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  )م 2014 د(سمرب 16( هـ 1436 صفرمن  23 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئHس اGلسل الرابعاخلليفة  ،ش?يخ ٔ�محدو ادبداالس?يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .مساءعرش دقائق، ابتداء من الساPة اخلامسة والنصف  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

مcاقشة املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص لك  ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل
ورد  g2015لس?نة املالية  100.14جلنة �رمس مرشوع قانون املالية رمق 

  .احلكومة Pلهيا

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

  ::::ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةٔ�محدو ٔ�دبدا، رئHس اجللسةاملس�شار الس?يد ش?يخ املس�شار الس?يد ش?يخ املس�شار الس?يد ش?يخ املس�شار الس?يد ش?يخ 
  .uسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

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

خيصص جملس املس�شار�ن هاته اجللسة لتد^الت الفرق الربملانية 
اخZصاص لك جلنة  واGموPات ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف

ورد احلكومة  g2015لس?نة املالية  �100.14رمس مرشوع قانون املالية رمق 
  .Pلهيا

ٔ�وال، املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل وال�رشيع 
  :وحقوق إال�سان

  .ٔ�عطي اللكمة يف البداية gلس?يد مقرر اgلجنة، وزع التقر�ر
شرتايك عن فرق ا�Vٔلبية، يف اللكمة ملتد^ل من فريق الت�الف �

  .دقائق، وزعت اللكمة �10دود 
  .مدا^� فرق املعارضة، �سمل كذ� كتابة، وزعت

اللكمة ملتد^ل عن الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية، اللكمة 
نون سلمت، س�سمل gلرئاسة مكZوبة، املدا^الت د�ل الفرق خبصوص القا

  .املايل، املزيانيات الفرعية
ال، شوف، اكن هناك انعقاد ندوة gلرؤساء، ومت االتفاق Pىل ٔ�ن 
املعارضة س�سمل لرئاسة اGلس املدا^الت كتابة، و�ل�س?بة لٔ��لبية س�Zلو 

... املدا^الت، هذا هو االتفاق اgيل مت دا^ل ندوة الرؤساء، ولكن ٕاذا
  .�يق، من بعد املزيانيات الفرعية

صويت Pىل املزيانيات الفرعية، مسعت، الس?يد الرئHس؟ من بعد الت
  .هناك مدا^الت

  .اللكمة ملتد^ل عن مجموPة �حتاد املغريب gلشغل، سلمت، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس?يد الرئHس

�ري ابغيت نبه �ش كون اجللسة سلمية من الناحKة املسطرية فقط، 

 من القانون املايل، وهيم راه اك�ن وا�د التعديل مرتبط �جلزء الثاين
  .مزيانيات Pدد من القطاPات اgيل ان´ اVٓن كتقولوا نصوتو Pلهيا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شار

الس?يد املس�شار، حنن اVٓن بصدد مcاقشة املدا^الت بعد التصويت 
  .Pىل املزيانيات الفرعية، واك�ن اجلزء الثاين �ادي يمت التصويت فKه

مة ملتد^ل عن مجموPة �حتاد الوطين gلشغل �ملغرب، اللكمة اللك
  .وزعت

.. اللكمة ملتد^ل عن مجموPة احلركة ا�ميقراطية �ج´عية، س�سمل
 . ولكن اgيل عندو املدا^� موجودة يعطهيا gلرئاسة

  .تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد املا� ٔ�فر�طاملس�شار الس?يد عبد املا� ٔ�فر�طاملس�شار الس?يد عبد املا� ٔ�فر�طاملس�شار الس?يد عبد املا� ٔ�فر�ط
اتفاق دا^ل ندوة الرؤساء ب¾ٔن ٕاىل مسحيت، الس?يد الرئHس، اكن هناك 

�سمل املدا^الت د�ل املعارضة مكZوبة ٕاىل الرئاسة، واكنوا إالخوان د�ل 
ٔ�عتقد ب¾ٔن حىت هام غميش?يو . ا�Vٔلبية طلبوا ٔ�نه ممكن هام يد�روا مدا^الت

يف نفس الصيغة د�ل ال�سلمي د�ل املدا^الت، صايف هاذ اليش اgيل 
  .اك�ن، ومنش?يو احبال ما هااك

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .هاذ اليش اgيل قلنا

واVٓن ن�Zقل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة 
  :الفال�ة والقطاPات إالنتاجKة

  .ٔ�عطي اللكمة يف البداية gلس?يد مقرر اgلجنة، وزع التقر�ر
  .اللكمة ملتد^ل الفريق احلريك عن فرق ا�Vٔلبية

  .مدا^� فرق املعارضة
  . وزعت ..gلفريق الفKدرايلاللكمة 

  .اللكمة ملتد^ل عن مجموPة �حتاد املغريب gلشغل
  .لكمة مجموPة �حتاد الوطين gلشغل �ملغرب
  .اللكمة GموPة احلركة ا�ميقراطية �ج´عية

7لثا، املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة التعلمي والشؤون 
  : الثقافKة و�ج´عية

  اللكمة يف البداية gلس?يد مقرر اgلجنة، وزع التقر�ر؟ٔ�عطي 
  . اللكمة ملتد^ل فريق التجمع الوطين لٔ�حرار عن فرق ا�Vٔلبية

  .مدا^� فرق املعارضة
  . اللكمة gلمتد^ل عن الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية

  .اللكمة ملتد^ل عن مجموPة �حتاد املغريب gلشغل
Pلشغل �ملغرباللكمة ملت�دث عن مجموg ة �حتاد الوطين.  

  .اللكمة ملتد^ل عن مجموPة احلركة ا�ميقراطية �ج´عية
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رابعا، املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة اخلارجKة 
  :واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�

ك عند.. ٔ�عطي اللكمة يف البداية gلس?يد مقرر اgلجنة، وزع التقر�ر
  . التقر�ر؟ فني املقرر اشكون؟ التقر�ر وزع؟ هاذي مدا^الت هاذي

  .اللكمة ملتد^ل عن الفريق احلريك
  .شكرا، شكرا الس?يد الرئHس، شكرا ..مدا^� فرق املعارضة

  .سلمت ..اللكمة gلفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية
  .سلمت ..اللكمة GموPة �حتاد املغريب gلشغل

  .ملتد^ل عن مجموPة �حتاد الوطين gلشغل �ملغرباللكمة 
  .احلركة ا�ميقراطية �ج´عية اللكمة ملتد^ل عن مجموPة

  .هللا خيليمك، املدا^الت د�لو اgيل ما تد^ل (سلمهم لنا يف مجيع اgلجن
^امسا، املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة ا�ا^لية 

  : ت اVٔساس?يةوامجلاPات الرتابية والب�Kا
  .ٔ�عطي اللكمة يف البداية gلس?يد مقرر اgلجنة، وزع التقر�ر

  .اللكمة ملتد^ل عن فريق التجمع الوطين لٔ�حرار عن فرق ا�Vٔلبية
  .مدا^� فرق املعارضة، سلمت كتابة

سHسمل  ..اللكمة ملتد^ل عن الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية
  .كتابة

  .سHسمل كتابة ..�حتاد املغريب gلشغلاللكمة ملتد^ل عن مجموPة 
سHسمل  ..اللكمة ملتد^ل عن مجموPة �حتاد الوطين gلشغل �ملغرب

  .كتابة
  .اللكمة ملتد^ل عن مجموPة احلركة �ج´عية ا�ميقراطية

  .مجيع املدا^الت سلمت كتابة
ؤ�^ريا، املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة املالية 

  :والتمنية �قZصاديةوالتخطيط 
ٔ�عطي اللكمة يف البداية gلس?يد مقرر اgلجنة، وزع؟ ال، خصين يوزعها 

  .اGلس
  .اللكمة ملتد^ل من فريق الت�الف �شرتايك عن فرق ا�Vٔلبية

  .سلمت كتابة ..مدا^� فرق املعارضة
  .اللكمة ملتد^ل عن الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية

  .وPة �حتاد املغريب gلشغلاللكمة ملتد^ل عن مجم
ٕايوا uشوية، ما اكي�ش مدا^الت، ال، .. ٕايوا طلقوا روسمك، راه �اديني

Vٔنه بعض اخلطرات كمنش?يو لبعض اgلÑان، وكتجينا بعض املدا^الت قÏل 
  .ما تد^ل يف اgلجنة

�مس املعارضة، الفريق �شرتايك  ..املعارضة، مايش الفريق �شرتايك
  .يقدم مدا^� مكZوبة

  .اللكمة GموPة �حتاد املغريب gلشغل
  . س�سمل كتابة ..اللكمة GموPة �حتاد الوطين gلشغل �ملغرب

راه وعود، خصمك �سلموها كتابة اgيل �يق ما " س�سمل كتابة"وهذي 
  .سلمها

س�سمل  ..راطية �ج´عيةاللكمة ملتد^ل عن مجموPة احلركة ا�ميق
  .كذ� كتابة

ؤ�^ريا، اللكمة gلحكومة ٕاذا رغبت يف ذ�، احلكومة ٕاىل اكنت عندمك 
  .يش لكمة، ما اكيناش

 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة
===============  

املدا^الت املسلمة لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة مشاريع املدا^الت املسلمة لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة مشاريع املدا^الت املسلمة لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة مشاريع املدا^الت املسلمة لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة مشاريع : : : : ملحقملحقملحقملحق
        2015201520152015املزيانيات الفرعية �رمس الس?نة املالية املزيانيات الفرعية �رمس الس?نة املالية املزيانيات الفرعية �رمس الس?نة املالية املزيانيات الفرعية �رمس الس?نة املالية 

مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية ملناقشة مشاريع مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية ملناقشة مشاريع مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية ملناقشة مشاريع مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية ملناقشة مشاريع  �
املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق 

        2015201520152015إال�سان �رمس الس?نة املالية إال�سان �رمس الس?نة املالية إال�سان �رمس الس?نة املالية إال�سان �رمس الس?نة املالية 
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

 الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
مcاقشة بعض املزيانيات (رشفين ٔ�ن ٔ�سامه �مس فرق ا�Vٔلبية يف 

القطاعية اليت تندرج مضن جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان �رمس 
  .2015الس?نة املالية 
        ::::قطاع العدلقطاع العدلقطاع العدلقطاع العدل

  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

تعترب مس¾Ûٔ احلاكمة ا�ميقراطية رشطا ٔ�ساس?يا لتقدم مجموع اVٔوراش 
، ؤ�عطى ملس¾Ûٔ بصيغة Wديدة 2011اVٔخرى، وهو ٔ�مر Wاء به دس?تور 

احلاكمة ا�ميقراطية بعدا س?ياس?يا ٔ�ساس?يا وجعلها مرتبطة �ٕالصال�ات 
الس?ياس?ية الرضورية، ومن مت، فٕاننا، وٕان كنا ßمثن اجلهود املبذوÛ يف جمال 
ٕاصالح مcظومة العداÛ، ويف جمال احلقوق واحلر�ت، فٕاننا نؤكد Pىل 

ملرخسة يف املرجعية ا�ولية رضورة التوس?يع واVٔ^ذ بتâ احلقوق واحلر�ت ا
  .   حلقوق إال�سان

ٕان ٕاصالح القضاء يعترب ورشا �ك�يس ٔ�ولوية، الرتباطه بدوÛ احلق 
والقانون، ولكون العداÛ ٔ�ساس بناء ا�وÛ وقوام احلمك الرش?يد، اVٔمر اæي 
يتطلب من امجليع، حكومة ؤ�حزا� ونقا�ت وجممتعا مدنيا وٕاPالما، املسامهة 

ح هذا الورش الهام، طبقا ملقZضيات ا�س?تور اجلديد، وذ� ^دمة يف ٕاجنا
الزدهار ا�وÛ وريق اGمتع، وكر(س مصداقKة املغرب كدوÛ قانون 

  .ومؤسسات يف املنتظم ا�ويل
ٕان ٕاصالح القضاء يتطلب، uشلك ٔ�سايس، متتيع القضاء �س?تقالليته، 

، وذ� Pرب حKث جيب Pىل مcظومة القضاء اس?تعادة ثقة املواطنني
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فعاليته، و�سهيل الولوج ٕاىل ٕاجراءاته، ومراجعة Pالقاته ب¾òٔزة اVٔمن، اليت 
جيب ٕاخضاعها gلمراقÏة القضائية، خصوصا ما يتصل ب�cفKذ óام الرشطة 

  . القضائية
كذ�، جيب بلورة إالجراءات ا�س?تورية اجلديدة املرتبطة بدور 

وحتسني وضعية القضاة، ويه ورôيبة اGلس اPVٔىل gلسلطة القضائية، 
  . تدابري من ش¾ٔهنا التقدم يف طريق PداÛ مcصفة وحمايدة

ويتطلب ٕاصالح القضاء اس?تكامل الرتسانة القانونية، ومن هنا ندعو ٕاىل 
رضورة العمل Pىل �رسيع تفعيل مKثاق ٕاصالح العداÛ، ^اصة ٕاصالح 

نون جcايئ مÏين Pىل القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية gلوصول ٕاىل قا
  . الرتبية، ولHس العنف

ويف هذا الصدد، ندعو ٕاىل التفكري جبد يف مس¾Ûٔ ٕالغاء عقوبة إالPدام، 
حىت متكن بالدú من �لت�اق �رôب ا�ول اليت ٔ�لغت هذه العقوبة، ووفاء 

  .لتوصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة
 üظومة القضاء الوسائل املادية والcح كام جيب ٕاعطاء مZرشية الالزمة، وف

ورش ôبري gلتكو�ن (س?هتدف العاملني يف امليدان، واملساPد�ن القضائيني 
والقضاة Pىل وWه اخلصوص، �متكKهنم من مسا�رة ومعرفة تطورات القضاء 

  .وال�رشيع يف خمتلف اGاالت
لقد ٔ�قر ا�س?تور اجلديد مcظومة مZاكم� من احلقوق واحلر�ت هتدف 

وÛ احلق والقانون واملؤسسات، وتوس?يع جماالت ممارسة ٕاىل ٕارساء دPامئ د
هذه احلقوق واحلر�ت الفردية وامجلاعية، مبا يعزز ثقافة حقوق إال�سان 

ويتعلق اVٔمر هنا �حلقوق . و�رخس قمي الوطنية واملواطنة إالجيابية واملنتÑة
جلديد املدنية والس?ياس?ية و�قZصادية و�ج´عية والثقافKة، دPا ا�س?تور ا

  .ٕاىل مواص� تفعيلها ؤ�جرٔ�هتا Pرب سن س?ياسات معومKة مcدجمة
و�شلك قضية املساواة بني اجل�سني يف احلقوق والواجÏات ٕا�دى 
املركزات الثابتة يف املرشوع اGمتعي احلدايث، وWاء ا�س?تور اجلديد 

مcه، واæي جيسد قوة املساواة واملناصفة  19ليكرس هذا املبدٔ� Pرب الفصل 
  . من W�ٔل بناء جممتع دميقراطي وPادل

لب حشد لك الطاقات حىت متكن ٕان ٕاجناح هذا الورش الهام يتط
بالدú من �س?مترار يف تثKüت هذه املك�س?بات من ^الل صيا�ة �رشيع 
يتصدى gلعنف ضد ال�ساء، ويوفر لهن امحلاية الاكم�، وكذا العمل Pىل 
تطبيق ا�س?تور، رو�ا ونصا، و�شكKل هيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل 

�س?تور �متتيع املرٔ�ة املغربية �لك من ا 19ا�متيزي ضد ال�ساء وفقا gلفصل 
  .احلقوق الس?ياس?ية و�قZصادية و�ج´عية والثقافKة والبي�Kة

        ::::ٕاصالح إالدارةٕاصالح إالدارةٕاصالح إالدارةٕاصالح إالدارة
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

ومن W�ٔل حاكمة جKدة، وختليق احلياة العامة، وحماربة الرشوة 

م والفساد، من الرضوري العمل Pىل ٕاصالح إالدارة، وذ� بتطو�ر نظا
الالمتركز uشلك معيق، واحلرص Pىل التحسني املتواصل لفعالية وجناPة 
إالدارة، السرتWاع هبة ا�وÛ، والقKام مبا (س?تجيب لعزóا Pىل اس?تعادة ثقة 
املواطنني واملواطنات Pرب تüس?يط املساطر إالدارية وحماربة الرشوة وختليق 

  .احلياة العامة
عامة، Pىل مجيع املس?تو�ت، جيب ٔ�ن ٕان حماربة الرشوة وختليق احلياة ال

�شلك ٔ�ولو�ت ٕاسرتاتيجية، وهذا يتطلب توفري الوسائل املادية والüرشية 
املس?تق� gلوساطة والضبط اليت ٔ�قرها ا�س?تور لتؤدي ٔ�دوارها اجلديدة مع 
ا�رتام اس?تقالليهتا ٕازاء ا�وÛ، ومهنا ^اصة جملس املنافسة اæي يتوجب 

ه اجلديدة التقر�رية، يف ٕاطار قواPد وقوانني املنافسة Pليه العمل وفق وضعيت
السلمية والرشيفة، وهيئة الزناهة والوقاية وحماربة الرشوة، اليت مت توس?يع 
صالحKاهتا ل�شمل التحقKقات وٕاماكنية تنصيهبا طرفا مدنيا، ٕاضافة ٕاىل 
دورها يف التحسHس والوقاية، ٕاضافة ٕاىل هيئات ٔ�خرى روم ختليق احلياة 

  .وجملس اVٔ^القKات gلقمي املنقوÛعامة مكؤسسة الوس?يط ال
ويف ٕاطار ختليق احلياة العامة ٔ�يضا، البد من العمل Pىل حماربة 
�مZيازات واقZصاد الريع، �حلد من �االت �حZاكر و�مZيازات �ري 

  .القانونية
وحملاربة ظاهرة الرشوة، هذا ا�اء اæي ٔ�صبح ينخر Pدة مKاد�ن، نقرتح 

لعمل Pىل رضورة ٕاخضاع لك املؤسسات العمومKة gلتفHZش و�ف�Zاص ا
وذ� بطريقة مcتظمة، وتوس?يع صالحKات اGلس اPVٔىل gلحسا�ت 
واGالس اجلهوية التابعة �، ل�شمل تقKمي املشاريع والربامج املنفذة لصاحل 

�رتام وتطبيق العقاب Pىل املر�شني، يف ا... احلكومة ٔ�و الربملان ٔ�و اجلهات
  .�م gلمقZضيات القانونية وإالدارية

ولضامن التطبيق السلمي ملبدٔ� املساواة، البد من اختاذ تدابري شفافة 
لتحقKق مساواة املواطنات واملواطنني ٔ�مام الوظيفة العمومKة، مع اس?تحضار 

  .مÏدٔ� املناصفة، ^اصة ف� يتعلق �لتوظيف والولوج ٕاىل مcاصب املسؤولية
        ::::قطاع السجونقطاع السجونقطاع السجونقطاع السجون
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

رمغ اجلهود املبذوÛ لتحسني وتطو�ر ٔ�وضاع السجون والسجناء 
ببالدú، فٕان الوضع ال زال يعرف تدهورا ومشالك كثرية Pىل خمتلف 
املس?تو�ت بفعل �كتظاظ، ^اصة Pىل مس?توى التغذية، والنوم 

�درات úهيك عن تفيش بعض الظواهر اخلطرية اكن�شار ا.. والص�ة
والعنف، سواء ف� بني السجناء ٔ�نفسهم ٔ�و ف� بني السجناء والعاملني 

ن كون فضاء ٕالPادة الرتبية �ٔ �ملؤسسة السجنية، اليت من املفروض 
  .والت¾ٔهيل، ولHس فضاء لرتس?يخ إالجرام وٕانتاج جمرمني حمرتفني

 حنن واعون لك الوعي �ٕالôراهات املوجودة، ^اصة ف� يتعلق مبشلك
�كتظاظ، مقابل جعز املزيانية املرصودة gلمندوبية العامة ٕالدارة السجون 
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وٕاPادة إالدماج، لكن ال بد من العمل Pىل ٕاجياد �لول ôبناء املزيد من 
املؤسسات السجنية، وٕاPادة النظر يف موضوع �عتقال �حZياطي، 

وذ� لكون �س?بة ôبرية من السجناء مه معتقلون يف ٕاطار هذا القانون، 
لضامن �د ٔ�دىن من رشوط ôرامة السÑني، �عتباره ٕا�ساú ٔ�وال وقÏل لك 

تعين احلرمان من احلقوق يشء، ولكون العقو�ت السالبة gلحرية ال 
  .اVٔخرى

فاملؤسسة السجنية جيب ٔ�ن كون مدرسة gلرتبية وٕاPادة الت¾ٔهيل 
فالبد من وإالدماج ��رWة اVٔوىل، ولHس فقط gلزجر وتنفKذ العقو�ت، 

إالبداع يف ^لق �ٓليات ربوية حقKقKة، لضامن ٕادماج حقKقي gلسجناء، 
  .دا^ل اGمتع ودا^ل حميطهم اVٔرسي

كام ال يفوتنا ٔ�ن ندعو من هذا املنرب ٕاىل العمل ٔ�كرث Pىل حتسني 
الظروف املادية gلعاملني �ملؤسسات السجنية، سواء Pىل املس?توى املادي 

يهتا �عتبارها رافعة حقKقKة لٕالصالح اæي نطمح ٔ�و املعنوي، لضامن فعال 
  .ٕاليه

        ::::اGمتع املديناGمتع املديناGمتع املديناGمتع املدين
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

يف اخلتام، وتفعيال �ور اGمتع املدين، اæي ٔ�عطاه ا�س?تور اجلديد 
املاكنة الالئقة به، واعتربه رش�اك ٔ�ساس?يا يف ٕاPداد وتقKمي الس?ياسات 

اæي يلعبه، ٕاىل Wانب اVٔحزاب الس?ياس?ية،  العمومKة، نظرا g�ور الهام
لرتس?يخ ا�ميقراطية وٕارساء مÏادئ احلاكمة اجليدة، ولكون اGمتع املدين 
ٔ�صبح (شلك قوة، ال ميكن ٕاغفالها ٔ�و جتاهلها، ملا �شلكه من قدرة Pىل 
تعبئة وت¾ٔطري امجلاهري الشعبية، فٕانه ٔ�صبح الزما Pىل ا�وÛ ا�رتام حرية 

Gمتعي اVٔسايس، يف ٕاطار القانون، وطبقا gلتوòات امللكKة هذا املكون ا

السامKة الرامKة ٕاىل كر(س مرشوع جممتعي دميقراطي قامئ Pىل املشاركة 
  .التعددية واحلاكمة اجليدة

وهبذه املناس?بة، حنيي Pاليا العمل اæي قامت به اgلجنة الوطنية امللكفة 
 معلت �روح توافقKة مcف�Zة Pىل �حلوار الوطين حول اGمتع املدين، اليت

احلوار البناء وٕاقامة جسور التواصل وتقريب وòات النظر املتباينة، تغليبا 
لك ذ� جعل من فضاء احلوار الوطين حول اGمتع املدين . gلمصل�ة العامة

ؤ�دواره ا�س?تورية اجلديدة فرصة �رخيية ذات مصداقKة لتقوية الرشاكة بني 
  .مجلعوي gلمجمتع املدينا�وÛ وال�س?يج ا

والبد يف هذه املناس?بة من إالشادة ��ور الفعال اæي قامت وتقوم به 
، واليت نعتربها نق� نوعية 2005املبادرة الوطنية gلتمنية الüرشية مcذ س?نة 

يف Pالقة الرشاكة بني ا�وÛ واGمتع املدين، حKث ت¾ٔسست Pىل مÏادئ 
ات �ج´عية املعوزة وربط املسؤولية الشفافKة والثقة والقرب من الف$

�حملاس?بة، ويه مÏادرة مكcت من ^لق مسارات g�مع العمويم ٔ�دت ٕاىل 
  .من ٕاôراهات ضعف املوارد اليت تعاين مهنا امجلعيات - جزئيا –احلد 

لكن، Pىل الرمغ من املك�س?بات اليت حققهتا مجعيات اGمتع املدين، ال 
حتد من طمو�ات اGمتع املدين، وتؤ'ر زال هناك ٕاôراهات ونقط ضعف 

سلبا Pىل مردوديته ؤ�دواره اGمتعية uسüب صعو�ت وعراقKل ذات طبيعة 
قانونية وٕادارية ومالية، ٕاضافة ٕاىل ضعف التكو�ن وا�ميقراطية ا�ا^لية 

  .والشفافKة املالية و�ٓليات احلاكمة اجليدة
 ،Ûمتع املدين وا�وGيض ٔ�ن رىق العالقة يف ٕان حمتية التعاون بني اZتق

املس?تقÏل ٕاىل رشاكة ٕاسرتاتيجية من W�ٔل تفعيل سلمي ملقZضيات الوثيقة 
ا�س?تورية حول نظام احلاكمة اجليدة القامئ Pىل العداÛ واحلرية 
وا�ميقراطية، والشفافKة واملصداقKة، واكفؤ الفرص، واملساءÛ واحملاس?بة، 

ة وتطلعات املواطنات واملواطنني وكذا �س?تÑابة لالنتظارات اGمتعي
  .و�اجKاهتم اليومKة هبدف بلوغ العداÛ �ج´عية

مدا^� الفريق �س?تقاليل gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة مدا^� الفريق �س?تقاليل gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة مدا^� الفريق �س?تقاليل gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة مدا^� الفريق �س?تقاليل gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة  �
ملناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل ملناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل ملناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل ملناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة العدل 

 2015201520152015وال�رشيع وحقوق إال�سان �رمس الس?نة املالية وال�رشيع وحقوق إال�سان �رمس الس?نة املالية وال�رشيع وحقوق إال�سان �رمس الس?نة املالية وال�رشيع وحقوق إال�سان �رمس الس?نة املالية 
   ،د الرئHسالس?ي

   ،الس?يدات والسادة الوزراء
   ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن

(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق املعارضة ملناقشة املزيانيات الفرعية 
ويتعلق  ،gلقطاPات املندرWة مضن جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان

   :مناVٔمر �لك 
  ؛وزارة العدل واحلر�ت •
   ؛gلحكومةاVٔمانة العامة  •
 ؛الوزارة املنتدبة امللكفة �لوظيفة العمومKة وحتديث القطاPات •
 ؛الوزارة املنتدبة امللكفة �لعالقات مع الربملان •
 ؛املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان •
 ؛املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماج •
 .اGلس اPVٔىل gلحسا�ت •

البد ؤ�ن نقدم موقف فرق  ،ومبناس?بة مcاقشة هذه املزيانيات ،ٕاننا
املعارضة من التوòات و�خZيارات اليت �ددهتا القطاPات احلكومKة 

هتا الفرعية، ويه قطاPات ٔ�ولك ٕا�هيا uشلك ٔ�سايس ااملعنية من ^الل مزياني
املسامهة يف رس?يخ بناء دوÛ احلق والقانون واحلر�ت، وحماربة الفساد، 

   .ورس?يخ ٔ�سس احلاكمة اجليدة وا�ميقراطية ال�شارôية
ن�ساءل عن مدى جتاوب املزيانيات القطاعية املعروضة Pىل هذه  ،æا

اgلجنة واملذôرات التوضيحية املصاحÏة لها، مع تطلعات وطمو�ات 
  املواطن؟

   ،الس?يد الرئHس
صدر نؤكد دامئا ٔ�ن ٕاصالح مcظومة العداÛ يت ،يف فرق املعارضة ،ٕاننا
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ٔ�ولو�ت اVٔوراش إالصالحKة يف بالدP ،úىل اعتبار ٔ�ن القضاء املس?تقل 
 ،هو مطلب املغاربة �لنظر ٕاىل دوره اVٔساس يف البناء ا�ميقراطي احلقKقي

وتوطيد دPامئ �س?تقرار �قZصادي و�ج´عي، ولبنة ٔ�ساس?ية ل�شجيع 
 ،دوÛ احلق والقانون �س�.ر وحتقKق التمنية، ؤ�يضا �زيد من تعز�ز راك-ز

  .ويضمن حقوق وحر�ت املواطنني
ٕاال ٔ�ننا �سÑل ٔ�ن احلكومة ت�Ïع مهنجية يطبعها البطء و�ش�ت اVٔهداف 

وهذا لٔ�سف لن حيقق الهدف امل�شود من  ،ةوPدم وضوح الرؤي
إالصالح، و�لتايل لن (سامه يف تطو�ر العداÛ يف اWٓVال املرضوبة وكام هو 
مرسوم لها، رمغ اع´د احلكومة ملقاربة �شارôية صورية يف ما مسي احلوار 
الوطين حول ٕاصالح مcظومة العداÛ، ٕاال ٔ�ن السؤال اæي يطرح نفسه 

هذا امليثاق إالصال1 بعد الرشوع يف تفعي0 للك  ٕ�حلاح، هل اس?تÑاب
  �ساؤالت وانتظارات املغاربة؟

كام �س?تغرب الت¾ٔخر احلاصل يف مالءمة مcظومة العداÛ مع املقZضيات 
ا�س?تورية اجلديدة، واس?مترار مcطق التحمك يف مشاريع إالصالح املعلنة، 

  .تق�مما حيول دون انتقال òاز العداÛ ٕاىل سلطة قضائية مس? 
و�سÑل �لك ٔ�سف ضعف وترية إالجناز ف� يتعلق �لب�Kات التحتية 

 ،لقطاع العداÛ، مما سامه يف كر(س ظاهرة �كتظاظ يف حمامك اململكة
Ûحاكم اليت تبقى ٔ�ساسا مسؤولية ا�وVٔذ اKوزاد من تعميق ٕاشاكلية تنف .  

قرت�ة يف ونفس اVٔمر �ل�س?بة gلموارد الüرشية �لقطاع، فاملناصب امل
مرشوع قانون املالية لهذا القطاع �ري اكفKة، ففي الوقت اæي تتغىن الوزارة 

جندها ال توفر � رشوط النÑاح، من موارد uرشية، وب�Kات  ،�ٕالصالح
مما جيعل معليا هذا امليثاق إالصال1 لن �كون فعاال ويبقى دون ، حتتية

لعمل Pىل ك4يف اجلهود تطلعات الشعب املغريب واملهمتني، ٕاذا مل يمت ا
لت¾ٔهيل احملامك، وحتسني مرافقها نظرا لكون بعض احملامك قد فقدت هيüهتا ملا 

   .اPرتاها من ٕاهامل وت¾ٓلك
كام اكن Pىل احلكومة ٔ�ن هتمت �Vٔولوية �ملناطق النائية واملعزوÛ، وٕايالء 

 مع مزيد من العناية لرWال القضاء، وذ� P�ٕادة النظر يف النظام اVٔسايس
ٕاعطاهئم الوضعية �عتبارية اليت (س?تحقوهنا، مبا جيعلهم يف مc¾ٔى عن مجيع 
إالغراءات ôيفام اكن نوعها، دون ٕاغفال حتسني وضعية موظفي وزارة العدل 
مراPاة لطبيعة معلهم، مبا يضمن حتفزيمه gلقKام ��ور املنوط هبم Pىل ٔ�مكل 

Ûلعداg ه ^دمةWو.  
ا فZئنا نطالب برضورة العمل Pىل التفعيل م ،يف فرق املعارضة ،ٕاننا

السلمي Vٔحاكم ا�س?تور املرتبطة �لسلطة القضائية ملا يف ذ� من تعز�ز 
الس?تقالل القضاء ورفع فعاليته وصيانة حرمZه ووقاره، وحتصني ôرامة لك 
مكوúته، وذ� من ^الل التعجيل ٕ�خراج القوانني التنظميية املتعلقة ب�cظمي 

اPVٔىل gلسلطة القضائية، واملعايري املرتبطة بتدبري الوضعية  وسري اGلس
املهنية gلقضاة، وكذ� اختاذ إالجراءات ال�رشيعية والتنظميية والعملية 
وإالدارية gلتعجيل ب�cفKذ اVٔحاكم القضائية، حىت ال تبقى جمرد قرارات 

  .وتضيع �لتايل حقوق املتقاضني
نظرú يتطلب ٔ�شواطا طوي� مل  ٕان ٕاصالح مcظومة العداÛ الزال يف

تعمل هذه احلكومة Pىل بلورهتا يف مشاريع قوانني تعرضها Pىل الربملان م4ل 
وضع مرشوع قانون ٕاطار gلمهن احلرة، والتفكري يف ٕاصالح Wذري ملهنة 
اخلرباء يف خمتلف اGاالت، �لنظر ملا لتâ املهن من ارتباط وثيق ٕ�صالح 

يفوتنا التذكري مبا تعرفه óنة العدول من تدهور مcظومة العداÛ، كام ال 
حتتاج ٕاىل ٕاPادة النظر �لشلك اæي يليق ومسعة التوثيق واملاكنة اليت 

  .حتظى هبا �ى اGمتع املغريب
كام ٔ�ننا يف فرق املعارضة نؤكد Pىل العمل Pىل رس?يخ مÏدٔ� جمانية 

ٕالرساع مبراجعة وPىل اVٔخص �ى القضاء إالداري، مما (س?توجب ا ،القضاء
النصوص املتعلقة �لرسوم القضائية، يف اجتاه تüس?يط التعريفات ومالءمهتا 
مع التنظمي القضايئ، خصوصا ما يتعلق ��عوى إالدارية اليت ٔ�صبح ٔ�داء 
الرسوم القضائية فهيا يعرقل معلية التقايض ويطرح صعو�ت يف وWه 

س?ت7الص يف جمال املتقاضني، مع الت¾ôٔيد Pىل العمل Pىل حتسني �
  .الغرامات والعقو�ت احملكوم هبا

لك هذه اVٔوراش ذات �نعاكس املبارش Pىل حتسني صورة القضاء 
  .�ى املتقاضني الزالت راوح ماكهنا

كام نود ٔ�ن �سÑل اس?تغرابنا ملا يعرفه صندوق التاكفل العائيل من تل8ٔ 
مZدنيا، Pلام ٔ�ن يف رصف املس?تحقات، حKث ٕان م�سوب إالجناز فKه الزال 

احلكومة السابقة معلت Pىل توفري ا�متويل ا�امئ �æ الصندوق بتحويل 
واليت قدرت �رمس  ،جزء من Pائدات الرسوم القضائية �متويل نفقاته

  .مليون درمه 160 ـب  2015س?نة
  الس?يد الرئHس، 

و�رتباك ال يفوتنا هبذه املناس?بة، ٔ�ن نثري اليوم ٕاشاكلية الت¾ٔ^ري الكÏري 
احلاصل يف تنفKذ ٔ��لب �رامج مcظومة إالصالح، واس?مترار بعض 

يف فرق املعارضة، �سÑل ٔ�نه يف  ،فٕاننا. �خZالالت اليت تعوق حتقKقها
الوقت اæي �كرث فKه احلديث عن التحوالت ا�ميقراطية اليت تعرفها 

úيمت رضب احلر�ت والرتاجع عن املك�س?بات ،بالد.  
لت¾ôٔيد ٔ�ن حقوق إال�سان لHست موضوPا gلمزايدة، Vٔهنا وهنا البد من ا

جزء من املبادئ ا�س?تورية، Pىل اعتبار ٔ�ن حقوق إال�سان تتكرس يف 
ظل دوÛ احلق والقانون، ولHس �ٕالòاز Pىل املك�س?بات واس?مترار 
التضييق يف جمال التظاهر والتجمعات واعتقال املعطلني وتعنيفهم واحلمك 

�ري PادÛ كام هو الش¾ٔن �ل�س?بة العتقال ذوي احلقوق من Pلهيم يف حمامكة 
  .الساللية اVٔرايضٔ�حصاب 

ملاذا مل تعمل احلكومة Pىل تفعيل اكفة  :ويبقى السؤال اæي يطرح
ونعتربها  ،املساطر القانونية حملاربة الفساد؟ وكنا س�ش?يد وننوه بعملها

احملققة Pىل ٔ�رض حكومة ال�سويفات والوعود �ري  ٔ�مامحكومة قوية لكcنا 
  .الواقع
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   الس?يد الرئHس،
ٕان قطاع الوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة، يعد قطاPا حKو� (س?تلزم 
مزيدا من العناية و�ه´م نظرا لكونه �رتبط �لك القطاPات احلكومKة، 
و�روم ^دمة املواطنني، هذه اخلدمة اليت لن تتحسن ٕاال بتحسني ٔ�داء 

  .ذات جودة gلمواطن وgلمقاوÛإالدارة وتقدمي ^دمات 
ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف فرق املعارضة، نعترب ٔ�ن القانون اVٔسايس 
gلوظيفة العمومKة مل يعد يتÑاوب مع التحوالت اليت عرفها تطور اGمتع 
املغريب اæي يتطلع ٕاىل الشفافKة وٕاىل ٕاعامل س?ياسة القرب، ٕاذ الزال 

ليدية اليت ال �س?تجيب لطمو�ات تق املوظف العمويم حHÏس النظرة ال 
والريق �ملوظف ماد� واج´عيا، �لرمغ من ٔ�ن احلكومة ما  إالدارةحتديث 

ÛادP جرية لتصبحVٔادة النظر يف املنظومة اP�ٕ رشüئت تZجوربيد ٔ�ن  ،فVٔا 
ة بني صغار وôبار املوظفني،  ،الزالت Pىل �الها وتعرف تفاو�ت صا̂ر

وحKد اæي (س?تجيب لواجÏاته Pىل مس?توى ذ� ٔ�ن املوظف جنده هو ال
  . الترضيب بدون ٔ�ي تنازع قضايئ Pىل اعتبار ٔ�ن �قZطاع يمت من املنبع

كام تعاين ف$ة املوظفني �اليا من مcعها من ا�راسة واس?تكامل التكو�ن، 
مع �سجيل غياب اVٔعامل �ج´عية gلموظف يف العديد من القطاPات 

وف العمل اليت (ش?تغل فهيا ال رىق ٕاىل احلكومKة، úهيك عن ٔ�ن ظر 
مس?توى إالدارة احلديثة، حKث تعرف تضخام Pىل مس?توى الهيالك 
إالدارية، مما يتطلب تطبيق س?ياسة ٕاPادة �ن�شار اليت تعرف تعرثا يف 

  .التطبيق
ويف هذا إالطار، نؤكد يف فرق املعارضة Pىل رضورة معل الوزارة Pىل 

مواطنني، كام نؤكد Pىل التطبيق السلمي gلقانون تüس?يط املساطر إالدارية gل
التنظميي املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا، وكذا �لزتام مبعايري الكفاءة 
Vٔن بعض تâ التعيcHات ا�سمت �النتقائية وال رىق ٕاىل مس?توى ٕاعامل 

 . مÏدٔ� اك= الفرص يف حتديد معايري الرتش?يح لتâ املناصب
ل معلقا حول القانون التنظميي gلتعيني يف املناصب æا، يبقى السؤا

العليا اæي معلمت Pىل تعدي0 وتطلبون اليوم تقKميه، ذ� ٔ�ن احلكومة مل 
تتوفر Pىل اجلرٔ�ة لتتÑاوب مع املعطيات ا�س?تورية، حKث ٔ�عطى ا�س?تور 

  .املسؤولية الاكم� gلحكومة يف �س?يري إالدارة والتعيني يف املناصب السامKة
يف ما " التخصص" نؤكد يف فرق املعارضة Pىل �لزتام uرشط كام

يتعلق �لتوظيف يف إالدارات العمومKة، نظرا لسوء توزيع املوظفات 
واملوظفني واش?تغال الك4ري مهنم يف مcاصب ال ت�cاسب وشواهدمه العلمية 
والتكوي�Kة، مما يطرح Pدة ٕاشاكالت Pىل مس?توى العمل وإالنتاج، كام نؤكد 

  .احلكومة �لعمل Pىل حماربة املوظفني اVٔش?باحPىل 
 ÛدوW دة مشاريع يف ٕاطارP ل ٔ�ن ا�طط ال�رشيعي تضمنÑكام �س
زمcية حمددة، æا ن�ساءل مرة ٔ�خرى وكام يف الس?نة السابقة عن ت¾ٔخر 
احلكومة يف تقدمي مرشوع قانون بتغيري النظام اVٔسايس gلوظيفة العمومKة، 

ط ôيفKة ممارسة حق إالرضاب و�ريها من مرشوع قانون بت�ديد رشو

  .القوانني املؤسسة ٕالدارة �ديثة بعيدة عن ٔ�مناط البريوقراطية التقليدانية
لقد Wاء يف الربúمج احلكويم رش?يد الهيالك إالدارية ٕاال ٔ�نه هناك 

موظف، وحتدث لها ٔ�ربعة مد�ر�ت، يف �ني هناك  150وزارة تضم 
ملوظفني ولHس لها ٕاال مخسة مد�ر�ت، وزارات تتوفر Pىل اVٓالف من ا

يثاق ٕاذن هل هناك رش?يد gلهيالك إالدارية، و�لتايل ال�ساؤل عن امل 
  الوطين gلمرافق العمومKة؟

  الس?يد الرئHس، 
ٕان Pالقة الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان والسلطة ال�رشيعية نص 

اæي حتدد   2013 ينا�ر 30الصادر بتارخي  P2.12.582لهيا املرسوم Pدد 
مبقZضاه اخZصاصاهتا يف �سهيل احلوار مع اجلهاز�ن ال�رشيعي والتنفKذي، 
ؤ�يضا مZابعة ٔ��شطة الربملاúت ا�ولية والعمل ا�بلومايس gلربملان والتعاون 

  .مع الهيئات وامجلعيات ذات �ه´م �لعمل الربملاين والقضا� العامة
وزارة هبذه �خZصاصات املسطرة يف ٕاىل ٔ�ي �د تلزتم ال: والسؤال هو

املرسوم مع السلطة ال�رشيعية؟ وما هو مس?توى تعاون هذه الوزارة مع 
الربملان وت�س?يقها مع احلكومة، يف ٕاطار املساءÛ الرقابية سواء تعلق اVٔمر 

  �Vٔس?ئ� الشفوية ٔ�م الكZابية؟
مع ٕاننا، يف فرق املعارضة، نؤكد Pىل احلكومة ٔ�ن تتفاPل ٕاجيابيا 

مقرت�ات القوانني ٕالغناء العمل ال�رشيعي، ؤ�ن �ش?تغل ٔ�كرث Pىل تقوية دور 
املؤسسة ال�رشيعية يف ٕارساء مÏادئ ا�ميقراطية ال�شارôية من W�ٔل التزنيل 
السلمي g�س?تور، كام جندد الت¾ôٔيد Pىل احلكومة ومن ^الل قطاPاهتا 

Vٔس?ئ� الكZابية، Pلام ٔ�ن الوزارية ا�رتام اWٓVال احملددة يف إالWابة عن اكفة ا
املسطرة املتبعة uش¾ٔهنا تعرف ^لال وبطء ôبريا، ٕاذ هناك ٔ�س?ئ� مرت Pلهيا 
س?نة ومل تمت إالWابة Pلهيا، كام ٔ�ن اVٔس?ئ� الكZابية كون ذات طابع حميل، 
وتمت إالWابة Pلهيا uشلك تقين وPادة ما كون م�شاهبة وPامة وفضفاضة 

Kلهيا املضمون من �ن مصاحل ^ارجP ابةWل إالP حص هو العملVٔة، وا
س?ياس?يا من طرف الوزراء املرشفون Pىل خمتلف القطاPات احلكومKة 

  .املعنية بتâ اVٔس?ئ�
  الس?يد الرئHس،

ف� يتعلق �Gمتع املدين، ٕاننا يف فرق املعارضة نعتربه 'روة وطنية هائ� 
اليت حصلت Pىل وقوة اقرتاحKة فا�P، ٕاال ٔ�نه، و�لرمغ من التغيريات 

املس?توى املؤسسايت من ^الل الوثيقة ا�س?تورية، فٕان �خZيارات لبلورة 
س?ياسة حكومKة قادرة ٔ�ن جتعل من اGمتع املدين مساهام يف التمنية 

  .والت�ش?ئة �ج´عية Wد حمدودة، ويغلب Pلهيا طابع �ن´ء احلزيب
كام ٔ�ن ا�مع جيب . ريكام ٔ�ن اGمتع املدين حباWة ماسة gلحاكمة والت¾ٔط

ٔ�ن مينح Pىل ٔ�ساس تعاقدي، كام جيب توضيح ôيفKة تلقKه وٕارساء مÏدٔ� ربط 
املسؤولية �حملاس?بة وتفعيل مساطر مراقÏة امجلعيات اليت تتلقى ا�مع 

 .العمويم
  الس?يد الرئHس، 
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ٕان موضوع حقوق إال�سان هو موضوع ت�cازPه العديد من املؤسسات 
دبريه، ٕاذ ٔ�ننا يف فرق املعارضة، وانطالقا من ٕامياننا يف ٕاPداده وٕاقراره وت

العميق، نؤكد ٔ�ن موضوع حقوق إال�سان ال ميكن ٔ�ن �كون س?ياسة معومKة 
Pىل اعتبار ٔ�نه هو مجموPة من القمي واملبادئ اليت تعمل اGمتعات وا�ول 

  .�لك مكوúهتا Pىل كر(سها وحام�هتا وا�فاع عهنا
اث املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان من هذا املنطلق Wاء ٕا�د

اس?تÑابة لتوصية اGلس �س�شاري حلقوق إال�سان يف نطاق  2011س?نة 
ا�ميقراطية وحقوق إال�سان، ؤ�يضا gلمطالب املل�ة gلمجمتع املدين، اVٔمر 
اæي فرض رضورة مواص� هذا الورش لرتس?يخ ضامúت اكفKة gلحقوق 

  .ية�ج´عية و�قZصاد
�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن ا�س?تور نص يف ديباجZه Pىل رضورة ماكحفة لك 

�سمو  - كام صادق Pلهيا املغرب –ٔ�شاكل ا�متيزي وجعل االتفاقKات ا�ولية 
 . Pىل ال�رشيعات الوطنية

من ا�س?تور جنده ٔ�يضا نص Pىل مؤسسات وهيئات  160ويف الفصل 
ا، æا اكن لزاما Pىل حامية احلقوق واحلر�ت اليت ال ميكن الرتاجع عهن

احلكومة العمل Pىل تنفKذ هذه �لزتامات، خصوصا ؤ�هنا Wاءت مضمنة 
  .يف الربúمج احلكويم

ف� يتعلق مبصادقة احلكومة املغربية Pىل الربوتوôول �خZياري امللحق 
�التفاقKة ا�ولية ملناهضة التعذيب، فٕاننا يف فرق املعارضة �س?تفرس عن 

ٕايداع مسطرة املصادقة �ى اòVٔزة اVٔممية املعنية، و�لتايل هذا الت¾ٔ^ري يف 
التلكؤ يف ٕا�داث �ٓلية وطنية مس?تق� ملنع التعذيب Pىل املس?توى احمليل؟ 
املالحظ ٔ�ن التعذيب املمهنج مل يعد موجودا ٕاال من بعض احلاالت النادرة 

  .فة املايضاليت رتبط ٔ�ساسا بعقلية مركÏهيا اæ�ن الزالوا حمافظني Pىل ثقا
�ٕالضافة ٕاىل مصادقة املغرب Pىل الربوتوôول �خZياري الثاين امللحق 
�لعهد ا�ويل gلحقوق املدنية والس?ياس?ية املرتبط �ٕالPدام، وهو اVٔمر اæي 
يفرض اختاذ موقف واحض Pىل ٔ�ن ال يبقى اVٔمر مZ¾ٔرحجا، Vٔن هذه 

وقف الرمسي مهنDا واæي إالشاكلية حتتاج الوضوح و�س?تلزم اجلرٔ�ة ملعرفة امل
من  5و 2يد^ل مضن اخZصاصات املندوبية الوزارية مبقZىض املادتني 

 .املرسوم احملدث لها، ^اصة ف� يتعلق �ملالءمة مع االتفاقKات ا�ولية
  الس?يد الرئHس، 

ال شك ٔ�ن قطاع السجون عرف تطورا ملحوظا ^الل الس?نوات 
1 ٔ�عطت انطالقZه وهو ورش ٕاصال 2009اVٔ^رية، و�Vٔخص مcذ 

املوفقة احلكومة السابقة، معال �لتوجهيات امللكKة السامKة املضمنة يف 
ٕان ما ٕان ما ٕان ما ٕان ما """":  2003ينا�ر  29خطابه مبناس?بة افZتاح الس?نة القضائية بتارخي 

نوليه من رPاية شام� gلبعد �ج´عي يف جمال العداÛ، ال (س?تنوليه من رPاية شام� gلبعد �ج´عي يف جمال العداÛ، ال (س?تنوليه من رPاية شام� gلبعد �ج´عي يف جمال العداÛ، ال (س?تنوليه من رPاية شام� gلبعد �ج´عي يف جمال العداÛ، ال (س?تمكمكمكمكل ٕاال مبا ل ٕاال مبا ل ٕاال مبا ل ٕاال مبا 
طنني السجناء اليت ال طنني السجناء اليت ال طنني السجناء اليت ال طنني السجناء اليت ال جتجتجتجتردمه مردمه مردمه مردمه مهنهنهنهنا اVٔحاكم ا اVٔحاكم ا اVٔحاكم ا اVٔحاكم نوفره من الكرامة إال�سانية gلموانوفره من الكرامة إال�سانية gلموانوفره من الكرامة إال�سانية gلموانوفره من الكرامة إال�سانية gلموا

  ".".".".القضائية السالبة gلحريةالقضائية السالبة gلحريةالقضائية السالبة gلحريةالقضائية السالبة gلحرية
ٕاال ٔ�ننا نؤكد يف فرق املعارضة ٔ�ن هذا ا�طط عرف تدحرWا وراجعا 

ملحوظا يف ظل احلكومة احلالية، متثل بوضوح يف ذ� التقر�ر اæي P�ٔده 
اGلس الوطين حلقوق إال�سان بعد ز�رته لسجون اململكة، تضمن يف 
طياته Pدة اخZالالت ٕاال ٔ�ن ٔ�مه املعيقات اليت تعرفها املؤسسة السجنية هو 

، %�118كتظاظ، حKث يتعدى يف بعض السجون طاقاهتا �س�Kعابية 
  : وهذا إالشاكل  تتفرع عنه Pدة ظواهر سلبية ومشالك

  �ßهتااكت اليت متارس Pىل الزنالء والزنيالت من �ن املوظفني؛ -
، مع ضعف ...)اكلضيقة، القصور اللكوي(معاúة الزنالء املرىض  -

التد^ل الطيب، وهذا راجع ٕاىل ضعف التواصل بني املؤسسة السجنية 
  .و�س�شفائيةوالقضائية 

لك هذه املشالك يتوقف �لها Pىل توفري مزيانية اكفKة لتدبري وتفعيل 
الربامج والتدابري واVٓليات الكف�K بتحسني ٔ�وضاع الزنالء وكذا املؤسسات 

  .السجنية
�سÑل يف فرق املعارضة ٔ�ن هناك مشلك اVٔطر واملوظفني،  ،ٔ�يضا

¾ٔهيال بيداغوجKا �لفعل جيب ٔ�ن �كون ٔ�ولئك املوظفني مؤهلني ت
وس?يكولوجKا، وكو�هنم جيب ٔ�ن يمت يف ٕاطار دورات كوي�Kة يف اGال 
احلقويق، وتبقى هذه الف$ة الوحKدة اليت متسك �روح الت¾ٔهيل وإالصالح 

  . gلزنالء وٕاPدادمه �الندماج دا^ل وسطهم الطبيعي
ٕاننا، يف فرق املعارضة، نؤكد Pىل وزاريت ا�ا^لية والعدل، وٕادارة 
السجون، واGمتع املدين، لك من موقعه ٔ�ن يتحمل قسطا من املسؤولية، 
ٕاذ بتضافر òودمه و�شارMهم ميكن ٔ�ن خنلق مcظومة جسنية ذات مشولية 
Pامة، وذات ٔ�بعاد منوذجKة مس�شعرة ٕ��سانية الزنالء، مع تفعيل روح 

 . صالح وا�هتذيب وإالدماج يف حقهماالٕ 
، وزارة العدل، )الضابطة القضائية(^لية فعىل املسؤولني من وزارة ا�ا

املندوبية العامة ٕالدارة السجون، القضاء، وكذا اGمتع املدين، ب¾ٔن يبادروا يف 
توحKد الرؤى يف خضم احلوارات الوطنية القادمة WVٔل الت7ليق والشفافKة 
لتدبري معض� السجون، واæي ميكن تفعيP 0ىل ٔ�رض الواقع وفق املقار�ت 

  :ية وال�شارôية يف ٕاطارال�شاور
  تعز�ز الرقابة القضائية Pىل املؤسسات السجنية؛ •
  احلد من العقو�ت القصرية واس�Ïدالها �ملوقوفة ٔ�و الغرامة؛  •
  رش?يد �عتقال �حZياطي؛ •
  تنفKذ وت�Ïع العقو�ت؛ •
تفعيل الرقابة اليت تقوم هبا اgلÑان إالقلميية لتحسني ٔ�وضاع  •

  الزنالء والسجون؛
  توفري التطبHب واVٔدوية والتغذية الصحية والنظافة الالزمة؛ •
توس?يع اGاالت اليت ميكن ٔ�ن �ش?تغل Pلهيا مcظامت اGمتع املدين  •

وتقوية ٔ�دائه من دا^ل ٔ�سوار السجون، و�سهيل امل¾ٔمورية � 
 WVٔل ولوج املؤسسة وتوس?يع الرشاكة معه؛

املياد�ن اليت  تنظمي دورات كوي�Kة Vٔطر وموظفي املؤسسة يف •
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  .يه حساسة و قريبة متس السÑني
لك هذا يبقى من ٔ�مه اVٓليات اليت ميكن لها ٔ�ن جتعل املؤسسة 
السجنية، مؤسسة اج´عية ٕا�سانية، تعمل Pىل ٕادماج السجناء يف حميطهم 

  .السوي اæ�ن اكنوا يعHشون فKه من قÏل
  الس?يد الرئHس، 

حKوي، �متثل ٔ�ساسا يف تدبري تضطلع اVٔمانة العامة gلحكومة بدور 
كام تعمل Pىل مواôبة . وت�س?يق العمل ال�رشيعي والتنظميي gلحكومة

اVٔوراش إالصالحKة الكربى والس?ياسات العمومKة اVٔفقKة والقطاعية اليت 
تعمل احلكومة Pىل ٕاPدادها وتنفKذها، مما يطرح ال�ساؤل حول ôيفKة حتديد 

اPات ومسؤولياهتا يف ٔ�جcدة احلكومة هذا ا�ور يف الت�س?يق مع �يق القط
  .ورتHب اVٔولو�ت

هل : يف ٕاطار اخZصاص اVٔمانة �لتدبري Pىل مس?توى ال�رشيع، ن�ساءل
هناك تصور حمدد لتنفKذ ا�طط ال�رشيعي وبلوغ اVٔهداف املسطرة � يف 
ظل الضغوطات وإالôراهات الزمcية وا�س?تورية ومدى تالؤóا مع وترية 

  معلها؟
يف فرق املعارضة، �سÑل Pىل اVٔمانة العامة gلحكومة Pدم انفZاNا  ٕاننا،

Pىل حميطها الس?يايس وPىل Pامل اجلامعات ليك متكن من �شكKل خنب 
  .كف�K �لصناPة ال�رشيعية

كام نؤكد Pىل رضورة اش?تغال اVٔمانة العامة Pىل رٔ�ب الهوة احلاص� بHهنا 
 Kيد وبني الربملان �لتواصل والتعاون ؤ�حقôٔ¾ته يف املبادرة ال�رشيعية مع الت

كام Wاء يف اخلطاب املليك ( رضورة سن نظام ^اص �ملعارضة Pىل
  ).السايم

ôيف سHمت تدبري ٕاشاكل مالءمة القوانني مع االتفاقKات : كام ن�ساءل
ا�ولية، �عتبار ٔ�ن معل اVٔمانة العامة جيب ٔ�ن �كون اس�ÏاقKا، ف� خيص 

 ٔ�ن تعرض Pىل احملمكة ا�س?تورية؟ دس?تورية القوانني قÏل
  الس?يد الرئHس،

ٕان اGلس اPVٔىل gلحسا�ت هو مؤسسة ذات مسؤولية ôبرية Pىل 
اعتبار ٔ�هنا مؤسسة  مس?تق�  تضمن الرقابة احملايدة Pىل اVٔموال العمومKة، 
ٕاال ٔ�ننا يف فرق املعارضة نالحظ ٔ�هنا �ش?تغل ٕ�ماكúت حمدودة ومبوارد 

  . دها ٕاىل مس?توى جسامة املسؤولية امللقاة Pلهياuرشية ال �رىق Pد
فهذه املهمة ا�س?تورية اجلس?مية تقZيض من اكفة الفرقاء التÑاوب 
والتعاون مع لك مÏادرات اGلس اPVٔىل واGالس اجلهوية gلحسا�ت حىت 
متكن هذه املؤسسة من القKام ��ور املنوط هبا Pىل ٔ�مكل وWه، كام 

ر اليت يصدرها اGلس، لتمت ٕا�ا�هتا Pىل وزارة العدل، تتطلب تفعيل التقار�
ما دام اVٔمر اæي يتعلق مبراقÏة وتقKمي تدبري الش¾ٔن العام وحاميته وحتصينه 

  .من ٔ�ي تالعب
كام جيب ٔ�ن تمت دراسة مجموPة من التوصيات اليت �سهر Pىل تضميهنا 

إالدارية  Pىل ٕا'ر معليات املراقÏة اليت تقوم هبا GموPة من املرافق

واملؤسسات العمومKة من طرف رئاسة احلكومة، وذ� قصد مZابعة تطبيقها 
من طرف الهيئات املعنية، �عتبار ٔ�ن تâ التوصيات هتم يف Wانب óم 
مهنا رش?يد النفقات وعقلنة الربامج والصفقات وتوزيع املوارد الüرشية 

مومKة و�خZصاصات اليت يقومون هبا، وحسن تدبري اVٔمالك الع
وامجلاعية، لك هذا العمل اجلبار ال ميكن ٔ�ن يبقى رهني إالدارات املعنية، 

  .بل جيب مراقÏة ت�Ïع تنفKذه من رئاسة احلكومة وٕا�شاء ^لية ^اصة بذ�

مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع  �
وال�رشيع وحقوق وال�رشيع وحقوق وال�رشيع وحقوق وال�رشيع وحقوق     املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة العدلاملزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة العدلاملزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة العدلاملزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة العدل

        2015201520152015إال�سان �رمس الس?نة املالية إال�سان �رمس الس?نة املالية إال�سان �رمس الس?نة املالية إال�سان �رمس الس?نة املالية 

  الس?يد الرئHس، 
  الس?يد الوز�ر، 

  السادة املس�شارون،
(رشفين ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية يف 
مcاقشة املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاصات جلنة العدل 

 ÛاÑوال�رشيع، وامسحوا يل يف هذه الع úربP ديد ماW سط ٔ�ماممك منüٔ�ن ن
عنه يف خمتلف نقاشاتنا دا^ل اgلجنة من مالحظات و�ساؤالت �ل�س?بة 

  :للك قطاع Pىل �دة
        ::::وزارة العدل واحلر�توزارة العدل واحلر�توزارة العدل واحلر�توزارة العدل واحلر�ت

 ÛالW وراش اليت �ددهاVٔيعترب ورش ٕاصالح القضاء من بني ٔ�مه ا
، كام Wاءت يف ديباWة ا�س?تور 2009غشت  20املâ يف خطابه ليوم 

و�عتبار احلق القانوين والقضايئ راك-ز ٔ�ساس?ية لرتس?يخ الثقة اليت . اجلديد
  . حتظى هبا بالدú �ى املس�مثر�ن اWVٔانب واملغاربة Pىل �د سواء

�æ ىلP لش¾ٔن القضايئ نالحظ بعض الرتاجعg عناÏومن ^الل ت� ،
املك�س?بات اليت حققها الشعب املغريب Pىل مدى س?نوات Pديدة، ومن 

الرتاجع Pىل احلر�ت، �س?تعامل  جتلياته، Pىل سKüل اôæر ال gلحرص،
املفرط gلقوات العمومKة يف فض املظاهرات السلمية، التضييق Pىل 

، ومعاúة املتقاضني دا^ل احملامك و�ريها من املشالك اليت ال احلر�ت النقابية
  .حرص لها

 الس?يد الرئHس،
ٔ�مام إالجامع Pىل رضورة اس?تقالل القضاء وجعل العداÛ قادرة Pىل 
رفع الت�د�ت ورس?يخ ا�ميقراطية وروح املسؤولية وس?يادة القانون، فهل 

رئاسة وز�ر العدل ميكن ٔ�ن نت�دث عن اس?تقالل القضاء يف ظل اس?مترار 
gلنيابة العامة، مما يفZح اGال ٔ�مام لك الت¾ٔويالت حول التعل�ت والتوجهيات 
اليت ميكن ٔ�ن تصدر من òات معينة يف بعض امللفات؟ هل ميكن gلس?يد 

  الوز�ر ٔ�ن يطمنئ الرٔ�ي العام الوطين يف هذا اGال؟
يع البت يف ما Pالقة النيابة العامة �لضابطة القضائية من حKث �رس 

العديد من القضا�، ٕاذا Pلمنا ٔ�ن هذه اVٔ^رية يه اليت تتحمك يف مسار 
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  التحقKقات؟
ما يه سلطة وزارة العدل واحلر�ت Pىل ٕادراة السجون، ^اصة بعد 
صدور تقر�ر من مؤسسة رمسية يه اGلس الوطين حلقوق إال�سان حول 

  وضعية السجون والسجناء؟
 مسطرة العفو، وٕان كنا ال �شك يف ßزاهة ما يه املعايري املعمتدة يف

  ومصداقKة القامئني Pىل هذه اgلجنة؟
úدي "ما Pالقة الوزارة �لهيئات ا�متثيلية gلقضاة ^اصة بعد ت¾ٔسHس 

  اæي Pاىن من التضييق Pىل ٔ��شطته؟ "القضاة
ما يه �دود سلطات املف�ش?ية العامة ومدى تد^لها يف شؤون القضاة 

üل التحقق من السÏ؟ق�æ ي ٔ�دىæب ا  
ما يه الظروف اليت (ش?تغل فهيا اجلسم القضايئ، ٕان Pىل مس?توى 
ب�Kات �س?تقÏال مبختلف احملامك، ٔ�و Pىل مس?توى النقص احلاصل يف 
املوارد الüرشية Pلام ٔ�ن هناك ٔ�زيد من مليون قضية س?نو�، يüت فهيا فقط 

قاض دون ٔ�ن ن�س اس?مترار غياب قضاء مZخصص اكلقضاء  3300
  ج´عي، Pىل غرار قضاء اVٔرسة، واحملامك املالية؟�

  ما يه اVٔوضاع �ج´عية ملوظفي هذا القطاع مبختلف ف$اهتم؟
  ما م¾ٓل العديد من ملفات الفساد؟

ويف اVٔ^ري، فرمغ اخZالفcا معمك Pىل مس?توى املرجعية، فٕاننا ßمتىن لهذا 
جناح gلمغرب، ؤ�ول الورش الكÏري ولهذه التجربة النÑاح، Vٔن يف جناNا 

بوادر النÑاح احلفاظ Pىل �ب احلوار مفZو�ا مع الفرقاء �ج´عيني 
وٕارشاMهم يف ٕاطار احلوار �ج´عي ويف لك القضا� املتعلقة ٕ�صالح 

  .القضاء
        ::::اVٔمانة العامة gلحكومةاVٔمانة العامة gلحكومةاVٔمانة العامة gلحكومةاVٔمانة العامة gلحكومة

من املرسوم  4ٔ�ولك املرشع لٔ�مانة العامة gلحكومة مبقZىض املادة 
املتعلق ب�cظمي اVٔمانة العامة gلحكومة óام  2010اي م 19املؤرخ يف 

الت�س?يق وٕاPداد وصيا�ة مشاريع القوانني، من هذا ن�ساءل ما هو ا�طط 
قانون تنظميي محلته الوثيقة  20ال�رشيعي gلحكومة؟ ؤ��ن وصل ٕاPداد 

الفصل ( ا�س?تورية اجلديدة، اكلقانون التنظميي املتعلق برتس?مي اVٔمازيغية 
، والهيئة امللكفة �ملناصفة وحماربة ) 29الفصل ( قانون إالرضاب ، و )5

  ) ... 164الفصل ( مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي
  مايه اVٔجcدة املفص� حول تزنيل مضامني ا�س?تور؟

ٕان Pىل اVٔمانة العامة gلحكومة مسؤولية جس?مية يف جمال الت¾ٔهيل 
 :ال�رشيعي واملؤسسايت، ومهنا Pىل سKüل املثال ال احلرص

جرد الحئة القوانني واملعاهدات اليت تبدو �ري م�سجمة مع ا�س?تور  -
 اجلديد هبدف مراجعهتا وتطو�رها؛ 

 مراجعة وحتيني ال�رشيعات املتقادمة والصادرة قÏل �س?تقالل؛ -

حتيني املنظومة ال�رشيعية الوطنية ومالءمهتا مع ا�س?تور اجلديد  -

 واملواثيق ا�ولية اليت صادق Pلهيا املغرب؛

تعز�ز اخلربة ال�رشيعية gلحكومة بت�ديث وتقوية دور اVٔمانة العامة  -
gلحكومة يف ٔ�فق رفع م�سوب وس?يوÛ إالنتاج والتاكمل مع املصاحل الوزارية 
يف �يق القطاPات، وتعز�زها �Vٔطر واخلربات حىت متكن من �ضطالع 

 .بدورها اكمال يف صيا�ة النصوص القانونية
        لعالقات مع الربملانلعالقات مع الربملانلعالقات مع الربملانلعالقات مع الربملانالوزارة امللكفة �الوزارة امللكفة �الوزارة امللكفة �الوزارة امللكفة �
  الس?يد الرئHس، 
  الس?يد الوز�ر،

الشك ٔ�ن تطور �قZصاد الوطين وٕاقالPه �رتبط برضورة اس?تكامل 
البناء املؤسسايت والتطور ا�ميقراطي، و�س?تقرار الس?يايس gلبالد 
وإالرساع ب¾ٔجرٔ�ة ا�س?تور Pرب التفعيل السلمي ملقZضياته، وٕاخراج القوانني 

رتقاء مبؤسسات احلاكمة، وتفعيل اجلهوية املوسعة، وحتديث التنظميية و�
وعقلنة معل إالدارة، وٕاصالح مcظومة العداÛ والسلطة القضائية، والرفع 
من وترية إالصال�ات الهيلكية، تعلق اVٔمر مبلف التقاPد ٔ�و تزنيل 
املقZضيات ا�س?تورية سواء تعلق اVٔمر �لت¾ٔخر يف ٕاPداد القوانني التنظميية 

ٕا�داث املؤسسات ا�س?تورية، وكذا يف مهنجية هذا إالPداد، �ري ٔ�ن و 
تلكؤ احلكومة يف ٕاخراج العديد من املقZضيات ا�س?تورية هو راجع عن 
دينامKة البناء املؤسسايت وا�ميقراطي، كام ٔ�ن ت¾ٔخرها يف مÏارشة احلوار 
�ج´عي �لرمغ من خمتلف النضاالت هو هتديد gلسمل �ج´عي 

س?تقرار الس?يايس ببالدú، مفىت س?تعود احلكومة ٕاىل Wادة الصواب و�
ومÏارشة احلوار اجلاد واملسؤول واملنتج �تلف القضا� واملطالب �ج´عية 
والتفعيل اVٔسمل وا�ميقراطي ملقZضيات ا�س?تور، حKث س?بق gلمâ محمد 

التعاقد التعاقد التعاقد التعاقد .. .. .. .. ««««ٔ�ن ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن 2011السادس يف خطاب العرش لس?نة 
ا�س?توري والس?يايس اجلديد مبا �كفا�س?توري والس?يايس اجلديد مبا �كفا�س?توري والس?يايس اجلديد مبا �كفا�س?توري والس?يايس اجلديد مبا �كف0000 من مcظومة مZاكم� حلقوق إال�سان  من مcظومة مZاكم� حلقوق إال�سان  من مcظومة مZاكم� حلقوق إال�سان  من مcظومة مZاكم� حلقوق إال�سان 
وواجÏات املواطنة، سÏHقى صور� ما وواجÏات املواطنة، سÏHقى صور� ما وواجÏات املواطنة، سÏHقى صور� ما وواجÏات املواطنة، سÏHقى صور� ما ململململ يقرتن �نü يقرتن �نü يقرتن �نü يقرتن �ن4444üاق تعاقد اج´عي اق تعاقد اج´عي اق تعاقد اج´عي اق تعاقد اج´عي 
واقZصادي تضامين، جيعل لك مواطن ومواطنة يلمس اVٔواقZصادي تضامين، جيعل لك مواطن ومواطنة يلمس اVٔواقZصادي تضامين، جيعل لك مواطن ومواطنة يلمس اVٔواقZصادي تضامين، جيعل لك مواطن ومواطنة يلمس اVٔ''''ر إالجيايب لهذه ر إالجيايب لهذه ر إالجيايب لهذه ر إالجيايب لهذه 

  . »»»»احلقوق Pىل معHشه اليواحلقوق Pىل معHشه اليواحلقوق Pىل معHشه اليواحلقوق Pىل معHشه اليويميميميم وPىل تقدم وطنه وPىل تقدم وطنه وPىل تقدم وطنه وPىل تقدم وطنه
  الس?يد الرئHس،

Pضيات ٕان ٕاZداد القوانني التنظميية مبا يه قوانني ممك� ومفرسة ملق
الوثيقة ا�س?تورية، جيب ٔ�ن كون م�سجمة مع فلسفة �خZيارات 

ال يصح ٕاخضاعها  الت¾ٔسHس?ية وإالسرتاتيجية gلمرشع ا�س?توري، واليت
  . Vٔسلوب ال�رشيعات العادية اليت قد حتمكها اعتبارات س?ياسوية ٔ�و مر�لية

املنطلق، فcحن ال �سÑل فقط ت¾ٔخر احلكومة يف عرض ومن هذا 
مشاريع القوانني التنظميية يف اWٓVال اليت �ددها ا�س?تور، بل ٔ�يضا يف 

�ري �ٓهبة مبا يقZضيه  مهنجية ٕاPداد هذه املشاريع اليت يه مهنجية انفرادية
حسن تدبري الزمن ال�رشيعي من òة وما يفرضه ا�س?تور نفسه من ٕارشاك 

اæي يعترب من املس?تÑدات ) 15و 14الفصلني (واملواطنني  gلمواطنات
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لضامن مشاركة ٔ�وسع لف$ات الشعب املغريب،  ا�س?تورية الهامة املؤسسة 
ٕاذ من العيب، ٔ�^القKا وقانونيا، جتاهل ٔ�و ت¾ٔجKل دور اGمتع املدين ٕاىل ما 
بعد ٕاقرار الرتسانة ال�رشيعية املمك� g�س?تور، بل اWVٔدى ٔ�ن تعمل 

بني اVٔطراف املعنية  كومة Pىل حسن تفعيل مÏدٔ� إالرشاك وال�شاركاحل
دس?تور�، وكذا تدبري هذا ال�شارك يف ٕاطار ضوابط وقواPد احلاكمة اجليدة 

 .اليت رخسها املرشع ا�س?توري
 التنظميية اليت الزالت ونعطيمك Pىل سKüل املثال ال احلرص القوانني

 :ت�Zظر
  لٔ�مازيغية؛ مرا�ل تفعيل الطابع الرمسي• 

احلق يف تقدمي اقرتا�ات يف جمال ال�رشيع �ل�س?بة gلمواطنني • 
  واملواطنات؛

  السلطات العمومKة؛ حق املواطنني واملواطنات يف تقدمي عرائض ٕاىل• 
  ممارسة حق إالرضاب؛• 
 النظام اVٔسايس gلقضاة؛ • 
  اGلس اPVٔىل gلسلطة القضائية؛• 
  .الرتابية لشؤوهنا �كKفKة دميقراطية رشوط تدبري اجلهات وامجلاPات• 

  :Pىل مس?توى ٕا�داث املؤسسات ا�س?توريةPىل مس?توى ٕا�داث املؤسسات ا�س?توريةPىل مس?توى ٕا�داث املؤسسات ا�س?توريةPىل مس?توى ٕا�داث املؤسسات ا�س?تورية
  ٕا�داث جملس وطين gلغات والثقافة املغربية؛• 
  ٔ�شاكل ا�متيزي؛ هيئة gلمناصفة وماكحفة لك• 
  الت¾ٔهيل �ج´عي؛  صندوق• 
  صندوق التضامن بني اجلهات؛• 
  اGلس اPVٔىل لٔ�من؛• 
  ٔ�رسة والطفوÛ؛اGلس �س�شاري ل• 
  .امجلعوي اGلس �س�شاري gلش?باب والعمل• 

  الس?يد الرئHس،
تعترب Wلسة اVٔس?ئ� الشهرية لرئHس احلكومة مكس?با دس?تور� هاما، 
ورمغ اVٔمهية اليت ك�س?هيا هذه اجللسة الشهرية، ٕاال ٔ�هنا لٔ�سف حتولت 

قوهتا  ٕاىل Wلسة g�فاع عن حزب رئHس احلكومة، مما يفقد هذه اجللسة
  .ا�س?تورية لتصبح جمرد حلظة مضن امحل� �نت7ابية gلس?يد رئHس احلكومة

كام ٔ�ننا ن�Ïه احلكومة لسوء تعاملها مع املعارضة رمغ املاكنة اليت ٔ�عطاها 
ا�س?تور gلمعارضة، ورمغ ٔ�ن ا�ور الرقايب gلربملان مcوط ٔ�ساسا هبذه 

مة ؤ��لبHهتا ال �سري يف املعارضة، فٕان التجربة جتعلنا �س?ت7لص ب¾ٔن احلكو 
هذا �جتاه، وال تعمل Pىل رس?يخ ٔ�ي مقاربة �شارôية من ش¾ٔهنا مواص� 
�س?تحقاق ا�س?توري اæي ú�ٔط �لربملان اس?تكامل óمته ٕ�صدار القوانني 
التنظميية املتبقKة، واليت من الرضوري ٔ�ن تتحمك فهيا نفس املقاربة ال�شارôية 

  . اليت حمكت ٕاPداد ا�س?تور
فاحلكومة مرصة Pىل Pدم ٕارشاك املعارضة يف ٕاPداد القوانني التنظميية، 

، 2015كام ٔ�^لفت وPدها �هنج مقاربة �شارôية يف ٕاPداد قانون املالية لس?نة 

  .مما يفقر ٔ�وراش إالصالح اليت ابتدٔ�ت مع ا�س?تور اجلديد
  الس?يد الرئHس، 
  الس?يد الوز�ر،

Pمتع املغريب بتعدده وتنوGاته �متزي اò لغوي وبفوارق بنيgه الثقايف وا
ة ٔ�حKاú، مما جيعل من ا�ميقراطية ال�شارôية �ٓلية لتÑاوز نقائص  كون صا̂ر
ا�ميقراطية ا�متثيلية اليت ٔ�ظهرت ضعف املشاركة وحمدود�هتا مما يؤ'ر Pىل 

  . مرشوعية املؤسسات املن4üقة عهنا
ب واملشاركة يف والعرائض يه ٕا�دى وسائل ٕايصال املقرت�ات واملطال

الش¾ٔن العمويم �متكني املواطنات من التعبري عن مطا�هبم وإالسهام يف 
الس?ياسات اليت من ش¾ٔهنا تلبية خمتلف �اجKاهتم، مما يفرض ٕارشاك لك 
احلساس?يات والتوòات ولك الفاPلني مبختلف مشارهبم ؤ�ساسا مcظامت 

نظميية gلعريضة الشعبية اGمتع املدين ٕالجياد صيغة توافقKة حول القوانني الت 

واملبادرة وٕارساء ٔ�سس دميقراطية �شارôية مواطنة ^دمة gلتقدم ا�ميقراطي 
والتطور اGمتعي والتمنية �قZصادية والüرشية ملغرب احلداثة وا�ميقراطية 
واحلقوق �قZصادية و�ج´عية لعموم املواطنات واملواطنني وٕارساء 

  .يايس واGمتع املدين مبختلف مكوúتهٔ�سس التوازن بني الفاPل الس? 
لقد اكن فريقcا س?باقا لتدشني انطالق نقاش معويم من قلب املؤسسة 
ال�رشيعية حول تنظمي املشاركة ملسامهة امجلعيات املهمتة بقضا� الش¾ٔن العام، 
وتفعيل مÏادئ ا�ميقراطية ال�شارôية، ؤ�يضا ما جيب ٔ�ن تتضمنه القوانني 

امللمتسات يف جمال ال�رشيع والعرائض ٕاىل السلطات  التنظميية لتقدمي
من ا�س?تور، وتHسري مسامهة  15و 14العمومKة طبقا ملقZضيات الفصلني 

املواطنات واملواطنني وامجلعيات يف ٕاPداد �رامج التمنية وت�Ïعها من ^الل 
�ٓليات �شارôية gلحوار وال�شاور Pىل مس?توى اجلهات وامجلاPات الرتابية 

 .Z136ضيات الفصل طبقا ملق 
فٕاذا اكن النظام ا�س?توري لبالدú يقوم Pىل ٔ�ساس فصل السلط 
وتوازهنا وتعاوهنا، ؤ�يضا Pىل ا�ميقراطية املواطنة وال�شارôية واحلاكمة اجليدة 
وربط املسؤولية �حملاس?بة مكبادئ Pامة، تتطلب من W�ٔل ممارس?هتا قوانني 

   .�س?توريتنظميية جيب ٔ�ن كون مطابقة لروح النص ا
�æ،  ندعو احلكومة لٕالرساع بتقدمي مشاريع القوانني التنظميية املمك�

gلوثيقة واس�شارة لك املؤسسات املهمتة هبذا الش¾ٔن، وبدون ذ� ال ميكcنا 
احلديث عن التزنيل ا�ميقراطي السلمي وال�شاريك gلمقZضيات ا�س?تورية، 

ٕاىل مس?توى ما ينص Pليه  كام ال ميكcنا احلديث عن �رتقاء �ملامرسة
  .ا�س?تور يف جمال ا�ميقراطية ال�شارôية

ويف اVٔ^ري، ٔ�متىن، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن جتد مالحظاتنا صدى �ى 
  . احلكومة، ؤ�ن تتÑاوب مع مقرت�اتنا اليت uسطناها ٔ�مام مسامعمك

  .والسالم Pليمك
        ::::املندوب الوزاري حلقوق إال�ساناملندوب الوزاري حلقوق إال�ساناملندوب الوزاري حلقوق إال�ساناملندوب الوزاري حلقوق إال�سان

  الس?يد الرئHس، 
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  السادة الوزراء، 
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن هنY ٔ�نفس?نا Pىل جناح ٔ�شغال املنتدى العاملي 
حلقوق إال�سان اæي انعقد هناية اVٔس?بوع الفارط مبراMش، رمغ الهفوات 
التنظميية اليت اكدت تعصف �لك اجلهود اليت بذلت من W�ٔل ٕاعطاء صورة 

  .بجKدة عن املغر 
لقد ٔ��حت لنا فعاليات املنتدى فرصة اgلقاء مبمثيل �رملاúت العديد من 
الب�ان واملناطق �لعامل وهيئات gلتعاون الربملاين، كام ٔ��حت لنا فرصة 
ملناقشة دور الربملاúت يف ا�هنوض حبقوق إال�سان، وحبث ôيفKة حتقKق 

ية و^اصة جملس اخنراط ٔ�فضل gلمؤسسات ال�رشيعية يف معل اVٓليات اVٔمم 
  . حقوق إال�سان و�ٓليته لالس?تعراض ا�وري الشامل

وشلكت هذه اgلقاءات مcاس?بة لتعميق النقاشات حول هذا املوضوع 
وكذا تبادل املامرسات الفضىل gلمؤسسات ال�رشيعية يف جمال ا�هنوض 
حبقوق إال�سان ودورها يف ا�سÑام ال�رشيعات الوطنية مع القرارات ا�ولية 

  . ل حقوق إال�سانيف جما
  الس?يد املندوب الوزاري،

Pىل  49لقد انعقدت فعاليات املنتدى شهرا وا�دا فقط Pىل اôæرى 
املهدي بنربكة، وحنن يف الفريق اخZطاف واغتيال عر(س الشهداء 

ة الكشف عن ر الفKدرايل، لن ندع ٔ�ي مcاس?بة متر دون تذكريمك برضو
اgلثام عن اجلوانب احمليطة �غتيال احلقKقة يف ملف هذه اجلرمية وٕاماطة 

احلسني (الشهيد معر بنÑلون، والكشف عن ملفات جمهويل املصري 
  ).املانوزي، عبد احلق الرو(يس و�ريهام كثري

ٕاننا ن�Zظر ما س?تقومون به يف جمال تفعيل توصيات هيئة إالنصاف 
واملصاحلة ذات الص� �حلقوق الس?ياس?ية و�قZصادية و�ج´عية 

والقطع مع لك املامرسات احلاطة  حىت ال يتكرر ما وقع،اكمة اVٔمcية، واحل
  .من ôرامة إال�سان املغريب

   الس?يد الرئHس،
  الس?يد املندوب الوزاري،

ٕاننا ٕاذ ننوه ٕ�يداع املغرب لو7ئق التصديق Pىل الربوتوôول �خZياري 
لقاس?ية ٔ�و التفاقKة مcاهضة التعذيب و�ريه من رضوب املعام� ٔ�و العقوبة ا

الالٕا�سانية ٔ�و املهينة �ى اVٔمم املت�دة عش?ية املنتدى العاملي حلقوق 
إال�سان، ويه خطوة ôبرية طاملا طالبنا هبا كفريق فKدرايل وكقوى حقوقKة 

مل يعد مقÏوال وال مس�سا�ا Pدم وفاء وس?ياس?ية يف البالد، فٕاننا نؤكد ٔ�نه 
إال�سان ؤ�مام جلان حقوق املغرب �لزتاماته ا�ولية ٔ�مام جملس حقوق 

إال�سان التابعة لٔ�مم املت�دة ؤ�مام مcظمة العمل ا�ولية، وذ� من ^الل 
املصادقة Pىل اكفة االتفاقKات ا�ولية املتعلقة حبقوق إال�سان ^اصة احلقوق 

  .�قZصادية و�ج´عية
   الس?يد الرئHس،

  الس?يد املندوب الوزاري،
مرشوع القانون هذا، فرصة gلتعبري عن لقد اكنت لنا مبناس?بة مcاقشة 

موقفcا الرافض لتطبيق عقوبة إالPدام واملطالبة ٕ�لغاهئا من القانون اجلنايئ 
اæي جعل  2011من دس?تور ) 20الفصل (املغريب، اعتبارًا ملا نص Pليه 

وحيمي القانون هذا . احلق يف احلياة هو ٔ�ول احلقوق للك ٕا�سان"من 
احلق هو احلق اVٔول واVٔسايس للك املواثيق  ، واعتبارا ٔ�ن هذا"احلق

ا�ولية وإالقلميية، واعتبارًا �æ لكون ظروف �حÑZاز يف انتظار تنفKذ 
  . حمك إالPدام تعترب تعذيبا، Pالوة Pىل ٔ�ن إالPدام ال (ُسهم يف ردع اجلرمية

وفوق هذا وذاك، تبقى ٕاماكنية ٔ�و اح´ل اخلط¾ٔ الüرشي يف جمال 
وكام قال . م قامئة دامئا، مما (شلك خطرًا Pىل حKاة إال�سانٕاصدار اVٔحاك

اVٔخ محمد دعيدPة يف مcاس?بة سابقة، ت¾ٔملوا معي، الس?يد الرئHس، الس?يد 
املندوب الوزاري ماذا لو ٔ�ن حمك إالPدام نُفذ يف اVٔس?تاذ عبد الرمحن 
يوسفي وهو óندس التناوب، والرWل اæي ٔ�من �نتقال السلس 

  كنا س?نصل ٕاىل الفرتة اليت نعHشها اVٓن؟gلسلطة، هل 
ماذا لو ٔ�ن حمك إالPدام نُفذ يف حق املناضل محمد ب�سعيد �ٓيت يدر، 
الرWل اæي قاد ٕاىل Wانب رفاقه يف الكفاح املعركة من W�ٔل حتر�ر الوطن 
ومcاهضة �س?تعامر الفر�يس وإالس?باين، الرWل اæي اكنت � اجلرٔ�ة دا^ل 

اæل والعار بتازمامارت؟ وهام معا القائدان اg[ان الربملان لفضح معتقل 
^اضا املعركة وال ز� من W�ٔل الس?يادة الشعبية وبناء ا�وÛ الوطنية 

  ا�ميقراطية؟
ٔ�مل �كن ٕاصدار حمك إالPدام يف حقهام جرمية حبد ذاهتا؟ ٔ�مل كن ٔ�حاكم 

  إالPدام اليت نفذت يف حق العديد من ٔ�م4اهلم جرمية؟
  الس?يد الرئHس،

ٕان الزتامcا حبقوق إال�سان úبع من قcاPة راخسة �كون هذه القضية 
�شلك جحر الزاوية يف بناء جممتع دميقراطي و�دايث، مcفZح وم�سامح، حيرتم 
الثقافات ا�تلفة بعيدا عن التعصب والتطرف، Pىل ٔ�ساس القمي العاملية 

. طنة اكم�حلقوق إال�سان واملرتبطة ٔ�شد ما �كون �رتباط �حلق يف موا
وPلينا مجيعا، �رملاú وحكومة ومؤسسات وطنية، مسؤولية ôبرية يف جمال 

مالءمة  ؤ�ول ما ي�Zظرú يف هذا الباب .حامية حقوق إال�سان وا�هنوض هبا
ال�رشيعات الوطنية مع روح مقZضيات املعايري ا�ولية يف جمال حقوق 

  .إال�سان
gلو�دة وا�ميقراطية ملناقشة (رشفين ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس الفريق الفKدرايل 

املزيانية الفرعية gلمندوبية حقوق إال�سان، ويه مcاس?بة gل�ديث عن 
úتطورات وضعية حقوق إال�سان ببالد.  

  الس?يد الرئHس،
ال جيوز : "ينص رصا�ة Pىل ٔ�نه 22ٕان ا�س?تور املغريب يف فص0 

قÏل املس �لسالمة اجلسدية ٔ�و املعنوية Vٔي خشص، يف ٔ�ي ظرف، ومن 
  .ٔ�ي òة اكنت، ^اصة ٔ�و Pامة
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ال جيوز �Vٔد ٔ�ن يعامل الغري، حتت ٔ�ي ذريعة، معام� قاس?ية ٔ�و ال 
  .ٕا�سانية ٔ�و óينة ٔ�و �اطة �لكرامة إال�سانية

ممارسة التعذيب �اكفة ٔ�شاك�، ومن قÏل ٔ�ي ٔ��د، جرمية يعاقب Pلهيا 
  ".القانون

وٕاذا اكن ا�س?تور اجلديد يعترب دس?تورا حلقوق إال�سان، ومKثاقا 
حلقوق وواجÏات املواطنة وذ� من ^الل دسرتة اكفة حقوق إال�سان كام 
يه مZعارف Pلهيا Pامليا �لك �ٓليات حام�هتا وضامن ممارس?هتا، فٕان واقع احلال 

ة، وحين وممارسة بعض اòVٔزة اVٔمcية يناقض املقZضيات ا�س?تورية اجلديد
  . البعض ٕاىل ممارسات املايض اVٔلمي

وٕاننا، ٕاذ �سÑل ٔ�مهية قرار احلكومة �لتصديق Pىل االتفاقKة ا�ولية 
uش¾ٔن حامية مجيع اVٔش7اص من �خZفاء القرسي، فٕاننا نطالب �ٕالرساع 
مبالءمة القوانني احمللية معها واس?تكامل إالجراءات املسطرية الوطنية 

  .ار التصديقوا�ولية لتفعيل قر 
كام ن�Ïه احلكومة ٕاىل جحم الرتاجعات يف اVٓونة اVٔ^رية، يف جمال 
احلر�ت العامة يف زمن وزارة تعىن �لعدل واحلر�ت، ويف زمن مcدوبية 

ويه الهيئات . ^اصة �حلقوق، ويف زمن جملس وطين حلقوق إال�سان
ا�س?تور  املطالبة �لتحرك الفوري محلاية حقوق إال�سان طبقا ملقZضيات

  . الضامن gلحقوق واحلر�ت
ٕاننا ن�Ïه احلكومة من إالفراط يف هنج املقاربة اVٔمcية لتدبري التورات 
. �ج´عية ومقع املعطلني والطلبة ولك احملتÑات واحملتÑني uشلك سلمي

ٕاننا، يف الفريق الفKدرايل، �س�cكر إالفراط يف اس?تعامل القوة العمومKة يف 
لسلمية وتغليب املقاربة اVٔمcية يف التعاطي مع احلق يف فض �حÑZاWات ا

و�شجب التد^الت العنيفة و�ري املربرة gلقوات العمومKة . التظاهر والتجمع
كام نطالب برضورة ٕاWالء . ضد وقفات رمزية وسلمية بعدد من املناطق

احلقKقة uش¾ٔن ملفات ا�تطفني جمهويل املصري اليت الزالت Pالقة، وجعل 
  .امرسة �خZطاف و�عتقال ^ارج نطاق القانون�د مل

لHس املطلوب مcمك، الس?يد املندوب الوزاري، سوى تطبيق توصيات 
هيئة إالنصاف واملصاحلة بتفعيل مÏدٕا Pدم إالفالت من العقاب اجتاه 

  . املتورطني يف �ßهتااكت اجلس?مية حلقوق إال�سان
  الس?يد الرئHس،

هول ما Wاء يف تقر�ر اGلس الوطين  لقد صدم الرٔ�ي العام الوطين من
حلقوق إال�سان حول معاúة السجناء دا^ل السجون املغربية، وٕاننا من هذا 
املنرب ندعو احلكومة لتحمل مسؤوليهتا يف ٔ��س?نة السجون ووضع �د 
لالßهتااكت اجلس?مية اليت متارس دا^ل السجون من تعذيب وممارسات óينة 

هتان ôرامهتم وôرامة Pائالهتم يف خرق سافر وال ٕا�سانية ضد السجناء، وام
كام . gلقوانني اجلاري هبا العمل وgلمواثيق ا�ولية حلقوق إال�سان ذات الص�

نطالب بفZح السجون يف وWه احلركة احلقوقKة gلقKام بواجهبا يف ت�Ïع ٔ�وضاع 
  .السجناء

  الس?يد الرئHس،
يت Pىل قرار ٕالغاء ٕاننا ال ßرى مربرا معقوال المZناع احلكومة عن التصو 

مل يعد ف. عقوبة إالPدام ٔ�مام اgلجنة الثالثة gلجمعية العامة لٔ�مم املت�دة
مقÏوال وال مس�سا�ا Pدم وفاء املغرب �لزتاماته ا�ولية، سواء ٔ�مام جملس 
حقوق إال�سان، ٔ�و ٔ�مام جلان حقوق إال�سان التابعة لٔ�مم املت�دة، وذ� 

تفاقKات ا�ولية املتعلقة حبقوق إال�سان من ^الل املصادقة Pىل اكفة اال
ورفع مجيع التحفظات خبصوص االتفاقKات اليت صادق Pلهيا املغرب ^اصة 

   .االتفاقKة ا�ولية ملناهضة لك ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة
ويف هذا الس?ياق، البد من تطبيق توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، 

اجلديد ^اصة ف� يتعلق حبامية وٕاعامل روح ومضامني وفلسفة ا�س?تور 
احلق يف احلياة، ؤ�ولوية االتفاقات ا�ولية املصادق Pلهيا، وذ� من ^الل 
ٕاصدار اVٔمر ٕ�لغاء عقوبة إالPدام من ال�رشيع اجلنايئ املغريب، ^اصة ٔ�ن 
املنحى العام Pىل الصعيد ا�ويل يتÑه حنو ٕالغاء عقوبة إالPدام من 

  .ال�رشيعات الوطنية
  الرئHس، الس?يد

ٕان بالدú اليوم حمتاWة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض لتدابري تعيد الثقة يف 
فلقد ا^رتô úب� ٕ�رادة  س?ياس?ية واحضة، ٔ�ن . العمل الس?يايس واحلكويم

نüين دميقراطي�cا uشلك يعزز ثوابت اVٔمة ويقوي الشعور �ملواطنة يف 
. الثقافKة والبي�Kةكر(س املساواة يف اكفة احلقوق الس?ياس?ية و�ج´عية و 

ٕاننا يف �اWة مس?تع�Ñ وبدون تلكؤ ٔ�و ت¾ٔ^ري Vٔجرٔ�ة الضامúت ا�س?تورية 
حلقوق الطبقة العام� والعداÛ �ج´عية والتضامن الوطين وكر(س حرية 

  .املبادرة اخلاصة ودوÛ القانون
فعلينا امZالك اجلرٔ�ة لتكر(س قمي حقوق إال�سان كام هو مZعارف Pلهيا 

ا والقطع مع ممارسات املايض، و�رسيع ٕاجراءات انضامم وتصديق املغرب Pاملي
Pىل مجموPة من االتفاقKات ا�ولية لتعز�ز òود ا�هنوض حبقوق إال�سان مبا 
فهيا قرينة الرباءة وضامن رشوط احملامكة العادÛ وجترمي التعذيب و�خZفاء 

سات املهينة gلكرامة القرسي و�عتقال التعسفي ولك ٔ�شاكل ا�متيزي واملامر 
إال�سانية، وضامن حرية التعبري والرٔ�ي والولوج ٕاىل املعلومات تفعيال 

  .2011ملقZضيات الوثيقة ا�س?تورية لفاحت يوليوز 
    : : : : وزارة الووزارة الووزارة الووزارة الوظظظظيفة العمومKة وحتديث القطاPات العامةيفة العمومKة وحتديث القطاPات العامةيفة العمومKة وحتديث القطاPات العامةيفة العمومKة وحتديث القطاPات العامة

  الس?يد الرئHس، 
  الس?يد الوز�ر،

س?ياسة  تعاين مcظومة اVٔجور من اخZالالت ôبرية uسüب غياب
واحضة يف جمال اVٔجور، مما يؤ'ر سلبا Pىل التناسق العام gلمنظومة، وميكن 
ٕاجامل ٔ�مه �خZالالت يف التفاوت الكÏري بني P�ٔىل ٔ�جر ؤ�دúه، مما سامه 
يف وجود ف$ة تضم ٔ�عواú يعHشون Pىل عتبة الفقر، وف$ة حمظوظة من 

  .املوظفني
يف كت� اVٔجور من الناجت وقد ٔ�دت هذه �خZالالت ٕاىل ارتفاع ôبري 
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ا�ا^يل اخلام، وهو مس?توى Wد مرتفع مقارنة مع دول ذات اقZصاد مماثل، 
ٕاذ مل (س?تطع �رúمج املغادرة الطوعية التخفKف من �دهتا، هذا فضال عن 

  .اخنفاض يف قمية ٔ�جور املوظفني �ملقارنة مع مؤرش لكفة املعHشة
ٔ�مل : �سائلمك، الس?يد الوز�رومبناس?بة احلديث عن املغادرة الطوعية، 

ختطئ احلكومة يف العمل بتوصية البنك ا�ويل املتعلقة هبذه العملية اليت مل 
تغري من كت� اVٔجور ٔ�ي يشء؟ بل ٕان هذه العملية اكن لها انعاكس Pىل 
التوازúت املالية gلصندوق املغريب gلتقاPد، كام ٔ�ن ا�وÛ فرطت يف العديد 

  .تلف اGاالتمن اVٔطر الكف¾ٔة يف خم 
وقد وPدمت يف الربúمج احلكويم ٕ�صالح مcظومة اVٔجور uشلك جيعلها 
مZوازنة ومcصفة وPادÛ، ملعاجلة التناقض دا^لها وتدارك ما (شوهبا من 
نواقص وثغرات وذ� ب�شاور مع الرشاكء �ج´عيني، �ري ٔ�ن شH$ا من 

  . ذ� مل حيدث
ملبارشة هذا الورش الكÏري يف ٔ�قرب اWٓVال وٕاننا هبذه املناس?بة، ندعومك 

لتحقKق العداÛ وإالنصاف واحلد من الفوارق الشاسعة بني اVٔجور العليا 
  .وا�نيا، ووضع معايري مضبوطة وموضوعية يف تقKمي اVٔداء املهين الفردي

  الس?يد الوز�ر، 
لقد وPدت احلكومة ؤ�^لفت ف� خيص مÏارشهتا ٕاصالح النظام 

ام gلوظيفة العمومKة، والزلنا ن�Zظر خطهتا ٕالصالح هذه اVٔسايس الع
  . املنظومة اليت ßمتىن ٔ�ن تمت بت�س?يق و�شاور مع الرشاكء �ج´عيني

  الس?يد الرئHس،
الزالت وترية إالصالح إالداري ُراوح ماكهنا بفعل Pدة مشالك، ٔ�مهها 

والرشوة،  تعقKد املساطر وكرثة الو7ئق إالدارية، وتفيش الفساد إالداري،
ومع قدرة إالدارة Pىل التحمك يف تضخم هيالكها، وسوء توزيع موظفهيا ٕادار� 
وجغرافKا، �ٕالضافة ٕاىل املركزية اليت الزالت تطبع مسار اختاذ القرار 
إالداري، وتقف �اجزا ٔ�مام مÏدٔ� تقريب إالدارة من املواطنني وحتسني 

الرضا �ى املواطنني Pىل  ^دماهتا اجتاه املس�مثر�ن، مما ^لق جوا من Pدم
إالدارة ٔ�مام صعوبة الوصول ٕاىل اخلدمات العمومKة وسوء �س?تقÏال وتعقد 

  .املساطر وضعف الشفافKة وت¾ٔخر معاجلة الطلبات
�æ، مفن بني الت�د�ت الكÏرية املطرو�ة Pىل احلكومة هو ôيفKة 

وى عقالنZHه الت7لص من الزنPة املركزية يف النظام إالداري، والرفع من مس?ت
وفعاليته، ^دمة ملبدٔ� تقريب إالدارة من املواطنني òو� وٕاقلمييا وحمليا، 
وجعل إالدارة ذات مردودية Pالية وقريبة من املواطنني، و^ادمة gلتمنية 

  . �قZصادية ٔ�كرث مما يه Pليه اVٓن
        ::::حماربة الفسادحماربة الفسادحماربة الفسادحماربة الفساد

  الس?يد الرئHس،
لقد شلك شعار حماربة الفساد اليت بدٔ�ت احلكومة به وال�هتا شعارا 7بتا 
يف الس?ن�ني اVٔولتني من معر احلكومة، �ري ٔ�نه اتضح مبا ال يدع جماال 
gلشك ٔ�ن هذا الشعار ال يعدو ôونه خطاً� مل �رق ٕاىل رمجته رمجة فعلية 

العجز  يف حماربة الرشوة والفساد اg[ان (ساهامن uشلك مÏارش يف
�ج´عي وينخر اجلسم �قZصادي، لكن ش?تان ما بني اخلطاب 
واملامرسة، وال ٔ�دل Pىل ذ� من الرتاجع الكÏري والتناقض الصارخ يف 
مرشوع قانون الهيئة الوطنية gلزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا كام �رشته 

ملرشوع املودع ، وما بني ا2012ٔ�كتو�ر  03اVٔمانة العامة gلحكومة بتارخي 
  .اVٓن �ى جملس النواب

لقد حسم ا�س?تور يف ٕاقرار مج� من املبادئ العامة شلكت مركزات 
هنض Pلهيا هيئات احلاكمة اجليدة، ويف القلب مهنا الهيئة الوطنية gلزناهة 

مÏدٔ� اس?تقاللية  2011والوقاية من الرشوة وحمار�هتا، حKث ٔ�قر دس?تور 
  . جمال تد^الهتا وصالحKاهتا ومرجعيهتا القانونيةالهيئة الوطنية gلزناهة و 

كام Wاء قرار اGلس ا�س?توري �اسام يف البعد القانوين ملبدٕا 
ف¾ٔ�ن ميكن تصنيف . �س?تقاللية يف ٕاطار Pالقة الهيئة ببايق السلط

  مرشوع قانون الهيئة املعروض اVٓن Pىل ٔ�نظار جملس النواب؟ 
�اكمل اVٔهلية القانونية و�س?تقالل ٕاننا نتطلع ٕاىل هيئة وطنية متتع 

املايل، من ^الل متكKهنا من مزيانية يضطلع ب�cفKذها الرئHس بصفZه �ٓمرا 
  . �لرصف، �ري ^اضعة gلوصاية واملراقÏة القÏلية

ßريد ٔ�ن كون هذه الهيئة �ٓلية gلت�س?يق و�قرتاح وإالرشاف 
ساد وحماربته، وكذا و�س�شارة والتعاون والرشاكة يف جمال الوقاية من الف 

  . �ٓلية gلت�Ïع والتنفKذ والتقKمي
ßريد ٔ�ن تعزز فعالية هذه الهيئة من ^الل ختويلها صالحKات البحث 

وال . والتحري والتوثيق وكذا صالحKة التصدي املبارش Vٔفعال الفساد
ßريدها ٔ�ن كون مك�Ï بقKود شلكت Pائقا وعبئا Pىل جناPة الهيئة املركزية 

  .السابقةيف التجربة 
ٕان حماربة الفساد ال تقZرص فقط يف ٕاPداد القوانني، بل متتد ٕاىل 
ٕاجراءات وتدابري كثرية gل�د من رقعة الفساد اليت ما فZئت تتوسع، 
ؤ�صبحت يوما بعد �ٓخر تعرقل òود التمنية �قZصادية و�ج´عية، 

ن وت�سüب يف تعميق الهشاشة واßهتاك احلقوق اVٔساس?ية لف$ات عريضة م
املواطنني وحتد من ولوòم ٕاىل اخلدمات العمومKة، فضال عن الت¾ٔثري السليب 
gلفساد Pىل ض¾Ûٓ ومضور �س�.ر و^لق فرص الشغل، ونفور �س�.ر 
اVٔجcيب واجلهات املاحنة ا�ولية من ختصيص موارد g�ول املفZقرة ٕاىل قدر 

  .معقول من س?يادة القانون والشفافKة
حلكومة يف جمال حماربة الفساد وتطهري �قZصاد من مفا اæي فعلته ا

شوائب الريع و�حZاكر و�مZيازات؟ ما اæي فعلته لوضع �د الخZالس 
املال العام و�س�Kالء Pىل الرثوات الوطنية وهنهبا ^ارج القانون و^ارج 

  مقZضيات املنافسة الرشيفة واكفؤ الفرص؟
لس?يد الرئHس، السادة الوزراء، تلمك، الس?يدات والسادة املس�شار�ن، ا

وòة نظر الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية يف القطاPات التابعة gلجنة 
، ßمتىن ٔ�ن جتد مالحظاتنا 2015العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان لس?نة 
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صدى �ى احلكومة، ؤ�ن تتÑاوب مع مقرت�اتنا اليت uسطناها ٔ�مام 
  .لسة العامةمسامعمك سواء دا^ل اgلجنة ٔ�و يف اجل 

        ....وشكرا Pىل حسن ٕاصغاوشكرا Pىل حسن ٕاصغاوشكرا Pىل حسن ٕاصغاوشكرا Pىل حسن ٕاصغا----مكمكمكمك

مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص  �
مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة 

        2015201520152015والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية 
 .املرسلنيuسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف 

  الس?يد الرئHس احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

   الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ��رشف اليوم ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس فرق ا�Vٔلبية ملناقشة مرشوع مزيانية 
قطاع الس?يا�ة، مcوها �ملناس?بة �لعرض القمي اæي قدمه الس?يد الوز�ر 

دا^ل اgلجنة ا�تصة، حKث الويص Pىل القطاع، الس?يد حلسن �داد، 
ٔ�كد فKه Pىل ٔ�مهية هذا القطاع يف دمع مداخKل ا�وÛ، مربز�ن ٔ�ن اVٔرقام 
اليت ٔ�عطاها تüرش �خلري معوما، ٕاال ٔ�نه رمغ ذ� فٕان هناك ٕاôراهات 
وعوائق الزالت تقف ٔ�مام تطور القطاع، �س?تدعي اليوم من احلكومة يف 

�ر الس?يا�ة لو�ده �ري قادر Pىل ٕاطار مقاربة مشولية Pىل اعتبار ٔ�ن وز
معاجلة هذه �خZالالت، وس¾ٔركز يف هذه املدا^� Pىل مدينة ٔ�اكد�ر 
�عتبارها ٕا�دى القاطرات اVٔساس?ية gلس?يا�ة، واليت لٔ�سف الزالت 

  .تعاين من العديد من إالôراهات
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

        ٕاخواين املس�شار�ن،
الس?يا�ة مبدينة ٔ�اكد�ر، البد من الت¾ôٔيد قÏل اخلوض يف موضوع دمع 

 ÛالW ،ذ عهد امللكني الرا�لنيcىل �رخي مدينة ٔ�اكد�ر مP Ûولو يف جعا
املâ محمد اخلامس رمحه هللا، وWالÛ املâ احلسن الثاين قدس هللا 
رو�ه، لنتذôر مجيعا ôيف ٔ�ن املغاربة قاطبة من ٔ�قىص املغرب ٕاىل ٔ�قصاه، 

املدينة، حبيث نعتربها مدينة لك املغاربة، و�لتايل  سامهوا يف بناء هذه
حتتاج اليوم من احلكومة عناية ^اصة، مذôرا �ملناس?بة �للكامت التارخيية 
اليت قالها الرا�ل محمد اخلامس، واليت بقKت حمفورة وٕاىل اليوم يف �لربجت 

يع، مبدينة ٔ�اكد�ر، تâ اللكامت الزالت وٕاىل اليوم يرتدد صداها �ٓذان امجل 
�æ ؤ�مام هذا التارخي الزاخر لهذه املدينة، ٔ�صبحت اليوم مع اكمل 
اVٔسف مcكوبة حتتاج ٕاىل تد^ل حكويم PاWل ٕالنقاذها، وPىل رٔ�سها بناء 

  .مرشوع ٕاPادة هتيئة مKناء ٔ�اكد�ر
  الس?يد الرئHس،

ٕان املقاربة اجلديدة اليت جيب ٔ�ن نعمتد يف هذا إالطار جيب ٔ�ن هتدف 
ل الشمويل، وتوفري اجلودة حىت ßمتكن من ٕاغناء املنتوج ٕاىل  الت¾ٔهي

الس?يا1 يف املدن الس?ياحKة واملنتوج الفال1 يف املناطق الفالحKة 
واملنتوج الصناعي يف املدن الصناعية، وßكون بذ� قد د^لنا يف ٕاطار 
البحث عن هذه الشمولية والتدبري السلمي املؤسسايت لتصل ٕاىل نتاجئ óمة 

التاليق بني خمتلف الفاPلني والرشاكء املعنيني �لش¾ٔن تضمن نقط 
�قZصادي مبختلف املدن املغربية، وس¾ٔعود gل�ديث هنا عن مدينة ٔ�اكد�ر 
كمنوذج لهذا التصور املهنجي، خصوصا ما يتعلق �لش¾ٔن الس?يا1 �حملطة 

واجلهة، وهنا البد من إالشارة ٕاىل بعض إالجراءات اليت اختذت من W�ٔل 
اء مبدينة ٔ�اكد�ر ôوòة س?ياحKة وطنية ودولية مرموقة، ومن ٔ�مهها �رتق

هيلكة حماور الطرق الرئHس?ية وحتسني مداخKل املدينة وٕاقامة مKناء 
الرتفهيiي، وبناء بعض الو�دات الفcدقKة الراقKة Pىل الشاطئ،  "المارينا"

وهتيئة òة البحر من ^الل ٕاجناز ôورنHش طو� ٔ�كرث من مخسة 
ôيلومرتات، اليشء اæي س?يوفر gلمحطة فضاء ذا جاملية ôبرية وجماال 

  .مس?تقطبا حلركة uرشية دؤوبة و�ش?يطة
  ،،،،الس?يد الرئHس

، Pىل ٔ�ن مس¾Ûٔ النقل معوما والنقل ، السادة الوزراءالبد من الت¾ôٔيد
اجلهوي Pىل وWه اخلصوص ك�يس �لغ اVٔمهية، خصوصا ؤ�ن بالدú يه 
من الب�ان الشاسعة، ؤ�ن انتقال الس?ياح م4ال من طنÑة ٔ�و ا�ار البيضاء 
ٔ�و الر�ط حنو املدن اجلنوبية مكراMش ؤ�اكد�ر والعيون وا�ا^� يتطلب 

، و^دمات ذات مس?توى وجودة Pالية تعبئة ٔ�سطول جوي óم و�ديث
لضامن التنافس?ية يف اGال الس?يا1، خصوصا و�يق اGاالت اVٔخرى اليت 

  .لها ارتباط وطيد �لتمنية و�س�.ر
ٔ�ما Pىل مس?توى املدن السا�لية واليت تتوفر Pىل مواk، فٕان ٕاPادة 

لس?ياحKة س?يعطي هيلكة املواk الكربى �ملدن الصناعية واملواk الرتفهيية وا
دفعة قوية ٔ�وال لالقZصاد الوطين من ^الل الرفع من مس?توى املبادالت 
التÑارية، وحتفزي الس?ياح اWVٔانب Pىل ولوج املواk الرتفهيية من ^الل 
ز�رة البواخر الس?ياحKة واليخوت مبختلف ٔ�نواعها، وهذا ما س?ميكن املغرب 

  .ري والشاطيئ �لك ٔ�نواPهمن مcافسة ٔ�كرب ا�ول يف اGال الس?يا1 البح
  الس?يد الرئHس،

ٕان ٕاPادة هيلكة مKناء ٔ�اكد�ر Pىل سKüل املثال �س?تدعي توفري مرىس 
Wديد والئق �لبواخر العسكرية، كام جتدر إالشارة ٕاىل رضورة العناية 
الفائقة �لصيد البحري ك�شاط ٔ�سايس نظرا لعدد اليد العام� املتنق�، 

هذا جيب وضع تصور ٔ�جنع لوسائل إالدماج وVٔمهية رمق معامالته، ول 
�قZصادي من ^الل تصور وطين حيرتم خصوصيات املناطق وطبيعهتا 

  . اجلغرافKة والتضار(س?ية واملناخKة
وPليه، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار س?نضع ٔ�نفس?نا رهن ٕاشارة 

د �لنفع احلكومة ومساPدهتا Pىل بناء هذه املرافق إالسرتاتيجية اليت س?تعو 
العممي لHس Pىل òة سوس فقط، ولكن Pىل املغرب يف معقه إالفريقي، 
مسÑلني �لك ارتياح التÑاوب إالجيايب gلس?يد رئHس احلكومة والس?يد وز�ر 
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التجهزي والنقل واgلوHWس�Kك من W�ٔل ٕاجناز هذا املرشوع إالسرتاتيجي، 
يجية اليت تنقذ مؤكد�ن Pىل ٔ�ننا س�ساند احلكومة يف لك املشاريع إالسرتات 

  .مدننا من الرôود والر�بة، وتعطهيا قميهتا التارخيية الالئقة هبا
        ....والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا^� فريق �حتاد ا�س?توري �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة مدا^� فريق �حتاد ا�س?توري �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة مدا^� فريق �حتاد ا�س?توري �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة مدا^� فريق �حتاد ا�س?توري �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة  �
مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة 

        2015201520152015والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية والقطاPات إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية 
(رشفين ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس �حتاد ا�س?توري خبصوص املزيانيات 
القطاعية اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة الفال�ة والقطاPات إالنتاجKة �رمس 

، ومن موقعنا مكعارضة بناءة مهها الوحKد ٕاغناء 2015القانون املايل لس?نة 
العمل ال�رشيعي من òة، وا�فاع عن املصاحل الوطنية من òة ٔ�خرى، 

واæي يعد قاطرة gلتمنية بقطاع الس?يا�ة، بقطاع الس?يا�ة، بقطاع الس?يا�ة، بقطاع الس?يا�ة، حوا يل ٔ�ن اس?هتل مدا^ليت امس
�قZصادية و�ج´عية ملسامهته القوية يف �قZصاد ويف جمال ال�شغيل 

úوالتعريف �ملوروث الثقايف والتارخيي لبالد.  
  :ٕاال ٔ�ن هذا القطاع يعاين من Pدة مشالك وٕاôراهات ممتث� يف

عترب الهاجس اVٔكرب اæي يؤرق �ل املس�مثر�ن صعوبة ا�متويل، واæي ي 
، )املؤسسات الس?ياحKة الصغرى واملتوسطة(الصغار يف جمال الس?يا�ة 

وذ� لصعوبة الولوج ٕاىل ا�متويل البنيك يف ظل غياب الضامúت �ى 
  .ٔ��لبية الراغبني يف ٕاقامة مؤسسات س?ياحKة

 جمال �ٕالضافة ٕاىل ضعف التكو�ن يف اGال الس?يا1 ^اصة يف
�س?تقÏال وإالرشاد ليبقى الرهان اليوم قامئا Pىل ك4يف التكو�ن املس?متر 

  .من W�ٔل الرفع من جودة املنتوج
وهناك كذ� تعدد املتد^لني يف ٕاطار مسطرة تدارس املشاريع، 
اليشء اæي يؤخر �س?تفادة من WدوÛ حتقKق اVٔهداف املتو^اة، مما 

ل اسرتاتيجي مو�د �ى احلكومة، مما يؤكد ٔ�نه ال يوWد هناك �رúمج مع
يدل ٔ�يضا Pىل غياب احلاكمة اجليدة، ٕاذ قÏل �سطري اVٔهداف البد من 
ٕاجراء مشاورات من W�ٔل توفري ٔ�رضية مالمئة لتفادي العراقKل ٔ�ثناء 

  .إالجناز
كذ� حتسني اخلدمات وتقدمي املزيد من التحفزيات والعروض املغرية 

تدامة Pىل مدار الس?نة، وحتسHس جللب الس?ياح و^لق س?يا�ة مس? 
املواطن املغريب ب¾ٔمهية القطاع الس?يا1 ودوره يف Wلب العم� الصعبة 
واملسامهة يف الرواج التÑاري، Vٔن حسن �س?تقÏال وحىت املعام� (شجع 

  .Pىل العودة واملسامهة يف الرتوجي الس?يا1 لصاحل املغرب
اصة �ملعارض دا^ل اس?تغالل اVٔج�cة التÑارية واخل والبد كذ� من

املطارات واملواk وحمطات احلافالت كفضاءات لتقدمي رشو�ات gلس?ياح 
اWVٔانب حول املؤهالت الس?ياحKة و�قZصادية والثقافKة gلمغرب، وتقدمي 
نبذة حول �رخي املؤهالت الس?ياحKة و�قZصادية والثقافKة لبالدú ليعرف 

  .اWVٔانب التارخي احلقKقي gلمملكة
نقرتح خص املواطنني املغاربة املقميني �خلارج �مZياز س?يا1 كذ� 

^اص، يمت فKه املزج بني �رامج الوزارة امللكفة مبغاربة العامل املتعلقة بتقريب 
املهاجر�ن من وطهنم وثقافة ب�مه وبني �رامج وزارة الس?يا�ة اليت يعد 

د من الر�الت مغاربة العامل من بني ف$اته املس?هتدفة، وذ� ب�cظمي املزي
املنظمة Vٔبناء املغاربة �ملهجر ٕاىل مcاطق خمتلفة من الوطن، Vٔن الر�الت 
اخلاصة gلش?باب واVٔطفال �سمح بتطبيق �رامج توعوية بصورة ٔ�فضل، 
متزج بني الرتفKه وٕاPادة ت¾ٔهيل هاته الف$ات وتعز�ز الروابط الوطنية �هيم، 

واملناطق ��كولوجKة وذ� Pرب ز�رات مKدانية gلمناطق اVٔ'رية 
Ûواملؤسسات الكربى دا^ل ا�و.  

البد كذ� من �شجيع الس?يا�ة �لعامل القروي لتوفري فرص الشغل 
�ى ساكنة هذه املناطق اليت تعاين الهشاشة والفقر، كام ٔ�ن �شجيع ومنية 
القطاPات البدي� �Gال القروي ومcاطق اجلبال من ش¾ٔنه ٔ�ن ميكن من 

ملشالك اVٔخرى اليت (شلكها �س?تغالل املفرط gلمÑال معاجلة بعض ا
وهذا . الغابوي، واحلفاظ Pىل البH$ة القروية، واحلد من الهجرة ٕاىل املدينة

يندرج مضن تنويع العرض الس?يا1 و�س?تفادة من املؤهالت ��كولوجKة 
يف والثقافKة والتارخيية اليت حÏا هللا هبا املغرب، واليت تلعب دورا ٔ�ساس?يا 

تنويع العرض الس?يا1 الوطين، والرتكزي كذ� Pىل الشواطئ واملناطق 
الصحراوية، وا�فع يف اجتاه الس?يا�ة البي�Kة والقروية واجلبلية والصحراوية 

 .والبحرية، وكذا الصحية م4ال موالي يعقوب وزاôورة
فcظرا gلموقع �سرتاتيجي gلمغرب وكذ� تنوع ٔ�ما قطاع الفال�ة، ٔ�ما قطاع الفال�ة، ٔ�ما قطاع الفال�ة، ٔ�ما قطاع الفال�ة، 

جودة مcا^ه وربته، لكها  عوامل سامهت يف التعاطي مع تضار(سه و 
الفال�ة كقطاع مالزم gلحياة اليومKة ومكورد رزق لف$ات عريضة وMضامن 
لٔ�من الغذايئ، ٕاال ٔ�ن هذا القطاع رمغ املؤرشات اليت تقدóا احلكومة 

  :الزال حيتاج ٕاىل جمهود ôبري وٕاجراءات فعاÛ قصد
�سويق املنتÑات الفالحKة من قÏيل ٕاPادة حتسني نُظم مثني وتوزيع و  -
، وٕاصالح 180/1املداحب وجعلها مZطابقة مع مقZضيات القانون رمق  تنظمي

ٔ�سواق امجل� Pرب ٕارساء توزيع جمايل مZوازن، وجتهزيها بب�Kات حتتية تتوافق 
ف� خيص ) ^دمات التكKيف والتعليب واملراقÏة الصحية(مع املعايري ا�ولية 

النباتية واحليوانية والبحرية، البد كذ� من تعز�ز القدرة املنتÑات 
التنافس?ية gلمنتÑات الفالحKة و�Vٔساس خفض الرتكز املزدوج gلصادرات 
الفالحKة مع احلوامض والطامطم واخلضار الطازWة واملتجمدة اليت �شلك 

  .من هذه الصادرات% 73
ة من املؤهالت منية اخلدمات اgلوHWس�KكKة عند التصد�ر لالس?تفاد -

الهامة لبعض اVٔسواق العربية وإالفريقKة دون �س?يان املزيد من �رتقاء 
و�ريها، وت¾ٔمني ... مكcاس، ٔ�رفود: و�نفZاح خبصوص املعارض ا�ولية

  .النÑاح املزتايد لها دوليا ووطنيا
ٔ�ما ف� خيص الفالح الصغري اæي الزال يعترب نفسه مقصيا من العملية، 
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الفال�ة التضامcية، حKث يالحظ كرار مجموPة من املشاريع يف وخصوصا 
مcطقة وا�دة واس?تفادة مجموPة من التعاونيات Pدة مرات، يف �ني مل ت¾ٔ^ذ 
بعض املناطق نصيهبا من ا�مع، مما يتطلب اVٔ^ذ بعني �عتبار خريطة 

  .الفقر
 ٔ�ما اGموPات ذات النفع �قZصادي، فالبد من تقKمي حقKقي لهذه

اGموPات ورصد احلصي� Vٔن العديد مهنا و� مKتا، وبقي بعض املنخرطني 
فهيا ó´ مبشاريعهم الصغرية ومل (س?توعبوا ٔ�هنم مسامهني يف اGموPة لتحقKق 
اVٔهداف و�س?يري ومنية ا�Vٔشطة �قZصادية Vٔعضاهئا وحتسني وتطو�ر 

نتاج gلو�دات، ا�Vٔشطة، وذ� �عتبار املنخرطني ملزتمني بتوفري االٕ 
 وكذ� البد من التوفر Pىل خمطط �تلف مرا�ل إالنتاج بدءا �جلين

واßهتاء �لتخز�ن، مع العمل Pىل تفعيل امجلعيات املهنية ودمعها وكذا 
  .مواôبهتا

مليون هكZار  15وهناك كذ� بعض إالشاكليات املرتبطة �لعقار، فــ 
ثىل ووضعها القانوين الزال من ٔ�رايض امجلوع �ري مس?تغ� �لطريقة امل 

معقدا، كذ� هناك �ٓالف الهكZارات من ٔ�رايض اVٔحÏاس دون اس?تغالل 
لكوهنا ال �س?تفKد من �رúمج املغرب اVٔخرض، ٕاضافة ٕاىل معض� ضعف 
التحفKظ العقاري اليت مازالت مل �شمل الغالبية العظمى من اVٔرايض 

الفال1 من ا�متويالت الفالحKة �لبالد، وال �س?تفKد من �رامج ا�مع 
  .البنكKة وكذا الت¾ٔمني

فKك�يس ٔ�مهية �لغة ملا �زخر به هذا الوطن  الصيد البحريالصيد البحريالصيد البحريالصيد البحرئ�ما قطاع 
واòتني حبريتني، مما يؤهg 0لمسامهة يف الناجت  من ^ريات حبرية ممتث� يف

ا�ا^يل اخلام و^لق مcاصب شغل مÏارشة و�ري مÏارشة، وٕانتاج óم يفوق 
  .مليار درمه 6،64س?نوات اVٔ^رية، ورمق معامالت مليون طن يف ال 

ٕاال ٔ�ن هذا القطاع الزال حيتاج ٕاىل الك4ري من العمل والتخطيط Pىل 
املدى البعيد والقصري، ففرض الرضيبة Pىل القمية املضافة Pىل Pدد من مواد 

، واæي �سüب يف ترضر óنيي  2014الصيد البحري يف قانون مالية
يف �ني جتهزيات ، %20يقZيض اسرتWاع  )TVA( القطاع، فاVٔصل يف

) ...الش?باك، وحمراكت السفن وقطاع الغيار و�ٓليات الرصد(الصيد البحري 
 âالش?ية، مما يثقل اكهل املس?هتZهنا مس?تعم� ومVٔ اعهاWال ميكن اسرت
�لز�دة ويضعف قدرته الرشائية، æا وجب ٕاPادة النظر يف هذا اVٔمر 

  .2014نة واæي ترضرت مcه ^الل س? 
ٔ�ما ف� خيص احلفاظ Pىل الرثوة السمكKة، فالبد من الرصامة يف 

  .املراقÏة وزجر اخلروقات وحماربة الصيد �ري القانوين وعقلنة القطاع
ٔ�ما قطاع الصناPة والتÑارة و�س�.ر و�قZصاد الرمقي فKك�يس ٔ�مهية 

  .�لغة الرتباطه �لك القطاPات وملسامهته يف �قZصاد الوطين
والبد من ٕابداء بعض املالحظات املمتث� يف رضورة اع´د الوزارة 
لرؤية واحضة، وعقلنة ٕاجراءات التعاقدات وتعز�ز إالسرتاتيجية 
�لكرتونية، ورضورة عرصنة نقط التوزيع، وجعل القطاع فاPل ٔ�سايس 

يف املسامهة يف الناجت ا�ا^يل اخلام من ^الل الت�س?يق احملمك وتقريب 
اق من املواطنني واملسوقني، والعناية �ملعارض وتنظمي الباPة اVٔسو 

  .املتجولني لهدف تنظمي املهنة
ٔ�ما يف جمال حامية املس?هتâ فالبد من ٕاPداد ورش وطين يف هذا 
اGال لتوفري اخلدمة gلمواطن حول مجيع العمليات اليت هتم مراقÏة 

ية ومعاجلة مجيع اVٔشاكل �س?هتالك �لشلك الاكيف ومراقÏة املنتوWات احملل 
âات املغربية اليت مل تنضبط بعد لقانون حامية املس?هتWاملتعلقة �ملنتو.  

من  12,8ٔ�ما ف� خيص التÑارة ا�ا^لية، هذا القطاع اæي (سامه بـ 
الناجت ا�ا^يل اخلام جع0 قطاPا اسرتاتيجيا يف �قZصاد، فٕاننا �سÑل ٔ�ن 

ليت الزالت يف �اWة ٕاىل حتفزيات قصد املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا
ا�هنوض �ملقاوÛ الوطنية، يف ٕاطار مراجعة شام� لنظامcا الرضييب بتüين 
منوذج منوي Wديد، يعمتد Pىل اسرتاتيجيات úجعة وفا�P �خول اVٔسواق 
العاملية سواء تعلق اVٔمر �Vٔسواق التقليدية vٔور� ٔ�و اVٔسواق اجلديدة 

  .ر�اك الالتي�Kة والرشق العريبم4ل ٕافريقKا، ٔ�م
كذ� البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�س?باب Pدم انطالقة املقاوالت 
الصغرى، وPدم ٕاقالعها هو تعرض Wلها ٕاىل إالفالس جراء Pدم ٔ�داء بعض 
القطاPات الوزارية ما بذمهتا لهذه املقاوالت، فال يعقل ٔ�ن تعاين هذه 

  .املؤسسات وال تؤدي ا�وÛ ما بذمهتا
�سÑل كذ� راجع مجموPة من الصناPات عن موقعها، م4ل ما هو  ٕاننا

�اصل �ل�س?بة gلصناPات الغذائية اكن �Vٔحرى ٔ�ن تظل يف مراتب 
مZقدمة الرتباطها �Vٔمن الغذايئ، و�ن�Ïاه ٕاىل الرتبة اليت حتتلها ومتوقع فهيا 

نافسة صناPة الس?يارات واليت قد هنار وترتاجع ٕاىل رتب مZ¾ٔخرة يف ظل امل 
اليت س?تعرفها بالدú بعد ٔ�ن نقلت رشكة رونو جزء من �شاطها ٕاىل اجلارة 

  .اجلزا-ر
كذ� البد من إالشارة ٕاىل الريع اæي يتفىش يف جمال املناطق 
الصناعية، و^اصة من جراء معليات التضارب يف الوPاء العقاري �رمغ ما 

 تâ اVٔرايض، ٔ�جنز وما مت اختاذه من تدابري وتوفري من ٔ�موال لتجهزي
واحZاكر من قÏل التÑار والصناع الكÏار، �æ البد من ٕارشاف ا�وP Ûىل 

  .ٕا�داث اVٔحKاء الصناعية وبناهئا وôراهئا لفائدة رWال الصناPة و�س�.ر
ٔ�ما ف� خيص املغرب الرمقي، فٕان تقر�ر اGلس اPVٔىل gلحسا�ت رصد 

  :مجموPة من �خZالالت، اليت من بHهنا
الت¾ٔخر يف إالجناز، غياب إالسرتاتيجية الواحضة املعامل، ضعف احلاكمة، 
Pدم حتقKق اVٔهداف حسب التقر�ر، توجKه اس?تفسارات gلمÑلس الوطين 

  .لتكcولوجKات إالPالم و�قZصاد الرمقي اæي مل يقم �Vٔدوار املنوطة به
عية فالبد من �رسيع وترية التمنية الصنا 2020ٔ�ما ا�طط الصناعي 

وتفعيل ا�طط، مع الت7لص من اVٔخطاء اليت عرفها خمطط إالقالع وذ� 
  .�لعمل Pىل رصد مزيانية قارة لهذا ا�طط

ٔ�ما ف� خيص القطاع �ري املهيلك، فالبد من وضع �د gلتنافس �ري 
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املتاك= بني القطاPني، واæي جيعل العديد من املس�مثر�ن يتوòون ٕاىل 
gلمتلص من ثقل الفاتورة الرضيKüة والسعي لتحقKق  القطاع �ري املهيلك

  .ٔ�ر�ح óمة
æا، البد من ٕاعامل ا�ميقراطية ال�شارôية يف التعامل مع هذا القطاع يف 
اخنراط الوزارة الوصية والسلطات العمومKة وامجلاPات الرتابية والغرف 

تصور املهنية واملنظامت املهنية وفق رؤية مشولية، مع العمل Pىل ٕاPداد 
  .Wديد gلباPة املتجولني

مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع  �
املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة والقطاPات املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة والقطاPات املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة والقطاPات املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة الفال�ة والقطاPات 

 2015201520152015إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية إالنتاجKة �رمس الس?نة املالية 
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
ٔ��رشف، �مس الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية، ب¾ٔن ٔ�سامه يف 
مcاقشة املزيانيات الفرعية التابعة gلجنة الفال�ة والشؤون �قZصادية لس?نة 

، ؤ�ن P�ٔرب عن وòة نظر الفريق يف هذه املزيانيات يف نفس �جتاه 2015
  : اæي Pربú عنه دا^ل اgلجنة ^الل املزيانيات التالية

  الفال�ة والصيد البحري؛  -
   ؛الس?يا�ة والصناPة التقليدية -
  الصناPة والتÑارة والتكcولوجKات احلديثة؛  -
        .الطاقة واملعادن والبH$ة -

حKث ٔ�دلينا �لعديد من �قرتا�ات هبدف تقوية دور هذه القطاPات 
  .ملا لها من ٔ�مهية ٕاسرتاتيجية، وملا تلعبه من دور يف �قZصاد الوطين

وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�س?تحرض روح املناضل التقديم والنقايب، 
شهيد الطبقة العام� معر �ن Wلون اæي خن� ذôرى اغتيا� Pىل ٔ��د قذرة 
وجÏانة، لنقول يف هذه اôæرى امل¾ٔساوية ٔ�ن الطبقة العام� لن تتواىن يف 

  .خوض معارك نضالية من W�ٔل حتقKق حKاة ôرمية مجليع امل¾ٔجور�ن
        الفالحـــــــةالفالحـــــــةالفالحـــــــةالفالحـــــــة

  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
يف اGال الفال1، ال ميكcنا ٔ�ن ننكر اGهودات اليت تبذل يف هذا 
القطاع اVٔسايس واملهم لبالدú، �ري ٔ�ن احلكومة مطالبة �ملزيد من اجلهد يف 

سلمية واكفKة، وخصوصا  توفري اVٔمن الغذايئ والعمل Pىل توفري تغذية
  . gلف$ات اVٔكرث هشاشة

وانطالقا من ذ�، فٕاننا ن�Ïه ٕاىل دور ا�وÛ يف توفري اVٔمن الغذايئ 
gل�ارض وكذا VٔجKال املس?تقÏل من òة، ومن òة 7نية ن�Ïه ٕاىل مسؤوليهتا 

يف حامية اGموPات الضعيفة اج´عيًا ممن يعانون الفقر الشديد، وحيتاجون 
ويف هذا الس?ياق، البد من التذكري �لنقص . عناية ^اصة من ا�وÛٕاىل 

احلاصل يف هذا اGال، �ٕالضافة ٕاىل النقص يف جمال الب�Kات التحتية اæي 
تعرفه بعض املناطق، �æ ي�Ïغي العمل Pىل توفري ظروف العHش 

  .الرضورية
اكن مفن البدهيiي ٔ�ن gلفقر وضعف القدرة الرشائية لعدد ôبري من الس

ت¾ٔثريًا مÏارشًا Pىل ضامن اVٔمن الغذايئ، كام ٔ�ن gلتدهور البHيئ دورا ملموسا 
يف تقليص فرص احلصول Pىل ٔ�من �ذايئ مس?تدام، ^اصة مع ازد�د وترية 
هنب الرمال وهنب املعادن و�س�Kالء Pىل الرثوتني الغابوية والبحرية ^ارج 

$صال الفقر وماكحفة æا، فٕان التقدم خبطى مضطردة حنو اس� . القانون
  .الفساد ٔ�مران �اسامن لتحسني فرص احلصول Pىل الغذاء

ٕان بالدú اليت اخZارت حتر�ر مÏادالهتا التÑارية مع اخلارج، تعاين اليوم 
من خماطر �رتفاع املس?متر Vٔسعار املواد الغذائية املس?توردة و^اصة مهنا 

ة خماطر ال تُعد وال وهذا يضع املغرب يف مواò، احلبوب والزيوت والسكر
و�لتايل، ٔ�حضى من �ري املقÏول �س?مترار يف جتاهل قضا� اVٔمن . ُحتىص

بل Pىل احلكومة ٔ�ن ، الغذايئ، والس?ياسة الفالحKة وتدبري املوارد الطبيعية
  :جتعلها يف صلب اVٔولو�ت إالسرتاتيجية g�وÛ، وذ� من ^الل

ية حىت متكن من مواòة تعز�ز القدرة التنافس?ية gلفال�ة الوطن  - 1
الت�د�ت الكÏرية واملتنامKة، املرتبطة بتحر�ر املبادالت الفالحKة، املنصوص 
Pلهيا مبوجب االتفاقKات العديدة gلتبادل احلر اليت وقعها املغرب مع خمتلف 

  رشاكئه؛
حتسني إالنتاج وتطو�ر زراPة القمح ووضع س?ياسات لتعز�ز وحامية  - 2

يع �س�.ر هبدف حتقKق اVٔمن الغذايئ وتوفري إالنتاج احمليل و�شج 
  �كتفاء اæايت من املواد اVٔساس?ية؛

التحمك يف ارتفاع ٔ�سعار املواد اVٔولية ومتكني الفال�ة الوطنية من  - 3
مقاربة عرصية و�ديثة يف جمال التمنية، من ^الل التحمك يف اكليف إالنتاج 

مسا�ات احلبوب واPVٔالف مع  والرفع من إالنتاجKة ٕاىل Wانب التوسع يف
  ما يتطلبه ذ� من ٕا�اطة وٕارشاد؛

بصغار املالكني ومساPدة الفال�ني الصغار واملتوسطني،  �ه´م - 4
اæ�ن ميارسون الفال�ة املعHش?ية وPددمه �زيد عن مليون �سمة، واæ�ن 
(سامهون ٕاىل �د ôبري يف متويل السوق ا�ا^لية والوسط القروي حباجKاته 

احلبوب والعلف واgلحوم واحلليب، مما سHسامه يف احلد من خماطر من 
و�لتايل، . الهجرة القروية حنو املدن وما يرتتب عهنا من اخZالالت ٔ�مcية

فالس?ياسة الفالحKة البد لها من اع´د الفال�ني الصغار واملتوسطني كدPامة 
العHش Vٔي خمطط هيدف فعال ٕاىل حتقKق التمنية القروية و�س?تقرار و 

  .الكرمي
فرمغ املوقع �سرتاتيجي gلقطاع الفال1 من حKث مسامهته يف الناجت 
ا�ا^يل، فٕان القطاع يعHش Pدة مشالك وصعو�ت زداد �دة الرتباطها 
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  . �ل�ساقطات املطرية
، كام تعاين الفال�ة من سوء التنظمي ومن تدبري تقليدي لالس?تغالليات

قطاع Pدم اه´م احلكومات املتعاقÏة ٕ�دماج ومن بني ٔ�مه معوقات ا�منو يف ال
الفال�ة التضامcية الصغرية املتواWدة ٔ�ساسا يف املناطق اجلبلية والوا�ات 
واملناطق البورية يف الس?ياسات الفالحKة وتHسري اس?تفادهتا من �رامج 
ا�مع، �لنظر ملوقعها يف ال�س?يج إالنتاx القروي، حKث �س?توعب هذه 

Vٔرايض املزروPة تعمتد Pىل ال�ساقطات املطرية، و�متزي من ا% 80 الفال�ة
  . ٕانتاòا �لتذبذب

 Ûلوفاء مبسؤولية ا�وg ةÏىل رضورة اختاذ التدابري الواجP وٕاننا ٕاذ نؤكد
عن حتقKق اVٔمن الغذايئ لٔ�جKال احلارضة والقادمة، فٕاننا ندعوها ٔ�يضا 

فرص املادية و�قZصادية الختاذ التدابري الالزمة الس�$صال الفقر وحتسني ال
gلناس اكفة، ^اصة ٔ�ولئك اæ�ن يعHشون ٔ�وضاPًا مزرية، واحلد من تدهور 
الرثوات الطبيعية والتدبري العقالين املس?تدام gلموارد الطبيعية وPىل رٔ�سها 

  .الرثوة املائية
كام ندعو احلكومة لاله´م ٔ�كرث �لعامل القروي و^اصة �لفال�ني الصغار 
واملتوسطني Pرب �رامج تضامcية هتدف ٕاىل مساPدة جتنب موWات الهجرة 

  .حنو املدن
        الصيد البحـــــــــريالصيد البحـــــــــريالصيد البحـــــــــريالصيد البحـــــــــري

  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
متتâ بالدú 'روة óمة ومZنوPة من اVٔسامك والرخو�ت والقرش�ت 

تتعرض يف كثري من اVٔحKان، الس?تغالل يوWه ٔ��لهبا حنو التصد�ر، �ري ٔ�هنا 
�ري معقلن من طرف اVٔسطول اVٔجcيب، كون � انعاكسات سلبية Pىل 
اخZالل التوازن ما بني المكيات املصطادة يومKا، وٕاPادة جتديد خمزون 

حKث ال �س?تفKد ف$ات واسعة من املغاربة من السمك ، الرثوة السمكKة
كون فقط بعض ٔ�نواع السمك اVٔبيض، وال يعرفون ٔ�نواPه، و(س?هتل

  . الرخKصة ا�مثن
Pدم ا�رتام فرتات : كام يواWه خمزون املوارد البحرية مشالك Pدة، مهنا

الرا�ة البيولوجKة، والصيد يف املناطق احملظورة، و اس?تعامل وسائل الصيد 
مما هيدد �نقراض بعض .. �ٕالضافة ٕاىل مشلك تلوث املياه البحرية املدمرة،

السمكKة لضامن  حامية الرثوةملوارد البحرية، وذ� (س?توجب ٔ�نواع هذه ا
التمنية املس?تدامة واحملافظة Pىل النظام البHيئ الس?مترار عطائه سواء من 

   .اVٔسامك السطحية ؤ�سامك املياه العميقة ٔ�و اVٔسامك املهاجرة
ولٔ�سف، ٕاننا �سÑل غياب �ٓليات حكومKة úجعة gل�د من اس?تزناف 

كام �سÑل �مZعاض ôبري . الرثوات البحرية وحام�هتا من الصيد �ري العقالين
اس?مترار تدهور احلاÛ �ج´عية gلب�ارة ومعوم املش?تغلني �لقطاع اæ�ن 

  . (ش?تغلون يف ظروف صعبة ^اصة �ل�س?بة gلصيد البحري التقليدي

وهبذه املناس?بة، ندعو احلكومة ٕاىل �ه´م بتحسني ٔ�وضاعهم املعHش?ية 
  .و�ج´عية، وكذا حتسني ظروف اش?تغاهلم

        الطاقة واملعادن والبHالطاقة واملعادن والبHالطاقة واملعادن والبHالطاقة واملعادن والبH$$$$ةةةة
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
يلعب قطاع الطاقة دورا ٔ�ساس?يا يف التمنية �قZصادية و�ج´عية، 

ٔ�صبح حمراك حقKقKا gلمنو، ومن بني عوامل إالنتاج اليت حتدد uشلك  حKث
  .ôبري مس?توى تنافس?ية �قZصاد الوطين

ؤ�مام الطلب املزتايد Pىل الطاقة، معلت Pدة دول Pىل التحمك يف 
الطلب و�س?تعامل العقالين gلطاقة، و^لق بدائل القZصاد الطاقة 

الطاقات املتÑددة وذ� لتلبية احلاجKات الكهر�ئية، ٔ�مهها تطو�ر اس?تعامل 
 .الطاقKة يف ٔ�حسن الرشوط من úحKة التلكفة واVٔمن

ويف هذا الصدد، ندعو احلكومة ٕاليالء موضوع اقZصاد الطاقة اVٔمهية 
وذ� ، اليت (س?تحق، ^اصة ٔ�مام زايد �س?هتالك الوطين من الطاقة

لطاقة الشمس?ية لتفادي �ختاذ تدابري وٕاجراءات من ش¾ٔهنا �شجيع العمل �
وكذا ، التبذ�ر والتخفKف من عبء لكفة الطاقة Pىل �قZصاد الوطين

  .يف جمال احلفاظ Pىل البH$ة ملسا�رة �لزتامات ا�ولية gلمغرب
ن�Ïه احلكومة لرضورة هتييء لك التدابري والوسائل املتا�ة ٕالجناح  كام

 �قZصادية ول�رسيع وترية املرشوع املغريب gلنÑاPة الطاقKة vٔداة gلتمنية
التمنية الüرشية، اæي س?ميكن من اقZصاد مليون طن س?نو� من احملروقات، 

مليون طن من 7ين  3,7 واحلفاظ Pىل البH$ة Pرب جتنب انبعاث ٔ�كرث من
  . الاكربون يف الس?نة ٔ�وôس?يد

وٕاذ نؤكد Pىل اGهودات اليت تبذل يف هذا اGال ^الل الس?نوات 
نا نطالب املزيد من اGهودات نظرا ملا لهذا القطاع من ٔ�مهية اVٔ^رية، فٕان 

مع �سجيل ٔ�سفcا لكون احلكومة مل تتعامل �ٕالجياب مع ، �لغة وحKوية
تعديل قدمه فريقcا ٕالعفاء املسخنات الشمس?ية من الرضيبة Pىل القمية 
املضافة، هبدف ال�شجيع Pىل اس?تعامل واع´د الطاقة الشمس?ية واقZصاد 

  .ٔ�نواع الطاقة �يق
        الس?ياحــــــــــــةالس?ياحــــــــــــةالس?ياحــــــــــــةالس?ياحــــــــــــة
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
يالحظ امجليع ٔ�ن نقص ^دمات الب�Kة اVٔساس?ية وارتفاع اVٔسعار 
ٔ�صب�ا من معوقات تطو�ر الس?يا�ة يف بالدú، و�لتايل Pىل احلكومة 

�س?تفادة من فرص ا�منو والقطاع اخلاص تعز�ز التعاون بHهنام هبدف 
   .احلقKقKة يف القطاع

وهذا ما يفرض ٔ�مهية �س?تفادة من إالماكúت اليت ت�Kحها خمتلف 
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اجلهات، و�سليط الضوء Pىل مcاطق اجلذب اليت متتع هبا بالدú سواء 
  .الشاطئية ٔ�و اجلبلية ٔ�و الصحراوية ٔ�و القروية

غياب خطوط جوية  ال ميكcنا احلديث عن ٕانعاش القطاع الس?يا1 يف
مÏارشة بني املدن الس?ياحKة وبعض اVٔسواق الس?ياحKة التقليدية، ٕاكيطاليا 
وبلجياك وٕاس?بانيا وسو(رسا، وا�ول �سكcدúفKة، مع ٕالغاء خطوط ٔ�خرى 

�ر(س، ل�شلك جممتعة عوامل لتوجKه رضبة  - اكخلط اجلوي الصو�رة 
úموجعة ٕاىل قلب ال�شاط والرواج الس?يا1 ببالد.  

ال ميكcنا احلديث عن ٕانعاش القطاع الس?يا1 وWلب الس?ياح يف 
غياب س?ياسة فعاÛ لرتوجي املنتوج الس?يا1 املغريب ٔ�مام املنافسة الرشسة 
gلعديد من املناطق الس?ياحKة، كام ال ميكcنا احلديث عن س?يا�ة قوية بدون 

  . تطو�ر املنتوج الس?يا1
وهبذه املناس?بة، ٔ�عرض ٔ�ماممك بعض �خZالالت والنواقص اليت يعرفها 
القطاع الس?يا1 يف العديد من املدن الس?ياحKة ببالدú، ٔ�ذôر مهنا Pىل 

(ش?تيك مهنا بعض الس?ياح سواء املغاربة ٔ�و  سوء املعام� اليت : سKüل املثال
م� �ري اWVٔانب من طرف بعض مس?ت7ديم الفcادق اليت تعمتد Pىل يد Pا

مؤه�، ٕاضافة ٕاىل رداءة جتهزيات الغرف، وتدين جودة التغذية هبا uشلك ال 
يالمئ اVٔمثنة اليت تطلهبا ٔ�و ا�رWة املصنفة فهيا، فضال عن مشلك النقص 
الكÏري يف اgلو�ات املتعلقة �ملعلومات و�جتاهات واVٔمكcة، ٕاضافة اىل 

خZالالت اليت يعاين مهنا انعدام M�ٔشاك إالرشاد الس?يا1 و�ريها من �
مليون ساحئ  10القطاع الس?يا1، واليت بدوهنا يبقى �ديczا عن مرشوع 

  .جمرد ومه ورساب لن يتحقق ٔ�بدا
لقد ٔ�ولت احلكومات السابقة gلقطاع الس?يا1 الك4ري من �ه´م، �ري 
ٔ�هنا ركزت كثريا Pىل الس?يا�ة اخلارجKة بدل تقوية اه´óا �لس?يا�ة 

اæي مل يقم ��ور املنوط " كنوز بالدي" ة ^اصة مع فشل مcتوجا�ا^لي
حKث الزال (سÑل " �رúمج بالدي" به ومع البطء اæي يعرفه ٕاجناز

النقص يف املرافق ؤ�ماôن �س?تقÏال املوòة gلس?يا�ة ا�ا^لية ^اصة يف 
فرتات العطل، مما يتطلب إالرساع لتدارك النقص مع اVٔ^ذ بعني �عتبار 

ٕاضافة ٕاىل ذ�، يتطلب من . وى د^ل ف$ات ذوي ا�^ل احملدودمس?ت
  .احلكومة ٔ�ن تعمل Pىل �شجيع �س�.ر يف الس?يا�ة ا�ا^لية

كام ندعوها ٕاىل ت¾ٔهيل و�ه´م uشغي� قطاع الس?يا�ة اæ�ن يعانون 
من تدين الرواتب، وPدم وجود احملفزات الاكفKة �ٕالضافة ٕاىل Pدم وجود 

  .ارة الس?يا�ةدمع يذôر من وز
        الصناPة التقليديالصناPة التقليديالصناPة التقليديالصناPة التقليدي||||ةةةة
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
، تعاين بعض احلرف من Pدة مشالك تدفعها تدرجييا حنو �نقراض

وPىل احلكومة مساPدة هذه احلرف Pىل اس?تعادة وجهها مككون �رخيي من 
  .مكوúت الصناPة التقليدية املغربية

ندعوها ٕاليالء ٔ�مهية ^اصة gلصناPة التقليدية ٕاك�دى املكوúت كام 
اVٔساس?ية gلشخصية املغربية إالبداعية، وكرتاث ثقايف وفين انصهر Pرب 

وٕا�راز الصناPات التقليدية ذات امحلوÛ الثقافKة ودمعها ٔ�مام ، سريورة التارخي
لصناPة وكذا مcافسة ا، املنافسة الرشسة gلمنتوWات القادمة من اخلارج

وهو ما يتطلب �شجيع اس?هتالك مcتوWات الصناPة التقليدية . احلديثة
واس�.ر حب املغاربة مجيعهم من �ساء ورWال وش?باب ٕاىل هذه املنتوWات 
بوضع �رامج Pرب وسائل إالPالم املكZوبة واملرئية واملسموPة وٕا�داث 

ة اخلدماتية معارض جبميع املدن والقرى و�ه´م كذ� �لصناPة التقليدي
  .اليت �شغل P�ٔدادا ôبرية من اليد العام�

كام ندعو احلكومة ٕاىل �ه´م �لوضعية املادية gلصانع التقليدي ولك 
وجندد مطالب�cا . الف$ات اليت �شلك الصناPة التقليدية مورد HPشهم

�لتعجيل ٕ�صدار القانون اخلاص املتعلق ب�cظمي العالقات بني املشغلني 
�لقطاPات اليت متزي بطابع تقليدي رصف مع �س?تفادة من  واVٔجراء

  .امحلاية �ج´عية
        ::::قطاع الصناPة والتÑارةقطاع الصناPة والتÑارةقطاع الصناPة والتÑارةقطاع الصناPة والتÑارة

  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
مcذ حكومة التناوب ٔ�صبحت بالدú تتوفر Pىل العديد من الفرص 

قرهبا من اVٔسواق الكربى،  واملؤهالت يف اGال الصناعي ساPدها يف ذ�
^اصة اVٔوربية وتوفرها Pىل التجهزيات اVٔساس?ية الرضورية مبا يف ذ� 
املناطق الصناعية اGهزة والب�Kات الطرقKة واملينائية وPىل املوارد الüرشية 
املؤه�، كام ٔ�صبحت ورشا مفZو�ا لت�ديث �قZصاد ورفع تنافس?ية 

  .عيسك �ج´املقاوÛ وحتقKق ال´
ومع ذ�، ال زال �قZصاد الوطين يعاين من ضعف التنافس?ية ن�ÑKة 
Pدة عوامل من بHهنا Pدم �ه´م �لتطو�ر والت¾ٔهيل الصناعي والتÑاري 
المZالك القدرة Pىل املنافسة وضامن اجلودة، مما (س?توجب ٕاPداد 
ٕاسرتاتيجية وطنية لت¾ٔهيل �قZصاد الوطين لضامن التحصني وتعز�ز 

�.رات، ودمع تنافس?ية املقاوÛ املغربية واحلفاظ Pلهيا، وتطو�ر وسائل �س 
إالنتاج و�ه´م �لتكو�ن والتكو�ن املس?متر يف عرص ٔ�مه مزياته اش?تداد 
التنافس?ية واملرحشة �س?مترار لالرتفاع و�زد�د، وتوفري ٔ�حKاء صناعية 

  .موضوPاتية مبختلف اVٔقالمي واجلهات حسب خصوصياهتا
 ٔ�ن احلكومة مطالبة ٕ�رساء تدابري حامئية اكفKة gلحيلوÛ دون اهنيار كام

املنتوج ا�ا^يل وال�س?يج �قZصادي جراء خطر غزو املنتوWات الصي�Kة 
لٔ�سواق الوطنية و^اصة يف قطاع ال�س?يج واVٔلüسة، مما يلحق رضرا ôبريا 

ٕاجراءات �القZصاد الوطين، مما (س?تدعي معاجلة هذا �خZالل �ع´د 
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  .حامئية وفرض معايري السالمة
وٕاذ ندعو احلكومة ٕاىل حتمل مسؤوليهتا يف توفري املناخ املالمئ gلمنافسة 
الرشيفة وحلرية املبادرة واكفؤ الفرص وماكحفة اقZصاد الريع، فٕاننا ندعوها 
ٔ�يضا ٕاىل توفري التغطية �ج´عية gلتÑار الصغار واملتوسطني واملش?تغلني 

 .هبم اخلاصمهنم حلسا
        ::::التÑارة اخلارجKةالتÑارة اخلارجKةالتÑارة اخلارجKةالتÑارة اخلارجKة

واملغرب . من املعلوم ٔ�ن املبادالت اخلارجKة �ساPد يف ا�منو �قZصادي
: ôبايق ب�ان العامل ت¾ٔ'ر �Vٔزمة �قZصادية العاملية GموPة من العوامل، ٔ�مهها

ضعف الطلب اخلارx املوWه gلمغرب، وارتفاع ٔ�سعار املواد اVٔساس?ية 
  و. املغرب اكحلبوب، السكر، والبرتولاليت (س?توردها 

من البدهيiي يف ظل هذا الوضع ٔ�ن حياول لك ب� منية مÏادالته 
اخلارجKة لتحقKق توازن ما بني الصادرات والواردات gلمسامهة يف ا�منو من 
òة ومن òة ٔ�خرى تفادي ٔ�ي ت¾ٔثري حممتل Pىل احلساب اجلاري اæي 

اب د^ل ببالدú يف وضع �ري مرحي جيب ٔ�ن ال �كون فKه جعز، وهذا احلس
 .2008مcذ 

ورمغ ٔ�ن التÑارة العاملية حسب صندوق النقد ا�ويل عرفت انتعاشا 
بفعل دينامKة منو �قZصاد�ت الصاPدة اكليا�ن، الهند، الربازيل ؤ�يضا 
�س?بة ا�منو يف الصني، ٕاال ٔ�ن ضعف إالقÏال Pىل الصادرات املغربية يف 

Pىل املزيان التÑاري، وهذا ما س?يؤ'ر uشلك ملموس السوق اVٔوربية يؤ'ر 
Pىل احلساب اجلاري ويعمق جعزه اæي بدوره س?يعمق ٔ�زمة �حZياط من 

  . العم� الصعبة
ٕان هذه املعادÛ الصعبة ٔ�ي الرفع من قمية الصادرات وعقلنة الواردات 

  : حىت ال يتعمق العجز التÑاري املغريب يتطلب يف نظرú ما ييل
منية الصادرات، وذ� ب�cويع اVٔسواق وتنويع املواد املوòة  : ٔ�وال

gلتصد�ر، وهذا يتطلب البحث عن ٔ�سواق Wديدة وكذ� ملعرفة ماكمن 
  . القوة لتعز�زها والوقوف Pىل ماكمن الضعف والعمل Pىل تقو�هتا

البد كذ� من القKام مبجهودات سواء Pىل مس?توى الرتوجي 
تفاقKات gلتبادل احلر مع ا�ول اليت وقع و�س�رشاف ليك �س?تفKد من اال

معها املغرب gلرفع من جحم الصادرات Vٔن املزيان التÑاري مع Wل هذه 
ا�ول لHس يف صاحل املغرب، حبيث هناك جعز جتاري Pىل حساب 
املغرب، �ٕالضافة ٕاىل العمل Pىل تطو�ر قدرات املغرب من W�ٔل تنافس?ية 

واق وربط املغرب مع دول ٔ�خرى قوية وذ� ب�سهيل الولوج ٕاىل اVٔس
  . بوسائل النقل البحري واجلوي

كام ٔ�ن املغرب مطالب ب�شجيع التصد�ر gلسوق إالفريقKة �عتبارها 
سوقا واPدة �ل�س?بة gلمغرب فضال عن ٔ�مهية ولوòا من الناحKة الس?ياس?ية 

  .كذ�
عقلنة �س?ترياد، وهذا اVٔمر ٔ�صبح ٔ�كرث مل�احKة اليوم، : 7نيا

. ب معرفة القطاPات اليت �س?تزنف ٔ�مو� ôبرية والعمل Pىل احلد مهناويتطل

ٔ�يضا املغرب مطالب �لعمل Pىل تقوية السالسل إالنتاجKة يف مجيع 
القطاPات واحلد من رشاء املواد �ري الرضورية واليت �س?تزنف احZياطي 

 الفال�ة،(وكذا �ه´م ٔ�كرث �لقطاPات اليت �شلك قمية مضافة . العم�
 ...).الصيد البحري، الطاقة، الصناPة الكهر�ئية

فضال عن هنج س?ياسة úجعة ملراقÏة العمليات التÑارية مع اخلارج وPدم 
السامح لرتك ٔ�ي جزء من اVٔموال احملص� Pلهيا Mعم� صعبة �خلارج 

كام . لتحسني احZياطي املغرب من العم� الصعبة اæي عرف راجعا ôبريا
رات املغاربة املقميني �خلارج خللق مورد ٕاضايف من جيب �شجيع اس�.

  .العم� الصعبة
مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص  �

مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي 
 2015201520152015والشؤون الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية والشؤون الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية والشؤون الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية والشؤون الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية 

  .ن الرحميuسم هللا الرمح
  الس?يد الرئHس احملرتم،

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ��رشف اليوم ب¾ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
ملناقشة مرشوع املزيانيات الفرعية املدرWة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون 

، بعد التعديالت اليت 2015و�ج´عية �رمس القانون املايل لس?نة الثقافKة 
عرفهتا اخZصاصات اgلجنة من ^الل تüين النظام ا�ا^يل اجلديد، كام ٔ�قره 

، واæي 2014جملس املس�شار�ن يف Wلس?ته العامة املنعقدة يف فاحت يوليوز 
  :النظاممن هذا  52ٔ�عطى gلجنة �خZصاصات التالية املدرWة يف املادة 

 الرتبية والتكو�ن املهين وال�شغيل؛ •
 املنظومة الصحية؛ •
 الش?بÏHة والر�ضة؛ •
 الثقافة، امللكKة الفكرية؛ •
 نظام الوسائط السمعية البرصية، وإالPالم وال�رش؛ •
 .الشؤون �ج´عية وقضا� املرٔ�ة واVٔرسة والطفوÛ وشؤون املعاقني •

انب �ج´عي والثقايف وك�يس هذه اgلجنة ٔ�مهيهتا لكوهنا تعاجل اجل
�لك حمدداته، ٕاذ (شلك ٕا�دى املركزات gلتمنية والعداÛ �ج´عية من 
òة، ومن òة ٔ�خرى ارتباط هذه القطاPات �ال�شغاالت اليومKة 
gلمواطنني ^اصة ذوي ا�^ل احملدود، ويه الرشحية الواسعة اليت تعمتد 

مي والص�ة والتكو�ن املهين Pىل ا�وÛ من W�ٔل �س?تفادة من ^دمات التعل
وال�شغيل، ٕاضافة ٕاىل القضا� املرتبطة �Gال السمعي البرصي واالتصال، 
واGال الثقايف والر�يض، ٕاذ �شلك املزيانيات الفرعية املدرWة يف هذه 

من املزيانية العامة، وهو جمهود مايل ôبري تبذ�  %53اgلجنة ما �سZüه 
 املواطن، ذ� ٔ�ن ٔ�'ر هذه الس?ياسات ا�وÛ لٔ�سف ال يصل لكه ٕاىل

العمومKة املرتبطة هبذه القطاPات ٔ�'رها يبقى حمدودا Wدا وال �رىق ٕاىل 
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مس?توى طمو�اتنا، اليشء اæي يفرض Pىل احلكومة جتميع هذا اGهود 
املايل يف ٕاطار قطب اج´عي حيدد من ^الل ٔ�ولو�ت التد^ل، كام تفرض 

لتدبري العتيق املتÑاوز، ذ� ٔ�ن إالدارة Pىل احلكومة معاجلة ٔ�ساليب ا
 �æ ،ةKاملغربية اليوم ال تتعامل �جلدية املطلوبة مع هذه الس?ياسات العموم
ٔ�صبح من املفروض ٕاPادة النظر يف طريقة التدبري إالداري ٕ�رساء ٔ�سس 
ٕادارة اج´عية كون لها إالدارة القوية ٕالجناح خمتلف الربامج �ج´عية 

  .هبا احلكومة اليت Wاءت
  الس?يد الرئHس،

لقد مرت ثالث س?نوات Pىل تويل احلكومة احلالية زمام �س?يري الش¾ٔن 
العام، يف ظروف صعبة شاهبا ما شاهبا من رصاPات س?ياس?ية، عطلت 
�رúمج احلكومة لفرتة لHست بقصرية، ولكن رمغ لك هذا فٕان ما قامت به 

ٕاجنازا óام �شكر Pليه، رمغ  احلكومة من جمهودات ôبرية يف هذا اGال يعترب
ٔ�ن القطاPات �ج´عية تتطلب جمهودا ٔ�كرب نظرا الرتباطها املبارش �ملصاحل 
اليومKة gلمواطنات واملواطنني، وخصوصا الف$ات الفقرية، �لرمغ من خضامة 

  .اVٔوراش الكربى اليت فZحهتا ا�وÛ، واليت يتطلب ٕاجنازها س?نوات Pديدة
حلكومة احلالية حتاول ٕارساء ٔ�سس تدبري ٔ�م4ل ورمغ لك ذ�، فٕان ا

لهذه القطاPات، رمغ ٕاôراهات الظروف �قZصادية ورمغ احلاWات الكÏرية 
úت الضخمة اليت تتطلهبا املنظومة �ج´عية يف بالدúوإالماك.  

مفن الناحKة املوضوعية جند ٔ�ن تدبري هذه القطاPات يعرف نوPا من 
يقة يف ال�س?يري املايل وإالداري من òة، واجلانب ا�منطية �ع´د ٔ�ساليب عت 

البيداغوx والعلمي من òة 7نية، رمغ ٔ�ن بعض القطاPات طورت نفسها 
يف هذا اGال، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف الزال امجلود والر�بة هام الطابعان السائدان 

  . يف تدبري بعض القطاPات �ج´عية احليوية
Kذ هذه املزيانيات يبقى ضعيفا �ملقارنة لهذه اVٔس?باب، جند ٔ�ن معدل تنف 

مع الت�د�ت املطلوبة والرهاúت الكربى اليت د^لهتا بالدú يف ظل العوملة 
úىل احمليط إالقلميي والقاري وا�ويل لبالدP احZو�نف.  

وقÏل ا�خول يف مcاقشة القطاPات uشلك ٔ�معق، البد من إالشارة ٕاىل 
 من ش¾ٔهنا ٔ�ن �سهر Pىل ت¾ٔطري هذه اخلصاص يف املوارد الüرشية اليت

القطاPات اVٔساس?ية واملهمة، خصوصا ؤ�ن Pدد املناصب املالية ا�صص 
لهذه الس?نة �ري اكف، هذا مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن مس¾Ûٔ التوظيف املبارش يف 
هذه القطاPات �ج´عية Pىل وWه الت�ديد مل ت¾ٔت ٔ�لكها، نظرا لضعف 

وهذا ما جيعل مس?توى املردودية يف ... �ةالتكو�ن يف جمال التعلمي والص
هذه اGاالت يعرف تدنيا ôبريا وملموسا، من املفروض ٔ�ن تت7ذ معه 
احلكومة إالجراءات الرضورية ملواôبة اVٔش7اص اæ�ن مت تعيHهنم uشلك 
مÏارش دون كو�ن مس?بق، هؤالء اVٔش7اص اæ�ن وWدوا صعوبة يف 

ا PاP Ûىل إالدارة املغربية عوض ٔ�ن الت¾ٔقمل مع وظائفهم اجلديدة، ؤ�صبحو 
úة يف بالدKلمنظومة الوظيفg كونوا من �ٓليات إالصالح امل�شود� .  

  

        ::::وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وال�شغيلوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وال�شغيلوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وال�شغيلوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وال�شغيل
        ::::قطاع الرتبية الوطنيةقطاع الرتبية الوطنيةقطاع الرتبية الوطنيةقطاع الرتبية الوطنية ))))    �ٔ �ٔ �ٔ �ٔ 

ٕان قطاع الرتبية الوطنية قطاع حKوي، يعترب من اVٔوراش الكربى اليت 
فهيا من W�ٔل الوصول ٕاىل بلورة مcظومة تعلميية جيب Pىل امجليع �خنراط 

úحجة، روم ا�هنوض �ملدرسة املغربية وٕاPادة �عتبار uشلك Pام ٕاىل فضاء 
الرتبية والتكو�ن يف بالدú، ومن الرضوري التذكري يف هذا إالطار �خلطب 
امللكKة السامKة اليت تبقى يه إالطار الصحيح لهذا القطاع، ال سواء من 

ٔ�و اخلطاب املليك السايم  2013ذôرى ثورة املâ والشعب لس?نة ^الل 
ٔ�كتو�ر  10اVٔ^ري يف افZتاح ا�ورة اVٔوىل من الوالية ال�رشيعية التاسعة يف 

، واملمتث� يف تقKمي مcجزات الوضع الراهن لقطاع الرتبية والتكو�ن، 2014
لمي يف وحتديد ماكمن الضعف و�خZالالت، وتفعيل اGلس اPVٔىل gلتع

، وكذا 2011صيغته احلالية معال �Vٔحاكم �نتقالية اليت نص Pلهيا دس?تور 
اع´د النقاش الواسع والبناء يف مجيع القضا� الكربى لٔ�مة وPىل رٔ�سها 
التعلمي اæي يعترب 7ين ٔ�ولوية بعد قضية و�دتنا الرتابية، هبدف حتقKق ما 

Pظور يطمح ٕاليه املغاربة من نتاجئ ملموسة، وٕاcادة النظر لكية يف م
  .إالصالح ويف املقار�ت املعمتدة

 32و 31يف فصليه  2011والبد من التذكري مبا نص Pليه دس?تور 
اæي ٔ�كد Pىل ٔ�ن احلصول Pىل تعلمي عرصي سهل الولوج وذي جودة حق 
دس?توري، واعتبار التعلمي اVٔسايس حق gلطفل وواجب Pىل اVٔرسة 

Ûوا�و.  
  الس?يد الرئHس،

الطلب Pىل ا�متدرس يتطلب املواôبة من ^الل وضع اVٓليات  ٕان
وهنا ال بد من إالشارة ب¾ٔن املزيانية ا�صصة لفائدة . الناجعة لهذا التقKمي

بلغت ربع مزيانية ا�وÛ، وهذا مÏلغ  2015قطاع الرتبية الوطنية �رمس س?نة 
اVٔوراش  ôبري، ولكن مع توفر هذه �ع´دات جيب مواôبهتا من ^الل ت�Ïع

املفZو�ة وتقKمي النتاجئ حىت ßكون فعال قد وصلنا ٕاىل مس?توى من احلمكة 
جيعلنا ßركز Pىل الواقع واملنجزات يف تقKمينا، ال Pىل الصيغ الفضفاضة 
واللكامت الرúنة واليت �البا ما كون جوفاء، وال ن�ىس كذ� موضوع 

الح الشامل يف الرشاكة والتواصل و�ش?تغال اجلدي Pىل مcظومة إالص
، وتنظمي املشاورات مع لك الفاPلني دون 2030ٔ�فق وضع ٕاسرتاتيجية 

ٕاغفال التوجKه حنو التكو�ن املهين قصد تفعيل التوWه �ندماx بني 
  .القطاPني

وكام س?بق ٔ�ن ٔ�رشت يف بداية مدا^ليت، فٕانه رمغ ما ٔ�جنز يف القطاع 
لسلبية اليت تتطلب فٕان ما ي�Ïقى كثري وثقKل، وس¾ٔعطي بعض اجلوانب ا

اليوم من احلكومة ٔ�^ذ تدابري اس?تعÑالية اس�cادا ٕاىل الواقع املعHش وٕاىل 
املذôرة اليت س?بق ؤ�ن P�ٔدها اGلس الوطين حلقوق إال�سان، حKث وقف 

  :Pىل وجود س?بعة اخZالالت رئHس?ية يف املنظومة التعلميية الوطنية



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –ملس�شار�ن مداوالت جملس ا

22 

 )م 2014د(سمرب  16( ه 1436 من صفر 23

 ٔ�طفال املناطق القروية Pدم املساواة يف الولوج ٕاىل التعلمي، حKث يعاين -
وال س?� الفZيات وكذا اVٔطفال اæ�ن يعHشون يف اVٔحKاء الهامش?ية يف 
املناطق احلرضية واVٔطفال يف وضعية ٕاPاقة كثريا من Pدم املساواة يف 

  الولوج ٕاىل تعلمي ذي جودة؛

هتمHش التعلمي اVٔويل اæي ي�سم �لعشوائية وبتعدد املتد^لني وضعف  -
´د ممارسات ربوية مZناقضة بني ٔ�ساليب تدر(س تقليدية الت�س?يق واع

وطرق عرصية يف املراكز احلرضية موòة ٕاىل الطبقات ) املس?يد والكZاب(
  املHسورة واملتوسطة؛

اس?مترار اVٔمKة وضعف معدالت مواص� ا�راسة والهدر املدريس، حKث  -
لتعلمي فقط من الف$ة العمرية املس�Ñ يف الس?نة اVٔوىل من ا %46ٔ�ن 

�بتدايئ متكن من الوصول ٕاىل الس?نة ا�هنائية من التعلمي إاللزايم، ويه 
  ؛%�80س?بة تبقى ٔ�قل �ك4ري من الهدف اæي �دده امليثاق الوطين يف 

 34طالب للك ٔ�لف �سمة،  15( جعز مزمن Pىل مس?توى التعلمي العايل  -
  ؛)اVٔردن 40اجلزا-ر،  32تو�س، 

  حبث Pلمي يف مر�� جcي�Kة؛ -

  فقدان اجلودة يف املنظومة التعلميية؛ -
 .وجود تصور ضيق gلرتبية وضعف اس�.ر ا�وÛ يف التكو�ن - 

و�لعودة ٕاىل موضوع املوارد الüرشية، فٕان Pدد املناصب املالية ا�صص 
مcصب وهو رمق وٕان اكن óام  g7020لقطاع مبا فKه التكو�ن املهين هو 

اVٔخرى، فٕانه ضعيف �ملقارنة مع �ملقارنة مع ما خصص لبعض القطاPات 
  .مس?توى اخلصاص املوجود يف القطاع

دون ٔ�ن ن�ىس التطرق ٕاىل ٕاشاكلية الهدر املدريس وPدم التفاPل مع 
املدارس امجلاPاتية، بعد تعممي جتربة هذه املدارس وغياب اجلرٔ�ة يف �نفZاح 

  .Pىل امجلاPات لصعوبة اع´دها
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
        قطاع ال�شغيل والتكو�ن املهينقطاع ال�شغيل والتكو�ن املهينقطاع ال�شغيل والتكو�ن املهينقطاع ال�شغيل والتكو�ن املهين    ––––

        قطاع الشغلقطاع الشغلقطاع الشغلقطاع الشغل
ال بد من الت¾ôٔيد Pىل ٔ�مهية قطاع ال�شغيل �عتباره قاطرة لتحقKق ا�منو 
�قZصادي، كام ٔ�نه ي´ىش مع البعد �ج´عي اæي سطره الربúمج 

مهنا املواثيق ا�ولية  احلكويم، وهو قطاع مؤطر �لعديد من الس?ياقات،
والتوجهيات امللكKة السامKة والربúمج احلكويم ملا س?بق اôæر، ٕاال ٔ�ن 
املزيانية املرصودة gلقطاع ال توازي الطمو�ات املنتظرة، حKث مل تعرف 

، اليشء اæي 2014املزيانية ز�دة ملحوظة �ملقارنة مع الس?نة الفارطة 
طاع، ٔ�مام الطلبات املزتايدة واحمللية سcHعكس سلبا Pىل جتويد اVٔداء �لق

للك ف$ات اGمتع جبميع ٔ�عامرها وف$اهتا، اليشء اæي يتطلب جمهودات ٔ�كرب 
  .من الوزارة الوصية من W�ٔل حمو الفوارق �ج´عية وضامن العHش الكرمي

البد من التعامل مع القطاع يف ٕاطار مcظومة مشولية، ت¾ٔ^ذ بعني 
يطني ا�ا^يل واخلارx من حتوالت، ٕان Pىل �عتبار ما جيري يف احمل 

املس?توى �قZصادي ٔ�و الس?يايس، وٕاذا اكن دور الوزارة واملؤسسات 
التابعة لها هو البحث عن ^لق فرص الشغل، فٕان هذا لن يت¾ٔىت سوى 
�لبحث كذ� عن فرص ^لق الرثوة و�شجيع �س�.ر و�سهيل املساطر 

ارة املغربية �عتبارمه املفZاح احلقKقي خللق وحماربة الفساد دا^ل دواليب إالد
فرص الشغل، وتüين مقاربة ٕاجيابية مع املقاوالت ودمعها لتÑاوز ٕاôراهات 
املناخ �قZصادي العاملي اæي يضع املقاوÛ ٔ�حKاú ٔ�مام خKارات ضيقة 

  .Wدا، و�البا تعلن إالفالس والفشل
اليت سطرهتا  البد كذ� من طرح �ساؤالت عن العديد من الربامج

 ،"ت¾ٔهيل"احلكومة سواء السابقة ٔ�و احلالية واليت الزال معموال هبا كربúمج 
و�ريها، وعن س?ياسة تقKمي هذه  "ت¾ٔطري"و "مÏادرة" ،"مقاوليت" ،"ٕادماج"

الربامج ومدى جناعهتا ٔ�مام زايد جحم البطاÛ، و�رسحي العامل، وٕا�الق 
املقاوالت ^اصة الصغرى مهنا، مع إالبقاء Pىل ما يصلح مهنا وحتديد 
اخZصاصاهتا تفاد� للك تدا^ل �ري مرغوب فKه، والبد كذ� من إالشارة 

´عية اليت تعرف بعض �خZالالت، رمغ ٕاىل اGال املتعلق �محلاية �ج
اGهودات املبذوÛ يف هذا امليدان، فÑcد م4ال ٔ�ن ف$ات عريضة من العامل 

  .بدون تغطية حصية واج´عية
وهنا البد من إالشارة ٕاىل الوضعية اليت تعHشها الصناديق املرتبطة هبذا 

والصندوق اGال، ^اصة الصندوق الوطين ملنظامت �حZياط �ج´عي 
الوطين gلضامن �ج´عي اg[ان الز� يثريان العديد من ال�ساؤالت اليت 
بقKت دون ٕاWابة تذôر، ويف نفس الس?ياق البد من حتصني القطاع ب�cظمي 
قانوين بدءا بتفعيل القوانني املوجودة مكدونة الشغل والعمل Pىل ٕاخراج 

Kات ا�ولية، ٔ�و من ^الل إالجراءات اخلاصة بتطبيقها ومالءمهتا مع االتفاق 
وضع قوانني Wديدة من ش¾ٔهنا توس?يع الوPاء القانوين Gال ال�شغيل يف 
بالدú لHشمل Wل املياد�ن، كتنظمي إالطار النقايب وإالرساع بوضع قانون 
إالرضاب، واæي من ش¾ٔنه ٔ�ن (سهل معرفة حقوق املرضب وواجÏاته، 

  .تثري الك4ري من اجلدل خصوصا مع ٕاشاكلية �قZطاع من اVٔجور اليت
  الس?يد الرئHس،

        قطاع الص�ةقطاع الص�ةقطاع الص�ةقطاع الص�ة
يعترب قطاع الص�ة من القطاPات الكربى اليت يظل احلوار فهيا من ٔ�مه 
بوا�ت ٕاصال�ه، نظرا Vٔن حصة املواطنني ال تقÏل ٔ�ي جمال gلمساومة 
وا�مياغوجKة ٔ�� اكن مصدرها، فالص�ة حق للك مواطن انطالقا من 

القا من ٕارادة ملكKة وس?ياس?ية يف ضامن هذا احلق املواثيق ا�ولية وانط
، واæي رفع من سقف 2011اæي مت اعتباره من اVٔولو�ت يف دس?تور 

  .املفهوم احلقويق والعHش الكرمي gلمواطن
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ôيف جند الطرق والس?بل الناجعة : والسؤال املتكرر واVٔبدي هو
  لتزنيل هذا احلق Pىل ٔ�رض الواقع؟

جمهودات حقKقKة يف قطاع الص�ة مت رمجهتا Pىل ال ٔ��د ينكر ٔ�ن هناك 
ٔ�رض الواقع، من ^الل �س?مترار يف اVٔوراش الكربى اليت مت فZحها وفZح 

  .ٔ�خرى Wديدة يف ٕاطار إالماكúت املسخرة لهذا القطاع احليوي
ال جيب ٔ�ن ن�ىس هنا ٔ�ن املس�شفKات تعترب املر�ٓة اVٔوىل حلاÛ الص�ة 

رتقاء خبدماهتا املقدمة gلمواطن، لكن لٔ�سف ببالدú، ومن الرضوري �
و�لرمغ من اGهودات املبذوÛ فٕان هذه اخلدمات الزالت �ري اكفKة 
وتتطلب البحث عن رفع الطاقة �س�Kعابية لهذه املس�شفKات وختليق 
املناخ العام هبذه املس�شفKات بدٔ� من عامل اVٔمن واحلراسة يف ٔ�بواب 

 واملمرضني واVٔطباء، اليشء اæي (يسء ٕاىل املس�شفKات، ٕاىل املنظفني
  .املنظومة الصحية

ويف هذا الس?ياق، البد من �شجيع العاملني مبÑال الص�ة، من ٔ�طر 
طبية وش?به طبية �متكKهنم من العمل يف ظروف حصية ؤ�مcية الئقة، 
وحتسني ٔ�داهئم ومعام� املريض uشلك الئق، مع دمع القطاع �قZناء �ٓليات 

ح ما تعطل مهنا، حىت ال يبقى املواطن اæي يلج Wديدة وٕاصال
املس�شفKات العمومKة رهينة ٔ�هواء بعض مcعديم الضمري اæ�ن يتالعبون 

  . بصحته ؤ�موا�
البد ٔ�ن �شري كذ� ٔ�ن سوء توزيع املوارد الüرشية يف اGال الصحي، 
انعكس سلبا Pىل اVٔداء، فهناك مcاطق úئية ال تعرف تواWد ٔ�طقم طبية 
تصل ٕاىل املعدل الوطين، ف¾ٔحKاú ال جند سوى ممرضني �ملراكز الصحية ٔ�و 

  .ٔ�حKاP úامالت النظافة ٕاذا اكن �ب هذه املراكز مفZو�ا
  الس?يد الرئHس،

البد كذ� من إالشارة ٕاىل رضورة التكو�ن وتوجKه التكو�ن يف بعض 
ال �خZصاصات اليت تفZقدها املس�شفKات املغربية، ؤ�خص �ôæر جم

  .الت7د�ر اæي يعرف ٔ�زمة حقKقKة ت�سüب يف العديد من املشالك
ٕان الص�ة إالجنابية ووفKات اóVٔات واVٔطفال عند الوالدة، يف ارتفاع 
مZواصل وuشلك óول يف املناطق النائية ويف هذا الفصل املمطر البارد، 
وال جيب ٔ�ن ن�ىس ٕاىل Wانب �ه´م �لص�ة اجلسدية �ه´م كذ� 
�لص�ة النفس?ية والعقلية، حKث جند ٔ�ن هذه اVٔمراض ٔ�صبحت تتفىش 
uشلك ôبري يف جممتعنا نظرا gلضغط النفيس واملشالك املتعددة اليت تواWه 

  .املواطن
البد كذ� ٔ�ن نتطرق ٕاىل ما (سمى �لطب البديل ٔ�و ما يعرف 
�لتداوي �Vٔعشاب، ووضع معايري مضبوطة لتقcني هذه املهنة حىت ال 

شلك خطرا Pىل حصة املواطنني، حKث ٔ�صبح ٔ�بطالها دWالون وú�ٔس � 
مcعدمو الضمري، يرتبصون بض�ا�مه Pىل املواقع �ج´عية ٔ�و Pىل صف�ات 

  .بعض اجلرائد
وال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل موضوع النفا�ت الطبية، هذا 

Vٔدوات املوضوع اæي اس?ت¾ٔ'ر ب�ساؤالت كثرية، خصوصا مع ظهور بعض ا
والنفا�ت الطبية يف بعض املطارح، ؤ�حKاú بقا� ٔ�عضاء uرشية، مما جيعل 

  .حصة املواطنني معوما والعاملني يف قطاع النظافة يف خطر حقKقي
  الس?يد الرئHس،

        قطاع الش?باب والر�ضةقطاع الش?باب والر�ضةقطاع الش?باب والر�ضةقطاع الش?باب والر�ضة
ٕان حتد�ت قطاع الش?باب والر�ضة ôبرية ومZنوPة، سواء يف القطاع 

، هذه الت�د�ت اليت تبلورت Pرب فZح ٔ�وراش الش?بايب ٔ�و القطاع الر�يض
ôبرية وتطو�ر ٔ�خرى مفZو�ة سواء Pىل مس?توى الب�Kات التحتية الر�ضية 
ٔ�و ٕارساء قواPد حاكمة جKدة gلر�ضة يف بالدú تتو� املس?توى العايل، 
وتوس?يع ٔ�كرب قاPدة gلمامرسني �ل�س?بة gلر�ضة القاPدية، �ٕالضافة ٕاىل 

امجلاPات احمللية والهيئات املنتخبة واملبادرة الوطنية  رضورة الت�س?يق مع
 ،Ûات التحتية املتعلقة بقطاع الش?باب والطفوKرشية يف جمال الب�üلتمنية الg

  ".عط� gلجميع"وتوس?يع رقعة املس?تفKد�ن من الربúمج الوطين 
        قطاع الر�ضةقطاع الر�ضةقطاع الر�ضةقطاع الر�ضة

الüرشية ٕان قطاع الر�ضة �ملغرب ميثل قطب الر� يف جمال التمنية 
، و�ه´م بقطاع الر�ضة يف بالدú "فالعقل السلمي يف اجلسم السلمي"

ٔ�صبح من اVٔولو�ت اليت متلهيا لغة العرص، فÏإالضافة  ٕاىل اجلانب النفيس 
والصحي لفوائد الر�ضة، هناك اجلانب �قZصادي واملايل، حKث ٔ�صبح 

من ا�ول اليت تنظم  جمال الر�ضة من ٔ�مه املؤ'رات Pىل اقZصادية العديد
  .التظاهرات القارية وا�ولية

و�ملناس?بة، ال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�نوه �ملوقف اVٔ^ري gلمغرب من 
، حKث ٔ�ن قرار W�ٔ2015ل طلب ت¾ٔ^ريه ملوPد vٔس ٕافريقKا لٔ�مم س?نة 

املغرب هو قرار س?يادي، انطلقت من وجود قوة قاهرة تتعلق بتفيش و�ء 
ٔ�بدى ختوفا مرشوPا Pىل حصة املواطنني سواء املغاربة ٔ�و  ، فاملغرب"ٕايبوال"

اVٔفارقة، مcطلقا من تقار�ر املنظمة العاملية gلص�ة، ومن اgلجنة الوطنية 
العلمية، ٕاذ ٔ�ن املغرب لن يغامر من W�ٔل تعريض هذا العرس الكروي 

  .القاري ٕاىل خطر حمتي
لقطاع، هذه ورمغ اGهودات املشكورة اليت تبذل من W�ٔل ا�هنوض �

رت العديد من املنجزات الكÏرية يف جمال الب�Kة التحتية، مثاGهودات اليت �ٔ 
واليت ٔ�صبحت تضايه كرب�ت ا�ول، ٕاال ٔ�ن العمل يف هذا إالطار الزال 
يتطلب جمهودات ٔ�كرب، خصوصا �ل�س?بة لبعض املدن املغربية اليت تفZقد 

مساحب، مما جيعل جمال ٕاىل مالعب ر�ضية يف املس?توى، وقاPات مغطاة و 
التطور الر�يض Wد حمدود يف هذه املناطق اليت زخر بطاقات ر�ضية 

  .óمة يف مجيع اVٔلعاب سواء مهنا الفردية ٔ�و امجلاعية
وهنا البد من ربط ٕاقرار دمقرطة امجلوع العامة ��مع، حKث ٔ�ن العديد 

عها العامة اليت من اجلامعات الر�ضية �س?تفKد من دمع ا�وÛ وال تعقد مجو 
جتاوزت uس?نوات �Wٓالها القانونية، كام جيب ٔ�ن �ش?يد ب¾ٔبطالنا يف الر�ضات 

ٔ�وملبية، واæ�ن رشفوا وWه املغرب يف العديد من التظاهرات سواء -البارا
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  .Pىل املس?توى القاري ٔ�و ا�ويل
و�لرجوع ٕاىل الر�ضة القاPدية، فٕان التطرق ٕاىل مالعب القرب 

التجربة احلالية، انطالقا من اVٔهداف املرسومة والنتاجئ رضوري لتقKمي 
احملصل Pلهيا حلد اVٓن، واملعوقات اليت تعرتضها واللكفة املالية لهذه التجربة، 
وهذا ما جيرú ٕاىل مس¾Ûٔ الصيانة هبذه املالعب، خصوصا واملالعب 
الوطنية Pىل وWه العموم، حKث جند ٔ�ن م�ش¾ٓت ôبرية ومالعب رصفت 

  .ٔ�مو� طائ�، ولكن uسüب Pدم الصيانة وإالهامل تتحول ٕاىل خرابPلهيا 
وهنا البد من إالشادة بدور الر�ضة القاPدية، سواء مهنا اVٔلعاب 
املدرس?ية ٔ�و مجعيات وفرق اVٔحKاء اليت تعترب املثال اVٔسايس لٔ�بطال 

ة الر�ضيني، حKث البد من الت¾ôٔيد Pىل إالهامل اæي طال اVٔلعاب املدرس?ي
وغياب حصص لٔ�لعاب املدرس?ية كام اكن معموال به يف النظام السابق، 
حKث اجته �ه´م اللكي ٕاىل ر�ضات الصفوة uش?ىت ٔ�نواعها، هذه 

  .الر�ضات اليت رمغ ٔ�مهيهتا فهiي لHست يف مZناول مجيع الف$ات اGمتعية
وجيب إالشارة ٕاىل óام مرافق ا�وÛ املسرية بصورة مس?تق�، حKث 

ص مرشوع القانون التنظميي gلاملية Pىل عقلنة وٕا�داث واس?تعامل هذه ين
من  %30املرافق، مؤكدا Pىل ٔ�ن هذه املرافق جيب ٔ�ن توفر Pىل اVٔقل 

املوارد اæاتية من ٕاجامل مواردها لتحفزي املرافق اVٔخرى Pىل �ش?تغال 
ة وإالنتاج، وجيب إالشارة ٕاىل �ٓفة امل�شطات اليت تؤ'ر سلبا Pىل صور

  .بالدú يف احملافل ا�ولية، كام وقع يف ٔ�وملبيات لندن
  الس?يد الرئHس،

        قطاع الش?بابقطاع الش?بابقطاع الش?بابقطاع الش?باب
ٔ�عطى ٔ�ولوية مركزية لقضا� الش?باب، ومن هذا  2011ٕان دس?تور 

املنطلق جيب البحث عن �ٓليات حقKقKة ٕالقالع ش?بايب مضن ٕاسرتاتيجية 
مcدجمة من W�ٔل حث الش?باب Pىل �خنراط يف مسلسل التمنية 

س?تدامة لبالدú ولعب دوره كفاPل ٔ�سايس يف هذه التمنية، والبحث �لك امل 
Wدية عن جتنب اVٓفات �ج´عية اليت تصHب هذه الف$ة احليوية من 
اGمتع، من خمدرات ومخور وتد^ني، ولك ما يرض بص�ة املواطن معوما 
وف$ة الش?باب Pىل وWه اخلصوص، وهنا ال تفوتين الفرصة يف ٔ�ن ٔ�ؤكد Pىل 

ر إالPالم يف جمال التوعية، سواء مهنا ما تعلق �Vٔمراض الناجتة عن دو 
اس?هتالك ا�درات ٔ�و اVٔمراض املنقو�W Ûس?يا، و�ريها من اVٓفات اVٔخرى 

  .اخلطرية
ٔ�ما خبصوص ا��ت الصيفKة فال ٔ��د ينكر ا�ور الكÏري اæي تلعبه 

ر�يض لٔ�طفال من هذه ا��ت يف تطو�ر املس?توى الرتبوي والثقايف وال
^الل الربامج املسطرة ومن ^الل نوعية ا�Vٔشطة املتداوÛ، مcوها 
�ملناس?بة بربúمج عط� gلجميع اæي بدٔ� يف عهد احلكومات السابقة واæي 
ٔ�عطى ٔ�لكه uشلك ملموس وملحوظ، مع الت¾ôٔيد Pىل ٔ�ن �ه´م جبانب 

هيم سواء اVٔطفال التغذية واجلانب الصحي من ٔ�ولو�ت ٔ�ي �شاط ربوي 
  .ٔ�و الش?باب ���ت الصيفKة

ٕاىل Wانب �ه´م �لربامج واملناجه الرتبوية وضبط العالقة مع امجلعيات 
الرتبوية و�شجيع الفاPلني يف هذا اGال من ^الل تنظمي مسابقات ٔ�و مcح 

  .جوا-ز وحتفزيات مالية gلجمعيات اGدة واملبتكرة يف الفضاءات امجلعوية
جيب ٔ�ن ن�ىس دور الش?باب اليت تلعب دورا هاما يف ت¾ٔطري  وال

ٔ�طفال وش?باب اVٔحKاء، اليت حتتاج اليوم ٕاىل ا�مع املايل واgلوHWس�Kيك 
خصوصا �ٓليات التواصل اجلديدة، و^لق رشااكت مع مجعيات دولية تعىن 

Ûال الش?باب والطفوÑمب.  
ه النوادي ال�سوية، وال تفوتنا الفرصة ب¾ٔن ٔ�ذôر ��ور الكÏري اæي تلعب

ٕاال ٔ�ن منط اش?تغالها جيب ٔ�ن يتطور لHشمل جماالت ٔ�خرى �ري الطرز 
واخلياطة والطبخ، ٕاىل جماالت Pلمية متكن املرٔ�ة من احلصول Pىل كو�ن 

 .خيول لها مسا�رة احلياة العرصية يف مجيع اGاالت
        قطاع الثقافةقطاع الثقافةقطاع الثقافةقطاع الثقافة

ما ال حتىض �ه´م ٕان قطاع الثقافة �ملغرب من القطاPات اليت �البا 
الف$ات العريضة من اGمتع، هذه الف$ات اليت �البا ما ينصب اه´óا Pىل 

يف جتاهل ... اGال �ج´عي احملض املتعلق �لسكن والص�ة وال�شغيل
�ري مقصود gلمÑال الثقايف والفين، هذا التÑاهل اæي اكن وراءه 

ليت غيüت ف$ة عريضة من اGمتع الس?ياسات الغري واحضة يف اGال الثقايف وا
عن �شاطها، واكتفت بف$ة قلي� من املثقفني واVٔاكدمييني، وهذا ما جعل 

  .هذا القطاع يعرف راجعا ôبريا ^الل الس?نوات اVٔ^رية
ٕان مcاقشة مزيانية وزارة الثقافة حتولنا uشلك ٔ�سايس ٕاىل فZح النقاش 

التكو�ن يف هذا اGال يف حول مفهوم الثقافة يف العرص احلديث ومZطلبات 
ظل Pامل العوملة وإالنرتنHت، ويف ظل ما �شهده بالدú من حوار ونقاش 
حول التنوع الثقايف الوطين سواء من ^الل ما رامكه املغرب ^الل عصور 
من �رخيه العريق ٔ�و من ^الل التنوع الثقايف العريب إالساليم اVٔندليس 

  .الصحراوي
W�ٔل العناية الكربى �لش¾ٔن الثقايف ببالدú ٕان التوòات امللكKة من 

و�شجيع وتطو�ر ومنية قدرات املواطن يف لك ٔ�صناف التعبري تعترب ٔ�ساس 
ٔ�ي معل منوي ثقايف يف هذا اGال احلساس واخلطري نظرا الرتباطه الوثيق 

  .�لهوية الوطنية و�لصريورة التارخيية لب� معر �ٓالف الس?نني
يت جيب إالشارة ٕا�هيا، وتتعلق ٔ�ساسا بضعف ومن بني املالحظات ال

ا�بلوماس?ية الثقافKة والرتاجع يف مس?توى القراءة خصوصا يف ٔ�وساط 
الش?باب املغريب وهنج الوزارة لس?ياسة ا�متركز نظرا لتك4يفها �Vٔشطهتا، 
خصوصا يف بعض املدن الكربى، وردي ٔ�وضاع املعارض واVٔروقة، 

ف$ة املثقفة عن الت�س?يق مع الوزارة الوصية، وٕا�الق العديد مهنا، وابتعاد ال 
  .نظرا لغياب التواصل والتحفزيات يف جمال إالبداع الثقايف معوما

وهنا، جيب ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�نه من املوضوعي ومن الالزم ٕاجراء وقفة 
ت¾ٔمل من W�ٔل فك شفرة السؤال الثقايف �ملغرب واæي يتÑاوز مر�ليا 

Pىل الش¾ٔن الثقايف يف بالدú، و�شكر ذ� التدبري ال�س?ييك gلقميني 
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لها الوزارة يف هذا اGال واملك�س?بات ذ�ملناس?بة اGهودات القمية اليت تب
اليت حققهتا gلفcانني، هذه املك�س?بات اليت تبقي ضعيفة ٔ�مام ثقل مشالك 
القطاع، ومدا^ليت تندرج مضن نقاش Pام يندرج مضن سؤال ٔ�معق حول 

  ". ويه �لقة مرôبة �كون الشق الثقايف حمورها حتديث ودمقرطة اGمتع،
  الس?يد الرئHس،

ô�ٔيد ٔ�ن اGال ال (سمح بنقاش مس?تفKض يف هذا الباب، بل يتطلب 
ٕاىل اجلانب الس?يايس و�قZصادي  ٔ��ما دراس?ية تعىن �جلانب الثقايف

و�ج´عي، وحىت ßمتكن من بلورة جامعية لس?ياسة حقKقة يف اGال 
بالدú، البد من طرح مجموPة من ال�ساؤالت رمغ ٔ�ننا منثل الثقايف يف 

ا�Vٔلبية، هذه ال�ساؤالت اليت نطرNا Pىل ٔ�نفس?نا قÏل �ريú يف حبث 
حقKقي عن رشاكة بني مكوúت اGمتع معوما، والربملان Pىل وWه اخلصوص 

  .gلهنوض �Gال الثقايف يف بالدú، وPىل سKüل املثال ال احلرص
  اتيجية �شارôية يف تدبري الش¾ٔن الثقايف؛ غياب ٕاسرت  -
  Pدم �ه´م احلقKقي بقطاع الرتاث الثقايف؛  -
  تفكKك ال�س?يج العتيق �ملدن التارخيية؛  -
�حZفاظ ببعض املرافق واملصاحل اليت مل تقدم لٕالبداع والش¾ٔن الفين  -

  ٔ�'ر يذôر؛ 
  ؛راجع Pىل مس?توى التعلمي املوس?يقي وتدهور ب�Kاته -
  احلركة املرسحKة وفشل س?ياسة ا�مع؛  -
هيلكة ٕادارية حتتاج ٕاىل ٕاPادة النظر يف اكفة املس?تو�ت مركز�  -

  وòو�؛ 
Pدم وضوح دور الصندوق الوطين gلعمل الثقايف يف تفعيل احلركة  -

  الثقافKة؛ 
  راجع Pىل مس?توى القراءة العمومKة؛  -
تنايم املهرWاúت الطفKلية واحللقات والندوات الفوللكورية اليت مKعت  -

     .املشهد الثقايف وانتعاش لوبيات الريع الثقايف قطاعيا ووطنيا
هذه بعض املالحظات املوضوعية اليت ßراها قد سامهت يف Pدم تطور 

وٕاجياد  اGال الثقايف يف بالدú، ولنا اليقني ٔ�ن الوزارة س?تعمل Pىل دراس?هتا
  .احللول الناجعة لها

    قطاع االتصالقطاع االتصالقطاع االتصالقطاع االتصال
قطاع االتصال يعترب مر�ٓة ا�وP Ûىل الواòة ا�ولية، ؤ�مه الروافد 
اVٔساس?ية g�خول ٕاىل البيوت ومتر�ر اخلطا�ت والقمي وال´�زات الثقافKة من 
^الل الربامج الهادفة، سواء اكنت �رامج ٕاخÏارية ٔ�و س?ياس?ية ٔ�و ثقافKة ٔ�و 

  . املس?توى الوطين ٔ�و اخلارx فcية Pىل
ولعل عرض الس?يد الوز�ر القمي والشامل واملركزات اليت جعلها 

  .رهاúت ٔ�ساس?ية gلهنوض �لقطاع
  ؛تعز�ز احلر�ت يف ٕاطار املسؤولية - 1
 ؛صيانة التعددية والتنوع - 2

 ؛تقوية املهنية ورفع التنافس?ية - 3
 ؛مثني الهوية وتقوية ٕاشعاع املغرب - 4
 .احلاكمة والت¾ٔهيل املؤسسايتتعز�ز ثقافة  - 5

جيعلنا نتفاءل يف ٕاطار الرؤية اجلديدة ملعاجلة املشالك اليت يتخبط فهيا 
القطاع، وجتعلنا �رملاú وحكومة يف مس?توى تطلعات الشعب املغريب اæي 

 .ي�Zظر مcا الك4ري
ٔ�ما اGال السمعي البرصي فٕانه اVٔقرب gلمواطنني من الناحKة العملية 
نظرا ملا حيم0 من مس?تÑدات يومKة هتم مجيع الف$ات العمرية املكوúت 
اVٔخرى gلمجمتع املغريب وPىل وWه اخلصوص اGال الس?يايس واGال 

  . �قZصادي والرتبوي والصحي
W دٔ� إالنصاف وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة تعملÏىل تطبيق مP ادة

يف هذا الباب مع ٕاعطاء الفرصة gلمعارضة الس?ياس?ية يف لك الربامج 
الس?ياس?ية والثقافKة والفكرية رمجة لروح وفلسفة هذا القانون، وٕاذا ما 

الهيئة الوطنية "معلنا Pىل وضع معل تقKميي لفرتة التحر�ر اæي �رشف Pليه 
ها رمغ ٔ�مهيهتا ال زالت دون املس?توى فٕان نتاجئ  "لالتصال السمعي البرصي

املطلوب، حKث ٔ�ن مÏدٔ� التحر�ر يعرف بطئا ôبريا، وال جند سوى ٕاضافة 
وحKدة متثل يف القcاة الر�ضية، يف الوقت اæي كنا ßمتىن ٔ�ن تعرف فKه 
القcاة الربملانية النور ملتابعة ٔ�شغا� بدل �قZصار Pىل Wلسة الثال7ء اخلاصة 

  .شفوية�Vٔس?ئ� ال 
 الس?يد الرئHس،

        ::::قطاع التضامن واVٔقطاع التضامن واVٔقطاع التضامن واVٔقطاع التضامن واVٔرسرسرسرسة واملرٔ�ة والتمنية �ج´عيةة واملرٔ�ة والتمنية �ج´عيةة واملرٔ�ة والتمنية �ج´عيةة واملرٔ�ة والتمنية �ج´عية
ٕان الهدف من ٔ�ي ٕاصالح ويف ٔ�ي قطاع، هو الريق �لعنرص الüرشي 
ومتكKنه من ظروف العHش الكرمي يف ٕاطار ٔ�رسة مس?تقرة تضمن امحلاية 
ا gلمرٔ�ة والطفل وختول هلم العHش الكرمي وتضمن gلمرٔ�ة ôرامهتا وسالمهت

وتوفر gلطفل ظروف العHش وا�راسة والتعلمي بعيدا عن العنف �لك 
  .ٔ�نواPه

ٕان حتد�ت بالدú يف اGال �ج´عي والتضامين ôبرية، فالقطب 
�ج´عي يتضمن املرٔ�ة والتمنية �ج´عية والطفوÛ واVٔش7اص يف وضعية 

هذه ٕاPاقة واVٔش7اص املس?نون واVٔرسة واحلاكمة املؤسساتية، لك 
املنظومة مZنامغة وتتطلب بذل جمهودات مضاعفة من W�ٔل متكKنه من 
حقوقها الطبيعية، واليت ختولها لها اVٔعراف واملواثيق ا�ولية من حق يف 
السكن والتعلمي والص�ة وامحلاية من العنف �لك ٔ�نواPه سواء اكن جسد� 

زي والعنف، ٔ�و نفس?يا، فاملرٔ�ة جيب ٔ�ن مت¾ٔسس لها املساواة وماكحفة ا�متي
  .ومتكKهنا من فرص الشغل ولعب دورها اكمال يف �قZصاد الوطين

ٔ�ما التمنية �ج´عية، فٕاهنا جيب ٔ�ن توفر مشاريع gلمجمتع املدين متكcه 
من احلصول Pىل ا�مع واتباPه �ملراقÏة الرضورية من W�ٔل مراقÏة النتاجئ 

ليت اكن g�وÛ دور يف اليت مcح Pىل ٔ�ساسها ا�مع واف�Zاص لك املشاريع ا
  .دمعها ومتويلها
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ٔ�ما قطاع الطفوÛ فKجب ٔ�ن �ركز Pىل س?ياسة معومKة مcدجمة محلاية 
الطفوÛ، ومتكKهنا من العHش الكرمي يف ظل ٔ�رسة سلمية من لك 
�خZالالت واملشالك، وجتنهبا لك ٔ�نواع العنف اæي ميكن ٔ�ن يتعرض � 

  .الطفل سواء دا^ل اVٔرسة ٔ�و ^ارòا
ٔ�ما اVٔش7اص يف وضعية ٕاPاقة، فربúمج معل الوزرة تضمن وضع 
س?ياسة معومKة مcدجمة و�رúمج ٕارساء الولوجKات وتقدمي اخلدمات 
وإالPاúت التقcية اæي الزال مZ¾ٔخرا، وٕاجراء حبوث من W�ٔل متكني 
اVٔش7اص ذوي �حZياWات اخلاصة من ممارسة معلهم يف ظروف طبيعية 

  .دراهتم وٕابداPاهتم يف لك اGاالتمتكهنم من ٕا�راز ق
ف� يتعلق �Vٔرسة، فٕانه ٔ�صبح من الرضوري ت�Ïع وتقKمي مدونة اVٔرسة، 

  .و�رúمج الوساطة اVٔرسية
ٔ�ما �ل�س?بة لٔ�ش7اص املس?نني جيب البحث �لك الوسائل عن رPا�هتم 
يف ٕاطار مراكز تتوفر Pىل احلد اVٔدىن لرشوط العHش الكرمي، وتتوفر Pىل 

قم طبية وخمتصني يف الرتويض والطيب النفيس، حىت ال يبقى هؤالء ٔ�ط
املس?نون اæ�ن ٔ�حKاú يت7ىل عهنم ٔ�بناؤمه ؤ�قر�ؤمه عرضة gلضياع 
وإالهامل، Pلام ٔ�ننا مكجمتع ٕاساليم مغريب بعيدون لك البعد عن بناء هذه 

  .ا�ور، ٕاذ ال يليق بنا مكجمتع ٔ�ن نرتك �ٓ�ءú وó�ٔاتنا يف دور العجزة
  الس?يد الرئHس،

حبمك إالôراهات اليت تعHشها القطاPات �ج´عية املدرWة يف ٕاطار جلنة 
التعلمي والشؤون الثقافKة و�ج´عية، ورمغ املالحظات املوضوعية اليت 
ٔ�بديناها Pىل مشاريع هذه املزيانيات الفرعية، فٕان الغرية الوطنية يه اليت 

احلكومة س?تعطي دفعة Wديدة لهذه دفعتنا ٕاىل ٕابداهئا، واثقني ٔ�ن 
القطاPات، وس�سعى ٕاىل معاجلة اكفة �خZالالت اليت تعيق تطور 
اخلدمات �ج´عية وبت الروح فهيا يف ٕاطار مقاربة Wديدة تعمتد جتميع 
جمهودات ا�وÛ يف هذه القطاPات يف ٕاطار قطب اج´عي �كون حتت 

وفق Wدول ٔ�عامل ٕارشاف الس?يد رئHس احلكومة ل�سهيل تد^الته 
لهذا، فٕان املسؤولية والواجب يفرض Pلينا . مس?تعÑل حيدد اVٔولو�ت

  .التصويت �ٕالجياب Pىل مرشوع هذه املزيانيات
  .والسالم

مدا^� فريق اVٔصاÛ واملعامدا^� فريق اVٔصاÛ واملعامدا^� فريق اVٔصاÛ واملعامدا^� فريق اVٔصاÛ واملعارصرصرصرصة �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة ة �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة ة �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة ة �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة  �
والشؤون والشؤون والشؤون والشؤون مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي 

 2015201520152015الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية الثقافKة و�ج´عية �رمس الس?نة املالية 
  الس?يد الرئHس، 

(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق املعارضة ملناقشة مشاريع املزيانيات 
الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاصات جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة 

لعروض و�ج´عية، وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر gلسادة الوزراء Pىل ا
اليت قدموها وgلسادة املس�شار�ن Pىل جو النقاش الهام واملمتزي اæي طبع 

  .ٔ�عامل اgلجنة
  الس?يد الرئHس،

لقد Pربú يف فرق املعارضة يف العديد من املناس?بات، وحنن نناقش 
القوانني املالية gلس?نوات املاضية من معر هذه احلكومة ٔ�و حنن نقوم مبراقÏة 

مساءÛ رئHس احلكومة ٔ�و عن طريق طرحcا  احلكومة سواء عن طريق
gلعديد من اVٔس?ئ� الشفوية والكZابية عن قcاعتنا ب¾ٔن هذه احلكومة ال تضع 
قضية الرتبية والتكو�ن يف سمل رتHب ٔ�ولو�هتا ش¾ٔهنا ش¾ٔن لك ما يتعلق 

  .�ملس¾Ûٔ �ج´عية اكلص�ة والتعلمي والشغل
املؤرشات اVٔساس?ية  (شلك التعلمي العايل والبحث العلمي ٕا�دى

املعمتدة لقKاس درWة تقدم اGمتعات ومدى فعالية وجناح الس?ياسات 
العمومKة املتبعة، وتعترب اجلامعات مبثابة ٔ�قطاب اقZصادية واج´عية �سامه 
يف بناء نظم اقZصادية تنافس?ية ٕالنتاج الرثوة ومصدرا ٕالنتاج النخب 

الزمة ملسا�رة �اWة السوق والكفاءات، وٕامداد املقاوالت �لتوòات ال
 وإالدارة والفكر ٕاىل Wانب دورها اVٔسايس يف التعلمي و�رش املعرفة و�رش

قمي ا�ميقراطية وثقافة حقوق إال�سان والريق �æوق العام gلمجمتعات، 
  .�ٕالضافة ٕاىل ضامن ٕاشعاع الب� يف حميطه إالقلميي وا�ويل

الية اليت رصد لها ٕاال ٔ�هنا ال فاجلامعة املغربية رمغ لك �ع´دات امل
تواôب إالصال�ات الس?ياس?ية و�قZصادية اليت د^ل املغرب غامرها، ٕاذ 
ٔ�ظهر الواقع ٔ�ن التعلمي صار Pائقا ٔ�مام التمنية ولHس رافعة لها، جفامعتنا 

�ملائة من الطلبة تغادر الفصول  60الزالت خترج املعطلني، ف�س?بة 
Wىل إالP ة �س?تقطاب ال تتعدى وجود ا�راس?ية دون احلصولWازة، ودر

يف اجلزا-ر  32طالب يف تو�س و 34طالب للك ٔ�لف �سمة مقابل  15
  .يف اVٔردن 40و

وا�سÑاما مع طموح بالدú يف ولوج úدي ا�ول الصاPدة اæي اعتربه 
غشت حتد� ôبريا، فٕان وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  20خطاب 

هنض بت¾ٔهيل املغرب ومصاحÏته g�خول ٕاىل  وكو�ن اVٔطر مفروض ٔ�ن
úدي ا�ول الصاPدة، Pىل اعتبار دور اجلامعات يف ٕانتاج النخب والفكر 
واملعرفة وتوجKه الس?ياسات �قZصادية و�ج´عية خللق الرثوة واملسامهة 
يف التمنية اليت يعترب الرٔ�سامل الüرشي، ^اصة الش?باب مبثابة الركزية 

  . مادي لبالدúوالرٔ�سامل الال
  س?يدي الرئHس،

وحنن نت�دث عن س?بل ا�هنوض �جلامعة املغربية، البد ؤ�ن نتوقف 
عند واقع ��رتاب و�قZتال اæي يعرفه احلرم اجلامعي، واæي يعكس 
ٕا�دى اVٔوWه امل¾ٔساوية gلÑامعة املغربية، اليت فشلت للك املقار�ت املعمتدة 

قار�ت اVٔمcية اليت لٔ�سف مت يف اس�$صال ظاهرة العنف و^اصة امل
ٕاذاكؤها من طرفمك Pرب ما (سمى �ملذôرة املشؤومة اليت تعطي لò�ٔزة 

يف هذا الباب، نؤكد ب¾ٔن اجلامعة اليوم مل تعد . اVٔمcية اق�Zام احلرم اجلامعي
 .�س�س?يغ م4ل هذه املقار�ت املسه� واليت تؤجج اVٔحقاد والعداء
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ت دميقراطية مقينة P�ٕادة �عتبار gلتنوع ما ٔ�حوجcا اليوم ٕاىل مقار�
الس?يايس والثقايف دا^ل اجلسم اجلامعي، ما ٔ�حوجcا اليوم ٕاىل طرح 
اVٔس?ئ� احلقKقKة حول اجلذور واخللفKات املؤطرة واحلاضنة لثقافة إالقصاء 

  .والعدوانية ورفض التعا(ش واحلوار
اء، كام ٔ�ن ٕاننا يف ٔ�مس احلاWة اليوم ٕاىل وضع اVٔصبع Pىل ممكن ا�

ذايت جامعي من طرف ٔ�مه التعبريات  داجلامعة اليوم يف �اWة ٕاىل نق
الس?ياس?ية والطالبية، ^اصة تâ اليت لها امZدادات حزبية، هاته يه اجلرٔ�ة 

ٔ�ي -والشÑاPة املفقودتني، ونعتقد Wازمني يف فرق املعارضة ٔ�ن حضورهام 
بتصحيح الوضع اجلامعي والنقد اæايت كفKال �ملسامهة  - اجلرٔ�ة والشÑاPة

  .والطاليب
وف� يتعلق بقطاع الرتبية الوطنية، نعترب يف فرق املعارضة ٔ�ن قضية 
الرتبية والتكو�ن يه ٔ�م القضا� اGمتعية اليت تقZيض مcا الت�يل �ملسؤولية 
الاكم� واجلرٔ�ة املطلوبة ٔ�مام جحم �خZالالت ودرWات الت¾ٔخر يف وضع 

والتعلميي Pىل السكة الصحي�ة ٔ�مام جعز لك  قطار إالصالح الرتبوي
إالصال�ات املتتالية مcذ الس?تcHات من هذا القرن عن ٕاخراج املنظومة 
الرتبوية من دوامة الرتدي والرتاجع، وٕازاÛ املعيقات اليت تقف ٔ�مام تطورها 
وتقدóا فقد فشلت لك إالصال�ات uشهادة P�ٔىل سلطة يف البالد من 

، مرورا 2014ٔ�كتو�ر  10وخطاب  2013غشت  20^الل خطاب 
�Gلس اPVٔىل gلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي اæي ٔ�قر بدوره بفشل 
مcظومZنا الرتبوية ووصوال ٕاىل مذôرة اGلس الوطين حلقوق إال�سان، 
úهيك عن التقار�ر ا�ولية gلمنظامت املهمتة واكفة املتد^لني يف الش¾ٔن 

رٔ�ي املعنيني املبارش�ن �لعملية الرتبوية يف �د الرتبوي معوما، دون ٔ�ن نغفل 
  .ذاهتا ٔ�ي املمتدرسني واVٔطر التعلميية والرتبوية

  س?يدي الرئHس، 
ر املدريس وتدين جودة دٕان فشل مcظومZنا الرتبوية يتجسد يف �ٓفة اله

التعلمي والفشل اæريع Pىل مس?توى الت�ش?ئة �ج´عية والرتبية Pىل القمي 
مة التكو�ن مع مZطلبات سوق الشغل وواقع البالد والعجز يف مالء

�قZصادي و�ج´عي، والتفاوت الصارخ يف احلقوق اVٔساس?ية املتعلقة 
�لولوج ٕاىل التعلمي، ^اصة �لعامل القروي واملناطق اجلبلية ويف امجلاPات 
اليت تعرف مcاطق اعتيادية gلرت�ال واملناطق احلرضية الهامش?ية، 

وارد الüرشية، ٕاىل �ري ذ� من �خZالالت اليت يصعب واخلصاص يف امل
  .حرصها يف هذه املدا^�

فعىل من تقع املسؤولية يف الوضع اæي �ٓلت ٕاليه مcظومZنا الرتبوية؟ 
هل يه مسؤولية اVٔطر التعلميية اæ�ن تنقصهم التكوينات والكفاءة 

ر، ٔ�م يه الالزمة، ٔ�و Vٔهنم يفZقدون ٕاىل القدرة Pىل التÑديد و�بتاك
مسؤولية اVٔرسة اليت ال تواôب صريورة العملية الرتبوية ٔ�م يه مسؤولية 
اGمتع املدين اæي مل (س?تطع مسا�رة نفس إالصال�ات، ٔ�م ٔ�ن املسؤولية 
تقع Pىل Pاتق ا�وÛ اليت ٔ�خفقت يف الوصول ٕاىل التوWه الصحيح والرؤ� 

  قÏل ٔ�بناء املغاربة؟الواحضة لقضية وطنية رهن مس?تقÏلنا التمنوي ومس?ت 
ؤ�مام الفشل اæريع يف إالصالح اæي ال ميكن ربطه �ٕالماكنيات املادية 
Vٔن قطاع الرتبية والتكو�ن ببالدú ظل دامئا من القطاPات اVٔكرث ٕانفاقا نظرا 

 Ûمن الناجت ا�ا^يل اخلام، ٕاال ٔ�نه ورمغ  %6,5ملا ميتصه من مزيانية ا�و
 P130ىل ٔ�رض الواقع، فاملغرب الزال حيتل املرتبة ذ� تظل النتاجئ اكرثية 

دوÛ يف مؤرش التمنية الüرشية الصادر عن اVٔمم املت�دة لس?نة  187من بني 
  .، مZ¾ٔخرا عن تو�س واVٔردن2013

ومبا ٔ�ننا ن�Zظر مدى جناPة ٕاحلاق قطاع التكو�ن املهين �لتعلمي ومدى 
تعلمي والتكو�ن املهين قدرته Pىل التدشني لعالقة وطيدة وWديدة بني ال 

وال�شغيل وبني الس?ياسة العمومKة يف جمال �قZصاد الوطين وا�ويل، مبا 
يفرض Pىل مcظومة التكو�ن املهين اس?تحضار هذه اVٔبعاد يف املناجه 

  .والربامج الرتبوية والتكوي�Kة
ومن هذا املنطلق، نود يف فرق املعارضة ٔ�ن ßمثن هذا التوWه الرايم ٕاىل 

ن قمية شهادة التكو�ن املهين وفZح �ٓفاق التعلمي مبمرات ؤ�سالك الرفع م
التعلمي العايل حلاميل هذه الشواهد وٕاجياد احللول Pىل ٔ�رض الواقع حلاميل 

  .إالWازة املهنية، والباكلور� املهنية
  س?يدي الرئHس،

ويف اجلانب املتعلق بقطاع الص�ة، �سÑل كفرق املعارضة اس?مترار 
ردي اVٔوضاع الصحية يف هذا القطاع اæي الزتمت فKه احلكومة ٕ�رWاع 
الثقة gلمواطن وحتسcHه وجتويد ^دماته، �ري ٔ�ن الواقع امليداين �كشف 
تضاعف �خZالالت وتعميق الفوارق اGالية يف احلق يف الولوج ٕاىل 

ة وفZح �ب �س�.ر يف الص�ة ٕاكPالن gلت7يل التدرجيي عن هذا الص�
اجلزء اVٔكرب من ساكنة ب� يعHش يف ٔ�وضاع القطاع العمويم اæي يلÑا ٕاليه 

يف  %18من الساكن يعHشون حتت عتبة الفقر و %9فقرية، حبيث ٔ�ن 
وضعية هشة حسب املندوبية السامKة gلتخطيط، كام ٔ�ن املغرب ظل 

حسب مؤرش التمنية الüرشية الصادر عن اVٔمم  �130رWة مصنفا يف ا
  .املت�دة، واæي يعمتد الص�ة ٕاك�دى احملددات �ج´عية

ويعد النقص املهول يف املوارد الüرشية واVٔطر الطبية ٕا�دى معيقات 
مليون  30ٔ�لف موظف معويم لساكنة تتÑاوز  47هذا القطاع، مبعدل 

يف  300يف تو�س، و 70ة مقابل ٔ�لف �سم 100طبHب للك  �46سمة، 
ٔ�لف �سمة، فاملغرب يعاين نقصا ال يقل عن  10ممرضني للك  10فر�سا، و

مؤسسة  P23ىل  ممرض، واملغرب ال يتوفر ٕاال 9000طبHب و 6000
  .لتكو�ن املمرضني

ٕان وفKات اóVٔات واVٔطفال �دييث الوالدة يعترب من املؤرشات 
ل الصحي، واحلال ٔ�ن الواقع يقر بتدين املعمتدة يف رتHب بالدú يف اGا

^دمات املس�شفKات واملراكز الصحية واملس?توصفات وغياب اVٔدوية، 
وتوقف سري العديد من �رامج الرPاية الصحية املنتظمة اكلوقاية وت�Ïع حصة 
اVٔم والطفل، فصعوبة احلصول Pىل الرPاية يعد من مضن اVٔس?باب 
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صفوف اóVٔات واVٔطفال، ويتجسد الرئHس?ية الرتفاع معدل الوفKات يف 
ذ� ^اصة �Gال القروي وبني املناطق واملس?تو�ت �ج´عية 
و�قZصادية، حبيث ٔ�ن �س?بة وفKات اóVٔات يف املناطق القروية يه 

وفاة للك  73مقابل  148: ضعف تâ ال�س?بة املس�Ñ يف املناطق احلرضية
ل �دييث الوالدة اليت والدة حKة، ٕاىل Wانب وفKات اVٔطفا 100.000

من وفKات  %71للك ٔ�لف والدة حKة ٔ�ي ما يقرب من  21تقارب 
  .اVٔطفال

وPالقة �ملوضوع، نود مساءÛ احلكومة حول متلكها ٕالحصائيات حمينة 
يف هذا اGال، وعن التدابري اليت اختذهتا يف جمال الس?ياسة إالجنابية بعد 

يف ممت  óVٔ50%ات ٕاىل رفع حتدي الوصول ٕاىل ختفKض �س?بة وفKات ا
2015.  

فرمغ رفع شعار جمانية الوالدة والعمليات القKرصية ٕاال ٔ�ن تدا^ل عوامل 
ٔ�خرى اكلبعد اجلغرايف ومصاريف التنقل �ى اVٔرس الفقرية وضعف املوارد 
الüرشية وغياهبا �لقرى واجلبال وسوء ^دمات التوليد �ملرفق العمويم 

�زيد من ارتفاع �س?بة وفKات اóVٔات،  وتفيش مظاهر الفساد، اكلرشوة،
ٕاىل Wانب غياب احملددات �ج´عية اVٔخرى، اكحلق يف املاء الصاحل 
gلرشب والسكن الالئق والربط �لرصف الصحي، وغياب املعلومة 
الصحية، وضعف دور إالPالم، وغياب �لتقائية مع القطاPات احلكومKة 

وي¾ٔيت يف مقدمهتا قطاع التجهزي  اVٔخرى اليت تتحمل جزءا من املسؤولية،
  .والتعلمي وال�شغيل والسلطات احمللية

ٔ�ما ف� يتعلق بوضعية املس�شفKات العمومKة Pىل اعتبار ٔ�هنا املر�ٓة 
اVٔوىل حلاÛ الص�ة ببالدú، فرمغ اGهودات اليت بذلت لتحسHهنا ٕاال ٔ�هنا يف 

ها Vٔدىن مواصفات معظمها ال رىق ٕاىل انتظارات املواطنني الفZقاد معظم 
ورشوط الص�ة والسالمة املهنية وسالمة املرىض، سواء من الناحKة 
اgلوHWس�KكKة والüرشية واملالية واVٔمcية، مما جيعل بالدú حتتل مراتب دونية 

  .مقارنة مع ا�ول اVٔخرى اليت تتقامس معها نفس املؤرشات
نة وقد الزتمت احلكومة ٕ�خراج املرسوم القايض بتخفKض ٔ�مث 

حىت متكن احلكومة من تعممي التجهزيات  %50املس?تلزمات الطبية ٕاىل 
واملس?تلزمات الطبية Pىل املؤسسات الصحية يف مجيع òات اململكة، 
^اصة �لعامل القروي اæي يعرف خصاصا óوال لهذه اòVٔزة، ٕاذ تعترب 

ر�ة العديد من دور الوالدة واملراكز الصحية واملس?توصفات جمرد بنا�ت فا
يف ظل غياب التجهزيات واملس?تلزمات الطبية واجلراحKة الرضورية 

  .ٕالسعاف املرىض وٕانقاذ ٔ�رواح uرشية �لرسPة وا�قة واجلودة املطلوبة
وخبصوص حتسني طرق تدبري اVٔدوية �ملس�شفKات العمومKة وجعل 
اVٔدوية اVٔساس?ية يف مZناول الف$ات ذات ا�^ل احملدود، ورمغ إالجراءات 

ريئة اليت اختذها الس?يد وز�ر الص�ة خلفض ٔ�مثنة بعض اVٔدوية ٕاال ٔ�هنا اجل
 )%189ٕاىل  30(تبقى P�ٔىل مثنا مقارنة مع دول ٔ�خرى ب�سب تتÑاوز 

مقارنة مع فر�سا، وقد تصل ٔ�حKاú ٕاىل  %70ٕاىل  20مقارنة مع تو�س و

300%.  
اليت ، ونظرا gلتغريات "الرامKد"وف� يتعلق بورش التغطية الصحية 

يعHشها الهرم ا�ميغرايف لبالú وارتفاع مؤرشات الش?يخو^ة و�روز ٔ�وبئة 
عند ) W)RAMEDديدة، مزمcة تتطلب اكليف مرتفعة، ال يغطهيا نظام 

احلاWة ٕاىل تعميق الفحوصات والت�اليل، مما يطرح حتد�ت Wديدة Pىل 
Gال هو الس?ياسة �ج´عية والصحية الراهنة، و^ري م4ال نقدمه يف هذا ا

اجلديد ٔ�و الكوارث الطبيعية ومدى " ٕايبوال''الت�دي اæي يطر�ه و�ء 
úهتا يف ظل واقع حصي مزري لبالدòملوا úاهزية بالدW.  

 Ûٔ¾نا الصحية، نود توضيح مسZظومcالقة �هزتاز ثقة املواطنني يف مPو
ء Pىل درWة Pالية من اVٔمهية وختص موضوع جمانية الولوج gلعالج وا�وا

اæ�ن �البا ما يصطدمون ) RAMED(وال�شخيص حلاميل بطاقة 
بتوجهيهم ٕاىل القطاع اخلاص gلقKام ب�شخيص وPالج ٔ�مراضهم ورشاء 
اVٔدوية، ٕاذ يبقى احلديث جمرد شعار ٔ�فر�ه الواقع املعHيش يف حمتواه، وهذا 

، ^اصة يف )RAMED(ما يؤكد فشل وتعرث نظام املساPدة الطبية 
لفقرية والهشة، سواء يف ٔ�جرٔ�ته وتنفKذه وتعمميه ماد� ٔ�وساط الف$ات ا

وجغرافKا يف ظل التعقKدات إالدارية واملسطرية بني املؤسسات الصحية 
  .العمومKة

 وخبصوص املس�شفKات اخلاصة �Vٔمراض النفس?ية والعقلية، ف¾ٔقل ما
ميكن ٔ�ن توصف به ٔ�هنا اكرثية، وال �س?تجيب مرافقها لرشوط املراقÏة 

ة املالمئة gلمرض والعاملني Pىل �د سواء، ٕاذ متثل املؤسسات اليت والسالم
من مجموع املؤسسات  0,25توفر �س�شارة الطبية والنفس?ية والعقلية 

ٔ�لف �سمة،  100طبHب للك  0,85الصحية اVٔساس?ية ببالدú، ٔ�ي مبعدل 
  .اVٔمر اæي ي�cاىف واملؤرشات ا�ولية املعمول هبا

ت، وPلام ٔ�ن املغرب يظل الب� العريب اVٔكرث يف ظل لك هذه املعطيا
ختلفا يف جمال الص�ة، ٕاال ٔ�ن احلكومة مل ت¾ٔيت ب¾ٔي ٕاجراء يرتمج مدى ٕادراMها 
خلطورة اVٔوضاع �ج´عية، فاملس�شفKات العمومKة رزح حتت ضغط 
ا�يون، واVٔدوية مل تعف من الرضيبة Pىل القمية املضافة، واملزيانية هزي� 

ٕاىل انتظارات القطاع وال املواطنني، و�ع´دات املتواضعة  وال رىق
املرصودة لصندوق ال´سك �ج´عي، وغياب خمطط gلرفع من Pدد 
اVٔطباء يف خمتلف املناطق ^اصة ^ارج الر�ط وا�ار البيضاء، فاملغرب 

مواطن، يف �ني يصل العدد  10.000ٔ�طباء للك  6يتوفر Pىل ٔ�قل من 
  .مبرص Vٔ�28ردن و 26-ر و�جلزا 12ٕاىل 

ٕاننا �سÑل كفرق املعارضة ارتفاع إالجراءات احلكومKة عن الواقع 
املعHش gلمواطنني يف اGال �ج´عي وغياب بعد اسرتاتيجي ومشويل 
gلمس¾Ûٔ �ج´عية، وانعدام جمهود الت�س?يق بني القطاPات، مقابل ßزول 

 ٔVة اKرية ٕاىل مالمسة الواقع املزري إالجراءات اليت ٔ�تت هبا اخلطب امللك^
  .gلمواطنني ومعاúهتم، ^اصة يف مKدان التعلمي والص�ة والشغل

  س?يدي الرئHس،
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ٔ�ما ف� يتعلق �ل�شغيل، واæي رفعت فKه احلكومة حتد� بتحقKق 
�ري ٔ�ن إالحصائيات  %8 وحرص معدل البطاÛ يف �دود %5,5 معدل منو

 ن �س?بة البطاÛ قفزت ٕاىل حوايلالصادرة عن اجلهات الرمسية تقدر ب¾ٔ 
وتعترب هذه  %22، و^اصة يف ٔ�وساط الش?باب، ٕاذ بلغت ب�س?بة 10%

ال�س?بة Wد مقلقة مما يدل Pىل غياب الت�س?يق بني الربامج احلكومKة يف 
جمال ال�شغيل و�يق املتد^لني ôواكالت إالنعاش، ال�شغيل والقطاPات 

هذه احلكومة �الس�.ر يف ذات الص�، مما يؤكد �مللموس ضعف اه´م 
منية العنرص الüرشي ووضعه مضن توòاهتا ؤ�ولو�هتا، ٕاىل Wانب افZقارها 

ٕاىل رؤية اقZصادية واج´عية مcدجمة، روم حامية اVٔفراد واVٔش7اص من 
  .خماطر تقلبات السن والسوق واVٔمراض وا�متيزي و�س?تغالل

وضعها لتحجب حقKقة  ورمغ لك املساحKق اليت حتاول هذه احلكومة
اVٔوضاع �ج´عية املزرية يف العديد من اجلوانب اgلصيقة �هلم اليويم 
gلمواطن، اكلشغل والسكن والص�ة والتعلمي والنقل، كشف جعز هذه 
احلكومة Pىل الوفاء �لزتاماهتا اليت سطرهتا مضن الترصحي احلكويم و�عت 

  .هبا اVٔوهام gلمواطنني
مcصب  22.510لرفع من مcاصب الشغل، وٕا�داث الزتمت احلكومة �

شغل، لكن هذا الرمق يظل جمرد ادPاء ونوPا من الت�ايل Pىل اVٔرقام وPىل 
املواطنني وPىل املؤسسة ال�رشيعية، كذ� Vٔن هذه احلكومة تفZقد ٕاىل 
اجلرٔ�ة يف إالPالن عن اVٔرقام ا�هنائية بعد القKام خبصم املناصب اليت س?ت�ال 

  .PدPىل التقا
Pىل هذا اVٔساس، �سائل احلكومة عن الربامج املرتبطة ٕ�نعاش 
ال�شغيل هل يه جمرد وعود؟ نفس اVٔمر �ل�س?بة لٕالجراءات اليت س�هتا 
احلكومة لتحفزي املقاوالت Pىل ٕا�داث مcاصب الشغل، فقد ٔ��نت عن 
هشاش?هتا، حبيث مل �سامه uشلك ôبري يف �ل ٕاشاكلية البطاÛ، كام جعزت 

  . بري ملف ال�شغيل ^اصة �ل�س?بة لٔ�طر العليا املعط�عن تد
ويف هذا إالطار، �سÑل �اكمل اVٔسف التعاطي اخلطري لهذه احلكومة 
مع احلراكت �حÑZاجKة املطالبة �لشغل، وٕافراطها يف اس?تعامل العنف 
و�عتقاالت وتوزيع ٔ�حاكم قاس?ية نطقت هبا حممكة �س?ت�cاف �لر�ط 

 ٔVية  طر العليا املعط�،مؤخرا يف حق اcمVٔواليت تعود بنا ٕاىل املقاربة ا
والتعنيف و�عتقاالت و�قZطاPات يف ٔ�جور املوظفني املرضبني بعد 

، اVٔمر اæي يطرح مدى دس?تورية هذه 2014ٔ�كتو�ر  29ٕارضاب 
�قZطاPات يف ظل غياب قانون تنظميي لٕالرضاب، ٕاهنا ممارسات اليت حتن 

واطن املغريب ٔ�نه وىل، ولن تؤدي ٕاال ٕاىل زايد من ٕاىل عهد اعتقد امل
�حZقان �ج´عي ووضع بالدú يف مرىم الهيئات واملنظامت ا�ولية 
ا�تصة يف تصنيف ورتHب ا�ول يف لك اGاالت، وقد úلت بالدú حصة 

  .اVٔسد من هذه التقار�ر
يف ظل لك هذه املعطيات، وPلام ٔ�ن املغرب يظل الب� العريب اVٔكرث 
ختلفا يف جماالت الص�ة والتعلمي، úهيك عن Pدم توفره Pىل ٕاسرتاتيجية 

 úىل ٔ�نظارP قار مرشوع القانون املايل املعروضZلتدبري ا�اطر، ويف ظل اف
الية املتعاقÏة ٕاىل ٔ�ية تدابري روم تقليص الفوارق اليت ما فZئت قوانني امل

كرسها، بل وتعمقها ٕان Pىل املس?توى �ج´عي ٔ�و القطاعي ٔ�و اGايل، 
تعديالت نوعية يف حماوÛ مcا البتاكر بدائل مل فٕاننا يف فرق املعارضة تقدمcا ب 

  .تقو احلكومة Pىل �جهتاد يف صنعها
 اقرتا�اتنا اليت تقدمcا هبا يف ٕاطار تعديالت مشرتكة ملكوúت ٔ�حزاب

  :املعارضة اVٔربع تضمنت �لوال وبدائل، ميكن ٕاجاملها يف ما ييل
بلورة ٕاجراءات وتدابري gل�د من تداعيات الكوارث الطبيعية اليت 
شهدهتا اململكة يف اVٓونة اVٔ^رية وملواòة ٔ�ية خماطر حممت� يف املس?تقÏل يف 

ة العنرص املغيب يف الس?ياس(ٕاطار ٕاسرتاتيجية Wديدة لتدبري ا�اطر 
، ٕاجراءات روم ت¾ٔهيل اVٔقالمي اليت �سÑل معدالت مZدنية يف )احلكومKة

مؤرشات التمنية الüرشية، وخصاصا يف جماالت الكهر�ء، املاء، الب�Kة 
التحتية الطرقKة، الولوج ٕاىل اخلدمات �س�شفائية، الولوج ٕاىل اخلدمات 

د من الفوارق التعلميية، وذ� يف ٔ�فق تقر�هبا من املعدالت الوطنية واحل
 .اGالية اليت كرسها قوانني املالية س?نة بعد ٔ�خرى

جتميع Pدد من احلسا�ت اخلصوصية املتقاربة من حKث اVٔهداف 
املقرتح " صندوق الت¾ٔهيل وتدبري ا�اطر"و^لق جسور بني بعضها وبني 

ٕا�داثه يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية تدبري ا�اطر املوم¾ٔ ٕا�هيا، ال س?� يف ظل Pدم 
، "صندوق ماكحفة �7ٓر الكوارث الطبيعية"وفر �ع´دات الالزمة بـ ت

واس?ت�اÛ القKام بتحويالت من صناديق ٔ�خرى لفائدة هذا اVٔ^ري، úهيك 
   ؛عن غياب البعد �س�رشايف يف óام ومرايم هذا الصندوق

تدابري هتدف ٕاىل احلد من الفوارق �ج´عية اليت يعمقها مرشوع 
يل املعروض Pىل ٔ�نظارú، من ^الل تدابري روم حامية القدرة القانون املا

الرشائية gلمواطنني وختفKف العبء الرضييب Pىل الطبقة الوسطى اليت 
ú�التمنوية لب Ûمان يف املعادVٔ؛نعتربها صامم ا 

ٕاجراءات روم التخفKف من الفوارق القطاعية Pرب الرفع من اع´دات 
الص�ة والتعلمي : قطاPات اليت تعاين خصاصا óوال�س�.ر املوòة ٕاىل ال

 ؛والتجهزي
�سقKف املديونية يف �دود ما هو م¾ٔذون به مضن مرشوع القانون 

  ؛املايل، و ما هو مZعارف Pليه مكعايري دولية الس?تدامة ا��ن
الرفع من تنافس?ية املقاوالت احمللية من ^الل ٕاعفاءات جÏائية ومجرôية 

 ؛لفائدة �س�.ر
  ...رش?يد النفقات والريق مبس?توى احلاكمة املالية

مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع  �
املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة 

 2015201520152015و�ج´عية �رمس الس?نة املالية و�ج´عية �رمس الس?نة املالية و�ج´عية �رمس الس?نة املالية و�ج´عية �رمس الس?نة املالية 
  الس?يد الرئHس،
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  السادة الوزراء،
  السادة النواب،الس?يدات و 

(رشفين ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية ملناقشة 
مرشوع املزيانيات الفرعية التابعة gلجنة التعلمي والشؤون الثقافKة 
و�ج´عية، ؤ�ن P�ٔرب عن وòة نظر الفريق يف هذه املزيانيات يف نفس 

ة هذه املزيانيات، حKث �جتاه اæي Pربú عنه دا^ل اgلجنة ^الل مcاقش
  .ٔ�دلينا �لعديد من املالحظات و�قرتا�ات

        قطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينقطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينقطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينقطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس?يد الرئHس،

ال ميكن Vٔي اكن ٔ�ن جيادل يف ٕافالس التعلمي يف بالدú، فاحلقائق يف 
هذا اGال صادمة، وهناك ٕاجامع وطين Pىل رضورة اس?تعÑالية ٕاPادة النظر 

التعلميية لب�ú، وهو ما يطرح رضورة فZح حوار وطين �سامه  يف الس?ياسة
فKه لك القوى احلية ولك املعنيني ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه، وجعل املنظومة 

  .التعلميية قاطرة gلتمنية ودPامة لٕالصالح وقمي املواطنة
وبدل ٔ�ن تتÑه احلكومة ٕاىل �شخيص حقKقي gلوضع يف السا�ة 

ٕالجياد احللول وٕارشاك لك الفاPلني واملتد^لني يف التعلميية، وبذل اجلهود 
امليدان، اخZارت حتويل اه´م الرٔ�ي العام عن املشالك احلقKقKة اليت يعرفها 
القطاع وتوجهيه ٕاىل مcاقشة بعض القضا� اليت نعتربها 7نوية، لكهنا ال جتسد 

يف تقدمي معق اVٔزمة اليت يعرفها التعلمي، وهذه املهنجية ال ميكن ٔ�ن �سامه 
احللول اجلذرية بقدر ما �سامه فقط يف حتويل ٔ�نظار الرٔ�ي العام الوطين عن 
القضا� العميقة بغية الهروب ٕاىل اVٔمام لت¾ٔجKل مواòة املشالك احلقKقKة 
لقطاع التعلمي، و�لتايل ت¾ٔجKل انطالقة حقKقKة الس�.ر طاقات الش?باب 

KقKها يف ٕاقالع وانطالقة حقMة تضع املغرب يف الطريق حنو املغريب وٕارشا
  .التمنية وا�ميقراطية والتقدم واحلداثة

 2012وي¾ٔيت اخلطاب املليك مبناس?بة ثورة املâ والشعب سواء س?نة 
ليضع ٕاشاكلية التعلمي يف موقع اVٔولوية الوطنية، ويلح  2013ٔ�و يف س?نة 

Pىل رضورة ٕاصالح املنظومة التعلميية، وجعل املدرسة العمومKة ذات 
W ةKادة النظر يف وظيفة املدرسة العمومPاذبية مما يعين رضورة ٕاWدوى و

ومالءمهتا مع التطور اæي تعرفه املدارس والتوòات الرتبوية احلديثة 
لتكو�ن جKل Wديد ميتح من قمي احلداثة وا�ميقراطية والتقدم، �ري ٔ�ن 

ى، إالجراءات املت7ذة من طرف احلكومة بعيدة لك البعد عن هذا املنح
  .وبعيدة عن معاجلة �خZالالت ومواòة املعضالت البيداغوجKة والتدبريية

ومن بني ٔ�مه املالحظات اليت ٔ�دلينا هبا كفريق فKدرايل حول القانون 
يف الشق املتعلق مبزيانية وزارة الرتبية الوطنية حش املناصب  2015املايل لــ 

�ملقارنة مع اخلصاص مcصب، وهو Pدد ضئيل  7000املالية اليت ال تتعدى 
حسب ٕاحصائيات رمسية، وهو ما س?يعمق  30.000احلقKقي اæي يتعدى 

ٔ�زمة اخلصاص دا^ل القطاع و�رخس مجموPة من الظواهر السلبية اكVٔقسام 
املشرتكة يف ٔ��لب اGموPات املدرس?ية �لوسط القروي، و�كرس ظاهرة 

الوسط احلرضي، مما  �كتظاظ يف الثانوي إالPدادي والثانوي الت¾ٔهييل يف
يعرقل ٔ�ي ٕاصالح وجيعل املدرسة العمومKة رهينة الظواهر السلبية، 

úقي، (سامه يف تقدم بالدKال تعلمي حقKويعطل تطلعات الشعب املغريب ح. 
  الس?يد الرئHس،

ٕان راجع مزيانية التعلمي يعكس ٔ�زمة تصور �ى احلكومة ومؤرش 
البعد �ج´عي اخلالص، كام ٔ�نه  حقKقي Pىل Pدم �ه´م هبذا القطاع ذو

ي�cاقض مع اخلطاب احلكويم اæي وPدت به ٔ�ثناء الترصحي احلكويم مcذ 
  .س?ن�ني

وميكن �خZصار شديد حتديد بعض املؤرشات اليت توحض Pدم جناPة 
  :مزيانية وزارة الرتبية الوطنية

Pدم كفاية املناصب احلالية املس?ت7دمة هذه الس?نة ٔ�مام  - 1
ل يف املوارد الüرشية، ٕاضافة ٕاىل P�ٔداد املتقاPد�ن واملتوفني اخلصاص املهو 

اليت زداد P�ٔدادها لك س?نة، مما يعمق �س?بة اخلصاص و�كرس ظواهر 
  �كتظاظ واVٔقسام املشرتكة؛

  ؛�ذف بعض املواد اVٔساس?ية - 2
، و^اصة ما يتعلق 2011ٔ��ريل  P26دم تنفKذ ما تبقى من اتفاق  - 3

 وٕاPادة النظر يف متثيلية قطاع التعلمي يف اgلÑان بفZح درWة Wديدة gلرتيق
امل�ساوية اVٔعضاء من ^الل ٕاPادة النظر يف القوانني �نت7ابية ورفع 
احليف عن متثيلية �ساء ورWال التعلمي اليت ت�متي ٕاىل العهد البائد عندما اكن 

  .�راد حتقري وتبH7س قطاع التعلمي
رتاجع عن تطبيق املرسوم بقانون ويف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل ال

 1971دجcرب  30الصادر يف  12.71ب�متمي القانون رمق  2.14.596رمق 
احملددة مبوجÏه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Pىل التقاPد موظفو ؤ�عوان 
ا�وÛ والب��ت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، 

مبوجÏه السن اليت حيال ٕاىل التقاPد احملددة  05.89والقانون رمق 
املس?ت7دمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاPد، و�سوية 
وضعية املترضر�ن من تطبيقه و^لق فرص توظيف �اميل الشهادات لسد 
اخلصاص املهول يف هيئة التدر(س بدل اgلجوء ٕاىل احلل السهل، وإالبقاء 

 . óمة التدر(س اليت تتطلب òدا ôبرياقرسا Pىل من جتاوز سن التقاPد يف
هذه املؤرشات غيض من فKض، تؤكد اس?مترار كر(س اVٔزمة وتفامقها 

مفا ٔ�حوج بالدú اليوم ٕاىل تقKمي جامعي gلس?ياسة . Pىل املس?توى املنظور
التعلميية املتبعة مcذ عقود، gلوقوف عند ٔ�مه �خZالالت والعيوب يف 

لول املمكcة لتÑاوز هذه الوضعية الاكرثية، مcظومZنا الرتبوية، وطرح احل
  .وٕاقرار ٕاسرتاتيجية تعيد �عتبار gلتعلمي العمويم

وبدهيiي ٔ�ن ٕاسرتاتيجية من هذا النوع لن �كZب لها النÑاح دون 
�لزتام �لرشاكة اGمتعية الواسعة بني املعنيني �لش¾ٔن الرتبوي من W�ٔل 

   .جممتع املعرفةت¾ٔمني �اWات التعمل إال�سانية وبناء 
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        قطاع التكو�ن املهينقطاع التكو�ن املهينقطاع التكو�ن املهينقطاع التكو�ن املهين
يف تد^لنا ملناقشة قطاع التكو�ن املهين س?نطر�ه Pىل شلك �ساؤالت 

    :نüسطها اكلتايل
        ::::بعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت تثريها �رامبعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت تثريها �رامبعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت تثريها �رامبعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت تثريها �رامجججج التدرج املهين التدرج املهين التدرج املهين التدرج املهين

  الس?يد الرئHس، 
يعترب التكو�ن �لتدرج املهين ٕا�دى اVٔوراش املهمة اليت مت الت¾ٔسHس 

يف ٕاطار ٕاصالح مcظومة الرتبية والتكو�ن اæي مت ٕاقراره يف ٕاطار امليثاق لها 
  .الوطين gلرتبية والتكو�ن اæي حظي بتوافق لك القوى احلية يف البالد

وٕاذا اكن توس?يع �زي عرض التكو�ن املهين لالس?تÑابة gلطلب املزتايد 
úن Pليه، وٕارشاك املهنيني يف تدبري وٕاجناز التكو�ن (ش�ن الرها

اVٔساس?يان gلتدرج املهين، فٕان املهنجية واملساطر املعمتدة لتزنيل ا�طط 
  :وتدبري �رامج التدرج املهين، تثري إالشاكالت وال�ساؤالت التالية

ٕان املعلوم ٔ�ن القطاPات املكونة العمومKة املتد^� يف التكو�ن املهين  - 1
وبناء Pليه، . هينحتظى �الس?تقالل إالداري واملايل عن وزارة التكو�ن امل 

فٕان مزيانية �رامج التكو�ن املهين اليت �رشف Pلهيا �س?تفKد من املزيانية 
العامة g�وÛ مÏارشة، وهو اVٔمر اæي خيتلف ف� يتعلق بربامج التدرج 
املهين، حKث ٔ�ن املوارد ا�صصة gلتدرج املهين يمت توزيعها من طرف 

´د هنج خمتلف من طرف الوزارة يف فلامذا مت اع. الوزارة يف ٕاطار اتفاقKات
التعامل مع �ع´دات ا�صصة gلتدرج املهين؟ وهل مت ٕارشاك ò�ٔزة 
ا�وÛ ا�تصة يف املوضوع ٕالحاكم مسطرة تدبري إالماكنيات املرصودة 

  gلربúمج؟ وكذا الت�Ïع واملراقÏة الالزمZني؟
من بني دPامئ ا�طط �س?تعÑايل gلتكو�ن املهين ٕا�شاء مجموPة من  - 2

مراكز التدرج املهين يف قطاعي الصناPة التقليدية والفال�ة وتوس?يع 
و�لكف بناء هذه . مؤسسات ٔ�خرى يقوم بتدبريها القطاPات املكونة املعنية

 20املراكز مزيانية خضمة، حبيث يفوق يف بعض اVٔحKان بناء مركز وا�د 
  : مليون درمه

فلامذا كفل قطاع التكو�ن املهين بعملية بناء هذه املؤسسات و�سلمها  -
  بعد ذ� ٕاىل القطاPات اVٔخرى؟ 

هل يتوفر القطاع Pىل الوسائل واخلربة الرضورية ٕالجناز هذه  -
اVٔوراش Pىل ٔ�حسن وWه، Pلام ٔ�ن الوزارة تفZقر ٕاىل اVٔطر ا�تصة يف 

العمومKة، ؤ�هنا اكن Pلهيا ٕاس?ناد هذه العملية ٔ�ي مKدان البناء واVٔشغال 
بcüاء املؤسسات ٕاىل املصاحل ا�تصة لوزارة اVٔشغال العمومKة كام هو الش¾ٔن 
  يف السابق؟ وهو اVٔمر اæي ينص Pليه القانون لتجنب ٕاهدار املال العام؟

 - الصناPة التقليدية(ٔ�مل �كن W�ٔدى ٔ�ن تولك معلية البناء gلقطاع  -
  اس?تغالل وتدبري هذه املؤسسات؟اæي سHرشف Pىل ...) ةالفال�
ٔ�ال رون رضور� ٕارشاك القطاPات املعنية يف ت�Ïع ٔ�وراش بناء  -

  وجتهزي هذه املؤسسات؟
مت �ßهتاء من بناء بعض مؤسسات التدرج املهين الفال1 وكذا  - 3

رى ما يه وترية اس?تغاللها ومدى مسامههتا . يف قطاع الصناPة التقليدية
فعليا يف منية التدرج املهين؟ مث ما يه لكفة التكو�ن هبذه املراكز ٔ�^ذا بعني 

 �عتبار لكفة بناء املراكز ولكفة تدبري التكو�ن؟
مت ٕا�رام Pدد من االتفاقKات مع اVٔاكدمييات اجلهوية gلرتبية والتكو�ن  - 4

 من W�ٔل منية التدرج املهين، وميكن اعتبار ذ� خطوة óمة ٔ�قدمت Pلهيا
الوزارة، Pلام ٔ�ن قطاع التعلمي املدريس يتوفر Pىل ٔ�كرب ش?بكة من 
املؤسسات ميكن ٔ�ن �سهم يف ذ�، ٕاال ٔ�ن حصي� ٕاجناز الربامج موضوع 

رى ما الرس . هذه االتفاقKات تظل ضعيفة Wدا �لنظر gلرهاúت املطرو�ة
 يف ذ�، وما اæي تعزتمون القKام به لتقومي هذا الوضع؟ 

الس?يد الوز�ر، يف �حنرافات اليت يعرفها تنفKذ اتفاقKات ما رٔ��مك،  - 5
الرشاكة مع بعض الغرف وبعض امجلعيات، Pلام ٔ�ن مصاحلمك اخلارجKة ال 

 تتوفر Pىل الوسائل لت�Ïع ومراقÏة تنفKذ هذه االتفاقKات؟
ما موقع مكZب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، وهو القطاع املكون  - 6

 òاز يف التكو�ن املهين وPىل اخلربة والوسائل ا�تص واملتوفر Pىل ٔ�كرب
 ؟ وما مربر ذ�؟اليت ميكن �ع´د Pلهيا، من �رامج التدرج املهين

نطرح هذا السؤال حبدة ملا � من ارتباط بعقلنة تدبري املوارد املتا�ة 
وذ� �س?تغالل فضاء مؤسسات التكو�ن التابعة ملكZب التكو�ن املهين 

من املدة % 10قني التكو�ن النظري اæي ال يتعدى وٕانعاش الشغل لتل
 ؛gلتكو�ن �لتدرج املهين إالجاملية
تعمد املقاوالت اليت �شارك يف اس?تقÏال املتدرWني وت¾ٔطريمه ٕاىل  - 7

�س?تغناء عن مس?ت7دمهيا وتعويضهم بيد Pام� بدون ٔ�جر هتدى لها يف 
تفادة من ٕاطار التدرج املهين ويف غف� من مف�ش?يات الشغل، مع �س? 

إالعفاء من واجÏات �خنراط يف الضامن �ج´عي ومن الت¾ٔمني عن 
حوادث الشغل واVٔمراض املهنية، úهيك عن املن�ة اليت (س?تفKد مهنا 

 úاKدرج؟ 3000الصناع التقليديون واليت تناهز ٔ�حZدرمه س?نو� عن لك م 
مت ٕا�رام اتفاقKات ٕاطار لتفعيل مضامني ا�طط �س?تعÑايل  - 8

 g ة التقليدية، �ددتPلتكو�ن املهين مع لك من قطاعي الفال�ة والصنا
خمتلف التدابري اليت يتعني القKام هبا من W�ٔل بلوغ اVٔهداف املسطرة من 

فهل مت حتقKق النتاجئ املسطرة يف � االتفاقKتني؟ وôيف . P�ٔداد gلمتدرWني
 قاء؟ملتفق Pليه من �ن لك الفر تقميون تقدم ٕاجناز �لزتامات ا

وظفت الوزارة اع´دات óمة يف ٕاPداد مرجعيات gلتكو�ن �لتدرج  - 9
ٔ�مل �كن W�ٔدى . املهين، مع تقدمي لك الو7ئق املتعلقة هبا �gلغة الفر�س?ية

ؤ�جنع ٔ�ن تمت صيا�ة وتقدمي هذه الو7ئق �gلغة العربية، حىت ي�س?ىن 
  التقليدية؟اس?تغاللها من طرف لك املتد^لني، س?� يف قطاع الصناPة 

�سÑل Wل �رامج التدرج املهين �س?بة هدر و�رسب óمة �ملقارنة  -10
ما هو تقKميمك لهذا الوضع وملسامهته يف هدر . مع �يق ٔ�مناط التكو�ن املهين

 الوسائل املسخرة gلربúمج؟ وما اæي تقوم به مصاحل وزارمك ملعاجلته؟ 
زة من طرف ٔ�مل حين الوقت الف�Zاص �رامج التدرج املهين املنج -11
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-CFA inter et intra(قطاPات ٔ�خرى، سواء اكنت معومKة ٔ�و ^اصة 
entreprise(ٔ�و إالداري ٔ�و املايل؟ xٕان من اجلانب البيداغو ،  

هل هناك من �ٓليات Pلمية �سخرها الوزارة لتقKمي �رامج التدرج  -12
املهين وقKاس مردود�هتا ا�ا^لية واخلارجKة؟ وما يه املؤرشات اليت 

  ت�Zجها؟
ٔ�مل حين الوقت، بعد ٔ�كرث من مخسة عرش س?نوات مرت Pىل  -13

تفعيل �رامج التدرج املهين، ٕالجناز تقKمي مشويل gلتجربة من W�ٔل رصد نقط 
قوهتا وماكمن اخللل اليت تعرتهيا حىت ي�س?ىن رمس ٔ�فق اسرتاتيجي واحض 

 وي´ىش مع روح إالصالح وميكن من حتقKق مرامKه؟
يعرف ورش التدرج املهين نفس املصري ٔ�^ريا �ينا ختوف ôبري ٔ�ن  -14

اæي �اب عن  36-96اæي عرفه ورش ا�مترس املهين احملدث بقانون 
اVٔنظار بعدما اكن يف صدارة �رامج الوزارة، وبعدما اس?تزنف لعدة س?نوات 

Ûو�g مفا يه . مزيانية �هظة مضن �رامج التعاون ا�ويل ٔ�و املزيانية العامة
اهنيار هذا الورش رمغ ا�مع املايل الضخم اæي اVٔس?باب اليت ٔ�دت ٕاىل 

  .اس?تفاد مcه
    ::::بعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريها التكو�ن املهين اخلاصبعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريها التكو�ن املهين اخلاصبعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريها التكو�ن املهين اخلاصبعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريها التكو�ن املهين اخلاص

  الس?يد الرئHس، 
  الس?يدات والسادة،

ل ذ، بب2014لقد الزتممت يف الس?نة املاضية مبناس?بة مcاقشة مزيانية 
املنافسة يف اخZيار مكZب املزيد من اجلهد لتحقKق ٔ�كرب قدر من الشفافKة و 

ا�راسات اæي سZHلكف بعملية ت¾ٔهيل واع´د مؤسسات التكو�ن املهين، 
 .و�لتايل ٕاهناء �حZاكر اæي عرفZه هذه العملية

الت¾ٔهيل (و�سائل، الس?يد الوز�ر، ôيف لمك ٔ�ن �س?ندوا هذه العملية 
ا ^لق ملصاحلمك اخلارجKة دون مدها �لوسائل الرضورية مم) و�ع´د

صعو�ت ôبرية يف تنفKذها، Pلام ٔ�ن مكZب ا�راسات اكن يلهتم مÏالغ ôبرية 
 .يف ٕاطار هذه العملية

  الس?يد الرئHس، 
ٕان مسامهة ا�وÛ يف مصاريف التكو�ن املهين اخلاص واملبالغ املرصودة 
لهذه الغاية Wد óمة، لكن الصعو�ت اليت تواWه إالدارة يف رصفها ôبرية 
ن�ÑKة سوء تدبري هذا امللف واVٔخطاء اليت اركÏت ^الل الس?نوات 

ملؤسسات اVٔ^رية ونتج عهنا ت¾ٔ^ري ôبري يف ٔ�داء املبالغ املس?تحقة لفائدة ا
املعنية، مما ٔ�'ر سلبا Pىل هذه العملية يف مجملها، وهو ما دفع �ملتدربني 
واملتدر�ت وكذا مبؤسسات التكو�ن ٕاىل Pدم �ه´م هبذه العملية يف 
الس?نوات اVٔ^رية، و�لتايل راجع P�ٔداد املس?تفKد�ن مهنا، فٕان هذه العملية 

 . Vٔعطاب�س?تدعي ٕاPادة النظر مشولية لتÑاوز لك هذه ا
كام ن�ساءل عن إالجراءات ملواòة راجع P�ٔداد املتدر�ت واملتدربني 
يف التكو�ن املهين اخلاص جراء متديد مكZب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل 
ال�سجيل ٕاىل �اية هناية شهر دجcرب من الس?نة، وجراء ٔ�يضا ال�سHب اæي 

راقÏة والت�Ïع تعرفه مؤسسات التكو�ن املهين اخلاص uسüب انعدام امل
. الالزمني، خصوصا مع غياب الوسائل العمل الالزمة �ى املصاحل اخلارجKة

æا، نطلب، الس?يد الوز�ر، ٕاPادة النظر يف نظام الرتخKص ونظام الت¾ٔهيل 
 .  و�ع´د

  ::::تدبري املوارد الüرشيةتدبري املوارد الüرشيةتدبري املوارد الüرشيةتدبري املوارد الüرشية بعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريهابعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريهابعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريهابعض إالشاكالت وال�ساؤالت اليت يثريها
قطاع ٔ�وىل ل مج احلكويمالربúدافعمت من ^الل عرضمك Pىل ٔ�ن 

لتطو�ر الكفاءات وت¾ٔهيل  أ�ساس?ي Pامال�عتباره التكو�ن املهين ٔ�مهية �لغة 
، �ري ٔ�ن هذا القطاع ال املقاوالت وتHسري اندماج الش?باب يف احلياة العملية

ميكن ٔ�ن يواWه الت�د�ت اليت تواòه دون العناية �لعنرص الüرشي اæي 
اة اVٔساس?ية لتنفKذ س?ياسة احلكومة يف مجيع يعترب، كام تعلمون، اVٔد

و�ري ^اف Pليمك ٔ�ن التحفزي املادي واملعنوي gلعنرص الüرشي من . املياد�ن
  .ش¾ٔنه ٔ�ن (شلك دPامة قوية Vٔي òود ريد الوزارة القKام به

ويف هذا الصدد، نلفت ان�Ïاهكام، الس?يد�ن الوز�ر�ن، ٕاىل ٔ�ن تدبري 
يعرف العديد من التعرثات الس?�  املهين كو�ناملوارد الüرشية يف قطاع الت

ف� يتعلق برتقKة املوظفني املس?توفني gلرشوط القانونية وظروف اش?تغاهلم 
فسوف ٔ�قدم . ومنية معارفهم املهنية يف ٕاطار كو�ن مس?متر هادف وفعال

  :لكام بعض ال¢ذج Pىل سKüل املثال ال احلرص
تعيني Pدد من املسؤولني هناك �ساؤل عن ٔ�س?باب ودواعي ت¾ٔ^ري  - - - - 1111

يف املناصب الشاغرة �لقطاع مcذ Pدة ٔ�شهر ٕاىل يومcا هذا مبختلف 
مس?تو�ت املسؤولية من رؤساء املصاحل واVٔقسام واملندوبني اجلهويني 

   ؛ومد�ر�ن مركزيني
الشق الثاين من هذا احملور ٔ�ي حمور تدبري املوارد الüرشية يتعلق  - - - - 2222

واملترصفني املس?توفني gلرشوط ٕاىل óندس بعدم مÏارشة رقKة املهندسني 
املتعلق �ملترصفني  P2.12.764ام ومZرصف Pام، Pلام ٔ�ن املرسوم رمق 

ولHس هناك من مربر حلرماهنم من  2014غشت  28العامني صدر مcذ 
وتعلمون ٔ�ن Pدم رقKهتم هذه زيد يف غبهنم الس?� ٔ�ن املترصفني . الرتيق

لكون Pدم تفعيل الزتاóا ف� خيص ^لق يعانون ٔ�يضا من حKف احلكومة 
 . 2011ٕاطار Wديد لهذه الف$ة تنفKذا التفاق ٔ��ريل 

 :ويف هذا إالطار، �سائلمك، الس?يد الوز�ر، حول
ٔ�س?باب ودواعي ت¾ٔ^ري ٕادراج هؤالء املهندسني واملترصفني يف Wدول 
 الرتيق Pىل الرمغ من توفرمه Pىل الرشوط القانونية �æ، وتوفر املناصب

املالية الاكفKة لرتقKهتم واقرتاNم من طرف رؤساهئم املبارش�ن؟ وهل 
س?تعملون Pىل متكني املعنيني �Vٔمر من �س?تفادة من حقهم يف الرتقKة 

  ؟�2014لتارخي املس?تحق ٔ�ي س?نة 
  :التكو�ن والتكو�ن املس?متر - 3

 رمغ اVٔمهية اليت �ك�س?هيا موضوع التكو�ن والتكو�ن املس?متر، ورمغ ٔ�ن
قطاع التكو�ن املهين هو ٔ�كرث القطاPات دراية �نعاكسات التكو�ن املس?متر 

  :Pىل مردودية املوظف، لكن نالحظ ٔ�ن هناك غياب
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ٕاقرار خمطط gلتكو�ن �ركز �Vٔساس Pىل دراسة �اجKات قطاع  −
التكو�ن املهين من الكفاءات املهنية Pىل املDدى املتوسط والبعيد، وي¾ٔ^ذ 

 املسا� املهنية gلموظفني واVٔعوان؛ كذ� بعني �عتبار

متكني موظفي ؤ�عوان املصاحل اخلارجKة من �لقات التكو�ن املربجمة  −
 يف الوزارة؛

التوقKت، (توفري الظروف املالمئة ٕالجناح معليات التكو�ن املس?متر  −
املقر، النقل، الرتخKص الفعيل، التعممي واملساواة يف �س?تفادة من معليات 

 ؛)التكو�ن

مصاريف (يص مزيانية اكفKة لتنظمي �م�Zاúت املهنية ختص  −
التحضري لالم�Zاúت، التكو�ن وإاليواء وتعويضات امللكفني �حلراسة 

 ...).ؤ�عضاء اgلÑان
        ::::قطاع الش?باب والر�ضةقطاع الش?باب والر�ضةقطاع الش?باب والر�ضةقطاع الش?باب والر�ضة

  الس?يد الرئHس،
مبناس?بة مcاقشة املزيانية الفرعية لوزارة الش?باب والر�ضة، امسحوا يل 

بذلت ^الل الس?نوات اليت حتمل فهيا املسؤولية الس?يد  ٔ�ن ٔ�مثن اجلهود اليت
البد يف هذا الس?ياق من احلديث عن . محمد الكحص Pىل رٔ�س هذا القطاع

العديد من الربامج اليت اخZفت متاما من ٕاسرتاتيجية الوزارة، نذôر مهنا Pىل 
سKüل املثال ال احلرص زمن الكZاب ومcتد�ت القراءة ونوادي املرسح 

السH¢ئية، ونوادي املوس?يقى، و�رúمج ٔ�جKال مك gلتكcولوجKا،  والقوافل
gلجميع، و�رúمج املقامات اgلغوية، فضال عن ٕا�داث   و�رúمج العط�

املعهد الوطين gلش?باب، وكذا ٕا�داث ش?بكة وطنية لنوادي اخلدمة 
  .�ج´عية والتطوع، وتوس?يع ش?بكة دور الش?باب 

�دة وا�ميقراطية، نعترب ٔ�ن لهذا القطاع ٕاننا، يف الفريق الفKدرايل gلو 
دور هام، مبا هو جمال gلرتبية املمكل لوظائف اVٔرسة واملدرسة، وجمال 
الك�ساب ٔ�سس وقواPد املواطنة واك�شاف اæات واك�ساب القمي، 
و�سمح بتفZح اVٔطفال والش?باب، وتوفر هلام رشوط التعبري عن ذاهتام 

  .وملاكهتام ومواههبام
نرص Pىل ٕاعطائه اVٔمهية اليت (س?تحق، ^اصة ٔ�ن جحم �æ، حنن 

اخلصاص والت¾ٔخر اæي رامك مcذ عقود ôبري Wدا، ينضاف ٕاليه ضعف 
�ع´دات املالية ا�صصة لهذا القطاع اليت لن تفي مبا هو مطلوب يف هذا 

  . الش¾ٔن
�æ، ندعو احلكومة لالس�.ر يف الرٔ�سامل الüرشي والكف عن 

ندعو احلكومة ٕاليالء عناية ^اصة �تلف . قطاع �ري مcتجاعتبار هذا ال
مKاد�ن ٕانتاج وتداول الثقافة واس�.رها يف اGهود الوطين ٕالدماج الش?باب 

  .يف احلياة العامة
ندعو احلكومة �هتي£ مؤسسات وفضاءات gلش?باب، واس�.ر فضاءات 
املدارس والثانو�ت واملعاهد واجلامعات، وفZحها يف وWه امجلعيات 

كام نطالب بتعز�ز مشاريع الرشاكة مع اGالس املنتخبة واجلهات . الر�ضية
  .وتفعيل إالماكúت اليت ي�Kحها التعاون ا�ويل

  الس?يد الوز�ر،
قت اæي كنا ن�Zظر ٔ�ن �سوق صورة مرشفة gلر�ضة �ملغرب يف الو 

�حZضان بالدg úلموند�ليتو، وتنظمي ٕاجراء مÏار�ت دولية Pىل ٔ�رضية 
مالعبنا، ؤ�ن يعطى املثال Pىل حسن تنظمي تظاهرات ر�ضية Pاملية، 
تورطت صورة بالدú يف و�ل ملعب اVٔمري موالي عبد هللا اæي رصفت 

، حىت ٔ�حضت فضي�ة يتلكم عهنا العام واخلاص دا^ل املغرب Pليه املاليري
  .و^ارWه، ؤ�ججت úر الغضب �ى امجلاهري الر�ضية املغربية خباصة

وٕاننا يف الفريق الفKدرايل ßرفض ٔ�ن تمت التغطية Pىل هذه الفضي�ة من 
^الل حتميل املسؤولية ملوظفني دا^ل الوزارة لتفلت الرؤوس الكÏرية من 

  . العقاب
æ ىلP ق شامل مع الرشاكت اليت ٔ�رشفتKح حتقZا، حنن نطالب بف

ٕاصالح ملعب مرôب اVٔمري موالي عبد هللا، وكذا التحقKق مع املسؤولني 
Pىل ٕا�رام العقود وت�Ïع اVٔشغال ومراقÏهتا، ومعاقÏة لك املتوّرطني يف هذه 

لو الفضي�ة اليت اكن من املمكن Pدم السقوط فهيا بتâ الطريقة املدوية 
  .ا�رتمت لك املساطر القانونية

  الس?يد الرئHس،
لن ندع الفرصة متر دون ٕا7رة ٕاشاكلية تواWه مcذ س?نوات بصمت 
حكويم رهيب ٔ�ال ويه وضعية اVٔطر املساPدة مبؤسسات دور الش?باب 
واVٔندية ال�سوية ور�ض اVٔطفال ومراكز التكو�ن املهين، هذه الف$ة 

املرشوPة، رمغ التضحيات اليت يقدموهنا يف احملرومة من u�ٔسط احلقوق 
�س?يري ٔ��لب مؤسسات هذا املرفق، وضعية ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن نقول عهنا يه 

 300) ال ميكن اعتباره ٔ�جرا(ôوهنا وضعية مزرية، حKث ال يتعدى اVٔجر 
درمه، بدون تغطية حصية وال تغطية اج´عية، وبدون احلق يف التقاPد، 

ذا امللف الشائك اليت تعرضت gلظمل ملدة معين هب 1300ٕاهنم حوايل 
  .س?نوات، ومهنم من وصل سن التقاPد

ٕاننا، يف الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية، ند�ن هذا الصمت 
احلكويم، ونطالب �ٕالدماج الفوري لهذه الف$ة يف ٔ�سالك الوظيفة العمومKة 

ت اليت قدموها وفق الشهادات اليت يتوفرون Pلهيا، ومبا يوازي جحم اخلدما
  .gلقطاع Pىل مدار عقود من الزمن

مل يعد مقÏوال اس?مترار م4ل هذه احلاالت يف مغرب ما بعد دس?تور فاحت 
ا�س?تور اæي ٔ�قر العديد من احلقوق ومهنا احلقوق �قZصادية . يوليوز

و�ج´عية، وحنن نعول Pليمك يف ٕاجياد �ل Wذري وشامل لهذا امللف، 
 .مع واملؤازرة يف هذا الصددوس?تÑدون مcا لك ا�

    قطاع الثقافةقطاع الثقافةقطاع الثقافةقطاع الثقافة
  الس?يد الرئHس،

متزي بالدú ب�cوع مكوúهتا الثقافKة واgلغوية وإالث�Kة، انطالقا من ان´هئا 
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املتعدد اVٔبعاد ٕاىل احلضارة إالسالمKة واVٔمازيغية والعربية وإالفريقKة 
عن تعريف ولهذا، فاحلكومة مسؤوÛ . واملتوسطية والعربية واVٔندلس?ية

املواطنني برتا¥م وبغىن وتعدد مصادره، مسؤوÛ عن احلفاظ Pىل الرٔ�سامل 
كام ٔ�هنا مسؤوÛ عن العناية �لرتاث  الرمزي gلمغاربة وتطو�ره وٕاغنائه،

الوطين والسهر Pىل احملافظة Pىل ٕانقاذه من التاليش والتدهور وا�هتريب 
امل¾ٓ'ر التارخيية من  والسطو، �ري ٔ�ننا نالحظ ما �ٓلت ٕاليه وضعية بعض

  .تدهور úجت عن ٕاهامل ôبري لها وPدم �كرتاث هبا
ٕاننا ال �س�س?يغ ٔ�ن يتعرض رضحي يوسف �ن �شفني لٕالهامل �ملدينة 
اليت بناها قÏل ٔ�زيد من عرشة قرون، هذا املâ العظمي اæي حمك املغرب 

قضاء Pىل واVٔندلس ؤ�ذل قوات القش?تاليني يف معركة الزالقة، ومتكن من ال
فZنة ملوك الطوائف يف اVٔندلس، �رقد اليوم يف بناية مهتالكة ما بني حمطة 

  .gلبزن�ن وحمطة لوقوف احلافالت
ٕاننا ندعو وزارة الثقافة واحلكومة ٕاليالء هذا املوضع اVٔمهية اليت 
(س?تحق، كام ندعوها ٕالنقاذ بعض امل¾ٓ'ر التارخيية من التاليش، ونثري ان�Ïاهها 

زرية اليت �ٓل ٕا�هيا سور مدينة �ٓسفي و�رج البحر اæي يعود gلوضعية امل
  .gلحقÏة الربتغالية

كام نثري ان�Ïاهمك لوضعية املوقع اVٔ'ري شاÛ، وكذا الوضعية املقلقة ملوقع 
  .ولييل اæي �زداد سوء س?نة بعد ٔ�خرى

ٕاننا، يف الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية، ندعو الوزارة ٕاىل بلورة 
مشولية ومقاربة مcدجمة gلس?ياسة العمومKة يف جمال تدبري قضا� الثقافة،  رؤية

والبحث عن كنوز بالدú الثقافKة اليت ال �زال الك4ري مهنا مغمورا والتعريف 
  .به دا^ليا و^ارجKا

    ::::قطاع الص�ةقطاع الص�ةقطاع الص�ةقطاع الص�ة
يعاين قطاع الص�ة من خصاص ôبري يف املوارد الüرشية، وكذا يف سوء 

ونظرا الرتباطه . واVٔقالمي، وكذا بني البادية واملدينةتوزيعه بني اجلهات 
اليويم حبياة املواطنني، فٕاننا ندعو احلكومة gلعمل Pىل توفري الظروف 

Pىل  املالمئة واملس?تلزمات الرضورية gلتكفل �ملرىض دون متيزي، والعمل
  .جتويد اخلدمات املقدمة هلم

  الس?يد الرئHس،
يقcا �ه´م �لغ، خصوصا ف� يتعلق ٕان التغطية الصحية حظيت �ى فر 

بنظام املساPدة الطبية gلف$ات املعوزة، لكن ندعومك ٕاىل السهر Pىل حسن 
  .تطبيقها، وٕايالء ٔ�مهية ^اصة gلعامل القروي واملناطق ذات الهشاشة املرتفعة

ولن ندع الفرصة متر دون التنويه �خلطوات اليت ٔ�قدمت Pلهيا الوزارة 
ية ملا � من انعاكس ٕاجيايب وت¾ٔثري مÏارش Pىل القدرة يف خفض مثن اVٔدو 
  .الرشائية gلمواطنني

ٕان ��شغال بقضا� ومهوم الشغي� املغربية يه يف قلب ا�شغاالت 
�æ، ندعو احلكومة gلتفكري يف معاجلة . الفKدرالية ا�ميقراطية gلشغل

òو� قضا� ومشالك املوارد الüرشية وتعز�زها وضامن حسن ان�شارها 

وحتفزيها ماد� ومعنو�، ٔ�ن هذه الرشحية Pانت وال زالت من ضغوط ôبرية 
جراء إالماكúت احملدودة وثقل املسؤولية امللقاة Pىل Pاتقها، مع ختليق احلياة 
العامة دا^ل املس�شفKات وعقلنة املواعيد مبا يتالءم وطبيعة اVٔمراض 

 .وخطورهتا
        قطاع ال�شغيل والشؤون �ج´عيةقطاع ال�شغيل والشؤون �ج´عيةقطاع ال�شغيل والشؤون �ج´عيةقطاع ال�شغيل والشؤون �ج´عية

  لس?يد الرئHس، ا
  الس?يدات والسادة،

الزالت احلكومة وفKة ملقار�هتا ا�Vٔادية يف تدبري الش¾ٔن العام، وال ٔ�دل 
Pىل ذ� من فرض متديد سن التقاPد لرWال و�ساء التعلمي مبوجب مرسوم 

دون اس�شارة  2014بقانون ُرشع يف تطبيقه ابتداًء من �رخي فاحت ش?ت�رب 
ٔ�نطمة التقاPد  ٕاصالحفضال عن التدبري ا�Vٔادي مللف  املركز�ت النقابية،

 وملف ٕاصالح ٔ�نظمة ا�مع يف ظل تغيHهبا gلحوار �ج´عي واختاذها
  .ٔ��ادية لقرارات

الشعبية  والف$ات امل¾ٔجور�ن لعموم الرشائية القدرة ٕان مسلسل رضب
 ا�^ل، حتسني س?بل لك وٕا�الق اVٔجور، بتجميد وذ� الزال مس?مترًا،

 gلعامل وامجلاعي الفردي وال�رسحي النقابية واحلر�ت احلقوق خرق رارواس?مت
اVٔسعار  يف املتتالية إالنتاجKة، úهيمك عن الز�دات املؤسسات وٕا�الق

بصفة Pامة ؤ�سعار املاء والكهر�ء بصفة ^اصة، و�س?مترار يف الز�دة يف 
العاملي gلشهر الرابع مثن احملروقات رمغ هتاوي ٔ�سعار النفط Pىل املس?توى 

Pىل التوايل ٕاىل ما دون ال.نني دوالر gلربمKل، �ري ٔ�ن احلكومة مس?مترة يف 
 âوي املس?هتZىل ٔ�ن �كP سعار يف السوق العاملي، ومرصةVٔمعاندهتا لهذه ا

  .املغريب بلهيب ٔ�سعار احملروقات اليت تنعكس Pىل مجيع املواد �س?هتالôية
 امجلاعية واملفاوضات �ج´عي حلوارا جتميد الزالت احلكومة وفKة ملبد�ٔ 

 مطالب حول 2014 ماي فاحت بعد احلوار �س?ت�cاف اللزتاóاوالتنكر 
 ومعاشات اVٔجور يف الز�دة رٔ�سها وPىل املس?تع�Ñ، العام� الطبقة

 عن الرضييب الضغط ختفKف وكذا املتحرك، السمل وتطبيق املتقاPد�ن،
 احلر�ت حامية مث ا�وÛ، قÏل من العمومKة اخلدمات وت¾ٔمني اVٔجور،
 وحق النقايب �ن´ء حق مقدمهتا ويف �ج´عية القوانني وحامية النقابية

  .إالرضاب
 �خZالالتمفا اæي فعلته احلكومة من W�ٔل التخفKف من �دة 

  الكÏرية؟ �ج´عية
 قرالف معدالت واحلد من الشغل فرص ما اæي فعلته احلكومة لتقوية

  الالئق؟ �ري والشغل والبطاÛ املدقع
و�ßهتااكت  ما اæي فعلته احلكومة من W�ٔل وضع �د gلتÑاوزات

 ٔ�و �Vٔجور اVٔمر تعلق سواء اVٔساس?ية، النقابية واحلر�ت gلحقوق اجلس?مية
  املهنية؟ والسالمة الص�ة رشوط ٔ�و العمل ساPات

املهيلك يف ال�س?يج ما اæي فعلته احلكومة من W�ٔل ٕادماج القطاع �ري 
  �قZصادي الوطين وان�شال العامل فKه من وضعية الهشاشة املزمcة؟
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ما اæي فعلته احلكومة من W�ٔل توفري امحلاية �ج´عية gلعامل يف ظل 
 gلضامن الوطين الصندوق يف والعامل �ري مسÑلني العامالت ثليث واقع فKه
   ؟ي�ج´ع

  الس?يد الرئHس،
 W�ٔل من Pلهيا االتفاق مت اليت اVٓليات خمتلف تفعيلال مcاص من 

 ٔ�سس سابقا، وٕارساء حكومKا الزتاما �عتباره �ج´عي احلوار م¾ٔسسة
 احلكومKة القطاPات القطاPات، وٕالزام لك مس?توى Pىل امجلاعي التفاوض

 واس?تكامل واملسؤول، اجلاد احلوار فZح Pىل العمومKة واملؤسسات ا�تلفة
 القطاعية واملطالب إالشاكالت وتدارك 2011 ٔ��ريل 26 اتفاق تنفKذ

 توWد اليت ^اصة الف$ات gلشغي� واملعنوية املادية اVٔوضاع وحتسني العالقة،
   .ا�نيا السالمل يف

 ال مcاص gلحكومة ٕان يه ٔ�رادت سلام اج´عيا حقKقKا من التصدي
 العام لقطاعا يف سواء النقابية واحلقوق احلر�ت Pىل إالòاز مظاهر �تلف

 يف و^اصة البطاÛ، ظاهرة ملعاجلة اج´عية س?ياسة وسن اخلاص، والقطاع
ويف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل  .العليا الشهادات �اميل ٔ�وساط

 12.71القانون رمق  ب�متمي 2.14.596 رمق الرتاجع عن تطبيق املرسوم بقانون
اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا احملددة مبوجÏه السن  1971دجcرب  30الصادر يف 

Pىل التقاPد موظفو ؤ�عوان ا�وÛ والب��ت واملؤسسات العامة املنخرطون 
احملددة مبوجÏه السن اليت  05.89يف نظام املعاشات املدنية، والقانون رمق 

حيال ٕاىل التقاPد املس?ت7دمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب 
ر�ن من تطبيقه و^لق فرص توظيف التقاPد، و�سوية وضعية املترض 

�اميل الشهادات لسد اخلصاص املهول يف هيئة التدر(س بدل اgلجوء ٕاىل 
احلل السهل وإالبقاء قرسا Pىل من جتاوز سن التقاPد يف óمة التدر(س 

  .اليت تتطلب òدا ôبريا
ٕاننا �سÑل �لك ٔ�سف، الس?يد الوز�ر، ٕاòاز احلكومة عن مك�س?بات 

فÏعد ٔ�ن عرف احلوار �ج´عي . ل الس?نوات اVٔ^ريةالطبقة العام� ^ال
تقدما ^الل تâ الس?نوات توج مب¾ٔسس?ته Pىل ٔ�ساس اج´Pني قار�ن يف 

، مت الرتاجع Pىل هذا املبدٔ� )وا�د يف ٔ��ريل والثاين يف ش?ت�رب(الس?نة 
وتغيHب احلكومة gلحوار �ج´عي الثاليث اVٔطراف، رمغ ما تعرفه السا�ة 

من ٔ�وضاع مرتدية وراجعات خطرية uسüب احملن اليت تتعرض  �ج´عية
لها احلر�ت النقابية، ومقع التظاهر السلمي، وحمامكة النقابيني، و�قZطاع 
من ٔ�جور املرضبني من W�ٔل ٕاضعاف الفعل النقايب والتضييق Pىل حق 
خيو� ا�س?تور واملواثيق ا�ولية، وPدم �س?تÑابة gلمطالب املادية 

 2011ٔ��ريل  26عية لعموم اVٔجراء، وPدم تنفKذ مقZضيات اتفاق و�ج´
  .العالقة، وكذ� مجموPة من االتفاقKات القطاعية املربمة

�æ، ومن �ب املسؤولية، فٕاننا يف الفريق الفKدرايل gلو�دة 
وا�ميقراطية ن�Ïه احلكومة ٕاىل خطورة �حZقان �ج´عي اæي تغذيه 

لتدبري الش¾ٔن �ج´عي و�س?مترار يف هنج التعامل س?ياس?هتا ومقار�هتا 

  .إالقصايئ gلتنظ�ت النقابية
ٕاننا الزلنا نؤكد Pىل رضورة ٔ�ن تعمل احلكومة جبدية من W�ٔل فZح �ب 
احلوار ب¾ٔقىص ما ميكن من إالنصات لصوت الطبقة العام�، لتلبية املطالب 

و�ة هبدف وضع �د املرشوPة gلم¾ٔجور�ن وٕاجياد احللول gلقضا� املطر 
  . Vٔشاكل �حÑZاWات وإالرضا�ت اليت تعرفها السا�ة �ج´عية

  :ولهذه الغاية، (س?توجب اVٔمر اس�.ر ما حتقق من راكامت، ومهنا
 ؛1996الترصحي املشرتك لفاحت غشت  -
  ؛2000ٔ��ريل  23حمرم ٔ�و  19اتفاق  -
  ؛2003ٔ��ريل  30االتفاق �ج´عي  -
  مدونة الشغل؛ التوافق Pىل  -
  ما حتقق من ٕاصال�ات اليت عرفها الصندوق الوطين gلضامن �ج´عي؛ -
  حول التغطية الصحية؛ 65.00قانون  -
  .2011ا�ريل  26اتفاق  -

ٕان هذا الرصيد Wاء بفضل جمهودات ôبرية اس?تغرقت س?نوات طوال، 
ٔ�دت ٕاىل هذه االتفاقات والتوافقات، و�لتايل ال حيق القفز عن ذ� 
والرجوع لك مرة gل�ديث عن مهنجية احلوار وvٔننا ننطلق من البداية، بل 
جيب �نطالق مما حتقق وا�رتام دورية احلوار مرتني يف الس?نة و�جتاه 
مÏارشة لتلبية املطالب وٕاجياد احللول gلقضا� املطرو�ة جتنبا ملضيعة الوقت 

  :وهنا يتطلب اVٔمر
من رئHس احلكومة والكZاب العامني  ٕاحKاء اgلجنة املشرتكة املتكونة -

gلنقا�ت اVٔكرث متثيلية ورئHس إالحتاد العام ملقاوالت املغرب قصد مZابعة 
تنفKذ ما يمت االتفاق Pليه تطبيقا Vٓليات احلوار والتفاوض امجلاعي املنصوص 

  ؛P1996لهيا يف الترصحي املشرتك لفاحت غشت 
  ؛2011ٔ��ريل  26تنفKذ ما تبقى من اتفاق  -
فZح احلوار والتفاوض Pىل مس?توى القطاع العام واملؤسسات العمومKة  -

فZح احلوار Pىل مس?توى اجلهات  -وامجلاPات احمللية حسب لك قطاع 
  واVٔقالمي؛

  ٕاجياد �ل ملطالب لف$ات العاملني �لقطاع العام واملؤسسات العمومKة؛ -
 مراجعة النظام اVٔسايس gلوظيفة العمومKة؛ -
  كة اVٔجور؛ مراجعة ش?ب -
  ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد؛  -
  ٕاصالح القطاع التعاضدي؛ -
وضع �رúمج حول تعممي االتفاقKات امجلاعية من ^الل عقد اgلقاءات Pىل  -

مس?توى لك قطاع Pىل �دة، مع مراPاة الوضع �قZصادي و�ج´عي 
  من ا�س?تور؛ 8واملهين �لك قطاع تفعيال ملا تنص Pليه املادة 

  :املك4ف Vٓليات ال�شاور املنصوص Pلهيا يف مدونة الشغل التفعيل -

  جملس املفاوضة امجلاعية؛ �
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  اGلس اPVٔىل ٕالنعاش ال�شغيل؛ �

 .جملس طب الشغل والوقاية من اVٔخطار املهنية �
كام يتطلب ٕازاÛ اVٔس?باب اليت تؤدي ٕاىل اك'ر ßزاPات الشغل اليت 

قانون الشغل وامحلاية تعود ٕاىل Pدم تطبيق القانون �ج´عي uشقKه، 
 :�ج´عية، وذ� �لعمل Pىل

  تعممي بطاقات الشغل؛ -
  تعممي بياúت اVٔجر؛ -
  تطبيق احلد اVٔدىن لٔ�جر؛ -
  وضع �د لظاهرة ال�شغيل املؤقت يف �اÛ العمل املس?متر؛ -
من مدونة الشغل حول مقاوÛ ال�شغيل  496ا�رتام ما تنص Pليه املادة  -

  املؤقت؛
  وضع �د لظاهرة �شغيل اVٔطفال؛  -
  حامية حقوق املرٔ�ة العام�، وحقوق ذوي �حZياWات اخلاصة؛ -
  تعممي هيلكة جلنة املقاوÛ وجلنة السالمة والص�ة جبميع املقاوالت؛  -
  ٕا�داث النظام ا�ا^يل جبميع املقاوالت؛  -
  وضع �رúمج لهيلكة القطاع �ري املهيلك؛ -
  ء النقايب؛حامية حق �ن´ -

اخلاصة �حلر�ت  87ــــ املصادقة Pىل اتفاقKة مcظمة العمل ا�ولية رمق 
  .من القانون اجلنايئ 288النقابية وٕالغاء الفصل 

  ׃كام يتطلبكام يتطلبكام يتطلبكام يتطلب
  حول التكو�ن املس?متر؛ 23تفعيل املادة  -
  ؛524ٕا�داث اGالس اجلهوية ٕالنعاش ال�شغيل وفق ما تنص Pليه املادة  -
�ٕالخÏار �لك معلية ال�شغيل �ني  511تنص Pليه املادة تفعيل ما  -

  �دو¥ا؛
ٕاPادة النظر يف �رúمج ٕادماج اæي تقوم به الواكÛ الوطنية ٕالنعاش  -

ال�شغيل والكفاءات حول العقد اVٔول gلعمل ليمت العمل به لفرتة وا�دة 
  فقط، مع �س?تفادة من ^دمات الصندوق الوطين gلضامن �ج´عي؛ 

دار القانون اخلاص املتعلق ب�cظمي العالقات بني املشغلني واVٔجراء ٕاص -
�لقطاPات اليت متزي بطابع تقليدي رصف مع �س?تفادة من امحلاية 

  �ج´عية؛
  تفعيل مسطرة التحكمي؛ -
  ٕا�داث قضاء خمتص �Gال �ج´عي؛ -
  �رسيع تنفKذ اVٔحاكم؛  -
  ٕا�داث صندوق ^اص لتنفKذ اVٔحاكم؛ -
  ا�رتام رôيبة جلان البحث واملصاحلة Pىل لك املس?تو�ت؛ -
  . اختاذ ٕاجراءات صارمة يف ما يتعلق بعدم ا�رتام قانون الشغل -

 

        ::::و�ل�س?بة gلحامية �ج´عية يتطلبو�ل�س?بة gلحامية �ج´عية يتطلبو�ل�س?بة gلحامية �ج´عية يتطلبو�ل�س?بة gلحامية �ج´عية يتطلب
 تعممي الت¾ٔمني Pىل حوادث الشغل؛  -
 تطبيق قانون الصندوق الوطين gلضامن �ج´عي؛   -
  و�ج´عية؛ تعممي التغطية الصحية -
تعممي التغطية الصحية و�ج´عية Pىل امل¾ٔجور�ن واملهنيني بقطاع النقل  -

بني القطاPات احلكومKة  2009فربا�ر  20تنفKذا التفاقKة الرشاكة املوقعة يف 
  ؛)العمران-ال�شغيل -إالساكن - التجهزي –ا�ا^لية(
  ي؛ وضع �رúمج مcاسب الس?تفادة العامل من السكن �ج´ع -
  العمل Pىل توفري مراكز ومرافق �صطياف (س?تفKد مهنا اVٔجراء؛ -
  . تعممي مؤسسات اVٔعامل �ج´عية �لقطاع العام واخلاص -

، 2015لك هذه القضا� طالبنا هبا مبناس?بة مcاقشة القانون املايل لس?نة 
ٔ�نه وطالبت به الفKدرالية ا�ميقراطية gلشغل يف العديد من املناس?بات، ٕاال 

  .مل يقع حلد اVٓن ٔ�ي تغيري، مما جيعلنا من Wديد نعود لطرح هذه القضا�
  :نطالب �لعمل Pىل: و�ل�س?بة لتقوية òاز تفHZش الشغلو�ل�س?بة لتقوية òاز تفHZش الشغلو�ل�س?بة لتقوية òاز تفHZش الشغلو�ل�س?بة لتقوية òاز تفHZش الشغل

توفري وسائل العمل والتحفزيات الرضورية ودمعه �لوسائل اليت متكcه  -
  129و 81من ٕاجناز óامه متاش?يا مع ما Wاءت به االتفاقKة ا�ولية رمق 

  ٕاعطاء الصفة الضبطية حملارض مف�ش الشغل؛ -
  مراجعة القانون اVٔسايس لريىق ٕاىل مس?توى قانون بدل مرسوم؛ -
الز�دة يف التعويض عن التنقل، مع توحKدها مراPاة مالحظة اليت  -

قدمهتا جلنة تطبيق املعايري ا�ولية املتفرPة عن مcظمة العمل ا�ولية يف 
  ؛2011نة مؤمترها ا�وري املائة لس? 

ٕاPادة النظر يف النظام اVٔسايس املنظم جلهاز تفHZش الشغل Pىل  -
، uشلك �راعي جحم 129و 81ضوء ٔ�حاكم االتفاقKتني ا�وليتني gلشغل رمق 

  املسؤوليات امللقاة Pىل Pاتقه، وٕاصداره يف شلك قانون بدال من مرسوم؛

ذ� متكني òاز تفHZش الشغل من وسائل العمل الرضورية مبا يف  -
  توفري امحلاية القانونية؛

تفعيل املنصب املتعلق �ملف�ش العام gلشغل اæي ٔ�قره النظام  -
ؤ�حاكم القانون التنظميي  2008اVٔسايس جلهاز تفHZش الشغل مcذ س?نة 

 gلتعيني يف املناصب العليا؛

توفري ظروف ووسائل العمل الالئقة �ملصاحل املركزية واخلارجKة  -
 ؛)املرتفقني، ووسائل العمل والنقل من بنا�ت الس?تقÏال(

مف�شو (HZش الشغل �لك مكوúته الثالثة الرفع من P�ٔداد òاز تف  -
تالمئ جحم ال�س?يج ) الشغل، ٔ�طباء مف�شو الشغل وóندسو السالمة املهنية

�قZصادي، وٕاننا هبذه املناس?بة لنت¾ٔسف لعدم اس?تÑابة احلكومة لتعديل 
املناصب املالية لتغطية اخلصاص املهول يف تقدم به فريقcا يتو� الرفع من 

 òاز تفHZش الشغل؛
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رضورة م¾ٔسسة احلوار القطاعي مع النقا�ت القطاعية وامجلعيات  -
 .املهنية

 الس?يد الرئHس،
البد وحنن نناقش مزيانية وزارة ال�شغيل ٔ�ن نلفت نظر احلكومة 

حKث لوضعية الفZيات القارصات اgلوايت �ش?تغلن Pامالت يف البيوت، 
�ٕالضافة لتعرضهن لٔ�ذى البدين والعمل لساPات طوي� Pىل مدار ٔ��م 
اVٔس?بوع مقابل ٔ�جور زهيدة، فٕاهنن حيرمن من حقهن الطبيعي يف التعلمي 
ويف الطعام الاكيف ٔ�حKاúً و�س�شفاء، úهيك عن غياب العطل 

 .اVٔس?بوعية ٔ�و الس?نوية
معل  ليص معدالتٕاننا ندعو احلكومة الختاذ تدابري مس?تع�Ñ لتق 

كام ندعوها ٕاىل اختاذ ٕاجراءات حمددة محلاية . اVٔطفال يف ٔ�فق احلد مcه هنائيا
Pامالت املنازل من �ري القارصات، وتطبيق القانون مبا �كفل امحلاية لهن 

  .وحيفظ حقوقهن وôرامهتن
  الس?يد وز�ر ال�شغيل، 

لقد صدمcا بعد اطالعنا Pىل شهادات فZيات فلبي�Kات �ش?تغلن 
لقد ٔ�صبنا �æهول ملا Pاش?ته بعض . 7Mادمات �ى بعض اVٔرس املغربية

هؤالء اخلادمات من حرماهنن من الرا�ة، والتلكؤ يف دفع ٔ�جورهن اكم� 
ويف وقهتا، بل ٕان بعض املعنيات رو�ن ôيف يتعرضن gلرضب والتعذيب 

 .من �ن مشغلهين
جور�ن، فٕاننا ٕاننا، ومن مcطلق دفاعنا عن خمتلف ٔ�صناف العامل وامل¾ٔ 

ٕاذ ند�ن هذه املامرسات اليت تعود ٕاىل قرون العبودية اليت عفا عهنا الزمن، 
فٕاننا نطالب احلكومة �لتد^ل الفوري g�فاع عن الض�ا� وتطبيق القانون، 
وذ� بفZح حتقKق Wدي يف لك ما �رد Pىل القضاء يف هذا الباب، وPىل 

ت، واحلرص Pىل ا�رتام السلطات اVٔمcية وإالدارية من شاكوى وتظلام
ôرامة وحقوق الض�ا�، �ٕالضافة ٕاىل رضورة تعز�ز الرتسانة القانونية 
ومالءمهتا مع املواثيق ا�ولية ذات الص� حبقوق إال�سان و�لعامÛ اVٔجcبية 

  .وحبقوق املهاجر�ن
تلمك، الس?يدات والسادة املس�شار�ن، الس?يد الرئHس، السادة الوزراء، 

ق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية يف القطاPات التابعة gلجنة وòة نظر الفري
، ßمتىن ٔ�ن جتد 2015التعلمي والشؤون الثقافKة و�ج´عية لس?نة 

مالحظاتنا صدى �ى احلكومة، ؤ�ن تتÑاوب مع مقرت�اتنا اليت uسطناها 
  .ٔ�مام مسامعمك سواء دا^ل اgلجنة ٔ�و يف اجللسة العامة

  .وشكرا Pىل حسن ٕاصغا-مك

مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص  �
مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة اخلارجKة مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة اخلارجKة مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة اخلارجKة مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة اخلارجKة 

        واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�
  . uسم هللا الرمحن الرحمي

 الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  املس�شار�ن،الس?يدات و السادة 
(رشفين ٔ�ن ٔ�تد^ل يف هذه اجللسة �مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف نطاق اخZصاص جلنة اخلارجKة 

  . واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�
وهنا ال يفوتين التنويه �ملس?توى اæي طبع لك املناقشات واجلو 

ي السائد ^الل ٔ�شغال هذه اgلجنة اليت تناولت مواضيع �اية يف اVٔخو 
اVٔمهية، اكن Pىل رٔ�سها قضية و�دتنا الرتابية اليت حتظى ٕ�جامع دامئ دا^ل 
لك فرق اGلس، ٔ��لبية ومعارضة وôيف ال، ويه قضية املغاربة مجيعا ملاك 

  .وحكومة وشعبا اæي ن�رشف �متثي0
ي�cا الوطنية كام مت عرضها من طرف ٕان التطورات اليت تعرفها قض 

الس?يد وز�ر الشؤون اخلارجKة والتعاون والس?يدة الوز�رة املنتدبة 
مشكور�ن، لتحمت Pلينا اليوم مزيدا من التعبئة ومن اليقظة gلتصدي للك 
الهجامت والتحرشات ولش?ىت ٔ�نواع املناورات اليت ٔ�صبحنا مس?هتدفني هبا 

ح جتارب �نتقال ا�ميقراطي Pىل MكKان ميزيه �س?تقرار، ويعرف ٔ�جن
  .الصعيد إالقلميي uشهادة لك املراقÏني

وال ميكcين كذ� ٕاال إالشادة �حلضور القوي Pىل املس?توى ا�ويل 
اæي بدٔ�ت حتظى به بالدú ^الل الشهور اVٔ^رية، من ^الل جرٔ�ة �ري 

صوم مس?بوقة يف طرح القضا� و�س?تعداد gلمواòة املبارشة، سواء مع اخل
املبارش�ن ٔ�و �ري املبارش�ن، ٕان Pرب تبH7س وحتقري اVٔعامل ا�نH$ة اليت 

) و�لك وضوح اòVٔزة اجلزا-رية(ٔ�صبحت تطبع طريقة معل هذه اVٔطراف 
ٔ�و من ^الل تقدمي ا�منوذج املغريب الناحج ٔ�مام مجيع احملافل اجلهوية وإالقلميية 

�ل س?يايس توافقي يف  وا�ولية، مع الثبات Pىل موقف وا�د، ٔ�ال وهو
  .ٕاطار ما قدمه املغرب uشÑاPة من ^الل مقرتح احلمك اæايت

 حرضات الس?يدات والسادة،
ٕاننا ننوه بعمل احلكومة وحنهثا Pىل امليض قدما يف دمع ا�ور الر�دي 
و�سرتاتيجي واحملوري اæي ٔ�حضت تلعبه بالدú دا^ل السا�ة إالفريقKة 

حب اجلالÛ املâ محمد السادس نرصه هللا، متاش?يا والتوWه السديد لصا
اæي ما فىتء يؤكد من ^الل ز�رته املميونة لهذه الب�ان Pىل ٔ�مهية تعز�ز 
التعاون مع دول جcوب الصحراء وا�هنوض �قZصاد�هتا وتعز�ز التمنية هبا، 
اليشء اæي س?ميكن املغرب من القKام بدوره الر�دي وتعز�ز ماكنته 

ملاكنة املمتزية اليت يعززها ما تقوم به بالدú ٔ�يضا Pىل السا�ة ا�ولية، هذه ا
العربية وإالسالمKة لنرصة القضا� العادg Ûلشعب الفلسطيين والعريب 
معوما، و�خنراط ٕاىل Wانب ا�ول العربية يف رشااكت ذات ٔ�بعاد ٔ�مcية 

  .واقZصادية وس?ياس?ية �س?تجيب gلهواجس املشرتكة gلعامل العريب
ارا لهذه احملطات، البد ٔ�ن ننوه بصفة ^اصة �لس?ياسة واس?تحض

التواصلية املنف�Zة اليت ٔ�صبحت ت�هتجها وزارة الشؤون اخلارجKة والتعاون 
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ٕازاء مجيع الفاPلني احملليني وا�وليني، مما يدمع واقع �نفZاح والشفافKة 
úببالد.  

  الس?يد الرئHس،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

وطين لٔ�حرار لنقف وقفة ٕاôبار وٕاWالل مجليع ٕاننا يف فريق التجمع ال
ٔ�فراد القوات املسل�ة امللكKة الباس� �لك مكوúهتا الربية والبحرية واجلوية، 
وPىل رٔ�سها قائدها اPVٔىل WالÛ املâ محمد السادس حفظه هللا، اليت 
عودت هذا الوطن Pىل التضحية �لغايل والنفHس دفاPا عن حوزته وو�دة 

مجيع معلياهتا ا�فاعية واVٔمcية Pىل �دود اململكة ٔ�و من ^الل رابه Pرب 
�س�Ïايق، وكذا من " �ذر"حضورها يف حامية ٔ�من املواطنني Pرب خمطط 

^الل دورها دا^ل التجريدات ا�ولية يف Pدد من معليات حفظ السالم 
  . واVٔمن ا�وليني دا^ل ٔ�قطار ودول خمتلفة

�Gهودات املالية اليت تبذلها احلكومة لتلبية وهنا ال منâ ٕاال إالشادة 
احلاجKات واملتطلبات الرضورية gلحفاظ Pىل الب�Kات اVٔساس?ية لقواتنا 

  .املسل�ة وتعز�ز قدراهتا وحتسني كفاءة ٔ�فرادها ومنية قدراهتم امليدانية
 الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
ن´ء �وÛ احلق والقانون، ال (سعنا ٕاال التنويه جمددا ٕاننا ٕاذ نفZخر �ال

�لس?ياسة املغربية اجلديدة gلهجرة، ويه املبادرة امللكKة اليت ت�سم �جلرٔ�ة 
مقاربة ٕا�سانية تضع البعد احلقويق يف صلب الس?ياس?ية مقاربة ٕا�سانية تضع البعد احلقويق يف صلب الس?ياس?ية مقاربة ٕا�سانية تضع البعد احلقويق يف صلب الس?ياس?ية مقاربة ٕا�سانية تضع البعد احلقويق يف صلب الس?ياس?ية والواقعية يف ٕاطار 

من W�ٔل ضامن احلقوق اVٔساس?ية gلمهاجر�ن ومساPدهتم Pىل  الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية
  . ندماج دا^ل اGمتع املغريب�

وهبذه املناس?بة، ندعو ٕاىل اس�.ر هذه الهجرة ومواردها الüرشية 
�عتبارها وس?ي� úجعة لتوطيد Pالقات املغرب مع حميطه إالفريقي والعريب 

  .مبا خيدم مصاحلنا الوطنية
ني وPىل الرمغ من حمدودية املزيانية املرصودة لقطاع الهجرة واملغاربة املقمي

�خلارج، ٕاال ٔ�ننا حنيي اGهودات املبذوÛ لتزنيل هذه الس?ياسة Pىل ٔ�رض 
. الواقع، وكذ� لتحسني اVٔداء العمويم ف� �رتبط مبلف املهاجر�ن املغاربة

هذا اVٔ^ري اæي يتطلب مcا املزيد من التعبئة ملعاجلة املشالك اليت تواWه 
مهنا وإالدارية والثقافKة  هذه الف$ة Pىل خمتلف املس?تو�ت �ج´عية

والرتبوية ومساPدهتا Pىل �ندماج يف جممتعات �س?تقÏال دون ٔ�ن تفقد 
هو�هتا املغربية وارتباطها بب�ها اVٔصيل، بل وجلعل مغاربة العامل ^ري سفراء 

Ûولقضا�ها العاد úلبالد.  
  الس?يد الرئHس،

مKة، وارتباطا ف� يتعلق مبÑال ختصص قطاع اVٔوقاف والشؤون إالسال
، واæي يتطلع من 2004مبرشوع ٕاصالح احلقل ا�يين اæي انطلق س?نة 

^ال� املغرب ٕاىل ٔ�ن يصبح منوذWا يف تدبري الش¾ٔن ا�يين، فٕاننا يف التجمع 

الوطين لٔ�حرار نؤكد دمعنا gلمر�� اجلديدة من الت¾ٔطري ا�يين اليت مت 
سامKة لت¾ٔهيل اخلدمات ا�ي�Kة إالPالن عهنا يف ٕاطار التوجهيات امللكKة ال 

ومحلاية املساWد من ٔ�ي اس?تغالل سليب يفZح اGال ٔ�مام التطرف 
و�نغالق واجلهل، حفاظا Pىل ا�ور اVٔسايس لهذه الفضاءات املمتثل يف 
العبادة والتعلمي وإالرشاد، ويف ٕاطار ا�منوذج املغريب املركز �Vٔساس Pىل 

هذا ا�منوذج اæي ٔ�صبح .  والتصوف الس?ينٕامارة املؤمcني واملذهب املاليك
حيظى �اله´م Pىل املس?تويني القاري وا�ويل ملا ي�سم به من وسطية 
واعتدال وفكر مZنور يف ٕاطار احلفاظ Pىل ثوابت دي�cا احلنيف ويف س?ياق 

  .مÏادئ ا�ميقراطية احلداثية وحقوق إال�سان
اæي ٔ�صبح �ربط بالدú وال (سعنا هنا ٕاال التنويه �لتعاون الوثيق 

�لعديد من اVٔقطار إالسالمKة، حKث يمت ت¾ٔطري ٔ�مئة وفاPلني دينHني ي�متون 
�ول شقKقة، سواء من ٕافريقKا جcوب الصحراء ٔ�و من مجموPة من ا�ول 

  .اVٔخرى اليت تتقامس مع بالدú نفس املبادئ والقمي الروحKة
الفضاءات ا�ي�Kة يف  وٕاذ ندعو ٕاىل املزيد من التعبئة gلرفع من دور

^دمة اVٔمن الروg 1لمواطنني املغاربة، ßمثن معل الوزارة يف تدبري احلقل 
  .ا�يين ويف س?ياس?هتا ملواòة خمتلف ٔ�شاكل التطرف والتعصب

تلمك، حرضات الس?يدات والسادة، رؤية وموقف حزبنا، حزب التجمع 
يات الفرعية الوطين لٔ�حرار، من خمتلف املناقشات املرتبطة �ملزيان 

املندرWة مضن اخZصاص جلنة اخلارجKة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق 
وٕاذ ßمثن جمهودات احلكومة يف تدبري هذه القطاPات، ندعوها . املغربية احملت�

ٕاىل املزيد من العمل و�جهتاد، ومن òتنا س?نصوت �ٕالجياب Pىل هذه 
  .املزيانيات

gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة gلو�دة والتعادلية �مس فرق املعارضة مدا^� الفريق �س?تقاليل مدا^� الفريق �س?تقاليل مدا^� الفريق �س?تقاليل مدا^� الفريق �س?تقاليل  �
خبصوص مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص خبصوص مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص خبصوص مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص خبصوص مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص 

        ....جلنة اخلارجKة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�جلنة اخلارجKة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�جلنة اخلارجKة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�جلنة اخلارجKة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربية احملت�
   ،الس?يد الرئHس
  ،السادة الوزراء

  ،السادة املس�شارون
طار املناقشة (رشفين و(سعدين ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس فرق املعارضة يف إ 

  :الفرعية ملزيانيات الوزارات التالية
  الوزارة املنتدبة �ى رئHس احلكومة امللكفة ٕ�دارة ا�فاع الوطين؛ •
 وزارة الشؤون اخلارجKة والتعاون؛ •
 وزارة اVٔوقاف والشؤون إالسالمKة؛ •
 الوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة؛ •
 .gلمقاومة ؤ�عضاء HWش التحر�راملندوبية السامKة  •

ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�نوه ��ور الهام اæي تضطلع به القوات املسل�ة امللكKة 
من W�ٔل صون و�دتنا الرتابية، وحتقKق اVٔمن والطم¾ٔنcHة، كام ٔ�مثن Pاليا ما 
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 úة والتعاون، لرتس?يخ املاكنة املمتزية لبالدKتقوم به وزارة الشؤون اخلارج
òىل التوP محمد السادس نرصه بناءا âامل Ûات الرش?يدة لصاحب اجلال

  .هللا
   ،الس?يد الرئHس

قÏل ٔ�ن ٔ�رشع يف مcاقشة املزيانيات الوزارية املشار ٕا�هيا P�ٔاله، ٔ�ود ٔ�ن 
ٔ�رمح �مس فرق املعارضة Pىل ٔ�رواح اكفة شهدائنا من ٔ�فراد قواتنا املسل�ة 

الوطين كام ٔ�غتمن املناس?بة  امللكKة، وا�رك املليك، والقوات املساPدة واVٔمن
Vٔش?يد ��ور اVٔسايس اæي قاموا به تنفKذا gلتعل�ت امللكKة السامKة، يف 

اVٔ^رية واليت  ا�Vٔمتقدمي املساPدة ملواطنcHا اæ�ن تعرضوا gلفKضاúت يف 
السلبية gلفKضاúت اليت ٔ�صابت اجلهات اجلنوبية  ا7ٓVرمكcت من مواòة 
ور الهام اæي تلعبه خمتلف هذه القوات يف اختاذ لك gلمملكة، ممثنني ا�

الكف�K بضامن اس?تقرار بالدú واحملافظة  وإالجراءاتالتدابري �حZياطية 
Pىل ٔ�مهنا ومواòة لك ا�هتديدات وا�اطر الناجتة عن تنايم معليات 

والهجرة الرسية وا�هتريب، ٕاضافة ٕاىل تفيش ظاهرة �جتار العا�ر  إالرهاب
  .وا�درات اVٔسل�ةدود من gل�

يف فرق املعارضة ملعزتون مبا تبذ� القوات املسل�ة امللكKة حتت  وٕاننا
خطط معل  ٕالPدادمن جمهودات ومعل جÏار  اPVٔىلالقKادة الرش?يدة gلقائد 

وقائية واس�ÏاقKة ريم ٕاىل احلفاظ Pىل و�دة الرتاب الوطين وتعز�ز اVٔمن 
 يف ٔ�عامل ٕا�سانية واج´عية Pىل الصعيد�ن و�س?تقرار لبالدú، كام �سامه

  .الوطين وا�ويل
الس?يد الرئHس، هذه املناس?بة فرصة ساحنة لٕالشادة �Vٔدوار  ،كام ٔ�عترب

الطالئعية اليت تقوم هبا القوات املسل�ة امللكKة حتت القKادة الرش?يدة 
لصاحب اجلالÛ املâ محمد السادس نرصه هللا، يف حفظ وصون اVٔمن يف 

^اصة �لقارة إالفريقKة وبعض ا�ول الشقKقة  ،لعديد من مcاطق التورا
�خلليج العريب مضن القوات املسل�ة اVٔممية، هذه املشاركة اليت مكcت 

  .تقد�ر والعرفان من هيئة اVٔمم املت�دةال بالدú من احلصول Pىل 
  ،الس?يد الرئHس

والتعاون تعترب ٕان مcاقشة مزيانية قطاع وزارة الشؤون اخلارجKة 
�  مcاس?بة ساحنة، gلوقوف عن كثب Pىل القضا� اليت هتم هذا القطاع، ملا
  .من دور يف تعز�ز ماكنة املغرب دوليا، وحامية مصاحله ومصاحل مواطنيه

ويه فرصة ل�سÑل �رتياح احلضور القوي Pىل املس?توى ا�ويل 
املهمة اليت  اس?يةا�بلوموالس?ياسة التواصلية املنف�Zة gلوزارة، واجلهود 

�د ôبري روح خطاب صاحب اجلالÛ،  ٕاىليضطلع هبا الربملان، واليت ترتمج 
  .حKث ال مزايدة ف� خيص ا�فاع عن القضية الوطنية

 ß ه حتد�ت مثٕانناWهودات اليت تقوم هبا الوزارة رمغ ٔ�هنا تواGاليا اP ن
قات وحتتد فKه ôبرية يف مcاخ دويل ت�شابك فKه القضا� وتتعقد فKه العال

الرصاPات والتناقضات ا�ولية، مؤكد�ن ٔ�ن بالدú بفضل الس?ياسة الرش?يدة 
لصاحب اجلالÛ املâ محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده، قد �افظت Pىل 

مسعة دولية ممتازة بفضل حضور املغرب ا�امئ والفعال يف املنتظم ا�ويل، 
ني خمتلف مكوúت اGمتع وبفضل مواقفه الرائدة لنرصة السمل والتعا(ش ب

ا�ويل، دون الت7يل عن دوره العريب والقويم  �لوقوف ٕاىل Wانب 
  . الشعب الفلسطيين يف نرصة قضيته املرشوPة  وحقه يف العHش uسالم

ٕاننا �سÑل النق� النوعية اليت حتققت يف احملافل ا�ولية يف مواòة 
وطنية ٕاال من ^الل �ل اخلصوم، �ري ٔ�ننا نؤكد Pىل ٔ�نه ال �ل gلقضية ال

  .س?يايس مZفق Pليه حتت الس?يادة املغربية
�Pزتاز مضامني اخلطاب املليك السايم  ،الس?يد الرئHس ،ٕاننا �سÑل

gلمسرية اخلرضاء، Vٔنه نرصه هللا P�ٔاد اVٔمور ٕاىل  39اVٔ^ري مبناس?بة اôæرى 
ليك نصاهبا، بüسطه مجل� من املواقف الثابتة واليت Wاءت يف اخلطاب امل

  :حKث قال حفظه هللا ،gلمسرية اخلرضاء 39السايم اVٔ^ري مبناس?بة اôæرى 

يري طبيعة هذا الزناع اجلهوي وتقدميه Pىل ٔ�نه مس¾Ûٔ تصفKة غ حملاربة ت  الالالال -
 ؛�س?تعامر

 ؛Vٔي حماوÛ ملراجعة مÏادئ ومعايري التفاوض الالالال -

 ؛Vٔي حماوÛ ٕالPادة النظر يف óام املينورسو وتوس?يعها الالالال -

 ؛حملا�ة الطرف احلقKقي يف هذا الزناع ومتليصه من مسؤولياته الالالال -

 .املت�دة وحركة انفصالية اVٔممحملاوÛ التوازن بني دوÛ عضو يف  الالالال -

 .ٕالعطاء الرشعية حلاÛ انعدام القانون ب�cدوف الالالال -
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ش?يد �ملبادرة الوطنية اجلريئة اليت P�ٔلنت عهنا  ،وهبذه املناس?بة
واليت  "من W�ٔل تفعيل احلمك اæايت"مؤخرا حتت شعار ٔ�حزاب املعارضة 

، و(شمل 2015ميتد طي� س?نة  ،ٕاىل �رúمج تعبوي وطين شامل �س�cد
والتفاو�ت  اVٔحزاباملس?تو�ت احمللية، اجلهوية وا�ولية، داPني مجيع 

�Küوالهيئات املدنية �خنراط واملسامهة يف هذه املبادرة الن.  
ملليك السايم خطا� مرجعيا g�وÛ وgلحكومة ٕاننا نعترب اخلطاب ا

ولٔ�حزاب لتدبري ملف الصحراء يف وقت صعب، معترب�ن ٔ�ن قوة املغرب 
ويف منوذWه الس?يايس وٕارصاره Pىل مواص�  ،مكن يف ٕاجامPه الوطين

  .إالصالح، ؤ�ن اخليار ا�ميقراطي ال رجعة فKه
  ،الس?يد الرئHس

مصداقKة موقف بالدú مع ا�ول إالفريقKة يتطلب مcا مواص� دورú  ٕان
وتقدمي منوذج ممتزي مع دول اجلنوب، ومع ا�ول  ٕافريقKا،الر�دي يف منية 
  .العربية وإالسالمKة

  ،الس?يد الرئHس
نغتمن هذه الفرصة ٕالدانة  ،وما دامت املناس?بة رشط gلتعبري عن مواقفcا

الل حكومهتا ؤ�بواقها إالPالمKة اليت متعن يف الترصفات اجلزا-رية من ^
معاôسة شعوب ب�ú ف� يتعلق بو�دته الرتابية، ومعاôسة شعوب املغرب 

  .العريب يف حتقKق مطمح ؤ�مل طاملا راودها



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –ملس�شار�ن مداوالت جملس ا

40 

 )م 2014د(سمرب  16( ه 1436 من صفر 23

   ،الس?يد الرئHس
ا�بلوماس?ية �قZصادية ٔ�حضت رمقا ٔ�ساس?يا يف معادÛ الس?ياسة  ٕان

وذ� بفضل التطور اæي يعرفه العامل وحتد�ت العوملة و�شابك  ،اخلارجKة
املشالك ا�ولية وتعقدها، مؤكد�ن Pىل رضورة توس?يع نطاق التعامل 
ا�بلومايس دون �قZصار فقط Pىل حماور التعامل التقليدية املمتث� ��رWة 

معتقد�ن ٔ�ن  ،مZوسطيةو اVٔوىل يف �حتاد اVٔوريب، ٔ�و ا�ول اVٔور
نفZاح Pىل دول �ٓس?يا ؤ�مر�اك الالتي�Kة ؤ�ور� الرشقKة وتقوية العالقات �

اخلارجKة مع ٕافريقKا لكها ٔ�مور ٕاجيابية Wدا ال ميكهنا ٕاال ٔ�ن تعود �لنفع Pىل 
úبالد.  

   ،الس?يد الرئHس
  ،السادة الوزراء

            ،السادة املس�شارون
شؤون إالسالمKة ٕاننا وحنن نناقش املزيانية الفرعية لوزارة اVٔوقاف وال 

البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕامارة املؤمcني تعترب صامم اVٔمان gلملكة املغربية، 
حKث ٕاهنا املسؤوÛ عن حامية وتدبري شؤونه ا�ي�Kة Pرب مؤسسات 
دس?تورية، مفسؤولية ٔ�مري املؤمcني مcبثقة من مفهوم ٕامارة املؤمcني ومن 

  .عقد البيعة وجتديدها
ٕاننا نعترب ٔ�ن تدبري املغرب gلش¾ٔن ا�يين هو تدبري موقف حيظى ب¾ٔمهية 
�لغة Pىل املس?توى القاري وا�ويل، Vٔنه �ركز Pىل الوسطية و�عتدالية 

اخZيارمه  gلوسطية  اPلنو �ٔ والتعا(ش وال�سامح، فاملغاربة مcذ القدم 
امت و�عتدال عقائد� وس?ياس?يا، Vٔن الغلو والتطرف اæي هو من س

   .هو ظاهرة من الظواهر اليت مل خيل مهنام ٔ�ي عرص إالرهاب
هو صناPة Pاملية دخP �Kلينا مس?توردة من اخلارج،  إالرهابٕان 

والوقاية مcه ت¾ٔيت Pرب التدبري اجليد gلش¾ٔن ا�يين وفZح حوار مع من هلم 
  .فكر مZطرف الس�Kعاهبم

  ،الس?يد الرئHس
  ،السادة الوزراء

  ،السادة املس�شار�ن
Pرب عن قلقcا الشديد جتاه ان�شار التطرف يف صفوف �ٔ  ٔ�نوامسحو يل 

ش?باب اجلالية املغربية املقمية �خلارج واتباعهم ملذاهب ٔ�خرى اكملذهب 
الش?يعي، وذ� راجع ٔ�ساسا ٕاىل òلهم gلعمل الرشعي احلقKقي وما ينص 
 ،Pليه املذهب املاليك لعدم وجود من يؤطرمه دي�Kا، ؤ�مام هذا الفراغ

ب¾ٔفاكر ٔ�خرى يتلقوهنا من مجعيات  gلت¾ٔ'ر�كونون عرضة  ،الس?يد الرئHس
   .ومساWد هنج املذهب الش?يعي

ٕان الش?يعة يف اخلارج هلم ٕاماكنيات جنهل مصدرها، يعملون Wاهد�ن 
Pىل اس?تقطاهبم، لهذا نؤكد Pىل رضورة دمع املساWد �خلارج بقميني دينHني 

Pدة طرق وهنج خطاب مÑZدد ٔ�كفاء وربط قcوات التواصل معهم Pرب 
  .(س?تجيب حلاجKاهتم

  الس?يد الرئHس،
دعوتنا يف فرق املعارضة ٔ�ن ك4ف احلكومة من جمهوداهتا لرتممي  ٕان

املساWد ٔ�و بناهئا �VٔحKاء احلرضية ٔ�و القروية، وحتسني وضعية القميني 
واملرشد�ن ا�ينHني، كام نطالب بضخ دماء Wديدة يف صفوفهم وتوفري 

 املتÑددة gلش?باب، كام اVٔفاكرالتكو�ن املس?متر، حىت �متكcوا من سامرسة 
نود ٔ�ن �شري هنا ٕاىل ٔ�ن ا�س?تور اجلديد ارتقى ب¾ٔدوار وصالحKات اGلس 
العلمي اPVٔىل، وذ� هبدف ٕارشاك العلامء يف جماالت التوجKه وإالصالح 

  .وا�متكني ملبادئ ا��ن يف النفوس �لك اVٔلسن
كام ال تفوتنا الفرصة ٕالبداء بعض املالحظات حول ٔ�داء فريضة احلج 

طفKفا Pىل الرمغ من وجود مشالك uس?يطة، ذ� ٔ�ن  اليت عرفت حتس?نا
افة ٕاىل ضعف ض�الٕ  ،Pدد املؤطر�ن �ري اكف �ملقارنة مع Pدد احلÑاج

الصحي، كام �شدد Pىل رضورة  إالطارجودة اخلدمات املقدمة من طرف 
  .التوعية القÏلية gلحÑاج

   ،الس?يد الرئHس
  ،السادة الوزراء

   ،السادة املس�شار�ن
 ٕاىل ٕاضافة ،لفرصة دومنا ٔ�ن نعطي ا�روس احلس�Kة حقهاوال تفوتين ا

ٕاذاPة محمد السادس gلقر�ٓن الكرمي وقcاة محمد السادس وما يضطلعون به من 
دور يف بلورة الفكر احملمدي ويف الت¾ٔطري ا�يين وٕارساء وعي ي´ىش 

  .وخصوصيات اVٔمة املعمتد Pىل مرجعية املذهب املاليك
لعتيق، فٕاننا �سÑل ٔ�نه صار حيظى بعناية ^اصة، ٔ�ما ما يتعلق �لتعلمي ا

ؤ�ن وضعية الطلبة صارت ٔ�فضل، حبيث ٔ�صبحوا يتقاضون م�cا من 
الوزارة وٕاPاúت من الضامن �ج´عي، مؤكد�ن Pىل ٕايالء �ه´م ٔ�كرث 

^اصة يف القرى اليت تفZقر ٕاىل دور  ،�لتعلمي اVٔويل و�لكZاتHب القر�ٓنية
  .احلضانة

   ،ئHسالس?يد الر 
  ،السادة الوزراء

  ،السادة املس�شارون
بد من امKة gلمقاومة وHWش التحر�ر، فال�ل�س?بة gلمندوبية الس

اس?تحضار اخلطاب املليك السايم مبناس?بة ذôرى املسرية اخلرضاء ملا تضمنه 
اليت متنح  تمن ٔ�فاكر نرية وٕاشارات قوية، æا نطالب �لرفع من التعويضا

gلمقاومني ؤ�راملهم، وكذا ال�رسيع بتحسني وضعيهتم س?� ؤ�ن Wل املقاومني 
ٔ�صبحوا جعزة ويف �اWة ماسة ٕاىل مساPدة مادية تضمن هلم العHش الكرمي، 
كام ندعو ٕاىل حفظ اæاôرة، وذ� عن طريق دمع اVٔفالم التارخيية واæاôرة 

اءات مع املقاومني مع ٕاعطاء واVٔرش?يف، وتدو�ن �رخي املقاومة وعقد لق
وكذا التفكري يف  ،اVٔمهية gلفضاءات الرتبوية وتعمميها يف مجيع املؤسسات

  .اæاôرة املشرتكة
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   ،الس?يد الرئHس
  ،السادة الوزراء

  ،السادة املس�شارون
ال خيتلف اثنان Pىل ٔ�ن املغاربة املقميون �خلارج ميتلكون ويتوفرون Pىل 
مجيع املؤهالت وإالماكúت اليت جتعلهم سفراء gلمغرب وgلعامل العريب 

بعض �ه´م ا�امئ من  ٕا�هيموإالساليم، �æ حيتاجون مcا Vٔن نوWه 
ة طرف احلكومة، وهو ٔ�مر لن يت¾ٔىت ٕاال uسن س?ياسة معومKة مcدجم

  :ومو�دة بني خمتلف املتد^لني يف هذا امللف
بدءا من الوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج ومؤسسة محمد اخلامس 
gلتضامن، مؤسسة احلسن الثاين gلمهاجر�ن، املغاربة املقميني �خلارج، 

مرصد اجلالية املغربية  ٕاىلgلمغاربة القميني �خلارج، ووصوال  اPVٔىلاGلس 
  .مية �خلارجاملق 

تذكري، ٔ�ن الربúمج  ٕاىلحيتاج  اVٔمرن اكن إ طار نذôرمك، ويف هذا االٕ 
احلكويم الزتم جبعل املواطنني املغاربة �خلارج يف صلب ٔ�ولو�ت الس?ياسة 
احلكومKة، وذ� ��فاع عن حقوقهم وحامية مصاحلهم وتوطيد Pالقهتم 

ا زالت ترتامك وتتطور بوطهنم اVٔصيل، ٕاال ٔ�ن مشالك اجلالية املغربية م
وتزتايد تعقKدا، وتعكس وجود هوة معيقة بني الطموح املعرب Pليه يف 

حKث ما زالت من ٔ�مه  اVٔرض،الربامج احلكومKة ويف الواقع املوجود Pىل 
انتظارات اجلالية من احلكومة، وPليه فان مطالبنا يف فرق املعارضة متحور 

  :حول
ارج �حلق يف املشاركة الس?ياس?ية ومتكKهنم من متتيع املغاربة املقميني �خل - 1

اخZيار من ميثلهم يف املؤسسة ال�رشيعية ويف خمتلف اGالس �س�شارية 
  اVٔخرى اليت ينص Pلهيا ا�س?تور؛

�لنظام التعلميي املغريب Pرب مقررات ^اصة ) اخلارجKة( ربط املدارس - 2
  مة؛ب¾ٔبناء اجلالية �خلارج راعي خصوصيات ب�ان إالقا

 إالجراءاتوتüس?يط  إالداريةٕا�داث ش?باك وحKد لتقدمي اخلدمات   - 3
 يف الشاك�ت ٔ�ثناء العودة ٕاىل ٔ�رض الوطن؛ تو�رسيع الب

 ت¾ٔهيل وعرصنة اخلدمات القcصلية؛  - 4
 ^لق عوامل حتفزيية لالس�.ر؛  - 5
 حتسني ظروف العبور؛  - 6
توفري امحلاية الس?ياس?ية حملاربة اخلارج ٔ�مام مظاهر ا�متيزي والعنرصية   - 7

من طرف سلطات ب�ان  اVٔحKانوسوء املعام� اليت يتعرضون لها بعض 
 ؛إالقامة

 فZح حوار مع اجليل الثالث والرابع؛  - 8
    .دمع مشاريع مجعيات اGمتع املدين �خلارج  - 9

فرق ا�Vٔلبية خبصوص فرق ا�Vٔلبية خبصوص فرق ا�Vٔلبية خبصوص فرق ا�Vٔلبية خبصوص مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس مدا^� فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �مس  �
مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية مcاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية 

        2015201520152015وامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية وامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية وامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية وامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية 
 .uسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يد الرئHس احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

            الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اليوم ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس فرق ا�Vٔلبية ملناقشة مرشوع مزيانية     ٔ��رشف

  :وزارة ا�ا^لية، وس¾ٔقZرص يف مدا^ليت Pىل مcاقشة املواضيع التالية
 الو�دة الرتبية؛ •
 امجلاPات احمللية؛ •
 جامPات املشور؛ •
 .اVٔمن العمويم •

  الس?يد الرئHس،
ٔ�تقدم ب¾ٔحر التعازي القلبية ٕاىل حضا� الفKضاúت اليت بداية البد ٔ�ن 

مواطنا ومواطنة،  40رضبت مcاطقcا اجلنوبية، واليت راح حضيهتا ٔ�كرث من 
ويه مcاس?بة ليك ٔ�قف فهيا وقفة ٕاWالل وٕاôبار لقوات اVٔمن العمويم من 
قواتنا املسل�ة امللكKة الباس� ولرWال ا�رك املليك والقوات املساPدة 

قاية املدنية، وPىل لك ما يبذلونه من W�ٔل حامية ب�ú وحتصيهنا والو 
ومراقÏهتا، ساهر�ن Pىل ٔ�مZنا واس?تقرارú، مcوهني مببادرة WالÛ املâ محمد 
السادس حفظه هللا اæي ٔ�عطى تعل�ته السامKة ٕاىل الس?يد وز�ر ا�ا^لية 

اôر�ن لقوات برضورة تفقد ٔ�حوال املناطق املنكوبة، ودمعهم ومواساهتم، ش
اVٔمن العمويم روح التعبئة الوطنية اليت ٔ��نت Pلهيا جلان اليقظة، راWني 

  .من هللا العيل القد�ر ٔ�ن (س?بغ رمحته Pىل لك حضا� هذه الفKضاúت
يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار نعترب مcاقشة مزيانية قطاع وزارة  ٕاننا

ا�ا^لية مcاس?بة ملواôبة مcجزات هذه الوزارة يف تنفKذ الس?ياسات العمومKة 
اليت تد^ل يف جمال اخZصاصها، واليت تتÑىل يف تدبري اGال Pىل لك 

وية، والت¾ٔهيل املس?تو�ت اVٔمcية والتمنوية واحلاكمة الرتابية، والتمنية القر 
  .احلرضي واجلهوية املوسعة، ٕاضافة ٕاىل إالنعاش الوطين

P لهيا، بغية وبناءP لتغلبg اعتنا، فٕاننا حناول رصد املعوقاتcىل ق
اخلروج من الصورة ا�منطية ملواص� إالصال�ات، وتدبري الش¾ٔن العام احمليل 

  .بطريقة ختدم مصل�ة البالد واملواطنني بوثرية فعاÛ ورسيعة
قد تعودú يف التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن ال نوWه �نتقاد هبدف اgلوم ل

جلهة معينة، بل نعمل دامئا Pىل ٔ�ن ßكون دامئا قوة اقرتاحKه يف سن وت�Ïع 
لك الس?ياسات العمومKة اليت هتم بالدú، كام نقدر جسامة املسؤولية وتعدد 

 ٔ�هنا تبقى �نتظارات وكرب الطمو�ات رمغ إالصال�ات املتواص�، ٕاال
حمدودة ٕاذا مل �كن هناك تضافر gلجهود وال�شارك يف ٕاPداد لك املقار�ت 

  .اليت هتم تدبري الش¾ٔن العام الوطين 
وسرنكز، الس?يد الوز�ر، ^الل هذه املناقشة Pىل مجموPة من 
إالشاكليات املطرو�ة، Pىل ٔ�ن ٔ�رك لزماليئ الربملانيني التد^ل يف �يق 
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  .املواضيع اVٔخرى
  س?يد الرئHس،ال 

و�دتنا الرتابية يعترب موضوPا وطنيا �مZياز جيب ٔ�ن ن�Ïعه  ٕان موضوع
ونوظف لك جمهوداتنا وٕاماكنياتنا يف ٕاشعاع مÏادرة احلمك اæايت بصورة قوية 

حكومة، دبلوماس?ية رمسية، �رملان، ٔ�حزاب، : (وبوترية تفرض Pىل امجليع
ملناورات اليت  حتاك ضد ملواòة لك ا) حقوقKني، جممتع مدين وٕاPالمKني

بالدú، رمغ ٔ�ننا نعتربها مcاورات �»سة ؤ�طرو�ات فاش�، لكن واجب 
احلرص من Wانcüا تفرضه Pلينا وطني�cا و�ريتنا Pىل ب�ú، مcوهني �لنتاجئ 
التارخيية اليت حققهتا ز�رة WالÛ املâ محمد السادس حفظه هللا مؤخرا ٕاىل 

، ولقاءه �لبHت اVٔبيض مع خفامة الرئHس الس?يد الوال�ت املت�دة اVٔمر�كKة
�رك ٔ�و�ما، واæي نوه فهيا مبقرتح احلمك اæايت اæي اعتربه واقعي � 
مصداقKته، و�ٕالصال�ات الكربى املاضية فهيا اململكة املغربية �لك ت¾ٔن 

  . وثبات
  الس?يد الرئHس،
        امجلاPات احملليةامجلاPات احملليةامجلاPات احملليةامجلاPات احمللية
جحم اس�.رات امجلاPات احمللية يف جمال حتسني اخلدمات  خبصوص

وتوفري التجهزيات فٕاهنا تبقى حمدودة، خصوصا �لعامل القروي اæي يعHش 
صعو�ت مZعددة رمغ ما يعرفه من �رامج تبقى مZفاوتة حبدة Pالية بني 
 اVٔقالمي واجلهات، ٕاننا نعتقد ٔ�ن التدبري اجليد واس?تقطاب �س�.رات يبقى

هو احلل الكفKل ب�منيهتا رشيطة ت�Ïع تدبريها والقطع مع املامرسات 
 .والسلواكت املشcHة اليت تعرفها مجموPة من امجلاPات احمللية

اجلهوية املوسعة فٕاننا الزلنا ن�Zظر وي�Zظر معنا الشعب املغريب قاطبة ٔ�ما 
ورشا ôبريا  املنظومة القانونية اليت س?تؤطر هذه الو�دة الرتابية، اليت نعتربها

ٕاىل Wانب اVٔوراش اVٔخرى املتعلقة ٕ�صالح امليثاق امجلاعي، وٕاPادة النظر 
يف التقطيع الرتايب ومنط �قرتاع واgلواحئ �نت7ابية، حىت ßكون يف املوPد 
مع �س?تحقاقات القادمة اليت ال نعرف ٕاىل اليوم مىت س?نقطع مع هذه الفرتة 

لالمركزية وا�ميقراطية وإالصال�ات �نتقالية، وم�سجمني مع مفهوم ا
Vٔننا نؤمن ٕامياô úبريا ب¾ٔن امجلاPات الرتابية  ،اجلديدة اليت Wاء هبا ا�س?تور

يه النواة احلقKقKة gلتمنية �قZصادية و�ج´عية واGالية، ويه �لتايل 
اVٓلية اVٔساس?ية لتنفKذ لك �سرتاتيجيات الوطنية بطريقة سلمية، وهنا 

رة ٔ�خرى Pىل التدبري ال�شاريك واس?تحضار لك هذه املقومات يف ٔ�ؤكد م
 .ٔ�عامل احلكومة

نناقش هذه املزيانية القطاعية يف اجللسة العامة �س?تحرض ٔ�مهية     وحنن
ورضورة ٕاصالح القانون التنظميي gلاملية، شاôرا gلحكومة والربملان ٕاخراWه 

ة املق�Ï، حىت يصبح ٕاىل �زي الوجود، طالبا من احلكومة تفعي0 بداية الس?ن
مالمئا لٕالصال�ات الهيلكية اليت تعرفها بالدú، ^اصة اجلهوية، واليت جيب 
ٔ�ن كون �ارضة فKه بقوة ملا متث0 من ٕاطار رايب ٔ�سايس Vٔهنا مغيبة يف 

  .القوانني املالية السابقة

  الس?يد الرئHس،
ون رمق من القان 30ف� خيص اخZصاصات امجلاPات احمللية، فٕان املادة 

 :املتعلق �مليثاق امجلاعي Pىل ٔ�نه ينص Pىل 17.08
ميارس رؤساء اGالس امجلاعية �خZصاصات اميارس رؤساء اGالس امجلاعية �خZصاصات اميارس رؤساء اGالس امجلاعية �خZصاصات اميارس رؤساء اGالس امجلاعية �خZصاصات ا����وÛ وÛ وÛ وÛ هلهلهلهلم مبقZم مبقZم مبقZم مبقZىضىضىضىض هذا  هذا  هذا  هذا " 

    ....القانون مبجرد انتالقانون مبجرد انتالقانون مبجرد انتالقانون مبجرد انت7777ااااهبهبهبهبمممم
وي�سمل لك رئHس من WالÛ املâ وي�سمل لك رئHس من WالÛ املâ وي�سمل لك رئHس من WالÛ املâ وي�سمل لك رئHس من WالÛ املâ ظظظظهريا رشيفا يتضمن توصياته هريا رشيفا يتضمن توصياته هريا رشيفا يتضمن توصياته هريا رشيفا يتضمن توصياته 

        ....السامKة ٕاليهالسامKة ٕاليهالسامKة ٕاليهالسامKة ٕاليه
املناس?بات الرمسية وشا�ا ب¾ٔلوان املناس?بات الرمسية وشا�ا ب¾ٔلوان املناس?بات الرمسية وشا�ا ب¾ٔلوان املناس?بات الرمسية وشا�ا ب¾ٔلوان حيحيحيحيمل رؤساء اGالس امجلاعية ٔ�ثناء مل رؤساء اGالس امجلاعية ٔ�ثناء مل رؤساء اGالس امجلاعية ٔ�ثناء مل رؤساء اGالس امجلاعية ٔ�ثناء 

  "وطنية حتدد مواصفاته ورشوط محوطنية حتدد مواصفاته ورشوط محوطنية حتدد مواصفاته ورشوط محوطنية حتدد مواصفاته ورشوط مح0000 مبرسوم مبرسوم مبرسوم مبرسوم
  :من نفس القانون Pىل ما ييل 34كام نصت املادة 

P�ٔاله، كون óام الرئHس وúئبه P�ٔاله، كون óام الرئHس وúئبه P�ٔاله، كون óام الرئHس وúئبه P�ٔاله، كون óام الرئHس وúئبه     16161616مع مراPاة مقZضيات املادة مع مراPاة مقZضيات املادة مع مراPاة مقZضيات املادة مع مراPاة مقZضيات املادة " 
واكتب اGلس وúئبه ورئHس اgلجنة ا�اواكتب اGلس وúئبه ورئHس اgلجنة ا�اواكتب اGلس وúئبه ورئHس اgلجنة ا�اواكتب اGلس وúئبه ورئHس اgلجنة ا�امئمئمئمئة وúئبه ؤ�عضاة وúئبه ؤ�عضاة وúئبه ؤ�عضاة وúئبه ؤ�عضاهئهئهئهئا ؤ�عضاء اGالس ا ؤ�عضاء اGالس ا ؤ�عضاء اGالس ا ؤ�عضاء اGالس 

جمانية، Pىل ٔ�ن راعي �ل�س?بة Vٔعضاء املكZب واكتب اGلس جمانية، Pىل ٔ�ن راعي �ل�س?بة Vٔعضاء املكZب واكتب اGلس جمانية، Pىل ٔ�ن راعي �ل�س?بة Vٔعضاء املكZب واكتب اGلس جمانية، Pىل ٔ�ن راعي �ل�س?بة Vٔعضاء املكZب واكتب اGلس     امجلاعيةامجلاعيةامجلاعيةامجلاعية
وúئبه ورؤساء اgلÑان ا�اوúئبه ورؤساء اgلÑان ا�اوúئبه ورؤساء اgلÑان ا�اوúئبه ورؤساء اgلÑان ا�امئمئمئمئة ونواة ونواة ونواة ونواهبهبهبهبم تعويضات نقدية عن املهام وام تعويضات نقدية عن املهام وام تعويضات نقدية عن املهام وام تعويضات نقدية عن املهام وا����متثيلية متثيلية متثيلية متثيلية 

  " والتنقل، وميكوالتنقل، وميكوالتنقل، وميكوالتنقل، وميكهنهنهنهنم تقاضهيا طبق رشوط ومقاد�ر حتدد مبرسومم تقاضهيا طبق رشوط ومقاد�ر حتدد مبرسومم تقاضهيا طبق رشوط ومقاد�ر حتدد مبرسومم تقاضهيا طبق رشوط ومقاد�ر حتدد مبرسوم
لقد Wاءت هذه املقZضيات لتعزز دور اòVٔزة املسرية gلمÑالس 

مؤسسة رئHس اGلس امجلاعي، مقZضيات من ش¾ٔهنا حتفزي  امجلاعية ومهنا
ل والعطاء، حىت يضطلعوا �ملهام ذرؤساء اGالس املنتخبة Pىل املزيد من الب

واملسؤوليات امللقاة Pىل Pاتقهم Pىل ٔ�مكل وWه، وحىت �كونوا يف مس?توى 
الثقة املولوية السامKة لصاحب اجلالÛ املâ محمد السادس نرصه هللا، 

  .(س?تجيب النتظارات وتطلعات الساكنةو 
ف�سمل الظهري الرشيف اæي يتضمن توصيات Wاللته السامKة يعد 
مفخرة ôبرية لرؤساء اGالس امجلاعية، ومدPاة لالPزتاز ب�Kل هذا الرشف 
املولوي السايم، وكذ� الش¾ٔن �ل�س?بة محلل الوشاح ٔ�ثناء املناس?بات 

  .نة الهامة لهؤالء الرؤساءالرمسية واæي من ش¾ٔنه ٕا�راز املاك
  الس?يد الرئHس،

ٕان تفعيل هذه املقZضيات Wاءت بناء Pىل رغبة املرشع يف تعز�ز هذه 
: املك�س?بات الزالت رهينة بصدور املراس?مي والنصوص التطبيقKة ^اصة

التعويضات، هذه اVٔ^رية اليت الزالت ^اضعة gلمقZضيات  –محل الوشاح 
  .ملتعلق �مليثاق امجلاعيا 78.00الواردة �لقانون رمق 

ن¾ٔمل ٔ�ن رى هذه النصوص واملراس?مي التطبيقKة مع إالصال�ات اليت 
س?يعرفها امليثاق امجلاعي املؤطر لالنت7ا�ت املق�Ï النور من W�ٔل جتس?يد 
ٕارادة املرشع يف تعز�ز دور مؤسسة رئHس اGلس امجلاعي واòVٔزة املسرية، 

  .حىت تقوم بدورها التمنوي
من امليثاق امجلاعي اæي ينص Pىل تüين نظام  136ل�س?بة gلامدة ٔ�ما �

^اص مجلاPات املشور فٕاننا نعزت هبذا النظام و�سانده، ويف نفس الوقت 
  .نطالبمك �ٕالبقاء Pليه
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  الس?يد الرئHس،
يف املس?تقÏل ßرجو من الوزارة الوصية إالرساع ٕ�خراج املرسوم 

املادة، واæي ن�Zظره مcد عرش التطبيقي لتنظمي وتفعيل مقZضيات هذه 
س?نوات، ٕاىل Wانب املراس?مي التطبيقKة اVٔخرى، خصوصا املتعلقة مهنا 

  .مكررة 54و 54، 36، 34، 16: �ملواد
فاس منوذWا، فٕان متوقعها ال حيجب عهنا املفارقة الكÏرية  جامPة مشور

امة، اليت تعاين مهنا، فامجلاPة احلرضية لفاس تتوفر Pىل ٕاماكúت مالية ه
و�شهد حتوال نوعيا يف خمتلف جماالت التمنية، ^اصة يف جمال تعز�ز الب�Kة 
التحتية اكلطرق والسا�ات العمومKة واملسا�ات اخلرضاء، والنافورات اليت 
ٔ�صبحت متزي املدينة، يف �ني الزالت جامPة مشور فاس اجلديد، اليت 

عرف مشالك Pىل تعمتد يف معظم مواردها املالية Pىل ٕامدادات املوازنة ت
مس?توى ٕاجناز �راجمها ومشاريعها التمنوية، واليت يعول Pلهيا كثريا يف حتقKق 
منية وهنضة اقZصادية واج´عية، وغين عن البيان ٔ�ن امجلاPة متتاز uرشف 

احZضاهنا لفضاء القرص املليك العامر، مما يتطلب ٕايالءها املزيد من العناية 
هذا ا�متزي والرشف، و�س?تطيع امZصاص و�ه´م حىت رىق ٕاىل مس?توى 

الفرق اæي ٔ�صبح �د� gلعيان بHهنا وبني جملس املدينة ^اصة يف مKدان 
هتي£ اGال، ومن هذا املنرب نطلب من الس?يد الوز�ر احملرتم العمل Pىل 
ت¾ٔهيل جامPة املشور يك رىق ٕاىل املس?توى الالئق هبا م4ل جملس مدينة 

        .فاس
  الس?يد الرئHس،  

لك القوانني املتعلقة �الس?تحقاقات املق�Ï  ننا ن�Zظر من احلكومةإ 
ؤ�جcدهتا لطي ملف تزنيل مقZضيات ا�س?تور اجلديد اæي ٔ�حضى �ديث 
العام واخلاص، ووضع �د لهذه الفرتة �نتقالية اليت نعHشها يف اس?تكامل 

  .بناء املؤسسات ا�س?تورية املتبقKة
البايق "ة مcاس?بات احلسم يف ٕاشاكلية كثريا وطالبنا يف Pد لقد لكمنا

، حKث ٔ�ننا لك ما Pدú ٕاىل جحم املوارد اليت مل يمت "اس?ت7الصه
اس?ت7الصها، نقف �هئني يف حتديد املسؤوليات نظرا لتعدد املتد^لني فهيا، 

، مع العمل ٔ�ن انتظارات املواطنات )اكمجلاPات احمللية ووزارة املالية(
ىل هذه املبالغ املالية الهامة، وهنا ٔ�قدم اقرتا�ا واملواطنني يف ٔ�مس احلاWة إ 

يف املوضوع ٕاذا اكن احلل يعتربه املسؤولون صعبا gلغاية بعقد مcاظرة وطنية 
يف املوضوع gلبحث عن �لول لهذه إالشاكلية اليت تعاين مهنا Wل امجلاPات 
احمللية، ٕاضافة ٕاىل �شديدP úىل رش?يد النفقات �ل�س?بة للك املؤسسات 

عمومKة وامجلاPات احمللية Pىل اخلصوص، ومضاعفة دور املف�ش?ية العامة ال
لٕالدارة الرتابية واGالس اجلهوية gلحسا�ت واملف�ش?ية العامة gلاملية gلوصول 

  .ٕاىل حاكمة جKدة يف تدبري الش¾ٔن العام احمليل، حفاظا Pىل املال العام
        تüس?يط املساطر إالداريةتüس?يط املساطر إالداريةتüس?يط املساطر إالداريةتüس?يط املساطر إالدارية

اح تفويض بعض اخZصاصامك املركزية نطلب من احلكومة وٕ�حل ٕاننا
gلسادة الوالة والعامل من W�ٔل تüس?يط املساطر و�سهيل معل السادة 

رؤساء امجلاPات يف مس¾Ûٔ التدبري املايل لHس?تفKد مcه املواطنون كام طالبناه 
  .الس?نة املاضية

ويف النقطة املتعلقة مبجموPات امجلاPات احمللية، فٕاننا نقرتح دامئا ٔ�ن 
هذه اGموPات من حصة من الرضيبة Pىل القمية املضافة كام هو  �س?تفKد

معمول به مع امجلاPات احمللية مادامت هذه اGموPات متتع �لشخصية 
 .املعنوية و�س?تقالل املايل

  الس?يد الرئHس،
ٔ�ما خبصوص ٕاشاكلية اVٔمن، فقد P�ٔلنمت ^الل ٕا�دى اجللسات 
العمومKة دا^ل قÏة الربملان عن ارتفاع �سب اجلرمية وسط اGمتع، ٕاال ٔ�ن 
ذ� ال يغنcHا ليك حنيي من هذا املنرب لك اòVٔزة اVٔمcية الساهرة ليك تنعم 

ميكن القKاس بالدú بنعمة اVٔمن رمغ الظواهر السلبية اليت تبقى اس?تczاء ال 
Pليه، مع ذ� فٕاننا نؤكد Pىل رضورة الت�يل �ليقظة واملقاربة �س�ÏاقKة 
gلتصدي لاكفة �خZالالت املرتبطة �ملقاربة اVٔمcية، مع متكني اòVٔزة من 
لك إالماكنيات والوسائل gلقKام بواجهبا، ويه مcاس?بة لنقف فهيا وقفة ٕاôبار 

الس?ت�Ïاب اVٔمن، وحتصني �س?تقرار يف  وٕاWالل لقواتنا الباس� املرابطة
ب�ú، رWال القوات املسل�ة امللكKة ورWال ا�رك املليك واVٔمن الوطين 

 . �لك ò�ٔزته والقوات املساPدة والوقاية املدنية
ٔ�ما خبصوص التدبري املفوض، فٕاننا ندعو ٕاىل ٕاPادة النظر يف دفار 

ن4üق من املامرسة والواقع حبمك التحمالت اخلاصة به، ووضع تقKمي � تق�K ي 
 . Pالمات �س?تفهام املطرو�ة ٔ�مامه

هنا ٔ�طرح سؤ� حمور� حول س?ياسة وزارة ا�ا^لية و�راجمها 
خبصوص ا�ور اVٓي� gلسقوط نظرا خلطورهتا Pىل قاطنهيا، خصوصا بعد 
ا�Vٔداث املميتة، واليت ٔ�صبحت مZتالية يف اVٓونة اVٔ^رية، خصوصا يف 

س وا�ار البيضاء، واليت �س?بüت يف ٕازهاق ٔ�رواح Pدد ôبري من مدينة فا
  .ا�Vٔر�ء، Vٔن املقاربة اليت تعاجل هبا تعرف نوPا من البطء

        املوارد الüرشية املوارد الüرشية املوارد الüرشية املوارد الüرشية 
مcصب لوزارة ا�ا^لية والز�دة يف مزيانHهتا ب�س?بة  7600ختصيص  •

، ٕاجراء ال ي´ىش مع ا�ور املنوط �لوزارة خصوصا Pىل مس?توى 3%
اجلانب اVٔمين اæي يعترب دPامة ٔ�ساس?ية ورافعة قوية gلتمنية و�قZصاد 

 .الوطين
 الس?يد الرئHس،

ٕان موضوع احلاكمة اVٔمcية ٔ�صبح حمور نقاش ôبري من طرف  •
الباح4ني والقانونيني وإالدارة الرتابية يف ارتباطها �لقضا� اGمتعية واVٔمcية يف 

ه يف احملافظة Pىل السمل �ج´عي ٕاطار مفهوóا اجلديد، وما رتبط ب
وتدبري الش¾ٔن احمليل و�س?تقرار الوطين واحلر�ت امجلاعية والقروية دا^ل 

úالتحوالت اليت �شهدها بالد. 
اتفاقKات الرشاكة جيب ٕاPادة النظر فهيا خصوصا يف الشق املرتبط  •

فاقKات �مجلاPات احمللية وإالدارات املركزية، وذ� Pىل مس?توى تنفKذ االت
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 .املربمة
رضورة التفكري يف اخنراط املواطن املغريب يف ٔ�من بالده، وذ�  •

 .بوضع ٕاطار قانوين و�ٓليات �متكKنه من املسامهة الفعلية يف هذا الش¾ٔن
ٔ�ما خبصوص صندوق التجهزي امجلاعي اæي ال ينكر ٔ��د دوره  •

Pىل قروض الكÏري يف منية امجلاPات احمللية، فٕان املساطر املتبعة gلحصول 
يه Wد معقدة من òة، كام ٔ�نه (س?هتدف امجلاPات اليت لها ضامúت ^اصة، 
يف �ني امجلاPات الفقرية واليت تعرف تعرثا ôبريا Pىل مس?توى التمنية تبقى 
حHÏسة فقرها، مما (س?تدعي ٕاPادة النظر يف املعايري املرتبطة بعملية 

ق نوع من التوازن اس?تفادهتا وجعل م4ل هذه امجلاPات من ٔ�ولو�ته خلل
 .التمنوي Pىل مس?توى امجلاPات احمللية

هناك ٔ�يضا ٕاشاكلية تدبري النقل �لعامل القروي واع´د صيغة Wديدة  •
 .لهذا املرفق ملا � من انعاكس ٕاجيايب Pىل املواطنني

الت¾ôٔيد Pىل املزيد من احلرص يف التعامل مع بعض امجلعيات ومراقÏهتا  •
 .ومتويلها حىت ال تصطدم بواقع (يسء ٕاىل بالدPúىل مس?توى ٔ��شطهتا 

وحبمك مسؤولي�cا وان´ئنا لهذه ا�Vٔلبية، ال (سعنا ٕاال ٔ�ن نصوت دا^ل 
  .فرق ا�Vٔلبية Pىل مرشوع مزيانية وزارة ا�ا^لية

 .والس|الم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

cاقشة cاقشة cاقشة cاقشة مدا^� فريق اVٔصاÛ واملعامدا^� فريق اVٔصاÛ واملعامدا^� فريق اVٔصاÛ واملعامدا^� فريق اVٔصاÛ واملعارصرصرصرصة �مس فرق املعارضة خبصوص م ة �مس فرق املعارضة خبصوص م ة �مس فرق املعارضة خبصوص م ة �مس فرق املعارضة خبصوص م  �
مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية 

 �2015201520152015رمس الس?نة املالية �رمس الس?نة املالية �رمس الس?نة املالية �رمس الس?نة املالية     وامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?يةوامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?يةوامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?يةوامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية
(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق املعارضة مبÑلس املس�شار�ن 

 مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل يف اخZصاصات جلنة ا�ا^لية ملناقشة
  .وامجلاPات الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية

مع اVٔسف يزتامن مرشوع قانون املالية املعروض Pىل ٔ�نظارú اليوم مع 
،úازهتا بالدZائية والعصيبة اليت اجczه العديد  هذه الظروف �س?تZوما عرف

من املناطق واجلهات Pىل امZداد ربوع اململكة من �ساقطات مطرية 
مس?بوقة ومشاهد مؤسفة تناسلت من خمتلف �س?بüت يف فKضاúت �ري 

òات اململكة، مشاهد Mشفت هشاشة الب�Kة التحتية وعكست صورة 
  .سوداوية عن واقع الب�Kات التحتية 

لكن واقع احلال  لس?نا من دPاة التH$Hس، وال ممهتين خطاب سوداوي
ٔ�صدق تعبري ؤ�بلغ جحة Pىل زيف ٕاجنازات واهية رسPان ما هتاوت يف 

و�دمه املواطنون ممن ال  الزمن، اكشفة عن مشهد راجKدي من حلظات
حول هلم من دفع رضيبة الهشاشة والغش وغياب روح املسؤولية يف ما 
يدعى زيفا �ٕالجنازات، ٕاجنازات ال تصلح سوى لت¾ٔتHت �رúمج حكويم مهه 

  .وٕاجنازات ال تنفع وال تدر لغة ٔ�رقام التضخمي يف
ن ن�ساءل عن امZالك احلكومة اليوم �ٔ ٔ�حيق لنا بعد اæي وقع 

وحنن ßرى لك  ،)la gestion des risques(لتدبري ا�اطر  لس?ياسات

التدابري وإالجراءات اليت سارعت العديد من ا�ول ٕاىل اختاذها uشلك 
اس�Ïايق �رء لك ا�اطر وا�هتديدات النامجة عن التغريات املناخKة اليت 

ؤ�ن لك التقار�ر ا�ولية سارعت ٔ�صبحت هتدد لك دول املعمور، الس?� 
ٕاىل الت�ذ�ر مما �هتدد العامل اليوم من خماطر حنن اليوم معنيون هبا كغريú من 
ا�ول من W�ٔل اختاذ لك �حZياطات ملواòة لك ا�هتديدات احملمت� uشلك 

  .اس�Ïايق حامية Vٔرواح وسالمة املواطنني
راري، هذه الظاهرة لس?نا يف �اWة ٕاىل تذكريمك بظاهرة �حZباس احل
وموضوPا لعدة مقم  اليت �تت �س?ت¾ٔ'ر وحتىض �ه´م دويل وشلكت مادة

سüمترب من  23دولية لعل �ٓخرها القمة ا�ولية اليت احZضنهتا نيويورك يف 

  .الس?نة اجلارية
لهذه الظاهرة  ه´م ا�ويل �Vٔخطار احملمت�وهو ما يؤكد زايد �
عمور، حفسب تقر�ر اgلجنة ا�ولية لتغري املناخ وانعاكساهتا Pىل لك دول امل

التابعة لٔ�مم املت�دة، ٔ�نه من بني الظواهر املتوقعة ن�ÑKة �حZباس احلراري 
  .ازد�د الفKضاúت

من احلكومات اليت حترتم مواطنهيا ٕاىل اختاذ كغريها  لو �درت احلكومة
 ات لتدبريمن ^الل امZالMها ملؤرشوالتدابري �س�ÏاقKة  إالجراءات
�ٓنذاك لك الترب�رات  ولس?ياسات وتدابري حقKقKة ملواòة الكوارث،ا�اطر، 

لها معىن، ٔ�ما ؤ�ن س?يكون   تقدمت هبا حكومZنا املوقرة اكن ال حماÛاليت
اليوم ٕاىل التنصل من مسؤوليهتا خبطاب يعكس احلقائق  تبادر احلكومة

حتتية هتاوت وينفي لك مسؤولية عن ما حصل من مشاهد دمار لبىن 
  .vٔوراق اخلريف، فهذا يمن عن ٕافالس حقKقي وافZقاد لكي لروح املسؤولية

ٕان ما يقع اليوم ملدن وقرى من عزÛ �مة عن العامل اخلارx بل 
من القcاطر وقطع لطرق  ها مcاطق مcكوبة ومن هتاو gلعديدوتصنيف بعض 

  :عنوطنية وòوية، (سائلنا مجيعا و(سائل احلكومة بدرWة ٔ�كرب 
  موقع احلاكمة وربط املسؤولية �حملاس?بة من لك ما حصل؛ -
  اختاذها مس?تقÏال لتاليف ما وقع؟ مؤ�ية ٕاجراءات (س?تلز  -
وحتديد gلمسؤوليات  هل س?نكون ٔ�مام �شخيص دقKق ملاكمن اخللل -

وٕاعامل gلم�اس?بة، س?� ؤ�ن لك الفاPلني احلكومKني مافZئوا يف لك مcاس?بة 
وخطا�ت عن التزنيل السلمي ملقZضيات ا�س?تور  و�ني �رددون شعارات

وعن ربط املسؤولية �حملاس?بة واحلاكمة و�ريها من املفاهمي، ٔ�م س?نكون 
  .ٔ�مام شعار احلكومة اخلا� مك �اWة قضيناها برتMها، حىت ٕاشعار �ٓخر

ٔ�لس?نا اليوم ٔ�مام واقع يقZيض تفعيل ؤ�جرٔ�ة لك املس?تÑدات اليت  -
  .رية ويف مقدمهتا ربط املسؤولية �حملاس?بةمحلهتا الوثيقة ا�س?تو 
  الس?يد الرئHس،

حنن ٕاذن ٔ�مام مزيانية س?نة اس?تczائية لHس فقط Pىل مس?توى 
�ع´دات املالية الواجب توفريها ملواòة �7ٓر الفKضاúت اVٔ^رية، ولكن 
ٔ�يضا لزتامن هذه الس?نة املالية مع ورش Pىل درWة ôبرية من اVٔمهية وهو 

قاقات �نت7ابية اليت �س?تعد بالدú ٕالجراهئا اس?تكامال gلبناء ورش �س?تح
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  .املؤسسايت وا�ميقراطي اæي اخنرط فKه املغرب
هذا الورش اليوم اæي يتعني ٕاجنا�ه من ^الل ٕاPداد جKد لٔ�رضية 
الالزمة لٕالطار ال�رشيعي والتنظميي املتصل هبذه �س?تحقاقات، حنن ٕاذن 

  :ز، سواء ما يتعلق بــٔ�مام س?نة انت7ابية �مZيا
  انت7ا�ت ممثيل امل¾ٔجور�ن،

  انت7اب ٔ�عضاء اGالس امجلاعية،
  انت7اب ٔ�عضاء اGالس اجلهوية،
  انت7اب ٔ�عضاء الغرف املهنية،

  انت7اب ٔ�عضاء جمالس العامالت واVٔقالمي،
  .انت7اب ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن

وامسحوا لنا ٔ�ن نتفاPل معمك هبذا اخلصوص ونعرب لمك عن نوع من 
التوجس من تدبري هذا الورش �نت7ايب، مفؤرشات كثرية و�ت �ينا 

 P�ٔلن عهنا الس?يد رئHس احلكومة معهذا �نطباع بدءا من املشاورات اليت 
إالذPان  اVٔحزاب الوطنية، مشاورات يف نظرú اكنت ٔ�قرب ٕاىل مcطق

هامش التفاوض املنعدم، حنن ٕاذن ٔ�مام مفاوضات صورية �ملعىن uسüب 
ا�قKق gللكمة بدل ٔ�ن نعمل مجيعا مcطق التوافق س?� ؤ�ننا يف مر�� 
الت¾ٔسHس ملرشوع جممتعي مفروض ٔ�ن حيىض �لك ضامúت التوافق والتاكمل 

  .جيايب بني لك الفرقاء الس?ياس?ينياالٕ 
 44-18رمق  رشوع قانونما حصل اليوم من ^الل عرض احلكومة مل 

املتعلق �ملراجعة �س?تczائية gلواحئ �نت7ابية يمن عن افZقاد لكي gلحكومة 
  .راحب اVٔكرب فهيا هو ا�ميقراطيةملنطق ال�شاور وبناء توافقات ال

لقد كنا ن�Zظر ٔ�ن تتقدم احلكومة مبرشوع مZاكمل ملراجعة لكية gلواحئ 
 âا ٕالنضاج�نت7ابية س?� ؤ�هنا اكنت متتKا اكفZديد الشامل  وقÑرشوط الت

ويه من تضم يف متثيليهتا من اكنوا �Vٔمس من دPاة املراجعة الشام� gلواحئ 
�نت7ابية، فش?تان بني خطاب اVٔمس واليوم، ٕاهنا ازدواجKة غريبة يعHشها 

  .مكون رئHيس يف حكومZنا املوقرة
  الس?يد الرئHس،

�قZصادي و�ج´عي والبHيئ  لقد شلك التقر�ر املوضوPايت gلمÑلس
حول ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبية جتس?يدا واحضا �تلف �خZالالت 
اليت رافقت �س?يري اVٔقالمي اجلنوبية لس?نوات Pديدة وٕاWا�ت حقKقKة Pىل 
ا�منوذج التمنوي الواجب ٕاعام� خللق منية شام� ومس?تدامة لٔ�قالمي 

اæي ôرسه اخلطاب املليك اVٔ^ري، مما يدفعنا اجلنوبية، وهو ذات التوWه 
gل�ساؤل حول مجموع إالجراءات اليت �رشهتا احلكومة لتقدمي ٕاWا�ت معلية 
وواقعية عن لك ما Wاء يف هذا التقر�ر ؤ�ي منوذج منوي P�ٔدته لساكنة 
هذه اVٔقالمي يف ٔ�فق إالPداد اجليد ملرشوع اجلهوية املوسعة وما س?يحم0 

لواPد من ٔ�'ر �لغ Pىل مجموع اVٔقالمي اجلنوبية و�يق òات هذا الورش ا
  .اململكة

ٕان مجموع الس?ياسات اجلديدة اليت �رشهتا بالدú يف ٕاطار مقار�هتا 

هذه إالجراءات من معليات  احلقوقKة لواقع الهجرة واملهاجر�ن وما واôب
ملغرب لW�ٔانب املقميني بصفة �ري قانونية يف ا �سوية gلوضعية إالدارية

يعكس مدى جتدر الوعي �ملفهوم الكوين حلقوق إال�سان، كر(س هذا 
الوعي من ^الل الوثيقة ا�س?تورية اليت نصت وuشلك رصحي Pىل مسو 
املعاهدات و املواثيق ا�ولية Pىل ال�رشيعات الوطنية ومن مضن هذه 
احلقوق، حقوق املهاجر�ن، وهو ما مييل مواôبة هذه ا�ينامKة من ^الل 

قرار س?ياسات معومKة مcدجمة تعىن حبقوق املهاجر�ن وكفل اندماòم إ 
  .uشلك ٕاجيايب يف اGمتع

لٔ�سف موWات العنرصية اليت يعاين مهنا بعض اWVٔانب رمغ طابعها 
احملدود وPدم ا�ساع رقعهتا لتصري ظاهرة، (س?تدعي سن �رشيعات كفل 

ا(ش والسمل Pدم كرار ٔ�ي جتاوزات �يسء لصورة املغرب ôب� gلتع
  .�ج´عي

Wد�ر �ôæر �شعب جماالت تد^ل هذا القطاع اæي (شلك نقطة 
التقائية مجموPة من الس?ياسات القطاعية uشلك يصعب معه إالملام �لك 
�خZالالت اليت �شوب هذا اGال، وٕان كنا ال ننكر لك اGهودات 

ربز الفعالية املبذوÛ من طرف وزارة ا�ا^لية يف هذا إالطار، وهو ما ي
  .والنÑاPة يف خمتلف تد^الت الوزارة

  :من مج� املشالك اليت اسرتعت ان�Ïاهنا، واس?تدعت ٕا7رهتا ما هيم
قطاع النقل احلرضي وما يعرفه من مشالك تؤ'ر uشلك مÏارش Pىل  -

جودة اخلدمات اليت من املفرتض تقدميها gلمواطن uشلك يليق وصورة ب� 
ا�ول املتقدمة يف هذا الش¾ٔن، وامسحوا يل ٔ�ن (سعى لالصطفاف ôسا-ر 

ٔ�ذôرمك �لزتام احلكومة القايض بدمع óنيي س?يارات اVٔجرة ملواòة ت¾ٔثريات 
الز�دة املتتالية يف مثن احملروقات وذ� من ^الل ٕالزام ٔ�ر�ب س?يارات 

لالس?تفادة من ا�مع ا�صص يف هذا الش¾ٔن،  اVٔجرة Pىل ملء اس?´رات
ليدفع املواطنون  -مع اVٔسف-اæي تنصلت مcه احلكومة  وهو إالجراء

رضيبة وعود زائفة، وهو ما ٔ�'ر uشلك مÏارش Pىل مثن تعريفة س?يارات 
و�لتايل اكن � �لغ اVٔ'ر Pىل القدرة �س?هتالôية gلمواطنني، مفا  اVٔجرة،

يه ^لفKات تنصل احلكومة من هذا �لزتام؟ وهل هناك بدائل واقعية 
 �ال تعذر الوفاء هبذا إالجراء ٔ�م ٔ�ننا كنا ٔ�مام وعود ظرفKة ومعلية يف

  رسPان ما مت �لتفاف Pلهيا المZصاص غضب óنيي القطاع؟
املشالك اليت �شهدها ٔ�سواق امجل� gلخرض والفواكه والسمك،  -

واVٔسواق اVٔس?بوعية، وجمازر اgلحوم، واحملطات الطرقKة، و�ريها من 
ومKة ذات الصبغة التÑارية اليت تقدم ^دمات املرافق والتجهزيات العم

مÏارشة gلمواطنني، مع اVٔسف لطاملا لفZنا �ن�Ïاه ٕاىل مجموع �خZالالت 
اليت تؤ'ر uشلك سليب Pىل اخلدمات املفرتض تقدميها لعموم املواطنني، وهو 
ما (س?تدعي تغيري ٔ�مناط تد^ل الوزارة يف تدبري هذه املرافق و�س?تفادة 

  .ب ا�ولية يف تدبري هذه املرافق من W�ٔل ت¾ٔهيلها وعرصßهتامن التÑار 
اخZالالت التدبري املفوض، وهذا امللف العيص Pىل املعاجلة يقZيض  -
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اليوم �ßكÏاب Pىل تقKمي جتربة بالدú لتدارك النقائض اليت �شوب هذا 
حمدوديته وقصوره يف حتقKق اVٔهداف  -مع اVٔسف-التدبري اæي ٔ��ن 

املرجوة مcه، فÏدل ٔ�ن (شلك هذا إالجراء جزءا من �ل املشالك  واملقاصد
ٔ�صبح بدوره مش� عصيا Pىل احلل يف  اليت اكنت تتخبط فهيا امجلاPات،

غياب املراقÏة القÏلية والبعدية، والبت يف مدى ا�رتام دفار التحمالت 
 املرجوة من التدبري لفا-زة بصفقات التدابري لتبقى لك املقاصدgلرشاكت ا

  .املفوض معلقة
مظاهر  يف تقر�رها الس?نوي، رصدت مؤسسة الوس?يط العديد من -

الشطط يف تعامل قطاPات وزارية Pديدة مع املواطنني، وهو ما تؤكده 
تظلامت املواطنني، حKث احZل قطاع ا�ا^لية صدارة الشاك�ت يف شقها 
املتعلق �لشطط يف اس?تعامل السلطة، وما يتعلق برتاخKص البناء وتوفري 

وع وطلبات الب�Kات التحتية والزتويد �ملاء والكهر�ء ومشالك ٔ�رايض امجل
ما م¾ٓل ... السلطة ورخص الصيدحتسني وضعيات ٕادارية فردية Vٔعوان 

الشاك�ت والتظلامت املرفوPة ضد وزارمك وس?بل معاجلة هاته اخلروقات مبا 
  .يضمن حتسني وتعز�ز صورة إالدارة �ى املواطنني

تنايم مظاهر احZالل املâ العام والرتايم Pليه uشلك ôبري، حKث  -
ه الظاهرة ال �س?تzين لك املدن املغربية وحمدودية تد^الت الوزارة اكد هذ

ملعاجلة هذا إالشاكل، من املؤكد ٔ�ننا حباWة ٕاىل �رشيعات لسد لك خصاص 
  .وتقcني وضبط هذا اGال

املقاربة اVٔمcية املتبعة ملاكحفة ان�شار اجلرمية ولك مظاهر �حنراف  -
ب اVٔمن، وPىل الرمغ من ٔ�ننا ßمثن وحامية املواطنني وممتلاكهتم واس?ت�Ïا

اGهودات اليت تقوم هبا املصاحل اVٔمcية، ٕاال ٔ�ننا ن�ساءل عن ٔ�س?باب ان�شار 
ؤ��ن وصلمت، . اجلرمية ببعض املدن، وانتقالنا ٕاىل مس?توى اجلرامئ املنظمة

  ؟الس?يد الوز�ر، يف جمال ماكحفة إالرهاب واجلرامئ العا�رة gلقارات
  الس?يد الرئHس،

القطاع التجهزي والنقل، هذا يه �خZالالت اليت يعHشها قطاع ة كثري 
قطاع لطاملا اكن مطمعا لبعض القوى الس?ياسة  البالغ اVٔمهية والتعقKد،

لنظر الرتباطه uشلك وثيق ومÏارش � عتباره ٔ��د ا�Pامات �نت7ابية،�
مع اVٔسف هذا �س?تغالل شلك رمقا  حباجKات املواطنني وا�شغاالهتم،

  .عصيا يف مؤرش �خZالالت اليت طاملا شابت هذا القطاع
  :وب�شخيص لواقع القطاع، ٔ�مه ما ميكن الوقوف Pليه من اخZالالت

يف املائة مهنا ختضع  70الل �ري املبارش gلرخص، ٕاذ ٔ�ن �س?تغ -
لالس?تغالل �ري املبارش، �عتبار ٔ�ن الناقل واملسافر يتحمالن لكفة الكراء، 
وحيدد الناقل من طرف صاحب الرخصة اليشء اæي سامه يف همينة 
املقاوالت الصغرى يف القطاع، ٕاضافة ٕاىل تفيش الزناPات بني املرخص هلم 

رخصة ممنو�ة �ري  3681ة من يف املائ 24كام ٔ�ن  ..والناقلني املس?تغلني
(س?تغلون رخصة  1483يف املائة من الناقلني مجموعهم  83مس?تغ�، و

وا�دة ٔ�و رخصتني، وينجزون ثليث الكKلومرتات املقطوPة Pىل الش?بكة 

يف املائة ال  48يف املائة من الناقلني ٔ�ش7اص ذاتيني و 73الوطنية، و
قالت املسافر�ن بني املدن يف املائة من تن 15يتوفرون Pىل رخصة gلنقل، و

مسامهة النقل  عن راجع س?يارات اVٔجرة، اVٔمر اæي ٔ�سفر تمت بواسطة
 1976يف املائة س?نة  57بواسطة احلافالت يف التنقالت ما بني املدن من 

، وذ� لفائدة 2008يف املائة س?نة  35، و1988يف املائة س?نة  52ٕاىل 
  .ٔ�نواع النقل اVٔخرى ولفائدة النقل الرسي

مع اVٔسف احنراف نظام الرخص اæي مت تصوره ôوس?ي� لضبط 
القطاع حنو نظام ريعي لفائدة ٔ�حصاب الرخص ٔ�دى ٕاىل ^لق سوق �ري 
قانوين لالس?تغالل �ري املبارش gلرخص وبيعها وتفو�هتا وكر(س Pدم املهنية 

مف�دودية نظام املواقKت  يف القطاع، واس?تف�ال املنافسة �ري الرشيفة،
رية، الزناPات بني الناقلني، والت7يل عن اس?تغالل اخلطوط القص عوارتفا

جشع uشلك ôبري النقل الرسي، واgلجوء ٕاىل س?� ذات الطابع إالقلميي، 
�افالت النقل احلرضي وس?يارات اVٔجرة لسد اخلصاص، والرتخKص 

  . لس?يارات اVٔجرة gلنقل بني املراكز احلرضية
، فوىض احملطات الطرقKة، واليت من �خZالالت اليت (شهدها القطاع

�شلك ٔ��د ٔ�مه العوائق لت¾ٔهيل القطاع، ٕاذ يغيب دور السلطة املنظمة 
ٔ�ن �خZالالت العميقة اليت يعرفها طاع gلت�Ïع ومراقÏته وضبطه، حKث gلق

القطاع متس مصداقKة اخلدمة العمومKة، وحتد من قدرته Pىل �س?تÑابة 
اGمتع املغريب، حتث Pىل رضورة ٕاPادة gلتطور الهام الرسيع اæي يعرفه 

تنظمي، وuشلك معيق، النقل العمويم gلمسافر�ن اæي يطغى Pليه اقZصاد 
  .الريع

وامسحوا لنا ٔ�ن ن�Zقل ٕاىل ما تعرفه الطرق الس?يارة من مشالك وPىل 
اخلصوص تâ اليت الزالت قKد إالجناز وخنص �ôæر طريق �ٓسفي الس?يار 

KقKة حول مرشوع لن�ساءل معمك عن حقKالمPة ما تداولته ٕا�دى املنا�ر إال
 الرتôية، حKث ٔ�فادت» نورول«رشكة الطريق الس?يار اæي مcحت ٔ�شغا� ل 

ٔ�ن عينات فرشة الطريق الس?يار واخلرسانة املس?تعم� يف البنا�ت ال ختضع 
لرشوط اجلودة والسالمة كام �ددها كناش التحمالت وكام الزتمت بذ� 

  .الفا-زة �لصفقةالرشكة الرتôية 
فهل سHمت ٕاعامل مقZضيات ا�س?تور ف� يتعلق �ربط املسؤولية 
�حملاس?بة حKال هذه اخلروقات ٕان حصت، والتحقKق يف لك هذه االهتامات 
اليت وردت Pىل لسان جريدة وطنية كام هو الش¾ٔن يف لك ا�ميقراطيات 

  ؟العريقة حفاظا Pىل ٔ�رواح وسالمة املواطنني
النقل السكيك من Pدم انتظام ٔ�وقات القطارات ومشالك ٕان ما يعرفه 

�كتظاظ اليت تعرفها القطارات، خصوصا يف فرتات اVٔعياد والعطل 
ع تصور لت¾ٔهيل القطاع و�ه´م الرمسية، مشالك تلزم الوزارة اليوم وض

وتقKمي �حZياWات يف  ٬بوضعية البحث يف جمال السالمة واVٔمن السكيك
ونظام ال�س?يري وثقافة السالمة  ٬و�رامج البحث املس?تقÏلية ٬مKدان الصيانة

وكذا السالمة املدنية  ٬وتدبري واس?تغالل ال�شو�ر السكيك ٬السككKة
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البدء يف اس?تغالل القطار   وحنن Pىل مشارفوحوادث اVٔش7اص، س?�
  .فائق الرسPة

ما (شهده قطاع النقل اجلوي وPىل اخلصوص رشكة اخلطوط  ٔ�يضا -
Pىل خمتلف  Zالالت ومن ردي ينعكس uشلك واحضملغربية من اخ امللكKة ا

لزبناهئا (سائل الوزارة اليوم عن  مات اليت تقدóا الرشكة املذôورةاخلد
ٔ�س?باب تقاعسها عن حتديث القطاع والتحسني من تنافسZHه بدل خض 

  .مزيانيات ال طائ� مهنا ٕالنقاذ رشكة مجعت لك مقومات الفشل
 ات اæروة واليت تزتامن مع ز�رةتذاôر الس?� يف ٔ�وقمبا تفرسون �الء ال 

املهاجر�ن املغاربة لوطهنم ومعاúهتم املس?مترة جراء Pدم انتظام ٔ�وقات 
اVٔسفار، فضال عام تداولته مجموPة من املنا�ر إالPالمKة عن الرسقات 
املتتالية VٔمZعة املسافر�ن و�ريها من املشالك املس?مترة مع الرشكة السالفة 

  .ôæرا
ٕان التطور اæي يعرفه اGمتع املغريب ي�cاىف مع حمدودية النظام احلايل 
لتدبري النقل الطريق العام لٔ�ش7اص، حKث يعترب النقل الطريق 

مل من التنقالت ٕاال ٔ�نه % 90ا ميثل الوس?ي� اVٔكرث اس?تعامال، مبgلمسافر�ن 
الب�Kات هام لش?باكت يعرف ٕاصال�ات ملموسة �لرمغ من التطور ال 

مازالت حوادث السري �شلك خسارة اقZصادية ôبرية تقدر  التحتية، حKث
، ٔ�ي )حسب تقد�ر البنك العاملي(من الناجت الوطين اخلام % 2,5 حبوايل

مليار درمه س?نو�، مما حيمت بذل جمهودات ôبرية ف� خيص  11ٔ�زيد من 
  .الوقاية والسالمة الطرقKة

عن حمدوديته وPدم  النقل ا�تلطٔ��ن وخبصوص النقل �لعامل القروي، 
ظروف جKدة gلساكنة القروية، ٔ�ما فعاليته وPدم قدرته Pىل ت¾ٔمني ^دمة و 

ف� يتعلق �gلوHWس�Kك، فهناك �اWة حقKقKة ٕاىل بذل جمهودات ٔ�كرب 
لتدبري ٔ�كرث فاPلية وجناPة لرتوجي البضائع، حKث تظهر ا7ٓVر السH$ة 

^لل يف تدبري معلية روجي البضائع، Mطوابري  والسلبية النامجة عن نقص ٔ�و
�نتظار الطوي� gلشاحcات عند مدا^ل املواk ٔ�و عند حمطات اVٔداء 

  .�لطرق الس?يارة
جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه بعد مرور ٔ�زيد من ٔ�ربع س?نوات Pىل دخول 
مدونة السري �زي التنفKذ، حيق لنا ال�ساؤل ف� ٕاذا جنحت املدونة يف حتقKق 

المة الطرقKة امل�شودة والتقليص من امل¾ٓيس اليت ختلفها حوادث السري الس
حفرب الطرق مازالت مZواص� خملفة خسا-ر uرشية ومادية، ٔ�قل . �ملغرب

واقع احلال يؤكد ٔ�يضا ٔ�ن ٕاد^ال  ،ما ميكن ٔ�ن يقال عهنا ٔ�هنا فاد�ة
تعديالت جوهرية Pىل هذه املدونة ٔ�حضى رضورة مل�ة، بعدما مل �س?تطع 
هذه الرتسانة القانونية احلد من ßزيف الطرق، و�لتايل مل زحزح املغرب عن 

  .تصنيفه يف مراتب مZقدمة عربيا وPامليا من حKث Pدد حوادث السري
  الس?يد الرئHس،

الت¾ôٔيد بداية Pىل نود  ع التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين،Pالقة بقطا
 يص Pلهيا سواء Pرباليت مت التنص  مجموPة من التوòات رضورة اس?تحضار

دس?تور اململكة اجلديد، ٔ�و من ^الل التوصيات الصادرة عن اGلس 
اPVٔىل ٕالPداد الرتاب الوطين، و�رúمج العمل احلكويم gلوقوف Pىل مدى 

ٔ�نظارú اليوم يف تقدمي ٕاWا�ت  املالية املعروض Pىل قدرة مرشوع قانون
الزتمت احلكومة ومن  حقKقKة وواقعية Pىل لك �نتظارات، وٕاىل ٔ�ي �د

^اللها الوزارة الوصية Pىل هذا القطاع Pىل تفعيل لك اVٔهداف املسطرة 
  .يف جمايل التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين

لقد اكن لتنصيص الوثيقة ا�س?تورية Pىل متكني املواطنات واملواطنني 
من ظروف HPش الئق وبH$ة سلمية و�ريها من اجليل  Pىل �د السواء

حقوق اæي عززته الوثيقة ا�س?تورية دالالت معيقة Pىل �شüث اجلديد gل
املغرب مبجموPة من �خZيارات اليت ال رجعة فهيا يف ٕاطار رؤية مشولية 

  .واس�رشافKة، تتÑاوب ؤ�هداف التمنية �قZصادية والüرشية املس?تدامة
ôرس من   عرفها اGالني احلرضي والقرويٕان التحوالت العميقة اليت

 ٬ا�وÛ وامجلاPات احمللية uس?ياسة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين اه´م
الوعي ٔ�كرث من ٔ�ي  وذ� هبدف تنظمي وضبط هذا اGال، و�لتايل معق

وقت مىض ب�Zاجئ وانعاكسات س?ياسة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين Pىل 
�ارض ومس?تقÏل البالد سواء Pىل املس?توى الس?يايس ٔ�و �قZصادي، 

من ش¾ٔنه ٔ�ن حيفز و(ساPد Pىل ٕارساء ٔ�سس عقالنية �سامه يف وهو ما 
  .^لق و�دات معرانية مZاكم� اقZصاد� واج´عيا ودميوغرافKا

هذه التحوالت اليت عرفها لك من اGال احلرضي والقروي اكن من 
الالزم مواôبهتا مبجموPة من الربامج والس?ياس?يات العمومKة جلعل هذا 

 g ةKقKىل اس?تقطاب القطاع رافعة حقP لتمنية املس?تدامة وتعز�ز قدراته

وذ� عن طريق تفعيل مفاهمي Wديدة  �٬س�.رات يف مKدان التعمري
  .�متكن املتد^لني من �خنراط �جيايب ٕالPداد اGال

ٕاال ٔ�ن جناح لك الس?ياسات املرتبطة بقطاع التعمري وٕاPداد الرتاب 
  :خZيارات مهنا Pىل اخلصوصالوطين تظل رهينة يف نظرú مبجموPة من �

  وضوح وشفافKة السوق العقارية؛
  uساطة املساطر إالدارية؛
  وضوح اVٔنظمة العقارية؛

  .تüين اخZيارات بناءة يف جمال التخطيط
�خZالالت يف ا�متيزي الفضايئ، وسوء رتHب الفضاءات  جتاوز

  .املعداتاحلرضية، وفوىض الفضاءات احمليطية، وPدم املساواة يف توزيع 
مcع ان�شار السكن �ري الالئق، وتدهور املشهد احلرضي، والزحف 

  .Pىل اVٔرايض اخلصبة
إالشاكالت املرتبطة �ملراقÏة وت�Ïع ورصد البناء �ري القانوين Pىل  جتاوز

  .املس?توى الوطين
  .ٕاجياد �لول كف�K بتوضيح العالقة بني الواكالت احلرضية وامجلاPات

واقع  طرح ال�ساؤل حول قدرة احلكومة التفاPل معوهذا ما يدفعنا ٕاىل 
و�ٓفاق س?ياسة التعمري يف املغرب ôرافعة gلتمنية و�شجيع �س�.ر، وخمتلف 
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اليت جيب ٕاتباعها قصد رس?يخ جو من الثقة والشفافKة و^لق مcاخ  الس?بل
مالمئ، هبدف اس?تقطاب ٔ�كرب gلرسامKل وتفادي الفرص الضائعة، وكذا 

ر وطين يضع توازú اقZصاد� مطلو� gلحفاظ Pىل 'روتنا الت¾ٔسHس الس�.
العقارية ٕازاء لك اس?تغالل �ري معقلن من ش¾ٔنه عرق� مسار الربامج التمنوية 

  .اليت �سطرها السلطات العمومKة قصد منية وتنظمي اGاالت العمرانية
وٕاذا اكنت وضعية املدن املغربية بصفة Pامة تعاين من اخZالل وتفاو�ت 

اقZصادية ف� بHهنا، فٕان العامل القروي �متزي بت¾ٔخر صارخ Pىل مجيع -وس?يوس
سواء تعلق اVٔمر �لتجهزيات  ت، ت¾ٔخر جعزت احلكومة عن تداركهاملس?تو�

مما يوحض uشلك .. ٔ�و �ملرافق �ج´عية و�قZصادية ٔ�و إالدارية و�ريها
ري وٕادارة يف تدب gلحكومة ضعف النظرة الشمولية واملس?تقÏلية Wيل

الفضاءات احلرضية والقروية، وPدم القدرة Pىل التوزيع املتوازن gلساكن من 
  .^الل الس?ياسة التعمريية املتبعة

لتدارك الفرق بني  زالت جمهودات احلكومة Wد حم�شمةمع اVٔسف، ال
املدن والقرى، هذا الوضع مع اVٔسف الزال يعرف تفامقا يوما بعد يوم، 

 ٔVكرث  �شطة والتجهزيات لصاحل املناطق واجلهاتويؤدي ٕاىل توزيع اVٔا
حظا، اليشء اæي (ساPد uشلك فعال Pىل الهجرة القروية حنو املدن، 
وهو ما يفرض اليوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض العمل Pىل سن اسرتاتيجيات 

  .وطنية gلتمنية اGالية والتمنية القروية
�سKüا،  القروية ولواحلد من الهجرة  وحىت ٕاذا افرتضنا توفق احلكومة

ب�منية اقZصادية واج´عية يف فٕان املشلك سÏHقى مطرو�ا ٕاذا مل تمت املبادرة 

القرى واملدن، فاملدن بدورها وuسüب الزتايد املزتايد gلساكنة س?ت7لق  لك
منوذWا ساكنيا uسüب ا�ساع ٔ�حزمة الفقر والبطاÛ، وهذه الطبقة الهامش?ية 

ا جهينا، هذه إالشاكالت ال ميكن �لها فقط س?ت7لق ال حماÛ منوذWا معراني
ٕ�صدار �رشيعات، ٔ�و اختاذ ٕاجراءات وس?ياسات رقKعية، ما دامت هذه 
 إالشاكالت تواWه حبلول رقKعية بعيدا عن س?ياسات تعمريية قادرة Pىل
حتقKق منية اقZصادية واج´عية وثقافKة وختطيط حرضي úجع، وس?ياسة 

ان Pىل اع´دات مالية دامئة وجمندة من طرف عقارية فا�P خلدمZه، ركز 
  .ا�وÛ وامجلاPات احمللية، وخمتلف الفاPلني

ٕان التفكري يف ^لق مقKاس جKد gلتمنية العمرانية، ال ميكن ٔ�ن ينجح ٕاال 
�هنج س?ياسة مZاكم� ومZوازنة اع´دا Pىل نظرة مس?تقÏلية طوي� املدى، 

غرايف gلساكن وا�Vٔشطة توحض ôيفKة تنظمي ٕاPادة ضبط التوزيع اجل
�قZصادية والتجهزيات اVٔساس?ية، وتقلص من التفاو�ت الرتابية وختلق 

  .تناغام وتوازú بني خمتلف ٔ�حناء اململكة
من املؤكد اليوم ٔ�ن مcظومة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين حباWة ماسة 

ومة يتعلق مبنظ ٕاىل مراجعة معيقة Pىل مس?تو�ت وحماور Pديدة، مهنا ما
التخطيط العمراين، اليت تتطلب يف نظرú تقليص Pدد الو7ئق العمرانية 
املعمتدة واWٓVال القانونية ف� خيص وضع تصاممي ا�هتيئة مع تüس?يط مساطر 
ٕاجنازها واملصادقة Pلهيا و^لق متفصالت واحضة ف� بHهنا مع و7ئق ٕاPداد 

راين ٔ�كرث فعالية الرتاب، وذ� من W�ٔل ٔ�ن كون مcظومة التخطيط العم
  .وجناPة

ٔ�و ما ُهيم مcظومة التدبري العمراين اليت متزي �كرثة املتد^لني 
واملسؤوليات، مما يؤدي ٕاىل هدر الطاقات ويف نفس الوقت ضعف جناPة 
التدبري، فضال عن تطو�ر ٔ�دوات متويل التعمري �عتبار ذ� من ٔ�كرب 

يف تطو�ر وتدبري املدن،  الت�د�ت اليت تواWه امجلاPات وخمتلف الفاPلني
اVٔدوات احلالية، اVٔمر اæي يتطلب  Pىل اعتبار حمدودية وPدم كفاية

  .البحث عن �ٓليات Wديدة وفعاg Ûلمتويل
مع اVٔسف لك هذه إالشاكالت ال جتد لها ٕاWا�ت واحضة من ^الل ما 

، ٔ�و يف ا�طط 2015مت �سطريه سواء يف �رúمج معل الوزارة لس?نة 
  .والربúمج احلكويمال�رشيعي 

وندعو احلكومة هبذه املناس?بة ٕاىل املبادرة �ختاذ ٕاجراءات رسيعة 
ٕالخراج النصوص القانونية اليت من املفروض ٔ�ن جتيب عن لك هذه 
إالشاكالت تفعيال gلتوصيات الصادرة عن اGلس اPVٔىل ٕالPداد الرتاب 

  .الوطين
  الس?يد الرئHس،

ٔ�مهية قصوى، مكcته من شغل  نةقطاع السكىن وس?ياسة املدي  �ك�يس
�زي Pىل درWة ôبرية من اVٔمهية يف لك الس?ياسات العمومKة، مفنذ 

واPدة ودينامKة ٕالPادة  �سعي�Kات القرن املايض ما ف· املغرب (شهد ٔ�وراشا
الت¾ٔهيل، وحتسني الظروف �ج´عية gلساكن و^لق رشوط التمنية 

ه من ^الل ٕاقرار جKل Wديد �قZصادية و�ج´عية، وهو ما مت جتس?يد
من احلقوق ا�س?تورية، من مضهنا احلق يق السكن الالئق والعHش الكرمي 

Ûق ال´سك والتضامن �ج´عيني، وتقليص  وتوفري العداKج´عية وحتق�
الفوارق وكذا ٕا�داث فضاءات حرضية وقروية مZطورة وٕاطار HPش ôرمي 

  .(سامه يف التوزيع العادل gلرثوات
�سÑاما مع هذا التوWه اكن من البدهيiي ٔ�ن تبادر احلكومة ٕاىل سن وا

س?ياسات حكومKة ريم �Vٔساس ٕاىل توفري مcتوج سكين يليب الطلب 
املزتايد Pىل لك املنتوWات السكcية للك ف$ات اGمتع وسن اسرتاتيجيات 

  .وطنية لس?ياسات املدن
القطاع Pىل فٕاىل ٔ�ي �د متكcت احلكومة من ^الل ٕارشافها Pىل هذا 

بلورة س?ياسات كف�K بتقومي النقائص والقضاء Pىل �خZالالت اليت 
(شهدها القطاع، وحتسني رشوط احلاكمة وحماربة اكفة ٔ�شاكل الفساد 

  والرشوة املس�رشية يف القطاع؟
وما هو واقع قطاع الّسكن ببالدú؟ وôيف ميكُن لقانون مالية مو�ل يف 

ٔ�ن جييب Pىل لك �نتظارات  صاديةاقZ- ا�ت التوازúت املاôروحس
  و��شغاالت املرتبطة هبذا القطاع ؟

Pىل  -^اصة ذوي ا�^ل احملدود  - كن�ÑKة gلطلب املزتايد لف$ات اGمتع 
الو�دات الّسكcية و�رتفاع املزتايد يف اVٔسعار، ّمت اع´د ٔ�ساليب Wديدة 
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القطاPني العام واخلاص يف توفري الو�دات السكcية، مهنا الّرشاكة بني 
ومراجعة معايري إالساكن والتوWه حنو ٕا�شاِء ٔ�قطاب سكcية Wديدة gلتقليل 

  .من الضغط Pىل املراكز احلرضية، تلبية لٕالقÏال املزتايد Pىل السكن
كومة وطريقة تدبريها لهذا املتبعة من طرف احل ٕان املت�Ïع gلس?ياسة

رافدا من روافد التمنية ومؤرشا  البالغ احلساس?ية والتعقKد �عتباره القطاع
حقKقKا Pىل مدى التقدم والريق اæي حققه املغرب يلمس uشلك واحض جعز 

  .احلكومة عن تüين تصّور واحض ومشويل لقضا� السكن
  :ٔ�مل تتعهد احلكومة بــ

  .تنويع العرض السكين و�رتقاء به -
 ٔ�لف 400ٔ�لف و�دة سكcية ٕاىل  840تقليص العجز السكين من  -

  .و�دة سكcية
  .�رسيع وترية مشاريع مدن بدون صفKح -
حتسني سكن املواطنات واملواطنني �VٔحKاء الناقصة التجهزي، وا�ور  -

  .املهددة �الهنيار
رد �عتبار لٔ��سÑة العتيقة من مدن �رخيية وقصبات وقصور  -

  .و'رات معامري
رس املعوزة بقمية رفع وترية ٕانتاج السكن �ج´عي والسكن املوWه ل�ٔ  -

  .عقارية مcخفضة
  .ت¾ٔطري البناء اæايت -
ٔ�لف درمه  800تقدمي مcتوج سكين ذي قمية ٕاجاملية ال تتعدى  -

  .gلف$ات الوسطى
  .حتفزي قاPدة التجهزيات والتعاونيات السكcية -
  .ختفKض عبء اكليف السكن يف مزيانيات اVٔرس -
  .الشابة توفري مcتوج Wديد لفائدة الش?باب واVٔرس -
  .بلورة ووضع مشاريع مcدجمة gلسكن يف املراكز القروية الصاPدة -

ال خنفKمك رسا وحنن حنيص لك هذه التعهدات و�لزتامات اليت ما 
فZئت تقدóا حكومZنا املوقرة وuس7اء �ري معهود، وWدú حرWا ôبريا يف فهم 

  .املنطق اæي اهتدت ٕاليه ويه تصيغ �رúجمها احلكويم
ن ٔ�مام مفارقات غريبة سلواك وممارسة، سقف وعود �ري فعال حن

مس?بوق، وٕاجنازات ال اكد تذôر، حنن ٔ�مام ٕاPالن نوا� ٔ�قرب مcه ٕاىل 
الزتامات اكن من اWVٔدر ٔ�ن جتد لها ٕاWا�ت حقKقKة وواقعية يف لك 
القوانني املالية السابقة ومن مضهنا مرشوع قانون املالية املعروض Pىل 

، هذا القانون اæي �كرس اليوم الطابع �رجتايل لتدبري هذا ٔ�نظارú اليوم
  .القطاع
ينئ حتت  ٔ��ن حنن اليوم من الزتام تقليص العجز السكين، واملواطن -

دس?تور�، ٕاال ٔ�ن احلصول Pليه ما �زال صعب  رمغ ôونه حقا ٔ�زمة السكن،
ف ٔ�ل 840املنال uسüب الطلب املزتايد، يف مقابل العجز اæي يقّدر بـ

  .و�دة سكcية

تقدمي مcتوج سكين ذي قمية ٕاجاملية ال  ٔ��ن حنن اليوم من الزتام -
الظفر ٔ�لف درمه gلف$ات الوسطى؟ وôيف سZH¾ٔىت لهاته الطبقة  800تتعدى 

ٕاòاز حقKقي Pىل لك مك�س?باهتا uسüب  مبنتوج سكين ويه يف مواòة
  ائية؟قرارات ال شعبية ح´ س?تجهز Pىل ما تبقى �هيا من قدرة رش 

ما يه احللول اليت تقدمت هبا احلكومة لرد �عتبار لٔ��سÑة العتيقة  -
معامري، وحنن نلمس يوما بعد  ثرامن مدن �رخيية وقصبات وقصور و 

  يوم تبعات إالهامل والالمÏاالة ٕ�رثنا احلضاري وإال�ساين؟
ٔ�ية س?ياسات هنجهتا احلكومة لتحسني سكن املواطنات واملواطنني  -
KحVٔ� اء الناقصة التجهزي، وا�ور املهددة �الهنيار وحنن نعاود مشاهد مؤملة

uسüب �هنيارات املتكررة g�ور اVٓي� gلسقوط uسüب جعز احلكومة 
الصارخ عن حامية سالمة ؤ�رواح املواطنني، وتقدمي ٕاWا�ت حقKقKة 

  .ملشالكهم ومهوóم
املدن  وان�شار ماذا معلت احلكومة gلقضاء Pىل السكن �ري الالئق -

العشوائية ؤ�حKاء الصفKح بعدما تعهدت �حلد من هذه املظاهر اليت �يسء 
  .لكرامة املواطن

متâ املواطنني  ôيف تعاملت احلكومة مع املعيقات اليت حتول دون -
gلسكن، سواء مهنا ارتفاع �س?بة الفوائد البنكKة، وارتفاع ٔ�سعار السكن، 

  حيظى هبا املنعشني العقاريني؟وهوامش الرحب املرتفعة اليت 
ٔ�ية ٕاجراءات سطرهتا احلكومة لوضع ٔ�سس س?ياسة املدينة قصد  -

  معاجلة �خZالالت العميقة املس�Ñ حرض� واج´عيا؟
حنن ال نصبو ٕاىل تبH7س جمهودات احلكومة، ٔ�و ٕاىل مزايدات ال  -

  .طائ� مهنا لكن واقع احلال يغنcHا عن لك ترب�ر
  الس?يد الرئHس،

ثرية يه إالشاكالت وإالôراهات اليت يعرفها القطاع، ٕاشاكالت متثل ك 
ٔ�لف  840(يف ضعف توازن الش?بكة احلرضية، ورامك العجز السكين 

وكذا ٕاشاكلية تعبئة وتدبري العقار، فضال عن ôون املنظومة القانونية ) و�دة
 مÑZاوزة، �ٕالضافة ٕاىل غياب �ٓلية gلتد^ل يف السكن املهدد �الهنيار

وا�VٔسÑة العتيقة، وPدم مالءمة املساطر والربامج خلصوصيات الوسط 
القروي، وحضور قوي gلقطاع �ري املهيلك، وان�شار ممارسات خم� 
�حلاكمة اجليدة والشفافKة، ونود يف هذا إالطار الت¾ôٔيد Pىل مجموPة من 

  :اVٔمور املس?تع�Ñ اليت �س?تلزم املبادرة هبا
املسؤولني عن �ßهتااكت يف  ^الل مساءÛ املسؤولية �حملاس?بةربط 

  جمال السكىن والتعمري؛
رضورة توفري مقومات السكن الالئق الضامن gلحياة الكرمية والبH$ة 

  السلمية gلجميع؛
  تعممي التمنية Pىل اكفة املدن املغربية؛

العمل من W�ٔل جعل املدينة فضاء gلعHش املشرتك بني لك الف$ات 
  �ج´عية؛
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P قليات  ىلالعملVٔلمرٔ�ة والطفل واملعاق ولك اg جعل املدينة �اضنة
  واملهاجر�ن؛

  تطو�ر مcاجه التخطيط اGايل وم¾ٔسسة وتفعيل �لتقائية؛
وضع ٔ�سس س?ياسة املدينة وتقليص العجز السكين وت¾ٔهيل وت¾ٔطري 

  القطاع وتطو�ر احلاكمة؛
  التقائية التد^الت القطاعية؛

ر والهشاشة اليت �شكو مهنا اGاالت مواòة لك مظاهر العجز والفق
  احلرضية والقروية؛

  جعل هذه اGاالت قادرة Pىل ٕانتاج الرثوة وحتقKق ا�منو وإالدماجKة؛
  تقوية �ندماج اGايل وال´سك �ج´عي؛
  تقليص الفوارق احلرضية وحماربة إالقصاء؛

  مcدجمة؛تعز�ز التقائية الربامج القطاعية، يف ٕاطار منية مس?تدامة و 
  تطو�ر مcاجه التخطيط اGايل مع م¾ٔسسة وتفعيل �لتقائية؛

  تفعيل ٕاسرتاتيجيات ٕاPداد الرتاب والتمنية القروية؛
�رتقاء بدور املدن الصغرية واملتوسطة واملراكز الصاPدة ومواôبة املدن 

  اجلديدة؛
املسامهة يف ت�س?يق والتقائية الربامج والس?ياسات العمومKة Pرب ت�ش?يط 

  خمتلف الهيئات ال�شاورية؛
ومراجعة ٔ�نظمة التخطيط احلرضي يف اجتاه تعمري معليايت و�رسيع وترية 

  وضع و7ئق التعمري، وتطو�ر صالحKات ودور الواكالت احلرضية؛
  ومنية املوارد املالية، ودمع اخلربات والقدرات التقcية يف جمال التعمري؛

راسات مجموPة من وضع ٔ�سس س?ياسة gلمدينة، بعدما ٔ��نت ا�
النواقص ٔ�مهها وجود اخZالالت معيقة حرض� واج´عيا، وPدم التقائية 

يف املائة من ساكن املدن يقطنون  30التد^الت القطاعية، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن 
يف املائة يقطنون  12يف ٔ�حKاء فقرية ال تتوفر Pىل اخلدمات والتجهزيات، و

  .يف سكن �ري الئق
ٕانتاج الرثوة وحتقKق ا�منو دا^ل املدن  بلورة س?ياسة املدينة ٕاىل

واملراكز، وٕادماج املدن وتقوية �ندماج اGايل وال´سك �ج´عي، 
  وتقليص الفوارق احلرضية وحماربة إالقصاء، وتعز�ز التقائية الربامج القطاعية؛

تعز�ز موارد صندوق التضامن gلسكن و�ندماج احلرضي، وضامن 
قطاعية، وٕا�شاء �ٓلية مؤسساتية gلتد^ل، وتقوية اخلربة التقائية ا�متويالت ال

  .الوطنية يف جمال س?ياسة املدينة

مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية خبصوص مcاقشة مشاريع  �
املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية وامجلاPات املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية وامجلاPات املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية وامجلاPات املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة ا�ا^لية وامجلاPات 

        2015201520152015الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية الرتابية والب�Kات اVٔساس?ية �رمس الس?نة املالية 
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
(رشفين ٔ�ن ٔ�تد^ل �مس الفريق الفKدرايل gلو�دة وا�ميقراطية يف 

 . واجلهات وامجلاPات الرتابية مcاقشة املزيانية الفرعية لقطاع ا�ا^لية
  الس?يد الرئHس،

ف� يتعلق �لقطاع اVٔمين، فٕاننا يف الفريق الفKدرايل ßمثن لك اخلطوات 
اليت �س?هتدف حتصني بالدú من �ٓفات إالرهاب واجلرمية املنظمة وا�هتريب 
وا�درات �لك ٔ�نواعها، لكcنا �سÑل يف املقابل اس?مترار القمع يف حق 

خصوصا اVٔطر مجموPة من التظاهرات السلمية GموPة من املناطق والف$ات 
  . املعط�

ويف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل ا�رتام احلر�ت واحلقوق 
اVٔساس?ية بعيدا عن املقاربة اVٔمcية وهنج املقاربة �ج´عية يف ٕاجياد احللول 
النتظارات املغاربة يف ٕاطار ٕارشاك القوى احلزبية والنقابية واGمتع املدين، 

ف �حÑZاWات السلمية لتلبية املطالب ونؤكد من Wديد Pىل رفضنا توظي
�ج´عية Vٔغراض س?ياسوية ختدم ٔ�جcدة ال Pالقة لها �ملصاحل العليا 

  .لوطننا
لبعض التÑاوزات وإالفراط يف اس?تعامل القوة اليت  كام ن�Ïه احلكومة

تتعرض لها العديد من التظاهرات �حÑZاجKة السلمية، والتضييق كذ� 
يات، úهيمك عن بعض التÑاوزات يف طريقة Pىل ٔ��شطة بعض امجلع 

التعامل مع املهاجر�ن اWVٔانب املنمتني ٕاىل دول جcوب الصحراء، واليت 
ختدش صورة املغرب احلقوقKة �ى املنتظم احلقويق ا�ويل، وما �æ من 

  .نتاجئ عكس?ية Pىل مصاحل مواطنcHا يف دول املهجر
 úي تتحمل بالدæىل �ري ٔ�ن هذا املشلك اP تبعاته السلبية، يفرض

احلكومة طرح املشلك uشلك Wاد Pىل Wرياننا اVٔوروبيني ليتحملوا 
مسؤولياهتم يف �ل هذا املشلك من ٔ�ساسه، يك ال �س?متر بالدú يف لعب 

  .دور ا�ريك يف حامية شواطئ الغري انطالقا من رابنا
  الس?يد الرئHس، 
  الس?يد الوز�ر، 

  ،الس?يدات والسادة املس�شارون
يف هذا الس?ياق gلتحضري لالنت7ا�ت، البد من الت¾ôٔيد Pىل رضورة 
التحضري اجليد لهذه �نت7ا�ت احمللية وإالقلميية واجلهوية واملهنية 
وال�رشيعية، من W�ٔل ôسب رهان اس?تكامل البناء املؤسسايت حىت �كون 
يف مس?توى ôسcüا لرهان الوثيقة ا�س?تورية ويف مس?توى كذ� رهاúت 

وهذا الرهان لن يت¾ٔىت ٕاال  عات الشعب املغريب وربيعه ا�ميقراطي،وتطل
بتعميق النقاش وتوس?يع احلوار مع لك الهيئات الس?ياس?ية والنقابية واملهنية 
واملدنية، ٔ��لبية ومعارضة، وذ� من W�ٔل ٕاPادة قراءة مرشوع اجلهوية 

رية وفق املتقدمة اæي P�ٔدته اgلجنة �س�شارية Pىل ضوء الوثيقة ا�س?تو 
مقاربة مشولية لالمركزية والالركزي إالداري وٕاPادة النظر يف مرشوع 
التقطيع الرتايب مبا خيدم ا�ميقراطية والتقدم بعيدا عن احلسا�ت الس?ياسوية 
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  .الضيقة
وPىل احلكومة مسؤولية تنظمي ٔ�ول انت7ا�ت يف عهدها، وßمتىن ٔ�ن 

 ٓVرب وضع اP ان ا�ميقراطي�Zليات والقوانني الزجرية تنجح يف هذا �م
gل�د من اس?تعامل املال ورشاء اæمم ولك املامرسات اليت ترض �لعملية 

 .�نت7ابية من طرف لوبيات الفساد والريع، وتبخس العملية ا�ميقراطية
ٕاننا من موقعنا كفريق فKدرايل ي�متي ٕاىل املركزية النقابية الفKدرالية 

ال �ج´عي لتحقKق مطالب الشغي� ا�ميقراطية gلشغل ربط بني النض
والنضال ا�ميقراطي لبناء دوÛ وجممتع احلق والقانون والعداÛ �ج´عية، 
ßرفض اس?مترار مسلسل ٕافساد املسلسل �نت7ايب، وجيب Pىل إالدارة 
واVٔحزاب الس?ياس?ية بذل اGهود ملواòة هذا إالفساد من W�ٔل ختليق 

7ا�ت ßزهية تن4üق عهنا  مؤسسات متثيلية احلياة الس?ياس?ية وتنظمي انت
 .حقKقKة

كام نطالب احلكومة ٕ�قرار مهنجية �شارôية اندماجKة بعيدا عن ال�رسع 
و�رتباك، وذ� من W�ٔل تنقKة اgلواحئ �نت7ابية من الشوائب ومعاجلة 
سلبيات منط �قرتاع والتقطيع �نت7ايب، وذ� ٕ�صالح النصوص 

Pالقة �النت7ا�ت القادمة �لك ٔ�شواطها وٕاPادة قراءة  القانونية اليت لها
مرشوع اجلهوية املوسعة لي�سجم مع مضامني ا�س?تور احلايل يف ٔ�فق 

  . هيلكة ٔ�دوار ا�وÛ يف جمال الس?ياسة العمومKة
  الس?يد الرئHس، 
  الس?يد الوز�ر، 

        الس?يدات والسادة املس�شارون،
دورها اVٔسايس يف اGاالت خبصوص قطاع امجلاPات الرتابية اليت لها 

�قZصادية و�ج´عية والثقافKة والبي�Kة، فٕاننا يف الفريق الفKدرايل نعترب 
ٔ�ن ٔ��لب امجلاPات خصوصا القروية حتمكت يف تقطيعها هواجس انت7ابية 
وحتمكية بعيدا عن املقاربة التارخيية و�قZصادية، فالعديد من هذه 

وارد املالية والüرشية وضعف الب�Kة التحتية الو�دات حبمك اخلصاصات يف امل
  .ال ت�Zج ٕاال الفقر والهشاشة �ج´عية

�æ، نطرح السؤال بصوت مرتفع ٕاىل مىت س�س?متر هذه الوضعية اليت 
ال ختدم التمنية امل�شودة؟ ٕاننا نطالب P�ٕادة النظر يف هندسة التقطيع 

اعي عنرص الثقافة امجلاعي يف ٔ�فق تقليص العدد وفق مقاربة منوية ر 
  . والتارخي والتÑا�س والقمية �قZصادية

ٔ�ما ف� يتعلق �حلاكمة، فٕاننا نطالب بتوفري إالماكنيات الالزمة ل�ش?تغل 
مف�ش?ية الوزارة يف ظروف جKدة ورضورة ٕاخراج تقار�رها من الرفوف ٕاىل 
العلن، مع رضورة ربط املسؤولية �حملاس?بة يف ٕاطار من الشفافKة 

  .ليةوالشمو 
، واليت جيب Pىل الوزارة "البايق اس?ت7الصه"كام ٔ�ننا نطرح ٕاشاكلية 

ٔ�ن تنكب Pلهيا �جلدية الالزمة من W�ٔل ٕاجياد اVٓليات املواôبة والعملية 
  .الس?ت7الص املوارد اجلبائية اليت س?تغذي مزيانيات امجلاPات الرتابية

وا�ميقراطية برضورة ويف نفس الوقت، يطالب الفريق الفKدرايل gلو�دة 
من مداخKل الرضيبة Pىل القمية املضافة اليت  %30فZح نقاش وطين حول 

يمت حتويلها gلجامPات الرتابية، وذ� ملواôبة التحول ا�س?توري واجلهوي 
اæي تعرفه بالدú، وكذ� جلعل هذه املس¾Ûٔ، �ٕالضافة ٕاىل اجلبا�ت 

  .ائباحمللية، ٕا�دى حماور إالصالح الشمويل gلرض 
كام نؤكد Pىل رضورة ٔ�ن يواصل صندوق التجهزي احمليل لعب ٔ�دواره 
اكم� يف متويل املشاريع امجلاعية، وذ� Pرب املواôبة والقرب وتüس?يط 
املساطر وٕاقرار معدالت فائدة مcخفضة ^اصة �ل�س?بة gلمشاريع اVٔساس?ية 

  . ذات املردودية �ج´عية
، نطالب الوزارة بفZح حوار مcتج وخبصوص احلوار �ج´عي القطاعي

مع النقا�ت وPىل رٔ�سها النقابة ا�ميقراطية gلجامPات الرتابية العضو يف 
الفKدرالية ا�ميقراطية gلشغل حول القضا� اليت هتم العاملني هبذا القطاع، 
خصوصا ملفات احلر�ت النقابية وبلورة قانون ٔ�سايس gلوظيفة العمومKة 

تحوالت اليت عرفها هذا القطاع من ^الل رقKة رسيعة احمللية ي�cاسب وال 
وت¾ٔهيل العنرص الüرشي والتدبري �س�رشايف gلمهام والكفاءات، و�شجيع 
ٕاPادة �ن�شار وفق معايري عقالنية، وكذ� رضورة ٕاخراج مؤسسة 
اVٔعامل �ج´عية ٕاىل �زي الوجود من W�ٔل إالßكÏاب Pىل مجموPة من 

  .تقاPد التمكييل والتغطية الصحية التمكيلية و�صطيافامللفات اكلسكن وال 
كام نغتمن هذه الفرصة لنÑدد رفضنا القZطاع ٔ�جور املرضبني طبقا 
لقرارات النقا�ت اVٔكرث متثيلية يف قطاع امجلاPات الرتابية و�يق القطاPات 
احلكومKة، ونعترب هذا القرار ذو ^لفKة س?ياس?ية ودون س?ند دس?توري 

من النضاالت النقابية، و�æ نطالب �لرتاجع عن هذا القرار هدفه احلد 
  .اجلا-ر اæي ال خيدم السمل �ج´عي

  الس?يد الرئHس، 
  الس?يد الوز�ر، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
خبصوص املبادرة الوطنية gلتمنية الüرشية، فٕاهنا ٕاذا اكنت قد ٔ�مثرت نتاجئ 

احلرضي والقروي، فٕاهنا �ملقابل مل  يف التقليص اجلزيئ gلفقر يف الوسطني
متكن العديد من امجلاPات الفقرية من تلبية احلاجKات اVٔساس?ية لساكنهتا يف 

  . العديد من اGاالت احليوية
كام ٔ�ننا �سÑل ٔ�ن هذه املبادرة حتتاج ٕاىل تفعيل مÏدٔ� احلاكمة من حKث 

داين gلمشاريع تدقKق احلسا�ت و�ف�Zاص املوضوعي والت�Ïع والتقKمي املي
املربجمة ٔ�و املقرت�ة من طرف اgلÑان احمللية وإالقلميية ونوعية وجناPة املشاريع 

  .املنجزة واجلهات والف$ات املس?هتدفة
واملالحظ ٔ�ن هناك العديد من الواكالت والصناديق واVٓليات 
واملؤسسات املتد^� يف جمال تدبري الش¾ٔن �ج´عي، لكن هذا التعدد هو 

  . عرق� حقKقKة ٔ�مام بلوغ التمنية �ج´عية امل�شودةمبثابة 
ففي الوقت اæي تبلغ فKه ا�صصات املالية املاليري من ا�رامه، جند ٔ�ن 
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يف ٕاطار مؤرشات التمنية الüرشية مما يبني ٔ�ن هناك  130ب�ú حيتل املرتبة 
  .^لال يف املساطر واحلاكمة

ا�ميقراطية ٕا�شاء قطب اج´عي �æ، يقرتح الفريق الفKدرايل gلو�دة و 
ٔ��ادي gل�د من تعدد املتد^لني، لالس�.ر اVٔم4ل لتدبري الش¾ٔن �ج´عي 

  .وم¾ٔسس?ته وٕاقرار احلاكمة املنتÑة وربط املسؤولية �حملاس?بة
ٔ�ما ف� يتعلق �Vٔرايض الساللية اليت الزالت تتعرض gلرتايم وا�هنب 

نونية لهذا الرصيد العقاري الهام الزال والزناPات، فٕان معلية التصفKة القا
ميزيها البطء، مما حيمت البحث عن لك الطرق املوضوعية وإالجيابية لتعب�هتا 
لفائدة ذوي احلقوق يف ٕاطار مقاربة مشولية تنفZح Pىل �س�.ر اخلاص، 

  .و�سامه يف التمنية القروية �لك ٔ�بعادها �قZصادية و�ج´عية والبي�Kة
  ئHس،الس?يد الر 

ف� يتعلق بت¾ٔهيل العامل القروي واملناطق اجلبلية، فٕاننا �سÑل غياب 
ٕاسرتاتيجية حقKقKة فعلية لتمنية املناطق اجلبلية واملناطق املعزوÛ واملهمشة 
والقضاء Pىل الفوارق �قZصادية و�ج´عية واGالية والتخفKف مهنا Pرب 

تعمتد Pىل توحKد الربامج القطاعية حتقKق ٕاقالع منوي وفق مقاربة مشولية 

ودمع امجلاPات الرتابية من احلصص إالجاملية gلرضائب Pىل الرشاكت 
وا�^ل والقمية املضافة، وتوزيعها وفق احلاجKات و ذ� بغية الولوج ٕاىل 
التجهزيات واخلدمات اVٔساس?ية يف جماالت التعلمي والص�ة وحماربة الفقر، 

، والولوج ٕاىل املاء الصاحل gلرشب، وفك العزÛ والربط �لش?بكة الكهر�ئية
ٕ�جناز الطرق القروية لكوهنا الزالت  ضعيفة وبعيدة لك البعد عن املعدالت 

  .الوطنية اليت وردت يف مرشوع هذا القانون املايل
  الس?يد الرئHس،

ٔ�ما خبصوص قطاع النقل احلرضي، خصوصا قطاع س?يارات اVٔجرة 
الب بتفعيل إالجراءات املتعلقة بوضع �د ملا الصغرية والكÏرية، فٕاننا نط

(سمى �حلالوة، وتنظمي سقف gلكراء الشهري ي¾ٔ^ذ بعني �عتبار ٔ�وضاع 
  .اجلهات والف$ات يف ٕاطار احلوار مع النقا�ت وامجلعيات املعنية �Vٔمر

ف� يتعلق �لسكن، ورمغ اجلهود املبذوÛ واVٔموال الباهضة اليت 
 املايض ويف احلارض، مل �س?تطع الربامج املواôبة لها رصدت لهذه العملية يف

من احلد من هذه املعض� و�خZالالت الكربى املرتبطة �لسكن 
�ج´عي وبربامج املدن بدون صفKح، ^اصة يف املدن الكربى، ومل ت¾ٔيت 
احلكومة جبديد سوى �س?مترار يف نفس الس?ياسة القطاعية، كام �سÑل 

 ٔVىل ٔ�نه مل تعطى اP ن سالمة املواطنني يهVٔ لسكن املهدد �الهنيارg ولوية
  . ٔ�وىل ٔ�ولو�ت �رامج السكن �ري الالئق

كام ٔ�نه ال بد من إالشارة ٕاىل ظاهرة غياب املناطق اخلرضاء والفضاءات 
الثقافKة و�ج´عية مقابل ^لق م$ات العامرات واملساôن ذات املسا�ات 

املرافق مما ينذر بعوقب وخمية Pىل  الصغرية، دون توفري احلد اVٔدىن من
  .املس?توى اVٔمين
  الس?يد الوز�ر،

ٔ�ود يف خZام هذه املدا^� ٔ�ن ٔ�دعو احلكومة �مس الفريق الفKدرايل ٕاىل 
مواòة اخلصاص اæي يعانيه هذا القطاع يف جماالت املوارد الüرشية واملادية 

الب�cا بدمع الوقاية كام جندد اليوم كذ� مط. واgلوHWس�Kة والتقcية والعلمية
  .املدنية ومتكKهنا من إالماكنيات ملواòة �اجKاهتا املتنامKة

 .والسالم Pليمك
مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مcاقشة مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مcاقشة مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مcاقشة مدا^� فريق الت�الف �شرتايك �مس فرق ا�Vٔلبية خبصوص مcاقشة  �

مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية 
 2015201520152015املالية املالية املالية املالية والتخطيط والتمنية �قZصادية �رمس الس?نة والتخطيط والتمنية �قZصادية �رمس الس?نة والتخطيط والتمنية �قZصادية �رمس الس?نة والتخطيط والتمنية �قZصادية �رمس الس?نة 

  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

 السادة املس�شار�ن،
(رشفين ٔ�ن ٔ�سامه �مس فرق ا�Vٔلبية يف مcاقشة بعض املزيانيات 
القطاعية اليت تندرج مضن جلنة املالية والتخطيط والتمنية �قZصادية �رمس 

  . 2015الس?نة املالية 
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

 Ûٔ¾وراش تعترب مسVٔاحلاكمة اجليدة رشطا ٔ�ساس?يا لتقدم مجموع ا
بصيغة Wديدة، ؤ�عطى ملس¾Ûٔ  2011اVٔخرى، وهو ٔ�مر Wاء به دس?تور 

احلاكمة اجليدة بعدا س?ياس?يا ٔ�ساس?يا، وجعلها مرتبطة �ٕالصال�ات 
الرضورية، من ^الل سن س?ياسات معومKة ذات بعد اج´عي قوي 

�g رب ا�ور التمنويP وازنة وم´سك، وذ�Zببلورة رشااكت ممثرة وم ،Ûو
بني ا�وÛ والفاPلني اVٓخر�ن، خصوصا امجلاPات الرتابية والقطاع اخلاص، 
واحلفاظ Pىل قطاع معويم قوي مع ٕاصال�ه uشلك (سمح g�وÛ التد^ل 
املبارش يف العديد من اGاالت احليوية، ضامg úلتحمك يف ظروف ا�متو�ن 

القطاع اخلاص لتدبري إالنتاج او ال�س?يري او توفري  ولكفZه، عند التعاقد مع
  .اخلدمات اVٔساس?ية
        �س��س��س��س�....ر العمور العمور العمور العمويميميميم

  الس?يد الرئHس،
  الس?يدات والسادة الوزراء،

ٕان �قZصاد الوطين مZوقف uشلك ٔ�سايس Pىل �س�.ر العمويم 
مcه واخلاص، الرتباطه uشلك وثيق �لتمنية و^لق الرثوة، وuسوق الشغل، 

  .ٕا�دى إالشاكالت الكربى اليت تواòها بالدúاæي هو 
ٕان اقZصادú مطالب بتحقKق �س?بة منو Pالية ملعاجلة هذه املشلكة، وهو 
ٔ�مر ممكن، اعتبارا ملا زخر به بالدú من ٕاماكنيات مل يمت اس�.رها بعد، 

  .�لشلك املطلوب
فاالس�.ر العمويم رمغ ٔ�مهيته، ورمغ ما ختصصه � احلكومة من 

انيات هامة، �عتباره قاطرة لالقZصاد الوطين، مازال يواWه مشلكة مزي 
ضعف �س?بة إالجناز، مما يؤ'ر Pىل مردودية خمصصات �س�.ر العمويم 
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وPىل سوق الشغل وPىل التمنية بوWه Pام، وندعو هبذا اخلصوص ٕاىل 
الت7يل عن مcطق الوسائل اæي مازال óمينا Pىل مزيانية ا�وÛ وتعويضه 

نطق النتاجئ، وهو مcطق يمت التفكري يف ٕاعام� مcذ س?نوات دون ٔ�ن يمت مب 
  .ذ� فعليا

ٔ�ما �س�.ر اخلصويص، ورمغ التدابري اليت مت اختاذها لتحسني مcاخ 
اVٔعامل، وهو ما �س0Ñ �رتياح، فٕانه مازال يواWه ٕاشاكالت كربى، ومهنا 

مcذ عقود، تؤ'ر Pىل  عوائق ٕادارية ومسطرية، وعقليات يف إالدارة �شلكت
املردودية وPىل النÑاPة يف هذا القطاع كام يف قطاPات ٔ�خرى، كام تواWه 
املقاوÛ الوطنية املناخ التنافيس الغري مcاسب، ^اصة مع ا�ساع اتفاقKات 
التبادل احلر، ومقZضيات التÑارة العاملية، ولك ذ� (سمح ٕ�غراق 

  .بقوة مcتوWاتنا الوطنيةاVٔسواق الوطنية مبنتوWات مصنعة، تنافس و 
ٕاضافة ٕاىل ذ�، فٕان مساواة املواد اخلام املس?توردة مع املواد املصنعة 
ف� خيص الرسوم امجلرôية ال (ساPد املقاوالت العام� يف اGال الصناعي، 
بوWه ^اص، Pىل تقوية تنافسHهتا، بل يؤدي ٕاىل رك العديد من املقاولني 

س?ترياد ملا يوفره من رحب مضمون ودون تعب Gال إالنتاج والتوWه حنو �
  .كثري

ٕان احلكومة تقوم جبهد ôبري، سواء من ^الل خمصصات �س�.ر ٔ�و 
من ^الل �شجيع الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ومت �لفعل 
دمع املقاوالت من ^الل بعض إالعفاءات الرضيKüة وتعبئة الوPاء العقاري 

وهبذا . جمال السكن، ؤ�يضا ٕا�شاء مcاطق صناعية �مع �س�.ر يف
اخلصوص، ندعو احلكومة ٕاىل التفكري جبد يف ختصيص مcاطق gلصناPة 
التقليدية ب¾ٔمثة عقار تناسب مداخKل ووضعية العاملني هبذا القطاع Pىل 
غرار السكن �قZصادي، مع �سهيالت يف اVٔداء، مما يدمع، من òة 

ة، ومن òة ٔ�خرى ٕاPادة هيلكة املدن يف مقاوالت الصناPة التقليدي
الس?ياسة اجلديدة gلمدينة، Pرب جتميع العاملني يف قطاع الصناPة التقليدية، 

يف ٔ�ماôن بعيدة عن ) ومهنا التÑارة، احلدادة، و�ريها من احلرف امللوثة(
  .التجمعات السكcية

 كام ٔ�ن دمع �س�.ر يف الصناPة يتطلب ختفKض الرسوم امجلرôية Pىل
املواد اخلام �مع تنافس?ية الصناPة الوطنية من òة، والبحث عن ٔ�سواق 
Wديدة ل�سويق مcتوWات املقاوالت الصناعية الوطنية، واختاذ تدابري 

  ..حامئية محلاية السوق الوطنية من ٕاغراقها �ملنتوWات اVٔجcبية
        املقاوالت الصغرى واملتوسطةاملقاوالت الصغرى واملتوسطةاملقاوالت الصغرى واملتوسطةاملقاوالت الصغرى واملتوسطة

  الس?يد الرئHس،
  الوزراء،الس?يدات والسادة 

من ال�س?يج �قZصادي،  %�95شلك املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
من فرص الشغل، فهiي احملرك الرئHيس لالقZصاد، مما  %50وتوفر حوايل 

يتطلب ٕاسرتاتيجية وطنية كرس ا�ور اVٔسايس gلمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، وتطور من ٔ�داهئا وٕاماكنياهتا لتحقKق ا�منو و^لق فرص الشغل، 

وذ� Pرب حتسني املناخ القانوين وإالداري لهذه املقاوالت، وبتقليص 
اVٔعباء إالدارية اليت تثقل اكهلها، وتقوية الكفاءة التدبريية gلمقاوالت 
 Ûرب التكو�ن ومن ^الل ٔ��شطة مشرتكة بني الواكP الصغرى واملتوسطة

س�.ر الوطنية �مع املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملراكز اجلهوية لال
واجلامعات ومراكز التكو�ن املهين، كذ� البد من �سهيل احلصول Pىل 
الصفقات العمومKة، من ^الل ختصيص حصة لهذه املقاوالت، ^اصة 
احلديثة التكو�ن، مع تüس?يط مساطر الولوج ٕاىل الصفقات، و�سهيل 
احلصول Pىل القروض ومKاكنزيمات ضامن القروض، وكذا �سهيل الوصول 

واق اخلارجKة، وٕارشاك هذا النوع من املقاوالت يف �رامج التمنية ٕاىل اVٔس
، ...)ان4üاق، ا�طط اVٔزرق، ا�طط اVٔخرض(ا�تلفة اليت ٔ�طلقها املغرب 

  .ٕاىل �ري ذ� من املقرت�ات اVٔخرى
        ٕاصالح مcظومة التقاPدٕاصالح مcظومة التقاPدٕاصالح مcظومة التقاPدٕاصالح مcظومة التقاPد

  الس?يد الرئHس،
  الس?يدات والسادة الوزراء،

تداعيات اVٔزمة �قZصادية واملالية، لقد وWدت احلكومة نفسها ٔ�مام 
ؤ�مام Pدد من �خZالالت، سواء Pىل مس?توى العجز املاôرو اقZصادي 
gلمزيان التÑاري واحلساب اجلاري، ٔ�و اخZالالت Pىل مس?توى صناديق 

  .التقاPد
وملواòة هذه الوضعية، قامت احلكومة �ختاذ مجموPة من التدابري 

، م4ل "ملكفة اج´عيا"، 2014اية ويف بد 2013وإالجراءات، س?نة 
  . ٕاصالح نظام املقاصة

كام ٔ�بدت احلكومة ٕارادة يف ٕاصالح مcظومة التقاPد، واقرتاNا الرفع من 
س?نة �ل�س?بة gلموظفني، ومÏالغ مساهامت  65السن تدرجييا ٕاىل 

املنخرطني، وطريقة ا��ساب املعاشات، ولك هذا يف ٔ�فق تüين ٕاصالح 
  . ٕاPادة هيلكة صناديق التقاPد ٔ�كرث مشولية يف ٔ�فق

وهذا إالصالح جيب ٔ�ن يندرج يف ٕاطار ٕاصالح شامل، يقZيض اع´د 
خمطط ٕارادي لتوس?يع التغطية �ج´عية وتغطية املواطنني ال�ش?يطني من 
قÏل ٔ�نظمة التقاPد، وهو ٔ�مر من ش¾ٔنه ٔ�ن ميكن من رفع �س?بة الساكنة 

يف ٔ�فق  %60ٕاىل  %35اPد من ال�ش?يطة اليت تتوفر Pىل تغطية نظام التق
س?نوات، وبلوغ هذا الهدف يف املتناول ٕاذا متت ٔ�جراة مجموPة من  3

املشاريع امللموسة يف توس?يع امحلاية �ج´عية لف$ات معينة من املواطنني، 
مع تعز�ز .. م4ل ٔ�حصاب املهن احلرة، التÑار، احلرفKون، الصناع التقليديون

  .دوق الضامن �ج´عي �ل�س?بة gلرشاكتالرقابة يف الترصحيات �ى صن
ٕان ٕاسقاطات التوازن املايل Vٔنظمة التقاPد جيب ربطها uس?ياسة 
ال�شغيل، �Mل حقKقي Vٔنظمة التقاPد، وPىل وWه اخلصوص البد من 

Pدد (التوفر Pىل رؤية م�سجمة ف� يتعلق بتطور الوظيفة العمومKة 
ملساهامت من òة، والتوازن واليت حتدد ا..) املوظفني، لكفة إالنتاج

  .gلصندوق املغريب gلتقاPد من òة ٔ�خرى
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كام ٔ�ن ٕاعامل مÏدٔ� احلاكمة يف صناديق التقاPد يبقى ٔ�مرا رضور�، 
فالبد من جتميع الصناديق يف صندوقني اثنني، اVٔول gلقطب العمويم، 
والثاين gلقطاع اخلاص، مع تعز�زه ٕ�جراءات مكيلية، ٕاضافة ٕاىل احلرص 

  . التوظيف املعقلن Vٔموال الصندوقني من W�ٔل ضامن توفري اVٔر�حPىل
        إالصالح اجلبايئإالصالح اجلبايئإالصالح اجلبايئإالصالح اجلبايئ
  الس?يد الرئHس،

  الس?يدات والسادة الوزراء،
(شلك إالصالح اجلبايئ مد^ال ٔ�ساس?يا للك ٕاصالح، وهو ٔ�مر 
(س?تدعي التوفر Pىل رؤية ومهنجية �شاورية مع الفرقاء �ج´عيني 

هذا إالصالح �خZيارات اGمتعية  والس?ياس?يني، وجيب ٔ�ن يعكس
  .لٕالدماج والتضامن، مع تHسري ^لق الرثوات

ٕان بلوغ إالصالح الرضييب امل�شود يقZيض مصاحلة مواطنcHا مع الرضيبة 
ليضطلعوا بدورمه يف املسامهة يف اكليف اGمتع، uشلك مZوازن وPادل، ملا 

  . رضائبٔ�صبح (شلكه ا�هترب الرضييب من رضر Pىل مردودية ال
كام ٔ�ن إالصالح الرضييب يقZيض �شجيع �س�.ر، وذ� uسن رضيبة 
تفضيلية Pىل اVٔر�ح لفائدة الو�دات الصناعية املعرضة gلم7اطر التÑارية 

úٕاضافة ٕاىل رضورة العمل . والصناعية، وذ� هبدف �شجيع التصنيع ببالد
üس?يط املساطر Pىل احلد من ظاهرة تنايم القطاع �ري املهيلك عن طريق ت 

وجعلها ٔ�كرث Wاذبية �ل�س?بة للك من ميارس �شاطا لكسب العHش، مع 
كام جيب العمل Pىل مراجعة . جماهبة لك من �هترب من لك ٔ�داء رضييب

النظام الرضييب ل�شجيع الصادرات من W�ٔل تنويع اVٔسواق �ل�س?بة 
صدتنا gلمنتوج املغريب، gل�د من �ع´د Pىل مcطقة اليورو وحتسني ٔ�ر 

  .�خلارج
 ،0W�ٔ دت منWي وæىل بلوغ الهدف اP دة املقاوالت الوطنيةPوملسا
ٔ�ال وهو ^لق الرثوة اليت �سامه يف توس?يع الوPاء الرضييب، البد من مراجعة 
اجلدوÛ الرضيKüة لتخفKف الضغط Pىل مقاوالتنا، ^اصة املوجودة يف 

  . وضعية مالية صعبة
اPات الرضيKüة، يقZيض ٕاجراء تقKمي ٕان حتسني فاPلية وPداÛ �قZط

دوري من قÏل هيئة مس?تق�، واليت ميكن ٔ�ن تت7ذ شلك جملس وطين 
gلفاPلية والعداÛ الرضيKüة، واæي ال تنحرص óامه فقط يف تقKمي فعالية 
وPداÛ النفقات الرضيKüة، بل �شمل ٔ�يضا القطاع �ري املهيلك وا�هترب 

  .الرضييب
ٔ�ن هذا إالصالح الرضييب البد ؤ�ن مير Pرب  ويف اVٔ^ري، ميكن القول

تعز�ز وتطو�ر إالدارة الرضيKüة اليت ي�Ïغي ٔ�ن توفر لها الب�Kات واملوارد 
  .الرضورية

        ٕاصالح صندوق املقاصةٕاصالح صندوق املقاصةٕاصالح صندوق املقاصةٕاصالح صندوق املقاصة
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

ف� يتعلق بنظام املقاصة، ٔ�و ما (سمى بصندوق تثKüت اVٔسعار، فٕانه 
إالجراءات إالصالحKة اليت اختذهتا احلكومة هبذا �لرمغ من ٔ�ننا ßمثن 

اخلصوص، حبمك الالجناPة �قZصادية والالPداÛ �ج´عية اليت متزي هذا 
النظام، فٕاننا نؤكد uشدة ٔ�نه ال جيب ٔ�ن يؤدي ذ� ٕاىل �ذف هذا 
الصندوق ٔ�و ٕاىل تنصل ا�وÛ من مسؤوليهتا يف احلفاظ Pىل القدرة 

خصوصا اVٔكرث فقرا، فال لرفع ا�مع الشامل، ٔ�و الرشائية gلمواطنني، 
التحر�ر التام لٔ�سعار، ^اصة ٔ�سعار املواد �س?هتالôية اVٔساس?ية، واليت 
جيب دمعها بصيغ معممة لٕالPانة املبارشة، فالبد من اس?مترار ا�وÛ يف دمع 
بعض املنتÑات، ؤ�ن توفر �ع´دات يف قانون املالية لهذا الغرض، ٔ�^ذا 

�عتبار تطور اVٔسعار دوليا، ويف نفس الوقت التحمك يف معدل  بعني
  .التضخم واحلفاظ Pىل القدرة الرشائية gلمواطنني

جيب الت¾ôٔيد ٔ�ن ٕاصالح نظام ا�مع جيب ٔ�ن يقرتن �ٕالصالح الرضييب 
اæي س?ميكن من اسرتWاع ا�مع �ري املربر اج´عيا، من بعض الف$ات 

صناعية اليت اس?تفادت مcه، بدون موجب الرثية، ٔ�و بعض القطاPات ال 
  . حق

ٕان ا�مع املبارش املعمم، جماú، يطرح مش� ٕاجرائيا، فهذا ا�مع جيب 
ٔ�ن (شمل الف$ات الهشة، واليت يه يف �اWة ٕاىل تضامن بقوة، اóVٔات 
ور�ت اVٔرس بال د^ل، اVٔش7اص املس?نون، وكذ� السكن �ج´عي، 

التعاطي مع ا�مع املبارش مبنطق املساPدة املالية، لكن ومقابل ذ� ال ي�Ïغي 
ولكcه مساPدة يف مقابل �س?تفادة من اخلدمات ذات طابع اج´عي 

اك�متدرس، ^اصة �ل�س?بة gلفZيات يف العامل القروي، املساPدة الطبية (
  ).رامKد، حمو اVٔمKة والتكو�ن

املعوزات، و�سÑل هبذا اخلصوص قرار دمع اVٔرامل وال�ساء املطلقات 
ون¾ٔمل ٔ�ن ال �كون . وهو ٕاجراء óم يف ٕاطار س?ياسة دمع الف$ات الهشة

مصري هذا إالجراء م4ل مصري صندوق ال´سك �ج´عي، واæي ي�Ïغي 
  . تقKمي ٔ�دائه وسüب تعرثه والعمل Pىل جتاوز هذا التعرث يف ٔ�قرب اWٓVال

يف اGال ومعوما، جيب ٔ�ن يقرتن ٕاصالح نظام املقاصة uس?ياسة قوية 
�ج´عي، ^اصة الص�ة، الرPاية �ج´عية، ال�شغيل، السكن، تعز�ز 

  .  النقل العمويم
        الشفافKة يف تدبري الصفقات العمومKةالشفافKة يف تدبري الصفقات العمومKةالشفافKة يف تدبري الصفقات العمومKةالشفافKة يف تدبري الصفقات العمومKة

  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

نُذôر ٔ�ن حماربة الريع والفساد، معوما، يعد من ٔ�مه اVٔهداف اليت 
ورمغ اجلهود املبذوÛ، فٕان الطريق ال سطرهتا احلكومة يف �رúجمها، ٕاال ٔ�نه، 

�زال طويال ٔ�ماóا الس�$صال هذا ا�اء ٕالرساء ٔ�سس اقZصاد عرصي مÏين 
Pىل املنافسة احلرة واملتاكف$ة يف ٕاطار من الشفافKة، وهو ٔ�مر يتطلب 
العمل Pىل حتديد إالجراءات املناس?بة من W�ٔل ٕالغاء َمواطن الريع، اليت 

  .ام التمنية �قZصادية �ملغربتعترب العائق اVٔسايس ٔ�م
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ويف هذا إالطار، فٕان احلكومة مطالبة �ع´د خمطط معل ٔ�و 
ٕاسرتاتيجية شام�، كف�K �لقضاء Pىل خمتلف مظاهر الفساد والريع، من 
^الل سن قوانني مانعة gلريع، ومراجعة الرخص اليت مcحت ^ارج 

   .لرخص املمنو�ةالضوابط والرشوط القانونية gل�د من �مZيازات وا
لقد úدينا، �ري ما مرة، ٔ�ن اVٔولوية يف ٕاصالح �قZصاد الوطين جيب 
ٔ�ن تتÑه ٕاىل احلد من �حZاكرات، بضامن الشفافKة والزناهة واملنافسة 
املرشوPة يف سوق الصفقات العمومKة، من ^الل دمع �ٓليات وقواPد لتقcني 

KقKة �عتباره مؤسسة املنافسة، ومتتيع جملس املنافسة �خZصاصات حق 
دس?تورية نص Pلهيا ا�س?تور اجلديد ومZعها �س?تقاللية �مة مبقZىض الفصل 

من W�ٔل �ضطالع بدوره وم�cه سلطات واسعة لردع لك ٔ�شاكل  166
الريع ووضعيات �حZاكر واملامرسات ا�� بقواPد املنافسة احلرة والزنهية 

  .العالقات �قZصاديةواملرشوPة، بضامن الشفافKة وإالنصاف يف 
        اGلس �قZصادي و�ج´عي والبHاGلس �قZصادي و�ج´عي والبHاGلس �قZصادي و�ج´عي والبHاGلس �قZصادي و�ج´عي والبHيئيئيئيئ

  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

ال خيفى Pليمك ا�ور الهام والفعال اæي يلعبه اGلس �قZصادي 
و�ج´عي والبHيئ، �عتباره ٕا�دى مؤسسات احلاكمة، وفضاء مؤسس?يا 

يح الرؤية واختاذ Wديدا gل�شاور من W�ٔل بلورة تصورات Wديدة وتوض 
القرارات املالمئة، ولكونه ٔ�يضا يلعب دورا يف توحKد وòات النظر بني 

  .خمتلف الفرقاء الس?ياس?يني و�ج´عيني
فاGلس �قZصادي و�ج´عي هو 7لث اGالس ا�س?تورية، ٕاال ٔ�ن 
ماكنته دا^ل مؤسسات ا�وÛ خمتلفة عن م4يالته من املؤسسات 

فالطابع اخلاص gلمÑلس . ، ^اصة جملس املس�شار�نا�س?تورية اVٔخرى
�قZصادي و�ج´عي úبع من كوينه ومن املهام املوôوÛ ٕاليه، لكونه جيمع 
لك مcظامت مؤطرة gلمجمتع املدين، وفعاليات اقZصادية ونقابية، ٕاضافة ٕاىل 
ôونه يتوفر Pىل ^ربات ذات مس?توى Pال، و^ربة يف امليدان، ميكن من 

قراءة نقط الضعف والقوة، واالتفاق واخلالف، يف التعاطي مع ^اللها 
  .القضا� املطرو�ة gلنقاش

من هذا املنطلق، فٕان اGلس �قZصادي و�ج´عي ال جيب ٔ�ن 
�كون ماكg úلمزايدات، بل ماكú لبناء وهيلكة احلوار الوطين حول القضا� 

  .ز السمل �ج´عيالكربى املرتبطة بتقوية الروابط �ج´عية وتعز�
ويبقى السؤال مطرو�ا حول مصري وفعالية ا�راسات والتقار�ر اليت 
يقوم هبا اGلس يف خمتلف القضا� الهامة، ^اصة ؤ�ن من óامه اVٔساس?ية 

  .مساPدة صناع القرار يف توضيح الرؤية لسن الس?ياسات العمومKة
ودراساته وندعو يف هذا اخلصوص، ٕاىل �س?ت�cاس بتوصيات اGلس 

  .و�ٓرائه يف صيا�ة الس?ياسات العمومKة، لتكون لهذه املؤسسة فعالية وجناPة
و�لنظر ٕاىل إالôراهات املوضوPة Pىل Pاتق هذه املؤسسة الهامة، ال 
يفوتنا ٔ�ن ننادي �لز�دة يف املزيانية املرصودة �، والرفع من مcاصب الشغل 

  .�مع القدرات والكفاءات

�شرتايك �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة مشاريع �شرتايك �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة مشاريع �شرتايك �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة مشاريع �شرتايك �مس فرق املعارضة خبصوص مcاقشة مشاريع مدا^� الفريق مدا^� الفريق مدا^� الفريق مدا^� الفريق  �
املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية املزيانيات الفرعية اليت تد^ل مضن اخZصاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

 �2015201520152015قZصادية �رمس الس?نة املالية �قZصادية �رمس الس?نة املالية �قZصادية �رمس الس?نة املالية �قZصادية �رمس الس?نة املالية 
  الس?يد الرئHس، 

  الس?يد رئHس احلكومة،
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
فرق املعارضة ببعض املالحظات uش¾ٔن (رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم �مس 

القطاPات اليت تد^ل يف اخZصاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
�قZصادية، ما دامت ا�قائق ا�صصة gلنقاش ال كفي لت�ليل �ال هذه 

  .القطاPات وPلام ب¾ٔننا ٔ�دلينا �قرتا�اتنا يف اgلجنة
ة �قZصاد واملالية وهنا ٔ�عود Vٔؤكد Pىل اVٔمهية إالسرتاتيجية لوزار 

ٕاكطار لصيا�ة �سرتاتيجيات واVٔولو�ت الكربى اليت تعكس س?ياسة 
احلكومة سواء يف مكوúهتا الشمولية ٔ�و يف جواßهبا القطاعية، كام ٔ�هنا إالطار 
 ،Ûو�g صادي و�ج´عيZقة احلضور �قKي يربز حقæاملؤسسايت ا

  .وPالقهتا مبختلف الفرقاء
، ٔ�كدú �لوضوح الاكيف ٔ�ن ٕادارة املالية الزالت �شكو ويف هذا إالطار

د موضوعيا من ٔ�داهئا، ومن مضهنا غياب  من العديد من اVٔعطاب َحتُ
املعلومة وضعف التواصل مع امللزمني، ووجود فرا�ات يف النصوص 
القانونية اليشء اæي يفZح الباب Pىل مرصاعيه لالجهتادات الشخصية 

لقون عناهنم يف التقد�رات الرضيKüة، مما ي�Zج عنه لبعض املوظفني اæ�ن يط
وٕاىل ذ�، ينضاف سوء . يف �الب اVٔحKان �دة التور بني امللزم وإالدارة

ويف هذا الصدد، ندعو . تدبري املوارد الüرشية وهتمHش بعض طاقاهتا الكف¾ٔة
ٕاىل �سوية ٔ�وضاع بعض موظفي امجلاPات احمللية املوضوPني رهن ٕاشارة 

  .قZصاد واملاليةوزارة �
وقÏل ٔ�ن ٔ�تطرق ملوضوPات حمددة يف مزيانية وزارة �قZصاد واملالية، 
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد وكام Wاء يف املدا^� العامة لفريقcا ٔ�ن ا�شغالنا اVٔسايس 
س?يظل �ملديونية و^اصة اخلارجKة مهنا، واليت Pاد ش?بحها ليخمي بقوة، 

  .يد القرار الس?يادي gلبالدحمذر�ن من عواقب هذه العودة اليت تعين هتد
  ،الس?يد الرئHس

ٕان ما تتغنون به اليوم ف� يتعلق مبناPة �قZصاد الوطين اجتاه تداعيات 
اVٔزمة املالية العاملية، ال فصل لمك فKه بقدر ما هو مثرة gلجهود واVٔوراش 
اليت ٔ�طلقهتا حكومة التناوب، ومتت موصلهتا الحقا، بل ٕان حقKقة ما 

و ß�ٔمك جتهزون Pىل مثار هذه اVٔوراش وتعرضوهنا gلت¾ٓلك تقومون به ه
و�هنيار، وال ٔ�دل Pىل ذ� من ارتفاع سقف املديونية اخلارجKة ٕاىل 
سقف قKايس، والعودة ٕاىل مcطق س?ياسة التقومي الهيلكي اليت اßهتت ٕاىل 
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  . هيلكة الريع والفساد بدل هيلكة �قZصاد
يف قلبه ٕاصالح القانون التنظميي وٕاذا اكن ٕاصالح املالية العمومKة، و

gلاملية اæي متت املصادقة Pليه من طرف الربملان، ٔ��د مركزات ٕاصالح 
ا�وÛ، فٕانه لن حيقق النÑاPة املطلوبة ما مل يزتامن مع ٕاصالح الالركزي 
وٕاعامل الالمركزية من W�ٔل ٕاعامل التضامن اGايل والتوزيع العادل واملنصف 

ح نظام املوازنة من W�ٔل ٕانصاف ف$وي واج´عي gلرثوات، وكذا ٕاصال
وٕاصالح نظام التقاPد جلع0 ي�سم �الس?تدامة ويفي �لغرض �ج´عي 
و�قZصادي اæي ٔ��دث من 0W�ٔ، وحىت ال يتحول ٕاىل حمور اصطدام 

 .بني ا�وÛ واGمتع
كام ٔ�ن تقاعس احلكومة يف ٕاPداد ٕاصالح شامل gلنظام الرضييب كام 

 Pىل الرمغ مما ٔ�سفرت عنه املناظرة الوطنية gلرضائب، (شلك وPدت بذ�
ٕا^الال �لزتام إالصالح اæي ßرى ٔ�نه جيب ٔ�ن يذهب يف اجتاه ٕاعامل 
العداÛ الرضيبة وتوس?يع الوPاء الرضييب وحماربة ا�متلص الرضييب، Pلام ب¾ٔن 
إالصالح الرضييب اæي اعمتد يف عهد حكومة التناوب (رس ٕاىل �د ôبري 

مقابل  60%سن املداخKل العمومKة ؤ�صبحت الرضائب املبارشة �شلك حت 
gلرضائب �ري املبارشة ويه املعادÛ اليت ٔ�صبحت ت¾ٔ^ذ اليوم مcحى  %40
 .معاôس

من املداخKل، وهو نفس مس?توى  %24و�شلك الرضائب املبارشة 
والسؤال امللح يف ما خيص املداخKل مرتبط . الرضائب �ري املبارشة �لضبط

ٔ�ساسا �لوPاء الرضييب وقدرة احلكومة Pىل توس?يعه عوض الزنوح حنو 
  . احللول السهل اكgلجوء لالقرتاض

مما يطرح ال�ساؤل حول م¾ٓل توصيات مcاظرة ٕاصالح املنظومة اجلبائية 
 2015، واليت اكن من املفرتض ٔ�ن تلهم مرشوع القانون املايل لـ 2013 لــ

مل و. ٕاال ٔ�ننا مل جند ٕاال ٕاجراءات �ري م�سجمة و�ري مفهومة ا�وافع ٔ�و ا7ٓVر
لكف احلكومة نفسها حىت عناء تلخيص ٔ�مه حماور املناظرة يف مذôرة وتقKمي 

  .ت¾ٔثريها Pىل املزيانية
) ماليري درمه 10(لعمومKة حمدودة كام تظل Pائدات املؤسسات ا

اليشء اæي يطرح �ساؤال حول ôيفKة حتديد مساهامهتا وôيفKة مراقÏة 
و هنا نؤكد من Wديد Pىل رضورة فZح اGال gلسلطة الرقابية . مردود�هتا

 .ل´رس óاóا ٕازاء الرشاكت واملاكتب واملؤسسات العمومKة
ن تقدم احلكومة تقر�را ف� خيص مداخKل الهبات والقروض، فKجب �ٔ 

مدققا بطبيعة املصاريف اليت سرتصد لها وٕاال مفن �ري املعقول ٔ�ن ßرهن 
 .اVٔجKال املق�Ï بديون ال نعرف ما Wدواها

، 2015ورمغ لك هذا �رتباك اæي شاب مرشوع قانون املالية لس?نة 
خلام مازالت احلكومة ترصح ب¾ٔهنا تطمح ٕاىل حتقKق معدل منو gلناجت ا�ا^يل ا

  .%4,4يصل ٕاىل 
وفضال عن ôون هذه ال�س?بة تؤكد بوضوح راجع احلكومة عن تعهداهتا 

يف املائة، ٔ�ي مبا يقارب النصف مما  7خبصوص حتقKق �س?بة منو تصل ٕاىل 

، تظل صعبة التحقKق نظرا لكوهنا ال %4,4تعهدت به، فٕاهنا، ٔ�ي �س?بة 
طين الزال �س�cد Pىل معطيات موضوعية، وخصوصا ٔ�ن �قZصاد الو 
 .�ركز Pىل الفال�ة اليت بدورها ركز Pىل ال�ساقطات املطرية

  ،الس?يد الرئHس
ومبناس?بة هذا النقاش املؤسسايت ßرى ٔ�نه من �ب املوضوعية ٔ�ن نؤكد 
Pىل ا�ور املركزي �سرتاتيجي gلمندوبية السامKة gلتخطيط يف ٕاPداد 

مات إالحصائية �قZصادية التقار�ر �قZصادية و�ج´عية وتوفري املعلو 
وا�ميغرافKة، ويف مZابعة الظرفKة �قZصادية الوطنية Pىل ٔ�ساس Pلمي 

  .وحمايد، و�لتايل توفري الرؤية لصاحب القرار �قZصادي والس?يايس
وuش¾ٔن الوزارة املنتدبة امللكفة �لشؤون العامة واحلاكمة يت¾ٔكد من 

كذا من احملاور الرئHس?ية gلرؤية اGاالت اليت تد^ل يف اخZصاص الوزارة و 
إالسرتاتيجية gلس?نوات املق�Ï ٔ�ن هذه الوزارة ميكن ٔ�ن �كون لها دور �امس 
مضن املؤسسات امللكفة ٕ�نعاش ا�ينامKة �قZصادية و�شجيع الفاPلني 

  .�قZصاديني Pىل �خنراط يف مرشوع إالصالح
درمه ن�ÑKة رفع  مليار 23وف� خيص صندوق املقاصة، فاحلكومة رحبت 

ا�مع عن بعض املواد اليت اكن يدمعها الصندوق، وعوض ختصيص هذه 
املداخKل لفائدة ٕاصال�ات ضامcة 7Vٔر اج´عية óيلكة وملموسة، فضلت 
احلكومة اس?تعامل هذه املبالغ ملواòة العجز املايل تفاد� لغضب املؤسسات 

 .املالية ا�ولية
لبون من الفقراء ٕاىل Wاßهبم ف$ات عريضة من ٕاßمك هبذا القانون املايل تط 

الطبقة الوسطى املهنكة ٔ�ن يتحملوا و�دمه وزر وفاتورة لك ٔ�شاكل الهدر 
 .والعجز املايل، مبا فهيا تâ الناجتة عن سوء التدبري والفساد

  ،الس?يد الرئHس
لقد اكن ٕا�داث اGلس �قZصادي و�ج´عي مطلبا gلقوى الوطنية 

وٕ��داث . 1992ٕاذ مت التنصيص Pىل ٕا�داثه مcذ دس?تور  وا�ميقراطية،
هذا اGلس ٔ�صبح املغرب يتوفر Pىل مؤسسة تضطلع اليوم بدور هام يف 
تقدمي �س�شارة العمومKة وتوفري الرؤية ملؤسسات ا�وu Ûش¾ٔن التوòات 

وقد ٔ�صبح هذا اGلس، �ٕالضافة ٕاىل ا�راسات . �قZصادية و�ج´عية
ومن òة . ها، مؤسسة اقرتاحKة، مما يتطلب دمعه uرش� وماد�اليت يعد

ٔ�خرى، يتعني جتسري العالقات بني هذا اGلس و�يق هيئات احلاكمة، 
واملؤسسات ا�س?تورية و^اصة الربملان، توخKا لالقZصاد يف الزمن ويف 

  .املوارد
س ٕاننا ال خنتلف يف وWاهة وقمية وحKادية ا�راسات اليت ٔ�جنزها اGل

�قZصادي و�ج´عي والبHيئ حول التمنية يف اVٔقالمي اجلنوبية املغربية 
بتلكيف من WالÛ املâ واقرتاح السcHاريوهات املواتية لتمنية هذه اVٔقالمي 

  .وتعز�ز ارتباطها �لوطن اVٔم
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ويف ما خيص املؤسسة الربملانية، ßرى وجوب متكني هذه املؤسسة من 
ت لسد اخلصاص اæي �شكو مcه Pىل مس?توى ^رباء يف خمتلف اGاال
  .املوارد الüرشية ا�تصة

ونؤكد Pىل رضورة توفري �ٓلية دس?تورية úجعة ملراقÏة مالية الربملان 
نفسه مبا حيافظ Pىل اس?تقاللية السلط، وتوفري الرشوط الالزمة ملمثيل 

  اVٔمة وموظفي املؤسسة حىت �متكcوا من �ش?تغال يف ظروف مالمئة 

  .حيةومر 
ومن òة ٔ�خرى، نؤكد Pىل ٔ�مهية مواôبة إالPالم Vٔعامل الربملان حىت 
�متكن املواطن املغريب من ت�Ïع هذه اVٔعامل يف ٔ�فق رد �عتبار gلس?ياسة، 

   .Pىل اعتبار الربملان ٕا�دى املؤسسات املنتÑة gلمواقف الس?ياس?ية �مZياز
.والسالم Pليمك ورمحة هللا و�راكته

  


