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        000011118888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 ماي 11  (1433 ا"ٓخرة جامدى 19 امجلعة: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل الثالثاخلليفة  ،حلسن بي>د�كنالس:يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
التاسعة واOقHقة  اخلامسة الساKة ابتداء من ،وست دقائق ةساK: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  . مساء والعرش�ن
   ::::Sدول أ"عاملSدول أ"عاملSدول أ"عاملSدول أ"عامل

 مYاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية؛ -
 22.12التصويت Kىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق  -

 ؛a2012لس:نة املالية 
  ؛التصويت Kىل مرشوع قانون املالية �رمcه -
  .تفسري التصويت -

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

        ::::املس�شار الس:يد حلسن بي>د�كن، رئDس اجللسةاملس�شار الس:يد حلسن بي>د�كن، رئDس اجللسةاملس�شار الس:يد حلسن بي>د�كن، رئDس اجللسةاملس�شار الس:يد حلسن بي>د�كن، رئDس اجللسة
  .pسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  :ـخيصص جملس:نا املوقر اجلزء أ"xري لهذه اجللسة لـ

  ملزيانيات الفرعية حسب اخcصاص لك جلنة؛ مYاقشة مشاريع ا -

  التصويت Kىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايل؛  -

 a2012لس:نة املالية  22.12التصويت Kىل مرشوع قانون املالية رمق  -
  �رمcه؛

  . تفسري التصويت -

ٕاذن نبدٔ� مبناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف اخcصاص جلنة 
 5فHة و�ج�عية، املتدxلون aلتذكري للك مcدxل التعلمي والشؤون الثقا

  . دقائق، ميكن لمك حتطوا التدxالت واملوجز
. اaيل اعطى هللا هو هذا... ٕاذا اتفقمت اكملني حنطومه وندوزو aلتصويت

  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم، هللا �رمح � الوا�Oن ٔ�� راه مايش قهو�
صات د�لمك د�ل جلنة التعلمي ٕاذن واش اتفقمت Kىل ٕايداع امللخ

والشؤون الثقافHة، وكذ� نفس اليشء ¢ل¡س:بة aلمزيانية اليت تدxل يف 
اخcصاص جلنة اخلارجHة واحلدود واملناطق احملت¥، جلنة املالية والتجهزيات 

  .ٔ�شكرمك ؟والتخطيط والتمنية اجلهوية، جلنة العدل وال�رشيع
من مرشوع قانون املالية رمق ن¡cقل ٕاىل التصويت Kىل اجلزء الثاين 

  . a2012لس:نة املالية  22.12
النفقات من املزيانية العامة ومزيانيات مرافق / وسائل املصاحل/ اجلزء الثاين

املزيانية / اOو¯ املسرية بصورة مس:تق¥ واحلسا¢ت اخلصوصية aلخزينة
  . العامة

و التوزيع Kىل القطاKات الوزارية �ٔ  )/50املادة / ("ب"Sدول 
املؤسسات حسب الفصول لالع�دات املفcو³ة ف² يتعلق بنفقات ال�س:يري 

، ورد pشµٔهنا تعديل من الفريق 2012اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  . اللكمة aلس:يدة الرئDسة. �شرتايك

  ".ب"، اجلدول 50ٕاذن عندمك التعديل يف املادة 

  :املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
  .. اها يف اaلجنة ويه تت>ه حنو الز�دة يف �ع�دات�قش:ن 50املادة 

الس:يد الرئDس، من فضلمك ضبط هذه اجللسة، راه ما بقHناش Kارفني 
  . ½يفاش ¼ش:تغلو

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . شوية د�ل الهدوء، تفضيل ٔ�س:تاذة

        : : : : املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
. و نناقش مواد ٔ�خرىدا¢ ما عرفYاش واش نناقش املزيانيات الفرعية �ٔ 

  .الس:يد الرئDس، هللا خيليك اضبط اجللسة

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .ٕاذن لمك اللكمة. 50دا¢ نناقش اجلزء الثاين وعندمك التعديل يف املادة 

  :املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
�قش:ناها يف اaلجنة، كمتيش يف اجتاه ٔ�نه هناك  50ٕاذن املادة 

ات Sد طمو³ة نظر�، لكن Kىل مس:توى اسرتاتيجيات، اسرتاتيجي
�ع�دات املرصودة من S�ٔل حتقHق هذه إالسرتاتيجية وا"ٓليات اaيل 
خصها Åكون، الحظنا بµٔنه �ع�دات Äري اكفHة، و¢لتايل در� هذا 
التعديل من S�ٔل الرفع من �ع�دات يف Kدة قطاKات، وxاصة هذه 

ية وٕاىل ٕاماكنيات من S�ٔل الرفع القطاKات اaيل يه حمتاSة ٕاىل موارد pرش 
من مس:توى حتقHق لك �سرتاجتيات اaيل يه قدمت لنا يف بعض 

  . القطاKات
  .شكرا

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .اللكمة aلحكومة. شكرا الس:يدة املس�شارة

        ::::الس:يد وز�ر �قcصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قcصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قcصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قcصاد واملالية
  .شكرا الس:يد الرئDس

و¢لتايل، Éرفض هذا . ¢ل¡س:بة لهذا التعديل فهو ميس التواز�ت املالية
  .التعديل
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        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  :ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  . ٕاذن رفض التعديل
¼س:هتل التصويت Kىل اجلزء الثاين ¢لقوامئ املدنية وخمصصات الس:يادة 

  . ٕادارة اOفاع الوطينو املليك ومزيانية البالط 
مرشوع مزيانية Sال¯ املÒ والقوامئ املدنية وخمصصات الس:يادة 

" ب"ٔ�عرض aلتصويت الفصول املتعلقة هبا من اجلدول  ،والبالط املليك
  :2012املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 

  .إالجامع =املوافقون
" ج"ق ¢لبالط املليك من اجلدول ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعل

  .إالجامع =2012املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاص ¢ملزيانية العامة لس:نة 
مرشوع مزيانية اOفاع الوطين، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا 

املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ب"من اجلدول 
  .إالجامع :2012

" ج"يت الفصل املتعلق ٕ¢دارة اOفاع الوطين من اجلدول ٔ�عرض aلتصو 
  .إالجامع =2012املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 

ن¡cقل aلتصويت Kىل الفصل املتعلق بنفقات ال�س:يري املرصودة لفائدة 
املعدات والنفقات / املوظفون وأ"عوان/ القطاKات الوزارية ٔ�و املؤسسات

  .إالجامع =مرشوع مزيانية جملس النواب: تلفةا× 
  .إالجامع =مرشوع مزيانية جملس املس�شار�ن

  :مرشوع مزيانية رئDس احلكومة
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية احملامك املالية، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من 
  :2012املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ب"اجلدول 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�ت، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012ة لس:نة العام
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون

  .نفس العدد =املمتنعون
مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون، ٔ�عرض aلتصويت 

املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2012¢ملزيانية العامة لس:نة 

  . نفس العدد =املوافقون
  إالجامع؟ 

اaيل امشYDا به يف اجلزء أ"ول، واتفقمت Kىل نفس . نفس Kدد املصوتني
العدد، ابغيتوا نعاودو التصويت نعاودوه، واش نفس التصويت؟ نفس 

  .العدد
مرشوع مزيانية وزارة اOاxلية، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا 

انية العامة لس:نة املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزي " ب"من اجلدول 
2012:  

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة االتصال، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ب"من اجلدول 

2012:  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =وناملعارض
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل وÅكو�ن أ"طر والبحث العلمي، 
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =تنعوناملم 

مرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا مرشوع مزيانية وزارة الصÙة، 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة ) ب(من اجلدول 

2012:  
  .نفس العدد =املوافقون

  .نعم الس:يد الرئDس
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        ::::ششششاملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¡شام
aلتذكري فقط، فريق أ"صا¯ واملعارصة صوت بنعم Kىل مزيانية وزارة 

  .الصÙة

        ::::د رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةالس:يالس:يالس:يالس:ي
  .ال ³�ٔد =املمتنعون

ٕاذن .. وزارة الصÙة، أ"صا¯ واملعارصة قالوا صوتوا لصاحل مزيانDهتا
  إالجامع؟ ٕاذن نعاودو التصويت، املوافقون؟ 

  .اللكمة aليس مرون

        ::::املس�شار الس:يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس:يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس:يد ٕادرÜس مروناملس�شار الس:يد ٕادرÜس مرون
عندك أ"Äلبية اليت اكنت تصوت يه . Äري ¢ش حنلو هاذ إالشاكلية

ئد إالخوان د�ل �حتاد اOس:توري اaيل Äادي يعطيك اليس زا 57ٔ�و  56
ٕادرÜس، زائد الفريق د�ل أ"صا¯ واملعارصة اaيل Äادي يعطيوك مع 

الس:يد الرئDس . أ"حرار، وحHد مهنم الفريق د�ل إالخوان د�ل �حتاد
  .الش Äادي تعاود

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  ؛108 =املوافقون

  ؛16 =املعارضون
  .ال ³�ٔد =ناملمتنعو

مرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملالية، ٔ�عرض aلتصويت الفصول 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقة هبا من اجلدول 

  : 2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

التاكليف املشرتكة، ٔ�عرض / اليةمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد وامل
املتعلق بنفقات ال�س:يري " ب"aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

هبا مرشوع مزيانية وزارة الس:يا³ة، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ب"من اجلدول 

2012:  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية أ"مانة العامة aلحكومة، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 

اصة ¢ملزيانية املتعلق بنفقات ال�س:يري اخل" ب"املتعلقني هبا من اجلدول 
  : 2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  : 2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة الفال³ة والصيد البحري، ٔ�عرض aلتصويت 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  : 2012¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =نعوناملمت 

مرشوع مزيانية وزارة الش:بáDة والر�ضة، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  : 2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ف والشؤون إالسالمHة، ٔ�عرض aلتصويت مرشوع مزيانية وزارة أ"وقا
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئDس احلكومة، امللكف ¢لشؤ 
" ب"العامة واحلاكمة، ٔ�عرض التصويت aلفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة الصناKة التقليدية، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"تعلقني هبا من اجلدول امل 

  :2012العامة لس:نة 
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  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبâDة، ٔ�عرض aلتصويت 
بنفقات ال�س:يري اخلاصة املتعلق " ب"الفصلني املتعلقني من اجلدول 

  :2012¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة الصناKة والت>ارة والتكYولوجHات احلديثة، ٔ�عرض 
املتعلق بنفقات التDسري " ب"aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012¢ملزيانية العامة لس:نة اخلاصة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية وزارة الثقافة، ٔ�عرضه aلتصويت aلفصلني املتعلقني هبا من 
  :2012املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ب"اجلدول 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =وناملعارض

  نفس العدد؛ =املمتنعون
مزيانية وزارة السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة، ٔ�عرضها aلتصويت 

املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2012¢ملزيانية العامة لس:نة 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .دنفس العد =املمتنعون

مزيانية وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مع الربملان واEمتع املدين، مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة ¢لعالقات 
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

لوظيفة العمومHة مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئDس احلكومة، امللكفة ¢
" ب"وحتديث إالدارة، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

DSش التحر�ر، مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من Sدول 

  :2012ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

النفقات الطارئة وا×صصات �حcياطية، ٔ�عرض aلتصويت الفصل 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"اجلدول  املتعلق هبا من

  :2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال¼سان، ٔ�عرض 
س:يري املتعلق بنفقات ال� " ب"aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2012اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية السامHة aلتخطيط، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية السامHة aلمياه والغا¢ت وحماربة التصحر، 
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  دد؛نفس الع =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية �ج�عية، 
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
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  : 2012ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  فس العدد؛ن =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئDس احلكومة امللكفة ¢ملغاربة 
املقميني يف اخلارج، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ب"
  نفس العدد، =املوافقون
  نفس العدد؛ =ناملعارضو
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاKادة إالدماج، ٔ�عرض 
املتعلق بنفقات ال�س:يري " ب"aلتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .س العددنف =املمتنعون

مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي، ٔ�عرض aلتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س:يري اخلاصة ¢ملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :�رمcه aلتصويت" ب"ٔ�عرض اجلدول 
  نفس العدد، =فقوناملوا

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :50ٔ�عرض aلتصويت املادة 
  نفس العدد، =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .51، املادة )ج(اجلدول 

        ::::ٔ�دبدأ�دبدأ�دبدأ�دبدا    وووواملس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محداملس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محداملس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محداملس�شار الس:يد ش:يخ ٔ�محد
لفرعية aلم>لس فريق أ"صا¯ واملعارصة مصوتني بنعم Kىل املزيانية ا

  .صوتنا يف اaلجنة كام احلال ¢ل¡س:بة لقطاع الصÙة. �قcصادي و�ج�عي

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
التوزيع Kىل القطاKات الوزارية ٔ�و )/ 51املادة "/ (ج"اجلدول 

املؤسسات حسب الفصول لالع�دات املفcو³ة ف² يتعلق بنفقات 

  . 2012ة مة لس:نا�س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية الع
س:نصوت Kىل الفصول املتعلقة بنفقات �س�Õر املرصودة ×تلف 

  : القطاKات الوزارية واملؤسسات
مزيانية جملس النواب، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2012املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة " ج"
  .إالجامع =املوافقون

لس املس�شار�ن، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق مرشوع مزيانية جم
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"هبا من Sدول 

  .إالجامع =2012
مرشوع مزيانية رئDس احلكومة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا 

املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"من Sدول 
2012:  

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية احملامك املالية، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :2012املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�ت، ٔ�عرض aلتصويت الفصل 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية " ج"املتعلق هبا من اجلدول 

   :2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

تعاون، ٔ�عرض aلتصويت الفصل مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة وال 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية " ج"املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية وزارة اOاxلية، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  : 2012ق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة املتعل" ج"

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة االتصال، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا 
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املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"من اجلدول 
2012 :  

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÅكو�ن أ"طر، 
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : �2012س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  لعدد؛نفس ا =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية وزارة الرتبية الوطنية، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"اجلدول 

2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :مزيانية وزارة الصÙة
  ؛108 =املوافقون

  ؛ 16 =املعارضون
  .ال ³�ٔد =املمتنعون

مزيانية وزارة �قcصاد واملالية، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"من اجلدول 

2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

التاكليف املشرتكة، ٔ�عرض aلتصويت / مزيانية وزارة �قcصاد واملالية
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة " ج"الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

وزارة الس:يا³ة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من  مزيانية
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"اجلدول 

2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون

  .نفس العدد =املمتنعون
مزيانية أ"مانة العامة aلحكومة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من 

املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"اجلدول 
2012 :  

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

وزارة التجهزي والنقل، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  : 2012لس:نة  املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة" ج"

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية وزارة الفال³ة والصيد البحري ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"هبا من اجلدول 

2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع وزارة الش:بáDة والر�ضة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"من اجلدول 

2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

لشؤون إالسالمHة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق مزيانية أ"وقاف وا
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"هبا من اجلدول 

2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ : املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئDس احلكومة امللكفة ¢لشؤون العامة 
املتعلق " ج"واحلاكمة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية وزارة الصناKة التقليدية، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"ل من اجلدو 
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2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبâDة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل 
ة ¢ملزيانية املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاص" ج"املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية وزارة الصناKة والت>ارة والتكYولوجHات احلديثة، ٔ�عرض 
املتعلق بنفقات �س�Õر " ج"aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة الثقافة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة " ج"اجلدول 

2012 :  
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =تنعوناملم 

مرشوع مزيانية وزارة السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة، ٔ�عرض 
املتعلق بنفقات �س�Õر " ج"aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

   :2012اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ة وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين، ٔ�عرض aلتصويت مرشوع مزياني
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة " ج"الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ان واEمتع املدين، مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة ¢لعالقات مع الربمل
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : �2012س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

فة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئDس احلكومة امللكفة ¢لوظي
" ج"العمومHة وإالدارة، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء DSش 
املتعلق " ج"التحر�ر، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية امللكفة حبقوق إال¼سان، ٔ�عرض aلتصويت 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة " ج"هبا من اجلدول  الفصل املتعلق

  : 2012¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية السامHة aلتخطيط، ٔ�عرض aلتصويت الفصل 
ر اخلاصة ¢ملزيانية املتعلق بنفقات �س�Õ" ج"املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية السامHة aلمياه والغا¢ت وحماربة التصحر، 
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012ية العامة لس:نة �س�Õر اخلاصة ¢ملزيان 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية �ج�عية، 
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : �2012س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
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مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئDس احلكومة امللكفة ¢ملغاربة 
" ج"املقميني يف اخلارج، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

   :2012ة املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:ن
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
 .نفس العدد =املمتنعون

مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاKادة إالدماج، ٔ�عرض 
املتعلق بنفقات �س�Õر " ج"aلتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012اخلاصة ¢ملزيانية العامة لس:نة 
  دد؛نفس الع =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

مرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي، ٔ�عرض aلتصويت 
املتعلق بنفقات �س�Õر اخلاصة " ج"الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2012¢ملزيانية العامة لس:نة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .فس العددن =املمتنعون

  :ٔ�عرض اجلدول ج �رمcه aلتصويت
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
  :aلتصويت 51ٔ�عرض املادة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
³ة التوزيع Kىل الفصول لالع�دات املفcو )/ 52املادة "/( د"اجلدول 

  :a2012لنفقات املتعلقة خبدمة ا�Oن العمويم لس:نة 
وزارة �قcصاد واملالية، ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق بفوائد ومعوالت 

  ":د"مcعلقة ¢�Oن العمويم من اجلدول 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ت ¢�Oن العمويم املتوسط ٔ�عرض aلتصويت الفصل املتعلق ¢س:هتالاك
  ":د"والطويل من اجلدول 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :�رمcه aلتصويت" د"ٔ�عرض اجلدول 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
  :aلتصويت 52ٔ�عرض املادة 
  ؛نفس العدد =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات )/ 53املادة "/( هـ"اجلدول 

  :�2012س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة مس:تق¥ لس:نة 
ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 

  :Dس احلكومةبصورة مس:تق¥ التابعة لرئ 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة العدل واحلر�ت

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

يت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية ٔ�عرض aلتصو 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
Oليةبصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة اxا:  

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة االتصال

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية ٔ�عرض aلتصويت نفقات �
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الرتبية الوطنية

  نفس العدد؛ =املوافقون
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  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الصÙة

  ؛108= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .ال ³�ٔد= املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة �قcصاد واملالية

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

املسرية ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الس:يا³ة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لíٔمانة العامة aلحكومة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  ؛نفس العدد =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة التجهزي والنقل

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة الفال³ة والصيد البحريبصورة 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة الش:بáDة والر�ضة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  د؛نفس العد =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 

  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة أ"وقاف والشؤون إالسالمHة
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

سرية ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ امل 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الصناKة التقليدية

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبâDة

  د؛نفس العد =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الصناKة والتكYولوجHات احلديثة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغال
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة الثقافة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة 

  نفس العدد؛ =وافقونامل
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة لوزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

قات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية ٔ�عرض aلتصويت نف
بصورة مس:تق¥ التابعة aلوزارة املنتدبة Oى رئDس احلكومة امللكفة ¢لوظيفة 

  : العمومHة وحتديث إالدارة
  نفس العدد؛ =املوافقون
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  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

املسرية  ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯
  .إالجامع =بصورة مس:تق¥ التابعة ٕالدارة اOفاع الوطين

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  : بصورة مس:تق¥ التابعة aلمندوبية السامHة aلتخطيط

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية ٔ�عرض aلتصويت نفقات �
  : بصورة مس:تق¥ التابعة aلمندوبية السامHة aلمياه والغا¢ت وحماربة التصحر

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :ارة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية �ج�عيةبصورة مس:تق¥ التابعة لوز

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س:تغالل اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية 
  :بصورة مس:تق¥ التابعة aلمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاKادة إالدماج

  العدد؛نفس  =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  : �رمcه aلتصويت" هـ"ٔ�عرض اجلدول 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  : aلتصويت 53ٔ�عرض املادة رمق 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات )/ 54املادة ( "/و"اجلدول 

  : �2012س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة مس:تق¥ لس:نة 
ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 

  : مس:تق¥ التابعة لرئDس احلكومة
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون

  .نفس العدد =املمتنعون
ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 

  : مس:تق¥ التابعة لوزارة العدل واحلر�ت
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  : س:تق¥ التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونم 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  : مس:تق¥ التابعة لوزارة اOاxلية

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون

  .نفس العدد =ملمتنعونا
ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 

  : مس:تق¥ التابعة لوزارة االتصال
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  : تابعة لوزارة الرتبية الوطنيةمس:تق¥ ال 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  : مس:تق¥ التابعة لوزارة الصÙة

  ؛108= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .ال ³�ٔد= املمتنعون

قات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة ٔ�عرض aلتصويت نف
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة �قcصاد واملالية

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة الس:يا³ة
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  نفس العدد؛ =فقوناملوا
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  : مس:تق¥ التابعة لíٔمانة العامة aلحكومة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  . نفس العدد =املمتنعون

Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة التجهزي والنقل

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة  الفال³ة والصيد البحري

  نفس العدد؛ =وافقونامل
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة الش:باب والر�ضة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة أ"وقاف والشؤون إالسالمHة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :ديةمس:تق¥ التابعة لوزارة الصناKة التقلي

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبâDة

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة �ٔ 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
a س احلكومة امللكفة ¢لوظيفة مس:تق¥ التابعةDى رئO لوزارة املنتدبة

  :العمومHة وحتديث إالدارة
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  .إالجامع =مس:تق¥ التابعة ٕالدارة اOفاع الوطين

aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة ٔ�عرض 
  :مس:تق¥ التابعة aلمندوبية السامHة aلتخطيط

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :السامHة aلمياه والغا¢ت وحماربة التصحرمس:تق¥ التابعة aلمندوبية 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :مس:تق¥ التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية �ج�عية

  د؛نفس العد =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٔ�عرض aلتصويت نفقات �س�Õر اخلاصة مبرافق اOو¯ املسرية بصورة 
  :مس:تق¥ التابعة aلمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاKادة إالدماج

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :رمcه aلتصويت�" و"ٔ�عرض اجلدول 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
  :aلتصويت 54ٔ�عرض املادة 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2012ماي  11( 1433جامدى ا"ٓخرة  19

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون
نفقات احلسا¢ت اخلصوصية aلخزينة لس:نة )/ 55املادة "/( ز"اجلدول 

اللكمة ٔ"³د السادة . ن الفريق �شرتايك، ورد pشµٔهنا تعديل م2012
  .    Üسحب؟ Üسحب. املس�شار�ن مقديم التعديل

  :ٔ�عرض aلتصويت نفقات احلسا¢ت املرصدة ٔ"مور اخلصوصية
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :ٔ�عرض aلتصويت نفقات حسا¢ت �خنراط يف الهيئات اOولية 
  نفس العدد؛ =ملوافقونا

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :ٔ�عرض aلتصويت نفقات حسا¢ت العمليات النقدية
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :ٔ�عرض aلتصويت نفقات حسا¢ت القروض
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =متنعونامل 

  :ٔ�عرض aلتصويت نفقات حسا¢ت ال�سHðقات
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :ٔ�عرض aلتصويت نفقات حسا¢ت النفقات من ا×صصات
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :aلتصويت �رمcه" ز"ٔ�عرض اجلدول 
 نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  :aلتصويت 55ٔ�عرض املادة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

 22.12ٔ�عرض aلتصويت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق 
  :a2012لس:نة املالية 
 نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

�رمcه  a2012لس:نة املالية  22.12ٔ�عرض مرشوع قانون املالية رمق 
  :aلتصويت

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

 22.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Kىل مرشوع قانون املالية رمق 
  .2012ملالية aلس:نة ا

µٔفcح الباب مáارشة سسري التصويت ، Äادي تعفHو�، ف ٕاذن ما اكي¡ش ت 
الفريق اaيل راغب يف تفسري التصويت . ٔ�مام الراغبني يف تفسري التصويت

  .احYا مرحáا، ٕاىل ابغيتو هتنيو� Éرفع اجللسة
  .اللكمة aليس دعيدKة

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدKةاملس�شار الس:يد محمد دعيدKةاملس�شار الس:يد محمد دعيدKةاملس�شار الس:يد محمد دعيدKة
عرف بµٔن من قáل ا¼سحبنا من اجللسة الس:يد الرئDس، امجليع ½ي

الصباحHة احc>اSا Kىل ال�س:يري ٔ�وال، وõنيا سcDقدم الفريق الفدرايل بطعن 
يف التعديل ا÷ي قدم الس:ت¡ساخ التعديل، نظرا ملا شابه من خروقات 

  .مسطرية، وس:يكون اEلس اOس:توري هو الفاصل بي¡Yا
  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
بة ل�س:يري اجللسة ¼س�سمح ٕاذا صدر مYا يش هللا خيليمك، ¢ل¡س: 

  . وشكرا. ³اSة، اليس دعيدKة، فامسحوا لنا
 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

================================  

        مالحقمالحقمالحقمالحق
مداxالت فريق أ"صا¯ واملعارصة خبصوص مYاقشة مداxالت فريق أ"صا¯ واملعارصة خبصوص مYاقشة مداxالت فريق أ"صا¯ واملعارصة خبصوص مYاقشة مداxالت فريق أ"صا¯ واملعارصة خبصوص مYاقشة : : : : امللحق ا"ٔولامللحق ا"ٔولامللحق ا"ٔولامللحق ا"ٔول

        املزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةمشاريع مشاريع مشاريع مشاريع 
اليت تدxل يف اليت تدxل يف اليت تدxل يف اليت تدxل يف     فرعيةفرعيةفرعيةفرعيةالالالال    مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانياتمداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانياتمداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانياتمداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات �

    اخcصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافHة و�ج�عيةاخcصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافHة و�ج�عيةاخcصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافHة و�ج�عيةاخcصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافHة و�ج�عية

  الس:يد الرئDس، 
  والسادة الوزراء، الس:يدات

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
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Üرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¢مس فريق أ"صا¯ واملعارصة ملناقشة 
ن الثقافHة املزيانيات الفرعية اليت تندرج مضن اخcصاص جلنة التعلمي والشؤو

وإالج�عية، ويه القطاKات اليت نعتربها لصيقة ¢حلياة اليومHة  aلمواطنني 
ويه كذ� من الراكûز أ"ساس:ية لبناء اEمتع السلمي واملتضامن واليت 
س:متكن بالد� من الوفاء ¢لزتاماهتا الوطنية واOولية ومهنا أ"هداف إالمنائية 

  .ٕالKالن أ"لفHة
        الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية    ـ قطاع الرتبيةـ قطاع الرتبيةـ قطاع الرتبيةـ قطاع الرتبية1111

ن قضية الرتبية والتكو�ن تعترب من القضا� ذات أ"ولوية ببالد� مباكن، إ 
  .xاصة اهنا تµٔيت يف طليعة أ"ولو�ت بعد قضية و³دتنا الرتابية

ولقد خصصت بالد� لهذا القطاع موارد مالية هامة Kىل اعتبار ٔ�ن ٔ�مه 
كن احلديث عن اس�Õر هو �س�Õر يف العنرص الðرشي، حبيث انه ال مي

ٔ�ية Åمنية اقcصادية بدون Åمنية pرشية وال Åمنية pرشية بدون تعلمي ميكن من 
xلق الرثوة وميكن من مسا�رة وموا½بة التطورات والتحوالت اليت يعرفها 

   .العامل Kىل املس:توى التكYولو� و�قcصادي
مYذ  ن قضية الرتبية والتكو�ن تعترب يف الواقع ورشا مفcو³ا�ٔ يعمل  اللك 

وحنن يف الس:نة �xرية من   عقود، وحنن اليوم نناقش مزيانية هذا القطاع 
، ولنا ان ن�ساءل عن السامت 2009/2012انطالقة الرب�مج �س:تع>ايل 

   واملمزيات اليت طبعت هذه الفرتة ؟
   مايه النتاجئ ؟

  مايه الهفوات والثغرات ؟
  مايه ا"ٓفاق والتÙد�ت؟
مج �س:تع>ايل ثقة �رسة املغربية يف املدرسة هل فعال K�ٔاد هذا الرب�

  العمومHة؟ 
هل K�ٔاد الرب�مج �س:تع>ايل aلمدرسة العمومHة SاذبDهتا امام Åزايد  

  مدارس التعلمي اخلصويص و مدارس البعثات؟
هل مYظومcنا التعلميية اليوم قادرة Kىل اKادة ÅرتDب أ"دوار �ج�عية 

ومHة جلعلها يف صلب املسار التمنوي لبالد� ملا و�قcصادية ملدرس�Yا العم
لها من دور يف ٕاشاKة قمي املواطنة و�نفcاح والتقدم وانتاج النخب 
الس:ياس:ية و�ج�عية و�قcصادية القادرة Kىل ٕاجناح املرشوع اOميقراطي 

  احلدايث؟
ننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، ¼س>ل ¢رتياح التطور املضطرد ا÷ي إ 

دته مزيانية هذا القطاع، ونوعية املبادرات املتذة لتنفHذها وطنيا شه
و�و� وحمليا، فٕانه ¢ملقابل جيب اع�د �ٓليات aلمتابعة واملراقáة والتقومي 
واحملاس:بة تعز�زا ملبدٔ� الشفافHة واحلاكمة اجليدة aلوقوف عند الثغرات 

مر يتعلق مببادرات و�خcالالت اليت حلقت نظامYا التعلميي، xاصة وان ا"ٔ 
هتم مس:تقáلنا ومس:تقáل أ"جHال اليت س:تµٔيت من بعد�، فáالرمغ من 
اEهودات وإالماكنيات املادية والðرشية اليت رصدت لهذا القطاع الزالت 
هناك العديد من املظاهر السلبية اليت تو�ر Kىل جودة نظامYا التعلميي ويه 

  :، مهنا Kىل سHðل املثالمظاهر Äري مقáو¯ الÅربو� وال بيداغوجHا
  ؛اخلصاص الكáري يف املوارد الðرشية

   ؛)أ"قسام املشرتكة(�كتظاظ داxل الفصول اOراس:ية 
  طول املقررات اOراس:ية و نوعيهتا؛

  �ٓليات التقومي ونظام �مÙcا�ت؛
اس:مترار معلية مفارقة تعريب املواد العلمية ¢ٕالKدادي والثانوي وفر¼س:هتا 

  ايل رمغ فشل هذه العملية Kىل مس:توي التحصيل العلمي؛¢لتعلمي الع
  الضعف Kىل مس:توي التوجHه املدريس؛

اس:مترار ظاهرة الهدر املدريس ¢لرمغ من اOمع �ج�عي املوSه 
  .aلتالمHذ

ٕان ٕاصالح املنظومة التعلميية مرتبط ٕ¢صال³ات شام¥ ملياد�ن خمتلفة 
ذا ممكن حتقHقه اذا اكنت فعال اقcصادية واج�عية وثقافHة وس:ياس:ية، وه

aلمسؤولني إالرادة الس:ياس:ية احلقHقHة لٕالصالح، و احلال ٔ�ن هذا القطاع مل 
   .يعد حيمتل املزيد من الت>ارب الفاش¥

كام نوSه عناية الوزارة الوصية Kىل القطاع ٕاىل ما يعرتي القطاع 
تعني اخلصويص من ارتباك ن�H>ة غياب عنرصي املراقáة والضبط، ÷� ي 

Kىل احلكومة �Éكáاب Kىل ٕاعامل البنود املتعلقة ¢لتعلمي اخلصويص مبا 
حيفظ مصلÙة الفاKلني يف هذا اEال ومبا حيفظ وحيمي مس:تقáل الناش:ئة 

÷�، و¢لرمغ من . اليت تبحث عن مس:تو�ت ٔ�فضل يف التعلمي
ن، املك�س:بات اليت حتققت يف الس:نوات أ"xرية يف قطاع الرتبية والتكو�

فٕان مجموKة من املعوقات امل�شا�كة الزالت حتول دون بلوغ أ"هداف 
اجلوهرية املتوxاة من هذا القطاع و�نتظارات إالسرتاتيجية املعول Kلهيا، 
¢عتبار الظرفHة �قcصادية العاملية وانعاكساهتا Kىل املغرب، ٕاضافة ٕاىل 

ياسة أ"وراش احلر½ية اليت تعرفها البالد مYذ Kدة س:نوات من xالل س: 
  .الكربى وإالصال³ات املؤسساتية يف ٕاطار مرشوع Åمنوي دميقراطي ³دايث

        ـ قطاع  التعلمي العايل وÅكو�ن أ"طر والبحث العلميـ قطاع  التعلمي العايل وÅكو�ن أ"طر والبحث العلميـ قطاع  التعلمي العايل وÅكو�ن أ"طر والبحث العلميـ قطاع  التعلمي العايل وÅكو�ن أ"طر والبحث العلمي2222
يف الواقع يعترب هذا القطاع من القطات احليوية ¢عتباره Üسامه يف 
 �س�Õر يف العنرص الðرشي ا÷ي يعترب الرٔ�سامل احلقHقي، والقاKدة

  .أ"ساس للك Åمنية pرشية ولك تطور �راد به حتريك جع¥ التقدم
ٕان الواقع الراهن وجحم التÙد�ت املطرو³ة Kلينا اليوم يف ظل Kامل 
يعرف تطورات م�سارKة، حيمت Kلينا ٔ�ن ندرك جحم املسؤولية امللقاة Kىل 
Kاتق اجلامعة املغربية اليت ٔ�صبحت مطالبة ¢الخنراط الفعيل يف مسلسل 

ٕالصال³ات وأ"وراش واOينامHات اليت ٔ�طلقهتا بالد� لكسب رهان ا
ويف هذا الصدد، ندعو ٕاىل ٔ�ن تلعب اجلامعات واملراكز واملعاهد . التمنية

  .العليا دورها اكمال يف Åكو�ن وتµٔهيل ودمع الطاقات والكفاءات الðرشية
وندعو كذ� ٕاىل انفcاح اجلامعة Kىل حميطها اخلار� يف ٕاطار عقد 
رشااكت واتفاقHات متكن الطلبة من ٕاجراء تدابريمه والقHام ببحو�م امليدانية 
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من S�ٔل توطيد Kالقات التواصل مع Kامل الشغل، وتبادل الز�رات 
إالKالمHة و�س:تطالعية وكذا عقد لقاءات �وية مع خمتلف الفاKلني 

  .Oراسة خصوصيات احمليط وطرق Åمنيته
فٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، لن  ٔ�ما ف² خيص البحث العلمي،

نيµٔس ٔ�بدا من مطالبة احلكومة ¢لوفاء ¢لزتاماهتا املسطرة يف �ر�جمها 
احلكويم والرامHة ٕاىل اس:تكامل تنظمي وهيلكة البحث العلمي بدمع الصندوق 
الوطين aلبحث العلمي والتمنية التكYولوجHة ¢ملوارد املالية الرضورية، وتعبئة 

ملوارد الðرشية، وٕاجياد ا"ٓليات واحلوافز اليت !شجع القطاع اخلاص وÅمثني ا
Kىل املسامهة يف متويل مشاريع البحث العلمي، و متكني الباح"ني من 
الوسائل ملواص¥ أ"حباث يف التخصصات احليوية اليت حتتا�ا بالد� ، و 

Kات ٕاجياد الطرق الكفH¥ حبامية هذه أ"حباث ¢لتعاون بني اكفة القطا
¥xاملتد.  

ويف أ"xري، نؤكد Kىل رضورة اع�د �ٓليات aلمتابعة و املراقáة تعز�زا 
ملبدٔ� الشفافHة و احلاكمة اجليدة و درءا aلسقوط يف ا×اطر واملزنلقات اليت 
ال ختدم قطاع التعلمي العايل وÅكو�ن الطر والبحث العلمي، ونؤكد كذ� 

يات الفرعية ا×صصة للك Sامعة و Kىل رضورة الربط التالزيم بني املزيان 
بني مردود�هتا من حHث التكو�ن والبحث العلمي Kىل قاKدة التعاقد و 

  .احملاس:بة

  . . . . ـ قطاع الصÙةـ قطاع الصÙةـ قطاع الصÙةـ قطاع الصÙة3
ٕان قطاع الصÙة، يعترب من القطاKات احليوية اليت لها ارتباط ¢ملعDش 
اليويم aلمواطن، و حنن اليوم يف ٔ�شد ما Åكون احلاSة ٕاىل س:ياسة حصية 

كة، قادرة Kىل �س:ت>ابة aلطمو³ات املرشوKة و�حcياSات م�س
احلقHقHة aلساكنة املغربية وقادرة كذ� Kىل مصاحلة املواطن مع مYظومcنا 

  .الصحية
ٕان مYظومcنا الصحية الزالت تعرتضها الك"ري من العوائق اليت حتول 

ب دون تقد(ا، حبيث هناك العديد من املؤرشات الصحية املقلقة واليت جي
  :املزيد من اجلهد aلتغلب Kلهيا مهنا 

ضعف Sاذبية املؤسسات �س�شفائية التابعة لوزارة الصÙة، و كذا  -
الصعو¢ت اليت حتول دون تقدمي تÒ املؤسسات الصحية خلدمة ذات 
جودة ، حHث ترتمج املؤرشات إالنتاجHة aلمس�شفHات العمومHة Kدم قدرهتا 

اEال الصحي، و كن�H>ة ÷� يتوSه  Kىل �س:ت>ابة حلاجHات الساكن يف
Sل املرىض املنخرطني يف نظام الصندوق الوطين aلضامن �ج�عي ٔ�و 

ولقد بدٔ�ت هذه . صندوق مYظامت �حcياط �ج�عي ٕاىل القطاع اخلاص
الظاهرة تلقي بظاللها Kىل مس:توى املس�شفHات العمومHة اليت تعرف 

هتدفني بنظام التµٔمني إالجáاري Kىل Åراجعا ملحوظا يف Kدد أ"شاص املس:
 .املرض  من موظفني و مµٔجور�ن

اس:مترار وجود تباينات هامة ف² خيص �س:تفادة من الرKاية الصحية  -

وكذا �خcالالت الصارxة املوجودة بني خمتلف مYاطق و �ات اململكة، 
مما يعين ٔ�ن النظام الصحي ببالد� يعمل pرسKات خمتلفة، مما ي�سðب يف 
حHف ½بري حH- يتعلق أ"مر ¢حلصول Kىل الرKاية الصحية أ"ساس:ية، و 
يتفامق هذا التفاوت من جراء Kدم وجود خريطة حصية ، اليت متثل أ"داة 
القانونية و الفYية الرضورية من S�ٔل احلاكمة و ال�سك بني خمتلف 

 .مكو�ت املنظومة الصحية

د الðرشية، مفن xالل املقارنة اس:مترار العجز املزمن و الهيلكي aلموار  -
بني Kدد الساكن للك طبDب وممرضة مقارنة مع �قcصاد�ت املامث¥ لب/�، 
نالحظ ٔ�ننا نعاين من جعز (ول يف املوارد الðرشية املؤه¥، كام ٔ�ن اجلهود 

طبDب لك س:نة  3300املبذو¯ يف جمال التكو�ن الطيب من xالل مáادرة 
 .ئق و العقáاتوا�هتا العديد من العوا

 .املشالك الهيلكية املرتبطة ¢لس:ياسة اOوائية -
ال تغطي موارد املزيانية ا×صصة لíٔدوية مجيع �حcياSات،سواء Kىل 
صعيد املس�شفHات ٔ�و Kىل صعيد الو³دات املتنق¥، وي¡سحب أ"مر Kىل 
اخلدمات إالس�شفائية الباردة ٔ�و احليوية ٔ�و و³دات املس�شفى احلساسة 

غرف الطوارئ و أ"جÙYة ا×صصة لíٔمومة ، وغرف أ"طفال ³دييث م"ل 
ويعزى ذ� ٕاىل Kدم وجود . الوالدة، ز�دة Kىل و³دة العناية املركزة

�ع�دات ا×صصة القcناء أ"دوية،كام ٔ�ن أ"مر �زيد اس:تفÙاال pسðب 
ة، نظام رشاء و Åزويد هتمين Kليه البريوقراطية و التدبري املمركز لíٔدوي

ويرتتب عن هذا تxٔµري يف اس:تالم العديد من املس�شفHات ×صصاهتا من 
  .أ"دوية و املواد القاب¥ لالس:هتالك 

كام ٔ�ن س:ياسة ال�سعرية املتبعة من طرف وزارة الصÙة، تت>اوز 
املعايري الت>ارية املقáو¯ يف هذا اEال، و!شلك Kائقا حقHقHا من حHث 

  .الس:² من طرف الساكن املعوز�ن الوصول ٕاىل الرKاية الصحية و
  ٕاصالح املس�شفHات  -

ٕان إالصالح إالس�شفايئ ا÷ي مت طر³ه يف ٕاطار مرشوع ا4متويل 
Kىل مس:توى مخس ) PFGSS(والتدبري املعروف اخcصارا بــــ 

مس�شفHات ٕاقلميية ¢ململكة �لك من بين مالل و �ٓسفي ومكYاس و ٔ�اكد�ر 
الية هامة مل �رىق لíٔهداف املسطرة و سطات و ا÷ي عبµٔت > موارد م

تµٔمني اجلودة و -نظام املعلومات واحلوس:بة(>، مفاذا حتقق يف هذا الباب 
  ).ٕادارة املوارد الðرشية -أ"دوات املتعلقة بتقد�ر التاكليف و فوÅرهتا-أ"داء

 :غياب الت¡س:يق بني القطاKني العام و اخلاص -
قامئة بني الفاKلني احملليني يت>ىل انعدام الت¡س:يق يف تÒ احلواجز ال

وإالقلمييني يف القطاKني العام و اخلاص، مما ٔ�دى ٕاىل تطور رسيع aلقطاع 
اخلاص وpشلك رئDيس يف املدن الكáرية، كام ٔ�ن �س:مترار العشوايئ aلوقت 
الاكمل املرتب بدون ٔ�ي ٕاطار قانوين مالمئ ما ف? يفامق الوضع Kىل حساب 

K ة وكذاHالقx"ٔد اKةالقواHات العمومHىل حساب صورة املس�شف.  
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 :Åراجع واحض لربامج الصÙة أ"ساس:ية -
هيدف �ر�مج حصة أ"مومة وأ"طفال حسب إالسرتاتيجية الصحية 

وفاة للك  50ٕاىل خفض وفHات أ"(ات ٕاىل معدل  2008-2012
مولود يف  ³1000ا¯ وفاة الرضع ¢ل¡س:بة للك 15مولود B و 100000

  ساءل ٔ��ن نقف من هذه املعض¥؟، وحنن ن� 2012ٔ�فق 

يعاين �ر�مج الصÙة النفس:ية من وضع مرتدي يقابC ارتفاع يف Kدد  -
املصابني ¢ٔ"مراض العقلية والضغط الشديد Kىل املرافق الصحية النفس:ية 

هناك العديد من مس�شفHات أ"مراض العقلية اليت بلغت طاقهتا (القامئة 
ة ٕاىل ضعف الب¡Hة التحتية و كذا ، ¢ٕالضاف%�100س�Hعابية ٔ�كرث من 

  .املوارد الðرشية املتخصصة

  قطاع قدماء املقاومني و ٔ�عضاء DSش التحر�رقطاع قدماء املقاومني و ٔ�عضاء DSش التحر�رقطاع قدماء املقاومني و ٔ�عضاء DSش التحر�رقطاع قدماء املقاومني و ٔ�عضاء DSش التحر�رـ 4  
وحتياتنا ٔ"رسة  بداية نود، يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، ٔ�ن جندد تقد�ر� 

املقاومة وDSش التحر�ر، وال يفوتنا هنا ٔ�ن ننوه ¢Oور الهام ا÷ي تضطلع به 
السامHة يف رKاية شؤون هذه أ"رسة وا4هنوض مباكÉهتا يف ا÷ا½رة  املندوبية
ولن ندxل هنا يف قراءة أ"رقام و½يفHة توزيعها بني خمتلف بنود . الوطنية

املزيانية، و ٕامنا س:نكcفي ¢ٕالشارة ٕاىل ٔ�ن طريقة هيلكة املزيانية ال تعكس 
  . دوبيةارتباطها بتحقHق املهام الكربى اليت من S�ٔلها ³�ٔدثت املن

ٕاننا نعتقد بµٔنه من Äري املقáول ٔ�ن حنرص تدxل املندوبية يف معاجلة 
بطائق املقاومني وهنج س:ياسة Åمتحور فقط Kىل اOمع �ج�عي aلفâات 
الضعيفة مضن هذه أ"رسة، ما �زيد Kىل نصف قرن من اس:تقالل املغرب، 

ييك و�كتفاء بعقد بعض الندوات ٔ�و ٕاحHاء ذ½رى معارك pشلك Eس: 
  . يتكرر لك س:نة

ونعتقد يف فريق أ"صا¯ واملعارصة ٔ�ننا اليوم يف ³اSة ٕاىل ٕاسرتاتيجية 
وطنية ٕالعطاء مر³¥ املقاومة ماكÉهتا مضن س:ياسة حكومHة شام¥ 

  :ومcاكم¥، ميكن ٔ�ن Åمتحور حول
بلورة مقاربة !سهل �ندماج �ج�عي ملن بقي من هذه الفâة بدل  

  .Kدة �ج�عية�قcصار Kىل املسا
ا÷ي رشعت ) املكcوب واملصور( ٕاعطاء عناية xاصة aلرصيد الوõئقي 

املندوبية يف االتفاق Kىل اسرتداده بفعل تعاوهنا مع مؤسسات مماث¥ 
¢خلارج، وس:يكون من أ"سمل وضع هذا الرصيد رهن ٕاشارة املؤسسات 

aلحفاظ Kليه ) املكcبة الوطنية، مؤسسة ٔ�رش:يف املغرب(ا×تصة يف بالد� 
  .واس�Õره pشلك عقالين و Kلمي

ٔ�ننا يف ³اSة ٕاىل بلورة اسرتاتيجية وطنية تعطي ملر³¥ املقاومة ماكÉهتا 
مضن س:ياسة خمتلف القطاKات املعنية من ثقافة وتعلمي وٕاKالم وش:باب 

   .وحبث Kلمي وÄريها
ٕان العمل وفق هذا املنظور، يعكس العناية اخلاصة aلتارخي الوطين 

   .رموزه وا4هنوض ¢÷ا½رة الوطنية aلمغاربةو 

وس:يقcيض ذ� ٔ�يضًا �بتاكر وإالبداع يف ٔ�ساليب التواصل حىت 
تتفاKل مع خمتلف أ"جHال من ٔ�طفال وش:باب وSالية مغربية يف اخلارج 

  .وبلغات خمتلفة
وس:يكون من املفHد Sدًا ٕاقامة وتطو�ر Kالقات تعاون ورشاكة مع 

 وو³دات البحث املعنية داxل املغرب وxارSه، مكو�ت اEمتع املدين
حىت نقوي متÒ املغاربة لتارخيهم الوطين مبا �رخس قمي الوطنية واملواطنة Oى 

   .أ"جHال الصاKدة

  ـ قطاع الش:باب والر�ضة ـ قطاع الش:باب والر�ضة ـ قطاع الش:باب والر�ضة ـ قطاع الش:باب والر�ضة  5
ٕان مYاقش�Yا اليوم لقطاع الش:باب والر�ضة تعترب مYاس:بة ساحنة  

سة احلكومة يف هذا القطاع ا÷ي ال لفريق أ"صا¯ واملعارصة ملساء¯ س:يا
خيتلف اثنان Kىل ٔ�مهيته ¢عتباره حمورا ٔ�ساس:يا aلس:ياسة التمنوية الشام¥ 
لبالد�، واملالحظة أ"وىل اليت ي¡áغي ٕاõرهتا يف هذا اEال ٔ�ن س:ياسة 
احلكومة اجتاه فâة الش:باب مل Åراع ¢حلجم املطلوب انتظارات هذه الفâة 

كرث من ٔ�ي وقت مىض حمتاSة  ٕاىل التحصني والرKاية اليت ٔ�صبحت اليوم �ٔ 
والتµٔطري، وذ� من S�ٔل حام�هتا من لك مظاهر إالحáاط واليµٔس الناجت  
عن احلرمان والبطا¯ وا¼سداد أ"فق، واليت تدفع بفâة عريضة من ش:بابنا 
ٕاىل الهجرة حنو اEهول، وتؤدي  ٕاىل ظهور ٔ�صناف من السلواكت املنحرفة 

  . دل اجلرميةوارتفاع مع
ٕان الس:ياسة احلكومHة يف هذا امليدان تفcقد ٕاىل رؤية واحضة  ×تلف 
املتطلبات و�نتظارات اليت يعطهيا ش:بابنا ٔ�مهية قصوى وال Åراعي التطور 
املس:متر ا÷ي تعرفه هذه الفâة يف املياد�ن �قcصادية و�ج�عية ٔ"نه يف 

جناح ٔ�ي س:ياسة يف هذا اEال ،   نظر� يف  فريق أ"صا¯ واملعارصة نعترب
يقcيض !شخيصا حقHقHا ودقHقا لوضعية الفâات املس:هتدفة واملشالك اليت 
تعاين مهنا وكذا معرفة انتظاراهتا و³اجHاهتا املزتايدة وحتديد أ"ولو�ت 
والتدابري القمينة بتµٔطريها ومساKدهتا  Kىل اس:تغالل إالماك�ت واملواهب 

  . ها الو�ة الصحيÙة اليت تعود ¢لنفع Kلهيا وKىل بالد�اليت Åزخر هبا وتوجهي 
ٕان الوصول ٕاىل هذا الهدف، ال ميكن ٔ�ن يتµٔىت يف ظل ق¥ املرافق 
الرضورية اليت تليب ³اجHاهتا وKىل رٔ�سها دور الش:باب ونذرة املؤطر�ن 

واملتخصصني يف اك�شاف وصقل املواهب يف خمتلف املياد�ن وكذا يف  
شجيع امجلعيات العام¥ يف امليدان وKدم اعتبارها رش�اك  ظل  غياب دمع و! 

aلحكومة يف جمال التµٔطري والتنظمي Kىل الرمغ من ٔ�هنا تلعب دورا رئDس:يا يف 
  .جتس:يد روح التنظمي والتعاون بني خمتلف الش:باب 

ويف هذا الصدد، حيق لنا ال�ساؤل عن السðب احلقHقي ا÷ي جعل 
 مس:توى دور الش:باب يف ٕاطار الوزارة تغيب هذه امجلعيات Kىل

  .ٕاسرتاتيجية الوزارة يف !س:يري وتدبري هذا املرفق العام
ٔ�يضا نالحظ ٔ�ن فâة الش:باب يف العامل القروي تبقى بعيدة لك البعد و 
ال !س:تفHد من الربامج الثقافHة والر�ضية والرتفهيية، و هو ما �كرس العز¯ 
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ائية وساكنهتا وKدم اس:تفادهتا اليت ظلت تعاين مهنا املناطق القروية والن
  .¢لشلك املطلوب من اEهود التمنوي لبالد� 

ولعل املت�áع aلشµٔن الر�يض الوطين يقف Kىل جحم أ"زمة اليت ظلت 
تتخبط فهيا الر�ضة الوطنية وKىل إالخفاق الر�يض العام والرتاجع اخلطري 

اليت تعترب ٔ�كرث  وÄري املس:بوق ×تلف أ"نواع الر�ضية وxاصة الر�ضات
  .شعبية ¢ل¡س:بة aلمغاربة

ٕان إالخفاق ا÷ي عرفcه ر�ضتنا الوطنية، يعترب يف نظر� يف فريق 
أ"صا¯ واملعارصة مبثابة الشجرة اليت ختفي الغابة و املمتث¥ يف سوء ال�س:يري 
والتدبري املؤسسايت xاصة Kىل مس:توى اجلامعات الوطنية اليت ظلت 

  .لك البعد عن لك ٔ�نواع الرقابة و�ه�م لس:نوات Kديدة بعيدة
  :وÅمتثل ٔ�مه ٔ�س:باب أ"زمة اليت تعرفها الر�ضة الوطنية ف² ييل

غياب ٕارادة س:ياس:ية قوية تدمعها و تؤطرها التµٔطري الصحيح  -
  .وتوجهيها التوجHه  السلمي

 .غياب احلاكمة املؤسساتية  -

رحش الوحHد ، و غياب ا4هنج اOميقراطي يف ال�س:يري وش:يوع ثقافة امل -
هو ما ٔ�فرز خنب مسرية بعيدة لك البعد عن فلسفة ال�س:يري الر�يض، 
خنبة اختذت من ال�س:يري مطية لالرÅزاق ؤ"غراض خشصية بعيدة عن نبل 
الر�ضة و دورها الهام  يف التعريف ببالد� و رفع را�هتا خفاقة يف احملافل 

 .اOولية

Kىل مYطق �رجتالية وال �راعي ٔ�سلوب العمل و التنظمي الزال يعمتد  -
التغريات و التطور ا÷ي عرفه هذا اEال Kىل املس:توى اOويل، و جيسد 
تفامق ضعف اخلربة التنظميية Oى املس:يري�ن و ضعف �لزتام العميل و 

 .النظري

Kدم مسا�رة التغريات اليت عرفها اEمتع املغريب، حبيث مت هتمDش  -
ٔ"حHاء والعصب، ٔ�ي العمل القاKدي ا÷ي يعترب الر�ضة املدرس:ية وبطو¯ ا

جحر أ"ساس للك هنضة ر�ضية واخلزان ا÷ي �زود املنتخبات الوطنية 
 .¢ملواهب والطاقات الصاKدة

 .ضعف ا4متويل و كذا ضعف الب¡Hة التحتية الر�ضية -

اختاذ قرارات ر�ضية xاطئة يف كثري من أ"حHان وكذا غياب  -
م !شجيع النقاش العمويم مع خمتلف املتدxلني التواصل املوضوعي و Kد

 .ٕالجياد احللول املناس:بة

ا4هتمDش و إالقصاء ا÷ي طال خمتلف الكفاءات الوطنية و  -
�س:تغناء عن ٔ�طر مغربية شابة مؤه¥ Kلميا و مcخصصة و قادرة Kىل 

 .قHادة التغيري و إالصالح

بيق الزالت الهواية طاغية يف ظل Kدم وجود بâDة مساKدة لتط  -
و يف هذا إالطار، ن�ساءل عن حصي¥ الس:نة . �³رتاف ¢لشلك املطلوب

أ"وىل من �³رتاف مع العمل ٔ�ن أ"ندية الوطنية الزالت تتخبط يف 
 مشالك مالية ½برية؟

ون�ساءل ¢ملناس:بة عن �نعاكسات املالية لس:ياسة ترضيب  -
 .الالعبني وانعاكساهتا Kىل ٔ�وضاعهم املادية

لتذكري ¢لرسا¯ امللكHة اليت و�ها صاحب اجلال¯ يف و هنا جيب ا -
اليت عرت عن  2008املناظرة الوطنية aلر�ضة املنعقدة ¢لصريات س:نة 

لك التناقضات واملشالك اليت تعDشها الر�ضة الوطنية ودعت ٕاىل xلق 
جلنة وطنية من S�ٔل البحث عن بدائل يف ٔ�فق وضع الر�ضة يف مسارها 

 .الصحيح

ضة الوطنية تقcيض اه�ما xاصا وجيب ٕاعطاؤها املاكنة اليت ٕان الر� -
!س:تحقها داxل اEمتع والقHام ٕ¢صالح Üس�هنض العزامئ من S�ٔل اس�âصال 
مواطن الضعف و التµٔخر يف ر�ضتنا الوطنية ويؤسس لعالقة ³داثية 
وممارسة يومHة تدفع ٕاىل التقدم و الريق، ال س:² يف ظل هذه املر¥³ 

والصعبة اليت جتتازها، و حماو¯ ختطي أ"زمة املتعلقة بوجودها  املفصلية
 .وقدرهتا Kىل �س:مترار ك¡شاط مcطور وxالق

        قطاع التكو�ن املهين قطاع التكو�ن املهين قطاع التكو�ن املهين قطاع التكو�ن املهين     ––––    6666
من املعلوم ٔ�ن التكو�ن املهين هو �س�Õر يف العنرص الðرشي ا÷ي 

  .Üشلك املدxل أ"سايس ٔ"ي Åمنية pرشية
املهين pشلك ملحوظ ٔ"مهيته القصوى يف  ولقد Åزايد �ه�م ¢لتكو�ن

xلق الطاقات والكفاءات املهنية القادرة واملؤه¥ لتعز�ز سوق الشغل وaلرفع 
من تنافس:ية املقاو¯ الوطنية و ملسا�رة التطورات اليت يعرفها �قcصاد 

  .الوطين
  :و ٔ�ود هبذه املناس:بة ٔ�ن نثري بعض املالحظات

áال، حبيث ¼س:بة إالقáال Kىل الضعف واخلصاص يف ب¡Hة �س:تق  
مرحشني للك مقعد، وهذا الرمق يبني جحم  3مؤسسات التكو�ن املهين تفوق 

اخلصاص ا÷ي يعاين مYه القطاع Kىل هذا املس:توى، يف ظل الزتايد الكáري 
ٔ�لف ممترن �رمس  a280لطلب، حبيث اس:تقáل مكcب التكو�ن املهين 

مقارنة مع س:نة   %�12ز�دة قدرها  2012-2011الس:نة اOراس:ية 
2010-2011.  

كام نالحظ وجود اخcالالت حقHقHة Åمتثل يف اخلصاص املهول يف Kدد 
املكونني، كام ٔ�ن الفجوة القامئة بني املناجه التكوي¡Hة واحcياSات سوق 
الشغل مازالت يف ا!ساع مس:متر، حبيث تفcقر الربامج و املقررات 

Hذ لتلبية ³اجHات سوق الشغل و اOراس:ية ٕاىل املرونة يف التطبيق والتنف 
  .موا½بة التطور التكYولو� 

نالحظ كذ� ٔ�ن التجهزيات و املعدات والوسائل اليت تتطلهبا معلية 
التكو�ن يف العديد من املؤسسات الزالت دون املس:توى وÄري قادرة Kىل 

  . تلبية ³اجHات املمترنني مما يؤ�ر سلبا Kىل اخلرجيني
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التجهزيات املوجودة مهنا وKدم القHام  هذا، فضال عن Kدم حتديث
بµٔعامل الصيانة aلحفاظ Kلهيا وهو أ"مر ا÷ي يؤدي ٕاىل التيل عن أ"عامل 
التطبيقHة اليت تتطلهبا املهارات امللقYة لكيا ٔ�و جزئيا وتعويضها بدروس نظرية 
 ال ميارس فهيا املتدرب أ"عامل التطبيقHة ٕاال �ذرا، كام ٔ�ن هناك بعض املراكز

  .اليت ال تتوفر فهيا رشوط السالمة و الصÙة املهنية
ٕاننا، يف فريق أ"صا¯ و املعارصة، ندعو ٕاىل املزيد من العمل لتحسني 
نوعية ختصصات التكو�ن املهين ومس:تو�ت الكفاءة املهنية حىت توا½ب 
بالد� املس:تو�ت العاملية وتليب احcياSات سوق العمل من املهن 

و¢لتايل املسامهة يف ز�دة قابلية ال�شغيل خلرجيي  والتخصصات اجلديدة
املعاهد ومراكز التكو�ن املهين مبا يؤدي ٕاىل خفض ¼س:بة البطا¯ بني هذه 
الفâة  و�زيد من دورها يف تلبية �حcياSات املطلوبة لتنفHذ خطط التمنية 

 .�قcصادية و�ج�عية اليت ت¡شدها بالد�

        ٕالسالمHةٕالسالمHةٕالسالمHةٕالسالمHةـ قطاع أ"وقاف والشؤون اـ قطاع أ"وقاف والشؤون اـ قطاع أ"وقاف والشؤون اـ قطاع أ"وقاف والشؤون ا7777
من املعلوم ٔ�ن قطاع أ"وقاف والشؤون إالسالمHة > دور هام يف توفري 
أ"من الروa Bلمغاربة وÅرس:يخ و³دة املذهب املاليك وثوابت املغرب 

        .واخcياراته يف خمتلف مYاB احلياة
وٕاذ Éمثن داxل فريق أ"صا¯ واملعارصة اEهود املبذول من طرف 

ع، فٕاننا Éرى رضورة مضاعفة اEهود ¢لنظر حلجم الوزارة املرشفة Kىل القطا
  . التÙد�ت وإال½راهات اليت تواSه هذا القطاع

و¢ملناس:بة، Éريد ٔ�ن ¼شري ٕاىل مجموKة من املالحظات املرتبطة هبذا 
  : القطاع
 :التµٔطري اOيين  .1

هناك ضعف ½بري يف هذا اEال، xاصة ¢ل¡س:بة aل>الية املغربية املقمية 
يث جيب ٔ�ن �كون هذا التµٔطري مس:مترا Kىل طوال الس:نة ¢خلارج، حب 

ولDس مYاس:باتيا، xاصة يف شهر رمضان وبعض املناس:بات اOي¡Hة، Kلام ٔ�ن 
ٔ�فراد اجلالية تت>اذهبم مجموKة من التيارات الفكرية واملذهبية اليت ختالف 

  . مذهبنا املاليك املبين Kىل قمي ال�سامح و�عتدال
 وضعية القميني اOينDني وأ"مئة واليت لDست يه كام جتدر إالشارة ٕاىل

الوضعية اليت تليق مبن يقومون ب�منية الوعي اOيين Oى املواطنني وxاصة 
اجلانب املادي، وا÷ي نعتربه يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، Sد هزيل وال 

وهنا جيب . �رىق ٕاىل تطلعاهتم وÄري اكف لسد ³اجHاهتم و³اجHات ٔ�رسمه
لوقفات �حc>اجHة اليت قام هبا أ"مئة رفضا لهذه الوضعية وتµٔ½يدا التذكري ¢

Kىل طلب حتسDهنا ويه طلبات نعتربها رضورية حلفظ ½رامهتم، ونطالب 
احلكومة هبذه املناس:بة بتحسني أ"وضاع املادية و�ج�عية لíٔمئة والقميني 

  . اOينDني
 : وضعية املساSد .2

واملعارصة جحم اEهودات اليت تبذل يف ٕاننا ال ننكر يف فريق أ"صا¯ 

هذا اEال، ٕاال ٔ�ننا البد ٔ�ن نطلب من احلكومة مضاعفة اEهود لبناء 
وتوسعة املساSد وxاصة ¢لعامل القروي مع مراKاة الك"افة الساكنية داxل 
املدن وxاصة املدن اجلديدة والتجزيئات السكYية اجلديدة اليت تفcقر 

  .رافق يف مقدمهتا املساSدساكنهتا EموKة من امل
كام ن�ساءل ¢ملناس:بة خبصوص Åرممي املساSد وعن Kدم فcح املساSد 
اليت Ä�ٔلقت لهذا الغرض، وعن املعايري املتبعة النتقاء املساSد احملتاSة 

  . aلرتممي والصيانة يف ظل غياب املصليات بعدد ½بري من مدن وقرى اململكة
 : اKات الوطنيةالربامج اOي¡Hة يف القYوت وإالذ .3

رضورة ٕاغناء املواد املقدمة من دروس وحمارضات وحوارات هتم 
خمتلف مYاB الرشيعة واحلياة Oى املواطنني، جتنب ا4منطية اليت تطبع 
بعض الربامج، مع اس:تعامل الطرق احلديثة aلتواصل من S�ٔل Sلب 

Oوات الفضائية اYلقa اصة ٔ�مام املنافسة القويةx ة املشاهد املغريبH¡ي
  . وأ"جYبية

 : اEالس العلمية .4
¢لنظر a/ور احليوي ا÷ي تقوم به اEالس العلمية يف احلفاظ Kىل  

ثوابت أ"مة اOي¡Hة، ٕاال ٔ�ن املالحظ هو حمدودية ال¡شاط الثقايف واOيين 
لهذه اEالس لعدم انفcاXا ¢لشلك املطلوب Kىل اEمتع نظرا aلوصاية 

ويف هذا إالطار، نثري �ن�áاه ٕاىل . ف اEلس أ"Kىلاملفروضة Kلهيا من طر 
الفوىض اليت ٔ�صبح  يعرفها قطاع إالفcاء وهنا جتدر إالشارة ٕاىل بعض 
الفcاوى الشاذة والغريبة اليت تثري الفcنة وال تفHد يف يشء وال ختدم القضا� 

  . املصريية لíٔمة املغربية 
 : أ"وقاف .5

 فريق أ"صا¯ واملعارصة ندعو ٕاىل ف² خيص قطاع أ"وقاف، فٕاننا يف
وضع اسرتاتيجية واحضة املعامل لتمنية الوقف وحتسني مداخCH، وحسن 
اس�Õره وتدبريه، و هذا لن يتµٔىت يف ظل غياب معلية جرد ملمتلاكت 
أ"وقاف مع ٕارشاك اكفة القطاKات احلكومHة املتدx¥ ½وزارة الثقافة، املالية، 

  . عمري والعدلاOاxلية، إالساكن والت
 : التعلمي العتيق .6

ندعو ٕاىل مواص¥ تµٔهيل التعلمي العتيق Kىل مس:توى ب¡Hات �س:تقáال 
واملواد العلمية املدرسة، و�ه�م ¢ٔ"وضاع املادية aلمدرسني لهذا النوع من 

  . التعلمي
كام ندعو الوزارة الوصية ٕاىل العمل Kىل !شجيع اخلواص Kىل ٕا³داث 

  , عتيق وفقا aلقانون املعمول به يف هذا إالطارمدارس aلتعلمي ال 
 :احلج .7

ٕاKادة النظر يف نظام القرKة املعمتد، وٕاجياد �ٓلية تعطي أ"س:بقHة لكáار 
  . السن

حتسني اخلدمات املقدمة aلح>اج وxاصة تعز�ز التµٔطري اOيين حىت 
  .يؤدي احل>اج مYاسكهم يف ٔ�حسن الظروف وأ"حوال
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        ة وأ"رسة والتضامنة وأ"رسة والتضامنة وأ"رسة والتضامنة وأ"رسة والتضامنـ قطاع التمنية �ج�عيـ قطاع التمنية �ج�عيـ قطاع التمنية �ج�عيـ قطاع التمنية �ج�عي8888
لقد راهنت احلكومة يف �ر�جمها Kىل الشق �ج�عي pشلك ½بري كام 
ٔ�ن ٕاسرتاتيجية معل الوزارة اليت تقدمت هبا الس:يدة الوز�رة ٔ�مام جلن�Yا 
املوقرة تعترب جريئة وطمو³ة لكن املزيانية املرصودة لهذا القطاع تبقى 

ية �ج�عية وتعز�ز حمدودة وال !س:تجيب ملتطلبات ا4هنوض ¢لتمن 
�ندماج �ج�عي لíٔشاص ا÷�ن يعانون من إالقصاء وا4هتمDش وÄريها 

  .من املظاهر اليت حتط من الكرامة إال¼سانية ومن احلق يف العDش الكرمي 
وارتباطا مب>ال تدxل معل الوزارة، نود ٔ�ن ¼شري ٕاىل مجموKة من 

  :املالحظات
نة اليت حققهتا املرٔ�ة Kىل مس:توى ¢لرمغ من املاك: قطاع املرٔ�ة  - 1

املؤسسات ا4متثيلية وارتفاع ¼س:بة حضورها يف �نتا¢ت امجلاعية، ٕاال ٔ�ن 
ما جيب إالشارة ٕاليه ٔ�ن مقاربة النوع مل يمت اس�Hعاهبا بعد وال ٕادما�ا 
¢لشلك املطلوب من طرف العديد من املتدxلني يف احلياة الس:ياس:ية 

ج�عية ببالد�، يف سHðل تطو�ر املسلسل و�قcصادية والثقافHة و�
وز�رة وا³دة يف (اOميقراطي والسري يف اجتاه املساواة ، ولعل ٔ��رز م"ال 

كام ٔ�ن املشلك أ"سايس aلهنوض بµٔوضاع املرٔ�ة هو ½وهنا تتداxل ).حكومcمك
وتتقاطع حولها العديد من القطاKات احلكومHة، من وزارة التضامن واملرٔ�ة 

لتمنية �ج�عية ووزارة العدل واحلر�ت، اOاxلية والش:باب وأ"رسة وا

والر�ضة والرتبية الوطنية، أ"مر ا÷ي يتطلب ٕاحاكم الت¡س:يق يف هذا 
 .اEال aلسهر Kىل حقوق املرٔ�ة 

جمال الطفو¯، هناك خصاص (ول يف املراكز اخلاصة محلاية  - 2
س:تغالل، كام الزالت الطفو¯، ٕالنقاذمه من ال�رشد  ٔ�و Åر]هم عرضة ٔ"ي ا

ويف هذا إالطار، ن�ساءل يف فريق . ظاهرة !شغيل أ"طفال مس�رشية
أ"صا¯ واملعارصة عن مµٓل مرشوع قانون مYع !شغيل الفcيات أ"قل من 

 .س:نة 15
ٔ�ما ف² خيص ذوي �حcياSات اخلاصة واملعاقني، الزالت هذه  - 3

ريع املرصودة لهذه الرشحية هشة وضعيفة و(مشة، كام ٔ�ن الربامج واملشا
الفâة قلي¥ وال تفي ¢لغرض املطلوب يف حماربة الفقر وإالقصاء، وال يتعدى 

 .مYطق الصدقات وإالحسان
ما يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة من S�ٔل ٕادxال هذه الفâة يف 
سوق الشغل، Kلام ٔ�ن هناك جتارب يف بعض اOول تعطي حتفزيات كام 

  نون من S�ٔل ٕادماج هذه الفâة يف سوق الشغل؟تفرض غرامات بقوة القا
ويف هذا إالطار، ن�ساءل، يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، عن مµٓل 
مرشوع القانون اخلاص ¢ٔ"شاص املعاقني، ا÷ي س:ميكن من �ٓليات 
Sديدة ملوا�ة وضعية الهشاشة اليت تعاين مهنا هذه الفâة الس:² يف جماالت 

  .الصÙة والتنقل وال�شغيل 
ٕان إالصال³ات الرامHة ٕاىل ا4هنوض ¢ٔ"شاص : شاص املس:ننيا"ٔ 

املس:نني تبقى ضئي¥، حبيث الزال هناك خصاص ½بري يف Kدد املراكز 

ا×تصة لهذه الفâة املتقدمة يف السن، مما يتطلب xلق فضاءات Sديدة 
!سامه يف ٕاKادة �عتبار aلمس:نني املعوز�ن مع تµٔهيل أ"طر العام¥ يف هذا 

Eالا.  
املالحظ كذ� ان�شار مجموKة من الظواهر �ج�عية السلبية املمتث¥ 
ٔ�ساسا يف ظاهرة ال�سول وال�رشد ، ÷ا جيب التفكري يف تفعيل �ٓليات 
التوعية والتحسDس من xالل �رامج حتول دون تفيش هذه املعضالت، 

ا4منو والتفكري يف وضع �ٓليات ومHاكنزيمات تعمل Kىل التوزيع العادل لÕر 
aلÙد من ز�دة ¼س:بة الفقر والقضاء Kىل الفوارق �ج�عية، وxلق 

كام جيب ٕاKادة النظر . رشااكت حقHقHة مع امجلعيات العام¥ يف هذا امليدان
يف دور واك¯ التمنية �ج�عية وذ� ب�شديد املراقáة والت�áع ٕالجياد ³لول 

ث عن Åمنية اج�عية بدون مcوازنة اقcصاد� واج�عيا ٔ"نه ال ميكن احلدي
  .Åمنية اقcصادية

لقد رامكت بالد� رصيدا هاما يف جمال العمل : العمل التضامين
�ج�عي كام ٔ�ن اOينامHة اEمتعية اليت xلقهتا املبادرة الوطنية aلتمنية 
الðرشية، جعلت بالد� تتوفر Kىل العديد من امجلعيات الفاK¥ يف خمتلف 

ويف هذا إالطار، ندعو احلكومة . لف املناطق واجلهاتالقطاKات ويف خمت
ٕاىل وضع �ٓلية الت�áع وتقHمي ومراقáة ٔ�داء امجلعيات والهيئات العام¥ يف اEال 
وا÷ي ميكن Kىل ضوئه ترصيف اOمع يف املياد�ن ذات أ"ولوية حسب 

  .خصوصيات لك �ة ولك مYطقة
ملبادرة الوطنية aلتمنية كام يتعني ٕايالء ٔ�مهية aلعنرص الðرشي يف معل ا

الðرشية ويف مáادرة مؤسسة محمد اخلامس aلتضامن، وكذا يف �رامج الهيئات 
وامجلعيات ال¡ش:يطة أ"خرى، ذ� ٔ�ن متكني الساكن املس:تفHد�ن من هذه 
أ"¼شطة والربامج من وسائل وٕاماكنيات و�ٓليات إالنتاج الرضورية يه 

 .والفقر والتوالك والهشاشة  السHðل الوحHد aلقضاء Kىل مظاهر الفاقة

   ـ قطاع االتصالـ قطاع االتصالـ قطاع االتصالـ قطاع االتصال9999
ٕاننا يف فريق أ"صا¯ و املعارصة ندعو ٕاىل رضورة احلد من احcاكر 
اOو¯ لهذا احلقل وتقYينه وتنظميه ٕ¢رساء ا"ٓليات القانونية اليت توا½ب 

  .تطورات العرص
رضورة ٕاKادة النظر يف ٔ�دوار القطب العمويم لتقوية ٔ�داء اخلدمة 

مHة يف إالKالم واالتصال وتطو�ر �ٓليات معل واك¯ املغرب العريب العمو 
لíٔنباء ودمع انفcاXا Kىل حميطها وتوس:يع هامش حركة القطاع اخلاص 
و!شجيعه Kىل �س�Õر يف القطاع وتنظمي حقل إالشهار وتقYينه و�نفcاح 
ٔ�كرث Kىل ما توفره التكYولوجHا احلديثة من ٕاماكنيات البث بواسطة 

  . ٔ"نرتنDت والهاتف احملمول وما ٕاىل ذ�ا
ٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة لس:نا مر[³ني لواقع القطاع وaلمشالك 

وKليه فٕاننا حنث احلكومة Kىل بذل املزيد من اجلهود . اليت يتخبط فهيا
لتطو�ره وحتديثه من حHث �ٓليات العمل وطرق التدبري مبا �كفل ضامن 
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ىل املعلومات الصحيÙة وتقYني تدxل اOو¯ Åاكفؤ الفرص يف الولوج إ 
والقطاع اخلاص يف صناKة الرٔ�ي ودمع جمال احلرية وتوفري املوارد 
وإالماكنيات وضامن التوزيع العادل ملوارد إالشهار وفق معايري حمددة 

  .وإالسهام يف تµٔهيل أ"طر والكوادر وحتر�ر الطاقات
تبارهام مكو� ٔ�ساس:يا من ٕان قطاع الصÙافة املكcوبة و�لكرتونية ¢ع 

مكو�ت قطاع إالKالم واالتصال مل حيظيا ¢ه�م احلكومة، مما �زيد من 
اح�الت الوقوع يف اÉزالقات ن�H>ة Kدم وضوح الرؤية وسوء الفهم بني 

 .خمتلف الرشاكء واملتدxلني
وKليه فٕان Kدم اكرتاث احلكومة، من xالل القطاع الويص، مبا جيري 

Åرك الباب مفcو³ا ٔ�مام التكهنات وأ"س:ئ¥ حول دور الوزارة يف هذا احلقل 
يف تقYني وتنظمي هذا احلقل ومصري قانون الصÙافة و مرشوع اEلس 
الوطين aلصÙافة وكذا القانون املتعلق ¢س:تطالع الرٔ�ي، فضال عن قانون 
الولوج ٕاىل املعلومات وكذا الفراغ ال�رشيعي املشهود يف قطاع الصÙافة 

 .ونية و¼شاط ما يُعرف ¢ملدونني�لكرت 
وحنن يف فريق أ"صا¯ والعارصة نعتقد Sازمني ٔ�ن دور القطاع يف 
ÅكرÜس خHار اجلهوية جيب ٔ�ن يcðدئ من ٕاجراء تقHمي موضوعي لتجربة 

 .إالذاKات والصحف اجلهوية وKىل اخلصوص جتربة تلفزة العيون
�ت القطب كام يتعني ٕاKادة النظر يف طريقة معل ؤ�داء بعض مكو

العمويم، وKىل اخلصوص القYوات التلفزية وواك¯ أ"نباء الرمسية، مبا Üسامه 
يف !سويق الرتاث واخلصوصية احمللية ودمع توSه القرب ومقاربة اجلهوية يف 
معل وسائل إالKالم، وذ� من xالل التفكري يف وضع �ٓليات aلتاكمل بني 

التجهزيات والب¡Hات وذ� مكو�ت القطب العمويم من حHث إالماكنيات و 
لرتش:يد اجلهود واملوارد ولتطو�ر التبادل بني املكونني أ"ساس:يني لهذا 

   ".سات1مHدي"، ودمع جتربة قYاة 2Mأ"وىل و : القطب
النظر يف إالنتاSات السD-ئية  ويف قطاع السD-، يتعني يف نظر� ٕاKادة

رق الكفH¥ بتوجهيها وٕاجياد الط) خصوصا تÒ اليت حتصل Kىل دمع اOو¯(
حنو تناول مواضيع حتمي الهوية وحتفظ القمي الوطنية وÅروج ملباديء �ن�ء 

 . aلوطن، يف ٕاطار اجلهود املبذو¯ ل�شجيع إالنتاج الوطين

   ـ  قطاع الثقافةـ  قطاع الثقافةـ  قطاع الثقافةـ  قطاع الثقافة10101010
من القطاKات احليوية والهامة اليت يتعني ٔ�ن حتظى ¢اله�م من قáل 

ملا ميكن ٔ�ن يلعبه من ٔ�دوار يف احلفاظ Kىل اEمتع �اكفة قواه احلية، 
الشخصية الوطنية املتفردة وحتصني ثوابت أ"مة ومعتقداهتا ورموزها 

  .الفكرية وإالبداعية وحامية ا÷وق العام وهتذيبه
ويف هذا الصدد، فٕاننا Kىل يقني من ٔ�ن ضعف املزيانية املرصودة 

ؤمن aلقطاع تµٔطريا Kلميا aلقطاع، لن !ساKد Kىل بلورة ٕاسرتاتيجية حقHقHة ت
وواقعيا وموضوعيا جيعC يف مµYٔى عن تيارات الغلو والتطرف اليت !سعى 
Sاهدة ٕاىل حمو ثقافcنا أ"صي¥ بقميها التارخيية املت>ددة وبعمقها احلضاري 

  . املتفرد
ٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، نعتقد ٔ�ن ما جيب ٔ�ن حيمك تعاطي 

 يف بالد� هام مرÅكزان ٔ�ساس:يان، ٔ�وهلام ما ميكن احلكومة مع الشµٔن الثقايف
ٔ�ن ¼سميه مبرÅكز الثقافة التقليدية، اليت جيب احلفاظ Kلهيا وصياÉهتا 
وتطو�رها وÉõهيام هو مرÅكز الثقافة العرصية يف انفcاXا Kىل تطورات العرص 

  ..وحتوالته ملوا½بة موSة التنو�ر العاملية
راء مسح وطين Üشمل الرصيد العقاري ÷ا، يتعني، يف نظر فريقYا، ٕاج

ودات واملنقوالت املتوفرة وقميهتا ووضع خريطة Sديدة aلمواقع وجحم املوج
أ"�رية وaلمتاحف الوطنية واجلهوية، حىت ي�س:ىن توجHه اجلهود pشلك 

  .حصيح محلاية الرتاث وصيانته وجتديده وتطو�ره و!سويقه
انة والتطو�ر مبسامهة وموازاة مع ذ�، يتعني وضع خطة وطنية aلصي

لك القطاKات الوزارية املتدx¥ ومهنا أ"وقاف والتجهزي والسكىن والصناKة 
التقليدية، والعمل يف نفس الوقت Kىل وضع خطة ٔ�خرى aلرتوجي وال�سويق 

  .مع قطاKات اخلارجHة والس:يا³ة وÄريها
 و جيب كذ� �ه�م ¢لرتاث الشفوي والفYون واملهن وأ"ز�ء واحليل

واملصنوKات التقليدية، فضال عن وضع تنظمي ٔ�مين xاص ¢لقطاع يؤمن 
حماربة ٔ�عامل ا4هتريب والغش والزتو�ر والرسقة اليت ¢تت ت¡cعش شâDا 

  .فشâDا
وهبذا اخلصوص نµٔمل ٔ�ن يُعاد النظر يف طبيعة ونوعية حضور الكcاب 

مل Kىل املغريب يف املعرض اOويل aل¡رش والكcاب ونُطالب الوزارة ¢لع
حتسني رشوط عرضه و½يفHة تقدميه aلزوار واملهمتني وذ� ¢ل�شاور مع 

كام نُطالب الوزارة الوصية ¢لتفكري يف الصيغ . املهنيني والنارش�ن واملوزKني
املناس:بة لتنظمي املعرض يف مدن مغربية ٔ�خرى، تتوفر هبا ب¡Hة �س:تقáال 

  .جيعا Kىل القراءةالرضورية، !سهيال لولوج املواطنني aلكcاب و!ش 
ومن �ة ٔ�خرى، تطرح وضعية الصندوق الوطين Oمع العمل الثقايف 

كام ٔ�ن . ومدخراته وس:بل رصفها الك"ري من أ"س:ئ¥ حول موارد الصندوق
جتربة اOمع املمنوح aلفرق املرسحHة مل تؤت، يف نظر�، النتاجئ املرجوة، 

لعروض املقدمة، مث كذ� سواء Kىل الفرق املس:تفHدة نفسها ٔ�و Kىل نوعية ا
Kىل ¼سب احلضور اليت ال تت>اوز يف الك"ري من أ"حHان احلد أ"دىن 

Bاملطلوب لتقدمي العرض املرس.  
يف معلها جيب ٔ�ن يت>اوز الهيلكة  ٕان اه�م الوزارة ¢لبعد اجلهوي

املركزية aلوزارة ٕاىل مYح اخcصاصات وٕاماكنيات وموارد حقHقHة aلمد�ر�ت 
ليت جتد نفسها، يف الك"ري من أ"حHان، Kاجزة عن الفعل وعن اجلهوية ا

كام ٔ�ن مركزة . املبادرة وعن �س:ت>ابة aلمطالب اجلهوية واحمللية امللÙة
امل¡شµٓت الكربى من مسارح ومعاهد ومكcبات يف مدينة ٔ�و مدين�ني ال 

  .جيب ٔ�ن �كون قدرا حمتوما، يف نظر فريقYا
قفYا املعرب عهنا داxل اaلجنة فٕاننا و يف أ"xري، و ا¼س>اما مع موا

مشاريع املزيانيات اليت تدxل مضن اخcصاص جلنة التعلمي و  ضدضدضدضدس:نصوت 
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الشؤون الثقافHة، ¢س:تYeاء مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع الصÙة ا÷ي 
  .نعمس:نصوت > ب 
  .و شfكرا

مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف  �
  جلنة اخلارجHة واحلدود واملناطق احملت¥ واOفاع الوطينجلنة اخلارجHة واحلدود واملناطق احملت¥ واOفاع الوطينجلنة اخلارجHة واحلدود واملناطق احملت¥ واOفاع الوطينجلنة اخلارجHة واحلدود واملناطق احملت¥ واOفاع الوطيناخcصاص اخcصاص اخcصاص اخcصاص 

 Üسعدين ٔ�ن ٔ�عرض مسامهة فريق أ"صا¯ واملعارصة يف مYاقشة
مضامني املزيانية الفرعية لقطاع اخلارجHة، �xٓذا بعني �عتبار ٔ�ن لك 
املالحظات اليت س¡áدهيا لن !سعفYا يف إال³اطة �لك اجلوانب وإالشاكالت 

  .القطاع البالغ أ"مهية اليت تعرتي هذا
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�قول بµٔننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة لن 
نتوقف طويال عند حتليل أ"رقام واملعطيات الواردة يف املزيانية املعروضة 

لقYاعتنا مبÙدودية إالع�دات املرصودة لهذا القطاع Kىل الرمغ . Kىل ٔ�نظار�
  . يضطلع هبامن جسامة وعظم املهام اليت

مقcنعون كذ� بµٔن ٔ�ي دراسة ٔ�و حتليل aلس:ياسة اخلارجHة لبالد� ال 
ميكن ٔ�ن تµٔيت مبعزل عن الس:ياق اOاxيل ومcغريات احمليط إالقلميي واOويل 

  .ا÷ي نتفاKل معه
  الس:يد الرئDس، 

ٕان قضية الو³دة الرتابية aلمملكة س:تظل يف صدارة اه�ماتنا يف فريق 
  .ارصة ¢عتبارها مصلÙة وطنية Kلياأ"صا¯ واملع

وال Üسعنا يف هذا الصدد ٕاال ٔ�ن نعرب عن ارتياحYا النتاب املغرب 
عضوا Äري دامئ يف جملس أ"من هذا �Kرتاف ا÷ي يؤكد جتاوب اEمتع 
اOويل مع إالصال³ات العميقة اليت دش¡هتا اململكة، و�Kرتاف حبضور 

ي واOويل مما يؤهل بالد� aلعب دور ر�دي املغرب املمتزي يف حميطه إالقلمي
عربيا وٕاقلمييا وميكن بالد� من ½سب مواقع مcقدمة دفاKا عن و³دتنا 

  .الرتابية ودحض ٔ�طرو³ة �نفصال
خفصوم و³دتنا الرتابية مه يف ٔ�مس احلاSة اليوم ٕاىل �رÅاكن ٕاىل 

  .مYطق السمل والتفاوض لطي هذا الزناع املفcعل
لصدد جملس أ"من ٕاىل الوقوف Kىل جحم �Éهتااكت داKني يف هذا ا

pسðب التعبري . اجلس:مية املرÅكáة يف حق املغاربة احملتجز�ن مبخ²ت تYDدوف
  .عن ٔ�راهئم ا×الفة aلتوSه �نفصايل ورفضهم لالحc>از القرسي

ٕاننا نعتقد يف فريقYا ٔ�ن مطلب ٕاKادة النظر يف طريقة اش:تغال وتعاطي 
الرمسي مع القضا� واملصاحل العليا لب/� من جحم قضية  إالKالم العمويم

و³دتنا الرتابية ¢ت مطلبا ملÙا الس:² يف ظل تنايم موSة العداء والتÙامل 
ا÷ي Åهن>ه مجموKة من املنا�ر إالKالمHة يف العديد من اOول اليت تتðىن هن>ا 

  .معاد� للك ما> Kالقة ¢ملصاحل العليا aلمغرب
وطات بل ولك ٔ�شاكل املناورات الرخHصة اليت Åهنجها ٕان جحم الضغ

اجلزاûر ومن يدورون يف فلكها داxل ٔ�روقة اEلس وهذا ال�سابق احملموم 
من اSل التµٔثري Kىل قرارات جملس أ"من وKىل ٔ�عامل بعثة املينورسو من 

تضعمك اليوم الس:يد . اSل توس:يع صالحHاهتا ل�شمل مراقáة حقوق إال¼سان
م ملÙاحHة اس�Õر لك املؤهالت وتعبئة لك إالماكنيات اليت من الوز�ر ٔ�ما

شµٔهنا حشد املزيد من اOمع aلمبادرة املغربية aلحمك ا÷ايت لíٔقالمي 
  .الصحراوية

ٕان س:ياسة اليد املمدودة اليت دٔ�بت بالد� Kىل ÅكرÜسها يف Kالقاهتا مع 
السمل دول اجلوار، تعكس حبق جتدر وعي �نفcاح وال�ش:بع مبنطق 

وال�سامح ]خيار ³امس Åهن>ه بالد� و!سعى ٕاىل ÅكرÜسه يف لك Kالقاهتا 
  .وتفاKالهتا مع حميطها اخلار�

هذا التوSه مع أ"سف يالىق �لك ٔ�نواع التنكر بل والعداء من قáل 
اجلارة اجلزاûر اجتاه لك ما> Kالقة مبصاحلنا الوطنية بل وحتني لك الفرص 

  .¢لس:يادة الوطنية لرتوجي املغالطات واملساس
ويف هذا إالطار نطالب احلكومة بدعوة جملس أ"من اOويل aلوقوف 
Kىل جحم اخلطر اOامه واحملدق يف مYطقة الصحراء والسا³ل الس:² ٔ�ن لك 
املؤرشات وأ"³داث تثðت ٔ�ن هذه املنطقة ¢تت !شلك بؤرة من بؤر 

  .التوÅر والزناKات ومعقال من معاقل إالرهاب
يف هذا املوضوع ٔ�ن تعيدوا النظر يف طريقة اش:تغال وزارÅمك وندعومك 

من xالل �نفcاح Kىل لك الفاKلني داxل احلقل اOبلومايس وتعز�ز 
اOبلوماس:ية املوازية يف ٕاطار التزنيل �جيايب ملضامني الوثيقة اOس:تورية 

  .للك ما > Kالقة ¢Oفاع عن القضا� العاد¯ aلوطن ومصاحله الوطنية 
  الس:يد الرئDس،

لقد قطعت بالد� ٔ�شواطا مcقدمة يف مسار اس:تكامل الرصح 
اOميقراطي احلدايث، وسريورة إالصال³ات املؤسساتية واOس:تورية هذا 

  .املسار ا÷ي مت تتوجيه بدس:تور Sديد aلمملكة 
ٕان رحب رهان إالصالح اOس:توري مل �كن وليد حلظة س:ياس:ية Kا�رة 

  .عرشية واKدةبقدر ما هو تتوجي ملسار 
ٔ�½يد ٔ�ن رحب الرهان لDس Äاية يف ³د ذاته بقدر ما هو رغبة ٕالطالق 

  .مسرية من إالصال³ات املؤسساتية واحلقوقHة
 ¥Kبلوماس:ية فاO سDٔسµس:تورية لكها تطلع ٕاىل التOاءت الوثيقة اS فقد
ومcوازنة مcكHفة مع التغريات إالقلميية واOولية وهو ما يت>ىل من xالل 

احلثDث aلمملكة حنو توس:يع الرشاكء يف Kالقاهتا اخلارجHة، من السعي 
  :xالل مجموKة من �لزتامات اليت ٔ�قرها اOس:تور اجلديد من قáيل

 .العمل Kىل بناء �حتاد املغاريب ]خيار اسرتاتيجي -
تعميق ٔ�وارص �ن�ء ٕاىل أ"مة العربية وإالسالمHة، وتوطيد وشاجئ  -

 .ا الشقHقةأ"خوة والتضامن مع شعوهب
تقوية Kالقات التعاون والتضامن مع الشوب والب/ان إالفريقHة،  -

 .والس:² مع ب/ان السا³ل وجYوب الصحراء
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–تعز�ز روابط التعاون والتقارب والرشاكة مع ب/ان اجلوار أ"ورو -
 .مcوسطي

توس:يع وتنويع Kالقات الصداقة، واملبادالت إال¼سانية و�قcصادية  -
 .ة والثقافHة مع لك ب/ان العاملوالعلمية والتقYي

 .جYوب –تقوية التعاون جYوب  -
جعل االتفاقHات اOولية، كام صادق Kلهيا املغرب، ويف نطاق ٔ�حاكم  -

اOس:تور، وقوانني اململكة، وهو�هتا الوطنية الراخسة، !سمو فور ¼رشها، 
Kىل ال�رشيعات الوطنية، والعمل Kىل مالمئة هذه ال�رشيعات، مع ما 

  .تÒ املصادقة تتطلبه
ٕان مجموع التو�ات اليت الزتم هبا املغرب وفاء الخcياراته اليت ال رجعة 

فهيا  !شلك ¢ٔ"ساس xارطة طريق متيل Kىل اجلهاز اOبلومايس تزنيلها  
تزنيال سل² متاش:يا مع جحم السلطات والصالحHات اجلديدة الواسعة، اليت 

لتو�ات العامة الس:ياس:ية خولها اOس:تور aلحكومة اجلديدة لتÙديد ا
و�قcصادية و�ج�عية ٕان Kىل املس:توى اOاxيل ٔ�و اخلار� مقارنة مع 

  .اOساتري السابقة
ذات �لزتامات تضعمك اليوم ٔ�مام امÙcان ٔ�جرٔ�ة وحسن تزنيل 
مقcضيات الوثيقة اOس:تورية ¢عتبارمك فاKال حزبيا Kىل رٔ�س قطاع اكن 

اخلاصة واحملفوظة aلمÒ، لي¡cقل ٕاىل التدبري  ¢ٔ"مس القريب من اEاالت
  .املشرتك بني املÒ واحلكومة

Éمتىن صادقني يف هذا الصدد ٔ�ن Åكونوا يف مس:توى اaلحظة وان 

!س�شعروا جحم هذا التحول العميق وما لهذا املعطى من دالالت طبعت 
  .وس:تطبع التارخي الس:يايس املعارصة لبالد�

ظة الس:ياس:ية والتارخيية وما حتمC من مغزى ٕاننا ومن مYطلق متثلنا aلح
ودالالت معيقة نود من موقع إالسهام البناء ٔ�ن نبدي مجموKة من املالحظات 

  .واملقرت³ات واليت يه يف العمق تزنيل ملضامني الوثيقة اOس:تورية
تعز�زا aلبعد املغاريب ¢عتباره اEال الطبيعي واحلضاري aلمغرب : ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال

س:ته اخلارجHة ندعومك ٕاىل اس�Õر مجمل اخلصوصيات و³�ٔد ٔ�ولو�ت س:يا
وهنج س:ياسة قوا(ا الواقعية و�نفcاح، . اجلغرافHة والتارخيية والثقافHة

مفطلب التكcل وتوحHد الفضاء املغاريب ¢ت مطلبا ملÙا بفعل الواقع اجلديد 
والتحوالت العميقة اليت شهدهتا اخلارطة الس:ياس:ية Oول املنطقة Kىل 

د الس:يايس و�ج�عي وهو ما مييل Kىل اجلهاز اOبلومايس تعبئة الصعي
ومضاعفة لك اجلهود سعيا لتعز�ز الروابط �قcصادية و�ج�عية والثقافHة 
ومد جسور التعاون يف ٔ�فق ٕاحHاء ٔ�سس نظام مغاريب كفHل بتحقHق 

افة طمو³ات الشعوب املغاربية، املتواجشة اج�عيا وامل�هية من حHث الثق
  .وا�Oن والتقاليد ؤ�مناط احلياة

ٕان ٕاسهام املغرب داxل مYظمة املؤمتر إالساليم واحcضانه مقر : õنياõنياõنياõنيا
املنظمة إالسالمHة aلرتبية والعلوم الثقافHة، ورئاس:ته aلجنة القدس الرشيف 

يوحض ٕارصار املغرب وعزمه أ"½يد . واحcضانه aلعديد من القمم واملؤمترات

ة لتدارس أ"وضاع العامة aلعاملني العريب وإالساليم Kىل تðين رؤى واسع
وتطو�ر احللقات املرتابطة مع إالصالح الس:يايس و�قcصادي ¢عتباره 
املدxل احلقHقي ٔ"ي Åاكمل وٕاقالع حضاري مع تðين خطاب مYفcح 
وعقالين وٕاسالم معتدل يتواءم وا³رتام البناء احلدايث لíٔمcني العربية 

  .وإالسالمHة
ٕالشارة يف هذا الصدد بµٔننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة نعرب عن ونود ا

قلقYا املس:متر ٕازاء أ"³داث اOامHة اجلارية يف سور� ونµٔسف الس:مترار 
اÉهتااكت وقف ٔ�عامل العنف والقcل رمغ قرار وقف ٕاطالق النار اعتبارا من 

12/4/2012 .  
تارخي ب  2042ويه مYاس:بة كذ� لننوه بقرار جملس أ"من رمق 

والقايض ٕ¢رسال مراقáني دوليني ٕاىل سور� ملراقáة وقف  14/4/2012
ٕاطالق النار هذا القرار ا÷ي شلك خطوة اجيابية لبلورة موقف دويل ³ازم 

  .ومو³د ملعاجلة ٕاشاكالت أ"زمة السورية 
ذ� ٔ�ن املغرب اكن وس:يظل يف مقدمة اOول املبادرة ٕاىل ٕاKالن 

رشوط مع العاملني العريب وإالساليم Kرب �¼شغال انضام(ا اللكي والغري امل 
مبحمل القضا� اليت حتبل هبا هذه املنطقة ويف مقدمهتا طبعا قضية الرصاع 

  .العريب إالرسائييل
وهبذه املناس:بة، جندد اس�Yاكر� يف فريق أ"صا¯ واملعارصة aلس:ياسات 

ابتداع ٔ�ساليب  املتطرفة aلكHان الصهيوين وسعيه 4هتويد القدس ومتاديه يف
  .اس�Hطانية ٕامعا� يف فرض س:ياسة أ"مر الواقع

لقد كنا نعتقد ٔ�ن من شµٔن لك هاته الس:ياسات املتغطرسة aلكHان 
الصهيوين الغامش ٔ�ن تالىق مبواقف وردود ٔ�فعال ا¼س>اما مع مواقفمك اليت ما 

ضة فcئمت تعربون عهنا يف العديد من املناس:بات حلظة تواSدمك يف موقع املعار 
لكن مع أ"سف رسKان ما اÉكرست تÒ الشعارات واخلطا¢ت Kىل خصرة 

  .الواقع
وٕاال ½يف تفرسون قáولمك مبشاركة وفد عن هذا الكHان يف ٔ�شغال 
اOورة الثامYة aلجمعية الربملانية لالحتاد من S�ٔل املتوسط اليت احcضن 

  .ٔ�شغالها مقر الربملان املغريب 
مك القáول هباته املشاركة؟ فهل يه وما يه الظروف اليت ٔ�ملت Kلي

ٕاننا وبقدر تنديد� �لك ٔ�شاكل التطبيع وا÷ي  !!ٕاشارات ٕاىل قáولمك ¢لتطبيع
ال جند > ٔ�ي ترب�ر سوى ½ونه شلك من ٔ�شاكل التنكر  aلقضية 
الفلسطي¡Hة، بقدر ما ندعومك ٕاىل حتمل مسؤوليتمك  يف التصدي للك 

ى xدمة املرشوع الصهيوين وغط مáادرات التطبيع ا÷ي ال مربر > سو 
الطرف عن ما �رÅكáه الصهاينة من جرامئ ضد فلسطني ٔ�رضا وشعبا 

  .ومقدسات
الشك ٔ�ن البعد إالفريقي يف الس:ياس:ية املغربية قد ٔ�ماله �مcداد : : : : õلثاõلثاõلثاõلثا

وهو ما جعل من . الطبيعي والت>در التارخيي aلمغرب يف القارة السمراء
لوية ٔ�ساس:ية يف ¼شاطه اOبلومايس داxل خمتلف قضا� التمنية يف ٕافريقHا ٔ�و 
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  .احملافل إالقلميية واOولية
ٕان ما عرفcه هذه العالقات من تفاKالت سلبية، متثلت يف جعز �حتاد 
إالفريقي عن ٕاجياد ³ل ملشلك الصحراء وتنكر بعض اOول a/ور إالفريقي 

رب مهنا aلمغرب ومYاوش:هتا حول و³دته الرتابية، ما رتب ا¼سÙاب املغ
. جيعلنا مطالبني ¢بتداع ٔ�ساليب Sديدة الس:تعادة اOور املغريب اكمال

خصوصا ٔ�مام ما يتحمC املغرب جراء تبعات املقعد الشاغر من �د ٕاضايف 
خلدمة قضا� ٕافريقHا، Kرب !ش:تDت جمهوداته يف العالقات الثنائية وبعض 

غرب اجتاه اOول كام جيب تطو�ر الفعل إالفريقي aلم. التجمعات اجلهوية
ويف . �Éلكوسكسونية تعز�زا لرصيد تفاKالته مع اOول الصديقة أ"خرى

هذا إالطار نؤكد جتاوبنا مع موقف اململكة الرمسي اOاعي ٕاىل احلفاظ Kىل 
الو³دة الرتابية ملايل واس:ت�áاب أ"من و�س:تقرار وتµٔمني خروج سلس 

  .وسلمي من هذه أ"زمة
  الس:يد الرئDس،

Oبلوماس:ية ٕان ا/a اصx بلومايس وبناء مفهومOٔهيل اجلهاز اµعوة ٕاىل ت
الرمسية املوازية من املواضيع اليت ما ف? Sال¯ املÒ محمد السادس يتطرق 

ؤ�فcح قوسا هنا ٔ"ذ½ر مبقcطفات من . ٕا4هيا Kرب العديد من اخلطب امللكHة 
  .هذه اخلطب

"Õىل حسن اس�K ا يك تعملYميقراطي وقد و�نا دبلوماس:ي�Oر التقدم ا
لب/� وٕاشعاKه الروB ورصيده التارخيي وموقعه اجليوسرتاتيجي واىل 
التكHف مع التحوالت العاملية واملسامهة يف ٕاجياد ³لول سلمية aلزناKات 
واغتنام فرص التعاون والتبادل Kىل أ"صعدة الثنائية واجلهوية واملتعددة 

Õلب �س�Sديدة وS ات أ"طراف وغزو ٔ�سواقHولوجYرات والتك
  .املتطورة وحتقHق ٕاشعاع ثقايف وطين ٔ�كرب

وٕاننا حريصون Kىل ٔ�ن يتواصل العمل بوثرية ٔ�رسع وي�سع نطاقه يف 
ٕاطار مYظور اسرتاتيجي شامل ومهنجية جامعية مcناسقة ومقدامة مYفÙcة 
Kىل خمتلف الفاKلني اجلدد يف العالقات اOولية من مYتخبني Kىل الصعيد 

هذه اOعوات . واحمليل وفاKلني اقcصاديني ومYظامت Äري حكومHة الوطين
والتوجهيات !س:تدعي من اجلهاز اOبلومايس Åرمجهتا وجتس:يد مضامHهنا من 

  :xالل

 .مسا�رة ودمع مؤهالت اOبلوماس:ية املوازية •

القطع مع التدبري املغلق لبعض امللفات اكلوضع املتقدم مع �حتاد  •
 .اخلليجي أ"وريب، جملس التعاون

اس�Õر العالقات املمتزية مع اجلهاز التنفHذي لالحتاد أ"وريب،  •
وجتاوز النواقص اليت تعرتي Kالقات املغرب مع الربملان أ"وريب ا÷ي 
Üشلك ٕا³دى اKOامات اليت Üس:تعملها خصوم و³دتنا الرتابية يف ٕاطار 

 . حرهبم إالKالمHة ضد املصاحل الوطنية لبالد�

مراكز a/راسات يف العالقات اOولية وتدبري أ"زمات  �نفcاح Kىل •

 .اOولية

التوSه حنو القوى الصاKدة يف �ٓس:يا تنويعا aلرشاكء �قcصاديني يف  •
 .ٕاطار تعز�ز املاكسب �قcصادية اليت ت�Hحها الو�ات الoس:يكHة

¼سج Kالقات ٔ�كرث فاKلية مع املنظامت اOولية ¢عتبارها رش�اك  •
Hرشيةٔ�ساس:يا لتحقðق التمنية ال. 

ٕاKادة النظر يف قراءات اجلهاز اOبلومايس ملراكز القرار اOويل من  •
xالل ٕادماج العوامص اجلديدة الصاKدة اليت ٔ�حضت لها تµٔثري س:يايس 

 .واقcصادي

توفري املعلومات الرضورية املرتبطة ¢لقضا� اجلوهرية aلس:ياسة  •
يف احملافل اOولية، من  اخلارجHة، حHث يعاين املعنيون �متثيل املغرب

خمتلف ٔ�شاكل املشورة الفYية واOمع التقين، خصوصا الفاKلون يف 
 .اOبلوماس:ية املوازية

وهبذه  املناس:بة ندعومك ٕاىل ٕاKادة النظر يف Kالقcمك مع املؤسسة الربملانية 
  .ومع ممثيل أ"مة Kىل اخلصوص 

ن Åرىق ٕاىل فٕاىل مىت س:يظل هذا املنطق حيمك Kالقات من املفروض �ٔ 
مس:توى التاكمل ؤ�ي دبلوماس:ية �رملانية Éريد ٕاذا اكنت املعلومة الرضورية 

  .وأ"ساس:ية حمجوبة عن الفاKلني يف هذا اEال
و½يف سµcDٔىت ملمثيل أ"مة اOفاع عن القضا� املصريية لíٔمة يف ظل 
Kدم مصاحáتمك ودمعمك aلمجهود اOبلومايس ا÷ي تضطلع به هذه املؤسسة 

² وانمت تعلمون جحم املناورات والضغوطات املامرسة من قáل K�ٔداء الس:
  .الوطن ا÷�ن ال يµٔلون �دا ل�سري لك إالماك�ت لٕالرضار مبصاحل بالد�

  الس:يد الرئDس،
Åك�يس قضا� اجلالية املغربية املقمية ¢ملهجر ٔ�مهية ¢لغة ¢لنظر لتنايم 

فراد اجلالية والتحوالت النوعية K�ٔداد املهاجر�ن، هذا �زد�د امللحوظ "ٔ 
اليت تعرفها، تدعو دبلوماس:ي�Yا لوضع قضا�ها Kىل Sدول ٔ�عامل قطاعمك 

  .بقوة
فاجلالية املغريب، ب¡س:يجها املدين الفاKل، تطالب اليوم، �متكHهنا من 
حقها الاكمل يف املواطنة Kرب التصويت والرتش:يح وا4متثيل يف مؤسساتنا 

صنع القرار الس:يايس، فضال عن التعامل مع  املنتخبة واملشاركة يف
املتطلبات املزتايدة واملشالك القانونية والصعو¢ت املسطرية مبزيد من 

  :اجلدية، وخنص ¢÷½ر هنا
نقص ٕان مل نقل غياب مؤسسات Åربوية لتدرÜس اaلغة العربية ٔ"بناء  -

 .املهاجر�ن، خصوصا املتواSد�ن يف املدن الصغرى بµٔور¢ 
والعراقHل اليت يالقهيا املس�مثرون وضعف اOبلوماس:ية التعقHدات  -

 .�قcصادية
مشالك املرٔ�ة املهاجرة مع تطبيق مقcضيات املدونة، الطالق،  -

 .اجل¡س:ية
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الصمت ٕازاء وضعية �جتار يف الðرش و�س:تغالل اجل¡يس،  -
 .aلمغربيات يف العديد من اOول العربية ؤ�ور¢

 .املهاجر�ن تنايم موSة العداء والعنرصية ضد -
التعاطي السليب EموKة من املنا�ر والقYوات إالKالمHة، خصوصا  -

 .اجلارة الشاملية لقضا�� الوطنية، ؤ�وضاع املهاجر�ن املغاربة Kىل اخلصوص
تلمك الس:يد الرئDس مجموKة من املالحظات اليت ارتµٔينا ٔ�ن نثريها Kالقة 

  :التايل ب�Yاولنا ملوضوع اجلالية املغربية لطرح ال�ساؤل
ما ا÷ي حيول ٕاىل ³دود ا"ٓن، دون توظيف صوت ورقة اجلالية 
املغربية، ¢خلارج وxلق ¼س:يج مدين دامع لبالد� وحلقوقه املرشوKة يف 

  .خمتلف العوامص اOولية 
  الس:يد الرئDس،

ٕان فريق أ"صا¯ واملعارصة حييي اEهودات اليت تقوم هبا ٕادارة اOفاع 
لرش:يدة aلقائد أ"Kىل ورئDس ٔ�راكن احلرب العامة الوطين حتت القHادة ا

aلقوات املسلÙة امللكHة صاحب اجلال¯ املÒ محمد السادس نرصه هللا يف 
جمال اOفاع Kىل الو³دة الرتابية والس:يادة الوطنية وإالÄاثة وإالسعاف 
لضÙا� الكوارث الطبيعية Kىل الصعيد الوطين وأ"زمات إال¼سانية xارج 

  .ارض الوطن
و¼س>ل ¢رتياح الربامج اليت تقوم هبا ٕادارة اOفاع الوطين يف جمال 
تعز�ز قدرات الو³دات العام¥ ¢لقوات املسلÙة امللكHة وحتديث امل¡شµٓت 
العسكرية والتكو�ن العسكري وتطو�ر املهارات والتخصصات والقدرات 

  .aلجنودامليدانية وحتديث الربامج التقليدية وا4هنوض ¢ٔ"وضاع �ج�عية 
وÉريد من هذا املنرب ٔ�ن نقف وقفة ٕاSالل وٕا½بار جلنود� البواسل 

  .ا÷ائد�ن عن التخوم املرابطني بصحرائنا العز�زة و¢يق ختوم اململكة
تلمك الس:يد الرئDس احملرتم، اكنت ٔ�مه املالحظات و�قرتا³ات اليت 

  .اكنت حمور اه�ماتنا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة
 .يمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهالسالم Kل و 

مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف  �
  جلنة اOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةجلنة اOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةجلنة اOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةجلنة اOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةاخcصاص اخcصاص اخcصاص اخcصاص 

  الس:يد الرئDس، 
  الس:يد الوز�ر، 

  السادة املس�شار�ن، 
Üرشفين ٔ�ن ٔ�تدxل ¢مس فريق أ"صا¯ واملعارصة يف مYاقشة املزيانية 

ية لوزارة اOاxلية، ويه مYاس:بة تفرض Kلينا يف فريق أ"صا¯ القطاع 
طال هاته الوزارة  واملعارصة ٔ�ن نقف وقفة xاصة عند التحول اجلذري ا÷ي

اليت كام يعمل امجليع  ٔ�هنا اكنت يف ظل احلكومات السابقة جماال xاصا 
¢لتقYوقراط، لتصبح اليوم بفضل هذا التحول اOميقراطي وزارة Kادية 

  . ش:تغل داxل احلكومة ولDس xار�ا! 
ذات التحول يضعمك اليوم ٔ�مام امÙcان التعاطي إالجيايب مع مضامني 
الوثيقة اOس:تورية، ؤ�س:ئ¥ التزنيل السلمي الخcبارات اOمقرطة واحلاكمة 
اليت !سعى بالد� ٕاىل Åرس:يخها اس:تكامال لسريورة إالصال³ات املؤسساتية 

  .واحلقوقHة
تحول يؤرش لبداية عهد Sديد، فٕانه يدفعنا ٕاىل وٕاذا اكن هذا ال 

ال�ساؤل، ٕاىل ٔ�ي ³د سYDعكس هذا التحول Kىل مضمون الس:ياس:يات 
  . العامة aلقطاKات احليوية اليت !رشف Kلهيا وزارة اOاxلية

½يف س�سامه املزيانية الفرعية لقطاع اOاxلية يف ا4هنوض pس:ياسة 
و¢لتمنية احمللية واجلهوية وإالSابة Kىل  القرب و¢ٔ"من العام وامجلاKات الرتابية

  خمتلف أ"س:ئ¥ ا"ٓنية واملس:تع>¥ ذات الص¥ مبشالك املواطنني؟ 
  : هبذا اخلصوص، نود ٕاõرة بعض املالحظات أ"ساس:ية

حرصا مYا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة ٔ�ن !شلك احللقة املقá¥ من :  ٔ�وال
ذا الرصح اOميقراطي ا÷ي املسلسل �نتايب لبنة ٔ�خرى من لبنات ه

ن¡شده مجيعا، فٕان وزارÅمك مسؤو¯ عن التحضري اجليد والسلمي لالنتا¢ت 
املقá¥ وفcح نقاش وطين حقHقي واس�شارة واسعة يف ٕاطار مهنجية !شار½ية 
قصد توفري الرشوط التنظميية وال�رشيعية لضامن جناح هذه احملطة مبا يضمن 

قرار مؤسسات متثيلية حقHقHة وذات Éزاهة وشفافHة �نتا¢ت وإ 
  :وذ� من xالل . مصداقHة

متكني الوافد�ن اجلدد Kىل الهيئة �نتابية من ال�سجيل يف اaلواحئ  •
 . �نتابية 

ٕاKادة النظر يف التعامل مع املشاركة الس:ياس:ية aلمواطنني بنوع من  •
اجلدية املطلوبة بدل التعامل معها ]Ùدث مومسي مرتبط بلحظة 

 . نتا¢ت�
ال�رسيع بتفعيل ورش اجلهوية وٕاخراج القوانني التنظميية املؤطرة  •

 . واملنظمة لها ومالءمهتا لٕالصال³ات اOس:تورية اليت عرفهتا بالد�
  الس:يد الرئDس، 

Üشلك ورش اجلهوية املوسعة ٕا³دى الرها�ت املصريية وأ"وراش 
ٕالسرتاتيجية الهيلكية الكربى اليت تنضاف ٕاىل سلس¥ �خcبارات ا

وأ"وراش التمنوية اليت !سعى من xاللها بالد� ٕاىل جتاوز لك املعيقات 
والنواقص اليت تعرتي جماالت تدبري الشµٔن احمليل يف ٔ�فق ٕارساء ٔ�سس 

  .احلاكمة والتاكمل بني خمتلف �ات اململكة وتعز�ز اOمقراطية احمللية
عة Kرب العديد من ٕان Sالل املÒ ما ف? يتطرق ملوضوع اجلهوية املوس

اخلطب امللكHة وهو ما يعكس الرغبة ا"ٔ½يدة اليت حتدو Sاللته لتðين اخليار 
اجلهوي ورمس معامل �وية تعكس اخلصوصيات واملكو�ت احلضارية 

  .لبالد�
خبصوص اجلانب أ"مين، نود هبذه املناس:بة ٔ�ن نتطرق ٕاىل ظاهرة : õنيا

ة pشلك ملفت، يف هذا الصدد �نفالت أ"مين وارتفاع معدالت اجلرمي
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¼س>ل اخلصاص املهول ا÷ي تعرفه التغطية أ"مYية يف العديد من املدن 
واملرتبطة مبÙدودية إالماكنيات الðرشية واملادية والعلمية والتقYية، ¢ٕالضافة 
ٕاىل غياب ٕاسرتاتيجية ٔ�مYية واحضة، ٔ�حضت اليوم ٔ�كرث ملÙاحHة ملسا�رة 

غرب Kىل مس:توى احلقوق واحلر�ت العامة، واليت الرتاكامت اليت حققها امل
مل تعد ترتك ماك� aلمنطق أ"مين ولغة العصا اليت لíٔسف جسلنا يف فريق 
أ"صا¯ واملعارصة عودهتا من Sديد يف موا�ة العديد من احلراكت 

  . �حc>اجHة السلمية
طين هبذه املناس:بة، فٕاÉمك مدعوون ٕاىل تعز�ز إالدارة العامة لíٔمن الو 

مبوارد pرشية ٕاضافHة و�ه�م بµٔوضاعهم �ج�عية ٕانصافا هلم Kىل ما 
يقومون به من xدمات Sلي¥ لهذا الوطن، نفس العناية جيب ٔ�ن تطال 
ٔ�فراد القوات املساKدة ورSال املطاt ؤ�عوان السلطة وإالرساع ٕ¢خراج 

ٔ"xذ بعني النظام أ"سايس ملوظفي امجلاKات احمللية ٕاىل ³زي الوجود، وا
�عتبار مطا4هبم املمتث¥ ٔ�ساسا يف تقYني التعويضات وتµٔهيل املوارد 
الðرشية، والشفافHة يف توزيع مYاصب املسؤولية بناء Kىل الكفاءة 
و�س:تحقاق، من S�ٔل وضع ³د لٕالرضا¢ت املتتالية لشغي¥ امجلاKات 

  .احمللية ملا لها من لكفة اقcصادية واج�عية
  :ادرة الوطنية aلتمنية الðرشية املب:  õلثا 

لقد ٔ�عطى صاحب اجلال¯ محمد السادس نرصه هللا انطالق املبادرة 
الوطنية aلتمنية الðرشية، ويه ورش اج�عي ½بري جعل املواطن يف قلب 
�ه�مات الس:ياس:ية العمومHة يف ٔ�فق توفري العDش الكرمي > وحماربة لك 

  . الهشاشة �ج�عيةمظاهر الفقر وإالقصاء وا4هتمDش و 
ويف هذا إالطار، نثري ال�ساؤالت اجلوهرية املرتبطة بتقHمي معل احلكومة 
يف جمال تطبيق هذه املبادرة، وكذا حبجم املشاريع املنجزة والفâات واملناطق 

  . املس:هتدفة
ففي نظر�، جيب ٕاعطاء نفس Sديد لهذه امáادرة م S�ٔل جعلها دينامHة 

ل حتديد الصعو¢ت والتÙد�ت اليت رافقت مcواص¥، وذ� من xال
تطبيق مشاريع املبادرة، وكذا ضامن اس:مترارية املشاريع ومتكني الرشاكء 

  . احملليني من إالسهام يف متويل املشاريع
يعد قطاع التعمري ³�ٔد ٔ��رز القضا� اليت تدxل يف صلب اه�مYا : رابعا

ظر� فcح نقاش وطين يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، واليت !س:توجب يف ن
معمق ل�سليط الضوء Kىل مجمل �خcالالت اليت يعاين مهنا، ونذ½ر مهنا 

  : Kىل سHðل املثال

  .تعدد املتدxلني سواء Kىل املس:توى الوطين او Kىل الصعيد احمليل -

التÙايل Kىل القانون من xالل اaلجوء ٕاىل مسطرة �س:تYeاء  -
)Dérogation (يف جمال التعمري . 

العمراين والزحف Kىل املناطق اخلرضاء وKىل حساب  التوسع -
 .املناطق الزراعية والغابوية

وخبصوص موا½بة الوزارة aلجامKات احمللية من S�ٔل تµٔهيل املرافق 
العمومHة ذات الصبغة الت>ارية نود تذكريمك بµٔن مجموKة من هذه املرافق 

يف مجموKة من تعDش ٔ�وضاKا اكرثية فµٔسواق امجل¥ aلخرض والفواكه تتخبط 
املشالك سواء املرتبطة �كرثة الوسطاء وتµٔثريمه  املبارش Kىل أ"سعار ٔ�و ما 
يتعلق حبجم التالعبات املالية واجلبائية pسðب غياب التنظمي وسوء التدبري، 
وتتحمل وزارÅمك القسط �وفر يف هذا الشµٔن pسðب التغايض عن لك 

صدد برضورة ٕاKادة النظر هذه الظواهر و�خcالالت ونطالب يف هذا ال
يف تنظمي ٔ�سواق امجل¥ وٕاKادة هيلكهتا وعرصÉهتا وضامن تغطية مcوازنة 

  . aلرتاب الوطين
ٕاشاكلية التدبري املفوض، و�خcالالت اليت ٔ�¢ن عهنا واملشالك اليت 
طفت Kىل السطح يف العديد من املدن اليت تعمتد هذا التدبري، وهو ما 

رضورة معاجلة  هذا املوضوع الشائك من مYظور  يدعو� ٕاىل إالحلاح Kىل
 -مغا�ر EموKة من �عتبارات، س:² ؤ�نه مل Üسامه يف التمنية السوس:يو

  .اقcصادية بقدر ما سامه يف اعتناء رشاكت التدبري
 :وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ثري مجموKة من املالحظات يف هذا اخلصوص

د دفرت التحمالت هناك تغيDب [م aل>انب �ج�عي ٔ�ثناء إالKدا •
 والتعتمي الكáري ا÷ي يطال دفاÅر التحمالت 

 �ع�د Kىل اخلربات أ"جYبية وٕاقصاء أ"طر الوطنية  •
Kدم الزتام رشاكت التدبري املفوض بدفرت التحمالت، خصوصا يف  •

الشق املتعلق ¢الس�Õرات والتجهزيات، والب¡Hة التحتية وKدم جلوء بعض 
ة ٕاىل فرض اجلزاءات املنصوص Kلهيا يف دفاÅر رؤساء امجلاKات احمللي

 . التحمالت
ٕاقصاء الرشاكت الوطنية من �س:تفادة من هذا التدبري Kىل اعتبار  •

 . ٔ�ن Ä�ٔلب الرشاكت اليت اس:تفادت من هذا التوSه يه رشاكت ٔ�جYبية
تدين القدرة الرشائية aلمواطنني جراء �رتفاع املهول يف ٔ�سعار  •

 . ء والتطهريفواتري املاء والكهر¢
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

يعترب الالÅركزي إالداري اKOامة أ"ساس:ية والرضورية للك س:ياسة 
Åروم ٕاجناح جتربة الالمركزية، وÜشلك ٕا³دى ٔ�مه الرها�ت لربامج إالصالح 
إالداري، كام Åرتبط النتاجئ املرتتبة عنه مáارشة ¢الس:ت>ابة لتطلعات 

cل الصعيد احمليلاملواطنني والفرقاء �قK ¯و/a صاديني و�ج�عيني .  
لكYنا، ومع اكمل أ"سف، الزلنا نالحظ بµٔن النظام إالداري احلايل 
يطبعه نوع من املركزية، تت>ىل ¢ٔ"ساس يف احcفاظ إالدارات املركزية 

  . ¢خcصاصات (مة وpسلطة تقد�رية واسعة وبµٔمه الوسائل املادية والðرشية
نعتقد بµٔن هناك نوKا من التباKد بني املهام اليت تضطلع وهو ما جيعلنا 

هبا املصاحل اخلارجHة ³اليا، وبني تÒ اليت جيب ٔ�ن تفوض ٕا4هيا يف ٕاطار 
  . س:ياسة حقHقHة لالÅركزي إالداري
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ينا�ر  9وٕاذا اكنت الرسا¯ امللكHة املو�ة ٕاىل الوز�ر أ"ول ، بتارخي 
2002 Õر، قد ٔ�عطت املثال يف هذا الباب حول التدبري الالممتركز لالس�

من xالل تفويض احلكومة مجموKة من �خcصاصات لوالة اجلهات وختويلهم 
سلطة القرار اخلاصة ¢الس�Õر، فٕاننا نالحظ خبالف ذ� ٔ�ن هناك تنافر 
حقHقي بني نوا� السلطات العمومHة اليت !شجع Kىل تفويض السلطة 

  . ارات املركزية يف تفويض سلطاهتاaلمصاحل اخلارجHة، وبني Åردد إالد
الالمتكز "و÷�، فٕاننا نعتقد بµٔن xلف اخلطاب إالداري املنادي به 

هناك صعو¢ت حقHقHة من حHث تفويض " الفعيل aلوسائل و�خcصاصات
  .السلط والتوقHع Kىل ٔ�رض الواقع

تلمك، الس:يد الوز�ر، مجموKة من املالحظات اليت ارتµٔينا يف فريق 
  .واملعارصة ٕاõرهتا مبناس:بة مYاقشة املزيانية الفرعية لوزارة اOاxليةأ"صا¯ 

مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف  �

        جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةاخcصاص اخcصاص اخcصاص اخcصاص 

  pسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  لس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،ا

ٔ"عرب ¢مس فريقي  Üرشفين ٔ�ن ٔ�تدxل ¢مس فريق أ"صا¯ واملعارصة
عن موقفYا خبصوص مجموع املزيانيات القطاعية اليت تدxل يف اخcصاص 

  :جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، ويه Kىل النحو التايل 
 البالط املليك، -
 نواب، جملس ال  -
 جملس املس�شار�ن، -
 احملامك املالية،  -
 رئاسة احلكومة، -
 الوزارة املنتدبة امللكفة ¢لشؤون �قcصادية والعامة،  -
 املندوبية السامHة aلتخطيط، -
 وزارة �قcصاد واملالية،  -
 وزارة التجهزي والنقل،  -
 وس:ياسة املدينة، وزارة إالساكن والتعمري -
 اEلس �قcصادي و�ج�عي، -
  رضات الس:يدات والسادة  املس�شار�ن،ح

لقد اكنت مYاقشة مزيانية البالط املليك مYاس:بة Sدد من xاللها ٔ�عضاء 
فريق أ"صا¯ واملعارصة تµٔييدمه واخنراطهم التام يف لك املبادرات اليت K�ٔلن 

وكذا اكفة أ"وراش التمنوية واOينامHة . عهنا صاحب اجلال¯ نرصه هللا
ها صاحب اجلال¯ واليت من شµٔهنا ٔ�ن تنعكس ٕاجيا¢ Kىل اخلالقة اليت ٔ�طلق 

  .بالد� سواء يف املدى القريب ٔ�و املتوسط ٔ�و البعيد
ٔ�ما خبصوص دراسة مرشوع املزياني�ني املرتبطتني مب>لس النواب 
ومب>لس املس�شار�ن، فقد مت التµٔ½يد Kىل رضورة بدل املزيد من العناية يف 

ي وكذا التفعيل أ"م"ل a/بلوماس:ية الربملانية حتسني وجتويد املنتوج ال�رشيع
واOفاع عن القضا� الكربى aلمملكة يف اكفة احملافل اOولية ويف نفس 
�جتاه متت اOعوة ٕاىل تدعمي �ٓليات املراقáة احلكومHة واس:تغالل لك 

  .إالماكنيات املتا³ة دس:تور� يف هذا الصدد 
  س:يدي الرئDس،

رشوع املزيانية القطاعية اخلاصة �رئاسة ٕان مYاس:بة مYاقشة ودراسة م 
احلكومة اكنت حبق فرصة لفريقYا لوضع أ"صبع Kىل ماكمن اخللل يف أ"داء 
احلكويم وا÷ي ٔ�حضى Üس�سمل ملنطق �س:مترارية يف معاجلة العديد من 

  .القضا� �ج�عية و�قcصادية الشاûكة
املسؤوليات وتðين  كام جسلنا بذات املناس:بة اس:مترار مYطق ا4هترب من

الترصحيات املتضاربة والفرقعات إالKالمHة اليت ال طائل من وراهئا وبنفس 
املناس:بة جسلنا ¢س:تغراب شديد غياب ٔ�ي تصور حكويم ٔ"جYدة 

 ¥áلك هذه أ"مور توحض ٔ�ن اخليط الناظم . �س:تحقاقات الس:ياس:ية املق
وطµٔة اOهشة اليت  لهذه احلكومة واملمتثل ٔ�ساسا يف رئاس:هتا الزال حتت

ٔ�فرزهتا صناديق �قرتاع ومحلت حزبه ٕاىل قHادة احلكومة، يف ³ني ٔ�ن 
اaلحظة التارخيية اليت نعDشها تقcيض مYه ومن ¢يق مكو�ت احلكومة 

  .�نطالق ٕاىل ٔ�جرٔ�ة مضامني اOس:تور وتزنيلها pشلك سلمي وقومي 
  ٔ�هيا الس:يدات والسادة املس�شار�ن،

اطي احلدايث ا÷ي تYðاه بالد� Üس:تدعي لزاما �رÅاكن ٕان اخليار اOميقر 
ٕاىل مؤسسات دس:تورية فعا¯ وقوية تضطلع مبها(ا الرقابية يف اس:تقاللية 

ويف هذا إالطار فáقدر ما ¼ش:يد ¢Oور الهام واحملوري ا÷ي تلعبه . [مة 
عوها ٕاىل احملامك املالية ¢عتبارها �ٓليات فعا¯ و�جعة aلرقابة املالية بقدر ند

مضاعفة �ودها و!رسيع معلية حتضري وٕا³ا¯ قوانني التصفHة وبنفس 
املناس:بة فٕاننا Éمثن اجلهود املبذو¯ من قáل لك من اEلس �قcصادي 
و�ج�عي وكذا املندوبية السامHة aلتخطيط وذ� ¢لنظر aلمجهودات 

الوضع الكáرية اليت يقومان هبا لك يف نطاق اخcصاصه من S�ٔل !رشحي 
�قcصادي و�ج�عي واع�د مقار¢ت اس�áاقHة يف التعامل مع إال½راهات 
والظواهر السوس:يو اقcصادية كام ندعو هاتني املؤسس:تني ونظرا ملا �زخران 
به من xربات وكفاءات ٕاىل املزيد من �نفcاح Kىل املؤسسة ال�رشيعية 

  .واكفة مكو�ت اEمتع املدين 
مرشوع املزيانية الفرعية aلوزارة امللكفة ¢لشؤون وارتباطا مبناقشة 

�قcصادية والعامة aلحكومة فقد الحظنا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة 
اس:مترار غياب ٔ�ي تصور واحض ٔ�و مYظور مشويل ملعاجلة إالشاكليات املزمYة 
واملرتبطة مبعطى الهشاشة �قcصادية وصندوق املقاصة وكذا ا4هنوض 

هذا فضال عن xلو �ر�مج . ٔ�و حماربة اقcصاد الريع  ¢لطبقة الوسطى
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الوزارة من ٔ�ي بعد اس�رشايف ٕالصالح صناديق التقاKد ٔ�و حتسني مYاخ 
أ"عامل ، �هيك عن تزنيل مáادئ احلاكمة �قcصادية ودمع القدرة الرشائية 

  .aلمس:هتلكني 
  س:يدي الرئDس، 

ربامج احلكومHة لقد احcل قطاع إالساكن والتعمري يف مجموKة من ال
السابقة مرتبة الصدارة لكن لíٔسف الشديد دون حتقHق الطمو³ات 
املزعومة، وذ� راجع ¢ٔ"ساس النعدام بوص¥ حقHقHة لٕالصالح !س:تحرض 

  .إالماكنيات وإال½راهات و!رشك اكفة الفاKلني املعنيني ¢4هنوض هبذا القطاع
ود مرشوع يالحظ ¢مللموس من xالل مYاقشة بن ،ولíٔسف الشديد

قطاع السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة اس:مترار اس:ت¡ساخ واSرتار نفس 
الربامج احلكومHة السابقة رمغ ثبوت فشلها وبؤسها Kىل اكفة املس:تو�ت 
ابتداء برب�مج مدن الصفHح مرورا ¢س:مترار ارتفاع Åلكفة العقار وظاهرة 

  .التعمري وتصاممي ا4هتيئةالنوار وKدم توافق وثرية التطور العمراين مع وõئق 
الواقع، ٔ�ن تغليب املنطق القطاعي وانعدام الرؤ� الشمولية تبقى السمة 
البارزة Eال اش:تغال احلكومة احلالية، ويف هذا الصدد فقد طالعتنا وزارة 
التجهزي والنقل يف خشص وز�رها خبرSات Äري مس:بوقة !س:هتدف الكشف 

ي يد�ره لكن رسKان ما خفت وجه عن ماكمن اقcصاد الريع يف القطاع ا÷
هذه املبادرة الي�مية ومل ميتد لDشمل ٔ�ما½ن ٔ�كرث تعقHدا ومصودا ؤ�قصد ¢÷½ر 

  .الريع يف مقالع الرمال والصيد يف K�ٔايل البÙار 
ٔ�ما Kىل املس:توى العميل وا÷ي �كcوي بناره املواطنني pشلك ش:به 

ها، وكذا هشاشة الب¡Hة يويم فالزالت معض¥ عز¯ العامل القروي Kىل ³ال 
الطرقHة وصعوبة املسا� وانعدام ال�شو�ر وKدم جناKة مدونة السري يف ³ل 
معض¥ التخفHف من حوادث السري حHث ارتفع Kدد القcىل مقارنة مع 

  .%11الس:نة املاضية حبوايل 
  س:يدي الرئDس،

ٕان مطلب احلاكمة اجليدة قد ٔ�حضى مطلبا ملÙا للك جممتع تواق ٕاىل 
ٔ�فضل وراغب يف عقلنة موارده ومؤهالته ا÷اتية، يف هذا إالطار  مس:تقáل

فقد جسلنا ¢مcعاض شديد يف فريق أ"صا¯ واملعارصة تلكؤ وزارة �قcصاد 
واملالية وترب(ا يف ٕاخراج القانون التنظميي aلاملية وذ� يف رضب صارخ 

ك لوعودها من �ة وملبادرات املرشKني اليت تصطدم pشلك �ٓيل بتحري
من اOس:تور وا÷ي !س:تعمC احلكومة يف كثري من أ"حHان  77الفصل 

  .pشلك ممهنج وÄري قابل ٔ"ي ترب�ر 
كام نعيب Kىل هذه الوزارة Kدم مáارشهتا ٔ"ية ٕاصال³ات رضيHðة جريئة 
!س:هتدف توس:يع الوKاء ذ� ٔ�ن الثقل الرضييب يتحمp Cشلك Äري معقول 

ال تتحمل القسط الواجب من  أ"جراء ف² ٔ�ن هناك قطاKات مرحبة
املسامهة الرضيHðة بل هناك قطاKات مرحبة Äري xاضعة aلرضيبة ¢ملرة، لك 
هذه أ"مور !س:توقفYا و!ساءلنا حول منوذج التمنية ا÷ي تðرش به هذه 
احلكومة وف² ٕاذا اكن من شµٔنه �س:ت>ابة ولو ¢لزنر الDسري لطمو³ات 

 . و³�ٔالم املغاربة

خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق مداx¥ الفريق مداx¥ الفريق مداx¥ الفريق  �
        العدل وال�رشيع وحقوق إال¼سانالعدل وال�رشيع وحقوق إال¼سانالعدل وال�رشيع وحقوق إال¼سانالعدل وال�رشيع وحقوق إال¼سانجلنة جلنة جلنة جلنة اخcصاص اخcصاص اخcصاص اخcصاص 

Üرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¢مس فريق أ"صا¯ واملعارصة يف ٕاطار مYاقشة 
وال�رشيع  املزيانيات الفرعية القطاعية اليت تدxل يف اخcصاص جلنة العدل

من  48، وفقا ملقcضيات املادة 2012وحقوق إال¼سان �رمس الس:نة املالية 
النظام اOاxيل aلم>لس، ويه مYاس:بة لعرض و�ة نظر فريقYا ف² يتعلق 
بتقHمي معل احلكومة يف هذه القطاKات وكذا تصور� ملدى فعالية الربامج 
و�سرتاتيجيات املعمتدة aلهنوض بقطاع العدل وضامن احلقوق واحلر�ت يف 

    .امللزتمةٕاطار املواطنة املسؤو¯ و 
ويتعلق أ"مر Kىل التوايل ¢ملزيانيات الفرعية للك من وزارة العدل 

، الوزارة امللكفة ¢لعالقات )õنيا(، أ"مانة العامة aلحكومة )ٔ�وال(واحلر�ت 
، الوزارة امللكفة ¢لوظيفة العمومHة وحتديث )õلثا(مع الربملان واEمتع املدين 

) xامسا(عامة ٕالدارة السجون وٕاKادة إالدماج ، املندوبية ال)رابعا(إالدارة 
  ).سادسا(واملندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال¼سان 

        
        مYاقشة املزيانية الفرعية لوزارة العدل واحلر�تمYاقشة املزيانية الفرعية لوزارة العدل واحلر�تمYاقشة املزيانية الفرعية لوزارة العدل واحلر�تمYاقشة املزيانية الفرعية لوزارة العدل واحلر�ت: : : : ٔ�وال ٔ�وال ٔ�وال ٔ�وال 

        �2012201220122012رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية 
  الس:يد الرئDس، 
 الس:يد الوز�ر، 

  السادة والس:يدات املس�شارون احملرتمون، 
أ"صا¯ واملعارصة مبناس:بة مYاقشة املزيانية الفرعية  س:بق لنا يف فريق

لوزارة العدل �رمس الس:نوات املاضية ٔ�ن مثنا اEهودات التقYية اليت تبذلها 
، Äري ٔ�ننا Éهبنا يف حHنه من خماطر جحب )حتديث احملامك مكثال(الوزارة 

ب اجلوانب التقYية لٕالصال³ات الب¡Hوية ٕالدارة العدل واملرتبطة ¢جلوان
املؤسساتية والقانونية يف تدبري مرفق القضاء، كام اننا اكد� ونؤكد مزيانية 
وزارة العدل يف مس:توى أ"وراش �سرتاتيجية الكربى ذات الص¥ 
بوزارÅمك واليت ال مYاص عهنا لتعز�ز دو¯ احلق والقانون، و¢ملقابل يلح 

وذSا aلشفافHة فريقYا Kىل ٔ�ن �كون مرشوع املزيانية الفرعية لوزارÅمك من
  . والتقدمي الواحض لالع�دات املرصدة لوزارÅمك

الس:يد الوز�ر، ال ³�ٔد اليوم، جيادل يف مرجعة إالصالح، واملعرب عهنا 
بوضوح يف اخلطب امللكHة املتتالية مYذ افcتاح دورة اEلس أ"Kىل aلقضاء 

ٕ¢Kالء القضاء ٕاىل  2011، واليت عززها دس:تور 2002يف فاحت مارس 
مس:توى سلطة مس:تق¥ مبا يضمن احلقوق واحلر�ت وس:يادة القانون يف 

  . موا�ة امجليع، ٔ�شاص ذاتيني ٔ�و اعتباريني مبا فهيم السلطات العمومHة
قHل لنا يف هاته القاKة من طرف سابقHمك ٔ�ن نصوص  2010ومYذ 
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إالصالح Sاهزة، ÷ا ¼سائلمك اليوم ٕ¢حلاح شديد عن ٔ�جYدة وطريقة تزنيل 
ح قطاع العدا¯ ا÷ي طال ٔ�مده، خصوصا ما يتعلق ¢لقوانني التنظميية ٕاصال

النظام أ"سايس aلقضاة، وانتاب وتنظمي وسري اEلس أ"Kىل : احملددة
aلسلطة القضائية، وقواKد تنظمي احملمكة اOس:تورية، ومسطرة اOفع بعدم 

  . دس:تورية القوانني
طة املسامهة مجيع املغاربة، فلك ما يتعلق ¢لعدا¯، نµٔمل ٔ�ن �كون حم

من xالل !شاور حقHقي، وٕارشاك مجيع الفعاليات (ام اكنت مشارهبا 
  . الفكرية aلمسامهة يف بناء مؤسسات حامية اOميقراطية

  الس:يد الرئDس، 
  : س¡Yاقش مرشوع مزيانية وزارة العدل انطالقا من مخسة مداxل

  تعز�ز حامية حقوق إال¼سان؛ : ٔ�وال
  ق احلياة العامة؛ ختلي: õنيا
  ٕاصالح العدا¯؛  : õلثا
  مالءمة ب¡Hات الوزارة؛ : رابعا

  . اس:مترار غياب الشفافHة يف مزيانية وزارة العدل: xامسا

        : : : : تعز�ز حامية حقوق إال¼سانتعز�ز حامية حقوق إال¼سانتعز�ز حامية حقوق إال¼سانتعز�ز حامية حقوق إال¼سان: : : : ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال
ٔ�عطى املرسوم املنظم الخcصاصات وز�ر العدل واحلر�ت، aلوز�ر حق 

يف جمال حامية احلر�ت وحقوق املسامهة يف ٕاKداد الس:ياسة احلكومHة "
إال¼سان وا4هنوض هبا يف جمال اخcصاصه والعمل Kىل ت�áعها وتنفHذها، 

  .بت¡س:يق مع القطاKات والهيئات املعنية
ومن S�ٔل ذ�، حتدث بوزارة العدل واحلر�ت الب¡Hة إالدارية الالزمة 

  ".ملامرسة �خcصاص املذ½ور
املهمة مع قطاع حكويم �ٓخر،  ¼سائلمك الس:يد الوز�ر عن ازدواجHة هذه

واملمتثل يف املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال¼سان واليت تقوم بنفس 
  ف² بYDمك؟  –ٕان وSدت  –الوظيفة؟ وما يه �ٓليات التعاون والت¡س:يق 

ف² خيص من مواص¥ بالد� �نضامم والتصديق Kىل االتفاقHات ذات 
صادقة Kىل الربوتو½ول الثالث التفاقHة الص¥ حبقوق إال¼سان، نeين Kىل امل

حقوق الطفل، وإالKالن عن �س:تعداد aلمصادقة Kىل االتفاقHة اOولية 
محلاية أ"شاص من �خcفاء القرسي، و¢ملقابل ¼ساءلمك الس:يد الوز�ر 
عن موقف احلكومة من الربوتو½ول الثاين aلعهد اOويل aلحقوق املدنية 

املرفق ¢تفاقHة مYاهضة التعذيب، والتصديق Kىل والس:ياس:ية، والربوتو½ول 
  . اتفاقHة روما امل¡شµٔة aلمحمكة اجلنائية اOولية

ونغتمن هذه الفرصة، ل¡سائلمك ٔ�يضا، عن وضعية التقار�ر اOورية ٕاىل 
اaل>ان االتفاقHة املعنية حبقوق إال¼سان، هل متكYت اOو¯ املغربية من الوفاء 

xٔµري البني ا÷ي عرفه وضع التقار�ر املذ½ورة وهو ما ¢لزتاماهتا، وجتاوزت الت
، ٔ"ن ا³رتام ا"Sٓال احملددة اتفاقHا دال¯ Kىل É2010هبنا الوزارة pشµٔنه مYذ 

اس:مترار اOو¯ يف التعبري عن إالرادة الس:ياس:ية الالزمة aلهنوض بµٔوضاع 

  . وثقافة حقوق إال¼سان

        : : : : ختختختختليق احلياة العامةليق احلياة العامةليق احلياة العامةليق احلياة العامة: : : : õنياõنياõنياõنيا
 حول تدxالت وزارة العدل يف ملفات الفساد، يدور ³ديث كثري

وهو ٔ�مر ¼شجعه، لكام ا³رتم القانون ووفر رشوط حمامكة Kاد¯ ٔ"ي مهتم، 
وذ� لوضع ³د لٕالفالت من العقاب، و÷� ¼سائلمك الس:يد الوز�ر عن 
طريقة تعاملمك مع تقار�ر اEلس أ"Kىل aلحسا¢ت واملف�ش:ية العامة لوزارة 

ال Kىل النيا¢ت العامة ا×تصة، مجيع أ"فعال اجلرمية املالية؟ فهل حت
املس:تلصة من التقار�ر املشار ٕا4هيا؟ ٔ�م ٔ�ن فصي¥ معينة يه اليت تمت 

  . ٕا³ا4هتا
كام ي�Yاىه ٕاىل Kلمنا Kرب وسائل إالKالم، ٕا³ا¯ وزراء [بعني حلز�مك، 

ما يه  مللفات لها ارتباط ¢لقطاKات اليت Üسهرون Kلهيا، Kىل وزارÅمك،
ضام�ت ا³رتام حقوق أ"غيار يف م"ل هاته إال³االت؟ نعم حملاربة الفساد، 
نعم aلشفافHة، لكن ال ملطاردة الساحرات وٕاحقام القضاء يف مشالك هو يف 

  .1996غىن  عهنا، كام ³دث يف مµٓيس حماكامت س:نة 

        : : : : ٕاصالٕاصالٕاصالٕاصالحححح العدا¯ العدا¯ العدا¯ العدا¯: : : : õلثاõلثاõلثاõلثا
ٔ"صا¯ واملعارصة Kالوة Kىل ما ذ½ر�ه يف املقدمة، ¼شدد يف حزب ا

Kىل ٔ�ن احملامكة العاد¯، تعين سهو¯ الولوج ٕاىل العدا¯ والقانون، وصدور 
ٔ�حاكم يف مدة معقو¯، ؤ�حاكم ي�áعها تنفHذ فعيل ال س:² من قáل 
إالدارات، وهذا يقcيض، تغيري منط التفكري والتعاطي  مع اس:تع>الية فcح 

H¡الل مالءمة بx س:تور ورش ٕاصالح القضاء سواء منOطلبات اcاته مع م
اجلديد، وكذا اس:تكامل مالءمة القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائية مع 

  . الزتاماتنا اOولية
ويف هذا الس:ياق، جندد !ساؤالتنا لمك الس:يد الوز�ر عن ثالث قضا� 

  : ٔ�ساس:ية ذات ص¥ وطيدة ¢ٕالصالح ويه
    مدى حضور موضوع اجلهوية يف تفكري وزارÅمك؟ مدى حضور موضوع اجلهوية يف تفكري وزارÅمك؟ مدى حضور موضوع اجلهوية يف تفكري وزارÅمك؟ مدى حضور موضوع اجلهوية يف تفكري وزارÅمك؟  ....1111

Kليمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن ورش اجلهوية املوسعة، س:يÙدث  ال خيفى
تغيريا جوهر� يف تدبري الو³دات الرتابية aلبالد، ويف العالقة بني الو³دات 

Äري ٔ�ننا ال Éرى يف . من �ة، وبDهنا والسلطات املركزية من �ة ٔ�خرى
يه مفا . وõئق الوزارة، وال يف خطا¢Åمك ٔ�ي ٔ��ر لهاته التحوالت املرتقáة

نظرة الوزارة ملوا�ة �س:تحقاق ؟ وما يه �س:تعدادات ملالمئة التقس:مي 
  القضايئ الراهن مع التقس:مي الرتايب يف ٕاطار اجلهوية املوسعة؟

ٔ�يضا، ٔ�مل يصل ٕاىل ٔ�سامع الوزارة بµٔن املغرب قدم مقرت³ا س:ياس:يا 
ملمتثل يف جريئا ٕالجياد ³ل Kادل ودامئ aلزناع املفcعل بµٔقا4مينا الصحراوية، وا

ومما " نص املبادرة املغربية pشµٔن التفاوض لتخويل الصحراء حكام ذاتيا"
تتضمنه، ممارسة ساكن �ة احلمك ا÷ايت aلصحراء داxل احلدود الرتابية 
aلجهة اخcصاصات قضائية من قáيل ٕا³داث حمامك تتوىل البت يف املنازKات 

تصة جلهة احلمك ا÷ايت الناش:ئة عن تطبيق الضوابط اليت تضعها الهيئات ا× 
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. وتصدر هذه احملامك ٔ�حاك(ا �اكمل �س:تقاللية، و¢مس املa .Òلصحراء
Kالوة Kىل ٕا³داث حممكة Kليا �وية K�ٔىل هيئة قضائية aلنظر اÉهتائيا يف 

  ).من املبادرة 23- 22-5الفقرات (تµٔويل قوانني اجلهة 
ة، مفاذا K�ٔدت الوزارة يف هناية مارس القادم تقفل املبادرة س¡هتا الثالث

  ملالءمة املنظومة القضائية الوطنية مع هذا املعطى اجلديد؟
وما يه �ٓليات فض املنازKات املرتبطة ¢لشق القضايئ احملمت¥ بني املركز 

  .واملركز؟ هذه ال�ساؤالت لDست ٕاال منوذSا
    ::::ٕا³دإا³دإا³دإا³داثثثث جملس a جملس a جملس a جملس a////و¯و¯و¯و¯ ....2222

ٕاخراSه ٕاىل  نلح يف فريق أ"صا¯ واملعارصة Kىل رضورة واس:تع>الية
³زي الوجود، ٔ�وال من S�ٔل اس:تكامل البناء املؤسسايت القضايئ لبالد�، 

ا÷ي ميكن ٔ�ن يقوم به يف ) Régulation(وõنيا Oوره احليوي يف الضبط 
الزناKات احملم¥ بني مؤسسات اOو¯ يف ٕاطار �وية مcقدمة واليت تدxل 

حول القوانني ٕاكجراء يف نطاق اخcصاصه، ٔ�و من xالل �ٓرائه �س�شارية 
  . اس�áايق لتاليف ³دوث املنازKات

    : : : : اس:تقالل حماس:تقالل حماس:تقالل حماس:تقالل حممكمكمكمكة النقضة النقضة النقضة النقض ....3333
من xالل قراءتنا ملواد مزيانية ال�س:يري يف مرشوع الوزارة، مل نعرث Kىل 
اع�دات خمصصة حملمكة النقض، ¢س:تYeاء ٕاKانة ال�س:يري املرصودة ملركز 

  ).ف درمهٔ�ل 300(ال¡رش والتوثيق القضايئ املرتبط ¢حملمكة 
الس:يد الوز�ر، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ننا يف حزب أ"صا¯ واملعارصة نطمح 
ٕاىل Åكون حممكة النقض فعال هرما aلمؤسسة القضائية املغربية، ؤ�ن توفر لها 
مجيع إالماكنيات املادية والðرشية ملامرسة (ا(ا، وحىت Åكون يف مس:توى، 

  . ولها نفس رمزية نظراهئا يف اOول املتقدم
÷ا نلح ٔ�ن Åكون احملمكة مس:تق¥ يف تد�رهيا املايل وإالداري واملرتبط 
وظيفHا ¢لعمل القضايئ، و¢لتايل جيب ٔ�ن Åكون مزيانcDاها يف ¢ب ال�س:يري 
مYصوص Kلهيا رصا³ة و¢مس املؤسسة، ٔ"نه من Äري املعقول ٔ�ن نصوت 

هذا Kىل اع�دات وال نعرف الكHفHة اليت س:ترصف هبا، فدس:تور� ، 
  . خمالف aلرتخHص الربملاين aلحكومة يف جمال املزيانية

كام ٔ��نه ال جيوز ٔ�ن يبقى هرم القضاء املغريب حتت ٕامرة الوزارة، 
  . والوز�ر مين Kليه مبا �ريد، ففي ذ� مس ¢س:تقال> وهيcðه ورمزيته

        : : : : مالءمة ب¡Hة الوزارةمالءمة ب¡Hة الوزارةمالءمة ب¡Hة الوزارةمالءمة ب¡Hة الوزارة: : : : رابعارابعارابعارابعا
ملالءمة النصوص ¼سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن إالجراءات القáلية 

املنظمة الخcصاصات وزارة العدل، ال س:² املف�ش:ية العامة aلوزارة مع 
مقcضيات اOس:تور ٔ"ن النصوص املذ½ورة !شلك تدxال يف !س:يري شؤون 
القضاء من xالل خضوع مجيع املد�ر�ت واملف�ش:ية العامة لسلطة الوز�ر، 

التدxل املبارش يف  وجتاوز صالحHاهتا �ك"ري جمال ال�س:يري وإالدارة ٕاىل
ٔ�عامل السلطة القضائية، �هيك عن Kدم ا¼س>ام يف اخcصاصاهتا ٔ�و يف 
  . Kالقاهتا مع مؤسسات ذات ص¥ وثيقة بوزارة العدل، اكملعهد العايل aلقضاء

        : : : : اس:مترار غياب الشفافHة يف مزيانية وزارة العدلاس:مترار غياب الشفافHة يف مزيانية وزارة العدلاس:مترار غياب الشفافHة يف مزيانية وزارة العدلاس:مترار غياب الشفافHة يف مزيانية وزارة العدل: : : : xامساxامساxامساxامسا
ه aلمقcضيات ، وÉهبنا ٕاىل Kدم ا³رتام2010ٔ��ر� هذا املرشوع مYذ 

اOس:تورية اOاعية ٕاىل وضوح الرتخHص الربملاين يف اEايل املايل، Äري ٔ�ن 
ذ� مل جيد �ٓذا� صاغية Oى الوزارة، ومازالت مس:مترة يف اSرتار نفس 
أ"خطاء، حHث من قراءة أ"رقام الواردة يف ½راسات مرشوع مزيانية 

  . الوزارة، نالحظ Kدة فقرات �كcنفها الغموض
ا بداية الكراسة ا×صصة ملركز ال¡رش والتوثيق القضايئ مبحمكة ومهن

هذا يعين ٔ�ن هناك مزيانية " مزيانية ٔ�ولية"النقض، !شري يف Äالفها Kىل ٔ�هنا 
هنائية س:تµٔيت الحقا، الس:يد الوز�ر، ٔ�نمت الربملاين السابق اEرب هل س:بق 

رشوع مزيانية aلربملان املغريب ٔ�ن مYح ÅرخHص، ملرشوع قانون ٔ�ويل، ٔ�و م 
  :ٔ�ولية؟ ومن ٔ�وSه اخللل أ"خرى يف مرشوع مزيانية الوزارة هناك 

  :ازدواجHة املصاريف/ 1

  لوازم املكcب ومواد الطبع والوراق واملطبوKات •
  نفقات ال�س:يري 0000املادة 
  مليون درمه 25.............   32السطر  – 10الفقرة 
  ف درمهٔ�ل 200.............. 20السطر  -40الفقرة 

  مصاريف �س:تقáال و�حcفاالت الرمسية •
  ماليني درمه 3.............. 72السطر  – 10الفقرة 

  مصاريف الربوتو½والت وتنظمي التظاهرات •
  درمه 2.000.000................. 40السطر  -40الفقرة 

  ما الفرق بني الربوتو½والت و�س:تقáال و�حcفاالت الرمسية؟
        العامل �ج�عية aلموظفني لتحمل مصاريف التكو�ن ٕاKانة لفائدة / 2

  ٔ�لف درمه 500ماليني و  4............... 20السطر – 20الفقرة 
  من املس:تفHد من هذا التكو�ن؟

خمصصات مرصودة مجلعية أ"عامل �ج�عية، ما يه ضام�ت جناKة 
  رصفها؟ ½يف سرتاقب؟ 

  ملؤمتراتمصاريف Åكز�ن وتنظمي الندوات والتداريب وا •
  ماليني درامه 8................. 11السطر  – 30الفقرة 

  مؤمترات؟ -ندوات –Åكو�ن : ما يه حصة لك صنف
خبصوص التكو�ن ، ٔ�لDس هناك ازدواج مع اع�دات خمصصة يف الفقرة 

  ؟20السطر / 20

  مصاريف تنظمي ٔ� و املشاركة يف الندوات واملؤمترات •
  ٔ�لف درمه 400........ 50السطر  -50الفقرة 
  ٔ�لف درمه من نفقات �س�Õر 800.......... 10السطر – 15الفقرة 

  ما يه ضام�ت Kدم �زدواج؟
  مصاريف املعلومHات / 4
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        مزيانية ال�س:يريمزيانية ال�س:يريمزيانية ال�س:يريمزيانية ال�س:يري
        �ع�د املرصود�ع�د املرصود�ع�د املرصود�ع�د املرصود        ررررالسطالسطالسطالسط        الفقرةالفقرةالفقرةالفقرة        بيان املصلÙةبيان املصلÙةبيان املصلÙةبيان املصلÙة

مصاريف صيانة 
العتاد املعلومHايت 

  واملنظومة املعلوماتية

  مليون درمه 1  41  10

رشاء لوازم aلعتاد 
  التقين املعلومHايت 

10  43  3.500.000 
  ماليني درمه

رشاء عتاد معلومHايت 
  و�رامج معلوماتية

10  44   20.000.000 
  درمه

رشاء وٕاقامة وٕادماج 
  العتاد والربامج املعلوماتية

  ٔ�لف درمه 200  21  50

  ٔ�لف درمه 200  30  50  رشاء لوازم معلوماتية
        مزيانية �س�Õرمزيانية �س�Õرمزيانية �س�Õرمزيانية �س�Õر

ٔ�لف  513  82  11  راسات معلوماتيةد
  درمه

مليون  2  81  11  رشاء عتاد معلومايت و�رامج معلوماتية
  درمه

        احلساب املرصد ٔ"مور خصوصيةاحلساب املرصد ٔ"مور خصوصيةاحلساب املرصد ٔ"مور خصوصيةاحلساب املرصد ٔ"مور خصوصية
الفقر   بيان املصلÙة

  ة
ال
  سطر

  �ع�د املرصود

  درمه 2.000.000  22  20  دراسة معلوماتية
رشاء لواز aلعتاد 

  التقين املعلومايت
20  43  14.000.000 

  يني درمهمال
رشاء عتاد معلاميت 

  و�رامج معلوماتية
  درمه 10.00.000  21  20

التعويضات املمنو³ة 
  ...aلموظفني

30  21  40.000.000 
  درمه

التعويضات املمنو³ة 
  ....aلموظفني 

30  22  80.000.000 
  درمه

 

ٔ�لDس هناك ازدواج مع اع�دات املرصودة يف نفقات ال�س:يري ال  •
  ؟21السطر  50ا4هيا يف الفقرة  س:² النفقات املشار

ونظريهتا الواردة يف  10ما الفرق بني العمليات الواردة يف الفقرة  •
 من نفقات ال�س:يري؟ 50الفقرة 

ما الفرق بني التعويضات املمنو³ة aلموظفني ؤ�عوان كتاب الضبط 
من  22و 21طبقا aلنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل والواردة يف الفقرتني 

من احلساب املرصد ٔ"مور خصوصية؟ ٔ�لDس يف ذ�  30 الفقرة
  ازدواجHة؟

Åكcنف �ع�دات املذ½ورة ضبابية ½برية، ونعتربها معومHة ال !سمح 

aلسادة املس�شار�ن واملس�شارات مبامرسة حقهم الرقايب، ومYح ÅراخHص 
�رملانية واحضة وحمددة، و¢لتايل، فYقص املعلومات و�طالع كام õبت فقها 
وقضاء يف اEال املايل، يعد مبثابة مس حبق دس:توري، مما جيعل الشكوك 
حتوم حول دس:تورية املقcضيات املعنية، واليت حيتفظ فريقYا حبقه يف ٕاõرته 

  .  ٕاذا ما دعت املصلÙة العامة ذ� 
!ساؤالت ومالحظات ذات طبيعة تقYية Åرتبط ¢ملنظومة القانونية 

  : اجلنائية وا4هنوض حبقوق إال¼سانواملؤسساتية وٕاصالح الس:ياسة 

ٕاذا اكنت دعوة وز�ر العدل ٕاىل حوار وطين حول ٕاصالح العدا¯  -
الهدف مYه اخلروج بتوصيات من S�ٔل ٕاصالح مYظومة العدا¯ والقضاء 
فٕان اجلهة ا×تصة بذ� Åمتثل يف اEلس أ"Kىل aلسلطة القضائية تطبيقا 

نص Kىل ٔ�ن اEلس املذ½ور هو من اOس:تور ا÷ي ي  113ملقcضيات الفصل 
ا×تص بوضع تقار�ر حول وضعية القضاء ومYظومة العدا¯، ويصدر 
التوصيات املالمئة pشµٔهنا، كام يصدر بطلب من املÒ ٔ�و احلكومة ٔ�و الربملان 

  .ا"ٓراء املفص¥ حول لك مسµٔ¯ تتعلق ¢لعدا¯ مع مراKاة مáدء فصل السلط

ش:ية العامة لوزارة العدل ¢Eلس التµٔ½يد Kىل وجوب ٕاحلاق املف�  -
أ"Kىل aلسلطة القضائية حىت ال �كون حتت يد وزارة العدل ¢عتبار �از 
املف�ش:ية العامة Üشلك مقة التدxل املبارش aلسلطة التنفHذية يف اعامل 

  .السلطة القضائية

العمل Kىل املصادقة Kىل الربوتو½ول الثاين امللحق ¢ملعهد اOويل  -
وق املدنية والس:ياس:ية املتعلقة مبنع عقوبة إالKدام ا¼س>اما مع اخلاص ¢حلق

  .من اOس:تور 20مقcضيات الفصل 

¼سخ مجموع املقcضيات ال�رشيعية اليت Åكرس تدxل السلطة  -
التنفHذية عن طريق وز�ر العدل يف ٔ�عامل السلطة القضائية ا¼س>اما مع 

 382الفصل  ٔ�حاكم اOس:توري اجلديد ومن أ"م"¥ Kىل ذ�، مقcضيات
ميكن لوز�ر العدل ٔ�ن يµٔمر "من قانون املسطرة املدنية اليت تنص Kىل ٔ�نه 

الو½يل العام aلمO Òى حممكة النقض بµٔن حييل Kىل هذه احملمكة بقصد ٕالغاء 
وكذا ٕالغاء صفة وز�ر العدل " أ"حاكم اليت يت>اوز فهيا القضاة لسلطاهتم

  . ام aلمO Òى حممكة النقض½رئDس aلنيابة العامة ومYحها aلو½يل الع

رضورة ¼سخ بعض نصوص القانون اجلنايئ املاسة بقرينة الرباءة  -
ا÷ي يقرر مáدٔ� ه>ني ال س:ند > وال اصل قوامه ٔ�ن أ"صل  529اكلفصل 

  . هو إالدانة

وجوب �نتقال من Kدا¯ اهتامHة ٕاىل Kدا¯  حتقHقHة قامئة Kىل مáدٔ�  -
  .سال العك" أ"د¯ س:يدة �Kرتاف"

  التحسDس ¢"õٓر السلبية لالس:تعامل املمهنج لالعتقال �حcياطي -

رضورة مالءمة ال�رشيع الوطين مع معاهدة مYع املزي العنرصي ٕ¢Kالن  -
  . بطالن ٔ�ي مجعية حترض Kىل ا4متيزي حHث �كون مصريها احلل
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املطالبة ٕ¢Kادة النظر يف إالطار التنظميي ملؤسسة الطب الرشعي  -
 p ارشةáسلطة النيابة العامة وكذا إالطار القانوين حلجية تقار�ر وربطه م

  . الطب الرشعي يف ٕاطار تطو�ر �ٓليات العدا¯ اجلنائية

العمل Kىل ٕادxال تعديالت Kىل النصوص املتعلقة ¢حلر�ت العامة  -
ملالءمهتا مع مYطوق وروح اOس:تور اجلديد واملامرسة االتفاقHة اOولية قصد 

  . السلمي aلم>ال العمويمتقYني ممارسات التدبري

¼س>ل رضورة العمل Kىل تفعيل امحلاية اOس:تورية aلحقوق  -
واحلر�ت أ"ساس:ية يف التغيري والتظاهر السلمي، حق التجمع، حرمة 
املسكن وا³رتام احلياة اخلاصة لíٔفراد ¢لقدر الاكيف ضد ٔ�ية تقلبات aلعمل 

س:يد الوز�ر احملرتم بعد ال�رشيعي والتنظميي وإالداري العادي وها ٔ�نمت ال 
ولوجمك واد احلكومة !سعون ٕاىل تقHيد حرية التظاهر السلمي بعد ٔ�ن 

فربا�ر  20شاركمت مYذ أ"مس القريب يف واد املعارضة يف مظاهرات حركة 
: بدون ÅرخHص، وهبذا حق فHمك قول هللا تعاىل يف سورة الشعراء

د هيميون ؤ�هنم يقولون ما الشعراء ، ي�áعهم الغاوون، ٔ�مل Åر ٔ�هنم يف لك وا"
  ".ال يفعلون

¼س>ل رضورة عرصنة التدxل أ"مين وتµٔهيل ٔ��زته xاصة ٔ�ن  -
ضباط الرشطة القضائية يوSدون حتت سلطة وٕامرة النيابة العامة من 
xالل اختاذ تدابري وقائية  ت�ىش و�خcيار اOميقراطي ¢عتباره من 

، والقطع مع أ"من املعمتد 2011الثوابت الوطين يف دس:تور فاحت يوليوز 
Kىل العنف بعد رصد اÉهتااكت جس:مية حلقوق إال¼سان يف بداية عهد 
احلكومة احلالية جتسدت يف ³�ٔداث [زة وبين بوعياش وبو½يدارن ¢حلس:مية 
وس:يدي ٕافين من Åرويع aلمواطنني ليال واقÙcام املنازل دون التقHد 

بني اOفاع و�عتداء وكذا ¢لشلكيات املتطلبة قانو� وبعدم التناسب 
إالفراط يف اس:تدام القوة يف حق املتظاهر�ن أ"مر ا÷ي ميكن معه ٕاõرة 
املسؤولية الس:ياس:ية والقانونية aلحكومة احلالية مع ما يرتتب عنه ذ� من 
Sرب أ"رضار اليت !سðب فهيا الشخص املعنوي العام، وجتدر إالشارة هنا 

ة بعدم الت>اوز ٔ�و التعسف يف ممارسة ٔ�ن حرية التظاهر السلمي مقHد
فالقانون امسى تعبري عن ٕارادة أ"مة وجيب Kىل امجليع �مcثال >، ٕاضافة 
ٕاىل ٔ�ن امجليع مواطنني وسلطات معومHة ملزمون ¢لتقHد بµٔحاكم القانون 

  .تطبيقا ملنطوق الفصل السادس من اOس:تور اجلديد

ات أ"من وحفظ النظام رضورة إالرشاف الس:يايس aلربملان Kىل معلي -
العام وذ� ب¡رش تقار�ر عن العمليات أ"مHنة اليت تبقى حتت مراقáة 
وٕارشاف  النيابة العامة وعام xلفcه من خساûر ؤ�س:باب ذ� وإالجراءات 
التصويHðة املتذة xاصة تÒ املتعلقة ¢ٔ"³داث السالفة ا÷½ر، مع �لزتام 

�را مفصل عن الوقائع والعمليات ب¡رش بعد لك معلية من هذا النوع تقر 
واحلصي¥ ؤ�س:باب ما حصل من الشطط ٔ�و الت>اوز ومµٓل املتابعات يف 

  . حق ا×الفني
املعاقáة إالدارية واجلنائية للك من ثðت Kليه ٕاخفاء ما Åرتب من 
اخلساûر الðرشية وKىل �س:تعامل املفرط aلقوة ٔ�و من قام بزتو�ر ٔ�و تدمري 

  .من جتاوزات ٔ�و وõئق مcصل هبا ٔ�و ال�سرت عن ما حصل
    دراسة مYاقشة مرشوع مزيانية أ"مانة العامة aلحكومةدراسة مYاقشة مرشوع مزيانية أ"مانة العامة aلحكومةدراسة مYاقشة مرشوع مزيانية أ"مانة العامة aلحكومةدراسة مYاقشة مرشوع مزيانية أ"مانة العامة aلحكومة ::::õنيا õنيا õنيا õنيا  

        �2012201220122012رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية 
   ،الس:يد الرئDس احملرتم

   ،الس:يد أ"مني العام aلحكومة احملرتم
   ،الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

   ،الس:يدات والسfادة أ"طــر
  عام، الس:يد أ"مني ال

انطالقا من طبيعة املهام املو½و¯ ٕاىل أ"مانة العامة aلحكومة فه�ي توSد 
يف ملتقى مجيع مؤسسات اOو¯ ¢عتبار (مهتا أ"ساس:ية Åمكن يف تµٔمني 
حسن سري العمل احلكويم، ويه بذ� تضطلع مبهام ت¡س:يق معلية حتضري 

قطاKات الوزارية مشاريع النصوص ال�رشيعية والتنظميية املتعلقة مبختلف ال
والقHام مبهمة ت�áع مسار لك مرشوع نص قانوين والتحقق من مطابقcه 
ٔ"حاكم اOس:تور وKدم مYافاته مع النصوص ال�رشيعية اجلاري هبا العمل 
وكذا Åرمجته ٕاىل اaلغة الفر¼س:ية، Kالوة Kىل ½ونه املس�شار القانوين 

ة، ]حق تµٔسDس aلحكومة وÜسهر Kىل تطبيق النصوص ال�رشيعية املتعلق
امجلعيات وكذا مYح الرتاخHص ملزاو¯ بعض املهن املنظمة واخcصاصات 

  . ٔ�خرى
واملالحظ ٔ�ن وضعية أ"مانة العامة aلحكومة عوض ٔ�ن يقcرص Kىل 
مالءمة النصوص ال�رشيعية والتنظميية قáل عرضها Kىل املناقشة ويف ³دود 

ومcحمكة ومؤ�رة ما هو تقين وقانوين رصف، ٔ�صبحنا ٔ�مام مؤسسة ضابطة 
  .Kىل العمل ال�رشيعي واكحبة لوترية املنتوج ال�رشيع

  الس:يد الرئDس، 
وعيا مYا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة حبيوية وزارÅمك ¢عتبارها قاKدة 
صلبة لن>اح واس:مترارية اجلهاز التنفHذي، امسحوا لنا ٔ�ن نتقدم ببعض 

 Eمتىن اس:تحضارها لتنضاف ٕاىل اÉ هودات املبذو¯ من املالحظات، اليت
طرفمك، واليت س�سامه يف بلورة وظيفة معل أ"مانة العامة aلحكومة قصد 
املوا½بة القانونية aلمشاريع والربامج املتعلقة ¢لس:ياس:يات العمومHة ومالءمة 
الرتسانة القانونية املغربية مع ٔ�حاكم اOس:تور و�لزتامات املضمنة يف 

  . الرب�مج احلكويم
مالحظاتنا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، فميكن ٕاõرهتا Kىل وف² خيص 

  : الشلك التايل

مدى تفعيل املقcىض اOس:توري املتعلق ¢حلق يف احلصول Kىل  •
املعلومة xاصة الولوج ٕاىل املعلومة القانونية والتوثيق واعتبار تعممي املعلومة 
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ني يف املوقع القانونية قاKدة ي¡áغي وضعها رهن ٕاشارة الباح"ني وا×تصص
�لكرتوين لوزارÅمك قصد ٕاشاKة الثقافة القانونية وموا½بة  إالصال³ات 

ال�رشيعية اليت تعمل احلكومة حلالية Kىل ٕاKدادها، ويف هذا الصدد  
 : ن�ساءل

 حول ¼س:بة الولوج و�خنراط يف اجلريدة الرمسية الورقHة؟  -

 �لكرتونية؟ وعن ٕاماكنية فcح ٔ�بواب ال�سجيل و�خنراط ¢لبوابة  -
  : ويف ٕاطار حتديث املنظومة القانونية ببالد� نلح Kىل

رضورة موا½بة املوقع �لكرتوين لíٔمانة العامة aلحكومة للك  •
التعديالت واملراجعات اجلزئية لبعض النصوص القانونية من اSل متكني 
ٔ�هل �خcصاص ومعوم املواطنني من إالطالع Kىل قوانني حمينة Kىل غرار 

وقع �لكرتوين لوزارة العدل واحلر�ت لرتس:يخ مáادئ احلاكمة القانونية امل
  . الناجعة واملوا½بة  واملتطورة

وضع خطة اس:تع>الية لتحيني النصوص ال�رشيعية والتنظميية  •
 ا×الفة a/س:تور

ضعف التواصل و�نفcاح Kىل احمليط الربملاين وا"ٔاكدميي من xالل  •
يف موا½بة وتقHمي مشاريع النصوص ال�رشيعية  تنظمي ندوات ولقاءات !سهم

والتنظميية وتقHمي الرتسانة القانونية Kىل ضوء الس:ياسات العمومHة املتذة 
 . يف خمتلف اEاالت

ن�ساءل عن غياب �ٓلية لت�áع درSة تطبيق النصوص القانونية ومدى  •
متي ٕاىل مالءمهتا aلتحوالت اليت تعرفها القوانني املقارنة يف اOول اليت ت¡ 

 .العائ¥ القانونية الرومانية اليت ي¡متي ٕا4هيا القانون املغريب

Kدم جتس:يد ما Sاء به الرب�مج احلكويم ب�منية قدرات أ"طر  •
والكفاءات واملصاحل امللكفة ¢لشؤون القانونية املش:تغ¥ ¢ٔ"مانة العامة 

املتذة aلحكومة ومبختلف القطاKات الوزارية نظرا لعدم كفاية إالجراءات 
 15(وضعف ¼س:بة التكو�ن Kىل مس:توى هيئة املس�شار�ن القانونيني 

لفرتة Åكو�ن متتد  2010مس�شار قانوين رشع يف تنفHذه مYذ ش:ت¡رب 
وهزا¯ ¼س:بة تعيني املس�شار�ن القانونيني مبختلف القطاKات ) لس:ن�ني

طاع الوزارية Oمع تµٔطري املصاحل القانونية هبا مبعدل مس�شار وا³د للك ق
 .وزاري

¼س>ل الق¥ احلاص¥ يف Kدد  املسودات املتوفرة Kىل املوقع  •
÷ا . �لكرتوين ٔ�مام طلب رٔ�ي العموم من املواطنني املهمتني ¢Eال القانوين

نطالب برضورة ¼رش لك مسودات املشاريع قوانني ×تلف القطاKات 
ية املرجوة من احلكومHة Kىل املوقع �لكرتوين حىت تتحقق pشلك ٔ�وسع الغا

ويف Kالقة بذ� نتµٔسف لغياب تقر�ر مفصل يف عرض . هذه اخلدمة
الس:يد أ"مني العام aلحكومة خبصوص إالحصائيات اليت Åرصد الرتسانة 

 .القانونية و!شخيص خريطة ال�رشيع ببالد�

¼س>ل النقص احلاصل يف اس:تفادة ال�رشيع القانوين من  •
دم xدمة هامة Kىل مس:توى ٕانتاج �جهتادات القضائية، رمغ ½وهنا تق

قواKد قانونية Sديدة، ÷ا ندعو ٕاىل رضورة اس�Õر هذه �جهتادات xدمة 
 .aلرتسانة القانونية ببالد� 

ويف نفس �جتاه نطالبمك الس:يد أ"مني العام aلحكومة ¢لعمل Kىل 
حتيني بعض النصوص القانونية اليت يعود [رخي ٕاصدارها ٕاىل عهد امحلاية 

لفر¼س:ية ¢ملغرب، واليت الزالت سارية املفعول ٕاىل ا"ٓن، فáإالضافة ٕاىل ا
½وهنا مل تعد !سا�ر التطورات الرسيعة اليت يعرفها جممتعنا والناجتة عن العوملة 
وتµٔثريها Kىل خمتلف القطاKات �قcصادية و�ج�عية، فه�ي !شلك 

ام املغريب حHث مساسا ¢لنظام الس:يايس واOس:توري a/و¯ و¢لنظام الع
س:بق aلم>لس أ"Kىل سابقا حممكة النقض ³اليا ٔ�ن ٔ�بطل مفعول Kدة 
نصوص قانونية ملساسها ¢لنظام العام املغريب كتÒ املضمنة يف ظهري 
الوضعية املدنية aلفر¼س:يني واملقميني ¢ملغرب، ¢ٕالضافة ٕاىل نصوص !رشيعية 

العام الفر¼يس ¢ملغرب حتمل ٕاصدار أ"مر ب�YفHذ القانون من طرف املقمي 
pشµٔن عقود ½راء أ"مالك ٔ�و أ"ما½ن املس:تعم¥  1955ماي  24]ظهري 

aلت>ارة ٔ�و الصناKة ٔ�و احلرف، وهو ما يثري مسµٔ¯ اس:مترارية البعد 
 .�س:تعامري داxل املنظومة ال�رشيعية

ن�ساءل عن أ"س:باب الاكمYة وراء تµٔخر أ"مانة العامة aلحكومة  •
س:مي التطبيقHة لقوانني تعترب Sد هامة م"ل قانون إالطار يف ٕاصدار املرا

محلاية البâDة، واملرسوم التطبيقي ا÷ي هيم ٕا³داث معهد لتكو�ن احملامني 
 مضن القانون املنظم ملهنة احملاماة؟

  
مYاقشة املزيانية الفرعية aلوزارة امللكفة ¢لعالقات مع الربملان مYاقشة املزيانية الفرعية aلوزارة امللكفة ¢لعالقات مع الربملان مYاقشة املزيانية الفرعية aلوزارة امللكفة ¢لعالقات مع الربملان مYاقشة املزيانية الفرعية aلوزارة امللكفة ¢لعالقات مع الربملان : : : : õلثا õلثا õلثا õلثا 

    2012201220122012املالية املالية املالية املالية �رمس الس:نة �رمس الس:نة �رمس الس:نة �رمس الس:نة     واEمتع املدينواEمتع املدينواEمتع املدينواEمتع املدين
  الس:يد الرئDس،
  الس:يد الوز�ر،

        السادة املس�شارون،
انتقل ٕاىل مYاقشة مرشوع املزيانية الفرعية aلوزارة امللكفة ¢لعالقات مع 
الربملان واEمتع املدين، ؤ�ول مسµٔ¯ جتدر إالشارة ٕا4هيا خبصوص هذا القطاع 

 Eمتع املدين، ولكنا يه املهام اجلديدة اليت ٔ�نيطت هبذه الوزارة يف جمال ا
يدرك اOور الهام ا÷ي يلعبه اEمتع املدين يف أ"نظمة اOميقراطية ، وهو 
دور املمكل aلمؤسسات احلكومHة �كونه Üشلك ³لقة وصل بني اEمتع 
واOو¯ Kرب حتقHق مجموKة من أ"هداف املسطرة مس:بقا ونقC الحcياSات 

ولكنا يعمل كذ� ٔ�ن املغرب قد فسح . أ"فراد ومطا4هبم ٕاىل الفريق احلكويم 
اEال ومYذ وقت مáكر اEال مليالد جممتع مدين �رهن من xالل دينامHته 
ومáادراته ومشاراكته احلثD"ة يف ال¡شاط العام a/و¯ واEمتع Kىل طاقات 
½برية ووثرية aلعمل م�سارKة وذاكء الفت يف تطو�ر بنcDه الفلسفHة وأ"دبية 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

32 

 )2012ماي  11( 1433جامدى ا"ٓخرة  19

صة دفاKه املس:متيت عن اOميقراطية وKىل احلفاظ Kىل والواقعية ، xا
  .احلر�ت العامة وKىل املاكسب يف جمال حقوق إال¼سان 

مدعوة لبذل جمهودات ½برية يف هذا اEال نظرا لغياب س:ياسة وطنية 
مYدجمة وٕاطار مؤسسايت يف جمال املواطنة املدنية، فرمغ وجود حماوالت 

نه ال توSد ٔ�ية وثيقة رمسية جتسد الزتام قطاعية ووثيقة دس:تورية ، ٕاال ا
احلكومة يف جمال اEمتع املدين واليت ي¡áغي ٔ�ن حتدد القمي أ"ساس:ية 

ذ� . واملرجعيات احملددة لعمل احلكومة ومعل اEمتع املدين يف هذه اEال 
ٔ�ن Kالقة اEمتع املدين واحلكومة قامت وتقوم Kىل املوا�ة والرصاع والندية 

النفي و�س�áعاد والالمáاالت بني الطرفني، لكن اليوم وKىل ضوء ، Kىل 
مقcضيات اOس:تور ، Kىل الوزارة ٔ�ن جتعلها Kالقة تقابل وÅاكمل وتواصل 
ال رغبة يف الرصد والضبط من S�ٔل Äاية يف نفس يعقوب، وKلهيا كذ� 
ٔ�ن تؤهC ليك يصبح سلطة تقف �لك جرٔ�ة ومصود يف وSه لك من �روم 

  .بث بقمي اOميقراطية واملس حبقوق إال¼سان ٔ�و مصادرة احلر�ت ٕاىل الع 
يف ٕاطار بناء ٔ�ساس مcني ٕالدارة القرب واحلاكمة اجليدة، ندعو احلكومة 
ٕاىل اÉهتاج س:ياسة الالÅركزي ٕ¢³داث مYدوبيات �وية ل�سهيل مµٔمورية 

  .اEمتع املدين يف التواصل مع الوزارة الوصية 
 وفق مقcضيات اOس:تور اجلديد مطالب بنقد ذايت كام ٔ�ن اEمتع املدين

لتحصني ذاته ضد ٔ�ي اس:تعامل قد يلقي به يف ٔ�حضان �غتناء Äري 
املرشوع ٔ�و ا4متييع ن�H>ة xدمة ٔ�جYدة س:ياس:ية ٔ�و ٔ�جYدة xارجHة قد !سامه 
يف فقدان الثقة يف هذا املكون اEمتعي ذي الطابع التطوعي ملؤسسات ٔ�ريد 

  .شâDا �ٓخر لها اOمع ولDس 
  الس:يد الرئDس،

ف² يتعلق ¢لشق املتصل مبهام هذه الوزارة خبصوص العالقة مع 
املؤسسة ال�رشيعية، فٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، Éرجع �مك ¢ٕالضافة 
ٕاىل املقcضيات اOس:تورية اجلديدة اليت مهت اخcصاصات وهيلكة جمليس 

ليت تعترب xارطة طريق حقHقHة الربملان، ٕاىل مضامني اخلطا¢ت امللكHة ا
 .لٕالصالح 

أ"مر ا÷ي يدفعنا ٕاىل ال�ساؤل حول مدى التقاط احلكومة لٕالشارات 
امللكHة وعن مدى Sاهز�هتا لتفعيل مضامني هذه إالشارات يف اجلوانب 

  املتعلقة ٕ¢صالح جمليس الربملان وفق املقcضيات اOس:تورية اجلديدة ؟
ا ندعو ٕاىل تفادي ا4منطية والطرق املµٔلوفة ارتباطا مبوضوع الرقابة، فٕانن

يف تعامل احلكومة مع هذا �خcصاص الهام املنوط مبمثيل أ"مة، وجتاوز 
اليت طبعت الوال�ت الربملانية  –ظاهرة الغياب Äري املربر aلسادة الوزراء 

وندعومك، الس:يد . يف اجللسة العامة ا×صصة لíٔس:ئ¥ الشفوية –السابقة 
 حتمل مسؤوليتمك والوقوف Kىل هذه الظاهرة بصفcمك م¡سقا الوز�ر، ٕاىل

  .بني احلكومة واملؤسسة ال�رشيعية 
كام ن¡áه احلكومة ٕاىل تفادي بعض السلواكت احلكومHة اليت سادت 
سابقا خبصوص Kدم ا³رتام ا"Sٓال اOس:تورية القانونية لٕالSابة عن أ"س:ئ¥ 

  .Hان تقدمي ٔ�جوبة عهنا الكcابية من طرف احلكومة وجتاهلها بعض أ"ح 
وندعو الس:يد الوز�ر امللكف ¢لقطاع ووفق ما الزتمت به احلكومة ٕاىل 
التعامل pشلك مcوازن ؤ�ن ال تغلبوا التعامل مع ملف اEمتع املدين Kىل 
حساب العالقات مع الربملان، والعمل Kىل تقوية دور املؤسسة ال�رشيعية 

ة والتزنيل الصحيح والسلمي ملقcضيات يف ٕارساء مáادئ اOميقراطية ال�شار½ي
  .اOس:تور 

ٕان ما ن¡áه ٕاليه اليوم هو �بع من جترب�Yا داxل املؤسسة ال�رشيعية، ٕاذ 
المس:نا العديد من املعيقات اليت حتول دون قHام ممثيل أ"مة ¢ٔ"دوار 
املنوطة هبم، فارتباطا ¢جلانب املتعلق ¢ل�رشيع جسلنا ممارسات حكومHة 

لت يف Kدم �نفcاح ¢لشلك املطلوب وإالجيايب Kىل التعديالت سلبية متث
اليت تقدم Kىل النصوص ال�رشيعية ¢لرمغ من ٔ�مهيهتا، ¢ٕالضافة ٕاىل ٕا³ا¯ 
احلكومة ملشاريع قوانني يف وقت ضيق وKدم ا³رتا(ا لرشوط الصياÄة 
 السلمية، حبيث مل �كن ي�س:ىن aلربملان دراس:هتا ¢لشلك الاكيف مما ينعكس
سلبا Kىل جودة ال�رشيع كام جسلنا ضعف �س:ت>ابة Kىل مس:توى 
مقرت³ات القوانني وطلبات اج�ع اaل>ان وكذا طلبات القHام ¢ملهام 

  .�س:تطالعية 
دامئا ويف ٕاطار حتسني مردودية العمل الربملاين، فٕان احلكومة مطالبة 

(ام اكنت ب�سهيل ولوج السادة الربملانيني aلمعلومات اليت حيتاجوهنا 
خصوصيهتا، بل ويه ملزمة ¢ٕالس:ت>ابة لهذا املطلب أ"سايس يف ٕا�راء 

  .العمل ال�رشيعي
ٔ�ما Kىل مس:توى اOبلوماس:ية الربملانية ¼س>ل بعض �خcالالت مهنا 
غياب الت¡س:يق بني جمليس الربملان من �ة واحلكومة من �ة ٔ�خرى، وهو 

والندوات ¢خلارج، وهو ما أ"مر ا÷ي يظهر Sليا عند حضور املؤمترات 
  .ينعكس سلبا Kىل صورة الربملان املغريب ¢خلارج 

ونؤكد يف هذا الباب Kىل ٔ�ن اOيبلوماس:ية الربملانية يف ³اSة ٕاىل 
ٕاماكنيات مادية ؤ�دبية ومرجعية ولوDSس�HكHة ، لكون املوسسة ال�رشيعية 

ي ٔ�صبحت مطالبة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض aلعب دور ديبلومايس حقHق
مبختلف ٔ�بعاده، ٔ"ن الربملا�ت Kىل املس:توى العاملي ٔ�صبحت فاKال مؤ�را 

  .يف  الس:ياسة اخلارجHة Kرب املشاركة واملوا½بة واحلوار والتفاوض واملبادرة 
  

        مYاقشة املزيانية الفرعيةمYاقشة املزيانية الفرعيةمYاقشة املزيانية الفرعيةمYاقشة املزيانية الفرعية: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
            �2012201220122012رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية     لوزارة الوظيفة العمومHة وحتديث �دارةلوزارة الوظيفة العمومHة وحتديث �دارةلوزارة الوظيفة العمومHة وحتديث �دارةلوزارة الوظيفة العمومHة وحتديث �دارة

  الس:يد الرئDس، 
  الس:يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
  السادة �طر،
ٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة و½بايق مكو�ت جملس:نا     ،،،،الس:يد الوز�ر

املوقر نعترب هذه املناس:بة فرصة ساحنة ملناقشة معل احلكومة خبصوص 
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قطاع الوظيفة العمومHة هذا القطاع احليوي الهام ا÷ي �رهن مس:تقáل 
نظار لك مcتبع، وطنيا ودوليا، ملسار تطور� وذ� البالد، وهو حمط �ٔ 

لكون ٕاصالح �دارة وحتد�هثا يµٔيت يف مقدمة �صال³ات و�وراش 
الكربى لكونه �رتبط ¢الوراش �صالحHة EموKة من الس:ياسات العمومHة 
كتÒ املتعلقة بتليق احلياة العامة وحماربة الرشوة والهيئة املركزية aلوقاية 

شوة، وتÒ املتعلقة ¢حلاكمة اجليدة والس:ياسة املتبعة يف ٕاطار من الر 
حتسني Kالقة �دارة ¢ملرتفق، وKىل وSه اخلصوص حتسني �س:تقáال 
وجودة اخلدمات وتðس:يط املساطر وتطو�ر �دارة �لكرتونية وتعز�ز 

لك هذا جيعل من �دارة مفcا³ا جللب �س�Õرات الوطنية . الشفافHة
 Yس املواطنة، وانطالقا و�جÜكرÅة وHق التمنية والشفافHا³ا لتحقcبية، ومف

من هذا املفهوم �صالB والتÙدييث س¡Yاقش مرشوع مزيانية هذا القطاع 
  :من xالل ٕابداء املالحظات التالية

رمغ ما اس:تعرضمتوه Kلينا يف تقدميمك، الس:يد الوز�ر، من �ر�مج  •
لتÙديث �دارة، ٕاال ٔ�ن ضعف  معل الوزارة ا÷ي يتضمن اسرتاتيجية

إالماكنيات املالية وحمدود�هتا املرصودة لوزارÅمك تفHد بµٔن احلكومة Äري مáالية 
جبسامة ؤ�مهية ٕاصالح إالدارة وا÷ي قد Åكون > ٔ�ولوية Kىل بعض املشاريع 

 .�قcصادية أ"خرى

 �دارة العمومHة الزالت تعاين من تباطئ xدماهتا مع مركزية القرار، •
ومطلب حتسني Kالقة إالدارة ¢ملرتفق الزال واردا حبدة عند معوم املواطنني 
يف انتظار تفعيل اجلهوية والالمتركز �داري ا÷ي �رد ذ½ره يف لك 
ا×ططات لكن �رادة و³دها ال Åكفي لكن حتتاج ٕاىل التفعيل وفق 

 .مساطر حمددة واجراءات مس:تع>¥ و�ٓنية 

Hة وحتديث إالدارة وختليقها يبقى رشطا ٕان Åرس:يخ احلاكمة العموم  •
رضور� لضامن ٔ�ساس مcني aلتمنية املس:تدامة، ٕاال ٔ�ن هذا الهدف يبقى 
رهينا مبدى قدرة احلكومة Kىل جتاوز القصور احلاصل يف جمال ختليق احلياة 
العامة وماكحفة الفساد ا÷ي تب¡cه شعارا لها، مبدى قدرهتا Kىل القHام مبراجعة 

 .الوظيفة العمومHة وحتقHق التÙديث والالمتركز �داريني  شام¥ لنظام

ٕان ٔ�داء �دارة وفعاليهتا يعمتد Kىل املوارد الðرشية اليت حتتاج اىل  •
Sانب احملفزات املتعلقة ¢لرتقHة، اليت جيب ٔ�ن Åرتبط ¢ملردودية، ٕاىل 
 إالنصات النتظاراهتا، اىل التكو�ن املس:متر ا÷ي جيب ٔ�ن Üس:تقي مرجعيته

من ³�ٔدث تقYيات التدبري إالداري وفق مهنجية القطاع اخلاص aلتعامل مع 
 .املواطن مبنطق الزبون

احلكومة مطالبة، وKىل وSه �س:تع>ال، بوضع قانون لٕالرضاب  •
وٕ¢Kادة النظر يف نظام الصفقات العمومHة، ويف مسطرة Éزع امللكHة، ٕاضافة 

ومHة و!سطري معطيات ٕاىل صياÄة Sديدة aلنظام أ"سايس aلوظيفة العم
 .شفافة aلمبار�ت املهنية لالرتقاء ¢لكفاءات وفق مáدٔ� �س:تحقاق

ف² خيص Kالقة إالدارة ¢ملرتفق ومáدٔ� تقريب �دارة من  •
املواطنني، ¼س>ل بµٔن هذه العالقة الزالت !شوهبا العديد من التعقHدات، 

املساطر سواء Kىل مس:توى اس:تقáال املواطنني ٔ�و Kىل مس:توى تðس:يط 
إالدارية، وذ� ٔ�ن ¼سب Kديدة من املواطنني يصعب Kلهيم الولوج ٕاىل 
اخلدمات إالدارية pسðب تعقHد املساطر إالدارية ويف ظل حمدودية �ود 
وحتسني Kالقة إالدارة ¢ملرتفق، أ"مر ا÷ي حيول دون اس:تفادة املواطنني 

 .من xدمات إالدارة

لعالقة بني إالدارة واملواطن نعتقد Sازمني بµٔنه ال ميكن حتسني ا •
وحتقHق مáدٔ� تقريب إالدارة من املواطنني دون ٕاقرار الالÅركزي إالداري 
لفا ¢لنظر ٕاىل أ"شواط الهامة واملتقدمة اليت قطعها نظام cا÷ي الزال م
الالمركزية ا÷ي سارت فHه بالد� خبطى مcقدمة ويه بصدد تطبيق 

 .اجلهوية املوسعة

التدبري العمويم وÅرش:يد هيالك إالدارة Éرى بµٔن يف مسµٔ¯ عقلنة  •
�س�شارات يف جمال احلاكمة مع xربات ٔ�جYبية س:يكون ٕاضافة نوعية 

 .aلوظيفة العمومHة

Kىل مس:توى التليق، الزالت هناك اخcالالت جتدرت حىت  •
ٔ�صبحت ثقافة وتفرض Åك"يف اجلهود ؤ�ن ال Éكcفي �كcابة التقار�ر اليت 

 .بل جيب حتريك املساطر الزجرية تبقى حDáسة الرفوف

ٕان املواطن، الس:يد الوز�ر، يعاين من املساومات، ÷ا جيب سن  •
�ٓليات aلضبط وaلمتابعات التµٔديHðة، يمت ٕادرا�ا يف مدونة aلقمي إالدارية، 
تتضمن مáادئ !شمل احلياد، وتفرض سلو½يات املهنية والزناهة يف تدبري 

تفعيل الرقابة اOاxلية، جيب وضع الحئة ومن S�ٔل . امللفات والزمن إالداري
aلتقHمي يف مكcب �س:تقáال وإالرشاد وخط هاتفي aلتبليغ عن املساومات 

 . ٔ�و عن الشطط يف اس:تغالل النفوذ ٕالشاKة ثقافة املساواة وروح املواطنة

حماربة الرشوة ال ميكن ٔ�ن Åكون لها جناKة ٕاال يف ظل مقاربة مشولية،  •
ك"ري من اEهودات لتµٔ½يد ٕارادهتا يف ماكحفة الرشوة فاحلكومة ت¡cظرها ال 

من قانون الوظيفة  18وحتجمي مواطن الفساد، ونقف هنا عند املادة 
العمومHة، اليت تتعارض مع احلق يف الوصول ٕاىل املعلومات ا÷ي ¢ت اليوم 

÷ا، ي¡áغي التنصيص بوضوح Kىل . ³�ٔد املؤرشات أ"ساس:ية aلشفافHة
ين، وكذا العمل Kىل التفعيل احلقHقي لقانون حامية املبلغني مدلول الرس امله

 . عن الفساد ولتحفزي املواطنني Kىل القHام هبذه املبادرة

إالرضاب حق دس:توري لكن يف فرتات إالرضا¢ت تعرف بعض  •
÷ا، جيب التفكري وKىل وSه . مصاحل إالدارة العمومHة تعرثا وشلال

مللفات مع التفويض يف التوقHع �س:تع>ال يف xلق xال� aلبت يف ا
و�خcصاص يف الوõئق املس:تع>¥ xاصة يف ٔ�وقات ا÷روة ٔ�و ¢ل¡س:بة 

 . خلدمة اجلالية املغربية ¢خلارج اليت تعDش حتت ٕا½راه الوقت
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مرشوع مزيانية وزارة حتديث القطاKات العامة ٔ�و ¢ٔ"حرى مرشوع  •
ج�عي ٔ"نه مل يµٔت  مبجمC مل �رع البعد � 2012القانون املايل لس:نة 

ٕ¢جراءات وتدابري من شµٔهنا معاجلة مشلك أ"جور اليت مل تعد توا½ب 
�رتفاع ا÷ي يعرفه مس:توى املعDشة وÅاكليفها املزتايدة وÅزايد وترية 
أ"سعار، ؤ�كرث من ذ� فٕان احلكومة مل !س:تطع إالتيان بتدابري من شµٔهنا 

ع الفوارق بني احلد أ"دىن لíٔجور معاجلة املشلك اخلطري املمتثل يف ا!سا
واحلدود القصوى اليت ال هناية لتصاKدها، أ"مر ا÷ي ٔ�دى ٕاىل ا!ساع الهوة 
بني الفâات �ج�عية لن>د ٔ�ن املاليني يعDشون Kىل الكفاف واملئات 
يعDشون بµٔجور خHالية وتعويضات وماكفµٓت وعطاءات Äري دس:تورية، 

ٔ�ن يؤدي ح� ٕاىل ٕافراز جممتع Äري Kادل  وKدم معاجلة هذه إالشاكلية البد
!شوبه �ضطرا¢ت �ج�عية والنفعية بني املواطنني، وٕاذاكء روح احلقد 
والكراهية يف خمتلف املرافق العمومHة، وهذه الظاهرة !شلك ٕا³دى 
العوامل الرئDس:ية لتفيش مظاهر الرشوة والفساد وإالهامل والالمáاالة داxل 

 . إالدارة

ن مصري اOليل املرجعي aلوظائف والكفاءات وعن مµٓ> ن�ساءل ع •
 و½يفHة توزيعه، وهل هناك �ٓلية لتحيYDه وتفعيC وت�áع تطوره؟

كام ن�ساءل عن ½يفHة تدبري ملف التوظيف وعن معايري  •
 .�س:تحقاق لولوج الوظائف وعن الشفافHة يف هذا اEال

  
ة العامة aلسجون وٕاKادة ة العامة aلسجون وٕاKادة ة العامة aلسجون وٕاKادة ة العامة aلسجون وٕاKادة مYاقشة مرشوع املزيانية الفرعية aلمندوبيمYاقشة مرشوع املزيانية الفرعية aلمندوبيمYاقشة مرشوع املزيانية الفرعية aلمندوبيمYاقشة مرشوع املزيانية الفرعية aلمندوبي: : : : xامسا xامسا xامسا xامسا 

            �2012201220122012رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية     �دماج�دماج�دماج�دماج
س:نÙاول يف فريق أ"صا¯ واملعارصة ٔ�ن ن�Yاول مرشوع مزيانية املندوبية 

من زاوية ٔ�معق تت>اوز التعاطي  2012العامة ٕالدارة السجون �رمس س:نة 
احملاس:بايت ومساء¯ أ"رقام، انطالقا من قراءتنا الس:ياس:ية لواقع قطاع 

  . سجون ¢ململكة ا÷ي > ارتباط عضوي مبوضوع حقوق إال¼سانال 
ويف هذا إالطار، Éرى ٔ�ن مYاقشة املزيانية الفرعية aلمندوبية العامة 
aلسجون وٕاKادة إالدماج تعترب مYاس:بة aلوقوف Kىل واقع املؤسسات 
السجنية ببالد� اس�Yادا ٕاىل الصالحHات اOس:تورية ا×و¯ aلفرق النيابية 

x ة ومساء¯ احلكومة منHمي الس:ياسات العمومHة وال�رشيع وتقáالل املراق
حول ما تعزتم القHام به، وهل متتÒ س:ياسة معومHة واحضة املعامل  يف جمال 
تدبري املؤسسات السجنية من xالل مجموKة من التدابري وإالجراءات 
 الرامHة ٔ�ساسا ٕاىل ٔ�¼س:نة ظروف �عتقال وحامية حقوق السجناء وصون

½رامهتم، وتوفري الظروف املالمئة وا4متويالت الرضورية لتحقHق ٕاندماج فعيل 
aلسجناء داxل اEمتع بعد قضاء فرتة العقوبة  احملكوم هبا، وجعل املؤسسة 
السجنية فضاء مYاس:با 4هتذيب وٕاصالح السجناء وٕاKادة ٕادما�م يف احمليط 

  . �ج�عي العام
العام، و¢لرمغ من اEهودات املبذو¯ مع اكمل أ"سف، الس:يد املندوب 

من طرفمك مYذ توليمك !س:يري قطاع السجون، فٕان واقع املؤسسات 
السجنية ال ميكن ٔ�ن يوصف ٕاال ¢لاكريث وال زال بؤرة سوداء تعج 
¢Éهتااكت جس:مية حلقوق إال¼سان يف غياب احلد أ"دىن لرشوط التµٔهيل 

أ"من، و¢لرمغ من الرفع من وإالدماج وانعدام ظروف مالءمة لٕاليواء و 
 1,64ٕاىل   2008مرت مربع س:نة  1,41املسا³ة ا×صصة للك جسني من 

يف مسافة بعيدة عن املعايري اOولية انطالقا من  2011مرت مربع س:نة 
ٔ�مcار للك جسني و¢لتايل  9الهندسة إالحصائية اليت حتدد املسا³ة يف 
 !سامه يف تµٔهيل وٕاKادة ٕادماج فاملؤسسات السجنية تعيد ٕانتاج إالجرام وال

من املفرج عهنم مه ³االت عود ٕاىل ارÅاكب  %50السجناء، حفوايل 
مه جسناء احcياطيني، أ"مر ا÷ي  2011س:نة  %40اجلرمية، كام ٔ�ن حوايل 

  . Üسامه يف ÅكرÜس ٔ�زمة اكتظاظ السجون
  الس:يد املندوب العام ، 

م قانوين بتحقHق ن�H>ة ٕان رشط السالمة داxل املر½بات السجنية الزتا
Åمتثل يف امحلاية اجلسدية والنفس:ية aلسجناء داxل املراكت السجنية، تثار 

مبناس:بة أ"رضار النامجة عن تدبري مرفق السجون، كام يعترب رئDس 
املؤسسة السجنية املسؤول عن فرض النظام وأ"من والرقابة، داxل 

اء¯ التµٔديHðة يف ³االت املر½ب السجين التابع > وهو يف ذ� معرض aلمس
³دوث حرائق ٔ�و فرار السجناء من املؤسسة pسðب إالهامل ٔ�و Kدم 
مراKاة النظم ٔ�و القوانني اجلاري هبا العمل، Kالوة Kىل ٕاماكنية املتابعة 

  . اجلنائية
أ"مر ا÷ي يدعو� ٕاىل ال�ساؤل حول وجود ٕاحصائيات دقHقة ومفص¥ 

خطرية ٔ�و مزمYة و¼س:بة �نتÙار حول Kدد السجناء املصابني بµٔمراض 
و³االت الفرار من السجون وعن ³االت أ"رضار اليت ت�سðب فهيا 
احلرائق داxل املؤسسات السجنية وما ختلفه من خساûر pرشية ومادية 

¢ملر½ب السجين بعاكشة  4اجلناح  10م"ال ذ� فاجعة Éزالء الغرفة (
لرضب واجلرح وجرامئ ، و³االت ا)O¢26/12/2002ار البيضاء بتارخي 

القcل العمد داxل املؤسسات املذ½ورة يف ٕاطار تفعيل حق املواطن يف 
احلصول Kىل املعلومة وليمتكن الربملان مكمثل لíٔمة من ممارسة الرقابة وتقHمي 
الس:ياسات العمومHة لقطاع السجون قصد حتديد املسؤوليات والرقابة Kىل 

  . هبا العمل يف هذا إالطارمدى تطبيق القوانني وأ"نظمة اجلاري 
  الس:يد املندوب، 

ٕان واقع السجون املغربية ٔ�صبح ينوء ¢ملعا�ة وا"ٓالم، ال�µٔمر ا÷ي 
يفرض ٕاKادة النظر يف الس:ياسة السجنية وإالKالن عن حوار وطين حول 
ٕاصالح السجون من S�ٔل ٕاشاKة ثقافة ومáادئ حقوق إال¼سان ووضع 

ون من S�ٔل ٔ�¼س¡هتا واسرتدادها لوظيفهتا خطة اس:تع>الية ٕالنقاذ واقع السج
  . يف ٕاصالح وهتذيب السجناء وٕاKادة ٕادما�م داxل اEمتع

  الس:يد املندوب العام، 
ٕان املµٔساة إال¼سانية اليت تتخبط فهيا السجون Åرتبط يف جزء ½بري مهنا 
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¢لس:ياسة السجنية اليت جيب ٔ�ن تتلص من املقاربة أ"مYية احملضة، 
ا³رتام بعض االتفاقHات والربوتو½والت وxاصة االتفاقHة أ"ممية  و�رتباك يف

  .1993اليت صادق Kلهيا املغرب س:نة 
ون�ساءل، يف هذا الصدد، حول رفض املغرب التصديق Kىل 
الربوتو½ول �خcياري التفاقHة أ"مم املتÙدة ضد التعذيب وسوء املعام¥ مع 

حلة اليت متت دسرتهتا رضورة اس:تحضار توصيات هيئة إالنصاف واملصا
الصة لتÒ املقcضيات اليت جترم التعذيب  اجلسدي والنفيس واملعام¥ [

  . القاس:ية والالٕا¼سانية
ون�ساءل كذ� حول التxٔµري يف تعديل مقcضيات القانون اجلنايئ 

  . وقانون املسطرة اجلنائية
 كام ¼س>ل ¢رتياح ¢لغ، الس:يد املندوب ، الت>اوب مع مطلبنا ٔ�ثناء

القايض ٕ¢بعاد  2011مYاقشة املزيانية الفرعية aلمندوبية العامة لس:نة 
املؤسسات السجنية من داxل وسط املدن حسب ما رصحمت به يف أ"�م 

  . القلي¥ املاضية 
الس:يد املندوب، ٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة، نعترب ٔ�ن اس:مترار واقع 

الطاقة إاليوائية aلمر½بات  السجون واملمتثل يف �كتظاظ لعدم اس�Hعاب
السجنية لعدد الساكنة السجنية وسوء التغذية والتعذيب اجلسدي 
واملعنوي والرشوة وش:يوع أ"مراض والتحرش اجل¡يس و�نتÙار هو ومصة 
Kار Kىل جáني املغرب ا÷ي قطع مرا³ل مcقدمة  Kىل درب ٕاشاKة ثقافة 

صاحلة من حمتواها حقوق إال¼سان وٕافراغ توصيات هيئة إالنصاف وامل
  .x2011اصة بعد دسرتهتا وتضميهنا يف ثنا� دس:تور فاحت يولوز 

كام ندعوك ٕاىل ٕاKادة ان�شار السجناء هبدف تقر�هبم من ٔ�رسمه وذوهيم، 
  .وتعترب هذه املبادرة ذات بعد اج�عي وٕا¼ساين

وحىت يصبح ورش ٕاصالح السجون يف قلب اOينامHة إالصالحHة 
، فٕان تµٔهيل املؤسسات السجنية يتطلب Kالوة Kىل اليت !شهدها بالد�

جمهودات مالية وٕاماك�ت pرشية وخمتصني  يف اEالني البيداغو� 
والنفيس، ¼س>ل يف فريق أ"صا¯ واملعارصة الز�دة الطفHفة يف مزيانية 
ال�س:يري و�س�Õر مع احcفاظ مزيانDيت املصلÙة املس:تق¥ لو³دات �نتاج 

اص �رمس احملامك والسجون بنفس الغالف املايل ا×صص هلام والصندوق اخل
، أ"مر ا÷ي يتعارض مع جحم املسؤولية �2011رمس املزيانية املقررة لس:نة 

امللقاة Kىل Kاتق املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاKادة إالدماج وحتد من 
  . حتقHق أ"هداف املسطرة يف �ر�مج معل املندوبية

        
        
        

اقشة مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اقشة مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اقشة مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اقشة مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق مYمYمYمY: : : : سادسا سادسا سادسا سادسا 
    إال¼سانإال¼سانإال¼سانإال¼سان

        �2012201220122012رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية �رمس الس:نة املالية 

  الس:يد الرئDس احملرتم 
  الس:يد أ"مني العام aلحكومة احملرتم 

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون 
  الس:يدات والسfادة أ"طــــــــــر 

  الس:يد أ"مني العام، 
لوزاري احملرتم Kىل العرض القمي ا÷ي تقدم به ¼شكر الس:يد املندوب ا

ٔ�مام جلن�Yا املوقرة، يف ٕاطار دراسة مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة 
، فرصة مواتية ملناقشة معل 2012حبقوق إال¼سان �رمس الس:نة املالية 

احلكومة يف جمال احلفاظ Kىل املك�س:بات يف جمال حقوق إال¼سان وحتصيهنا 
 تطو�ر وتوس:يع نطاق احلقوق وجتديد وتطو�ر املؤسسات والهيئات وكذا يف

القامئة ¢عتباره تعبري حقHق حنو ½سب رهان اOميقراطية يف جمال حقوق 
  . إال¼سان ببالد�
  الس:يد الرئDس،

عطفا Kىل الرسا¯ امللكHة املو�ة ٕاىل املشاركني يف املؤمتر اOويل الرابع 
ة حلقوق إال¼سان املنعقد مبدينة اOار البيضاء والثالثني aلفHدرالية اOولي

  : واليت ورد فهيا ما ييل 2001فربا�ر  8بتارخي 
ٕاننا نؤمن �كون قضا� حقوق إال¼سان يه مÒ لٕال¼سانية مجعاء، ال "

فضل وال س:بق فهيا ٔ"³د، ٔ"هنا متخضت عن مسار [رخيي سامه الفكر 
 ٔ�دت خمتلف شعوب العامل الðرشي مبختلف ثقافاته وحضاراته يف بنائه، كام

التواقة aلحرية والعدل مثنا Äاليا aلوصول ٕاليه Kرب الكفا³ات وموSات 
  . �Éهتااكت Kرب العامل

وقد اس:تطاعت هذه املسرية ٔ�ن Åمثر مك�س:بات هامة انترصت 
a/ميقراطية وحقوق إال¼سان وفcحت �ٓفاقا واKدة لíٔمل والتبرص وإالميان 

  . القوي مبس:تقáل إال¼سان
ووعيا مYا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة ¢Oور ا÷ي قامت به هيئة 
إالنصاف واملصاحلة والتوصيات الصادرة عهنا والتفاKل إالجيايب لعاهل البالد 

مارس  9معها من xالل العمل Kىل دسرتهتا مبناس:بة اخلطاب التارخي لـ 
قدمي ، س¡Yطلق يف مYاقش�Yا ملرشوع مزيانية املندوبية من xالل ت2011

  : املالحظات التالية

ة إالنصاف واملصاحلة ¢عتبارها مداxل ئاس:تلهام توصيات هي   -
aلتµٔهيل وٕاKادة إالدماج، 4متكني اEمتع Kىل الصعيد�ن احمليل والوطين من 
�خنراط إالجيايب يف معلية البناء اOميقراطي اجلارية اسرتSاKا aلثقة يف دو¯ 

ملسامهته الفعا¯ من xالل مواطنة ضامYة  املؤسسات وحمك القانون وتµٔمHنا 
لرتس:يخ العدا¯ �ج�عية وجناح مرشوع اEمتع اOميقراطي احلدايث  يف 

 ".ٕاطار مHثاق مغريب حلقوق إال¼سان

ن�ساءل يف فريق أ"صا¯ واملعارصة حول التدابري ال�رشيعية اليت  -
Oس:تور من ا 20ي¡áغي Kىل احلكومة اع�دها لتفعيل مضامني الفصل 
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القاضية حبامية احلق يف احلياة ¢عتباره ٔ�ول احلقوق للك ٕا¼سان وا¼س>اما 
كذ� مع توصيات هيµٔة إالنصاف واملصاحلة ¢حلد من عقوبة إالKدام واÉهتاج 

 . التدرج يف ٕالغاهئا

يف هذا الصدد، يثار ال�ساؤل حول ترصحيات الس:يد وز�ر العدل  -
فاحلكومة مدعوة لفcح نقاش معويم يف حول ٕالغاء عقوبة إالKدام و¢ملناس:بة 

 .هذا الصدد

الرفض القاطع واملطلق aلتفسري التحمكي ٔ"طراف داxل أ"Äلبية  -
 . احلكومHة احلالية aلمقcىض اOس:توري املتعلق حبامية احلق يف احلياة

¼س>ل من �تنا رصد اÉهتااكت جس:مية حلقوق إال¼سان ¢ل¡س:بة  -
ن ¢حلس:مية وس:يدي ٕافين متثلت يف ٔ"³داث [زة وبين بوعياش وبو½يدار 

Åرويع املواطنني ليال واقÙcام املنازل واحملالت وٕاحلاق خساûر مادية 
¢ملمتلاكت دون ا³رتام الضام�ت اOس:تورية وإالجراءات املنصوص Kلهيا 
يف قانون املسطرة اجلنائية واملتعلقة بعدم اÉهتاك حرمة املنازل وا³رتام احلياة 

تناقض صارخ مع �لزتامات الس:ياس:ية وأ"xالقHة  اخلاصة لíٔفراد، يف
aلحزب أ"Äليب يف احلكومة احلالية يف ٕاطار شعاره الرايم ٕاىل مYاهضة 

 .�س�áداد

¼س>ل �س:تعامل املفرط aلقوة يف موا�ة املتظاهر�ن وKدم مراKاة  -
مáدٔ� التناسب بني �عتداء واOفاع، ذ� ٔ�ن القوات العمومHة ملزمة قانو� 

دم اختاذ املبادرة يف اس:تعامل العنف لتفريق احملت>ني ٔ�و املتظاهر�ن بع
ووجوب التقHد مبراKاة مáدٔ� التناسب بني �عتداء واOفاع عن النفس ٔ�و 
املال وٕاال Kد جرمية يف مفهوم القانون اجلنايئ وذ� حسب النتاجئ املرتتبة 

اليت متحو اجلرمية Kىل أ"فعال املرÅكáة لعدم �س:تفادة من ٔ�س:باب الترب�ر 
واملمتث¥ يف ٔ�داء الواجب النتقاء عنرص ٔ�سايس هو ا³رتام ٔ�مر القانون كام 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ننا يف فريق . هو مقرر قانو� يف ال�رشيع اجلنايئ املغريب
أ"صا¯ واملعارصة ٕاذا كنا نلح Kىل توفري ا³رتام احلق يف �حc>اج 

ض لك أ"شاكل اليت تت>اوز ممارسة هذا السلمي، فٕاننا يف نفس الوقت Éرف
احلق وتتعسف يف اس:تعام> يف بعض احلاالت ٕاىل درSة التخريب وعرق¥ 

 . السري العادي aلمرفق العام وxلق الفوىض و�رتباك

ا4متسك ٕ¢جراء حتقHق حمايد وÉزيه لتÙديد املسؤوليات وÅرتDب  -
رÅكáة من طرف عنارص النتاجئ القانونية ¢ل¡س:بة aلت>اوزات وا×الفات امل

القوات العمومHة مبناس:بة أ"³داث املذ½ورة K�ٔاله، يف ٕاطار حتصني 
 . املك�س:بات اOس:تورية واحلقوقHة وتفعيل مáدٔ� Kدم إالفالت من العقاب

ن�ساءل ٔ�يضا عن مدى وجود ت¡س:يق مس:بق مع خمتلف مكو�ت  -
ان ل�سهيل مجعيات اEمتع املدين الناشطة يف جمال اOفاع عن حقوق إال¼س

معل املندوبية يف رصد اÉهتاك حقوق إال¼سان ¢عتبار تÒ امجلعيات بوص¥ 
 . لرصد تÉ� Òهتااكت و�حنرافات

نثري مسµٔ¯ التحفظ احلكويم يف جمال املامرسة االتفاقHة اOولية، ذ�  -
ٔ�نه من املبادئ القانونية اOولية Kدم احc>اج اOو¯ بقانوهنا الوطين يف 

التفاقHات اOولية ورضورة رفع التحفظات ا¼س>اما مع املبادئ موا�ة ا
املقررة يف القانون اOويل العام، xاصة ف² يتعلق بقضا� املرٔ�ة والطفل 

 . واحلقوق الثقافHة واaلغوية aلساكن 

ال�ساؤل حول ³دود الت¡س:يق بني املندوبية وعامل أ"قالمي ووالة   -
ة لíٔجراء ¢عتبار الك"ري من احلاالت اجلهات يف جمال إالعفاءات امجلاعي

مطية aلتلص من التحمالت �ج�عية لíٔجراء و¢لتايل املساس حبقوقهم 
�قcصادية و�ج�عية لكون ممثيل وزارة اOاxلية املذ½ور�ن يه اجلهات 
ا×تصة قانو� ¢ٕالذن ملبارشة معلية إالعفاء من Kدمه حتت طائ¥ ÅكHيف 

ية لíٔجراء دون سلوك املسطرة القانونية فصال تعسفHا إالعفاءات امجلاع 
 . لíٔجراء

يثار ال�ساؤل كذ�، بعد مYح الصفة الضبطية لضباط الرشطة  -
العاملني جبهاز مراقáة الرتاب الوطين، هل س:يخضعون لتعل²ت النيابة 
العامة ٔ�ثناء مراقáهتا لسري اOعوى العمومHة ٔ�م لرؤساهئم إالداريني يف ظل 

اجلهاز وقواKد قانون املسطرة اجلنائية اليت جتعل ضباط الرشطة  حساس:ية
  القضائية حتت سلطة وٕامرة النيابة العامة؟

مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف  �
        الفال³ة والشؤون �قcصاديةالفال³ة والشؤون �قcصاديةالفال³ة والشؤون �قcصاديةالفال³ة والشؤون �قcصاديةجلنة جلنة جلنة جلنة اخcصاص اخcصاص اخcصاص اخcصاص 

ر مYاقشة Üرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¢مس فريق أ"صا¯ واملعارصة يف ٕاطا
املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف اخcصاص جلنة الفال³ة والشؤون 

أ"رقام واملعطيات وجحم  �قcصادية ويه مYاس:بة لنا لDس ملناقشة
�ع�دات املرصودة لهذه القطاKات احليوية حفسب، وٕامنا فرصة ٔ�يضا 

امات لتÙليل و!رشحي س:ياسة احلكومة يف هذا اEال ودرSة الوفاء ¢اللزت 
  .اليت قطعهتا Kىل نفسها ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين

فáال¡س:بة aلقطاع الفالB وKىل الرمغ من ٔ�نه يعترب اaلبنة أ"ساس:ية  
لالقcصاد الوطين ٕاذ Üسامه pشلك ½بري يف الناجت اOاxيل اخلام ويف 
امcصاص البطا¯ xاصة ¢لعامل القروي ٕاىل Sانب مسامهته يف التمنية القروية 

 س:بل العDش الكرمي لفâة عريضة من املواطنني، ٕاال ٔ�ن هذا القطاع وتوفري
وKىل ٔ�مهيته يعاين من العديد من املشالك والتÙد�ت وKىل رٔ�سها ارتباطه 

  .  الوثيق ¢ل�ساقطات املطرية
ٕاننا نعرب يف ظل هذه الظرفHة عن ختوفYا من املعوقات اليت تعرتض 

انب املرتبط �متويل املشاريع كام تزنيل خمطط املغرب أ"خرض وحتديدا اجل
نتخوف من احنراف هذا ا×طط عن أ"هداف إالسرتاتيجية املرتبطة به، 
واملمتث¥ يف Åمنية القطاع الفالB يف مشوليته وجعل العامل القروي احملور 
أ"سايس لهذه التمنية، هذا فضال عن املالحظات اليت س:بق لفريقYا ٔ�ن 
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طط Kىل الفال³ة العرصية، والسقوية بدرSة õ�ٔرها ويه Åركزي هذا ا×
ٔ�خص املو�ة aلتصد�ر وذات القمية املضافة، و�ه�م ¢ملس�مثر�ن الكáار، 
Kىل حساب الفال³ني الصغار ا÷�ن ميثلون امcدادا ٔ"جHال ربطت مصريها 

  . ¢ٔ"رض مYذ قرون
ومن Sانب �ٓخر، مل Üس:تطع مرشوع القانون املايل إالSابة عن املشالك 
اليت يوا�ها املومس الفالx Bاصة املشالك املرتبطة ¢ل�سويق ووضعية 
البحث العلمي الفالB وÄالء البذور وأ"مسدة، هذا ٕاىل Sانب العبء 
ا÷ي متثC اOيون املرتامكة Kىل الفال³ني واليت تثقل اكهلهم xاصة ؤ�ن 

  . التقلبات املناخHة ٔ��رت pشلك سليب Kىل ٕانتا�م
بقطاع الصيد البحري، وKىل الرمغ من اEهودات اليت وف² يتعلق 

بذلت من S�ٔل تµٔهيC وتطو�ره فٕانه الزال يعDش العديد من املشالك تقcيض 
رضورة التصدي لها من xالل جتديد وحتديث أ"سطول البحري وتµٔهيل 
�ٓليات إالنتاج وتوس:يع ش:بكة التوزيع وال�سويق، وحتسني أ"وضاع 

احملافظة Kىل الرثوات السمكHة Kرب ا³رتام فرتات �ج�عية aلصياد�ن و 
الرا³ة البيولوجHة، وحماربة الصيد Äري املرشوع، ووضع !شخيص مس:متر 

  . حلا¯ ا×زون السميك
  الس:يد الرئDس، 

ٕان الظرفHة �قcصادية اليت يعرفها العامل اليوم تقcيض متنيع اقcصاد� 
قcصادية، ويف مقدمهتا الوطين والرفع من تنافس:ية خمتلف القطاKات �

قطاعي الصناKة والت>ارة وذ� لتحقHق إالقالع امل¡شود وحتديث ¼س:يجنا 
الصناعي مبا جيعC قادرا Kىل املنافسة اOولية وxدمة التمنية �قcصادية 
و�ج�عية اس:تلهاما aلتوجهيات امللكHة السامHة الرامHة ٕاىل ٕاحاكم بناء 

  .ال¡س:يج الصناعي والت>اري
وصول ٕاىل هذا الهدف يتعني يف نظر� !شجيع املقاوالت Kىل وaل

�خنراط يف مسلسل التµٔهيل ٕ¢³داث وÅمنية ب¡Hات حتتية عرصية تالمئ 
احcياSاهتا ووسائل دمع مáارشة يف جمال املساKدة واملصاحáة، وٕاKادة النظر 

  .يف بعض مقcضيات النظام اجلبايئ لتخفHض لكفة إالنتاج
ا¯ واملعارصة Éرى ٔ�ن مرشوع القانون املايل مل يقدم ٕاننا يف فريق أ"ص

³لوال معلية EموKة من املشالك واملعوقات اليت تعرتض تطو�ر قطاع 
  .الصناKة والت>ارة

ويف هذا الصدد، الزال مشلك ا4متويل مطرو³ا حبدة، فاملقاوالت 
الوطنية تعاين من صعو¢ت كثرية يف هذا اEال وبصفة xاصة املقاوالت 

  . صغرى واملتوسطةال
كام ٔ�ن توزيع املشاريع �س�Õرية يبقى توزيعا Äري معقلن، فالفضاءات 
الصناعية موزKة pشلك Äري مcوازن Kرب الرتاب الوطين وهو ما يعين 

  . ÅكرÜس Kدم التوازن اجلهوي يف �س:تفادة من الب¡Hات التحتية الصناعية
اءات الكفH¥ ب�سويق كام يتعني ¢ملوازاة مع ذ� القHام �لك إالجر 

العرض املغريب يف جمال �س�Õر سواء من xالل تنظمي  التظاهرات 

الرتوجية ٔ�و امحلالت التواصلية ٔ�و من xالل اaلقاءات املبارشة مع املس�مثر�ن 
  .وذ� لضامن Sلب  املزيد من �س�Õرات أ"جYبية

صا¯ واملعارصة ٔ�ما ¢ل¡س:بة لقطاع الت>ارة اخلارجHة، فٕاننا يف فريق ا"ٔ 
ندق �قوس اخلطر pسðب العجز املزتايد ا÷ي Üس>C املزيان الت>اري ا÷ي 

مليار درمه ]عجز xالل  185وحسب مكcب الرصف جسل ٔ�زيد من 
الس:نة املاضية، وذ� راجع ¢ٔ"ساس ٕاىل ز�دة قمية الواردات ما يقارب 

  . مليار درمه 169مليار درمه مقابل صادرات بلغت قميهتا  355
÷�، فقد ٔ�حضى ٕانعاش الصادرات الوطنية والتخفHف من التبعية 

الطاقHة ٔ�ولوية ملÙة جيب �Éكáاب Kلهيا من S�ٔل جتاوز هذا العجز  
املزتايد وكذا دامع و!شجيع القطاKات املو�ة حنو التصد�ر و!شجيع 
املقاوالت Kىل �نضامم يف ٕاطار مجموKات التصد�ر و�نفcاح Kىل 

وتðس:يط املساطر وتطو�ر �ٓليات تدبري الت>ارة اخلارجHة، وتفعيل أ"سواق، 
  . �ٓليات احلاكمة داxل املؤسسات العمومHة التابعة aلوزارة

  الس:يد الرئDس،
ارتباطا بقطاع الصناKة التقليدية فٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة Éرى 

ض تطور ٔ�ن مرشوع القانون املايل مل يقدم ³لول معلية aلمشالك اليت تعرت 
القطاع ومل يعط ٔ�جوبة حقHقHة جتعC قادرا Kىل جماهبة الصعاب والتÙد�ت 
اليت يوا�ها، ؤ�مهها املنافسة الرشسة وضعف املنافذ ال�سويقHة وKدم فعالية 

  .ٔ�ساليب الرتوجي aلمنتوSات التقليدية الوطنية xاصة ¢خلارج 
املشالك املرتبطة هذا، فضال عن ندرة املواد أ"ولية وارتفاع ٔ�مثنهتا، و 

¢4متويل وضعف مصاحáة املقاوالت العام¥ يف القطاع، ز�دة Kىل ضعف 
    .املوارد الðرشية وحمدودية التكو�ن 

و¢ل¡س:بة لقطاع الطاقة واملعادن فٕاننا ¼س>ل يف فريق أ"صا¯ و 
املعارصة الزتام احلكومة بتقليص التبعية الطاقHة وتنويع مصادر ٕانتا�ا 

  . ا وحتسني الن>اKة الطاقHةوختفHض لكفهت
ويف هذا إالطار، فٕاننا Éمثن اEهودات اليت بذ4هتا بالد� يف جمال تنويع 
املصادر الطاقHة ¢ع�د ¢قة طاقHة مcنوKة xاصة الطاقات املت>ددة 
والطاقات النووية، حHث اخنرطت بالد� يف مجموKة من املشاريع الطمو³ة 

مس:ية و�ر�مج الطاقة الرحيية واليت س�سامه اكلرب�مج املغريب aلطاقة الش 
pشلك ½بري يف التخفHف من التبعية الطاقHة اليت تعرفها بالد� واليت متثل يف 

  من املصادر الطاقHة،  %95ٔ�زيد من 
وبصفة Kامة، فٕان احلكومة مدعوة اليوم ٕاىل بذل مزيد من اEهودات 

لتنظميي aلكهر¢ء xاصة ف² يتعلق ¢س:تكامل وضع إالطار ال�رشيعي وا

والطاقات املت>ددة والن>اKة الطاقHة والسالمة وأ"من النووي وإالشعاعي 
و كذا �ه�م ¢لبحث والتكو�ن ملوا½بة املشاريع املربجمة، وتعبئة إالماك�ت 
الوطنية ومراKاة Kامل التوازن بني اجلهات يف �رجمة هذه املشاريع xاصة 

مدة ال�شمDس، قرب (طبيعية مساKدة ¢ملناطق اليت Åمتزي مبواصفات 
  ..)قوة الر�ح... املياه
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وف² يتعلق ¢لقطاع املعدين، فٕاننا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة Éرى ٔ�ن 
هذا القطاع ال زال يعاين من العديد من املشالك واملعوقات اليت تعرتض 
 تطوره وحتديدا قدم الرتسانة القانونية املنظمة >، وضعف اOمع املوSه

و÷�، يتوجب . لالس�Õر، وضعف التكو�ن املتخصص يف هذا امليدان
ٕايالء العناية اخلاصة لقطاع املعادن ¢لنظر لíٔمهية �قcصادية و�ج�عية 
اليت حيظى هبا والسهر Kىل التµٔهيل اOامئ aلقطاع وتدبريه بµٔحسن الطرق 

  .والوسائل
 الس:يد الرئDس، 

ن املؤكد حىت ا"ٓن ٔ�ن تداعيات أ"زمة ف² يتعلق ¢لقطاع الس:ياB، م
�قcصادية العاملية وتµٔثريات الربيع العريب ٔ��رت pشلك ½بري Kىل هذا 
القطاع، Kىل الرمغ من التطمينات اليت حتاول من xاللها احلكومة التخفHف 
من ³دة أ"زمة، فمل يعد املهنيون خيفون قلقهم ٕازاء مس:تقáل الس:يا³ة 

ة ا4منو اليت Üس>لها القطاع اختذت xالل �شهر ¢ملغرب خصوصا ؤ�ن وثري 
�xرية مYحى تنازليا تعززها ٔ�رقام Åراجع ليايل املبDت اليت اخنفضت ¼سðهتا 

وهو ما يعين ٔ�ن املغرب ودع ¼سب ا4منو املرتفعة اليت اكن حيققها  %5بـ 
  .%16ٕاىل  2007القطاع قáل س:نوات قلي¥ واليت وصلت س:نة 

م ٕاجياد صيغ Sديدة تxٔµذ بعني �عتبار لقد ٔ�صبح رضور� اليو 
ملÙاحHة البحث عن مYافذ ٔ�خرى، و!سويق مYتوج Sديد Üس:تقطب زبناء 
Sدد ينعشون موارد �قcصاد الوطين والعمل Kىل تنويع املنتوج ¢اله�م 
¢لس:يا³ة القروية واجلبلية وس:يا³ة الوا³ات والس:يا³ة البي�Hة، 

لها مردود اقcصادي واج�عي (م،  وإال�كولوجHة والثقافHة، مكنتوSات
  .فضال عن دورها الثقايف الغين ¢ٔ"صا¯ واخلصوصية املغربية املمتزية

ويف هذا إالطار، نالحظ لíٔسف ٔ�ن مرشوع القانون املايل مل يقدم 
ٕاجراءات معلية لتحسDس الفاKلني ووEء أ"سفار واملؤسسات املعنية يك 

�ربوع اململكة pشاملها وجYوهبا، جببالها تت>ه حنو التعريف �كYوز الس:يا³ة 
وسهولها ووا³اهتا وحصراهئا، xاصة ؤ�ن إالحصائيات !شري ٕاىل ان بالد� 
الزالت !س:تغل اقل من ربع إالماك�ت اليت ي�Hحها القطاع الس:ياB، مفن 

مورد  350مورد س:ياB تتوفر Kليه بالد� يمت اس:تغالل  1450ٔ�صل 
  .  فقط

ن املايل مل يقدم ³لوال aلمشلك الكáري ا÷ي تعاين كام ٔ�ن مرشوع القانو
مYه الس:يا³ة الوطنية وهو القطاع Äري املهيلك ا÷ي يؤ�ر pشلك مáارش 

  .Kىل القطاع الس:ياB ويفوت Kىل خزينة اOو¯ مáالغ مالية (مة
  الس:يد الرئDس، 

¢ل¡س:بة لقطاع ال�شغيل فقد جسلنا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة الزتام 
ومة xالل ترصحي الس:يد رئDس احلكومة ٔ�مام الربملان بتخفHض ¼س:بة احلك

، وهنا البد لنا من التµٔ½يد Kىل ٔ�ن الوصول 2016يف ٔ�فق  % 8البطا¯ ٕاىل 
ٕاىل هذا الهدف يقcيض القHام بتدابري وٕاجراءات جريئة !شلك قطيعة مع ما 

عا يف مت اع�ده من قáل من �ٓليات و�رامج مل تؤت ٔ�لكها وحققت فشال ذري

  .تµٔطري وٕادماج العاطلني يف سوق الشغل 
ٕاال ٔ�ننا تفاµSٔ� من ÅكرÜس احلكومة ملنطق �س:مترارية يف املشاريع 

" مقاوليت "و" تµٔهيل " الفاش¥ من xالل تµٔ½يدها Kىل �س:مترار يف �رامج 
Kىل الرمغ من Kدم Sدواها يف حتقHق أ"هداف، ز�دة Kىل " ٕادماج "و

 ٕاKادة النظر يف اOور املنوط ¢لواك¯ الوطنية ٕالنعاش Kدم رغبة احلكومة يف
ال�شغيل والكفاءات جبعلها قادرة Kىل القHام بدور الرصد والوساطة يف 

  .سوق الشغل
ٕان التصدي ملعض¥ البطا¯ يتوجب ٔ�ن �كون ٔ�ولوية قصوى Oى 
احلكومة ¢لنظر ملا !سáðه الظاهرة من �õٓر اج�عية واقcصادية، وحنن هبذه 
املناس:بة نندد ¢ملامرسات القمعية اليت تواSه هبا احلراكت �حc>اجHة اليت 

  .يقوم هبا الش:باب املطالبون حبقهم يف ال�شغيل
رث من مYاس:بة كونطالب احلكومة بفcح قYوات احلوار كام وKدت يف �ٔ 

ومYح خمتلف رشاحئ اEمتع اكمل احلرية يف التعبري عن �ٓراهئم يف ٕاطار 
  .aلمقcضيات القانونية �³رتام التام

xاصة يف القطاKني العام واخلاص فٕاننا  ،ومن Sانب Kالقات الشغل
نطالب احلكومة ب�YفHذ �لزتامات اليت قطعهتا Kىل نفسها يف الرب�مج 
احلكويم وxالل احلوار �ج�عي سواء ما تعلق مهنا ¢لز�دة يف أ"جور 

ة �ج�عية ، وتعز�ز احلر�ت والرفع من احلد أ"دىن لíٔجر، وضامن امحلاي
  .النقابية 

  الس:يد الرئDس،
ف² يتعلق بقطاع اجلالية املغربية املقمية ¢خلارج، فٕاننا Éرى، وKىل الرمغ 
من اEهودات اليت مت القHام هبا Kىل املس:توى �ج�عي واليت هتدف ٕاىل 

تواصل معهم التخفHف من مشالك املغاربة املقميني ¢خلارج من xالل تعز�ز ال 
وإالنصات ٕاىل مشالكهم وتقدمي اOمع �ج�عي هلم، ٕاال ٔ�ن ذ� ال ميكن ٔ�ن 
يؤدي ٕاىل ٕاجياد ³ل Sذري لها مادامت أ"س:ئ¥ احلقHقة املرتبطة pس:ياسة 
الهجرة مل تعاجل Kىل املس:تويني الوطين واOويل وما مل يمت تðين ٕاسرتاتيجية 

Hد للك قضا�هاواحضة املعامل وم¡سجمة !سمح بتدبري ج .  
و¢لنظر aلمتغريات اليت يعرفها العامل اليوم، ويف ظل أ"زمة العاملية اليت 
ٔ�لقت بظاللها Kىل اجلالية املغربية ¢خلارج، فٕان احلكومة مدعوة اليوم و�ٔكرث 
من ٔ�ي وقت مىض ٕاىل مضاعفة اجلهود لتطو�ر �ٓليات معرفة قضا� 

صل املبارش معها يف ب/ان املهجر وتطورات اجلالية املغربية من xالل التوا
وإالنصات ٕاىل مشالكها كام ي¡áغي التµٔ½يد ٔ�يضا Kىل رضورة Kدم �ه�م 
فقط ¢جلالية املقمية بµٔورو¢ ؤ�مر�اك بل يتوجب Kىل احلكومة ٕايالء عناية 
xاصة aل>الية املقمية يف ٕافريقHا واOول العربية و¢يق ب/ان العامل، واليت تعاين 

ن العديد من املشالك، يتعني Kىل احلكومة وبتعاون مع دول بدورها م
�س:تقáال اختاذ ٕاجراءات ملوا�هتا ويف مقدمهتا موSات العداء لSíٔانب 

  . والعنرصية اليت يعاين مهنا ٔ�فراد اجلالية املغربية يف بعض اOول
كام نؤكد Kىل رضورة �ه�م بوضعية القYصليات املغربية بدول إالقامة 
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من xالل حتد�هثا وجتهزيها وتطو�رها ٔ�و من xالل حتسني و!رسيع  سواء
اخلدمات املقدمة من طرفها، كام ٔ�ن العمل Kىل افcتاح مقرات Sديدة يبقى 
رضورة ملÙة، ال س:² ؤ�ن K�ٔداد ٔ�فراد اجلالية املقمية ¢خلارج يف Åزايد 

ة مس:متر ؤ�ن بعض القYصليات تعرف ٕاقáاال ½بريا كام هو الشµٔن ¢ل¡س:ب
  .خشص 800و 700لقYصلية املغرب بربشلونة اليت !س:تقáل يومHا ما بني 

  الس:يد الرئDس، 
اكنت هذه ٔ�مه املالحظات اليت ارتµٔينا يف فريق أ"صا¯ واملعارصة تقدميها 
خبصوص القطاKات اليت تدxل يف اخcصاص هذه اaلجنة، من مYطلق 

õام بدور� اكمال يف ٕاHىل القK ¯اه ٕاىل حرصنا مكعارضة مسؤوáرة �ن�
 .مواطن اخللل والقصور ا÷ي يعرتي العمل احلكويم يف هذه القطاKات

  .فٕاننا نصوت ضد هذه املزيانيات ،وKليه
  .و شكرا

        
مداxالت الفريق �س:تقاليل aلو³دة والتعادلية مداxالت الفريق �س:تقاليل aلو³دة والتعادلية مداxالت الفريق �س:تقاليل aلو³دة والتعادلية مداxالت الفريق �س:تقاليل aلو³دة والتعادلية : : : : امللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاين

        خبصوص مYاقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةخبصوص مYاقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةخبصوص مYاقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةخبصوص مYاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية
نيات الفرعية اليت تدxل يف نيات الفرعية اليت تدxل يف نيات الفرعية اليت تدxل يف نيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيامداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيامداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيامداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيا �

    اOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةاOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةاOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةاOاxلية واجلهات وامجلاKات احملليةاخcصاص جلنة اخcصاص جلنة اخcصاص جلنة اخcصاص جلنة 

  الس:يد الرئDس،
  الس:يد الوز�ر،

قáل الرشوع يف مYاقشة مزيانية وزارة اOاxلية، ال بد من إالشارة ٕاىل 
½ون هذه املناقشة تµٔيت يف س:ياق نتاجئ انتا¢ت Sديدة، مل يطعن ³�ٔد يف 

  .شة قانون مايل انتقايلنتاجئها، ويف س:ياق مYاق 
  الس:يد الرئDس،

من �ف¥ القول، إالشارة ٔ�و التµٔ½يد Kىل أ"مهية اليت تضطلع هبا وزارة 
شهادة (اOاxلية يف ش:ىت مYاB حHاة املواطنني، بدءا من والدهتم 

، ذ� ٔ�ن هذه الوزارة لها ارتباط )شهادة الوفاة(، ٕاىل م"وامه أ"xري )امليالد
امة اليومHة aلمواطنني، سواء Kرب ٔ��زهتا ا×تلفة ٔ�و Kرب وثيق ¢حلياة الع

ٕارشافها Kىل لك �س:تحقاقات �نتابية اليت تفرز مYتخبني يتولون 
  ).املواطنني( شؤوهنم 

  الس:يد الرئDس، 
ٕان كنا Éمثن نتاجئ �س:تحقاقات السابقة، فٕاننا نطالب بوضع Sدو¯ 

ة القانونية املؤطرة لها، وٕاKادة النظر زمYية لالنتا¢ت املقá¥، حتضري الرتسان
يف التقطيع �نتايب واaلواحئ �نتابية، واع�د بطاقة التعريف الوطنية 
aلتصويت، وتقريب ماكتب التصويت من املواطنني xاصة يف البوادي، 
ويف هذا إالطار ال بد من هنج مقاربة !شاورية ف² خيص التحضري لهذه 

  .ال حقHقي ودميقراطي�نتا¢ت، هبدف انتق

        ::::¢ل¡س:بة لíٔمن¢ل¡س:بة لíٔمن¢ل¡س:بة لíٔمن¢ل¡س:بة لíٔمن
يف هذا اEال ال بد من إالشادة ¢جلهود اليت تقوم هبا أ"�زة أ"مYية ف² 

وهنا ال بد من لفت �ن�áاه ٕاىل بعض ( يتعلق ¢حلفاظ Kىل أ"من، 
وتوفر �س:تقرار ا÷ي Üشلك ) إالنفال[ت اليت ٔ�حضت تعDشها بعض املدن

ات وحتقHق التمنية، و÷ا يتوجب متكني رSال أ"من دKامة جللب �س�Õر 
من إالماكنيات املادية والðرشية ملوا�ة تعدد وتنوع اجلرمية وتطورها وملنع 

  . ٔ�ي مؤامرات داxلية وxارجHة، وكذا توفري امحلاية هلم
كام نطالب، الس:يد الرئDس، الس:يد الوز�ر، ¢ع�د التوازن بني 

ت أ"مYية يف ٕاطار ا³رتام القانون، ٔ�ي �حc>اSات السلمية والتدxال
التوفHق بني �حc>اج وتوفري أ"من، وجعل ³د لالحc>اSات املقرونة 

  .¢لعنف
÷ا، يتعني دمع فâة رSال أ"من ورSال السلطة ؤ�عواهنم من مقدمني 
وش:يوخ وكذ� القوات املساKدة وفâة الوقاية املدنية، ومدمه بوسائل 

  .ياهتم Äري اكفHةو�ٓليات العمل ٔ"ن ٕاماكن 
        ::::اجلهوية املوسعةاجلهوية املوسعةاجلهوية املوسعةاجلهوية املوسعة
  الس:يد الرئDس،
  الس:يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
كام " اaلجنة"يف هذا إالطار، Éمثن Kاليا اEهودات اليت قامت هبا 

نطالب بفcح نقاش س:يايس معويم ٕ¢رشاك مجيع الفاKلني الس:ياس:يني 
جعلها ٔ�داة فعا¯ والهيµٓت احلقوقHة واملدنية من S�ٔل �رتقاء ¢جلهوية، و 

  .ورافعة aلتمنية Kىل غرار ¢يق اOميقراطيات يف العامل
        ::::املبادرة الوطنية aلتمنية الðرشيةاملبادرة الوطنية aلتمنية الðرشيةاملبادرة الوطنية aلتمنية الðرشيةاملبادرة الوطنية aلتمنية الðرشية

ٕاننا ¼ش:يد ¢ملك�س:بات اليت حققهتا املبادرة يف التقليص من مظاهر 
الفقر وإالقصاء وا4هتمDش pشلك ملموس Kىل واقع الساكنة املس:هتدفة، ويف 

  :هذا الباب نطالب بـــ

لقHام بتقHمي موضوعي ومشويل لنتاجئ املبادرة الوطنية aلتمنية الðرشية، ا -
 بناء Kىل دراسات اجلدوى ولDس ¢قcناء بعض املشاريع؛

دمع املبادرة الوطنية aلمناطق الفقرية، xاصة املترضرة من ٔ�زمة  -
 . اجلفاف احلالية

        
    ::::املراكز اجلهوية لالس�Õراملراكز اجلهوية لالس�Õراملراكز اجلهوية لالس�Õراملراكز اجلهوية لالس�Õر

  الس:يد الرئDس،
من إالشارة ٕاىل املنجزات اليت حققهتا هذه املراكز يف يف هذا اEال البد 

!شجيع املقاوالت والرشاكت، حHث ¼س>ل الضعف املس>ل Kىل مس:توى 
÷ا، . �س�Õرات يف اجلانب الصناعي مقابل التضخم يف اجلانب اخلدمايت

نتو� الشفافHة ف² يتعلق ¢لعقار ا÷ي تترصف فHه تÒ املراكز يف ٕاطار 
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ص وٕازا¯ العراقHل اليت تواSه املس�مثر�ن ف² يتعلق بتلكفة Åاكفؤ الفر 
  .التجهزي، مع متكني هذه املراكز �كفاءات pرشية واع�د الشفافHة يف توظيفها

        ::::إالدارة الرتابية وامجلاKات احملليةإالدارة الرتابية وامجلاKات احملليةإالدارة الرتابية وامجلاKات احملليةإالدارة الرتابية وامجلاKات احمللية
  الس:يد الرئDس،
  الس:يد الوز�ر،

ات ¢لنظر ٕاىل اOور الهام ا÷ي تضطلع به هذه أ"xرية نورد املالحظ
  :ا"ٓتية

 تxٔµري مزيانيات امجلاKات احمللية رمغ املصادقة Kلهيا يف شهر نونرب؛ -

 فصل سلطة الوصاية عن سلطة امجلاKة؛ -

 معاجلة مشلك البايق اس:تالصه؛ -

ن�ساءل عن سðب تxٔµري ٕاصدار العديد من املراس:مي التطبيقHة مYذ  -
ا×طط ، اكملرسوم املتعلق مبنح تعويضات aلمس�شار�ن امجلاعيني و 2008

  امجلاعي aلتمنية؛

ن�ساءل عن Kدم تنفHذ قرارات اEالس رمغ ٔ�ن امليثاق امجلاعي ينص Kىل  -
  �Sٓال لتنفHذها؛

  نطالب بفcح حوار مع فâة موظفي امجلاKات احمللية؛ -

نطالب ¢لتعجيل ٕ¢خراج القانون التنظميي aلجامKات احمللية الرتابية طبقا  -
  من اOس:تور؛ a146لفصل 

ة القانونية aلرصيد العقاري aلجامKات احمللية واليت تصطدم !سوية الوضعي -
بتعقHد املساطر وتعيني (ندسني معامريني ٕاىل Sانب التقYيني يف امجلاKات 

  احمللية؛

  Kدم اس:تفادة بعض امجلاKات احمللية من �رامج التµٔهيل الرتايب؛ -

  ٕاعفاء امجلاKات من مصاريف التحفHظ؛ -

نية Kىل ¢يق املناطق واحلرص Kىل ٕاصالح تعممي جتربة مكYنة احلا¯ املد -
  أ"خطاء املادية؛

 .موا½بة الوزارة aلجامKات احمللية عند وضع ا×طط امجلاعي aلتمنية -
        ::::العاالعاالعاالعاململململ القروي القروي القروي القروي

اه�ما من الفريق �س:تقاليل هبذا العامل، فٕاننا ندعو ٕاىل ٕاKادة النظر 
Xا التعمري ف² يتعلق يف البناء العشوايئ يف العامل القروي واملشالك اليت يطر 

  .¢لبناء يف املناطق القروية نظرا لتعقHد املساطر
        ::::س:ياسة املدينة ووضعية املدن الكربىس:ياسة املدينة ووضعية املدن الكربىس:ياسة املدينة ووضعية املدن الكربىس:ياسة املدينة ووضعية املدن الكربى

Kىل الرمغ من جناح هذه التجربة يف بعض املدن، فٕانه يتعني النظر يف 
تدبري املدن اليت تلعب دورا رائدا يف التمنية و�س�Õرات، حHث ¼سوق 

  .يقع يف مدينة اOار البيضاء وطن>ةKىل سHðل املثال ما 
    ::::أ"راأ"راأ"راأ"رايضيضيضيض الساللية ؤ�را الساللية ؤ�را الساللية ؤ�را الساللية ؤ�رايضيضيضيض امجلوع امجلوع امجلوع امجلوع

نقرتح فcح حوار وطين حول ملف أ"رايض الساللية هبدف تدبريها 
    .بطريقة عقالنية ٔ"هنا !شلك بؤر التو�ر

    ::::التدبري املفوضالتدبري املفوضالتدبري املفوضالتدبري املفوض    
ندعو ٕاىل رضورة مراجعة عقود التدبري املفوض ا÷ي ٔ�¢ن عن الفشل 

 ٔ�ن امجلاKات احمللية Äري قادرة Kىل ت�áع كناش  يف Kدة حمطات، ذ�
 .التحمالت، مقرت³ني يف هذا الباب القHام بوقفة لتقHمي هذه التجربة

 :إالنعاش الوطينإالنعاش الوطينإالنعاش الوطينإالنعاش الوطين
لكنا يعمل اOور الهام ا÷ي يقوم به العامل املن�س:بون ٕاىل هذا القطاع، 

يق ÷ا نطالب ٕ¢جياد ³ل aلوضعية املزرية اليت يعDشوهنا، وذ� عن طر 
 .ٕاKادة النظر يف وضعيهتم املادية

    ::::البناء العشواالبناء العشواالبناء العشواالبناء العشوايئيئيئيئ
    الس:يد الرئDس، 
    الس:يد الوز�ر، 

اللك Üش:تيك من ان�شار واس:تفÙال هذه ا"ٓفة، ÷ا يتعني التفكري يف  -
ٕاجياد ٕاسرتاتيجية لوضع ³د لهذه ا"ٓفة، وذ� عن طريق تفعيل وÅك"يف 

Hا من حXلمشالك اليت يطرa ل البناء نظراáث الفوىض ونقص الرقابة ق
    .أ"من والتجهزي وÄري ذ�

    .اع�د س:ياسة وقائية قáل الوصول ٕاىل مر³¥ الهدم  -

التفكري يف مقاربة Sديدة، بت¡س:يق مع مجيع القطاKات احلكومHة  -
    .املعنية لتفعيل �ر�مج بدون صفHح 

    :النقل احلرضيالنقل احلرضيالنقل احلرضيالنقل احلرضي
    .ٕان هذا القطاع يتطلب اOمع واملوا½بة وٕاKادة النظر يف تعريفcه 

    : : : : جمال التعمريجمال التعمريجمال التعمريجمال التعمري
    .الس:يد الرئDس 
    الس:يد الوز�ر، 

مما لهذا اEال من ٔ�مهية يف احملافظة Kىل جامل املدينة، ندعو ٕاىل رضورة 
!س:تجيب aلواقع وتؤطر حركة ) التعمري(ال�رسيع بوضع مدونة شام¥ > 

 .العمران يف بالد� 
        ::::مالحظات Kامةمالحظات Kامةمالحظات Kامةمالحظات Kامة

مة بني وزاريت ف² خيص ا×درات، جيب تفعيل االتفاقHة املرب  •
اOاxلية والتعلمي، واملتعلقة مبÙاربة بيع ا×درات يف حميط املؤسسات 

  .    التعلميية

ٕاجياد ³ل لزراKة القYب الهندي ٕ¢عطاء املزارKني ٕاماكنية aلقHام  •
  .�زراKات بدي¥

كام جيب ٕاKادة النظر يف أ"سواق أ"س:بوعية ؤ�سواق امجل¥  •
  .واEازر
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الس:يد الوز�ر، بعض أ"فاكر اليت ٔ�رد� ٔ�ن  تلمك، الس:يد الرئDس،
  .¼شارك هبا يف هذه املناقشة

 .   وشكرا

مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف  �
        اخcصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال¼ساناخcصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال¼ساناخcصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال¼ساناخcصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال¼سان

  ،الس:يد الرئDس
  السادة الوزراء

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني
فريق إالس:تقاليل aلو³دة و التعادلية ٔ�ن ٔ�تدxل يف اطار Üرشفين ¢مس ال

خبصوص القطاKات التابعة aلجنة  2012مYاقشة مرشوع قانون املالية لس:نة 
 .العدل و ال�رشيع وحقوق إال¼سان

  الس:يد الرئDس احملرتم،
ٕاننا يف الفريق إالس:تقاليل aلو³دة و التعادلية ننوه مبا Sاء به مرشوع  

وص القطاKات اخلاصة ¢لعدل و أ"مانة العامة aلحكومة و قانون املالية خبص
الوزارة امللكفة بتÙديث القطاKات العامة كذ� الوزارة امللكفة ¢لعالقات 
مع الربملان واEمتع املدين وx�ٔريا املندوبية العامة لٕالدارة السجون وٕاKادة 

  .إالدماج

  الس:يد الرئDس احملرتم،
ه الوزارة من جمهودات محمودة من اSل الرفع ال يفوتنا ٔ�ن ننوه مبا تقوم ب

  .من ٔ�داء القطاع وحتديثه يف لك اEاالت
وٕاننا ¢ملناس:بة ¼ش:يد �اكفة املسؤولني والقضاة Kىل خمتلف درSاهتم و 
أ"طر الكفâة لوزارة العدل وما يقومون به من جمهودات جáارة لبلورة 

ل ٕاصالح القضاء وxاصة التعل²ت امللكHة السامHة Kىل ٔ�رض الواقع يف جما
ما Sاء يف اخلطاب املليك السايم مبناس:بة ثورة املÒ و الشعب يوم 

وكذ� مبناس:بة افcتاح الس:نة ال�رشيعية احلالية والرب�مج  2009غشت20
احلكويم �ٓملني ٔ�ن يمت إالرساع ٕ¢خراج اكفة النصوص القانونية املتعلقة 

  .ٕ¢صالح القضاء
اب كتاب الضبط اليت جYبت حمامكنا و¼س>ل ¢مهية إالس:ت>ابة ملط

وضعا مcازما،اكنت > غنعاكسات Kىل املتقاضني،و¢ملناس:بة Éمتىن ٔ�ن يعاد 
النظر يف اخلريطة القضائية ومالمئهتا مع �حcياSات الفعلية aلساكنة مع 
اع�د منط  القضاء الفردي يف احملامك �بتدائية بدل القضاء امجلاعي ملا لهذا 

قضاء من امcيازات تتلخص يف ٕا�راز الكفاءة و القدرة Kىل ا4منط من ال
  .العطاء وحتمل املسؤولية aلقضاة

وجندد اOعوة aلعمل Kىل إالعتناء ¢لعاملني يف القطاع من قضاة وكتاب 
الضبط عن طريق دمع مجعية أ"عامل إالج�عية و الودادية احلس¡Hة aلقضاة 

يف جمال ٕارساء ثقافة التليق و  اليت Éمثن ما تقوم به من جمهودات جáارة

التµٔطري و التكو�ن ٕاىل Sانب املعهد العايل aلقضاء ا÷ي > دور طالئعي يف 
  .Åكو�ن قضاة الغد وتµٔهيلهم وٕاKادة Åكو�هنم

وال تفوتنا الفرصة ل¡ش:يد ¢مهية تنصDب الهيئة العليا aلحوار الوطين 
حفظه حول القضاء من طرف صاحب اجلال¯ املÒ محمد السادس 

هللا،هذه الهيئة اليت س�شلك وبدون شك لبنات (مة يف مسار [هيل 
القضاء، ونؤكد يف الفريق إالس:تقاليل اننا س:نكون مسامهني ٕاجيابيني يف 

  .معلها و اهدافها

  الس:يد الرئDس احملرتم،
ٔ�ما خبصوص الوزارة امللكفة بتÙديث القطاKات العامة،فانه ال يفوتنا يف 

التنويه مبا يقوم به القطاع من جمهودات جáارة من اSل الفريق إالس:تقاليل 
حتديث إالدارة وعرصÉهتا وجعل املرفق العمويم ٔ�كرث شفافHة وقر¢ من 
املواطنني وٕارساء دKامئ الشفافHة وحماربة �ٓفة الرشوة و احملسوبية و الزبونية 
واس:تصالح إالدارة عن طريق ٕاKادة النظر يف قانون الوظيفة العمومHة 

Cظومة وجعYه بالد� من تطور �ٓملني ٔ�ن يعاد النظر يف مcمالمئا مع ما عرف 
أ"جور وجعلها ٔ�كرث مالمئة مع الواقع ومáنية Kىل الكفاءة و املردودية و 
�نضباط كام Éمتىن كذ� ٔ�ن يعاد النظر يف ٕان�شار املوظفني Kىل خمتلف 

م املساواة من �ات ؤ�قالمي اململكة بطريقة Åكفل اس:تفادة امجليع Kىل قد
  .xدماهتم

وٕاننا يف أ"xري ننوه مبا تقوم به الوزارة من تواصل مع العموم عن طريق 
التكYولوجHة احلديثة وxاصة البوابة إاللكرتونية اخلاصة ¢لوزارة وذ� بفضل 
حYكة وxربة املسؤولني وأ"طر xدمة aلصاحل العام دون ٔ�ن ن¡ىس التنويه مبا 

لٕالدارة العامة ؤ�طرها من جمهودات جáارة يف جمال  تقوم به املدرسة الوطنية
  .Åكو�ن ٔ�طر رSال و¼ساء الغد

بداية نود يف الفريق �س:تقاليل !سجيل اس:تحساننا aلتحوالت 
اOينامHة اليت عرفهتا أ"مانة العامة Kىل مس:توى الشلك وطريقة �ش:تغال 

اجلبارة اليت اليت جتسدت ٔ�ساسا يف نوعية العطاء وذ� مبالمسة اEهودات 
تقوم هبا أ"مانة  العامة يف ٕاطار ال¡شاط ال�رشيعي aلحكومة ويف جمال تقدمي 
�س�شارات القانونية و ت�áع امجلعيات واملهن املنظمة و الرتخHص لها 
وتطو�ر معل  اجلريدة الرمسية ويه جمهودات !س:تحق التنويه وإالشادة 

كومة ، مع التµٔ½يد Kىل رضورة ¢ال³رتافHة العالية aلس:يد أ"مني العام aلح
حتسني النصوص القدمية، والرفع من وترية ال�رشيع ، والعمل Kىل !شجيع 

  .التواصل  �لكرتوين واملطبعي لتقريب  املواطنني من أ"¼شطة ال�رشيعية

  الس:يد الرئDس احملرتم،
ٕاننا يف الفريق إالس:تقاليل aلو³دة و التعادلية Éمثن املنجزات الهامة اليت 

امت وتقوم هبا املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاKادة إالدماج وكذ� ق
¢حلاكمة املتذة يف تدبري إالماك�ت املادية و الðرشية اليت تتوفر Kلهيا،كام 

¼ش:يد ¢Oمع ا÷ي تقدمه احلكومة لهذا القطاع ا÷ي ٔ�¢ن عن قدرة فائقة  
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ملؤسسات السجنية من طرف املندوب السايم يف التدبري اجليد وتطو�ر ا
يف ش:ىت املناB انطالقا من التكو�ن والتµٔهيل وٕاKادة إالدماج وحتد�هثا 
وتقر�هبا من املواطنني !سهيال لز�رات العائالت ملا Oهيم من معتقلني 

  .¢ٕالضافة ٕاىل ما عرفه نظام إالطعام و التطبDب من تطور ملحوظ
نيات املادية aلتغلب ٕاننا هنيب ¢حلكومة دمع القطاع ¢ملزيد من إالماك

Kىل ما يعرفه من صعو¢ت يف جمال اخلصاص يف املوارد الðرشية ن�H>ة 
�كتظاظ ا÷ي ال يتالءم و الطاقة �س�Hعابية aلمؤسسات السجنية  
ن�H>ة اس:تفÙال ¼س:بة اaلجوء ٕاىل �عتقال إالحcياطي من طرف النيا¢ت 

و الضام�ت املتوفرة Oى  العامة دون أ"xذ بعني �عتبار بقرينة الرباءة
املش�áه فهيم وتطبيق املراقáة القضائية وتفعيل مسطرة التصاحل وذ� تبعا ملا 

  .!س>C ¼س:بة �عتقال �حcياطي من ¼سب Sد مرتفعة

  الس:يد الرئDس احملرتم،
ٕان الوزارة امللكفة ¢لعالقات مع الربملان اليت ٔ�صبحت تضم  

اكنت هذه الوزارة و مYذ ٕا³دا�ا جرسا  وٕاذا اخcصاصاهتا اEمتع املدين،
ويه مطالبة اليوم  ٔ�ساس:يا aلعالقات بني املؤسسة ال�رشيعية و احلكومة،

بتقدمي ٕاضافات نوعية يف ظل تنصيص اOس:تور Kىل اOور املهم aلمجمتع 
نه جيب تµٔهيC ليقوم ¢Oور �ٔ ا÷ي نعتقد يف الفريق �س:تقاليل  املدين،

 �كون رش�اك فعليا aلمؤسسة ال�رشيعية يف جتويد املو½ول > دس:تور�،حىت
  .النصوص القانونية

  .شكرا الس:يد الرئDس

مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف مداx¥ الفريق خبصوص مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدxل يف  �
 جلنة الفال³ة والشؤون �قcصاديةجلنة الفال³ة والشؤون �قcصاديةجلنة الفال³ة والشؤون �قcصاديةجلنة الفال³ة والشؤون �قcصاديةاخcصاص اخcصاص اخcصاص اخcصاص 

IIII.... قطاع الفال³ةقطاع الفال³ةقطاع الفال³ةقطاع الفال³ة    
  ، الس:يد الرئDس احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ارون احملرتمون،السادة املس�ش

يعترب القطاع الفالB العمود الفقري لالقcصاد الوطين، و ¢لتايل فµٓفاق 
هذا القطاع وتطو�ره حىت يقوم بوظيفcه Kىل الوSه املطلوب سáDقى رهينا 
 Cٔهيµوت Bق التمنية القروية يف مشوليهتا،ٔ"ن تطو�ر إالنتاج الفالHبتحق

 وثيق ٕ¢نعاش أ"¼شطة ليندمج يف �قcصاد الوطين املرتبط pشلك
�قcصادية ¢لعامل القروي وكذا التجهزيات و الب¡Hات التحتية الالزمة،ٔ"ن 
هذه أ"¼شطة Äري الفالحHة بدورها !سامه يف دمع إالنتاج الفالB،÷ا فعىل 
احلكومة ٔ�ن تنكب Kىل ³ل مشالك ساكنة العامل القروي ووضع ٕاسرتاتيجية 

  .هذه الفâة العريضة من املواطننيوخمطط حممك هيدف ٕاىل اس:تقرار 
كام ٔ�ن هشاشة الب¡Hات التحتية وتعقHد املساطر إالدارية  حتتاج ٕاىل  

ٕاختاد ٕاجراءات فعلية متكن من تµٔهيل الفالح و!شجيعه وذ�  ¢لتخفHف 

من لكفة Kامل إالنتاج و التخفHض من ع� ٔ�مثان الطاقة و احملروقات مع 
�ه�م خبلق مشاريع ذات اxOل  عناية xاصة ٕ¢نعاش �س�Õر و

  .القار¢ل¡س:بة لíٔرس يف أ"ر�ف
فٕاذا اكنت العالقة بني الفال³ة و التمنية القروية Kالقة Sدلية ¢لنظر 
a/ور إالسرتاتيجي ا÷ي يقوم به ال¡شاط الفالK Bىل مس:توى حتقHق 

Yه موا�ة أ"من الغذايئ و ال�شغيل و تدبري اEال الرتايب،فٕان القطاع ال ميك 
التÙد�ت اليت تفرضها مcطلبات العوملة ٕاال مبعاجلة ٕاشاكلية التمنية القروية 

  .معاجلة مشولية لتحقHق اقcصاد قوي
كام ٔ�ن جناح ٔ�ية ٕاسرتاتيجية يف هذا الباب البد ٔ�ن ي�Yاول مجيع 
اجلوانب، وذ� يف ٕاطار الرشاكة الفعلية aلساكن وتعب�هتم Kىل مس:توى 

  :واملراقáة وذ� من xالل التدابري إالس:تع>الية التالية التخطيط وإالجناز

هت� تصاممي ٕالKداد الرتاب الوطين ¢ٔ"ر�ف وٕا³داث ٔ�قطاب Åمنوية  •
تتوفرKىل التجهزيات أ"ساس:ية الرضورية لتمنية ال¡شاط �قcصادي بصفة 

 .Kامة وقطاع الفال³ة pشلك xاص

ملندجمة وتعمميها Kىل العمل Kىل ٕا³داث ٔ�قطاب حملية aلتمنية القروية ا •
 .اكفة الرتاب الوطين

ٕاعطاء ٔ�مهية xاصة يف الرب�مج الوطين لíٔشغال الكربى aل�شغيل  •
 .وجتهزي العامل القروي

ٕاقرار �ر�مج وطين لفك العز¯ عن العامل القروي وذ� بتحسني وصيانة  •
 .ش:بكة الطرق املوجودة

 .رشبتوس:يع �ر�مج Åزويد ساكن البوادي ¢ملاء الصاحل aل  •

 .تقوية الربامج احمللية لزتويد ساكن البوادي ¢لكهر¢ء •

التوسع يف تعممي التعلمي وٕاعطاء �ه�م Kىل وSه اخلصوص لتعلمي  •
 .الفcيات، ووضع �ر�مج اس:تع>ايل حملو أ"مHة يف البوادي

تعز�ز التجهزيات إالدارية و الثقافHة و الر�ضية و الرتفهيية يف املراكز  •
 .رى و املتوسطة وكذا توس:يع ش:بكة الربيد و االتصاالتالقروية الصغ

تعممي الضامن �ج�عي و التغطية الصحية وهذا يقcيض التفكري يف  •
املزيانية املقá¥ �رفع جحم إالماكنيات املالية املرصودة aلتمنية القروية وذ� من 
 xالل دمع صندوق التمنية القروية ودمع صندوق بعض امجلاKات احمللية يف

متويل التجهزيات ٔ�و امل¡شµٓت امجلاعية، وٕاعطاء عناية xاصة aلفالح مكنتج 
وكفاKل اقcصادي من xالل تµٔهيC وÅكوينه وتµٔطريه ومده ¢ٕالرشادات 
الرضورية الكفH¥ بتحسني مس:توى إالنتاج و املردودية ليصبح قادرا Kىل 

ملعطيات موا�ة مcطلبات تطو�ر إالنتاج وموا½بة التÙد�ت اليت تفرضها ا
اجلديدة يف ظل النظام العاملي اجلديد املطبوع بعوملة �قcصاد وذ� 

 .¢عتبار العنرص الðرشي احملرك الرئDيس للك Åمنية اقcصادية و اج�عية



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

43 

 )2012ماي  11( 1433جامدى ا"ٓخرة  19

ٕاننا يف الفريق �س:تقاليل  نذ½ر مبا الزتمت به احلكومة ٔ�ثناء تقدمي 
ٔ�ولو�هتا وربط  الترصحي احلكويم حHث جعلت من العناية ¢لبادية ٔ�وىل

الفال³ة ¢لتمنية القروية يه دال¯ لها بعد س:يايس وxري دليل هو القانون 
ا÷ي صادق Kليه جملس النواب مؤخرا من S�ٔل جتميع أ"رايض الفالحHة 
ٕاضافة ٕاىل إالصال³ات أ"خرى املرتقáة يف هذا القطاع الهام،م"ل الرب�مج 

احلاصل يف التجهزيات  ا÷ي سطرته احلكومة من S�ٔل تدارك التxٔµري
  .الهيدروفالحHة

ٕاKداد �ر�مج الرشاكة بني القطاع العام و القطاع اخلاص aلتدبري املفوض  •
 .خلدمة املاء ¢ملناطق السقوية

�ر�مج هتيئة اEال الفالB و القروي املندمج و �س�Õر ¢ملناطق  •
 .البورية

ؤسسات املهنية من الرفع من ٕا³رتافHة الغرف الفالحHة 4متكني هذه امل •
 .ٔ�داء املهام املنوطة هبا يف ٔ�حسن الظروف

تطو�ر املنت>ات احمللية و العالمات الت>ارية وذ� ٕ¢عطاء أ"س:بقHة  •
 .aلمÙاور املتعلقة بدمع املنت>ني و التواصل ف² بDهنم

ضامن السالمة الصحية aلمواد الغذائية و النبا[ت وذ� من S�ٔل حامية  •
K رب حماربة ٔ�مراض النبا[ت وحامية حصة القطيع من املوروث النبايت

أ"مراض املعدية Kىل الصعيد الوطين وذ� من S�ٔل حامية حصة 
 .املس:هتلكني

مواص¥ ٕاع�د املقاربة حسب الكفاءات مبؤسسات التكو�ن وذ� Kرب  •
 .تقوية التجهزيات التعلميية و الرتبوية و العتاد الفالB و التقين

ملا فHه xري هذه أ"مة و السالم Kليمك ورمحة هللا تعاىل وفقYا هللا مجيعا 
  .و�راكته

IIIIIIII....  ة والطاقةHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKة والطاقة قطاع الصناHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKة والطاقة قطاع الصناHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKة والطاقة قطاع الصناHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKقطاع الصنا
    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن

¢مس الفريق �س:تقاليل aلو³دة والتعادلية مب>لس  ،Üرشفين ٔ�ن ٔ�تدxل
Kة والت>ارة ملناقشة املزيانية الفرعية لقطاعي الصنا ،املس�شار�ن

والتكYولوجHات احلديثة والت>ارة اخلارجHة، والطاقة واملعادن وذ� �رمس 
  .2012الس:نة املالية 

IIII.... ةHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKةقطاع الصناHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKةقطاع الصناHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKةقطاع الصناHات احلديثة والت>ارة اخلارجHولوجYة والت>ارة والتكKقطاع الصنا : : : :        
        ::::ف² خيص الصناKةف² خيص الصناKةف² خيص الصناKةف² خيص الصناKة ))))1111

هو قانون مزيانية  2012ميكن القول ٔ�ن مرشوع القانون املايل لس:نة  
لتحصني املك�س:بات، وÅكرÜس �س:مترارية، ومواص¥ تنفHذ  انتقايل Sاء

�سرتاتيجيات القطاعية وأ"وراش الكربى املهيلكة، فاملؤرشات الرمقية 
املعمتدة يف هذا القطاع Sاءت لتفعيل مقcضيات امليثاق الوطين لٕالقالع 
الصناعي، وذ� يف ٕاطار �لزتامات املتباد¯ للك من اOو¯ والقطاع 

، وذ� من S�ٔل Åمنية الصناKة املغربية اليشء ا÷ي يتطلب Åركزي اخلاص

لك اجلهود ٕالنعاش القطاKات اليت ميÒ فهيا املغرب امcيازات تنافس:ية 
واحضة، مع أ"xذ بعني �عتبار مجموع ¼س:يج املقاوالت دون متيزي حىت 
�متكن �قcصاد الوطين من تقوية تنافس:ية املقاوالت املغربية وxاصة 

صغرى واملتوسطة، ز�دة حتسني ورش التكو�ن، والتكو�ن املس:متر، ال
ومYاخ أ"عامل، والعمل Kىل تقوية احملطات الصناعية املندجمة aلمتكن من رفع 
الناجت اOاxيل اخلام الصناعي و¢لتايل xلق جحم ٕاضايف aلصادرات وجحم 

  :�س�Õرات يف هذا القطاع، ÷ا البد من
ت صناعية مYدجمة لتغطية الرتاب الوطين، ووضع التفكري يف xلق حمطا •

خمطط لتكو�ن املوارد الðرشية وتµٔهيلها، وxلق حوافز رضيHðة aلرشاكت، 
وتفعيل دور مراكز �س�Õر، وٕا³داث صندوق من S�ٔل متويل ³اجHات 

 .املس�مثر�ن س:² يف جمال العقار 
غرب مع تنظمي �ر�مج س:نوي هادف aلتعريف وÅروجي و!سويق عرض امل •

اخلاص برتحHل اخلدمات، سواء القطاKات املتعلقة بقطاKات الس:يارات ٔ�و 
الطاûرات وإاللكرتونيك، وتقوية قطاع ال¡س:يج واجل/، والصناKات الغذائية 
والبحث لها عن ٔ�سواق Kاملية وتنويعها، مع اع�د دراسات ¢Oول املعنية 

 العروض والعمل Kىل xلق التعويضات الصناعية بصفة تلقائية يف
والصفقات العمومHة ذات احلجم املايل الكáري وذ� لتقوية �قcصاد املغريب 
ومتنيعه ¢لتصدي لíٔزمات، اكٔ"زمة العاملية املالية و�قcصادية اليت عرفها 

 . 2008العامل س:نة 
كام ٔ�نه جيب تقوية �قcصاد وذ� ¢لعمل Kىل تµٔهيل املوارد الðرشية اليت  •

س:ية يف إالقالع الصناعي وذ� بتÙديد تنفHذ خمطط تعترب ركزية ٔ�سا
التكو�ن، ووضع �ر�مج مcاكمل aلمساKدة يف مصاريفه عند ال�شغيل، ودمع 
التكو�ن املس:متر وxلق مراكز Åكو�ن داxل احملطات الصناعية لتقو�هتا ٔ�فقHا 

 .ومعود� وتوس:يع و³داهتا إالنتاجHة 
        ::::ف² خيص الت>ارةف² خيص الت>ارةف² خيص الت>ارةف² خيص الت>ارة) ) ) ) 2222

ت>اري املغريب يف ³اSة ماسة ٕاىل ٕاصالح التعمري لقد ٔ�صبح ال¡س:يج ال 
الت>اري، وذ� بوضع س:ياسة واقعية وٕاسرتاتيجية واحضة الجناز ا×ططات 
اجلهوية وحتسني تدبريها لتمنية قطاع الت>ارة والتوزيع ، وxلق فضاءات 
جتارية Sديدة تتوفر Kىل مواصفات تقYية ³ديثة ومcطورة وxدماتية ممتزية، 

جتارية مcعددة ومcاكم¥ لاكفة املس:هتلكني، وهذا رهني جبعل تقدم عروضا 
املقاوالت الوطنية موا½بة aلمس:ت>دات العاملية لتكون رائدة يف قطاع 
الت>ارة والتوزيع سواء حمليا ٔ�و �و� ٔ�و دوليا، اليشء ا÷ي يتطلب كذ� 
وٕ¢حلاح دمع الت>ار من قáل اOو¯ وذ� يف ٕاطار س:ياسة جتارة القرب 

ا عرصنة احملالت الت>ارية، وإالصغاء ٕاىل �ٓراء الت>ار وتطلعاهتم وكذ
وٕارشا]هم يف اختاذ القرار، وذ� بغية حتسني القطاع ¢لشلك املطلوب 
 Òلمس:هتa وحتسني جودة املواد واخلدمات املقدمة CHلرفع من مداخa ؤ�يضا

  .Kىل مجيع املس:تو�ت


