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  )2010دجنرب  15( 1432حمرم  09الثال3ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا@لس ،كتور محمد الشـيخ بيد هللا8املستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

وا8قيقة  السادسة، ابتداء من الساعة ثالث ساعات ومثان دقائق: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .مساء الثالثة واألربعني
        ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

        ؛؛؛؛مشاريع املزيانيات الفرعية    مناقشة -

للسـنة  43.10التصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق     - - - - 
  ؛2011املالية 

  .التصويت عىل مرشوع قانون املالية برمته -

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

  :املستشار ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لساملستشار ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لساملستشار ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لساملستشار ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لس
أمر اآلن إىل جلسة معومية ختصص ملداخالت الفرق يف إطار مناقشة 
اجلزء الثاين، ولكن مت sتفاق يف ندوة الرؤساء عىل أن تسمل التدخالت 

التصويت عىل مكتوبة للرئاسة لتضمن يف التقرير الهنايئ، وwلتايل أمر إىل 
  .اجلزء الثاين من املرشوع وعىل املرشوع برمته

النفقات من املزيانية العامة ومزيانيات / إذن اجلزء الثاين وسائل املصاحل
/ مرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� واحلساwت اخلصوصية للخزينة

  :املزيانية العامة
يد األمني أو طبعا أ� أرجومك أن تسلموا املداخالت مكتوبة إىل السـ 

  .السـيد �ئب الرئيس لتضمن يف احملرض
تفضل اليس بنشامش، يف إطار .. الباب األول/ 50املادة "ب"اجلدول 

  .نقطة نظام؟ السـيد الرئيس، تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس،

مت sتفاق يف ندوة الرؤساء عىل أن تسمل املداخالت املرتبطة 
ت القطاعية مكتوبة، نعم، ولكن التقرير جيب أن يقرأ، التقرير جيب wملزيانيا
  .أن يقرأ

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
أرجوك األسـتاذ بنشامش، ، أي تقرير؟ لك جلنة عىل حدة؟ أ� مل أفهم

  .السـيد الرئيس احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
حق  حنن، السـيد الرئيس، هللا خيلّيك، نمتسك حبقنا، ونظن أنه

مرشوع، وليس من حق أحد أن يصادره، حبقنا يف تالوة التقرير، ال سـ¨ 

املرتبط بلجنة املالية، اليل تناقشت فيه املزيانيات القطاعية اليل داخ� يف 
  .إطار اختصاصها
        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس

  ..السـيد الرئيس احملرتم، هناك إجامع

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  ..، ما اكينشال، السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  ..امسح يل، امسح يل، خليين نمكل

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  ..ال، ما اكينش إجامع

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .دعين أتلكم. ال

هناك ندوة الرؤساء اتفقت، مع األسف خرجت أنت واإلخوان ما 
التقرير  حرضوش، عىل أن تدفع التدخالت مكتوبة إىل الرئاسة لتضميهنا يف

  .الهنايئ، ومل يكن هناك أي حديث عىل قراءة التقارير
  ..هللا خيليك آ األسـتاذ،.. أ� أعرف أن هناك إشاكلية حول التقرير 

  .هللا خيلّيمك.. آ سـيدي
هناك إشاكلية متعلقة wلتقرير اخلاص بلجنة املالية، ووقع حوÀ اج¿ع 

 13تصويت األول دÂل مطول لساعة ونصف، وتناقشـنا فيه مطوال حول ال 
عىل  - كام تعرفون  - يف الشهر، والثاين يف هذا الصباح، ومت sتفاق 

إرسالية للمجلس ا8سـتوري، وهناك حق يف التعليق عىل التصويت آخر 
اللجنة، ميكن أن يضمن للمالحظات اليت 8ى بعض الفرق ف¨ يتعلق بسري 

ن حيصن وحيسن بعض اللجن والتصويت علهيا، وهذا طبعا من شأنه أ
  .أداء�

  .شكرا
  ..اليس بنشامش

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .عذرا السـيد الرئيس

نعم، حصل sتفاق يف ندوة الرؤساء، من wب ختفيف الضغط 
الرهيب اليل تعرضنا À مجيعا، برملا� وحكومة، عىل أن تدفع تدخالت 

مل حيصل، عىل اإلطالق،  الفرق الربملانية مكتوبة وأن تسمل مكتوبة، ولكن
املالية خصوصا، ألنه هناك  sتفاق عىل عدم تالوة التقرير املرتبط بلجنة

  .منكر
اكين منكر وقع يف إطار هذه اللجنة، ونمتسك حبقنا يف أن يطلع الرأي 
العام الوطين عىل ما حدث البارحة واليوم، وحنن ممتسكون برضورة تالوة 

  .أن نقوÀ يف هذا الصدد التقرير وحبقنا يف قول ما جيب
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        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
كيف تريدون من الرئاسة أن ختتار تقريرا من بني سـبعة تقارير اليت لن 

أ� آسف جدا أن يكون . ليست 8ي أية سلطة -خشصيا  -أ�  تقرأ؟
خطاب بيين وبينمك، ولكن أ� حمرج يف هذه اجللسة، فهناك اتفاق، ولكن 

  .أ� أرجومك
ت، ميكن أن تعربوا فيه عن مشاعرمك يف لك ما هناك تفسري للتصوي

يتعلق بإشاكلية جلنة املالية والتصويتني، وهذه ليست أول مرة يقع فهيا 
تصويتان يف جلنة واحدة، وليست أول مرة تسقط فهيا مزيانية جلنة من 

  . اللجن يف جتربتنا ا8ميقراطية، وwلتايل اكن النقاش طويال
النقاش اآلن، ولكن ما دممت متشـبثني،  أ� كنت أنه سـيغنينا عن فتح

  .لمك اللكمة.. فأ�، طبعا
ال، ال، الغوغاء ليست حال وال فتوى وال أي حاجة، تفضل السـيد 

  .الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
ا8ميقراطية تتعرض الغتصاب، وحنن ال ميكن أن نشارك يف هذا 

وهل أنمت مطلعون عىل العبث، واش عندمك التقرير السـيد الرئيس؟ 
  املامرسات املشينة اليت وقعت يف إطار جلنة الشؤون املالية؟ 

حنن نتنازل عن التقارير األخرى، ما اكين مشلك، ولكن التقرير املتعلق 
بلجنة الشؤون املالية ممتسكون برضورة تالوته، ألنه وقع فهيا ذحب 

ا غاليا، وwلتايل ال ميكن أن لâميقراطية اليت نبنهيا، واليت دفعنا يف سبيلها مثن
نسمح هبذا العبث، ممتسكون برضورة قراءة التقرير حىت يطلع السادة 
املستشارون والسادة الوزراء ويطلع الرأي العام الوطين عىل ما جرى 

  .البارحة واليوم

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . السـيد الرئيس احملرتم 

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  احملرتم،السـيد الرئيس 

  السـيدات والسادة الوزراء،
  زمياليت، زماليئ،

 ،�أوال، حنن كام أقول دامئا وأكرر، حنن يف فضاء احلوار، واحلوار فضي
وحنن كذè يف فضاء املؤسسات العليا اليت تسري البالد ومن مضهنا 

èمؤسسة الرئيس، هناك ندوة الرؤساء، هناك مكتب، إىل غري ذ ...
  .القرارات اليت تتخذها مبشاركة امجليعوللك مؤسسة قدسـية 

وا8ميقراطية تلزمنا إذا اتفقنا عىل يشء أن نطبقه، وقد اتفقنا مجيعا  
كرؤساء للفرق ورؤساء للجان وأعضاء املكتب حتت إرشافمك، السـيد 
الرئيس، عىل أن نكتفي بتحرير التدخالت اخلاصة wلقطاعات وأن نسلمها 

لهتييء نفسه للتدخل يف  -أي واحد منه  -ا للرئاسة، ومل نشعر فريقنا أبد
  . املنصة

اآلن نسجل أمام الرأي العام أن هناك تراجع، فهذا هو ما نعيبه 
وسـنفتح �فذة، ميكن غدا أن ال نطمنئ ألي اتفاق حيصل داخل هذه 

  .املؤسسات
  .شكرا 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .أ� سأفرس، دعين Â أõ أؤدي واجيب. ليس هناك خالف

ك عدم اتفاق، السـيد الرئيس األنصاري، ليس هناك عدم ليس هنا 
اتفاق ف¨ يتعلق بتسلمي مداخالت مكتوبة، هناك خالف ف¨ يتعلق بقراءة 
أو عدم قراءة تقرير واحد من القطاعات لكها، يعين التقرير املتعلق بلجنة 

  . املالية، هذا طلب السـيد الرئيس
هللا خيلّيمك، إذا اكن هذا فضاء  دعو� من الغوغاء، هللا خيلّيمك،.. تفضل

  .احلوار خفذ اللكمة وتلكم، تفضل

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكن
  السـيد الرئيس،

اجمتعت ندوة الرؤساء 8راسة اخلالفات اليل اكينة بني األغلبية 
واملعارضة ف¨ خيص التصويت يف جلنة املالية، وبعد املناقشة اقرتح السـيد 

ملان أنه غادي تكون استشارة ا@لس ا8سـتوري، وزير العالقات مع الرب 
  .حىت يش تقرير، واتفقنا علهيا، إىل غرتاجعوا فهيا، يه هاذي أواملقرر ال يقر 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
هللا خيلّيك، هللا . دقيقة األخت الزويم، اليس بنشامش سأعود إليك

  .تفضيل األخت الزويم. خيلّيك

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  .يف نفس املوضوع، السـيد الرئيس.. شكرا السـيد الرئيس

البارحة اسـمتعنا إىل مقرر جلنة املالية، ومل يتحدث عن أي يشء، مسعنا 
تقرير املالية، ملاذا سـنقرأ فقط املالية؟ إما نقرأ مجيع القطاعات وإما أن ال 

  .نقرأها

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .ش، تفضلÂ سـيديت، أنت خارجة من الرسب، تفضل اليس بنشام

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس،

حنن ال نتنازل وال نرتاجع عام اتفقنا عليه مع زمالئنا يف ندوة الرؤساء، 
وقع نقاش، وقع خالف، واكنت فتوى اقرتþا السـيد . اليل متت قبل قليل

الوزير احملرتم امللكف wلعالقات مع الربملان، أن نطلب رأي ا@لس 
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نمكل، .. ا8سـتوري بشأن قانونية أو عدم قانونية اج¿ع رسي و�رب
  .نمكل

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
Â سـيدي، Â سـيدي، آ اإلخوان، آ اإلخوان، هذا فضاء احلوار، خذ 

  .آ اليس بيجديكن، آ اليس طريبش.. اللكمة، خذ اللكمة
  . مكل، مكل

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس،

الزمالء ا�ين يريدون مصادرة حقنا يف اإلطالع عىل التقرير  هؤالء
املرتبط بلجنة املالية، يريدون أن يتسرتوا عىل فضاحئ وقعت اليوم 

  .والبارحة، وحنن ال نقبل السكوت علهيا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
آ اليس . هللا خيلّيك، هللا خيلّيك، السـيد الوزير، السـيد الوزير

بيجديكن، آ اليس بيجديكن، من فض�، السـيد الوزير، سأعود إليك، 
  . سأعود إليك

  .الهدوء، الهدوء من فضلمك، اليس بيجديكن الهدوء، الهدوء، الهدوء
  .اللكمة هللا خيلّيك ذالسـيد الوزير احملرتم، اليس لشكر، خ

اكن هذا الفضاء فضاء احلرية والنقاش، خلّيوه للحرية، ما يش إىل 
  .الغوات

  .السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد إدرالسـيد إدرالسـيد إدرالسـيد إدرييييس لشكر، الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانس لشكر، الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارون احملرتمون،
ث مل أكن أود أن أتدخل لو مل يؤىت عىل ذكر الوزارة مرتني أو ثال

لالسـتدالل، ألنين أعترب أن النقاش املسطري ال ميكن À إال أن يقدم 
  .أشغالنا

أعتقد ما حنن بصدده اليوم تعطاه جحم أكرب، عالش تعطاه جحم أكرب؟ 
ألنه ال مبقتىض ا8سـتور وال مبقتىض النظام ا8اخيل األشغال يف اللجان يه 

و�è لك حديث  أشغال حتضريية فقط واسـتكشافية، وال تنتج أية آ3ر،
عن ا@لس ا8سـتوري، ا@لس ا8سـتوري القانون التنظميي تيحدد مىت 

  .يلجأ إليه، وال ميكن أن يلجأ للمجلس ا8سـتوري بشأن أشغال حتضريية
: ما اقرتحناه عندما وقع اخلالف ف¨ يتعلق wلقانون، قلنا لمك اإلخوان

ليك يثبت لمك أين يتواجد ف¨ يتعلق هبذه الناز�، ميكن تطلبوا استشارة، 
  . القانون

يمتتع املكتب باكمل : القانون آش تيقول؟ القانون رصحي وواحض

  ، ما اكيناش 27الصالحيات لإلرشاف عىل مناقشات ا@لس، هذه املادة 

  ...يش �ة، ال جلنة املالية وال رئيس جلنة املالية وال رئيس فريق، وال

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
آ اليس دعيدعة، آ اليس دعيدعة، هللا . خيلّيمكهللا خيلّيمك، هللا 

خيلّيمك، آ اإلخوان، آ السادة املستشارين، آ السادة املستشارين، سأعود 
  .إليك، آ اليس أفرÂط، آ اليس أفرÂط، آ اليس أفرÂط

ارتفع الضغط يف القاعة، آ اإلخوان إذا ارتفع الضغط يف القاعة فيجب 
  .أال يرتفع يف أدمغتنا

  .تاذتفضل أسـ 

        ::::السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان
  . ولو أنين قوطعت، السـيد الرئيس

إذا مسحمت، السـيد الرئيس، خنليو صوت العقل هو ا�ي يعلو يف 
  .نقاشاتنا

راه إذا غوتنا ال نسـتفيد من بعضنا، أ� أمتىن وأمتىن من هذه املناقشات 
مة نسـتفيد، فرقا نسـتفيد، يه اليل غادي تطور األداء دÂلنا مجيعا، حكو 

  .مستشارين نسـتفيد
ما فهيا wس، مايش لكيش غندوزوه بسهو�، ولو خنتلف، راه غادي 

  . نسـتفيد يف تطوير دميقراطياتنا
املكتب وال يشء . �è، السـيد الرئيس، أ� جناوب عىل هاذ اليش

الصالحيات  هغري املكتب من مؤسسات هذا ا@لس هو اليل عند
مناقشات ا@لس، هذه الصالحيات مارسها املكتب مبقتىض  لإلرشاف عىل

يضع املكتب جدول أعامل ا@لس طبقا : من النظام ا8اخيل 31املادة 
يعلن املكتب عن جدول األعامل مبجرد . من ا8سـتور 56ملقتضيات الفصل 

  . وضعه ويبلغه إىل الوزير األول ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن
  ... ملكتب أن يكون التصويتاجمتع املكتب، وقرر ا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
Â .. ال، ال، آ اليس الكور، آ اليس محمد، أ� أرجوك، خليه يتلكم

  .سـيدي أجلس معنا من فض�، دع الرنفزة خارج القاعة، هللا يكرث خريك
  .تفضل

        ::::السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان
  السـيد الرئيس احملرتم،
  ستشارون احملرتمون،السـيدات والسادة امل 

اجمتع املكتب، وحدد جدول أعامÀ، وف¨ توصلنا به حنن، كحكومة، أن 
 �اكفة املزيانيات الفرعية سيمت التصويت علهيا مبارشة بعد جلسة األسـئ

  .الشفوية البارحة عىل الساعة الرابعة
  .هذا ما توصلنا به، الرابعة زوs، هذا قرار، وهذا القانون

  ى ـد نتوافق عىل خمالفهتا وعلـاطر قـلق wملسـف¨ يتعانون ـطيب الق
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جتاوزها، ولكن القوانني وجدت محلاية األفراد، محلاية األقليات، لضبط 
العالقات، ميكن يف جلنة، ولو جتمع مجيع اللجنة عىل خرق القانون، ويكون 
ذاك الفصل فيه مصلحة مستشار واحد والقانون لصاحله، ويف هذه احلا� 

املستشار اللجنة ولك أعضاهئا، وهو ما وقع وما نصينا عليه وما  تيغلب
  .أوحضناه

اللجنة، سـيدي الرئيس احملرتم، حيث اكين واحد الفهم، كيف مت 
التصويت عىل اجلزء األول من القانون املايل واجلزء الثاين وعىل بعض 

معادالت واحضة،  املزيانيات الفرعية؟ مت التصويت ألن املعادالت اكنت
  .وما غنغريهشاي wلغياب واحلضور.. األغلبية أغلبية، واألقلية

اليوم األغلبية واألقلية ما كيغريهاش واش األقلية حترض لكها أو األغلبية 
حترض �قصها، ألن ا�ي تيجعل األغلبية أغلبية يه sنتخاwت، يه 

ىل احتساب زائد صناديق sقرتاع، ويف ا8ميقراطيات، ال يصل الناس إ
wش " قبل، مرفوض: "صوت �قص صوت، يف ا8ميقراطيات، يف ا@الس

  .كتسهل املهام
احنا عندما حتدثنا وقلنا wلنسـبة للقانون املايل واملزيانيات الفرعية 
األوىل، وقع اإلجامع بأنه يمت التصويت، فصوت علهيا، وبدينا يف آخر الليل 

واش مزيانية ظلت تناقش لساعات حىت . مناقشة مزيانية وزارة التجهزي
خليو� ... الثالثة صباحا والثالثة والنصف، هل من املعقول وهل يسـتقمي

  ...نمكلو

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
، راه مايش ش، راه مايش السوق هذا، آ اليس طريبشآ اليس طريب

آ سـيدي خذ اللكمة، خذ اللكمة، وتسـىن وخذ اللكمة، ما . السوق هذا
  .سـيدي، آ سـيدي، آ اليس دعيدعةتديروش السوق، آ 

هللا خيليمك، أ� كنشوف، راه عندي اليس األنصاري واليس بنشامش  
  . اكين، صايف، خليه يمكل شواليس أفرÂط، راه اليس بنشام

آ اليس الرباكين، الغوات ما صاحل لوالو آ اليس الرباكين، آ اليس 
عندكش اللكمة، ، آ سـيدي ما )vous n'avez pas le droit( :الرباكين

  .احرتم القانون، احرتموا القانون، مل أعطك اللكمة

        ::::السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان
هذه مؤسسة حمرتمة، ولن يسمح بقذفها ال جبامع الفنا وال بأي أسلوب 
إلرهابنا، وهذا أسلوب دÂل السب، كنطلب يتدار حمرض بشأنه، ما ميكن 

  .هذه املؤسسة جبامع الفناال مستشار وال وزير يوصف 
�è، السـيد الرئيس، احشوما يقول جامع الفنا، احشوما، احنا مايش 

  . يف جامع الفنا
�è، السـيد الرئيس احملرتم، يف الثالثة صباحا وحىت إىل الثالثة 

هل تعلمون أنه مينع أن جيري التصويت يوم .. والنصف، ال قوة القانون

مينع : "الساعة الثالثة والنصف بنظاممك ا8اخيلالثال3ء صباحا، لقد كنا يف 
  .وحيد� األÂم اليت مينع فهيا التصويت" إجراء التصويت يوم الثال3ء صباحا

إىل درتو يف احملرض أن اللجنة صوتت عىل الساعة الثالثة والنصف  
صباحا من يوم الثال3ء، اكيف هذا ليك نتقدم بطعن مبقتىض هذا القانون 

  .ا التصويت جرى خمالفا ملقتضيات النظام ا8اخيللنقول بأن هذ
  ...أكرث من هذا، السـيد الرئيس، أكرث من هذا السـيد الرئيس احملرتم

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .الهدوء من فضلمك

        ::::السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان
احنا wش ترجع األمور إىل نصاهبا، ما اقرتحناه دون تزوير أو تزييف 

للجلسة العامة ويعرفه الرأي العام، ما يتقالش لنا ما وقع  جييهو أن ما وقع 
يقف عند اجللسة اليت اكنت يف الثالثة والنصف صباحا، عالش؟ ألن تلهتا 

ا، واجمتعت اجللسة اليت اكنت يف العارشة صباحا برئيسها وأعضاء جلنهت
الناس ولرمبا األصوات اليت صوتت يف هذه اجللسة اكنت أكرث من 
األصوات اليت حرضت يف الساعة الثالثة والنصف، حىت من �حية 

  .احلضور
�w èش خنليو األمور يف حدودها، احنا ميل غادي تكتب يف التقرير 

ين جوج الوقائع، ها التصويت األول، وماذا وقع؟ احنا مايش تقولوا ال اك
تصويتات، ما اكينش جوج تصويتات، غري ها ماذا وقع، وقع أن التصويت 
آش وقع فيه، واليوم كذا اجمتعت اللجنة، بناء عىل ماذا؟ بناء عىل قرار 

  .من ندوة الرؤساء

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .هذا هو التقرير

        ::::السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان
  . عىل قرار من ندوة الرؤساء بناء

ميل يكون هذا هو التقرير، يرسي عليه ما يرسي عىل لك التقارير 
  ... األخرى، إىل هذا هو التقرير فيجب أن يرسي عليه ما يرسي عىل

ويبقى يف هاذ العمل دÂلنا هو األثر السـيايس، إيوا يسمحوا يل أعضاء 
  ...الفريق احملرتم

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
مكل، هللا خيليك، راه مايش بوحدك اليل طالب آسـيدي حىت ي

  . اللكمة، شوية دÂل الهدوء
  .تفضل

        ::::السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان
يسمحوا لنا، السـيد الرئيس احملرتم، السـيدات والسادة املستشارون 

  .احملرتمون
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األثر السـيايس دÂل هاذ الفعل راه شفناه اكملني يف الصحافة هاذ 
  . الصباح، ولرمبا شفناه أكرب من جحمه

إيوا خنليو األثر ا8سـتوري واألثر القانوين اليل غادي خيدم البالد وما 
فيه ال حساwت ضيقة وال حساwت هاذ الفريق، خليو القانون املايل Âخذ 

جللسة العامة وراه التصويت غادي يبني، وما بشلك هادئ يف هذه ا هطريق
نراهنوش ألن هؤالء اجلنود غادي يبقاو جنود مرابضني هذه اللي� حىت 

  . للثالثة صباحا أو الرابعة حىت ال يقع هبم ما وقع يف جلسة اللجنة
  .�è، راه ما اكين حىت مصلحة يف التأخري

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . اليس بنشامش، اليس أفرÂطهللا خيليمك، عندي اليس األنصاري، 

  .مل أعطك اللكمة اليس الكور.. تفضل اليس األنصاري

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس،

أ� اكن بودي أن ال أتناول اللكمة مرة أخرى، ولكن اضطرارÂ ألنين 
كنت يف قلب األحداث، والبد أن أبني كذè بدوري وللرأي العام ومن 

بة أن ما وصلنا إليه من توافق داخل ندوة الرؤساء اليت يه خالل هذه الق 
مؤسسة تشـمتل عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية، والنقاش ا�ي اكن 
حادا يف بعض األحيان من أجل جتاذب األطراف ف¨ بيهنا خبصوص عدة 
أطروحات، وأ� أحرتم مجيع اآلراء، ولكن توصلنا ليك ال نعمل عىل التدخل 

سة العامة، انتظارا ملا يقوÀ ا@لس ا8سـتوري حول هذه اإلشاكلية يف اجلل 
والتطبيقات القانونية اليت سـتخلق تراكام جديدا 8ميقراطية ب�â، وكنا لكنا 
متفقني عىل أن نطوي ت� الصفحة يف انتظار أن يصل التقرير من ا@لس 

من  ا8سـتوري، ا�ي تعهدمت وتعهدت احلكومة بنق8 نظرا ملا لمك
 èالتقريرنقرص من رش صالحيات، وبذ.  

وقد لكفت عن األغلبية ولكف زمييل ا8كتور بنشامش عن املعارضة 
لنقل احلقائق، وليس شيئا غري احلقائق، سواء خبصوص اجللسة األوىل أي 
التصويت األول وما جرى فهيا، وما يه التدخالت، وأن ال يكون التقرير 

  .يه مجيعا ليكون حقيقيا وليس خمدوماكام وصف مبخدوما، بل سنسهر عل 
وسـنعمل عىل نقل احلقائق كذè مبا جرى بعد التصويت األول 
واجللسة املسائية أمس، وما اختذته من قرارات وما اجمتعت عليه اليوم يف 

  .صباحا وكذè ما توصلت إليه من نتاجئالعارشة 
هناك اختالف يف الرؤى انطالقا من القانون ا�ي ال أريد أن أرجع 
إليه، وقد أشار إليه السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان، وتال علينا 
النصوص، التأويالت ختتلف من خشص إىل خشص، ويف بعض األحيان ال 
 اجهتاد مع النص، ولكن حنن نريد أن ال نغلط أحد، وليس لنا ما نتسرت

  . عليه احنا يف األغلبية
  ى ـاج، السـيد الرئيس، وال ميكن أن يفهم أننا خنشـاحنا يف بيت من زج

تالوة هذا التقرير ألن هناك ما خنشاه، ال خنىش شيئا، ولكن احرتاما 
ملؤسسة دسـتورية ويه ندوة الرؤساء، اليت اكنت برئاسة رئيس ا@لس 

ب�â وما نكنه À من تقدير واحرتام ا�ي هو 3لث خشصية يف الرتاتبية يف 
واكفة املمثلني ملؤسسات من رؤساء اللجن ورؤساء الفرق وأعضاء 
املكتب، واجلهاز التنفيذي ممثال يف خشص الوزير امللكف wلعالقات مع 

  .الربملان ا�ي أىت wقرتاح نشكره عليه وننوه به
ف¨ بيننا،  وكنا نود أن نقف عند هذا احلد والنفتح وال خنلق هفوات

ألن هناك هيئة ال مطمع لها وال دخل ألحد يف شأهنا، ويه يف الوسط 
ومؤه� إلعطاء sستشارة لهذه املؤسسة املوقرة حول النظام ا8اخيل ا�ي 
صادقت عليه من أجل أن يصبح قابال للتطبيق وملزم للحكومة وللربملان 

  .ولألغيار
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
، السـيد الرئيس احملرتم شالسـيد الرئيس احملرتم، األسـتاذ بنشامشكرا 

  .تفضل

  ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

جاهدا أن أتدخل هبدوء وأن أتلكم بصوت منخفض ألن الرفع  سأحاول
 ،À من درجة الصوت، رفع الصوت عاليا ليست جحة عىل من ال جحة

  .اسـمتعنا للمرافعات اليت قد�ا السـيد الوزير احملرتم والسـيد الرئيس احملرتم
وأود أن أسارع إىل القول بأنين متفق إىل حد ما مع السـيد الوزير 

ما يذكر�، وحنن لسـنا يف حاجة �è، ألن النظام ا8اخيل خيول احملرتم عند
 Â ملكتب ا@لس صالحية اإلرشاف عىل سري اجللسة، حنن متفقون، ولكن
سـيدي هل من حق مكتب ا@لس أن يصادر حق السادة املستشارين 
يف sطالع عىل التقرير؟ هل تتوفرون عىل تقرير جلنة املالية؟ اجلواب، ما 

  .تقرير، هذا من �ةعندمكش 
من �ة 3نية، اسـمتعنا لزميلنا احملرتم يف فريق األصا� واملعارصة، وقد 
كررها كذè السـيد الوزير، اسـمتعنا ملا يفيد، لنقف عند هذا احلد 
ولنتوافق، وحنن قلناها يف ندوة الرؤساء، ونقولها اآلن مبلء مفنا، لسـنا 

 حتدث حتت الطاو�، هذا مسـتعدين ليك نشارك يف منطق التوافقات اليت
  .زمن انهتـى، لك يشء جيب أن يكون واحضا وفوق الطاو�

الوقائع، السـيد الرئيس، لست يف حاجة ليك أعلق عىل ما ورد يف 
مداخ� السـيد الوزير احملرتم عندما شكك يف قانونية التصويت ا�ي جرى 

è، ألنه لي� sثنني، وقد قاربت الساعة الثالثة صباحا، لست حباجة �
هناك جلان كثرية وهناك مزيانيات كثرية، ومهنا مزيانية وزارة ا8اخلية مت 
التصويت علهيا يف هذا التوقيت �wات، ا�ي يعتربه السـيد الوزير غري 

  واب مه اآلخرون اشـتغلوا إىل ـالء� يف جملس النـقانوين، كام أذكره بأن زم
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 .حدود الساعة الرابعة حدود الفجر وصوتوا عىل مزيانيات قطاعات يف
3نيا، هذا sج¿ع مت بطلب وبإحلاح من احلكومة، وبطلب وإحلاح 
 ،èلعالقات مع الربملان، واكنت جحته يف ذw من السـيد الوزير امللكف
وهو حمق، أن أجندة جملس املستشارين أصبحت مضغوطة ومزدمحة، وأنه 

لنا أن نعقد هذه  علينا أن نناقش وأن نصوت عىل املزيانيات يك يتأىت
  .اجللسة

ماذا وقع السـيد الرئيس؟ وقع أنه، والسـيد وزير املالية احملرتم حارض، 
اجمتعت جلنة املالية يوم sثنني ابتداء من الساعة احلادية عرش، ورشعنا 
يف مناقشة ويف البت يف التعديالت اليت قدمهتا خمتلف الفرق، وعندما 

الثامنة ليال، طلب السـيد رئيس / اقرتبت الساعة إىل حوايل السابعة 
اللجنة بطلب من السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان wلتصويت 
عىل املزيانيات اليت تدخل يف إطار اللجنة، وكذè اكن، صوتنا عىل 
مزيانيات مخسة وزارات، مزيانية البالط املليك wإلجامع، مزيانية وزارة 

ىل، مزيانية sقتصاد واملالية، مزيانية الشؤون اإلساكن، مزيانية الوزارة األو
sقتصادية، مزيانية التخطيط، مزيانية املاء والبيئة، صوتنا عىل هاذ اليش، 
ألن اللجنة اتفقت بإجامع أعضاهئا، اسـتجابت بإجامع أعضاهئا لطلب 
السـيد رئيس اللجنة، وهذا موجود يف التسجيل وموثق، وقد طالبنا 

  .موافاتمك wلتسجيل الاكمل لوقائع هذه اللجنةونطالب مبوافاتنا و 
وعندما حان وقت املناقشة والتصويت عىل مزيانية وزارة التجهزي 
والنقل، طلب زمالؤ� يف الفرق، وقد �ل مهنم الوهن، طلبوا منا بعد أن 
�قشـنا بعمق، نظرا ألمهية القطاع، أن نؤجل التصويت، فقلنا هذا غري 

  .معقول
اليت بذلت للتأجيل واليت wءت wلفشل، ألن  واآلن احملاوالت

التسجيل وsتفاق دÂل السـيدة الرئيسة مع السـيد الرئيس واللجنة قررت 
أن نسـمتر ولو حىت الفجر، ألن اكين جدو� جيب أن حنرت�ا واكين آجال 

  .دسـتورية جيب أن حنرت�ا، صوتنا
ألصوات  واليوم، يؤسفنا أن يكون السـيد الوزير احملرتم يضم صوته

السادة املستشارين احملرتمني ا�ين طالبوا بإعادة التصويت ا�ي أفىض إىل 
إسقاط مزيانية وزارة النقل والتجهزي مبعارضة مخسة مستشارين والتصويت 

  .اإلجيايب ملستشارين من فرق األغلبية وwمتناع مستشار واحد
رافعات، ما يه جحهتم يف ذè؟ إهنم سـيدي الرئيس، كام اسـمتعنا يف امل

يقدمون ثالثة جحج واهية ومهتافتة ومردود علهيا، احلجة األوىل اليت 
يتحججون هبا يه أن الربجمة اليت أقرها مكتب جملس املستشارين ليس فهيا 
ما يدعو إىل التصويت، هذا حصيح، ولكن حدث أن السـيد رئيس اللجنة 

ويت، وبطلب من احلكومة شدد عىل رضورة املناقشة وعىل رضورة التص
  املزيانيات؟ 6عالش صوتنا عىل 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس

خليه يمكل، خذ اللكمة من بعد، تفضل أمكل، هللا خيليمك احرتموا 
  .صديقمك، احرتموا زميلمك من فضلمك، تفضل اليس بنشامش

        ::::السـيد عبد احلكمي بنشامشالسـيد عبد احلكمي بنشامشالسـيد عبد احلكمي بنشامشالسـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار املستشار املستشار املستشار 
  السـيد الرئيس،

من أن الربجمة  أكرر بأنه حصل sتفاق wإلجامع داخل اللجنة wلرمغ
اليل أقرها مكتب جملس املستشارين ما فهياش التصويت، ولكن اتفقنا 
داخل اللجنة wإلجامع عىل أن نناقش املزيانيات وأن نصوت عىل املزيانيات، 

  .مزيانيات، ما اكن فهيا حىت مشلك �6قشـنا وصوتنا عىل 
ساندة للحكومة ملا وصلنا ملزيانية وزارة النقل والتجهزي، ومبا أن الفرق امل 

مل تتحمل مسؤوليهتا اكم� وأن تصمد ملؤازرة زميلها يف احلكومة، wدرت إىل 
التشكيك يف رشعية وقانونية ذè التصويت، وأضافوا إىل ذè جحة أخرى 

من  60ال تقل هتافتا، ويه احلجة القاضية مبا هو منصوص عليه يف املادة 
فريق أن يطلب تأجيل التصويت، جتزي لرئيس ال 60النظام ا8اخيل، املادة 

èهذا حصيح وحنن نقر بذ.  
ما وقع، هو أن السـيد رئيس الفريق sسـتقاليل احملرتم، وا�ي مل 
يواكب خمتلف أطوار هذه اللجنة، ألنه اكن يف جلنة أخرى، التحق wللجنة 
بعد أن استشعر بأن األغلبية غري حارضة، وطلب فعال التأجيل، ولكنه 

يل اليل قدمه واحملرض املزور، نعم احملرض املزور اليل قرن طلب التأج 
تعطى لنا واليل نقل بشلك جزيئ وانتقايئ وقائع هذه اللجنة، فهيا ما يؤكد 
ذè، وقد طلب زمالؤ�، رئيس الفريق وآخرون، طلبوا وقالوا لنا wلعربية 
Lعرابت، ما اكين مشلك بغيتو نصوتو، ولكن هللا خيليمك نصوتو وحنسـبو 

صوات اليل صوتنا هبا عىل امخلس مزيانيات اليل دازت، اللهم إن هذا األ
منكر، هذا منكر، ها هو احملرض، السـيد رئيس الفريق يقول ال نرى 

  ...مانعا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .اليس كرمين، دعوا زميلمك يمتم Nمه، وخذ اللكمة من بعد، أمتم

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
ملستشار احملرتم، أ� أقصد wحملتوى املزور، ألنه احنا ليطمنئ السـيد ا

السـيد الرئيس طالبنا wلتقرير الاكمل لوقائع اللجنة، ومل يسمل لنا التقرير 
، ينقل خمتلف وقائع األطوار، التقرير اليل تعطى لنا هو تقرير انتقايئ اكمال

أن السـيد  ومزور، ألنه ما فهيش الوقائع دÂل األطوار لكها اليت تشري إىل
رئيس اللجنة واللجنة وافقت wإلجامع عىل املناقشة وعىل التصويت، وأكرث 
من ذè طلبوا منا مقايضة، والصحافة اكنت حارضة، طالبوا منا مقايضة أن 
منر إىل التصويت ولكن برشط أن حنتسب األصوات اليت جرى التعبري 

ذا غري موجود عهنا عند التصويت عىل مخسة مزيانيات مضت، وقلنا بأن ه
  .وهاذ اليش مسجل، ها هو التقرير
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3نيا، البارحة زمع زمالؤ� بأنه يف إطار ندوة الرؤساء اليت عقدت 
البارحة، واكن يف جدول أعاملها مناقشة الرتتيبات املتعلقة بتنظمي تدخالت 
رؤساء الفرق والرتتيبات املتعلقة wجللسة العمومية، وبرد السـيد الوزير 

  .لرتتيبات املتعلقة wملزيانيات القطاعيةاحملرتم، وا
نعم اتفقنا عىل أن املداخالت املرتبطة wملزيانيات القطاعية جيب أن 
تسمل مكتوبة اقتصادا للوقت، ولكن مل نتفق، وليس من حق أحد أن 
يصادر حقنا يف sطالع عىل حفوى التقرير املرتبط بلجنة املالية، وأكرث من 

من خالل إحقام مؤسسة رئاسة ا@لس، وزمعوا بأن  ذè حاولوا أن يقنعو�
السـيد رئيس ا@لس يقر بال قانونية التصويت ا�ي أفىض إىل إسقاط 

  .املزيانية
طيب، طلبنا مهنم، إذا اكن ذè حصيح، أعطو� جواw مكتوw، وثيقة 
مكتوبة تفيد بأن رئاسة ا@لس تقر wلطابع الالرشعي والالقانوين لهذا 

  فمل يأتوا بذè، وماذا اكنت النتيجة؟  التصويت،
اكنت النتيجة يه أنه صباح هذا اليوم، وبيS اكن يف بر�جمنا أن نأيت 
إىل sسـ¿ع ملا تبقى من تدخالت السادة رؤساء الفرق اليل ما تدخلوش 
البارحة، wدر اإلخوة إىل تنظمي اج¿ع أقول �رب ورسي، عالش �رب 

  ورسي؟ 
أسـتعمل هذه اللكامت، عالش؟ ألن السادة أ� آسف ألنين 

املستشارين األعضاء ا8امئون يف هذه اللجنة، سواء ا�ين ينمتون لفريق 
األصا� واملعارصة، أو ا�ين ينمتون للفرق الربملانية األخرى مل يسـتدعوا 
لالج¿ع اليوم، ال بشلك مكتوب وال شفوÂ، مل يسـتدعوا، كام أنه مقرر 

سـتوى العبث، املقرر دÂل اللجنة Â عباد هللا مل اللجنة، انظروا م 
  .يسـتدعى، ما بغاوهش حيرض معهم

واطلعت، وأقولها بلك أسف، عىل وقائع مرسحية خسيفة مت إخرا�ا 
 :بطريقة رديئة، وهذا، السـيد الرئيس، يقود� إىل ما ييل

 إن ما حدث يف اج¿ع جلنة املالية مبناسـبة مناقشة املزيانية دÂل وزارة
  ...النقل والتجهزي

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
أ� اليل أسري، السـيد الرئيس، أجلس اليس ادريس، اجلس، احرتم 
نفسك ومؤسسة بالدك، لو ضبطهتا ملا وقعنا يف املشلك، لو حرضت يف 

  .جلنتك ملا وقعنا يف املشلك، أنت اليل غبت عىل اجللسة، وأرجعها يل أ�
  .بنشامش خلص من فض�اليس .. احرتموا مؤسسـتمك، اليس اللبار

أ� مسج�، اكين اليس بنشامش، واليس األنصاري وفضييل واألسـتاذ 
  . طبعا والرئيس احملرتم

  .تفضل، رأفة بنا، اآلن الرسا� وصلت، رأفة بنا نلخصو شوية

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس احملرتم، 

أعود إىل الوقائع، ولكن حنن نطالب مبوافاتمك وموافاتنا بوقائع التقرير  لن
  .ولكن اكمال غري منقوص، تقرير مايش منقوص

وكنا نعتقد أن ما حدث، التصويت اليل أدى إىل إسقاط مزيانية وزارة 
النقل والتجهزي، كنا كنعتقدو أن هاذ اليش هذا جمرد حلظة سـياسـية عادية 

ستنا الترشيعية هاته، اليت طاملا تعالت األصوات من وحصية يف مسار مؤس 
أجل تأهيلها والهنوض هبا لتلعب دورها احلقيقي وليك تساير ا8يناميات 

âاليت تعرفها حياتنا السـياسـية يف هذا الب.  
وامسحوا يل أقولها وبأمل شديد، يف الوقت ا�ي  ،لكن لألسف الشديد

صدر رحب مع نتاجئ وخالصات اكن عىل األغلبية احلكومية أن تتعامل ب
اللجنة وأن تتعامل بنضج ومسؤولية وأن تتعاطى مع املعىن واملغزى ا�ي 
تنطوي عليه واقعة إسقاط جمرد مزيانية يف اللجنة اليل يه عىل لك حال 
معل حتضريي، جندها مع األسف بعيدة لك البعد عن متثل قمي ومبادئ 

وأن تقبل نتاجئ ا8ميقراطية  ا8ميقراطية اليت تتطلب التعامل بصدر رحب
ونتاجئ التصويت، ال أن تسعى عن طريق أساليب ملتفة إىل إعادة النظر 

  .فهيا
ويف هذا اإلطار، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة، نعرب عن اسـتغرابنا 
وعن اسـهتجاننا ألسلوب وشلك تعاطي األغلبية الهشة وحىت احلكومة يف 

يوجد يف التقرير أشـياء سـتصيبمك خشص الوزير ا�ي اكن حارضا، و 
�wهول، ونطرح عالمات اسـتفهام كربى حول مدى استيعاب بعض 
مكو�ت احلكومة، وعن مدى متثلها ملضامني اخلطاب املليك السايم ا�ي 
دعا فيه جال� امل� إىل ترسـيخ عالقات التعاون اإلجيايب بني اجلهازين 

ومعارضة بناءة يف نطاق  الترشيعي والتنفيذي، وبني أغلبية متضامنة
sحرتام املتبادل وsلزتام املشرتك بأحاكم ا8سـتور وwلقمي ا8ميقراطية 

  .وحرمة املؤسسات واملصاحل العليا للوطن
أمل يكن حرw Âألغلبية احلكومية أن تسـتوعب ا8رس، وتوجه أنظارها 

عدم sنسجام إىل ذاهتا العلي� واملعت� اليت تمتزي wلهشاشة وعدم ال¿سك و 
وأن تعيد ترتيب أوراقها، ألن املغرب اليوم يف أمس احلاجة أكرث من أي 

  .وقت مىض إىل حكومة قوية مساندة بأغلبية متضامنة
أجد نفيس، وأ� سأخمت، مضطرا ألعيد التذكري، السـيد الرئيس، مبا 
سـبق يل أن قلته يف ندوة الرؤساء، حنن لسـنا مسـتعدين أن ندخل يف 

ت الطاو�، لسـنا مسـتعدين ليك نكون مشاركني أو مسامهني ترضيات حت
  .يف معلية اغتصاب ا8ميقراطية ويف معلية إحلاق األذى هبيبة هذه املؤسسة

، 20و�è، نطلب منمك، السـيد الرئيس، وتطبيقا ملقتضيات املادة 
اليت جتزي إذا طلب أحد رؤساء الفرق رفع اجللسة قصد التشاور مع أعضاء 

عني عىل الرئيس أن يسـتجيب �è الطلب ويرفع اجللسة ملدة فريقه، يت
  .حمدودة

ارفعوا اجللسة ليك نتشاور يف املوقف ا�ي يتعني أن نتخذه ملوا�ة 
  .هذه املهز�
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  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
اللكمة لليس أفرÂط ومن بعد اليس األنصاري ومن بعد اليس كرمين، 

  .ومن بعد اليس فضييل
  .أفرÂطتفضل اليس 

        ::::املستشار السـيد عبد املاè أفرÂاملستشار السـيد عبد املاè أفرÂاملستشار السـيد عبد املاè أفرÂاملستشار السـيد عبد املاè أفرÂطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدLن، السادة املستشارون،
خدمة سـياسة يف "ة أ� ال أريد يأوال البد أن أذكر بأنين وبلغيت العام 

، وأ� أتدخل وفق قناعايت، من �ة wش نتفامهو، لكن أ� "أي أحد
ون السـيد وزير العالقات مع الربملان يربر ما ال ميكن استساغة أتأسف ك

تربيره، أال وهو رضب ا8ميقراطية، أن أتأسف جدا لهاته املسأ�، وللك 
  .قراءته اخلاصة للقانون ا8اخيل

إضافة أ� ال أتفهم السـيد الوزير أنه يتدخل بني الفينة واألخرى عندما 
ورطة، رمبا هذا دوره، لكن املشلك  تكون األغلبية يف ورطة واحلكومة يف

اليوم ببال�، وwختصار شديد، ليس مشلك تصويت أو إعادة تصويت، 
  .إن املشلك اليوم هو مشلك الوطن برمته

ماذا سـنقول غدا للمواطن ا�ي يتتبعنا؟ ماذا سـنقول خلصومنا؟ أية 
مصداقية لهاته املؤسسة؟ هذا هو السؤال العريض ا�ي جيب أن نطرحه 

  .أنفسـنا مجيعا بعيدا عن لك مزايدة عىل
�è، فأ� مرة أخرى ال ميكنين إال أن أتأسف ألن هذا الوضع ال 
يضحك، مايش تيضحك هاذ اليش، هاذ اليش مايش الضحك والتصفيق، 
وحنن عىل بعد سـنتني من sسـتحقاقات املقب�، كيف سـنقنع املغاربة بأن 

لوك؟ ليست هاته يه املرة األوىل نعيد الثقة إلهيم يف املؤسسات، أهبذا الس
اليت يمت فهيا التصويت ضد مزيانية فرعية، ملاذا مل تقم ا8نيا ومل تقعد عندما 

  مت التصويت عىل مزيانيات فرعية يف السابق؟ ما األمر يف ذè؟ 
بل هاته املسأ� حصية wلنسـبة ملؤسستنا، وحنن نعمل أن األغلبية سـمترر 

 اجللسة العامة، اآلن لقد أدخلمت البالد يف متاهة هاته املزيانية الفرعية يف
  .وليتحمل لك واحد ولك من يريد أن يوجه البالد حنو ا@هول

اقرتاح معيل، حنن جسلنا مواقفنا، وحىت ال نعرقل اسـمترار هاته 
اجللسة، أ� أقرتح أن نسـمتر يف معلية التصويت عىل مرشوع قانون املالية، 

التارخيية، واتقوا هللا يف هذا الوطن ويف هذا وأن يتحمل لك مسؤوليته 
  .الشعب

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، األسـتاذ األنصاري، السـيد الرئيس احملرتم

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة الوزراء،

  الزمالء،
اضطرارÂ، ألنين كنت أوال أمتىن امسحوا يل إن تناولت اللكمة مرة 3نية 

أن ال ندخل يف اجلزئيات، ولكن اجلزئيات لك واحد يراها من منظاره 
اخلاص، والبد كذè أن يتعرف املسـمتعون واملشاهدون إىل كذè رؤيتنا 

  .يف األغلبية ملا طرحه زميلنا السـيد الرئيس
 وكذè قبل أن أتطرق للجزئيات، اكن بودي يف هذه املؤسسة، ويه

مؤسسة حمرتمة، ويف sحرتام املتبادل بيننا يف مجيع األحوال مكمثلني 
لألمة، لك من موقعه السـيايس ومرجعيته السـياسـية، أن ال نسـمتع إىل 
بعض اللكامت اليت ال تليق هبذه املؤسسة، مثال الزتوير، حتت الطاو�، 

كن أن الرسقة، إىل غري ذè، هذه لكامت ال تليق wلربملان، هذه لكامت مي
خنتلف، واللغة العربية ملىئ بقاموس كبري من املفردات اليت تؤدي نفس 

  .املعىن بدون أن نسقط يف مثل هذه اللكامت، هذا بصفة أساسـية
3نيا، البد كذè أن أذكر أنه ليست املرة األوىل، وقد سـبق يل عندما 
 èكنت رئيس اللجنة أن سقطت إحدى اللجان اليت كنت أترأسها يف ذ

ن، ويه إحدى املزيانيات، ولكن اآلن حنن بصدد كيفية اإلسقاط، اآل
 èمسطرة اإلسقاط، طريقة اإلسقاط، وهذه تسـتوجب منا موقفا وكذ

  نقاشا قانونيا ودسـتورÂ وسـياسـيا، ومل هذا احلرج؟ 
يف العامل، ال نزنجع  اتهذه واقعة وظاهرة حصية تعرفها مجيع ا8ميقراطي

كد أوال للتارخي أنين كنت بلجنة املالية منذ أن من ذè، ولهذا البد أن أؤ 
قدم السـيد وزير التجهزي والنقل املزيانية الفرعية، ومل أغادر مقعدي إىل 
حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا، عىل خالف ما مسعته، املالحظة 
األوىل، وذè عىل خالف بعض األشخاص ا�ين اكنوا يرLدون مقاعدمه 

ون، ألن اكن عندي الزتام سـيايس كرئيس فريق أن داخل اللجنة وخيرج
أLبع وأعرف ماذا جيري داخل اللجنة، نظرا ألمهية القطاع كام أشار إىل 

  .ذè امجليع
وبطبيعة احلال أ� لست عىل عمل مبا جرى قبل انعقاد اللجنة، ولكن 

اء البد وللتارخي أن أؤكد أن يف هناية اللجنة وعندما شعر امجليع wلتعب والعي
ود عدد كبري من أغلبية ومعارضة وغري األعضاء الرمسيني يف اللجنة 
ينسحبون إما للتعب، وهذا هو املهم، أو اعتقادا مهنم بأن التصويت لن 
يكون إال يف اليوم املوايل بعد جلسة األسـئ� الشفوية، انطالقا من القرار 

قات مع املتخذ من طرف املكتب ا�ي أكد السـيد الوزير امللكف wلعال
الربملان أنه املؤهل لوحده من أجل إقرار الرب�مج ا�ي يعمل به، وقد بلغ 
للفرق وبلغ للحكومة، واكنت اللجنة منضبطة مع تو�ات املكتب يف برجمة 
أعاملها، ومجيع األعضاء، ومه حارضون هنا، الزالت 8هيم sسـتدعاء يف 
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نت السـيدة اليت تنوب خر جلنة، اكآاألغلبية تثبت ذè، وعندما أتينا إىل 
عن رئيس اللجنة ا�ي انسحب منذ التقدمي بعد العشاء، انسحب وترك 
األخت فريدة اليت تنمتي إىل املعارضة، وقد سريت اجللسة تسـيريا حمكام، 
ولكن عندما أتينا إىل الهناية بأقلية قلي� من احلضور، طرح مشلك 

قالت يل هل نصوت؟ التصويت عىل اللجنة الفرعية، فاكنت إىل جانيب و 
  .قلت لها سنستشري

أ� طلبت من الزميل األسـتاذ مرون ا�ي ينمتي إىل الفريق احلريك، 
وقال لقد دأبنا دامئا ويف مجيع األحوال أن نسـمتر بنفس األعداد يف داخل 
اللجنة عىل مجيع املزيانيات، هذا اكن دامئا كام قال السـيد الوزير امللكف 

لبية واملعارضة معارضة، وال خيتلس أي طرف حق wلعالقات، األغلبية أغ 
  .الطرف اآلخر

ولكن قالت السـيدة الرئيسة وبإيعاز من بعض احلارضين، ال، علينا أن 
من النظام ا8اخيل،  60حنتسب األصوات هنا، وهناك أشهرت الفصل 

إذا طلب ثلث أعضاء جلنة أو رئيس فريق أن يؤجل تصويت "ماذا يقول؟ 
هذا ملزم، هذا ." أغلبية األعضاء، يؤخر sج¿ع اللجنة لعدم حضور

مبثابة قانون تنظميي، هذا من النظام العام ا�ي ال ميكن خرقه أبدا ال من 
  .طريف وال من طرف رئيسة اللجنة وال من طرف احلضور

اآلن السـيد رئيس فريق األصا� واملعارصة طلب منمك مبقتىض املادة 
ء �� للتشاور، وwلتايل ال ميكن أن اليت يه كذè تلزممك بإعطا 120

حالل، إما لك هذا  120والفصل  60نتعامل مبكيالني، هذا حرام الفصل 
القانون نرتكه جانبا أو نسـتعم8، ولكن أرص اإلخوان وحصل نقاش ودون 

  .يف حمرض هو موضوع تسجيل
إذا اكن هذا التقرير ا�ي توصلنا به خمدوما، فعلينا أن خندمه ليك ال 

  ...ن خمدوما، وهذه مسؤوليتنا وال نرىض أبدا أن يكونيكو
إذن، قيل الكثري، قيل حتت الطاو�، أية طاو�؟ هل ت� الطاو� 

ا يف ـــــــالكبرية يف قاعة sج¿ع؟ هل الطاو� هنا يف الربملان؟ هل احن
)le noir (يف البيع والرشاء؟  

زجاج وحنن  أقول وأحتمل مسؤولييت كرئيس للفريق، أن بيتنا من
نشجب إذا اكنت هناك سلوكيات من قبيل ما جاء به، السـيد الرئيس، وال 
نرىض أبدا أن ينسب لنا ذè، ونمتىن أن يكشف ذè للرأي العام 

ولو ينتسب لألغلبية، مسؤوليته، ولكن من افرتى  ،ليتحمل لك واحد
عىل خشص أو نعته مبا ليس فيه، عليه كذè أن يتحمل مسؤوليته 

ية وال أقول غري السـياسـية، ألن يربطنا األخالق، يربطنا تواجد� السـياسـ 
  .يف مؤسسة متثل سـيادة األمة

  السـيد الرئيس،
  زماليئ، زمياليت،

إذن بعد ذè، وبعد إرصار كبري من طرف السـيد رئيس فريق األصا� 
واملعارصة، وتشاجب النقاش ف¨ بيننا، وهذا يشء طبيعي داخل اللجنة، 

الرئيسة، وأتفهمها، أن البد أن متر إىل التصويت، ويف ذè أرصت السـيدة 
، وقلت كذè أن sسـتدعاءات 60الوقت رمغ أنين احتججت wلفصل 

اليت يه بني أيدي األعضاء وتربير غياهبم هو نتيجة عدم برجمة التصويت، 
هناك من قال أن السـيد رئيس اللجنة، وهو حارض هنا، والنظام ا8اخيل 

للكمة قبل غريه إلعطاء تربيرات، وأ� أطلب منه تقدمي يؤه8 لطلب ا
التربيرات أماممك، ألنه ال ميكن أن أنوب عنه، ألنه هو املسؤول عن ت� 

  .اللجنة
وبطبيعة احلال نسب إليه أقوال، ومل تظهر يف التسجيل، وهنا أ� 
والسـيد بنشامش عند� أمانة Lرخيية أماممك وأمام الشعب املغريب، عىل أن 
نرجع للتسجيل احلقيقي، وإذا اكن هناك فيه أي خلل، علينا أن نأيت به إىل 

  .هذا ا@لس
أ� معك اليس بنشامش، ولكن إذا مل يكن هناك ما جئمت به، وإذا اكن 

، إذا اكن هناك عدم تراتبية التصويت من 60هناك رفض تطبيق الفصل 
وق مثبتة، فعلينا أن مزيانية التسـيري ومزيانية التجهزي، إذا اكنت هذه اخلر 

�  .نرجع للصواب والرجوع للصواب فضي
وليس هناك ما من شأنه أن خيدش كرامتنا أو يقول لنا تراجعنا، أ� ال 
أوافق ذè الشخص ا�ي قال هذا ميس wملؤسسة، بل أول مرة أعطي 
للمؤسسة حيوية ونقاش حيوي يشد امجلاهري إليه، ليعرف أنه يف هذا 

ت، هناك أشخاص يرجعون للقانون ويتدبرونه ا@لس هناك كفاءا
ويطرحون لك مسأ� يف ماكهنا، ويتجاذبون وخيتلفون ويتوافقون وهدفهم 

  .األمسى هو الوصول إىل املصلحة العليا للبالد
إذن، السـيد الرئيس، بعد ذè ومت التصويت وجئنا لنشـتيك يف جو 

يف ندوة  حضاري، يف جو الئق، يف جو هادئ، وقد أثري هذا املوضوع
  .الرؤساء

وأمتىن وكنت أمتىن من مصمي قليب، وال أقولها جمام� ألين ال أخاف إال 
هللا، أن يكون حارضا السـيد رئيس فريق األصا� واملعارصة، أ� قلت أن 
تكون حارضا، ألن قلت خرجت أ� قلهتا، مايش أ� اليل أثرهتا، هللا خيليك 

من القدرات واإلماكنيات ويدك  وè... امسح يل، مايش أ� اليل أثرهتا
طوال أكرث مين هناك لتعرف من أ3رها، وبعد ذè أدليت بدلوي يف 
النقاش، هللا خيليك امسحوا يل، وتوصل امجليع، ونمتىن أن هناك تسجيل 
لندوة الرؤساء اليت اكنت حارضة فهيا احلكومة وحرضت فهيا مجيع األ�زة، 

تسجيل اللجنة، علينا أن  ولك واحد ف`مه مسجل، وقبل أن نطلب
نطلب تسجيل ندوة الرؤساء، wش يتعرف السـيد الرئيس لك واحد ماذا 

  قال؟ وكيف اكنت رؤيته ملا وقع؟ 
وتوصلنا مجيعا إلعطاء املصداقية لعملنا ولعملنا داخل اللجان، ال يف 
جمال الترشيع وال يف جمال املراقبة، وعىل أن ننقذ و�نا وأن نعود إىل 

 �  .وللتطبيق السلمي للقانون وإعادة التصويت عىل املزيانيات الفرعيةالفضي



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

10 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

فطبقا �è القرار ا�ي انضبطنا À مجيعا، كنا حارضين وكنت حارضا 
مساء يوم الثال3ء حوايل الساعة السادسة، واكنت القاعة غاصة من 
األغلبية واملعارضة، وقد دخل السـيد الرئيس األول ا@لس األعىل 

وتدخلت وطلبت منه أن خيترص، ألن السـيد الوزير األول،  للحساwت
السـيد الرئيس، واحلكومة تنتظر ألننا حنن عىل موعد مع اجللسة العامة، 
عىل أن يعطينا رؤوس األقالم فقط ومنر إىل املرح� املقب�، أي التصويت، 

  .قبل أن نأيت للجلسة العامة
نا أن نصوت مرة فوقع نقاش قانوين، نقاش يف العمق، هل ميكن ل 

أخرى؟ وبقينا ساعة وربع، واضطرر� ملغادرة القاعة من أجل املشاركة يف 
  .اجللسة العامة، ألنمك كنمت تنتظرون وتلحون عىل امجليع من أجل sلتحاق

وقد أعلن السـيد الرئيس، والتسجيل شاهد عىل ذè، وقال 
يع، وملا ال نقول سـنواصل معلنا غدا ابتداء من الساعة العارشة وأعلهنا للجم 

اللجنة سـيدة نفسها وقد قررت أن جتمتع عىل العارشة صباحا من أجل إهناء 
  .أشغالها

أليس هناك اسـتدعاء أكرث من هذا sسـتدعاء، ولو أين مل أكن حارضا 
يف العارشة جئت متأخرا، ووجدت أن هناك عدد من اإلخوان سواء 

هنم املعارضة صادفهتم يف أعضاء اللجنة ا8امئني أو غري ا8امئني، ومن مض
خمرج للقاعة وتصاحفت مع السـيد الرئيس يف الباب، وقيل يل عندما 

، ولكن اإلخوان املنتسـبني للمعارضة مل 10اسـتفرست أنه مت التصويت ب 
يشاركوا، مل أعمل هل اكنوا داخل القاعة أم واقفني أما�ا؟ ولكن صادفهتم يف 

  .مدخل القاعة
حنرتمه، حنرتم و�ات النظر، ولكن هللا خيليمك اآلن هناك نقاش قانوين 

خليو� ألن اليل تيبخس العمل دÂلنا ويعطي صورة سلبية هو ميل تيسمع 
، اكينة املقايضة، آش من مقايضة؟ آش "اكين حتت الطاو�"الرأي العام 

بغينا نرحبو، تسقط نعاودو ندوزوها هنا، آش من مقايضة هاذي؟ هللا 
اليل مسع املقايضة يقول راه اعطيين نعطيك،  خيليك، آش من مقايضة؟

  .آش اكين هناÂ، هللا جيازيمك خبري، هللا هيديمك
دقيقة، راه اكين تسجيل،  14السـيد الرئيس، أ� غادي خنمت، أ� ياله 

  . السـيد الرئيس، إذا مسحت يل، السـيد الرئيس
احنا الفالطة مايش دÂيل أ�، السـيد الرئيس ا�ي تفضل عىل هذا راه 

  ...تقريبا عند� النسبية

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .تكرر نفس ال`م Â سـيدي

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
هللا خيليك، السـيد الرئيس، احنا توافقنا عىل حل ملا تتسمون به من 
حمكة، وأنمت أب اآلن ورئيس للجميع، أنمت ال تنتسـبون ال إىل األغلبية وال 

يف كريس الرئاسة ا�ي هو يف وسط القاعة  إىل املعارضة، وقد انتصبمت

وتنظرون إلينا حتت الشعار دÂل اململكة، وحبمكتمك وحضور ممثيل احلكومة 
ومجيع األطراف، توافقنا عىل أال حنيي هذا النقاش ليك ال تنقسم اآلراء وأن 

نضبط معه ن نرتك ذè ملؤسسة دسـتورية لتقول ما هو الصواب وعلينا أن 
  .مجيعا

ك ما اتفقنا عليه ليأخذ طريقه ولنرسع بهتييء التقرير ا�ي إذن فلنرت 
الزتمنا به أ� والزميل األسـتاذ بنشامش من أجل س� هذه املسطرة اليت 

  .سـتحل هذه اإلشاكلية
ونريد ونلزتم أمام امجليع عىل نرش ت� sستشارة اليت سـتأيت من 

لطاو� وال ا@لس ا8سـتوري لنتعظ هبا يف املسـتقبل، ولنتجنب حتت ا
èدوم وال غري ذbفوق الطاو� وال جنب الطاو� وال ا.  

  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .اليس كرمين ومن بعد اليس الكور

        ::::املستشار السـيد محمد كرميناملستشار السـيد محمد كرميناملستشار السـيد محمد كرميناملستشار السـيد محمد كرمين
  .شكرا السـيد الرئيس

  ...أ� غادي نكون خمترص، سوف أتطرق لشأن

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .إشاكلية يف التسـيري، تفضلنقطة نظام اليس فاحتي، راه ما اكين حىت 

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
إذا مسحت، هللا خيليك، ألنه احنا wقيني متبوعني wلتصويت عىل 

  .اجلزء الثاين
اآلن اسـمتعنا bتلف اآلراء وغادي يبقى ال`م غري يتكرر، اكين 

  .التوافق حول اإلشاكل اليل مطروح مييش للمجلس ا8سـتوري

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
هللا خيليمك، سأمتم هذه الالحئة األولية وسأسـتجيب لطلب السـيد 

  .الرئيس لرفع اجللسة من بعد
تفضل اليس كرمين ومن بعد اليس الكور ومن بعد اليس فضييل، وأرفع 

  .اجللسة نزوال عند طلب األسـتاذ بنشامش
  .تفضل أسـتاذ

        ::::املستشار السـيد محمد كرميناملستشار السـيد محمد كرميناملستشار السـيد محمد كرميناملستشار السـيد محمد كرمين
  .شكرا السـيد الرئيس
ترص، أ� كهيمين لك شؤون اللجنة اليت أترأسها ويل غادي نكون جد خم 

  .الرشف برتأسها
تدبري شؤون هذه اللجنة هيمين كثريا وكذè مصداقيهتا، يف البداية 
هناك برجمة، هذه الربجمة اليل اكنت عند مجيع الفرق يه أنه بدءا من يوم 
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ص sثنني هناك املناقشات والبت يف التعديالت املقدمة للجنة ف¨ خي
  .دÂل الهنار 11مرشوع القانون املايل، وفعال بدينا مع 

ومن بعد هذه اجللسة، اكن خمصص كذè مناقشة مرشوع املزيانية 
الفرعية لوزارة التجهزي والنقل، ويوم الثال3ء اكن عند اللجنة كذè برجمة 
تتعلق مبناقشة املزيانيات الفرعية @لس املستشارين وكذè جملس النواب، 

ا احملامك املالية، وعند sقتضاء البت كذè والتصويت عىل املزيانيات وكذ
  .الفرعية املتبقية

يوم sثنني يف هناية جلسة البت يف التعديالت، مايش احلكومة اليت 
طلبت، ولكن مستشار حمرتم، وميكن يل نقول اإلمس دÂلو السـيد التازي 

نصوت عىل املزيانيات العلمي، رحبا للوقت طلب من رئاسة اللجنة أننا 
  .الفرعية اليل مروا ف¨ قبل، اليل �قشـنا من قبل

واقرتحت هذا عىل اللجنة، واكن توافق Lم مجليع أعضاء اللجنة، وأقول 
توافق Lم عىل التصويت، وبدينا يف معلية التصويت، وهذا حبضور السـيد 

هيا جلسة وزير املالية وsقتصاد، وفعال صوتنا ورفعت هذه اجللسة لتوال
أخرى خمصصة ملناقشة ودراسة مرشوع املزيانية لوزارة التجهزي والنقل، 

ليال، ومن بعد أعطيت الرئاسة للخليفة األوىل  11حرضت فهيا إىل حدود 
  .للرئيس السـيدة النعميي

بعد ذè جئت يوم الثال3ء يف الصباح خبرب أنه أسقطت مرشوع 
ل، ولقيت بأن هذا أمر طبيعي، إذا املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي والنق

اكنت األغلبية غري حارضة أنه يسقط، ولكن ما معر يش واحد قال يل بأنه 
هناك اكن توافق داخل اللجنة، عاد تبني يل من بعد وذè خالل ندوة 
الرؤساء اليت ترأسـتوها السـيد الرئيس، أنه مل يكن هناك اتفاق Lم دÂل 

  .ن، وwألحرى رئيس فريقأعضاء اللجنة اليل اكنوا حارضي
وفعال من بعد ذè، البعض يقول بأن أحقمتمك بقولمك أن قرار التصويت 
اكن غري صائب وغري قانوين، أ� مل أحقممك، السـيد الرئيس، ولكن التسجيل 
دÂل ندوة الرؤساء اكين، وقلمت wحلرف بأن التصويت اكن غري قانوين 

  .السـيد الرئيس
يت اكنت مربجمة يوم الثال3ء، واكن فهيا ومن بعد وصلنا للجلسة ال

مناقشة املزيانيات الفرعية @لس املستشارين وجملس النواب، وبعدها جاء 
السـيد الرئيس األول للمجلس األعىل للحساwت وقدم املزيانية الفرعية اليت 
هتم احملامك املالية، وبعد ذè غادر السـيد الرئيس األول اجللسة، وتلكمنا 

ية إذا حصل اتفاق Lم عىل إماكنية التصويت عىل ما تبقى من عىل إماكن 
مساء،  8املزيانيات، ومل يكن هناك اتفاق، هاد اليش يف حدود الساعة 

وأبلغت امجليع عىل رفع اجللسة بعد قويل هلم إن اجللسة تسـتأنف غدا عىل 
العارشة صباحا، هذا wش منيش ضد الرسية اليت قيلت، أنه الرسية، واش 

ية يه احلضور يف جلسة وعدم التوقيع عىل حمرض احلضور، ورقة الرس 
احلضور سلمت للسـيد الرئيس احملرتم اليس بنشامش ورفض توقيعها يف 

  .هذه اجللسة اليت يقول أهنا رسية

غري ف¨ خيص كذè يشء اليل أ3ر القلق دÂيل هو الزتوير، الزتوير 
ة مسؤو� عىل الزتوير، يعاقب قانونيا وقضائيا يعاقب، إذا اكنت يش �

  .امحلد g، مجيع اج¿عاتنا تكون مسج�، والتسجيل حارض وموجود
يف جلسة يوم الثال3ء طلب منا السـيد حكمي بنشامش wش يكون 
sطالع عىل الو3ئق املسج�، فعال هناك مخسة أرشطة، ولكفت 

لية املوظفني دÂل اللجنة wش يبقاو Âخذوا لنا عىل األقل ما هيم مع 
التصويت، وتطلب مهنم هذا األمر الوقت حىت للثانية عرش ليال، وهو 
احملرض اليل سلمنا، مايش فقط لألخ بنشامش ولكن مجليع أعضاء اللجنة 
اليل حرضوا يف اج¿ع اللجنة، التسجيل واألرشطة موجودين، ولك واحد 

  .يتحمل مسؤوليته
كذè الزتوير، هذا إذن ملا نسمع الرسية، فهذا يشء يقلق، ملا نسمع 

يشء خطري، أنه نقحم موظفني حتت مسؤوليهتم، ونقول بأهنم زوروا، 
  .زوروا ماذا؟ واألرشطة املوجودة

إذن أ� آسف جدا ملا يدور هنا، ولكن يف احلقيقة ملا اطلعت أ� يف 
الصباح، يوم الثال3ء صباحا اكن عندي موقف أنه إىل اكن sتفاق دÂل 

قوا wش يصوتوا وصوتوا وطاحت املزيانية، هنيئا ملن أطاح امجليع هو أهنم اتف
  .املزيانية، ومع األسف ملن طاحت لو املزيانية

ولكن ملا تبني أنه هناك، وفعال هذا wين يف الرشيط، أنه اليس 
األنصاري طلب تأجيل التصويت، وأن اليس مرون wمس رئيس فريق 

تصويت طبقا مسجل، طلب أنه يؤجل ال  هاحلركة طلب، وهذا لك
، وأنه ينسحب من القاعة وانسحب من القاعة ولك 60ملقتضيات املادة 

هذا فاألرشطة موجودة، ويه أماممك السـيد الرئيس، يه م� دÂل 
  .ا@لس، إذن هذا هو اليل اكن عندي ما نقول wش نوحض شيئا ما وقع

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا

بعد اليس فضييل، وبعد سأعطى �� اللكمة للسـيد أمحد الكور، من 
  .لفريق األصا� واملعارصة للتشاور

        ::::املستشار السـيد أاملستشار السـيد أاملستشار السـيد أاملستشار السـيد أمحمحمحمحد الكورد الكورد الكورد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال أ� أهi هذا ا@لس املوقر، وأهنئه عىل هاذ sختالف، ان¿ 
كتطلبوا منا احلضور، تدعو� إىل احلضور، وهاذ احلضور دÂل اليوم معرين 

ل عىل يشء فإمنا د تصويت عىل يش قانون املايل، وهذا إن ما شفتو أ� يف
يدل عىل sختالف اليل اكين بيناتنا، وهاذ sختالف أعتربه حصي وهاذ 

  . sختالف هو مصداقية لهاذ ا@لس
أ� كنطلب من السادة أعضاء فرق األغلبية يفكروا أكرث يف مصداقية 

  ت، ومايش إذا طاحت مزيانية ا@لس أكرث ما يفكروا يف قطاع من القطاعا
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  .دÂل واحد القطاع غادي نوضو ونوضو نبقاو نتحاربو بعضياتنا
هذا جملس جيب أن حنرتمه، وأ� يسمح يل السـيد الوزير، وزير 
العالقات مع الربملان احملرتم، ا�ي أحرتمه كثريا، وأ� كنقول بأنه ميكن ما 

قانون، ميكن ما عرفش عرفش يبلغنا لنا وكنعرفو كيضبط القانون ورجل 
يبلغ لنا هاذ الرسا�، وقال كأنه كيحرم علينا نبداو كنشـتغلو حىت الثالثة 

  .دÂل الصباح
وأ� عشت معه هاذ اليش يف الوالÂت الفارطة، وكنا كنشـتغلو يف 
الربملان حىت الرابعة صباحا، وأ� فرحان ألن هاذ ا@لس املوقر يف جلنة 

  .لثالثة صباحااملالية يبقى كيشـتغل حىت ا
أ� خشصيا عضو يف هاذ اللجنة هاذي، واللكمة األوىل اليل اكنت دÂل 
السـيد رئيس اللجنة اليل افتتح هبا اجللسة حبضور السـيد وزير املالية 
وsقتصاد، وقال بأنه توصل برسا� من وزير العالقات مع الربملان 

ينهتـي، ولهذا وكيطلب فهيا اإلرساع، نظرا لألجل ا8سـتوري اليل غادي 
اإلرساع يف املناقشة والتصويت، وهاذ اليش مسجل، السـيد  هكيطلب من

الرئيس، هاذ اليش مسجل السـيد الرئيس، واحنا امحلد g يف هاذ ا@لس 
املوقر عند� تقنيات، عند� لكيش مسجل، غادي ترجعوا للتسجيل، 

  .وغادي تضبطوا هاذ األمور لكها
تلفو ولكن منتخالفوش إذا اكنت يش ضوابط واحنا هللا جيازيمك خبري خن 

مل حترتم، فعند� مؤسسات، امحلد g، عند� جملس دسـتوري منشـيو 
  .هلعند

وهاذ  60هللا جيازيك خبري، السـيد الرئيس، احنا اشـتغلنا، الفصل 
رفع اجللسة مايش  60الكتيب القوانني واملقتضيات دÂلو واحضة، الفصل

اجللسة، راه احنا اشـتغلنا يف هاذ اللجنة من الليل عاد نرفعو  12حىت 
التاسعة والنصف، وأجلوا لنا sج¿ع للحادية عرشة ومن احلادية عرشة 

  .واحنا كنشـتغلو وتغذينا يف ا@لس وبقينا يف ا@لس
ولهذا، السـيد الرئيس، هاذ اليش اليل بغيت نقول واحض ولن أدخل يف 

  .احليثيات، أ� مايش رئيس فريق
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
اليس فضييل، ومن بعد اليس فاحتي دقيقة، ومن بعد هللا خيليك نرفعو 

  .اجللسة تلبية لطلب السـيد رئيس فريق األصا� واملعارصة
  .اليس فضييل

اليل بغيت نقول أن املراسالت مع الربملان بغرفتيه تمت بواسطة رئيس 
عرب الوزير األول،  ا@لس، مايش مبارشة مع الفرق، وعىل احلكومة أن متر

  .هللا خيليك �è نفكرو فهيا
  .شكرا

        ::::املستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييل

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة والسادة الوزراء،

  األخت واإلخوة الربملانيني احملرتمني،
البد أن نسامه بدور� يف هذا النقاش ا8ائر بني األغلبية  طبعا

  .واملعارضة، طبعا إلرساء قواعد التعامل يف احلال ويف املسـتقبل
من القانون ا8اخيل للمجلس تعطي لنا  60وأريد أن أذكر بأن املادة 

احلق بأن نطلب برفع اجللسة، وقد فعلنا، لك ما ترتب بعد هذا الطلب، 
ن من الفريق احلريك من اجللسة، لك ما ترتب عن هذا وانسحب اإلخوا

  .من القانون ا8اخيل 60نعتربه غري قانوين طبقا للامدة 
ووقع خطأ يف هذه اجللسة، اعترب� اج¿ع البارحة صباحا تصحيح لهذا 
اخلطأ السابق، اعتبارا للك ما هو مبين عىل خطأ فهو wطل، لك ما هو 

  .مبين عىل wطل فهو wطل
èبني  -إن أردمت  - أريد أن أوحض أننا نؤسس لعالقة سلمية كذ

األغلبية واملعارضة، طبعا املعارضة قامت بدورها، ولكن يف غف� من 
األغلبية ويف خمالفهتا للقانون ا8اخيل وأرادت أن ختلق قضية للركوب علهيا، 

  .8ينا قضاÂ أخرى
من اإلخوان  السـيد الرئيس، حنن نريد نقاشا هادئا وهادفا، ونريد

احملرتمني كام اسـمتعنا هلم أن يسـمتعوا لنا، وهذا من حقنا علهيم، إن أرادوا 
ذè، املعارضة أرادت أن ختلق قضية للنقاش، وهذا يشء إجيايب جدا، 
ألن أرد� من خالل هذا النقاش تأسيس عالقة مبنية عىل sحرتام 

ة أن تصادرها هكذا، املتبادل ومبنية عىل حق األغلبية اليت أرادت املعارض
جتاوزا، كام نريد للمعارضة أن متارس �مهتا وتوفر لها مجيع الوسائل 

  .الرضورية، ولكن هاذ النقاش جيب أن ال يتجاوز حده
حنن اعترب� أن ما وقع يف اللجنة يف الثالثة صباحا wطل، وحصحناه 

طرف مبقتىض اج¿ع البارحة يف العارشة صباحا، وهذا sج¿ع قرر من 
اللجنة، ويه سـيدة نفسها، واكن لها جدول أعامل، كام رصح بذè السـيد 

  ...مزيانيات، املزيانية األوىل 4رئيس اللجنة، أننا سـنصوت عىل 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .ال تكرر هللا خيليك، راه امسعناها ال تكرر، غري رأفة بنا

        ::::املستشار السـيد فضييلاملستشار السـيد فضييلاملستشار السـيد فضييلاملستشار السـيد فضييل
لها جدول أعامل، واعترب� أن ما مقنا به البارحة صباحا هو  اكن... 

تصحيح للخطأ ا�ي وقع حبسن نية رمبا، ولكن وقع خطأ يف تطبيق 
  .املسطرة

إذا اعترب� أن هذا تصحيحا أو غري تصحيح قبل من طرف البعض 
ورفض من طرف البعض، فاالقرتاح ا�ي يريم إىل عرض املسأ� عىل 

ن نقبلها، ولكن نقف عند هذا احلد ومنر إىل جدول ا@لس ا8سـتوري حن
  .أعاملنا ليك ال نضيع كثري من الوقت يف هذه املسأ�، األمر واحض جدا
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من اآلن فصاعدا، نلمتس من األغلبية أن ترد البال إىل هذه األمور، 
أدعو األغلبية ونفيس مع هذه األغلبية أهنا ترد البال لهاذ األمور، كام أدعو 

  ...ةاملعارض
أ� اخترصت ما أمكن، السـيد الرئيس، راه عندي يف جعبيت الكثري 
من األفاكر، ولكن رحبا للوقت اخترصت ما أمكن، بغيت من اإلخوان 
دÂل املعارضة أننا نتعامل بنوع من sحرتام املتبادل وحيرتم لك واحد منا 

اÂ دور اآلخر حىت نسـمتر، حنن يف بداية الطريق والطريق طويل ولنا قض
أخرى لها من األمهية مبا اكن، نريد أن نسهل عىل بعضنا البعض املأمورية، 

  .وحنن سـنقوم بواجبنا مسـتقبال
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .آخر تدخل لليس فاحتي، مث أرفع اجللسة

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  السـيد الرئيس احملرتم،

الفريق الفيدرايل  أ� إذا مسحمت يل سأحتدث، السـيد الرئيس، wمس
وهباته الصفة سأتدخل ألقول أننا حنن يف الفريق الفيدرايل نعترب أن هذا 
النقاش حصي، وحنن حنرتم امجليع أغلبية ومعارضة، ونعترب أن امجليع هنا من 

  .أجل اإلسهام يف خلق الرتاكامت الرضورية للتقدم بدميقراطيتنا
أهنا مسـندة يف وضعها بثقة حنن حنرتم احلكومة بلك مكو�هتا، ونعترب 

  .جال� امل� وثقة الربملان، �è فنحن كفريق فيدرايل هذا هو موقفنا
ما يتعلق مبوضوع النقاش، نعترب أن هذه وقائع وقعت، جيب أن تسجل 
يف التقرير من منطلقها إىل منهتاها، ونواصل مناقشة مرشوع قانون املالية، 

ناك القنوات اليت يتيحها القانون لهذا ومن يرى أنه ترضر من هذه العملية فه 
  .األمر

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .نرفع اجللسة لربع ساعة

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

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

نسـتأنف أشغالنا، وإذا مسحمت اكين اقرتاح عند اليس الرايض، ف8 
  .اللكمة

        ::::الراالراالراالرايضيضيضيضاملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدرييييس س س س 
  .شكرا السـيد الرئيس

واحد sقرتاح، وأطلب مادام اكين هناك اليل غميثل األغلبية، واكين 
هناك اليل غميثل املعارضة، وتنطلبو من األخ اليس بنشامش احملرتم 

واإلخوان دÂلنا أن السـيد الرئيس تتسلموا الرشيط من عن السـيد رئيس 
غمييش يف أنه حيرر حمرض السـيد  اللجنة، بعدما تتسلموا الرشيط نقرتح اليل

  .األنصاري وعن فرق املعارضة اليس بنشامش
وهبذا، السـيد الرئيس، غتكونوا أنمت أرشفمت عىل هذه العملية wش 
تكون األمور واحضة وال داعي أنه نزيدو يف هاذ اليش اليل كنا غاديني فيه 

  .الرئيس احرتاما للمؤسسة، وهذا سيسهل العمل دÂلنا wش نسـمترو السـيد
شكرا، السـيد الرئيس، وتنطلب من اإلخوان أهنم ميشـيو يف هذا 
الطرح، تنطلبو مرة أخرى من اإلخوان دÂلنا يف املعارضة واليس بنشامش 

  .أهنم يقبلوا هذا الطرح ما دام التسجيل اكين
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
بة لتحصني أ� أظن أن أوال أن هذه اجللسة اكنت �مة جدا wلنسـ 

النقاش داخل هذه القبة، والرجوع مرة مرة إىل تقوية املسطرة يف النقاش 
ة، ـــــق اللجنــــــــــــــــمعنا، والتدخل اآلن هو يسـتخرج األخوين دقائ

)les minutes ( لÂل اللجنة، مبا فهيم طبعا التصويتني دÂل  13دÂود
  .هنار sثنني وتسلامن إىل رئاسة الغرفة

  .تفضل السـيد بنشامش ولكن برسعة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
شكرا، السـيد الرئيس، عىل اسـتجابتمك لطلب رفع اجللسة إلLحة 

  .الفرصة لفريقنا للتشاور
  :لقد اجمتعنا وتشاور�، وقرر� ما ييل

أن التصويت ا�ي مت لي� يوم sثنني وا�ي أفىض إىل إسقاط مزيانية 
النقل، هو تصويت قانوين سلمي، بدليل أن مستشارين من التجهزي و 

  األغلبية صوتوا وهذا موثق؛
3نيا، نشكك يف سالمة ورشعية sج¿ع ا�ي أعيد فيه التصويت 
عىل مزيانية النقل والتجهزي، ما وقع اليوم يدل عىل صواب ما ردد�ه يف 

يشكو منه احلقل مناسـبات خمتلفة، ملا قلنا بأن هناك اعتالل أو اختالل 
احلزيب أو جزء من احلقل احلزيب يف بالد�، وأن هذا احلقل حيتاج إىل معل 

  .مضن ليك يتأهل وليك يسـتوعب ويمتثل لك قمي ا8ميقراطية
ما وقع اليوم يف نظر فريق األصا� واملعارصة هو �ز� بلك ما يف 

  ...اللكمة من معىن

        ::::لسـيد الرئيسلسـيد الرئيسلسـيد الرئيسلسـيد الرئيسا
  ...و من عنق الزجاجةهذا طلب فريق، خليو� خنرج

        ::::ششششاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشام
 ،èما وقع اليوم فيه تواطؤ مكشوف عىل الرشعية القانونية، و�
السـيد الرئيس، أمام هذه املهز� اليل وقع فهيا اغتصاب واعتداء عىل 



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

14 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

ا8ميقراطية، فإننا كفريق األصا� واملعارصة ال ميكن أن نشارك يف هذا 
نقبل أن نكون رشاكء أو مسامهني يف معلية املسخ اليل تتعرض العبث، وال 
  .À ا8ميقراطية

و�è قرر� كفريق أن ننسحب احتجاجا عىل هذا السلوك أثناء 
مناقشة املزيانية املرتبطة wلتجهزي والنقل، وأن نكون حارضين للتصويت 

  .عىل املزيانيات األخرى
موافاة الفريق wلتسجيل اكمال وجندد طلبنا مبوافاة الرئاسة احملرتمة و 

)minute par minute ( ليال 3صباحا إىل  11للجلسـتني من.  
كام ندين بشدة، وحنن بعد رفع اجللسة، الهتديد وعبارات السب 
والقذف اليت تعرض لها أحد زمالئنا، وهو اليس عمثون مقرر اجللسة، 

الوقت وندين مثل هذا الترصف إدانة شديدة وقوية، وسرند علهيا يف 
  .املناسب وwلطريقة اليت نراها مناسـبة

  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
إذن هناك اتفاق عىل أن تسـتخرج دقائق اللجنة برمهتا وأن تسمل إىل 

  .رئاسة ا@لس
/ الباب األول)/ 50املادة "/ (ب"واآلن منر إىل التصويت عىل اجلدول 

لالع¿دات  التوزيع عىل القطاعات الوزارية أو املؤسسات حسب الفصول
  .2011املفتوحة ف¨ يتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 

ونسـهتل التصويت عىل اجلزء الثاين wلتصويت عىل القوامئ املدنية 
  .وخمصصات السـيادة ومزيانية البالط املليك وإدارة ا8فاع الوطين

صصات السـيادة أوال، مرشوع مزيانية جال� امل� والقوامئ املدنية وخم
  :والبالط املليك

املتعلق بنفقات " ب"أعرض للتصويت الفصول املتعلقة هبا من جدول 
  :2011التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 

  ).تصفيقات(اإلجامع = : املوافقون
" ج"للتصويت الفصل املتعلق wلبالط املليك من جدول  أعرض

  .اإلجامع= : 2011املتعلق بنفقات sستrر اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 
مرشوع مزيانية وزارة ا8فاع الوطين، أعرض للتصويت الفصلني 

املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية ) ب(املتعلقني هبا من جدول 
  .اإلجامع= : 2011 العامة لسـنة

" ج"أعرض للتصويت الفصل املتعلق بإدارة ا8فاع الوطين من جدول 
  .اإلجامع= : 2011املتعلق بنفقات sستrر اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 

وننتقل اآلن للتصويت عىل الفصول املتعلقة بنفقات التسـيري املرصودة 
ظفون واألعوان، املعدات bتلف القطاعات الوزارية أو املؤسسات واملو 

  والنفقات اbتلفة؛

مرشوع مزيانية جملس النواب، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
  ة ـة لسنـة wملزيانية العامـاملتعلق بنفقات التسـيري اخلاص" ب"من اجلدول 

  .اإلجامع= : 2011
مزيانية جملس املستشارين، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني  مرشوع

املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة " ب"هبا من اجلدول 
        .اإلجامع= : 2011

مرشوع مزيانية الوزير األول، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
زيانية العامة لسـنة املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wمل" ب"من اجلدول 

2011:  
  ؛55=  املوافقون

  ؛26=  املعارضون
  .6=  املمتنعون

مرشوع مزيانية احملامك املالية، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا من 
  :2011املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة " ب"اجلدول 

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

  .إذن وافق ا@لس عىل هذه املزيانية
مرشوع مزيانية وزارة العدل، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا 

املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة " ب"من اجلدول 
2011:  

  ؛57=  املوافقون
  ؛28=  املعارضون
  .04=  املمتنعون

  ".ب"علقة بوزارة العدل، اجلدولإذن وافق ا@لس عىل املزيانية املت
مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، أعرض للتصويت 

املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :w2011ملزيانية العامة لسـنة 

  ؛57=  املوافقون
  ؛26=  املعارضون
  . 06= املمتنعون

إذن وافق ا@لس عىل مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجية 
  .ممتنعون 6ضد و 26، و 57بـ" ب"والتعاون، اجلدول 

" ب"مرشوع مزيانية وزارة ا8اخلية، الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2011املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 

  ؛ 57=  املوافقون
  ؛26 = املعارضون
  .06=  املمتنعون
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إذن وافق ا@لس عىل مرشوع مزيانية وزارة ا8اخلية، الفصلني املتعلقني هبا 
  ".ب"من اجلدول 

مرشوع مزيانية وزارة sتصال، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة " ب"من اجلدول 

2011:  
  ؛ 57 = املوافقون

  ؛26= املعارضون
  .06=  املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
املتعلق بنفقات " ب"والبحث العلمي، الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2011التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 
  ؛58= املوافقون

  ؛26= املعارضون 
  .4 =املمتنعون 

  :إذن وافق ا@لس عىل هذه املزيانية ب
 ؛58=  املوافقون

  ؛28= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة الصحة، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة " ب"من اجلدول 

2011:  
  ؛58=  املوافقون

  ؛28=املعارضون 
  .4= املمتنعون 

إذن وافق ا@لس عىل مرشوع مزيانية وزارة الصحة، الفصلني املتعلقني هبا 
  ".ب"من اجلدول 

مرشوع مزيانية وزارة sقتصاد واملالية، الفصول املتعلقة هبا من 
  :2011املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة " ب"اجلدول 

  ؛58=  املوافقون
  ؛28= املعارضون
  .04= املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة السـياحة والصناعة التقليدية، أعرض للتصويت 
املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :w2011ملزيانية العامة لسـنة 
  ؛58= املوافقون

  ؛28= املعارضون 
  .04= املمتنعون 

حكومة، الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول مرشوع مزيانية األمانة العامة لل
  :2011املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة ل " ب"

  ؛58=  املوافقون
  ؛26=املعارضون 
  .6= املمتنعون 

إذن وافق ا@لس املوقر عىل مرشوع مزيانية األمانة العامة للحكومة لسـنة 
2011 .  

  ؛58=  املوافقون
  ؛26= املعارضون 
  .6=املمتنعون 

ما ... مرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل، أعرض للتصويت الفصلني
" ب"تبعدوش بزاف، أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2011املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 
  ؛58= املوافقون

  ال أحد؛= املعارضون 
  .6 =املمتنعون 

  .من الفريق ا�ي انسحب أن يعود إىل أماكنه أطلب
إذن مت املوافقة عىل مرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل، الفصلني 

املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 
  .2011العامة لسـنة 
  ؛ 58= املوافقون

 ؛2= املعارضون 
  .ا� واملعارصة، وانسحاب فريق األص4= املمتنعون 

هللا خيليك عيط هلم يرجعوا، احنا اتفقنا عىل انسحاهبم، فليعودوا، هللا 
  .خيليمك

أمر اآلن بعد عودة املياه إىل جمارهيا إىل مرشوع مزيانية وزارة الفالحة 
" ب"والصيد البحري، وأعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

w 2011ملزيانية العامة لسـنة املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة:  
  ؛59= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  .06= املمتنعون 

إذن وافق ا@لس عىل مرشوع مزيانية وزارة الفالحة والصيد البحري 
  .دÂل املمتنعون 6معارض و 28لصاحلها، و 59ب 

مرشوع مزيانية وزارة الشـباب والرÂضة، أعرض للتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية " ب"اجلدول املتعلقني هبا من 

  :2011العامة لسـنة 
  ؛59= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

16 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

  .4= املمتنعون 
 4معارض، و 28لصاحلها،  59إذن وافق ا@لس عىل هذه املزيانية ب 

  .ممتنعون
مزيانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، أعرض للتصويت  مرشوع

املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :w2011ملزيانية العامة لسـنة 

  .اإلجامع= املوافقون 
مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة 8ى الوزير األول، امللكفة wلشؤون 

أعرض للتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول sقتصادية والعامة، 
  :2011املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة " ب"

  ؛59= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  .04= املمتنعون 

  .ممتنعون 4معارض، و 28لصاحلها،  59 :إذن وافق ا@لس عىل املزيانية
بيئة، أعرض للتصويت الفصلني مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء وال 

املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2011العامة لسـنة 

  ؛59= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

  .إذا وافق ا@لس عىل املزيانية
مزيانية الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، أعرض  مرشوع

املتعلق بنفقات التسـيري " ب"للتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2011اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 

  ؛59= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  .04= املمتنعون 

ملتعلقني هبا من مرشوع مزيانية وزارة الثقافة، أعرض للتصويت الفصلني ا
  :2011املتعلق بنفقات التسـيري اخلاصة wملزيانية العامة ل " ب"اجلدول 

  ؛59=  املوافقون
  ؛28=  املعارضون
  .4=  املمتنعون

  .ممتنع 4معارض و 28لصاحلها،  59إذن وافق ا@لس عىل هذه املزيانية ب 
  :مرشوع مزيانية وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية ا@الية

  . 04، 28، 59إذن نفس العدد 
  .04، 28، 59: التشغيل والتكوين املهين، أظن نفس العدد

  .05، 28، 59: العالقات مع الربملان، نفس العدد

الوزارة املنتدبة 8ى الوزير األول امللكفة بتحديث القطاعات العامة، نفس 
  .05، 29، 59: العدد

  .05، 28، 59: يش التحريراملندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء ج 
  ":ب"النفقات الطارئة واbصصات sحتياطية، جدول 

  ؛59= املوافقون 
  ؛28= املعارضون
  .05= املمتنعون 

  .05، 28، 59: املندوبية السامية للتخطيط، نفس العدد
  .05، 28، 59: املندوبية السامية للمياه والغاwت وحماربة التصحر

  :واألرسة والتضامنوزارة التمنية sج¿عية 
  ؛ 59= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  .05= املمتنعون 

: الوزارة املنتدبة 8ى الوزير األول، امللكفة wجلالية املغربية املقمية wخلارج
59 ،28 ،05.  

  .05، 28، 59: املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
، 28، 59: نفس العددبرمته للتصويت، أظن " ب"أعرض اآلن اجلدول 

05.  
  .05، 28، 59: ، نفس العدد50أعرض اآلن للتصويت املادة 

  .05، 28، 59: أعرض اآلن للتصويت الباب األول من اجلزء الثاين، أظن
التوزيع عىل القطاعات / الباب الثاين)/ 51(املادة "/ ج"اجلدول 

يتعلق الوزارية أو املؤسسات حسب الفصول لالع¿دات املفتوحة ف¨ 
  :2011بنفقات sستrر اخلاصة wملزيانية العامة لسـنة 

سـنصوت عىل الفصول املتعلقة بنفقات sستrر املرصودة bتلف الوزارات 
  :واملؤسسات

  .إجامع= ": ج"مرشوع مزيانية جملس النواب، اجلدول 
  .إجامع= ": ج"مرشوع مزيانية جملس املستشارين، اجلدول 

  .إجامع= : مرشوع مزيانية الوزير األول
  .05، 28، 59الوزير األول نفس العدد، سألت سؤال؟ إذن 

  .إجامع= : احملامك املالية.. 59احملامك املالية، أظن نفس اليشء 
  . 05، 28، 59: مرشوع مزيانية وزارة العدل

، 28، 59: ، نفس العدد"ج"وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، جدول 
05 .  

  . 05، 28، 59: وزارة ا8اخلية، نفس العدد
  .05، 28، 59": ج"وزارة sتصال، جدول 

وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، جدول 
  .05، 28، 60": ج"

  . 05، 28، 60: وزارة الصحة
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  .05، 28، 60: وزارة sقتصاد واملالية
  .05، 28، 60": ج"املشرتكة، جدول sقتصاد واملالية، التاكليف 

  .05، 28، 60": ج"السـياحة والصناعة التقليدية، جدول 
  .ممتنع 05ضد،  28، 60: األمانة العامة للحكومة

، ومخسة 02: املعارضون 2، 60، "ج"التجهزي والنقل، جدول 
  .ممتنعون، وانسحاب فريق األصا� واملعارصة
البحري، أعرض عىل التصويت مرشوع مزيانية وزارة الفالحة والصيد 

املتعلق بنفقات sستrر wملزيانية " ج«الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  : 2011العامة لسـنة 
  ؛ 60 = املوافقون

  ؛ 28 = املعارضون
  .5 = املمتنعون

  .05، 28، 60": ج"مزيانية وزارة الشـباب والرÂضة، اجلدول 
  .إجامع= : األوقاف والشؤون اإلسالمية

: الوزارة املنتدبة 8ى الوزير األول، امللكفة wلشؤون sقتصادية والعامة
60 ،28 ،05.  

  .05، 28، 60": ج"الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، جدول 
  .05، 28، 60" : ج"الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، جدول 

  .05، 28، 60" : ج"الثقافة، جدول 
  .05، 28، 60": ج"ة ا@الية، جدول اإلساكن والتعمري والتمني

  .05، 28، 61": ج"التشغيل والتكوين املهين، جدول 
  .05، 28، 61: الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان

الوزارة املنتدبة 8ى الوزير األول، امللكفة بتحديث القطاعات العامة، 
 .05، 28، 61": ج"جدول 

": ج"لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، جدول  املندوبية السامية
61 ،28 ،05.  

  .05، 28، 61": ج"التجارة اخلارجية، جدول 
  .05، 28، 61: املندوبية السامية للتخطيط

، 28، 61": ج"املندوبية السامية للمياه والغاwت وحماربة التصحر، جدول 
05.  

": ج"ة والتضامن، جدول مرشوع مزيانية وزارة التمنية sج¿عية واألرس 
61 ،28 ،05.  

الوزارة املنتدبة 8ى الوزير األول، امللكفة wجلالية املغربية املقمية wخلارج، 
  .05، 28، 61": ج"جدول 

املوافقون ": ج"املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، جدول 
61 ،28 ،04.  

  :أعرض اآلن اجلدول ج برمته للتصويت
  ؛61=  املوافقون

  ؛28= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

  :للتصويت 51أعرض اآلن املادة 
  ؛61= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

  :أعرض اآلن الباب الثاين من اجلزء الثاين للتصويت
  ؛61= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

عىل الفصول لالع¿دات التوزيع / الباب الثالث)/ 52املادة "/ (د"اجلدول 
  :2011املفتوحة للنفقات املتعلقة خبدمة ا8ين لسـنة 

وزارة sقتصاد واملالية، اجلانب املتعلقة بفوائد ومعوالت متعلقة 8wين 
  :العمويم

  ؛61= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

ل، من الفصل املتعلق wسـهتالاكت ا8ين العمويم املتوسط والطويل األج
  .04، 28، 61": د"اجلدول 
  .04، 28، 61: برمته اآلن" د"اجلدول 

، 28، 61ممتنع، إذن  5معارض، و 28، 61: للتصويت 52أعرض املادة 
05.  

 5معارض، و 28موافق،  61ب  52إذن وافق ا@لس عىل املادة 
  .ممتنع

التوزيع حبسب الوزارات أو )/ 53املادة " /(هـ"أمر اآلن إىل اجلدول 
ملؤسسة لنفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� ا

  .2011لسـنة 
أعرض للتصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية 

  :بصورة مسـتق� التابعة للوزير األول
  ؛62= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  .5= املمتنعون 

سرية بصورة مسـتق� التابعة نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� امل 
  .ممتنع 5معارض،  28، 62: لوزارة العدل

نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� التابعة 
 :لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

  ؛62=  املوافقون
  ؛28= املعارضون 
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  .05= املمتنعون 
عىل التصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية  أعرض

  .05، 28، 62: بصورة مسـتق� التابعة لوزارة ا8اخلية
ونفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� التابعة 

  .05، 28، 62: لوزارة sتصال
اآلن للتصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية  أعرض

بصورة مسـتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
  :والبحث العلمي

 ؛62=  املوافقون
  ؛28= املعارضون 
  .05 =املمتنعون

 أعرض اآلن للتصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية
  .05، 28، 62: بصورة مسـتق� التابعة لوزارة الصحة

أعرض للتصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة 
  :مسـتق� التابعة لوزارة sقتصاد واملالية

 ؛62= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  .05= املمتنعون 

� التابعة نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق
 :لوزارة السـياحة والصناعة التقليدية

 ؛62= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  .05= املمتنعون 

نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� التابعة 
  :لألمانة العامة للحكومة

 ؛62= املوافقون 
  ؛ 28= املعارضون 
  .05=املمتنعون 
  :التجهزي والنقل

 ؛62= ن املوافقو
  .05= املمتنعون 

  .وانسحاب فريق األصا� واملعارصة
أعرض للتصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية 

  :بصورة مسـتق� التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري
 ؛62= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  . 05= املمتنعون 

عىل التصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية  أعرض
  :بصورة مسـتق� التابعة لوزارة الشـباب والرÂضة

 ؛62= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  . 05= املمتنعون 

نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� التابعة 
  .جامعاإل= : لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

أعرض عىل التصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية 
 :بصورة مسـتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

 ؛62= املوافقون 
  ؛ 28=املعارضون 
  .05= املمتنعون 

نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� التابعة 
  :ة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةلوزارة الصناع
 ؛62= املوافقون 

  ؛ 28= املعارضون 
  .05= املمتنعون 

نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� التابعة 
  :لوزارة الثقافة

 ؛62= املوافقون 
  ؛ 28= املعارضون 
  . 05= املمتنعون 

رية بصورة مسـتق� التابعة نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املس
  :لوزارة اإلساكن والتعمري والتمنية ا@الية

 ؛62= املوافقون 
  ؛ 28= املعارضون 
  .05= املمتنعون 

نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� التابعة 
  :لوزارة التشغيل والتكوين املهين

 ؛62= املوافقون 
  ؛ 28= املعارضون 
  .05= املمتنعون 

أعرض للتصويت نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية 
بصورة مسـتق� التابعة للوزارة املنتدبة 8ى الوزير األول امللكفة بتحديث 

 .5، 28، 62: القطاعات العامة
 �اآلن نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصفة مسـتق

  .اإلجامع= : الوطينالتابعة إلدارة ا8فاع 
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نفقات sسـتغالل اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصفة مسـتق� التابعة 
، واملندوبية السامية 5و 28و 62للمندوبية السامية للتخطيط، نعود إىل 

  .05، 28، 62: للمياه والغاwت وحماربة التصحر، نفس اليشء
  .05، 28، 62: وزارة التمنية واألرسة والتضامن، نفس اليشء

  .05، 28، 62: املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
  :للتصويت" هـ"أعرض اآلن اجلدول 

  ؛62= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 
  .05= املمتنعون 

  .05، 28، 62: للتصويت برمهتا، نفس العدد 53أعرض اآلن املادة 
أو املؤسسة التوزيع حبسب الوزارة )/ 54املادة " /(و"وأمر إىل اجلدول 

لنفقات sستrر اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة مسـتق� لسـنة 
2011.  

أعرض للتصويت نفقات sستrر اخلاصة مبرافق ا8و� املسرية بصورة 
مسـتق� التابعة للوزير األول، مث العدل، مث الشؤون اخلارجية، إىل ميكن 

  :دددفعة واحدة، وا8اخلية وsتصال، إذن نفس الع
  .62= املوافقون
  .28=  املمتنعون

  .5=  املعارضون
وأنتقل إىل وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث 

  .نفس اليشء: العلمي
  .نفس اليشء: وزارة الصحة

  .نفس اليشء: sقتصاد واملالية
  .نفس اليشء: السـياحة والصناعة التقليدية

  .نفس اليشء: األمانة العامة للحكومة
  .05؛ 28؛ 62: إذن هاذو امخلسة، نفس اليشء

  :اآلن وزارة التجهزي والنقل
  .معارضون 2ممتنعون،  5، انسحاب األصا� واملعرصة و62= املوافقون 

  .05، 28، 62: بقت يل الفالحة والصيد البحري، نفس اليشء
معارض  28لصاحلها و 62: الفالحة والصيد البحري، والشـباب والرÂضة

  .ممتنع 5و
  .إجامع: األوقاف والشؤون اإلسالمية

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، مث الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة 
  :والثقافة، إذن أعود إىل نفس اليشء

  ؛62=  املوافقون
  ؛28= املعارضون 
  .5= املمتنعون 

ين، الوزارة اإلساكن والتعمري والتمنية ا@الية، التشغيل والتكوين امله
املنتدبة 8ى الوزير األول امللكفة بتحديث القطاعات العامة، هاذو نفس 

  :اليشء
  ؛62= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  .5= املمتنعون 
  .اإلجامع= : ا8فاع الوطين

املندوبية السامية للتخطيط واملندوبية السامية للمياه والغاwت وحماربة 
  .تنعنيمم  5، 28، 62التصحر، أعود إىل 

وزارة التمنية sج¿عية واألرسة والتضامن، واملندوبية العامة إلدارة 
 5معارض، و 28لصاحلها،  62: السجون وإعادة اإلدماج، نفس اليشء

  .ممتنعون
 5، و28، 62: للتصويت، أظن نفس اليشء" و"أعرض اآلن اجلدول 

 .ممتنع
  . ممتنع 5، 28، 62: 54مث املادة برمهتا 

  .2011نفقات احلساwت اخلصوصية لسـنة "/ ز" اجلدول
  :أعرض اآلن للتصويت احلساwت املرصدة ألمور خصوصية

  .ممتنعون 5، 28، 62: املوافقون
  .s :62 ،28 ،5خنراط يف الهيئات ا8ولية

  .5، 28، 62: نفقات حساwت العمليات النقدية
  .5، 28، 62: نفقات حساwت القروض

  .5، 28، 62: حساwت التسبيقات
  .5، 28، 62: حساwت النفقات من اbصصات

  .5، 28، 62: للتصويت برمته، نفس اليشء" ز"عرض اآلن جدول أ
  :برمهتا للتصويت 55واملادة 

  ؛62= املوافقون 
  ؛28= املعارضون 

  .ممتنع 5و
، 62: أعرض اآلن للتصويت الباب الثالث من اجلزء الثاين، نفس األرقام

28 ،05.  
للسـنة  43.10ت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق وأعرض للتصوي

  :2011املالية 
  ؛62= املوافقون 

  ؛28= املعارضون 
  .5= املمتنعون 

برمته  2011للسـنة املالية  43.10عرض مرشوع قانون املالية رمق أو 
  .للتصويت
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 43.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون املالية رمق 
  .معارض وبدون امتناع 33موافق و 62ب  2011ة للسـنة املالي

وكام مت sتفاق عىل ذè، ننتقل اآلن إىل تفسري التصويت يف حدود 
  .دقائق، اللكمة لفريق األصا� واملعارصة 5دقائق و 10دقائق،  10

دقائق  10العفو، حصيح مت sتفاق عىل أن نعطي اللكمة يف مساحة 
دقائق للمجموعات، مع احرتام الوقت  5دقائق للمعارضة و 10لألغلبية، و

أكرمو� بعدم .. دقائق، وأن ال تتلكموا 10ولكن أ� أرجومك أن ال تتلكموا 
  .التدخل سـنكون ممتنني لمك، شكرا

  .اللكمة wمس األغلبية للمستشار احملرتم اليس األنصاري

    ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  احملرتم،السـيد الرئيس 
  السادة الوزراء احملرتمني،
  الزمي� والزمالء احملرتمني،

عىل لك حال أ� ال أطيل عليمك ألنه اكن يوما مرهقا ومتعبا وحافال 
  .wلنقاشات وwلسجاالت من الناحية القانونية

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
السادة املستشارون، أكرموا صديقمك wلصمت واإلنصات إليه من فضلمك، 

  . شكرا
  .سـيد الرئيس، تفضلال 

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الزمي� والزمالء احملرتمني،

أ� wمس فرق األغلبية، يرشفين أن أتقدم أماممك ألوال هنi أنفسـنا عىل 
و ال هذا اإلجناز السـنوي الهام والتصويت عىل القانون املايل، وكذè يف ج

ميكن أن نقول مشحون، ولكن اكن حافال wلنقاشات وتبادل اآلراء، وهذه 
ظاهرة حصية يف جملسـنا وسـتؤسس للمراحل الالحقة لتجاوز الصعاب إن 

  .شاء هللا، وذè من أجل خدمة الصاحل العام
كام أسلفت، كنا إجيابيني، وكأغلبية صوتنا وبكثافة عىل مرشوع القانون 

أصبح اآلن قانو�، وذè لعدة اعتبارات، سأوجزها يف  املايل احلايل ا�ي
  :بعض النقط عىل سبيل املثال ال احلرص

أوال، ألنه اكن قانون مايل قد اسـتحرض بصفة أساسـية املواطن 
املغريب، وكذè خلق تواز� بني مجيع فئات ا@متع، ومل يغفل ال املستمثر وال 

ضع، خفلق تواز� ولو يف صاحب ا8خل املتوسط وال صاحب ا8خل املتوا
ظروف مالية صعبة، ولك واحد سـيجد ضالته يف هذا القانون، وسـيجد أن 

احلكومة اكنت حارضة معه وإىل جانبه يف انسجام Lم ومع أغلبية اكنت دامئا 
  .تدمعه واكنت لسان حاÀ لâفاع عن مصاحله

ات صوتنا عىل هذا املرشوع كذè ألنه جاء إلسعاف وملواكبة sستrر 
سواء الكبرية مهنا أو املتوسطة، وخاصة ت� املقاوالت الصغرية اليت 

  .حظيت بتخفيض �م جدا من الرمس الرضييب
مث كذè، احلكومة جاءت مببادرات جشاعة من أجل خلق توازن 

  امهة يف التاكليف ـال من هو خارج املنظومة الرضيبية إىل املسـرضييب وإدخ
  .التجهزيات والقيام كذw èملهام املنوطة هبا اليت تتحملها احلكومة من أجل

صوتنا بكثافة عىل هذه املزيانية كذè، ألهنا اسـتحرضت السـياسة 
sقتصادية اخلارجية عىل تفتحها عىل السوق اإلفريقية، وكذè خلقت 
قطبا ماليا �ام يف ا8ار البيضاء السـتجالب كذs èستrرات الكبرية، 

wاسـتحرضت الصعو èت املالية اليت تعانهيا مجيع ا8ول اليت لنا معها وكذ
ارتباط، وحاولت أن تتغلب عىل الصعاب ا8اخلية عن التوجه إىل 
sسـتدانة من اخلارج، ولكن يف حدود جعلهتا معقو� جدا، مقارنة مع wيق 

  .ا8ول
اسـتحرضت ما يعانيه  ،حبسها السـيايس ،وصوتنا كذè ألن احلكومة

ط وخاصة يف جمال التعلمي ويف جمال الصحة، إذ جاءت ذè املواطن البسـي
، وكذè ما دأبت عليه من مواص� "تيسري"مببادرات جد هامة كرب�مج 

األوراش خبصوص التغطية الصحية لتكون شام� إن شاء هللا ابتداء من 
�  .السـنة املقب

إذا املزاÂ متعددة وعديدة جدا، وكذè رصاحة السـيد الوزير ا�ي 
هننئه ومقنا بهتنئته من هذا املنرب عىل ما حظي به من تتوجي من طرف 
منظامت عاملية، وكذè احلظوة اليت حظيت هبا احلكومة احلالية يف احملتفل 

ىل ا8ويل ومن طرف املنظامت ا8ولية، بأهنا حكومة اسـتطاعت أن تبقي ع
  .ىل خالف sقتصادÂت املهمة جداتدبري لألزمة ع

إذن هنi احلكومة وأخريا هننهئا ألهنا اسـتحرضت بلك قوهتا املشاريع 
الكربى اليت يطلقها جال� امل� يف شـىت أحناء البالد ويرشف عىل تدبريها 
وتسـيريها وتتبعها وخصصت sع¿دات الاكفية من أجل إجناþا ألن 

  .اطرة للتمنيةهاذيك يه الق
وكذè مجعت بني احلسـنيني، بني التدبري الصغري واملتوسط واملشاريع 
الكربى مثل القطار الفائق الرسعة، اليل أعطى sنطالقة دÂلو جال� 
امل� حبضور sتفاقيات اليت أبرمت من طرف السـيد وزير التجهزي 

  . والنقل بطنجة أخريا
للعامل ليك يتبني À أن املغرب  إذن أعطت احلكومة اآلن إشارات قوية

 èمغرب متطور يف العهد اجلديد بقيادة جال� امل�، مغرب يسـتحرض كذ
القمي اإلنسانية وحقوق اإلنسان يف شـىت ا@االت، ويواجه اخلصوم بوحدة 
 èوتوحيد خبصوص احملافظة عىل الوحدة الرتابية، وموا�ة األعداء كذ

مسريات اكنت ذات ثالثة ماليني، اليت مل بإشارات للعامل اخلارz بتنظمي 
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تمتكن ا8ول حىت ذات العمق الكبري يف ا8ميقراطية أن تنظم مثل هذه 

  .اإلشارات وبتلقائية كبرية
إذن ال يسعنا إال أن هنi أنفسـنا كربملانيني، من أي تيار كنا، معارضة 

قامت أو أغلبية، وأن هنi من هذا املنرب حنن كأغلبية احلكومة عىل ما 
 �وتقوم به، وكذè عىل الوعود اليت قطعهتا عىل نفسها من أجل مواص
مشوار اإلصالح واإلصالحات الكربى بعزم وثبات وwنسجام Lم بني 
أفرادها وبقيادة وزير أول يعمل ليل هنار من أجل خدمة املواطن قبل لك 

يفرق يشء، ويف بعض األحيان بعد نزع ت� القبعة اليت ميكن أن يقال أنه 
  . بني هذا وذاك

إذن فهنيئا لنا وهنيئا للحكومة، ونمتىن لمك التوفيق وسـنة جديدة إن 
شاء هللا تكون ملىئ wلعطاءات، ونمتىن أن نتغلب عىل wيق الصعوwت 
 �لنلتقي إن شاء هللا، إذا كتب لنا أن نبقى أحياء ونلتقي يف السـنة املقب

ما مت الوعد به من طرف لنقدم هتاين أخرى عىل اإلجنازات، وخاصة 
  . احلكومة، وخاصة يف خشص السـيد وزير املالية

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

غري فقط راه منح ال`م ملن يرغب يف ذè، اللكمة اآلن للمعارضة، 
  .السـيد الرئيس احملرتم يف إطار عرش دقائق

        ::::املستشار السـيد عبد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

  لسادة الوزراء،ا
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  :أ� أجد نفيس يف البداية مضطرا ليك أقول ما ييل
أوال، أ� مدين للسـيد الرئيس احملرتم، للسـيد وزير sقتصاد واملالية 
احملرتم، للسـيد احملرتم األمني العام للحكومة ولزمياليت وزماليئ السادة 

أحصاب الضامئر احلية، ا�ين ال خيشون اجلهر wحلقيقة،  الربملانيني احملرتمني
أ� مدين لهؤالء wعتذار ومدين هلم كذè وأعرب هلم كذè عن أسفنا يف 
الفريق لهذا املنحى اخلطري ا�ي وصلنا إليه من جراء ما عشـناه يف هذين 

  . اليومني، ومن جراء تدين مسـتوى النقاش
أسفنا ألن احلكومة مل تنقل من خالل 3نيا، wمس الفريق نعرب كذè عن 

اإلعالم العمويم والتلفزيوين عىل وجه اخلصوص وقائع هذه اجللسة، ال 
البارحة وال اليوم، وعندما نعقد مقارنة بني حال التلفزيون العمويم اليوم 
وحاw Àألمس جند أنه يف تدين، بدليل أنه اكن يفرتض أن ينقل هذا 

كن الرأي العام الوطين من sطالع عن ما النقاش وهذه اجللسة ليك يمت
يدور يف هذا ا@لس، من نقاشات مضنية ومسـتفيضة وعام يدور يف هذا 

  .ا@لس من ممارسات نأسف لها أشد ما يكون األسف

  السـيدات والسادة احملرتمون،
اعتبارا للك املالحظات واملؤاخذات اليت عرب� عهنا يف سـياقات خمتلفة 

يف إطار مزيانيات اللجن األخرى اليت �قش فهيا الية ويف إطار جلنة امل
زماليئ يف الفريق بدرجة كبرية من املسؤولية ومن اجلدية انسجاما مع ت� 
املالحظات واملؤاخذات واملواقف، واعتبارا 3نيا لتدين وضعف مسـتوى 
متثل واستيعاب بعض السادة الوزراء مع األسف لفضائل وقمي احلوار 

ما تقتضيه من احرتام للمؤسسات، وهو ما ظهر بشلك جيل ا8ميقراطي و 
يف مناسـبات خمتلفة، أولها إخالل السـيد الوزير األول احملرتم wلزتاماته 
وبوعوده اليت قطعها أمام السادة الربملانيني من هاذ املنرب، حني وعد أثناء 
تقدمي ترصحي منتصف والية احلكومة بأن يقدم األجوبة الواحضة بشأن 

ساؤالت واملالحظات وsنتقادات اليت أ3رها السادة الربملانيون الت 
اه وجسلناه عند نين ااحملرتمون، وهو ما مل يقم به، وأبرزها كذè هو ما ع

  . مناقشتنا للمزيانية املرتبطة بقطاع الصحة
ونظرا، 3لثا، لعدم اسـتحضار مرشوع القانون املايل، wلرمغ من اجلهود 
الكبرية اليت بذلها السـيد الوزير ومن املبادرات اليت اختذت، ويه نسجلها 
وجسلناها عند مناقشتنا للسـيد الوزير، ولكن نظرا لعدم اسـتحضار مرشوع 

 ينتظرها القانون املايل لألسـئ� اجلوهرية ولالسـتحقاقات احلامسة اليت
املغرب واملغاربة، وهو يدشن عرشية 3نية بأسـئ� ورها�ت واسـتحقاقات 

  . جديدة
واعتبارا ملا جسلناه من أحيا� إما تقاعس أو بطء أو تلكؤ دÂل احلكومة 
يف اختاذ ما يلزم من إجراءات ويف إطالق ما يلزم من املبادرات وعدم متثل 

وابط وقمي احلاكمة املؤسساتية كام لض -القطاعات احلكومية-جل قطاعاهتا 
حددها بشلك واحض تقرير امخلسـينية ا�ي أجنزته كفاءات وخربات من خري 

�âكفاءات وخربات ب.  
واعتبارا كذè لعدم جتاوب احلكومة مع األسف مع sقرتاحات 

 26والتعديالت اليت تقدم هبا فريق األصا� واملعارصة، حبيث من أصل 
  . تقبل إال أربعة تعديالت تعديال قدمناه، مل

واعتبارا، سادسا، ملا عرفته مناقشة املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي 
رصحي لâميقراطية أو من حماو� عىل األحص ألن  والنقل حتديدا من وأد

ا8ميقراطية وا8ميقراطيون سيشقون طريقهم بثبات لتعزيز وترسـيخ 
بذلها أولئك ا�ين يزنجعون من ا8ميقراطية wلرمغ من احملاوالت اليت ي 

ا8ميقراطية حني ال تكون نتاجئها يف صاحلهم، حيث مت sلتفاف عىل نتيجة 
التصويت الرمسي والرشعي ا�ي عرفته أطوار املناقشة wلنتيجة اليت 
تعرفوهنا، واليت أفضت إىل إسقاط مزيانية وزارة النقل والتجهزي، وذè يف 

كذè أن هذا sج¿ع ا�ي عقد اليوم  رضب صارخ ومفضوح عىل اعتبار
خلسة ويف صبيحة اليوم دون إشعار لاكفة أعضاء اللجنة وال دون إشعار 

  .ملقررها
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واعتبارا كذè للسلوك املشني ا�ي نقرأه يف بعض اجلرائد اليت 
سـتصدر غدا، واليت أعلن فهيا بعض زمالئنا ا�ين انزجعوا من نتيجة 

ة، جلنة املالية، وبأمر وبتعل¨ت من السـيد التصويت ما يفيد بأن اللجن
، واعتبارا ملا نسب )اخلطأ املسطري(رئيس املستشارين، قد حصحت 

للسـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان ا�ي ذكر امسه هنا، بأن اكن 
هناك خطأ مسطري وقد مت تصحيحه مببادرة جشاعة من رئيس جملس 

طى تعل¨ت بتصحيح هذا اخلطأ، وهو املستشارين، حيS أقر وأمر وأع
  . يشء نفاه السـيد الرئيس عىل لك حال

ونظرا كذè إلخالل السـيد وزير التجهزي والنقل مبجموعة من 
sلزتامات اليت تعهد هبا رصاحة، واليت عىل أساسها صوتنا wإلجياب لصاحل 

أن  مدونة السري اليت كنا وال نزال مقتنعني بأمهيهتا، ولكن شاهد� كيف
السـيد الوزير أخل wلزتاماته والتف عىل sلزتامات املوثقة واملوجودة يف 

  .أرشطة جلنة املالية
نظرا للك ما سـبق، وبعد التأكد من غياب اإلرادة 8ى احلكومة يف 
التعاطي اإلجيايب مع املالحظات وsنتقادات البناءة اليت يثريها السادة 

رت 8ينا، من موقع املعارضة اجلادة املستشارون، فإن القناعة اليت تبلو 
واملسؤو�، يه التصويت ضد هذا املرشوع، آملني أن تنصت احلكومة 
wاله¿م الاكيف واجلدية الالزمة للقوة sقرتاحية، وآملني يف نفس الوقت 
أن تبذل بعض ا�ين يزنجعون من ا8ميقراطية حني تأيت بنتاجئ ليست يف 

ملزيد من ا@هود الستيعاب ومتثل ما دعا إليه مصلحهتم، آملني أن يبذلوا ا
جال� امل� يف خطابه األخري مبناسـبة افتتاح ا8ورة الترشيعية، حيS دعا 
إىل ترسـيخ عالقات التعاون اإلجيايب بني اجلهازين الترشيعي والتنفيذي، بني 
أغلبية متضامنة ومعارضة بناءة، يف نطاق sحرتام املتبادل وsلزتام 

رتك بأحاكم ا8سـتور، وwلقمي ا8ميقراطية وحرمة املؤسسات واملصاحل املش
  . العليا للوطن

ونأسف أشد ما يكون األسف أن يكون، حنن نفهم ونتفهم هذه 
املامرسات اليت صدرت من بعض زمالئنا، وا�ين حاولوا أن يلتفوا عن 

ر ولكن نأسف أشد ما يكون األسف أن يكون السـيد الوزي.. الرشعية وأن
احملرتم، الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان، قد اخنرط بدفاعه املسـمتيت 
ا�ي اسـمتعنا إليه قبل قليل يف هذا sجتاه املعاكس ملا قدم يف سبي8 من 

  .تضحيات جسـمية، نأسف حقيقة أشد ما يكون األسف
وأود يف اخلتام أن أعرب عن جزيل شكري وجزيل شكر فريقنا وعن 

  :للسـيد وزير sقتصاد واملالية كبري تقدير�
أوال، عن سعة صدره وعن متث8 العميق لقمي وفضائل احلوار 

  .ا8ميقراطي، وهو يشء �در يف هذه احلكومة
3نيا، عن حتم8 وتقب8 بصدر رحب ملالحظاتنا وانتقاداتنا، وقد اكن فهيا 

 ، ونأسف أن يكون يف حكومة تشكو من الكثري من)القساوة(الكثري من 
  . األعطاب واكن هللا يف عونمك

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
آخر تدخل للسـيد رئيس الفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطية، اليس 

  .دقائق من فض� 5فاحتي، 

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ن،أخيت، إخواين املستشاري
، وحنن 2011قانون املالية لسـنة وحنن نناقش، وحنن نصادق عىل 

نعيش حلظة جديدة من صالبة الشعب املغريب يف ا8فاع عن قضيته 
سـنة، البد من أن نسجل هذه اللحظة  35الوطنية، واليت يواصلها منذ 

وحنن نناقش القانون املايل كأداة يف اسـمترار دمع هذه الصالبة للشعب 
  .املغريب

اكنت رغبتنا أيضا أن تكون هذه اللحظة، واليت تعكس إجامعنا 
الوطين، حافزا حقيقيا عىل أن نسـمتر يف إرادتنا السـياسـية امجلاعية يف خلق 
الرتاكامت الرضورية لبناء دميقراطيتنا الفتية، وأعتقد أن النقاش ا�ي 

وجه صاحبنا يف هاته اجللسة نقاش نمتىن أن يسـمتر، نقاش نمتىن À لك الت
ونمتىن À لك احليوية اليت حتتا�ا دميقراطيتنا الفتية، حصيح حنن نتبىن 
التعدد، نتبىن sختالف، ولكن الزلنا يف مقدمة الطريق، علينا أن نؤمن 
wلقناعات الكربى والقناعات الوطنية أن هذا هو مسار� الطبيعي وهذا هو 

  .خالصنا الوطين
أداء املؤسسات السـياسـية يف كذè من wب املوضوعية أن نقول أن 

مغرب اليوم أداء متقدم، مؤسسات مغرب اليوم ليست مؤسسات مغرب 
األمس، كذè نالمس ما حتقق يف خمتلف ا@االت، وجيب أن تكون 

  . املؤسسات اليت اشـتغلت يف هذا ا@ال جديرة wحرتامنا وتقدير�
من wب املوضوعية أيضا أن نقول أن ب�â الزال يعيش مجموعة من 
النقائص، يف مجموعة من ا@االت، جيب أن نتصدى لها جامعيا كقوة وطنية 
وكوحدة وطنية كام نتصدى خلصوم وحدتنا الرتابية، جماالتنا sج¿عية 
الزالت حتتاج إىل ملء اخلصاصات كذè بعض أوجه الهشاشة الزالت 

 منا أن نقف متوحدين من أجل القضاء علهيا يف أفق أن يكون تقتيض
للمواطن املغريب مؤرش للتمنية البرشية، يرشفنا عىل الصعيد اإلقلميي وعىل 

  . الصعيد اجلهوي وعىل الصعيد القاري
مل نصل حقيقة إىل بناء المنوذج sج¿عي املغريب، ولكن أقول إننا يف 

مر، قدمنا تعديالت عىل هذا القانون ا�ي الطريق وعلينا مواص� هذا األ
صادقنا عليه اليوم، لكن رمغ أنه مل يقبل إال تعديل واحد من التعديالت، 
فإننا نعترب أنه حبمك هيلكتنا ا8سـتورية، هذا واقعنا، علينا أن جنهتد 
مسـتقبال مككو�ت سـياسـية ومكو�ت اج¿عية وإرادات خمتلف 
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ا املؤسسة امللكية، أن نطور أداء� املؤسسات السـياسـية، وعىل رأسه
الربملاين من خالل تطوير القانون التنظميي للاملية حىت يسمح لنا مبساحات 
جديدة للحرية يف تدبري أشـيائنا sقتصادية وsج¿عية وخمتلف متطلبات 

  .ا@متع املغريب
�è، فكنا نمتىن أن تتفهم احلكومة أن املدخل الطبيعي لبناء الفئات 

ألن هذا املصطلح غري  ،وسطى أو حىت ال أقول الطبقة الوسطىال
  .هو sعتناء هبموم الشغي� املغربية ،مستساغ wلنسـبة إيل

كنا نمتىن أيضا، وأسفنا لتعرث دورة احلوار sج¿عي، ونمتىن أن نكون 
  . هاذ أسفنا أنه حافز للحكومة أن تبدأ مبارشة بدورة احلوار sج¿عي

القانون املايل ولكن مل نصوت ضد القانون املايل  حصيح صوتنا ضد
مكحتوى، فقط لنثري sنتباه إىل أننا هناك معل جاد، هناك معل مسؤول، 
ولكن هناك أيضا حاجات أخرى تنتظر� حىت نكون ذاك الضمري ا�ي ينبه 

  .امجليع إىل هذا األمر
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
الساخن ولكن الهادف، وأهi السـيد شكرا لمك عىل هذا النقاش 

  .ما اكينش ا@موعات األخت، ال ماكينش... الوزير احملرتم
إذن أهi السـيد الوزير احملرتم عىل هذا التصويت اجلاد، وإىل اللقاء 

  .إن شاء هللا
 .رفعت اجللسة

*********************  

املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة، واملتعلقة املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة، واملتعلقة املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة، واملتعلقة املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة، واملتعلقة 
        ::::مبناقشة املزيانيات الفرعيةمبناقشة املزيانيات الفرعيةمبناقشة املزيانيات الفرعيةمبناقشة املزيانيات الفرعية

        مداخالت فريق األصا� واملعامداخالت فريق األصا� واملعامداخالت فريق األصا� واملعامداخالت فريق األصا� واملعارصرصرصرصةةةة

مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة 
  :التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةالتعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةالتعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةالتعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عية

  بسم هللا الرحامن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتناول اللكمة wمس فريق األصا� واملعارصة ألبسط آراء 
فريقنا بشأن القطاعات اليت تدخل مضن جلنة التعلمي والشؤون الثقافية و 

 .sج¿عية
        ،،،،السـيد الرئيس

إننا يف فريق األصا� و املعارصة ندعو إىل إيالء العناية اخلاصة 
للقطاعات sج¿عية wعتبارها املدخل األسايس لبناء ا@متع املتضامن و 

ذè حىت تمتكن بالد� من الوفاء wلزتاماهتا الوطنية و ا8ولية و مهنا 
  .األهداف اإلمنائية إلعالن األلفية

    ::::ة والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميقطاع الرتبية الوطنيقطاع الرتبية الوطنيقطاع الرتبية الوطنيقطاع الرتبية الوطنيـ 1
ال بد من التأكيد عىل أمهية ا@هود الكبري ا�ي تبذÀ الوزارة يف سبيل 
الهنوض بقطاع الرتبية والتكوين ا�ي يعترب حبق أمه وأبرز املداخل 
األساسـية لتحقيق التمنية املسـتدامة،والهادف كذè إىل جعل املدرسة يف 

لتمنوي لبالد�، ملا للمدرسة من دور يف الرتبية عىل قمي صلب املسار ا

املواطنة واحلداثة وا8ميقراطية والتقدم وإنتاج النخب القادرة عىل رفع 
  .التحدÂت وموا�ة الصعاب

إن ورش إصالح املنظومة الرتبوية، ورش كبري ممتد عىل مدى عقود 
عن sسـتجابة من الزمن إال أن ما حتقق خالÀ حلد اآلن يبقى قارصا 

للحاجيات وبعيدا لك البعد عن حتقيق األهداف املتوخاة منه، فالنتاجئ 
احملققة حمدودة وصغرية wلنظر حلجم sنتظارات خاصة وأن التقارير ا8ولية 

Âتشري إىل ختلف نظامنا التعلميي علميا ، ومعرفيا ولغو.  
تالالت، وهو إن منظومتنا التعلميية رامكت وملدة عقود مجموعة من sخ 

ما اكن سببا يف وضع ميثاق وطين للرتبية والتكوين ا�ي اكن حمل توافق 
امجليع، لتدارك اخلصاص وجتاوز املثبطات واملعيقات لوضع منظومتنا 

غري أن بطء وثرية اإلصالحات . التعلميية والرتبوية يف مسارها الصحيح
اص، لك ذè وحمدودية النتاجئ وقصورها وضعف املردودية وترامك اخلص

اسـتدعى تدخال ملكيا توجهييا حازما قصد كسب الرهان احليوي لإلصالح 
العميق للرتبية والتكوين ا�ي يتوقف عليه مسـتقبل األجيال احلارضة 

  .والصاعدة وذè عرب بلورة خمطط اسـتعجايل
إن املبادرات والربامج اليت جاء هبا اbطط اإلسـتعجايل عرفت مجموعة 

تعرثات ويف هذا اإلطار سـنقوم بإ3رة مجموعة من من العراقيل وال 
  :املالحظات خبصوصها للك قطاع عىل حدى

    ::::التعلمي املدرالتعلمي املدرالتعلمي املدرالتعلمي املدريسيسيسيس
توسـيع العرض املدريس وتأهيل : ارتكز عىل أربع حماور أساسـية ويه

العرض القامئ وموا�ة املعيقات السوسـيو اقتصادية وتطوير المنوذج 
  .البيداغوz وتطوير دعامات اإلصالح

نسجل أن هناك صعوبة يف حتقيق تعممي التعلمي وخاصة wلعامل القروي 
نظرا لضعف البنيات التحتية والتجهزيات، كام الزالت هناك الكثري من 
املؤرشات السلبية كتعدد املناجه والربامج وضعف التأطري وضعف الكفاÂت 

ودة املهنية 8ى املربني و املربيات، وطغيان اجلانب المكي عىل حساب ج
املادة التعلميية، كام ال ميكن احلديث عن توسـيع العرض املدريس دون 
مقاربة موضوعية وشام� إلشاكلية sكتظاظ اليت تعترب من sختالالت 

  . الصعبة اليت هتدد العملية الرتبوية برمهتا
لقد جاء الرب�مج sسـتعجايل مبجموعة من املبادرات مهنا مبادرة مليون 

فت خلال كبريا يف معلية طبع الكتب وتوزيعها بسبب عدم حمفظة اليت عر 
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احرتام النارشين اللزتاماهتم، وكذè الضعف يف مسـتوى نوعية الكتب 
واألدوات املدرسـية اليت ال تتناسب جودهتا مع القمية املالية اbصصة لها، 
وصعوبة ضبط مكيات املواد ا8راسـية املسـتلمة من طرف املؤسسات 

غياب دفاتر التحمالت وانعدام وسائل النقل واملوارد  التعلميية بسبب
  .البرشية خاصة wلعامل القروي

أما عىل صعيد تأهيل املؤسسات التعلميية، فبالرمغ من تأهيل وإحداث 
مؤسسات تعلميية جديدة وداخليات وربطها wملاء الصاحل للرشب والكهرwء 

واإلعدادي wلعامل  واملرافق الصحية، نسجل ضعف تغطية التعلمي الثانوي
القروي، كام أن مرشوع إصالþا ال يشمل تطوير بنياهتا حىت تسـتجيب 

  .ملواصفات املدرسة احلديثة
إ� يف فريق األصا� واملعارصة، نمثن عاليا قرار وزارة الرتبية الوطنية 
والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي القايض بإحداث مجعيات دمع 

، يف مجيع املؤسسات التعلميية اليت تعترب نقطة ارتاكز من مدرسة النجاح
أجل بناء جسور الثقة يف املدرسة املغربية، وجتعل العنرص البرشي هو 
الرافعة لبلوغ األهداف املرجوة وذè بتفعيل دور خالÂ اليقظة ملوا�ة لك 

  .البؤر السوداء يف املنظومة الرتبوية
ياك وطرفا رئيسـيا إىل جانب ا8و� وwعتبار قطاع التعلمي اخلصويص رش 

يف الهنوض بقطاع الرتبية والتكوين، فإننا نثري انتباه الوزارة الوصية إىل ما 
 è� ،يعرتي هذا القطاع من ارتباك نتيجة غياب عنرصي الضبط واملراقبة
يتعني علهيا إعامل البنود املتعلقة wلتعلمي اخلصويص مبا حيفظ مصلحة 

ا@ال، ومبا حيمي مسـتقبل الناشـئة اليت تبحث عن الفاعلني يف هذا 
  .مسـتوÂت أفضل يف التعلمي

        ::::التعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي    
ندعو يف هذا الصدد إىل أن تلعب اجلامعات واملراكز واملعاهد العليا 
دورها اكمال يف تكوين وتأهيل ودمع الطاقات والكفاءات البرشية مع ما 

  .مج واملشاريع التمنوية الكربى لبالد�تتطلبه الربا
وندعو كذè إىل انفتاح اجلامعة عىل حميطها اخلارz يف إطار عقد 
رشااكت واتفاقيات متكن الطلبة من إجراء تداريهبم والقيام ببحو�م امليدانية 
من أجل توطيد عالقات التواصل مع عامل الشغل، وتبادل الزÂرات 

ذا عقد لقاءات �وية مع خمتلف الفاعلني اإلعالمية واإلسـتطالعية وك
  .8راسة خصوصيات احمليط وطرق تمنيته

أما ف¨ خيص البحث العلمي، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة ، لن 
نيأس أبدا من مطالبة احلكومة wلوفاء wلزتاماهتا املسطرة يف بر�جمها 

لمي بدمع الصندوق احلكويم والرامية إىل اسـتكامل تنظمي وهيلكة البحث الع
الوطين للبحث العلمي والتمنية التكنولوجية wملوارد املالية الرضورية، وتعبئة 
وتمثني املوارد البرشية، وإجياد اآلليات واحلوافز اليت تشجع القطاع اخلاص 

  . عىل املسامهة يف متويل مشاريع البحث العلمي
    حماربة األمية حماربة األمية حماربة األمية حماربة األمية 

الرها�ت واألوراش الوطنية الكربى ا�ي إن حمو األمية، يعترب من بني 
تقع مسؤولية اإلضطالع به عىل اكفة الفاعلني اإلقتصاديني واإلج¿عيني 

  .والسـياسـيني
وإننا يف فريق األصا� واملعارصة إذ نمثن إحداث الواك� الوطنية حملاربة 
األمية، ا�ي سـميكن من أن حيقق مرونة يف تدبري هذا امللف الهام، 

اإللتقاء بني برامج حمو األمية وخمتلف  بل ندعو إىل إرساء رشوطفباملقا
  اربة الفقر ـة وحمـة احملليـع التمنيـل وبني خمتلف مشاريـج التكوين والتأهيـبرام

  .واإلقصاء والهتميش
        ::::ــــ قطاع الصحة قطاع الصحة قطاع الصحة قطاع الصحة    2222

وخبصوص قطاع الصحة ا�ي أصبح حيىض wألولوية يف مؤرشات 
نعرب عن عدم رضا� عىل واقع الوضع الصحي  التمنية البرشية ببالد�، فإننا

ببالد� وا�ي ال يبرش wخلري، ألن نسـبة كبرية من املواطنني تنظر لهذا 
القطاع نظرة سلبية، ال نقول حمل إجامع ولكهنا نسـبة كبرية ومعربة من حيث 

  . املوقف، حبيث يعرف هذا القطاع مجموعة من sختالالت والنواقص
حاولنا أكرث من مرة إ3رة انتباه املسؤولني القامئني  ويف هذا اإلطار فقد

عىل الشأن الصحي بالد� لتحسيسهم مبدى خطورة الوضع الصحي 
لتصحيح sختالالت وإعادة النظر يف sسرتاتيجات املتبعة من أجل 
ضامن ولوج امجليع للخدمات الصحية عىل قدم املساواة ومن أجل اختاذ 

تع مجيع املوطنني مبسـتوى حصي يليق بكرامهتم التدابري الالزمة لضامن مت 
وإنسانيهتم، فاسـمترار العمل هبذا الهنج وهبذه الوثرية ال ميكننا من بلوغ 

  .أهداف األلفية للتمنية
إننا يف فريق األصا� واملعارصة وانطالقا من تقيمينا للوضع الصحي 

بعتنا اليومية لبالد� بناء عىل أرقام ومعطيات إحصائية وبناء كذè عىل متا
ملا جيري من وقائع داخل املستشفيات واملراكز الصحية والوحدات الوقائية 
ومراكز الوالدة سواء يف احلوارض أو البوادي، فإننا ننبه إىل خطورة الوضع 

  . ا�ي تعرفه منظومتنا الصحية
إن نظامنا الصحي أصبح اآلن وأكرث من أي وقت مىض، يواجه وضعا 
يفيض إىل بروز نفقات إضافية من خالل اللجوء إىل عالجات طبية ما 

  . فتئت ترتفع لكفهتا
ويظهر من خالل املقارنة بني املغرب وبعض ا8ول الصديقة مثل األردن 

ىل الفرد يظهر ولبنان وتونس والسودان ومرص وليبيا بأن اإلنفاق العام ع
لألسف بأن ب�â حيتل املزن� األدىن مقارنة wلبâان املذكورة أعاله واليت 
لها نفس وثرية التمنية sقتصادية لب�â من حيث اإلنفاق العام عىل الصحة 

  . العامة
  : وامسحوا يل هنا أن أتطرق ألمه مواطن اخللل الوظيفي لقطاع الصحة 

هناك تغطية حصية انطلقت ومل تكمتل بعد ، كام تبقى التغطية الصحية 
غري مكمت�، كام أهنا تعاين  65.00األساسـية اليت وضعت يف إطار قانون 

  : من العديد من املعيقات واملثبطات وتتجىل ف¨ ييل
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ضعف جاذبية املؤسسات sستشفائية التابعة لوزارة الصحة، وكذا 
دون تقدمي ت� املؤسسات الصحية خلدمات ذات  الصعوwت اليت حتول

جودة، حيث ترتمج املؤرشات اإلنتاجية للمستشفيات العمومية عدم قدرة 
وكنتيجة . هذه األخرية عىل sسـتجابة حلاجيات الساكن يف ا@ال الصحي

�è يتوجه جل املرىض املنخرطني يف نظام الصندوق الوطين للضامن 
. ت sحتياط sج¿عي إىل القطاع اخلاصsج¿عي أو صندوق منظام

ولقد بدأت هذه الظاهرة تريم بظاللها عىل مسـتوى املستشفيات العمومة 
اليت تعرف تراجعا ملحوظا يف عدد األشخاص املسـهتدفني بنظام التأمن 

 . اإلجباري عىل الصحة من موظفني ومأجورين
صعوwت مجة  يعرف نظام الرعاية الطبية wلنسـبة لألشخاص املعوزين

يف إجياد طريقه إىل النور، وذè عىل الرمغ من العديد من sلزتامات اليت 
ترصحي الوزير األول، واإلسرتاتيجية املعلن عهنا (قطعهتا احلكومة عىل نفسها 

ولعل هذا التأخر سـيفقد املصداقية wلنسـبة ). 2012- 2008لوزارة الصحة 
ة األساسـية، كام يشلك عائقا ملن يقف وراء إصالح نظام التغطية الصحي

من خدماهتا املفوترة  %80كبريا wلنسـبة للمستشفيات العمومية اليت يُعزى 
 . إىل عامل الفاقة

اسـمترار وجود تباينات هامة ف¨ خيص sسـتفادة من الرعاية الصحية، 
 : حيث تؤكد معظم مؤرشات قطاع الصحة وجود هذا الفوارق

تضمنة يف وثيقة مرشوع مزيانية امل  2009و توحض جبالء مؤرشات 
 .الصحة ت� sختالالت الصارخة املوجودة بني خمتلف املناطق

كام أن التفاوت بني األقالمي خبصوص املوارد يعين أن النظام الصحي 
يعمل برسعات متفاوتة وخمتلفة، مما يتسبب يف حيف حيS يتعلق األمر 

 الوضع من جراء عدم وجود wحلصول عىل الرعاية الصحية األساسـية ويتفامق
اخلارطة الصحية اليت متثل األداة الفنية والقانونية الرضورية من أجل احلاكمة 

  . وال¿سك ما بني خمتلف مكو�ت النظام الصحي
    اخلصاص والعجز املزمن والهيلكي للموارد البرشية اخلصاص والعجز املزمن والهيلكي للموارد البرشية اخلصاص والعجز املزمن والهيلكي للموارد البرشية اخلصاص والعجز املزمن والهيلكي للموارد البرشية 

 �تظهر مقارنة بني عدد الساكن للك طبيب مع sقتصادÂت املامث
�âلب  � 1850طبيب للك (بأننا نعاين جعزا �وال يف املوارد البرش ية املؤه
  )نسمة

وال زالت هناك العديد من العقبات اليت تواجه اجلهود املبذو� يف جمال 
  . طبيب سـنوÂ 3300التكوين الطيب من خالل مبادرة احلكومة لتكوين 

نفسها خالل  حبيث مل يمت وفاء وزارة املالية wلوعود اليت قطعهتا عىل
) وزارة الصحة، ووزارة التعلمي العايل(املفاوضات مع املصاحل املعنية 

خبصوص رصد اع¿دات للمراكز اجلامعية sستشفاية، مما أدى إىل جعز 
هذه املراكز عن مرافقة هذه املبادرة الرتبوية والطبية الرسيرية اليت تتطلهبا 

ال الطب، كام أن sع¿دات هذه القفزة النوعية للطلبة املتدربني يف جم
اbصصة للمراكز sستشفائية اجلامعية غري اكفية wلنظر لألعباء اإلضافية 

اجلديدة الناجتة عن تدفق أعداد كبرية من أفواج طلبة الطب يف 
  . املستشفيات اجلامعية

وأيضا مل يرافق التكوين شـبه الطيب أية إصالحات تراعي القانون 
علمي العايل وتكوين األطر، كام أن الزÂدة يف عدد املتعلق بإصالح الت

 ،zاملعاهد املتخصصة اكن ينبغي دمعها برب�مج طموح للتكوين البيداغو
كام أن سـياسة تدبري املوارد البرشية قد تفامقت من خالل فك sرتباط 
احلكويم، بعد املغادرة امجلاعية للممرضات واملمرضني وبلوغ بعضهم وبعضهن 

  . عد وما تال ذè من توظيف مرشوط بتوفر املناصب الشاغرةسن التقا
    : : : : املشالك الهيلكية املتص� بسـياسة األدويةاملشالك الهيلكية املتص� بسـياسة األدويةاملشالك الهيلكية املتص� بسـياسة األدويةاملشالك الهيلكية املتص� بسـياسة األدوية

ال تغطي موارد املزيانية اbصصة لألدوية مجيع sحتياجات سواء عىل 
صعيد املستشفات أو عىل صعيد الوحدات املتنق�، كام أنه صار شائعا يف 
املستشفات العمومية اللجوء للوصفات الطبية حىت wلنسـبة للمرىض 

حاال املنخرطني يف نظام التأمني اإلجباري عىل املرض، كام يزيد األمر اسـتف
بسبب نظام رشاء وتزويد هتمين عليه البريوقراطية والتدبري املمركز لألدوية، 
ويرتتب عىل هذا تأخري يف استيالم العديد من املستشفيات bصصاهتا من 

  . األدوية واملواد القاب� السـهتالك
تنضاف إىل هذه العيوب املرصودة يف معلية اقتناء األدوية، قضية  

تبعة من طرف وزارة الصحة، وكام يتضح من التقرير سـياسة التسعرية امل 
  . ا�ي أصدرته اللجنة الربملانية اخلاصة حول ارتفاع مثن ا8واء wملغرب

هذا التقرير ا�ي حيمل وزارة الصحة ومن وراهئا احلكومة ورشاكت 
األدوية مسؤولية ارتفاع مثن األدوية بشلك ال يتالمئ وشعار الصحة وولوج 

يع، ودعا هذا التقرير الوزارة الوصية عىل القطاع إىل وضع sدوية للجم 
اسرتاتيجية واحضة ملوا�ة نفوذ رشاكت األدوية اليت يبدو أن حصة املواطن 
يه آخر ما هيمها ، كام يدفع رشحية عريضة من املواطنني إىل اللجوء إىل 
 sدوية املهربة املزورة لرخص مثهنا مع ما ميكن أن يشلكه ذè من خطر

  . عىل الصحة والسالمة
إصالح استشفايئ ملكف wلنسـبة للمستشفيات املسـهتدفة بدون قإصالح استشفايئ ملكف wلنسـبة للمستشفيات املسـهتدفة بدون قإصالح استشفايئ ملكف wلنسـبة للمستشفيات املسـهتدفة بدون قإصالح استشفايئ ملكف wلنسـبة للمستشفيات املسـهتدفة بدون قميميميمية ة ة ة 

    : : : : مضافةمضافةمضافةمضافة
إن اإلصالح sستشفايئ ا�ي مت طرحه يف إطار مرشوع متويل 

بين (وتدبري قطاع الصحة عىل مسـتوى مخس مستشفيات إقلميية wململكة 
بالغ مالية وا�ي خصصت À م ) مالل، آسفي، مكناس، أاكدير ، سطات

 À هامة مل يرىق إىل األهداف املسطرة .  
    : : : : وضعية مصحات القطاع اخلاصوضعية مصحات القطاع اخلاصوضعية مصحات القطاع اخلاصوضعية مصحات القطاع اخلاص

يغلب عىل هذه املصحات اخلاصة منطق التسيب والفوىض واملتاجرة 
حيث أحضت الصحة  املصحات،بصحة الناس ا�ي يسود عددا واسعا من 

  . 8ى بعضهم سلعة لالجتار فهيا
مأساوية ومقززة ويف حا� مزرية  فالوضعية wلكثري من هذه املؤسسات

تمتثل يف ضعف البنيات وتقادم التجهزيات وتآلكها وانعدام التجهزيات 
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الطبية، كام يمت تقدمي اخلدمات الطبية واجلراحية والوالدة مضن رشوط غري 
طبية وغري إنسانة وأحيا� عدم احرتام املعايري املطلوبة داخل قاعات التوليد 

 .وقاعات اإلنعاشواملركبات اجلراحية 
    : : : : تقهقر واتقهقر واتقهقر واتقهقر واحضحضحضحض لربام لربام لربام لربامجججج الصحة األساسـية الصحة األساسـية الصحة األساسـية الصحة األساسـية

-2008بر�مج حصة األمومة والطفل حسب sسرتاتيجية الصحية  –
وفاة عن لك  50الهادف إىل خفض وفيات األ�ات إىل معدل  2012

مولود يف  1000حا� وفاة الرضع wلنسـبة للك  �15، و مولود 100.000
نتساءل أين نقف من هذه املعض�؟ وما يه النتاجئ . 2012أفق سـنة 

  األولية لهذا الرب�مج؟ ماذا اكنت نتاجئ تقيمي منتصف املدة لهذا الرب�مج؟ 
بر�مج الصحة النفسـية، يعاين هذا الرب�مج من وضع مرتدي يقاب8  -

عدد املصابني wألمراض العقلية والضغط الشديد عىل املرافق  ارتفاع يف
هناك العديد من مستشفيات األمراض العقلية (الصحية النفسـية القامئة 

، وهيم جعز هذا الرب�مج %100اليت بلغت طاقهتا sستيعابية أكرث من 
 . البنية التحتية وكذا املوارد البرشية املتخصصة

كام يسـتوجب األمر مراجعة برامج حصية أخرى لها ارتباط وثيق 
داء السل، األمراض املنقو� جنسـيا، األمراض (wلرشاحئ sج¿عية الهشة 

 ...).اجلâية 
إننا يف فريق األصا� واملعارصة، ومن أجل مصاحلة املواطن مع منظومته 

  : ت مىضالصحية نرى أنه أصبح من الرضوري اليوم وأكرث من أي وق
مراجعة السـياسة الصحية وsج¿عية احلالية وإرساء أسس منظومة 
حصة متاكم� ومندجمة وشام� يكون القطاع العام معودها الفقري وتنبين 
وجوw عىل مبادئ املساواة والعدا� sج¿عية واإلنصاف والتاكفل 

 . والتضامن واجلودة يف تقدمي اخلدمات الصحية
وانني والترشيعات املتعلقة wلصحة ومالءمهتا مع مراجعة جذرية للق

 . الترشيعات ا8ولية يف جمال sستشفاء والوقاية وحامية حقوق املرىض
ترسـيخ مبدأ احلاكمة مبا يعنيه من حماسـبة ومراقبة وعدم اإلفالت من 

  . العقاب للك من خيالف القوانني واألنظمة الصحية 
 ::::قطاع الشـباب و الرÂضةقطاع الشـباب و الرÂضةقطاع الشـباب و الرÂضةقطاع الشـباب و الرÂضة    ----3333

ف اثنان عىل أمهية هذا القطاع wعتباره حمورا أساسـيا للسـياسة ال خيتل
التمنوية الشام� لبالد�، واملالحظة األوىل اليت ينبغي إ3رهتا يف هذا ا@ال 
أن سـياسة احلكومة اجتاه فئة الشـباب مل تراع wحلجم املطلوب انتظارات 

 التحصني هذه الفئة اليت أصبحت اليوم أكرث من أي وقت مىض حمتاجة إىل
والرعاية والتأطري ، وذè من أجل حاميهتا من لك مظاهر اإلحباط واليأس 
الناجت عن احلرمان والبطا� وانسداد األفق، واليت تدفع بفئة عريضة من 
شـبابنا إىل الهجرة حنو ا@هول، وتؤدي إىل ظهور أصناف من السلواكت 

  . املنحرفة وارتفاع معدل اجلرمية
مية يف هذا امليدان تفتقد إىل رؤÂ واحضة bتلف إن السـياسة احلكو 

املتطلبات وsنتظارات اليت يعطهيا شـبابنا أمهية قصوى وال تراعي التطور 

املسـمتر ا�ي تعرفه هذه الفئة يف امليادين sقتصادية وsج¿عية ألنه يف 
 نظر� يف فريق األصا� و املعارصة نعترب جناح أي سـياسة يف هذا ا@ال ،

يقتيض تشخيصا حقيقيا ودقيقا لوضعية الفئات املسـهتدفة واملشالك اليت 
تعاين مهنا وكذا معرفة انتظاراهتا وحاجياهتا املزتايدة وحتديد األولوÂت 
والتدابري القمينة بتأطريها ومساعدهتا عىل اسـتغالل اإلماك�ت واملواهب 

  . فع علهيا وعىل بالد�اليت تزخر هبا وتوجهيها الو�ة الصحيحة اليت تعود wلن
  ق ـل ق� املرافـكن أن يتأىت يف ظـذا الهدف ال ميـول إىل هـإن الوص

الرضورية اليت تليب حاجياهتا وعىل رأسها دور الشـباب ونذرة املؤطرين 
واملتخصصني يف اكتشاف وصقل املواهب يف خمتلف امليادين وكذا يف ظل 
غياب دمع وتشجيع امجلعيات العام� يف امليدان وعدم اعتبارها رشياك 

سـيا يف للحكومة يف جمال التأطري والتنظمي عىل الرمغ من أهنا تلعب دورا رئي 
  .جتسـيد روح التنظمي والتعاون بني خمتلف الشـباب 

ويف هذا الصدد حيق لنا التساؤل عن السبب احلقيقي ا�ي جعل 
الوزارة تغيب هذه امجلعيات عىل مسـتوى دور الشـباب ، يف إطار 

  .اسرتاتيجية الوزارة يف تسـيري وتدبري هذا املرفق العام
قروي تبقى بعيدة لك البعد و أيضا نالحظ أن فئة الشـباب يف العامل ال

ال تسـتفيد من الربامج الثقافية والرÂضية و الرتفهيية و هو ما يكرس العز� 
اليت ظلت تعاين مهنا املناطق القروية و النائية و ساكنهتا و عدم اسـتفادهتا 

  .wلشلك املطلوب من ا@هود التمنوي لبالد� 
جحم األزمة اليت ظلت  ولعل املتتبع للشأن الرÂيض الوطين يقف عىل

تتخبط فهيا الرÂضة الوطنية و عىل اإلخفاق الرÂيض العام والرتاجع اخلطري 
وغري املسـبوق bتلف األنواع الرÂضية و خاصة الرÂضات اليت تعترب أكرث 

  .شعبية wلنسـبة للمغاربة
إن اإلخفاق ا�ي عرفته رÂضتنا الوطنية ، يعترب يف نظر� يف فريق 

واملعارصة مبثابة الشجرة اليت ختفي الغابة و املمتث� يف سوء التسـيري األصا� 
والتدبري املؤسسايت خاصة عىل مسـتوى اجلامعات الوطنية اليت ظلت 

  .لسـنوات عديدة بعيدة لك البعد عن لك أنواع الرقابة و اإله¿م
  :وتمتثل أمه أسـباب األزمة اليت تعرفها الرÂضة الوطنية ف¨ ييل

ادة سـياسـية قوية تدمعها و تؤطرها التاطري الصحيح و تو�ها غياب إر 
  .التوجيه السلمي

 .غياب احلاكمة املؤسساتية 
غياب الهنج ا8ميقراطي يف التسـيري و شـيوع ثقافة املرحش الوحيد ، و 
هو ما أفرز خنب مسرية بعيدة لك البعد عن فلسفة التسـيري الرÂيض، 

زاق و ألغراض خشصية بعيدة عن نبل خنبة اختذت من التسـيري مطية لإلرت
الرÂضة و دورها الهام يف التعريف ببالد� و رفع رايهتا خفاقة يف احملافل 

 .ا8ولية
أسلوب العمل و التنظمي الزال يعمتد عىل منطق اإلرجتالية و ال يراعي 
التغريات و التطور ا�ي عرفه هذا ا@ال عىل املسـتوى ا8ويل ، و جيسد 
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ربة التنظميية 8ى املسـيريين و ضعف اإللزتام العميل تفامق ضعف اخل
 .والنظري

عدم مسايرة التغريات اليت عرفها ا@متع املغريب، حبيث مت هتميش 
الرÂضة املدرسـية وبطو� األحياء والعصب ، أي العمل القاعدي ا�ي 
يعترب جحر األساس للك هنضة رÂضية و اخلزان ا�ي يزود املنتخبات 

w ملواهب و الطاقات الصاعدةالوطنية. 
 .ضعف المتويل و كذا ضعف البنية التحتية الرÂضية

اختاذ قرارات رÂضية خاطئة يف كثري من األحيان و كذا غياب 
التواصل املوضوعي و عدم تشجيع النقاش العمويم مع خمتلف املتدخلني 

 .إلجياد احللول املناسـبة
الكفاءات الوطنية و اإلسـتغناء الهتميش و اإلقصاء ا�ي طال خمتلف 

عن أطر مغربية شابة مؤه� علميا ومتخصصة و قادرة عىل قيادة التغيري و 
 .اإلصالح

طغيان الهواية و غياب منطق اإلحرتاف ا�ي ظل مطلبا صعب املنال 
 .للفرق و األندية الرÂضية الوطنية

 يف و هنا جيب التذكري wلرسا� امللكية اليت و�ها صاحب اجلال�
اليت عرت عن  2008املناظرة الوطنية للرÂضة املنعقدة wلصخريات سـنة 

لك التناقضات و املشالك اليت تعيشها الرÂضة الوطنية و دعت إىل خلق 
جلنة وطنية من أجل البحث عن بدائل يف أفق وضع الرÂضة يف مسارها 

 .الصحيح
املاكنة اليت  إن الرÂضة الوطنية تقتيض اه¿ما خاصا و جيب إعطاؤها

تسـتحقها داخل ا@متع والقيام بإصالح يستهنض العزامئ من أجل استئصال 
مواطن الضعف و التأخر يف رÂضتنا الوطنية و يؤسس لعالقة حداثية 
 �وممارسة يومية تدفع إىل التقدم و الريق ، ال سـ¨ يف ظل هذه املرح

مة املتعلقة بوجودها و املفصلية والصعبة اليت جتتازها ، وحماو� ختطي األز 
 .قدرهتا عىل sسـمترار كنشاط متطور و خالق

        ::::قطاع اإلتصالقطاع اإلتصالقطاع اإلتصالقطاع اإلتصال----4
يف هذا الصدد ينبغي التذكري مبجموعة من املنطلقات األساسـية اليت 
تعترب أساسـية يف هذا ا@ال و حتمك جمال مع8 و دوره داخل ا@متع وميكن 

  : حتديد هذه املنطلقات يف
عالقة اإلعالم وsتصال wلتنشـئة والهتذيب والرتبية عىل قمي املواطنة 

 .واإلخبار
 . عالقة اإلعالم وsتصال 8wميقراطية واحلرية والتمنية

عالقة sتصال واإلعالم wالستrر وsقتصاد ومواكبة التحوالت 
 . التكنولوجية والتقنية

تؤكد األمهية واألدوار  انطالقا من هذه املنطلقات وأخرى طبعا اليت
الكبرية اليت يضطلع هبا هذا القطاع فإننا يف فريق األصا� واملعارصة، 
نتساءل إىل أي حد يساير اإلعالم وsتصال هذه التحدÂت sج¿عية 

والسـياسـية وsقتصادية والثقافية؟ رصاحة وعىل الرمغ من قيامنا 8wور 
من خالل مناقشة هذا القطاع  الرقايب املنوط بنا بلك مسؤولية سواء

 �مبناسـبة مرشوع القانون املايل للسـنة الفارطة أو عرب مجموعة من األسـئ
الشفوية املو�ة إىل الوزارة الوصية، واليت أثر� من خاللها مجموعة من 
املالحظات حول واقع اإلعالم وsتصال، واألعطاب اليت يعاين مهنا، إال 

م الاكيف يف الوقت ا�ي يسـمتر مسلسل أنه لألسف مل حتظى wاله¿
الرتاجع ا�ي عرفه هذا احلقل يف السـنوات األخرية املرتبط بتضخمي 
اخلطوط امحلراء والعقوwت الصارمة املفروضة عىل بعض الصحف واملنابر 

  . اإلعالمية
ويف هذا الصدد نتأسف عىل التضييق والتدهور اخلطري حلرية التعبري 

مصادر اخلرب الرايم إىل تلجمي األصوات احلرة اليت واحلق يف الوصول إىل 
  .تصدح wحلقيقة وتفضح مافيا الفساد

ففي الوقت ا�ي نتوصل فيه بتقارير صادمة حملية ودولية نفاجأ خبطاب 
sرتياح ا�ي تسوقه الوزارة و تؤكد فهيا أن املغرب مرLح الضمري يف 

  . تعاطيه مع موضوع حرية الصحافة
احلكومة وال مباالهتا wلواقع السليب والـُمر جيع� ترامك  إن عدم اكرتاث

األخطاء تلو األخطاء ومل يكن القرار املنفعل واملترسع املتعلق بإغالق 
مكتب الرwط لقناة اجلزيرة سوى إحدى جتليات غياب ا�اكء السـيايس 

  . للحكومة وعدم اسـتحضارها حلساب املصلحة والفائدة
sنعاكسات والتداعيات لقرارها  أمل تطرح احلكومة سؤs بدهييا حول

هذا املنفعل، وجحم الرضيبة السـياسـية اليت سـتؤدهيا احلكومة من وراء قرار 
املنع، إضافة إىل تعاملمك الهسـتريي مع الصحافة األجنبية خالل األحداث 

  األخرية ملدينة العيون؟ 
األخرية  وهو ما حييلنا للحديث عن طريقة التناول اإلعاليم لألحداث

اليت شهدهتا مدينة العيون والطريقة املتخلفة اليت واكب هبا جمرÂت هاته 
األحداث واليت ال تزال مع اكمل األسف تعمتد لغة اخلشب يف التعامل مع 
قضا�Â الوطنية، وهو ما ترك ا@ال مفتوحا ألعداء وحدتنا الرتابية وملنابرها 

  . ودمع أطروحة ومه sنفصالمن أجل حتريف احلقائق وتزييف الوقائع، 
ونتساءل هنا، أمل يكن من األجدر أن يتعامل إعالمنا الوطين مع هذه 
األحداث بنوع من املهنية وsحرتافية وتوظيف لك الوسائل الكفي� بتقدمي 
صورة حقيقية عن واقع األحداث؟ وأيضا نتساءل، أين اكنت قنوات 

سه اكملعتاد واسـمتر يف بث القطب العمويم ا�ي حافظ عىل مجوده وتقاع 
  وملدة ساعات ممتدة املسلسالت الرديئة اليت نعرفها مجيعا؟ 

أين اكن اإلعالم العمويم عندما اكنت وسائل إعالم خصوم املغرب 
تبت أخبارا عىل مدار الساعات لتقنع الرأي العام العاملي بأاكذيهبا عىل أن ما 

  . ت لقمع دمويوقع يف مدينة العيون هو انتفاضة جامعية تعرض
ومقابل ذè و�ت احلكومة سها�ا إىل بعض املنابر الوطنية، وال 
أذكرمك هنا wلرسا� املفتوحة اليت و�هتا الوزارة إىل مدير إحدى املنابر 
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اإلعالمية الوطنية اليت أفقدهتا رزانهتا وحمكهتا وهو ما نسـتنتج منه ضيق 
ول الرأي اآلخر، وهو ما صدر احلكومة لتقبل sنتقادات واملساء� وقب

يؤثر بشلك مبارش عىل الرتاكامت واملكتسـبات اليت حققهتا بالد� يف جمال 
  . احلرÂت واحلقوق، اليت لألسف بدأت تضيق مساحهتا يف عهد حكومتمك

نعود إىل حصي� مجموعة من األوراش اليت راهنت علهيا مكو�ت اجلسم 
اجلديد، ونبدأ أوال بورش حترير  اإلعاليم واحلقويق ببالد� مع مطلع العهد

قطاع اإلعالم السمعي البرصي، وال نريد أن نذكر wحلدث السـيايس البارز 
ا�ي رافق إحداث الهيأة العليا لالتصال السمعي البرصي wملغرب 
اكسـتجابة للحاجة امللحة لبالد� لنظام اتصايل يسـتطيع مواكبة مرشوع 

تاره املغرب، هذا احلدث كذè التحديث ا8ميقراطي والتقدم ا�ي اخ 
شلك قطيعة مع مرح� رمادية عرفت احتاكرا بشعا لهذا ا@ال من طرف 

  . ا8و�
فبعد ست سـنوات حيق لنا أن نتساءل ماذا حتقق من هذا الطموح 

  الكبري؟ 
  هل فعال كسبنا رهان حترير القطاع السمعي البرصي؟ 

 يتعلق بضامن حرية وماذا حتقق ومل يتحقق من أهداف هذا الورش ف¨
التعبري والرأي واحرتام كرامة اإلنسان وضامن تعدد التيارات الفكرية والتنوع 

  الثقايف املغريب؟
وما يه حدود مسامهة مشهد sتصال واإلعالم يف إشعاع وحامية 
حقوق اإلنسان ومبادئ ا8ميقراطية ومسامهته كذè يف التمنية sقتصادية 

   وsج¿عية والثقافية؟
  وما مدى مسامهة القطب العمويم يف رفع حتدÂت اجلودة والتعددية؟

  ونتساءل كذè ما يه حصي� إبراز الرتاث الثقايف للمغاربة وحاميته؟ 
ماذا حتقق ف¨ يتعلق بتشجيع الصناعة الوطنية يف جمال sتصال 

  السمعي البرصي؟ 
املنتوج لنتساءل كذè عن مسـتوى اإلعالم اجلهوي وما مدى جودة 

  ا�ي يقدم للمغاربة؟
هل يسامه اإلعالم اجلهوي فعال أو مدى مسامهته يف تزنيل أهداف 
حترير القطاع السمعي البرصي، وخاصة ما يتعلق wلثقافة اجلهوية 

  واخلصوصية ومهوم ومشالك البادية املغربية والعامل القروي؟ 
ينا الوطنيتني وwلرجوع إىل رداءة املنتوج الوطين ا�ي يقدم عرب قنات 

اللتني مل تمتكنا من أن تسـتجيبا النتظارات املشاهدين wعتبارها تعد مسأ� 
حيوية وأولوية أساسـية، فإنه من املؤكد أن النقل املياكنييك للك ظواهر 
ا@متع وبته عرب قنوات معومية يعترب مسأ� غري حصيحة، مفن غري املقبول 

ضيات ا@متعية، والسـياسـية بت لك يشء دون مراعاة للضوابط واملقت 
واألخالقية واملشاعر النفسـية والقمي األساسـية للمجمتع، فنحن اليوم يف 

  . حاجة إىل مشهد إعاليم يتفاعل مع الرأي العام تأثريا وتأثرا

ولسـنا يف حاجة إىل التذكري حبجم ما وصل إليه املشهد اإلعاليم من 
وجهرة قنواتنا الوطنية، ويف  رداءة وبؤس دفعت املشاهد املغريب إىل النفور

هذا الصدد حنيل عىل التقرير األخري ملاروك ميرتي واألرقام الصادمة اليت 
جاء هبا التقرير، حول نسب املشاهدة التلفزية داخل مجموعة الرتاب 
الوطين، سواء wملناطق احلرضية أو القروية إذ تراجعت القناة الثانية من 

إىل  %21.5اجعت القناة األوىل من يف حني تر  %33.2إىل  %34نسـبة 
  . وذè يف وقت ا�روة 15.9%

وهذه األرقام يف نظر� تكرس wمللموس تراجع اإلقبال عىل مشاهدة 
القنوات الوطنية، وتدفعنا إىل طرح سؤال عريض وعىل درجة كربى من 
األمهية ماذا تشاهد النسـبة املتبقية؟ وما يه منظومة القمي اليت ميكن أن 

  ا املغاربة من خالل مشاهدهتم لقنوات أخرى؟ يتلقاه
ويف ارتباط wملوضوع، نتوقف معك السـيد الوزير عىل إحدى 
ا8عامات األساسـية حلرÂت اإلعالم والتعبري واإلبداع ويتعلق األمر مبدى 
اخنراط بالد� اليوم يف السـياق املتنايم عامليا والرايم إىل ترسـيخ الشفافية 

طق sرتياح ا�ي يؤطر خطابمك، مباذا تربرون وهنا أعود ألسائل من
تقاعسمك أمام التنافس ا8ويل اليوم من أجل إقرار قوانني تسمح للفاعلني 
اإلعالميني حبق الولوج إىل املعلومات والو3ئق العمومية، بيS مازالت بالد� 

دو� تعرتف ترشيعاهتا هبذا  90أكرث من (تعاين من غياب مثل هذه القوانني
  ؟ )قاحل

أي مشهد إعاليم ميكن احلديث عنه أمام اسـمترار اع¿د جترمي  
الكشف عن املعطيات وإبالغ املعلومات للمواطنني وللرأي العام من خالل 

  وسائل اإلعالم؟ 
من قانون الوظيفة العمومية مسلطا  18مىت سـيظل سـيف الفصل 

  وحاجزا أمام الوصول إىل املعلومات والو3ئق العمومية؟ 
حرية لإلعالم يف زمن الردة والرتاجع وطغيان التسلط ا�ي تؤكده  أية

العديد من الوقائع وعىل سبيل املثال ال احلرص، التوقيف التعسفي وخارج 
إطار القانون لقاضيني من ا@لس األعىل بهتمة ترسيب معلومات ضدا عىل 

  ة؟حق الرأي العام يف اإلطالع عىل جمرÂت ما يقع يف املؤسسة القضائي
ونورد مثاال آخر صارخا وأكرث دال� واملمتثل يف رفض وزير الشـبيبة 
والرÂضة الكشف للمؤسسة الترشيعية عن قمية أجر وتعويضات مدرب 

  . املنتخب الوطين لكرة القدم
إننا نسجل مع اكمل األسف أننا لكام اعتقد� أننا خطو� خطوة إىل 

ومة إال أن تعيد� إىل نقطة الصفر األمام يف جمال ا8مقرطة واحلرية تأىب احلك
  . وكأهنا حتن إىل املرح� املظلمة اليت عاشها الواقع اإلعاليم ببالد�

إننا يف فريق األصا� واملعارصة عىل يقني أننا يف حاجة اليوم وأكرث من 
أي وقت مىض إىل مضري حكويم آخر يمت� آذا� صاغية قادرة عىل 

ب اليوم ويتفاعل معها من أجل مغرب اإلنصات إىل قلق وانشغاالت مغر 
  .الغد
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إن اللحظة السـياسـية اليت نعيشها اليوم موسومة بكثري من احلساسـية 
تسـتدعي فتح نقاش معمق مع اكفة املتدخلني بعيدا عن لك املزايدات 
السـياسوية الضيقة من أجل الهنوض هبذا القطاع ليضطلع بدوره اكمال 

ية التمنوية السـياسـية وا8ميقراطية اليت wإلضافة إىل مواكبة ودمع ا8ينام 
  . تشهدها بالد� وجماهبة التحدÂت الكربى املرتبطة wملصاحل العليا لبالد�

    ::::ــــ قطاع الثقافة قطاع الثقافة قطاع الثقافة قطاع الثقافة5555
  لقد جاء يف تقرير التنوع البرشي اخلالق ا�ي أصدرته املفوضية العاملية 

التمنوية اليت ال تأخذ أن املشاريع  1995للثقافة و التمنية الصادر يف نونرب 
الثقافة يف حسـباهنا wءت wلفشل ، كام جاء يف التقرير أن الثقافة و القمي 

  .يه روح التمنية
من هنا تظهر األمهية القصوى للثقافة يف لك تقدم، ومن هذا املنطلق، 

 :نطرح السؤال التايل
 رشية؟إىل أي حد تسامه الثقافة يف بناء وجتديد القمي وتعزيز التمنية الب 

  هل الثقافة والقمي 8ينا تعززان التمنية البرشية أم تعرقالهنا؟
إن هتميش دور الثقافة يعترب هتميشا لإلنسان وعزÀ عن قضاÂه 
وأسـئلته الكربى مما يفتح ا@ال للتوظيف السليب للثقافة واسـتغاللها من 
طرف تيارات sنكفاء املاضوي ا�ين يريدون أن حيرصوا احلارض 

تقبل يف املايض ويقومون بنقل وإنتاج فكر أقل ما ميكن أن يقال عنه واملسـ 
  . أنه بعيد عن العرص واملعارصة

إن حتقيق التمنية البرشية املنشودة يف نظر� يقتيض إحداث طفرة ثقافية 
نوعية تنطلق من املقومات ا�اتية مع sنفتاح ا�يك عىل ثقافات الشعوب 

  .األخرى
ن املزيانية اbصصة لقطاع الثقافة تعكس يف هذا الصدد، نسجل أ

  .wمللموس جحم اإله¿م احلكويم هبذا القطاع ا�ي يعترب آخر ما تفكر فيه
إننا يف فريق األصا� و املعارصة نسجل بلك أسف، عدم امتالك 
احلكومة ألي تصور اسرتاتيجي لمتنيع البعد الثقايف للمجمتع وصيانة هويته 

  :يدفعنا إىل التساؤل حولالوطنية، وهو ما 
مضمون املرشوع الثقايف للوزارة يف موا�ة التحدÂت املرتبطة wلعوملة 
ومتطلبات جممتع املعرفة وتقدمي أجوبة للمعضالت واإلكراهات املرافقة لها 
اكالستيالب الثقايف واإلرهاب والمتزق الفكري بني sنفتاح الفج وsنغالق 

 املفرط عىل ا�ات؟ 
ن احلقل الثقايف قد تعزز خالل العرشية األخرية بربجمة إحداث إذا اك

مؤسسة أرشـيف املغرب، املتحف الوطين (مؤسسات ثقافية وطنية كربى 
للفنون املعارصة، املعهد العايل لفنون املوسـيقى والكوريغرايف، الواك� 
الوطنية للمتاحف، املعهد الوطين لألركيولوجيا وعلوم األرض، املكتبة 

، فإن إجناز هاته املؤسسات املهيلكة للحقل الثقايف )ية للمملكة املغربيةالوطن 
تطرح اليوم إشاكالت ترتبط بإمتام أشغال، بناء مقرات هذه املؤسسات 
وبلورة تصور املشاريع الثقافية والفنية اليت سـتحتضهنا، وتوفري الكفاءات 

والتحف الرتاثية  البرشية اليت ستسهر عىل تسـيريها و توفري املقتنيات الفنية
  . اليت سـتؤثث فضاءاهتا

نسجل كذè، أنه wلرمغ من غىن الرتاث الثقايف وتنوعه إال أنه لألسف 
الشديد يتعرض للهتميش إن مل نقل sند3ر، مما يسـتوجب عىل الوزارة أن 
تقوم جبرد حقيقي لرتاثنا املادي والرمزي كام ينبغي مبوازاة مع ذè دمع 

zوتأهيل املتاحف وصياغة بر�مج اسـتعجايل إلنقاذ البحث األركيولو ،
التحف الفنية اليت تتعرض للتلف يف خمازن متاحفنا الوطنية وإنقاذ املآثر 

 .واملعامل املهددة خبطر اإلهنيار وخاصة املدن العريقة والقصور والقصبات
إننا يف فريق األصا� واملعارصة نطالب بأن يتطور أداء الوزارة من جمرد 

ن Lبع لسـياسات قطاعية أخرى إىل قطاع ذي خشصية مسـتق� وفاعل مكو
وُمبادر، ومتحمك يف قراره ويبدع يف إجياد احللول لإلشاكليات املطروحة، 
املتعلقة عىل اخلصوص wلضعف املشهود يف تروجي مكو�ت الثقافة الوطنية 

ه يف اخلارج مبا يف ذè تراجع مساحة نرش الكتاب واحنصار خارطة توزيع
عىل املدن واملواقع الكربى وغيابه عن بعض املواعيد الكربى سواء يف 

  .ا8اخل أو يف اخلارج
وهبذا اخلصوص نأمل أن يُعاد النظر يف طبيعة ونوعية حضور الكتاب 
املغريب يف املعرض ا8ويل للنرش والكتاب ونُطالب الوزارة wلعمل عىل 

متني وذw èلتشاور مع حتسني رشوط عرضه وكيفية تقدميه للزوار وامله 
كام نُطالب wلتفكري يف الصيغ املناسـبة لتنظمي . املهنيني والنارشين واملوزعني

املعرض يف مدن مغربية أخرى، تتوفر عىل بنية sسـتقبال الرضورية، 
  .تسهيال لولوج املواطنني للكتاب وتشجيعا عىل القراءة

لعمل الثقايف ومن �ة أخرى، تطرح وضعية الصندوق الوطين 8مع ا
كام أن . الكثري من األسـئ� حول موارد الصندوق ومدخراته وسـبل رصفها

جتربة ا8مع املمنوح للفرق املرسحية مل تؤت، يف نظر�، النتاجئ املرجوة، 
 èسواء عىل الفرق املسـتفيدة نفسها أو عىل نوعية العروض املقدمة مث كذ

األحيان احلد األدىن  عىل نسب احلضور اليت ال تتجاوز يف الكثري من
  .املطلوب لتقدمي العرض املرس�

إن اه¿م الوزارة wلبعد اجلهوي يف معلها جيب أن يتجاوز الهيلكة 
املركزية للوزارة إىل منح اختصاصات وإماكنيات وموارد حقيقية للمديرÂت 
اجلهوية اليت جتد نفسها، يف الكثري من األحيان، عاجزة عن الفعل وعن 

كام أن مركزة . وعن sسـتجابة للمطالب اجلهوية واحمللية امللحةاملبادرة 
املنشآت الكربى من مسارح ومعاهد ومكتبات يف مدينة أو مدينتني ال 

  .جيب أن يكون قدرا حمتوما، يف نظر فريقنا
ويف األخري، البد من التأكيد عىل أن الواقع احلايل للمسأ� الثقافية يف 

ماكنه، إن مل نقل يف تراجع wلرمغ من حدة  املغرب، لألسف الزال يراوح
التدافعات الفكرية وا@متعية اليت تعرفها بالد�، واليت تتطلب حسام 
ووضوحا حول أي مرشوع جممتعي نريد؟ وا�ي تعترب املسأ� الثقافية 

 .إحدى دعامئه ومداخ8 األساسـية
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 :ــــ قطاع األوقاف و الشؤون اإلسالمية قطاع األوقاف و الشؤون اإلسالمية قطاع األوقاف و الشؤون اإلسالمية قطاع األوقاف و الشؤون اإلسالمية6666
لشؤون اإلسالمية من القطاعات الهامة يعترب قطاع األوقاف وا

واحلساسة ملا À من دور وثيق لضامن األمن الرو� للمغاربة واحلفاظ عىل 
  . الهوية اإلسالمية املغربية القامئة عىل املذهب املاليك والعقيدة األشعرية

إننا يف فريق األصا� واملعارصة نتطلع إىل املزيد من العمل ا8ؤوب 
النجاح والتقدم يف إطار معلية إصالح وتأهيل احلقل  إلحراز املزيد من

ا8يين تنفيذا للتعل¨ت امللكية السامية الواردة يف اخلطاب املليك السايم 
  .2004أبريل  30املؤسس لإلسرتاتيجية اجلديدة يف هذا ا@ال بتارخي 

كام حنرص عىل أن تقوم الوزارة بإدماج اخلطاب ا8يين يف صلب 
عي ا�ي ننشده مجيعا، مبحاربة ظاهرة اإلفتاء العشوايئ، املرشوع ا@مت

وحماربة توظيف ا8ين ألغراض ومصاحل دنيوية، وإحياء الفكر ا8يين 
وحتديث اخلطاب ا8يين وبتقوية التوعية واإلرشاد ا8يين القامئ عىل 
sجهتاد املقاصدي املبين عىل جلب املصاحل ودرء املفاسد يف مراعاة 

قع وsلزتام بأصول ا8ين اإلساليم احلنيف القامئ عىل ملتغريات الوا
  . الوسطية وsعتدال

ويف هذا اإلطار، wلنظر لâور الهام ا�ي تقوم به ا@الس العلمية يف 
احلفاظ عىل الثوابت ا8ينية إال أننا نسجل حمدودية نشاطها الثقايف وا8يين 

ة علهيا من طرف ا@لس وعدم انفتاþا عىل حميطها نظرا للوصاية املفروض
  . األعىل

وف¨ يتعلق wملساجد، فإننا واعون wالسرتاتيجة اخلاصة بتأهيلها وندعو 
إىل تعزيز دورها وتوطيد رسالهتا ا@متعية وتوجيه التأطري ا8يين داخلها مبا 
يتالءم مع اخلصوصيات احمللية للك منطقة عىل حدة، سواء يف إطار خطبة 

الوعظ واإلرشاد أو يف إطار دروس حمو األمية وخاصة امجلعة ودروس 
wلعامل القروي، واألخذ بعني sعتبار الوضعية املادية واملعنوية ألمئة 
املساجد والقميني ا8ينيني ودورمه يف التوعية ا8ينية بشلك يويم وعن قرب 

  .دامئ من املواطنني
العتيق مبا يتالءم ومبوازاة مع ذè يتعني وضع تصور واحض لتطور التعلمي 

مع املنظومة الرتبوية الوطنية وحتديد آفاق استيعاب اخلرجيني وإدما�م يف 
  . مسلسل التمنية ا@متعية

كام ندعو إىل تطوير قناة محمد السادس للقرآن الكرمي wع¿د مقاربة 
  غ ـر يف صيـاب والتفكيـة الشبـة لفئـة ملواضيع التأطري ا8يين وخاصـإعالمي
  .  إجاwت مبارشة عىل أسـئ� املواطنني اbتلفة يف هذا ا@اللتقدمي

إننا يف فريق األصا� واملعارصة ووعيا منا بأمهية التأطري ا8يين للجالية 
املغربية wخلارج، نمثن معل ا@لس العلمي ألوروw ملا يضطلع به من أدوار 

ارتباطهم بثوابت يف خدمة جاليتنا wخلارج مبا يعزز متسكهم بديهنم ويقوي 
  .وطهنم

وال خيفى علينا مجيعا ما يضطلع به قطاع األوقاف من أمهية يف جتسـيد 
روح التاكفل والتضامن sج¿عي، إال أن هذا القطاع مل حيىض wاله¿م 

الاكيف، �ا عىل الوزارة أن تقوم بوضع اسرتاتيجة واحضة بغية إجراء إحصاء 
ىل صيانهتا وتمنيهتا ومراقبة طرق وجرد للممتلاكت الوقفية والعمل ع

اسـتعاملها وضبط مداخيل األمالك الوقفية وحرص حساwهتا ووضع 
  . خمططات ومشاريع لالنتفاع هبا يف إطار احلاكمة الرشـيدة

ومبناسـبة احلديث عن األوقاف نتساءل عن اسرتاتيجة الوزارة محلاية 
  الوقف اإلساليم املغريب wلقدس الرشيف؟

ن احلج مومس متجدد فإننا نؤكد عىل رضورة إعادة النظر يف إميا� منا بأ
وغري منصفة للك  الكيفية اليت تسري علهيا القرعة wعتبارها غري عاد�

املواطنني، وال ختضع إال للعبة احلظ، ألن هناك من يشارك لك سـنة وال 
يسـتفيد يف حني أن هناك من يسـتفيد من أول مشاركة À، �ا جيب 

  . غ أخرى تراعي عامل السن عىل األقلالتفكري يف صي
وعىل اعتبار احلج مومس كذè ملعا�ة متجددة للحجاج لعل أبرزها 
أوجه التقصري املتعددة اليت يتعرض لها احلجاج املغاربة، �è جيب التفكري 
يف اع¿د آلية لتحفزي موظفي البعثة املغربية للحج ومتكيهنم من الوسائل 

  .ي� مبساعدهتم عىل خدمة احلجاجاملادية والبرشية الكف 
إننا يف فريق األصا� واملعارصة، واعتبارا ملا لب�â من عالقات طيبة 

الطريقة "وروابط دينية وروحية متينة مع عدد كبري من البâان اإلفريقية 
، وملا لâروس احلسنية الرمضانية من إشعاع دويل، ندعو "التيجانية كمنودج

لتعاون ا8ويل يف ا@ال ا8يين واستrر ا8بلوماسـية إىل املزيد من تفعيل ا
  .ا8ينية مبا خيدم قضا�Â الوطنية

        ::::قطاع التقطاع التقطاع التقطاع التمنمنمنمنية اإلج¿عية و األية اإلج¿عية و األية اإلج¿عية و األية اإلج¿عية و األرسرسرسرسة و التضامنة و التضامنة و التضامنة و التضامن    ----7
يعترب هذا القطاع أحد الرها�ت الكربى اليت تسعى بالد� من خاللها 

وwلرجوع إىل . إىل القضاء عىل خمتلف مظاهر الفقر والهشاشة واإلقصاء
مضامني اخلطاب ا�ي تقدم به السـيد الوزير األول أمام ممثيل األمة، 
مبناسـبة تقدميه للترصحي احلكويم وا�ي الزتم خالw Àلقيام مبجموعة من 
اإلجراءات والتدابري حملاربة هذه الظواهر واليت انصبت عىل أربعة حماور 

  :أساسـية ويه
 خلق شـباكت خدمات ومؤسسات القرب

ضع آليات لمتويل الربامج احملددة ملوا�ة الهشاشة ودمع الفئات و 
 .الضعيفة

 .توفري منوذج جديد للحاكمة يف جمال التمنية وتقنيهنا
خلق تعبئة اج¿عية من أجل مواطنة اكم� وجممتع عادل، وتقوية 
sستrر يف جمال تكوين املوارد البرشية املتخصصة يف العمل sج¿عي 

 .للقرب
 هذا اإلطار نتساءل عىل ضوء املزيانية اbصصة لهذا القطاع ، ويف

وحنن عىل بعد أقل من سـنتني عىل هناية معر احلكومة املفرتض، هل 
ستسـتطيع احلكومة الوفاء بلك هذه sلزتامات يف ظل تنايم مظاهر الفقر 
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واتساع رقعة الهشاشة واإلقصاء، واتساع الهوة وغياب التوازن بني خمتلف 
  هات من �ة وبني احلوارض البوادي من �ة أخرى؟اجل 

فعىل الرمغ من ا@هودات املبذو� إال أهنا مع اكمل األسف ال ترىق إىل 
  . مسـتوى تطلعات وانتظارات الفئات احملرومة

وwعتبار الفقر إحدى جتليات مظاهر الهشاشة ،فإننا نؤكد أن حماربته 
ليت أطلقها صاحب اجلال� محمد تشلك أولوية ملحة، وحنيي هنا املبادرة ا

السادس املتعلقة wلتمنية البرشية واليت شلكت حبق قطيعة مع السـياسات 
السابقة يف ميدان حماربة الفقر والهتميش، إال أننا نالحظ أن احلكومة مل 
تساير هذه املبادرة wلوثرية املطلوبة وهو ما ينذر بنتاجئ سلبية، إذا اسـمترت 

. اقتصادية متدنية-ا املنوال، يف ظل مؤرشات سوسـيووثرية العمل عىل هذ
فاملطلوب اختاذ تدابري اسـتعجالية للتخفيف من نسـبة الفقر وحتسني مؤرش 

ولعل من أبرز جتليات الفقر ظاهرة التسول اليت تعترب آفة . التمنية البرشية
اج¿عية اسـتفحلت بشلك كبري ومقلق خالل السـنوات األخرية، هذه 

هتديدا خطريا وتمن عن وضع اج¿عي ميس شعور� مكغاربة الظاهرة تشلك 
ويشلك إساءة لصورة بالد� يف اخلارج واليت تراهن عىل اسـتقطاب 

  . املستمثرين والسـياح عىل حد سواء
وف¨ يتعلق بقطاع املرأة ورمغ حتقيقها للماكنة اليت تليق هبا عىل مسـتوى 

هذه املؤسسات، فإننا نؤكد املؤسسات المتثيلية وارتفاع نسـبة حضورها يف 
عىل رضورة حتسني قدراهتا وتعزيز مشاركهتا يف صناعة القرار سواء بشلك 

  . رمسي أو غري رمسي كأحد أفضل الوسائل للهنوض wملساواة بني اجلنسني
كام نؤكد عىل أن املرأة الزالت تعاين من مجموعة من مظاهر احليف  

ق األمر wلولوج إىل اخلدمات واإلقصاء خاصة wلعامل القروي سواء تعل
الصحية أو المتدرس كام أهنا الزالت تعاين من كثري من مظاهر العنف 
وsسـتغالل ويف هذا اإلطار حيق لنا التساؤل عن ما مآل مرشوع القانون 

  ضد العنف الزوz؟ 
وارتباطا بأوضاع الطفو� ببالد�، فقد قطعت بالد� أشواطا �مة يف 

لق الزتا�ا بضامن مسـتقبل أفضل لهذه الرشحية وتوفري هذا ا@ال من منط
ويف هذا . لك أسـباب احلياة الطبيعية لها، إدرااك ألمهيهتا يف مسـتقبل البالد

اإلطار يتعني بذل جمهودات إضافية ورصد اإلماكنيات الرضورية محلاية هذه 
الفئة، وحماربة ظاهرة تشغيل األطفال والقضاء عىل ظاهرة تشغيل 

كخادمات، وماكحفة ظاهرة sسـتغالل اجلنيس لألطفال وحامية  الطفالت
األطفال املعرضني لسوء املعام� وتأطري أطفال الشوارع واحملرومني، ودمع 
اندماج األطفال يف وضعية خمالفة للقانون وتوفري لك وسائل الرعاية والتكفل 

أرسمه،  wألطفال يف وضعية اإلعاقة ومساعدة األطفال املهاجرين دون رفقة
  . مبا يقتضيه ذè من القيام بإصالح ترشيعي خاص wلطفو�

أما ف¨ يتعلق بذوي sحتياجات اخلاصة، فإن هذه الفئة الزالت 
ضعيفة و�مشة وال حتىض wاله¿م ا�ي جيب أن يراعي وضعيهتم 

 10.03عىل القانون رمق  2003اجلسدية، فلقد متت املصادقة خالل سـنة 

وجيات احلرضية والهندسـية والنقل والتواصل لتسهيل اندماج املتعلق wلول
املعاقني جسدÂ، لكن واقع احلال يربز أن هذا القانون ليس يف حسـبان 
ا@الس احلرضية واملقاوالت املعنية wألشغال العمومية واملنعشني العقاريني، 
ويظل هذا احلق غائبا wلنسـبة لفئات عريضة من ذوي sحتياجات 

  . اخلاصة
لقد حان الوقت لوضع سـياسات معومية �وية من أجل تأهيل املراكز 
احلرضية يف هذا ا@ال عىل صعيد الفضاءات العمومية واملساحات اخلرضاء 
واملنشآت العمومية والشوارع والطرق، وذw èلتنصيص يف دفرت 
التحمالت wلنسـبة للمنعشني العقاريني عىل رضورة إدراج الولوجيات اليت 

  .ترب حقا غائبا لفئات عدمية امحلايةتع 
أما ف¨ خيص اإلصالحات الهادفة إىل الهنوض بأوضاع األشخاص 
املسـنني، فنعتربها ضئي� حبمك اخلصاص الكبري يف عدد املراكز اbتصة هبذه 
الفئة املتقدمة يف السن، وندعو هبذا الصدد إىل خلق فضاءات وبنيات 

ر للمسـنني وخاصة املعوزين مع التأكيد عىل اسـتقبال تسامه يف إعادة sعتبا
  . تأهيل األطر البرشية العام� يف هذا ا@ال

ويف األخري جيب التأكيد عىل أن مهنجية التضامن اليت انهتجهتا بالد� 
تعترب جتربة منوذجية يتعني حتصيهنا وإغناؤها وتطويرها والعمل عىل جعلها 

ام يتوجب اخنراط اكفة املتدخلني قادرة عىل التكيف مع حميطها wسـمترار ك
  .يف سبيل القضاء عىل لك مظاهر الفقر والهشاشة واإلقصاء والهتميش

        ::::قطاع املندوبية السامية لقدماء احملاربني و أعضاء جيش التحريرقطاع املندوبية السامية لقدماء احملاربني و أعضاء جيش التحريرقطاع املندوبية السامية لقدماء احملاربني و أعضاء جيش التحريرقطاع املندوبية السامية لقدماء احملاربني و أعضاء جيش التحرير    ----8
نود يف فريق األصا� واملعارصة، أن جندد تقدير� واعزتاز� بأرسة 

تنا الفرصة دون أن ننوه 8wور املقاومة وأعضاء جيش التحرير، وال تفو 
ا�ي تضطلع به املندوبية السامية يف رعاية شؤون هذه األرسة للهنوض 
بأوضاعها املادية واملعنوية، والعمل عىل تيسري مسامهة أفرادها واخنراطهم 
الفعيل يف ا@هود التمنوي sقتصادي وsج¿عي لبالد�، وكذا الهنوض 

  .نيةمباكنهتا يف ا�اكرة الوط 
إننا يف فريق األصا� واملعارصة، ال ميكن إال أن نسـتحرض يف لك مرة 
تضحيات اآلwء واألجداد ا�ين حضوا wلغايل والنفيس ل�ود عن محى 
الوطن ومقاومة sسـتعامر، وإدرااك منا بأمهية هذه الفئة من ا@متع فإننا 

متر واملوصول ندعو إىل بذل املزيد من اجلهود والعمل عىل التحسني املسـ 
  .ألوضاعها املادية وsج¿عية، وتطوير جماالت تدخل املندوبية السامية

فبالرمغ من األمهية البالغة اليت تو�ها للجانب sج¿عي، فإننا نعتقد 
بأنه من غري املقبول أن ينحرص تدخل املندوبية السامية للمقاومة وأعضاء 

وهنج سـياسة تمتحور فقط عىل  جيش التحرير يف معاجلة بطائق املقاومني،
ا8مع sج¿عي للفئات الضعيفة مضن هذه األرسة، بعد مخسني سـنة من 
اسـتقالل املغرب، وsكتفاء بعقد بعض الندوات أو إحياء ذكرى معارك 
بشلك Nسـييك يتكرر لك سـنة، وهذا ما تدل عليه األبواب الواردة يف 
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بواب املالية خمصصة ملصاريف مزيانية هذا القطاع حيث نالحظ أن أمه األ
  . ا8فن وتعويضات التنقل داخل املغرب

ونعتقد يف فريق األصا� واملعارصة أننا يف حاجة إىل إسرتاتيجية وطنية 
إلعطاء مرح� املقاومة ماكنهتا مضن سـياسة حكومية شام� ومتاكم� ميكن 

  : أن تمتحور حول احملاور التالية
sج¿عي ملن بقي من هذه الفئة بدل بلورة مقاربة تسهل sندماج 
 .sقتصار عىل املساعدة sج¿عية

ا�ي رشعت ) املكتوب، املصور(إعطاء عناية خاصة للرصيد الو3ئقي 
املندوبية يف sتفاق عىل اسرتداده من طرف املغرب بفعل تعاوهنا مع 

ويف نظر� أنه سـيكون من األسمل وضع هذا . مؤسسات مماث� wخلارج
املكتبة الوطنية، ( لرصيد رهن إشارة املؤسسات اbتصة يف بالد� ا

 . للحفاظ عليه واستrره بشلك عقالين وعلمي) مؤسسة أرشـيف املغرب
إننا يف حاجة إىل بلورة إسرتاتيجية وطنية تعطي ملرح� املقاومة ماكنهتا 
مضن سـياسة خمتلف القطاعات املعنية من ثقافة وتعلمي وإعالم وشـباب 

 . حبث علمي وغريهاو 
إن العمل وفق هذا املنظور، يعكس العناية اخلاصة للتارخي الوطين 

 . ورموزه والهنوض �wاكرة الوطنية للمغاربة
ذè أيضا sبتاكر واإلبداع يف أساليب التواصل حىت  وسـيقتيض

تتفاعل مع خمتلف األجيال من أطفال وشـباب وجالية مغربية يف اخلارج 
  .البوابة sلكرتونية للمندوبية اعمتدت فقط اللغتني العربية(وبلغات خمتلفة 

    ::::ــــ قطاع التكوين املهين قطاع التكوين املهين قطاع التكوين املهين قطاع التكوين املهين9999
وعيا منا wألمهية اليت حيىض هبا هذا القطاع ا�ي يلعب دورا أساسـيا 
وحمورÂ يف فتح ا@ال أمام طاليب الشغل ومساعدهتم عىل sندماج يف 
احلياة العملية اليت أصبحت تتطلب بفعل التطور التكنولوz معرفة دقيقة 

لبات وواسعة بلك وسائل اإلنتاج احلديثة وsنفتاح عىل مسـتجدات ومتط 
  . سوق الشغل

ويف هذا اإلطار، فإننا نرى يف فريق األصا� واملعارصة أن طريقة تدبري 
هذا القطاع هذا القطاع الزالت حبيسة عقلية متجاوزة مع سوء التدبري من 
طرف احلكومة عىل الرمغ من اإلرادة املعرب عهنا من طرف جال� امل� من 

ين وجع8 مدخال لتأهيل العنرص أجل إعطاء العناية الالزمة للتكوين امله
  . البرشي ورافدا من روافد التمنية sقتصادية يف مشوليهتا

  ىل sستrر يف ـىل رضورة املراهنة عـب اجلال� يؤكد عـا ف� صاحـمف
العنرص البرشي ا�ي يعترب جحر الزاوية يف لك تمنية برشية وتطور يراد به 

  . حتريك دواليب التقدم
ومة أمهية قصوى للجانب المكي والعددي يف هذا لقد أعطت احلك

ا@ال حبيث أصبحت األرقام يف نظر احلكومة يه الهدف واملبتغى بدءا من 
  . مبارÂت ولوج املؤسسات التكوينية وانهتاء wمتحا�ت هناية التخرج

إال أن هذا القطاع يعرف مجموعة من اإلكراهات تسامه بشلك كبري يف 
من حمتواها احلقيقي وتنتصب عائقا أمام حتقيق  إفراغ معلية التكوين

  :األهداف املتوخاة مهنا وخنص �wكر
النقص واخلصاص احلاد يف األقسام واملعدات والتجهزيات األساسـية 
اليت تتطلهبا معلية التكوين يف العديد من املؤسسات التكوينية مما يؤثر سلبا 

ات وغياب أعامل الصيانة عىل مسـتوى اخلرجيني، كام ال يمت حتديث التجهزي 
  . وأحيا� ال تتوفر املراكز التكوينية عىل مسـتوÂت السالمة والصحة املهنية

التخيل يف غالب األحيان عن األعامل التطبيقية اليت تتطلهبا املهارات 
امللقنة لكيا أو جزئيا واليت تعترب يف نظر� األساس ا�ي تقوم عليه معلية 

 . التكوين برمهتا
 . املهول يف املوارد البرشية واملؤطريناخلصاص 

اإلقبال الكبري واملزتايد عىل قطاع التكوين املهين يطرح مشلك 
sكتظاظ وwلتايل ميكن أن يفرز هذا الوضع معاد� المك عىل حساب 

 . الكيف
غياب اسرتاتيجية للتكوين والتكوين املسـمتر للمؤطرين يف هذا احلقل 

  .التأهيليةملواكبة التطورات العلمية و 
  : �ا ندعو إىل

 تعزيز الطاقة sستيعابية لنظام التكوين املهين 
 . توسـيع املؤسسات املتواجدة وإحداث مؤسسات أخرى جديدة

هناك عدم توازن بني سوق الشغل وأعداد املتخرجني وذè بسبب 
جعز sقتصاد الوطين عن توفري فرص معل للقوى املنتجة مما يزيد من جحم 

اخلرجيني، �ا جيب وضع سـياسة اقتصادية متكن من خلق فرص معل بطا� 
حقيقية لتوسـيع القاعدة اإلنتاجية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة وتشغيل 

 .الطاقات اإلنتاجية العاط� من خالل الرفع من sستrر
تطوير األمناط اجلديدة للتكوين بتنويع التخصصات وحتديث املواد  

  . تطورات التكنولوجية والعلمية اليت يعرفها العاملاملدرسة ملواكبة ال 
Âمالءمة نسـبة التكوين مع حاجيات سوق الشغل حمليا و�و . 

  : وأخريا نتساءل
هل اسـتحرضت احلكومة أثناء إعدادها ملرشوع قانون املالية احلايل ما  

جيعل من التكوين املهين ورشا حقيقيا لتأهيل الكفاءات الوطنية وتشجيعها 
اإلبداع وsبتاكر حىت تكون فعال قادرة عىل خلق الرثوة وتأهيل  عىل

  البنيات التحتية القتصاد� الوطين ؟ 
املالحظ من خالل التخصصات اليت تلقن للتالميذ املتكونني يه 

اخلدمات عن (ختصصات مرتبطة أساسا خبدمة اقتصادÂت بâان أخرى، 
حلقة يف سلس� قوى إنتاجية  مما جيعل من خرجيينا جمرد.. ) بعد، املقاو�

  . القتصاد دول أخرى
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�ا جيب إعادة النظر يف المنوذج sقتصادي أو منوذج التمنية إن اكن 
للحكومة أصال منوذجا اقتصادÂ لتحقيق اإلقالع sقتصادي والتمنية 

  ! املنشودة
�الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة     مداخ�مداخ�مداخ�مداخ

        ::::اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطين
  wمس هللا الرحامن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم ،
  السـيد الوزير احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
ألصا� واملعارصة ملناقشة يرشفين أن أتناول اللكمة wمس فريق ا

املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود وا8فاع 
�  . الوطين واملناطق احملت

مفناقشة مضامني ملزيانيات وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون وإدارة 
ا8فاع الوطين، تشلك حلظة سـياسـية عىل درجة wلغة من األمهية wلنسـبة 

 فريق األصا� واملعارصة، وحمطة تسـتدعي اسـتحضار السـياق العام إلينا يف
السـيايس وsقتصادي، ا�ي تزامن مع عرض مرشوع قانون املالية عىل 

  .أنظار�
ويه مناسـبة كذè ليك جندد استناكر� يف فريق األصا� واملعارصة 
لألحداث املؤسفة اليت عاشـهتا مدينة العيون، واليت تعكس جليا درجة 

ليأس واحلقد ا�ي أمل خبصوم وحدتنا الرتابية إزاء املاكسب اليت حققها ا
املغرب سـ¨ مقرتح احلمك ا�ايت، كحل توافقي مقدام، وما لقيه من ترحيب 

  .وجتاوب دويل، مما مكننا من كسب مواقع متقدمة دفاعا عن وحدتنا الرتابية
للقرار األممي األخري وال يسعنا يف هذا الصدد إال أن نعرب عن ارتياحنا 

ا�ي رفض sنسـياق وراء مطالب مغرضة تروم النيل من وحدتنا الرتابية 
  .واخلضوع لالبزتاز من دعاة sنفصال

هذا القرار اجلريء ا�ي أwن عن روح املسؤولية العالية @لس األمن 
ا8ويل، بإدانته ألعامل العنف، وحماو� الزج مبطالب اج¿عية رصفة يف 

  .ن نزاعات انفصالية أتو
إن من شان أحداث العنف هته أن تنذر حبا� من عدم sسـتقرار 
مبنطقة املغرب العريب وتسامه يف خلق مناخ الالأمن يف جمال ترايب حيوي 
وحساس wلنسـبة إىل السمل ا8ويل، سـ¨ يف وقت تتجمع فيه ا@موعات 

  .حراء اإلرهابية املرتبطة wلقاعدة يف منطقة الساحل والص
خفصوم وحدتنا الرتابية مه يف أمس احلاجة اليوم إىل sرتاكن إىل 
منطق السمل والتفاوض لطي هذا الزناع املفتعل، بدل التلوحي للعودة إىل 
اخليار العسكري وامليض يف أساليب وممارسات ماضوية، لن تزيد املنطقة 

ىل الوقوف عىل إال املزيد من التوتر، داعني يف هذا املوضوع جملس األمن إ
جحم sنهتااكت اجلسـمية املرتكبة يف حق املغاربة احملتجزين بتندوف يوميا 

بسبب التعبري عن آراهئم اbالفة للتوجه sنفصايل ورفضهم لالحتجاز 
  .القرسي 

وال مراء أن وضعية مواطنينا احملتجزين يف خم¨ت ا�ل والعار بتندوف 
ومية دفاعا عن حقهم يف التعبري والتنقل بقوة لبلورة إسرتاتيجية جه تسائلنا

وحق العودة فضال عن دعوة اجلزائر إلعامل مقتضات القانون ا8ويل 
  .اإلنساين محلاية الالجئني املوجودين فوق تراهبا 

وهنا حيق لنا أن نسائل ا8يبلوماسـية اليت تركن إىل ردود األفعال وال 
يقوم هبا أعداء وحدتنا  تقوم مببادرة جهومية تكشف عن املؤامرات اليت

الرتابية إلطا� أمد الزناع وفضح جحم التجاوزات وsنهتااكت الصارخة اليت 
تقوم هبا اجلزائر وصنيعهتا البوليساريو يف حق مواطنينا احملتجزين يف تندوف 
وتوجيه رضwت استباقية للك ما من شأنه أن يؤثر عىل قضيتنا العاد� أمام 

يش عىل ا8يناميات واألوراش التمنوية اليت اخنرطت املنتظم ا8ويل والتشو 
فهيا بالد� حتت القيادة الرشـيدة لصاحب اجلال�، فإىل مىت يبقى منطق 
اإلتاكلية وحماو� إصالح ما أفسده خصومنا وتقمص دور اإلطفايئ هو ما 
تقوم به دبلوماسـيتنا يف وقت مت� فيه بالد� الكثري من الفرص للوصول 

جيابية ختدم قضيتنا الوطنية وتعطي صورة واحضة عىل أن بالد� إىل نتاجئ إ
عىل اسـتعداد دامئ إلجياد حل لهذا الزناع املفتعل ا�ي معر طويال، وأن 
اجلزائر والبوليساريو يسعيان دامئا إىل عرق� لك اجلهود من أجل التوصل 

  .إىل حل عادل ودامئ لهذه القضية
  السـيد الرئيس ،

ة تزايد أعداد العائدين من خم¨ت تندوف لقد عرفت هذه السـن
wجلزائر إىل وطهنم املغرب وهو مؤرش واحض عىل انسداد اآلفاق وعدم 

  .وضوح الرؤية وزيف واندحار ومه sنفصال 
مما يسـتوجب إيالء عناية خاصة لفئة العائدين إىل أرض الوطن وتوفري 

  .اإلماكنيات الالزمة الحتضاهنم وإدما�م يف ا@متع 
هذا املوضوع حييلنا كذè للحديث عن التناول اإلعاليم لألحداث 
األخرية اليت شهدهتا العيون، والطريقة املتخلفة اليت واكب هبا األحداث 
األخرية ، وا�ي الزال يعمتد لغة اخلشب يف التعامل مع قضا�Â الوطنية، 

  .مي ازيكحبيث مل ينقل وقائع التدخل الهادئ للقوات العمومية يف خممي أكد
فالطريقة اليت تعاطى هبا اإلعالم العمويم مع هذه األحداث تركت ا@ال 
ألعداء الوحدة الرتابية وملنابرها اإلعالمية من أجل حتريف احلقائق وتزييف 

  .الوقائع
وقبل التطرق إىل التحامل اإلعاليم األجنيب ومجموعة من املنابر 

اسـتحضار معاجلة مجموعة من وسائل اإلعالمية املعادية لقضا�Â الوطنية نود 
اإلعالم لقضية مصطفى سلمى و8 سـيدي مولود وأميناتو حيدر، وسـياسة 

  : الكيل مبكيالني لنطرح التساؤل التايل
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ملاذا ال تأىب هاته املنابر إال sنسـياق وراء أطروحة sنفصال والرتوجي  •
 .لها والتضليل وتزييف احلقائق

لصحفيي منطقة جبل طارق  27املؤمتر وهنا وجب التذكري بتوصيات 
wشبيلية، وا8اعية للك املنابر اإلعالمية إىل الزتام املزيد من احلياد 

 .واملوضوعية يف تعاملها مع املغرب وقضاÂه الوطنية 

ما مدى الزتام ا8ول ا@اورة مبرشوع إعالن حقوق وواجبات ا8ول  •
ألمم املتحدة وا�ي ينص عىل التابعة ل" جلنة القانون ا8ويل " ا�ي أعدت 

واجب sمتناع عن إ3رة sضطراwت ا8اخلية وإذاكء روح المتردات 
 والقالقل ضد احلكومات الرشعية ؟

إننا جند أنفسـنا مضطرين يف فريق األصا� واملعارصة لتذكريمك مبجموعة 
 من املالحظات واملقرتحات اليت أبديناها حلظة مناقشتنا ملضامني املزيانية

الفرعية لوزارتمك يف السـنة الفارطة واليت يتضح من خالل، دراستنا 
ملضامني املزيانية املعروضة عىل أنضار� مع األسف، أنمك مل تعريوها أي 
اه¿م وهو ما يكرس جحم الهوة بني خطاب احلكومة، وتعاملها مع املؤسسة 

  .الترشيعية
wعىل ما جيب عىل  ت� املقرتحات واملالحظات اليت يه يف العمق جوا

ديبلوماسـيتنا الرمسية أن تسلكه يف سبيل sرتقاء وتأهيل العمل 
  .ا8يبلومايس

  :إن ا8بلوماسـية الرمسية مدعوة
إلبراز ا@هودات وا8يناميات واألوراش الضخمة اليت بذلهتا اململكة  -

  .املغربية خالل العرشية األخرية
ية سواء تعلق األمر مببادرة مسايرة ودمع مؤهالت ا8بلوماسـية املواز  -

ا8بلوماسـية احلزبية والربملانية، أو ا8بلوماسـية sقتصادية، ا8بلوماسـية 
  .الثقافية
التنسـيق ف¨ بني ا8بلوماسـية الرمسية ونظريهتا املوازية ومد هؤالء  -

الفاعلني wملشورة وا8مع الفين والتقين ومدمه wمللفات واملعلومات 
� بأداء �ا�م داخل الوطن وخارجهوالعالقات الكفي.  

إرشاك ا8بلوماسـية املوازية والهيئات السـياسـية، مراكز البحث  -
العلمي، منظامت ا@متع املدين الفاع� يف جمال ا8بلوماسـية والعالقات ا8ولية 

  .يف بلورة التو�ات واملبادرات ذات الص� wلسـياسة اخلارجية
  . املنظامت ا8ولية نسج عالقات أكرث فاعلية مع -
إعادة النظر يف قراءة دبلوماسـيتنا ملراكز القرار ا8ويل بإدماج  -

  .العوامص اجلديدة الصاعدة اليت أحضى لها تأثري سـيايس واقتصادي
افتقاد ا8بلوماسـية إىل مرجعية إسرتاتيجية بسبب غياب sنفتاح أو  -

  .وتدبري األزمات ا8وليةsع¿د عىل مراكز لâراسات يف العالقات ا8ولية 
استrر العالقات املمتزية مع مؤسسات اجلهاز التنفيذي لالحتاد  -
  . األوريب

تدارك النواقص اليت تعرتي عالقات املغرب مع الربملان األوريب  -
 .wعتباره أحد أبرز ا8عامات اليت يسـتعملها أعداء وحدتنا الرتابية

قرار األخري ا�ي صادق عليه ونعرب يف هذا اإلطار عن اسـتغرابنا لل
 èالربملان األوريب خبصوص أحداث الشغب اليت شهدهتا مدينة العيون وذ
بإيعاز من األطراف املناوئة للوحدة الرتابية للمملكة وبعض ا8وائر 
السـياسـية sسـبانية ويف مقدمهتا احلزب الشعيب ا�ي ال يتواىن عن 

يتجاهل لك القوامس . ي رخيصالتعامل مع قضيتنا املركزية بأسلوب غنامئ
ونتوقف هنا عىل ما جاء يف التوصيات األخرية .املشرتكة اليت جتمع البâين 

للربملان األرويب اليت تفرض علينا أن نتناولها من زواÂ متعددة ملا تكتسـيه 
من خطورة سواء من خالل sع¿د عىل املغالطات اليت تقد�ا البوليساريو 

âيبلوماسة الرمسية أو من خالل احليثيات اليت يف غياب أي تأثري ل
ارتكزت علهيا واليت ال تستند عىل أية معطيات واقعية مما يؤكد ضعف أداء 

  .ا8يبلوماسـية احلكومية واستسهالها حلجم اللويب املعادي لوحدتنا الرتابية
  :و ندعو يف هذا السـياق إىل

ى خصوصا من إحداث قطيعة مع التدبري املغلق لبعض امللفات الكرب  -
 .جحم الوضع املتقدم مع sحتاد األوريب

ابتداع أساليب جديدة السـتعادة ا8ور املغريب اكمال عىل صعيد  -
 .sحتاد اإلفريقي

فتح نقاش وطين معمق حول إدارة القرارات يف السـياسة اخلارجية  -
 .الوطنية، يشلك يسلط الضوء عىل مراحل وقنوات اختاذ القرار

املغربية مع اكمل األسف مل تسـتطع تفعيل أداهئا يف إن ا8بلوماسـية  -
ظل املكتسـبات اليت حققهتا مبادرة احلمك ا�ايت، ومل ترتق بأداهئا وظلت 
مكتفية مبعاقل تقليدية وsرتاكن إىل ثبات مواقف احللفاء التقليديني يف 

  .استسالم شـبه Lم، للحمالت املسعورة للجزائر وصنيعهتا البوليساريو
ب اليوم هو إطالق مبادرات سواء من جانب احلكومة، فاملطلو  -

واألحزاب وعدم sكتفاء wلبيا�ت، حنن يف حزبنا أعلنا مواقفنا بوضوح، 
ونطلب من احلكومة . وأطلقنا مجموعة مبادرات واقرتاحات سـياسـية ميدانية

ومن وزارة اخلارجية التعامل مبزيد من احلزم والرصامة مع املوضوع، وال 
 .نازلجمال للت 

  السـيد الرئيس، 
تكتيس قضاÂ اجلالية املغربية املقمية wملهجر أمهية wلغة wلنظر لتنايم 
أعداد املهاجرين، هذا sزدÂد امللحوظ ألفراد اجلالية والتحوالت النوعية 

  .اليت تعرفها، تدعو دبلوماسـيتنا لوضع قضاÂها عىل جدول قطاعمك بقوة
ملدين الفاعل، تطالب اليوم، بمتكيهنا من فاجلالية املغربية، بنسـيجها ا

حقها الاكمل يف املواطنة عرب التصويت والرتشـيح والمتثيل يف مؤسساتنا 
املنتخبة واملشاركة يف صنع القرار السـيايس، فضال عن التعامل مع 
املتطلبات املزتايدة واملشالك القانونية والصعوwت املسطرية مبزيد من 

  :اجلدية،وخنص �wكر هنا
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نقص إن مل نقل غياب مؤسسات تربوية لتدريس اللغة العربية ألبناء  -
 wاملهاجرين، خصوصا املتواجدين يف املدن الصغرى بأورو. 

التعقيدات والعراقيل اليت يالقهيا املستمثرون وضعف ا8يبلوماسـية  -
 .اإلقتصادية 

مشالك املرأة املهاجرة مع تطبيق مقتضيات املدونة، الطالق،  -
 .اجلنسـية

الصمت إزاء وضعية اإلجتار يف البرش وsسـتغالل اجلنيس،  -
 wللمغربيات يف العديد من ا8ول العربية وأورو. 

 .تنايم موجة العداء والعنرصية ضد املهاجرين -
التعاطي السليب @موعة من املنابر والقنوات اإلعالمية خصوصا اجلارة  -

 .اربة عىل اخلصوصالشاملية لقضا�Â الوطنية، وأوضاع املهاجرين املغ
تلمك السـيد الرئيس مجموعة من املالحظات اليت ارتأينا أن نثريها عالقة 

  .بتناولنا ملوضوع اجلالية املغربية لطرح التساؤل التايل
ما ا�ي حيول إىل حدود اآلن، دون توظيف صوت ورقة اجلالية 

يف املغربية، wخلارج وخلف نسـيج مدين دامع لبالد� وحلقوقه املرشوعة 
  . خمتلف العوامص ا8ولية

 السـيد الرئيس،
واملعارصة حييي ا@هودات اليت تقوم هبا إدارة ا8فاع  إن فريق األصا�

للقائد األعىل ورئيس أراكن احلرب العامة  الوطين حتت القيادة الرشـيدة
امل� محمد السادس نرصه هللا يف  للقوات املسلحة امللكية صاحب اجلال�

الوطنية واإلغاثة واإلسعاف   الوحدة الرتابية والسـيادةجمال ا8فاع عىل
اإلنسانية خارج  لضحاÂ الكوارث الطبيعية عىل الصعيد الوطين واألزمات

 .أرض الوطن
اليت تقوم هبا إدارة ا8فاع الوطين يف جمال  ونسجل wرتياح الربامج

نشآت املسلحة امللكية وحتديث امل  تعزيز قدرات الوحدات العام� wلقوات
العسكرية والتكوين العسكري وتطوير املهارات والتخصصات والقدرات 

  .sج¿عية للجنود امليدانية وحتديث الربامج التقليدية والهنوض wألوضاع
أن نقف وقفة إجالل وإكبار جلنود� البواسل  ونريد من هذا املنرب

   .اململكةالعزيزة وwيق ختوم  ا�ائدين عن التخوم املرابطني بصحرائنا
تلمك، السـيد الرئيس احملرتم، اكنت أمه املالحظات وsقرتاحات اليت 

  .اكنت حمور اه¿ماتنا يف فريق األصا� واملعارصة
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة     مداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يف
        ::::ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةا8اخلية واجلهات وامجلاعات احمللية

  wمس هللا الرحامن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم ،
  السـيد الوزير احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

wمس فريق األصا� واملعارصة ملناقشة مضامني  يسعدين أن أتدخل
  .املزيانية الفرعية لوزارة ا8اخلية

وامسحوا يل هبذه املناسـبة أن اعرب لمك عن مدى انشغالنا يف حزب 
األصا� واملعارصة wلتطورات األخرية اليت عرفهتا قضية وحدتنا الرتابية، من 

ن واملوقف املعادي للربملان خالل األحداث املؤسفة اليت شهدهتا مدينة العيو
sسـباين وما رافقها من مغالطات وأاكذيب وافرتاءات @موعة من املنابر 
اإلعالمية sسـبانية تلمك األحداث واملواقف اليت تمن عن درجة احلقد 
والعداء ا8فني ا�ي أمل خبصوم وحدتنا الرتابية من التحوالت الهيلكية 

التمنوية وا8ميقراطية اليت اخنرطت فهيا بالد� واملؤسساتية العميقة واملسرية 
  . حتت القيادة املولوية الرشـيدة لصاحب اجلال�

ويف هذا السـياق، نؤكد رفضنا املطلق ملوقف الربملان sسـباين  
املنحاز واملعادي للحقوق السـيادية والتارخيية للمغرب عىل أقالميه اجلنوبية، 

ليت جتمع بني البâين، وتنكر للك وا�ي جتاهل لك القوامس املشرتكة ا
  .ا@هودات اليت ما فتئت بالد� تبذلها إلهناء وطي هذا الزناع املفتعل

ونود التأكيد يف هذا اإلطار، أننا ماضون قدما، وخبطوات Lبثة غري 
آهبني بلك أشاكل املؤامرات الرخيصة يف اجتاه اسـتكامل مرشوعنا احلدايث، 

يف ذè إمياننا الراخس بعدا� قضيتنا وعزمنا األكيد  التمنوي ا8ميقراطي سبيلنا
  . عىل عدم التفريط يف أي شرب من أرض ب�â احلبيب

وتأسيسا عىل ما سـبق، نؤكد عىل مسؤولية لك الهيئات السـياسـية 
والنقابية وامجلعوية واإلعالمية أن تضطلع بدورها اكمال واألدوار اليت ميكن 

ولتأطري . 8يبلوماسـية احلزبية والشعبيةأن تضطلع هبا من خالل تفعيل ا
املواطنني، وترسـيخ قمي املواطنة، والوطنية، احلقة، وتقوية جهبتنا ا8اخلية، 
واختاذ تدابري احليطة واليقظة، وأن يكون شعار املرح� هو وحدة الوطن، 

  . وجعلها من بني املقدسات اليت ينبغي تزنهيها عن لك اخرتاق
ملزيانية املعروضة عىل أنظار� وما تكتسـيه من وwلرجوع إىل مضامني ا

أمهية قصوى نظرا لتعدد جماالت تدخل الوزارة والتقاءها بسـياسات قطاعية 
  .أخرى

فقد ارتأينا يف فريق األصا� واملعارصة أن نركز عىل بعض ما نعتربه 
  .قضاÂ أساسـية إسهاما منا يف إغناء وإثراء النقاش

 تشلك حمطة عىل درجة كبرية من األمهية وأبدأ مبوضوع sنتخاwت اليت
يف املسلسل ا8ميقراطي ببالد�، ومناسـبة إلعادة sعتبار للعمل السـيايس 
مبفهومه النبيل، وحمطة تسـتدعي التعبئة الشام� واإلعداد القبيل لتعزيز لك 
الضام�ت القانونية إلجراء هذا sسـتحقاق يف أجواء تطبعها الزناهة 

ن املشاركة املكثفة الواعية والنوعية للمرحشني وإفراز خنب والشفافية، وضام
�  . مؤه

  : وهبذا اخلصوص نود إ3رة بعض املالحظات األساسـية 
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إن بالد� يف حاجة إىل نقاش وطين حقيقي واستشارة واسعة حول   -
القوانني sنتخابية اليت سـتؤطر هذه sسـتحقاقات ويتعلق األمر بمنط 

s قرتاع والتقطيعsنتخايب ونظام العتبة وقانون األحزاب . 

متكني الوافدين اجلدد عىل الهيئة الناخبة من التسجيل يف اللواحئ  -
 .sنتخابية

إعادة النظر يف التعامل مع املشاركة السـياسـية للمواطنني واليت عادة  -
 . ما نتعامل معها wعتبارها أحدا3 مومسية مرتبطا بلحظة sنتخاwت

sسـتحقاقات sنتخابية حمطة أساسـية يف املسلسل  إذا اكن تدبري -
ا8ميقراطي فإن مواكبة خمتلف الهيآت الناخبة احمللية وتدعمي البعد التمنوي ال 
يقالن أمهية wعتبار امجلاعات احمللية فاعال اقتصادÂ وقاعدة متينة 8ميقراطية 

ية الشام� القرب وتدبري احلاجيات اليومية للمواطنني ورافعة فعا� للتمن 
  .واملسـتدامة 

ويف هذا اإلطار، اكنت الوزارة قد wرشت مجموعة من األوراش 
واإلصالحات يف إطار سعهيا السـتكامل اإلطار القانوين عرب إجناز رز�مة 
من اإلصالحات املهمة عىل منظومة القوانني املؤطرة لتسـيري امجلاعات احمللية 

  . وملواردها املالية والبرشية
مغ من لك هذه ا@هودات املبذو� الزالت امجلاعات احمللية لكن wلر

تعاين من مجموعة من sختالالت والنواقص وسـنعرض ف¨ ييل لعدد من 
  : األوراش اليت تعاين من اختالالت

افتقاد العديد من امجلاعات احمللية bطط جامعي للتمنية عىل الرمغ  •
امجلاعي املعدل، مما يعيق تنفيذ برامج من كونه أصبح إلزاميا مبوجب امليثاق 

تمنوية تليب وتسـتجيب للحاجيات األساسـية للساكنة، وفق مقاربة 

التخطيط sسرتاتيجي التشاريك ، وما يرتتب عنه من مساء� ومراقبة 
 وتقيمي؛

ارتفاع عدد ملفات املنازعات القضائية للجامعات وهو ما يطرح  •
دية املسـتحقات، مع ما ينجم عن ذè من إشاكلية توفري املوارد املالية لتأ

 امتناع امجلاعات احمللية عن تنفيذ األحاكم القضائية الصادرة ضدها؛

جعز امجلاعات عن تعبئة املوارد املالية ا�اتية واع¿دها اللكي عىل  •
 حصة الرضيبة عىل القمية املضافة؛ 

الك إشاكلية التدبري املفوض، وsختالالت اليت أwن عهنا واملش  •
اليت طفت عىل السطح يف العديد من املدن اليت تعمتد هذا التدبري، وهو 
ما يدعو� إىل اإلحلاح عىل رضورة معاجلة هذا املوضوع الشائك من منظور 

 -مغاير @موعة من sعتبارات، سـ¨ وأنه مل يسامه يف التمنية السوسـيو
 .اقتصادية بقدر ما سامه يف اعتناء رشاكت التدبري

 :وامسحوا يل أن أثري مجموعة من املالحظات يف هذا اخلصوص

هناك تغييب Lم للجانب sج¿عي أثناء اإلعداد دفرت التحمالت  •
 والتعتمي الكبري ا�ي يطال دفاتر التحمالت؛ 

 sع¿د عىل اخلربات األجنبية وإقصاء األطر الوطنية؛  •

، خصوصا يف عدم الزتام رشاكت التدبري املفوض بدفرت التحمالت •
الشق املتعلق wالستrرات والتجهزيات، والبنية التحتية وعدم جلوء بعض 
رؤساء امجلاعات احمللية إىل فرض اجلزاءات املنصوص علهيا يف دفاتر 

 التحمالت؛ 

إقصاء الرشاكت الوطنية من sسـتفادة من هذا التدبري عىل اعتبار  •
 يه رشاكت أجنبية؛  أن أغلب الرشاكت اليت اسـتفادت من هذا التوجه

تدين القدرة الرشائية للمواطنني جراء sرتفاع املهول يف أسعار  •
 . فواتري املاء والكهرwء والتطهري

ومل تكن الفيضا�ت األخرية اليت شهدهتا مدينة ا8ار البيضاء القلب 
النابض لالقتصاد الوطين واليت أسفرت عن خسائر wلبنيات التحتية 

واخلاصة، سوى النقطة اليت أفاضت الكأس، وعرت عن  واملمتلاكت العامة
الواقع املرتهل والهش للبنيات التحية األمر ا�ي يفرض علينا أكرث من أي 
وقت مىض إخضاع جتربة التدبري املفوض لتقيمي موضوعي للوقوف عىل 

ولن يتأىت ذè يف منظور� إال من خالل تقيمي جودة . مدى جناعته
  .اقتصادية-مسامهته يف التمنية السوسـيو اخلدمات املقدمة ومدى

من خالل ما سـبق ميكن القول أن جتربة التدبري املفوض أwنت عن 
مجموعة من sختالالت وكرست العديد من السلبيات مما يسـتوجب 
التدخل العاجل إن عىل مسـتوى التفعيل الصارم ملبدأ املراقبة أو من خالل 

ذات البعد املسـتقبيل واليت تأخذ  الرشوع يف البحث عن احللول املناسـبة
بعني sعتبار لك السلبيات واملشالك اليت أwنت عهنا جتربة التدبري 

  . املفوض
  

  السـيد الرئيس، 
إن قضية املوارد البرشية للجامعات احمللية، واليت تفرض نفسها بإحلاح 
يف لك معليات التحديث حبيث حتتاج هذه املوارد إىل تأهيل حقيقي 

تكون مقرونة مبنظور متاكمل . اسة نوعية للموارد البرشيةيتطلب سـي
والتعامل مبزيد من اجلدية مع املطالب األساسـية . للتكوين والتكوين املسـمتر

  :وامللحة لشغي� امجلاعات احمللية، واملمتث� يف

 إقرار الزÂدة يف الراتب األسايس لألجور؛  •

 إقرار الرتقيات sسـتثنائية؛ •

 نقيط؛ مراجعة مسطرة الت  •
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 التعويض عن العمل يف املناطق النائية والعامل القروي؛  •

 إقرار نظام أسايس خاص بشغي� امجلاعات احمللية؛  •

• � . إحداث مؤسسة وطنية تعىن wلشؤون sج¿عية للشغي
  السـيد الرئيس، 

يعرف قطاع النقل احلرضي، تراجعا خطريا يف العديد من املدن املغربية 
ال يمت احرتام دفرت التحمالت سواء ف¨ يتعلق جبودة ففي غالب األحيان 

اخلدمات أو مثن التذاكر اليت ال تتناسب عادة مع القدرة الرشائية للمواطنني 
مفع األسف نسجل يف هذا املوضوع طغيان مجموعة من املظاهر املسيئة 
لب�â، اكسـتعامل العرwت اليت جتوب الشوارع، يف العديد من املدن سال 

البيضاء ونود يف هذا الصدد أن نثري األسـئ� املتعلقة wألسـباب اليت  ا8ار
  .تفرس تلكؤ السلطات احمللية واملنتخبة عن التصدي لهذه الظاهرة

مرفق آخر من املرافق اليت تعرتهيا مجموعة من sختالالت ويعاين من 
فوىض عارمة، ويتعلق األمر wحملطات الطرقية، هذه األخرية أحضت تعيش 

وضاعا صعبة حتول دون حتقيقها للغاية اليت أنشأت من أجلها بفعل ترامك أ
مجموعة من املشالك واملعيقات املرتبطة أساسا wلعجز املايل لبعض احملطات 
الطرقية والتدبري العشوايئ ا�ي يطبع تسـيري هذا املرفق، فضال عن 
عزوف أغلب احلافالت عن اسـتعامل منشآت احملطات الطرقية بسبب 

ناسل احملطات العشوائية نتيجة غياب املراقبة، �هيك عن المتوقع العشوايئ ت 
ا�ي ال يرتكز عىل بعد اسرتاتيجي مما يعيق حركة السري واجلوالن داخل 

  .املدن
  السـيد الرئيس، 

يشلك قطاع التعمري أحد أبرز القضاÂ اليت تدخل يف صلب اه¿منا يف 
فريق األصا� واملعارصة واليت تسـتوجب يف نظر� فتح نقاش وطين معمق 
لتسليط الضوء عىل مجمل sختالالت اليت يعاين مهنا، ونذكر مهنا عىل 

  : سبيل املثال

  عيد احمليل؛تعدد املتدخلني سواء عىل املسـتوى الوطين أو عىل الص  -

التأخري عىل املصادقة عىل التصاممي مما يعق معلية التخطيط  -
  احلرضي؛ 

التحايل عىل القانون من خالل اللجوء إىل مسطرة sسـتثناء يف  -
 جمال التعمري؛ 

التوسع العمراين والزحف عىل املناطق اخلرضاء وعىل حساب  -
التقرير األخري  املناطق الزراعية والغابوية وحنيلمك يف هذا املوضوع عىل

للمجلس األعىل للحساwت ا�ي رصد مجموعة من اخلروقات اليت شابت 
  .تسـيري الواك� احلرضية للرwط 

أما خبصوص املزيانية املرصودة للوقاية املدنية نسجل مع األسف أهنا ال 
ترىق إىل مسـتوى تطلعاتنا وغري اكفية لتأهيل هذا املرفق وجع8 يف 

  . مسـتوى التحدÂت 
لإلشارة فقط، مفجموعة من ا8راسات العلمية وsسترشافية صنفت و 

املغرب يف قامئة البâان املهددة خالل األمد املنظور بتقلبات مناخية عنيفة، 
هذا التصنيف جاء لتأكيد واقع أصبح قامئا بقوة، حبجم توايل كوارث طبيعية 

رح التساؤل مدمرة يف العديد من املناطق املغربية، وهو ما يسـتوقفنا لط
  : التايل

ماذا أعدت وزارتمك ملوا�ة ما ميكن أن حتم8 التقلبات املناخية من  -
 . مفاجآت

  وع ـذا املوضـرب يف هـف، لك التجارب األلمية اليت عاشها املغـمع األس
ولعل آخرها الفيضا�ت اآلخرة اليت شهدهتا العديد من املدن املغربية، 
ومدينة بوزنيقة عىل وجه اخلصوص، تكشف عن قصور وجعز السلطات 
املعنية عن التدخل يف هذه الظروف العصيبة، حيث يظل هذا التدخل، 
وا�ي غالبا ما يأيت متأخرا، ودون املسـتوى wلنظر الع¿ده عىل وسائل 

ة وافتقاره إىل التجهزيات وإىل خمططات وتصورات استباقية كفي� بدائي
Âبتقليص جحم ودائرة اخلسائر والضحا .  

اختالالت هذا املرفق ال تقف عند هذا احلد بل تطال كذè الوضعية 
املادية ألفراده واليت مع األسف ال تتناسب والصعوwت وجحم املسؤوليات 

م ملوا�ة األخطار وحامية األرواح امللقاة عىل عاتق من نذروا أنسفه
  . واملمتلاكت

أضف إىل ذلمك اخلصاص احلاد ا�ي يعرفه هذا القطاع عىل مسـتوى  
  . األطر املتخصصة يف تدبري الكوارث واألزمات الطبيعية

وضعية ال تسـتحمل املزيد من الصمت فهذا القطاع بعيد عن حتقيق  
كراهات واملعيقات اليت يعانهيا املردودية والنتاجئ املتوخاة منه حفجم اإل

تسـتدعي بدل املزيد من ا@هودات يف سبيل تأهيل هذا القطاع وجع8 يف 
  .مسـتوى التحدÂت

وخبصوص مواكبة الوزارة للجامعات احمللية من أجل تأهيل املرافق 
العمومية ذات الصبغة التجارية نود تذكريمك بأن مجموعة من هذه املرافق 

فأسواق امجل� للخرض والفواكه تتخبط يف مجموعة من  تعيش أوضاعا اكرثية
املشالك سواء املرتبطة بكرثة الوسطاء وتأثريمه املبارش عىل األسعار أو ما 
يتعلق حبجم التالعبات املالية واجلبائية بسبب غياب التنظمي وسوء التدبري، 
وتتحمل وزارتمك القسط sوفر يف هذا الشأن بسبب التغايض عن لك 

لظواهر وsختالالت ونطالب يف هذا الصدد برضورة إعادة النظر هذه ا
يف تنظمي أسواق امجل� وإعادة هيلكهتا وعرصنهتا وضامن تغطية متوازنة 

  . للرتاب الوطين
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وعالقة wملوضوع األمين وتدبري امللفات األمنية، نعترب موضوع احلاكمة 
  . األمنية من املواضيع الشديد األمهية

 wملناسـبة اجلهود اجلبارة اليت يبذلها رجاالت األمن مبختلف فإننا إذ حنيي
فئاهتم، فإننا نود أن نتطرق إىل ارتفاع معدالت اجلرمية بشلك ملفت، 
وندعو يف هذا اإلطار إىل إعادة النظر يف sسرتاتيجية األمنية املتبعة 
 واع¿د مقاربة مشولية هتدف إىل حماربة هذه الظاهرة والتحيل wليقظة

  .الالزمة محلاية أرواح املواطنني وممتلاكهتم
ارتباطا بنفس املوضوع نود إ3رة املشالك اليت يعانهيا املواطنون 
الراغبون يف احلصول عىل بطاقة التعريف البيومرتية واملتجلية يف sكتظاظ 

  . وطول sنتظار وظروف sسـتقبال
ث بطاقة وقد سـبق للحكومة أن رصحت مبناسـبة تقدمي مرشوع إحدا

التعريف البيومرتية أن من شأن هذه البطاقة أن تعفي املواطنني من اإلدالء 
مبجموعة من الو3ئق يف إطار تبسـيط اإلجراءات اإلدارية وهو ما مل نلمسه 

  .حلد اآلن
  السـيد الوزير احملرتم، 

يعترب الالتركزي اإلداري ا8عامة األساسـية والرضورية للك سـياسة 
تروم إجناح جتربة الالمركزية، ويشلك إحدى أمه الرها�ت لربامج اإلصالح 
اإلداري، كام ترتبط النتاجئ املرتتبة عنه مبارشة wالسـتجابة لتطلعات 

  . احمليلاملواطنني والفرقاء sقتصاديني وsج¿عيني لâو� عل الصعيد 
لكننا، ومع اكمل األسف، الزلنا نالحظ بأن النظام اإلداري احلايل 
يطبعه نوع من املركزية تتجىل wألساس يف احتفاظ اإلدارات املركزية 

  . wختصاصات �مة وبسلطة تقديرية واسعة وبأمه الوسائل املادية والبرشية
هام اليت تضطلع وهو ما جيعلنا نعتقد بأن هناك نوعا من التباعد بني امل 

هبا املصاحل اخلارجية حاليا، وبني ت� اليت جيب أن تفوض إلهيا يف إطار 
  . سـياسة حقيقية لالتركزي اإلداري

يناير  9وإذا اكنت الرسا� امللكية املو�ة إىل الوزير األول ، بتارخي 
حول التدبري الالممتركز لالستrر، قد أعطت املثال يف هذا الباب  2002

ل تفويض احلكومة مجموعة من sختصاصات لوالة اجلهات وختويلهم من خال
سلطة القرار اخلاصة wالستrر، فإننا نالحظ خبالف ذè أن هناك تنافر 
حقيقي بني نواÂ السلطات العمومية اليت تشجع عىل تفويض السلطة 

  . للمصاحل اخلارجية، وبني تردد اإلدارات املركزية يف تفويض سلطاهتا
èالالمتكز "، فإننا نعتقد بأن خلف اخلطاب اإلداري املنادي به و�

هناك صعوwت حقيقية من حيث تفويض " الفعيل للوسائل وsختصاصات
  .السلط والتوقيع عىل أرض الواقع

تلمك السـيد الوزير مجموعة من املالحظات اليت ارتأينا يف فريق األصا� 
  .ية الفرعية لوزارة ا8اخليةواملعارصة إ3رهتا مبناسـبة مناقشة املزيان 

  .من أجل ذè نصوت wلرفض عىل املزيانية الفرعية لوزارة ا8اخلية

مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة 
        ::::املالية والتجهزيات والتخطيط والتاملالية والتجهزيات والتخطيط والتاملالية والتجهزيات والتخطيط والتاملالية والتجهزيات والتخطيط والتمنمنمنمنية اجلهويةية اجلهويةية اجلهويةية اجلهوية

  بسم هللا الرحامن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  الوزراء احملرتمون، السادة
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أن أتدخل wمس فريق األصا� واملعارصة ألعرب wمس فريقي 
عن موقفنا خبصوص مجموع املزيانيات القطاعية اليت تدخل يف اختصاص 

  :جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، ويه عىل النحو التايل
 البالط املليك؛ –� امل� جال -
 جملس النواب؛  -
 جملس املستشارين؛  -
 احملامك املالية؛ -
 الوزير األول؛  -
 الوزارة املنتدبة امللكفة wلشؤون sقتصادية والعامة؛  -
 املندوبية السامية للتخطيط؛  -
 وزارة sقتصاد واملالية؛  -
 وزارة التجهزي والنقل؛  -
 ا@الية؛وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية  -
 . قطاع املاء والبيئة -

  حرضات السـيدات والسادة ،
لقد اكنت مناقشة مزيانية البالط املليك فرصة ألعضاء فريق األصا� 
واملعارصة لتجديد اخنراطهم التام يف لك املبادرات واألوراش التمنوية اليت 

  .أطلقها صاحب اجلال� نرصه هللا وأيده
ة لاكفة مكو�ت الفريق لتجديد كام شلكت ذات املناسـبة فرصة ساحن

فروض الطاعة والوالء للسدة العالية w gwعتباره أمريا للمؤمنني وضامنا 
  .لوحدة األمة وسـيادهتا

ويف نفس sجتاه، فقد أكد السادة املستشارون مبناسـبة املزيانيتني 
اخلاصتني مبجلس النواب وجملس املستشارين عىل رضورة تفعيل 

ملانية خلدمة قضاÂ الوطن الكربى وكذا ايالء املزيد من ا8بلوماسـية الرب 
  .العناية لتحسني املنتوج الترشيعي وتدعمي آليات الرقابة الربملانية

   ،سـيدي الرئيس
تعترب دراسة املزيانية القطاعية اbصصة للوزارة األوىل فرصة ملناقشة 
التو�ات الكربى للحكومة وا@هودات املبذو� من طرفها ملسايرة 
ا8يناميات واألوراش التمنوية اليت أطلقها صاحب اجلال� يف خمتلف 

� أن امليادين ويف هذا اإلطار جسلنا wمللموس، ومن خالل مجموعة من األمث
احلكومة لألسف غري مواكبة wملرة وwلرسعة املطلوبة لهذه ا8يناميات 
واألوراش، فهـي الزالت تتلكأ يف العديد من القضاÂ وال مت� حلوال واقعية 
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أو إجرائية لتحقيق التمنية املسـتدامة أو تقوية مناعة النسـيج sقتصادي 
  .املغريب

  حرضات السـيدات والسادة،
قراطي احلدايث ا�ي اختارته اململكة املغربية يسـتلزم إن اخليار ا8مي

وجوs wرتاكن إىل مؤسسات دسـتورية قوية تضطلع مبها�ا الرقابية يف 
اسـتقاللية Lمة، ويف هذا اإلطار فبقدر ما نشـيد 8wور الهام، واحملوري 

ا إىل ا�ي تلعبه احملامك املالية wعتبارها آليات للرقابة املالية بقدر ما ندعوه
  .مضاعفة �ودها وترسيع معلية حتضري وإحا� قوانني التصفية

ويف نفس السـياق نذكر wن مطلب احلاكمة اجليدة قد أحضى مطلبا 
  .للك جممتع تواق إىل املسـتقبل وراغب يف عقلنة موارده ومؤهالته ا�اتية 

وعطفا عىل ما سلف، يربز ا8ور احملوري كذè ا�ي ميكن أن 
ندوبية السامية للتخطيط مكؤسسة عهد إلهيا القيام مبجموعة من تضطلع به امل 

ا8راسات sسترشافية والترشحي ا8قيق للواقع املغريب، و�è فإننا يف 
فريق األصا� واملعارصة جندد إحلاحنا عىل رضورة انفتاح هذه املؤسسة عىل 

يهنا من أداء حميطها وختويلها اكفة اإلماكنيات املادية والبرشية القمينة بمتك 
  .املهام املنوطة هبا يف أحسن الظروف

وارتباطا مبناقشة املزيانية الفرعية للوزارة امللكفة wلشؤون sقتصادية 
والعامة للحكومة فقد اكنت فرصة للوقوف عىل مدى هزا� املزيانية املرصدة 
لها، واليت ال تسـتجيب بتاL حلجم األوراش وsختصاصات اليت تضطلع 

ذا فضال عن غياب أي تصور واحض ومشويل ملعاجلة املعضالت هبا، ه
املزمنة املتعلقة wلهشاشة sقتصادية أو صندوق املقاصة وكذا الهنوض 

فاسـتحضارا للك هذه األمور فإننا يف فريق األصا� . wلطبقات الوسطى
  : واملعارصة نقرتح البدائل اآلتية

وأسلوب تدخ8 ا�ي  رضورة إعادة النظر العاجل يف نظام املقاصة ••••
  .أwن عن جعزه وعدم جناعة تدخ8

الريق wالقتصاد sج¿عي والتضامين تفعيال ملا جاء يف خطب  ••••
  .صاحب اجلال� واقتداء مبا تقوم به املبادرة الوطنية للتمنية البرشية

العمل عىل تشجيع sخنراط يف إطارات �نية واحرتافية بدء خبلق  ••••
خصوصا وأهنا قد أwنت عىل أمهيهتا يف خلق الرثوات امجلعيات ومواكبهتا، 

ومناصب الشغل للعديد من األرس البسـيطة، كام أwنت عىل فاعليهتا يف 
  .مواكبة برامج التمنية sج¿عية

البحث عن رشااكت عىل املسـتوى ا8ويل وإنعاش التجارة ا8ولية  ••••
  .التضامنية

ائل sتصال احلديثة تكوين املوارد البرشية وحهثا عىل اسـتعامل وس ••••
  .اكالنرتنيت

توسـيع قاعدة الطبقة الوسطى wعتبارها قاطرة للتمنية وحمرك أسايس  ••••
  .وفعال لالقتصاد الوطين

مراعاة التوازن يف الربامج التمنوية للك مناطق اململكة حىت تسـتفيد  ••••
 . خمتلف اجلهات من مثار التمنية
        حرضات السـيدات والسادة،حرضات السـيدات والسادة،حرضات السـيدات والسادة،حرضات السـيدات والسادة،
انيات الفرعية للك من قطاع املالية والتجهزي لقد شلكت مناقشة املزي 

والنقل واملاء والبيئة والسكىن والتعمري مناسـبة حقيقية لرصد مجمل 
sجنازات وماكمن اخللل واخلصاص ا�ي الزالت تعرفه مجموعة من 

  .األوراش واملشاريع 
ارتباطا بقطاع sقتصاد واملالية وجب التذكري واإلشادة مبجموعة من 

ات واألوراش الهامة اليت اخنرطت فهيا الوزارة لعرصنة وسائل اإلصالح
التدبري وإقرار املزيد من الفعالية والنجاعة يف املالية العمومية ويف نفس 
sجتاه فإننا نمثن wدرة خلق قطب مايل لâار البيضاء وهو األمر ا�ي 

ي يسعى اعترب�ه يف فريق األصا� واملعارصة تكريسا لتوجه sنفتا� ا�
كام نعترب أن . إليه املغرب يف جمال املال واألعامل وجلب sستrرات 

التزنيل السلمي لهذا املرشوع يقتيض مرافقته وتدعميه مبجموعة من 
اإلصالحات ، وخنص �wكر رضورة مراجعة وحتليل القوانني املتعلقة 

ملتعلقة wلبورصة ومؤسسة sئ¿ن، وكذا تعزيز لك مقتضيات القانونية ا
هذا فضال عىل تعزيز ثقافة . بشفافية املعامالت وضامن احلاكمة اجليدة

sستrر وإعادة sعتبار ملنظومتنا القضائية واإلدارية wعتبارهام الكفيلتني 
  .إلضفاء املصداقية والفعالية عىل املناخ sستrري التنافيس يف بالد� 

ديناميات كبرية يف جمال  أما يف ا@ال الرضائيب فقد لوحظ إطالق
اسـتخالص الرضائب سواء عن طرق توسـيع الوعاء الرضييب، أو عن 
طريق إعامل منطق التفتيش يف حا� الشك يف التقارير املرصح هبا ، لك 
هذه اإلجراءات تبدو منطقية وسلمية خاصة يف فرتة األزمات، ولكن نرغب 

يبة كعنوان للمواطنة يف خلق مصاحلة حقيقية مع امللزمني حبيث تصبح الرض 
وsخنراط يف األوراش واإلصالحات اليت تقوم هبا ا8و�، وهنا نسجل 
wسـتحسان اع¿د مرشوع ميثاق امللزم يف ا@ال الرضائيب ا�ي من شأنه 

  .أن يزيل الكثري من الغموض ا�ي يلف املساطر الرضيبية
املستشارون أما يف ما خيص قطاع اإلساكن والتعمري فقد أبدى السادة 

  :مج� من املالحظات ميكن رسدها عىل النحو اآليت
أن جل اإلع¿دات املرصدة للتسـيري هيمين علهيا قطاع اإلساكن  -

بإسـتثناء بعض التحويالت لفائدة الواكالت احلرضية وكذا ختصيص 
إع¿دات ضئي� لتعممي و3ئق التعمري يف حني تبقى الزÂدة احلاص� يف جحم 

  .تrر ال ترىق ملسـتوى متطلبات الربامج املسطرةمزيانية اإلس 
نسجل أيضا بعض التأخري يف وثرية إجناز مشاريع الوزارة وركود يف  -

قطاع السكن مبختلف أصنافه، اإلج¿عي، اإلقتصادي أو الفاخر، والغريب 
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يف األمر أن ذè مل ينعكس عىل مسـتوى إخنفاض األمثان وهنا يطرح 
ملفارقة الغريبة اليت ال تسـتجيب ملنطق السوق السؤال عن الرس يف هذه ا

  .وكذا إكراهات العرض والطلب 
 .غياب أي تصور bططات الهتيئة العمرانية @موعة من املدن املغربية -
إسـمترار مشلك النوار املفروض عىل الزبناء كرشط مسـبق  -

لالسـتفادة من املنتوج، وهنا يتضح لنا عدم توفر الوزارة عىل إسرتاتيجية 
احضة للقضاء عىل هذه اآلفة اليت ترض خبزينة ا8و� وتكوي جيوب و 

 .املواطنني عىل حد سواء
اسـمترار معض� أحياء الصفيح حبيث أصبحت هذه الظاهرة تعاين  -

مهنا مجمل املدن املغربية األمر ا�ي يعترب مؤرشا صارخا عىل مسـتوى الفقر 
املغريب نتيجة فشل والهشاشة sج¿عية ا�ين أحضيا ينخران ا@متع 

احلكومات املتعاقبة يف تدبري الشأن العام wملغرب طي� أكرث من نصف 
قرن، والواقع أنه إذا اكنت ظاهرة الهجرة القروية من األسـباب اليت أدت 
إىل نشوء دور الصفيح وانتشارها وذè عرب بروز أحياء ومدن صغرية 

قيقية wلعامل القروي باكملها يف كثري من املناطق ، فإن غياب تمنية ح 
وتضييق اخلناق ا�ي يتعرض À صغار الفالحني زÂدة عىل صعوبة 
األوضاع sج¿عية وsقتصادية وغياب بنيات حتتية من مرافق حصية 

اسـتفحال وتنايم هذه الظاهرة  إىلوثقافية لكها عوامل أدت بشلك مبارش 
  .اليت أصبحت تؤرق امجليع

جهزي، ونظرا ملا يعرفه هذا القطاع من أما خبصوص قطاع النقل والت 
فإننا ارتأينا . اختالالت واعطاب مزمنة وتسـييس ممهنج لتدخالت الوزارة

يف فريق األصا� واملعارصة التصويت ضد هذه املزيانية وهو األمر ا�ي 
معارضني  w :5ركته اللجنة يف تصويهتا الرمسي األول wلنتيجة اآلتية 

بل أن تتغري هذه النتيجة خلسة يف صبيحة اليوم وموافقني وممتنع واحد ق 
املوايل ويف ظروف غامضة ودون إخبار للسادة املستشارين وضدا عىل 

وهو األمر ا�ي يطرح أكرث من سؤال . النظام ا8اخيل @لس املستشارين
حول مدى رشعية هذا التصويت وwلتايل مدى رشعية املزيانية املرصدة 

  .2011القانون املايل لسـنة  لهذا القطاع برمس مرشوع
وختاما فقد اكنت مناقشة قطاع املاء والبيئة فرصة للسادة املستشارين 
للتأكيد من جديد عىل رضورة عقلنة اسـتغالل املياه نظرا حلجم اخلصاص 

تزايد الطلب عىل املاء واسـتزناف ذè أن . ا�ي أصبحت تعرفه هذه املادة
اطر انعاكسات التغريات املناخية لكها اbزو�ت اجلوفية wإلضافة إىل خم

عوامل تسـتدعي التدبري السلمي للقطاع هبدف احلفاظ عىل التواز�ت 
  .البيئية

 �من �ة أخرى فقد متت ا8عوة إىل رضورة إجياد حلول حقيقية وعاج
  . ملشلك التوحل ا�ي تعاين منه أغلب السدود املغربية

  :وعليه، مت اقرتاح احللول اآلتية

األمهية القصوى ملرشوع امليثاق الوطين للبيئة والتمنية  إيالء )1
 .املسـتدامة 

تفعيل دور ا@لس الوطين للبيئة وإرشاكه مشاركة فعا� يف اختاذ  )2
 .القرارت احلامسة يف جمال البيئة 

دراسة إماكنية sسـتفادة القصوى من املاحنني عىل مسـتوى  )3
 .التعاون ا8ويل خصوصا منه املتعدد األطراف 

رضورة مواكبة القطاع الويص للجامعات احلرضية والقروية يف جمال  )4
البييئ، خصوصا تدبري التطهري السائل والصلب سواء عىل املسـتوى التقين 
أو املايل أو عرب عقد أÂم دراسـية تكوينية لفائدة �نديس وأطر البÂâت 

يف  قصد تأهيلهم وإطالعهم عىل مسـتجدات جمال البيئة لتسهيل مأموريهتم
 . هذا ا@ال

تشجيع املقاوالت والوحدات الصناعية الغري امللوثة للبيئة وذè عرب  )5
 .متكيهنا من تسهيالت رضيبية وجبائية

مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة 
        ::::العدل والترشيع وحقوق اإلنسانالعدل والترشيع وحقوق اإلنسانالعدل والترشيع وحقوق اإلنسانالعدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  wمس هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم 

  السادة الوزراء احملرتمني
  احملرتمني  السـيدات والسادة املستشارين

يرشفين أن أتدخل wمس فريق األصا� واملعارصة ملناقشة املزيانيات 
الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، 

حنة ملناقشة معل احلكومة وأبدأ بقطاع العدل معتربا هذه املناسـبة فرصة سا
خبصوص هذا القطاع احليوي الهام وفق ما الزتمت به يف نطاق ترصحيها، 
وتنفيذا للتعل¨ت امللكية السامية يف هذا اإلطار واليت حدد من خاللها 
صاحب اجلال� احملاور األساسـية لإلصالح القضايئ ببعده ومفهومه اجلديد 

  .خدمة املواطن املمتثل يف إصالح القضاء وجع8 يف 
  السـيد الرئيس، 

وعيا منا يف فريق األصا� واملعارصة 8wور ا�ي يلعبه اجلهاز القضايئ 
يف توطيد أسس ا8ميقراطية وحتقيق األمن القضايئ وترسـيخ الثقة الالزمة 
لالستrر والهنوض wلتمنية، سننطلق يف مناقشتنا ملرشوع مزيانية العدل 

  :التالية من خالل تقدمي املالحظات
احلزي الكبري واملهم ا�ي خصصته خطاwت جال� امل� إلصالح  -

القضاء ، من خالل املفهوم اجلديد ا�ي حددته واملبادئ واألسس اليت 
بساطة ورسعة املساطر / القرب من املتقاضني : (وضعهتا واليت ترتكز عىل

ام بسـيادة sلزت / كفاءة وجترد القضاء / حداثة الهيلك / نزاهة األحاكم / 
 ) القانون وإحقاق احلقوق ورفع املظامل 
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ملحاحية مالمئة القضاء املغريب مع sتفاقيات واملعايري ا8ولية اليت  -
، حيث  1996صادق علهيا املغرب واليت كرسـهتا الوثيقة ا8سـتورية لسـنة 

جاء يف ديباجهتا أن اململكة املغربية تتشبث حبقوق اإلنسان كام هو متعارف 
 .عامليا 
اإلرادة القوية واإلجامع الواسع للك الفعاليات ا@متعية بفضل  -

أرسة القضاء، أحزاب سـياسـية، جممتع مدين ( التوجهيات امللكية السامية
(.... 

يف هذا اإلطار اخنرطنا كحزب األصا� واملعارصة يف هذا الورش الكبري 
من خالل مذكرة اإلصالح اليت تقدمنا هبا، واليت إىل حدود اآلن جنهل 
مصريها أسوة ببايق املذكرات اليت قدمهتا الفرق السـياسـية األخرى واملهنيني 

  .ومجعيات ا@متع املدين 
تقاضني ، كإحدى أمه املدخالت وف¨ يتعلق بتحقيق القرب من امل 

) جملس ا8و�( إلصالح القضاء، واسـتكامل البناء املؤسسايت القضايئ 
وعرصنة وحتديث اإلدارة القضائية ومواكبة متطلبات اجلهوية يف شقها 

 .القضايئ، نسجل بأسف أن مزيانية sستrر تظل دون التطلعات املرجوة
  السـيد الرئيس، 

ارتاكز مزيانية وزارة العدل عىل احملددات نتسائل كذè حول مدى 
  األساسـية اليت يقوم علهيا مفهوم اإلصالح ؟

  : وتمتثل هذه احملددات يف
 .إصالح املنظومة املؤسساتية -
 .إصالح املنظومة القانونية -
 .إصالح املنظومة من الزاوية اإلسرتاتيجية -
 .تدبري املوارد البرشية -
 .اإلنسان إصالح السـياسة اجلنائية وقضاÂ حقوق -

أما خبصوص إصالح املنظومة القانونية ، فإننا يف فريق األصا� 
واملعارصة، نشدد يف مطلبنا السـيايس إلصالح منظومة العدا� ببالد� عىل 
رضورة sرتقاء wلقضاء إىل مسـتوى السلطة ، مسـتق� عن السلطة 

ل السلطة الترشيعية والتنفيذية ، وجيب عىل امجليع احرتام ومراعاة اسـتقال
القضائية ، مع جترمي تدخل السلطة اإلدارية يف جمرى العدا� وتشديد 

 Àت اجلنائية يف حق لك إخالل أو مساس حبرمة القضاء واسـتقالwالعقو.  
يف هذا الصدد نتوقف عىل إحدى أسوأ صور منظومة العدا� ببالد� ، 

جل التلكؤ ويتعلق األمر بتنفيذ األحاكم الفضائية ، هبذه املناسـبة نس
احلاصل يف عدم خروج القانون املتعلق بتنفيذ األحاكم يف موا�ة اإلدارة 
إىل الوجود ، wإلضافة إىل عدم جلوء اإلدارة إىل تدابري واقعية عىل غرار 
بعض ا8ول اليت معلت عل خلق آليات قانونية جتعل األحاكم تنفيذ ملزما، 

افظ القاهرة wلسجن لعدم تنفيذه مثال إدانة حم( السـ¨ يف ا@ال اإلداري ، 
  ).حلمك قضايئ يف املادة sنتخابية 

وهذا ما تؤكده املؤرشات الرمقية ملزيانية التسـيري ، والسـ¨ يف الفقرة 
العارشة يالحظ أن تنفيذ األحاكم القضائية يف املغرب ، الزال يراوح ماكنه، 

، wملقارنة مع % 2إذ أن التقديرات املقررة يف السـنة املقب� لن تتعدى 
السـنة احلالية ، ومما يثار يف هذه املسأ� أن تنفيذ األحاكم يف ا@ال 

وهو ما يدفعنا إىل التشكيك  %50اإلداري لن يرق حسب توقعمك إىل 
يف النسب اليت تلجؤون إلهيا ، وهو جلوء فضفاض وبعيد عن الواقع 

  .امللموس 
ق مبسايرة احملامك يف نفس السـياق نالحظ غياب أية مؤرشات تتعل

ملتطلبات رسعة الولوج والبث يف األحاكم ، ا�ي من خالÀ ميكنمك قياس 
أداء العمل القضايئ وتشخيص اختالالته، حىت يساعدمك ذè يف خلق 

  .تصور واحض ملداخل اإلصالح 
نتساءل خبصوص إصالح املنظومة من الزاوية اإلسرتاتيجية، عن 

ح القضاء، ما يه حمدداته، أهدافه، إسرتاتيجية وزارة العدل يف إصال
وسائ8، تلكفته وعوائقه ؟ لك ذè من خالل مرشوع مندمج وقابل 

  .للتطبيق، ويسـتجيب لتطلعات الشعب املغريب وقابل للحياة
  السـيد الرئيس ،

  اف ـل يف تزنيل توصيات هيئة اإلنصـر احلاصـنذكر احلكومة أن التأخ
بالد� من خالل بعض التقارير اليت تصور واملصاحلة بدأ ينعكس سلبا عىل 

الوضع عىل أنه ارتداد عن توصيات الهيئة وا@هودات اجلبارة اليت قامت هبا 
  .البالد منذ هناية مثانينات القرن املايض 

إن حمدودية اإلصالحات اليت تربزها مجمل النصوص اليت هيئهتا وزارة 
يسمح wلتفاؤل أمام إرادة  العدل ، وما يعرتي هذا القطاع من اختالالت ال

  .احلكومة املتدبدبة يف موا�ة مشالك القطاع
  السـيد الرئيس، 

سنناقش مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة حتديث القطاعات العامة 
انطالقا من وعينا يف فريق األصا� واملعارصة بأمهية هذا القطاع ا�ي 

عة من السـياسات ترشفون عليه ، وارتباطه wألوراش اإلصالحية @مو 
العمومية كت� املتعلقة بتخليق احلياة العامة وحماربة الرشوة والهيئة املركزية 
للوقاية من الرشوة، وت� املتعلقة wحلاكمة اجليدة والسـياسة املتبعة يف 
إطار حتسني عالقة اإلدارة wملرتفق، وعىل وجه اخلصوص حتسني 

، وتعزيز ماكنة اللغة العربية sسـتقبال وجودة اخلدمات وتبسـيط املساطر 
  .مضن النظام اإلداري ببالد� 

إن إصالح اإلدارة يأيت يف مقدمة اإلصالحات واألوراش الكربى 
لكونه يشلك مفتاح جلب sستrرات الوطنية واألجنبية، ومفتاح حتقيق 
التمنية والشفافية وتكريس املواطنة، وانطالقا من هذا املفهوم اإلصال� 

  :رشوع مزيانية هذا القطاع من خالل إبداء املالحظات التاليةسنناقش م 
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إن حمدودية املزيانية املالية املرصدة لوزارة حتديث القطاعات العامة  •
تفيد بأن احلكومة غري مبالية جبسامة وأمهية  2011برمس السـنة املالية 

إصالح اإلدارة وا�ي قد تكون À أولوية عىل بعض املشاريع sقتصادية 
  .ألخرى ا

إن ترسـيخ احلاكمة العمومية وحتديث اإلدارة وختليقها يبقى رشطا  •
رضورÂ لضامن أساس متني للتمنية املسـتدامة، إال أن هذا الهدف يبقى 
بعيد املنال حبمك احلصي� املتواضعة للحكومة خالل املرح� املاضية من 

فساد، وعدم واليهتا اليت شاهبا قصور يف ختليق احلياة العامة وماكحفة ال 
قدرهتا عىل مراجعة شام� لنظام الوظيفة العمومية وحتقيق التحديث 

 .والالمتركز اإلداريني
wلرجوع إىل الترصحي احلكويم، جنده ينص عىل إعداد بر�مج خاميس 

حملاربة الفساد، غري أن الوزارة فاجئتنا اليوم برب�مج ) 2012 – 2007(
مت sشـتغال عليه يف إطار ) 2012 – 2010(جديد وخمطط قصري املدى 

جلنة وزارية يغيب عهنا الربملان وا@متع املدين الرشيك األسايس يف مقاربة 
الرب�مج، يف الوقت ا�ي اكن يتطلب فيه األمر فتح نقاش معويم حول 
ختليق احلياة العامة يشارك فيه امجليع، وجع8 أولوية جممتعية يتعني تعبئة 

مر ا�ي يدفعنا إىل احلمك wفتقاد احلكومة ملقاربة األ. الرأي العام ألجلها
  إسرتاتيجية مندجمة ومشرتكة يف معاجلة ورش ختليق احلياة العامة وحماربة 

  .الرشوة
ف¨ يتعلق wلوقاية من الرشوة، نتوقف عند اإلكراهات اليت تعرتض 

يهتا الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، اليت يتساءل الرأي العام حول حمدود
وعدم حتقيق sنتظارات املرجوة مهنا، بسبب غياب دمع مادي ومعنوي 
من طرف احلكومة اليت الزالت تتلكأ وتتباطأ يف تفعيلها وتوفري رشوط 
معلها، مما جيعلنا نشكك يف إرادة احلكومة وعدم قدرهتا امليض قدما يف 

هاجسا  ورش التخليق وحتجمي مواطن الفساد wعتبارها ال تشلك أولوية أو
  .8ى احلكومة 

فبعد مرور سـنتني عىل تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة 
الزالت العديد من الصعوwت واإلكراهات تعرتضها، ويه مرتبطة أساسا 

كنا نمتىن أن تناط لها �مة ماكحفة الرشوة . wلصفة والصالحيات اbو� لها
  .بدل sقتصار عىل الوقاية 

طرة املصادقة عىل القانون ا8اخيل تعرف تعرثا كذè الزالت مس
إن افتقار الهيئة لالسـتقاللية، وعدم توفرها عىل . بسبب رفض الوزير األول

الصالحيات الكفي� لتنفيذ قراراهتا، جيعل توصياهتا تفتقد للبعد اإللزايم ، 
وهو ما يؤدي إىل عدم sسـتجابة لطلبات sستشارة اليت تو�ها إىل 

تفعل  دارات، فهـي تصادق عىل قرارات، لكن هذه القرارات الخمتلف اإل
  .ألهنا تنتظر موافقة احلكومة علهيا وأجرأهتا، وهنا يمكن مشلك sسـتقاللية

�ا فإننا ندعو إىل إعادة النظر يف املرسوم احملدث للهيئة يف اجتاه ضامن 
ة منه، اسـتقالليهتا، وجعلها هيئة حتقق مطلب ماكحفة الفساد وليس الوقاي

حىت يتالمئ مع املادة السادسة من اتفاقية ماكحفة الفساد ومتديد صالحيات 
الهيئة واختصاصاهتا، األمر ا�ي سيسهل �ا�ا يف تنسـيق اجلهود املبذو� 
يف هذا sجتاه ويف جتميع املعلومات، ينضاف إىل ذè، ضعف املزيانية 

ماكحفة الرشوة ، ونفاجئ  اbصصة للهيئة اليت تظل غري اكفية لالشـتغال عىل
من  %5بإحقام الهيئة يف سـياسة التقشف حيث طالها ختفيض نسـبة 

  .املزيانية
  السـيد الرئيس،

الزالت تنتظر احلكومة الكثري من ا@هودات لتأكيد إرادهتا يف ماكحفة 
من قانون الوظيفة  18الرشوة وحتجمي مواطن الفساد، ونتوقف عند املادة 

تتعارض مع احلق يف الوصول إىل املعلومات ا�ي wت العمومية ، اليت 
اليوم إحدى املؤرشات األساسـية للشفافية ، ينبغي التنصيص بوضوح عىل 
مدلول الرس املهين ، كذè حامية املبلغني عن الفساد أصبح رضورة قانونية 

.  

ف¨ خيص عالقة اإلدارة wملرتفق ومبدأ تقريب اإلدارة من املواطنني  •
أن هذه العالقة الزالت تشوهبا تعقيدات سواء عىل مسـتوى ، نسجل ب

اسـتقبال املواطنني أو عىل مسـتوى تبسـيط املساطر اإلدارية ، وذè أن 
نسب عديدة من املواطنني يصعب علهيم الولوج إىل اخلدمات اإلدارية 
بسبب تعقيد املساطر اإلدارية يف ظل األمية اليت الزالت متفشـية يف 

اط ويف ظل حمدودية �ود حتسني عالقة اإلدارة wملرتفق، العديد من األوس
  .األمر ا�ي حيول دون اسـتفادة املواطنني من خدمات اإلدارة

نعتقد جازمني بأنه ال ميكن حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن وحتقيق 
مبدأ تقريب اإلدارة من املواطنني دون إقرار الالتركزي اإلداري ا�ي الزال 

w لنظر إىل األشواط الهامة واملتقدمة اليت قطعها نظام الالمركزية متخلفا
ا�ي سارت فيه بالد� خبطى متقدمة ويه بصدد تطبيق اجلهوية املوسعة ، 
ارتباطا بذè نذكرمك السـيد الوزير احملرتم wلتوجهيات امللكية السامية يف هذا 

ول الالمتركز اإلطار ودعوة جال� امل� للحكومة إىل وضع ميثاق وطين ح
 .اإلداري

ويف هذا الصدد نتساءل عن األسـباب الاكمنة وراء عدم إرشاك 
الربملان والهيئات السـياسـية عند إعداد مرشوع امليثاق الوطين حول 

 الالمتركز اإلداري ؟
  .وهنا نسجل مرة أخرى غياب املقاربة التشاركية 8ى احلكومة

إننا يف فريق األصا� واملعارصة نسـتغرب كون خطاب احلكومة  •
يشري إىل اع¿د اخلطب امللكية مكرجع للمزيانية العامة ، وحنن ال نلمس أثرا 
كام سلفنا ا�كر لعدد من القرارت الهامة اليت حفلت هبا اخلطب امللكية نذكر 

: لسـيد الوزير مهنا عىل سبيل املثال ما يتعلق wلقطاع ا�ي ترشفون عليه ا
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ا8عوة إىل ختليق احلياة العامة والشفافية ، وا8عوة إىل حتقيق إدارة فعا� 
  ونزهية والتركزي إداري واحض املعامل ، فأين حنن من هذا املبتغى؟ 

  السـيد الرئيس،
مرشوع مزيانية وزارة حتديث القطاعات العامة او wألحرى مرشوع 

 يراع البعد sج¿عي ا�ي يسـهتدف مبجم8 مل 2011القانون املايل لسـنة 
رفع مسـتوى وثرية األجور حىت تواكب وتساير مسـتوى املعيشة، علام بأن 
مشلك األجور طاملا اسـتقطب اه¿م الرأي العام الوطين ليس فقط الن 
األجور ال تتفق مع ارتفاع مسـتوى املعيشة وتاكليفها املزتايدة وتزايد وثري 

خطريا يمتثل يف الفوارق الشاسعة بني احلد األدىن األسعار، ولكن الن حيفا 
واحلدود القصوى اليت الهناية لتصاعدها، األمر ا�ي أدى إىل اتساع الهوة 
بني الفئات sج¿عية لنجد أن املاليني يعيشون عىل الكفاف واملئات 
يعيشون بأجور خيالية وبتعويضات وماكفآت وعطاءات غري دسـتورية، يف 

ملغاربة يف احلقوق والواجبات، وعدم معاجلة هذه اإلشاكلية مساواة مجيع ا
البد أن يؤدي ح¿ إىل إفراز جممتع غري عادل تشوبه sضطراwت 
sج¿عية والنفسـية بني املواطنني وإذاكء روح احلقد والكراهية يف خمتلف 
املرافق العمومية، وهذه الظاهرة تشلك إحدى العوامل الرئيسـية لتفيش 

  .لرشوة والفساد واإلهامل والالمباالة داخل اإلدارةمظاهر ا
كام نسجل تقاعس احلكومة يف تعزيز ماكنة اللغة العربية ضدا عىل     

  .sلزتام الرصحي ا�ي أخذته عىل نفسها
  السـيد الرئيس،

وختاما، نشري بأن هذا القطاع وعىل الرمغ من حيويته wلنسـبة 
يبقى قطاعا يطاÀ النسـيان يف لالقتصاد أو اخلدمات املقدمة للمواطن، 

نطاق تنفيذ الربامج احلكومية، ويتضح ذè من خالل الوعود اليت تبقى 
عالقة، سواء ت� الواردة يف الترصحي احلكويم أو القوانني املالية املتوالية 

  : نذكر مهنا عىل سبيل املثال

•  Àمصري ا8ليل املرجعي للوظائف والكفاءات، إذ نتساءل عن مآ
 توظيفه، وهل هناك آلية لتحيينه وتفعي8 وتتبع تطوره؟ وكيفية

غياب عنرص الكفاءة يف التوظيف والرتيق، وهنا نتساءل عن كيفية  •
تدبري ملف التوظيف وعن معايري sسـتحقاق لولوج الوظائف وعن 

 الشفافية يف هذا ا@ال ؟
  السـيد الرئيس، 

ويف ما خيص مزيانية وزارة العالقات مع الربملان فإننا يف فريق األصا� 
واملعارصة سنناقش معل هذا القطاع انطالقا من مضامني اخلطاب املليك 
مبناسـبة افتتاح دورة أكتوبر لهذه السـنة، وا�ي يعترب آلية وأداة ميكن 

ق حقيقية sع¿د علهيا لتطوير العمل الربملاين كام يعترب خارطة طري
لإلصالح ا�ي جيب أن ينكب عليه امجليع برملا� وحكومة يف اجتاه تصحيح 
مسار العمل الربملاين، سواء املتعلق منه wجلانب الرقايب والترشيعي، أو عىل 

مسـتوى ا8بلوماسـية الربملانية وكذا مسأ� اإلعالم، والتمنية السـياسـية 
        .ببالد�

sسـتعدادات اليت قامت هبا ويف هذا السـياق فإننا نتساءل عن 
احلكومة لتفعيل مضامني اخلطاب املليك السالف ا�كر يف اجلانب املتعلق 
بإصالح جمليس الربملان ؟ وهل هناك من تنسـيق بني وزارتمك وجمليس 
الربملان يف اجتاه جعل أفاكر اإلصالح مبلورة عىل شلك قوانني تنظميية 

        وداخلية ؟
فإننا نسجل بأسف معيق ظاهرة الغياب غري وارتباطا مبوضوع الرقابة ، 

املربر للسادة الوزراء يف اجللسة العامة اbصصة لألسـئ� الشفوية وندعو 
السـيد الوزير امللكف wلعالقات مع الربملان إىل حتمل مسؤوليته والوقوف 

        .عىل هذه الظاهرة بصفته منسقا بني احلكومة واملؤسسة الترشيعية
ام اآلجال ا8سـتورية القانونية لإلجابة عن األسـئ� كام ننبه إىل عدم احرت 

الكتابية من طرف احلكومة وجتاهلها يف بعض األحيان عن تقدمي أجوبة 
        .عهنا

ونشري كذè إىل بعض اإلشاكليات اليت تعيق العمل الترشيعي وحتول 
دون اطالع املؤسسة الترشيعية wملهام املوكو� لها دسـتورÂ عىل قدم 

ا@لسني، خصوصا عىل مسـتوى إحا� القوانني، إذ ال وجود  املساواة بني
ملقتضيات دسـتورية جترب احلكومة عىل إحا� القوانني وجوw عىل أحد 

  ايل ا�ي حتي8 ـروع القانون املـال مشـا عىل سبيل املثـا@لسني، ونذكر هن
        .سـنوÂ احلكومة عىل جملس النواب

  السـيد الرئيس،
علق wلترشيع، نسجل عدم انفتاح احلكومة wلشلك وارتباطا wجلانب املت

املطلوب وsجيايب عىل التعديالت اليت تقدم عىل النصوص الترشيعية 
wلرمغ من أمهيهتا ، wإلضافة إىل إحالهتا ملشاريع قوانني يف وقت ضيق وعدم 
احرتا�ا لرشوط الصياغة السلمية ، حبيث ال يتسـىن للربملان مدارسـهتا 

        .يف مما ينعكس سلبا عىل جودة الترشيع wلشلك الاك

نسجل ضعف اسـتجابة احلكومة عىل مسـتوى مقرتحات القوانني  •
  .وطلبات اج¿ع اللجان وطلبات القيام wملهام sسـتطالعية

عىل مسـتوى ا8بلوماسـية الربملانية نسجل بعض sختالالت مهنا  •
ة أخرى، غياب التنسـيق بني جمليس الربملان من �ة، واحلكومة من �

وهو األمر ا�ي يظهر جليا عند حضور املؤمترات والندوات wخلارج ، وهو 
 .ما ينعكس سلبا عىل صورة الربملان املغريب wخلارج 

نتساءل مرة أخرى عن حصي� املغادرة الطوعية ؟ هل األثر املايل  •
يف  ا�ي توخته مازال مسـمترا ؟ ماذا اكنت انعاكساته عىل اإلدارة خصوصا

 التعلمي والصحة والقضاء؟

 نتساءل عن كيفية مصاحبة الوظيفة العمومية لورش اجلهوية؟ •
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 السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
مما الشك فيه يعترب قطاع األمانة العامة للحكومة ، من أمه القطاعات 

املهام اليت يقوم هبا واملمتث� يف التنسـيق بني خمتلف احلكومية wلنظر لطبيعة 
القطاعات الوزارية يف حتضري مشاريع النصوص الترشيعية والتنظميية، وتتبع 
مسار لك مرشوع نص قانوين مع التحقق من عدم تعارضه مع النصوص 
الترشيعية املعمول هبا، وwلتايل فإننا يف فريق األصا� واملعارصة وان اكنت 

ا مالحظات حول بعض النقائص اليت تعرتي معل األمانة العامة 8ين
للحكومة، فإننا نعتربها مبثابة احملرك الرئييس واحلقيقي للعمل الترشيعي 
للحكومة حبيث تعمل عىل مواكبة مشاريع النصوص منذ مراحل إعدادها إىل 

  .حني صدورها كقوانني يف اجلريدة الرمسية
النصوص القانونية ندعو إىل رضورة ذè ويف إطار الرفع من جودة 

مواكبة املوقع sلكرتوين لألمانة العامة للحكومة للك التعديالت اجلزئية 
اليت تمتم أو تعدل بعض النصوص الترشيعية من أجل متكني الباحثني 

�  .وا8ارسني وكذا معوم املواطنني من sطالع عىل قوانني حمينة اكم
ضعهتا األمانة العامة للحكومة عىل موقعها كام نسجل ونمثن اخلدمة اليت و 

sلكرتوين واملمتث� يف وضع مسودات ملشاريع قوانني إلبداء الرأي حولها ، 
تقدمي املالحظات وsقرتاحات، وإذا اكن طلب رأي العموم من املواطنني 
املهمتني w@ال القانوين ذو أمهية wلغة، فان عدد املسودات املتوفرة عىل 

قليل جدا، �ا وجب نرش لك مسودات املشاريع bتلف القطاعات املوقع 
احلكومية عىل املوقع sلكرتوين حىت تتحقق بشلك أوسع الغاية املرجوة من 

  .هذه اخلدمة
نسجل كذè النقص احلاصل يف اسـتفادة الترشيع القانوين من 
sجهتادات القضائية، رمغ كوهنا تقدم خدمة هامة عىل مسـتوى إنتاج 

اعد قانونية جديدة، �ا ندعو إىل رضورة استrر هذه sجهتادات خدمة قو 
  .للرتسانة القانونية ببالد�

نتساءل عن األسـباب الاكمنة وراء تأخر األمانة العامة للحكومة يف 
إصدار املراسـمي التطبيقية لقوانني تعترب جد هامة مثل قانون اإلطار محلاية 

ي هيم إحداث معهد لتكوين احملامني مضن البيئة، واملرسوم التطبيقي ا�
  القانون املنظم ملهنة احملاماة ؟

كام نتساءل كذè عن دور األمانة العامة يف إشاعة الثقافة القانونية، 
وتعممي املعلومة، وهل هناك تنسـيق مع خمتلف املؤسسات والقطاعات 

  .األخرى يف تفعيل هذا الورش
  السـيد الرئيس،

بية العامة إلدارة السجون فإن الوقت قد حان ف¨ خيص قطاع املندو 
لبالد� أمام واقع السجون املغربية ا�ي يرصخ wلقساوة واآلالم، أن تعيد 
النظر يف سـياسـهتا السجنية وتعمل عىل تكريس وإشاعة مبادئ حقوق 

اإلنسان من خالل sخنراط يف مجموعة من اإلصالحات اليت تتطلب 
نقاذه من أجل السجون واسرتدادها لوظيفهتا sسـتعجال إلنقاذ ما ميكن إ

  .املنوطة هبا 
إن املأساة اإلنسانية اليت تتخبط فهيا السجون املغربية ليس قضاءا 
وقدرا، وليس wب املسـتعصيات اليت يصعب حلها، ما دام أهنا معروفة 
ومعلومة وإن اكن جزء كبري مهنا مرتبط wلسـياسة السجنية اليت جيب أن 

قاربة األمنية، وsرتباك يف احرتام بعض sتفاقيات تتخلص من امل
والربوتوكوالت، وخاصة sتفاقية األممية اليت صادق علهيا املغرب سـنة 

1993.  
ونتساءل يف هذا الصدد، حول رفض املغرب التصديق عىل الربوتوكول 

�  .sختياري التفاقية األمم املتحدة ضد التعذيب وسوء املعام
صا� واملعارصة، نعترب أن اسـمترار تدهور واقع السجون إننا يف فريق األ

واملمتثل يف sكتظاظ وسوء التغذية والتعذيب واbدرات والرشوة 
واألمراض والتحرش اجلنيس وsنتحار هو ومصة عار عىل جبني املغرب 

  .ا�ي قطع أشواطا كبرية عىل درب إشاعة حقوق اإلنسان
ية يتطلب إضافة إىل جمهودات ومبا أن ورش تأهيل املؤسسة السجن 

مادية وإماكنيات برشية مكونة ومتخصصة يف ا@الني البيداغوz والنفيس، 
نسجل يف فريق األصا� واملعارصة النقص ا�ي عرفته مزيانية التسـيري لهذه 
السـنة املالية، مما يتعارض مع جحم املسؤولية امللقاة عىل عاتق املندوبية 

  .العامة
  السـيد الرئيس،

هذه بعض املالحظات اليت ارتأينا املسامهة هبا يف فريق األصا� 
واملعارصة يف إطار مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل مضن اختصاص 

  .جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان
  والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة     مداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يف
        ::::الفالحة والشؤون sقتصاديةالفالحة والشؤون sقتصاديةالفالحة والشؤون sقتصاديةالفالحة والشؤون sقتصادية

  wمس هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس، 

  والسادة الوزراء، السـيدات
  السـيدات والسادة املستشارون،

يف إطار مناقشة  يرشفين أن أتناول اللكمة wمس فريق األصا� واملعارصة
ة اليت تدخل يف اختصاص جلنة الفالحة والشؤون املزيانيات الفرعي

sقتصادية، ويه مناسـبة لعرض و�ة نظر فريقنا ف¨ يتعلق بتقيمي معل 
احلكومة يف هذه القطاعات وكذا تصور� ملدى فعالية الربامج 
وsسرتاتيجيات املعمتدة للتخفيف من املشالك واملعوقات اليت تعاين مهنا 

  .اإلسرتاتيجيةهذه القطاعات احليوية و 
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ا�ي يعترب اللبنة األساسـية لالقتصاد الوطين  فبالنسـبة للقطاع الفالفبالنسـبة للقطاع الفالفبالنسـبة للقطاع الفالفبالنسـبة للقطاع الفال����
wلنظر حلجم مسامهته يف الناجت ا8اخيل اخلام وإنعاش الشغل ويف تمنية 
العامل القروي، وارتباطا wلتخوفات اليت عرب� عهنا خبصوص تنـزيل خمطط 

، فإننا 2010قشة مزيانية سـنة املغرب األخرض عىل أرض الواقع مبناسـبة منا
الزلنا نعرب عن هذه التخوفات كذè خالل مرشوع القانون املايل لسـنة 

عىل اعتبار اسـمترار نفس اإلكراهات واملشالك، فاملومس الفال�  2011
احلايل الزال يعيش نفس املشالك املتكررة، واليت تصادف انطالق لك 

واألمسدة وارتفاع أمثنهتا أو ضعف  مومس فال� سواء ف¨ يتعلق بق� البذور
التأطري املقدم للفالحني، ا�ين أصبحت معا�هتم هذه السـنة مضاعفة بفعل 
األرضار اليت خلفهتا الفيضا�ت اليت رضبت معظم مناطق اململكة وخلفت 

 –خسائر كبرية يف املزروعات بشـىت أنواعها وأصنافها ويف البنية الهيدرو 
  .فالحية

م من احنراف خمطط املغرب األخرض عن األهداف كام نتخوف اليو 
اإلسرتاتيجية املرتبطة به، واملمتث� يف تمنية القطاع الفال� يف مشوليته 
والعامل القروي من خالل البحث فقط عن املشاريع ذات املردودية املالية 
وsقتصادية العالية، حبيث مل نقف من خالل عرض السـيد الوزير عىل أية 

اريع ذات البعد التضامين اليت مت إعطاء انطالقهتا يف السـنة حصي� للمش
  .املنرصمة

  
  السـيد الرئيس، 

انطالقا من وعينا يف فريق األصا� واملعارصة بأمهية خمطط املغرب 
األخرض، ا�ي نعتربه خمططا طموحا من شأن تنـزي8 بطريقة حصيحة 

لها أحد احملراكت وسلمية أن يسامه يف تطوير وحتديث الفالحة الوطنية وجع 
األساسـية لتمنية وتأهيل sقتصاد الوطين، فإننا نثري انتباه احلكومة إىل 
بعض اإلشاكليات اليت الزالت تعرتض تطبيق هذا اbطط، واليت جيب 
عىل احلكومة أن جتد احللول املالمئة لها يف أقرب وقت ممكن بعيدا عن 

ريها للشأن العام خالل منطق التسويف وال¿طل والتباطؤ ا�ي طبع تدب
  .املدة اليت مضت من واليهتا

  :ومن بني هذه املشالك نورد 
 . اسـمترار املشلك املرتبط wلرتكيبة العقارية وتشتهتا - 1
 .غياب اإلطار القانوين ا�ي عىل أساسه تمت معلية جتميع األرايض - 2
ضعف مفهوم احلاكمة اجليدة 8ى احلكومة خبصوص هذا القطاع  - 3

الرشوع يف الشطر الثالث من معلية الرشاكة دون تقيمي الشطرين حبيث مت 
األول والثاين من أجل معرفة مسـتوى اإلجناز مقارنة مع sلزتامات 

 .املسطرة
ارتباك احلكومة خبصوص تعبئة الوعاء العقاري الالزم إلجناز  - 4

 . املشاريع املسطرة يف إطار خمطط املغرب األخرض

السوق الوطنية wألمسدة wلمكيات sرتباك احلاصل يف تزويد  - 5
 .الاكفية وsرتفاع املسجل يف أمثنهتا

الضعف املسجل يف معل احلكومة خبصوص رضورة حتسني  - 6
 . تسويق املنتجات الفالحية

عدم تركزي احلكومة عىل الزراعات اليت ال تسـهت� مكيات كبرية  - 7
للك �ة من �ات من املاء، واليت تتالءم مع طبيعة املناخ والرتبة wلنسـبة 

 .اململكة
اإلشاكليات املرتبطة بتحويل املياه من املناطق اليت تسجل فائضا   - 8

 .يف هذه املادة احليوية إىل املناطق اليت تسجل خصاصا يف مواردها املائية
بطء احلكومة يف جتهزي ساف� عدد من السدود من أجل تدارك   - 9

 .ساحات ا@هزةالفارق املسجل بني املساحات القاب� للسقي وامل 
ضعف sه¿م wلبحث العلمي الفال� ا�ي يعترب احملرك  -10

األسايس لتطوير اإلنتاج الفال� وحماربة األمراض احليوانية والنباتية اليت 
 .تؤثر سلبا عىل املردودية واجلودة

مشلك المتويل، حبيث ظلت املؤسسات املالية بعيدة بشلك أو  -11
عدهتم عىل sسـتفادة من المتويل بآخر عن مصاحبة الفالحني ومسا

 . املناسب ملشاريعهم sستrرية
، فرمغ مسامهته الفعا� يف حتقيق قمية أما wلنسـبة لقطاع الصيد البحريأما wلنسـبة لقطاع الصيد البحريأما wلنسـبة لقطاع الصيد البحريأما wلنسـبة لقطاع الصيد البحري

مضافة لالقتصاد الوطين حيث يسامه بشلك كبري يف الناجت ا8اخيل اخلام 
ا ويف تشغيل عدد كبري من اليد العام�، فإننا نالحظ مع ذè أن هذ

القطاع الزال يعاين من مجموعة من املشالك واملعوقات تقتيض رضورة تأهي8 
  .من أجل sسـتجابة ملتطلبات املسـهت� الوطين وزبناء املغرب يف اخلارج

ويف هذا اإلطار، نرى رضورة حتديث وجتديد األسطول البحري 
وتأهيل آليات اإلنتاج وتوسـيع شـبكة التوزيع والتسويق وكذا تطوير 

ناعات التحويلية املرتبطة wلقطاع وحتسني مسـتوى عيش الصيادين الص 
وظروف معلهم، مع األخذ بعني sعتبار احملافظة عىل الرثوات السمكية 
الوطنية من خالل احرتام فرتات الراحة البيولوجية، وحماربة الصيد غري 

  .املرشوع، ووضع تشخيص مسـمتر حلا� اbزون السميك
  السـيد الرئيس، 

أحد القطاعات اليت أوالها صاحب  قطاع الصناعة والتجارةقطاع الصناعة والتجارةقطاع الصناعة والتجارةقطاع الصناعة والتجارة يشلك
اجلال� أمهية كربى، كام حيض wه¿م wلغ يف الترصحي احلكويم ا�ي 

  . الزتمت من خالÀ احلكومة جبعل املغرب قاعدة لالستrر والتصدير
فاملغرب حبمك موقعه sسرتاتيجي، إذا ما أحسن استrر هذا املعطى 

نه أن يصبح قاعدة لالستrر والتصدير، كفي� wسـتقبال احليوي، ميك 
  . رؤوس األموال اخلارجية وwلتايل تطوير القدرة اإلنتاجية والتصديرية لبالد�

إال أنه ميكننا القول منذ البداية، رمغ اإلرادة امللكية الواحضة وsلزتام 
فيذ الرصحي والواحض يف الترصحي احلكويم، نالحظ بطء عىل مسـتوى تن 
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الربامج وغياب ترسانة قانونية قوية متكن من جتاوز sختالالت واملشالك 
  . اليت يعرفها هذا القطاع

ويف هذا اإلطار، أريد أن أشري إىل بعض املشالك واملعيقات اليت 
  : الزالت تواجه هذا القطاع

 . مشلك القطاع غري املهيلك .1
 . إشاكلية الباعة املتجولني يف املدن .2
ويل، فاملقاوالت الوطنية تعاين من صعوwت كبرية يف إشاكلية المت .3

 . هذا ا@ال خصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة
معا�ة جتار القرب ا�ين أصبحوا يعيشون بني مطرقة املساحات  .4

 . التجارية الكربى وسـندان الباعة املتجولني
 .املشالك اليت تعرفها أسواق امجل� واألسواق األسـبوعية  .5
ح املعايري املعمتدة يف دمع بعض املشاريع من طرف عدم وضو  .6
 .ا8و�
sنعاكسات السلبية لغزو املنتوجات والسلع األجنبية ألسواقنا  .7

 .ا8اخلية عىل املنتوجات الوطنية
املشالك اليت تعرفها بعض بنيات sسـتقبال الصناعية، كتدهور  .8

دون توفري الظروف املالمئة الشـتغال  التجهزيات مما يشلك عائقا حيول
 .املقاوالت

إشاكلية حتول بعض املناطق الصناعية إىل مناطق سكنية يف بعض  .9
 .املدن

املشالك اليت يعاين مهنا مناخ sستrر، كإشاكلية القضاء  .10
، احتل املغرب )Doing Business( 2010واإلدارة، حفسب تقرير 

األعامل، فلك املؤرشات املتعلقة خبلق ف¨ يتعلق مبناخ  128املرتبة 
املقاوالت تعرف تأخرا كبريا، وذè يف احلصول عىل رخص البناء وحتويل 

 .إخل... امللكية وأداء الرضائب
  السـيد الرئيس، 

إن املشالك اليت الزال يعرفها هذا القطاع رمغ ا@هودات اليت تبذلها 
ع وثرية معلها لتجاوز هذه الوزارة الوصية، جتعلنا ندعو احلكومة إىل ترسي

  : املشالك، وندعوها كذè إىل 
رضورة ضامن توزيع معقلن لالستrر، وذè عن طريق إجناز  .1

فضاءات صناعية موزعة عرب الرتاب الوطين السـتقبال الوحدات الصناعية، 
تضمن للمستمثرين التجهزيات األساسـية من ماء وكهرwء ومواصالت 

سـتعم�، وكذè خدمات عن قرب تساعدمه عىل ووحدات ملعاجلة املياه امل 
 .كسب رها�ت التنافسـية

رضورة إرشاك غرف التجارة والصناعة واخلدمات يف بلورة مشاريع  .2
املناطق الصناعية، ورضورة تعزيز دور هذه الغرف والرفع من مسـتواها 
والهنوض بدورها وحتسني أداهئا وجعلها رافعة حقيقية لالستrر املنتج، 

خالل تعزيز مواردها املالية اليت مل تعد تكفي لمتويل املشاريع  وذè من

sستrرية، بل أصبح خيصص اجلزء األكرب مهنا فقط ألداء رواتب 
 . املوظفني واحلاجبات املرتبطة wلتسـيري

رضورة تطوير ومواكبة القطاع الصناعي ببالد� ملوا�ة اإلكراهات  .3
واتفاقيات التبادل احلر املربمة مع مجموعة اليت يفرضها حترير التجارة العاملية 

 . من ا8ول األوروبية واألمريكية والعربية
العمل عىل حتسني ظروف sستrر من خالل اختاذ التدابري  .4

الهادفة إىل تبسـيط املساطر اإلدارية وتفعيل اإلصالح اإلداري وإصالح 
ل الصعوwت القضاء، وتطوير ثقافة الفعالية وجودة اخلدمات من أجل تدلي

 . أمام تدفق sستrرات األجنبية
حتديث النسـيج الصناعي، وتركزي sه¿م عىل الصناعات  .5

األساسـية وصناعات املواد التجهزيية ملا لها من أمهية يف النسـيج الصناعي، 
خاصة وأن sستrر العمومية يف بالد� يعمتد بشلك كبري عىل اسـترياد سلع 

 . ىل تعميق العجز التجاريالتجهزي وهو ما يؤدي إ
إعادة هيلكة النسـيج التجاري الوطين من خالل حتديث املناطق  .6

التجارية وحتسني مساè التوزيع مع sه¿م wلتجار الصغار، والعمل عىل 
 .إجياد احللول املالمة للمشالك اليت يعانون مهنا

رضورة تقيمي حصي� ميثاق sستrر، وذè من أجل الوقوف   .7
 . الهفوات والسلبيات اليت شابته والعمل عىل جتاوزها مسـتقبالعىل 

فإننا نذكر wلزتام احلكومة من خالل  أما wلنسـبة لقطاع الطاقة واملعادنأما wلنسـبة لقطاع الطاقة واملعادنأما wلنسـبة لقطاع الطاقة واملعادنأما wلنسـبة لقطاع الطاقة واملعادن
الترصحي احلكويم بضامن الزتود wلطاقة وتنويع أشاكلها ومواردها ، وتعممي 

  .الولوج الهيا بأقل لكفة ، وتعزيز النجاعة يف التدبري الطايق 
  :ويف هذا اإلطار 8ينا مجموعة من املالحظات نوردها كام ييل 

 .% 95أن بالد� الزالت تعاين من تبعية عالية للخارج تبلغ  -
رمغ إشادتنا برب�مج الكهربة القروية ا�ي حقق نتاجئ جد �مة، فإننا  -

 .مع ذè نسجل عدم تغطية بعض املناطق اجلبلية ذات التضاريس الوعرة
يكتوي هبا املواطنون يف أمثان الطاقة وخصوصـا  الزÂدة اليت -

الكهرwء، واليت يتقامس فهيا املسؤولية لك من املنتج واملوزع، وعوامل 
أخرى كبعد نقط األداء، وق� األعوان والتقنيني مما يؤخر تسجيل 

 .sسـهتالك شهرÂ ويؤدي wلتايل إىل ارتفاع فاتورة األداء 
 .الكهرwيئ يف العديد من املناطقsنقطاعات املتكررة للتيار  -
wلنسـبة للنجاعة الطاقية، رمغ ا@هودات اليت بذلهتا احلكومة يف هذا  -

ا@ال، إال أنه الزالت هناك بعض املشالك تفرض مضاعفة اجلهود لتحسني 
 .األداء خصوصا يف ظل الطلب املزتايد عىل الطاقة

  السـيد الرئيس،
ىل بلورة خمطط وطين هيدف إىل لقد الزتمت احلكومة كذw èلعمل ع

 % 4رفع نسـبة مسامهة الطاقات املتجددة يف املزيان الطايق الوطين من 
، ويف هذا الصدد نسجل مع اكمل األسف 2012يف أفق  %10حاليا اىل 

ميغاواط من طاقة  1440بطء أداء احلكومة اليت الزتمت بتحقيق هدف 
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األجل أو األفق يراد متديده لكن نالحظ أن هذا  2012الرÂح حبلول عام 
  . 2020إىل 

نمثن توجه بالد� حنو تنويع املصادر الطاقية wع¿د wقة طاقية متنوعة  -

 .مبا يف ذè اع¿د الطاقات املتجددة والطاقة النووية
نالحظ أن عددا من الترشيعات املتعلقة wلطاقات املتجددة، ال تزال  -

 .09-  16و 09- 13انون رمق تنتظر صدور املراسـمي التنفيذية اكلق
من أجل تأمني تزويد السوق الوطنية wملواد النفطية، البد من  -

مضاعفة اجلهود ف¨ خيص تطوير البنيات التحتية النفطية، وحتديث وتأهيل 
منشآت التكوين، وتقوية طاقات sسـتقبال والتخزين، وحتسني جودة 

 .املواد النفطية من أجل احملافظة عىل البيئة 
ورة تطوير قدرات اإلنتاج والتقيمي املعدين هبدف الرفع من اإلنتاج رض  -

 .وحتسني التنافسـية 
 .تطوير البحث والتنقيب املعدين -
 . وضع برامج لتمنية املنامج الصغرى -
 .تقوية الرتوجي املعدين وتعزيز التفتيش wملنامج -
- Âخلرائط اجليولوجية واجليوفزيw ئية إمتام تغطية مجموع الرتاب الوطين

 .والبيوكمييائية
َسانَة القانونية املنظمة لقطاع املعادن، وضعف ا8مع  - ْ إشاكلية ِقَدِم الرت¥

  . املوجه لالستrر يف هذا امليدان
  السـيد الرئيس،

يف  قطاع السـياحةقطاع السـياحةقطاع السـياحةقطاع السـياحةتشلك هذه السـنة حمطة �مة لتقيمي حصي� إجنازات 
املغرب خاللها واليت راهن  2001اليت انطلقت يف يناير  2010إطار رؤية 

  . عىل الوصول إىل عرشة ماليني ساحئ
وبغض النظر عن األزمة  2010ويف هذا الصدد وحنن يف هناية سـنة 

هل قامت احلكومة بلك ما يلزم من أجل حتقيق : املالية وتداعياهتا نتساءل
هذا الهدف؟ وهل مت اع¿د سـياسة �جعة جلعل املنتوج السـيا� الوطين 

مت إعطاء sه¿م الاكيف لتطوير خمتلف املهن أكرث تنافسـية؟ هل 
السـياحية؟ وهل مت القيام wلتدابري الالزمة لتطوير قطاع النقل السـيا� 
خاصة النقل اجلوي؟ وما ا�ي مت القيام به من أجل تسويق أحسن 
للمنتوج السـيا�؟ وهل مت تطوير التكوين ليساير متطلبات سوق الشغل 

  ث ا�ي يعرفه القطاع؟ وليسـتجيب للتطور والتحدي
إن الهنوض wلسـياحة الوطنية يقتيض هنج سـياسة سـياحية تأخذ بعني 
sعتبار الرفع من القدرة التنافسـية للسـياحة املغربية من خالل صياغة 
منتوج سـيا� يتسم مبزاÂ تفضيلية وجبودة عالية ولكفة تنافسـية وحبرفية 

  . أكرب يف آليات وأدوات التدبري
الوصول إىل األهداف املرجوة يتطلب القيام بسـياسة تسويقية أيضا 

احرتافية وبآليات لتحسني صورة املغرب خارجيا والتعريف به عرب واكالت 
  اد ـا إلرشـاركة فهيـة واملشـات العامليـة امللتقيـاألسفار والسـياحة، وإقام

  . املتوافدين عىل هذه امللتقيات إىل املغرب ومعامله السـياحية
وارتباطا بتنويع املنتوج السـيا� نالحظ متركز ا@هودات عىل املنتوج 
الشاطيئ عىل حساب منتوجات أخرى لها أمهيهتا وخنص �wكر هنا 
السـياحة اجلبلية والسـياحة القروية وسـياحة الواحات والسـياحة البيئية 
واإليكولوجية والسـياحة الثقافية wلنظر إىل أن هناك العديد من السـياح 
اليوم يفضلون هذه األنواع من املنتوجات السـياحية، �è يتعني sه¿م 
هباته األنواع يف خمتلف sستrرات السـياحية وذè يف أفق تنويع املنتوج 

  .السـيا� مكدخل أسايس للهنوض wلقطاع
  السـيد الرئيس،

لقد مت تقدمي اخلطوط العريضة السرتاتيجية تمنية القطاع السـيا� 
بني يدي صاحب اجلال� مبراكش واليت اعتربت خارطة " 2020رؤية "

طريق إلحداث قفزة نوعية يف السـياحة املغربية يف العرشية القادمة، لكن 
هل أخذت احلكومة بعني sعتبار يف هت¨ هذه sسرتاتيجية نقط 

خاصة ضعف  2010الضعف والعراقيل واملشالك اليت وا�هتا رؤية 
 وحمدودية دور املندوبيات السـياحية يف الرتوجي تنافسـية املنتوج الوطين

لعروض سـياحية متجددة، وضعف التكوين وعدم الوصول إىل األهداف 
املسطرة wلنسـبة للمحطات السـياحية اجلديدة، وعدم خلق نوع من التوازن 
عىل مسـتوى لك اجلهات اململكة، وكذا عدم التناسق بني السـياسات 

  .لسـياحة القطاعية املتدخ� يف قطاع ا
أمهية  قطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةوارتباطا wلقطاع السـيا�، يكتيس 

خاصة ، ويشلك جتسـيدا إبداعيا ملوروث بالد� الثقايف، إال أن sه¿م 
به، واعتباره قطاعا اقتصادÂ وحمراك تمنوw Âمتياز مل يمت sنتباه إليه إال يف 

قات املاضية والبحث عن السـنوات األخرية يف حماو� السـتدراك اإلخفا
  . احللول وsسرتاتيجيات املمكنة من أجل تأهي8 

ويف هذا السـياق، عىل الرمغ من اختاذ احلكومة @موعة من التدابري 
لتأهيل هذا القطاع من خالل تبنهيا لبعض اbططات والربامج مثل بر�مج 

من مشالك  للصناعة التقليدية، فإن هذا القطاع الزال يعاين" 2015رؤية "
ومعيقات هتدده يف وجوده وكينونته، فواقعه اليوم ينذر wالهنيار التام لعدد 
من احلرف وموهتا، ألن أغلهبا أصبحت عاجزة عن مواكبة ديناميكية 
sقتصاد ا8ويل املعومل، وعاجزة عن منافسة التدفق الهائل للمنتجات 

  . الصناعية األجنبية وخاصة مهنا املنتجات الصينية
  : تتجىل هذه املشالك واملعيقات يفو 
 .همينة الصورة sج¿عية المنطية للصناعة التقليدية  .1
sفتقار الواحض ملعطيات دقيقة حول املؤرشات sقتصادية للقطاع  .2

 .ودروه احلقيقي يف النسـيج sقتصادي الوطين
sع¿د يف معليات التسويق عىل النشاط السـيا� ا�ي خيضع  .3

فية sقتصادية العاملية، إضافة إىل ضعف السوق ا8اخلية لتقلبات الظر 
 ر اكفة ـوازن عبـوالطلب احمليل وعدم توفر مراكز تسويقية موزعة بشلك مت
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 . �ات اململكة
ضعف املنافذ التسويقية اخلارجية وعدم فعالية أساليب الرتوجي   .4

zاخلار . 
يتنافس الصناع املنافسة احلادة بني املنتجني لنفس الصنف، حيث  .5

واحلرفيون عىل تقليد منتجات وتصاممي بعضهم البعض بسبب عدم قدرة 
 احلكومة عىل حامية حقوق امللكية الفكرية يف هذا القطاع،

إشاكلية ضعف املوارد البرشية وحمدودية نظام التكوين رمغ املبادرة  .6
اكش، ويه اليت قامت هبا احلكومة بإنشاء املعهد العايل للصناعة التقليدية مبر 

 . جتربة جيب العمل عىل تعمميها
ضعف اه¿م املؤسسات البنكية بمتويل مشاريع الصناعات احلرفية  .7

التقليدية يف غياب ضام�ت مادية و قانونية وتنظميية، والنسب املرتفعة 
للفوائد اليت تثقل اكهل الصناع واحلرفيني، ويف هذا اإلطار نسجل ضعف 

 . احبة املقاوالت العام� يف القطاعمعل احلكومة ف¨ يتعلق مبص
جهرة الصناع واحلرفيني من هذا القطاع إىل جماالت معل أخرى  .8

 .ذات مردودية أكرب، وهو ما ينذر wنقراض بعض احلرف
ندرة املواد األولية، وهو ما يؤدي إىل اسـتعامل مواد غري أصلية  .9

 . تؤثر بشلك سليب عىل جودة املنتوج وتنقص من قميته
 . ضعف اسـتفادة الصناع واحلرفيني من التغطية الصحية .10
ظاهرة تشغيل واسـتغالل األطفال يف هذا القطاع، اليت تيسء  .11

للقطاع ولسمعة بالد�، وقبل ذè لكه تشلك انهتااك صارخا حلقوق الطفل 
 . اليت تكفلها املواثيق ا8ولية و القوانني الوطنية

  السـيد الرئيس، 
شالك اليت حتدثنا عهنا، تفرض عىل احلكومة إن لك هذه املعوقات وامل 

8wرجة األوىل ، وwلطبع بتظافر �ود لك الفاعلني، تفرض رضورة العمل 
بوثرية أرسع عىل تأهيل هذا القطاع وفق اسرتاتيجيات معلية واحضة تضمن 

  .جع8 عنرصا أساسـيا يف حتقيق التمنية sقتصادية وsج¿عية يف بالد�
  السـيد الرئيس،

يف ظل املتغريات اليت يعرفها العامل اليوم، ويف ظل األزمة العاملية اليت 
، فإن احلكومة مدعوة اليوم وأكرث  اجلالية املغربية wخلارجاجلالية املغربية wخلارجاجلالية املغربية wخلارجاجلالية املغربية wخلارجألقت بظاللها عىل 

 Âمن أي وقت مىض إىل مضاعفة اجلهود لتطوير آليات معرفة قضا
يف بâان املهجر وتطورات اجلالية املغربية من خالل التواصل املبارش معها 

واإلنصات إىل مشالكها، كام ينبغي التأكيد أيضا عىل رضورة عدم sه¿م 
فقط wجلالية املوجودة بأوروw وأمرياك بل يتوجب عىل احلكومة إيالء عناية 

  . خاصة للجالية املقمية يف إفريقيا وا8ول العربية وwيق بâان العامل
دول sسـتقبال اختاذ إجراءات  أيضا يتعني عىل احلكومة وبتعاون مع

ملوا�ة موجات العداء لألجانب والعنرصية اليت يعاين مهنا أفراد اجلالية 
  . املغربية يف بعض ا8ول

  ا أمهية كربى يف هذا ا@ال، ويه املرتبطة ـرى أن لهـرى نـأ� أخـمس

 wلرب�مج sسـتعجايل املتعلق wلهنوض بتعلمي اللغة العربية وترسـيخ قمي
الهوية املغربية ألطفال املغاربة املقميني wخلارج، نتساءل عن النتاجئ اليت مت 

  حتقيقها يف هذا الباب؟
كام تسـتوقفنا أيضا مجموعة من األسـئ� الكربى املرتبطة جبعل هذه الفئة 
أكرث مسامهة يف التمنية sقتصادية وsج¿عية وخدمة القضاÂ املصريية 

  . ا وملا ميكن أن تقدمه من إسهامات يف هذا ا@اللبالد� wلنظر ملوقعه
أمل حين الوقت بعد الستrر الطاقات : ويف هذا الصدد، نسائل احلكومة

واملؤهالت اليت يزخر هبا أفراد جاليتنا ملوا�ة لك التحراكت اليت يقوم هبا 
خصوم وحدتنا الرتابية خاصة بأوروw من خالل توظيف مجموعة من 

نابر اإلعالمية لرتوجي ومه sنفصال، يف الوقت ا�ي متت� فيه امجلعيات وامل 
بالد� لك املقومات والوسائل لتشكيل جهبة منيعة لصد لك التحراكت 
املناوئة واملعادية للقضاÂ العليا للوطن، خاصة يف ظل تعبري أفراد جاليتنا 

ينقصهم هو  wخلارج عن اسـتعدادمه ا8امئ للقيام هبذا ا8ور الهام، إال أن ما
  . التأطري والتوجيه، وهذا هو ما ينبغي عىل احلكومة القيام به

فإننا يف فريق األصا� واملعارصة  لقطاع التجارة اخلارجيةلقطاع التجارة اخلارجيةلقطاع التجارة اخلارجيةلقطاع التجارة اخلارجيةأما wلنسـبة 
نعترب أن ما حتقق يف جمال تمنية الصادرات وتنويع العالقات التجارية ا8ولية، 

تجارة اخلارجية ، وتسهيل وفتح أسواق جديدة ، ومراجعة اإلطار القانوين لل 
املبادالت التجارية وتأهيل اإلطار املؤسسايت ، لك ما تتحقق حلد اآلن 
يبقى غري اكف رمغ ا@هودات اليت بذلهتا احلكومة wلنظر إىل جحم 

  .sنتظارات وجحم التحدÂت اليت يوا�ها هذا القطاع
 وهنا، امسحوا يل أن أشري إىل بعض اإلشاكليات اليت سامهت  

يف ترسـيخ sختالالت البنيوية اليت حالت دون بلوغ األهداف املسطرة 
  : من قبل احلكومة، واليت ميكن إجاملها يف 

تداعيات األزمة املالية العاملية عىل sقتصاد املغريب يف شقه  - 1
 . اخلارz وانعاكس ذè عىل املزيان التجاري 

قمية wخلارج ، يف ظل تراجع عائدات حتويالت اجلالية املغربية امل  - 2

جلأ املغرب من أجل تغطية حاجياته من واردات السلع واخلدمات إىل 
sستrرات اخلارجية واىل ا8ين اخلارz ، وهو األمر ا�ي جيعلنا ندق 
�قوس اخلطر ونتساءل عن مدى قدرة احلكومة عىل حل هذه اإلشاكلية 

ت بالد� مبجهودات دون السقوط يف خف ارتفاع املديونية اخلارجية اليت قام
 –جبارة من أجل ختفيضها ، وwلتايل حماو� احلفاظ عىل التواز�ت املاكرو 

 .اقتصادية 
خبصوص السـياسة املتبعة يف جمال إنعاش الصادرات تركزت  - 3

تدخالت احلكومة حول حماو� إعادة الروح لهذه السـياسة من خالل 
ينامية جديدة لقاف� مبادرات جديدة كقاف� التصدير wخلارج ، وإعطاء د

التصدير 8wاخل ، ورصد اإلماكنيات املالية �è ، حبيث تضاعفت 
املزيانية إىل ما يقارب عرش مرات بفضل ا8مع ا�ي خصصته احلكومة 
لقطاع الصادرات كقطاع حيوي واسرتاتيجي ، لكن مع اكمل األسف أثر 
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وهو األمر هذا ا8مع اكن ضعيفا عىل مسـتوى أرقام تطور الصادرات ، 
ا�ي يدفعنا إىل التساؤل عن أسـباب هذا التأثري الضعيف للك اإلماكنيات 

 .املهمة اليت مت رصدها لتشجيع الصادرات 
خبصوص sتفاقيات التجارية وخاصة مهنا ت� املتعلقة wلتبادل  - 4

احلر ، فاملغرب مل يسـتطع أن يطور صادراته جتاه البâان اليت تربطنا معهام 
رية تفضيلية ، بيS عرفت الواردات اليت حتىض بعالقة تفضيلية عالقات جتا

تطورا �ام ، وهو ما أدى اىل تفامق تدهور املزيان التجاري مع هذه البâان، 
وهنا ينتصب سؤال عريض حول التدابري اليت ستتخذها احلكومة من أجل 

 تقومي هذا sختالل؟
ق بتبسـيط املساطر خبصوص الرب�مج ا�ي تبنته احلكومة ف¨ يتعل - 5

وتطوير آليات تدبري التجارة اخلارجية، وا�ي مت التوافق عليه من قبل مجيع 
املتدخلني، يف إطار ا@لس الوطين للتجارة اخلارجية، هذا املرشوع املهيلك 
اكن من شأنه أن ميكن الوزارة من تتبع لكفة املساطر التجارية والعمل عىل 

حتقيقه حلد اآلن ال يرىق إىل آمال وطموحات عقلنهتا wسـمترار، لكن ما مت 
 .املهنيني، وبعيد لك البعد عن املسامهة يف تأهيل هذا القطاع وعرصنته

وف¨ يتعلق بإعادة هيلكة املؤسسات التابعة للوزارة، نالحظ أن 
sع¿دات اbصصة للمجلس الوطين للتجارة اخلارجية قد مت تقليصها من 

مليون درمه ، وهنا نتساءل هل سـميكن هذا كام  1.7درمه إىل  مليون 2.7
مل تمت حلد اآلن إعادة هيلكة املركز املغريب إلنعاش الصادرات وال مكتب 
التسويق والتصدير، هذا األخري ا�ي مت حتوي8 إىل رشكة مسامهة دون 
إخضاعه لالفتحاص كام طالبنا بذè إwن عرض مرشوع القانون املتعلق به 

 أنظار الربملان، وهو معل اعترب�ه يف فريق األصا� واملعارصة غري عىل
مسؤول من طرف احلكومة نظرا لالختالالت واملشالك اليت يتخبط فهيا 

عىل األقل إجراء  –يف إطار احلاكمة اجليدة  –هذا املكتب واليت تتطلب 
افتحاص بشأنه من أجل حتديد املسؤوليات والوقوف عىل األسـباب اليت 

  .وصلته إىل شفري اإلفالس قبل حتوي8 إىل رشكة مسامهةأ
  السـيد الرئيس، 

جبعل البيئة حمورا "لقد الزتمت احلكومة من خالل الترصحي احلكويم 
رئيسـيا يف انشغاالت التمنية sج¿عية وsقتصادية وحمراك جديدا يف جمال 

ظة عىل ، مع ما يعنينه ذè من رضورة احملاف"اإلبداع وخلق فرص الشغل
  . وضامن التوازن اإليكولوz ا@ال الغابويا@ال الغابويا@ال الغابويا@ال الغابوي

لكننا نالحظ مع اكمل األسف أن هذه األهداف الزالت بعيدة املنال، 
  : نظرا حلجم املشالك اليت الزال يعاين مهنا هذا القطاع واليت ميكن إجاملها يف

التدهور ا�ي أصبح يعيشه ا@ال الغابوي بسبب التغريات املناخية  -
عوامل اإلنسانية النابعة من الترصفات اليت يقوم هبا مرLدو الغابة وبفعل ال

 . مضن أنشطهتم الفالحية والرعوية والرتفهيية
ضعف مراقبة حصة الغاwت واملاكحفة البيولوجية لألمراض اbتلفة  -

 . اليت تصيهبا 

إشاكلية حطب التدفئة، واليت تعترب إحدى أمه عوامل تراجع ا@ال  -
 . الغابوي وتدهور النظم البيئية الطبيعية

ظاهرة احلرائق اليت تشلك أكرب خطر هيدد ا@االت الغابوي، واليت  -
حريقا، نتيجة  390بلغ معدلها السـنوي خالل العرش سـنوات األخرية 

وك اإلنسان ا�ي يتسبب يف عوامل �جتة يف غالب األحيان عن سل
 .اندالعها سواء عن طريق اإلهامل أو السهو أو بشلك متعمد

 . القنص اجلائر واسـتنـزاف الوحيش -
إشاكلية زحف الرمال اليت تعترب ظاهرة خطرية �جتة عن تدهور  -

البيئة بفعل تراجع الغطاء النبايت وقساوة الظروف املناخية، وكذا الضغط 
 . الطبيعية املزتايد عىل املوارد

 . ظاهرة ختريب وهنب الرثوات الغابوية سواء النباتية أو احليوانية -
 .التدمري املتواصل للمجال الغابوي بفعل زحف العمران -
اbاطر اليت تهتدد جشرة األراكن بفعل عوامل متعددة تنذر wند3ر  -

 .هذه الشجرة و انقراضها
ق األصا� ونظرا للك هذه املشالك والصعوwت، فإننا يف فري -

  : واملعارصة ندعو احلكومة إىل رضورة
تكثيف امحلالت التحسيسـية من أجل تعريف الناشـئة بأمهية الغابة  -

 .وإدراج مفاهمي الرتبية البيئية واملقررات ا8راسـية
إبرام اتفاقيات وعقد رشااكت مع امجلاعات احمللية ومجعيات ا@متع  -

 .إخل... الغابوي املدين وغريهام، wلتشجري وتوسـيع الغطاء 
التنسـيق مع اكفة القطاعات احلكومية املعنية ف¨ يتعلق بتوفري  -

التجهزيات والوسائل الرضورية الكفي� wحلد من اندالع حرائق الغاwت 
 . سواء ف¨ يتعلق مبجال الوقاية أو بعمليات ماكحفة احلرائق

اري هبا فرض مراقبة حازمة عىل ا@ال الغابوي، وتطبيق القوانني اجل -
العمل بشلك صارم عىل لك اbربني والناهبني للرثوات الغابوية بلك 

 . أشاكلها
توعية الساكنة ا@اورة للغابة وحتسيسها بأمهية امل� الغابوي واألمن  -

 èسـتغالل املفرط للغابة، وذs البييئ، مع تقدمي البدائل واحللول للتاليف
ساكنة اليت تعاين من من خالل حتسني ظروف ومسـتوى عيش هذه ال 

الفقر والهشاشة، وإطالق مشاريع مدرة لâخل تغنهيا عن الغابة اليت تشلك 
  . wلنسـبة للبعض املصدر الوحيد لâخل

  السـيد الرئيس،
أود أن أثري بعض املالحظات والتساؤالت  wلنسـبة لقطاع التشغيلwلنسـبة لقطاع التشغيلwلنسـبة لقطاع التشغيلwلنسـبة لقطاع التشغيل

  : العامة
إن حتقيق النجاح يف هذا القطاع ال ميكن الوصول إليه wملبادرات  .1

اإلرادية فقط، بل هو رهني بتصور مشويل مندمج، تنتج عنه مقاربة 
اقتصادية وسـياسـية واج¿عية واحضة املعامل، ويف إطار من التنسـيق احملمك 

 . والفعال بني اكفة املتدخلني يف هذا القطاع
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املعارصة أن بعض األرقام واإلحصائيات نعترب يف فريق األصا� و  .2
املعلنة ال تعرب عن احلقيقة وال تعكس الواقع، ومكثال عىل ذè نسـبة البطا� 

فهذه النسـبة اسـتنبطت من إحصائيات تمت عىل  %9.0اليت مت حتديدها يف 
أساس عينة حمدودة جدا، كام يمت استبعاد فئات عريضة من العامل 

الفال� من نسـبة العاطلني عن العمل، بل يمت املومسيني خاصة يف النشاط 
احتساب أبناء الفالحني وزوجاهتم يف خانة املساعدون العائليون، ويمت 
اعتبارمه wلتايل غري عاطلني عن العمل، ويه مغالطة كبرية جتعل األرقام 

 .املقدمة غري ذات مصداقية كبرية
ل، كرب�مج النجاح احملدود للربامج احلكومية يف جمال إنعاش الشغ .3

ا�ي " مقاوليت"، بل فشل بعضها كرب�مج "تأهيل"وبر�مج " إدماج"
عرف مشالك حقيقية عىل مسـتوÂت متعددة، فتداعيات هذا الرب�مج 
أدت wلعديد من الشـباب ا�ين وضعوا ثقهتم يف احلكومة إىل الباب 
املسدود، ووجدوا أنفسهم أمام ضغط ا8يون ومتابعات األبناك وتفرج 

كومة عىل معا�هتم، مما أدى wلعديد مهنم إىل اإلفالس، لك هذه احل
هل قامت احلكومة بتقيمي هذه الربامج؟ أمل حين : اإلخفاقات جتعلنا نتساءل

الوقت بعد للتفكري يف بلورة جيل جديد من الربامج تسـتطيع أن جتيب عن 
 متطلبات املرح� وتساير مسـتوى التحدÂت اجلديدة؟ 

أجنزته احلكومة خبصوص تناول إشاكلية البطا� ضعف حصي� ما  .4
من زاوية تكييف مناجه التعلمي والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، حبيث 
الزالت املناجه والتخصصات املعمتدة يف املنظومة التعلميية الوطنية مسـمترة 
يف إنتاج وإعادة إنتاج أفواج جديدة من العاطلني، wسـتثناء التكوين املهين 

صبح يضطلع بدور �م، وفتح ا@ال أمام فئات عريضة من الشـباب ا�ي أ
 . لالسـتفادة مما يقدمه من تكوينات تتناسب ومتطلبات سوق الشغل

إال أننا نثري sنتباه إىل املشالك املتعددة اليت أصبح يعاين مهنا التكوين 
املهين اليوم، واملتجلية أساسا يف sكتظاظ ا�ي أصبح يؤثر سلبا عىل 
املردودية واجلودة، ويف ختيل بعض املؤسسات عن األعامل التطبيقية ويف 

  .إخل... اخلصاص احلاصل يف املوارد البرشية 
تلكؤ احلكومة يف إعداد مرشوع قانون التعويض عن فقدان  .5
 .الشغل
مصري إصالح أنظمة التقاعد املهددة wإلفالس، وهترب احلكومة  .6

لق wألسـباب احلقيقية اليت أدت إىل من اجلواب عن السؤال اجلوهري املتع
تدهور وضعية بعض صناديق التقاعد، وملاذا مل يمت إجراء افتحاص للوقوف 

 .عىل ماكمن اخللل واألسـباب احلقيقية اليت أدت إىل إفالسها
الوضع الغامض ا�ي آل إليه ملف إدارة صناديق العمل  .7

 . ومسـتخدمهيا
 . اخلادمات يف البيوتمل يمت حلد اآلن إعداد مرشوع قانون حول  .8
غياب أي مؤرش من جانب احلكومة حول الرشوع يف وضع  .9

 . القانون التنظميي لإلرضاب

ومن �ة أخرى، جاء يف الترصحي احلكويم أن خلق مناصب شغل 
جديدة يعد هدفا رئيسـيا للحكومة اليت ستبذل لك اجلهود لفتح أبواب 

ربة، وجاء الزتام واحض األمل أمام الشـباب وتوفري حياة كرمية للك املغا
فرصة شغل إضافية سـنوÂ حىت تنخفض  250.000ورصحي بإحداث 

  .2012يف أفق سـنة  %7نسـبة البطا� عىل املسـتوى الوطين إىل 
وهنا نتساءل، هل اسـتطاعت احلكومة الوفاء هبذه sلزتامات؟ 

  . اجلواب بطبيعة احلال سـيكون wلنفي
ملعارصة نطالب احلكومة برضورة وبصفة عامة، حنن يف فريق األصا� وا

الوفاء wاللزتامات اليت قطعهتا عىل نفسها، وبرضورة بذلها للمزيد من 
ا@هودات من أجل موا�ة معض� البطا�، وتعبئة لك اإلماكنيات ومجيع 
الفرقاء والرشاكء sقتصاديني وsج¿عيني إن عىل املسـتوى الوطين أو 

د احللول املالمئة والربامج الواقعية والفعا� اجلهوي أو احمليل من أجل إجيا
  . ملوا�ة هذه املعض� sج¿عية املزمنة

نريد أفعاال تتحقق عىل أرض الواقع، تعيد األمل فعال للشـباب وتوفر 
  حياة كرمية للك املغاربة، وال نريد خطاwت وبرامج هالمية هتدف إىل التلميع 

  . السـيايس فقط
  السـيد الرئيس،

رتنا لهاته املالحظات مل يكن الغرض مهنا التيئيس أو التقليل من إن إ3
أمهية ما تقوم به احلكومة يف هاته القطاعات، لكن من موقعنا مكعارضة بناءة 
ومسؤو� فإننا ننبه إىل أن الوترية اليت تنفد هبا احلكومة األوراش الكربى 

انتظارات املواطنني اليت اخنرطت فهيا بالد� تبقى وثرية بطيئة ال ترىق إىل 
  .وطموحاهتم

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::مداخالت الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادليةمداخالت الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادليةمداخالت الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادليةمداخالت الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادلية

مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة مداخ� الفريق يف مناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة 
  :التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةالتعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةالتعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةالتعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عية

  السـيد الرئيس احملرتم،
  ،الوزراءالسادة 

  ،السادة املستشارين
يرشفين أن أتدخل wمس الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادلية ملناقشة     

  .يف إطار جلنة التعلمي والشؤون sج¿عية 2011القانون املايل لسـنة 
انطالقا من العروض اليت ترشف السـيدات والسادة الوزراء بتقدميها 

ى واألفاكر حول هذه القطاعات واليت اكنت فرصة للحوار ولتبادل الرؤ
الهامة، اسـتقرأ� مدى اه¿م احلكومة ملواكبة متطلبات الشعب املغريب 
وsسـتجابة لطموحاته طبقا للتوجهيات امللكية السامية جلال� امل� محمد 

  .السادس نرصه هللا
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لعل من دواعي الفخر و sعزتاز أن يتوىل أمر الشـباب الرÂيض يف 
يؤمن إميا� راخسا بأمهية الرÂضة يف حياة األمة ودورها  البالد م� شاب

الفعال يف خدمة الوطن و التعريف به يف خمتلف احملافل العاملية،وwلتايل 
فالشأن الرÂيض يشلك حمورا �ام وحساسا يف اختيارات حكومة جال� 

رشية امل� وخمططاهتا وبراجمها، فأي استrر أجنع من sستrر يف التمنية الب 
اليت أبدعها جاللته؟ جتسـيدا ألرىق معاين حقوق اإلنسان عىل اعتبار أن 

  .الرÂضة تشلك مدرسة شام� للحياة
مل تعد الرÂضة السـيد الرئيس يف عهد جال� امل� جمرد ممارسة 
ومشاركة يف التظاهرات الوطنية و ا8ولية بل حتولت إىل أوراش ومشاريع 

عاشا وحمورا رئيس يف السـياسة sقتصادية، تمنوية كبرية وأصبحت واقعا م
لن ننىس أن السـنتني األخريتني اكنتا من أسوا السـنوات اليت مرت عىل 
الرÂضة املغربية بتوايل اإلخفاقات ،وإن بدا بصيص من األمل مؤخرا، 
فنحن عىل يقني أن القميني عىل هذا القطاع قد متكنوا من حتديد ماكمن 

�بتقويته ،بتواصل دامئ مع الرأي العام الوطين  الضعف و اآلليات الكفي
ا�ي من واجبه علينا أن نطلعه عىل لك املسـتجدات و املشاريع و 
الرشااكت بلك رصاحة وشفافية وان ال جنعل مهنا شأ� مقدسا يعلمه 

  .القليلون وجيه8 الكثريون
ال شك أن اللقاء السـنوي هو فرصة يلتقي فهيا السادة املستشارون 

الشـباب و الرÂضة لتدارس وبسط األسـئ� الكربى اليت يطرحا  بوزارة
الرأي العام الوطين، فانطالقا من العرض التقدميي، نلمس ا@هودات اليت 
بدلهتا وزارة الشـباب و الرÂضة واضعة يف حسـباهنا التوجهيات امللكية 
السامية،بذلت جمهودات كبرية مشلت العناية wلقطاع الرÂيض وجمال 

يع فيه و إدخال تعديالت عىل برامج إعداد الرÂضيني ووضع الترش 
إسرتاتيجية للهنوض wلرÂضة ذات املسـتوى العايل وتوسـيع قاعدة املامرسني 
من خالل خلق تصور جديد لألندية الرÂضية wلعمل عىل تأهيل 

  .التنظ¨ت الرÂضية sحرتافية ودمقرطة الهيئات امللكفة wلتسـيري
لفريق اإلسـتقاليل برضورة اإله¿م wلوضعية sج¿عية كام نؤكد يف ا

للرÂضيني املغاربة ا�ين يشلكون ا�اكرة الرÂضة الوطنية وتأهيل من مه يف 
  .املامرسة اليوم ليكون خري سفراء لبالد� خالل التظاهرات ا8ولية

علينا مجيعا، السـيد الرئيس، أن نتكتل لنعيد للرÂضة املغربية أجمادها 
خلا8ة فتوجهيات جال� امل� دامئة وعزمية احلكومة متوفرة وال ينقصنا إال ا

حتديد األهداف،هذه األهداف اليت وجد� احلكومة مؤمنة هبا وبسـياسة 
  . احلوار لتفعيلها

  السـيد الرئيس احملرتم
جيب علينا التأكيد أن الرتبية يه من أمه الرها�ت اليت يعرفها جممتع اليوم 

ذه املقاربة ال ميكن للمنظومة التعلميية وحدها أن حتتكر نومن خالل ه
الرتبية،فوجدت قبل sسـتقالل مؤسسات للتنشـئة sج¿عية، مؤسسات 
غري إلزامية، اكن وال زال عىل رأسها قطاع التخيمي، هذا القطاع ا�ي عرف 

منذ اسـتقالل املغرب قفزة نوعية بفضل تضافر ا8و� وامجلعيات املهمتة 
التخيمي اليت اكنت حبق مدرسة لتكوين األجيال،ونسجل بلك ثقة  مبجال

  :األولوية اليت حيظى هبا هذا القطاع يف اإله¿م احلكويم، خاصة 

  الرفع من عدد املسـتفيدين من الرب�مج التخيميي؛ - 

 الرفع من عدد األطر املكونة يف هذا ا@ال؛ - 

 علهيا سلفا؛عقد رشااكت هتم حتقيق األهداف املسطرة و املتوافق  - 

 .العمل عىل جتديد البنية التحتية لفضاءات التخيمي - 
إال أننا نطمح، السـيد الرئيس، إىل خلق فضاءات أخرى للتخيمي 
وتطوير البنيات التحتية ملراكز sسـتقبال بتوفري ظروف ومسـتلزمات 
احلياة اليومية bwمي الصيفي وأن يتالءم ومتطلعات امجلعيات اجلادة، كام 

وزارة أن تتحمل مسؤوليهتا يف التتبع و التوجيه و املصاحبة مع عىل ال
امجلعيات الرشيكة وأن تعمل عىل حتيني مضامني التكوين اخلاصة wألطر 
الرتبوية حىت تكون مؤه� ومتوفرة عىل مجيع املعينات البيداغوجية اليت 

  .وحيةمتكهنا من تأطري طفو� مغربية قادرة عىل التشبث wلقمي الوطنية والر 
إن اإله¿م بأطر الوزارة و األطر التمكيلية wعتبارها رمق أسايس هو  

معطى أسايس السـمترارية لعب هذا القطاع، دوره الرÂدي ورÂدة املغرب 
À، رمغ ضعف املزيانية املرصودة ، wعتبار� من ا8ول القلي� عامليا اليت 

  .تؤمن مبجانية اخلدمة العمومية يف هذا ا@ال
  السـيد الرئيس، 

اعتبارا للظرفية sقتصادية العاملية اليت توا�ها لك ا8ول الغنية مهنا 
والفقرية، وبعيدا عن لك املزايدات بل وانطالقا من ثوابت حزب 
sسـتقالل األساسـية اليت جعلت من sه¿م برشاحئ ا@متع وخاصة الفقرية 

w هتا، األمر ا�ي مكنه من احلظوةÂلثقة يف إطار دميقراطي إحدى أولو
شعيب شفاف ، لقيادة التحالف احلكويم من منطق دسـتوري منصف 
،وليعرب عن لك طموحات هذه الرشاحئ ا@متعية من خالل إدخال 
التعديالت املوضوعية عىل مشاريع القوانني واملناقشة اجلادة يف إطار اللجان 

  .ا8امئة مبجليس الربملان
  السـيد الرئيس، 

قطاع الثقافة يمتزي بأمهية قصوى، مما يسـتلزم احلكومة إعادة ال شك أن 
النظر يف ماكنهتا داخل املزيانية، علام أن للثقافة دور كبري يف توجيه األمم 
وحياهتا ا@متعية وتكوين األجيال، �ا حنن يف الفريق sسـتقاليل نؤمن أنه 

ىت يمتكن من من  الرضوري تدعمي هذا القطاع وذw èلرفع من مزيانيته ح
القيام بأدواره الطالئعية بشلك متاكمل، ملد جسور التواصل والتثاقف مع 
األمم وليكون درعا واقيا لبالد� يف قميها املسـهتدفة من تيارات وإديولوجيات 

  .خمتلفة
  السـيد الرئيس،
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نعتقد جازمني أنه يف إطار الرؤÂ املتاكم� للمرشوع الثقايف ا�ي نود 
أولوÂت مطالبنا sعتناء wإلبداع الفين واملرس� عن حتقيقه، جعل من 

طريق تكرمي الفنان املغريب ودمعه عرب مجموعة من القوانني والضوابط ، 
ونؤمن أن نرش . وإيالء الفنان املغريب لك sه¿م واألولوية يف املهرجا�ت

  .ثقافة وطنية ملزتمة وهادفة يتطلب تقوية جمال البنيات التحتية للثقافة
  السـيد الرئيس،

إن قطاع sتصال ال يقل أمهية عن قطاع الثقافة بل هو قاطرة ا@متع 
wعتباره ملتقى لك التو�ات ا@متعية واحلكومية عىل حد سواء نظرا 8وره 
الفعال يف التنشـئة sج¿عية والسـياسـية، وحنن يف الفريق sسـتقاليل 

لتعامل مع �ام هذا القطاع نسجل للسـيد الوزير موضوعيته ورصامته يف ا
ذو احلساسـية البالغة، دون إغفال التأكيد عىل رضورة فتح حوار معويم 
مسؤول ملعاجلة لك القضاÂ املرتبطة wلقطاع، كام نعترب تطوير املنتوج 

  .السيSيئ الوطين أمرا رضورÂ للتأرخي ل�اكرة الوطنية ولتارخي املغرب
  السـيد الرئيس،

يع ا8ور الهام ا�ي تضطلع به الصحافة بيد أهنا تطرح ال خيفى عىل امجل  
إشاكال حقيقيا عىل مسـتوى األخالق املهنية، وقانون الصحافة، �ا نرى أنه 
من الرضورة مراجعة قانون الصحافة هبدف إعادة تأثيث احلقل الصحايف، 
مع العمل عىل احلد من جهرة األدمغة الصحافية للخارج وsه¿م wلعاملني 

  . الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزةيف
  السـيد الرئيس،

إن قطاع التشغيل والتكوين املهين من القطاعات اإلسرتاتيجية لبالد�، 
ونؤكد دامئا أنه مدخل جوهري إلصالحات هتم جماالت كثرية، خاصة 
القطاع التعلميي نظرا للعالقة الوطيدة بيهنام، �ا نرى يف الفريق sسـتقاليل 

رأة توجهيات السـيد الوزير األول اليت جاءت يف ترصحيه، كام رضورة أج
من مدونة الشغل ف¨ يتعلق  23نؤكد عىل رضورة تفعيل مضامني املادة 

wلتكوين املسـمتر، ودمع مراكز التكوين املهين ليسـتجيب للمسـتجدات 
  .العلمية والتقنية

  السـيد الرئيس، 
ال أحد جيادل يف أمهية قطاع الصحة يف حياة ا@متعات البرشية، وإننا 
يف الفريق sسـتقاليل ننوه w@هودات امللحوظة لتطوير هذا القطاع ونؤكد 
عىل أمهية الزÂدة يف املزيانية املرصودة، واليت ال تكفي لالسـتجابة للك 

ليص الفوارق بني القضاÂ اليت يعرفها القطاع، مع التأكيد عىل رضورة تق 
ا@الني احلرضي والقروي، كام نعتقد أن مراجعة السـياسة ا8وائية أمر 
رضوري يف ظل هذا sرتفاع املهول ألسعار األدوية، وإذ نشـيد بقمية 
ا@هودات املبذو� للقضاء عىل بعض األمراض بشهادة املنظمة العاملية 

اح لتكثيف اجلهود إلجياد للصحة اكلسل والكزاز وا8فتريÂ، كام ندعو بإحل
حلول معيقة 8اء القصور اللكوي، وأمراض الرسطان وداء السـيدا، كام 
نسجل wسـتحسان أمهية بر�مج التغطية الصحية املمتثل يف نظام املساعدة 

وندعو إىل معاجلة sختالالت اليت لوحظت " راميد"الطبية املعروف ب 
  .وديف انطالقة تطبيقه حىت تؤدي الهدف املنش

  السـيد الرئيس،
إن قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، هو قطاع هيدف إىل تعزيز  

الثوابت ا8ينية والوطنية بسـندها الرشعي املنفتح واملتفاعل مع سـياقات 
العوملة يف ظل إمارة املؤمنني، ويف هذا اإلطار ننوه wلرعاية امللكية السامية 

  .املوصو� لتأهيل الشأن ا8يين للمملكة
كام نشـيد بأمه املنجزات اليت حققهتا الوزارة يف جمال التأطري ا8يين، 
وحماربة األمية كتشييد املساجد والوعظ واإلرشاد، كام ننوه بدور القميني 
ا8ينيني وا@لس األعىل العلمي wخلارج، دون إغفال املطالبة wاله¿م 

يس والعمل عىل حتقيق wلتعلمي العتيق عرب إعادة النظر يف كرثة مواد التدر 
التوازن بني اجلانب المكي واجلانب الكيفي، وحبذا لو مت خلق رشاكة بني 
وزارة األوقاف ووزارة الرتبية الوطنية يف اجتاه ربط التعلمي العتيق وwلتعلمي 

  .األصيل
  السـيد الرئيس،

  ة، ـر التعالمي ا8ينيـود لرتسـيخ ونشـوزارة إىل مواص� اجلهـو الـكام ندع
تفعيل دور ا@الس العلمية احمللية، وجعلها قادرة عىل sنفتاح عىل و 

  .املؤسسات والقرب من املواطنني
  السـيد الرئيس،

إننا يف الفريق sسـتقاليل، نشـيد w@هودات الكبرية اليت تبذلها 
املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير لتحسني األوضاع 

عية لهذه الفئة من ا@متع، إال أننا نسجل ونؤكد أن املزيانية املادية وsج¿
املرصودة لهذا القطاع تبقى ضئي� وال تكفي لتأهي8 والهنوض wألوضاع 

  .املادية وsج¿عية والصحية للمنمتني ألرسة املقاومة وجيش التحرير 
�è، ندعو إىل رضورة العمل عىل حتسني أوضاع هذه الفئة اليت  
wلنفس والنفيس من أجل كرامة الوطن، وإيالء العناية إىل أبناء  حضت

هذه الفئة عن طريق إدما�م يف إطار التشغيل ا�ايت واملقاواليت وتفعيل 
  .منظومة التغطية الصحية لفائدة اللك

  السـيد الرئيس،
مناقشة قطاع التعلمي ا�ي مير بظرفية خاصة بناء عىل مسـتجدات  إن

عرفها القطاع، متثلت أساسا يف إعادة تنظمي بعض املشاريع والربامج 
اإلصالحية وتأهيل املؤسسات والوقوف عند جودة األعامل املنجزة مضن 

  .2010مزيانية 
الية ندعو إىل رضورة توحيد املقاربة امل 2011انطالقا من مزيانية  

املرتبطة أساسا بتزنيل مقتضيات الرب�مج sسـتعجايل واليت اكنت تفرض 
جتاوز املقاربة التقليدية اليت دأبت الوزارة الوصية اع¿دها عند توزيع 
sع¿دات عىل األاكدمييات اجلهوية حيث نمتىن أن تعكس هذه sع¿دات 

  . املرصودة أجرأة جماالت الرب�مج sسـتعجايل
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ا�ي أوحض أن " املعرفة العربية"ا نأسف كثريا عن التقرير ا8ويل إنن
ا8ول العربية تعاين من أمية معرفية ورمقية ومن مضهنا املغرب، حيث 
نالحظ تفيش األمية والهذر املدريس، نظرا للصعوwت اليت تعاين مهنا 
املدرسة العمومية من اكتظاظ ومشالك تتجىل يف sعتداءات عىل 

�ا نطالب بإصالح البنيات التحتية لضامن اجلودة املرجوة .... املدرسني
  .والتخفيف من sكتظاظ

أما ف¨ل يتعلق wلتعلمي اخلاص، فإننا نطالب بتشديد املراقبة عىل 
القطاع و احلرص عىل تتبع اسرتاتيجيات أشغاÀ ألن هناك مدارس تدرس 

  .فهيا برامج ال تلتقي مع بر�جمنا احلدايث
د عىل رضورة تأهيل املوارد البرشية ومعاجلة لك املشالك اليت كام نؤك

تعاين مهنا وتوفري التجهزيات الرضورية الضامنة لظروف العمل، وsه¿م 
مبلفات الرتقية العالقة، أما ف¨ يتعلق wلبحث العلمي فإننا نسجل ضعف 

ال عناية خاصة املزيانية املرصودة À، وwملقارنة مع ا8ول اليت تعطي لهذا ا@
فإن مردوديتنا تبقى متواضعة، �ا نؤكد عىل تشجيع البحث العلمي والزÂدة 

  .يف مزيانيته
  السـيد الرئيس، 

إننا يف الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين ننوه 
اخلاص wلقطاعات sج¿عية األنفة ا�كر، ونؤكد  2011مبرشع قانون مالية 

رشوع ي¿ىه وتطلعات الشعب املغريب wلرمغ ما شابه من نقائص عىل أنه م 
جتلت يف ضعف بعض املزيانيات املرصودة لبعض القطاعات، وهو أمر 
يسـتدعي ترشـيد النفقات هبدف تدعمي القدرة الرشائية للمواطنني والرتكزي 

 .عىل املشاريع التمنوية الكربى يف إطار حاكمة رشـيدة

ة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف ة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف ة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف ة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشمداخ� الفريق يف مناقشمداخ� الفريق يف مناقشمداخ� الفريق يف مناقش
        ::::اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطين

        مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاونمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاونمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاونمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزارء،

  إخواين املستشارين،
أشارك يف  يرشفين wمس الفريق sسـتقاليل مبجلس املسترشين أن

إطار مناقشة مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون برمس 
أن أنوه w@هودات الكبرية اليت تقوم هبا الوزارة  2011القانون املايل لسـنة 

يف مناخ دويل تتشابك فيه القضاÂ وحتدد فيه الرصاعات والتناقضات 
راتنا وامتناننا لعملهم ا8ولية ، جتعلنا نوجه إىل اكفة أطرها النشـيطة تشك

  .ا8ؤوب
وإذ اسـتطاع ب�â بفضل السـياسة الرشـيدة لصاحب اجلال� امل� 
محمد السادس نرصه أن حيافظ عىل مسعة دولية ممتازة بفضل حضور جاللته 

  مل ـرة السـدة لنصـواقفه الرائـل مـل يف املنتظم ا8ويل وبفضـا8امئ والفاع

  . متع ا8ويلوالتعايش بني خمتلف مكو�ت ا@ 
  السـيد الرئيس،

كام هو معلوم تتصدر اه¿مات الوزارة قضية وحدتنا الرتابية اليت تعرف 
العديد من التطورات املسـمترة، خاصة بعد إعالن بالد� عن مقرتح احلمك 
ا�ايت ا�ي زعزع خصوم وحدتنا الرتابية ، وجعلهم يشـنون محالت 

ا عرفته مدينة العيون اليت مسمومة ، ومؤامرات متعددة اكن آخرها م
شلكت إحدى أبرز مظاهر هذه املؤامرات سواء من طرف اجلزائر، أو 
بعض الهيآت السـياسـية واإلعالمية sسـبانية، وهبذه املناسـبة أريد wمسي 

  :الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادلية أن أجسل 
ية حول بفخر واعزتاز ما حققته املبادرة التشاركية التشاورية املغرب  )1

منح األقالمي اجلنوبية للحمك ا�ايت حتت السـيادة املغربية وما عرفه من تأييد 
دويل حيث وصفت من طرف العديد من ا8ول الفاع� يف ا@متع ا8ويل 
wجلدية وذات مصداقية ونعتربها يه احلل الوحيد واألوحد لهذا املشلك 

ن للك الصحراويني املفتعل، حيث إن اختيار احلمك ا�ايت هو ا�ي يضم
أين ما اكنوا مسـتقبلهم ومصاحلهم يف دولهتم املغرب حتت القيادة الرشـيدة 

  .مللكهم محمد السادس نرصه هللا
إدانة وجشب التحراكت املشـبوهة اليت تقوم هبا مجموعة من  )2

sنفصاليني يف تنفيذ اbططات التآمرية للمخابرات اجلزائرية ومن يدمعها 
sسـتعامري يف إسـبانيا من أجل خلق البلب� والتشويش ممن حيملون الفكر 

 .عىل ما يقوم به املغرب من أجل حل هذه القضية
نطالب بقيام زÂرات لك امجلعيات ا8ولية احلقوقية b¨ت ا�ل   )3

والعار بتندوف للوقوف عىل حقيقة أوضاع أبنائنا احملتجزين داخل األرايض 
كشفها sعتقال التعسفي للسـيد  اجلزائرية ،خاصة بعد احلقائق اليت

مصطفى سلمى و8 مولود بعد تعبريه عن قناعته جبدية مقرتح احلمك ا�ايت 
 .وما تعرض À من تعذيب عىل أيدي اbابرات اجلزائرية واملرتزقة 

 السـيد الرئيس،
ف¨ خيص القضاÂ األخرى اليت تدخل يف اختصاص هذه الوزارة جيب 

w التنويه واإلشادة èن¿هئا كذw رات امللكية اليت تعرب عن متسك بالد�Âلز
اإلفريقي، ت� الزÂرات اليت أكدت ما حيظى به جاللته وبالد� من تقدير 
واحرتام كبريين سواء 8ى مسؤويل هذه البâان أو شعوهبا،كام ننوه مبا تقوم 

ت به الوزارة وعىل رأسها السـيد الوزير خصوصا  ما يتعلق بتطوير العالقا
اعتبارا ) التعاون الثنايئ مع بعض ا@موعات اإلفريقية ( مع ا8ول اإلفريقية 

لالمتداد اإلفريقي الطبيعي لبالد� ونؤكد عىل رضورة بناء إسرتاتيجية 
متاكم� ملواص� كشف زيف ادعاءات خصوم وحدتنا الرتابية، وا�ي 

ا8ول متكنت بالد� من حتقيق نتاجئ �مة بسحب عدد كبري من هذه 
 .اعرتافها wلكيان الومهي

نعرب عن اعزتاز� wلعالقات املمتزية لبالد� مع ا8ول العربية وsه¿م  
اليت توليه احلكومة املغربية للقضاÂ العربية، خاصة القضية الفلسطينية اليت 
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يولهيا جال� امل� حفظه هللا أمهية خاصة wعتباره رئيسا للجنة القدس ، 
اليت تؤكدها املشاريع املتواص� اليت يسهر جاللته عىل إجنازها  ت� العناية

  .بفلسطني
  السـيد الرئيس، 

ال بد لنا من أن نسجل يف الفريق sسـتقاليل األمهية القصوى للوضع 
املتقدم مع sحتاد األورويب وا�ي لعبت فيه الوزارة دورا �ام بتحراكت 

ملكتسـبات من مضهنا متواص� مكن بالد� من حتقيق العديد من ا
sتفاقيات اليت وقعت مؤخرا مع sحتاد األوريب ، ويه اتفاقيات ذات 
بعد اسرتاتيجي سـمتكن بالد� من املشاركة يف الربامج األوربية وحترير 

  .املنتجات الفالحية، ومنتجات الصيد، وإحداث آليات تسوية الزناعات
  السـيد الرئيس،

ة وزارة اخلارجية خبصوص تطوير إذا كنا مؤمنني وبقناعة بدينامي
العالقات ا8ولية لبالد�، وحرصها عىل صيانة املصاحل العليا لبالد� ، فإننا 
ندعو احلكومة من خالل السـيد الوزير احملرتم إىل دمع آليات العمل 
ا8بلومايس خاصة عىل مسـتوى سفاراتنا وقنصلياتنا wخلارج سواء عن 

هذه المتثيليات أو رفع املوارد البرشية  طريق sع¿دات املرصودة لعمل
املؤطرة لعملها خاصة يف ا8ول اليت تعرف جالية مغربية كبرية ، أو ا8ول 
اليت توجد هبا بعض امجلاعات احمللية اليت تناصبنا العداء ، كام نعتقد أن عقد 
لقاءات منتظمة ودورية لسفرائنا wخلارج أمر رضوري للتعرف عىل 

هتا، وتنامغ ا8ينامكية بني خمتلف مكو�ت تطبيق اإلكراهات ومعاجل
  .السـياسة اخلارجية لبالد� 

  .والسالم عليمك ورمحة هللا
        مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا8فاع الوطينمرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا8فاع الوطينمرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا8فاع الوطينمرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا8فاع الوطين

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتدخل wمس الفريق sسـتقاليل مبجلس املستشارين 

ة يف مناقشة املزيانية الفرعية املرصود لقطاع عزيز عىل لك املغاربة ، للمسامه
قطاع إدارة ا8فاع الوطين، هذه املؤسسة اليت تسكن قلب لك مغريب 
غيور عىل بâه ووطنه ، هذه املؤسسة اليت اضطلعت وتضطلع، 

  .وسـتضطلع بأدوار هامة ورئيسـية يف جمال ا�ود عن حوزة الوطن
قدم بلك حتية وإجالل وإكبار ألفراد هذه األرسة وعىل وهبذه املناسـبة نت

رأسها قائدها األعىل ورئيس أراكن حرهبا العامة جال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا ، كام ال يفوتين أن أجدد اليوم ترمحنا عىل شهداء وحدتنا الرتابية، 
وشهداء الواجب من أبناء وطننا يف أحداث العيون األخرية وتعازينا 

عائالهتم وذوهيم سائلني هللا عز وجل أن يتغمدمه برمحته الواسعة ويسكهنم ل
  .فسـيح جناته مع الشهداء والصديقني والصاحلني

  السـيد الرئيس، 

إنه wلنظر إىل ا8ور الهام ا�ي يقوم به أفراد قواتنا البواسل نطالب 
نة برفع sع¿دات املرصودة لهذا القطاع قصد مواكبة التحديث والعرص 

وإجناز احلاجيات التمكيلية ذات الطابع التكتييك والتقين بغية رفع التحدÂت 
  .املطروحة، و�امجة خصوم الوحدة الرتابية

إننا هبذه املناسـبة نسجل بلك اعزتاز مصود القوات املسلحة امللكية 
ودورها يف حامية أمن وسالمة اململكة ، wإلضافة إىل ماكنهتا املمتزية عىل 

ا8ويل من خالل األدوار اإلنسانية وsج¿عية والتمنوية اليت الصعيد 
جتسدها خالل مشاركهتا يف اسـتتباب األمن والسمل ا8وليني ، فضال عن 
ا8ور sقتصادي ا�ي تقوم به عىل الصعيد الوطين من خالل حامية 
احلدود الربية من ظاهرة الهتريب وكذا حامية ا@ال البحري واحلفاظ عىل 

وة السمكية وwلنظر عىل هذه األدوار اجللي� لهذه األرسة الغالية نطالب الرث 
بتحسني الوضعية sج¿عية لها عرب الرفع من األجور، خصوصا wلنسـبة 
للجنود املتقاعدين مع متتيعهم وأبناهئم من بعض sمتيازات، اكإلعا�ت 

كذè املادية أو منح رخص النقل أو توفري مناصب الشغل، ونطالب 
بإنشاء مركبات اج¿عية جديدة تسـتجيب للحاجيات العرصية، وحتديث 
املركبات القامئة مع sعتناء بربامج التكوين العسكري وال سـ¨ يف األقالمي 

�  .اجلنوبية اكلكويرة وا8اخ
وندعو كذè إىل حبث إماكنية دمج عائالت القوات املسلحة امللكية 

وبرئ كندوز واعتناء التمنوي هبذه املراكز  ببعض املراكز احلدودية كأورسد
  .لضامن ظروف عيش مالمئة

  السـيد الرئيس،
إنه �ام حاولنا اإلحاطة wألدوار الهام اليت يقوم هبا أفراد قواتنا املسلحة 

  .امللكية لن نوفهيا حقها ، ومن هذا املنرب نعلن أننا دامئا وأبدا إىل جانهبا 
  .والسالم عليمك ورمحة هللا

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احمللية

  السـيد الرئيس،
        السـيد الوزير،

يرشفين wمس الفريق sسـتقاليل أن أتدخل يف مناقشة املزيانية الفرعية 
لها أكرب من دال� يف  ، هذه املزيانية اليت 2011لوزارة ا8اخلية برمس سـنة 

مناقشة السـياسة احلكومية يف هذا القطاع احليوي املواكب wسـمترار مجليع 
املسـتجدات يف البالد، وأود بداية أن أشـيد wمس فريقنا مبا تقوم به الوزارة 
وأطرها يف إطار تفعيل مضامني الرب�مج احلكويم طبقا للتوجهيات امللكية 

 .السامية
الرتابية توسعا متواصال خالل األربعة عقود املاضية  لقد عرفت اإلدارة 

تبعا bتلف التقسـ¨ت اإلدارية مما نتج عنه تعدد كبري للوحداث اإلدارية 
وحاجيات مزتايدة للوسائل املادية والبرشية، واليت مل يكن من اليسري 
توفريها، �ا مفنذ sسـتقالل حيض التقسـمي اإلداري بأمهية خاصة، وقد 
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اجعته بكيفية دورية، وذè من أجل تقريب اإلدارة من املواطنني متت مر 
وتطوير وحتديث وتوسـيع التأطري اإلداري ليمتكن من مسايرة حاجيات 
املواطنني من اخلدمات اإلدارية الرضورية، كام عرفت الوحدات اإلدارية 

تطورا واحضا عىل خمتلف املسـتوÂت، ولإلشارة فإن هذا  1976منذ سـنة 
الرسيع لعدد الوحدات اإلدارية يواكبه تطور مماثل للوسائل وخاصة التطور 

املالية مهنا، وهذا ما يسـتدعي اسـتدراك التفاوت املسجل بني الوسائل 
  .املمنوحة واحلاجيات امللحة لإلدارة الرتابية

  السـيد الرئيس،
لقد اكن دامئا الهدف من سـياسة عدم متركز مصاحل ا8و� إعادة هيلكة 

دارات احمللية اليت ينبغي أن تنوب عن اإلدارة املركزية يف تدبري جذرية لإل
شؤون املواطنني، ألن ال مركزية اجلهة وامجلاعة واإلقلمي يه مسـتقبل املغرب 
السـيايس وsقتصادي وsج¿عي والثقايف ، ألن اجلهات تأسست عىل 

األمنية أساس التاكمل sقتصادي والثقايف، كام أننا ختلينا عن املقاربة 
wعتبارها الهاجس الرئييس، wعتبار روح املبادرة تتطلب طرق اإلبداع 
التمنوي ا�ي سـيقود إىل املنافسة البناءة يف اإلنتاج وsستrر خللق 

  :مناصب الشغل اليت حنن يف أمس احلاجة إلهيا وهذا يقتيض

إعطاء sختصاصات اليت خيولها القانون للجامعات احمللية ولرؤساء  •
  .جلهات واألقالميا

خلق مقاربة تمنوية إنتاجية تاكملية بني اجلهات حتد ما أمكن من  •
سلطة المتركز يف بعض القضاÂ اليت ميكن أن حتل �وÂ أو حمليا يف أفق 

 .حتقيق اجلهوية املوسعة اليت حدد مضاميهنا صاحب اجلال� حفظه هللا 

ة يف املشاريع تشجيع املقاوالت احمللية يف لك �ة عىل حدة وخاص  •
الصغرى واملتوسطة واليت تكون فهيا املقاوالت اجلهوية قادرة عىل إجنازها مما 
سـيعطي قمية إضافية لالقتصاد الوطين والتخيل عىل نظام املقاول واملمول 

 .الوحيد
  السـيد الرئيس،

إننا نمثن �ود جال� امل� محمد السادس نرصه هللا واحلكومة املغربية 
فة فعاليات ا@متع املدين ف¨ خيص اجلهود املبذو� سواء عىل والربملان واك

مسـتوى األمم املتحدة أو بتعاون مع رشاكء املغرب wخلارج لوضع حد 
ملؤامرات أعداء وحدتنا الرتابية اليت اكنت أحداث العيون املؤملة احد 
ا فصولها، إضافة إىل املأساة اليت تتواصل مبخ¨ت تينذوف واليت تعترب خرق

سافرا للمواثيق ا8ولية وللقانون ا8ويل ولقرارات جملس األمن، ونعتقد يف 
الفريق sسـتقاليل أن تفعيل ا8بلوماسـية الربملانية بشلك أكرب لâفاع عن 
وحدة املغرب الرتابية وسـيادته عىل أقالميه اجلنوبية املسرتجعة ، وللتعريف 

تينذوف والعمل عىل فك  wلوضعية املأساوية للمغاربة املعتقلني بسجون
احلصار عهنم وفق خمطط دبلومايس جيعل العمل الربملاين قوة إضافية 

  .لâبلوماسـية الرمسية

  السـيد الرئيس،
اعتبارا للمسؤولية املنوطة بوزارة ا8اخلية يف توفري الظروف والوسائل 

يل، لرعاية احلرÂت الفردية وامجلاعية وصيانة احلقوق وتدبري الشأن العام احمل
فإن مسايرة التطور ا�ي عرفه احمليط السـيايس وsقتصادي وsج¿عي 
للبالد يقتيض التوجه حنو املفهوم اجلديد للسلطة كام حدده جال� امل� 
نرصه هللا وا�ي يتجىل يف فتح اإلدارة يف وجه املواطن وsحتاكك املبارش 

وا�ها، وممارسة سـياسة به وإرشاكه يف إجياد احللول املالمئة للمشالك اليت ي
القرب بديناميكية حممكة، كام يتطلب الهنوض هبذه املسؤولية إيالء اه¿م 
أكرب برعاية القضاs Âقتصادية وsج¿عية من طرف اإلدارة الرتابية 
وتدليل الصعوwت وحتفزي املبادرات وذè بعرصنة اإلدارة الرتابية والتعاطي 

. وب جديد يعطي نتيجة تسامه يف التمنيةوالتعامل مع لك امللفات بأسل
ولتحقيق األهداف املذكورة جيب أن تسعى الوزارة من خالل sع¿دات 

  :املالية اbصصة لها لتغطية النفقات املتعلقة wلعمليات األساسـية التالية
    ::::حتسني التدابري األمنيةحتسني التدابري األمنيةحتسني التدابري األمنيةحتسني التدابري األمنية

 ترسـيخ ا8ميقراطية احمللية من خالل مواص� حتديث وحتسني تسـيري •
  .اإلدارة الرتابية

تعزيز الالمركزية وذè عرب ا8مع املسـمتر للقدرات اللوجيستيكية  •
 .والتقنية للمصاحل الالممركزة 

دمع sسـتقاللية اللوجيستيكية واملالية لإلدارة الرتابية يف عالقهتا مع  •
ا8مع املايل لألقالمي والعامالت من أجل تنفيذ املشاريع املرتبطة wملبادرة 

 .نية للتمنية البرشية الوط 

 .تطوير تدخالت الوزارة يف جمال حماربة اآلفات والظواهر غري املتوقعة •

التصدي بقوة وباكفة الوسائل لقطع الطريق عام يعرف wجلرامئ املنظمة   •
 .والعصاwت 

 .تعممي نظام عدسات املراقبة الرامية إىل تعزيز النظام األمين •

 .ىل مسـتوى بعض املدناسـتكامل مرشوع اإلرسال الرمقي ع  •

 .جتهزي وحتديث البنيات املعلوماتية  •

 .تقوية وسائل التدخل  •

تمنية الرشاكة مع املصاحل احلكومية األخرى يف جمال التنسـيق األمين   •

 .وتكوين األطر
        

    ::::الوقاية املدنيةالوقاية املدنيةالوقاية املدنيةالوقاية املدنية

تقوية التعاون بني الوقاية املدنية وجمالس العامالت واألقالمي من أجل إبرام  •
  .اتفاقيات رشاكة قصد بناء مراكز جديدة لإلغاثة وحماربة احلرائق عدة 
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لفت النظر إىل املواد املسـتعم� يف حرق مادة الشريا والقنب الهندي   •
 .يف املناطق الشاملية، وذw èعتبارها مواد سامة تؤذي حبياة احليوا�ت

wت إحداث رسوم خاصة عىل رشاكت التأمني الوطنية وإدارة املياه والغا •
خاصة ف¨ يتعلق wخلدمات اليت تقد�ا مصاحل الوقاية املدنية wلنسـبة للنقل 
وإسعاف حضاÂ حوادث السري وحوادث الشغل وكذا يف ميدان إطفاء 

 .حرائق الغاwت

 .تعزيز حظرية سـيارات اإلسعاف وجتهزيها بأحدث وسائل اإلغاثة •

wلوحدات املتنق�  إقناع املؤسسات الصناعية خبلق وجتهزي مراكز اإلغاثة •
للتدخالت اجلهوية، وذè برشاكة مع امجلاعات احمللية يف األحياء الصناعية 
عىل أن تتوىل هذه املديرية مدها بأفراد الوقاية املدنية مدربني ومكونني 

 .ومدمعني wلوسائل التقنية

 .تعزيز وإمتام مشاريع بناء الثكنات •

 .ل أداء �ا�ماقتناء املعدات والوسائل الرضورية لتسهي •
    ::::اإلنعاش الوطيناإلنعاش الوطيناإلنعاش الوطيناإلنعاش الوطين

تمنية البنيات التحتية وجتهزي املناطق احلرضية وحامية واسـتصالح  •

èر وهتيئة املساwاألرايض وإعادة تشجري املساحات اخلرضاء وحفر اآل. 

تمنية األقالمي اجلنوبية وذè بتعبئة قدرات العمل املتاحة يف هذه األقالمي   •

 .إلجناز مشاريع البناء والتجهزي
 :تعبتعبتعبتعبئئئئة العقار لتشجيع sستة العقار لتشجيع sستة العقار لتشجيع sستة العقار لتشجيع sستrrrrرررر

إجناز املشاريع sستrرية مبختلف القطاعات اكلسكن sقتصادي  •
  .والصناعة والسـياحة

لكرتونية وختليق احلياة مواص� تبسـيط املساطر وذè بوضع اإلدارة اإل •
 .العامة وحتسني احلاكمة

 :بناء مساكن وظيفية •

حتسني حاكمة املقاوالت العمومية وذè عرب وضع ميثاق للحاكمة  •
 .اجليدة وتعزيز العالقات التعاقدية بني ا8و� واملقاوالت العمومية

مواص� اإلصالحات الرامية إىل تعزيز نظام حماربة تزوير الفاتورات  •
 .والهتريب والغش

    ::::ظظظظاهرة الهجرةاهرة الهجرةاهرة الهجرةاهرة الهجرة
قدر� أن ننفتح شامال وجنوw ورشقا، والهجرة اليوم تعترب ظاهرة 
إنسانية تدفقت نتيجة تطور وسائل اإلعالم املرئية اليت تعمق الهوة بني 
الشامل واجلنوب وجتعل من العبور إىل الضفة األخرى قطيعة مع احلرمان 

ن رضورة تعاطي األمن مع هذه �ا نرى بأ. والبؤس والهتميش sقتصادي 

الظاهرة أن يكون تعاطيا حضارÂ وإنسانيا وأخالقيا حيفظ ما بيننا وبني 
 .األشقاء األفارقة مع احلفاظ عىل هيبة ا8و� وحرمة الوطن

    ::::البناء العشوايئالبناء العشوايئالبناء العشوايئالبناء العشوايئ 
إننا يف الفريق sسـتقاليل نمثن عاليا اختيار احلكومة بقيادة جال� امل� 

هللا مقاربة املواطنة احلقة بدل الهتميش والتيئيس محمد السادس نرصه 
فرصة إلدماج مغاربة الهامش ا�ين عانوا ) فرب�مج مدن بدون صفيح(

الهتميش والنسـيان يف النسـيج sج¿عي، ليصبحوا منخرطني يف حتديث 
املغرب وتطوير مؤسساته ، مما يتطلب من الوزارة wعتبارها متدخال 

لفرض مراقبة صارمة للك من خولت À نفسه أن رئيسـيا يف هذا التوجه 
  .يهتاون أو يسامه يف تفرخي السكن العشوايئ من جديد

    ::::التطهري السائلالتطهري السائلالتطهري السائلالتطهري السائل
تشلك مطارح النفاÂت عىل أبواب املدن املغربية عائقا بنيوÂ يف تطوير 
احلياة املدنية، حصيا وتمنوÂ، مما يتطلب مضاعفة اجلهود حلل هذا اإلشاكل 

عىل حصة الساكنة ، واملسامه يف التلوث البييئ، كام أن وجود  البييئ املؤثر
أحياء صناعية ملوثة داخل املدار احلضاري يعترب عائقا لالندماج السكين 
  وحيد من امتداد المنو sقتصادي اليشء ا�ي يدفع wلكثري من املستمثرين 

 .للهجرة حبثا عن بيئة نظيفة
    ::::املياه العادمةاملياه العادمةاملياه العادمةاملياه العادمة

و3 أساسـيا حيث تصب يف الشواطئ واألهنار، تعترب يه األخرى مل
وتترسب إىل املياه اجلوفية وهذا عائق آخر للتمنية الصحية والسـياحية، 
 �ويه حرب غري معلنة عىل األحياء والفرشات املائية، وهدر لمكية هائ
ميكن أن تسـتغل بشلك واسع يف تطوير فالحتنا املسـتقبلية وغريها ، 

 .ورÂ ومسـتعجال وتدارك هذا األمر أصبح رض 
  السـيد الرئيس،

إننا يف الفريق sسـتقاليل إذ نشـيد مبا قامت به ا8و� من حرص عىل 
سالمة املسلسل sنتخايب يف مجيع مراح8 طبقا لتوجهيات جال� امل� 
حفظه هللا، فإننا ننبه لبعض ماكمن اخللل اليت ظهرت بشلك واحض بعد 

ونمتىن أن يكون إعالن السـيد الوزير ،  s2009نتخاwت امجلاعية سـنة 
احملرتم 8ى مناقشة املزيانية الفرعية عىل جعل السـنة املقب� سـنة مشاورات 
موسعة مع مجيع الفرقاء السـياسـيني حول العمليات sنتخابية ، فرصة لتقيمي 
sختالالت ، ودراسة الوسائل الكفي� wحلد من لك املظاهر املسيئة 

قراطي ويف مقدمهتا الرتحال السـيايس، وsحنياز املالحظ ملسار بالد� ا8مي
لبعض رجال السلطة الجتاه سـيايس معني، كام أننا نؤكد أن الوقت للتفكري 
يف إصالحات ترشيعية جوهرية ومعيقة يف سـياق اجلهوية املوسعة طبقا 

  .للتوجهيات امللكية السامية 
  السـيد الرئيس،

مبجهودات األمن الوطين حملارصة اجلرمية إننا يف الفريق sسـتقاليل ننوه 
واإلرهاب واbدرات وتبييض األموال وsجتار يف البرش والهجرة الرسية ، 
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كام ننوه wع¿د الطاقة sكرتونية، وجواز السفر البيومرتي يف إطار احلفاظ 
كام نسجل أمهية . عىل صدقية هذه الو3ئق وتطوير نظام امحلاية من الزتوير

لتكوين يف جمال حقوق اإلنسان اليت أصبحت معمتدة مبراكز تكوين برامج ا
  .رجال السلطة واألمن الوطين والقوات املساعدة 

  السـيد الرئيس،
ال شك أنمك تعلمون أمهية وقمية امجلاعات احمللية يف اإلسهام يف التمنية 

ت احمللية، �ا فإننا يف الفريق sسـتقاليل نعتقد أن مجود حصة هذه امجلاعا
من الرضيبة عىل القمية املضافة اخلاصة wمجلاعات يشلك إحدى العوائق يف 
أداهئا ملها�ا ، كام نتساءل عن عدم تطبيق أحد مرتكزات امليثاق امجلاعي 
خبصوص حمل الشارة ممزية اليت حيملها الرئيس، كام نؤكد عىل رضورة اع¿د 

من اع¿دات مهنجية تشاركية خبصوص استrر حصص اإلنعاش الوطين 
التدخل يف املشاريع التمنوية وخاصة wلعامل القروي ، كام نؤكد السـيد الوزير 
عىل رضورة اع¿د بر�مج خاص لتكوين املوظفني العاملني يف قسم احلا� 
املدنية وحتديثه وإعادة النظر يف القوانني املنظمة ألرايض امجلوع ومعايري 

  .ات األرايض امجلاعية اسـتفادة امجلاعات الساللية من عائد
إن إشاكلية موظفي امجلاعات احمللية ا�ين خيوضون إرضاwت متتالية لها 
انعاكس مبارش عىل مصاحل املواطنني ، تتطلب اليوم أن تعمل الوزارة عىل 
حلها بشلك اسـتعجايل ، واحرتام sتفاقيات املربمة مع النقاwت خبصوص 

  .لية النظام األسايس ملوظفي امجلاعات احمل 
    السـيد الرئيس،

تلمك يه و�ة نظر فريقنا خبصوص املزيانية الفرعية لوزارة ا8اخلية اليت 
نأمل أن يكون تصويتنا علهيا wإلجياب مدخال من مداخل مواص� احلوار 

  .ا�ي أكد السـيد الوزير أن وزارته مسـتعدة À يف لك وقت وحني
  .والسالم عليمك ورمحة هللا

مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف     مداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يفمداخ� الفريق يف
        ::::اختصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتاختصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتاختصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتاختصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنمنمنمنية اجلهويةية اجلهويةية اجلهويةية اجلهوية

        مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة sقتصاد واملاليةمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة sقتصاد واملاليةمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة sقتصاد واملاليةمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة sقتصاد واملالية
  بسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم عىل رسوÀ األمني

  السـيد الرئيس احملرتم 
  السـيد الوزير احملرتم

أترشف wلتدخل wمس الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادلية للمسامهة 
يف مناقشة املزيانيات الفرعية لقطاعي sقتصاد واملالية وذè برمس السـنة 

  .    2011املالية 
  السـيد الرئيس احملرتم،

إننا يف الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادلية نسجل wرتياح تطور 
لإلصالحات اجلوهرية الهادفة إىل حتقيق نتاجئ عىل املنظور sسرتاتيجي 

مسـتوى النظام البنيك ، ومتويل اخلزينة، والسـياسة النقدية و األدوات 
  .املالية و البورصة

وميكن اعتبار معطيات ومؤرشات مرشوع القانون املايل برمس سـنة 
ترمجة لهذه اإلصالحات اليت هنجهتا ا8و� من خالل إرساء سـياسة  2011

دية غري مبارشة تعمتد أساسا عىل نسب الفائدة، اليشء ا�ي مكن من نق
  .اسـتقرار السوق القامئة بني البنوك والتحمك يف تطور الكت� النقدية

كام اسـهتدف إصالح القطاع املايل إحداث نظام مايل منفتح و حديث 
  .مكن من تعبئة sدخار و اسـتعامل أفضل للموارد املالية

املتخذة من قبل احلكومة ملوا�ة الصدمات  كام أن اإلصالحات
اخلارجية وا8اخلية اليت عرفها sقتصاد الوطين، زÂدة عىل اbططات 
sسترشافية وsستباقية اليت هنجهتا واليت أعطيت للمكو�ت الرئيسـية 
للطلب ا8اخيل، وذè عرب تدابري حتفزيية سواء عىل مسـتوى sستrر أو 

رك الرئييس للمنو، زÂدة عىل التدابري املالمئة لفائدة sسـهتالك، شلك احمل
القطاعات األكرث ترضرا من األزمة املالية العاملية، اليشء ا�ي مكن املغرب 
من احلفاظ عىل مناصب الشغل ، وتعزيز القدرة التنافسـية للقطاعات 
املو�ة حنو التصدير، وكذا الهنوض wلقطاع السـيا� وتدعمي حتويالت 

اربة القاطنني wخلارج، ومواص� حتسني مناخ sستrر للحفاظ عىل املغ
  .الثقة اليت ما فتئت ا@موعة ا8ولية تبديلها جتاه بالد�

  السـيد الرئيس احملرتم،
إننا نسجل بإجياب sلزتامات اليت أكدهتا احلكومة أثناء مناقشة 

الترصحي احلكويم، مرشوع القانون املايل لهذه السـنة املنسجم مع ما جاء به 
وما أكده ترصحي حصي� نصف الوالية ا�ي قدمه أمام جملسـنا املوقر 
األسـتاذ عباس الفايس الوزير األول احملرتم، وهو ما يشلك قمية مضافة يف 
وعي احلكومة بأن نسب الرضائب تبقى عالية يف بالد� وتعوق تنافسـية 

/ والت الصغرى واملتوسطةمقاوالتنا، ونعترب مراجعة الرضيبة wلنسـبة للمقا
و تقليص الرضيبة عىل القمية املضافة، مؤرشات /و الرضيبة عىل ا8خل 

�مة يف ا8فع حنو تشجيع املقاوالت من �ة ، ودمع املقومات sج¿عية 
للفئات احملدودة ا8خل ، وحنن يف الفريق sسـتقاليل نتفهم طبيعة 

للرضيبة عىل الرشاكت ،  التخفيضات ا�ي جاءت هبا احلكومة wلنسـبة
خللق تنافسـية لالقتصاد املغريب و قفزة نوعية من شأهنا أن ختدم التصنيع 
ا8اخيل وتعزز القدرة التصديرية، وجلب sستrر، وخلق فرص شغل 
إضافية، ورفع املوارد اجلبائية لâو� لتحقيق المنو sقتصادي والعدل 

  . sج¿عي
�ي لعبته السلطات العمومية عند إحدا�ا كام ال ننىس ا8ور الهام ا

للصندوق اخلاص لضامن القروض البنكية الالزمة لمتويل sستrرات 
اخلاصة بإعادة التأهيل، وا�ي أسـندت �مة تسـيريه للصندوق املركزي 
للضامن، وذè من أجل حتديث آليات إنتاج املقاوالت و الرفع من 

وجذب املزيد من sستrرات األجنبية،  تنافسيهتا إزاء املنافسة األجنبية،
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ألن sحتاد من أجل املتوسط ميثل فرصة للمغرب وبâان املنطقة من أجل 
إنشاء جمال �وي متني، ألن العالقة املمتزية مع sحتاد األورويب واليت 
توجت wالتفاقيات اإلسرتاتيجية املهمة يف جمايل الفالحة والصيد البحري 

 وsحتاد األورويب، هذا املؤرش سـيجل املغرب أول بâ مؤخرا بني بالد�
  . متوسطي يعزز التعاون والتقارب الرسيع مع sحتاد األورويب

  السـيد الرئيس احملرتم،
إننا يف الفريق sسـتقاليل ومن wب املوضوعية واملصداقية نقول بأن 

ة هناك اختالالت اج¿عية تشكو منه البالد نتيجة إرث تقيل للحكوم
 5احلالية، ولكننا نسجل wرتياح جرأة احلكومة يف حتديدها لنسـبة المنو يف 

يف املائة يف هذه املزيانية،اليشء ا�ي يرتمج لنا الزتا�ا بإرساء اإلصالحات 
sقتصادية، وبناء أسس التمنية sج¿عية يف إطار التضامن وال¿سك بني 

¿عية والفرق بني البوادي و لك الفئات واجلهات، مع تقليص الفوارق sج
املدن و بني ذوي ا8خل احملدود و ا8خل املرتفع ليس فقط من wب حتقيق 
العدا� sج¿عية، ولكن اعتبار كذè من مسـتلزمات النجاعة sقتصادية 

  . ومتطلبات تأهيل البالد ملوا�ة حتدÂت التحديث و العوملة
جياب عىل هذه املزيانية ألن إننا يف الفريق sسـتقاليل سـنصوت wإل

  .ثقتنا كبرية يف حسن تدبريمك، ووفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري هذه األمة
  .والسالم عليمك ورمحته تعاىل وبراكته

        مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي و النقلمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي و النقلمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي و النقلمرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي و النقل
  بسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم عىل رسوÀ األمني

  ،السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  إخواين املستشارين،
أترشف wلتدخل wمس الفريق sسـتقاليل للوحدة والتعادلية للمسامهة 
يف مناقشة املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي و النقل وذè برمس السـنة املالية 

2011 .  
  السـيد الرئيس احملرتم

إننا يف الفريق sسـتقاليل نعترب قطاع التجهزي و النقل قطاعا 
إسرتاتيجيا،والبد لنا من أن ننوه w@هود الهام و املتواصل للحكومة من 
خالل السـيد وزير التجهزي و النقل واطر وزارته يف العمل املتواصل 

اليت  لتأهيل البنيات التحتية ببالد�،وإجناز املشاريع اإلسرتاتيجية الكربى
مكنت بالد� من ان تصبح رمقا أساسـيا يف املعاد� sقتصادية حبوض 
البحر األبيض املتوسط،ونعتقد السـيد الرئيس احملرتم أن مشاريع من جحم 
ميناء طنجة األطليس،ورفع وثرية إجناز الطرق السـيارة،وترسيع وثرية إجناز 

القروي،وحترير قطاع  القطار الفائق الرسعة، وsه¿م بفك العز� عن العامل
النقل اجلوي و ا@هود املبذول عىل مسـتوى تأهيل قطاع نقل البضائع، 
وإخراج مدونة السري حلزي التنفيذ، لكها مؤرشات 8ينامكية حقيقية لقطاع 

التجهزي و النقل، ويه ديناميكية تعكس wملنطق ا8يناميكية احلكومية يف 
ة ذات األبعاد sقتصادية و ا@االت املرتبطة wإلصالحات اجلوهري

  .sج¿عية
  السـيد الرئيس احملرتم،

يشلك قطاع النقل wلنسـبة للنقل ا8اخيل wملغرب أولوية �مة wلنسـبة 
لهذا القطاع، من خالل الصيانة و احملا فظة عىل الشـبكة الطرقية ومالءمهتا 

  . مع حاجيات حركة السري
وإننا يف الفريق sسـتقاليل نسجل wرتياح ما مت إجنازه من طرق 
وطنية، و �وية، و إقلميية، زÂدة عىل الطرق القروية اليت تلعب ا8ور 
األسايس يف حتسني ظروف عيش الساكنة القروية بتقريب اخلدمات 
sج¿عية، و حتسني ظروف التنقل وتطوير sقتصاد الفال� احمليل يف 

لكن تبقى . ياسة فك العز� عن العامل القروي كام أرش� �è سابقاإطار سـ 
ظاهرة النقل الرسي مشلكة جيب العمل عىل حلها، بضامن النقل القانوين 

  .املناسب ألبناء البادية حفاظا عىل أمهنم
  إن تقيمي انعاكسات النظام اجلديد للمراقبة السـيد الرئيس، قصد حتسني 

ق وتقليص نسـبة التلوث، ومواص� جتديد سالمة العرwت عىل الطر 
عرwت نقل البضائع لفائدة الغري وعرwت النقل املزدوج wلوسط 
القروي،قد جسل نتاجئ إجيابية يف مراحل تطبيقه األوىل،وندعو الوزارة 
الوصية ملواص� العمل التواصيل الهام مع املواطنات و املواطنني ليكونوا 

السري ببالد� اليت ظلت تشلك أمرا  رشاكء فعليني يف حتسني وضعية
مؤرقا بفعل حوادث السري اليت ختلف نتاجئها خسائر برشية ومادية ملكفة 

  .سواء لألرس أو ا8و�
ونسجل wرتياح التجاوب الكبري بني احلكومة والربملان عند مصادقته 
عىل النص القانوين املتعلق بإحداث صندوق متويل الطرق و ذè برشوط 

مع مؤسسات مالية، و تعبئة موارد مالية إضافية هبدف بناء تفضيلية 
الطرق القروية، ويه الفكرة اليت حظيت برتحيب املؤسسات املالية 

اكلبنك ا8ويل و الواك� الفرنسـية للتمنية والبنك األوريب . (الوطنية و ا8ولية
ادية و لالستrر و البنك اإلساليم للتمنية و الصندوق العريب للتمنية sقتص

  ).sج¿عية
  السـيد الرئيس احملرتم،

إن الفريق sسـتقاليل يشـيد w@هودات اجلبارة يف ما يتعلق بوترية 
إجناز الرب�مج الوطين للطرق السـيارة، wعتباره بر�جما إسرتاتيجيا ينعكس 
بإجيابية متواص� عىل املردودية sقتصادية، وحيقق ربطا أساسـيا بني 

ات اململكة،كام انه بر�مج يسامه يف تقوية مناعة خمتلف مناطق و�
sقتصاد الوطين،ويسامه يف التقليص من هدر الزمن ا�ي أصبح معطى 
أساسـيا يف احلياة املعارصة،ونأمل أن يكون حتقيق ما تبقى من هذا الرب�مج 
الوطين الهام منسجم مع طموحات الشعب املغريب لتحقيق رهان التحدي 

د أبرمنا عدة اتفاقيات دولية من أجل التبادل احلر، و خصوصا و أننا ق



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

59 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

sخنراط يف sقتصاد العاملي، و هذا يتطلب طريق سـيار يوازي الرسعة 
و الوترية اليت يسري علهيا sقتصاد و الصناعة العاملية من أجل sسـتفادة 

اليشء ا�ي دفع wحلكومة و . من سـياسة sنفتاح و sخنراط يف العوملة
ربملان عىل حد سواء يف إطار املصادقة عىل القانون املتعلق بتحويل ال

املكتب الوطين للنقل إىل رشكة جمهو� sمس و اليت تعرف wلرشكة 
الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، مما خول لهذا التحويل للمكتب 
إماكنية تنويع أنشطته وحتسني مردوديته و وضع إسرتاتيجية جتارية 

  .تيةمقاوال
كام نسجل بإجياب إحداث املعهد الوطين للتكوين يف �ن النقل و 
الطرق من طرف مكتب التكوين املهين و إنعاش الشغل، و ذè بتعاون 
مع الوزارة و املعنيني من أجل متكني الراغبني يف ولوج �نة الناقل العمويم 

èقصد الرفع  للبضائع حلساب الغري من التوفر عىل رشط األهلية املهنية وذ
من كفاءة املوارد البرشية العام� يف ميدان النقل الطريق ا8ويل للبضائع، 
واع¿د فاعلني مرجعيني يف قطاع نقل البضائع، ووضع آليات النقل الطريق 
للمسافرين، wإلضافة إىل آليات تدبري وتأهيل النظام الوطين للمراقبة 

، قصد حتسني جودة التقنية وذè عرب مراقبة مركز الفحص التقين
  . الفحوصات، وتوحيد معليات املراقبة التقنية 

  ،السـيد الرئيس احملرتم
إن ا@هودات اليت بذلهتا اللجنة الوطنية و اللجنة الوزارية اليت يرأسها 
السـيد الوزير األول بتعاون مع لك القطاعات املعنية لوقف نزيف حوادث 

ؤرش، ونعترب أن بالد� حققت رها� السري،لتقليص النتاجئ الاكرثية لهذا امل
�ام مبصادقة الربملان عىل مدونة السري اليت نعتربها مدونة محلاية األرواح، 
ومدونة لتغيري السلوك، ومدونة تساير طموحات بالد� يف حتقيق مواطنة 
حقيقية عرب إقرار خطوات جريئة يف جمال السالمة الطرقية، والشك أن 

لسـيد وزير التجهزي و النقل خبصوص نتاجئ املرح� املعطيات اليت قد�ا ا
األوىل من تطبيق مدونة السري قد أكدت أمهية إقرار هذه املدونة،كام جسلنا 
تغريا �ام يف سلوك مسـتعميل الطريق،وال شك أن اإلجراءات التطبيقية 
املنتظرة مسـتقبال لالسـتكامل لك املراحل املرتبطة wلتطبيق الاكمل حملتوى 

ة تتطلب منا مجيعا مواكبة متواص�،عرب حوار دامئ ومسـمتر بني املدون
املؤسسة الترشيعية و الوزارة لتقيمي احلصي� بشلك منتظم،ومناقشة 

  .sختالالت اليت قد تظهر ملعاجلهتا، و الوقوف عند اإلجيابيات وتطويرها
  السـيد الرئيس احملرتم،

wلنسـبة  إن الفريق sسـتقاليل يسجل ا@هودات اليت بذلت
للتجهزيات املينائية والنقل البحري اليت مكنت من عرصنته و تطويره و 
حتسني مردوديته، ولعل آخر منوذج ميكن sستشهاد به إعادة هيلكة ميناء 
طنجة ا�ي أرشف عليه صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

رير املبادالت هللا،ونؤكد عىل أمهية sه¿م wلتحوالت العاملية مبا فهيا حت
التجارية اليشء ا�ي يسـتوجب تقيمي القطاع عىل مسـتوى هيلكي، 

خصوصا و أن األسطول املغريب لألسف قد واجه عدة مشالك عاقت 
سـبل تمنيته و تتلخص يف عدم تنظمي القطاع و املنافسة القوية من قبل 

رد أحصاب السفن األجانب، wإلضافة إىل تقادم السفن الوطنية، و قلت موا
المتويل الوطين ا�ي مل يساعد عىل جتديد األسطول، و كذا sرتفاع املهول 

  .لتاكليف اسـتغالل السفن
لهذا فعلت الوزارة خريا حيS وحضت دور و اختصاصات املتدخلني  

بفصل وظائف السلطة املينائية، عن املهام التجارية، و حترير األنشطة 
يف متويل البنيات األساسـية و وكذا تشجيع القطاع اخلاص . املينائية

التجهزيات املينائية للرفع من تنافسـية املوا املغربية إىل املسـتوÂت ا8ولية 
حىت يمتكن املغرب من sندماج يف خمتلف مناطق التبادل احلر وكسب 

  . الرهان wلنسـبة للعوملة و التنافسـية
  السـيد الرئيس احملرتم،

و القانون . املتعلق wملدونة البحرية إن مصادقة الربملان عىل القانون 
املنظم ملهنة الوكيل البحري سـتغين ال حما� هذا القطاع ليواكب املسـتجدات 

  . احلاص� يف ميدان النقل البحري عىل املسـتوى ا8ويل
وعىل املسـتوى التنظميي فال بد من إعداد جسل خاص wلرشاكت 

و إجناز معلية توأمة بني البحرية العام� عىل مسـتوى اخلطوط املنتظمة، 
مصاحل املالحة التجارية املغربية و sقتصاد األورويب يف جمال السالمة و 
 �األمن البحريني و ماكحفة التلوث البحري، و كذا العمل عىل مواص
تصحيح الوضعية اإلدارية مجليع الزوارق و اآلالت املائية غري املسج� و 

الرتفيه و مواص� إبرام sتفاقيات العمل عىل اسـتكامل حتيني جسل سفن 
املتعلقة wالعرتاف wلشواهد املسلمة من طرف املغرب مع السلطات 

  .البحرية لâول األخرى 
  السـيد الرئيس احملرتم،

إن القطاع يف حاجة ماسة إىل اقتناء جتهزيات تقنية لعرصنة نظام  
ووضع التجهزيات و األنظمة .املالحة اجلوية و معلية الكشف األمين

املعلوماتية اخلاصة wسـتغالل املوارد املطارية وكذا مواص� حتديث 
التجهزيات البيداغوجية اليت ختص تكوين املراقبني و التقنيني يف سالمة 

  . حة اجلوية بأاكدميية محمد السادس ا8ولية للطريان املديناملال
وال تفوتين الفرصة هبذه املناسـبة للتذكري wملأساة اليت عاشـهتا اخلطوط 
امللكية املغربية جراء إرضاب شغي� هذا القطاع، اليشء ا�ي يتطلب اختاذ 

سمعة التدابري الالزمة لتفادي تكرارا مثل هذا، نظرا ملا À من مساس ب 
اخلطوط امللكية املغربية من ا8اخل واخلارج وحماو� إجياد احللول املناسـبة 
يف إطار تنفاسيهتا وخدماهتا وتوسـيع جمال معلها، مبا يف ذè إحداث فرع لها 

  .متخصص يف النقل اجلهوي الرسيع واقتناء طائرات جديدة للنقل ا8اخيل
  السـيد الرئيس احملرتم،

فإننا نسجل أمهية برامج تطويره وفتح خطوط  wلنسـبة للنقل السكيك،
جديدة كخط Lوريرت الناظور، واإلعالن الرمسي يف ظل حرضة صاحب 
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اجلال� حفظه هللا عن الرشوع يف إجناز القطار الفائق الرسعة يف أفق 
ووضع بر�مج وطين لربط املناطق املغربية wلشـبكة السككية  2015

و احلال wلنسـبة للرب�مج الوطين للطرق لتحقيق توازن بني �ات اململكة ه
  .السـيارة

والبد لنا أن نسجل من جديد القمية املضافة اليت تشلكها وزارة التجهزي 
و النقل لبلورة التصورات امللكية السامية يف املسار التمنوي لبالد� 
فالرضورة تقتيض توسـيع شكبة السكك احلديدية الوطنية لتغطي مجيع 

يسامه هذا النوع من النقل بدوره يف التمنية sقتصادية مناطق اململكة، ل 
  .وsج¿عية

إننا يف الفريق sسـتقاليل سـنصوت wإلجياب عىل هذه املزيانية ألن 
  .   ثقتنا كبرية يف حسن تدبريمك، ووفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري هذه األمة

  .والسالم عليمك ورمحته تعاىل وبراكته

        ::::الفرعية لوزارة اإلساكن والتعمري والتالفرعية لوزارة اإلساكن والتعمري والتالفرعية لوزارة اإلساكن والتعمري والتالفرعية لوزارة اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا@اليةية ا@اليةية ا@اليةية ا@اليةمرشوع املزيانية مرشوع املزيانية مرشوع املزيانية مرشوع املزيانية 
  السـيد الرئيس احملرتم،

يرشفين أن أتدخل wمس الفريق sسـتقاليل يف مناقشة مرشوع مزيانية 
وزارة اإلساكن و التعمري و التمنية ا@الية، وال بد يل بداية من هتنئة السـيد 

اليت يمتزيون هبا،واليت الوزير وطامقه من أطر وموظفني عىل ا8يناميكية 
مكنت بالد� من احلصول عىل جائزة األمم املتحدة لإلساكن اليت تعترب 
وسام رشف لبالد� وللحكومة املغربية عىل مسـتوى حرصها عىل إجناز 

  .مشاريع كربى من مضهنا قطاع اإلساكن ا�ي يعترب قطاعا اج¿عيا wمتياز
  السـيد الرئيس احملرتم،

 يعرفها احمليط ا8ويل تبعا لعوملة sقتصاد، أدى إىل إن التغيريات اليت
ممارسة ضغوطات قوية تفرز متطلبات جديدة خبصوص تدبري التمنية، حيث 
يشلك قطاع البنية التحتية أحد املكو�ت األساسـية للك إسرتاتيجية تمنوية 
وللك تأهيل لالقتصاد الوطين wعتباره أحد عوامل التنافسـية والتمنية 

مية، ألن تطوير البنيات التحتية ميكن يف إطار حترير sقتصاد من املسـتد
جلب استrرات �مة ألنه رهان إسرتاتيجي لمنو sقتصاد والرفع من 

     .مسـتوى فرص الشغل
            قطاع اإلساكنقطاع اإلساكنقطاع اإلساكنقطاع اإلساكن: : : : أوالأوالأوالأوال

إننا نسجل كفريق اسـتقاليل وبلك ارتياح سـياسة ا8و� يف ميدان 
يت اتسمت wلرتكزي عىل حماربة السكن اإلساكن خالل العقدين األخريين ال

غري الالئق و حماو� احلد من املشالك املرتتبة عن التوسع احلرضي غري 
املتحمك فيه، حيث مت احناز عدة برامج تشمل إعادة إساكن قاطين أحياء 
الصفيح و هيلكة أحياء السكن العشوايئ و إنتاج التجزئات اخلاصة 

هود الهام لبالد� يف جمال السكن wلسكن sقتصادي، ونؤمن أن ا@ 
  .يتطلب مزيدا من العمل ملوا�ة إشاكليات الزالت مطروحة عىل بالد�

ا�ي حيتاج إىل تفكري ومعل جامعي متناسق بني : لسكن العشوايئلسكن العشوايئلسكن العشوايئلسكن العشوايئاكاكاكاك
خمتلف املتدخلني للقضاء عليه ألنه يشوه ا@ال العمراين للمدن من �ة، 

  . ومن �ة أخرى يتناىف مع مبدأ الكرامة البرشية اليت جيب حفظها وصيانهتا
اليت تعترب مشلكة حقيقية wعتبار جل املدن  األنسجة العتيقةاألنسجة العتيقةاألنسجة العتيقةاألنسجة العتيقةكام أن 

يف املائة من النسـيج القدمي ا�ي  20القدمية يوجد هبا ما يناهز  التارخيية
يتطلب التدخل الفوري و العاجل للتخفيف من حدة sكتظاظ السكين 
لهذه األحياء، زÂدة عىل القيام بإصالح بنيهتا التحية، و صيانة البنيات 
املوجودة هبا و ذè لتحسني ظروف عيش القاطنني هبا من أجل احلفاظ 

اخلصائص sقتصادية والثقافية للمدن العتيقة،وحامية الساكنة من  عىل
  .اإلهنيارات املتتالية لبعض ا8ور املهتالكة

  السـيد الرئيس،
إننا ننبه يف الفريق sسـتقاليل إىل تقلص الرصيد العقاري العمويم يف 
املدارات احلضارية و ذè أمام الطلب املزتايد عىل األرايض، حيث مت 

راجع يف sحتياطيات العقارية لâو� وامجلاعات احمللية يف العديد تسجيل ت
وهو ما يعرقل التحمك يف .من املراكز احلرضية و املناطق احمليطة هبا

التوسعات العمرانية، و الهنوض wلربامج العمومية يف اإلساكن ملسايرة 
اب� احلاجيات، زÂدة عىل ازدواجية النظام العقاري و مجود األرايض الق

للبناء حيث ال يزال امل� العقاري خاضعا يف جزء كبري منه للنظام القدمي 
و wلرمغ من ا@هودات املبذو� لتعممي نظام التحفيظ العقاري و )امللكية(

القيد يف السجالت العقارية يف حماو� للمعرفة ا8قيقة و الاكم� للملكية 
غري احملفظة يتطلب وقتا طويال العقارية مجليع املتدخلني ألن رشاء األرايض 

بسبب عدم توفر املعلومات حول مكو�ت امللكية و حدودها و هوية 
كام جيب إقرار قانون يسمح بتكوين أرصدة عقارية وكذا إعادة .املالكني

النظر يف القانون احملدث للمؤسسات اجلهوية للتجهزي و البناء، و دراسة 
راسات املتعلقة wلسكن من إماكنية إحداث مركز وطين لألحباث و ا8

أجل تمنية تكنولوجية البناء، و تشجيع تصنيع مواد البناء و اسـتعامل هذه 
املواد احمللية لتحصن بناÂتنا ضد الزالزل و الهزات األرضية لتفادي لك ما 

  . ختلفه الكوارث الطبيعية من مأساة
  السـيد الرئيس،

واليت تطرح حبدة  إن إشاكلية تطوير البنيات التحتية sقتصادية
wعتبارها حمتية لهذا التطوير لتأهيل sقتصاد الوطين و إنعاش الشغل 

و wلتايل فان أية سـياسة النتعاش قطاع البنية التحتية .والتمنية sج¿عية
  : البد أن تأخذ بعني sعتبار عنرصين هامني ميزيان هذه الوضعية 

  .التحوالت اليت يعرفها احمليط ا8ويل/ 1
خضامة sحتياجات الوطنية يف جمال البنيات التحتية sج¿عية و / 2

  .sقتصادية
حيث بينت التطورات للحاجيات wملغرب يف جمال التعمري حدود 
السـياسات التمنوية املتبعة يف وجود تفاوLت �مة عىل الصعيد ا@ايل، و 
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مه قد جتلت بشلك واحض يف اسـتقطاب املنطقة الساحلية الوسطى أل
التجهزيات و تفامق العجز يف wيق املناطق و السـ¨ يف الوسط القروي، 
اليشء ا�ي يسـتدعي تطوير املقاربة الشمولية اليت تراعي التوازن 
اجلغرايف، و تؤمن التاكمل بني املتدخلني، و اندماج الربامج مع حتديد 

توجيه التوسع اإلطار التوجهيـي لتوظيف ا@ال بكيفية أكرث تواز� زÂدة عىل 
العمراين،ونسجل أمهية ا@هودات اليت تبذلها الوزارة إلجناز خمططات 
متوازنة بني خمتلف املناطق و اجلهات رمغ اإلكراهات املتعددة اليت توا�ها 
ت� ا@هودات اليت تعرب عن إرادة سـياسـية قوية يف جعل جمال التعمري و 

اسات العامة للحكومة عىل التمنية ا@الية معطى إسرتاتيجيا يف السـي
  . املسـتوى التمنوي

  السـيد الرئيس،
إننا كفريق اسـتقاليل نسجل بأمهية أن لك العمليات التمنوية تسامه 
بطريقهتا يف هتيئة الرتاب الوطين، وأن لك الفاعلني سواء اكنوا خواصا أو 

  .معوميني يشاركون لك حسب ميدانه يف مسارات هتيئة الرتاب و البالد
ونؤكد رضورة توفر التنسـيق بني خمتلف األنشطة و ا@االت املعنية  

wألمر، حىت جنعل التمنية تشمل لك أطراف البالد و ذè حسب مساطر 
و إجراءات تتناسب و اخلصائص املمزية للك منطقة و للك جمال ترايب و 

و العمل عىل معاينة اإلماكنيات اجلهوية و إبرازها عن طريق أنشطة معينة ،
ذw èختاذ املبادرات الالزمة، مما يسـتدعي أن تتوفر لك �ة عىل الوسائل 
املؤسساتية و املالية و البرشية اليت تسمح لها wلقيام بدورها كجامعة حملية، 
ألهنا اخللية األساسـية لتحقيق معليات التمنية والهتيئة ، زÂدة عىل احلرص 

و امجلاعات احمللية، و ذè  عىل تكثيف معليات التضامن ف¨ بني اجلهات
عىل أساس مقاربة جديدة تعمتد مفهوم جماالت املشاريع wعتبار سـياسة 
التعمري ال ميكن أن يتحقق دون طرح مسـبق للمسائل ا8ميغرافية 
sقتصادية و sج¿عية و الطبيعية و البيئية ،�ا جيب أن حتظي هذه 

اهر الهجرة والمنو ا8ميغرايف اإلشاكليات wه¿م أكرب للتخفيف من حدة ظو 
  . وتاليف النقص احلاصل يف ميدان التجهزيات األساسـية

وهبذه املناسـبة، جندد يف الفريق sسـتقاليل طلبنا من أجل الترسيع 
بإعداد مرشوع امليثاق الوطين لألعداد الرتاب الوطين و العمل عىل 

  .إخراجه إىل حزي التطبيق
sسـتقاليل للوحدة والتعادلية نمثن و يف اخلتام، إننا يف الفريق 

ا@هودات اجلبارة اليت تبذل من احلكومة يف تمنية و تطوير و إصالح هذه 
و هبذا سـنصوت ) السكىن، و التعمري(القطاعات احليوية الهامة اليت يه 

wإلجياب عىل هذه املزيانيات الفرعية لهذه القطاعات راجيني من العيل 
  .ملا فيه خري هذه األمةالقدير أن يوفقنا مجيعا 

        .و السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 

        ::::اختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخوايت إخواين املستشارين احملرتمني،
sسـتقاليل للوحدة و التعادلية أن أتدخل يف يرشفين wمس الفريق 

خبصوص القطاعات التابعة  2011إطار مناقشة مرشوع قانون املالية لسـنة 
للجنة العدل و الترشيع وحقوق اإلنسان وعليه فإننا يف الفريق sسـتقاليل 
للوحدة والتعادلية ننوه مبا جاء به مرشوع قانون املالية خبصوص القطاعات 

دل،األمانة العامة للحكومة،الوزارة امللكفة بتحديث القطاعات اخلاصة wلع
العامة كذè الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان وأخريا املندوبية العامة 

  .لإلدارة السجون وإعادة اإلدماج

        ::::ف¨ خيص قطاع العدلف¨ خيص قطاع العدلف¨ خيص قطاع العدلف¨ خيص قطاع العدل
فإنه ال يفوتنا أن ننوه مبا تقوم به الوزارة من جمهودات محمودة من أجل 

  .الرفع من أداء القطاع وحتديثه يف شـىت ا@االت
وإننا wملناسـبة نشـيد باكفة املسؤولني والقضاة عىل خمتلف درجاهتم و 
األطر الكفأة لوزارة العدل وما يقومون به من جمهودات جبارة لبلورة 
التعل¨ت امللكية السامية عىل أرض الواقع يف جمال إصالح القضاء وخاصة 

 20طاب املليك السايم مبناسـبة ثورة امل� و الشعب يوم ما جاء يف اخل
وكذè مبناسـبة افتتاح السـنة الترشيعية احلالية والرب�مج  2009غشت 

احلكويم آملني أن يمت اإلرساع بإخراج اكفة النصوص القانونية املتعلقة 
بإصالح القضاء إىل الوجود wإلضافة إىل العمل عىل ختطي ما تعرفه احملامك 

شـبه توقف شامل نتيجة اإلرضاب املتواصل لكتاب الضبط وذè عن من 
طريق تلبية مطالهبم الرامية إىل إخراج النظام األسايس اخلاص هبم إىل 

  .الوجود
وإننا wملناسـبة نمتىن كذè أن يعاد النظر يف اخلريطة القضائية 

ردي يف ومالءمهتا مع sحتياجات الفعلية للساكنة مع اع¿د منط القضاء الف
احملامك sبتدائية بدل القضاء امجلاعي ملا لهذا المنط من القضاء من امتيازات 

  .تتلخص يف إبراز الكفاءة و القدرة عىل العطاء وحتمل املسؤولية للقضاة
وكذè العمل عىل sعتناء wلعاملني يف القطاع من قضاة وكتاب 

ادية احلسنية للقضاة الضبط عن طريق دمع مجعية األعامل sج¿عية والود
اليت نمثن ما تقوم به من جمهودات جبارة يف جمال إرساء ثقافة التخليق 
والتأطري و التكوين إىل جانب املعهد العايل للقضاء ا�ي À دور طالئعي 

  .يف تكوين قضاة الغد وتأهيلهم وإعادة تكويهنم
العدل  وختاما، فإننا نمتىن للقطاع املزيد من العطاء يف إرساء دعامئ

  .وإيصال احلقوق إىل أحصاهبا و اسـتتباب األمن و الطمأنينة ببالد�

        ::::خبخبخبخبصوص الوزارة امللكفة بتحديث القطاعات العامةصوص الوزارة امللكفة بتحديث القطاعات العامةصوص الوزارة امللكفة بتحديث القطاعات العامةصوص الوزارة امللكفة بتحديث القطاعات العامة
أما خبصوص الوزارة امللكفة بتحديث القطاعات العامة،فانه ال يفوتنا يف 
الفريق sسـتقاليل التنويه مبا يقوم به القطاع من جمهودات جبارة من اجل 
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ث اإلدارة وعرصنهتا وجعل املرفق العمويم أكرث شفافية وقرw من حتدي
املواطنني وإرساء دعامئ الشفافية وحماربة آفة الرشوة و احملسوبية و الزبونية 
واسـتصالح اإلدارة عن طريق إعادة النظر يف قانون الوظيفة العمومية 

يف منظومة  وجع8 مالمئا مع ما عرفته بالد� من تطور آملني أن يعاد النظر
األجور وجعلها أكرث مالمئة مع الواقع ومبنية عىل الكفاءة واملردودية 
وsنضباط كام نمتىن كذè أن يعاد النظر يف انتشار املوظفني عىل خمتلف 
�ات وأقالمي اململكة بطريقة تكفل اسـتفادة امجليع عىل قدم املساواة من 

  .خدماهتم
لوزارة من تواصل مع العموم عن طريق وإننا يف األخري ننوه مبا تقوم به ا

التكنولوجية احلديثة وخاصة البوابة اإللكرتونية اخلاصة wلوزارة وذè بفضل 
حنكة وخربة املسؤولني واألطر التابعة للسـيد الوزير املرشف عىل القطاع 
ا�ي ال يذخر �دا من أجل بلورة اإلصالحات اليت جاءت يف الترصحي 

ع بعزمية عالية وروح نضالية وذè خدمة للصاحل احلكويم عىل أرض الواق
العام دون أن ننىس التنويه مبا تقوم به املدرسة الوطنية لإلدارة العامة 

  .وأطرها من جمهودات جبارة يف جمال تكوين أطر رجال ونساء الغد

        ::::أما أما أما أما خبخبخبخبصوص األمانة العامة للحكومةصوص األمانة العامة للحكومةصوص األمانة العامة للحكومةصوص األمانة العامة للحكومة    
لتحوالت بداية نود يف الفريق sسـتقاليل تسجيل اسـتحساننا ل  

ا8ينامية اليت عرفهتا األمانة العامة عىل مسـتوى الشلك وطريقة sشـتغال 
اليت جتسدت أساسا يف نوعية العطاء وذè مبالمسة ا@هودات اجلبارة اليت 
تقوم هبا األمانة العامة يف إطار النشاط الترشيعي للحكومة ويف جمال تقدمي 

ملهن املنظمة و الرتخيص لها sستشارات القانونية و تتبع امجلعيات وا
وتطوير معل اجلريدة الرمسية ويه جمهودات تسـتحق التنويه واإلشادة 
wالحرتافية العالية للسـيد األمني العام للحكومة ، مع التأكيد عىل رضورة 
حتسني النصوص القدمية، والرفع من وترية الترشيع ، والعمل عىل تشجيع 

  .يب املواطنني من األنشطة الترشيعيةالتواصل sلكرتوين واملطبعي لتقر 
        ::::أما أما أما أما خبخبخبخبصوص املندوبية العامة لصوص املندوبية العامة لصوص املندوبية العامة لصوص املندوبية العامة لإلإلإلإلدارة السجون وإعادة اإلدماجدارة السجون وإعادة اإلدماجدارة السجون وإعادة اإلدماجدارة السجون وإعادة اإلدماج

إننا يف الفريق sسـتقاليل للوحدة و التعادلية نمثن املنجزات الهامة اليت 
 èقامت وتقوم هبا املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وكذ

اإلماك�ت املادية و البرشية اليت تتوفر علهيا،كام  wحلاكمة املتخذة يف تدبري
نشـيد 8wمع ا�ي تقدمه احلكومة لهذا القطاع ا�ي أwن عن قدرة فائقة من 
طرف املندوب السايم يف التدبري اجليد وتطوير املؤسسات السجنية يف 
شـىت املنا� انطالقا من التكوين و التأهيل وإعادة اإلدماج وحتديهثا 

من املواطنني تسهيال لزÂرات العائالت ملا 8هيم من معتقلني  وتقريهبا
  .wإلضافة إىل ما عرفه نظام اإلطعام و التطبيب من تطور ملحوظ

إننا هنيب wحلكومة دمع القطاع wملزيد من اإلماكنيات املادية للتغلب 
عىل ما يعرفه من صعوwت يف جمال اخلصاص يف املوارد البرشية نتيجة 
sكتظاظ ا�ي ال يتالءم و الطاقة sستيعابية للمؤسسات السجنية 

 نتيجة اسـتفحال نسـبة اللجوء إىل sعتقال sحتياطي من طرف النياwت
العامة دون األخذ بعني sعتبار بقرينة الرباءة و الضام�ت املتوفرة 8ى 
املشتبه فهيم وتطبيق املراقبة القضائية وتفعيل مسطرة التصاحل وذè تبعا ملا 

  .تسج8 نسـبة sعتقال sحتياطي من نسب جد مرتفعة
        .و السالم

        فريق التجمع ا8سـتوري املوحدفريق التجمع ا8سـتوري املوحدفريق التجمع ا8سـتوري املوحدفريق التجمع ا8سـتوري املوحدمداخالت مداخالت مداخالت مداخالت 

�الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف     مداخ�مداخ�مداخ�مداخ
  :اختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عية

  .بسم هللا الرحامن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين، 
يرشفين أن أتناول اللكمة اليوم wمس فريق التجمع ا8سـتوري املوحد 

املزيانيات الفرعية املدرجة يف إطار جلنة التعلمي والشؤون الثقافية ملناقشة 
ونظرا  ألننا نعطي wلغ  2011وsج¿عية برمس مرشوع قانون املالية لسـنة 

األمهية للقطاعات sج¿عية لكوهنا تشلك احد املرتكزات  األساسـية 
رتباط هذه للتمنية والعدا� sج¿عية من �ة، ومن �ة 3نية، حبمك ا

القطاعات wه¿مات وانشغاالت املواطنني، اليومية خاصة دوي ا8خل 
احملدود و كذا الفئة اليت ال دخل لها ويه الرشحية األعظم يف ا@متع ، واليت 
تعمتد لكية عىل خدمات ا8و� يف جمال التكوين والصحة، والثقافة وكذا 

السمعي البرصي والتمنية sج¿عية القضاÂ ا8ينية أو اليت لها ارتباط w@ال 
  .واألرسة واملرأة والطفل دون إغفال شؤون دوي sحتياجات اخلاصة

  السـيد الرئيس،
لقد مر عىل تنصيب احلكومة زهاء ثالث سـنوات وان معامل sجنازات 
اليت حققهتا بدأت تلوح يف األفق رمغ أن ما ينتظرها من معل الزال كبريا 

مسـتوى انتظارات الشعب املغريب وطموحاته من اجل أن تكون يف 
الكبرية، وان مسؤوليهتا أكرب يف ظل ما يعرفه العامل من حتوالت اقتصادية 
كبرية ويف ظل التحدÂت اليت أخذهتا  ا8و� املغربية ملوا�ة املؤامرات 

  .وا8سائس اليت حتاك ضدها ، أبطالها جرياننا يف الرشق والشامل
داخ� سينكب عىل القطاعات sج¿عية واليت إن تركزي� يف هذه امل

من مزيانية ا8و� هذا الرمق ورمغ خضامته الزال    %53تسـتزنف أكرث من 
مل يرق إىل املسـتوى  املطلوب نظرا حلجم اخلصاص الهائل والرتاكامت 
احلاص� يف القطاعات احليوية املهمة وأخص �wكر قطاع التعلمي وقطاع 

  .الصحة
ا وبلك مسؤولية مجيع القطاعات اليت تندرج مضن إننا �قشـن

اختصاصات اللجنة وال حظنا انه وwلرمغ من ا@هود املايل الكبري  ا�ي 
بذلته احلكومة يف سبيل الريق هبذه القطاعات الزالت هذه األخرية مل هتتد 
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إىل احللول الناجعة حلل مشالك العديد  من القطاعات واليت غالبا ما تكون 
  .عن إرادهتاخارجة 

  السـيد الرئيس،
خصوصا wلنسـبة للقطاعات  2011إن ما جاء يف مزيانية سـنة 

sج¿عية ال ميكن اعتباره عادÂ، بل نلمس أن هناك جمهودا كبريا قد بذل 
يف تدبريها،  فهناك  اجيابيات متعددة تسجل لبعض القطاعات وهناك 

مل ترق إىل انتظارات  معطيات رمقية تبعث عىل التفاؤل، إال أهنا الزالت
  .وتطلعات الطبقات املسحوقة من ا@متع املغريب

ومن أمه املالحظات اليت جيب تسجيلها هو املسـتوى العايل لتقدمي 
هذه املزيانيات واليت تربز ا@هود والعمل اجلاد ا�ي طبع إعداد ت� 
 املزيانيات واليت أصبحت تعمتد آليات حديثة ومعطيات علمية جديدة رمغ

أن العديد من املعطيات تتطلب دراية وكفاءة من أجل المتحيص والمتعن 
  .والتدقيق

إن املناقشات املاراطونية اليت عرفهتا أشغال اللجنة خالل هذه األسابيع 
األخرية تربز جليا أن ما ينتظره امجليع من هذا القانون املايل هو أكرث بكثري 

كراهات مالية لâو� جعلتنا مما هو معروض، لكن حنن متفهمون أن هناك إ
نتقدم بتعديالت نرى أهنا موضوعية وسـمتكن من تصحيح بعض الثغرات 

  .يف مرشوع املزيانية حىت ال نقع مرة أخرى يف خف األحالم والتسويف
وهنا جتدر  اإلشارة إىل أن إجناح لك ت� املشاريع والربامج وإخرا�ا 

وكفاءات ذات اختصاصات من األرقام إىل ارض الواقع حيتاج إىل اطر 
وجتربة يف مجيع ا@االت املطروحة وهذا حييلنا إىل احلديث عن جمال املوارد 
البرشية واخلصاص الكبري ا�ي أصبحت تعرفه هذه القطاعات إما بسبب 
األطر احملا� عىل التقاعد أو بسبب عدم توظيف اطر وكفاءات جديدة يف 

  .إطار الوظيفة العمومية
        ::::لصحةلصحةلصحةلصحةقطاع اقطاع اقطاع اقطاع ا: : : : أوال أوال أوال أوال 

إن فريق التجمع ا8سـتوري املوحد يويل أمهية قصوى لقطاع  الصحة 
عىل اعتبار انه  ال ميكن حتقيق أية تمنية اج¿عية بدون إسرتاتيجية حممكة 

  .جتعل حصة املواطن من أوىل األولوÂت
إن ا@هود املبذول يف قطاع الصحة جمهود كبري ولكن الزال القطاع 

علق بق� املستشفيات واملراكز الصحية واألطر يعاين من عدة مشالك تت
الطبية واألدوية وغريها من اآلليات اليت ال ميكن sسـتغناء عهنا يف هذا 

  .ا@ال
إن وزارة الصحة خصوصا واحلكومة عىل العموم مطالبة بتحسني أداء 
القطاع وتطويره يف اجتاه يسـتجيب للحاجيات sنتظارات واآلمال املعلقة 

لك ا@هود املبذول فان sع¿دات اbصصة لوزارة الصحة  عليه ورمغ
الزالت ضعيفة wملقارنة مع مشالك القطاع وخصوصا يف جمال املوارد البرشية 

  .املتخصصة واألطر الشـبة طبية wملقارنة مع جغرافية وشساعة املغرب

منصب مايل وبناء  2000وهنا ال بد من أن نمثن متكني القطاع من 
ن املستشفيات  اإلقلميية واملراكز الصحية مؤكدين عىل رضورة العديد م

فتح حوار حقيقي مع الفاعلني يف قطاع الصحة ، وتكثيف اجلهود من اجل 
تشجيع التكوين والتكوين املسـمتر وحتديث القوانني وحتسني اخلدمات 
sستشفائية وتطوير البنيات الصحية و توفري العالج وتعمميه وتكثيف 

قاية الصحية وحماربة األمراض وتقوية اإلجراءات اخلاصة بصيانة برامج الو 
التجهزيات والبناÂت للوصول إىل الهدف املطلوب وهو الصحة للجميع 
كحق أسايس تكف8 مجيع األعراف والقوانني، وال بد كذè من اإلشارة إىل 
تفعيل العديد من القوانني الصادرة من أجل حامية حصة املواطنني من 

داء اخلارz وخصوصا قانون منع التدخني ا�ي الزلنا نتساءل ملاذا مل sعت
يفعل حلد اآلن رمغ استيفائه للك اإلجراءات واملساطر القانونية ويطبق يف 
بعض األماكن بشلك حمتشم، وال حيرتم يف العديد من األماكن العمومية اليت 

  .مية واخلاصةمينع فهيا التدخني من مطامع ومقايه وبعض اإلدارات العمو 
        ::::قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميقطاع الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميقطاع الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميقطاع الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي: : : : 3نيا 3نيا 3نيا 3نيا 

  ،السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
إن قطاع التعلمي يعترب مقياس األمم يف التقدم والتطور ورمغ وجود 
امليثاق الوطين للرتبية والتكوين وا�ي انهتت عرشيته األوىل فإن نتاجئه مل 

، خصوصا يف حل املشالك العالقة لقطاع التعلمي تكن يف املسـتوى املنتظر
كتدبري املوارد البرشية وجمال الربامج واملناجه الرتبوية وجمال البنيات التحتية 
للمؤسسات التعلميية، إضافة إىل مواد التفتح الفين اكملوسـيقى واملرسح اليت 
ال تتوفر عىل أطر كفأة قادرة عىل تأطري األطفال والتالميذ يف هذه 

@االت املوازية للعملية التعلميية ولعل اbطط sسـتعجايل ا�ي جاءت به ا
الوزارة يف إطار املزيانية املهمة اليت حظيت هبا ، ويف إطار اجلهود الكبرية 
اليت تبذلها الوزارة سـميكن من تدارك نقائص العرشية األوىل للتعلمي 

 املتعلقة wلعامل وسـميكن من حل العديد من املشالك العالقة وخصوصا ت�
  .القروي املتواجد wملغرب العميق

إن الظروف الصعبة اليت يعيشها نساء ورجال التعلمي يف العديد من 
املناطق والقرى ال تتوافق واإلماك�ت املرصودة لهذا القطاع، رمغ ما 
تقومون به من جمهودات جبارة يف هذا ا@ال، إال أن ذè يبقى دون 

عدد املناصب املالية املرصودة للقطاع الزال ال الطموحات، حيث أن 
منصب لن  6400يتوافق واخلصاص احلاصل يف األطر الرتبوية واإلدارية و

متكن من سد ذè اخلصاص ورمغ ذè، ننوه w@هود الكبري املبذول 
وننتظر املزيد خالل السـنوات املقب�، وهنا البد أن نشري إىل مشلك 

ق رشحية واسعة من رجال التعلمي خصوصا يف sكتظاظ ا�ي الزال يؤر
املدن الكربى، زد عىل ذè انتشار ظاهرة العنف وسط وجنبات 
املؤسسات التعلميية وانتشار اbدرات واملامرسات الالأخالقية اليت ختدش 

�  .قدسـية التعلمي وأهدافه النبي
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من  وهنا جيب أن تتحمل احلكومة مسؤوليهتا اكم� وكذا ا@متع املغريب
أجل حماربة هذه الظواهر اليت أصبحت تشلك خطرا عىل جممتعنا، مفشلك 
األمن هو مشلك وطين، وكذè مشلك امخلر واbدرات، وما يرتتب عهنا 
من آ3ر اج¿عية، مشلك العديد من األرس املغربية اليت جيب أن تنخرط 

مشلك  مع املدرسة يف حماربة هذه الظاهر املشينة، البد من اإلشارة إىل
العنف وترسب sمتحا�ت ا�ي يفقد دبلومات جامعاتنا ماكنهتا 
ومصداقيهتا سواء عىل الصعيد الوطين أو ا8ويل وجيعلها سلعة مغشوشة يف 
سوق الرتبية والتكوين العاملي مما يدفع wلعديد من اجلهات إىل رفضها أحيا� 

  .والتشكيك يف مصداقيهتا
مرشوع ويدخل يف إطار املامرسات وwلرمغ من أن اإلرضاب حق 

احلقوقية للشغي� فانه حيS يتكرر وبشلك مرجتل يؤثر سلبا عىل مسـتوى 
التحصيل 8ى أبنائنا ونسب تأخر يف املقررات ا8راسـية واليت ال يمت إمتا�ا 

  .يف غالب األحيان داخل اآلجال احملددة 
زيانية السـنوية إننا نناقش هذه املشالك عىل مدار السـنة سواء خالل امل

للوزارة أو داخل اللجنة اbتصة أو من خالل األسـئ� الشفهية والكتابية، 
ورمغ هذا لكه فإننا ال نسـتطيع أن جند حلوال جذرية لها نظرا لرتكيبهتا املعقدة 
ونظرا للرؤية الشمولية اليت تتطلب أن تتحول إىل رؤية قطاعية متكن من 

الك وتوفري آليات العمل ملتابعة اجناز sنكباب اجلدي عىل حل هذه املش
األوراش الكربى اليت فتحهتا وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين 

  .األطر والبحث العلمي
وهذا ال جيب أن ينسينا التحدث عن املشالك اليت تؤرق قطب 
الر± يف العملية التعلميية وهو املدرس ا�ي يعاين من مشالك عدة، 

قية ومشلك sلتحاق wلزوج ومشالك السكن، إضافة إىل أن مكشلك الرت 
فضاءات املدرسة تعرف تدهورا كبريا تصبح معه معلية التحصيل شـبه 
مسـتحي�، مما يشجع عىل الهدر املدريس ا�ي بدأ يتقلص بفضل املبادرات 

واليت نمتىن أن ترىق إىل أكرث ) مكبادرة مليون حمفظة ( اليت اختذهتا الوزارة 
  .ر�مج تسـيري وغريها من الربامج املهمة اليت نباركها وندمعها وننوه هباوب

وخبصوص قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي فان إشاكلية اإلصالح 
اجلامعي تصطدم بواقع الفضاء اجلامعي ا�ي يعاين حتت طائ� املشالك 

املادية املتفامقة للطلبة سواء عىل مسـتوى التحصيل املعريف أو اإلماكنيات 
والبرشية املرصودة إلصالح القطاع، وwلتايل فان أجرأة امليثاق واbطط 
sسـتعجايل تبقى حمدودة نظرا لإلكراهات اليت يعاين مهنا القطاع وافتقاد 
الوحدات اجلامعية احملدثة إىل املوارد البرشية الرضورية يؤدي إىل العديد 

يف، وwملناسـبة فان إتباع من اإلرضاwت اليت تعرقل تطور األداء املعر
مقاربة جديدة غري املقاربة األمنية يف حل ت� املشالك مكقاربة رÂضية 
وثقافية، كفيل بتحويل الفضاء اجلامعي من حلبة للرصاعات السـياسـية إىل 

  .فضاء للتحصيل والرتفيه والتكوين

إن عدم انفتاح اجلامعة عىل حميطها sقتصادي وsج¿عي وعىل 
املقاواليت، جيعلها بعيدة لك البعد عن التمنية املسـتدامة ، ونرى النسـيج 

جليا أن أغلب ا8اكترة وا@ازين احلاصلني عىل شواهد عليا معطلون ومل 
  .يمتكنوا من املسامهة يف تمنية بالدمه

ولألسف الزالت إشاكلية البحث العلمي إشاكلية عويصة حبيث أن 
وال ترىق إىل املسـتوى املطلوب، وال  املزيانيات اbصصة تبقى ضعيفة جدا

ننىس مشلك األقسام التحضريية اليت ال تسـتطيع اسـتقبال مجيع الطلبة 
  .املتفوقني نظرا لقلهتا وكذا نظرا لعدم توفرها يف مجيع املدن املغربية الكربى

أما ف¨ خيص حماربة األمية والرتبية غري النظامية فإن إنشاء الواك� 
األمية هو خطوة أساسـية يف إعادة النظر يف هذا القطاع الوطنية حملاربة 

  .ونمتىن أن نشهد نتاجئ ملموسة يف القريب العاجل
        ::::قطاع التقطاع التقطاع التقطاع التمنمنمنمنية sج¿عية واألية sج¿عية واألية sج¿عية واألية sج¿عية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن: : : : 3لثا3لثا3لثا3لثا

إن التمنية sج¿عية أصبحت أساس جناح مسلسل التحديث 
ف مجيع وا8ميقراطية ا�ي يرتكز أساسا عىل مبدأ حقوق اإلنسان ويسـهتد

  .الفئات sج¿عية
إن وضع خمطط إسرتاتيجي للوزارة ينبين عىل مبادئ تسـهتدف أساسا 
التمنية احمللية املندجمة والرتكزي عىل اإلرشاك وحتديد sحتياجات اخلاصة 
wلنساء والرجال واألطفال واألشخاص ذوي sحتياجات اخلاصة واملسـنني 

عف املزيانية املرصودة للوزارة أمام وإدماج مقاربة النوع sج¿عي رمغ ض
املزيانية اbصصة للقطاعات sج¿عية األخرى، وأخص �wكر الصحة 

  .من مجموع املزيانية العامة لâو� %53والتعلمي واليت تصل مجموعها إىل 
إن حماربة الفقر والهشاشة من أولوÂت الوزارة وحنن بدور� نؤكد عىل 

شامل يتطلب اخنراط العديد من الوزارات  أن حماربة الفقر يف إطار
واملؤسسات يف إطار الرشاكة والتعاون يف السـياسات والربامج واملشاريع 

  .التمنوية والتنسـيق يف جمال الهنوض حبقوق املرأة والطفل
ويف هذا اإلطار فإننا نؤكد عىل رضورة تفعيل دور مؤسسات الرعاية 

تمنية sج¿عية واألرسة sج¿عية اليت يه حتت وصاية وزارة ال 

مثل التعاون الوطين وواك� التمنية sج¿عية وwيق القطاعات .والتضامن
اليت هتمت wملرأة والطفل واليت تدخل يف اختصاص قطاعات Lبعة لوزارات 

  .أخرى 
ونطالب wملناسـبة بتكثيف املراقبة والزÂرات امليدانية للخريÂت عرب 

عاية sج¿عية، كام أن ورش املبادرة الوطنية تفعيل قانون مؤسسات الر 
للتمنية البرشية يعترب من أمه األوراش sج¿عية الكبرية اليت هتدف إىل 

موا�ة الفقر والبطا� ورفع الهتميش عىل بعض املناطق النائية وتوفري 
ظروف العيش الكرمي لفئة عريضة من ا@متع املغريب وخبصوص األشخاص 

ات اخلاصة، وهنا البد من التأكيد عىل رضورة الزتام ذوي sحتياج
احلكومة بتوفري مناصب شغل لفائدة هذه الرشحية مطالبني الوزارة الوصية 
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بعدم ترك املكفوفني معتصمني يف شوارع العامصة أمام املؤسسات 
  .ا8سـتورية وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلهيم

        ::::الشأن ا8يينالشأن ا8يينالشأن ا8يينالشأن ا8يين: : : : رابعارابعارابعارابعا
ن ا@االت املهمة اليت حتتاج إىل اه¿م أكرب من يعد الشأن ا8يين م

8ن احلكومة، حملاربة األفاكر ا8خي� والظالمية عىل جممتعنا اإلساليم، كام 
أصبح من امللح sه¿م wلعلامء واألمئة والوعاظ ف¨ خيص تكويهنم والعناية 

اجلالية هبم وفتح ا@ال السمعي البرصي لتوعية وتنوير ا@متع املغريب و 
  .املغربية wخلارج والعمل عىل حتصيهنا من األفاكر املتشددة واملتطرفة

كام نؤكد عىل رضورة sه¿م wلعنرص البرشي وحتسني وضعية القميني 
ا8ينيني واحلفاظ عىل مآثر� التارخيية وبناء وترممي املساجد وحامية حرمهتا 

راقبة يف ا@ال ا8يين من التطاول من طرف أي �ة اكنت وتفعيل دور امل
مسجد (وحتديد sختصاصات، مطالبني هبذه املناسـبة رفع اليد عن تقرير 

  .مبكناس، وموافاتنا بنتاجئ التحقيق) خناتة بنت باكر
        ::::قطاع sتصالقطاع sتصالقطاع sتصالقطاع sتصال: : : : خامساخامساخامساخامسا

أما ف¨ يتعلق w@ال السمعي البرصي ا�ي هو مرآة البالد ووا�هتا 
ورمغ قانون التحرير فإن احلكومة عىل الصعيد اخلارz، وبلك أسف 

مازالت مل توظفه wلشلك املطلوب ومن هذا املنرب نطالهبا بإنصاف لك 
األطراف وإعطاء الفرصة للك األحزاب السـياسـية والفرق الربملانية يف لك 
الربامج السـياسـية والثقافية والفكرية ترمجة لروح وفلسفة هذا القانون، 

تصال السمعي البرصي من أجل الرفع من وترية وتفعيل دور الهيئة العليا لال
  .sنفتاح يف هذا ا@ال

وwملناسـبة، فإننا نمتىن أن تعرف القناة الربملانية النور ونمتن ا@هودات 
  .اليت بذلت من أجل إخراج القناة األمازيغية للوجود

وwملناسـبة كذè نطالب بتشديد املراقبة عىل الوصالت اإلشهارية 
مات التلفزة العمومية وبراجمها خصوصا يف املناسـبات ا8ينية وحتسني خد

  .والوطنية
كام نؤكد عىل دور اإلعالم يف التعريف wحلضارة والهوية والثقافة املغربية 

  .والقضاÂ الوطنية الكربى وعىل رأسها قضية وحدتنا الرتابية
من وال تفوتنا اإلشارة إىل رضورة دمقرطة اإلعالم العمويم والتكثيف 

الربامج احلوارية والندوات بلك أشاكلها سواء اكنت ثقافية أو سـياسـية أو 
حصية وتعمميها عىل الهيآت السـياسـية ومنظامت ا@متع املدين يف إطار 
اجلهوية املوسعة وسـياسة القرب ومتكني املواطنني من املشاركة يف 

  .النقاشات السـياسـية وsج¿عية والثقافية اليت تعرفها بالد�
        ::::الشأن الثقايفالشأن الثقايفالشأن الثقايفالشأن الثقايف: : : : سادساسادساسادساسادسا

وف¨ خيص الشأن الثقايف فإن املزيانية اbصصة لوزارة الثقافة غري اكفية، 
فالقطاع حيتاج إىل دمع قوي من أجل تطويره، وهنا ال تفوتنا املناسـبة من 
أجل مطالبة الوزارة الوصية برضورة حتسني وضعية الفنانني وإعادة النظر 

كرث دميقراطية لتشجيع اإلبداع واإلنتاج يف ا8مع املمنوح وفق طرق أ
  .الوطين والعمل عىل تطبيق القوانني اليت ختدم مصلحة الفن والفنانني

وإننا يف فريق التجمع ا8سـتوري املوحد نشـيد w@هودات اليت تبذلها 
الوزارة الوصية ورمغ ذè نؤكد عىل رضورة تفعيل الشأن الثقايف وتطوير 

تابة وفن وسيS ومرسح ولك أشاكل اإلبداعات جماالته يف بالد� من ك 
  .األخرى

كام جتدر اإلشارة إىل ضعف البنية التحتية للوزارة ومواردها البرشية 
التأطريية ونؤكد عىل رضورة sه¿م wملسارح الوطنية والبâية واملنشآت 

ن التارخيية ونشجع القراءة يف بالد� بإرشاك امجلاعات احمللية يف تدبري الشأ
الثقايف احمليل وكذا تقريب القراءة من املواطنني عن طريق دمع الكتب 
واإلصدارات اجلديدة وتشجيع املقاو� املغربية عىل sستrر يف ا@ال 

  .الثقايف بلك أشاكÀ وأنواعه
  :ويف األخري السـيد الرئيس

لقد تأكد لمك wمللموس صعوبة املشالك الكربى اليت تعيشها القطاعات 
¿عية يف بالد� واملندرجة يف جلنة التعلمي والشؤون الثقافية sج

وsج¿عية واخلصاص احلاد والفادح ا�ي تعرفه هذه القطاعات يف العديد 
من ا@االت، وغياب مقاربة مشولية ملعاجلة األوضاع املطروحة وضعف 

  .املزيانيات الفرعية wسـتثناء مزيانييت التعلمي والصحة
وwملقابل فإن السادة الوزراء تعهدوا wلعمل عىل تطبيق ولكن، 

  ل ـة من أجـات املقرتحـار املعطيـار يف إطـا بعني sعتبـا وأخذهـمالحظاتن
  . الريق هبذه القطاعات إىل ما يصبو إليه املغاربة، وما نطمح إليه مجيعا

كأحد وأمام هذا لكه، فإننا حبجم مسؤوليتنا اليت حتمكنا اجتاه احلكومة 
مكو�هتا سـنصوت wإلجياب عىل هاته املزيانيات املدرجة يف إطار جلنة 

  .التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عية
  .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
 �        ::::وا8فاع الوطينوا8فاع الوطينوا8فاع الوطينوا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت

  .بسم هللا الرحامن الرحمي
 السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين احملرتمني،
اليوم، أن أتدخل wمس فريق التجمع ا8سـتوري املوحد ملناقشة  يرشفين

املزيانيات الفرعية املدرجة يف إطار جلنة الشؤون اخلارجية واحلدود 
يف اجللسة العامة اbصصة ملناقشة  2011واملناطق احملت� للسـنة املالية 

  :املزيانيات وذè عىل الشلك التايل
  ارجية والتعاون؛ مناقشة مزيانية وزارة الشؤون اخل )1
 .مناقشة مزيانية إدارة ا8فاع الوطين )2
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        مزيانية وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون مزيانية وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون مزيانية وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون مزيانية وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ) ) ) ) 1
إن مناقشة هذه املزيانية اليوم يأيت يف ظرفية اسـتثنائية وسط أحداث 
ووقائع عرفها املغرب، اكنت فهيا حماوالت Âئسة من خصوم وحدتنا الرتابية 

واسـتقراره ولكن وامحلد g، فإن املغرب قوي للنيل من وحدة املغرب 
مبلكه وبرجاÀ وwاللتحام ا8امئ بني العرش والشعب، هذا sلتحام ا�ي 
يؤرق أعداء وحدتنا الرتابية يف ظل املسلسل التمنوي ا�ي دخلته بالد� 
وا�ي أصبح يضايه مبنجزاته العديد من ا8ول املتوسطية وعىل رأسها 

بعض األحزاب اليت الزالت حتمل حقدا Lرخييا للمغرب اجلارة اسـبانيا و 
  .العظمي برجاÀ وبتارخيه منذ طارق بن زÂد رمحة هللا عليه

 السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

            السادة املستشارين احملرتمني،
إننا يف فريق التجمع ا8سـتوري املوحد نؤكد مرة أخرى وكبايق مجيع 

أجل حتصني ا8فاع عن املصاحل احليوية للبالد  املغاربة األحرار أننا معمك من
وسـيادهتا ووحدهتا الرتابية ، وأننا سـنكتف �ود� كربملانيني بتنسـيق مع 
وزارتمك من أجل حتسني �ود �از� ا8بلومايس سواء منه الرمسي أو 
املوازي من أجل التعريف بعدا� قضيتنا وا8فاع عهنا سواء عىل املسـتوى 

هوي أو ا8ويل، وإن تسارع وثرية األحداث وسعر خصوم اإلقلميي أو اجل 
وحدتنا الرتابية يتطلب منا إعادة ترتيب األولوÂت عىل مجيع األصعدة 
وإعادة النظر يف معل ا8بلوماسـية املغربية واملوازية وفق إصالح مشويل 

  .يتو² الرفع من األداء ا8بلومايس لب�â ليصبح أكرث فعالية واحرتافية 
  د الرئيس،السـي

إننا هنi وزير اخلارجية والتعاون وإدارته ا8بلوماسـية عىل ا@هودات 
اليت يقوم هبا يف ا8فاع عن مصاحل املغرب اإلسرتاتيجية وعىل رأسها قضية 
وحدتنا الرتابية وكذا من أجل تعزيز العالقات مع العديد من ا8ول يف إطار 

وفق اإلطار العام ا�ي حيرتم  رشااكت هتدف إىل التعاون املمثر واملتضامن
  .سـيادة ا8ول وكرامهتا

وwملناسـبة فإننا نستنكر وندين بشدة لك املامرسات اليت اسـهتدفت 
وحدتنا الرتابية وزعزعت اسـتقرارها، بدأ wحملاوالت ا8نيئة ملرتزقة 
البوليساريو لتوظيف بعض املطالب sج¿عية لساكنة أقالمينا اجلنوبية 

ا سـياسـيا وحقوقيا ال يوجد إال يف أدهان بعض منعديم وإعطاءها بعد
الضمري وجمريم احلرب، مدينني التحزي السافر للربملان األوريب ومعه الربملان 
sسـباين ا�ي جيب عليه إعادة النظر يف القرارات والتوصيات الصادرة 
عنه مالءمة مع الوضع املتقدم ا�ي حصل عليه املغرب مع أورw وغريها من 

s لزتامات املشرتكة اليت تتوافق علهيا األطراف ملعاجلة العديد من امللفات
الكربى األمنية عىل اخلصوص، مذكرين اجلريان بفضاعة ما يرتكب يف 
تنذوف من جرامئ شنيعة ووحشـية تصادر حق احملتجزين املغاربة يف العيش 

  .الكرمي ا�ي يليق wإلنسان يف مفهومه السايم والالئق

ن جو احلرÂت ا�ي يسود بالد� وwحلوار والنقاش من أجل إننا نمث
حل وطين لهذه الرصاعات سواء تعلق األمر wملايض أو احلارض، ولكنا أمل 
يف تطوير عالقتنا مع اجلريان وفق مبدأ الند للند يف احرتام Lم لسـيادة 
البâان وخصوصا مع اجلزائر ملا فيه خري ومصلحة الشعبني وشعوب املغرب 

  .العريب الكبري
كام ال ننىس أن نمتن كذè ا@هودات اليت يبذلها املغرب من أجل تعزيز 
العالقات مع wيق ا8ول العربية وكذè ا@هودات والتحراكت اليت يقوم هبا 
للتصدي للمخططات العدوانية إلرسائيل ومن أجل حامية القدس الرشيف، 

ال� امل� محمد السادس نرصه منوهني 8wور الهام والرائد ا�ي يلعبه ج
  .هللا وأيده wعتباره رئيس جلنة القدس

  السـيد الرئيس
رمغ هاته ا@هودات اجلبارة اليت تبذلها ا8بلوماسـية املغربية يف بعض  

ا8ول اإلفريقية واألسـيوية إال أن هناك بعض القصور يف التعامل مع احلقل 
لية مما يفسح ا@ال ا8بلومايس عىل مسـتوى الساحة السـياسـية ا8و 

للجمعيات املعادية للمغرب من أجل نرش األاكذيب واألwطيل وتروجي 
  .الشائعات داخل أوساط ا@متعات الفرنسـية وخصوصا ا@متع األورويب

ففي غياب ا8بلوماسـية الصحافية وsقتصادية من أجل التعريف 
ء منه اإلعاليم بعدا� قضيتنا وخصوصا يف أوساط الرأي العام األوريب سوا

أو sقتصادي، فإنمك مطالبون بتحسيس مغاربة العامل هبذا ا8ور ،من 
خالل مبارشة اإلصالحات اليت هتم قضاÂ اجلالية املغربية القاطنة wخلارج 

  :فإننا نسجل

املشالك اليت تعرتض مغاربة العامل يف السفارات والقنصليات املغربية  -
 wخلارج،

 من أجل احلصول عىل الو3ئق اإلدارية، تعقد املساطر -

 اخلصاص احلاصل يف األطر واملوظفني هبذه القنصليات والسفارات، -

مشلك املساطر اإلدارية وخصوصا ما يتعلق wلقضاÂ العالقة يف  -
  .احملامك

  السـيد الوزير،
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
سوى أن انوه مبا تقوم هبا احلكومة يف يف ختام تدخيل هذا ال يسعين 

ظل التحدÂت الكبرية اليت توا�ها، والتطورات ا8ولية احلاص�، وتعقد 
وتشابك القضاÂ وعدم اسـتقرار العالقات وكرثة الرصاعات والتناقضات 
ا8ولية من خالل إحباطهم مؤامرات أعداء وحدتنا الرتابية wلرمغ من ضعف 

 مشـيدين wملناسـبة wلسـياسة الرشـيدة لصاحب اإلماكنيات املرصودة لمك
اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا واحلمكة والتبرص وبعد النظر جلاللته 
وا�ي سامه يف احلفاظ عىل مسعة املغرب احلدايث ا8ميقراطي املنفتح وا�ي 
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يشهد تمنية شام� يف ظل املؤسسات وبدمع مواقعه الرائدة يف السمل 
خمتلف مكو�ت ا@متع ا8ويل يف إطار هويته العربية  والسالم بني

اإلسالمية األمازيغية والوقوف مادÂ ومعنوÂ إىل جانب الشعب الفلسطيين 
من أجل نرصة قضيته املرشوعة وحقه يف العيش بسالم يف دو� فلسطني 

  .املسـتق� وعامصهتا القدس الرشيف
 ا�ايت wألقالمي مؤكدا مرة أخرى عىل أن sقرتاح املغريب للحمك

  .اجلنوبية واحلل األمثل والهنايئ للمشلك املفتعل wلصحراء املغربية
        مزيانية إدارة ا8فاع الوطينمزيانية إدارة ا8فاع الوطينمزيانية إدارة ا8فاع الوطينمزيانية إدارة ا8فاع الوطين) ) ) ) 2

إن هاته املزيانية رمغ أمهيهتا فهـي دون املسـتوى، إذ ننوه بعمل قواتنا 
املسلحة امللكية الباس� املرابطة عىل احلدود، وعىل اجلهود اجلبارة اليت 
تبذلها لâفاع عن حوزة وسـيادة ب�â، مؤكدين عىل أننا مع لك زÂدة يف 
هذه املزيانية ألهنا ترتبط بسـيادة واسـتقرار البâ، مؤكدا عىل ا8ور الرائد 
ا�ي يقوم به اجليش وإدارة أراكن احلرب العامة برئاسة قائدها األعىل جال� 

ته يف إطار أوراشه امل� محمد السادس حفظه هللا، ا�ي ما ف� جالل 
املفتوحة أن يعمل جاهدا عىل حتديث وعرصنة إدارة ا8فاع الوطين وفق 
مقاربة جتعلها تضايه جيوش العامل، مشـيدين مبا بذلته القوات املسلحة 
امللكية يف إطار �امت األمم املتحدة wلكوسوفو والكونغو والسودان والنيجر 

ة اليت أبلت فهيا التجريدات املغربية واجلوالن وغريها من املهامت ا8بلوماسـي
  .البالء احلسن

ويف األخري قبل أن أخمت مداخليت فإنين أتوجه إىل احلكومة طالبا مهنا 
العمل عىل الزÂدة يف أجور اكفة العاملني يف قواتنا املسلحة امللكية 

  .واإلرساع يف إخراج األنظمة األساسـية للقوات املساعدة والوقاية املدنية
ان¿ئنا إىل األغلبية احلكومية، فإننا سـنصوت wإلجياب عىل  وحبمك

املزيانيات املدرجة يف إطار جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� مبجلسـنا 
  . املوقر

        .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
  ::::ية واجلهات وامجلاعات احملليةية واجلهات وامجلاعات احملليةية واجلهات وامجلاعات احملليةية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخل اختصاص جلنة ا8اخل اختصاص جلنة ا8اخل اختصاص جلنة ا8اخل 

  .بسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
يرشفنا أن نتدخل wمس فريق التجمع ا8سـتوري املوحد يف إطار  

مناقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا8اخلية ، شاكرا السـيد الوزير عىل عرضه 
ا8قيق والقمي وجتاوبه مع أعضاء اللجنة من خالل اإلجاwت الواحضة عىل 

  .بعض تدخالت السادة املستشارين داخل اللجنة

مناقشتنا اليوم فرصة للوقوف عىل جمهودات القميني عىل هذا وإننا نعترب 
  .القطاع يف sسـتجابة النتظارات بالد� ومتطلبات املواطنني

وقبل الرشوع يف مناقشة مزيانية قطاع وزارة ا8اخلية البد من الوقوف 
عند األحداث اليت عرفهتا مدينة العيون وما ترتب عهنا من تداعيات 

وراهئا اجلزائر وأتباعها النيل من وحدتنا الرتابية لنقول ومناورات تسعى من 
للجارة اجلزائر والعامل بأننا شعب يشهد À التارخي wلتحامه وتباته يف ا8فاع 
عن اكفة القضاÂ الوطنية يف ظل امللكية ا8سـتورية الضامنة لوحدة األمة 

كربى رمغ وتالمحها ، وان بالد� سائرة يف مسرية التمنية واإلصالحات ال
كيدمك ، وما تزيد� مناوراتمك إال إرصارا عىل امليض قدما بوثرية أصبح العامل 

  .يتحدث عهنا بل جعلها البعض قدوة لسـياساته اإلصالحية
ونريد wملناسـبة أن أؤكد مرة أخرى أننا نعطي دامئا دروسا خلصومنا يف 

ل مع لك يف التعام - ا8ميقراطية وحقوق اإلنسان، واحلمكة والتعقل  -
القضاÂ املطروحة، كام نعلن لبعض وسائل اإلعالم sسـبانية ومن يدمعها 
أهنا أحقمت نفسها يف قضية أفقدهتا مصداقيهتا وهذا بشهادة املهنيني 
العامليني، وأهنا ابتدعت أسلوw جديدا للعمل اإلعاليم ال ميكن نعثه إال 

ينا ما مت الكشف عنه wالرتزاق ، وال ميت بأخالقيات اإلعالم بص�، ويكف 
  .من ادعاءات نستنكرها ويستنكر معنا العامل زيفها

كام نتقدم من خالل هذا املنرب إىل ارس شهداء الواجب الوطين بتعازينا 
  .ونعلن عن تضامننا معهم ومع لك املصابني واملترضرين من األعامل التخريبية

s لتحام والقوة ليعمل امجليع أننا شعب مي� من املقومات ما يضمن لنا  
واملناعة ملوا�ة لك األطامع وان مقوماتنا يه اليت خولت لنا احتالل املوقع 
املرشف عىل املسـتوى العريب واإلساليم واإلفريقي ومكنت بالد� من 

  .احلضور املرشف يف احملافل ا8ولية
  السـيد الرئيس،

ليل عىل إن موضوع وحدتنا الرتابية جتاوز� فيه اإلجامع الوطين وخري د
خالل مسرية ا8ار  2010نوفنرب  28ذè ما جسدته مسرية يوم األحد 

برهن الشعب املغريب مرة أخرى للمنتظم ا8ويل ا�ي  -البيضاء حيث 
حنيي دمعه لنا يف ملفنا ا�ي جاء بناء عىل توضيح رغبة بالد� الصادقة يف 

ار اجلهوية حل الزناع wلطرق السلمية بطرح مبادرة احلمك ا�ايت يف إط
أقول برهن  -املوسعة، هذا الطرح ا�ي لقي ترحيبا 8ى املنتظم ا8ويل، 

الشعب املغريب عىل أننا ال نقبل املساومات، وان املناورات ا8نيئة ال ولن 
  .تثنينا عن عزمنا يف ا8فاع عن وحدتنا الرتابية

 ما نريد السـيد الرئيس السادة املستشارين هو التأكيد عىل التعبئة
الربملانية، احلزبية، احلقوقية امجلعوية : الشام� 8بلوماسـيتنا مبختلف أشاكلها

أو إعالمية إىل جانب التنسـيق مع ا8بلوماسـية الرمسية، مع التحيل wليقظة 
يف موا�ة لك املناورات املمو� من طرف خصومنا واحلزم wملتابعة القانونية 

لك من ارتكب فعال ميس به وحدتنا  يف إطار الضوابط القانونية لبالد�، مع
الرتابية ومقدساتنا وكرامة شعبنا ومؤسساته دون أن ختىش يف ذè لومة 



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

68 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

المئ كام نريد يف هذا اإلطار التنويه مبا قامت به السلطات العمومية املغربية 
يف موا�ة أحداث العيون وندعو املنتظم ا8ويل للتدخل لفك احلصار ورفع 

  .جزين يف خم¨ت العار بتنذوف والبحث يف مصري اbتفنياملعا�ة عىل احملت
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
نعترب مناقشة مزيانية قطاع وزارة ا8اخلية مبثابة مواكبة ملنجزات هذه 
 الوزارة يف تنفيذ اإلسرتاتيجية املندجمة واملتعددة األبعاد يف تدبري اكفة

ا@االت اكملقاربة األمنية والتمنية البرشية واحلاكمة الرتابية واجلهوية املوسعة 
  .والتمنية القروية والتأهيل احلرضي واإلنعاش الوطين 

احلقيقة ، حتققت إجنازات هامة واكنت نتاجئ اجيابية ، وحنن اليوم وحىت 
اص� نكون فاعلني حقيقيني حناول رصد املعوقات للتغلب علهيا قصد مو 

  .اإلصالحات وتدبري الشأن العام احمليل مبا خيدم مصلحة البالد والعباد
مل نتعود sنتقاد ألجل sنتقاد وتوجيه اللوم بل نرى أنه من wب 
مسؤوليتنا جيب علينا أن نكون قوة اقرتاحيه يف سن لك السـياسات 

الثقافية العمومية املرتبطة w@االت sقتصادية وsج¿عية والسـياسـية و 
  .wملشاركة واإلرشاك وsستشارة

إن املسؤولية السـيد الوزير جسـمية وsنتظارات متعددة والطموحات 
كبرية رمغ اإلصالحات املتواص� مما أصبح يفرض تظافر اجلهود ومضاعفهتا 
لالسـتجابة للمتطلبات مبقارwت واقعية متكن بالد� من مسايرة التطور 

من ) Notion du temps(رضه عامل الزمن بوثرية أرسع نظرا ملا يف
  إكراهات وما يوفره من اع¿دات 

  السـيد الوزير،
wلرجوع إىل جحم sستrرات بصفة عامة واستrرات امجلاعات احمللية 

مليار درمه أكيد أهنا سـمتكن احلكومة من مواص�  12احملددة يف 
زتم املؤسسات العمومية اإلسرتاتيجية التمنوية إىل جانب sستrرات اليت تع

اجنازها خصوصا يف جمال متكني الساكنة القروية من ولوج التجهزيات 
مليار درمه 8مع املبادرة الوطنية للتمنية  2،5مليار درمه و 20األساسـية، 

البرشية ، لكها اجنازات هامة وسـيكون لها انعاكس عىل احلياة اليومية 
للتمنية sقتصادية وsج¿عية يف للمواطنني وسـتكون مبثابة رافعة أساسـية 

أبعادها الشام�، إال انه ولألمانة نقول ونؤكد أن العامل القروي الزال يعيش 
مجموعة من الصعوwت وأن الساكنة الزالت تشـتيك من النقص يف القطاعات 
اليت لها ارتباط مبارش معها خصوصا وحنن بصدد مناقشة اجلانب 

ا الفرصة دون أن نتحدث عن املراكز اجلهوية sستrري ال نريد أن تفوتن
لالستrر هذا املرفق ا�ي أولكت إليه اختصاصات كبرية يف مفهو�ا وجحمها 
من اجل اسـتقطاب sستrرات والبحث عهنا وهت¨ األرضية لها وإعداد 
البنية التحتية التقنية السـتقبال املشاريع ذات صبغة تقنية، لك هذا من 

  .بد À من ا8مع املتواصل والعمل اجلاد طبيعة احلال ال

وبقدر ما نويص بدمع هذه املراكز بقدر ما نطالب مهنا تدبري هذا ا@ال  
حباكمة جيدة وwستباقية عالية مع اع¿د الرسعة يف تدبري امللفات املعروضة 

  .علهيا مع توسـيع جمال تدخالهتا وتواجدها عىل مجموع تراب اململكة
تركزي والالمتركز فاإلشاكلية الزالت مطروحة حيث أن أما wلنسـبة لال

أغلب القرارات تبقى ممركزة ، والتفويضات اإلدارية واملالية عىل املسـتوÂت 
اجلهوية واإلقلميية تبقى اسـتثناءات ال يقاس علهيا خصوصا وأن بالد� تسري 

ابيات يف اجتاه اجلهوية املوسعة حيث اكن من األوىل علينا اليوم تقوية sجي
يف هذه املامرسات ومعاجلة السلبيات حىت نمتكن من ترسـيخ فكر الالتركزي 
والالمتركز بصورة فعلية لتقوية احلاكمة يف تدبري لك املرافق بطريقة علمية 
وتقنية عالية، وحنن نناقش املزيانية تسـتحرض� أمهية ورضورة إصالح 

ت الهيلكية اليت تعرفها القانون التنظميي للاملية حىت يصبح مالمئا لإلصالحا
  .بالد� عىل املسـتوى الرتايب وsقتصادي وsج¿عي

  السـيد الرئيس
ال ينكر احد أنمك ومن خاللمك احلكومة تبدلون �دا كبريا لتجاوز 
املعادالت الصعبة رمغ اإلكراهات اليت تتجسد يف تراجع sستrرات 

ان األداءات واملزيان اخلارجية وثقل حتمل صندوق املقاصة وتفامق جعز مزي 
التجاري، أقول رمغ لك هذا ولإلنصاف فهناك اعرتاف مؤسسات مالية 
دولية حبسن تدبري ماليتنا يف موا�ة تداعيات األزمة املالية وما اختيار 
وزير مالية املغرب كأحسن وزير يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

قد ا8ويل إال دليال من طرف البنك ا8ويل وصندوق الن 2010لسـنة 
èقاطعا عىل ذ.  

وملوا�ة لك هذه املعوقات فإننا مدعوون اليوم أكرث من ذي قبل إىل 
مضاعفة ا@هودات يف إطار التاكمل ف¨ بني احلكومة والربملان واملؤسسات 
واملواطنني من أجل sخنراط اللكي والفعيل يف دمع اإلصالحات الكربى 

  .اليت تعرفها بالد�
من القانون رمق  30 خيص اختصاصات امجلاعات احمللية فإن املادة ف¨
  :املتعلق wمليثاق امجلاعي عىل أنه ينص عىل 17.08

ميارميارميارميارسسسس رؤساء ا@الس امجلاعية sختصاصات ا رؤساء ا@الس امجلاعية sختصاصات ا رؤساء ا@الس امجلاعية sختصاصات ا رؤساء ا@الس امجلاعية sختصاصات اbbbbو� و� و� و� هلهلهلهلم مبقتم مبقتم مبقتم مبقتىضىضىضىض هذا  هذا  هذا  هذا " 
        ....القانون مبجرد انتخاهبمالقانون مبجرد انتخاهبمالقانون مبجرد انتخاهبمالقانون مبجرد انتخاهبم

رشيفا يتضمن توصياته السامية رشيفا يتضمن توصياته السامية رشيفا يتضمن توصياته السامية رشيفا يتضمن توصياته السامية     ويتسمل لك رئيس من جال� املويتسمل لك رئيس من جال� املويتسمل لك رئيس من جال� املويتسمل لك رئيس من جال� امل����    ظظظظهرياهرياهرياهريا
        ....إليهإليهإليهإليه

حيمل رؤساء ا@الس امجلاعية أثناء املناسـبات الرمسية وشاحا بألوان وطنية حيمل رؤساء ا@الس امجلاعية أثناء املناسـبات الرمسية وشاحا بألوان وطنية حيمل رؤساء ا@الس امجلاعية أثناء املناسـبات الرمسية وشاحا بألوان وطنية حيمل رؤساء ا@الس امجلاعية أثناء املناسـبات الرمسية وشاحا بألوان وطنية 
  "حتدد مواصفاته ورشوحتدد مواصفاته ورشوحتدد مواصفاته ورشوحتدد مواصفاته ورشوطططط    مح8مح8مح8مح8 مبرسوم مبرسوم مبرسوم مبرسوم

  :من نفس القانون عىل ما ييل 34كام نصت املادة 
أعاله، تكون أعاله، تكون أعاله، تكون أعاله، تكون ����ام الرئيس و�ئبه واكتب ام الرئيس و�ئبه واكتب ام الرئيس و�ئبه واكتب ام الرئيس و�ئبه واكتب     11116666مع مراعاة مقتضيات املادة مع مراعاة مقتضيات املادة مع مراعاة مقتضيات املادة مع مراعاة مقتضيات املادة " 
س و�ئبه ورئيس اللجنة ا8امئة و�ئبه وأعضاس و�ئبه ورئيس اللجنة ا8امئة و�ئبه وأعضاس و�ئبه ورئيس اللجنة ا8امئة و�ئبه وأعضاس و�ئبه ورئيس اللجنة ا8امئة و�ئبه وأعضاهئهئهئهئا وأعضاء ا@الس ا وأعضاء ا@الس ا وأعضاء ا@الس ا وأعضاء ا@الس ا@لا@لا@لا@ل

امجلاعية جمانية، عىل أن تراعي wلنسـبة ألعضاء املكتب واكتب ا@لس امجلاعية جمانية، عىل أن تراعي wلنسـبة ألعضاء املكتب واكتب ا@لس امجلاعية جمانية، عىل أن تراعي wلنسـبة ألعضاء املكتب واكتب ا@لس امجلاعية جمانية، عىل أن تراعي wلنسـبة ألعضاء املكتب واكتب ا@لس 
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و�ئبه ورؤساء اللجان ا8امئة ونواهبم تعويضات نقدية عن املهام والمتثيلية و�ئبه ورؤساء اللجان ا8امئة ونواهبم تعويضات نقدية عن املهام والمتثيلية و�ئبه ورؤساء اللجان ا8امئة ونواهبم تعويضات نقدية عن املهام والمتثيلية و�ئبه ورؤساء اللجان ا8امئة ونواهبم تعويضات نقدية عن املهام والمتثيلية 
  " والتنقل، وميكهنم تقاضهيا طبق رشووالتنقل، وميكهنم تقاضهيا طبق رشووالتنقل، وميكهنم تقاضهيا طبق رشووالتنقل، وميكهنم تقاضهيا طبق رشوطططط ومقادير حتدد مبرسوم ومقادير حتدد مبرسوم ومقادير حتدد مبرسوم ومقادير حتدد مبرسوم

د جاءت هذه املقتضيات لتعزز دور األ�زة املسرية للمجالس لق
امجلاعية ومهنا مؤسسة رئيس ا@لس امجلاعي، مقتضيات من شاهنا حتفزي 
رؤساء ا@الس املنتخبة عىل املزيد من البدل والعطاء ، حىت يضطلعوا 
wملهام واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقهم عىل أمكل وجه، وحىت يكونوا يف 

وى الثقة امللوية السامية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه مسـت
  .هللا، ويسـتجيب النتظارات وتطلعات الساكنة

فتسمل الظهري الرشيف وا�ي يتضمن توصيات جاللته السامية يعد 
مفخرة كبرية لرؤساء ا@الس امجلاعية ، ومدعاة لالعزتاز بنيل هذا الرشف 

ن wلنسـبة محلل الوشاح أثناء املناسـبات املولوي السايم ، كذè الشأ
  .الرمسية وا�ي من شانه إبراز املاكنة الهامة لهؤالء الرؤساء

إال أن تفعيل هذه املقتضيات ورغبة املرشع يف تعزيز هذه املكتسـبات 
محمحمحمحل الوشاح ل الوشاح ل الوشاح ل الوشاح     :الزالت رهينة بصدور املراسـمي والنصوص التطبيقية خاصة 

زالت خاضعة للمقتضيات الواردة هذه األخرية اليت الالتعويضات ، التعويضات ، التعويضات ، التعويضات ،     ––––
  .املتعلق wمليثاق امجلاعي w78.00لقانون رمق 

نأمل أن ترى هذه النصوص واملراسـمي التطبيقية النور من اجل جتسـيد 
إرادة املرشع يف تعزيز دور مؤسسة رئيس ا@لس امجلاعي واأل�زة املسرية، 

  .حىت تقوم بدورها التمنوي
ن امليثاق امجلاعي ا�ي ينص عىل تبين نظام م 136أما wلنسـبة للامدة 

خاص مجلاعات املشور فإننا نعزت هبذا النظام ونسانده، ونمتىن من الوزارة 
الوصية اإلرساع بإخراج املرسوم التطبيقي لتنظمي وتفعيل مقتضيات هذه 
املادة وا�ي ننتظره مند عرش سـنوات ، هذا إىل جانب املراسـمي التطبيقية 

  مكررة  54و  54،  36،  34،  16: املعلقة مهنا wملواد األخرى خصوصا 
ولكام متعنا يف موضوع استrرات امجلاعات احمللية وانطالقا من جحم 
sستrرات وعدد امجلاعات احمللية ودورها التمنوي نتوقف عند اإلشاكلية 

تؤطر  املرتبطة مبالية امجلاعات احمللية وتدبري شؤوهنا واملقاربة السـياسـية اليت
جمالسها ، وبناءا علهيا تدبر الشؤون امجلاعية اعتبارا للك هذه العنارص نؤكد 
ل�ين مل يسـتوعبوا بعد ا8ور األسايس والهام املوكول للجامعات احمللية 
وخناطب العقليات املسرية أن األ�زة اليت تسري امجلاعات احمللية جيب أن 

ف لكون مجموعة من تكون أ�زة فاع� مبجالس مؤه� ، كام نتأس
املستشارين امجلاعيني ال يدركون وال يقدرون املسؤولية اليت يه ملقاة عىل 

فاقد : " عاتقهم، وهذا �بع إما من ضعف مسـتوامه املعريف وهنا نقول 
، أو �بع من ممارسات وسلواكت تغلب املصلحة "اليشء ال يعطيه 

ضع حد للمامرسات الشخصية عىل املصلحة العامة، وwملناسـبة نطالب بو 
املشينة والقطع معها واختاذ اإلجراءات القانونية يف حق ممارسـهيا، كام نمثن 
لك ما مت اختاذه السـيد الوزير يف هذا الباب من تدابري زجرية ووقائية 

  .نرجو مواصلهتا بوثرية أرسع وحزم أكرث

 أما wلنسـبة مجلاعات املشور ، جامعة مشور فاس منوذجا، فإن متوقعها ،
ال حيجب عهنا املفارقة الكبرية اليت تعاين مهنا ، فامجلاعة احلرضية لفاس تتوفر 
عىل إماك�ت مالية هامة وتشهد حتوال نوعيا يف خمتلف جماالت التمنية ، 
خاصة يف جمال تعزيز البنية التحتية اكلطرق والساحات العمومية 

، يف حني واملساحات اخلرضاء، والنافورات اليت أصبحت متزي املدينة
اليت تعمتد يف معظم مواردها املالية عىل - الزالت جامعة مشور فاس اجلديد 

تعرف مشالك عىل مسـتوى اجناز براجمها ومشاريعها  -إمدادات املوازنة
التمنوية، واليت يعول علهيا كثريا يف حتقيق تمنية وهنضة اقتصادية واج¿عية، 

اهنا لفضاء القرص املليك وغين عن البيان أن امجلاعة متتاز برشف احتض
العامر، مما يتطلب إيالءها املزيد من العناية وsه¿م حىت ترىق إىل 
 Âدw مسـتوى هذا المتزي والرشف، وتسـتطيع امتصاص الفرق ا�ي أصبح

  .للعيان بيهنا وبني جملس املدينة خاصة يف ميدان هت¨ ا@ال
ي للتمنية ا�ي ولعل ما جيسد طموحات ا@لس ، هو اbطط امجلاع

حدد الربامج التمنوية املقرر اجنازها برتاب امجلاعة ملدة ست سـنوات وفق 
بعني sعتبار لك خصوصيات امجلاعة ، وكذا مقاربة  امهنج تشاريك، آخذ

النوع sج¿عي، وال بد أن أشري إىل عقد اج¿عات ماراطونية مع لك 
ين ومنتخبني، توجت مبصادقة إدارة معومية ، مجعيات ا@متع املد: الفرقاء

  :، وهذا اbطط هو 2010ا@لس خالل دورته العادية لشهر يوليوز 
هذا اإلجراء ا�ي اسـتحسنته الساكنة، وأبدى جناعته ف¨ خيص 

خاصة وان هذه العملية بورشت بتطبيق  """"اخلرب اخلرب اخلرب اخلرب " التخلص من هذه 
ق هذه النتاجئ لوال مسطرة إدارية وقانونية وتقنية دقيقة، ومل يكن ممكنا حتقي

ا8مع ا�ي قدمه السـيد الوايل مشكورا، وكذا وزارة ا8اخلية اليت 
  .خصصت ترخيصا خاصا مولت مبوجبه هذه العملية

فإننا نلمتس من الوزارة الوصية ا8مع املايل للجامعة من اجل sسـمترار  
ا سابقا وتنقيهتا، هذه العملية اليت كام أسلفن" اخلرب"يف بر�مج معلية هدم 

مكنت من إزا� اخلطر وخلق متنفسات �مة خاصة عندما سيتعلق األمر 
èلنسـيج العمراين العتيق ا�ي يتسم بضيق ا8روب واملساw.  

وwلنسـبة لعملية إصالح وترممي ا8ور اآلي� للسقوط وفق املهنجية 
املطبقة حاليا من طرف واك� التمنية ، ورد sعتبار ملدينة فاس، وا�ي 

، وا�ي ميكن القول بأنه سامه نسبيا يف  % 100يصطلح عليه برب�مج 
 % 30( احتواء الظاهرة عىل خالف الربامج اليت اكنت معمتدة من قبل 

اكنت تقدم مكساعدة للمالكني الراغبني يف مبارشة هذه ) من قمية اإلصالح 
  .العملية

ظاهرة، واليت واعتبارا للعدد الكبري من املنازل اليت تعاين من هذه ال
بفعل األمطار وعوامل التعرية األخرى وsكتظاظ wلساكنة ، فإن درجة 
اخلطورة تتضاعف يوما بعد آخر، اليشء ا�ي يسـتوجب ختصيص دمع 
خاص للجامعة من اجل مبارشة معلية اإلصالح حىت يتسـىن احتواء هذه 

  .الظاهرة والتقليل من خطورهتا
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sج¿عية اليت تطرح بعض  ويف نفس السـياق، وأخذا wملقاربة
ذوي ( احلاالت لساكنة ذوي دخل حمدود يف ظروف اج¿عية غري مرحية 

أشخاص متقدمني جدا يف  مزمنة،احتياجات خاصة، مصابني بأمراض 
  )السن بدون معيل وال سـند 

هذه احلاالت اليت جندها تقطن بدور آي� للسقوط مصنفة يف ا8رجة 
املسؤولية واألخالق تسـتوجب تقدمي يد األوىل من اخلطورة، وواجب 

املساعدة لهؤالء من اجل إنقاذ حياهتم، وليس هناك من سبيل سوى متكني 
امجلاعة من حصة من السكن sقتصادي ختصص لهذه الفئة، أو طرح 
بديل املساعدة املادية املبارشة هلم من اجل إخالء البناÂت اليت يقطنون هبا 

يعة النسـيج العمراين مجلاعة املشور فاس ا�ي يف أفق هد�ا واعتبارا لطب 
هو امتداد للمدينة العتيقة، يمتزي بدروبه وأزقته الضيقة اليت تفتقر للرشوط 
األساسـية لتسهيل التنقل، حيث يؤثر بشلك سليب عىل النشاطني 
التجاري والسـيا� wمجلاعة، �ا فإن ترصيف ا8روب واألزقة هباته املدن 

ن أمه البنيات التحتية األساسـية اليت حتتا�ا جامعات العتيقة نعتربها م
  .املشور

        ،،،،السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
لألمانة، الزالت امجلاعات احمللية حمتاجة إىل التأطري واملواكبة واملراقبة 
رمغ القوانني املنظمة، وهذا يشلك عبء عىل مصاحلمك اليت نقدر جمهوداهتا 

يس يف النقص احلاصل يف يف هذا اإلطار مع العمل أن اإلشاكل احلقيقي ل 
هذا اجلانب بقدر ما هو إشاكل يتجسد يف العقليات اليت تدبر الشأن 
احمليل وهنا يطرح أمر التكوين واإلصالح السـيايس للجامعات احمللية من 
خالل مراجعة اكفة القوانني والقواعد املنظمة خصوصا مدونة sنتخاwت 

لجان اإلدارية املرشفة عىل ذè، واللواحئ sنتخابية مع إعادة النظر يف ال
وخلق إطار قانوين واحض يف تعيني رؤساء وأعضاء املاكتب sنتخابية وكذا 
حتديد أماكن املاكتب بصورة تكون حمايدة مع حتصني هامش تدخل 
املعارضة يف املشاركة الفاع� يف حتسني تدبري الشأن احمليل والتمنية احمللية 

راقباتية ملا لهذا اجلانب من وقع عىل احلد من wقرتاحاهتا ومبادراهتا امل
sختالالت وsنزالقات، وخلق نوع من التوازن بروح عالية تطبعها 
املواطنة الصادقة وتتغلب فهيا املصلحة العامة عىل املصلحة الشخصية، 

  .وهذا طبعا يف إطار القواعد القانونية وا8ميقراطية 
نه أغلبية امجلاعات، فبالرجوع إىل إن إشاكلية البايق اسـتخالصه تعاين م 

جحم املبالغ اليت مل يمت اسـتخالصها أو اليت يصعب اسـتخالصها أحيا� يتضح 
أهنا مبالغ هامة وختلق ارتبااك يف مالية امجلاعات احمللية يف الوقت ا�ي ميكن 
توظيفها يف تلبية انتظارات الساكنة، كام نقرتح فتح ورش للنقاش الواسع 

اعات احمللية، وحبث إماكنية إحداث مصلحة تدقيق احلساwت يف تدبري امجل
  .داخل امجلاعات

وانطالقا من قناعتنا بدور املفتشـية العامة لإلدارة الرتابية وا@الس 
اجلهوية للحساwت واملفتشـية العامة للاملية يف الريق بأداء امجلاعات احمللية 

اسـتحرض� عن طريق التفتيش وsفتحاص والتدقيق خصوصا إذا 
التحويل التدرجيي لالختصاصات املالية يف إطار الرفع من مردودية اجلباÂت 
احمللية أقول دور هذه اإلدارات املواكبة والتوجيه واحملاسـبة للوصول للحاكمة 
اجليدة يف تدبري الشأن احمليل، كام نطالب wع¿د تقاريرها وتفعيل ما جاء 

وت اختالسات للامل العام أو وجود فهيا wملتابعة القضائية يف حال ثب
خروقات قانونية لها ارتباط wملصاحل الشخصية صو� حلرمة هذه اجلهات 

  .وتقاريرها وحفاظا عىل املال العام
كام نود اإلشارة إىل دور اإلنعاش الوطين يف إجناز مجموعة من املشاريع  

أوراش  خصوصا wلعامل القروي واملدارات الشـبه احلرضية إىل جانب فتح
ذات البعد sج¿عي، لكننا نلمس أن تدخل هذه املؤسسة الهامة الزال 
خمزتال عند أغلبية املواطنني يف األشغال البسـيطة يف حني أن هذه املؤسسة 
تشـتغل عىل أوراش كبرية وذات مردودية عالية البد من اإلشادة هبا، كام 

رات اليت تعرفها ندعو إىل فتح جمال واسع لتدخالهتا بشلك يساير التطو 
بالد� دون إغفال مواكبة ومراقبة اكفة األشغال اليت تنجزها ، ومتكيهنا من 

  .العمل يف ظروف حتفزها عىل املبادرة واملشاركة يف التمنية احمللية 
ويف إطار ترشـيد النفقات فإننا نؤكد عىل التشديد يف حث امجلاعات 

الرؤساء wدروا ويبادرون إىل عىل الرتشـيد الفعيل فال يعقل أن جند بعض 
  .رشاء سـيارات فارهة، إضافة إىل جتهزي املاكتب بتجهزيات راقية

وwملناسـبة ، ويف هذا اإلطار ختليق احلياة العامة وجتاوز لك املامرسات 
لتأهيل ا@الس امجلاعية ، فإننا ال نوجه اللوم جلهة مبفردها دون أن حنمل 

اختيار مرحشهيا وتكويهنم ومواكبة أعامهلم املسؤولية لألحزاب السـياسـية يف 
ألن العامل اليوم يتطور وsنفتاح عىل اآلخر أصبح يفرض نفسه فكيف لنا 
مبسايرة هذا التطور وsسـتفادة من sنفتاح مبمثلني ليسوا يف مسـتوى 

  ؟ .الظرفية
  ،السـيد الرئيس

ناية اخلاصة قبل اخلوض يف املقاربة األمنية البد من اإلشادة العالية wلع  
اليت مشل هبا موال� صاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا �از األمن 

و " الظهري الرشيف املتعلق wملديرية العامة لألمن الوطين "وإصدار 
وكذا حتديد كيفية معل مؤسسة محمد " النظام األسايس ملوظفي األمن"

  .السادس لألعامل sج¿عية ملوظفي األمن الوطين 
وwلرجوع إىل املقاربة األمنية، نريد تمثني ا@هودات اليت تقوم هبا اكفة  

األ�زة األمنية إىل جانب القوات املسلحة امللكية ، وا8رك املليك والقوات 
  .املساعدة يف تثبيت األمن ا8اخيل واحلدودي 

  ،السـيد الرئيس
  ،السد الوزير

الظواهر السلبية تبقى  إن نعمة األمن اليت تنعم هبا بالد� رمغ بعض
مزية تمتزي هبا بالد� وهذا من طبيعة احلال راجع للمجهودات اجلبارة اليت 
 �تبدلها اكفة األ�زة األمنية مما يفرض علينا من موقعنا املؤسسايت مواص
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دمع هذه األ�زة حىت تكون يف مسـتوى اليقظة وsسـتعداد للتصدي 
  .األمنية لاكفة sختالالت املرتبطة wملقاربة

وال تفوتنا املناسـبة دون اإلشادة بدور نساء ورجال الوقاية املدنية  
ا�ين جند حضورمه امليداين يف اكفة الظروف إما لإلنقاذ أو اإلغاثة أو 
امحلاية ، أو املاكحفة أو املوا�ة مشـيدين بتضحياهتم الغالية إىل جانب 

أحدث الوسائل  األ�زة السابق ذكرها ، كام نؤكد عىل متكيهنم من
واإلماك�ت املرتبطة بعملهم ، واقرتاح نظام أسايس خاص هبم وبرجال 

  .القوات املساعدة عىل شالكة رجال األمن
أما خبصوص ا@الس اإلقلميية واجلهوية واليت تعترب وحدات ترابية لها 
دورها التمنوي عىل املسـتوى احمليل واجلهوي ، فقد أwنت التجربة من 

سة أن تسـيريها يعرف مجموعة من sختالالت وعىل رأسها خالل املامر 
التداخل احلاصل يف sختصاصات بيهنا وبني امجلاعات احمللية، كام أن 
مسأ� اآلمر wلرصف، تطرح عدة تساؤالت، وقد طالبنا عدة مرات ويف 
مجموعة من احملطات برضورة مراجعة املنظومة القانونية املتعلقة هبام، حىت 

s ختصاصات من �ة وحتدد املسؤوليات من �ة أخرى وتسهل تتوحض
معلية املراقبة، ألنه wلشلك اليت يه عليه اليوم تبقى مشلو� وصورية، 
وختضع يف تسريها للعالقات الشخصية واملزاجية بني رؤساء هذه ا@الس 

  .والعامل والوالة
        ،،،،السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس

فاÂت مرافق الزالت إن مواضيع التطهري السائل والصلب ومطارح الن
تيسء إىل بيئتنا وجاملية مظهر مدننا، وا@هودات اليت بدلت يف معاجلة 
هذه القطاعات تبقى حمدودة سواء wلنسـبة للجامعات اليت الزالت تدبر 
بنفسها هذه املرافق حيث تعرف نوعا من الفوىض أو اليت فوتهتا، وهنا ال 

مقة حسب ا@االت الرتابية بد من اإلشارة إىل رضورة إجناز دراسات مع
  .واحلاالت واألولوÂت

فلك تأخري يف معاجلة هذه املعضالت الثالث سزييد من تعقيد الوصول 
للحلول الناجعة، ويضاعف الرتاكامت وهنا نؤكد عىل دور اكفة املتدخلني 

  .وإرشاكهم واخنراطهم يف البحث عن احللول
مل القروي تنفيذا لربامج لقد قطعت بالد� أشواطا كبرية يف جتهزي العا

الكهربة القروية ومد الساكنة wملاء الصاحل للرشب، وفك العز� بإجناز 
الطرق واملساè القروية ، إال أن العديد من املناطق مل حتظ بنفس 
sه¿م ومل تصل نسـبة التغطية هبا للنسـبة املعروفة عىل الصعيد الوطين أو 

عات ا@اورة، مما يبني التفاوت احلاصل النسـبة اليت وصلت إلهيا بعض امجلا
يف اسـتفادة املواطنني من هذه اخلدمات sج¿عية، وإننا اليوم ندعو 
املصاحل التابعة لمك واملرشفة عىل هذه sجنازات إىل التدخل حلث امجلاعات 
احمللية اليت تعرف هذا النقص والبحث معها عىل احللول، لنصل إىل 

�  .التغطية الشام

 wخصوصا و èملناسـبة نطالب مبراقبة الصفقات العمومية اخلاصة بذ
املتعلقة wملاء الصاحل للرشب واملساè القروية والطرقات حىت تنجز 

  .األشغال wملواصفات اليت حتددها دفاتر التحمالت
لقد اكن للمبادرة الوطنية للتمنية البرشية وقع مبارش عىل الساكنة، مما 

ه¿م واسع عىل املسـتوى ا8ويل ومنوذجا مكهنا wن تكون حمط ا
خبصوصيات ممتزية ومقاربة تشاركية غري مسـبوقة، وما احتضان بالد� 
للمنتدى حول املبادرة الوطنية للتمنية البرشية مبدينة أاكدير حيث شاركت 
فيه مجموعة من الشخصيات والفعاليات والباحثني ا8وليني، إال دليل قاطع 

اف املرسومة اليت من أجلها wدر صاحب اجلال� محمد عىل جناعهتا، فاألهد
السادس نرصه هللا اإلعالن عن املبادرة أصبحت تتضح يوما بعد يوم من 

  .خالل الشطر األول
ففلسفة هذه املبادرة خصوصا وحنن خائضني يف الشطر الثاين تتطلب 

اطن من امجليع لك من موقعه مضاعفة اجلهود، نظرا الرتباطها املبارش wملو 
حيث تتجسد سـياسة القرب الفعلية يف sسـتجابة حلاجيات املواطنني 
اليومية والتمنوية واملسامهة يف خلق فرص الشغل، وحماربة الهشاشة 
واإلقصاء sج¿عي وتوفري سـبل العيش الكرمي لرعاÂ صاحب اجلال� 

ة، حفظه هللا، إال أن افتحاص احلساwت اخلصوصية للمبادرة الوطنية للتمني
ومراقبة اكفة اجلهات اليت اسـتفادت من املزيانية املرصودة للمبادرة إىل 
جانب أحداث مرصد لتتبع اكفة مشاريع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية أمور 

  .رضورية
إن ملف أرايض امجلوع أو األرايض التابعة للجامعات الساللية كنا دوما 

هذا الوعاء العقاري من �ة وعدد نطالب بتسويته تسوية هنائية نظرا ألمهية 
املسـتفيدين منه ومسامهته يف اإلنتاج الفال� وخلق وتشجيع املبادرات 

  .sستrرية من �ة أخرى
إننا داخل فريق التجمع ا8سـتوري املوحد نسجل التطور امللموس  

وا@هودات املبذو� يف هذا امللف رمغ الصعوwت املرتبطة به واليت حتمكها 
اف والعقليات، والفكر اإلقصايئ والزناعات، لكن هذه املعوقات ال األعر 

ميكهنا أن تعفينا أو تصد� عن العمل املتواصل لتسوية هذا امللف عىل 
املدى القريب wإلماكنيات املتاحة مع احملافظة عىل احلقوق املكتسـبة 

  .للجامعات الساللية
   ،السـيد الرئيس
  ،السـيد الوزير

  ،املستشارين احملرتمنيالسـيدات والسادة 
نريد أن خنمت مداخلتنا هذه wلرتكزي عىل تفعيل املفهوم اجلديد للسلطة 
 Âمن ترسـيخ لسـياسة القرب وحيم8 من جرأة يف معاجلة قضا Àنظرا ملا خيو
املواطنني ومسامهته يف ترسيع وثرية التمنية يف اكفة أبعادها وعىل مجيع 

  .املسـتوÂت
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املالحظات وsقرتاحات اليت وضعناها يف  تلمك اكنت مجموعة من 
إطارها العام دون ا8خول يف اجلزئيات، آملني أن يكون التواصل بيننا 
وبينمك السـيد الوزير بصفة دامئة ومسـمترة wعتبار� رشاكء يف مصلحة هذا 

  .الوطن
هذا وانسجاما مع أخالقنا السـياسـية وان¿ئنا لألغلبية، فإننا نصوت  

حل هذه املزيانية، مطالبني wملزيد من دمعها حىت تكون يف wإلجياب لصا
  .املوعد ويف مسـتوى تطلعاتنا وتطلعاتمك

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  . رحميبسم هللا الرحامن ال
  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء،

  زماليئ السـيدات والسادة املستشارين،
أتدخل wمس فريق التجمع ا8سـتوري املوحد ملناقشة املزيانيات الفرعية 
اليت تدخل يف اختصاصات جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان منوها 

فرعية املدرجة جبو النقاش الهادئ واملوضوعي ا�ي طبع نقاش املزيانيات ال
يف اختصاص هذه اللجنة، حيث طرح السادة املستشارون احملرتمون 
أفاكرمه واقرتاحاهتم  بشلك موضوعي ملعاجلة جحم اخلصاص والقصور ا�ي 
يعرتي تدبري هذه القطاعات احليوية واإلسرتاتيجية وفق مقاربة حديثة تعمتد 

  .تدبري معقلن وعىل رأسها إصالح ورش القضاء
  رئيس،السـيد ال

 ،�âفالعدل "يعترب قطاع العدل من القطاعات اإلسرتاتيجية يف ب
فانسجاما مع هاته املقو� املتواترة، فإن جال� امل� حفظه " أساس امل� 

هللا ما ف� خالل العرشية املاضية لنظام حمكه يؤكد عىل رضورة إصالح 
ه بالد� ، �è القضاء والسري به ليكون مسايرا للتطور املتسارع اليت تعرف

دأبت احلكومة عىل تدعمي مزيانية القطاع مع إحداث صندوق هام 8مع 
مليون درمه ، وwلرمغ  280احملامك ا�ي يبلغ غالف مال �م جدا يصل إىل 

من هاته sع¿دات اإلضافية املهمة، إال أن قطاع العدل مل يسـتطع wلرمغ 
صحيحة  لوجود العديد من من هذه ا@هودات اجلبارة أن يدخل سكته ال 

املعوقات ، جتسدها اإلرضاwت املسـمترة لقطاع ملوظفي قطاع العدل  واليت 
جاءته عدم توفر ظروف العمل وغياب أنظمة أساسـية خاصة رشحية كتاب 
الضبط، فهاته اإلرضاwت خلفت أرضارا مادية جسـمية تقدر wملليارات 

نون كثريا من تأخر ملفاهتم ، ومعقت جراح العدا� وخطهتا ، واسـتاء املواط 
وتعقدت مسطرة التنفيذ، �ا فعىل احلكومة معاجلة هذه  اإلرضاwت حبزم 
عرب اإلرساع يف إخراج النظام األسايس اخلاص بكتاب الضبط وتسوية اكفة 
الوضعيات يف القطاع عرب تدبري حممك  وعقالين مع اإلرساع يف إخراج 

توسـيعها وتقريهبا من املواطنني من خالل خريطة احملامك اجلديدة والعمل عىل 
إعادة توزيع إماكنياهتا wملوارد البرشية الرضورية والاكفية، خصوصا يف العامل 
القروي املتواجد wملغرب العميق، خصوصا وان احلكومة قامت بتخصيص 

  .مناصب مالية �مة جدا
معل وwلرمغ من الزمخ الترشيعي املهم ا�ي أصدرته احلكومة لتحديث 

العدا� وجعل ترشيعاتنا القضائية يف املسـتوى املطلوب، خصوصا وأننا 
مقبلني عىل الوضع املتقدم مع أورw ا�ي أصبح يفرض علينا مالءمة 
ترشيعاتنا، حيث توجد العديد من الترشيعات املهمة الزالت تعود إىل عهد 

  .هباsسـتعامر وجيب اإلرساع يف تعديلها وجعلها يف املسـتوى الالئق 
فإذا اكنت املوارد البرشية وتدعمي املوارد املالية للعدا� مقدور عليه، فإن 
اإلرادة السـياسـية املتوفرة إلصالح نظام العدا� يف بالد� جيب أن تسـتغلها 
لتعزيز اسـتقاللية القضاء هبدف تكريس دو� احلق والقانون عرب تقوية دور 

ورية قامئة ا�ات مع مراجعة ا@لس للقضاء À نظام خاص به مكؤسسة دسـت
نظام انتخابه اسـتجابة ملعايري الكفاءة والزناهة وإدخال مقاربة النوع مع 

  مراجعة اإلطار القانوين املنظم bتلف املهن القضائية
  السـيد الرئيس،

وخبصوص املزيانية الفرعية لألمانة العامة للحمكة فإهنا مناسـبة ليك 
ها، حيث مل تعد مقربة للمشاريع والقوانني ، نشـيد 8wينامية اليت بدأت تعرف 

  .وتطور أداؤها من خالل املرافق اليت ترشف عىل تدبريها
فبتصفحنا لألرقام اليت جاءت هبا مزيانيتمك تبني لنا أهنا ال ترىق إىل 

األمانة   طموحنا كفريق وال تليب رغباتمك ورها�ت احلكومة للهنوض مبهام
العامة للحكومة القمية وفق اbطط sسرتاتيجي ا�ي نزلمتوه للتطبيق 

  .املبارش بعد تقâمك ملهاممك هاته
إننا يف الفريق، ننوه بتصورمك ونظرتمك املسـتقبلية لتطوير القطاع وفق 
مقاربة علمية تتطلب بطبيعة احلال تزنيل إماكنيات �مة مرتبطة بتقوية 

الرضورية الهادفة إىل حتسني جودة اخلدمات املقدمة، البنيات التحتية 
مشـيدا w@هودات املبذو� لعرصنة املطبعة الرمسية، وتعزيز أنشطة تواصلها 

يف sنرتنيت  1912من خالل نرش مجيع أعداد اجلريدة الرمسية منذ سـنة 
  .وهو جمهود نشكر احلكومة  عليه جزيل الشكر

بتصفحنا ملضامني القانون املايل تبني إال أن املالحظ، السـيد الوزير، 
لنا أن زمالئنا النواب اعمتدوا تعديال أرادوا من خالÀ إخفاء املطبعة الرمسية 
من الرضيبة عىل الرشاكت، خصوصا وأهنا مرفق يسري بشلك مسـتقل ، 

من املدونة العامة للرضائب وقبل التعديل  السـيد  3وا�ي جاء يف املادة 
بتفهمه للموضوع وا�ي وعد بطرح هذا التعديل السـنة  وزير املالية مبتدأ

املقب� إنشاء هللا بعد تقيمي معل املطبعة الرمسية والوقوف عىل وضعها 
  .احلقيقي

إننا نريد من األمانة العامة للحكومة توضيح هذا اإلجراء، وملاذا   
  جاءت احلكومة هبذه اإلجراءات؟ وكيف قبل التعديل؟
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ري بشلك مسـتقل أم رشكة تعمتد إىل صناعة هل املطبعة الرمسية تس
  الكتب والتجارة فهيا؟ 

رمغ هذه ا@هودات امللحوظة إال أنه ينتظرمك معل كثري عىل مسـتوى 
ترمجة النصوص الترشيعية، وإعادة النظر يف مجموعة من القوانني املتقادمة 

، ال  واليت تعود إىل العهد sسـتعامري البائد، فعىل سبيل املثال ال احلرص
رمغ  1917يعقل أن يدبر قطاع املياه والغاwت بقانون يعود Lرخيه إىل سـنة 

الترشيعات اجلديدة اليت جاءت هبا مؤخرا احلكومة للحفاظ عىل الرثوة 
الغابوية من قبل قانون احملميات وقانون حامية أنواع النباLت واحليوا�ت 

  .املتوحشة ومراقبة sجتار فهيا
  السـيد الرئيس،

إن املالحظة اليت أ3رها السادة الربملانيون أثناء مناقشـهتم ملشاريع 
القوانني احملا� عىل الربملان تبدو من خالل صياغهتا مرتمجة سلفا من اللغة 
الفرنسـية إىل اللغة العربية ، وهنا يف بعض األحيان ما تكون عرضة 

ا طابع @موعات من املالحظات وsقرتاحات خصوصا ت� اليت يكون له
تقين، �ا فإن املطلوب يف هذا الباب اع¿د التكوين وتأهيل العنرص 

  .البرشي الساهر عىل صياغة هاته القوانني
  السـيد الرئيس،

wلرمغ مما تبذلونه من جمهودات جبارة لتعممي اجلريدة الرمسية عىل 
املواطنني إال أن هناك عدد هائل من املواطنني ال يعرفوهنا وال يعرفون 

رها، �ا فإن املصلحة والطموح يقتيض مضاعفة �ودمك لتعممي هذه دو 
اجلريدة عىل اكفة املواطنني ليعرفوهنا ويعرفون دورها املهم واملصريي 

  .للمواطن يف نرش لك ما هيم التدبري القانوين واإلداري لâو� املغربية
  السـيد الرئيس،

اليت نعتربها اكنت هذه مالحظاتنا حول مرشوع املزيانية الفرعية و 
مناسـبة سـنوية للتحاور معمك يف مج� من القضاÂ املرتبطة wلقطاع، منوهني 
كام قلت يف البداية wحليوية اليت أعطيمتوها للقطاع ولعملمك ا8ؤوب يف 
إخراج الترشيعات القانونية وتطويرها، وملئ الفراغات اليت تعرفها 

قية وخصوصا أن بالد� لها الترشيعات لتأهيل بالد� إىل مصاف ا8ول الرا
الزتامات وارتباطات دولية عىل سبيل املثال، sلزتامات املمتث� يف مالمئة 
العديد من القوانني مع قوانني sحتاد األوريب بفعل الوضع املتقدم ا�ي 

  .حصل عليه املغرب
كام أنين أتوجه إليمك برضورة العمل عىل جتميع معل املطبعة الرمسية من 

ااكت أو غريها من الصيغ اليت تروهنا مناسـبة مع الربملان بغرفتيه خالل رش 
 zلعالقات مع الربملان من أجل إنتاج ترشيعي منوذw والوزارة امللكفة
وعرصي يؤرخ ألعاملنا التحضريية اليت نسـتعملها يف اللجان ا8امئة أو 

wلعمل  اجللسات العامة، وتعمميها عىل اكفة املواطنني واملواطنات للتعريف
  .الترشيعي، واسـتدعاء النخب الوطنية إىل املسامهة فيه

  السـيد الرئيس،
أما wلنسـبة للمندوبية العامة إلدارة السجون ، فإن فريق التجمع 
ا8سـتوري املوحد ملناقشة املزيانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون 

ت اجلبارة اليت تبذلوهنا وإعادة اإلدماج، ففي البداية أود أن أنوه w@هودا
للهنوض بأوضاع القطاع، تطبيقا للتعل¨ت امللكية السامية، منذ أن لكفمك 

لمك احلمكة  جال� امل� محمد السادس حفظه هللا بتدبري هذا القطاع شاكرين
اليت تتعاملون هبا من خالل  اإلماكنيات املالية واملوارد البرشية الرضورية  

ق التصور المنوذz ا�ي أعددمتوه للهنوض بقطاع اليت أعطيت للقطاع وف
السجون وبناءها وإعادة تأهيلها يف أفق اإلسرتاتيجية املتبعة من أجل 
أنسـنة السجون وتكرمي السجني وجعل املؤسسة السجنية مؤسسة 

  .إصالحية تبتعد يف إدارهتا عن املفهوم العقايب احملض القدمي واملتجاوز
  السـيد الرئيس،
سـتحضار أول عرض للسـيد املندوب العام يف جلنة العدل ال بد من ا

والترشيع وحقوق اإلنسان املوقرة أثناء إحداث هذه املندوبية العامة وفصلها 
عن تدبري قطاع العدل، ذè أن امجليع أغلبية ومعارضة wركوا هذا الفعل 
واتفقوا مج� وتفصيال مع طرح إحداث هذه املندوبية، وها حنن اليوم وبلك 

دق نلمس التغيري اجلوهري ا�ي تعرفه املؤسسة السجنية من خالل ص
هذا العرض ومن خالل الربامج وجحم sستrر املبارش لبناء العديد من 

  :املؤسسات األخرى اليت تذهب يف اجتاهني

تأهيل وتغيري معامل بناءات املؤسسات السجنية وجعلها يف املسـتوى  •
  .فرتة عقوبتهالالئق wإلنسان ا�ي يقيض فهيا 

حتقيق إسرتاتيجية القرب عىل صعيد هاته املؤسسات بغية توطيد  •
 .الروابط العائلية لفائدهتا وفائدة السجناء

فعىل مسـتوى إعادة إدماج السجناء نود أن ننوه مبجهوداتمك احلثيثة من 
أجل تطوير معلية التكوين والتعلمي داخل املؤسسة السجنية من خالل 

املربجمة يف هاته املؤسسات واليت تشمل التكوين املهين الربامج املتنوعة 
مبختلف ختصصاته مع حتسني مسـتوى التأطري املمتثل يف حتسني األجرة 
اليومية املمنوحة لزنالء املؤسسات السجنية مقابل اخلدمات اليت يقومون 
هبا واملؤدى عهنا داخل هاته املؤسسات، إال أن املطلوب  توسـيع هاته 

  .مل امجليع دون اسـتثناء خصوصا األحداث مهنماخلدمات لتش
ويف مجيع األحوال فإن هذه ا@هودات اليت طورت أداء هذه 
املؤسسات السجنية ورفعت من قميهتا من خالل الرفع من مثن الوجبات 

  .الغذائية وحتسني التغذية
رمغ هذه ا@هودات، إال أن السـيد املندوب العام املطلوب امليض عىل 

رية ، مؤكدا أن املقاربة احلقيقية اليت تهنجوهنا يف تدبري القطاع ال هاته الوت
جيب أن تنسـيمك معلمك مكؤسسة هدفها األسايس واحلقيقي إصالح مرتكيب 
األفعال اإلجرامية املعاقب علهيا يف القانون اليشء ا�ي يفرض عليمك تعزيز 
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ها األمن داخل املؤسسات السجنية من خالل حتديث إدارهتا وتعزيز 
بوسائل املراقبة من أجل احلفاظ عىل هاته املؤسسة من �ة ومن �ة 
أخرى صيانة السجناء واحلفاظ علهيم يف إطار املفاهمي والقوانني واملواثيق 

  .ا8ولية اليت اخنرطت فهيا بالد� بإميان وقدرة عىل التفاعل
وخبصوص قطاع العالقات مع الربملان فإن ا8ينامية اجلديدة اليت    

دبت القطاع تسـتدعي تدبريا ترشيعيا جديدا يعمتد التوازن يف اإلحا� بني 
 �الغرفتني ووضع حد للتأخر احلاصل يف أجوبة السادة الوزراء عىل األسـئ
الكتابية، مطالبني احلكومة التعاون أكرث مع جمليس الربملان لالرتقاء wلعمل 

ة يف حتسني صورة الترشيعي وحتسينه والنأي به عن املزايدات  واملسامه
  .الربملان 8ى الرأي العام الوطين

وحبمك ان¿ئنا إىل األغلبية اليت تدمعها ونساندها، فإننا سـنصوت 
wإلجياب عىل مجيع القطاعات اليت تدخل يف اختصاصات جلنة العدل 

  .والترشيع وحقوق اإلنسان
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

�الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف     مداخ�مداخ�مداخ�مداخ
        ::::اختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصادية

        قطاع  الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة وقطاع الصناعة التقليديةقطاع  الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة وقطاع الصناعة التقليديةقطاع  الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة وقطاع الصناعة التقليديةقطاع  الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة وقطاع الصناعة التقليدية
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين احملرتمني،
  والسادة أطر الوزارة وأطر جملس املستشارين،  السـيدات

  السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته،
أتدخل اليوم wمس فريق التجمع ا8سـتوري املوحد يف إطار اجللسة 
العامة اbصصة ملناقشة املزيانيات الفرعية املدرجة فري إطار جلنة الفالحة 

قطاع الصناعة والتجارة  والشؤون sقتصادية مقتصني عىل قطاعني، هام
  .والتكنولوجيات احلديثة وقطاع الصناعة التقليدية

        ::::قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة) ) ) ) 1111
يعترب من أمه القطاعات اليت تسامه يف الهنضة sقتصادية والصناعية  

والتجارية اليت تعرفها بالد�، حيث ميثل الرافعة األساسـية للك تطور 
  .لعل هذا القطاع ا�ي حنن بصدد مناقشة مزيانيته اليوممنشود، و 

ومن خالل تشعب اختصاصاته جيعلنا نكون أكرث إحلاحا يف طلب  
العديد من التوضيحات، خصوصا يف األمور اليت يغلب علهيا الطابع التقين، 
مشـيدا مبجهودات السـيد الوزير رضا الشايم للهنوض بأوضاع هذا القطاع 

  .املتعددة اليت فتحهامن خالل األوراش 
  السـيد الرئيس،

ال بد يف أول األمر أن ننوه w@هودات الكبرية اليت قامت هبا الوزارة، 
�نئني احلكومة عىل الرؤية اجلديدة اليت تبنهتا من خالل اع¿د مبدأ 

الشفافية والوضوح يف التعامل مع قضاÂ هذا القطاع احليوي، وا�ي يعترب 
املسـتوى العاملي، ملا يعرفه هذا األخري من حتوالت  من أمه اجلهبات عىل

  .ومنافسة مل تعد ترمح ا8ول الضعيفة وذات sقتصاد الهش
وحنن من خالل مناقشتنا ملزيانية الوزارة سـنحاول الرتكزي عىل مجموعة 

  :من النقط اليت نراها أساسـية لتطوير القطاع
جل ضامن sسـتقرار أولها ، تدعمي ا8ميقراطية واحلاكمة اجليدة من أ

ومتكني املستمثرين من جو sطمئنان واألمان ا�ي ينشدونه، وجتدر 
اإلشارة هنا إىل رضورة تدعمي بعض القطاعات املواكبة، كنظام التعلمي 
ومالءمته حلاجيات سوق الشغل احلديثة، وحل اإلشاكلية اليت يعاين مهنا 

  .جملس املنافسة من خالل إصالحات جذرية ومعقو�
إن اتفاقيات التبادل احلر اليت أبرمهتا بالد� مع العديد من ا8ول، جيب 
أن تكون حافزا عىل تطوير إماك�ت املقاوالت املغربية يف إطار البحث 

  .اجلدي عن التوازن يف العالقات مع اكفة الرشاكء
  السـيد الرئيس، 

القوانني اليت صادق علهيا الربملان مؤخرا، تصب يف هذا السـياق  إن
ا�ي ننشده مجيعا وا�ي يتو² التمنية احلقيقية اليت تريدها بالد� وخنص 

        :�wكر

  قانون حامية املسـهت�؛ - 

 خمطط املغرب الرمقي؛ - 

 حامية املعطيات الشخصية؛ - 

 .حتويل بريد املغرب إىل رشكة مسامهة - 
  السـيد الرئيس،

املنتخبة، خاصة وأننا مل  اك قصور يف التواصل مع املؤسساتهن 
نالحظها تشارك يف  العديد من التظاهرات واألنشطة اليت تقوم هبا 
الوزارة، وأخص �wكر هنا غرف التجارة والصناعة واخلدمات، عىل غرار 
ما هو معمول به يف wيق القطاعات واليت تعترب مؤسسات دسـتورية 

سـبة نسائلمك عن مآل النظام األسايس لغرف التجارة wمتياز، وwملنا
والصناعة واخلدمات ومىت سـيخرج للوجود؟ علام بأن املهنيني واملنتخبني 
ينتظرونه بفارغ الصرب عىل غرار النظام األسايس  لغرف الفالحة وغرف 
الصناعة التقليدية ومع القانون sنتخايب ا�ي ينظم انتخاwت هذه الغرف 

�ي يوجد فيه  اآلن مقرتح قانون يف املوضوع وهو موجود يف الوقت ا
بلجنة القطاعات اإلنتاجية مبجلس النواب، مسـتحرضين يف ذè اخلطب 
امللكية السامية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، اليت أكد 

  .فهيا عىل أمهية مؤسسات الغرف واملؤسسات املنتخبة بصفة عامة
أننا ننتظر منمك إحا� علينا مرشوع قانون التأمني عىل الكوارث  كام

الطبيعية من أجل دراسـته ومناقشـته من أجل تشجيع sستrر األجنيب 
  .وحتسني مناخ األعامل
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  السـيد الرئيس،
ال يفوتنا أن نشري wملناسـبة إىل تقيمي جتربة العديد من الربامج اليت 

لتجار الصغار ا�ين يعانون من انتشار wرشهتا وزارتمك واليت تسـهتدف ا
الباعة املتجولني من �ة ومن �ة أخرى قوة املساحات الكربى واملراكز 
التجارية، وكذا عن بر�مج رواج ا�ي تبنته وزارتمك لتحسني أوضاع 

  .التجار الصغار
وwملناسـبة نسائلمك عن مآل بر�مج عناية، واألوضاع sج¿عية 

ائالهتم، ومشلك الباعة املتجولني ، وإشاكلية القطاع والصحية للتجار وع
الغري �يلك معوما وا�ي يؤثر بشلك أو بآخر عىل املنظومة sقتصادية 

  .الوطنية، وÀ آ3ر وانعاكسات اج¿عية كبرية 
وwملناسـبة كذè ، جيب أن ننوه wلنجاح امللحوظ يف العديد من 

هودات اليت بذلت للحفاظ عىل القطاعات ، كقطاع صناعة السـيارات، وا@ 
توازن القطاع رمغ األزمة العاملية، ولكن ال بد من التذكري ببعض 
sختالالت يف جمال الصناعات الغذائية وأنمت تعلمون السـيد الوزير ما 
يعانيه منتجو زيت الزيتون هذه السـنة من أجل تسويق املنتوج ، �هيك 

  .ظف يف العرص والتعليبعن األساليب التقليدية اليت الزالت تو 
 âهودات املبذو� يف إطار صناعة النسـيج واجل@w وال ننىس أن نذكر
ورضورة البحث عن آليات التنافسـية لمتكني املقاو� املغربية معوما 
والصغرى عىل اخلصوص يف موا�ة sنفتاح sقتصادي ا�ي دخلته 

  .بالد�
  السـيد الرئيس، 

شاكلية املناطق الصناعية اليت تعاين من يف اخلتام البد من طرح  إ
ضعف التجهزيات وخصوصا قنوات رصف مياه األمطار، وانمت شاهدمت 
األرضار اليت خلفهتا األمطار األخرية داخل العديد من املؤسسات 
الصناعية، وما يرتتب عن ذè من خسائر سـتؤثر ال حما� عىل العاملني 

  .wلقطاع 
  السـيد الوزير، 
ق التجمع ا8سـتوري املوحد ندمع مرشوع املزيانية املرتبطة إننا يف فري

wلقطاع يف انتظار مبارشتمك  املسـتعج� لبايق اإلصالحات الكربى اليت 
تنتظر  وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة واليت سـتكون ال 

ع حما� لها آ3رها اإلجيابية مسـتقبال عىل اقتصاد� الوطين، وإعطاء القطا
دينامية متكنه من املنافسة يف األسواق العاملية من خالل اخرتاق شـباكت 

  .التوزيع احلديثة 8wاخل واخلارج

   ::::قطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليدية) ) ) ) 2
إن أمهية القطاع ال تمكن فقط يف كونه هيمت بنشاط تقليدي، بل نشاط 
 إبداعي ال يعمتد wألساس عىل نسج ما هو موروث، بل يتطلع إىل توظيف
  .تقنيات جديدة وحديثة دون التخيل عن الطابع التقليدي واملوروث الثقايف

إضافة إىل تبين إسرتاتيجية جديدة إلعادة غزو السوق الوطنية اليت 
تعترب من أمه الروافد لتطوير اإلنتاج وفتح جمال sستrر، وهنا ال بد من 

  .لتقليديةاإلشارة إىل بعض املشالك اليت يعاين مهنا قطاع الصناعة ا
إن املقاربة اجلديدة اليت اعمتدهتا الوزارة تريم أوال إىل خلق مناصب 
شغل جديدة هبدف استيعاب جزء من العاطلني ومتكيهنم من العيش الكرمي 
يف إطار التو�ات الثالث الكربى اليت تمتثل wألساس يف مرتكزات 

التقليدية واملرتبطة اإلسرتاتيجية الوطنية اجلديدة لتمنية قطاع الصناعة 
wألساس بإعادة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية واعتباره قاطرة للتمنية 
sقتصادية وsج¿عية ، وsنتقال بدور اإلدارة الوصية عىل القطاع من 
إدارة تدبريية إىل إدارة تتو² التمنية يف القطاع، ولعل أجنع السـبل للوصول 

إنتاz قوي و�يلك قادر عىل تلبية إىل ذè هو تطوير نسـيج قطاعي 
الطلب من خالل جودة اإلنتاج مع تفادي الصورة sج¿عية المنطية 

  :للصناع التقليديني من خالل  معاجلة sختالالت التالية

sفتقار الواحض ملعطيات دقيقة حول املؤرشات sقتصادية للقطاع  - 
  ودوره احلقيقي يف النسـيج sقتصادي الوطين؛

¿د عىل النشاط السـيا� للتسويق وعدم البحث عن آليات sع - 
 أخرى À؛

 -  zضعف املنافسة التسويقية اخلارجية ، وعدم فعالية الرتوجي اخلار
 احلايل؛

 .ضعف متويل األبناك - 
من املشالك اليت تقف جحر عرثة أمام تطور القطاع، لهذا فإننا  وغريها

أن حتقق ما نبتغيه للقطاع أوال كربملانيني و3نيا  2015نمتىن من رؤية 
  .مكمثلني لرشحية الصناع التقليديني مبجلسـنا املوقر

وأخريا، ومن wب املسؤولية اليت نتحملها داخل فريق التجمع 
ألغلبية احلكومية فإننا سـنصوت wإلجياب عىل ا8سـتوري املوحد يف إطار ا

مزيانية هاتني القطاعني واكفة املزيانيات املدرجة يف إطار جلنة الفالحة 
  . والشؤون sقتصادية

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  :قطاع السـياحةقطاع السـياحةقطاع السـياحةقطاع السـياحة
  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 

  زماليئ السـيدات والسادة املستشارين،
رب قطاع السـياحة من القطاعات الواعدة اليت توفر فرص شغل كبرية يعت

للمواطنني، �ا فإن احلكومة مطالبة اليوم sعتناء به أكرث وsه¿م به ملا 
يوفره من فرص كثرية لالستrر، فإذا ما تصفحنا الو3ئق اليت تزود� هبا 

 425.000ه يوفر خالل مناقشة املزيانية الفرعية لقطاع السـياحة فإننا جند
منصب شغل مبارش من نساء ورجال مرحش، هذا الرمق إىل sرتفاع أكرث 
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 2020إذا ما معلت احلكومة عىل تشجيعه أكرث ، �ا نمتىن أن تكون رؤية 
   .بداية انطالقة جديدة لهذا القطاع السـيا� الواعد

  السـيد الرئيس،
ش وحبضور إن املناظرة الوطنية للسـياحة اليت نظمت مؤخرا مبراك

صاحب اجلال� امل� محمد السادس حفظه هللا لتؤكد wمللموس عىل اإلرادة 
السـياسـية القوية جلال� امل� للهنوض بأوضاع السـياحة وفق املقاربة 
اجلهوية لتعبئة  اكفة املوارد وإماكنيات اجلهات لالخنراط يف هذا الورش 

ه الزرقاء املمتدة من شامل املهم ، فاملغرب ا�ي يمتزي جبباÀ وسهوÀ وشواطئ
املغرب إىل أقىص جنوبه wلكويرة سـيكون وال شك من خالل sتفاقيات 
الضخمة، اليت وقعها خالل هاته املناظرة قاطرة النطالقة  جديدة للسـياحة 
والهنوض جبميع مؤهالهتا، وهنا البد لنا من خالل هذه املداخ� أن نؤكد أن 

الي أمحد العلوي حيث قارب مفهومه املنطلق اكن منذ عهد الراحل مو
من خالل  2020للقطاع، هذا املفهوم اجلديد ا�ي جاءت به رؤية 

التصاممي واbططات اليت أجنزها عىل سبيل املثال احملطة السـياحية ألاكدير، 
واليت اكنت يف عهده قب� للسـياحة الراقية اليت اكن يأيت إلهيا أبرز  

ه هللا متحمسا لهذا القطاع وإىل جانب الشخصيات العاملية حيث اكن رمح
اكفة املتدخلني يف �ة سوس ماسة درعة، وعىل رأسهم منتخبو هذه اجلهة 

  ). GRIT(من خالل مرشوع 
  السـيد الرئيس،

إن السـياحة تعد برتول املغرب �è فإن ا8ينامية اليت يعيشها القطاع 
بدا w@الس اجلهوية  2010خالل هاته العرشية وخصوصا منذ بداية سـنة 

للسـياحة اليت يبدو أهنا أدت دورها ومل تعد صاحلة يف املسـتقبل القريب 
، حيث تعززت هذه ا8ينامية مبصادقة جلنة  2020بعد تزنيل رؤية 

اتفاقية  17عىل  s2010ستrرات خالل التسعة أشهر األوىل من سـنة 
مليار درمه ،  14.8استrر جديدة يف ا@ال السـيا� مببلغ إجاميل يقدر ب 

رسير إضايف وإحداث ما  13.400مما سوف ميكن من رفع الطاقة اإليوائية  
  .منصب شغل مبارش وقار 4300يناهز 

النجاح، فعلهيا أن تسـتفيد مع اكفة املشاريع إن أريد لها  2020إن رؤية 
واخلربات السابقة وجعلها قاعدة لالنطالقة جديدة، وترسيع وثرية إجناز 
الطاقة اإليوائية املربجمة يف إطار خمطط بالدي لتلبية تطلعات الساحئ 
الوطين وجعل السـياحة ا8اخلية قاطرة لهذه sنطالقة اجلديدة، فاحتني 

عىل أسواق  جديدة يف روسـيا وبريطانيا العظمى وأمرياك منتوجنا السـيا� 
والصني الشعبية، والقارة  األوقيانوسـية مرتكزين يف ذè عىل تطوير 
التكوين السـيا� وتنويعه ليشمل اإلعداد والهتي¨ لظروف sسـتقبال حبرا 
من خالل موانئنا وجوا من خالل مطاراتنا مع مالءمة سلواكتنا وفق ما 

منتوج سـيا� يف اخلارج، كام أن هذا التكوين مطالب اليوم  نسوق À من
ليك يشمل اإلرشاد السـيا� وفق نظام دقيق وصارم يعمتد عىل نظام 

  .املبارÂت

نه �ام تعددت اbططات والتصاممي أال يسعنا إال أن نؤكد  ،ويف األخري
فإن جناþا مرتبط wلرجوع إىل الوراء  ،والرؤى يف قطاع السـياحة

لالسـتفادة من أخطاء املايض لتجاوزها يف املسـتقبل وإلجيابياته وبناهئا يف 
املسـتقبل ، ألقول أنه يف غياب رؤية حكومية مشولية تأخذ بعني sعتبار 
لك القطاعات احلكومية املتدخ� يف قطاع السـياحة من داخلية وحصة 

ة وسكن الئق وبنيات حتتية متوفرة ال ميكنه أن ينجح، وتعلمي وتمنية اج¿عي
�ا فإن هذه املقاربة الشمولية يف التعامل مع قطاع السـياحة رضورية 

  . 2020إلجناح رؤية 
�ا، ومن wب املسؤولية اليت نتحملها داخل األغلبية احلكومية، فإننا 

القطاعية سـنصوت wإلجياب عىل مزيانية قطاع السـياحة واكفة املزيانيات 
  . املدرجة يف إطار اختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصادية

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        الفريق احلرالفريق احلرالفريق احلرالفريق احلريكيكيكيكمداخالت مداخالت مداخالت مداخالت 

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
  :اختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عية

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،
يرشفين أن أتدخل wمس الفريق احلريك ملناقشة مزيانيات القطاعات اليت 
يدخل اختصاص دراسـهتا والتصويت علهيا مضن اختصاصات جلنة التعلمي 
والشؤون الثقافية وsج¿عية، لكننا لن نناقش األرقام، إذ نسـتحرض 

ية الصعبة الوطنية والعاملية اليت رافقت وندرك الظروف املالية وsقتصاد
وتوزيعها عىل خمتلف القطاعات،  2011إعداد املزيانية العامة لâو� لسـنة 

بل سـنحاول إبراز موقفنا خبصوص السـياسات والربامج واإلشاكليات 
  .التعلميية والصحية والرÂضية وsج¿عية

  السـيد الرئيس،
اإلسرتاتيجية اعتبارا 8وره  إن قطاع التعلمي نعتربه من القطاعات

الرÂدي يف التمنية، مفدى تقدم أو ختلف منظومتنا الرتبوية يتحكامن يف مسو 
أو تراجع تصنيف املغرب عىل مسـتوى التمنية البرشية عىل الصعيد العاملي، 
كام يعترب القطاع األسايس لبناء جممتع sقتصاد واملعرفة والتكنولوجيا، إذ 

كونه هيدف من خالل اع¿د خمتلف براجمه واسرتاتيجياته يسـمتد أولويته من 
إىل تكوين األطر واملوارد البرشية اليت يراهن علهيا املغرب لرفع التحدÂت 
وجتاوز خمتلف املعضالت واإلشاكالت، ومن هذا املنطلق نقول أن اعتبار 

بية مسأ� إصالح املنظومة الرتبوية قضية وطنية 3نية بعد قضية الوحدة الرتا
  .مل يأت من فراغ

  السـيد الرئيس،
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إن ا@هودات املبذو� إلصالح نظام الرتبية والتكوين ال ميكن أن تكون 
حمل شك أو إناكر، ولعل أبرز دليل عىل ذè هو ختصيص غالف مايل 

، أي 2011مليار درمه برمس مزيانية  48هام لهذا القطاع واملقدر ب 
ن يف الفريق احلريك نمثن العمل من املزيانية العامة لâو�، وحن 25%

ا8ؤوب والفعال عىل مسـتوى القطاع وا�ي نلمسه من خالل افتتاح عدد 
ال يسـهتان به سـنوÂ من أقسام التعلمي األويل يف املدارس العمومية وافتتاح 
املراكز املتخصصة واملؤسسات التعلميية اجلديدة من مدارس ابتدائية 

هيلية وا8اخليات ومؤسسات التعلمي العايل، و3نوÂت إعدادية و3نوÂت تأ
كام نلمس أيضا ونمثن حتسن األرقام واملؤرشات والنسب، كتحسن نسـبة 
متدرس األطفال ووصول نسـبة تغطية امجلاعات القروية مبؤسسات التعلمي 

wلنسـبة للتعلمي الثانوي  %55.9وإىل نسـبة  s100%بتدايئ إىل 
التحفزيية اليت أطلقهتا احلكومة اكملبادرة اإلعدادي، كام ننوه wملبادرات 

 3إىل  2010اليت ارتفع عدد املسـتفيدين مهنا سـنة " مليون حمفظة"امللكية 
ا�ي ارتفع عدد " وبر�مج تيسري"ألف مسـتفيد،  778ماليني و

ألف مسـتفيد، كام نسجل wرتياح  300إىل  2010املسـتفيدين منه سـنة 
تحا�ت نيل شهادة الباكلورÂ، هذه ارتفاع نسـبة النجاح عىل مسـتوى ام 

بعض األمث� اليت إن دلت عىل يشء فإمنا تدل عىل التطور واإلصالح 
  .ا�ي يعرفه النظام الرتبوي ببالد� وا�ي بدأ� جنين مثاره

  السـيد الرئيس،
إن الرب�مج sسـتعجايل كخريطة طريق إلصالح منظومة الرتبية 

يق احلريك بعني التفاؤل، من غري املنطقي والتكوين وا�ي ننظر إليه يف الفر 
أن نقوم بتقيمي شامل À يف الوقت الراهن أو نصدر حمك بشأنه مادام يف 
منتصف الطريق، فبعد انهتاء السـنة األخرية من معر اbطط أي بعد سـنة 

، سـيكون لنا موعد مع التقيمي الشامل لهذا الرب�مج الطموح، لكن 2012
كري ببعض sختالالت وإبراز بعض اإلشاكالت هذا ال مينعنا من التذ

الكربى املطموحة، حيث نسجل لألسف الفشل يف حتسني جودة تعلمينا 
وتعزيز مردوديته عرب إصالح الربامج واملناجه املدرسـية والوسائل 
البيداغوجية وضعف اسـتعامل التكنولوجيا احلديثة wلرمغ مما بذل من جمهود 

كام نسجل عدم الرفع من " جيين"بر�مج يف هذا النطاق خصوصا بفضل 
مردودية التعلمي العايل خاصة عرب إدماجه يف حميطه sقتصادي وsج¿عي 
الوطين والعاملي كذè، مفنظومتنا التعلميية خصوصا عىل مسـتوى التعلمي 
العايل مطالبة مبسايرة هذه التو�ات عرب إعطاء األمهية الالزمة للبحث 

من  %0.8مزيانيته اليت ال تزال ضعيفة ال متثل سوى العلمي، wلرفع من 
  .املزيانية

  ،السـيد الرئيس
wلرمغ من هناية عرشية امليثاق الوطين للرتبية والتكوين فإننا الزلنا يف  

منأى عن األهداف احملددة واملقررة فيه، إذ نسجل يف الفريق احلريك 
وحبرسة اسـتفحال الهدر املدريس وsكتظاظ وظاهرة األقسام املشرتكة 

ا�ي خصوصا يف العامل القروي وغياب وسائل نقل التالميذ وهو العامل 
يشلك أحد أمه العوامل املسببة للهدر املدريس خصوصا wلبادية، كام 
نسجل خصاصا واحضا عىل مسـتوى املوارد البرشية وارتفاعا يف لكفة 
المتدرس أمام تدين القدرة الرشائية لألرس املغربية، أما عىل مسـتوى 

غال الالمركزية الرتبوية نسجل افتقار األاكدمييات اجلهوية ألدوات sشـت
الرضورية من وسائل مادية وبرشية، لكن بقدر ما نطالب بمتكيهنا من 
وسائل العمل، فإننا نلح عىل إخضاعها لالفتحاصات خصوصا بعد التقارير 
اليت أصدرها ا@لس األعىل للحساwت حول اختالالت تدبري بعض 

  .األاكدمييات اجلهوية
لتكوين والتعممي أما خبصوص تعلمي األمازيغية، فأمام غياب سـياسة ا

وأمام إشاكلية الكتاب املدريس األمازيغي، فإننا نطالب بتقيمي جتربة سـبع 
سـنوات من تعلمي األمازيغية حىت تمتكن الوزارة من تشخيص ا8اء وإجياد 

  .احللول الالزمة
  ،السـيد الرئيس

إن القطاع الصحي يسـمتد أمهيته يف نظر� من كونه املرآة اليت تعكس 
s ج¿عية للمواطن من عدمه، فنحن يف جبالء مدىs ألوضاعw ه¿م

الفريق احلريك بقدر ما نمثن ا@هودات املبذو� لتحسني املنظومة الصحية 
ببالد�، فإننا نسجل مجموعة من sختالالت واإلشاكالت اليت أجلت 

  .مقاربة الصحة للجميع اليت رفعهتا وزارة الصحة كشعار
وأنسنته وتطهريه من بعض الشوائب اليت إن ختليق القطاع الصحي 

متس بنب8 هو املدخل الرئييس إلصالح املنظومة الصحية، فهذا ورش هام 
الشك أن وزارة الصحة منكبة عىل جتسـيده، ويف هذا اإلطار نطالب 

  .بتفعيل دور مفتشـية وزارة الصحة
  السـيد الرئيس،

هتا احلاكمة إن إشاكلية الصحة العمومية يف بالد� ال تدخل يف دائر 
اجليدة، بقدر ما ترتبط أكرث جبوانب مادية لوجستيكية ، مفصاريف العالج 
ملكفة يف بالد�، �ا نطالب احلكومة بترسيع ضامن اسـتفادة امجليع خصوصا 
ذوي ا8خل احملدود من التغطية الصحية اليت نعتربها يف الفريق احلريك 

 لإلقالع الصحي wملغرب، احلل احلقيقي إلشاكليات القطاع والضامن الفعيل
أما وضعية مستشفياتنا فال تبعث عىل sرتياح، مفعظمها تفتقر إىل 
التجهزيات الطبية، وإن وجدت فتكون معط� أو متقادمة ويف هذا الصدد 
نسجل غياب املوارد البرشية امللكفة wلصيانة، مما يسـتدعي إعطاء األمهية 

ا فتبقى النقطة السوداء يف للتكوين يف هذا اإلطار، أما مسـتعجالتن
منظومتنا الصحية إذ تعرف اكتظاظا واحضا وتدبريا سيئا، وwلنسـبة 
للخصاص يف املوارد البرشية الطبية فهو يبقى احللقة األضعف يف منظومتنا 
الصحية، مما جيعلنا نلح عىل إعطاء األمهية البالغة للتكوين، ويف هذا اإلطار 

راج اخلريطة الصحية إىل حزي الوجود نؤكد عىل رضورة اإلرساع يف إخ
األمر ا�ي سـميكن من حتديد النقط السوداء ومعاجلهتا وتصحيح الفوارق 
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بني اجلهات وبني ا@الني احلرضي والقروي، وخبصوص السـياسة ا8وائية 
املعمتدة فهـي ال متكن الرشحية العريضة من املواطنني من الولوج إىل األدوية 

أمثنهتا، ومن هذا املنطلق نقرتح يف الفريق  احلريك الرضورية نظرا لغالء 
تشجيع األدوية اجلنيسة اعتبارا الخنفاض سعرها، كام نطالب احلكومة 
بتفعيل توصيات التقرير ا�ي أعدته السـنة املاضية اللجينة املنبثقة عن جلنة 

  .املالية مبجلس النواب
  السـيد الرئيس،

ات املبذو� من قبل وزارة إن حصة األم والطفل wلرمغ من ا@هود
الصحة يف هذا ا@ال، فهـي تبقى من اإلشاكليات الكربى للقطاع، إذ 

حا� وفاة يف  110ارتفعت نسـبة وفيات األ�ات عند الوالدة لتصل إىل 
ألف والدة خصوصا يف العامل القروي ا�ي يعرف غياب مراكز  100لك 

رأة القروية املقب� عىل الوالدة وسـيارات اإلسعاف اليت بإماكهنا نقل امل
الوضع إىل أقرب مستشفى أو مركز والدة، ويف هذا الصدد نقرتح التكثيف 

  . من اخلدمات الصحية املتنق� لضامن حصة األم والطفل
أما عىل مسـتوى األوضاع sج¿عية للموارد البرشية نمثن إحداث 

عاملني wلقطاع مؤسسة احلسن الثاين للهنوض wألعامل sج¿عية لفائدة ال
العمويم للصحة اليت صادق جملسـنا املوقر مؤخرا عىل قانون إحدا�ا 
وتنظميها، ملا لها من وقع إجيايب عىل حتسني اخلدمات sج¿عية للعاملني 
مبصاحل وزارة الصحة واملؤسسات العمومية املوضوعة حتت  وصايهتا 

  .وللمتقاعدين وأزوا�م وأبناهئم
  السـيد الرئيس،

سـبة لقطاع التمنية sج¿عية واألرسة والتضامن فميكن القول أنه wلن 
wلرمغ من ا@هودات املبذو� واليت تتجسد من خالل خمتلف الربامج 
احلكومية  حملاربة الفقر والهشاشة وحتسني أوضاع النساء عرب اع¿د مقاربة 
النوع sج¿عي وsه¿م wلطفو� واملسـنني واألشخاص ذوي 

s حتياجات اخلاصة، فإن عدم اخنراط امجليع أي خمتلف فعاليات مكو�ت
 �ا@متع املغريب جيعل هذه الربامج بعيدة عن حتقيق املبتغى مهنا،  مفعض
الفقر أصبحت ظاهرة بنيوية تشلك هاجسا حقيقيا لب�â، لكن ال أحد 

صاحب  ينكر ا8ور الفعال للمبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليت أبدعها
اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا يف تقليص نسـبة الفقر والهشاشة 
واإلقصاء، وحنن يف الفريق احلريك نرى أن sه¿م wلعامل القروي ا�ي 
يعاين لك مظاهر احلرمان وwلتايل إنتاج وتصدير حجافل من الفقراء والنساء 

دن، هو الكفيل املتجهات مكرهات إىل عامل ا8عارة، إىل هوامش امل
  .بتقليص خمتلف مظاهر الفقر والهشاشة

أما wلنسـبة للقطاع النسايئ، فاملرأة املغربية wلرمغ من املاكنة املمتزية اليت 
) الربملان وا@الس امجلاعية(وصلت إلهيا عىل مسـتوى املؤسسات المتثيلية 

 وعىل مسـتوى حتمل املسؤوليات بدون مركب نقص يف الوظيفة العمومية 
فهـي ال تزال ) القضاء وغريها من القطاعات –اإلدارة الرتابية  –األمن (

تعاين وتعيش خمتلف أشاكل العنف وsسـتغالل، مفؤخرا انتقدت منظمة 
العفو ا8ولية يف تقريرها الصادر مبناسـبة اليوم العاملي للقضاء عىل اكفة 

املرأة من أشاكل العنف املامرس ضد املرأة، تعامل املغرب مع ملف حقوق 
حيث طبيعة الرتسانة القانونية املكرسة حسب التقرير لاكفة مظاهر المتيزي 
ضد املرأة رمغ اجلهود املبذو� يف هذا ا@ال، إذ وقف التقرير عند 
sسـتغالل املفرط لليد العام� يف صفوف النساء خصوصا يف قطاعات 

فوتنا الفرصة دون النسـيج واملواد الغذائية والفالحة، ويف هذا الصدد ال ت
التنويه بإحداث صندوق التاكفل العائيل ا�ي صادق جملسـنا املوقر مؤخرا 
عىل قانون إحداثه وتنظميه، وهو اإلطار ا�ي سـميكن املرأة املطلقة املعوزة 

  .من مدخول يضمن لقمة عيش أبناءها
أما خبصوص األشخاص ذوي sحتياجات اخلاصة وا�ين حيضون 

ية، فنحن يف الفريق احلريك نرى رضورة العمل عىل تبين برعاية ملكية سام 
 �إسرتاتيجية إدماجية ال تنظر إىل هذه الفئة بأهنا اسـتثناء بل كوهنا اكم

  .احلقوق كبايق فئات ا@متع املغريب، خصوصا أن عددها يفوق مليوين خشص
  السـيد الرئيس،

  السايم ومن  إن القطاع الرÂيض ا�ي يسـمتد ماكنته من sه¿م املليك
املتابعة الشعبية املنقطعة النظري، ال لكونه جماال للرتفيه فقط بل العتباره 
القطاع ا�ي حيمل مشعل رفع الراية الوطنية خفاقة يف احملافل وامللتقيات 
ا8ولية،  إذ نسجل wرتياح عودة الرÂضة الوطنية خصوصا كرة القدم 

بعد ما عرفت إخفاقات تلو كرÂضة أكرث شعبية ببالد� اىل التوجه، 
اإلخفاقات وذè بفضل اإلصالحات واألوراش املفتوحة، لكن بقدر ما 
ننوه w@هودات املبذو� إلصالح القطاع الرÂيض ، فإننا نسجل بعض 

  :اإلشاكالت واإلختالالت ونقدم بشأهنا بعض اإلقرتاحات ، ويه اكلتايل 
    ::::يف ميدان احلاكمة اجليدةيف ميدان احلاكمة اجليدةيف ميدان احلاكمة اجليدةيف ميدان احلاكمة اجليدة ))))1111

يعرفها القطاع الرÂيض wملغرب هو غياب التسـيري إن أكرب إشاكلية 
والتدبري الناجع للجامعات الرÂضية واألندية والعصب بسبب تطفل 
أشخاص ال عالقة هلم wلقطاع، ويف هذا اإلطار تقول الرسا� امللكية 
املو�ة اىل املشاركني يف املناظرة الوطنية للرÂضة املنعقدة wلصخريات يوم 

  :2008توبر أك  24امجلعية 
إن الوضع املقلق لرÂضتنا الوطنية، عىل عالته الكثرية، ميكن تلخيصه " 

يف إشاكالت رئيسـية ، ويه إعادة النظر يف نظام احلاكمة  املعمول به يف 
  ".تسـيري اجلامعات واألندية

  :ويقول النطق املليك يف نفس الرسا� أيضا   
Âيض، ما تتخبط فيه ومن التجليات الصارخة إلختالالت املشهد الر"

الرÂضة من ارجتال وتدهور واختاذها مطية من 8ن بعض املتطفلني علهيا 
  ".لالرتزاق أو ألغراض خشصية، إال من رمح ريب من املسريين 

وانطالقا من هذه الرسا� امللكية السامية اليت اعتربت خريطة طريق   
 أن دمقرطة إلصالح الرÂضة الوطنية فإننا يف الفريق احلريك نعترب
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املؤسسات الرÂضية من جامعات وعصب وأندية وإعطاء الفرصة �وي 
sختصاص للمشاركة يف التدبري ، وافتحاصها بشلك دوري ضام� 
للمصداقية والشفافية وبراءة ا�مة، يه املداخل الرئيسـية إلصالح امليدان 

  .الرÂيض wملغرب
    ::::يف ميدان التكوينيف ميدان التكوينيف ميدان التكوينيف ميدان التكوين ))))2222

وا�ة إصالح الرÂضة الوطنية وحتسني  إن أمه معض� تقف عقبة يف
نتاجئها يه ضعف التكوين، فإشاكلية كرة القدم والعاب القوى كفرعان 
رÂضيان عودا املغاربة عىل إجنازات هامة دوليا يه صعوبة إجياد خري خلف 
خلري سلف، �ا نقرتح ونطالب wاله¿م wلقاعدة عرب إنشاء مراكز ومدارس 

جيع األندية عىل إحداث مراكز تكوين الفئات التنشـئة الرÂضية وتش 
  .الصغرى

    ::::يف امليدان الترشيعييف امليدان الترشيعييف امليدان الترشيعييف امليدان الترشيعي ))))3333
إن اإلطار القانوين هو إحدى املرتكزات األساسـية إلصالح القطاع 
الرÂيض، ويف هذا النطاق ننوه بإخراج احلكومة للقانون اخلاص wلرتبية 

وقر مؤخرا، البدنية والرÂضة اىل حزي الوجود بعد أن صادق عليه جملسـنا امل
ويف اآلن نفسه ندعو وزارة الشـباب والرÂضة اىل إخراج  مراسـميه 
التطبيقية يف أقرب اآلجال، كام نطالب wإلرساع يف اإلنكباب عىل إعداد 
مرشوع قانون يتعلق مبحاربة املنشطات ومرشوع قانون يتعلق wلرÂضة 

  .sحرتافية
    ::::املرافق واملالعب الرÂضيةاملرافق واملالعب الرÂضيةاملرافق واملالعب الرÂضيةاملرافق واملالعب الرÂضية ))))4444

ت واملالعب الرÂضية يه اللبنة األساسـية لتطوير إن تشييد املركبا
الرÂضة يف بالد�، ويف هذا الصدد نمثن تشييد ومواص� احلكومة إجناز 
مالعب ومركبات ذات مواصفات عاملية خصوصا مالعب مراكش ا�ي 
سـيفتتح قريبا وملعب طنجة وأاكدير، كام نسـتحسن إقدام احلكومة عىل 

للقرب برشاكة مع امجلاعات احمللية، لكن  رÂضية -تشييد نوادي سوسـيو 
wملقابل ندعوها اىل  اإلنكباب عىل إجياد احللول إلجناز هذه املؤسسات 
الرÂضية يف تراب امجلاعات القروية الفقرية اليت ليس مبقدروها ا8خول يف 

  .رشاكة مع وزارة الشـباب والرÂضة
  السـيد الرئيس،

لوعي حبجم اإلكراهات املطروحة أمام إننا يف الفريق احلريك واعون متام ا
بالد� و بأمهية الرها�ت اليت تنتظره، وانطالقا من هذا الوعي وانطالقا 
أيضا مما ملسـناه من جمهودات ومن مؤرشات إجيابية 8ى احلكومة عىل 
صعيد القطاعات sج¿عية والثقافية، فإننا نعلن تصويتنا إجياw لصاحل 

تدخل مناقشـهتا مضن اختصاصات جلنة التعلمي  املزيانيات الفرعية اليت
  .والشؤون الثقافية وsج¿عية

  .والسالم عيمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 

        ::::اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطين

  احملرتم،  السـيد الرئيس
  السـيد الوزير  احملرتم،

        إخواين املستشارين احملرتمني،
أن أتناول اللكمة wمس الفريق احلريك مبناسـبة مناقشة املزيانية  يرشفين

الفرعية املرتبطة بقطاعي اخلارجية وا8فاع الوطين، للتعبري عن مواقف 
وتصورات فريقنا، وكذا تقيمينا ملنجزات هذان القطاعان ال�ان يش`ن 

  .حمور اه¿م جلنة اخلارجية وا8فاع الوطين داخل جملسـنا املوقر
  سـيد الرئيس،ال 

إننا نفتخر wجلهود اجلبارة اليت ما ف� صاحب اجلال� نرصه هللا يقوم 
هبا عىل مجيع األصعدة، خاصة ف¨ يتعلق wلقضية األوىل لوطننا، واليت متر 
اليوم مبرح� جد دقيقة بسبب الزناعات املفتع� من طرف خصوم وحدتنا 

جاللته متشـبثني بعدا� قضيتنا الرتابية، كام نؤكد عىل جتند� ا8امئ وراء 
ومعبئني لâفاع عن وحدتنا الرتابية، وقد حظي املقرتح املغريب للحمك ا�ايت 
كحل سـيايس للزناع املفتعل بأقالمينا الصحراوية برتحيب ودمع دوليني، هذا 
احلل ا�ي سـيضمن ألبناء هذه األقالمي تدبري شؤوهنم اجلهوية يف إطار 

  .اململكة السـيادة الوطنية ووحدة
ويف نفس السـياق، عرفت السـنة الفارطة تزايد أعداد العائدين من 
خم¨ت تندوف wجلزائر إىل وطهنم املغرب، والتعبري عن الرأي املساند 
للمرشوع املغريب حىت من داخل اb¨ت كام جسده املوقف الشجاع 

  .للسـيد مصطفى و8 سلمى
بالد�، نسجل wرتياح كبري  وجتسـيدا للهنج ا8ميقراطي ا�ي تسري عليه

حرص جال� امل� محمد السادس نرصه هللا عىل إرشاك أبناء هذه الربوع 
الغالية من وطننا العزيز يف ا@لس املليك sستشاري للشؤون الصحراوية، 
تقديرا منه لغريهتم الصادقة عىل الثوابت واملقدسات الوطنية وخربهتم احملنكة 

ة وتطلعات ساكهنا، وذè من أجل بلورة الصيغ والواسعة بقضاÂ املنطق
  .املثىل لنظام احلمك ا�ايت املقرتح

كام شلكت هذه املبادرة صفعة قوية خلصوم وحدتنا الرتابية ومن يدور 
يف فلكهم، ولعل مناورات خصوم وحدتنا الرتابية وتسخريها النفصاليي 

ع الوسائل ا8اخل، وإىل بعض امجلعيات املشـبوهة wخلارج مسخرين مجي
الالمرشوعة، ومسـتغلني أجواء احلرية وsنفتاح ومناخ حقوق اإلنسان 
ببالد�، من أجل املس wسـتقرار وأمن املغرب، وهبذه املناسـبة نؤكد يف 
الفريق احلريك جشبنا لألحداث اليت وقعت مبدينة العيون نتيجة افرتاءات 

اوالهتا ا8نيئة اجلزائر وصنيعهتا البوليساريو ومن يدور يف فلكها، وحم
للتوظيف الرخيص لبعض املطالب sج¿عية لساكنة مدينة العيون خاصة 
bw¨ت اليت مت تنصيهبا خارج املدار احلرضي وإعطاهئا بعدا سـياسـيا، 

مسخرة بذè أبواقا معروفة بإساءهتا للمغرب وبث ادعاءات اكذبة  
غربية، كام ومشوشة تتغافل بيا�ت ومعطيات وتوضيحات السلطة امل

نستنكر القراءات املعكوسة وعن سـبق إرصار لبعض وسائل األعالم 
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األجنبية وخاصة اإلسـبانية لهذه األحداث، وبهثا محوالت مسمومة وصور 
 .ملفقة لتأليب الرأي العام اإلسـباين واألوريب ضد املغرب

وال يفوتنا وحنن نناقش مرشوع مزيانية وزارة اخلارجية والتعاون أن 
احلكومة بإيالء املزيد من العناية والرعاية ألرس املعتقلني املغاربة نطالب 

واحملتجزين مبخ¨ت تندوف، منددين مبا يتعرض À هؤالء األرسى من 
معامالت وترصفات ختالف لك املواثيق واألعراف ا8ولية، وهنيب باكفة 
املنظامت احلكومية وغري احلكومية أن تعمل عىل التنسـيق مع وزارة 

ارجية والتعاون من أجل التعريف مبلف وحدتنا الرتابية، وwملامرسات اخل
الالإنسانية اليت متارس يف حق إخواننا مبخ¨ت تندوف، يف اكفة احملافل 

  .ا8ولية سواء الرمسية مهنا أو غري الرمسية
ويف نفس السـياق، تدعو� أوضاع الثغور احملت� بسبتة وامليلية واجلزر 

ص� طرح موضوعها عىل جدول العالقات املغربية اإلسـبانية اجلعفرية إىل موا
مضن إسرتاتيجية احلوار ا8امئ خدمة للمصاحل املشرتكة للبâين، ومبا يضمن 

�âاحلقوق التارخيية لب.  
  السـيد الرئيس،

ال خيفى عىل أحد ا8ور الفعال ا�ي تلعبه ا8بلوماسـية املغربية مكرآة 
ا8ويل ويف إبراز املنجزات اليت حققها تعكس وجه املغرب عىل الصعيد 

لرتسـيخ دو� احلق والقانون، وإننا يف فريقنا نمثن لك املاكسب اليت حتققت 
يف هذا اإلطار، واجلهود اليت تقوم هبا وزارة اخلارجية والتعاون من أجل 
تعبئة لك وسائلها لâفاع عن قضية وحدتنا الرتابية طبقا للتوجهيات املولوية 

لسري قدما حنو الطي الهنايئ لهذا امللف املفتعل، ولعل توايل حسب السامية ل 
اإلعرتاف من قبل مجموعة من ا8ول اإلفريقية ودول أمرياك الالتينية 
للجمهورية الصحراوية املزعومة ألفضل مثال عىل التطور اإلجيايب للماكسب 

  .ا8بلوماسـية املغربية
ع اخلارجية، فالبد من ومن �ة أخرى وارتباطا 8wور الفعال لقطا

التأكيد عىل جمهودات هذا القطاع واألدوار املمتزية اليت يقوم هبا يف خمتلف 
احملافل ا8ولية، مما جعل بالد� تتبوأ ماكنة هامة وحتظى بثقة خاصة يف 
احملافل ا8ولية، ولعل ثقة اإلحتاد األوريب يف منح املغرب وضع متقدم خلري 

èمثال عىل ذ.  
ا املوضوع، نلح عىل رضورة تقوية أداء خمتلف القنصليات وعالقة هبذ

والسفارات املغربية مع إيالهئا ا8مع البرشي واملادي الالزمني لتعزيز حضور 
املغرب وخدمة قضاÂه مبختلق دول املعمور، وليك يتعزز هذا األداء، البد 

� من العناية wلعنرص البرشي، وعىل ذكر العنرص البرشي نعتقد أن املرح
تفرض متكني �از� ا8بلومايس الرمسي من أطر كفأة متخصصة تتوفر عىل 
التجربة والكفاءة املطلوبة واع¿د مقاربة النوع إلدماج أكرب للمرأة يف 
ا8واليب ا8بلوماسـية، وتشجيع الشـباب من ذوي املؤهالت، ألننا نؤمن 

ماسـية أن العمل ا8بلومايس أصبح دوره مرتبطا أكرث بتفعيل ا8بلو 
sقتصادية اليت نطالب من هذا املنرب أن هتمت أكرث برتوجي املنتجات 

الصناعية واخلدمات هبدف الرفع من صادرات بالد� وجلب sستrرات 
اخلارجية والسـ¨ يف ا@االت اإلسرتاتيجية لإلقتصاد الوطين، مع التعريف 

يجيات sقتصادية 8ى سلطات بs âع¿د واملستمثرين األجانب wإلسرتات 
املغربية القطاعية، هبدف جلب املستمثرين والتعريف wإلماكنيات 

  .والتسهيالت اليت يوفرها املغرب
وخبصوص جاليتنا املقمية wخلارج ملا لها من أدوار طالئعية لâفاع عن 
وحدتنا الرتابية وخدمة القضاÂ الوطنية، فرمغ املنجزات اليت مت حتقيقها يف 

، فإننا ندعو إىل املزيد من العناية بقضاÂها خاصة sج¿عية، هذا ا@ال
من خالل إحداث املراكز الثقافية اليت هتمت wلتأطري ا8يين والثقايف، مع 

  .تقدمي لك أشاكل ا8مع اليت تعزز ان¿هئم لوطهنم
أما خبصوص قطاع ا8فاع الوطين، فإننا يف البداية نعرب عن صادق  

تعازينا يف وفاة السـيد عبد الرحامن السـباعي الوزير امللكف بإدارة ا8فاع 
الوطين ا�ي وافته املنية مؤخرا، ونوجه هبذه املناسـبة حتية تقدير وإجالل 

وات املساعدة للقوات املسلحة امللكية وا8رك املليك واألمن الوطين والق
والوقاية املدنية اليت تعمل بلك تفان وجد وإخالص عىل حامية خمتلف 
الثغور الوطنية وتدافع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واسـتقراره وراء 
قائدها األعىل ورئيس أراكن حرهبا العامة جال� امل� محمد السادس نرصه 

  .هللا وأيده
جزها إدارة ا8فاع الوطين 8مع كام نسجل wرتياح كبري الربامج اليت تن

قدرات أفراد القوات املسلحة امللكية وحتديث املنشآت العسكرية والهنوض 
wألوضاع sج¿عية للقوات املسلحة امللكية معال wلتعل¨ت املولوية 
السامية لصاحب اجلال� نرصه هللا ا�ي حيرص عىل تتبع خمتلف األنشطة 

هذا ا@ال، والشك أن هذه التو�ات جتعل  اليت تقوم هبا هذه الفئة يف
قواتنا املسلحة مواكبة ملتلزمات العرص وحتدÂت sخنراط يف ا8ينامية 

  .اجلهوية وا8ولية يف هذا ا@ال
ونعلن يف اخلتام تصويتنا wإلجياب عىل املزيانيات املرصدة لقطاعي 

  .اخلارجية وا8فاع الوطين

ع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف ع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف ع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف ع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريمداخ� الفريق يف مناقشة مشاريمداخ� الفريق يف مناقشة مشاريمداخ� الفريق يف مناقشة مشاري
        ::::اختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  .بسم هللا الرحامن الرحمي، والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أن أتناول اللكمة wمس الفريق احلريك ملناقشة املزيانيات الفرعية  يرشفين
        .وحقوق اإلنسان اليت تدخل مضن اختصاص جلنة العدل والترشيع

  السـيد الرئيس،
 حرضات السـيدات والسادة،
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يعترب مرشوع إصالح القضاء من أمه األوراش الكربى اليت اخنرطت 
األساسـية واجلوهرية لبناء دو� احلق فهيا بالد�، wعتباره أحد الراكئز 

والقانون، وإرساء مرشوع ا@متع ا8ميقراطي احلدايث، ودمع وتعزيز التمنية 
  .sقتصادية وsج¿عية

ولقد �ل إصالح القضاء اه¿ما wلغا من طرف صاحب اجلال� نرصه 
ا�ي  2009غشت  20هللا، انطالقا من خطابه السايم مبناسـبة ذكرى 

احملاور السـتة لهذا اإلصالح والرامية إىل ضامن سـيادة القانون مضنه 
وترسـيخ أسس العدا�، أما خطابه السايم مبناسـبة افتتاح ا8ورة الترشيعية 

، فقد تضمن مفهوما جديدا إلصالح العدا�، 2010أكتوبر  08احلالية يف 
وإننا نتووإننا نتووإننا نتووإننا نتو²²²² من  من  من  من :" وجعل القضاء يف خدمة املواطنني، حيث قال جاللته

، قيام عدا� ممتزية بقرهبا من املتقاضني، ، قيام عدا� ممتزية بقرهبا من املتقاضني، ، قيام عدا� ممتزية بقرهبا من املتقاضني، ، قيام عدا� ممتزية بقرهبا من املتقاضني، """"القضاء يف خدمة املواطننيالقضاء يف خدمة املواطننيالقضاء يف خدمة املواطننيالقضاء يف خدمة املواطنني""""جعل جعل جعل جعل 
وببساطة مساطرها ووببساطة مساطرها ووببساطة مساطرها ووببساطة مساطرها ورسرسرسرسعهتا، ونزاهة أحاكعهتا، ونزاهة أحاكعهتا، ونزاهة أحاكعهتا، ونزاهة أحاك����ا، وحداثة هيالكها، وكفاءة ا، وحداثة هيالكها، وكفاءة ا، وحداثة هيالكها، وكفاءة ا، وحداثة هيالكها، وكفاءة 
وجترد قضاوجترد قضاوجترد قضاوجترد قضاهتهتهتهتا، وحتفزيها للتا، وحتفزيها للتا، وحتفزيها للتا، وحتفزيها للتمنمنمنمنية، والية، والية، والية، والزتزتزتزتاااا����ا بسـيادة القانون يف إحقاق احلقوق ا بسـيادة القانون يف إحقاق احلقوق ا بسـيادة القانون يف إحقاق احلقوق ا بسـيادة القانون يف إحقاق احلقوق 

  ".ورفع املظاملورفع املظاملورفع املظاملورفع املظامل

  ا أكرث ـة، فقد أصبح الوقت ملحـميات الساـوهكذا، وطبقا لهذه التوجهي
مما مىض لتعبئة �ود مجيع الفعاليات املعنية wلعدا� إلرساء معامل اإلصالح 
الشامل للقضاء ببالد�، وتوفري ظروف إجناح هذا الورش الكبري، وتقريب 
القضاء من املتقاضني، وتبسـيط املساطر القضائية، وضامن رشوط احملامكة 

 يف تدعمي الثقة 8ى املواطنني يف اجلهاز القضايئ بلك العاد�، مما سيسامه
  .مكو�ته والرفع من مصداقيته

  السـيد الرئيس،
  حرضات السـيدات والسادة، 

إن إصالح القضاء وجع8 يف خدمة املواطنني، يتطلب يف نظر� إرادة 
سـياسـية قوية وإماكنيات مادية وبرشبة هامة البد من توفريها، ويه 

كومة أن تتحملها وأن توفر الظروف الكفي� بإجناح هذا مسؤولية عىل احل
  .الورش اإلصال� الهام

نعم وزارة العدل، بإدارهتا املركزية، بقضاهتا الزنهاء، وطامقه اإلداري 
والتقين، قطعت أشواطا البأس هبا يف هذا اإلصالح، لكن الرتكزي اكن عىل 

جهزيات، ومت إغفال، وهذا ا@ال البنيوي والهيلكي املنحرص يف البنيات والت 
ما جيب تداركه، معلية حتديث القطاع والتكوين والتكوين املسـمتر لفائدة 

  .القضاة واألطر واملوظفني
أيضا جيب اختاذ التدابري الالزمة لالعرتاف الاكمل بوظيفة كتاب احملامك 
وبكفاءاهتم وwملهام املسـندة إلهيم، وتسوية وضعيهتم اإلدارية واملالية، 

رساع بوضع نظام أسايس خاص هبم من أجل طي ملف اإلرضاwت واإل
  .وsعتصامات، اليت تسامه يف تعطيل مصاحل املواطنني

أما منظومة التنفيذ جيب أن حتظى بإصالحات معيقة ال من حيث 
املوارد البرشية وال من حيث اإلجراءات ، مع إعادة النظر يف إجراءات 

متع املغريب، يف أفق البحث عن أحسن التنفيذ وربطها حباجيات وقمي ا@ 
  . الصيغ للتنفيذ الفعال لألحاكم القضائية

ويبقى اإلرساع يف وضع قانون التحكمي واختاذ التدابري املالمئة  من  
أجل تنفيذه أمرا ملحا، إذ جيب التحفزي عىل اع¿د الطرق الودية يف فض 

  .ملتنازعةالزناعات إما بطلب من احملمكة أو بطلب من األطراف ا
أما ف¨ خيص مرشوع قضاء القرب، فيتطلب يف نظر� إعادة النظر يف 
التنظمي القضايئ يف مشوليته، من أجل عدا� تكون مؤه� ملعاجلة املنازعات 

  .واbالفات wلرسعة وبساطة املساطر اإلدارية املطلوبة
نالحظ كذè أن مضمون مرشوع القانون املنظم لقضاء القرب مل يأت 

أي جديد، ومل يضف أي مقتضيات جديدة من شأهنا أن تعطي ملفهوم ب
قضاء القرب مفهومه الصحيح، فهو نسخة طبق األصل من نظام حمامك 
امجلاعات واملقاطعات ، فتقريب القضاء من املتقاضني ال يعين wلرضورة 
تقريب احملامك من حمالت إقامهتم، وإمنا يعين أساسا البت يف نزاعاهتم بأحاكم 
 ،Âاكن أو معنو Âتوصلهم إىل حقهم ويف وقت وجزي دون عناء كبري، ماد
ودون sضطرار إىل البحث عن وسائل غري مرشوعة للوصول إىل هذا 

  . احلق 
  السـيد الرئيس،

  حرضات السـيدات والسادة،  
ال خيفى عىل أحد منمك ا8ور الهام ا�ي تقوم به الوزارة امللكفة 

وا�ي يمتثل أساسا يف تسهيل احلوار وتقريب wلعالقات مع الربملان، 
و�ات النظر والتنسـيق بني اجلهازين التنفيذي والترشيعي، وذè من أجل 
الرفع من وترية اإلنتاج الترشيعي والرقايب وحتسني صورة املؤسسة 

  .الترشيعية
ورمغ احلصي� اإلجيابية لهذه الوزارة، وجمهوداهتا فإهنا مطالبة wلبحث 
عن صيغ جديدة تسامه يف دمع جسور التعاون بني احلكومة والربملان، 
وكذè مواكبة العمل الربملاين والعمل احلكويم داخل الربملان، مع العمل عىل 

  . معاجلة لك  sختالالت اليت تعوق العمل الربملاين
ى موضوع تقوية أوارص العالقة بني احلكومة والربملان ا�ي أرش� ويبق

إليه سابقا، ودمع ا8بلوماسـية الربملانية، واإلعالم الربملاين، من املواضيع اليت 
  .عىل الوزارة أن تولهيا لك العناية وsه¿م

  السـيد الرئيس،
  حرضات السـيدات والسادة الوزراء، 

مومية يعد إحدى أمه اإلصالحات اليت إن حتديث وتأهيل اإلدارة الع
نراهن علهيا من أجل رفع التحدÂت اليت متليه التحوالت sقتصادية 

  .وsنتظارات امللحة للمواطنني واملستمثرين
�ا، فإننا اليوم مطالبون أكرث من أي وقت مىض، حكومة وبرملا� 

دارة العمومية وجممتعا مدنيا، wلعمل سوÂ من أجل sرتقاء مبسـتوى أداء اإل
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وحماربة لك املامرسات اليت من شأهنا أن تيسء إىل صورة اإلدارة واملوظف 
  .8ى املواطنني

ورمغ ا@هودات املبذو� إلصالح هذا القطاع، فالزال هناك الكثري من 
sختالالت اليت جيب التصدي لها، من قبيل حماربة الرشوة والفساد 

املفتشـيات العامة للوزارات، واإلرساع  اإلداري وتقوية املراقبة من خالل
بإخراج نص قانوين خاص بتنظميها، وكذè مواص� اسـتكامل وتقوية اإلطار 
القانوين واملؤسسايت، مكراجعة قانون الوظيفة العمومية بشلك مشويل ، 
وحتيني مرسوم الصفقات العمومية مع تبسـيط املساطر واإلجراءات 

        .اإلدارية
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة الوزراء،  حرضات 
كام تعلمون، ووفقا للتو�ات امللكية السامية، فلقد عرفت املؤسسات 
السجنية سلسة من اإلصالحات اجلوهرية، هتدف إىل الهنوض wلسجون، 
ورد sعتبار للسجناء، وتوفري اإلماكنيات إلعادة إدما�م يف ا@متع، إال 

عامة إلدارة السجون وإعدادها @موعة من أنه، وwلرمغ من اختاذ املندوبية ال
اإلجراءات الرامية لالعتناء wملؤسسات السجنية ومبختلف جوانب حياة 
السجناء، فإننا يف الفريق احلريك ندعو احلكومة إىل بذل املزيد من 
ا@هودات لتحسني ظروف إيواء السجناء، واحلد من ظاهرة sكتظاظ، 

السجون، وتوفري العناية الطبية، والنظافة،  وحماربة انتشار اbدرات داخل
وامحلاية األمنية للزنالء واملوظفني، وتعزيز ا8ور الرتبوي والتأهييل 

  .للمؤسسات السجنية
اكنت تلمك أمه املالحظات اليت ارتأينا يف فريقنا إ3رهتا مبناسـبة مناقشة 

  .ناملزيانيات الفرعية اليت تدخل اختصاص جلنة العدل وحقوق اإلنسا
  .ونعلن تصويتنا علهيا wإلجياب

  .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصادية

  .wمس هللا الرحامن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  يدات والسادة الوزراء احملرتمون،السـ 
  زمياليت وزماليئ املستشارين احملرتمني،

يرشفين أن أتناول اللكمة wمس الفريق احلريك، مبناسـبة مناقشة 
املزيانيات الفرعية، اليت تدخل يف اختصاص جلنة الفالحة والشؤون 

، ألعرض s2011قتصادية مبجلس املستشارين برمس القانون املايل لسـنة 
عىل أنظارمك موقفنا من فلسفة ومضامني مشاريع هذه املزيانيات القطاعية، 
وملناقشة األبعاد السوسـيو اقتصادية ملعطياهتا وفرضياهتا الرمقية انطالقا من 
كون أرقام والزتامات القانون املايل يه احملك احلقيقي الختبار مرتكزات 

 هذه الفرصة، ألحيي وتو�ات السـياسة احلكومية، وقبل ذè أغتمن
النشاط املليك ا8امئ واملسـمتر واملتعدد األبعاد ا@الية، ا�ي مكن من 
حتريك لك دواليب ا8و�، ومؤسساهتا، وإننا نؤكد جلاللته جتند� وراءه 
خبصوص اخلطوات اليت يتبعها يف تنامغ Lم مع شعبه الويف، خبصوص قضية 

لته امليدانية خبصوص املناطق القروية وحدتنا الوطنية، كام نمثن زÂرات جال
واجلبلية يف الشامل كام يف اجلنوب، اليت تشلك إشارة قوية للحكومة 
واألحزاب ولك القوى احلية لكيفية جتسـيد سـياسة القرب اليت ما ف� 

  .يدعو إلهيا جاللته حفظه هللا
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طاعات اليت تندرج مضن اختصاص هذه إن اه¿م الفريق احلريك wلق
اللجنة يرجع wألساس إىل ما حتظى به 8ى الرأي العام الوطين من أمهية 
كربى نظرا النعاكساهتا اإلجيابية عىل املسـتوى sقتصادي وsج¿عي 

  .والتمنوي والبييئ
فإن املنظور احلريك يعترب أن  الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريفبالنسـبة لقطاع 

ع احليوي مل ينصف عىل مسـتوى sع¿دات املرصودة À، حبمك هذا القطا
أنه رافعة أساسـية لإلقالع sقتصادي والتمنوي ا�ي يؤمن sسـتقالل 
الغذايئ وsسـتقرار sج¿عي، ونعتقد أن الرفع من اع¿داته لمتويل اbطط 
األخرض، وإدراجه مضن القطاعات اليت تراهن علهيا احلكومة للرفع من 
معدل المنو، يعطي إشارات قوية إلعادة sعتبار للفالحة ببالد�، ولن 
يتأىت ذè إال wالنتقال من الفالحة التقليدية إىل الفالحة العرصية، دون 
التنازل عن الفالحة العائلية، اليت ستبقى أساس sقتصاد القروي، ودعامة 

سقية وsه¿م ا@متع القروي املسـتقر، مع توسـيع مساحات األرايض امل 
وهنا نمثن اإلجراءات ا�ي  –wلسقي الصغري واملتوسط عىل اخلصوص 

اختذهتا الوزارة الوصية لتفعيل اbطط األخرض ا�ي يعد املدخل احلقيقي 
  .لإلقالع الفال� من خالل خلق أقطاب فالحية

ويف نفس السـياق ، البد من اإلشارة إىل غياب التحسيس والتعبئة  
خبصوص مضامني هذا اbطط wلنسـبة للفالحني الصغار واملتوسطني، 
وكذا حصي� احلكومة يف جمال توفري المتويل الرضوري السـتكامل وإجناز 
أوراش هذا اbطط ، زد عىل ذè ، تكثيف اإلنتاج يف املناطق البورية 

املراعي، وخلق أنشطة تتعلق wملراعي وإنعاش امجلعيات اخلاصة،  وحتسني
اكلتعاونيات وامجلعيات املتخصصة إما يف اإلنتاج احليواين أو النبايت، كام 
نطلب إيالء األمهية للبحث العلمي املوجه للفالحة درءا للك اسـتعامل غري 

ا عىل اإلنسان سلمي لألمسدة واألدوية واملبيدات واملواد الك¨وية خلطورهت
  .واحليوان والنبات وما قد تسببه من تلوث للامء والهواء

ونمتىن أن يمت تعممي فلسفة جتميع األرايض الفالحية عىل لك املساحات 
واكفة الرشاحئ sج¿عية الفالحية ، مادامت البنية العقارية وبنية امتالك 

الع الفال� ا�ي األرايض الزراعية تقتيض اسـتفادة امجليع من معليات اإلق
يراهن املغرب من خالÀ عىل رحب التحدÂت اليت تعيق تطوير وحتديث 
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الفالحة املغربية، ويرتمج عىل أرض الواقع طموحات اbطط األخرض بتزنيل 
  .أهدافه 

إن عاملنا القروي يعاين من اختالالت بنيوية، ومشالك مزمنة جتعل منه 
ية الشام� ببالد�، وكنا نأمل أن معيقا وسببا رئيسـيا أمام حتقيق التمن 

يتضمن املرشوع إجراءات تسامه أكرث يف حتسني الظروف املادية لإلنسان 
القروي ا�ي تشلك الفالحة مورد عيشه الوحيد، وا�ي أصبح يعيش 
بسبب الفيضا�ت اجلارفة، هتميشا وعز� دامئة، حبيث جيب اع¿د خمطط 

ألمطار ، خاصة wملناطق اليت �وي إلصالح وتوسـيع شـبكة رصف مياه ا
توجد حتت سطح البحر، wإلضافة إىل مشالك تفريغ السدود واألرضار 
اليت تلحق wلساكنة والفالحة املوجودة مبحيطها، �هيك عن  املشالك  اليت 
تتخبط فهيا بعض األسواق األسـبوعية يف غياب للمجازر وحىت إن توفرت 

املراقبة البيطرية وغياب  يف بعض املناطق ، فهـي تعاين من غياب
التجهزيات وغريها، إىل جانب نقص املوارد البرشية لتأطري هذه ا@ازر، من 
جانب آخر، واعتبارا لكون اإلنسان حمور لك تمنية فإننا نعيد التأكيد عىل 
رضورة تركزي sه¿م wلفالح بدل الرتكزي عىل تأمني املنتوج وضامن األمن 

يف صفوف ./.  80ي التصدي لظاهرة األمية اليت تبلغ الغذايئ فقط، كام ينبغ
  .العاملني يف ا@ال الفال�

  السـيد الرئيس احملرتم،
wت أمرا حمتوما، ونسجل wرتياح  قطاع الصيد البحريقطاع الصيد البحريقطاع الصيد البحريقطاع الصيد البحريإن تطوير وتأهيل 

مجموعة من اإلجنازات والربامج املهمة ، وخنص �wكر تنفيذ إسرتاتيجية 
واليت أريد من وراء اع¿دها حتقيق صيد مسـتدام ذا تنافسـية، " " " " أليوتيسأليوتيسأليوتيسأليوتيس""""

وجعل القطاع حمراك للتمنية sقتصادية، وتطوير البنيات التحتية ومرافق 
التفريغ وضامن املراقبة الفعا� للرثوة السمكية من sسـتزناف ومعليات 

ل مجموعة الصيد غري القانوين، فبقدر ما ننوه w@هودات املبذو�، فإننا نسج
من املعيقات املمتث� أساسا عىل مسـتوى التسويق وتشجيع sسـهتالك 
  الوطين للموارد البحرية، حبيث جيب أن تقرتن إجراءات تنفيذ إسرتاتيجية 

بتشجيعات رضيبية ختفف األعباء املفروضة عىل �نيي قطاع " " " " أليوتيسأليوتيسأليوتيسأليوتيس" " " " 
عىل  الصيد البحري، كام نطالب برضورة تأهيل غرف الصيد البحري

مسـتوى �ا�ا، وهيالكها وماليهتا، حىت يتسـىن لها املسامهة بقسط أكرب يف 
جمال التأطري املهين وتشجيع التمنية sقتصادية وsج¿عية ، وأيضا اع¿د 
الشفافية واملعايري املوضوعية خبصوص منح الرخص، وخاصة  يف أعايل 

wملعايري والرشوط املعمول  دالبحار، مما يتطلب إخضاع امجليع للمراقبة والتقي
  .هبا

  السـيد الرئيس احملرتم،
قطاعا حيوw Âعتباره قاطرة  وحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحر قطلع املياه والغاwتقطلع املياه والغاwتقطلع املياه والغاwتقطلع املياه والغاwتيعترب 

ال تقل أمهية عن ا8عامة اليت يلعهبا قطاع الفالحة، ومدخال من املداخيل 
ة اليت الرئيسـية لإلقالع sقتصادي وsج¿عي والتمنوي واحلفاظ عىل البيئ

أصبحت يف وضع مقلق ملا لها من انعاكسات سلبية عىل احلارض واملسـتقبل 

 zلتايل فإن ا@ال الغابوي ببالد� رمغ دوره اإليكولوwالبييئ للمغرب، و
يف حماربة التصحر، يعرف تراجعا عىل مسـتوى التنوع البيولوz وتفامقا 

ايد عىل حطب لظاهرة التصحر بسبب الرعي غري املنظم والطلب املزت 
التدفئة، ومن هذا املنطلق فإننا نمثن ا@هودات املبذو� للهنوض هبذا القطاع 

  .وإعطائه ما يسـتحق من العناية
كام ندعو إىل رضورة إقرار سـياسة واحضة يف جمال البحث العلمي 
والغابوي وتوفري املوارد البرشية الاكفية قصد القيام بواجباهتا يف حامية امل� 

، وإرشاك الساكن يف ذè عرب اخنراطهم يف مجعيات تؤطرها الغابوي
املندوبية السامية للمياه والغاwت بتنسـيق مع امجلاعات احمللية املعنية، 
وتوعيهتم مبدى أمهية الغاwت كفضاء ومتنفس للساكنة وبدورها 
اإليكولوz، وندعو كذè إىل إحياء ا@الس اإلقلميية للغاwت عرب مجيع 

لوطين الغابوي، والعمل عىل ترسيع معليات حتفيظ امل� الغابوي الرتاب ا
مع مراعاة الظروف sقتصادية وsج¿عية لساكنة ا@ال الغابوي، كام 
جيب اإللتفاتة إىل جتهزي احملميات وإقامة بنية حتتية من طرق ونقط 
sسرتاحة هناك، وتزويدها wحليوا�ت من أجل تنويع املنتوج مبختلف 

افه، مع رضورة تفعيل مسامهة وسائل اإلعالم يف معليات حتسيسـية أصن
بأمهية امل� الغابوي وحاميته، إىل جانب لك ذè البد من تعزيز املشاريع 
التمنوية املندجمة لفائدة ساكنة املناطق الغابوية واجلبلية قصد خلق بدائل 

نا ا8امئ حول اقتصادية تعفهيم من العيش عىل موارد الغابة، وهنا نعيد مطلب 
  .إخراج قانون اجلبل

  السـيد الرئيس احملرتم،
يرجع wألساس إىل ماÀ من انعاكسات بقطاع السـياحة بقطاع السـياحة بقطاع السـياحة بقطاع السـياحة إن اه¿منا 

إجيابية عىل املسـتوى sقتصادي وsج¿عي والثقايف، فهو يعترب قطاعا 
حيوÂ منتجا وموفرا لفرص الشغل، إذ نمثن الرتكزي عىل متابعة إجناز أوراش 

شلكت wلفعل مكسـبا مثينا  2010اسة السـياحية ، فإذا اكنت رؤية السـي
ببالد�، فإهنا انطوت عىل نقط سلبية، ومن أمه هذه النقط اليت جيب 
تداركها جند عنرص اجلودة، عىل اعتبار أن الرؤية األصلية ركزت عىل المك 
أكرث من الكيف، إىل جانب الرتكزي عىل مناطق ومنتوجات دون أخرى 

إىل توسـيع  2020ن تكون النظرة مشولية، ومن هنا تطمح رؤية ودون أ
ا@ال عرب طرح ما يعرف wمتداد اbطط األزرق وما يعرف مبناطق 
sسـتقبال السـيا�، خمطط مدائن وsه¿م بتنويع املنتوجات من خالل 
إدماج السـياحة الثقافية والعلمية، مع التأكيد عىل إعداد توجه جديد لرتوجي 

احة ا8اخلية وتكثيف sستrر السـ¨ عىل مسـتوى السـياحة القروية السـي
  .واجلبلية اليت تتوفر بالد� عىل العديد من املؤهالت بشأهنا

إن إحداث خلية أو بأحص تعبري منظومة لليقظة يف ا@ال السـيا� 
wت أمرا رضورÂ لتتبع حتوالت القطاع wلنظر إىل الظرفية ا8ولية، وإعادة 

ر يف دور املندوبيات السـياحية عرب الرتاب الوطين وتأهيلها وتوجيه النظ
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sه¿م أكرث إىل تكوين املوارد البرشية والرفع من قدرهتا املهنية، wعتبار 
  .التكوين هو املدخل الرئييس للهنوض بقطاع السـياحة الوطنية وتطوره

وثراءها ال يمتثل ، فإننا نعترب أن غناها الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية أما خبصوص 
فقط يف ما تنتجه يد الصانع واحلريف املغريب، وإمنا كذè يف تنوع روافدها 
اليت جتسد املوروث الثقايف املغريب املتنوع عرب خمتلف �اته، إذ ظلت يف 
اbططات sقتصادية ولعقود مرتبطة بقطاع السـياحة، مكصدر ملداخيل 

للسـياح األجانب، إال أننا  هذا القطاع، وأحد عنارص اجلذب الثقافية
نالحظ أن واقع الصناعة التقليدية املغربية اليوم يف ظل ديناميكية الظرفية 
اإلقتصادية الوطنية وا8ولية، ينذر مبوت العديد من احلرف، حيث تبدو 
عاجزة عن مواكبة ديناميكية اقتصاد دويل معومل، وwلتايل منافسة التدفق 

  .األجنبيةالهائل للمنتوجات الصناعية 
إن الصانع واحلريف املغريب بقي جسني العقلية وسـياسة اإلتاكل عىل 
ا8و�، مما انعكس سلبا عىل القطاع ا�ي تقلص يف و�ه فرص املبادرة 
واإلبداع وsبتاكر وsنفتاح عىل احمليط sقتصادي، إضافة إىل sفتقار 

ة بسبب بقاء جزء الواحض ملعطيات علمية دقيقة حول املؤرشات sقتصادي
كبري من هذا القطاع غري �يلك، مما جيعل من الصعوبة تتبع وتقيمي أداء هذا 
القطاع ووضع إسرتاتيجية مضبوطة ذات أهداف واحضة، وكذè اسـمترار 
ضعف البعد التعاوين والتنسـيق بني خمتلف التجمعات التعاونية، زد عىل 

، وأيضا ضعف وعدم اه¿م ذè املنافسة احلادة بني املنتجني لنفس الصنف
 èاملؤسسات البنكية بمتويل املشاريع للصناعة التقليدية،  أضف إىل ذ
تقادم وهتاè أدوات العمل وغياب التأطري واملواكبة للعديد من الصناع 
واحلرفيني، ويه وضعية تتطلب تنظمي احلرف وتعممي التغطية الصحية 

يوفر sمتداد للحرف لتشمل اكفة احلرفيني ، ووضع خمطط للتكوين 
املهددة، إىل جانب وضع خطة السـتكشاف أسواق جديدة وتعزيز معايري 

  .اجلودة
  السـيد الرئيس احملرتم،

هو من القطاعات املنتجة ببالد�، ونوليه يف قطاع الطاقة واملعادن قطاع الطاقة واملعادن قطاع الطاقة واملعادن قطاع الطاقة واملعادن إن 
الفريق احلريك األمهية اليت يسـتحقها يف التتبع، ويرجع wألساس إىل ما 

الرأي العام الوطين من أمهية كربى، إذ يعترب يف صلب حيظى به 8ى 
التطور sقتصادي وsج¿عي للمغرب، حبيث أن بالد� عرفت منذ أكرث 
من عرش سـنوات منوا اقتصادÂ واج¿عيا بفضل رؤية صاحب اجلال� 
والربامج املتاكم� اليت أعطى انطالقهتا، سواء من الناحية السـياسـية أو 

املبادرة الوطنية للتمنية البرشية ، وكذا املشاريع الكربى املمتث�  sج¿عية مع
يف عدة قطاعات، إذ نمثن إسرتاتيجية الطاقة واملعادن واملمتث� يف ضامن 
الزتود wلطاقة وتنويع أشاكلها ومصادرها ، وتفعيل البحث والتنقيب املعدين 

اقية واملعدنية، والنفطي، وتعزيز السالمة ومراقبة التقنية للمنشآت الط
  .wإلضافة إىل احملافظة عىل البيئة واحمليط البييئ 

وخبصوص اbطط الوطين للتخريط اجليولوz ، فإننا نمثن وضع بنية 
حتتية جيولوجية تالمئ نوعية الرتكيبة اجليولوجية للمغرب، مما يشلك حافزا 

طي لالستrر يف ميادين متعددة إضافة إىل وضع خرائط جيولوجية، تغ
مجموع الرتاب الوطين، وخرائط جيوفزيÂئية وجيوكمييائية wملناطق ذات 
مؤهالت معدنية وبرتولية ونمثن لك اإلجراءات املتخذة للحفاظ عىل الرتاث 

 zاجليولو.  
أما wلنسـبة للسـياسة الطاقية اجلديدة اليت اخنرطت فهيا بالد� ، فإننا 

ع الكربى اليت ستنجز عىل مسـتوى ننوه w@هودات املبذو� من قبل املشاري
الطاقات املتجددة واليت ستسامه يف التحمك يف الطاقة، خصوصا وبالد� 

  .تزخر مبصادر طبيعية للطاقة سواء الشمسـية أو الرحيية وغريهام 
حنن واعون w@هودات اليت تبذلها احلكومة من أجل إيصال الكهرwء 

القروي، ونعترب أن بر�مج  إىل العديد من مناطق البالد خاصة العامل
الكهربة القروية رمغ أمهيته، فإن بالد� مل تمتكن إىل اليوم من حتقيق 
األهداف املرجوة، وwلتايل البد من إعادة النظر يف فلسفة هذا الرب�مج 
حىت تمت ترمجته الفعلية عىل أرض الواقع، وأيضا متكني امجلاعات القروية 

طين عرب إجياد صيغة لمتويل حصهتا، كام ندعو الفقرية من هذا الرب�مج الو 
إىل تقريب أماكن التعبئة للبطاقات اخلاصة wلكهربة القروية من الساكن 
wمجلاعات وا8واوير، مع مراجعة sرتفاع املهول يف تسعرية فواتري اسـهتالك 
الكهرwء، خصوصا يف املدن اليت مت تفويض تدبري هذا القطاع للخواص 

ق آخر نطالب احلكومة بتقدمي توضيحات عن واقع التنقيب هبا، ويف سـيا
  .حول النفط والغاز ببالد�، وآفاق هذا الورش احليوي واإلسرتاتيجي

ا�ي يعترب قطاعا حساسا و�ام ، قطاع التجارة اخلارجية قطاع التجارة اخلارجية قطاع التجارة اخلارجية قطاع التجارة اخلارجية أما خبصوص 
مفن الناحية اإلسرتاتيجية فقد أصبح املغرب يتوفر عىل العديد من 

ة بعد توقيع العديد من العهود واملواثيق وsتفاقيات sختيارات املتنوع
ا8ولية يف جمال التبادل احلر، مما يسـتدعي مواكبة اقتصادية واج¿عية، عن 

  .عىل مسـتوى املايل أو اجلبايئ أو القانوين 
ونسجل بإجيابية كبرية اإلجراءات التجارية التصحيحية خبصوص حامية 

املرشوعة وتقوية نظام امحلاية التجارية  اإلنتاج الوطين من املنافسة غري
بتوفري املناخ املالمئ لالستrر وتبسـيط مساطر التجارة اخلارجية بتعممي 
التبادل اإللكرتوين للو3ئق التجارية، كام نؤكد عىل عىل رضورة تعزيز مراقبة 
الصادرات والواردات عرب وضع نظام للمراقبة من خالل اللجوء إىل نظام 

s سـترياد والتصدير وكذا نظام احلصص للتعاريف واإلعفاءات تراخيص
امجلركية طبقا للقانون والتعهدات امللزتم هبا برمس sتفاقيات التجارية الثنائية 

  . واملتعددة األطراف
وخبصوص ا8بلوماسـية اإلقتصادية ، فإننا نمتىن إعادة النظر يف امللحقني 
التجاريني وsقتصاديني wلسفارات والقنصليات املغربية wخلارج، ودفعهم 
إىل البحث عن معارض وأسواق جتارية بتنسـيق مع الوزارة للتعريف ببالد� 

اص وإرشاكه يف جتارÂ واقتصادÂ ، كام حنث عىل التنسـيق مع القطاع اخل
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لك ما À عالقة wلتجارة اخلارجية من اتفاقيات ، وندعو أيضا إىل تقيمي 
اتفاقيات الرشاكة للتبادل احلر اليت اخنرطت فهيا بالد�، wإلضافة إىل تعزيز 
تواجد املغرب wألسواق الواعدة لâول اإلفريقية غري العربية لتنويع صادراتنا، 

ارية اسـتكشافية لألسواق اإلفريقية ووضعها رهن وملا ال القيام بدراسات جت
إشارة املقاوالت املغربية ورجال األعامل املغاربة، ويه خطة من شأهنا تنويع 
األسواق وwلتايل التخفيف من العجز التجاري املتفامق، وا�ي يؤثر سلبا 

  .عىل مؤرشات sقتصاد الوطين 
فهذا ات احلديثة ات احلديثة ات احلديثة ات احلديثة قطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيقطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيقطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيقطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيأما خبصوص 

القطاع يشلك حمورا رئيسـيا يف معلية تأهيل sقتصاد، فالتمنية sقتصادية 
لها عالقة مبارشة wلتمنية البرشية وحىت نمتكن من مسايرة املسـتجدات 
النامجة عن انفتاح sقتصاد العاملي ومواكبة قواعد املنظمة العاملية للتجارة 

اليت يعترب املغرب طرفا فهيا، فالبد من ومقتضيات اتفاقيات التبادل احلر 
تتبع مسـتجدات القطاع ، حيث نسجل املبادرات اليت اختذهتا الوزارة خللق 
أرضية مالمئة لتحقيق إقالع جديد لالقتصاد الوطين والسـ¨ من خالل 
تفعيل مقتضيات اإلسرتاتيجية الصناعية اجلديدة املرتبطة بتطوير املهن 

نمثن الرتكزي عىل متابعة إجناز أوراش السـياسة اجلديدة يف بالد�، إذ 

" رواج " وخمطط " امليثاق الوطين لالنبثاق الصناعي " الصناعية اجلديدة 
لتمنية وحتديث التجارة ا8اخلية، وكذا انطالقة تنفيذ اإلسرتاتيجية اجلديدة 

املعدة لالبتاكر ، وبر�مج التكنولوجيا املتقدمة اليت تسـهتدف القطاعات 
نولوجية ذات التمنية القوية ، عالوة عىل ذè ندعو الوزارة إىل بذل التك 

املزيد من اجلهود لتأهيل صادراتنا لتجاوز تداعيات األزمة املالية العاملية 
بسبب كرثة الواردات وتدفق السلع املهربة وغزو املنتوجات األسـيوية 

 تقلصت املنخفضة المثن للسوق sسـهتالكية الوطنية، يف حني) الصينية(
فيه القدرة التنافسـية للمنتوج املغريب بسبب حمدودية السوق احمليل وارتفاع 
األمثان، مؤكدين عىل توزيع sستrر بشلك عادل عىل خمتلف مناطق 

  .و�ات اململكة الرشيفة
  السـيد الرئيس احملرتم،

مع بâها األصيل مسأ�  اجلالية املغربية wخلارجاجلالية املغربية wخلارجاجلالية املغربية wخلارجاجلالية املغربية wخلارجيعترب مسـتقبل عالقات 
أمهية كربى تكتيس أبعاد اج¿عية وثقافية واقتصادية، فضال عن  ذات

بعدها السـيايس ، كام متتاز أيضا عن غريها بتشبهثا هبويهتا وارتباطها 
ببالدها، وأيضا ما جلاليتنا من دور يف متثيل املغرب وترسـيخ إشعاعه 

مل، فإن ا8ويل يف خمتلف احملافل ا8ولية، ويف ظل املتغريات اليت يعرفها العا
اجلالية تعيش أيضا متغريات سوسـيوثقافية متسارعة، البد من الوعي هبا 
. ومواكبهتا وتعبئهتا خلدمة القضاÂ الوطنية ويف مقدمهتا الوحدة الرتابية 

وwلتايل فبااللتفاتة البسـيطة والتعامل يف املسـتوى املطلوب سـيحسس 
ال احلرص، نؤكد عىل  جاليتنا wه¿م الوطن األم هبا ، وعىل سبيل املثال

تزويد القنصليات wلرشوط واإلماكنيات الرضورية لتأهيل معلها اجتاه 
املواطنني القاطنني wخلارج، وأيضا تكثيف املراكز الثقافية وامجلعيات اليت 

ترشف عىل تعلمي اللغة العربية لتعزيز الهوية الوطنية، مع رضورة إدماج 
امج الرتبوية والثقافية املو�ة للجالية مبختلف اللغة والثقافة األمازيغية يف الرب 

أجيالها،  كام نمثن التدابري املبذو� من طرف الوزارة خبصوص sتصال 
املبارش مع السجناء وما تركته من صدى طيب 8هيم، وأيضا ا@هودات 
اليت بذلت لنقل اجلثامني إىل أرض الوطن، وwلتايل فإن الهنوض بأوضاع 

عدة انتظارات وحاجيات يف عدة جماالت، مما يتطلب اجلالية ترافقه 
  .التنسـيق بني الوزارة الوصية وwيق املتدخلني 

خبصوص موقفنا من مشاريع املزيانيات القطاعية برمس السـنة املالية 
، واليت تدخل يف اختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصادية فال 2011

  . قانون املايل برمتهميكن إال أن يكون متطابقا مع موقفنا من ال
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        الفريق sشرتاالفريق sشرتاالفريق sشرتاالفريق sشرتايكيكيكيكمداخالت مداخالت مداخالت مداخالت 

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطين

  السـيد الرئيس احملرتم،
  احملرتمون،السادة الوزراء 

  السـيدات و السادة املستشارون احملرتمون، 
أترشف wلتدخل wمس الفريق sشرتايك ملناقشة أمه حماور املزيانيات 
الفرعية اليت تدخل مضن اختصاص جلنة اخلارجية و احلدود و املناطق 
احملت� و ا8فاع الوطين و يه فرصة ساحنة للوقوف عىل أمه مسـتجدات 

، خصوصا وان األحداث األلمية اليت عرفهتا مدينة العيون قضيتنا الوطنيةٍ 
 èعامصة أقالمينا اجلنوبية العزيزة علينا ال زالت مل تندمل بعد ويه فرصة كذ
السـتحضار ، أرواح شهداء الواجب الوطين ا�ين ذهبوا حضية أعامل 
إجرامية دنيئة و خسيسة، ال ليشء إال ألهنم معلوا عىل أداء واجهبم من 

حامية األمن و األمان الشخيص ملواطنينا األبرÂء ا�ين احتجزوا أجل 
داخل خممي أقمي كشلك احتجاz دو بعد مطليب اج¿عي فوجدوا أنفسهم 
حضاÂ عصاwت الغدر و الكراهية، و حضاÂ دفاعهم  عن املمتلاكت العمومية 
واخلاصة، و اليت يه نتاج سـنوات طوي� من العمل التمنوي و األوراش 
الكربى اليت خسرهتا ا8و� لتجعل األقالمي الصحراوية يف وقت وجزي تضايه 

  .wيق املدن الكربى للمملكة
  السـيد الرئيس،

إن أحداث العيون أهيا السـيدات و السادة و ما ترتب عهنا من 
تداعيات و وطنية و دولية، تفرض علينا اليوم الوقوف عىل مسار قضيتنا 

  .القوة يف معلنا و ماكمن الضعفالوطنية و حتديد ماكمن 
لقد عرفت قضيتنا الوطنية يف عهد جال� امل� محمد السادس ، قفزة 
نوعية طبعت مسارها الوطين و األممي، حيث مت تقرير منح هذه األقالمي 
حكام ذاتيا موسعا ،افرز  نقاش وطين واسع شاركت فيه األحزاب 
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ية،و قدمت فيه بلك وضوح السـياسـية الوطنية ، و ساكنة األقالمي اجلنوب 
مت وضع مرشوع يضمن لساكنة تصوراهتا حول اجلهوية املوسعة ، حيث 

الصحراء تسـيري أمورمه بأنفسهم ويضمن هلم اكفة احلقوق السـياسـية 
  .وsقتصادية وsج¿عية والثقافية

و اسـتطاعت ا8بلوماسـية املغربية عرب تبنهيا ملهنجية دبلوماسـية جهومية، 
ملرشوع، ا�ي جاء مطابقا للقانون ا8ويل وملفهوم تقرير املصري، حبمك قوة ا

الن احلمك ا�ايت نوع من أرىق أنواع تقرير املصري،  كام هو الشأن يف مجيع 
تلكلت هذه املهنجية  .البâان العريقة يف ا8ميقراطية و حقوق اإلنسان

واملصداقية ،  ا8بلوماسـية بوصف ا@متع ا8ويل  للمبادرة املغربية wجلدية
ويه فعال حتول كبري يف معاد� قضية الصحراء الن املرشوع حيظى بتأييد 
كبري من طرف الصحراويني أيS اكنوا وألنه يضمن هلم لك احلقوق ويطوي 
صفحة املؤاخذات ويعطي طريقة فذة يف حل املشالك عن طريقة ال غالب 

  .وال مغلوب
  السـيد الرئيس،

لربملان األورويب و الربملان sسـباين املنحاز و وإذ نفاجأ اليوم بقرار ا
الغري العادل ، و ا�ي يعرب عن سوء فهم مؤكد مبا جرى مبدينة العيون، و 

قضية ( يبني wمللموس الزنعة الميينية sسـتعامرية للحزب الشعيب sسـباين 
و حلفائه الميينيني ا�ي يعاين من جرائه ليست ا8ول حفسب ) جزيرة ليىل

حىت شعوب العامل و من بيهنم واقع املهاجرين بأوروw يف عالقهتم بل 
  .بأحزاب الميني الفايش

لقد أwنت بعض وسائل اإلعالم sسـبانية ليس فقط عن تعاطفها  مع 
كيان ومهي و لكن عن كراهيهتا ا8فينة للمغرب و ملساره التمنوي و 

اسـتغالل صور ألطفال غزة و مأساة عائ� 8wار البيضاء  و ما. ا8ميقراطي
خلري دليل عىل ذè، زÂدة عىل العمل اليويم حملاو� تشويه صورة املغرب 

 .سواء يف عالقهتم بقضية الصحراء أو غريها
  السـيد الرئيس،

لقد أwنت ا8بلوماسـية املغربية الرمسية عىل دينامية ممتزية ، منذ وضع 
و  2007مبنح احلمك ا�ايت 8ى األمم املتحدة سـنة مرشوع املغرب 

اسـتطاعت أن حتقق ماكسب كبرية، لكن ظل القصور و النقص يرافق 
ا8بلوماسـية املوازية و من خاللها ا8بلوماسـية الربملانية، و اليت علهيا أن 
تضاعف �ودها و عالقاهتا مع مثيالهتا من الربملا�ت من أجل الوقوف يف 

دتنا الرتابية و ممولهتم اجلزائر اليت وضعت يف أولوÂت معل وجه أعداء وح
  .دبلوماسيهتا عرق� املرشوع املغريب و مساره التفاويض السلمي 

كام أننا اليوم نساءل العمل ا8بلومايس احلزيب و املدين ، ونطرح 
السؤال املتعلق بدور هذه األحزاب يف ا8فاع عن القضية الوطنية يف إطار 

  .wألحزاب و املنظامت غري احلكومية  املامث� يف العاملعالقاهتم 
إننا إذ حنيي من هذا املوقع املواقف الثابتة لألحزاب السـياسـية الوطنية 

نونرب  28اليت أwنت يف نداهئا للمسرية الوطنية 8wار البيضاء يوم األحد 

ين عىل روح املسؤولية العالية نؤكد عىل أن يظل هدا اإلجامع الوط 2010
  .حمركنا ضد أي اسـتفزاز للمغرب

إننا ومن خالل هذه اجللسة نفتح أسـئ� لفهم ما سـيجرى يف املسـتقبل 
  : القريب
أمل حين الوقت لوضع خطط إسرتاتيجية ودبلوماسـية جديدة و فعا�  -

للتعريف بقضيتنا الوطنية 8ى الرأي العام sسـباين بوجه خاص و wيق 
  ريو بشلك عام ؟ا8ول املتعاطفة مع البوليسا

أمل حين الوقت كذè لتغيري املقارwت السابقة اليت اكن معمول هبا يف  -
  هدا الشأن؟

إننا يف الفريق sشرتايك وبناءا عىل ما سـبق نطالب احلكومة wلتحرك 
وندعوها . العاجل ضد أي تدخل يف سـيادتنا و مؤسساتنا ووحدتنا الرتابية

 عالقاتنا غري املتوازنة مع اجلارة إىل أن تراجع و بشلك جدري و مشويل
ليفهم ...اسـبانيا عىل اكفة املسـتوÂت األمنية و sقتصادية و املؤسساتية

جرياننا أننا ال خنضع لالبزتاز وان ا8و� املغربية بلك مؤسساهتا و أحزاهبا و 
جممتعها معبأة لâفاع عن وحدة املغرب و اسـتقالÀ وازدهاره و سـيادته 

 .اجلال� نرصه هللابقيادة صاحب 
كام أنه wت مؤكدا أن اجلزائر منخرطة يف حرب غري معلنة ضد  

املغرب مل تعد تقف عند حدود ا8مع املبارش ملليشـيات البوليساريو بل 
أصبحت متتد للضغط مبختلف الوسائل ا8بلوماسـية و املالية قصد جتنيد 

  بعض اجلهات املعادية للمغرب و نسف مبادرة احلمك 
  .يتا�ا

مفاذا أعد املغرب ملوا�ة هده األساليب املتجددة للعداء املوجه من 
  ؟..طرف اجلزائر للمغرب

  السـيد الرئيس،
إن اإلسرتاتيجية املالمئة اليوم لتطوير دور دبلوماسـيتنا هو اقتحام  

جماالت ا8بلوماسـية sقتصادية واإلعالمية وتوظيف شـبكة السفارات 
لعامل لتدعمي وتوسـيع شـبكة الرشااكت sقتصادية والقنصليات املغربية عرب ا

ومناطق التبادل احلر لتطال فضاءات آسـيا وأسرتاليا وأمرياك الالتينية 
وأورw الرشقية، ألن الهاجس sقتصادي �بع wألساس من اإلكراهات اليت 
تطرþا التطورات املتالحقة ظاهرة العوملة والتحدÂت اخلطرية اليت تقف يف 

âان النامية اليت ال تؤهلها إماكنياهتا sقتصادية والتكنولوجية وجه الب
لâخول يف منافسة متاكفئة مع مؤسسات ا8ول املتقدمة والرشاكت 

  .املتعددة اجلنسـيات
إن عامل اليوم ال يسمح ألية دو� أن حتقق sسـتغالل األمثل لطاقاهتا  

  مبفردها، وإن التعاون يف إطار
  .وحده الكفيل بتحقيق sزدهار sقتصادي تكتالت اقتصادية هو 

أما الـتأهيل اإلعاليم لâبلوماسـية فيطرح موضوع احلاجة إىل كسب 
الفهم للقرارات واملواقف من 8ن الرأي العام ا8اخيل واخلارz خصوصا 
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األطراف املعنية بت� القرارات ومه wلرضورة الرشاكء واخلصوم، فف¨ 
سب الرأي العام يف لك من إسـبانيا واجلزائر خيصنا جيب أن نعمل عىل ك 

ألن مصلحتنا تمكن يف أن يكون الشعبان اإلسـباين واجلزائري عىل عمل 
  .بدوافع مواقفنا متفهام لقراراتنا

  السـيد الرئيس،
ما ف¨ خيص مزيانية ا8فاع الوطين إ ننا يف الفريق sشرتايك إذ ننوه أ 

عىل مسـتوى حتديث الهيالك wإلجنازات املهمة اليت حتققت سواء 
واإلماكنيات أو عىل مسـتوى جتديد العتاد احلريب بشلك دوري حىت 
يواكب متطلبات احلداثة طبق منظور إسرتاتيجي يتو² مالمئة الوسائل 
وتاكملها يف وسط منظومة  دفاعية منسجمة ومتناسقة،وكذا عىل مسـتوى 

من جديد عىل إيالء تطوير مناجه وأساليب التكوين العسكري، فإننا نؤكد 
العناية الرضورية wألوضاع املالية وsج¿عية ألفراد القوات املسلحة امللكية 

  .وأرسمه
  .و السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احمللية

ُمت تكثيف  أود يف  البداية أن أشري إىل أن تركيبة جملس املستشارين ُحتَ
)  5/3( اج¿عات جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احمللية فثالثة أخامس

جملس املستشارين تنحدر من امجلاعات احمللية لهذا، نتطلع إىل حوار 
حدة يف وتفاعل دامئني مع وزارة ا8اخلية الوصية عىل امجلاعات وليس مرة وا

إن هناك خلل ما يف : السـنة من أجل املصادقة عىل املزيانية الفرعية
  .التواصل بني ا@لس ووزارتمك املوقرة

ورحبا للوقت من �ة، ونظرا للظرفية اليت Lبعها امجليع سأكتفي  - 
Âإننا نناقش مرشوع قانون : برسد بعض رؤوس أقالم مجموعة من القضا

ه املزيانية الفرعية لوزارة ا8اخلية يف سـياق ما مبا في 2011املالية لسـنة 
: تعرفه القضية الوطنية من أحداث متسارعة يذكهيا خصوم وحدتنا الرتابية

أحداث العيون، الصحافة اإلسـبانية، الربملان األورويب، الربملان اإلسـباين، 
  .اسـتحضار الرد الشعيب من خالل مسرية البيضاء

ا8اخلية وحتصيهنا مبواص� اسـتكامل  إن أحسن رد هو متتني اجلهبة -
  .  بناء املؤسسات وتدعمي دو� احلق والقانون وتكريس دعامئ ا8ميقراطية

اسـتحضار املذكرة احلزبية الرامية إىل اإلصالحات ا8سـتورية  -
  . والسـياسـية

  .اسـتعداد بالد� إلرساء اجلهوية املوسعة -
مع ما  2012ية سـنة اسـتعداد بالد� إلجراء sنتخاwت الترشيع  -

يتطلب ذè من مراجعة ملدونة sنتخاwت ومنط sقرتاع والتقسـمي الرتايب 
ومعاجلة ظاهرة الرتحال والكف عن الرتتيبات الفوقية وغري ذè من القوانني 

مبا فهيا تعزيز دور املرأة والشـباب يف :املنظمة واملؤطرة لهذه sسـتحقاقات

إن .  القيام بذè بعيدا عن زمحة األحداثاملؤسسات المتثيلية فاملطلوب 
  .األمر موكول لوزارة ا8اخلية حبمك sختصاص

-  �فتعزيزا لâميقراطية احمللية عرفت املنظومة الترشيعية ذات الص
wلعمل امجلاعي عدة إصالحات ومراجعات تدخل يف سـياق املالءمة عىل 

  :سبيل املثال
حمللية ا�ي تضمن إصالحات املتعلق wجلباÂت ا 47.06القانون  -

جوهرية تروم تقليص عدد الرسوم والرضائب وتبسـيط قواعد التحصيل 
ا�ي هيم مالية امجلاعات احمللية  45.08وتبسـيط املساطر والقانون 

  .املتعلق wمليثاق امجلاعي 17.08ومجموعاهتا والقانون 
 اع¿د مقاربة تشاركية مع املنتخبني والفاعلني sقتصاديني -

وsج¿عيني لتقوية الوسائل الرضورية ولتحقيق احلاكمة وحتديث اإلدارة 
  .احمللية من خالل توضيح sختصاصات وحتسني آليات املرافق العمومية

إن تكريس الالمركزية وإقرار ا8ميقراطية احمللية يتطلب توفري اإلرادة  -
لظروف السـياسـية 8ى مجيع املتدخلني والفاعلني والعمل عىل خلق ا

املواتية للتطبيق اجليد لهذه النصوص مع توفري املوارد البرشية الكفأة وتأهيل 
  .األطر امجلاعية

رضورة تعزيز آليات املراقبة وحامية املال العام من الهذر بتكثيف  -
معليات sفتحاص وتدقيق احلساwت واطالع الرأي العام الوطين عىل 

  .مضاميهنا
  .واملصداقية للمؤسسات  إرجاع الثقة للمواطنني – 
املبادرة الوطنية للتمنية البرشية ومدى وقعها للحد من الفقر والهتميش  -

  . والهشاشة
من الرتمجة الفعلية للمفهوم اجلديد للسلطة برفع التعقيدات  املزيد -

البطاقة الوطنية تتطلب شهادتني للسكىن ( اإلدارية وتبسـيط املساطر 
واحدة من قبل املقاطعة والثانية من قبل دائرة األمن يف الوقت ا�ي 

  ).ينمتيان فيه معا إىل وزارة ا8اخلية 
و ال سـ¨ ف¨ يتعلق  ، 2008/2012تمثني اbطط امخلايس  -

wالسـتقالل التدرجيي و املايل للعامالت واألقالمي عن ا@الس املنتخبة 
والتصدي للهتديدات اإلرهابية من خالل الرضwت sستباقية bتلف 
اbططات اإلرهابية اليت تسـهتدف بالد� و حماربة اbدرات و الهجرة 

  .الرسية 
- s ألوضاع املادية وw ج¿عية لرجال األمن و ا8رك و القوات العناية

  .املساعدة و رجال الوقاية املدنية 
هشاشة : الفيضا�ت اليت عرفها املغرب و خاصة مدينة ا8ار البيضاء  -

البنيات التحتية نتيجة الغش يف اجناز املشاريع مما يؤدي اىل هدر املال العام 
  .و تبذيره 

رافق و اخلدمات، عدم التقيد إشاكلية التدبري املفوض لبعض امل -
: بدفاتر التحمالت دون غرامات و ال جزاءات يف حق اbلني wلزتاماهتم 
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النظافة ، توزيع املاء و الكهرwء ، التطهري السائل ، مجع النفاÂت و 
  ...معاجلهتا ، النقل احلرضي 

 تفامق مدن الصفيح و البناء العشوايئ يتطلبان معاقبة السامرسة و جتار -
  .sنتخاwت 

حتصني املكتسـبات، يسـتلزم وضع إسرتاتيجية وطنية واحضة لتخليق  -
احلياة العامة wلرضب عىل أيدي املفسدين و املتالعبني wملصلحة العامة، و 
حماربة الرشوة و حتريك مسطرة املتابعة لكام ثبت هدر أو اختالس للامل 

  .العام
ا@الس اجلهوية للحساwت ف¨ مآل تقارير املفتشـية العامة و تقارير  -

  .يتعلق بتدبري اجلهات و امجلاعات وجمالس العامالت و األقالمي

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  .wمس هللا الرحامن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  الوزراء،السـيد السـيدات والسادة 
  السـيدات والسادة املستشارين،

يرشفين أن أتناول اللكمة wمس الفريق sشرتايك مبجلس املستشارين 
  دل والترشيع ـاص جلنة العـملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تندرج مضن اختص

  .وحقوق اإلنسان
إن ورش إصالح القضاء wعتباره موضوع إجامع وطين، وا�ي أكد 

غري ما مرة بعده sسرتاتيجي يف سـياق بناء املرشوع ا@متعي جال� امل� 
ا8ميقراطي احلدايث واملتضامن، وإذ نسـتحرض ما ورد يف خطاب جاللته 

ا�ي أسس  2010اكتوبر 08مبناسـبة افتتاحه لâورة الترشيعية السابقة يف 
القضاء يف خدمة " من خالÀ مفهوما جديدا إلصالح العدا� أال وهو 

، لك ذè جيعلنا نؤكد عىل البعد ا8سـتوري والسـيايس لهذا "ن املواط
املرشوع، وبناء عليه فإن لك برامج اإلصالح  التقنية والبرشية واملادية 
واللوجيستيكية ليست هدفا يف حد ذاهتا بقدر ما يه أدواة لتقوية البناء 
املؤسسايت ا�ي يعد أمه مؤرش عىل مدى سـيادة السلطة القضائية كسلطة 
مسـتق� وعىل قيا�ا بدورها الاكمل يف إقرار املساواة والعدا� وحامية 

  .حقوق اإلنسان
إننا يف الفريق sشرتايك إذ نمثن خمتلف اإلصالحات اليت تواصلها 
وزارة العدل مضن هذا الورش الضخم والعميق واملركب وا�ي حيتاج إيل 

، حتديث تعزيز ضام�ت اسـتقالل القضاء: نفس معيق عىل مسـتوÂت
املنظومة القانونية، تأهيل الهيالك القضائية واإلدارية، تأهيل املوارد البرشية 

ال يسعنا إال أن نؤكد عىل مج� من القضاÂ ... والرفع من النجاعة القضائية
اليت ينبغي أن تكون حارضة wلعمق الالزم يف هذا السـياق، ومهنا 

  :wألساس

الرشاكء ا8وليني والفاعلني الوطنيني وضع  إسرتاتيجية تواصلية اجتاه  -
  .والرأي العام

اسـتحضار توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف جمال إصالح  -
القضاء، وكذا مقرتحات األحزاب السـياسـية واملنظامت احلقوقية يف هذا 

  .الشأن
تفعيل مفهوم قضاء القرب ليس يف بعده املاكين بل القرب مبعناه  -

الواسع واملمتثل يف تبسـيط املساطر وتيسري الولوج عىل اخلدمات القضائية 
  .   وترسيع وثرية البث يف القضاÂ مع ضامن جودة األحاكم

توفري الرشوط الكفي� حبسن تأويل وتطبيق مقتضيات املدو�ت  -
  خاص والنصوص القانونية بشلك عامالقانونية بشلك 

-  �تأمني رشوط أرشفة وتوثيق لك املعطيات والو3ئق ذات الص
wلقضاÂ املعروضة عىل احملامك ضد لك أشاكل التلف أو اإلتالف صو� 

  . حلقوق املتقاضني وحفظا ل�اكرة القضائية
الترسيع بإخراج النظام األسايس لكتاب الضبط وحتسني أوضاعهم  -

  .ديةاملا
سن املقتضيات القانونية الكفي� بإقرار املسؤولية الشخصية لرؤساء  -

  .املرافق العمومية اليت  ال تعمل عىل تنفيذ األحاكم القضائية
  .تفعيل إجراءات مناهضة العنف ضد األطفال والنساء -
اإلنكباب عىل معاجلة اآل3ر السلبية  النامجة عن اللجوء إىل sعتقال  -

  .وما يرتتب عنه من اكتظاظ wملؤسسات السجنية sحتياطي
حتصني املهن ذات الص� wلقضاء من لك املامرسات اليت متس بصورة  -

  .العدا�
إقرار مقتضيات المتيزي اإلجيايب إلدماج مقاربة النوع يف انتخاب أعضاء  -

  .ا@لس األعىل للقضاء
  .الالمركزيمواص� عقلنة  اخلريطة القضائية واع¿د التدبري  -

ختاما، ال يفوتنا أن نمثن املبادرة الترشيعية اليت أمثرت إخراج صندوق 
التاكفل العائيل إىل حزي الوجود، مع ا8عوة إىل sجهتاد لتطوير موارده 
املالية وأسلوب تدبريه حىت حيقق قمي العدا� وامحلاية sج¿عية واإلنصاف 

 .اليت نصت علهيا مدونة األرسة
  رئيس،السـيد ال

wلنسـبة للمندوبية العامة إلدارة السجون، سـبق لنا وأن عرب� عن 
تفاؤلنا بإحداث إطار مؤسسايت إلدارة هذه املؤسسات مؤكدين عىل 
رضورة مدها مبختلف الصالحيات والوسائل املادية والبرشية اليت تؤهلها 

تقوم هبا هذه للقيام بأدوارها اكم�، كام تتبعنا wه¿م اجلهود املتواص� اليت 
املندوبية للهنوض بأوضاع املؤسسات السجنية ونزالهئا ومواردها البرشية، 
غري أن sرتفاع املزتايد لعدد السجناء يشلك مؤرشا عىل تنايم ظاهرة 
اجلرمية وعىل اسـمترار جعز� عن امتالك اآلليات الكفي� مبحارصهتا، مما يطرح 

ية املعمتدة ببالد�، ولهذا فإننا أكرث من سؤال حول طبيعة السـياسة اجلنائ 
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نؤكد من جديد أن حماربة اجلرمية ال ميكن أن تمت فقط عرب توسـيع شـبكة 
السجون وتأهيلها بقدر ما متر wألساس عرب هنج حاكمة جنائية �جعة 
بيداغوجية وواقعية، كام أن تفعيل الوظيفة الرتبوية واإلصالحية ملؤسسات 

وفري رشوط الكرامة اإلنسانية هبذه السجون تقتيض sنكباب عىل ت
الفضاءات خاصة عىل املسـتوى الصحي والغذايئ واألمين، وإيالء مزيد من 
العناية للربامج الهادفة إىل حماربة األمية والتكوين املهين قصد تأمني الرشوط 

  . األساسـية لتحقيق إدماج فعال للسجناء
صة wلسجناء ويف هذا السـياق نقرتح إقرار مدونة حسن السلوك خا

واع¿د نتاجئ تطبيقها كأحد معايري sسـتفادة من العفو من �ة، وهنج 
مقاربة تشاركية مع منظامت ا@متع املدين املؤه� للمسامهة يف إجناح الربامج 

  .الرامية إىل إدماج السجني يف النسـيج sج¿عي من �ة أخرى
  السـيد الرئيس،

  السـيد السـيدات والسادة الوزراء،
 السـيدات والسادة املستشارين،

خبصوص الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان، فإننا ننوه wملبادرات 
اليت اخنرطت فهيا هذه الوزارة سواء ف¨ يتعلق بتحسني الرشوط املادية 
ملواردها البرشية واع¿د بر�مج تكويين لتكييف الكفاءات واملهارات مع 

الوزارة للمواكبة الفعا� واملسـمترة للعمل الوظائف مما سـيؤهل أطر هذه 
الربملاين، أو ف¨ يتعلق بإعادة هيلكة الوحدات اإلدارية للوزارة وفق ما 
ينسجم واملهام امللقاة عىل عاتقها واليت تمتركز حول تأمني عالقة سلمية بني 
السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية احرتاما ملقتضيات ا8سـتور وإسهاما 

زيز البناء ا8ميقراطي ببالد�، كام ال يفوتنا أن ننوه w@هود املمتزي ا�ي يف تع
نلمسه يف املوقع اإللكرتوين للوزارة ملا يفره من إماك�ت لإلطالع عىل 
مسار املنتوج الترشيعي وكذا التوثيق السمعي البرصي للجلسات العامة 

  .@ليس الربملان
الوزارة امللكفة wلعالقات مع ت� مج� من اإلصالحات اليت سـتؤهل 

الربملان للمسامهة من موقعها إىل جانب الربملان يف تفعيل مضامني اخلطاب 
التوجهيـي جلال� امل� مبناسـبة افتتاح ا8ورة الترشيعية األخرية، وwلتايل 
تصحيح sختالالت اليت تعرفها املؤسسة الترشيعية سواء عىل صعيد 

، أو يف عالقته مع احلكومة أو الرأي العام البنيات واألنظمة ا8اخلية
الوطين، من هنا نؤكد عىل رضورة الترسيع بوترية مالءمة النظامني 
ا8اخليني @لس النواب واملستشارين هبدف تقوية العمل الترشيعي 
والرقايب، وامتالك اآلليات اليت من خاللها ميكن أن نقدم صورة جديدة 

دوار اليت يضطلع هبا الربملان ومن مثة جع8 وإجيابية للمواطن عن حقيقة األ
مؤسسة لبناء ثقافة سـياسـية مواطنة، وهو ما نعتربه يف الفريق sشرتايك 
الوسـي� الناجعة والفعا� ملوا�ة اخلطاwت اليت تسامه يف حتطمي صورة 
الربملان وصورة املؤسسات الوطنية من خالل سوء اسـتغالل حق الرقابة 

  .ق ا8ميقراطيا�ي يكف8 املنط

  ،السـيد الرئيس
إننا نسجل wإلجياب املبادرات الرامية إىل تقوية قدرات مصاحل األمانة 
العامة للحكومة لتكون قادرة عىل مواكبة األوراش العمومية املفتوحة ببالد� 
وما تتطلبه من ترسيع لâينامية الترشيعية املؤطرة للسـياسات العمومية يف 

 èأن الهيلكة اجلديدة اليت أصبحت تتوفر علهيا خمتلف القطاعات، ذ
األمانة العامة للحكومة واليت تمتزي wنسجا�ا مع خمتلف الوظائف واملهام 
املسـندة إلهيا من �ة، وتعزيز املوارد البرشية بدفعة من املستشارين 

يه عوامل تقتيض الرفع من وترية معاجلة ... القانونيني من �ة أخرى
والتنظميية اليت يتوقف علهيا صون العديد من احلقوق  النصوص الترشيعية

وحتقيق العديد من اإلصالحات sقتصادية وsج¿عية، يف هذا السـياق 
نعرب عن ارتياحنا إلخراج مجموعة من مشاريع القوانني إىل حزي الوجود ملا 
تكتسـيه من أمهية wلغة مكرشوع القانون القايض بإحداث نظام لتغطية 

قائع الاكرثية ومرشوع القانون املتعلق بهتيئة الساحل وحاميته عواقب الو 
  .واسـتصالحه ا�ي يعد سابقة ترشيعية يف ا@ال البييئ ببالد�

wلنسـبة للقطاع امجلعوي، فإننا ندمع املبادرة املمتث� يف إعداد ا8ليل 
ايب اخلاص wمجلعيات واملتعلق wلتأسيس والمتويل والتسـيري مما À من أثر إجي

 �يف تأطري هذا احلقل واملسامهة يف تأهيل امجلعيات لتكون وفية للقمي النبي
  .اليت من أجلها وجد العمل امجلعوي وقادرة عىل الرفع من إنتاجيهتا

أخريا، ال يفوتنا التأكيد عىل رضورة sنكباب wلعمق والرسعة الالزمني 
املتقدم للمغرب مع  عىل دراسة خمتلق اجلوانب الترشيعية املرتبطة wلوضع

sحتاد األوريب وwلتايل الرشوع يف إعداد أشاكل املالءمة القانونية ذات 
  .الص� wلزتامات بالد� الناجتة عن هذا الوضع

أما ف¨ خيص وزارة حتديث القطاعات العامة، فإننا نتابع wه¿م wلغ ما 
رشية وحتسني تبارشه  من مشاريع  وإصالحات من أجل تمثني املوارد الب 

عالقة اإلدارة العمومية wملرتفق وإعادة الهيلكة والال متركز اإلداري وكذا دمع 
احلاكمة اإلدارية، رمغ طابع البطء ا�ي يغلب عىل بعض امللفات مهنا 
wألساس املرشوع الهادف إىل جتميع األنظمة األساسـية للوظيفة العمومية 

  .ومرشوع إصالح منظومة األجور
يعد  4إىل  1الرسوم القايض حبذف سالمل األجور من إن إصدار 

خطوة إجيابية يف اجتاه إنصاف هذه الرشحية من املوظفني يك تواكب مشاريع 
التحديث واإلصالح  اإلداري، كام أن إجناز ا8الئل املرجعية للوظائف 
والكفاءات وتعممي ا8ليل املهنجي لتدبريها واع¿د مقاربة النوع قصد تثبيت 

تعد خطوات نوعية يف ... املساواة يف مسلسل تدبري احلياة اإلدارية مبدإ
  .اجتاه عقلنة تدبري املوارد البرشية والرفع من مردوديهتا

ختاما، جندد تأكيد� عىل رضورة sنتقال إىل مسـتوى العمق ف¨ يتعلق 
جبم� من اإلصالحات اليت ترهن مسـتقبل بالد� عىل مجيع املسـتوÂت، 

ساس الوقاية من الرشوة وحماربة الفساد املايل واإلداري، تفعيل ومهنا wأل
الالمتركز اإلداري وفق ما ييرس تزنيل مرشوع اجلهوية املوسعة، تنفيذ 
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األحاكم القضائية الصادرة ضد اإلدارات العمومية، مواص� تبسـيط املساطر 
  .اإلدارية ودمع الشفافية يف عالقة املرفق العمويم wملرتفقني

  .سالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوال 

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةاختصاص جلنة الفالحة والشؤون sقتصادية

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
أترشف بتناول اللكمة wمس إخواين أعضاء الفريق sشرتايك مبجلس 
املستشارين ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تندرج مضن اختصاص جلنة 
الفالحة والشؤون sقتصادية، وبعد اسـ¿عنا بإمعان وتتبعنا ملا أدىل به 
السادة الوزراء من معطيات وتوضيحات خبصوص القطاعات sقتصادية 

مح اليت يرشفون علهيا، واعتبارا لكون احلزي الزمين اbصص لنا ال يس
مبعاجلة شام� ودقيقة ملا ورد يف خمتلف هذه املزيانيات، فإننا ارتأينا الرتكزي 
عىل امللفات والقضاÂ ذات األولوية واألمهية القصوى حبمك الظرفية 

  .sقتصادية وsج¿عية اليت تعيشها بالد�
و يف هذا اإلطار، لقد شلك قطاع الفالحة والتمنية القروية والصيد 

زال يشلك العمود الفقري القتصاد� الوطين، وهذا ما جير� إىل البحري وال
احلديث جمددا عن املقارwت املعمتدة من أجل أن جنعل منه القطاع احليوي 
ا�ي يتطلب  من املناقشة والرتكزي عىل البعد اإلسرتاتيجي املتو² منه، 

  .خصوصا أمام اإلكراهات والتحدÂت اليت تواجه املغرب
طط املغرب األخرض لن تتحقق إال بتأهيل هذا القطاع إن أهداف خم

املهم wعتباره يندرج مضن خمطط التمنية البرشية وذè لتوفره عىل إماك�ت 
�مة ميكهنا أن تساعد عىل توسـيع وتطوير قاعدة الصناعات الغذائية ببالد� 

  .وwلتايل تسويق منتوج قادر عىل املنافسة يف ا8اخل واخلارج 
قطاع الصيد البحري ال أحد جيهل طبيعة اbاطر اليت و خبصوص 

أصبحت تهتدد خمزون السمك بفعل عوامل التلوث وsسـتغالل املفرط 
وwعتبار هذا القطاع دعامة أساسـية لالقتصاد . والغري معقلن لهذه الرثوة

الوطين، فيجب وضع إسرتاتيجية شام� تتوs ²سـتغالل املعقلن لهذه 
ولتحقيق هذه األهداف نقرتح اإلرساع يف تطوير . الوطنيةاملوارد البحرية 

البنيات التحتية، وحتديد سقف إنتاج األصناف السمكية املهددة، حتديث 
أسطول الصيد البحري الوطين، وتزويده بآليات ومعدات تضمن السالمة 

كذè جيب جتهزي . للعاملني به، مع بناء ورشات الصناعة وإصالح السفن 
صة wلصيد بلك التجهزيات الرضورية ملساعدة الصيادين للقيام املوا اخلا

  .بعملهم عىل أمكل وجه
ونظرا لإلماكنيات والرثوات البحرية اليت تزخر هبا بالد�، فإن من 

أن جيعل قطاع الصيد البحري من  أليوتيسأليوتيسأليوتيسأليوتيسشأن خمطط الصيد البحري 

ن األمن القطاعات الواعدة املسامهة يف التمنية وخلق فرص الشغل وضام
  .الغذايئ
كام جيب احلفاظ عىل رصيد� الوطين من املياه والغاwت ألهنام ثروة   

وطنية مثينة ترهن مسـتقبل األجيال القادمة، حيث يقتيض أمهية هذا 
القطاع املزيد من الفعالية يف تنفيذ الربامج واملزيد من احلزم ضد معليات 

  .ال ا@ال الغابويالتخريب والهنب وsسـتغالل العشوايئ ا�ي يط
  السـيد الرئيس،

نعترب يف الفريق sشرتايك أن املهام املوكو� لقطاع التشغيل ذات   
أمهية قصوى يف تفعيل السـياسة احلكومية يف هذا ا@ال، وعىل اعتبار 
كذè أن لهذا القطاع عالقة وطيدة wلمنو واإلنتاجية �è جيب مدها 

نرى أهنا غري  8wمع الاكيف ألننا حيS نتفحص املزيانية املرصودة لهذه الوزارة
  . اكفية لسد اخلصاص والعجز sج¿عي wلنسـبة لبâ اكملغرب

  السـيد الرئيس،
يلعب قطاع السـياحة دورا wلغ األمهية خصوصا يف التشغيل وضامن   

مدا خيل فئات واسعة من ا@متع، وأحضى اختيارا اسرتاتيجيا لبالد� لتكون 
  : عتبارا �è يتعني sنكباب عىلقاطرة للتمنية sقتصادية وsج¿عية، وا

  . تنويع املنتوج السـيا� - 

مواكبة واجناز خمطط وطين لتطوير السـياحة مع sه¿م wلسـياحة  - 
 . ا8اخلية والسـياحة املندجمة مع تأهيل املناطق املسـهتدفة

فتح مدارس ومراكز سـياحية جديدة لتعزيز وتنويع التكوين  - 
 .  السـيا�

اع الصناعة التقليدية فيجب إيالء العناية الاكم� أما ف¨ يتعلق بقط  
لهذا القطاع wعتباره يشلك أمهية خاصة داخل النسـيج sقتصادي 
الوطين، حبيث يسامه يف الناجت الوطين اخلام، ويشغل ما يفوق املليونني من 

 �  . اليد العام
، ولهذا فالرضورة تقتيض إعادة هيلكته وتنظميه ليلعب دوره ألطالئعي  

و�ا فإن أمه عوائق هذا القطاع هو مشلك التسويق، مما حيول دون 
  .اسـتفادة الصانع التقليدي من املردودية املبارشة ملنتوجه 

لهذا، وحفاظا عىل جودة منتو جنا الوطين، وكذا عىل اجلهد ا�ي  
يبذÀ الصانع التقليدي، أصبح لزاما عىل احلكومة دمع هذا القطاع من أجل 

درات والبحث عن أسواق جديدة وتطوير تقنيات ووسائل إنعاش الصا
التكوين املهين، وتفعيل دور غرف الصناعة التقليدية وامجلعيات والتعاونيات 
وحامية الوحدات اإلنتاجية، عرب تأميهنا ضد اbاطر والصعوwت اليت 
تعرتضها من جراء اخلروقات اليت يقوم هبا بعض املتطفلني عىل هذا القطاع، 

حساب املهنيني ا�ين هلم ان¿ء أصيل وغرية عىل مسعة القطاع وجودة عىل 
  .منتجاته 

  السـيد الرئيس،
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يعترب قطاع الصناعة والتجارة دعامة أساسـية يف النسـيج sقتصادي،  
و�è جيب إعطاءه املناعة الالزمة @اهبة لك التأثريات السلبية للعوملة و 

  :العمل عىل
دمع وتأهيل املقاوالت الصغرى واملتوسطة بفتح آفاق جديدة أما�ا  - 

 لتنشـيط حركية التصدير وsسـترياد؛
جلب sستrرات األجنبية إىل املغرب مع تعممي املراكز اجلهوية  - 

  لالستrر؛
العمل عىل توفري الرصيد العقاري وجتهزيه ووضعه رهن إشارة  - 

 املستمثرين برشوط مثرية؛
ختصيص غالف مايل إضايف 8مع قطاع النسـيج والتكنولوجيا  - 

 احلديثة؛
 تنظمي الباعة املتجولني؛ - 
 .تفعيل دور غرف الصناعة والتجارة  - 

إىل غري ذè من اإلجراءات الهادفة إىل تطوير وحتديث بنيات اإلنتاج 
  .والتسويق التجاري والصناعي 

مرتبط مبدى موقعه يف العالقات كام أن sه¿م بقطاع التجارة اخلارجية 
اخلارجية لâول، لكونه سيسامه يف حتسني مرد ودية املزيان التجاري 
الوطين والرفع من مسـتوى التمنية، حيث أن هذا العامل أصبح اليوم 
مؤرش عىل تقدم ا8ول وانفتاþا، كام أن sقتصاد بصفة عامة أصبح بفعل 

ة، وأصبح كذè حيتل ماكن تطور العامل أساسـيا للك دو� دميقراطي
  . الصدارة يف العالقات ا8ولية ويتحمك يف ا@ال ا8بلومايس

اإلسرتاتيجي ا�ي يكتسـيه قطاع الطاقة و املعادن  كام أن ا8ور
wعتباره عصب ا8ورة sقتصادية وحمور الزناعات احلالية واملسـتقبلية، 

ضعها لسـياسة رهني بقدرة احلكومة عىل ضامن مصادر طاقية جديدة بو 
حقيقية حىت ال يظل املغرب مرهو� wلتقلبات ا8ولية، وللتخفيف من اآل3ر 

  .السلبية الرتفاع أسعار البرتول
ومن هذا املنطلق، فنحن ننوه w@هودات اجلبارة اليت قطعها املغرب يف 
هذا الصدد وwلورش املليك الهادف إىل امتالك املغرب ملصادر إنتاج 

  ). الشمسـية والرحيية(الطاقة wالع¿د عىل الطاقات املتجددة 
  .و السالم عليمك و رمحة هللا و براكته 

        sشرتاsشرتاsشرتاsشرتايكيكيكيكفريق التحالف فريق التحالف فريق التحالف فريق التحالف مداخالت مداخالت مداخالت مداخالت 

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
  :اختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عيةاختصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وsج¿عية

أترشف بتقدمي هذه املسامهة اليت تعرب عن رأي فريق التحالف 
sشرتايك يف بعض مشاريع املزيانيات القطاعية املعروضة علينا يف إطار 

  .ذه اللجنةاختصاصات ه

وسوف تقترص مسامهتنا عىل التطرق للسامت العامة لهذه القطاعات مع 
بعض املالحظات حول مواطن الضعف والقصور وإبراز اجلوانب اإلجيابية 

  .اليت ال نشك يف وجودها
وليعذرين السادة الوزراء إن اكنت لكميت ذات نفس نقذي wلرمغ من 

قد البناء ال يفسد للود قضية، س̈ـ أننا مكون من األغلبية احلكومية، فالن
وأننا أمام قطاعات حيوية تعد من الراكئز األساسـية اليت ال غىن عهنا يف 

  .املرشوع التمنوي ا�ي تنخرط فيه بالد�
        قطاع الرتبية الوطنيةقطاع الرتبية الوطنيةقطاع الرتبية الوطنيةقطاع الرتبية الوطنية

الصادر عن ا@لس األعىل للتعلمي  2008يشلك التقرير السـنوي العام 
ة أساسـية حتدد وضعية نظام الرتبية وعن الهيئة الوطنية للتقومي وثيق

والتكوين ببالد� وتقرتح أفاقا جديدة من أجل دينامية متجددة ملسلسل 
تأهيل وجتديد املدرسة الوطنية،فاإلضافة ملا جاء فيه من توصيف للوضعية 
واقرتاحات لتجاوزها، أقرت الوزارة الرب�مج sسـتعجايل ا�ي يعد أكرث 

s لرمغ  من هاتني . ختالالت واقرتاح احللولتفصيال وتدقيقا يف وصفwو
العمليتني الضخمتني ال زالت هناك نقط معمتة نروم من خالل هذه املسامهة 
إلقاء الضوء علهيا مسامهة منا يف بلوغ هدف منظومة تعلميية منتجة ورافعة 

  .من رافعات التمنية
يني يف ونعتقد ف¨ يتعلق حباكمة قطاع الرتبية أن هناك عنرصين أساسـ 

حاجة إىل حتسني يتعلقان بطرق التدبري من أجل جناعة  أفضل يف قيادة 
  .وتسـيري نظام الرتبية والتكوين ببالد�

وهيم العنرص األول sختصاصات اbو� لألاكدمييات اجلهوية للرتبية 
ا�ي  07.00والتكوين اليت منحت صفة مؤسسات معومية مبوجب القانون 

إال أن سـياسة .وخولت لها سلطات واسعة لإلدارة بدأ العمل به منذ مدة
الالمركزية يف التدبري،املنصوص علهيا يف امليثاق مل حتقق بعد النتاجئ 
املؤم�،واليت هتم wألساس حتسني مردودية إدارة القطاع مع توسـيع 
مسؤوليات وجماالت تدخل الفاعلني احملليني بدءا wملؤسسات التعلميية 

اه وبغية تطوير القدرات التدبريية لألاكدمييات وحتسيهنا، يف هذا sجت.نفسها
  :نرى من الواجب اختاذ التدابري األولية sسـتعجالية التالية

تنظمي عالقات قطاع الرتبية الوطنية مع األاكدمييات اجلهوية عىل  - 1
أساس تعاقدي،عرب إبرام عقود سـنوية بأهداف مدققة، تالمئ وضعية لك 

  :ضمن األهداف الوطنية،خاصة يف ا@ادالت التاليةأاكدميية عىل حدة، وت

  األهداف اخلاصة wلمتدرس؛ - 

األهداف املتص� wلهدر املدريس، وظاهرة التكرار، مع الرفع من  - 
املردودية ا8اخلية للنظام املدريس عىل صعيد املؤسسة ،والشـبكة 

 املدرسـية والنيابة،

بنيات التحتية األهداف املتعلقة بتأهيل املؤسسات املدرسـية وال  - 
 والتجهزيات والوسائل ا8يداكتيكية األساسـية 
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املرتبطة بتحسني جودة خدمات املدرسة واليت يمت  األهداف - 
حتديدها وفقا ملؤرشات هتم wألساس خمططات اخلزا�ت املدرسـية والقاعات 
املتعددة الوسائط والرÂضة والصحة املدرسـيتني، وا8مع املدريس للتالميذ 
ا�ين يعانون من الصعوwت، وكذا األنشطة املوازية، والتكوين املسـمتر 

 .ملؤسساتوتدبري ا
مراجعة تركيبة ا@الس اإلدارية لألاكدمييات وجمالس تدبري  - 2

املؤسسات التعلميية يف أفق متثيلية أكرب للجامعات احمللية لتكون حافزا لها يف 
  .حتمل املسؤولية خاصة يف جماالت الصيانة واحلراسة ونظافة الفضاء

توجيه األاكدمييات اجلهوية حنو حاكمة تقوم عىل تقامس   - 3
املسؤولية،إذ يتضح أهنا تترصف كبينة ممركزة جديدة تنضاف لإلدارة 
املركزية، بيS يقتيض تفعيل فكرة الالمركزية والالمتركز توسـيع اختصاصات 
وإماك�ت وجماالت تدخل النياwت واملؤسسات املدرسـية اليشء ا�ي 

هذه البنيات مسؤو� ومعبأة وملزتمة من موقعها ا�ي هو سيسمح جبعل 
 . يف صلب املنظومة الرتبوية

أما العنرص الثاين،فهيم املقاربة املعمتدة من قبل اإلدارة املركزية لقطاع 
الرتبية واليت أwنت عن حمدوديهتا ،حيث أنه wلرمغ من اإلرادة السـياسـية 

ال� ومن 8ن احلكومة مل يمتكن املعرب عهنا غري ما مرة من طرف صاحب اجل
املسؤولون عن تدبري القطاع من خلق ظروف مواتية الخنراط Lم وتعبئة 
واسعة للمجمتع  وbتلف الفرقاء sقتصاديني وsج¿عيني يف أوراش 
إصالح املدرسة الوطنية ،بل بقي هؤالء املسؤولون حبييس ممارسة إدارية 

ا�ي أصبح فيه من الالزم العمل وفق بريوقراطية وروتينية ،يف الوقت 
القامئة عىل حتديد األهداف املتوخاة وتقوية " مهنجية املرشوع"مقاربة 

  .قدرات التنفيذ ،وsرتاكز عىل تطور مؤرشات اإلجناز وتقومي النتاجئ
إننا نتفهم أن تطبيق إصالح يف هذا احلجم يطرح العديد من   

ملرشوع شامل وترمجته  مشالك احلاكمة، حيث يوجد بني وضع تصور
ميدانيا العديد من املتدخلني، ويف إطار هذا التصور نعترب أن جناح إصالح 

  :من هذا احلجم يبقى وثيق sرتباط wالعتبارات التالية

  إرادة سـياسـية حقيقية ومتجددة يعرب عهنا فعليا و wسـمترار ، - 

 مثل،تعبئة الطاقات البرشية والوسائل املادية واسـتعاملها بشلك أ - 

التخطيط والربجمة الصارمة وا8قيقة مع وضع أهداف واحضة وجدول  - 
 sسـتحقاق لإلجناز،

 تعميق ثقافة تقيميية لإلجنازات  ووضع آليات للتتبع والقيادة ، - 

إدارة ومسؤولون قادرون عىل تدبري القطاع بدينامية وإرادية وبروح  - 
 .رÂدية عالية
مبدأ تاكفؤ الفرص يشلك أما خبصوص تعممي الولوج للرتبية فإن    

wلنسـبة لنا جتليا للعدا� ومرتكزا للمواطنة ورشطا حمورÂ للتمنية إذ ال ميكن 

ألي بâ  أن يتقدم وال ألي جممتع أن يزدهر ،إذا بقيت رشاحئ عريضة من 
 .الشـباب واألطفال خارج النظام التعلميي،تتخبط يف اجلهل واألمية

التعلمي املدريس وwلرمغ من طابعه  لكن يف هذا ا@ال املتعلق بتعممي
اإللزايم ال يزال أزيد من مليون طفل وشاب خارج املدرسة وهذا مؤرش 

  .جد مقلق
إن التقدم حنو تعممي التعلمي wلوسط القروي واملناطق الصعبة احمليطة 
wملدن ال ميكن أن يتحقق عرب توسـيع العرض يف جمال الرتبية فقط،وا�ي 

يسـتلزم املوضوع وضع إسرتاتيجية وطنية تزاوج بني  يبقى حمدودا جدا،بل
العديد من العوامل املتاكم�، واليت يمت حتديدها عىل صعيد اجلهات واألقالمي 
وامجلاعات وتسـتجيب للحاجيات احلقيقية للفئات املسـهتدفة ويتعلق األمر 

  :wخلصوص مبا ييل
 ترسيع وترية توسـيع وحتسني العرض املدريس، وwخلصوص عىل -

مسـتوى الس� اإلعدادي مع احلرص عىل sسـتعامل األمثل للبنيات 
  .والوسائل املتوفرة

تبين مقاربة جمالية تسمح بتعبئة قوية لإلماك�ت والوسائل يف املناطق  -
املناطق يف "املترضرة يف ميدان الرتبية وذè من خالل وضع بر�مج خيص 

  "حاجة إىل تدخل رسيع ومسـتعجل
لتعبئة sج¿عية لفائدة الرتبية والتكوين، يضم خمتلف وضع بر�مج ل  -

الفرقاء وخصوصا القطاعات احلكومية املعنية وامجلاعات احمللية ومجعيات 
  .اآلwء ونساء ورجال التعلمي واإلعالم العمويم

إعادة تنشـيط الرب�مج الوطين 8مع المتدرس wلوسط القروي ا�ي  -
  .1998انطلق سـنة 

ل المتيزي  واإلقصاء،وذè بتفعيل القانون املتعلق موا�ة أشاك -
  .بإجبارية التعلمي وبضامن جمانيته الفعلية

ال جيادل أحد يف كون التقدم حنو تعممي الولوج إىل الرتبية رهني بإعادة 
تأهيل فعيل للمدرسة الوطنية،وتتطلب مدرسة جيدة للجميع وإعادة النظر 

امليثاق والرب�مج sسـتعجايل يف wمللموس وعىل أرض الواقع ووفق روح 
نوعية التعلامت  واملقررات ا8راسـية ويف املامرسات التعلميية ويف أشاكل 

  .تنظمي واشـتغال املؤسسات التعلميية
ورمغ صعوبة قياس جودة التعلمي يف غياب نظام تقيميي صارم ومنتظم، 

وي، ويتعلق جند أمامنا مؤرشا يقربنا من تقيمي أويل ملردودية نظامنا الرتب
األمر مبؤرش الهدر والتكرار املدريس، وا�ي وصل إىل مسـتوÂت مقلقة 

  .جدا
وبر�مج " مليون حمفظة"وwلرمغ من ا@هودات املبذو� اكملبادرة املهمة 

تيسري الرايم إىل مساعدة األرس املعوزة، فإن نسـبة الهدر املدريس ال 
يف اإلعدادي  %13ايئ ويف sبتد % 4.6زالت ترتاوح يف املتوسط بني 

  .والتأهييل
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يف sبتدايئ  % 11.5أما نسـبة التكرار فال زالت مرتفعة، إذ تبلغ 
تلميذ يبلغون  100يف التأهييل، مفن أصل % 19يف اإلعدادي و % 15و

أين حنن .  فقط حيصلون عىل البااكلورÂ بدون تكرار 37التعلمي األسايس 
  Â كام سطرها امليثاق؟يف هناية البااكلور %60إذن من نسـبة 

إن مدرسة اجلودة ليست شعارا أو مجموعة إجراءات متفرقة بل يه هنج 
شامل يرتكز عىل مجموعة معليات متاكم� ومركزة عىل التلميذ واليت تتطلب 
اسـمترارية و تتبعا ومثابرة ورÂدة، ويف هذا الصدد نقرتح عليمك هنج مقاربة 

  :طي األولوية حملاور التدخل اآلتيةتع" خمططات اجلودة"مشولية حتت امس 

إعادة التأهيل املادي للمؤسسات والريق هبا عرب تقوية برامج  - 
إحداث اخلزا�ت املدرسـية والقاعات املتعددة الوسائط وبرامج الصحة 

  .والرÂضة وتلقني الفنون التشكيلية واملوسـيقى وخمتلف األنشطة املوازية

من أجل حتسني مالءمهتا وضامن التتبع واملراجعة املنظمة للمناجه  - 
 .sنسجام ما بني املواد واألسالك مع اسـتحضار البعد اجلهوي واحمليل فهيا

حتديث وتقوية تدريس اللغات الوطنية واألجنبية والعلوم  - 
 .والتكنولوجيا

تقيمي مهنجي وفعال للتعلامت وكذا للمؤسسات التعلميية واملوارد  - 
 .البرشية

 .تالميذ ا�ين يعانون صعوwتتوفري ا8مع الرتبوي لل   - 

 .حتسني طرق ومساطر اإلخبار والتوجيه - 

 . تقوية التأطري وا8مع لفائدة املدرسني ومديري املؤسسات - 

 .وضع خمططات للتكوين املسـمتر لفائدة املدرسني - 

إحداث شـباكت مدرسـية تضم حول لك 3نوية، روافدها من  - 
وشامل للوسائل  مدراس ابتدائية وإعدادÂت وتسمح wسـتعامل مشرتك

 .املادية والبرشية
وينبغي أن تصاغ لك هذه املبادرات يف شلك خمططات ويه ما نسميه 

ذات أهداف وطنية، تمت أجرأهتا �وÂ وحمليا ووفق " خمططات اجلودة"
رز�مة حمددة تدقق مسؤوليات لك طرف وتوفر الوسائل املادية والبرشية 

  .املالمئة
s نكباب علهيا  يف حل إشاكليات الرتبية ومن العوائق اليت ينبغي

والتكوين هناك معض� المتويل، فعىل الرمغ من ا@هود اجلبار املبذول من 
 è8ن ا8و� واملمتثل يف املزيانية املرصودة لقطاع الرتبية الوطنية مبا يف ذ

من  %6التعلمي العايل وا�ي يكون ما يفوق ربع املزيانية العامة لâو� أو 
 ا8اخيل اخلام، فإن هذه sع¿دات تبقى غري اكفية wلنظر لألهداف الناجت

املعلنة وهو املعطى ا�ي وقف عليه بلك تبرص وجشاعة تقرير ا@لس األعىل 
  .للتعلمي

عرشية "فاملشلكة تمكن يف الزÂدة اليت جسلهتا املزيانية يف سـنوات 
نفقات األجور اليت اليت ترشف عىل هنايهتا واليت مهت wألساس " الرتبية
من املزيانية ويف واقع األمر بقيت قدرات تطوير وحتسني  % 80تفوق 

العرض املدريس جامدة احلجم بل وتراجعت من �حية القمية خالل نفس 
أي املزيانية (الفرتة ومن �ة أخرى ،فإن تلكفة التكوين املسـمتر للتلميذ 

ة wلنسـبة للطور ما زالت ضعيفة خاص) اإلجاملية عىل عدد التالميذ
درمه للك واحد ويف املتوسط تبقى هذه  s3500بتدايئ حيث ال تتجاوز 

�âان املتقاربة مع بâالتلكفة عرش مرات اقل مما يه عليه يف بعض الب.  
من الواحض انطالقا من اإلماكنيات احملدودة لâو� ويف الظرفية الصعبة 

لوحدها لالسـتجابة لهذه احلاجيات اليت جتتازها البالد أن املزيانية ال تكفي 
  .املزتايدة

وحىت يتسـىن لب�â حتقيق األهداف اليت سطرهتا يف هذا ا@ال من 
خالل بناء مدرسة جيدة للجميع أصبح من الرضوري سن سـياسة جديدة 

  .معبئة لإلماكنيات والوسائل
ويف هذا sجتاه ومن أجل تقوية وتوسـيع اإلسهام املايل للسلطات 

  :وفق ما ييل 2013ة نقرتح خمطط متويل إضايف ميتد إىل غاية العمومي
  إعادة تفعيل sتفاقية املربمة مع صندوق التجهزي امجلاعي ، - 1
مهنجية جديدة تقيض wللجوء للكراء املفيض إىل المت� للمقرات  - 2

 .اإلدارية واملؤسسات التعلميية
ات صندوق يدمع الرتبية ميول من عائدات التفويت املرحب للمقر  - 3

اإلدارية غري املسـتعم� املوجودة يف مراكز املدن وكذè من خالل الرتكزي 
عىل قمية التضامن الوطين، إذ ميكن اقرتاح وبصفة اسـتثنائية زÂدة يف 
معدل فرض الرضيبة عىل القمية املضافة عىل بعض اخلدمات أو املنتوجات 

اع سـنتمي واحد بنقطة واحدة لفائدة هذا الصندوق، إضافة إىل إماكنية اقتط
عن لك درمه يف املاكملات الهاتفية ، ورضيبة تضامنية تفرض عىل فائض 
القمية الناجت عن املعامالت داخل البورصة وفرض رضيبة عىل القطاعات 

 .اليت ميكن أن تسـتفيد من المتدرس كقطاع التأمينات مثال
إعادة انتشار موظفي الوظيفة العمومية وامجلاعات احمللية لسد  - 4

s حتياجات الهامة إلدارة املؤسسات التعلميية. 
حتويل املناصب الاكم� إىل أنصاف املناصب مع تغطية اج¿عية  - 5

اكم� وذè بناء عىل طلبات رجال التعلمي ا�ين يرغبون يف التفرغ اجلزيئ 
 .وا�ين أمضوا عددا من السـنوات كحد أدىن من اخلدمة

 .دمع جبايئ للتعلمي اخلصويص - 6
        فةفةفةفةقطاع الثقاقطاع الثقاقطاع الثقاقطاع الثقا

من أجل ثقافة متحررة من الصور المنطية اbزت� ومنفتحة عىل 
املسـتقبل ينبغي للمغرب أن يطمح ليكون جزء ال يتجزأ من القوى الثقافية 
وsتصالية عىل الصعيد العاملي،وينبغي لب�â املمتتع بتنوع برشي وثقايف  أن 

أنه مي�  يزتود wلوسائل النظرية والعلمية خلدمة هذا الطموح السـ¨ و
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الوسائل البرشية و املادية وأنه يعترب عىل مسـتوى حوار الثقافات جرسا 
من اجلسور الكربى اليت تربط بني مجموعات لك من العامل اإلساليم 

وستسمح سـياسة ثقافة إرادوية وطموحة يف جمال .واإلفريقي والغريب 
  .تشجيع sبتاكرات الثقافية wالضطالع هبذه املهام

تحوالت العميقة اليت حتققت يف العرشية األخرية،فإن ونتيجة لل 
السـياسة الثقافية wملغرب wلرمغ من بعض املكتسـبات املرتامكة ما تزال 

إن .حباجة إىل أن تبتكر مضن منظور البناء اجلاري حاليا للوعي wلتعددية
النتاجئ العملية اليت حتققت حىت اآلن تظهر أن النقالت اليت متت مل تكن إال 

  :جزئية البعد وكثريا ما تكون لها نتاجئ متناقضة ومتضاربة
وبوضوح مفن البدهيـي أن تقوم ا8و� بوضع بر�مج شامل إلصالح 
السـياسة الثقافية الوطنية،ومن مت مفا زال رضورÂ القيام مببادرات وتدابري 

  .جريئة وحامسة يف هذا sجتاه
وحتريك تو�ات ومن الرضوري واملرغوب أن تقوم ا8و� بإعداد 

جديدة ودامئة ختضع للمتابعة،ومن بني هذه التو�ات نربز أمهية تغيري 
الترشيع العام لتوطيد دور ا8و� يف جمال حامية حرية اإلبداع وتعزيز خمتلف 

  .أشاكل التعبري الثقايف
التعبئة اجلدية للموارد البرشية من الناحية املادية واملعنوية وsه¿م  -

واملؤلفني ولك العاملني wلقطاع الثقايف من موظفني وغريمه لهت¨ wلفنانني 
  .األجواء املناسـبة للخلق واإلبداع

نرش و ترمجة وتوزيع الكتب، إنتاج وتوزيع األفالم، تسويق الفنون  - 
البرصية، sه¿م بوسائل تثقيف الطفل من قصص مصورة ورسوم 

 .متحركة

 .wملوسـيقى اإلنتاج والتسويق السمعي البرصي اخلاص - 

دمع خمتلف املنتوجات الثقافية وصون أشاكل التعبري الشفهـي أو  - 
 .غري املادي

تشجيع فنون املرسح والرقص وإنشاء معاهد موسـيقية ذات الطابع  - 
 .األاكدميي واملؤسسايت

 - � .إنشاء متاحف متنوعة املضمون ومتنق

 .تشجيع ومساعدة العمل اإلبداعي للهواة - 

تعددة الوسائط لنرش واكتساب املعارف ابتاكر أ�زة حتاورية م  - 
والثقافات سواء يف ميادين املعارف العامة املتعلقة wلقضاÂ الوطنية والعاملية 

 .أو يف ميدان العلوم اإلنسانية من دين وفلسفة وأدب وقانون وغريها

إنشاء معهد وطين لعلوم الثقافة يضم مؤسسات البحث والتكوين  - 
w لثقافات الوطنية القامئة ذات املعايري اللغوية يف مجمل املسائل املتعلقة

 .واإلثنية واخلطية واأليقونية

أما ف¨ يتعلق بوزارة الثقافة فعلهيا أن تسهر بشلك مسـمتر ويقظ عىل 
  :تنفيذ �متني من �ا�ا اجلوهرية وهام

من �ة صون ودمع الطابع املتعدد للثقافات املغربية يف عالقاهتا  - 
  .واbتلفة wملكو�ت العربية واألمازيغية ،الهيودية واإلقريقية والغربيةاملتنوعة 

ومن �ة أخرى ضامن إصالح وتسـيري الشؤون الثقافية واسـتغالل  - 
ومن مثة مفن الرضوري قيام .املؤسسات الثقافية وإدارهتا وحاكمة تدبريها

ال تنسـيق جدي ورضوري بيهنا وبني قطاعات ا8و� املعنية كوزارة sتص
،الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والبحث العلمي ووزارة الشـباب والرÂضة 

 .دون أن ننىس wلتأكيد املؤسسات األاكدميية التابعة للك مهنا
إن sرتباك التارخيي يف تدبري الشؤون الثقافية للبâ وسـيادة 

طاع الالعقالنية وطغيان الهاجس األمين ا�ي طبع تعامل ا8و� مع هذا الق
ظلت نقط ضعف اكنت لها تداعيات سلبية عىل تطويره، وwلرمغ من 

ومسامهة منا يف هذا املسعى . ا@هود املبذول ال زال هناك الكثري للقيام به
  :نقرتح ا ماييل 

اع¿د املعايري والقمي الكونية خلدمة التنوع العريق واإلج¿عي والثقايف  - 
  .واللغوي للمغرب

بغية دمقرطة السـياسة الثقافية للمغرب التأسيس حلوار وطين  - 
واحرتام التنوع وال¿زج ا�ين ميزيانه بال شك ،واحرتام حرية التعبري الفنية 

 .والفكرية وامجلالية

متتني ثقافة حقوق اإلنسان يف النسـيج الثقايف وأساسا احلقوق  - 
 .الثقافية واللغوية

ة الفعلية هنج سـياسة تشاركية يف تسـيري الشؤون الثقافية wملسامه - 
للفنانني واملبدعني واملؤلفني وا@متع املدين وتطبيق ملموس للجهوية 

 والالمركزية الثقافية،

 اع¿د الشفافية وثقافة النتاجئ واملردودية يف سـياسة ا8مع ، - 

تشجيع وتسويق sجنازات الثقافية للمهاجرين املغاربة وإقامة تعارف  - 
 قايف الوطين لهؤالء املهاجرين،ثقايف متعدد األطراف يليب الطلب الث

 إجناز تقرير وطين عن وضع السـياسة الثقافية wملغرب ، - 

  .وضع ميثاق وطين للثقافة - 
        قطاع الرÂضةقطاع الرÂضةقطاع الرÂضةقطاع الرÂضة

متثل الرÂضة يف بâ مثل املغرب رها� اج¿عيا وثقافيا واقتصادÂ كبريا 
  .لكنه متجاهل لألسف إما بكيفية واعية أوغري واعية

فعىل الصعيد الثقايف وsج¿عي تعترب الرÂضة وسـي� لتأطري الشـباب 
وانفتاþم واندما�م sج¿عي،إهنا أيضا عامل حشد للمجمتع يتجاوز 
ال¿يزات التقليدية وقد الحظنا كيف ميكن لإلخفاقات املتوالية يف خمتلف 

سامه الرÂضات أن تؤثر بكيفية سلبية يف معنوÂت ا@متع ،يف حني ت 
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الرÂضة يف تعزيز الهوية الثقافية للبâ، فالتارخي الرÂيض والنتاجئ الباهرة 
  .جزء ممكل لرتاثه

ولنئ اكن هذا ا8ور الثقايف وsج¿عي 3بتا ومعرتفا به للرÂضة منذ 
Lرخي طويل فإنه أصبح اليوم أمرا أساسـيا wلنظر إىل التطور احلايل للبيئة 

شـبيبتنا، فاحتياجات التأطري أصبحت أكرب والرغبة sج¿عية والثقافية ل 
  .يف التفتح أقوى وsندماج sج¿عي أصبح أمرا رئيسـيا

وفضال عن ذè، فقد أصبحت الرÂضة مو�ا اكمنا للتمنية 
sقتصادية،ذè أن طابعها sحرتايف يسـتطيع حتفزي المنو املرتبط 

دة للشغل وتسـتطيع بنشاطها،وإحداث �ن جديدة وwلتايل مناصب جدي
الرÂضة أن تؤثر إجيابيا يف تمنية القطاعات املتامخة ،مثل السـياحة بإغناء 

  .العرض السـيا� عرب الصدى اإلعاليم املزتايد للرÂضة رفيعة املسـتوى
وأصبحت الرÂضة كذè وسـي� ال تضاىه لإلنعاش wلنسـبة لبâ ما 

ليت حتظى بإقبال مزتايد مثل وال سـ¨ مبناسـبة امللتقيات الرÂضية الكربى ا
  .اكس العامل لكرة القدم واأللعاب األوملبية

ويف مقابل هذه الرها�ت الكبرية تتوفر للرÂضة املغربية مؤهالت كبرية 
  .للنجاح تشلك مصادر اكمنة إلماكنيات تنافسـية كبرية مقارنة بأمم أخرى
 اكنت فهناك شغف وولع مجيع املغاربة wلرÂضة رجاال ونساء كيفام

أصوهلم وطبقاهتم ومن مجيع اآلفاق هذا الشغف يشلك مصدر حتفزي مثني 
  .wلنسـبة لرÂضيينا

أما املؤهل األكرب املتوفر للرÂضة املغربية فيمكن يف املوهبة والقدرة 
اخلالصة لرÂضيينا وعدائينا وهذا يف أكرث الرÂضات شعبية يف العامل اليت 

  .ختلق أقوى نسب املشاهدة
اصية ا8ميوغرافية لب�â واملمتزية بوجود نسـبة عالية للشـباب إن اخل

تتجدد wسـمترار تشلك أيضا ثروة حقيقية سـتعطي دامئا شهادة ميالد أبطال 
  .كبار

wإلضافة إىل أن التنوع اجلغرايف واملناõ للمغرب يشلك أرضية صاحلة 
الصعيد  ملزاو� بعض التخصصات الرÂضية اليت تثري اه¿م مزتايدا عىل

    .ا8ويل،الرÂضيات البحرية،الزتحلق الرÂضيات اجلبلية
وwلنظر للرها�ت املعقودة عىل الرÂضة وwلرمغ من املؤهالت البرشية 
وا8ميغرايف واجلغرافية واملناخية اليت يزخر هبا املغرب وبغض النظر عن 

قطاع بعض sسـتثناءات اليت حقق فهيا املغرب نتاجئ مرضية فإن وضعية ال
تسري طي� العرشين سـنة األخرية من يسء إىل أسوأ سواء عىل مسـتوى 
النتاجئ أم مسـتوى تأهيل القطاع أو يف جمال التجهزيات والبىن التحتية 

وكأس ) 1984(،فقد تراجع إشعاع املغرب الرÂيض منذ إجناز لوس أجنلس
احلظ  أما ما تىل ذè اكن جمرد اسـتثناءات لعب فهيا) 1986(العامل لسـنة 
  .دورا رئيسا

فقد فشل املغرب يف السـباق حنو تنظمي اكس العامل لكرة القدم ثالث 
مرات واكنت آخر مرة  يسـتضيف فهيا املغرب ملتقى رÂضيا دوليا يه 

وفشل ) األلعاب الفرنكفونية( 1989و) اكس إفريقيا لألمم( 1988سـنة 
أسفل ا8رك املغرب يف بلوغ اكس العامل أكرث من مرة ونزل الوضع إىل 

  .wإلقصاء  املزدوج من كأس إفريقيا والعامل لهذه السـنة
أما التجهزيات الرÂضية واملالعب ومشالك التسـيري حفدث وال حرج، 
ولك ما خنشاه هو أن يصل املغرب يف يوم من األÂم إىل رÂضة بدون 

  .مجهور بفعل sنتاكسات املتتالية وهذا أمر خطري
  :دارك األمر قبل فوات األوان نقرتحولتجاوز هذه الوضعية وت

تمنية الروح الوطنية والنفس القتايل 8ى شـبابنا بصفة عامة ورÂضيينا  - 1

  بصفة خاصة؛
 حماربة الريع الرÂيض؛ - 2
sه¿م wلطاقات احمللية ونبذ sع¿د املناسـبايت عىل الطاقات  - 3

 املسـتوردة؛ 
 مغربة الرÂضة ودمقرطهتا تدبريا وتأطريا؛ - 4
 اإلطار املؤسسايت والترشيعي والتنظميي للقطاع؛مالمئة  - 5
 حتديث هيالك التأطري؛ - 6
 تمنية التجهزيات التحتية وجتديدها؛ - 7
 وضع سـياسة مسـتدمية للتكوين؛  - 8
 تمنية رÂضة الهواة؛ - 9

الرفع من وسائل متويل القطاع وخصوصا عرب تنويع مصادر متويل  -10
 .اخلاصالصندوق الوطين لتمنية الرÂضة ومسامهة جيدة للقطاع 

ويف اخلالصة يتعني اسـتحضار أن تمنية الرÂضة لن تنجح بدون   
مقاربة جديدة لتدبري الرÂضة ألهنا مل تعد فقط جمرد تسلية أو ملهاة بل 
أصبحت مقاو� حقيقية تتطلب روح املبادرة والتدبري املهين فهنا يمكن 

  .التغيري احلقيقي ويأخذ اإلصالح اكمل مغزاه
        قطاع sتصالقطاع sتصالقطاع sتصالقطاع sتصال

بداية هذه املسامهة البد أن ننوه w@هود اجلبار وsسـتثنايئ ا�ي يف 
قام به السـيد وزير sتصال يف هذه الظرفية العصيبة اليت مرت هبا بالد� 
طي� األسابيع املاضية و املمتث� يف املناورات و ا8سائس اليت حيكت يف 

راف هذا ،سامهت الظالم ضد املصاحل العليا للبâ، والتاكلب املتعدد األط
فيه قناة اجلزيرة، النظام اجلزائري، اإلعالم اإلسـباين و بعض األوساط 
الفاشيستية ذات الزنوعات sسـتعامرية يف أوروw وخاصة بإسـبانيا و 
لألسف الشديد بعض عدميي الضمري و �قيص احلس الوطين من أبناء 

ذè عىل جâتنا وا�ين اسـهتوهتم لعبة جâ ا�ات دون وعي خبطورة 
  .متاسك اجلهبة ا8اخلية

لقد أبىل السـيد الوزير البالء احلسن يف موا�ة هذا التحالف اbزي 
كيف ال و أنمت الرجل الوطين التقديم الغيور سليل املدرسة الوطنية الرائدة 
مدرسة الوطنني الرواد أمثال عيل يعتة و عبد الكرمي بنعبد هللا و عزيز 

  .و آخرين ال يسع ا@ال �كرمه بالل و عبد هللا العيايش
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بعد هذه التوطئة اليت اكن البد مهنا، سـ¨ و حنن الزلنا نعيش عىل 
إيقاع األصداء sجيابية اليت خلفهتا املسرية الشعبية 8wار البيضاء، هذا 
احلدث الوطين اخلا8 ا�ي كتبه الشعب املغريب مبداد العزة و الكرامة و 

مل السرتخاص الغايل و النفيس يف سبيل ا8فاع األنفة و sسـتعداد الاك
عن املقدسات الوطنية،منر إلبداء بعض املالحظات حول القطاع ا�ي 

  .ترشفون عىل تسـيريه
إننا نسجل يف فريق التحالف sشرتايك بتقدير كبري ما حتقق فيه من  

ماكسب ال يسـهتان هبا كام نقدر جمهوداتمك املسـمترة لتطويره مبختلف 
ته، وwلقدر نفسه نعي متام الوعي مطالب ا@متع ورغبته يف إعالم و مكو�

طين قوي و مؤثر القضاÂ اليت يطرþا sنفتاح اإلعاليم، سواء العمويم أو 
  . اخلصويص
إن موقفنا هبذا الصدد ينطلق من رؤية متوازنة ، فبقدر ما نقدر   

ال اإلعالم �ود وزارة sتصال، مع معرفة حبدود تدخلها، خاصة يف جم
املكتوب، بقدر ما نرغب يف مزيد من احلرية املسؤو� طبعا، و احملرتمة 

  ...للقانون و حلقوق اآلخرين
البد أن نسجل التطور الهام ا�ي عرفه إعالمنا الوطين يف   

السـنوات األخرية، نتيجة اجلهد ا�ي بدلته وزارة sتصال عىل مسـتوى 
دية سواء يف ا@ال العمويم او اخلصويص، التنظمي و التوجيه، و إقرار التعد

هذه ماكسب كربى ال نسـهتني هبا، و يكفي املقارنة بني ما اكن عليه اإلعالم 
  ...الوطين قبل عقد من الزمن و بني ما هو عليه اليوم لنلمس هذا التطور

فقد أصبح عند� تعدد يف القنوات التلفزية، كام أصبحت عند�   
طنية و �وية و حملية، Lبعة للقطاع اخلاص، قنوات إذاعية متعددة، و 

.. ويه ظاهرة جديدة و تعرب عن sنفتاح ا�ي يعرفه قطاع اإلعالم
وترخست التعددية يف جمال اإلعالم املكتوب، و ظاهرة الصحف املسامة 
مسـتق�، و اليت تعرب حبرية عن رأهيا يف لك ما يدور يف ا@متع من آراء 

  ..ومواقف و أحداث
  ...إجنازات نقدرهاهذه  

ومن طبيعة احلال هذا التطور اكن البد أن يفرز ظواهر مرافقة   
وغري مرغوب فهيا، ألننا ، يف الواقع يف مرح� تدريب عىل التعددية و 
احلرية املسؤو�، و نعتقد أن ما تقرتفه بعض الصحف من حتوزات يندرج 

و علينا . رسة يف هذا اإلطار، وحنن متأكدون أن األمور ستنضج مع املام
مجيعا، وزارة و ممثلني لألمة، و حصفيني عرب هيئاهتم املسؤو� ، و قضاء، 
علينا مجيعا إدراك طبيعة املرح�، و العمل عىل اخلروج مهنا بأقل 
اخلسارات يف أفق مرح� النضج، مما يتطلب جتاوز ردود الفعل و التشـنج 

  ..من لك األطراف
أن ا8و� قامت مبجهود كبري، عىل  يف ا@ال السمعي البرصي، نسجل

املسـتوى المكي عىل األقل، حيث أصبحت عند� قنوات تلفزية متعددة ، 

لكن البد أن نقول لمك ،السـيد الوزير، أنه مازال هناك جمهود ينبغي أن 
  ... يبذل عىل مسـتوى املضمون و الكيف

دور  حنن ندرك حمدودية صالحيات الوزارة يف هذا ا@ال ، لكهنا مت�
فنحن حباجة إىل اجلودة لتكون قنواتنا التلفزية قادرة .. التوجيه عىل األقل

عىل املنافسة، خصوصا مع هذا المك الهائل للخيارات املطروحة أمام 
و لكسب املشاهد ال بد من �د عىل مسـتوى اجلودة، .. املشاهد املغريب

جيه ميكن أن وجمهود التو ..وsرتباط wلواقع وحاجيات املشاهد املغريب
ينصب كذè عىل مزيد من العمل لرتسـيخ قمي املواطنة والتسامح 
والتضامن والروح الوطنية، ليس عن طريق اإلشهار التحسييس فهذا 
األسلوب غري اكف يف الغالب، بل من خالل مضامني خمتلف أشاكل 

  ..اإلنتاج التلفزي، من أفالم ومسلسالت وبرامج وغريها
بتقدير كبري و فاء الوزارة wاللزتام ا�ي  ويف هذا اإلطار، نسجل

قطعته السـنة املاضية وا�ي مبوجبه خرجت القناة التلفزية األمازيغية إىل 
الوجود، ويف نفس الوقت نشدد عىل رضورة توفري لك الرشوط لنجاح 
واسـمترار هذه القناة، حىت ال تكون مثل بعض التجارب األخرى اليت مل 

  .حتقق املطلوب مهنا
ري sنتباه هنا إىل رضورة حل املشلك اللغوي بشلك سلمي ، فتعدد ونث

  ...اللغات األمازيغية واقع ال ينبغي جتاه8
هناك لغات أمازيغية متعددة، وينبغي أخذ هذا املعطى بعني sعتبار، 
حىت ال تطغى لغة �ة عىل �ة أخرى، وجند أنفسـنا أمام فشل حقيقي يف 

عة من مواطنينا،وتفقد القناة wلتايل معىن التواصل مع �ات وفئات واس
  ..التواصل:وجودها وجدواها ،وهو أوال وأخريا 

ونعتقد أن حل هذه املشلكة يمكن يف املساواة بني ا@موعات اللغوية 
األمازيغية املتعددة و اليت ال ينبغي أن تبقى حمصورة يف ثالث مجموعات 

ليت ميكن أن حتل املشلك فقط، والتفكري، جبد، يف التلفزات اجلهوية ا
  ...بشلك اكمل

wلنسـبة لإلعالم اإلذاعي، نسجل wلطبع حترير هذا ا@ال، لكن البد 
من احلرص عىل جناح هذه التجربة اليت ما زالت يف طور التجريب، هذه 
التجربة والنجاح فهيا هو ما سـيفسح ا@ال إلنشاء تلفزات خصوصية 

معي البرصي ، ودور الوزارة يف سـتغين دون شك مشهد� اإلعاليم الس
هذا ا@ال ينحرص يف التوجيه واحلوار، وحماو� منع sنزالقات حىت ال 

  .نصبح يف وضع مشابه لوضعية الصحافة املكتوبة
يف جمال اإلعالم املكتوب نسجل ما تقوم به الوزارة لهيلكة هذا القطاع، 

املقدم للمقاوالت  من خالل العمل التنظميي ومن خالل ا8مع املايل الهام
الصحفية إلعادة هيلكة نفسها وفق معايري عرصية يف التدبري املايل وتدبري 

  .املوارد البرشية
حنن نعمل  أن ال سلطة للوزارة مبارشة عىل هذا القطاع وعىل القضاء، 
لكن ال بد أن نسجل الرتاجع امللحوظ يف وترية حماكامت الصحافة خاصة 
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احد أطرافها، واملثال ا�ي أعطاه السـيد اليت تكون مؤسسات ا8و� 
الوزير بلجوئه إىل أسلوب الند wلند يف رده عىل ترهات إحدى ا@الت 
لعمري هو إعامل لفضي� احلوار ومثال جيب sحتذاء به من طرف 
املسؤولني حىت تكون مقارعة احلجة wحلجة يه الفيصل، إن تسجيلنا لهذا 

جاوزات اليت يقوم هبا بعض الصحفيني، املوقف ال يعين دفاعنا عىل الت
مفن حق أي مواطن تعرض . سواء يف حق أشخاص معوميني أو ذاتيني

للمس بكرامته من طرف حصفي أن يلجأ إىل القضاء إلنصافه،وهذا جاري 
  . به العمل يف لك ا8ول ا8ميقراطية

ال بد من معل توجهيـي وتأطريي، ليقتنع مجيع الصحفيني أن احلرية  ال 
ونعتقد  ..تعين الفوىض، وال تعين حق املس بكرامة اآلخرين بدون حساب

أن اجلسم الصحفي أصبح يدرك خطورة ما يقوم به بعض املنمتني إليه، 
وينبغي اسـتغالل هذا اإلدراك إلعادة النظر يف الهيالك اليت تؤطر هذا 
القطاع ، وهو تأطري ال بد أن يسـتحرض ،بقوة،أخالقيات املهنة ، وحيل 

شلكة احلرية واملسؤولية اليت ما زلنا نعاجلها wحتشام أحيا� وبقسوة أحيا� م 
ال بد من حلول أخرى،وال بد من إخراج تعديل قانون الصحافة إىل . أخرى

الوجود يف اقرب اآلجال ، وتشكيل جملس وطين للصحافة ،للعمل ما 
هذا  أمكن لتأطري أفضل للمامرسة الصحفية وحل القضاÂ املطروحة داخل

اإلطار ، وهو ما نعتقد أن التأسيس À بدأ بتدشني احلوار الوطين حول 
اإلعالم ا�ي يرعاه جملسـنا املوقر، ا�ي جيب أن ينبثق منه ميثاق وطين 

  .تلزتم مجيع األطراف wحرتامه
� بعض القضاÂ اليت أرد� التعبري عهنا يف هذه املناقشة، مع دمع Lم ت

  .عداد� للتعاون معها لتطوير هذا القطاع الهام@هودات الوزارة، واسـت
        قطاع التقطاع التقطاع التقطاع التمنمنمنمنية sج¿عية و األية sج¿عية و األية sج¿عية و األية sج¿عية و األرسرسرسرسة و والتضامنة و والتضامنة و والتضامنة و والتضامن

قبل مناقشة احملاور الكربى لعمل وزارة التمنية sج¿عية و األرسة و 
التضامن، ال بد أن هنi السـيدة الوزيرة عىل العمل اجليد ا�ي تقوم به يف 

امليداين املسـمتر، و سـياسة القرب الفعيل من هذا القطاع، وعن حضورها 
هذا العمل اجلاد جعل بالد� حتسن . الفئات اليت يشملها معل الوزارة

ترتيهبا، wمللموس، يف سمل الرتتيب العاملي يف جمال التمنية البرشية، ا�ي 
، حيث انتقل هذا )PNUD(ينجزه بر�مج األمم املتحدة للتمنية البرشية 

خالل الفرتة اليت تغطي تسـيريمك  114إىل الرتبة  127رتبة الرتتيب من ال
لقطاع التمنية sج¿عية ، وهذا حيسب لمك، السـيدة الوزيرة و للحكومة 
اليت أنمت عضو فهيا، رمغ أن لنا حتفظات، مثلمك، خبصوص املؤرشات 
املعمتدة يف هذا التصنيف، و اليت ال تنصف بالد� كام تقارير دولية أخرى 

  .. ةمشاهب
وحنن نعتقد أن العمل ا�ي تقوم به الوزيرة عىل عدة وا�ات، بتناسق  

و تاكمل مع قطاعات حكومية أخرى، و مع املبادرة الوطنية للتمنية 
 ،zالبرشية، قد سامه بقوة، يف حتسني صورة بالد� عىل املسـتوى اخلار

  .طنيناو wلطبع املسامهة يف التمنية sج¿عية و حتسني ظروف عيش موا

البد أيضا أن ننوه wلسـيدة الوزيرة، ألهنا تعمل عىل التأسيس الفعيل 
لهذه الوزارة الهامة والكبرية، بعد أن اكنت قطاعا حكوميا �مشا، رمغ أن 

  .مع8 هيم أغلبية املغاربة
�د التأسيس يتجىل يف احلضور القوي للوزارة عىل املسـتوى  

عاليم، لكن املهم عىل مسـتوى السـيايس الوطين ، و عىل املسـتوى اإل
القرب من املواطنني، ومن خالل الربامج و املشاريع املعمتدة، و من خالل 
التعامل اليويم مع آالف مجعيات حماربة الفقر و الهشاشة، مجعيات املعاقني 

مجعيات . مبختلف أصنافهم ، مجعيات sه¿م wلطفو� ، مجعيات نسائية
امجلعيات اليت أصبحت تتلقى دعام هاما، ماليا و  هذه.... sه¿م wملسـنني

وهذا أسلوب .. تقنيا ، ميكهنا من تلبية بعض احلاجيات امللحة ملنخرطهيا
فعال يف سـياسة القرب و الرشاكة اليت تهنجوهنا، لكن البد أن نؤكد عىل 
رضورة مراقبة األموال اليت ترصف لهذه امجلعيات لتذهب لألهداف احملددة 

و حنن نعمل أن هناك من يؤسس مجعيات فقط للحصول عىل لها، خاصة 
مراقبة نريدها أن تكون، ليس فقط إدارية، أي عرب التقارير و .. األموال

حنن .. الو3ئق، بل كذè مراقبة ميدانية، للتأكيد من سالمة رصف األموال
ندرك ، الصعوwت اليت تواجه الوزارة هبذا اخلصوص ، بسبب غياب 

و هنا يتجىل .. ة ميكن لها أن تقوم هبذا العمل يف عني املاكنمندوبيات �وي
املؤرش اآلخر للعمل التأسييس لهذه الوزارة ، وهو اجلهد ا�ي نتابعه، 
لهيلكة إدارية جديدة للوزارة، و السعي حنو التوفر عىل مندوبيات �وية 

ورة عىل األقل ، وهو أمر ملح نظرا الرتباطها املبارش مع املواطنني، و رض 
كام ان اجلهد التأسييس يتجىل كذè يف اسـتقطاب طاقات . التواجد جبانهبم

و كفاءات لها قدرة عىل التسـيري و التدبري، مما يساعد عىل الرفع من 
  ..املردودية و حتقيق األهداف املتوخاة

و من العنارص البارزة اليت جعلت من وزارة التمنية sج¿عية واألرسة 
فاع� و حارضة بقوة يف احلياة الوطنية، ما قامت وتقوم  و التضامن ، وزارة

به ، السـيدة الوزيرة ، من معل كبري لصاحل النساء ومن أجل املساواة بني 
  .. اجلنسني

حنن نقدر قمية هذا العمل، يف إطار املرشوع اإلصال�  ا�ي نتوخاه 
8 قائد ولك القوى ا8ميقراطية و احلداثية ببالد�، ويقوده و يعمل من أج

البالد جال� امل� محمد السادس، و اللك يدرك ماكنة حترير املرأة و 
مسامهة الوزارة  قوية يف هذا . مساواهتا مع الرجل يف مرشوع احلداثة 

ا@ال، ويكفي أن نسـتحرض sجناز الكبري ا�ي حتقق، بفضل معلها، 
ملشاركة  وجرأهتا و إحلاþا، ويتعلق األمر wلتحسن الكبري و امللموس
،  %12النساء يف الهيئات املنتخبة احمللية، و اليت وصلت إىل أزيد من 

بعد أن اكنت نسـبة خمج� يف بâ حيمل شعار احلداثة، و كذè الزتايد 
  ...امللحوظ ملشاركة النساء يف احلياة العامة

إن ما ينجز من معل دؤوب لتحسني متثيلية النساء يف الهيئات  
وهو معل نتابعه wه¿م ودمع، و ما تقوم به السـيدة املنتخبة و طنيا، 
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الوزيرة، من إسهام فعال يف بناء ا@متع احلدايث، جعلها حتظى بتنويه ودمع 
لك امجلعيات النسائية ا8ميقراطية و احلداثية،و مساندة لك ا8ميقراطيني 

وهذا أمر طبيعي wلنسـبة ملناض� .. الفعليني، ولك قوى احلداثة ببالد�
سـياسـية تقدمية و دميقراطية، مل تغري قناعاهتا بتغري موقعها، بل اسـتعملت 
هذا املوقع لâفاع ، بشلك أكرث مردودية، عن هذه القناعات، و العمل عىل 

  ..حتقيقها عىل أرض الواقع
وهناك �د آخر ، يف إطار املسامهة يف بناء جممتع احلداثة و 

wاله¿م املزتايد بقضاÂ ذوي ا8ميقراطية و املساواة، و هو املتعلق 
 Âحتياجات اخلاصة، هذه الفئة اليت ضلت �مشة لعقود، أصبحت قضاs
اليوم يف الوا�ة كقضية إنسانية و حقوقية ، من خالل ما ملسـناه من 
اه¿م، جتىل يف ختصيص نسـبة من املناصب املالية يف الوظيفة العمومية 

رة ، و توسـيع الرقعة اجلغرافية لهذه الفئة،و ا�ي حتقق رمبا ألول م
و حنن نعترب أن sه¿م . ملؤسسات و فضاءات ذوي sحتياجات اخلاصة

حبقوق هذه الفئة هو من مظاهر احلداثة و ا8ميقراطية وجممتع التمنية و 
كام يتجىل sه¿م كذè يف بلورة قانون ذوي sحتياجات . التضامن

كرث إلخراجه إىل حزي الوجود يف اخلاصة، ونطلب من الوزارة الضغط أ
  ...أقرب اآلجال

يصعب علينا رسد لك املنجزات احملققة أو املوجودة يف طور التحقيق، 
ومجمل اه¿مات و معل وزارة التمنية sج¿عية األرسة و التضامن، اليت 
تشمل أغلب فئات الشعب املغريب، و نلمس انشغاال حقيقيا بقضاÂها، 

، أو الطفو�، أو املسـنني ، أو ذوي sحتياجات سواء قضاÂ النساء
اخلاصة، أو املترضرين من وضعية الفقر والهشاشة، وللك هذه الفئات 

والبد أن نكرر أن ما خصص لهذا . برامج و اسرتاتيجيات و معل ميداين
القطاع الهام و احليوي يف املزيانية العامة لâو� جد ضئيل، wملقارنة مع 

ربامج، و ارتباط أغلب فئات الشعب املغريب هبذه شساعة و تعدد ال
و wلطبع فهذه ليست مسؤولية الوزارة، يه تتحمك يف توزيع . الوزارة

املزيانية، و حنن نتفهم ذè ، و أملنا أن يمت تقدير أمهية املشاريع و الربامج 
اليت تطمح الوزارة إىل إجنازها مسـتقبال، ويمت الرفع من اbصصات املالية 

ا القطاع، للمسامهة، بشلك أكرب و أفضل و أقوى، يف التمنية لهذ
�âج¿عي ، كأساس لتقدم جممتعنا و بs ج¿عية و ضامن ال¿سكs .  

  .وشكرا
مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 

        ::::اختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احمللية
يرشفين أن أقدم wمس فريق التحالف sشرتايك هذه املسامهة لإلدالء 

ولعرض  2011برأينا يف املزيانية الفرعية لوزارة ا8اخلية برمس السـنة املالية 
و�ة نظر فريقنا يف سـياسة هذا القطاع احلكويم الهام، متوخني التقيمي 

من القوة وماكمن السلمي لعم8 املبين عىل املوضوعية، من خالل توضيح ماك
  . اخللل

إهنا ليست مناسـبة ملناقشة األرقام بقدر ما يه فرصة ساحنة لطرح 
  .املشالك وتدارسها وإبداء الرأي فهيا، وفرصة ملامرسة ا8ور الرقايب للربملان

فا@هودات اليت تقوم هبا وزارة ا8اخلية لبناء ا8ميقراطية وتعزيز دو� 
  .ن إلغاؤها مبجرد توجيه مالحظاتاحلق والقانون، قامئة وال ميك

وسـنحاول من خالل مناقشتنا هذه، التطرق لبعض النقط اليت نراها 
  .�مة يف فريق التحالف sشرتايك

        ::::قضية وحدتنا الرتابيةقضية وحدتنا الرتابيةقضية وحدتنا الرتابيةقضية وحدتنا الرتابية
إن قضية وحدتنا الرتابية تظل عىل رأس األولوÂت الوطنية، وتعترب من 

  .الثوابت األساسـية اليت حتظى بإجامع وطين
فريق التحالف sشرتايك، نعرب عن تقدير� العميق للقوات  وحنن يف

املسلحة امللكية وا8رك املليك واألمن الوطين والقوات املساعدة، عىل 
تفانهيم وجشاعهتم وروح التضحية اليت أwنوا عهنا يف ا8فاع عن وحدتنا 

ألبرار الرتابية، داعني العيل القدير أن يتغمد برمحته الواسعة أرواح شهدائنا ا
ا�ين وهبوا حياهتم فداء للوطن، خاصة خالل األحداث املأساوية اليت 

  .عرفهتا مدينة العيون مؤخرا
 �فقضية الصحراء املغربية، تظل قضية وطنية مركزية جيب مواص
إدرا�ا يف مقدمة أولوÂت البالد والشعب، وتعبئة لك القوى احلية 

يف هذا الظرف ا8قيق واحلامس واإلماكنيات الالزمة من أجل نرصهتا خاصة 
اليت تتكثف فيه مناورات خصوم وحدتنا الرتابية، بعد أن تقدم املغرب 
wقرتاح تسوية سلمية، عقالنية، وهنائية لهذه القضية، عرب مقرتح احلمك ا�ايت 
املوسع يف إطار السـيادة املغربية، وا�ي لقي ترحيبا من طرف كربÂت 

رة جدية وذات مصداقية متكن من الوصول إىل ا8ول wعتبار املقرتح مباد
حل ال غالب فيه وال مغلوب، حل يضع حدا للزناع املفتعل وجينب املنطقة 
املغاربية خماطر sضطراwت وزعزعة sسـتقرار وضامن األمن للجميع، 
ووضع حد ملعا�ة مواطنني حمتجزين من قبل البولساريو يف خممي تندوف 

عن اسـمترار هذا الزناع من انعاكسات خطرية  وتفادي ما ميكن ان ينجم
عىل مجموع املنطقة اليت أصبحت تتأثر يف الساحل الصحراوي هبجومات 
تشـهنا حراكت متطرفة، كام أصبحت �ددة يف اسـتقرارها بتحرك عصاwت 

  .تتجر يف األسلحة واbدرات والهجرة الرسية
ملغرب، واليت تعرب فعوض sخنراط يف دينامية املبادرة اليت تقدم هبا ا

عن إرادة للسري حنو حل سـيايس قابل للتطبيق، فإن خصوم وحدتنا 
الرتابية يرصون عىل المتسك مبواقف متجاوزة وغري واقعية، وحياولون 
اسـتغالل حاالت مزعومة حلقوق اإلنسان يف األقالمي اجلنوبية الغربية 

لتوصل إىل حل للمغرب من اجل عرق� املفاوضات واحليلو� دون إماكنية ا
سـيايس عىل أساس مبادرة احلمك ا�ايت ا�ي يظل احلل األمثل لهذا الزناع 

  .املفتعل
إننا يف فريق التحالف sشرتايك، نستنكر بشدة ترصفات بعض 
sنفصاليني، وندعو مجيع الفعاليات الوطنية، خاصة ا8بلوماسـية الربملانية، 
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وامجلعوية والشعبية كذè، داخل إىل جانب ا8بلوماسـية الرمسية، واحلزبية 
املغرب وخارجه لâفاع عن وحدة املغرب الرتابية وسـيادته عىل أقالميه 

  .اجلنوبية املسرتجعة
فالبد يف هذا اإلطار من اع¿د مقاربة اندماجية، بدمع األحزاب 
وهيئات ا@متع املدين لالضطالع مبهمة أساسـية ُمعمتدة عىل املواطنة واحلس 

وا8فاع عن الوحدة الرتابية يف القواعد ا8نيا للمجمتع، انطالقا من الوطين 
املدرسة واألندية ولك مرافق احلياة امجلاعية، إضافة إىل تعبئة لك الهيئات 
احمللية والوطنية لتندمج يف فضاء أوسع يف ا@متع ا8ويل إلعطاء إشعاع 

املرشوع الوطين للقضية الوطنية، وفلسفة وأسس احلمك ا�ايت مبوازاة مع 
لبناء ا8ميقراطية احمللية عىل أسس احلاكمة الرتابية واإلدارية والسـياسـية، 
تعمتد إطار اجلهوية املوسعة وإعطاء الالمركزية مدلولها اجلديد يف عالقة 

  .ا8و� wمجلاعات احمللية
وحنن يف فريق التحالف sشرتايك جندد تعبئتنا الاكم� مع مجيع القوى 

، وراء جال� امل� ا�ي ما ف� يؤكد يف لك مناسـبة عىل السـياسـية
الرصامة واحلزم يف التعامل مع خيانة الوطن ووضع مجيع مكو�ت ا@متع 
السـياسـية والنقابية وامجلعوية واإلعالمية أمام مسؤولياهتا الاكم� يف حتقيق 

  .ذè من خالل تأطري حقيقي ومسؤول للمواطنني
        ::::اجلهوية املوسعةاجلهوية املوسعةاجلهوية املوسعةاجلهوية املوسعة

هوية الفاع� يه نتاج مقاربة الالمركزية والالمتركز وإطار لتغذيهتا، إن اجل 
طاملا أن سـياسة القرب يكون منبعها ومؤداها sقرتاب من املواطن ومن 
مهومه وحاجياته، حىت تُتخذ القرارات التدبريية يف نطاق وحدة ا8و� 

  .توسـيادهتا الوطنية يف ضوء معرفة دقيقة وواقعية للقضاÂ وامللفا
فاإلصالحات اليت عرفها نظامنا الالمركزي سواء من خالل امليثاق 
امجلاعي، او التعديالت اليت عززت وقوت من تفعي8، أعطت الفرصة 
لتصور نظامنا امجلاعي احمليل مبا يتطلب ذè من تعزيز لقدرات ومقومات 

Âالبنيات احمللية والرتابية من خالل ا@هودات اليت تبذلها ا8و� ماد Âوإدار 
  .وتكوينيا عرب اإلدارة العامة للجامعات احمللية

إن من شان هذه املسـتجدات تعزيز اإلرادة السـياسـية وتقوية الوحدة 
الرتابية وإعطاء املرشوع التمنوي احلدايث أفقا واعدا قوÂ، ويبقى حتفزي لك 
املواطنني لالخنراط يف هذا املرشوع اخلالق المنوذz ا�ي عزم املغرب 

ىل رفع رها�ته بلك قوة، وذè من خالل املزيد من اإلصالحات يف نظام ع
العالقات بني اإلدارة الرتابية والهيئات املنتخبة اليت لها صالحية التدبري 
احمليل، وإصالحات متكن السلطة الرتابية من sندماج أكرث يف فلسفة 

نتخبني والساكنة، املفهوم اجلديد للسلطة وبناء عالقات جديدة بيهنا وبني امل 
تُنتج روابط الثقة والتاكمل وsخنراط يف املرشوع الوطين التمنوي بعيدا 

  .عن لك املعوقات واملؤثرات السلبية
وإننا إذ نسجل انطالق هذا املرشوع ، wخنراطنا فيه منذ مدة 
ومشاركتنا يف مراحل إعداده حبضور لك اللقاءات التشاورية والتكوينية، 

نثق wن مرشوع البناء الالمركزي واجلهوي انطلق يف الطريق جيعلنا اليوم 
الصحيح، وهذا ما جيعلنا حنس برضورة الربط بني طموحات اإلصالحات 
الكربى يف جمال احلاكمة واخنراط احلكومة والهيئات املنتخبة يف هذه 
اإلصالحات وإنتاج خنب �وية كفأة، ورضورة دمع هذه اإلصالحات 

 يقوي هذا النظام وجيع8 أكرث فعالية وأكرث بإصالح دسـتوري مالمئ
  .مسؤولية

إن اجلهوية املتقدمة كأسلوب جديد، يتعني أن يسـتفيد منه لك �ات 
اململكة، وتشلك مسأ� اجلهوية مدخال أساسـيا لتدبري إداري وجمايل 
عقالين ومنفتح عىل املسـتقبل وقادر عىل جتاوز النظام اإلداري التقليدي 

ل احلقيقي للسـياسة الالمركزية والالتركزي، وتعديل مالءمة من خالل التفعي
املنظومة القانونية املؤطرة لتدبري الشأن اجلهوي واحمليل، وذè يقتيض خلق 
مناخ سـيايس جديد وإعطاء نفس جديد لâميقراطية التشاركية من خالل 
إفراز دميقراطي لكفاءات حقيقة تتحمل مسؤولية تدبري الشأن اجلهوي، كام 

ن نظام اجلهوية جيب أن يتأسس عىل تقطيع إداري جديد يؤسس جلهات أ
تتوفر عىل مقومات اقتصادية ذاتية، وعىل عنارص sنسجام والتاكمل 

  .والتوازن
        ::::sنتخاwتsنتخاwتsنتخاwتsنتخاwت

 2009لقد أظهر املناخ العام ا�ي مر فيه املسلسل sنتخايب لسـنة 
بخس من دور وما قب8، مسأ� تدبري تشكيل احلكومة احلالية بشلك ي 

  . وماكنة األحزاب السـياسـية
إن بالد� تعيش حياة سـياسـية غري سلمية، حيث مل تكن sنتخاwت 
معركة سـياسـية يسودها التنافس الرشيف واملتاكÁ وتتنافس فهيا األفاكر 
والربامج من اجل تعويد ا@متع عىل املامرسة ا8ميقراطية السلمية وإفراز 

لشأن العام حمليا ووطنيا، يف ظل وجود معارضة أغلبيات منسجمة لتدبري ا
قوية وبناءة ، بل أصبحت عىل وجه العموم ، سوقا لرشاء األصوات 
وبورصة للمضاربة من اجل النفوذ املصلحي، مما رخس للمواطنني واملالحظني 
ارتساما مسته األساسـية عودة الفساد واملفسدين بقوة وهمينهتم عىل املسار 

 هذا املسلسل، إىل جانب طغيان ظاهرة اسـتعامل املال، كام متزي.sنتخايب
بل واسـتفحال ظاهرة الرتحال ضدا عىل روح مقتضيات قانون األحزاب، 

  .بربوز حتالفات غري طبيعية وال منسجمة وإفراز مشهد حزيب مشوه
إن املشاركة الضعيفة يف العمليات sنتخابية، والعزوف املقلق لفئات 

شأن السـيايس، وبشلك عام ضعف sلزتام اج¿عية واسعة عن ال 
السـيايس 8ى املواطنات واملواطنني وعدم جتذر الثقافة ا8ميقراطية يف 
ا@متع، لكها مؤرشات دا� عىل وجود أزمة يف العمل السـيايس، جتلت يف 
عودة قوية للسلواكت املسـهترتة wملصلحة العامة، بعدما اكنت هذه األمراض 

راجعا نسبيا بفعل انطالق معلية التناوب التوافقي ا@متعية قد عرفت ت
  .والرشوع يف ختليق احلياة العامة
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ومما يعمق خطورة هذا املنحى، ضعف الثقافة ا8ميقراطية وsلزتام 
 �السـيايس ا�ي جيد جذوره يف املسـتوى العام @متعنا، ا�ي عاىن طي

، مما أدى إىل أزمة عقود من الهتميش السـيايس واإلقصاء sج¿عي والثقايف
ثقة بني املواطنني واملؤسسات املنتخبة فضال عن اسـمترار انتشار اجلهل 

  .واألمية
إننا مطالبون اليوم wلوقوف بقوة يف وجه هذا املنحى اخلطري ليسرتجع 

  .العمل السـيايس مصداقيته
إن صيانة مكتسـبات شعبنا وحماربة همينة مفسدي sنتخاwت 

قة حلا� البالد ومراجعة حقيقة ألوضاع الفاعلني تسـتوجبان قراءة معي
  . السـياسـيني

وألجل ختليق حقيقي للعمل السـيايس فإننا ننادي بتوافق جديد وإىل 
جيل جديد من اإلصالحات يف إطار التعاقد السـيايس اجلديد، بدالالته 
 �السوسـيولوجية وأبعاده احلضارية ، وهو السـياق ا�ي يؤسس ملرح
Lرخيية أرىق وأكرث تطورا عىل درب بناء ا@متع ا8ميقراطي احلدايث، ينخرط 
فيه لك الفاعلني السـياسـيني يف احلياة السـياسـية قصد تدعمي sسـتقرار 
وتوطيد دعامئ دميقراطية �جضة تقوم عىل دو� احلق واملؤسسات، تكرس 

  . حقوق اإلنسان وتصوهنا وتوفر ظروف العيش الكرمي للك املغاربة
برز�مة "والمناص كذè من أن نطالب مبراجعة ما يسمى 

ة النظر يف طريقة وأمناط سري هذه sنتخاwت، وأن وإعاد" sنتخاwت
حندو حدو جتارب بعض ا8ول، حيث جتري لك أنواع sنتخاwت خالل 

  .سـنة واحدة بل وأحيا� يف يوم واحد
ويقتيض اإلصالح السـيايس كذè إرساء قواعد نظام متثييل أكرث 

� للتعددية مصداقية وجناعة، ومراجعة األنظمة sنتخابية لتكون أكرث ضام
ولمتثيلية حقيقة للقوى الفاع� ولولوج الكفاءات الفعلية للبالد للمؤسسات 
المتثيلية حمليا ووطنيا، وأكرث قدرة عىل ختليق العمليات sنتخابية وتطهريها 

  .من لك الشوائب اليت تشوهبا
) جملس النواب وجملس املستشارين(وجلعل ا@الس املنتخبة الوطنية 

ومتانة، نقرتح اختيار منط اقرتاع يسمح wملزج بني النخب احمللية أكرث جناعة 
والوطنية، ومينح مصداقية اكرب للمؤسسات املنتخبة الوطنية واملركزية، 
وهذا يسـتلزم مراجعة دسـتورية، كام يفرض تفعيل سـياسة المركزية جريئة 

  .وحاكمة رفيعة
        ::::احلرÂت العامةاحلرÂت العامةاحلرÂت العامةاحلرÂت العامة

اعية أحد الراكئز األساسـية للمجمتع تعترب احلرÂت العامة الفردية وامجل
ا8ميقراطي ا�ي ينشد التمنية واحلداثة، wعتبار أن احلرية واإلبداع واخللق 
هو منبع التطور املسـتدام واخلالق، جبانب ما تنتجه من ضوابط املسؤولية 

  .وsلزتام بقضاÂ الوطن وا@متع
وندواته ومن هذا املنطلق ما ف� صاحب اجلال� من خالل خطبه 

حيث عىل حامية احلرÂت وا8فاع عهنا يف ظل القانون احرتاما ملبادئ 

ا8سـتور وتشجيعا للمبادرة ونرش ثقافة احلوار، وهذا ما دعا احلكومة منذ 
سـنوات لتبادر إىل اخلوض يف إصالحات لك القوانني األساسـية للحرÂت، 

انني اليت تنظم من قانون الصحافة واألحزاب والقوانني sنتخابية والقو 
تأسيس امجلعيات وتنظمي التظاهر والتجمهر ولك أنواع التعابري املرتبطة 
wحلرية، مما أدى إىل خلق دينامية وتفاعالت تذيك هذا اجلانب خصوصا 
بعد توصيات هيأة اإلنصاف واملصاحلة، فأصبح املغرب يلفت اإلنتباه يف 

ي من خالل الصحافة هذا ا@ال ا�ي يعرف اتساع حرية التعبري والرأ
املسموعة واملرئية واملكتوبة ومن خالل اتساع النسـيج امجلعوي، ومن خالل 
تزايد تعابري احلوار وsحتجاج دون أن يكون ذè سببا يف عرق� مسرية 

  .المنو
وف¨ يتعلق wحلقل اإلعاليم ا�ي عرف تقدما ملموسا خالل العقد 

لصحفي وحترير قطاع اإلعالم األخري، من خالل اتساع حرية التعبري ا
السمعي البرصي من احتاكر ا8و� وهيلكة القطاع وإعطاء دفعة قوية 

  .لتأهيل املقاوالت الصحفية وخاصة عرب ا8مع الهام ا�ي تقدمه ا8و�
لكن هذا التقدم رافقته سلواكت ماسة بأخالقيات املهنة واألخالقيات 

صحفي وبني هذا األخري وا@متع ، بصفة عامة، وتوترات بني ا8و� واجلسم ال
مما يطرح بإحلاح رضورة تأطري املامرسة اإلعالمية وsتصالية عىل املسـتوى 
القانوين وا�ايت، وهو ما يعين أن املامرسة اإلعالمية املهنية تتأسس عىل 
مبدأ احلرية يف إطار التحيل wملسؤولية وsلزتام wألخالقيات واحرتام 

لألشخاص، مما يقتيض وضع مسأ� إصالح هذا القطاع احلياة اخلصوصية 
احليوي يف إطار رؤية مشولية تدمج البعدين الوطين واجلهوي وجماالت 
تكنولوجيا املعلومات والصحافة اإللكرتونية، وتؤسس نظام إعاليم دميقراطي 

  .شفاف ومسؤول، يضمن احلق يف الوصول إىل املعلومات
 يف القيام بدوره البيداغوz كام يالحظ  قصور اإلعالم العمويم

والتفسريي، وحمدودية تأثري اإلعالم احلزيب، ويه عوامل و8ت فراغا جعل 
صنفا من الصحافة يتقمصون دور املعارضة والفاعلني السـياسـيني، وهذا 
اخللط يف األوراق واألدوار لن يفيض إىل نتيجة إجيابية، �ا wت من امللح 

يضطلع لك طرف مبهامه اكم� غري منقوصة يف  إرجاع األمور إىل نصاهبا بأن
ظل تواجد مرغوب ومطلوب إلعالم حر ومسؤول وإعالم ينتقد، لكنه 

  .حيرتم األخالقيات بتفاعل مع مؤسسات ا8و� وا@متع
كام أننا نرى أنه من الرضوري إدماج وتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف 

  .رية حلقوق اإلنسانواملصاحلة خاصة املتعلقة بتعزيز امحلاية ا8سـتو 
        ::::العامل القرويالعامل القرويالعامل القرويالعامل القروي

نمثن جمهودات احلكومة للعناية wلعامل القروي، خاصة ف¨ يتعلق بفك 
العز� وترسيع وترية إجناز الرب�مج الوطين للطرق القروية وا8مع املبارش 

  .للفئات املعوزة، لكن يبقى األمر حمدودا مقارنة مع الطموحات املنتظرة
فقد آن األوان أن ننتقل من ازدواجية مغرب األرÂف واملغرب 
احلرضي إىل مغرب منسجم ومتاكمل، تأخذ فيه البادية ماكهنا الطبيعي 
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والرايق، وجعل الوسط القروي وسطا مندجما يف حميطه اإلقلميي واجلهوي 
wحلرص عىل ترسيع وترية منوه، وهو ما يتطلب ترسيع وإجناز التجهزيات 

ت األساسـية من مساè وطرق، ماء وكهرwء، وجتهزيها wملرافق واخلدما
العمومية األساسـية من مدارس ومراكز حصية، الربيد املواصالت وحماربة 

  .الفقر وتنشـيط العامل املدرة لâخل
كام يتطلب األمر كذè جتهزيها مباء السقي الاكيف، زÂدة عىل 

  .خمططات تطهري السائل ومجع النفاÂت الصلبة
إن بقاء wديتنا معزو� ومنغلقة عىل مشالكها لن يؤدي إال إىل املزيد من 
ترامك وتعقيد املشالك اbتلفة، اكلهجرة وانتشار الفقر، �è أصبح إصالح 
البادية مطلبا رضورÂ ووضعه مضن أولوية األولوÂت لترسيع وترية تطويره، 

ع اإلحسان، بل البد ال تكفي فيه معليات املساعدة وحماربة الفقر من موق
من إدما�ا يف البنية اإلنتاجية الوطنية بلك مقوماهتا وwخلصوص يف جمال 
التمنية الفالحية والبيئة والتمنية املسـتدامة، وهو ما يتطلب إعطاء sقتصاد 
sج¿عي مفهوما آخر يعمتد عىل اإلنتاج والتأهيل، إلدماج املواطن ا�ي 

sقتصادية، sج¿عية والثقافية، وممتتعا يعيش يف البادية بلك حقوقه 
باكمل احلرية والقدرة عىل املشاركة، مستشعرا بأمهية وظائفه وsفتخار 

  .wن¿ئه إىل العامل القروي
المناص من وضع سـياسة كربى لتمنية العامل القروي، تصاحب تمنية 

ملاء الصاحل القطاع الفال� من خالل مقاربة مندجمة تروم تعممي الولوج إىل ا
  .للرشب والكهرwء والرتبية والتعلمي والصحة وsرتقاء wملرأة القروية

هذه بعض األفاكر واملالحظات اليت ارتأينا يف فريق التحالف 
sشرتايك املسامهة هبا يف مثل هذه املناسـبة، آملني أن تعزز املكتسـبات 

ذا الوطن وأن تبذل جمهودات من أجل حتقيق املزيد ملا فيه مصلحة ه
  .العزيز

  .والسالم

        الفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطيةالفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطيةالفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطيةالفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطيةمداخالت مداخالت مداخالت مداخالت 

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطيناختصاص جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق احملت� وا8فاع الوطين

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتناول اللكمة wمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطية 
مبناسـبة مناقشة املزيانية الفرعية لوزارة اخلارجية ألعرض أمام حرضاتمك 

  .و�ة نظر فريقنا ف¨ اعترب�ه أسايس يف املرح� الراهنة
  السـيد الرئيس،

 خالل الشهر املايض أحداث ختريب وعنف مبدينة لقد عاشت بالد�
العيون ذهب حضيته مواطنون أبرÂء، وقد عرب فريقنا يف حينه عن تنديده 

الشديد ملا حدث من أعامل شغب واعتداء عىل األمالك اخلاصة والعامة، 
واإلرضار مبؤسسات ا8و� ومصاحل املواطنني، وقتل وجرح معد يف حق 

  .لقوات املساعدة، من طرف عصاwت إجراميةرجال األمن وا8رك وا
لقد دخل خصوم وحدتنا الرتابية عىل خط استrر نذل وجبان لت� 
األحداث اليت اكنت يف األصل عبارة عن احتجاج سلمي عادي عىل 
مطالب اج¿عية، ليحولها دىم sنفصال إىل جمزرة ذهب حضيهتا رجال من 

ين يشـتغلون وفق أجندة معادية ملصاحل هؤالء املرتزقة ا�. القوات العمومية
بوجوده يف أرضه،     املغرب يغيظهم أشد ما يكون الغيظ املغرب القوي

واختياره ا8ميقراطي وتعزيز بناء دو� املؤسسات وإرساء قواعد حرية الرأي 
إن احلامكني wجلزائر ال يريدون للمغرب أن . والتعبري واحلق يف sختالف

نطقة وحوض البحر األبيض املتوسط والرشق يظل عنرص اسـتقرار wمل 
  .األوسط

وها حنن نقول مبلء أفواهنا وأفئدتنا إننا مسـمترون يف بناء دميقراطيتنا 
واقتصاد� مسلحني wليقظة واإلميان بعدا� قضيتنا، جمندين لâود عن 

وندعو احلكومة . حدود� وعن مصاحلنا املرشوعة بلك الوسائل املمكنة
لفضح املآيس اليت يعيش فهيا إخواننا يف خم¨ت العار  ملواص� �ودها

  .بتندوف ورفع احلصار املرضوب علهيم منذ سـنوات
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير،

إن املغرب ا�ي حضى أبناؤه وبناته wلغايل والنفيس يف سبيل وضع 
أقالمينا اجلنوبية يف دينامية التمنية غري مسـتعد أن هيدي تضحياته ملن 

سها وميحقها، إننا غري مسـتعدين أن هندي دم الشهداء وعرق األجيال يطم 
وتضحيات املاليني، وعىل ا8و� أن تتحمل مسؤوليهتا يف مراقبة 
sختالالت اليت تشكو مهنا األقالمي اجلنوبية، والقطع مع ثقافة الريع اليت 

ة تتسبب من مضن ما تتسبب فيه شـيوع قمي الفردانية والزبونية والوصولي
وsتاكلية وشـىت األمراض sج¿عية �هيك عن بروز مطالب ابزتازية 

�è وجب عىل ا8و� أن تفرض هيبهتا . الهدف املبطن مهنا يل ا�راع
وسـيادة األمن والقانون يف إطار القوانني والرشعية يف صيغة واحدة من 

  .طنجة إىل الكويرة
عىل ا8و� تقع مسؤولية sعتناء باكفة رشاحئ ا@متع ومن مضهنم أبناء 
أقالمينا اجلنوبية عرب تمنية مسـتدامة تضمن العيش الكرمي مجليع املواطنات 

  . واملواطنني
إننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطية نعترب أن حتصني 

جل وحدته مكتسـبات بالد� وصون تضحيات الشعب املغريب من أ
الرتابية، يقتيض wلرضورة تقوية جهبته ا8اخلية، حيث من شأن ذè تعزيز 

وأنمت تعلمون أن تقوية اجلهبة ا8اخلية لن . متوقع املغرب يف الساحة ا8ولية
  .يتجسد دون الزتام إرادي وحازم بقمي ا8ميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان
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وحدتنا الرتابية من خالل  إن ما وقع يفرض علينا مقاربة واحضة مللف
وعىل . رؤية واحضة وحتديد املسؤوليات والتجرد من احلساwت الضيقة

ا8و� املغربية sسـمترار بأقىص ما ميكن من إبداع يف بناء املغرب املوحد 
  .واملتضامن املعزت بعمقه التارخيي واحلضاري، واحلريص عىل وحدته الرتابية

  السـيد الوزير،
اسة إىل دمع موقع بالد� مع بâان اجلوار واستrر إننا يف حاجة م
املمنوح للمغرب يف اجتاه تقوية العالقة " الوضع املتقدم"وتفعيل مقتضيات 

غري أن هذا التوجه ال ينبغي . مع البâان األوربية سـياسـيا واقتصادÂ وثقافيا
À أن حيجب عنا حقيقة ساطعة مؤداها أن املغرب ا�ي يطل عىل احمليط 

ألطليس ينبغي s Àنفتاح عىل فضاءات جديدة للتعاون، وتنويع رشااكته ا
خارج بâان اجلوار، إذ ينبغي أن جيعل من توسـيع الرشااكت يف اجتاه دول 
أمرياك الالتينية أولوية دبلوماسـية يف الوقت الراهن، خاصة أن ت� البâان 

اسـية خاصة، مما تربطنا وإÂها عوامل تقارب ثقافية ومصاحل اقتصادية وسـي
ينبغي إيالء أمهية قصوى لتقوية جسور احلوار بني بالد� وت� البâان 
الصديقة من خالل مثقفينا وسـياسـيينا ونقابيينا وفاعلني مجعويني وذè لن 
يتأىت إال مبواص� اجلهد والعمل عىل حتديث مناجه أدائنا ا8بلومايس 

ماسـية ومن بيهنا وتكريس مصداقيته وتفعيل لك اإلماك�ت ا8بلو 
ا8بلوماسـية الربملانية اليت جيب أن تعمتد عىل املعرفة والكفاءة واخلربة 

  .واخلروج من دائرة األعراف السابقة، وإيالء أمهية لâبلوماسـية النقابية
  السـيد الوزير،

إننا لن منل من التأكيد عىل أن أحسن رد عىل األعداء واخلصوم، هو  
راطي ذو مؤسسات منتخبة بشلك شفاف ونزيه، التقدم يف بناء مغرب دميق

والتقدم يف بناء . مغرب حترتم فيه حقوق اإلنسان، وتشاع فيه حرية التعبري
اقتصاد وطين قوي منافس، وبناء وطن بدون فوارق اج¿عية صارخة بني 
فقرائه وأغنيائه، وبدون فوارق جمالية بني �اته ومناطقه، مغرب يوفر 

  . وي مجليع أبنائهفرص النجاح بشلك متسا
إن الشعب املغريب بلك مكو�ته يتطلع إىل التقدم يف بناء مغرب 
األوراش الكربى ا�ي جيعل من أولوÂته تمنية اقتصادية قوية تنتج الرثوة 

ذè هو التحدي األسايس، ونمتىن . وتقوم بتوزيعها بشلك عادل ومنصف
  .أن نكون يف املوعد
  .والسالم عليمك

يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق مداخ� الفريق مداخ� الفريق مداخ� الفريق 
        ::::اختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احملليةاختصاص جلنة ا8اخلية واجلهات وامجلاعات احمللية

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

وا8ميقراطية مبناسـبة يرشفين أن أتناول اللكمة wمس الفريق الفيدرايل للوحدة 
مناقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا8اخلية ألعرض أمام حرضاتمك و�ة نظر 

  .فريقنا ف¨ اعترب�ه أسايس يف املرح� الراهنة

  السـيد الرئيس،
لقد عاشت بالد� خالل الشهر املايض أحداث ختريب وعنف مبدينة 

يف حينه عن تنديده  العيون ذهب حضيته مواطنون أبرÂء، وقد عرب فريقنا
الشديد ملا حدث من أعامل شغب واعتداء عىل األمالك اخلاصة والعامة، 
واإلرضار مبؤسسات ا8و� ومصاحل املواطنني، وقتل وجرح معد يف حق 

  .رجال األمن وا8رك والقوات املساعدة، من طرف عصاwت إجرامية

لواجب نسأل هللا وحنن إذ نسـتحرض هبذا املناسـبة األرواح الزكية لشهداء ا
أن يتغمدمه برمحته الواسعة ويلهم ذوهيم الصرب والسلوان، ندعو احلكومة 

  .ملوا�ته wحلزم الالزم واسـتحضار هيبة ا8و� وسـيادة الوطن
  : النقاش الوطين لتطوير املسار ا8ميقراطي املؤسسايتالنقاش الوطين لتطوير املسار ا8ميقراطي املؤسسايتالنقاش الوطين لتطوير املسار ا8ميقراطي املؤسسايتالنقاش الوطين لتطوير املسار ا8ميقراطي املؤسسايت

مات ونظرا لâور ا�ي تلعبه امجلاعات احمللية يف التمنية احمللية واخلد
sج¿عية اليت تقد�ا للمواطنني ال بد للجامعات أن تهنج سـياسة 
sشرتاك والتشارك مجليع املواطنني يف تدبري الشأن احمليل، وحتصني 
وتطوير آليات املراقبة والتفتيش لألوراش اليت تقوم هبا امجلاعات احمللية 

 والفضاء أيضا تبسـيط املساطر اإلدارية ومعاجلة إشاكلية امل� العمويم
العمويم يف املدن الكربى وفق منظور يراعي معايري ذات الرشوط البيئية 

  والسالمة

، )إشاكل قانوين لتنظمي هذا املرفق(حيث يالحظ انعدام امليثاق ا8اخيل 
�è البد من خلق مساحات جديدة تراعي اخللل املوجود يف املدن 

  .اربة اجلديدةوحماو� إرشاك امجلاعات واملقاوالت يف هذه املق

  حماربة السكن العشوايئ

إن حماربة السكن العشوايئ تقتيض منح السلطة احمللية أدوات القانونية 
الفعا� والناجعة حملاربة هذه الظاهرة اليت لها تأثريات اج¿عية خطرية، ألن 
اختاذ إجراءات الرادعة تتطلب املدامهة والرسعة يف التدخل واملقتضيات 

لية حتد من فعالية تدخل رجال السلطة اليشء ا�ي يتطلب القانونية احلا
منح حق التدخل مجليع مسـتوÂت رجال التدخل لهدم لك بناء خيالف 
ضوابط التعمري دون تنفيذ هذا التدخل بإجراءات مقيدة تتعارض وما 

  .يتطلب األمر من رسعة التدخل
  :إحداث جلان لتتبع املشاريعإحداث جلان لتتبع املشاريعإحداث جلان لتتبع املشاريعإحداث جلان لتتبع املشاريع

هتا بعض املدن املغربية عىل إثر إن األحداث املأساوية اليت عرف
الفيضا�ت األخرية واليت وإن اكنت نتيجة ظواهر طبيعية وتدخل يف جمال 
القوة القاهرة، فإن جزًء مهنا يعود إىل ضعف البنية التحتية وعدم إجراءات 
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احليطة واحلذر قبل مومس األمطار مما نقرتح إحداث جلنة إقلميية عىل صعيد 
  .املشاريع الكربى قبل أداء مبلغ الصفقة الهنايئلك عام� تقوم بتسمل 

وإحداث خمطط طوارئ تراعى فيه اختاذ اإلجراءات القبلية قبل 
  . الكوارث لتفقد التجهزيات العمومية قبل حلول مومس األمطار

  :المركزية التسـيري احمليلالمركزية التسـيري احمليلالمركزية التسـيري احمليلالمركزية التسـيري احمليل
الشك أن وزارة ا8اخلية رائدة يف جمحال التسـيري اللمركزي wملقارنة مع 

الوزارات ذè أننا جند ممثل هذه الوزارة يف مجيع مناطق اململكة  مجيع
وا�ي يتوفر عىل سلطة اختاذ القرار غري أننا نرى أن هذا املسلسل لعدم 
الرتكزي والالمركزية ما زال يتطلب ا8مع وتوسـيع جماالته ليشمل جماالت 

ة صالحية أخرى خاصة يف جمال تدبري املوارد البرشية كإعطاء العامل والوال
تدبري األطر العليا wمجلاعات وتدبري موظفي العامالت واألقالمي وتنظمي 

  .امتحا�ت الكفاءات املهنية اليت مازالت ترشف علهيا اإلدارة املركزية
  :ا8ا8ا8ا8معمعمعمع التكنولو التكنولو التكنولو التكنولوzzzz للجامعات للجامعات للجامعات للجامعات

الشك أن العامل يعرف تطورا كبريا يف جمال التواصل مما نرى أنه حان 
مسـتقبيل لتحديث أساليب تسـيري امجلاعات الوقت لوضع خمطط وطين 

احمللية، من خالل اع¿د التكنولوجية احلديثة حىت ال تبقى بعيدة عن 
التطور ا�ي تعرفه بعض اإلدارات العمومية وهذا يتطلب تكوين األطر 
واملنتخبني يف جمال اإلعالميات، وحث لك جامعة حملية إحداث بوابة 

  .املواطنني إلكرتونية خاصة هبا للتواصل مع
تأطري وهيلكة مؤسسات املساعد القضايئ اليت مت إحدا�ا مؤخرا 
مبقتىض القانون املايل اجلديد، لâفاع عن مصاحل امجلاعات وتأطريها وتتبع 

  .القضاÂ أمام احملامك
  :املوارد البرشيةاملوارد البرشيةاملوارد البرشيةاملوارد البرشية

البد من احلديث عن اجلهود اليت متت يف إطار احلوار sج¿عي 
ببعض املاكسب، غري أننا نلح wإلرساع بإخراج القطاعي وا�ي توج 

مؤسسة األعامل sج¿عية عىل غرار wيق القطاعات، اإلرساع بإخراج 
  .نظام الوظيفة الرتابية ليشمل مجيع مكو�ت امجلاعات احمللية

وضع هيلكة إدارية للجامعات تراعى فهيا خصوصية امجلاعات القروية 
  .واملدن الكربى

ملدينيت ا8ار البيضاء والرwط من خالل إحداث وضع هيلكة خاصة 
  .مديرÂت عىل غرار النظام املعمول به يف الوظيفة العمومية

  .حتديد رشوط إسـناد املسؤولية داخل امجلاعة
  .وضع نظام خاص للتعويض عن املسؤولية

ال مركزية الوصاية من خالل إحداث مديرÂت �وية Lبعة للمديرية 
لية تناط هبا الوصاية للتخفيف من العبء عىل املديرية العامة للجامعات احمل 

  .العامة اليت جيب أن تتفرغ للسـياسات العمومية الكربى
  .والسالم عليمك

مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف مداخ� الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف 
        ::::اختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناختصاص جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارين، 

امسحوا يل يف البداية أن أتقدم إليمك بهتانينا مبناسـبة السـنة الهجرية 
اجلديدة، آملني أن يعيدها هللا عىل املغاربة ومه ينعمون بدميقراطية حقيقية 

  .تسامه يف حل اإلشاكالت الكربى لبالد�
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء، 
  ستشارين،السـيدات والسادة امل  

الشك أن مناسـبة مناقشة مرشوع القانون املايل، ومعه خمتلف 
املزيانيات الفرعية فرصة تتاح للربملان للوقوف عىل سـياسة احلكومة، ذات 
الص� wلتمنية sقتصادية وsج¿عية وحقوق اإلنسان، بل الوقوف أيضا 

رصحياهتا من عىل مدى احرتام احلكومة اللزتاماهتا، سواء اليت جاءت يف ت
 �خالل الوزير األول، أو من خالل أجوبة السادة الوزراء مبناسـبة أسـئ

  .املراقبة الربملانية
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارين، 

إن من أمه الزتامات احلكومة، ختليق احلياة العامة، وفتح العديد من 
القضاء وإصالح اإلدارة، وحماربة األوراش، سواء ما تعلق مهنا بإصالح 

الرشوة، واإلهناء مع اقتصاد الريع واقتصاد sمتيازات، يف ظل اسـمترار 
الفوارق الطبقية والهشاشة الناجتة عن الفقر وعن غياب نظرة مشولية 
وإسرتاتيجية واحضة للحكومة يف العديد من ا@االت، وسـنحاول من خالل 

 بعض sختالالت وإعطاء بعض هذه املداخ� املوجزة الوقوف عىل
  .sقرتاحات عىل احلكومة تلتقط إشاراهتا أو البعض مهنا

        قطاع العدلقطاع العدلقطاع العدلقطاع العدل
حسـنا فعل السـيد الوزير عندما مل يركز يف عرضه عىل األرقام، بل 
حاول أن يضع السادة أعضاء اللجنة يف صورة أوضاع هذا القطاع، يف ظل 

اجلال� يف العديد من خطاب إصالح القضاء وا�ي أحل عليه صاحب 
املناسـبات، اكن آخرها مناسـبة افتتاح ا8ورة اخلريفية لهذه السـنة، واليت 

  .حتدث فهيا جاللته عىل قضاء الغرب
�è إذا مسحمت سـنؤطر ملداخلتنا مبجموعة من األسـئ� والتساؤالت 

  :اليت تشغل wلنا وwل املواطنني املغاربة، حيث نوردها عىل الشلك التايل
  أين حنن من ورش إصالح القضاء؟ -
مىت ستمت املصادقة عىل املواثيق ا8ولية املتعلقة wحرتام حقوق  -

اإلنسان، اليت تعترب أرىق من لك القوانني الوطنية يف العديد من ا8ول 
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ا8ميقراطية، حيث ال يكفي احلديث عن حقوق اإلنسان إذا مل تكن مؤطرة 
اللحظة عىل مسـتوى احلقوقيني والباحثني بقوانني، علام أن هناك نقاش وطين 

  .يف هذا ا@ال
أي دور للمجلس األعىل للقضاء يف املنظومة القضائية، سواء تعلق  - 

األمر wملسار املهين للقضاة علام أيضا أن هذا املوضوع يسـتأثر wه¿م العديد 
  من املهمتني هبذا امليدان؟

ية يف ارتباط هذه األخرية أي عالقة للنيابة العامة wلضابطة القضائ  - 
  wحرتام القوانني واملساطر املتعلقة wلتحقيقات المتهيدية؟

  ما يه املعايري املعمتدة يف مسطرة العفو؟ - 
ما يه الصعوwت اليت تعرتي كنفية األحاكم القضائية واليت تصور wمس  - 

ة ضد جال� امل�، خاصة ما يتعلق مهنا برشاكت التأمني، أو األحاكم الصادر 
  ا8و�، مما يرض حبقوق املواطنني؟

قضاء اج¿عي قضاء أرسي، علام أن : مىت سـيكون لنا قضاء متخصص - 
  :املغرب دخل يف مسلسل إعادة النظر يف ترسانته القانونية

ما ا�ي مينع أن يكون القايض مسـتقال عن السلطة التنفيذية  - 
من طرف رجل سلطة والترشيعية، إذا علمنا أن يكون حيميه من أي تدخل 

  أÂ اكن موقعه؟
ما هو السبب الرئييس و احلقيقي ا�ي اكن وراء توقيف قايض ا@لس  - 

األعىل، هل ألمر À ارتباط بترسيب أخبار عن أشغال هذا ا@لس، أم أن 
  هناك حيثيات أخرى؟

مىت سيمت تسوية األوضاع املادية وsعتبارية للك مكون الفضاء  - 
لتوجهيات جال� امل� خاصة أوضاع كتاب الضبط، وما القضايئ، تفعيال 

 هيمهم كنظام أسايس؟
 ما عالقة وزارة العدل wملندوبية العامة للسجون؟ - 

إننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا8ميقراطية نعترب أن إصالح القضاء 
مرشوع جممتعي wمتياز �è نقرتح عليمك السـيد الوزير التفكري يف تنظمي 

  .ة وطنية حول هذا املوضوعمناظر 
        املندوبية العامة للسجوناملندوبية العامة للسجوناملندوبية العامة للسجوناملندوبية العامة للسجون

  ما يه أوضاع السجون wملغرب؟ - 
  ما يه أسـباب sكتظاظ؟ - 
أال يرجع هذا األمر إىل اإلفراط يف sعتقال sحتياطي، خارج  - 

  املساطر القانونية من طرف النيابة العامة؟
  هل فعال املؤسسة السجنية مؤسسة إصالحية؟ - 
  ما عدد السجناء ا�ين مت إدما�م يف ا@متع بعد إطالق رساþم؟ - 

نمتىن أن يأيت يوم تبىن فيه املدارس واملستشفيات ومعاهد التكوين بدل 

  .بناء السجون اليت تسـتزنف من مالية ا8و�
    قطاع حتديث القطاعاتقطاع حتديث القطاعاتقطاع حتديث القطاعاتقطاع حتديث القطاعات

  أين حنن من إصالح اإلدارة؟ - 

 wملرتشني؟أية عالقة لإلدارة املغربية  - 
 ما يه األوضاع sج¿عية للموظفني مبختلف القطاعات؟ - 
أيعقل أن يتقاىض بعض موظفي ا8و� دون احلد األدىن لألجر، يف  - 

 الوقت ا�ي هناك خطاب جيرب القطاع اخلاص عىل احرتام هذا احلد األدىن؟
حول وبقدر ما نمتىن التوافق احلاصل بني الوزارة واملركزÂت النقابية  - 

النظام األسايس للوظيفة العمومية وا�ي متت املصادقة عليه يف جلنة العدل 
فإننا وبنفس احلزم نطالب حبوار اج¿عي حقيقي يسامه يف حل لك "والترشيع 

  .التعقيدات املتعلقة wلرتقية والرتقية sسـتثنائية
        الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملانالوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملانالوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملانالوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان

الوزارة جنحت يف تقريب الهوة بني الربملان  هل ميكن أن نعترب اليوم أن
  :واحلكومة إن عىل مسـتوى احلضور والنقاش، فاإلنتاج الترشيعي

ما دور وزارة العالقات مع الربملان يف حث احلكومة عىل احلضور  -
  للمساء� واملراقبة ال�ان يعتربان من أمه أمهيات الربملان؟

ة مع انتظارات وطموحات اإلنتاج الترشيعي اليوم الزال ضعيفا مقارن -
املغاربة، ونتساءل هل املواطن املغريب يشعر بأن هذا اإلنتاج الترشيعي يغري 

 من واقعه اليويم، وواقعه sج¿عي، وsقتصادي واحلقويق؟

ما هو مسـتوى النقاش ا8ائر داخل قبة الربملان، ذè أن النقاش  -
يبة، مما يزيد يف اسـمترار السـيايس مغيب اليوم، بل القضاÂ الكربى للبالد مغ 

 نظرة املواطن إىل املؤسسة الترشيعية مكؤسسة ال تلعب ا8ور املنوط هبا؟

ما مسامهة الوزارة يف تغيري مهنجية sشـتغال إن عىل مسـتوى  -
األسـئ� األسـبوعية كجلسة دسـتورية إن عىل مسـتوى أشغال للجن، وما 

ملايل إال دليل عىل غياب تعيشه من ارتباك مبناسـبة مناقشة مرشوع القانون ا
نظرة تقنية علمية ومشولية جلعل مناسـبة نقاش القانون املايل واملزيانيات الفرعية 
مبختلف القطاعات، مناسـبة للتقومي احلقيقي، والقرتاح بدائل خلروج البالد 

 من خمتلف األزمات sقتصادية واملالية وsج¿عية؟
ب جال� امل� هذه السـنة أين الوزارة من تفعيل ما جاء يف خطا - 

برمس افتتاح ا8ورة اخلريفية، وا�ي حث فيه جاللته عىل رضورة تفعيل 
دور الربملان عىل مجيع املسـتوÂت حىت يمتكن الربملان من ترسـيخ ا8ميقراطية 

  اليت بدوهنا لن تقوم أية قامئة للتمنية sقتصادية وsج¿عية والثقافية؟

�الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص الفريق يف مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص     مداخ�مداخ�مداخ�مداخ
        ::::جلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةجلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةجلنة الفالحة والشؤون sقتصاديةجلنة الفالحة والشؤون sقتصادية

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارين، 

أترشف wمس الفريق الفيدرايل  للوحدة وا8ميقراطية بأن أسامه يف مناقشة 
 2011نة الفالحة والشؤون sقتصادية لسـنة املزيانيات الفرعية التابعة للج 

وأن أعرب عن و�ة نظر الفريق يف هذه املزيانيات يف نفس sجتاه ا�ي عرب� 
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عنه داخل اللجنة خالل مناقشة هذه املزيانيات حيث أدلينا wلعديد من 
sقرتاحات هبدف تقوية دور هذه القطاعات ملا لها من أمهية إسرتاتيجية وملا 

  .ن دور يف sقتصاد الوطينتلعبه م
        قطاع التشغيلقطاع التشغيلقطاع التشغيلقطاع التشغيل

يقوم قطاع التشغيل بنوعني من املهام نوع يتعلق wلتشغيل ومتابعة 
اإلجراءات والتدابري اليت من شأهنا تعزيز رصيد الشغل وتقويته واحلد من 
ظاهرة البطا�، كام يقوم بدور يتعلق wمحلاية sج¿عية ملا لها من دور هام 

ن sج¿عي خاصة أمام ضعف احلد األدىن القانوين لألجر وهو لتوفري التواز 
ما يتطلب معه القيام بلك اإلجراءات والتدابري اليت من شأهنا تطبيق قانون 
الشغل وتفعيل آليات احلوار املنصوص علهيا يف مدونة الشغل وأيضا العمل 

مل من أجل تطبيق قانون الصندوق الوطين للضامن sج¿عي ومواص� الع
من أجل إصالح قطاع التعاضد وغريها من القضاÂ اليت يتلكف هبا هذا 

  .القطاع
        قطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليدية

يقوم قطاع الصناعة التقليدية بدور كبري يف بالد� إذ يشغل نسـبة كبرية 
من احلرفيني ومن املهنيني يف جماالته املتعددة، كام أنه حيافظ عىل موروثنا 

عليه من تنوع أصناف هذه احلرف واملهن مبا فهيا النسـيجية الثقايف ملا يتوفر 
واجلâية والنحاسـية واخلزفية واخلشبية مما يتطلب إعطاؤه املزيد من ا8مع 

  .حىت يقوم 8wور املنوط به
        قطاع السـياحةقطاع السـياحةقطاع السـياحةقطاع السـياحة

يتوفر املغرب عىل مؤهالت كبرية يف جمال السـياحة إذ أن مجيع اجلهات 
واليت متزيها عن غريها، فهناك السـياحة الثقافية لها خصوصياهتا يف هذا ا@ال 

  .اليت توجد wملدن العتيقة وهناك السـياحة اجلبلية والسـياحة الشاطئية
وقد أكد� خالل مناقشة هذا القطاع عىل رضورة إعطائه sه¿م الاكيف 

  .للسـياحة ا8اخلية
        قطاع الصناعة والتجارةقطاع الصناعة والتجارةقطاع الصناعة والتجارةقطاع الصناعة والتجارة

الصناعات التحويلية وصناعة عرف قطاع الصناعة تطورا كبريا يف جمال  
السـيارات وصناعة معدات الطائرات، كام مت بذل عدة �ود يف قطاع 
النسـيج وقطاع اإللكرتونيك والك¨وÂت، غري أن هذا القطاع يتطلب مزيد 
من ا@هودات للحفاظ عىل نسـيج مقاولتنا وملصاحبهتا حىت تمتكن من موا�ة 

  .التحدÂت املطروحة علهيا
اع التجارة عرف هو اآلخر تطورا كبريا بعد إحداث وتوسـيع كام أن قط

األسواق الكربى وهو ما يتطلب إعطاء sه¿م الاكيف للتجار الصغار 
  .واملتوسطني وحامية املسـهت�
        قطاع التكنولوجيات احلديثةقطاع التكنولوجيات احلديثةقطاع التكنولوجيات احلديثةقطاع التكنولوجيات احلديثة

  يلعب قطاع التكنولوجيات احلديثة دورا هاما يف مجيع ا@االت، إذ ال 

املطلوب دون إعطاء sه¿م لهذا القطاع ا�ي À ميكن أن حنقق التطور 
ارتباط جبميع ا@االت إذ لك دمع À سيساعد بال شك لإلرساع بتقدمنا 

  .وتطور� وبإحداث القفزة النوعية اليت جيب أن حيققها يف هذا ا@ال
        قطاع التجارة اخلارجيةقطاع التجارة اخلارجيةقطاع التجارة اخلارجيةقطاع التجارة اخلارجية

أمام املنافسة الرشسة اليت يوا�ها اقتصاد� الوطين بسبب التطور ا�ي 
  حتقق يف العديد من ا8ول الكربى وا8ول الصاعدة مما جعل املسافة شاسعة 

بيننا وبني wيق ا8ول اليت تربطنا هبا عالقات يف جمال املبادالت وهو ما 
صل بيننا وبني هذه يتطلب بذل املزيد من اجلهود قصد تقليص الهوة اليت تف

  .ا8ول
        قطاع اجلالية املغربية املققطاع اجلالية املغربية املققطاع اجلالية املغربية املققطاع اجلالية املغربية املقميميميمية wخلارجة wخلارجة wخلارجة wخلارج

تلعب اجلالية املغربية دورا كبريا ازداد وتقوى خالل السـنوات األخرية، 
وقد الحظنا خالل مناقشتنا يف اللجنة ا@هودات املبذو� من طرف الوزارة 

وا�ة التحدÂت غري أن هذا القطاع، نظرا ألمهيته، يتطلب املزيد من ا8مع  مل
  .املطروحة عليه

        قطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادن
عرف قطاع الطاقة واملعادن تطورا كبريا يف السـنوات األخرية بفضل ما 
مت حتقيقه من إجنازات جبارة غري أن هذا القطاع هو اآلخر يتطلب املزيد من 
ا8مع خاصة أن À عالقات بأوضاعنا sقتصادية الصناعية والفالحية وهو ما 
يتطلب معه مواص� اجلهود حىت يمتكن من توفري احلاجيات املطلوبة يف هذا 

  .ا@ال
        قطاع الفالحةقطاع الفالحةقطاع الفالحةقطاع الفالحة

يعترب قطاع الفالحة من أمه القطاعات يف املغرب إذ أننا نعترب بâا فالحيا 
8wرجة األوىل وا�ي يتكون من حوايل نصف ساكن املغرب، خاصة وأن 

غذايئ، ، وهو ما يتطلب إعطائه املزيد هذا القطاع يسامه يف توفري األمن ال
  .من ا8مع  ملوا�ة التحدÂت املطروحة علينا يف هذا ا@ال

        قطاع املياه والغاwتقطاع املياه والغاwتقطاع املياه والغاwتقطاع املياه والغاwت
يتوفر املغرب عىل مناطق غابوية شاسعة يتطلب احلفاظ علهيا وتطويرها 
وتوسـيعها واسـتغالل عدة مناطق ظلت فارغة ومل يمت تشجريها، كام يتطلب 

  .اجلهد حملاربة التصحر  بذل املزيد من
        قطاع الصيد البحريقطاع الصيد البحريقطاع الصيد البحريقطاع الصيد البحري

يتوفر املغرب بفعل موقعه اجلغرايف ا�ي ميتد جنوw وغرw وشامال ورشقا 
يف البحر األبيض املتوسط واحمليط األطليس، كام يتوفر عىل ثروات مسكية 
كبرية تسامه يف أمننا الغذايئ وهو ما يتطلب إعالن قطيعة مع سـياسة الريع 

  .الرثوة اليت تتعرض مجليع أشاكل الهنب وحامية هذه
  


