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  )2012 د)سمرب 25  (1434 صفر 10 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل الرابعاخلليفة ،ش;يخ ٔ�محدو ٔ�دبداالس;يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 النصفو  الرابعةابتداء من الساIة ، Gقةدق  وثالثون ستساIة و : التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  . مساء
اس;تكامل مZاقشة الفرق واDموIات النيابية ملشاريع املزيانيات ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

  .2013`لس;نة املالية  115.12قانون املالية رمق  رشوعاملتضمنة مب الفرعية

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

        ::::دبدا، رئCس اجللسةدبدا، رئCس اجللسةدبدا، رئCس اجللسةدبدا، رئCس اجللسةاملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ااملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ااملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ااملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ا
خيصص اDلس هاته اجللسة ملواصc مداbالت الفرق الربملانية واDموIات 

  .ملناقشة املزيانيات الفرعية، اليت تدbل يف اخkصاص لك جلنة
وقwل البدء، ٔ�ذuر الفرق الربملانية واDموIات tلsس;بة `لحصص الزمZية 

  :املتبقGة للك فريق ومجموIة

دقGقة، البايق من احلصة  90احلصة إالجاملية : ارصةفريق اTٔصا| واملع -
  5نية؛ 38إالجاملية دقGقة و

دقGقة، البايق  80احلصة إالجاملية : الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية -
  5نية؛ 23,39من احلصة إالجاملية 

 4دقGقة، البايق من احلصة إالجاملية  60احلصة إالجاملية : الفريق احلريك -
  نية؛5 41دقائق 

دقGقة، البايق من  60احلصة إالجاملية : فريق التجمع الوطين لٔ�حرار -
  ؛16,51احلصة إالجاملية 

  5نية؛ 21دقGقة و 0دقGقة، البايق  44احلصة إالجاملية : الفريق �شرتايك -

  5نية؛ �52قص : الفريق ا�س;توري -

حلصة دقGقة، البايق من ا 32احلصة إالجاملية : فريق الت�الف �شرتايك -
  5نية؛ 36دقGقة فاصc  11إالجاملية 

دقGقة، البايق  32احلصة إالجاملية : الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية -
  دقGقة؛ 0من احلصة إالجاملية 

دقGقة، البايق من  18احلصة إالجاملية : مجموIة �حتاد املغريب `لشغل -
  5نية؛ 29احلصة إالجاملية دقGقة و

دقGقة، البايق من  14احلصة إالجاملية : طين `لشغلمجموIة �حتاد الو  -
  دقGقة؛ 0احلصة 

دقGقة، البايق  14احلصة إالجاملية : مجموIة احلركة ا�ميقراطية �ج�عية -
  .دقGقة كذ� 0من احلصة 

وكنلمتسو من إالخوان املس�شار�ن، هللا جياز�مك خبري، tش �لزتام 
  .فريق التام tحلصة احملددة للك مجموIة وللك

  يف ٔ�ي ٕاطار؟ . شعل

        ::::املس�شار الس;يد Iادل املعطياملس�شار الس;يد Iادل املعطياملس�شار الس;يد Iادل املعطياملس�شار الس;يد Iادل املعطي
  .شكرا الس;يد الرئCس

»ري tلsس;بة `لفريق ا�س;توري، ٔ�� »ادي ªسلمومك املداbالت د¨لنا 
  .نظرا Tٔن الوقت فkناه، هناك جلنة الفال�ة

  :الس;يد رئCس ا`لجنةالس;يد رئCس ا`لجنةالس;يد رئCس ا`لجنةالس;يد رئCس ا`لجنة
  ..مجيع الفرق الربملانية واDموIات، كنا اتفقZا

  :Iادل املعطيIادل املعطيIادل املعطيIادل املعطي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  . واملالية، وجلنة التعلمي، »ادي ªسلموه لمك

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
ا`يل اس�Zفذ الوقت د¨لو يف ٕاطار �ج�ع د¨لنا داt د¨ل ا`لجنة 

يف اجللسة، يف اجللسة، �اليا، ولكن حىت .. يقدم املداcb د¨لو مكkوبة
  .نوصلو `لجنة يل ابغى يقدم فهيا

الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة ا�اbلية واTٓن املزيانيات 
اللكمة ملقرر جلنة ا�اbلية واجلهات وامجلاIات . واجلهات وامجلاIات احمللية

واش اك�ن التقر�ر؟ ٕاذا اكن .. احمللية لتقدمي تقر�ر ا`لجنة حول املزيانيات
  . املقرر يقرا التقر�ر

ع التقر�ر؟ واش شفkو التقر�ر؟ واش وز.. باليت هللا خيليك، تفضل
  . وزع التقر�ر

  .الس;يد املقرر، هللا خيليك، �اول ختترص، اخkرص

املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات 
        ::::وامجلاIات احملليةوامجلاIات احملليةوامجلاIات احملليةوامجلاIات احمللية

  .Åسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  الس;يد الرئCس احملرتم،

  زراء احملرتمني،الس;يدة الوز�رة والسادة الو 
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

)رشفين ٔ�ن ٔ�ضع رهن ٕاشارة اDلس املوقر تقر�ر جلنة ا�اbلية واجلهات 
وامجلاIات احمللية، حول مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اbلية �رمس 

وال تفوتين هذه املناس;بة Tٔش;يد Tٔtسلوب املمزي . 2013الس;نة املالية 
لرز�ن اÉي سري به الس;يد رئCس ا`لجنة، الس;يد املس�شار عبد اDيد وا

املهايش، ٔ�طوار النقاش العميق اÉي متزي به اج�ع ا`لجنة، كام ٔ�تقدم 
tلشكر `لس;يد وز�ر ا�اbلية Iىل العرض القمي والشامل اÉي ٔ�فاد به 

والة ا`لجنة، وكذا `لس;يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�اbلية و`لسادة ال
  .والعامل ؤ�طر الوزارة
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ؤ�ود التنويه ٔ�يضا tجلو املمتاز اÉي ساد مZاقشة املزيانية والطريقة اليت 
مت التعبري هبا عن اه�مات وÏساؤالت السادة املس�شار�ن احملرتمني 

  .tلsس;بة Óتلف القضا¨ اليت لها ارتباط tخkصاص ومعل وزارة ا�اbلية
ا عرض الس;يد الوز�ر، فقد حتدث عن وخبصوص احملاور اليت تضمهن

اجلهود اليت تبذلها الوزارة يف جمال تعز�ز اTٔمن العمويم واحلاكمة 
ا�ميقراطية، صو� `لحقوق واحلر¨ت الفردية وامجلاعية، tٕالضافة ٕاىل 

، 2017-2012مسامهة الوزارة يف ٕاIداد اÓطط ال�رشيعي `لحكومة `لفرتة 
ع القوانني التنظميية الالزمة ٕالجراء bاصة فÜ يتعلق Itٕداد مشاري

�س;تحقاقات و�نتÞاtت املقcw، وIىل اخلصوص مهنا القانون التنظميي 
`لجهة وامجلاIات الرتابية اTٔخرى، مما س;ميكن من ٕاجراء �نتÞاtت امجلاعية 

  .املقcw يف ٔ�حسن الظروف
 2012-2008كام تطرق الس;يد الوز�ر يف عرضه ٕاىل اÓطط امخلايس 

�مع إالدارة الرتابية واملصاحل اTٔمZية اÉي س;يعرف هنايته مطلع الس;نة 
املقcw واÉي مكن من تطو�ر جودة التåٔطري الرتايب، وتقوية فعالية تدbالت 
املصاحل اTٔمZية وإالدارة الرتابية قصد اس;ت�wاب اTٔمن وماكحفة اÓدرات 

  .وماكحفة الهجرة الرسية
- 2013يف ٕاIداد خمطط خاميس 5ين `لفرتة  كام تعزتم الوزارة الرشوع

الغاية مZه دمع قدرات إالدارة الرتبية واملصاحل اTٔمZية tلوسائل  2017
  .املادية والìرشية وجعلها مؤهc لرفع الت�د¨ت اTٔمZية �لك فعالية وجناIة

ونظرا Tٔمهية النقل يف جمال التمنية �قkصادية و�ج�عية وحتسني 
وجودة CIش الساكنة هبا، ٔ�فاد الس;يد الوز�ر ٔ�ن العمل تنافس;ية املدن 

Uاري ٕالIداد تصور لتåٔهيل وٕاصالح النقل احلرضي، �رïكز Iىل الفصل 
  .بني املهام املرتبطة tالس�òر وñمة اس;تغالل هذا املرفق العمويم

وفÜ يتعلق tلنقل بواسطة س;يارات اTٔجرة، فقد اختذت مجموIة من 
 ٔåىل املبادئ التاليةالتدابري العملية تI ساCس:  

ٕاضفاء ñنية ٔ�كرب Iىل هذا القطاع بتجويد اخلدمات وٕاIادة النظر يف  -
 ظروف معل العاملني هبذا القطاع؛

اع�د تقGمي دقGق وموضوعي `لمتطلبات واحلاجGات اجلديدة  -
لس;يارات اTٔجرة tلsس;بة `لمدن واملراكز القروية، وحتديد مساطر واحضة 

 .واس;تغالل رخصة س;يارة ٔ�جرة Uديدة بطريقة ñنيةوموضوعية يف مZح 
ؤ�وحض الس;يد الوز�ر من ÷ة ٔ�خرى اه�م الوزارة مبرافق ذات ٔ�مهية 
tلsس;بة `لمواطن كتåٔهيل احملطات الطرقGة `لمسافر�ن وتåٔهيل املقا�ر 
إالسالمGة، tٕالضافة ٕاىل �ه�م بتدبري النفا¨ت املزنلية وطرق التÞلص 

لعامل القروي tملاء الصاحل `لرشب، وٕاهناء �ر�مج الكهربة مهنا، وïزويد ا
  .القروية الشامc، ومواصc تنفGذ الرب�مج الثاين `لطرق القروية

 cرشية، فقد متزيت حصيìملبادرة الوطنية `لتمنية الt يتعلق Üوف
مZجزات مر�لهتا اTٔوىل بعدة مشاريع ؤ�وراش، اكن لها وضع ٕاجيايب يف جمال 

tٕضافة �ر�مج  - ٔ�ي املر�c الثانية- ة، وUاء تفعيل املر�c املوالية التمني
bامس خصص `لتåٔهيل الرتايب، وذ� بغرض فك العز| عن املناطق 

  .النائية والصعبة والولوج لتحسني مس;توى CIش الساكنة احمللية
وtلsس;بة `لجامIات الساللية، مت التذكري مبجهود الوزارة ومعلها bالل 

الية، واÉي متزي بوضع �ر�مج معل اسرتاتيجي ملصاحل الوصاية الس;نة احل
  .I2013 -2015ىل هذه امجلاIات لس;نوات 

وفÜ يتعلق tلتدبري الالممتركز لالس�òر، ٔ�فاد الس;يد الوز�ر ٔ�ن الوزارة 
معلت Iىل ت�wع ٔ�داء ؤ�ªشطة املراكز اجلهوية لالس�òر والعمل Åرشاكة مع 

Iىل تفعيل اTٓليات الرامGة ٕاىل حتسني مZاخ اTٔعامل tيق القطاIات املعنية 
وÏشجيع املشاريع املهيلكة Iىل املس;توى اجلهوي tعتبارها رافعة ٔ�ساس;ية 

  .خللق فرص الشغل وٕاذاكء دينامGة التمنية اجلهوية
و`لوقوف Iىل مزيد من التفاصيل، ميكن الرجوع ٕاىل عرض الس;يد 

  .الوز�ر املرفق tلتقر�ر
  احملرتم،الس;يد الرئCس 

  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

شلك خطاب الس;يد الوز�ر ٔ�رضية اعمتدها السادة املس�شارون يف 
ٕابداء Iدد من املالحظات و�س;تفسارات اليت لها Iالقة بقطاع وزارة 

  :ا�اbلية واملرافق التابعة لها، وميكن ٕاجاملها فÜ ييل

التنويه tٕالجامع الوطين حول قضا¨ اTٔمة وثوا�هتا وbاصة قضية  -
الصحراء املغربية و�قرتاح اجلدي اÉي طر�ه املغرب يف سGìل ٕاجياد �ل 

 هنايئ لهذا الزناع املفkعل واملمتثل يف مwادرة احلمك اÉايت؛

إالشادة �tور املهم واTٔسايس املوuول `لوزارة يف تزنيل مقkضيات  -
، اعتبارا `لمهام الكwرية اليت تضطلع هبا واملرتبطة بعدة قطاIات ا�س;تور
 حGوية؛

املطالبة tٕرساء اجلهوية املتقدمة وتفعيل التقس;مي هبدف جعل اجلهوية  -
ٕاطارا حقGقGا `لتمنية والتوازن �قkصادي و�ج�عي وربطه مبعايري 

ة موضوعية وجتاوز احلساtت الس;ياسة الضيقة، مع وضع Uدو| زمZي
لالنتÞاtت املقcw، وحتضري الرتسانة القانونية املؤطرة لها واملرتبطة هبا وفق 

 مقاربة Ïشارuية؛

احلرص Iىل يقظة املهمتني tلشåٔن اTٔمين، واع�د املقاربة �س�wاقGة  -
`لتصدي لاكفة �خkالالت اTٔمZية اليت تعرفها بعض املدن الكربى، وتوفري 

Uة لرGكGس�CUرشية `لمد�ر إالماك�ت ا`لوìمن ودمع القدرات املادية والTٔال ا
العام لٔ�من الوطين قصد تقريب اخلدمات اTٔمZية `لمواطنني وحامية 

�روا�م وممتلاكهتم؛ٔ 

ال�ساؤل عن س;ياسة الوزارة خبصوص تطبيق �ر�مج الزراIات  -
 البديc `ل�د من ان�شار زراIة الكGف؛
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العمل القادرة Iىل حماربة متكني اTٔ÷زة اTٔمZية اÓتصة من وسائل  -
 وتوقGف مد وان�شار ظاهرة الهجرة الرسية وbاصة جهرة اTٔفارقة؛

تìس;يط املساطر إالدارية واملالية `لجامIات احمللية والعمل Iىل دمع  -
 امجلاIات الفقرية مهنا واليت ال تتوفر Iىل موارد مالية؛

ويض Ïسوية الوضعيات العالقة ملوظفي امجلاIات احمللية ومZح تع -
لرؤساء املصاحل واTٔقسام Iىل غرار ما هو Uاري به العمل يف الوظيفة 

 العمومGة، tٕالضافة ٕاىل فkح tب املغادرة الطوعية يف الوظيفة امجلاعية؛

التعجيل بفkح املساUد اTٓيc `لسقوط اليت مت ٕا»القها من ٔ�Uل  -
 إالصالح والرتممي، متكGنا `لمواطنني من ٔ�داء واجهبم ا�يين؛

طالبة بتوفري الرشوط املوضوعية وهنج مwدٔ� احلاكمة لتطبيق نظام امل -
تطبيقا سلÜ، وتعمميها Iىل مجيع ساكنة ) RAMED1(املساIدة الطبية 

 العامل القروي؛

إالشادة �tينامGة الكwرية اليت bلقهتا املبادرة الوطنية `لتمنية الìرشية  -
دة لتوزيع دمع املبادرة الوطنية يف اDمتع املغريب، وال�ساؤل عن املعايري املعمت

 `لتمنية الìرشية، وbلق مرصد لتقGمي هذه املبادرة؛

املطالبة مبراجعة الظهري املنظم Tٔرايض امجلوع، tٕالضافة ٕاىل وجوب  -
 .اس;تفادة الsساء السالليات من Iائدات هذه اTٔرايض

  :الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .الس;يد املقرر، هللا خيليك دقGقkان

س;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات س;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات س;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات س;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
 ::::وامجلاIات احملليةوامجلاIات احملليةوامجلاIات احملليةوامجلاIات احمللية

 املطالبة مبراجعة التقس;مي إالداري؛ -

إالشادة �tور اÉي تقوم به الوزارة يف حماربة ظاهرة الهجرة الرسية  -
 .وماكحفة اÓدرات، مع املطالبة �متكني اTٔ÷زة املتخصصة

 .bا نبداو نفوتواو 

 ة وتåٔهيل ٔ�سطول النقل احلرضي؛العمل Iىل عرصن -

 �ل ٕاشاكليات التدبري املفوض و�خkالالت اليت ٔ�tن عهنا؛ -

تuٔåيد احلرص Iىل بقاء اخkصاص توزيع حصة الرضيبة Iىل القمية  -
  .املضافة بيد وزارة ا�اbلية

  الس;يد الرئCس احملرتم،
  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
        رتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احمل

بعد �س;�ع ٕاىل خمتلف تدbالت السادة املس�شار�ن، تناول اللكمة 
الس;يد الوز�ر احملرتم، حGث تفضل tٕالUابة عن بعض ال�ساؤالت 

                                                 
1Régime d'Assistance Médicale 

املطرو�ة، وهكذا تقدم س;يادته tلشكر لاكفة السادة املس�شار�ن Iىل 
ة، مداbالهتم القمية، واليت مشلت مجيع اخkصاصات الوزارة وامجلاIات احمللي

مؤكدا ٔ�ن هذا النقاش الس;يايس والتقين مفGد يف بناء وتطو�ر املسلسل 
  .ا�ميقراطي اÉي )شهده املغرب

وهكذا، نوه الس;يد الوز�ر Dtهودات اليت يقوم هبا رUال اTٔمن 
والسلطات املعنية يف اس;ت�wاب اTٔمن واحلد من الظواهر إالجرامGة وكذا 

 الرشعية، يف ٕاطار مقاربة مشولية ��زالقات اليت تنجم عن الهجرة »ري
متزج بني اجلوانب الوقائية والزجرية، وïراعي حقوق إالªسان واملواثيق 

  .ا�ولية اليت صادق Iلهيا املغرب
وخبصوص �ح�kاUات، ٔ�شاد الس;يد الوز�ر مبا سامه �ح�kاج 
السلمي، لكZه رفض لك السلواكت واTٔعامل �ح�kاجGة اليت تؤدي ٕاىل 

لسري يف الشارع العام ٔ�و احkالل امل� العمويم، مؤكدا ٔ�ن عرقc ا
اس;تفزازات بعض املتظاهر�ن يه اليت تؤدي ٔ�حGا� ٕاىل احkاكاكت 
وتدbالت رUال اTٔمن، لكهنا مع ذ� تبقى معزو| ويف ٕاطار القانون اÉي 

  .جيب ٔ�ن يبقى هو الفGصل الوحGد بني املتظاهر�ن والسلطات العمومGة

  :لسةلسةلسةلسةالس;يد رئCس اجل الس;يد رئCس اجل الس;يد رئCس اجل الس;يد رئCس اجل 
  .دقGقة، دقGقة، الس;يد املقرر

املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو، مقرر جلنة ا�اbلية واجلهات 
  ::::وامجلاIات احملليةوامجلاIات احملليةوامجلاIات احملليةوامجلاIات احمللية

وفÜ يتعلق tالس;تحقاقات �نتÞاtت املقcw، فقد ٔ�كد الس;يد الوز�ر 
Iىل Uاهزية الوزارة تقZيا من bالل ٕاIداد مشاريع القوانني التنظميية اخلاصة 

، دون ذuر 2013هة وامجلاIات الرتابية ٕالجراء �نتÞاtت يف س;نة tجل 
�رخي معني وحمدد، Tٔن ذ� من اخkصاص الس;يد رئCس احلكومة اÉي 
س;يقوم مبشاورات واسعة مع القوى الس;ياسة خللق التوافق املطلوب يف 
العديد من القضا¨ والنقط، كمتثيلية املرٔ�ة م�ال يف امجلاIات احمللية اليت 

  ..ksخب tالقرتاع الفرديت 
وtلsس;بة حملاربة اÓدرات، ٔ�فاد الس;يد الوز�ر ٔ�ن الوزارة والسلطات 
العمومGة اÓتصة تبذل جمهودا جwارا حملاربة هذه اTٓفة، اليشء اÉي مكن 

مقارنة مع س;نة % 60من تقليص مسا�ة زراIة القZب الهندي ٕاىل ªس;بة 
كام . دراسة مGدانية يف هذا اDالtعتبارها س;نة مرجعية ٕالجناز ٔ�ول  2003

�وحض ٔ�ن هناك صعوبة تواUه معل احلكومة `لقضاء Iىل هذه الظاهرة ٔ
  .دقائق فقط Å6شلك لكي الس;تعامل ªشطاهئا لطا�رات صغرية حتتاج ٕاىل 

وخبصوص موظفي امجلاIات احمللية، ٔ�كد الس;يد الوز�ر Iىل ٔ�ن tب 
ل مجيع املشالك املرتبطة احلوار مفkوح مع النقاtت اTٔكرث متثيلية حل

  .tلرتقGات وÏسوية وضعية هذه الف�ة
وفÜ خيص املبادرة الوطنية `لتمنية الìرشية، نوه الس;يد الوز�ر مبا تقوم به 
من ٔ�عامل Uليc حملاربة الفقر والهشاشة وإالقصاء �ج�عي، مشريا ٕاىل 
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  .رضورة تقGمي إالجيابيات وتقومي �عوUاUات
املنعقد  2012دجZرب  25نة اج�عها ليوم الثال5ء ولقد خصصت ا`لج 

Iىل الساIة العارشة صبا�ا `لتصويت Iىل مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة 
  :، حGث اكنت ن��Gة التصويت اكلتايل2013ا�اbلية �رمس الس;نة املالية 

 ؛7= املوافقون
 ؛5= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .وشكرا لمك

  ::::ةةةةالس;يد رئCس اجللسالس;يد رئCس اجللسالس;يد رئCس اجللسالس;يد رئCس اجللس
اTٓن اللكمة لفريق اTٔصا| واملعارصة، مكkوبة، . شكرا الس;يد املقرر

  .تقدمو مكkوبة
دقGقة "�د  23اللكمة `لفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية، يف �دود 

�قىصٔ.  

  ::::املس�شار الس;يد مصطفى القااملس�شار الس;يد مصطفى القااملس�شار الس;يد مصطفى القااملس�شار الس;يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .Åسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  لس;يدات والسادة املس�شار�ن،ا
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية ملناقشة 
املزيانية الفرعية لقطاع ا�اbلية يف مر�c التåٔسCس ا�س;توري، واليت 
تعترب مZعطفا هاما يف طريق بناء الرصح ا�ميقراطي لبالد�، خصوصا ؤ�ن 

ش إالصالحGة املرتبطة هبا، Ïس;تدعي الهيالك املؤسساتية وtيق اTٔورا
اخنراطا قو¨ وقدرة Iىل املالءمة و�ªس�ام مع ÷ود لك الفاIلني، وذ� 
وفق مZظور اسرتاتيجي ي�ىش مع اTٔبعاد اليت رمسها دس;تور اململكة، وذ� 
ل�رسيع مسلسل الت�ديث اÉي رشعت احلكومات املتعاقwة يف ٕاجنازه 

وجمال احلاكمة ا�ميقراطية، صو� `لحقوق الفردية لتعز�ز جمال اTٔمن العمويم 
وامجلاIة، وذ� `لمسامهة يف التمنية الìرشية واDالية، وبلورة bدمات 
القرب، وانفkاح املرفق العمويم Iىل �نتظارات احلقGقGة واملل�ة `لمواطنني 

ء لتحسني مZاخ اTٔعامل و�س�òر وحتقGق التمنية يف اكفة ٔ�بعادها، مع ٕارسا
اجلهوية املتقدمة وتعز�ز الالمركزية والالمتركز لتعز�ز وبناء الرصح ا�ميقراطي 

  .اÉي يعترب ورشا حGو¨ ببالد�
        ،،،،الس;يد الرئCس

لقد عرفت إالدارة الرتابية توسعا مkواصال bالل العقود املاضية تبعا 
Óتلف التقس;Üت إالدارية، مما نتج عنه تعدد uبري `لو�دات إالدارية 

اجGات مزتايدة `لوسائل املادية والìرشية، واليت مل �كن دوما من الCسري و�
مفنذ �س;تقالل حظي التقس;مي إالداري بåٔمهية bاصة، وقد متت . توفريها

مراجعته �كGفGة دورية، وذ� من ٔ�Uل توس;يع التåٔطري إالداري  1958مZذ 
  . وريةليمتكن من مسا�رة �اجGات املواطنني من اخلدمات إالدارية الرض 

عرفت الو�دات إالدارية تطورا واحضا Iىل خمتلف  1976ومZذ س;نة 
املس;تو¨ت، لكن هذا التطور الرسيع لعدد الو�دات إالدارية مل يواuبه 
تطور مماثل `لوسائل، وbاصة املالية مهنا، وهذا ما )س;تدعي اس;تدراك 

رتابية التفاوت املس�ل بني الوسائل املمنو�ة واحلاجGات املل�ة لٕالدارة ال
واليت تتصف بدورها بعدة نقائص، هتم tخلصوص بعض املرافق إالدارية 
اليت Uاءت ن��Gة bلق مؤسسات Uديدة ٔ�و مراكز ٕادارية ال تتوفر Iىل 

  . احلاجGات الرضورية `لقGام tملهام املنوطة هبا
واعتبارا `لمسؤولية املنوطة بوزارة ا�اbلية يف توفري الظروف 

ر¨ت الفردية وامجلاعية وصيانة احلقوق وتدبري الشåٔن والوسائل لرIاية احل
العام احمليل، فٕان مسا�رة التطور اÉي عرفه احمليط الس;يايس و�قkصادي 
و�ج�عي `لبالد يقkيض التوUه حنو املفهوم اجلديد `لسلطة، واÉي يت�ىل 

د يف فkح إالدارة يف وUه املواطن و�حkاكك املبارش به، وٕارشاكه يف ٕاجيا
وهذا ما يتطلب ا+هنوض tلقضا¨ . احللول املالمئة `لمشالك اليت يوا÷ها

�قkصادية و�ج�عية من طرف إالدارة الرتابية وتذليل الصعوtت وحتفزي 
املبادرات وذ� عن طريق عرصنة إالدارة الرتابية `لقGام tملهام امللقاة Iىل 

تكو�ن واملراقwة والتفCkش وت�wع Iاتقها وحسن تدبري املوارد الìرشية وتعز�ز ال 
اكفة اªTٔشطة �قkصادية، وذ� بتفعيل دور مراكز �س�òر `لمسامهة يف 
التمنية وتوفري ٔ�كرب Iدد من مZاصب الشغل، ز¨دة Iىل رضورة عرصنة 
إالدارة الرتابية، وذ� tع�د س;ياسة Iدم ا+متركز كقاIدة ٔ�ساس;ية لتدبري 

رة من املواطن وتقدمي اخلدمات الرضورية جبودة الشåٔن العام وتقريب إالدا
Iالية Iرب تìس;يط املساطر وختفGض ïلكفة اخلدمات وحتسني جودهتا 
وختليق Iالقات إالدارة واملتعاملني معها وتåٔمني ظروف ٔ�فضل لتدبري الشåٔن 
العام، وذ� ٕالعطاء دينامGكGة ٔ�كرث ملرافق Iدم ا+متركز حىت ïمتكن من 

وط هبا كفاIل يف التمنية ومكÞاطب ذي مصداقGة لٔ�طراف القGام �tور املن
اTٔخرى وتåٔمني �ªس�ام والت�اªس بني تدbالت خمتلف اTٔطراف، من 
مرافق وزارية ومؤسسات معومGة وجامIات حملية وقطاع bاص، اليشء 
اÉي يقkيض اع�د مهنج اجلهوية املتقدمة لتعز�ز مس;توى التsس;يق وعرصنة 

  . ع نظام التقس;مي ومراقwة ال�س;يريمZاجه ال�س;يري ووض
وموازاة مع تدعمي مسلسل Iدم ا+متركز، فٕان دور الهيئات املsشودة 
يبقى رهينا بتعز�ز دور الهيئات املنتخبة يف ٕاطار الالمركزية، Tٔن السعي 
وراء دمع معل هذه الهيئات وتقوية دورها يف جمال تدبري التمنية ينطلق من 

åٓزر بCهنا وبني ا�و| وbلق دينامGة Uديدة `لتمنية رضورة حتقGق التاكمل والت
  . �قkصادية و�ج�عية وتعبئة اكفة املوارد احمللية

  الس;يد الرئCس،
من هذا املنطلق، فٕاننا، يف الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية، �مثن 
الرب�مج احلكويم وتدعمي اجلهوية املتقدمة، وندعو احلكومة ٕاىل ÏسÞري 
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العمل الرضورية وتوفري رشوط اس�òر ٔ�فضل لٕالماكنيات احمللية وسائل 
وïرش;يد اDال واملوارد الطبيعية وٕادماج ٔ�رايض امجلوع يف التمنية �قkصادية 

  . `لجامIات وÏشجيع هنج الرشاكة بني الفرقاء اجلهوية واحملليني
 كام �مثن Iاليا اجلهود اليت تبذلها وزارة ا�اbلية uوزارة وصية Iىل

امجلاIات احمللية ٕاىل مساIدة هذه اbTٔرية Iىل تطور مZاجهها لتدبري الشåٔن 
احمليل، وذ� بعرصنة وهيلكة طرق معل اDلس احمليل عن طريق حتديد 
�فضل ملهام الرئCس وتفويض سلطات ٔ�كرث `ل�ان ا�امئة وتقوية املراقwة، ٔ

طريق  وذ� �tٕداث اDلس اITٔىل `لحساtت وïكو�ن املنتخبني عن
ا�ورات التكويGsة `لرفع من املس;توى المكي والكGفي `لمنتخبني وفkح اDال 
�ماñم من ٔ�Uل التعاون مع مؤسسات دولية Ïسهل `لمنتخب احمليل ٔ
واجلهوي �س;تفادة من الت�ارب ا�ولية يف مGدان الالمركزية وbلق رشاكة 

ول ذات التقليد يف هذا امليدان مع فاIلني اقkصاديني واج�عيني، م�ل ا�
  . ا�ميقراطي

  الس;يد الرئCس،
�ما tلsس;بة `لمسار �نتÞايب لبالد�، فقد متكن من بلوغ مر�c النظام ٔ
ا�ميقراطي، وذ� tحلرص Iىل ٕاجراء �قرتاIات يف مواعيدها القانونية 
والتعامل معها Iىل ٔ�ساس ٔ�مهيهتا يف حGاة اTٔمة، وذ� ٕالعطاء املؤسسات 

نفسا قو¨ لرفع حتد¨ت التمنية ملشاريع حGوية ال تقwل الرتدد وال دما Uديدا و 
  . �نتظار

ويف هذا الصدد، فٕاننا يف الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية Iىل 
يقني ٔ�ن الوزارة س;تعمل لك ما يف وسعها لتوس;يع قاIدة الناخwني، وذ� 

ومة واTٔحزاب Itٕادة الثقة ٕا+هيم وجعلهم )شارuون �ك�افة، مع حرص احلك
الس;ياس;ية واكفة الرشاكء يف هذه العملية �نتÞابية من فعاليات اDمتع 
املدين `لسهر Iىل ٔ�ن ïكون هذه العملية �نتÞابية �زهية وشفافة 
ودميقراطية، وذ� وفق �رامج طمو�ة واحضة اTٔهداف واملعامل، Ïس;تجيب 

رتابية واملصاحل حلاجGات وتطلعات املواطنني، وذ� م�ل دمع إالدارة ال
اTٔمZية، Tٔن التغطية اTٔمZية رضورة مل�ة يف حتقGق اTٔمن و�س;تقرار 
`لمواطنني، اليشء اÉي يتطلب التsس;يق احملمك Dهود اكفة املنظومة اTٔمZية 
واختاذ إالجراءات الالزمة الس;ت�wاب اTٔمن واحلد من الظواهر إالجرامGة، 

ات دقGقة ومkاكمï ،cراعى فهيا وذ� وفق �ر�مج حممك مwين Iىل دراس
املواصفات الهندس;ية واملعايري اTٔمZية املعمتدة دوليا، وذ� tقkناء معدات 
`لتجهزي والتدbل واكفة ا`لوازم اخلاصة tل�شخيص القضايئ، وïزويد 
املصاحل اTٔمZية مركز¨ و÷و¨ �اكفة وسائل النقل والعتاد واTٔ÷زة 

السليك وا`لوازم املكkبية `لرفع من جناIة املعلوماتية ووسائل االتصال 
املصاحل اTٔمZية، مع تعز�ز العمل �س�wايق لتفادي وقوع اجلرامئ املتفش;ية، 
والعمل Iىل ïكو�ن رUال اTٔمن يف اDال القانوين و�نفkاح لالس;تفادة من 

  .جتارب ا�ول اليت لها جتارب �حجة يف اDال اTٔمين
رUال اTٔمن يف جمال حماربة ا+هتريب �اكفة  كام جيب العمل Iىل ïكو�ن

�نواIه، وحتصني النقط احلدودية من Ïرسب املواد الغذائية واTٔدوية املهربة ٔ
محلاية �قkصاد الوطين من هذا الزنيف اÉي يرض به وبص�ة وسالمة 

  .املواطنني

  :الهجـرة الرسية -
ومات يعترب ملف الهجرة الرسية من بني اTٔولو¨ت اليت عكفت احلك

املغربية Iىل تدبريها مع الرشاكء اTٔوربيني، وذ� يف ٕاطار مجموIة من 
  . املعاهدات واالتفاقGات ا�ولية

ونظرا Tٔمهية هذا امللف وانعاكساته إالªسانية، فقد سطرت هذه 
احلكومات ٕاسرتاتيجية bاصة لتدبري ملف الهجرة »ري الرشعية، وذ� يف 

وانب الوقائية والزجرية مرïكزة Tٔtساس ٕاطار مقاربة مشولية، جتمع بني اجل
  . Iىل اجلوانب السوس;يو اقkصادية و�ج�عية

كام ٔ�ن املغرب معل Iىل جتهزي النقط احلدودية وجتنيد طاقات Åرشية 
ٕالIادة املهاجر�ن الرسيني ٕاىل دوهلم اTٔصلية وقطع الطريق Iىل لك ما من 

 يف ٕاطار �لزتام التام شåٔنه ٔ�ن هيدد ٔ�من وسالمة واس;تقرار البالد، وذ�
  . Tٔtعراف والضوابط القانونية املعمول هبا دوليا يف جمال حقوق إالªسان

  :اجلهوية والالمركزية والالمتركز -
لقد ٔ�صبح موضوع اجلهوية املتقدمة يف املغرب، وbاصة يف الس;نوات 
اbTٔرية، رضورة يقkضهيا التطور الس;يايس و�قkصادي و�ج�عي 

وقد ٔ�مجع اللك حول هذا املبدٔ� العام `لجهوية املتقدمة، . البCيئوالثقايف و 
حGث ظلت بعض اTٔس;ئI cالقة حول مفهوم اجلهوية وIالقهتا tلالمركزية 
وحول ٔ�شاكل تفاIلها مع التنظمي امجلاعي و�دود ارتباطها tلالمتركز إالداري 

  .ومتوقعها من إالدارة الرتابية واجلغرافGة إالدارية
احلكومات املتعاقwة مبدى ٔ�مهية التخطيط �سرتاتيجي يف  ووعيا من

حتديد اTٔولو¨ت والتطلعات املس;تقwلية، ومن ٔ�Uل اس�wاق وتدارك 
�خkالالت اليت يطر�ا التطور الرسيع Dtال احلرضي اTٓخر اÉي 
)س;تدعي من الوزارة تåٔطري امجلاIات الرتابية ٕالIداد اسرتاتيجيات `لتمنية 

من ا�س;تور، وذ� من ٔ�Uل ٕاقامة  71ال مبضامني الفصل احلرضية مع
جامIات ïرابية مsسجمة مع ñاñا ؤ�هدافها، اليشء اÉي يتطلب ٕاIداد 

  . مرشوع قانون مkاكمل حيدد ا�وا�ر `لجامIات الرتابية

  :املبادرة الوطنية `لتمنية الìرشية -
ن معركة حقGقGة ضد الفقر، وذ� بعد ٕاIال 18/05/2005يعترب يوم 

Uال| امل� انطالق املبادرة الوطنية `لتمنية الìرشية اليت Ïشلك مرشوIا 
جممتعيا حقGقGا، حGث ٕاهنا هتدف ٕاىل التåٔهيل �ج�عي `لبالد، وذ� من 

bالل تعز�ز ٕاIادة ٕادماج الساكنة اTٔكرث فقرا يف الsس;يج إالنتا<، حGث 
لتحقGق العدا|  حرص Uاللته مZذ ïربعه Iىل العرش Iىل ٕاعطاء اTٔولوية

cش املواطنني لرتس;يخ املواطنة الاكمCI وقد . �ج�عية وحتسني ظروف
�رامج ٔ�ولية، ïمتثل يف  4متحورت هذه املبادرة يف املر�c اTٔوىل حول 
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حماربة الفقر يف العامل القروي وماكحفة �قkصاد �ج�عي يف املناطق 
  . ز احلاكمةاحلرضية وماكحفة الهشاشة �ج�عية وتعز�

ٕان �ع�دات املرصودة �رمس املزيانية الفرعية لهذه الوزارة، واÉي يبلغ 
مليار درمه تظل حمدودة tلنظر  22,18كغالف مايل ٕاجاميل ما مجموIه 

`لمهام املوuو| ٕا+هيا، وtلتايل فٕاهنا ال Ïس;تجيب لتطلعات وانتظارات 
مك و÷دمك يف حسن املواطنني، لكن حنن كفريق اس;تقاليل نثق يف عزم

تدبريمك لهذا الغالف من ٔ�Uل اس;تكامل املشاريع املهيلكة، وذ� وفق 
�سلو�مك ال�شاريك مع خمتلف الفاIلني واملتدbلنئ.  

  الس;يد الرئCس، 
ٕان جحم املهام واملسؤوليات املنوطة بوزارة ا�اbلية جتعلها Ïسمو وتفوق 

رصدة، Tٔن جحمها يبقى مس;توى مZاقشة ٔ�و دراسة اTٔرقام ٔ�و �ع�دات امل
قليال tملقارنة مع جحم املهام والتطلعات املطلوبة، لكZنا ªس�ل tرتياح 
اTٔجوبة املسؤو| واملتفائc `لس;يد وز�ر ا�اbلية بلجنة ا�اbلية وامجلاIات 
احمللية واجلهات مب�لس املس�شار�ن، واليت ٔ�tنت من Uديد Iىل �ه�م 

 لوزارة لالس;ت�ابة ملطالب الفرقاء الس;ياس;ينيواجلهود املبذو| من طرف ا
  . وطمو�ات الشعب املغريب

Éا، فٕاننا يف الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية مب�لس املس�شار�ن 
  . نصوت Iلهيا tٕالجياب

  .ووفقZا هللا مجيعا ملا فGه bري لهذه اTٔمة

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
ة `لفريق احلريك، يف �دود واTٓن اللكم. شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .5نية "�د ٔ�قىص 41دقائق و 4

        ::::املس�شار الس;يد مwارك الس;باعياملس�شار الس;يد مwارك الس;باعياملس�شار الس;يد مwارك الس;باعياملس�شار الس;يد مwارك الس;باعي
  الس;يد الرئCس،

  .فعال، س;منر مر الكرام Iىل مداbلتنا، سsسلمها لمك مكkوبة، ٕان شاء هللا
  الس;يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

tمس الفريق احلريك `لمسامهة يف مZاقشة )رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 
  . 2013املزيانية الفرعية لوزارة ا�اbلية لس;نة 

وامسحوا يل يف هذه املناس;بة Tٔن نعرب عن مدى افÞkار� واIزتاز� 
Dtهود اجلبار اÉي يبذC صاحب اجلال| امل� محمد السادس نرصه هللا 

نا، مؤكد�ن تåٔييد� وثقkنا ؤ�يده، bاصة فÜ يتعلق tلقضية اTٔوىل لوطن 
`لمواقف املتبرصة واحلكمية جلاللته، الرامGة ٕاىل متتيع ٔ�قا+مينا اجلنوبية tحلمك 

  .اÉايت يف ٕاطار الس;يادة الوطنية وو�دة اململكة
ويف هذا إالطار ٔ�يضا، فٕانه ال يفوتنا ٔ�ن ننوه Dtهودات اليت تبذلها 

ا Iىل مس;توى اTٔمن ومقاومة وزارة ا�اbلية `لهنوض هبذا القطاع، خصوص

إالرهاب وماكحفة ظاهرة اÓدرات، وا+هنوض Dtاالت التمنوية ويف صدارهتا 
  .التمنية الìرشية، حىت ينعم مجيع املغاربة مبزيد من الكرامة والعCش الكرمي

وال )سعنا يف هذه املناس;بة ٕاال ٔ�ن نقف حتية ٕاUالل وٕاuبار للك ٔ�فراد 
ورUال ا�رك واTٔمن والقوات املساIدة ورUال  القوات املسل�ة امللكGة

  .الوقاية املدنية الساهر�ن Iىل ٔ�من وسالمة الوطن واملواطنني
  الس;يد الرئCس،

ٕاننا بقدر ما ننوه هبذه اجلهود، فٕاننا ªس�ل بعض املالحظات 
  :والصعوtت اليت يعاين مهنا القطاع، ويه كام ييل

ويده tلكهرtء، فٕاننا ٕاذا اس;تحرض� العامل القروي من حGث ïز   
كنعرفو بåٔن العامل القروي راه، امحلد D، مشZCا يف وا�د املسائل بعيدة، 

  . ولكن ما سا�ر�هش tملاء الصاحل `لرشب
كذ� الطرق القروية، الس;يد الوز�ر، bاصنا منش;يو Tٔن العامل القروي 

  .uيفkقر لهاذ املسائل، وbاصة لفك العز| عن العامل القروي
  الرئCس، الس;يد

)شلك ورش اجلهوية املوسعة حتد¨ Uديدا ٔ�مام بالد�، انطالقا من 
uونه هيدف ٕاىل تعز�ز املسار ا�ميقراطي وٕاصالح حاكمة ا�و|، وضامن نوع 
من التاكمل والتناسق بني خمتلف املناطق واDاالت، وصيانة الو�دة 

  . الوطنية
  الس;يد الرئCس،

فها إالطار القانوين املتعلق ب�Zظمي Iىل الرمغ من إالصال�ات اليت عر 
العامالت واTٔقالمي وامليثاق امجلاعي هبدف تثGìت س;ياسة القرب وحتسني 
تدبري الشåٔن احمليل، فٕاننا مازلنا نالحظ Iدم جتس;يد بعض بنودهام tلشلك 

  . املطلوب
  الس;يد الرئCس،

ين ٕاذا اكن حتديث الالمركزية مير ح� Iرب بوابة ٕاصالح اجلانب القانو
واملايل، فٕان هذه املساعي لو�دها لن تعطي اكفة نتاجئها ما مل يمت �ه�م 
tلوسائل الìرشية، اليت تعترب احملرك احلقGقي للك معلية ïمنوية uيفام اكن 
نوعها، عن طريق التكو�ن اTٔسايس والتكو�ن املس;متر وٕاIادة توزيعها بني 

�كرث Uاذبية من bالل امجلاIات Åشلك مkوازن، وجعل الوظيفة احمللية ٔ
  . حتسني ظروف العمل ؤ�نظمة الرواتب والتنقGط

وهبذه املناس;بة، ندعو ٕاىل ïكو�ن املنتخبني احملليني حىت ي�س;ىن هلم 
  . القGام tملهام امللقاة Iىل Iاتقهم Åشلك فعال واملردودية املطلوبتني

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        .ابقات عندك دقGقة

        ::::باعيباعيباعيباعياملس�شار الس;يد مwارك الس; املس�شار الس;يد مwارك الس; املس�شار الس;يد مwارك الس; املس�شار الس;يد مwارك الس; 
  .»sسلمو لمك هذا، الس;يد الرئCس
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        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
واTٓن نksقل لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار، . شكرا، مداcb كتابية

5نية  51دقGقة و 16مداcb الس;يد املس�شار حسن سليغوا، يف �دود 
  ."�د ٔ�قىص

        ::::املس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوا
  .دقائق 6ٔ�قل، يف �دود 

  .رحمي والصالة والسالم Iىل س;يد املرسلنيÅسم هللا الرمحن ال
  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
)رشفZاtمس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار بåٔن نتدbل ملناقشة املزيانيات 

وٕاننا نعترب هذا النقاش . الفرعية اليت تدbل مضن اخkصاص جلنة ا�اbلية
ة هذا القطاع الهام النتظارات املواطنني حمطة `لوقوف Iىل مدى اس;ت�اب

وuيفGة تدبري الشåٔن احمليل ومدى اªس�امه مع اTٔبعاد ا�س;تورية اليت Uاء 
  .، واÉي مكن `لحكومة صالحGات واسعة2011هبا دس;تور يوليوز 

مZاقش�Zا لهذا القطاع تعترب مبثابة مواuبة مZجزات هذه الوزارة يف تنفGذ 
bل يف اخkصاصها، واليت تت�ىل يف تدبري اDال الس;ياسات العامة اليت تد

Iىل لك من املس;تو¨ت اTٔمZية والتمنوية واحلاكمة الرتابية والتمنية القروية 
وٕاننا هبذا . والتåٔهيل احلرضي واجلهوية املوسعة، ٕاضافة ٕاىل إالنعاش الوطين

حناول رصد املعوقات `لتغلب Iلهيا من ٔ�Uل اخلروج من الصورة ا+منطية 
صc إالصال�ات، وتدبري الشåٔن احمليل بطريقة Uديدة ختدم مصل�ة ملوا

  .البالد واملواطنني بوترية فعا| ورسيعة
وٕاننا يف التجمع الوطين لٔ�حرار مل نتعود �نتقاد UTٔل توجGه ا`لوم 
جلهة معينة، بل نعمل Iىل ٔ�ن �كون دامئا قوة اقرتاحGة يف سن وت�wع لك 

بالد�، كام نقدر جسامة املسؤولية وتعدد  الس;ياسات العمومGة اليت هتم
cنتظارات والطمو�ات رمغ إالصال�ات املتواص�.  

ٕان موضوع و�دتنا الرتابية يعترب موضوIا وطنيا tمkياز، جيب ٔ�ن 
نت�wعه ونوظف لك جمهوداتنا وٕاماكنياتنا يف ٕاشعاع مwادرة احلمك اÉايت �ى 

بوترية تفرض Iىل احلكومة ولك املنتظم ا�ويل ولك مكو�ته بصورة قوية و 
املؤسسات الوطنية واDمتع املدين موا÷ة لك املناورات اليت حتاك ضد 

  .بالد�، رمغ ٔ�ننا نعتربها مZاورات ¨Mسة
ٕاهنا لفرصة �رخيية، وحنن نناقش اليوم املزيانية الفرعية لوزارة ا�اbلية، 

�نفس;نا Iىل إالجامع الوطين حول قضية اTٔمة ٔ Nوثوا�هتاليك هن.  
ٕان امجلاIة احمللية تتحمل اليوم مسؤولية uبرية : tلsس;بة `لجامIات احمللية

يف ٕاجناح املرشوع التمنوي لبالد� Iىل مس;توى خمتلف القطاIات 
احلكومGة، وتنخرط يف لك املشاريع املهيلكة الهادفة ٕاىل ٕارساء ïمنية 

  .مس;تدامة

من القانون رمق  30ادة فÜ خيص اخkصاصات امجلاIات احمللية، فٕان امل
من نفس القانون مع  34املتعلق tمليثاق امجلاعي، كام نصت املادة  17.08

  .16مراIاة املادة 
لقد Uاءت هذه املقkضيات لتعزز دور اTٔ÷زة املسرية `لم�الس 
امجلاعية، ومهنا مؤسسة رئCس اDلس امجلاعي، مقkضيات من شåٔهنا حتفزي 

 املزيد من العطاء، حىت يضطلعوا tملهام رؤساء اDالس املنتخبة Iىل
واملسؤوليات امللقاة Iىل Iاتقهم Iىل ٔ�مكل وUه، وحىت �كونوا يف مس;توى 

  .الثقة املولوية السامGة لصاحب اجلال| امل� محمد السادس نرصه هللا
ف�سمل الظهري الرشيف واÉي يتضمن توصيات Uاللته السامGة يعد 

امجلاعية، ٕاال ٔ�ن تفعيل هذه املقkضيات الزالت  مفخرة uبرية لرؤساء اDالس
رهينة بصدور املراس;مي والنصوص التطبيقGة bاصة محل الوشاح، 

  .التعويضات، الظهري الرشيف
من امليثاق امجلاعي اÉي ينص Iىل تìين نظام  136ٔ�ما tلsس;بة `لامدة 

ت bاص مجلاIات املشور، فٕاننا نعزت هبذا النظام وªسانده، ويف نفس الوق
نطالبمك، الس;يد الوز�ر، tٕالبقاء Iليه يف املس;تقwل، راUني من الوزارة 
الوصية إالرساع tٕخراج املرسوم التطبيقي لتنظمي وتفعيل مقkضيات هذه 

  .املادة
لٕالشارة، الس;يد الوز�ر، فٕاننا نطلب مZمك : من ٔ�Uل تìس;يط املساطر

اTٔقالمي من  وtٕحلاح تفويض بعض اخkصاصاïمك `لسادة الوالة والعامل يف
 Ü;خيص والس Üس;يط املساطر، فìل تU�ٔ)AS : l’Autorisation 

Spéciale(  |ٔåات يف مسIس;يط معل السادة رؤساء امجلاìل تU�من ٔ
  .التدبري املايل

ويف النقطة املتعلقة مبجموIة امجلاIات احمللية، فٕاننا نقرتح ٔ�ن Ïس;تفGد 
افة، كام هو معمول به مع هذه اDموIات من حصة الرضيبة Iىل القمية املض

امجلاIات احمللية، مادامت هذه اDموIات ïمتتع tلشخصية املعنوية 
  .و�س;تقالل املايل
  الس;يد الرئCس، 

نظرا لضيق الوقت و`لضغط، سsسمل لمك مداcb فريق التجمع الوطين 
  . لٔ�حرار

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
c الفريق �شرتايك، واTٓن مداb. شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .تفضل، )سلمها مكkوبة
. مداcb فريق �حتاد ا�س;توري، ثالثة، ما فهيمش جلنة ا�اbلية

  .سلمت مكkوبة
شكرا، مداcb مكkوبة . فÜ خيص مداcb فريق الت�الف �شرتايك

  .لفريق الت�الف �شرتايك
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cbدرايل `لو�دة وا�ميقراطية، مداGالفريق الف cbٓن مداTكذ� ا 
  .مكkوبة

  .املداcb املوالية، مsسق مجموIة �حتاد املغريب `لشغل، مداcb كتوبة
  .مكkوبة :مداcb مsسق مجموIة �حتاد الوطين `لشغل
  .مكkوبة :مداcb مجموIة احلركة ا�ميقراطية �ج�عية

  .مكkوبة :مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة
ة اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية واTٓن نksقل ٕاىل املزيانية الفرعي

اللكمة ملقرر جلنة املالية والتجهزيات . والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية
والتخطيط والتمنية اجلهوية لتقدمي تقر�ر ا`لجنة حول املزيانيات اليت تدbل 

 10الس;يد املقرر، املدة، ٕاىل اتفقوا السادة املس�شار�ن، يف . يف اخkصاصها
  .، ٕاذا اتفقkو يف حتديد الوقتدقائق

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي عاملس�شار الس;يد عبد الرحمي عاملس�شار الس;يد عبد الرحمي عاملس�شار الس;يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .هاذ ا`يل »ادي نقولو هو ا`يل ما قلتوش البارح

  .Åسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن، 
قwل ٔ�ن ٔ�عرض Iىل ٔ�نظارمك التقدمي املتعلق مبشاريع املزيانيات الفرعية 
اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية 
اجلهوية، الس;يد الرئCس، يwsغي ٔ�ن حنيطمك Iلام ٔ�نه يف ٕاطار Uلسة االثنني 

مل تعط اللكمة ملقرر  2013اÓصصة �راسة مرشوع القانون املايل لس;نة 
�دى ٕاىل ا`لجنة لتالوة التقر�ر، وهذه تعد سابقة يف �رخي اDلس، مما ٔ

حرمان الرٔ�ي العام الوطين من ت�wع ٔ�شغال ؤ�طوار دراسة مرشوع القانون 
  .املايل اليت جرت داbل جلنة املالية

لهذه اTٔس;باب سuٔåون وUزيا يف تقدمي تقر�ر جلنة املالية فÜ خيص 
  .مشاريع املزيانيات الفرعية التابعة لها

  الس;يد الرئCس احملرتم،
  ،السادة الوزراء احملرتمون

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون، 
)رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Iىل ٔ�نظار جملس;نا املوقر نص التقر�ر اÉي ٔ�Iدته 
جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية مبناس;بة دراس;هتا ملشاريع 
املزيانيات الفرعيةاليت تدbل مضن اخkصاصها، وذ� �رمس الس;نة املالية 

2013.  
ناس;بة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ش;يد �روح الت�اوب احلاصل بني السادة وهبذه امل 

الوزراء والسادة املس�شار�ن ٔ�ثناء دراسة مشاريع املزيانيات املذuورة، حGث 
  .اكنت النقاشات Iىل مس;توى Iال من املسؤولية

وال خيفى Iليمك ٔ�ن مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية ٔ�مام جملس;نا املوقر 

ظر لرتuيkìه اليت تضم ممثلني عن امجلاIات احمللية، ت�سم بطابع ممتزي، tلن
ومZتخبني عن الغرف املهنية، وممثيل املåٔجور�ن ا�Éن هلم دراية Dtاالت 

  . السوس;يو اقkصادية
كام ٔ�توUه خبالص الشكر `لسادة ٔ�عضاء مكkب ا`لجنة واكفة السادة 

uبري،  املس�شار�ن ا�Éن حرضوا �ج�Iات، و�بعوا ٔ�شغالها tه�م
وسامهوا بتدbالهتم القمية يف تعميق ا�راسة والنقاش حول خمتلف املشاريع 
والربامج احلكومGة املعروضة Iىل ٔ�نظار جلن�Zا املوقرة، ؤ�tنوا عن تفاIل 
ٕاجيايب مع الربجمة املك�فة لاكفة القطاIات الوزارية، وذ� tملوازاة مع 

رشوع قانون املالية رمق �ج�Iات اÓصصة `_راسة والتصويت Iىل م 
، حGث قدموا مجموIة من املالحظات 2013`لس;نة املالية  115.12

و�قرتا�ات اليت س;تعكس الرؤية الربملانية Iىل مس;توى احللول الناجعة 
  .`لمشالك القطاعية املطرو�ة

  الس;يد الرئCس،
تدارست ا`لجنة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصها يف 

ساIة معل، وامkدت ٕاىل ساIات مåkٔخرة من  I�29ات، واس;تغرقت اج 8
  .ا`ليل

 2012دجZرب  24وبعد القرار املتÞذ يف اجللسة العامة ليوم االثنني 
بعد Itٕادة التصويت Iىل مشاريع املزيانيات الفرعية، مت عقد اج�ع ا`لجنة، 

 25لثال5ء إالIالن عنه يف س;بورة إالIال�ت إاللكرتونية Dtلس، يوم ا
Iىل الساIة العارشة والنصف صبا�ا، وقد وافقت ا`لجنة  2012دجZرب 

  :Iىل املشاريع املذuورة وفق Uدول التصويت بعده

  إالجامع  البالطاملليك

  مرشوع املزيانية الفرعية لرئاسة احلكومة
  ؛12 = املوافقون

  ؛9= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  إالجامع  س النوابمرشوع املزيانية الفرعية Dل

مرشوع املزيانية الفرعية Dلس 
  املس�شار�ن

  ؛21 = املوافقون
  ال ٔ��د: املعارضون
  .1= املمتنعون

مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي 
  والنقل

  ؛12= املوافقون
  ؛9= املعارضون
  .1= املمتنعون

مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة السكىن 
  ينةوالتعمري وس;ياسة املد

  ؛12= املوافقون
  ؛9= املعارضون
  .1= املمتنعون
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مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة 
  �قkصاد واملالية

  ؛12= املوافقون
  ؛9= املعارضون
  .1= املمتنعون

مرشوع املزيانية الفرعية `لوزارة املنتدبة 
�ى رئCس احلكومة امللكفة tلشؤون 

  العامة واحلاكمة

  ؛12= املوافقون
  ؛9 =املعارضون
  .1= املمتنعون

  إالجامع  مرشوع املزيانية الفرعية`لم�امك املالية

مرشوع املزيانية الفرعية `لمندوبية 
  السامGة `لتخطيط

  إالجامع

مرشوع املزيانية الفرعية `لم�لس 
  �قkصادي و�ج�عي

  إالجامع

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
الفرق الربملانية واTٓن نksقل ٕاىل مداbالت . شكرا الس;يد املقرر

فريق اTٔصا| واملعارصة، مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة؟ . واDموIات
  .مداcb مكkوبة

مداcb الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية، تفضل الس;يد املس�شار 
  .5نية "�د ٔ�قىص 39دقGقة و 11يف �دود 

        ::::املس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�ري
  .Åسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئCس احملرتم، الس;يد
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
)رشفين، tمس الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�تدbل يف 
مZاقشة املزيانيات القطاعية املرتبطة tلبGsات اTٔساس;ية والتخطيط والتمنية 

�س;تقاليل نؤكد ٔ�مهية اجلهوية، مس�ال يف البداية ٔ�ننا يف الفريق 
إالصال�ات الس;ياس;ية اليت عرفهتا بالد� مZذ �س;تفkاء Iىل ا�س;تور 
اجلديد، ومن bالل ذ� جندد التuٔåيد Iىل ٔ�مهية إالرساع tٕالفراج عن 
النصوص التنظميية املرتبطة بتفعيل ا�س;تور، حىت �متكن من بلورة 

يق اجلهوية املوسعة، خمططات اسرتاتيجية يف ٕاطار توUه بالد� حنو تطب 
  .اليت يطمح املغاربة مجيعا ٔ�ن Ïشلك مدbال ل�رسيع وترية التمنية بصفة Iامة

  الس;يد الرئCس،
ٕان مZطلق ٔ�ي معل حكويم هيدف ٕاىل حتقGق الن�اIة اDمتعية، يwsغي 
�ن ينìين Iىل وضوح اخلطط إالسرتاتيجية حملاربة لك ٔ�شاكل الفساد ٔ

ع�د احلاكمة اجليدة يف تدبري الس;ياسات واقkصاد الريع و�مkيازات وا
العمومGة، ونعتقد ٔ�ن هذه املرïكزات نص Iلهيا الرب�مج احلكويم، وحتتاج 

اليوم فقط ٕاىل تفعيل بوترية ٔ�رسع مبسامهة اكفة الفاIلني الس;ياس;يني 
  .واملؤسساتيني، وفعاليات اDمتع املدين

وجبسامة ووعيا مZا "حزب وكفريق اس;تقاليل �راهنية ا`لحظة 
املسؤولية الرابضة Iىل ٔ�كتافZا، وردا Iىل من �هتمنا ترصحيا ٔ�و تلمي�ا بåٔننا 
منارس ال�شو)ش Iىل قاطرة اTٔ»لبية احلكومGة، ننكث العهود و�مترد ٔ�و 
مترد� Iىل وسطنا الس;يايس الطبيعي داbل مكو�ت اTٔ»لبية، نقول �لك 

ة غنية، فرحZا النتصاراهتا صدق و�لك مصداقGة ٔ�ننا ٔ�بناء جتربة �رخيية وطني
وجترعنا مرارة اهنزاñا وا�كساراهتا، لكن ٔ�بدا مل يدر حزبنا ظهره ملا وقع من 
��داث داbل اململكة Iىل مر �رخيها املعارص، ٔ�بدا مل يغري خط سريه ٔ
الوطين املالمس بل اÓرتق للك مكو�ت الsس;يج اDمتعي املغريب، ٔ�بدا مل 

 ا�افع واملانع لثقافة مضادة لثقافة ٔ�صلية اتفقت Iلهيا نقwل مبنطق املتåٔرحج بني
لك القوى احلية ولك اTٔحزاب اتفقت Iىل مالحمها ومفرداهتا وصدحت 
بصوت وا�د مرتفع بåٔن املصل�ة العليا `لبالد جتب لك املصاحل ؤ�ن الهدف 
اليوم هو �رتقاء tملغرب وtململكة املغربية ٕاىل مصاف ا�ول ا�ميقراطية 

ملتقدمة Iىل خمتلف اTٔصعدة، ؤ�ن اهلم اليوم هو ��كwاب Iىل س;بل ا
موا÷ة لك الت�د¨ت املطرو�ة حبدة والوقوف عند �خkالالت الكربى 
اليت تعا�هيا ا�و|، وذ� ضام� لرشوط اس;تقرار س;يايس حقGقي، ضام� 

òادل وجيين هذه الI شلكÅ صادية توزع مثارهاkمنية اقïصادي وkر ٕالقالع اق
الصغري قwل الكwري والضعيف قwل القوي، مع ضامن رشوط سمل اج�عي 
حقGقي بعد ردم الهوة السحيقة ٔ�و الفجوة اليت تفصل بني من مي� وبني من 
ال مي�، ٔ�بدا مل نلعب ورقة إالuراهات، ٔ�بدا مل حناول ٔ�ن نلìس بؤس 

�ريق  الوضعية �قkصادية و�ج�عية يف مر�c من املرا�ل لبوس ٔ�و
  . الس;ياسة

مواقفZا دامعة لهذه احلكومة الفاcI، وس;تظل كذ� حىت وٕان اضطرر� 
`لخروج من هذه احلكومة �لك صدق و�لك مصداقGة، تعبري� الس;يايس 
س;يظل بلسان رطب، سلس، مس;تصاب، مåٔلوف، لCس فGه من الغلظة 

ال الس;ياس;ية والغضة واجلفاء ما يدفع اÉوق العرصي الس;يايس بطبيعة احل
  .وحىت اÉوق التقليدي الس;يايس `لهروب من هذه العملية

ٕاذا خkاما وحىت ال ٔ�ïراىم Iىل حق زماليئ يف ما تبقى من احلصة 
يف خkام هذه املداcb، البد ؤ�ن نؤكد، كفريق اس;تقاليل، Iىل . الزمZية

رضورة تقوية روح التضامن الوطين وٕاشاIة ثقافkه tعتباره دIامة ٔ�ساس;ية 
عادل Dهود� الوطين ولتوفري احلاجGات �ج�عية بني خمتلف `لتوزيع ال

و�É، نعترب تقوية ٔ�دوار صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية . الف�ات
مؤرشا ñام Iىل حتقGق املعايري اليت ٔ�رش� ٕا+هيا يف بداية هذه الفقرة ملنظور� 

� من حتقGق س;ياسة ملفهوم التضامن الوطين، Tٔن هذه التقوية س;متكن بالد
  .�جعة مwنية Iىل �ندماج الرتايب `لمشاريع والربامج

ونؤكد من Uديد، الس;يد الرئCس احملرتم، ٔ�ن هذه التصورات اليت 
نقدñا كفريق اس;تقاليل، و"جزء ٔ�سايس من اTٔ»لبية احلكومGة، الهدف مهنا 
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جلودة من ا(هو دمع مضامني مرشوع القانون املايل مبياكنزيمات التجويد 
ومؤرشات الن�اIة حتقGقا لرفعة الوطن طبقا ملا نصبو ٕاليه ) بطبيعة احلال

  .مجيعا حتت القGادة الرش;يدة جلال| امل� ٔ�عز هللا ٔ�مره
  والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
املداcb اTٓن `لفريق احلريك، توصلنا . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

bوبة `لفريق احلريكمبداkمك c.  
 cbوبة؟ مداkوبة؟ مكkلفريق التجمع الوطين لٔ�حرار، مك cbمدا

  .مكkوبة
  .املداcb `لفريق �شرتايك، مكkوبة؟ مداcb كذ� مكkوبة

  .مداcb `لفريق ا�س;توري
  .مداcb لفريق الت�الف �شرتايك، مداcb الت�الف �شرتايك مكkوبة

  .يل `لو�دة وا�ميقراطيةواTٓن الفريق الفGدرا

        ::::املس�شار السد املس�شار السد املس�شار السد املس�شار السد محممحممحممحمد دعيدIةد دعيدIةد دعيدIةد دعيدIة
فÜ خيص املداcb انتاع الفريق الفGدرايل، »sسلموها لمك مكkوبة بعدد 

  .من القطاIات، ولكن ٕاذا مسحمت يل ؤ�ذنتو يل البد ٔ�ن ٔ�قول لكمتني

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .ال، ما عند"ش الوقت

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد دعيدIةد دعيدIةد دعيدIةد دعيدIة
و ٔ�ننا �مثن احلوار القطاعي داbل وزارة �قkصاد واملالية، لكمتني، ه

  .هذا هو. صايف

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
ٕايوا انت اس�Zفذت الوقت، . ما عند"ش الوقت الس;يد الرئCس. شكرا

�� ذuرت الفريق ٕاذا اكنت املداcb كتابية يعطهيا يل ٔ ،cbاعطيين املدا ��ٔ
  .شكرا. مكkوبة

  .ملغريب `لشغل، عندمك يش مداcb؟ ما اكيsشمsسق مجموIة �حتاد ا
  .مsسق مجموIة �حتاد الوطين `لشغل، مكkوبة

  .مsسق مجموIة احلركة ا�ميقراطية �ج�عية، مكkوبة
واTٓن نksقل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل 

وحقوق  اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع. وال�رشيع وحقوق إالªسان
إالªسان لتقدمي تقر�ر ا`لجنة حول املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف 

واش املقرر موجود؟ وزع، اك�ن التقر�ر؟ تفضل املقرر يف . اخkصاصها
  .دقائق "�د ٔ�قىص 10دقائق، تفضل يف �دود  �10دود 

  :املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªساند لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªساند لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªساند لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان
  .الرئCس شكرا الس;يد

  السادة الوزراء، 

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�رفع ٔ�مام ٔ�نظار اDلس املوقر ملخصا مركزا `لتقر�ر اÉي 
�Iدته جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان مبناس;بة دراس;هتا ملشاريع ٔ

الية املزيانيات الفرعية `لقطاIات ا�اcb يف اخkصاصاهتا �رمس الس;نة امل
2013.  

  :ويتعلق اTٔمر tملشاريع التالية

  وزارة العdدل واحلر¨ت؛ -

  اTٔمانة العامة `لحdكومة؛ -

  الوزارة امللكفة tلعالقات مع الربملان واDمتع املدين؛ -

  الوزارة امللكفة tلوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة؛ -

  املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاIادة إالدماج؛ -

  .الوزارية امللكفة حبقوق إالªساناملندوبية  -
لقد رشعت ا`لجنة يف دراسة ٔ�ول مرشوع مزيانية فرعية يف اج�عها 

، واÉي خصص ملزيانية وزارة العدل 2012دجZرب  10املنعقد بتارخي 
واحلر¨ت، حGث امkد النقاش لساIات طوال،اس;هتل بتقدمي الس;يد الوز�ر 

ارية، اليت مشلت Iدة حماور اكن Tٔمه مZجزات وزارة العدل bالل الس;نة اجل
��رزها ٕاطالق مwادرة احلوار العريض حول إالصالح العميق والشامل ٔ
ملنظومة العدا| حتت الرIاية السامGة لصاحب اجلال| نرصه هللا، وكذا 
مwارشة تنفGذ Iدة �رامج Ïس;تجيب `ل�اجGات اليت ٔ�tن عهنا Ïشخيص 

مت ٕارUاء تنفGذ الربامج إالسرتاتيجية  وضعية مZظومة العدا| ببالد�، Iلام بåٔنه
لٕالصالح، يف انتظار ما س�سفر عنه نتاجئ احلوار الوطين ٕالصالح مZظومة 

  .العدا|
وقد ٔ�عقب ذ� نقاش موسع من طرف السادة املس�شار�ن Óتلف 
�وUه ٕاصالح العدا| ببالد�، بدءا tحلوار الوطين املذuور، ومرورا مبا تعرفه ٔ

الت ومشالك يومGة، وا�هتاء بتقدمي العديد من اTٓراء احملامك من اخkال
و�قرتا�ات اليت من شåٔهنا املسامهة يف جعل العدا| عنرصا فاIال يف 

  .مواuبة التحوالت �قkصادية و�ج�عية والس;ياس;ية ببالد�
  الس;يد الرئCس، 

bالل مZاقشة السادة املس�شار�ن ملرشوع املزيانية الفرعية لٔ�مانة 
مة `لحكومة، تفضل الس;يد اTٔمني العام `لحكومة بìسط اخلطوط العا

العريضة Tٔمه املنجزات bالل هذه الس;نة، واليت متزيت Tٔtساس tالحkفال 
بذuرى مرور مائة س;نة Iىل صدور ٔ�ول جريدة رمسية ببالد�، مع تuٔåيده 
من ÷ة ٔ�خرى احلرص Iىل ٕاIداد مشاريع القوانني التنظميية والنصوص 

  .قGة الالزمة لتنفGذ ٔ�حاكم ا�س;تور اجلديد `لمملكةالتطبي 
وbالل �ج�ع اÉي خصص ملناقشة املزيانية `لمندوبية الوزارة امللكفة 
حبقوق إالªسان، تطرق الس;يد املندوب ٕاىل حصيª cشاط املندوبية bالل 
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الس;يد الرئCس ما .. فÜ خيص تsس;يق العمل احلكويم يف جمال 2012س;نة 
  ..مترميكsش يل ªس; 

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
الس;يد املس�شار . ٔ�نصتوا `لمس�شار. اشوية د¨ل الهدوء، هللا خيليمك

  .تفضل الس;يد املقرر. هللا خيليمك اشوية د¨ل الهدوء

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªساند لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªساند لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªساند لشكر، مقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان
  .شكرا الس;يد الرئCس

جماالت ا+هنوض حبقوق إالªسان، فÜ خيص تsس;يق العمل احلكويم يف 
والتفاIل مع املنظامت ا�ولية، وٕاIداد وتقدمي ومZاقشة التقار�ر الوطنية 

  .وا�ولية ذات الصc هبذا اDال
وقد مهّت املناقشة Iدة ٔ�وUه وجماالت، ركزت Iىل رضورة الرفع من 
 وترية ا+هنوض حبقوق إالªسان ببالد�، حىت ïك�سب املاكنة اليت Ïس;تحقها

يف هذا الشåٔن، سواء Iىل مس;توى الت�اوب مع مkطلبات التطورات 
ا�س;تورية ٔ�و �خنراط يف االتفاقات ا�ولية وتنفGذ �لزتامات املرتتبة 
عهنا، tٕالضافة ٕاىل العمل Iىل تصحيح بعض ��زالقات اليت عرفهتا 

اTٔجGال املامرسة يف اTٓونة اbTٔرية، فضال عن اختاذ التدابري الالزمة محلاية 
  .اÓتلفة `لحقوق كام uرسها ا�س;تور اجلديد `لمملكة

  الس;يد الرئCس، 
مل ختل دراسة املزيانية الفرعية `لوزارة امللكفة tلوظيفة العمومGة 
وحتديث إالدارة من نقاش مس;تفGض، بعد ٔ�ن قدم الس;يد الوز�ر اخلطوط 

لìرشي وٕارساء العريضة حلصيc مZجزات الوزارة اليت مهّت ïمثني الرٔ�سامل ا
احلاكمة اجليدة، جلعل إالدارة يف صلب الت�ديث ورافدا ٔ�ساس;يا `لتمنية 

  .الشامc، واس;تعرض �ر�مج معل الوزارة و�ٓفاقه املس;تقwلية
وعقب ذ�، تناول السادة املس�شارون العديد من امللفات والقضا¨ 
اليت لها ارتباط مwارش Åسريورة إالصالح إالداري ومåٔسسة احلوار 

  .ج�عي، والعراقGل اليت حتول دون ممارسة احلقوق النقابية بصورة سلمية�
كام شلكت مZاقشة املزيانية الفرعية `لوزارة امللكفة tلعالقات مع الربملان 
واDمتع املدين مZاس;بة اطلع bاللها السادة املس�شارون Iىل املبادرات اليت 

رتبطة بعالقاهتا مع اDمع املدين، قامت هبا الوزارة لتفعيل ñمهتا اجلديدة امل
وبصفة bاصة ٕاسرتاتيجية الوزارة يف هذا الشåٔن و�ر�مج معلها bالل 
الس;نة املقcw، وذ� سعيا ٕاىل بناء جتربة مغربية رائدة يف جمال ا�ميقراطية 
ال�شارuية، داIني يف هذا الصدد ٕاىل ٕازا| اكفة العراقGل وبذل مزيد من 

Ïرسيع وترية إالصال�ات ال�رشيعية يف ش;ىت املياد�ن،  اجلهود اليت من شåٔهنا
وتفعيل اTٔوار الرقابية Dليس الربملان مبا حيقق التزنيل ا�ميقراطي والسلمي 
`_س;تور، يف ظل Iالقات يطبعها التعاون و��رتام املتبادل بني 

  .السلطتني ال�رشيعية والتنفGذية
بية العامة ٕالدارة السجون وIىل ٕاhر مZاقشة املزيانية الفرعية `لمندو 

وٕاIادة إالدماج، قدم الس;يد املندوب العام ٔ�مام ا`لجنة حصيc إالجنازات 
  : و�ر�مج العمل يف حماور ٔ�ساس;ية، ٔ�مهها

 تطو�ر املعطيات املتعلقة tلقطاع السجين؛  -

�ªس;نة ظروف �عتقال وصون uرامة السجناء؛  -ٔ 

  .ع السجين بالد�وٕارساء مwادئ احلاكمة اجليدة يف تدبري القطا -
وقد تلت العرض التقدميي `لس;يد املندوب العام ٕالدارة السجون وٕاIادة 
إالدماج Iدة مالحظات ومؤاbذات، مشلت رصد بعض �خkالالت 
واملامرسات داbل املؤسسات السجنية tلرمغ من اDهودات املبذو| من 

ابية مع مضمون طرف املندوبية، وكذا ٕا5رة �ن�wاه ٕاىل رضورة التفاIل tٕجي
بعض التقار�ر حول املوضوع، سواء الصادرة مهنا عن املؤسسات الوطنية ٔ�و 

  .املنظامت احلقوقGة ٔ�و الص�افة املكkوبة
وIليه، وبغاية تعممي الفائدة، فقد مت Ïسجيل خمتلف التفاصيل سواء 
اليت Uاءت يف العروض التقدميية ملشاريع املزيانيات املذuورة ٔ�و يف 

لسادة املس�شار�ن، وكذا يف ٔ�جوبة املسؤولني الوزاريني عهنا، مداbالت ا
مبا جيعل من هذا التقر�ر وثيقة ñمة ميكن الرجوع ٕا+هيا `لحصول Iىل املزيد 

  .من املعطيات، ولت�wع مدى �لزتام ب�ZفGذ ما ورد فهيا من الزتامات
  الس;يد الرئCس،

  :tلsس;بة لنتاجئ التصويت، اكنت اكلتايل

- dدل واحلر¨توزارة الع : 
  ؛5=املوافقون

  ؛8= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  .13= مجموع املصوتني
  .رفضت مزيانية العدل واحلر¨ت

  :اTٔمانة العامة `لحكومة -
  ؛5= املوافقون
  ؛8= املعرضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .املصوتون كذ� نفس العدد، رفضت كذ� هذه املزيانية

  :مع الربملان واDمتع املدينالوزارة امللكفة tلعالقات  -
  ؛5= املوافقون

  ؛8= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .I =13دد املصوتني 

 : الوزارة امللكفة tلوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة -
  ؛ 6= املوافقون
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  ؛ 8= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .14= مجموع املصوتني

 : دماجاملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاIادة االٕ  -
  : نفس اTٔصوات، ٔ�ي

  ؛ 6= املوافقون
  ؛8= املعارضون
  . ال ٔ��د: املمتنعون

  .14= مجموع املصوتني

صوت، ٔ�ي  14املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالªسان �لت ٕاجامع  -
 .�لت إالجامع

وزارة العدل واحلر¨ت، اTٔمانة : مزيانيات 5وبه فقد مت �Iرتاض Iىل 
زارة امللكفة tلعالقات مع الربملان واDمتع املدين، الوزارة العامة `لحكومة، الو 

امللكفة tلوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة واملندوبية العامة ٕالدارة السجون 
وٕاIادة إالدماج، ومت التصويت فقط Iىل املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق 

  . إالªسان
  .وشكرا الس;يد الرئCس. وتلمك اكنت نتاجئ التصويت

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  : اTٓن نksقل ٕاىل املداbالت. شكرا الس;يد املقرر

مداcb مكkوبة، اTٔصا| tيق ؛ مكkوبة :مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة
مداcb مكkوبة لفريق .. 5نية 538نية، tقا دقGقة و 38عندها دقGقة و
  .اTٔصا| واملعارصة

تفضل الس;يد املس�شار يف الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية، 
  .دقائق �6دود رمبا 

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
  .Åسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة النواب احملرتمني،

)رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة tمس الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية 
لفرعية `لقطاIات املندرUة مضن جلنة العدل وال�رشيع، ملناقشة املزيانيات ا

وذ� ٕالبداء و÷ة نظر الفريق خبصوص التو÷ات و�خkيارات اليت رمسهتا 
القطاIات احلكومGة املعنية من bالل مزيانياهتا الفرعية، قطاIات تلتقي يف 
uوهنا هتم بناء دو| احلق والقانون واحلر¨ت، وحماربة الفساد، وتثGìت 

ïيةوuسس احلاكمة اجليدة وا�ميقراطية ال�شار�  . رس;يخ ٔ
  الس;يد الرئCس،

وخبصوص ٕاصالح القضاء، فٕاننا، يف الفريق �س;تقاليل، نؤكد من 

Uديد Iىل ٔ�ن إالصالح العميق ملنظومة العدا| حتتل الصدارة دامئا يف 
�رامج حزب �س;تقالل، tعتبار العدل ٔ�ساس امل�، و�وره احليوي يف 

ا�ميقراطي وتوطيد �س;تقرار �ج�عي والتمنية �قkصادية وحامية  البناء
حقوق والزتامات املواطنني والفاIلني �قkصاديني و�ج�عيني، وtعتباره 

  .مالذا لصون احلقوق واحلر¨ت وضامن ممارس;هتا الفعلية
وٕاننا، tملناس;بة، لننوه tٕالجراءات املتضمنة يف مرشوع قانون املالية 

صالح قطاع العدل، Iىل حمدود�هتا، واليت ïروم Tٔtساس حتديث إالدارة الٕ 
القضائية، لكZنا tملقابل نثري ٕاشاكلية التbٔåري الكwري و�رتباك احلاصل اليوم 
يف تنفGذ ٔ�»لب �رامج ٕاصالح مZظومة العدا|، واس;مترار بعض �خkالالت 

`لمملكة وIدم مواuبهتا  اليت تعوق حتقGقها من قwيل تقادم اخلريطة القضائية
وIليه، . `لتحوالت اDالية و�ج�عية و�قkصادية اليت يعرفها املغرب

فٕاننا، يف الفريق �س;تقاليل، ومن مZطلق ٕامياننا العميق حباUة بالد� ٕاىل 
سلطة قضائية مس;تقc، سلطة حتمي احلقوق وتصون احلر¨ت الفردية 

 Dمتع يف ظل املساواة وس;يادة القانون، وامجلاعية، سلطة تقمي العدل يف ا
  :فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل

العمل Iىل Ïرسيع تنفGذ بعض اTٔوراش املفkو�ة وإالرساع tختاذ  -
التدابري الكفt cGلتزنيل احلقGقي ملضامني ا�س;تور وٕاIداد القوانني التنظميية 

 املرتبطة tلسلطة القضائية؛

صالح مZظومة العدا| من Ïرسيع وترية معل احلوار الوطين حول إ  -
�Uل ïرمجة التوصيات Iىل مس;توى املنظومة القانونية؛ٔ 

ٕاIادة النظر يف القوانني املنظمة `لمهن القانونية، نظرا `_ور اTٔسايس  -
اÉي تلعبه يف ٕاقرار قضاء قوي ومؤهل لفض الزناIات، قضاء يعزز ثقة 

 املواطنني يف مؤسساهتم القضائية؛

ة `لعاملني يف قطاع العدل وbاصة القضاة مراجعة اTٔوضاع املادي -
 وكتاب الضبط؛

الرفع من الغالف املايل اÓصص لصندوق التاكفل اTٔرسي ومن  -
التعويض الشهري، اÉي ال �رىق لسد احلاجGات اليومGة `لمرٔ�ة املطلقة 
ؤ�بناهئا، bاصة ؤ�ن هذا ا�مع )شلك ضامنة محلاية اTٔرسة من ال�رشد 

 �ج�عية ال قدر هللا؛ والضياع و�حنرافات 

تفعيل الالمتركز إالداري واملايل لضامن فعالية إالدارة القضائية Iىل  -
 الصعيد اجلهوي؛

إالصالح الشمويل لوضعية السجون، وصيانة uرامة السجناء ومتتيعهم  -
  .جبميع حقوقهم

  الس;يد الرئCس،
 ªىل اعتبار العالقة الوثيقة بني ٕاصالح القضاء وحامية حقوق إالIسان و

واحلر¨ت الفردية، فٕاننا يف الفريق �س;تقاليل نعرب عن اIزتاز� Tٔtشواط 
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املهمة اليت قطعهتا بالد� يف سGìل تعز�ز حقوق إالªسان وحامية احلر¨ت 
الفردية وامجلاعية كام يه مkعارف Iلهيا دوليا، مZوهني كذ� tلتطور 

مضن املنظومة  امللموس املس�ل Iىل صعيد ٕادماج ثقافة حقوق إالªسان
  .التعلميية كامدة ٔ�ساس;ية يف املؤسسات التعلميية واجلامعات واملعاهد العليا

  الس;يد الرئCس،
�ما خبصوص قطاع الوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة، فٕاننا وٕاذ ندمع ٔ
إالسرتاتيجية اجلديدة `لوزارة الهادفة ٕاىل ٕاصالح إالدارة وحتد�هثا وٕارساء 

يدة وربط املسؤولية tحملاس;بة يف التدبري العمويم مwادئ وقمي احلاكمة اجل 
حىت ïكون يف bدمة املواطنني وانتظاراهتم ويف bدمة املقاو| املغربية 
وتقوية تنافسCهتا، ٕاضافة ٕاىل رضورة تåٔهيل اجلهاز إالداري اÉي يواuب 
إالصال�ات الكربى اليت تعرفها البالد و�متكن من موا÷ة الت�د¨ت اليت 

  .ظرفGة الوطنية وا�وليةتفرضها ال
  الس;يد الرئCس،

�ما فÜ يتعلق tلوزارة امللكفة tلعالقات مع الربملان واDمتع املدين، ٔ
فsس�ل tه�م tلغ اDهودات اليت بذ+هتا الوزارة من ٔ�Uل فkح جسور 
التواصل مع الربملان مب�لس;يه من ٔ�Uل تطو�ر العمل الربملاين Iىل مس;توى 

wة يف ٔ�فق ٕاقامة Iالقة تعاون ممثر وبناء بني السلطتني ال�رشيع واملراق 
  :ال�رشيعية والتنفGذية، تعاون نعترب ٔ�ن من بني ٔ�مه ٔ�سسه

رضورة تìين احلكومة ملقاربة ٕاجيابية يف تعاطهيا مع مقرت�ات القوانني  -
 املقدمة ٕالغناء العمل ال�رشيعي؛

  ..ا�رتام القطاIات الوزارية -

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .علمي، هللا خيليمك، اشوية د¨ل إالنصاتاليس ال

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايب

ا�رتام القطاIات الوزارية ل�Uٓال احملددة يف إالUابة Iىل اكفة  -
 تفقد راهنCهتا وذ� من ٔ�Uل اTٔس;ئc الكkابية `لسادة املس�شار�ن، حىت ال

 تقوية الرقابة الربملانية؛

تعز�ز دور املس�شار الربملاين من bالل �س;ت�ابة لطلبات  -
اج�Iات ا`ل�ان النيابية ا�امئة لتدارس القضا¨ الطارئة اليت Ïس;تhٔåر tه�م 

  .الرٔ�ي العام الوطين
نا نعترب اDمتع املدين ٔ�ما فÜ يتعلق بتعاطي الوزارة مع اDمتع املدين، فٕان 

رش�اك ٔ�ساس;يا `لحكومة و`لفاIلني ا�ولتيني يف ٕاIداد وتنفGذ ومراقwة 

الس;ياسات العمومGة، tلنظر `_ور اÉي يلعبه يف التمنية الشامc، وهو ما 
يتطلب توفري ا�مع املايل وا`لوجس�Gيك الالزم حىت �متكن من �خنراط يف 

  .ية و�ج�عية املفkو�ةخمتلف ٔ�وراش التمنية �قkصاد
  الس;يد الرئCس،

خبصوص اTٔمانة العامة `لحكومة واليت توUد يف صلب دينامGة، 
tعتبارها تضطلع بدور ٔ�سايس يف املسامهة يف تزنيل املقkضيات ا�س;تورية 
من bالل ٕاIداد مشاريع القوانني العادية والتنظميية وحتيني النصوص 

ٕاىل عهد امحلاية، فهkي اليوم مطالبة بåٔن  ال�رشيعية اليت �رجع البعض مهنا
تضطلع بدورها اTٔسايس يف معلية إالصالح ال�رشيعي، من bالل Ïرسيع 

  ..وترية ٕاخراج النصوص التطبيقGة اخلاصة tلقوانني

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .5نية الس;يد املس�شار 30

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
ال تظل حCwسة، كام هو الشåٔن tلsس;بة اليت يصادق Iلهيا الربملان حىت 

`لقانون املتعلق مبنع التدbني Tٔtماuن العمومGة ومZع بيع التبغ `لقارص�ن اÉي 
 2009وجملس املس�شار�ن يف  2008صادق Iليه جملس النواب يف س;نة 

رمغ اTٔمهية الكwرية اليت �ك�س;هيا هذا القانون اÉي هو يف اTٔصل مwادرة 
  ..Ïرشيعية

        ::::ئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةئCس اجللسةالس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر 
  .ثواين، تفضل 5باليت tيق لو 

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
كام ندعو اTٔمانة العامة `لحكومة ٕاىل احلرص Iىل حتسني �ٓليات 

  .التواصل

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .ا�هتkى الوقت، ا�هتkى الوقت، امسح لنا

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ 
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم. ا�هتkى الوقت، لكيش ملزتم tلوقت

  .واTٓن مداcb الفريق احلريك، مداcb مكkوبة
  .فريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد احسCسنيد احسCسنيد احسCسنيد احسCسن
  .Åسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،
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�خوايت، ٕاخواين املس�شار�نٔ،  
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل اليوم tمس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مب�لس 
املس�شار�ن يف ٕاطار مZاقشة املزيانيات الفرعية اليت تدbل مضن اخkصاص 

  .جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان
ال داعي ٔ�ن اذuر مرة ٔ�خرى مبس;توى النقاش وروح املسؤولية اليت 

لموس رغبة الس;يدات والسادة طبعت ٔ�شغال ا`لجنة واليت ٔ��رزت tمل
املس�شار�ن يف ٔ�ن �كون معل ا`لجنة إالجيايب Iىل مرا�ل مZاقشة 
املزيانيات الفرعية املندرUة يف ٕاطار اخkصاصات ا`لجنة من bالل 
املالحظات القمية والتعديالت املوضوعية اليت وضعهتا الفرق، واليت اكنت 

لك اTٓليات ٕالعطاء قمية هتدف يف معوñا ٕاىل البحث اجلدي واملسؤول عن 
  .مضافة حملتوى املزيانيات املعروضة Iىل ا`لجنة `لمناقشة والتصويت

�وال، وزارة العدل واحلر¨تٔ:  
 |ٔåمام وزارة العدل واحلر¨ت جعلت مس�ٕان الت�د¨ت املرفوIة ٔ
العدا| يف بالد� Ïشلك قطب الرl يف مجيع النقاشات، سواء Iىل 

ولعل ٔ��رز حمطات هذا النقاش . اين ٔ�و امجلعوياملس;توى احلكويم ٔ�و الربمل
اكنت ٕاطالق مwادرة احلوار الوطين حول إالصالح العميق والشامل 

، واÉي جتري ٔ�طواره حتت الرIاية السامGة لصاحب اجلال| ملنظومة العدا|
  .نرصه هللا

ولCس من �فc القول ٔ�ن نؤكد Iىل ٔ�ن ال�شخيص ا�قGق لوضعية 
بالد� ٔ�صبح يفرض نفسه، حGث ٔ�نه Iىل ضوء هذا مZظومة العدا| ب 

  . ال�شخيص ميكن ٕارساء �رامج ٕاسرتاتيجية ٕالجناح ٔ�ي ٕاصالح اكن
وهنا البد ٔ�ن �مثن معل الوزارة tلsس;بة `لمجهود اÉي قامت به من 
bالل فkح اTٔوراش املتعلقة tلن�اIة القضائية وحتديث العمل القضايئ 

لقضاء وتوظيف قZوات التكZولوجGا بتìس;يط ٕاجراءات ومساطر ولوج ا
احلديثة يف التواصل ا�اbيل واخلار<، وهذا من شåٔنه ٔ�ن ميكن املواطنني 

  .من ولوج احملامك �لك ٔ�نواعها واخkصاصاهتا يف ٔ�حسن الظروف
  الس;يد الرئCس،

ٕان جودة وجناIة اخلدمات القضائية تقkيض مZا Tٔtساس تìس;يط 
ا| وïمتثل يف تنفGذ اTٔحاكم القضائية، املساطر ومعاجلة ٔ�كرب مشالك العد

حGث جند ٔ�ن مسطرة التبليغ حتتاج ٕاىل اجهتادات uبرية ل�سهيل تنفGذ 
 اTٔحاكم وٕاIادة الثقة `لم�امك املغربية، هذه الثقة اليت فقدت فهيا من قwل

املواطن املغريب اÉي ٔ�صبح �رى يف ٕا�ا| ٔ�ي ملف Iىل العدا| هو نوع 
  .لهذه القضا¨من إالقwار إالداري 

وٕاذ �مثن جمهودات الوزارة يف ٕاقرار مجموIة من القوانني لرفع ا`لìس عن 
 |ٔåسها مس�العديد من القضا¨ اليت اكنت حمط نقاش داbل اDمتع، وIىل رٔ
كفا| اTٔطفال املهملني والتحقق من مؤهالت الكفGل اTٔجZيب ونوا¨ه اخلفGة 

لمكفول، وكذا البد من طرح بعض يف تغيري املسار العقائدي واbTٔاليق `
ال�ساؤالت حول مåٓل القانون التنظميي املتعلق tلقضاة والسلطة القضائية، 

خصوصا ؤ�ن هذا القوانني يksظرها العديد من املهمتني والرٔ�ي العام الوطين 
وا�ويل ملا لها من ٔ�مهية uبرية يف تلميع صورة املغرب يف اخلارج، وÏشجيع 

ية وضامن احملامكة العاد| من bالل تفعيل مقkضيات �س�òرات اTٔجZب 
  .ا�س;تور اجلديد Iىل ٔ�رض الواقع

  :5نيا، املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاIادة إالدماج
ٕان مZاقشة املزيانية الفرعية `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاIادة 
 إالدماج تفرض Iلينا الوقوف �لك Uدية ومسؤولية Iىل العديد من

املعطيات واTٔخwار اليت مت تداولها مؤخرا واملرتبطة ٔ�ساسا بعدة مشالك، 
  .مهنا ما هو مزمن ومهنا ما هو مرتبط tٕالuراهات احلديثة اليت عرفها القطاع

ورمغ ٔ�ن عرض الس;يد املندوب السايم اكن عرضا شامال ودقGقا 
ومفصال ؤ�عطى صورة واقعية Iىل ما يقع داbل املؤسسات السجنية 

غربية وٕاقراره بوجود اخkالالت، وهو مبثابة ٕاقرار بوجود اخkالالت واقعية امل
  .tملؤسسات السجنية

ولعل ٔ�مه ما جيب ٔ�ن ªسري ٕاليه هو رضورة حتسني ظروف الزنالء 
وحامية حقوقهم من bالل بناء مؤسسات جسنية Uديدة وïرممي وٕاصالح 

ملتعلق tلتغذية وال جيب ٔ�ن نsىس اجلانب ا. وصيانة مرافق العديد مهنا
واجلانب الصحي والتطبCب، وا�هتاج ٔ�سلوب الشفافGة يف الصفقات 
و�ه�م tجلانب التوعوي داbل املؤسسات السجنية جلعلها مؤسسات 

  . لٕالصالح والرتبية وٕاIادة إالدماج يف اDمتع
وجيب ٔ�ن ال نsىس وضعية املوظفني tملندوبية العامة اليت الزالت مل 

س;توى املطلوب، خصوصا ؤ�ن املوظفني داbل املؤسسات ïرق ٕاىل امل 
السجنية ميضون ٔ�وقات طويc رفقة السجناء وما يتطلبه ذ� من بذل 
جمهودات يف املراقwة والتدbل من ٔ�Uل ضبط اTٔمن وحامية السجناء من 
بعضهم البعض والوقوف ٔ�مام لك املامرسات اTٔخرى اليت ميكن ٔ�ن ختل 

  .tلنظام العام ٔ�و احلياء
  .فلضيق الوقت جيب Iيل ٔ�ن ٔ�توقف

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
واTٓن مداcb الفريق �شرتايك، . شكرا، شكرا الس;يد املس�شار

  .قدمت مكkوبة
  .مداcb الفريق ا�س;توري، سلمت مكkوبة

مداcb فريق الت�الف �شرتايك، تفضل الس;يد املس�شار، يف �دود 
  .5نية "�د ٔ�قىص 36دقGقة و 11

        ::::الس;يد الس;يد الس;يد الس;يد محممحممحممحمد Iذابد Iذابد Iذابد Iذاب    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .Åسم هللا الرمحن الرحمي
مسامهة من فريق الت�الف �شرتايك يف مZاقشة قطاع العدل �رمس 

  .2013الس;نة املالية 
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  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
قوق يف ٕاطار مZاقشة املزيانيات القطاعية `لجنة العدل وال�رشيع وح

إالªسان، ارتåٔينا ٔ�ن �ركز Iىل قطاع وا�د وهو قطاع العدل، نظرا Tٔمهيته 
القصوى من ÷ة ولضيق الوقت من ÷ة ٔ�خرى، ورغبة مZا يف املسامهة 

  .يف النقاش الوطين حول ٕاصالح القضاء
  الس;يد الرئCس،

لقد ظل مطلب اس;تقاللية وٕاصالح القضاء يرتدد Iىل مسامع املغاربة 
cذ مدة طويZحزاب مTٔوظل يف مقدمة مطالب إالصالح اليت �دت هبا ا ،

الوطنية ومعها الهيئات احلقوقGة ومكو�ت اDمتع املدين والفاIلني الوطنيني 
ومع اTٔسف مل يتحقق ما يصبو ٕاليه امجليع . وا�وليني لعقود من الزمن

  .و�ريض البالد
قدته لكن كرثة تداول املطلب دون فعل جريء Iىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ف

اجلدية املطلوبة يف عيون املغاربة، ؤ�صبحوا �رون يف اس;تقاللية القضاء 
  . مطلبا سطحيا حبمك تعاطي املسؤولني معه

  مفاذا تpغGـر الdيوم؟
ٕان مطلب ضامن uرامة املواطن املغريب اÉي اكن يف قلب املطالب 

Éدم إالفالت من العقاب اIس;ية، جبانب شعار احملاس;بة وCي الشعبية الرئ
، يطرح حبدة ٕاشاكلية العدا| 2011رفع ٕاtن احلراك �ج�عي بداية س;نة 
ويه مطالب اس;ت�اب لها Iاهل . ورضورة مصاحلهتا مع املواطن املغريب

  .مارس 9البالد يف خطاب 

  :ٕارادة ملكGة قوية -
لقد تåٔكد اليوم ٔ�ن مطلب إالصالح ٔ�حضى ٔ�مرا جوهر¨ يدbل يف 

ا ما ٔ�كدته اخلطب امللكGة اbTٔرية، حGث صلب دو| احلق والقانون، وهذ
قاIدة قوية لتحقGق  2012غشت  20شلك اخلطاب املليك السايم لـــ 

إالصالح القضايئ من bالل وضع bارطة طريق ٕالصالح مZظومة العدا|، 
ليضيفا  2011مارس  9و  2010ٔ�كتو�ر  8وUاء اخلطاtن امللكGان ليويم 

و�رتقGا " القضاء يف bدمة املواطن"و مفهوما Uديدا لٕالصالح القضايئ، وه
  .tلقضاء ٕاىل سلطة مس;تقc جبانب السلطتني ال�رشيعية والتنفGذية

  :دس;تور �كرس اس;تقاللية القضاء -
وتوج هذا املسار إالصالs التصاIدي بصدور دس;تور Uديد مبقkىض 

واÉي Uاء  2011يوليوز  29بتارخي  1.11.91الظهري الرشيف رمق 
  :من ٔ�مهها tٕصال�ات جوهرية

�رتقاء tلقضاء ٕاىل سلطة مس;تقc عن السلطتني التنفGذية  -
  وال�رشيعية لتعز�ز مwدٕا فصل السلط؛ 

ïكر)س دور القضاء "ضامن `لم�امكة العاد| ومكرخس لس;يادة القانون   -

  ومساواة املواطنني ٔ�مامه؛

  دسرتة ومåٔسسة اDلس اITٔىل `لسلطة القضائية؛  -

  وIدم التدbل يف سلطته؛دسرتة اس;تقالل القايض   -

  ïكر)س حقوق املتقاضني؛  -

جعل اTٔحاكم القضائية رمزا لتطبيق القانون وا�رتامه، وال تصدر   -
  .اTٔحاكم tمس Uال| امل� ٕاال ٕاذا اكنت مطابقة `لقانون

لكن إالصالح القضايئ ال يsهتkي بصدور ا�س;تور اجلديد، بل تعترب 
السلطة القضائية املس;تقc يف  هذه املر�c بداية ورش حتضريي ملقومات

ٕاطار ٕاصالح شامل ومعيق ملنظومة العدا|، يتضمن تåٔهيل املوارد الìرشية 
وتعز�ز ñنية القضاة و�زاههتم وجتردمه وÏسهيل ولوج العدا| وحتديث إالدارة 

  . القضائية

  :الزتام حكويم رصحي -
ة الزتمت احلكومة Itٕداد القانون التنظميي `لم�لس اITٔىل `لسلط

القضائية والقانون التنظميي `لنظام اTٔسايس `لقضاة مع مواuبة حتديث 
املنظومة القانونية، سواء يف اجلوانب املتعلقة tٕصالح القضاء يف جناعته 
وتقZياته وصورته �ى الرٔ�ي العام وÏسهيل الولوج ٕاليه، وكذ� اجلوانب 

، وخصوصا املتعلقة بتحسني مZاخ �س�òر ٔ�و بضامن ممارسة احلر¨ت
مراجعة مجموIة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية لتكون ٔ�كرث مالءمة 

  .مع الزتامات املغرب ا�ولية يف جمال حقوق إالªسان

املفهوم اجلديد `لسلطة القضائية يف bدمة : (القضاء مرفق معويم -
  ):املواطن

vس;ييك، مل يعد املواطن املغريب ينظر ٕاىل القضاء، وفق املنظور ال
tعتباره مؤسسة تعكس س;يادة ا�و| فقط، بل تعدى ذ� ليصبح مرفقا 
معومGا ميوC املواطن دافع الرضائب، ويksظر مZه يف املقابل ٔ�ن �كون فعاال، 
. من bالل سهو| الولوج ٕاليه، ووضوح تنظميه وتوقعية ٔ�حاكمه، ونفاذها

 kسطة وواحضة ومìدة، وتصدر يف لغة مGحاكمه ج�كام . ناسقةؤ�ن ïكون ٔ
يksظر املواطن من النص القانوين ٔ�ن �كون ممكن الولوج، ويتوw يف 

  .ٕاIداده الوضوح وس;يو| الفهم وقابلية التطبيق
كام تطور مفهوم اخلدمة القضائية، فٕاذا ٔ�bذ� بعني �عتبار السلطة 
القضائية "Þدمة ٔ�ي مكنتوج مكي ونوعي موUه `لمواطن، فهذه اخلدمة 

ت، ٔ�مهها Iدم اªس�ام املتدbلني واخkالف ٔ�دوارمه تطرح Iدة ٕاشاكال
  .وطرق معلهم

فاحملمكة يه املرفق إالداري اÉي تقدم فGه bدمات قضائية `لمواطنني، 
والقايض هو مركز السلطة القضائية، وجيب ٔ�ن يبقى معx مقkرصا Iىل 

وIىل رؤساء مصاحل كتابة الضبط وكتابة النيابة . العمل القضايئ احملض
ة ؤ�طر كتابة الضبط بصفة Iامة احلرص Iىل حتسني اخلدمة إالدارية العام
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كام جيب ٕارشاك . داbل فضاء احملمكة حتت ٕارشاف املسؤول القضايئ
فقد ٔ�صبح . احملامني والعدول واملفوضني القضائيني يف حسن ٕادارة املرفق

من الرضوري حتديد ا�ور املنوط بåٔمه الفاIلني، مع رضورة الرتكزي Iىل 
  .دا| قwل اخلدمة وIىل الزناهة قwل المكالع

  : مصطلح العدا| بدل مصطلح القضاء -
" ٕاصالح القضاء"لقد فهم املواطن املغريب القصد من اس�wدال مصطلح 

، وفهم كذ� ٔ�ن املصطلح اÉي مت التنصيص Iليه "ٕاصالح العدا|"ب 
 وtلتايل، فورش. مبصطلح العدا| ٔ�وسع يف مضمونه من مصطلح القضاء

إالصالح ال )س;هتدف ٕاصالح جمال القضاء حفسب، ولكZه )س;هتدف كذ� 
جتاوز الفهم اخلاطئ والسلوuيات السلبية القامئة معوما بني املواطن وجمال 

  . القضاء
فاس;تعامل مصطلح العدا| يعكس الرغبة يف ٕاIادة الثقة ٔ�و ٕاحGاء نوع 

س الوقت بني و�ªس�ام بني الفعاليات القضائية، ويف نف" التصاحل"من 
  .هذه الفعاليات وحميطها املؤسسايت ومن bالC املواطن املغريب

 :احلق يف الولوج ٕاىل القضاء مطلب شعيب -
احلق يف ا`لجوء `لقضاء يعين توفري رشوط Iاد| وم�ساوية للك خشص 
لعرض دعواه Iىل حممكة رمسية، وهو حق ٔ�قرته Iدد من املواثيق ا�ولية 

من إالIالن العاملي حلقوق إالªسان واملادة  10و 7فاملاد�ن : بصفة مضنية
من العهد ا�ويل `لحقوق املدنية والس;ياس;ية تنص Iىل املساواة ٔ�مام  14

من العهد ا�ويل املذuور تنص  3من الفقرة  2كام ٔ�ن املادة . القانون والقضاء
 Iىل تعهد ا�ول �كفا| التظمل من ا�هتاك احلقوق، وب�منية ٕاماكنيات التظمل

من االتفاقGة اTٔوروبية حلقوق إالªسان تنص Iىل احلق  6فÜ املادة . القضايئ
وIىل املغرب بتعهده tاللزتام مبا تقkضيه املواثيق ا�ولية . يف احملامكة العاد|

من مwادئ وحقوق وواجwات، و بتuٔåيده Ïش�ìه حبقوق إالªسان كام يه 
  . ولوج العدا|مkعارف Iلهيا Iامليا ٔ�ن يلزتم بضامن احلق يف 

Iىل ٔ�ن حق التقايض  118وا�س;تور املغريب من ÷ته نص يف الفصل 
مضمون للك خشص `_فاع عن حقوقه وعن مصاحله اليت حيمهيا القانون، 

Iىل ٔ�ن التقايض �كون جمانيا يف احلاالت املنصوص  121كام نص الفصل 
  .Iلهيا قانو� ملن ال يتوفر Iىل موارد اكفGة `لتقايض

ولوج القانون والعدا| يعين توفري الرشوط املادية والقانونية  ومفهوم
والتنظميية اليت ت�Gح `لمتقايض الوصول `لمعلومة القانونية والقضائية، 

والوصول Tٓليات العدا| يدرج البعد املؤسسايت . والوصول Tٓليات العدا|
ني ومدى واجلغرايف وإالجرايئ، كام �رتبط �لكفة التقايض واس;تقwال املتقاض

فهل نت�ه يف املغرب ٕاىل ضامن ٔ�وسع . وجود وسائل بديc حلل املنازIات
  اس;تفادة من هذا احلق؟

  :مسؤولية احلكومة واملؤسسة القضائية ٔ�وال -
ٕان اس;تقالل القضاء هيم ٔ�وال املؤسسة القضائية، خفطاب إالصالح 

السابق،  والنقاش ا�ا�ر حوC لن يت�ه اليوم `_و|، كام اكن Iليه اTٔمر يف
فالباب السادس من ا�س;تور . وٕامنا س;يوUه ٕاىل املؤسسة القضائية و`لقايض
امحلاية  2011من دس;تور  109خصص الس;تقالل القضاء، ووفر الفصل 

وtلتايل، فاملفهوم اجلديد الس;تقالل القضاء، . `لقضاة من ٔ�ي تدbل
س;يكون Iىل رUال القانون ؤ�حصاب القرار �ش;تغال Iليه لتدقGقه 

  .حتصينهو 
فاس;تقالل السلطة القضائية يعين ٔ�نه ال جيوز tمس ٔ�ي سلطة س;ياس;ية 
�و ٕادارية ٔ�و ٔ�ي نفوذ مادي ٔ�و معنوي التدbل يف ٔ�ي معل من ٔ�عامل ٔ

  .القضاء، ٔ�و التåٔثري Iليه بåٔي شلك من اTٔشاكل
فهل الهيئة العليا `لحوار الوطين حول ٕاصالح مZظومة العدا| قادرة 

لية وفعلية Ïسا�ر انتظارات املواطنني؟ وهل يه Iىل وضع مقرت�ات مع 
قادرة Iىل ٕابداع مGاكنزيمات ٔ�و �ٓليات مؤهc لضامن اس;تقاللية اجلهاز 

  القضايئ؟
لكن هذا ال يعفي من مسؤولية احلكومة ٔ�وال ٔ�و اعتبارها يف املرتبة 
الثانية، Tٔن مسؤوليهتا س;ياس;ية الزتمت هبا ٔ�مام الشعب، والزتمت tٕجناز 

  .ريء ومس;تع�لٕاصالح ج
 cشودة يف موضوع اس;تقالل القضاء يف هذه املر�sٕان إالصال�ات امل
يwsغي ٔ�ن Ïشمل تغيريات جوهرية `لقوانني املتعلقة tجلسم القضايئ، وتوفري 

Éا، البد من . الضام�ت والوسائل الرضورية لرتمجة املبدٔ� ٕاىل واقع ملموس
ري عهنا بواسطة ïرسانة ��كwاب Iىل وضع س;ياسة حكومGة واحضة والتعب

قانونية لتكر)س إالرادة القوية يف تزنيل اخلطب امللكGة ونصوص ا�س;تور 
املتعلقة tٕقرار اس;تقاللية السلطة القضائية، مع ٕاقرار مسؤولية ا�و| يف 

  .تåٔمني حق املواطن يف الولوج ٕاىل العدا| الكفåٔة والزنهية والرسيعة واملَطمئنة
ة اليت ينìين Iلهيا الزتام احلكومة ٔ�مام الربملان وهذا هو العمق والقاIد

ؤ�مام الرٔ�ي العام، واليت توجب Iىل احلكومة إالرساع يف بلورة س;ياس;هتا 
يف ٕاصالح القضاء من bالل تدابري Ïرشيعية وتنظميية مس;تع�c وٕاجراءات 
معلية ملموسة واع�د اTٓليات اجلريئة لٕالصالح والتدابري الفعا| ٔ�مام هول 

الك املرتامكة و�ح�kاUات املزتايدة واس;مترار احلا| Iىل ما اكنت املش
Iليه، Tٔن انتظار ما س�سفر عنه ٔ�شغال الندوة الوطنية اليت س;تختمت هبا 
سلسc ا`لقاءات اجلهوية `لحوار حول ٕاصالح مZظومة العدا| و�كتفاء 

ٕاال ٕاىل  tلز¨رات املتعددة `لم�امك وحتمCس اجلدال Iرب إالIالم لن يؤدي
تعقGد اTٔوضاع، Iىل شالكة ما ªشهده �اليا من ïزايد يف �حkقان بني 

اكلقضاة وكتاب الضبط واحملامني : احلكومة واملش;تغلني يف جمال القضاء
  .واخلرباء والعدول واملوثقني

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .ا�هتkى الوقت الس;يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد Iذابد Iذابد Iذابد Iذاب
  .يقkيض إالIالن عن س;ياس;هتا الواحضة ٕان واجب احلكومة

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
ا�هتkى الوقت، سمل . سلمها مكkوبة. وا املس�شار، راه ا�هتkى الوقت

  .صايف ا�هتkى الوقت. املداcb مكkوبة
�ٓرا املداcb د¨� . اTٓن مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية

  .شكرا. الس;يد املس�شار
        .لفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية، مكkوبةمداcb الفريق ا

  .مجموIة �حتاد املغريب `لشغل
  .مجموIة �حتاد الوطين `لشغل

  .مجموIة احلركة ا�ميقراطية �ج�عية
واTٓن نksقل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة 

 اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والشؤون. الفال�ة والشؤون �قkصادية
واش املقرر �ارض؟ املقرر ما اك�ن؟ . �قkصادية لتقدمي تقر�ر ا`لجنة

  .وزع التقر�ر. وا صايف.. وزع؟ وزع التقر�ر
  .د¨ل الفال�ة، مداcb مكkوبة.. اTٓن مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة

  مداcb الفريق �س;تقاليل `لو�دة والتعادلية، مكkوبة؟
  .يه مكkوبةمداcb الفريق احلريك، سلمت حىت 

مداcb فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، املس�شار احملرتم جامل ساكك، 
  .4دقائق عندك ٔ�و  5تفضل، 

        ::::املس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساكك
  .Åسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
التجمع الوطين  ٔ�Ïرشف اليوم بbٔåذ اللكمة من ٔ�Uل التدbل، tمس فريق

لٔ�حرار مب�لس املس�شار�ن، يف ٕاطار مZاقشة املزيانيات الفرعية `لقطاIات 
اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة الشؤون �قkصادية، والت�اوب 
الكwري اÉي ٔ�بداه السادة الوزراء والسادة الوزراء املنتدبون والس;يد 

املس�شار�ن املندوب السايم يف ٕاطار الرد Iىل ٔ�س;ئc السادة 
واس;تفساراهتم اليت ٔ�عطت `لنقاش بعدا اقkصاد¨ وس;ياس;يا واسرتاتيجيا، 
�فىض ٕاىل نتاجئ جGدة قد مت تلخيصها يف تقر�ر ا`لجنة اÉي مت عرضه Iىل ٔ

  .اDلس املوقر

  :مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع الطاقة واملعادن واملاء والبC�ة -
�وره احليوي و�سرتاتيجي يف ٕان القطاع حيظى Tٔtمهية الكربى نظرا 

bلق ïمنية مس;تدامة من شåٔهنا توفري اTٔمن الطايق مس;تقwال يف ظل تناقص 
احkياطي العامل من الطاقة اTٔحفورية والزتايد الكwري واملس;متر Iىل الطاقة 

البديc واليت اصطلح Iلهيا tلطاقة اخلرضاء، �É فٕاننا �مثن التوUه اÉي 
  .ال الطاقة والبحث عن البرتول واملعادن اTٔخرىïهن�ه الوزارة يف جم

  :قطاع املعادن -
ٕاذا اكن البد من التنويه �tور الر¨دي اÉي يلعبه قطاع املعادن، 
وbاصة جمال الفوسفاط tعتباره القاطرة اليت تقود �قkصاد الوطين من 
 حGث uونه صامم اTٔمان يف احلفاظ Iىل التوازن املايل `_و| وكذا ا�ور

الر¨دي يف جمال التطو�ر والتخصCب الفالs، وكذا دوره يف التåٔثري Iىل 
الوضع �ج�عي و�قkصادي Iامة، فٕاننا البد من ٔ�ن ªشري و�لك 
موضوعية ٕاىل ٔ�ن جحم املنجزات يبقى بعيدا لك البعد عن جحم �نتظارات 

ية يف هذا القطاع، خصوصا يف جمال البحث العلمي وتدبري املوارد الìرش 
وbلق مZاصب الشغل، ٕاضافة ٕاىل تواUد بعض ا`لوبيات اليت تعرقل ïزويد 

  .الفال�ني Tٔtمسدة الكÜوية، وبåٔمثنة مZاس;بة

  :قطاع الطاقة -
ٕان بالد� ال زالت تبحث و�لك Uدية عن حتقGق جزء من �كتفاء 
 اÉايت يف جمال الطاقة يف بالد�، وهذا ما جيعل مسåٔ| �رتقاء بدور الواك|

وتفعيل �راجمها وفلسفهتا وس;ياساهتا ٔ�مرا مس;تع�ال من ٔ�Uل حتر�ر البالد 
من �رهتان ٕاىل اخلارج، و�متكGنه من تåٔمني �اجGاته من الطاقة، وهذا 
ميكن ٔ�ن ينقل بالد� من موقع املس;تورد ٕاىل موقع املصدر بعد ٔ�ن ٔ�صبح 

مك بني والìرشية، من bالل تsس;يق حم.. مطلب الزتويد tلطاقة النظيفة
الواك| والوزارة الوصية، خصوصا ؤ�ن املغرب ٔ�صبح منوذUا حيتذى به يف 
توظيف قدراته وخصائصه الطبيعية املمتثc يف الطاقة الرحيية واحلرارية 
والصخرية والنفطية و�س;تغالل اTٔم�ل `لتنوع اجلغرايف الصحراوي واجلبيل 

قاوالت الوطنية، وهنا البد من إالشارة ٕاىل رضورة Ïشجيع امل. واجلوي
وbاصة الصغرى مهنا، يف اس�òر هذا القطاع من ٔ�Uل ïمنية قدرات املغرب 

  .الطاقGة

  :قطاع الكهرtء -
ٕان الت�دي الكwري اÉي ٔ�bذه املغرب، هو "هربة العامل القروي وتفادي 
املشالك الناجتة عن �نقطاع اليت يعاين مهنا الساكن، الناجتة عن بعد 

والتعبئة tلsس;بة `لساكنة ش;به احلرضية والقروية نظرا مراكز �س;تÞالص 
  .لصعوبة املسا� الطرقGة

  :قطاع البC�ة  -
ٕان �ه�م tلطاقة املت�ددة وتوطني مشاريعها مبختلف املناطق وIرب 
ربوع اململكة، وخصوصا tملناطق القروية، سCسامه ال حما| يف التقليص من 

 جمال الصناIة التحويلية من شåٔنه ٔ�ن التلوث البCيئ، كام ٔ�ن �س�òر يف
اليت قد ) نفا¨ت معارص الزيتون(يقلص من خماطر النفا¨ت الفالحGة 

Ïسìب ٔ�رضارا هامة، خصوصا املائية اجلوفGة، زد Iىل ذ� خماطر مصانع 
ا�t»ة واملصانع الكربى اليت جيب ٔ�ن ختضع `لمعايري يف جمال حماربة التلوث 
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من ٔ�Uل التخفGف من �دة هذا التلوث، خصوصا واحلفاظ Iىل البC�ة، و 
التلوث اجلوي جيب العمل Iىل Ïشجيع س;ياسة زرع اTٔجشار بتsس;يق مع 
وزارة الفال�ة والصيد البحري واملندوبية السامGة `لمياه والغاtت، واحملافظة 
�لك الوسائل Iىل الغطاء الغابوي من لك اÓاطر اليت ميكن ٔ�ن حتدق به 

. ائق  اليت تåٔيت Iىل ما Uاء ñم من هذا الغطاء الغابويوIىل رٔ�سها احلر 
�حضى من ٔ cمجع النفا¨ت الصلبة وتصديق النفا¨ت السائ |ٔåوٕان مس
اTٔولو¨ت اليت مل تعد مع مسåٔ| التدبري املفوض احلل اTٔم�ل، بل Iىل 

  ...ا�و| ٔ�ن تنخرط يف هذا اDال بتsس;يق مع امجلاIات احمللية

        ::::سةسةسةسةالس;يد رئCس اجلل الس;يد رئCس اجلل الس;يد رئCس اجلل الس;يد رئCس اجلل 
ا�هتkى الوقت، الس;يد . ا�هتkى الوقت. شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساكك
من ٔ�Uل ٕاجياد �لول مZاس;بة لتجميع النفا¨ت وفرزها وٕاIادة .. 

  . اس;تعامل املواد البالس�GكGة والزUاجGة
cbٔعطيمك املداåس، سCونظرا لضيق الوقت، الس;يد الرئ .  

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
اTٓن مداcb الفريق �شرتايك، مداcb . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .مكkوبة
  .مداcb الفريق ا�س;توري يه كذ� مكkوبة

  .مداcb فريق الت�الف �شرتايك، مداcb مكkوبة
مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية، شكرا، شكرا الس;يد 

  .الرئCس
  .وIة �حتاد املغريب `لشغلمداcb مجم

  .مجموIة �حتاد الوطين `لشغل
  .ما اكيsش. مجموIة احلركة ا�ميقراطية �ج�عية

  .�هنkي هذه اجللسة
 ----------------  

قققق   ::::الالالالppppممممppppالحالحالحالحــــ

مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة يف مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة يف مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة يف مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة يف مZاقشة مشاريع املزيانيات : : : : IIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
�اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية �اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية �اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية �اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة االفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة االفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة االفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا

            �2013201320132013رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية 
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس فريق اTٔصا| واملعارصة مبناس;بة عرض 

  .مرشوع مزيانية قطاع ا�اbلية Iىل ٔ�نظار�
وامسحوا يل قwل اخلوض يف مضامني املزيانية املعروضة Iىل ٔ�نظار 

واملعارصة عن ٔ�سفZا العميق جملس;نا املوقر ٔ�ن ٔ�Iرب tمس فريق اTٔصا| 

لٔ�جواء اليت طبعت ٔ�شغال اDلس مZذ إالIالن عن افkتاح ٔ�شغال ا�ورة 
اخلريفGة احلالية ويف خمتلف احملطات سواء Iىل مس;توى ا`ل�ان ٔ�و 

  .اجللسات العامة
لقد كنا نعتقد ٔ�نه وبعد ميض ٔ�زيد من س;نة Iىل دس;تور اململكة 

كة يف مسلسل جتديد س;يايس معيق، اجلديد، ا�س;تور اÉي ٔ�دbل اململ
ؤ�سهم يف ïكر)س اخليار ا�ميقراطي ال�شاريك والتعددي `لبالد، ٔ�ننا قطعنا 
�شواطا مkقدمة يف ٔ�فق ٕا�داث قطيعة حقGقGة مع لك ٔ�شاكل إالقصاء، ٔ
لكن مع اTٔسف الزال هناك من مل )س;توعب بعد جحم �نتقال ا�ميقراطي 

  .د�ومعق إالصال�ات اليت دشsهتا بال
�لك ٔ�سف، مازال هناك من ال �ريد قراءة ا�س;تور وفهمه بنفس 

Cٓه املغاربة وتوفقوا حوåي ارتÉخطر هتديد `لمسار . املضمون ا�ٕان ٔ
ا�ميقراطي اÉي راهنت Iليه بالد� "خيار اسرتاتيجي هو هذا املسعى 
إالقصايئ املغيب ل�ٓخر ووجود من الزال يعتقد tمkالك احلقGقة و�ده 

  .»ريه بل ومبقkىض ذ� ميكZه مصادرة لك احلقوقدون 
�بدا لن نقwل من يعتقد بقدرته Iىل مصادرة . ٔ�بدا لن نقwل هبذا املنطقٔ

  .وجود� مككون ٔ�سايس من مكو�ت احلياة احلزبية والس;ياس;ية
�بدا لن نقwل من �ريد تبCÞس دور� مكعارضة Ïسعى Uاهدة لنقل نبض ٔ

ة مواطن اخللل والقصور �لك موضوعية الشارع ومهومه وانتظاراته وٕا5ر 
وجترد ٕاميا� مZا tلتاكمل والتفاIل الواجب بني مكو�ت العمل الس;يايس 

�»لبية ومعارضةٔ.  
ويف هاته النقطة Étات �مكن الفارق بني مرشوعنا اDمتعي اÉي �هنل 
من اخليار ا�ميقراطي ال�شاريك التعددي املنفkح وبني مرشوع ٕاقصايئ 

  . ٕالغاء اTٓخر ومصادرة حقوقهيف... مو»ل
لقد كنا نتفهم يف فريقZا هذا الت�امل ولك هاته الت�اذtت والرصاIات 
الهامش;ية املفkعc اليت )سعى الس;يد رئCس احلكومة Uاهدا ٕال5رهتا يف لك 
مZاس;بة و�ني، بل وحىت بدون مقدمات يف حماوالت ¨Mسة لتصد�ر اTٔزمة 

ئتالف احلكويم وامهتان س;ياسة الهروب ا�اbلية اليت Ïشهدها مكو�ت اال
لٔ�مام `لتغطية Iىل فشل احلكومة يف ابتاكر وابتداع �لول واقعية ومعلية 
وتقدمي ٔ�جوبة حقGقGة Óتلف إالشاكالت وإالخkالالت اليت Ïشهدها 
الس;ياسات العمومGة يف خمتلف اDاالت، لكZنا مل �كن نتوقع ٔ�ن يضيق 

درUة السب والقذف وuيل االهتامات صدر الس;يد رئCس احلكومة ٕاىل 
اDانية املغرضة يف مسعى لتغليط الرٔ�ي العام وÏسويق نظرية الضحية 

  .واملؤامرة اليت يفلح فهيا Åشلك uبري
ٕان هاته التجربة املغربية املتفردة، وهذا ا�س;تور ال�شاريك مل �كن وليد 

الس;ياس;ية حلظة س;ياس;ية Iا�رة، بقدر ما هو تتوجي ملسار من إالصال�ات 
واملؤسساتية واحلقوقGة اليت رامكهتا بالد� Iىل مدى عقود وهو ما مييل Iلينا 
اليوم متنيع جهبتنا ا�اbلية والتصدي �لك حزم ورصامة للك من �ريد ٔ�ن 
حييد عن هذا املسار بل ويومه املغاربة ٔ�ن مسلسل إالصال�ات والقطع مع 
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سGìل ٕاىل دميقراطية Ïشارuية فال . الفساد قد انطلق `لتو بل ووليد ا`لحظة
حقGقGة مع وجود نوا¨ دفGنة، ïروم ٕالغاء اTٓخر ومصادرة حقوقه، واTٔمه 
اليوم من �ريد ٕاساكت صوت املعارضة وتبCÞس دورها وتعليق شامIة 
الفشل احلكويم يف تدبري الشåٔن العام Iىل من انربوا `_فاع عن مصاحل 

  .الوطن واملواطنني
  الس;يد الرئCس،

ماال uبرية Iىل �س;تحقاقات �نتÞابية املقcw، ويه �ٓ الد� تعقد ب
مZاس;بة يwsغي ٔ�ن Ïشلك لبنة ٔ�ساس;ية مضن لبنات ٕارساء دو| احلق 

  .والقانون واس;تكامل صريورة إالصال�ات املؤسساتية
حمطة Ïس;تدعي تعبئة ومظافرة لك اDهودات ٕالجراء هاته �نتÞاtت 

ا�س;تور اجلديد اÉي ٔ�قرته بالد�، ونåٔمل  امجلاعية اTٔوىل من نوعها يف ظل
يف فريقZا ٔ�ن متر هاته �س;تحقاقات يف ٔ�جواء سلمية، تطبعها الزناهة 

ويف هذا الصدد، ن�ساءل عن اTٔجZدة الزمZية املربجمة الس;تكامل . والشفافGة
هاته احملطة، الس;Ü وحنن الزلنا مل نتوصل بعد مكؤسسة Ïرشيعية مبشاريع 

نظميية وIىل اخلصوص القانون التنظميي `لجهات وامجلاIات القوانني الت 

  .الرتابية
  الس;يد الرئCس،

لقد راهنت بالد� Iىل خGار اجلهوية املوسعة tعتباره ورشا هيلكيا 
لت�ديث مؤسسات ا�و| ومسة ٔ�ساس;ية لٔ�نظمة الس;ياس;ية وإالدارية 
 ا�ميقراطية املعارصة، وذ� يف ٕاطار احلرص Iىل تقومي خمتلف

ال -اTٔمر اÉي سCشلك . �خkالالت اDالية و�قkصادية و�ج�عية
نقc نوعية، س;متكن بالد� من �نتقال من ا�و| املركزية ٕاىل دو|  - حما|

مففهوم احلاكمة احمللية ٔ�صبح ذو ٔ�مهية tلغة الرتباطه الوثيق بقواIد . اجلهات
  .ا�ميقراطية ال�شارuية وجتس;يد س;ياسة القرب

ملطلوب اليوم هو تضافر اجلهود من ٔ�Uل إالرساع Iىل ٕاخراج هذا ا
  .الورش الضامن `لو�دة والتضامن والتوازن بني لك ÷ات اململكة

وخبصوص مواuبة الوزارة `لجامIات الرتابية يف ٕاطار سلطات الوصاية، 
نåٔمل ٔ�ن تنكب الوزارة �لك حزم ورصامة ويف ٕاطار رؤية ٕاسرتاتيجية 

عاجلة خمتلف إالشاكالت اليت تنعكس سلبا Iىل مصاحل واحضة املعامل مل
  :املواطنني، وIىل اخلصوص

  ٕاشاكليات التدبري املفوض والنقل؛ -
  املرافق العمومGة ٔ�سواق امجلc؛ -
  اTٔسواق اTٔس;بوعية وجمازر ا`لحوم؛ -
  .احملطات الطرقGة -

ؤ�عتقد ٔ�ن جزءا uبريا من املسؤولية هو يف Iاتق وزارïمك tلنظر 
لرصيد الهام، سواء املادي والìرشي ٔ�و ا`لوجس�Gيك، ولنصCب قطاعمك `

  .الوافر مضن املزيانية العامة `_و|
  الس;يد الرئCس،

ٕان موضوع احلاكمة اTٔمZية ببالد� من املواضيع اTٔكرث راهنية، حGث 
سعت بالد� �لك مسؤولية ووعي اىل مåٔسسة ضوابط احلاكمة اTٔمZية 

  .من ا�س;تور اجلديد لفاحت يوليوز 54ة اجليدة من bالل املاد
وندعومك يف هذا إالطار، الس;يد الوز�ر، tعتبارمك فاIال حزبيا، وما 
يعنيه هذا التحول العميق اÉي يعكس درUة �نفkاح و�نتقال ا�ميقراطي 
اÉي راهنت Iليه بالد� "خيار وتوUه اسرتاتيجي ٕاىل تفعيل توصيات هيئة 

  .�اعية ٕاىل ïرش;يد احلاكمة اTٔمZيةإالنصاف واملصاحلة ا
  الس;يد الرئCس،

)ش;تغل قطاع التعمري �زيا هاما مضن ٔ�ولو¨تنا يف فريق اTٔصا| 
واملعارصة ورش )س;تدعي يف نظر� فkح نقاش وطين معمق ل�سليط الضوء 

  .Iىل خمتلف �خkالالت اليت تعرتي هذا القطاع
اس;بة اuÉرى وªس;تحرض يف هذا إالطار خطاب صاحب اجلال| مبن

احلادي عرش لعيد العرش اDيد اÉي ٔ�كد فGه Uاللته Iىل ٔ�ن اDهود 
التحفزيي الكwري اÉي تبذC ا�و| يف قطاع السكن يتطلب اخنراط اكفة 
الفاIلني والزتام السلطات احلكومGة املعنية tحلزم والفعالية والتطبيق الصارم 

  .`لقانون
ذا ما وUدت إ يل وال tلصعب ٔ�uيد ٔ�ن رحب الرهان لCس tملس;تح 

إالرادة، ومت تفعيل �ٓليات الرقابة والتÞليق، الس;Ü ؤ�ننا ٔ�مام قطاع يعاين 
  .تعدد املتدbلني، سواء Iىل املس;توى الوطين ٔ�و Iىل الصعيد احمليل

وندعو احلكومة يف هذا إالطار، الس;Ü وقد رفعت مجموIة من 
tجلرٔ�ة والفعالية `لتصدي الشعارات يف س;ياق حماربة الفساد، ٔ�ن تت�ىل 

للك ٔ�شاكل الريع اÉي يعرتي هذا القطاع وIىل اخلصوص مسطرة 
  ). La Dérogation(�س;ت�Zاء 

وخkاما، نود tمس فريقZا وحنن ٔ�مام هذا املنعطف احلامس اÉي Ïشهده 
قضية و�دتنا الرتابية ٔ�ن نوUه نداءا ٕاىل لك القوى احلية يف الوطن، لك من 

عمل Iىل متتيع جهبتنا الوطنية �لك مسؤولية ويقظة `لتصدي موقعة، ٕاىل ال
للك احملاوالت الياMسة `ل�شو)ش Iىل ٕارادة إالصالح والت�ديث و�نتقال 

        .ا�ميقراطي اÉي راهنت Iليه بالد� "خيار اسرتاتيجي

مداcb الفريق احلريك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت مداcb الفريق احلريك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت مداcb الفريق احلريك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت مداcb الفريق احلريك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت : : : : IIIIIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
kل يف اخbتدkل يف اخbتدkل يف اخbتدkل يف اخbات احمللية �رمس الس;نة تدIلية واجلهات وامجلاbات احمللية �رمس الس;نة صاصات جلنة ا�اIلية واجلهات وامجلاbات احمللية �رمس الس;نة صاصات جلنة ا�اIلية واجلهات وامجلاbات احمللية �رمس الس;نة صاصات جلنة ا�اIلية واجلهات وامجلاbصاصات جلنة ا�ا

        2013201320132013املالية املالية املالية املالية 
  .Åسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

)رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة tمس الفريق احلريك `لمسامهة يف مZاقشة 
  . 2013ة ا�اbلية لس;نة املزيانية الفرعية لوزار 
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وامسحوا يل هبذه املناس;بة Tٔن نعرب عن مدى افÞkار� واIزتاز� tجلهود 
اجلبارة اليت يبذلها صاحب اجلال| امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده، 
bاصة فÜ يتعلق tلقضية اTٔوىل لوطننا، مؤكد�ن تåٔييد� وثقkنا `لمواقف 

لرامGة ٕاىل متتيع ٔ�قا+مينا اجلنوبية tحلمك اÉايت يف املتبرصة واحلكمية جلاللته، ا
  .ٕاطار الس;يادة الوطنية وو�دة اململكة

ويف هذا إالطار ٔ�يضا، فٕانه ال يفوتنا ٔ�ن ننوه tجلهود اليت تبذلها وزارة 
ا�اbلية `لهنوض هبذا القطاع، خصوصا Iىل مس;توى اTٔمن ومقاومة 

Dtاالت التمنوية ويف صدارهتا  إالرهاب وماكحفة ظاهرة اÓدرات، وا+هنوض
  .التمنية الìرشية، حىت ينعم مجيع املغاربة مبزيد من الكرامة والعCش الكرمي

وال )سعنا هبذه املناس;بة ٕاال ٔ�ن نقف حتية ٕاUالل وٕاuبار للك ٔ�فراد 
القوات املسل�ة امللكGة ورUال ا�رك واTٔمن والقوات املساIدة ورUال 

  .Iىل ٔ�من وسالمة الوطن واملواطنني الوقاية املدنية الساهر�ن
  الس;يد الرئCس، 

ٕاننا بقدر ما ننوه هبذه اجلهود، فٕاننا ªس�ل بعض املالحظات 
  :والصعوtت اليت يعاين مهنا القطاع، ويه كام ييل

ٕاذا اس;تحرض� العامل القروي من حGث ïزويده tلكهرtء، فٕاننا مkفقون 
ب، حبيث ٔ�صبح ٔ�»لب ساكن Iىل قصارى اجلهود اليت بذلت يف هذا اجلان

العامل القروي يتوفرون Iىل الكهرtء، ٕاال ٔ�ن �ر�مج ïزويد العامل القروي 
tملاء الصاحل `لرشب مل يعرف نفس الوترية، كام ٔ�ن �ر�مج الطرق القروية 
يعرف من ÷ته بطئا uبريا، انعكس سلبا Iىل مس;توى الولوج ٕاىل الطرق 

نا نksظر Ïرسيع وترية ٕاجنازها Iىل غرار و�É، فٕان . �ى الساكنة القروية
�ر�مج الكهربة القروية اÉي )شهد C امجليع tلن�اح، �ٓملني ٔ�ن تبادر 
الوزارة املوقرة، وزارة ا�اbلية، ٕاىل ٕاجياد صيغة حلل املشالك العالقة 

  .tلsس;بة `لجامIات الفقرية
 وخبصوص ٔ�رايض امجلوع، البد ٔ�ن نذuر هبذه املناس;بة ٔ�ن الظهري

�صبح مkقادما وم�kاوزا و»ري )1919ٔ��ريل  27ظهري (الرشيف املنظم لها ٔ ،
لهذا، فٕاننا . قادر Iىل �ل الصعوtت اليت تعرتض هذا النوع من اTٔرايض

ٕاىل ٕاجياد �ل لهذه إالشاكلية عام قريب، وذ�  - يف الفريق احلريك -نتطلع 
ايض وفق من bالل ٕاطالق حوار وطين ٔ�و ÷وي يطرح ٕاشاكلية هذه اTٔر 

  .مقاربة تنصف ذوي احلقوق وتدجمها يف مسلسل التمنية الشامc `لبالد
  الس;يد الرئCس،

ٕا�داث مراكز ÷وية لالس�òر قصد حتديث  2002لقد مت س;نة 
القطاع �قkصادي Iىل الصعيد�ن الوطين واجلهوي، وذ� جتس;يدا 

قد مت تعممي هذه ول. `لرسا| امللكGة إالطار يف التدبري الالممتركز لالس�òر
وهبذه املناس;بة، ن�ساءل عن . املراكز Iىل اجلهات الس;تة عرش `لمملكة

  . نتاجئ هذه التجربة بغية توضيح ماكمن الن�اح والصعوtت اليت تعرتضها
�مع إالدارة الرتابية  2008-2012ٔ�ما فÜ خيص اÓطط امخلايس 

املصاحل اTٔمZية  واملصاحل اTٔمZية، اÉي )س;هتدف تقوية فعالية تدbالت

واحلد من الظواهر إالجرامGة، فٕاننا نالحظ ٔ�ن هذا اÓطط مل حيقق لك 
النتاجئ املسطرة و�نتظارات القامئة، حبيث مازالت اجلرمية Åش;ىت ٔ�نواعها 

Éا، نؤكد كام ٔ�كد� سابقا يف . ويف مجيع املناطق واملدن املغربية Iىل وتريهتا
اس�wاقGة ملاكحفة اجلرمية، Iىل غرار مقاربة  سا�ر تدbالتنا Iىل تìين مقاربة

حماربة إالرهاب اليت لقGت اس;تحسا� uبريا، سواء Iىل الصعيد ا�اbيل ٔ�و 
  . اخلار<

  الس;يد الرئCس،
)شلك ورش اجلهوية املوسعة حتد¨ Uديدا ٔ�مام بالد�، انطالقا من 

امن نوع uونه هيدف ٕاىل تعز�ز املسار ا�ميقراطي وٕاصالح حاكمة ا�و| وض
من التاكمل والتناسق بني خمتلف املناطق واDاالت، وصيانة الو�دة 

  . الوطنية
وIىل هذا اTٔساس، فٕان ا+منوذج اجلهوي اÉي نsشده يف فريقZا، يwsغي 
�ن يتåٔسس Iىل مقدسات اTٔمة والهوية الوطنية، و)س�مثر لك الرتاكامت ٔ

ة احمللية، ؤ�ن يت�اوز لك إالجيابية اليت حققهتا بالد� يف جمال ا�ميقراطي
�خkالالت اليت ٔ�فرزهتا املامرسة، وذ� Iرب �نتقال من ÷ة حمدودة 
�خkصاصات واملوارد، ٕاىل اع�د نظام Uديد `لجهوية وفق تقس;مي ميكن 
من ٕاIادة توزيع الرثوات الوطنية Åشلك مZصف مبا حيقق التوازن بني لك 

داري، واخkصاصات واسعة »ري اجلهات، مع متتيعها tس;تقالل مايل وإ 
  . مkعارضة مع مقومات و�دة الوطن

ويف هذا إالطار، فٕاننا نعترب ٔ�نه ال ميكن `لنظام اجلهوي ٔ�ن )ش;تغل 
مبعزل عن الفاIلني اTٓخر�ن، وٕامنا Iليه ٔ�ن )س;تفGد من ٕاماكنياهتم 
ومؤهالهتم، حبيث ٕان اجلهة ال ميكن لها ٔ�ن تنجح ٕاال ٕاذا مشلت ªسقا 

Iال مع احمليط اخلار<، bاصة مع املؤسسات الفاcI يف احلقل مفkو�ا مkفا
  . التعلميي واملدين
  الس;يد الرئCس،

Iىل الرمغ من إالصال�ات اليت عرفها إالطار القانوين املتعلق ب�Zظمي 
العامالت واTٔقالمي وامليثاق امجلاعي، هبدف تثGìت س;ياسة القرب وحتسني 

الحظ Iدم جتس;يد بعض بنودهام tلشلك تدبري الشåٔن احمليل، فٕاننا الزلنا ن
املطلوب، خصوصا ت� اليت تنص Iىل ٕا�رام اتفاقGات التعاون والرشاكة، 
وٕا�داث مجموIة امجلاIات، ٕاضافة ٕاىل Iدم توفق امليثاق يف ردم الهوة 

�É، ن�ساءل عن ٕاماكنية . السحيقة املوجودة بني اDال احلرضي والقروي
يثاق bاص هبا ومZحها بعض ال�سهيالت متتيع امجلاIات القروية مب 

و�مkيازات حىت يمت اس;تدراك ما فاهتا من التمنية Iىل الصعيد�ن 
  .�قkصادي و�ج�عي ومل ال الثقايف والبCيئ

وفÜ خيص اDالس امجلاعية، نالحظ ٔ�يضا اس;مترارية بعض الصعوtت 
�س�òر اليت توا÷ها، Iىل مس;توى تدبري املرافق العمومGة وÏشجيع 

  .املرتبط tٕالنتاج وbلق فرص الشغل وتعز�ز البGsة التحتية والتجهزيات
ويف هذا إالطار، البد من إالشارة ٕاىل ضعف املوارد اÉاتية �ى 
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  . امجلاIات الرتابية
هل هناك تفكري `لرفع من حصة : �É ن�ساءل، الس;يد الوز�ر

، %33اليت ال تت�اوز �اليا  امجلاIات احمللية من الرضيبة Iىل القمية املضافة
والبحث عن معايري Uديدة لتوزيعها توزيعا Iادال، Tٔننا �اليا نالحظ بåٔن 
امجلاIات الكwرية من حGث الك�افة الساكنية يه املهمينة Iىل هذه احلصة؟ 
Éا �رى ٔ�نه قد �ٓن اTٔوان `لتفكري يف معايري Iاد| حىت )س;تفGد امجليع Iىل 

  .قدم املساواة
ه امجلاIات Iاجزة عن حتقGق التمنية املرجوة مهنا طاملا ٔ�هنا وس;تظل هذ

تعاين من اخلصاص يف املوارد املالية اليت تعترب املعيار اTٔسايس لقGاس 
ويف نفس الس;ياق، نتطلع ٕاىل العمل Iىل تìس;يط . درUة ا�ميقراطية احمللية

  .عيإالجراءات املسطرية املتعلقة بطلب القروض من صندوق التجهزي امجلا
هل هناك من تقGمي لهذه : وفÜ يتعلق بنظام و�دة املدينة، ن�ساءل

  التجربة حىت �متكن من حتديد ªس;بة الن�اح وإالخفاق؟ 
  الس;يد الرئCس،

ٕاذا اكن حتديث الالمركزية مير ح� Iرب بوابة ٕاصالح اجلانب القانوين 
مت �ه�م واملايل، فٕان هذه املساعي لو�دها لن تعطي اكفة نتاجئها ما مل ي

tلوسائل الìرشية، اليت تعترب احملرك احلقGقي للك معلية ïمنوية uيفام اكن 
نوعها، عن طريق التكو�ن اTٔسايس والتكو�ن املس;متر، وٕاIادة توزيعها بني 
امجلاIات Åشلك مkوازن وجعل الوظيفة احمللية ٔ�كرث Uاذبية من bالل 

  . حتسني ظروف العمل ؤ�نظمة الرواتب والتنقGط
وهبذه املناس;بة، ندعو ٕاىل ïكو�ن املنتخبني احملليني حىت ي�س;ىن هلم 

  . القGام tملهام امللقاة Iىل Iاتقهم �لك الفعالية واملردودية املطلوبتني
  الس;يد الرئCس، 

ٕان املبادرة الوطنية `لتمنية الìرشية ٔ�صبحت ïك�يس ٔ�مهية قصوى يف 
wة ومGصادية و�ج�عية والثقافkبعادها �ق�ادئ التدبري اجليد وbدمة ٔ

uرامة امجلاIة واTٔفراد، كام تت�ىل ٔ�مهيهتا ٔ�يضا يف ٔ�هدافها الرامGة ٕاىل تدعمي 
  .معل ا�و| وامجلاIات احمللية اTٔكرث فقرا

ولتحقGق اكمل اTٔهداف النcGì لهذا الرب�مج، فٕاننا نطمح ٕاىل مواuبته 
ان احمللية ومجعيات اDمتع Iرب تعز�ز التكو�ن واملساIدة التقZية لفائدة ا`ل�

املدين املنخرطة يف هذا الرب�مج، كام نطمح ٔ�يضا ٕاىل توفري �ٓليات الت�wع عن 
قرب لهذه املبادرة، حىت تعطي اكفة النتاجئ املتوbاة مهنا وïكون يف مس;توى 

  .التطلعات
    .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

الوطين لٔ�حرار يف مZاقشة مشاريع الوطين لٔ�حرار يف مZاقشة مشاريع الوطين لٔ�حرار يف مZاقشة مشاريع الوطين لٔ�حرار يف مZاقشة مشاريع     ïمتة مداcb فريق التجمعïمتة مداcb فريق التجمعïمتة مداcb فريق التجمعïمتة مداcb فريق التجمع: : : : IIIIIIIIIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات 

        2013201320132013وامجلاIات احمللية �رمس الس;نة املالية وامجلاIات احمللية �رمس الس;نة املالية وامجلاIات احمللية �رمس الس;نة املالية وامجلاIات احمللية �رمس الس;نة املالية 

  :Ïسوية وضعية رUال القوات العمومGة -

ٕان احلكومة اليوم مطالبة Itٕادة النظر يف التعامل مع �ح�kاUات 
عة مع ٔ�سلوب �بزتاز والعنف يف نفس الوقت �ج�عية، واضعني قطي

من bالل حتديد مGثاق اج�عي حيرتمه امجليع، مس;تحرض�ن يف ذ� 
التضحيات اجلس;مية `لقوات العمومGة اليت ªشكرها اليوم وهننهئا Iىل Ïش;بعها 
بقمي املواطنة احلقGقGة، ؤ�خص uÉtر هنا شهداء الواجب الوطين، UاIليهنا 

ا، الس;يد الوز�ر احملرتم، بفkح ورش ٕاIادة النظر يف مZاس;بة ليك ïهنضو 
اTٔنظمة اTٔساس;ية لرUال القوات املساIدة والوقاية املدنية Iىل غرار رUال 
اTٔمن الوطين وفق مقاربة ٔ�مZية شامc وا�دة من ٔ�Uل الز¨دة يف ٔ�جور 
هاته الف�ات من القوات العمومGة اليت مازالت وضعيهتا املادية ضعيفة وال 

فر Iىل إالماكنيات الرضورية `لقGام بواجهبا Iىل ٔ�حسن ما �رام، Iىل تتو 
هكkار، الصيف  56سGìل املثال ٕاقلمي خZيفرة ا+هتمت »اtته النريان، حوايل 

املايض اللك اكن يتفرج Tٔن إالقلمي ال يتوفر Iىل إالماكنيات الرضورية 
د من الطفGليات ٕالطفاء هذه احلرائق، Iلام ٔ�ن »ابة اTٔرز تعرف تواUد العدي

  .اليت تتاكhر Åشلك س;يؤدي ٕاىل مرض هذه الرثوة
  الس;يد الرئCس،
  الس;يد الوز�ر،

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
تلمك بعض املالحظات اليت ارتåٔينا ٕابداءها خبصوص هذا القطاع يف 
فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٕاال ٔ�ن طموحZا يبقى ٔ�كرب من هذا خبصوص 

انطالقا من موقعنا مكعارضة، فٕاننا س;نصوت ضد هذه دور هذه الوزارة و 
  .املزيانية

مداcb الفريق �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداcb الفريق �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداcb الفريق �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداcb الفريق �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية : : : : IVIVIVIVامللحق امللحق امللحق امللحق 
اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية �رمس اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية �رمس اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية �رمس اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات وامجلاIات احمللية �رمس 

        2013201320132013الس;نة املالية الس;نة املالية الس;نة املالية الس;نة املالية 
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء، 

  لسادة املس�شارون، الس;يدات وا
بقدر ما )رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس الفريق �شرتايك مب�لس;نا املوقر 

، 2013ملناقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اbلية �رمس الس;نة املالية 
بقدر ما س;مئنا ٔ�ن �كرر ما نقوC لك س;نة يف شåٔن اج�Iات جلنة ا�اbلية 

 ٔTس;باب جنهلها ال جتمتع مع اTٔ سف الشديد ٕاال مرة وا�دة يف الس;نة واليت
هذا، Iلام ٔ�ن ثالثة ٔ�خامس من . وذ� مبناس;بة مZاقشة مرشوع قانون املالية

�عضاء جملس;نا )س;متدون عضو�هتم من امجلاIات احمللية مع ما تعرف هذه ٔ
اbTٔرية من اخkالالت وقضا¨ ومشالك جمال التعاطي معها tمkياز هو جلنة 

اIات احمللية حبضور الوز�ر الويص Iىل القطاع مبعية ا�اbلية واجلهات وامجل
مد�ر امجلاIات احمللية واTٔطر املسؤو| Iىل خمتلف اTٔقسام و املصاحل 

  . املعنية
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  الس;يد الوز�ر،
ٕان اس;تعداد بالد� لتنظمي �نتÞاtت املنتظرة مع ما يتطلب ذ� من 

اجلديدة  اس;تعداد لهذه �س;تحقاقات من مراجعة الضوابط واملقkضيات
املؤطرة لهذه �س;تحقاقات، متليه، Iالوة Iىل املالءمة الرضورية مع 
املتطلبات ا�س;تورية، املس;ت�دات اليت طالت التجربة العملية يف ممارسة 

  . ا�ميقراطية احمللية والرتاكامت احلاصc يف هذا اDال
تتطلب ٕان إالصال�ات اليت تعرفها بالد�، القانونية مهنا واملؤسساتية، 

ٕاعامل ا�س;تور tع�د املقاربة ال�شارuية لتحيني القوانني ومالءمهتا مع 
مس;تلزمات التمنية �قkصادية و�ج�عية والثقافGة ٕان Iىل املس;توى 

  .الوطين ٔ�و احمليل
وªشدد هبذه املناس;بة Iىل رضورة تعز�ز �ٓليات حامية املال العام من 

قwة البعدية Iرب ٕاجراءات تدقGق الهدر والتبذ�ر وïك�يف معليات املرا
احلساtت ومعليات �ف�kاص والرضب بقوة Iىل ٔ�يدي املفسد�ن Tٔن من 
شåٔن هذه التدابري ٔ�ن Ïسامه يف تقوية مصداقGة املؤسسات وٕارUاع الثقة 

  .`لمواطنني ملصاحلهتم مع املامرسة الس;ياس;ية والفعل �نتÞايب
كزية وٕاقرار ا�ميقراطية احمللية، ٕاننا واعون متام الوعي ٔ�نه لتكر)س الالمر 

البد من توفري املوارد الìرشية الكفåٔة وتåٔهيل اTٔطر امجلاعية يف انتظار ٕاIادة 
النظر يف القانون اTٔسايس لهذه الرشحية من املوظفني مبا يضمن Ïشجيعها 
Iىل البذل والعطاء واس;تقطاب الكفاءات الالزمة `لريق بåٔداء امجلاIات 

  .ع املهام املنوطة هبا والرها�ت التمنوية املطرو�ة Iلهيااحمللية متاش;يا م
كام ٔ�ن من شåٔن ما س;بق ذuره �زع فkيل احلراكت �ح�kاجGة املتواïرة 
اليت تعرفها امجلاIات احمللية واليت ت�سìب يف تعطيل مصاحل املواطنني، ولن 
يتåٔىت ذ� ٕاال بفkح حوار اج�عي Uدي ومسؤول حول امللف املطليب 

  .ل وموظفي امجلاIات احملليةلعام
�ما فÜ يتعلق tملبادرة الوطنية `لتمنية الìرشية، فٕانه رمغ اDهودات ٔ
املبذو| واملبالغ املرصودة، فٕان ذ� مل يعمل Iىل حتسني رتبة املغرب يف 
هذا اDال، ٕاذ العربة لCست حبجم املشاريع والرفع من Iددها، بقدر ما يه 

شاريع، ٔ�ي موا÷ة الفقر والهشاشة وحماربة بن�اIة ومردودية هذه امل 
ا+هتمCش وbلق فرص الشغل من bالل اªTٔشطة املدرة `_bل لتوفري موارد 

  . CIش قارة ملن مه يف �اUة ٕاىل ذ�
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء،

ٕان صيغ التدبري املفوض اÉي جلåٔت ٕا+هيا Iدة جامIات، والس;Ü يف 
 املرجوة، سواء تعلق اTٔمر بتقدمي اخلدمات املدن، مل )سفر عن النتاجئ

احليوية `لمواطنني ٔ�و تدبري بعض املرافق، رمغ تقايض القطاع اخلاص ملبالغ 
  . مالية ïرهق مزيانيات امجلاIات

لهذا، ن�ساءل، الس;يد الوز�ر، وي�ساءل معنا الرٔ�ي العام عن اجلدوى 
يف uسب رهان  من �س;مترار يف هذه الصيغ رمغ فشلها البني وٕاخفاقها

  .حتسني اخلدمات امجلاعية
ومن املظاهر املتفامقة اليت ٔ�صبحت تقلق را�ة املواطنني وتعرقل حركة 
السري واجلوالن ظاهرة احkالل امل� العمويم من طرف الباIة املتجولني، 
وذ� يف اس;تقا| �مة `لسلطات احمللية، ؤ�ننا ٔ�صبحنا مطالبني tلتعا)ش 

بيع معه بدل موا÷ته مبا يلزم من احلزم واملسؤولية مع هذا الوضع والتط 
  .الالزمة لتحر�ر الفضاءات العمومGة، اليت يه م� `لمواطنني ٔ�مجعني

ويف نفس الس;ياق، نثري �ن�wاه ٕاىل ٔ�نه رمغ ما تعرفه بعض املرافق 
ٔ�سواق امجلc و احملطات الطرقGة والنقل احلرضي وس;يارات اTٔجرة من 

، يطرح ٔ�كرث من سؤال حول اس;مترار هذا الوضع فوىض وسوء ال�س;يري
دون ٔ�ن حترك سلطة الوصاية املساطر واملقkضيات الواجب ٕاعاملها، ولن 
)س;تقمي هذا اTٔمر ٕاال tٕضفاء الشفافGة الالزمة Iىل خمتلف املعامالت 
والتصدي �لك حزم `لمامرسات املشZCة والعالقات الزبونية اليت ïكkنفها، 

  .لريع و�مkيازاتوالتصدي القkصاد ا
  الس;يد الوز�ر،

، وخنص 2012-2008ٕاننا �مثن اTٔهداف اليت سطرها اÓطط امخلايس 
uÉtر يف هذا الس;ياق حامية ٔ�من وسالمة املواطنني والتصدي `لهتديدات 
إالرهابية من bالل الرضtت �س�wاقGة اليت و÷هتا اTٔ÷زة اTٔمZية Óتلف 

نت Ïس;هتدف بالد�، والس;Ü تفكGك Iدة bال¨ اÓططات إالرهابية اليت اك
  .يف اTٔسابيع اbTٔرية من هذه الس;نة

ٕان ما جيري يف دول جZوب الصحراء ومايل و»ريها من بؤر التوïر ُحيمت 
Iلينا حتصني �دود� ومتنيعها من Ïرسtت اDموIات املتطرفة وإالرهابية 

ابية يف حماوالت مهنا اليت Ïس;تقطب وÏس;تغل العنارص املناوئة لو�دتنا الرت 
  .`لقGام بåٔعامل ختريGìة وٕاجرامGة و زعزIة اس;تقرار بالد�

وال يفوتنا يف هذا إالطار ٔ�ن ªس�ل ٕاجيابيا امحلالت إالIالمGة 
والتحسCس;ية اليت تنظموهنا tٕرشاك فعاليات اDمتع املدين وتعز�ز التعاون 

الرسية، مع ما  ا�ويل حملاربة اÓدرات وزراIة القZب الهندي والهجرة
يتطلب ذ� من حامية لض�ا¨ عصاtت ا+هتريب و�جتار يف الìرش، »ري 
�نه مع Ïشديد املراقwة وا�خول ٕاىل الفضاء اTٔورويب حتولت بالد� من ٔ
حمطة `لعبور ٕاىل ب_ لٕالقامة مع ما يرتتب عن ذ� من مشالك وتداعيات، 

  .اTٔوضاع اجلديدةاTٔمر اÉي )س;تلزم مقاربة Uديدة تتالءم مع هذه 
وIالقة هبذا املوضوع، البد من ٕا5رة �ن�wاه ٕاىل تنايم ظاهرة إالجرام 

لهذا، فٕان من واجب ا�وا�ر . والرسقة يف الشارع العام ويف واحضة ا+هنار
املسؤو| توفري لك الوسائل املادية والìرشية محلاية املواطنني ؤ�عراضهم 

Iرمني واملنحرفني وDدم ال�ساهل مع ذوي السوابق مهنموممتلاكت من ا .  
وحتقGقا لهذا املبتغى، البد من ٕايالء العناية و�ه�م الالزمني Tٔtوضاع 
إالدارية واملالية وحتسني اTٔحوال �ج�عية لرUال اTٔمن وا�رك املليك 
والقوات املساIدة وتعز�ز صفوفها ITٔtداد الاكفGة من املوارد الìرشية ملوا÷ة 

ونفس العناية �ريد ٔ�ن يلقاها . ء واملهام واÓاطر اليت تعرتضها يومGااTٔعبا
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رUال الوقاية املدنية، وا�Éن خياطرون حبياهتم يف سGìل ٕانقاذ املنكوبني 
  . واملصابني يف خمتلف الكوارث واحلوادث

  الس;يد الرئCس، 
وتåٔسCسا Iىل ما س;بق، فٕان حتصني املك�س;بات اليت حتققت، وسعيا 

ٕالصال�ات، فٕان اTٔمر حيمت وضع ٕاسرتاتيجية وطنية واحضة ملواصc ا
ر الفرص املتا�ة دلتÞليق احلياة العامة وٕارساء قواIد احلاكمة `ل�د من ه

وإالماكنيات املتوفرة وذ� tملوازاة مع تقوية اجلهبة ا�اbلية ومتنيعها ملوا÷ة 
�س;بات يف خصوم الو�دة الرتابية وحتصينا `لبناء ا�ميقراطي وïرس;يخ املك 

جمال احلر¨ت العامة والفردية ودمع الالمركزية والالمتركز يف ٔ�فق بناء ÷وية 
cIقدمة فاkم.  

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مداcb فريق الت�الف �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb فريق الت�الف �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb فريق الت�الف �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb فريق الت�الف �شرتايك يف مZاقشة مشاريع املزيانيات : : : : VVVVامللحق امللحق امللحق امللحق 
وامجلاIات احمللية وامجلاIات احمللية وامجلاIات احمللية وامجلاIات احمللية     الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهاتالفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهاتالفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهاتالفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية واجلهات

        �2013201320132013رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية 
  الس;يد الرئCس،
  السادة الوز�ر،

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�قدم tمس فريق الت�الف �شرتايك هذه املسامهة لٕالدالء 

ولعرض  �2013رٔ�ينا يف املزيانية الفرعية لوزارة ا�اbلية �رمس الس;نة املالية 
س;ياسة هذا القطاع احلكويم الهام، مkوbني التقGمي  و÷ة نظر فريقZا يف

السلمي لعمx املبين Iىل املوضوعية، من bالل توضيح ماكمن القوة وماكمن 
  . اخللل

ٕاهنا لCست مZاس;بة ملناقشة اTٔرقام بقدر ما يه فرصة ساحنة لطرح 
. املشالك وتدارسها وٕابداء الرٔ�ي فهيا، وفرصة ملامرسة ا�ور الرقايب `لربملان

فاDهودات اليت تقوم هبا وزارة ا�اbلية لبناء ا�ميقراطية وتعز�ز دو| احلق 
وس;ن�اول من . والقانون، قامئة وال ميكن ٕالغاؤها مبجرد توجGه مالحظات

bالل مZاقش�Zا هذه التطرق لبعض النقط اليت �راها ñمة يف فريق 
  .الت�الف �شرتايك

  الس;يد الرئCس،
شرتايك ٔ�ن نعرب عن تقد�ر� العميق للك نود يف فريق الت�الف �

اTٔ÷زة اTٔمZية التابعة لوزارة ا�اbلية Iىل تفا�هيم وجشاعهتم وروح التضحية 
اليت ٔ�tنوا عهنا يف ا�فاع عن و�دتنا الرتابية وضامن اTٔمن و�س;تقرار 

  . بåٔقا+مينا اجلنوبية
لوطنية فلوزارة ا�اbلية حضور قوي وفاIل يف لك جماالت احلياة ا

بضامن اTٔمن و�س;تقرار، ومهنا مواuبة املواطن يف حGاته اليومGة وٕامداده 
كام ٔ�هنا . tلو5ئق، ٕاسهاما يف معلية ال�شغيل، سواء الرمسي ٔ�و املؤقت

�ارضة بقوة خبصوص �س;تحقاقات �نتÞابية، سواء من حGث هتييء 

 ٔTرشية وضامن اìو املوارد ال�. من و�س;تقرارالقوانني وتوفري ا`لوجس�Gك ٔ
�ساس;ية مرتبطة Åشلك وثيق ٔ |ٔåىل مسI لتنا هذهbن �ركز يف مدا�ونود ٔ

  .مب�لس;نا، ويه مسåٔ| اجلهوية
فٕاذا اكن املغرب قد رشع tلفعل يف مسلسل تغيري دميقراطي هادئ من 
داbل املؤسسات، tلتفعيل الفعيل والرصحي ملضامني ا�س;تور اجلديد، 

Iىل اªس�اñا، فٕان اجلهوية تعترب من مصمي  حفاظا `لمؤسسات ا�س;تورية
ٕاصالح بGsة ا�و| وطريقا الش;تغال املؤسسات وIالقة السلط ببعضها 
ومراجعة ïرuيبة الغرفة الثانية tلربملان، اعتبارا لتنصيص ا�س;تور Iىل 

  .املكون اجلهوي يف ïرuيبة اDلس
تعيد تنظمي  ولقد ñد ا�س;تور اجلديد، من bالل ٔ�حاكمه املتقدمة اليت

�خkصاصات بني خمتلف املؤسسات ا�س;تورية، الطريق ٔ�مام ٕاIادة تنظمي 
دميقراطي لالخkصاصات بني ا�و| واجلهات، مع ïكر)س املبادئ اTٔساس;ية 
`لجهوية املغربية واملمتثc يف الو�دة الوطنية والرتابية والتوازن والتضامن 

ات Iرب �قرتاع املبارش ونقل واملامرسة ا�ميقراطية وانتÞاب جمالس اجله
  .السلطات التنفGذية لهذه اDالس ٕاىل رؤساهئا

ٕان من املمزيات اTٔساس;ية اليت Ïشلك نقاط قوة مرشوع ا�س;تور 
اجلديد، يه اع�د مwدٔ� اجلهوية املتقدمة اÉي ٔ�حضى ا�Iامة اTٔساس;ية 

ية حملية لٕالدارة الرتابية، وجحر الزاوية يف ïكر)س المركزية مkقدمة وïمن 
فصال يف الصيغة  12فلقد مت ختصيص tب �سع مكون من . مس;تدامة

اجلديدة `_س;تور `لجامIات احمللية ممثt cجلهات والعامالت واTٔقالمي 
وامجلاIات اليت ٔ�حضت هيئات المركزية تتوفر Iىل �ٓليات ؤ�دوات ووسائل 

حرك ٔ�سايس قانونية ومالية +متكGهنا من �ضطالع �tور املنوط هبا مك
فلقد ٔ�صبحت اجلهات وامجلاIات الرتابية تتوفر Iىل جماالت . `لتمنية

اخkصاصاهتا وداbل دا�رهتا الرتابية، Iىل سلطات تنظميية يف جمال التمنية 
  .�قkصادية و�بتاكر والتكو�ن

فGجب احلرص Iىل ٕادماج فكرة التنوع الرتايب مضن تصوراتنا `لجهوية 
انعاكس Iىل معلنا و÷د� ال�رشيعي، وذ� ب�شجيع املتقدمة، ملا لها من 

دراسة خGارات التكGيف التنظميي والقانوين ٕالدماج اخلصوصيات اجلهوية 
مضن اجلهد ال�رشيعي Dلس املس�شار�ن واملوUه ٔ�ساسا يف اجتاه مقارtت 

  .تدبري امجلاIات الرتابية
صندوق جيب تدعمي نظام اجلهوية املتقدمة من bالل تعز�ز وتقوية 

`لتضامن بني اجلهات وصندوق `لتåٔهيل �ج�عي لسد العجز يف جماالت 
التمنية الìرشية والبGsات التحتية اTٔساس;ية والتجهزيات وٕادماج املقاربة 

  .البي�Gة املس;تدامة مضن إالشاكليات اجلهوية املطرو�ة
ٕان مسلسل الالمركزية واجلهوية املتقدمة قد بلغ مرا�ل النضج اليت 

ه من ٕارساء خمتلف الو�دات الرتابية مكحرك لالزدهار �قkصادي مكZت
وٕان نظام . والرفاه �ج�عي والثقايف، وuركزية لتمنية ÷وية مZدجمة ومkنوIة

الالمركزية ببالد� )سري يف خطى مåkٔنية، وهو وليد عقود من التطور، 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

24 

 )2012د)سمرب  25( 1434صفر  10

ٕالدارة احلرة متهد ملر�c التدبري وا 2011ومر�c ما بعد دس;تور فاحت يوليوز 
واملسؤولية `لجامIات الرتابية، وIلينا مجيعا رحب هذا الرهان، وهو رهان 
قمي، وهو كذ� رهان قGادة ونظام حاكمة وتوفري ٕاماكنيات وتدبري مؤسس 

  .Iىل ثقافة النتاجئ واحملاس;بة
وUTٔل وضع ñام املنتخب والزتاماته الس;ياس;ية واbTٔالقGة يف صلب 

متكGنه من ïكو�ن جGد يليق �رها�ت املر�ل، فٕانه هذا الرهان التمنوي و 
  :يتعني

اقرتاح اسرتاتيجيات ïكو�ن وخطط معل تضع يف صلب رهان التمنية  -
 احمللية انتظارات و�اUات املواطنات واملواطنني؛

دمع املشاركة املثىل `لمواطنني يف احلياة الس;ياس;ية احمللية، ويف مراكز  -
 القرار tمجلاIات الرتابية؛

ز القدرات القGادية `لمنتخبني، وtخلصوص الsساء املنتخبات يف تعز� -
 ٕاطار مقاربة النوع �ج�عي لتدبري الشåٔن احمليل؛

دمع ال�شGìك و�خنراط يف خمتلف التنظÜت إالقلميية واجلهوية  -
وا�ولية `لم�الس املنتخبة ل�سهيل تبادل الت�ارب وٕاغناء املسار الس;يايس 

 لرUال القميني Iىل تدبري الشåٔن احمليل؛والتدبريي `لsساء وا

 دمع ïكو�ن املنتخبني يف جمال احلاكمة املالية وتدبري املشاريع؛ -

البد ٔ�ن نؤكد Iىل رضورة الرشوع يف تزنيل ا�س;تور Iىل مس;توى  -
ورش اجلهوية، والبد من ٕاIداد مرشوع قانون تنظميي يف ٔ�قرب اUٓTال 

، Tٔن مسåٔ| اجلهوية هتم لك ملشاركة لك اTٔطراف املعنية ولك اTٔحزاب
  .الوطن ومس;تقwل ب_�

وٕاذا اكن هناك ٕاحلاح بعض اTٔطراف Iىل رضورة تنظمي انتÞاtت 
، فZحن نعتقد ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن �كون ذ� بدون 2013جامعية bالل س;نة 

ٕاقرار القانون التنظميي `لجهات Tٔن القوانني �نتÞابية والتقس;مي �نتÞايب 
 Dلس املس�شار�ن، بل وانتÞاب هذا اbTٔري، لكها ٔ�مور والنظام �نتÞايب

Éا، نؤكد Iىل رضورة . مرتبطة Åشلك وثيق tلقانون التنظميي `لجهة
  .الرشوع العميل يف هذا الورش الهام

�ما فÜ خيص جمال اجلبا¨ت احمللية، فعلينا التوUه حنو فكرة متويل لك ٔ
تضامن والتعاون الوطين من الربامج والس;ياسات العمومGة املرتبطة tل 

  .مزيانية ا�و|
كام يتعني متكني اجلهات من سلطات جwائية حقGقGة، مما يقkيض ٕاIادة 

  .توزيع مZتوج الرضائب بني اجلهات واTٔقالمي واDالس احمللية
هذه بعض اTٔفاكر واملالحظات اليت ارتåٔينا يف فريق الت�الف 

ناس;بة، �ٓملني ٔ�ن تعزز املك�س;بات �شرتايك املسامهة هبا يف م�ل هذه امل 
ؤ�ن تبذل جمهودات من ٔ�Uل حتقGق املزيد ملا فGه مصل�ة هذا الوطن 

  .العز�ز

  .والسالم

مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية يف مZاقشة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية يف مZاقشة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية يف مZاقشة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية يف مZاقشة : : : : VIVIVIVIامللحق امللحق امللحق امللحق 
مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاصات جلنة ا�اbلية 

        2013201320132013لية �رمس الس;نة املالية لية �رمس الس;نة املالية لية �رمس الس;نة املالية لية �رمس الس;نة املالية واجلهات وامجلاIات احمل واجلهات وامجلاIات احمل واجلهات وامجلاIات احمل واجلهات وامجلاIات احمل 
  الس;يد الرئCس، 
  الس;يد الوز�ر، 

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية يف 

هذه . مZاقشة املزيانية الفرعية لقطاع ا�اbليةواجلهات وامجلاIات الرتابية
احلكومة، واليت نعتربها فرتة اكفGة  املزيانية اليت تåٔيت بعد س;نة من ÏشكGل

ؤ�ول ما )سرتعي �ن�wاه وحنن نناقش مزيانية وزارة ا�اbلية . لتقGمي ٔ�داهئا
هو ما يقوم به رئCس احلكومة من ممارسات Ïيسء `لعمل احلكويم، حGث 
نعترب يف الفريق الفGدرايل ٔ�نه لCس من حق عبد إالC ا�ن كريان توظيف 

نتÞاtت ال�رشيعية اجلزئية، و�É اكن Iىل رئCس املنطق احلزيب يف �
احلكومة ٔ�ال يقوم بتåٔطري جتمعات حزبه �نتÞابية، سواء يف مرا"ش، طن�ة 
�و ٕا�زاكن �ٓيت ملول لسìب Åس;يط ٔ�نه مسؤول ٔ�ول عن حكومة يفرتض ٔ

وI ،�Éليه ٔ�ن يضع املسافة . ٔ�هنا ختدم مجيع املغاربة ولCس ف�ة معينة
 الشåٔن العام والتدبري احلزيب، ولنا يف اTٔس;تاذ عبد الرضورية بني تدبري

  . الرمحن يوسفي م�ال ساطع Iىل ما جنهر به
�É، نؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�نه من »ري املعقول ٔ�ن )س;متر رئCس احلكومة 
يف هذه املامرسات من bالل توظيف موقعه احلكويم اTٔول `_فاع عن 

ïاكفؤ الفرص بني  مرحشي حزبه Iىل اعتبار ٔ�ن ذ� �كرس اخلرق وال
  . اTٔحزاب املتبارية Iىل املقاIد الربملانية

كذ� البد من التuٔåيد يف هذا الس;ياق Iىل رضورة التحضري اجليد لهذه 
�نتÞاtت احمللية وإالقلميية واجلهوية واملهنية وال�رشيعية من ٔ�Uل uسب 
رهان اس;تكامل البناء املؤسسايت حىت �كون يف مس;توى uسZìا لرهان 

وثيقة ا�س;تورية ويف مس;توى كذ� رها�ت وتطلعات الشعب املغريب ال
وهذا الرهان لن يتåٔىت ٕاال بتعميق النقاش وتوس;يع احلوار .وربيعه ا�ميقراطي

مع لك الهيئات الس;ياس;ية والنقابية واملهنية واملدنية، ٔ�»لبية ومعارضة، 
ا`لجنة  وذ� من ٔ�Uل ٕاIادة قراءة مرشوع اجلهوية املتقدمة اÉي ٔ�Iدته

�س�شارية Iىل ضوء الوثيقة ا�س;تورية وفق مقاربة مشولية لالمركزية 
والالïركزي إالداري وٕاIادة النظر يف مرشوع التقطيع الرتايب مبا خيدم 

  .ا�ميقراطية والتقدم بعيدا عن احلساtت الس;ياسوية الضيقة
وIىل احلكومة مسؤولية تنظمي ٔ�ول انتÞاtت يف عهدها، و�متىن ٔ�ن 

نجح يف هذا �م�kان ا�ميقراطي Iرب وضع اTٓليات والقوانني الزجرية ت 
`ل�د من اس;تعامل املال ورشاء اÉمم ولك املامرسات اليت ترض tلعملية 

Þابية من طرف لوبيات الفساد والريع، وتبÞنت�Cس العملية ا�ميقراطية.  
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ة الفGدرالية ٕاننا من موقعنا، كفريق فGدرايل، يsمتي ٕاىل املركزية النقابي
 cق مطالب الشغيGربط بني النضال �ج�عي لتحقï ،ا�ميقراطية `لشغل
والنضال ا�ميقراطي لبناء دو| وجممتع احلق والقانون والعدا| �ج�عية، 
�رفض اس;مترار مسلسل ٕافساد املسلسل �نتÞايب وجيب Iىل إالدارة 

فساد من ٔ�Uل ختليق واTٔحزاب الس;ياس;ية بذل اDهود ملوا÷ة هذا االٕ 
احلياة الس;ياس;ية وتنظمي انتÞاtت �زهية تن�ìق عهنا مؤسسات متثيلية 

  .حقGقGة
كام نطالب احلكومة tٕقرار مهنجية Ïشارuية اندماجGة، بعيدا عن ال�رسع 
و�رتباك وذ� من ٔ�Uل تنقGة ا`لواحئ �نتÞابية من الشوائب ومعاجلة 

Þايب، وذ� tٕصالح النصوص سلبيات منط �قرتاع والتقطيع �نت
القانونية اليت لها Iالقة tالنتÞاtت القادمة �لك ٔ�شواطها وٕاIادة قراءة 
مرشوع اجلهوية املوسعة ليsسجم مع مضامني ا�س;تور احلايل يف ٔ�فق 

  . هيلكة ٔ�دوار ا�و| يف جمال الس;ياسة العمومGة
  الس;يد الرئCس، 
  الس;يد الوز�ر، 

  ون،الس;يدات والسادة املس�شار 
فÜ يتعلق tلقطاع اTٔمين، فٕاننا يف الفريق الفGدرايل �مثن لك اخلطوات 
اليت Ïس;هتدف حتصني بالد� من �ٓفات إالرهاب واجلرمية املنظمة وا+هتريب 
واÓدرات �لك ٔ�نواعها، لكZنا ªس�ل يف املقابل اس;مترار القمع يف حق 

�ات، خصوصا مجموIة من التظاهرات السلمية DموIة من املناطق والف 
cطر املعطTٔويف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل ا�رتام احلر¨ت . ا

واحلقوق اTٔساس;ية بعيدا عن املقاربة اTٔمZية وهنج املقاربة �ج�عية يف 
ٕاجياد احللول النتظارات املغاربة يف ٕاطار ٕارشاك القوى احلزبية والنقابية 

توظيف �ح�kاUات السلمية واDمتع املدين، ونؤكد من Uديد Iىل رفضنا 
لتلبية املطالب �ج�عية Tٔغراض س;ياسوية ختدم ٔ�جZدة ال Iالقة لها 

  .tملصاحل العليا لوطننا
كام نwsه احلكومةلبعض الت�اوزات وإالفراط يف اس;تعامل القوة اليت 
تتعرض لها العديد من التظاهرات �ح�kاجGة السلمية، وكذ� بعض 

لتعامل مع املهاجر�ن اUTٔانب املنمتني ٕاىل دول جZوب الت�اوزات يف طريقة ا
الصحراء، واليت ختدش صورة املغرب احلقوقGة �ى املنتظم احلقويق 

  .ا�ويل، وما �É من نتاجئ عكس;ية Iىل مصاحل مواطنZCا يف دول املهجر
»ري ٔ�ن هذا املشلك اÉي تتحمل بالد� تبعاته السلبية، يفرض Iىل 

Åشلك Uاد Iىل Uرياننا اTٔوربيني ليتحملوا  احلكومة طرح املشلك
مسؤولياهتم يف �ل هذا املشلك من ٔ�ساسه، يك ال Ïس;متر بالد� يف لعب 

  .دور ا�ريك يف حامية شواطئ الغري انطالقا من ïرابنا
  الس;يد الرئCس، 
  الس;يد الوز�ر، 

  الس;يدات والسادة املس�شارون،

ا اTٔسايس يف اDاالت خبصوص قطاع امجلاIات الرتابية اليت لها دوره
�قkصادية و�ج�عية والثقافGة والبي�Gة، فٕاننا يف الفريق الفGدرايل نعترب 
�ن ٔ�»لب امجلاIات، خصوصا القروية، حتمكت يف تقطيعها هواجس انتÞابية ٔ
وحتمكية، بعيدا عن املقاربة التارخيية و�قkصادية، فالعديد من هذه 

ارد املالية والìرشية وضعف البGsة التحتية الو�دات حبمك اخلصاصات يف املو 
  .ال تksج ٕاال الفقر والهشاشة �ج�عية

ٕاىل مىت س�س;متر هذه الوضعية : �É، نطرح السؤال بصوت مرتفع
  اليت ال ختدم التمنية املsشودة؟ 

ٕاننا نطالب Itٕادة النظر يف هندسة التقطيع امجلاعي يف ٔ�فق تقليص 
ïراعي عنرص الثقافة والتارخي والت�اªس والقمية العدد وفق مقاربة ïمنوية، 

  . �قkصادية
�ما فÜ يتعلق tحلاكمة، فٕاننا نطالب بتوفري إالماكنيات الالزمة ل�ش;تغل ٔ
مف�ش;ية الوزارة يف ظروف جGدة ورضورة ٕاخراج تقار�رها من الرفوف ٕاىل 

  .وليةالعلن مع رضورة ربط املسؤولية tحملاس;بة يف ٕاطار من الشفافGة والشم
كام ٔ�ننا نطرح ٕاشاكلية البايق اس;تÞالصه، واليت جيب Iىل الوزارة ٔ�ن 
تنكب Iلهيا tجلدية الالزمة من ٔ�Uل ٕاجياد اTٓليات املواuبة والعملية 

  .الس;تÞالص املوارد اجلبائية اليت س;تغذي مزيانيات امجلاIات الرتابية
ية برضورة ويف نفس الوقت، يطالب الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراط 

من مداخGل الرضيبة Iىل القمية املضافة اليت % 30فkح نقاش وطين حول 
يمت حتويلها `لجامIات الرتابية، وذ� ملواuبة التحول ا�س;توري واجلهوي 
اÉي تعرفه بالد�، وكذ� جلعل هذه املسt ،|ٔåٕالضافة ٕاىل اجلبا¨ت احمللية 

  .ٕا�دى حماور إالصالح الشمويل `لرضائب
ؤكد Iىل رضورة ٔ�ن يواصل صندوق جتهزي امجلاIات احمللية لعب كام ن

�دواره اكمc يف متويل املشاريع امجلاعية وذ� Iرب املواuبة والقرب وتìس;يط ٔ
املساطر وٕاقرار معدالت فائدة مZخفضة، bاصة tلsس;بة `لمشاريع 

  . اTٔساس;ية ذات املردودية �ج�عية
طالب الوزارة بفkح حوار مZتج وخبصوص احلوار �ج�عي القطاعي، ن

مع النقاtت، وIىل رٔ�سها النقابة ا�ميقراطية `لجامIات الرتابية العضو يف 
الفGدرالية ا�ميقراطية `لشغل، حول القضا¨ اليت هتم العاملني هبذا القطاع، 
خصوصا ملفات احلر¨ت النقابية وبلورة قانون ٔ�سايس `لوظيفة العمومGة 

حوالت اليت عرفها هذا القطاع من bالل ïرقGة رسيعة احمللية ي�Zاسب والت
وتåٔهيل العنرص الìرشي والتدبري �س�رشايف `لمهام والكفاءات وÏشجيع 
ٕاIادة �ن�شار وفق معايري عقالنية، وكذ� رضورة ٕاخراج مؤسسة 
اTٔعامل �ج�عية ٕاىل �زي الوجود من ٔ�Uل إال�كwاب Iىل مجموIة من 

  .اIد التمكييل والتغطية الصحية التمكيلية و�صطيافامللفات اكلسكن والتق
كام نغتمن هذه الفرصة لن�دد رفضنا القkطاع ٔ�جور املرضبني طبقا 
لقرارات النقاtت اTٔكرث متثيلية يف قطاع امجلاIات الرتابية وtيق القطاIات 
احلكومGة، ونعترب هذا القرار ذو bلفGة س;ياس;ية ودون س;ند دس;توري، 
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و�É، نطالب tلرتاجع عن هذا القرار . النضاالت النقابية هدفه احلد من
  .اجلا�ر اÉي ال خيدم السمل �ج�عي

  الس;يد الرئCس، 
  الس;يد الوز�ر، 

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
خبصوص املبادرة الوطنية `لتمنية الìرشية، فٕاهنا ٕاذا اكنت قد ٔ�مثرت نتاجئ 

احلرضي والقروي، فٕاهنا tملقابل مل يف التقليص اجلزيئ `لفقر يف الوسطني 
متكن العديد من امجلاIات الفقرية من تلبية احلاجGات اTٔساس;ية لساكنهتا يف 

  . العديد من اDاالت احليوية
كام ٔ�ننا ªس�ل ٔ�ن هذه املبادرة حتتاج ٕاىل تفعيل مwدٔ� احلاكمة من حGث 

اين `لمشاريع تدقGق احلساtت و�ف�kاص املوضوعي والت�wع والتقGمي امليد
املربجمة ٔ�و املقرت�ة من طرف ا`ل�ان احمللية وإالقلميية ونوعية وجناIة املشاريع 

  .املنجزة واجلهات والف�ات املس;هتدفة
واملالحظ ٔ�ن هناك العديد من الواكالت والصناديق واTٓليات 
واملؤسسات املتدcb يف جمال تدبري الشåٔن �ج�عي، لكن هذا التعدد هو 

ففي الوقت اÉي . رقc حقGقGة ٔ�مام بلوغ التمنية �ج�عية املsشودةمبثابة ع
تبلغ فGه اÓصصات املالية املاليري من ا�رامه، جند ٔ�ن ب_� حيتل املرتبة 

يف ٕاطار مؤرشات التمنية الìرشية، مما يبني ٔ�ن هناك bلال يف  130
  .املساطر واحلاكمة

�ميقراطية ٕاªشاء قطب اج�عي �É، يقرتح الفريق الفGدرايل `لو�دة وا
��ادي `ل�د من تعدد املتدbلني لالس�òر اTٔم�ل لتدبري الشåٔن �ج�عي ٔ

  .ومåٔسس;ته وٕاقرار احلاكمة املنت�ة وربط املسؤولية tحملاس;بة
�ما فÜ يتعلق Tٔtرايض الساللية اليت الزالت تتعرض `لرتايم وا+هنب ٔ

نية لهذا الرصيد العقاري الهام الزال والزناIات، فٕان معلية التصفGة القانو 
ميزيها البطء، مما حيمت البحث عن لك الطرق املوضوعية وإالجيابية لتعب�هتا 
لفائدة ذوي احلقوق يف ٕاطار مقاربة مشولية تنفkح Iىل �س�òر اخلاص، 

  .وÏسامه يف التمنية القروية �لك ٔ�بعادها �قkصادية و�ج�عية والبي�Gة
Cس،الس;يد الرئ  

�ما فÜ يتعلق بتåٔهيل العامل القروي واملناطق اجلبلية، فٕاننا ªس�ل ٔ
غياب ٕاسرتاتيجية حقGقGة فعلية لتمنية املناطق اجلبلية واملناطق املعزو| 
واملهمشة والقضاء Iىل الفوارق �قkصادية و�ج�عية واDالية والتخفGف 

عمتد Iىل توحGد الربامج مهنا Iرب حتقGق ٕاقالع ïمنوي وفق مقاربة مشولية، ت 

القطاعية ودمع امجلاIات الرتابية من احلصص إالجاملية `لرضائب Iىل 
الرشاكت وا�bل والقمية املضافة، وتوزيعها وفق احلاجGات وذ� بغية 
الولوج ٕاىل التجهزيات واخلدمات اTٔساس;ية يف جماالت التعلمي والص�ة 

لولوج ٕاىل املاء الصاحل `لرشب وحماربة الفقر والربط tلش;بكة الكهرtئية وا
وفك العز| tٕجناز الطرق القروية لكوهنا الزالت ضعيفة وبعيدة لك البعد 

  .عن املعدالت الوطنية اليت وردت يف مرشوع هذا القانون املايل

  الس;يد الرئCس،
�ما خبصوص قطاع النقل احلرضي، خصوصا قطاع س;يارات اTٔجرة ٔ

فعيل إالجراءات املتعلقة بوضع �د ملا الصغرية والكwرية، فٕاننا نطالب بت 
، وتنظمي سقف `لكراء الشهري، يbٔåذ بعني �عتبار "احلالوة")سمى ب

�وضاع اجلهات والف�ات يف ٕاطار احلوار مع النقاtت وامجلعيات املعنية ٔ
  .Tٔtمر

فÜ يتعلق tلسكن، ورمغ اجلهود املبذو| واTٔموال الباهظة اليت 
ملايض ويف احلارض، مل Ïس;تطع الربامج املواuبة لها رصدت لهذه العملية يف ا

من احلد من هذه املعضc و�خkالالت الكربى املرتبطة tلسكن 
�ج�عي وبربامج املدن بدون صفGح، bاصة يف املدن الكربى، ومل تåٔيت 
احلكومة جبديد سوى �س;مترار يف نفس الس;ياسة القطاعية،كام ªس�ل 

ة `لسكن املهدد tالهنيار Tٔن سالمة املواطنني يه Iىل ٔ�نه مل تعطى اTٔولوي
�وىل ٔ�ولو¨ت �رامج السكن »ري الالئقٔ .  

كام ٔ�نه ال بد من إالشارة ٕاىل ظاهرة غياب املناطق اخلرضاء والفضاءات 
الثقافGة و�ج�عية مقابل bلق م�ات العامرات واملساuن ذات املسا�ات 

رافق، مما ينذر بعواقب وخمية Iىل الصغرية، دون توفري احلد اTٔدىن من امل
  .املس;توى اTٔمين
  الس;يد الوز�ر،

�ن ٔ�دعو احلكومة tمس الفريق الفGدرايل ٕاىل ٔ cbام هذه املداkود يف خ�ٔ
موا÷ة اخلصاص اÉي يعانيه هذا القطاع يف جماالت املوارد الìرشية واملادية 

ب�Zا بدمع الوقاية كام جندد اليوم كذ� مطال . وا`لوCUس�Gة والتقZية والعلمية
  .املدنية ومتكGهنا من إالماكنيات ملوا÷ة �اجGاهتا املتنامGة

  .والسالم Iليمك

مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع املزيانيات : : : : VIIVIIVIIVIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات والتالفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات والتالفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات والتالفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخخخخطيط والتمنية طيط والتمنية طيط والتمنية طيط والتمنية 

        0130130130132222اجلهوية �رمس الس;نة املالية اجلهوية �رمس الس;نة املالية اجلهوية �رمس الس;نة املالية اجلهوية �رمس الس;نة املالية 
  الس;يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

)رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس الفريق احلريك ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت 
تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، 

نا حول الس;ياسات العمومGة ويه مZاس;بة ٕال�راز تصوراتنا وٕالبداء مالحظات 
املعمتدة يف قطاIات حكومGة ٕاسرتاتيجية تد�ر املالية العمومGة و�قkصاد 

  .والبGsات التحتية والتجهزيات والشؤون العامة `لحكومة
  الس;يد الرئCس،

يف البداية ال )سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه يف فريقZا Dtهودات املبذو| من قwل 
وزارة �قkصاد واملالية من ٔ�Uل متكني السادة املوارد الìرشية العامc يف 
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املس�شار�ن من الو5ئق الالزمة لتعميق ا�راسة والنقاش Óتلف جوانب 
، كام ال )سعين ٔ�يضا ٕاال ٔ�ن ٔ�مثن التو÷ات 2013القانون املايل لس;نة 

 cإالسرتاتيجية `لوزارة واليت هتدف ٕاىل تعز�ز وتدعمي احلاكمة ومواص
وحتسني متويل �قkصاد الوطين tلرمغ من الظرفGة إالصالح الرضييب 

  .�قkصادية ا�ولية الصعبة
  الس;يد الرئCس، 

ٕاننا ªس�ل تåٔخر احلكومة يف الرشوع الفعيل يف ٕاصالح القانون 
التنظميي `لاملية اÉي نعتربه مدbال رضور¨ ؤ�ساس;يا لتعز�ز الشفافGة والرفع 

وربط املسؤولية tحملاس;بة، تفعيال من مردودية وفعالية النفقات العمومGة، 
`لمبدٕا ا�س;توري، وكذ� لتحسني وحتديث �ٓليات املراقwة الربملانية، كام ال 
تفوتنا الفرصة وحنن نت�دث عن إالصالح `لتuٔåيد Iىل رغب�Zا اجلاحمة يف 

  .تعز�ز دور املف�ش;ية العامة `لاملية ومkابعة وتفعيل تقار�رها
        ،،،،الس;يد الرئCس

د ا�و| ٔ�صبح حمتيا ورضور¨، ال حميد عنه، وهو ما لن ٕان ïمنية موار 
يتåٔىت يف نظر� ٕاال Iرب مجموIة من إالجراءات والتدابري، نذuر مهنا Iىل 
سGìل املثال ال احلرص، توس;يع الوIاء الرضييب من bالل الترضيب التدرجيي 
`لقطاع »ري املنظم و»ري املهيلك حتقGقا `لعدا| اجلبائية، وٕاصالح فعيل 
ملنظومة الرضائب، وهنا البد من التنويه بفكرة تنظمي املناظرة الوطنية 
لٕالصالح اجلبايئ اليت الشك س�سامه يف ٕاصالح فعيل وشامل لنظامZا 
الرضييب، �راعي إالشاكليات وإالuراهات، كام نقرتح متكني املصاحل الرضيGìة 

من هذا من العدد الاكيف من اTٔطر والكفاءات، ٕاذ نعترب ٔ�ن لك توظيف 
  .النوع هو يف هناية املطاف اس�òر من ٔ�Uل الز¨دة يف التحصيل الرضييب

�ما خبصوص ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد، فعىل ما يبدو ٔ�ن �ٓلية املصاحwة ٔ
�ن ٔ Ü;ي وقت مىض، الس�واملراقwة ٔ�صبحت Ïشلك رضورة مل�ة ٔ�كرث من ٔ

kياطات إالشاكل سوف يطرح حبدة يف ٔ�فق هناية الس;نة احلالية نظرا لالح 
احملدودة اليت رصدت يف هذا النطاق، ونعتقد ٔ�ن اTٔمر يتطلب نقاشا Uادا 

cجياد احللول املناس;بة لهذه املعضtٕ cGاجه كفZد ومIومعيقا قصد ٕارساء قوا.  
  الس;يد الرئCس،

فÜ يتعلق بقطاع التجهزي والنقل، فٕاننا نعتربه قطاIا حمور¨ واسرتاتيجيا، 
الsشاط �قkصادي الوطين، ؤ�مه رافد  ٕاذ ميثل عصب احلياة داbل

اقkصادي وbدمايت يف املغرب، ٕاذ �رجع C الفضل يف جعل ب_� ورشا 
uبريا، ظل مفkو�ا، حقق ماكسب هائI cىل مس;توى تطو�ر البGsات 

اÉي يعترب " طن�ة مGد"التحتية، من موا�، ونذuر مهنا امليناء املهيلك 
وطرق س;يارة ورسيعة وقروية، وبذuر  رافعة اقkصادية هائc، ومن مطارات

الطرق القروية البد ٔ�ن نksقل ٕاىل بناء نوع Uديد من الطرق tلبادية ذو 
  . جودة ٔ�كرب ومعر ٔ�طول

وفÜ خيص ش;باكت السكك احلديدية، �مثن انطالق ٔ�شغال مرشوع 
)T.G.V ( الن�اح، وذ� �رفع مس;توى التجهزيات C ن نضمن�اÉي البد ٔ

زية +متكني املواطنني من اخلدمات الرفGعة لهذا املرشوع املليك اÓتلفة واملوا
كام �مثن خطوات احلكومة ٕالصالح قطاع اس;تغالل املقالع . العظمي

واملåٔذونيات من bالل ªرش لواحئ املس;تفGد�ن، ٕاذ نقرتح ٕابداع ٕاجراءات 
  .معلية يلمس املواطن من bاللها نتاجئ ٕاجيابية

  الس;يد الرئCس،
ية القروية، فٕان اDهودات تبدو Uلية من bالل رفع ٔ�ما خبصوص التمن 

احلكومة من إالماكنيات املالية لصندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية من 
، ٕاال ٔ�ننا نالحظ 2013مليار درمه �رمس س;نة  1,5مليار درمه ٕاىل  1

صندوق  Ï16ش�ت اDهودات بني Iدد من املتدbلني، ونالحظ ٔ�ن 
Dل يف هذا اbه . مليار درمه 25ال بغالف مايل يقدر بــ تتدwsن ن�كام نود ٔ

احلكومة ٕاىل رضورة ٕا�داث ÷از وا�د يؤطر خمتلف العمليات بطريقة 
cس;تجيب ملتطلبات املر�Ï .  

ومن ÷ة ٔ�خرى، ªس�ل حبرسة uبرية ïزايدا يف Iدد حوادث السري 
Åشلك يبعث Iىل اTٔىس والقلق، Éا نطالب احلكومة بåٔن تتحمل 

  .سؤوليهتا tختاذ ٕاجراءات وتدابري �جعة `ل�د من هذا الزنيفم 
  الس;يد الرئCس، 

ٕان السكن الالئق حق من حقوق إالªسان، uرسه ا�س;تور، وtلتايل 
فٕان اTٔمر )س;توجب Iىل الس;ياسات العمومGة املعمتدة يف جمال السكىن 

هذا  ويف. والتعمري وس;ياسة املدينة ٔ�ن تbٔåذ هذا املعطى بعني �عتبار
النطاق، نالحظ ٔ�ن الس;ياسة السكZية يف بالد� رمغ اDهودات مل ïرق بعد 

واعتبارا `لت�ارب السالفة، ندعو احلكومة ٕاىل . ٕاىل مس;توى التطلعات
التفكري اجلاد يف ٕاجياد �ٓليات تضمن وتضبط توجGه وÏسويق املنتوج 

  .السكين �ج�عي والسكن املوUه `لطبقة املتوسطة
  الس;يد الرئCس،

ٕان السكن �ج�عي مل )س;تجب لاكفة الرشاحئ، وخصوصا الف�ات 
الهشة وذات ا�bل احملدود، كام ٔ�ن ظاهريت البناء العشوايئ وان�شار دور 
الصفGح الزالتا ٔ�مه ما يقلق امجليع، لغياب �ªس�ام والتsس;يق بني خمتلف 

تåٔخر يف ٕاخراج مدونة املصاحل احلكومGة العديدة املتدcb يف التعمري وال 
  . `لتعمري صاحلة لبالد�

�ما خبصوص املباين اTٓيc `لسقوط، فعىل ا�و| ٔ�ن تتدbل وÅشلك ٔ
مس;تع�ل لوضع �د `لحوادث املؤملة اليت ªس�لها مرارا يف خمتلف املدن، 

سواء تعلق اTٔمر ) فاس، مكZاس، ا�ارالبيضاء(خصوصا املدن القدمية مهنا 
  .فري وسائل مادية وتقZيةtٕخراج قوانني ٔ�و تو 

  الس;يد الرئCس، 
�ما السكن tلعامل القروي، فٕان امجليع، حكومة وسلطات حملية ٔ
ومZتخبني وساكنة، يعلمون ٔ�نه ٔ��د ٔ�مه عوامل �س;تقرار tلبادية، ؤ�ن 
توفري التطبCب والتعلمي واخلدمات اTٔخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوفري Iدد 

ة مبراكز امجلاIات القروية، لصاحل املعلمني حمدود من الو�دات السكZي
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كام �رى ٔ�ن . ٕاخل...واملمرضني واTٔطباء والصياد| وموظفي امجلاIات القروية
نوع السكن اÉي Uاءت به احلكومة السالفة و�افظت Iليه احلكومة احلالية 

  .»ري صاحل ومل ينظر فGه ٔ��د) درمه  140000(
فري و�دات سكZية tلبادية، فٕاننا وٕاميا� من الفريق احلريك بåٔمهية تو 

مضطر�ن لوضع مقرتح قانون �ى الربملان بعد ما رفضت احلكومة تعديال لنا 
يقيض بتوفري السكن املذuور Åرشوط يه نفسها ت� اليت يعمل هبا يف 
السكن �ج�عي، وندعو احلكومة `لتفكري فGه مZذ اTٓن، ٔ�ما خبصوص 

ïك�يف املراقwة واحلفاظ Iىل القدرة الرشائية اس;تقرار اTٔمثان فٕاننا ندعو ٕاىل 
  .`لمواطنني

ويف اbTٔري، �متىن `لحكومة، وحنن جزء مهنا، اكمل التوفGق والن�اح يف 
  .ñاñا، Tٔن جنا�ا هو يف هناية املطاف جناح `لوطن

  والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

Zاقشة مشاريع Zاقشة مشاريع Zاقشة مشاريع Zاقشة مشاريع يف م يف م يف م يف م مداcb فريق الت�الف �شرتايك مداcb فريق الت�الف �شرتايك مداcb فريق الت�الف �شرتايك مداcb فريق الت�الف �شرتايك : : : : VIIIVIIIVIIIVIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة املالية والتجهزيات 

        2013201320132013والتوالتوالتوالتخخخخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس;نة املالية طيط والتمنية اجلهوية �رمس الس;نة املالية طيط والتمنية اجلهوية �رمس الس;نة املالية طيط والتمنية اجلهوية �رمس الس;نة املالية 
  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�سامه tمس فريق الت�الف �شرتايك يف مZاقشة املزيانيات 

الية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس;نة الفرعية `لجنة امل
لعرض و÷ة نظر� يف س;ياسة هذه القطاIات احلكومGة  2013املالية 

  . الهامة، مkوbني التقGمي السلمي لعملها واملسامهة يف تطو�ر ٔ�داهئا
وسåٔركز يف مسامهيت Iىل بعض القطاIات، حسب ما )سمح به احلزي 

  .ملناقشةالزمين اÓصص لهذه ا
والبد يف البداية من التuٔåيد ٔ�ن اDهودات اليت تقوم هبا احلكومة قامئة 
وال ميكن ٕالغاؤها مبجرد توجGه مالحظات، وحنيي احلكومة Iىل مواصلهتا 
العمل يف العديد من اTٔوراش املفkو�ة مبنطق �س;مترارية ملوا÷ة مشالك 

  .البGsات التحتية وخمتلف التجهزيات
Cس،الس;يد الرئ  

يف  2013ٕاننا �مثن إالجراءات اليت Uاء هبا مرشوع قانون املالية لس;نة 
، 2013جمال السكن، حGث �ددت احلكومة ٔ�هدافا bالل مزيانية س;نة 

ïمتثل tخلصوص يف ختفGض العجز السكين وٕانعاش السكن tلعامل القروي 

وتنويع العرض، Iرب bلق مZتوج Uديد bاص بقطاع السكن املعد `لكراء، 
bلق مZتوج Uديد bاص tلطبقة املتوسطة و�ٓخر bاص tلش;باب واTٔرس و 

�ديثة التكو�ن، ومواصc حماربة السكن »ري الالئق ووضع مZظومة املراقwة 
ومدونة التعمري ووضع ٕاسرتاتيجية وطنية لس;ياسة املدينة وتفعيلها Iرب �رامج 

  .مZدجمة

رتفاع مزيانية وزارة وٕاننا، يف فريق الت�الف �شرتايك، تلقGنا tٕجياب ا
يف املائة مقارنة مع الس;نة  21,8حبوايل  2013السكىن والتعمري �رمس س;نة 

احلالية، وذ� من ٔ�Uل مواuبة املشاريع والربامج اجلديدة اليت تعزتم الوزارة 
cwالل الس;نة املقb ٕاجنازها cو مواص�ومع ذ�، نؤكد Iىل ٔ�ن . ٕاطالقها ٔ

مع الرها�ت والت�د¨ت اجلديدة، ٔ�مر رضوري  الرفع من املزيانية مبا يsسجم
  .وحيتاج مس;تقwال ٕاىل ÷د مادي وتنظميي مضاعف

ٕان ٕادراج س;ياسة املدينة مضن اخkصاص وزارة السكىن والتعمري يطرح 
حتد¨ uبريا Iىل الوزارة، اليت يه مطالبة ببلورة مقاربة مشولية هتدف ٕاىل 

ٕالنتاج الرثوة وحتقGق ا+منو  تعز�ز ٔ�دوار املدن tعتبارها مراكز ٔ�ساس;ية
والبد ٔ�ن ïرïكز هذه املقاربة . وضامن منو مsسجم ومkوازن لهذه الفضاءات

Iىل مwادئ احلاكمة اجليدة وال�شاور مع اكفة الفرقاء املؤسساتيني والهيئات 
  .املنتخبة واملهنية والفاIلني �قkصاديني و�ج�عيني واDمتع املدين

ياسة املدينة يقkيض اس�wدال وضع Ïس;يطر Iليه ٕان املفهوم اجلديد لس; 
العشوائية و�رجتال وضعف التsس;يق بني خمتلف املتدbلني بوضع Uديد 
يضع إالªسان يف قلب خمططات ïمنية املدن والقرى اليت تتوb wلق 

  .جماالت مدجمة Óتلف ف�ات اDمتع يف فضاءات مkنامغة ومkناسقة
اج�عي حقGقي من ٔ�Uل س;ياسة  ٕان احلاUة اليوم مل�ة ٕاىل تعاقد

Uديدة `لسكن، وهو اقرتاح �ريم ٕاىل Ïشجيع اTٔحزاب الس;ياس;ية Iىل 
  .تìين الزتامات واحضة مضبوطة ومرمقة حول ٕاشاكلية السكن

  :ويعمتد هذا التعاقد �ج�عي Iىل ٔ�ربعة حماور ٔ�ساس;ية، ïمتثل يف

 ٕاجناز �رامج طمو�ة `لسكن �ج�عي؛ -

 ر عن طريق حماربة املضارtت العقارية واحلد مهنا؛تنظمي وضبط اTٔسعا -

 حامية الف�ات اTٔكرث هشاشة؛ -

  .ïمنية املدن املس;تدامة واملتضامZة -
ٕان إالحلاح Iىل اجلانب �ج�عي ٔ�uيد، وbري دليل Iىل ذ� �دة 
Éا، . ردود اTٔفعال اليت تصاحب لك ÷د حملارصة ظاهرة البناء العشوايئ

انوين `لتدbل، ٕاضافة ٕاىل توفري متويل اكيف البد من ٕاخراج ٕاطار ق
  .لٕالصالح

  الس;يد الرئCس،
ٕان حماربة السكن »ري الالئق تقkيض، من ÷ة، معاجلة ما هو موجود، 
ومن ÷ة ٔ�خرى، ختصيص رصيد عقاري اكيف وعرض سكين مالمئ ملوا÷ة 

  .ظاهرة الهجرة حنو املدن
العشوايئ، bاصة يف وموازاة مع اجلهد املبذول حملاربة ظاهرة البناء 

اTٔحGاء الهامش;ية `لمدن الكربى، جيب اع�د احلزم وإالرادة الس;ياس;ية 
  . املطلوبة لفرض هبة ا�و| وا�رتام القانون

البد `لوزارة من تsس;يق ÷ودها مع tيق املتدbلني يف قطاع السكن 
حملاربة السكن العشوايئ والقGام بعملية اس�wاقGة ضد عودة اس�Gطان مدن 
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فGح Uديدة يف املدن، وتطبيق الزجر العقايب يف حق املتالعبني، فال ص 
يعقل ٔ�ن ترصف ا�و| مwالغ هائc حملاربة دور الصفGح ويعاد وضع نفس 

  .املدن الصفGحية
ٕانه وجبانب التuٔåيد Iىل ٕاجراءات الزجر والعقاب يف حق اÓالفني 

جيعية وٕاجراءات `لقانون، فٕان الوضع يقkيض اع�د مقارtت حتفزيية وÏش 
هيلكية لتCسري الولوج ٕاىل السكن وتوس;يع جمال �س;تفادة من �رامج 
السكن �ج�عي وحتيني و5ئق التعمري وتعمميها وÏسهيل الولوج `لملكGة 

  .والبناء اÉايت، bاصة يف الوسط القروي
ويف هذا اخلصوص، حنيي الوزارة Iىل عزñا ٕاطالق الربامج اTٔولية 

وضع �رامج  2016ات املتوسطة الس;نة املقcw وعزñا يف ٔ�فق اخلاصة tلف�
  .سكZية مو÷ة لفائدة الش;باب واTٔرس �ديثة التكو�ن

ٕان ٔ�مه مظاهر إالخفاق والتعرث يف قطاع السكىن والتعمري وس;ياسة 
املدينة ٔ�ساسها ضعف احلاكمة الرش;يدة، وهو مشلك عرضاين، ال هيم فقط 

تدcb يف صنع س;ياسة املدينة وÏشكGل قطاع السكىن بل لك اTٔطراف امل 
  .معاملها

ٕاننا نؤكد ٔ�ن معاجلة البناء العشوايئ وا�ور اTٓيc `لسقوط ال �كون ٕاال 
Åرشاكة مع خمتلف املتدbلني، من سلطات حملية وجممتع مدين وتوفري عرض 
سكين bاص tلطبقة املتوسطة لتقليص العجز احلاصل يف مGدان السكن، 

  .ناء مالمئا وحمرتما لعدد من املعايريرشيطة ٔ�ن �كون الب 
  الس;يد الرئCس،

ٕاننا يف فريق الت�الف �شرتايك نعرب عن ارتياحZا اجتاه اDهودات 
املبذو| من قwل احلكومة يف جمال تåٔهيل اªTٔس�ة العتيقة وحماربة السكن 

ونؤكد ٔ�ن املشلك لCس مشلك وزارة السكىن و�دها وٕامنا هو . العشوايئ
امجليع والبد من �جهتاد لت�اوزه، وهو ما يقkيض سن مشلك يعين 

س;ياسة Ïشارuية ومZدجمة مع اTٔطراف املعنية `لقضاء Iىل هاتني الظاهرتني 
Éا، نناشد احلكومة ٕاىل إالرساع ٕالخراج القانون اخلاص �tور . اخلطريتني

املهددة tالهنيار وٕا�داث �ٓلية فعا| `لتدbل والرفع من ا+متويل اÓصص 
�É.  

كام �مثن Iاليا تصممي احلكومة العزم Iىل مواصc مشاريع القضاء Iىل 
 11، حGث تضمن �ر�مج الوزارة إالIالن عن 2020مدن الصفGح يف ٔ�فق 

مدينة بدون صفGح، ٕاضافة ٕاىل س;تة مدن اليت سCمت إالIالن عهنا يف ممت 
 ويه جمهودات مكZت املغرب من احkالل صدارة ا�ول Iىل. هذه الس;نة

الصعيد العاملي يف جمال القضاء Iىل هذه الظاهرة، رمغ ٔ�نه ال يتوفر Iىل 
موارد طبيعية اس;ت�Zائية، ورمغ إالuراهات املعرقc اليت تتصل ٔ�ساسا 
tلتعاقد وا�رتام �لزتامات، حبيث يصعب ضبط ïزايد اTٔرس القاطنة 

مقاربة  TٔtحGاء الصفGحية، ٕاضافة ٕاىل بعض إالشاكليات املرتبطة بتعممي
  .املواuبة �ج�عية لٔ�رس املعنية tلرب�مج

ٕاال ٔ�ن جناح هذه الربامج �رجع ٔ�ساسا ٕاىل وجود ٕارادة س;ياس;ية حقGقGة 

يقودها Uال| امل� واحلكومة، bاصة وزارة السكىن، وينخرط فهيا لك 
الفاIلني يف امليدان، وتعمتد مقاربة مشولية سواء Iىل مس;توى وسائل 

. مس;توى توفري الوسائل املؤسساتية وال�رشيعية واملالية التدbل ٔ�و Iىل
فالبد من توجGه الس;ياسات املتعلقة بتحسني ظروف CIش ساكن دور 
الصفGح ٕاضافة ٕاىل ٕاجياد بدائل سكZية مZاس;بة `لحيلو| دون ªشوء ٔ�حGاء 

والبد كذ� من إالرساع يف املصادقة Iىل تصاممي ا+هتيئة . صفGح Uديدة
  .زر اÓالفات يف مGدان التعمريوٕاخراج قانون جل
نؤكد Iىل رضورة صيا»ة س;ياسات وÏرشيعات حرضية  ،ويف اbTٔري

شامc واسرتاتيجيات وطنية `لسكن قامئة Iىل مؤسسات فعا| واع�د 
الالمركزية وتقوية امجلاIات الرتابية وتقوية التمنية احمللية واس��صال والوقاية 

مع مجيع الفاIلني من سلطات حملية من مدن الصفGح، وتقوية الرشاكة 
  .وفاIلني �ٓخر�ن

  :مؤسسة العمران -
ٕان غرضنا من طرح مسåٔ| العمران `لمناقشة لCس من ٔ�Uل انتقاد ٔ�داهئا 
�و حماسìهتا Åشلك جمرد، بل الغاية هو دمعها، حGث ïكون قادرة Iىل لعب ٔ

ل دورها الرئCيس يف تفعيل س;ياسة املدينة �ٓلية من �ٓليات التدbل لتفعي
  .�رامج احلكومة

ن ٔ�داء العمران ال خيتلف عن ٔ�داء اخلواص يف åٔ فقد اكد امجليع ٔ�ن يتفق ب
جمال التعمري بنفس العقلية واTٔهداف والتدبري، فهkي مؤسسة يطغى Iىل 
ªشاطها الطابع الت�اري، مؤسسة تنافس القطاع اخلاص يف لك جمال 

يف خمتلف دواليب التعمري، مؤسسة يف �اUة ٕاىل تقوية احلاكمة الرش;يدة 
  .ªشاطها، مؤسسة ال تتوفر Iىل مهنج تواصيل مشويل

ٕان هذه املؤاbذات لCس بقصد إالساءة ٔ�و التنقGص من قمية املؤسسة، 
بل الغرض هو طر�ا `لخروج حبلول �جعة يف ظل ٕاIداد مGثاق وطين 

Éا، . `لمدينة، وهو ما يتطلب حتديد موقع ووظائف وñام مؤسس العمران
  :املالمئ فٕانه من

ٕاIادة النظر يف النظام اTٔسايس `لمؤسسة، لCس يف الشلك ولكن  -
يف نظام اTٔداء، "Þلق ٔ�÷زة داbلية `لمراقwة واحملاس;بة وbلق ٔ�÷زة 

 `لتفاوض واحلوار مع املؤسسات اليت تتدbل يف معلية البناء والتعمري؛

حرص جمال تدbلها يف السكن �ج�عي وصنف من السكن  -
 �قkصادي؛

فkح ٕاماكنية ا+متويل وا�مع لتنفGذ �راجمها، ٕاما Åشلك مwارش من طرف  -
 احلكومة ٔ�و »ري مwارش من مؤسسات �قرتاض الوطنية وا�ولية؛

متكني مؤسسة العمران من ٕاطار `ل�شاور، مع ٕاماكنية التعاقد مع  -
اDمتع املدين حول خمتلف املشاريع املرتبطة tلتمنية املس;تدامة، اج�عية 

  .نت ٔ�و س;ياحGة ٔ�و جتاريةاك
  الس;يد الرئCس،
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نذuر ٔ�ن احلكومة جعلت من حماربة الريع والفساد، معوما، ٔ�مه اTٔهداف 
ويف هذا إالطار، فهkي مطالبة tع�د خمطط معل ٔ�و . يف �ر�جمها املرصح به

ٕاسرتاتيجية شامc، كفt cGلقضاء Iىل خمتلف مظاهر الفساد والريع، من 
نعة `لريع، ومراجعة الرخص اليت مZحت bارج bالل سن قوانني ما

الضوابط والرشوط القانونية `ل�د من �مkيازات والرخص املمنو�ة، وIدم 
�كتفاء بsرش لواحئ املس;تفGد�ن من الريع، وذ� حىت يمت ٕارساء ٔ�سس 
اقkصاد عرصي مwين Iىل املنافسة احلرة واملتاكف�ة يف ٕاطار من الشفافGة، 

 حتديد إالجراءات املناس;بة من ٔ�Uل ٕالغاء َمواطن ومن bالل ذ� يتعني
  .الريع، اليت تعترب العائق اTٔسايس ٔ�مام التمنية �قkصادية tملغرب

فاTٔولوية يف ٕاصالح �قkصاد الوطين جيب ٔ�ن تت�ه ٕاىل احلد من 
�حkاكرات، بضامن الشفافGة والزناهة واملنافسة املرشوIة يف سوق 

b ة، منGني املنافسة، ومتتيع الصفقات العمومZد لتقIٓليات وقوا�الل وضع 
جملس املنافسة tخkصاصات حقGقGة tعتباره مؤسسة دس;تورية نص Iلهيا 

من ٔ�Uل  166ا�س;تور اجلديد ومkعها tس;تقاللية �مة مبقkىض الفصل 
�ضطالع بدوره وم�Zه سلطات واسعة لردع لك ٔ�شاكل الريع ووضعيات 

cÓاكر واملامرسات اkة بضامن �حIد املنافسة احلرة والزنهية واملرشوIبقوا 
الشفافGة وإالنصاف يف العالقات �قkصادية، ويف هذا إالطار، نطالب 
 Cي س;يخوÉلس املنافسة اD سايسTٔخراج القانون اtٕ برضورة إالرساع

�ٓلية حملاربة ش;ىت مظاهر الريع xسلطات تقر�رية وجيع.  
ا املقالع املغربية ïلكف ا�و| خسارة تعد ٕان ظاهرة ا+هتريب اليت تعرفه

مباليري ا�رامه س;نو¨، كام ٔ�ن ٔ�ªشطة الريع تُضيع Iىل ا�و| ما بني نقطة 
ونقطة ونصف من معدل ا+منو، �هيك عن �نعاكسات السلبية اليت ïمتثل 

فال بد من اس;تغالل ُمعقلن . يف ضياع مZاصب الشغل وفرص �س�òر
اعها وٕا�داث �ٓليات املراقwة ومkابعة ªشاط مس;تغيل هذه `لمقالع مبختلف ٔ�نو 

  .املقالع
من املؤكد ٔ�ن هذا الورش إالصالs س;تعرتضه مقاومات مkعددة، 
tلنظر ٕاىل قوة ا`لوبيات املس;تفGدة من هذا الوضع، كام ٔ�ن هناك قطاIات 
تتطلب وقkا، يف �ني ٔ�ن هناك بعض القطاIات ال تتطلب سوى إالرادة 

زم يف معاجلهتا، bاصة ت� اليت يُربر الريع فهيا بدواع الس;ياس;ية واحل
  .اج�عية ٔ�و اقkصادية

فاحلكومة مطالبة tلرتكزي، Tٔtولوية، Iىل اTٔوراش الكربى الواردة يف 
الرب�مج احلكويم، مبا ميكن من جماهبة حتد¨ت الظرفGة �قkصادية واملالية 

مGة التمنية وٕانتاج الرثوات الصعبة، ومبا )سهم يف ٕاعطاء نفس Uديد �ينا
وٕا�داث مZاصب الشغل، وإال�كwاب Iىل معاجلة اTٔوضاع املعCش;ية 
الصعبة لف�ات واسعة من جامهري شعبنا، bاصة مهنا الف�ات الفقرية 
واملهمشة Iرب متكGهنا من الولوج ٕاىل bدمة معومGة جGدة و�س;تفادة من 

اTٓالف من املواطنات  التجهزيات العمومGة �كGفGة Iاد|، وٕاخراج م�ات
واملواطنني من ٔ�وضاع الهشاشة والفقر وا+هتمCش وٕادما÷م يف اDمتع، عن 

طريق س;ياسات معومGة واحضة وتدابري وٕاجراءات مدققة يمت بلورهتا Åشلك 
  .Ïشاريك

        ،،،،الس;يد الرئCس
خبصوص جمال النقل اÉي يعترب مظهرا �ٓخر من مظاهر الفساد والريع 

bارج قواIد الشفافGة والتنافس;ية وïاكفؤ الفرص، فهو حبمك ٔ�ن الرخص متنح 
يف �اUة مل�ة `لعقلنة وٕاىل ٕاIادة التنظمي، فقد �ٓن اTٔوان لالنتقال من نظام 
الرخص ٕاىل نظام شفاف وIادل وضامن لتاك� الفرص و)شجع �س�òر 
يف القطاع ويدمع املبادرة احلرة و�ريس الشفافGة واملهنية واجلودة و)سهم يف 

ية �قkصاد الوطين، و�رفع من جودة اخلدمات ويضمن السالمة املطلوبة ïمن 
ويbٔåذ بعني �عتبار احملافظة Iىل البC�ة و�راعي خصوصيات ذوي 

  .�حkياUات اخلاصة
نؤكد Iىل رضورة اع�د قوانني `لتصدي `لريع و�مkيازات وسن قواIد 

م وÏشجع Iىل قمي وٕاجراءات قانونية زجرية حتدث القطيعة مع هذا النظا
  .العمل وبذل اجلهد عوض �س;تفادة من �مkيازات دون مقابل

وحنن ندمع التدابري اليت اختذهتا الوزارة وتو÷ها حنو ٕاقرار دفاïر 
التحمالت، وختليص القطاع من نظام الرخص اÉي مل يعد يالمئ الواقع وال 

  .يؤدي سوى ٕاىل تقوية اقkصاد الريع
  الس;يد الرئCس،
من دخول مدونة السري اجلديدة �زي التنفGذ واع�د إالسرتاتيجية  tلرمغ

الوطنية `لسالمة الطرقGة،ٕاال ٔ�ننا ªس�ل يف فريق الت�الف �شرتايك، 
و�لك ٔ�سف، �رتفاع املهول حلوادث السري وما يرتتب عن ذ� من ٕاثقال 

عالية لاكهل مزيانية ا�و| وارتفاع Iدد القkىل، وهذا دليل Iىل حمدودية ف
الس;ياسة املتبعة يف جمال السالمة الطرقGة، مما )س;تدعي التفكري يف اع�د 
مقاربة Uديدة حلل معضc حوادث السري، ïرïكز Tٔtساس Iىل التåٔهيل 
والتåٔطري وحتسCس العنرص الìرشي دون ٔ�ن نsىس رضورة ا�كwاب الوزارة 

هذه Iىل حتسني �ا| الطرقات اليت Ïسامه ٔ�يضا، وÅشلك مwارش يف 
cاملعض.  

ٕان احلديث عن حوادث السري جير� ٕاىل احلديث عن �ا| الطرق 
ببالد�، ذ� ٔ�نه، وtلرمغ من التقدم احلاصل يف جمال الطرق، ما زالت 

فالبد . الُبىن التحتية tملغرب مل ïرق ٕاىل مس;توى طمو�ات الشعب املغريب
الطرق وفك من صيانة جGدة `لش;بكة الطرقGة املوجودة، Iرب تثGsة بعض 

العز| عن العامل القروي الس�Gعاب الرواج الكwري اÉي ٔ�صبحت تعرفه 
  .املدن، bاصة الكربى مهنا

�ما tلsس;بة `لطرق الس;يارة، فهناك جمهودات بذلت يف هذا اDال، ٔ
كام ٔ�ن ارتفاع . لكن يبقى اTٔمر حمدودا مقارنة مع طمو�ات الشعب املغريب

ين )س;تلزم طرق س;يارة توازي الرسIة وترية الرواج Iىل الصعيد الوط
  .والوترية اليت )سري Iلهيا �قkصاد

هذا، ٕاضافة ٕاىل املشالك اليت يطر�ا إالصالح املس;متر واملتكرر لبعض 
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  .املقاطع الطرقGة tلطرق الس;يارة مما يؤhر Iىل السري العادي `لمواطنني
  الس;يد الرئCس، 

  الس;يدة والسادة الوزراء،
�الف �شرتايك نؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن حتقGق اTٔهداف ٕاننا يف فريق الت

الطمو�ة اليت Uاء هبا الرب�مج احلكويم، ال ميكن ٔ�ن يتåٔىت ٕاال tٕعامل 
الشفافGة واحلاكمة اجليدة والتÞليق والتصدي احلازم `لفساد والرشوة والريع 
يف ٕاطار خطة معل واحضة وtٕجراءات ملموسة ومدققة، يف ا�رتام 

  .ق والقانون واملؤسساتلضوابط دو| احل
  .وشكرا Iىل ان�wاهمك

يف مZاقشة مشاريع املزيانيات يف مZاقشة مشاريع املزيانيات يف مZاقشة مشاريع املزيانيات يف مZاقشة مشاريع املزيانيات مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة : : : : IXIXIXIXامللحق امللحق امللحق امللحق 
الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان 

        �2013201320132013رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية 
مZاقشة  )رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة tمس فريق اTٔصا| واملعارصة يف ٕاطار

املزيانيات الفرعية القطاعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع 
من النظام ا�اbيل `لم�لس  48وحقوق إالªسان وفقا ملقkضيات املادة 

ويه مZاس;بة لعرض و÷ة نظر فريقZا فÜ يتعلق . �2013رمس الس;نة املالية 
ملدى فعالية الربامج بتقGمي معل احلكومة يف هذه �قkطاIات وكذا تصور� 

و�سرتاتيجيات املعمتدة `لهنوض هباته القطاIات لضامن احلقوق واحلر¨ت 
  . يف ٕاطار املواطنة املسؤو| وامللزتمة

ويتعلق اTٔمر Iىل التوايل tملزيانيات الفرعية للك من وزارة العدل 
لعالقات ، الوزارة امللكفة t)5نيا(، اTٔمانة العامة `لحكومة )ٔ�وال(واحلر¨ت 

، الوزارة املنتدبة �ى رئCس احلكومة امللكفة tلوظيفة )5لثا(مع الربملان 
، املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاIادة )رابعا(العمومGة وإالصالح إالداري 

  ).سادسا(واملندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالªسان  )اbامس(إالدماج 
  الس;يد الرئCس،

ل واحلر¨ت، جتدر إالشارة ٕاىل الورش خبصوص قطاع وزارة العد
الكwري املفkوح حول ٕاصالح مZظومة العدا| يف ٕاطار اس;تكامل الرصح 
 ،cسلطة مس;تقu ول مرة عن القضاءTٔ ي حتدثÉاملؤسسايت وا�س;توري ا
وهو ما يتطلب إالرادة الس;ياس;ية و�رجمة املزيانية الالزمة ٕالجناح هذا 

ال ٔ�ن احلكومة افkقدت وتفkقد اجلرٔ�ة الورش اÉي حيظى بتوافق وطين، إ 
والش�اIة لتزنيل املقkضيات ا�س;تورية ذات الصc بورش ٕاصالح مZظومة 
العدا| وغياب خمططات ٕاسرتاتيجية لت�اوز معوقات املنظومة القضائية 
وïكر)س مظاهر املساس tس;تقاللية القضاء، سواء تعلق اTٔمر tلتحمك يف 

t و�لsس;بة `لتضييق Iىل حق القضاة يف التنظمي احلياة املهنية `لقضاة ٔ
والتعبري، Iالوة Iىل Iدم متكن احلكومة من موا÷ة الوضع املرتدي لٕالدارة 
القضائية، واÉي �زداد سوءا واحkقا� وانعدام العدا| Iىل مس;توى التوزيع 
اجلغرايف، ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن الزتامات احلكومة خبصوص Ïرسيع وترية تنفGذ 

ائية ضد إالدارة Iرب ٕاقرار تدابري ملزمة وفعا| يف هذا إالطار اTٔحاكم القض
  .ظلت �ربا Iىل ورق

  الرئCس،
�ما tلsس;بة لقطاع اTٔمانة العامة `لحكومة، فsس�ل Iدم ٕاقدام احلكومة ٔ
Iىل وضع خطة اس;تع�الية لتحيني النصوص ال�رشيعية والتنظميية ملالءمهتا 

وIة من املراس;مي التطبيقGة وعن مع ٔ�حاكم ا�س;تور، التåٔخر يف ٕاصدار مجم
Iدم ٕاصدار النص التنظميي املتعلق بت�ديد القواIد الرامGة ٕاىل تنظمي 
وÏس;يري ٔ�شغال احلكومة والوضع القانوين Tٔعضاهئا مع Iدم جتس;يد ما Uاء 
يف الرب�مج احلكويم خبصوص ïمنية قدرات اTٔطر الكفاءات واملصاحل 

  .القطاIات الوزاريةامللكفة tلشؤون القانونية مبختلف 
  الس;يد الرئCس،

يف ٕاطار بناء ٔ�ساس قوي ٕالدارة القرب واحلاكمة اجليدة، ندعو احلكومة 
ٕاىل ا�هتاج س;ياسة الالïركزي �tٕداث مZدوبيات ÷وية `لوزارة امللكفة 
tلعالقات مع الربملان واDمتع املدين ل�سهيل مåٔمورية اDمتع املدين يف 

صية، مع Ïسجيل Iدم ا�رتام اUٓTال ا�س;تورية التواصل مع الوزارة الو 
القانونية لٕالUابة عن اTٔس;ئc الكkابية من طرف احلكومة وجتاهلها بعض 
اTٔحGان تقدمي ٔ�جوبة عهنا مع ضعف ولوج السادة الربملانيني `لمعلومات، 
وهو ما يفرض ٕاIادة النظر يف الهيلكة احلالية `لوزارة لعدم مسا�رة من 

ملنظمة `لمتغريات الس;ياس;ية وا�س;تورية اليت عرفها حGث املرجعيات ا
املغرب وضعف املواuبة القانونية `لعمل ال�رشيعي مع Ïسجيل غياب قواIد 
تضمن احلضور يف Uلسات التصويت يف الربملان Iالوة Iىل ضعف 
الوسائل املادية والìرشية املؤهc وغياب التحفزي املادي واملعنوي Tٔطر 

  . رتاح القواننيالربملان يف مادة اق
  الس;يد الرئCس،

ٕان مرشوع مزيانية وزارة حتديث القطاIات العامة ٔ�و Tٔtحرى مرشوع 
مبجمx مل �راع البعد �ج�عي Tٔنه مل يåٔت  2013القانون املايل لس;نة 

tٕجراءات وتدابري من شåٔهنا معاجلة مشلك اTٔجور اليت مل تعد تواuب 
وïاكليفها املزتايدة وïزايد وترية  �رتفاع اÉي يعرفه مس;توى املعCشة

اTٔسعار، ؤ�كرث من ذ� فٕان احلكومة مل Ïس;تطع إالتيان بتدابري من شåٔهنا 
معاجلة املشلك اخلطري املمتثل يف اÏساع الفوارق بني احلد اTٔدىن لٔ�جور 
واحلدود القصوى اليت ال هناية لتصاIدها وماكفåٓت وعطاءات »ري دس;تورية 

شاكلية البد ٔ�ن يؤدي ح� ٕاىل ٕافراز جممتع »ري Iادل وIدم معاجلة هذه االٕ 
Ïشوبه �ضطراtت �ج�عية، وهذه الظاهرة Ïشلك ٕا�دى العوامل 

  .الرئCس;ية لتفيش مظاهر الرشوة والفساد وإالهامل والالمwاالة داbل إالدارة
  الس;يد الرئCس،

 مع اكمل اTٔسف، وtلرمغ من اDهودات املبذو| من طرف املندوبية
العامة ٕالدارة السجون وٕاIادة إالدماج، فٕان واقع املؤسسات السجنية ال 
ميكن ٔ�ن يوصف ٕاال tلاكريث وال زال يعج �tهتااكت جس;مية حلقوق إالªسان 
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  .كام رصد ذ� التقر�ر الصادر عن اDلس الوطين حلقوق إالªسان
وجلعل املؤسسة السجنية قادرة Iىل ٕادماج السجناء يف حميطهم السوي 
ا�Éن اكنوا يعCشون فGه من قwل يتعني Iىل صانعي القرار الس;يايس 
وال�رشيعي سن �رامج ٕادماج حقGقGة وتوفري مزيانية اكفGة تغطي لكفة ٕاصالح 
املنظومة السجنية ببالد�، اTٔمر اÉي مل تمت ïرمجته يف مرشوع القانون 

امة ٕالدارة tلsس;بة `لمزيانية املتعلقة tملندوبية الع 2013املايل لس;نة 
السجون وٕاIادة إالدماج ؤ�ن Iدم الرشوع يف إالصالح الشمويل 
`لمؤسسات السجنية س;يكون ذا لكفة اقkصادية واج�عية uبرية س;تؤhر 

  . سلبا Iىل تطور البالد
  الس;يد الرئCس،

وفÜ يتعلق tملزيانية الفرعية `لمندوبية الوزارية حلقوق إالªسان، ووعيا 
واملعارصة �tور اÉي قامت به هيئة إالنصاف  مZا يف فريق اTٔصا|

واملصاحلة والتوصيات الصادرة عهنا والتفاIل إالجيايب لعاهل البالد معها من 
، 2011مارس  b9الل العمل Iىل دسرتهتا مبناس;بة اخلطاب التارخيي لـ 

سZsطلق يف مZاقش�Zا ملرشوع مزيانية املندوبية نعلن عن Ïشìث فريق 
ة tس;تلهام توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة tعتبارها اTٔصا| واملعارص 

مداbل `لتåٔهيل وٕاIادة إالدماج، +متكني اDمتع Iىل الصعيد�ن احمليل 
والوطين من �خنراط إالجيايب يف معلية البناء ا�ميقراطي اجلارية اسرتUاIا 

ل `لثقة يف دو| املؤسسات وحمك القانون وتåٔمGنا ملسامهته الفعا| من bال
مواطنة ضامZة لرتس;يخ العدا| �ج�عية وجناح مرشوع اDمتع ا�ميقراطي 

  .احلدايث يف ٕاطار مGثاق مغريب حلقوق إالªسان
  الس;يد الرئCس،

ويف اbTٔري، فٕان ٕا5رتنا لهاته املالحظات مل �كن الهدف مهنا زرع 
س ٔ�و التقليل من ٔ�مهية ما تقوم به احلكومة يف هاته القطاIات، ل ٔåكن من الي

موقعنا مكعارضة بناءة ومسؤو|، فٕاننا نwsه ٕاىل ٔ�ن وترية تنفGذ احلكومة 
لرب�جمها تبقى وترية بطيئة، ال ïرىق ٕاىل مس;توى انتظارات املواطنات 

  .واملواطنني وطمو�اهتم

املزيانيات املزيانيات املزيانيات املزيانيات مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb الفريق احلريك مبناس;بة مZاقشة مشاريع : : : : XXXXامللحق امللحق امللحق امللحق 
العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان     اليت تدbل يف اخkصاص جلنةاليت تدbل يف اخkصاص جلنةاليت تدbل يف اخkصاص جلنةاليت تدbل يف اخkصاص جلنةالفرعيةالفرعيةالفرعيةالفرعية

        �2013201320132013رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية �رمس الس;نة املالية 
  .Åسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  الس;يد الرئCس احملرتم،
  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ريق احلريك يف ٕاطار مZاقشة )رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة tمس الف

املزيانيات الفرعية اليت تدbل مضن اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق 

إالªسان، قصد ٕابداء و÷ة نظر الفريق خبصوص التو÷ات و�خkيارات 
اليت رمسهتا القطاIات احلكومGة املعنية bالل مزيانياهتا الفرعية �رمس الس;نة 

  .2013املالية 
  الس;يد الرئCس،

  رضات الس;يدات والسادة،ح
يعترب ٕاصالح مZظومة العدا| من ٔ�مه إالصال�ات الكربى اليت tرشهتا 
بالد�، واليت نو+هيا عناية tلغة، tعتبارها ٕا�دى الراك�ز اTٔساس;ية 
واجلوهرية لبناء دو| احلق والقانون، وٕارساء مرشوع اDمتع ا�ميقراطي 

وإالنصاف، وحتقGق �س;تقرار احلدايث، ودIامة ٔ�ساس;ية ٕالقرار العدل 
  .والسمل �ج�عي، ودمع التمنية �قkصادية و�ج�عية

ولقد ٔ�وىل Uال| امل� نرصه هللا عناية bاصة `لقضاء وٕالصال�ه 
وحتديث �ٓلياته، حGث دIا Uاللته يف Iدة خطاtت ٕاىل العمل Iىل اختاذ 

قانون ٕاصال�ات معيقة وشامc، يتوw من bاللها تuٔåيد سلطة ال
واس;تقالليته وس;يادته والرفع من فعالية ومصداقGة اجلهاز القضايئ، وحتسني 

 20وٕاذ ªس;تحرض هنا خطاب Uاللته مبناس;بة ذuرى . جناعته ومردوديته
، حGث �دد احملاور اTٔساس;ية ٕالصالح مZظومة العدا|، 2009غشت 

ية وكذا خطاب Uاللته مبناس;بة افkتاح ا�ورة اTٔوىل من الس;نة ال�رشيع 
، واÉي تضمن ٕاشارة قوية ٕاىل دور املؤسسة الربملانية يف هذا 2012-2013

إالصالح، من bالل اع�د القوانني التنظميية اخلاصة Dtلس اITٔىل 
  .`لسلطة القضائية، والنظام اTٔسايس `لقضاة

وهكذا، وطبقا `لتوجهيات السامGة، وtلنظر `لماكنة اليت ٔ�صبح حيتلها 
�س;تور اجلديد، اÉي ارتقى tلقضاء ٕاىل سلطة قضائية القضاء مبقkىض ا

مس;تقc، فقد ٔ�صبح الوقت مل�ا ٔ�كرث مما مىض لتعبئة ÷ود مجيع الفعاليات 
املعنية tلعدا| ٕالرساء معامل إالصالح الشامل `لقضاء ببالد�، وتوفري 
ظروف ٕاجناح هذا الورش الكwري وتقريب القضاء من املتقاضني وتìس;يط 

القضائية وضامن رشوط احملامكة العاد|، مما سCسامه يف تعز�ز املساطر 
�س;تقرار واTٔمان وتدعمي الثقة �ى املواطنني يف اجلهاز القضايئ �لك 

  .مكو�ته والرفع من مصداقGته
  الس;يد الرئCس،

  حرضات الس;يدات والسادة،
¨ت ٕاننا يف الفريق احلريك �مثن اDهودات اليت تبذلها وزارة العدل واحلر

لالرتقاء tلعمل القضايئ، و�متىن ٔ�ن حيقق احلوار الوطين ٕالصالح العدا| 
 cث س;ميكن دون شك من رمس خريطة طريق `لمر�Gهدافه املرسومة، ح�ٔ
املقcw، متكن من حتديث مZظومة العدا|، والرفع من جناعهتا وفعاليهتا، 

  .وجعلها يف bدمة املواطن وتقر�هبا مZه
Iىل حتقGق طمو�ات هذه  2013اع�دات مزيانية  كام �متىن ٔ�ن ÏساIد

الوزارة، يف بلورة التو÷ات املس;تقwلية، وتزنيل مقkضيات ا�س;تور اجلديد 
Åشåٔن السلطة القضائية، من bالل دمع قدراهتا، bاصة فÜ خيص املوارد 
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الìرشية والبGsات التحتية وحتديث ٔ�ساليب ومنط معلها، وذ� من ٔ�Uل 
ديث والعرصنة الكفGل جبعل العدا| قادرة Iىل رفع تفعيل خمطط الت�

الت�د¨ت وتعز�ز ا�ميقراطية وروح املسؤولية وس;يادة القانون وتوفري 
الظروف املالمئة ل�شجيع �س�òر والرفع من وترية التمنية �قkصادية 

  .و�ج�عية
ٕان ٕاجناح مسلسل ٕاصالح القضاء وجعx يف bدمة املواطنني، يتطلب 

�»لبية ومعارضة، بذل املزيد من اجلهود والت�يل بقدر Iال من  مZا،ٔ
املسؤولية والتعبئة الشامc وٕا�اكر اÉات، كام )س;توجب Iىل احلكومة 
توفري إالماكنيات املادية والìرشية الالزمة والظروف الكفcG ٕالجناح هذا 

  .الورش الكwري، وbاصة ا+هنوض بåٔوضاع ñنيي العدا|
  الس;يد الرئCس،

  ات الس;يدات والسادة، حرض 
ٕان ٕاصالح إالدارة العمومGة وحتد�هثا يعترب من ٔ�مه إالصال�ات اليت 
�راهن Iلهيا من ٔ�Uل رفع الت�د¨ت اليت متلهيا التحوالت �قkصادية 

Éا، فٕاننا اليوم مطالبون ٔ�كرث . و�نتظارات املل�ة `لمواطنني واملس�مثر�ن
عا مدنيا، tلعمل سو¨ من ٔ�Uل من ٔ�ي وقت مىض، حكومة و�رملا� وجممت

�رتقاء مبس;توى ٔ�داء إالدارة العمومGة وحماربة لك املامرسات اليت من شåٔهنا 
�ن Ïيسء ٕاىل صورة إالدارة واملوظف �ى املواطننئ.  

هكذا، فٕاننا ªس�ل tرتياح اDهودات اليت تقوم هبا الوزارة من ٔ�Uل 
يف bدمة املواطنني وختليق  حتديث إالدارة وعرص�هتا وجعل املرفق العمويم

احلياة العامة وٕارساء دIامئ الشفافGة وحماربة الرشوة واحملسوبية والزبونية، 
ونذuر مهنا اع�د مwدٔ� املباراة لولوج مZاصب الوظيفة العمومGة، وٕاطالق 
بوابة ٕالكرتونية bاص tٕالIالن عن املبار¨ت اخلاصة tلوظيفة العمومGة 

حقGق مwدٔ� ïاكفؤ الفرص، tٕالضافة ٕاىل بداية بصفة ٕاجwارية، وذ� لت 
  . تطبيق القانون التنظميي املتعلق tلتعيني يف املناصب العليا

وtملناس;بة، فٕاننا ªش;يد tٕالجراءات اليت تنوي احلكومة القGام هبا 
ٕالصالح هذا القطاع، واليت س�شمل تعز�ز الالïركزي إالداري وتìس;يط 

ïمنية إالدارة إاللكرتونية وïمثني الرثوة املساطر وإالجراءات إالدارية و 

  .الìرشية
وtلرمغ من إالجراءات والتدابري اليت تتÞذها الوزارة ٕالصالح املرفق 
العام وحتديثه، فٕاننا نالحظ بåٔن إالدارة ال ïزال تعاين من Iدة اخkالالت، 
Ïس;توجب بذل املزيد من إالصال�ات وÏس;تدعي تضافر اجلهود والتsس;يق 

طاIات العمومGة، Iرب بلورة مشاريع و�رامج Uديدة هتدف ٕاىل مع مجيع الق
تCسري التواصل وحتسني �س;تقwال وجودة اخلدمات وÏسهيل Iالقة 

  .إالدارة tملواطنني واملس�مثر�ن واملقاوالت
تبقى  2013كام نالحظ ٔ�ن املزيانية املرصودة لهذه الوزارة �رمس س;نة 

عزتم القGام به من �رامج، واليت هتدف »ري اكفGة، tلنظر ٕاىل طمو�اهتا وما ت
ٕاىل تطبيق ٕاصال�ات معيقة، من قwل حماربة الرشوة واحملسوبية، واليت 

تصطدم بضعف إالماكنيات املالية والìرشية، وغياب التsس;يق مع الوزارات 
  .املعنية

  الس;يد الرئCس،
  حرضات الس;يدات والسادة، 

واDمتع املدين من ٔ�مه  تعترب الوزارة امللكفة tلعالقات مع الربملان
القطاIات احلكومGة اليت جيب ٔ�ن حتظى tه�م bاص، tلنظر ٕاىل ا�ور 
الهام اÉي تضطلع به، واÉي �متثل ٔ�ساسا يف Ïسهيل احلوار وتقريب 
و÷ات النظر والتsس;يق بني اجلهاز�ن التنفGذي وال�رشيعي، tٕالضافة ٕاىل 

. ين املهمتة بقضا¨ الشåٔن العامتsس;يق معل احلكومة ومكو�ت اDمتع املد
وtملناس;بة، فٕاننا ªش;يد �tينامGة اجلديدة اليت عرفها القطاع، واليت ïرمجهتا 
Iىل ٔ�رض الواقع Iدة مwادرات، خنص مهنا uÉtر Uلسات تقGمي الس;ياسات 

  . العمومGة، وٕاطالق احلوار الوطين حول اDمتع املدين
�مج الطموح اÉي ٔ�Iدته الوزارة، ٕاننا، يف الفريق احلريك، حنيي الرب

واÉي �ريم ٕاىل تعز�ز التعاون بني احلكومة والربملان، يف ٔ�فق تفعيل اÓطط 
ال�رشيعي، �ٓملني ٔ�ن يمت تزنيx �رؤية Ïشارuية وتفاIلية والرفع من وترية 

كام �مثن . إالنتاج ال�رشيعي والرقايب وحتسني صورة املؤسسة ال�رشيعية
Üمتع املدين، والرايم ٕاىل تفعيل �ر�مج الوزارة فDخيص العالقات مع ا 

ا�ميقراطية ال�شارuية وتعز�ز حاكمة اDمتع املدين وïمثني معx وتعز�ز دوره 
  .يف جمال صيا»ة وتنفGذ وتقGمي الس;ياسات العمومGة

هذا، ويف هذا إالطار، فٕاننا �رى بåٔن الرضورة مل�ة لال�كwاب Iىل 
اليت تعيق ٔ�داء الربملان، واليت تتعلق Tٔtساس  معاجلة بعض �خkالالت

كام ندعو ٕاىل العمل . بضعف التsس;يق والتواصل بني احلكومة والربملان
  . لتقوية ودمع ا�بلوماس;ية الربملانية، وإالIالم الربملاين، وتفعيل القZاة الربملانية

  الس;يد الرئCس،
  حرضات الس;يدات والسادة،

ة يف جمال ا�رتام حقوق إالªسان وتوس;يع لقد قطعت بالد� ٔ�شواطا ñم
احلر¨ت، حGث تعززت املك�س;بات يف هذا اDال tلعديد من املنجزات 
وإالصال�ات، حظيت tرتياح واIزتاز جممتعنا وبتقد�ر دويل واسع، خنص 
مهنا uÉtر املصادقة Iىل العديد من االتفاقGات ا�ولية مهنا، االتفاقGة ا�ولية 

من �خkفاء القرسي والربوتوuول �خkياري ملناهضة  محلاية اTٔشÞاص
التعذيب، tٕالضافة ٕاىل مالءمة ال�رشيع الوطين مع العديد من املقkضيات 

  .ا�ولية
ولقد شلك ٕا�داث املندوبية الوزارية حلقوق إالªسان، اليت انضافت 
ٕاىل Iدد من مؤسسات حقوق إالªسان، حمطة اIزتاز ومك�س;با هاما يؤكد 

د� Iىل مواصc ٕاجناز ورش بناء دو| احلق والقانون واحلر¨ت عزم بال
وا�ميقراطية، ويعكس حرص احلكومة Iىل تزنيل مقkضيات ا�س;تور 
اجلديد Åشåٔن احلر¨ت واحلقوق اTٔساس;ية املدنية والس;ياس;ية و�قkصادية 

  .و�ج�عية والثقافGة والبي�Gة
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Dلني يف اbويف هذا إالطار، ندعو مجيع املتد Üس;يق فsال احلقويق `لت
بCهنا، وتوحGد املواقف واTٓراء لتفادي لك ما من شåٔنه ٔ�ن يوhر Iىل مسعة 
ب_�، سواء يف ا�اbل ٔ�و اخلارج، وبذل املزيد من اجلهود `لهنوض حبقوق 
إالªسان وحام�هتا ورصد وت�wع ومعاجلة لك الت�اوزات و��هتااكت املرتبطة 

  . حبقوق إالªسان
  رئCس،الس;يد ال

  حرضات الس;يدات والسادة،
ال خيفى Iىل ٔ��د مZا ا�ور �سرتاتيجي والهام اÉي تلعبه اTٔمانة 
العامة `لحكومة يف جمال تدبري وتsس;يق العمل ال�رشيعي والتنظميي 
`لحكومة، ملواuبة اTٔوراش الكربى اليت عرفهتا بالد� والس;ياسات العمومGة 

 Ïدادها وIىل ٕاI رشف احلكومةÏ ذهااليتGىل تنفI سهر.  
Éا، ونظرا ملا يتطلبه مسلسل إالصال�ات اليت tرشهتا بالد�، من 
ٕاIداد مشاريع القوانني وحتيCهنا ومواuبهتا `لتطورات والتحوالت �قkصادية 
و�ج�عية، وكذا ما يقkضيه تزنيل مقkضيات ا�س;تور اجلديد من نصوص 

لوسائل املادية والìرشية الرضورية قانونية، فٕاننا ندعو ٕاىل العمل Iىل توفري ا
لهذا القطاع، حىت �متكن من حتسني ؤ�داء املهام املنوط به، وbاصة Ïرسيع 
وترية عرض النصوص ال�رشيعية والتنظميية Iىل احلكومة وªرشها بعد 

  .املصادقة Iلهيا
هذا، وبقدر ما ننوه Dtهودات اليت تبذلها هذه املؤسسة، وbاصة يف 

درات والكفاءات القانونية املتخصصة يف العمل ال�رشيعي، جمال تعز�ز الق
Iرب ïكو�ن Iدد من املس�شار�ن القانونيني، وكذا فÜ خيص �نفkاح 
والتفاIل مع مكو�ت اDمتع املدين من bالل وضع العديد من النصوص 
ال�رشيعية رهن ٕاشارة املواطنني Iرب البوابة �لكرتونية، هبدف تعممي 

قانونية، فٕاننا نتطلع ٕاىل تعز�ز هذه اجلهود من ٔ�Uل حتقGق املزيد املعلومة ال
من التطور يف اTٔداء وحتسني جودة العمل ال�رشيعي وÏرسيع وترية تزنيل 

كام ªس�ل بåٔن املزيانية املرصودة لهذا القطاع تبقى . ٔ�حاكم ا�س;تور اجلديد
 الهائل من دون املس;توى tلنظر ٕاىل املهام املنوط هبذا القطاع وٕاىل المك

مشاريع القوانني املربجمة ٕال�ا+هتا Iىل اTٔمانة العامة `لحكومة، bاصة يف ظل 
  .املقkضيات ا�س;تورية اجلديدة

  الس;يد الرئCس،
  حرضات الس;يدات والسادة احلضور، 

ارتباطا بوضعية السجون والسجناء، فٕاننا ªس�ل tرتياح ما مت حتقGقه 
عتناء tملؤسسات السجنية يف هذا اDال، من bالل ا+هنوض و�

ومبختلف جوانب حGاة السجناء و�ه�م حبقوق السجناء وصيانة uرامهتم، 
tلرفع من مس;توى bدمات التطبCب والنظافة والتغذية وامحلاية اTٔمZية 
`لزنالء واملوظفني والتخفGف من ظاهرة �كتظاظ وتوفري إالماكنيات ٕالIادة 

ناس;بة، فٕاننا ننوه Dtهودات اليت تبذلها مؤسسة وهبذه امل . ٕادما÷م يف اDمتع
محمد السادس لرIاية وٕادماج السجناء والرامGة ٕاىل ٕاIدادمه وٕادما÷م يف 

  .احلياة العامة بعد إالفراج
كام ندعو ٕاىل بذل املزيد من اجلهود لتحسني ظروف ٕايواء السجناء 

ظاظ اليت ما وحماربة ان�شار اÓدرات داbل السجون ومعاجلة ظاهرة �كت
ïزال تعرفها السجون، وذ� من bالل التخفGف من �عتقال 
�حkياطي، tٕالضافة ٕاىل تعز�ز ا�ور الرتبوي والتåٔهييل `لمؤسسات 

  .السجنية
اكنت تلمك ٔ�مه املالحظات اليت ارتåٔينا، يف فريقZا، ٕا5رهتا مبناس;بة 

دل وال�رشيع مZاقشة املزيانيات الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الع
  .وحقوق إالªسان

  .ونعلن تصوي�Zا Iلهيا tٕالجياب
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا و�راكته

ïمتة مداcb فريق الت�الف �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع ïمتة مداcb فريق الت�الف �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع ïمتة مداcb فريق الت�الف �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع ïمتة مداcb فريق الت�الف �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع : : : : XIXIXIXIامللحق امللحق امللحق امللحق 

اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق اليت تدbل يف اخkصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق املزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعية
        2013201320132013إالªسان �رمس الس;نة املالية إالªسان �رمس الس;نة املالية إالªسان �رمس الس;نة املالية إالªسان �رمس الس;نة املالية 

ٕان واجب احلكومة يقkيض إالIالن عن س;ياس;هتا الواحضة يف ٕاصالح ..
القضاء وجعx مرفقا معومGا سهل الولوج وضامZا `لحقوق واحلر¨ت وٕاطار 

  :رشيف `لخصومة والشفافGة و�Iزتاز tملواطنة من قwيل

 ٕاصالح اخلريطة القضائية املبعرثة؛ -

Zة لتفعيل حاكمة ٕاشاكلية املوارد الìرشية الكفåٔة واملؤهc والضام  -
 قضائية ممتازة؛

الن�اIة القضائية من bالل تفعيل لك املؤسسات املسطرية  -
 واملؤسساتية احمليطة tلقضاء واملتعاونة معه؛

التÞليق وتفعيل �ٓليات حمارصة الفساد وضامن حقوق حضا¨ه من  -
 املتقاضني؛

ولية مالءمة القوانني لواقع اDمتع املغريب وIىل قاIدة االتفاقGات ا� -
 واملواثيق والقوانني اليت الزتم هبا املغرب؛

ٕاصالح نظام احلر¨ت tٕالIالن عن نظام رصحي وواحض `لحر¨ت،  -
واÉي مبوجwه ٔ�س;ندت هاته املهمة لوزارة العدل، واليت ٔ�صبحت حتمل 
حقGبة احلر¨ت جبانب العدل، والكف عن احلديث عن احلر¨ت من 

  واحض يوافق ا�س;تور؛مZظور تåٔوييل يف غياب ٕاطار مؤسسايت

  .ٕاشاكلية السجون و�عتقال �حkياطي وتفيش ظاهرة العود -
tعتبار ٔ�ن هذه اTٔوراش ال Ïس;تحمل �نتظار وال حىت معرفة ما 
س�سفر عنه املناظرة الوطنية وامليثاق الوطين ٕالصالح مZظومة العدل 

ملبادرات لقد مرت س;نة Iىل تنصCب احلكومة واكن امجليع يksظر ا. املنتظر
الواحضة واجلريئة يف جمال ٕاصالح العدل tعتباره املقGاس اجلوهري واملؤرش 

ومع . احلقGقي حول وجود ٕارادة س;ياس;ية وقدرة Iىل تفعيل اخلطاtت امللكGة
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مرور الزمن، بدٔ�ت بوادر خGبة اTٔمل ت�سع يف لك اTٔجواء احمليطة 
ت�ىل tجلرٔ�ة والش�اIة واملراقwة، مما يقkيض من احلكومة ٔ�ن ïرفع ا`لìس وت 

لقول احلقGقة `لمواطنني بدل ال�سرت وراء انتظارات نتاجئ احلوار، اليشء 
  .اÉي لن )شفع لها يف مسؤوليهتا وحماسìهتا

فعدالتنا اليوم يف �اUة ٕاىل التÞليق، وٕاىل تåٔهيل شامل يدمج خمتلف   
. Iلية املهنيةاملهن املرتبطة tلقضاء، كام ٔ�هنا يف �اUة ٕاىل تقوية رشوط الفا

وجناح ورش ٕاصالح مZظومة العدا| س;يكون جنا�ا للك املغاربة، وقد 
  . )ساIد Iىل تذويب Uليد الثقة املتåٓلكة بني املواطنني وIدا+هتم

مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة مZاقشة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة مZاقشة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة مZاقشة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة مZاقشة : : : : XIIXIIXIIXIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
العدل وال�رشيع العدل وال�رشيع العدل وال�رشيع العدل وال�رشيع     اليت تدbل يف اخkصاص جلنةاليت تدbل يف اخkصاص جلنةاليت تدbل يف اخkصاص جلنةاليت تدbل يف اخkصاص جلنةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةمشاريع مشاريع مشاريع مشاريع 

        2013201320132013وحقوق إالªسان �رمس الس;نة املالية وحقوق إالªسان �رمس الس;نة املالية وحقوق إالªسان �رمس الس;نة املالية وحقوق إالªسان �رمس الس;نة املالية 
  الس;يد الرئCس، 
  الس;يد الوز�ر، 

  السادة املس�شارون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية يف 
مZاقشة املزيانيات الفرعية اليت تدbل مضن اخkصاصات جلنة العدل 

ا| ٔ�ن نìسط ٔ�ماممك من Uديد ما Iرب� وامسحوا يل يف هذه الع�. وال�رشيع
عنه يف خمتلف نقاشاتنا داbل ا`لجنة من مالحظات وÏساؤالت tلsس;بة 

  :للك قطاع Iىل �دة

  :وزارة العدل واحلر¨ت -
يعترب ورش ٕاصالح القضاء من بني ٔ�مه اTٔوراش اليت �ددها Uال| 

 ، كام Uاءت يف ديباUة ا�س;تور2009غشت  20امل� يف خطابه ليوم 
وtعتبار احلق القانوين والقضايئ راك�ز ٔ�ساس;ية لرتس;يخ الثقة اليت . اجلديد

�É، . حتظى هبا بالد� �ى املس�مثر�ن اUTٔانب واملغاربة Iىل �د سواء
ومن bالل ت�wعنا `لشåٔن القضايئ نالحظ بعض الرتاجع Iىل املك�س;بات 

اته، Iىل اليت حققها الشعب املغريب Iىل مدى س;نوات Iديدة، ومن جتلي
سGìل اuÉر ال `لحرص، احملاكامت �س;ت�Zائية، الرتاجع Iىل احلر¨ت، 
�س;تعامل املفرط `لقوات العمومGة يف فض املظاهرات السلمية، التضييق 
Iىل احلر¨ت النقابية، ومعا�ة املتقاضني داbل احملامك، و»ريها من املشالك 

  .اليت ال حرص لها
يد `لسلطة القضائية، وقرر Uال| امل� لقد Uاء ا�س;تور اجلديد بت�د

ٕا�داث ا`لجنة امللكGة ٕالصالح القضاء، »ري ٔ��مك ٔ�قصيمت ٔ�مه مكون من 
مكو�ت مZظومة العدا| ويه هيئة كتابة الضبط، وممثلها النقابة ا�ميقراطية 

مفا يه اخللفGة اليت حتمكت يف قرارمك tٕقصاء . `لشغل، النقابة اTٔكرث متثيلية
  من احلوار الوطين حول العدا|؟ هذه الف�ة

�مام إالجامع Iىل رضورة اس;تقالل القضاء وجعل العدا| قادرة Iىل ٔ
رفع الت�د¨ت وïرس;يخ ا�ميقراطية وروح املسؤولية وس;يادة القانون، فهل 

ميكن ٔ�ن نت�دث عن اس;تقالل القضاء يف ظل اس;مترار رئاسة وز�ر العدل 
ام لك التåٔويالت حول التعلÜت والتوجهيات `لنيابة العامة، مما يفkح اDال ٔ�م

اليت ميكن ٔ�ن تصدر من ÷ات معينة يف بعض امللفات؟ هل ميكن `لس;يد 
  الوز�ر ٔ�ن يطمنئ الرٔ�ي العام الوطين يف هذا اDال؟

ما Iالقة النيابة العامة tلضابطة القضائية من حGث Ïرسيع البت يف 
bTٔن هذه ا�رية يه اليت تتحمك يف مسار العديد من القضا¨، ٕاذا Iلمنا ٔ

  التحقGقات؟
ما يه سلطة وزارة العدل واحلر¨ت Iىل ٕادراة السجون، bاصة بعد 
صدور تقر�ر من مؤسسة رمسية يه اDلس الوطين حلقوق إالªسان حول 

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

  امئني Iىل هذه ا`لجنة؟ومصداقGة الق
ما Iالقة الوزارة tلهيئات ا+متثيلية `لقضاة bاصة بعد تåٔسCس �دي 

  القضاة اÉي Iاىن من التضييق Iىل ٔ�ªشطته؟
ما يه �دود سلطات املف�ش;ية العامة ومدى تدbلها يف شؤون القضاة 

  قwل التحقق من السìب اÉي ٔ�دى �É؟
لقضايئ، ٕان Iىل مس;توى ما يه الظروف اليت )ش;تغل فهيا اجلسم ا

بGsات �س;تقwال مبختلف احملامك ٔ�و Iىل مس;توى النقص احلاصل يف املوارد 
 3300الìرشية، Iلام ٔ�ن هناك ٔ�زيد من مليون قضية س;نو¨، يìت فهيا فقط 

قاض دون ٔ�ن نsس اس;مترار غياب قضاء مkخصص اكلقضاء �ج�عي، 
  Iىل غرار قضاء اTٔرسة، واحملامك املالية؟

  يه اTٔوضاع �ج�عية ملوظفي هذا القطاع مبختلف ف�اهتم؟ما 
  ما مåٓل العديد من ملفات الفساد؟

  :فÜ خيص �قkطاع من ٔ�جور املرضبني
ٕان قرار وز�ر العدل واحلر¨ت �قkطاع من ٔ�جور املرضبني بقطاع 

يف  ٬ٔ�عتربه مسا حبق إالرضاب املنصوص Iليه دس;تور¨ ٬مؤخرا ٬العدل
اÉي س;ي�دد رشوط وuيفGة  ٬املنظم `لحق يف إالرضاب غياب القانون

فwدل �س;ت�ابة ملطا+هبم املرشوIة املمتثc يف دمقرطة . ممارسة هذا احلق
املؤسسة احملمدية لقضاة وموظفي العدل الت�åٔ الوز�ر ٕاىل �قkطاع من 

�جور املرضبنئ.  
ع هذا القرار Uاء لزييد من �دة التوïر و�حkقان اÉي يعرفه قطا

العدل واÉي يعCش Iىل وقع وقفات اح�kاجGة وٕارضاtت اكن من املمكن 
  .تفادهيا

ٕان قرار �قkطاع من ٔ�جور املرضبني )س�Zد ٕاىل مجموIة من املراس;مي 
واملناشري وقرارات القضاء إالداري اليت تت�دث عن الغياب Iىل العمل »ري 

  .سة حق دس;توريمبامر  ٬يف قطاع العدل ٬يف �ني ٔ�ن اTٔمر يتعلق ٬املربر
ٕان مطالب النقابة ا�ميقراطية `لعدل يه مطالب ñنية وقانونية 
واج�عية اكن tٕالماكن معاجلهتا Iرب مفاوضات Uدية بدل ا`لجوء ٕاىل تåٔزمي 
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الوضع وbلق توïر ٕاضايف من bالل خرق ا�س;تور Iرب قرار �قkطاع من 
  .اTٔجور

ïرس;يخ ا�ميقراطية  ٕان الطبقة العامI cرب التارخي �ضلت من ٔ�Uل
وا�فاع عن املصاحل العليا `لبالد وقدمت يف سGìل ذ� شهداء وحضا¨، 
وªس;تحرض يف هذا املقام معر بن�لون شهيد الطبقة العامc اÉي حنن Iىل 

Cرى اغتياuس;بوع من ذ�ولن ªسمح tٕال÷از Iىل املك�س;بات . بعد ٔ
  .واحلقوق اليت حققهتا من bالل تضحيات جسام

خkالفZا معمك Iىل مس;توى املرجعية، فٕاننا �متىن لهذا الورش فرمغ ا
الكwري ولهذه التجربة الن�اح، Tٔن يف جنا�ا جناح `لمغرب، ؤ�ول بوادر 
الن�اح احلفاظ Iىل tب احلوار مفkو�ا مع الفرقاء �ج�عيني وٕارشا"هم يف 

  .ٕاطار احلوار �ج�عي ويف لك القضا¨ املتعلقة tٕصالح القضاء

  :Tٔمانة العامة `لحكومةا -
من املرسوم  4ٔ�ولك املرشع لٔ�مانة العامة `لحكومة مبقkىض املادة 

املتعلق ب�Zظمي اTٔمانة العامة `لحكومة ñام  2010ماي  19املؤرخ يف 
ما هو اÓطط : التsس;يق وٕاIداد وصيا»ة مشاريع القوانني، من هنا ن�ساءل

ون تنظميي محلته الوثيقة قان 20ال�رشيعي `لحكومة؟ ؤ��ن وصل ٕاIداد 
الفصل (ا�س;تورية اجلديدة، اكلقانون التنظميي املتعلق برتس;مي اTٔمازيغية 

، والهيئة امللكفة tملناصفة وحماربة مجيع )29الفصل (، وقانون إالرضاب )5
؟ مايه اTٔجZدة املفصc حول تزنيل مضامني )...164الفصل (ٔ�شاكل ا+متيزي

  ا�س;تور؟
لعامة `لحكومة مسؤولية جس;مية يف جمال التåٔهيل ٕان Iىل اTٔمانة ا

  :ال�رشيعي واملؤسساتيومهنا Iىل سGìل املثال ال احلرص

جرد الحئة القوانني واملعاهدات اليت تبدو »ري مsسجمة مع ا�س;تور  -
 اجلديد هبدف مراجعهتا وتطو�رها؛ 

 مراجعة وحتيني ال�رشيعات املتقادمة والصادرة قwل �س;تقالل؛ -

نظومة ال�رشيعية الوطنية ومالءمهتا مع ا�س;تور اجلديد حتيني امل  -
 واملواثيق ا�ولية اليت صادق Iلهيا املغرب؛

تعز�ز اخلربة ال�رشيعية `لحكومة بت�ديث وتقوية دور اTٔمانة العامة  -
`لحكومة يف ٔ�فق رفع مsسوب وس;يو| إالنتاج والتاكمل مع املصاحل الوزارية 

t ات، وتعز�زهاIيق القطاt متكن من �ضطالع يفï طر واخلربات حىتTٔ
  بدورها اكمال يف صيا»ة النصوص القانونية؛ 

  :املندوبية الوزارية حلقوق إالªسان -
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء، 

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية ملناقشة 

لمندوبية الوزارية حلقوق إالªسان، ويه مZاس;بة `ل�ديث املزيانية الفرعية ̀ 
  .عن تطورات وضعية حقوق إالªسان ببالد�

  الس;يد الرئCس،
 xنه 22ٕان ا�س;تور املغريب يف فص�ال جيوز : "ينص رصا�ة Iىل ٔ

املس tلسالمة اجلسدية ٔ�و املعنوية Tٔي خشص، يف ٔ�ي ظرف، ومن قwل 
�ي ÷ة اكنت، bاصة ٔ�و Iامةٔ.  

ز �Tٔد ٔ�ن يعامل الغري، حتت ٔ�ي ذريعة، معامc قاس;ية ٔ�و ال ال جيو 
  .ٕاªسانية ٔ�و ñينة ٔ�و �اطة tلكرامة إالªسانية

ممارسة التعذيب �اكفة ٔ�شاكC، ومن قwل ٔ�ي ٔ��د، جرمية يعاقب Iلهيا 
  ".القانون

وٕاذا اكن ا�س;تور اجلديد يعترب دس;تورا حلقوق إالªسان ومGثاقا حلقوق 
وذ� من bالل دسرتة اكفة حقوق إالªسان كام يه  وواجwات املواطنة،

مkعارف Iلهيا Iامليا �لك �ٓليات حام�هتا وضامن ممارس;هتا، فٕان واقع احلال 
وممارسة بعض اTٔ÷زة اTٔمZية يناقض املقkضيات ا�س;تورية اجلديدة وحين 

  . البعض ٕاىل ممارسات املايض اTٔلمي
Iىل االتفاقGة ا�ولية  وٕاننا ٕاذ ªس�ل ٔ�مهية قرار احلكومة tلتصديق

Åشåٔن حامية مجيع اTٔشÞاص من �خkفاء القرسي، فٕاننا نطالب tٕالرساع 
مبالءمة القوانني احمللية معها واس;تكامل إالجراءات املسطرية الوطنية 

  .وا�ولية لتفعيل قرار التصديق
كام نwsه احلكومة ٕاىل جحم الرتاجعات يف اTٓونة اbTٔرية، يف جمال 

عامة يف زمن وزارة تعىن tلعدل واحلر¨ت، ويف زمن مZدوبية احلر¨ت ال
ويه الهيئات . bاصة tحلقوق، ويف زمن جملس وطين حلقوق إالªسان

املطالبة tلتحرك الفوري محلاية حقوق إالªسان طبقا ملقkضيات ا�س;تور 
  . الضامن `لحقوق واحلر¨ت

 ZمTٔه احلكومة من إالفراط يف هنج املقاربة اwsرات ٕاننا نïية لتدبري التو
. �ج�عية ومقع املعطلني والطلبة ولك احملت�ات واحملت�ني Åشلك سلمي

ٕاننا يف الفريق الفGدرايل ªس�Zكر إالفراط يف اس;تعامل القوة العمومGة يف فض 
�ح�kاUات السلمية وتغليب املقاربة اTٔمZية يف التعاطي مع احلق يف 

لعنيفة و»ري املربرة `لقوات العمومGة التظاهر والتجمع، وªشجب التدbالت ا
  .ضد وقفات رمزية وسلمية بعدد من املناطق

كام نطالب برضورة ٕاUالء احلقGقة Åشåٔن ملفات اÓتطفني جمهويل املصري 
اليت مازالت Iالقة، وجعل �د ملامرسة �خkطاف و�عتقال bارج نطاق 

  .القانون
وى تطبيق توصيات لCس املطلوب مZمك، الس;يد املندوب الوزاري، س

هيئة إالنصاف واملصاحلة، بتفعيل مwدٕا Iدم إالفالت من العقاب اجتاه 
  . املتورطني يف ��هتااكت اجلس;مية حلقوق إالªسان

  الس;يد الرئCس،
لقد صدم الرٔ�ي العام الوطين من هول ما Uاء يف تقر�ر اDلس الوطين 
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بية، وٕاننا من هذا حلقوق إالªسان حول معا�ة السجناء داbل السجون املغر 
املنرب ندعو احلكومة لتحمل مسؤوليهتا يف ٔ�ªس;نة السجون ووضع �د 
لال�هتااكت اجلس;مية اليت متارس داbل السجون من تعذيب وممارسات ñينة 
وال ٕاªسانية ضد السجناء وامهتان uرامهتم وuرامة Iائالهتم يف خرق سافر 

كام . قوق إالªسان ذات الصc`لقوانني اجلاري هبا العمل و`لمواثيق ا�ولية حل
نطالب بفkح السجون يف وUه احلركة احلقوقGة `لقGام بواجهبا يف ت�wع ٔ�وضاع 

  .السجناء
  الس;يد الرئCس،

ٕاننا ال �رى مربرا معقوال المkناع احلكومة عن التصويت Iىل قرار ٕالغاء 
يعد فمل . عقوبة إالIدام ٔ�مام ا`لجنة الثالثة `لجمعية العامة لٔ�مم املت�دة

مقwوال وال مس�سا»ا Iدم وفاء املغرب tلزتاماته ا�ولية، سواء ٔ�مام جملس 
حقوق إالªسان ٔ�و ٔ�مام جلان حقوق إالªسان التابعة لٔ�مم املت�دة، وذ� 
من bالل املصادقة Iىل اكفة االتفاقGات ا�ولية املتعلقة حبقوق إالªسان 

I ات اليت صادقGاصة ورفع مجيع التحفظات خبصوص االتفاقb ،لهيا املغرب
ويف هذا الس;ياق، . االتفاقGة ا�ولية ملناهضة لك ٔ�شاكل ا+متيزي ضد املرٔ�ة

البد من تطبيق توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة وٕاعامل روح ومضامني 
وفلسفة ا�س;تور اجلديد، bاصة فÜ يتعلق حبامية احلق يف احلياة، ؤ�ولوية 

� من bالل ٕاصدار اTٔمر tٕلغاء عقوبة االتفاقات ا�ولية املصادق Iلهيا، وذ
إالIدام من ال�رشيع اجلنايئ املغريب، bاصة ٔ�ن املنحى العام Iىل الصعيد 

  .ا�ويل يت�ه حنو ٕالغاء عقوبة إالIدام من ال�رشيعات الوطنية
  الس;يد الرئCس،

ٕان بالد� اليوم حمتاUة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض لتدابري تعيد الثقة يف 
فلقد اbرت� uب_ tٕرادة س;ياس;ية واحضة ٔ�ن نìين . حلكويمالعمل الس;يايس وا

دميقراطي�Zا Åشلك يعزز ثوابت اTٔمة ويقوي الشعور tملواطنة يف ïكر)س 
ٕاننا يف . املساواة يف اكفة احلقوق الس;ياس;ية و�ج�عية والثقافGة والبي�Gة

 �اUة مس;تع�c وبدون تلكؤ ٔ�و تbٔåري Tٔجرٔ�ة الضام�ت ا�س;تورية حلقوق
الطبقة العامc والعدا| �ج�عية والتضامن الوطين وïكر)س حرية املبادرة 

  .اخلاصة ودو| القانون
فعلينا امkالك اجلرٔ�ة لتكر)س قمي حقوق إالªسان كام هو مkعارف Iلهيا 
Iامليا والقطع مع ممارسات املايض وÏرسيع ٕاجراءات انضامم وتصديق املغرب 

ولية لتعز�ز ÷ود ا+هنوض حبقوق إالªسان مبا Iىل مجموIة من االتفاقGات ا�
فهيا قرينة الرباءة وضامن رشوط احملامكة العاد| وجترمي التعذيب و�خkفاء 
القرسي و�عتقال التعسفي ولك ٔ�شاكل ا+متيزي واملامرسات املهينة `لكرامة 
إالªسانية وضامن حرية التعبري والرٔ�ي والولوج ٕاىل املعلومات تفعيال 

  .2011ت الوثيقة ا�س;تورية لفاحت يوليوز ملقkضيا

  : وزارة الوظيفة العمومGة وحتديث القطاIات العامة -
  الس;يد الرئCس، 

  الس;يد الوز�ر،
تعاين مZظومة اTٔجور من اخkالالت uبرية Åسìب غياب س;ياسة 
واحضة يف جمال اTٔجور، مما يؤhر سلبا Iىل التناسق العام `لمنظومة، وميكن 

الت يف التفاوت الكwري بني ٔ�Iىل ٔ�جر ؤ�د�ه، مما سامه ٕاجامل ٔ�مه �خkال
يف وجود ف�ة تضم ٔ�عوا� يعCشون Iىل عتبة الفقر وف�ة حمظوظة من 

  .املوظفني
وقد ٔ�دت هذه �خkالالت ٕاىل ارتفاع uبري يف كتc اTٔجور من الناجت 
ا�اbيل اخلام، وهو مس;توى Uد مرتفع مقارنة مع دول ذات اقkصاد مماثل، 

مل )س;تطع �ر�مج املغادرة الطوعية التخفGف من �دهتا، هذا فضال عن ٕاذ 
  .اخنفاض يف قمية ٔ�جور املوظفني tملقارنة مع مؤرش ïلكفة املعCشة

ومبناس;بة احلديث عن املغادرة الطوعية، ªسائلمك، الس;يد الوز�ر، ٔ�مل 
 مل ختطئ احلكومة يف العمل بتوصية البنك ا�ويل املتعلقة هبذه العملية اليت

تغري من كثc اTٔجور ٔ�ي يشء؟ بل ٕان هذه العملية اكن لها انعاكس Iىل 
التواز�ت املالية `لصندوق املغريب `لتقاIد، كام ٔ�ن ا�و| فرطت يف العديد 

  من اTٔطر الكفåٔة يف خمتلف اDاالت؟
وقد وIدمت يف الرب�مج احلكويم tٕصالح مZظومة اTٔجور Åشلك جيعلها 

Iاد|، ملعاجلة التناقض داbلها وتدارك ما )شوهبا من مkوازنة ومZصفة و 
نواقص وثغرات وذ� ب�شاور مع الرشاكء �ج�عيني، »ري ٔ�ن شC�ا من 

  . ذ� مل حيدث
وٕاننا هبذه املناس;بة، ندعومك ملبارشة هذا الورش الكwري يف ٔ�قرب اUٓTال 

العليا لتحقGق العدا| وإالنصاف واحلد من الفوارق الشاسعة بني اTٔجور 
  .وا�نيا ووضع معايري مضبوطة وموضوعية يف تقGمي اTٔداء املهين الفردي

  الس;يد الوز�ر، 
لقد وIدت احلكومة ؤ�bلفت فÜ خيص مwارشهتا ٕاصالح النظام 
اTٔسايس العام `لوظيفة العمومGة، ومازلنا نksظر خطهتا ٕالصالح هذه 

  . ء �ج�عينياملنظومة اليت �متىن ٔ�ن تمت بتsس;يق وÏشاور مع الرشاك
  الس;يد الرئCس،

مازالت وترية إالصالح إالداري ïُراوح ماكهنا بفعل Iدة عوامل، ٔ�مهها 
تعقGد املساطر وكرثة الو5ئق إالدارية وتفيش الفساد إالداري والرشوة وIدم 
قدرة إالدارة Iىل التحمك يف تضخم هيالكها، وسوء توزيع موظفهيا ٕادار¨ 

املركزية اليت مازالت تطبع مسار اختاذ القرار  وجغرافGا، tٕالضافة ٕاىل
إالداري، وتقف �اجزا ٔ�مام مwدٔ� تقريب إالدارة من املواطنني وحتسني 
bدماهتا اجتاه املس�مثر�ن، مما bلق جوا من Iدم الرىض �ى املواطنني Iىل 
إالدارة ٔ�مام صعوبة الوصول ٕاىل اخلدمات العمومGة وسوء �س;تقwال وتعقد 

  .عف الشفافGة وتåٔخر معاجلة الطلباتاملساطر وض
�É، مفن بني الت�د¨ت الكwرية املطرو�ة Iىل احلكومة هو uيفGة 
التÞلص من الزنIة املركزية يف النظام إالداري والرفع من مس;توى عقالنkCه 
وفعاليته، bدمة ملبدٔ� تقريب إالدارة من املواطنني ÷و¨ وٕاقلمييا وحمليا 
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ية Iالية وقريبة من املواطنني وbادمة `لتمنية وجعل إالدارة ذات مردود
  . �قkصادية ٔ�كرث مما يه Iليه اTٓن

  :احلوار �ج�عي -
ٕاننا ªس�ل �لك ٔ�سف، الس;يد الوز�ر، ٕا÷از احلكومة عن مك�س;بات 

فwعد ٔ�ن عرف احلوار �ج�عي . الطبقة العامb cالل الس;نوات اbTٔرية
Iىل ٔ�ساس اج�Iني قار�ن يف تقدما bالل ت� الس;نوات توج مبåٔسس;ته 

مت الرتاجع Iىل هذا املبدٔ� ) وا�د يف ٔ��ريل والثاين يف ش;تsرب(الس;نة 
وتغيCب احلكومة `لحوار �ج�عي الثاليث اTٔطراف، رمغ ما تعرفه السا�ة 
�ج�عية من ٔ�وضاع مرتدية وïراجعات خطرية Åسìب احملن اليت تتعرض 

هر السلمي وحمامكة النقابيني و�قkطاع من لها احلر¨ت النقابية ومقع التظا
 Cىل حق خيوI ل ٕاضعاف الفعل النقايب والتضييقU��جور املرضبني من ٔٔ
ا�س;تور واملواثيق ا�ولية وIدم �س;ت�ابة `لمطالب املادية و�ج�عية 

العالقة وكذ�  2011ٔ��ريل  26لعموم اTٔجراء وIدم تنفGذ مقkضيات اتفاق 
  .قGات القطاعية املربمةمجموIة من االتفا

�É، ومن tب املسؤولية، فٕاننا يف الفريق الفGدرايل `لو�دة 
وا�ميقراطية نwsه احلكومة ٕاىل خطورة �حkقان �ج�عي اÉي تغذيه 
س;ياس;هتا ومقار�هتا لتدبري الشåٔن �ج�عي و�س;مترار يف هنج التعامل 

  .إالقصايئ `لتنظÜت النقابية

  :لربملانالعالقات مع ا -
س;نة بوجود جممتع مدين قوي، وبعد  60متزي املغرب مZذ ٔ�زيد من 

مصادقة املغرب Iىل دس;تور Uديد ٔ�صبحت احلاUة مل�ة ٕالجراء حوار 
وذ� مبشاركة  ٬وطين حول اDمتع املدين ؤ�دواره ا�س;تورية اجلديدة

نية مكو�ت وفعاليات اDمتع املدين من ٔ�Uل إالسهام يف بلورة ïرسانة قانو 
وتنظميية مkاكمc، تضطلع بتكر)س قمي احلرية و�س;تقاللية والشفافGة 
والزناهة ٔ�ساس الش;تغال امجلعيات واملنظامت »ري احلكومGة ودمع بناء جتربة 

  .مغربية يف جمال ا�ميقراطية ال�شارuية
وكنا �متىن ٔ�ن تتقدم احلكومة مبشاريع القوانني ذات الصc، كام كنا �متىن 

وزراïمك tملهام املنوطة هبا �مع قدرات امجلعيات يف جمال صيا»ة  ٔ�ن تضطلع
»ري ٔ�ننا مل ªس�ل يف هذا . املشاريع وتدبريها وتعز�ز حاكمة اDمتع املدين

الباب سوى ٕاعامل الس;يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واDمتع 
ات الرشاكة املدين مقاربة الهمينة والتحمك يف امجلعيات عوض بناء Iالق

  .والتاكمل بني احلكومة واDمتع املدين
ٕان مsشور الوزارة امللكفة tلعالقات مع الربملان واDمتع املدين ميس 
Åشلك Uيل tملقkضيات اليت Uاء هبا ا�س;تور واليت ارتقت مباكنة اDمتع 
املدين ومدته بصالحGات هامة "رشيك يف ال�رشيع ويف البناء ا�ميقراطي 

ا`¥ان اعتربا اDمتع املدين ومجعيات  13و 12وي، bاصة يف فصليه والتمن
  .الشåٔن العام "رشيك ٔ�سايس يف بلورة وتنفGذ الس;ياسات العمومGة

ٕان الصيا»ة اليت Uاء هبا املsشور تربز حماو| �حkواء اليت ïريد ٔ�ن 
تتZìاها احلكومة يف Iالقهتا Dtمتع املدين واعتباره جمرد ٔ�داة لتنفGذ 
الس;ياسات احلكومGة Iرب حرص جمال الرشاكة يف مشاريع الفقر وا+هتمCش 
والهشاشة، يف �ني ٔ�ن اDمتع املدين مبختلف ٔ�طيافه لعب دورا ٔ�ساس;يا 

امجلعيات احلقوقGة، احلركة (Iىل مدى عقود من ٔ�Uل البناء ا�ميقراطي 
Iىل ، ومن مت نؤكد ...)الsسائية، مجعيات حماربة الفساد، احتاد الكkاب

رضورة ا�كwاب احلكومة Iىل القضا¨ وإالشاكليات العميقة اليت يعاين مهنا 
اDمتع املدين وفkح نقاش رصحي لوضع تصور Iام حول تفعيل ا�س;تور يف 

  . اDاالت اليت هتم اDمتع املدين، بعيدا عن ٔ�ي رغبة يف التحمك والضبط
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء،

 احلكومة ٔ�ن ا�ورة اخلريفGة `لربملان لهذه الس;نة رصح ٔ�كرث من عضو يف
س�متزي بتقدمي احلكومة `لمخطط ال�رشيعي اÉي س;يكون مبثابة bارطة 

طريق واحضة اللزتامات احلكومة من bالل املدbل ال�رشيعي، لكن حلد 
الساIة مل Ïس;تطع احلكومة تقدميه حىت �متكن كفرق �رملانية من حتضري 

مما سCسامه يف رحب الزمن ال�رشيعي  ٬مربمجمس;بق للك نص Ïرشيعي 
ٕاىل Uانب متكني اDمتع املدين واكفة القوى احلية من  ٬وتنظميه بطريقة جGدة

�خنراط يف النقاش ال�رشيعي من bالل املذuرات والرتافع مع الفرق 
  . الربملانية

  الس;يد الرئCس،
هاما،  تعترب Uلسة اTٔس;ئc الشهرية لرئCس احلكومة مكس;با دس;تور¨

 - لٔ�سف  –ورمغ اTٔمهية اليت ïك�س;هيا هذه اجللسة الشهرية، ٕاال ٔ�هنا 
حتولت ٕاىل Uلسة `_فاع عن حزب رئCس احلكومة، مما يفقد هذه اجللسة 
قوهتا ا�س;تورية لتصبح جمرد حلظة مضن امحلc �نتÞابية `لس;يد رئCس 

رات اليت الوحGد اÉي ال ميل من احلديث عن حزبه وعن املؤام(احلكومة 
  ..)حتاك ضده من طرف العفاريت وال�س;يح

كام ٔ�ننا نwsه احلكومة لسوء تعاملها مع املعارضة رمغ املاكنة اليت ٔ�عطاها 
ا�س;تور `لمعارضة، ورمغ ٔ�ن ا�ور الرقايب `لربملان مZوط ٔ�ساسا هبذه 
املعارضة، فٕان التجربة جتعلنا ªس;تÞلص بåٔن احلكومة ؤ�»لبCهتا ال Ïسري يف 

�جتاه وال تعمل Iىل ïرس;يخ ٔ�ي مقاربة Ïشارuية من شåٔهنا مواصc هذا 
�س;تحقاق ا�س;توري اÉي ٔ��ط tلربملان اس;تكامل ñمته tٕصدار القوانني 
التنظميية املتبقGة واليت من الرضوري ٔ�ن تتحمك فهيا نفس املقاربة ال�شارuية 

املعارضة يف فاحلكومة مرصة Iىل Iدم ٕارشاك . اليت حمكت ٕاIداد ا�س;تور
ٕاIداد القوانني التنظميية، كام ٔ�bلفت وIدها �هنج مقاربة Ïشارuية يف ٕاIداد 

مما يفقر ٔ�وراش إالصالح اليت ابتدٔ�ت مع  2013قانون املالية لس;نة 
  .ا�س;تور اجلديد
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء،
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÷اته �متزي اDمتع املغريب بتعدده وتنوIه الثقايف وا`لغوي وبفوارق بني 
ïكون صارbة ٔ�حGا�، مما جيعل من ا�ميقراطية ال�شارuية �ٓلية لت�اوز نقائص 
ا�ميقراطية ا+متثيلية اليت ٔ�ظهرت ضعف املشاركة وحمدود�هتا، مما يؤhر Iىل 

والعرائض يه ٕا�دى وسائل ٕايصال . مرشوعية املؤسسات املن�ìقة عهنا
متكني املواطنات من املقرت�ات واملطالب واملشاركة يف الشåٔن العمويم + 

التعبري عن مطا+هبم وإالسهام يف الس;ياسات اليت من شåٔهنا تلبية خمتلف 
�اجGاهتم، مما يفرض ٕارشاك لك احلساس;يات والتو÷ات ولك الفاIلني 
مبختلف مشارهبم ؤ�ساسا مZظامت اDمتع املدين ٕالجياد صيغة توافقGة حول 

رة وٕارساء ٔ�سس دميقراطية القوانني التنظميية `لعريضة الشعبية واملباد
Ïشارuية مواطنة bدمة `لتقدم ا�ميقراطي والتطور اDمتعي والتمنية 
�قkصادية والìرشية ملغرب احلداثة وا�ميقراطية واحلقوق �قkصادية 
و�ج�عية لعموم املواطنات واملواطنني وٕارساء ٔ�سس التوازن بني الفاIل 

  .و�تهالس;يايس واDمتع املدين مبختلف مك
لقد اكن فريقZا س;باقا �شني انطالق نقاش معويم من قلب املؤسسة 
ال�رشيعية حول تنظمي املشاركة ملسامهة امجلعيات املهمتة بقضا¨ الشåٔن العام 
وتفعيل مwادئ ا�ميقراطية ال�شارuية، ؤ�يضا ما جيب ٔ�ن تتضمنه القوانني 

ائض ٕاىل السلطات التنظميية لتقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع والعر 
من ا�س;تور وتCسري مسامهة  15و 14العمومGة طبقا ملقkضيات الفصلني 

املواطنات واملواطنني وامجلعيات يف ٕاIداد �رامج التمنية وت�wعها من bالل 
�ٓليات Ïشارuية `لحوار وال�شاور Iىل مس;توى اجلهات وامجلاIات الرتابية 

  .136طبقا ملقkضيات الفصل 
ا�س;توري لبالد� يقوم Iىل ٔ�ساس فصل السلط فٕاذا اكن النظام 

وتوازهنا وتعاوهنا، ؤ�يضا Iىل ا�ميقراطية املواطنة وال�شارuية واحلاكمة اجليدة 
وربط املسؤولية tحملاس;بة مكبادئ Iامة، تتطلب من ٔ�Uل ممارس;هتا قوانني 
تنظميية جيب ٔ�ن ïكون مطابقة لروح النص ا�س;توري، �É ندعو 

ع بتقدمي مشاريع القوانني التنظميية املمكc `لوثيقة واس�شارة احلكومة لٕالرسا
لك املؤسسات املهمتة هبذا الشåٔن، وبدون ذ� ال ميكZنا احلديث عن 
التزنيل ا�ميقراطي السلمي وال�شاريك `لمقkضيات ا�س;تورية، كام ال ميكZنا 

ال احلديث عن �رتقاء tملامرسة ٕاىل مس;توى ما ينص Iليه ا�س;تور يف جم
  .ا�ميقراطية ال�شارuية

تلمك، الس;يدات والسادة املس�شار�ن، الس;يد الرئCس، السادة الوزراء، 
و÷ة نظر الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية يف القطاIات التابعة `لجنة 

، �متىن ٔ�ن جتد مالحظاتنا 2013العدل وال�رشيع وحقوق إالªسان لس;نة 
مقرت�اتنا اليت Åسطناها ٔ�مام  صدى �ى احلكومة، ؤ�ن تت�اوب مع

  .مسامعمك سواء داbل ا`لجنة ٔ�و يف اجللسة العامة
  . وشكرا Iىل حسن ٕاصغا�مك

مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb فريق اTٔصا| واملعارصة مبناس;بة مZاقشة مشاريع : : : : XIIIXIIIXIIIXIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 

اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون املزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعيةاملزيانيات الفرعية
        �3333201201201201قkصادية �رمس الس;نة املالية �قkصادية �رمس الس;نة املالية �قkصادية �رمس الس;نة املالية �قkصادية �رمس الس;نة املالية 

  الس;يد الرئCس،
  الس;يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شارون،
تعترب مZاقشة مرشوع القانون املايل فرصة س;نوية لتدارس وضعية 
خمتلف القطاIات احلكومGة وإالملام tملشالك والصعوtت اليت توا÷ها وكذا 
معرفة درUة الوفاء tاللزتامات والتعهدات اليت قطعهتا احلكومة Iىل نفسها 

ر�جمها احلكويم والقانون املايل tعتباره جتس;يدا ووس;يc لتزنيل من bالل �
  .هذه التعهدات Iىل ٔ�رض الواقع

ويف هذا الصدد، تعترب الفال�ة الوطنية قطاIا حGو¨ وركزية ٔ�ساس;ية 
من راك�ز �قkصاد الوطين tلنظر ملسامهته الفعا| يف الناجت ا�اbيل اخلام 

اطه الوثيق tلعامل القروي، هذا اbTٔري اÉي ويف حتقGق اTٔمن الغذايئ وارتب
مازال يعاين من العز| وا+هتمCش وإالقصاء tلرمغ من اخلطاtت والشعارات 
الر�نة اليت ٔ�طلقهتا احلكومة يف هذا اDال واليت ïكذهبا حقGقة اTٔوضاع 
الصعبة اليت الزال يعCش فهيا املواطنون يف قرى ومدارش هذا الوطن، ويف 

وضعية الطرق واملسا�، صعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية،  مقدمهتا
  .ٕاخل... الهدر املدريس

وخبصوص مزيانية هذا القطاع، Ïس;توقفZا مالحظة »اية يق اTٔمهية، 
من % 4,7ويه ضعف املزيانية املرصودة لهذا القطاع واليت ال متثل ٕاال 

هل قطاع هبذه : لمجموع املزيانية العامة لالس�òر، وهنا حيق لنا ال�ساؤ 
اTٔمهية وهبذا احلجم ïرصد C فقط هذه املزيانية؟ وهل مبزيانية "هذه ميكن 

  حتقGق اTٔهداف الكwرية والطمو�ة اليت مت Ïسطريها؟
اجلواب س;يكون طبعا tلنفي، ولٔ�سف فٕان هذه احلكومة وIىل ما 

�ي يبدو مل تفهم tلشلك املطلوب اTٔمهية إالسرتاتيجية لهذا القطاع ؤ�ن ٔ
  .اس�òر ٕاضايف به يعترب اس�òرا مفGدا لنا ولٔ�جGال القادمة

وقد اعترب� يف ٔ�كرث من مZاس;بة ٔ�ن خمطط املغرب اTٔخرض وIىل 
�مهيته مازال تزنيI xىل ٔ�رض الواقع تزنيال سلÜ يواUه العديد من العراقGل ٔ

ر من قwيل ندرة املياه ومشلك صغر وÏش�ت املسا�ات الزراعية، وهنا جتد
إالشارة ٕاىل ٔ�مهية ٕاصدار قانون التجميع، ٔ�ال ٔ�ننا يف ذات الوقت نؤكد Iىل 
�ن القوانني لو�دها تظل حمدودة النتاجئ، وال ميكن ٔ�ن تفي tلغرض ٕاذا مل ٔ
تصاحهبا معليات واسعة من التحسCس والتحفزي وا�مع، ٔ�يضا ضعف 

بدوره Iائقا  التåٔطري وإالرشاد الفالs وIدم �ه�م tلعنرص الìرشي يعد
uبريا `لحصول Iىل النتاجئ املرجوة، فالعاملون يف القطاع الزالوا »ري مؤهلني 
لالضطالع �tور املنتظر مهنم واملسامهة يف حتديث القطاع يف ظل 

  .ان�شار اTٔمGة يف ٔ�وساطهم
ٕان اه�م احلكومة بغرس اTٔجشار املمثرة يف نظر� يبقى ذا ٔ�مهية قصوى 

دخول الفال�ني ودمع التصد�ر، لكZنا نwsه tملناس;بة ٕاىل وسCسامه يف رفع م
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خطورة التخفGض من املزيانية اÓصصة لقطاع احلبوب اÉي يعترب لٕالشارة 
اTٔكرث اس;هتالاك tلsس;بة `لمغاربة ولك اخنفاض من هذه املادة احليوية يؤhر 
Åشلك مwارش Iىل اTٔمن الغذايئ `لمغاربة، bاصة وحنن نعمل اليوم ما 

  .لت ٕاليه ٔ�مثنة هذه املواد يف السوق العامليةوص
ومن Uانب �ٓخر، ونظرا Tٔمهية Ïسويق املنتوج الفالb ،sاصة 
tلsس;بة `لفالح الصغري، فٕاننا نطالب وtٕحلاح من احلكومة بضبط وحتسني 
مسا� التوزيع ليمتكن الفالحون من Ïسويق مZتو÷م الفالs بصورة 

ؤ�ن تعدد هذه املسا� )س;تفGد مهنا تضمن هلم هامشا من الرحب، bاصة 
الوسطاء، بC¦ الفالح اÉي قدم ÷ده ووقkه ؤ�مواC طيc الس;نة يضطر 

  .ٕاىل بيع مZتوUه دون حتقGق ٔ�ي رحب ٔ�و �رحب زهيد Uدا
  الس;يد الرئCس،

يعترب قطاع الطاقة جحر الزاوية يف لك ïمنية اقkصادية واج�عية 
يد مضطرد ويف خمتلف اDاالت، يف ظل واحلاجGات الطاقGة ببالد� يف ïزا

من املصادر الطاقGة، وقد ٔ�شارت يف % 95تبعية طاقGة ممتثc يف ٔ�زيد من 
هذا الصدد ٕاحصائيات مكkب الرصف ٔ�ن الواردات املغربية من املنتوUات 

مقارنة بنفس % 15ٔ�شهر اTٔوىل من هذه الس;نة بـ  10الطاقGة ارتفعت يف 
  .الفرتة من الس;نة املاضية

وقد Iرب� يف مZاس;بات Iديدة Iىل رضورة ïك�يف املشاريع املرتبطة 
tلطاقات املت�ددة ومراIاة التوازن اجلهوي يف �رجمة مشاريع من هذا النوع 
Iىل اعتبار ٔ�هنا Ïشلك فرصة حقGقGة لتمنية املناطق اليت تنجز هبا وtلنظر 

بيعية مهنا ما ٔ�يضا ٕاىل ٔ�ن Óتلف مZاطق بالد� من املؤهالت وحتديدا الط 
جيعلها مرحشة بقوة الس;تقwال هذه املشاريع bاصة مدة ال�شمCس، قوة 

  .الر¨ح وتواUد املياه
  الس;يد الرئCس،

tلsس;بة لقطاع املعادن نطالب يف فريق اTٔصا| واملعارصة tٕزا| اكفة 
العقwات اليت تعيق تطور هذا القطاع ببالد� اÉي مل حيظ tاله�م الاكيف 

احلكومة Iىل الرمغ من ٔ�ن امجليع مقkنع ٔ�ن لبالد� طاقات هامة من طرف 
  .من املعادن مل يمت اك�شافها بعد

ويف هذا إالطار، ن�ساءل عن اTٔشغال اليت يمت القGام هبا يف جمال 
البحث والتنقGب Iىل النفط والغاز، وما يه النتاجئ اليت مت حتقGقها، bاصة 

طرف املواطنني ؤ�ن ٔ�شغال التنقGب قد ؤ�ن املوضوع حيظى tه�م uبري من 
  اس;تغرقت فرتة زمZية اكفGة ٕالعطاء تقGمي حول إالماكنيات البرتولية لبالد�؟

وارتباطا tحملافظة Iىل البC�ة، فٕان هذا املوضوع يعترب يف صلب 
اªشغاالت ب_ان العامل اليوم، ويف بالد� Ïشري إالحصائيات ٕاىل التلكفة 

مليار درمه وهو ما يعادل  13تصل ٕاىل حوايل  الس;نوية لتدهور البC�ة
من الناجت ا�اbيل اخلام كام ٔ�ن ïلكفة اس;تصالح البC�ة تعادل % 3,7
من الناجت ا�اbيل اخلام، يف �ني ال يت�اوز النفقات العمومGة يف % 1,8

ويه نفقات تبقى Uد حمدودة وال Ïسامه tلشلك % 0,7جمال البC�ة 

ة احلا| البي�Gة ببالد� وجعل حامية البC�ة يف املطلوب يف احلفاظ Iىل جود
  .صلب �ه�مات احلكومGة

  الس;يد الرئCس احملرتم،
tلنظر Tٔمهية قطاع الت�ارة Åشقهيا ا�اbلية واخلارجGة، فاملالحظة 
اTٔوىل اليت ٔ�5رت ان�wاهنا ٔ�ن مرشوع القانون املايل مل يåٔت جبديد ال يف 

اbلية وال حىت يف جمال ٕاجياد �لول `لمشالك جمال ïمنية وتطو�ر الت�ارة ا�
اليت يتخبط فهيا القطاع ويف مقدمهتا القطاع »ري املهيلك، وان�شار الباIة 
املتجولني واك�ساح اTٔسواق املمتازة اليت ٔ�صبحت تزتايد Åشلك مضطرد 
ووصلت لٔ�حGاء الشعبية، ؤ�يضا الصعوtت اليت تواUه الت�ار يف الولوج 

لبنكGة، هذا فضال عن صعوبة تزنيل التغطية الصحية ٕاىل ا+متويالت ا
  .املو÷ة لت�ار القرب

اس;مترار  -مع اكمل اTٔسف  -tلsس;بة `لت�ارة اخلارجGة، فٕاننا ªس�ل 
مليار درمه، وهو جعز يف  82العجز املس�ل يف املزيان الت�اري واملقدر بـ 

Gاصة املواد الطاقbزايد قمية الواردات وï بìسÅ د مس;مترIة واليت متثل تصا
من الواردات، وبذ� فقد ٔ�صبحت الرضورة مل�ة لت�اوز التعبئة % 56

الطاقGة لبالد� من bالل ïك�يف التنقGب Iىل النفط والغاز، وïك�يف 
اس;تعامل الطاقات املت�ددة وتوس;يعها ل�شمل خمتلف مZاطق املغرب ملا لها 

مدة  من مؤهالت طبيعية Ïس;تجيب لهذا النوع من املشاريع، bاصة
  .ال�شمCس وقوة الر¨ح

ïمنية ودمع القطاIات املو÷ة حنو التصد�ر تبقى لها ٔ�مهية قصوى 

لتخفGف العجز، وtملوازاة مع ذ� يتعني Iىل احلكومة بذل جمهودات يف 
جمال تنويع اTٔسواق و�نفkاح Iىل ٔ�سواق Uديدة واIدة، اكلسوق إالفريقGة 

  .و�ٓس;يا ؤ�مر�اك الشاملية
  ،الس;يد الرئCس

tلsس;بة لقطاع الس;يا�ة، فقد طالبنا يف فريق اTٔصا| واملعارصة يف 
 sىل تنويع وتطو�ر املنتوج الس;ياI عددة برضورة العملkاس;بات مZم
الوطين وIدم الرتكزي Iىل املنتوج الشاطيئ واÉي وIىل ٔ�مهيته ال ميكZه 

 بل اTٔمر يقkيض ،لو�ده �س;ت�ابة ملتطلبات الساحئ املغريب واTٔجZيب
التوUه حنو دمع الو÷ات الس;ياحGة الوطنية الغنية مبواردها الطبيعية 
والثقافGة ويف مقدمهتا املناطق اجلبلية والصحراوية ومZاطق الوا�ات، مفن 
الس;ياح من يåٔيت `لمغرب فقط Tٔنه �ريد قضاء فرتة معينة داbل الوا�ات ٔ�و 

يف �اUة ٕا+هيا  يف مZطقة جwلية ٔ�و حصراوية ملا توفره من را�ة وهدوء هو
  .ليك �ر�ح من ٔ�شهر شاقة من العمل وروتني احلياة اليومGة

كام ٔ�ن ا+هنوض tلقطاع يقkيض ٔ�يضا tلرضورة �ه�م tلس;يا�ة 
ا�اbلية tعتبارها جواt رصحيا عن الصعوtت اليت توا÷ها الس;يا�ة 
الوطنية يف فرتة اTٔزمات، وIىل الرمغ من الربامج اليت سطرت Iىل 

س;توى هذا النوع من الس;يا�ة، فٕان الساحئ املغريب الزال يصادف العديد م 
من الصعوtت يف ظل »الء ٔ�مثنة الفZادق اليت ال تالمئ مزيانية اTٔرس 
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  .املغربية واليت لها رغبة uبرية يف اس;تكشاف مZاطق املغرب
  الس;يد الرئCس،

Gام ٕان مشلك البطا| يضع بالد� ٔ�مام حتد حقGقي يقkيض رضورة الق 
حبلول IاcU وملموسة من ٔ�Uل التخفGف من �دة هذه الظاهرة، عوض 
�رïاكن ٕاىل �نتظارية وتقدمي الوعود ٕان مل نقل اTٔوهام `لمواطنني املغاربة 
وbاصة الش;باب املغريب اÉي الزال يksظر �لوال معلية `لخروج من 

ج�عي وضعيته الصعبة وضامن س;بل العCش الكرمي واحملافظة Iىل السمل �
tعتبار البطا| قZبc موقوتة هتدد Åشلك مwارش هذا السمل �ج�عي 
وتنذر بåٔخطار حقGقGة مل Ïس;توعب احلكومة حلد اTٓن خطورهتا، مفضت 
تصب الزيت Iىل النار من bالل موا÷ة �ح�kاUات السلمية مبختلف 

لضوابط ٔ�شاكل العنف والقمع وإالهانة `لش;باب املغريب يف حتد صارخ للك ا
القانونية واملواثيق ا�ولية اليت تضمن لٕالفراد حق التعبري عن �ٓراهئم وحق 
�ح�kاج السلمي، ؤ�ن هذه احلكومة ويه متارس هذه الردة احلقوقGة 
ïريد ٔ�ن تعيد ب_� ٕاىل عهد ظننا ٔ�ننا قطعنا معه مZذ مدة وذهب ٕاىل »ري 

  .رجعة
ملا اكن يف املعارضة  هذه احلكومة اليت ما ف¨ احلزب اÉي يقودها

وقد  - )س;تعمل خمتلف اTٔوصاف والنعوت ليندد بقمع احملت�ني، ٔ�صبح 
يتفنن يف ترب�ر �عتداءات اليت يتعرض لها bرية  - »ريت املواقع مواقفه 

  .ش;باب هذا الوطن يف الشارع العام
يف % 8و`لتذكري، فقد الزتمت احلكومة بتخفGض ªس;بة البطا| ٕاىل 

لن يتåٔىت Utرتار �رامج ٔ�ثìت الواقع فشلها يف معاجلة ، وهذا 2016ٔ�فق 
  ".وٕادماج"، "تåٔهيل"، "مقاوليت"هذه الظاهرة و خنص uÉtر

ٕاننا، يف فريق اTٔصا| واملعارصة، الزلنا نksظر من احلكومة الوفاء 
tاللزتامات اليت تعهدت هبا ٔ�مام املواطنني، سواء ما تعلق مهنا tلز¨دة يف 

من احلد اTٔدىن لٔ�جر وضامن امحلاية �ج�عية وتعز�ز اTٔجور والرفع 
  .احلر¨ت النقابية

  الس;يد الرئCس احملرتم،
للك هذه �عتبارات، واªس�اما مع املواقف اليت Iرب� عهنا bالل 
مZاقشة هذه املزيانيات داbل ا`لجنة، و Tٔن هذه املزيانيات ال تsسجم مع 

حلكومة Iىل نفسها ٔ�مام املواطنني، فٕاننا التعهدات و�لزتامات اليت قطعهتا ا
  .نصوت ضد هذه املزيانيات

  .والسالم Iليمك و رمحة هللا
  

ïمتة مداcb فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مبناس;بة مZاقشة ïمتة مداcb فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مبناس;بة مZاقشة ïمتة مداcb فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مبناس;بة مZاقشة ïمتة مداcb فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مبناس;بة مZاقشة : : : : XIVXIVXIVXIVامللحق امللحق امللحق امللحق 
اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون املزيانيات الفرعية املزيانيات الفرعية املزيانيات الفرعية املزيانيات الفرعية مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع 

        �1313131320202020قkصادية �رمس الس;نة املالية �قkصادية �رمس الس;نة املالية �قkصادية �رمس الس;نة املالية �قkصادية �رمس الس;نة املالية 
  :قطاع املاء

ٕان بالد�، وD امحلد، Ïشهد لك س;نة Ïساقطات مطرية ñمة، ولكن 
ومع اTٔسف فٕان هذه ال�ساقطات تبقى »ري ذات Uدوى ما دام جزء uبري 
مهنا يضيع يف البحر، �É فٕان مسåٔ| تدبري الرصيد املايئ الوطين، 
�صبحت من اTٔولو¨ت، سواء عن طريق بناء السدود، واحلفاظ Iىلٔ 

الفرشة املائية سواء الصحية ٔ�و الباطنية من الضياع والتلوث والبحث عن 
س;بل هنج س;ياس;ية قومية من ٔ�Uل ïرش;يد املاء، خصوصا tلsس;بة `لمناطق 

  .اليت تعرف ندرة  يف ال�ساقطات
  :مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ال�شغيل -

العمل،  ٕان قطاع ال�شغيل هو قطاع دو عيار ثقGل، تتعدد فGه حماور
 xٓمال، مما جيعTه الطمو�ات واGكرث فïدة، وGات املس;تف�ه الفGوتتعدد ف
حقال صعبا tمkياز جيب التعامل معه �لك حGطة و�ذر، Tٔن مZاقشة هذا 
القطاع وبغض النظر عن ٔ�مهيته، فٕانه يعرف اليوم حتد¨ت كربى يف ظل 

بح إالدراك ظروف اقkصادية واج�عية وس;ياس;ية اس;ت�Zائية، وtلتايل ٔ�ص 
والوعي بوجوب احلصول Iىل احلق يف الشغل اÉي يضمن الكرامة 

ولهذا، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن . وإالرشاك يف القرار مسلمة من املسلامت
  :bلق جماالت Uديدة لفرض الشغل، وذ� بــ

 دمع تنافس;ية �قkصاد الوطين واملقاوالت الوطنية؛  -

 وقطاعية؛ القGام tٕصال�ات مؤسساتية وهيلكية  -

دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة وٕاصالح قانون الصفقات   -
  .العمومGة ل�شجيع �س�òر وbلق فرص الشغل

  :مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع الس;يا�ة  -
ال داعي `لتذكري بåٔن املغرب حيتل ماكنة مkقدمة Iىل اخلريطة الس;ياحGة 

ني من الس;ياح لك العاملية و�راهن يف لك خمطط Iىل اس;تقطاب املالي
س;نة، tلنظر ٕاىل تنوع الطبيعة واملناخ، هذا املناخ الرائع اÉي مينح الساحئ 

  .فرص �س;تجامم واملتعة والس;يا�ة يف ٔ�كرث من فضاء
لكم من الشواطئ وIىل وا÷تني حبريتني  3500يقع املغرب Iىل طول 

ية ممارسة هام البحر اTٔبيض املتوسط واحمليط اTٔطليس، توفر `لساحئ ٕاماكن 
هوا¨ته يف الس;يا�ة والزنهة البحرية وصيد اTٔسامك، وكذا تواUد جwال 

مرت، هتª `لساحئ  3000اTٔطلس وجwال الريف واليت يصل Iلوها ٕاىل 
�يضا رؤية »اtت الصنو�ر والبلوط واTٔرز من bالل تواUد حمطات جwلية ٔ

  .مكسوة tلثلوج bالل ٔ�¨م فصل الش;تاء
املدن التارخيية واملدن العتيقة وامحلامات  هذا، �هيك عن تواUد

  .املعدنية يف العديد من مZاطق املغرب
  الس;يد الرئCس،

بعد هذه املقدمة املتواضعة سåٔدbل ٕاىل صلب املوضوع، حGث ٔ�نه رمغ 
لك هذه املؤهالت اليت س;بق ذuرها، فٕان القطاع الزال حيتاج ٕاىل التطو�ر 

  .وطينوحسن Ïسويق وتدبري املنتوج الس;ياs ال
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ٕان املؤهالت الباح�ة يف املغرب جتعل من القطاع ٕا�دى الراك�ز 
  .اTٔساس;ية لتطو�ر �قkصاد الوطين واملسامهة يف التمنية املsشودة `لبالد

 sلرجوع ٕاىل تطور القطاع الس;ياtفعىل مس;توى املؤهالت، و
  : tملغرب مZذ س;تZCات القرن املايض جنده

 قطاع يوفر فرص Iديدة `لشغل؛  -

 جيلب العمc الصعبة خلزينة ا�و|؛  -

البناء، الصناIة التقليدية، ()سامه يف حتريك �قkصاد   -
 ؛...)اخلدمات

 ؛)PIB(يف الناجت ا�اbيل اخلام % 8)سامه بsس;بة   -

لٔ�سف املعلومات واTٔرقام اليت نتوفر Iلهيا Ïشري ٕاىل ٔ�ن القطاع   -
 الس;ياs لCس Iىل ٔ�حسن ما �رام؛

ققت يف القطاع الس;ياs يف الس;نني اbTٔرية ال إالجنازات اليت حت  -
 توازي املؤهالت الكwرية اليت يتوفر Iلهيا املغرب؛

الس;ياسة املتبعة يف امليدان الس;ياs مZذ س;نني مل Ïس;تطع ٔ�ن   -
 تطور القطاع tلشلك اÉي كنا �متناه؛

هناك Iدد من اÓططات و�سرتاتيجيات اليت وضعهتا احلكومات   -
�ن تتحقق النتاجئ املرجوة املتعاقwة دونٔ.  

Iىل سGìل املثال جند القطاع الس;ياs جبهة سوس ماسة درIة يعCش 
�وضاIا مزرية بعدما اكنت اجلهة مزدهرة س;ياحGا؛ٔ  

هناك ïراجع uبري يف Iدد الس;ياح ا�Éن يقومون �ز¨رة احملطة   -
لٔ�سف نالحظ ٔ�ن اجلهاز اÉي ميثل ). ٔ�اكد�ر(الشاطئية اTٔوىل tملغرب 

ال تتوفر Iىل إالماكنيات ) مZدوبية وزارة الس;يا�ة(لقطاع احلكويم بåٔاكد�ر ا
  املادية والìرشية الكفcG بت�wع هذا القطاع احليوي؛

اDلس اجلهوي `لس;يا�ة tلرمغ من اجلهود اليت يقوم هبا فٕان Iدم   -
�ن حيقق ٔ�كرث مما يقوم به اليوم؛ٔ C ىل إالماكنيات وا�مع ال ميكنI توفره 

ب �Iرتاف tجلهود اليت قامت هبا مجموIة من رUاالت املغرب جي  -
واملنطقة من ٔ�Uل ٕا�داث اDموIة اجلهوية ذات املنفعة الس;ياحGة سابقا 

)GRIT2(؛ 

نتåٔسف لعدم ïرك هذه اDموIة تقوم مبهاñا وتنفGذ إالسرتاتيجية   -
ن، املهنيو(الطمو�ة اليت وضعهتا بتsس;يق وÏشارك مع Iدد من الفعاليات 

 ؛...)السلطات، املنتخبون، إالدارة املعنية

جيب القطع هنائيا مع اخلطاtت الس;ياس;ية اليت ال ïراعي واقع القطاع   -
  الس;ياs؛

-   ،sجيب �س;تفادة من جتارب ا�ول املتقدمة يف امليدان الس;يا

                                                 
2Groupements Régionaux d'Intérêt Touristique  

Uرياننا جبزر الكZاري ا�Éن يوفرون اكفة إالماكنيات : Iىل سGìل املثال
مليون ساحئ  12اليوم Ïس;تقطب هذه اجلزر (�ة عندمه لتطو�ر الس;يا

 ؛)س;نو¨

س;ياسة التعمري املعمتدة يف ٕاIادة بناء ٔ�اكد�ر مل ïكن يف مس;توى   -
  احملطة الشاطئية Tٔاكد�ر؛

tس;ت�Zاء الكورنCش اجلديد، فٕان شاطئ ٔ�اكد�ر مازالت تنقصه Iدد   -
  من اTٔش;ياء ٕالIادة �عتبار C؛

ال Ïس;تجيب ملتطلبات الس;يا�ة العاملية املارينا احلالية صغرية و -
  الراقGة؛

جيب من اليوم التفكري يف حتويل مGناء الصيد احلايل ٕاىل مZتجع   -
  ؛)مدينة �رشلونة منوذUا(س;ياs من الطراز العايل 

نطالب اليوم من الوزارة وضع �ر�مج دقGق لز¨رة املدن الس;ياحGة   -
اع، وتåٔسCس جلن خمتصة حلل tملغرب و�ج�ع tلفعاليات املهمتة tلقط
  .إالشاكليات واملعيقات اليت تعرتض القطاع

  والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

املزيانيات املزيانيات املزيانيات املزيانيات مداcb الفريق �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb الفريق �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb الفريق �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع مداcb الفريق �شرتايك مبناس;بة مZاقشة مشاريع : : : : XVXVXVXVامللحق امللحق امللحق امللحق 
اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قkصادية �رمس اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قkصادية �رمس اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قkصادية �رمس اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قkصادية �رمس الفرعية الفرعية الفرعية الفرعية 

        2013201320132013الس;نة املالية الس;نة املالية الس;نة املالية الس;نة املالية 
  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
�Ïرشف ب�Zاول اللكمة tمس ٕاخواين ٔ�عضاء الفريق �شرتايك مب�لس ٔ
املس�شار�ن ملناقشة املزيانية الفرعية اليت تندرج مضن اخkصاص جلنة 
الفال�ة والشؤون �قkصادية، Éا وبعد اس;�عنا tٕمعان وت�wعنا ملا ٔ�دىل به 

وزراء من معطيات وتوضي�ات خبصوص القطاIات �قkصادية السادة ال
اليت )رشفون Iلهيا، واعتبارا لكون احلزي الزمين اÓصص لنا ال )سمح 
مبعاجلة شامc ودقGقة ملا ورد يف خمتلف هذه املزيانيات، فٕاننا ارتåٔينا الرتكزي 
Iىل امللفات والقضا¨ ذات اTٔولوية واTٔمهية القصوى حبمك الظرفGة 

  .قkصادية و�ج�عية والس;ياس;ية اليت تعCشها بالد��
  الس;يد الرئCس،
  الس;يد الرئCس،

عن هتمCش البادية ٕان واقع اTٔزمة الفالحGة يف املغرب �جت Tٔtساس 
ومعها الفالح الصغري واملتوسط وٕاهامل الزراIة املعCش;ية ومضهنا زراIة 
القمح، اTٔزمة لCست ظرفGة واليه Iا�رة، بل يه بGsوية ؤ�زمة اخkيارات، 
مفالÅسات الوضع الس;يايس و�قkصادي ببالد� )س;تدعي tلرضورة 

 bاصة، واملتوسط الصغري والفالح Iامة، القروي �ه�م tٕالªسان
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�Uل من تksج اليت الفالحGة القطاIات العقارية، وحتويل البGsات وٕاصالحٔ 
 والرشوع ٔ�وال، الوطين �س;هتالك ٔ�Uل من تksج قطاIات التصد�ر، ٕاىل

 التبعية من البالد ختلص و»ريه، الغذايئ اDال يف ٔ�ساس;ية صناIة ٕاجناز يف
 بالد� يف الفال�ة والصناIة Iىل  الرهان uسب ٔ�ن مZا ٕادرااك اخلارج، ٕاىل
  .التبعية من والتحرر املس;تقwل، �ٓفاق بفkح الكفGل هو

 املضافة القمية ذات والزراIات املمثرة اTٔجشار غرس Ïشجيع مفثال
 هتمCش لكن املغرب، صادرات تطو�ر من س;ميكن Tٔنه ٕاجيابيا يعترب املرتفعة
 ي�سم Iاملي مZاخ يف الغذايئ Tٔtمن خماطرة Iىل ينطوي احلبوب زراIة

�سعارها يف مس;متر وارتفاع احلبوب يف tملضاربةٔ. 
 ذ� ولكن Iديدة، ملنتوUات فالحGة uبريا مصدرا املغرب يصبح فقد

 مل ٕاذا `لبالد الغذايئ اTٔمن هيدد ما وهو احلبوب يف نقص من حيصنه لن
  .احلبوب زراIة ªشجع
�ال احلكومة وIىل املقايCس، �لك ٕاسرتاتيجية مبسåٔ| يتعلق اTٔمر ٕانٔ 
 لكفة بåٔن ” الت�ارة حبرية ” )سمى ما ٕاطار يف �ٓمن قد هبا، فاملغرب Ïس;هتني
 يف وسقط ب_ا�، يف ٕانتا÷ا فةلك من املنتوUات الفالحGة ٔ�قل �ك�رياس;ترياد
 �قkصادية اTٔوضاع م�kاهلني تقلبات العجز، معاجلة عوض �ïاكلية خف

وامل�سم tملناورات  امللغوم السوق اقkصاد و�زرIه زرIه اÉي والومه العاملية
   .واخلداع
 الرئCس، الس;يد

 �لك رٔ�ينا ٕابداء عن نتواىن ٔ�و يوما نتÞلف �شرتايك، مل الفريق يف ٕاننا،
 `لس;ياسة tلsس;بة الشåٔن هو لبالد�، كام اTٔساس;ية القضا¨ يف جشاIة

 بعني ٔ�bذت لو واليت اDال هذا يف مkقدمة مواقف تلنا اكن لقد .الفالحGة
�Uل من شعار� يصبح ٔ�ن بدل tلفعل ٔ�خرضا املغرب لاكن �عتبارٔ 

�خرض مغربٔ. 
 املغرب خمطط تنفGذ من الرابعة الس;نة يف ٔ�ننا من الرمغ فعىل 

 من اÓطط هذا لتقGمي حكومGة مwادرة ٔ�ي غياب �رى ما زلنا اTٔخرض،
 .تزنيx جناIة ٔ�Iاقت اليت �خkالالت تقومي ٔ�Uل

 حكومGة �ٓليات غياب ªس�ل فٕاننا البحري، الصيد لقطاع tلsس;بة
 ضوء يف القطاع، bاصة هذا لت�ديث املايل القانون مرشوع �رمس Uديدة
 مطالبة ا�و| ٔ�ن Iىل مؤكد�ن ،"هاليوتCس" خمطط يعرفه اÉي التعرث
 من واحلد السمكGة الرثوات اس;تغالل عقلنة يف صارمة س;ياسة tع�د

 الشغيc بåٔوضاع وا+هنوض املراقwة ïك�يف يفرض اÉي اليشء اس;تزنافها،
 bاصة �ج�عي، جبا�هبم و�ه�م صعبة ظروف يف Ïش;تغل اليت tلقطاع
 .التقليدي البحري `لصيد tلsس;بة

 ثقافGا مورو5 لكونه bاصة، ٔ�مهية التقليدية الصناIة قطاع )شلك
 tخلارج املغرب صورة Ïسويق يف )سامه ولكونه `لمغرب، tلsس;بة وحضار¨

 .العامc اليد من اTٓالف لعرشات الشغل فرص ويوفر
 لال�كwاب �رتياح Iدم فريقZا يف ªس�ل فٕاننا الصدد، هذا ويف

 اليت 2015 ٕاسرتاتيجية Iىل تنفGذ التقليدية الصناIة قطاع يف احلكويم
 و�ه�م املنتوج جبودة `لريق مشولية ÷وية مقاربة تطو�ر ٕاىل هتدف

 .وال�سويق إالنتاج مس;توى Iىل الفرادى الصناع ودمع التقليديني tلصناع
 :Åسìب املشالك بعض يعرف ٔ�نه ٕاال اÓطط هذا ٔ�مهية فرمغ

  ؛..)الصني، الهند، توªس(اTٔجZبية  `لمنتوUات الرشسة املنافسة  -
  العاملية؛ املالية اTٔزمة تداعيات  -
  املنتوج؛ جودة Iىل يؤhر مما ٔ�صلية »ري ٔ�ولية مواد اس;تعامل -
  التقليدي؛ `لمنتوج وا�Iاية وإالشهار ال�سويق شلك -
 .التقليدية الصناIة صادرات ضعف -

 ميثل ٕاذ املغريب، �قkصاد يف املهمة الراك�ز من الس;ياs القطاع يعترب
 يف املائة يف 14و فGه مسامه 5ين يعين اخلام ا�اbيل الناجت من %8حوايل 
�سايس ومورد ُمشغل و5ين اTٔداءات مزيانٔ cمن وهو الصعبة، `لعم 

 واكن و�س;تقرار، Tٔtمن Tٔtساس �رتبط حGث Uدا، احلساسة القطاIات
 يف tملليارات خسا�ر bلف القطاع، حGث Iىل مwارش تåٔثري العريب `لربيع
 املغرب، Iىل ªس;يب تåٔثري C واكن وتوªس مرص خصوصا العربية، ا�ول
 حGث الس;نة، هذه من اTٔول الشطر bالل ٔ�و املاضية الس;نة bالل سواء

 .املبCت ليايل Iدد ïراجعت
 مالية موارد من توفره ملا لبالد� اسرتاتيجيا اخkيارا الس;يا�ة Ïشلك ٕان
cلعمt اصب الصعبةZا، �رى .شغل ومÉ نه يتعني� العمل احلكومة Iىل ٔ

  :Iىل
 والس;يا�ة وإال�كولوجGة الطبيعية والس;يا�ة القروية الس;يا�ة Ïشجيع  -
 املؤسسات تقدñا اليت واخلدمات اTٔسعار مراقwة Iىل واحلرص الثقافGة

 وٕا�داث Uديدة ٔ�سواق وغزو التقليدية اTٔسواق وتقوية تعز�ز الفZدقGة،
 الس;ياحGة املسا� يف والطبيعية اجلبلية املناطق وٕادbال Uديدة حمطات
 الريف؛ مكنطقة �É املؤهc املناطق يف ٕاسرتاتيجية مشاريع وٕاقامة
 tع�د الس;ياحGة الس;ياسة مراجعة رضورة احلكومة Iىل يتعني وكذا -
 والتوزيع السابقة الت�ارب تقGمي Iرب القطاع هبذا `لهنوض Uديدة رؤية

 .اجلهات بني `لمشاريع العادل
 احلكومة ٔ�ن ªس�ل 2013 لس;نة املالية قانون مZاقشة bالل من ٕاننا
 املاء قطاع وال واملعادن الطاقة قطاع مس;توى Iىل ال جبديد، تåٔت مل احلالية

 لها لCست احلكومة هذه ؤ�ن يذuر Uديد ٔ�ي ªس�ل فمل البC�ة، قطاع وال
 البزن�ن Ïسعرية من tلرفع تعلق ما ٕاال القطاIات هذه يف bاصة �رامج

 tلربامج وbاصة ذ� دون وما الكهرtء Ïسعرية من `لرفع والتخطيط
 من بنوع لكن املد�ر دور تلعب بقGت و�سرتاتيجيات، فاحلكومة املهيلكة
 الالزمة املوارد تعبئة وIدم الربامج تنفGذ بطء يف يت�ىل اÉي الرتهل

 هذا مزيانية تقليص Iىل احلكومة معلت ذ� من العكس Iىل بل لتنفGذها
  .2012 مزيانية مع مقارنة  6,5%يقارب مبا القطاع
 والتمنية `لبC�ة الوطين امليثاق اع�د عن لٕالIالن امللكGة املبادرة رمغ
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 والìرشية املادية إالماك�ت البC�ة لقطاع Ïسخر مل املس;تدامة، فاحلكومة
 حGث ومن البCيئ التåٔهيل حGث من بالد� ببC�ة `لهنوض والاكفGة الالزمة
 .ببالد� املس;تدامة التمنية قواIد وٕارساء البي�Gة اTٔوساط حامية

 الرئCس، الس;يد
 �قkصادية اTٔزمة من ترضرا القطاIات ٔ�كرث من الصناIة قطاع يعترب

 مسامههتا فٕان بالد�، يف tلصناIة `لهنوض املبذو| اDهودات ورمغ .العاملية
 منوا حقق املطلوب، ٕاذ املس;توى دون ïزال ما البالد اقkصاد ïمنية يف

 الم�kان معرض ٔ�ن القطاع ٕاىل الترضر هذا ويؤرش ،%2,6يتعد  مل طفGفا
 )س;تدعي اÉي احلرة، اليشء املنافسة س;ياسة املغرب هنج بعد حقGقي
 الصغرى املقاوالت وtخلصوص املغربية الصناعية املقاوالت تåٔهيل

 يف uبري بدور تضطلع uوهنا ٕاىل tلنظر اج�عية ٔ�زمة لتجنب واملتوسطة
�و الوطين املس;توى Iىل سواء تنافسkCه، وتعز�ز إالنتاج نظام اس;مترارٔ 
 اقkصادية، واملغرب ïمنية للك اTٔساس;ية النواة كذ� وtعتبارها ا�ويل
 حتقق مل ٔ�هنا »ري إالجراءات من العديد اع�د Iرب امليدان لهذا ٔ�مهية ٔ�عطى
 املتبعة �سرتاتيجيات اس;تقرار لعدم راجع وذ� مهنا املنتظرة النتاجئ

 .الثغرات من العديد وجود وكذا الرؤية ووضوح
 صناعية قاIدة ودون تصنيع دون تقدما نتصور اليوم ٔ�ن ميكن فال
 يتعني فالتصنيع �É، .والعاملي إالقلميي الصعيد Iىل ومkنوIة ممتزية مغربية

 القوى ٔ�ن وخيرب� ذ� يعلمنا فالتارخي ب_، ٔ�ي ٔ�ولو¨ت من �كون ٔ�ن
 والتعمري ا+متد�ن يوازي فهو التصنيع، اخkارت Tٔهنا تقدمت اليوم الكربى

 .ٕاخل... و�نفkاح وال�شغيل
 من Iدد �رخي يف ومؤسسة فاصc مرا�ل شلكت الصناعية فالثورات

 يف طرٔ�ت اليت التحوالت وٕا�دى العاملية، لٔ��داث التåٔرخي يمت وهبا اTٔمم،
 .التصنيع بفعل اكنت الìرشي التارخي
 زال ال وال�شغيل الشغل يف احلق مطلب ٔ�ن السادة، ٔ�هيا ªس�ل، ٕاننا

 حلاميل املقZعة البطا| Ïشجيع س;ياسة وÏس;متر احلكومة، هذه مع معلقا
 ويبقى مهنا، الغرض ما ندري ال bلفGات وراء الشهادات و�امالت
 فلسفة تbٔåذ وال موضوعية ملعايري Ïس�Zد ال بåٔرقام ال�شغيل عن احلديث

 احلق يغيب و�ني �عتبار، بعني السابقة احلكومة سطرهتا اليت املبادرات
 هبذه فهل وهتان، املواطن uرامة تضيع املزيانيات وتتقلص ال�شغيل يف

 املواطنني؟ لهؤالء الكرمي العCش س;نضمن الس;ياسة
 .و�راكته هللا Iليمك ورمحة والسالم
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 الرئCس، الس;يد

 الوزراء، السادة الوز�ر، الس;يدة

 احملرتمون، املس�شارون والسادة الس;يدات
 املزيانيات خبصوص ا�س;توري �حتاد tمس ٔ�تدbل ٔ�ن )رشفين

 �قkصادية والشؤون الفال�ة جلنة اخkصاص يف تدbل اليت القطاعية
 الوحGد مهها بناءة، مكعارضة موقعنا ومن .2013لس;نة  املايل القانون �رمس
 ÷ة من الوطنية املصاحل عن وا�فاع ÷ة من ال�رشيعي العمل ٕاغناء

 :بقطاع مداbليت اس;هتل ٔ�ن يل امسحوا ٔ�خرى،

 البحري؛ والصيد الفال�ة -
 يف املهمة ملسامهته نظر ٕاسرتاتيجية ماكنة حيتل اÉي القطاع هذا

 مZه جيعل واÉي اخلام، ا�اbيل الناجت من %17حبوايل  الوطين �قkصاد
 لقc السلبية التåٔثريات رمغ لبالد�، �قkصادي ا+منو ملعدل راهنا قطاIا

 Iىل وزمZيا جغرافGا انتظاñا وIدم توزيعها وسوء املطرية، ال�ساقطات
 املصاريف ارتفاع ذ� ٕاىل يضاف املراعي، وضعية وIىل الفالح  املومس
̄ٔ  لتåٔمني  هذه اTٔمسدة، واقkناء والسقي الري حمراكت ووقود واITٔالف ال

 القطاع Iىل املسؤولني Iىل حيمت وهيلكيا س;نو¨ طابعا تbٔåذ ٔ�حضت الظاهرة
 tع�د وذ� tلقطاع، املرتبط اÓتص العلمي البحث جماالت يف والعاملني
 مادام الصغرى الفال�ة تدعمي Iرب القروي الوسط لتمنية مالمئة س;ياسة
 يف �س�òر Ïشجيع من البد كذ� القاIدة، )شلك احملاصيل ضعف

 اسرتاتيجي بعد ذات �رامج ووضع Uديدة، موارد عن والبحث القطاع،
 اجلفاف ظواهر جتاوز Iىل وقادرة مkنوIة وزراعية فالحGة ٔ�ªشطة خللق

 .احلرارة درUة ازد¨د مع العلمي والتعاطي والصقGع
�»لب مهنا تعاين اليت املزرية الوضعية ٕاىل كذ� إالشارة من والبدٔ 

 إالرساع )س;توجب اÉي اليشء خمزو�هتا، وïراجع اكلتو�ل، السدود
 وال غز�رة Ïساقطات تعرف اليت tملناطق اTٔجحام خمتلف من سدود ب�شGCد
 املناطق كذ� وحامية السقوية، tملناطق الشåٔن هو كام سدود هبا توUد
 Iديدة جبهات الكربى السدود فهيا ت�سìب اليت الفGضا�ت تعرف اليت

 Ïسجيل دون حتول اس�wاقGة س;ياسة tع�د وذ� ماسة، اكلغرب وسوس
  .tملياه السدود تغذية وïراجع اجلوفGة املياه حش ªسب من املزيد

 وذ� )س;تحق اليت اTٔمهية القروي العامل ٕاعطاء من كذ� البد
 والعامل `لفال�ة واقعي Ïشخيص Iىل تتåٔسس مZدجمة، مقاربة Iىل tالع�د
 )س;تحق ما عالقطا هذا وٕاعطاء إالشاكالت واكفة املزنلقات وجتاوز القروي

 ب_ املغرب ٔ�ن مZطلق من `لتمنية قاطرة وجعx به و�رتقاء ٔ�مهية من
sة فالUر�t ،وىلTٔس;ياسة وهنج التقلبات اكفة معاجلة ي�س;ىن حىت ا 

 وتفعيل ومس;تقwليا �ٓنيا املغرب حلاجGات مس;تقwلية رؤية واع�د اس�wاقGة
 فهذا Uامدة، املغرب موارد تظل ٔ�ن يقwل ال ٔ�نه ذ� اTٔخرض، اÓطط

 املغرب واضطرار الت�اري املزيان اخkالل رمحة حتت مازلنا ٔ�ننا معناه
 .الغذائية �اجGاته لتåٔمني اخلارج Iىل لالع�د

 البحري؛ الصيد قطاع ٔ�ما -
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 اªTٔشطة ٕاىل tلنظر البحري الصيد قطاع ٔ�مهية يف جيادل ٔ��د ال
 يف سامه الوطين، وقد لالقkصاد اTٔساس;ية ا�Iامة تعترب واليت به املرتبطة

 من uيلومرت I 3500ىل يتوفر اÉي `لمغرب �سرتاتيجي املوقع ذ�
 ما وهو البحرية، واملنتوUات اTٔسامك من صنف 850 وتواUد السوا�ل
 )س;توعب ٕاذ العامc، اليد ªس;بة من %25 حوايل Ïشغيل يف )سامه
 طن 14000 نتاجGةاالٕ  القطاع قدرة وتفوق Iامل، ٔ�لف 300 قرابة القطاع

 ٕاىل تصل ٕاجاملية اس�òرية قدرة يوازي وما درمه، مليار 4,67 يعادل مبا ٔ�ي
�نه ٕاال الوطين، �قkصاد يف املمتزية مسامهته و�رمغ ٔ�نه ٕاال درمه مليار  900ٔ 
 يف الوطين Tٔtسطول مرتبطة ؤ�خرى هيلكية اخkالالت Iدة من يعاين

  .ملموس مفعول دون س�wقى املتÞذة التدابري ٔ�ن فGه �رى اÉي الوقت
 واحلاكمة العقلنة tلرضورة تفرض وطنية، hروة يه السمكGة فالرثوة

 ومدى البحري الصيد رخص مZح معايري ذ� يف مبا القطاع، لتدبري
 الصيد مدونة tٕخراج إالرساع ٔ�يضا يفرض ،وهذا هلم مZحت من اس;تحقاق

 .البحري

 الس;يا�ة؛ قطاع ٔ�ما -
 )شغل tعتباره �ج�عية وكذ� �قkصادية `لتمنية قاطرة فGعترب

 Iدة من يعاين القطاع هذا ٔ�ن ٕاال الsش;يطة، العامc اليد من ñمة ªس;بة
 القطاع هذا ٕاىل تåٔثريها وصل اليت العاملية اTٔزمة Åسìب سواء اخkالالت،
  .املالحظات هذه bالل من س;نوردها هيلكية واخkالالت

�ن هتمCشها رمغ ٔ�س;باب عن ؤ�Ïساءل القروية الس;يا�ة ٕاىل سåٔتطرقٔ 
 املغرب Iىل يفدون ا�Éن الس;ياح Iدد من   %69 ٔ�ن ٔ�ثب�ت ا�راسات
 النفقات توفري عنرص من )س;تفGدون حGث اجلبلية، املناطق يقصدون

 العامل وهذا اTٔمور، فهيا ترصف ٔ�ن ميكن اليت واDاالت املرافق بغياب
 Iىل يتوفر املغرب ٔ�ن ٕاىل ٕاضافة ñمة، مداخGل ا�و| خزينة Iىل يفوت

 .Ïس;تغل ٔ�ن اUTٔدى من اكن ñمة طبيعية مؤهالت
 Tٔي اTٔسايس احملرك يعترب الìرشي العنرص ٔ�ن ٕاىل إالشارة تفوتين وال

 هناك ٔ�ن وخصوصا املعطى، هبذا �ه�م من البد ٔ�نه �رى Éا. قطاع
 والبد الفZديق، العمل جمال يف التخصصات بعض يف اخلصاص حول مؤرشا
 tلوزارة واملواهب والكفاءات والطاقات Tٔtطر tلغة ٔ�مهية ٕايالء من كذ�
 العلمية املناجه تعمتد �رامج وفق املس;متر والتåٔطري التكو�ن bالل من وذ�

  .التكZولوجGة والتقZيات واملتطورة احلديثة
Üس;يق خيص فsيق الس;يا�ة قطاع بني التtات، وIس�ل فٕاننا القطاª 

 دون �ر�مج Tٔي جناح ٔ�ي حتقGق ميكن فال التsس;يق، يف نقصا هناك ٔ�ن
 املنعشني القطاع، وخصوصا يف املتدbلني لك بني اسرتاتيجي تsس;يق توفر

   .فقط اس�شاري دورها الزال اليت الغرف ٕاىل ٕاضافة اجلوي، النقل وقطاع
 ا�اbلية الس;يا�ة خيص فÜ الوزارة ٕاسرتاتيجية ضعف كذ� ªس�ل

 س�wقى ٔ�هنا ،ٕاال الس;يا�ة لهذه املو÷ة الربامج كرثة رمغ ضعيفة الزالت اليت

  .ملموسة ن��Gة ودون تفعيل دون �رامج
 ïك�يف تsس;يق من )س;توجب وما اTٔمين املعطى Iىل الرتكزي من البد
 الس;ياح ٔ�من Iىل `لحفاظ الس;ياحGة الرشطة اTٔمZية، وخصوصا املصاحل

 وهذا مؤخرا اUTٔانب الس;ياح Iىل �عتداءات ªس;بة ارتفاع لوحظ فقد
 وزارة ختصص ال فلامذا يعاجل، مل ٕان الس;يا�ة Iىل يؤhر ٔ�ن شåٔنه من

 اTٔمZية؟ الفرق لهذه دعام الس;يا�ة

 التقليدية؛ الصناIة قطاع ٔ�ما -
 املغربية، الساكنة من مليون 2 ل�شغيx رصف اج�عي قطاع فهو
 الثقايف املوروث Iىل احملافظة يف املتجسد الثقايف املعطى ٕاىل ٕاضافة

�ن ذ� ٕاىل ينضاف املغربية، والهوية tالن�ء الشعور وïرس;يخ والتارخيئ 
 اليت اTٔولية املواد »الء يف مشالك، ïمتثل Iدة من ٔ�يضا يعاين القطاع هذا

 هذه دمع يف الوزارة دور عن Éا، ن�ساءل. التقليديون الصناع هبا )ش;تغل
 وزحف التقليدية `لصناIة التنافس;ية القدرة من حتد اTٔعباء فهذه الرشحية،

 هيدد مما التقليدية، الصناIة مZتوUات ïزامح ٔ�حضت اليت الصيGsة املنتوUات
 نظرا الصناIة هذه دمع احلكومة Iىل حيمت وهذا التقليدية، الصناIة

 ال الغالب يف واليت الصيGsة، املنتوUات Iىل قGود وفرض خلصوصياهتا
   .السلع لرتوجي املنخفضة اTٔمثنة Iىل وïرïكز اجلودة ïراعي

 .هللا ورمحة Iليمك والسالم
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 الرئCس، الس;يد
 الوزراء، السادة

 املس�شارون، الس;يدات والسادة
)رشفين ٔ�ن ٔ�سامه tمس فريق الت�الف �شرتايك يف مZاقشة املزيانيات 
الفرعية التابعة `لجنة الفال�ة والشؤون �قkصادية �رمس الس;نة املالية 

لعرض و÷ة نظر� يف س;ياسة هذا القطاع احلكويم الهام، مkوbني  2013
 ،xمي السلمي لعمGالل توضيح ماكمن القوة التقb ىل املوضوعية، منI املبين

س;ن�اول من bالل مZاقش�Zا هذه التطرق لبعض النقط . وماكمن اخللل
  .اليت �راها ñمة
  الس;يد الرئCس،

�مثن يف فريقZا عزم وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين Iىل حتقGق وتنفGذ 

القطاع، bاصة �ر�مج معلها وٕارصارها Iىل رفع الت�د¨ت املطرو�ة يف 
عزñا Iىل توس;يع وتعممي امحلاية �ج�عية والتغطية الصحية اTٔساس;ية 
`لف�ات »ري املشمو| tمحلاية �ج�عية، وكذا مåٔسسة احلوار �ج�عي مع 
لك الرشاكء �ج�عيني والنقابيني ؤ�رtب العمل، مما سCسامه يف ٕارساء 

  .اليةالسمل �ج�عي املطلوب يف الظروف احل
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ٕاال ٔ�نه البد من التuٔåيد Iىل رضورة إالرساع tٕخراج قانون إالرضاب ٕاىل 
�زي الوجود كام نص Iىل ذ� ا�س;تور، وذ� لوضع �د `لفوىض اليت 

كام ال يفوتنا . تعرفها ممارسة هذا احلق ووضع الضوابط القانونية ملامرس;ته
ملا سCشلكه  التuٔåيد Iىل رضورة ٕاخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل

  .ذ� من ضامن لالس;تقرار �ج�عي
ٕان ا�ور اTٔسايس لوزارة ال�شغيل هو احلرص Iل ضامن التطبيق 

Éا، البد من . السلمي ملقkضيات مدونة الشغل واحلفاظ Iىل مصاحل اTٔجراء
  .املزيد من ضبط ووقف جتاوزات بعض املشغلني حامية لٔ�جراء

�س;تقرار داbل املقاوالت هو ومن ÷ة ٔ�خرى، نؤكد Iىل ٔ�ن ضامن 
�ساس الرفع من املردودية وعنرص ٔ�سايس لضامن السمل و�س;تقرار ٔ

  .   �ج�عي
 الس;يد الرئCس،

فÜ خيص س;ياسة احلكومة `لهنوض tلقطاع الفالs وتåٔهيx من ٔ�Uل 
التغذية tلsس;بة  ٔ�مهية فٕانه البد من التuٔåيد Iىل اÉايت، حتقGق �كتفاء

فهkي ٔ�ساس بقائه ودوام حصته ومنوه، مما جعلها متثل هدفا ٔ�ساس;يا لٕالªسان، 
ورها� اسرتاتيجيا `لس;ياسات �ج�عية و�قkصادية والزراعية والغذائية 

  .`_ول
وموضوع توفري اTٔمن الغذايئ ٔ�صبح ذا ٔ�مهية قصوى Åسìب التغريات 

اس;تعامل الطاقة املناخGة اليت يعرفها العامل يف الس;نوات اbTٔرية واÏساع جمال 
اخلرضاء ن��Gة ارتفاع ٔ�سعار البرتول، جبانب ز¨دة Iدد ساكن العامل وبعض 

  . الكوارث واملشالك الس;ياس;ية اليت تعرفها بعض الب_ان املنت�ة
لكها عوامل تؤدي ٕاىل bلل يف مزيان العرض والطلب، وجتعل احلصول 

�صبحت Iىل املواد اTٔساس;ية ٔ�مرا صعبا، bاصة ٔ�ن بعض الصناديق ٔ
تضارب يف ت� املواد، مما جيعل بعض الب_ان، من بCهنا املغرب، تواUه 
صعوtت مجة يف سعهيا لتåٔمني �اجGاهتا من املواد اTٔساس;ية، Iلام ٔ�ن 

  .�اجGات املغرب معروفة، وIىل رٔ�سها احلبوب والسكر والزيوت
ٕان الطابع الس;يايس لٔ�من الغذايئ يلزم ا�و| إالIالن عن الزتامات 
واحضة ورصحية، وخصوصا ٔ�ثناء بلورة س;ياسات فالحGة من قwيل فال�ة 

وIىل وزارة الفال�ة ٔ�ن تقوم بدور املس�شار . القرب والفال�ة التضامZية
  . الفالs وïهنج س;ياسة تصاحب الفال�ني وتو÷هم

ٕان املغرب مطالب UTٔل حتقGق ٔ�مZه الغذايئ ٕاما بتحقGق �كتفاء 
س;ترياد ٔ�و ٕا+هيام معا بعد تقGمي دقGق `لمواد الغذائية اÉايت ٔ�و t`لجوء ٕاىل �

  . اليت ميكن ٕانتا÷ا وت� اليت ميكن اس;ترياد جزء مهنا
املغرب مطالب بتحقGق �كتفاء اÉايت من احلبوب، وذ� من bالل 
�بتاكر وإالبداع وÏشجيع اس;تعامل اTٔمسدة املمتازة ومواد الزراIة اÓتارة 

واملردودية Iرب ٕادbال التكZولوجGا احلديثة، ؤ�يضا  والرفع من إالنتاج
  .اس;تصالح اTٔرايض الصاحلة `لزراIة ومZع الزحف العمراين Iلهيا

ٕان حتد¨ت اTٔمن الغذايئ تتوقف Iىل عقلنة املسا�ات املزروIة 

وليك يتفادي املغرب مشالك ندرة مجموIة من املواد الفالحGة . واملوارد املائية
ا، وbاصة احلبوب، اليت سوف �زداد الطلب Iلهيا، Tٔن فهو مطالب tٕنتا÷

دول اخلليج س;تعاين من خصاص uبري، والصني �زداد طلهبا من احلبوب، 
  . %18والهند كذ� اليت تعرف خصاصا يقدر بـ 

فهل س��kه احلكومة حنو حتقGق �كتفاء اÉايت يف قطاع احلبوب ٔ�م 
�ساسا بعمليات  س�س� مس� تعويض املسا�ات اÓصصة `لحبوبٔ

  ال�ش�ري؟ 
Uد ñم، وهو جيعل الفال�ة قاطرة `لتمنية " املغرب اTٔخرض"ٕان خمطط 

املس;تدامة من ÷ة، و)سامه من ÷ة ٔ�خرى يف حتقGق �كتفاء اÉايت، ولو 
وعند �دي�Zا عن bارطة . جزئيا، يف مواد احلبوب والسكر والزيوت

ل إالنتاج، فZحن نوUد الطريق وعقد رشاكة بني ثالث ٔ�و ٔ�ربع من سالس
لكن، هل هذا اÓطط مطالب �رفع مسا�ات . يف صلب اTٔمن الغذايئ

  زراIة احلبوب ٔ�و بتقليصها؟ وما مZظور احلكومة يف هذا إالطار؟
  الس;يد الرئCس،

ٕان احلديث عن اTٔمن الغذايئ ال ميكن ٔ�ن خيزتل يف احلبوب والسكر 
 الفالح نsىس ٔ�ن جيب ال لكن واحلليب، امحلراء وا`لحوم البيضاء وا`لحوم
 .املعاد| هاته يف الصغري
 البقع معدل :اTٔساس;ية `لمواد اTٔول املنتج يعترب الصغري الفالح ٕان
 من%80 الهكkار، و يتعدى ال) السكر( الشمندر فهيا �زرع اليت اTٔرضية

 ا`لحوم Iىل )رسي املنطق نفس بقر�ن، ٔ�و بقرة مصدره احلليب ٕانتاج
 املزروIة، املسا�ة من املائة يف 75 ميثلون الصغار فالفالحون. امحلراء

 وتضمن ونوIا، كام جGد ٕانتاج فرص هلم وفرت قد ا�و| س;تكون وبدمعهم
 تغطية Iىل التوفر فرص ومن �س�òر، فرص من ومتكهنم قارا، هلم دbال

 .مZاطقهم يف �س;تقرار من ومتكهنم حصية
 من ٔ�كرث املغرب، يف الغذايئ Tٔtمن مرتبطة الصغرية الفال�ة ٕان

 التصد�ر حنو وتت�ه �ديثة، تقZيات Iىل تتوفر اليت الكربى �س;تغالليات
�Uل من اTٔخرض اÓطط قراءة ٕاIادة يتوجب Éا، .اخلارجGة اTٔسواق ٕاىلٔ 
   .اخلارجGة Tٔtسواق القوي �رتباط بالد� جننب يك اTٔولو¨ت، ïرتCب
 من Uديدة ٔ�نواع زراIة ي�Gح Åشلك العلمي البحث ٔ�ن تطو�ر كام

 من بد ال وهنا .محمود ٔ�مر املناخ ٔ�نواع مجيع مع تåٔقلام اTٔكرث املنتوUات
 والتåٔطري البحث يف �خنراط اTٔخرض اÓطط ٕاطار يف الوزارة بعزم التنويه

 ملتطلبات مسا�را وIلميا تقZيا ïكوينا ؤ�بنائه الفالح ïكو�ن مسار ويف
 .وñنة حرفة ٔ�صبحت الفال�ة ٔ�ن حبمك العرص،
 فالعديد ا�اbيل، السوق مشالك Iىل حييلنا وطنيا الغذايئ، اTٔمن ٕان

 ا�Éن الوسطاء وكرثة السوق ذ� وضوح Iدم من )ش;تكون املتدbلني من
 مشلك جبانب ..سواء �د Iىل واملس;هتلكني tملنت�ني مجة ٔ�رضارا يلحقون
 ممتثc َمَرضية ظاهرة ا�اbيل السوق )شهد انتظاñا، وIدم إالنتاجGة ضعف

 الفال�ة وزارة(العمومGة،  السلطات مس;توى Iىل املتدbلني كرثة يف
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 والتكZولوجGات والت�ارة الصناIة ووزارة ا�اbلية ووزارة البحري والصيد
  ).والعامة �قkصادية الشؤون ووزارة احلديثة

 مشلك معاجلة جبانب واملاء، إالنتاجGة مبشلك �ه�م ا�و| وIىل
 م�ل t`لوجس�Gك، املرتبطة املشالك و�ل الفالحGة املنتوUات Ïسويق
  .�س;هتالك ؤ�حواض إالنتاج ٔ�حواض من والنقل والتخز�ن التربيد وسائل

 الوسطاء رمحة حتت يصبح احللقات، فالفالح هذه من �لقة تhٔåرت فٕاذا
�سواق لتدبري �لول ٕاجياد جيب uبرية، كام ٔ�ر�tا جينون ا�Éنٔ cلخرض امجل` 

 Iىل حييلنا وهذا بدائية، بطريقة Ïسري اليت احلرضية، واDازر والفواكه
  .وتنظميه ال�سويق مشلك �ل يف Ïسامه اليت قد التجميع مZظومة
 تو÷ات مراجعة ٕاىل احلكومة ندعو �شرتايك، الت�الف فريق يف ٕاننا،
 اTٔوىل، �tرUة لغذايئا Tٔtمن وربطه اTٔخرض، املغرب خمطط ؤ�هداف

 املواد توفري خبصوص مس;تقwال نوا÷ها ٔ�ن ميكن اليت الصعوtت ٕاىل tلنظر
 يف املواد هذه ٔ�مثان تعرفها اليت لالرتفاIات اعتبارا اTٔساس;ية، الغذائية
 تغيري يفرض مما بالد�، تعرفها اليت املناخGة و`لتقلبات العاملية، السوق
 اTٔمهية ٕاعطاء ٕاىل `لتصد�ر املو÷ة الفال�ة دمع Iىل الرتكزي من التوUه

 يف واملنتوUات املس;تعمc والسكر احلبوب bاصة الغذائية، `لمواد القصوى
  .املواد من و»ريها الزيوت، ٕانتاج

 الرئCس، الس;يد
 خطرا Ïشلك بي�Gة ظواهر Iدة �روز يعرف العامل دول uبايق املغرب ٕان
 اس;تزنافا، تعرف hرواته ٕان حGث القادمة، اTٔجGال مس;تقwل Iىل حقGقGا
 ن��Gة اªTٔشطة املواطنني حصة Iىل سلبا تلو5 ينعكس تعرف وبي�kه

 الس;نني bالل املغرب عرفه اÉي الرسيع و�ج�عية، فا+متدن �قkصادية
 اس;تغالل Iىل `لضغط جماال احلرضية اTٔوساط جعل ٕاىل ٔ�دى اbTٔرية
 وذ� ..الطبيعة اجلو، واملاء، الهواء جودة ذ� يف مبا البC�ة وتدهور اTٔرض

 يف سامه الصناعي القطاع تقدم ٔ�ن إالªساين، كام السلوك ٕاىل ٔ�ساسا �رجع
 إالفرازات بفعل وذ� املناطق، بعض مس;توى Iىل البC�ة �ا| تدهور

  .معاجلهتا ودون عشوائية بصفة مهنا التÞلص يمت اليت الصناعية
 املواطن بص�ة الرتباطها نظرا إالªسان حقوق من حقا تعترب البC�ة ٕان

   .نظيفة بC�ة يف العCش املواطن حق مفن وسالمkه،
مواطناتيا  فرد¨ والزتاما.. مؤسساتيا جامعيا ÷دا يقkيض البC�ة جمال ٕان

 و�خنراط السلبية، السلوuيات تغيري يتوw جامعي بCيئ وعي بناء ٔ�فق يف
�ساس Iىل تقوم وتفاIلية تفائلية دينامGة يف اDمتع مكو�ت Óتلف القوئ 
 البCيئ التنوع يف مس;تدام Åشلك �س;تفادة يف القادمة اTٔجGال حق ا�رتام

 Iىل وامجلاعي الفردي احلرص مع `لوطن، والتارخيي الطبيعي الرصيد ويف
`لمواطنني،  الصحية والظروف احلياة جودة وحتسني املتوازنة، التمنية حتقGق

 وكذا الطبيعية، واملوارد واحملميات اDاالت، Iىل tحلفاظ مما سCسمح
 ÷دا يقkيض املس;تدامة، كام التمنية معلية ٕاطار يف الثقايف، الرتاث

 الس;ياسات يف البي�Gة �ªشغاالت ٕادماج هبدف جامعيا وïربو¨ بيداغوجGا

  .القطاعية
 والفالs مZه الصناعي امل�سارع، �قkصادي التطور تبعات ٕان

 دامئني، وïرقب هشاشة وضع من تعاين الب_ بC�ة جيعل والتكZولو<،
 اليت البي�Gة، املضاعفات Óتلف اخلارجGة �نعاكسات ٕاuراهاهتا من تضاعف
 tحلدود تعرتف ال واليت العامل، ب_ان من Iدد يف كثرية بي�Gة مشالك Ïسìب

�ٓخر بعد يوما Ïس;تف�ل اليت املناخGة التغيريات معضc مضنه ومن الوطنية، 
 معاجلهتا تقوم دولية ٕاشاكليات ويه. و»ريها.. النووية احلوادث ومضاعفات

 .ا�ويل و��رتاز التsس;يق من ٔ�دىن �د Iىل
 الطاقGة واملشاريع �قkصادية اªTٔشطة النعاكسات الوطين البعد لكن

 احلكومGة والهيئات املؤسسات تتعهد وطنية مسؤولية هو البCيئ اDال Iىل
احمللية،  إالنتاج نظم حول ÷وية دراسات ٕاجناز يقkيض بضامهنا، مما ا+متثيليةو 

 ومZاطق والتكو�ن الشغل ؤ�حواض �قkصادية اªTٔشطة مZاطق تدمج
 البCيئ التوازن و�اجGات �قkصادي إالنتاج ٕاuراهات بني والتنافر الت�اذب
 الرتايب و�س;تكشاف ا�قGق ال�شخيص ٔ�فق اململكة يف ÷ات مبختلف

 دراسات وٕاجناز ا+هتيئة �ٓليات وتطو�ر اDالية ا�ينامGة يف التحمك ٔ�Uل من
 النظرية اªشغاالهتا يف البCيئ الهاجس وٕادماج الرتابية، املعلومات نظم حول

  .اململكة جبهات املتوقعة اªTٔشطة Óتلف و�س�رشافGة
 Iىل املتدbلني Óتلف املراقwة ٕاماكنية توفري يه ا�و| مسؤولية ٕان

 خمططني، مZتخبني، اقkصاديني، اململكة، فاIلني ÷ات مس;توى
 يف واحملمتc مهنا الواقعية البي�Gة، اÓاطر مس;توى لقGاس ..مس�مثر�ن
 السلبية انعاكساهتا من واحلد موا÷هتا ومس;تو¨ت والقصوى، ا�نيا �دودها

 اليت اجلهوية املؤرشات وخمتلف واملاء الهواء جودة وIىل إالªسان حصة Iىل
 .وتدقGقها حتيCهنا يمت

  الرئCس، الس;يد
 س;ياس;يا شåٔ� تعد واليت احلياة، يف ؤ�ساس;ية حGوية مادة املاء )شلك

 .والرفاهية �ج�عية �قkصادية التمنية رشوط ٔ�مه ؤ��د معومGا، وملاك
 تدبريه رضور¨ tت فٕانه املائية، املوارد يف نقصا يعرف املغرب ٔ�ن ومبا
 لهذه املس;تعملني خمتلف �اجGات لتلبية مالمئ Ïرشيع وسن عقالنية بطريقة
 .اTٔساس;ية املادة

 واع�د ïلكفة وبåٔقل tملاء البالد لزتويد Uديدة طرق اع�د من البد
 تدابري، واختاذ والطلب، `لعرض املندمج التدبري Iىل تنìين Uديدة مقاربة
 املائية `لموارد املفرط �س;تغالل من واحلد املاء تبذ�ر ملنع املدن، يف bاصة
 .اجلوفGة

 املياه لتعبئة السدود بناء س;ياس;هتا، مضن احلكومة تضع ٔ�ن كذ� البد
 تعترب اليت فالسدود .واTٔهنار الب�ار يف �نرصاف من ومZعها السطحية
 الفGضا�ت من هبا املتواUدة املناطق وحامية ÷ة، من املياه لتخز�ن مsشåٓت

 املرتامكة، اTٔو�ال جراء مkدهورة �ا| يف مهنا كثري يوUد ٔ�خرى، ÷ة من
�مطار عن الناجتة املياه من uبرية مكيات اس�Gعاب Iىل قادرة »ري جيعلها ممأ 
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 القصوى و�س;تفادة املياه ختز�ن مشلكة tٕحلاح يطرح مما واس;ت�Zائية، قوية
 ما وهو البحر، ٕاىل انرصافها Åسìب مهنا ªس;تفد مل اليت اTٔمطار، مGاه من

 مهنا لالس;تفادة املياه لتخز�ن ٕاسرتاتيجية وبناء النتاجئ اس;تÞالص يفرض
�رضارها من املواطنني وحاميةٔ.  

 نقص من املدن من العديد معا�ة اس;تحضار من املناس;بة هذه يف البد
 جراء من املواطنني معا�ة وتبليغ التذكري من البد `لرشب، كام الصاحلة املياه
 ب�شديد Éا، نطالب .والقرى املدن يف `لرشب الصاحل املاء فواتري »الء

 وزارة مع بتsس;يق tملاء، الزتويد ñمة ٕا+هيا املوuول الواكالت Iىل الرقابة
 فهيا يظهر اليت املدن بعض يف املياه جودة رداءة ٕاىل هذا، ٕاضافة. ا�اbلية
 .اDردة tلعني التلوث

 الت�الف فريق يف ارتåٔينا اليت واملالحظات اTٔفاكر بعض هذه
�Uل من �عتبار بعني ٔ�فاكر� تbٔåذ ٔ�ن �ٓملني هبا، املسامهة �شرتايكٔ 

 .العز�ز الوطن هذا مصل�ة فGه ملا املزيد حتقGق
 .ان�wاهمك Iىل وشكرا

مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة مداcb الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية مبناس;بة : : : : XVIIIXVIIIXVIIIXVIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة الفرعية اليت تدbل يف اخkصاص جلنة الفال�ة مZاقشة مشاريع املزيانيات مZاقشة مشاريع املزيانيات مZاقشة مشاريع املزيانيات مZاقشة مشاريع املزيانيات 

        2013201320132013والشؤون �قkصادية �رمس الس;نة املالية والشؤون �قkصادية �رمس الس;نة املالية والشؤون �قkصادية �رمس الس;نة املالية والشؤون �قkصادية �رمس الس;نة املالية 
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء، 

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
�Ïرشف tمس الفريق الفGدرايل `لو�دة وا�ميقراطية بåٔن ٔ�سامه يف ٔ

والشؤون �قkصادية لس;نة مZاقشة املزيانيات الفرعية التابعة `لجنة الفال�ة 
ؤ�ن ٔ�Iرب عن و÷ة نظر الفريق يف هذه املزيانيات يف نفس �جتاه  2013

ال�شغيل والفال�ة : اÉي Iرب� عنه داbل ا`لجنة bالل املزيانيات التالية
والصيد البحري والس;يا�ة والصناIة التقليدية والصناIة والت�ارة 

ن والبC�ة واجلالية املقمية tخلارج، والتكZولوجGات احلديثة والطاقة واملعاد
حGث ٔ�دلينا tلعديد من �قرتا�ات هبدف تقوية دور هذه القطاIات ملا لها 

  .من ٔ�مهية ٕاسرتاتيجية وملا تلعبه من دور يف �قkصاد الوطين
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�س;تحرض روح املناضل التقديم والنقايب، 

اÉي خن_ ذuرى اغتياI Cىل ٔ�¨دي  شهيد الطبقة العامc معر �ن Uلون
قذرة وجwانة، لنقول يف هذه اuÉرى املåٔساوية ٔ�ن الطبقة العامc لن تتواىن 

  .يف خوض معارك نضالية من ٔ�Uل حتقGق حGاة uرمية مجليع املåٔجور�ن

  :ال�شغيل -
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء، 

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
t اء ا�س;تور اجلديدU لعديد من املواد اليت تقوي وتدمع حقوق الطبقة

العامc حول ممارسة احلق النقايب وس;يادة القانون واملفاوضة امجلاعية وٕا�رام 
اتفاقGات الشغل امجلاعية، »ري ٔ�نه حلد اTٓن ومZذ جميء احلكومة اجلديدة مل 
تمت ïرمجة ما Uاءت به هذه املواد Iىل ٔ�رض الواقع، حGث الزالت الك�ري 

اخلروقات متارس ضد العامل والعامالت من طرف الك�ري من املشغلني،  من
كام هو الشåٔن ملا يتعرض C العامل والعامالت tٕقلمي ورزازات من التضييق 
املمهنج Iىل احلر¨ت النقابية واحلقوق �قkصادية و�ج�عية tلعديد من 

 احملليني القطاIات إالنتاجGة واخلدمات من طرف العديد من املسؤولني
فعدم ٔ�داء اTٔجور ومس;تحقات . مبعية الباطرو� ولوبيات الفساد

)CNSS3 (و)4CIMR (و)5AMO ( واحملاكامت الصورية `لمسؤولني
النقابيني واملؤامرات ا�نC�ة ٔ�صبحت ممارسة Iادية ومåٔلوفة، مما ي�Zاقض مع 

  .الشعارات اليت ïرفعها احلكومة خبصوص ا�رتام احلقوق النقابية
ما يتعرض ٕاليه عامل مZامج بوازار من ضغط وïرهيب واس;تغالل  كام ٔ�ن

Åشع ومkابعات وهضم ÅTٔسط احلقوق �ج�عية والنقابية من طرف رشكة 
مZامج املفروض فهيا ا�رتام حقوق العامل وصيانة وحامية البC�ة وصون uرامة 
 الساكنة بدل التنكGل والقهر وال�سلط املامرس Iىل اTٔرض وإالªسان، ٕانه

منوذج صارخ يف ا�هتاك احلقوق �قkصادية و�ج�عية، tٕالضافة ٕاىل ما 
يعرفه القطاع الس;ياs من توïرات tلعديد من املناطق واليت اكنت لها 
انعاكسات سلبية Iىل إالنعاش الس;ياÅ sسìب اخلرق السافر `لمقkضيات 

ت، من جراء ما القانونية وIدم تنفGذ اTٔحاكم الصادرة لفائدة العامل والعامال
، حGث مازالت 2009يونيو  9تعرضوا ٕاليه من طرد تعسفي وÏرشيد مZذ 

  .اTٔحاكم �ربا Iىل ورق
ٕان ما يعCشه العامل الزراعيون tلعديد من الضيعات يف ÷ة مرا"ش 

احلوز ال يقل جورا واس;تغالال وهضام `لحقوق وتضييقا Iىل ممارسة احلق  –
لمسؤولني النقابيني لثsهيم عن موا÷ة النقايب من جراء الطرد التعسفي ̀ 

�س;تغالل واملطالبة tحلقوق وا�رتام القوانني ومتتيع العامل الزراعيني مبا 
تضمنه هلم املواثيق الوطنية وا�ولية من حقوق اج�عية واقkصادية ونقابية 
وما يقوم به بعض ٔ�رtب العمل بåٔاكد�ر وفاس و»ريها `لتضييق Iىل احلق 

وٕاذا اكن ا�س;تور . هترب من تطبيق القانون واملس tملك�س;باتالنقايب وا+
اجلديد `لمملكة ينص Iىل ٔ�ن الرUل واملرٔ�ة Iىل قدم من املساواة، �متتعون 
tحلقوق واحلر¨ت املدنية والس;ياس;ية و�قkصادية و�ج�عية والثقافGة 

ذريعة،  والبي�Gة، كام ينص Iىل ٔ�نه ال جيوز �Tٔد ٔ�ن يعامل الغري، حتت ٔ�ي
معامc قاس;ية وال ٕاªسانية ٔ�و ñينة ٔ�و �اطة tلكرامة إالªسانية، فٕان 
املامرسة العملية والفعلية يف العديد من القطاIات إالنتاجGة ت�Zاىف 
واملقkضيات ا�س;تورية اليت اعتربها الشعب املغريب قطيعة مع املايض 

واحلرية والكرامة  وتفkح �ٓفاقا و�ٓماال حنو املغرب ا�ميقرطي، مغرب احلداثة
  .واملساواة

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
4 Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite 
5 Assurance Maladie Obligatoire 
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�ن ٔ ،cه الطبقة العامkٕان ما يتطلع ٕاليه الشعب املغريب اليوم، ويف مقدم
يلمسوا التغيري يف السلوك واملامرسات والقطع مع مايض ا�هتااكت حقوق 
إالªسان �قkصادية و�ج�عية والس;ياس;ية والنقابية وتفعيل �ٓليات 

�و احمليل و��رتام التام ملقkضيات مدونة املصاحلة ٕان Iىل الصعيد الوطين ٔ
  . الشغل

ٕاننا مازلنا نؤكد Iىل رضورة ٔ�ن تعمل احلكومة جبدية من ٔ�Uل فkح tب 
احلوار بåٔقىص ما ميكن من إالنصات لصوت الطبقة العامc، لتلبية املطالب 
املرشوIة `لمåٔجور�ن وٕاجياد احللول `لقضا¨ املطرو�ة هبدف وضع �د 

�kشاكل �حTٔت اليت تعرفها السا�ة �ج�عيةtات وإالرضاUولهذه . ا
  :الغاية، )س;توجب اTٔمر اس�òر ما حتقق من ïراكامت، ومهنا

  ؛1996الترصحي املشرتك لفاحت غشت  -
  ؛2000ٔ��ريل  23حمرم ٔ�و 19اتفاق  -
  ؛2003ٔ��ريل  30االتفاق �ج�عي  -
  التوافق Iىل مدونة الشغل؛ -
  ات اليت عرفها الصندوق الوطين `لضامن �ج�عي؛ما حتقق من ٕاصال� -
  حول التغطية الصحية؛ 65.00قانون  -
��ريل  26اتفاق  -ٔ2011.  

ٕان هذا الرصيد Uاء بفضل جمهودات uبرية اس;تغرقت س;نوات طوال، 
�دت ٕاىل هذه االتفاقات والتوافقات، وtلتايل ال حيق القفز عن ذ� ٔ

احلوار ؤ�ننا ننطلق من البداية، بل والرجوع لك مرة `ل�ديث عن مهنجية 
جيب �نطالق مما حتقق وا�رتام دورية احلوار مرتني يف الس;نة و�جتاه 
مwارشة لتلبية املطالب وٕاجياد احللول `لقضا¨ املطرو�ة جتنبا ملضيعة الوقت، 

  :وهنا يتطلب اTٔمر
 ٕاحGاء ا`لجنة املشرتكة املتكونة من رئCس احلكومة والكkاب العامني -

`لنقاtت اTٔكرث متثيلية ورئCس إالحتاد العام ملقاوالت املغرب قصد مkابعة 
تنفGذ ما يمت االتفاق Iليه تطبيقا Tٓليات احلوار والتفاوض امجلاعي املنصوص 

  ؛I1996لهيا يف الترصحي املشرتك لفاحت غشت 
  ؛2011ٔ��ريل  26تنفGذ ما تبقى من اتفاق  -
فkح احلوار والتفاوض Iىل مس;توى القطاع العام واملؤسسات العمومGة  -

  وامجلاIات احمللية حسب لك قطاع؛ 
  فkح احلوار Iىل مس;توى اجلهات واTٔقالمي؛ -
  ٕاجياد �ل ملطالب الف�ات العاملني tلقطاع العام واملؤسسات العمومGة؛ -
  مراجعة النظام اTٔسايس `لوظيفة العمومGة؛ -
  ش;بكة اTٔجور؛ مراجعة  -
  ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد؛  -
  ٕاصالح القطاع التعاضدي؛ -
وضع �ر�مج حول تعممي االتفاقGات امجلاعية من bالل عقد ا`لقاءات Iىل  -

مس;توى لك قطاع Iىل �دة، مع مراIاة الوضع �قkصادي و�ج�عي 

  من ا�س;تور؛ 8واملهين �لك قطاع تفعيال ملا تنص Iليه املادة 
  :عيل املك�ف Tٓليات ال�شاور املنصوص Iلهيا يف مدونة الشغلالتف  - 

  جملس املفاوضة امجلاعية؛  -

  اDلس اITٔىل ٕالنعاش ال�شغيل؛  -

  .جملس طب الشغل والوقاية من اTٔخطار املهنية  -
كام يتطلب ٕازا| اTٔس;باب اليت تؤدي ٕاىل ïاكhر �زاIات الشغل    

ÅشقGه، قانون الشغل وامحلاية  اليت تعود ٕاىل Iدم تطبيق القانون �ج�عي
  :�ج�عية، وذ� tلعمل Iىل 

  تعممي بطاقات الشغل؛ -
  تعممي بيا�ت اTٔجر؛ -
  تطبيق احلد اTٔدىن لٔ�جر؛ -
  وضع �د لظاهرة ال�شغيل املؤقت يف �ا| العمل املس;متر؛ -
من مدونة الشغل حول مقاو| ال�شغيل  496ا�رتام ما تنص Iليه املادة  -

  ؛املؤقت
  وضع �د لظاهرة Ïشغيل اTٔطفال؛ -
  حامية حقوق املرٔ�ة العامc، وحقوق ذوي �حkياUات اخلاصة؛ -
  تعممي هيلكة جلنة املقاو| وجلنة السالمة والص�ة جبميع املقاوالت؛  -
  ٕا�داث النظام ا�اbيل جبميع املقاوالت؛  -
  وضع �ر�مج لهيلكة القطاع »ري املهيلك؛ -
  �ن�ء النقايب؛حامية حق  -
اخلاصة tحلر¨ت  87املصادقة Iىل اتفاقGة مZظمة العمل ا�ولية رمق  -

  من القانون اجلنايئ؛ 288النقابية وٕالغاء الفصل 

  ׃كام يتطلب 
  حول التكو�ن املس;متر؛ 23تفعيل املادة  -
  ؛524ٕا�داث اDالس اجلهوية ٕالنعاش ال�شغيل وفق ما تنص Iليه املادة  -
tٕالخwار �لك معلية ال�شغيل �ني  511ما تنص Iليه املادة تفعيل  -

ا؛   �د̧و
ٕاIادة النظر يف �ر�مج ٕادماج اÉي تقوم به الواك| الوطنية ٕالنعاش  -

ال�شغيل والكفاءات حول العقد اTٔول `لعمل ليمت العمل به لفرتة وا�دة 
  فقط مع �س;تفادة من bدمات الصندوق الوطين `لضامن �ج�عي؛ 

ٕاصدار القانون اخلاص املتعلق ب�Zظمي العالقات بني املشغلني واTٔجراء  -
tلقطاIات اليت ïمتزي بطابع تقليدي رصف مع �س;تفادة من امحلاية 

  �ج�عية؛
  تفعيل مسطرة التحكمي؛ -
  ٕا�داث قضاء خمتص Dtال �ج�عي؛ -
  Ïرسيع تنفGذ اTٔحاكم؛  -
  ؛ٕا�داث صندوق bاص لتنفGذ اTٔحاكم -



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

50 

 )2012د)سمرب  25( 1434صفر  10

  ا�رتام ïرuيبة جلان البحث واملصاحلة Iىل لك املس;تو¨ت؛ -
  اختاذ ٕاجراءات صارمة يف ما يتعلق بعدم ا�رتام قانون الشغل؛ -

  :وtلsس;بة `لحامية �ج�عية يتطلب 
  تعممي التåٔمني Iىل حوادث الشغل؛  -
  تطبيق قانون الصندوق الوطين `لضامن �ج�عي؛  -
  و�ج�عية؛ تعممي التغطية الصحية -
تعممي التغطية الصحية و�ج�عية Iىل املåٔجور�ن واملهنيني بقطاع النقل  -

بني القطاIات احلكومGة  2009فربا�ر  20تنفGذا التفاقGة الرشاكة املوقعة يف 
  ؛)العمران -ال�شغيل -إالساكن - التجهزي –ا�اbلية( 
  عي؛ وضع �ر�مج مZاسب الس;تفادة العامل من السكن �ج� -
  العمل Iىل توفري مراكز ومرافق �صطياف )س;تفGد مهنا اTٔجراء؛ -
  . تعممي مؤسسات اTٔعامل �ج�عية tلقطاع العام واخلاص -

، 2012لك هذه القضا¨ طالبنا هبا مبناس;بة مZاقشة القانون املايل لس;نة 
ٕاال ٔ�نه وطالبت به الفGدرالية ا�ميقراطية `لشغل يف العديد من املناس;بات، 
  .مل يقع حلد اTٓن ٔ�ي تغيري، مما جيعلنا من Uديد نعود لطرح هذه القضا¨

  :وtلsس;بة لتقوية ÷از تفCkش الشغل، نطالب tلعمل Iىل
توفري وسائل العمل والتحفزيات الرضورية ودمعه tلوسائل اليت متكZه  -

  ؛ 129و 81من ٕاجناز ñامه متاش;يا مع ما Uاءت به االتفاقGة ا�ولية رمق 
  ٕاعطاء الصفة الضبطية حملارض مف�ش الشغل؛ -
  مراجعة القانون اTٔسايس لريىق ٕاىل مس;توى قانون بدل مرسوم؛ -
الز¨دة يف التعويض عن التنقل مع توحGدها مراIاة `لمالحظة اليت قدمهتا  -

جلنة تطبيق املعايري ا�ولية املتفرIة عن مZظمة العمل ا�ولية يف مؤمترها 
  ؛2011ائة لس;نة ا�وري امل

ٕاIادة النظر يف النظام اTٔسايس املنظم جلهاز تفCkش الشغل Iىل ضوء  -
، Åشلك �راعي جحم 129و 81ٔ�حاكم االتفاقGتني ا�وليتني `لشغل رمق 

  املسؤوليات امللقاة Iىل Iاتقه، وٕاصداره يف شلك قانون بدال من مرسوم ؛
ة مبا يف ذ� توفري متكني ÷از تفCkش الشغل من وسائل العمل الرضوري -

  امحلاية القانونية؛
تفعيل املنصب املتعلق tملف�ش العام `لشغل اÉي اقره النظام اTٔسايس  -

ؤ�حاكم القانون التنظميي `لتعيني يف  2008جلهاز تفCkش الشغل مZذ س;نة 
  املناصب العليا؛

من (توفري ظروف ووسائل العمل الالئقة tملصاحل املركزية واخلارجGة  -
  ؛)ا¨ت الس;تقwال املرتفقني، ووسائل العمل والنقلبن
مف�شو ( الرفع من ٔ�Iداد ÷از تفCkش الشغل �لك مكو�ته الثالثة  -

تالمئ جحم ) الشغل، ٔ�طباء مف�شو الشغل وñندسو السالمة املهنية 
  الsس;يج �قkصادي؛

  رضورة مåٔسسة احلوار القطاعي مع النقاtت القطاعية وامجلعيات املهنية؛ -
�مام ضعف Iدد املناصب احملدثة مبوجب مرشوع قانون املالية احلايل  -ٔ

ملاذا ال تفكر الوزارة يف تغيري ٕاطار مkرصف ٕاىل ٕاطار  ،)مZاصب 05(
مف�ش الشغل لسد اخلصاص احلاصل يف اجلهاز، خصوصا ؤ�ن Iدد 

يت�اوز نصف  2014املف�شني ا�Éن س;ي�الون Iىل التقاIد مع ممت س;نة 
املوجود�ن اTٓن، Iلام ٔ�ن الوزارة قد س;بق لها ٔ�ن جلåٔت ٕا+هيا  Iدد املف�شني

  ؤ�عطت مثارها؟
رضورة بيان uيفGة رصف مwلغ مليون درمه اÓصص جلهاز تفCkش  -

  الشغل؛
رصد مزيانية bاصة `لتكو�ن مضن مزيانية الوزارة، بدال من �ع�د  -

  Iىل التعاون ا�ويل يف هذا اDال؛ 
لية ملواuبة انتÞاtت مZدويب إالجراءات املقرر ختصيص اع�دات ما -

ٕاجراؤها ومراIاة الشفافGة يف تدبري رصف التعويضات لفائدة مف�يش الشغل 
  املرشفني Iلهيا؛

املطالبة �رفع احليف عن شغيc القطاع ن��Gة التåٔخر يف متكني املكkب  -
من املسري مجلعية اTٔعامل �ج�عية ملوظفي وموظفات قطاع ال�شغيل 

، اليشء اÉي ٔ�دى ٕاىل حرمان 2012املن�ة الس;نوية �رمس الس;نة املالية 
املوظفني من خمتلف اخلدمات اليت تقدñا، وتوضيح ٔ�س;باب ذ�، والعمل 

  ؛I2013ىل الرفع مهنا �رمس 
توفري وسائل النقل والتغذية لفائدة موظفي وموظفات املصاحل املركزية  -

  Iىل غرار tيق القطاIات اTٔخرى؛
Ïسوية وضعية موظفي وموظفات صناديق العمل، وذ� tٕحلاقهم  -

  .بوزارة ال�شغيل مwارشة بدل فرض خGار املغادرة الطوعية
�مام مس;ت�دات الوضع �ج�عي والس;يايس الوطين واTٔمهية ٔ
إالسرتاتيجية اليت ٔ�حضى ميثلها قطاع ال�شغيل يف الس;ياسات العمومGة، 

Gة اليت يقدñا Óتلف الف�ات �ج�عية tلنظر حليوية اخلدمات العموم 
ورها�ته املس;تقwلية يف حتقGق التمنية واس;ت�wاب السمل �ج�عي، اليشء 
اÉي يفرض وجود ٕارادة قوية من طرف الساهر�ن Iىل الشåٔن العام قصد 
ا+هنوض به وٕاعطائه املاكنة اليت )س;تحقها، ومن ٔ�Uل رحب هذه الرها�ت 

هيلكة الوزارة Iىل ضوء ٔ�حاكم اتفاقGة الشغل ا�ولية  نقرتح ال�رسيع Itٕادة
  .حول ٕادارة العمل، واملصادق Iلهيا من طرف املغرب 150رمق 

  الس;يد الرئCس،
البد، وحنن نناقش مزيانية وزارة ال�شغيل، ٔ�ن نلفت نظر احلكومة 
لوضعية الفkيات القارصات ا`لوايت Ïش;تغلن Iامالت يف البيوت، حGث 

ن لٔ�ذى البدين والعمل لساIات طويI cىل مدار ٔ�¨م tٕالضافة لتعرضه
اTٔس;بوع مقابل ٔ�جور زهيدة، فٕاهنن حيرمن من حقهن الطبيعي يف التعلمي 
ويف الطعام الاكيف ٔ�حGاً� و�س�شفاء، �هيك عن غياب العطل 

  .اTٔس;بوعية ٔ�و الس;نوية
ٕاننا ندعو احلكومة الختاذ تدابري مس;تع�c لتقليص معدالت معل 

فال يف ٔ�فق احلد مZه هنائيا، كام ندعوها ٕاىل اختاذ ٕاجراءات حمددة محلاية اTٔط
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Iامالت املنازل من »ري القارصات وتطبيق القانون مبا �كفل امحلاية لهن 
  .وحيفظ حقوقهن وuرامهتن

  الس;يد وز�ر ال�شغيل، 
لقد صدمZا بعد اطالعنا Iىل شهادات فkيات فلبيGsات Ïش;تغلن 

لقد ٔ�صبنا Étهول ملا Iاش;ته بعض . اTٔرس املغربية"Þادمات �ى بعض 
 cجورهن اكم�هؤالء اخلادمات من حرماهنن من الرا�ة، والتلكؤ يف دفع ٔ
ويف وقهتا، بل ٕان بعض املعنيات رو�ن uيف يتعرضن `لرضب والتعذيب 

  .من �ن مشغلهين
ٕاننا، ومن مZطلق دفاعنا عن خمتلف ٔ�صناف العامل واملåٔجور�ن، فٕاننا 
ٕاذ ند�ن هذه املامرسات اليت تعود ٕاىل قرون العبودية اليت عفا عهنا الزمن، 
فٕاننا نطالب احلكومة tلتدbل الفوري `_فاع عن الض�ا¨ وتطبيق القانون، 

باب، وIىل وذ� بفkح حتقGق Uدي يف لك ما �رد Iىل القضاء يف هذا ال 
السلطات اTٔمZية وإالدارية من شاكوى وتظلامت، واحلرص Iىل ا�رتام 
uرامة وحقوق الض�ا¨، tٕالضافة ٕاىل رضورة تعز�ز الرتسانة القانونية 
ومالءمهتا مع املواثيق ا�ولية ذات الصc حبقوق إالªسان وtلعام| 

  .اTٔجZبية وحبقوق املهاجر�ن

  :الفال�ة - 
  الس;يد الرئCس، 

  دة الوزراء، السا
  الس;يدات والسادة املس�شارون،

ويف اDال الفالs، ال ميكZنا �ٔن ننكر اDهودات اليت تبذل يف هذا 
القطاع اTٔسايس واملهم لبالد�، »ري �ٔن احلكومة مطالبة tملزيد من 
اجلهد يف توفري اTٔمن الغذايئ والعمل Iىل توفري تغذية سلمية واكفGة، 

  . هشاشة وخصوصا `لف�ات اTٔكرث
وانطالقا من ذ�، فٕاننا نwsه ٕاىل دور ا�و| يف توفري اTٔمن الغذايئ 
`ل�ارض وكذا TٔجGال املس;تقwل من ÷ة، ومن ÷ة 5نية نwsه ٕاىل 
مسؤوليهتا يف حامية اDموIات الضعيفة اج�عياً ممن يعانون الفقر 

البد  ويف هذا الس;ياق،. الشديد، وحيتاجون ٕاىل عناية bاصة من ا�و|
من التذكري tلنقص احلاصل يف هذا اDال tٕالضافة ٕاىل ما تعرفه بعض 
املناطق من نقص يف جمال البGsات التحتية وتوفري ظروف العCش 

  .الرضورية
مفن البدهيkي �ٔن `لفقر وضعف القدرة الرشائية لعدد uبري من 

لبCيئ الساكن تåٔثرياً مwارشاً Iىل ضامن اTٔمن الغذايئ، كام �ٔن `لتدهور ا
دورا ملموسا يف تقليص فرص احلصول Iىل �ٔمن »ذايئ مس;تدام، 
bاصة مع ازد¨د وثرية هنب الرمال وهنب املعادن و�س�Gالء Iىل 

Éا، فٕان التقدم خبطى ... الرثوتني الغابوية والبحرية bارج القانون
مضطردة حنو اس��صال الفقر وماكحفة الفساد �ٔمران �اسامن لتحسني 

I ىل الغذاءفرص احلصول.  
ٕان بالد� اليت اخkارت حتر�ر مwادالهتا الت�ارية مع اخلارج، تعاين 
اليوم من خماطر �رتفاع املس;متر Tٔسعار املواد الغذائية املس;توردة 

وهذا �رتفاع املزتامن مع ارتفاع . وbاصة مهنا احلبوب والزيوت والسكر
. ال تُعد وال ُحتىصٔ�سعار البرتول والغاز، يضع املغرب يف موا÷ة خماطر 

وtلتايل �ٔحضى من »ري املقwول �س;مترار يف جتاهل قضا¨ اTٔمن 
الغذايئ، والس;ياسة الفالحGة وتدبري املوارد الطبيعية، بل Iىل احلكومة 

�ٔن جتعلها يف صلب اTٔولو¨ت إالسرتاتيجية `_و|، وذ� من bالل:  
1  ï متكن من موا÷ة ـ تعز�ز القدرة التنافس;ية `لفال�ة الوطنية حىت

الت�د¨ت الكwرية واملتنامGة، املرتبطة بتحر�ر املبادالت الفالحGة، 
املنصوص Iلهيا مبوجب االتفاقGات العديدة `لتبادل احلر اليت وقعها 

  املغرب مع خمتلف رشاكئه؛
ـ حتسني إالنتاج وتطو�ر زراIة القمح ووضع س;ياسات لتعز�ز  2

�òر هبدف حتقGق اTٔمن الغذايئ وحامية إالنتاج احمليل وÏشجيع �س 
  وتوفري �كتفاء اÉايت من املواد اTٔساس;ية؛

ـ التحمك يف ارتفاع ٔ�سعار املواد اTٔولية ومتكني الفال�ة الوطنية  3
من مقاربة عرصية و�ديثة يف جمال التمنية، من bالل التحمك يف ïاكليف 

ت احلبوب إالنتاج والرفع من إالنتاجGة ٕاىل Uانب التوسع يف مسا�ا
  واITٔالف مع ما يتطلبه ذ� من ٕا�اطة وٕارشاد؛

ـ �ه�م بصغار املالكني ومساIدة الفال�ني الصغار  4
واملتوسطني، ا�Éن ميارسون الفال�ة املعCش;ية وIددمه �زيد عن مليون 
ªسمة، وا�Éن )سامهون ٕاىل �د uبري يف متويل السوق ا�اbلية والوسط 

ب والعلف وا`لحوم واحلليب، مما سCسامه يف القروي حباجGاته من احلبو 
احلد من خماطر الهجرة القروية حنو املدن وما يرتتب عهنا من اخkالالت 

وtلتايل، فالس;ياسة الفالحGة البد لها من اع�د الفال�ني الصغار . �ٔمZية
واملتوسطني كدIامة Tٔي خمطط هيدف فعال ٕاىل حتقGق التمنية القروية 

  .الكرمي و�س;تقرار والعCش
فرمغ املوقع �سرتاتيجي `لقطاع الفالs من حGث مسامهته بــ 

من الناجت ا�اbيل، فٕان القطاع يعCش Iدة مشالك وصعوtت % 19
ïزداد �دة لكام ضعفت ال�ساقطات املطرية، كام تعاين الفال�ة من سوء 

مه معوقات ا+منو . التنظمي ومن تدبري تقليدي لالس;تغالليات ٔ�ومن بني 
لقطاع Iدم اه�م احلكومات املتعاقwة tٕدماج الفال�ة التضامZية يف ا

الصغرية املتواUدة �ٔساسا يف املناطق اجلبلية والوا�ات واملناطق البورية 
يف الس;ياسات الفالحGة وتCسري اس;تفادهتا من �رامج ا�مع، tلنظر 
ملوقعها يف الsس;يج إالنتا< القروي، حGث Ïس;توعب هذه الفال�ة 

اTٔرايض املزروIة، تعمتد Iىل ال�ساقطات املطرية و�متزي من % 80
  . ٕانتا÷ا tلتذبذب

وٕاننا، ٕاذ نؤكد Iىل رضورة اختاذ التدابري الواجwة `لوفاء مبسؤولية 
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ا�و| عن حتقGق اTٔمن الغذايئ لٔ�جGال احلارضة والقادمة، فٕاننا ندعوها 
الفرص املادية �ٔيضا الختاذ التدابري الالزمة الس��صال الفقر وحتسني 

و�قkصادية `لناس اكفة، bاصة ٔ�ولئك ا�Éن يعCشون �ٔوضاIاً مزرية، 
واحلد من تدهور الرثوات الطبيعية والتدبري العقالين املس;تدام `لموارد 

  .الطبيعية وIىل ر�ٔسها الرثوة املائية
كام ندعو احلكومة لاله�م �ٔكرث tلعامل القروي وbاصة tلفال�ني 

طني Iرب �رامج تضامZية هتدف ٕاىل مساIدة جتنب الصغار واملتوس
  .موUات الهجرة حنو املدن

  :الصيد البحري - 
  الس;يد الرئCس، 
  السادة الوزراء، 

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
متت� بالد� hروة ñمة ومkنوIة من اTٔسامك والرخو¨ت والقرش¨ت 
يوUه ٔ�»لهبا حنو التصد�ر، »ري �ٔهنا تتعرض يف كثري من اTٔحGان 
 C كونï ،يبZجTٔٔسطول اTالس;تغالل »ري معقلن من طرف ا
انعاكسات سلبية Iىل اخkالل التوازن ما بني المكيات املصطادة يومGا، 

الرثوة السمكGة، حGث ال Ïس;تفGد ف�ات واسعة وٕاIادة جتديد خمزون 
بيض، وال يعرفون �ٔنوIه، و)س;هتلكون فقط  ٔTمن املغاربة من السمك ا

كام يواUه خمزون املوارد البحرية . بعض �ٔنواع السمك الرخGصة ا+مثن
 يف والصيد البيولوجGة، الرا�ةIدم ا�رتام فرتات : مشالك Iدة مهنا

 مشلك املدمرة، tٕالضافة ٕاىل الصيد وسائل واس;تعامل احملظورة املناطق
 وذ� البحرية، املوارد هذه �ٔنواع بعض tنقراض هيدد البحرية، مما ملياها

 Iىل واحملافظة املس;تدامة التمنية لضامن السمكGة الرثوة حامية )س;توجب
 ؤ�سامك السطحية اTٔسامك من عطائه، سواء الس;مترار البCيئ النظام
  .املهاجرة اTٔسامك �ٔو العميقة املياه

 من `ل�د �جعة حكومGة �ٓليات غياب ªس�ل ولٔ�سف، ٕاننا
 ªس�ل العقالين، كام »ري الصيد من وحام�هتا البحرية الرثوات اس;تزناف
 املش;تغلني ومعوم `لب�ارة �ج�عية احلا| تدهور اس;مترار uبري tمkعاض
 `لصيد tلsس;بة صعبة، bاصة ظروف يف )ش;تغلون ا�Éن tلقطاع
 بتحسني �ه�م ٕاىل احلكومة املناس;بة، ندعو وهبذه. التقليدي البحري

 .اش;تغاهلم ظروف حتسني وكذا و�ج�عية، املعCش;ية �ٔوضاعهم

 :والبC�ة واملعادن الطاقة - 
  الرئCس، الس;يد

   الوزراء، السادة 
 املس�شارون، والسادة الس;يدات
 �قkصادية التمنية يف �ٔساس;يا دورا الطاقة قطاع يلعب

 إالنتاج عوامل بني ومن `لمنو، حقGقGا حمراك �ٔصبح حGث و�ج�عية،

 .الوطين �قkصاد تنافس;ية مس;توى uبري Åشلك حتدد اليت
 يف التحمك Iىل دول Iدة الطاقة، معلت Iىل املزتايد الطلب و�ٔمام
 الطاقة القkصاد بدائل وbلق `لطاقة، العقالين و�س;تعامل الطلب

 لتلبية وذ� املت�ددة الطاقات اس;تعامل تطو�ر �ٔمهها الكهرtئية
 .واTٔمن التلكفة �حGة من الرشوط �ٔحسن يف الطاقGة احلاجGات
 الطاقة اقkصاد موضوع ٕاىل ٕايالء احلكومة الصدد، ندعو هذا ويف
الطاقة،  من الوطين �س;هتالك ïزايد �ٔمام bاصة )س;تحق، اليت اTٔمهية
 tلطاقة العمل Ïشجيع شåٔهنا من وٕاجراءات تدابري tختاذ وذ�

 Iىل الطاقة ïلكفة عبء من والتخفGف التبذ�ر لتفادي الشمس;ية
 جمال يف `لمغرب ا�ولية �لزتامات ملسا�رة الوطين، وكذا �قkصاد
 .البC�ة Iىل احلفاظ

 املتا�ة والوسائل التدابري لك هتييء رضورة احلكومة ٕاىل كام نwsه
 �قkصادية `لتمنية �ٔداة الطاقGة ة`لن�اI املغريب املرشوع ٕالجناح

 طن مليون اقkصاد من س;ميكن اÉي الìرشية، التمنية وترية ول�رسيع
 3,7انبعاث  جتنب Iرب البC�ة Iىل واحلفاظ احملروقات، من س;نو¨
  .الس;نة يف الكربون ٔ�وuس;يد 5ين من طن مليون

 الس;نوات bالل اDال هذا يف تبذل اليت اDهودات Iىل نؤكد وٕاذ
�ٔمهية من القطاع لهذا ملا نظرا اDهودات من املزيد نطالب فٕاننا اbٔTرية، 

 .وحGوية tلغة

 :الس;يا�ة - 
  الرئCس، الس;يد

  الوزراء، السادة 
 املس�شارون، والسادة الس;يدات 

 اTٔسعار وارتفاع اTٔساس;ية البGsة bدمات نقص �ٔن امجليع يالحظ
 احلكومة Iىل وtلتايل بالد�، يف الس;يا�ة تطو�ر معوقات من �ٔصب�ا

 ا+منو فرص من �س;تفادة هبدف بCهنام التعاون تعز�ز اخلاص والقطاع
 اليت إالماك�ت من �س;تفادة �ٔمهية يفرض ما القطاع، وهذا يف احلقGقGة
 ïمتتع اليت اجلذب مZاطق Iىل الضوء وÏسليط اجلهات، خمتلف ت�Gحها

 .القروية �ٔو الصحراوية �ٔو اجلبلية �ٔو الشاطئية سواء بالد� هبا
 خطوط غياب يف الس;ياs القطاع ٕانعاش عن احلديث ال ميكZنا

 التقليدية، الس;ياحGة اTٔسواق وبعض الس;ياحGة املدن بني مwارشة جوية
 ٕالغاء مع إالسكZد�فGة، وا�ول وسو)رسا وٕاس;بانيا وبلجياك ٕاكيطاليا
مثنة وارتفاع العاملي  �قkصادية اTٔزمة تداعيات فرضته �ٔخرى خطوط ٔ� 
 ٕاىل موجعة رضبة لتوجGه عوامل جممتعة ل�شلك ا�ولية، tلسوق البرتول
 .ببالد� الس;ياs والرواج الsشاط قلب

 يف الس;ياح وUلب الس;ياs القطاع ٕانعاش عن احلديث ميكZنا ال
 املنافسة �ٔمام املغريب، الس;ياs املنتوج لرتوجي فعا| س;ياسة غياب
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 عن احلديث ميكZنا ال كام. الس;ياحGة املناطق من `لعديد الرشسة
 املناس;بة، �ٔعرض وهبذه .الس;ياs املنتوج تطو�ر بدون قوية س;يا�ة
 يف الس;ياs القطاع يعرفها اليت والنواقص �خkالالت بعض �ٔماممك
 سوء املثال سGìل Iىل مهنا �ٔذuر ببالد�، الس;ياحGة املدن من العديد

cانب، املغاربة سواء الس;ياح، بعض مهنا )ش;تيك  اليت املعامUTٔٔو ا� 
 »ري Iامc يد Iىل تعمتد اليت الفZادق مس;تÞديم بعض طرف من

،cهبا التغذية جودة وتدين الغرف، جتهزيات رداءة ٕاىل ٕاضافة مؤه 
 عن فهيا، فضال املصنفة ا�رUة �ٔو تطلهبا اليت اTٔمثنة ال يالمئ Åشلك
 و�جتاهات tملعلومات املتعلقة ا`لو�ات يف الكwري النقص مشلك

"شاك انعدام ٕاىل ٕاضافة واTٔمكZة، ٔ� من و»ريها الس;ياs إالرشاد 
 �دي�Zا يبقى بدوهنا واليت الس;ياs القطاع مهنا يعاين اليت �خkالالت

�ٔبدا يتحقق لن ورساب ومه جمرد ساحئ مليون  10مرشوع عن. 
 �ه�م، من الك�ري الس;ياs `لقطاع السابقة احلكومات �ٔولت لقد

 tلس;يا�ة اه�ñا تقوية بدل اخلارجGة الس;يا�ة Iىل كثريا ركزت �ٔهنا »ري
 �tور يقم مل اÉي "بالدي كنوز" مZتوج فشل مع ا�اbلية، bاصة

 ، حGث"بالدي "�ر�مج  ٕاجناز يعرفه اÉي البطء ومع به، املنوط
 `لس;يا�ة املو÷ة �س;تقwال و�ٔماuن املرافق يف النقص )س�ل مازال

 مع النقص لتدارك إالرساع يتطلب مما العطل، فرتات يف bاصة ا�اbلية
 احملدود، ٕاضافة ا�bل ذوي ف�ات دbل مس;توى �عتبار بعني اbٔTذ

 يف �س�òر Ïشجيع Iىل تعمل ٔ�ن احلكومة من يتطلب ذ� ٕاىل
 .ا�اbلية الس;يا�ة

 من يعانون ا�Éن الس;يا�ة قطاع Åشغيc �ه�م ٕاىل ندعوها كام
 وجود Iدم ٕاىل الاكفGة، tٕالضافة احملفزات وجود وIدم الرواتب تدين
 .الس;يا�ة وزارة من يذuر دمع

 :التقليدية الصناIة - 
  الرئCس، الس;يد

  الوزراء، السادة 
 املس�شارون، والسادة الس;يدات 

 �نقراض، حنو تدرجييا تدفعها مشالك، Iدة من احلرف بعض تعاين
 �رخيي مككون وجهها اس;تعادة Iىل احلرف هذه مساIدة احلكومة وIىل

 bاصة �ٔمهية ٕاليالء ندعوها املغربية، كام التقليدية الصناIة مكو�ت من
 املغربية `لشخصية اTٔساس;ية املكو�ت ٕاك�دى التقليدية `لصناIة

 وٕا�راز التارخي سريورة Iرب انصهر وفين ثقايف وكرتاث إالبداعية
 الرشسة املنافسة �ٔمام ودمعها الثقافGة امحلو| ذات ليديةالتق  الصناIات

 ما وهو احلديثة، الصناIة مZافسة وكذا اخلارج من القادمة `لمنتوUات
 حب واس�òر التقليدية الصناIة مZتوUات اس;هتالك Ïشجيع يتطلب
 �رامج بوضع املنتوUات لهذه وش;باب ورUال ªساء من مجيعهم املغاربة

 جبميع معارض وٕا�داث واملسموIة واملرئية املكkوبة إالIالم وسائل Iرب
 Ïشغل اليت اخلدماتية التقليدية tلصناIة كذ� و�ه�م والقرى املدن

 .العامc اليد من uبرية ٔ�Iدادا
 التقليدي `لصانع املادية tلوضعية �ه�م ٕاىل احلكومة ندعو كام

 CIشهم، وجندد مورد التقليدية الصناIة Ïشلك اليت الف�ات ولك
 بني العالقات ب�Zظمي املتعلق اخلاص القانون tٕصدار tلتعجيل مطالب�Zا
 مع رصف تقليدي بطابع ïمتزي اليت tلقطاIات واTٔجراء املشغلني

 .�ج�عية امحلاية من �س;تفادة

 :والت�ارة الصناIة قطاع - 
   الرئCس، الس;يد
   الوزراء، السادة

 املس�شارون، والسادة الس;يدات
 الفرص من العديد Iىل تتوفر بالد� �ٔصبحت التناوب حكومة مZذ

 اTٔسواق من قرهبا ذ� يف الصناعي، ساIدها اDال يف واملؤهالت
 مبا الرضورية اTٔساس;ية التجهزيات Iىل وتوفرها اTٔوربية الكربى، bاصة

 وIىل واملينائية الطرقGة والبGsات اDهزة الصناعية املناطق ذ� يف
 �قkصاد لت�ديث مفkو�ا ورشا �ٔصبحت كام. املؤهc الìرشية املوارد
  .�ج�عي ال�سك وحتقGق املقاو| تنافس;ية ورفع

 التنافس;ية ضعف من يعاين الوطين �قkصاد زال ذ�، ما ومع
 الصناعي والتåٔهيل tلتطو�ر �ه�م Iدم بCهنا عوامل، من Iدة ن��Gة

 )س;توجب مما اجلودة، وضامن املنافسة Iىل القدرة المkالك والت�اري
 لضامن التحصني الوطين �قkصاد لتåٔهيل وطنية ٕاسرتاتيجية ٕاIداد
 Iلهيا وتطو�ر واحلفاظ املغربية املقاو| تنافس;ية ودمع �س�òرات وتعز�ز
مه عرص يف املس;متر والتكو�ن tلتكو�ن و�ه�م إالنتاج وسائل ٔ� مزياته 
�ٔحGاء وتوفري و�زد¨د لالرتفاع tس;مترار واملرحشة التنافس;ية اش;تداد 
قالمي مبختلف موضوIاتية صناعية ٔTخصوصياهتا حسب واجلهات ا. 
 دون `لحيلو| اكفGة حامئية تدابري tٕرساء مطالبة احلكومة �ٔن كام
 املنتوUات غزو خطر جراء �قkصادي والsس;يج ا�اbيل املنتوج اهنيار

 يلحق مما واTٔلìسة، الsس;يج قطاع يف وbاصة الوطنية لٔ�سواق الصيGsة
 tع�د �خkالل هذا معاجلة )س;تدعي الوطين، مما tالقkصاد uبريا رضرا

 .السالمة معايري وفرض حامئية ٕاجراءات
 املالمئ املناخ توفري يف مسؤوليهتا حتمل ٕاىل احلكومة ندعو وٕاذ

 الريع، اقkصاد وماكحفة الفرص وïاكفؤ املبادرة وحلرية الرشيفة `لمنافسة
 الصغار `لت�ار �ج�عية التغطية توفري ٕاىل �ٔيضا ندعوها فٕاننا

 .اخلاص حلساهبم مهنم واملش;تغلني واملتوسطني

 يف املقميني tملغاربة امللكفة احلكومة رئCس �ى املنتدبة الوزارة - 
 :اخلارج
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 الفGدرايل الفريق tمس الوزارة، نطالب هذه مزيانية مZاقشة ومبناس;بة
 ظل يف bاصة املغربية اجلالية �ٔوضاع وا�ميقراطية، بتحسني `لو�دة
 ٕاعطاء مع هبا يقميون اليت الب_ان تعرفها اليت و�قkصادية املالية اTٔزمة
 ا�ور �ٔمام معهم، bاصة املس;متر والتواصل الالزمة العناية الثقايف اDال
 حGث من �ٔو �قkصادية الناحGة من به، سواء يقومون اÉي الهام

 .املهجر بالد يف ببالد� التعريف

 لقضا¨ تصورها يف النظر ٕالIادة احلكومة الصدد، ندعو هذا ويف
 ا�س;تورية حقوقهم من ميكهنم مبا tخلارج املقميني املغاربة ولقضا¨ الهجرة
cقوصة »ري اكمZم. 

  .Iليمك والسالم ٕاصغا�مك حسن Iىل شكرا


