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  الوا5د والس4بعني اجللسةحمرض 

  ).2016 غشت 5( 1437 القعدة وفاحت ذامجلعة : التارخي

  كمي �ن شامش رئBس جملس املس�شار�ن، عبد احلاملس�شار الس4يد : الرئاسة
  .مث املس�شارة الس4يدة OئN مMة التازي، اخلليفة اخلامس لرئBس اHلس

ة الرابعة ، ٕابتداء من الساRثالثة وعرشون دقMقةو ثالث ساRات : التوقMت
  .الزوال احلادية عرش بعدوا]قMقة 

̂ٔعامل   .مgاقشة وتقMمي الس4ياسات العمومMة املرتبطة cٕنتاج الرثوة :_دول ا

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

 :شامش، رئBس اHلس املس�شار الس4يد عبد احلكمي �ن
  .mسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمون؛
  ن احملرتمون؛والس4يدات والسادة املس�شار 

  لسادة احملرتمون؛حرضات الس4يدات وا
̂ٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل  من ا]س4تور، واuي  101تطبيقا 

ينص Rىل ٔ�ن ختصص _لسة س4نوية من قxل الربملان ملناقشة الس4ياسات 
العمومMة وتقMميها، ومعال ب�ٔحاكم الباب اخلامس من اجلزء الرابع من النظام 

مgه، يعقد  269ٕاىل  264ا]ا�يل Hلس املس�شار�ن، وحتديدا من املواد 
جملس املس�شار�ن هذه اجللسة العامة ملناقشة الس4ياسات العمومMة املرتبطة 

  . cٕنتاج الرثوة
وتعد هذه اجللسة العامة الثانية من نوعها اليت يعقدها جملس 

، وذ� تفعيال لقرار مك�ب اHلس 2011املس�شار�ن يف ظل دس4تور 
لرتتBب املتفق Rليه يف اج�ع ، وبناء Rىل ا2016يوليوز  25املؤرخ يف 

، ووفق احملاور الواردة يف  2016يوليوز  26ندوة الرؤساء املنعقد بتارخي 
تقر�ر اHموRة املوضوRاتية املؤق�ة اليت ٔ�س4ند ٕا�هيا التحضري لعقد هذه اجللسة 

  . ا]س4تورية
وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذ¡ر هبذه احملاور، واليت تعلقت بعدد من ا�ططات 

جية اليت متت دراس4هتا من قxل اHموRة املوضوRاتية املؤق�ة إالسرتاتي 
  ..cالس�gاد ٕاىل دRامات

̂ٔزرق، خمطط : وهذه ا�ططات يه ̂ٔخرض، ا�طط ا خمطط املغرب ا
  .املغرب الرمقي، خمطط ال�رسيع الصناعي، خمطط الطاقات املتددة

درها وقxل ٔ�ن منر ٕاىل املناقشة اليت خصصت لها حصة زمgية ٕاجاملية ق
دقMقة، موزRة cل�ساوي بني اHلس واحلكومة، س�ٔعطي اللكمة Rىل  170

التوايل ³لس4يد رئBس ا³لجنة املوضوRاتية املؤق�ة امللكفة cلتحضري لهذه 
اجللسة الس4نوية والس4يد مقرر هذه اHموRة، يف ا5رتام µم ملا جرى االتفاق 

  .Rليه Rىل مس4توى ندوة الرؤساء

بد الكرمي ·دي، رئBس ا³لجنة املوضوRاتية املؤق�ة اللكمة ا^ٓن ³لس4يد ع 
  .دقائق، الس4يد الرئBس 10يف 5دود 

  :املس�شار الس4يد عبد الكرمي ·دي، رئBس ا³لجنة املوضوRاتية
  .mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  الس4يد الرئBس احملرتم،
  الس4يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  دات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس4ي
̂ٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل   264من ا]س4تور، واملواد  101طبقا 

من النظام ا]ا�يل Hلس املس�شار�ن، ٔ�¼رشف اليوم بتقدمي  269ٕاىل 
اخلطوط العريضة ملرا5ل التحضري وإالRداد لهذه اجللسة ا�صصة لتقMمي 

 ٕc ة املرتبطةMنتاج الرثوةالس4ياسات العموم.  
  الس4يد الرئBس، 

cلرمغ من 5داثة التجربة وغياب الرتامك الاكيف يف جمال تقMمي الس4ياسات 
العمومMة، سواء يف اجلانب التقين والتدبريي ٔ�و يف اجلانب املتعلق cلقواRد 
العامة اليت يفرتض ٔ�ن حتمك Rالقة التعامل والتعاون بني اجلهاز�ن ال�رشيعي 

̂ٔمهية، ٕاذ يفعل من �اللها والتنفMذي، فٕان هذ ه العملية Rىل قدر ¡بري من ا
الربملان ٕا5دى ا^ٓليات املو¡وÆ ٕاليه طبقا Å³س4تور مع ما Äس4تلزمه ذ� من 
تÈس4يق وتعاون مع Rدد من الهيئات واملؤسسات ا]س4تورية والقطاRات 

  .الوزارية املعنية
لسة وكام تعلمون مجيعا رشع اHلس ولو م��ٔخرا يف التحضري ³ل

الس4نوية ملناقشة وتقMمي الس4ياسات العمومMة مبراسN رئاسة اHلس مبختلف 
الفرق واHموRات الربملانية لطلب املواضيع اليت تقرتح تقMميها، وبعد 
مداوالت مك�ب اHلس يف املواضيع املقرت5ة من خمتلف الفرقاء مت التوافق 

  .اج الرثوةحول موضوع تقMمي الس4ياسات العمومMة املرتبطة cٕنت
يف البداية، مل �كن من السهل من الناحMة املهنجية حرص ٕانتاج الرثوة، 
ومع ذ� ا�رتO دراسة هذا املوضوع من �الل ا�ططات التمنوية الوطنية، 

  .نظرا لتوفر رشوط التقMمي لهذه ا�ططات
وبعد ¼شكMل اHموRة املوضوRاتية املؤق�ة من مجيع الفرق واHموRات 

̂ٔول �رئاسة الس4يد عبد احلكمي �ن شامش رئBس Hcلس ، انعقد Ôج�ع ا
  .ٔ��ريل 25جملس املس�شار�ن يوم الثالÕء 

ويف ٕاطار هذا ا³لقاء مت التوافق Rىل هيلكة اHموRة املوضوRاتية اليت 
  .من لك الفرق واHموRات الربملانية -كام تعلمون  -¼شلكت 

، وبعد التداول يف 2016ماي  3خي و�الل اج�عها الثاين املنعقد بتار
املوضوع، وانطالقا من Rالقة ا�ططات التمنوية الوطنية cٕنتاج الرثوة، مت 
حتديد احملاور اليت س�ش4تغل Rلهيا اHموRة املوضوRاتية واليت حرصت يف 

  :ا�ططات الوطنية التالية

̂ٔخرض؛ -  خمطط املغرب ا
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 خمطط ال�رسيع الصناعي؛ -

 لرمقي؛اسرتاتيجية املغرب ا -

 خمطط الطاقة املتددة؛ -

̂ٔزرق ³لس4يا5ة -   .ا�طط ا
كام اÙكxت اHموRة Rىل ٕاقرار هندسة ٔ�رضية التقر�ر وحتديد عنارص 

  :التقMمي واملمتثN يف

 حتديد إالطار الزمين لك خمطط؛ -

 اخلطوط العريضة ³لمخطط؛ -

 الوسائل وإالماكنيات املرصودة؛ -

جس�Mك واحلاكمة Ü�ٔر لك خمطط Rىل ال�شغيل والتعلمي وا³لو  -
  .واجلهوية

وبعد توجMه مذ¡رة لرئاسة اHلس، تتضمن القطاRات الوزارية املعنية 
والهيئات واملؤسسات الوطنية، بغاية مد اHموRة c^ٓراء وا]راسات اجلاهزة 
]هيا خبصوص إالسرتاتيجيات الوطنية الكربى املذ¡ورة R�ٔاله، عقدت 

  :، ٔ�ذ¡ر مهنااHموRة املوضوRاتية Rدة اج�Rات

، خصص 2016ماي  10عقد Ôج�ع الثالث ³لمجموRة يوم  -
̂ٔشغال؛  ٕالطالع ٔ�عضاء اHموRة املوضوRاتية Rىل تقدم ا

، حMث مت فMه 2016ماي  24عقد Ôج�ع الرابع ³لمجموRة يوم  -
̂ٔعضاء، مع حتديد ٔ�_ل لتقدمي  ̂ٔولية ³لتقر�ر Rىل ا توزيع املسودة ا

 � إالضافات اليت يقرتâا حول مضامني املسودة؛املالحظات الشلكية وكذ

، خصص 2016يونيو  14عقد Ôج�ع اخلامس ³لمجموRة يوم  -
̂ٔعضاء، كام قدمت فMه اقرتا5ا بدعوة  لالس�4ع ٕاىل مالحظات واقرتا5ات ا
املسؤولني املركزيني cلوزارات لالس�4ع ٕا�هيم خبصوص Ôسرتاتيجيات 

لتدارك Rدم جتاوب بعض القطاRات ٔ�و Rدم موضوع التقMمي، ¡بادرة ٔ�وىل 
ٕاماكنية حضور الوزراء ٔ�و ٔ�يضا ٕالغناء التقر�ر مبعطيات دقMقة، حMث مت يف 

 هذا Ôج�ع ٕاقرار �رOمج زمين لهذه ا³لقاءات؛

يوليوز، خصص  12عقد Ôج�ع السادس ³لمجموRة يوم  -
 لتقدمي املسودة ا�هنائية ومgاقش4هتا؛

، اuي مت فMه ٕاقرار الصيغة ا�هنائية 2016يوليوز  19اج�ع  -
  .³لتقر�ر اuي قدم ملك�ب جملس املس�شار�ن

  الس4يد الرئBس احملرتم،
  الس4يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لقد وضعنا نصب ٔ�عيgÈا مgذ البداية، تقMمي مgجز معل القطاRات 

ملسؤوÆ عن الربامج إالسرتاجتية القطاعية، من الوزارية املعنية املبارشة وا

�الل دراسة حصيN ؤ�داء هذه الربامج ومالمسة مدى فعاليهتا وا^Õٓر 
̂ٔهداف املسطرة لها، وكذا الضوابط  املرتتبة عن فعلها وتد�الهتا يف ٕاطار ا
واملبادئ املؤطرة لعملها �متوقعها يف س4ياق قدرهتا Rىل ٕانتاج الرثوة ومقاربة 

ة املضافة لهذه Ôسرتاجتيات، من مgطلق تالزم احلصيc Nلفعالية القمي
̂ٔداء وكذا مدى  والناRة، وفق معايري ìرصد جحم إالجنازات ومس4توى ا

Üٔ̂ر املرتتبة عن تفعيل هذه Ôسرتاجتيات   .ا
واس�gادا ٕاىل عنارص املهنجية املعمتدة، رشعت اHموRة املوضوRاتية 

  .حث وجتميع العنارص الالزمة ٕالRداد تقر�رهااملؤق�ة يف ٕاجناز ·ام الب
ويف هذا إالطار، طلبنا حتت ٕارشاف جملس املس�شار�ن، دمع Rدد من 
القطاRات الوزارية والهيئات واملؤسسات الوطنية من �الل دراسات و�ٓراء 
ولقاءات ìروم تعميق النقاش mش�ٔن القضاî املرتبطة cالسرتاجتيات موضوع 

̂ٔم ر بطلب حضور مجموRة من الوزراء ٕاللقاء عروض حول التقMمي، ويتعلق ا
  .املوضوع، لك يف اخ�صاصه

cٕالضافة ٕاىل مراسR Nدد من املؤسسات الوطنية ملوافاة اHلس 
  .c]راسات والتðاليل والتقار�ر اجلاهزة املتعلقة cالسرتاجتيات املذ¡ورة

̂ٔمر كام مت اس�ñر الرصيد الوÕئقي املتوفر يف هذه املادة، سو  اء تعلق ا
c]راسات الصادرة عن Rدد من املؤسسات ٔ�و cلتفاRل احلاصل معها بني 
 Nس4ئòٔ̂ٔس4بوعية ل احلكومة وجملس املس�شار�ن من �الل اجللسات ا
الشفهية وتقار�ر ا³لان ا]امئة اخلاصة مبناقشة املزيانيات الفرعية ³لوزارات 

  .املعنية
املؤسسات الوطنية، ولقد جتاوبت بعض القطاRات احلكومMة و 

̂ٔمر  مشكورة، مع مطالب اHموRة بزتويدها بعدد من الوÕئق، ويتعلق ا
  :ب

وزارة الشؤون العامة واحلاكمة اليت وافت اHموRة مبلف وÕئقي  -
 حول الس4ياسات العمومMة؛

Rٔ̂ىل ³لحساcت اuي زودها بتقار�ر عن خمطط املغرب  - اHلس ا
̂ٔزرق ³لس4يا5ة؛الرمقي، صندوق التمنية الفالحMة  ، ا�طط ا

وزارة الفال5ة والصيد البحري اليت بعثت مبذ¡رة حول خمطط  -
̂ٔخرض؛  املغرب ا

بنك املغرب اuي 5�ٔال Rىل اHموRة تقار�ره الس4نوية لس4نة  -
  .2014و 2013، 2012

يف 5ني متت لقاءات مxارشة مع القطاRات احلكومMة واملؤسسات 
ول مgاجه ومقارcت تقMمي الوطنية اليت قدم مسؤولوها عروضا ح

  : الس4ياسات العمومMة، ويه

 املندوبية السامMة ³لتخطيط؛ -

 اHلس Ôق�صادي وÔج�عي والبBيئ؛ -
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وزارة الس4يا5ة اليت قدم ممثلوها عرضا حول ٕاجنازات رؤية  -
 ؛2020

وزارة الطاقة واملعادن اليت سامهت بعرض حول الطاقات  -
 املتددة؛

لوجس�Mك، واليت شار¡ت بعرض حول وزارة التجهزي والنقل وا³ -
 حصيN قطاع ا³لوجس�Mك؛

  .وزارة ال�شغيل، قدم مسؤولوها عروضا حول س4ياسة ال�شغيل -
وهبذه املناس4بة، ٔ�تقدم جبزيل الشكر للك املسؤولني ا�uن ìكxدوا عناء 
احلضور، واملسامهة معنا يف ٕاغناء هذا التقر�ر، كام ٔ�ود التنويه ببعض 

  .بت ]عوتنا mشلك فورياملؤسسات اليت اس4تا
وانطالقا من املعطيات اليت مت جتميعها من الوÕئق املتوصل هبا، ويف 
تü اليت اكنت م�وفرة وكذ� يف ا³لقاءات املبارشة مع املسؤولني املركزيني 
̂ٔولية لتقر�ر اHموRة  ³لقطاRات املذ¡ورة R�ٔاله، مت ٕاRداد املسودة ا

ىل السادة ٔ�عضاهئا قصد إالطالع Rلهيا RاملوضوRاتية املؤق�ة، اuي ٔ�حMل 
وٕابداء املالحظات وإالضافات الرضورية حول املضامني الواردة فMه، وذ� 

  .قxل ٕا5الته Rىل مك�ب اHلس
  الس4يد الرئBس،

  الس4يدات والسادة،
ال ٔ�خفMمك ٔ�ن معل اHموRة اuي ام�د Rىل مدى شهر�ن ونصف واþته 

من ٔ�مه ا]روس املس4ت�لصة من هذه  العديد من املصاعب، �u نعترب ٔ�ن
التجربة تü اليت Rربت عهنا يف رساÆ ٕا5اÆ التقر�ر، واليت تنطلق من ¡ون 
ممارسة تقMمي الس4ياسات العمومMة ال ìزال يف طور الت�ٔسBس، ويه حبا_ة 
لبذل املزيد من اجلهد قصد ٕا5داث الرتامك املطلوب ٕالجناز تقMمي �رملاين معمق 

M³لس4ياسات العموم ،Nس4تجيب ³لمق�ضيات ا]س4تورية ذات الصÄ ،ة
ويتاوز معيقات وٕا¡راهات التجربة الراهنة، حMث تويص اHموRة 

  :املوضوRاتية مبا ييل

تقعيد هذه املامرسة الرقابية من �الل تعديل النظام ا]ا�يل  -
³لملس، بتحويل اHموRة املوضوRاتية املؤق�ة ٕاىل جلنة دامئة، تعىن مبتابعة 

  الس4ياسات العمومMة؛وتقMمي

�لق هيلك ٕاداري مضن مgظام ٕادارة جملس املس�شار�ن لضامن  -
 ا]ميومة وÔس4مترارية لعملية تقMمي الس4ياسات العمومMة؛

مxارشة معلية التقMمي يف مس4هتل الس4نة ال�رشيعية حىت ìمتكن  -
 .اHموRة املوضوRاتية من مxارشة معلها يف ٔ�حسن الظروف

 م،الس4يد الرئBس احملرت 
  الس4يدات والسادة احملرتمني،

البد من الت�ٔ¡يد Rىل ٔ�ن ٕاخضاع الس4ياسات العمومMة لعملية التقMمي هو 

بدون شك تطور يف ا^ٓليات الرقابية املتا5ة ³لربملان، وهو بذ� خطوة 
هامة يف اجتاه عقلنة العمل احلكويم، ويد�ل يف صلب حتديث العمل 

�الل حفص مدى تطابق النتاجئ  الس4يايس وجع
 ٔ�كرث فعالية وجناRة، من
̂ٔهداف وقMاس فعالية وجناRة ا�ططات والربامج العمومMة   .مع ا

�ري، ٔ�تقدم cلشكر اخلاص وعظمي Ôم�نان ³لس4يد رئBس ٔ̂ ويف ا
جملس املس�شار�ن Rىل دمعه الكxري وتواص
 املس4متر وت�xعه ا]امئ للك 

  . مرا5ل ٕاRداد هذا التقر�ر
̂ٔعضاء اHموRة املوضوRاتية وٕاىل الس4يد كام ٔ�تقدم cلشكر اجل زيل 

املقرر وٕاىل اكفة الس4يدات والسادة املس�شار�ن Rىل حسن جتاوهبم مع 
  . تقر�ر اHموRة

كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم، cمسي اخلاص وcمس اكفة ٔ�عضاء اHموRة 
املوضوRاتية، cلشكر ³لطامق إالداري ا]امع ³لمجموRة Rىل معلهم ا]ؤوب، 

  .cملس4توى الرفMع من اجلدية يف العمل كام ٔ�نوه
  .وشكرا

  :الس4يد الرئBس
  .شكرا ³لس4يد الرئBس احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا^ٓن ³لس4يد عبد الصمد مرميي مقرر ا³لجنة املوضوRاتية 
دقائق، تفضل اليس  10املؤق�ة لتقدمي ملخص عن تقر�ر اHموRة يف 5دود 

  .عبد الصمد

  :مقرر ا³لجنة املوضوRاتية املس�شار الس4يد عبد الصمد مرميي،
  .شكرا الس4يد الرئBس

mسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � الصالة والسالم Rىل موالO رسول هللا 
  .وRىل �ٓ� وحصبه الطيبني الطاهر�ن

  الس4يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
تية امللكفة Rcٕداد التقر�ر عطفا Rىل لكمة الس4يد رئBس ا³لجنة املوضوRا

حول الس4ياسات العمومMة لهذه اجللسة الس4نوية، اكن التقر�ر مبثابة ن�Mة 
و�الصات معل هذه ا³لجنة املقدم ³لس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني 
ٔ�عضاء الفرق واHموRات، واuي متحور ٔ�ساسا حول ا�ططات امخلس اليت 

̂ٔخرض وامليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي مت ذ¡رها، واملتعلقة �cطط  ا
̂ٔزرق ورؤية    .2020واملغرب الرمقي والطاقات املتددة وا�طط ا

ونظرا ملا حيظى به القطاع الفال� يف بالدO من ٔ�مهية كربى، فقد مت 
cعتباره من القطاRات اليت يعول Rلهيا لتحقMق التمنية يف بالدO، فهو ميثل 

ن الناجت ا]ا�يل اخلام حسب نتاجئ الس4نة م %20ٕاىل  %15ما بني 
الفالحMة وم�غرياهتا، ويؤÜر mشلك قوي يف �س4بة ا�منو وصادرات البالد، 

�ل cلÈس4بة ل Å³ من الساكنة القروية، قد  %80لكونه مصدرا ٔ�ساس4يا
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̂ٔساس4ية، ومت البدء بتجميع مت اع�ده مكخطط ومكحور من احملاور  ا
  . ماليني يوم معل ³لساكنة القروية 4ٔ�كرث من معطياته وحتليلها، فهو يوفر 

̂ٔخرض كدRامة ٔ�ساس4ية  كام مت اع�د إالسرتاتيجية الفالحMة ³لمخطط ا
لتمنية شامN ومgدجمة ؤ�ساس4ية لòٔمن الغذايئ تعكسها mشلك ¡بري 

  . التطلعات والطمو5ات الواردة يف هذا ا�طط
̂ٔخرض حول مقاربة مش ولية ومgدجمة، وìمتحور ٕاسرتاتيجية ا�طط ا

هتدف ٕاىل الرفع من إالنتاج وال�سويق بغاية Ôنعاكس إالجيايب Rىل �لق 
  .القمية املضافة وٕا5داث فرص الشغل

  :ولهذه الغاية فقد اعمتد Rىل مxادئ Rامة ìمتحور حول

 Rدم اس�xعاد ٔ�ي سلسN ٕانتاجMة؛ -

ٕادماج مجيع الفال5ني عن طريق تطو�ر فال5ة عرصية ذات  -
 وض cالس�ñر يف الفال5ة التضامgية؛ٕانتاجMة وا�هن

Rدم اس�xعاد ٔ�ي þة عن تنفMذ ٔ�هداف خمطط املغرب  -
̂ٔخرض، مبا يتفق واخلصوصيات احمللية والتوþات الوطنية من �الل  ا

  . خمططات فالحMة þوية
ويت$ني كذ� من �الل الرصد اuي مت واختاذ Rدة تدابري تنظميية 

احxة هتم ìرش4يد املوارد املائية وحتسني ا�متويل وت$ين مجموRة من التدابري املص
وتدبري ا�اطر وحتسني ال�سويق ا]ا�يل وٕانعاش الصادرات، cٕالضافة ٕاىل 
ٕاطالق Rدة �رامج وتوقMع عقود �رامج تغطي مجموع اجلهات، مهت سالسل 
إالنتاج الرئBس4ية والنباتية واحليوانية، مما سامه يف ختفMض �س4بة الساكنة 

  .  من سوء التغذية والزîدة يف جحم Ôس�ñر الفال�اليت تعاين
وامليثاق الوطين  2009-2005ٔ�ما عن خمططات إالقالع الصناعي 

لٕالقالع الصناعي وخمطط ¼رسيع الصناعي، فقد شلكت سلسN تث$Mت 
مقومات اق�صاد مغريب مxين Rىل الصناRة مككون ٔ�سايس يف املنظومة 

من إالجراءات الهادفة ٕاىل ¼شجيع  Ôق�صادية، واليت مهت رزOمة
Ôس�ñر ودمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة وٕا�شاء مgاطق صناعية وٕاRادة 

  . النظر يف املنظومة اجلبائية ٕاكجراء موا¡ب ومصاحب لهذا ا�طط
ٔ�هداف ٕاسرتاتيجية، cعتبارها  3وتوخت هذه ا�ططات Ôس4تابة ل 

_لب اس�ñرات _ديدة ³لمغرب وتطو�ر  م�ناسقة وم�تالية، �متثل ٔ�ولها يف
الصناRات اليت ت�ىش واHاالت اليت تعرف تطورا ¡بريا Rىل املس4توى 

  . ا]ويل، ٕاكنتاج الس4يارات ؤ�جزاء الطا&رات وإاللكرتونيك
ولقد جسلت احلصيN املا¡رو اق�صادية �طط ال�رسيع الصناعي Rىل 

درمه cلÈس4بة  مليون 60173مgصب و 358677مس4توى فرص الشغل 
مليون درمه Rىل مس4توى املزيان التاري، وبلغ  ³109306لقمية املضافة و

̂ٔول من س4نة  ما  2016جحم Ôس�ñرات املرصودة ٕاىل 5دود النصف ا
-2014مليار درمه مربجمة ³لفرتة  20مليار درمه من مجموع  13.7مجموRه 
  . من صندوق التمنية الصناعية 2020

̂ٔفقMة ٔ�يضا يف هذه ا�ططات هو تقدم ìرتBب ومن املؤرشات العا مة ا
دوÆ  189من بني  �2016رمس س4نة  75ٕاىل املرتبة  80املغرب من املرتبة 

  . (Doing Business)يف ٕاطار التقر�ر اuي تقدمه مؤسسة 
وبناء Rىل ذ�، قام املغرب ٔ�يضا مبجموRة من Ôسرتاتيجيات الرمقية، 

، مرورا 2003ٕاىل  1999ملمتد من انطالقا من ا�طط امخلايس ا
 2005، واليت ام�د تنفMذها من cٕ2010سرتاتيجية املغرب إاللكرتوين س4نة 

، وصوال الع�د ٕاسرتاتيجية املغرب الرمقي اليت غطت الفرتة 2010ٕاىل 
، Rلام ب�ٔن الوزارة املعنية مgكxة يف املرN5 2013ٕاىل  2009املمتدة من 

اكم�داد  2020سرتاتيجيات املغرب الرمقي احلالية Rىل هت2 دراسات وا
لسابقهتا، ودعام لقدرة جمال ìكgولوجMات املعلومات واالتصال التنافس4ية 
والرفع من مس4تواه يف جمال ٕانتاج الثورة الوطنية وتوفري فرص الشغل 

  . ومتكني املواطنني Rىل قدم املساواة من �دمات _ديدة
هذا التقر�ر Rىل تقMمي ٕاسرتاتيجية وجتدر إالشارة ٔ�يضا ٔ�نه مت الرتكزي يف 

mشلك ٔ�سايس من �الل الوقوف Rىل تنفMذ  2013املغرب الرمقي 
Ôسرتاجتيات السابقة كرتامك لهذه Ôسرتاتيجيات، واليت تلتقي مجيعها يف 
̂ٔهداف والطمو5ات، واش4متلت Rلهيا ٕاسرتاتيجية املغرب الرمقي  3�ٔلب ا

cلتحول : تتعلق Rىل التوايل mشلك واحض يف ٔ�ربع حماور ٔ�ساس4ية 2013
Ôج�عي وب�gفMذ �رOمج اخلدمات العمومMة املوþة ٕاىل املرتفقني وcٕنتاجMة 

  .املقاوÆ الصغرى واملتوسطة وبتطو�ر صناRة ìكgولوجMات املعلومات
ٔ�ما Rىل املس4توى الطايق، ووعيا cلرهاOت والتðدîت اجلس4مية 

 بالدO، ن�Mة ³لتطورات امل�سارRة اليت والواRدة اليت ميثلها قطاع الطاقة يف
تعرفها ٔ�سعار املواد الطاقMة، معل املغرب Rىل ìك6يف اجلهود املتعلقة 
cلطاقات املتددة والناRة الطاقMة، cعتبارها حمورا رئBس4يا يف ظل 
Ôرتفاع املتواصل ³لطلب الوطين Rىل الطاقة، و�اصة الطاقة الكهرcئية 

 Èب îمنو س4نوì حسب التقار�ر املتوصل هبا %6س4بة اليت.  
وبعدما عرف التوازن بني العرض والطلب Rىل الكهرcء تفامقا ٔ�دى يف 
̂ٔحMان ٕاىل انقطاRات 7هرcئية يف بعض املناطق، وضع املغرب  بعض ا

مgحت لتطو�ر اس4تعامل الطاقات  2009ٕاسرتاتيجية طاقMة وطنية س4نة 
كني بالدO من ت�ٔمني الزتويد cلطاقة املتددة ماكنة ممتزية ؤ�ولوية cلغة �مت

�س4بة  2009يف مجيع الظروف وتقليص التبعية الطاقMة اليت جتاوزت س4نة 
98% .  

ويف ٕاطار تفعيل هذه إالسرتاتيجية اليت مت ٕاعطاء انطالقهتا س4نة 
، واليت تتوR 8رب تطو�ر مشاريع الطاقة الشمس4ية والرحيية واملائية، 2009

ات املتددة يف القدرة الكهرcئية إالجاملية احملدثة يف الرفع من مسامهة الطاق
  .%42ما �س$�ه  2020ٔ�فق 

وفضال عن تÔ üسرتاتيجيات وا�ططات السالف ذ¡رها، خصص 
لهذه اجللسة الس4نوية لتقMمي الس4ياسات العمومMة كذ� حمور ا�طط 
̂ٔزرق اuي مت ٕاطالقه �رهان حتقMق عرض مغريب س4يا� تنافيس Rىل  ا
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̂ٔوىل ٕاىل ٕاRادة متوقع واس4تكامل احملطات ا لصعيد ا]ويل، هيدف يف مر5لته ا
وٕاعطاهئا موقعا تفضيليا ممزيا ومس4تداما وٕاكامل العرض الس4يا� مبحطات 
_ديدة من �الل Ôع�د Rىل مgطق السوق cٕغناء متوقع هذه احملطات 

M³لبىن التحتية الس4ياح Nة وممكRرفهيية م�نوìش4يطية وÈة بعروض ت
̂ٔساس4ية   . ا

وبغية ضامن ا�متويل ³لمخطط، وþت ا]وÆ اع�دات ·مة ³لمشاريع 
̂ٔزرق ومعلت Rىل تغطية مxالغ القروض يف 5دود  الس4ياحMة ³لمخطط ا

مليون درمه من طرف صندوق  100مليون درمه من طرف ا]وÆ و 300
  .احلسن الثاين ³لتمنية Ôق�صادية وÔج�عية

تاجئ اجلزئية ³لمخطط يف حتقMق رمق معامالت وقد مت رصد بعض الن 
مليار درمه س4نوî يف قطاع الس4يا5ة بطاقة اس�Mعابية تصل ٕاىل  117يفوق 

  . %10رس�ر مع ٔ�ن معدل ا�منو الس4يا� يف البالد ال يزتاوج  300000
من صادرات  c42%ملقابل، م6لت Rائدات الس4يا5ة cلعمN الصعبة 

من  %4.7بارش لقطاع الس4يا5ة �س4بة اخلدمات، وم6لت حصة الشغل امل 
̂ٔوىل لس4نة    .2016احلجم إالجاميل ³ل�شغيل ٕاىل 5دود الثالث ٔ�شهر ا

تلمك، ٔ�هيا السادة والس4يدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني، 
�الصات هذا التقر�ر حول هذه ا�ططات اليت مت التوصل cملعطيات 

  .املعنية حولها وmش�ٔهنا من طرف الوزارات والقطاRات
  .شكرا الس4يد الرئBس

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا اليس عبد الصمد، مقرر ا³لجنة املوضوRاتية املؤق�ة

ٔ�جزاء،  3وا^ٓن، ٕاذا مسحمت، س4ن�Èقل ³لمناقشة، واليت س4تقسم Rىل 
̂ٔحاكم املادة  من النظام ا]ا�يل Hلس املس�شار�ن، وذ� كام  268وفقا 

  :ييل

̂ٔول ملدا�الت الفر  - ق واHموRات الربملانية، موزع Rىل اجلزء ا
 دقMقة؛ 85شطر�ن، بغالف زمين ٕاجاميل قدره 

 دقMقة؛ 85وخيصص اجلزء الثاين ³لحكومة ٔ�يضا، يف 5دود  -

ٔ�ما اجلزء الثالث فMتعلق ب�متة مدا�الت الفرق واHموRات  -
الربملانية، طبعا يف 5دود ما س4ي�xقى من رصيدها من احلزي الزمين ا�صص 

  .ريق ومجموRة، كام مت اع�ده يف ٕاطار اج�ع ندوة الرؤساءللك من ف
̂ٔول م�د�ل عن الفريق Ôس4تقاليل ³لو5دة  وا^ٓن ٔ�عطي اللكمة 

 16. دقMقة 16والتعادلية، الس4يد الرئBس ٔ�و الس4يد فؤاد قد�ري يف 5دود 
 ،Nقة اليس فؤاد، � ٔ�ن تترصف فهيا كام ش<ت، ميكن ¼س4هتلكها اكمMدق

 16ن س��د�ل يف مgاقشة مضمون دîل اجللسة يف 5دود نعم؟ نعم، ا^ٓ 
دقMقة، ميكن ¼س4هتلكها اكمN، ميكن ختيل جزء من الغالف الزمين ³لتعقMب 

  .Rىل تد�الت السادة الوزراء

  :املس�شار الس4يد فؤاد قد�ري
  .mسم هللا الرمحن الرحمي وامحلد � محدا ال ينفذ

  الس4يد رئBس اHلس احملرتم،
  راء احملرتمون،السادة الوز

̂ٔخوات وإالخوة املس�شارون احملرتمون،   ا
Äرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل اليوم cمس الفريق Ôس4تقاليل ليك ٔ�سامه يف النقاش 
ؤ�ديل �رٔ�ي الفريق و�رٔ�ي حزب Ôس4تقالل يف موضوع الرثوة، طبعا يف 

  .5دود احملاور اليت ٔ�قرهتا اHموRة املوضوRاتية واليت cر7ها جملس4نا املوقر
داية، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم جبزيل الشكر ٕاىل الس4يد رئBس اHلس ب

وٕاىل ا³لجنة املوضوRاتية، رئBسا ؤ�عضاء وموظفني ؤ�طر، Rىل اHهودات 
الكxرية والقمية اليت بذلت مgذ ٔ�ول لقاء، وحىت هذه الساRة اليت تعقد فهيا 

احلادة هذه اجللسة، cلرمغ من الصعوcت وإال¡راهات واملتارÄس املسgÈة 
  .�لك ٔ�شاكلها

وقxل ما نتطرق ملفهوم الرثوة وقxل اخلوض يف تفاصيل تقMمي 
الس4ياسات العمومMة املرتبطة هبذه الرثوة، وحىت قxل احلديث عن فلسفة 
 O�ٔس، ليك ٔ�ؤكد، وB̂ٔخ الرئ التقMمي، البد ٔ�ن ٔ�عرج Rىل ما _اء يف لكمة ا

لهذه اجللسة مل �كن مكون من مكوOت ا³لجنة املوضوRاتية، ب�ٔن إالRداد 
̂ٔمر الهني c.  

احلكومة، وحتديدا مجموRة من القطاRات احلكومMة، مل تتاوب ومل 
¼س4تجب mشلك فوري و�ٓين، ومل متدد يدها ٕاىل جملس املس�شار�ن Rرب 

  .مجموRة من امللفات لتBسري معل هذه ا³لجنة املوضوRاتية
بت ٔ�و حصيح ٔ�ن هناك مؤسسات وقطاRات حكومMة مل تت�ٔخر، وجتاو 

تفاRلت cٕالجياب مع مطالب ا³لجنة املوضوRاتية، ولكن اكن هذا اس4تgBاء، 
  .وÔس4تgBاء ال يقاس Rليه وال يتوسع فMه

Rىل ٔ�ي، هذه ا³لجنة املوضوRاتية مل ìكن ¼س�ٔل من نفسها وٕامنا اكنت 
¼س�ٔل من جملس املس�شار�ن ومن �ال� الرٔ�ي العام الوطين، وجملس 

 Ä ̂ٔعضائه وال �راقب احلكومة املس�شار�ن معوما ال س�ٔل لنفسه وال Äرشع 
عبثا، بل Äس�ٔل ³لمغاربة وÄرشع ³لمغرب واملغاربة و�راقب صالحMاته الرقابية 

Æيف ٕاطار نوع من املتابعة اجلادة واملسؤو .  
ومن هذا املنرب، O�ٔ ٔ�دعو احلكومة ٕاىل ٔ�ن تنحو حنو تغيري ٕاجيايب يف 

مفهوم ومgطق التحرر الس4يايس والفكري، هاذ الباب، تغيري ٕاجيايب ال يلغي 
̂ٔداء امجلاعي  ولكgه �كرس فكرة قدح زOد العمل املشرتك وتطو�ر ا
̂ٔجواء  ̂ٔنه يل اليقني ب�ٔن هذه ا والتفكري بصوت مرتفع، وملا ال Rايل _دا؟ 
س4متكgنا من صنع املعىن ملا نقوم به، ت�ٔسBسا Rىل لك ما هو ٕاجيايب، ٕاذ ال 

ٔ�نين ٔ�ش4تغل ؤ�جهتد ؤ�فكر ؤ�معل جبد ودٔ�ب  �كفي ٔ�ن يقول 5�ٔد مgا
  .وRادة، دون ٔ�ن يعطي معىن حقMقي ملا يقو� وملا يفكر فMه

  الس4يد الرئBس احملرتم، 
رشح املعطيات والت�ٔخر يف حرصها وìر¡يهبا مل جيعل من تقر�رO، تقر�ر 
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 - ا³لجنة املوضوRاتية، تقر�ر ٔ�و مثرة Oجضة  مس�ساغ طعمها، مل جيعل مgه 
، يBرس معل الربملاين ويBرس ·مة "دقMقا ٔ�بيض مgخول" -يقول العرب كام 

احمللل والباحث والراغب يف �لق ويف ٕانتاج املعرفة، اس�gادا Rىل تقMمي 
  . موضوعي، ¡يمثن إالجيابيات وهيدي العيوب ويxÈه ٕا�هيا

واحلكومة مرة ٔ�خرى مطالبة cلقxول بربملان ي$سط احلقائق كام يه دون 
ن ìمنيق ودون جتميل، هذا هو دور الربملان، وهذه رسالتنا، تغليف ودو 

املتابعة اجلادة ا³يل ìلكمت : نصدح هبا يف ا5رتام µم لرشطني ٔ�ساسني
Rلهيا، وكذ� Ôنتقاد املوضوعي البعيد عن اجللب، هاذ الرشطان يعتربان 
̂ٔمانة ا]ميقراطية  رضورة من رضورات العمل ا]ميقراطي، من مقومات ا

من ٔ�عامل سلطة مسؤوÆ امسها الربملان، اهلم دîلها ٔ�ش4نو هو؟ هو  ومعل
 (Obligation de résultat)الرفع من ٕايقاع العمل مع ضامن النتاجئ 

وجتنBب البالد عواقب الفشل، Rرب التن$Mه ٕاىل اخلط�ٔ وفضح العجز مىت 
   .اكنت احلا_ة ٕاىل ذ�

وك ا]ميقراطي وتعقلن ٕاذن العنارص لكها من ش�ٔهنا اليوم ٔ�هنا تقوي السل
املشهد الس4يايس يف ٕاطار نقاش، مايش cلرضورة �كون دا�ل الربملان، 

  .ميكن دا�ل و�ارج الربملان
̂ٔحاكم اجلاهزة ؤ�ن نلزتم بنقاش ختفره  املهم ٔ�ن ن$�عد عن لك ٔ�شاكل ا

  .الثقة وخيفره حسن الظن
عرفة ب�ٔن خبصوص معلية التقMمي، الس4يد الرئBس احملرتم، كتعرفوا متام امل

خمتلف الس4ياسات والربامج املعمتدة من قxل احلكومة حلد الساRة حمتا_ة، 
وفهاذ الظرفMة ا]قMقة اليوم من إالصالح ومن البناء املؤسيس وÔق�صادي 
لبالدO، حمتا_ة ٕاىل تقMمي مشويل وتقMمي معيق ³لنتاجئ، والهدف mس4يط _دا 

  . �ٓخر هو تصحيح املسار، هو تدعمي الوسائل وال يشء
اخللفMة اليت تتحمك يف معلية التقMمي يxÈغي ٔ�ال تقف عند القمية المكية 
³لموارد اليت مت رصدها، جيب ٔ�ن تقف عند املضامني، مضامني 

̂ٔولوîت، ؤ�ن تقف عند ا^Õٓر يف خمتلف اHاالت   . الس4ياسات، عند ا
وقxل ما نتðدثو Rىل املضامني وقxل ما نتðدثو Rىل التقMمي كقمية 

س4تورية تعىن بطبيعة احلال cاله�م ومبتابعة الش�ٔن العام وcٕنتاج القرارات د
والربامج العمومMة، دعوO نتðدث عن فلسفة التقMمي، �ليوO نتلكمو شوية 

وثقوا يب، احلديث عن هذه . Rىل احملددات املهنجية املرتبطة بعملية التقدمي
̂ٔن تقMمي  اجلوانب ال ميكن ٔ�ن يعترب، وحتت ٔ�ي مسوغ، ìرفا  ،îفكر

الس4ياسات العمومMة هو جمال تتقاطع فMه الس4ياسة cلعمل، نعم العمل، ال غىن 
̂ٔسس وعن ا^ٓليات العلمية لبلورة وصيا3ة ٔ�حاكم قمية   des)لنا عن ا

jugements de valeur) ةMىل الربامج العمومRىل القرار العمويم وR.  
R ش نصدرو ٔ�حاكم قميةc اصنا ٕاذن قلت ب�ٔنه رضوري�ىل الربامج 

̂ٔسس العلمية   .هاذ ا
بطبيعة احلال، ت�ٔسBسا Rىل لك ما سلف، �ساءل احلكومة اليوم عن 
تدبريها الس4يايس لعدد من القطاRات وRدد من الربامج وÔسرتاتيجيات 

القطاعية املرتبطة mشلك وثيق خبلق الرثوة، وìلكم الس4يد الرئBس، وìلكموا 
̂ٔخرض ، عن خمطط إالقالع الصناعي وال�رسيع إالخوة عن خمطط املغرب ا

̂ٔزرق وعن الس4ياسة الطاقMة، وكذ� عن خمطط  الصناعي، عن ا�طط ا
  . املغرب الرمقي

متاما اكجللسة اليت عقدOها يف  -اليوم، س4تكون هذه اجللسة مgاس4بة 
مgاس4بة لتخطي وا5د الفاصل، مسموح لنا اليوم نتخطاوه،  -الس4نة املاضية 

îٔ̂م ٔ�و حىت Ùك�ب ٔ�سس ا ملناRة والفعالية، وحىت �س�رشف ا^ٓيت من ا
ا^ٓيت من _لسات تقMمي الس4ياسات العمومMة، وحنن ٔ�كرث قدرة Rىل تفسري 
سلوك الفاRلني املعنويني ؤ�كرث قدرة Rىل دفع احلكومة ٕاىل تقدمي احلساب 
Rىل احلصيN وRىل العمل يف ٔ�فق تطو�ر �ٓليات اختاذ القرار �كMفMة معقلنة، 

اما مع قgاRاتنا وقراراتنا كربملان، ا�ساما مع ما ٔ�قررOه من موارد وما ا�س
  . رخصنا به ¡سقف لٕالنفاق ٕالجناح الس4ياسات العمومMة

اليوم، يه مgاس4بة الخ�بار وقMاس قدرة هذه الربامج Rىل ا�هنوض 
  . cالق�صاد الوطين من �الل تعز�ز Ôس�ñر و�لق الرثوة

̂ٔوىل Rىل هاذ ̂ٔخوات وإالخوة، ويه  املالحظة ا ا�ططات، معرش ا
ذات طابع ٔ�فقي، مرتبطة �رهان رفعته احلكومة، ؤ�متىن ٔ�ال �كون جمرد شعار 
لٕالقالع ب�ٔن ا^ٓفاق مطمئنة وب�ٔن الربامج والقطاRات يه �رامج Oحجة 

ؤ�ن مس4توى الكامل ٔ�درك، القوة �لك صدق وبال دمياغوجMة يه  100%
صل، القدرة Rىل إالفصاح Rىل لك املؤرشات القدرة Rىل املزيد من التوا

̂ٔبعاد إالجيابية لالخ�يارات املعلنة من قxل  ̂ٔبعاد السلبية قxل ا ا]اR Æىل ا
احلكومة، املطامح الس4ياس4ية �اصها تتصدر لك النوازع ولك الهواجس، 

̂ٔمر cلتوازOت املالية   . حىت وٕان تعلق ا
̂ٔخرى كذ� يه ذات طابع ٔ�فقي، يه  م�علقة بغياب املرجع املالحظة ا

لك زواî تقMمي الس4ياسات العمومMة املتعارف Rلهيا التقMميي، وcلتايل غياب 
ونبدٔ� cجلدوى، اجلدوى ٔ�ي مالمئة الس4ياسة املعنية cملرشوع . دوليا

�سام بني Ô ،سام�Ô حلا_ة، مث املالءمة ٔ�وc متعي املطلوب ٔ�يHا
̂ٔهداف واملوارد، الهدف والطموح ·ام Rىل سقفه البد ٔ�ن �كون مشفوRا  ا

، (l’efficacité)بقدر معقول من املوارد، ٔ�ي مبوارد معقوÆ، اكينة الفعالية 
̂ٔ ، (l’efficience)اكينة الكفاية  ، واك�ن Ü(impacts)ر ٔ�و ا^Õٓر اكينة ا

هو التفاRل مع الشعب mشلك دقMق  -وهذا يشء ٔ�سايس  -كذ� 
  .ومxارش

من اليشء يف جمال صنع الس4ياسات العمومMة ٔ�مر ال فكرة �لق اليشء 
Äس4تقمي، ما ميكÈش ننطلقو من فراغ، جيب ٔ�ن ننطلق من عرض جممتعي 
̂ٔجgدة الس4ياس4ية والوRاء الس4يايس احلاضن تيجي يف �ٓخر  واحض وا

  .املطاف
هناك كذ� Ôنف�اح Rىل الناس ا³يل مس4تفMد�ن من الس4ياسة املعنية، 

حىت نقBس بطريقة Rلمية ا^Õٓر الفعلية  (les exclus)وكذ� املس�xعدون 
�شطة ٔ̂   .لهاذ الس4ياسة املعنية Rىل مس4توى املعBشة وRىل مس4توى ا
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الرثوة، الس4يد رئBس اHلس احملرتم، ٕاىل اعتربOها ٔ�و الرثوة احلقMقMة 
ٕاىل اعتربOها ٔ�هنا يه ما خيلق ؤ�هنا نتاج ³لعمل إال�ساين اHدد واملبدع، 

Oىل العمل وٕاىل اعتربR لرضورةc ̂ٔش4ياء ا³يل كتحتوي  ٔ�هنا يه مجموRة من ا
ال$رشي ؤ�هنا تقاس اق�صادî بقدر اHهود اuي بذل فهيا، فٕاسقاط هذا 

̂ٔخرض   .التعريف ال ٔ�رى ٔ�نه يطرح ٔ�دىن مشلك cلÈس4بة �طط املغرب ا
سامه هذا ا�طط Rىل حنو ما يف احلد من الفقر والهشاشة و�لق 

ل، بل ا^ٔكرث من هذا هو من مضن ا�ططات املعول Rلهيا مgاصب الشغ
ل�رسيع التحول الهيلكي لبالدO، ولكن هذا الطموح هذا ا³يل مرتبط اليوم 
cلتحول الهيلكي لبالدc OلرسRة املطلوبة، معليا �اصو وا5د اخلفض 
تدرجيي ٕالسهام القطاع الفال� يف الناجت ا]ا�يل اخلام، مع رفع قمية 

جMة الفالحMة وٕاRادة النظر يف بMÈة وìر¡يبة القمية املضافة ³لقطاع إالنتا
  .الفال�

̂ٔخوات وإالخوة، اليوم مجموRة  و�ليوين نعطيمك مؤرش دال، معرش ا
من ا]راسات كتث$ت ب�ٔنه ٕاىل بغينا خنلقو مليون درمه ٕاضايف كقمية مضافة 

Rلينا ٔ�ن �شغل يف الفال5ة، Rلينا ٔ�و cلÈس4بة لالق�صاد الوطين mشلك Rام، 
مرة ما ¼س4هتلكه Rادة  40فالح، وهذا رمق يفوق ٔ�كرث من  67ٔ�كرث من 

�شطة املالية خللق هاذ املليون درمه ٔ̂ �شطة اك ٔ̂   . مجموRة من ا
دîل تطور القمية  (la volatilité)ما 3ادÄش نتلكم Rىل التقلب الكxري 

̂ٔخ رض عن املضافة، ا³يل الزالت مرتبطة بعوامل جعز خمطط املغرب ا
يف امجلود  (l’inertie)التخفMف من 5دهتا، ما 3ادÄش نتلكم Rىل امجلود 

بMÈة القمية املضافة ا³يل الزال يغلب Rلهيا الطابع التقليدي، ìربية املاش4ية، 
جشار املمثرة، Oهيك عن اس4مترارية املعيقات  ٔ̂ زراRة احلبوب مث بعض ا

ون اندما_ه mشلك الهيلكية واليت حتول دون عرصنة القطاع، وحتول د
  .سلس يف الÈس4يج Ôق�صادي الوطين

̂ٔخرض، وغن�Èقل �طط  غنك�في هبذا القدر cلÈس4بة �طط املغرب ا
  .ال�رسيع الصناعي

ما ٔ�جنز Rىل ٔ�مهيته، الزال 3ري اكيف وال يفي cلغرض املطلوب، اليوم 
هناك اس4مترار Ùزيف فقدان مgاصب الشغل، حصة الصناRة يف جمال 

دîل النقط، هناك كذ� يشء ٔ�سايس وهو واقع  2رجعت ب ال�شغيل 
مزجع �اصنا نن�هبو �، هو ìراجع ìرامك الرٔ�سامل الثابت يف القطاع الصناعي 

رضوري ما نتلكم Rىل املالءمة، وìلكم Rلهيا . مgذ املصادقة Rىل امليثاق
̂ٔفق الزمين احملدد لهاذ املبادرة وله اذ الس4يد الرئBس، املالءمة، مالمئة ا

̂ٔنه ميل كنتلكمو اليوم Rىل تغيري البMÈات الصناعية وٕا5داث تغيري  املبادرة، 
̂ٔمد، ورضوري ما  يف ٔ�مناط إالنتاج الصناعي، فهذا مسلسل طويل ا

  .3ادي خيلق نوع من Ôنتظارية املقلقة ]ى الفاRلني الصناعيني
cخ�صار شديد رحب رهان التصنيع يف بالدO البد ٔ�ن مير Rرب �لق 

ناRة وطنية تنافس4ية مبÈسوب ومبضمون ìكgولوh معقول، وهذا ما مل ص 
  .يتحقق بعد

cلÈس4بة ³لمخطط الرمقي، ال ٔ�ظن ٔ�ن 5�ٔدا Äس4تطيع ٔ�ن ينكر دور هاذ 
ا�طط الرمقي يف تقليص املسافات، بل حىت ٔ�ن لك املفاهمي اليوم املتعلقة 

ا³يل اكينة فهاذ  cلزمان واملاكن اخ�لفت mشلك لكي، ولعل ٔ��رز ثورة اليوم
̂ٔطر املعرفMة بني ال$رش  ا�طط يف ظل العرص الرمقي هو هاذ توحMد ا

املغرب، وغنقول لمك ٔ�ننا بدون مxالغة ٔ�صبحنا اليوم ندور يف دا�ل و�ارج 
لòٔسف الشديد ٕاسرتاتيجية املغرب ". التنظمي املف�وح"فü ما Äسمى ب

مس4توى إالRداد وال Rىل الرمقي اRرتهتا اخ�الالت وعرفت ٔ�عطاب، ال Rىل 
  .مس4توى التنفMذ

وخشصيا يف تقMميي لهاذ إالسرتاتيجية، س�ٔكتفي مباكمن اخللل ومظاهر 
Rٔ̂ىل ³لحساcت يف التقر�ر دîلو، يه   4القصور اليت 7شف عهنا اHلس ا

Rدم ٕارشاك الفاRلني، هناك ضعف الوترية، وترية : نقط، ٔ�تذ¡ر مهنا 5ٔ�و 
ملشاريع املربجمة، هناك ضعف احلاكمة وضعف إالجناز مقارنة مع سقف ا

  .التدبري
cلÈس4بة ³لموضوع يف الس4ياسات الطاقMة، البد من هذا املنرب ٔ�ن Ùمثن 
املبادرات واHهوادت امللكMة لس4يدO هللا ينرصو يف هذا الباب، واليت 
جعلت من اململكة املغربية جحر الزاوية يف اخلريطة ا]ولية اجلديدة ³لطاقة، 

اململكة فاRل ٔ�سايس وفاRل مرجعي Rىل مس4توى ٕانتاج الطاقة  و�لت
  . البديN النظيفة والصديقة ³لبjBة

فقط ٕاىل اكنت اجلدوى اليوم، _دوى الس4ياسة الطاقMة يه حمط ٕاجامع 
N̂ٔس4ئ ̂ٔس4ئN، ٔ�مه هذه ا   :وطين، فالتزنيل دîلها كBس4تدعي مجموRة من ا

 ؛2030الباقة الطاقMة، الهدف بÈس4بة لبالدO يف  - 1
 اتـــــــــــــمي دقMق ٕالماكنmة املغربية بتقmMت احلكومlهل قام - 2

(Le potentiel)   ̂ٔن هاذ ٕالماكOت ٕانتاج الكهرcء من مصادر م�ددة؟ 
التقMمي كفMل ب�مثني املوارد الطبيعية، املتددة بطبيعة احلال، واس4مترار 

 Ôم�يازات التفضيلية Rىل هذا الصعيد؛
ت�ٔهيل حاكمة هاذ cلÈس4بة ³لحاكمة، هل هناك ٕاماكنية ل  - 3

 الس4ياسة لضامن تعاون ممثر وتÈس4يق حممك بني اكفة املتد�لني؟
كذ� مشلك إالدماج، هل فكرت احلكومة يف الرفع ويف تقوية  - 4

  معدالت Ôندماج الصناعي يف ظل س4ياسة الطاقات املتددة؟ 
  .هذه لكها ٔ�س4ئN ن�Èظرو اجلواب Rلهيا من قxل احلكومة، cٕذن هللا

̂ٔزرق، كام قلت سابقا، من بني ا�ططات، ما 3ادي منش4يو ³ لمخطط ا
مت ٕاجنازه هام _دا، مزاîه ٕاجيابية، ولكن الزال 3ري اكيف، وال يفي cلغرض 
املطلوب، احلكومة املغربية مل حتقق التقدم املرجو واملÈشود، رمغ ما ننعم به 
من سمل ؤ�من وطم�ٔنgBة وسط حميط ٕاقلميي وحميط دويل cلغي التوìر، 

  .صيN إالجناز عرفت وا5د الرتاجع ملحوظح 
̂ٔم6ل وÔس4تغالل  ̂ٔمر من �الل التوظيف ا احلكومة مطالبة بتدارك ا

̂ٔم6ل ملا ìك�زنه بالدO من مؤهالت س4ياحMة ومن مؤهالت ثقافMة   .ا
  . الوقت يدامه، س�ٔخمت



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2016 غشت 5( 1437 القعدة واحت ذف

خبصوص معلية التقMمي، البد من الت�ٔ¡يد Rىل ٔ�ن ت$ين وìرس4يخ ثقافة 
ات العمومMة يف بالدO ومتü ٔ�فضل ؤ�جنع الوسائل وا^ٓليات تقMمي الس4ياس

واملياكنزيمات املتعارف Rلهيا يتطلب ٕارشاك ومشاركة امجليع، حكومة، 
�رملان، ماكتب دراسات، ماكتب �ربة، ٔ�اكدمييني، cح6ني، لتحقMق 

  .ا]ينامMة احلقMقMة املطلوبة Rىل هذا املس4توى
  .وشكرا الس4يد الرئBس

Bسالس4يد الرئ:  
  . شكرا ³لس4يد املس�شار احملرتم

̂ٔصاÆ واملعارصة يف 5دود  دقMقة، تفضل  15اللكمة املوالية لفريق ا
دقMقة، � ٔ�ن ¼س4هتلكها دفعة وا5دة ٔ�و ٔ�ن تق�صد  14ٕاذن . الس4يد الرئBس

  .³لتعقMب

  :املس�شار الس4يد عبد العز�ز بنعزوز
  .رسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف امل

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس4يد رئBس ا³لجنة املوضوRاتية احملرتم،
  الس4يد مقرر ا³لجنة املوضوRاتية احملرتم،

البد يف البداية ٔ�ن ٔ�نوه cلعمل ا³يل قامت به ا³لجنة ؤ�نوه كذ� c]مع 
  .ر�نواملرافقة دîل الس4يد رئBس جملس املس�شا

تقMمي الس4ياسات العمومMة يه حلظة دس4تورية، يه �ٓلية من �ٓليات 
العمل الرقايب ا³يل ¡يوفرها ا]س4تور ³لربملان، وcلتايل التقMمي ما معاOش تقMمي 
  .تقين، ٔ�اكدميي، Rلمي، حبث، وٕامنا هو تقMمي س4يايس، نتðدث عن الس4ياسة

Mلس4ياسات العمومc يف البداية، املوضوع يتعلق �rنتاج فcٕ ة املرتبطة
الرثوة، �شوفو واش ٔ�نتجنا يش Üروة؟ 3ري cش نعرفو هاذ الس4ياسات 
العمومMة واش ٔ�عطت لنا يش Üروة يف البالد؟ وO�ٔ هنا س�ٔس�gطق ؤ�دعومك 
 Æ̂ٔصا ̂ٔرقام مع بعضنا البعض، ؤ�ؤكد القgاRة دîل فريق ا الس�gطاق ا

R الل املواقف ا³يل غنعرب�لهيا يف هاذ املوضوع، ما واملعارصة، Rىل ٔ�ن من 
B3cش من وراهئا املزايدة Rىل احلكومة ٔ�و Rىل ٔ�ي اكن، وٕامنا فقط بغينا 
نتðاورو ونتذا¡رو فني هو اخللل، Rالش ما قدرOش نقلعو فهاذ البالد؟ 
 Oو�رملا Æ̂ٔنفس4نا اكملني، دو Rالش ما قدرOش Ùزيدو يف اجتاه ا³يل رمسناه 

لهدف ما قدرOش نوصلوه، الهدف هو ؤ�حزاب وجممتع؟ رمسنا وا5د ا
  .Ôخنراط يف ا]ول ٔ�و يف Oدي ا]ول الصاRدة

̂ٔرقام، الرثوة ترتمج  . الرثوة ترتمج Å³رامه - وحصحوا يل  -ف�ٔعود ٕاىل ا
اليوم الرثوة يه البطاطا، يه ماطBشة، يه املل$س، يه ا]ار، يه 

ال كن�Èجو؟ احgا حش. الطوموبيل، يه ٔ�ي 5ا_ة، هاذ اليش لكو cلفلوس
  وال توخMا Å³قة ٔ�كرث، حشال نتجت هاذ احلكومة 3ري هاذ العام؟ 

من املتوقع هاذ احلكومة غت�Èج ٔ�لف مليار وشوية دîل الرصف دîل 

اكن إالنتاج ذيك الساRة  2012فاش تولت احلكومة املهام دîلها يف . ا]رمه
 Oل بالدîل مليار درمه، يعين املعدل الس4نوي ا³يل كت  820دîج د�È

مليار درمه، يعين الرثوة مرتمجة ٕاىل Oجت دا�يل �ام، cلفلوس،  38الفلوس 
  .درامه

احلكومة السابقة، Ùك�في 3ري cحلكومة السابقة مايش ا³يل س4بق مهنا، 
 43، يعين اكنت كت�Èج س4نوي 820وصلت  630ل  28انطلقت من 

îل الرثوة عند مليار، يعين اخنفض إالنتاج د 38مليار، هاذ احلكومة فقط 
دîل مليار، يعين ضيعت Rىل املغرب يف مخس س4نني  5هاذ احلكومة ب 

̂ٔنه احلكومة فاش . مليار 25 مايش 3ري هاذ اليش، مايش 3ري هاذ اليش، 
ما نت�ش الرثوة جعزت، ومن بعد 3ادي يقول لنا السادة الوزراء احملرتمني 

سؤول Rىل هاذ شكون القطاع وال شكون ا�طط Ôسرتاتيجي ا³يل م 
̂ٔزرق؟ واش يش 5ا_ة ٔ�خرى؟  ̂ٔخرض؟ واش ا   إالخفاق؟ واش ا

احلكومة الت�ٔت فهاذ احلاÆ ٕاىل Ôس4تدانة، حشال ¼سلفت؟ حشال 
مليار درمه يف  642وصل السلف داc؟ حشال ¡ي�سال لنا؟ ¡ي�سال لنا 

ا]�ن دîل ا]�ن دîل اخلزينة، وٕاىل سولوين إالخوان مgني جxيت هاذ 
̂ٔرق ̂ٔن دامئا كBسولين، كنجيهبم من املندوبية السامMة ا ام غناوب، 

³لتخطيط، من وزارة املالية، من املؤسسات الوطنية، فقط هنا بعض 
̂ٔرقام دîل  3ذية والزراRة،  (FAO1)ا ٔ̂   . 642دîل مgظمة ا

مليار درمه دîل الكريدي، حشال ìزاد  430هاذ احلكومة د�لت Rىل 
مليار درمه، دîل الفلوس ا³يل ¼سلفت،  215يف مخس س4نني؟ ìزادت 

مليار درمه، ضيعتنا  786ا]�ن دîل اخلزينة، ٔ�ما ا]�ن العمويم ٕاجامال ف 
مليار درمه، وزادت يف ا]�ن ا³يل Rىل  215مليار درمه، و¼سلفت  25يف 

درمه، لك وا5د فMنا اكنت ك�سال لنا  R6000اتق لك مواطن مغريب 
درمه للك مواطن مغريب،  23000سال لنا درمه، داc اليوم ¡ي�  17000

حشال زادت هاذ احلكومة؟ حشال cش و5لت لك مواطن، لك مغريب يف 
  .%25. 25%س4نني؟ و5لتنا يف  5ا]�ن، يف 

دîل  %25س4نني تغرقgا يف  5تصوروا معي، لك حكومة جتي تدوز 
درمه للك مواطن ا³يل لقاهتا هاذ  23000الكريدي، فني غنوصلو؟ يعين 

درمه  6000س4نني  5ومة حلكومات لعقود من الزمن، يه 3ري يف احلك
  . درمه، وRاودوا احلساب 6333وcلضبط 

ف�ٔش4نو التداعيات دîل هاذ اليش؟ التداعيات دîل هاذ اليش، الفقر 
، الفقر املدقع يعين حتت عتبة %11من الساكنة ٕاىل  ì8.8زاد طلع من 

يه مليون ٔ�و ما  %5كتجي شوية رمق _اف،  %5، يه مايش %5الفقر 
ر، îاله ـدîل املليون دîل املواطنني واملواطنات حتت عتبة الفق 2يقرب 

(à peine)  درمه يف ا�هنار، وفهيم ٔ�كرث من نصف مليون  20¡يرصفوا
  . درامه يف ا�هنار 10مواطنة ومواطن ¡يرصفوا فقط 

                                                 
1 Food and Agriculture Organization 
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داc  البطاÆ، البطاÆ نعطيمك وا5د الفرق، وا5د املقارنة mس4يطة ما بني
مgصب شغل، سابقا كنا  130000س4نني وفرت  5احلكومة يف : والبارح

س4نني كنا كنوفرو  5مgصب شغل يف الس4نة، يعين يف  120000كنوفرو 
  . مgصب شغل 600000

Rىل لك 5ال، O�ٔ غن�ساءل إالخفاق واحض، من يتحمل املسؤولية ؟ 
̂ٔفضل �ك6 ري مما حتقق مع O�ٔ م��ٔكد، والقgاRة Õبتة Rىل ٔ�ن كنا قد حنقق ا

احلكومة احلالية، ٔ��ن �مكن اخللل؟ ما غهندرش Rىل اخللل، كÈسول 
احلكومة، وبغيهتم يعرتفوا معيا، هام لك وز�ر ¡يجي �زهو بنفسه، Äس4تعرض 
̂ٔن فاش  ٔ�رقام والعام ز�ن، لك يش خبري، ولكن ها الواقع ٔ�ش4نو فMه، 

ضيعتوا الس$Mطار، مليار،  25كنقولو احلكومة ما انتجناش الرثوة، ضيعتوا 
ضيعتوا املدرسة، ضيعتوا فك العزÆ عن العامل القروي Rىل املدارش 

  .وا]واو�ر، ضيعتوا، ضيعتوا، ضيعتوا العBش الكرمي Rىل املغاربة
ف�Oٔ ٔ�ود و�ٓمل ٔ�ن جتيب احلكومة ٔ�ش4نو ا³يل �الها ختفق وتفشل يف 

̂ٔهداف  املتو�اة من تدبري جMد لهاته ا�ططات إالسرتاتيجية حىت تتحقق ا
  .وراهئا ا³يل يه ٕانتاج الرثوة، ومن مث س�ٔعقب

  .شكرا الس4يد الرئBس

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا الس4يد الرئBس

ٔ�عطي اللكمة ا^ٓن لفريق العداÆ والتمنية، تفضل ٔ�لس4يد الرئBس يف 
دقائق، طبعا ال 5ا_ة ³لتذكري ب�ٔنه � مطلق احلرية يف الترصف  510دود 

 .لتعقMبفهيا بني املناقشة وا

  :املس�شار الس4يد ن$Mل ش4يخي
mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل س4يدO محمد وRىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Äرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق العداÆ والتمنية مبلس املس�شار�ن 

جللسة العامة اخلاصة بتقMمي الس4ياسات العمومMة يف جمال يف ٕاطار هذه ا
  .من ا]س4تور 70ٕانتاج الرثوة، طبقا ملق�ضيات الفصل 

جعل  2011وبداية، نؤكد يف فريق العداÆ والتمنية Rىل ¡ون دس4تور 
تقMمي الس4ياسات العمومMة اخ�صاصا ٔ�صيال من اخ�صاصات الربملان، وٕاذا 

ومة م�Bرسة Rرب ا^ٓليات التقليدية املعروفة من اكنت ممارسة الرقابة Rىل احلك
ٔ�س4ئN شفوية وكتابية ومgاقشة إالسرتاتيجيات احلكومMة وخطط معلها 
دا�ل ا³لان الربملانية، فٕاننا �سل غياب �ٓليات فعلية ومهنجيات واحضة 
متكن الربملان من ممارسة دوره اكمال يف جمال تقMمي الس4ياسات العمومMة، 

gا السعي املس4متر لتطو�ر هذه الوظيفة وجعلها يف صلب وهو ما يق�يض م 
  .اه�ماتنا دا�ل املؤسسة ال�رشيعية

ويف هذا إالطار، يxÈغي ٔ�ن حنرص مبناس4بة مراجعة النظام ا]ا�يل 
³لملس Rىل تضمينه مق�ضيات ¼سمح � مبامرسة اخ�صاصه يف تقMمي 

 لك املعطيات الس4ياسات العمومMة، من �الل تدابري تلزم احلكومة بتقدمي
املتضمنة لòٔرقام وإالحصائيات وÔع�دات املالية املرصودة �تلف 
إالسرتاتيجيات وا�ططات وÔخ�يارات املشلكة يف مجموعها ³لس4ياسات 
 ،�u ة الكربى، مع توفري لك إالماكنيات ال$رشية واملالية الالزمةMالعموم

̂ٔمر اuي س�Bاوز ٕان مت مgطق _لسات امل  ساءÆ الشهرية املوþة وهو ا
لرئBس احلكومة حول الس4ياسات العامة، واليت ال ميكن ب�ٔي 5ال من 
̂ٔحوال اجلزم يف ¡وهنا و5دها ميكن ٔ�ن ¼شلك ٕاجراء �رملانيا لتقMمي  ا
الس4ياسات العمومMة، نظرا لالعتبارات الس4ياس4ية الضاغطة اليت حتمكها من 

̂ٔطراف   .خمتلف ا
  الس4يد الرئBس احملرتم،

  ات والسادة الوزراء احملرتمون،الس4يد
  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 OزتازRوالتمنية عن ا Æنود هبذه املناس4بة ٔ�ن نعرب يف فريق العدا
cٕالجنازات املهمة اليت حتققت Rىل عهد هذه احلكومة، ويه إالجنازات اليت 

كويم وتزنيل يؤرش Rلهيا املنحى التصاRدي يف ìرمجة الزتامات الربOمج احل
  .الس4ياسات العمومMة يف خمتلف القطاRات، رمغ لك إال¡راهات والصعوcت

ٕاننا فعال ٔ�مام حصيN ٕاجيابية ¼شهد هبا إالشادة املزتايدة �cمنوذج املغريب 
والثقة املزتايدة فMه ¡بÅ اس4تقرار وìمنية، Äسري يف مسار البناء ا]ميقراطي 

مصاف البÅان احلديثة والصاRدة، كام  وإالصالح الس4يايس مبا يؤه
 ]خول
¼شهد هبا Rدد من املؤرشات والتصنيفات، نذ¡ر مهنا، بعيدا عن لك 

  :املغالطات التب�Bس4ية

ٕاجناز معدل منو م�قدم، R�ٔىل معدل ا�منو يف املنطقة، بلغ  -
 ؛2012-2015�الل الفرتة  %3.7م�وسطه 

 حتر�ر املالية العمومMة Rرب ٕاصالح املقاصة؛ -

من الناجت ا]ا�يل اخلام س4نة  %7.2ز املزيانية من تقليص جع -
 ؛2016س4نة  %3.5ٕاىل  2012

̂ٔداءات من  - من الناجت ا]ا�يل اخلام  ì9.5%راجع جعز مزيان ا
 ؛2016س4نة  %2ٕاىل  2012س4نة 

 7ٕاىل  2012شهرا س4نة  4.3ت�ٔمني اح�ياطي العمN الصعبة من  -
 ؛2016ٔ�شهر س4نة 

�الل ختفMض وترية ارتفاعها، اس4تعادة التحمك يف املديونية من  -
 ؛2015و 2014واليت وصلت ٕاىل Ôس4تقرار بني 

̂ٔسعار؛ -  التحمك يف معدل التضخم واس4تقرار ا

̂ٔجgبية وحتقMق  - ̂ٔعامل ورفع _اذبية Ôس�ñرات ا حتسني مgاخ ا
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تقدم واحض Rىل مس4توى املؤرشات ا]ولية ³لتنافس4ية Ôق�صادية، تعكس 
جنازات احملققة، ويه مؤرشات يمت ا�5ساب اRرتاف املنتظم ا]ويل cالٕ 

بوصفها مجموRة من املؤسسات در_اهتا يف ٕاطار تعريف التنافس4ية، 
Æة ا]وMوالس4ياسات والعوامل اليت حتدد مس4توى ٕانتاج.  

ٕاهنا إالجنازات اليت سامهت يف ٕاخراج بالدO من وضعية يطبعها 
ظل مgاخ ٕاقلميي Ôخ�ناق وÔح�قان واهزتاز الثقة يف املؤسسات، يف 

مضطرب ٕاىل مرÔ N5س4تقرار وتعز�ز الثقة وٕايقاف املسار الرتاجعي Rىل 
ٔ�كرث من صعيد وجتاوز مرN5 اكن فهيا املغرب Rىل وشك فقدان قراره 
الس4يادي املايل وÔق�صادي، وهو ما مكن من اس4ت<gاف مسار إالصالح 

̂ٔمل يف املس4تقxل، ويدعوO ٕاىل Ôف��ار مب غربي�gا والثقة يف مبا يعزز ا
  .املغرب الصاRد
  الس4يد الرئBس،

  الس4يدات والسادة الوزراء،
  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقد اكن من بني الس4ياسات العمومMة اليت سامهت يف تطو�ر وٕانعاش 
اق�صادO الوطين اع�د Rدد من الس4ياسات وإالسرتاتيجيات القطاعية 

تمنية وٕانتاج الرثوة، ذ� ٔ�ن املسار التمنوي يف املرتبطة mشلك مxارش cل 

  :بOÅ �رìكز Rىل دRامئ ٔ�ربعة ٔ�ساس4ية

ٔ�ولها، قMام ا]وÆ بدورها إالسرتاتيجي يف حتديد Ôخ�يارات  -
̂ٔوراش الكربى والتحفزي والتنظمي و¼شجيع املبادرة  c ̂ٔساس4ية وا�هنوض ا

 احلرة؛

صال5ات س4ياس4ية ÙÕهيا، مواصN البناء ا]ميقراطي واع�د إ  -
 وقانونية ومؤسس4ية معيقة؛

 �Õهثا، جعل املواطن يف صلب معلية التمنية؛ -

ورابعها، متكني Ôق�صاد الوطين من مقومات الت�ٔهيل وإالقالع  -
بتوفري التجهزيات الهيلكية واع�د خمططات طمو5ة، ٔ��ذت تعطي مثارها 

 .امللموسة Rىل املس4توîت إالسرتاتيجية والقطاعية
ا إالطار، قامت _ل القطاRات إالنتاجMة Rcٕداد رؤاها ويف هذ

رؤية "وخمططاهتا إالسرتاتيجية، والبداية اكنت مع الس4يا5ة يف ٕاطار 
خمطط ان$6اق "و" 2020رؤية "، اليت مت جتديدها يف ٕاطار "2010

" ا�طط الوطين ³ل�رسيع الصناعي"، اuي تطور الحقا ٕاىل "³لصناRة
̂ٔخرض ³لفال5ةا"و" خمطط رواج ³لتارة"و خمطط "و" �طط ا

  .، و3ريها من ا�ططات اليت تعلموهنا مجيعا"هاليوتBس
̂ٔولية لتطبيق هذه ا�ططات، ٔ�هنا سامهت يف  وقد ٔ�ظهرت النتاجئ ا
حتديث اق�صادO والرفع من ٕانتاجMته وتنافس�Bه ومن جحم Ôس�ñر العمويم 

gت بالدO من ٕاطار قار وٕاقامة ٔ�قطاب ³لتمنية اجلهوية املندجمة، كام مك 
̂ٔزمة املالية  وواحض ³لتمنية Ôق�صادية ومن الصمود يف و_ه تداعيات ا

العاملية، فضال عن ìرس4يخ موقع املغرب ¡وþة حمفزة لالس�ñرات املنتة 
  . وحمور ٔ�سايس ³لمبادالت التارية اجلهوية والعاملية

وهنا س4تظل 3ري ٔ�ن هذه النتاجئ املشجعة ال يxÈغي ٔ�ن حتجب عنا ¡
  :حمدودة الناRة بدون ٕازا5ة عوائق رئBس4ية من بBهنا

 ٔ�وال، ضعف التنافس4ية؛ -

Õنيا، اخ�الل تناسق حاكمة هذه ا�ططات اuي جيب ٕازاح�ه  -
cع�د ا^ٓليات الالزمة لتفاRلها، مضن مgظور ٕاسرتاتيجي مgدمج، ال جمال 

 معه ³لنظرة القطاعية الضيقة؛

رشية، مع املالءمة بني التكو�ن العلمي Õلثا، ت�ٔهيل املوارد ال$  -
واملهين والتقين وبني مس4تلزمات Ôق�صاد العرصي و¼شجيع البحث العلمي 

 .وÔبتاكر وÔخنراط يف اق�صاد وجممتع املعرفة واالتصال
لقد قام املغرب مبجموRة من إالصال5ات اليت متكgت من حتسني ٔ�داء 

ز�ز مgاعته ضد التقلبات الظرفMة، Ôق�صاد الوطين، لكهنا مل متكgه من تع
uا جيب مراجعة ا�منوذج التمنوي الوطين Rرب مxارشة جMل _ديد من 
إالصال5ات ملعاجلة مجN من Ôخ�الالت وجتاوز Rدد من ٕا¡راهات ا�منو 

  : Ôق�صادي cملغرب، ومهنا

 ضعف مردودية وحاكمة العقار؛ -

 ضعف الرٔ�سامل ال$رشي املؤهل؛ -

 الرضييب وسوق الشغل؛اخ�الالت النظام  -

 Ôخ�الالت املتعلقة cلنظام القضايئ؛ -

فعالية املؤسسات، والس4~ ما يتعلق cٕشاكلية التÈس4يق  -
 .والتقاءات الس4ياسات والربامج

ويف اخلتام، نؤكد ٔ�ن احملافظة Rىل التوازOت املا¡رو اق�صادية، يف ظل 
مغرب، ما مل تمت ìزايد املطالب Ôج�عية، سxBقى ٔ�كرب حتدي cلÈس4بة ³ل

مواصN إالصال5ات الكربى اليت ٔ�طلقهتا هذه احلكومة، وما مل ننخرط يف 
ٕاجناز ٕاصال5ات _ديدة من ش�ٔهنا معاجلة اخ�الالت اق�صادm Oشلك 
بMÈوي، متكن من الرفع من قدراتنا يف جمال ٕانتاج الرثوة وRداÆ توزيعها 

ؤسسات املالية وتعز�ز مصداقMة املغرب ]ى الرشاكء الس4ياس4يني وامل
̂ٔ_انب، من ٔ�_ل حتقMق �ٓمال الشعب  ا]ولية و]ى املس�مثر�ن املغاربة وا
املغريب يف التقدم والتمنية وÔزدهار والكرامة ومن ٔ�_ل اس4تكامل خMار 

  .إالصالح ا]ميقراطي، اuي يقوده _الÆ املü، حفظه هللا
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا الس4يد الرئBس

 8ٔ�عطي اللكمة ا^ٓن ³لفريق احلريك، الس4يد الرئBس تفضل يف 5دود 
  .دقائق
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  :مxارك الس4باعي املس�شار الس4يد
mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني وRىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس4يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  خوايت املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين، �ٔ 

Äرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس الفريق احلريك يف هذه اجللسة العامة 
املمتزية �كوهنا حلظة ٔ�خرى لتفعيل ٔ�حاكم ا]س4تور ومxارشة Ôخ�صاصات 
اجلديدة Hلس4نا املوقر، �اصة ما يتعلق بتقMمي الس4ياسات العمومMة، ويه 

  .ية يف معر هذه املؤسسة_لسة ìمتزي كذ� من ¡وهنا الثان 
ؤ�ود يف هذا إالطار، ٔ�ن ٔ�نوه cالخ�يارات املوفقة ملوضوع ٔ�شغال هذه 
ا³لجنة املوضوRاتية واملتعلقة cٕنتاج الرثوة، وكذا Hcهودات املبذوÆ من 
طرف الس4يد الرئBس ؤ�عضاء هذه ا³لجنة والطامق إالداري، رمغ إال¡راهات 

ف�قار املؤسسة ال�رشيعية ٕاىل �ٓليات لت�xع وتقMمي احمليطة بعملها، واملمتثN يف ا
الس4ياسات العمومMة وصعوcت الولوج ٕاىل املعلومة وضيق احلزي الزمين 
�اصة يف موضوع م�شابك من قxيل رصد �Õٓر الس4ياسات  ،�u ا�صص
اليت ٔ�نتجها ٕانتاج الرثوة الوطنية مبختلف مصادرها ؤ�شاكلها، وهو ما جعل 

ا�طط "ا يف ا�ططات إالسرتاتيجية القطاعية واملمتثN يف ا³لجنة حترص معله
̂ٔخرض " املغرب الرمقي"و" امليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي"و" ا

̂ٔزرق"و" الطاقات املتددة"و يف جمال " 2020رؤية "و" ا�طط ا
  .الس4يا5ة

  الس4يد الرئBس،
c لنا ٕاجيايب مع هذا التقر�ر والغاية من وضعه منRب ٕاغناء يف ٕاطار تفا

  :هذا العمل، نود ٔ�ن نتقدم يف فريقgا cملالحظات وÔقرتا5ات التالية

ٔ�وال، خبصوص مرجعية التقر�ر، نعتقد ٔ�نه هناك وثيقة مرجعية  -
 üامل Æوتوجهيية ٔ�ساس4ية تؤطر هذا املوضوع، ويه خطاب صاحب اجلال
 محمد السادس، نرصه هللا، يف اu¡رى اخلامسة عرش العتالء عرش ٔ�سالفه

 Æي خصصه _اللته ملوضوع ٕانتاج الرثوة، م�وقفا عند املعادuامليامني، وا
الصعبة واملفارقة املثرية املمتثN يف Rدم انعاكس مؤرشات ٕانتاج الرثوة اليت 
ت�Èجها الس4ياسات العمومMة املمهنة وا�ططات املربجمة Rىل حMاة 

يعا لٕال_ابة عنه، املواطنني، طار5ا، حفظه هللا، سؤÔ عريضا، يدعوO مج 
 ٔ��ن هذه الرثوة؟ وملاذا ال تظهر �Õٓرها Rىل الواقع امللموس؟

Õنيا، اكتفى التقر�ر جبرد مضامني ومعطيات Rامة حول  -
ا�ططات امخلس، كام قدمهتا القطاRات الوصية دون تفصيل وال تقMمي 
لنتاجئها Rرب دراسة حتليلية حتدد �Õٓر اHهود Ôق�صادي املبذول Rىل 

ملس4توى Ôج�عي وRىل مس4توى التمنية ال$رشية املÈشودة، مع العمل ٔ�ن ا
يف " خمطط ٔ�ليوتBس"هناك خمططات ٔ�خرى مل ي�gاولها التقر�ر من قxل 

يف " 2030- 2015رؤية "يف اHال التاري و" رواج"الصيد البحري و
الصناRة التقليدية، ٕاىل _انب قطاRات ٕاسرتاتيجية يف جمال ٕانتاج الرثوة، 

 كقطاع املياه والغاcت؛

Õلثا، من cب ٕاغناء التقر�ر دامئا، فٕان موضوع ٕانتاج الرثوة ال  -
ميكن ربطه فقط �cططات القطاعية، بل �رؤية ٕاسرتاتيجية ما فوق 

̂ٔهداف و�ٓليات إالنتاج، وهو ما Äس4توجب  كام _اء يف  -قطاعية حمددة ا
اع�د تقار�ر  - توجهيات صاحب اجلالÆ املü محمد السادس، نرصه هللا

بنك املغرب واملندوبية السامMة ³لتخطيط واHلس Ôق�صادي وÔج�عي 
والبBيئ وتقار�ر املؤسسات ا]ولية ا�تصة مكراجع لقMاس موضوعي حلجم 
الرثوة وحرص املؤرشات واملعطيات كقاRدة لصناRة وتوجMه الس4ياسات 

 العمومMة ذات الصHc Nال؛

 دراسة التقر�ر بفرض طرح ٔ�س4ئN من قxيل رابعا، التعمق يف -
مدى ت�ٔثري هذه ا�ططات إالسرتاتيجية القطاعية Rىل الناجت ا]ا�يل اخلام 
وRىل �سب ا�منو ومدى انعاكسه Rىل حMاة املواطنني، �اصة يف املناطق 
̂ٔرقام املعلنة Rىل واقع الزالت فMه  القروية وهوامش املدن، و¡يف تنعكس ا

والبطاÆ وRدم ìاكفؤ الفرص þوî واج�عيا Rىل مس4توى  الهشاشة والفقر
̂ٔساس4ية واخلدمات Ôج�عية، من حصة وتعلمي  البMÈات والتجهزيات ا
و¼شغيل، ìراوح ٔ�رقاما قMاس4ية mشهادة املؤسسات الوطنية وا]ولية، وهو 
ما يطرح سؤÔ اسرتاتيجيا حول مدى اس4ت�الص اخليط الناظم بني ٕانتاج 

 ايري توزيعها؛الرثوة ومع

�امسا، �لك ت�ٔ¡يد، فاملالحظات املعمتدة تعترب �ٓلية من بني  -
̂ٔساس4ية احملددة ٕالنتاج  �ٓليات ٔ�خرى ٕالنتاج الرثوة، لكن ماذا عن ا^ٓليات ا
هذه الثورة من قxيل جحم Ôس�ñر اخلارh املس4تقطب؟ وماذا عن دور 

ولت ٕاىل مس4هتü املؤسسات العمومMة العمالقة اليت بدل ٔ�ن ت�Èج الرثوة حت
 لها؟ 

سادسا، ·ام اكن جحم الرثوة املنتة، فٕان قMاسها يبقى رهينا  -
بتوزيعها، لBس بعداÆ، بل cٕنصاف حبمك جحم التفاوµت بني اجلهات 
والفjات Ôج�عية، وحبمك متركز مثار ا�منو اuي ¼سامه فMه لك þات 

 .اململكة يف þات بعيهنا
̂ٔساس، ف�طلعنا اليوم هو مواصN جملس املس�شار�ن، يف  وRىل هذا ا

5دود اخ�صاصاته ، هذا العمل اجلبار وفق رؤية حتدد ٕانتاج الرثوة وفق 
التقطيع اجلهوي اجلديد، Rىل ٔ�ساس حتديد مواطن القوة والضعف يف لك 
̂ٔمسى للك الس4ياسات العامة، املمتثN يف حتقMق  þة وبغية بلوغ هدفه ا

Ôج�عي بتوزيع Rادل ومgصف لñر وطن التوازن اجلهوي واHايل و
 .ٔ�ن Ùكون من طينه وìرابه -مكغاربة  –مو5د، نعزت مجيعا 

سابعا، ارتباطا دامئا مبوضوع التقر�ر وس4ياق ٕاRداده، فاملهمة  -
الكربى اليوم و3دا للك املؤسسات، مبا فهيا مؤسس�gا ال�رشيعية املوقرة، هو 
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ملغريب، اuي صار اليوم Oجضا قصد اخلروج بتقMمي شامل ³لمنوذج التمنوي ا
اس�ñر ٕاجيابياته وتصحيح اخ�الالته، ويف صدارة هذا ا�منوذج تفعيل 
اجلهوية املتقدمة كنظام _ديد لتدبري ٔ�م6ل ³لسلطة والرثوة ولتنافس þوي 
ٕالنتاþا وتعممي مثارها Rىل لك ساكنة وطننا العز�ز يف اجلبال والقرى 

العBش الكرمي يف وطن من جحم بالدO،  وهوامش املدن، ٔ�ساس لضامن
 ممتزي ب�ٔمgه واس4تقراره؛

-  ،îست فقط منوذ_ا مادBس، لB̂ٔن الرثوة، الس4يد الرئ Õمgا، و
فxالدO ٔ�يضا، طبقا ³لتوجهيات امللكMة السامMة، ٕاضافة ٕاىل هذا العمل الهام 

وة التفكري يف �ٓليات ٕالسهام الربملان يف رصد الرثوة الالمادية املتو_ة ³لرث 
املادية والصانعة لها، مادام إال�سان �رٔ�سام� الرمزي هو صانع التمنية وهدف 

  .لها يف نفس الوقت
  الس4يد الرئBس،

ٕاذ جندد التنويه بعمل ا³لجنة وcلتفاRل احلكويم مع هذا Ôس4تحقاق 
ا]س4توري، فٕاننا نود ٔ�ن �شري ٕاىل معق إالشاكلية اليت تثريها دراسة 

لرثوة، املمتثN يف حتدي يوا_ه النخب املسؤوR Æىل وحتليل موضوع ٕانتاج ا
تدبري الش�ٔن العام يف احلكومة والربملان واملؤسسات العمومMة والهيئات 
الس4ياس4ية والنقابية وÔق�صادية وÔج�عية، املمتثN يف ¡يفMة التنافس 

  . حول ٕانتاج الرثوة بدل Ôكتفاء فقط بتوزيعها
  .شكرا ٕالصغا&مك

  .يمك ورمحة هللاوالسالم Rل 

  :الس4يد الرئBس
  .شكرا الس4يد الرئBس

اللكمة ا^ٓن لفريق التجمع الوطين لòٔحرار، تفضل الس4يد الرئBس يف 
  .دقائق، ترصف فهيا كام ìريد طبعا 57دود 

  :املس�شار الس4يد محمد البكوري
  .شكرا الس4يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات واملس�شار�ن،

فين اليوم ٔ�ن ٔ�تد�ل cمس فريق التجمع الوطين لòٔحرار، يف اخ�تام Äرش 
ا]ورة ال�رشيعية الربيعية، واليت ٔ�جنزت حصيN ٕاجيابية _دا، توجت ٔ�عاملها 
cنعقاد هذه اجللسة ا]س4تورية، الس4نوية ا�صصة ملناقشة الس4ياسات 

  .العمومMة طبقا ملق�ضيات الفقرة الثانية من ا]س4تور
، البد ٔ�ن ٔ�نوه بعمل هذه ا³لجنة املوضوRاتية اليت هي�ٔت لنا يف البداية

هذا التقر�ر الهام واملوضوعي، واuي _اء نتاج معل جxار قامت به هذه 
ا³لجنة، اليت ٔ�تقدم cملناس4بة، cمس فريق التجمع الوطين لòٔحرار، �هتنئة 

رها رئBسها املس�شار الس4يد عبد الكرمي ·دي وٕاىل اكفة ٔ�عضاء ا³لجنة ؤ�ط
  . ا�uن سهروا Rىل ٕاRداده

هذا إالجناز ال�رشيعي الهام يعترب قمية نوعية ومgتو_ا ينضاف ٕاىل 
حصيN معلنا ال�رشيعي والربملاين mشلك Rام، �اصة ؤ�نه تناول موضوRا 
̂ٔمر خبلق  نعتربه دا�ل فريق التجمع الوطين لòٔحرار � راهن�Bه، يتعلق ا

دO ٕالنعاش Ôق�صاد والقضاء Rىل الرثوة اuي يعد يف نظرO رهان بال
Æالبطا.  

  الس4يد الرئBس،
̂ٔساس4ية اليت Oضل من  ٕان موضوع �لق الرثوة اكن من التðدîت ا
̂ٔنه اكن Rليه ٔ�ن جيهتد  ٔ�_لها حزب التجمع الوطين لòٔحرار مgذ ت�ٔسBسه، 
وي$�كر يف Ôق�صاد، حبيث سامه يف ا]فاع عن هذا التðدي وجنح ٕاىل 

قMق هذا الهدف عند حتمل مgاضليه �تلف املسؤوليات اليت 5د ¡بري يف حت 
تقدموا ٕا�هيا يف خمتلف القطاRات احلكومMة املرتبطة مبوضوع ٕانتاج الرثوة، 
وكذا من �الل املسؤوليات Ôنت�ابية اليت حتملوها دا�ل غرفيت الربملان 

تة Rىل ٔ�و من موقع الغرف املهنية ٔ�و امجلاRات الرتابية، حMث دافعوا cس�4
لك ا�ططات Ôق�صادية الرامMة ٕاىل تطو�ر ٔ�داء بالدÔ Oق�صادي، يف 
تنامغ µم مع مxادرة _الÆ املü اuي اكن مxدRا لهذه ا�ططات، وRىل 

̂ٔخرض"رٔ�سها  ا�طط "، "خمطط ال�رسيع الصناعي"، "خمطط املغرب ا
̂ٔزرق ، ولكها "خمطط الطاقات املتددة"و" خمطط املغرب الرمقي"و" ا

  .خمططات واRدة ٔ�د�لت بالدO، و� امحلد، ٕاىل Rامل ا]ول الصاRدة
  الس4يد الرئBس،

، ٔ�مام ¼شعب هذا املوضوع وتنوRه ؤ�مام ضيق الوقت ا�صص لفريقي
س�ٔق�رص يف مدا�ليت هاته Rىل مgاقشة موضوع �لق الرثوة Rرب خمططني 

  ".يخمطط املغرب الرمق"و" خمطط ال�رسيع الصناعي: "اثنني
قxل اخلوض يف هذ�ن ا�ططني، البد ٔ�ن ٔ�نوه cمس فريق التجمع 
الوطين لòٔحرار ب�ٔداء الفريق احلكويم 7لك، وRىل اخلصوص قطاع 
الصناRة والتارة وÔس�ñر والتارة اخلارجMة واملقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، هذا الفريق دٔ�ب مgذ حتم
 مسؤولية تدبري هذه القطاRات Rىل 

gوات احلوار مع لك الفاRلني، ٔ�سفرت عن ¼شخيص موضوعي ف�ح ق 
لضعف ٔ�داء هذه القطاRات، حMث معل هذا الفريق احلكويم Rىل ٕابداع 

، طالقهتا _الÆ املü محمد السادسوٕانتاج هذه ا�ططات اليت ٔ�عطى ان
  .حفظه هللا

ٕان خمطط ال�رسيع الصناعي يعد يف نظر فريقgا 5�ٔد ا]Rامات 
̂ٔساس4ية اليت  ¼ساRد املقاوÆ الوطنية Rىل �لق الرثوة، من �الل ا^ٓفاق ا

، حMث هيدف ٕاىل ا�هنوض cلصناRة 2020الواRدة اليت سطرها ٕاىل 5دود 
الوطنية وحتسني _اذبية املغرب يف جمال Ôس�ñرات ا]ا�لية واخلارجMة، 
حMث Äش4تغل هذا ا�طط حتت ٕارشاف فريق حكويم يعرف جMدا قمية 

نية يف �لق الرثوة ؤ�ن ٕاجناح م6ل هذه ا�ططات هو رهني املقاوÆ الوط 
هبذا العمل املتاكمل اuي يقوم به هذا الفريق احلكويم، حMث اكن لهذا 
العمل انعاكساته إالجيابية يف �لق فرص الشغل وحتسني ا]�ل، وسامه يف 
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حتصيل موارد ٕاضافMة خلزينة ا]وR Æرب ¼شجيع اس4هتالك املنتوج الوطين 

̂ٔجgيب وجع   .يف مس4توى تنافس4ية املنتوج ا

ٕان من تباشري جناح خمطط ال�رسيع الصناعي هو ٕاRادة هيلكته لعدة 
قطاع، مهنا قطاع الس4يارات والطريان  12قطاRات صناعية تصل اليوم ٕاىل 

 Oي جعل بالدuة ا]وائية، ٕاىل �ٓخره، اليشء اRات املعدنية والصناRوالصنا
  . عامليةحمط ٔ�نظار ^ٔكرب الرشاكت ال

ويف هذا إالطار، البد من طرح سؤال مxارش ٕاىل الس4يد وز�ر التارة 
ما يه حصيN صندوق التمنية : اخلارجMة احلارض معنا اليوم يف هذه اجللسة

ٕاىل 5دود اليوم؟  2014الصناعية اuي _اءت به احلكومة يف قانون املالية 
ا يه طبيعة وماذا اس4تفادت املقاوÆ الوطنية من هذا الصندوق؟ وم


 ]مع القطاع الصناعي �الصناRات اليت اس4تفادت مgه؟ وما يه ٔ�دوات تد
  ٕاىل 5دود اليوم؟

ال نتوفر، الس4يد الوز�ر، مكؤسسة ¼رشيعية صادقت Rىل ٕا5داث هذا 
  .الصندوق، Rىل معطيات حول هذا ا]مع

، فgعتقد دا�ل فريق التجمع "خمطط املغرب الرمقي"وRىل مس4توى 
ار ٔ�ننا نف�قر دا�ل جملس4نا املوقر ٕاىل املعطيات الاكفMة حول الوطين لòٔحر 

  . 2013ٕاسرتاتيجية احلكومة املتعلقة cملغرب الرمقي، واليت بدٔ�ت س4نة 
اللك يعرف التطور امل�سارع ملنظومة االتصاالت يف العامل، املنافسة 
الرشسة ¼س4تعر بني خمتلف الرشاكت العمالقة يف جمال االتصاالت، كام ٔ�ن 

لك يعي ٔ�ن هذا القطاع خيلق اليوم فرص شغل ¡برية وكثرية، ٕاال ٔ�نه، مع ال
̂ٔسف، يغلب Rليه الطابع 3ري املهيلك، cعتباره هو الطاغي Rىل ٔ�رض  ا
الواقع، اليشء اuي يفرض Rىل احلكومة بذل جمهودات اس4تgBائية ٕالد�ال 

الوطين،  هذا القطاع ٕاىل الÈس4يج املقاواليت املنظم، ملا فMه �ري Ôق�صاد
Nليه ٔ�موال طائR ي يضيعuا.  

ف�ٔمام الصعوcت اليت تعرتض تطور هذه إالسرتاتيجية، �س4تغلها فرصة 
كذ� كفريق لطرح ٔ�س4ئN ٕاىل احلكومة لتوضيح ٔ�س4باب ت�ٔ�ري تنفMذ 

وعن ٔ�هدافها ومرامهيا، وهل احلكومة راضية " املغرب الرمقي"ٕاسرتاتيجية 
  ب الرمقي؟عن نتاجئ حصيN ٕاسرتاتيجية املغر 

الوقت ال ي�سع ملناقشة نتاجئ وحصيN هذ�ن ا�ططني، وكذا القصور 
اuي قد �كون اRرتضهام، ولكن لنا الثقة يف احلكومة 7لك ويف الس4يد 
̂ٔس4ئc ،Nلشلك اuي  الوز�ر امللكف cلتارة اخلارجMة لٕال_ابة عن هذه ا

، Rرب معطيات س4يغين النقاش حول هذ�ن املوضوRني وRالقهتام خبلق الرثوة
  . ؤ�رقام، حنن يف ٔ�مس احلا_ة ٕا�هيا لتنو�ر الرٔ�ي العام الوطين

مفن �الل النقاش ا]ا&ر والنتاجئ احملصل Rلهيا، وcلرمغ من ٕا¡راهات 
̂ٔزمة، ٕاال ٔ�ن هذ�ن ا�ططني يبقMان  نقطة  -يف نظر فريقgا  -وظروف ا

ملس4توى ضوء ¡برية يف حصيN معل احلكومة 7لك، ؤ�ن نتاجئها Rىل ا
̂ٔداء Ôق�صادي  القريب والبعيد س4تكون ٔ�كرث ٕاجيابية، ٕان شاء هللا، Rىل ا
وÔج�عي الوطين، ال من �الل زرع الروح يف املقاوÆ الوطنية وال من 

5�ٔد ا]Rامات  -يف نظرO  -حMث ٕانتاج فرص الشغل، اليت تبقى 
̂ٔساس4ية خللق الرثوة   .ا

  .وشكرا الس4يد الرئBس

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا الس4يد الرئBس

اللكمة ا^ٓن لفريق Ôحتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس4يد الرئBس 
  .دقائق 6يف 5دود 

  :املس�شار الس4يد عبد إال� حفظي
  .mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  الس4يد الرئBس،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  رون احملرتمون،الس4يدات والسادة املس�شا
يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم cلشكر وÔم�نان ٕاىل رئBس ومكوOت ا³لجنة 
املوضوRاتية Rىل التقر�ر الفاضل وRىل العمل ا]ءوب اuي قاموا به يف ظل 
الصعوcت اليت مت تذليلها، وهنا ٔ�تو_ه ٕاىل الس4يد الرئBس، فشكرا لمك، 

واþت ا³لجنة  الس4يد الرئBس، Rىل تذليل تü الصعوcت اليت
املوضوRاتية، والشكر موصول كذ� ٕاىل الطامق إالداري ]ى جملس 

لتقMمي هذه الس4ياسات املس�شار�ن، فشكرا هلم مجيعا Rىل ٕا5µة الفرصة لنا 
  .العمومMة يف ٔ�حسن الظروف

يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه سوف، ٕان شاء هللا، ٔ�ق�رص، نظرا لضيق 
cلÈس4بة �طط ال�رسيع الصناعي حرصî، الوقت، Rىل التðليل وا]رس 

̂ٔخرى   .وٕان شاء هللا تتاح فرص ٔ�خرى لتقMمي الس4ياسات ا
ففي البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه ٔ�بدي اس4تغرايب واس�gاكري Rىل الغياب 
املتواìر دîل الس4يد وز�ر الصناRة ا³يل ]ورتني م�تاليتني، يعين س4نة 

ال ميثل وز�ر ا³يل عندو قطاع  ¼رشيعية �اكملها، ٔ�نه من 3ري املعقول ٔ�ن
̂ٔمهية مباكن كقطاع الصناRة والتارة ٕاىل �ٓخره، ٔ�نه ما ميثلش  وزاري من ا
ٔ�مام الربملان ³لمساءÆ، وهذا يشء �شجبه، وهذا من ش�ٔنه ٔ�ن يعطل العمل 

  .الربملاين ؤ�ن يقMد اخ�صاصات اHلس، وهذا حقMقة ازدراء ³لعمل الربملاين
ال�رسيع "ذ¡رو ب�ٔنه ملا توقعت إالسرتاتيجية دîل ٔ�مر mرسRة ٕاىل ٔ�نه تن

، رحxنا يف Ôحتاد العام 2014ٔ��ريل  2، يف  2014يف س4نة " الصناعي
هنا اكنت ìروم ٔ�ن تصبح  ٔ̂ ملقاوالت املغرب هبذه إالسرتاتيجية وصفقgا لها، 

  .بالدO مضن البÅان الصاRدة
واملوقع دîلنا  لكن، Rىل ٔ�ي، احgا من املوقع دîلنا كقوة اقرتاحMة

7رشيك دîل احلكومة واملوقع دîلنا مكمثل رمسي دîل املنظامت املهنية 
³لمشغلني ا^ٔكرث متثيلية، فصفقgا وقلنا 3ادي نوا¡بو من ٔ�_ل ٕاجناح هاذ 
̂ٔن هاذ احللقة ٔ�ساس4ية يف هاذ  إالسرتاتيجية، ٕاال ٔ�نه خييب ٔ�ملنا، 

اليت تنص Rلهيا إالسرتاتيجية، إالسرتاتيجية ا³يل يه احللقة دîل احلاكمة، و 
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جلنة  (Comité de pilotage)مت تغيBهبا من طرف الوزارة املعنية ويه 
̂ٔمهية مباكن ومت  دîل القMادة وجلنة دîل الت�xع، هاذو حقMقة اكنوا من ا
تغيهبام، وcلتايل تغيBب املقاربة ا]ميقراطية ال�شار¡ية وكذ� مقاربة ٕاقصائية 

لعام ملقاوالت املغرب، ا³يل ما متكgاش من التقMمي السلمي cلÈس4بة لالحتاد ا
اليس  (je rejoins)دîل إالسرتاتيجية، وهذا رمبا ما حييل ٔ�نه اك�ن هناك  

القادري ٔ�نه رمبا اكنت ختوفات، ختوفات من طرف الوزارة املعنية من 
املساءÆ ومن التقMمي، وهذا رضب حقMقة ملبدٔ� دس4توري ا³يل تريبط 

  .ية cحملاس4بةاملسؤول 
يف نفس الوقت، شهر من بعد التوقMع، ٔ�ن ٔ�رسلنا رسائل بتðديد، 

̂ٔش�اص ا³يل �اصهم ميتثلوا يف هاذ ̂ٔسامء دîل ا ا³يل .. حمدد�ن فهيا ا
غميثلوا Ôحتاد العام، فكام قلت ٔ�نه مت التغيBب دîل هاذ املس�Æٔ، وهذا 

  . يشء، حقMقة، ن�ٔسف � كثريا
غيBب، حقMقة، �لتنا ٔ�نه ما ند�روش التقM~ت هاذ املس�Æٔ دîل الت 

الالزمة يف ٕاcهنا، وما حنينوش هاذ الس4ياسات وما Ùمثنوشاي، ٔ�وال، كتمثني 
نصفق � ميل تتكون يش 5ا_ة مزîنة، يف قطاع الس4يارات هذا يشء 
مايل وٕاجيايب، يف قطاع الطريان، يعين Ùمثن ما جيب ìمثينه، وكذ� نوقفو 

ونعملو Ôنعطافات الالزمة يف ٕاcهنا والتحيني، لو كنا  Rىل ماكمن اخللل،
ٔ�نه مرشكني يف احلاكمة، لقمنا مبا جيب القMام به يف ٕاcنه، و3ادي Ùكونو يف 
 ،Æل صاحب اجلالîيد دHري ا�ٔ̂ ¼ساوق وا�سام µم مع خطاب العرش ا

يف  مجيع الفاRلني اRد"_اللته، وهنا النص  ادRنرصه هللا، ا³يل قال لنا، 
القطاRني العام واخلاص ملضاعفة اجلهود، لالرتقاء cملغرب ٕاىل مرتبة _ديدة 
من التقدم بني ا]ول الصاRدة، وهو ما يق�يض العمل اجلاد ³لرفع من 
تنافس4ية Ôق�صاد الوطين والتقMمي املوضوعي ³لس4ياسات العمومMة والتحيني 

ب اجلالÆ يدعوO صاح " .املس4متر لٕالسرتاتيجيات القطاعية وÔج�عية
، 2014مgذ " خمطط ال�رسيع الصناعي"ٕاىل ذ�، ما مقناش هباذ اليش يف 

ٔ��ريل ٕاىل يومgا هذا ما مقناش هباذ التقMمي، ٕاذن ضيعنا فرصة، حقMقة  2مgذ 
احgا حيز يف ٔ�نفس4نا ٔ�ننا تنضيعو هنذرو فرص من ٔ�_ل ٔ�نه املغرب يوصل، 

  .الصاRدةمصاف البÅان حقMقة، و�كون يف 
ذن هاذ التغيBب دîل هاذ احلاكمة والتغيBب دîل التقMمي والتحيني إ 

̂ٔرقام اليت تصدرها وزارة الصناRة  �الO ٔ�نه ìكون وا5د الضبابية تلف ا
والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي، يف الوقت ا³يل تعلن يف الوزارة Rىل 

ٔ�لف مgصب دîل الشغل، اكنت  660ٔ�لف مgصب شغل و 500�لق 
مع املندوبية السامMة ³لتخطيط ومع  (HCP2)قول اك�ن تضارب µم مع تت

  . بنك املغرب
 2002املندوبية السامMة ³لتخطيط تقول ٔ�نه يف الس4نوات ما بني 

ٕاىل  2009ٔ�لف مgصب دîل الشغل، ٕاال ٔ�نه من  160كنا كن�لقو  2008و

                                                 
2 Haut Commissariat au Plan 

ٔ�لف مgصب  56، وما قدرOش خنلقو ٕاال 3تقسم هذا الرمق Rىل  2015
  .عدلمك

�ريتني يعين ٔ̂ ٔ�لف  27�لقgا îاله  2015و 2014ويف الس4ن�ني ا
ٔ�لف مgصب  37مgصب ³لشغل فهيا لك القطاRات، مع حتطمي، مع حتطمي 

 Oة، ٕاذن ٕاىل درRل الشغل يف الصناîل الشغل،  37دîصب دgٔ�لف م
والتقر�ر دîل بنك املغرب هذا التقر�ر ا³يل تقدم ٔ�مام صاحب اجلالÆ يف 

ٔ�لف مgصب دîل الشغل ا³يل  33يوز يقول ٔ�نه هاذ الس4نة �لقgا يول  29
ٔ�لف س4نة  37ٔ�لف مgصب دîل الشغل يف الصناRة، مع حتطمي  15فهيا 

ٔ�لف، كنلقاو ب�ٔنه  15ٔ�لف Oقص  37ٕاذن ٕاىل درO احلساب كنلقاو . 2014
 Oظ العلمي لهاذ الوزارة ٔ�نه خرسMذ قدوم موالي حفgم O22يف  27خرس 

ٔ�لف،  160ٔ�لف وال  500مgصب شغل، حxذا ما نقولوش  ٔ�لف 22يف 
  ..حxذا لو 5افظنا Rىل هاذ املناصب ا³يل _ا ولقاها، حxذا لو ٔ�ن

Oقة تدعوMون، يه ٔ�رقام حقMدمR ا لس4ناgس4بة لنا .. احÈلc اليةMيه خ
قالوا ٔ�ضغاث : "خMالية، ٔ�ضغاث 5�ٔالم، رمبا �ٓية قر�ٓنية يف سورة يوسف

5ٔ̂الم بعاملني5�ٔالم وما حنن بت�ٔويل  ، ٔ�ف�وين يف ٔ�مري O�ٔ بغيت 3ري "ا
ٔ�لف، واملندوبية دîل التخطيط تتقول � ٔ�ودي راه  160نفهم، كنقولو 

  ..37ٔ�لف واحgا حطمنا  27�لقgا 

  :الس4يد الرئBس
  . الس4يد الرئBس، اÙهت�ى الوقت الس4يد الرئBس، شكرا الس4يد الرئBس

  :املس�شار الس4يد عبد إال� حفظي
  .Rليمكوالسالم .. 

  :الس4يد الرئBس
  .شكرا الس4يد الرئBس

الس4يد الرئBس، تفضل يف 5دود . اللكمة ا^ٓن ³لفريق Ôشرتايك احملرتم
  .دقائق 5

  :املس�شار الس4يد محمد Rلمي
  . شكرا الس4يد الرئBس

  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  الس4يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ني،الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتم

  ، الس4يد الرئBس
جملس املس�شار�ن يعقد اليوم يف هاته اجللسة املسائية Õين _لسة 

، الفقرة 101خمصصة لتقMمي الس4ياسات العمومMة، طبقا ملق�ضيات الفصل 
جسل ب�ٔن جملس4نا املوقر يف 5لته  ٔ̂ الثانية من ا]س4تور، ؤ�غتمن هاته الفرصة 

ه اجللسة �رئاسة ا]كتور القدمية اكن � قصب الس4بق لو5ده يف عقد هات
  . بيد هللا، تفعيال وتنفMذا Å³س4تور
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  الس4يد الرئBس،
�رية من معر هاته ٔ̂ ̂ٔسابيع ا نعقد اليوم هاته اجللسة، وحنن يف ا
احلكومة، لتقMمي الس4ياسات العمومMة املرتبطة cٕنتاج الرثوة، ومgذ البداية 

ة بقدر ما هنجت ٔ�جسل ٔ�ن احلكومة مل ìهنج س4ياسة اق�صادية شامN ومgدجم
يف تدبريها ³لش�ٔن العام مقارcت قطاعية هبذا اخلصوص، هاته املقارcت 
اكنت حمط انتقادات من طرف العديد من الهيئات واملؤسسات، ملاذا؟ 
̂ٔننا كنا ٔ�مام مقارcت ممركزة، تق�رص Rىل رصد Ôع�دات املالية �تلف 

جحم Ôع�دات املالية الوزارات، دون ٔ�ي رؤية ٔ�فقMة مؤطرة ودون ربط 
  . ب�Èاجئ فعالية وجناRة الس4ياسات املعمتدة يف هاته القطاRات

  الس4يد الرئBس، 
̂ٔخرض"حنن يف الفريق Ôشرتايك نؤمن ب�ٔن جناح اسرتاتيجية  " املغرب ا

م6ال، يبقى رهينا مبدى اخنراط الفالح الصغري واملتوسط واس4تفادته من 
النظر يف توزيع ا]مع ليكون ٔ�كرث ٕانصافا مزاî هذا ا�طط، نؤمن Rcٕادة 

  .و¼شجيعا ³لفالح الصغري
وهبذا اخلصوص، نؤكد Rىل رضورة اس4تغالل إالماكنيات الكربى اليت 
̂ٔمر اuي يتطلب �كMفMة  ما ìزال توفرها ٔ�رضنا ٕالنتاج اخلريات الزراعية، ا

Oة ببالدMا امللكâادة النظر يف إالشاكليات اليت تطرRٕا Nمس4تع.  
c هM̂ٔمن الغذايئ، يف وقت ٔ�صبح ف ملوازاة، يتعني اس4تحضار رضورة ا

الغذاء رهاO اسرتاتيجيا ؤ�مgيا، وهذا ما يتطلب ìمثني العمل الزراعي، مع 
̂ٔن املغرب قد يصبح  ٕاRادة Ôعتبار ³لفالح الصغري و³لعامل الزراعي، 

وب، مصدرا ¡بريا ملنتو_ات فالحMة، لكن ذ� لن حيصنه من نقص يف احلب
̂ٔمر يتعلق مبس�Æٔ ٕاسرتاتيجية  ̂ٔن ا  ،Ôٔمن الغذايئ لبالد وهذا ما هيدد ا

̂ٔمر   . �لك املقايBس، وRىل احلكومة ٔ�ن ال ¼س4هتني هبذا ا
̂ٔمطار، يف 5ني  Ôق�صاد املغريب، الس4يد الرئBس، الزال مرهتنا ٕاىل ا

ر ٔ�ن التحوالت، السادة الوزراء احملرتمني، املناخMة الزالت هتدد بتصح
خمطط "مgطقة شامل ٕافريقMا ومن بBهنا املغرب، ٕاذن ما العمل؟ فٕاذا اكن 

̂ٔخرض _اء بتصور لس4ياسة فالحMة هتدف ٕاىل تطو�ر إالنتاج، " املغرب ا
معارض لهاته احلكومة من تقMمي معيق ٔ�و من  -كفريق اشرتايك  -فالبد لنا 

  :تقدمي تقMمي معيق لهذا ا�طط مع اقرتاح ٕاجراءات ملموسة

ال، نقول ب�ٔن ٕاشاكلية الولوج ٕاىل ا�متويل البنيك، السادة ٔ�و -
الوزراء، الزالت قامئة بني املس�مثر�ن يف الفال5ة من þة وبني الفال5ني 
الصغار واملتوسطني من þة Õنية، ويف هذا املوضوع نقرتح رفع سقف 

 القروض اليت متنح ³لفالح الصغري واملتوسط مع ختفMض الفائدة؛

ة الوزراء احملرتمني، نقرتح تقوية املوارد ال$رشية واملالية Õنيا، الساد -
لٕالدارة احمللية لوزارة الفال5ة يف خمتلف اجلهات مع ردم الهوة القامئة بني 

 خمتلف ٔ�قالمي اململكة هبذا اخلصوص؛

نقرتح تطو�ر إالنتاج مبا يxÈغي موا¡بته بتBسري معلية ال�سويق،  -

̂ٔنه ٔ�حMاO كن لقاو السوق املغربية مك�ظة cملنتوج، توفري ا³لو_Bس�Mك، 
والفالحون جيدون صعوبة يف ¼سويق مgتو_اهتم، سواء Rىل املس4توى 

hىل املس4توى اخلارR يل ٔ�و�يxÈغي حبث يف ٕاجياد رشااكت، والبد . ا]ا
ٔ�يضا من البحث يف ٕاجياد وسائل لوجس�MكMة تضمن حفظ هذا ا�زون 

 وكذ� البد من تطو�ر وسائل النقل؛

.. ح ٔ�يضا Rىل احلكومة ٔ�ن تÈسق يف س4ياس4هتا القطاعية بنينقرت  -
ونعطيومك م6ال، مغرب اليوم اعمتد، وامحلد �، ٕاسرتاتيجية قوية وواRدة 

̂ٔسف الفالح ٔ�و يف القطاع الفال� الزال .ٕالنتاج الطاقة الشمس4ية ،مع ا
ل الفالحون دîلنا ال Äس4تغلون هاذ الطاقة املتددة يف إالنتاج الفال�، ب

 الزالوا يعمتدون Rىل الغازوال م6ال؛

�امسا، كنقولو ب�ٔن هناك هتمBش واحض لزراRة احلبوب مما  -
̂ٔمن الغذايئ يف مgاخ Rاملي،  - كام قلت سابقا  -ينطوي  c ىل خماطرةR

̂ٔسعار دîل  ي�سم اليوم cملضاربة ومن السهوÆ ٔ�و cٕالماكن ٔ�ن ìرتفع ا
 احلبوب؛

تفعيل دور الصندوق التمنية سادسا، الس4يد الرئBس، نقرتح  -
̂ٔن ا]ور دîل هاذ الصندوق الزال  القروية ملوا¡بة الس4ياسات الفالحMة، 
م�لكjا، ما اكيÈش ¼رسيع دîل الوترية دîل Ôش4تغال دîلو، الزالت 
̂ٔمر اuي جيع
 ال يوا¡ب ٕاقرار ìمنية فالحMة يف  ¼ش4تغل �كMفMة بطيئة، ا

 ..الرتاب

  :الس4يد الرئBس
  . س4يد الرئBسشكرا ال 

  :املس�شار الس4يد محمد Rلمي
شكرا ٔ� الس4يد الرئBس، ؤ�ق�رص نظرا لضيق احلزي الزمين، ومبا ٔ�ن 
الفريق اكنت � مالحظات خبصوص ا�طط الصناعي، سÈسمل الرئاسة 

  .احملرتمة املدا�N دîلنا مك�وبة

  :الس4يد الرئBس
  .. شكرا الس4يد الرئBس احملرتم، و�ٓسف Rىل

 5الس4يدة الرئBسة، عندك . لفريق Ôحتاد املغريب ³لشغلاللكمة ا^ٓن 
̂ٔصاÆ واملعارصة   .دقائق، زائد دقMقة مضافة � من رصيد فريق ا

  :املس�شارة الس4يدة �ٓمال العمري
  . و3ادي ìزادين يش دقMقة وال جوج

  : الس4يد الرئBس
�îش ٔ�كرث من احلق دÄتفضيل ³لمنرب. ما غتد ،h�ٔ.  

  :ل العمريما�ٔ املس�شارة الس4يدة 
  الس4يد الرئBس،
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  .ال حMث عندي سؤال من بعد
  الس4يد الرئBس، 

̂ٔخرض"س4نوات من اÙهتاء معر  3وحنن Rىل بعد  ، "خمطط املغرب ا
ا�رتO يف فريق Ôحتاد املغريب ³لشغل cش �ساءلو احلكومة عن ماذا حتقق 

̂ٔهداف اليت سطرت � يف ٔ�فق  وعن ماذا تعزتم احلكومة القMام  2020من ا
  به من ٔ�_ل ضامن مسامهة الفعاÆ يف �لق الرثوة؟

  .وشكرا

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا الس4يدة الرئBسة

ؤ�عطي اللكمة ا^ٓن ³لفريق ا]س4توري ا]ميقراطي Ôج�عي يف 5دود 
  .دقائق، تفضيل الس4يدة املس�شارة احملرتمة 5

ٓ املس�شارة الس4يدة Rا�شة    :يتعال�
  .شكرا الس4يد الرئBس

  ء،السادة الوزرا
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف البداية، Äرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل cمس الفريق ا]س4توري ا]ميقراطي 
̂ٔحاكم الفصل   Ô101ج�عي ملناقشة وتقMمي الس4ياسات العمومMة، وفقا 

من ا]س4تور ومق�ضيات مواد الباب اخلامس من النظام ا]ا�يل Hلس4نا 
  .املوقر

̂ٔتو_ه، نيابة عن ٔ�عضاء الفريق، بعبارات التنويه  ؤ�غتمن هذه الفرصة
لرئاسة اHلس واملك�ب Rىل احلرص الشديد والت�xع ا]قMق ملوا¡بة تزنيل 

من ا]س4تور، وذ� دال Rىل ٔ�ن جملس  101مق�ضيات الفصل 
املس�شار�ن حريص Rىل اس�ñر لك إالماكنيات املتا5ة دس4تورî وقانونيا 

  .اكمال 3ري مgقوص يف املشهد املؤسسايت ³لبالد ومؤسساتيا ³لقMام بدوره
كام ٔ�نه دل Rىل ٔ�ن جملس املس�شار�ن Rازم Rىل اس�gفاذ لك طاق�ه 
لالضطالع ب�ٔدواره ال�رشيعية والرقابية، وكام هو احلال يف لك التارب 
املس4تدة يف هذه اجللسة تعليقا ب�ٓليات دس4تورية _ديدة، وcلتايل فٕان 

طي ا]س4توري الرقايب ال زال ف�يا، وال زال جملس4نا هذا ا�متر�ن ا]ميقرا
يوا_ه الصعوcت الكxرية يف تزني
 وفق ما هو مgصوص Rليه يف املواد من 

  .من النظام ا]ا�يل 269ٕاىل  264
وهذا ما جعل جملس4نا ي�ش$ث مببدٔ� املرونة، ال من حMث ¼شكMل 

ال من حMث ا³لجنة املوضوRاتية وال من حMث التÈس4يق مع جملس النواب و
صناRة التقر�ر، وهذا Äشفع لهذه التجربة الت�ٔسBس4ية حسب رٔ�ي الفقرة 

ٕان تفعيل جملس : "الثانية من تقر�ر ا³لجنة املوضوRاتية اليت مفادها ما ييل
املس�شار�ن لهذا املق�ىض ا]س4توري ³لس4نة الثانية رمغ الصعوcت احمليطة 

الفضاء ا]س4توري املتاح هبذه املهمة، فهو سعي هذه املؤسسة ٕاىل ملء لك 
  ".³لربملان ³لقMام جبميع ٔ�دواره املنوطة به

̂ٔ_ل ذ�، cمس فريقgا، �شكر لك السادة ٔ�عضاء ا³لجنة املوضوRاتية 
  .Rىل جمهوداهتا اليت بذ�هتا ا³لجنة التحضريية يف هذه اجللسة ا]س4تورية

  الس4يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

ن قxل ا³لجنة املوضوRاتية، واليت تصب ف~ يتعلق cحملاور املقرت5ة م
�اكملها يف الس4ياسات احلكومMة خللق الرثوة، نظرا لضيق الوقت، فٕان 

خمطط املغرب "فريقgا اخ�ار ٔ�ن يصب حتلي
 Rىل املدا�R Nىل حمور 
̂ٔخرض   ".ا

و�u بناء Rىل هذه Ôخ�يارات إالسرتاتيجية واملعطيات املوضوRاتية، 
الرئBس، ٔ�ن الغياcت دîل بعض الوزراء ا³يل ممكن حMث ٔ�ننا Ùرى، الس4يد 

احgا اليوم جMنا من ٔ�_ل تنو�ر الرٔ�ي العام والوصول ٕاىل حتقMق تقMمي 
الس4ياسات العمومMة cلفعل، Ùرى ٔ�ن الغياcت، الس4يد الرئBس، دîل بعض 
̂ٔن املدا�N دîلنا   ،N�الوزراء، �الO ٔ�ننا نرتاجعو Rىل ٔ�ننا ند�لو املدا

سو مهنا تقMمي الس4ياسات العمومMة cلفعل، مايش 3ري من ٔ�_ل ند�رو كنلمت 
  .املدا�N وفقط

  .وشكرا الس4يد الرئBس

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا الس4يدة املس�شارة

 4اللكمة املوالية HموRة الكونفدرالية ا]ميقراطية ³لشغل يف 5دود 
  .دقائق، تفضل الس4يد املس�شار احملرتم

  :حلق B5ساناملس�شار الس4يد عبد ا
  .شكرا الس4يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون والس4يدات املس�شارات احملرتمات،

Äرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس الكونفدرالية ا]ميقراطية ³لشغل يف هذه 
  . اجللسة ا]س4تورية املهمة

̂ٔسف، البد من ٕاÕرة بعض املالحظات، هو ٔ�نه اللكمة  دîل مع اكمل ا
الس4يد املقرر دîل ا³لجنة ما متش االتفاق Rلهيا يف ا³لجنة، وcلتايل ما 

  . عرف�ش، ال تلزمgا
التقر�ر املقدم ال يعكس التقMمي احلقMقي Hلس املس�شار�ن ³لس4ياسات 
العمومMة، وذ�، ٔ�وال، لظروف Ôش4تغال دîل هذه ا³لجنة والوسائل ا³يل 

 3مة مع هذه ا³لجنة، وcخلصوص ما اكن�ش عندها، Rدم جتاوب احلكو 
دîل الوزارات ·مني، ويه الوزارة دîل Ôق�صاد واملالية، الوزارة دîل 
الصناRة والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي والوزارة دîل التعلمي العايل 

  . وارتباطها cلبحث العلمي
ايبني مزîن، اليوم، 5ارض معنا الس4يد وز�ر التعلمي العايل، ولكن 3

العديد من الوزراء، Rىل رٔ�سهم رئBس احلكومة، هذا تقMمي الس4ياسات 
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يه  101العمومMة وهذه اجللسة ا]س4تورية اليت _اء هبا ا]س4تور يف مادته 
̂ٔمهية اليت ¼س4تلز·ا، . _لسة ·مة _دا Rىل احلكومة اكن Rلهيا ٔ�ن تعطهيا ا

  . احلكومةواكن Rلهيا ٔ�ن حترض �اكمل ٔ�عضاهئا، وRىل رٔ�سهم رئBس 
هذه الس4ياسات احلكومMة اليت Ùريد ٔ�ن نتðدث Rلهيا اليوم ٔ�و نقوم 
̂ٔسف، وحنن اليوم  بتقMميها يه خبصوص ٕانتاج الرثوة، لكن، مع اكمل ا

  . نناقش ٕانتاج الرثوة، ال Ùرى ٔ�ية Üروة ت�Èج
  .وسÈس4متع ٕاىل السادة الوزراء وبعد ذ� نتد�ل لتقMمي هذه الس4ياسات

  .وشكرا

  :ئBسالس4يد الر 
  . شكرا الس4يد املس�شار احملرتم

اللكمة ا^ٓن ^ٓخر م�د�ل عن مجموRة العمل التقديم، تفضل الس4يد 
  .دقائق 4الرئBس يف 5دود 

  :املس�شار الس4يد عبد ا³لطيف ٔ�معو
  الس4يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن،
قشة وتقMمي بعض Äسعدين ٔ�ن ٔ�سامه cمس مجموRة العمل التقديم يف مgا

جوانب الس4ياسات العمومMة املتعلقة cٕنتاج الرثوة، يف ٕاطار حفص ٔ�داة 
لفحص العالقة بني الس$ب والن�Mة وٕادراك فائدة س4ياسة معومMة ؤ�ن 
ٕادراك فائدة تقMمي س4ياسة معومMة ال يمت ٕاال من �الل مدى اس�شعار 

به يف ٕانتاج القمية املواطن ب�ٔنه يتوصل عن طريق الرد مبا يؤدي وما Äسامه 
  . إالضافMة

فانطالقا من التقر�ر اuي قدم�ه ا³لجنة القطاعية وحتلي
 من طرف 
  :مجموعتنا، ميكن لنا إالدالء مبالحظات _د مق�ضبة

̂ٔوىل، ٔ�ن الت�ٔمل يف موضوع التقMمي يف الس4ياسات  - املالحظة ا
يف 5د  العمومMة يف مس4توى ٕانتاج الرثوة من ش�ٔنه حتريك ا^ٓلية إالنتاجMة

ذاته ولك املك�س4بات اليت حتققت يف عهد ا]س4تور اجلديد ³لبالد، وميكن 
̂ٔنه خيلق الرثوة  اعتبارها دفعة قوية حنو متكني وتعز�ز املؤسسات وتقو�هتا، 
ويمت توفري ما �كفي من املوارد الرضورية لتلبية تطلعات الشعب، هذه 

 التطلعات اليت يه يف ìزايد وmشلك مرشوع؛

الثانية، ٕاذا اكن ا]س4تور احلايل قد ٔ�س4ند وظيفة تقMمي  املالحظة -
الس4ياسات العمومMة والعمل Rىل ربط املسؤولية cحملاس4بة ³لربملان، مفعىن 
̂ٔخرى من مgدوبية سامMة وجملس R�ٔىل  ذ� ٔ�ن ما تقوم به املؤسسات ا
³لحساcت و�ٓراء اHلس Ôق�صادي وÔج�عي س�xقى حمصورة يف نطاقها 

ي، وهو ما جيعل الربملان يف صعوبة ³لتدقMق والقMام بواجxه يف جمال املرجع
 التقMمي، مادامت ٔ�ن املعلومة املتوفرة مازالت Oقصة؛

املالحظة الثالثة، حمدودية املؤرشات املعمتدة وحرصها يف نطاق  -
̂ٔنه ال حييص مظاهر Ôق�صاد  الناجت ا]ا�يل اخلام، وهو مؤرش 3ري اكيف، 

الرثوة املرتبطة cلرٔ�سامل الالمادي، وال يقBس Rدم املساواة 3ري املهيلك و 
ورفاهية الساكن، ويه مؤرشات ٕاضافMة يتعني اع�دها Rىل غرار ما 

 .سارت Rليه بعض ا]ول جبانب مؤرشات الناجت ا]ا�يل
̂ٔساس4ية، من بBهنا  وحلد ا^ٓن ميكن القول بغياب Rدد من املؤرشات ا

ل البحث العلمي وتقMمي املديونية mشقهيا مؤرش ال�شغيل واجلهد يف جما
و�سب الرضا وارتياح املواطن ٕاىل الس4ياسات العمومMة، و3ري ذ� من 

 املؤرشات واملراجع ٕاىل اليت مازالت 3ائبة؛

املالحظة الرابعة، من بني ما ìرشدO ٕاليه املؤرشات املتوفرة  -
̂ٔش4ياء اليت  -اع�دا Rىل الناجت ا]ا�يل اخلام  ميكن ¼سجيلها وهذا من ا

 þ48%ة ¼س4تحوذان Rىل  12ٔ�ن þتني فقط من  - مكلس املس�شار�ن 
þات Rىل الثلثني من الناجت ا]ا�يل، وهذا ما  4من الرثوة الوطنية، 

Äسامه يف ا�متركز القوي ³لرثوة، وÄسائلنا مكعنيني cمجلاRات الرتابية يف جملس 
هات، وهو ما يعين ٔ�ن املس�شار�ن حول الال توازن والال ìاكفؤ بني اجل 

 Rلينا ح� ٕانتاج الرثوة ؤ�ن Rلينا كذ� توزيعها mشلك Rادل ومgصف؛

�امسا، ٕان ٕاخضاع تقMمي الس4ياسات العمومMة يف جماالت  -
القطاRات اليت مت تقMميها من طرف ا³لجنة املوضوعية، وقد حصل هناك 
ٕاجامع من طرف لك من تد�ل قxيل ب�ٔن القطاRات والس4ياسات 

هنا 3ري مؤمgة العواقب يف املس4تقxلإالسرت  ٔ̂   .اجتية القطاعية جيب مراجعهتا 
ف�r، الس4يد الرئBس، ال ننكر ما حتقق من مgجزات، 3ري ٔ�ننا نعترب 
ٔ�ن Ôس4مترار يف هنج مقاربة إالسرتاجتية القطاعية 3ري مؤمن مبا �كفي من 

  ..ٔ�دوات التقMمي

  :الس4يد الرئBس
  .تشكرا الس4يد الرئBس، اÙهت�ى الوق

  :معواملس�شار الس4يد عبد ا³لطيف �ٔ 
ٕاننا Ùرى ٔ�ن هناك 5ا_ة ٕاىل العودة ٕاىل مهنج التخطيط ٔ�و مهنج .. 

  .ضبط التخطيط يف املس4تقxل ³لتحمك ٔ�كرث يف مسارO التمنوي
  .وشكرا

ونظرا ٕاىل ٔ�ن املالحظات اليت Ü�ٔرهتا س�ٔسلمها كتابة ٕاىل س4يادìمك، ٕاذا 
  .مسحمت بذ�

  .شكرا

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا الس4يد الرئBس

نقطة نظام؟ تتعلق .. ا^ٓن ٔ�عطي اللكمة ³لسادة الوزراء، حسب
ب�س4يري اجللسة؟ نعم؟ الس4يد املقرر ما اكيÈش يش 5ا_ة مسيهتا توضيح، 
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واشعل اشعل امليكرو cش �سمعوك، . ٕاال ٕاىل كنا غن�لقو يش تقليد _ديد
  .تفضل، اس4تgBاء

  :املس�شار الس4يد عبد الصمد مرميي
د اHلس املوقر بتقر�ر R�ٔدته ا³لجنة املوضوRاتية احملرتمة، مبساRدة س�ٔم

̂ٔطر يف هذا اHلس   .مجموRة من ا
الس4يد املس�شار اuي تد�ل عن مجموRة الكونفدرالية ا]ميقراطية 
³لشغل، ويه ممثN يف هذه ا³لجنة، حتدث عن هذا ال�م اuي قا� املقرر 

  . ٔ�و مدا�N املقرر يه تلزمه لو5ده
هاذ املدا�N، الس4يد الرئBس، يه �الصة تقر�ر، هاذ التقر�ر وزع 
Rىل اHموRات والفرق املوجودة يف هذا اHلس، والس4يد الرئBس حتدث 
عن ¡يفMة ¼شكMل هذه ا³لجنة وإال¡راهات اليت تعرضت ٕا�هيا، وحنن مل 

�ر نعرض هذه ا�ططات وال املعطيات وال املعلومات املوجودة يف هذا التقر 
³لتðليل ٔ�و التقMمي، وٕامنا اكتفMنا جبمعها ٕالعطاهئا ³لسادة والس4يدات 

  .املس�شار�ن يف الفرق واHموRات ³لقMام cلواجب يف هذه اجللسة الس4نوية
  .وشكرا

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا

ا^ٓن ٕاىل امسحتوا غنعطي اللكمة ³لسادة الوزراء، حسب الرتتBب 
دقMقة ا³يل اخ�ارتو احلكومة  85وحسب التوزيع دîل الوقت دîل 

̂ٔنفسها، مبق�ىض الرساÆ ا³يل وافاO هبا الس4يد الوز�ر امللكف cلعالقات مع 
  :الربملان، ؤ�بدٔ� ب

 دقائق؛ 5: وزارة الفال5ة والصيد البحري، نذ¡رمك -

 دقMقة؛ 15: وزارة الصناRة والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي -

 دقMقة؛ 20: والبjBةوزارة الطاقة واملعادن واملاء  -

 دقMقة؛ 15: وزارة الس4يا5ة -

 دقMقة؛ 15: التعلمي العايل -

  .دقMقة 15: الشؤون العامة واحلاكمة -
³لس4يد الوز�ر نيابة عن وز�ر الفال5ة .. ٕاذن ٔ�عطي اللكمة، ملن سgBوب

  .والصيد البحري، تفضل الس4يد الوز�ر

ملان واHمتع الس4يد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف cلعالقات مع الرب 
  :والصيد البحري املدين، نيابة عن الس4يد عز�ز ٔ�خgوش وز�ر الفال5ة

  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس4يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن،

   الس4يد الرئBس،
ٔ�وال، هذه اجللسة ا³يل _ا هبا ا]س4تور هاذي كنطبقوها لثاين مرة، 

 مرN5 ³لت�ٔسBس لهاته املامرسة لهاته ا^ٓلية اليت ٔ�ىت هبا حنن يفمبعىن �ٓخر 
ا]س4تور، وبطبيعة احلال هاته ا^ٓلية مgصوص Rىل تطبيقاهتا وٕاجراءاهتا Rىل 

  .مس4توى النظام ا]ا�يل
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد يف بداية تد�ل السادة الوزراء Rىل ٔ�ن احلكومة 

يف الس4نة  حرصت cش جتسد التعاون ٕالجناح هذه اجللسة، كام فعلت
املاضية، الس4يد رئBس احملرتم، فعلنا cش �كون فعال تزنلو، رمغ ٔ�ن 

  .الظروف دîل امجليع ا³يل كÈش4تغلو فهيا، Rىل لك 5ال، نتفهمها مجيعا
ؤ�ؤكد Rىل ٔ�نه يف النظام ا]ا�يل مفروض حتديد موضوRات 
الس4ياسات العمومMة كتكون يف ا]ورة دîل ٔ�كتو�ر cش ¡يكون وا5د 

دîل ٔ��ذ ا^ٓراء دîل املؤسسات ودîل الهيئات، ال cلÈس4بة ³لسادة  الوقت
املس�شار�ن، لكن كذ� cلÈس4بة ³لسادة الوزراء، لكن بطبيعة احلال هاذ 

̂ٔمر نتفهم مجيعا Rىل ٔ�نه نتعامل يف ٕاطار روح التعاون   .ا
̂ٔمر الثاين هو ٔ�ؤكد Rىل ٔ�ن السادة الوزراء اكنوا حريصني Rىل ٔ�هنم  ا

يف ا³لان مع من حرض من السادة املس�شار�ن، cش �كون نقاش حيرضوا 
مسؤول وحMوي، ومدوا ا³لجنة املوضوRاتية، مشكورة، cملعطيات 

  .الرضورية cش يقوموا cلعمل دîهلم
النقطة الثالثة، الس4يد الرئBس، هو ٔ�نه يxÈغي يف ممارس�gا ٔ�ن منزي بني 

اجللسة جللسة مساءR Æىل  مgاقشة تقر�ر جلنة موضوRاتية وبني ٔ�ن تتحول
  .مس4توى، كام يقع يف الس4ياسة العامة ٔ�و 3ريها من ا^ٓليات الرقابية

ٔ�ن يصب النقاش Rىل  -يف تقد�رO  -حنن ا^ٓن يxÈغي ٔ�ن ìكون 
حمتوîت التقر�ر، وهذا التقر�ر كنا Ùمتىن بطبيعة احلال وبطبيعته تطو�ر 

ات ³لحكومات املامرسة يف املس4تقxل ٔ�ن يتضمن اقرتا5ات وتوصي
كام ٔ�شار  -بطبيعة احلال .. و³لمسؤولني و³لمؤسسات من ٔ�_ل تفعيل هذه

جتميع املادة اليت وردت من املؤسسات ٔ�و من  -الس4يد املقرر مشكورا 
الوزراء þد مشكور، ومشكور�ن Rلهيا، لكن مرN5 التقدمي يف التعاطي 

  .رتاحMةRىل مس4توى تقMمي الس4ياسات هو فعال ٔ�ن ت�xلور القوة Ôق
  الس4يد الرئBس،
̂ٔخرض"ف~ خيص  ، وcلنيابة عن الس4يد وز�ر "خمطط املغرب ا

الفال5ة، وcخ�صار شديد ٔ�ؤكد لمك Rىل ٔ�ن هاذ ا�طط هو يطمح ٕاىل ٔ�ن 
جيعل القطاع الفال� حمراك ٔ�ساس4يا ³لتمنية Ôق�صادية ببالدO، وبطبيعة 

î̂ٔمهية د ل هاذ ا�طط وRىل احلال السادة املس�شار�ن ٔ�كدوا Rىل ا
�لك ت�ٔ¡يد ٔ�نمت معلتوا وا5د اجلهد يف جتميع املعطيات املرتبطة . احملورية دîلو

هبذا ا�طط، وجبالء التقر�ر عكس Rدد من املعطيات املرتبطة هبذا 
س4نوات Rىل ٕاطالقه فقد حقق تقدما  8ا�طط، و�لك ت�ٔ¡يد بعد مرور 

لك 5ال لتطو�ر معل القطاع  ·ام، وتبقى اخلالصات والتوصيات ·مة Rىل
  .هبذا اخلصوص
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وٕاذا مسحمت، الس4يد الرئBس س�ٔمكgمك، ليك �كون يف حمرض هذه 
  .اجللسة، مسامهة الس4يد وز�ر الفال5ة هبذا اخلصوص

  .شكرا لمك

  :الس4يد الرئBس
  .شكرا الس4يد الوز�ر

اللكمة املوالية لوزارة الصناRة والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي، 
  .ل الس4يد الوز�رتفض

  نقطة نظام ٔ�لس4يد الرئBس؟ تتعلق cل�س4يري؟ تتعلق cش؟ ب 

  :املس�شار الس4يد عبد ا³لطيف ٔ�معو
  .ب�س4يري اجللسة

  :الس4يد الرئBس
عفوا، الس4يد الوز�ر، �سمعو نقطة نظام تتعلق . ب�س4يري اجللسة

  .ب�س4يري اجللسة

  :املس�شار الس4يد عبد ا³لطيف ٔ�معو
  .، ٕاىل مسحتب�س4يري اجللسة �اكملها

�رية O�ٔ100 تنقرا املادة ٔ̂ ختصص : "من ا]س4تور تتقول يف الفقرة ا
، يعين "_لسة س4نوية من قxل الربملان ملناقشة الس4ياسات العمومMة وتقMميها

̂ٔس4ئN الشفهية، والتقMمي لBس  احgا يف _لسة �اصة، لس4نا ٔ�مام _لسة ا
  . ا والوزراءنقدا وال اف�ðاصا، هو حوار بني احلكومة يف �رOجمه

.. اكن.. عطاO 3ري تقر�ر مك�وبا^ٓن ما مسعناه، الس4يد وز�ر الفال5ة �ٔ 
ال، خنليو خنليو املس�Æٔ دîل التضامن احلكويم، �اصو يقول لنا ها نقط 

̂ٔخرض"الضعف، ها نقط القوة يف  cش �كون حوار، وهذا " ا�طط ا
اجللسة اخلاصة  وٕاال هاذ.. ¡يتىل من �الل املالحظات واملدا�الت دîل

Rىل ٔ�هنا  -O�ٔ معك الس4يد الوز�ر  -حولناها ٕاىل _لسة مساءÆ، يف 5ني 
  .لBست _لسة مساءÆ ولكهنا حوار يف ظل س4ياسات ³لتقMمي مايش ³لنقد

  .ف�r ٔ�ت�ٔسف ٔ�نه الوزراء ا³يل معنيني ما 5ارضيÈش

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا الس4يد الرئBس، اللكمة وصلت

تفضل، اللكمة عندك، الس4يد الوز�ر، يف 5دود  .تفضل ٔ�لس4يد الوز�ر
  .دقMقة 15

الس4يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب ]ى وز�ر الصناRة والتارة وÔس�ñر 
  :وÔق�صاد الرمقي، امللكف cلتارة اخلارجMة

  .شكرا الس4يد الرئBس
mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني وRىل �ٓ� 

  .مجعنيوحصبه �ٔ 
  الس4يد الرئBس احملرتم،

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء احملرتمني،

 2020-2014ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ¡ر يف البداية ٔ�ن خمطط ¼رسيع التمنية الصناعية 
هيدف ٕاىل ا�هنوض بصناعتنا الوطنية، حىت ي�س4ىن لها املسامهة الفعاÆ يف 

بية املغرب يف جمال Ôس�ñرات، سواء الناجت ا]ا�يل اخلام وحتسني _اذ
  . مهنا ا]ا�لية ٔ�و اخلارجMة، cٕالضافة ٕاىل حتسني إالنتاجMة

 500ٕاىل �لق  2020وكام تعلمون، فٕان هذا ا�طط Äسعى يف ٔ�فق 
نقط لي�Èقل من  9ٔ�لف مgصب شغل والرفع من الناجت ا]ا�يل اخلام ب 

، والرفع من طاقة 2020، ٕان شاء هللا يف ٔ�فق %523اليا ٕاىل  14%
  . الصادرات Rىل املس4تويني المكي والنوعي وحتسني املنتوج

�ري، µرخي ٕاRداد وتوجMه تقر�ر حول تقدم تزنيل ٔ̂ مفنذ شهر يونيو ا
خمطط ال�رسيع ³لتمنية الصناعية ³لجنتمك املوقرة امللكفة بتقMمي الس4ياسات 

من  4ميه يف العامة، عرف ا�طط املذ¡ور تقدما هاما، وهو ما مت تقد
�ري c]ار البيضاء بني يدي صاحب اجلالÆ املü محمد السادس، ٔ̂ يوليوز ا

  .نرصه هللا ؤ�يده
قطاع  12، متت هيلكة 2016واجلد�ر uc¡ر ٔ�نه ٕاىل 3اية ممت يوليوز 

  : صناعي Rىل شلك مgظومات صناعية فعاÆ، ويه اكلتايل

 قطاع الس4يارات؛ -

 قطاع الÈس4يج؛ -

 قطاع الطريان؛  -

 اع شاحgات الوزن الثقMل؛قط -

 قطاع الكميياء؛ -

 قطاع البناء؛ -

 قطاع الصناRات املعدنية واملياكنيكMة؛ -

 قطاع اجلÅ؛ -

 ìرحMل اخلدمات؛ ٔ�ي (L’offshoring)قطاع  -

 قطاع الصناRة ا]وائية؛ -

 قطاع البالس�Mك؛ -

 .قطاع مgظومة اHمع الرشيف ³لفوسفاط -
مت ٕاعطاء انطالقهتا مع ٕان التفعيل القطاعي ³لمنظومة الصناعية اليت 

بداية خمطط التمنية الصناعية هيم 5اليا _ل الفروع الصناعية الوطنية، مبا 
فهيا القطاRات احلديثة م6ل قطاع الس4يارات والطا&رات، وكذ� القطاRات 

مgظومة  41التقليدية اكلÈس4يج واجلÅ، حMث مت يف هذا إالطار تفعيل 
  .وتعاون مع الفMدراليات املهنية قطاع، وهذا مت بتÈس4يق 12صناعية تغطي 

ٔ�ما cلÈس4بة لقطاRات الصناRات الغذائية والكهرcء والطاقات املتددة، 
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فٕان تفعيلها Rىل شلك مgظومات صناعية هو يف طور إالجناز، وسBمت قريبا 
̂ٔم6ل ̂ٔداء ا  (Contrat de Performance)ٔ�ي  التوقMع Rىل عقود ا

  . لتفعيل هذه املنظومات
̂ٔم6ل، فٕاهنم وخبصوص ق ̂ٔداء ا طاع الس4يارات والطريان موضوع عقد ا

Äسامهون يف ìمنية وتطو�ر وتÈس4يق مgظومات الفروع اليت تÈمتي لهذه 
  .القطاRات

cلÈس4بة لت�ٔثري هذه إالسرتاتيجية Rىل جمال ال�شغيل، فxخصوص �لق 
Rىل " خمطط التمنية الصناعية"مgاصب الشغل، هناك مؤرشان لقMاس ت�ٔثري 

  :ذ�

ٔ�وال، مgاصب الشغل املزمع ٕا5دا�ا واملشار ٕا�هيا يف ٕاطار  -
̂ٔم6ل قطاعيا، واليت تعرب  ̂ٔداء ا املنظومة الفعاÆ اليت يمت تزنيلها Rرب عقود ا

من طرف  2020عن Ôلزتامات خبلق مgاصب الشغل يف ٔ�فق 
الفMدراليات املهنية ³لقطاRات املذ¡ورة، ؤ�ذ¡ر ٔ�ن لك الفMدراليات املهنية مه 

 عضاء يف Ôحتاد العام ملقاوالت املغرب؛�ٔ 

Õنيا، مgاصب الشغل احملدثة فعليا يف ٕاطار املشاريع املنجزة من  -
�الل اتفاقMة Ôس�ñر املوقعة مع الفاRلني الصناعيني، واليت تعرب عن 
مgاصب الشغل اليت سBمت ٕا5دا�ا يف مواقع إالنتاج اليت يه طور إال5داث 

 . ٔ�و طور التوسع
ملتوقع ٔ�ن يبلغ Rدد مgاصب الشغل اليت الزتم الفاRلون 5cٕدا�ا ومن ا

  .2020ٔ�لف مgصب شغل يف ٔ�فق  427يف ٕاطار املنظومات الفعاÆ حوايل 
ٔ��رمت الوزارة  2013ٔ�ما خبصوص املناصب احملققة، مفنذ ٔ�كتو�ر 

واملس�مثر�ن Rدة اتفاقMات ·يلكة جلذب ٔ�و توس4يع صناRات Rاملية رائدة 
 yazaki ,هناك قطاع الس4يارات، ٔ�ذ¡ر رشكة: ثال Rىل ذ�مك . cملغرب

Delphi) (Renault, Psa, Peugeot, Citroën   وقطاع الطريان
(Stelia, Airbus)  وقطاع الطاقات املتددة(Siemens)  وقطاع

  . (Décathlon)الÈس4يج 
ٔ�لف مgصب شغل  158حوايل  2016لقد مت ٕا5داث حىت ممت يوليوز 

̂ٔ_انبمن �الل اتفاقMة    .Ôس�ñر املربمة بني الوزارة والفاRلني املغاربة وا
ٕان ٔ�جرٔ�ة ٕا5داث مgاصب الشغل انطلقت فعليا مع بداية هذه الس4نة، 

  . وس�س4متر الوترية mشلك ٔ�كرب �الل الس4نة املقNx، ٕان شاء هللا
ف~ خيص ا]مع املو_ه ³لفاRلني، وتبعا اللزتامات الفدراليات املهنية 

ن، معلت ا]وÆ من �الل الوزارة امللكفة cلصناRة والتارة واملس�مثر�
وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي Rىل توفري الوسائل املالية واملادية الالزمة 
لضامن جناح املنظومات الفعاÆ، وذ� متاش4يا مع املبادئ املوضوRة مع 

صندوق ، وال س4~ تü املقررة يف "خمطط ¼رسيع التمنية الصناعية"انطالقة 
التمنية الصناعية، كام ٔ�ن إالفراج عن هذا ا]مع س4يكون تدرجييا ومgاس4با ملا 

̂ٔهداف املسطرة يف املنظومة الصناعية   . سBمت حتقMقه من ا

cلÈس4بة لهذا الصندوق لقد مت ٕاىل 5دود ممت : صندوق التمنية الصناعية
ة و�ٓليات وضع رهن ٕاشارة املنظومات الصناعية الفعاÆ املهيلك 2016يوليوز 

ا]مع ³لمقاوالت الصغرية واملتوسطة وكذا ³لمشاريع الصناعية وإالسرتاتيجية 
مليار درمه من صندوق التمنية الصناعية، ويتوزع هذا  17.3ما مجموRه 

  : الغالف املايل، كام ييل

 مgظومة صناعية ·يلكة؛  41لفائدة  52% -

لصغرية خمصصة ^ٓليات ا]مع املوþة لفائدة املقاوالت ا 24% -
 واملتوسطة؛ 

  .³لمشاريع الصناعية إالسرتاتيجية 24% -
̂ٔهداف  ٕان تعبئة هذا املبلغ س4يكون تدرجييا، وي�gاسب مع حتقMق ا
املسطرة مس4بقا ف~ خيص ٕا5داث مgاصب الشغل وتطور الÈشاط املزاول، 

  :ٔ�صناف، وهتم 4وتنقسم عروض ا]مع ٕاىل 

توسطة واملقاوالت ٔ�وال، دمع Ôس�ñر ³لمقاوالت الصغرية وامل  -
الكربى اليت تعترب قاطرة ³لمنظومات يف مMدان التجهزي وا^ٓليات والعقار 

 والبناîت؛

Õنيا، تطو�ر تنافس4ية املقاوالت اليت تو_ه ٔ��شطهتا ³لتصد�ر  -
 وكذا رفع احلواجز اليت تعرتض هذا القطاع؛

 Õلثا، ت$ين ٕاجراءات مالية متكن من تقوية ا]ينامMة؛ -

ر البMÈات واملناطق الصناعية املوþة ³لكراء cلÈس4بة رابعا، تطو� -
 .³لمشاريع إالسرتاتيجية

cلÈس4بة ³لمتويل، فقد مت ٕا�رام مجموRة من االتفاقMات القطاعية ³لمتويل مع 
اHموRة املهنية ³لبنوك cملغرب ، واليت س4متكن من تÈش4يط التدفقات املالية 

  .Èس4يجحنو الفاRلني الصناعيني، والس4~ قطاع ال 
ويف هذا الصدد ٔ�_ازت هيلكة املنظومات الصناعية الفعاÆ اس4ت<gاف 
القروض وا�متويالت املوþة ³لتمنية، وهو ما مت الت�ٔ¡يد Rليه يف التقر�ر 

�ري لبنك املغرب، حMث ٔ�قر ٔ̂ من الفاRلني الصناعيني cملغرب ٔ�ن  %89ا
  .هناك حتسن ملحوظ يف الولوج ٕاىل القروض

ٕالطار، ويف ٕاطار توفري الوRاء العقاري املناسب، ويف هذا ا: العقار
اعمتدت الوزارة �رOجما طمو5ا �متحور حول ٕاجناز مشاريع حظا&ر ومgاطق 

  .صناعية مgدجمة موþة ³لكراء
ومن þة ٔ�خرى، مت اع�د مهنجية _ديدة لالس4تابة mشلك فعال 

  :لتلبية الطلبات �الل الس4نوات القادمة، Rرب

ين ٕا5داث موقع ٕالكرتو -
(http://www.zoneindustrielles.ma/)  ىل مجيع العروضR حيتوي

املوجودة، كام س4ميكن هذا املوقع املس�مثر�ن من معلومات دقMقة حول 
 املسائل التقgية واملالية؛
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س4ياسة ìمنوية واحضة ¼س4تجيب ³لðاجMات املعرب عهنا، وذ�  -
  .لكراءهك�ار خمصصة ³لمنظومات الصناعية Rرب منوذج ا 1000بتعبئة 

يف ٕاطار ورش التكو�ن مت بذل جمهودات هامة ٕال5داث حتول : التكو�ن
قوي يف املقاربة العمومMة ³لتكو�ن، فòٔول مرة مت ٕاجناز دراسة لتكو�ن 
مس4ت�دمني معليني، تقgيني، ·ندسني ومسري�ن، متاش4يا مع اح�يا_ات 

Nxالل الس4نوات املق�  .الفاRلني 
يطة þوية ³لتكو�ن س4تكون مبثابة ويف هذا إالطار، سBمت اع�د خر 

  .دفرت حتمالت cلÈس4بة ³لصناRة وملعاهد التكو�ن و³لمدارس و³لامعات
وف~ خيص املعطيات واملؤرشات املتوفرة حول القطاع، فٕان الوزارة 
̂ٔرقام املقدمة من طرف املندوبية السامMة  جتد صعوبة يف التعامل مع ا

، 2020-2014التمنية الصناعية  ³لتخطيط املتعلقة حبصيN خمطط ¼رسيع
�رية، يعين ٔ̂ مؤرشات القطاع الصناعي مع  (HCP)حMث تدمج هذه ا

قطاع املعادن وقطاع الصناRة التقليدية، و�u يxÈغي ت�xع ورصد Rىل 
املدى املتوسط تطور مgاصب الشغل الصناعية التحويلية، وس4ميكن هذا 

اح هذا ا�طط وت�ٔثريه إالجراء بدون شك من تقMمي واقعي ودقMق ملدى جن
  .يف �لق مgاصب الشغل

وخبصوص املشاريع إالسرتاتيجية اليت مت حتديدها، فٕان عروض ا]مع مل 
حMث ٔ�ن لك  - كام _اء يف التقر�ر  -يمت حتديدها يف þة معينة cملغرب 

العروض ال متزي بني اجلهات، وìرìكز cلتايل Rىل املشاريع ومس4توى ا]مع 
  .طاRات واملنظومات الصناعيةcلÈس4بة للك الق

وجتدر إالشارة يف �ٓخر هذا احملور، ٔ�ن مMثاق Ôس�ñر اجلديد، 
س4ميكن لك þة Rىل 5دة من ت$ين س4ياسة �اصة هبا ]مع املس�مثر�ن لتمتمي 

  ".2020-2014خمطط ¼رسيع التمنية الصناعية "ما تقوم به الوزارة يف ٕاطار 
املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�مه  تلمك الس4يد الرئBس، الس4يدات والسادة

  .مالحظات الوزارة خبصوص تقMمي خمطط ال�رسيع الصناعي
، ف�ش4يا مع 2013ٔ�ما cلÈس4بة حملور تقMمي ٕاسرتاتيجية املغرب الرمقي 

̂ٔوراش الكربى اليت ìهنجها احلكومة لتحقMق التمنية Ôق�صادية  س4ياسة ا
اجلالÆ، نرصه هللا،  وÔج�عية ببالدO، حتت القMادة الرش4يدة لصاحب

̂ٔساس4ية ملوا¡بة هذه  واعتبار لكون ìكgولوجMات املعلومات 5�ٔد الراك&ز ا
الس4ياسة وكذا التغلب Rىل الفجوة الرمقية وٕادماج املغرب يف Ôق�صاد 

، واليت اكنت "2013املغرب الرمقي "الرمقي، اعمتدت الوزارة ٕاسرتاتيجية 
مليار درمه  27ٕاضايف يقدر ب هتدف �ٓنذاك ٕاىل حتقMق Oجت دا�يل �ام 

  .2013ٔ�لف مgصب شغل معل ٕاضايف يف ٔ�فق  30و�لق حوايل 
  :حماور ٔ�ساس4ية، ويه 4وìرìكز هذه إالسرتاتيجية Rىل 

 حمور التحول Ôج�عي؛ -

 حمور اخلدمات العمومMة املوþة ³لمتعاملني مع إالدارة؛ -

 حمور ٕانتاجMة املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ -

 .gولوجMة املعلوماتحمور صناRة ìك  -
ف~ خيص تقر�ر ا³لجنة املوضوRاتية املؤق�ة امللكفة cلتحضري لهذه 
اجللسة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�عرض Rىل حرضاìمك، الس4يدات والسادة املس�شار�ن 
احملرتمني، بعض املالحظات اليت ختص تقMمي ٕاسرتاتيجيات املغرب الرمقي، 

  :ويه اكلتايل
  :2013ٕالسرتاتيجيات املغرب الرمقي cلÈس4بة لٕالماكنيات املتا5ة : ٔ�وال

لقد _اء يف التقر�ر ٔ�نه مت التخصيص لهذه إالسرتاتيجية مxلغ ٕاجاميل قدر 
مليار درمه، ٕاال ٔ�ن التلكفة املقدرة لهذه إالسرتاتيجية 5ددت يف  19.5ب 

مليار فقط، ومل �كن هناك ٔ�ي مxلغ ٕاجاميل خمصص، اكن هناك  5.6مxلغ 
  . تقد�ر

مللكفة Rىل السهر Rىل توفري �رOمج احلكومة وcلÈس4بة ³لجنة ا
̂ٔمر بتعلق Hcلس الوطين لتكgولوجMات إالRالم  إاللكرتونية، فٕان ا
وÔق�صاد الرمقي ولBس ا³لجنة الوطنية ³لتكgولوجMة املعلومات كام _اء يف 

  .التقر�ر
ٔ�ما حمور اخلدمات العمومMة املوþة ³لمتعاملني مع إالدارة، ٔ�س4ند تنفMذه 

 جلنة قطاعية ¼رشف Rىل �رOمج احلكومة إاللكرتونية، مت ٕا5دا�ا Rىل ٕاىل
مس4توى القطاRات احلكومMة واملؤسسات العمومMة، ومل ¼شمل هذه ا³لجنة 

  .واكالت التمنية Ôق�صادية وÔج�عية، كام هو مشار يف التقر�ر
مMة و³لت�ٔ¡يد كذ�، فقد مت تنفMذ تدابري موا¡بة cٕرشاك القطاRات احلكو 

واملؤسسات الوطنية، ولBس فقط من قxل الوزارة امللكفة، كام _اء يف 
  .التقر�ر

  :Õ2013نيا، حصيN تنفMذ ٕاسرتاتيجية املغرب الرمقي 
cلÈس4بة ³لدول املبني يف التقر�ر واuي يضم نتاجئ ٕاجناز املشاريع 
̂ٔول املتعلق cلتحول Ôج�عي، فxخصوص إالجراء  املدر_ة يف احملور ا
̂ٔنرتنBت،  c ر ومعدات الربطìزة المكبيوþٔاملتعلق بدمع جتهزي املدرسني ب�

كام _اء يف التقر�ر، 3ري ٔ�ن  %11مازال قMد التنفMذ ومل تتعد �س4بة إالجناز 
ٔ�لف ٕاطار ìربوي  150واس4تفاد حوايل  2013ٕاىل  2008الربOمج ام�د من 

̂ٔنرتنBت مع ممت  c از 5اسوب مربوطþ جن2011منcٕ از ما يفوق ، ٔ�ي
100% .  

كام متت مواصN ٕاجناز الÈس�ة الثانية لهذا الربOمج Rىل شلك دمع 
  ..Ôشرتاك الشهري لòٔنرتنBت

  :املس�شارة الس4يدة OئN مMة التازي
  .شكرا الس4يد الوز�ر، اÙهت�ى الوقت

الس4يد الوز�ر املنتدب ]ى وز�ر الصناRة والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد 
  :ف cلتارة اخلارجMةالرمقي، امللك

  .شكرا الس4يدة الرئBسة
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  :الس4يدة رئBسة اجللسة
  .دقMقة 20اللكمة ا^ٓن لوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبjBة يف 5دود 

  :الطاقة واملعادن واملاء والبjBة وز�رالس4يد عبد القادر اعامرة 
�ٓ� mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل موالO رسول هللا وRىل 

  .وحصبه
  الس4يدة الرئBسة،
  السادة الوزراء،

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بصدق، الس4يدات والسادة املس�شار�ن، O�ٔ سعيد cملشاركة يف هذه 
ا³لحظة ا]س4تورية املمتزية، هاذي Õين مرة ٔ�شارك بعد جملس النواب مgذ 

̂ٔنه مىض Rل  ينا زمن كنا نطمح يومني، وهذه يف احلقMقة حلظة ·مة _دا 
دا�ل املؤسسة ال�رشيعية ٕاىل ٔ�ن ìكون لنا إالماكنيات وا^ٓليات لتقMمي 

̂ٔمر لBس . الس4ياسات العمومMة امحلد �، ا^ٓن هذا ي�ٔ�ذ طريقه، cلطبع ا
سهال، لكن امحلد �، هذا ا�متر�ن ا^ٓن ما بني املؤسسة ال�رشيعية 

  .يف املرا5ل املقNxواحلكومة، البد ٔ�ن ي�ٔيت ٔ�لكه يف الس4نوات ٔ�و 
O�ٔ عندي بعض املالحظات املهنجية حول ما حنن بصدده، وبعيدا Rىل 

̂ٔمور   : ٔ�ي مزايدة، 3ري نؤكد Rىل مجموRة من ا
حنن نتðدث Rىل تقMمي ³لس4ياسات العمومMة، وهذه الس4ياسات 

اuي جيب ٔ�ن العمومMة يفرتض ٔ�نه اك�ن تقر�ر R�ٔدته ا³لجنة املوضوRاتية، و 
̂ٔنه Rىل لك 5ال مساءÆ �كون املنط لق دîلنا يف تقMمي هذه الس4ياسات، 

احلكومة يه وا5د املساءÆ ا³يل عندها بطبيعة احلال اHال دîلها، ويه 
املساءÆ مفMدة، وهاذي بطبيعة احلال من ا^ٓليات ا³يل عند املؤسسة 
ال�رشيعية، لكن إالشاكل دîل الس4ياسات العمومMة ا³يل تنعانيو مgو هو ٔ�ن 
هناك مجموRة من الس4ياسات اليت ال جند لها امل�سع والفضاء لتقMميها كام جيب 

  .ٔ�ن نقميها
وهاذ القضية يف احلقMقة ا]س4تور عندما نص Rلهيا، جيب ٔ�ن نن�xه ٕاىل 
ٔ�ن هناك س4ياسات معومMة ا³يل يه Rا�رة ³لحكومات، فال يصح عقال وال 

�ذو هذه الس4ياسة العمومMة ون Oطقا ٔ�ننا جنيو وgقسموها طريفات، هاذ م
الطريف O�ٔ موجود فMه، ٕاذن هو جMد، وهاذ الطريف O�ٔ 3ري موجود فMه 

  . ٕاذن cلتابع غيكون مايش هو هذاك
الس4ياسات العمومMة س4ياسات معومMة دîل البالد دîلنا، 
وس4تالحظون ٔ�ن 3�ٔلب الس4ياسات اليت نتðدث عهنا، واليت ا�رتمتوها، 

انطلقت ب�ٔهداف، . xل هذه احلكومةمشكور�ن، يه س4ياسات انطلقت ق 
̂ٔهداف ٔ�عيد النظر فهيا، لكن احgا اuي �سعى ٕاليه 7حكومة  هناك بعض ا
̂ٔهداف، وا^Õٓر دîل هاذ  ومكؤسسة ¼رشيعية ٔ�ن Ùرى مدى تزنيلنا لهذه ا

  . الس4ياسات العمومMة Rىل البالد دîلنا يف خمتلف املنا�
̂ٔصاÆ ؤ�ود ٔ�ن ٔ�تو_ه يف احلقMقة، ٕاىل مسح يل ال  س4يد رئBس فريق ا

واملعارصة، يعين يف ٕاطار املناقشة البعيدة عن لك التوìر، ٔ�وال، الربط 
cٕنتاج الرثوة مل �كن موضوعيا، حبيث ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نتðدث عن رمق، 
ونعتقد ٔ�ن هذا الرمق اuي ذ¡ره الس4يد الرئBس هو رمق مرشف، cلنظر 

من الس4ياقات املزيانياتية ³لوضعية Ôق�صادية ا]ولية، لكن ا_زتاؤه 
̂ٔنه ¡يف يصح، مرة  - يف نظري  -وÔق�صادية  هو ا_زتاء 3ري موفق، 

ٔ�خرى من الناحMة املوضوعية، ٔ�ننا نتلكمو Rىل رمق الناجت ا]ا�يل اخلام، 
بطبيعة احلال دون ذ¡ر مجموRة من احليMBات دîلو، وما نقولوش م6ال ب�ٔن 

̂ٔمور، وهام  احلكومة ورثت جعز�ن تؤ�مني، والس4يد الرئBس Rارف هبذه ا
 Åل البîق�صاد دÔو Åجعزان خطريان _دا، اكن ممكن ٔ�ن يصيبا الب

  . cلسك�ة
 -وهذا يعلمه امجليع  - ¡يف يصح ٔ�ال نتðدث عن ٔ�ن احلكومة ورثت 
الس4يد الرئBس  2012ٕاشاكالت معقدة معرت لس4نوات، مهنا م6ال املقاصة، 

مليار دîل ا]رمه من املزيانية، ٕاذا  56ت تيعرف ٔ�ن املقاصة بو5دها ابتلع
  .ٔ�ضفgا ذاك اليش ميكن الناجت ا]ا�يل اخلام دîلنا يويل ٔ�كرب مما نتصور

¡يف ميكن ٔ�ن نغض الطرف Rىل إالشاكلية دîل صناديق التقاRد، 
والس4يد الرئBس والسادة املس�شارون يعلمون ٔ�ن هذا كذ� مما معر 

  .لس4نوات
̂ٔمور  - ¡يف ميكن ٔ�ن نغض الطرف وì�ٔ O�ٔلكم من موقع العارف هبذه ا

عن مجموRة من املؤسسات العمومMة اليت اكنت ¼سري حنو احلائط؟  -
 40املك�ب الوطين ³لامء والكهرcء، احلكومة عندما ٔ�نقذته، ٔ�نقذته ب�ٔكرث من 
  .. مليار دîل ا]رمه، لو اكن �ذيناها ودرOها فهاذ الناجت ا]ا�يل لكgا يف

̂ٔموال وتعبئة املزيانيات، وهذا بطبيع ة احلال اكن حيتاج مgا ٕاىل تعبئة ا
̂ٔن ما سð�Èدث عنه من  لكن كذ� حيتاج ٕاىل جشاRة س4ياس4ية، 
س4ياسات معومMة يف مMدان الكهرcء واملاء ال ميكن ٔ�ن يمت بدون مؤسسة 

  . ٕاسرتاتيجية لها اكمل حصهتا املالية وÔق�صادية
املت�ٔخرات دîل املقاوالت؟ راه ¡يف ميكن ٔ�ن نغض الطرف عن سداد 

. ساهل cش احلكومات السابقة تلزتم وتتجي حكومة نتلقى اكينة م��ٔخرات
  . مليار دîل ا]رمه 16ٔ�و  315ري يف قطاع احملروقات اكنت تتاوز 

¡يف ميكن ٔ�ن نغض الطرف عن Ôلزتامات Ôج�عية اليت اختذت 
Mثياهتا، والزتمت هبا فهيا قرارات يف ظروف اس4تgBائية، نعمل لك ح 

  احلكومة؟ 
Rالش تنقول هاذ اليش، الس4يد الرئBس؟ الس4يد الرئBس، والسادة 
̂ٔنه حنن بصدد وا5د املوضوع ا³يل هو موضوع ·م  املس�شار�ن، Rالش؟ 
_دا لبالدO، ا³يل مرتبط بتقMمينا لهاذ الس4ياسات العمومMة، ؤ�ساسا يف 

̂ٔهداف اليت سطرت وإال¡ راهات اليت 5الت دون حتقMق التقMمي �س4تحرض ا
̂ٔهداف Rىل املس4توى ا�متوييل Rىل مس4توى السوس4يو اق�صادي،  هذه ا

  .و3ري ذ�
وRاود Rىل بدء O�ٔ نتلكم ا^ٓن يف القطاع اuي يفرتض، بطبيعة احلال، 
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̂ٔساس، ¡يف ميكن ٔ�ن  c ل الطاقةîه هو القطاع دMٔ�نين س�ٔحتدث ف
 Åدث عن ٕانتاج الرثوة وحنن بðاكن �رهتن ٕاىل  -مت تعلمون ذ� ؤ�ن -نت

وهو ما ميثل ٔ�وال، ٕاشاكالت Rىل مس4توى  Ô98%س4ترياد الطايق ب 
املوازOت دîلو، وميثل ٕاشاكالت كذ� Rىل مس4توى قدرته Rىل احلر¡ية 

Rىل لك 5ال  -cلÈس4بة ³لمقاوالت دîلو، ٕاىل 3ري ذ�؟ وحنن ا^ٓن نف�خر 
اRلني، ب�ٔن ]ينا ا^ٓن ٕاسرتاتيجية مايش 3ري هاذ احلكومة ولكن معوم الف -

، وحنن نعدل فهيا بعض املق�ضيات، بناءا Rىل 2009طاقMة انطلقت س4نة 
ٔ�نه _الÆ املR�ٔ üلن Rىل هدف _ديد، وهاذ الهدف ا³يل R�ٔلن Rليه 
_الÆ املü اكن هدف اuي متت دراس4ته، وهاذ إالسرتاتيجية الطاقMة اليت 

تحمك �س$Mا يف وا5د اHال حساس _دا ال جعلتنا ا^ٓن ٔ�ٌقول �لك اف��ار، ن 

 وخمار_ه�  . ميكن تصور ٔ�ي �شاط بدون ٔ�ن منتü مدا

̂ٔمور ³لسادة املس�شار�ن مشكور�ن، Rىل لك  وO�ٔ نعطي 3ري بعض ا
هو تقر�ر  - كام تفضل الس4يد املقرر  -5ال، O�ٔ اطلعت Rىل التقر�ر، هو 

Hلش يف وا5د ا�موRة دîل التقM~ت، ولكن اكن تقر�را جتميعيا، يعين ما د
احgا يف إالسرتاتيجية الطاقMة دîلنا Ùركز ٔ�ساسا Rىل ìمثني املوارد احمللية، 
وهاذ املوارد احمللية يه املوارد دîل الطاقات املتددة، وهذا مسح لنا ب�ٔن 
Ùكون يف توازن مع املنظور دîل اململكة املغربية ف~ يتعلق cلتمنية 

  ". وقع احلافر Rىل احلافر"كام تقول العرب املس4تدامة، وهذا 
امحلد �، عندO موارد طاقMة، ìمثيهنا ìميكن خيلينا، ٕان شاء هللا، يف 

من القدرة الكهرcئية دîلنا املÈش�ٔة من ٔ�صل  %52نوصلو ل  2030ٔ�فق 
م�دد، وهو رمق ¡بري _دا ورمق حمرتم Rىل املس4توى ا]ويل، وعندO ا^ٓن 

 %20د cمليغاواط وا5د نعرف ما س4يكون لنا، عندÙ Oاك 2030ٕاىل 5دود 
7هرومائية، و3ادي  %12رحيية و %20غتكون مشس4ية، ٕان شاء هللا، و

 Oمن الفحم احلجري،  %20من الغاز الطبيعي املسال  %25تويل عند
، وهذا ·م، وRالش؟ حMث حىت %3وغننقصو الفMول ٕاىل 5دود 

�ٓش  (au mégawatt près)يبا cلÈس4بة ³لمس�مثر�ن �اكدون يعرفون تقر 
  . 32030ادي �كون عندO، ٕان شاء هللا، يف 

̂ٔحفوري حبيث غهنبطو الفحم احلجري ل  ، %20ٕاذن غننقصو من ا
ولكن غند�لو الغاز الطبيعي املسال، وهاذ اليش Rالش طلقgا املرشوع 

مليار دîل  40دîل الغاز الطبيعي املسال ا³يل غيكون جحم Ôس�ñر دîلو 
]رمه، ؤ�لزمgا ٔ�ن مير ح� Rرب الرشاكت املغربية، حبيث ال �كون هذا ا

املرشوع فقط مرشوع دويل بدون ìكون ³لرشاكت املغربية حظ فMه، 
  . cعتبار ٔ�نه مرشوع ·يلك

كذ� يف هاذ Ôجتاه هذا، رفعنا السقف دîل إالنتاج اuايت، وهاذي 
املس�مثر�ن �رتبطوا فقط  جشاRة مقنا هبا، Rالش؟ ما بغيناش خنليو احgا

مMغاواط،  c50ملك�ب الوطين ³لكهرcء، إالنتاج اuايت ا^ٓن السقف دîلو 
  .يعين مدينة حبال تطوان، ميكن ٔ�ي مس�مثر ìكون عندو هاذ القدرة

̂ٔدىن  مMغاوط،  300وزدR Oىل هاذ اليش، قلنا ا³يل عندو احلد ا

يقMا جgوب الصحراء، مMغاوط هو تقريبا دوÆ من ا]ول دîل ٕافر  300و
، وهاذي 1500، ي�Èج 1000، ي�Èج 500ميكن لو ي�Èج ا³يل بغا، ي�Èج 

̂ٔخرى  جشاRة، حبيث ٔ�نك قادر Rىل ٔ�ن تعطي وا5د اHموRة من اخليارات ا
3ري اخليار دîل املك�ب الوطين ³لكهرcء، ف�حنا اجلهد املتوسط لالس�ñر، 

ل هذا يف مجN صغرية، ولكن ٔ�نمت ف�حنا اجلهد املنخفض لالس�ñر، وO�ٔ ٔ�قو 
̂ٔمر  ̂ٔن مايش "دونه خرط الق�اد" -كام تقول العرب  - تعلمون ٔ�ن هاذ ا  ،

يش 5ا_ة سهN، ٔ�نك تقدر تقgع مجيع الفاRلني ب�ٔمهية ٔ�ن تف�ح اجلهد 
اجلهد املنخفض غيكون عندو Ü�ٔر Rىل . املتوسط واجلهد املنخفض

̂ٔنه 3ادي جيي يف وا5 د الوقت ميكن لو Äس4تعمل املس4هتü املغريب، 
̂ٔلواح الشمس4ية ويد�ر وا5د املقاصة مع املوزRني   .ا

درO الواكÆ الوطنية لضبط قطاع الكهرcء، وهذا ·م _دا، حبيث لن 
تتد�ل ا]وÆ من ا^ٓن فصاRدا يف حتديد تعريفة ا]خول ³لش4بكة 

̂ٔطراف ̂ٔن ا]وÆ طرف، إالدارة طرف من ا    .الكهرcئية، 
ة احلال الواكÆ املغربية لòٔمن والسالمة يف اHالني النووي ودرO بطبيع

وإالشعاعي، ا³يل 3ادي متكgنا بطبيعة احلال من ام�الك الناصية دîل هاذ 
Nxرس يف الس4نوات املقÄ االت النووية، ٕاىل هللا عز و_لHىل لك . اR

  .5ال، هذا من البدائل ا³يل يه موجودة عندO ا^ٓن
عندما نتðدث عن اHال الطايق ال نتðدث فقط عن بطبيعة احلال حنن 

  :إالنتاج، كنتðدثو Rىل ثالث مس4توîت
مس4توى ٕانتاج الكهرcء، لكن كنتðدثو عن البMÈة الصناعية، ؤ�قول 

وO�ٔ مضطر ٔ�ن ٔ�قولها، وا�ا ما ¡يعجبنBش هاذ  -³لتارخي ٔ�ن فهاذ احلكومة 
الصفقات العمومMة عندما كنت وز�را ³لصناRة، ٔ�لزمgا يف مدونة  -اليش 

تد�ل املوازنة الصناعية، وطورO املفهوم دîل املوازنة الصناعية cش يويل 
̂ٔنه ال يعقل cش البالد تد�ر اس�ñرات cملاليري دîل  إالدماج الصناعي، 

ميكن لو  (les adjudicataires)ا]رامه، وهاذوك ا³يل تيا�ذوا املناقصات 
  . من ٔ�مر�اك، ؤ�نت ال حظ � يف ذ� Äرشي من ٔ�ملانيا، ميكن لو Äرشي

ا^ٓن عندO بعض املشاريع يف اHال دîل الرحيي ا³يل وصلنا حلوايل 
من إالدماج الصناعي احمليل، وهذا كBرشح لمك Rالش رشكة حبال  70%

(Siemens) ل مليار وîش  200_ات وف�حت وا5د املعمل دc مليون
̂ٔمور اليت دîل ٔ�مسي  (Les pales)ت�Èج ذوك املراوح  ̂ٔنه هذا من ا تو، 

̂ٔن املؤسسات املالية  ٔ�صبحت الرشاكت اليت اكنت تقول سابقا لن نفعلها 
̂ٔنه احgا  ̂ٔمور املهمة _دا،  ا]ولية اكنت تقف جباÙهبا، ٔ�صبح ا^ٓن هذا من ا
 hولوgة صناعية ا³يل 3ادي حتقق هاذ النقل التكMÈس4بة لنا بدون بÈلc

  .حبال يش وا5د ¡يعطي �ريو لغريو وا³يل غتنفع بالدO، س4نكون
وهو ٔ�ننا ٔ�لزمgا ٔ�نفس4نا cش �كون  -وهذا ·م _دا  -املس�Æٔ الثالثة 

O�ٔ ال ٔ�حتدث عن البحث Rىل . عندO وا5د املس4توى من البحث والتمنية
(la recherche fondamentale)  ٔ�حتدث عن O�ٔ ،ىل البحث النظريR

Oلتمنية، حبيث عندc لنا البحث ا³يل مرتبطîٕا¡راهات د Oٕا¡راهات، عند 
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ا³يل �اصها ذيك إال¡راهات ¼س4تاجب لها املؤسسات البحثية دîلنا، وهذا 
بطبيعة احلال من ش�ٔنه يف الس4نوات املقNx، السادة املس�شار�ن، السادة 
الوزراء، ٔ�ن يعطي لبالدO وا5د املناRة يف ما يتعلق بضبط توازOتنا 

  .الطاقMة
ت نقول وا5د القضية، راه دخول املغرب يف الرهان وقxل ٔ�ن ٔ�خمت، بغي

̂ٔحواض الرسوبية  دîل الطاقات املتددة ال يعين ٔ�نه لن يواصل تنقMبه يف ا
 Oا عندgىل النفط والغاز، احR لوîلنا، ٔ�حب  900دîٔ�لف ¡يلومرت مربع د

، وا^ٓن (L’offshore)وفهيا  (L’onshore)من ٔ�حب و¡ره من ¡ره، فهيا 
رشكة دولية، وهاذ الرشاكت ا]ولية  c35ش جنيبو ٔ�كرث من اس4تطعنا 

¼ش4تغل Rىل قدم وساق، والراحج، الراحج، ٕان شاء هللا، يف الس4نوات 
  .املقNx �كون عندO وا5د احلظ من الغاز الطبيعي

لكن ا³يل ·م cلÈس4بة لبالدO، هو ٔ�ن هذا اuي س4ي�ٔيت لن �كون ٕاال 
 فهو اق�صاد م�نوع، وا^ٓن ٔ�ثب�ت شjBا جMدا، وٕاال فاالق�صاد الوطين

التارب Rىل املس4توى ا]ويل ٔ�ن اuي سعت ٕاليه اململكة املغربية مgذ 
  . س4نوات يف تنويع اق�صادها هو اuي ٔ�عطاها وا5د املناRة

ا^ٓن، بطبيعة احلال، يف ضوء ما R�ٔلن عنه _الÆ املü يف مقة 
̂ٔطراف، وÔخ�يار دîل مقة إالطراف اكن عندو دال الت، Rاد عندO ا

7هدف، بطبيعة احلال درO وا5د ٕاRادة جتميع القطاع املؤسسايت  52%
، "3MASEN"الطايق، حبيث ٔ�ننا ٔ�عطينا مجموRة الصالحMات لرشكة 

وحMدO مجموRة دîل الصالحMات ³لمك�ب الوطين، ؤ�قول �r³ن مل 
̂ٔمر، املك�ب الوطين مؤسسة معومMة دîل ا]وÆ امل غربية Äس4توعبوا هذا ا

مرة ٔ�خرى هاذي رشكة �اصة دîل ا]وÆ املغربية، " MASEN"ورشكة 
ومجيع الرشاكت ا³يل اكينني يف القطاع اخلاص معومMة مملوكة Å³وÆ املغربية، 
ال يصح ٔ�ن نقول �ما ال Äس4تقمي، ما اكينة ال واكÆ فالن وال مك�ب دîل 

ٔ�ن ا]وÆ عندما متü فالن، هاذي مملوكة Å³وÆ املغربية، ؤ�نمت تعلمون 
شjBا ال ميكن ٔ�ن ختصخص مgه شjBا ٔ�و ت$Mع ٕاال برتخMص من املؤسسة 
ال�رشيعية، وهاذي يه الضامOت بطبيعة احلال، ٔ�نه يف املس4تقxل، ٕان شاء 

  .هللا، غتكون عندO وا5د القدرة Rىل ٔ�ن نضبط هذا
وهاذ اليش Rالش Rاود Rىل بدء، Rالش ا�منوذج الطايق ا^ٓن يف 

̂ٔنه منوذج �راغاميت، فMه مزجي امل ملكة املغربية Äس4هتوي ا^ٓخر�ن؟ Rالش؟ 
 Oا ركزgلنا، وغتالحظوا ب�ٔننا احîطايق �راغاميت، ينطلق من املوارد احمللية د
Rىل الشميس والرحيي والكهرومايئ، لكن من 3دا ٕاىل ثب�ت م6ال الطاقة 

مMة، حىت ٔ�هنا صاحلة cش ìكون س4ياسة معو  (La biomasse)العضوية 
 ،Oلنا الطايق، وس4تحمي بطبيعة احلال بالدîل يف املزجي د�يه ميكن لها تد

، الس4يدة الرئBسة، ٔ�ننا، ٕان شاء هللا، نزنلو هاذ 2030وس�سمح لنا ٔ�نه يف 
  .%80التبعية الطاقMة ٕاىل 5دود 

                                                 
3 Moroccan Agency for Solar Energy  

  .شكرا الس4يدة الرئBسة
  .شكرا السادة املس�شار�ن

  :الس4يدة رئBسة اجللسة
دقائق، حMث ميل بدييت اللكمة د�î  4، عندك مازال الس4يد الوز�ر
 4ٕاىل بغييت ìمكل عنك ما زال ) donc(، (tableau)راه اكن خط�ٔ يف 

  .دقائق، وا�ا، شكرا
  .دقMقة 15ٕاذن اللكمة ا^ٓن ³لس4يد وز�ر الس4يا5ة يف 5دود 

  :الس4يد حلسن 5داد، وز�ر الس4يا5ة
  .ٔ�رشف املرسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل 

  الس4يدة الرئBسة،
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
̂ٔول ٔ�ن ٔ�شكر جملس املس�شار�ن Rىل هذه الفرصة، هذه  ٔ�ريد يف ا
الفرصة ·مة _دا لتفعيل �ٓلية دس4تورية، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�هن�ٔ جملس املس�شار�ن 

̂ٔن هذه س4نة محيدة جتاوبنا معها، جتاوبنا مع هذه  ا^ٓلية �لك Rىل ذ�، 
ٔ�رحيية، وكذ� جتاوبنا معها يف ٕاطار ìزويد ا³لجنة وكذ� احلضور مع 

  .ا³لجنة وìزويدها �لك الوÕئق يف هذا إالطار
̂ٔنفس4نا  نعم، حنن يف حلظة ت�ٔسBس ويف حلظة متر�ن، وجيب ٔ�ن نعطي 
الوقت ليك جند ا^ٓلية املناس4بة من ٔ�_ل ٔ�ن نفعل هذه الس4نة ا]س4تورية 

  . الس4ياسات العمومMةف~ خيص تقMمي
̂ٔوىل ا³يل بغيت نوقف عندها وهو ٔ�ننا بصدد تقMمي  Rىل  -O�ٔ املس�Æٔ ا

̂ٔقل يف هذه اجللسة  ̂ٔمد، يه  -ا خطط واسرتاتيجيات ا³يل يه طويN ا
̂ٔمد، تعاقxت Rلهيا حكومات م�عددة، وهذه احلكومات املتعددة  طويN ا

ه احلكومات، ولكن هناك 5اولت تطبيقها يف ٕاطار ٔ�ولوîت حتددها يه هذ
̂ٔن هاذي اسرتاتيجيات  ثوابت ال حميد عهنا، هناك ثوابت ال حميد عهنا، 

س4نة، والبعض مهنا يدوم  15س4نوات، تدوم  R10ىل املدى البعيد، تدوم 
̂ٔهداف ف~  ٔ�كرث من ذ�، ولكن راه مايش لك حكومة كتجي كتغري ا

كتجي كتðاول ٔ�هنا  إالسرتاتيجيات العمومMة، مايش لك حكومةخيص هذه 
 îادة النظر يف بعض القضاRتعيد النظر يف ثوابت هذه إالسرتاتيجية، ٕا
ولكن هذا يتطلب اس�شارات ا³يل كتتعدى احلكومات املتعاقxة 
̂ٔطراف كتتعدى احلكومات، ٕاذن  واس�شارات ا³يل يه فهيا كثري من ا

  .هاذي مس�Æٔ ٔ�ساس4ية
̂ٔنه الرغبة الس4ياس4ية واملس�Æٔ الثانية هو ٔ�نه 5ني نتلكم عن ال  تقMمي، 

̂ٔنه هاذي اسرتاتيجيات تتعدى احلكومات   .وإالرادة الس4ياس4ية موجودة، 
ٕاذن إالرادة الس4ياس4ية موجودة يف هاذ إالطار هذا، ولكن التقMمي �كون 
تقM~ اسرتاتيجيا، �كون كذ� تقM~ تقgيا cلÈس4بة لهذه إالسرتاتيجيات 

̂ٔن  �رى الش4يطان يف " - تقMمي إالسرتاتيجي كام يقال يف ال  - العمومMة، 
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، يعين ٔ�نه التدبري دîل الس4ياسات "الش4يطان يف التفاصيل"، "التفاصيل
كام Ùرى ٔ�و سرنى ذ� فاش 3ادي نوصلو لوزارة الس4يا5ة  - العمومMة 

̂ٔزرق"وإالسرتاتيجية دîل  ̂ٔمور اليت اكنت  - " ا�طط ا راه كثري من ا
ب إالرادة الس4ياس4ية عند احلكومات حتدîت كربى مايش اكنت يف غيا

املتعاقxة، اكن يف ٔ�مور تتعلق �cمنوذج املايل املعمتد، وهاذي مس�Æٔ تقgية 
وٕاسرتاتيجية، تتعلق كذ� cلبMÈة Ôس�ñرية لبعض هاذ املشاريع هاذو، 
تتعلق كذ� ب�ٓليات ال�سويق والرتوجي املعمتدة cلÈس4بة لهذه املشاريع، تتعلق 

الت�xع وكذ� يف التغريات ا³يل ¡يعرفها احمليط، راه مgذ اع�د  كذ� ب�ٓليات
̂ٔزرق مgذ  س4نة، هناك ثورات ا³يل  15م6ال ٕاسرتاتيجية دîل املغرب ا

وقعت يف احمليط دîل اع�د هذه إالسرتاتيجيات، ٕاذن هذه لكها ٔ�مور ا³يل 
ية ف~ يه تقgية، ويه ٕاسرتاتيجية وال يعين ٔ�نه هناك غياب لٕالرادة الس4ياس4 

  .خيصها
̂ٔزرق"c O�ٔلÈس4بة يل املس�Æٔ دîل  وإالسرتاتيجية دîل " ا�طط ا

ا�طط "، 2020"ٕاسرتاتيجية "ٔ�و " 2010ٕاسرتاتيجية "الس4يا5ة، سواء 
̂ٔزرق مت �رRاية ملكMة، وهاذ إالسرتاجتيات كذ� �رRاية ملكMة واه�م " ا

̂ٔزرق"مليك مxارش، هاذ  ن هو صلب وكنه واك 2001بدٔ� يف " ا�طط ا
̂ٔنه من بعد فاش وصلنا لٕالسرتاتيجية دîل 2010إالسرتاتيجية دîل   ،

̂ٔساس4ية 2020   . صار فقط حمورا من احملاور ا
̂ٔوىل ا³يل �اصنا نعرفو ٔ�نه مت اع�د هاذ إالسرتاتيجية دîل  املس�Æٔ ا

̂ٔزرق"  10وما بعدها، وصلنا ل  2010، ووصلت ل 2001يف " ا�طط ا
îلنا، ولكن هناك تعرثات عرفها مليون دîل الس4ياح ا³يل اكن هو الهدف د

̂ٔزرق" ̂ٔساس4ية ا³يل كنا ت�Èلكمو " ا�طط ا يف ٕاخراج الست حمطات ا
̂ٔوىلR2001لهيا ابتداء من    .، هاذي املس�Æٔ ا

̂ٔنه املغرب يتوفر Rىل  املس�Æٔ الثانية وهو ٔ�ن هذا اكن طموح، 
، وهاذ الطموح هذا وهو ٔ�ننا مؤهالت ¡برية _دا Rىل مس4توى الشواطئ

ٔ�لف رس�ر Rىل  100ٔ�لف ٕاىل  80نوصلو لوا5د البMÈة حتتية دîل تقريبا 
مس4توى الشواطئ املغربية، cش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو لوا5د الرشحية معينة 
دîل الس4ياح ا³يل يه رشحية م�وسطة، رشحية ا³يل كمتيش مكجموRات 

ورشحية ا³يل كتجي من  (Charter)ب  تجيك ملدن معينة، رشحية ا³يل 
̂ٔملانية، م6ل السوق إاليطالية، م6ل السوق  ٔ�سواق معينة م6ل السوق ا
الروس4ية، م6ل ٔ�سواق ٔ�خرى، هذا هو الطموح ا³يل اك�ن والرشحية اليت 

ولكن ا�منوذج، ٔ�ش4نو هو ا�منوذج ا³يل مت Ôع�د دîلو cش ميكن لنا  ..كنا
̂ٔزرق"املوجودة يف ٔ�ننا خنرجو ٕاىل الوجود الست حمطات    ؟"ا�طط ا

ا�منوذج ا³يل مت اع�ده هو ٔ�ننا 3ادي جنيبو مس�مثر�ن ا³يل يد�روا ا�هتيئة 
(des aménageurs)  وهاذ املس�مثر�ن ا³يل 3ادي يد�روا ا�هتيئة هام ،

 les)ا �سمهيم lا³يل 3ادي يو_دوا العقار، وبعد ذ� ي�ٔيت م
développeurs) ادق، ويعملوا و5دات يعين ٔ�هنم ا³يل جييوا يعgملوا ف

  .س4ياحMة ويعملوا و5دات سكgية، هذا هو ا�منوذج

وا]ور دîل ا]وÆ هو ما خيص خمارج املشاريع، خمارج هاذ املنتجعات 
   .اليت مت اع�دها، هذا هو ا�منوذج ا³يل معلوا

 Æيت م6ال ³لمكس4يك، ا]وBدول ٔ�خرى اعمتدت مناذج ٔ�خرى، ٕاىل مش
  .هتيئة وتضع رهن املس�مثر�ن العقاريه ا³يل كتد�ر ا� 

قطاع �اص، مع  -cلÈس4بة لنا احgا اعمتدO منوذج ا³يل هو قطاع �اص 
ا]ور دîل ا]وÆ ا³يل تيكون يف اخلارج، ا³يل تيكون �ارج هذه املشاريع 
ا³يل تيكون يف ٕاطار البMÈة التحتية، 3ادي �شوفو ب�ٔنه اك�ن هناك قصور 

  . عمتدcلÈس4بة لهاذ ا�منوذج امل 
 Ôٔخرى وهو ٔ�نه ٔ�رد ٔ�ردO ٔ�ن  -وهاذي اكنت سابقة µرخيية  - املس�Æٔ ا

س4نوات، ٔ�ن  8س4نوات ٔ�و  6حمطات يف �ٓن وا5د، يف غضون  6خنرج 
مدن، راه فاش ت�Èلكم Rىل حمطة حبال  6حمطات ا³يل يه  6خنرج 

السعيدية وال حبال ليكسوس كام متت صياغهتا، راه كنتلكمو Rىل مدينة 
ٔ�لف رس�ر دîل السكن،  25ٔ�لف رس�ر س4يا�، تقريبا وا5د  25ها، �اكمل 

ٕاىل 3ري ذ�، هاذي مدن �اكملها �لك ما ي�xع اللكمة " مارينا"يعين مدن 
من معىن، Ùريد ٔ�ن خنرþا ٕاىل الوجود، ولكن كذ� cس�ñر ¡بري _دا 

  . وهبندسة صناعية ·مة _دا
̂ٔزرقا�"اكنت حتدîت ¡برية _دا cلÈس4بة لهاذ  نعم هناك ". طط ا

̂ٔزرق   :حتدîت ا³يل واþت ا�طط ا
̂ٔوىل يه قلت ب�ٔنه  مدن يف نفس الوقت، املس�Æٔ وهو ٔ�نه  6املس�Æٔ ا

لBست فقط حمطات، ولكن يه مدن �اكملها، واملس�Æٔ الثالثة هو منوذج 
3ري مرحب، يعين ٔ�نه منوذج ا³يل ٔ�عطينا ³لمس�مثر�ن ا³يل مشاوا cش يعملوا 

ة دîل السعيدية ودîل ليكسوس ٕاىل 3ري ذ�، مل �كن مرحب mشلك ا�هتيئ
  . ¡بري _دا، ومل يمت ٕاغراء املس�مثر�ن cش ميكن هلم ٔ�نه جييوا لهاذ ا�منوذج هذا

 1000وكذ� املس�Æٔ ا³يل اكينة وهو ٔ�نه راه ما ميكن لكش تد�ر فقط 
دO رس�ر، وتقول ب�ٔنه عندي حمطة، راه عن 3000وال  2000رس�ر وال 

رس�ر، ورمغ ذ� هناك مشالك cلÈس4بة ل�سويق  4000ا^ٓن يف السعيدية 
هذه احملطة Rىل املس4توى ا]ويل، �اصك البد وا5د الطاقة ٕايوائية ا³يل 

رس�ر cش ميكن تقول ب�ٔن عندي حمطة  8000ٕاىل  7000تتوصل ل 
̂ٔخرى كذ�   . مبواصفات ¡برية ٔ�و ٔ�كرث من ذ�، هذه املس�Æٔ ا

̂ٔزمة املالية ا³يل وقعت يف واملس�Æٔ ا³ ، كثري 2008يل �اصنا نعرفو ٔ�نه ا
من املس�مثر�ن ا³يل اكنوا يف 3µازوت، ا³يل اكنوا يف ليكسوس، ا³يل اكنوا 
كذ� يف السعيدية ٕاىل 3ري ذ� 3ادروا، واضطرت احلكومات �ٓنذاك 
واضطرت كذ� ا]وÆ ٔ�نه ٔ�ن تبحث Rىل مس�مثر�ن مؤسساتيني، 

، وهنا كÈشوفو ا]خول م6ال دîل الصندوق املغريب مس�مثر�ن وطنيني
³لتمنية الس4ياحMة اuي متت إالشارة ٕاليه يف ٕاطار التقر�ر، ا]خول كذ� 

دîل صندوق إاليداع والتدبري وا]خول كذ� دîل مس�مثر�ن وطنيني، 
ٕاذن هذا لكو تيعين ماذا؟ يعين ب�ٔنه هناك طموح، والزلنا يف ٕاطار هذا 

̂ٔزرق"ار الطموح يف ٕاط ̂ٔزرق"نعمتده يف ٕاطار " ا�طط ا   ". ا�طط ا
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نعم هناك نتاجئ مت حتقMقها، ولكن اكنت حتدîت ¡بري _دا، البعض مهنا 
cلÈس4بة ³لمحيط �ار_ة عن إالرادة دîل احلكومات املتعاقxة، البعض مهنا 
̂ٔنه هناك تغريات ¡برية وقعت، خصوصا Rىل مس4توى ا�منوذج Ôس�ñري 

̂ٔمN6، هناك مت  اuي مت اع�ده، ولكن رمغ ذ�، وO�ٔ 3ادي نعطيمك بعض ا
ٕاىل  2001حتقMق نتاجئ ·مة _دا، رمغ لك هذه الصعوcت اليت اكنت مgذ 

  . عهدO ا^ٓن
م6ال ٕاىل �ذيتوا السعيدية، السعيدية مت Ôش4تغال هبا يف ٔ�واخر 

فهيا كذ� رس�ر،  4500، والسعيدية ا^ٓن فهيا الطاقة دîل تقريبا 2010
وفهيا كذ� Rدة ٔ�مور cلÈس4بة ³لتÈش4يط دîل  (Golf)مارينا، فهيا 

  .السعيدية
، ولكن هناك صعوcت ¡برية _دا 2011- 2010اكنت ¼ش4تغل مgذ 

وقعت cلÈس4بة ³لسعيدية، سواء cلÈس4بة ³لبMÈة التحتية، سواء cلÈس4بة 
ا]وليني،  ³لمسائل املتعلقة cلرتفMه 5الت دون ٔ�ن ¼س4متر يف _لب الس4ياح

وا5د الوقت مت توقMف ìروجيها Rىل املس4توى ا]ويل، مث ٔ�نه اuهاب ٕاىل ما 
هو وطين، ٕاد�ال الصندوق املغريب ³لتمنية الس4ياحMة، ٕاد�ال كذ� 
صندوق إاليداع والتدبري، وا^ٓن �ش4تغل Rىل ٔ�ننا 3ادي Ùزيدو يف الطاقة 

ديدة cلÈس4بة فgادق _ 3، هناك 8000وال  7000إاليوائية cش توصل ل 
فصل الصيف ما ¡يعرفش ٕاشاكلية، ولكن هناك مومسية cلÈس4بة . ³لسعيدية

̂ٔخرى، سÈش4تغل Rلهيا من ٔ�_ل الرفع من هذه املومسية، هذه  ³لفصول ا
̂ٔوىل   . املس�Æٔ ا

م6ال ٕاىل �ذينا 3µازوت، µغزوت كذ� اكنت من املشاريع اليت اكنت 
̂ٔزرق" ٕاطار س4نة، ولكن مربجمة كذ� يف 30مربجمة مgذ  ، ٔ�ول "ا�طط ا

مرة كتف�ح µغزوت هاذي مgذ س4ن�ني، ا^ٓن فهيا فgدقني وفهيا كذ� 
(Golf)  ىلR ش4تغل�فgادق cش ميكن ٔ�نه 3µازوت تصبح من  4ٔ�و  3و

̂ٔساس4ية، ولكن وجودها قريبا من ٔ�اكد�ر، وجودها كذ� قريبا  الوþات ا
  . اها كذ� ممزيات ٔ�ساس4يةمن مطار مكطار ٔ�اكد�ر، ٔ�عطاها ٕاماكنيات ؤ�عط

Rىل مس4توى ا]ار  (Mazagan)ولكن م6ال البعض من احملطات م6ل 
البيضاء، Rىل مس4توى جgوب ا]ار البيضاء، Rىل مس4توى اجلديدة، 

هناك، نعم، فgدق وا5د وو5دات سكgية . ¼ش4تغل mشلك جMد ا^ٓن
وكذ� و5دات ìرفهيية ٔ�خرى، ولكن القرب دîلها من ا]ار  (Golf)و

البيضاء والقرب دîلها من املطار هو ا³يل ٔ�عطاها هاذ إالماكنية، ويه ا^ٓن 
  .(Mazagan)ٔ�ننا �ش4تغل Rىل ما هو اجلزء الثاين واجلزء الثالث ف~ خيص 

̂ٔزرق"هذا يعين ماذا؟ يعين ب�ٔنه  هو خمطط، هو طموح " ا�طط ا
ائية Rىل وطين cلÈس4بة ³لمغرب cش ميكن لنا ٔ�ننا Ùرفعو من الطاقة إاليو 

  .مس4توى ما هو شاطيئ
نعم، اش4تغلنا Rىل هذا يف ٕاطار احلكومات املتعاقxة، حنن ا^ٓن نصل 

ٔ�لف  50ٕاىل طاقة حمرتمة Rىل مس4توى ما هو شاطيئ ا³يل وصلت ٕاىل 
̂ٔزرق"رس�ر بني  ̂ٔزرق"و3ري " ا�طط ا ، هناك حمطات _ديدة "ا�طط ا

نه ما اكن�ش صعوcت، تنضاف ٕاىل هاذ ا�طط هذا، ولكن ما تيعنBش ب�ٔ 
صعوcت ال يف ا�متوقع، ال يف _لب املس�مثر�ن، ال يف التصويت، ولكن هذا 
يعين ٔ�نه املغرب يعول Rىل هذه الرشحية ا³يل يه ما هو شاطيئ من ٔ�_ل 

  . تنويع الس4يا5ة دîلو
من الس4يا5ة  %80كتعرفوا ب�ٔنه املغرب هو وþة ثقافMة cم�ياز، 

Mىل ما هو املغربية يه س4يا5ة ثقافR لرتكزيc ريد ٔ�ن ننوع هذه الس4يا5ةÙة، و
حمطات  6شاطيئ، ا³يل معلتو هاذ احلكومة ما هو؟ وهو ٔ�نه قالت هناك 

̂ٔزرق"ٔ�ساس4ية cلÈس4بة  حمطات، ركزO  3، جيب الرتكزي Rىل "³لمخطط ا
Rىل السعيدية، ركزR Oىل µغزوت، وركزR Oىل ليكسوس، توفقgا ب 

ٕالطار، يف ٕاطار اس�ñري cلÈس4بة ³لسعيدية يف اuهاب يف هذا ا 80%
وcلÈس4بة لتا3ازوت، وÙريد ٔ�ن نصل، ٕان شاء هللا، ٔ�نه cلÈس4بة ³لمحطات 

̂ٔخرى ٔ�ننا �ش4تغل Rلهيا   . ا
̂ٔساس4ية وهو ٔ�نه مس4تقxال جيب ٔ�ن  ̂ٔساس4ية ما يه؟ املس�Æٔ ا املس�Æٔ ا

̂ٔ "�كون اHهود دîل ا�هتيئة دîل املنتجعات يف ٕاطار  هو " زرقا�طط ا
جمهود دîل القطاع العمويم، وجمهود دîل ا]وÆ، هذا ما نعمل Rليه ا^ٓن، 
هذا هو ا³يل توفقgا به م6ال يف السعيدية، هذا هو ا³يل ا^ٓن �ش4تغل Rليه 

  .يف 3µازوت
ٕاىل بغينا نعملو يش حمطة يف املس4تقxل cلÈس4بة ملنتجع س4يا� �لك 

ئة والتمنية من طرف ٕاما فاRلني املواصفات ا]ولية، جيب ٔ�ن ìكون ا�هتي 
مؤسساتيني ٔ�و كذ� من طرف ا]وÆ من ٔ�_ل ٔ�ننا نوصلو cش جنلبو 
ٔ�كرب Rدد ممكن من املس�مثر�ن مع حتفزيات و¼شجيعات ٔ�ساس4ية يف هذا 
إالطار هذا، cش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو cش ìكون عندO طاقة حمرتمة Rىل 

̂ٔبيض املس4توى الشاطيئ، كام هو cلÈس4بة ]ول  ٔ�خرى يف البحر ا
املتوسط، مع العمل ٔ�نه cلÈس4بة ³لمغرب هناك تنافس4ية ¡برية _دا موجودة 
Rىل مس4توى جزر الكgاري، Rىل مس4توى ٕاس4بانيا، Rىل مس4توى اليوOن، 
وRىل مس4توى دول ٔ�خرى، نعم، وRىل مس4توى ٕاس4بانيا، هذه التنافس4ية 

̂ٔسواق cلÈس4بة ملن �ريدون ٔ�ن ي�ٔتوا ٕاىل  ¡برية _دا، وجيب كذ� ٔ�ن جند ا
  .املغرب

̂ٔسايس cش ميكن لنا ٔ�ننا جنيبو ٔ�كرب Rدد ممكن  وO�ٔ تنظن ٔ�نه ا�منوذج ا
من الس4ياح cلÈس4بة ³لشواطئ دîلنا هو هذا املزج بني ما هو شاطيئ وما 
هو ثقايف وما هو طبيعي، وهذا هو Ôم�ياز ا³يل موجود عند املغرب وهذا 

  . ق فMههو Ôم�ياز ا³يل ميكن يتوف
  .    وشكرا لمك

 :شامش، رئBس اHلس املس�شار الس4يد عبد احلكمي �ن
  .شكرا الس4يد الرئBس احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا^ٓن ³لس4يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وìكو�ن 
̂ٔطر يف 5دود    .دقMقة 15ا
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̂ٔطر   :الس4يد حلسن ا]اودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وìكو�ن ا
  .mسم هللا الرمحن الرحمي وبه �س4تعني

  الس4يد الرئBس،
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
  احلضور الكرمي، 

  السالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته،
ٔ�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكرمك هباته املناس4بة، مgاس4بة تقMمي الس4ياسات 

̂ٔمهية ٕاذا ٔ�عطيناها حم  ̂ٔن العمومMة، ويه حمطة يف 3اية ا تواها احلقMقي، 
العنوان جMد ولكن احملتوى لBس يف مس4توى العنوان، ملاذا؟ كنا ن�Èظر ماذا 
متت معاجلته؟ ما يه إالجيابيات؟ ما يه السلبيات؟ وماذا جيب ٔ�ن تقوم 

ا³يل .. به احلكومة املقNx، ٕان شاء هللا؟ بغض النظر ما درتوا والو، درتوا
الشعب هو ا³يل غيحمك . �ر، مايش هنأ�كتو  7تيقول ما درO والو حىت ل 

يف هاذ اليش، ولكن هنا تgÈاقشو هبدوء من ٔ�_ل ا�هنوض cالق�صاد 
Oوما در Oمايش واش در ،î̂ٔن هاذ اليش ا³يل _امعنا هنا   . املغريب، 

�3سمحوا يل ند�ر بعض املقارOت، مايش cش �س4تصغر ذاك اليش 
قولو، امحلد � بالدO تقدمت، ال، cش ن. ا³يل داروا الناس ا³يل قxل مgا

̂ٔن مايش رضوري جنيو نقولو ا³يل اكن قxل مgا ما دار والو، مايش ما دار 
والو، ولكن امحلد �، هاذ البالد الوترية cش بدات تت�دم تتحسن، 

Oىل بالدR ،� وهذا، امحلد.  
ٕاذن املقارOت O�ٔ ما بغي�ش يف هاذ القطاع بعدا ا³يل عندي يش وا5د 

 10س4نوات،  10س4نوات بغيت  5س4نوات، غندوز  5ي يقارين مع جي
حبال جوج مرات، حبال ذاك  10، هذا حتدي كرنفعو، 5س4نوات مقابل 

  .1يف  2مشبوان 
الناس تيقولوا لمك Rالش ما مش�Bوش mرسRة؟ ٔ�وال، ما اكيÈش يش 

دîل ا�منو  %8ٔ�و  7وا5د ما ¡رهش مييش cلرسRة الالزمة، نوصلو ل 
، ولكن اعطاوين طريق حمفرة لكها، ها اعامرة ìلكم Rىل التقاRد، Ôق�صادي

، ìلكم Rىل املشالك، لكها ì7.5%لكم Rىل املقاصة، ìلكم Rىل العجز دîل 
Æٓ^ش هنرسو ذيك اc ناشMلينا بعدا نقادو الطريق، . طريق حمفرة، ما ج�

  . دîل الوقت دîلنا معاجلة ٕاشاكليات املايض %60وال  50
نقولو بالدO، امحلد �، دارت هاذ اليش، هذا مفخرة ³لبالد،  هذا بعدا

̂ٔن لكمك شاركتوا يف التصويت  مايش مفخرة لهاذ احلكومة، مفخرة ³لبالد، 
ويف املناقشة و3ريه، راه حىت املعارضة جزء من تدبري الش�ٔن العام، 
املعارضة جزء من تدبري الش�ٔن العام، غنقولو لك وا5د غيقول وا�ا يف 

عارضة يف الوقت دîلنا داز هاذ اليش، O�ٔ مع نقابة التعلمي العايل و3ريه امل
تنقول الوقت دîلمك هاذ اليش ا³يل تدار وتنجز حىت ٔ�نتوما رشيك يف 
إالجناز، مايش درت ما درت، ٕايوا ما درO والو، ها املغرب îاله بقى فني 

ني بوا5د بقى، صايف فر5انني؟ مايش هذا هو املنطق cش �دامني، �دام

  . املنطق �ٓخر ٕاجيايب cلنفس إالجيايب
، 18غنقول لمك يف هاذ القطاع التعلمي العايل، الرشحية دروك دîل 

ٔ�ي  %28، اكنت %31.3س4نة ا³يل كتدرس يف اجلامعة وصلت  23، 19
ٔ�ن، امحلد �، اHمتع املغريب بدا املس4توى دîل اHمتع تريتفع وتيوصل 

، راه قراب ³لمعدل ا]ويل، وهذا ٕاجيايب %32 راه ³لامعة، واملعدل ا]ويل
هذا مسلسل دîل . _دا، ولكن مايش 3ري هاذ احلكومة ا³يل دارت، ال
  .تطو�ر التعلمي يف املغرب، و�اصنا نفوتو املعدل ا]ويل

 Oيق قليل، امحلد �، عندc ٔ�لف اك�ن  400العدد إالجاميل ³لطلبة هو
يف القطاع اخلاص، القطاع اخلاص ìميثل  ٔ�لف 826يه يف التكو�ن املهين، 

، %�63ٓالف ٔ�ي زائد  507مgني جMنا اكنت cلقطاع اخلاص . %5تقريبا 
الوترية دîل ìزايد الطلبة مل Äس4بق لها م6يل يف µرخي املغرب، ورمغ ذ�، 
̂ٔساتذة  c زويد اجلامعاتì ت ويفîنا مس4متر�ن يف البناMامحلد �، بق

  . و3ريمه، وهذا مزîن
ٔ�لف  102: 2016العدد إالجاميل دîل اخلرجيني من اجلامعات يف 

، هذا كذ� ìزويد هاذ القطاRات لكها 2012ٔ�لف يف  71خرجي، اكنت 
̂ٔطر c اصها تزتود� %15معدل التطور دîل اخلر_ني . Rالش ت�Èلكمو 

  . %8.5يف الس4نة، اكن املعدل 3ري 
مقعد _ديد،  144406لهناî معلنا  2012الطاقات Ôس�Mعابية من 

ٔ�لف، واك�ن مدر_ات ا³يل 3ادي خترج يف �ٓخر الس4نة، ٕاذن انتقل  144
ٔ�لف  363مقابل  2016ٔ�لف يف  R513دد املقاRد ا³يل موجودة عندO من 

̂ٔن اكن 2012قxل  ، ٕاذن التطور ¡بري يف إالجنازات دîل املقاRد، 
قÔ Nكتظاظ يف اجلامعات املغربية، وما ميكÈش �كون Ôكتظاظ، 

̂ٔساتذة ونطلبو اجلودة، ما ميكÈش، �اصة يف املؤسسات ذات الولوج  ا
  .املف�وح، ٔ�ما ذات الولوج احملدود، امحلد �، املس4توى مس4توى دويل

 (Les fondations)كذ� هناك انف�اح _ديد Rىل ما �سميه ب 
ا³يل عندها هدف 3ري رحبي، وهذا رمبا ٕاجناز الناس ما ¡يعطيوهش قمية، 

̂ٔن كتعرفوا يف ولكن ٕاجن مليون درمه مشت  200مليار و 2012از عظمي 
فقط 3ري يف ال�سجيل دîل الطلبة �ارج املغرب، 3ري ال�سجيل، مايش 

  .الفلوس ا³يل ¡يخرجوا وا³يل ¡يخرجوا �ارج القانون
طالب مغريب، ٕاذن  1200ٔ�و¡رانيا فهيا احلرب ¼سلت  2015س4نة 

îات دMاجðو ³لxس4تاج�ل اHمتع املغريب، وذيك ا³يل مازال ما عندOش 
  .تيقولوا ا]وÆ، ا]وÆ، ا]وÆ، جيب، جيب، ها فني وصلوا بنا

̂ٔورو م�وسطية، حبال الش4يخ �ليفة،  ا^ٓن هاذ املؤسسات حبال فاس ا
يف ا]ار  (L’école centrale de paris)حبال الش4يخ زايد، حبال 

دي خيرجوا العمN البيضاء، هاذو اكنو طلبة 3ادي ميش4يوا يقراوا و3ا
الصعبة، تيقراوا يف بالدمه وتxBقاوا 5دا وا]هيم، وحشال من غوات اكن، 
اخلوصصة ما اخلوصصة، O�ٔ ما خوصصت حىت 5ا_ة، هاذوك ا³يل اكنوا 

O�ٔ يل ا³يل _ابوا اخلوصصة، ما يشxق.  



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

28 

 )2016 غشت 5( 1437 القعدة واحت ذف

عرشات الس4نوات، املطالبة بتجميع اجلامعات  جتميع اجلامعات،
امحلد � التجميع، ا^ٓن زائد التجميع . ا]ار البيضاء الرcط، سال، الرcط،

يف املغرب، هذا îاله املرسوم خرج،  )polytechniques)15 عندمك 
cش جنمعو ذوك املؤسسات الصغرية cش ìكون عندمك الك�N احلر_ة يف 
̂ٔساتذة يف العدد دîل ا³يل ¡يد�روا البحث العلمي، اكن مؤسسات  Rدد ا

̂ٔطر، cش لك وا5د �كون ·ندس يف القطاع دîلو، صغرية حبال ìكو� ن ا
ولكن ا^ٓن التو_ه العاملي هو ا]مج هو التجميع هو الك�ل احلر_ة حبال 

دîل الرشاكت صغار  10رشاكت صغار وال  2الرشكة، الرشكة ٕاىل مجعت 
تيويل عندك رشكة ¡برية ٔ�حسن، ٕاذن هذا هو املنطق ا³يل �دامني فMه، 

ي، واRدت النقاcت Rىل ٔ�ن هاذ اليش 3ادي جيي ولكن هدف 3ري رحب
̂ٔرض ا]وÆ، راه د�لنا القانون دîل  بقانون cش ما يبقاش مجعية تعطهيا ا

(Euro-Méditerranéenne)  ل ³لربملان وطالبت لك يش�راه د
̂ٔخرى جتي cلقانون cش تصادقوا Rلهيا cش تناقشوها   .املؤسسات ا

̂ٔسا  2700لهناî  1012تذة اك�ن من الت�ٔطري البيداغوR ،hدد ا
مgصب مايل س4نوî  900حتويل، ٕاذن املعدل  1830مgصب _ديد، واك�ن 

  .مgصب س4نوî 900، معدل ³900لامعات املغربية، 
. س4نوî، وcيق اخلصاص 426اكن املعدل  2001-2012�الل الفرتة 

العام O�ٔ ما تنقولش ٔ�ن تعاجلت املشالك لكها ٔ�بدا، هاذ الوترية دîل هاذ 
وصلنا لهذيك الوترية الالزمة ا³يل اتفقgا مع النقاcت ٔ�هنا رضورية، هاذ 

مgصب، هاذ الوترية يه  1500الس4نة يف القانون املايل ا³يل 3ادي جييمك 
̂ٔس4تاذ ممكن يبقى حلىت ل  ̂ٔن  71الالزمة، دوزO ٔ�ن ا س4نة، وهاذ الوترية 

ذن وا�ا بنgBا البناîت اك�ن Oس ا³يل ¡ميش4يوا ³لتقاRد واك�ن Ôكتظاظ، إ 
̂ٔساتذة البناîت ما صاحلة لوالو، ٕاذن �اص الوترية دîل  ٕاىل ما عند7ش ا

̂ٔقل س4نوî ³لامعة املغربية ٕاىل بغينا Ùرقاو cجلامعة دîلنا  1500 تبقى Rىل ا
  .³لمس4توى املطلوب Rامليا

ٕاصال5ات دîل إال_ازة، ٕاصالح املاسرت، ٕاصالح ا]كتوراه، احgا، ٕان 
ما اك�ش  (LMD4)هللا، قراب Ùمكلوه ، ٕاصالح دîل الطب كذ�  شاء

مسü  2000يف الطب، îاله د�ل ³لطب وت�ٔخرO كثريا كثريا، تقريبا 
عندO يف التخصصات، ا^ٓن كنف�حو التخصصات ا³يل ما اكنتاش يف 

الش4باب عندR Oاطل، واك�ن ختصصات ا³يل اكن cٕماكننا نعملوها . املغرب
 î (Leل·ندس د (le Big data) طيمك 3ري ٔ�مور سهN ما معلناهش، نع 
Big data)   دة بنيðت املتîٔ�لف  13ٔ�لف حىت ل  12ا^ٓن يف الوال

 ،îحىت ل  40اجلامعات العاملية لكها سددت ما بني  2015دوالر شهر
دîل املاسرت،  6دîل الطلب العاملي، 5لينا هذه الس4نة تقريبا  60%

 Nxالس4نة املق(L’internet des objets) ،2020  ل  80تقريباîمليار د
̂ٔش4ياء 3ادي ìكون ما اكيÈش اخ�صاصيني يف العامل، وما   (connectés) ا

                                                 
4 Licence, Master, Doctorat 

Æبطا Oا عندgفهيا، واح Æش البطاÈاكي   (ingénieurs réseaux 
réseaux réseaux) ̂ٔن اكنت موضة .  

 )Les terres rares(ت النادرة، ف�حنا ماسرت ما اكcش يف ، الرتÈي
دول، 5داO _رياننا، ٔ�وروبيني، قليل ا]ول ا³يل عندمه ماسرت يف الرتcت 

̂ٔن املغرب فMه الرتcت النادرة ما ¡وOش Oس،  La batterie)النادرة، 
au lithium)  تîس يف الوالO لهياR ش4تغلواBف�حنا ختصصات ا³يل ك

ن مع املغاربة املتðدة ويف كندا، �اصنا تف�ح هناî، ولكن مبن؟ cلتعاو 
  . املقميني cخلارج هام ا³يل مدمعينا

  ..باليت Ùزيد، ال، ال، منيش ليش بالصة
�ٓراوا لنا الزîدة يف املنح، هاذي بال ما نتلكم Rلهيا، رمبا تتلكم Rىل 

، Rدد %50مليار دîل ا]رمه، زائد  2مليون درمه ل  700راسها، من 
 100ٔ�لف، وcيق �اص  315ٔ�لف ل  280الطلبة املمنو5ني انتقل من 

�ذوا املنðة، î اص ٔ�والد التكو�ن املهين حىت هام�ٔ�لف مðgة ٔ�خرى، و
، واك�ن يش معطى "ٕاجناز"مازال ما وصلناش رمغ هاذ اليش دîل 

 33ٔ�لف رس�ر ل  32س4نوات انتقلنا من  10، 2011-2001غتت�لعوا، 
اتصنتوا يف ظل هاذ احلكومة انتقلنا، و . رس�ر يف الس4نة 100ٔ�لف رس�ر، 

 58ٔ�لف ل  33ٔ�لف، من  58ٔ�لف ل  33ٔ�لف، من  58ٔ�لف ل  33من 
س4نوات، واحس4بوا، قداش  10ٔ�لف، هذا الوز�ر ¡يتلكم رمسي، ٔ�لف يف 

  .حتسب، كثري هاذ اليش
التغطية الصحية، R �cليمك Rالش ما تدارش؟ اجلانب Ôج�عي، 

ٌ̂ٔق ل ¼شكروها 3ري Rىل بغيتوا Ôس4تقرار دîل البالد، هاذ احلكومة Rىل ا
 Oج�عي، واش اك�ن يش بالد �كون فهيا اس4تقرار واملرٔ�ة عندÔ 4اجلانب 

دîل الوليدات ومات لها ر_لها وكتدور يف الزنقة ك�سعى، دا�ز�ن  5وال 
مليون، ويه ما عندها حىت العشا، وبغيتوا  200طوموبيالت دîل 

بقوة، وكنطلبو، ٕان  Ôس4تقرار، ما ميكÈش هاذ اجلانب Ôج�عي حترك
  .شاء هللا، ٔ�نه Äس4متر

الطلبة، Ôس�ñر يف الطالب، ما اكيÈش املغرب دîل 3دا ٕاىل ما 
Ôس�ñر يف الطالب املغريب، . 20ولت  10عطيناه ³لطلبة، املطامع اكنت 

. هاذ اليش ا³يل درO كثري وما اكفBش، ٕاذن احgا ما كنقولوش وصلنا، ال
̂ٔسس ليش مغرب  _ديد، ا³يل 3ادي جيي ما 3ادÄش يلقى وضعنا ا

، ما 3ادÄش مييش ³لمقاصة، ما 3ادÄش مييش 97املشالك ا³يل لقMت دîل 
³لتقاRد، 3ادي يلقى املغرب، امحلد �، ذاك طريق الكودرون ا³يل قلنا لمك 

يف الساRة ٕاىل اكن الرcح ما  140تقادوا احلفاري، ممكن مييش حىت ب 
  .بعدا مضمونة 120، ٕاذن (Procès)يد�ر لوش 

 Oلنا تقادات وغتنطلق و�كون عندîاصنا نقولو البالد د�هذا هو، 
̂ٔمل، مايش ما اك�ن والو، هاذ  ̂ٔمل وخناطبو الشعب املغريب هباذ ا ا
املغرب ميل تقاد هاذ Ôس4تقرار، هاذ اجلانب Ôج�عي ا³يل تعاجل وما 

Oاصنا 3ري نصدقو مع ٔ�نفس4نا ومع بالد�  .اكفBش، 
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  :د الرئBسالس4ي
  . شكرا الس4يد الوز�ر

اللكمة ا^ٓن ³لس4يد الوز�ر املنتدب ]ى رئBس احلكومة امللكف 
  .دقMقة c15لشؤون العامة واحلاكمة، تفضل الس4يد الوز�ر يف 5دود 

 الس4يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب ]ى رئBس احلكومة، امللكف cلشؤون
  :العامة واحلاكمة

  .لصالة والسالم Rىل س4يدO محمد وRىل �m�ٓسم هللا الرمحن الرحمي وا
  الس4يد الرئBس احملرتم،

  حرضات الس4يدات والسادة املس�شار�ن،
يف احلقMقة هاذ اجللسة _لسة ·مة، والعمل ا³يل قامت به ا³لجنة، ولو 
̂ٔنه تبعناه وتبعتو خشصيا، نيابة عن الس4يد رئBس  عندR Oليه مالحظات، 

يف ما خيص احلضور ٕاىل 3ري ذ�، ولكن احلكومة، ف~ خيص Ôج�Rات و
̂ٔخ اعامرة  - ما اك�ن cس  احgا كنؤسسو، ما عندR Oالش  - ¡يف قال ا

نعاتبو بعضي�gا، كنؤسسو لوا5د احلا_ة ·مة ا³يل هبا غنربزو التقدم دîل 
Oل بالدîة نربزو كذ� التعرثات دþ ة، ومنþ من Oبالد.  

يق�رص فقط Rىل جمرد مؤرشات  فالتقدم اuي نطمح ٕاليه ببالدO ال
3البا ما تتاهل مسار لك بالد وخصوصياته، وٕامنا Ùريده ٔ�ن Äشلك حتوال 

  . اق�صادî واج�عيا حقMقMا، ¼شمل مثاره مجيع املواطنني
ٕاذا اكن من حقgا، ٕاذا اكن من حقgا ٔ�ن نعزت مبا حققgاه من ماكسب 

واخلاص مضاعفة اجلهود  ìمنوية، فٕان Rىل مجيع الفاRلني يف القطاRني العام
من ٔ�_ل Ôرتقاء cملغرب ٕاىل مرتبة _ديدة من التقدم بني ا]ول الصاRدة، 
واليت س4بق لنا ٔ�ن 5ددO مقوماهتا، وهو ما يق�يض العمل اجلاد ³لرفع من 
تنافس4ية Ôق�صاد الوطين والتقMمي املوضوعي ³لس4ياسات العمومMة والتحيني 

  .ة وÔج�عيةاملس4متر لالسرتاتيجيات القطاعي
ورمغ لك إال¡راهات املرتبطة ٔ�حMاc Oلس4ياق ا]ويل، ؤ�حMاO ٔ�خرى 
cالق�صاد الوطين، فٕان املغرب، وامحلد �، يف تقدم مس4متر، فٕان املغرب، 

  . وامحلد �، يف تقدم مس4متر دون نفط وال 3از وٕامنا mسواRد ومعل ٔ�بناءه
  .شكرا الس4يد الرئBس

üامل Æم _ال�.  

  :يد الرئBسالس4 
  . شكرا الس4يد الوز�ر

بقي من رصيد .. منر ا^ٓن ٕاىل اجلزء الثالث من هذه املناقشة، ويه
 4ٔ�يه . دقائق، îك؟ نعم؟ اس4هتلكت الوقت دîل ٔ�لس4يد الوز�ر 4احلكومة 

  .دقائق دîل الس4يد الوز�ر اليس عامرة، îك؟ تفضل ٔ�لس4يد الوز�ر

والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد الس4يد الوز�ر املنتدب ]ى وز�ر الصناRة 
  :الرمقي، امللكف cلتارة اخلارجMة

  . شكرا الس4يد الرئBس

ؤ�عتذر ٕاذا �ذيت اللكمة مرة ٔ�خرى، فgظرا لضيق الوقت ما 
اس4تطع�ش cش نقدم لك املالحظات، مالحظات الوزارة ف~ خيص 

  . التقر�ر
̂ٔن املالحظات م�عددة، التقر�ر  وٕاذا مسحمت 3ادي مندمك به مك�وب، 

_ا ب�ٔرقام ال ٔ�ساس لها من الصðة، ٔ�رقام اعمتد Rىل تقار�ر بعض 
املؤسسات، وهاذيك املؤسسات ا³يل اعمتد Rلهيا يه حصحت ذيك 

̂ٔرقام، وحصحهتم يف ٕاطار مالحق، يعين  ، ولكن ا³لجنة (des annexes)ا
̂ٔول لهاذ املؤسسات، ٕاذن اكن من املفروض  اعمتدت 3ري Rىل التقر�ر ا

دîل ذوك التقار�ر، هذا من  (les annexes)ش4يو �شوفو هاذوك cش من 
  .þة

من þة Õنية، الس4يد الرئBس، بغيت فقط نقدم احلصيN ٔ�و نعطي 
، بغيت نذ¡ر 2020-2014موجز حول حصيN خمطط ال�رسيع الصناعي 

، و_ا 2009واÙهت�ى يف  2005ا³يل انطلق يف س4نة " ٕاقالع"ب�ٔن خمطط 
�الل هاذ الفرتة دîل 2014-2009" عيمMثاق إالقالع الصنا" ،10 

ٔ�لف مgصب شغل، يف ظرف س4ن�ني  70س4نوات مت ٕا5داث، وصلنا ل 
ٔ�قول ٕا5داث فعليا  - ونصف من هاذ خمطط ال�رسيع الصناعي مت ٕا5داث 

  . ٔ�لف مgصب شغل 158 –
وقعت الوزارة مجموRة من املنظومات الصناعية مع مجموRة من 

ٔ�لف مgصب  427قطاRات cش حتدث القطاRات، والزتمت هاذيك ال
  .ٔ�لف مgصب شغل 158، ولكن فعليا مت حتقMق 2020شغل يف ٔ�فق 

املندوبية السامMة  (Le HCP)حصيح ميل ìمنش4يو ملعطيات ٔ�و تقار�ر 
̂ٔن املعطيات ا³يل عند  ̂ٔرقام،   (Le HCP)³لتخطيط ما تنربوش هاذ ا

كتد�ل فهيا الصناRة  تتا�ذ بعني Ôعتبار، مايش 3ري الصناRة التحويلية،
 158التقليدية وكتد�ل فهيا كذ� املعادن، ا^ٓن ٔ�قول ٔ�رقام مضبوطة حمققة 

  . ٔ�لف
  الس4يد الرئBس، 

قxل قليل، قMل �م خطري _دا، كنت كنمتىن ٔ�ن اللك ٔ�و ا³يل قال 
̂ٔن قMل وا5د احلمك مس4بق Rىل  هذا ال�م �اصو �كون 5ارض معنا، 

  . يغيب عن _لسات املؤسسة بطريقة مgتظمةعضو يف احلكومة، وقال ب�ٔنه 
بغيت نؤكد Hلسمك املوقر ٔ�ن احلكومة جبميع ٔ�عضاهئا، بتوجMه من 
̂ٔمهية �اصة ³لمؤسسة  الس4يد رئBس احلكومة، يه كتعطي وا5د ا
̂ٔس4ئN الشفوية، ا³لقاءات ٔ�و Ôج�Rات  c ̂ٔمر ال�رشيعية، سواء تعلق ا

  .تدا�ل ا³لان ٔ�و كذ� م6ل هذه اجللسا
ولهذا الوز�ر مرة وا5دة 3اب عن اجللسة، واكن مربمج ٔ�س4ئN، اكن 
هناك �شاط مليك يف مدينة ا]ار البيضاء، ولهذا بغيت 3ري نصحح، هذا 

̂ٔن كنعتربو هو حمك مس4بق Rىل عضو يف احلكومة   . معطى 
املوضوع دîل احلاكمة واملقاربة ا]ميقراطية ال�شار¡ية، الوزارة الوصية مع 

هاذ املنظومات؟ دارهتم مع الفMدراليات املهنية، ولك هاذ  من دارت
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الفMدراليات املهنية اك�ن رؤساء ا³يل معنا هنا اليوم 5ارض�ن ؤ�عضاء يف 
، Ô(Le pilotage)حتاد العام ملقاوالت املغرب، وìلكمنا Rىل ا³لجنة دîل 

امسح يل، جلنة القMادة الس4يد الرئBس، هاذ ا³لجنة عقدت سلسN من 
Ô اتRج�( (Juin 2014) وهاذ 2016، 2015، 2014، ٔ�كتو�ر ،

ا³لجنة ¡يرتٔ�سها الوز�ر الويص Rىل القطاع، وز�ر التارة والصناRة 
وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي والس4يدة رئBسة Ôحتاد العام ملقاوالت 

  . املغرب
ٕاذن، الس4يد الرئBس، لك ما قMل فهو جمانب ³لصواب ف~ خيص ال 

  . وال جلنة القMادةالغياب 
  .وشكرا

  :الس4يد الرئBس
  . شكرا، شكرا ³لس4يد الوز�ر

  ..تفضل ٔ� س4يدي، نعطيوك. ال، ٔ�رجوك، ما اكيÈش نقطة نظام

  :املس�شار الس4يد عبد احلق B5سان
  .شكرا الس4يد الرئBس

  :الرئBسالس4يد 
  .ٔ�رجو ٔ�ن ìكون م�علقة cل�س4يري،  ٕاذا اكن ممكن

  :ناملس�شار الس4يد عبد احلق B5سا
̂ٔنه ٔ�ن تعطى يف لكمة  م�علقة بطبيعة احلال ب�س4يري اجللسة 7لك، 

دقائق و³لمجموRات  10دقائق و³لس4يد املقرر  10الس4يد رئBس ا³لجنة 
  ..دقائق هذا فMه مشلك 4دقائق و 5الربملانية 

  :الس4يد الرئBس
  ..ٔ�رجوك، ٔ�رجوك

  :املس�شار الس4يد عبد احلق B5سان
  .. Ùمكلوال، الس4يد الرئBس، ما �لينا 3ري

  :الس4يد الرئBس
هذا التوزيع دîل الوقت ا³يل تعطى . ال، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك

  . بقرار من املك�ب وcتفاق الرؤساء دا�ل اج�ع ندوة الرؤساء

  :املس�شار الس4يد عبد احلق B5سان
  . حنن لس4نا ٔ�عضاء يف املك�ب، وهاذ القضية هاذي جيب ٔ�ن تناقش

  :الس4يد الرئBس
ما ميكÈش، ما ميكÈش لكام قرر . رر، هذا املك�ب قررهذا املك�ب ق

املك�ب جيي وا5د يقول هاذ اليش ا³يل قرر املك�ب مايش هو هذاك، هاذ 
  .ال جيوز، ٕاىل بغيتوا تتقدموا راه اك�ن þ�ٔزة ٔ�خرى

  :املس�شار الس4يد عبد احلق B5سان
احgا 3ري كنعطيومك ٕاشارة الس4يد الرئBس ال ميكن ٔ�ن نقوم بتقMمي 

دقائق،  10دقائق، ونعطيو ³لمقرر دîل ا³لجنة  4اسات العمومMة يف الس4ي
دقائق قال �م ما اكيÈش يف التقر�ر، قال �م _ديد ما اتفقgاش  10

  .Rليه، ما اكيÈش يف التقر�ر

  :الس4يد الرئBس
  .شكرا. املالحظة وصلت، املالحظة وصلت

اجللسة، هيمين هللا خيليمك، قxل ما منرو ³لجزء املوايل من �رOمج هذه 
  :ٔ�ن ٔ�ذ¡ر ب�ٔمر�ن اثنني

لكمك تقريبا، حرضات السادة الوزراء والسادة املس�شار�ن والسادة 
الرؤساء احملرتمني، ٔ�كدتوا Rىل ٔ�ننا ال زلنا يف مرN5 ت�ٔسBس4ية ف~ يتعلق 
بتقعيد اطالعنا امجلاعي، ال الربملان وال احلكومة، هبذه الوظيفة اجلديدة 

  .قMمي الس4ياسات العمومMةاملتعلق مبناقشة وت 
ولكن . Ùمتىن ٔ�ال تطول هذه الفرتة Ôنتقالية دîل ا�متر�ن ودîل الت�ٔسBس

̂ٔنه Õ�ٔر ان�xايه cش  راه احgا كرنامكو، O�ٔ �u ٔ�شكر الس4يد الوز�ر 
نطلب من امجليع، من السادة الوزراء ومن الس4يدات والسادة الربملانيني 

ة املك�ب cملدا�الت دîهلم cش نضموها املس�شار�ن ا³يل تد�لوا، موافا
  .³لرصيد الوÕئقي املرتبط هبذه اجللسة

O�ٔ من . Õنيا، هيمين ٔ�ن ٔ�دقق يف ٔ�مر �ٓخر، الس4يد الوز�ر احملرتم
ٔ�رشفت خشصيا، ¡رئBس دîل اHلس، Rىل مراسN اكفة القطاRات احلكومMة 

ة مبحض واملؤسسات ا]س4تورية واملؤسسات الوطنية ا³يل قدرت ا³لجن
ٕارادهتا ٔ�هنا ìراسلهم cش توافهيا cلوÕئق وcملعطيات وcٕالحصائيات ا³يل 
̂ٔن ا³لجنة س4يدة نفسها، يه ا³يل دارت املهنجية دîلها، يه  قدرت يه، 
ا³يل دارت الربOمج دîلها، ويه ا³يل حطت الالحئة دîل القطاRات ا³يل 

مرتبطة قليال ٔ�و كثريا  - بتقد�رها  –احلكومMة ٔ�و املؤسسات ا³يل مرتبطة 
  .cملوضوع دîل ٕانتاج الرثوة

وO�ٔ حرصت Rىل ٔ�نين Ùراسل، بعض املرات ذا¡رة جملس املس�شار�ن 
كتحتفظ ب�ٔنه جرى مراسN بعض القطاRات مرتني cش يوافMوا ا³لجنة 

الس4يد الرئBس وإالخوان ا³يل معه يف ا³لجنة قاموا بتضمني التقر�ر . cلوÕئق
املعطيات إالحصائية ا³يل توصلت هبا، îك ، ٔ�لس4يد  اuي وزع Rليمك

  الرئBس، ما زدت والو؟
�ري من هاذ الربOمج، وهو ٕاعطاء ٔ̂ فٕاذن ر_اءا، �ليوO ن�Èقلو ³لجزء ا
اللكمة ³لفرق واHموRات ا³يل مازال عندها يف الرصيد دîلها، طبقا ³لتوزيع 

  .ساءا³يل قررو املك�ب وقرروه معنا إالخوان يف ندوة الرؤ
 üت ب�ٔنه اس4هتBس4تقاليل ³لو5دة والتعادلية، وظنÔ لفريقc �ٔٔ�بد

  .الرصيد دîلو، شكرا الس4يد الرئBس
̂ٔصاÆ واملعارصة، ٔ�ظن مازال يف حوزته بضعة دقائق، ما  فريق ا
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  .دقائق، تفضل ٔ�لس4يد الرئBس 4عرف�ش cلضبط، 

  :املس�شار الس4يد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس4يد الرئBس

لنا مع املوضوع مبنطق العربة cلن�Mة، الن�Mة دîل تدبري احلكومة تعام 
احلالية ³لس4ياسات العمومMة وا�ططات إالسرتاتيجية cينة، هو التخفMض 

  .من إالنتاج دîل الرثوة
  O�ٔ ¼ساءلت قxيال، قلت ٔ�ودي احلكومة واش عندها جواب، Rالش؟

Nىل احلصيR ىل القطاع  ٔ�تفهم ٔ�نه لك وز�ر جيي هنا يدافعRلو وîد
دîلو، يشء Rادي، وٕاىل قال العكس، ولكن كنت كنتوقع Rىل ٔ�نه يتذا¡رو 
Rىل الصعوcت، Rىل املشالك فني اكينة، النواقص فني اكينة، ٕاىل �ٓخره، 
وO�ٔ ما _اÄش هنا cش Ùريم الورود Rىل احلكومة ٔ�و cش نقول �م ممنق 

احلكومة ما _اوب�ش . ، كام هو اك�ندîل اHامN، جMنا نعريو الواقع كام هو
̂ٔهداف دîل ا�ططات ا³يل يه  Rالش فشلت ؤ�خفقت يف حتقMق ا
طمو5ة؟ املشلك مايش يف ا�ططات، املشلك يف التدبري، ويف هاذ 

  احلكومة اكن ٔ�سوء تدبري لهاته ا�ططات، Rالش؟
يف تقد�ري، عوض وبدل ما رئBس احلكومة هيمت ويعمل Rىل ٕانتاج 

̂ٔوهام مgذ البداية، وقxل اكع ما ت�شلك احلكومة الرثوة ، معل Rىل ٕانتاج ا
̂ٔخطاء دîل رئBس  ̂ٔوهام Rىل املغاربة، وهذا من ٔ�كرب ا وهو ¡يوزع يف ا
̂ٔمر دîل ٕانتاج الرثوة ¡يعين فاRلني، فاRلني اق�صاديني،  احلكومة، فا
 اج�عيني وجممتعيني، بدل ما يتðاور معهم رئBس احلكومة واحلكومة

وÄرش7هم يف العملية دîل ٕانتاج الرثوة، بدٔ� يبزت ا]وÆ واHمتع، وهاذي يه، 
و�ليوين ما هنرضش بلغة اخلشب، هنرض cلرصا5ة اكمN وكام يه يف 

̂ٔعامل �كون .الواقع ، فxدل ٔ�ش4نو �اص cش ن�Èجو الرثوة؟ �اصنا مgاخ ا
 ٔ̂ عامل، فهو جMد وسلمي، بدل احلكومة والس4يد رئBس احلكومة يوفر مgاخ ا

يتðدث عن دولتني وحكوم�ني، ٔ�ش4نو الن�Mة دîل هاذي؟ ٔ�ش4نو الن�Mة 
̂ٔجgيب وحىت Ôس�ñر  دîلها؟ الن�Mة دîلها هو النفور دîل Ôس�ñر ا

̂ٔمور ففي بالدO . الوطين ما بقت عندو ثقة، هاذي يه احلقMقة دîل ا
  .الظروف لكها مواتية لهاذ احلكومة cش ت�Èج الرثوة

ٔ�وال، اك�ن العافMة دîل Ôق�صاد _ات مع العافMة دîل Ôق�صاد 
  .   ا]ويل، و�اصة دîل الرشاكء

Õنيا، هاذ احلكومة طلعت cنت�اcت اللك ٔ�مجع Rىل Ùزاههتا، مىن 
عندها قوة دîل الرشعية، قوة الرشعية الشعبية، اكن وعندها قوة يف 

د، ولكن بدل من هذا لكو، هاذ ا]س4تور دîل ٔ�هنا تد�ر الش�ٔن دîل البال
  احلكومة ٔ�ش4نو ا³يل ممكن �سلو Rلهيا؟

احلكومة دîل الفرص الضائعة، ٔ�ضاعت الفرص عن البÅ، ٔ�ضاعت 
الفرص عن تقدم البÅ، ٔ�ضاعت الفرصة عن اخنراط البÅ يف ا]ول 
الصاRدة، هاذ احلكومة ٔ�كرثت من الشفوي، مخس س4نني ويه ت�Èج يف 

وكت�Èج يف ال�م دîل السب والقذف  -مسحوا يل نقولها ا -ال�م الفارغ 
والش4مت، �اصة من طرف رئBسها، ميينا وشامال، وزع السب والش4مت Rىل 
امجليع، نقاcت، حىت الباطروO، مجعيات اHمتع املدين، امجلعيات احلقوقMة 
امجليع، امجليع اكن حصل Rىل نصيبه من السب والش4مت بدل احلوار الهادئ 

  .مسعنا اليوم بعض الوزراء ¡يدعيوا لو، حىت بقت شهر�ن ا³يل
س4نني، احلوار دîل  5اكن �اصمك تدعيوا ³لحوار الهادئ هاذي 

الغيور�ن Rىل الوطن، الغيور�ن Rىل املس4تقxل دîل هاذ البالد يف 
س4نني Rىل  5ا]ميقراطية دîلها ويف التمنية دîلها، ولكن _لس4توا كتتفرجوا 

  .ش4مت ميينا وشامال Rىل امجليعتوزيع الس4باب وال 
ٕاذن فه�ي حكومة الفشل، حكومة اخلذالن، حكومة الفرص الضائعة، 

هاذ اليش ا³يل جعل لك هاذ العنارص جممتعة جعلت هاذ . ؤ�ؤكد Rىل هذا
Rا�رة ³لقطاRات، Rا�رة  –حصيح  -احلكومة كتخفق يف تدبري خمططات 

  ز�ر؟³لحكومات، ٔ�ش4نو �لت لنا هاذ احلكومة، الس4يد الو 
مليار درمه دîل  786�لت لنا، نقول � ٔ�ش4نو �لت، �لت 

Nxليت. الكريدي ³لحكومة املق�  ..مليار 786�ليتوا . كتقول �ليت، 

  :الس4يد الرئBس
  .شكرا الس4يد الرئBس، اÙهت�ى الوقت

  :املس�شار الس4يد عبد العز�ز بنعزوز
  .دîل الفقراء، �ليتوا امل�ٓيس 11%�ليتوا 

  :الس4يد الرئBس
  .شكرا

اللكمة ا^ٓن لفريق العداÆ والتمنية، ؤ�عتقد ب�ٔن الفريق اس4هتü الوقت 
  دîلو، îك ٔ�لس4يد الرئBس؟

  الفريق احلريك اس4هتü الرصيد دîلو، îك ٔ�لس4يد الرئBس؟
فريق التجمع الوطين لòٔحرار اس4هتلكت، الس4يد الرئBس، الوقت 

�îد .  
  . نفذ الرصيد دîلوفريق Ôحتاد العام ملقاوالت املغرب، هو ا^ٓخر 

  .الفريق Ôشرتايك اس4هتü الرصيد دîلو
  .فريق Ôحتاد املغريب ³لشغل، تفضيل

  :مال العمري�ٔ املس�شارة الس4يدة 
  .Õنية دîل الفريق ا]س4توري 30دقايق و 2عندي 

  :الس4يد الرئBس
  .تفضيل

  :مال العمري�ٔ املس�شارة الس4يدة 
  الس4يد الرئBس،

الشك ٔ�ن القطاع الفال� ميثل رهاO سوس4يو اق�صادî واج�عيا ¡بريا، 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

32 

 )2016 غشت 5( 1437 القعدة واحت ذف

من الناجت ا]ا�يل اخلام، عندو مسامهة  %20ٕاىل  15اق�صادî تBشلك 
5امسة يف التوازOت املا¡رو اق�صادية ويف املزيان التاري، اج�عيا طبعا 

 من اليد %40كBشغل لنا، هو مصدر دîل ال�شغيل كBسامه بÈس4بة 
Nالعام .  

مطروح Rىل هاذ القطاع الفال� رهان اس4تقرار وحماربة الفقر وضامن 
العBش الكرمي لنصف ساكنة البالد، رهان ٕاRداد الرتاب والتمنية اجلهوية، 
وخصوصا cملناطق النائية، رهان التمنية املس4تدامة، خصوصا ما هو مرتبط 

̂ٔزيد من cحلفاظ Rىل املوارد املائية، رهان الس4يادة الغذائ  مليون  34ية 
  .مواطن وتوفري الغذاء cجلودة وا�مثن املناس4بني

̂ٔزمة Ôق�صادية املالية البي<Mة والغذائية، مت وضع  خمطط "يف عز ا
̂ٔخرض من ٔ�_ل جعل هاذ القطاع، القطاع الفال�،  2008" املغرب ا

̂ٔساس4ية يف الÈس4يج Ôق�صادي الوطين، مس�gدا طبعا Rىل  5�ٔد الراك&ز ا
Rام�ني، كنعرفومه، اكن خMار ا]وÆ من �الل هاذ إالسرتاتيجية ا³يل د

̂ٔوىل،  150رصدت لو مزيانية ·مة _دا  ̂ٔولوية RÅ³امة ا مليار، ٕاعطاء ا
مليار  80بتخصيص  (capitalistique)قمية مضافة فال5ة عرصية ذات 

MاO لكxار الفال5ني Rىل قلهتم، هبدف تقوية الصادرات Rرب �س4بة ا�متويل ٔ�ح 
مليار فقط Å³مع  20يف 5ني خصصت . من املشاريع دîهلم 80%كتفوق 

املبارش RÅ³امة الثانية، واليت تتو8 حماربة الفقر يف العامل القروي والرفع من 
ا]�ل يف املناطق ا^ٔكرث هشاشة يف ٕاطار مشاريع تضامgية والبايق طبعا 

̂ٔفقMة �شطة ا ٔ̂   . �متويل ا
¡يت$ني ب�ٔن هناك  -اذ اليش ا³يل مطلوب مgا وه - Rىل مس4توى التنفMذ 

  . العديد من إال¡راهات والنقائص ٕان مل نقل Ôخ�الالت
يف ظل ٕاشاكلية تعبئة العقار، ذوي النفوذ واملال هام ا³يل اس4تافدوا من 

̂ٔرايض املسرتجعة حبال داc من  ا³يل  (la Sodea et la Sogeta)ا
لهك�ار س4نوî، دون 3ريمه من درمه ³  1500عطاومه mسومة ¡رائية دîل 

الفال5ني املتوسطني والصغار وخرجيي املعاهد الفالحMة ؤ�حMاO دون ا5رتام 
̂ٔطر  دفاìر التحمالت، و�اصة اجلوانب املتعلقة cالس�ñر، ¼شغيل ا

 . والتقgيني واحلفاظ Rىل مك�س4بات العاملني والعامل
من نصBب ¡بار  cلÈس4بة ³لمتويل وا]مع، كذ� مرة ٔ�خرى Ôس4تفادة

رمغ التحسني املالحظ �س$Mا يف �سب ومساطر دمع  ،الفال5ني والرشاكت
  .القطاع الفال� يف ٕاطار صندوق التمنية الفالحMة

تxBقى املشلك دîل ا�متويل املطروح cلÈس4بة ³لولوج ٕاىل القروض 
cلÈس4بة ³لفال5ة الصغار، التمثني وال�سويق رمغ اHهودات املبذوÆ يف جحم 

̂ٔس4باب. لصادراتا   : جحم الصادرات بقى حمدود، بقى حمدود لهاذ ا

̂ٔساس مصاحل ا]ول  - c ة التبادل احلر مازالت تت�دمMاتفاق
والتجمعات الكربى، مما يضيع Rىل الفال5ة املغربية فرص Ôس�ñر 

 والتنافس4ية؛

ما زال املنتوج ¡يعاين من ٕاشاكلية اجلودة، ٔ�حMاO مgتو_ات بعيدة  -
صفات العاملية، اليشء ا³يل جعل بعض الزبناء التقليديني دîل عن املوا

 املغرب يغريوا وþة Ôس�ñر بداوا ¡ميش4يو جتاه مرص وìر¡يا؛

̂ٔسواق ا]ا�لية ما عرف�ش حتسن ملحوظ يف التجهزيات  - ا
 والتنظمي؛

وهاذي يه إالشاكلية ا³يل كنعتربوها احgا يف Ôحتاد  -ٕاشاكلية  -
يه ٕاشاكلية ربط هاذ ا�طط �cطط الصناعي يف  - املغريب ³لشغل ¡برية

جمال الصناRة التحويلية، ا³يل اك�ن ارتباط ¡بري، ويف رٔ�ينا القمية املضافة 
. 3ادي جتي من الصناRة، 3ادي جتي من التمثني Rرب الصناRة التحويلية

، (les usines de congélation)وا^ٓن ٔ�ش4نو كنالحظو؟ كنالحظو 
(les usines) î̂ٔخرىد   .ل التمثني كBسدوا وا5دة تلوى ا

احلفاظ Rىل الرثوة املائية، يف الوقت ا³يل ¼س4تزنف الفرشة املائية 
̂ٔحرى متكني الفال5ني، �اصة  الباطنية بفعل الفال5ة التصد�رية، اكن ا
الصغار مهنم، من Ôس4تفادة من الطاقات املتددة، Rرب دمعها يف ٕاطار 

Mف ومواþة التغريات املناخMة، ويف جمال فال5ة بي<Mة قادرة Rىل التك 
الزراRات البديN ب�ٔقل ìلكفة مائية، ما جسلناش يش تقدم ملحوظ، Rلام ٔ�ن 

  . املاء 3ادي �كون هو العمN النادرة مس4تقxليا
احلاكمة والتدبري عرفت كذ� بعض Ôخ�الالت يف _ل املشاريع 

جشار الزيتون ٔ̂ الناس غرسوا و�الوها  الزراRات التحويلية، cلÈس4بة م6ال 
تي$س، الفشل يف تنظمي التعاونيات، اك�ن تعاونيات ومهية، ضعف املوا¡بة 
واملراقxة cلÈس4بة ³لمس4تفMد�ن، كذ� اك�ن ٕاشاكل ¡بري دîل الت�ٔطري، 

الس4يد الرئBس، مصاحل الوزارة كتعاين من نقص ·ول يف املوارد ال$رشية  
م، نقص 5اد يف Rدد املس�شار�ن مركزî وþوî، ٕاضافة ٕاىل تضارب املها

الفال5ني، يف 5ني ٔ�ن هناك 5ا_ة ملðة لتكو�ن وتوعية الفال5ني 
  .الزراعيني يف جمال التكMف

  الس4يد الرئBس،
س4نوات، cقة املؤرشات املتعلقة cلس4يادة الغذائية ìراوح  8رمغ مرور 

ماكهنا، �اصة cلÈس4بة ³لحبوب والسكر والزيت ا³يل كتفوق واردات 
 4، كام ٔ�ن املغرب الزال يدفع ما يعادل قمية %90ت، الواردات كتفوق الزي

̂ٔداء مس4تحقات س4نة وا5دة من واردات  س4نوات من تصد�ر الطامطم 
  . القمح

Rىل مس4توى العاملني، الزالت شغيN القطاع الفال� تعاين من العديد 
 من املشالك من قxيل ٔ�جور هزيN، غياب تغطية حصية، Rدم التوحMد بني

̂ٔدىن لòٔجر الفال� والصناعي، وهذا الزتمت به احلكومة والزتم به  احلد ا
الوز�ر احلايل، وغياب امحلاية من ا�اطر وانعدام رشوط الصðة والسالمة 

  .يف ظل ا�متيزي القانوين ورضب احلقوق النقابية
  الس4يد الرئBس،
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ى اكن لزاما ٕاجراء تقMمي مر5يل لهذا ا�طط، مايش cلرضورة يتعط
. ، وذ� من ٔ�_ل الوقوف Rىل النواقص وتقوميها بصفة موضوعية"ملاكزني"

وطبعا ما 3ادÄش يت�ٔىت هاذ التقومي ٕاال cخنراط ٔ�طر الوزارة ومصاحلها 
 N5̂ٔخطاء اليت شابت املر ا�تصة والفاRلني يف اHال، تفادî ³لهفوات وا

دم Ôخنراط وRدم ا³يل اكنت لها يه R (critique)السابقة، وا³يل اكن ٔ�مه 
 l’élaboration de ce)ال�شاور واملهنجية Ôنفرادية ا³يل اكنت طبعات 

plan) .  
خمطط "هل اس4تطاع : ¡يبقى السؤال العريض، ¡يبقى السؤال العريض

̂ٔخرض فك Ôرتباط العضوي بني ا�منو وال�ساقطات املطرية ٔ�م " املغرب ا
  ملغريب؟ٔ�نه 5ان الوقت ملراجعة ا�منوذج Ôق�صادي ا

  .شكرا الس4يد الرئBس
  .شكرا ٔ�عضاء احلكومة

  .شكرا السادة والس4يدات املس�شار�ن
  :الرئBس الس4يد

  . طيب، شكرا الس4يدة الرئBسة. وما اس4هتلك�Bش ا]قائق ا³يل بقاية �
الفريق ا]س4توري ا]ميقراطي Ôج�عي، تنازل عام اكن يف رصيده 

  . لالحتاد املغريب ³لشغل
  .درالية ا]ميقراطية ³لشغل، تفضل ٔ�لس4يد املس�شار احملرتممجموRة الكونف

  :عبد احلق B5سان الس4يداملس�شار 
  .شكرا الس4يد الرئBس

̂ٔنه احلكومة ما اكيناش،  ¡يظهر يل ما اك�ن Rالش ند�رو التقMمي، 
احلكومة 3�ٔلب وزراهئا مشاوا، وهذا دليل واحض وساطع Rىل ¡يفاش 

  .كتتعامل احلكومة مع التقMمي
يف الكونفدرالية ا]ميقراطية ³لشغل نتلكم لغة الصدق واملوضوعية  حنن

ومن " فهبا ونعمت"والوضوح، وال نتقن 3ريها، مفن ٔ�جعبه واس�ساغ �مgا 
  .مل Äس�سغ، ف
 ٔ�يضا ذ�

هذه اجللسة اكن من املفروض ٔ�ن ìكون هادئة وممزية، ìمتزي بنقاش 
بني احلكومة لتقMمي  هادئ ما بني املس�شار�ن، ما بني الربملان وما

الس4ياسات العمومMة تتاوز احلكومة، ٕاهنا هتم البÅ، . الس4ياسات العمومMة
هتم املغرب وهتم ا]وÆ، فا�ططات لكها ا³يل كنتلكمو Rلهيا مايش خمططات 

وا³يل اكن املفروض اليوم فهاذ اجللسة هاذي ٔ�ننا ن�gاقشو . دîل احلكومة
  .ن�Èجو الرثوة، وفني ما متكgاشهبدوء و�شوفو فني متكgنا مجيع 

الس4يد وز�ر الطاقة واملعادن Äرشف Rىل قطاع ³لرثوات الطبيعية، 
وا�ا  - بغيت نقول ³لس4يد الوز�ر . ومىش ¡يتد�ل و¡يتلكم لنا Rىل التقاRد

  .التقاRد رضبة موجعة ملنتجي الرثوة، لفjة من مgتجي الرثوة -هو مىش 
̂ٔزرق"الس4يد وز�ر الس4يا5ة و دîلو، بغينا �سولوه Rالش  "ا�طط ا

̂ٔزرق"ما تدارش التقMمي دîل هاذ  ؟ ومىض حشال من س4نة "ا�طط ا

هاذي، ؤ�قر ب�ٔن املشاريع الس4تة ا³يل تداروا يف املغرب ما اكن�ش م6رية 
̂ٔس4بوع املايض يف 3µازوت، ما اكيÈش ال  ³لمس�مثر�ن ومشاوا، وO�ٔ كنت ا

  .ك ٔ�طالل حملطة س4ياحMةحمطة دîل الس4يا5ة وال مه حيزنون، هنا
ٔ�ما الس4يد وز�ر التعلمي العايل، واuي _اء Äش4نف ٔ�سامعنا، كام يه 

س4نة والوا  23حىت ل  19من الش4باب ا³يل عندمه  R31%ادته دامئا، ب�ٔن 
  ¡يوصلوا ³لامعة، ولكن يقول لنا �ٓش من تعلمي عندمه يف اجلامعة؟ 

  :الرئBسالس4يد 
  .اشكر ..شكرا الس4يد املس�شار احملرتم

O�ٔ كنعطيك حقك اكمل، 3ري مgقوص، زلكن حقك ا³يل كريجع � كام 
  .O�ٔ �ٓسف ما عندي ما ند�ر �، شكرا. تقرر يف املك�ب، يف ندوة الرؤساء

شكرا كذ� ³لجميع، ³لس4يدات والسادة املس�شار�ن و³لسادة الوزراء 
  .Rىل املسامهة دîلمك، يف هذه اجللسة

  .قMمي الس4ياسات العمومMةٔ�رفع اجللسة املتعلقة مبناقشة ت 

******************  

  لرئاسة ³ املسلمة املك�وبة املدا�الت: مالحق

I -  ات الربملانيةRموHالت الفرق وا�  :مدا
  : مدا�N الفريق Ôشرتايك .1

  الس4يد الرئBس احملرتم،
  الس4يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
العام ي�Èظر قطيعة مع املايض، وفاء من  يف الوقت اuي اكن فMه الرٔ�ي

3لبية بوعودها يف امحلÔ Nنت�ابية ويف الربOمج احلكويم، ها  ٔ̂ ٔ�حزاب ا
�رية من معر هذه احلكومة، ويف ٕاطار تقMمينا ٔ̂ حنن اليوم يق ا³لحظات ا
³لس4ياسات العمومMة املرتبطة cٕنتاج الرثوة مع اس4مترارية انتقائية يف التعاطي 

ويف الوقت اuي اكنت . كربى ìرهن مس4تقxل البالد والعبادمع ملفات 
3لبية تقول ٕاهنا س4تÈهتج س4ياسة اق�صادية شامN ومgدجمة، ها حنن ٔ�مام  ٔ̂ ا
مقارcت قطاعية اكنت هدف انتقادات من طرف العديد من الهيئات 

  .واملؤسسات
ؤ�كرث من ذ�، فٕاننا ٔ�مام مقارcت ممركزة تق�رص Rىل رصد Ôع�دات 

ملالية �تلف الوزارات دون ٔ�ية رؤية ٔ�فقMة مؤطرة ودون ربط جحم ا
املعمتدة يف هذه القطاRات واحلمك Ôع�دات ب�Èاجئ جناRة وفعاÆ الس4ياسات 

ولس4نا يف 5ا_ة ٕاىل التدليل Rىل . cلناح ٔ�و الفشل بطبيعة النتاجئ احملققة
̂ٔسايس امل  متثل يف ربط ٔ�ن هذه املقاربة يه ٕا�الل cملبدٔ� ا]س4توري ا

  .املسؤولية cحملاس4بة
  الس4يد الرئBس،

ٕاننا، وcمس الفريق Ôشرتايك، مبلس املس�شار�ن كنا دامئا نؤكد Rىل 
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�شغاالت ا�ططات إالسرتاتيجية، موضوع التقMمي اليومٔ�ن Ô تعترب ٕا5دى ،
املركزية حلزبنا حبمك توþاهتا Ôج�عية وÔق�صادية،و cعتبارها حمراك 

اس4ية لت�ٔهيل Ôق�صاد الوطين وÔس4تقرار Ôج�عي، ذ� ٔ�ن معدل ٔ�س
ا�منو Ôق�صادي الوطين وختفMض جعز املزيان التاري يه مؤرشات 

  . مرتبطة يف جزء ¡بري مهنا بقوة ٔ�داء هذه القطاRات
وٕاذا كنا �س4تحسن Ôس4مترار يف تنفMذ Rدد من Ôسرتاتيجيات 

مهنا، فٕان املسؤولية الس4ياس4ية تق�يض  القطاعية اليت كنا من صناع Rدد
وتفرتض ٕاجراء تقMمي موضوعي لهذه Ôسرتاتيجيات من ا_ل تقوميها 
وحتسني مردود�هتا وال�ساؤل عام ٕاذا اكن من اHدي ٔ�م ال Ôس4مترار يف 

ويف هذا العمل كنا س4نلمس قدرة احلكومة . بعض من هذه Ôسرتاتيجيات
̂ٔفقي وا لتنفMذ وكنا ٔ�يضا س4نلمس مدى وفاهئا Rىل إالبداع والتÈس4يق ا

  .cلزتاماهتا املتضمنة يف الربOمج احلكويم ويف الزتامات مكوOهتا مع الناخxني
ٕاننا نعترب ٔ�ن Rدم اع�د هذه املهنجية يعكس ضعفا يف رؤية احلكومة 

  . وقصورها يف التÈس4يق والتحكمي والتنفMذ
كون من املتوقع ٔ�ن يصطدم ٕانه ملن املرشوع اليوم ال�ساؤل عام ٕاذا لن �

تنفMذ هذه Ôسرتاجتيات مبشالك ا�متويل، جراء نقص الس4يوÆ املالية واuي 
  .2015و 2011ازداد ب�ٔكرث من مثانية ماليري درمه ما بني 

لقد كنا نتطلع ٕاىل ٔ�ن يتو_ه تقMمي ومراجعة Ôسرتاتيجيات القطاعية ٕاىل 
̂ٔهداف املركزية مهنا   :حتقMق بعض ا

عن سؤال حمدودية جناRة Ôس4مترار يف بعض هذه اجلواب   - أ
  Ôسرتاتيجيات بعد ٔ�ن اس�gفدت ٔ�غراضها؛

�سام يف ا�ططات؛  -  بÔ لتقائية لضامنÔ ٕاعامل 

  .ضامن المركزية التخطيط والتنفMذ لضامن التمنية املÈسجمة ³لبالد  -  ت
̂ٔساس4ية ³لس4ياسات العمومMة احلكومMة يه  ٕان من السامت ا

مرشوطة يف الس4ياسات القطاعية املعمتدة من طرف Ôس4مترارية الال
وٕاذا اكن هذا ا�هنج �مثن ìرامك املك�س4بات املنجزة مgذ . خمتلف الوزارات

وحيافظ Rىل التوþات Ôق�صادية وÔج�عية املعمتدة  2011ٕاىل  1998
من طرف احلكومات السابقة، فٕانه كذ� Äشكو من غياب مxادرة لتقMمي 

Mة بعضهاالس4ياسات العمومRاقت جناR�ٔ خ�الالت اليتÔ ة من ٔ�_ل تقومي.  
  الس4يد الرئBس،

ٕاننا ال زلنا نؤمن يف الفريق Ôشرتايك ٔ�ن جناح ٕاسرتاتيجية املغرب 
̂ٔخرض م6ال يبقى رهني مبدى اخنراط الفالح الصغري واملتوسط واس4تفادته  ا

يع ا]مع، من مزاî هذا ا�طط وت�ٔطريه ودمعه وت�ٔهي
 وٕاRادة النظر يف توز
ليكون ٔ�كرث ٕانصافا و¼شجيعا ³لفالح الصغري، ونؤكد cخلصوص Rىل رضورة 
اس4تغالل إالماكنيات الكربى اليت ما ìزال توفرها ٔ�رض املغرب ٕالنتاج 
اخلريات الزراعية، وهو ما يتطلب ٕاRادة النظر يف ٕاشاكليات امللكMة، 

وازاة مع ذ� cمل. وضامن حقوق القxائل وامجلاRات الساللية يف ٔ�راضهيا

̂ٔمن الغذايئ يف Rامل معرض لالهزتاز، ويف  يتعني اس4تحضار رضورات ا
وقت ٔ�صبح فMه الغذاء رهاO اسرتاتيجيا ؤ�مgيا، وهو ما يتطلب ìمثني العمل 

  .الزراعي وٕاRادة Ôعتبار ³لفالح الصغري و³لعامل الزراعي
ذ�  فاملغرب قد يصبح مصدرا ¡بريا ملنتو_ات فالحMة Rديدة، ولكن

̂ٔمن الغذايئ ³لبالد ٕاذا مل  لن حيصنه من نقص يف احلبوب، وهو ما هيدد ا
̂ٔمر يتعلق مبس�Æٔ ٕاسرتاتيجية �لك املقايBس  ̂ٔن ا �شجع زراRة احلبوب، 

  .وRىل احلكومة ٔ�ال ¼س4هتني هبا
̂ٔمطار، يف 5ني  وحسب مراقxني الزال Ôق�صاد املغريب مرهتنا ٕاىل ا

ب التعامل معه وا�5ساب �Õٓره ؤ�رضاره ٔ�صبح اجلفاف معطى هيلكيا وج
يف الس4ياسات الفالحMة، خصوصا ؤ�ن التحوالت املناخMة مس4مترة وهتدد 

  .بتصحر مgطقة شامل ٕافريقMا
ويبقى ال�ساؤل مطرو5ا حول حقMقة الوضع الفال� cلبالد، وهل 
ينجح املغرب يف موا¡بة التحوالت املناخMة اليت ٔ�صبحت تؤÜر يف مكية 

̂ٔمطار و  دور�هتا وانتظا·ا؟ وهل تتغري الس4ياسات الفالحMة بتغري ا
الظروف املناخMة؟ وهل يمت اع�د س4ياسات اس�xاقMة وحماوÆ ضبط جمال 
̂ٔدىن من إالنتاج املتالمئ مع  التد�ل ومالءم�ه واتباع س4ياسة تؤمن احلد ا

وء الطلب املرتبط cالس4هتالك ا]ا�يل وت�ٔمني Ôكتفاء الغذايئ، ٔ�م يمت ا³لج
̂ٔوضاع؟   لكام R�ٔلن عن اجلفاف لس4ياسات ا]مع وهتدئة ا

̂ٔخرض بتصور لس4ياسة فالحMة، هتدف ٕاىل  نعم لقد _اء ا�طط ا
تطو�ر إالنتاج كام _اء مبجموRة من �ٓليات التحفزي، cٕجراءات متكن من 

تطو�ر الري املوضعي، وٕاصالح احمليط : حتسني مgاخ ووسائل إالنتاج
  .5ة ٕاخلاملؤسسايت لقطاع الفال

وبعد مرور ¼سع س4نوات من التنفMذ، البد من القMام بتقMمي معيق 
  .³لمخطط واقرتاح ٕاجراءات من ٔ�_ل التقومي

  : يف هذا الصدد Ùك�في mس4بع مالحظات ٔ�ساس4ية
Ôس4تفادة 3ري املتاكفjة من ٕاجراءات ا�طط بني املس�مثر�ن يف  - 1

ن þة Õنية، وذ� الفال5ة من þة، وبني الفال5ني الصغار واملتوسطني م
mس$ب ٕاشاكلية الولوج ٕاىل ا�متويل البنيك، ف�حويل القرض الفال� ٕاىل 

  .بنك جتاري 5د من قدرته Rىل متويل الفال5ني الصغار واملتوسطني
واس4تدرااك لهذا Ôخ�الل، اجتهت الوزارة ٕال5داث �ٓلية �متويل 
الفال5ني الصغار واملتوسطني من �الل بنك ³لفال5ني الصغار 

ويبقى تفعيل متويل الفالح مرتبطا برضورة رفع سقف القروض . واملتوسطني
، ٕاذ ال يعقل %5.5ٕاىل % 8.5درمه وختفMض الفائدة من  200.000ٕاىل 

  ٔ�ن تظل القروض الفالحMة �اضعة لÈس4بة فائدة Rالية؛
̂ٔخرض مبجموRة من التحفزيات : املالحظة الثانية - 2 _اء ا�طط ا

حتمل إالدارات اجلهوية واحمللية ³لفال5ة  يف قطاRات ٕانتاجMة م�عددة
ويتضح اليوم ٔ�ن جناح هذا الشق . مسؤوليات _ديدة لت�xع ملفات ا]مع

من ا�طط ٔ�صبح مرتبطا ورهني بتقوية املوارد ال$رشية واملالية لٕالدارة 
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 احمللية لوزارة الفال5ة يف خمتلف ٔ�قالمي البالد؛
̂ٔخرض إ : املالحظة الثالثة - 3 ىل تطو�ر إالنتاج، وقد هيدف ا�طط ا

بدٔ� هذا إالنتاج �منو دون موا¡بة ³لمنتج يف تBسري ال�سويق وتوفري 
 ا³لوجس�Mك الرضوري ³لتخز�ن والنقل؛

ضعف يف ا�سام وتناسق الس4ياسات : املالحظة الرابعة - 4
القطاعية، فاملغرب اuي اعمتد ٕاسرتاتيجية قوية وواRدة ٕالنتاج الطاقة 

هذه املفارقة . لفال� يف اس4تعامل احملروقاتالشمس4ية، Äس4متر ٕانتا_ه ا
 العجيبة ¼س4تدعي دمع الطاقة الشمس4ية املس4تعمN يف إالنتاج الفال�؛

جشار املمثرة والزراRات : املالحظة اخلامسة - 5 ٔ̂ يعترب ¼شجيع غرس ا
̂ٔنه س4ميكن من تطو�ر صادرات املغرب،  ذات القمية املضافة املرتفعة ٕاجيابيا 

̂ٔمن الغذايئ يف مgاخ لكن هتمBش زراRة احل  c ليه خماطرةR بوب ينطوي
Rاملي ي�سم cملضاربة يف احلبوب وارتفاع مس4متر يف ٔ�سعارها، فقد يصبح 
املغرب مصدرا ¡بريا ملنتو_ات فالحMة Rديدة، ولكن ذ� لن حيصنه من 
̂ٔمن الغذايئ ³لبالد ٕاذا مل �شجع زراRة  نقص يف احلبوب، وهو ما هيدد ا

̂ٔم. احلبوب ر يتعلق مبس�Æٔ ٕاسرتاتيجية �لك املقايBس وRىل احلكومة ̂ٔن ا
 ٔ�ال ¼س4هتني هبا؛

تتعلق بدور صندوق التمنية القروية يف : املالحظة السادسة - 6
موا¡بة الس4ياسة الفالحMة لتطو�ر بعض البMÈات التحتية الرضورية لتطو�ر 

 إالنتاج الفال�؛
كز Rىل ٕان س4ياسة التحفزي املعمتدة ال ìرì: املالحظة السابعة - 7

�شطة الفالحMة و¼شجعها حسب  ٔ̂ مقاربة جمالية متكن من تصنيف ا
  .املؤهالت اHالية يف لك þة ودا�ل لك ٕاقلمي

  الس4يد الرئBس،
ٕاذا اكن القطاع الفال� اليوم ٔ�مام ام�ðان صعب نظرا لضعف 
ال�ساقطات �الفا ³لتوقعات، فٕان فاRلية ومgاRة القطاع س4تظهر �الل 

ى قدرة وزارة الفال5ة Rىل ملء الفرا3ات الناجتة عن الس4نة املقNx ومد
�رية معوما اكنت س4نوات ٔ̂ ̂ٔربع ا س4نة جفاف، Rىل اعتبار ٔ�ن الس4نوات ا
ممطرة، وقد سامهنا cقرتا5ات معلية يف _انب معاجلة ٔ�زمة اجلفاف مل 
¼س4تجب احلكومة ولو جلزء مهنا، �اصة Rىل مس4توى ال�شغيل يف العامل 

مليون من الساكنة، ومعاجلة مديونية صغار  13هيم  القروي، وهو موضوع
الفال5ني واملتوسطني مهنم، وانقاذ املاش4ية واقرتاح مشاريع لفك العزÆ عن 

  .العامل القروي وتعز�ز بMÈاته التحتية
وٕاذا اكن دور الفال5ة يبقى مركزî يف Ôق�صاد الوطين، فٕان التصنيع 

  .جيب ٔ�ن يظل اخ�يارا اسرتاتيجيا
  :ذا الصدد نطرح ¼ساؤال نعترب ٔ�نه جيسد اخ�يارا جوهرîيف ه

هل من اHدي ٔ�ن Äس4متر Ôق�صاد الوطين يف Ôع�د Rىل الطلب 
ا]ا�يل ٔ�م يتعني كذ� ٕانعاش Ôق�صاد املو_ه ³لتصد�ر؟ ٔ�ال حيمت Rلينا 
̂ٔنه الكفMل خبلق فرص شغل  هذا Ôخ�يار اع�د التصنيع ٔ�ولوية وطنية 

  �Mعاب ·ارات من خمتلف املس4توîت وٕانتاج قمية مضافة حقMقMة؟قارة واس 
 300ٕاننا ال نتفهم ¡يف ìرصد لقطاع هبذه احليوية مزيانية ال تتاوز 

  .مليون درمه لتحفزي Ôس�ñر الصناعي
̂ٔقل ٔ�ن ìرفع هذا Ôع�د ٕاىل    لقد اكن حرc îحلكومة Rىل ا

  .مس4توى Ôع�د ا�صص ³لفال5ة
صل ان$6اق ٔ�قطاب صناعية وطنية كربى ٔ�م سرنكز Rىل دمع هل س4نف

  املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟ 
�رية، فٕاننا مطالبون بوضع خمطط ]مع ٔ̂ وٕاذا اكن اخ�يارO لصاحل هذه ا

̂ٔمر�كMة مgذ   50هذه املقاوالت، كام اعمتدت ذ� الوالîت املتðدة ا
من  %30صيص س4نة، وكام هو معمتد يف ٔ�وروc 5اليا، و�اصة بتخ 

  .الصفقات العمومMة لهذا الصنف من املقاوالت
  الس4يد الرئBس،

منطا ³لتمنية Ôق�صادية لعب الطلب  1998لقد اعمتد املغرب مgذ 
ا]ا�يل دورا ٔ�ساس4يا فMه، ٕاال ٔ�ن العوملة التارية واملالية ٔ�صبحت تفرض 

رفع من تدرجييا Rىل املغرب cملوازاة مع ذ� تطو�ر صادراته من ٔ�_ل ال
القمية املضافة وتوفري Ôح�ياطي من العمN الرضورية �متويل مxادالته 

hو¼سديد ا]�ن اخلار.  
وٕاننا ٕاذ �سل بقلق Rدم ٔ��ذ مالحظاتنا واقرتا5اتنا مبناس4بة مgاقشة 
̂ٔمهيهتا يف ال�شغيل  قوانني املالية mش�ٔن التصنيع وRدم ٕادراك احلكومة 

التصد�رية ³لبالد، نxÈه ٕاىل ٔ�نه ال ميكن وحتديث البالد وزîدة القدرة 
³لحكومة ٔ�ن ìك�في cملشاريع اليت انطلق ٕاجنازها ٔ�و اس4تقطاهبا يف عهد 

من قxيل مرشوعي رونو واس�ñرات مجموRة (احلكومات السابقة 
  ). بومxارديي

ٕاننا كنا نتطلع مع الرٔ�ي العام ٕاىل بصامت احلكومة يف جمال _لب 
ية وٕاىل ٕابداعها يف اHال، وهو حتدي ¡بري فشلت Ôس�ñرات إالسرتاتيج 

فMه هذه احلكومة، خصوصا وحنن يف ظرفMة دولية ìمتزي مبنافسة قوية Rىل 
  ._لب Ôس�ñرات

وتعكس إالع�دات الضعيفة املرصودة لالس�ñر يف الصناRة، �اصة 
قMقه املوþة ³لتصد�ر 5اÆ من Ôرجتال وÔنتقائية، مفا اuي ميكن م6ال حت 

مبزيانية Ôس�ñر يف قطاع الصناRة والتارة والتكgولوجMات احلديثة، واليت 
  .ال تفوق مليار ومائيت مليون درمه

ومن þة ٔ�خرى، اكن حرc îحلكومة ìمثني وتطو�ر املبادرات اجلريئة 
املمتثN يف �رامج ام�ياز وٕامناء وتطو�ره Rىل طريق تقوية �س4يجنا Ôق�صادي 

قاوÆ الصغرى واملتوسطة الوسائل اليت متكهنا من ìمنية قدراهتا وٕاعطاء امل
  . اuاتية

  الس4يد الرئBس،
ما �زال املواطن املغريب ي�Èظر إالجراءات والس4ياسات احلكومMة يف 
̂ٔنظمة الريع . جمال ٕاعامل حاكمة وحسن تدبري املرفق العمويم ووضع 5د 
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̂ٔسف، فٕاننا مل نلمس يف ما جيسد الس4  ياسة Ôق�صادية ومع اكمل ا
وÔج�عية ³لحكومة هذه إالجراءات والس4ياسات ا³لهم بعض اخلر_ات 
إالRالمMة Ôنتقائية، واليت تد�ل يف cب ا]Rاية احلزبية والعالقات العامة 

  .واليت تضاربت مواقف و�ٓراء مكوOت االئتالف احلكويم mش�ٔهنا
قضاî والقطاRات وحىت يف 5اÆ هذه اخلر_ات إالRالمMة، يمت ٕاغفال ال

  . اليت تعترب عصب الريع يف البالد
ٕاننا ن�ساءل م6ال ٕاىل مىت س4يظل سؤال Ôس4تفادة من املؤذونيات 
واملقالع مؤ_ال؟ وقxل ذ� نعيد السؤال الكxري اuي طرحgاه مgذ جميء 
هذه احلكومة mش�ٔن Ôخ�الل الكxري بني اHهود العمويم 3ري املس4بوق 

مبزيانيات معومMة خضمة ومتكني بعض احملضوضني من  وٕاطالق مشاريع كربى
  .مجيع Ôم�يازات الرضي$Mة

ويف نفس الوقت، ن�ساءل عام ٕاذ مل حين الوقت لف�ح ملفات   
الفساد قطاRات بعيهنا ٔ�صبح اجلانب الريعي فهيا يوظف س4ياس4يا وانت�ابيا، 

 .ؤ�صبح مصدرا ³لتحمك
  الس4يد الرئBس،

Rىل املس4توى اHايل يمت يف غياب ٔ�ية ٕان تدبري الس4ياسات العمومMة 
رؤية واحضة وضامgة ³لحاكمة الرتابية ولرشوط التمنية املس4تدامة املبMÈة Rىل 
̂ٔم6ل ³لموارد اجلهوية واحمللية وRىل الولوج الشفاف واملنصف  Ôس�ñر ا
واملرن لهذه املوارد، Oهيك عن ¡ونه تدبري س4يايس معويم يمت �ارج ٔ�ية 

ة كفcٕ NMدماج خمتلف املكوOت Ôق�صادية وÔج�عية مقاربة ¼شار¡ي
³لمال الرتايب اuي Äشكو من هشاشة البMÈات التحتية و¼شويه العمران 

  .وتدمري اHال البBيئ
والن�Mة اليوم، وحنن ٔ�مام هناية الوالية احلكومMة احلالية، يه ٔ�ن 

الس4يايس، ٕاذ احلكومة وضعت نفسها وتضعنا ٔ�مام مشهد صارخ لهدر الزمن 
فوتت Rىل نفسها وRىل لك املغاربة فرصة القMام cٕصالح معيق ملؤسسات 
ا]وÆ، وفق ما يضمن توزيعا _ديدا لòٔدوار ي�سم cلعقالنية وcلتاكمل 

  ... املÈشود وÔلتقائية الناجعة يف تدبري الس4ياسات العمومMة
Nشرتايك حتمل مسؤوليته اكمÔ ري، س4يواصل الفريق�ٔ̂ ، من ويف ا

ٔ�ي موقع اكن وRىل ٔ�ساس الرصيد التارخيي ³لحزب اuي هو ام�داد � 
̂ٔمس واليوم، وRىل ٔ�ساس  والرتاكامت اليت سامه يف ٕاجنازها يف مغرب ا
خطه الس4يايس املناهض ³ليربالية املتوحشة و³لزنوRات احملافظة، يف ا]فاع 

ردودية والعداÆ عن قمي التضامن Ôج�عي واHايل وإالنصاف وإالنتاج وامل
Ôق�صادية وÔج�عية، ويه نفس القمي اليت 3ابت عن بعض 
Ôسرتاتيجيات احلكومMة Rلام ٔ�هنا من مصمي وجوهر مق�ضيات ا]س4تور 

  .اuي ف�ح �ٓفاقا واسعة لٕالصالح واملشاركة واحملاس4بة
  .و السالم Rليمك ورمحة هللا و�راكته

  

ل الس4ياسة العمومMة يف اHال مدا�N فريق Ôحتاد املغريب ³لشغل حو  .2
  :"خمطط املغرب Ôخرض"الفال� 

̂ٔخرض، �سائلمك،  3وحنن Rىل بعد  س4نوات من اÙهتاء معر خمطط املغرب ا
  :الس4يد رئBس احلكومة، عن

̂ٔهداف اليت سطرها � يف ٔ�فق   - وعن   2020ماذا حتقق من ا
  ا ا�طط؟ما تعزتمون مع
 لتدارك النواقص وÔخ�الالت اليت يعرفها هذ

  :ٔ�مهية القطاع الفال�
 Oواج�عيا ال شك ٔ�ن القطاع الفال� ميثل رها îسوس4يو اق�صاد

  .¡بريا
îاق�صاد:  

 من الناجت ا]ا�يل اخلام؛% 20ٕاىل  Ä15شلك  -

من اليد   %40القطاع مصدر هام ³ل�شغيل Äسامه ب �س4بة  -
 العامN؛

 املزيان اق�صادية ويف - مسامهة 5امسة يف التوازOت املا¡رو -
 .التاري

  :اج�عيا
  :مطروح Rىل القطاع الفال� 

رهان Ôس4تقرار وحماربة الفقر وضامن العBش الكرمي لنصف ساكنة  -
 البالد؛

 رهان ٕاRداد الرتاب والتمنية اجلهوية خصوصا cملناطق النائية؛  -

رهان التمنية املس4تدامة خصوصا ما هو مرتبط cحلفاظ Rىل املوارد  -
 املائية؛

̂ٔزيد من رها - مليون مواطن وتوفري الغذاء  34ن الس4يادة الغذائية 
 .cجلودة وا�مثن املناس4بني

̂ٔزمة Ôق�صادية املالية البي<Mة والغذائية ، مت وضع خمطط  ففي عز ا
̂ٔساس4ية يف  ̂ٔخرض من ٔ�_ل جعل القطاع الفال� 5�ٔد الراك&ز ا املغرب ا

  : الÈس4يج Ôق�صادي الوطين، ومس�gدا Rىل دRام�ني
واكن خMار ا]وÆ من �الل اسرتاتيجية ا�طط اuي رصدت � 

̂ٔوىل) مليار 150(مزيانية خضمة  ̂ٔولوية RÅ³امة ا فال5ة عرصية ( ٕاعطاء ا
 -Rىل قلهتم  - مليار لكxار الفال5ني  80بتخصيص ) ذات قمية مضافة

 OاMس4بة متويل تفوق ٔ�ح�يف 5ني . %80هبدف تقوية الصادرات Rرب 
ليار فقط Å³مع املبارش RÅ³امة الثانية، واليت تتو8 حماربة م  20خصصت 

الفقر يف العامل القروي والرفع من ا]�ل يف املناطق ا^ٔكرث هشاشة يف ٕاطار 
̂ٔفقMة(مشاريع تضامgية  �شطة ا ٔ̂   ).البايق �متويل ا

  :Rىل مس4توى التنفMذ
الت تبني ان هناك العديد من إال¡راهات و النقائص ٕان مل نقل Ôخ�ال
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̂ٔرايض : يف ظل ٕاشاكلية تعبئة العقار ذووا النفوذ واملال مه من اس4تفاد من ا
درمه ³لهك�ار  1500املسرتجعة اليت مت تفو�هتا ب�ٔمثان خبسة، ال تتاوز 

س4نوî ¡سومة ¡رائية، دون 3ريمه من الفال5ني املتوسطني و الصغار و 
التحمالت و�اصة  ؤ�حMاO دون ا5رتام  دفاìر.. خرجيي املعاهد الفالحMة

̂ٔطر والتقgيني، واحلفاظ Rىل  مهنا اجلوانب املتعلقة cالس�ñر، ¼شغيل ا
  .مك�س4بات العامالت والعاملني

  :ا�متويل وا]مع

Ôس4تفادة اكنت من نصBب ¡بار الفال5ني والرشاكت رمغ  -
التحسن امللحوظ يف �سب ومساطر دمع القطاع الفال� يف ٕاطار 

Mة ؛صندوق التمنية الفالح 

 .الفال5ني الصغار جيدون صعوبة يف الولوج ٕاىل القروض -

  :التمثني وال�سويق
  : رمغ اHهوداµملبذوÆ حفجم الصادرات ظل حمدودا لòٔس4باب التالية

̂ٔساس مصاحل ا]ول  - c ات التبادل احلر ال زالت ختدمMاتفاق
والتجمعات الكربى، مما يضيع Rىل الفال5ة املغربية فرص Ôن�شار 

 نافس4ية ؛والت 

ٔ�حMاO مgتو_ات بعيدة (ال زال املنتوج يعاين من ٕاشاكلية اجلودة  -
عن املواصفات العاملية بعض زبنائنا 3ريوا وþة ¼سوقهم اجتاه مرص ٔ�و 

 ؛)ìر¡يا

̂ٔسواق ا]ا�لية مل تعرف حتس4نا يف التجهزيات والتنظمي؛ -  ا

ٕاشاكلية ربط هذا ا�طط �cطط الصناعي يف جمال الصناRة  -
 ).يف رٔ�ينا القمية املضافة جيب ٔ�ن ت�ٔيت من التصنيع(ويلية التح

  :احلفاظ Rىل الرثوة املائية
يف الوقت اuي ¼س4تزنف الفرشة املائية الباطنية بفعل الفال5ة 
̂ٔحرى متكني الفال5ني �اصة الصغار من Ôس4تفادة من  التصد�رية، واكن ا

ادرة Rىل التكMف الطاقات املتددة Rرب دمعها، يف ٕاطار فال5ة بي<Mة ق
و يف جمال الزراRات البديN ب�ٔقل ìلكفة مائية مل . ومواþة التغريات املناخMة

�سل تقدما ملحوظا، Rلام ان املاء س4يكون معO Nذرة مس4تقxال. 

  :احلاكمة والتدبري

جشار  - ٔ̂ اخ�الالت يف _ل مشاريع الزراRات التحويلية cلÈس4بة 
 الزيتون؛

 ؛)�لق تعاونيات ومهية(ت الفشل يف تنظمي التعاونيا -

 .ضعف املوا¡بة واملراقxة cلÈس4بة ³لمس4تفMد�ن -
 

  :الت�ٔطري واملصاحxة

-  îمصاحل الوزارة تعاين من نقص ·ول يف املوارد ال$رشية مركز
 وþوî، ٕاضافة ٕاىل التضارب يف املهام؛

نقص احلاد من Rدد املس�شار�ن الفالحMني، يف 5ني هناك ال  -
  .ة الفال5ني الزارعيني يف جمال التكMف5ا_ة ملðة لتكو�ن وتوعي

  الس4يد رئBس احلكومة؛
س4نوات ال زالت املؤرشات املتعلقة cلس4يادة الغذائية  8رمغ مرور 

اليت تفوق ìراوح ماكهنا ، �اصة cلÈس4بة ³لحبوب والسكر والزيت، 
يدفع ما يعادل قمية ٔ�ربع س4نوات من ال �زال املغرب كام ٔ�ن ، %90وارداهتا 

̂ٔداء مس4تحقات س4نة وا5دة من واردات القمحتصد�ر الط   ). امطم 

  :Rىل مس4توى العاملني 
ال زالت شغيN القطاع الفال� تعاين من العديد من املشالك من 

̂ٔدىن : قxيل ٔ�جور هزيN غياب تغطية حصية وRدم  التوحMد بني احلد ا
وغياب امحلاية من ) كام الزتمت به احلكومة(لòٔجر الفال� والصناعي 

�اطر و انعدام رشوط الصðة والسالمة، يف ظل ا�متيزي القانوين ورضب ا
  .احلقوق النقابية 
  الس4يد الوز�ر،

من ٔ�_ل ) لBس cلرضورة مك�ب مكزني(اكن لزاما ٕاجراء تقMمي مر5يل 
الوقوف Rىل النواقص وتقوميها، ولن يت�ٔىت هذا التقومي ٕاال cخنراط ٔ�طر 

R̂ٔخطاء اليت الوزارة ومصاحلها ا�تصة والفا لني يف اHال تفادî ³لهفوات وا
  .وضامO لرحب رهاOت هذه Ôسرتاتيجية القطاعية. شابت املرN5 السابقة

̂ٔخرض فك  ويبقى السؤال العريض هل اس4تطاع خمطط املغرب ا
Ôرتباط العضوي بني ا�منو وال�ساقطات املطرية؟ ٔ�م ٔ�نه 5ان الوقت 

 ريب؟ملراجعة ا�منوذج Ôق�صادي املغ

  :مدا�N مجموRة العمل التقديم .3
 ٔ�  -  Nاملفص N� :املدا

̂ٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل  من ا]س4تور ومق�ضيات  101طبقا 
من النظام ا]ا�يل Hلس املس�شار�ن، قدمت  269ٕاىل  264املواد من 

اHموRة املوضوRاتية املؤق�ة امللكفة cلتحضري ³للسة الس4نوية اليت 
ملناقشة وتقMمي الس4ياسات العمومMة املرتبطة cٕنتاج الرثوة، س4يعقدها اHلس 

  .2016تقر�رها �الل شهر يوليوز 
  :وهنا ال بد من إالدالء cملالحظات التالية

ال ميكن ٔ�ن �كون ³لبناء ا]ميقراطي Ü�ٔر معودي يف حMاة إال�سان ٕاذا مل 
ما �روج Äس�شعر املواطن ب�ٔنه معين cلش�ٔن العام ومشارك فMه وم�تبع للك 

حو� وحيوم يف فلكه من س4ياسات معومMة، �كون املواطن مصدر متويلها 
  .مبسامهته يف ا]�ل الوطين، و�كون هدفها ومxتغاها

هو حفص ³لعالقة بني الس$ب " تقMمي الس4ياسات العمومMة"ٕان 
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والن�Mة،  وهو ٕادراك فائدة س4ياسة Rامة ما، يف وقعها وÜ�ٔرها يف حMاة 
 Bشهم اليويماملواطنني ويف مع.  

 (Audit)و التدقMق  (Evaluation)ويتعني Rدم اخللط بني التقMمي  
اuي �ركز Rىل الكفاءة التنظميية واملالية ملؤسسة ما، ويxÈغي Rدم اخللط 

  .كذ� مع وضع املؤرشات ورصد دينامMهتا
وقد اعمتدت العديد من القطاRات واملؤسسات العمومMة وامجلاRات 

ن مgطلق ٔ�ن الضغط املايل ورضورة ìرش4يد النفقات يدفع الرتابية التقMمي م
املؤسسات ٕاىل مراجعة وتقومي س4ياساهتا وضبط نفقاهتا، وبدافع التغريات 
املسرتسN وامل�سارRة، واليت تفرض الت�ٔكد cس4مترار من مالمئة الس4ياسات 

̂ٔهداف املرسومة   .املعمتدة وا
ن عنارص احلاكمة ويعترب التقMمي عنرصا 5اسام وجوهرî وفاRال مض

وٕامنا هو  الرش4يدة، وهو ال ينحرص يف جمرد ٕابداء الرٔ�ي ٔ�و النقد ٔ�و احلمك، 
 Nة الاكمM̂ٔداء يف جو من الشفاف صريورة دامئة ومس4مترة ¼س4هتدف حتسني ا

  .والناRة والفعالية
وٕاذا اكن ا]س4تور احلايل قد ٔ�كد يف كثري من مxادئه وقواRده Rىل 

اركة، ؤ�رص Rىل رضورة اع�د ٔ�دوات احلاكمة مقارcت ال�شارك واملش
و�لق مؤسساهتا وٕاس4ناد وظيفة تقMمي الس4ياسات العمومMة ٕاىل الربملان، 
والعمل مببدٔ� ربط املسؤولية cحملاس4بة، فٕان ذ� لكه لن يمت تفعي
 cلشلك 
املطلوب، ٕاال ٕاذا اكن مصاحxا بتوفري �ٓليات م�عددة ³لتقMمي Rىل مجيع 

ا�لية مهنا واخلارجMة، واحلرص Rىل ٔ�ن متارس ·ام التقMمي يف املس4توîت ا]
شفافMة مطلقة تضمن ا�متكني من Ôطالع والÈرش وتلقي املالحظات 

  .وÔنتقادات بناء Rىل معطيات واحضة ودقMقة تقرب ٔ�كرث من احلقMقة
والن�Mة اليوم ٔ�ننا . ا]س4تور ٔ�ىت بوظيفة تقMمي الس4ياسات العمومMة 

ح6يثة وحبذر مع الرغبة يف تزنيل ا]س4تور mشلك ي�gاسب مع �سري خبطى 
، وÄشفع .احلفاظ Rىل التوازOت وÔس4تقرار دون املساس جبوهر ا]س4تور

لنا ٔ�ن وظيفة التقMمي، ٕاك5دى الوظائف الربملانية اجلديدة، ما زالت يف 
̂ٔولية وÙمتىن ٔ�ن . لكهنا خطوات ·مة ¼سري يف Ôجتاه الصحيح. ٕارهاصاهتا ا

Nxرس4ي�ا يف الوالية الربملانية املقìمي ٔ�قوى م�ٔسسة وMكون ا³لجوء ٕاىل التق�.  
ٕان ما حتقق Rىل مس4توى ٕانتاج الرثوة من ش�ٔنه حتريك ا^ٓلية إالنتاجMة  
ولك املك�س4بات اليت حتققت يف عهد هذا ا]س4تور ميكن اعتبارها دفعة 

̂ٔنه خبلق ال رثوة يمت توفري ما قوية حنو متكني وتعز�ز املؤسسات وتقو�هتا، 
هذه التطلعات اليت يه . �كفي من املوارد الرضورية لتلبية تطلعات الشعب

̂ٔوضاع ... يف ìزايد مطرد mشلك مرشوع ̂ٔن ٕانتاج الرثوة ينعكس Rىل ا
  .Ôج�عية والبي<Mة والثقافMة ³لمواطنني

ؤ�اكد ٔ�جزم ب�ٔنه بقدر ما Ùكرث احلديث يف املغرب عن احلاكمة الرش4يدة 
]ر_ة ٔ�صبحت معها مهنا ملزما حبمك ا]س4تور اجلديد  –مجيع اHاالت  يف
بقدر ما تظل موا¡بة ٔ�دوات تقMمي الس4ياسات العمومMة ضعيفة، ويبقى  –

هذا التقMمي مgحرصا يف جزء Äسري من بعض الس4ياسات العمومMة، ويظل 

̂ٔحMان ذا طابع دا�يل وحمدود   .يف كثري من ا
ìر¡ي$Mا، مل �رìكز Rىل منوذج Rلمي يف جمال  فالتقر�ر يبدو يل تقر�را

التقMمي، لكgه اعمتد ٔ�ساسا Rىل قراءة القطاRات احلكومMة والهيئات 
واملؤسسات الوطنية الواضعة لهذه الربامج، مع ضعف ا]راسات والتðاليل 

  .والتقار�ر التقgية ا]قMقة
Rٔ̂ىل ³لحساcت وامل  ̂ٔسايس هو تقار�ر اHلس ا ندوبية ويبقى املرجع ا

السامMة ³لتخطيط ومراقxة املؤرشات وبعض ا^ٓراء اليت يبلورها اHلس 
Ôق�صادي وÔج�عي والبBيئ، وهو ما جيعل الربملان يف صعوبة ³لتدقMق 
والفحص والوقوف Rىل Ôخ�الالت احلقMقMة ؤ�س4باهبا وحفصها وٕابداع 

  . البدائل وتصحيح املسار
̂ٔدىه من هذا لكه، هو غياب ثق افة وتقاليد الÈرش الواسع ³لمعطيات وا

حول الس4ياسات العمومMة وضعف تداول املعلومة وا�متكني من وسائل 
  .الوصول ٕا�هيا، مع غياب ٔ�دوات التðليل ورصد املعلومة وتدقMقها وتفكMكها

̂ٔدوات تقMمي الس4ياسات العمومMة ما  واملالحظ ٔ�ن املرجعية الت�ٔسBس4ية 
زنيل ا]س4تور عن طريق القوانني التنظميية زالت 3ائبة، وما زلنا ن�Èظر ت

ومن واجxنا تن$Mه املرشع ٕاىل ٔ�دوات التقMمي ليضع لها قاRدة . والعادية 
مرجعية مؤسساتية ضامgة ملامرس4ته وٕالزامMته، مع رضورة م�ٔسسة ٔ�نظمة 
التقMمي، وجعل تلمك الوظيفة ٔ�داة مرجعية لضامن حسن ال�س4يري وÔرتقاء 

̂ٔداء Ôق�صادي  c ج�عÔيئوالس4يايس وBوالب.  
̂ٔساس4ية يف تقMمي   (P.I.B5)ف الناجت ا]ا�يل اخلام من ا]الالت ا

 104.5واملغرب يف املرتبة الثامgة عربيا، مبا مجموRه . مؤرش ٕانتاج الرثوة
ٕافريقMا من حMث نصBب الفرد من  13مليار دوالر، ف~ اح�ل املرتبة ال 

  .ٔ�لف دوالر 3.2الناجت ا]ا�يل اخلام، مبعدل 
ومن املؤرشات اليت �رشدO ٕا�هيا الناجت ا]ا�يل اخلام، واليت هتمنا يف 
جمال الس4ياسات العمومMة، من موقعنا كغرفة �رملانية تعىن ٔ�ساسا cمجلاRات 

ملا يقارب نصف الناجت ا]ا�يل  12الرتابية، هو ت�ٔمني þتان فقط من ٔ�صل 
احملمدية Äس4تحوذ Rىل  –القgيطرة اخلام Rىل الصعيد الوطين، ٔ�ي ٔ�ن حمور 

) 2/3(من الناجت ا]ا�يل اخلام ؤ�ن ٔ�ربع þات تؤمن من þهتا ثليث  % 48
وهو ما Äسامه يف ìركزي ومتركز قوي ³لرثوة، وÄسائلنا . الناجت ا]ا�يل اخلام

حول الال توازن والال ìاك³ بني اجلهات، وهو ما يعين ٔ�ن Rلينا ح� ٕانتاج 
  .ينا ٔ�ن نعرف ¡يف نوزعها mشلك Rادلالرثوة، لكن Rل 

̂ٔنه ال حييص مظاهر  لكن لهذا املؤرش نواقص ويف مقاربته نقاش، 
. Ôق�صاد الغري املهيلك، كام ٔ�نه ال يقBس Rدم املساواة ورفاهية الساكن

ويه مؤرشات ٕاضافMة اعمتدهتا العديد من ا]ول ٕاضافة ٕاىل مؤرش الناجت 
̂ٔساس4ية لقMاس �u هناك 5ا_ة ٕاىل إ . ا]ا�يل دراج Rدد من املؤرشات ا

نوعية تطور اHمتع وقMاس مدى قدرته Rىل ٕانتاج املزيد من الرثوة لفائدة 

                                                 
5 Produit Intérieur Brut 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

39 

 )2016 غشت 5( 1437 القعدة واحت ذف

�س4بة ال�شغيل واجلهد يف جمال البحث : ٔ�وسع رشاحئ اHمتع،  من مضهنا
العلمي واملديونية  والرضا وÔرتياح والوضعية الصحية والòٓمساواة يف 

̂ٔجور والفقر ومس4تو  ى العBش، والهدر املدريس وانبعاÕت الكربون ا
  ٕاخل...واس4تغالل الرتبة 

وRىل الربملان املغريب ٔ�ن يوسع من þته Ôس�شارة حول املؤرشات 
اHلس Ôق�صادي وÔج�عي والبBيئ، (املعمتدة مع خمتلف الفاRلني 
من ٔ�_ل وضع مؤرشات ملقاربة الرثوة ...) املندوبية السامMة ³لتخطيط، 

الشمولية ³لمغرب، ويه مؤرشات جيب ٔ�ن تÈسجم مع إالسرتاتيجية العامة 
  .Å³وÆ، وìكون موضوع مقاربة ¼شار¡ية واسعة

̂ٔنه يعطي املاكنة ³لتصورات البعيدة املدى . وهذا ا�متر�ن رضوري 
كام . وÄسمح بتطور املؤرشات Rىل ضوء التوþات العامة والتقدم احلاصل

  .ملطرو5ةيعطي فكرة حول الرهاOت ا
̂ٔساس4ية، رهان الرفع من وترية ا�منو، واuي � ارتباط  ومن الرهاOت ا
̂ٔساس4ية  وطيد cٕنتاج الرثوة وحسن توزيعها، فٕاذا اكن من املطالب ا

ال�شغيل والرفع من ا]�ل،  - جبانب مطلب الكرامة  -³لمواطنني املغاربة 
�رية، و ٔ̂ اليت ترتاوح بني واع�دا Rىل مس4توى وترية ا�منو يف الس4نوات ا

ميثل cلاكد نصف املعدل املطلوب  %4فٕان معدل  ... %4.8و  4.5
³لتقليص من مس4توى البطاm Æشلك ملحوظ، وهو معدل جيب ٔ�ن يفوق 

ويتطلب كذ� الرفع من معدل د�ل املغاربة ٕاىل مس4توى  7%�س4بة 
ف~ يقل ) ٔ�لف دوالر مكعدل 15و  10واuي يرتاوح بني (ا]ول الناش4ئة 

مرات  5دوالر ، ٔ�ي  �3500وسط ا]�ل الفردي يف املغرب عن م 
  . ٔ�ضعف من م�وسط ا]�ل c]ول الناش4ئة

فكMف لنا ٔ�ن �سا�ر وترية ا�منو، ونتوقع cلتخطيط ورصد املؤرشات 
بتقلباهتا مدى توافق طمو5اتنا التمنوية مع وضعنا Ôق�صادي وÔج�عي 

مبن�ٔى عن التقلبات وحنافظ Rىل العام؟  و¡يف لنا ٔ�ن حنصل Rىل توقعات 
مس4توى س4نوي قار من التxÈؤ مع اع�د ختطيط Rىل املديني املتوسط 

  والبعيد؟
هو ٕادراك Ü�ٔر  - كام س4بق ٔ�ن قلت  -" تقMمي الس4ياسات العمومMة"ف 

س4ياسة Rامة ما Rىل حMاة املواطنني وRىل معBشهم اليويم يف ارتباط مع 
 ٔ̂ ساس4ية، وRىل رٔ�سها تدهور املوارد الرهاOت اHمتعية والتðدîت ا

̂ٔو_ه، ويف وترية ا�منو  الطبيعية، والتحمك يف الفوارق املتعددة الواþات وا
  .و3ريها من التðدîت

وٕان ٕاخضاع تقMمي الس4ياسات العمومMة يف اHاالت القطاعية اليت مت 
تقMميها من طرف ا³لجنة الربملانية، 7شف mشلك واحض ٔ�ن لك 

لقطاعية املعنية 3ري واثقة من نفسها، ويه م�ذبذبة يف Ôسرتاتيجيات ا
تقد�ر مسار ٔ�هدافها، ٕاضافة ٕاىل غياب Ôلتقائية، مما يؤدي ٕاىل ضياع 
�س4بة ¡برية من الرثوة mس$ب ضعف احلاكمة وRدم التدقMق واحلرص Rىل 
̂ٔوىل ٕاىل 5ني تنفMذها وتقد�ر �سب املردودية  موا¡بة التقMمي مgذ الفكرة ا

̂ٔهداف وهتي<هتا وتقوميها ³لمرا5ل املقNxوالفjات    .املس4هتدفة  وحامية ا
فارتباطا �رهان تدهور املوارد الطبيعية، م6ال ميكن القول ب�ٔن ثلث 

̂ٔرايض القابN ³لزراRة  ̂ٔرايض ) 1/3(ا ٔ�رايض مسقMة، ف~ يعمتد ثلثا ا
̂ٔمطار وRىل تعبئة املوارد املائية) 2/3(الزراعية  إالنتاج ٕاذن ف. Rىل مMاه ا

الفال� رهني بتوفر املوارد املائية، وهو �رهن Ôق�صاد الوطين، اuي ما 
  .وهذا �لل ٕاضايف. زال مرتبطا cلتقلبات املناخMة

�ري Rىل ٔ�ن �س4بة منو ٔ̂ وقد ٔ�كد وايل بنك املغرب يف تقر�ره الس4نوي ا
 ، وذ� ٔ�ساسا بفضل%4.5بلغت  Ô2015ق�صاد الوطين يف س4نة 

�شطة 3ري الفالحMة  حمدودة . س4تgBايئمومس فال� ا ٔ̂ ف~ بقMت وترية ا
  .وبطيئة

فعالقة cٕنتاج الرثوة، هل حققت اHهودات العمومMة ٔ�هدافها يف اHال 
̂ٔفق بوادر 5ل لتدبري املوارد الطبيعية يف  الفال� م6ال؟ وهل تبدو يف ا

ٕاىل مس4توى اخلصاص يف  2025ظل Ôس4تدامة، وحنن س4ن�Èقل يف ٔ�فق 
ملوارد املائية؟ ومن املس4تفMد من Ôس�ñرات العمومMة يف هذا اHال؟ وما ا

̂ٔخرض"هو تقMمينا  ، وخصوصا ف~ � صR[c Nامة الثانية اليت "³لمغرب ا
  .هتم الفال5ة املعBش4ية

̂ٔزرق، اليت ما زالت  ̂ٔهداف املرسومة ³لمخطط ا وما هو مصري ا
، اuي يبدو ٔ�نه قد مت 2013رمقي 3امضة؟ وما مصري اسرتاتيجية املغرب ال

دون ٔ�ن يمت القMام بتقMمي  2020إالRالن قxل شهر عن خمطط بديل يف ٔ�فق 
̂ٔس4باب فشل ا�طط السابق ٔ�و الفحص عن نواقصه؟ ٔ��ن العالقة  وجرد 

  -  2014واسرتاتيجية ¼رسيع التمنية الصناعية "  ٕاقالع"والرابط بني خمطط 
̂ٔخرض مgذ وما يه حصيN نتاجئ تق  ؟ 2020 Mمي اسرتاتيجية املغرب ا

وهو ما ، وخصوصا ف~ � صR[c Nامة الثانية ، 2008انطالقه يف س4نة 
ميكن معه القول ب�ٔن Ôع�د Rىل ماكتب دراسات، 3البا ما ìكون ٔ�جgبية 

  .واليت ¼س4ت�ٔجر �دمات 3ري موثوق هبا، هو اuي يؤدي ٕاىل هذا التعرث
ٔ�ن ٕادراك Ü�ٔر س4ياسة معومMة ما ، يتðدد ولست حبا_ة ٕاىل الت�ٔ¡يد Rىل 

وهو ما ٔ�كد Rليه   -بوقعها Rىل حMاة املواطنني وRىل معBشهم اليويم 
�ري ٔ̂ يف ارتباط مع الرهاOت اHمتعية  -صاحب اجلالÆ يف خطابه ا

̂ٔساس4ية، وRىل رٔ�سها تدهور املوارد الطبيعية   .والتðدîت ا
رتاتيجيات القطاعية 3ري مؤمن ويبدو ٔ�ن Ôس4مترار يف هنج مقاربة Ôس

مبا �كفي من ٔ�دوات التقMمي لضامن ٕاجنا5ه،  ملا يتطلب من املالمئة 
وÔلتقائية وÔ¼ساق، مما يتعني معه التفكري جبد يف الرجوع ٕاىل مهنج 
التخطيط املتحمك فMه ووضع مهنج ³لتقMمي الشمويل قxل احلديث عن التقMمي 

  .القطاعي
 :ملخص املدا�N  -  ب

ن ٔ�ن �كون ³لبناء ا]ميقراطي Ü�ٔر معودي يف حMاة إال�سان، ٕاذا مل ال ميك
Äس�شعر املواطن ب�ٔنه معين cلش�ٔن العام ومشارك فMه وم�تبع للك ما �روج 
حو� وحيوم يف فلكه من س4ياسات معومMة، �كون املواطن مصدر متويلها 
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  .مبسامهته يف ا]�ل الوطين، و�كون هدفها ومxتغاها
هو حفص ³لعالقة بني الس$ب " سات العمومMةتقMمي الس4يا"ٕان 

والن�Mة،  وهو ٕادراك فائدة س4ياسة Rامة ما يف حMاة املواطنني ومعBشهم 
  .اليويم

ومن هذا املنطلق، وبناء Rىل ما توصلت ٕاليه ا³لجنة القطاعية اليت 
تقMمي الس4ياسات العمومMة يف : " هي<ت التقر�ر املقدم ٕاليمك يف موضوع 

 :، ميكن ¼سجيل املالحظات التالية" وة جمال ٕانتاج الرث 
Rدم توفر �ٓليات ³لتقMمي Rىل  مجيع املس4توîت ا]ا�لية مهنا  - 1

واخلارجMة واحلرص Rىل ٔ�ن متارس ·مة التقMمي الربملاين يف جمال الس4ياسات 
العمومMة يف شفافMة مطلقة تضمن تلقي املالحظات وÔنتقادات، بناء Rىل 

 ٔ�كرث من احلقMقة؛ معطيات واحضة ودقMقة تقرب
والتدقMق  (Evaluation)هناك �لط ¡بري بني التقMمي   - 2

(Audit) ىل الكفاءة التنظميية واملالية ملؤسسة ماR ي �ركزuغي . اxÈوي
 التذكري كذ� بعدم اخللط مع وضع املؤرشات ورصد دينامMهتا؛

ٕان التحقق من مس4توى ٕانتاج الرثوة من ش�ٔنه حتريك ا^ٓلية  - 3
اليت حتققت يف عهد هذا ا]س4تور اجلديد ميكن املك�س4بات  إالنتاجMة ولك

̂ٔنه خبلق الرثوة  اعتبارها دفعة قوية حنو متكني وتعز�ز املؤسسات وتقو�هتا، 
هذه . يمت توفري ما �كفي من املوارد الرضورية لتلبية تطلعات الشعب

  التطلعات اليت يه يف ìزايد مطرد mشلك مرشوع؛
ٔ�س4ند وظيفة تقMمي الس4ياسات  ٕاذا اكن ا]س4تور احلايل قد - 4

العمومMة والعمل Rىل ربط املسؤولية cحملاس4بة ٕاىل الربملان، مفعىن ذ� ٔ�ن 
Rٔ̂ىل ³لحساcت واملندوبية  ̂ٔخرى اكHلس ا ما تقوم به املؤسسات ا
السامMة ³لتخطيط يف رصد املؤرشات وبعض ا^ٓراء اليت يبلورها اHلس 

xيئ س�Bج�عي والبÔق�صادي وÔ قى حمصورة يف نطاقها املرجعي، وهو ما
جيعل الربملان يف صعوبة ³لتدقMق والفحص والوقوف Rىل Ôخ�الالت 

  ؛... احلقMقMة ؤ�س4باهبا وحفصها وٕابداع البدائل وتصحيح املسار 
ضعف ثقافة وتقاليد الÈرش الواسع ³لمعطيات حول الس4ياسات  - 5

الوصول ٕا�هيا، مع  العمومMة وضعف تداول املعلومة وا�متكني من وسائل
  .غياب ٔ�دوات التðليل ورصد املعلومة وتدقMقها وتفكMكها

حمدودية ٕانتاج املؤرشات وحرصها يف نطاق الناجت ا]ا�يل اخلام  - 6
(PIB)،  ،̂ٔساس4ية ٕالنتاج الرثوة وٕان اكن هذا املؤرش يعترب من ا]الالت ا

املهيلك والرثوة  ̂ٔنه ال حييص مظاهر Ôق�صاد الغريٕاال ٔ�نه يبقى 3ري اكيف،  
. املرتبطة cلرتاث الالمادي، كام ٔ�نه ال يقBس Rدم املساواة ورفاهية الساكن

ويه مؤرشات ٕاضافMة يتعني اع�دها Rىل غرار Rدد من ا]ول، جبانب 
مؤرش الناجت ا]ا�يل، حبيث ٔ�نه ٕاىل 5د ا^ٓن ميكن القول بغياب Rدد من 

̂ٔساس4ية، من مضهنا يل و اجلهد يف جمال البحث �س4بة ال�شغ : املؤرشات ا
العلمي و تقMمي املديونية mشقهيا  و�سب الرضا وÔرتياح  والوضعية الصحية 
̂ٔجور  والفقر ومس4توى العBش، الهدر املدريس،  والال مساواة يف ا

لكها مؤرشات رضورية ³لمعرفة ... انبعاÕت الكربون، اس4تغالل الرتبة
̂ٔسف 3ائبة؛ ويه مع. ولٕال5اطة مباالت ٕانتاج الرثوة   ا

اع�دا Rىل  –ٕان من بني ما ìرشدO ٕاليه املؤرشات املتوفرة  - 7
يف جمال الس4ياسات العمومMة يؤدي ٕاىل ¼سجيل  –الناجت ا]ا�يل اخلام 

اخللل الكxري يف جمال العداÆ الرتابية والتمنية اجلهوية، حبيث ٔ�ن  þتان فقط 
 4ؤ�ن .  اخلاممن الناجت ا]ا�يل % 48¼س4تحوذان  Rىل  12من ٔ�صل  

الناجت ا]ا�يل ) 2/3(¼س4تحوذ لو5دها Rىل ثليث  þ12ات من ٔ�صل 
وهو ما Äسامه يف ا�متركز القوي ³لرثوة، وÄسائلنا مكعنيني cمجلاRات . اخلام

وهو ما يعين ٔ�ن Rلينا ح� . الرتابية حول الòٓتوازن والìٓòاك³ بني اجلهات
 .عها mشلك Rادل ومgصفٕانتاج الرثوة، ؤ�ن Rلينا كذ� واجب توزي 

ٕان ٕاخضاع تقMمي الس4ياسات العمومMة يف اHاالت القطاعية اليت  - 8
مت تقMميها من طرف ا³لجنة الربملانية 7شف mشلك واحض ٔ�ن لك 
Ôسرتاتيجيات القطاعية املعنية 3ري واثقة من نفسها، ويه م�ذبذبة يف 

ي ٕاىل ضياع تقد�ر مسار ٔ�هدافها، ٕاضافة ٕاىل غياب Ôلتقائية، مما يؤد
�س4بة ¡برية من الرثوة mس$ب ضعف احلاكمة وRدم التدقMق واحلرص Rىل 
̂ٔوىل ٕاىل 5ني تنفMذها  وتقد�ر �سب املردودية  موا¡بة التقMمي مgذ الفكرة ا

Nx̂ٔهداف وهتي<هتا وتقوميها ³لمرا5ل املق   .والفjات املس4هتدفة  وحامية ا
̂ٔزرق، ̂ٔهداف املرسومة ³لمخطط ا اليت ما زالت  مفا هو مصري ا

3امضة م6ال؟ وما هو مصري اسرتاتيجية املغرب الرمقي، اuي يبدو ٔ�نه قد 
دون ٔ�ن يمت القMام  2020مت إالRالن قxل شهر عن خمطط بديل يف ٔ�فق 

̂ٔس4باب فشل ا�طط السابق؟ ٔ��ن العالقة والرابط بني  بتقMمي وجرد 
؟ وما 2020-2014واسرتاتيجية ¼رسيع التمنية الصناعية "  ٕاقالع"خمطط 

̂ٔخرض مgذ انطالقه يف س4نة  يه حصيN نتاجئ تقMمي اسرتاتيجية املغرب ا
  ، وخصوصا ف~ � صR[c Nامة الثانية اليت هتم الفال5ة املعBش4ية؟2008

وهو ما ميكن معه القول ب�ٔن Ôع�د Rىل ماكتب دراسات، 3البا ما 
اuي يؤدي ٕاىل  ìكون ٔ�جgبية واليت ¼س4ت�ٔجر �دمات 3ري موثوق هبا هو

  .هذا التعرث
ولست حبا_ة ٕاىل الت�ٔ¡يد Rىل ٔ�ن ٕادراك Ü�ٔر س4ياسة معومMة ما  يتðدد 

وهو ما ٔ�كد Rليه   -بوقعها Rىل حMاة املواطنني وRىل معBشهم اليويم 
�ري ٔ̂ يف ارتباط مع الرهاOت اHمتعية  -صاحب اجلالÆ يف خطابه ا

̂ٔساس4ية، وRىل رٔ�سها تدهور امل   وارد الطبيعية؛والتðدîت ا
ومن ا^ٓن يبدو ٔ�ن Ôس4مترار يف هنج مقاربة Ôسرتاتيجيات  - 9

القطاعية 3ري مؤمن مبا �كفي من ٔ�دوات التقMمي لضامن ٕاجنا5ه  ملا يتطلب 
من Ôلتقائية وÔ¼ساق ، مما يتعني معه التفكري جبد يف الرجوع ٕاىل مهنج 

xل احلديث عن التقMمي التخطيط املتحمك فMه ووضع مهنج ³لتقMمي الشمويل ق 
 .القطاعي
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II - الت السادة ٔ�عضاء احلكومة�  :مدا
  :لكمة الس4يد عز�ز ٔ�خgوش، وز�ر الفال5ة والصيد البحري .1

  الس4يد الرئBس احملرتم،
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

خمطط املغرب "امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرمك Rىل اخ�يارمك موضوع 
̂ٔخرض تمك اليوم ا�صصة لتقMمي الس4ياسات العمومMة مكحور مضن _لس4 " ا

  .املرتبطة cٕنتاج الرثوة
وcلفعل، يطمح هذا ا�طط ٔ�ن جيعل من القطاع الفال� حمراك 

Oج�عية ببالدÔق�صادية وÔ س4يا ³لتمنيةBرئ.  
فإالسرتاتيجية اليت ٔ�طلقها صاحب اجلالÆ املü محمد السادس ، نرصه 

رسيع وترية ا�منو واحلد من الفقر وضامن فال5ة هتدف ¼  2008هللا، س4نة 
  .مس4تدامة Rىل املدى البعيد

ومن ٔ�_ل ذ�، فه�ي تعمتد Rىل مقاربة مشولية ومgدجمة ìروم الرفع من 
إالنتاج وال�سويق وتطور القمية املضافة وٕا5داث فرص الشغل، دون ٕاغفال 

  .احلد من الت�ٔثريات املناخMة واحلفاظ Rىل املوارد الطبيعية
̂ٔساس4ية لهذه  ولن ٔ�عود يف هذه اللكمة املق�ضبة ٕاىل املبادئ ا
إالسرتاتيجية وال ٕاىل إالجراءات اليت مت اختاذها وإالصال5ات القانونية 

  .والهيلكية اليت مت وضعها من ٔ�_ل تنفMذ هذا ا�طط
لك ذ� يظهر جبالء يف التقر�ر اجليد اuي R�ٔدته اHموRة املوضوRاتية 

  .ري هذه اجللسةاليت قامت بتحض
̂ٔخرض، وبعد مرور  س4نوات  8مفا ٔ�ريد الت�ٔ¡يد Rليه ٔ�ن خمطط املغرب ا

  .Rىل ٕاطالقه، قد حقق تقدما ¡بريا و3ري مس4بوق
ف�ٔوىل النتاجئ Ôق�صادية تظهر ٔ�ن مxادئه و�راجمه جعلت والزالت جتعل 

Oج�عية ببالدÔق�صادية وÔ من الفال5ة حمراك ³لتمنية.  
ا�طط اuي يندرج يف ٕاطار رؤية طويN املدى من فقد مكن هذا 

حتويل مjات ا^ٓالف من Ôس4تغالليات العائلية ٕاىل مقاوالت صغرية 
  .وٕارساء فال5ة م�عددة ومgدجمة يف النظام Ôق�صادي

̂ٔخرض الفال5ة املغربية ، حMث �لقت  فقد 3ري خمطط املغرب ا
  :وذ� ٔ�ساسا بفضلتد�الته املهيلكة دينامMة حقMقMة دا�ل القطاع، 

Ôرتفاع املهم لوترية Ôس�ñرات الفالحMة، اليت تضاعفت ب  -
 ؛ 2014و 2008مرة يف الفرتة ما بني  1.7

 % 6.7التطور الكxري ³لقمية املضافة اليت عرفت م�وسط يناهز  -
�الل نفس الفرتة؛ 

التحسن امللموس يف ٕانتاج اكفة سالسل إالنتاج، مما مكن من  -
̂ٔمن  الغذايئ لبالدO؛املسامهة يف ضام  ن ا

تعز�ز القدرة التنافس4ية اخلارجMة ملنتوج�نا الغذائية، حMث  -
  .2008مgذ س4نة  % 34ارتفعت صادراتنا من هذه املنتو_ات حبوايل 

�ري امسحوا يل،  الس4يد الرئBس احملرتم، الس4يدات والسادة ٔ̂ ويف ا
r³لزتام اÔلتعبئة وc ن عهنام مجيع املس�شارون احملرتمون، ٔ�ن ٔ�نوهc�ٔ ان

الفاRلني يف القطاع، من فال5ني و·نيني وتنظ~ت ·نية، يف ٕاجناح هذا 
  .ا�طط وا�هنوض بفالح�نا

فاخنراط هؤالء الفاRلني والنتاجئ احملققة ìرخس قgاعتنا ب�ٔن خمطط املغرب 
̂ٔخرض خMار اسرتاتيجي ال رجعة فMه، �لك عزمية، يف دمع الفالح من  ا

̂ٔم   .ن الغذايئ لوطننا العز�ز وتعز�ز إالشعاع ا]ويل لفالح�نأ�_ل ضامن ا
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

̂ٔخرض"ورقة موجزة حول  .2 ٕاRداد وزارة ( "خمطط املغرب ا
  ):الفال5ة والصيد البحري

  الس4يد الرئBس احملرتم،
  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

̂ٔخرض Rىل  مقاربة مشولية ìرìكز Rىل تعز�ز يعمتد خمطط املغرب ا
Ôس�ñرات وٕانعاش صادرات املنتات الفالحMة وكذا و¼رسيع وترية ا�منو 

  .واحلد من الفقر وضامن فال5ة مس4تدامة Rىل املدى البعيد
كام هيدف هذا ا�طط ٕاىل حتقMق التاكمل اجليد بني السالسل 

̂ٔمن الغذايئ وتطو�ر  القمية املضافة مع احلد إالنتاجMة، وذ� هبدف ضامن ا
  .من ت�ٔثري التغريات املناخMة واحلفاظ Rىل املوارد الطبيعية

وهتدف هذه إالسرتاتيجية الطمو5ة ٕاىل حتقMق Oجت دا�يل �ام فال� 
مليون  1.5ٕاىل  1مليار درمه وكذ� �لق من  90ٕاىل  60يرتاوح ما بني 

ر مبضاعفة ، Oهيك عن خفض مس4توى الفق2020يوم معل ٕاضايف يف ٔ�فق 
  .ماليني قروي 3د�ل 

  : وتعمتد هذه إالسرتاتيجية Rىل مxادئ Rامة تؤ�ذ بعني Ôعتبار

Rدم اس�xعاد ٔ�ي سلسة ٕانتاجMة نباتية وحMوانية، وقد مت ٕاىل ا^ٓن  -
 عقد �رOمج بني ا]وÆ واملنظامت املهنية؛ 19ٕا�رام 

ٕادماج مجيع الفال5ني عن طريق تطو�ر الفال5ة العرصية ذات  -
نتاجMة والقمية املضافة العالية كذا ا�هنوض cالس�ñر يف الفال5ة التضامgية االٕ 

 لصغار الفال5ني؛

̂ٔخرض  - Rدم اس�xعاد ٔ�ي þة Rرب تنفMذ ٔ�هداف خمطط املغرب ا
مبا يتفق يف نفس الوقت مع اخلصوصيات احمللية ومع التوþات الوطنية، من 

دد تقوم الوزارة 5اليا ويف هذا الص. �الل توقMع خمططات فالحMة þوية
 ؛)þة 12(بتحيني هذه ا�ططات متاش4يا مع التقس4مي اجلهوي اجلديد 

̂ٔفقMة كرتش4يد اس4تعامل املاء، تطو�ر  - ت$ين مجموRة من العوامل ا
س4ياسة إالRداد العقاري وحتسني مgاخ Ôس�ñر وا�متويل، تدبري ا�اطر، 

  .ٕانعاش الصادرات، وحتسني ال�سويق ا]ا�يل، ٕاخل
̂ٔخرض، معلت الوزارة Rىل ٕاطالق  وقصد تنفMذ فعال �طط املغرب ا
ٕاصالح مؤسسايت معيق وشامل Rىل مس4توى القطاع الفال�، متت 
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ìرمجته Rرب التنظمي اجلديد ³لوزارة وٕاRادة حتديد ·ام واخ�صاصات هيالكها 
  : ويتىل ف~ ييل

ٕاRادة هيلكة وزارة الفال5ة والصيد البحري Rىل املس4توى  -
املركزي، مع مgح الك6ري من الصالحMات Rىل مس4توى اجلهات يف ٕاطار 

 س4ياسة القرب؛

 غرفة فالحMة؛ 12مد�رية þوية ³لفال5ة و 12وضع  -

�لق واكÆ التمنية الفالحMة ل�شجيع وٕانعاش Ôس�ñر اخلاص  -
 cلقطاع الفال�؛

�لق املك�ب الوطين ³لسالمة الصحية ³لمواد الغذائية يعهد �  -
قgني ومراقxة جودة املواد الغذائية واملعايري الصحية وٕاصدار قانون ·مة ت 

 لòٔمن الصحي ³لمواد الغذائية؛

̂ٔراكن وبلورة  - �لق واكì Æمنية مgاطق الوا5ات وجشر ا
�رية ٔ̂  16من الرتاب الوطين و  %40اسرتاتيجية لتطو�رها، وهتم هذه ا

 جامRة؛ 400ٕاقلمي 

فالحMة بناء Rىل القانون ٕا5داث املك�ب الوطين لالس�شارة ال -
 وٕاصدار القانون املتعلق مبهنة املس�شار الفال� اخلاص؛ 58.12رمق 

�لق مد�رية _ديدة ³لتمنية القروية واملناطق اجلبلية -.  
̂ٔخرض Rىل دRام�ني   :وìرìكز اسرتاتيجية خمطط املغرب ا

̂ٔوىل ìمتحور حول فاRلني يعملون يف سالسل ذات قمية  فا]Rامة ا
 147ية، ويصل جحم Ôس�ñرات املربجمة لهذه ا]Rامة حوايل مضافة Rال 

  .مرشوع 1500مليار درمه Rىل مدى عرش س4نوات لفائدة 
وتلعب هذه ا]Rامة، Rرب معلية التجميع، دورا هاما cلÈس4بة    

³لفال5ني الصغار واملتوسطني، ٕاذ يعد التجميع 5ال Oجعا لتاوز إالشاكلية 
ملبتكر لتنظمي الفال5ني حول فاRلني خواص ٔ�و العقارية هذا ا�منوذج ا

تنظ~ت ·نية ذات قدرات تدبريية Rالية، تقوم  Rىل ٔ�ساس عقدة رشاكة 
ولضامن Rالقة م�وازنة بني اHمع واHمعني، . حتدد حقوق والزتامات الطرفني

 17املتعلق cلتجمع الفال� والصادر بتارخي  04.12مت ٕاصدار القانون رمق 
  .2012يوليوز 

̂ٔساس ٕاىل حماربة الفقر يف العامل القروي  c امة الثانية اليت هتدفR[ا
وتطو�ر الفال5ة الصغرى التقليدية واملهمشة يف املناطق النائية والهشة 

ويبلغ Rدد املشاريع . ، بغية ìمنيهتا)املناطق البورية، اجلبلية، الوا5ات(
مرشوع بغالف مايل  545حوايل  2020املربجمة يف هذه ا]Rامة ٕاىل 3اية 

 542مليار درمه، وقد بلغ Rدد املشاريع اليت يف طور إالجناز  20يناهز 
مليار درمه  c14.67س�ñرات ٕاجاملية تقدر ب  2015مرشوع ٕاىل هناية 

ٔ�لف هك�ار موزRة  750ٔ�لف مس4تفMد Rىل مسا5ة تقدر ب  772لفائدة 
  .Rىل لك مgاطق املغرب

̂ٔرايض الفالحMة التابعة كام تقوم ا]وÆ يف ٕاطار معل  ية الرشاكة حول ا
̂ٔرايض  ³لمü اخلاص Å³وR Æىل مساRدة ومصاحxة الفاRلني Rىل اق�ناء ا
̂ٔمد وب�ٔسعار مالمئة، وقد مت وضع  من �الل توفري ٔ�رايض بعقد ¡راء طويN ا

ٔ�لف هك�ار رهن ٕاشارة املس�مثر�ن، وذ� مgذ انطالق خمطط  97حوايل 
̂ٔخرض موزRة   .مرشوع 556ٔ�شطر لفائدة  R4ىل  املغرب ا

ويف ٕاطار الرشاكة بني ا]وÆ واملهنيني ولضامن ٕاجناز ٔ�هداف العقود 
الربامج املربمة وا¡بت احلكومة ٕا5داث تنظ~ت �ميهنية، ووضعت ٕاطار 

املتعلق cلهيئات البميهنية ³لفال5ة  03.12القانون رمق ( ¼رشيعي مالمئ 
 تنظمي ٔ�م6ل ³لفاRلني Rىل ام�داد ، بغية الوصول ٕاىل)والصيد البحري

سلسN القمي ومتكني هذه الهيئات من التوفر Rىل موارد مالية �اصة ودامئة 
  .¼سمح لها �متويل ٔ��شطهتا وخمتلف �رامج ìمنية سالسل إالنتاج

وقد مكgت عقود الربامج من الرفع من إالنتاج جلل السالسل، ٕاذ نذ¡ر 
 510و  g2015طار من احلبوب يف مليون ق  R115ىل س$Mل املثال ٕانتاج 

  .ٔ�لف طن من السكر 510ٔ�لف طن من ا³لحوم امحلراء و 
̂ٔخرض تلقى املغرب  وجتدر إالشارة ٔ�نه بفضل جمهودات خمطط املغرب ا

̂ٔلفMة ³لتمنية اخلاص  �2014روما يف  _ا&زة ا�متزي لتحقMق ٔ�ول هدف ا
ٔ�ي  c 2011لقضاء Rىل الفقر املدقع واجلوع، حMث متكن من حتقMق يف

̂ٔلفMة ³لتمنية اخلاص  ̂ٔول من ٔ�هداف ا س4ن�ني قxل املوRد احملدد الهدف ا
  .cلقضاء Rىل الفقر واجلوع

̂ٔمن الغذايئ بÈسب _د  وcلفعل، Äسامه القطاع الفال� يف حتقMق ا
للك من اخلرض والفواكه، ا³لحوم  %100هامة، حMث يغطي حوايل 
من احلبوب و  %77و من احلليب  %90وزيت الزيتون وما يناهز 

  .من السكر 42%
ووعيا مهنا ب�ٔمهية السقي يف امليدان الفال� اعمتدت الوزارة Rىل 

  :ثالث �رامج ·يلكة ملس4تقxل الفال5ة املسقMة

�رOمج توس4يع الري mسافN السدود املنجزة ٔ�و يف طور إالجناز،  -
ة اuي هيدف ٕاىل توس4يع السقي Rرب جتهزي املدارات السقوية املرتبط

 ؛2020ٔ�لف هك�ار يف ٔ�فق  c160لسدود وذ� Rىل مسا5ة 

الرشاكة بني القطاع العام واخلاص اليت هتدف ٕاىل البحث عن  -
ٔ�ساليب وطرق _ديدة �متويل املشاريع اليت لها صN بتعبئة املاء يف ٕاطار 
رشاكة مع القطاع اخلاص ، بتحفزي فعاليات هذا القطاع Rىل Ôه�م 

 ن املاء مبا فهيا حتلية مMاه البحر؛cالس�ñر يف مMدا

هيدف هذا الربOمج . مشاريع التحويل امجلاعي ٕاىل الري املوضعي -
ٔ�لف هك�ار يف  550ٕاىل التحويل ٕاىل السقي املوضعي Rىل مسا5ة تناهز 

مليار مرت مكعب س4نوî واق�صاد  1.4، مما س4ميكن من ìمثني 2020ٔ�فق 
 2015وقد بلغت يف هناية ، 2020من املياه يف ٔ�فق  %50ٕاىل  20من 

ٔ�لف هك�ار،  450املسا5ة إالجاملية اHهزة يف ٕاطار هذا الربOمج ما يقارب 
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̂ٔهداف املسطرة يف ٔ�فق  %82ٔ�ي ما يناهز   .2020من ا
ويف هذا إالطار قامت الوزارة من الرفع من مس4توى ا]مع ا�صص 

 c100%لÈس4بة مجليع الفال5ني و  %80لتقgيات Ôق�صاد يف املاء 
ومشاريع الري امجلاعي ) هك�ارات 5ٔ�قل من (cلÈس4بة لصغار الفال5ني 

 .وكذا مشاريع التجميع
مليار درمه  60وس4متكن هذه الربامج اليت تتطلب اس�ñر ٕاجاميل يناهز 

ٔ�لف مس4تغN فالحMة يف  250ٔ�لف هك�ار لفائدة  R750ىل مسا5ة تفوق 
يار لرت مكعب من مMاه مل  3مجيع املناطق، من اق�صاد وìمثني حوايل 

  .السقي
يف مسار ٕالRادة هيلكة معيقة لصندوق  2010كام اخنرطت ا]وÆ مgذ 

التمنية الفالحMة لتجعل مgه رافعة ٔ�ساس4ية لالس�ñر، وهيم نظام إالRاOت 
والتحفزيات الفالحMة احلايل من OحMة ٔ�وىل تعز�ز بعض املنح واملساRدات، 

ا احلكومة يف ٕاطار عقود الربامج املربمة مع وفقا لاللزتامات اليت تعهدت هب
امجلعيات البميهنية، ومن OحMة ٔ�خرى �روم هذا إالصالح مالمئة املنح 
واملساRدات مع اخلصوصيات Ôق�صادية وÔج�عية لسالسل إالنتاج 

  .وحتفزي قوي ملشاريع التجميع
الوحMد وقد متت موا¡بة النظام اجلديد ٕالRاOت Rرب تفعيل دور الش4باك 

cملد�رîت إالقلميية ³لفال5ة واملاكتب اجلهوية لالس�ñر الفال� وكذا Rرب 
وضع نظام معلومايت ميكن من معاجلة ملفات طلب إالRانة من الفال5ني، 

  .كام مت وضع خمطط ³لتواصل لفائدة الفال5ني واملس�مثر�ن
، عرفت إالRاOت املمنو5ة 2015و  2008و�الل الفرتة ما بني 

  .%80ال5ني يف ٕاطار هذا الصندوق ارتفاRا يقر ب ³لف
ومن ٔ�_ل ¼سهيل ولوج الفال5ني ³لقروض مت ٕا�رام اتفاقMات رشاكة مع 

̂ٔبناك بعروض تفضيلية، ويف هذا إالطار مت وضع �رامج  متويل الفالح (ا
اr³ان تقد·ام مجموRة القرض الفال� ³لمغرب mرشاكة مع ا]وÆ، ) ؤ�ريض

ل الفال5ني الصغار واملتوسطني ا�uن ال ميكهنم الولوج ٕاىل وهيدفان ٕاىل متوي
  .القروض البنكMة ٔ�و ال يتوفرون Rىل ضامOت بنكMة

رضار املناخMة، مت العمل بنظام الت�ٔمني  ٔ̂ ومن ٔ�_ل التعويض عن ا
املتعدد ا�اطر املناخMة اخلاص cحلبوب والقطاين، وقد الىق هذا املنتوج 

بلغت مسا5ة احلبوب والقطاين املؤمgة �الل مgذ ٕاطالقه جنا5ا ¡بريا 
ٔ�لف  326هك�ار مقابل  717.6حوايل  2014-2015املومس الفال� 

، وقد مت جتاوز مليون هك�ار 2012- 2011هك�ار �الل املومس الفال� 
و�الل املومس الفال� . 2016-2015مؤمgة �الل املومس الفال� 

اصة cلت�ٔمني البارامرتي مت ٕاطالق التجربة ا�منوذجMة اخل 2013-2014
cلÈس4بة ³لحبوب، كام مت توس4يع هذا الربOمج لBشمل ت�ٔمني سالسل 
جشار املمثرة ضد الربد والصقMع والرîح القوية الرîح الرملية ور¡ود املياه  ٔ̂ ا

جشار املمثرة املؤمgة يف . يف احلقول الفالحMة ٔ̂ حوايل  2015وبلغت مسا5ة ا
  .%79، ٔ�ي cرتفاع يقدر ب 2014ار يف هك� 2522هك�ار مقابل  4560

ومن ٔ�_ل ìمنية املناطق القروية واجلبلية هيدف، صندوق التمنية القروية 
وقد . واملناطق اجلبلية ٕاىل متويل مشاريع لتمنية وفك العزÆ عن هذه املناطق

بلغت Ôع�دات املرصودة من هذا الصندوق ³لقطاع الفال� �الل الفرتة 
مليون درمه، ومت ختصيصها  3837ما �هناز  2015-2008املمتدة بني 

ملشاريع ا]Rامة الثانية، ولربOمج اجلفاف وملعاجلة �Õٓر الفMضاOت، ومت 
كذ� رصد جزء من موارد الصندوق لعمليات دمع وجتهزي البMÈات التحتية 
̂ٔراكن وإالRداد الهيدرو  Rرب �رامج فك العزÆ وìمنية مgاطق الوا5ات جشر ا

  .فال�
ومن ٔ�_ل ìمثني جMد ³لمنتو_ات الفالحMة وتطو�ر قطاع الصناRات 
̂ٔقطاب الفالحMة واuي هيدف ٕاىل تقوية تنافس4ية  الغذائية مت وضع �رOمج ا
املقاوالت ودمع Ôس�ñرات يف قطاع الصناRات الغذائية، زîدة Rىل ٕا�شاء 

̂ٔقطاب، هيم  الربOمج مراكز البحث والتمنية ومراقxة اجلودة دا�ل هذه ا
يف ٔ�مه املناطق الفالحMة �لك  2015-2011ٔ�قطاب �الل الفرتة  6ٕاجناز 

Æدµاس و�راكن وسوس والغرب واحلوز وgمن مك.  
كام مت وضع اسرتاتيجية لتمنية املنتات احمللية، ìرìكز Rىل حتديد 
و¼شخيص وتقMمي مؤهالت املنتات احمللية ودمع ولوج املنتات لòٔسواق 

  .ية املس4تدامةيف ٕاطار التمن 
ويف هذا إالطار مت ٕاطالق �رOمج ٕا�شاء مgصات لو_Bس�MكMة وجتارية 

  .هيدف ٕاىل جتميع عرض املنتات اHالية وتعز�ز تدفقاهتا
̂ٔخرض، هيدف �رOمج الرت5ال املو_ه  ويف ٕاطار خمطط املغرب ا
خصيصا ³لفال5ة الصغرى ٕاىل جتهزي املراعي بغالف مايل يناهز ٔ�كرث من 

ليون درمه يف الس4نة، وÄس4تفMد من هذا الربOمج Rىل اخلصوص م  200
  .الكسابة ا�r³ن ال يتوفرون Rىل ٔ�رايض فالحMة

ولقد ٔ�صبح القطاع الفال� �ك�يس _اذبية قوية، تظهر من �الل 
وكذا cلرفع من  2008مضاعفة مس4توى Ôس�ñرات الفالحMة مgذ س4نة 

 Èيل اخلام ³لقطاع الفال� ب�  .2015-2008بني  %57س4بة الناجت ا]ا
ويف ٕاطار احلد من Ôرتباط cلتغريات املناخMة، مت جتهزي ما يقارب 

مليون جشرة من  12ٔ�لف هك�ار cلري cلتنقMط وغرس حوايل  300
îجشار املمثرة س4نو ٔ̂   .ا

كام مكgت هذه اHهودات من حتقMق الهدف احملدد واملمتثل يف ختفMض 
 .%0.5الفقر الغذايئ ٕاىل ٔ�قل من  �س4بة الساكنة اليت تعاين من

توضيðات ٕاضافMة من الس4يد وز�ر الفال5ة والصيد البحري  .3
موþة ٕاىل الس4يد رئBس جملس املس�شار�ن mش�ٔن تقر�ر اHموRة 
املوضوRاتية املؤق�ة امللكفة cلتحضري ³للسة الس4نوية لتقMمي الس4ياسات 

  .العمومMة املرتبطة cٕنتاج الرثوة
ي الرئBس، مبناس4بة ٕاصدار تقر�ر اHموRة يطيب يل، س4يد"

املوضوRاتية املؤق�ة امللكفة cلتحضري ³للسة الس4نوية لتقMمي الس4ياسات 
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 Æات املتداوRي س4يضم من بني القطاuنتاج الرثوة واcٕ ة املرتبطةMالعموم
القطاع الفال�، ٔ�ن  ٔ�حيي ا]ور الهام  والبناء ³لربملان يف موا¡بة خمطط 

gمحمد السادس، نرصه هللا، انطالق�ه املغرب، م üامل Æذ ٔ�ن ٔ�عطى _ال
، لقد و_دO يف هذا التقر�ر معال _ادا وموضوعيا يمن عن 2008س4نة 

Ôه�م وا�متعن اuي ٔ�والهام ٔ�عضاء ا³لجنة ³لقطاع الفال� مشكور�ن Rىل 
  .ذ�

هذا وقد جسلنا cس4تحسان ¡بري حرص التقر�ر Rىل ٕا�راز 
̂ٔشواط الكxرية اليت مت التحوالت البMÈو  ية اليت شهدها القطاع الفال� وا

قطعها بفضل اHهودات املزتايدة واملس4مترة ³لفاRلني cلقطاع مؤسساتيني مهنم 
  .وخواص

ولعل احلرص اليت نتقامسه وٕاîمك Rىل ٔ�مهية نقل املعلومات الاكمN احملينة 
ليك ٔ�تقدم ببعض  ³لرٔ�ي العام، دعوين، س4يدي الرئBس، Ù�ٔهتز هذه املناس4بة

التوضيðات خبصوص بعض النقاط اليت مت التطرق لها Rىل ٔ�هنا ٕا¡راهات 
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن النقط املثارة اكنت حمل اه�م �اص مضن . مضن التقر�ر

�رية، ¡وهنا ٕا¡راهات مت إالشارة ٕا�هيا ٔ̂ خطط العمل املعمتدة طيN الس4نوات ا
̂ٔويل ³لقطاع الفال� اuي  مكن من حتديد مكوOت مضن ال�شخيص ا

̂ٔخرض   .ٕاسرتاتيجية املغرب ا
وٕاليمك ف~ ييل توضيðات خبصوص بعض ٔ�مه النقاط اليت متت إالشارة 

  :ٕا�هيا
ف~ خيص اس4تعامل البذور ا�تارة يف قطاع احلبوب، فربمس املومس 

مليون قgطار من البذور ا�تارة  2.1مت توفري  2015/2014الفال� 
 %105مليون قgطار، وهو ما ميثل زîدة تقدر ب  1.4اس4تعملت مهنا 

، الرفع من اس4تعامل البذور ا�تارة 2009/2008مقارنة cملومس الفال� 
̂ٔولوîت املسطرة مما حيم
 من �Õٓر ٕاجيابية Rىل الرفع من  اكن دامئا مضن ا

  .إالنتاجMة وكذا حتسني د�ل الفال5ني
̂ٔرايض املزروRة من  %75يف جمال الزراRات السكرية،  تعمتد  ا

الس4~ يف  R100%ىل املكgنة، وتبلغ �س4بة اس4تعامل البذور 5�ٔادية الن$�ة 
مgاطق الرشق وداكÆ، مما سامه يف حتقMق مردودية قMاس4ية مgذ انطالق 

̂ٔخرض   .خمطط املغرب ا
̂ٔخرض  ف~ يتعلق cلتنظ~ت املهنية، انبÈت ٕاسرتاتيجية املغرب ا

يل الربامج وا�ططات، حMث متت صياغهتا يف Rىل فكرة ال�شار¡ية يف تزن 
ٕاطار عقد �رOمج، وهو مفهوم _ديد جيعل املهنيني من مضن املس4ئولني 

̂ٔهداف املسطرة ̂ٔساس4يني Rىل إالجنازات وحتقMق ا   .ا
̂ٔخرض  ولتطو�ر الÈس4يج امجلعوي املهين، معل خمطط املغرب ا

امجلعيات والتنظ~ت Rىل ¼شجيع هذا ا�منو ووضع �ٓليات قانونية لت�ٔطري معل 
البميهنية الفالحMة، وتتىل الرتسانة القانونية املوضوRة يف القانون املتعلق 
cلتنظ~ت البميهنية يف قطاعي  الفال5ة والصيد البحري الصادر س4نة 

وكذا مجموRة من النصوص  2013واملرسوم التنفMذي الصادر يف  2012

  .القانونية التطبيقMة
̂ٔدوار ا لعملية ³لتنظ~ت البميهنية الفالحMة ٕاىل _انب وìمتحور ا

الغرف الفالحMة يف Rدة جوانب، مهنا الرشاكة يف صيا3ة املشاريع 
وا�ططات الفالحMة، الت�xع والتقMمي والت�ٔطري دون ٕاغفال دورها ¡رافعة 

  .³لتمنية احمللية واجلهوية ولٕالشعاع ا]ويل ³لقطاع الفال� ³لمملكة
قطاع الفال� ٔ�ي مجعية �ميهنية، يبلغ Rدد وحMث مل �كن يعد ال

̂ٔخرض اليوم   18التنظ~ت البميهنية الÈش4يطة يف ٕاطار خمطط املغرب ا
  .تنظ~ �متثيليات وطنية

هذه اكنت ٔ��رز النقاط اليت Õ�ٔرت ان�xاهنا مضن تقر�رمك القمي الس4يد 
 لمك عن الرئBس، وٕاننا حنيي موا¡بتمك لهذا الورش التمنوي الهام، فٕاننا نعرب

اس4تعدادO ا]امئ ³لتعاون مع جملسمك املوقر وانف�احgا Rىل مxادراìمك اليت 
  ."س�شلك ال حماÆ ٕاطارا مالمئا ³لتفاRل املمثر والبناء

لكمة الس4يد وز�ر الصناRة والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي حول  .4
  :خمطط ¼رسيع وترية التمنية الصناعية

  الس4يد الرئBس احملرتم؛
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني؛

- 2014ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ¡ر يف البداية ٔ�ن خمطط ¼رسيع وترية التمنية الصناعية 
، هيدف ٕاىل ا�هنوض بصناعتنا الوطنية، حىت ي�س4ىن لها املسامهة 2020

الفعاÆ يف الناجت ا]ا�يل اخلام، وحتسني _اذبية املغرب يف جمال 
  .اخلارجMة ، cٕالضافة ٕاىل حتسني إالنتاجMة Ôس�ñرات سواء ا]ا�لية ٔ�و

 500ٕاىل �لق  2020وكام تعلمون، فٕان هذا ا�طط Äسعى يف ٔ�فق 
لي�Èقل من . (نقاط 9ٔ�لف مgصب شغل والرفع من الناجت ا]ا�يل اخلام ب 

والرفع من طاقة الصادرات Rىل املس4تويني المكي ) % 23ٕاىل  % 14
  .والنوعي وحتسني املنتوج

�ري، µرخي ٕاRداد وتوجMه التقر�ر حول تقدم تزنيل مفنذ شهر ٔ̂ يونيو ا
خمطط ال�رسيع ³لتمنية الصناعية ³لجنتمك املوقرة امللكفة بتقMمي الس4ياسات 
العامة، عرف ا�طط املذ¡ور تقدما هاما وهو ما مت تقدميه يف الرابع من 

  .يوليوز c]ار البيضاء بني يدي صاحب اجلالÆ، نرصه هللا ؤ�يده
قطاRا  12، متت هيلكة 2016اجلد�ر uc¡ر ٔ�نه ٕاىل 3اية ممت يوليوز و 

  :صناعيا فعاÆ، ويه اكلتايل
  
  
  
  

  :قطاع الس4يارات
̂ٔسالك -الكريس/دا�ل الس4يارة  -املعادن -البطارîت -احملراكت  -ا

  .بوجو س4يرتو�ن -رونو

  : 2016حصيN مgتصف يوليوز 
 .قطاRا صناعيا 12تغطي  مgظومة، 41ٔ�طلقت 
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  :قطاع الÈس4يج
  .(Denim) -املوضة -املوزع

  :قطاع الطريان
̂ٔسالك -انة ومعلياتالصي -الهندسة ̂ٔنظمة الكهرcئية وا   .التجميع -ا

  :قطاع شاحgات الوزن الثقMل
  .مgظومات م�اكمN لشاحgات الوزن الثقMل والهيلكة

  :قطاع الكميياء
  .الكميياء العضوية -الكميياء النباتية

  :قطاع البناء
  .مس4بقة الصنع -اخلزفMة -ر�ام -احلديد والصلب -املقالع 

  :املعدنية واملياكنيكMةقطاع الصناRات 
  ..ìمثني املعادن -·ن _ديدة -معاجلة املعادن

Åقطاع اجل:  
5ٔ̂ذية -املنتات اجلÅية واملالmس -ا]3cة وصقل اجللود   .ا

  ):Offshoring(قطاع ìرحMل اخلدمات 
Engineering Services Outsourcing – Knowledge 

Process Outsourcing – Information Technology 
Outsourcing – Business Process Outsourcing- 

Customer Relationship Management.  
  :قطاع الصناRات ا]وائية

þٔ̂زة الطبية  ̂ٔدوية –ا   .ا
  :قطاع البالس�Mك

 –البالس�Mك ل3òٔذية  –البناîت والشغال العامة  –ٕاRادة التدو�ر 
  .التغليف

  .قطاع مgظومات اHمع الرشيف ³لفوسفاط
ٕان التفعيل القطاعي ³لمنظومات الصناعية، اليت مت ٕاعطاء انطالقهتا مع 
بداية خمطط التمنية الصناعية هيم 5اليا _ل الفروع الصناعية الوطنية، مبا 
فهيا القطاRات احلديثة، ممثN يف قطاع الس4يارات والطا&رات، وكذا 

 41فعيل القطاRات التقليدية اكلÈس4يج واجلÅ، حMث مت يف هذا إالطار ت 
  .قطاع صناعي 12مgظومة صناعية، تغطي 

ٔ�ما cلÈس4بة لقطاRات الصناRات الغذائية والكهرcء والطاقات املتددة، 
فٕان تفعيلها Rىل شلك مgظومات صناعية هو يف طور إالجناز، وسBمت قريبا 

̂ٔم6ل  لتفعيل ) Contrat de performance(التوقMع Rىل عقود لòٔداء ا
  .هذه املنظومات

̂ٔم6ل وخب ̂ٔداء ا صوص قطاع الس4يارات والطريان موضوع عقود ا
)Contrat de performance( منية وتطو�رì سامهون يفÄ فٕاهنم ،

  .وتÈس4يق مgظومات الفروع اليت تÈمتي لهذه القطاRات

  :cلÈس4بة لت�ٔثري هذه إالسرتاتيجية Rىل جمال ال�شغيل
طط فxخصوص �لق مgاصب الشغل، هناك مؤرشان لقMاس ت�ٔثري خم

  :التمنية الصناعية Rىل ذ�

واملشار ٕا�هيا يف ٕاطار  مgاصب الشغل املزمع ٕا5دا�ا: ٔ�وال -
̂ٔم6ل  ̂ٔداء ا  Contrat de( املنظومات الفعاÆ اليت يمت تزنيلها Rرب عقود ا

performance( اصب الشغلgقطاعيا، واليت تعرب عن الزتامات خبلق م ،
 ³لقطاRات املذ¡ورة، ٔ�عضاءمن طرف الفدراليات املهنية  2020يف ٔ�فق 
CGEM؛ 

يف ٕاطار املشاريع املنجزة من  مgاصب الشغل احملدثة فعليا: Õنيا -
�الل اتفاقMات Ôس�ñر املوقعة مع الفاRلني الصناعيني، واليت تعرب عن 
مgاصب الشغل اليت سBمت ٕا5دا�ا يف مواقع إالنتاج اليت يه يف طور 

  .إال5داث ٔ�و التوسع
يبلغ Rدد مgاصب الشغل اليت الزتم الفاRلون 5cٕدا�ا  ومن املتوقع ٔ�ن

  .2020يف ٔ�فق  427000يف ٕاطار املنظومات الفعاÆ حوايل 
  
  
  

ٔ��رمت الوزارة  2013ٔ�ما خبصوص املناصب احملققة، مفنذ ٔ�كتو�ر 
واملس�مثر�ن Rدة اتفاقMات ·يلكة، جلدب ٔ�و توس4يع صناRات Rاملية رائدة 

 ,Delphi) ,(هناك، قطاع الس4يارات  cملغرب، ومكثال Rىل ذ�
Yakazaki, Psa Peugeot ,Citroën  Renault وقطاع الطريان ، 

)Stelia,Airbus( وقطاع الطاقات املتددة ،)Siemens ( وقطاع
  ). Décathlon(الÈس4يج 

مgصب شغل  158000حوايل  2016لقد مت ٕا5داث حىت ممت يوليوز 
بني الوزارة والفاRلني املغاربة من �الل اتفاقMات Ôس�ñر املربمة 

̂ٔ_انب   .وا

  توزيع الزتامات �لق الوظائف حسب القطاع
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، 2016ٕان ٔ�جرٔ�ة ٕا5داث مgاصب الشغل انطلقت فعليا مع بداية س4نة 
  .2017وس�س4متر الوترية mشلك ٔ�كرب �الل س4نة 

  :ا]مع املو_ه ³لفاRلني
ف~ خيص ا]مع املو_ه ³لفاRلني، وتبعا اللزتامات الفدراليات املهنية 

ن �الل وزارة الصناRة والتارة وÔق�صاد واملس�مثر�ن، معلت ا]وÆ م
الرمقي Rىل توفري الوسائل املالية وا]ية الالزمة لضامن جناح املنظومات 
الفعاÆ، وذ� متاش4يا مع املبادئ املوضوRة مع انطالقة خمطط ¼رسيع التمنية 
الصناعية، والس4~ تü املقررة يف صندوق التمنية الصناعية، كام ٔ�ن إالفراج 

̂ٔهداف عن ه ذا ا]مع س4يكون تدرجييا ومgاس4با ملا سBمت حتقMقه من ا
  .املسطرة يف املنظومات الصناعية

  :صندوق التمنية الصناعية
 c2016لÈس4بة لصندوق التمنية الصناعية، لقد مت ٕاىل 5دود ممت يوليوز 

، وضع رهن ٕاشارة املنظومات الصناعية الفعاÆ املهيلكة و�ٓليات ا]مع 
غرية واملتوسطة وكذا املشاريع الصناعية إالسرتاتيجية، ما ³لمقاوالت الص

  .مليار درمه من صندوق التمنية الصناعية 17.3مجموRه 
  :ويتوزع هذا الغالف املايل اكلتايل

 مgظومة صناعية ·يلكة؛ 41لفائدة  % 52 -

خمصصة ^ٓليات ا]مع املوþة لفائدة املقاوالت الصغرية  % 24 -
 واملتوسطة؛

 ع الصناعية إالسرتاتيجية؛³لمشاري % 24 -
̂ٔهداف  ٕان تعبئة هذا املبلغ س4يكون تدرجييا وي�gاسب مع حتقMق ا

  .املسطرة مس4بقا ف~ خيص ٕا5داث مgاصب الشغل وتطور الÈشاط املزاول
  :ٔ�صناف وهتم 4وتنقسم عروض ا]مع ٕاىل 

دمع Ôس�ñر ³لمقاوالت الصغرية واملتوسطة واملقاوالت الكربى،  - 1
اطرات املنظومات يف مMدان التجهزي وا^ٓليات والعقار اليت تعترب ق

 والبMÈات؛
تطو�ر تنافس4ية املقاوالت اليت تو_ه ٔ��شطهتا ³لتصد�ر وكذا رفع  - 2

 احلواجز اليت تعرتض قطاع التصد�ر؛
 ت$ين ٕاجراءات مالية متكن من تقوية وا]ينامMة؛ - 3
تطو�ر البMÈات واملناطق الصناعية املوþة ³لكراء cلÈس4بة  - 4
 .اريع إالسرتاتيجية³لمش

  :ا�متويل
cلÈس4بة ³لمتويل، فقد مت ٕا�رام مجموRة من  االتفاقMات القطاعية ³لمتويل 
مع اHموRة املهنية ³لبنوك cملغرب، واليت س4متكن من تÈش4يط التدفقات 

يف هذا الصدد . املالية حنو الفاRلني الصناعيني، والس4~ بقطاع الÈس4يج
عية الفعاÆ يف اس4ت<gاف القروض ٔ�_ازت هيلكة املنظومات الصنا

�ري لبنك ٔ̂ وا�متويالت املوþة ³لتمنية، وهو ما مت الت�ٔ¡يد Rليه يف التقر�ر ا

من الفاRلني الصناعيني cملغرب ب�ٔن هناك حتسن  %89املغرب، حMث ٔ�قر 
  .ملحوظ يف الولوج ٕاىل القروض

  :العقار
�رOجما  ويف ٕاطار توفري الوRاء العقاري املناسب، اعمتدت الوزارة

طمو5ا �متحور، حول ٕاجناز مشاريع حظا&ر صناعية مgدجمة موþة ³لكراء، 
مفن þة  مت ٕاحصاء وحتليل 5اجMات املنظومات الصناعية الفعاÆ واليت 
�ذ بعني Ôعتبار اخلصوصيات ٔ̂ سBمت تفعيلها لك س4نة و�لك þة، مع ا

ديد احلاجMات يف ، ولقد مت حت)القرب من امليناء ٔ�و املطار، �اصيات تقgية(
  .هك�ار 1147

ومن þة ٔ�خرى مت اع�د مهنجية _ديدة لالس4تابة mشلك فعال لتلبية 
  :الطلبات �الل الس4نوات القادمة Rرب

ٕا5داث موقع ٕالكرتوين  -
http://www.zonesindustrielles.ma/)(    ىل مجيعR حيتوي

املوجودة، كام س4ميكن هذا املوقع املس�مثر�ن من معلومات دقMقة العروض 
 حول املسائل التقgية واملالية؛

س4ياسة ìمنوية واحضة ¼س4تجيب ³لðاجMات املعرب عهنا وذ�  -
 .هك�ار خمصصة ³لمنظومات الصناعية Rرب منوذج الكراء 1000بتعبئة 

  :التكو�ن
ث حتول قوي يف ٕاطار ورش التكو�ن، مت بدل جمهودات هامة ٕال5دا

يف املقاربة العمومMة ³لتكو�ن، فòٔول مرة مت ٕاجناز دراسة لتكو�ن 
، تقgيني، ·ندسني ومسري�ن، متاش4يا )Operateurs(مس4ت�دمني معليني 

  .مع اح�يا_ات الفاRلني �الل الس4نوات القادمة
ويف هذا إالطار سBمت اع�د خريطة þوية ³لتكو�ن، س4تكون مبثابة 

  .لÈس4بة ³لصناRة وملعاهد التكو�ن و³لمدارس و³لامعاتc" دفرت التحمالت"
وف~ خيص املعطيات واملؤرشات املتوفرة حول القطاع، فٕان الوزارة 
̂ٔرقام من طرف املندوبية السامMة ³لتخطيط  جتد صعوبة يف التعامل مع ا

، حMث تدمج 2020.2014املتعلقة حبصيN خمطط ¼رسيع التمنية الصناعية
�رية، مؤٔ̂ رشات القطاع الصناعي مع قطاع املعادن وكذا قطاع هذه ا
  .الصناRة التقليدية

و�u يxÈغي ت�xع ورصد Rىل املدى املتوسط تطور مgاصب شغل 
الصناRة التحويلية، كام هو حمدد ]ى املندوبية السامMة ³لتخطيط يف 

  .حساب الناجت ا]ا�يل اخلام
دى جناح هذا وس4ميكن هذا إالجراء بدون شك، من تقMمي واقعي مل

  .ا�طط وت�ٔثريه يف �لق مgاصب الشغل
ؤ�ود كذ� الت�ٔ¡يد Rىل ٔ�ن املوارد املعبئة من طرف صندوق التمنية 

  :مليار درمه مت ختصيصها 17.3الصناعية واملقدرة ب 

ومgظوم�ه Rىل " بوجو، سرتو�ن" ³لمشاريع إالسرتاتيجية Rىل غرار  -
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 الصعيد الوطين

 قاوالت الصغرية واملتوسطة³لربامج املوþة لت�ٔهيل امل -

 و³لمنظومات الفعاÆ مع مزيانية قطاعية معبئة لهذا الغرض -
وخبصوص املشاريع إالسرتاتيجية اليت مت حتديدها، فٕان عروض ا]مع مل 
يمت حتديدها يف þة معينة cملغرب، حMث ٔ�ن لك العروض ال متزي بني 

c ىل املشاريع ومس4توى ا]معR لتايلc ركزìات اجلهات وRس4بة للك القطاÈل
  .واملنظومات الصناعية

وجتدر إالشارة يف �ٓخر هذا احملور ٔ�ن مMثاق Ôس�ñر اجلديد س4ميكن 
لك þة Rىل 5دة من ت$ين س4ياسة �اصة هبا ]مع املس�مثر�ن، لتمتمي ما تقوم 

  .2020.2014به الوزارة يف ٕاطار خمطط ¼رسيع التمنية الصناعية 
م، الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، تلمك، الس4يد الرئBس احملرت 

ٔ�مه مالحظات، الوزارة خبصوص تقMمي خمطط ال�رسيع الصناعي 
2020.2014.  

لكمة الس4يد وز�ر الصناRة والتارة وÔس�ñر وÔق�صاد الرمقي  .5
  :2013حول اسرتاتيجية املغرب الرمقي 

، ومتاش4يا ع 2013ٔ�ما cلÈس4بة حملور تقMمي اسرتاتيجية املغرب الرمقي 
̂ٔوراش الكربى اليت ìهنجها احلكومة لتحقMق التمنية Ôق�صادية  س4ياسة ا
وÔج�عية لبالدO، واعتبارا لكون ìكgولوجMات املعلومات 5�ٔد الراك&ز 
̂ٔساس4ية ملوا¡بة هذه الس4ياسة وكذا التغلب Rىل الفجوة الرمقية وٕادماج  ا

اسرتاتيجية املغرب الرمقي املغرب يف Ôق�صاد الرمقي، اعمتدت الوزارة 
، واليت اكنت هتدف �ٓنذاك ٕاىل حتقMق Oجت دا�يل �ام صايف يقدر 2013

ٔ�لف مgصب معل ٕاضايف يف ٔ�فق  30مليار درمه و�لق حوايل  27ب 
2013.  

  :وìرìكز هذه Ôسرتاتيجية Rىل ٔ�ربعة حماور ٔ�ساس4ية ويه
ن الولوج واuي هيدف ٕاىل متكني املواطنني م حمور التحول Ôج�عي

  ٕاىل ÔنرتنBت ذي الصبBب العايل و¼شجيع الولوج ٕاىل املبادالت واملعرفة؛
، واuي هيدف حمور اخلدمات العمومMة املوþة ³لمتعاملني مع إالدارة

ٕاىل حتسني شفافMة وحاكمة إالدارة املغربية وكذا املالمئة مع اح�يا_ات 
  لكرتونية؛املرتفقني، من �الل تنفMذ �رOمج طموح ³لحكومة االٕ 

حمور ٕانتاجMة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، واuي هيدف ٕاىل الرفع من 
ٕانتاجMة املقاوÆ الصغرى واملتوسطة واملسامهة يف تطورهيا، من �الل 

  اس4تعاملها لتكgولوجMا املعلومات؛
واuي هيدف ٕاىل تطو�ر الصناRة  حمور صناRة ìكgولوجMات املعلومات،

Rالم واملعرفة، من �الل دمع الفاRلني احملليني وكذ� احمللية لتكgولوجMا االٕ 
  .ل�شكMل ٔ�قطاب ³لمتزي ذات ٕاماكنية Rالية ³لتصد�ر

ف~ خيص تقر�ر ا³لجنة املوضوRاتية املؤق�ة امللكفة cلتحضري ³للسة 
الس4نوية لتقMمي الس4ياسات العمومMة املرتبطة cٕنتاج الرثوة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�عرض 

لسادة املس�شار�ن احملرتمني، بعض املالحظات Rىل حرضاìمك، الس4يدات وا
  : اليت ختص تقMمي اسرتاتيجيات املغرب الرمقي ويه كام ييل

  :c2013لÈس4بة لٕالماكنيات املتا5ة اسرتاتيجية املغرب الرمقي : ٔ�وال
انه مت ختصيص لهذه ) 100املس4توى املادي ص (لقد _اء يف التقر�ر 

مليار درمه، ٕاال ٔ�ن التلكفة املقدرة  Ô19.5سرتاتيجية مxلغ ٕاجاميل قدر ب 
مليار درمه فقط، ومل �كن هناك  5.6لهذه Ôسرتاتيجية 5ددت يف مxلغ 

  .ٔ�ي مxلغ ٕاجاميل خمصص
cلÈس4بة ³لجنة امللكفة cلسهر Rىل تنفMذ �رOمج احلكومة إاللكرتونية 

̂ٔمر يتعلق Hcلس الوطين )102و 101مس4توى هي�ٔة التنفMذ ص ( ، فٕان ا
لوجMات إالRالم وÔق�صاد الرمقي، ولBس ا³لجنة الوطنية لتكgولوجMة لتكgو 

  .املعلومات كام _اء يف التقر�ر
كام ٔ�ن حمور اخلدمات العمومMة املوþة ³لمتعاملني مع إالدارة ٔ�س4ند 
تنفMذه ٕاىل جلنة قطاعية ¼رشف Rىل �رOمج احلكومة إاللكرتونية، مت ٕا5دا�ا 

واملؤسسات العمومMة ومل ¼شمل هذه  Rىل مس4توى القطاRات احلكومMة
  .ا³لجنة واكالت التمنية Ôق�صادية وÔج�عية كام هو مشار ٕاليه يف التقر�ر

و³لت�ٔ¡يد كذ�، فقد مت تنفMذ تدابري موا¡بة cٕرشاك القطاRات احلكومMة 
واملؤسسات الوطنية ولBس فقط من قxل وزارة الصناRة والتارة 

  .يف التقر�روÔق�صاد الرمقي كام _اء 
  :2013حصيN تنفMذ اسرتاتيجية املغرب الرمقي : Õنيا

cلÈس4بة ³لدول املبني يف التقر�ر واuي يضم نتاجئ ٕاجناز املشاريع 
̂ٔول املتعلق cلتحول Ôج�عي    ).104ص (املدر_ة يف احملور ا

فxخصوص إالجراء املتعلق بدمع جتهزي املدرسني ب�þٔزة المكبيوìر 
  %11ط cٕالنرتنBت مازال قMد التنفMذ ومل تتعدى �س4بة ٕاجناز ومعدات الرب

واس4تفاد  2013ٕاىل  2008كام _اء يف التقر�ر، 3ري ٔ�ن الربOمج ام�د من 
 2011ٕاطار ìربوي من þاز 5اسوب مربوط cٕالنرتنBت مع ممت  150000

  .ٕاكجناز %100ٔ�ي ما يفوق 
ج Rىل شلك دمع كام متت مواصN ٕاجناز الÈس�ة الثانية لهذا الربOم

̂ٔطر الرتبوية من  Ôشرتاك الشهري لالنرتنBت، وذ� بغية متكني ا
Ôس4مترار يف Ôس4تفادة من �دمة الربط cالنرتنBت �الل الس4نوات 

�رية ³لربOمجٔ̂   .الثالث ا
 Nات املامثjس4بة لٕالجراء املتعلق بدمع جتهزي الطلبة املهندسني والفÈلc

̂ٔنرتنBت مل تتعد هلم ب�þٔزة المكبيوìر احملم c كام  %22ول ومعدات الربط
 îمج مت حتديدها س4نوOاء يف التقر�ر، 3ري ٔ�ن ٔ�هداف ٕاجناز هذا الرب_

�الل الفرتة املمتدة   %85وقد بلغ معدل إالجناز الس4نوي . ولBس ٕاجامليا
  .2013و  2009ما بني س4نوات 

مويم ٔ�ما ف~ يتعلق cٕالجراء اخلاص بتجهزي مؤسسات التعلمي الع
̂ٔنرتنBت والوسائل م�عددة الوسائط ٕاضافة ٕاىل ìكو�ن  c مبعدات الربط
̂ٔطر الرتبوية وتوفري الوسائل الرمقية هبذه املؤسسات، وكذا املراكز اHمتعية  ا
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ٕالدماج ìكgولوجMا املعلومات واالتصال cٕالضافة ٕاىل احملتوى الرمقي، قد 
ويف هذا الش�ٔن . التقر�ركام _اء يف  %56عرف ت�ٔخرا بلغت �س4بة إالجناز 

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�حMطمك Rلام ٔ�ن حصيN ٕاجناز مxادرة احملتوى الرمقي مل يمت تقMميها ٕاىل 
5د ا^ٓن، وف~ خيص املراكز اHمتعية ٕالدماج ìكgولوجMا املعلومات واالتصال 

 400مركز من ٔ�صل  74، ٔ�ي ما يعادل %5فقد وصلت �س4بة إالجناز 
̂ٔوىل نظرا ³لصعوcت مس4هتدف وقد مت توقMف هذا الرب Oمج يف س�Èه ا

  .التقgية اليت اRرتضته
ٔ�ما ف~ خيص حصيN جتهزي مؤسسات التعلمي العمومMة مبعدات 

من مجموع املؤسسات  ì85%كgولوجMا املعلومات واالتصال فقد بلغت 
  :، ؤ�ذ¡ر مهنا Rىل س$Mل املثال2012املس4هتدفة Rىل 3اية هناية يوليوز 

قاRات م�عددة الوسائط وحبقائب م�عددة مؤسسة جمهزة ب 2838 -
 الوسائط مرتبطة cالنرتنBت؛

 مؤسسة جمهزة حبقائب م�عددة الوسائط مرتبطة cالنرتنBت؛ 6500 -

  .مؤسسة جمهزة mس4بورات تفاRلية وجتهزيات تفاRلية م�حركة 100 -
، فقد متت بلورهتا بناء 2020ٔ�ما cلÈس4بة السرتاتيجية املغرب الرمقي 

ليت قامت هبا وزارة الصناRة التارة وÔس�ñر Ôق�صاد Rىل ا]راسة ا
Rٔ̂ىل ³لحساcت وجلنة مراقxة املالية العامة  الرمقي  وكذا توصيات اHلس ا

  .Hلس النواب
̂ٔساس ٕاىل الرفع من الناجت ا]ا�يل اخلام  c سرتاتيجيةÔ وهتدف هذه

صب شغل ترتاوح مليار درمه وٕا5داث مgا 7.4و  2.3بقمية ترتاوح ما بني 
مgصب شغل دون ا�5ساب نتاجئ قطاع ìرحMل  35000و 15000ما بني 

  .اخلدمات
وميكن تلخيص الت�ٔثري Ôق�صادي وÔج�عي لهذه Ôسرتاتيجية ف~ 

  :ييل

جودة Rالية ³ل�دمات إالدارية املوþة ³لمواطنني واملقاوالت بغية �لق  -
 فرص اق�صادية؛

اخلارجMة عن طريق بMÈة حتتية رمقية ¼سهيل Ôس�ñرات املبارشة  -
 دولية ذات جودة Rالية وحتسني مgاخ إالعامل؛

 حتسني إالنتاجMة وختفMض ملموس ³لتلكفة cلÈس4بة لٕالدارات؛ -

شفافMة Rالية ف~ خيص التدبري العمويم وولوج املواطنني ٕاىل املعلومة،  -
عية ومزاî اج�عية ·مة عن طريق ولوج جMد ٕاىل اخلدمات Ôج�

 ؛...)الصðة، الرتبية،(

ختفMض الفوارق Ôق�صادية وÔج�عية عن طريق ولوج Rادل ٕاىل  -
  .الفرص

  :راك&ز ٔ�ساس4ية 3وìمتحور هذه Ôسرتاتيجية حول 

 التحول الرمقي لالق�صاد الوطين؛ -

 قطب رمقي þوي؛ -

  .ا�متوقع الرمقي ³لمغرب -
ار�ن احملرتمني، تلمك، الس4يد الرئBس احملرتم، الس4يدات والسادة املس�ش

  .2013ٔ�مه مالحظات الوزارة خبصوص تقMمي اسرتاتيجية املغرب الرمقي 
�ري ٕاال ٔ�ن ٔ�تقدم cلشكر اجلزيل ³لس4يد الرئBس ٔ̂ وال Äسعين يف ا
احملرتم والس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني Rىل جمهواداهتم وRىل تفاÙهيم 

دة الرش4يدة ملوالO صاحب وRىل تعاوهنم ملا فMه �ري بالدO ، حتت القMا
  .اجلالÆ املü صاحب اجلالÆ املü محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

Ôس�ñرات ومgاصب الشغل املتعلقة بربامج ومشاريع الطاقات  .6
  ):اRداد وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبjBة(املتددة 

  :املشاريع املنجزة
  املرشوع

  القدرة
  )مMغاواط(

  الغالف املايل
  )مليون درمه(

  مgاصب الشغل
  ٕاطار التطو�ر

  )نوعية الرشاكة(
Ôندماج الصناعي 

  )الÈس4بة املئوية(
µرخي 
  ال�شغيل

احلقل الرحيي لعبد 
  اخلالق الطرÄس

50  226   ----  
ٕانتاج تعاقدي 

(IPP) 
 ----  2000  

احلقل الرحيي 
  )الصو�رة(^ٔموكدول 

60  800   ----  (EPC)   ----  2007  

احلقل الرحيي طنة 
1  

140  2750  

مgصب شغل  20
مس4ت�دم  350مxارش 

مgصب شغل  560ٕاىل 
  3ري مxارش

  ----   ٕانتاج تعاقدي
2009/
2010  

  5600  300  احلقل الرحيي طرفاية
مgصب شغل  30

  مxارش
  2014  ----   ٕانتاج تعاقدي

  800  50.6  احلقل الرحيي ³لحومة
مgصب شغل  20
مgصب  60رش ومxا

  شغل 3ري مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

35% 2014  

  1600  100  احلقل الرحيي ^ٔخفgري
مgصب شغل  20

مgصب  100مxارش و
  شغل 3ري مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

35%  2014  

احلقل الرحيي لفوم 
  الواد

50.6  800  
مgصب شغل  20

مgصب  60مxارش و
  شغل 3ري مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

35%  2014  

احملطة الشمس4ية نور 
  1ورزازات 

160  7000  
مgصب شغل  20

مgصب  2000مxارش و
  شغل 3ري مxارش

  2015 %33  ٕانتاج تعاقدي

  
  2015/2020مشاريع يف طور إالجناز 

القدرة   املرشوع
  )مMغاواط(

الغالف املايل 
  )مليون درمه(

نوعية (ٕاطار التطو�ر   مgاصب الشغل
  )الرشاكة

Ôندماج 
الصناعي 

الÈس4بة (
  )املئوية

µرخي 
  ال�شغيل

احملطة الشمس4ية 
 2نور ورزازات 

  3و

مgصب شغل  200  17000  350
مxارش ومjات مgاصب 

  الشغل 3ري مxارشة

بتداء من ا 35%  (IPP)ٕانتاج تعاقدي 
2017  

احملطة الشمس4ية 
  4نور ورزازات 

Rىل  35%  (IPP)ٕانتاج تعاقدي     3ري حمدد  70
̂ٔقل   ا

ابتداء من 
2017  

نور µفMاللت ونور 
  �ٔطلس

مgصب شغل  20  3600  300
 350مxارش ، 

 560مس4ت�دم ٕاىل 
مgصب شغل 3ري 

  مxارش

(EPC)  35%  ىلR
̂ٔقل   ا

2018  

احملطة الشمس4ية 
  نور مMدلت

Rىل  35%  (IPP)ٕانتاج تعاقدي     دد3ري حم  400
̂ٔقل   ا

ابتداء من 
2017  

احملطة الشمس4ية 
  نور طاطا

Rىل  35%  (IPP)ٕانتاج تعاقدي     3ري حمدد  600- 500
̂ٔقل   ا

ابتداء من 
2018  
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احملطة الشمس4ية 
³لمناطق 
  Ôق�صادية

خواص يف ٕاطار     3ري حمدد  150
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

 ----  2020  

  30% 2016  (IPP)ٕانتاج تعاقدي     2400  150  احلقل الرحيي µزة
احلقل الرحيي 

  2و 1¼سكراد 
 50ما بني   (IPP)ٕانتاج تعاقدي     5400  300

 %70و
2017/
2018  

احلقل الرحيي 
  بو_دور

 50ما بني   (IPP)ٕانتاج تعاقدي     1800  100
  %70و

2020  

احلقل الرحيي 
  2طنة 

 50ما بني   (IPP)ٕانتاج تعاقدي     1800  100
  %70و

2018  

احلقل الرحيي جxل 
  حلديد

 50ما بني   (IPP)ٕانتاج تعاقدي     3600  200
  %70و

2019  

احلقل الرحيي 
  مديلت

 50ما بني   (IPP)ٕانتاج تعاقدي     2700  150
  %70و

2017  

توس4يع احلقل 
الرحيي ¡ودية 

البيضاء 
(Repowring)  

 50ما بني   (IPP)ٕانتاج تعاقدي     1800  100
  %70و

2017  

توس4يع احلقل 
الرحيي ¡ودية 

  البيضاء

 50ما بني   (IPP)ٕانتاج تعاقدي     3300  200
  %70و

2017  

احلقل الرحيي جxل 
�الدي  

مgصب شغل  40  1900  120
مgصب  60مxارش و

  شغل 3ري مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

34%  2016  

توس4يع احلقل 
  الرحيي �ٔخفgري

مgصب شغل  20  1600  ٕاضافMة 100
 100ٕاىل  60مxارش و

مgصب شغل 3ري 
  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

35% 2016  

احلقل الرحيي 
  2الوليدية 

مgصب  15ٕاىل  12  250  18
 20شغل مxارش و

مgصب شغل 3ري 
  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

ات املتعلق cلطاق
  املتددة

53% 2017  

حمطة الضخ عبد 
  املومن

  2020  ----  (IPP)ٕانتاج تعاقدي     2500  350

حمطة 7هرومائية 
  صغرى افليلو

خواص يف ٕاطار     7.5  1.53
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

----  2014  

حمطة 7هرومائية 
صغرى س4يدي 

  سعيد

خواص يف ٕاطار     15  1.98
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

----  2016  

حمطة 7هرومائية 
صغرى س4يدي 

  ادرÄس

خواص يف ٕاطار     61.8  3.15
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

----  2017  

حمطة 7هرومائية 
صغرى احلسن 

  الثاين

خواص يف ٕاطار     83  11.7
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

----  2017  

حمطة 7هرومائية 
  صغرى �ٔسفالو

مgصب شغل  10  150  10
  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

80%  2017  

حمطة 7هرومائية 
صغرى وجلة 

  السلطان

مgصب شغل  10  160  12
  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

80% 2017  

مائية حمطة 7هرو
  صغرى بوتفردة

مgصب شغل مxارش  7  350  12
مgصب شغل 3ري  15و

  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

 65بني   ما
  %70و

2017  

حمطة 7هرومائية 
  1صغرى تيلو¡يت 

مgصب شغل مxارش  7  335  12
مgصب شغل 3ري  15و

  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13-09القانون رمق 

تعلق cلطاقات امل 
  املتددة

 65بني   ما
  %70و

2017  

حمطة 7هرومائية 
  2صغرى تيلو¡يت 

مgصب شغل مxارش  7  405  12
مgصب شغل 3ري  15و

  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

 65بني   ما
  %70و

2017  

حمطة 7هرومائية 
  صغرى cب وندر

مgصب شغل مxارش  7  630  12
مgصب شغل 3ري  15و

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

 65بني   ما
  %70و

2017  

املتعلق cلطاقات   مxارش
  املتددة

  
حمطة 7هرومائية 
  صغرى µجموت

مgصب شغل مxارش  7  420  12
مgصب شغل 3ري  15و

  مxارش

خواص يف ٕاطار 
 13.09القانون رمق 

املتعلق cلطاقات 
  املتددة

 65بني   ما
  %70و

2017  

  

مبناس4بة تقدمي تقر�ر  مة الس4يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبjBةلك .7
اHموRة الوضوRاتية املؤق�ة امللكفة بتحضري اجللسة الس4نوية ملناقشة 

  وتقMمي الس4ياسات العمومMة املرتبطة cلرثوة

   -احملور اخلاص مبخطط الطاقات املتددة  -

  الس4يد الرئBس،
   السادة الوزراء،
  ادة املس�شار�ن،الس4يدات والس

Äسعدين، الس4يد الرئBس، ٔ�ن ٔ�شارك 7عضو من احلكومة يف هذه 
احملطة التارخيية cلÈس4بة Hلس املس�شار�ن وcلطبع cلÈس4بة لبالدO، اليت 

وهو كام ال خيفى . تعمتد تقMمي الس4ياسات العمومMة وفقا ملق�ضيات ا]س4تور
̂ٔنه Äشخص �لك موضوعية، لBس  ̂ٔمهية،  ̂ٔهداف ورش cلغ ا فقط ا

املسطرة لهذه الس4ياسات، ولكن كذ� ٕا¡راهات تزنيلها يف الواقع، ويه 
  .ٕا¡راهات متويلية وسوس4يو اق�صادية

كام ٔ�ذ¡ر الس4يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ين كنت ٔ�ول مشارك يف 
اجللسة اخلتامMة ³لربملان لعرض التقر�ر�ن املتعلقني cلس4ياسات العمومMة 

  .رويةاملرتبطة cلتمنية الق
لقد تعاملت احلكومة �لك ٕاجيابية مع تقMمي الس4ياسات العمومMة، سواء 
من �الل حضور الس4يد رئBس احلكومة ٕاىل اHلس ٔ�و حضور الوزراء 

  .املعنيني cلقطاRات موضوع هذا التقMمي
وÄرسين ٔ�ن ٔ�شارك اليوم يف ٔ�شغال هذه اجللسة العامة ا�صصة 

c مي التقر�ر املتعلقMنتاج الرثوة، ملناقشة وتقcٕ ة املرتبطةMلس4ياسات العموم
يف احملور املتعلق cلطاقات املتددة، واuي R�ٔدته، مشكورة، ا³لجنة 

  .املوضوRاتية احملدثة لهذا الغرض
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�تو_ه cلشكر اخلالص ٕاىل الس4يد رئBس ا³لجنة املوضوRاتية، 

م اuي وللك الس4يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء ا³لجنة Rىل Ôه�
يولونه لقطاع الطاقات املتددة وRىل ما بذلوه من þود مxاركة لبلورة هذا 

  .التقر�ر
ولقد مكن هذا التقر�ر من جرد موضوعي ملنجزات الس4ياسة العمومMة 
 Oمن طرف بالد Æلتايل ٕا�راز اجلهود املبذوcيف جمال الطاقات املتددة، و

 املغريب حيتذى به Rىل املس4توى يف هذا اHال، حMث ٔ�صبح ا�منوذج الطايق
العاملي، وما هذا ٕاال ن�Mة ³لتعاون الفعال بني خمتلف املتد�لني والفاRلني 

  .املعنيني
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ٕان هذه املاكنة اليت اك�س$هتا اململكة املغربية يف املنتظم ا]ويل  Oبعة 
من الرؤية املغربية ³لتمنية املس4تدامة، اليت لBست وليدة اليوم، وٕامنا بدٔ�ت 
بوادرها Rىل عهد الرا5ل املü احلسن الثاين، اuي ٔ�طلق س4ياسة معومMة 
طمو5ة يف جمال بناء السدود ٕالنتاج الطاقة الكهرcئية النظيفة ولرتش4يد 
اس4تعامل املياه، �اصة يف جماالت الفال5ة وÔس4تعامالت املزنلية، وكذا 

̂ٔحواض املائية ̂ٔنظمة إال�كولوجMة يف حميط ا   .احلفاظ Rىل ا
وس4تعمق هذه الرؤية مع _الÆ املü محمد السادس، ل�شمل القطاRات 
̂ٔساس4ية يف Ôق�صاد الوطين، ؤ�صبحت مق�ضيات التمنية املس4تدامة ركنا  ا
من ٔ�راكن الس4ياسات العمومMة cململكة املغربية، كام هو احلال �اصة 

  .cلÈس4بة لقطاRات الطاقة والصناRة والفال5ة والصيد البحري
NفO ىل ٔ�ن هذا التو_ه ينخرط يف التصور ومنR القول الت�ٔ¡يد 

الشمويل جلاللته حول ٕاRادة هيلكة مgظوم�نا الطاقMة Rىل ٔ�ساس موارد 
وميكgنا اليوم ٔ�ن جنزم ب�ٔن اململكة املغربية تتوفر Rىل منوذþا الطايق . م�ددة

اخلاص، املبين Rىل ٔ�ساس مزاîها اجليو ٕاسرتاتيجية، ومواردها الطاقMة 
احمللية، وقدرهتا Rىل تطو�ر مشاريع البMÈة التحتية يف جمال الطاقة ٕانتا_ا 

  .وصناRة وRىل اخلربة املك�س4بة من طرف بناهتا ؤ�بناهئا
�ريتني اليت ٔ̂ ووفقا ³لتعل~ت امللكMة السامMة �الل _لس4يت العمل ا
خصصها _اللته لقطاع الطاقة، متت بلورة تصور معيل �روم تقوية ìمنية 

ات املتددة Rىل نطاق واسع، ليندرج يف الرؤية البعيدة املدى الطاق
لصاحب اجلالÆ املü محمد السادس، نرصه هللا، واuي يعترب تطو�ر 
مصادر الطاقات املتددة احمللية رافعة ٔ�ساس4ية لالق�صاد الوطين، وRامال 
 ·ام ³لتقليص من تبعي�gا الطاقMة ومد�ال لتوفري وسائل ìكgولوجMة مxتكرة

  .وفعاÆ ³لمواطن املغريب لتدبري ٔ�فضل حلاجMاته الطاقMة
ولقد تناولت ا³لجنة حبرفMة ومهنجية خمتلف إالشاكليات املرتبطة 
cٕالسرتاتيجية الطاقMة الوطنية وكذا بربامج ومشاريع الطاقات املتددة 
والناRة الطاقMة mشلك مشويل، واعمتدت معايري �اصة لتقMمي لك �رOمج 

  .Rىل 5دة
وس�5ٔاول ٕاجامل املالحظات حول التقر�ر املتعلق مبحور الطاقات 

  :املتددة والناRة الطاقMة ف~ ييل
  حرضات الس4يدات والسادة،

  حمور إالسرتاتيجية الطاقMة الوطنية: ٔ�وال
ٔ�شار التقر�ر لٕالسرتاتيجية الطاقMة الوطنية، اليت تندرج يف ٕاطار 

ه _الÆ املü محمد السادس، نرصه املنظور الشمويل واملندمج اuي دRا ٕالي
هللا، لتحقMق التمنية املس4تدامة، ٕاىل بناء cقة طاقMة م�نوRة وم�وازنة  حتتل 
فهيا الطاقات املتددة  والناRة الطاقMة ماكنة ٔ�ساس4ية، cٕالضافة ٕاىل �رامج 

  .وخمططات العمل املتعلقة هبام Rىل املدى القريب واملتوسط والبعيد
اليت  �2009ر ٕاىل إالسرتاتيجية الطاقMة الوطنية لس4نة لقد ٔ�شار التقر 
من القدرة الكهرcئية من مصادر م�ددة، وجيب  %42هتدف ٕاىل ٕا�شاء 

�ذ بعني Ôعتبار يف هذا التقر�ر ترصحي صاحب اجلالÆ املü محمد ٔ̂ ا
̂ٔطراف ³لمناخ املنعقد ببارÄس،  21السادس، نرصه هللا، يف ا]ورة  ملؤمتر ا

من  %52ٕاىل  2020يف ٔ�فق  %42الطاقات املتددة من  �رفع حصة
، وهو ما س4ميكن اململكة 2030القدرة الكهرcئية املÈش�ٔة يف ٔ�فق س4نة 

̂ٔوىل يف µرخيها، من التوفر Rىل cقة 7هرcئية ìمتزي بتفوق  املغربية و³لمرة ا
̂ٔحفورية   .الطاقات املتددة Rىل املصادر ا

مMغاواط ما  10.100رة ٕاضافMة تناهز ويف هذا إالطار، سBمت تطو�ر قد
من  4200مMغاواط من ٔ�صل مشيس و 4560، مهنا 2030- 2016بني 

من ٔ�صل 7هرومايئ، وس��طلب �رامج  1330ٔ�صل رحيي، cٕالضافة ٕاىل 
مليار درمه يف ٔ�فق  32الطاقات املتددة اس�ñرا ٕاجامليا يقدر حبوايل 

2030.  
د مت الرتوجي ³لرؤية املغربية ويف هذا الباب، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه ق

اجلديدة يف جمال الطاقات املتددة ]ى خمتلف الرشاكء واملؤسسات 
ا]ولية وكذ� يف احملافل ا]ولية الكربى، حMث ٔ�بدى العديد من الفاRلني 
ا]وليني اه�·م البالغ cلفرص Ôس�ñرية اليت مينحها ا�منوذج الطايق 

  .املغريب
 موا¡بة الرفع املتدرج ³لطاقات املتددة cٕجناز ولٕالشارة كذ� سBمت

. قدرات 7هرcئية مرنة، ملواþة التذبذب اuي تعرف به الطاقات املتددة
وقد مت يف هذا إالطار ٕاعطاء Ôنطالقة خلارطة الطريق لتطو�ر الغاز 

مMغاواط  4800الطبيعي املسال واuي يتضمن ٕاجناز قدرة ٕاضافMة تصل ٕاىل 
  .2030يف ٔ�فق 

ٔ�ما خبصوص الناRة الطاقMة اليت تعترب بدورها ركزية هامة من راك&ز 
إالسرتاتيجية الطاقMة الوطنية، مفنذ انطالقهتا مت تفعيل بعض التدابري 
والربامج والقوانني، اليت مكgت من حتقMق اق�صاد يف  الطاقة، اليت جيب 

  .لٔ�ن ìرىق ٕاىل مس4توى إالماكOت الكربى املتوفرة يف هذا اHا
ويف ظل النتاجئ املشجعة اليت حققت Rىل املس4توى الوطين واخلربة 
احمللية اليت مت تطو�رها يف جمال الناRة الطاقMة، فقد اخنرط املغرب يف 
ٕاطار منوذ_ه الطايق يف ¼رسيع وترية إالجراءات املت�ذة يف جمال الناRة 

يف فربا�ر الطاقMة، حMث ٔ�طلقت وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبjBة 
، احلوار الوطين حول الناRة الطاقMة، cٕرشاك مجيع القطاRات 2013

الوزارية والفاRلني املعنيني وبتÈس4يق مع الواكÆ الوطنية لتمنية الطاقات 
املتددة والناRة الطاقMة، وقد توج هذا الورش ببلورة �رامج قطاعية يف 

̂ٔساس قطاRات ال  c ة، ¼س4هتدفMة الطاقRة جمال الناRنقل والبناء والزرا
وإالOرة العمومMة، cعتبارها قطاRات ذات ٕاماكOت ·مة من حMث 
Ôس4هتالك ا�هنايئ ³لطاقة، والهدف هو حتقMق اق�صاد يف الطاقة يصل ٕاىل 

  .2030يف ٔ�فق  %20و 2020يف ٔ�فق  5%
̂ٔوىل لهذه إالسرتاتيجية  يف ٕاطار عقد �رOمج ما  وسBمت تفعيل املرN5 ا

بني ا]وÆ وواكì Æمنية الطاقات املتددة  2020و 2017 بني سÈيت
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والناRة الطاقMة، وسBمت إالRالن عن إالسرتاتيجية الوطنية ³لناRة الطاقMة 
واuي  2016�الل يوم الناRة الطاقMة اuي س4يقام يف شهر ٔ�كتو�ر 

  .تنظمه الوزارة mرشاكة مع فMدرالية الطاقة
  حرضات الس4يدات والسادة،

  إالطار ال�رشيعي واملؤسسايت: Õنيا
تطرق التقر�ر ٕاىل إالطار املؤسسايت اuي اعمتده املغرب من ٔ�_ل 
ت�ٔمني تنفMذ إالسرتاتيجية السالفة اu¡ر من �الل ٕا5داث هيالك ٕادارية 
حتت وصاية وزارتنا، cٕالضافة ٕاىل اع�د ìرسانة قانونية وتنظميية _ديدة 

  .اتيجية�ٓلية قصد حتقMق ٔ�هداف هذه إالسرت 
̂ٔمهية اليت  يف هذا إالطار، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن Rىل ا
ٔ�ولوها ³لانب ال�رشيعي واملؤسسايت، حMث عرف قطاع الطاقات املتددة 
̂ٔساس  c ريمì ة من إالصال5ات الهامة واليتRرية مجمو�ٔ̂ يف الس4نوات ا

ش4بكة ٕاىل حتفزي Ôس�ñر اخلاص يف هذا اHال، وذ� Rرب ف�ح ال 
الكهرcئية ذات اجلهد املتوسط واملنخفض وكذا الرفع من سقف إالنتاج 

  .اuايت، و�لق الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرcء
ويف هذا الصدد، البد ³لتقر�ر ٔ�ن Äشري كذ� ب�ٔنه تفعيال ³لتوجهيات 
امللكMة السامMة الرامMة ٕاىل ٕاصالح إالطار املؤسسايت ³لطاقات املتددة 

�سام ٔ�كرب �تلف املتد�لني، فقد متت مراجعة إالطار القانوين لتحقMق ا
املنظم الخ�صاصات الواكÆ املغربية ³لطاقة الشمس4ية والواكÆ الوطنية لتمنية 
الطاقات املتددة والناRة الطاقMة واملك�ب الوطين ³لكهرcء واملاء الصاحل 

  :³لرشب، حMث صادق الربملان مبلس4يه Rىل

احملدث  57.09املغري واملمتم ³لقانون رمق  37.16مق مرشوع قانون ر -
 ³لواكÆ املغربية ³لطاقة الشمس4ية؛

املغري واملمتم ³لفصل الثاين ³لظهري الرشيف  38.16مرشوع قانون رمق  -
 القايض 5cٕداث املك�ب الوطين ³لكهرcء؛ 1.63.226

املتعلق  16.09ويقيض بتغيري القانون رمق  39.16مرشوع قانون رمق  -
cةMة الطاقRالوطنية لتمنية الطاقات املتددة والنا Æلواك. 

ؤ�غتمن الفرصة جمددا لتقدمي الشكر اجلزيل ³لسادة املس�شار�ن Rىل 
  .تفاRلهم مع هذا إالصالح الكxري وRىل ٕاسهاماهتم يف هذا الش�ٔن

  حرضات الس4يدات والسادة،

  إالجنازات احملققة يف ٕاطار إالسرتاتيجية الطاقMة: Õلثا
شار التقر�ر كذ� ٕاىل التقدم احلاصل يف مشاريع الطاقات املتددة �ٔ 

  .والناRة الطاقMة وفق الربجمة احملددة يف إالسرتاتيجية الطاقMة
ٕان اململكة املغربية، ونظرا ملا ميث
 تنويع مصادر الطاقة من رضورة 
قصوى، cعتبارها بÅا مس4توردا ³لطاقة، تعمتد يف ٕاطار إالسرتاتيجية 

اقMة الوطنية، Rىل cقة 7هرcئية م�نوRة وم6ىل، واقعية ومف�و5ة Rىل الط

  :مجيع مصادر الطاقة املتا5ة �اصة مهنا املتددة وذ� Rرب

 970ٕاجناز قدرة 7هرcئية مÈشاة من مصادر م�ددة تناهز  -
 ؛)مMغاواط رحيي 787مMغاواط مشيس و 180(مMغاواط

، بقدرة "1وارزازاتنور "الرشوع يف اس4تغالل ٔ�ول حمطة مشس4ية،  -
، ويه ا^ٔكرب من نوعها يف ٔ�فريقMا، ومت 2016مMغاواط س4نة  160

تدشBهنا من طرف صاحب اجلالÆ املü محمد السادس نرصه هللا يف 
 ؛2016فربا�ر  4

اخ�يار مجموRة من الرشاكت اليت س��وىل تطو�ر واس4تغالل املرشوع  -
، cس�ñر 2020ق مMغاواط يف ٔ�ف 850املندمج ³لطاقة الرحيية بقدرة 

مليار درمه، وتقود هذه اHموRة الرشكة املغربية  12ٕاجاميل يناهز 
ٕاىل _انب الرشكة إاليطالية ) O )NAREVA Holdingريفا هو]�ن

"ENEL"  ̂ٔملانية  ؛"Siemens"والرشكة ا

، عن �ارطة الطريق لتمنية الطاقة 2014نونرب  4إالRالن يف  -
لها يف ٕانتاج الكهرcء والس4~ الشمس4ية الف�وضوئية بتطو�ر اس4تعام

 .بقطاع السكىن واخلدمايت

  حرضات الس4يدات والسادة،
لقد c�ٔن التقر�ر كذ� عن مصاحxة تفعيل إالسرتاتيجية الطاقMة 
الوطنية بتعز�ز و¼شجيع التكو�ن والبحث العلمي يف جمال الطاقات املتددة 

  .والناRة الطاقMة
الطاقة الشمس4ية والطاقات يف هذا الصدد، سامه معهد البحث يف 

اجلديدة يف ا�متويل املبارش ملشاريع البحث والتطو�ر، حMث وصل Rدد 
مرشوع حبث اس4تفاد مgه  39املشاريع اليت مت ٕاطالقها مgذ ت�ٔسBسه ٕاىل 

كام قام املعهد cٕجناز مر¡ب ³لتكgولوجMا اخلرضاء مبدينة �ن . cحث 541
فوسفاط، واuي Äشلك ٔ�رضية جر�ر mرشاكة مع مجموRة املك�ب الرشيف ³ل

و�الل . ³لتارب والبحث والتكو�ن، مما س4ميكن من �لق ٔ�قطاب لالبتاكر
اج�ع اHلس إالداري التاسع ³لمعهد، مقنا cملصادقة Rىل �رOمج متويل 
املعهد ³لعرش س4نوات املقNx، اعتبارا Å³ور اuي جيب ٔ�ن يضطلع به Rىل 

  .لتðدîت اخلاصة ببالدOمس4توى البحث التطبيقي املس4تجيب ³ 
من طرف الواكCluster Solaire " Æ"كام مت ٕا5داث التجمع الشميس

املغربية ³لطاقة الشمس4ية اuي يضم فاRيل صناRة الطاقة الشمس4ية، من 
  .ٔ�_ل ¼سهيل تطو�ر القطاع الصناعي يف جمال الطاقة الشمس4ية

قMة، مت ول�شجيع التكو�ن يف جمال الطاقات املتددة والناRة الطا
ٕا5داث معهد التكو�ن يف ·ن الطاقات املتددة والناRة الطاقMة مبدينة 
و_دة، كام مت ٕاعطاء انطالقة ٔ�شغال ٕاجناز معهد Õين مبدينة طنة Rىل ٔ�ن 

  .يمت ٕا�شاء معهد Õلث مبدينة وارزازات
كام هيدف املغرب كذ� من �الل �رOمج الطاقة الشمس4ية والطاقة 
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Mىل حتقR ،دة صناعية وطنية الرحييةRق اندماج صناعي تدرجيي، لتطو�ر قا
من  %32قادة Rىل دمع مشاريع الطاقة املتددة، حMث مت بلوغ معدل 

، ومن املنتظر ٔ�ن يبلغ "1نور وارزازات"Ôندماج الصناعي cلÈس4بة حملطة 
، بB¾ يف الطاقة الرحيية من املنتظر ٔ�ن 3و c2لÈس4بة لنور  35هذا املعدل 

وف~ يتعلق cلطاقة الرحيية، فقد قامت مجموRة . %70و  % 55بني  يبلغ ما
̂ٔملانية cس�ñر " س4ميÈس" مليون ٔ�ورو من ٔ�_ل ٕا5داث و5دة  100ا

  .صناعية حملية، لصناRة ٔ�ذرع �ٓليات الطاقة الرحيية
  حرضات الس4يدات والسادة،

ويف اخلتام ، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�_دد الشكر للك ٔ�عضاء ا³لجنة Rىل اHهود 
xري والقمي، اuي سامه بدون شك يف ¼شخيص الس4ياسة العمومMة يف الك 

جمال الس4ياسة العمومMة يف جمال الطاقات املتددة والناRة الطاقMة واuي 
̂ٔوراش يف هذا  ٔ�لقى الضوء mشلك شامل Rىل خمتلف إالصال5ات وا

  .القطاع
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي  ،ديلكمة الس4يد حلسن ا]او  .8
̂ٔطر يف اجللسة الس4نوية ملناقشة وتقMمي الس4ياسات العمومMة  وìكو�ن ا

  مبلس املس�شار�ن
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

ٔ�عضاء اHموRة املوضوRاتية امللكفة بتحضري اجللسة الس4نوية ملناقشة وتقMمي 
  الس4ياسات العمومMة،

̂ٔطر كام تعل مون، يقدم قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي وìكو�ن ا
دورا حمورî يف تفعيل الس4ياسات العمومMة املرتبطة �cططات 
إالسرتاتيجية الكربى، وÄسامه بذ� يف ٕانتاج الرثوة من �الل جماالت 

  :التد�ل التالية

 ìكو�ن وت�ٔهيل الرٔ�سامل ال$رشي؛ :ٔ�وال -

 لعلمي وÔبتاكر؛تطو�ر ودمع البحث ا :Õنيا -

 .تعز�ز التعاون والرشاكة وطنيا ودوليا :Õلثا -

وٕال�راز هذا ا]ور، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قدم لمك، بداية، ما مت ٕاجنازه �الل 
�رية cلÈس4بة للك جمال، قxل التطرق ملسامهة القطاع يف ٔ̂ الس4نوات ا

: تاليةتفعيل الس4ياسات العمومMة املرتبطة �cططات إالسرتاتيجية الكربى ال 
̂ٔزرق وخمطط املغرب الرمقي وخطط  ̂ٔخرض وا�طط ا خمطط املغرب ا

  .ال�رسيع الصناعي وخطط الطاقات املتددة
فعىل مس4توى ìكو�ن وت�ٔهيل الرٔ�سامل ال$رشي، حققت مgظومة 
�رية، حMث انتقلت �س4بة ٔ̂ التعلمي العايل ٕاجنازات ·مة �الل الس4نوات ا

 18.9من ) س4نة 23-³19لفjة العمرية  cلÈس4بة(ا�متدرس cلتعلمي العايل 
، ويه �س4بة تفوق املعدل املسل يف 2016س4نة  31.3ٕاىل  2012س4نة 

، حسب )%32(وتقرتب من املعدل العاملي ) %28.1(ا]ول العربية 
  .2014لس4نة ) اليو�سكو(ٕاحصائيات املنظمة العاملية ³لرتبية والعلوم والثقافة 

من بBهنم ( 826114يل ³لطلبة ويف نفس الس4ياق، بلغ العدد إالجام
، بذ� �س4بة تطور وصلت �2016رمس س4نة ) cلتعلمي العايل اخلاص 5%

 102029، والعدد إالجاميل ³لخرجيني 2012مقارنة مع س4نة  %63+ٕاىل 
�الل نفس الفرتة %43+�زîدة تقدر ب .  

Rٔ̂داد الطلبة، اخنرطت الوزارة، يف  وملوا¡بة هذا الزتايد املضطرد 
يف Rدة ٔ�وراش، مكgهتا من  2013/2016يل خمطط معلها ³لفرتة ٕاطار تزن 

  :حتقMق ìراكامت ٕاجيابية من ٔ��رزها

مقعدا _ديدا  144406توس4يع الطاقات Ôس�Mعابية 5cٕداث و�رجمة  -
،  2016مقعد �الل س4نة  513171( 2016و 2012ما بني سÈيت 

 ؛)2012مقعد �الل س4نة  368765مقابل 

مؤسسات _ديدة  7ن �الل ٕا5داث تطو�ر بMÈات Ôس4تقxال م -
لكية العلوم الرشعية cلسامرة، لكية العلوم والتقgيات cحلس4مية، (

املدرسة العليا ³لتكgولوجMا ب$ين مالل، املدرسة العليا ³لتكgولوجMا 
العيون، املدرسة العليا ³لتكgولوجMا خgيفرة، املعهد العايل لعلوم الصðة 

Ôسطات ولكية العلوم القانونية وmج�عية ب�ٓيت ملولÔق�صادية و (
 8وٕا5داث لكيتني ³لطب والصيدÆ �لك من ٔ�اكد�ر وطنة و�رجمة بناء 

لكية الطب والصيدÆ ب$ين مالل، املدرسة العليا (مؤسسات ٔ�خرى 
³لتكgولوجMا بقلعة الرساغنة، املدرسة الوطنية ³لتارة وال�س4يري 

�N، املعهد العايل ³لعلوم c]ا�N، املدرسة العليا ³لتكgولوجMا c]ا
̂ٔمgية mسطات، املعهد العايل لعلوم الرîضة mسطات، معهد القانون  ا

 ؛)والعلوم الرشعية بتارودانت، واللكية املتعددة التخصصات بتاوOت

ٕا5داث _امعات ومؤسسات �متزي يف ٕاطار الرشاكة مع هيئات وطنية  -
�اكمN ومؤسسات ٔ�اكدميية دولية رائدة، Rىل شلك مشاريع م 

̂ٔمر جبامعة محمد السادس م�عددة  ملؤسسات 3ري رحبية، ويتعلق ا
التقgيات ب$gجر�ر، و_امعة محمد السادس لعلوم الصðة ا]ار البيضاء، 
̂ٔورو  واجلامعة ا]ولية الزاهراوي لعلوم الصðة الرcط، واجلامعة ا
م�وسطية بفاس، واملدرسة املركزية ا]ار البيضاء، واملعهد الوطين 

علوم التطبيقMة ٔ�ورو م�وسطي بفاس واملعهد املتوسطي ³لوجس�Mك ³ل
 والنقل بتطوان؛

ٕاRادة هيلكة مgظومة التعلمي العايل يف اجتاه جتميع مكوOهتا، وذ�  -
هبدف ìرش4يد اس4تعامل املوارد ال$رشية واملادية املتا5ة وتوفري الك�ل 

̂ٔساتذة الباح6ني وبMÈات الب حث احلر_ة الرضورية Rىل مس4توى ا
العلمي، حMث مت يف هذا الصدد دمج _امعة احلسن الثاين احملمدية 
و_امعة احلسن الثاين Rني الشق يف _امعة  وا5دة حتت امس _امعة 
احلسن الثاين ا]ار البيضاء، ونفس اليشء cلÈس4بة جلامعيت الرcط 
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حMث مت جتميع _امعة محمد اخلامس ٔ�كدال و_امعة محمد اخلامس 
 .وا5دة يه _امعة محمد اخلامس الرcط السوÄيس يف _امعة

Rىل مرشوRني  2016يونيو  30كام صادق اHلس احلكويم املنعقد يف 
 11مدرسة بوليتكgيك، موزRة Rىل  15يتعلقني Rىل التوايل 5cٕداث 

_امعة عن طريق دمج مدارس Rليا ³لتكgولوجMا ولكيات العلوم 
ٔ�و عن طريق حتول والتقgيات واملدارس الوطنية ³لعلوم التطبيقMة 

ٕا5دى هذه املؤسسات ٕاىل املدرسة املزمع ٕا5دا�ا، وجتميع لكيات 
̂ٔس4نان يف لكيات ³لطب وRلوم الصðة   .الطب والصيدÆ وليات طب ا

ويف نفس الس4ياق، تنكب املدارس العليا ³لمهندسني �لك من الرcط 
وا]ار البيضاء Rىل مرشوع ٕا5داث قطبني ìكgولوجMني _امعيني 

د السادس ³لتكgولوجMا c]ار البيضاء وقطب احلسن الثاين قطب محم(
  ؛)³لتكgولوجMا cلرcط

مgصب مايل  2700حتسني الت�ٔطري البيداغوh من �الل ٕا5داث  -
مgصب ³لموظفني 5اميل ا]كتوراه مبختلف  1830_ديد وحتول 

مgصب لفائدة  900وختصيص  2012القطاRات الوزارية مgذ 
 ü ا]كتوراه؛املتعاقد�ن املسلني mس

ٕاجراء تقMمي شامل لتكوينات التعلمي العايل العمويم ، مشل مضامني  -
التكو�ن ٕاىل _انب تدبري وتنظمي الو5دات واملسا�، وقد ٔ�سفرت 
هذه العملية عن مراجعة دفاìر الضوابط البيداغوجMة الوطنية 
واملصادقة Rلهيا وكذا ٕاRداد مضامني اجلذوع الوطنية املشرتكة cلÈس4بة 
̂ٔساس4ية وإال_ازة يف العلوم والتقgيات ودبلوم  لٕال_ازة يف ا]راسات ا

كام مت جتديد اع�د وتفعيل ما �زيد . املدارس الوطنية ³لتارة وال�س4يري
مسلاك ممهننا يف خمتلف احلقول  %57مسلاك، من بBهنا 2000عن 

 املعرفMة، Rىل ضوء الضوابط البيداغوجMة اجلديدة؛

̂ٔس4نان من �الل اع�د ٕاصالح التكوينات الط  - بية والصيدلية وطب ا
هندسة بيداغوجMة �اصة �لك دبلوم، ت�ىش مع الرؤية العامة 

وقد مت يف هذا الصدد ٕاRداد . ٕالصالح التعلمي العايل واملعايري ا]ولية
دفاìر الضوابط البيداغوجMة الوطنية ومشاريع املضامني الوطنية 

دقة Rلهيا وكذا اع�د ؤ�جرٔ�ة ³لتكوينات اخلاصة �لك دبلوم واملصا
 ؛2016التكوينات �رمس س4نة 

حتسني اخلدمات Ôج�عية لفائدة الطلبة من �الل الزîدة يف قمية  -
لفائدة طلبة سü إال_ازة ) درهن شهرî 200( %50املنðة ب 

لفائدة طلبة سليك املاسرت ) درمه شهرî 300( %60وبقمية 
Mدد املس4تفR ث انتقل هذا العدد وا]كتوراه والرفع منMد�ن مهنا، ح

، 2016ممنوح س4نة  315318ٕاىل  2012ممنوح س4نة  182500من 
 718مقابل  2016مليار درمه �رمس س4نة  22حMث وصلت ٕاىل 

 .2012مليون درمه �رمس س4نة 

̂ٔحMاء  c د�ن من إاليواءMدد الطلية املس4تفR ويف نفس الس4ياق، انتقل
، ٔ�ي �زîدة 2016س4نة  58800ٕاىل  2012س4نة  33700اجلامعية من 

كام مت توس4يع الطاقة إاليوائية من �الل بناء ثالثة ٔ�حMاء . %35قدرها 
 3830فاس، ساÄس وبين مالل ومكgاس بطاقة ٕايوائية تصل ٕاىل (_امعية 

، 2016، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ربعة ٔ�حMاء يف طور البناء سBمت تدشBهنا هناية )رس�را
) رس�را 7880ٕايوائية قدرها  ٔ�اكد�ر وتطوان والناضور و�ٓسفي بطاقة(

القgيطرة وµزة واجلديدة بطاقة ( 2017وثالثة ٔ�حMاء سBمت تدشBهنا س4نة 
  ).رس�را 4800ٕايوائية تصل ٕاىل 

مطامع _امعية بفاس وساÄس  6ٔ�ما ف~ خيص إالطعام، فقد مت بناء 
واجلديدة والناضور و�ٓسفي وتطوان وسطات والرفع من املعدل الس4نوي 

الغذائية املس4هتلكة من طرف الطلبة ٕاىل مليون وجxة يف لعدد الوجxات 
  .الس4نة

ويف ٕاطار تعممي النظام اخلاص cلتغطية الصحية Rىل الطلبة، فقد مت 
ٕاعطاء Ôنطالقة الرمسية لنظام الت�ٔمني إالجxاري عن املرض ³لطلبة بتارخي 

  .مليون درمه 210، مبزيانية تقدر ب 2016ينا�ر  13
الس4ياسات العمومMة املرتبطة �cططات  وبغية موا¡بة تفعيل

إالسرتاتيجية الكربى، Äسامه قطاع التعلمي العايل يف حتديد احلاجMات المكية 
والنوعية من املوارد ال$رشية الرضورية، واع�د املسا� وٕاجناز التكوينات 
املطلوبة، كام Äسهر Rىل تنويع عرض التكو�ن و·ن�Èه وجتويده ومالءم�ه مع 

هذه ا�ططات Rرب ٕا5داث مسا� ³لتكو�ن مxتكرة ¼س4تجيب  5اجMات
لتطور املهن وم�طلبات سوق الشغل وٕاجناز مجموRة من املبادرات الربامج 
التكويMÈة الهادفة ٕاىل توفري املوارد ال$رشية املؤهN، لعل �ٓخرها الربOمج 

من 5اميل  25000اuي مت ٕاطالقه مؤخرا والرايم ٕاىل اس4تكامل ت�ٔهيل 
  ازة من ٔ�_ل احلصول Rىل شهادة الكفاءة املهنيةإال_

ٔ�ما Rىل مس4توى البحث العلمي وÔبتاكر، فقد حققت املنظومة قفزة 
  :نوعية من ٔ��رز سامهتا

 2012ما بني  %82تطور إالنتاج العلمي cملغرب بÈس4بة تصل ٕاىل  -
 ؛")SCOPUS"حسب قاRدة البياOت ( 2016و

يف تصنيف املؤرش العاملي  ³78لرتبة  1014تبوؤ املغرب �الل س4نة  -
 92بB¾ اكن حيتل الرتبة ) Innovation Index Global(لالبتاكر 
 ؛2012يف س4نة 

�رتاع املسN ]ى املك�ب املغريب ³لملكMة  -Ô دد �راءاتR زايدì
الصناعية والتارية من قxل اجلامعات ومراكز البحث العلمية بÈس4بة 

 ؛2012مقارنة مع س4نة  2016س4نة  375%

تبوؤ Rدد من اجلامعات املغربية مراتب مرشفة يف مؤرشات اHاالت  -
 العلمية ا]ولية؛
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ومواصN لهذه Ôجنازات، انص$ت جمهودات الوزارة يف هذا اHال 
  :احليوي Rىل تنويع وتعز�ز مصادر متويل البحث العلمي من �الل

مليون درهام �رمس  300ٕاطالق طلب عروض مببلغ ٕاجاميل يناهز  -
̂ٔولوية، مبا  2013س4نة  �متويل مشاريع ؤ��شطة البحث يف املياد�ن ا

فهيا تü املرتبطة �cططات إالسرتاتيجية الكربى، وعرف طلب 
دوÆ ٔ�جgبية، ؤ�سفرت  17مرشوRا ومشاركة  396العروض ٕايداع 

 45، مهنا 2015مرشوRا �رمس س4نة  101النتاجئ ا�هنائية عن متويل 
̂ٔسايس و  8مرشوRا يف البحث التمنوي و 48مرشوRا يف البحث ا

مرشوRا  118كام مت انتقاء . مشاريع يف البحث التكgولوh وÔبتاكر
وÔح�فاظ هبا ³لمتويل يف 5اÆ ما ٕاذا توفرت املوارد املالية لهذا 

 الغرض؛

 :تعبئة موارد _ديدة يف ٕاطار الرشاكة القطاعية مهت -

 ٕاطار الرشاكة مع التمنية يف -مليون درهام �متويل مشاريع البحث 90 •
مجموRة الك�ب الرشيف ³لفوسفاط وإالRالن عن طلب عروض يف 

مرشوRا  272اuي ٔ�سفر عن اقرتاح  2015هذا الش�ٔن �رمس س4نة 
مرشوRا  78ٔ�وليا من طرف اجلامعات ومؤسسات البحث وانتقاء 

 من بBهنا؛

التمنية يف ٕاطار  -ماليني درهام �متويل مشاريع البحث 10+10 •
وزارة التجهزي والنقل وا³لوجس�Mك وإالRالن عن طلب  الرشاكة مع

 ؛2015عروض يف هذا الش�ٔن �رمس س4نة 

التمنية يف ٕاطار  -مليون درهام �متويل مشاريع البحث 100+100 •
 الرشاكة مع وزارة الفال5ة والصيد البحري؛

التمنية يف ٕاطار  -مليون درهام �متويل مشاريع البحث 30+30 •
 ،الرشاكة مع مجموRة مgامج

التمنية يف ٕاطار  -مليون درهام �متويل مشاريع البحث 30+30 •
 .الرشاكة مع مؤسسة لال سلمى ³لوقاية وRالج الرسطان

ويف ٕاطار املسامهة يف تفعيل الس4ياسات العمومMة املرتبطة �cططات 
إالسرتاتيجية السالفة اu¡ر، معلت الوزارة Rىل تضمني ٔ�ولوîت البحث 

̂ٔولوîت الوطنية ³لبحث العلمي وكذا املرتبطة هبذه ا�طط ات مضن ا
ٕا5داث وجتهزي مراكز م�خصصة ³لبحث ودمع بMÈات وش4باكت البحث اليت 
هتمت مباالت البحث الفال� والزراعي وا�هتيئة اHالية والبjBة والطاقات 
املتددة والناRة الطاقMة واحلفاظ Rىل املوارد الطبيعية وìكgولوجMات 

ال وصناRة الس4يارات والطا&رات وإاللكرتونيك والصناRة إالRالم واالتص
  ...الغذائية

كام قامت الوزارة بوضع �رامج ³لمتويل مكgت من دمع مشاريع البحث، 

مبا فهيا تü املرتبطة بتفعيل ا�ططات إالسرتاتيجية، نذ¡ر من بBهنا Rىل 
  :س$Mل املثال ال احلرص

حليوية وRمل الوراثة النباتية مرشوRا يف مMاد�ن التكgولوجMا ا 20متويل  -
مرشوRا يف مMدان  24مشاريع يف مMاد�ن التكgولوجMات املتقدمة و 8و

الطاقة والناRة الطاقMة يف ٕاطار �رOمج متويل البحث يف املياد�ن 
̂ٔولوية لس4نة   ؛2013ذات ا

مشاريع تعىن بتخصBب الرتبة واملاء والتكgولوجMا احليوية  10متويل  -
يف ٕاطار �رOمج دمع البحث التمنوي mرشاكة مع ، �2016رمس س4نة 

 مجموRة املك�ب الرشيف ³لفوسفاط؛

مرشوRا هتم جمال الفال5ة يف ٕاطار التعاون العلمي  21متويل  -
مرشوRا مموال �الل  67والتكgولوh بني املغرب وفر�سا، من ٔ�صل 

 ؛2017و 2014الفرتة املمتدة ما بني 

والصناRات الغذائية والبيو مرشوRا هتم جمال الفال5ة  21متويل  -
مشاريع يف مMدان الطاقة والناRة الطاقMة يف ٕاطار  ì7كgولوجMا و

̂ٔوروبية؛  الربOمج إالطار السابع ³لجنة ا

̂ٔورو  20متويل  - مرشوRا يف اHال الفال� يف ٕاطار املرشوع ا
مشاريع يف جمال الطاقة واملاء والبjBة يف  8و  ARIMNETم�وسطي 

̂ٔوروم�وسطي ٕاطار املرشوع   ؛EARNETMEDا

مشاريع ³لبحث يف مMدان الطاقة خبصوص طلبات العروض  4متويل  -
̂ٔوىل املتعل ̂ٔوريب ا  ."2020ٔ�فق "قة cلربOمج ا

ويف س4ياق املسامهة يف تفعيل ا�طط الرمقي، بذلت الوزارة جمهودات 
 ·مة وم�واصN يف جمال تعممي التكgولوجMات احلديثة Rىل مؤسسات التعلمي

̂ٔحMاء اجلامعية ببMÈة حتتية لش4بكة ÔنرتنBت  العايل وجتهزي املؤسسات وا
املتنقل ومتكني الطلبة من اق�ناء حواسBب موصوc ÆالنرتنBت ب�ٔمثنة مدمعة، 

  :وذ� من �الل اع�د مجN من الربامج واملشاريع من ٔ�مهها

 120وهو �رOمج خصص لع 3الف مايل قدره : �E-SUPرOمج  -
̂ٔساتذة الباح6ني بربامج مليون در  هام ، وهيدف ٕاىل ìزويد الطلبة وا

معلوماتية عرصية و¼سهيل احلصول Rىل اخلدمات واملوارد الرمقية 
 دا�ليا و�ارجMا و¼شجيع البحث العلمي وÔبتاكر؛

اليت ¼سامه يف ربط " MARWAN"الش4بكة املعلوماتية مروان  -
ة العلمية والتقgية املؤسسات اجلامعية cالنرتنBت هبدف �رش امللوم

̂ٔوروبية و¼س4تفMد 5اليا من �دمات هذه . والربط cلش4باكت ا
 600مMاكcيت ٕاىل  400الش4بكة، اليت مت رفع رسRة صبBهبا من 

 مؤسسة ³لتعلمي العايل والبحث العلمي؛ 135مMاكcيت، ما مجموRه 

النظام املعلومايت اخلاص cلبحث العلمي cجلامعات  -
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)SIMARECH (ي هيدuىل املعلومات اR سري احلصولBف ٕاىل ت
اخلاصة cحلث و¼سهيل ت�xع وتقMمي ٔ��شطة بMÈات البحث وكذا حتفزي 

 الباح6ني Rىل التعريف ب�ٔ�شطة البحث اليت يقومون هبا؛

 124، وهو �رOمج خصص � 3الف مايل قدره  �NET-UرOمج   -
نBت مليون درهام ، وهيدف ٕاىل متكني الطلبة من Ôس4تفادة من Ôنرت 

)WIFI ( اء اجلامعية وتوس4يع وتعمميM̂ٔح دا�ل املؤسسات وا
ÔنرتنBت ذو الصبBب العايل وضامن التغطية الاكفMة ³لمؤسسات 

̂ٔحMاء اجلامعية مؤسسة  150وسBس4تفMد من هذا الربOمج حوايل . وا
 .وحMا _امعيا

اuي هيدف ٕاىل Ôس4تابة لرضورة حتمك " ٕاجناز"مواصN �رOمج  -
̂ٔدوات احلديثة لٕالRالم واالتصال وكذا طلبة التع لمي العايل يف ا

Ôرتقاء cجلودة وتطو�ر كفاءات اخلر_ني ل�سهيل ولوþم ٕاىل سوق 
، واس4تفاد مهنا 2012دورات مgذ س4نة  3الشغل، حMث مت تنظمي 

طالبا، كام قامت الوزارة مؤخرا cٕطالق دورة _ديدة من  84500
مليون  230مبزيانية تقدر ب  طالبا 64000هذا الربOمج ¼س4هتدف 

 درهام؛

�رOمج مgدمج ³لتدبري املايل واحملاس4بايت دا�ل اجلامعات املغربية  -
SAGE X3 : فة ٕاجاملية �لك 2012انطالق الورش ابتداء من س4نة

 .مليون درمه 20تناهز 

ومسامهة مهنا يف تفعيل خمطط ال�رسيع الصناعي، معلت هذه الوزارة 
ملعب�ٔة يف ٕاطار �رامج حتفزي و¼شجيع ìمثني البحث Rىل ¼س�ري إالماكنيات ا

̂ٔمر  العلمي وÔبتاكر خلدمة املشاريع املربجمة يف هذا ا�طط، ويتعلق ا
املقاوÆ وٕا�شاء مجمعات  - cلربOمج الوطين لبMÈات الوجهيات اجلامعية

̂ٔقطاب الصناعية املندجمة والش4بكة املغربية  Ôبتاكر التابعة ³لامعة وا
�رتاع اجلامعية و_ا&زة التنافس4ية لالح�ضÔ ان ودمع ¼سجيل �راءات

Æلرشاكة بني اجلامعة واملقاوc اخلاصة.  
ؤ��ريا وRىل مس4توى تعز�ز التعاون والرشاكة من ٔ�_ل توطني 
اجلامعات يف حميطها Ôق�صادي وÔج�عي، مكgت مسامهة الوزارة 

�cططات إالسرتاتيجية واجلامعات يف تفعيل الس4ياسات العمومMة املرتبطة 
املعنية من تقوية وتعز�ز �ٓليات التعاون والرشاكة Rىل الصعيد الوطين، من 
�الل ٕا�رام العديد من االتفاقMات هتم يف مجملها جماالت التكو�ن و¼شجيع 
Ôس4تفادة املشرتكة من إالماكنيات ال$رشية وا³لوجس�MكMة املتوفرة ]ى 

ية الرضورية وٕاطالق طلبات عروض �اصة اجلامعات وتعبئة املوارد املال 
  .cلبحث العلمي

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
 

̂ٔطر . 9 تقر�ر حول مسامهة وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وìكو�ن ا
  يف تفعيل الس4ياسات العمومMة املرتبطة �cططات إالسرتاجتية الكربى

     
لبحث العلمي يف ٕاRداد وتنفMذ ا�ططات Äسامه قطاع التعلمي العايل وا

إالسرتاجتية الكربى املرتبطة cلربامج الوطنية ³لتمنية Ôق�صادية 
معل القطاع Rىل تعز�ز دور خمتلف مكوOت املنظومة  وقد. وÔج�عية

  :الوطنية يف تفعيل الس4ياسات العمومMة وذ� من �الل

̂ٔولوîت الوطنية يف جمال البحث العل - مي ومتويل مشاريع حتديد ا
ارتباط µم مع ٔ�ولوîت ا�ططات إالسرتاجتية  ؤ��شطة البحث يف

 الكربى؛

عقد اتفاقMات تعاون ورشاكة من ٔ�_ل تلبية 5اجMات ا�ططات  -
 إالسرتاجتية؛

 .توفري 5اجMات  ا�ططات الكربى من الرٔ�سامل ال$رشي املؤهل -

املرتبطة  ومMةمسامهة قطاع البحث يف تفعيل الس4ياسات العم: ٔ�وال 
  �cططات إالسرتاجتية الكربى

̂ٔخرض . 1   )2020- 2008(خمطط املغرب ا
̂ٔولوîت الوطنية ³لبحث العلمي. 1.1   ا

̂ٔولوîت الوطنية  ̂ٔخرض مباكنة �اصة مضن ا حيظى خمطط املغرب ا
̂ٔولوîت 2012- ³2009لبحث العلمي، خفالل الفرتة  ، من ٔ�صل مجموع ا

اك ثالث ٔ�ولوîت تعىن cلبحث الزراعي والفال� الوطنية الñنية اكنت هن
  :ويه

 الفال5ة يف ظروف صعبة؛ -

 البيو ìكgولوجMا؛ -

 .معرفة وìمثني املوارد الطبيعية واحملافظة Rلهيا -
̂ٔولوîت مع ٕايالء البحث  2016-2014و�الل الفرتة  مت حتيني هذه ا

̂ٔمهية اليت تليق به من �الل حمور ¡بري حتت عنوان  الزراعي والفال� ا
  ".الفال5ة والصيد البحري واملاء"

  ٕا5داث وجتهزي مراكز م�خصصة ³لبحث العلمي. 2.1
̂ٔولوية، قامت الوزارة  لالس4تابة حلاجMات البحث يف اHاالت ذات ا

  :5cٕداث وجتهزي املعاهد واملراكز التالية

-  Æي ٔ�صبح 5اليا الواكuت اOت الطبية والعطرية بتاوµمعهد النبا
 ³لنباµت الطبية والعطرية؛الوطنية 

حباث حول املاء والطاقة؛  - ٔ̂  مركز ا]راسات وا

حباث وا]راسات الصحراوية مبرا7ش - ٔ̂  .مركز ا
 بMÈات وش4باكت البحث اليت هتمت Hcال الفال� 3.1

�رية ٕا5داث ودمع العديد من بMÈات وش4باكت ٔ̂ مت �الل الس4نوات ا
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  :االبحث اليت هتمت Hcال الفال�، من بBهن

  )ش4باكت وطنية موضوRاتية ³لبحث العلمي(ٔ�قطاب الكفاءات  •
  الش4بكة الوطنية يف جمال Rمل جراثمي الرتبة وبيوìكgولوجMا النبات؛ -
  الش4بكة املغربية ³لنباµت الطبية والعطرية؛ -
  قطب الكفاءات يف جمال املاء والبjBة؛ -

  .بMÈات البحث العلمي املعمتدة من طرف اجلامعات •
من ٔ�صل ) فريق 50خمترب و100(بMÈة حبث  150امعات Rىل تتوفر اجل

من قxل جمالس اجلامعات  2013و 2008بMÈة معمتدة بني سÈيت  1348
هتمت ب�ٔ�شطة البحث العلمي ذات الصHc Nال الفال�، و�اصة احملاور 

̂ٔخرض   ؛.اليت ìرìكز Rلهيا خمطط املغرب ا

ين ³لبحث العلمي و5دات البحث العلمي املشاركة مع املركز الوط •
 والتقين؛

مسة "و5دة مس4تفMدة من متويل �رOمج  59و5دات من ٔ�صل  8 •
و5دة البحث املشاركة مع املركز الوطين ³لبحث العلمي والتقين 

)Unités de Recherche Associées au CNRST-
URAC)  ،ال الفال�Hارشة مع اxالقة مR شطة ذات�لها ٔ�

  :وRىل س$Mل املثال

 ìكgولوجMا وحامية  وìمثني املوارد ال$رشية؛خمترب البيو  -

 .خمترب الكميياء احليوية والبjBة والصناRات الغذائية  -
ماكنة البحث يف اHال الفال� مضن الربامج الوطنية ]مع البحث . 4.1

 العلمي

 :�رOمج البحث القطاعي •
ية تبعا لتوجهيات ا³لجنة الوزارية ا]امئة امللكفة cلبحث العلمي  والتمن 

التكgولوجMة، مت ٕاRداد �رOمج ]مع البحث القطاعي بتعاون مع القطاRات 
الوزارية املعنية اليت دعهتا هذه الوزارة ٕاىل حتديد ٔ�ولوîهتا اخلاصة ³لبحث 

  .املتعلقة cلصðة والفال5ة والطاقة واملاء والبjBة وتنافس4ية املقاوالت
يف اHال الفال�  مرشوRا حبثيا 20وقد مكن هذا الربOمج من متويل 

  .2010مرشوRا مت متويلها �رمس س4نة  35من ٔ�صل 

̂ٔولوية •  :�رOمج البحث  يف اHاالت ذات ا
عن �رOمج _ديد �متويل 2013مت إالRالن �الل شهر يوليوز من 

̂ٔفضلية  300مشاريع  البحث بغالف مايل قدره  مليون درمه، مع ٕاعطاء ا
شارك يف ٕاجنازها لك من اجلامعات ³لمشاريع املتعددة التخصصات واليت ¼ 

وقد مكن هذا . واملؤسسات التابعة �تلف القطاRات الوزارية واملقاوالت
مشاريع يف مMاد�ن التكgولوجMا احليوية وRمل الوراثة  9الربOمج من متويل 

 11و 2014مرشوRا مت متويلها يف يونيو  101من مجموع  %9النباتية ٔ�ي 
  .2015مرشوRا مت متويلها يف نونرب  85من مجموع  %13مرشوRا ٔ�ي 

مليون درمه �متويل مشاريع البحث  R100الوة Rىل ذ�، متت تعبئة 
  .التمنوي يف ٕاطار الرشاكة مع وزارة الفال5ة والصيد البحري

�رOمج دمع البحث التمنوي يف ٕاطار الرشاكة مع مجموRة املك�ب  •
 :الرشيف ³لفوسفاط

 �10ب الرشيف ³لفوسفاط، مت متويل يف ٕاطار الرشاكة مع مجموRة املك 
مشاريع تعىن بتخصBب الرتبة واملاء والتكgولوجMا احليوية، ٔ�ي ما يناهز 

مرشوRا مت انتقاؤها لالس4تفادة من متويل ابتداء من  41من مجموع  24%
  .2016شهر ٔ��ريل 

 :�رامج ٔ�خرى •
̂ٔطر واملركز  ¼رشف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وìكو�ن ا

ين ³لبحث العلمي والتقين Rىل تفعيل وت�xع Rدة �رامج ومشاريع ³لبحث الوط
̂ٔولوîت الوطنية مبا فهيا املتعلقة  c Nتغطي خمتلف جماالت البحث ذات الص

  :Hcال الفال�، نذ¡ر مهنا

�رOمج مgح ا�متزي يف جمال البحث حMث Äس4تفMد س4نوî العديد من  -
ا]كتوراه التابعة ³لامعات  الطلبة املسلني مبراكز ا]راسات يف

وملعهد احلسن الثاين ³لزراRة والبيطرة مبنح حتفزيية لتحضري ٔ�طرو5اهتم 
 لنيل شهادة ا]كتوراه؛

�رOمج ìمثني نتاجئ البحث وÔبتاكر وتقوية التقارب بني اجلامعة  -
اuي مكن من متويل Rدة ) �INNOV’ACTرOمج (وحميطها 

 اربة البيولوجMة والصناRة الغذائية؛مشاريع ³لبحث mرشاكة حول احمل
 �رامج التعاون ا]ويل يف جمال البحث العلمي  .5.1

 :التعاون الثنايئ  •
̂ٔمر بربامج التعاون العلمي الثنايئ مع لك من فر�سا وبلجياك  يتعلق ا
ؤ�ملانيا وٕاس4بانيا وتو�س ومرص وٕايطاليا والربتغال وهنغارî وìر¡يا اليت متكن 

رتكة ìرìكز Rىل مواضيع ذات Ôه�م املشرتك، من متويل مشايع حبث مش
الفر�يس من  -وRىل س$Mل املثال مكن التعاون العلمي والتكgولوh املغريب

�الل  21متويل  Æا هتم جمال الفال5ة من ٔ�صل مجموع املشاريع املموRمرشو
  .مرشوRا 67والبالغ Rددها  2017-2014الفرتة املمتدة ما بني 

̂ٔطرافالتعاون ا]ويل املت •  .عدد ا

̂ٔورويب -  .التعاون مع إالحتاد ا
بفضل þود الوزارة واملؤسسات املعنية جسلت مشاركة ·مة لفرق 
̂ٔورويب،  البحث املغربية يف الربOمج إالطار السابع ³لبحث التمنوي ا
و�اصة يف جمال الفال5ة، الصناRات الغذائية، البيو ìكgولوجMا اليت 

 122مرشوRا من ٔ�صل  21رب يف مشاركة املغ( عرفت ٔ�كرب �س4بة 
  ؛)2014-2007مرشوRا �الل الفرتة 

̂ٔورو  م�وسطي؛ -  التعاون اجلهوي ا
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̂ٔبيض   - هناك �رOمج ³لتعاون يف اHال الفال� حبوض البحر ا
مرشوRا بغالف  20اuي مكن من متويل ) ARIMNET(املتوسط 

 مج؛مليون درمه مكسامهة املغرب يف ٕاجناز هذا الربO 20مايل قدره 

وهناك ٔ�يضا �رOمج مماثل ³لتعاون يف جمال الطاقة واملال والبjBة   -
̂ٔبيض املتوسط   )ERANETMED(حبوض البحر ا

̂ٔزرق. 2  ا�طط ا
̂ٔولوîت الوطنية يف جمال البحث العلمي. 2.1   :ا

ٕان إالسرتاجتية الوطنية لتمنية البحث العلمي ت�ٔ�ذ بعني Ôعتبار 
̂ٔزرق اليت ¼  شمل Rدة جماالت اك�هتيئة اHالية والبjBة توþات ا�طط ا

والطاقات املتددة واحلفاظ Rىل املوارد الطبيعية مبختلف ٔ�بعادها 
̂ٔولوîت الوطنية ³لبحث العلمي . Ôق�صادية وÔج�عية هكذا جند مضن ا

̂ٔزرق اكجلودة الفزيîئية  Rدة حماور حبث ذات صN مxارشة �cطط ا
Mة ملاء البحر، والتدبري املندمج ³لمناطق الشاطئية والكمييائية والبيولوج

  .واق�صاد البjBة
̂ٔزرق. 2.2   :بMÈات وش4باكت البحث اليت هتمت Hcاالت املرتبطة �cطط ا

�رية ٕا5داث ودمع العديد من بMÈات وش4باكت ٔ̂ مت �الل الس4نوات ا
̂ٔزرق من بBهنا   :البحث اليت هتمت Hcاالت املرتبطة �cطط ا

 :الكفاءات ٔ�قطاب •

اuي ìرìكز ٔ��شطته ) 2PC(قطب الكفاءات حول الرتاث الثقايف  -
ٔ�ساسا Rىل معرفة الرتاث الثقايف وìمثينه واحملافظة Rليه cعتباره Üروة 

 وطنية يف �دمة القطاع الس4يا�؛

حباث  يف جمال القضاî احمللية و   - ٔ̂ الش4بكة الوطنية Å³راسات وا
ية احمللية من �الل مسامهة املوارد اخلارجMة اجلهوية اليت هتمت كثريا cلتمن 

�شطة الس4ياحMة؛ ٔ̂  املت�ٔتية من الهجرة ا]ولية وا

 :بMÈات البحث العلمي املعمتدة من طرف اجلامعات •
خمتربات ( تتوفر املؤسسات اجلامعية Rىل العديد من بMÈات البحث 

̂ٔزرق ، و�اص) وفرق ة هتمت ب�ٔ�شطة البحث العلمي ذات الص�c Nطط ا
جبامعات محمد اخلامس cلرcط والقايض عياض مبرا7ش وا�ن زهر ب�ٔاكد�ر 

  .واحلسن الثاين ا]ار البيضاء
̂ٔزرق مضن الربامج . 3.2 ماكنة البحث يف اHاالت املرتبطة �cطط ا

  :الوطنية ]مع البحث العلمي
cلنظر ٕاىل املشاريع املموÆ يف ٕاطار خمتلف الربامج الوطنية ]مع 

العلمي سواء Rىل املس4توى الوطين ٔ�و يف ٕاطار التعاون ا]ويل  البحث
̂ٔطراف، نالحظ ٔ�ن خمتربات وفرق البحث cملؤسسات  الثنايئ واملتعدد ا
�رية Rىل العديد من املشاريع الرامMة ٔ̂ اجلامعية اش4تغلت �الل الس4نوات ا

̂ٔزرق من �الل دراسة مجموRة من املواضيع ٔ��رزها   :ٕاىل موا¡بة ا�طط ا

حتديد وتطو�ر املواقع الس4ياحMة cملناطق احلرضية واجلبلية  -
 cس4تعامل التكgولوجMات احلديثة؛

 ìمنية الس4يا5ة الريفMة والس4يا5ة ا]ا�لية؛ -

ٕاRادة اس4تعامل املياه املس4تعمN يف ري مالعب الغولف واملسا5ات  -
 اخلرضاء واملناطق الس4ياحMة؛

-  Mةاق�صاد املاء والطاقة يف املر¡بات الس4ياح. 

 .ٕاخل -

  :الربامج املتعلقة مبخطط املغرب الرمقي. 3
̂ٔمر حبزمة من الربامج واملشاريع اليت ìروم تعممي التكgولوجMات  يتعلق ا
احلديثة Rىل مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي وجتهزي املؤسسات 
̂ٔحMاء اجلامعية ببMÈة حتتية لش4بكة ÔنرتنBت املتنقل و متكني الطلبة من  وا

  .ناء حواسBب موصوc ÆالنرتنBت ب�ٔمثنة مدمعةاق� 

  :العايل تعممي التكgولوجMات احلديثة Rىل مؤسسات التعلمي.3.1
-Eوضع فضاء العمل الرمقي وتطو�ر املوارد الرمقية من �الل ٕاجناز �رامج  -

SUP: 
̂ٔساتذة الباح6ني بربامج  هيدف هذا الربOمج ٕاىل ìزويد الطلبة وا

يل احلصول Rىل اخلدمات واملوارد الرمقية دا�ليا معلوماتية عرصية و¼سه 
وقد مت ختصيص . و�ارجMا و¼شجيع البحث العلمي وÔبتاكر بصفة Rامة

مليون درهام قصد تنفMذ هذا الربOمج اuي ينقسم  3120الف مايل قدره 
  :حماور رئBس4ية يه 3ٕاىل 

 ؛)ENT(وضع بjBة رمقية ³لعمل •

 تطو�ر احملتوى التعلميي الرمقي؛ •

الش4بكة املعلوماتية ( ز�ز وتقوية البMÈات التحتية الرمقية تع •
  ").MARWAN"مروان

  :ويف ٕاطار تفعيل هذا الربOمج مت حتقMق مجموRة من املنجزات

توقMع مMثاق املرشوع من طرف وز�ر التعلمي العايل والبحث  •
̂ٔطر ووز�ر Ôق�صاد واملالية ووز�ر الصناRة  العلمي وìكو�ن ا

�ñر وÔق�صاد الرمقي، واملد�ر العام ³لواكÆ والتارة وÔس 
 ؛)2014يونيو ( ANRTالوطنية لتقgني املواصالت 

من ) اس4تعامل املوارد املالية ( توقMع �رOمج العمل ³لمرشوع   •
 ؛)2015مارس ( طرف رئاسة احلكومة ووز�ر Ôق�صاد واملالية 

 « MARWAN »الش4بكة املعلوماتية مروان  -
يه " مروان" ية اجلامعية ³لبحث العلمي، املعروفة بالش4بكة ا^ٔاكدمي 

ش4بكة ذات هدف 3ري رحبي، خمصصة ³لتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي، 
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هدفها وضع ٔ�سس البMÈات املعلوماتية والتواصلية بني مؤسسات التكو�ن 
  .والتعلمي والبحث

، مكgت ش4بكة مروان اجلامعات املغربية 1998ومgذ ت�ٔسBسها س4نة 
�دمات _ديدة يف جمال التعلمي و�رش التكgولوجMا والبحث العلمي من توفري 

̂ٔساتذة الباح6ني   .لفائدة الطلبة وا
�متثل دور الش4بكة املعلوماتية ذات الصبBب املرتفع، يف ربط 

املؤسسات اجلامعية cالنرتنBت، وذ� من ٔ�_ل �رش املعلومة العلمية 
̂ٔوروبية   .والتقgية والربط cلش4باكت ا

ٕاىل 1سني صبBب هذه الش4بكة اليت انتقلت من مروان وقد مت حت 
 600مMاكcيت ٕاىل  5400اليا، حبيث انتقلت من رسRة  3مروان

مؤسسة ³لتعلمي  135مMاكcيت، و¼س4تفMد 5اليا من �دمات ش4بكة مروان 
  ٔ�و البحث العلمي؛/ العايل و

مرشوع ٕا�شاء املنظومة املعلوماتية اخلاصة cلبحث العلمي  -
 ):c) SIMARECHجلامعات 

من ٔ�_ل تBسري احلصول Rىل املعلومات اخلاصة cلبحث و¼سهيل ت�xع 
وتقMمي ٔ��شطة بMÈات البحث العلمي، وكذا حتفزي الباح6ني Rىل التعريف 
ب�ٔ�شطة البحث اليت يقومون هبا، معلت الوزارة وmرشاكة مع مجموRة من 

حث العلمي واuي اجلامعات الرائدة Rىل تطو�ر النظام ٔ�ملعلومايت اخلاص cلب
_امعات، و¼رشف الوزارة 5اليا Rىل حتديث النظام  Ä6س4تعمل 5اليا يف 

 .ٔ�ملعلومايت املذ¡ور يف ٔ�فق تطو�ره وتعمميه Rىل الصعيد الوطين
̂ٔحMاء اجلامعية ببMÈة حتتية لش4بكة ÔنرتنBت . 2.3 جتهزي املؤسسات وا

  .رتنBت ب�ٔمثنة مدمعةاملتنقل ومتكني الطلبة من اق�ناء حواسBب موصوc Æالن
  " NET-U"�رOمج  - 

" NET-U"مليون درهام لربOمج  124مت ختصيص 3الف مايل قدره 
دا�ل ) WIFI(وهيدف ٕاىل متكني الطلبة من Ôس4تفادة من ÔنرتنBت 

̂ٔحMاء اجلامعية وتوس4يع وتعممي ÔنرتنBت ذو الصبBب العايل  املؤسسات وا
وسBس4تفMد من هذا . ̂ٔحMاء اجلامعيةوضامن التغطية الاكفMة ³لمؤسسات وا

  .مؤسسة _امعية ؤ�حMاء _امعية 150الربOمج حوايل 
̂ٔمر  وقد مت حلد الساRة تنفMذ خمتلف مرا5ل إالRداد القxيل ويتعلق ا

  :ب

̂ٔحMاء اجلامعية  • ٕاRالن عن طلب ٕابداء Ôه�م لزتويد املؤسسات وا
 ؛WIFIالوطنية cلويفي 

تقgية مت �اللها دراسة العروض املقدمة عقد اج�Rات معل ³لجنة ال  •
 واملهنجية املقرت5ة cٕالجناز؛

من طرف وز�ر التعلمي العايل  NET-UتوقMع مMثاق مرشوع   •
̂ٔطر ووز�ر Ôق�صاد واملالية ووز�ر  والبحث العلمي وìكو�ن ا
 Æق�صاد الرمقي،  واملد�ر العام ³لواكÔر وñس�Ôة والتارة وRالصنا

g؛)2014يونيو (ني املواصالتالوطنية لتق 

توقMع �رOمج اس4تعامل املوارد املالية من طرف رئاسة احلكومة ووز�ر  •
 ؛)2015مارس (Ôق�صاد واملالية

ٕاRداد دفرت التحمالت املتعلق cخ�يار صاحب املرشوع املنتدب  •
)AMO (ٕالجناز املرشوع؛ 

 .ٕالجناز املرشوع) AMO(اخ�يار صاحب املرشوع املنتدب  •

 « INJAZ »  ٕاجناز�رOمج  -
" التحول Ôج�عي "يندرج �رOمج ٕاجناز يف ٕاطار احملور Ôسرتاتيجي 

،وهيدف هذا احملور ٕاىل تBسري ولوج 2013ٕالسرتاجتية املغرب الرمقي 
  .املواطنني لالنرتنBت ذو الصبBب العايل و¼شجيع املبادالت واملعرفة

لرتبية الوطنية موضوع اتفاقMة ٔ��رمت بني وزارة ا" ٕاجناز"وقد شلك 
̂ٔطر والبحث العلمي ووزارة الصناRة والتارة  والتعلمي العايل وìكو�ن ا
والتكgولوجMات احلديثة ووزارة Ôق�صاد واملالية والواكÆ الوطنية لتقgني 

  :وìمتثل ٔ�هداف هذا الربOمج يف. 2010ٔ�كتو�ر  10املواصالت بتارخي 

̂ٔدوات احلديثة Ôس4تابة لرضورة حتمك طلبة التعلمي العايل •  يف ا
 لٕالRالم والتواصل؛

Ôرتقاء cجلودة وتطو�ر كفاءات اخلرجيني ل�سهيل ولوþم ٕاىل سوق  •
 .الشغل

و�رìكز هذا الربOمج Rىل عروض اخلدمات املقدمة من م�عهدي 
 :االتصاالت واملمتثN يف

 ؛)ٕالزايم( �دمة ÔنرتنBت املتنقل ذو الصبBب العايل •

 .5اسوب محمول •
من املبلغ املدفوع لالشرتاك cالنرتنBت  %85الربOمج ¼سديد  ويتوىل

درمه مع  3600ٔ�و þاز 5اسوب محمول، يف 5دود /و) ملدة س4نة(
ا�5ساب الرسوم، ومت تفعيل �رOمج ٕاجناز مع م�عهدي االتصاالت، Rىل 
ٔ�ساس دفرت التحمالت احملدد �تلف العروض وبنود التنفMذ وكذا الزتامات 

̂ٔطراف  .لك ا
̂ٔوىل من الربOمج، فقد اس4هتدفت �رمس الس4نة  cلÈس4بة ³لÈس�ة ا

الطلبة املهندسون ومن (، مجيع الطلبة 3ري املوظفني 2010-2009اجلامعية 
املسلني يف ٕا5دى مؤسسات التعلمي العايل العمويم الرش�كة يف ) مياثلهم

ويه مدارس املهندسني " ·ندس 10000"املبادرة احلكومMة لتكو�ن 
ت العلوم ولكيات العلوم والتقgيات، حMث بلغ Rدد املس4هتدفني ولكيا

  .طالب يف سليك املاسرت واملهندس cملؤسسات املعنية 17000
من املسلني يف " ا]كتوراه" مت ٕادراج سü  يف الÈس�ة الثانية،

  .مدارس املهندسني ولكيات العلوم ولكيات العلوم والتقgيات
-2011بتعممي �رOمج ٕاجناز لس4نة  فقد متزيت ،ٔ�ما الÈس�ة الثالثة
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Rىل مسا� ٔ�خرى، وذ� وفقا ملقررات اج�ع جلنة تدبري اخلدمة  2012
، وcلتايل ٔ�صبح 2011يوليوز 11الشامN لالتصاالت اuي عقد يوم 

  :الربOمج Äشمل الطلبة

̂ٔوىل من سü املهندس؛ •  ابتداء من الس4نة ا

 لمي العايل العمويم؛سü املاسرت وا]كتوراه جبميع مؤسسات التع •

ابتداء من الس4نة الثالثة من لكيات الطب والصيدÆ ولكيات طب  •
̂ٔس4نان واملدارس الوطنية ³لتارة وال�س4يري ومدرسة املü فهد  ا
̂ٔساتذة التعلمي  ³لرتمجة واملدارس العليا لòٔساتذة واملدارس العليا 

 .التقين وكذا مؤسسات التعلمي العايل و3ري التابعة ³لامعات
�رية من �رOمج ٕاجناز بٔ̂   :ومتزيت الثالث دورات ا

-2011طالب �رمس الس4نة اجلامعية  37500اس4تفادة حوايل  -
 ؛2012

-2012طالب �رمس الس4نة اجلامعية  22600اس4تفادة ٔ�كرث من  -
 ؛2013

- 2013(طالب �رمس الÈس�ة اخلامسة  24400اس4تفادة حوايل  -
 .ن درمهمليو 88واليت رصدت لها مزيانية تقدر ب) 2014

 2016- 2015و¼رشف الوزارة 5اليا Rىل تنفMذ ا]ورة السادسة 
̂ٔربعاء    .2016يونيو  ³8لربOمج واuي ٔ�عطيت انطالق�ه الرمسية يوم ا

 230وقد مت رصد مزيانية �اصة cلربOمج �اصة cلربOمج 5ددت يف 
-2015مليون درمه، حMث سBس4تفMد من الربOمج �رمس الس4نة اجلامعية 

̂ٔمر . ٔ�لف من طلبة التعلمي العايل 3ري املوظفني 64وايل ح 2016 وهيم ا
̂ٔوىل، طلبة ٔ�سالك املاسرت  طلبة سü املهندسني ابتداء من الس4نة ا
وا]كتوراه جبميع مؤسسات التعلمي العايل العمويم ابتداء من الس4نة الثالثة، 
̂ٔس4نان  ف~ يتعلق cلطلبة املسلني �لكيات الطب والصيدÆ وطب ا

املدارس الوطنية ³لتارة وال�س4يري ومؤسسات التعلمي العايل 3ري التابعة و 
  .³لامعات

  Lawhati » لوحيت « �رOمج -
، من ٔ�_ل 2015يف نونرب " لوحيت"مت Ôنطالق الرمسي لربOمج 

متكني الطلبة املسلني مبختلف اجلامعات الوطنية، وكذا مؤسسات 
 ٔ̂ طر املن�س4بة ٕاىل اجلامعات املغربية من التكو�ن املهين، cٕالضافة ٕاىل مجيع ا

Ôس4تفادة ب�ٔمثان تفضيلية من لو5ات ٕالكرتونية معززة مبضمون وتطبيقات 
  .بيداغوجMة رمقية مت تطو�رها بتعاون مع الرشاكء التكgولوجMني ³لوزارة

)  (�R&Dرامج ìمثني نتاجئ البحث و¼شجيع Ôبتاكر والبحث التمنوي . 4
  يع الصناعياملتعلقة مبخطط ال�رس 
خمطط ال�رسيع "و�سخته الثانية " �رOمج ٕاقالع " وا¡بت اجلامعة 

Rرب ìكو�ن الكفاءات املالمئة والبحث والتطو�ر وٕا�شاء البMÈات " الصناعي

  .التحتية لنقل التكgولوجMا واخلربة اجلامعية
هيدف هذا الربOمج ٕاىل تلبية احلاجMات من املوارد ال$رشية املؤهN يف 

- 2010(مرN5 قصرية املدى : ، ومت تقس4ميه Rىل مر5لتني2015ٔ�فق 
 ).2015-2012(ومرN5 م�وسطة املدى ) 2011

̂ٔوىل من التحقMق من مدى اس4تابة اجلامعات  ومكgت املرN5 ا
  :³لðاجMات املعرب عهنا، حMث مت حتقMق هذا الهدف cلÈسب التالية

- 100% îات من شهادة البااكلورMىل مس4توى احلاجR+5  4نوات؛س  

- 60%îات من شهادة البااكلورMىل مس4توى احلاجR+3 س4نوات؛ 

- 35%  îات من شهادة البااكلورMىل مس4توى احلاجR +س4ن�ني. 
ٔ�ما Rىل املدى املتوسط، فMمت Ôش4تغال 5اليا Rىل ٕاRداد دراسات 
قطاعية لتوصيف املهن املس4هتدفة يف مMاد�ن الس4يارات وإاللكرتونيك 

  . من ٔ�_ل �رامج التكو�ن املناس4بة Offshoring (�u(وìرحMل اخلدمات 
كام مت التوقMع، �الل املناظرة الثالثة ³لصناRة املنعقدة شهر فربا�ر 

، Rىل اتفاقMة تعاون ما بني هذه  الوزارة ووزارة الصناRة والتارة 2013
والتقgيات احلديثة وإالحتاد العام ملقاوالت املغرب، ìروم مالمئة التكوينات 

  .املقاوالتو5اجMات 
̂ٔطر Rىل  وقد معلت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وìكو�ن ا
وضع مجموRة من الربامج وإالجراءات اليت ìروم حتفزي و¼شجيع وìمثني 
البحث العلمي وÔبتاكر وجعلهام يف �دمة التمنية Ôق�صادية وÔج�عية، 

لبحث العلمي وذ� mرشاكة مع بقMة الفاRلني يف املنظومة الوطنية ³ 
  :وÔبتاكر، ونوجز ٔ�مه هذه الربامج يف

 interfaces(املقاوÆ - الربOمج الوطين لبMÈات الوجهيات اجلامعة. 1.4
université-entreprises (  

هذه البMÈات يه مصاحل µبعة ³لامعات تتكفل بتطو�ر الرشاكة بني 
̂ٔساتذة والطلبة الب اح6ني Rىل توجMه اجلامعة واملقاوالت، وcلتايل حتفزي ا

ٔ�حبا�م حنو مواضيع ¼سعة لالس4تابة حلاجMات احمليط Ôق�صادي 
hولوgلنقل التكc ح ³لمؤسسات اجلامعية فرص ا�هنوضMوت� ،hوإالنتا.  

 Cités(¼شجيع ٕا�شاء مجمعات Ôبتاكر التابعة ³لامعة. 2.4
d’innovation(  

احلديثة، ويف ٕاطار mرشاكة مع وزارة التارة والصناRة والتكgولوجMات 
تعمل الوزارة Rىل دمع ٕا5داث مجمعات لالبتاكر " املغرب ابتاكر"ٕاسرتاتيجية 

يف مgاطق خمتلفة من املغرب mرشاكة مع اجلامعات، واليت س4تؤوي مراكز 
البحث واملقاوالت املتخصصة و5اضنات املقاوالت املبتكرة وو5دات 

  :لتمثني البحث ونقل التكgولوجMا، وقد مت

Mع Rىل االتفاقMات املتعلقة 5cٕداث مجمعات Ôبتاكر �لك من فاس التوق  -
 ومرا7ش والرcط وسطات؛
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صيا3ة منوذج مو5د لٕالطار القانوين ملدن Ôبتاكر Rىل شلك  -
من طرف جلنة 3ائية تضم ممثلني عن )  fondations(مؤسسات

 الوزارة واجلامعات املعنية cملرشوع؛

 2016و 2015معات �رمس سÈيت �رجمة متويل مدن Ôبتاكر cجلا -
ماليني درمه عن لك س4نة يف ٕاطار  10بغالف مايل يقدر ب 

 .الصندوق الوطين ]مع البحث العلمي والتمنية التكgولوجMة

̂ٔقطاب الصناعية املندجمة 3.4 ( دمع املشاركة الفعلية ³لامعات يف ا
cluster(  

مايل وموا¡بة ٔ�قطاب ìكgولوجMة حتظى بدمع  9يتوفر املغرب اليوم Rىل 
تقgية ¼رشف Rلهيام الوزارة امللكفة cلصناRة وخيول لها بعد حصوهلام Rىل مسة 

)hولوĝٔقطاب )القطب التك ، وتنخرط اجلامعات واملعاهد يف ا
̂ٔخرى اليت يف طور Ôع�د   .التكgولوجMة املعمتدة ويف ا

وتعمل الوزارة Rىل ¼شجيع مشاركة مراكز وفرق البحث العلمي 
̂ٔقطاب، مما س4ميكن من) معاتاجلا(   :يف هذه ا

 .ٕا�شاء حميط ìكgولوh مالمئ لتطو�ر البحث التمنوي وÔبتاكر -

 .¼شجيع خمتلف الفاRلني Rىل �لق وٕاجناز مشاريع تعاونية قوية -

 .حتسني البعد ا]ويل ملكوOت هذه اHموRات -

̂ٔقطاب  - Ôنف�اح Rىل البعد ا]ويل لفائدة الفاRلني املتد�لني يف ا
 .التكgولوجMة

̂ٔقطاب  وقد انطلق �رOمج الوزارة املتعلق بدمع مشاركة اجلامعات يف ا
�شطة �الل سÈيت 2013الصناعية مgذ  ٔ̂ ، حMث مت تنظمي مجموRة من ا

  :2015و 2014

̂ٔقطاب التكgولوجMة  - ثالث ورشات معل وìكو�ن حول ٕادارة ا
ة �رباء املتخصصة وٕاسرتاتيجية التعاون يف هذا اHال وذ� مبشارك

 من ٔ�ملانيا وفر�سا؛

̂ٔقطاب التكgولوجMة املغربية  - زîرات معل خلرباء ٔ�وربيني ٕاىل بعض ا
̂ٔقطاب التكgولوجMة املغربية ٕاىل  وزîرات معل ملسؤويل بعض ا
ٔ�وروc لتبادل اخلربات واملشاركة يف التظاهرات ا]ولية املتعلقة 

̂ٔقطاب؛ c 

̂ٔقطاب التكgولوج  - Mة يضم معلومات عن ٕاRداد دليل وطين حول ا
خمتلف املسامهني يف لك قطب مبا فهيم اجلامعات ومؤسسات 

 .البحث

 Réseau Maroc Incubation et(الش4بكة املغربية لالح�ضان  4.4
Essaimage(  

حماضن املقاوالت، (هذه الش4بكة مكونة من فاRلني معومMني وخواص

  .يف جمال Ôبتاكر وìمثني نتاجئ البحث...) املشاتل
  :هذه الش4بكة Rىل تعمل

 .توفري دمع تقين ومايل ³لباح6ني 5اميل مشاريع ٕا�شاء مقاوالت مxتكرة -

 ).5اضنات املقاوالت(تدمع ٕا5داث وتÈش4يط بMÈات  -

ìروجي ثقافة الرîدة وإالبداع وÔبتاكر واملبادرة وتعز�ز دمع ٕا�شاء  -
 .املقاوالت املبتكرة
  :مت 2015وٕاىل 5دود س4نة 

حماضن _امعية فاNR  6( عضاء الش4بكة 5اضنة _امعية �ٔ  13�لق  -
 ؛) 2015ٕاىل 5دود س4نة 

�شاط م�علق cل�شجيع والتحسBس ب�ٔمهية �لق  60دمع ٔ�كرث من  -
 املقاوالت �اصة املبتكرة؛

طلب دمع مايل هيم مشاريع �لق مقاوالت مxتكرة  124التوصل ب  -
مرشوRا يف  21مرشوRا ل�س4تفMد من ا]مع، يف 5ني جنح  69مت قxول 

 .ء مرÔ N5ح�ضان وٕا�شاء املقاوÆٕاهنا

�لق جلنة دامئة لالبتاكر والتمنية التكgولوجMة 5.4  
̂ٔساس4يني يف  من ٔ�_ل ٕا�شاء فضاء مؤسسايت Äسمح بتجميع الفاRلني ا
جمال Ôبتاكر والبحث التمنوي من القطاRني العام واخلاص ويلعب دور 

ٕا�شاء ا³لجنة ا]امئة  2015القMادة لٕالسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر، مت س4نة 
لالبتاكر والتمنية التكgولوجMة لكجنة µبعة ³لجنة الوزارية ا]امئة ³لبحث 

  .العلمي وÔبتاكر والتمنية التكgولوجMة
صادر يف  2.15.87مت التنصيص Rىل ا³لجنة املذ¡ورة يف املرسوم رمق 

وعقدت اج�Rني يف الفرتة )  2015مارس 31(1436جامدى ا^ٓخرة  10
، مت �الهلام مدارسة املهام املو¡وÆ 2016ملمتدة ما بني شهري ٔ��ريل وماي ا

ٕاىل ا³لجنة واملصادقة Rىل مرشوع النظام ا]ا�يل وكذ� احملاور الرئBس4ية 
  .ملرشوع �رOمج معلها

�رتاع اجلامعية  6.4Ô دمع ¼سجيل �راءات)Brevet(  
�رتاع Ô ىل ¼سجيل �راءاتR اجلامعية من ٔ�_ل ¼شجيع الباح6ني

)Brevet(اختذت الوزارة إالجراءات التالية ،:  

ختصيص بند �اص يف مزيانيات اجلامعات �متويل مصاريف ¼سجيل  -
�رتاع؛Ô راءات� 

ختفMض املك�ب املغريب ³لملكMة الصناعية والتارية لتلكفة ¼سجيل  -
�رتاع تصل ٕاىل Ô س4بة ³لباح6ني اجلامعيني % �60راءاتÈلc ) ذgم

 ؛) 2012ٔ�كتو�ر 

املسامهة ٕاىل _انب املك�ب املغريب ³لملكMة الصناعية والتارية يف  -
لتعز�ز  ودمع التكgولوجMا وÔبتاكر، ويه عبارة  TISCٕا�شاء ش4بكة 

مراكز إالخxار التكgولوh ( عن ش4بكة ملراكز املعلومات التكgولوجMة
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�رتاعÔ دان  43، تضم الش4بكة )املتعلقة برباءاتMهيئة ¼ش4تغل يف م
مركزا  58وحتتضن ) R§D(لبحث العلمي والبحث والتطو�را

لٕالخxار، وتوفر هذه الش4بكة مجموRة من اخلدمات احمللية �تلف 
 .مس4ت�ديم املعلومات التكgولوجMة يف املغرب

وقد ساRدت هذه إالجراءات Rىل ارتفاع Rدد طلبات �راءات 
�رتاع املسc Nمس الباح6ني يف اجلامعات من Ô74 ٕاىل  2012 يف س4نة

  .2014يف س4نة  190
من مجموع �راءات  % 17.34و¼سامه اجلامعات ومراكز البحث بÈس4بة 

�رتاع Ô)1096 ( ة الصناعية والتاريةMملك�ب املغريب ³لملكc Nاملس
�رتاع ذات ٔ�صل  % 54وبÈس4بة  �2014رمس س4نة Ô من مجموع �راءات

  ). 353(مغريب 

  اكة بني اجلامعة واملقاوÆ_ا&زة التنافس4ية �اصة cلرش  7.4
حباث ³لتمنية ووزارة  ٔ̂ تنظم هذه اجلا&زة mرشاكة مع مجعية ا]راسات وا
الصناRة والتارة والتكgولوجMات احلديثة و É�ٔاكدميية احلسن الثاين ³لعلوم 
والتقgيات وامجلعية املغربية ³لبحث التمنوي، وهتدف ٕاىل تعز�ز و¼شجيع 

  .Æ، و�اصة ف~ يتعلق ب�مثني نتاجئ البحث العلميالرشاكة بني اجلامعة واملقاو
̂ٔوىل  مشاريع،  8لفائدة ) 2008(خولت هذه اجلا&زة �الل ا]ورة ا

 2012مشاريع، و�الل ا]ورة الثالثة س4نة  3لفائدة  2010و�الل دورة 
مشاريع، وقد مت تنظمي ا]ورة الرابعة لهذه اجلا&زة �الل س4نة  3لفائدة 
دجgرب  4و R3ىل الفا&ز�ن مبدينة ا]ا�N يويم  وسلمت اجلوا&ز 2015
2015.  

طلب العروض �متويل مشاريع البحث العلمي والتطو�ر التكgولوh يف  8.4
̂ٔولوية   .املياد�ن ذات ا

مت ٕاطالق طلب العروض �متويل مشاريع البحث العلمي يف املياد�ن 
̂ٔولوية، بغالف مايل قدره  مليون درمه يف مgتصف س4نة  300ذات ا

، وقد حرصت الوزارة Rىل ٕارشاك مجيع الفاRلني يف هذا اHال مبا 2003
̂ٔجgبية   .فهيم القطاع اخلاص واملؤسسات البحثية ا

فjات من املشاريع وخنص uc¡ر الفjة الثالثة اليت قد يصل  3وقد مشل 
ماليني درمه، وهتمت cملشاريع اليت هتدف ٕاىل �لق مgتات  10متويلها ٕاىل 

يف التكgولوجMا املتقدمة وتطو�ر تنافس4ية الÈس4يج  موþة ³لسوق
من املشاريع اليت مت متويلها يف الالحئة  Ô101ق�صادي الوطين، ومن بني 

̂ٔوىل متثل الفjة الثالثة    .%8ا

  خمططات الطاقات املتددة.  5
لقد مت حتقMق مجموRة من املنجزات خبصوص ¼شجيع البحث العلمي يف 

الطاقMة من �الل متويل �رامج البحث عن طريق  مMدان الطاقة  والناRة
 .طلبات العروض املوþة ³لباح6ني cجلامعات ومراكز البحث العمومMة

  :Rىل الصعيد الوطين

يعترب مMدان الطاقة والناRة الطاقMة من بني املياد�ن الس4تة اليت مت 
̂ٔولوية وذ� �الل Ôج�ع ا خلامس ³لجنة حتديدها  مكياد�ن ذات ا

̂ٔربعاء  الوزارية ا]امئة ³لبحث العلمي والتمنية التكgولوجMة، اuي انعقد يوم ا
 .حتت رئاسة الس4يد رئBس احلكومة 2014يونيو  25

مرشوع اuي مت التوصل به عند طلب العروض �متويل  396ومن بني 
̂ٔولوية لس4نة  ، شلك 2013مشاريع البحث العلمي يف املياد�ن ذات ا

 .من مجموع املشاريع %14الطاقة والناRة الطاقMة حوايل مMدان 
بعد معلية التقMمي، مت متويل �س4بة ·مة من املشاريع يف مMدان الطاقة 

من مجموع املشاريع  %15والناRة الطاقMة، حMث شلكت هذه الÈس4بة 
̂ٔوىل اليت مضت  من  %11مرشوRا، و�س4بة  101املموÆ من الالحئة ا

  .مرشوRا 85موÆ من الالحئة الثانية اليت مضت مجموع املشاريع امل
  :Rىل الصعيد ا]ويل

̂ٔوريب  خبصوص التعاون ا]ويل، ويف ٕاطار املرشوع ا
ERANETMED  فقد مت ختصيص مزيانية ·مة من طرف الوزارة قدرت

ماليني درمه �متويل مشاريع البحث يف جمال املاء والطاقة وذ�  10ب 
̂ٔبيض املتوسط cلرشاكة مع دول حوض البحر  .رشاكء الربOمج - ا

̂ٔوىل املتعلقة هبذا الربOمج واليت مت  ،ومكgت طلبات العروض ا
مشاريع، عرفت مشاركة فرق  4من متويل  2015إالRالن عهنا �الل س4نة 

حبث مغربية µبعة ³لامعات ومؤسسات البحث العمومMة، وقدرت املزيانية 
̂ٔربعة ب اليت خصصهتا الوزارة �متويل حصة املغ  2,55رب يف املشاريع ا

  .مليون درمه
ٔ�ما خبصوص املشاركة املغربية يف طلبات العروض املتعلقة cلربOمج 

̂ٔوريب السابع، فقد اس4تفادت فرق البحث املغربية من متويل   7إالطار ا
مرشوع، كام  122مشاريع يف مMدان الطاقة والناRة الطاقMة من مجموع 

̂ٔوىل املتعلقة cملرشوع  مكgت املشاركة املغربية يف طلبات العروض ا
̂ٔوريب   4فرق البحث الوطنية من Ôس4تفادة من متول " 2020ٔ�فق "ا

  .مشاريع ³لبحث يف هذا امليدان

عقد اتفاقMات تعاون ورشاكة من ٔ�_ل تلبية 5اجMات ا�ططات : Õنيا
  .إالسرتاتيجية

ى اليت مت يف ٕاطار موا¡بة الوزارة ³لمخططات إالسرتاتيجية الكرب 
ٕاطالقها cملغرب، شهد جمال التعاون والرشاكة Rىل الصعيد الوطين عقد 
Rدة اتفاقMات من ٔ�_ل تلبية 5اجMات هذه ا�ططات إالسرتاتيجية من 

Nرشية م�خصصة ومؤهm موارد.  
  :و¼شمل هذه االتفاقMات جماالت خمتلفة من بBهنا

�لق ìكوينات _ديدة؛ - 

إالماكنيات ال$رشية وا³لوجس�MكMة  ¼شجيع Ôس4تفادة املشرتكة من -
 املتوفرة ]ى اجلامعات؛
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 تعبئة موارد مالية وٕاطالق طلبات عروض ³لبحث العلمي؛ -

 تنظمي مشرتك لتظاهرات Rلمية؛ -

- ... 
ويلخص اجلدول ٔ�سف
 ٔ��رز اتفاقMات التعاون والرشاكة املربمة من ٔ�_ل 

 ٔ̂ ̂ٔخرض، ا�طط ا زرق، خمطط مسامهة الوزارة يف تفعيل خمطط املغرب ا
  .املغرب الرمقي، خمطط ال�رسيع الصناعي وخمطط الطاقات املتددة

  اتفاقMات التعاون والرشاكة  ا�طط إالسرتاتيجي

  خمطط املغرب ا^ٔخرض

̂ٔول واملد�رية اجلهوية  �2012ٔكتو�ر  09اتفاقMة ٕاطار بتارخي  - بني _امعة احلسن ا
  التكو�ن يف هذا امليدان؛ ورديغة، هتم -³لفال5ة جبهة الشاوية

بني _امعة ا�ن طفMل واملندوبية السامMة ³لمياه والغاcت  2010اتفاقMة تعاون س4نة  -
  وحماربة التصحر، هتدف ٕاىل تعز�ز البحث العلمي والتقين يف اليدان الغابوي؛

بني _امعة س4يدي محمد �ن عبد هللا واملندوبية  2009ماي  04اتفاقMة ٕاطار بتارخي  -
  .مMة ³لمياه والغاcت وحماربة التصحر، هتم التكو�ن يف هذا امليدانالسا

بني _امعة موالي اسامعيل واملندوبية السامMة  2013دجgرب  19اتفاقMة ٕاطار بتارخي  -
³لمياه والغاcت وحماربة التصحر، هبدف �لق دينامMة ³لتÈس4يق بني الطرفني وتطو�ر 

  مشاريع يف امليدان الغابوي؛
بني _امعة القايض عياض واملندوبية السامMة  2009دجgرب  25تعاون بتارخي اتفاقMة  -

  .³لمساه والغاcت وحماربة التصحر، لتعز�ز التعاون العلمي والتقين يف هذا امليدان

  طط الطاقات املتددةخم

حباث يف الطاقة  - ٔ̂ اتفاقMات تعاون ورشاكة بني _امعة عبد املا� السعدي ومعهد ا
  لشمس4ية والطاقات املتددة، هتدف ٕاىل تطو�ر التعاون بني الطرفني يف هذا امليدان؛ا
بني _امعة ا�ن طفMل و�ٔاكدميية احلسن الثاين  2011اتفاقMة تعاون ورشاكة س4نة  -

  ؛"�الî ضوئية عضوية"³لعلوم والتقgيات، هتدف ٕاىل املسامهة يف ٕاجناز وتطو�ر 
احملمدية  –بني _امعة احلسن الثاين  2011نونرب  28اتفاقMة تعاون ورشاكة بتارخي  -

�الî "و�ٔاكدميية احلسن الثاين ³لعلوم والتقgيات، هتدف ٕاىل املسامهة يف ٕاجناز وتطو�ر 
  ؛"ضوئية عضوية

بني _امعة عبد املا� السعدي و�ٔاكدميية احلسن  2013اتفاقMة تعاون ورشاكة س4نة  -
  ؛"�الî ضوئية"امهة يف ٕاجناز وتطو�ر الثاين ³لعلوم والتقgيات، هتدف ٕاىل املس

̂ٔول والواكÆ  2013ماي  28اتفاقMة تعاون ورشاكة بتارخي *  بني _امعة احلسن ا
  الوطنية ³لطاقة الشمس4ية، هبدف تنظمي اجلامعة الصيفMة ا]ولية ³لطاقات املتددة؛

و�ٔاكدميية ا]ار البيضاء  -بني _امعة احلسن الثاين 2013اتفاقMة تعاون ورشاكة س4نة  -
  .احلسن الثاين ³لعلوم التقgيات حول ٔ�نظمة الطاقة الشمس4ية اخلاصة cلبناîت

  ا�طط ا^ٔزرق

بني _امعة عبد املا� السعدي وامجلاRة احلرضية  2011اتفاقMة تعاون ورشاكة س4نة  -
  لشفشاون خبصوص ٕا5داث ٕا_ازة ·نية يف الس4يا5ة البي<Mة والتمنية املس4تدامة؛

بني _امعة عبد املا� السعدي وا^ٔاكدميية اجلهوية ³لرتبية  2011اقMة ٕاطار س4نة اتف -
  ؛"س4يا5ة"þة طنة من ٔ�_ل ٕا5داث ماسرت  - والتكو�ن

بني _امعة القايض عياض وكتابة ا]وÆ امللكفة cلصناRة  2011اتفاقMة تعاون س4نة  -
  .التقليدية، هتم حتسني جودة املنتات التقليدية

  طط املغرب ا^ٔخرضخم

ش4تÈرب بني الوزارة ورشاكء ìكgولوجMني ٕالطالق �رOمج  22اتفاقMة رشاكة بتارخي  -
�متكني مجيع الطلبة  2015نونرب  30لوحيت، يقيض هذا الربOمج اuي مت ٕاطالقه يوم 

املسلني مبختلف اجلامعات الوطنية وكذا مؤسسات التكو�ن املهين cٕالضافة ٕاىل مجيع 
 ٔ̂ طر املن�س4بة ٕاىل اجلامعات املغربية من Ôس4تفادة ب�ٔمثان تفضيلية من لو5ات ا

ٕالكرتونية معززة مبضامني وتطبيقات بيداغوجMة رمقية، مت تطو�رها بتعاون مع الرشاكء 
  التكgولوجMني ³لوزارة؛

بني الوزارة والربيد بنك ورشاكء ìكgواوجMني  2016ينا�ر  12اتفاقMة رشاكة بتارخي  -
  ؛"لوحيت"ار نفس الربOمج السابق يف ٕاط

فرع  « Intel Corporation » ، بني الوزارة و2015ٔ��ريل  15مذ¡رة تفامه يوم  -
الرشق ا^ٔوسط وشامل ٕافريقMا، هتدف ٕاىل ¼شجيع الطلبة Rىل اس4تعامل التطبيقات 

  البيداغوجMة الرمقية اخلاصة cلتحصيل إاللكرتوين والتكو�ن عن بعد؛
، "هواوي ³لتكgولوجMا"بني الوزارة ورشكة  2015نونرب  05بتارخي  اتفاقMة رشاكة -

وهيم االتفاق تعز�ز التعاون يف مMدان ìكgولوجMا إالRالم واالتصال من �الل تطو�ر 
̂ٔساتذة اجلامعيني، وتنظمي  لفائدة ) _ا&زة لالبتاكر(�رOمج ³لتكو�ن وإالشهاد لفائدة ا

ات الصN مبيدان ìكgولوجMا إالRالم واالتصال مؤسسات التعلمي اجلامعي يف املياد�ن ذ
  ³لطلبة ا^ٔكرث اس4تحقاقا يف مMاد�ن االتصاالت؛) _ا&زة ا�متزي(وكذا مgح 

هتدف  « Microsoft Maroc » بني الوزارة و 2015ٔ��ريل  29مذ¡رة تفامه بتارخي  -
والبحث ٕاىل ¼شجيع وتطو�ر اس4تعامل التكgولوجMات احلديثة يف مgظومة التعلمي العايل 

  .العلمي cملغرب

  :توفري 5اجMات ا�ططات الكربى من الرٔ�سامل ال$رشي املؤهل: Õلثا
توا¡ب اجلامعة العمومMة املغربية، يف ٕاطار مالءمة عرضها التكويين مع 
̂ٔوراش الكربى احملركة  5اجMات القطاRات السوس4يو اق�صادية، بفعالية يف ا

ال$رشية املؤهN واملتخصصة، وذ� عن لالق�صاد الوطين Rرب ìكو�ن املوارد 
̂ٔوراش   .طريق اع�د مسا� ³لتكو�ن يف املياد�ن املرتبطة هبذه ا

مسلاك، كام بلغ Rدد  198وقد بلغ مجموع املسا� املعمتدة يف هذا اHال 
  .طالب 30367املسلني هبذه التكوينات 

لك ويبني اجلدول التايل توزيع هذه التكوينات واملس4تفMد�ن حسب 
  .خمطط

  Rدد املس4تفMد�ن/ املسا� املعمتدة ذات الص�c Nططات الكربى

  ا�طط إالسرتاتيجي
Rدد املسا� 

  املعمتدة

Rدد املؤسسات 
املعنية 

  cلتكوينات

Rدد 
  اجلامعات

  Rدد الطلبة

̂ٔخرض   خمطط املغرب ا
  خمطط ال�رسيع الصناعي
  خمطط املغرب الرمقي

  خمطط الطاقات املتددة

94  
59  
21  
18  

34  
26  
18  
16  

13  
11  
11  
11  

27583  
1640  
490  
533  

 


