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  )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15 امخل3س: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لسا@رئ3س ل الرابعاخلليفة  ،ش8يخ ٔ�محدو ادبداالس8يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .ثالث وعرشون دقCقة، ابتداء من الساIة السادسة والنصف مساء :التوقCتالتوقCتالتوقCتالتوقCت

رشوع قانون مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املتضمنة مب  ::::ول اTٔعاملول اTٔعاملول اTٔعاملول اTٔعاملQدQدQدQد
  .2014\لس8نة املالية  110.13املالية رمق 

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

    ::::الس8يد ش8يخ ٔ�محدو ادبدا، رئ3س اجللسةالس8يد ش8يخ ٔ�محدو ادبدا، رئ3س اجللسةالس8يد ش8يخ ٔ�محدو ادبدا، رئ3س اجللسةالس8يد ش8يخ ٔ�محدو ادبدا، رئ3س اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  لسادة الوزراء احملرتمون،ا
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

خيصص جملس املس�شار�ن هاته اجللسة لتدlالت الفرق الربملانية 
  .وا@موIات ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص لك جلنة

 املزيانية الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة
  .و�ج{عية، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يش
ٔ�� ابغيت نطرح نقطة نظام تتعلق ما اجلدوى من مZاقشة  الس8يد الرئ3س،

 36اجلزء الثاين من املرشوع، يف �ني ٔ�نه مت رفض اجلزء اTٔول، فالفصل 
من القانون التنظميي \لاملية �يقول ما ميكن يتصوت Iىل اجلزء الثاين ٕاال بعد 

  ...ويت Iىل اجلزء اTٔول، يف �ا� املوافقةالتص

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
  .مايش يف �ا� املوافقة، التصويت Iىل اجلزء اTٔول

        ::::املس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يش
  .ٔ�� Qاي، امسح يل، امسح يل

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
  .تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يش
  ...د @لس النواب كتقولمن النظام ا�اlيل اجلدي 161املادة 

        ::::الس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسة
  .ال، جملس النواب

        ::::املس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يش
  ...وامسح يل، وامسح يل

        ::::الس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسة
  .ال، هللا خيليك

        ::::املس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يش
  .وlليين ¤ري ¢مكل

        ::::الس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسة
  وال، ما خنليكش، راك يف جملس املس�شار�ن، �يفاش؟

        ::::س�شار الس8يد العريب ��يشس�شار الس8يد العريب ��يشس�شار الس8يد العريب ��يشس�شار الس8يد العريب ��يشامل امل امل امل 
  ...ٕاذا مت رفض اجلزء اTٔول من مرشوع القانون املايل

        ::::الس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسة
  .وال، جملس النواب، احZا يف جملس املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يش
  ...وامسح يل، ٔ�� Qايك

        ::::الس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسة
راه اكنت شوف، هاذ اليش دل اجللسة راه ما جCنا ودر� اجللسة، 

مZاقشة اTٔمور القانونية وإالجراءات القانونية يف �ا� ٕاذا مت التصويت Iىل 
  .املزيانية ¯ملوافقة ٔ�و ¯لرفض، هاذ اليش راه �قش8ناه

        ::::املس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يشاملس�شار الس8يد العريب ��يش
ٕاذا مت التصويت ¯لرفض Iىل اجلزء اTٔول من مرشوع القانتون املايل 

  . ادق Iليه ا@لس ا�س8توري�رفض املرشوع �رمtه، وهاذ اليش ص
  .شكرا الس8يد الرئ3س

        ::::الس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسةالس8يد ر�س اجللسة
ال، ال، ال، ٕاجراءات حصي°ة قانونيا، واlا مت التصويت، واlا مايش 

  . املهم نt³قلو \ل²لسة... ¯لرفض وال
  .ّ¶ الس8يد، هللا خيليك، تفضل، تفضل، ... املهم لقد مت يف

  :املس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زي
 يف �جتاه دل اTٔخ Iىل ٔ�نه صوت ا@لس �رفض املداخCل ٔ�� منيش

دل املزيانية، و¯لتايل ما اكي³ش مداخCل، وجنيو اTٓن ونبداو نصوتو، 
  .�يفاش ¤ادي ند�رو؟ الرصف، ال ميكن، ما اكي³ش مZطق

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
  . ما عند� تصويت، التصويت راه ما اك�ن

  :املس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زي
القانون، تص³ت، النظام ا�اlيل ما واحضش يف هاذ املوضوع، ما 
اكي³ش وضوح، القانون التنظميي \لاملية ما فهيش وضوح يف هاذ املوضوع، 

ى ــــــــــــــــــــ، اك�ن يش �اQة ا\يل ت�سم)une logique(ولكن اك�ن 
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)la logique ( ل، ماCيف ا�نيا، ما ميك³ش انت تصوت ضد املداخ
³C³ش املداخCل وجنيو نبداو نصوتو ونوزعو Iىل الوزارات، و¯لتايل اكي 

وهذي راه املرة اTٔوىل طرات يف Ìرخي ... كنظن، ٔ�� كنظن Iىل ٔ�نه عندما
املغرب، و¯لتايل البد ٔ�ن �كون هناك نقاش دس8توري ونقاش قانوين يف 

و¯لتايل هذا املوضوع، يف هاذ الناز�، هاذ الناز� ٔ�وىل يف Ìرخي املغرب، 
ما منش8يوش ¤الطني، نعطيو انطباع \لناس \لرٔ�ي العام Iىل ٔ�نه كنخربقو، ما 

ٕاىل تصوت، ٔ��، يف نظري الشخيص . خصناش نعطيو هاذ �نطباع
  .املتواضع، ٕاىل صوتنا ضد املداخCل، فاملزيانية لكها �رمهتا راه سقطت، �رمهتا

  :الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
  .تفضل... مزن، وباليت

        ::::ار الس8يد ٕادر(س الرايضار الس8يد ٕادر(س الرايضار الس8يد ٕادر(س الرايضار الس8يد ٕادر(س الرايضاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  الس8يد الرئ3س،

ٔ�� Üمنيش يف الطرح ا\يل امىش فCه اليس التو�زي، حبيث، الس8يد 
  ...الرئ3س

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
  ...ولكن ان{ باليت

        ::::املس�شار الس8يد ادر(س الرايضاملس�شار الس8يد ادر(س الرايضاملس�شار الس8يد ادر(س الرايضاملس�شار الس8يد ادر(س الرايض
هللا خيليمك، هذي حلظة Ìرخيية، ٕاذن هاذ ا\لحظة ¤ادي تعطينا يف 

انني هذي توحض، اTٓن ما اكيناش وضوح، ولكن املس8تقàل ٔ�نه هاذ القو 
ذاك اليش ا\يل اكن قàايã ٔ�نه  ؟املنطق، ما اك�ن والو Iىل من غنصوتو

  ...ا@لس
  الس8يد الرئ3س، 

ٔ�نه هاذ اليش ا\يل ¤اديني فCه ٔ�� Üمنيش يف نفس الطرح ا\يل مىش فCه 
لطرح اTٔخ التو�زي، ولهذا لك وا�د مZا تt3حمل مسؤوليتو، وÜمنيش يف ا

  .ا\يل امىش فCه اTٔس8تاذ

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
ٔ�وال، هللا خيليمك، السادة املس�شارون، يف غياب وا�د النص واحض 
يف هاذ املوضوع، ال يف ا�س8تور وال يف القانون التنظميي، ك³س8مترو 

  . ¯ٕالجراءات ا\يل دامئا كنعملو
الفرق  çنيا، واش امسعتو Qلسة جملس املس�شار�ن اæصصة لتدlالت

اكنوا مجموIة من ا\ل²ان . الربملانية وا@موIات ملناقشة املزيانيات الفرعية
... عطيو� املداlالت دلمك واعطيو�êش8تغل، �اليا ابغينامك، هللا خيليمك، ا

راه اك�ن مقرر ا\لجنة،  ٕاما يتدlل يعطينا تقر�ر حول ا\لجنة وال يعطهيا 
  .لنا كتابة

رايض، واش عنوان اجللسة واحض، حول �ٓش؟ هللا خيليك، وا اليس ال
  وحول �ٓش ¤ادي توحض؟ 

املقرر، هللا . هللا خيليك، وهللا خيليك، وهللا خيليك، وهللا خيليك
ولكن راه ما اكي³ش، ... خيليك، املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص

اليس الرايض، ما اكي³ش نص واحض ورصحي يف هاذ املسìٔ� ال يف ا�س8تور 
  .  يف القانون التنظميي \لاملية، نتحملو مسؤولي�Zا، نتحملو املسؤولية دلناوال

هللا خيليمك، وا اليس عبد ا\لطيف، ال�س8يري احZا ¯يق ما ابديناش، 
  . ¯يق ما ابدينا

املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون 
  وال املقرر يتفضل، املقرر، توزع؟  الثقافCة و�ج{عية، التقر�ر دل ا\لجنة

اTٓن مت االتفاق داlل ندوة الرؤساء ¯ش (سلمو� السادة رؤساء الفرق 
ورؤساء ا@موIات املداlالت كتابة، و�ٓراو اعطيومه لنا، صايف، �يفاش 

، ٔ�عطو� املداlالت، هللا خيليك، هللا خيليمك، ّ¶ صايف؟ اعطيومه لنا 
  .  اعطيو�

اTٔصا� واملعارصة، وا اليس الرايض، هللا خيليك، راه مداãl فريق 
عند� وا�د النظام، عند� ٕاجراءات، راه مtبعيهنا، هللا خيليك، هللا جياز�مك 

  .خبري
  .فريق اTٔصا� واملعارصة، ال، ولكن راه اك�ن ٕاجراءات، هللا خيليك

الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، ... التجمع الوطين لõٔحرار
املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة .. لتقر�ر، ا\لجنة دلا

  . التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .فريق اTٔصا� واملعارصة
  .الفريق �س8تقاليل، كتابة

  .الفريق احلريك، اليس السعداوي
  .فريق التجمع الوطين لõٔحرار

  .الفريق �شرتايك
  .ريق ا�س8توريالف

والش احZا دا�ر�ن هاذ ا\لجنة؟ وراه عند� التقار�ر دل مجيع ا\ل²ان 
  . خصنا نتوصلو هبا، صايف سري
  .فريق الت°الف �شرتايك

الفريق الفCدرايل \لو�دة وا�ميقراطية، ابغينا تقر�ر ا\ل²ان الفرعية اليت 
  .تدlل يف جلنة التعلمي

  .غلم³سق مجموIة �حتاد املغريب \لش
  .م³سق مجموIة �حتاد الوطين \لشغل ¯ملغرب

  .�ٓش قلت �ٓ املس�شار؟ شكرا
  .م³سق مجموIة احلركة ا�ميقراطية �ج{عية

واTٓن نt³قل \لمزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة اخلارجCة 
ãشكرا، دل التعلمي؟... واحلدود واملناطق احملت  

اليت تدlل يف اخtصاص جلنة اخلارجCة نt³قل ٕاىل املزيانيات الفرعية 
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ٔ�عطي اللكمة يف البداية ملقرر . واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطين
  .ا\لجنة، ما اك�ن؟ التقر�ر وزع

  . لكمة فريق اTٔصا� واملعارصة، اخلارجCة
  . اخلارجCة، دل اTٔحرار؟ تفضل الس8يد املس�شار

  .  \لو�دة والتعادلية كتابةتوصلنا كذû مبداãl الفريق �س8تقاليل
  .تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد محمد دعيدIةاملس�شار الس8يد محمد دعيدIةاملس�شار الس8يد محمد دعيدIةاملس�شار الس8يد محمد دعيدIة
ٕاىل مسحت، الس8يد الرئ3س، Tٔنه احZا، يف فرق املعارضة، كنا اتفقZا 
. Iىل ٔ�نه لك فريق ¤ادي يتدlل ¯مس فرق املعارضة يف املزيانيات القطاعية

، ¯لتايل ما تبقاش تعيط لنا يف التعلمي ÜلكفZا احZا، ¯يق ا\ل²ان عند إالخوان
  . لك فريق، عيط لنا املعارضة �لك

  .شكرا

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
ٔ�صال إالدارة اكنت وQدت امللف Iىل حساب لك فريق بو�دو ودا¯ 

  .مايش مشلك
الفريق �شرتايك، الفريق ا�س8توري، فريق الت°الف �شرتايك، 

  . يب \لشغلالفريق الفCدرايل، م³سق مجموIة �حتاد املغر
اك�ن يش فريق ¯يق عندو التدlل دلو يف املزيانيات الفرعية اليت 
تدlل يف اخtصاص جلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق وا�فاع الوطين؟ 

  .اك�ن يش فريق ¯يق عندو مداãl ¯يق ما التحق؟ شكرا
اTٓن نt³قل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة 

  .ٔ�عطي اللكمة \لمقرر، التقر�ر وزع. اجلهات وامجلاIات احملليةا�اlلية و 
  .الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية... فريق اTٔحرار، وصلنا به

ال، امسح يل، هللا خيليك، راه Qابوا لنا مزيانية ¯مس الفريق، ها يه 
ق ¯مس الفريق، لكهم ها هام، اTٔ¤لبية، ها فريق اTٔصا� واملعارصة، الفري

  . احلريك، الفريق �س8تقاليل، الت°الف �شرتايك، الفريق ا�س8توري
  .امسح لنا اليس الرايض، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد محمد رماشاملس�شار الس8يد محمد رماشاملس�شار الس8يد محمد رماشاملس�شار الس8يد محمد رماش
ابغيت نثري ¤ري وا�د القضية، الس8يد الرئ3س احملرتم، ¯ل³س8بة \لتقار�ر، 

  .�يتالحظ من املنظور دلنا اك�ن فهيا وا�د �رتباك �بري Qدا وواحض
ال، Iىل مس8توى ميل ك³سمعو ٔ�ن التقار�ر وزعت، احZا معر� ما ٔ�و

كنتوصلو بìٔي تقر�ر، حبمك ا\ل²ان الثالثة ا\يل احZا فهيا Iىل اTٔقل، هذا 
  .Qانب

اجلانب الثاين ٔ�ن التقار�ر تُضمن مضن تقر�ر Iام، كذû ٔ�ننا مل نتوصل 
ٔ��ر� وا�د به، و�û اكنت املداãl دلنا البارح يف املناقشة العامة، 

القضية من اTٔمهية مباكن، وهو ٔ�ن التقر�ر ا\يل تقدم ¯مس جلنة املالية، ٔ�� يف 
  . جلنة املالية، ما اعرف�ش ذاك التقر�ر �يف Qا؟ �يف تقدم؟ رمغ ٔ�نين فهيا

و�û خص �كون وا�د الوضوح ووا�د املهنجية، فهيا نوع من 
يف التعاطي مع التقار�ر، الشفافCة، ¯ش (س8تافدوا امجليع وفق رؤية واحضة 

Tٔن دا¯ التقار�ر يه وا�د اجلهود وعصارة، و¯لتايل ميل ما �يكو�ش املهنج 
  . واحلاكمة كتصاحب هاذ التقار�ر ٔ�هنا مل تقدم

و�û، ¢رجو، الس8يد الرئ3س، ¯مس مجموIة �حتاد الوطين \لشغل 
لتقار�ر ا\يل ¯ملغرب، ٔ�ننا هاذ القضية هاذي منهنجها، Iىل ٔ�ساس نتوصلو ¯

�يتلكموا Iلهيا إالخوان، نتوصلو هبا معليا، التوزيع، وçنيا ٔ�هنا ميل جتمع 
  .نتوصلو كذû ¯لتقر�ر اlTٔري

  .شكرا الس8يد الرئ3س

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
  ...ف� خيص ا\ل²ان. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس8يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس8يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس8يد ٕادر(س الرايض
ا\لجنة ٕاال  Üلكم، حبيث ٔ�ن املعارضة لك القطاIات املرتبطة بوا�د

وÜلكف هبا وا�د الفريق معني، وا\يل عندو رغبة ¯ش ميكن يعطي يش 
  .تدlل راه تيعطيه

        ::::الس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسةالس8يد رئ3س اجللسة
  .صايف راه ذاك اليش ا\يل در�

 ف� خيص، الس8يد املس�شار، �رتباك راه طبيعي، احZا كنطلبو ا\ل²ان
 خيص التقار�ر دقائق، واللك �يجي يقدم التقر�ر دلو، ف� 3الفرعية يف 

هناك مكtب للك جلنة، وا\لجنة �يفاش كنتعاملو معها لكنا يه س8يدة 
  .نفسها، عندها املكtب دلها وعندها املقرر دلها

هاذ اخلطìٔ مايش دل ا@لس، اخلطìٔ دل ا\لجنة، احZا ميل تنقولو هلم 
   ودي غتعطيو، �يقولوا راه التقار�ر فرقZاها، افهمت؟ 

تقر�ر دل جلنة املالية راه البارح تقرا وما فCه حىت مشلك، ¯ل³س8بة \ل 
Tٔن اك�ن املقرر دلها، ا\ل²ان لكها عندها الرئ3س وعندها املكtب وعندها 

  .املقرر، واحZا ما كنتدlلو يف اش8تغال ا\ل²ان
ٓ س8يدي التقر�ر دل ا\لجنة ٕاىل ما تقدم تتحمل مسؤوليهتا ا\لجنة،  �

، �يقول û وزعت، واش وزعت داlل القاIة وال احZا كنطالبو ¯لتقار�ر
ها ... ال، مايش احZا. يف الفرق الربملانية وال كذا؟ احZا لس8نا مسؤولني عهنا

  .تفضل. هام ا\يل ما توصلوا، هام ا\يل قال û ما توصلوا
وصايف، هللا خيليك، ... واTٓن نt³قل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تدlل

  .لب نقطة نظام اعطيناها لووا املس�شار، صديقك اط
هللا خيليك، املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة املالية 

  . والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية
  . ٔ�عطي اللكمة \لمقرر

  .التقر�ر دلها راه وزع
  .التقر�ر دل فريق اTٔصا� واملعارصة
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  . دل الفريق �س8تقاليل
  .الفريق احلريك

  .�شرتايك، قدمت مكtوبة الت°الف
¯مس فرق املعارضة؟ وادا¯، دا¯ راها ... التجمع الوطين لõٔحرار

  .واحضة، ك3سلمها ¯مس فرق املعارضة
  .ا@موIات، اليس عطاش

نt³قل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة العدل  واTٓن
  .وال�رشيع وحقوق إال�سان

  .زع التقر�رو ، اللكمة ملقرر ا\لجنة 
  .مداãl فرق املعارضة

  فرق اTٔ¤لبية، واش عندمك تقر�ر مشرتك وال؟ ... واTٓن نt³قل
  .ا@موIات، كذû غتقدموها مكtوبة

واTٓن نt³قل ٕاىل املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة 
  . الفال�ة والشؤون �قtصادية

  . ٔ�عطي اللكمة \لمقرر
  .عالتقر�ر، الس8يد الرئ3س؟ وز

  .املداlالت دل اTٔ¤لبية واملعارضة دل جلنة الفال�ة والصيد البحري
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةوا¢هتت هذه اجللسة، 

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

مداlالت الفرق وا@موIات النيابية املسلمة لرئاسة مداlالت الفرق وا@موIات النيابية املسلمة لرئاسة مداlالت الفرق وا@موIات النيابية املسلمة لرئاسة مداlالت الفرق وا@موIات النيابية املسلمة لرئاسة : : : : ملحقملحقملحقملحق
        ....اجللسة، واملتعلقة مبناقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةاجللسة، واملتعلقة مبناقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةاجللسة، واملتعلقة مبناقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةاجللسة، واملتعلقة مبناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية

IIII.... صا� واTٔصا� وافريق اTٔصا� وافريق اTٔصا� وافريق اTٔملعارصةملعارصةملعارصةملعارصةفريق ا    
iiii....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا

احمللية �رمس الس8نة املالية احمللية �رمس الس8نة املالية احمللية �رمس الس8نة املالية احمللية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة ا�اlلية واجلهات وااخtصاص جلنة ا�اlلية واجلهات وااخtصاص جلنة ا�اlلية واجلهات وااخtصاص جلنة ا�اlلية واجلهات وامجلمجلمجلمجلاIات اIات اIات اIات 
2014201420142014        

تندرج قراءة فريق اTٔصا� واملعارصة ملضامني مرشوع قانون املالية 
دlل يف اخtصاصات يف شقه املتعلق ¯ملزيانية الفرعية اليت ت 2014لس8نة 

جلنة ا�اlلية واجلهات وامجلاIات احمللية يف س8ياق حتليلنا ملهنجية معل 
احلكومة Iىل امtداد س8ن�ني من التدبري لقطاع م�شعب، وما س8ي�C°ه هذا 

  .املرشوع من �ٓفاق ٔ�مام جحم الت°دت املطرو�ة
ٕان مجموع التحوالت العميقة اليت راهنت Iلهيا بالد� لكسب رهان 

قرطة واحلاكمة مل Üكن وليدة حلظة س8ياس8ية Iا�رة، بقدر ما يه تتوجي ا�م
لسريورة من إالصال�ات املؤسساتية واحلقوقCة اليت �ضلت من Q�ٔلها لك 

  .ف�ات ا@متع
قرار دس8تور �دايث توافقي شلك ٕاطارا  ٕ̄ ذلمك املسار ا�ي مت تتوجيه 

  .مرجعيا \لوطنية واملواطنة

 ٔT¯ ات لقد اكنت حلظات مفعمة�مل والتطلع لتحقCق انتظارات ف
عريضة من ا@متع متلكهتا الرغبة يف التغيري، س�8 ؤ�ن لك الرشوط 
املوضوIاتية توافرت ابتداء من دس8تور توافقي، ٔ�عقàته انت ا¯ت حظيت 

جامع اكفة املت�àعني Iىل ¢زاههتا ٕ̄.  
لكن، مع اTٔسف، س8تحمل رح التغيري من س8يحول ربيع ا�ميقراطية 

 خريف، عنوانه ا�Tٔرز التحمك وال�سلط يف ظل حكومة تعتقد ¯مtال�ها ٕاىل
  .حق الوصاية Iىل لك القوى احلية وا�ميقراطية ¯لوطن

ٕاننا ال �سعى من lالل مداlلتنا ٕاىل رحب س8يايس ضيق ٔ�و ٕاىل 
مزايدات عقمية، لكن واقع احلال يؤكد �ا� التيه والتخبط اليت ¯تت مسة 

  .يضا لتدبري احلكومة \لشìٔن العامٔ�ساس8ية وعنوا� عر 
ٔ�س8ئã كربى ال جند لها تفسريا سوى ٔ�ننا ٔ�خطìٔ� ا\لحظة الس8ياس8ية يف 
انتظار تصحيح املسار وت�ين اخtيارات صائبة تغنZ3ا عن Üكرار جتربة 
حكومCة ٔ�فلحت يف مجع لك مقومات الفشل وإالفالس �قtصادي 

\لهواية مZه \لتدبري  و�ج{عي وت�ين مقار¯ت تمن عن مZطق ٔ�قرب
  .املؤسسايت

وبت°ليل واقعي @موع القرارات اليت ٔ�قدمت Iلهيا احلكومة، سواء يف 
�سخهتا اTٔوىل ٔ�و ال³س ة املعد� مهنا، ¢اكد جنزم ٔ�ننا ٔ�مام حكومة ترصيف 
ٔ�عامل ٕان مل �شìٔ القول ترصيف ٔ�قوال ¯لنظر لسقف الوعود واTٓمال اليت 

د'ا gس اء ¤ري معهود، وهو ما يعكس افtقاد ماف& االئتالف احلامك يق
احلكومة Tٔي مZظور اسرتاتيجي ٔ�و مرشوع جممتعي حقCقي مàين Iىل بدائل 

  .واقرتا�ات واقعية قادرة Iىل اس�Cعاب اTٔوضاع واملتغريات امل�سارIة
ٕان ما تضمنه مرشوع القانون املايل يف طياته يؤكد مبا ال يدع جماال 

تقشفي بنفس ترب�ري، و�ده املواطن من س8يدفع \لشك ٔ�ننا ٔ�مام مرشوع 
  . رضيبة وثيقة بال هوية وال روح

و�يف سìt3ٔىت \لحكومة ابتداع وابتاكر �لول واقعية لõٔزمة املالية 
اخلانقة اليت Üرزح حتت وطìٔهتا العديد من القطاIات، ويه اليت مل تعرف 

يفرز،  طريقها ٕاىل الوجود ٕاال بعد مشاورات ماراطونية وخماض عسري مل
  لõٔسف، سوى مشهدا س8ياس8يا مàلقZا �كرس مZطق الغنمية والرتضيات؟

انتاكسة حقCقCة وؤ�د \.ميقراطية لõٔسف ٔ�مام حكومة ٔ�قىص ما (شغل 
  .تفكريها هندسة املناصب الوزارية مبنطق غنامئي

وما موقع احلاكمة وربط املسؤولية ¯حملاس8بة، وحنن ٔ�مام قطاIات 
ال حما�  -مقCاس الرتضيات؟ وهو ما س8يفيض جزئت جتزيئا وفصلت وفق 

ٕاىل تضارب �خtصاصات وتداlل الصالحCات يف القطاع الوا�د  -
gس�ب تضخم Iدد احلقائب الوزارية اليت مت ا1هتافت يف س8باق محموم \لظفر 

  .هبا، س8باق مبنطق غنامئي ٔ�فىض ٕاىل هندسة حكومCة حتمل طابع العشوائية
كومة معد� Üزاوج بني احلزيب تلمك يه معامل �س ة جهينة حل

  .والتقZوقراطي وÜكرس لهمينة التكZوقراط Iىل العمل احلكويم
ونضع احلكومة ٔ�مام مسؤوليهتا التارخيية اجتاه هذه �نتاكسة وهذا 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

الرتاجع عن مك�س8بات حقCقCة مل تتìٔت ٕاال بعد ٕارصار ونضال من لك القوى 
سس �ميقراطية متثيلية احلداثية وا�ميقراطية ٕال�داث تغيري Qذري يؤ 

  .حقCقCة
وحنملها مسؤوليهتا اكمã ٕازاء مشاعر إالحàاط واليìٔس وما س8يt³ج من 
ٕاعراض وعزوف \لمواطنني عن املامرسة الس8ياس8ية gس�ب هاته املامرسات 

  . الال مسؤو� \لحكومة
ٔ�مI ã6ديدة ال ي�سع ا@ال لرسدها جممتعة تث�ت ٔ�ننا ٔ�خطìٔ� ا\لحظة 

 tتالية، الس8ياس8ية ¯مtا مثينا وفرصا مtلينا وقI ياز بوجود حكومة ٔ�ضاعت
Iداد  ٕ̄ ونثري يف هذا الس8ياق حرص احلكومة واسÜ}8هتا يف �س8ت68ار 
مشاريع القوانني التنظميية مكثال صارخ Iىل د�كtاتورية اTٔ¤لبية وêسلطها، 

  .وما يمن ذû من افtقاد ملفهوم ا�ميقراطية ال�شار�ية سلواك وممارسة
كومة اليوم يف �اQة ٕاىل ٕاIادة قراءاهتا \لوثيقة ا�س8تورية وما بؤ�ته فاحل

هاته الوثيقة من ماكنة ممتزية \لمعارضة الربملانية �رشيك ٔ�سايس، ال بديل 
  .عنه يف ٕاطار العالقة الواجàة بني السلطتني التنفCذية وال�رشيعية

قtضيات فقد كنا نعتقد ٔ�ننا ٔ�مام حكومة اس8توعبت ٕاىل �د �بري هذه امل 
ا�س8تورية، ويه اليت تضم يف êشكCلهتا من اعتلوا جرس املعارضة \لوصول 
ٕاىل سدة احلمك، لكن تبني ٔ�ن لك ت; الشعارات زمن التواQد مبوقع 
املعارضة مل Üكن سوى حمطة لترصيف اخلطا¯ت اس8ت²داء Tٔصوات 

  . انت ابوية رصفة
 50اس8بة ا��رى ٕان ما تضمنته الرسا� امللكCة السامCة املو>ة مبن

ٕال�داث الربملان املغريب وما محلته من دالالت لتìٔ�يد ¯لغ Iىل مفهوم 
ا�ميقراطية ال�شار�ية وIىل Iالقات التاكمل والتعاون الواجàة بني اجلهاز�ن 
التنفCذي وال�رشيعي، نìٔمل ٔ�ن êس8توعب احلكومة املغزى وا�الالت العميقة 

رارات ذات الصã ¯لس8ياسات \لرسا� امللكCة، ل3س فقط يف ٕاIداد ق
  .العمومCة بل ؤ�يضا يف تفعيلها وتنفCذها وتقCميها

 الس8يد الرئ3س،
شلكت الورقة التìٔطريية اليت تقدم هبا ا@لس �قtصادي و�ج{عي 
والب3يئ وما تضمنته من حماور ٔ�ساس8ية مZظورا شامال ملرشوع ا1منوذج 

يمن عن ٕادراك \ل°اجCات اTٓنية التمنوي لõٔقالمي اجلنوبية وتصورا مtاكمال 
واملس8تقàلية ونقدا معيقا \لس8ياسات املتبعة، اليت مل تعد قادرة Iىل 

  .�س8ت²ابة ٕال�راهات التمنية ا@الية وال�رشية
فZتاجئ ٔ�ي مرشوع Üمنوي رهني ¯لقدرة Iىل êشخيص دقCق ملتطلبات 

ٕاجناح ورش الواقع الراهن واملس8تقàيل، س�8 ؤ�ن لك الرها�ت معقودة Iىل 
اجلهوية املوسعة ٕاكطار واIد لتحقCق التمنية الشامã واملس8تدامة ل3س فقط 

  .¯Tٔقالمي الصحراوية، بل وIىل صعيد اكفة >ات اململكة
êشخيص Iىل درQة �برية من اTٔمهية ودليل صارخ Iىل فشل العديد 

 وندعو احلكومة لlõٔذ بعني. س8نة 40من املقار¯ت اليت مت تب³هيا لقرابة 
�عتبار ما تضمنته هذه الورقة التìٔطريية من lالصات وتوصيات 

و�¢كàاب اجلاد Iىل ٕاIداد س8ياسات Üمنوية شامã مكدlل قàيل ٕالرساء 
  .مرشوع اجلهوية املوسعة

ٕان احلكومة اليوم يف ٔ�مس احلاQة ٕالIادة قراءهتا ملفهوم الزمن الس8يايس 
لحظة الس8ياس8ية اليت يبدو ٔ�هنا وٕاIادة Üرت3ب ٔ�ولوهتا ا�س²اما ومtطلبات ا\

ٔ�كرب �ك6ري من ائتالف حكويم (شكو ٔ�عطاب مزمZة، ائتالف ٔ�دlل 
املغرب يف قاIة انتظار كربى حىت ٕاشعار �ٓخر، فقد ¯ت مؤكدا ٔ�ن لك 
�س8تحقاقات �نت ابية اليت اكن من املزمع تنظميها مل تتìٔ�ر مبعطيات 

قàل احلكومة اليت يبدو  ا�س8تور اجلديد، رمغ ما صدر من الزتامات من
ٔ�هنا تفلح فقط يف êسويق لغة ال�سويف واملامطã وتفtقد لتصور واحض 

 .ملبارشة �س8تحقاقات �نت ابية احمللية وإالقلميية واجلهوية
و�يف س�àارش هاته �س8تحقاقات ذات العالقة هبيلكة وبناء ا�و� 

وانني العادية وفق املنظور اجلهوي يف اس8مترار التلكؤ يف ٕاخراج الق
والتنظميية، سواء ف� يتعلق بتدبري اجلهات وامجلاIات الرتابية لشؤوهنا 
�كCفCة دميقراطية وIدد ٔ�عضاء جمالسها والقواIد املتعلقة بìٔهلية الرتش8يح 
و�االت التنايف و�االت مZع امجلع بني �نتدا¯ت وكذا النظام �نت ايب 

الس املذ�ورة ورشوط تنفCذ رؤساء ؤ�حاكم حتسني متثيلية ال³ساء داlل ا@
جمالس اجلهات ورؤساء جمالس امجلاIات الرتابية اTٔخرى ملداوالت هذه 
ا@الس ومقرراهتا ورشوط تقدمي العرائض من قàل املواطنات واملواطنني 
وامجلعيات و�خtصاصات ا�اتية لفائدة اجلهات وامجلاIات الرتابية اTٔخرى، 

3هنا وبني ا�و� و�خtصاصات املنقو� ٕا1هيا من و�خtصاصات املشرتكة ب 
هذه اlTٔرية والنظام املايل \لجهات وامجلاIات الرتابية اTٔخرى ومصدر 
املوارد املالية \لجهات و\لجامIات الرتابية اTٔخرى وموارد و�يفCات êس8يري لك 
من صندوق التìٔهيل �ج{عي وصندوق التضامن بني اجلهات ورشوط 

3س ا@موIات واملقtضيات الهادفة ٕاىل êشجيع Üمنية التعاون و�يفCات تìٔس 
بني امجلاIات وكذا اTٓليات الرامCة ٕاىل ضامن ÜكCيف تطور التنظمي الرتايب 
يف هذا �جتاه وقواIد احلاكمة املتعلقة حبسن تطبيق مàدٔ� التدبري احلر، 

  حملاس8بة؟وكذا مراقàة تدبري الصناديق والربامج وتقCمي اTٔعامل وٕاجراءات ا
املؤكد كذû، هو ٔ�ن �س8تحقاقات �نت ابية احمللية وإالقلميية 
واجلهوية ٔ�مر ي�ىن ٔ�ساسا Iىل ٔ�مر حتديد العديد من �خtصاصات واملهام 
والصالحCات ذات الصã ل3س ¯ملؤسسات املعنية ¯الس8تحقاقات القادمة، 

  . بل لك مؤسسات ا�و� املعينة مهنا واملنتخبة
مàارشة البت واحلسم يف هذه �خtصاصات واملهام  وما مل تمت

والصالحCات وما �رتبط هبا من قضا وٕاشاكالت Iرب ٕاصدار القوانني 
التنظميية، ال ميكن ¯لبات واملطلق \لحكومة ٔ�ن تقدم Iىل ٕاجراء هذه 

والتوقع يفCد ٔ�هنا لن ُجتَرى ٕاال مع قرب ا¢هتاء الوالية ال�رشيعية . �نت ا¯ت
هذا ٕان مل ت{دى احلكومة يف معلية التباطؤ والتلكؤ يف التعامل مع اTٔوىل، 

  .مشاريع القوانني التنظميية
ٕان ا�س8تور واحض يف توزيع الصالحCات، ويف حتديد اçٓTر الس8ياس8ية 
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اليت قد ترتتب عن إالlالل هبذا التوزيع وبقواIد ا\لعبة الس8ياس8ية، ويت�ني 
 التنظميية والقوانني العادية ما زال حلد اTٓن ٔ�ن ٔ�مر العديد من القوانني

معلقا، وهو ما ينعكس سلبا Iىل اجلدو� الزمZية والس8ياس8ية Tٔية 
اس8تحقاقات قادمة، ويف هذا اTٔمر الك6ري من ا@ازفة، lاصة ٕان اكن 
مرتبطا بتlٔìري وتعطيل التعاطي مع �ٓليات Iىل قدر �بري من اTٔمهية Iىل 

الشìٔن اجلهوي واحمليل وفق مقtضيات مس8توى التعامل مع تدبري وêس8يري 
  .ا�س8تور اجلديد

مؤاlذاتنا تنرصف كذû ٕاىل ٔ��د إالشاكالت الكربى اليت تعوق مسار 
التمنية ولك اجلهود املبذو� ليك تضطلع امجلاIات الرتابية بدورها يف بلورة 
س8ياسات مZدجمة ونثري يف هدا الشìٔن موضوع البايق اس8ت الصه وما 

ت ترتاوح بني ما هو قانوين وما هو مtعلق ¯ٕالدارات يطر�ه من ٕاشاكال
اجلبائية، ¯ٕالضافة ٕاىل ٕاشاكالت ذات Iالقة ¯لقضاء ؤ�خرى lاصة ¯مللزم، 
اخtالالت êس8تدعي �¢كàاب Iىل معاجلة لك هذه املعيقات وgشلك قàيل 

  .قàل ٕارساء ورش اجلهوية املوسعة
رشوط املوضوIاتية ٕان ضامن جناح هذا الورش رهني مبدى توفري لك ال 

 الكفãC بتفعيل ا�ور الرتايب وا@ايل \لجهوية يف حتقCق التمنية السوس8يو
  :اقtصادية وندعو يف هذا إالطار ٕاىل

  ـ تìٔهيل إالدارة اجلبائية احمللية وٕاصالGا؛
ـ تفعيل املساطر املتعلقة ¯ٕالحصاء واملراقàة والفحص اجلبايئ لت°ديد 

  البايق اس8ت الصه؛
  .ٕالجراءات الزجرية يف حق امللزم اæل بواجàاتهـ تفعيل ا

ٔ�يضا من بني التدابري اليت تتطلب يف نظر� تق�C من قàل سلطات 
الوصاية ما يطر�ه مشلك التدبري املفوض يف ظل اس8تفادة العديد من 
الرشاكت اTٔجZبية من تدبري وêس8يري العديد من املرافق، خصوصا ٔ�مام 

Iادة النظر يف املشالك اليت طفت Iىل السط ٕ̄ ح وارتفاع اTٔصوات املنادية 
Qدوى هذا التدبري، س�8 ؤ�نه مل حيقق الغاية املرجوة مZه ومل (سامه يف يف 

  . التمنية السوس8يو اقtصادية
ويف غياب �ٓليات الرقابة والت�àع من قàل امجلاIات الرتابية وسلطات 

التدبري، ف� يظل  الوصاية تبقى الرشاكت اTٔجZبية املس8تفCد الوحCد من هذا
املواطن اخلارس اTٔكرب يف ظل Üردي اخلدمات وغياب املراقàة القàلية 

  . والبعدية �فاÜر التحمالت
ومن Qانب �ٓخر، تطرح اTٔرايض الساللية ٕاشاكالت مtعددة وتعقCدات 
بC³وية gس�ب تلكؤ وتقاعس لك احلكومات املتعاقàة عن تدبري هذا امللف 

حلل بفعل غياب ٕارادة س8ياسة حقCقCة ملعاجلة ا�ي ¯ت مس8تعصيا عن ا
وطي هذا امللف، وهذا ما نلمسه من قàل احلكومة اليت Üهنج س8ياسة 
الت²اهل ليظل املواطن، وخصوصا ذوي احلقوق، احللقة اTٔضعف اليت 

l�ٔ طق الفساد والريع، ٕاذاZكرس مÜ س8توجب دفع رضيبة س8ياساتêذ �
  .ب تدبري هذا املوضوعبعني �عتبار جحم التالعبات اليت êشو 

  الس8يد الرئ3س،
يف ٕاطار مسلسل إالصال�ات املؤسساتية اليت ¯رشهتا بالد� سعيا 
النفtاح املرافق العمومCة Iىل �نتظارات احلقCقCة \لمواطنني وتìٔس3س 
رشوط احلاكمة، مت ٕا�داث مؤسسة الوس8يط �هيئة وطنية مtخصصة 

تدبري املرافق العمومCة وÜمنية تتوىل 'ام �رش قمي الت ليق والشفافCة يف 
  . التواصل

ومن lالل �طالع Iىل التقر�ر الس8نوي ملؤسسة الوس8يط، يتضح 
من lالل توزيع شاكت املواطنني حسب القطاIات إالدارية تتصدر 

  .وزارة ا�اlلية لقامئة الشاكت
نفس املؤاlدات يمت اس8تt³ا>ا من lالل Üرٔ�س وزارة ا�اlلية لقامئة 

ت اليت ال تنفذ ٔ�حاكم القضاء وما يعنيه ذû من ضياع حقوق املؤسسا
املتقاضني ومن اس8هتتار واحض مبؤسسات ا�و� ويف مقدمهتا مؤسسة 

حمك قضايئ صادر ضد مؤسسات ا�و�  9000القضاء، حCث من بني 
حمك طريقه ٕاىل التنفCذ،  3000ويف مقدمهتا وزارة ا�اlلية، مل جيد سوى 

م مردها ٕاىل الشطط والتعسف يف اس8تعامل السلطة و¤البية هاته اTٔحاك
  . وهو ما يطرح ٔ�كرث من Iالمات اس8تفهام حول مفهوم الت ليق واحلاكمة

وارتباطا مبوضوع احلاكمة اTٔمZية ومدى انعاكسها Iىل الوضع احلقويق 
ببالد�، �س²ل يف هذا الصدد اخنراطنا ¤ري املرشوط مع لك ا@هودات 

يف س8ياق بلورة س8ياسة وطنية تعىن حبقوق الهجرة اليت تبذلها بالد� 
واملهاجر�ن، ال س�8 بعد العديد من الت²اوزات اليت تعكس ت�ين احلكومة 
ملنطق املقار¯ت اTٔمZية الرصفة يف معاجلهتا لهذا امللف يف جتاهل Ìم @موع 
 املعاهدات واالتفاقCات ا�ولية اليت صادقت Iلهيا بالد� ذات الصã ¯لهجرة

  . وا\لجوء
و�سائل احلكومة يف هذا الصدد حول مدى ا�رتا'ا اللزتاماهتا ا�ولية 
واع{دها معايري حقوق إال�سان ٕاكطار مرجعي \لمساء�، خصوصا ؤ�ن 
الوثيقة ا�س8تورية نصت Iىل مسو املعاهدات ا�ولية Iىل ال�رشيعات 

لوطين حلقوق الوطنية، وهذا ما ٔ�كده التقر�ر املوضوIايت اlTٔري \لم²لس ا
  .إال�سان

من >ة ٔ�خرى، نà³ه احلكومة ٕاىل ٕاIادة النظر يف هنجها اTٔمين الرصف 
يف تعاملها مع احلراكت �ح²tاجCة، الس�8 اجتاه ف�ات املعطلني وس8ياسة 
العصا والتنكCل اليت ال جتيد سواها، عوض �¢كàاب Iىل سن س8ياسة 

والزتاماهتا، وهو ما  êشغيل مZدجمة وlلق مZاصب شغل، وفاءا لوعودها
يعكس ازدواجCة املعايري وتغري اخلطاب وفق املواقع، �ا� انفصام حقCقCة 

  .ت; اليت تع3شها احلكومة
كام ندعو ٕاىل اختاذ تدابري IاãQ حملارصة رقعة معدالت اجلرمية اليت 
عرفت تطور ملحوظا يف الس8نوات اlTٔرية، رمغ ٔ�ننا ال ننكر ا@هودات اليت 

ٕالدارة العامة لõٔمن الوطين يف س�Cل اس8ت�àاب اTٔمن والنظام العام، تبذلها ا
جمهودات تبقى يف نظر� ¤ري اكفCة مقارنة وجحم التحوالت ا�ميوغرافCة اليت 
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شهدهتا العديد من املدن واليت تتطلب تعز�ز إالماكنيات املادية وال�رشية 
    .الرضورية ملوا>ة لك مظاهر �حنراف واجلرمية

iiiiiiii....  ãlمدا ãlمدا ãlمدا ãlاقشة مشاريع مداZاقشة مشاريع الفريق يف مZاقشة مشاريع الفريق يف مZاقشة مشاريع الفريق يف مZة مضمضمضمضن ن ن ن الفريق يف مQة املزيانيات الفرعية املندرQة املزيانيات الفرعية املندرQة املزيانيات الفرعية املندرQاملزيانيات الفرعية املندر
        �2014201420142014رمس الس8نة املالية �رمس الس8نة املالية �رمس الس8نة املالية �رمس الس8نة املالية     اخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال����سانسانسانسان

 الس8يد الرئ3س،
  الس8يدة والسادة الوزراء،

  ،املس�شارونالس8يدات والسادة 
 فريق اTٔصا� واملعارصة، مب²لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تدlل (رشفين، ¯مس

اليت تدlل مضن  2014يف مZاقشة املزيانيات الفرعية �رمس س8نة 
  :اخtصاصات جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان ويه

  وزارة العدل واحلرت؛ –
  اTٔمانة العامة \لحكومة؛ -

  وزارة الوظيفة العمومCة وحتديث إالدارة؛ –
  ة امللكفة ¯لعالقات مع الربملان وا@متع املدين؛الوزار  –
  املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاIادة إالدماج؛ –
  .املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان –

قطاIات هتم بناء دو� احلق والقانون واحلرت، وحماربة الفساد 
فهل . ةوتث�Cت وÜرس8يخ ٔ�سس احلاكمة اجليدة وا�ميقراطية ال�شار�ي

اس8تطاعت املزيانيات القطاعية املعروضة Iىل هذه ا\لجنة، واملذ�رات 
املوحضة لها وإالصال�ات املوعود هبا ٔ�ن تعكس طموح وٕارادة املواطنات 
واملواطنني ملغرب �دايث اليت Iربوا عهنا يف عند تصو�هتم Iىل دس8تور 

  ؟ 2011
 طريق مواصã وهل الواقع املعاش بعد مرور س8ن�ني يM³ فعال ٔ�ننا Iىل

 14وتعميق إالصال�ات واTٔوراش الكربى اليت انطلقت مZذ ما يناهز 
  س8نة من العهد اجلديد؟

ٔ�س8ئã لن ¢متكن يف هذا احلزي الضيق من الوقت ٔ�ن جنيب عهنا 
و¯لتايل لن �س8تطيع ٔ�ن نعكس ولو جزء (سريا من النقاش الغين ا�ي 

اIات النوعية واملرتبطة يف جزء عرفtه ا\لجنة مبناس8بة نقاش مزيانية هذه القط
'م مهنا بتفعيل وٕاعامل ا�س8تور واTٔمه من ذû اس�Cعاب ومتثل روح 

  .ا�س8تور
نتاجئ  2014وزارة العدل واحلرت سلمتنا مبناس8بة نقاش مزيان3هتا لس8نة 

احلوار الوطين حول ٕاصالح مZظومة العدا� اليت توجت مبيالد مCثاق 
ما ٔ�ن ٔ�فرجت الوزارة عن امليثاق حىت  لكن… ٕاصالح مZظومة العدا�

انطلقت معه موQة من �ح²tاQات العارمة من طرف ٔ�¤لب مقومات 
قضاة، كتاب الضبط، 'ن العدا� اæتلفة اليت اعتربت : هذه املنظومة

التوصيات اليت تضمهنا مCثاق ٕاصالح مZظومة العدا� تتضمن Iدة ٔ�عطاب 
gشلك تغي3ب النقابة ا�ميقراطية \لعدل هتم ٔ�ساسا املهنجية ال�شار�ية gس�ب 

وممثل " �دي القضاة"مطلق مZذ انطالق مسلسل احلوار، ا�س°اب ممثل 
مجعية هيئات احملامني اح²tاQا Iىل املهنجية املتبعة وIىل التصور احلكويم 
يف ٕادارة احلوار املفيض ٕاىل توصيات امليثاق، Iالوة Iىل Iدم ٕارشاك املهن 

ورش إالسرتاتيجي وٕاغراق الهيئة العليا \لحوار الوطين القضائية يف هذا ال
  .مبجموIة من الشخصيات املرتبطة ¯Tٔ>زة التنفCذية

ٕاضافة لهذا، فٕان مضامني و�ٓليات تنفCذ توصيات امليثاق يف مìٔزق نظرا 
لغياب احلضورية والتضييق Iىل املهن القضائية، و¯لتايل املساس 

  . ¯ملك�س8بات ومصادرة احلقوق
Iىل êشخيص شامل ومعيق ملاكمن " امليثاق"اقtرصت مضامني كام 

اخللل، مع مالمسة واقعية ومعلية لõٔمراض والعاهات اليت يعاين و(شكو 
مهنا جسم العدا� بصفة Iامة، ٕاال ٔ�نه مع اكمل اTٔسف Qاءت صيغ 

  .التوصيات مبثابة صيغ معلوماتية ٕاخàارية ول3ست تفصيلية ٔ�و تفسريية
احملمكة الرمقية وت�àع مìٓل تنفCذ اTٔحاكم عن طريق  كام ٔ�ن احلديث عن

إالنرتن3ت وتوفري إالIالم القانوين والقضايئ \لمواطنات واملواطنني يصطدم 
مع غياب العقلية الرمقية، ولنا يف مراكز القضاة املقميني واحملامك النائية lري 

اق تبقى م6ال لغياب العقلية الرمقية، �û فان �ٓليات تنفCذ توصيات امليث
موضوع اس8تفهام بل جمرد ٔ�مان ورغبات حتد من نيل املطالب طاملا ٔ�ن 
الوزارة مل هتQ ٔ�نفس8نا مàدئيا ملر�ã انتقالية ٔ�ساسها ومàناها تìٔطري وتìٔهيل 
املوارد ال�رشية، من قضاة وكتاب ضبط وحمامني وlرباء، لتنفCذ توصيات 

  .هذا العامل الرمقيامليثاق وفق اTٔهداف املسطرة قàل الولوج الفعيل ل 
مع تناسل �ح²tاQات والتحفظات الصادرة عن جسم احملاماة ضد 
توصيات امليثاق، الس�8 ت; املاسة ¯لثوابت التارخيية ملهنة احملاماة، مما 
يؤكد الفشل ا�ريع لوزارة العدل واحلرت يف ٕاجياد بدائل وصيغ توافقCة 

صã مبنظومة العدا�، لعدم بني الوزارة والتنظ�ت ا1متثيلية ذات ال
اس8تحضار وزارÜمك العقل واحلمكة يف ا�فاع عن القضا ذات املصل°ة 
العامة lدمة \لسلطة القضائية و\لمهن القانونية، بعيدا عن التناحر وا�Tٔنية 

  . واحلزبية الضيقة والت²اهل والترصحيات امل�رسIة البعيدة عن قواIد ا\لياقة
 ٔTا، يف فريق اZىل حماوالت ٔ��ادية لوزارة كام وقفI ،صا� واملعارصة

العدل واحلرت \لتزنيل، مفرشوع القانون التنظميي املتعلق ¯@لس اITٔىل 
\لسلطة القضائية يفرض تقCيد Iىل حرية القضاة وخيفض السقف ا�ي 

، ويقCد حقهم يف تìٔس3س Q2011اءت به الوثيقة ا�س8تورية لفاحت يوليوز 
اجلسم القضايئ، مما (شلك Üراجعا خطريا Iىل سقف مجعيات 'نية داlل 

احلرت اليت Qاء هبا ا�س8تور اجلديد وي�Zاىف مع املقtضيات القانونية 
وا�ولية ذات الصI ،ãالوة Iىل Iدم حتديد معايري واحضة وحمددة يف ضوء 

  .مسطرة متديد سن التقاIد
Tٔسايس \لقضاة ٔ�ما ¯ل³س8بة ملرشوع القانون التنظميي املتعلق ¯لنظام ا

فميكن وصف بعض مقtضياته بعدم ا�س8تورية، ٕاضافة ٕاىل Iدم جتاوز بعض 

سلبيات القانون احلايل واليت جتلت يف غياب إالرادة الس8ياس8ية �ى وزارة 
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العدل واحلرت ملعاجلة ٕاشاكلية اTٔجور داlل اجلهاز القضايئ واملراجعة 
اخلطاب املليك السايم لــ  ا�ورية لها رمغ وجود ٔ�رضية صلبة وحمفزة lاصة

ومقtضيات الوثيقة ا�س8تورية؛ فZظرة احلكومة ٕاىل  2009غشت  20
السلطة القضائية مل تتغري ٕاال Iىل مس8توى اخلطاب دون ٔ�ن ميتد ذû ٕاىل 

  . الفعل
كام همين الفكر �نغاليق ا�Tٔادي والتحمكي عند وضع بعض املواد، 

لقايض �صامم ٔ�مان لفائدة مàدٔ� Iرب Üكر(س مàدٔ� مZاقض لõٔمن الوظيفي \
التوجس الوظيفي بقtل إالحساس ¯الس8تقاللية �ى القضاة ا��ن مل يمت 

وذÜ  ûرس8ميهم بعد، ورهن مصريمه الوظيفي بتقار�ر رؤساهئم اITٔلون
لتطويع القضاة اجلدد مساسا ¯س8تقالليهتم واس8تقاللية السلطة القضائية 

واملؤسسات، Iالوة Iىل التوسع يف  �رافعة ٔ�ساس8ية يف بناء دو� القانون
�االت النقل ذات الطبيعة امللت�سة والفضفاضة، مما ال (سامه يف اس8تقرار 

  .القايض النفيس و�ج{عي
فواضعو مرشوع النظام اTٔسايس \لقضاة مل (س8تحرضوا التو>ات 
امللكCة الرامCة ٕاىل �لزتام ا�قCق �روح ومZطوق مقtضيات ا�س8تور 

لسلطة القضائية، اليت حث فهيا Qاللته الهيئة العليا \لحوار حول املتعلقة ¯
ٕاصالح مZظومة العدا�، Iىل جعل اس8تقاللية السلطة القضائية احلجر 

مقtطف من اخلطاب املليك السايم مبناس8بة افtتاح (اTٔساس مضن توصياهتا 
كام مل �هنل من  ،)2012ٔ�كتو�ر  12ا�ورة اخلريفCة \لربملان بتارخي 

مبناس8بة تنص3ب ٔ�عضاء  2012ماي  8رجعيات امللكCة ال س�8 خطاب امل
الهيئة العليا \لحوار الوطين حول ٕاصالح مZظومة العدا�، lاصة ت; 
املتعلقة بتدعمي وتقوية س8بل اس8تقالل السلطة القضائية بدل احلد من 
 ضام�هتا والتضييق Iلهيا واغتيالها يف 'دها، فضال عن املقاربة ال�شار�ية

اليت ٔ�وىص Qاللته جبعلها قاIدة يف معلية تزنيل القوانني التنظميية، واليت مل 
تطبع معلية ٕاIداد وصيا¤ة هذ�ن املرشوIني من طرف وزارة العدل 
واحلرت، مما يقود� ٕاىل ٕاçرة املسؤولية احلكومCة عن Iدم تنفCذ 

�الت  التوجهيات امللكCة، ٔ�و مبعىن �ٓخر ما يه اTٔس8باب املوضوعية اليت
  .دون تنفCذها؟ مما يذ�ر� gس8نوات ظن البعض ٔ�هنا ولت ٕاىل ¤ري رجعة

ويف ارتباط بقضا حقوق إال�سان واحلرت، فرمغ ا@هودات اليت 
بذلت يف السابق من Q�ٔل طي صف°ة املايض فقد Iاد اس8تعامل العنف 
املفرط واملمهنج يف موا>ة �ح²tاQات اæتلفة ابتداء من اح²tاQات 

ف�ات �ج{عية املهمشة واملعطلني، وصوال لرضب الصحفCني وفض ال 
وقفاهتم ¯لعنف وممارسة لك ٔ�شاكل التضييق Iىل �ح²tاQات 

  .اخلالصة ٔ�ن وضعية حقوق إال�سان ل3ست خبري. و�عتصامات
وال يفوتنا هنا ٔ�ن �شري بع²ا� Tٔوضاع السجون اليت مل تعد حتتفظ 

ٔ�ن التقار�ر اليت مت ٕاجنازها يف هذا الصدد بìٔرسارها داlل اTٔسوار، بل 
�شفت الوQه ال�شع لهذه السجون وعرت املìٓيس اليت يع3شها السجناء، 

  . ووحضت املسؤوليات ومضهنا مسؤولية املراقàة القضائية عن هذه اTٔوضاع

إالدارة املغربية ورمغ ا@هودات اليت بذلت وتبذل من Q�ٔل حتديث 
تعصية عن إالصالح والزالت êشلك اخلصم وختليق إالدارة، الزالت مس8 

  . \لمواطنات واملواطنني ولالس�Zر 1رمق 
صالح Qذري ومعيق وشامل  ٕ̄ كام جسلنا وجود تلكؤ حكويم \لقCام 
لنظام الوظيفة العمومCة ا�ي ٔ�صبح نظاما مtقادما من حCث القواIد املؤطرة 

  .وظاملا من حCث �س8تخفاف مببادئ العدل وإالنصاف
فZا عند Iدم تزنيل الوزارة وتنفCذها @موع التوصيات املن�6قة عن كام وق 

املناظرة الوطنية اخلاصة ¯ٕالصالح الشامل ملنظومة النظام اTٔسايس العام 
وزارة الوظيفة العمومCة  \لوظيفة العمومCة املنظمة ¯لص ريات من طرف

كtاب ، Iالوة Iىل Iدم ٕاصدار ال 2013يونيو  21وحتديث إالدارة بتارخي 
ٔ�سايس ) قانون(ن اTٔرضية الرئ3س8ية لبلورة نظام واTٔبيض ا�ي س8يك

  .Qديدة \لوظيفة العمومCة ¯ملغرب
مZاقشة مزيانية الوزارة امللكفة ¯لعالقات مع الربملان وا@متع املدين، 
شلكت مZاس8بة ملناقشة ٔ�داء احلكومة ؤ�¤لب3هتا وما رخسته من تقاليد يف 

رمغ املاكنة اليت ٔ�عطاها ا�س8تور \لمعارضة ورمغ ٔ�ن التعامل مع املعارضة، ف
ا�ور الرقايب \لربملان مZوط ٔ�ساسا هبذه املعارضة، فٕان جتربة هذه الس8نة 
جتعلنا �س8ت لص بìٔن احلكومة ؤ�¤لب3هتا ال êسري يف هذا �جتاه، وال تعمل 
Iىل Üرس8يخ ٔ�ي مقاربة êشار�ية من شìٔهنا مواصã �س8تحقاق ا�س8توري 

صدار القوانني التنظميية املتبقCة، واليت ا�ي �ٔ  ٕ̄ �ط ¯لربملان اس8تكامل 'مته 
من الرضوري ٔ�ن تتحمك فهيا نفس املقاربة ال�شار�ية اليت حمكت ٕاIداد 

  . ا�س8تور
ولك انتقاد لهذه  والتحمكيةفاحلكومة ماضية يف مقار�هتا �س8تفرادية 

ي ٕاىل قtل ا@متع املدين مبا يؤداملقاربة ينعت ¯ل�شو(ش ومعاداة إالصالح، 
بطريقة ختالف املقاربة ا�س8تورية، Iالوة Iىل الطريقة واملهنجية املتبعة يف 
مرسحCة ما مسي ¯حلوار الوطين حول ا@متع املدين البئ3سة املضمون، 
اس8هتدفت ¯Tٔساس اس8تقطاب امجلعيات اليت لها ارتباطات مع احلزب 

اليت ٔ�طرت معل وزارة العدل  اTٔ¤ليب يف احلكومة ويه نفس الفلسفة
واحلرت يف احلوار الوطين حول ٕاصالح مZظومة العدا� وكذا الوزارة 
امللكفة ¯Tٔرسة والتضامن، فالتصور إاليديولو_ \لحزب اTٔ¤ليب طغى Iىل 
التصور العام \لس8ياسات العمومCة، ؤ�ن القمي واTٓليات اليت ٔ�سس لها 

  . ا�س8تور تعرف نفس املìٓل
عوض ٔ�ن يقtرص دورها Iىل ضعية اTٔمانة العامة \لحكومة كام ٔ�ن و 

مàارشة �خtصاصات املس8ندة ٕا1هيا رصا�ة ويف �دود ما هو تقين وقانوين 
رصف، ٔ�صبحنا ٔ�مام مؤسسة ضابطة ومtحمكة ومؤ�رة Iىل العمل ال�رشيعي 
واكحبة لوترية صناIة النصوص القانونية، حCث تعطي اTٔمانة العامة \لحكومة 

احلق يف اخtيار مشاريع النصوص ال�رشيعية والتنظميية اليت تعرضها  لنفسها
يف " احلراسة النظرية"Iىل ا@لس احلكويم من نظريهتا اليت تبقهيا قCد 
مك من �اQة قضيناها "رفوف اTٔمانة العامة \لحكومة، معال ¯لقول املìٔثور 
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مكجمد \لعملية  ، مما حيمت Iىل اTٔمانة العامة \لحكومة تغيري صورهتا"برت�ها
ال�رشيعية حىت ال تتحمل وزر اTٔخطاء والتعرثات اليت تعرفها معلية صناIة 
النص القانوين، Iالوة Iىل عرقã املبادرة ال�رشيعية \لربملان gس�ب إال>از 
احلكويم Iىل الوظيفة ال�رشيعية \لربملان، الس�8 فرق املعارضة، اTٔمر ا�ي 

اء ٕاIداد مقرتح القانون التنظميي املتعلق اتضح Qليا من التفاف فاحض ٔ�ثن
ب�س8يري جلان تقيص احلقائق والتìٔويل التعسفي واملهنجية التحمكية \لحكومة 
وTٔما¢هتا العامة جبعل السلطة التنفCذية حمتكرة \لعملية ال�رشيعية lاصة 
القوانني التنظميية، اTٔمر ا�ي �ذا جبال� امل; يف خطابه السايم بتارخي 

ٕاىل ٕاIادة قطار احلكومة، ا�ي فقد بوصلته ٕاىل سكtه  �2013ر ٔ�كتو  11
برضورة اع{د روح التوافق الوطين، "الصحي°ة، وذû ملا ٔ�وىص Qاللته 

ونفس املهنجية ال�شار�ية الواسعة اليت مزيت ٕاIداد ا�س8تور lالل بلورة 
  ".وٕاقرار القوانني التنظميية

فZا ا�ي Iرب� عنه داlل بناء Iىل هذه املالحظات، وا�س²اما مع موق 
ا\لجنة اæتصة مبناس8بة مZاقشة املزيانيات القطاعية السالفة ا��ر، فٕاننا 

  .س8نصوت Iىل مشاريع هذه املزيانيات القطاعية ¯لرفض

IIIIIIII.... الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادليةالفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادليةالفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادليةالفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية    
iiii....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا

لتعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية لتعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية لتعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية لتعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة ااخtصاص جلنة ااخtصاص جلنة ااخtصاص جلنة ا
2014201420142014        

    ::::قطاIات الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والثقافةقطاIات الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والثقافةقطاIات الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والثقافةقطاIات الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والثقافة ....    �ٔ �ٔ �ٔ �ٔ 
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس8يدات والسادة املس�شارون

يل \لو�دة والتعادلية مب²لس (رشفين ٔ�ن ٔ�تدlل ¯مس الفريق �س8تقال
املس�شار�ن لنعرب عن موقفZا ومن lال` موقف حزب �س8تقالل يف 
املزيانيات الفرعية لقطاIات الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 

، يف ٕاطار جلنة 2014والثقافة واالتصال، مبناس8بة مZاقشة قانون املالية 
  . ج{عيةالتعلمي والشؤون الثقافCة و�

ال  2014بداية البد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن مرشوع قانون املالية �رمس س8نة 
ميثل ٔ�ي امtداد Tٔية رؤية اسرتاتيجية تتغيا ٕاصال�ات هيلكية، ولكZه جتميع 
فقط \لموارد املالية بطريقة تقZية حبتة، مع ا1هتليل لبعض إالصال�ات 

اد الوطين من حتقCق اجلزئية اليت ال Üروم ٔ�ي ٕاصالح معيق ميكن �قtص
�سب منو قوية ومZتج لفرص الشغل، حيقق اس8تفادة املواطنني من 
اخلدمات �ج{عية اTٔساس8ية lاصة الرتبية والتكو�ن والص°ة والسكن 

  .والثقافة واالتصال

  :قطاع التعلمي
  الس8يد الرئ3س،

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ون،احملرتم الس8يدات والسادة املس�شارون

ٕاننا، يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، نعترب ٔ�ن لقطاع التعلمي 
ٔ�مهية �برية يف حCاة اTٔمم والشعوب، بل يعترب من الثوابت اTٔساس8ية \لهنضة 
�ج{عية و�قtصادية وتطور ا@متع، وقد ركزت بالد� اه{ماهتا Iىل 

ل، اليشء ا�ي ٔ�عطى نتاجئ التعلمي واملناجه التعلميية مZذ جفر �س8تقال
مقàو� ولبنة ٔ�ساس قابã \لتطور والت²ديد، ¤ري ٔ�ن كرثة التدlالت واملناجه 
املتضاربة ٔ�دlلت تعلمينا ٕاىل جمال جتارب اæتربات بل ٕاىل غرفة إالنعاش، 
مرجعنا يف ذû اخلطب السامCة جلال� امل; محمد السادس، نرصه هللا، يف 

، حCث �شف Qاللته 2013و 2012لس³يت  ذ�رى ثورة امل; والشعب
  .Iىل ماكمن الضعف واخللل، ا�ي يt³اب العملية التعلميية

ويف الوقت ا�ي انتظر فCه الشعب املغريب �¢كàاب Iىل 
إالصال�ات الالزمة \لخروج من اTٔزمة وتوفري اTٓليات الرضورية 

مزيانية لٕالصالح، بنظرته الشمولية ال�شار�ية مع مجيع الفرقاء، Qاءت 
القطاع لتكشف مدى اس8تخفاف هذه احلكومة ¯نتظارات الشعب املغريب 
يف هذا ا@ال، lاصة عندما يرصح الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية ٔ�ن ال دlل 
` يف صيا¤ة مزيانية القطاع، حCث ٔ�نه قدم بعد ٔ�م قليã من تنص3ب 

ا�راس8ية بعد  احلكومة، ؤ�ن Iىل الشعب املغريب �نتظار ٕاىل هناية الس8نة
ٕاجراء مجموIة من ا\لقاءات مع بعض الفاIلني، وما يتطلب ذû من هدر 

..! \لزمن، ضار¯ عرض احلائط املعطيات السابقة، ؤ�ننا انطلقZا من العدم
اليشء ا�ي ي�Zاقض مع اخلطاب السايم جلال� امل; ا�اعي ٕاىل 

صالح اليت �س8مترار يف Iالج اجلسم العليل، وgسط اسرتاتيجيات االٕ 
توا�ب طموح املغاربة \لخروج من هذه الوضعية اليت صنفت التعلمي املغريب 

  .يف ٔ�رذل صور �حنطاط والت لف
وقد ¢هبنا يف حزب �س8تقالل ٕاىل خطورة هذا التوQه الرايم ٕاىل 
القطيعة مع الت²ارب السابقة، دون اعتبار \لرتامك ا�ي حتقق يف ا@ال، وهو 

س `، و¢زIة ¤ري موضوعية و¤ري Iلمية، مسحت حمك قاس و¤ري مؤس
  .بتكرار نفس اTٔخطاء وال ضري س8تؤدي ٕاىل نفس النتاجئ

وٕاذ جعلنا من ثوابت إالصالح �ه{م ¯ملوارد ال�رشية، فهناك عوائق 
معلية وتنظميية حتول دون الوصول ٕاىل نتاجئ ٕاجيابية يف تدبري هذه املوارد، 

ما زالت مطرو�ة، ؤ�ن التجربة احلالية  كام ٔ�ن مسìٔ� احلاكمة اجلهوية
لõٔاكدمييات ٔ�فرزت �اجهتا ٕاىل ٔ�طر Üمتتع ¯لكفاءة الالزمة، قادرة Iىل ٕاجناح 
رهان الالمركزية، فلكنا �س²ل ٔ�ن املندوبيات إالقلميية \لوزارة ال زالت 
تتضارب يف قرارهتا، فهfي Ìبعة لõٔاكدمييات Ìرة و\لوزارة املركزية Ìرة 

ينعكس سلبا Iىل املردودية وحسن التدبري، بل ٕان معلها �متزي  ٔ�خرى، مما
¯ختاذ القرارات الظرفCة الرسيعة وامل�رسIة Iرب ٕاصدار مذ�رات قابã \لتìٔويل 
والتضارب توقCتا وتنفCذا، مما lلف ردود ٔ�فعال واح²tاQات عرقلت اجلو 

ب مطلق العام لسري العملية التعلميية، ؤ�فسدت املناجه الرتبوية يف غيا



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

  .\لجودة
وٕاذا تطرقZا \لتعلمي اTٔويل ا�ي يعترب ركزية ٔ�ساس8ية يف اTٔنظمة 
الرتبوية، فٕانه مل حيظ بìٔي اه{م lاصة يف العامل القروي، هذا اlTٔري ا�ي 

ٔ�قسام مtعددة املس8توت، جحرات ¤ري : ٔ�صبح مشوها شg ومضمو�
يشء ٕاال  ، مما جيعلها صاحلة للك"امسنت مفكك"صاحلة \لتدر(س 

  . \لتدر(س
فرمغ سن س8ياسة ٕا�داث املدرسة امجلاعية واليقني بدورها إالجيايب 
تبقى بدون عناية مع انعدام ا�اlليات واملطامع املدرس8ية اليت ال تتعدى 

  . من �س8بة املمتدرسني، �هيك عن جودة التغذية كام و�يفا 18%
 êي شاب معلية حماربة الهدر املدريس و�شجيع ٕان �رجتال ا

" مليون حمفظة"و" �ر�مج êس8يري"ا1متدرس، lاصة ¯ل³س8بة لتلميذات 
لكها مàادرات مل يمت اس�Zرها Iىل الوQه املطلوب، " النقل املدريس"و

التعويضات اخلاصة (حCث ٔ�هنا مرتبطة ارتباطا وثيقا ¯لعناية ¯ملدرس 
 وهو املكسب ا�ي حتقق بفضل نضاالت) ¯لتدر(س يف العامل القروي

النقا¯ت اليت قوبلت ¯ٕالجياب من قàل احلكومة السابقة وبرتت من طرف 
" صعوبة املساû الطرقCة"و" ٕايواء املدرسني"احلكومة احلالية م6ل 

  . فìٔ>ضت التحفزيات وانعكست سلبا Iىل املردودية واجلودة
كام يت²ىل سوء تدبري املوارد ال�رشية يف Iدم قàول �نتقاالت يف 

تعلمي لظروف اج{عية وما شاب ذû من حمسوبية وا¢هتازية صفوف ٔ�رسة ال 
  .بني رQال و�ساء التعلمي

وما �كتظاظ ا�ي تعرفه اTٔقسام املدرس8ية جعل من املدرس جمرد 
�ارس فقط، فغابت مع لك اTٔساليب البيداغوجCة والرتبوية، سواء يف 

س وتعرضه ا@ال القروي ٔ�و داlل املدن، مما نتج عنه ا1مترد ضد املدر 
\لتعنيف وإالجرام، فاكن التعلمي يف العقد�ن اlTٔري�ن عرضة ٕاىل انتاكسة 

وما " بيداغوجCا إالدماج"�برية ¤ابت عنه اجلودة والتحصيل، رمغ ما مسي 
صاحهبا من ارجتال ومغوض وضعف يف التكو�ن ن�²Cة لعدة ٔ�س8باب نذ�ر 

  :مهنا

 ية؛Iدم تقومي املناجه الرتبوية، lاصة الكtب املدرس8  -

 هدر مايل خCايل يف ٕارساء مرشوع جCين؛ -

فشل يف حتقCق جودة احلياة املدرس8ية وظهور مشالك Iديدة يف  -
 تدبري الزمن املدريس؛

 فشل يف حتقCق الص°ة املدرس8ية واTٔمن؛ -

Iدم ٕا�داث �ٓلية تتلكف برب�مج بناء مؤسسات تعلميية يف مس8توى  -
 ي \لبناء؛الراهنية، مع وضع خمطط \لصيانة وٕاIداد ٕاطار مرجع

الفشل يف حتقCق الفضاءات املدرس8ية اجليدة، وٕاIادة تìٔهيل  -
املؤسسات التعلميية Iىل الرمغ من املزيانية إالضافCة اليت خصصت لها، 

، سواء Iىل مس8توى الربط %40ٕاذ ٔ�ن احلصيã املر�لية ال تتعدى 
 ¯لكهر¯ء واملاء والتطهري وال³س8يج واملرافق الصحية؛

والزمن يف تدبري املوارد املالية اæصصة لٕالصالح  ٕاهدار املال العام -
Iىل مس8توى التكو�ن املس8متر و�يفCة تنظميه يف غياب خطة 
 ٕاسرتاتيجية يف جمال التكو�ن êس8تجيب حلاجCات �ساء ورQال التعلمي؛

الفشل يف وضع �ر�مج معل \لتحمك يف الكفاءات ا\لغوية Iىل  -
ملدرس8ية والتكو�ن مس8توى املضامني وطرائق \لتدر(س واحلصص ا

 .اTٔساس واملس8متر
ٕان الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، ومع اكمل اTٔسف، يؤكد ٔ�ن 
الوزارة فشلت يف وضع املدرسة املغربية Iىل سكة طريق الن²اح واجلودة، 
وQان�ت الصواب يف قراراهتا وابتعدت عن التو>ات السامCة جلال� امل;، 

ل بل املضاربني حىت يف ا\لغة اTٔصلية \لوطن وفtحت الباب ٔ�مام �رجتا
ب�شجيعها الضمين هلم gسكوهتا ومشاركهتا لشط°اهتم الساخرة الرامCة ٕاىل 

اليشء ا�ي ٔ�ربك .. طمس الهوية املغربية واع{د ا\له²ة ا�ارQة يف التعلمي
الشعب املغريب، وlلق جوا من �نفعال والتìٔ�ر يف غياب مطلق Tٔي 

وم �عوQاج ويوحض اTٔهداف بعيدا عن الشك توضيح مسؤول يق
 .وال�سويف

سلوك مìٔلوف يف هذه احلكومة اليت اعمتدت الهروب ٕاىل اTٔمام وبيع 
الومه واTٔمل يف الرساب، سواء مع احملت²ني ا��ن تزتايد I�ٔدادمه يوما بعد 

 .يوم ٔ�و مع املدرسني املرشئبني ٕاىل حتسني ٔ�وضاعهم املادية وإالدارية
ق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، وهو يناقش مزيانية قطاع ٕان الفري

الرتبية الوطنية، (س8تà³ط اTٔهداف املس8تقàلية لعمل هذه احلكومة ا�ي 
سوف لن يوا�ب طموح املنتظر�ن من ٔ�بناء الشعب، نظرا لغياب احلوار 
وال�شارك مع الفاIلني يف امليدان لفtح نقاش وطين مسؤول بعيدا عن 

tقة والكربءالتظاهر ¯مCالك احلق.  

  :قطاع التكو�ن املهين
  الس8يد الرئ3س، 

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس8يدات والسادة املس�شارون

فٕانه ال جيادل اثنان يف ٔ�مهية التكو�ن املهين يف احلياة �ج{عية ودوره 
ة يف ا1هنضة اTٔسايس يف التمنية وإالبداع، بل يعترب الركزية اTٔساس8ي

�قtصادية و�ج{عية، اليشء ا�ي جعل بالد� تبادر ٕاىل ٕاعطائه املاكنة 
اTٔوىل يف التكو�ن، رمغ النظرة ا�ونية لهذا التوQه من �ن التالمCذ 

نظرة لضعف التوجCه وغياب النظرة املس8تقàلية . ؤ�ولياهئم Iىل �د سواء
ìٔ \لتالمCذ املتعرث�ن ٔ�و \لمرشفني Iليه، حCث ظل التكو�ن املهين املل²

الفاشلني يف حCاهتم املدرس8ية التعلميية نظرا \لصورة القدحCة اليت ٔ�عطهتا 
إالدارة املرشفة Iىل هذا القطاع واليت طالت واس8تطالت، Iابثة بìٔموال 
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ا�و� بدون حس3ب ٔ�و رقCب، فاكن من املس8تحيل ا�خول بلغة إالصالح 
�¢كامش ا�ي عرفه القطاع Iىل مرور ٔ�و الرتش8يد والتقومي ٔ�مام التقوقع و

  .حقب مtعددة، جعلت مZه ملكCة lاصة ل3س ٕاال
ومع ٕاحلاق الظرفCة والتطور العلمي وربط اجلامعة املغربية مبحيطها 
وجعل التعلمي العمويم مواز \لتكو�ن املهين �°ل ٔ�ساس ملوا�بة التطور 

ري الرجوع ٕاىل التكZولو_ ا�ي عرفه العامل املتقدم، ٔ�صبح من الرضو
التكو�ن املهين �وس8يã \ل�شغيل وصقل املهارات لولوج احلياة املهنية 
العلمية، وقد اعتربت التو>ات امللكCة يف هذا ا@ال لكمة الفصل ٕاليقاف 
¢زيف هذا القطاع احليوي والرجوع به ٕاىل lدمة الوطن واملواطنني 

  . واخلروج من القوقعة و�¢كامش
ة املسرية لهذا القطاع lاصة مع ٕادماج التكو�ن فهل êس8تطيع العقلي

املهين مع وزارة الرتبية الوطنية واعتبار اTٔاكدمييات اجلهوية املرشف Iىل 
ال�س8يري والتدبري؟ ٕانه Üزويد شاق وصعب املنال مع وجود عقلية ال تعرف 
ٕاال التالعب والعبث ال من حCث تدبري املوارد ال�رشية وال من حCث 

اlل معامل تدريب املتعلمني وال من حCث املواد اTٔولية حصص التكو�ن د
املوضوIة رهن ٕاشارة املتعلمني، �هيك عن اTٓالت املياكنيكCة والكهر¯ئية 
اليت ٔ�هنكت مزيانية ا�و� ل�س8تعمل يف ٔ�غراض ¤ري Üربوية ٔ�و تlٔìذ 

  ...مسارات ٔ�خرى
سؤو� ٕان تعدد املراكز وتضارب املسؤوليات ومتركزها يف ٔ�دي ¤ري م 

  .جتعلنا مtخوفني عن مس8تقàل إالصالح هبذا القطاع
ٕاننا، يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، ٕاذ نبارك ٕادماج قطاع 
 lمقرو� ¯لتعلمي يف مرا� lالتكو�ن املهين مع وزارة الرتبية الوطنية وجع
الثالث، نؤكد مرة ٔ�خرى Iىل رضورة تقومي هذا القطاع والوقوف Iىل 

اخللل ا�ي (شوبه شg ومضمو�، ٕاذ ٔ�صبح من الالزم العناية  ماكمن
¯Tٔطر العامã من مكونني ؤ�ساتذة واملهندسني وفtح ا@ال \لكفاءات 
الواIدة يف ش8ىت ا@االت، بدال من ٕاحàاطها وٕاذاللها gس�ب ٔ�فاكرها 
ا�ميقراطية ا�س8تورية، بل ٕار¤ا'ا لالمtثال و�حنباس يف لون وا�د، لون 
إالدارة املسرية واملهمينة Iىل هذا القطاع، ٕاذ �ح²tاQات وتعرثات يف Qل 
املندوبيات اجلهوية \لتكو�ن املهين مرجعه هذه العقلية املو�دة Iىل صعيد 
الرتاب الوطين تغيب الرٔ�ي اTٓخر وêس�àد ¯حلوار، اليشء ا�ي انعكس 

بية و�رÜزاق، فهل سلبا Iىل املردودية والتكو�ن وفtح ا@ال \لهنب واحملسو 
  هبذه العقلية س8نفلح يف Üكو�ن اTٔجCال؟

  :قطاع التعلمي العايل
  الس8يد الرئ3س،

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس8يدات والسادة املس�شارون

ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، ¯ل³س8بة لقطاع التعلمي 

ث العلمي، نؤكد ٔ�ن احلكومة قد ٔ�خطìٔت العايل وÜكو�ن اTٔطر والبح
موIدها مع شعار ٕاصال�ه الر�ن عندما اخtارت ٔ�ن متس قطاIا هبذه 
اTٔمهية من lالل التخفCض من مزيانt3ه Iىل هزا1هتا، فقد عرفت مزيانية 

مليون درمه، هذا التخفCض  �200س�Zر يف القطاع م6ال ختفCضا ب³س8بة 
ياب التعلمي العايل والبحث العلمي عن املمهنج مما يدل Iىل اس8مترار غ 

ٔ�ولوت احلكومة وا�شغاالهتا اTٔساس8ية، بل ٕانه امtد ل3شمل املوارد ال�رشية 
مZصبا ماليا بm3 اس8تقر يف معدل ٔ�لف  300حCث مل ختصص احلكومة ٕاال 

مZصب lالل احلكومة السابقة، ف� يبلغ اخلصاص عرشات ) 1000(
ر ظاهرة �كتظاظ lاصة بعد خروج ٔ�فواج اTٔضعاف وهو ما يM³ ¯س8مترا

من اTٔساتذة lالل املغادرة الطوعية ونصف Iددمه احلايل س8ي°ال يف ٔ�فق 
  .Iىل التقاIد 2020

ورمغ املبادرات احملدودة اليت شهدها قطاع التعلمي العايل يف الس8ن�ني 
Üزال لك املؤرشات تدل Iىل ٔ�زمة هذا القطاع، حCث تعزز  اlTٔريتني، ما

ظاظ يف املدرQات اجلامعية، كام اTٔحCاء السكZية اليت تعقدت �كت
مساطر ولو>ا حىت صارت مس8تحيã اس8ت°ا� تقامسها املوظفون الراغبون 
يف ٕاكامل دراس8هتم اجلامعية ٔ�و احلاصلني Iىل �اكلور قدمية حسب تعبري 
احلكومة اليت ٔ�>زت جبرة قمل Iىل طمو�ات �ٓالف طاليب العمل يف تطو�ر 

هتم وحCاهتم املهنية مرورا ¯ٕالطعام اجلامعي ا�ي ٔ�صبح مرا احلصول Iليه ذوا
مرارة بعض وجàاته البئ3سة و¤ري املتوازنة، واليت مل êسمل مزيان3هتا ٔ�يضا من 

  . التخفCض
ٔ�ما املاسرت الوطنية فٕاهنا ٔ�حضت رض¯ من اخليال، سواء ¯ل³س8بة 

ة Iىل اعتبار الفوىض اخلالقة \لمتفوقني ٔ�و الطلبة ا��ن مل ينالوا مزية �بري 
اليت ٔ�نتجها ارتباك الوزارة يف تدبريها، بm3 قلصت Iدد املنح لس; 

  . يف تناقض صارخ ها�كتورا
ٔ�ما البحث العلمي فقد اتضح مبا ال يدع جماال \لشك ٔ�ن احلكومة ال 
متت; س8ياسة وطنية يف هذا ا@ال ا�ي Üرصد ` مزيانية هزيQ ãدا، ٔ�قل 

من الناجت ا�اlيل اخلام، ٔ�ضف ٕاىل ذû تعقد املساطر املالية  0,8%من 
وصعوبة اس�Cفاهئا، ¯ٕالضافة ٕاىل êش�ت وتعدد اجلهات امللكفة به، �هيك 
عن النقص احلاد يف التìٔطري البيداغو_ وإالداري والتقين وقã ٔ�و انعدام 

 ،ااجلغرافC(وسائل اخلرQات امليدانية البيداغوجCة يف بعض الشعب 
  ...).البيولوجCا واجليولوجCا

ولن يفوتنا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية ٔ�ن نذ�ر احلكومة 
 ãlامعية مبدي³يت العيون وا�اQ حلاح �بري برضورة الربجمة الرسيعة لنواة ٕ̄ و

  .العز�زتني

  :قطاع الثقافة
  الس8يد الرئ3س، 

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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  احملرتمون، دة املس�شارونالس8يدات والسا
ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية �س²ل ٔ�ن �س�Cالب 
الفكري والوQداين ا�ي يفرض Iلينا داlل مZازلنا عن طريق �رجمة ال 
Üراعي يف Qل اTٔحCان ذوقZا وال Iادتنا وl�ٔالقZا، يدفعنا �ق �قوس 

متع ٕاىل الهاوية و��سالخ عن اخلطر والتن�Cه ٕاىل ٔ�ن هذا إالIالم يت²ه ¯@ 
الهوية وإال�س8ية املغربية، وقàل ٔ�ن Ü�ٔرك هذا احملور ٔ�طرح السؤال العريض 

هل بلغ ٕاIالمZا مقة الكامل وال{م؟ اليشء ا�ي دفع ¯لس8يد الوز�ر : التايل
ٕاما ٔ�ن الس8يد : ٔ�ن (رسد ٔ�مامZا إالجيابيات فقط مما يعين ٔ�مرا من اثنني

شالك القطاع ا�ي يد�ره ٔ�و ٔ�نه ¤ري رصحي معنا، و¯لتايل الوز�ر ¤ري ممل مب 
مع املغاربة، وال مي; اجلرٔ�ة الاكفCة ملصار�ة الرٔ�ي العام ¯لصعو¯ت 

  .وإال�راهات اليت تعيق تطور ٕاIالمZا
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

ٕان ٕامياننا يف الفريق �س8تقاليل راخس ٔ�ن الثقافة مدlل رئ3يس لعمليات 
امTٔ ãهنا هتمت ¯ٕال�سان وهتدف ٕاىل تطو�ر قدراته وهتذ�هبا، كام ٔ�ننا التمنية الش

ندعو دامئا ٕاىل Iدم اع{د الثقافة املومسية وال يà³غي اخtصارها يف لو�ات 
فللكورية، بل يه وس8يã \لبناء اجلديد لشخصية ش8بابنا وزرع مجموIة من 

  .القمي واليت êسامه يف بناء حضارتنا
ا�ي تبt³ه احلكومة سà3قى �لام صعب " ثقايفاملغرب ال "ٕان مطمح 

التحقCق يف ظل النظر اليت Üكهنا هذه احلكومة \لفعل الثقايف، مفن lالل 
اس8{عنا لعرض الس8يد الوز�ر وêسجيلنا حلسن نواه خلدمة القطاع، ٕاال ٔ�ننا 

  .الحظنا بو� شاسعا بني القول والتنفCذ
  :وهذه بعض املالحظات خبصوص هذا القطاع

 انية القطاع Üكرس البؤس الثقايف ا�ي نع3شه يف هذا الوطن؛مزي  -

�س²ل ٔ�ن وزارة الثقافة مرتع خصب \لزبونية : Iىل مس8توى احلاكمة -
واحملا¯ة من lالل مجموIة من املامرسات، سواء تعلق اTٔمر ¯�مع 

 املقدم \لفرق ٔ�و التوزيع اجلغرايف لهذا ا�مع وما ٕاىل ذû من اTٔمور؛

سرتاتيجيات ٔ�ود السؤال ٔ�و ال�ساؤل، ما يه Iىل مس8توى � -
 اسرتاتيجية هذه الوزارة لتطو�ر القراءة وحتي3هنا؟

مايه تقاطعات س8ياسة هذه الوزارة مع وزارة ٔ�خرى تتقامس معها  - - - - 
    اTٔهداف اكلرتبية الوطنية واالتصال م6ال؟

    قطاIات الص°ة واالتصال واTٔقطاIات الص°ة واالتصال واTٔقطاIات الص°ة واالتصال واTٔقطاIات الص°ة واالتصال واTٔرسرسرسرسة والتضامن والش8باب والرضة وال�شغيلة والتضامن والش8باب والرضة وال�شغيلة والتضامن والش8باب والرضة وال�شغيلة والتضامن والش8باب والرضة وال�شغيل ....    بببب
ين ٔ�ن ٔ�تدlل ¯مس الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية مب²لس (رشف

املس�شار�ن لنعرب عن موقفZا، ومن lال` موقف حزب �س8تقالل، يف 
املزيانيات الفرعية لقطاIات الص°ة واالتصال واTٔرسة والتضامن والش8باب 

، يف ٕاطار جلنة 2014والرضة وال�شغيل، مبناس8بة مZاقشة قانون املالية 
  .تعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةال 

  :قطاع الص°ة
  الس8يد الرئ3س،

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس8يدات والسادة املس�شارون

ٕان الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية يعترب دامئا ٔ�ن حصة املواطن 
هودات املبارشة اليت وتعلميه هام مفاتيح التمنية الشامã، فٕاذا كنا ال ننكر ا@ 

طورت هذا القطاع lالل الس8نوات اlTٔرية، فٕاننا �س²ل بوضوح تقصري 
 ãالالت امليدان الصحي، كام نؤكد ٔ�ن املزيانية الهزيtاحلكومة يف ٕاصالح اخ

  .املرصودة يه الس�ب الرئ3يس يف تفامق املشالك يف امليدان الصحي ببالد�
صحي ٕان Iىل مس8توى التدlل ٔ�و فكام نعمل مجيعا ٔ�ن êش�ت القطاع ال

Iىل املس8توى ا@ايل، جيعل انتظارات املواطنني تتاك�ر وÜمنو وIىل احلكومة 
تلب3هتا، يف ٔ�فق الرفاه الصحي، Iرب اسرتاتيجيات حصية مZدجمة Üراعي 
ٔ�وضاع املغاربة وقدراهتم وتنوعهم وتوزيعهم اجلعرايف، ول3س Iرب جرIات 

  .ى'دئة تقدم بني الفCنة واTٔخر 
ٕان القطاIات الثالث اليت تقدم فهيا اخلدمة الصحية، سواء ٔ�اكن 
القطاع العام ٔ�و ش8به العمويم ٔ�و اخلاص، فلكها êش8تيك من التدابري اليت 

  .مزيت êسري هذا القطاع يف ظل هذه احلكومة وسابقهتا
فالقطاع الصحي العام يعاين من اخtالالت بC³وية يف غياب Ìم لطرح 

فهfي مرتع \لزبونية والرشوة وسوء التدبري، وابتيل مؤخرا بدائل وٕاصال�ات، 
بوصد ¯ب التخصصات يف وQه اTٔطباء والطبà3ات ٔ�ننا اكتفCنا ووقCنا 
�اجCاتنا من التخصصات فìٔية س8ياسة حصية هاته؟ ؤ�ي تدبري هذا؟ Iىل 

  .س�Cل احلرص ال التعممي
سامهة ٔ�ما القطاع الصحي ش8به العمويم حفدث وال حرج، فهو قامئ مب 

املنخرطني، ٕاال ٔ�هنم ٔ�ول من يعاين مZه، حCث ٔ�نه ما �زال يعمتد ٔ�ساليب 
¤ري قانونية \لتعامل، ففي الوقت ا�ي مينع Iىل اTٔش اص ا�اتيني 
اس8ت دام الش8يك �ضامن، جند هذه املؤسسة تعترب هذا إالجراء Iاد وهذا 

  .غيض من فCض
راقàة الالزمة واليت من ٔ�ما القطاع الصحي اخلاص، فٕانه يعاين غياب امل

املفروض ٔ�ن خيضع لها من طرف وزارة الص°ة، كام ٔ�نه جمال \لرحب ٔ�وال مث 
لتقدمي اخلدمة الصحية çنيا، واملفروض ٔ�ن �كون العكس هو الصحيح، 

كام " مول الشاكرة"وهذا ما يدفعنا \لتخوف من فtح هذا الباب يف وQه 
بضاIة ختضع ملنطق  يقال حCث خنىش ٔ�ن تتحول حصة املواطنني ٕاىل

  .السوق
ٕان وزارة الص°ة وزارة للك املغاربة وIلهيا ٔ�ن تضمن gشلك من 
اTٔشاكل توزيع اخلدمات الصحية بقطاIاهتا الثالث Iىل خمتلف مZاطق 

البيضاء، كام ٔ�ن مركزة معاجلة - البالد عوض �قtصار Iىل حمور الر¯ط
  .اخلدمة بعض امللفات الصحية ٔ�صبح مؤرقا \لمس8تفCد�ن من هذه
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  :قطاع االتصال
  الس8يد الرئ3س، 

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس8يدات والسادة املس�شارون

ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية �س²ل و¯س8تغراب ٔ�ن 
ال�ش8نج ¤ري املفهوم بني احلكومة والقطب إالIاليم العمويم ال خيدم إالIالم 

ٕاذ من ¤ري املقàول ٔ�ن جند احلكومة يف رصاع مع ٕا�دى بìٔية طريقة، 
مؤسسات ا�و�، Tٔن الصواب يف Üاكملها ول3س يف تضارب و>ات 

  . نظرها
ٕان إالIالم العمويم ال يقàل بìٔي شلك من اTٔشاكل ٔ�ن �كون حمط 
رصاع ٕايديولو_ ٔ�و ٔ�ن خيدم ٔ�ي قوة س8ياس8ية �يفام اكن نوعها، فا�س8تور 

` �س8تقاللية يف التدبري و�ربط املسؤولية ¯حملاس8بة، اجلديد واحض و�كفل 
  .فهو قاطرة التحول �ج{عي ال جمال \لرصاع والرضب حتت احلزام

ٕان الت°دت املفروضة Iىل ب.� Üمنو واج{عيا وٕاIالمCا تفرض توفر� 
Iىل ٕاIالم مtقدم ومtطور مرتبط ¯لقضا اTٔساس8ية لب.�، وممتكن من 

شاورات خصوم و�دتنا الرتابية، لكZنا �س²ل، �لك ٔ�سف، ٔ�ن موا>ة م 
  هذه الوا>ة ¤ري املؤهã \لتصدي \لخطط إالIالمCة ITٔداء الو�دة الرتابية 

  الس8يد الرئ3س، 
هل ¯ملزيانية اليت قدمت ٔ�مامZا س8نواQه هذا املد إالIاليم اجلارف 

رطنا يف لIõٔداء؟ ال ٔ�عتقد ذû، وIليه س8نكون قد ٔ�ضعنا و¯Tٔحرى ف
وا>ة من الوا>ات اليت ختدم قضي�Zا العاد�، وكنا ¢متىن ٔ�ن Üراعي احلكومة 

  .هذه املعطيات عند وضع قانون املالية هذا
هل يمت تفعيل  :ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية ن�ساءل

  رسا� إالIالم واالتصال من lالل ما تنص Iليه دفاÜر التحمالت؟
ات الهوية الوطنية وقمي ا�ميقراطية واملساواة وقمي Üرس8يخ مقوم -

  ال�سامح و�نفtاح Iىل الثقافات واحلضارات إال�سانية؛
  تعز�ز قمي ا�ميقراطية واحلرية واملساواة والتضامن وÜاكفؤ الفرص؛ -
  êشجيع الرتبية والتعلمي والتحفزي Iىل إالبداع وا1متزي الثقايف؛ -
طني�ني الرمسيتني وا\لسان الصحراوي حامية وتقوية ا\لغتني الو  -

  احلساين؛
  ٔ��ن حنن من هذه املبادئ املؤطرة؟ -
�س8تقاللية، فهدف �س8تقاللية الزال بعيد املنال يف مZا�ر�  -

إالIالمCة، حCث يغيب التدبري ا�ميقراطي ا�ي حيرتم االتفاقCة 
  امجلاعية والعقود الربامج؛

¯س8تZvاء بعض اTٔعامل اليت اكنت  اجلودة؟ ٕانتاج شهر رمضان منوذQا -
  .ممتزية

ٔ�ما ف� يتعلق ¯ٕالنتاج التلفزي، فقد الحظنا تlٔìريا يف املصادقة Iىل 
الورقة التوجهيية لعقد الرب�مج؟ فلامذا مت توقCف معلية إالنتاج؟ ومل 

تقدمي (يمت العمل ¯ملساطر القدمية ٕاىل �ني حتضري املساطر اجلديدة؟ 
ث ٔ�ن هذا اTٔمر س8يؤ�ر سلبا Iىل �س8بة ، حC)طلبات العروض

املشاهدة والتنافس8ية وIىل مZاخ العمل وIىل اTٔوضاع �ج{عية 
  .\لعاملني gرشاكت إالنتاج

Iادة الربامج القدمية  - ٕ̄ ٕاIادة (ٔ�زيد من س8نة ونصف والتلفزة êش8تغل 
  ، حبيث مل يمت إالبقاء ٕاال Iىل Iدد قليل من الربامج؛)إالIادة

 توقCع عقد الرب�مج ٕاىل اTٓن؟ حCث يمت العمل مبزيانيات ملاذا مل يمت -
  مؤقtة ٕاىل �دود اليوم مZذ تويل احلكومة اجلديدة؟

  عقد الرب�مج ٔ�سايس يف تعاقد ا�و� مع الرشكة الوطنية؛ -
 :ومالحظاتنا خبصوص إالشهار ميكن ٕاجاملها ف� ييل

  قCا؛برص وQدانيا وحضار، Üربو وl�ٔال: تلويث الب3�ة -
لغة دخl ،ãCليط من العربية والفر�س8ية وا�ارQة : لغات إالشهار -

  ورموز ٔ�خرى ال Iالقة لها بìٔية لغة؛
  �رش قمي التبايه والنفاق والتلصص؛: ٕاشاكل القمي -
  .ضعف مداخCل إالشهار مرتبط بتوقCف إالنتاج -

  .لهذا، فٕاننا ندعو ٕاىل وضع مCثاق l�ٔاليق ملهنة إالشهار
  :ث Iىل إالذاIات اخلاصة، فٕاننا �س²لوعند احلدي

التطبيع مع بعض القمي املرفوضة من طرف ا@متع اكلرشوة وا1متيزي بني  -
  اجل³سني؛

�رش بعض الزنIات اليت تدعو \لعنرصية والكراهية بني مكو�ت  -
الشعب املغريب، بني العرب واTٔمازيغ، ٔ�ن املغرب ب. �نصهار 

ت ٔ�عطت Iرب التارخي الطويل ما يعرف و�نفtاح Iىل خمتلف الثقافا
  راهنا ¯لشعب املغريب الوا�د واملوّ�د؛

  .هتم3ش ا@متع املدين مككون ٔ�سايس يف �رش قمي املعرفة واملواطنة -
  :وهنا ن�ساءل كام ي�ساءل معنا كثري من املعنيني

  مىت س3مت تفعيل املرصد الوطين لتحسني صورة املرٔ�ة يف إالIالم؟ -
  هودات املبذو� \لعمل Iىل ٕا�داث القZاة الربملانية؟ما يه ا@  -
  ؟Medi1 TVٔ��ن وصل دفرت التحمالت اخلاص بقZاة  -
قZاة اTٔرسة والطفل، �نفtاح Iىل ا@متع املدين وٕارشاكه يف وضع  -

  التصور؛ 
  ضبط الزمن، ٕاIالء لقمية الزمن وا�رتام املواطنني؛ -
  ؛)اTٔنرتن3ت -الهاتف(قطاع االتصال  -
املنظم \لقطاع مل يمت ٕادlال التعديالت الكفãC ) 24.96(القانون  -

  .بتعز�ز تقZني القطاع

  :قطاع اTٔرسة والتضامن
  الس8يد الرئ3س، 

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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  احملرتمون، الس8يدات والسادة املس�شارون
حقCقCة، ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية نà³ه ٕاىل ٕاشاكلية 

ظهرت بعد تنص3ب ال³س ة الثانية لهذه احلكومة، واملمتثã يف غياب مراس8مي 
حتديد اخtصاصات الوزارات بعد التعديل احلكويم، وهو ما يضفي نوIا من 
الضبابية والتنازع بني بعض القطاIات، ومن ب3هنا هذا القطاع ا�ي تعترب 

صات بدل êش8ت3ت مسؤوليته �برية، êس8تدعي الرتكزي Iىل بعض �خtصا
اجلهود، فكCف êرشفون Iىل إالدماج �ج{عي Iرب ال³شاط �قtصادي 
وحنن نعرف ٔ�ن هناك وزارة قامئة بذاهتا يدlل مضن اخtصاصاهتا �قtصاد 

 �ج{عي؟
من >ة çنية، البد من التطرق ٕاىل Iدد من القضا اTٓنية اليت جيب 

�ج{عية اليت ال ختضع لرشوط  معاجلهتا، ويتعلق اTٔمر مبؤسسات الرIاية
، "مؤسسة رIاية اج{عية"، و¯لتايل ال êس8تفCد من وضعية 14.05القانون 

. وذTٔ ûس8باب gس8يطة وواهية، واملطلوب هو تغيري هذه الرشوط
ومراكز حامية الطفو� من املفروض ٔ�ن Üكون حتت رIاية وزارÜمك، وضعها 

دار ا@لس الوطين حلقوق املزري (س8تدعي مZمك التدlل lاصة بعد ٕاص
  .إال�سان لتقر�ر صادم حول Üردي اTٔوضاع يف هذه املراكز

كام ٔ�ننا يف الفريق نطالب بتحمل الوزارة ملسؤولياهتا ف� خيص امجلعيات 
اليت تعتين ¯Tٔطفال املت ىل عهنم، lاصة ؤ�ن بعض هذه امجلعيات ال توفر 

  .علها مش8تال حقCقCا \ل²احننياحلد اTٔدىن من ا�مع الرتبوي والنفيس ما جي 
دماج اTٔش اص  ٕ̄  ãCانب �ٓخر ندعو ٕاىل اختاذ إالجراءات الكفQ ويف
يف وضعية ٕاIاقة والتحضري \لبحث الوطين حول إالIاقة، من Q�ٔل ا�فاع 
عن هذه الف�ة ف� خيص إالدماج وكذا السهر Iىل ا�رتام الولوجCات يف بناء 

واملباين العامة ومZع وجترمي êشغيل املراكز اخلاصة هبم واكفة امل³شìٓت 
  . الطفالت اخلادمات و�نفtاح Iىل املبادرات ال�رشيعية \لربملان

ونلح هبذه املناس8بة Iىل ٕاصدار القانون التنظميي لõٔمازيغية حىت Üمتتع 
ال³ساء اTٔمازيغيات حبقوقهن الثقافCة وا\لغوية، Tٔن املرٔ�ة يه ¯Tٔساس 

هذه احلقوق وكذû ٕاصدار القانون املتعلق  الضحية اTٔوىل احملرومة من
  .مبناهضة العنف ضد ال³ساء

ٕان الحئة النقط السوداء كثرية وال ميكن حرصها lاصة Iىل املس8توى 
  .احمليل، حCث ال زال الطريق طويال وشاقا

  :قطاع الش8باب والرضة
  الس8يد الرئ3س،

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، �شارونالس8يدات والسادة املس 

ٔ�صبنا خبيبة ٔ�مل �برية عند قراءتنا لرب�مج معل الوزارة، هذا ٕان 
اس8تحق وصفه ¯لرب�مج، وا�ي نìٔسف حملدوديته وحمدودية مزيانt3ه اليت 
لن Üرىق ٕاىل تطلعات و�اجCات ش8بابنا وشا¯تنا، l�ٔذا بعني �عتبار تفامق 

�ة العمرية، وانصهارمه ظواهر �حنالل اخللقي داlل ٔ�وساط هذه الف
الالمرشوط يف Iامل �س�Cالب وارتفاع �س8بة التعاطي \لم درات اليت 

  .تنخر ٔ�جساد ٔ�بنائنا
فìٔ�ن حنن من خطب الوزارة حول خمططات >وية اخلدمات؟ ٔ��ن 
دورمك يف إالدماج املبارش والقوي \لش8باب يف صلب العملية الس8ياس8ية؟ 

 هبا؟ ٔ��ن وعودمك املت²لية يف الريق ؤ��ن بطاقة الش8باب اليت طاملا تغن3مت
  ؟ ...مب²االت الرتفCه �ى الطفو� والش8باب

  .واقع احلال يؤكد ٔ�ن ~ممك يف واد ؤ�فعالمك يف واد �ٓخر
ٔ�ما الرضة، واليت اس8تعملهتا ٔ�¤لب ا@متعات املتقدمة يف ترصيف 

اهمي س8ياساهتا واس8تعملهتا وس8يã لٕالشعاع، جند ٔ�نفس8نا ٔ�مام اهنيار لك مف
اTٔمل والتغيري ٔ�مام التظاهرات ا�ولية ؤ�مام Üردي الشìٔن الريض ا�ي 
ولõٔسف ٔ�صبح (سامه يف ٕاحàاط امجلاهري املغربية، وحنن ¢رى ٔ�نه �ٓن اTٔوان 

  :لــ

ٕا�داها  -مع ٔ�سفZا العميق-دمقرطة اجلامعات الرضية واليت بصمت  -
قراطية، وما زاد lالل اTٔم املاضية Iىل فضي°ة دولية ومذحبة \.مي

الطني بã هو تورطمك يف هذه املهز� وترصحيمك ٔ�مام جلنة القطاIات 
�ج{عية ٔ�ن ذاك التوافق ا�ي طبع مجع Iام Qامعة الكرة هو مقة 

 ا�ميقراطية؛

رضورة الت³س8يق مع وزاريت الرتبية الوطنية والتعلمي العايل الس8تغالل  -
خمطط Iىل املدى البعيد  الفضاءات وتوحCد الربامج الرضية ووضع

واملتوسط لتìٔهيلها وانتقاء الطاقات اليت êس8تطيع ا�فع بقوة ¯لرضة 
 الوطنية؛

 توفري املتخصصني يف الطب الريض؛ -

 توفري املزيد من امل³شìٓت الرضية؛ -

توفري مالعب القرب واملراكز السوس8يو رضية \لقرب وتوزيعها  -
امل املناطق القروية واجلبلية gشلك Iادل Iرب ربوع اململكة، دون ٕاه
 اليت Üزخر ¯ملواهب اليت حتتاج الك�شافها؛

تقوية ش8باكت بC³ات �س8تقàال املو>ة \لش8باب والطفو� وبC³ات  -
 التخيمي؛

توفري وتغطية لك املرافق الرضية والش8بابية وا�æت ¯ملوارد  -
 .ال�رشية من ٔ�طر وكفاءات

ية، فٕانه جيب �ه{م والعناية هبا وف� يتعلق مبوضوع الرضة ال³سو 
ممارسة وêس8يريا، وهو اTٔمر ا�ي يغيب يف هذا القطاع، البعيد ٕاىل �د 
. اTٓن عن ت�ين مقاربة النوع يف وضع رشوط الرتحش \لمناصب العليا ¯لوزارة

ٔ�ما بطاقة الش8باب فCجب ٔ�ن ال Üكون ¤اية يف �د ذاهتا، بل املفروض ٔ�هنا 
  . ب توفريها حىت ال �كون ٕا�دا�ا من قàيل العبثختول مزا وlدمات جي
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ما هو تصورمك ¯ل³س8بة لتكو�ن : و¯ل³س8بة ملوضوع التخيمي، ن�ساءل
املس8تفCد�ن؟ س�8 وحنن ندرك جCدا �يف ٔ�نه داlل ا�æت يمت الرتفCه 

  . بدون Üكو�ن
ويف اlTٔري، ٔ�ريد ٔ�ن ال ٔ�فوت هذه الفرصة \ل°ديث عن العشوائية اليت 

 tدويب هذه الوزارةما فZل مCتنق �ٔìئت تعرفها مس   . 

  :قطاع ال�شغيل
  الس8يد الرئ3س،

  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس8يدات والسادة املس�شارون

ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، نà³ه دامئا ٔ�ن قطاع 
واطن و�رامtه، وال ال�شغيل والشؤون �ج{عية مرتبط gشلك وطيد ¯مل

خيفى Iىل ٔ��د اليوم الفرق الشاسع بني الشعارات والواقع وفشل احلكومة 
ٔ�صبح Qليا يف حتقCق ما Qاءت به يف ترصحيها ٔ�مام الربملان، مك°اربة البطا� 
وٕانعاش الشغل وتعز�ز إالطار املؤسسايت لس8ياسة ال�شغيل وتدعمي قدرات 

اذ إالجراءات الكفãC بتحقCق ذû رصد وحتليل وتقCمي سوق الشغل Iرب اخت
من ٕا�داث مرصد وطين \لشغل وتوس8يع ا1متثيلية داlل ا@لس إالداري 
\لواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات، وتفعيل ا@لس اITٔىل 
\ل�شغيل وا@الس اجلهوية \ل�شغيل املنصوص Iلهيا يف مدونة الشغل، 

وٕا�داث الصندوق اخلاص به،  وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل،
  .و¤ريها... وتعز�ز ا�رتام قوانني الشغل

واملزيانية القطاعية اليت  2014و¯لعودة ٕاىل مرشوع القانون املايل لس8نة 
نناقشها اليوم، نتìٔكد مبا ال يدع جماال \لشك، ٔ�ن احلكومة ماضية يف وضع 

اس8ت³ساخ ما انتظارات املواطنني يف 'ب الرحي، ومل تعد  تقوى ٕاال Iىل 
Qاءت به قوانني املالية السابقة، فقد Qاء مفtقرا ٕاىل �ٓليات حقCقCة ل�شجيع 
�س�Zر، مما سZ3عكس سلبا Iىل lلق مZاصب الشغل يف القطاع 
اخلاص، وٕا¤الق لكي لباب التوظيف يف القطاع العام وغياب تدابري Qديدة 

  .ذات قمية يف مCدان ال�شغيل
ز هذه احلكومة عن معاجلة ٕاشاكلية البطا� هذا هو الواقع املؤسف لعج

ال يعكس حقCقة �س8بة البطا�، % 9(واخtباهئا وراء اTٔرقام املقدمة gشìٔهنا 
  ). وتقدمي ٕاحصائيات مطبوIة ¯لتغليط

ٔ�ما �رامج ال�شغيل ف�tسم يف معو'ا ¯لرتقCع دون ٔ�ي س8ياسة تقCميية 
�ر�مج (س8يادة الضبابية \لربامج يف طور التنفCذ وغياب املعطيات ا�قCقة و 

وغياب ٕاسرتاتيجية واحضة ...) تìٔطري، ٕادماج ،تìٔهيل، مقاوليت، مàادرة
ãصادي واليد العامtل �قIىل ثقة الفاI نيةàم.  

 ،ãر العمويم احملدود ٔ�ث�ت ٔ�نه س8ياسة فاشZىل �س�I ٕان �ع{د
ر lاصة يف ظل ٕاهامل تقار�ر املؤسسات ا�س8تورية ذات الصã كتقار�

وٕاخراج القانون  ا@لس �قtصادي و�ج{عي يف مCدان ال�شغيل

 ãالتنظميي لٕالرضاب، البد من �بتعاد عن تفضيل ا\لجوء ٕاىل احللول السه
اكالقtطاع، وٕاIادة النظر يف معل >از التف3tش يف جمال الشغل، هذا 

د من اجلهاز املطبوع �ك6ري من املزاجCة يف مراقàة القطاع اخلاص، وال ب
 ãد اليت مل تعد حتمتل �نتظار، هذه املعضIإالرساع يف معاجلة ٕاشاكلية التقا
ل3ست تقZية بقدر ما يه يف �اQة ٕاىل ٕاسرتاتيجية ترتمج إالرادة الس8ياس8ية 

 .يف ا@ال
ومن >ة ٔ�خرى، وف� يتعلق مبنظومة امحلاية �ج{عية فهfي ¤ري قادرة 

تفي هنا بذ�ر مؤرش التغطية الصحية Iىل lلق العدا� �ج{عية، ؤ�ك 
من الساكن، ويه �س8بة كفãC بتوضيح  القصور % 30ا�ي ال يت²اوز 

العميق يف التضامن بني الف�ات �ج{عية ف� خيص التعويضات العائلية 
 . والتعويض عن املرض والتقاIد و¤ريها

ٔ�كرث وندعو �لك ٕارصار احلكومة يف جمال احلوار �ج{عي، بعد مرور 
من س8ن�ني ونصف، مازال هذا الرصيد lاليا من ٔ�ي ٕاجناز ا\لهم ما يتعلق 

  .¯لنوا احلس8نة رمغ �ح²tاQات املتعددة واملتنوIة

iiiiiiii....  ةCاقشة مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجZالفريق فـي م ãlة مداCاقشة مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجZالفريق فـي م ãlة مداCاقشة مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجZالفريق فـي م ãlة مداCاقشة مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجZالفريق فـي م ãlمدا
دارة  ٕ̄ دارة والتعاون ومرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة �ى رئ3س احلكومة امللكفة  ٕ̄ دارة والتعاون ومرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة �ى رئ3س احلكومة امللكفة  ٕ̄ دارة والتعاون ومرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة �ى رئ3س احلكومة امللكفة  ٕ̄ والتعاون ومرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة �ى رئ3س احلكومة امللكفة 

    �2014201420142014فاع الوطين �رمس الس8نة املالية �فاع الوطين �رمس الس8نة املالية �فاع الوطين �رمس الس8نة املالية �فاع الوطين �رمس الس8نة املالية اااا
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

(رشفين و(سعدين ¯مس الفريق �س8تقاليل مب²لس املس�شار�ن ٔ�ن 
ى رئ3س ٔ�تدlل يف ٕاطار املناقشة الفرعية ملزيان3يت الوزارة املنتدبة �

دارة ا�فاع الوطين ووزارة الشؤون اخلارجCة والتعاون  ٕ̄ احلكومة امللكفة 
  .�2014رمس مرشوع القانون املايل 

ؤ�ود بداية ٔ�ن ٔ�نوه ¯لعمل اجلاد واملسؤول \لوزراء املسؤولني عن هذ�ن 
القطاIني الهامني ؤ�طرهام Iىل ا@هودات اليت يبذلوهنا من Q�ٔل صون 

حتقCق اTٔمن والطمìٔنZ3ة من >ة وتطو�ر Iالقاتنا اخلارجCة و�دتنا الرتابية و 
مبختلف دول العامل من >ة ٔ�خرى، وذû لرتس8يخ املاكنة املمتزية لبالد� 
Iامليا بناءا Iىل الس8ياسة الرش8يدة لصاحب اجلال� امل; محمد السادس 

  .حفظه هللا
، Iىل ؤ�ود يف مس8هتل هذا التدlل ٔ�ن Ü�ٔرمح، ¯مس الفريق �س8تقاليل

اكفة ٔ�رواح شهدائنا من ٔ�فراد قواتنا املسل°ة امللكCة وا�رك املليك والقوات 
املسل°ة امللكCة وشهداء الواجب الوطين من ٔ�فراد اTٔمن الوطين، دفاIا 
عن و�دة Üرابنا ودفاIا عن اس8تقرار ؤ�من وطننا، كام ٔ�وQه حتية تقد�ر 

من الصحراء املغربية ٕاىل  واIزتاز للك املرابطني Iىل خمتلف �دود� الوطنية
طن²ة من ٔ�فراد هذه القوات، ممثنني ا�ور الهام ا�ي تلعبه خمتلف هذه 
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القوات ل3س فقط Iىل مس8توى املشاركة املس8مترة يف املسار التمنوي 
لبالد�، بل ٔ�يضا Iىل املس8توى إال�ساين من lالل رفع املعا�ة عن 

Cضا�ت واحلرائق ¯لغا¯ت املواطنني ٔ�ثناء �دوث الكوارث الطبيعية اكلف 
قامة املس�شفCات املتنقã يف مZاطق العمق املغريب ا�ي  ٕ̄ و¤ريها، وكذا 
êرشف Iليه القوات املسل°ة امللكCة �رIاية قائدها اITٔىل صاحب اجلال� 

، ٕاضافة ٕاىل ٔ�دوارها الطالئعية يف حفظ امل; محمد السادس نرصه هللا
يد من مZاطق التوÜر lاصة ¯لقارة اTٔمن مضن القوات اTٔممية يف العد

إالفريقCة، هذه املشاركة مكZت بالد� من احلصول Iىل تقد�ر هيئة اTٔمم 
املت°دة ¯ل³س8بة ملشاركة ٔ�فراد قواتنا املسل°ة يف قوات حفظ السالم 
اTٔممية، �هيك عن ا�ور إال�ساين الهام ا�ي تلعبه قواتنا اليت نفtخر هبا يف 

  .دول Iديدة اجلانب إال�ساين يف
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

نعتقد يف الفريق �س8تقاليل مب²لس املس�شار�ن ٔ�ن مقومات الن²اح 
للك معل دبلومايس ينطلق من راك�ز ٔ�ساس8ية من مضهنا تفعيل دور 
ا�بلوماس8ية الربملانية بتوفري ظروف ٕاجناح 'ا'ا واحلرص Iىل قCام ت³س8يق 

ة lارج ٔ�رض الوطن، يف ٕاطار احلرص مtاكمل ب3هنا وبني بعثاتنا املوجود
Iىل مصاحل وطننا العليا، كام يفرض �ركزية çنية دمع وتقوية حضور 
ا�بلوماس8ية الشعبية اليت تقودها اTٔحزاب الس8ياس8ية، واملنظامت النقابية 
وهيئات ا@متع املدين، من مZظامت ش8بابية و�سائية اليت تقدم \لوطن 

س التبادل الت²اري، بناءا Iىل مZظومة جماالت واسعة من lالل تقوية ٔ�س
مضبوطة جللب �س�Zرات والبحث عن حميط لتقوية كفاءات �س�Zر 

  .الوطين
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

وحنن نناقش املزيانية الفرعية لوزارة اخلارجCة والتعاون، البد ؤ�ن 
وية نتوقف مع تطورات قضي�Zا اTٔوىل، وهبذه املناس8بة نؤكد Iىل رضورة تق

اجلهبة ا�اlلية ودمع التحرك الوطين مبختلف مكو�ته لتوضيح مالgسات 
قضية و�دتنا الرتابية يف لك املنتدت ا�ولية الرمسية، والش8به الرمسية 
والشعبية، فٕاننا نà³ه ٕاىل رضورة اlرتاق بعض معاقل I�ٔداء و�دتنا الرتابية 

املايل \لتحراكت lاصة بدول ٔ�مر�اك الالتيC³ة وختصيص مزيد من ا�مع 
الوطنية يف هذا �جتاه، حىت نوفر ظروفا مساIدة Iىل مقومات التواصل 
ا�امئ مع خمتلف رشاكئنا، ومدمعي املوقف املغريب يف لك احملافل واملنا�ر 
ا�ولية، من Q�ٔل التìٔ�يد Iىل ٔ�ولوية املبادرة املغربية \لحمك ا�ايت ومحل 

اوضات مع الت°يل ¯لواقعية وروح اTٔطراف Iىل �خنراط جبدية يف املف
  .التوافق

  الس8يد الرئ3س، 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
لقد توالت يف اTٔسابيع اlTٔرية الرض¯ت القاضية Iىل رؤوس قادة 

البولزياريو يف تندوف وIىل املسؤولني عن ا�بلوماس8ية اجلزا�رية بفضل 
 خصوم الو�دة الرتابية يف �نتصارات اليت ¯ت املغرب (س²لها يف مرىم

اTٓونة اlTٔرية، وقد شهد شاهد من ٔ�هلها حCث ارتفعت ٔ�صوات من داlل 
خم�ت البولزياريو ويه ٔ�صوات ٕاIالمCة معارضة لقCادة �نفصاليني اخلا�ة 

كام ذهبت بعض املنا�ر إالIالمCة "مZهبة ٕاىل ما مسته ٔ�س8بوع قامت دبلوماس8يا 
س8ياسة املغربية جنحت يف Iدواهنا السافر Iىل ¯جلزا�ر ٕاىل اعتبار ٔ�ن ال 

  ".اجلزا�ر
فàعد ٔ�ن جسلت فر�سا من Qديد موقفها إالجيايب من مقرتح احلمك 
ا�ايت، Qاء املوقف اTٔمر�يك lالل الزرة امللكCة الناحجة �لك املقاي3س من 
lالل البيان املشرتك بني Qال� امل; نرصه هللا والرئ3س اTٔمر�يك ٔ�و¯ما 

ي رمس lارطة الطريق ملس8تقàل العالقات املغربية اTٔمر�كCة ليعزز ا�
بدوره املقرتح املغريب �°ل لõٔزمة ¯عتباره ي�سم ¯جلدية والواقعية 
واملصداقCة ٕاضافة ٕاىل �ونه ميثل مقاربة ممكZة ميكن ٔ�ن تليب تطلعات ساكن 

  .الصحراء ٕالدارة شؤوهنم يف ٕاطار من السالم والكرامة
كرث من ثالثني دو� Iرب العامل قد حسبت ٔ�و مجدت اIرتافها وٕاذا اكنت �ٔ 

¯مجلهورية الومهية بفضل ا@هودات ا�بلوماس8ية الرمسية واملوازية، حCث 
ما gس�ب Iدم توفري ا�و� الومهية �اكنت �ٓخرها يف اTٔس8بوع الفائت دو� ¯

 Iىل املقومات اTٔساس8ية املشلكة �و� ذات س8يادة متاش8يا مع مàادئ
  .القانون ا�ويل

لقد �رس املغرب ٔ�طرو�ة البولزياريو ومن يلهيم بت²ديد �روتو�ول اتفاقCة 
الصيد البحري مع �حتاد اTٔورويب لتدlل �زي التنفCذ مبجرد ٕاقرارها من 

  .�ن اجلانبني املغريب واTٔورويب
لقد مت كذû يف اTٔس8بوع الفائت ٕابعاد ا�و� الومهية عن حضور املؤمتر 

  .ٔ�س8يوي ¯لكويت-ٔ�فرو
ٕابعاد ا�و� الومهية وحسب ال�ساط من حتت ٔ�قدام اجلزا�ر يف القمة 

من  8و 7إالفريقCة حول السمل واTٔمن اليت احtضنهتا ¯ر(س يويم -الفر�س8ية
دو� ٕافريقCة مبا  53الشهر احلايل، حبضور رؤساء دول وحكومات حوايل 

  .يف ذû املغرب
  الس8يد الرئ3س، 

  ،السادة الوزراء
  ٕاخواين املس�شارون،

الوضع ا�ي جتتازه قضية الصحراء اليوم يفرض Iلينا مجيعا وضع 
ٕاسرتاتيجية جهومCة بديã مtعددة املداlل والتوظيف املمثر للك العنارص 

  .اليت ختدم القضية
الت°يل ¯ملزيد من اليقظة واحلذر والتعبئة املس8مترة يف موا>ة  - 1

 خصوم و�دتنا الرتابية؛
فعيل مع مجيع انتظارات ساكنة اTٔقالمي اجلنوبية Iرب تزنيل الت²اوب ال - 2

اجلهوية املتقدمة والتعجيل ب�ZفCذ توصيات ا@لس �قtصادي و�ج{عي 
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والب3يئ الواردة يف ا1منوذج التمنوي اجلديد لõٔقالمي اجلنوبية، مع lلق املناخ 
 السلمي الكفCل بìٔجرٔ�هتا Iىل ٔ�رض الواقع؛

املرÜكàة سابقا من Q�ٔل تقوية Iامل الثقة �ى معاجلة لك اTٔخطاء  - 3
 الساكنة و�س8ت²ابة لتطلعاهتم وٕاجياد احللول العملية ملشالكهم؛

4 -  ãرضورة تفعيل توصيات ا@لس الوطين حلقوق إال�سان ذات الص
يف لك ٔ�بعادها احلقوقCة حىت يمت حسب ال�ساط من حتت ٔ�قدام املرتبصني 

 ¯لو�دة الرتابية \لمغرب ؛
ٕاجراءات وتدابري معلية كفãC بت²اوز لك ما من شìٔنه ٔ�ن وضع  - 5

(س8تغل من �ن اخلصوم ٔ�وراق لرضب املغرب واملساس بصورته يف 
 اخلارج؛
رضورة الفصل بني طبيعة الزناع حول الصحراء، ¯عتباره ¢زاIا  - 6

س8ياس8يا وقضية حقوق إال�سان اليت تعترب شìٔ� داlليا lاصا ¯ململكة 
 املغربية؛
ضع ا�اlيل ومراجعة نقط الضعف، Tٔن ا�بلوماس8ية اليوم تقCمي الو  - 7

ٔ�صبحت تعكس التطور �ج{عي و�قtصادي واحلقويق الين تعرفه 
 البالد؛
وضع ٕاسرتاتيجية ٕاIالمCة ملوا>ة دIاية خصوم و�دتنا الرتابية مع  - 8

توجCه اخلط التحر�ري \لامدة إالIالمCة املتعلق مبلف الصحراء يف إالIالم 
 .الرمسي

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiiiiiiiiii....  لية �رمسlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا�اZالفريق يف م ãlمدا
    2014201420142014الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ملس�شار�ن (رشفين ¯مس الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية مب²لس ا

ٔ�ن ٔ�تدlل ملناقشة املزيانية الفرعية لقطاع ا�اlلية �رمس الس8نة املالية 
، وذû ¯عتبار ٔ�ن هذا القطاع ` من اTٔمهية ما (س8تدعي احلديث 2014

عنه lاصة يف ا@متع املدين، نظرا الرتباطه الوثيق ¯حلياة اليومCة \لمواطنني، 
  .اد وامجلاIات والساهر Iىل حرهتمزدة Iىل ارتباطه بìٔمن وطمìٔنZ3ة اTٔفر 

فهfي موا�بة \لمواطن املغريب من املهد ٕاىل ا\ل°د ٔ�ي مZذ حصو` Iىل 
عقد �زدد ب�سجيل والدته ٕاىل حصول ذويه Iىل شهادة الوفاة، لهذا 

  .فهfي القطاع احلكويم اTٔكرث التصاقا ¯ملواطنني ¯مtياز
 ابية، ابتداء من ال�سجيل كام يعترب املرشف Iىل تدبري العمليات �نت

يف ا\لواحئ �نت ابية ٕاىل ¤اية إالIالن عن النتاجئ، وذû ¯عتباره الويص 
اTٔول واlTٔري Iىل تدبري وêس8يري الشìٔن اليويم احمليل \لمواطنني ¯مجلاIات 

احمللية، و¯لتايل فهذا القطاع الهام مطالب اليوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض 
ي تفرضه خصوصية املر�ã الس8ياس8ية اليت �رفع الت°دي والتطور ا�

  . جتتازها بالد�
كام ٔ�ن هذا التغيري والتطور املطلوب جيب ٔ�ن (شمل ٕاىل Qانب 

ا1هنضة الس8ياس8ية وإالقالع �قtصادي  املؤسسات، العقليات لضامن مسرية
و�ج{عي، يف ٕاطار Üرس8يخ دو� احلق والقانون واملؤسسات ا�س8تورية، 

و¢زهية وذات مصداقCة حتظى بثقة ا@متع �لك مكو�ته،  Iىل ٔ�سس سلمية
وذû لبناء مغرب قوي بìٔفاكره ومàادئه ومبؤسساته ا1متثيلية Iىل الصعيد 
 lالوطين واجلهوي وإالقلميي واحمليل واملهين، جممتع قوي بدميقراطيته اليت جتع

وصون (سري يف طريق السمو ¯حلياة الس8ياس8ية املبC³ة Iىل ثقافة إالنصاف 
احلرت الفردية وامجلاعية، وا�رتام حقوق إال�سان كام هو مtعارف Iليه 

  .دوليا حىت Üمتكن بالد� من رفع حتدهتا

  :الوضع �عتباري \لمنتخب
  الس8يد الرئ3س،

لقد اكن لتوايل النخب املد�رة \لشìٔن احمليل ببالد� احلضور القوي يف 
لية ببالد�، حCث عرفت حتقCق العديد من املك�س8بات التمنوية احمل 

الو�دات الرتابية احلرضية والقروية، ٕاجنازات Üمنوية مهت البC³ات التحتية، 
اقtصادية والثقافCة والرضية، مبساIدة ودمع لك السلطات -والسوس8يو

احلكومCة املتدãl يف نطاق ا@ال احمليل، رمغ قã وضعف املوارد ال�رشية 
ٕاىل يومZا  1976قàة زمZية امtدت مZذ س8نة املؤهã واملالية الاكفCة Iرب ح 

هذا، مما يؤكد احلضور القوي واملمتزي والفاIل \لمنتخبني احملليني يف جمال 
  .نهاالتمنية املس8تدامة ببالد� ا�ي ال ميكن ¢كر 

كام عرفت املامرسة ا�ميقراطية احمللية ¯ملغرب تطورا ملحوظا، ورامكت 
حلديث، ؤ�كدت حضورها الواقعي Iىل جتربة 'مة Iرب عقود من Ìرخينا ا

ا@ال ووا�هبا تطور فكري وقانوين، من lالل حمطة صدور امليثاق امجلاعي 
، لكن مع اكمل اTٔسف من lالل 2002، وامليثاق املعدل 1976لس8نة 

اس8تقرائنا لهذه املر�ã، وبعد بتقCمي جتربة املامرسة ا�ميقراطية احمللية ببالد� 
  :�س²ل ما ييل

لقد ٔ�صبح املنتخب حمط اس8هتداف مكشوف، ؤ�ضعف �لقة  :ٔ�وال -
يف املنظومة ا�ميقراطية، ٕاذ ٔ�صبح من السهل النيل مZه بدون ٕانصاف ٔ�و 
حامية، فٕاذا اكن امليثاق امجلاعي يؤكد احلضور القوي \لوصاية Iىل ا@الس 
امجلاعية، سواء مبراقàهتا ٔ�و ت�àع معلها يف ٕاطار التعا(ش وال{زج ا�ي من 
املفروض ٔ�ن �كون إالطار العام ا�ي حيمك العالقة بني مد�ري الشìٔن 
احمليل، فٕان الواقع ٔ�ت�ث العكس من lالل الت يل عن الوصاية وما هو 
مZتظر مهنا ٕاىل Qانب املراقàة والت�àع، حCث اكن من اQTٔدر ٔ�ن ننصف 

لطات املنتخبني امجلاعيني نظرا \لمجهودات اليت يبذلوهنا والتصدي للك املغا
  والتفاهات املقصودة \ل�شو(ش Iىل ورش ا�ميقراطية احمللية ببالد�؛
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ٕان تعز�ز الوضع �عتباري \لمنتخب (س8تدعي ٕاعطاءه املاكنة : çنيا -
اليت (س8تحقها، ¯عتباره فاIل جامعي داlل املنظومة ا�ميقراطية احمللية 

لتطلعات املواطنني وذû حباميته والسمو مبهمته ¯عتباره قوة اقرتاحCة متثيلية 
وٕابعاده عن لك الش8هبات التدبريية، وذû من lالل ٕاIادة النظر يف 
قرار  ٕ̄  ûات احمللية احلرضية والقروية، وذIالصيغة احلالية لتدبري امجلا
الفصل بني سلط التدبري \لشìٔن احمليل، وتوضيح وحتديد �خtصاصات، 

  :وذû مبا ييل
 �راجمها إالسرتاتيجية التمنوية سلطة مZتخبة تتداول وتقرر يف: ٔ�وال •

ا@الية �ج{عية �قtصادية والثقافCة والبC³ات التحتية واملرافق البيC8ة 
 و¤ريها، ويولك لها 'مة إالرشاف والت�àع واملراقàة؛

>از تنفCذي ٕاداري وتقين 'يلك للك �ه{مات : çنيا •
كفاءات املؤهã و�خtصاصات املو�و� \لجامIات احمللية، تعزز ¯ل

املتخصصة، êس8ند لها 'ام حمددة، ويعهد لها ب�ZفCذ قرارات ا@لس املنتخب 
احلرضي ٔ�و القروي، ويتحمل هذا اجلهاز التنفCذي املسؤولية القانونية 

 وإالدارية والتقZية لقراراته التنفCذية؛
مؤسسة الاكتب العام يعهد لها مبهمة الت³س8يق والسهر Iىل : çلثا •

Cذ قرارات ا@لس املنتخب وإالرشاف القانوين وإالداري والتقين حسن تنف 
 لاكفة مصاحل املرفق امجلاعي؛

ٕاIادة النظر كذû يف Üر�يبة ا@الس املنتخبة احلرضية : رابعا •
والقروية، يف ٕاطار هيلكة تضم جملس يتكون من رئ3س \لم²لس ونواب 

Iة حرضية ٔ�و لرئ3س ا@لس فقط، يمت حتديد Iددمه حسب ٔ�مهية لك جام
، يتحمل لك )ٕاخل...اêساع جمالها–مواردها املالية  –Iدد ساكهنا (قروية 

عضو من ٔ�عضاء هذا ا@لس املنتخب 'مة حمددة يف إالرشاف والت�àع 
 واملراقàة ملرفق من املرافق امجلاعية تبعا الخtصاصاهتا؛

اعي ٕان املامرسة والتجربة ٔ�كدت ٔ�ن العمل بìٔحاكم امليثاق امجل: lامسا •
ملزمة التطبيق يف اكفة الو�دات امجلاعية القروية، املدن الصغرية، املتوسطة 
والكربى، ؤ�مام ما تعرفه هذه الو�دات ا@الية امجلاعية من تنوع وتبا�ن 
Iىل مس8توى إالماكنيات واملعطيات الطبيعية وال�رشية واخلصوصيات 

ه التباينات �قtصادية و�ج{عية ٔ�صبح اليوم (س8تلزم مراIاة هذ
واخلصوصية Iىل مس8توى امليثاق امجلاعي وحتديد نصوص êرشيعية Üراعي 

  .هذا التنوع والتبا�ن ا@ايل

  :ٔ�ما ¯ل³س8بة \لموارد ال�رشية
فٕان التدبري اجليد حيتاج ٕاىل الكفاءات ال�رشية املؤهI ،ãلام ٔ�ن تدبري 

I ات احمللية يعرف خصاصا �برياIٔن احمليل يف ٕاطار امجلاìىل مس8توى الش
الكفاءات واTٔطر الرضورية لتحقCق الطمو�ات املنتظرة، �هيك عن غياب 
التحفزي وال�شجيع وغياب املنظام إالداري اخلاص ¯ملوارد ال�رشية \لجامIات 
احمللية �راعي الهيلكة إالدارية ¯مجلاIات الرتابية احلرضية والقروية إالقلميية 

اجهتادات هنا وهناك ختضع ٕاىل  - دمع اTٔسف الشدي-واجلهوية، بل نالحظ 
املزاجCة يف غياب ٕاطار قانوين مZظم \لوظيفة العمومCة الرتابية، Üراعى فCه 
خصوصية هذه املؤسسات ا�س8تورية، ا\لهم فقط ما تضمنه مرسوم 

، ففي الوقت ا�ي عرف امليثاق امجلاعي تعديالت êرشيعية، ٕاال ٔ�نه، 1977
مس8توى الهيلكة إالدارية وتطورات  مع اTٔسف الشديد، مل يوا�هبا Iىل

  . لتعز�ز ماكنة املوارد ال�رشية وٕايالهئا العناية اليت êس8تحقها

  :نظام املقاطعات
ٕان املدن الكربى اليت تعمل يف ٕاطار و�دة املدينة ونظام املقاطعات 
êس8تلزم يف اعتقاد� وقفة لتقCمي هذه التجربة وêسليط الضوء Iىل 

يت تعرفها Iىل مس8توى �خtصاصات والتدبري إالخtالالت املفاهميية ال
اليويم وتعز�ز س8ياسة القرب والت³ش8يط الثقايف والريض وتداlل 
�خtصاصات وهدر الطاقات ال�رشية والتخطيط �سرتاتيجي التمنوي يف 

  .ٕاطار الشمولية والعدا� ا@الية \لتمنية

  :رشاكت التمنية احمللية
ة احمللية اليت Qاء هبا امليثاق وخبصوص موضوع lلق رشاكت التمني

، فٕانه حباQة ٕاىل ٕاصدار قانون lاص هبا ودمع الولوج 2002امجلاعي س8نة 
ٕاىل ٕا�دا�ا وتعز�ز التكو�ن والتìٔطري ٕالجناح مرامهيا التمنوية، مع êشجيع 
ٕا�دا�ا يف اجتاه عرصنة وحتديث وêرسيع وترية إالجناز \لمرافق العمومCة 

مكرفق النظافة وإال�رة العمومCة وتطهري السائل وتدبري امجلاعية اTٔكرث حCوية 
 ûو¤ريها، وذ ãصادية م6ل ٔ�سواق امجلtامل; امجلاعي واملرافق السوس8يو اق

  .هبدف تقوية الشفافCة واملهنية والن²اIة إالجنازية
  :العامل املومسيون

ابقة ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية نعزت بقرار احلكومة الس
الش²اع، والقايض حبذف الساللمي ا�نيا، سواء يف الوظيفة العمومCة، 

، لكن 4 ملٕاىل الس 1وكذû الشìٔن ¯ل³س8بة \لجامIات احمللية من السمل 
مازال هناك موضوع Qد�ر ¯اله{م وهو ما يتعلق ب�شغيل العامل 

لسد  املومسيني، حCث تضطر العديد من امجلاIات احمللية ٕاىل ا\لجوء ٕا1هيا
اخلصاص يف قطاع النظافة واTٔغراس ولك اTٔعامل امليدانية اæتلفة املرتبطة 
¯لصيانة، مما lلق وضعية شاذة، تغيب فهيا الضوابط والرشوط القانونية 

  .الالزمة \ل�شغيل وêشجيع البطا� املقZعة
  الس8يد الرئ3س،

اليت يقوم ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية حنيي ا@هودات 
هبا رQال اTٔمن يف احلفاظ Iىل اTٔمن واس8ت�àابه ¯لبالد، ويف هذا الس8ياق 
عطاء هذا القطاع اTٔمهية الالزمة ومتكCنه من الوسائل  ٕ̄ فٕاننا نطالب 
الرضورية، خصوصا مع �رتفاع ا�ميغرايف ببالد� والتوسع العمراين ا�ي 

عية العاملني هبذا القطاع تعرفه مدننا، مع العمل Iىل الرفع من مس8توى وض 
  .سواء Iىل املس8توى املادي ٔ�و املعنوي
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كام ٔ�ن Iائدات الصندوق اخلاص �مع وٕانعاش الوقاية املدنية تبقى ¤ري 
اكفCة مقابل ا@هودات املبذو� والتضحيات اليت يقدموهنا، مما يتطلب توفري 

لوقاية الوسائل وإالماكنيات الالزمة لسد النقص احلاصل وتعممي lدمة ا
املدنية وتطو�رها ل�شمل اكفة ٔ�رQاء اململكة والعناية املادية واملعنوية 

  .¯لعاملني يف هذا املرفق الهام
كام ٔ�ن جتربة التدبري املفوض لرشاكت النظافة والتطهري ٔ�¯نت ٔ�هنا يف 
�اQة ٕاىل مراجعة Qذرية، س�8 يف الشق �ج{عي، ذû ٔ�ن ٔ�¤لب العامل 

تقاضون حىت احلد اTٔدىن من اTٔجور املنصوص Iلهيا يف هبذه الرشاكت ال ي 
مدونة الشغل، اليشء ا�ي (س8تلزم العناية هبؤالء العامل والرفع من 
مس8توامه املع3يش والوقايئ، وlلق اTٔساليب اليت متكهنم من الرفع من 
مردود�هتم املهنية وٕانصافهم، Tٔن احلديث عن ٔ�ية مهنجية جيب ٔ�ن �كون يف 

�ه{م ¯ٕال�سان، Tٔن هذا اlTٔري هو حمور التمنية وهو  صلب موضوعها
الرثوة احلقCقCة Tٔية ٔ�مة، ٕاذ ٔ�ن قدراهتا Üمكن يف ما متتلكه من Iالقات 
gرشية مؤهã ومدربة وقادرة Iىل التكCف والتعامل مع ٔ�ي Qديد �كفاءة 

  . وفعالية
ة \لتمنية ويف هذا الس8ياق، معدت بالد� ٕاىل تقCمي جتربة املبادرة الوطني

Qاء م³سجام مع �ر�مج اTٔمم  1990ال�رشية، Iلام ٔ�ن مفهوم التمنية لس8نة 
املت°دة لٕالمناء، حCث ٔ�صبح إال�سان هو صانع التمنية وهدفها وحمورها، 
وهذا املفهوم يقوم Iىل ٔ�ساس ٔ�ن ال�رش مه الرثوة احلقCقCة لõٔمم ورٔ�ساملها 

ال�رش، و¯لتايل فٕان التمنية  ؤ�ن التمنية ال�رشية يه معلية توس8يع خCارات
تتطلب هتييء الظروف والرشوط املالمئة \لمشاركة الفعلية والفاãI يف 

  .ا�Tٔشطة �قtصادية والس8ياس8ية والثقافCة و�ج{عية
Iلام ٔ�ن تقر�ر التمنية ال�رشية امخلس3ين \لمغرب ٔ�كد Iىل ٕارساء جممتع 

ورة قصوى يف ٕاطار املعرفة، واقtصاد املعرفة ٔ�حضى بدوره اليوم رض 
املنافسة ا�ولية و�نفtاح �قtصادي وعوملة التبادالت، كام ٔ�ن التقر�ر 
�دى بتدارك القصور يف جمال ٕانتاج املعرفة وولو>ا و�رشها يف لك ٔ�شاكلها 
انطالقا من الرتبية والتكو�ن وحمو اTٔمCة ٕاىل إالنتاج الثقايف و�رش املعارف 

يع Iىل �بتاكر و�lرتاع، كام ٔ�قر ٔ�ن وتطو�ر البحث العلمي وال�شج 
�قtصاد املغريب حقق Iىل مدى مخسة عقود الفارطة نتاجئ ¯هتة 
ومtواضعة، ٔ�سفرت عن تواضع وÜراجع معدل ا1منو وIدم اس8تقراره، مما I�ٔاق 

  .gشلك �بري التمنية ال�رشية ¯لبالد
Zر ا1منو كام ٔ�ن ضعف ا1منو العام يف ارتباطه ¯لتوزيع ¤ري العادل ل

والالتواز�ت لسوق الشغل قد ٔ�فرزت تفاوÌت اج{عية و¤ذت البطا� 
املك6فة اليت مازالت حتد من التمنية ال�رشية \لبالد وتعمق الفجوة 

  . �ج{عية
ٔ�ما ¯ل³س8بة \لفقر، فعىل الرمغ من Üراجعه �س�Cا ٕاال ٔ�نه مازال هيم رشحية 

ي Tٔن مس8تقlà مرتبط بتطور عريضة من املواطنني وlاصة ¯لعامل القرو
الفال�ة، و¯لتايل فال ميكن التفكري يف تنويع ا�Tٔشطة القروية ٕاال Iرب رؤية 

واحضة ملس8تقàل القطاع نفسه، و¯لتايل فالعامل القروي (س8تدعي ٔ�فقا 
اقtصاد واحضا وم³سجام، وذû وفق مZظورات Üرابية قامئة Iىل ال�شاور 

ٔ�ن تصل ٕاىل �د اع{د متيزي ٕاجيايب لفائدة ومدمعة من ا�و�، ومن شìٔهنا 
مZاطق قروية ذات مؤهالت lاصة، مع تعممي إال�رة Iىل اكفة القرى وشق 
املساû الطرقCة لفك العز� عن العامل القروي وتوفري اكفة املرافق 
الرضورية، اليشء ا�ي يتطلب من احلكومة الزدة يف �ع{دات 

توس8يع قاIدة ال�شغيل ملوا>ة الوضعية الصعبة اæصصة لهذا القطاع لضامن 
اليت جتتازها بالد� والعمل Iىل فtح ٔ�وراش معل كفãC ¯س�Cعاب لك 
احلاجCات اليت تفرضها ظروف واقعنا امللموس يف ٕاطار التضامن الوطين 

  .والتاكفل �ج{عي ¯ل³س8بة \لمواطنني واQTٔانب الوافد�ن املهاجر�ن
  الس8يد الرئ3س،

د� اكنت دامئا ٔ�رضا \لهجرة اس8تقàاال وعبورا، نظرا \لعالقات ٕان بال
التارخيية اليت جتمعنا ¯لب.ان إالفريقCة جZوب الصحراء، كام ٔ�ن ا�س8تور 

  . يضمن مàدٔ� Iدم ا1متيزي
ويف هذا الصدد، فقد وQه Qال� امل; محمد السادس، نرصه هللا، 

الهجرة وا\لجوء، وذû دعوة \لحكومة لبلورة س8ياسة شامQ ãديدة لقضا 
وفق مقاربة مشولية ٕا�سانية حترتم �لزتامات ا�ولية لب.�، وÜراعي حقوق 
املهاجر�ن، ٕاذ Qاء يف اخلطاب املليك السايم مبناس8بة ا��رى الثامZة 

واعتبارا لõٔوضاع اليت تعرفها : "والثالثني \لمسرية اخلرضاء قول Qال� امل;
واطنني هياجرون ٕاىل املغرب بصفة قانونية ٔ�و بعض ا�ول، فٕان Iددا من امل

بطريقة ¤ري رشعية، حCث اكن (شلك حمطة عبور ٕاىل ٔ�ور¯، قàل ٔ�ن 
ؤ�مام الزتايد امللحوظ لعدد املهاجر�ن، سواء من . يتحول ٕاىل و>ة لٕالقامة

ٕافريقCا ٔ�و من ٔ�ور¯ فقد دعو� احلكومة لبلورة س8ياسة شامQ ãديدة لقضا 
وفق مقاربة ٕا�سانية حترتم �لزتامات ا�ولية لبالد�  الهجرة، وا\لجوء

  . ، ا¢هتfى ما Qاء يف خطاب Qال� امل;"وÜراعي حقوق املهاجر�ن
وحCث ٔ�ن الهجرة ظاهرة ٕا�سانية طبيعية ظهرت مع إال�سان، 
وانتظمت مع انتظام حCاته، واêسعت دا�رهتا ب�Zوع اTٔس8باب ا�اعية ٕا1هيا، 

امرسات جممتعية فٕان ا�و� ¯عتبارها ٔ�قوى �ٓلية لتنظمي وما دام اTٔمر يتعلق مب
ا@متع، Üكون ملزمة قانونيا وl�ٔالقCا بتدبري قضا املهاجر�ن �°لقة من 

  .�لقات سلسã اه{ماهتا
جياب موقف ا�و� املغربية، حCث معدت ٕاىل وضع  ٕ̄ وهنا �س²ل 

توهتا ضام� �ر�مج معل مtعدد اTٔبعاد ملتابعة ظاهرة الهجرة يف لك مس8 
لقواIد دو� احلق والقانون الرامCة ٕاىل بناء جممتع قوي مtوازن وم{سك 

 18-17- 16وذû بدسرتة احلقوق لصاحل هذه اجلالية من lالل الفصول 
زدة Iىل بلورة تدابري معلية تعمل Iىل ٕادماج اجلالية . من ا�س8تور 136و

  . ع املغريباقtصادية والس8ياس8ية \لمجمت- مضن احلر�ية السوس8يو
كام ٔ�ن ا�و� معلت Iىل ٕارساء قواIد جملس يتوىل ٕابداء �ٓرائه حول 
تو>ات الس8ياسة العمومCة يف جمال تدبري قضا اجلالية املغربية مZذ س8نة 
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يدمع gشلك مس8تقل تطو�ر  2011لتجعل مZه >ازا دس8تور س8نة  2007
تعاون، وجبانب ورش تقوية اTٔداء العمويم ٕاىل Qانب وزارة اخلارجCة وال 

هذه اخلطوات جند مؤسسة احلسن الثاين �جهاز يدمع مCدانيا تنقالت 
  .املهاجر�ن بني ا�و� اTٔم وا�و� املضيفة

  الس8يد الرئ3س،
لقد متت مواصã التفعيل التدرجيي مليثاق الالمتركز، وذû بتدبري 

يف هذا  اTٔرايض امجلاعية Iىل الصعيد إالقلميي وÜك6يف املقاربة التصاIدية
، حCث مت "عقود"ا@ال بني الوصاية والصعيد إالقلميي يف ٕاطار �ر�مج 

ٕاIداد عقود �رامج Qديدة مع Iدد من العامالت واTٔقالمي، كام ا¢كàت Iىل 
تنظمي فعاليات حوار وطين حول اTٔرايض امجلاعية \لتفكري يف رؤية 

عي وجعl رافدا مس8تقàلية واس�رشافCة لتمتمي وتدبري الوIاء العقاري امجلا
  .ٔ�ساس8يا \لتمنية

كام فكرت بالد� يف هنج واتباع س8ياسة Qديدة تدبريية من lالل 
اجلهوية املتقدمة، وقد شلكت لها جلنة ملكCة lاصة من Q�ٔل رفع الت°دت 
التمنوية الكربى، خصوصا ؤ�ن هذه اlTٔرية حظيت مباكنة ممتزية يف 

ٔ�ساس التنظمي الالمركزي  ، حCث جعل مهنا2011ا�س8تور املغريب لس8نة 
ببالد� عن طريق ختويل اجلهات ماكنة الصدارة ¯ل³س8بة \لجامIات الرتابية 
اTٔخرى، يف معليات ٕاIداد وت�àع �رامج التمنية والتصاممي اجلهوية ٕالIداد 
الرتاب الوطين يف نطاق ا�رتام �خtصاصات ا�اتية لهذه امجلاIات 

  .الرتابية
عزز س8ياسة الالÜركزي إالداري  2011لس8نة  كام ٔ�ن ا�س8تور املغريب

من lالل توس8يع صالحCات ممثيل السلطة املركزية Iىل املس8توى الرتايب 
وذû متاش8يا مع املتغريات اليت شهدها العامل مZذ هناية العقد الثامن من 
القرن املايض Iىل اكفة املس8توت، انب³ت ٔ�ساسا Iىل ٕاسرتاتيجية lاصة 

Iادة Üرت3ب اخلريط ة العاملية من Qديد، مسهتا العزم Iىل ٕاهناء س8ياسة ٕ̄
يف مقابل �جتاه حنو تعز�ز . اTٔقطاب واملعسكرات وا�ول القطرية

املقار¯ت الرتابية والرتكزي Iىل الفضاءات احمللية ¯عتبار املس8توى احمليل هو 
  .احلزي ا�ي جيب ٔ�ن تطرح يف ٕاطاره املسائل احلقCقCة \لمنو

تثريه الصعوبة املزتايدة اليت Üكtنف ال�س8يري املركزي  هذا املنحى ا�ي
\لس8ياسات �قtصادية يف ظروف وطنية ت�سم ¯لندرة ال³س�Cة \لموارد 
العامة، ومبحيط دويل ٔ�صبح فCه متويل التمنية ٔ�كرث انتقائية ؤ�قل ٕارادوية Tٔن 
الس8ياسة اجلهوية ٔ�صبحت يف خمتلف ب.ان العامل من إالسرتاتيجيات 

اقtصادي بصفة -ية \لهنوض ¯لتمنية �قtصادية، وإالقالع السوس8يوالرئ3س8 
  .Iامة Tٔن التمنية الشامã ال ميكن حتقCقها ٕاال ¯ملرور Iرب التمنية اجلهوية

دماج  ٕ̄ وٕالجناح هذه اlTٔرية البد من جمال Üرايب واسع ومtاكمل كفCل 
رضورة لك العوامل التمنوية يف مسلسل إالقالع �قtصادي اجلهوي مع 

ٕاصدار القوانني التنظميية املتعلقة ¯مجلاIات الرتابية املنصوص Iلهيا يف الفصل 
من ا�س8تور، وذû لتدبري اجلهات وامجلاIات الرتابية لشؤوهنا �كCفCة  146

دميقراطية وسن مCثاق وطين لالÜركزي إالداري \لمسامهة يف حتقCق حتول 
رة الرتابية، مبا �كفل تناسقها نوعي يف ٔ�مناط احلاكمة وٕاIادة تنظمي إالدا

و�س8ت²ابة عن قرب \ل°اجCات املعرب عهنا حمليا، مما يتطلب من احلكومة 
ت�ين املهنجية التعاقدية وال�شار�ية يف التدبري وال�س8يري ف� بني املس8تويني 
املركزي والرتايب اجلهوي، مع مراIاة الت³س8يق وال�شاور ف� بني هذه 

  .ٕاجناز الربامج التمنويةاملس8توت يف جماالت 
  الس8يد الرئ3س،

ٕان جحم املسؤوليات واملهام املنوطة بوزارة ا�اlلية جتعلها êسمو وتفوق 
مس8توى مZاقشة ٔ�و دراسة اTٔرقام ٔ�و �ع{دات املرصودة، العتبارها 
العمود الفقري واTٔسايس لعمل ا�و� �اكملها، فهfي املركز واحمليط، ٕاهنا 

تصاقا هبموم وا�شغاالت املواطنني، و�û فٕان جحم هذه الوزارة اTٔكرث ال 
املزيانية يبقى حمدودا ومtواضعا ¯ملقارنة مع جحم املهام وتطلعات وطمو�ات 
وانتظارات الشعب املغريب، وكذا اTٔوراش الهيلكية واملشاريع الت°ديCvة 

  .املنتظرة
دلية وIىل هذا اTٔساس، فٕاننا يف الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعا

مب²لس املس�شار�ن قدمZا مجموIة من املالحظات واTٔفاكر لتطو�ر معل هذا 
القطاع lدمة لهذا الب. العز�ز واس8تعداده ملوا>ة الت°دت العاملية كام هو 

  .الشìٔن ¯ل³س8بة \.ول املتقدمة
  . ووفقZا هللا مجيعا ملا فCه lري هذه اTٔمة
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiivvvv....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا
اخtصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة اخtصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة اخtصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة اخtصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة 

        2014201420142014املالية املالية املالية املالية 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�تدlل ¯مس الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، ملناقشة بعض 
ا يف ٕاطار جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط القطاIات املندرQة مزيان3هت

  .والتمنية اجلهوية
ٕان من بني ٔ�مه �خtالالت اTٔساس8ية اليت يعا¢هيا قطاع �قtصاد 
واملالية، هو النقص احلاد يف املوارد ال�رشية العامã يف املد�رية العامة 

ب \لرضائب، وا�ي جيعلها ¤ري قادرة Iىل القCام بدورها يف مجع الرضائ
وتوس8يع الوIاء الرضييب، وتداراك �û يتعني الرفع من مردودية هذه إالدارة 

  .وتنويع كفاءاهتا مبا (سا�ر تنوع وتعقد القطاIات اخلاضعة \لرضائب
ٕاننا يف الفريق �س8تقاليل �س²ل، و�لك ٔ�سف، تقاعس احلكومة يف 
ٕاIداد ٕاصالح شامل \لنظام الرضييب كام وIدت بذI ،ûىل الرمغ مما 
ٔ�سفرت عنه املناظرة الوطنية \لرضائب، وهذا ٕاlالل ¯لزتام gشìٔن ٕاصالح 
¢رى ٔ�نه جيب ٔ�ن يذهب يف اجتاه ٕاعامل العدا� الرضيبة وتوس8يع الوIاء 
الرضييب وحماربة ا1متلص الرضييب، Iلام بìٔن إالصالح الرضييب ا�ي اعمتد يف 
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مCة عهد حكومة التناوب سامه ٕاىل �د �بري حتسن املداخCل العمو 
\لرضائب ¤ري  40%مقابل  60%ؤ�صبحت الرضائب املبارشة êشلك 

املبارشة، ويه املعاد� اليت ٔ�صبحت تlٔìذ اليوم مZحى عكيس، وٕاذ �س²ل 
Iداد، قانون تنظميي Qديد \لاملية، نؤكد ٔ�ن  ٕ̄ ٕاlالل احلكومة ¯لزتا'ا 

مع القانون ا�ي نناقش Iىل ٔ�ساسه قانون املالية اليوم مل يعد، م²tاو¯ 
مقtضيات ا�س8تور وال مع الظروف املالية و�قtصادية والس8ياق 

  .املؤسسايت الوطين
  الس8يد الرئ3س،

لقد شلك هذا \لقانون التنظميي \لاملية وملدونة الرضائب ٕاىل Qانب 
، 1998ٕاصال�ات مركزية ٔ�خرى، اعمتدت يف عهد احلكومات املتتالية مZذ 

ري ا�ي عرفtه املالية العمومCة بC³ات ٔ�ساس8ية لٕالصالح الشامل بل والتغي
وإالنفاق العمويم وتوفري املوارد الرضورية لتجهزي البالد وحتسني اTٔوضاع 
املع3ش8ية \لمواطنني، واحلكومة احلالية مطالبة بìٔن تربهن عام س�سهم به 
1متنيع املغرب وت3سري �نتقال ٕاىل مرا�ل مtقدمة من التمنية وتقوية وتوس8يع 

بعرض هذ�ن  - Iىل اTٔقل  -ويف هذا الصدد يه مطالبة . الرثوة الوطنية
إالصال�ني اTٔساس8يني Iىل الربملان وال نناقش يف نونرب القادم قانون املايل 

  .Iىل ٔ�ساس القانونني احلاليني �2015رمس Iام 
ومبناس8بة هذا النقاش املؤسسايت، ¢رى ٔ�نه من ¯ب املوضوعية ٔ�ن نؤكد 

\لمندوبية السامCة \لتخطيط يف ٕاIداد  Iىل ا�ور املركزي �سرتاتيجي
التقار�ر �قtصادية و�ج{عية وتوفري املعلومات إالحصائية �قtصادية 
وا�ميغرافCة ويف مtابعة الظرفCة �قtصادية الوطنية Iىل ٔ�ساس Iلمي 

  .وحمايد، و¯لتايل توفري الرؤية لصاحب القرار �قtصادي والس8يايس
¢ك3شوتية املعلنة من Qانب بعض اTٔطراف وIليه، فٕان احلروب ا�و 

احلكومCة ضد هذه املؤسسة الوطنية املقtدرة �كفاءاهتا ومبنتو>ا المكي 
والكCفي و¯نتظام تقار�رها، ال ميكن فهمها ٕاال يف ٕاطار معاداة احلقCقة، 
فالتوÜر ا�ي حتاول بعض اTٔطراف احلكومCة، ومن اTٔ¤لبية، اصطناIه مع 

\لتخطيط ومع ¤البية هيئات احلاكمة والضبط، ال ميكن  املندوبية السامCة
فهمه ٕاال يف ٕاطار السعي ٕاىل التحمك والهمينة وهو ما ال يقlà الس8ياق 

  .املغريب
، ويه 2014ويف ٕاطار ٕاجراء املغرب لٕالحصاء العام \لساكن يف 

العملية الوطنية اليت تنظمها وêرشف Iىل تنظميها ومجع وحتليل معطياهتا 
ندوبية، �شدد Iىل رضورة دمع هذه املؤسسة الوطنية الرائدة يف هذه امل 

  .اخtصاصها واليت êشلك مكس8با \لمغرب ومنوذQا \لكفاءات الوطنية
    الس8يد الرئ3س،

لقد اكن ٕا�داث ا@لس �قtصادي و�ج{عي مطلبا \لقوى الوطنية 
�داث. 1992وا�ميقراطية، ٕاذ مت التنصيص Iىل ٕا�داثه مZذ دس8تور  ٕ̄  و

هذا ا@لس ٔ�صبح املغرب يتوفر Iىل مؤسسة تضطلع اليوم بدور هام يف 
تقدمي �س�شارة العمومCة وتوفري الرؤية ملؤسسات ا�و� gشìٔن التو>ات 

  . �قtصادية و�ج{عية
وقد ٔ�صبح هذا ا@لس، ¯ٕالضافة ٕاىل ا�راسات اليت يعدها، مؤسسة 

ومن >ة ٔ�خرى يتعني جتسري  .اقرتاحCة، مما يتطلب دمعه gرش وماد
العالقات بني هذا ا@لس و¯يق هيئات احلاكمة واملؤسسات ا�س8تورية 

  .وlاصة الربملان، توخCا الوقت وا@هود
حنن ال خنتلف يف وQاهة وقمية وحCادية ا�راسات اليت ٔ�جنزها ا@لس 

ملغربية �قtصادي و�ج{عي والب3يئ حول التمنية يف اTٔقالمي اجلنوبية ا
بتلكيف من Qال� امل; واقرتاح السZ3اريوهات املواتية لتمنية هذه اTٔقالمي 

  .وتعز�ز ارتباطها ¯لوطن اTٔم
وخبصوص الربملان، �شدد Iىل رضورة احلفاظ Iىل الفصل بني السلط 
واحلفاظ Iىل �س8تقاللية املالية وإالدارية @ليس الربملان ومواصã متكCمنها 

املالية اليت متكهنام من التوفر Iىل الكفاءات واملهارات القادرة  من إالماكنيات
Iىل مسا�رة �خtصاصات اليت ٔ�ولكها ا�س8تور اجلديد \لسلطة ال�رشيعية 
ومبا ميكن من جتويد ال�رشيع وحتقCق Qاذبية الربملان مكؤسسة \ل�رشيع 

  .والرقابة، ولكن ٔ�يضا كفضاء \لنقاش العمويم
، �2014قtصادية ملرشوع قانون املالية لس8نة  عند متحيصنا \لمضامني

ٔ�ن نقر ٔ�نه يتضح Qليا و¯مللموس ٔ�ن احلكومة ختلفت عن هذا املوIد 
�قtصادي واملايل الهام، حCث ¤اب عن مرشوع قانون املالية، ال³سق 
الس8يايس الرضوري Tٔي مرشوع جممتعي Üمنوي مtاكمل والرؤية �قtصادية 

�جسد بال  2014مرشوع قانون املالية لس8نة  الواحضة والناجعة، جفاء
  . روح

فàقدر ما اكن تدبري احلكومة \لشìٔن �قtصادي خميبا لõٓمال العريضة 
اليت ان�6قت Iىل ٕا�ر ٕاقرار ا�س8تور اجلديد ؤ��د بواعث القلق الشديد 
Iىل املك�س8بات التمنوية اليت حتققت lالل العرشية اTٔوىل من اTٔلفCة 

، ا�ي يضعنا، 2014يؤرقZا مرشوع قانون املالية لس8نة  الثالثة، بقدر ما
بتدابريه اليت جتهز Iىل القدرة الرشائية \لف�ات املعوزة واملتوسطة وÜر� 

 بظاللها Iىل Üراجع وترية ا1منو وال�شغيل، ٔ�مام ختوف معيق Iىل املس8تقàل
ا�ي قد يعرف �دوث توÜرات اج{عية يصعب  واملتوسط القريب

 .احtواؤها
 الرئ3س، س8يدال 

وحنن Iىل بعد بضعة ٔ�شهر عن مZتصف الوالية ال�رشيعية احلالية، اكن 
من املفروض ٔ�ن يتضمن قانون املالية تدابري وٕاجراءات يف مس8توى ا\لحظة 
واملر�ã التìٔس3س8ية ا�ا� ملوا�بة التزنيل ا�ميقراطي \.س8تور، حنو ٕارساء 

  . قواIد Üمنية اقtصادية واج{عية مس8تدامة
، قانو� \لاملية 2014قد اكن من املفروض ٔ�ن �كون قانون املالية لس8نة ل

فارقا، قاطعا \لبطء و�رجتالية والعشوائية اليت طبعت تدبري الشìٔن العام 
lالل الس8ن�ني املاضيتني ومZطلقا ٕالصال�ات هيلكية حقCقCة قوا'ا تقCمي 

  .وتقومي الس8ياسات العمومCة
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ة لهذه الس8نة بال هوية ال اقtصادية وال لكن Qاء مرشوع قانون املالي
اج{عية، وQاءت إالجراءات والتدابري املقرت�ة مفككة ومعزو�، تفtقد 
\لخيط الناظم، و\لتاكمل الرضوري لبلوغ اTٔهداف املرسومة، مبا يضمن 
لالقtصاد الوطين القدرة Iىل موا>ة تداعيات اTٔزمات، فضال عن حتسني 

{عية وتقوية وتوس8يع الطبقات الوسطى وحماربة الولوج ٕاىل اخلدمات �ج
الفقر والهشاشة، ¯ٕالضافة ٕاىل حماربة الفساد واقtصاد الريع وٕارساء قواIد 

  .Üاكفؤ الفرص
ولن يتحقق ذû ٕاال ¯ل�شخيص احلقCقي والواقعي \لوضعية �قtصادية 

د� و�ج{عية املتìٔزمة، والوقوف Iىل ماكمن اخللل ومعيقات التمنية ببال
و¯البتعاد عن اخلطا¯ت اليت تفtقد \لموضوعية يف الت°ليل وعن لغة ال 
تتالءم مع الواقع �قtصادي و�ج{عي املتìٔزم ا�ي تع3شه بالد�، فال 
جمال يف قانون املالية \للكامت املمنقة الفار¤ة، والوقت وقت فعل ومعل ال 

  . خطا¯ت وشعارات
رتمج هاجسا وا�دا حمك لك ترصفات ٕان املرشوع املعروض \لمصادقة ي

مفن Q�ٔل احلفاظ Iىل التواز�ت . احلكومة مZذ تو1هيا لتدبري الشìٔن العام
املا�رو اقtصادية اخtارت احلكومة تغليب املنطق احملاس8بايت الضيق يف 

ومع ذû، تدهورت املؤرشات املا�رو اقtصادية ٕاىل . ٕاIداد قوان3هنا \لاملية
ت; اليت س8بقت خمطط التقومي الهيلكي يف س8نة مس8توت قCاس8ية ش�هية ب 

1983 .  
، êشري ٕاىل ٔ�ن الوضعية 2012فاملؤرشات اليت مت êسجيلها يف س8نة 

�قtصادية Qد مìtٔزمة، فقد مت حتقCق معدل منو �قtصاد الوطين يف �دود 
من الناجت  %7,3، وبلغ جعز املزيانية 2007وهو ٔ�ضعف معدل مZذ % 2,7

وتفامق جعز احلساب اجلاري ملزيان اTٔداءات بنقطتني من  ا�اlيل إالجاميل،
، مث جسلت املديونية العامة %10الناجت ا�اlيل اخلام ليصل ٕاىل �دود 

دجZرب (ارتفاIا، gس�ب ا\لجوء ٕالصدار�ن اس8تZvائني يف ٔ�قل من س8تة ٔ�شهر 
مليار  2,25\لس8ندات يف السوق املايل ا�ويل بقمية ) 2013ومايو  2012

ٔ�شهر من  4ن Q�ٔل احلفاظ Iىل احtياطاتنا من العمã فوق درمه، م
الواردات، مما ٔ�دى ٕاىل الرفع من د�ن اخلزينة مقارنة مع الناجت ا�اlيل 

مفس8توى . 2013مع ممت  %62ٕاىل حوايل  2011س8نة % 54إالجاميل من 
احtياطاتنا من العمã ٔ�صبح مقرو� ورهينا بلجوئنا لالقرتاض يف اTٔسواق 

  .ا�ولية
لقد كنا نt³ظر من احلكومة يف �سخهتا الثانية ٔ�ن êس8تفCد من ٔ�خطاهئا 
والهفوات اليت وقعت فهيا الس8ن�ني املاضيتني ؤ�ن تضع خمططا مtاكمال 
ومZدجما ٕالنعاش �قtصاد، ميكهنا من التحمك يف قCادة �قtصاد الوطين ؤ�ن 

� ا�قة �كون ٕاIداد قانون املالية Iىل ٔ�ساس فرضيات واقعية من Q�ٔل تو
يف توقعات املداخCل والنفقات ومZاس8بة لتقدمي إالQا¯ت احلقCقCة Iىل 

  .  احلاجCات الفعلية والتطلعات املرشوIة \لمواطنني واملواطنات
فقد اعتادت احلكومة، ومàارشة بعد املصادقة Iىل قانون املالية ومبجرد 

ملزيانية بداية الس8نة، Iىل ت�ين خطاب اTٔزمة، ؤ�هنا بني مطرقة جعز ا
وس8ندان صندوق النقد ا�ويل، مث تعمد Iىل اختاذ ٕاجراءات تقشفCة، من 
 ،ûرات، ومع ذZذ �س�Cيل الرفع من ٔ�سعار احملروقات ٔ�و وقف تنفàق

وحيرض� يف . فان العجز ا�ي يمت حتقCقه هناية الس8نة يفوق العجز املتوقع
 :هذا الس8ياق

 %7,3ز مزيانية يفوق ، حCث ا¢هتت الس8نة بعج2012سZ3اريو س8نة 
املتوقعة، Iىل الرمغ من الزدة يف ٔ�سعار احملروقات يف يونيو  %4,5عوض 
اليت عرفت وقف تنفCذ اس�Zرات املزيانية  2013وسZ3اريو س8نة ، 2012
وعرفت ) من اس�Zرات املزيانية العامة، مابني مارس ؤ�كتو�ر %40(العامة 

ة وتقليص مكية ا�قCق الوطين من زدات 'مة يف ٔ�سعار املواد املدمع
القمح ا\لني املدمع، ومع ذû من املرتقب ٔ�ن ¢هنfي الس8نة بعجز قد يصل 

وا�ي راجعته  %4,8عكس العجز ا�ي مت توقعه يف �دود  %6ٕاىل 
احلكومة بعد تدقCق صندوق النقد ا�ويل ملالي�Zا العمومCة وحتت ضغط 

  .%5,5مZه، ورفعته اىل 
عطيات املرمقة اليت ختص حتيني قانون املالية لس8نة فàاالع{د Iىل امل 

مليار درمه ٔ�و  53، ميكن حتديد جعز املالية \لس8نة اجلارية يف �دود 2013
و¯لتايل، ورمغ لك اجلهود املبذو� من . من الناجت ا�اlيل إالجاميل 6%

، فٕان العجز )الرفع من اTٔسعار وتقليص �س�Zرات(املواطنني واملقاوالت 
نعاش م ٕ̄  ãCصادية الواحضة الكفtس�ب غياب الرؤية �قg ا لبث يتفامق

  . �قtصاد الوطين والرفع من مس8توت ا1منو
ولعل لك هذا ما جعل صندوق النقد ا�ويل هيدد بالد� gسحب خط 

، ودفع ¯حلكومة 2012الوقاية والس8يو� ا�ي اخنرط فCه املغرب يف صيف 
ندوق، كام متت إالشارة ٕاىل ذû يف التقر�ر ٕاىل الرضوخ ٕاىل امالءات الص 

  .ا�ي ٔ�صدره يف شهر ٔ�كتو�ر املايض
لقد ¯ت من املؤكد ومن الواحض ٔ�ن احلكومة Iاجزة عن تدبري دفة 
�قtصاد مبا ميكن بالد� من رفع الت°دت �قtصادية و�ج{عية، بل 

  .يل الناجع والفعالٔ�¯نت احلكومة ٔ�هنا تفtقد لكفاءة التدبري �قtصادي واملا
ففي ظل تنايم تìٔزم الوضعية �قtصادية اليت جتتازها بالد� بعد تصدع 

ارتفاع املديونية اخلارجCة وجعز (خمتلف املؤرشات املا�رواقtصادية 
، ويف ظل تعميق �حtقان �ج{عي املتصاIد، بعد الزدات ...)املزيانية،

ية كن�²Cة طبيعية \لرفع من ٔ�سعار املتكررة اليت مهت خمتلف املواد اTٔساس8 
احملروقات، اكن من املفروض، و¯لواقعية الالزمة، ٔ�ن يقرتح مرشوع قانون 
املالية لهذه الس8نة �لوال حقCقCة لõٔزمة �قtصادية و�ج{عية وتداعياهتا 

 . Iىل املواطنني
لكن Qاء البناء �قtصادي لهذا املرشوع خمتال ؤ�راكنه مفككة 

ري واقعية، مغلطة �رQة مغرضة وبتو>ات سلبية Iىل بفرضيات ¤
�قtصاد الوطين، سواء Iىل مس8توى مZظومة إالنتاج ٔ�و Iىل مس8توى 

 .مZظومة �س8هتالك
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فàال³س8بة ملنظومة إالنتاج، مل يتضمن مرشوع قانون املالية ٔ�ية تدابري 
ة حتفزيية تفCد التوQه حنو حتريك جعã �قtصاد املتوقفة، فلوال الس8ن

الفالحCة �س8تZvائية ولوال بداية تعايف اقtصاد رشاكئنا اTٔوروبيني واس8تفادة 
س8ياحtنا من الوضع إالقلميي املتقلب، لُكZا اليوم ٔ�مام س8نة مبعدل منو يقارب 

، وذû ن�²Cة الرتاجع املقلق \لقمية املضافة احملدثة يف ا�Tٔشطة ¤ري 1%
 :املس²ل يف العرشية اlTٔريةالفالحCة اليت ¢زلت عن معدل منوها الس8نوي 

وهكذا �س²ل غياب التدابري الالزمة والعملية لتحقCق �ن�6اق 
الصناعي ولتحسني حاكمة �سرتاتيجيات القطاعية وجتاوز معيقات 
الت²ا�س اليت تعاين مهنا والرفع من ��س²ام و�لتقائية بني خمتلف 

 . �سرتاتيجيات والربامج
يص نفقات اس�Zر املزيانية العامة املنجزة من كام جسلنا، فضال عن تقل 

، غياب 2014مليار درمه �رمس  43,7ٕاىل  2013مليار درمه س8نة  46,3
التاكمل و��س²ام يف �س�Zرات العمومCة، حCث اكن من املفروض وكام 
وIدت بذû احلكومة يف الس8نة املاضية، توجCه بعض �س�Zرات صوب 

ا س8بق ٕاجنازه من ٔ�وراش Üمنوية كربى ؤ�قطاب >وية اجناز مشاريع ممكã مل
 . \لتمنية وتعز�ز قدرهتا Iىل اس8تقطاب �س�Zرات اخلاصة

ويف نفس الس8ياق مل تقرتح احلكومة ٔ�ي تدابري حقCقCة ل�شجيع 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ولتحفزي املقاوالت الصغرية Qدا، من Q�ٔل 

ة �قtصادية، وذI ûىل الرمغ من ٕادماج القطاع ¤ري املنظم يف ا�ور
ختصيص وزارة lاصة هبذا القطاع يف ظل س8ياسة التف6يت وٕارضاء 

  .اخلواطر اليت شابت Üكو�ن ال³س ة الثانية من احلكومة
Iىل مZظومة �س8هتالك  2014كام جيهز مرشوع قانون املالية لس8نة 

الطلب  وIىل القدرة الرشائية \لمواطنني يف ظل منوذج اقtصادي ال زال
 : ا�اlيل ٔ�مه راك�زه من lالل

ٕاىل الس8نوات  2014ٕارQاء الرتقCات العادية \لموظفني �رمس س8نة  -
 املقãà؛

مZصب شغل صاف، مع ا��ساب  3000ٕا�داث فقط حوايل  -
 احملالني Iىل التقاIد؛

الرفع من الرضيبة Iىل القمية املضافة Iىل العديد من املواد  -
رفع لõٔسعار بصورة Iامة يف  �س8هتال�ية، وما يعنيه ذû من

 ؛2014اTٔسواق الوطنية lالل س8نة 

مليار درمه، وهو ما  33تقليص الغالف املايل اæصص \لمقاصة ٕاىل  -
يعين ٔ�ن احلكومة تعزتم الزدة يف ٔ�سعار احملروقات، وميكن يف ¤از 

 ؛2014البوطان ٔ�و اخلزب ٔ�و السكر lالل س8نة 

الطبقات املتوسطة، Iلام ٔ�ن غياب ٔ�ي ٕاجراء اجتاه تقوية وتوس8يع  -
احلكومة السابقة اكنت قد وضعت ٕاسرتاتيجية مtاكمã مZدجمة يف هذا 

 . الشìٔن

ٔ�ما يف جمال ٕاصالح املنظومة الرضي�Cة، فقد كنا نt³ظر من احلكومة، 
ٔ�ثناء التحضري ٔ�و يف ٔ�عقاب النقاشات اليت ختللت املناظرة الوطنية 

، ٔ�ن تنخرط يف وضع 2013ل \لجبات اليت مت عقدها يف شهر ٔ��ري
س8ياسة رضي�Cة حممكة وفق مZظور اقtصادي �ظم، من Q�ٔل فعالية 

  .وجتا�س ٔ�كرب
لكن Qاء مرشوع قانون املالية، الوثيقة الوحCدة اليت êس8تطيع من 
lاللها احلكومة ٕاصالح املنظومة الرضي�Cة واقرتاح ٕاجراءات وتدابري 

اقtصادي واج{عي، فغاب  ٕالصالح هيالك �قtصاد فار¤ا ودون حمتوى
التصور �قtصادي و¤ابت الس8ياسة الرضي�Cة املالمئة عن مرشوع قانون 

 .املالية لهذه الس8نة
لقد اكن من املفروض ٔ�ن تقوم احلكومة يف مرشوع قانون املالية بوضع 
س8ياسة رضي�Cة، �ٓلية �جعة وكفãC بتوجCه ال³س8يج إالنتا_ حنو القطاIات 

مية املضافة العالية، وذI ûرب ٕاجراء تقCمي شامل الصناعية ذات الق 
لٕالعفاءات و�س8تZvاءات الرضي�Cة هبدف ٕاIادة توجهيها مبا خيدم ا1منوذج 
�قtصادي امل³شود واقرتاح ٕاجراءات رضي�Cة مàتكرة و¤ري تقليدية و¤ري 

 : فل3س من إالصالح يف يشء. عشوائية

) مليون درمه 35(�كتفاء بوضع سقف معني لرمق املعامالت  -
لترضيب املس8تغالت الفالحCة الكربى من دون وضع ٔ�ي تصور واحض 
مبؤرشات Iلمية مàنية Iىل دراسات تقZية واقtصادية ل�شخيص واقع 
الفال�ة ببالد� ومعرفة اTٔ�ر Iىل الفالح وIىل تنافس8ية املقاوالت الفالحCة 

 وIىل املس8هت;؛

يف رفع املعدالت  اlزتال ٕاصالح الرضيبة Iىل القمية املضافة، -
فل3س من املعقول ٔ�ن �كون هاجس احلكومة هو حتقCق بعض . الرضي�Cة

املداخCل الرضي�Cة، واليت قد Üكون ضعيفة يف اقtصاد يغلب Iليه القطاع 
فìٔي ٕاصالح \لرضي�Cة Iىل القمية املضافة، جيب ٔ�ن �كون . ¤ري املنظم

 .مبنظور اقtصادي ؤ�ن �كون شامال و¤ري جمز�ٔ 
عن مرشوع قانون املالية لهذه الس8نة إالصال�ات كام ¤ابت 

لقد اكن من املفروض ٔ�ن تقوم احلكومة من . الرضورية والهيلكية املؤسساتية
  : lالل هذا املرشوع

رساء قواIد اجلهوية - ٕ̄  والالمتركز؛ املتقدمة ¯لبدء 

وبتزنيل إالصالح احلقCقي، الشامل والتدرجيي لنظام املقاصة، ا�ي  -
كون وفق مقاربة êشار�ية هتدف ٕاىل حتسني حاكمة النظام كنا نìٔمل ٔ�ن �

من lالل ٕاIادة النظر يف Üر�يبة اTٔسعار واليت êشوهبا اخtالالت Iديدة 
واحلفاظ Iىل القدرة الرشائية \لطبقات املتوسطة، مع اس8هتداف ٔ�م6ل 

لكن يبدو ٔ�ن احلكومة قد اخtارت �س8مترار يف اختاذ . \لف�ات املعوزة
ãرة احللول السهÌ رة، وٕاقرار نظام املقا(سةÌ سعارTٔواملعزو�، ¯لزدة يف ا 

ٔ�خرى، وا�ي يعين يف احملصã الزدة يف ٔ�سعار املواد املدمعة، ٕاذا ما قار� 
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بني جحم الزدة وجحم التقليص ا�ي يبقى ٕاىل �دود اليوم س8ياسو ودون 
 القدرة الرشائية لكن يبدو ٔ�ن احلكومة êس�سهل إال>از Iىل. قمية حقCقCة

 \لمواطنني، عوض جماهبة ا\لوبيات املتحمكة يف مCاكنزيمات ا�مع؛

و¯النطالق الفعيل يف ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد، بعد ٔ�ن ا¢هتت، يف  -
، ا\لجنة التقZية من دراسات سZ3اريوهات إالصالح واçٓTر 2012س8نة 

ىل ا\لجنة ، إ 2013املرتتبة عن تطبيقها، ورفعت نتاجئ معلها، مع بداية 
الوطنية �رئاسة رئ3س احلكومة، وذû من Q�ٔل ضامن دميومهتا وتوازهنا 
وتفادي إالشاكليات املرتبطة ¯لعجز املايل \لصناديق اليت تؤمن معاشات 

 . مواطنني ٔ�سدوا لهذه البالد الك6ري من اخلدمات
Iىل ذ�ر ٕاصالح نظام نقل اTٔش اص، تقولون ٔ�¢مك Üريدون ٕاصالح 

ربة الريع، وتعرتفون بìٔن دراسة إالصالح ومرشوع قانون القطاع وحما
، ونذ�ر 2011ٕاصالح قطاع نقل املسافر�ن I�ٔدته احلكومة السابقة يف س8نة 

، 2011بìٔنه �رش ¯ملوقع �لكرتوين لõٔمانة العامة \لحكومة يف بداية س8نة 
  . وكذû �رش يف بعض اجلرائد الوطنية م6ل جريدة العمل

العزمية املعلن Iلهيا �ك6ري من القوة وامحلاس وهذا فٕاذا اكنت لمك هذه 
مZذ س8ن�ني، ملاذا مل تقدموا مرشوع القانون هذا وحنن يف الس8نة الثالثة من 
الوالية ال�رشيعية؟ رمبا مل تتفقوا مع املرشوع ا�ي اكن Qاهزا وهذا من 
حقمك، لكن هل سt³ان ل3ست اكفCة ٕالدlال التحسZ3ات اليت Üرغبون فهيا، 

بìٔن املرشوع اجلاهز جCد وال حيتاج ٕا1هيا، لنعيد السؤال هل س8ن�ني  Iلام
ل3ست اكفCة؟ وملاذا هذا البطء؟ �شك يف قدرÜمك ونt3مك يف ٕاصالح هذا 
القانون ومعلمك يقtرص Iىل اس8تغالل هذا املوضوع احلساس �ى املواطنني 
ا��ن يt³ظرون �صالح بفارغ الصرب، وتقtرصون Iىل إالIال�ت 

 2014حيات دون ٕاجراءات ومعل ملموس، لقد �رجممت يف مزيانية والترص 
ٕالصالح  امàلغ لتعويض ٔ�حصاب املìٔذونيات ا�ي قد �كون ٕاجراءا موا�ب

  .القطاع لكن دون تقدمي العمود الفقري لٕالصالح ا�ي هو مرشوع القانون
والبد من التذكري بìٔن مرشوع القانون املذ�ور يتضمن مسطرة طلبات 

فtو�ة ٕالس8ناد الرخص بناءا Iىل دفاÜر التحمالت لتحسني العروض امل 
ظروف السالمة ورا�ة املسافر�ن، �يف ميكن �رجمة �جراءات املصاحàة 
قàل املصادقة Iىل مرشوع القانون؟ Tٔن القانون وIىل حسب الصيغة اليت 
س8ي°ددها معمك الربملان هو ا�ي س8ي°دد مدى احtياQه لٕالجراءات 

  .لنوع واملبلغ ا�ي س8تحتاجون ٕاليهاملوا�بة من هذا ا
هل فtحمت حوارا مع Qامعات ونقا¯ت النقل العمويم : كام �سائلمك

\لمسافر�ن؟ ٔ��ن يه املهنجية ال�شار�ية اليت تعهدمت هبا؟ ٔ�م حتاولون مفاìQٔة 
املهنيني ووضعهم ٔ�مام اTٔمر الواقع وÜلكيف البالد خسا�ر إالرضا¯ت 

  ٕاصالح يt³ظرونه مZذ عقود؟gس�ب Iدم ٔ�رشاك املهنيني يف 
جيب ٔ�ن تتìٔكدوا ٔ�¢مك لن ÜمتكZوا من ٕاصالح هذا القطاع كام I�ٔلنمت Tٔ¢مك 
ب�ساطة ٔ�ضعمت س8ن�ني وحتتاجون ٕاىل س8نة \لمناقشة والتصويت Iىل 

القانون ٔ�مام جمليس الربملان وهذا ٔ�ضعف إالميان، حCث ٔ�¢مك س8تحتاجون 
لتكونوا قد وصلمت ٕاىل هناية  ٕاىل س8نة من النقاش مع املهنيني والنقا¯ت

الوالية، Iلام ٔ�ن مسلسل �نت ا¯ت امجلاعية س8يؤ�ر سلبا Iىل ٕايقاع ٔ�ي 
ٕاصالح، �ا لن يبقى لمك سوى ٔ�ن êس8تعملوا هذا املوضوع مك²ال 
لٕالIال�ت والترصحيات و�س8تغالل إالIاليم ليبقى إالصالح واملهنيون 

  .واملغاربة يف غرفة �نتظار
 س،الرئ3 الس8يد

انطالقا ٕاذن من هذه �خtالالت اليت هتز ٔ�راكن مرشوع املزيانية 
  :\لس8نة املقãà، ¢رى يف الفريق �س8تقاليل ٔ�ن ٕاشاكليات العجز املايل

ال �مكن �لها يف وضع قوانني مالية تقشفCة، ÜرÜكز Iىل تقليص نفقات  -
ىل �س�Zر ونفقات دمع �س8هتالك، اليت تؤدي Iىل املدى املتوسط إ 

  توقCف جعã ا1منو، وحتجمي مس8توت lلق فرص ال�شغيل؛
ال ميكن إالQابة عهنا ¯حللول الرتقCعية والعشوائية برضب املك�س8بات  -

�قtصادية و�ج{عية \لمواطنات واملواطنني وتوقCف احلوار �ج{عي 
ٔ�و بتضييق اخلناق Iىل املقاوالت من lالل تقليص نفقات �س�Zر ٔ�و 

lالل تعميق ا��ن العمويم وا�ي يؤدي يف شقه ا�اlيل ٕاىل جتفCف من 
مZابع متويل املقاوالت، و¯لتايل تدهور القدرات ا1متويلية لالقtصاد من 

من الناجت ا�اlيل  21,1%ليt³قل من : lالل Üراجع �دlار ا�اlيل
ومن املتوقع ٔ�ن يصل ٕاىل  2013س8نة  19,7%ٕاىل  2012إالجاميل س8نة 

، وهو ٔ�دىن مس8توى عرفه �دlار ا�اlيل مZذ س8نة 2014س8نة  %18,4
2000 .  

Iىل احلكومة ٔ�ن تعي ٔ�نه ال �ل مس8تدمي ٕالشاكلية جعز املزيانية ٕاال 
بوضع تصور اقtصادي �جع، هيدف ٕاىل ٕارQاع �قtصاد الوطين ٕاىل مساره 
 التمنوي ا�ي شهده lالل العرشية اlTٔرية، حىت تعود املداخCل اجلبائية

  . ٕاىل وتريهتا التصاIدية
لقد ٔ�صبح من الالزم، Iىل املدى القصري، وضع خطة طريق �جعة 
لتمنية املداخCل اجلبائية Iرب تعز�ز حتصيل ٔ�موال ا1هترب والغش الرضييب، 

وتقوية املراقàة الرضي�Cة وتقليص إالعفاءات وكذا، Iىل املدى املتوسط، 
س�Zر، و�دها القمينة خبلق وضع ٕاسرتاتيجية ٕالنعاش �قtصاد ودمع �

  .الرثوة وال�شغيل و¯لتايل ضامن دميومة املداخCل اجلبائية
فàالد� مطالبة، ٕان ٔ�رادت اخلروج من البوتقة اليت تتواQد فهيا، ¯الجتاه 
حنو التìٔس3س 1منوذج اقtصادي Üمنوي Qديد، مàين Iىل تقوية القدرات 

ملبين Iىل �س8هتالك، وذû من إالنتاجCة وجتاوز نقائص ا1منوذج احلايل ا
  :lالل

حتفزي وêشجيع إالنتاج lاصة الصناعي واملوQه \لتصد�ر، Iرب تدعمي  -
اTٔقطاب التمنوية املندجمة وIرب العمل Iىل تقوية البC³ات الصناعية يف 'ن 
املغرب العاملية والرفع من تنافس8ية املنت²ات من Q�ٔل حتسني وتقوية 
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 ûرب ٕايالء ٔ�مهية قصوى \لقطاع اخلاص، املنت²ات التصد�رية، وكذI
ؤ�ساسا \لمقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية Qدا، والعمل Iىل تطو�ر 

 وحتسني مZاخ اTٔعامل، ل3س Iىل الورق بل ¯ملامرسة يف الواقع؛

توس8يع وتقوية الطبقات الوسطى، Iرب حمراكت هتم تعز�ز القدرات  -
ة، وêسهيل ظروف 3Iشها وحتسني املقاوالتية، إالنتاجCة مهنا و�س8هتال�ي

 .مس8تواها املع3يش
ومما ال شك فCه، واس8تلهاما من الت²ارب ا�ولية اليت رفعت ا�ينامCة 
التمنوية يف دول حتسن gشلك ملحوظ �جتها ا�اlيل إالجاميل، ومن 

ن إ التو>ات إالصالحCة اليت انطلقت يف العديد من �قtصادت، ف
ة لٕالنتاج، ي�Cح القtصاد� ٕاماكنيات وموارد �نتقال حنو مZظومة Qديد

مالية ٕاضافCة 'مة êسامه يف تقوية مZاIة �قtصاد الوطين وحتسني 
  .املؤرشات املا�رو اقtصادية والتقليص من جعز املزيانية العامة

فìٔمام احلكومة فرصة مZاس8بة لتقومي س8ياساهتا وتب³هيا مسارا حقCقCا 
ة، ٕان اكنت لها الرغبة يف ذû، من lالل \لتمنية �قtصادية و�ج{عي

�س8تغالل اTٔم6ل \ل�شخيص ا�قCق @متعنا ا�ي س8يt³ج عن نتاجئ 
إالحصاء العام \لساكن والسكىن، ا�ي س8تقوم به بالد� lالل س8نة 

، وتقدمي إالQا¯ت املناس8بة والواقعية لٕالشاكالت التمنوية اليت تعاين 2014
  .مهنا بالد�

كفريق اس8تقاليل ٕاىل اقرتاح تعديالت هتم مصمي قانون لك ذû دفعنا 
  :املالية مشلت ٔ�ربعة حماور ٔ�ساس8ية

تعز�ز ا1منو �قtصادي وحتفزي ال�شغيل، ¯قرتاح تدابري ٕالنعاش  -
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، واقرتاح نظام جàايئ حتفزيي \لمقاوالت 

 ûصاد ¤ري املنظم وذtدا، هبدف جماهبة �قQ رب اع{د نظام الصغريةI
 تدرجيي ف� خيص الرضيبة Iىل الرشاكت؛

حتسني القدرة الرشائية وتقليص الفوارق �ج{عية، من lالل تقوية  -
وتدعمي صندوق التمنية القروية واقرتاح تعز�ز القدرة الرشائية \لطبقات 
الفقرية واملتوسطة، وذI ûرب ٕاIادة النظر يف الرضيبة Iىل ا�lل من Q�ٔل 

ا�خول ا�نيا وختفCض الرضيبة Iىل ا�خول املتوسطة وٕالغاء رفع  ٕاعفاء
الرضيبة Iىل القمية املضافة املفروضة Iىل املواد �س8هتال�ية ووسائل 
إالنتاج وتعز�ز موارد صندوق ال{سك �ج{عي واحلرص Iىل رصد 
 �ع{دات الكفãC بتفعيل شامل وفعيل لنظام املساIدة الطبية ودمع اTٔرس

املعوزة املتكفTٔ¯ ãيتام ٔ�و اTٔطفال ذوي إالIاقة، �هيك عن ختصيص 
 ؛2011مZصب لفائدة �اميل الشواهد املوقعني Iىل حمرض يوليوز  3000

ٕاضفاء الشفافCة Iىل معطيات قانون املالية املرمقة وتعز�ز مراقàة  -
 : الربملان Iىل املالية العمومCة، من lالل

الية العمومCة و�ٓفاقها من طرف ا@لس ٕاIداد تقر�ر حول وضعية امل •
اITٔىل \لحسا¯ت يقدمه س8نو، وكذا ضبط العمليات املتعلقة ¯ملقاصة يف 

ٕاطار تغيري احلساب اخلصويص املتعلق بدمع ٔ�سعار املواد الغذائية ل3شمل 
اكفة املواد املدمعة، �رصد املوارد والنفقات املتعلقة بدمع اTٔسعار بصفة 

وكذا تقليص اع{دات التحمالت املشرتكة واملتعلقة �متويل شفافة ودقCقة، 
قطاIات اج{عية ورصدها بصفة شفافة يف مزيانيات الوزارات املعنية، ٕاىل 

 ¤ري ذû من إالجراءات الهامة اليت تعزز شفافCة قانون املالية؛
ٕاIادة ٕارساء ٔ�جواء الثقة بني ٕادارة الرضائب وامللزمني، ¯قرتاح تدابري  •

ة لتقليل همينة ٕادارة الرضائب وتقZني مساطر املراقàة والتحصيل مسطري
الرضي�Cة، ويه ٕاجراءات هتم تعز�ز شفافCة املراقàة الرضي�Cة وتوس8يع جمال 
صندوق اس�àدال ٔ�مالك ا�و� Tٔداء مìtٔخراهتا ف� خيص نفقات ¢زع امللكCة 

  .جراءاتٕاىل ¤ري ذû من االٕ ...وتنفCذ القرارات القضائية املتعلقة هبا
تلمك، الس8يد الرئ3س، الس8يدات والسادة الوزراء، الزمCالت والزمالء 
ٔ�مه التعديالت اليت اقرتGا الفريق �س8تقاليل \لو�دة والتعادلية، يف حماو� 
. لتصحيح اعوQاQات البناء �قtصادي \لمرشوع املعروض Iىل املصادقة

ي عن احلكومة، لكن، مرة ٔ�خرى، ¤اب التفكري �قtصادي �سرتاتيج
وحتمك يف مواقفها هاجس التقليص من جعز املزيانية، حCث رفضت احلكومة 

  . Qل التعديالت والتصحي°ات املقرت�ة ٕان مل نقل لكها
مفكاك، بìٔبعاد سلبية  2014وهكذا، ظل مرشوع قانون املالية لس8نة 
  :Iىل مZظومة إالنتاج وIىل مZظومة �س8هتالك

  احملتوى ويف املضمون؛  مرشوع قانون مالية فارغ يف
مرشوع قانون مالية ال ميكZه ٔ�ن يليب بتاÌ طمو�ات املواطنني، وال 
الفاIلني �قtصاديني و�ج{عيني، كام ال (س8تجيب لتطلعاهتم 

  والنتظاراهتم؛ 
مرشوع قانون مالية يؤكد افtقار احلكومة ٕاىل تصور اقtصادي 

 ا1منو وتوزيع مZصف لZره اسرتاتيجي ورؤية واحضة تعطي اTٔولوية لتحفزي
  .من Q�ٔل ضامن العدا� �ج{عية

vvvv....  اقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlمدا
اليت تدlل يف اخtصاصات جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاليت تدlل يف اخtصاصات جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاليت تدlل يف اخtصاصات جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاليت تدlل يف اخtصاصات جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال����سان �رمس سان �رمس سان �رمس سان �رمس 

        2014201420142014الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية 
  الس8يد الرئ3س،

  الس8يدة والسادة الوزراء،
  سادة املس�شارون،الس8يدات وال 

(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¯مس فرق املعارضة ملناقشة املزيانيات الفرعية 
  :\لقطاIات املندرQة مضن جلنة العدل وال�رشيع، ويتعلق اTٔمر ب

  العدل واحلرت؛ •
  الوظيفة العمومCة وحتديث إالدارة؛ •
  العالقة مع الربملان وا@متع املدين؛ •
  اTٔمانة العامة \لحكومة؛ •
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  @لس اITٔىل \لحسا¯ت؛ا •
  املندوبية العامة \لسجون وٕاIادة إالدماج؛ •
  .املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان •

وذû ٕالبداء و>ة نظر فرق املعارضة خبصوص التو>ات 
و�خtيارات اليت رمسهتا القطاIات احلكومCة املعنية من lالل مزيانياهتا 

م بناء دو� احلق والقانون واحلرت الفرعية، قطاIات تلتقي يف �وهنا هت
وحماربة الفساد وÜرس8يخ ٔ�سس احلاكمة اجليدة وا�ميقراطية ال�شار�ية، فهل 
اس8تطاعت املزيانيات القطاعية املعروضة Iىل هذه ا\لجنة، واملذ�رات 

  املوحضة لها، ٔ�ن تت²اوب مع تطلعات وٕارادة املواطن؟
  الس8يد الرئ3س،

يف فرق املعارضة، نؤكد من Qديد Iىل خبصوص ٕاصالح القضاء، فٕاننا 
ٔ�ن إالصالح العميق ملنظومة العدا� احtل الصدارة دامئا يف �راجمنا، ¯عتبار 
العدل ٔ�ساس امل;، �وره احليوي يف البناء ا�ميقراطي وتوطيد �س8تقرار 
�ج{عي والتمنية �قtصادية وحامية حقوق والزتامات املواطنني والفاIلني 

ممارس8هتا  يني و�ج{عيني لصون احلقوق واحلرت وضامن�قtصاد
  .الفعلية

Iالن احلكومة عن مCثاق ٕاصالح مZظومة  ٕ̄ لقد اس8ت�رش املغاربة lريا 
العدا�، لكهنم فوج�وا يف هناية املطاف ¯الخtالالت اليت êشوب مضامCنه 
ن�²Cة غياب مقاربة êشار�ية حقCقCة ون�²Cة املس حبقوق مجموIة من 

عاليات املعنية من قضاة وحمامني وIدول وموظفني، اليشء ا�ي دفعهم الف
ٕاىل خوض اح²tاQات وٕارضا¯ت، ن�²Cة Iدم الوفاء مبطا1هبم يف مCثاق 
ٕاصالح مZظومة العدا�، تطبيقا Tٔحاكم ا�س8تور وا�رتاما ملا الزتمت به 

يل مCثاق احلكومة يف �ر�جمها، مع ال�ساؤل عن التلكفة املالية املطلوبة لتزن 
 .ٕاصالح القضاء ببالد�

ٕان مCثاق ٕاصالح مZظومة العدا� يبقى دون تطلعات الشعب املغريب 
واملهمتني ٕاذا مل يمت التعجيل بتìٔهيل البC³ات التحتية \لم°امك وحتسني مرافقها، 
lاصة ٔ�ن بعضها بدٔ�ت تفقد هي�هتا، Tٔهنا ال حتمل من احملامك ٕاال إالمس، فهfي 

ٕاداري، وقسم قضاء اTٔرسة مبدينة مكZاس lري دليل  ٔ�قرب مهنا ٕاىل سكن
  .Iىل ذû، فعىل احلكومة التعامل ¯Tٔفضلية مع املناطق النائية واملعزو�

يبقى مCثاق ٕاصالح مZظومة العدا� دون تطلعات الشعب املغريب 
واملهمتني، ٕاذا مل يمت ٕاIادة النظر يف النظام اTٔسايس \لقضاة وحتسني 

مبا جيلعهم يف مìZٔى عن إالغراءات �يفام اكن نوعها، مع وضعيهتم املالية 
ٕاعطاهئم الوضعية �عتبارية اليت (س8تحقوهنا، واملساواة يف احلقوق 
والواجàات، فال يعقل ٔ�ن نطلب من القايض احلمك ¯لعدل، وهو ٔ�ول 
املظلومني، فZحن يف فرق املعارضة نطالب برضورة التفعيل السلمي Tٔحاكم 

طة ¯لسلطة القضائية ملا فCه تعز�ز اس8تقالل القضاء ورفع ا�س8تور املرتب
فعاليته وصيانة حرمtه ووقاره وحتصني �رامة اكفة مكو�ته، وذû من lالل 
خراج القوانني التنظميية املتعلقة ب�Zظمي وسري ا@لس اITٔىل  ٕ̄ التعجيل 

وهذا ال  .\لسلطة القضائية واملعايري املرتبطة بتدبري الوضعية املهنية \لقضاة
يعين ٕاغفالنا \لمطالبة بتحسني وضعية مجيع موظفي العدل، ¯لنظر لطبيعة 
معلهم مبا يضمن حتفزيمه Iىل القCام ¯�ور املنوط هبم خلدمة العدا� Iىل 
الوQه اTٔفضل، ¯ختاذ إالجراءات ال�رشيعية والتنظميية والعملية وإالدارية 

ال تضيع حقوق املتقاضني وتبقى  الكفãC ب�رسيع وثرية تنفCذ اTٔحاكم، حىت
 .جمرد قرارات بدون قوة قانونية

ويبقى مCثاق ٕاصالح مZظومة العدا� دون تطلعات الشعب املغريب 
، "عفا هللا عام سلف"واملهمتني ٕاذا مل تتوقف احلكومة عن السري يف طريق 

مبنح صكوك الغفران لناهيب املاليني واملاليري من املال العام املهرب ٕاىل 
اخلارج بدعوى دمع �س�Zر ا�اlيل، ٕاذا اكنت كذû، فلام ال يمت العمل 

  هبذا املنطق ملن رسق درامه معدودة ليضمن قوت يوم Tٔبنائه؟ 
 ãٕان القانون و�دة ال تتجزٔ�، و�جهتاد يف هذا إالطار مرفوض مج
وتفصيال، فاحلكومة Üكرس سن س8ياسة �فالت من العقاب، ويه اليوم، 

قCض ما اكنت ترصح به عند تو1هيا êس8يري الشìٔن العام من شعارات تìٔيت بن 
الرتش8يد والتصدي \لفساد، لكهنا يف الواقع êسعى Qاهدة لرشعنته ¯ٕالدارة 
العمومCة ومبختلف مZا� احلياة العامة، فاحلكومة اTٓن بتقدميها لهذا 

ء ٔ�حصاهبا، املرشوع ولقمية اTٔموال املتوقع اسرتQاعها، تتوفر Iىل الحئة بìٔسام
فلام ال تعمل Iىل �رشها ٕاسوة بلواحئها املعلومة، واليت ٔ�صبحت س8بقا يصبو 
ٕاليه ٔ�¤لب ٔ�عضاهئا،Iلام ٔ�هنا هبذه املامرسات الال مرشوIة والال l�ٔالقCة، 
فٕاهنا ت�سرت عن خمالفة ٕان مل نقل جZاية، حفكومة ا\لواحئ يه نفسها اليت 

معارضة يقيض بفرض رضيبة ٔ�>ضت \لمرة الثانية يف معرها تعديال \ل
تضامZية Iىل �روات اTٔغنياء وحتويل Iائداهتا 1متويل ٔ�عباء اج{عية يف 
مقدمهتا صندوق التضامن �ج{عي والتغطية الصحية لرشاحئ الفقراء 
واملعوز�ن وذوي ٕاIاقة، ؤ�ين �كرايس اليوم قد ٔ��س8تمك ما كنمت تناضلون 

  .ٔ�ن نضالمك ٔ�ن QTٔلها من lQ�ٔ عندما كنمت Iىل �رايس اTٔمس،
تَفْعلُون كَبر مقْتًا عند  يا أَيّها الَّذين آمنُوا لم تَقُولُون ما ال: "قال تعاىل

لُونا ال تَفْعأَن تَقُولُوا م هللا العظمي صدق". اللَّه.  
  الس8يد الرئ3س، 

لكàري ال يفوتنا هبذه املناس8بة، ٔ�ن نثري اليوم، ٕاشاكلية التlٔìري ا
و�رتباك احلاصل يف تنفCذ ٔ�¤لب �رامج ٕاصالح مZظومة العدا�، واس8مترار 

 :بعض �خtالالت اليت تعوق حتقCقها من قàيل

تقادم اخلريطة القضائية \لمملكة وIدم موا�بهتا \لتحوالت ا@الية  -
 و�ج{عية و�قtصادية اليت يعرفها املغرب؛

 التìٔخر احلاصل يف البت يف القضا؛ -

 .صعوبة تنفCذ اTٔحاكم القضائية -
وIليه، فٕاننا يف فرق املعارضة، ومن مZطلق ٕامياننا العميق حباQة بالد� 

احلقوق وتصون احلرت الفردية  ٕاىل سلطة قضائية مس8تقã، سلطة حتمي
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املساواة وس8يادة القانون،  وامجلاعية، سلطة تقمي العدل يف ا@متع يف ظل
عمل Iىل êرسيع تنفCذ بعض اTٔوراش املفtو�ة فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل ال

وإالرساع ¯ختاذ التدابري الكفãC ¯لتزنيل احلقCقي ملضامني ا�س8تور وٕاIداد 
القوانني التنظميية املرتبطة ¯لسلطة القضائية، م�سائلني يف هذا الصدد عن 
ٔ�س8باب التlٔìري احلاصل يف ذû، وêرسيع وترية معل احلوار الوطين حول 

Zظومة العدا� من Q�ٔل Üرمجة توصيات احلوار Iىل مس8توى ٕاصالح م 
املنظومة القانونية؛ وٕاIادة النظر يف القوانني املنظمة \لمهن القانونية، نظرا 
\.ور اTٔسايس ا�ي تلعبه يف ٕاقرار قضاء قوي ومؤهل لفض الزناIات، 
قضاء يعزز ثقة املواطنني يف مؤسساهتم القضائية؛ مع رضورة ٕاIادة النظر 
يف الس8ياسة اجلنائية من lالل حتديث املنظومة القانونية مبراجعة قانون 
املسطرة اجلنائية؛ وحتديث مجموIة القانون اجلنايئ ملزيد من املالءمة مع 
الزتامات املغرب ا�ولية يف جمال حقوق إال�سان، ولك ما يتعلق بتحسني 

ملواد املعمتدة يف �رامج مZاخ �س�Zر؛ و�ه{م ¯لتكو�ن ومبراجعة املناجه وا
التكو�ن ¯ملعهد العايل \لقضاء؛ مع مراجعة اTٔوضاع املادية \لعاملني يف قطاع 

  .العدل وlاصة القضاة وكتاب الضبط
  الس8يد الرئ3س،

ال ميكن احلديث عن ٕاصالح مZظومة العدا� دون اس8تحضار ا�ور 
ملالية العمومCة ا�ي يضطلع به ا@لس اITٔىل \لحسا¯ت يف مراقàة وتدقCق ا

 .وٕاقرار مàادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافCة وربط املسؤولية ¯حملاس8بة
فهذه املهمة ا�س8تورية اجلس8مية تقtيض من اكفة الفرقاء الت²اوب 
والتعاون مع لك مàادرات ا@لس اITٔىل وا@الس اجلهوية \لحسا¯ت حىت 

ا Iىل ٔ�مكل وQه، كام Üمتكن هذه املؤسسة من القCام ¯�ور املنوط هب
تتطلب تفعيل التقار�ر اليت يصدرها ا@لس، لتمت ٕا�ا1هتا Iىل وزارة العدل، 
مادام اTٔمر يتعلق مبراقàة وتقCمي تدبري الشìٔن العام وحاميته وحتصينه من ٔ�ي 

  .تالعب
لقد ٔ��دثت احلكومة صناديق Iدة ن�ساءل عن احلزي املايل الس�Cعاهبا، 

عي ا�ي ٔ�كدت احلكومة ٔ�نه حيتاج لتعديل �صندوق التاكفل �ج{
جوهري، وا�ي س�س8تفCد مZه املرٔ�ة املهجورة املعوزة، واملطلقة، مع العمل 
ٔ�ن الشك (ساور� يف ٕاIداد هذا التعديل وتعديالت ٔ�خرى هتم الف�ة الهشة 
من جممتعنا يف ٔ�ال يمت ٕاال قàَُيَل �س8تحقاقات املقãà، ¯عتبارها ف�ة وفCة 

  . �قرتاع لصناديق
لقد عرض Iىل احلكومة مؤخرا مرشوع قانون ملناهضة العنف ضد 
ال³ساء مت ٕاIداده بت³س8يق بني وزارة العدل واحلرت، وقطاIات حكومCة 
ٔ�خرى، حCث يت�ني من املرشوع ٔ�نه تعمد ٕاضافة فصول ٔ�و فقرات لفصول 

لرتقCع يف القانون اجلنايئ ٔ�و املسطرة اجلنائية، وهو ما (شلك مزيدا من ا
لهذا القانون، ٕاضافة لعدم تبC³ه ملقاربة النوع، فاTٔمر يتطلب ٕاصال�ا مشوليا 
صدار قانون شامل ملناهضة العنف ضد ال³ساء يضمن الوقاية وامحلاية  ٕ̄
وIدم إالفالت من العقاب واع{د مقاربة êشار�ية مع امجلعيات ال³سائية 

  .واحلقوقCة اليت رامكت lربة طويã يف هذا ا@ال
  الس8يد الرئ3س،

ٕان قطاع الوظيفة العمومCة وحتديث إالدارة يعد قطاIا حCو (س8تلزم 
مزيدا من العناية و�ه{م نظرا لكونه �رتبط �لك القطاIات احلكومCة 
ويتìٔسس Iىل lدمة املواطنني، هذه اخلدمة اليت لن تتطور ٕاال بتطو�ر ٔ�داء 

او�، فالوزارة مطالبة إالدارة وتقدمي lدمات ذات جودة \لمواطن و\لمق
¯لعمل Iىل ت�س8يط املساطر إالدارية \لمواطنني، واملواطنني اTٔمCني Iىل 

   .وQه اخلصوص
من Q�ٔل التطبيق السلمي \لقانون التنظميي املتعلق ¯لتعيني يف املناصب 
العليا، ونلح Iىل رضورة العمل Iىل مàدٔ� مقاربة النوع يف م6ل هذه 

ايري الكفاءة، Tٔننا يف الفريق �س8تقاليل نعترب ٔ�ن التعيZ3ات، و�لزتام مبع
ٔ�¤لب التعيZ3ات اليت متت، اêسمت ¯النتقائية واحملسوبية وال Üرىق ٕاىل 

  .2011مس8توى طمو�ات دس8تور 
لقد تضمن اæطط ال�رشيعي Iدة مشاريع �ددت لها Qدو� زمZية 

حلق يف مرشوع قانون ا"حمددة، �ا ن�ساءل عن تìٔخر احلكومة يف تقدمي 
مرشوع قانون بتغيري النظام اTٔسايس \لوظيفة "، و"احلصول Iىل املعلومة

  ".مرشوع قانون بت°ديد رشوط �يفCة ممارسة حق إالرضاب"، و"العمومCة
ٕاننا ندعو احلكومة من هذا املنرب العمل Iىل ٕاصالح إالدارة وحتد�هثا 

بة يف التدبري وٕارساء مàادئ وقمي احلاكمة اجليدة وربط املسؤولية ¯حملاس8 
العمويم حىت Üكون يف lدمة املواطنني وانتظاراهتم ويف lدمة املقاو� 
املغربية وتقوية تنافس3هتا، تفعيال ملضامني ا�س8تور، ل�سهيل الولوج ٕاىل 
املرافق العمومCة و�س8تفادة من lدماهتا Iىل ٔ�ساس املساواة، الشفافCة، 

رسات اليت Üكرست كتفيش الرشوة الزناهة، وا�رتام القانون، بعيدا عن املام
والزبونية واحملسوبية لت²اوز املعيقات اليت تعرقل السري العادي واملنتظم 
لٕالدارة العمومCة، مع تìٔهيل اجلهاز إالداري ليوا�ب إالصال�ات الكربى 

  .اليت تعرفها البالد ملوا>ة الت°دت اليت تفرضها الظرفCة الوطنية وا�ولية
املعارضة �لزتام ¯لشفافCة يف تنظمي املبارت كام نطالب يف فرق 

وإالIالن عن نتاجئها، رشيطة التقCد ¯لتخصص يف ما يتعلق ¯لتوظيف يف 
إالدارات العمومCة، نظرا لسوء توزيع املوارد ال�رشية واش8تغال الك6ري مهنم 
يف 'ام ال ت�Zاسب وشواهدمه العلمية واملعرفCة، مما يطرح Iدة ٕاشاكالت 

  . س8توى العمل وإالنتاجCةIىل م 
يف هذا إالطار، جيب ٔ�ن تعمل احلكومة Iىل حماربة املوظفني اTٔش8باح 
Iادة  ٕ̄ ؤ�ن êشجع امللزتمني مهنم الراغبني يف حتسني مس8توامه الوظيفي، 
النظر يف رشوط ولوج املدرسة الوطنية لٕالدارة، ؤ�ولها رشط السن ا�ي 

مان الراغبني من ولو>ا لس�ب يعترب رشطا ٕاقصائيا، فال يعقل ٔ�ن يمت حر 
س8نة، ؤ�نه السن القانوين \لتقاIد، فالواجب فtح ا@ال  35ختطهيم سن 

ٔ�مام مجيع املوظفني الراغبني يف ولوج هذه املؤسسة ودمعهم، Tٔن يف رقهيم 
  .ريق ¯ٕالدارة العمومCة
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كام ٔ�ن �ع{د Iىل ماكتب ا�راسات اTٔجZبية يف لك صغرية و�برية 
دراسة وتìٔهيل إالدارة العمومCة مبزيانيات Üرهق اكهل املزيانية من Q�ٔل 

العامة هو تب 3س لكفاءة اTٔطر الوطنية املعرتف مباك¢هتا العلمية وجتر�هتا 
العالية وطنيا ودوليا، Iلام ٔ�ن إالدارة املغربية تتوفر Iىل ٔ�طر Iالية املس8توى 

ن ¤ري املسموح ٔ�ن تلì²ٔ وٕاننا يف فرق املعارضة ¢رى ٔ�نه م. نعزت هبا وبعطاهئا
احلكومة لهذه املاكتب ٕاال يف �ا� غياب التخصص املطلوب �ى اTٔطر 

  .الوطنية
  الس8يد الرئ3س،

ٕان Iالقة الوزارة امللكفة ¯لعالقات مع الربملان وا@متع املدين والسلطة 
ينا�ر  30الصادر بتارخي  2.12.582ال�رشيعية نص Iلهيا املرسوم Iدد 

مبقtضاه اخtصاصاهتا يف êسهيل احلوار مع اجلهاز�ن  ا�ي حتدد 2013
ال�رشيعي والتنفCذي، ؤ�يضا مtابعة ٔ��شطة الربملا�ت ا�ولية والعمل 
ا�بلومايس \لربملان والتعاون مع الهيئات وامجلعيات ذات �ه{م ¯لعمل 

  .الربملاين والقضا العامة
ة هبذه ٕاىل ٔ�ي �د تلزتم الوزار : والسؤال ا�ي يفرض نفسه

�خtصاصات املسطرة يف املرسوم مع السلطة ال�رشيعية؟ وما هو 
مس8توى تعاون هذه الوزارة مع الربملان وت³س8يقها مع احلكومة، يف ٕاطار 

  املساء� الرقابية سواء تعلق اTٔمر ¯Tٔس8ئã الشفوية ٔ�م الكtابية ؟ 
مقرت�ات ٕاننا ¢رى ٔ�نه Iىل احلكومة ت�ين مقاربة ٕاجيابية يف تعاطهيا مع 

القوانني املقدمة ٕالغناء العمل ال�رشيعي ؤ�ن تعمل، ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 
مىض، Iىل تقوية دور املؤسسة ال�رشيعية يف ٕارساء مàادئ ا�ميقراطية 
ال�شار�ية من Q�ٔل التزنيل السلمي \.س8تور، مع ا�رتام القطاIات الوزارية 

\لسادة املس�شار�ن، لQٓõال احملددة يف إالQابة عن اكفة اTٔس8ئã الكtابية 
حىت ال تفقد راهن3هتا وذû من Q�ٔل تقوية الرقابة الربملانية، مع تعز�ز دور 
املس�شار الربملاين من lالل �س8ت²ابة لطلبات اج{Iات ا\ل²ان النيابية 

 . ا�امئة لتدارس القضا الطارئة اليت êس8تìٔ�ر ¯ه{م الرٔ�ي العام الوطين
املدين، معلت احلكومة Iىل ٕاطالق حوار  يف الشق ا�ي هيم ا@متع

وطين حول ا@متع املدين ؤ�دواره ا�س8تورية، هبدف صيا¤ة مCثاق وطين 
لlõٔالقCات، ¤ري ٔ�ننا �س²ل ٔ�ن هذه املبادرة اêسمت بغياب املهنجية 
ال�شار�ية يف متثيل مZظامت ا@متع املدين ¯\لجنة الوطنية \لحوار، فZحن يف 

Iىل رضورة توفر خماطب وحماور وحCد مجلعيات ا@متع فرق املعارضة �شدد 
املدين ؤ�ن تlٔìذ اقرتا�اته بعني �عتبار، ال ٔ�ن يمت ال�شاور معه دون 
العمل �رٔ�يه، ٔ�و ٔ�ن متارس Iليه ٔ�ي نوع من ٔ�نواع الوصاية، فاحلكومة احلالية 

تو1هيا اكنت تقمي ا�نيا وال تقعدها ٕاذا ما متت مساء� مجعية ما، واليوم ٔ�مام 
êس8يري دواليب ا�و�، فٕاهنا هتدف ملامرسة الوصاية Iىل ا@متع املدين، وlري 
دليل املرسوم املس8ند مبوجàه اخtصاصات الوزارة امللكفة ¯لعالقات مع 
الربملان وا�ي جيعلها يه الساهرة Iىل تعز�ز حاكمة امجلعيات وت�àع وموا�بة 

احلكومة راغبة يف حتصني نفسها ٔ��شطهتا، يبني مبا ال يدع جماال \لشك ٔ�ن 

ضد ا@متع املدين، ماسكة خبيوط ا\لعبة، معتقدة ٔ�هنا قادرة Iىل Üرويضه، 
  . مtناس8ية ٔ�ن \لب3ت رب حيميه

  الس8يد الرئ3س، 
 Q2011اء ٕا�داث املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان س8نة 

�ميقراطية اس8ت²ابة لتوصية ا@لس �س�شاري حلقوق إال�سان يف نطاق ا
وحقوق إال�سان، ؤ�يضا \لمطالب املل°ة \لمجمتع املدين، اTٔمر ا�ي فرض 
رضورة مواصã هذا الورش لرتس8يخ ضام�ت اكفCة \لحقوق �ج{عية 
و�قtصادية، كام ٔ�ن ا�س8تور نص يف ديباجtه Iىل رضورة ماكحفة لك 

êسمو  - املغرب كام صادق Iلهيا  - ٔ�شاكل ا1متيزي وجعل االتفاقCات ا�ولية 
  . Iىل ال�رشيعات الوطنية

من ا�س8تور جنده ٔ�يضا نص Iىل مؤسسات وهيئات  160ويف الفصل 
حامية احلقوق واحلرت اليت ال ميكن الرتاجع عهنا، �ا اكن لزاما Iىل 
احلكومة العمل Iىل تنفCذ هذه �لزتامات، خصوصا ؤ�هنا Qاءت مضمنة 

  .يف الرب�مج احلكويم
  س،الس8يد الرئ3

ال شك ٔ�ن قطاع السجون عرف تطورا ملحوظا lالل الس8نوات 
اlTٔرية، ٕاال ٔ�ن هذا اæطط عرف تدحرQا وÜراجعا ملحوظا يف ظل 
احلكومة احلالية، جتىل lاصة يف تقلص املزيانية املتعلقة ¯الس�Zر 
والتوظيف، التغذية، ¯ٕالضافة ٕاىل �رتفاع امللحوظ يف الساكنة السجنية، 

لكربى اليت تعاين مهنا السجون املغربية، واليت يعد �عتقال املعضã ا
من  %�42حtياطي من اTٔس8باب والعوامل الرئ3سة لها، ٕاذ متثل �س�tه 

بني الساكنة السجنية، �ا جيب مراجعة هذا إالجراء والعمل Iىل وضع 
معايري واحضة وحمددة لتطبيقه من �ن النيابة العامة وقضاة التحقCق، مع 

رة ٕاIادة النظر يف الس8ياسة اجلنائية والعقابية، ¯لبحث عن عقو¯ت رضو
بديã و¤ري ملكفة خلزينة ا�و�، مع العمل ٔ�ن احلكومة جتد صعوبة يف تدبري 
شؤون بعض الف�ات اخلاصة من السجناء اكملعتقلني يف قضا إالرهاب 
 واملصابني بìٔمراض نفس8ية ٔ�و عقلية وجعل املؤسسات السجنية مؤسسات

لٕالصالح وا1هتذيب ومركزا \لتكو�ن والتكو�ن املس8متر والعمل Iىل مصاحàة 
السجناء املفرج عهنم وٕادما>م داlل ال³س8يج ا@متعي، \ل°د من �ا� العود 
 ã²ح حوار وطين وبصفة مس8تعtاليت تعرفها هذه املؤسسات، مع رضورة ف

  .حول السجون ¯ملغرب
  الس8يد الرئ3س، 

\لحكومة بدور حCوي �متثل ٔ�ساسا يف تدبري  تضطلع اTٔمانة العامة
وت³س8يق العمل ال�رشيعي والتنظميي \لحكومة، كام تعمل Iىل موا�بة 
اTٔوراش إالصالحCة الكربى والس8ياسات العمومCة اTٔفقCة والقطاعية اليت 
تعمل احلكومة Iىل ٕاIدادها وتنفCذها، مما يطرح ال�ساؤل حول �يفCة حتديد 

مع ¯يق القطاIات ومسؤولياهتا يف ٔ�جZدة احلكومة  هذا ا�ور يف الت³س8يق
  .وÜرت3ب اTٔولوت
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  الس8يد الرئ3س،
نع3ش اليوم فوىض Iارمة يف جمال ال�رشيع، حىت ب�Zا جنهل من ` 
ٔ�حقCة املبادرة، مع العمل ٔ�ن وظيفة اTٔمانة العامة \لحكومة جيب ٔ�ن تبقى 

Tٔهداف املسطرة ` يف تقZية، وIلهيا حتديد تنفCذ اæطط ال�رشيعي وبلوغ ا
ظل الضغوطات وإال�راهات الزمZية وا�س8تورية ومدى مالءمهتا لوترية 

�يف س3مت تدبري ٕاشاكل مالءمة القوانني مع : معلها، لن�ساءل مجيعا
االتفاقCات ا�ولية، ¯عتبار ٔ�ن معل اTٔمانة العامة جيب ٔ�ن �كون اس�àاقCا 

I ل ٔ�ن تعرضàىل احملمكة ا�س8تورية، مع ف� خيص دس8تورية القوانني ق
êسجيلنا يف فرق املعارضة Iدم انفtاح اTٔمانة العامة \لحكومة Iىل حميطها 
الس8يايس وIىل Iامل اجلامعات، ليك Üمتكن من êشكCل خنب كفãC ¯لصناIة 

  ال�رشيعية؟
  .شكرا الس8يد الرئ3س

vvvviiii....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا
tاخtاخtاخtصادية �رمس الس8نة املالية اخtصادية �رمس الس8نة املالية صاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية صاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية صاص جلنة الفال�ة والشؤون �قt2014201420142014صاص جلنة الفال�ة والشؤون �ق        

I. اقشة مرشوع مزيانية وزارة الس8يا�ة �رمس الس8نة املاليةZاقشة مرشوع مزيانية وزارة الس8يا�ة �رمس الس8نة املاليةمZاقشة مرشوع مزيانية وزارة الس8يا�ة �رمس الس8نة املاليةمZاقشة مرشوع مزيانية وزارة الس8يا�ة �رمس الس8نة املاليةمZ2014201420142014 م  
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

القطاع الس8يا� : من القطاIات إالسرتاتيجية اليت هتمت هبا اTٔمم اليوم
يلعهبا يف ٕانعاش �س�Zرات، والتعريف  نظرا لõٔدوار الكربى اليت

 .¯ملؤهالت �قtصادية، واملوروث احلضاري æتلف دول املعمور
واملغرب بطبيعة احلال، الس8يد الوز�ر، �زخر مبقومات ومؤهالت 

 2500س8ياحCة 'مة وممتزية من حصراء ووا�ات وشواطئ تقدر اجامليا بــ 
د� �سرتاتيجي كنافذة Iىل لكم وجàال اTٔطلس، ٕاضافة ٕاىل موقع بال

البحر اTٔبيض املتوسط، وقطب اقtصادي Iاملي 'م وامtداده حنو ٕافريقCا 
�لك مقوماهتا اخلام، قس Iىل ذÌ ûرخي املغرب الغين واملتنوع، لك هذا 
جيعل املغرب من ا�ول املهمتة ¯لس8يا�ة وال خCار لنا ٕاال الس8يا�ة هبذا 

  .الب.
 40ر، ٔ�ن هذا �خtيار قد مت حتديده مZذ مع العمل، الس8يد الوز�

س8نة، فلك احلكومات السابقة ٔ�عطت ٔ�ولية �برية لهذا القطاع اعتبارا \.ور 
احلامس ا�ي يلعبه يف املسرية التمنوية وا�ي ينعكس Iىل املس8توى 
�قtصادي و�ج{عي من lالل Qلب العمã الصعبة، حبيث يضخ يف 

درمه من العمã الصعبة، ٕاىل Qانب مسامهته  مليار 60خزينة ا�و� مàلغ 
ٔ�لف مZصب، اليشء ا�ي جيعل  500يف lلق مZاصب شغل تقدر حبوايل 

من قطاع الس8يا�ة من بني احملاور اTٔساس8ية اليت نصت Iلهيا لك الربامج 
  .احلكومCة

مليار  59و ال خيفى Iليمك، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن الس8نة املاضية حققZا 
مليار درمه من املردودية،  60س8نحقق Iىل اTٔقل درمه، وهذه الس8نة 

مليار درمه لو مت فعال  100وحنن مtيقZون ٔ�نه من املمكن حتقCق ٔ�كرث من 
 .ختصيص مزيانية حقCقCة وواقعية Üرىق ملس8توى هذا القطاع

طبعا، حنن يف فريقZا، نعرتف ¯لعمل القمي ا�ي يقوم به الس8يد الوز�ر 
يه Iليه ملا يبذ` من >ود �برية و�شكره Iىل احملرتم، وا�ي (س8تحق التنو 

سعة صدره وجتاوبه امللموس واخلالص مع العاملني ¯لقطاع وختصيصه وقت 
لالس8{ع \لمهنيني، وكذاû خنص ¯لشكر الس8يد املد�ر العام \لمكtب 
الوطين \لس8يا�ة وا�ي ¢رحب به وهننئه بتعيZ3ه Iىل رٔ�س ٕادارة هذا 

و>وده املبذو� واملعرتف ` هبا ملا اكن مبنصبه Iىل  املكtب ملقدراته املهنية
رٔ�س اخلطوط امللكCة املغربية، ولو ٔ�ننا منثل معارضة شديدة لس8ياسة هذه 

سهاب ف� بعد ٕ̄   .الرشكة، وهذا امللف سوف نعاود التطرق ` 
وٕاذا اكن املهنيون اس8ت�رشوا lريا بتعيني الس8يد محمد بوسعيد وز�ر 

ا لالقtصاد واملالية، لكونه يعرف خàا هذا القطاع الس8يا�ة السابق وز�ر 
مؤملني يف ٔ�ن يويل �ه{م الالزم لهذا القطاع ¯لرفع من مزيانية �س�Zر 
اæصصة ` يف قوانني املالية، وجتاوز خCبة اTٔمل اليت ٔ�صابت املهنيني 
والفاIلني خبصوص ا�مع والربامج اæصصة \لس8يا�ة يف مرشوع قانون 

، واليت ال ميكن نعهتا ٕاال ¯لعقم والرداءة والفضي°ة، وال 2014الية لس8نة امل
ميكZنا لوم الس8يد الوز�ر Iىل فدا�ة هذه املزيانية، Tٔهنا قررت فعال من 

  .طرف مد�ر�ن قàل ٔ�ن يعتب الس8يد الوز�ر ¯ب وزارة املالية
فالقطاع الس8يا� ببالد� يتطلب بذل لك اجلهود من Q�ٔل êشجيع 

ني وحتسني املزيانية اæصصة \لمكtب الوطين \لس8يا�ة \لمسامهة يف املهني
خمتلف املعارض الس8ياحCة وجتويد التعريف ¯ملنتوج املغريب، نظرا \لمنافسة 
الرشسة اليت تعرفها دول البحر اTٔبيض املتوسط، lاصة بعد Üراجع القطاع 

Cث الس8يا� �لك من الشقCقtني تو�س ومرص لوضعهام ¤ري املس8تقر، ح 
 25اكن هذ�ن الب.�ن ¯عتبارهام ب. عريب ومسمل êس8تقطبان ما �زيد عن 

مليون ساحئ س8نو êس8تفCد مZه اليوم دول ٔ�خرى، م6ل ٕاس8بانيا، �رواتيا 
وÜر�يا وجزر الكZاري، يف �ني مل تت ذ بالد� خطوات جريئة، ¯عتبارها 

يف موقع ٔ�قرب موقع تتوفر فCه نفس اخلصائص �ب. مسمل عريب، لكن بقي 
املتفرج، لكون املزيانية املرصودة ضعيفة Qدا، وال متكن من موا>ة قوة 

  .التنافس8ية يف احمليطني اجلهوي وإالقلميي
ال خيفى Iليمك، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن املنظمة العاملية \لس8يا�ة تويص 

من مدخولها الس8نوي  %3ٕاىل  1,5ا�ول العامã ¯@ال ٔ�ن ختصص من 
يف املعارض الس8ياحCة، Iلام ٔ�ن هذه الس8نة س3مت حتقCق  \.Iاية واملشاركة
من  %3مليار درمه يف القطاع الس8يا�، ٕاذا ا��س�Zا  60يف �ٓخر دجZرب 
مليون درمه، مما يعين ٔ�ن ختصيص هذه  800مليار و 1هذا املبلغ ٔ�ي 

ال³س8بة اليت تعطي هذا الرمق املهم \لمكtب الوطين \لس8يا�ة سوف ميكن 
مليار درمه، طبعا مع دينامCة  I100ائدات تقدر بــ يقCنيا من حتقCق 

 200ودراية الس8يد الوز�ر، ٕاضافة ٕاىل فtح مZافذ شغل Qديدة تقدر بـ 
  .ٔ�لف مZصب ٕاضايف Qديد، مما يعين إالسهام يف احلد من العطا�
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حفاليا، الس8يد الوز�ر، تنوي احلكومة يف القانون املايل املعروض Iىل 
Q ىل السفر، وحتدد قميهتا يف الربملان ٕاقرار رضيبةI سمى الرضيبةê ديدة

درمه للك خشص مسافر ¯لطا�رة، مواطنا مغربيا اكن ٔ�و ٔ�جZبيا، Iىل  100
درهام \.Iاية والس8يا�ة لفائدة املكtب  50ٔ�ن ختصص من هذه القمية مàلغ 

الوطين \لس8يا�ة، يف �ني سوف متنح البقCة لصندوق التاكفل �ج{عي، 
 ûغي من ذtق هدف الرفع من املزيانية املرصودة \لقطاع الس8يا�ت�Cحتق.  

وٕاذا اكنت هذه الرضيبة ما زالت حمط نقاش معمق يف نقاشات مرشوع 
القانون املايل احملال Iىل الربملان، فٕاننا نà³ه احلكومة ٕاىل حقCقة جوهرية، 
ويه �ون املبيعات ¯ل³س8بة لواكالت اTٔسفار العاملية قد مت احلسم فهيا، 

عىن ٔ�هنا تباع يف اTٔسواق �اليا وال ميكن تطبيق هذه الرضيبة حىت يف مب
�ال املصادقة Iلهيا ¯لربملان، Tٔن واكالت اTٔسفار ا�ولية قد ¯عت مZتو>ا 
الس8يا� \لس8نة احلالية ؤ�نمت تعرفون مدى قوة املس8هت; اTٔورويب، وال 

، �ا 2014 ميكن ٔ�ن تدlل �زي التطبيق ٕاال يف شهري ٔ�كتو�ر ٔ�و نونرب
جيب ٕاجياد �لول �جعة وبديã \لس8نة احلالية من Q�ٔل دمع مزيانية القطاع 
الس8يا�، حىت ال يفوت اTٔوان خصوصا ؤ�ن الفرصة اليت بني ٔ�يدينا 

  . اس8تZvائية ومالمئة Qدا لتطو�ر القطاع
كام قلت سابقا، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن الس8يا�ة خCار اسرتاتيجي ت�م 

س8نة بعد �سرتاتيجيات اليت وضعهتا  40من  احلسم فCه مZذ ٔ�كرث
: احلكومات السابقة والرQاالت ا��ن ٔ�عطوا الك6ري لهذا القطاع ومهنم

املرحوم موالي ٔ�محد العلوي والس8يد عبد الرحامن الكوهن، وجCلبري Üر�اكن 
وعبد الهادي العلمي ومحمد بلغمي وجامل ا��ن البعمراين و �ن معور ؤ�سامء 

  .كثرية ٔ�خرى
ونؤمن ٔ�ن هذا ا@هود الوطين، جيب ٔ�ن (س�مثر �رفع املزيانية من >ة 
واحلد من الترصحيات احلكومCة اليت تؤ�ر Iىل القطاع، ونذ�ر Iىل س�Cل 

 ا�ن كريان يف مدينة مرا�ش يف ٕال`املثال ما قا` ٔ��د وزراء الس8يد عبد ا
QTٔي جعل مجيع املس�مثر�ن املغاربة وا�انب حق الس8يا�ة، اليشء ا

  .يصابون ¯�هشة، واحلرية واخلوف
البد ٔ�ن �س²ل ٔ�ن هذه املزيانية الهزيã اليت تنوي احلكومة ختصيصها يف 

مليون  300(ئة مليون درمه االقانون املايل احلايل، واحملددة يف ثالثة م
ال Üكفي املكtب املغريب \لس8يا�ة يف �س�Zر ٕاال يف ب. وا�د م6ل ) درمه

ا، ٔ�ما ٕاذا وزعنا هذه املزيانية ¯�ول اليت نتعامل معها فر�سا ٔ�و ٔ�ملاني
  .فاملكtب لن حيقق ٔ�ية ن�²Cة

وجتدر إالشارة، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن ا�الئل امللموسة اليت بني ٔ�يدينا، 
تعطي صورة مقلقة عن الوضع الس8يا� ببالد�، مما جيعلنا نطالب احلكومة، 

ريان، برضورة �ه{م ¯لقطاع ` ا�ن كالٕ ويف مقدمهتا رئ3سها الس8يد عبد ا
الس8يا� وتقدمي توضي°ات حول تو>ات احلكومة وهل مت; نية حقCقCة 
لتطو�ر وÜمنية القطاع الس8يا�، حىت Üكون لها بصامهتا، �بايق الرQاالت 
ا��ن جسلوا بصامهتم إالجيابية يف جسل القطاع الس8يا� املغريب، و نذ�ر 

  :مهنا Iىل س�Cل املثال ال احلرص

امجلود ا�ي يعرفه اæطط اTٔزرق وحتول ٔ�هدافه يف بعض املناطق  -
\لمضار¯ت العقارية، وهنا ٔ�خص ¯��ر مرشوع تغازوت، هذا املرشوع 

هكtار وا�ي اكنت الساكنة تعلق  620الهام والضخم مبساحtه اليت تقدر بــ 
ال هذه Iليه �ٓماال �برية بعدما تقادمت البC³ة التحتية بìٔاكد�ر، ومل تبق إ 

املنطقة مكتنفس وحCد \لمدينة، لكن املرشوع لõٔسف تغري عن مساره 
اTٔول من Q�ٔل بناء فZادق س8ياحCة ومت حتويl ٕاىل مضار¯ت عقارية 

مرت مربع، Iلام ٔ�ن  400مليون درمه فهيا  14.600فCالت سكZية مببلغ (
) ربعدرامه \لمرت م 10اTٔرض فوتت من ٔ�حصاهبا بìٔمثان Qد هزيã ال تتعدى 

وا�و� تتحمل املسؤولية الاكمã يف مìٓل هذا املرشوع ا�ي �اولنا �ٓنذاك 
ٕاقZاع املالكني احلقCقCني بìٔن حمتواه سوف يوQه لكيا اجتاها س8ياحCا حمضا 

 40، مما س8يذر ¯خلري Iىل املنطقة لالس8تفادة مما �زيد عن حوايل 100%
�Cعابية تفوق ٔ�لف مZصب شغل Iىل اخtالف املس8توت وتوفري طاقة اس 

ٔ�لف رس�ر ومZجزات س8ياحCة هامة، ٕاال ٔ�ن ٔ�مانZ3ا ذهبت مع الرحي،  25
فكCف يعقل ٔ�ن يمت رصف ٔ�كرب مرشوع س8يا� مبنطقة ٕاسرتاتيجية حمليا 
و>و ووطنيا وقار هبذا الشلك، بعد l�ٔذه من ذوي احلقوق ومZ°ه 

ري من اليد جلهات لالغتناء وشن املضاربة بìٔرايض ميكهنا ٔ�ن متتص Iدد �ب
العامã املتنوIة وختفف من عبء البطا� املتفش8ية يف ٔ�وساط الساكنة، مع 
مراع�اة لك اجلوانب �ج{عية احمليطة ¯ملرشوع وكذا ا@ال �س�Zري يف 

 شلكه العام؟

كذI ûدم تفعيل توصيات املناظرة الوطنية \لس8يا�ة وIدم تنظمي  -
 مZاظرة مZذ جميء احلكومة اجلديدة؛

فض لك اTٔبناك 1متويل املشاريع الس8ياحCة، مما ٔ�صبح يعرض القطاع ر  -
ملصاعب كثرية، س8تكون لها انعاكساهتا السلبية القوية Iىل الس8يا�ة �خيار 
اسرتاتيجي رضوري ٕالنعاش اقtصاد�، فقد ٔ�صبحت اTٔبناك ال توا�ب 

) RENOVOTEL(�س�Zر يف هذا امليدان، كام ٔ�ن معلية الت²ديد ٔ�ي 
ٔ�كرث تعقCدا، فلك مس�مثر شارك يف هذه العملية ٕاال وQد نفسه  ٔ�صبحت

 ٔ�مام وابل من امللفات اليت ال تعد وال حتىص وبدون Qدوى؛

يضاف ٕاىل ذû احلا� املìٔساوية Tٔ¤لب الفZادق، واليت تتطلب ٕاIادة  -
الرتممي، مما يعين رضورة دمع ا�و� لهذه العملية نظرا لتاكليفها املرتفعة من 

\لتعقCدات إالدارية اليت اكنت س�àا يف ٕا¤الق العديد من الفZادق >ة، و 
وêرسحي اليد العامã فهيا، مبا لهذا ال�رسحي من انعاكسات Iىل احلياة 
�ج{عية \لعديد من اTٔرس اليت يعترب القطاع الس8يا� موردها 
اTٔسايس، ويف تقد�ر� فٕان جتويد القطاع الس8يا� يتطلب خطوات جريئة 

 :هنامن مض
 1ADTدمع ا@الس اجلهوية \لس8يا�ة لتحسني ٔ�داهئا مع مراجعة  •

                                                 
1Agences de Développement Touristiques 
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لقانوهنا اTٔسايس بدل ٕا�شاء واك� التمنية الس8ياحCة، حىت (س8متر املس�مثر 
 املد�ر املبارش ¯لقطاع الس8يا�؛

ٕاIادة النظر يف وضعية اخلطوط امللكCة املغربية وٕاسرتاتيجية ٕاسها'ا   •
وم خطوطنا من بني ٔ�كرب العوائق بفعل يف دمع الس8يا�ة، حCث تعد الي

جتاهلها \لمشالك الوطنية املطرو�ة واعتبار الرحب والكسب الوفري ٔ�ولوية 
تلغي مجيع اTٔولوت املرتبطة بدمع إالسرتاتيجية الس8ياحCة وتقو�هتا، مما 
. جيعل اخلطوط امللكCة املغربية جز�رة معزو� عن إالطار الوطين العام

تطرح لك يوم لعدم وجود تواصل مع الزبناء ا��ن ¤البا  فهناك مشالك تقZية
ما توا>هم مشالك التlٔìري وضياع اTٔمtعة Iىل مس8توى تغيري الطا�رات ٔ�و 
مرور البعض مهنا Iرب مطار البيضاء، وهذا يؤدي ٕاىل �دوث ارتباك يف 
صفوف املس8ت دمني ا��ن ال يبالون ¯لزبناء، مما حيول املطار ٕاىل مرفق ٔ�و 

فاTٔمر (س8تلزم ٕاIادة Üرت3ب هذا املرفق احليوي ا�ي يعد بوابة  سوق،
 .املغرب Iىل لك ا�ول واTٔقطار

ûوىل ¯ل³س8بة \لخطوط  ،كذTٔة اQة من ا�رIدم وجود قاI نالحظ
ا�اlلية، ٔ�ما Iىل مس8توى الربجمة ف³س8تحرض العديد من املشالك ¯ل³س8بة 

  . رٔ�فة ومراIاة \لزبناء\لتوقCت، وجب العمل Iىل معاجلهتا بنوع من ال
خصوصا اخلاصة  1ٔ�ما اخلطوط اخلارجCة، وخصوصا ما خيص ا�رQة 

ببار(س، ف.ينا Iدة مشالك، فàعد مطالب�Zا بتوفري درQة اTٔعامل، وملا 
درمه، ولكن مع  14.000.00توفرت هذه ا�رQة فوج�نا بتìٔدية مثهنا يفوق 

�رة ال Iىل مس8توى lدمة Iدم توفري ٔ�ي lدمة مقابل هذا املبلغ داlل الطا
الزبون وال Iىل الكريس املس8تعمل وال ¯ل³س8بة \لوجàات واملرشو¯ت، 

  فهذا تقصري \لزبناء و¢متىن اس8تدراكه الحقا؛
رضورة �ه{م بوضع ٕاسرتاتيجية هتم ٔ�قا1مينا اجلنوبية، من lالل  •

تقوية ودمع Üمنية الس8يا�ة بìٔقا1مينا الصحراوية، ٕاضافة ٕاىل دمع وتقوية 
الس8يا�ة اجلبلية، لتìٔهيل احمليط ا@متعي lاصة ا@ال القروي العميق املتامخ 
\لمؤهالت الس8ياحCة اجلبلية، حفديث امجليع بعد خطاب صاحب اجلال�، 
نرصه هللا، اlTٔري عن ا�بلوماس8ية املوازية جيعلنا نقول ٔ�ن Iلينا ٔ�ن �سامه 

قرار ٕاسرتا ٕ̄ تيجية ٔ�كرث فعالية لتدفق مجيعا يف تقوية املردودية الس8ياحCة، 
الس8ياح Iىل وطننا، يف ٕاطار ما ميكن êسميته ¯�بلوماس8ية الس8ياحCة، 
لنعرف هؤالء Iىل مملكtنا، مملكة الثوابت واملرجعية، مملكة ا�ميقراطية، 

    .مملكة حقوق إال�سان، مملكة ال�سامح ومملكة �س8تقàال والضيافة

IIIIIIII.... اقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع اZاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع امZاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع امZاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع امZة التقليدية �رمس الس8نة املالية مIة التقليدية �رمس الس8نة املالية لصناIة التقليدية �رمس الس8نة املالية لصناIة التقليدية �رمس الس8نة املالية لصناIلصنا
2014201420142014    

  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،         
مهية �برية، خصوصا من  ٔìة التقليدية ٔ�صبحت حتظى بIال شك ٔ�ن الصنا

طرف احلكومات السابقة املتعاقàة، ومن طرف مجيع الهيئات املتدãl يف 
مجلعيات املهنية وغرف الصناIة هذا القطاع، خصوصا التعاونيات وا

التقليدية، حCث ٔ�صبحت الوزارة الوصية Iىل هذا القطاع êش8تغل مبهنجية 
عقالنية بفضل اخلطوط الواحضة اليت رمسهتا ٕاسرتاتيجية Üمنية الصناIة 

  .2015التقليدية يف ٔ�فق 
ورمغ اجلهود اليت تبذلها وزارة الصناIة التقليدية \لهنوض هبذا القطاع، 

شامال ومtاكمال، ورمغ �ع{دات املرصودة QTٔل العناية ¯لقطاع هنوضا 
 ûصادية، فٕان الوزارة تبقى مع ذtيف خمتلف النوا� �ج{عية و�ق
حلاح ٕاىل بذل املزيد من �ه{م، وlاصة ¯ل³س8بة ملسìٔ� التغطية  ٕ̄ مدعوة و

ت اليوم �ج{عية والصحية \لصناع التقليديني، Tٔن هذه املسìٔ� ٔ�صبح
يه القضية اTٔساس8ية، كام صارت هاجسا �راود ٔ�ذهان اكفة الصناع 
التقليديني، Iلام ٔ�ن العاملني هبذا القطاع من بني الف�ات القليã احملرومة من 
التغطية الصحية، رمغ ٔ�ن طبقة احلرفCني êشلك ثلث ساكن اململكة، ولهذا 

ص ¯لصناع التقليديني نìٔمل من الوزارة الوصية ٔ�ن êسعى حنو ٕاجياد نظام lا
ؤ�ن تمت تعبئة لك الهيئات املعنية ٕالجناح هذا النظام والرشوع يف العمل به، 
خصوصا ؤ�ن الرب�مج احلكويم قد ٔ�شار ٕاىل دمع هذه الف�ات املعوزة من 

دماج ف�ات عريضة، وIىل رٔ�سها رشحية . املواطنني ٕ̄ والوزارة اليوم مطالبة 
ن ذوي ا�lل احملدود، زدة Iىل ا��ن الصناع التقليديني ¯عتبارمه م

  .�سدت جتارهتم ؤ�صبحوا يف ش8به بطا�، مما (س8توجب ٕاIا¢هتم ومساIدهتم
  الس8يد الرئ3س،

ٕان الصناIة التقليدية، فضال عن �وهنا صناIة وجتارة و'نة، فهfي ٔ�يضا 
وQTٔل احلفاظ . فن و'ارة وٕاتقان ووQه من وجوه حضارتنا وÜراثنا اTٔصيل

املوروث التارخيي، فٕانه جيب توثيق احلرف وٕاحصاؤها gشلك Iىل هذا 
دقCق وٕاصدار قوانني تنظميية من شìٔهنا احلد من ظاهرة التطفل Iىل القطاع 

  .وٕاIادة �عتبار \لحرفCني احلقCقCني
ٔ�ما خبصوص س8ياسة املعارض، فٕان واقع احلال (س8تدعي ٕاIادة النظر 

تìٔطري املعارض بìٔساليب Iلمية يف �يفCة تنظمي هذه التظاهرة، وضبط معلية 
بعيدة عن التدابري العتيقة، وإالكثار من املعارض والصالو�ت املوضوIاتية، 
Iىل املس8توى اجلهوي والوطين والرفع من وترية إالشهار التلفزي ولكن 
بطرق ا�رتافCة، Tٔن بعض الوصالت إالشهارية اليت تعرض ٔ�حCا� ل3ست 

  .الفZيةيف املس8توى املطلوب من الناحCة 
كام جيب التفكري يف ٕاصالح مZظومة التكو�ن املهين، وlاصة نظام 
التدرج املهين، ا�ي ٔ�صبح يعاين من بعض �خtالالت بدليل ٔ�نه مtوقف 

  .متاما ببعض املناطق
وIىل الوزارة كذû ٔ�ن تنكب ¯س8تع²ال Iىل ٕاصالح مZظومة 

  .لتقليديةالتكو�ن، ودمع التكو�ن املس8متر لصقل املواهب والفZون ا
Iىل  2015كام ٔ�ن ٕاسرتاتيجية قطاع الصناIة التقليدية خبصوص رؤية 

وشك �¢هتاء، ومل يعد يفصلنا عن هنا�هتا ٕاال س8نة، مما جيعلنا ن�ساءل عام مت 
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حتقCقه lالل هذه الس8نوات املاضية، حCث ¯ت من املفروض واملتوقع ٔ�ن 
لصعبة، ¯ٕالضافة ٕاىل Üرتفع �س8بة �س�Zر و�س8بة العائدات من العمã ا

Iدد اليد العامã، خصوصا ؤ�ن �ع{دات اليت رصدت لتمنية القطاع يف 
  .ال ٔ�ن جند لها انعاكسا Iىل ٔ�رض الواقع 2015ٔ�فق 

  الس8يد الرئ3س،
ٕان الواقع يبني ٔ�ن القطاع حيتاج ٕاىل دمع املقاوالت املهيلكة، وÜمنية 

يع العرصية لتقريب املنتوج وتعز�ز ال³س8يج املقاواليت، وولوج قZوات التوز
من املس8هت; ورفع مداخCل الصناع الفرادى وÜمنية فضاءات ال�سويق يف 

ومن >ة ٔ�خرى، فٕان الوزارة س8بق لها ٔ�ن . ا@ال القروي هذا من >ة
وIدت الصناع، بìٔن تضع رهن ٕاشارهتم التصاممي اجلديدة، وحتسني تقZيات 

لرضورية وêسهيل احلصول Iىل إالنتاج واملسامهة يف متويل التجهزيات ا
القروض الصغرى والقروض البنكCة وٕا�داث مراكز احملاس8بة �ى غرف 
الصناIة التقليدية و�ل ٕاشاكلية املواد اTٔولية وٕانعاش املنتوج والعالمة 

  .الت²ارية وشارة اجلودة ووضع دراسات السوق رهن مجموع 'نيي القطاع
هبا مما جيعلنا نطا1هبا  كام قدمت احلكومة Iدة وعود كذû ومل تف

وندعوها، من هذا املنرب، ٕاىل ٕارشاك اكفة الغرف وامجلعيات املهنية املهيلكة 
يف مجيع العمليات التمنوية ٕالبداء مالحظاهتا وتقدمي اقرتا�اهتا \لهنوض 
¯لقطاع، خصوصا ؤ�ن طمو�ات الصناع التقليديني êس8تدعي êس ري لك 

ا�ة \لوزارة الوصية، كام ٔ�ن هذه اlTٔرية إالماكنيات ال�رشية واملادية املت
مدعوة ٕاىل Üك6يف جمهوداهتا \لهنوض بقطاع الصناIة التقليدية هنوضا حقCقCا 
وٕاصالح مZظومtه القانونية ٕاصال�ا دقCقا وجوهر واحلفاظ Iىل �ر�مج 
العمل ا�ي متت املصادقة Iليه مبعية صاحب اجلال� امل; محمد السادس، 

ûائدات  نرصه هللا، وذI هبدف حتصيل س8بعة ماليري درمه من
مZصب شغل، Iلام  117.000مقاو� خللق وتوفري 300الصادرات، وlلق 

ٔ�لف خرجيا من التكو�ن املهين، كام جيب الرتكزي Iىل  60ٔ�ن هناك 
الس8ياسات ¤ري املتوازنة Iىل الصعيد الوطين، لتكون مtداãl وم³سجمة مع 

ومتويl م6ل مرشوع طن²ة املتوسطي،  اæططات اجلهوية لتمنية القطاع
ا�ي يعترب çين قطب اقtصادي، نظرا \لموقع اجلغرايف املمتزي املطل Iىل 
البحر اTٔبيض املتوسط واحمليط اTٔطليس، حCث Üرسو فCه البواخر الكربى 

ٔ�لف  100.000العا�رة \لقارات، مما جيلب Iدد الس8ياح وا�ي يقدر ب 
�داث مر�ب حريف جبوارهساحئ س8نو، حCث جيب اس8تغال ٕ̄  ûلها، وذ.  

  الس8يد الرئ3س،
ٔ�مام غياب خمطط êرشيعي مtاكمل \لحكومة وغياب مرشوع قانون 
ٕالدماج مواد ومZتوQات الصناIة التقليدية يف امل³شìٓت العمومCة والتìٔث3ث 
وامحلاية وقوانني مجر�ية \لم°افظة ومحلاية املنتوج املغريب Iىل خمتلف ٔ�نواع 

رفCة اك�هب والفضة والف ار والصناIة اجل.ية والزرايب، ال ا�Tٔشطة احل
ميكن احلديث عن املنافسة العاملية اليت نتغىن هبا، خصوصا ؤ�ن احلكومة 
معلت هذه الس8نة Iىل تقليص املزيانية لهذه القطاع، مtناس8ية ٔ�مهية القطاع 

فريق و¤افI ãدد الساكنة من املغرب ا��ن يع3شون مZه، مما جيعلنا يف ال
�س8تقاليل نصوت �رفض املزيانية، ٕاميا� مZا واقtناIا بìٔن هذا القطاع ا�ي 
يعترب قطبا من ٔ�قطاب التمنية �قtصادية و�ج{عية و�ان الوقت ليلعب 

  .دوره التمنوي والتصد�ري واملسامهة يف ال�شغيل ¯لعامل القروي واحلرضي
  .وفقZا هللا مجيعا ملا فCه lري لهذه اTٔمة

  .لسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوا

IIIIIIIIIIII.... الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك    

iiii....  اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تندرجججج يف  يف  يف  يفZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تندرمداZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تندرمداZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تندرمداZالفريق يف م ãlمدا
اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية 

2014201420142014    
  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شارون،
ٔ�تدlل ¯مس الفريق احلريك ملناقشة املزيانيات القطاعية اليت  (رشفين ٔ�ن

تدlل يف اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس س8نة 
، ويه مZاس8بة س8ن°اول من lاللها إالدالء بو>ات نظر� 2014

وتصوراتنا حول الس8ياسة العامة احلكومCة يف جوا¢هبا �ج{عية، خصوصا 
  .والصحية وإالIالمCة والثقافCة والرضية التعلميية

  الس8يد الرئ3س،
ٕان الس8ياسة �ج{عية الناجعة، يه اليت جتعل املواطنني يف صلب 
الس8ياسات العمومCة، ¯عتبارمه ركنا وركزية للك ٕاسرتاتيجية ٕامنائية وطنية 
ودIامة حمورية يف حتقCق ال{سك و�س8تقرار �ج{عيني، وIىل هذا 

ميكن القول ٔ�ن املغرب دlل مر�Q ãديدة من البناء العميق،  اTٔساس
املرخس \لمرشوع ا@متعي ا1منوذ_ املبين Iىل حقوق إال�سان من اجليل 
الثاين وêرسيع وترية التمنية ال�رشية العاد� واملس8تدمية كفلسفة �بعة من 

  .احلمكة امللكCة
  الس8يد الرئ3س،

ã ¯لرتاكامت و�خtالالت كقضية ٕان ٕاصالح املنظومة التعلميية املثق
ٔ�وىل لب.� بعد قضية الو�دة الرتابية، يبقى الت°دي اTٔكرب والرهان 
اTٔسايس لبلوغ التمنية �قtصادية و�ج{عية امل³شودة، واملنطلق 
إالسرتاتيجي الس�رشاف احللول الناجعة للك ٕاشاكلياتنا ومعضالتنا، ومن 

حلريك ٔ�نه 'ام تضخمت �ع{دات املالية هذا املنظور نعترب يف الفريق ا
، 2014مليار درمه �رمس مزيانية  45.58اæصصة لقطاع الرتبية الوطنية، 

فٕانه يبقى اس�Zر مرحب يف إال�سان املغريب كرثوة يعول Iلهيا لبناء مغرب 
  .املس8تقàل

  الس8يد الرئ3س،
مبناس8بة  2013غشت  20خصص Qال� امل; خطا¯ سامCا يوم 
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�رى الس8تني لثورة امل; والشعب، ل�شخيص الوضع املزري \لمنظومة ا�
الرتبوية والقرتاح بدائل معلية لهذا الواقع املريض، �خريطة طريق لبناء 
منوذج ٕاصال�، ومن هذا املنطلق نعترب يف الفريق احلريك ٔ�نه البد من 

إالصالح  تفعيل واع{د املقاربة ال�شار�ية وٕاجناز تعبئة جممتعية شامã حول
الرتبوي، تضمن اخنراط ومسامهة اكفة الفاIلني واملتدlلني واملعنيني من 
تالمCذ، ٔ�ساتذة، ٕادارة Üربوية، مد�رون، مف�شون، نقا¯ت، ٔ�حزاب، 
�رملان، حكومة، جممتع مدين، يف ا@هود إالصال�، يف ٔ�فق ٕاIادة الثقة يف 

  .املدرسة العمومCة
  الس8يد الرئ3س،

ح املنظومة الرتبوية، ومن هذا املنرب البد ٔ�ن وحنن نت°دث عن ٕاصال
  :نديل بدلو� يف هذا النطاق، ونقرتح ما ييل

ٕاعطاء اTٔمهية ل�شC3د املدارس امجلاIاتية �°ل ملعاجلة ٕاشاكلية الهدر  -
  املدريس ¯لعامل القروي؛

�ه{م بتدر(س ا\لغات ابتداء من املر�ã �بتدائية، وIىل ذ�ر  -
يف املناجه التعلميية ) ا�ارQة(��ن اقرتحوا ٕادlال العامCة ا\لغات ندعو ا

واع{دها لكغة \لتدر(س يف املس8توى اTٔويل بدل ا\لغة العربية، ٕاىل العودة 
ٕاىل حجرمه، فZحن نعترب اTٔمر مرفوضا، فا�س8تور اكن واحضا يف إالQابة 

الد ٕاىل Qانب Iىل هذه املسìٔ�، ملا اعترب ا\لغة العربية يه ا\لغة الرمسية \لب
  ا\لغة اTٔمازيغية اليت جيب ٔ�ن Üكون لها ماك¢هتا ٔ�يضا داlل املدرسة؛

جتس8يد خCار اجلهوية املوسعة وس8ياسة القرب يف الس8ياسة التعلميية،  -
Iرب نقل بعض اخtصاصات املركز لõٔاكدمييات اجلهوية، مع متكCهنا من 

I ام بدورهاCه؛إالماكنيات املالية وال�رشية الالزمة \لقQىل ٔ�مكل و  
ختصيص مزيانية قارة لضامن سالمة حميط املدرسة العمومCة ٔ�مZيا  -
  وبيC8ا؛
مراجعة املقار¯ت التدبريية املعمتدة �اليا يف êس8يري الشìٔن الرتبوي،  -

  وذI ûرب ممارسة احلاكمة اجليدة مكبدٔ� دس8توري؛
ف�ش8ية حتريك �ٓليات �فt°اص ا@سدة يف املف�ش8ية العامة \لاملية وامل  -

العامة \لشؤون إالدارية واملف�ش8ية الرتبوية \لرضب بيد من �ديد Iىل لك 
من سولت ` نفسه هدر والتالعب ¯ملال العام، تفعيال ملبدٔ� دس8توري 

  .�ربط املسؤولية ¯حملاس8بة
  الس8يد الرئ3س،

ٕان حق املواطن املغريب يف العالج ويف العناية الصحية، ٔ�صبح مضمو� 
من ا�س8تور، وIىل هذا اTٔساس فٕان تزنيl تزنيال  31مبقtىض الفصل 

دميقراطيا وسل�، يقtيض من احلكومة مضاعفة ا@هودات من Q�ٔل متتيع 
املواطن هبذا احلق ويف ظروف Üراعي �ٓدمCته و�رامtه، ويف هذا إالطار ال 
تفوتنا الفرصة دون التعبري عن خCبة ٔ�ملنا يف نظام املساIدة الطبية 

)2RAMED ( ي�ه ٕاىل �دود اليوم ٔ�زيد من اZمليون  5.47اس8تفاد م
مليون مس8هتدف، لكZه مل حيقق اTٔهداف املتوlاة  8.5خشص من ٔ�صل 

مZه، وذû راجع ¯Tٔساس ٕاىل Iدم موا�بته بتعز�ز القدرات ال�رشية 
  .والتجهزياتية \لمؤسسات �س�شفائية Iىل الصعيد�ن احلرضي والقروي

  الس8يد الرئ3س،
تع²الت êشلك النقطة السوداء يف مZظومtنا الصحية، ٕاذا اكنت املس8 

فٕان تفعيل ؤ�جرٔ�ة ما Qاء يف مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الص°ة �رمس 
خصوصا النقطة املتعلقة مبتابعة ٕا�داث مراكز اس8تع²الية  2014س8نة 

\لقرب وتìٔهيل املس8تع²الت يف املس�شفCات وêشغيل و�دات طبية 
  .� نقطة الضوء يف هذه املزيانيةاس8تع²الية، س8تكون ال حما

دواء،  1000ف� خيص جمهودات احلكومة لتخفCض ٔ�سعار ٔ�زيد من 
فٕاننا كفريق حريك، وهذا س3شاطر� فCه الرٔ�ي خمتلف الفرقاء الس8ياس8يني 
والنقابيني، نؤكد مساندتنا لها يف حرهبا ضد ا\لوبيات اليت تقف جحر Iرثة يف 

وانتظارات وطمو�ات املواطنني،  طريق إالصالح، وعكس مسار رغبات
دجZرب  12ٕاذ حنيي احلكومة Iىل مصادقهتا يف جملسها املنعقد يوم امخل3س 

اجلاري Iىل املرسوم اخلاص بت°ديد سعر ا�واء، ا�ي من شìٔن تطبيقه 
  .دواء 800ختفCض ٔ�سعار 
  الس8يد الرئ3س،

ل بقدر ما صفقZا لبنود دفاÜر التحمالت اجلديدة �ورش ٕالصالح وتìٔهي
قطاع إالIالم العمويم ووضعه Iىل سكة املهنية واملسؤولية والتنافس8ية 
و�لزتام مببادئ �خtالف واlTٔالق وÜاكفؤ الفرص، بقدر ما نتìٔسف 
Iىل اس8مترارية Üردي �رامج القطب العمويم، واليت ال تعكس الهوية الوطنية 

مبجموIة  وال التعدد ا\لغوي والثقايف ¯ملغرب، لكن يف نفس الوقت �ش8يد
من اTٔوراش املفtو�ة يف قطاع االتصال، خصوصا توقCع عقد �ر�مج لفرتة 

�مع قطاع الص°افة املكtوبة وتìٔهيل املقاو� الصحفCة  2017 - 2013
و�¢هتاء من ٔ�عامل ٕاصالح قانون الص°افة وال³رش، ا�ي ال حما� س3شلك 

Cة فهيا، وتفعيل نقã نوعية يف تقZني املهنة والتìٔس3س \لمبادئ اlTٔالق 
اæطط الوطين \لتلفزة الرمقية اTٔرضية، تنفCذا لاللزتامات ا�ولية يف هذا 

  .ا@ال
  الس8يد الرئ3س،

مازال الشìٔن الثقايف ¯ملغرب 'مشا ٕاىل ٕاشعار �ٓخر، فìٔمام مزيانية 
، يصعب إالقرار 2014مليون درمه �رمس س8نة  547ضعيفة ال تتعدى 

صالح الرؤية، ال (سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه بعكس ذû، لكن يف انتظار إ 
بتخصيص مàلغ مليون درمه من مزيانية قطاع الثقافة \.بلوماس8ية الثقافCة، 
واليت ال شك س8ت دم مصل°ة الثقافة والوطن، Iىل ٔ�مل ٔ�ن تتضاعف هذه 

ãàاملزيانية يف الس8نة املق.  

                                                 
2Régime d'Assistance Médicale 
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  الس8يد الرئ3س،
ٔ�ال وهو قطاع ٕان اه{مZا يف الفريق احلريك بقطاع اج{عي حCوي، 

اTٔرسة والتضامن والتمنية �ج{عية، �رجع ٔ�ساسا ٕاىل حساس8ية 
�خtصاصات املو�و� لها، فاTٔمر يتعلق بقضا شا�كة وٕاشاكالت اج{عية 
بC³وية، يتخبط فهيا ا@متع املغريب، من فقر وهشاشة وعنف واس8تغالل 

اخلاصة، ويف  ووضعية هشة \لمرٔ�ة والطفو� واملس8نني وذوي �حtياQات
هذا إالطار ال (سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه مبا حققtه املبادرة الوطنية \لتمنية ال�رشية 

  .من مZجزات
  الس8يد الرئ3س،

فàال³س8بة لوضعية املرٔ�ة �س²ل ¯رتياح حضورها القوي والوازن يف 
ال�شكãC احلكومCة يف �سخهتا الثانية،مقارنة مع حضورها الباهت يف 

ال  - اليت س8تعيد " ٕا�رام"نوه ¯خلطة احلكومCة \لمساواة ال³س ة اTٔوىل، كام ن 
  .�عتبار \لمرٔ�ة - حما� 

وخبصوص وضعية الطفو�، فهfي ال تبعث Iىل �رتياح، ٕاذ تعاين من 
�غتصاب، العنف ا\لفظي واجلسدي، (خمتلف مظاهر �س8تغالل 

اث ويف هذا إالطار، البد من إالرساع يف ٕا�د). êشغيل القارص�ن، ال�رشد
ا@لس �س�شاري لõٔرسة والطفل ا�ي س3شلك حقال خصبا، لطرح 

  .خمتلف ٕاشاكليات الطفو� والقرتاح احللول والبدائل
  الس8يد الرئ3س،

فعال، شلك تنظمي ٔ�س العامل لõٔندية ¯ملغرب، وا�ي انطلقت فعالياته 
ة دجZرب اجلاري، �دç وعرسا �رو حظي مبتابعة جامهريي 11يوم اTٔربعاء 

ورضية وٕاIالمCة مك6فة، الشك سZ3عكس ٕاجيابيا Iىل الرضة الوطنية، 
ويف هذا النطاق ال تفوتنا الفرصة دون إالشادة والتنويه ¯ملواصفات ا�ولية 
\لم³شìٓت الرضية الكربى اليت ٔ�صبح يتوفر Iلهيا املغرب، خصوصا 

  .مالعب ٔ�اكد�ر، مرا�ش، طن²ة وفاس
  الس8يد الرئ3س،

الريض احلقCقي ا�ي نتوlاه، يقtيض حتسني احلاكمة ٕان إالقالع 
الرضية Iرب دمقرطة اجلامعات الرضية، وهنا �س8تحرض 'ز� امجلع العام 
اlTٔري \ل²امعة املكCة املغربية لكرة القدم، اليت عرفت ترصفات وسلواكت 
مشZ3ة، ç�ٔرت اس8هت²ان املت�àعني \لشìٔن الريض الوطين، وهنا البد ٔ�ن 

هؤالء املشاغبني Iىل مضامني الرسا� امللكCة السامCة املو>ة ٕاىل  حنيل
، واليت 2008املشاركني يف املناظرة الوطنية \لرضة ¯لص ريات س8نة 

  .دعت ٕاىل ا�رتام ضوابط ال�س8يري وٕاىل دمقرطة اجلامعات الرضية
كام ندعو احلكومة ٕاىل ٕاIادة �عتبار \لرضة املدرس8ية واجلامعية 

{م هبا �حقل الك�شاف املواهب الرضية وصقلها، كام نطالب و�ه
¯قtالع Qذور الشغب داlل املالعب والتعاطي \لم³شطات، �ظاهرتني 

  .ٔ�ساءÌ \لرضة الوطنية
ويف جمال الش8باب، ال (سعنا ٕاال ٔ�ن �شد Iىل ٔ�يدي وز�ر الش8باب 

ة احلوار والرضة حبرارة، ملا ٔ�بدIه من مàادرات ش8بابية، خصوصا مàادر 
الوطين حول الش8باب، اليت ٔ�عطت فرصة لهؤالء لالس8{ع ملشالكهم، وهنا 

من  170و 33ندعو احلكومة ٕاىل إالرساع بتزنيل مضامني الفصلني 
ا�س8تور، و¯لتايل ٕا�داث ا@لس �س�شاري \لش8باب والعمل امجلعوي، 

ول كفضاء معويم ملناقشة قضا وٕاشاكليات الش8باب وٕابداع مقرت�ات �ل
  .لها

كام ندعو احلكومة ٕاىل املزيد من العناية ¯لش8باب القروي ا�ي يعاين 
خمتلف مظاهر احلرمان، وذû ¯لرفع من وترية êشC3د دور الش8باب 

  .واملراكز السوس8يو رضية
  الس8يد الرئ3س،

من املزيانية العامة \لقطاIات �ج{عية،  53%ٕان احلكومة خصصت 
اعون متام الوعي حبجم إال�راهات املطرو�ة ٔ�مام وٕاننا يف الفريق احلريك و 

  .بالد�
ومن هذا املنطلق، فٕاننا نعلن عزمZا Iىل التصويت ٕاجيا¯ Iىل مشاريع 
املزيانيات الفرعية، اليت تدlل يف اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة 

  .و�ج{عية
يدة لصاحب وفقمك هللا ملا فCه lري هذا الب. اTٓمن، حتت القCادة الرش8 

  .اجلال� امل; محمد السادس، نرصه هللا
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiiiiii....  ةCاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجZالفريق يف م ãlة مداCاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجZالفريق يف م ãlة مداCاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجZالفريق يف م ãlة مداCاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجZالفريق يف م ãlمدا
        2014201420142014والتعاون �رمس الس8نة املالية والتعاون �رمس الس8نة املالية والتعاون �رمس الس8نة املالية والتعاون �رمس الس8نة املالية 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س احملرتم،
  احملرتم، الس8يد رئ3س احلكومة

  الس8يدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
 الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¯مس الفريق احلريك \لمسامهة يف مZاقش�ة 
  . 2014املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجCة والتعاون لس8نة 

مجيعا Iىل اجلهود اليت  وامسحوا يل، هبذه املناس�àة، ٔ�ن هن¦ ٔ�نفس8نا
يقوم هبا صاحب اجلال� امل; محمد السادس، نرصه هللا، يف ٕاطار ا�فاع 
عن و�دة بالد� الرتابية، و�ٓخر هذه اجلهود زرته الرمسية اليت قام هبا ٕاىل 
الوالت املت°دة اTٔمر�كCة، واليت lلفت صدى Qد ٕاجيايب وIىل مجيع 

حت يف توضيح الك6ري من املغالطات اليت املس8توت، هذه الزرة اليت جن
(سعى Qاهدا خصوم و�دتنا الرتابية ب³رشها Iرب اس8تعامل مجيع الوسائل، 
ومن بني ٔ�قذرها رشاء ذمم بعض املنظامت اليت تدعي زورا وهبتا� ٔ�هنا 

  . مZظامت حقوقCة
وال (سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه هبذه اخلطوات املباركة لصاحب اجلال� ونفtخر 
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ة ما يتعلق ¯لقضية اTٔوىل لبالد�، واليت متر اليوم مبر�Q ãد هبا، lاص
دقCقة gس�ب الزناIات املفtعã من طرف خصوم و�دتنا الرتابية، كام نؤكد 
Iىل جتند� ا�امئ وراء Qاللته م�ش8بvني بعدا� قضي�Zا ومعبئني \.فاع عن 

ب اخلارجCة، و�دتنا الرتابية، اليت اكنت ومازالت حمددا هاما لس8ياسة املغر 
ويعترب املقرتح املغريب \لحمك ا�ايت �ال س8ياس8يا �جعا \لزناع املفtعل بìٔقا1مينا 
الصحراوية، هذا احلل ا�ي س8يضمن Tٔبناء هذه اTٔقالمي تدبري شؤوهنم 
اجلهوية يف ٕاطار الس8يادة الوطنية وو�دة اململكة، وما اجلهوية املتقدمة اليت 

رسا �ٓخر يفZد مزامع I�ٔداء و�دتنا الرتابية نص Iلهيا ا�س8تور اجلديد ٕاال د
  .ا��ن يفtعلون قضا ومهية لعرقã اخنراطنا يف بناء احتاد مغاريب مtاكمل

  الس8يد الرئ3س،
ال خيفى Iىل ٔ��د ا�ور الفعال ا�ي تلعبه ا�بلوماس8ية املغربية مكر�ٓة 
 تعكس وQه املغرب Iىل الصعيد ا�ويل ويف ٕا�راز املنجزات اليت حققها

لرتس8يخ دو� احلق والقانون، وٕاننا يف الفريق احلريك ¢مثن لك املاكسب اليت 
حتققت يف هذا إالطار، واجلهود اليت تقوم هبا وزارة اخلارجCة والتعاون من 
Q�ٔل تعبئة لك وسائلها \.فاع عن قضية و�دتنا الرتابية طبقا \لتوجهيات 

  .ذا امللف املفtعلاملولوية السامCة \لسري قدما حنو الطي ا1هنايئ له
ٕان إالسرتاتيجيات واTٔوراش إالصالحCة الس8ياس8ية واحلقوقCة والثقافCة 
واخلطط التمنوية اليت يقودها Qال� امل; مZذ ٔ�زيد من عقد ٔ�عطت قوة دفع 
حقCقCة \.بلوماس8ية املغربية ¯عتبار ٔ�ن الس8ياسة اخلارجCة يه امtداد 

املغرب فاIال دوليا Qد�را  اسرتاتيجي \لس8ياسة ا�اlلية، وبذû ٔ�صبح
  .¯لتقد�ر يف lدمة السمل والتمنية

فا�بلوماس8ية املغربية يه دبلوماس8ية مtضامZة، êسخر Qل وسائلها 
ؤ�دواهتا \لت²اوب الوثيق مع ��شغاالت املصريية \لفضاء العريب جبدية 
 ومصداقCة، بعيدا عن الشعارات الزائفة والوعود الومهية، ويف مقدمهتا ا�مع

الثابت والقوي وامللموس \لقضية الفلسطيC³ة وحامية القدس الرشيف من 
مZطلق رئاسة صاحب اجلال� \لجنة القدس ومن موقع املغرب املؤمتر داlل 

  .جلنة مtابعة مàادرة السالم العربية
ولعل توايل حسب �Iرتاف من قàل مجموIة من ا�ول ¯مجلهورية 

 التطور إالجيايب \لماكسب الصحراوية املزعومة Tٔفضل م6ال Iىل
  .ا�بلوماس8ية املغربية

  الس8يد الرئ3س،
ٕان الثقل التارخيي \لمغرب وموقعه اجلغرايف املنفرد وٕارثه الس8يايس 
واحلضاري والثقايف، شلك النواة الصلبة النبعاث س8ياسة lارجCة مtفt°ة 
ومس8ت³رية بوQاهة وجرٔ�ة �خtيارات Iىل املس8تويني ا�اlيل واخلار_، 

لتحقCق املزيد من املاكسب Iىل املس8توت الس8ياس8ية و�قtصادية و 
وإال�سانية، وما تضامZنا مع الشعبني الشقCقني السوري والفلسطيين ٕاال 

  .شهادة ٔ�خرى Iىل تقد�ر املغرب ملسؤوليته احلضارية
ومن >ة ٔ�خرى، وارتباطا ¯�ور الفعال لقطاع اخلارجCة، فالبد من 

هذا القطاع واTٔدوار املمتزية اليت يقوم هبا يف خمتلف التìٔ�يد Iىل جمهودات 
احملافل ا�ولية، مما جعل بالد� ت�àؤ� ماكنة هامة وحتظى بثقة lاصة يف 
احملافل ا�ولية، ولعل ثقة إالحتاد اTٔوريب يف جتديد اتفاقCة الصيد البحري 

ûىل ذI مع بالد� خلري م6ال.  
ة تقوية ٔ�داء خمتلف القZصليات ومن هذا املنطلق، فٕاننا نلح Iىل رضور 

والسفارات املغربية، مع متكCهنا من ٔ�طر كفìٔة مtخصصة تتوفر Iىل التجربة 
والكفاءة املطلوبة واع{د مقاربة النوع ٕالدماج ٔ�كرب \لمرٔ�ة يف ا�واليب 
ا�بلوماس8ية، وêشجيع الش8باب من ذوي املؤهالت لتعز�ز حضور املغرب 

عمور، Tٔننا نؤمن ٔ�ن العمل ا�بلومايس ٔ�صبح وlدمة قضاه مبختلق دول امل
دوره مرتبطا ٔ�كرث بتفعيل ا�بلوماس8ية �قtصادية اليت نطالب ٔ�ن هتمت ٔ�كرث 
برتوجي املنت²ات الصناعية واخلدمات هبدف الرفع من صادرات بالد� 
وQلب �س�Zرات اخلارجCة والس�8 يف ا@االت إالسرتاتيجية لالقtصاد 

تعريف �ى سلطات ب. �ع{د واملس�مثر�ن اQTٔانب الوطين، مع ال 
¯ٕالسرتاتيجيات �قtصادية املغربية القطاعية، هبدف Qلب املس�مثر�ن 

  .والتعريف ¯ٕالماكنيات وال�سهيالت اليت يوفرها املغرب
  الس8يد الرئ3س،

وخبصوص Qالي�Zا املقمية ¯خلارج، فٕاننا هنيب ¯Tٔدوار الطالئعية اليت ما 
لعهبا \.فاع عن و�دتنا الرتابية وlدمة القضا الوطنية، و�û فٕاننا فtئت ت

ندعو ٕاىل املزيد من العناية بقضاها lاصة �ج{عية مهنا، مع العمل Iىل 
حتسني وتطو�ر اخلدمات إالدارية داlل ٔ�رض الوطن وت3سري قضامه، مبا 

راكز الثقافCة ميكن من حامية حقوقهم وصيانة مصاحلهم، من lالل ٕا�داث امل
اليت هتمت ¯لتìٔطري ا�يين والثقايف، مع تقدمي لك ٔ�شاكل ا�مع اليت تعزز 
ان{ءمه لوطهنم، ٕاضافة ٕاىل وضع �رامج تواصلية \لتوجCه وإالرشاد وتعز�ز 
ش8بكة القZصليات وعرصنة بC³اهتا وحتديث ٔ�داهئا وتقريب lدماهتا مبا ي{ىش 

  .مع تطلعات املغاربة ¯خلارج
  د الرئ3س،الس8ي

وال يفوتنا، وحنن نناقش مرشوع مزيانية وزارة اخلارجCة والتعاون، ٔ�ن 
يالء املزيد من العناية والرIاية Tٔرس املعتقلني املغاربة  ٕ̄ نطالب احلكومة 
واحملتجز�ن مبخ�ت تندوف، مZدد�ن مبا يتعرض ` هؤالء اTٔرسى من 

لية، وهنيب �اكفة معامالت وترصفات ختالف لك املواثيق واTٔعراف ا�و 
املنظامت احلكومCة و¤ري احلكومCة ٔ�ن تعمل Iىل الت³س8يق مع وزارة 
اخلارجCة والتعاون من Q�ٔل التعريف مبلف و�دتنا الرتابية، و¯ملامرسات الال 
ٕا�سانية اليت متارس يف حق ٕاخواننا مبخ�ت تندوف، يف اكفة احملافل ا�ولية 

  .سواء الرمسية مهنا ٔ�و ¤ري الرمسية
ويف نفس الس8ياق، تدعو� ٔ�وضاع الثغور احملتg ãس�tة ومليلية واجلزر 
اجلعفرية ٕاىل مواصã طرح موضوعها Iىل Qدول العالقات املغربية إالس8بانية 
مضن ٕاسرتاتيجية احلوار ا�امئ lدمة \لمصاحل املشرتكة \لب.�ن، ومبا يضمن 

  .      احلقوق التارخيية لب.�
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  . تعاىل و�راكتهوالسالم Iليمك ورمحة هللا

iiiiiiiiiiii....  لية �رمسlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlمدا
        2014201420142014الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

  الس8يد رئ3س احلكومة احملرتم،
  الس8يدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،

  ون،الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتم
(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¯مس الفريق احلريك \لمسامهة يف مZاقش�ة 

  .2014املزيانية الفرعية لوزارة ا�اlلية �رمس س8نة 
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن هن¦ ٔ�نفس8نا مجيعا Iىل اجلهود اليت يقوم هبا 
صاحب اجلال� امل; محمد السادس، نرصه هللا، يف ٕاطار ا�فاع عن و�دة 

الرتابية، و�ٓخر هذه اجلهود زرته الرمسية اليت قام هبا ٕاىل الوالت  بالد�
  .املت°دة اTٔمر�كCة، واليت lلفت صدى Qد ٕاجيايب وIىل مجيع املس8توت

هذه الزرة اليت جنحت يف توضيح الك6ري من املغالطات اليت (سعى 
 Qاهدا خصوم و�دتنا الرتابية ب³رشها Iرب اس8تعامل مجيع الوسائل، وال

(سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه هبذه اخلطوات املباركة لصاحب اجلال� ونفtخر هبا، 
lاصة ما يتعلق ¯لقضية اTٔوىل لبالد� واليت متر اليوم مبر�ã دقCقة، ونؤكد 
Iىل جتند� ا�امئ وراء Qاللته م�ش8بvني بعدا� قضي�Zا ومعبئني \.فاع عن 

  .لس8ياسة املغرب اخلارجCة و�دتنا الرتابية، اليت اكنت ومازالت حمددا هاما
ونعترب ٔ�ن املقرتح املغريب \لحمك ا�ايت �ال س8ياس8يا �جعا \لزناع 
املفtعل بìٔقا1مينا الصحراوية، هذا احلل ا�ي س8يضمن Tٔبناء هذه اTٔقالمي 
تدبري شؤوهنم اجلهوية بìٔنفسهم يف ٕاطار الس8يادة الوطنية وو�دة اململكة، 

هيا ا�س8تور اجلديد ٕاال درسا �ٓخر يفZد وما اجلهوية املتقدمة اليت نص Iل
مزامع I�ٔداء و�دتنا الرتابية ا��ن يفtعلون قضا ومهية لعرقã اخنراطنا يف 

  .بناء احتاد مغاريب مtاكمل
وهبذه املناس8بة، فٕاننا نقف حتية ٕاQالل وٕا�بار للك ٔ�فراد القوات 

لوقاية املسل°ة امللكCة ورQال ا�رك واTٔمن والقوات املساIدة ورQال ا
املدنية الساهر�ن Iىل ٔ�من وسالمة الوطن واملواطنني، مZوهني مبختلف 

  .اTٔطر والكفاءات اليت �زخر هبا هذا القطاع مركز و>و وحمليا
وبقدر ما ٔ�نوه جبهود ومZجزات الوزارة يف س�Cل تطو�ر وعرصنة هذا 
القطاع، فٕانين ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم ¯مس الفريق احلريك ببعض املالحظات 
وال�ساؤالت من Q�ٔل ٕاغناء النقاش العام يف س�Cل تطو�ر هذا القطاع من 

  .احلسن ٕاىل اTٔحسن

  : �ر�مج الطرق ¯لعامل القروي - 1
ٕاذا اس8تحرض� العامل القروي من حCث Üزويده ¯لكهر¯ء، فٕاننا مtفقون 
Iىل قصارى اجلهود اليت بذلت يف هذا اجلانب، حبيث ٔ�صبح ٔ�¤لب ساكن 

يتوفرون Iىل الكهر¯ء، ٕاال ٔ�ن �ر�مج الطرق القروية مل يعرف  العامل القروي
نفس الوترية، اليشء ا�ي انعكس سلبا Iىل مس8توى الولوج ٕاىل الطرق 
�ى الساكنة القروية، و�û فٕاننا ندعو ٕاىل êرسيع وترية ٕاجنازها Iىل غرار 

  . �ر�مج الكهربة القروية ا�ي (شهد ` امجليع ¯لن²اح

  : طهري السائلقطاع الت  –2
ولõٔسف . يعرف هذا القطاع تìٔخرا �بريا Iىل مس8توى إالجنازات

الشديد، فٕان ٔ�¤لب املدن املغربية املتوسطة والصغرية تعاين من نقص �اد 
Iىل مس8توى مدها بقZوات الرصف الصحي، �û ن�ساءل هل هناك 

 ٕاسرتاتيجية Qديدة لتدارك هذا التìٔخر؟

  : النقل احلرضي - 3
لقطاع كذû مشالك مtعددة ¯لرمغ من التعاقد مع رشاكت يعرف هذا ا

ٔ�جZبية يف ٕاطار التدبري املفوض، ٕاال ٔ�نه، لõٔسف الشديد، هذه الرشاكت 
مل تقدم ما اكن مZتظرا مهنا، فضال عن Iدم ا�رتا'ا �فاÜر التحمالت، 
سواء ف� يتعلق جبودة اخلدمات ٔ�و ٔ�مثنة التذا�ر اليت ال تناسب القدرة 

ئية �ى املواطنني، اليشء ا�ي ٔ�دى ٕاىل �روز بعض وسائل النقل الرشا
اليت êيسء ٕاىل مدننا وجامليهتا من lالل اس8تعامل العر¯ت ا@رورة 
وا�راQات وا�راQات الثالثية الع²الت و¤ريها من الوسائل لنقل 

  . املواطنني

  : احملطات الطرقCة - 4
، lاصة lالل بعض هذا املرفق كذû (شهد اخtالالت وفوىض Iارمة

املناس8بات واTٔعياد، ن�²Cة التدبري العشوايئ ا�ي يطبع êس8يري هذا املرفق 
وغياب املراقàة املنتظمة، لهذا ن�ساءل عام تقومون به لتìٔهيl وتعمميه Iىل 
اكفة املدن املغربية وكذا تطو�ر معليات املراقàة، ويف نفس إالطار نطالب 

اIات احلرضية ٔ�و القروية عن طريق ال�سC3ج بتìٔهيل مرفق املقا�ر سواء ¯مجل
 .وهتيئة اTٔبواب وصيانة حرمهتا

  : اTٔرايض الساللية - 5
ظهري (البد ٔ�ن نذ�رمك ٔ�ن الظهري الرشيف املنظم لهذا النوع من اTٔرايض 

ٔ�صبح مtقادما وم²tاوزا و¤ري قادر Iىل �ل إالشاكالت ) 1919ٔ��ريل  27
اس8بة Qد كثرية ومعقدة ٕاىل ٔ�بعد احلدود، املطرو�ة يف هذا ا@ال، ويه ¯ملن

�û ن�ساءل عن إالجراءات اليت تقومون هبا ٔ�و اليت تنوون القCام هبا من 
Q�ٔل وضع �د لهذه إالشاكليات، خصوصا ؤ�ن ٔ�رايض امجلوع يف بالد� ال 
هتم مدينة ٔ�و مدين�ني بل هتم ٔ�¤لب مZاطق اململكة، �û فٕاننا نلح Iىل 

>وي ٔ�و مZاظرة وطنية يمت طرح من lاللها ٕاشاكلية  تنظمي حوار وطين ٔ�و
هذه اTٔرايض وفق مقاربة تنصف ذوي احلقوق وتدجمها يف مسلسل التمنية 

 .الشامã \لبالد، نظرا ملا لهذه اTٔرايض من دور اقtصادي واج{عي
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  : املراكز اجلهوية لالس�Zر - 6
لكCة إالطار وذû جتس8يدا \لرسا� امل  2002ٔ��دثت هذه املراكز س8نة 

يف التدبري الالممتركز لالس�Zر، وهبذه املناس8بة ن�ساءل ٔ�يضا هل هناك من 
تقCمي لهذه التجربة؟ ما يه ماكمن القوة والضعف لهذه التجربة؟ واىل ٔ�ي 
�د êسامه هذه املراكز يف �س�Zر؟ وهل هناك مقارنة بني التجربة اليت 

؟ )ٔ�ي ما يفوق عرش س8نوات(ة س8بقت ٕا�شاء هذه املراكز والتجربة احلالي
 وما يه القمية املضافة لهذه املؤسسة؟

  : التدبري املفوض - 7
لقد مت ا\لجوء ٕاىل نظام التدبري املفوض Iىل اعتبار ٔ�نه رضورة مل°ة 
لرتش8يد نفقات ا�و� وضامن اس8مترارية اخلدمات العمومCة وحتسني جودهتا، 

ٔ�ن هذه التجربة ٔ�¯نت فضال عن Qلب املس�مثر�ن ورؤوس اTٔموال، ¤ري 
عن حمدود�هتا ووجود اخtالالت Iدة Iىل مس8توى تفعيل هذا النظام 
¯لشلك املطلوب، حبيث ٔ�ن املواطن يؤاlذ Iىل هذا النظام ارتفاع Üلكفtه 
مقابل lدمات مرتدية، مما جيعl ال يلمس فرقا واحضا بني تدبري امجلاIات 

، سواء تعلق اTٔمر بتدبري احمللية يف السابق والتدبري يف وضعه احلايل
ة والنقل، فالتطهري السائل والصلب، واملاء والكهر¯ء، ٔ�و خبدمات النظا

اTٔمر ا�ي يضطر� \ل�ساؤل هل هناك من دراسة وتقCمي لهذا النظام حىت 
   ؟حنمك Iليه بìٔنه جنح ٔ�و فشل يف حتقCق ٔ�هدافه اTٔساس8ية

تري اخلدمات ومن يتحمل مسؤولية الزدات ¤ري املربرة يف فوا
  مادامت هذه اخلدمات ال Üرىق اىل مس8توى تطلعات املواطنني؟ 

وهل هناك من اقرتاح لتغيري هذا النظام مادام ٔ�نه مل حيقق ¤ايته 
واملمتثã ٔ�ساسا يف Üرش8يد النفقات وحتسني جودة اخلدمة وQلب رؤوس 

 اTٔموال؟

  : قطاع التعمري - 8
وجب يف نظر� فtح نقاش هذا القطاع ٔ�يضا êشوبه Iدة اخtالالت êس8ت

وطين معمق ومسؤول ل�سليط الضوء Iلهيا من Q�ٔل ٕاجياد �لول مZاس8بة 
ã6مTٔل اCىل س�I لها، ونذ�ر مهنا :  

  ؛تعدد املتدlلني سواء Iىل املس8توى الوطين ٔ�و احمليل -
   ؛التìٔخر عن املصادقة Iىل التصاممي -
عمراين Iىل التوسع الو  إالفراط يف ا\لجوء ٕاىل مسطرة �س8تZvاء -

حساب املناطق الزراعية والغابوية واملناطق اخلرضاء، هذا فضال عن 
  . صعوبة تطبيق قانون التعمري يف ا@ال القروي

  الس8يد الرئ3س،
(شلك ورش اجلهوية املتقدمة حتد Qديدا ٔ�مام بالد�، انطالقا من 

ن نوع �ونه هيدف ٕاىل تعز�ز املسار ا�ميقراطي وٕاصالح حاكمة ا�و�، وضام
من التاكمل والتناسق بني خمتلف املناطق وا@االت وصيانة الو�دة 
الوطنية، وIىل هذا اTٔساس فٕان ا1منوذج اجلهوي ا�ي ن³شده يف فريقZا، 

يà³غي ٔ�ن يتìٔسس Iىل مقدسات اTٔمة والهوية الوطنية، و(س�مثر لك 
لية، ؤ�ن الرتاكامت إالجيابية اليت حققهتا بالد� يف جمال ا�ميقراطية احمل 

يت²اوز لك �خtالالت اليت ٔ�فرزهتا املامرسة، وذI ûرب �نتقال من >ة 
حمدودة �خtصاصات واملوارد، ٕاىل اع{د نظام Qديد \لجهوية وفق تقس8مي 
ميكن من ٕاIادة توزيع الرثوات الوطنية gشلك مZصف مبا حيقق التوازن بني 

واخtصاصات واسعة ¤ري  لك اجلهات، مع متتيعها ¯س8تقالل مايل وٕاداري
  .مtعارضة مع مقومات و�دة الوطن

ويف هذا إالطار، فٕاننا نعترب ٔ�نه ال ميكن \لنظام اجلهوي ٔ�ن (ش8تغل 
مبعزل عن الفاIلني اTٓخر�ن، وٕامنا Iليه ٔ�ن (س8تفCد من ٕاماكنياهتم 
ومؤهالهتم، حبيث ٕان اجلهة ال ميكن لها ٔ�ن تنجح ٕاال ٕاذا مشلت �سقا 

احمليط اخلار_، lاصة مع املؤسسات الفاãI يف احلقل  مفtو�ا مtفاIال مع
 .التعلميي واملدين

ال  -وحنن مìtٔكدون Iىل ٔ�ن السمو ¯�ميقراطية اجلهوية س3ساIد بالد� 
Iىل موا>ة حتدي العوملة واحلفاظ Iىل هوي�Zا ؤ�صالتنا، كام  -حما� 

   .س3ساIد Iىل ضامن �س8تقرار �قtصادي و�ج{عي والس8يايس
ومن هذا املنطلق، فٕاننا ندعو ٕاىل تضافر مجيع اجلهود من Q�ٔل إالرساع 

  .ٕالخراج هذا الورش الهام ٕاىل �زي الوجود
  الس8يد الرئ3س،

Iىل الرمغ من إالصال�ات اليت عرفها إالطار القانوين املتعلق ب�Zظمي 
العامالت واTٔقالمي وامليثاق امجلاعي هبدف تث�Cت س8ياسة القرب وحتسني 

الشìٔن احمليل، فٕاننا الزلنا نالحظ Iدم تفعيل بعض بنودهام ¯لشلك  تدبري
املطلوب، خصوصا ت; اليت تنص Iىل ٕا�رام اتفاقCات التعاون والرشاكة، 
وٕا�داث مجموIة امجلاIات وافtقاد العديد من امجلاIات احمللية \لمخطط 

صات امجلاعي \لتمنية ¯لرمغ من ٕالزامCته، وٕاقرار الصيغة العامة الخtصا
امجلاIات، وضعف الت³س8يق و��س²ام ب3هنا وضعف التكو�ن وٕاشاكلية 
الوصاية والتقطيع الرتايب ¤ري املالمئ و¤ريها من العوامل، ٕاضافة ٕاىل Iدم 
توفق امليثاق امجلاعي يف ردم الهوة الساحقة املوجودة بني ا@ال احلرضي 

ية مبيثاق lاص هبا والقروي، �û ن�ساءل عن ٕاماكنية متتيع امجلاIات القرو
ومZحها بعض ال�سهيالت و�مtيازات حىت يمت اس8تدراك ما فاهتا من 

  التمنية Iىل الصعيد�ن �قtصادي و�ج{عي وملا ال الثقايف والب3يئ؟
وف� خيص ا@الس امجلاعية، نالحظ ٔ�يضا اس8مترارية بعض الصعو¯ت 

 êة وCىل مس8توى تدبري املرافق العمومI ر املرتبط اليت توا>هاZشجيع �س�
  .¯ٕالنتاج، وlلق فرص الشغل، وتعز�ز البC³ة التحتية والتجهزيات

ويف هذا إالطار، البد من إالشارة ٔ�يضا ٕاىل ضعف املوارد ا�اتية �ى 
امجلاIات الرتابية، �û ن�ساءل، الس8يد الوز�ر، هل هناك تفكري \لرفع من 

مية املضافة اليت ال تت²اوز �اليا حصة امجلاIات احمللية من الرضيبة Iىل الق 
، والبحث عن معايري Qديدة لتوزيعها توزيعا Iادال، Tٔننا �اليا 33%

نالحظ بìٔن امجلاIات الكàرية من حCث الك6افة الساكنية يه املهمينة Iىل 
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هذه احلصة، �ا ¢رى ٔ�نه قد �ٓن اTٔوان \لتفكري يف معايري Iاد� حىت 
  .ة(س8تفCد امجليع Iىل قدم املساوا

وس8تظل هذه امجلاIات Iاجزة عن حتقCق التمنية املرجوة مهنا طاملا ٔ�هنا 
تعاين من اخلصاص يف املوارد املالية اليت تعترب املعيار اTٔسايس لقCاس 

  .درQة ا�ميقراطية احمللية
ويف نفس الس8ياق، ندعو ٕاىل العمل Iىل ت�س8يط إالجراءات املسطرية 

جهزي امجلاعي، وتفعيل دور النقا¯ت املتعلقة بطلب القروض من صندوق الت 
امجلاعية من Q�ٔل حتقCق مشاريع مشرتكة êسامه يف فك العز� عن 
امجلاIات، كام نؤكد Iىل ٔ�ن �نت ا¯ت امجلاعية جيب ٔ�ن تlٔìذ بعني 
�عتبار املس8توى الثقايف، lاصة انت اب الرئ3س ونوابه، وكذا املكtب من 

اعي وقانون التنظمي املايل \لجامIات Q�ٔل بلورة بنود لك من امليثاق امجل
  .احمللية Iىل ٔ�حسن وQه

وف� يتعلق بنظام و�دة املدينة، ن�ساءل هل هناك من تقCمي لهذه 
التجربة حىت ¢متكن من حتديد �س8بة الن²اح وإالخفاق؟ ٔ�م ٔ�ننا س³س8متر يف 
هذا النظام ¯لرمغ من �نتقادات املو>ة ٕاليه Iىل مس8توى �خtصاصات 

ملنعدمة اليت ٔ�نيطت به واملراقàة املزدوQة اليت خيضع لها من قàل ش8به ا
ا@لس امجلاعي وسلطة الوصاية ونظامه املايل املعقد و¤ريها من السلبيات 

  اليت يعرفها هذا النظام؟
 الس8يد الرئ3س،

ٕاذا اكن حتديث الالمركزية مير ح{ Iرب بوابة ٕاصالح اجلانب املؤسسايت 
ٕان هذه املساعي لو�دها لن تعطي اكفة نتاجئها ما مل يمت والقانوين واملايل، ف

�ه{م ¯لوسائل ال�رشية، اليت تعترب احملرك احلقCقي للك معلية Üمنوية �يفام 
اكن نوعها، من lالل التكو�ن اTٔسايس والتكو�ن املس8متر وٕاIادة توزيعها 

lالل  بني امجلاIات gشلك مtوازن وجعل الوظيفة احمللية ٔ�كرث Qاذبية من
  . حتسني ظروف العمل ؤ�نظمة الرواتب والتنقCط

وهبذه املناس8بة ندعو ٕاىل Üكو�ن املنتخبني احملليني حىت ي�س8ىن هلم 
  .  القCام ¯ملهام امللقاة Iىل Iاتقهم �لك الفعالية واملردودية املطلوبتني

  الس8يد الرئ3س، 
جناح يعترب نظام الالÜركزي إالداري دIامة ٔ�ساس8ية والزمة رضورية الٕ 

ومع ذû، فٕاننا مازلنا نالحظ ٔ�ن هذا النظام يطبعه نوع . جتربة الالمركزية
من املركزية املفرطة، واليت تت²ىل ¯Tٔساس يف احtفاظ إالدارات املركزية 
¯خtصاصات واسعة وبوسائل مادية وgرشية 'مة، �û ¢رى ٔ�ن ٕاصالح 

ل تناسق ٔ�عاملها هذا النظام يف اجتاه تنظمي إالدارة الرتابية مبا �كف
و�س8ت²ابة \ل°اجCات احمللية، ٔ�حضى يقtيض مقاربة معيقة Iىل Iدة 
مس8توت، ٔ�مهها ٕاIادة النظر يف إالطار القانوين املنظم لهذا ا@ال واملمتزي 
¯لتقادم وال�ش�ت حىت ٕانه ٔ�صبح ال (سا�ر التطور ا�ي تعرفه بالد� Iىل 

  .يةصعيد الالمركزية وحتدت العوملة والتمن 
كام يقtيض اTٔمر كذû تغطية الرتاب الوطين ¯ملصاحل ¤ري املمركزة 

وتدعميها بتوزيع السلطات ب3هنا وبني إالدارة املركزية gشلك يؤهلها Tٔن 
Üكون حماورا فعليا ¯مس مصاحل ا�و� داlل النطاق ا�ي Üزاول فCه 

 Zىل مI الوةI ،زويدها ¯لكفاءات ال�رشية الرضوريةÜحها املوارد �شاطها، و
املالية وفق مZطق تدبريي يlٔìذ بعني �عتبار احلقCقة الرتابية، فضال عن 
ت�س8يط مساطر املزيانية وêرسيعها، وضامن مرونة املراقàة املالية ودمع 
شفافCهتا من lالل مشولية �ع{دات و�نفtاح Iىل امجلاIات احمللية 

  .وا@متع املدين
  الس8يد الرئ3س،
الوطنية \لتمنية ال�رشية، ٔ�صبحت Üك�يس ٔ�مهية قصوى يف ٕان املبادرة 

ٔ�بعادها �قtصادية و�ج{عية والثقافCة ومàادئ التدبري اجليد وlدمة 
�رامة امجلاIة واTٔفراد، كام تت²ىل ٔ�مهيهتا ٔ�يضا يف ٔ�هدافها الرامCة ٕاىل تدعمي 

  .معل ا�و� وامجلاIات احمللية اTٔكرث فقرا
ف الن�ãC لهذا الرب�مج، فٕاننا ندعو ٕاىل موا�بته ولتحقCق اكمل اTٔهدا

Iرب تعز�ز التكو�ن واملساIدة التقZية لفائدة ا\ل²ان احمللية، ومجعيات ا@متع 
املدين املنخرطة يف هذا الرب�مج، كام ندعو ٔ�يضا ٕاىل توفري �ٓليات الت�àع عن 

يف مس8توى  قرب لهذه املبادرة، حىت تعطي اكفة النتاجئ املتوlاة مهنا وÜكون
  .التطلعات

  .والسالم Iليمك

iiiivvvv....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا
        اخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالاخtصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال����سانسانسانسان

  .gسم هللا الرمحن الرحمي والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

  الس8يدة الوز�رة والسادة الوزراء احملرتمون،
  يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس8 

يل اكمل الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¯مس الفريق احلريك، يف ٕاطار 
 مZاقشة املزيانيات الفرعية اليت تدlل مضن اخtصاص جلنة العدل وال�رشيع

وحقوق إال�سان، ٕالبداء و>ات نظر الفريق وتصوراته خبصوص التو>ات 
احلكومCة املعنية lالل مزيانياهتا الفرعية  و�خtيارات اليت رمسهتا القطاIات

  .�2014رمس الس8نة املالية 
  الس8يد الرئ3س،

 حرضات الس8يدات والسادة،
يعترب قطاع العدل من ٔ�مه القطاIات اليت نو1هيا يف فريقZا لك العناية 
و�ه{م، Iىل اعتبار ٔ�ن حتقCق العدا� ٔ�داة لبناء دو� احلق والقانون 

متع ا�ميقراطي احلدايث ودIامة ٔ�ساس8ية لتحقCق وٕارساء مرشوع ا@ 
�س8تقرار والسمل �ج{عي ورافعة رضورية لرتس8يخ الثقة اليت حيظى هبا 

 .ب.� �ى املس�مثر�ن اQTٔانب واملغاربة Iىل �د سواء
هذا، و¯لنظر \لماكنة اليت ٔ�صبح حيتلها القضاء مبقtىض ا�س8تور 
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لطة قضائية مس8تقã، فقد ٔ�صبح الوقت اجلديد، ا�ي ارتقى ¯لقضاء ٕاىل س
مل°ا ٔ�كرث مما مىض لتعبئة اجلهود، حكومة ومعارضة، جممتعا مدنيا و'نيني، 
\لعمل Iىل ٕاجناح ورش ٕاصالح العدا�، ا�ي ¯رشته احلكومة، يف ٔ�فق 
�رتقاء والرفع من مس8توى اجلهاز القضايئ ببالد�، ٕاىل ما يضمن رشوط 

حقوق إال�سان، واليت شلكت، ¤ري ما مرة،  احملامكة العاد�، و�كرس
  .ٕا�دى مZاورات خصومZا يف احملافل ا�ولية

  الس8يد الرئ3س،
  حرضات الس8يدات والسادة،

ٕاننا يف الفريق احلريك ¢مثن ا@هودات اليت تبذلها وزارة العدل واحلرت 
ل \لرفع من فعالية اجلهاز القضايئ، و�ش8يد ¯لنتاجئ القمية \لحوار الوطين حو 

ٕاصالح العدا�، كام ننوه ¯ملقاربة ال�شار�ية اليت اعمتدهتا الوزارة من lالل 
ٕارشا�ها مجليع الفاIلني يف مCدان العدا� وفtح ا@ال \لمجمتع املدين لlõٔذ 

  .�رٔ�يه واقرتا�اته يف هذا املوضوع
Iىل حتقCق طمو�ات هذه  2014كام ¢متىن ٔ�ن êساIد اع{دات مزيانية 

لورة التو>ات املس8تقàلية، وتزنيل مضامني مCثاق ٕاصالح الوزارة يف ب
مZظومة وكذû تزنيل مقtضيات ا�س8تور اجلديد gشìٔن السلطة القضائية، 
من lالل تنويع وتقوية ختصصاهتا وتعز�ز كفاءة العاملني هبا وحتديث 
ٔ�ساليب ومنط معلها، وذû من Q�ٔل تفعيل خمطط الت°ديث والعرصنة 

 قادرة Iىل رفع الت°دت، وتعز�ز ا�ميقراطية، وتوفري الكفCل جبعل العدا�
الظروف املالمئة ل�شجيع �س�Zر والرفع من وترية التمنية �قtصادية 

  .و�ج{عية
وندعو امجليع، هبذه املناس8بة، ٕاىل �لتفاف حول هذا إالصالح 

، والعمل، لك من موقعه، Iىل êرسيع اع{د وتفعيل مCثاق ٕاصالح العدا�
¯عتباره ورشا هاما س3سامه ¯لتìٔ�يد Iىل تعز�ز دو� احلق والقانون، 

  .واس8تعادة ثقة املغاربة يف Iدا1هتم
  الس8يد الرئ3س،

  حرضات الس8يدات والسادة، 
يعترب ٕاصالح إالدارة العمومCة وحتد�هثا وجعلها تتالءم واملتغريات 

Zا ٔ�مهية ¯لغة ا�اlلية وا�ولية من ٔ�مه إالصال�ات اليت نو1هيا يف فريق 
الرتباطها الوثيق بتحسني مZاخ �س�Zر ودفع جعã التمنية، ؤ��د اTٔوراش 
صال�ات معيقة Iىل �ٓليات ؤ�ساليب  ٕ̄ اليت êس8تدعي جرٔ�ة س8ياس8ية \لقCام 

  .تدبري الشìٔن العام
وIالقة مبا حتقق يف هذا ا@ال، فٕاننا �ش8يد بوضع املنظومة القانونية 

طالق بوابة \لتعيني يف املناصب ال  ٕ̄ عليا والرشوع يف تطبيقها الفعيل، و
ٕالكرتونية lاصة ¯ٕالIالن عن املبارت اخلاصة ¯لوظيفة العمومCة بصفة 
ٕاجàارية، نظرا ملا تلعبه هذه إالجراءات من دور هام يف ٕارساء مàادئ 
احلاكمة اجليدة والشفافCة والكفاءة وحماربة احملسوبية والزبونية وحتقCق مàدٔ� 

  .الفرص Üاكفؤ

كام ¢مثن الرب�مج املس8تقàيل \لوزارة، وlاصة ما يتعلق مب°اربة الرشوة 
وٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد، ومبواصã ٕاIداد وٕاصدار مجموIة من القوانني هتدف 
ٕاىل �رتقاء ¯لوظيفة العمومCة، وIىل رٔ�سها قانون احلق يف احلصول Iىل 

ية إالدارة إاللكرتونية، ودمع املعلومة، ¯ٕالضافة ٕاىل إالجراءات املتعلقة ب�من 
  .قدراهتا

¤ري ٔ�نه، الس8يد الوز�ر، و¯لرمغ من إالجراءات والتدابري اليت تت ذها 
الوزارة ٕالصالح املرفق العام وحتديثه، فٕاننا نالحظ ٔ�ن إالدارة ال Üزال تعاين 
من Iدة اخtالالت، êس8توجب بذل املزيد من إالصال�ات وêس8تدعي 

  .مع مجيع القطاIات العمومCة تضافر اجلهود والت³س8يق
تبقى  2014كام نالحظ ٔ�ن املزيانية املرصودة لهذه الوزارة �رمس س8نة 

¤ري اكفCة، ¯لنظر ٕاىل ما تعزتم القCام به من �رامج، واليت هتدف ٕاىل تطبيق 
ٕاصال�ات معيقة، من قàل حماربة الرشوة واحملسوبية، واليت تصطدم بضعف 

  .، وغياب الت³س8يق مع الوزارات املعنيةإالماكنيات املالية وال�رشية
  الس8يد الرئ3س،

  حرضات الس8يدات والسادة، 
¯ل³س8بة حلقوق إال�سان وتوس8يع احلرت، فال ٔ��د ميكن ` ٔ�ن ينكر 
ما حققه املغرب من ماكسب هامة يف جمال ا�رتام حقوق إال�سان 
وا1هنوض هبا، سواء Iىل مس8توى القوانني وتطو�رها وتطبيقها ٔ�و Iىل 
مس8توى معاجلة الت²اوزات و�¢هتااكت وQرب الرضر والطي ا1هنايئ مللفات 
املايض، اليت Iاش lالل املغرب ا¢هتااكت جس8مية حلقوق إال�سان، مما سامه 
يف تعز�ز صورة املغرب �ب. �متزي ¯لنضج الس8يايس وترتخس فCه قمي احلرية 

  .وا�ميقراطية وحقوق إال�سان
الوزارية حلقوق إال�سان، اليت انضافت  ولقد شلك ٕا�داث املندوبية

ٕاىل Iدد من مؤسسات حقوق إال�سان، حمطة اIزتاز ومك�س8با هاما يؤكد 
عزم احلكومة Iىل مواصã ٕاجناز ورش بناء دو� احلق والقانون واحلرت 
وا�ميقراطية، ويعكس حرصها Iىل تزنيل مقtضيات ا�س8تور اجلديد gشìٔن 

دنية والس8ياس8ية و�قtصادية و�ج{عية احلرت واحلقوق اTٔساس8ية امل
  .والثقافCة والبيC8ة

كام �ش8يد، هبذه املناس8بة، ¯�ور الهام ا�ي تقوم به املندوبية \لت³س8يق 
والتعاون القطاعي واملؤسسايت لت�àع مرشوع اخلطة الوطنية حول 
 ا�ميقراطية وحقوق إال�سان ¯ٕالضافة ٕاىل ما تقوم به من جمهودات ف� خيص

تقوية قدرات الفاIلني املعنيني يف جمال ا1هنوض حبقوق إال�سان وتعز�ز 
  .الرشاكة مع املؤسسات ومZظامت ا@متع املدين

ونغتمن هذه الفرصة لندعو مجيع املتدlلني يف ا@ال احلقويق \لت³س8يق 
ف� ب3هنا، وتوحCد املواقف واTٓراء لتفادي لك ما من شìٔنه ٔ�ن يو�ر Iىل 

واء يف ا�اlل ٔ�و اخلارج، وبذل املزيد من اجلهود محلاية حقوق مسعة ب.� س
إال�سان، ورصد وت�àع ومعاجلة لك الت²اوزات و�¢هتااكت املرتبطة حبقوق 

  . إال�سان
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  الس8يد الرئ3س،
  حرضات الس8يدات والسادة،

ال خيفى Iىل ٔ��د ا�ور الهام ا�ي تلعبه اTٔمانة العامة \لحكومة يف 
  . العمل ال�رشيعي والتنظميي \لحكومة جمال تدبري وت³س8يق

�ا، ونظرا ملا يتطلبه مسلسل إالصال�ات اليت ¯رشهتا بالد�، من 
ٕاIداد مشاريع القوانني وحتي3هنا وموا�بهتا \لتطورات والتحوالت �قtصادية 
و�ج{عية، وكذا ما يقtضيه تزنيل مقtضيات ا�س8تور اجلديد من نصوص 

 العمل Iىل توفري الوسائل املادية وال�رشية الرضورية قانونية، فٕاننا ندعو ٕاىل
لهذا القطاع، حىت �متكن من حتسني ؤ�داء املهام املنوط به، وlاصة êرسيع 
وترية عرض النصوص ال�رشيعية والتنظميية Iىل احلكومة و�رشها بعد 

  .املصادقة Iلهيا
لقدرات هذا، وبقدر ما ننوه ¯@هودات اليت ¯رشهتا الوزارة لتعز�ز ا

والكفاءات القانونية املتخصصة يف العمل ال�رشيعي، Iرب Üكو�ن مجموIة من 
املس�شار�ن القانونيني، وكذا انفtاGا Iىل مكو�ت ا@متع املدين، من lالل 
وضع البوابة إاللكرتونية هبدف تعممي املعلومة القانونية، فٕاننا نطالب ببذل 

. عية لتزنيل ٔ�حاكم ا�س8تور اجلديداملزيد من Q�ٔل موا�بة املبادرات ال�رشي 
وخبصوص �ع{دات املرصودة لهذا القطاع، و¯لنظر ٕاىل العدد الهائل من 

، فٕاننا نالحظ بìٔهنا تبقى هزيã ودون 2014مشاريع القوانني املربجمة لس8نة 
  .مس8توى تطلعات مسؤويل هذا القطاع

  الس8يد الرئ3س،
  حرضات الس8يدات والسادة، 

مللكفة ¯لعالقات مع الربملان وا@متع املدين من ٔ�مه تعترب الوزارة ا
القطاIات احلكومCة اليت جيب ٔ�ن حتظى ¯ه{م lاص، ¯لنظر ٕاىل ا�ور 
الهام ا�ي تضطلع به، وا�ي �متثل ٔ�ساسا يف êسهيل احلوار وتقريب 
و>ات النظر والت³س8يق بني اجلهاز�ن التنفCذي وال�رشيعي، ¯ٕالضافة ٕاىل 

  . احلكومة ومكو�ت ا@متع املدين املهمتة بقضا الشìٔن العامت³س8يق معل 
و¯ملناس8بة، فٕاننا �ش8يد ¯�ينامCة اجلديدة اليت عرفها القطاع، واليت 
Üرمجهتا Iىل ٔ�رض الواقع Iدة مàادرات خنص مهنا ¯��ر Qلسات تقCمي 

  . الس8ياسات العمومCة، وٕاطالق احلوار الوطين حول ا@متع املدين
يف الفريق احلريك، حنيي الرب�مج الطموح ا�ي I�ٔدته الوزارة، ٕاننا 

وا�ي �ريم ٕاىل تعز�ز التعاون بني احلكومة والربملان، يف ٔ�فق تفعيل اæطط 
ال�رشيعي احلكويم، والرفع من وترية إالنتاج ال�رشيعي والرقايب وحتسني 

  . صورة املؤسسة ال�رشيعية
العالقات مع ا@متع املدين، والرايم ٕاىل كام ¢مثن �ر�مج الوزارة ف� خيص 

تفعيل ا�ميقراطية ال�شار�ية وتعز�ز حاكمة ا@متع املدين وÜمثني معl، وتعز�ز 
  .دوره يف جمال صيا¤ة وتنفCذ وتقCمي الس8ياسات العمومCة

هذا، و¯لرمغ من هذا، فٕاننا ¢رى بìٔن الرضورة مل°ة لال¢كàاب Iىل 
تعيق ٔ�داء الربملان، واليت تتعلق ¯Tٔساس معاجلة بعض �خtالالت اليت 

بضعف الت³س8يق والتواصل بني احلكومة والربملان، كام ندعو ٕاىل العمل 
  . لتقوية ودمع ا�بلوماس8ية الربملانية، وإالIالم الربملاين، وتفعيل القZاة الربملانية

  الس8يد الرئ3س،
  حرضات الس8يدات والسادة احلضور، 

جناء، فٕاننا ننوه ¯@هودات اليت تبذلها Iالقة بوضعية السجون والس 
املندوبية مZذ ٕا�شاهئا، واليت اكن لها وقع ٕاجيايب ف� خيص حتسني ظروف 
إاليواء والتغذية، وتوفري الرIاية الصحية، ¯ٕالضافة ٕاىل التحسن ا�ي عرفtه 

  .�رامج التكو�ن والتìٔهيل وٕاIادة إالدماج
ض املالحظات واملشالك ¤ري ٔ�نه، فٕاننا �س²ل، يف نفس الوقت، بع

اليت تتعلق بوضعية السجون، واليت يà³غي يف نظر� بذل املزيد من اجلهود 
ملعاجلهتا، وتت²ىل ٔ�ساسا يف ظاهرة �كتظاظ اليت تعاين مZه معظم 
السجون Iرب الرتاب الوطين، واخلصاص الكàري Iىل مس8توى املوظفني 

  .رتفع \لسجناءالعاملني ¯ملؤسسات السجنية مقارنة مع العدد امل
¯ٕالضافة ٕاىل اس8مترار ان�شار بعض املامرسات الال l�ٔالقCة، اليت طاملا 
�دينا ¯لتصدي لها، ؤ�خص ¯��ر ظاهرة �غتصاب، اليت متس رشف 

  .و�رامة إال�سان، ٕاضافة ٕاىل ان�شار اæدرات والرسقة والرشوة
اد �ل �ا، فٕاننا، وهبذه املناس8بة، نطالب امجليع ¯لعمل Iىل ٕاجي

ٕالشاكلية �كتظاظ، Iلام بìٔن هذا الوضع مرتبط ¯لس8ياسة اجلنائية املتبعة 
Iادة النظر فهيا وتعديلها ٕ̄   . وا�ي يà³غي Iلينا فtح نقاش 

كام ندعو ٕاىل ل�شديد املراقàة Iىل الزنالء وكذا املوظفني لتفادي لك ما 
سسة من شìٔنه ٔ�ن ميس �رامة الس²ني ؤ�ن خيل ¯�ور املنوط ¯ملؤ 

السجنية، وبذل املزيد من اجلهود ٕالIادة ٕادماج السجناء lاصة ا�Tٔداث، 
Iادة ٕادما>م داlل ا@متع بعد قضاهئم العقوبة  ٕ̄  ãCوتوفري لك الرشوط الكف
احل�س8ية، ¯ٕالضافة ٕاىل العمل Iىل تقريب السجناء تبعا ملواقع ٕاقامة ذوهيم 

  .جتنبا ملعا�ة ومشقة السفر ومصاريفه
ت ٔ�مه املالحظات اليت ارتìٔينا، يف فريقZا، ٕاçرهتا مبناس8بة تلمك اكن

مZاقشة املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة العدل وال�رشيع 
  .وحقوق إال�سان

  .ونعلن تصوي�Zا Iلهيا ¯ٕالجياب
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا و�راكته

vvvv.... اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليتZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليتمداZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليتمداZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليتمداZالفريق يف م ãlل يف     مداlل يف تدlل يف تدlل يف تدlتد
        اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصاديةاخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصاديةاخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصاديةاخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية

  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  السC¨د الرئ3س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،الس8يدات و 
  املس�شارون احملرتمون، زمCاليت وزماليئ

مZاقشة  مبناس8بة ،(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة، ¯مس الفريق احلريك
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املزيانيات الفرعية، اليت تدlل يف اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون 
Tٔعرض ، �2014قtصادية مب²لس املس�شار�ن �رمس القانون املايل لس8نة 

، فلسفة ومضامني مشاريع هذه املزيانيات القطاعية موقفZا منIىل ٔ�نظارمك 
الرمقية انطالقا من اTٔبعاد السوس8يو اقtصادية ملعطياهتا وفرضياهتا  وملناقشة

  .�وهنا احملك احلقCقي الخtبار مرÜكزات وتو>ات الس8ياسة احلكومCة
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان اه{م الفريق احلريك �لك القطاIات اليت تندرج مضن اخtصاص 
هذه ا\لجنة �رجع ¯Tٔساس ٕاىل ما حتظى به هذه القطاIات �ى الرٔ�ي العام 

ٔ�مهية قصوى، نظرا النعاكساهتا إالجيابية Iىل املس8توى الوطين من 
  .�قtصادي و�ج{عي والتمنوي والب3يئ

فàال³س8بة لقطاع الفال�ة والصيد البحري، فٕان املنظور احلريك لهذا 
القطاع �متثل يف �ونه مل ينصف Iىل مس8توى �ع{دات املرصودة `، حبمك 

التمنوي ا�ي يؤمن �س8تقالل ٔ�نه رافعة ٔ�ساس8ية لٕالقالع �قtصادي و 
الغذايئ و�س8تقرار �ج{عي، ونعتقد ٔ�ن الرفع من اع{داهتا ملواصã متويل 
اæطط اTٔخرض وٕادرا>ا مضن القطاIات اليت Üراهن Iلهيا احلكومة \لرفع 
من معدل ا1منو، يعطي ٕاشارات قوية ٕالIادة �عتبار لقطاع الفال�ة 

æطط اTٔخرض مZطلقا \لرفع من ٔ�داء الفال�ة، ببالد�، و¢متىن ٔ�ن �كون ا
وإال¢كàاب Iىل �ل خمتلف إالشاكليات اليت يعاين مهنا القطاع الفال� 
مكشلك العقار املمتثل يف تعقCد املساطر إالدارية املتعلقة ¯لوIاء العقاري 
التابع Tٔرايض امجلوع والك3ش واTٔحàاس واTٔمالك اæزنية، ولن يتìٔىت �ل 

إالشاكالت ٕاال بتضافر اجلهود بني املتدlلني من السلطات إالدارية لك ت; 
  .والرتابية

ٕان Iاملنا القروي يعاين من اخtالالت بC³وية، ومشالك مزمZة جتعل مZه 
معيقا وس�àا رئ3س8يا ٔ�مام حتقCق التمنية الشامã ببالد�، وكنا نìٔمل ٔ�ن 

ة لٕال�سان يتضمن املرشوع ٕاجراءات êسامه يف حتسني الظروف املادي
القروي ا�ي êشلك الفال�ة مورد 3Iشه الوحCد، وا�ي ٔ�صبح يع3ش 

  .gس�ب موامس اجلفاف املتكررة، ٔ�و الفCضا�ت اجلارفة، هتم3شا وعز� دامئة
  الس8يد الرئ3س،

ٕان تطو�ر وتìٔهيل قطاع الصيد البحري ¯ت ٔ�مرا حمتوما، و�س²ل 
ر يف تفعيلها، خصوصا وحنن ¯رتياح إالسرتاتيجية ولك ما ¢متناه هو �س8مترا

�س²ل الرتاجع Iىل مس8توى النوع والمك يف موارد� السمكCة مبا ` من تìٔثري 
سليب Iىل Iدد �بري من السفن ومعامل املنت²ات السمكCة، وقد ٔ�حضى من 
الرضوري ٕاعطاء اTٔمهية لتطبيق التدابري اخلاصة ¯لصيد العقالين من هتييء 

ولو_ وتقZني معليات الصيد وٕاصالح وجتهزي \لمصايد وٕاIادة التوازن البي
املوا©، وكذû ٕاصالح املرا�ب والسفن، كام نطلب ٕارشاك لك الفاIلني يف 

�داث صندوق Üمنية الصيد Halieutisٕاجناح ٕاسرتاتيجية  ٕ̄ ، كام نطالب 
البحري و�ه{م ٔ�كرث بتìٔهيل قوارب الصيد التقليدي، ودمع مرا�ب الصيد 

  ...الصيد البحري السا�يل وٕاخراج مدونة

  الس8يد الرئ3س،
يعترب قطاع املياه والغا¯ت وحماربة التصحر قطاIا حCو ¯عتباره قاطرة 
ال تقل ٔ�مهية عن ا�Iامة اليت يلعهبا قطاع الفال�ة، ومدlال من املداlل 
الرئ3س8ية لٕالقالع �قtصادي و�ج{عي والتمنوي واحلفاظ Iىل الب3�ة اليت 

ملا لها من انعاكسات سلبية Iىل احلارض واملس8تقàل  ٔ�صبحت يف وضع مقلق
الب3يئ \لمغرب، و¯لتايل فٕان ا@ال الغابوي ببالد� رمغ دوره إال�كولو_ 
يف حماربة التصحر، يعرف Üراجعا من التنوع البيولو_ وتفامقا لظاهرة 
التصحر gسب الرعي ¤ري املنظم والطلب املزتايد Iىل احلطب \لتدف�ة، 

ملنطلق فٕاننا ¢مثن ا@هودات املبذو� \لهنوض هبذا القطاع وٕاعطائه ومن هذا ا
  .ما (س8تحق من العناية

وندعو ٕاىل رضورة ٕاقرار س8ياسة واحضة يف جمال البحث العلمي الغابوي 
وتوفري املوارد ال�رشية الاكفCة Iىل القCام بواجàاهتا يف حامية امل; الغابوي، 

م يف مجعيات تؤطرها املندوبية وٕارشاك الساكن يف ذI ûرب اخنراطه
السامCة \لمياه والغا¯ت، وتوعيهتم مبدى ٔ�مهية الغا¯ت كفضاء ومtنفس 
\لساكنة وبدورها إال�كولو_، وندعو كذû ٕاىل ٕاحCاء ا@الس إالقلميية 
\لغا¯ت Iرب مجيع الرتاب الوطين الغابوي والعمل Iىل êرسيع معليات حتفCظ 

لظروف �قtصادية و�ج{عية لساكنة هذا امل; الغابوي مع مراIاة ا
  .  ا@ال

  الس8يد الرئ3س،
من امللفات وخبصوص قطاع ال�شغيل، فٕاننا، يف الفريق احلريك، نعتربه 

tصاديني الشا�كة حCث يà³غي ٔ�ن حيظى بعناية لك الفاIلني �ق 
و�ج{عيني، كام ٔ�ن ٔ�زمة ال�شغيل ل3ست �بايق اTٔزمات فهfي Üرتبط 
مبعضã البطا�، واليت حتتاج ٕاىل êشخيص دقCق ومفصل وحتليل مشويل 
وIام \لحفاظ Iىل �س8تقرار ¯لبالد، �ا فٕان لك ٕاجراء ارجتايل واس8تع²ايل 

الفشل، دون سابق دراسة، ولك معل ٔ�و س8ياسة ÜرقCعية س8يكون مصريه 
مع ٔ�ن جناح ٔ�ي �ر�مج ٔ�و تدبري ٔ�و س8ياسة ٔ�و ٕاسرتاتيجية المtصاص 

  .البطا� جيب ٔ�ن Üكون مàنية Iىل قواIد مدروسة وم{سكة العنارص
ٕان تفعيل معلية ال�شغيل يظل رها� وطنيا من مسؤولية ا@متع �لك 
 مكو�ته، Iىل اعتبار احلوار والرشاكة وٕاصالح �ٓليات تدبري سوق الشغل،
سواء القانونية ٔ�و املؤسساتية، عنارص �امسة ملوا>ة ٕا�راهات ال�شغيل، 
وكام تعلمون فاملغرب l�ٔذ بنظام تعددي ف� يتعلق ¯ملؤسسات املهمتة �رمس 
س8ياسة ال�شغيل وتطبيقها سواء �كCفCة مàارشة ٔ�م ¤ري مàارشة ويه وزارة 

ا@لس اITٔىل ال�شغيل، والواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات، 
  . ٕالنعاش ال�شغيل ومكtب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل

وهنا ن�ساءل عن دور لك هؤالء املتدlلني يف وضع س8ياسة �جعة 
لتوفري فرص الشغل؟ وما نص3ب القطاع اخلاص يف ذû؟ وما يه 
الضام�ت والتحفزيات اليت وفرهتا ا�و� \لقطاع اخلاص ليكون فاIال يف 

  هذا ا@ال؟ 
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ويف نظر�، فٕان الشغل حق ول3س امtيازا، �û فا�و� مسؤو� عن 
ٕاIداد وهتيئة اTٔجCال القادمة من Q�ٔل Üمنية البالد، وIىل هذا اTٔساس 
فالبطا� مسؤولية ا�و�، مفاذا هيìٔت ا�و� ومعها احلكومة يف هذا 

  الصدد؟
²ة س8ياسة ال�شغيل املنهت²ة من الطرف احلكومة يه نفسها املنهت ٕان

مZذ عقود من الزمان رمغ لك التحوالت اليت عرفهتا وتعرفها بالد� ورمغ 
اTٔزمة �قtصادية اليت ختمي Iىل العامل، ومبعىن ٔ�دق ÜرÜكز س8ياسة ا�و� يف 
مCدان ال�شغيل، وlاصة ¯ل³س8بة \لش8باب Iىل lالصات مZاظرة 

ش ، واليت متخضت عن ثالث �رامج ٕالنعا"مàادرة ال�شغيل"الص ريات 
  ".مقاوليت"، "تìٔهيل"، "ٕادماج"ال�شغيل حتت مسميات 

وبعد انطالق هذه الربامج، فٕان احلصيI ãىل مس8توى الواقع اكنت 
خميبة حىت ¯ل³س8بة لواضعي هذه الربامج، ولك اTٔرقام واملؤرشات 

  .�قtصادية و�ج{عية تؤكد فشلها
 وIىل نفس املنوال êسريون من lالل êس ني وجàات اTٔمس مع

، "تìٔطري"، "مàادرة"ٕاضافة توابل من نفس العينة، وهكذا مت اقرتاح �رامج 
و¤ريها، وهنا ن�ساءل كذû عن الطريقة اليت وضعت هبا هذه " اس�Cعاب"

  الربامج اجلديدة، وهل مت ¯لفعل تقCمي نتاجئ الربامج السابقة؟
ٕان الس8ياسات املغربية املبلورة ٕاىل �د اTٓن المtصاص البطا� قد 

  نت عن حمدود�هتا وفشلها، فهل ٔ�نمت واعون بذû؟ٔ�¯
مىت س3مت توس8يع اخtصاصات الواك� ويف نفس الس8ياق، ن�ساءل 

الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات ل3شمل الباح6ني عن العمل من �اميل 
  السواIد ٕاىل Qانب �اميل الشواهد؟ 

رفع  يف اجلانب �ج{عي، ن�ساءل عن مìٓل احلوار �ج{عي ا�ي
  .شعار مìٔسس8ته

هل مشلت التغطية الصحية لك : ويف جمال امحلاية �ج{عية، ن�ساءل
  الف�ات �ج{عية من 'ن حرة وحرفCني؟ ؤ��ن وصل هذا الورش؟ 

صالح التقاIد، فقد تطرقت العديد من الصحف الوطنية  ٕ̄ وف� يتعلق 
اIد Iرب الرفع Iىل ٔ�ن احلكومة Iازمة Iىل ثالثة حماور ٕالصالح ٔ�نظمة التق

من سن التقاIد والرفع من مسامهة املنخرط والتقليص من سقف 
وهنا ن�ساءل ما مدى حصة هذه اTٔنباء؟ وملاذا يمت ا\لجوء . املعاشات

\ل°لول السهã عوض مtابعة هؤالء ا��ن êس�àوا يف اخtالالت داlل هذه 
  الصناديق؟ 

ل واختاذ لك ونطالب يف نفس الوقت ¯سرتQاع ما مت هنبه من ٔ�موا
  . إالجراءات القانونية يف حق لك من ثب�ت ٕادانته يف هذا املوضوع

  الس8يد الرئ3س، 
ٕان قطاع الس8يا�ة يعترب من بني القطاIات املنت²ة يف �قtصاد الوطين 
لكونه يلعب دورا رئ3س8يا يف توفري مZاصب الشغل وحتريك دينامCة 

lالل الربامج املسطرة يف  �قtصاد الوطين، وٕاذ ¢مثن جمهودات الوزارة من

والرامCة ٕاىل تìٔهيل وسائل إالنعاش الس8يا�، كام  2020و 2010رؤييت 
¢مثن ا@هودات الرامCة ٕاىل تفعيل التنظمي املؤسسايت Iرب عقد رشاكة بني 

القطاIني العام واخلاص وتعز�ز دور ا@الس اجلهوية \لس8يا�ة وتìٔهيل 
ادرة Iىل موا�بة وت�àع ٔ�هدافها، املصاحل اخلارجCة \لوزارة حىت Üكون ق

�شاء حمطات س8ياحCة هتمت ¯Tٔساس ¯لس8يا�ة ا�اlلية ٕ̄   .ونطالب 
ٔ�ما خبصوص الصناIة التقليدية، فٕاننا �س²ل التقدم ا�ي يعرفه هذا 
القطاع، وهذا مؤرش Iىل جناح ومصداقCة الربامج املقرت�ة من طرف 

ز Iىل تعبئة لك الرشاكء اليت ÜرÜك 2015الوزارة الوصية لاللزتام �رؤية 
والفاIلني ٕالجناز اTٔوراش املربجمة لها وضامن اس8مترار�هتا يف هيلكة ممتزية 
وQديدة، ودمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة ودمع الصناع التقليديني 
الفرادى ¯لوسط اجلبيل والقروي واحلرضي Iرب دمع مداخCلهم وحتسني 

فادة من التغطية الصحية، مس8توى 3Iشهم ووضع �رامج تؤهلهم لالس8ت
وت�س8يط املساطر هلم لالس8تفادة من القروض البنكCة 1متويل مشاريعهم 

  . الصغرية
ٕان قطاع الطاقة واملعادن هو من القطاIات املنت²ة ببالد�، ونوليه يف 
الفريق احلريك اTٔمهية اليت (س8تحقها يف الت�àع، و¢مثن ٕاسرتاتيجية الطاقة 

ضامن الزتود ¯لطاقة وتوفريها بìٔقل Üلكفة، وتنويع واملعادن، واملمتثã يف 
ٔ�شاكل ومصادر الطاقة، وتفعيل البحث والتنقCب املعدين والنفطي، وتعز�ز 
السالمة ومراقàة التقZية \لم³شìٓت الطاقCة واملعدنية، ¯ٕالضافة ٕاىل احملافظة 

  .Iىل الب3�ة واحمليط الب3يئ
ٕاننا ¢مثن وضع بC³ة وخبصوص اæطط الوطين \لتخريط اجليولو_، ف

حتتية جCولوجCة تالمئ نوعية الرت�يبة اجليولوجCة \لمغرب، مما (شلك �افزا 
لالس�Zر يف مCاد�ن مtعددة، ٕاضافة ٕاىل وضع خرائط جCولوجCة، تغطي 
مجموع الرتاب الوطين، وخرائط جCوفزيئية وجCو��ئية ¯ملناطق ذات 

ءات املت ذة \لحفاظ Iىل مؤهالت معدنية وبرتولية، و¢مثن لك إالجرا
  .الرتاث اجليولو_

ٔ�ما خبصوص الس8ياسة الطاقCة اجلديدة اليت اخنرطت فهيا بالد�، فٕاننا 
ننوه ¯@هودات املبذو� من قàل املشاريع الكربى اليت س�Zجز Iىل مس8توى 
الطاقات املت²ددة واليت س�سامه يف التحمك يف الطاقة، خصوصا وبالد� 

  ..ية \لطاقة سواء الشمس8ية ٔ�و الرحيية و¤ريهاÜزخر مبصادر طبيع 
�سقف  2007وخبصوص �ر�مج الكهربة الشمولية ا�ي �ددت س8نة 

زمين لتعمميه، مفع اTٔسف مل حيرتم هذا السقف الزمين، فالعديد من 
امجلاIات القروية تتخبط يف Iدة مشالك يف هذا ا@ال، ونلمتس الوقوف 

Cلهيا و�لها حىت ال �كون هناك حI ف وتقصري يف حق ساكنة هذه
امجلاIات، Tٔن تعممي الطاقة س8يكون ` وقع ٕاجيايب Iىل املس8توى �ج{عي 
و�قtصادي والثقايف \لساكنة القروية، كام ندعو ٕاىل تقريب ٔ�ما�ن التعبئة 

  .\لبطاقات اخلاصة ¯لكهربة القروية من الساكن ¯مجلاIات وا�واو�ر
. جCة ا�ي يعترب قطاIا حساسا و'امٔ�ما خبصوص قطاع الت²ارة اخلار 
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مفن الناحCة إالسرتاتيجية، فقد ٔ�صبح املغرب يتوفر Iىل العديد من 
�خtيارات املتنوIة بعد توقCع العديد من العهود واملواثيق واالتفاقCات 
ا�ولية يف جمال التبادل احلر، مما (س8تدعي موا�بة اقtصادية واج{عية، ٕان 

  .و اجلبايئ ٔ�و القانوينIىل املس8توى املايل �ٔ 
جيابية �برية إالجراءات الت²ارية التصحيحية خبصوص حامية  ٕ̄ و�س²ل 
إالنتاج الوطين من املنافسة ¤ري املرشوIة وتقوية نظام امحلاية الت²ارية 
بتوفري املناخ املالمئ لالس�Zر وت�س8يط مساطر الت²ارة اخلارجCة بتعممي 

  .يةالتبادل إاللكرتوين \لوçئق الت²ار 
وخبصوص ا�بلوماس8ية �قtصادية، فٕاننا ¢متىن ٕاIادة النظر يف امللحقني 
الت²اريني و�قtصاديني ¯لسفارات والقZصليات املغربية ¯خلارج، ودفعهم 
ٕاىل البحث عن معارض ؤ�سواق جتارية بت³س8يق مع الوزارة \لتعريف ببالد� 

خلاص وٕارشاكه يف لك جتار واقtصاد، كام حنت Iىل الت³س8يق مع القطاع ا
ما ` Iالقة ¯لت²ارة اخلارجCة من اتفاقCات، كام ندعو ٕاىل تقCمي اتفاقCات 

  .الرشاكة \لتبادل احلر اليت اخنرطت فهيا بالد�
ٔ�ما خبصوص قطاع الت²ارة والصناIة و�قtصاد الرمقي، فهذا القطاع 

ادية لها (شلك حمورا رئ3س8يا يف معلية تìٔهيل �قtصاد، فالتمنية �قtص
Iالقة مàارشة ¯لتمنية ال�رشية، وحىت ¢متكن من مسا�رة املس8ت²دات النامجة 
عن انفtاح �قtصاد العاملي وموا�بة قواIد املنظمة العاملية \لت²ارة 
ومقtضيات اتفاقCات التبادل احلر اليت يعترب املغرب طرفا فهيا، فالبد من 

يت اختذهتا الوزارة خللق ت�àع مس8ت²دات القطاع، حCث �س²ل املبادرات ال
ٔ�رضية مالمئة لتحقCق ٕاقالع Qديد لالقtصاد الوطين، وال س�8 من lالل 
تفعيل مقtضيات إالسرتاتيجية الصناعية اجلديدة املرتبطة بتطو�ر املهن 
اجلديدة يف بالد� كتحويل اخلدمات ودمع الفروع الصناعية ذات املؤهالت 

  . الواIدة
ارة ٕاىل بذل املزيد من اجلهود لتìٔهيل Iالوة Iىل ذû، ندعو الوز

صادراتنا لت²اوز تداعيات اTٔزمة املالية العاملية gس�ب كرثة الواردات وتدفق 
املنخفضة ا1مثن \لسوق ) الصيC³ة(السلع املهربة وغزو املنتوQات اTٓس8يوية 

�س8هتال�ية الوطنية، يف �ني تقلصت فCه القدرة التنافس8ية \لمنتوج 
  .دودية السوق احمليل وارتفاع اTٔمثاناملغريب gس�ب حم
  الس8يد الرئ3س،

، 2014خبصوص موقفZا من املزيانيات القطاعية �رمس الس8نة املالية 
واليت تدlل يف اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية، فال ميكن 

  . ٕاال ٔ�ن �كون مtطابقا وم³سجام مع موقفZا من القانون املايل �رمtه
 .والسالم Iليمك

IVIVIVIV.... حرارفريفريفريفريõٔحرارق التجمع الوطين لõٔحرارق التجمع الوطين لõٔحرارق التجمع الوطين لõٔق التجمع الوطين ل        

iiii....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا
        جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةجلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةجلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةجلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةاخtصاص اخtصاص اخtصاص اخtصاص 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س، 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
 لõٔحرار ملناقشة (رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¯مس فريق التجمع الوطين

املزيانيات الفرعية املدرQة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة 
، لكوننا نويل ¯لغ 2014و�ج{عية �رمس مرشوع قانون املالية لس8نة 

�ه{م \ل²انب �ج{عي Tٔنه (شلك ٔ��د املرÜكزات اTٔساس8ية \لتمنية 
حبمك ارتباط هذه القطاIات  والعدا� �ج{عية من >ة، ومن >ة çنية

¯ه{مات وا�شغاالت املواطنني lاصة ذوي ا�lل احملدود، ويه الرشحية 
الواسعة اليت تعمتد Iىل lدمات ا�و� يف جمال التعلمي، التكو�ن، الص°ة، 
والثقافة، وكذا القضا املرتبطة ¯لشìٔن ا�يين والش8بايب وقضا االتصال 

لبرصي والتمنية �ج{عية، واTٔرسة والتضامن، املرتبطة ¯لفضاء السمعي ا
والرضة وشؤون املقاومة ؤ�عضاء 3Qش التحر�ر دون ٔ�ن ن³ىس شؤون 

  .املعاقني
  الس8يد الرئ3س،

لقد مرت ٔ�كرث من س8ن�ني Iىل تويل هذه احلكومة زمام êس8يري الشìٔن 
العام، ونتفهم ما تعرضت ` خبروج ٔ��د مكو�هتا السابقة ٔ�دlلت املغرب 

رتة من �نتظارية ٔ��رت سلبا Iىل ٕاجنازاهتا، اليشء ا�ي فامق انتظارات ف
الشعب املغريب، كام ٔ�ن القضا اليت حنن بصدد مZاقش8هتا، واليت ا¢كàت 
ا\لجنة املوقرة Iىل دراس8هتا، هتم مشالك �برية وخضمة مل هتتدي احلكومة بعد 

 ٔT ،م6لTٔشلك لكي وتدبريها التدبري اg ن مرشوع ٕاىل ٔ�ساليب �لها
مزيانيات هذه القطاIات �ج{عية Iادة ال ختتلف يف جوهرها عن 
السابقة، اليت ال Üرىق ٕاىل مس8توى انتظارات الطبقات املسحوقة من ا@متع 

  .املغريب
ففي اجلانب املوضوعي مازالت Qل هذه القطاIات تعمتد Iىل ٔ�ساليب 

داغو_ والعلمي، فرمغ عتيقة يف ال�س8يري املايل وإالداري وكذا اجلانب البي
احملاوالت اليت تقوم هبا احلكومة جلعل هذه املزيانيات الضخمة اليت تصل ٕاىل 

من املزيانية العامة، تبقى دامئا حماوالت حمدودة، ال êس8تطيع جتاوز  56%
اTٔزمات واملشالك العالقة واليت هتدف ٕاىل اس��صال املشالك من Qذورها 

حممكة، مضبوطة يف الزمان واملاكن، Tٔن ؤ�صولها وفق اسرتاتيجيه معلية 
  .معدل تنفCذ هذه املزيانيات يبقى ضعيفا Qدا

فقàل ٔ�ن خنوض يف مZاقشة هذه القطاIات املهمة، �س²ل داlل فريقZا 
اخلصاص احلاد ا�ي ٔ�صبحت تعاين مZه هذه القطاIات يف املوارد ال�رشية 

س8ية واملهمة، اليت من شìٔهنا ٔ�ن êسهر Iىل تìٔطري هذه القطاIات اTٔسا
فاخلصاص يف املوارد ال�رشية زاد من تìٔزم اTٔوضاع داlل هذه القطاIات 
خصوصا مهنا الرتبية الوطنية والتعلمي العايل، والص°ة و¤ريها من القطاIات 

�ر gشلك �بري Iىل ٔ�داء �ٔ اTٔخرى، حCث ٔ�ن هذا اخلصاص املهول ا�ي 
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صات هاته العديد من إالدارات واملؤسسات اليت تدlل يف اخtصا
  .القطاIات

 قطاع الرتبية الوطنية : ٔ�وال
فقطاع الرتبية الوطنية ا�ي يعترب مقCاس تقدم اTٔمم، رمغ جتربة امليثاق 
الوطين \لرتبية والتكو�ن lالل العرشية اTٔوىل من اTٔلفCة الثالثة، مل êس8تطع 

ية احلكومات ال السابقة وال احلالية من ٔ�جرٔ�ته بل الحظنا التخبط والعشوائ 
يف تطبيق مضامCنه حىت جلìٔ� بعدها ٕاىل �ر�مج اس8تع²ايل احtاج هو 
بنفسه ٕاىل �ر�مج اس8تع²ايل ٕالنقاذه، حCث تعاملت احلكومة معه gشلك 
عشوايئ مل �راع ال الظروف الصعبة اليت (ش8تغل فهيا رQال التعلمي وال 

ن ما إالماكنيات وال احلاجCات املرصودة \لقطاع، وهنا جيب ٔ�ن نؤكد Iىل �ٔ 
Qاء يف القانون املايل احلايل من مZاصب شغل يبقى دون املس8توى 

مZصب لقطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين ال  7005املطلوب، فرصد 
�كفي ٔ�بدا وال (شجع متاما Iىل امليض قدما يف إالصالح امل³شود وسد 

رد الفراغ املهول و�خtالل ا�ي Üركته املغادرة الطوعية، ٕاذ بدون موا
gرشية كفìٔه واكفCة ال ميكن \لقطاع ٔ�ن يlٔìذ طريقه ٕاىل إالصالح، كام ٔ�نه 
يطرح gشدة ٕاشاكلية �كتظاظ ا�ي ما زال يؤرق رشحية واسعة من 
رQال التعلمي خصوصا يف املناطق النائية، ٔ�ضف ٕاىل هذا ان�شار ظاهرة 
العنف اليت عرفت طريقها ٕاىل مؤسساتنا، فاTٔمن التعلميي يعد ٔ��د 

ساس8يات جودة التعلمي، وتفامق مشلك êرسيب �مt°ا�ت، دون ٔ�ن ن³ىس �ٔ 
إالرضا¯ت املزتايدة اليت يعرفها القطاع ملطالبة شغيلته بتحسني اTٔوضاع 

واحضة ال�ج{عية، وقد وصل هذا القطاع gس�ب الس8ياسة احلكومCة ¤ري 
المك Iىل يف تدبريها ٕاىل مر�ã حرQة من التناقض والقلق اعتبارا لتغليب 

الكCف وتضخمي اTٔرقام واملعدالت، مما س8يؤدي ٕاىل فقدان الثقة يف تعلمينا 
  .وشواهد�

  الس8يد الرئ3س، 
ٕان قطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين حيتاج ٕاىل ٕاماكنيات �برية رمغ 
ٔ�ن املزيانية اæصصة �برية ¯ملقارنة مع ما هو خمصص لقطاIات ٔ�خرى، 

كومة ٔ�ن تفكر يف وسائل ٔ�خرى ٔ�كرث فعالية من و¯لتايل جيب Iىل احل
ٔ�جرٔ�ة رسيعة وحتسني احلاكمة والتقومي املس8متر \لربامج، ؤ�ن نفكر يف ٕاIادة 
تصنيف اTٔولوت ببالد�، وفق تدبري ٔ�كرث دينامكCة ¯الع{د Iىل العنارص 
الكفìٔة، ذات التجربة واحلنكة يف جمال التدبري وال�س8يري ا�ي �راعي 

العهد اجلديد والعامل املنفtح Iىل عرص العوملة، ليك ي�àؤ� القطاع  خصوصيات
  .املاكنة اليت (س8تحقها وليك يؤدي ٔ�يضا ا�ور املنوط به Iىل ٔ�حسن ما �رام

ٕان القطاع، ٕاخواين، ٔ�خوايت، يف �لته احلالية مل (س8تطع �ل املشالك 
ومCا مع الروتيC³ة واليت تتكرر وترتامك لك س8نة، واليت ن�Zاقش gشìٔهنا ي

احلكومة سواء داlل ا\لجنة اæتصة ٔ�و Iرب اجللسات الشفوية والكtابية 
واملرتبطة بواقع التعلمي اكاللت°اق ¯لزوج ٔ�و الزوQة، وكذا القضا املرتبطة 

¯لرتقCة ا�اlلية، و�كتظاظ يف املؤسسات التعلميية، وتاليش هذه 
ع ال êساIد Iىل تطور املؤسسات واهنيارها، وتعممي التعلمي، لكها ٔ�وضا

التعلمي وال جتعl �كسب الرها�ت اليت �ددها امليثاق الوطين \لرتبية 
  .والتكو�ن

  الس8يد الرئ3س، 
ٕان حتقCق اجلودة املطلوبة يف قطاع التعلمي مرتبط ٔ�ساسا مبدى توفر 
احلجرات ا�راس8ية واملوارد ال�رشية الالزمة بدل ا\لجوء ٕاىل ظاهرة النظم 

اليا واليت حتول دون ٕاماكنية حتسني نوعية اخلدمات الرتبوية، املعمول هبا �
وغياب التكو�ن الالزم \لمدرسني امللكفني ¯Tٔقسام املتعددة املس8توت 
واليت Iادت لالن�شار بعد معلية الضم، وبظروف ورشوط معل العنرص 

ال ال�رشي ا�ي يعترب اTٔداة الرئ3س8ية يف العملية التعلميية، و¯لتايل، فٕانه 
ميكن املطالبة ¯س8تقرار العنرص ال�رشي ¯لبادية دون توفري التحفزيات 

  .الرضورية من سكن وظيفي ومن حتفزيات مادية

  قطاع التكو�ن املهين: çنيا
ٕان قطاع التكو�ن املهين قطاع واIد و` Iالقة وطيدة gسوق الشغل، 

ا�، وقد وقد ٔ�صبح اليوم بدون مZازع مالذا حقCقCا لٕالفالت من ش8بح البط
عرف هذا ا@ال تطورا حقCقCا وقفزة نوعية نظرا \لتحوالت الكàرية اليت 
يعرفها جمال التكو�ن املهين واملرتبطة ٔ�ساسا ¯لتطور التكZولو_ 
والتكZولوجCا الرمقية واليت تفرض موا�بة ح6يثة وجريئة لهذا التطورات، وال 

�قtصادي الوطين،  ميكن �Tٔد ٔ�ن ينكر ا�ور الهام \لقطاع يف إالقالع
نظرا لكونه ميس مجيع الف�ات مبختلف ٔ�عامرها، ش8با¯ و�هوال و�ساء، قطاع 
 �ٔìليه مسI لني خمتلفني جتعل من ٔ�مر الس8يطرةlدtعددة ومtٔ�قطاب م `
Qد صعبة وتتطلب الك6ري من اجلهد وإالرادة، ما دام هيدف ٕاىل حمو 

متع، ف�ة لها مؤهالت الفوارق وضامن الع3ش الكرمي لف�ة عريضة من ا@ 
lاصة وطاقات مtنوIة إالماك�ت والقرارات، وال تفوتنا الفرصة لٕالشارة يف 
هذا الصدد ٕاىل ٔ�ن القطاع ال ميكن التعامل معه مبنìٔى عن ¯يق القطاIات 
اTٔخرى، نظرا لتداll مع قطاIات حCوية ٔ�خرى اج{عية واقtصادية 

   .ومالية
رة ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد والتغطية وهنا ال بد من إالشارة ٕاىل رضو

الصحية 1متكني الف�ات املتعددة من اخلرجيني من ولوج سوق الشغل وا1متتع 
  .بgٔìسط احلقوق إال�سانية يف جمال الشغل

  قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي وÜكو�ن اTٔطر: çلثا
فٕان ٕاشاكلية إالصالح اجلامعي تصطدم بواقع الفضاء اجلامعي ا�ي 

 حتت طائã ا1هتم3ش واليìٔس واخلوف من املس8تقàل واملشالك املتفامقة يعاين
\لطلبة سواء Iىل مس8توى التحصيل املعريف ٔ�و إالماكنيات املادية وال�رشية 
املرصودة ٕالصالح القطاع، و¯لتايل فٕان ا@هودات املبذو� تبقى حمدودة 

  .نظرا لٕال�راهات اليت يعاين مهنا القطاع
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جلامعة Iىل حميطها �قtصادي و�ج{عي وIىل ٕان Iدم انفtاح ا
ال³س8يج املقاواليت، جتعلها بعيدة لك البعد عن التمنية املس8تدمية، حبيث ٔ�ن 
ٔ�¤لب ا@از�ن احلاصلني Iىل الشواهد معطلون، مل �متكZوا من املسامهة يف 

ال Üمنية بالدمه Tٔهنم مل يوظفوا قدراهتم وٕاماكنياهتم املعرفCة ومل جيدوا ا@
لالسv{ر، حبيث افtقدوا لروح املبادرة gس�ب اليìٔس وإالحàاط وفقدان 

  .الثقة ونقص اخلربة يف هذا ا@ال
ولõٔسف مازالت ٕاشاكلية البحث العلمي ٕاشاكلية عويصة، حبيث ٔ�ن 
املزيانية اæصصة تبقى ضعيفة Qدا، ال Üرىق ٕاىل املس8توى املطلوب وال 

مZصب شغل \لوزارة  300صيص êشجع Iىل البحث و�بتاكر، وٕان خت 
  .لهو رمق ال حيتاج ٕاىل تعليق �2014رمس س8نة 

  قطاع الص°ة: رابعا
ٕاننا يف فريقZا نويل ٔ�مهية قصوى لقطاع الص°ة Iىل اعتبار ٔ�نه ال ميكن 
حتقCق ٔ�ية Üمنية اج{عية بدون ٕاسرتاتيجية حممكة جتعل حصة املواطن من 

احلكومة برضورة إالرساع يف متكني ٔ�وىل اTٔولوت، و¯لتايل فٕاننا نطالب 
، خصوصا ؤ�ن احلكومة تìٔخرت )RAMED(مجيع املواطنني من بطائق 

يف هذا الباب وقد خترج عن الزتاماهتا اليت Qاءت يف الترصحي احلكويم 
  .وت�Cه وسط اTٔولوت يف غياب س8ياسة حصية Iلمية واحضة
برضورة حتسني ٕاننا نطالب احلكومة رمغ ا@هودات الكàرية املبذو� 

القطاع وتطو�ره يف اجتاه (س8تجيب \ل°اجCات و�نتظارات واTٓمال املعلقة 
Iليه، Iلام بìٔننا عند مZاقش�Zا ملرشوع مزيانية وزارة الص°ة وQد� ٔ�ن 
�ع{دات ضعيفة مقارنة مع احلاجCات الضخمة والعجز الكàري ا�ي يعرفه 

خصصة ¯لنظر ٕاىل اخلصاص القطاع خصوصا يف جمال املوارد ال�رشية املت
 2000الكàري وجغرافCة املغرب، وهنا البد من التذكري بìٔن ختصيص 

مZصب مايل لقطاع الص°ة ¤ري اكف، و¯لتايل فٕاننا نطالب احلكومة 
برضورة فtح حوار حقCقي مع الفاIلني يف قطاع الص°ة، وÜك6يف اجلهود 

ء، ومبامثã من Q�ٔل êشجيع التكو�ن املس8متر، ومراجعة قانون اTٔطبا
املمرضني مع املترصفني واTٔطر املامثã ¯لتعويض عن احلراسة والتجول 
واملسؤولية، و¤ريها من املطالب العاد� واملرشوIة \لعاملني ¯لقطاع، مع 
حتسني اخلدمات �س�شفائية وبلورة س8ياسة دوائية وطنية، وتطو�ر 

�رامج الوقاية الصحية  البC³ات املساIدة Iىل توفري العالج وتعمميه، وÜك6يف
  .وحماربة اTٔمراض، وتقوية إالجراءات اخلاصة بصيانة التجهزيات والبنات

  قطاع التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية �ج{عية: lامسا
وخبصوص قطاع التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية �ج{عية �لك 

داlل �خtصاصات، êشعباهتا وتعدد اخtصاصاهتا وتنوعها واليت ٔ�دت ٕاىل ت
فٕاننا نطالب احلكومة بدمع هذا القطاع ٔ�كرث فìٔكرث، كام ٔ�ننا نطالب احلكومة 
بتك6يف املراقàة والزرات امليدانية \ل ريت، خصوصا ؤ�ن الورش 
إالصال� ا�ي يقوده Qال� امل; محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده يف ٕاطار 

العملية �ج{عية الكàرية اليت هتدف املبادرة الوطنية \لتمنية ال�رشية، هذه 
ٕاىل موا>ة الفقر والبطا� ورفع ا1هتم3ش وتوفري ظروف الع3ش الكرمي لاكفة 
املواطنني، و¯لتايل فٕان املبادرات احلكومCة يف هذا الباب تبقى حمدودة وال 

  .توا�ب وثرية �شاط Qال� امل; وتصوراته
جنازات املهمة ملؤسسة محمد وهنا ال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�ش8يد ¯ال

اخلامس \لتضامن يف العمل اجلاد واملسؤول، اليت تقوم به لفائدة دمع العمل 
. التضامين ا�ي جسدته �س�Zرات الكربى اليت تفوق اس�Zرات احلكومة

كام ال تفوتنا الفرصة دون ٔ�ن ننوه ¯@هودات اليت تقوم هبا مجعيات ا@متع 
، حCث Üهنج املقاربة امليدانية اليت جتعل من البعد املدين يف هذا الباب

  .�ج{عي \لتمنية �ج{عية جوهر املرشوع ا@متعي التضامين
 %7وخبصوص اTٔرسة والطفو�، هنا البد ٔ�ن تلزتم احلكومة بتخصيص 

من املناصب لفائدة ذوي �حtياQات اخلاصة، مطالبني الوزارة الوصية 
تصموا يف شوارع العامصة ؤ�مام املؤسسات بعدم Üرك املكفوفني ليع 

  . ا�س8تورية وفtح حوار Qاد ومسؤول معهم
ورمغ القمية املضافة اليت Qاءت هبا مدونة اTٔرسة، ٕاال ٔ�ننا مازلنا �س²ل 
و�لك ٔ�سف شديد معا�ة املرٔ�ة، حCث مازالت تتعرض \لعنف ولٕالقصاء 

ورة تطبيق وا1هتم3ش خصوصا يف العامل القروي مطالبني احلكومة برض 
  . القانون يف هذا الباب

  الشìٔن ا�يين: سادسا
يعد الشìٔن ا�يين من ا@االت املهمة واليت حتتاج ٕاىل اه{م ٔ�كرب من 
�ن احلكومة، حملاربة اTٔفاكر ا�خI ãCىل جممتعنا إالساليم، كام ٔ�صبح من 

ة هبم، وفtح امللح �ه{م ¯لعلامء واTٔمئة والوIاظ ف� خيص Üكو�هنم والعناي
ا@ال السمعي البرصي هلم لتوعية وتنو�ر ا@متع املغريب، واجلالية ¯خلارج 

  .املغربية ¯خلارج، والعمل Iىل حتصيهنا من اTٔفاكر امل�شددة واملتطرفة
ٕان دور قطاع اTٔوقاف والشؤون إالسالمCة يف توفري اTٔمن الرو� 

الو�دة املذهبية القامئة Iىل  \لمغاربة داlل وlارج اململكة املغربية وÜرس8يخ
قمي الرتبية السلمية مبا ي{ىش مع ثوابت املغرب واخtياراته يف خمتلف جوانب 
مZا� احلياة، و�ش8يد ¯ملنجزات اليت حققهتا الوزارة يف ٕاطار التìٔطري 
ا�يين، تدعمي دور القميني ا�ين3ني ¯ملساQد، وٕاIادة طبع القر�ٓن و�ه{م 

  .ساQد، وحماربة اTٔمCة يف ٕاطار �رامج حمو اTٔمCةب�Zاء وÜرممي امل 
كام جيب إالشادة بدور الرتبية Iىل القمي من lالل حماربة مظاهر 
التطرف داlل املساQد، و�رش ثقافة ا�رتام املرٔ�ة يف ا@متع من lالل 

  .التوعية ومن lالل سن القوانني الزجرية لهذه املامرسات
، برضورة �ه{م ¯لتعلمي العتيق والبد من التìٔ�يد، يف هذا الصدد

والعلوم املرتبطة به وIلوم احلديث والتفسري والنحو والبال¤ة وا\لغات من 
  .lالل ٕاIادة النظر يف مZاجه التعلمي و�ٓلياته

وال جيب يف هذا إالطار ٔ�ن ن³ىس رضورة �ه{م مبقا�ر املسلمني 
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ٔ�¤لب مقا�ر املسلمني  بت³س8يق مع امجلاIات الرتابية املسؤو�، Tٔنه ولõٔسف
تعرف ان�شار اTٔوساخ والقاذورات وتعج ¯ملنحرفني ا��ن �كونون ٔ�حCا� 

  .س�àا يف �دوث اعتداءات Iىل املواطنني املرÌد�ن لهذه املقا�ر
والبد يف اlTٔري ٔ�ن نؤكد Iىل رضورة �ه{م ¯لتìٔطري ا�يين \ل²الية 

ذاهب والقZوات ا�يC³ة واليت ¤البا املغربية املقمية ¯خلارج يف ظل ان�شار امل
  .ما تدعو ٕاىل التطرف وإالقصاء والعنف عوض احملبة وإالlاء والسالم

  قطاع االتصال: سابعا
قطاع االتصال يعترب مر�ٓة ا�و� Iىل الوا>ة ا�ولية ؤ�مه الروافد 
اTٔساس8ية \.خول ٕاىل البيوت ومتر�ر اخلطا¯ت والقمي وا1متزيات الثقافCة من 

ل الربامج الهادفة، سواء اكنت �رامج ٕاخàارية ٔ�و س8ياس8ية ٔ�و ثقافCة ٔ�و lال
  . فZية Iىل املس8توى الوطين ٔ�و اخلار_

ولعل عرض الس8يد الوز�ر القمي والشامل واملرÜكزات اليت جعلها 
تعز�ز احلرت يف ٕاطار املسؤولية، (رها�ت ٔ�ساس8ية \لهنوض ¯لقطاع 

هنية ورفع التنافس8ية، Üمثني الهوية وتقوية صيانة التعددية والتنوع، تقوية امل 
، جيعلنا نتفاءل يف )ٕاشعاع املغرب، تعز�ز ثقافة احلاكمة والتìٔهيل املؤسسايت

ٕاطار الرؤية اجلديدة ملعاجلة املشالك اليت يتخبط فهيا القطاع، وجتعلنا، 
�رملا� وحكومة، يف مس8توى تطلعات الشعب املغريب ا�ي يt³ظر مZا 

  .الك6ري
ا@ال السمعي البرصي فٕانه وا>ة ومر�ٓة البالد، وجتدر إالشارة ٔ�ن ٔ�ما 

احلكومة تعمل Qادة Iىل تطبيق مàدٔ� إالنصاف يف هذا الباب مع ٕاعطاء 
الفرصة \لمعارضة الس8ياس8ية يف لك الربامج الس8ياس8ية والثقافCة والفكرية 

لفرتة  Üرمجة لروح وفلسفة هذا القانون، وٕاذا ما معلنا Iىل وضع معل تقCميي
التحر�ر ا�ي êرشف Iليه الهيئة الوطنية لالتصال السمعي البرصي فٕان 
نتاجئها رمغ ٔ�مهيهتا ال زالت دون املس8توى املطلوب، حCث ٔ�ن مàدٔ� التحر�ر 
يعرف بطئا �بريا، وال جند سوى ٕاضافة وحCدة Üمتثل يف القZاة الرضية، يف 

النور ملتابعة ٔ�شغا` بدل  الوقت ا�ي كنا ¢متىن ٔ�ن تعرف القZاة الربملانية
  .�قtصار Iىل Qلسة الثالçء اخلاصة ¯Tٔس8ئã الشفوية

  الشìٔن الثقايف: çمZا
ٕان مZاقشة مزيانية وزارة الثقافة حتولنا gشلك ٔ�سايس ٕاىل فtح النقاش 
حول مفهوم الثقافة يف العرص احلديث ومtطلبات التكو�ن يف هذا ا@ال يف 

3ت ويف ظل ما êشهده بالد� من حوار ونقاش ظل Iامل العوملة واTٔنرتن 
حول التنوع الثقايف الوطين سواء من lالل ما رامكه املغرب lالل عصور 
من Ìرخيه العريق ٔ�و من lالل التنوع الثقايف العريب إالساليم اTٔندليس 

  .الصحراوي
ٕان التو>ات امللكCة من Q�ٔل العناية الكربى ¯لتمنية الثقافCة ببالد� 

ع وتطو�ر وÜمنية قدرات املواطن يف لك ٔ�صناف التعبري تعترب ٔ�ساس وêشجي
ٔ�ي معل Üمنوي يف هذا ا@ال احلساس واخلطري نظرا الرتباطه الوثيق ¯لهوية 

  .الوطنية و¯لصريورة التارخيية لب. معر �ٓالف الس8نني
ومن بني املالحظات اليت جيب إالشارة ٕا1هيا، وتتعلق ٔ�ساسا بضعف 

لثقافCة والرتاجع يف مس8توى القراءة خصوصا يف ٔ�وساط ا�بلوماس8ية ا
الش8باب املغريب وهنج الوزارة لس8ياسة ا1متركز نظرا لتك6يفها �Tٔشطهتا، 
خصوصا يف بعض املدن الكربى، وÜردي ٔ�وضاع املعارض واTٔروقة، 
وٕا¤الق العديد مهنا، وابتعاد الف�ة املثقفة عن الت³س8يق مع الوزارة الوصية، 

  .التواصل والتحفزيات يف جمال إالبداع الثقايف معومانظرا لغياب 

  قطاع الش8باب والرضة: Ìسعا
ٕان قطاع الش8باب يلعب دورا ٔ�ساس8يا يف Üربية ال³شء، حبيث ٔ�ن 
القطاIني املبارش�ن ا\¯ان يعنيان بت³ش8ئة الطفو� والش8باب يف ٔ�فق Üكو�ن 

متسك هبويته املواطن املغريب الصاحل القادر Iىل حتمل املسؤولية وامل 
  .والعارف حبقوقه وواجàاته

ٕاننا ننوه وزارة الش8باب والرضة ف� خيص العدد املهم ا�ي خصصته 
يف جمال التخيمي lالل الس8نوات اlTٔرية، ٕاال ٔ�ن إالشاكل املطروح يف 
حقCقة اTٔمر مرتبط بضعف البC³ات اTٔساس8ية والتحتية \لمراكز، فا�æت 

ت اTٔساس8ية، ٕان املطلوب من احلكومة هو تفtقر ٕاىل g�ٔسط التجهزيا
�عتناء ¯جلانب الكCفي بدل المكي يف جمال ا�æت، و�ه{م ٔ�كرث جبانب 
التغذية ودمعها وكذا التجهزيات اTٔساس8ية \لمخ�ت، مع البحث Iىل 

  . فضاءات ٔ�خرى خللق خم�ت ممتازة، بدل املزايدة الس8ياس8ية يف اTٔرقام
اب تعاين خصاصا يت²ىل يف ضعف التجهزيات ف� خيص دور الش8ب

واملزيانيات املرصودة \لصيانة ¤الب3هتا بدون عطاء يذ�ر الفtقادها لوسائل 
فكtابة ا�و� تعرف جعزا �بريا  ،إاليضاح العلمية والوسائل السمعية البرصية

يف هذا الباب، ولعل ٔ�بناء البادية يف ٔ�مس احلاQة ٔ�كرث من ¤ريمه لهذه 
س8تكشاف قدراهتم ومواههبم الثقافCة والفZية والرضية، والبد الفضاءات ال

 ãي يبقى مؤسسة مس8تق�ٔ�ن ننوه ¯ملعهد الوطين \لش8باب وا�ميقراطية ا
تنصهر فهيا مجيع املكو�ت الس8ياس8ية، مطالبني احلكومة يف نفس الوقت 
برضورة تفعيل هذا املعهد وٕاعطائه املاكنة الالئقة به، لتìٔطري الش8باب 

ياس8يا وفق مZظور وطين يعمتد ال�ش8بع �روح املواطنة احلقCقCة البعيدة س8 
عن إاليديولوجCات، وتوس8يع جمال تدll، وlلق lال ` Iىل الصعيد 

  . اجلهوي واحمليل، Tٔن املس8تقàل الس8يايس رهني مبدى اش8تغال هذا املعهد
ٕادارية lانقة يف التدبري و�ل مشالكه  ٕان قطاع الرضة يع3ش ٔ�زمة

مهية قطاع الرضة مقارنة مع قطاIات ا ٔìرية يف غياب الوعي الاكمل بàلك
ٔ�خرى اج{عية، �ا جيب ٕاIادة النظر يف توزيع املنح وحماس8بة اجلامعات 

ãىل النتاجئ احملصI . ذ س8تظلCة من املشاريع موقوفة التنفIكام ٔ�ن مجمو
ٕان الرها�ت الرضة املغربية مtخبطة بني ال هواية وال ا�رتاف، من هنا ف

  .اليت سطرت يف الس8نوات اlTٔرية بدٔ�ت ترتاجع
ٕان املسؤولني Iىل القطاع مطالبني ¯لبحث و�جهتاد من Q�ٔل ٕاجياد 
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تصور Qديد \لتعامل مع اجلامعات وفق مàدٔ� إالنتاجCة والفعالية و�بتعاد 
مع رضورة التìٔ�يد Iىل ٔ�ن التجربة . عن احملسوبية الزبونية يف رصف املنح

�رتافCة ¯ملغرب حتتاج ٕاىل تقCمي شامل وموضوعي ميكZنا من ٕاصالح ما �
اlTٔري  FIFA3ميكن ٕاصال�ه lالل املوامس الرضية املقãà، وٕان قرار 

بعدم �Iرتاف gرشعية امجلع العام ورئ3س اجلامعة امللكCة املغربية لكرة 
ملتبعة القدم يه رضبة ٔ�خرى يف العمق، فكشف عن الس8ياسة �رجتالية ا

يف التعامل مع اجلامعات الوطنية æتلف الرضات واليت ختالف و�لك جرٔ�ة 
مقtضيات القوانني اخلاصة ¯الحتادات ا�ولية، وترضب املهنجية ا�ميقراطية 
يف العمق من lالل �بتذال و�رجتال ا�ي ٔ�صبحت تتخبط فCه 

  .رضتنا الوطنية
حتتضن هذه اTٔم مZافسات ٔ�س و¯ملناس8بة، ٕاننا نفtخر �كون بالد� 

العامل لõٔندية البطã واليت ٕان شاء هللا تعرف جنا�ا �بريا من lالل التنظمي 
ٔ�و احلضور امجلاهريي، وس8تكون دافعة قوية \لتعريف لبالد� يف ا@ال 

  .الس8يا�

  شؤون املقاومة ؤ�عضاء 3Qش التحر�ر : Iارشا
3Q شؤون املقاومة ؤ�عضاءg ش التحر�ر، فٕاننا نطالب ٔ�ما ف� يتعلق

يالء العناية الاكفCة لهذه الرشحية و�عتناء بìٔوضاعها املادية  ٕ̄ احلكومCة 
و�ج{عية، ملا جتسده من Ìرخي �افل مZح �س8تقالل \لمغرب، ويه 
مZاس8بة حنيي فهيا رQاالت التحر�ر وشهداء الو�دة الرتابية وIىل رٔ�سهم 

 �راه واحلسن الثاين قدس هللا رو�ه، امل; الرا�ل محمد اخلامس طيب هللا
راQني من هللا العيل القد�ر ٔ�ن �رمح شهداء� و(سكهنم فس8يح جZاهتم مع 

  . النب3�ني والصديقني والشهداء
  الس8يد الرئ3س، 

حبمك إال�راهات اليت تع3شها القطاIات �ج{عية املدرQة يف ٕاطار جلنة 
 املالحظات املوضوعية اليت التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية، ورمغ

ٔ�بديناها Iىل مشاريع هذه املزيانيات الفرعية، فٕان الغرية الوطنية يه اليت 
دفعتنا ٕاىل ٕابداهئا، واثقني ٔ�ن احلكومة يف �سخهتا الثانية س8تعطي دفعة 
Qديدة لهذه القطاIات، وبث الروح فهيا يف ٕاطار مقاربة Qديدة تعمتد جتميع 

القطاIات يف ٕاطار قطب اج{عي �كون حتت جمهودات ا�و� يف هذه 
ٕارشاف الس8يد رئ3س احلكومة ل�سهيل تدlالته وفق Qدول ٔ�عامل 

  . مس8تع²ل حيدد اTٔولوت
لهذا، فٕان املسؤولية والواجب يفرض Iلينا التصويت ¯ٕالجياب Iىل 

  .مرشوع هذه املزيانيات
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiiiiii....  الفريق يف ãlالفريق يف مدا ãlالفريق يف مدا ãlالفريق يف مدا ãlصاص مداtل يف اخlاقشة مشاريع املزيانيات اليت تدZصاص مtل يف اخlاقشة مشاريع املزيانيات اليت تدZصاص مtل يف اخlاقشة مشاريع املزيانيات اليت تدZصاص مtل يف اخlاقشة مشاريع املزيانيات اليت تدZم
        جلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطينجلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطينجلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطينجلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطين

                                                 
3Fédération Internationale de Football Association 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س،

  السادة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

ين يل اكمل الرشف ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�مام ٔ�نظارمك تدlل فريق التجمع الوط
لõٔحرار مبناس8بة مZاقشة مرشوع املزيانية الفرعية \لقطاIني املندرQني يف 

  .جلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطين
و¯ل³س8بة ملزيانية الشؤون اخلارجCة والتعاون، فٕاين ٔ�غتمنها مZاس8بة، 

زمام  Tٔه¦ الس8يد الوز�ر Iىل الثقة املولوية السامCة من lالل تويل: ٔ�وال
ٔ�مور قطاع حساس و'م، حيمل Iىل Iاتقه تطلعات لك املغاربة يف العديد 
من القضا إالسرتاتيجية واحلساسة، وIىل رٔ�سها قضية و�دتنا الرتابية، 
وهن¦ الس8يد الوز�ر كذI ûىل النتاجئ إالجيابية اليت حصدهتا ا�بلوماس8ية 

اقtصادية وقضية املغربية Iىل الصعيد ا�ويل سواء قضا س8ياس8ية ٔ�و 
   ؛و�دتنا الرتايب

Tٔه¦ الس8يدة امàاركة بوعيدة الوز�رة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون : çنيا
اخلارجCة Iىل الثقة املولوية السامCة من lالل تو1هيا هذا املنصب احلساس، 

  .واليت ٔ�¯نت Iىل مس8توى Iايل ورفCع يف تعاملها مع القضا ا�بلوماس8ية
  الس8يد الرئ3س،

مZاس8بة ليك نقف Iىل القضا واملشالك اليت تعيق معل الوزارة  ٕاهنا
وإال�راهات والت°دت املس8تقàلية اليت جيب ٔ�ن تنخرط فهيا ملوا�بة 
الس8ياسة احلكمية جلال� امل; محمد السادس، حفظه هللا، جلعل املغرب يف 

دبري مصاف ا�ول الراقCة املؤمZة بقمي ومàادئ القانون ا�ويل الساهر Iىل ت
  . امللفات إالسرتاتيجية \لمملكة وIىل رٔ�سها قضية و�دتنا الرتابية

ٕان ا@هودات املبذو� يف هذا إالطار هتدف ¯Tٔساس ٕاىل حتسني 
اTٔداء ا�بلومايس، وتفعيل معl وÜمثني الرتاكامت إالجيابية ومعاجلة 

  .�خtالالت اجلامثة Iىل القطاع وتدعميه
�مج املسطر، وا�ي Qاء� يف مرشوع البد ٔ�ن نؤكد Iىل ٔ�ن الرب

املزيانية �ر�مج واIد، حCث وQد� ٔ�ن ملسة التجمع الوطين لõٔحرار ¯دية 
Iليه، مؤكد�ن ٔ�نه جيب Iليمك ا�خول ٕاىل صلب �خtالالت من Q�ٔل 
معاجلهتا، رمغ وجود بعض املعيقات اليت جنهلها كربملانيني، Iلام ٔ�ن القطاع 

د الوز�ر، الس8يدة الوز�رة، يقtيض مZمك êسطري ا�ي êرشفون Iليه، الس8ي
ٕاسرتاتيجية دبلوماس8ية واحضة، ال حتمتل اTٔخطاء وêس�àعد �رجتالية 
والكريس الفارغ، ٔ�مام الصعو¯ت وإال�راهات والت°دت اجلديدة احمليطة 
¯لقطاع، واTٔلغام اليت ما ف& اخلصوم يضعوهنا يف مسرية املغرب يف ظل 

  .�سارIة êس8تدعي مZا املزيد من اليقظة واحليطة واحلذرحتوالت Iاملية م 
لقد حقق املغرب انتصارات دبلوماس8ية مtوالية Iىل املس8توى ا�ويل 
بفضل تبرص وحمكة Qال� امل; محمد السادس، نرصه هللا، وبفضل اجلهود 
املبذو� من طرف وزارÜمك، واليت ٔ�عطت فعال نفسا Qديدا \لعمل 
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الس8ياس8ية، �ج{عية و�قtصادية، مما س8ميكن ال  ا�بلومايس �لك ٔ�بعاده
حما� من جتاوز العديد من املعيقات اليت اكنت تقف جحرة Iرثة ٔ�مام اجلهود 
املبذو� من Q�ٔل ٕاجناح ا�بلوماس8ية املغربية معوما، ودمع قضية و�دتنا 

  .الرتابية Iل وQه اخلصوص
  الس8يد الرئ3س،

ار يف تلميع صورة املغرب يف اخلارج لمك اليوم مسؤولية Ìرخيية لالس8متر 
ورضب لك خمططات I�ٔداء اململكة ا��ن يوظفون فائض البرتول والغاز 
ضد مصاحل املغرب، مربزا ٔ�ن املزيانية املرصدة لهذه الوزارة ال Üرىق ٕاىل 
طموحZا مجيعا، \.فع ¯لعمل ا�بلومايس ا�ي حيتاج اليوم ٕاىل دينامCة 

Iىل اكفة املس8توت �قtصادية و�ج{عية Qديدة جتعلنا حنقق ماكسب 
والس8ياس8ية، مسوقني \لمتيزي و�س8تZvاء املغريب ا�ي ٔ�ذهل العامل يف حميط 
عريب وٕاقلميي ملهتب، ويف ٕاطار دبلوماس8ية جهومCة مàادرة بدٔ�مت ب�ZفCذها 
بعد اخلطاب املليك السايم ا�ي ٔ�لقاه Qال� امل; محمد السادس، نرصه 

افtتاح هذه ا�ورة الربملانية، ¯عتباره احلل اTٔجنع لوقف اخلصوم هللا، عند 
  . عند �دمه

  الس8يد الرئ3س،
ٕاننا نؤكد Iىل رضورة �لزتام برب�مج س8يايس واحض يف قضية الصحراء 
املغربية، ونؤكد ¯ملناس8بة Iىل رضورة تزنيل احلمك ا�ايت Iىل ٔ�رض الواقع، 

الس8يد الوز�ر، لتزنيل هذا النظام يف  ماذا نt³ظر،: وها حنن اليوم ن�ساءل
ٔ�قا1مينا اجلنوبية، خصوصا وقد توفرت مربرات موضوعية لٕالرساع يف هذا 

  :التزنيل لالعتبارات املوضوعية التالية

Tٔنه احلل ا�Tٔسب لوضع �د لهذا الزناع ا�ي ال �راد ` ٔ�ن : ٔ�وال -
 ي³هتfي، وقد مثنه ا@متع ا�ويل؛

 الرتابية يف ا�اlل واخلارج ٔ�مام اTٔمر الواقع؛ وضع I�ٔداء و�دتنا: çنيا -

التصدي \لمتاجرة ¯لقضية من طرف البول3ساريو ومن حير�وهنم : çلثا -
من اخللف، وÜ�ٔلكم هنا عن اجلزا�ر وحاك'ا ا��ن ميولون رشذمة يف 
ا�اlل ٔ�و اخلارج، يتاجرون مبصري ٔ�بناء املغرب احملتجز�ن يف خم�ت 

  .تندوف
  ،الس8يد الرئ3س

لقد حتول البول3ساريو ٕاىل مصايص دماء ٕاخواننا املغاربة احملتجز�ن، يف 
ظل خرق سافر للك املواثيق واTٔعراف ا�ولية املتعلقة حبقوق إال�سان، 
حCث ٔ�صبحت تندوف جسنا �بريا لهؤالء احملتجز�ن، يذوقون فهيا ٔ�سوء 

رك من ٔ�نواع العذاب والتنكCل، ومن واجàنا وواجب ا@متع ا�ويل التح
Q�ٔل وقف هذه الت²اوزات واخلروقات اليت قد تتحول ٕاىل جرامئ ٔ�حCا�، 

ملاذا يغفل املنتظم ا�ويل هذه املنطقة؟ ٔ��ن يه امجلعيات : م�سائلني
احلقوقCة اليت تت°دث ¯مس الرٔ�ي العام العاملي؟ ملاذا ال تتوQه ٕاىل تندوف، 

ام ٔ�ن مZطقة وحتاول ظلام احلديث عن حقوق إال�سان يف الصحراء؟ Iل

  . تندوف ٔ�صبحت مصدرا \لعصا¯ت و\لهتريب ا�ويل، ومرتعا \لتطرف
وال داعي \لتذكري ٔ�ن العامل اليوم يبحث عن التكtل يف ظل ٔ�قطاب 
اقtصادية وس8ياس8ية حلل املشالك املتواÜرة ٕان Iىل املس8توى �قtصادي ٔ�و 

ال Iىل �ج{عي، فكCف ٕاذن ¯��ن يبحثون عن lلق دويالت ال ÜرÜكز 
ٔ�ساس Ìرخيي وال اقtصادي، بل حتاول عبثا lلق دويالت \لمجرمني 
واملهربني، وا�ي حيصلون Iىل ا�مع من حاكم اجلزا�ر \لبحث عن lلق 
الفنت والتوÜر lدمة ملصاحل اقtصادية ومادية لف�ة معينة، وانتقاما من املغرب 

يب، ومرجعا يف بصفtه ب.ا رائدا يف التمنية Iىل املس8توى إالفريقي والعر
ا@ال احلقويق وا�ي رمغ Iدم توفره Iىل �ٓ¯ر البرتول، فٕانه يتوفر Iىل قCادة 
رش8يدة يف خشص Qال� امل; محمد السادس حفظه هللا ا�ي �كون مع 

  .شعبه محلة صعبة املنال Iىل اخلصوم واITٔداء
  الس8يد الرئ3س،

صال�ات كربى Iىل صعيد ال ٕ̄ عديد من لقد قامت اململكة املغربية 
املس8توت مما جيعلها مؤهã لكسب النقاط Iىل ٔ�رض الواقع واس�Zره يف 
ٕاطار دبلوماس8ية مàادرة، وتوضيح اTٔمور يف ٕاطارها الصحيح للك من 
يتعاطف مع ٔ�طرو�ة �نفصال Tٔي س�ب من اTٔس8باب، وIىل رٔ�سها 
ملف حقوق إال�سان، وهنا ê�ٔساءل �لك موضوعية، وهو سؤال ٔ�و>ه ٕاىل 

فة امجلعيات واملنظامت ا�ولية اليت تتعاطف gس�ب ٔ�و بدون س�ب مع اك
  : مرو_ إالدIاءات من رشذمة �نفصاليني

ما هو موقعنا حنن يف اململكة من وضعية حقوق إال�سان مقارنة مع  -
اجلزا�ر ٔ�و ٔ�وضاع ٔ�شقائنا احملتجز�ن يف تندوف؟ م�سائلني مرة ٔ�خرى، ما 

ة اليت êشري \لوضع احلقويق يف املغرب، وهتو` مدى مصداقCة التقار�ر ا�ولي
  لرضب مصاحلنا �قtصادية و�ج{عية؟

ٕاهنا مسؤولية �برية، الس8يد الوز�ر، الس8يدة الوز�رة، تتحملوهنا حلل 
هذه املعضã وٕاجياد اTٔجوبة الرضورية لها من lالل Üك6يف اجلهود 

Iىل املغرب يف  \لتصدي �لك جرٔ�ة لهاته املنظامت احلقوقCة اليت تتجر�ٔ 
تقار�رها حلساب >ة معينة حتاول قدر املس8تطاع زعزIة وضعية املغرب 
احلقوقCة يف املنظومة ا�ولية، ويه ا�و� اليت ٔ�سست لتجربة رائدة يف 

 2011جمال إالنصاف واملصاحلة ودسرتت ٔ�¤لب توصياهتا يف دس8تور 
  .املصوت Iليه ¯Tٔ¤لبية الساحقة من طرف الشعب املغريب

  لس8يد الرئ3س،ا
ٕاننا ننوه مبوقف اململكة املغربية الش²اع ا�امع للك القضا العربية 
وإالفريقCة، كام ٔ�نوه مبؤمتر مرا�ش ا�ي مجع لك ٔ�صدقاء الشعب السوري 
يف العامل، وا�ي حقق انتصارات مtوالية Iىل ٔ�رض الواقع هبدف وضع �د 

البحث عن �ل \لزنيف ا�ي يقtل يومCا الشعب السوري وال �ريد 
س8يايس ¯عتباره نظاما س8ياس8يا فاش8يا، بىن جمده املزعوم Iىل قtل 
ا�ميقراطية وٕاراقة دماء الشعب السوري العمالق، دون ٔ�ن ن³ىس يف هذا 
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إالطار ا�مع ا�ي قدمtه اململكة املغربية بقCادة Qال� امل; محمد السادس 
ة والقدس حفظه هللا رئ3س جلنة القدس \لشعب الفلسطيين يف غز 

و\لشعب السوري النازح يف Üر�يا واTٔردن، مàادرات جشاIة جلال� امل;، 
حفظه هللا، Üر�ت بصامهتا إالجيابية ؤ��رها يف نفوس الشعوب العربية 
وإالسالمCة ولك احملبني \لسمل والسالم يف العامل، مZوهني ¯لزرة التارخيية 

�ي اكن \لخطاب املليك �و� مايل من Q�ٔل تنص3ب الرئ3س املنتخب، وا
السايم بعده �سرتاتيجي �مع اململكة املغربية \لتمنية يف ٕافريقCا والتìٔس3س 
\.ميقراطية يف هاته الب.ان الناش8ئة اليت Iاشت وتع3ش شعوهبا ٔ�وضاIا 

  .عصيبة
  الس8يد الرئ3س،

ماليني مغريب يف در املهجر، ومع  3يقدر Iدد مغاربة العامل بìٔكرث من 
اخلانقة اليت تع3شها مZطقة اTٔورو، فٕان ذû اكنت ` انعاكسات  اTٔزمة

سلبية Iىل ٔ�وضاعها، و¯لتايل فٕان احلكومة مطالبة ب�شجيع العودة وٕاجياد 
الظروف املناس8بة هلم، ٕالدما>م يف ا@متع من Qديد و�س8تفادة من lربهتم 

  .وجتر�هتم خصوصا يف ا@ال الفال�
ين Tٔحرار س8نعمل Iىل البحث اجلدي عن ٕاننا يف فريق التجمع الوط

�ٓليات �جعة، هبدف êسهيل عودهتم، خصوصا ؤ�ن العالقة بني ب.مه 
اTٔصيل Iالقة مقدسة، مàنية Iىل التضامن وصã الرمح، و¯لتايل فٕاننا لكام 
جشعنامه Iىل ذû لكام اكنت Iائداهتم ٔ�كرب واكن ارتباطهم بوطهنم اTٔصيل 

يل الثاين والثالث، مطالبZ3مك، الس8يد الوز�ر، مس8متر خصوصا ¯ل³س8بة \لج 
النظر يف ظروف اس8تقàال هذه اجلالية يف ب.ان إالقامة واع{د س8ياسة 
القرب، خصوصا يف ا@ال إالداري وا�ي قد تتعطل مساطره يف بعض 
اTٔحCان لشهور، كام ٔ�ن مد�رية الشؤون القZصلية املتواQدة بعامرة السعادة 

�كتظاظ، ٕاتالف الوçئق، Iدم êسجيل الوالدات،  تع3ش ٔ�وضاIا صعبة،
Iدم اس8تالم جسالت ال�سجيل، وهذا ما يو� خسط املواطنني Iىل هذا 

  .الوضع املزري
نفس اليشء ينطبق Iىل مكtب التصديقات، وهنا البد لمك، الس8يد 
الوز�ر، الس8يدة الوز�رة، ٔ�ن ٔ�طلب مZمك ويف ٕاطار س8ياسة القرب العمل 

مكtب املصادقة Iىل الوçئق إالدارية اخلاصة بوزارة  Iىل تقريب lدمة
اخلارجCة ٕاىل خمتلف اجلهات وفtح ماكتب lاصة حسب خصوصية لك 

  .مZطقة Iىل �دة
  الس8يد الرئ3س، 

Iىل مس8توى ا�بلوماس8ية الربملانية وتفعيل معلها، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ننا 
ممكن، رمغ حناول يف ٕاطار جملس8نا املوقر القCام هبا Iىل ٔ�حسن وQه 

الصعو¯ت اليت نصطدم هبا Iىل ٔ�رض الواقع، Tٔننا نفtقد ٕاىل امللفات 
إالسرتاتيجية اليت لها ٔ�ولوهتا، اكنت س8ياس8ية ٔ�و اقtصادية، مZوهني بt³اجئ 
اتفاقCة الصيد البحري مع �حتاد اTٔوريب، واليت تصدت فهيا ا�بلوماس8ية 

. ن �وروا ليك يمت التصويت IلهيااحلكومCة والربملانية واملهنية \لخصوم ا��

�û، فٕاننا نطالبمك برضورة مصاحàة ا�بلوماس8ية الربملانية لتقوم بìٔدوارها 
  .الس8ياس8ية و�قtصادية ٔ�حسن قCام

لقد ٔ�صبح من الرضوري اليوم �نفtاح Iىل الشق �قtصادي يف 
البحث  العمل ا�بلومايس ا�ي نفtقر ` وحيتاQه اليوم اقtصاد� الوطين يف

عن اTٔسواق املرحبة واملغمورة من Q�ٔل تنويع اTٔسواق ا�ولية و�نفtاح 
Iلهيا ملا فCه lري اقtصاد� ا�ي يعاين من تداعيات ٔ�زمة مZطقة اTٔورو، 

  . موظفني هذا الشق �قtصادي Tٔغراض ٔ�خرى
وهنا ال بد من التìٔ�يد مرة ٔ�خرى Iىل ٔ�ن �ش8تغال Iىل املس8توى 

يفرض نفسه، خصوصا بعد ٔ��داث الربيع العريب اليت إالفريقي ٔ�صبح 
ٔ�سقطت بعض اTٔنظمة اليت اكنت تدمع �نفصال، ومتول حرب العصا¯ت، 
فٕافريقCا اليوم وعت و�لك ما \للكمة من معىن ٔ�ن اخلالفات والرصاIات 
الس8ياس8ية ٔ�صبحت م²tاوزة يف ظل البحث اجلدي عن التعاون 

وى ا1منو ومعاجلة املشالك �قtصادي ا�ي س8ميكن من رفع مس8ت
  . �ج{عية و�قtصادية اليت تع3ش العديد من ا�ول إالفريقCة

وال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�ؤكد Iىل ٔ�ن ال³شاط ا�بلومايس املغريب 
فريقCا الرشقCة يعرف فرا¤ا �بريا، فمتثيلي�Zا ا�بلوماس8ية ضعيفة ¯ملقارنة مع  ٕ̄

ولٕالشارة فقط فٕان سفارة املغرب �كCنيا  ما حققه املغرب يف غرب ٕافريقCا،
تغطي ٔ�ربع دول ٔ�خرى وتفtقر ٕاىل املوارد املالية وال�رشية حملاربة التواQد 
اجلزا�ري وتواQد البول3ساريو ا�ي ي³شط فهيا كثريا ويوظف اكفة ٕاماك�ته، 
فرمغ لك ما يوظفه من ٔ�موال فٕانه حيصد الهزمية تلو الهزمية والنكسة تلو 

 .النكسة
  : ل³س8بة لقطاع ا�فاع الوطين¯

ٕاهنا فرصة ليك ننوه مببادرات Qال� امل; محمد السادس، حفظه هللا، 
إال�سانية يف ا�اlل واخلارج، واليت ٔ�عطت لب.� ٕاشعاعها ا�ي ٔ�س8بغ Iلهيا 
ا1متزي من lالل ٕاقامة مس�شفCات مCدانية مبخمي الزIرتي بدو� اTٔردن 

املضطهدة، والتدlل املغريب يف مايل ٕالIادة  الشقCقة Iىل احلدود مع سور
اس8ت�àاب اTٔمن والسالم، و¯ملس�شفى امليداين يف غزة الصامدة الس�Cعاب 
مرىض العدوان الصهيوين الغامش من ٔ�بناء الشعب الفلسطيين اTٔعزل 
وا�ي ندد به املغرب الرمسي والشعيب، ويه مZاس8بة ليك هن¦ الفلسطين3ني 

ومايس يف امجلعية العامة لõٔمم املت°دة، وا�ي مZحهم Iىل �نتصار ا�بل
صفة دو� مراقب، (س8تطيعون من lاللها ا�فاع عن ٔ�نفسهم ٔ�مام احملمكة 
اجلنائية ا�ولية ضد ما يتعرض ` الشعب الفلسطيين اTٔعزل من جرامئ 
ش8نعاء، مؤكد�ن Iىل رضورة توحCد الصف الفلسطيين ٕاىل �ني حتقCق 

  .Iامصهتا القدس الرشيفدو1هتم املس8تقã و 
  الس8يد الرئ3س،

ٕاهنا مZاس8بة ليك ننوه فهيا بعمل من ينفذون هذه املهام إال�سانية Iىل 
اTٔرض، رQال قواتنا املسل°ة امللكCة الباسã الساهر�ن Iىل �دود اململكة 
واملدافعني عهنا يف ا�اlل واخلارج، وا�فاع عن مصاحلها مبا فهيا قضية 
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Tٔوىل، دون ٔ�ن ن³ىس يف ذû رQال ا�رك املليك واTٔمن و�دتنا الرتابية ا
الوطين والقوات املساIدة ورQال الوقاية املدنية Iىل معلهم اجلبار يف 
اس8ت�àاب اTٔمن بب.�، مطالبني احلكومة ب�سوية وضعيهتم إالدارية واملالية 
، وتوفري هلم اكفة وسائل العمل لالس8مترار يف مàارشة معلهم امليداين اليويم

مؤكد�ن ٔ�ن ٕادارة ا�فاع الوطين حتتاج اليوم ٕاىل ٕاماكنيات ٔ�كرب من Q�ٔل 
حتسني �ٓليات اجل3ش وتطو�رها، lدمة Tٔراضينا و�دود� ودفاIا عن 
حصرائنا وIىل �دود� مع اجلارة اليت ما فtئت تعمل Iىل رضب مصاحل 
املغرب إالسرتاتيجية، وحتصني احلدود من خمتلف مظاهر ا1هتريب ا�ي 

س ٔ�من وس8يادة ب.� واس8تقراره، ٕاهنا فرصة ليك نرتمح فهيا Iىل شهدائنا مي
  . ا�Tٔرار من رQاالت قواتنا املسل°ة امللكCة املس8تìٔسدة

وبناء Iليه، ومبا ٔ�ننا مZخرطون �لك مسؤولية يف هذه اTٔ¤لبية، فٕاننا 
س8نصوت لصاحل مزيانية ٕادارة ا�فاع الوطين ومزيانية وزارة الشؤون 

  .والتعاون اخلارجCة
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiiiiiiiiii....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا
        جلنة ا�اlلية واجلهات واجلنة ا�اlلية واجلهات واجلنة ا�اlلية واجلهات واجلنة ا�اlلية واجلهات وامجلمجلمجلمجلاIات احملليةاIات احملليةاIات احملليةاIات احملليةاخtصاص اخtصاص اخtصاص اخtصاص 

 .والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني gسم هللا الرمحن الرحمي،
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

  حملرتم،الس8يد الوز�ر ا
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ê�ٔرشف اليوم بìٔن ٔ�تدlل يف ٕاطار مZاقشة املزيانية الفرعية لوزارة 
ا�اlلية، ؤ�غتمنها كذû فرصة لتقدمي ا1هتاين \لس8يد الوز�ر محمد حصاد Iىل 
الثقة املولوية اليت حظي هبا من lالل توليه حقCبة وزارة ا�اlلية وجتديد 

\لس8يد الرشيق الرض(س Iىل جتديد الثقة املولوية يف خشصه الكرمي  ا1هتاين
وز�را مZتد¯ يف ا�اlلية، هذه الوزارة اليت اكنت êسمى ٔ�م الوزارات، Tٔهنا 
حتمل Iىل Iاتقها العديد من الت°دت Iىل املس8توى اTٔمين وصيانة احلقوق 

ري والتمنية واحلرت وتعميق مسلسل الالمركزية وٕارساء الالمتركز إالدا
ال�رشية والسوس8يو اقtصادية وا@الية، واليت تتداlل فهيا مع العديد من 
القطاIات والوزارات واملؤسسات العمومCة \.و�، دون ٔ�ن ت³ىس واجهبا 
يف تفعيل �ٓليات املراقàة والت ليق وما (شلكه هذا العبء، يف ظل البحث 

رت اليت تعترب من ٔ�مه عن تطبيق القانون دون إالlالل مببدٔ� احلقوق واحل
  .راك�ز دو� احلق والقانون

ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لõٔحرار نعترب مZاقشة مزيانية قطاع وزارة 
ا�اlلية مZاس8بة ملوا�بة مZجزات هذه الوزارة يف تنفCذ الس8ياسات العمومCة 
اليت تدlل يف جمال اخtصاصها، واليت تت²ىل يف تدبري ا@ال Iىل لك 

ت اTٔمZية والتمنوية واحلاكمة الرتابية والتمنية القروية والتìٔهيل املس8تو
  .احلرضي واجلهوية املوسعة، ٕاضافة ٕاىل إالنعاش الوطين

وبناء Iىل قZاعتنا، فٕاننا حناول رصد املعوقات \لتغلب Iلهيا، بغية 
اخلروج من الصورة ا1منطية ملواصã إالصال�ات، وتدبري الشìٔن احمليل 

  .مصل°ة البالد واملواطنني بوترية فعا� ورسيعةبطريقة ختدم 
لقد تعود� يف التجمع الوطين لõٔحرار ٔ�ن ال نوQه �نتقاد هبدف ا\لوم  

جلهة معينة، بل نعمل Iىل ٔ�ن ¢كون دامئا قوة اقرتاحCه يف سن وت�àع لك 
الس8ياسات العمومCة اليت هتم بالد�، كام نقدر جسامة املسؤولية وتعدد 

وكرب الطمو�ات رمغ إالصال�ات املتواصã، ٕاال ٔ�هنا تبقى �نتظارات 
حمدودة ٕاذا مل �كن هناك تضافر \لجهود وال�شارك يف ٕاIداد لك املقار¯ت 

  .اليت هتم تدبري الشìٔن العام الوطين
وسرنكز، الس8يد الوز�ر، lالل هذه املناقشة Iىل مجموIة من 

نيني التدlل يف البايق من إالشاكليات املطرو�ة Iىل ٔ�ن Ü�ٔرك لزماليئ الربملا
  .املواضيع

  الس8يد الرئ3س،
ٕان موضوع و�دتنا الرتابية يعترب موضوIا وطنيا ¯مtياز جيب ٔ�ن نت�àعه 
ونوظف لك جمهوداتنا وٕاماكنياتنا يف ٕاشعاع مàادرة احلمك ا�ايت بصورة قوية 

حكومة، دبلوماس8ية رمسية، �رملان، ٔ�حزاب، : (وبوترية تفرض Iىل امجليع
CنيحقوقCالمIملوا>ة لك املناورات اليت حتاك ضد  ،)ني، جممتع مدين وٕا

بالد�، رمغ ٔ�ننا نعتربها مZاورات �سة ؤ�طرو�ات فاشã، لكن واجب 
احلرص من Qان�Zا تفرضه Iلينا وطني�Zا و¤ريتنا Iىل ب.�، مZوهني ¯لنتاجئ 

، مؤخرا التارخيية اليت حققهتا زرة Qال� امل; محمد السادس، حفظه هللا
ٕاىل الوالت املت°دة اTٔمر�كCة، ولقاءه ¯لب3ت اTٔبيض مع خفامة الرئ3س 
الس8يد ¯راك ٔ�و¯ما، وا�ي نوه فهيا مبقرتح احلمك ا�ايت ا�ي اعتربه واقعي 
` مصداقCته، و¯ٕالصال�ات الكربى املاضية فهيا اململكة املغربية �لك تìٔن 

  . وثبات
  الس8يد الرئ3س،

�Zرات امجلاIات احمللية يف جمال حتسني اخلدمات خبصوص جحم اس 
وتوفري التجهزيات فٕاهنا تبقى حمدودة، خصوصا ¯لعامل القروي ا�ي يع3ش 
صعو¯ت مtعددة رمغ ما يعرفه من �رامج تبقى مtفاوتة حبدة Iالية بني 
اTٔقالمي واجلهات، ٕاننا نعتقد ٔ�ن التدبري اجليد واس8تقطاب �س�Zرات يبقى 

ل الكفCل ب�منيهتا رشيطة ت�àع تدبريها والقطع مع املامرسات هو احل
 .والسلواكت املشZ3ة اليت تعرفها مجموIة من امجلاIات احمللية

ٔ�ما خبصوص اجلهوية املوسعة، فٕاننا مازلنا نt³ظر ويt³ظر معنا الشعب 
املغريب قاطبة املنظومة القانونية اليت س8تؤطر هذه الو�دة الرتابية، اليت 

صالح امليثاق  نعتربها ٕ̄ ورشا �بريا ٕاىل Qانب اTٔوراش اTٔخرى املتعلقة 
امجلاعي وٕاIادة النظر يف التقطيع الرتايب ومنط �قرتاع وا\لواحئ �نت ابية، 
حىت ¢كون يف املوIد مع �س8تحقاقات القادمة اليت ال نعرف ٕاىل اليوم مىت 

المركزية س8نقطع مع هذه الفرتة �نتقالية، وم³سجمني مع مفهوم ال
وا�ميقراطية وإالصال�ات اجلديدة اليت Qاء هبا ا�س8تور، Tٔننا نؤمن ٕاميا� 
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�بريا بìٔن امجلاIات الرتابية يه النواة احلقCقCة \لتمنية �قtصادية و�ج{عية 
وا@الية، ويه ¯لتايل اTٓلية اTٔساس8ية لتنفCذ لك �سرتاتيجيات الوطنية 

ة ٔ�خرى Iىل التدبري ال�شاريك واس8تحضار لك بطريقة سلمية، وهنا ٔ�ؤكد مر 
 .هذه املقومات يف ٔ�عامل احلكومة

وحنن نناقش هذه املزيانية القطاعية �س8تحرض ٔ�مهية ورضورة ٕاصالح 
القانون التنظميي \لاملية ا�ي ٔ�صبح مطلبا مل°ا جيب ٕاخراQه ٕاىل �زي 

 وÜكون الوجود، حىت يصبح مالمئا لٕالصال�ات الهيلكية اليت تعرفها بالد�
اجلهوية �ارضة فCه بقوة ملا متثl من ٕاطار Üرايب ٔ�سايس Tٔهنا ¤ائبة يف قوانني 

 .املالية
  الس8يد الوز�ر احملرتم، 

 ãàٓل لك القوانني املتعلقة ¯الس8تحقاقات املقìريد ٔ�ن تطلعنا عن م¢
ؤ�جZدهتا لطي ملف تزنيل مقtضيات ا�س8تور اجلديد ا�ي ٔ�حضى �ديث 

ع �د لهذه الفرتة �نتقالية اليت تع3شها يف اس8تكامل بناء العام واخلاص ووض
 .املؤسسات ا�س8تورية

لقد Üلكمنا كثريا وطالبنا يف Iدة مZاس8بات احلسم يف ٕاشاكلية البايق 
اس8ت الصه، حCث ٔ�ننا لك ما Iد� ٕاىل جحم املوارد اليت مل يمت اس8ت الصها، 

اكمجلاIات (lلني فهيا، نقف Ìهئني يف حتديد املسؤوليات نظرا لتعدد املتد
، مع العمل ٔ�ن انتظارات املواطنني يف ٔ�مس احلاQة ٕاىل )احمللية ووزارة املالية

  . هذه املبالغ املالية الهامة
وهنا ٔ�قدم اقرتا�ا يف املوضوع ٕاذا اكن احلل يعتربه املسؤولون صعبا 
\لغاية بعقد مZاظرة وطنية يف املوضوع \لبحث عن �لول لهذه إالشاكلية 

يت تعاين مهنا Qل امجلاIات احمللية، هذا ٕاضافة ٕاىل êشديد� Iىل Üرش8يد ال
النفقات ¯ل³س8بة للك املؤسسات العمومCة وامجلاIات احمللية Iىل اخلصوص 
ومضاعفة دور املف�ش8ية العامة لٕالدارة الرتابية وا@الس اجلهوية \لحسا¯ت 

دبري الشìٔن احمليل، واملف�ش8ية العامة \لاملية \لوصول ٕاىل حاكمة جCدة يف ت
  .حفاظا Iىل املال العام

ٔ�ما خبصوص ٕاشاكلية اTٔمن، فCجب ٔ�ن حنيي من هذا املنرب لك اTٔ>زة 
اTٔمZية الساهرة ليك تنعم بالد� بنعمة اTٔمن رمغ الظواهر السلبية اليت تبقى 

مع ذû، فٕاننا نؤكد Iىل رضورة الت°يل . اس8تZvاء ال ميكن القCاس Iليه
قاربة �س�àاقCة \لتصدي لاكفة �خtالالت املرتبطة ¯ملقاربة ¯ليقظة وامل

اTٔمZية مع متكني اTٔ>زة من لك إالماكنيات والوسائل \لقCام بواجهبا، ويه 
مZاس8بة لنقف وقفة ٕا�بار وٕاQالل لقواتنا الباسã املرابطة الس8ت�àاب اTٔمن، 

ورQال ا�رك  وحتصني �س8تقرار يف ب.�، رQال القوات املسل°ة امللكCة
 . املليك واTٔمن الوطين �لك ٔ�>زته والقوات املساIدة والوقاية املدنية

ٔ�ما خبصوص التدبري املفوض، فٕاننا ندعو ٕاىل ٕاIادة النظر يف دفاÜر 
التحمالت اخلاصة به ووضع تقCمي `، تق�C ين�6ق من املامرسة والواقع حبمك 

 . Iالمات �س8تفهام املطرو�ة ٔ�مامه
ح، الس8يد الوز�ر احملرتم، سؤ� حول س8ياسة الوزارة و�راجمها هنا ٔ�طر 

خبصوص ا�ور اTٓيã \لسقوط نظرا خلطورهتا Iىل قاطنهيا، خصوصا بعد 
ا�Tٔداث املميتة واليت ٔ�صبحت مtتالية يف اTٓونة اlTٔرية، خصوصا يف 
مدينة فاس، واليت êس�ب يف ٕازهاق ٔ�رواح Iدد �بري من ا�Tٔرء، Tٔن 

 .اليت تعاجل هبا تعرف نوIا من البطء املقاربة
  الس8يد الوز�ر احملرتم، 

ال ميكن ٔ�ن خيزتل دور إالنعاش الوطين يف اTٔوراش ذات البعد 
�ج{عي واTٔشغال ال�س8يطة مع العمل ٔ�ن هذه املؤسسة لها دور �بري وlربة 
 ممتزية ٕاىل Qانب الكفاءة العالية يف مجموIة من اTٔشغال الكربى والتمنوية،

ونعتربها رش�اك ٔ�ساس8يا بتدlالهتا يف Iدة مàادرات Üمنوية، �ا فٕاننا نطالب 
طار قانوين ميكهنا من جتاوز دورها الgس8ييك وجعلها عنرصا ٔ�و مؤسسة  ٕ̄
فاãI ومقررة gشلك واحض وواسع، نظرا ملبادراهتا املتعددة Iىل مس8توى 

 .الرتاب الوطين
النفات ٔ�صبح (شلك  ٕان موضوع التطهري السائل والصلب ومطارح

حتد �بريا من حتدت العرص وخطرا �بريا Iىل الب3�ة واملواطنني يعرف نوIا 
من الفوىض، مما يفرض Iىل املصاحل التابعة لمك سواء Iىل املس8توى املركزي 
ٔ�و اجلهوي ٕاجناز دراسات حسب اTٔولوت وا@االت الرتابية، Üكون 

رة �û، كذû اTٔمر ¯ل³س8بة لرب�مج Qاهزة \لرجوع ٕا1هيا لكام دعت الرضو
الكهربة القروية واملاء الصاحل \لرشب ا�ي مازال يعرف نوIا من التعرث 
ببعض املناطق اليت êش8تيك من Iدم اس8تفادهتا من هذا النوع من اخلدمات 

  .�ج{عية
و¢ريد، الس8يد الوز�ر، كذê ûشديد املراقàة الصارمة خبصوص 

ي اليت ¤البا ما �كون ٕاجنازها ال ينطبق مع املواصفات املساû ¯لعامل القرو
ويف هذا إالطار، . احملددة يف دفاÜر التحمالت و¢كون ٔ�مام هدر املال العام

نطلب كذê ûشديد املراقàة Iىل الصفقات العمومCة ومtابعة اæالفني 
 .\لقانون

ن ٕان ملف êسوية ٔ�رايض امجلوع واTٔرايض التابعة \لجامIات الساللية اك
مطلبنا ¯س8مترار، هذا الوIاء العقاري ا�ي س3سامه دون شك يف إالنتاج 
الفال� والتجربة اlTٔرية اليت مقمت هبا gرشاكة مع وزارة الفال�ة والصيد 
البحري اكن لها وقعا ٕاجيابيا ل3س Iىل املس8تفCد�ن فقط، بل Iىل �قtصاد 

ûالوطين كذ .  
ٔ�ثري مسìٔ� بطء املساطر اليت  وl�ٔريا، امسحوا يل، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن

تعاين مZه مجيع املؤسسات، خصوصا امجلاIات احمللية Iىل مجيع املس8توت، 
هذا البطء ا�ي ¤البا ما �لكف املزيانية العامة حبمك ٔ�ن مزيانية امجلاIات 
احمللية تدlل يف هذا إالطار، ٔ�قول �لكفها خسارة مالية �برية، خصوصا يف 

تعقدها امجلاIات احمللية مع بعض الوزارات ٔ�و  �ا� االتفاقCات اليت
 املؤسسات العمومCة

وحىت ال ٔ�طيل . تلمك، حرضات السادة والس8يدات، بعض املالحظات
Iليمك Ü�ٔرك ا@ال لزماليئ املتدlلني يف الفريق لتمكã مZاقشة ¯يق املواضيع 
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ر املرتبطة هبذا القطاع، مكtفCا هبذا Iىل ٔ�ساس ٔ�ن نتطرق لهذه احملاو 
  .وحماور ٔ�خرى gشلك تفصييل يف اجللسة العامة

  .والسالم

مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف 
        جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةاخtصاص اخtصاص اخtصاص اخtصاص 

        مZاقشة املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي والنقل وا\لو3Qس�CكمZاقشة املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي والنقل وا\لو3Qس�CكمZاقشة املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي والنقل وا\لو3Qس�CكمZاقشة املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي والنقل وا\لو3Qس�Cك
  ن احملرتمون،الس8يدات والسادة املس�شارو

ال شك ٔ�ن قطاع التجهزي والنقل وا\لو3Qس�Cك ببالد� (س8تìٔ�ر ¯ه{م 
 lه اخلصوص، نظرا ملا ميثQىل وI الرٔ�ي العام معوما واحلكومة والربملان

  .القطاع من �ٓلية حقCقCة خللق �ٓليات التمنية والبىن التحتية
ة êشلك نواة ٕان مر�ã ٕاIادة البناء ممتثل اليوم يف التخطيط ملدن عرصي

لرتممي �قtصاد املهنار يف العديد من القطاIات، وIىل رٔ�سها ا@ال 
  .الس8يا�

ٕان الرتكزي يف هذا اخلضم Iىل الربط بني ٕاIادة إالعامر وٕانعاش 
القطاIات �قtصادية اليت من شìٔهنا ٔ�ن Üهنض ¯ملدن املغربية من lالل 

زي هبا، وIىل س�Cل املثال ال اس�Zر املؤهالت ال�رشية و�قtصادية اليت Üمت
احلرص مدينة ٔ�اكد�ر، حCث ٔ�ن وظيفهتا الس8ياحCة اليت شلكت ٔ��د 

درIة، ٔ�صبحت -مرÜكزات ٕاIادة إالنعاش �قtصادي لعامصة سوس ماسة
تواQه اليوم Iدة ٕا�راهات وطنية ودولية مل (س8بق لها ٔ�ن Iاش8هتا، Üرتب عهنا 

ونوع من الر�ود والكساد  تذبذب يف Iدد الس8ياح الوافد�ن Iىل املدينة
  .�قtصادي

  الس8يد الرئ3س،
البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن سعي السلطات العمومCة واملنتخبني واملهنيني 
الس8ياحCني، و¤البية ساكنة املدينة من Q�ٔل جتاوز اTٔزمة احلالية وٕاIادة 
مس8توى الس8يا�ة يف اجلهة معوما ؤ�اكد�ر Iىل وQه اخلصوص يصطدم 

كويين \لمنتخبني ٔ�مام س8ياسة املسؤوليات امللقاة Iىل gسقف املس8توى الت
Iاتقهم، خصوصا يف ٕاطار البحث عن احللول املالمئة ٕالنعاش اقtصاد 
املدينة، وا�ي البد من ٔ�ن مير Iرب ٕانعاش ا@ال الس8يا� وحتديد 
�خtصاصات وٕاIادة النظر يف قوانني �نت اب، سواء Iىل مس8توى 

مس8توى الغرف املهنية والت²ارية والصناعية حىت امجلاIات احمللية ٔ�و Iىل 
êس8تطيع لك ف�ة من هذه الف�ات العمل يف ٕاطارها املعريف وصالحCاهتا يف 
جمال الت²ارة والصناIة واخلدمات، وهنا البد من ٔ�ن تتحمل احلكومة من 
lالل مصاحلها اخلارجCة ومZدوبياهتا مسؤولية ت�àع وÜكو�ن املنتخبني يف 

  .لفة واليت ختتلف مبختلف املياد�ن و�خtصاصاتا@االت اæت
  الس8يد الرئ3س،

ٕان املقاربة اجلديدة اليت جيب ٔ�ن نعمتد يف هذا إالطار جيب ٔ�ن هتدف 
ٕاىل التìٔهيل الشمويل وتوفري اجلودة حىت ¢متكن من ٕاغناء املنتوج الس8يا� 

يف املدن الس8ياحCة واملنتوج الفال� يف املناطق الفالحCة واملنتوج 
الصناعي يف املدن الصناعية، و¢كون بذû قد دlلنا يف ٕاطار البحث عن 
هذه الشمولية والتدبري السلمي املؤسسايت لتصل ٕاىل نتاجئ 'مة تضمن نقط 
التاليق بني خمتلف الفاIلني والرشاكء املعنيني ¯لشìٔن �قtصادي مبختلف 

ج لهذا التصور املدن املغربية، وسìٔعود \ل°ديث هنا عن مدينة ٔ�اكد�ر كمنوذ
املهنجي، خصوصا ما يتعلق ¯لشìٔن الس8يا� ¯حملطة واجلهة، وهنا البد من 
إالشارة ٕاىل بعض إالجراءات اليت اختذت من Q�ٔل �رتقاء مبدينة ٔ�اكد�ر 
�و>ة س8ياحCة وطنية ودولية مرموقة، ومن ٔ�مهها هيلكة حماور الطرق 

الرتفهيfي " La Marina"الرئ3س8ية وحتسني مداخCل املدينة وٕاقامة مCناء 
وبناء بعض الو�دات الفZدقCة الراقCة Iىل الشاطئ وهتيئة >ة البحر من 
lالل ٕاجناز �ورن3ش طو` ٔ�كرث من مخسة �يلومرتات، اليشء ا�ي س8يوفر 

  .\لمحطة فضاء ذا جاملية �برية وجماال مس8تقطبا حلركة gرشية دؤوبة و�ش8يطة
  الس8يد الرئ3س،

الوزراء، Iىل ٔ�ن مسìٔ� النقل معوما والنقل البد من التìٔ�يد، السادة 
اجلهوي Iىل وQه اخلصوص Üك�يس ¯لغ اTٔمهية خصوصا ؤ�ن بالد� يه 
من الب.ان الشاسعة ؤ�ن انتقال الس8ياح م6ال من طن²ة ٔ�و ا�ار البيضاء 
ٔ�و الر¯ط حنو املدن اجلنوبية مكرا�ش ؤ�اكد�ر والعيون وا�اãl يتطلب 

و�ديث وlدمات ذات مس8توى وجودة Iالية تعبئة ٔ�سطول جوي 'م 
لضامن التنافس8ية يف ا@ال الس8يا�، خصوصا و¯يق ا@االت اTٔخرى اليت 

  .لها ارتباط وطيد ¯لتمنية و�س�Zر
ٔ�ما Iىل مس8توى املدن السا�لية واليت تتوفر Iىل موا©، فٕان ٕاIادة 

ة والس8ياحCة س8يعطي هيلكة املوا© الكربى ¯ملدن الصناعية واملوا© الرتفهيي
دفعة قوية ٔ�وال لالقtصاد الوطين من lالل الرفع من مس8توى املبادالت 
الت²ارية، وحتفزي الس8ياح اQTٔانب Iىل ولوج املوا© الرتفهيية من lالل 
زرة البواخر الس8ياحCة واليخوت مبختلف ٔ�نواعها وهذا ما س8ميكن املغرب 

  .لبحري والشاطيئ �لك ٔ�نواIهمن مZافسة ٔ�كرب ا�ول يف ا@ال الس8يا� ا
  الس8يد الرئ3س،

ٕان ٕاIادة هيلكة مCناء ٔ�اكد�ر Iىل س�Cل املثال êس8تدعي توفري مرىس 
Qديد والئق ¯لبواخر العسكرية، كام جتدر إالشارة ٕاىل رضورة العناية 
 ،ãاملتنق ãالفائقة ¯لصيد البحري ك³شاط ٔ�سايس نظرا لعدد اليد العام

ولهذا جيب وضع تصور ٔ�جنع لوسائل إالدماج  وTٔمهية رمق معامالته،
�قtصادي من lالل تصور وطين حيرتم خصوصيات املناطق وطبيعهتا 

  .اجلغرافCة والتضار(س8ية واملناخCة
وIليه، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لõٔحرار س8نضع ٔ�نفس8نا رهن ٕاشارة 

عود ¯لنفع احلكومة ومساIدهتا Iىل بناء هذه املرافق إالسرتاتيجية اليت س8ت
العممي ل3س Iىل >ة سوس فقط ولكن Iىل املغرب يف معقه إالفريقي، 
مس²لني �لك ارتياح الت²اوب إالجيايب \لس8يد رئ3س احلكومة والس8يد وز�ر 
التجهزي والنقل وا\لوجس�Cك من Q�ٔل ٕاجناز هذا املرشوع �سرتاتيجي، 
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ة املزيانيات مؤكد�ن Iىل ٔ�ننا س³ساند احلكومة وس8نصوت ¯ٕالجياب Iىل اكف
الفرعية املدرQة يف ٕاطار جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية 

  .مب²لس8نا املوقر
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiivvvv....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا
        2014201420142014املالية املالية املالية املالية �رمس الس8نة �رمس الس8نة �رمس الس8نة �رمس الس8نة     جلنة الفال�ة والشؤون �قtصاديةجلنة الفال�ة والشؤون �قtصاديةجلنة الفال�ة والشؤون �قtصاديةجلنة الفال�ة والشؤون �قtصاديةاخtصاص اخtصاص اخtصاص اخtصاص 

    قطاع الفال�ة والصيد البحريقطاع الفال�ة والصيد البحريقطاع الفال�ة والصيد البحريقطاع الفال�ة والصيد البحري ....    �ٔ �ٔ �ٔ �ٔ 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
ê�ٔرشف اليوم بìٔن ٔ�تناول اللكمة ¯مس فريق التجمع الوطين لõٔحرار 
مب²لس املس�شار�ن يف ٕاطار مZاقشة املزيانيات الفرعية \لقطاIات اليت 

  .نة الفال�ة والشؤون �قtصاديةتدlل يف اخtصاص جل 
جتب إالشارة ٕاىل املس8توى العايل ا�ي عرفه النقاش داlل ا\لجنة 
وا�ي ٔ�عطى قمية مضافة \لعمل الربملاين معوما والعمل مب²لس املس�شار�ن 
Iىل وQه اخلصوص، وا�ي �زخر ¯لفعاليات �قtصادية واملالية اليت 

املس8توى املهين ٔ�و Iىل مس8توى رامكت جتربة من lالل ممارس8هتا Iىل 
  .ا@لس والعمل ال�رشيعي والرقايب

  الس8يد الرئ3س،
ف� يتعلق ¯ملزيانية اæصصة لقطاع الفال�ة والصيد البحري، ومن 
lالل العرض القمي \لس8يد الوز�ر، وا�ي متحور حول اخلطوط العريضة 

طوات اليت تن�ين Iلهيا مزيانية القطاع ا�ي اس8تعرض من lال` اخل
إالسرتاتيجية املت²لية يف اæطط اTٔخرض اليت هتدف ٕاىل مقاربة مشولية يف 
مالمسة مجيع املتدlلني يف القطاع الفال�، والهدف هو حتقCق ٕاقالع 
Üمنية فالحCة قادرة Iىل املنافسة ٔ�وال وتìٔمني �اجCات اTٔسواق Iىل 

ة مظاهر املس8تويني ا�اlيل واخلار_، ٔ�ضف ٕاىل ذû السعي ٕاىل موا>
  .الفقر والهشاشة من lالل رفع مدخول الفالح الصغري واملتوسط

  الس8يد الرئ3س،
مليار درمه يف  10(من lالل ما توفره هذه الوزارة من دمع معويم 

واليت Üريم من lال` ٕاىل ٕاجناح س8ياسة التجمع الوطين لõٔحرار ) الس8نة
ليار، وكذا م  147وا�ي يتوقع من lالل حتقCق اس�Zر ٕاجاميل يوازي 

توQه الوزارة ٕالصالح صندوق التمنية الفالحCة، وإالصال�ات املؤسساتية 
مبا يف ذû ٕاIادة هيلكة وزارة الفال�ة والصيد البحري، وlلق واك� التمنية 
الفالحCة واملكtب الوطين \لسالمة الصحية واملد�رية املركزية لتمنية ا@ال 

Üرش8يد وعقلنة اس8تعامل مCاه  القروي واملناطق اجلبلية وٕايالء س8ياسة
السقي لك �ه{م وهنج س8ياسة ا1متيزي يف �ر�مج الوزارة، وlاصة ف� 

يتعلق برب�مج �قtصاد يف مCاه السقي \لتخفCف من وضع ندرة املياه 
  .واملوارد املائية Iرب �س8تعامل املعقلن لهذه املادة احليوية

ذا إالطار بt³اجئ اتفاقCة ٔ�ما خبصوص قطاع الصيد البحري، نذ�ر يف ه
الصيد البحري مع �حتاد اTٔوريب اليت اكنت ٕاجيابية Qدا، اش8تغلت Iلهيا 
احلكومة مشكورة يف خشص الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري والربملان 
مب²لس8يه يف ٕاطار ا\لجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب و�حتاد اTٔورويب 

ة ومجعيات ا@متع املدين ا��ن حتر�وا ؤ�¤لقوا اكفة و�رملانيو اTٔقالمي اجلنوبي
املنافذ Iىل اخلصوم ا��ن �اولوا عبثا و�لك الوسائل القذرة ٕافشال 
التصويت، حCث ¯ءت لك مZاوراهتم ¯لفشل، اليشء ا�ي نعتربه انتصارا 
 �بريا \.بلوماس8ية املغربية، الربملانية والشعبية، معتربينه اتفاقا Ìرخييا �زيك

  . الس8يادة املغربية Iىل سوا�لنا إالقلميية
  الس8يد الرئ3س،

قد  2014ٔ�ما خبصوص قطاع الصناIة، جند ٔ�ن القانون املايل لس8نة 
تضمن ٕاجراءات 'مة �مع املقاو� الوطنية وIىل رٔ�سها املقاو� املتوسطة 

من الصفقات العمومCة لفائدهتا من Q�ٔل ٕادما>ا % 20والصغرية بتخصيص 
ج املقاواليت وêشجيعها Iىل �بتعاد من القطاع ¤ري املهيلك، توج يف ال³س8ي

�داث وزارة lاصة بقطاع املقاوالت وهو ٕاجراء 'م ما Iلينا ٕاال  ٕ̄ مؤخرا 
ٔ�ن ندمعه، Tٔن التجمع الوطين لõٔحرار �رى بìٔن اæرج احلقCقي لõٔزمة 

ع �قtصادية اليت يع3شها �قtصاد الوطين هو دمع إالنتاج وإالبدا
و�بتاكر، وهذا ال ميكZه ٔ�ن خيرج يف مجيع اTٔحوال عن ٕاطار دمع املقاو� 
دعام حقCقCا Tٔنه ورمغ هذه إالجراءات املهمة مازالت املقاو� مل êس8تفد بعد 
يف غياب إالطار التنظميي املوا�ب لتفعيل هذه إالجراءات اليت Qاءت يف 

Zا \لنقاش، فZحن ¢رى ٔ�ن القوانني املالية السابقة واملرشوع املوجود ٔ�مام 
املؤرشات إالجيابية لالقtصاد الوطين Iىل مدى عرش س8نوات، ال ميكن ٔ�ن 
ت³سZ3ا ٔ�ن ٔ�وضاع العديد من هذه املقاوالت ما Üزال هشة ؤ�ن >ودا كربى 
ما Üزال مطلوبة لتìٔهيل املقاو� املغربية، lاصة يف ضوء املنافسة ا�ولية 

من �س�Zرات اخلاصة من % 60جز واس8تحقاقات التبادل احلر، فهfي تن
من مZاصب % 50طرف املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت ختلق 

من إالنتاج ا�اlيل اخلام، �هيك % 10الشغل، وال êسامه ٕاال يف �دود 
من الناجت ا�اlيل % 23عن ان�شار القطاع ¤ري املنظم ا�ي ميثل �س8بة 
نظمة، ؤ�كرب اTٔعباء اليت اخلام، مشg بذû ٔ�ول مZافس \لمقاوالت امل 

  .تنضاف ٕاىل رشوط ٕانتاج واش8تغال هذه املقاوالت
  الس8يد الرئ3س،

ٕان املقاوالت الصغرى واملتوسطة تعترب من دون شك عصب �قtصاد 
املغريب ؤ�كرب مشغل يف املغرب، وحتتل ماكنة هامة يف ا�ورة �قtصادية 

�ٓليات مàدIة �مع هذا و¯لتايل ٔ�صبح من الرضوري التفكري يف . الوطنية
الصنف من املقاوالت، فàإالضافة ٕاىل اع{د نظام رضييب lاص هبذه الف�ة 
والعمل Iىل êشجيع �ندماج بني املقاوالت املغربية، فقد ٔ�صبح من املهم 
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حتويل املقاوالت الشخصية ٕاىل رشاكت جمهو� إالمس ورشاكت ذات 
  :رى، �امسؤولية حمدودة، وت3سري ولوج املقاوالت الصغ

جيب êرسيع �Qٓال اTٔداء السرتQاع الرضيبة Iىل القمية املضافة واع{د  -
 lمت به يت ل�اTٓليات الالزمة ل�سهيل هذا ا1متويل، Iلام ٔ�ن إالجراء ا�ي ج
يشء من الضبابية، ¢متىن ٔ�ن Üكون النصوص التنظميية املوا�بة ` واحضة 

  êسهل تطبيق هذا إالجراء؛

-  êا للك الرفع من ا1متويل وCهدفا ٔ�فق lايت وجع�شجيع املقاول ا
�سرتاتيجيات القطاعية واTٔوراش الهيلكية، وهنا تت²ىل ملسة التجمع 

 الوطين لõٔحرار؛

ٕاصالح القطاع املايل من lالل êرسيع ٕاصالح القانون البنيك وجعل  -
اTٔبناك ٔ�بناك مواطنة êسامه يف التمنية، فهfي جتين ٔ�ر¯�ا طائã، بل ٔ�كرث 

 û تتفاخر هبا، لكهنا ال êسامه يف هذه التمنية؛من ذ

دمع �بتاكر وإالبداع وحتديث إالدارة وموا�بة التطور التكZولو_  -
 .امل�سارع

  الس8يد الرئ3س،
  الس8يد رئ3س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ها lربة ودراية ٕاننا ندعو احلكومة اليت تعززت بìٔطر وكفاءات Qديدة ل 
مب²ال التصنيع والت²ارة و¯ع طويل يف جمال �قtصاد واTٔعامل، مؤكد�ن 

  :Iلهيا برضورة امليض يف اجتاه

حتسني وتطو�ر العرض التصد�ري والرفع من تنافسt3ه من lالل  -
 êرسيع وترية ٕاجناز �سرتاتيجيات القطاعية املو>ة لهذا الغرض؛

واملمتثã ٔ�ساسا ¯لولوج ٕاىل اTٔسواق �نفtاح Iىل اTٔسواق الواIدة  -
 العربية وإالفريقCة؛

êشجيع التìٔمني ضد اæاطر وتطو�ر عقود Üمنية الصادرات Iرب زرع  -
 دينامCة Qديدة يف مؤسسة مغرب تصد�ر؛

ٕاIداد تقCمي لاكفة اتفاقCات التبادل احلر اليت ٔ��رمهتا اململكة يف  -
 العرشية اlTٔرية؛

عايري اجلودة والسالمة وحماربة الترصحيات مواصã التطبيق الصارم مل -
 امجلر�ية الناقصة عند �س8ترياد؛

تعز�ز اTٔمن الغذايئ من lالل Üمثني خمطط املغرب اTٔخرض والتفكري  -
من اليوم يف ٕاIداد تقCمي موضوعي ملا حتقق مZه من نتاجئ، والوقوف Iىل 

 ماكمن القوة والضعف؛

 .امليض يف تطو�ر الطاقات املت²ددة -

  .ا ٕاجراءات كفãC حقCقCة وواقعية يف اس8تطاIة بالد� ٕاجنازهإاهن
ال�شجيع Iىل lلق الرثوة ¯عتبارها املفtاح احلقCقي \لتقليص من : ٔ�وال

  العجز املزدوج والرفع من قمية ا1منو؛
حتافظ Iىل القرار �قtصادي الس8يادي لب.� يف انتظار ٕاخراج : çنيا

  .منوذج اقtصادي وطين
  س،الس8يد الرئ3

ٕاهنا مZاس8بة ليك ننوه يف فريقZا ¯�ينامCة اليت ٔ��د�ا وزراء الت²ارة 
والصناIة و�س�Zر والت²ارة اخلارجCة واملقاوالت الصغرى يف هاته 
القطاIات وانفtاGم مشكور�ن Iىل اكفة الفاIلني �قtصاديني 
و�ج{عيني، وIىل رٔ�سها Qامعة غرف الت²ارة والصناIة واخلدمات 

حتاد العام ملقاوالت املغرب وامجلعيات املهنية املؤطرة \لصناIة والت²ارة و�
Iىل اخلصوص، حCث ٔ�رجع هذا �نفtاح وهذا احلوار �طمئنان والثقة 

  .\لمصنعني والت²ار ا��ن يعتربون رهان �قtصاد الوطين مس8تقàال
ما  ويف اخلتام، نؤكد Iىل ٔ�ن فريق التجمع الوطين لõٔحرار �مثن ¤اليا

Qاء من نقاش داlل ا\لجنة ويصوت ¯ٕالجياب Iىل املزيانيات الفرعية 
  .اخلاصة بلجنة الفال�ة والشؤون �قtصادية

  .والسالم

 طاع الغرفطاع الغرفطاع الغرفطاع الغرفقققق ....    بببب

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئ3س،
  الس8يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
 ٔõل ¯مس فريق التجمع الوطين لlٔن ٔ�تدìرشف اليوم بê�ٔ حرار يف ٕاطار

مZاقشة املزيانية الفرعية لوزارة الصناIة والت²ارة و�س�Zر و�قtصاد 
  .  الرمقي

  الس8يد الرئ3س،
ٔ�تطرق اليوم بصفة lاصة ٕاىل مZاقشة هذه املزيانية الفرعية من مZظور 
حمدد، يتوê ¹سليط الضوء Iىل موضوع الغرف معوما وغرف الت²ارة 

اخلصوص، مZوهني ¯ملقاربة ال�شار�ية اليت  والصناIة واخلدمات Iىل وQه
ٔ�بداها الس8يد الوز�ر ا�ي (رشف Iىل تدبري هذا القطاع ولقائه مع الغرف 

  .Tٔول مرة ومع اكفة املهنيني وامجلعيات اليت êش8تغل حلساب القطاع
مفام الشك فCه، ٔ�نه يف خضم التحوالت �قtصادية و�ج{عية 

، وكذا املتغريات املرتبطة ¯القtصاد اجلديد، إالقلميية وا�ولية امل�سارIة
يع3ش املغرب �اليا سلسã من إالصال�ات العميقة الهادفة ٕاىل ٕارساء 
قواIد جممتع ومؤسسات وIالقات مسهتا احلداثة والن²اIة و�لزتام املشرتك 
¯لعمل لك يف ٕاطار موقعه واخtصاصاته، حىت ت�àؤ� بالد� املاكنة الالئقة هبا 

 دول وشعوب العامل، ماكنة جيب ٔ�ن ت�Zاسب مع Ìرخي وحضارة بني ¯يق
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  .املغرب والطمو�ات املعلنة مللكه وحكومtه ولك املكو�ت الفاãI يف ا@متع
ويف هذا إالطار، فٕانه ال داعي \لتìٔ�يد Iىل دور ومسامهة القطاع 
اخلاص ومؤسساته ا1متثيلية يف حتقCق ت; اTٔهداف وحتمل مسؤولياته 

 ãصادية واج{عية اكمtه بالد� يف ظروف اقQيف رفع الت°دت اليت توا
داlلية وlارجCة Üمتزي حبدهتا ودقهتا وصعوبة التà³ؤ بتطوراهتا إالجيابية 

  .والسلبية Iىل السواء
  الس8يد الرئ3س،

ٕاذا اكن �شاط القطاع اخلاص �رÜكز ٔ�ساسا Iىل احلرية واملبادرة، فٕان 
قطاع مسؤوليات والزتامات اقtصادية ذû يعين ٔ�يضا ٔ�ن Iىل هذا ال

واج{عية جتاه ا@متع، ال تقل عن مسؤولية ¯يق الفاIلني وIىل رٔ�سهم 
  .احلكومة وإالدارة بصفة Iامة

وهذا هو املنظور ا�ي تؤمن به غرف الت²ارة والصناIة واخلدمات، 
ي وا�ي تلزتم ¯لعمل Iىل �رشه وتوعية م�Zس�هيا ببعده الوطين و�سرتاتيج

  .لتحقCق Üمنية مtوازنة شامã ومس8تدمية
هذه يه الفلسفة اليت تعمتدها هذه املؤسسات، ويه lدمة املصل°ة 
العامة لالقtصاد الوطين Iرب lدمة املن�س8بني واملنعشني الوطنيني 

  .واQTٔانب
ولتحقCق هذه اTٔهداف، فهfي مافtئت تناضل من Q�ٔل توفري الرشوط 

لق هيالك ومCاكنزيمات ملساIدة ودمع املوضوعية اليت تتعلق ٔ�ساسا خب
املقاو�، ؤ�خرى تتطلب ٕارادة وعزما س8ياس8يني، لها ارتباط ¯نت ا¯ت 
غرف الت²ارة والصناIة واخلدمات والنظام القانوين وإالداري واملايل لهذه 
الغرف، وl�ٔريا Iالقات هذه املؤسسات مع احلكومة وإالدارة بصفة Iامة 

  .يلIىل الصعيد�ن الوطين واحمل
  الس8يد الرئ3س،

ال جيادل ٔ��د يف �ون موا>ة اTٔوضاع املت²ددة واملتغريات املتصارIة 
والتحوالت اليت êشهدها العالقات الت²ارية بني ا�ول وا@موIات تبقى 
رهينة بقدرة القطاع اخلاص ومؤسساته ا1متثيلية Iىل مسا�رة نتاجئه احلمتية 

لية والوطنية، كام يظل رهينا مبدى Iىل الهيالك �قtصادية و�ج{عية احمل 
جناIة �خtيارات و�سرتاتيجيات، وتوفر إالرادة الس8ياس8ية الالزمة 

  .والت³س8يق ا�امئ والفاIل مع املنظامت املهينة
فàالعودة ٕاىل جتربة بالد� يف موا>ة هذه الت°دت، فٕان ما ميكن 

هو ٔ�ن احلكومة مل êسجيl ¯ل³س8بة �ور غرف الت²ارة والصناIة واخلدمات 
تدرك بعد اTٔمهية إالسرتاتيجية لهذه املؤسسات، ومل êس�سغ اTٔهداف 
احلقCقCة اليت اكنت وراء ٕا�شاهئا، واملمتثã ٔ�ساسا ف� ينص Iليه ا�س8تور 
وخمتلف القوانني املنظمة لها، ¯ٕالضافة ٕاىل ما نصت Iليه الرسا� السامCة 

ٕاىل املناظرة اTٔوىل لغرف الت²ارة اليت و>ها املغفور ` احلسن الثاين 
وكذû خطب صاحب  1990فربا�ر  16و 15والصناIة املنعقدة يويم 

مبناس8بة افtتاح  2000ٔ�كتو�ر  13اجلال� محمد السادس، نرصه هللا، بتارخي 

يف الرسا� املو>ة ٕاىل الس8يد  2002ينا�ر  9ا�ورة اخلريفCة \لربملان و
اس8بة ذ�رى ثورة امل; والشعب، مبن 2002غشت  20الوز�ر اTٔول و

ولكها تؤكد Iىل ٔ�مهية املؤسسات ا1متثيلية \لقطاIات �قtصادية يف ا�فاع 
  .عن مصل°ة القطاIات إالنتاجCة واملصل°ة العامة

  الس8يد الرئ3س،
ٕاذا اكنت خمتلف املؤسسات إالدارية واملنتخبة الوطنية واحمللية متارس 

ة والصناIة واخلدمات ما Üزال لõٔسف اخtصاصاهتا اكمã، فٕان غرف الت²ار 
تعاين من ا1هتم3ش ومن Iدم ٕارشا�ها يف ٕاIداد ومtابعة لك امللفات 
�قtصادية و�ج{عية الوطنية واجلهوية واحمللية، ؤ�ننا نعول Iىل الس8يد 
الوز�ر ٕالخراج هذه الغرف من الوضعية اليت تع3شها واليت تتوفر Iىل 

وزهنا �قtصادي وٕارشا�ها يف اTٔوراش  كفاءات اقtصادية وجتارية لها
الكربى اليت تعزتم احلكومة ٕاطالقها يف القادم من اTٔم، وا��ن ٔ�¯نوا Iىل 
حسن ن3هتم بتدش3هنم حلوار مàارش مع الغرف وفق Qدول ٔ�عامل حمدد يعمتد 

  .هذه املقاربة
وقàل ٔ�ن ٔ�هنfي مداlليت ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى Iىل ٔ�ن ٕاIادة �عتبار \لغرف 

ٔ�نواعها، وٕاعطاهئا ا�ور احلقCقي املنوط هبا من Q�ٔل Üمنية �قtصاد  �لك
احمليل واجلهوي مت الوطين، كام هو معمول به يف العديد من ا�ول اTٔوروبية 
اليت جنحت يف هذا الباب، نعترب ٔ�ن النظام �نت ايب املتعلق ¯لغرف، وال 

عضاهئا واليت وgشلكها س�8 معلية وضع ا\لواحئ �نت ابية وطريقة انت اب �ٔ 
احلايل تعيق معل غرف الت²ارة والصناIة واخلدمات وتؤدي ٕاىل ضعف 

  .ا1متثيل املهين
  الس8يد الرئ3س،

هنا ال بد ٔ�ن تبحث احلكومة Iىل وضع قانون انت ايب يتالءم مع 
التطورات احلاصã يف هذا ا@ال، حىت Üمتكن الغرف من حتريك وتìٔطري 

، خصوصا ؤ�ن )ٔ�ورو¯ ودول اخلليج العريبم6ال (ا@ال �قtصادي 
الغرف بعد اس8تقالل املغرب اكنت تضم ٔ�عضاء ورQاالت �قtصاد من 
العيار الثقCل، ميثلون املقاوالت والرشاكت الكربى، ولكن لõٔسف فقد بدٔ� 
التبا�ن يظهر Qليا بني ٔ�عضاء الغرف gس�ب التعرثات اليت توQد يف القانون 

حCث ٔ�صبح داlل الغرفة جتار صغار، مقابل ٔ�ر¯ب �نت ايب اخلاص هبا، 
رشاكت �برية ل3ست هلم نفس املشالك واملطالب والطمو�ات، مما يعرقل 
معل الغرفة ٔ�حCا� ٔ�و جيعل معلها دون املس8توى املطلوب، وهذا قد يؤدي 
ٕاىل جهرة ٔ�عضاء الغرف الت²ارية، و¯لتايل Üكو�ن ٕاطار lاص Iىل شالكة 

\لمقاوالت ¯ملغرب، حCث ٔ�صبحت بصفهتا مجعية 'نية  الكZفدرالية العامة
مهية ٔ�كرب من >از مZتخب حيظى ¯لرشعية ا�ميقراطية ٔìحتظى ب.  

ومن هذا املنطلق، ال بد ٔ�ن نؤكد Iىل ٔ�ن الغرف الت²ارية اليوم حتتاج 
ٕاىل Iدد من إالصال�ات لتقوم بدورها اكمال يف تìٔطري ال³س8يج 

  :اءات التالية�قtصادي، جيب القCام ¯ٕالجر 
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 جتديد ا\لواحئ؛  -

 توس8يع اخtصاصات وصالحCات الغرف الت²ارية لتصبح تقر�رية؛ -

نقل العديد من �خtصاصات اليت مZحت \لم²الس احمللية ٕاىل  -
الغرف بصفهتا اجلهاز الويص Iىل لك ما يتعلق مبسìٔ� الت²ارة والصناIة 

 واخلدمات؛

الاكفCة لتعود ٕاىل مZح هذه الغرف إالماك�ت املادية وال�رشية  -
  .�ش8تغال gشلك فعال وQدي

وl�ٔريا، ومبا ٔ�ننا مZخرطون �لك مسؤولية يف هذه احلكومة، فٕاننا 
بطبيعة احلال س8نصوت ¯ٕالجياب Iىل مرشوع املزيانيات املدرQة يف ٕاطار 
جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية وIىل اخلصوص قطاع الت²ارة والصناIة 

لرمقي والت²ارة اخلارجCة واملقاوالت الصغرى و�س�Zر و�قtصاد ا
  .واملتوسطة

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

VVVV.... الفريق �شرتايكالفريق �شرتايكالفريق �شرتايكالفريق �شرتايك    
iiii....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا

جلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطين �رمس جلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطين �رمس جلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطين �رمس جلنة اخلارجCة واحلدود واملناطق احملتã وا�فاع الوطين �رمس اخtصاص اخtصاص اخtصاص اخtصاص 
        4444201201201201الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية 

  الس8يد الرئ3س،
(رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¯مس الفريق �شرتايك �راسة وحتليل 
مضامني مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة اخلارجCة والتعاون �رمس س8نة 

2014ãة واحلدود واملناطق احملتCيف ٕاطار جلنة اخلارج ،.  
ٕان تعز�ز ا�فاع الوطين ظل Iىل ا�وام (شلك ٕا�دى اخليارات 

ة اليت êس8تقطب ٕارادة امل; والشعب، وجتعل من القوات املسل°ة احلامس
امللكCة، حتت قCادة Qال� امل;، مؤسسة وطنية يt³ُظر مهنا ٔ�ن Üكون 
ذات كفاءة Iالية يف معركة التحر�ر والو�دة الرتابية وا�فاع عن حوزة 

الرسية  البالد، ¯ٕالضافة ٕاىل حماربة اجلرمية العا�رة \ل°دود وإالرهاب والهجرة
  .و�جتار يف املمنوIات مبا فهيا اTٔسل°ة

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ننا، من >ة، واعون لك الوعي ¯@هودات املبذو� 
يف هذا إالطار ٕاكمداد اجل3ش بعتاد عسكري �ديث يف مجيع ا@االت 

 F16 م6ل اقtناء طا�رات(سواء احلربية ٔ�و الطريان العسكري اجلوي 
ا@ال البحري من اقtناء سفن حربية، ؤ�يضا،  ٔ�و املشاة وكذا) Qديدة

تداولت مؤخرا وسائل ٕاIالم ٔ�جZبية ٔ�ن املغرب (سعى ٕاىل اقtناء غواصة 
ٔ�ملانية، وواعون كذû ¯ٕالرادة الفعلية جلعل ب.� قادرا Iىل حتقCق توازن 

اسرتاتيجي يؤهl \لعب ٔ�دواٍر طالئعيٍة ف� خيص حتصني احلدود -جCو
Tٔولوت، وكذا ٔ�دوار ذات طابع ٕا�ساين، gرشاكة مع وجعl من ٔ�وىل ا

هيئة اTٔمم املت°دة، يف العديد من بؤر التوÜر، Iىل س�Cل املثال الكوت 
ٕاضافة ٕاىل ٕاقامة مس�شفى . ديفوار وامجلهورية ا�ميقراطية \لكونغو ومايل

عسكري Iىل احلدود التو�س8ية ا\لي�Cة ٕا¯ن اTٔزمة يف لي�Cا، وكذا املس�شفى 
  .نسكري لفائدة الالج�ني السوريني يف اTٔردالع 

ولكن، من >ة ٔ�خرى، ال خنفي قلقZا املس8متر خبصوص ا@هود الضخم 
 ûي ال يدعو ٕاىل �رتياح، وذ�ر، وا�\ل�سلح ا�ي تبذ` اجلارة اجلزا
¯قtناء ٔ�سل°ة جهومCة مtطورة، تت²اوز مبا ال �د `، �اجCاهتا ا�فاعية، يف 

ر واجلو، وهو ٔ�مر ¯ت (شلك مصدر ا�شغال وêساؤل يف جمال الرب والبح
ظل مZاخ من التوÜر املفtعل يَُعّرِض فضاء املغرب العريب ٕاىل مزيد من 
التوÜر و�ضطراب، وهذا ما (س8تدعي املزيد من اجلهود واليقظة املس8مترة 
Iىل احلدود الصحراوية اجلزا�رية بتعز�ز املوارد العسكرية هبا، عكس ما 

اlل املدن الصحراوية من حشد \لموارد العسكرية واTٔمZية �شاهده د
  . لرتهيب ٔ�بناهئا

وهنا، ٔ��شد لك اجلهات املعنية ¯لتوقف عن هذه الت²اوزات واع{د 
  . مقاربة ٔ�مZية سلمية وا\لجوء ٕاىل احلوار حلل املشالك احمللية سلميا
مس8هتدفا،  ونظرا ملوقع ب.� اجلغرايف �سرتاتيجي ا�ي جيعل مZه ب.ا

فاQTٔدر توظيف لك املوارد وإالماكنيات Iىل احلدود املغربية اجلزا�رية 
وإالفريقCة ملزيد من التحصني واحلد من الهجرة ¤ري القانونية وêرسب 

ٕاىل ¤ري ذû من املشالك اليت حنن يف ... اTٔسل°ة الفردية وا�lرية اخلفCفة
  .غىن عهنا

  الس8يد الرئ3س،
ذTٔ ûؤكد بداية وبعيدا عن لغة اTٔرقام واليت يف ٔ�غتمن هذه املناس8بة ك

اعتقاد� لن êسعفZا يف حتليل ٔ�دوات ومرÜكزات الس8ياسة اخلارجCة الوطنية 
لعدة اعتبارات، Iلام ٔ�ننا لطاملا �دينا يف فريقZا ؤ�كد� Iىل رضورة ٕاIادة 
النظر يف تدبري احلكومة لهذا القطاع البالغ احلساس8ية والتعقCد، وهو ما 

ؤكده العديد من املعطيات الواقعية اليت تعكس افtقاد احلكومة Tٔدوات ت
الت°ليل واس�رشاف اTٓفاق وIدم اس�Cعاهبا دقة املر�ã ومجموع التفاIالت 

  .Iىل السا�ة إالقلميية وا�ولية
و�يف س8ي�س8ىن لها ذû ؤ�قىص ما (شغل تفكريها Üرممي ٔ�¤لب3هتا املهرتئة 

مية تتواري من lلفها \لتغطية عن فشل واخلوض يف رصاIات Qان�Cة عق 
  ذريع يف بلورة س8ياسات اقtصادية واج{عية مZدجمة؟

êساؤالت Iديدة ال جند لها تفسريا سوى ختبط احلكومة ٔ�و ¯Tٔدق 
جتاوز املر�ã �ك6ري ملنطق اش8تغال الت°الف احلكويم، وٕاال �يف س8نفرس 

ئã يف ظل �ا� جحم إالع{دات اæصصة لقطاع يتطلب رصد ٕاماك�ت ها
�س8تقطاب احلاد وجحم التحراكت العدائية \لنيل من س8يادة املغرب 

  ومصاحله العليا؟
  الس8يد الرئ3س،

شلكت الزرة امللكCة اlTٔرية ٕاىل واش8نطن احملطة ا�Tٔرز يف الس8ياسة 
اخلارجCة الوطنية، زرة حققت لك اTٔهداف ا�بلوماس8ية وخطت خطى 

ملعهود ٕاىل العالقات املغربية اTٔمر�كCة وتوضيح حقCقCة حنو ٕاIادة ا�فء ا
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املواقف gشلك رصحي يف حلظات سعت لك القوى املناوئة ملصاحل املغرب 
  .ٕاىل افtعال اTٔزمات وÜزييف احلقائق

رسا� ¯لغة اTٔ�ر ٕاىل لك املعاد�ن \لو�دة الرتابية ومن يدورون يف 
فاع عن ٔ�طرو�ات فلكهم من مجعيات ومZظامت ؤ�قالم مìٔجورة، انربت \.

  .ماضوية لن Üزيد املنطقة ٕاال املزيد من التوÜر
ٕان من شìٔن هاته الزرة ٕاعطاء دفعة قوية وممتزية لتوثيق الروابط 
التارخيية وإالسرتاتيجية بني الب.�ن وتìٔ�يد ثبات املوقف اTٔمر�يك ا�امع 

  .ملقرتح احلمك ا�ايت �°ل توافقي لهذا الزناع املفtعل
Zا لهذه الزرة التارخيية وما ٔ�عقهبا من بيان تìٔ�يدي Iىل وبقدر Üمثي³ 

واقعية ومصداقCة املقرتح املغريب، بقدر ما ندعو احلكومة ٕاىل ٕاIادة Üرت3ب 
ٔ�ولوهتا واخلروج من رقعة التìٔ�يد Iىل املسلامت و�كتفاء بتقمص صفة 

  .املالحظ مع قضا يف ¯لغ احلساس8ية والتعقCد
مàادرات حقCقCة لكسب مواقع مtقدمة دفاIا  املطلوب اليوم ٕاطالق

عن الو�دة الرتابية \لوطن وٕاIادة النظر يف لك املقار¯ت �قtصادية 
و�ج{عية واTٔمZية، اليت Üهنجها احلكومة واليت يà³غي ٔ�ن تمت وفق مZظور 
يlٔìد بعني �عتبار جحم �ه{م ا�ويل �لك إالصال�ات املؤسساتية 

تبارشها بالد�، ال س�8 �ني يتعلق اTٔمر مب²ال جغرايف يف واحلقوقCة، اليت 
  .¯لغ احلساس8ية والتعقCد

ويف هذا الصدد، ندعو احلكومة ٕاىل رضورة �¢كàاب �لك جناIة 
والزتام Iىل تفعيل مضامني التقر�ر املوضوIايت ا�ي I�ٔده ا@لس الوطين 

ديد لõٔقالمي �قtصادي و�ج{عي والب3يئ حول ا1منودج التمنوي اجل
اجلنوبية ٔ�رضية لتعز�ز احلاكمة الرتابية واملؤسساتية و�س�Zر اTٔم6ل 
لõٓفاق اليت ت�Cحها اجلهوية املتقدمة مكدlل ٕالقرار مàادرة احلمك ا�ايت 

 .لõٔقالمي الصحراوية
ٕان مجموع التحوالت العميقة الس8ياس8ية واحلقوقCة اليت رامكهتا بالد� 

àاب اجلاد واملسؤول \لتعريف يف خمتلف احملافل êس8تدعي اليوم �¢ك 
  . ا�ولية هبذا املسار احلقويق

ونعرب يف هذا الصدد عن معيق ارتياحZا @موع املاكسب ا�بلوماس8ية 
اليت مت حتقCقها بفضل ا�بلوماس8ية امللكCة واحلنكة الس8ياس8ية لصاحب 

ان اTٔورويب اجلال� ٕاىل Qانب ا�بلوماس8ية املوازية، lاصة تصويت الربمل
¯ٕالجياب Iىل التقر�ر الس8نوي لٕالحتاد اTٔورويب حلقوق إال�سان 
وا�ميقراطية يف العامل �رفض اكفة التعديالت اليت تقدم هبا �رملانيون 
ٔ�وروبيون موالون \لجزا�ر والكCان الومهي \لبول3ساريو، ٕاىل Qانب مصادقtه 

املغرب وحسب دو� Iىل �روتو�ول الصيد البحري بني �حتاد اTٔورويب و 
الباراغواي اIرتافها جبهبة البول3ساريو ن�²Cة مàادرات دؤوبة \.بلوماس8ية 
احلزبية، ¯ٕالضافة ٕاىل انت اب املغرب عضوا Qديدا مب²لس حقوق إال�سان 

  . 2014التابع لõٔمم املت°دة ابتداء من فاحت ينا�ر 
ع صريورة هذه �خtيارات اليت تعكس نظرة املنتظم ا�ويل وجتاوبه م

إالصال�ات املؤسساتية واحلقوقCة اليت ¯رشهتا بالد� كمنودج دميقراطي 
  . مtفرد يف حميطه إالقلميي

و�س8تغرب من جحم العداء ا�فني ا�ي ٔ�¯نت عنه اجلزا�ر وس8ياسة 
الكCل مبكCالني يف تعاملها مع املغرب، وهو ما يعكس ا�سداد اTٓفاق والعجز 

ات و�خtيارات إالسرتاتيجية اليت تت�Zاها عن موا�بة دينامCة إالصال�
  .بالد� لتعز�ز فضاء احلرت وا�رتام حقوق إال�سان

ونؤكد رفضنا البات واملطلق للك ٔ�شاكل الضغوطات واملناورات 
اليا�سة وهذا ا1هنج العدايئ \لجزا�ر ولك املناوئني \لوطن لٕالرضار مبصاحلنا 

ضاء الربملان اTٔورويب، وهو ما العليا سواء داlل ٔ�روقة جملس اTٔمن ٔ�و ف
يضع الوزارة اليوم ٔ�مام مسؤوليات جس8مية \لوقوف والتصدي ٔ�مام لك 
احملاوالت املس8متيتة \ل�شو(ش Iىل لك ا�ينامCات إالصالحCة ويف مقدمهتا 

  . مàادرة احلمك ا�ايت لõٔقالمي الصحراوية
  الس8يد الرئ3س،

لتìٔس3س �بلوماس8ية فاãI لقد Qاءت الوثيقة ا�س8تورية لكها تطلع ٕاىل ا
ومtوازنة مtكCفة مع التغريات إالقلميية وا�ولية من lالل مجموIة من 

  :�لزتامات اليت ٔ�قرها ا�س8تور اجلديد من قàيل
 العمل Iىل بناء �حتاد املغاريب �خيار اسرتاتيجي؛ -
تعميق ٔ�وارص �ن{ء ٕاىل اTٔمة العربية وإالسالمCة وتوطيد وشاجئ  -

 لتضامن مع شعوهبا الشقCقة؛اTٔخوة وا
تقوية Iالقات التعاون والتضامن مع الشوب والب.ان إالفريقCة،  -

 والس�8 مع ب.ان السا�ل وجZوب الصحراء؛
 - تعز�ز روابط التعاون والتقارب والرشاكة مع ب.ان اجلوار اTٔور  -

 مtوسطي؛
توس8يع وتنويع Iالقات الصداقة، واملبادالت إال�سانية و�قtصادية  -

 والعلمية والتقZية والثقافCة مع لك ب.ان العامل؛
 جZوب؛ -تقوية التعاون جZوب  -
جعل االتفاقCات ا�ولية، كام صادق Iلهيا املغرب، ويف نطاق ٔ�حاكم  -

ا�س8تور، وقوانني اململكة، وهو�هتا الوطنية الراخسة، êسمو فور �رشها، 
ات، مع ما Iىل ال�رشيعات الوطنية، والعمل Iىل مالءمة هذه ال�رشيع

  .تتطلبه ت; املصادقة
ٕان مجموع التو>ات اليت الزتم هبا املغرب شلكت ¯Tٔساس lارطة 

ة بطريق اكن من املفروض Iىل اجلهاز ا�بلومايس ٔ�ن يقدم اليوم ٔ�جو 
حقCقCة عن حصيã تدبريه لهذا القطاع، متاش8يا مع جحم السلطات 

\لحكومة اجلديدة والصالحCات اجلديدة الواسعة اليت خولها ا�س8تور 
لت°ديد التو>ات العامة الس8ياس8ية و�قtصادية و�ج{عية ٕان Iىل 

  .املس8توى ا�اlيل ٔ�و اخلار_ مقارنة مع ا�ساتري السابقة
ذات �لزتامات تضعمك اليوم ٔ�مام امt°ان ٔ�جرٔ�ة وحسن تزنيل 
مقtضيات الوثيقة ا�س8تورية، ¯عتبارمك فاIال حزبيا Iىل رٔ�س قطاع اكن 
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¯Tٔمس القريب من ا@االت اخلاصة واحملفوظة \لم;، ليt³قل ٕاىل التدبري 
  .املشرتك بني امل; واحلكومة مع ما يعنيه جحم هذا التغيري من دالالت

ٕاننا، ومن مZطلق متثلنا \لحظة الس8ياس8ية والتارخيية وما حتمl من 
Iة من مغزى ودالالت معيقة، نود من موقع إالسهام البناء ٔ�ن نطرح مجمو 

اTٔس8ئã واملالحظات اليت س8بق ؤ�ن طرحZاها Iىل احلكومة lالل 
  .مZاس8بات Iديدة واليت يه يف العمق تزنيل ملضامني الوثيقة ا�س8تورية

ما ا�ي قامت به احلكومة بعد مرور س8ن�ني من تو1هيا تدبري : ٔ�وال
ضاري الشìٔن العام من Q�ٔل تعز�ز البعد املغاريب ¯عتباره ا@ال الطبيعي واحل

\لمغرب ؤ��د ٔ�ولوت س8ياس8ته اخلارجCة واس�Zر مجمل اخلصوصيات 
اجلغرافCة والتارخيية والثقافCة وحتقCق مطلب التكtل وتوحCد الفضاء 
املغاريب، ا�ي ¯ت مطلبا مل°ا بفعل الواقع اجلديد والتحوالت العميقة، 

يس اليت شهدهتا اخلارطة الس8ياس8ية �ول املنطقة Iىل الصعيد الس8يا
و�ج{عي ومد جسور التعاون يف ٔ�فق ٕاحCاء ٔ�سس نظام مغاريب كفCل 

 بتحقCق طمو�ات الشعوب املغاربية؟ 
ٔ�يضا ن�ساءل عن س8ياسة احلكومة لبلورة مهنجية Qديدة \لعمل : çنيا

العريب املشرتك وٕارساء قواIد رشاكة ٕاسرتاتيجية بني املغرب وب.ان جملس 
سعة لتدارس اTٔوضاع العامة \لعاملني العريب التعاون اخلليجي وت�ين رؤى وا

وإالساليم وت�ين خطاب مZفtح وعقالين وٕاسالم معتدل يتواءم وا�رتام 
  .البناء احلدايث لõٔمtني العربية وإالسالمCة

ذû ٔ�ن املغرب اكن وس8يظل يف مقدمة ا�ول املبادرة ٕاىل ٕاIالن 
ساليم Iرب ��شغال رشوط مع العاملني العريب واالٕ امل انضام'ا اللكي و¤ري 

مبجمل القضا اليت حتبل هبا هذه املنطقة ويف مقدمهتا طبعا قضية الرصاع 
  .العريب إالرسائييل

وهبذه املناس8بة، جندد اس�Zاكر� \لس8ياسات املتطرفة \لكCان الصهيوين 
وسعيه 1هتويد القدس ومتاديه يف ابتداع ٔ�ساليب اس�Cطانية ٕامعا� يف فرض 

  .اقعس8ياسة اTٔمر الو 
لقد كنا نعتقد ٔ�ن من شìٔن لك هاته الس8ياسات املتغطرسة \لكCان 
 الصهيوين الغامش ٔ�ن تالىق مبواقف وردود ٔ�فعال ا�س²اما مع مواقف سابقة

\لحزب اTٔ¤ليب يف احلكومة، لكن يبدو ٔ�ن لك ت; الشعارات مل Üكن 
سوى حلظات حامسة زائفة لكسب تعاطف شعيب ؤ�صوات انت ابوية 

ما يؤكده اليوم Üزايد جحم املبادالت الت²ارية مع ٕارسائيل يف رصفة، وهو 
  !فهل يه ٕاشارات ٕاىل قàولمك ¯لتطبيع؟. عهد هذه احلكومة

ٕاننا، وبقدر تنديد� �لك ٔ�شاكل التطبيع، وا�ي ال جند ` ٔ�ي ترب�ر 
سوى �ونه شلك من ٔ�شاكل التنكر \لقضية الفلسطيC³ة، بقدر ما ندعومك ٕاىل 

الس8ياس8ية واlTٔالقCة يف التصدي للك مàادرات التطبيع  حتمل مسؤوليتمك
ا�ي ال مربر ` سوى lدمة املرشوع الصهيوين وغض الطرف عن ما 

  .�رÜكàه الصهاينة من جرامئ ضد فلسطني ٔ�رضا وشعبا ومقدسات
 ãة، ن�ساءل عن حصيCة جتاه ا�ول إالفريقCوارتباطا ¯لس8ياسة احلكوم

جZوب Üكر(سا لالمtداد  -ت التعاون جZوب العمل احلكويم \لهنوض بعالقا
ر التارخيي \لمغرب يف القارة السمراء، وا�ي جيعل من ذالطبيعي والت²

قضا التمنية يف ٕافريقCا ٔ�ولوية ٔ�ساس8ية يف �شاطه ا�بلومايس داlل خمتلف 
  .احملافل إالقلميية وا�ولية

; ٕاىل لك و¢مثن ما ٔ�سفرت عنه اجلو� إالفريقCة اليت قادها Qال� امل
من السZ3غال والكوت ديفوار والغابون، هاته الزرات اليت محلت ٔ�كرث من 
دالالت Iىل حرص املغرب ٕالرساء مقومات التمنية والسمل و�س8تقرار يف 

  .القارة إالفريقCة
ٕان ما عرفtه هذه العالقات من تفاIالت سلبية، متثلت يف جعز �حتاد 

حراء وتنكر بعض ا�ول \.ور إالفريقي إالفريقي عن ٕاجياد �ل ملشلك الص
\لمغرب ومZاوش8هتا حول و�دته الرتابية، ما رتب ا�س°اب املغرب مهنا 
جيعلنا مطالبني، دبلوماس8ية رمسية وصنوهتا املوازية، ¯بتداع ٔ�ساليب Qديدة 
الس8تعادة ا�ور املغريب اكمال، خصوصا ٔ�مام ما يتحمl املغرب جراء تبعات 

>د ٕاضايف خلدمة قضا ٕافريقCا، Iرب êش8ت3ت جمهوداته املقعد الشاغر من 
يف العالقات الثنائية وبعض التجمعات اجلهوية، وهو ما (س8تلزم تطو�ر 
الفعل إالفريقي \لمغرب اجتاه ا�ول اTٔجنلوسكسونية، تعز�زا لرصيد تفاIالته 

  . مع ا�ول الصديقة اTٔخرى
الرمسي ا�اعي ٕاىل  ويف هذا إالطار، نؤكد جتاوبنا مع موقف اململكة

احلفاظ Iىل الو�دة الرتابية ملايل واس8ت�àاب اTٔمن و�س8تقرار وتìٔمني 
  .خروج سلس وسلمي من هذه اTٔزمة

  الس8يد الرئ3س،
ٕان ا�عوة ٕاىل تìٔهيل اجلهاز ا�بلومايس وبناء مفهوم lاص \.بلوماس8ية 

هذا الصدد الرمسية وصنوهتا املوازية من املواضيع اTٔكرث راهنية، ونذ�ر يف 
ما Qاء به اخلطاب املليك اlTٔري مبناس8بة افtتاح ا�ورة اخلريفCة وهو ما 

  :(س8تدعي اليوم
êسويق ا�ينامCات واTٔوراش املؤسساتية واحلقوقCة اليت ¯رشها  -

املغرب وخمتلف اخلطوات اليت ٔ�جنزها Iىل درب Üرس8يخ احلقوق املدنية 
�قtصادية و�ج{عية  والس8ياس8ية وا1هنوض ¯جليل اجلديد من احلقوق
 والثقافCة والبيC8ة كمنوذج مtفرد يف حميطه إالقلميي؛

القطع مع التدبري املغلق لبعض امللفات اكلوضع املتقدم مع �حتاد  -
 اTٔوريب، جملس التعاون اخلليجي؛

 مسا�رة ودمع مؤهالت ا�بلوماس8ية الربملانية املوازية؛ -
التنفCذي لالحتاد اTٔوريب، وجتاوز  اس�Zر العالقات املمتزية مع اجلهاز -

النواقص اليت تعرتي Iالقات املغرب مع الربملان اTٔوريب ا�ي (شلك 
ٕا�دى ا�Iامات اليت (س8تعملها خصوم و�دتنا الرتابية يف ٕاطار حرهبم 

 إالIالمCة ضد املصاحل الوطنية لبالد�؛
-  ٔTىل مراكز \.راسات يف العالقات ا�ولية وتدبري اI احtزمات �نف

 ا�ولية؛
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التوQه حنو القوى الصاIدة يف �ٓس8يا تنويعا \لرشاكء �قtصاديني يف  -
 ٕاطار تعز�ز املاكسب �قtصادية اليت ت�Cحها الو>ات الgس8يكCة؛

�سج Iالقات ٔ�كرث فاIلية مع املنظامت ا�ولية ¯عتبارها رش�اك  -
 ٔ�ساس8يا لتحقCق التمنية ال�رشية؛

ز ا�بلومايس ملراكز القرار ا�ويل من ٕاIادة النظر يف قراءات اجلها -
lالل ٕادماج العوامص اجلديدة الصاIدة اليت ٔ�حضت لها تìٔثري س8يايس 

 واقtصادي؛
توفري املعلومات الرضورية املرتبطة ¯لقضا اجلوهرية \لس8ياسة  -

اخلارجCة، حCث يعاين املعنيون �متثيل املغرب يف احملافل ا�ولية، من 
فZية وا�مع التقين، خصوصا الفاIلون يف خمتلف ٔ�شاكل املشورة ال 

 .ا�بلوماس8ية املوازية
وهبذه املناس8بة، ندعومك ٕاىل ٕاIادة النظر يف Iالقtمك مع املؤسسة 

فٕاىل مىت س8يظل هذا املنطق حيمك . الربملانية ومع ممثيل اTٔمة Iىل اخلصوص
Iالقات من املفروض ٔ�ن Üرىق ٕاىل مس8توى التاكمل؟ ؤ�ي دبلوماس8ية 

ة ¢ريد ٕاذا اكنت املعلومة الرضورية واTٔساس8ية حمجوبة عن الفاIلني يف �رملاني
هذا ا@ال؟ و�يف سìt3ٔىت ملمثيل اTٔمة ا�فاع عن القضا املصريية لõٔمة يف 
ظل Iدم مصاحàتمك ودمعمك \لمجهود ا�بلومايس ا�ي تضطلع به هذه 

رسة من قàل املؤسسة، الس�8 ؤ�نمت تعلمون جحم املناورات والضغوطات املام
I�ٔداء الوطن ا��ن ال يìٔلون >دا ل�س ري لك إالماك�ت لٕالرضار مبصاحل 

  بالد�؟

iiiiiiii....  لية �رمسlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس مداlاقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlمدا
        2014201420142014الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية 

  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شارون، 
lل ¯مس الفريق �شرتايك مب²لس8نا املوقر بقدر ما (رشفين ٔ�ن ٔ�تد

، 2014ملناقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا�اlلية �رمس الس8نة املالية 
بقدر ما س8مئنا ٔ�ن ¢كرر ما نقو` لك س8نة يف شìٔن اج{Iات جلنة ا�اlلية 
واليت Tٔس8باب جنهلها ال جتمتع مع اTٔسف الشديد ٕاال مرة وا�دة يف الس8نة، 

  . ناس8بة مZاقشة مرشوع قانون املاليةوذû مب 
هذا Iلام ٔ�ن ثالثة ٔ�خامس من ٔ�عضاء جملس8نا (س8متدون عضو�هتم من 
امجلاIات احمللية، مع ما تعرف هذه اlTٔرية من اخtالالت وقضا ومشالك، 
جمال التعاطي معها ¯مtياز هو جلنة ا�اlلية واجلهات وامجلاIات احمللية 

قطاع مبعية مد�ر امجلاIات احمللية واTٔطر حبضور الوز�ر الويص Iىل ال
  . املسؤو� Iىل خمتلف اTٔقسام واملصاحل املعنية

  الس8يد الوز�ر،
ٕان اس8تعداد بالد� لتنظمي �نت ا¯ت املنتظرة، مع ما يتطلب ذû من 

اس8تعداد لهذه �س8تحقاقات، يتطلب من احلكومة املغربية توضيح الرؤية 
tح مشاورات واسعة مع مكو�ت احلقل واجلدو� و(سائلها عن مدى ف 

الس8يايس، lاصة يف ظل ا�س8تور اجلديد ومZاخ التحول ا�ي تعرفه 
بالد�، كام (س8تدعي جتديد ا\لواحئ �نت ابية مع التذكري مبا اكن (شوهبا من 
اخtالالت، وIدم êسجيل العديد من املواطنني هبا، فضال عن هذا 

ع لتفادي êش8ت3ت املشهد الس8يايس، (س8توجب ٕاIادة النظر يف منط �قرتا
  .ويف التقطيع �نت ايب ٕال�داث توازن حقCقي يف ٔ�فق اجلهوية املوسعة

ٕان إالصال�ات اليت تعرفها بالد�، القانونية مهنا واملؤسساتية، تتطلب 
ٕاعامل ا�س8تور ¯ع{د املقاربة ال�شار�ية لتحيني القوانني ومالءمهتا مع 

ادية و�ج{عية والثقافCة ٕان Iىل املس8توى مس8تلزمات التمنية �قtص
  . الوطين ٔ�و احمليل

و�شدد هبذه املناس8بة Iىل رضورة تعز�ز �ٓليات حامية املال العام من 
الهدر والتبذ�ر وÜك6يف معليات املراقàة البعدية Iرب ٕاجراءات تدقCق 
احلسا¯ت ومعليات �فt°اص والرضب بقوة Iىل ٔ�يدي املفسد�ن، Tٔن 

هذه التدابري ٔ�ن êسامه يف تقوية مصداقCة املؤسسات وٕارQاع من شìٔن 
  .الثقة \لمواطنني ملصاحلهتم مع املامرسة الس8ياس8ية والفعل �نت ايب

ٕاننا واعون متام الوعي ٔ�نه، لتكر(س الالمركزية وٕاقرار ا�ميقراطية 
احمللية، البد من ٕاIادة النظر يف التقس8مي امجلاعي احلايل ا�ي ٔ�فرز جامIات 
فقرية ؤ�خرى êس8تفCد من امtيازات وموارد مtعددة، ومن هنا رضورة اع{د 

اقtصادية يف ٔ�ي تقس8مي مقàل، من Q�ٔل ٕافراز -ٔ�سس Iلمية وسوس8يو
ماك�هتا ومواردها لتحقCق التمنية احمللية الفعلية، هذا مع  ٕ̄ جامIات قوية 

بائية رضورة ٕاصالح مشويل ملنظومة اجلبات احمللية وٕاخراج إالدارة اجل 
احمللية ٕاىل �زي الوجود، حCث ٔ�ن هناك صعو¯ت حقCقCة يف اس8ت الص 
بعض الرسوم، كام ٔ�ن املعايري املعمتدة يف توزيع الرضيبة Iىل القمية املضافة 
¤ري Iاد�، وال تlٔìذ بعني �عتبار احلاجCات اTٔساس8ية ومس8توى التمنية 

رضورة تعز�ز ا�ي Üمتزي به لك جامIة، ونؤكد يف هذا املس8توى Iىل 
القدرات التدبريية لبعض امجلاIات lاصة Iىل مس8توى املوارد ال�رشية 
ورضورة اع{د مZظومة واحضة \لتكو�ن والتكو�ن املس8متر \لعاملني هبذا 
القطاع، وهنا ن�ساءل، الس8يد الوز�ر، �يف ٔ�ن امجلاIات احمللية املغربية 

 اتية؟الزالت بعيدة لك البعد عن اع{د اTٔنظمة املعلوم
ٔ�ما ف� يتعلق ¯ملبادرة الوطنية \لتمنية ال�رشية، فٕانه رمغ ا@هودات 
املبذو� واملبالغ املرصودة، فٕان ذû مل يعمل Iىل حتسني رتبة املغرب يف 
هذا ا@ال؛ ٕاِذ العربُة ل3ست حبجم املشاريع والرفع من Iددها بقدر ما يه 

فقر والهشاشة وحماربة بن²اIة ومردودية هذه املشاريع، ٔ�ي موا>ة ال
ا1هتم3ش وlلق فرص الشغل من lالل ا�Tٔشطة املدرة \.lل لتوفري موارد 
3Iش قارة ملن مه يف �اQة ٕاىل ذû، وهنا �سائل احلكومة عن مدى تقCمي 
املبادرة الوطنية \لتمنية ال�رشية، وٕاىل ٔ�ي �د اس8توفت حقCقة اTٔهداف 

الهشاشة؟ وما يه �خtالالت املتوlاة مهنا، خصوصا القضاء Iىل الفقر و 
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اليت عرفهتا؟ وهل تتوفر الوزارة Iىل ٕاحصائيات دقCقة Iىل مس8توى 
  نتاجئها؟

  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوزراء،

ٕان صيغ التدبري املفوض ا�ي جلìٔت ٕا1هيا Iدة جامIات، والس�8 يف 
املدن، مل (سفر عن النتاجئ املرجوة، سواء تعلق اTٔمر بتقدمي اخلدمات 

يوية \لمواطنني ٔ�و تدبري بعض املرافق رمغ تقايض القطاع اخلاص ملبالغ احل 
مالية Üرهق مزيانيات امجلاIات، لهذا ن�ساءل، الس8يد الوز�ر، وي�ساءل 
معنا الرٔ�ي العام عن اجلدوى من �س8مترار يف هذه الصيغ رمغ فشلها البني 

  وٕاخفاقها يف �سب رهان حتسني اخلدمات امجلاعية؟
املتفامقة اليت ٔ�صبحت تقلق را�ة املواطنني وتعرقل حركة  ومن املظاهر

السري واجلوالن ظاهرة احtالل امل; العمويم من طرف الباIة املتجولني، 
وذû يف اس8تقا� Ìمة \لسلطات احمللية، ؤ�ننا ٔ�صبحنا مطالبني ¯لتعا(ش 
 مع هذا الوضع والتطبيع معه بدل موا>ته مبا يلزم من احلزم واملسؤولية

  .الالزمة لتحر�ر الفضاءات العمومCة اليت يه م; \لمواطنني ٔ�مجعني
  الس8يد الوز�ر،

ٕاننا ¢مثن ا@هود اTٔسايس ا�ي تلعبه وزارÜمك يف حامية ٔ�من وسالمة 
املواطنني والتصدي \لهتديدات إالرهابية من lالل الرض¯ت �س�àاقCة 

هابية اليت اكنت êس8هتدف اليت و>هتا اTٔ>زة اTٔمZية æتلف اæططات إالر 
  .بالد�، والس�8 تفكCك Iدة lال يف اTٔسابيع اlTٔرية من هذه الس8نة

ٕان ما جيري يف دول جZوب الصحراء ومايل و¤ريها من بؤر التوÜر حيمت 
Iلينا حتصني �دود� ومتنيعها من êرس¯ت ا@موIات املتطرفة وإالرهابية 

لو�دتنا الرتابية يف حماوالت مهنا اليت êس8تقطب وêس8تغل العنارص املناوئة 
  .\لقCام بìٔعامل ختري�Cة وٕاجرامCة وزعزIة اس8تقرار بالد�

ٔ�ن �س²ل ٕاجيابيا امحلالت إالIالمCة  وال يفوتنا يف هذا إالطار
رشاك فعاليات ا@متع املدين وتعز�ز التعاون  ٕ̄ والتحس3س8ية اليت تنظموهنا 

ع ما يتطلب ذû من حامية لض°ا ا�ويل حملاربة اæدرات والهجرة الرسية م
عصا¯ت ا1هتريب و�جتار يف ال�رش، ¤ري ٔ�نه مع êشديد املراقàة وا�خول 
ٕاىل الفضاء اTٔورويب حتولت بالد� من حمطة \لعبور ٕاىل ب. لٕالقامة مع ما 
يرتتب عن ذû من مشالك وتداعيات اTٔمر ا�ي (س8تلزم مقاربة Qديدة 

  .ديدةتتالءم مع هذه اTٔوضاع اجل
وIالقة هبذا املوضوع، البد من ٕاçرة �ن�àاه ٕاىل تنايم ظاهرة إالجرام 
والرسقة يف الشارع العام ويف واحضة ا1هنار، لهذا فٕان من واجب ا�وا�ر 
املسؤو� توفري لك الوسائل املادية وال�رشية محلاية املواطنني ؤ�عراضهم 

  . ع ذوي السوابق مهنموممتلاكت من ا@رمني واملنحرفني وIدم ال�ساهل م
وحتقCقا لهذا املبتغى، البد من ٕايالء العناية و�ه{م الالزمني ¯Tٔوضاع 
إالدارية واملالية وحتسني اTٔحوال �ج{عية لرQال اTٔمن وا�رك املليك 
والقوات املساIدة وتعز�ز صفوفها ¯ITٔداد الاكفCة من املوارد ال�رشية ملوا>ة 

  . æاطر اليت تعرتضها يومCااTٔعباء واملهام وا
ونفس العناية ¢ريد ٔ�ن يلقاها رQال الوقاية املدنية وا��ن خياطرون 

  . حبياهتم يف س�Cل ٕانقاذ املنكوبني واملصابني يف خمتلف الكوارث واحلوادث
  الس8يد الرئ3س،

وتìٔس3سا Iىل ما س8بق، فٕان حتصني املك�س8بات اليت حتققت وسعيا 
اTٔمر حيمت وضع ٕاسرتاتيجية وطنية واحضة ملواصã إالصال�ات، فٕان 

لت ليق احلياة العامة وٕارساء قواIد احلاكمة \ل°د من هدر الفرص املتا�ة 
وإالماكنيات املتوفرة وذû ¯ملوازاة مع تقوية اجلهبة ا�اlلية ومتنيعها ملوا>ة 
خصوم الو�دة الرتابية وحتصينا \لبناء ا�ميقراطي وÜرس8يخ املك�س8بات يف 

احلرت العامة والفردية ودمع الالمركزية والالمتركز، يف ٔ�فق بناء جمال 
ãIقدمة فاtوية م<.   

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiiiiiiiiii....  اقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية مداZالفريق ¯مس فرق املعارضة يف م ãlمدا
جلهوية جلهوية جلهوية جلهوية جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية االيت تدlل يف اخtصاص اليت تدlل يف اخtصاص اليت تدlل يف اخtصاص اليت تدlل يف اخtصاص 

        �2014201420142014رمس الس8نة املالية �رمس الس8نة املالية �رمس الس8نة املالية �رمس الس8نة املالية 
  الس8يد الرئ3س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

قàل الرشوع يف دراسة ومZاقشة املزيانيات الفرعية املندرQة مضن 
اخtصاص جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، امسحوا يل 

مZذ ٔ�ول مرشوع قانون مايل كومة جمددا ¯لوIد ا�ي قطعته ٔ�ن ٔ�ذ�ر احل
قدمtه ٔ�مام الربملان، واملمتثل يف ٕاIداد مرشوع قانون تنظميي Qديد \لاملية، 
وها حنن نناقش çلث مرشوع قانون مايل يف ظل والية هذه احلكومة اليت 

يكCة مل êس8تطع ٔ�ن توافCنا مبرشوع قانون تنظميي خيرجZا من املناقشة الgس8 
ٔ�و التقZية ملزيانيات ؤ�رقام حماس8باتية عوض دراسة التصورات والربامج 
والس8ياسات العمومCة، ولو ٔ�ننا نعي متام الوعي ٔ�ن احلكومة احلالية مل تتوفر 
�هيا حىت اجلرٔ�ة واس8تقاللية القرار يف ٕاIداد مرشوع القانون املايل نفسه، 

ا اجلديدة ومàارشة بعد تعي3هنا، ونعمل مجيعا ٔ�ن احلكومة اجلديدة ٔ�و يف صيغهت
وQدت نفسها ٔ�مام وثيقة Qاهزة ومعدة سلفا يف انصياع واحض لتو>ات 

  .املؤسسات املالية ا�ولية
�يف ال تنصاع لهذه التو>ات ويه احلكومة اليت رهنت القرار 
الس8يادي \لبالد، بل ورهنت معه مس8تقàل اTٔجCال القادمة، Iرب جلوهئا 

ن لالقرتاض و�س8تدانة اخلارجCة؟ و�كفي ٔ�ن نذ�ر �يف املتكرر والالمعقل
¤لبت اTٔحزاب الوطنية احلقCقCة املصل°ة العليا \لوطن، Iرب قCا'ا خبفض 

 1998ماليري دوالر ابتدءا من  9مليار دوالر ٕاىل  24ا��ن اخلار_ من 
  .مليار 28ليتعدى يف عهد حكومtمك اليوم 

عارضة، ت; اخلالصات الصادمة ٕان هذا التذكري، ٔ�ملته Iلينا كفرق م
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اليت وقفZا عندها بعد دراسة مرشوع القانون املايل �رمtه، لن²د ٔ�نفس8نا ٔ�مام 
مزيانية بدون معق وال نفس س8ياس8يني، مزيانية ¤ري اج{عية، تقشفCة 
¯مtياز و¤ري قادرة Iىل وضع �رامج Üمنوية حقCقCة كفãC بضامن الع3ش 

ة من الشعب املغريب، مزيانية Iاجزة عن الكرمي و�س8تقرار لف�ات واسع
�ل اTٔزمات املس8تعصية واملتعددة اجلوانب اليت تواQه البالد، بل ومن 
شìٔهنا ٔ�ن Üزيد من تìٔزمي هذه اTٔوضاع، مزيانية تغيب عهنا الن²اIة والرتش8يد 
واحلاكمة القادرة Iىل قطع الطريق ٔ�مام الفساد، بل تؤكد ٔ�ن شعار حماربة 

قtصادي وإالداري بقي جمرد شعار انت ايب \لحزب اTٔ¤ليب الفساد والريع �
من Q�ٔل �سب ٔ�صوات انت ابية، مزيانية مل جند فهيا ما يقZعنا بìٔهنا قادرة 
Iىل ٕاقرار وبلورة منوذج Üمنوي يضع احللول \لعديد من مشالك املغاربة من 

  .Iاطلني وموظفني ومìٔجور�ن وفال�ني ومقاولني وطلبة
املالية، فلقد س8بق لنا يف الفريق �شرتايك، ٔ�ثناء  ف� يتعلق بوزارة

مZاقش�Zا لقانون التعيني يف املناصب السامCة، ؤ�كد� ٔ�ن احلكومة l�ٔلت 
لتصحح وضعا ¤ري سلمي  92و 49¯لروح ا�س8تورية اليت ٔ�قرت الفصلني 

وضار ¯قtصاد� الوطين، وضع جيعل اجلزء الكàري من املالية العمومCة lارج 
سلطة التنفCذية، Iرب همينة الصناديق واحلسا¯ت اخلصوصية ترصف ال 

والواكالت واملؤسسات العمومCة Iىل تدبري املال العام واملشاريع 
إالسرتاتيجية، واليت مل جنن من معظمها سوى فضاحئ الفساد اليت ضيعت 
Iىل املغاربة ماليري ا�رامه س8نو نظرا النعدام الرقابة وإالرشاف احلكويم 

من موارد ا�و� ال ختضع %34من نفقات ا�و� و%16، حCث ٔ�ن Iلهيا
ملساء� الربملان، ولقد جسلنا ¯س8تغراب ؤ�سف شديد �يف حلكومة Üزمع 
ٔ�ن ٔ�ولوية ٔ�ولوهتا يه حماربة الفساد، ٔ�ن تìٔيت بقانون تنظميي يفtح ا@ال من 
 Qديد \لمامرسات السابقة، وجيعل اجلزء اTٔمه من ماليهتا ومن معظم

اس�Zراهتا العمومCة، lارج سلطهتا وحتمكها وlارج رقابة السلطتني التنفCذية 
  .وال�رشيعية

وها حنن اليوم نعود ل³سائلمك عن جحم املبالغ واTٔموال العمومCة اليت 
ترصف مبقtىض هذه احلسا¯ت واملؤسسات، وعن جحم ٔ��رها Iىل 3Iش 

رح هذه إالشاكلية يف املواطنني املغاربة، وٕاىل مىت س8نظل مضطر�ن ٕاىل ط
  القوانني املالية \لس8نوات املقãà؟

ويف نفس مسار إالlالل ¯لوعود، �س²ل متاطل احلكومة يف ٕاIداد 
ٕاصالح شامل \لمنظومة الرضي�Cة كام وIدت بذI ،ûىل الرمغ مما ٔ�سفرت 

الرضائب Iىل تواضعها، وهذا ٕاlالل ¯لزتام  لعنه املناظرة الوطنية حو 
نه جيب ٔ�ن يذهب يف اجتاه تزنيل العدا� الرضيبة حول ٕاصالح ¢رى �ٔ 

وتوس8يع الوIاء الرضييب وحماربة الغش وا1متلص الرضييب، Iلام بìٔن إالصالح 
الرضييب ا�ي اعمتد يف عهد حكومة التناوب (رس ٕاىل �د �بري حتسن 

مقابل % 60املداخCل العمومCة، حCث ٔ�صبحت الرضائب املبارشة êشلك 
بارشة، ويه املعاد� اليت ٔ�صبحت تlٔìذ اليوم مZحى \لرضائب ¤ري امل % 40

معا�سا lاصة يف ظل النقص املهول يف املوارد ال�رشية العامã يف املد�رية 

العامة \لرضائب، وا�ي �رهن مردود�هتا وجيعلها ¤ري قادرة Iىل القCام 
بدورها يف اس8ت الص الرضائب وتوس8يع الوIاء الرضييب وٕاغناء موارد 

  .ا�و�
قابل، اخtارت احلكومة ٔ�سهل احللول لزدة املوارد العمومCة حCث و¯مل

يعول مرشوع القانون ¯Tٔساس Iىل الرضيبة Iىل القمية املضافة اليت يتو¹ 
، والرضيبة Iىل ا�lل اليت يعول Iىل %3زدة املوارد املتìٔتية مهنا ب³س8بة 

ìٔن ٔ�ي زدة يف ، وهذه مداlل سهã لزدة املوارد Iلام ب%7ٔ�ن Üرتفع بــ 
الرضيبة Iىل القمية املضافة يه زدة يف اTٔسعار و¯لتايل ٕاثقال لاكهل 
املس8هت;، ويف املقابل êسمل احلكومة ¯خنفاض الرضيبة Iىل الرشاكت بـ 

وعوض ٕاعامل العدا� اجلبائية وحماربة ا1متلص الرضييب جلìٔمت يف %. 7
 ãوات السهZىل ا�(احلكومة ٕاىل القI ىل القمية الرضيبةI ل والرضيبةl

من الرضيبة Iىل ا�lل يه من ٔ�جور  %83، ٕاذ ٔ�ن مصدر )املضافة
  .املوظفني واملìٔجور�ن

وف� خيص املندوبية السامCة \لتخطيط، فٕاننا نؤكد Iىل ا�ور املركزي 
�سرتاتيجي \لمندوبية السامCة يف توفري وتوضيح الرؤية لصاحب القرار 

ٕاIداد التقار�ر �قtصادية و�ج{عية وتوفري  �قtصادي والس8يايس، Iرب
املعلومات إالحصائية �قtصادية وا�ميغرافCة، ويف مtابعة الظرفCة 
 ãلمي وموضوعي، رمغ �ع{دات الهزيI ىل ٔ�ساسI صادية الوطنيةtق�
اليت Üرصد لهذه املؤسسة يف وقت يقàل فCه املغرب Iىل ٕاجراء ٕاحصاء Iام 

ويه العملية الوطنية اليت تنظمها وêرشف Iىل سري  ،2014\لساكن يف 
  .لك مرا�لها هذه املندوبية

وبناء Iىل ذû، فٕان لغة الكCد والتوÜر املصطنع والرصاع املعلنة من 
Qانب بعض اTٔطراف احلكومCة ضد هذه املؤسسة الوطنية املقtدرة 

فهمها ٕاال يف �كفاءاهتا ومبنتو>ا المكي والكCفي و¯نتظام تقار�رها، ال ميكن 
ٕاطار معاداة احلقCقة، وهو ما �رز gشلك واحض وملموس ٔ�ثناء تقCمي املندوبية 
السامCة \لتخطيط لقرار املقا(سة، وا�ي ٔ�كدت Iىل سلبية ٔ��ره Iىل 
املع3ش اليويم \لمواطنني املغاربة ضدا Iىل تقد�رات احلكومة وصندوق 

ندوبية لتصور شامل ٕالصالح النقد ا�ويل، وهو ما تبني ٔ�كرث ٔ�ثناء ٕاIداد امل 
" التصورات"صندوق املقاصة، وهو التصور ا�ي Iارض و�قض 

�نت ابوية Tٔطراف ٔ�خرى، رمغ ٔ�ن ٕاصالح نظام املقاصة شلك وIدا 
  . ٔ�ساس8يا يف الرب�مج احلكويم ويف خطا¯ت رئ3س احلكومة والوزراء
كومة مل ومع ٔ�ن نظام املوازنة ٔ�صبح معضã مالية واقtصادية، فٕان احل

ت�سلح ¯لش²اIة الس8ياس8ية ٕالطالق تفاوض وطين حول هذا اTٓلية، Iلام 
مليار درمه  30و 20بìٔن التlٔìري يف هذا إالصالح �لكف البالد ما بني 

نقط مائوية يف العجز، ونعمل مجيعا ٔ�ن الصندوق  4و 3س8نو، ٔ�ي ما بني 
وز�ن ٔ�صبح مسلاك لالغتناء الفاحش لف�ات بعيدة عن الفقراء واملع

وحمدودي ا�lل اليت من املفرتض ٔ�ن تدمعهم اTٔموال الطائã اæصصة 
  .\لموازنة
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ٕان فشل احلكومة Iىل هذا املس8توى ما هو ٕاال �لقة من �لقات 
التطبيع مع الفساد، وÜكر(س الريع �قtصادي وس8ياسة �مtيازات، 

ما من مرشوع القانون gشìٔن  6و�كفي ٔ�ن ٔ�حCلمك Iىل ما ورد يف املادة 
مسي مبن°ة التنازل عن مìٔذونيات lدمات النقل امجلاعي \لمسافر�ن، حCث 
عوض فtح القطاع وحتر�ره من قCود املìٔذونيات êرشع احلكومة ملنح 
امtيازات ٕاضافCة ملن اس8تفاد من هذا الريع طيã س8نوات Iديدة، واحلا� 

اكلها، نفسها تعيد اQرتارها وزارة النقل والتجهزي يف ملف املقالع �لك ٔ�ش
حCث ت³رش لواحئ وهناك بدون ٔ�ي ت�àع وٕاصالح وال رغبة حقCقCة يف ٕانقاذ 

  .القطاع من س8ياسة الريع و�مtيازات
نقول هذا، وحنن واعون مبا يع3شه قطاع النقل والتجهزي من اخtالالت 
هيلكية Iىل مجيع مس8توته، فرمغ ا@هود ا�ي بذل طيã الس8نوات اlTٔرية 

ى تطو�ر الش8بكة الطرقCة، ٕاال ٔ�ن الوضعية املقلقة اليت ببالد� Iىل مس8تو 
تع3شها العديد من الطرقات وغياب الصيانة والتجويد، بل وانعدا'ا يف 
العديد من املناطق lاصة القروية وغياب رؤية واحضة لوزارة النقل 
والتجهزي يف هذا ا@ال، جعلت بالد� ت�àؤ� املرتبة اTٔوىل عربيا والسادسة 

من حCث Iدد حوادث السري فضال عن اخلسا�ر �قtصادية اليت  Iامليا
  . مليار س8نو 11تفوق 

هذا، ويبقى قطاع النقل اجلوي داlليا وlارجCا يطرح سؤ� حقCقCا 
Iىل مدى اه{م احلكومة املغربية ¯ملواطن املغريب، �يف ال ؤ�سعار تذا�ر 

ا�lل الفردي ملعظم النقل اجلوي ببالد� بعيدة املنال مقارنة مبس8توى 
املواطنني املغاربة، فضال عن ٔ�زمة التدبري واحلاكمة والشفافCة اليت يع3شها 

  .القطاع
  الس8يد الرئ3س،

لقد اكن ٕا�داث ا@لس �قtصادي و�ج{عي والب3يئ مطلبا \لقوى 
. 1992الوطنية وا�ميقراطية، ٕاذ مت التنصيص Iىل ٕا�داثه مZذ دس8تور 

�داث هذا ا@لس ٕ̄ ، ٔ�صبح املغرب يتوفر Iىل مؤسسة تضطلع اليوم و
بدور هام يف تقدمي �س�شارة العمومCة وتوضيح الرؤية ملؤسسات ا�و� 

وقد ٔ�صبح هذا ا@لس، . gشìٔن التو>ات �قtصادية و�ج{عية والبيC8ة
¯ٕالضافة ٕاىل ا�راسات والتقار�ر اليت يعدها، مؤسسة اقرتاحCة، مما يتطلب 

ومن >ة ٔ�خرى، يتعني جتسري العالقات بني هذا . وماد دمعه gرش
ا@لس و¯يق هيئات احلاكمة، واملؤسسات ا�س8تورية وlاصة الربملان، 

  .توخCا لالقtصاد يف تدبري الزمن ويف تدبري املوارد
ويف هذا الصدد، فٕاننا نؤكد Iىل وQاهة وقمية وحCادية التقر�ر ا�ي 

{عي والب3يئ حول التمنية يف اTٔقالمي ٔ�جنزه ا@لس �قtصادي و�ج
اجلنوبية املغربية بتلكيف من Qال� امل; واقرتاح السZ3اريوهات املواتية 
لتمنية هذه اTٔقالمي وتعز�ز ارتباطها ¯لوطن اTٔم رمغ التìٔخر والتوQه ال{طيل 

ا�ي يطبع تعاطي احلكومة مع ٕاعامل اجلهوية املتقدمة يف اكفة ٔ�حناء الوطن 
 ٕاخراج النصوص املتعلقة هبا يف ٕاطار êشاور مؤسسايت ومع ٕاصالح ويف

إالدارة والالÜركزي، مع ما �û التعطيل من Üاكليف مالية ويف جمال 
  .ا�ميقراطية ومن ٔ��ر Iىل جحم املشاركة و�خنراط يف احلياة الس8ياس8ية

  الس8يد الرئ3س،
Iىل ، 2015-2009لقد نص امليثاق الوطين لٕالقالع �قtصادي 

هنا تعز�ز وتقوية املقاوالت ìٔ العديد من التدابري وإالجراءات اليت اكن من ش
من مجموع ال³س8يج املقاواليت  %95الصغرى واملتوسطة اليت متثل ما يقارب 

، مل نلمس فCه ٕاجراءات حقCقCة 2014¯ملغرب ٕاال ٔ�ن مرشوع القانون املايل 
حلكومة حتفزي ا1منو ودمع يف هذا ا@ال، بل ويتضمن مغالطة كربى ٔ�مسهتا ا

�س�Zر واملقاو� وتطو�ر �ٓليات ٕانعاش ال�شغيل، ٕاذ رمغ لك ا\لغط حول 
مليارات درمه بعد جتميد  �9س�Zر العمويم فقد مت خفض مزيانt3ه ب 

  . ماليري درمه 10مليار ا�ي تاله جتميد �ٓخر بــ  15
حلكومة Iىل ٔ�ما �س�Zر اخلاص والتنافس8ية، مفرة ٔ�خرى، تع3ش ا

ٕارث احلكومات السابقة كرب�مج امtياز \لمقاوالت الصغرى واملتوسطة ٔ�و 
  . �ر�مج مساندة

من الطلبيات العمومCة  %20ٔ�ما احلكومة احلالية فtود ختصيص 
\لمقاوالت الصغرى واملتوسطة دون حتديد �يف س3مت حتديد املشاريع املعنية 

ملعنية، ونعمل مجيعا ٔ�ن  �ر�مج ٔ�و الوزارات ٔ�و املد�رت ٔ�و القطاIات ا
 116امtياز م6ال، وا�ي مZذ بدايته ٕاىل �د الساIة مل يصاحب سوى 

مقاو�، ٕاضافة ٕاىل  53مقاو� و�ر�مج ٕامناء ا�ي مل تنخرط فCه سوى 
  . ا�ي مل ينجز سوى ثالثة ملفات اس�Zرية) 3P Fund(الرب�مج العمويم 

ا�ي ) contrat programme(ٕاضافة �û، فٕان عقد الرب�مج 
مل يمت تفعيلها مZذ  �2008ربط ا�و� بقطاع الصناIة الك�وية مZذ س8نة 

ذû التارخي �رQة ٔ�ن املقاولني املعنيني خيشون ٔ�ن Üكون هذه العقدة 
م²tاوزة نظرا \لمس8ت²دات اليت عرفها العامل، Iلام ٔ�ن القطاع ¯س8تطاعته 

مليار درمه رشيطة خض اس�Zرات  100حتقCق رمق معامالت ٕاضايف يقدر بـ 
مليار درمه تlٔìذ ا�و� Iىل Iاتقها جزء مZه ورشيطة  Q1,5ديدة تقدر بـ 

  .هكtار 2.600ٔ�يضا توفري وIاء عقاري يقدر بـ 
وال يفوتنا التن�Cه ٕاىل الوضعية املزرية اليت يعاين مهنا قطاع ال³س8يج، 

لرمغ من Üراجعه فٕانه مل ٔ�كرث القطاIات الصناعية تدهورا وتقهقرا، ا�ي و¯
   .�ر�مج مع ا�و� ٕالIادة هيلكته وتوجهيه حيظ حلد اTٓن بìٔي عقد

هذا فضال عن اع{د نظام املقا(سة من >ة وارتفاع اTٔسعار من >ة 
ٔ�خرى ن�²Cة الزدة يف ٔ�مثنة احملروقات واملواد اTٔساس8ية جراء ارتفاع 

لكها س8تؤ�ر سلبا Iىل تنافس8ية الرضيبة Iىل القمية املضافة، هذه العوامل 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، لكوهنا سزتيد من لكفة إالنتاج وس8تقلص 
ٔ�يضا القدرة الرشائية \لمواطنني، و¯لتايل س8ت°د من الطلب ا�اlيل ا�ي 

  .هو احملرك اTٔسايس \لس8ياسة التمنوية
وخبصوص الربملان، �شدد Iىل رضورة التجس8يد السلمي ملبدٔ� الفصل 

ني السلط واحلفاظ Iىل �س8تقاللية املالية وإالدارية @ليس الربملان مع ب
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تفعيل �ٓليات احلاكمة والشفافCة ومواصã مدهام ¯ملوارد املالية اليت متكهنام 
من التوفر Iىل الكفاءات واملهارات اليت تؤهلها ملامرسة �خtصاصات اليت 

ا ميكن من جتويد ال�رشيع ٔ�ولكها ا�س8تور اجلديد \لسلطة ال�رشيعية، ومب
وحتقCق Qاذبية الربملان مكؤسسة \ل�رشيع والرقابة، ولكن ٔ�يضا كفضاء 

  .\لنقاش العمويم
ويف اlTٔري، نود ¯مس فرق املعارضة مب²لس املس�شار�ن، ٔ�ن نؤكد Iىل 
ٔ�ن املالحظات واملواقف اليت Iرب� عهنا، مل ميلهيا Iلينا موقع املعارضة 

ش كام يصفه رئ3س احلكومة وبعض وزرائه، بل حفسب، ٔ�و حىت ال�شو(
من مZطلق واجب التن�Cه والتìٔ�يد Iىل ٔ�ن لك من ي�ش8بع �روح الوطنية 
واملسؤولية، ال ميكZه ٕاال ٔ�ن حيرص Iىل Iدم تعرض هذه التجربة Tٔي تعرث 
ٔ�و فشل، ٔ�و تدبري ال مسؤول ٔ�و شعبوي قد تؤدي ببالد� ٕاىل مزنلقات 

  .Q�ٔل جتاوزها حضينا وIانZ3ا الك6ري من
  .والسالم

iiiivvvv....  ل يفlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlل يف مداlاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدZالفريق يف م ãlمدا
    2014201420142014العدل وال�رشيع وحقوق إالالعدل وال�رشيع وحقوق إالالعدل وال�رشيع وحقوق إالالعدل وال�رشيع وحقوق إال����سان �رمس الس8نة املالية سان �رمس الس8نة املالية سان �رمس الس8نة املالية سان �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة اخtصاص جلنة اخtصاص جلنة اخtصاص جلنة 
  الس8يد الرئ3س،

  الس8يدات والسادة الوزراء،
  الس8يدات والسادة املس�شارون،

شرتايك مب²لس املس�شار�ن (رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¯مس الفريق �
ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تندرج مضن اخtصاص جلنة العدل وال�رشيع 

  .2014وحقوق إال�سان، وذû �رمس مرشوع القانون املايل لس8نة 
ٕان تقCمي النتاجئ اليت متخضت عن احلوار الوطين من Q�ٔل ٕاصالح 

زمين ا�ي تطلبه من مZظومة العدا�، l�ٔذا بعني �عتبار طول احلزي ال
>ة، وكذا جحم إالماكنيات اليت رصدت `، يؤرشان gشلك واحض Iىل 
غياب مفهوم احلاكمة يف ٕادارة وتدبري هذا احلوار، ينضاف ٕاىل ذû تواصل 
واêساع وارتفاع �دة �نتقادات و�ح²tاQات اليت رافقت خمتلف ٔ�طوار 

طرف ٔ�¤لب مكو�ت هذا احلوار ومازالت مس8مترة حىت بعد هنايته، من 
، وهو ...مZظومة الع�دا� من قضاة وحمامني، موثقني، كتابة الضبط، Iدول

ما يؤرش من >ة ٔ�خرى Iىل ٔ�ن الوزارة قد فشلت يف ٕادارة هذا احلوار 
  . وفق مقاربة êشار�ية فاãI وواقعية ومZت²ة

وٕاذا اكنت الوزارة قد اس�Zفذت لك هذا احلزي الزمين من Q�ٔل ٕادارة 
وار، فمك س�سغرق من الزمن ٕالIداد مشاريع القوانني ذات الصã هذا احل

¯ملوضوع؟ وبìٔية مقاربة؟ وهل س8ت°رتم الصالحCات اليت خولها ا�س8تور 
\لمعارضة يف هذا الشìٔن؟ ٔ�م ٔ�هنا س8تدشن فصال Qديدا يف مسلسل 
التìٔويل ¤ري ا�ميقراطي \.س8تور؟ ولهذا، فٕاننا نà³ه الوزارة ٕاىل ٔ�هنا مطالبة 

¯ ãيف ٕا�ا� مشاريع القوانني ذات الص ãر إالجيايب \لفرصة املمتثZالس�
مبضامني ونتاجئ احلوار الوطين Iىل املؤسسة ال�رشيعية، وذû من Q�ٔل 

 .تدارك ما ميكن تداركه يف هذا ا@ال
ٕان املزيانية املرصودة لقطاع العدل واحلرت �رمس مرشوع القانون 

�عتبار مtطلبات تفعيل نتاجئ احلوار الوطين  املايل احلايل، وl�ٔذا بعني
ٕالصالح مZظومة العدا� Iىل Iالهتا، تؤكد ٔ�ن �ع{دات الواردة يف هذه 
املزيانية لن تفي ¯لغرض و¯لهدف اTٔمسى لهذا املرشوع، واملمتثل معوما يف 
متكني ب.� من قضاء حتمكه ضوابط �س8تقاللية واحلاكمة والن²اIة 

 Iىل املدى القصري وال Iىل املدى املتوسط، Iلام بìٔن الظرفCة والعدا�، ال
�قtصادية الوطنية وا�ولية ال تؤرش Iىل بوادر انفراج مايل ي�Cح ٕاماكنيات 
التفعيل السلمي والسلس ملرشوع ٕاصالح مZظومة العدا�، lاصة ؤ�ن 

ٔ�ن  مزيانية �س�Zر تقلصت مقارنة مع سابقاهتا، يف �ني ٔ�ننا كنا نt³ظر
هنا ٔ�ن تعطي انطالقة قوية لهذا ìٔ تتضمن اع{دات ومؤرشات من ش

 .الورش، ٕاال ٔ�هنا Qاءت خميبة لõٓمال و�نتظارات
لقد اس�Zدمت ¯Tٔمس، ؤ�نمت يف موقع املعارضة، ¤ري ما مرة Iىل نتاجئ 
التقار�ر الصادرة عن مZظمة الشفافCة العاملية لتوجCه انتقاداÜمك \لحكومات 

التìٔخر احلاصل يف الورش املتعلق مب°اربة الرشوة خصوصا  السابقة حول
والفساد gشلك Iام، مفا هو ردمك اليوم حول نتاجئ التقر�ر الصادر عن هذه 
املنظمة مؤخرا وا�ي lلص ٕاىل ٔ�ن املغرب Üراجع ٕاىل اخللف بثالث 

Iامليا يف س8نة  88مراتب Iىل سمل حماربة الرشوة، حCث انتقل من الرتبة 
هذا يف الوقت ا�ي اكن حيتل الرتبة  ؟2013س8نة  91الرتبة ٕاىل  2012
دو�، وهو ما نتج عنه ¢زول املغرب بــ  177من مجموع  2011س8نة  80
  .درQة ٕاىل اTٔسفل Iىل سمل الشفافCة العاملية 11

ٔ�ل3س هذا مؤرشا Iىل ٔ�ن الشعارات و�لزتامات اليت وIدمت هبا 
س8توى اخلطا¯ت وا�Iاية إالIالمCة؟ املواطنني مل تت²اوز ٕاىل �دود اليوم م 

ٔ�ال (شلك ذI ûالمة Iىل ٔ�¢مك ٔ�غرقمت املغاربة يف حبر من الوعود اتضح مع 
 مرور الوقت ٔ�¢مك ¤ري قادر�ن Iىل الوفاء هبا؟ 

ٔ�ما ¯ل³س8بة ملرشوع مزيانية املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان �رمس 
املعارضة إالجيابية، ٕاال ، فال (سعنا كفريق اشرتايك، ومن موقع 2014س8نة 

ٔ�ن ¢مثن اجلهود املتواصã اليت تقوم هبا املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان Iىل 
  :مس8توت مtعددة من ٔ��رزها

 ت�àع اخلطة الوطنية حول ا�ميقراطية وحقوق إال�سان؛ -

 املسامهة يف تفعيل اTٔرضية املواطنة \لهنوض بثقافة إال�سان؛ -

 .ٕاىل تقوية قدرات الفاIلني يف هذا ا@ال تعز�ز الرشااكت الهادفة -
كام ٔ�ن مZاقشة هذه املزيانية يه مZاس8بة، الس8تحضار الرتاكامت اليت 
حققهتا بالد� يف جمال حقوق إال�سان، يف هذا الس8ياق، نعترب ٔ�ن انت اب 
املغرب بìٔربع هيئات ٔ�ممية lالل شهر نونرب املنرصم هو مبثابة اIرتاف رصحي 

ا�ويل مبصداقCة املسار ا�ي Üهن²ه بالد� يف جمال من طرف املنتظم 
حقوق إال�سان ومؤرش Iىل دينامCة ا�بلوماس8ية املغربية داlل هيئات اTٔمم 
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املت°دة ومؤسساهتا، حCث مت انت اب اململكة املغربية عضوا يف جملس 
حقوق إال�سان وجلنة اTٔمم املت°دة ملناهضة التعذيب وجملس املنظمة 

لية وا@لس التنفCذي ملنظمة اTٔمم املت°دة \لرتبية والعلوم والثقافة البحرية ا�و 
، وهو ما يà³غي ٔ�ن (شلك �افزا قو للك مكو�ت الصف )اليو�سكو(

الوطين قصد تعز�ز هذا املسار من Q�ٔل �سب الرها�ت املطرو�ة Iىل 
  .ب.� وIىل رٔ�سها رهان القضية الوطنية

ملنظومة العاملية حلقوق إال�سان ال ٕان �خنراط الاكمل \لمغرب يف ا
يقف عند �دود املصادقة Iىل االتفاقCات ا�ولية ذات الصã حبقوق 
إال�سان، وال يقف عند �دود مالءمة êرشيعاتنا الوطنية مع هذه 
االتفاقCات، بل ميتد ويتوقف ¯Tٔساس Iىل �ش8تغال وفق مقاربة متكن من 

والتفاIل إالجيايب مع مàادئ تìٔهيل املؤسسات والعقليات قصد التكCف 
حقوق إال�سان، نقول ذû انطالقا من وعينا بوجود العديد من اTٔعراف 
واملامرسات واTٔوضاع اليت حتول دون التفعيل العميل والسلس لقمي حقوق 
إال�سان داlل ال³س8يج املؤسسايت وا@متعي، �هيك عام يتطلبه هذا الورش 

 Qةمن تعبئة \لموارد املالية وا\لوCل الفضاءات واملرافق العمومlكة داC3س�.  
Iىل هذا اTٔساس، واعتبارا \لطابع العرضاين واTٔفقي لقضا حقوق 
إال�سان، فٕاننا نؤكد جمددا Iىل رضورة ؤ�مهية تعز�ز املقاربة ال�شار�ية من 
Q�ٔل ٕادماج مàادئ حقوق إال�سان يف الس8ياسات العمومCة، وتفعيل معايري 

  . تقدم احلاصل يف هذا ا@المتكن من قCاس مدى ال 
وٕادرااك مZا \لصعو¯ت اليت توا>وهنا يف هذا ا@ال، فٕاننا من موقعنا يف 
املعارضة نلح Iىل رضورة موافاتنا بتقر�ر س8نوي يبني ا@هود ا�ي يبذ` لك 

من ) قطاIات وزارية، مؤسسات معومCة، وجامIات حملية( قطاع معويم 
ان يف الس8ياسات العمومCة، وهذه رسا� Q�ٔل ٕادماج مàادئ حقوق إال�س

نو>ها من lاللمك ٕاىل الس8يد رئ3س احلكومة ¯عتباره املسؤول اTٔول عن 
  .تقدمي هذا الكشف 1متكني املعارضة من ممارسة حقها الرقايب اكمال

ٔ�ما خبصوص مرشوع املزيانية الفرعية املندوبية العامة ٕالدارة السجون، 
لقة ¯الس�Zرات وبتوفري املناصب املالية، Iالوة فٕان Üراجع �ع{دات املتع

Iىل ارتفاع Iدد ¢زالء املؤسسات السجنية، نتج عنه Üراجع وتدين مس8توى 
اTٔدوار امللقاة Iىل Iاتق املندوبية، وهو ميثل Üراجعا Iىل مس8توى احلاكمة 
يف التدبري ومؤرشا Iىل فشل احلكومة يف الوفاء ¯لزتاماهتا يف ا@ال 

  . عي�ج{
�كتظاظ، ضعف : كام ٔ�ن اIرتافمك ¯س8مترار إال�راهات املرتبطة بــ

املزيانية، تدبري مسìٔ� القفة، ضعف ٕاعامل املقاربة ال�شار�ية بني القطاIات 
يه مؤرشات وعناو�ن كربى ... املعنية بقضا ¢زالء املؤسسات السجنية

شالك، ودليل Iىل فشل احلكومة يف ٕاجياد بدائل وخمارج ملعاجلة هذه امل 
Iىل فشلها يف التقدم Iىل مس8توى الغات الن�ãC اليت اكنت وراء ٕا�داث 

  .املندوبية العامة \لسجون
وIليه، فٕاننا نؤكد ٔ�ن �ع{دات املرصودة \لمندوبية العامة \لسجون 

ال تبعث Iىل التفاؤل من حCث قدرة هذه  �2014رمس مرشوع مزيانية 
زتامات واTٔهداف املعلنة واملزمع حتقCقها lالل س8نة املندوبية Iىل الوفاء ¯الل

2014. 
¯مس الفريق �شرتايك مب²لس املس�شار�ن، ومن موقعنا مكعارضة 
بناءة، فٕاننا ¢مثن اجلهود املتواصã اليت تقوم هبا اTٔمانة العامة \لحكومة Iىل 

تدبري وت³س8يق العمل ال�رشيعي والتنظميي، حتديث : مس8توت مtعددة
دة الرمسية ورفع ٕايقاع ٕاصداراهتا، تقوية الوظيفة �س�شارية، تطو�ر اجلري

ٕاىل ¤ري ذû من املهام اليت ...البوابة �لكرتونية، تدبري ÜراخCص املهن احلرة
تنجز يف مصت، كام ¢مثن gشلك lاص ما تنوي اTٔمانة العامة القCام به يف 

�نفtاح و�س8تفادة جمال الطباIة �لكرتونية وٕا�شاء مطبعة رمقية، Iرب 
من الت²ارب ا�ولية يف هذا ا@ال، ونعترب ذû مؤرشا Iىل �خنراط 
القوي لõٔمانة العامة \لحكومة يف الورش ا�س8توري املتعلق ¯حلق يف 
الولوج ٕاىل املعلومة gشلك Iام واملعلومة القانونية gشلك lاص، وهو ما 

\لقاIدة القانونية اليت تنص س8يعطي مدلوال دس8تور حقوقCا سل� وواقعيا 
 . Iىل ٔ�نه ال يعذر ٔ��د جبهl \لقانون

¯ملوازاة مع هذا التقCمي، واعتبارا \لمهام املنوطة ¯Tٔمانة العامة \لحكومة 
lالل هذه املر�ã، واملمتثã يف بلورة خمتلف النصوص ال�رشيعية والتنظميية 

د ٔ�ن املزيانية ذات الصã مبقtضيات ا�س8تور، فٕاننا �س²ل وبìٔسف شدي
املرصودة لõٔمانة العامة \لحكومة لن متكهنا من �ضطالع مبها'ا Iىل الوQه 
املطلوب وفق الرسIة والفعالية اليت حترتم روح ا�س8تور من >ة، وتفرضها 

 .الت°دت �قtصادية و�ج{عية اليت يوا>ها املغرب من >ة ٔ�خرى
  الس8يد الرئ3س، 

الفرعية لقطاع الوظيفة العمومCة وحتديث إالدارة  تìٔيت مZاقشة املزيانية
صدار العديد من التقار�ر الوطنية وا�ولية حول ٔ�وضاع  ٕ̄ يف س8ياق �متزي 
إالدارة املغربية، بدءا ¯لتقر�ر الصادر عن املنظمة العاملية \لشفافCة، وا�ي 
lلص ٕاىل ٔ�ن املغرب Üراجع ٕاىل اخللف بثالث مراتب Iىل سمل حماربة 

 91ٕاىل الرتبة  I2012امليا يف س8نة  88، حCث انتقل من الرتبة الرشوة
Iىل سمل الشفافCة العاملية، مرورا ¯لتقر�ر الصادم والصادر عن  2013س8نة 

ا@لس �قtصادي و�ج{عي ا�ي يعري عن بؤس الوضع الصحي 
¯ملغرب، حCث رصد تفيش الرشوة ¯ملس�شفCات، النقص الكàري يف اTٔطر 

اس8تعامل ٔ�دوية مZهتية الصالحCة، صعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات الطبية، 
ومرورا ¯ملذ�رة الصادرة عن ا@لس الوطين حلقوق إال�سان ا�ي ... الطبية

تضمن êشخيصا وتوصيات تؤكد Iىل دعوة إالدارة ٕاىل الكف عن املامرسات 
اليت خترق القانون والتقCد ¯ملساطر املوضوIة لالIرتاف ¯مجلعيات ٔ�و 
الطعن يف رشعيهتا، وا¢هتاء ¯لتقر�ر الصادر عن ا\لجنة �س8تطالعية 
الربملانية حول ٔ�وضاع ¢زالء السجن املركزي ¯لقZيطرة وا�ي �رصد �االت 

  ...�جتار يف العفو واæدرات والتعذيب والوفCات
هذه التقار�ر ما يه ٕاال غيض من فCض، نقول هذا وحنن مدر�ون، من 
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سؤو� وبعيدا عن مZطق املزايدة، ٔ�ن هذه �خtالالت موقع املعارضة امل 
ل3ست وليدة اليوم بل يه نتاج واس8مترار لرتاكامت Iديدة، ¤ري ٔ�نه و¯ملقابل 
فلقد س8بق \لحكومات السابقة ٔ�ن تقدمت يف مàارشة العديد من اTٔوراش 
إالصالحCة ذات الصã، وعوض ٔ�ن تقوم احلكومة احلالية ب�رسيع وترية هذه 

�ات مس�مثرة السلطات والصالحCات واملسا�ات اليت ي�Cحها لها إالصال
ا�س8تور اجلديد، فٕاهنا ولõٔسف اخtارت ا\لجوء ٕاىل êسويق خطا¯ت 
تتقمص من lاللها دور الضحية املس8هتدفة واحملارصة من طرف ما êسميه 
¯لعفاريت وال{س8يح، وهو ما ال ي³سجم مع �لزتامات املعلنة من قàيل 

بل ٔ�كرث من هذا، فلقد ٔ�صبح املغاربة (س�Cقظون لك يوم . لفسادحماربة ا
Iىل وقع فضاحئ وٕارضا¯ت ووقفات اح²tاجCة وتوÜرات ال تؤرش Iىل ٔ�ن 

 . احلكومة تتقدم خبطى çبتة Iىل طريق موا>ة الفساد
ٕان ا�عوة ٕاىل عقد ا\لقاءات ال�شاورية اليت يو>ها رئ3س احلكومة ٕاىل 

 صã لها مبفهوم احلوار �ج{عي ا�ي يمت Iىل قاIدة املركزت النقابية ال
ٔ�سس ؤ�عراف ومهنجية مtوافق Iلهيا بني احلكومة ؤ�ر¯ب العمل 
واملركزت النقابية، �û نؤكد ٔ�ن التìٔجCل املس8متر جلوالت احلوار 
�ج{عي سلوك مؤسف وسليب، يف الوقت ا�ي يعترب فCه هذا اlTٔري 

ة ٕالطالق إالصال�ات ذات الطبيعة �س8تع²الية، ٔ��د املفاتيح اTٔساس8ي
lاصة ت; املتعلقة بصناديق التقاIد، وبصندوق املقاصة ونظام التعاضد 

ٕاىل ¤ري ذû من اTٔوراش اليت Üرهن التوازن ... ونظام الوظيفة العمومCة
  .�قtصادي والسمل �ج{عي

ومة لهذه املر�ã واخلالصة العامة اليت تبدو لنا اليوم يه ٔ�ن تدبري احلك
التìٔس3س8ية من معر ا�س8تور اجلديد، ويه توشك Iىل ٕاهناء نصف والهتا، 

هذه احلكومة ٕاىل القدرة Iىل التحمك يف دواليب الشìٔن العام  يعكس افtقار
وٕادارة املرفق العمويم وافtقارها ٕاىل إالبداع الس8يايس وجعزها Iىل تدبري 

  .و�ج{عيني gشلك Iاماحلوار العمويم مع الرشاكء �قtصاديني 
ٔ�ما ¯ل³س8بة \لوزارة امللكفة ¯لعالقات مع الربملان وا@متع املدين، فٕاننا 
�س²ل و�لك ٔ�سف ٔ�ن العالقة بني احلكومة والربملان الزالت بعيدة عن 
اTٔفق ا�ي ي�C°ه ا�س8تور Iىل مس8توى �سج Iالقة حيمكها مZطق 

 -ة وال�رشيعية، فٕاذا كنا �س8تقالل والتعاون بني السلطتني التنفCذي
نبذل قصارى >د� الس8يايس واlTٔاليق لنظل بعيد�ن عن  -مكعارضة 

خطاب التب 3س واملزايدة، فٕاننا، و�لك ٔ�سف، ال نلمس ¯ملقابل حرصا 
واحضا ومtواصال من �ن احلكومة يف ضبط النفس، ويف حتمل التبعات 

  .واملسؤوليات اليت يفرضها تدبري الشìٔن العام
كني املعارضة من لعب دورها ال�رشيعي والرقايب اكمال من شìٔنه ٕان مت

ٔ�ن حيفز العمل احلكويم ؤ�ن يقوي حس اليقظة الس8ياس8ية �ى احلكومة، 
 ãا فٕاننا جندد مؤكدا ٔ�ن هذه املر��وهو عنرص لصاحلها ول3س ضدها، 
التìٔس3س8ية من معر ا�س8تور تتطلب الت يل عن مZطق �س8تفراد واحلزبية 

ة يف تفعيل مقtضياته، و¯لتايل فٕان هذه املر�ã تقtيض الت°يل �ر�ابة الضيق

الصدر ليك جنعل اخtالفاتنا مصدر ٕا�راء جامعي وبوصã لتلمس الطريق 
حنو �خtيارات اليت تؤسس ملغرب الو�دة والكرامة وال�سا�ن بعيدا عن 
لك مZظور ٕايديولو_ مZغلق، وبعيدا عن �س8تقواء ٔ� اكن شلكه ٔ�و 

  .مصدره

vvvv....  ة مضمضمضمضن ن ن نQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlمدا
        2014201420142014اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية 

  الس8يد الرئ3س احملرتم،
  الس8يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�شرتايك مب²لس املس�شار�ن يف (رشفين ٔ�ن ٔ�تدlل ¯مس الفريق 

مZاقشة القطاIات اليت تدlل مضن اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون 
�قtصادية، ويه قطاIات تعترب ٕا�دى ��شغاالت املركزية حلزبنا حبمك 

حمراكت ٔ�ساس8ية لتìٔهيل  تو>اته �ج{عية و�قtصادية، و¯عتبارها
ذû ٔ�ن معدل ا1منو �قtصادي �قtصاد الوطين و�س8تقرار �ج{عي، 

الوطين وختفCض جعز املزيان الت²اري يه مؤرشات مرتبطة يف جزء �بري 
  . ه القطاIاتذمهنا بقوة ٔ�داء ه

ٕاننا مازلنا نؤمن يف الفريق �شرتايك ٔ�ن جناح ٕاسرتاتيجية املغرب 
اTٔخرض يبقى رهني مبدى اخنراط الفالح الصغري واملتوسط واس8تفادته من 

ذا اæطط وتìٔطريه ودمعه وتìٔهيl وٕاIادة النظر يف توزيع ا�مع مزا ه
ليكون ٔ�كرث ٕانصافا وêشجيعا \لفالح الصغري، ونؤكد ¯خلصوص Iىل رضورة 
اس8تغالل إالماكنيات الكربى اليت ما Üزال توفرها ٔ�رض املغرب ٕالنتاج 

ن اخلريات الزراعية، وهو ما يتطلب ٕاIادة النظر يف ٕاشاكليات امللكCة وضام
  . حقوق القàائل وامجلاIات الساللية يف ٔ�راضهيا

¯ملوازاة مع ذû، يتعني اس8تحضار رضورات اTٔمن الغذايئ يف Iامل 
معرض لالهزتاز، ويف وقت ٔ�صبح فCه الغذاء رها� اسرتاتيجيا ؤ�مZيا، وهو 
ما يتطلب Üمثني العمل الزراعي وٕاIادة �عتبار \لفالح الصغري و\لعامل 

غرب قد يصبح مصدرا �بريا ملنتوQات فالحCة Iديدة، ولكن الزراعي، فامل
ذû لن حيصنه من نقص يف احلبوب وهو ما هيدد اTٔمن الغذايئ \لبالد ٕاذا 

  . مل �شجع زراIة احلبوب
ٕان اTٔمر يتعلق مبسìٔ� ٕاسرتاتيجية �لك املقاي3س، وIىل احلكومة ٔ�ال 

الرضي�Cة املتضمنة ومع اكمل اTٔسف، فٕان Iددا من إالجراءات . êس8هتني هبا
تناقض التوQه الفال� \لمغرب، lاصة  2014يف مرشوع القانون املايل 

عندما تفرض احلكومة رضائب Iىل ٔ�دوات ٕانتاج يف قطاع حCوي ¯ل³س8بة 
\لبالد جلهة ال�شغيل واTٔمن الغذايئ واس8تقرار الساكنة وعرصنة إالنتاج 

قرارا ارجتاليا وحم�شام، وال وانفtاح املنت²ني، فtرضيب القطاع الفال� يعترب 
نعتقد ٔ�نه س8يحقق املتو¹ مZه من حCث املداخCل مادامت اTٓليات املعمتدة 

  . ٕالعام` ¤ري �جعة
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ٔ�ما خبصوص قطاع الصيد البحري، فCعترب من القطاIات إالنتاجCة 
الهادفة ٕاىل حتقCق ٕاقالع اقtصادي 'م، لكونه يوفر ٕاماكنيات �برية لالس�Zر 

يف من الرحب، فس8ياسة Üمنية هذا القطاع تتطلب ¯Tٔساس وهامش ٕاضا
عقلنة اس8تغالل الرثوات السمكCة الوطنية واحلفاظ Iلهيا من �س8تزناف 
املفرط ا�ي هيددها، وذû بتك6يف املراقàة واملتابعة مع وضع وسائل 
مZاس8بة \لقCام بذû �را وحبرا وجوا من Q�ٔل ضامن اس8تغالل ٔ�فضل لهذه 

  . يةالرثوة الوطن 
ولتحقCق ذû، نقرتح إالرساع يف معلية حتديث ٔ�سطول الصيد البحري 
الوطين وÜزويده بìٓليات ومعدات تضمن السالمة \لعاملني به، مع بناء 
ورشات لصناIة وٕاصالح السفن، كام جيب جتهزي املوا© اخلاصة \لصيد 
البحري �لك التجهزيات الرضورية ملساIدة الصياد�ن \لقCام بعملهم Iىل 
ٔ�حسن ما �رام، مع البحث Iىل اTٔسواق، خصوصا lارج الوطن لترصيف 

  .املنتوج lارجCا
ويف هذا الصدد، فٕاننا ٕان كنا ¢مثن جتديد اتفاقCة الصيد البحري بني 
املغرب و�حتاد اTٔورويب، ¯عتبارها نرصا \لمغرب ضد خصوم ينازعونه 

ٕاننا ¢متىن ٔ�ن مرشوعية اس8تغال` خلريات بالده من طن²ة ٕاىل لكو�رة، ف
�كون ٕاIادة جتديد هده االتفاقCة يف مس8توى التطلعات ؤ�ن Üراعى احملافظة 
Iىل اس8تغالل اæزون السميك دون ٔ�ن تتعرض املصايد لٕالهناك، lاصة 

 .ت; املتعلقة ¯لرخوت والقرشت
ٕاننا نناقش اليوم مزيانيات قطاIات �رتبط هبا متوقع املغرب 

قàل املغرب وقوة �س8ي²ه �قtصادي، كام �رهن اجليواقtصادي وÜرهن مس8ت 
متاسكه �ج{عي يف اجلانب املتعلق ¯ل�شغيل، ذû ٔ�ننا يف قطاع الت²ارة 
والصناIة والتكZولوجCات احلديثة بصدد قطاع �ٓين ومس8تقàيل، قطاIات 
êشلك ٕا�دى اTٔمعدة اTٔساس8ية القtصادت الب.ان اليت متكZت من 

  .حتقCق التقدم
ٔ�ن نتصور تقدما دون تصنيع ودون قاIدة صناعية مغربية ممتزية ال ميكن 

ومtنوIة Iىل الصعيد إالقلميي والعاملي، �û فالتصنيع يتعني ٔ�ن �كون من 
ٔ�ولوت ٔ�ي ب.، فالتارخي يعلمنا ذû وخيرب� ٔ�ن القوى الكربى اليوم 
تقدمت Tٔهنا اخtارت التصنيع، فهو يوازي ا1متد�ن والتعمري وال�شغيل 

ٕاخل، فالثورات الصناعية شلكت مرا�ل فاصã ومؤسسة يف ... و�نفtاح
Ìرخي Iدد من اTٔمم، وهبا يمت التìٔرخي ل�õٔداث العاملية، وٕا�دى التحوالت 

  .اليت طرٔ�ت يف التارخي ال�رشي اكنت بفعل التصنيع
ٕاننا عندما �شدد Iىل ٔ�مهية التصنيع، فõٔننا ندرك ٔ�مهيته يف توفري فرص 

. و�رمية وقدرته Iىل اس�Cعاب يد Iامã من خمتلف املس8توتشغل قارة 
وٕاذا اكن املغرب بفضل إالصال�ات اليت اعمتدها، lاصة ا�س8تورية 
واملؤسساتية مهنا، قادرا Iىل اس8تقطاب اس�Zرات صناعية كربى، فٕان 
التنافس يف س8ياق دويل معومل يتطلب تعز�ز القاIدة التجهزيية الس8تقطاب 

اريع والرشاكت الكربى وتعديل مCثاق �س�Zرات وêسويق مزيد من املش

العرض �س�Zري املغريب وت³ش8يط ا�بلوماس8ية �قtصادية وت�س8يط 
  .املساطر إالدارية

ٕان التìٔمل وا1متحيص يف القانون املايل، ويف إالجراءات و�ع{دات 
ملؤسفة، ، �كشف �رجتالية ا2014املرتبطة بقطاع ال�شغيل �رمس مزيانية 

�س²ل Üراجعات Iىل مس8توى  ، حCثواجلنوح ٕاىل اخلطاب �س�ساليم
الزتامات احلكومة حلقوق الطبقة الشغيã، حCث تبقى الرافعة اTٔساس8ية يف 
حتسني املؤرشات �ج{عية يه توفري الشغل وحتسني اTٔوضاع 

  . �ج{عية \لمìٔجور�ن
ت وخطط �جعة يف ومع اكمل اTٔسف، فٕان احلكومة تفtقر ٕاىل مقار¯

هذا الشìٔن، حCث انطلق احلوار �ج{عي مtعرثا وحCث ٕان إالجراءات 
احلكومCة املقرت�ة �مع ال�شغيل ¤ري �جعة ولن حتدث ا�ينامCة املطلوبة يف 
سوق الشغل ¯ملغرب، ما دام القانون املايل مل يعرف �يف يولف بني حتفزي 

ارد الرضي�Cة الرضورية، Iلام بìٔن املقاو� لتمنو وêشغل ٔ�كرث وضامن املو 
املناصب املنصوص Iلهيا يف القانون يف إالدارة العمومCة لن حتل ٕاشاكلية 

  . البطا� يف املغرب
ومن هذا املنطلق، نà³ه ٕاىل رضورة اس�Cعاب �حtقان �ج{عي 

  .وٕابطال فtيل التوÜر ا�ي جنح املغرب يف جتاوزه س8ياس8يا ومؤسساتيا
طاع الس8يا�ة، فCلعب هذا القطاع دورا ¯لغ اTٔمهية، ٔ�ما ف� خيص ق

خصوصا يف ال�شغيل وضامن مداخCل ف�ات واسعة من ا@متع، ؤ�حضى 
اخtيارا اسرتاتيجيا لبالد� لتكون قاطرة \لتمنية �قtصادية و�ج{عية، 

  : واعتبارا �û يتعني �¢كàاب Iىل
 تنويع املنتوج الس8يا�؛  -
  ياحCة الوطنية؛مراجعة الس8ياسة الس8  -
موا�بة وٕاجناز خمطط وطين Qديد لتطو�ر الس8يا�ة، مع �ه{م  -

 ؛2020¯لس8يا�ة ا�اlلية والس8يا�ة املندجمة مع ٕاIادة تقCمي رؤية 
فtح مدارس ومراكز س8ياحCة Qديدة لتعز�ز وتنويع التكو�ن  -

 الس8يا�؛ 
فtح مدارس س8ياحCة Qديدة lاصة ¯ملناطق اجلبلية êشجيعا  -

 إال�كولوجCة؛\لس8يا�ة 
 . التعريف ¯ملنتوج الس8يا� واع{د ٕاسرتاتيجية Qديدة يف ال�سويق -

ٕان التقاطع احلاصل بني الصناIة التقليدية والس8ياحCة، ومن lالل 
العديد من املؤرشات تبدو الرضورة القصوى لتنظميه وتìٔهيl مضن س8ياسة 

لهشاشة اليت مZدجمة مع القطاع الس8يا�، مما س8ي�Cح فرصا ٔ�كرب ملوا>ة ا
يعاين مهنا من >ة، ومتكCنه من فرص ٔ�كرب Iىل مس8توى ال�سويق 
وإالشهار من >ة ٔ�خرى، ٔ�نه قطاع حباQة ٕاىل املصاحàة من lالل 

  . مàادرات مضبوطة يف جماالت التكو�ن وا1متويل والتغطية �ج{عية
وبنفس املنظور ميكن احلديث عن �قtصاد �ج{عي ا�ي ٔ�¯ن 

شئ عن ٕاماكنيات واIدة، مما (س8تدعي دمع امجلعيات التمنوية كقطاع �
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العامã يف القطاع وفق ضوابط ومعايري واحضة ووفق رشااكت ٔ�و دفرت 
  .\لتحمالت لتìٔمني احلصول Iىل ٔ�هداف ملموسة يف هذا ا@ال

ويف هذا إالطار، فٕاننا نود ٔ�ن نثري ان�àاه احلكومة ٕاىل رضورة العمل 
لتمنية هذا القطاع مع " 2015رؤية "قائية Iىل ت3سري رشوط الت

�سرتاتيجيات القطاعية اTٔخرى، وIىل اخلصوص ت; اليت تتقاطع 
  .ٔ�هدافها ومضامCهنا مع هذه الرؤية

مـن املعروف ٔ�ن قطاع الطاقة واملعادن يعترب من بني القطاIات احليوية 
 التمنية Iىل مل�ا ل�ه من ٔ�مهية يف حتريك جعã �قtصاد الوطين واملسامهة يف

Iدة مس8توت، سواء مــن حCث êشغيل اليد العامã ٔ�ومن حCث ارتباطه 
من  %95بقطاIات ٔ�خرى اكلصناIة والنقل و¤ريهام، و(س8تورد املغرب 

من �س8هتالك  %�60اجCاته من املواد البرتولية، وêشلك احملروقات 
ورة الطايق ¯ملغرب، ٔ�رقام تبني معق إالشاكلية الطاقCة، ومدى خط

�رتباط ¯خلارج Iىل اعتبار تقلبات ٔ�سعار السوق ا�ولية، وانعاكسه Iىل 
�قtصاد الوطين، من lالل ارتفاع فاتورة النفط وانعاكساهتا Iىل 
التواز�ت املمتثã يف تدهور العجز الت²اري وتفامق جعز املزيانية ن�²Cة ارتفاع 

  .نفقات املقاصة
يدlل مضن اخtصاص املكtب  فقطاع التنقCب Iىل البرتول وا�ي

الوطين \لهيدرواكربورات يظل قطاIا ¤امضا، وال نتوفر فCه Iىل ما �كفي 
من املعلومات تؤهلنا ملناقش8ته وٕابداء مالحظاتنا حو` ا\لهم ما تطالعنا به 
بعض الصحف اTٔجZبية واجلرائد إاللكرتونية اليت تنقل بعض الترصحيات 

والبحث يف الرتاب املغريب عن البرتول ¤ري الرمسية حول معليات التنقCب 
ٔ�و الغاز، فهل ميكن اعتبار هذا ا@ال من النقط العصية عن النقاش؟ ٔ�م 

  ٔ�ن هذا املوضوع الزال الوقت مل حين بعد لٕالفصاح عنه؟ 
صدار بيا�ت توضيحية  ٕ̄ ٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل ٕازا� هذا الغموض 

  .ال هبذا املوضوعيطلع Iلهيا الرٔ�ي العام ا�ي ما �زال م³شغ

VIVIVIVI.... الفريق ا�س8توريالفريق ا�س8توريالفريق ا�س8توريالفريق ا�س8توري        

مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف 
        2014201420142014اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية �رمس الس8نة املالية 

  الس8يد الرئ3س،
  الس8يدة الوز�ر، 
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
دlل ¯مس �حتاد ا�س8توري خبصوص املزيانيات الفرعية (رشفين ٔ�ن ٔ�ت

القطاعية اليت تدlل يف اخtصاص جلنة الفال�ة والشؤون �قtصادية 
، من موقعنا مكعارضة بناءة، مهها الوحCد �2014رمس القانون املايل لس8نة 

ٕاغناء العمل ال�رشيعي من >ة وا�فاع عن املصاحل الوطنية من >ة 
  .ٔ�خرى

 ٔ�ن ٔ�س8هتل مداlليت بقطاع الفال�ة والصيد البحري، هذا امسحوا يل
القطاع ا�ي حيتل ماكنة ٕاسرتاتيجية، ويعترب ٕا�دى ا�Iامات الكربى اليت 
�راهن Iلهيا املغرب، لتحقCق التمنية يف ٔ�بعادها �قtصادية واملالية 

  .و�ج{عية وا@الية من >ة، وتوفري اTٔمن الغذايئ من >ة ٔ�خرى
هذا القطاع يعاين من Iدة ٕا�راهات هيلكية حتول دون حتقCق  ٕاال ٔ�ن

اTٔهداف املرسومة، واليت تت²ىل يف مطلب رضورة ال�شجيع وقCاس مدى 
قدرة املزيانية املرصودة Iىل حتقCق التقدم امل³شود، مبا يف ذû حتقCق تطور 

زالت يف جمال املكZنة واس8ت دام اTٔم6ل لõٔمسدة، توفري احلبوب اæتارة، مفا
، واس8تعامل اTٔمسدة ال يت²اوز �س8بة %55معلية املكZنة ال تت²اوز �س8بة 

، ونفس إالشاكل ي³سحب Iىل ضعف تعبئة العقار ا�ي حيول دون 60%
Üرمجة اæطط اTٔخرض Iىل ٔ�رض الواقع وتزنيI lىل الوQه اTٔم6ل، مفازالت 

تعلقة اTٔرقام ت�سم ¯لتواضع، كام �س²ل حش املعلومات واملعطيات امل 
واTٔشواط اليت مت قطعها و�يفCة . gس8ياسة التجميع وتطبيق اæطط اTٔخرض

�رتباط ¯لقطاع واملعايري الناجعة واحملفزة Iىل �س�Zر يف القطاع 
الفال� و�س8تعامل اTٔجنع والفعال لõٔرايض الفالحCة، هذه املعطيات اليت 

ة معومCة جيب تعمميها Iىل من املفروض ٔ�ن يمت التعامل معها ¯عتبارها lدم
  .لك املتعاملني مع القطاع

كام ٔ�لفت ان�àاهمك ٕاىل خماطر جتميد جزء �بري من مزيانية الوزارة اليت 
اكنت خمصصة لالس�Zر وانعاكسها Iىل تطور القطاع، وما Üرتب عن هذا 

  .إالجراء كتجميد الصفقات العمومCة وÜراجع �س8بة ال�شغيل
ىل اçٓTر اليت س8ي لفها ترضيب القطاع البد من إالشارة كذû إ 

الفال� Iىل الصناIات الغذائية وIىل القدرة التنافس8ية \لمقاوالت الفالحCة 
املغربية ¯Tٔسواق الوطنية، وإالقلميية وا�ولية وIىل قدرهتا التصد�رية 

  .خبصوص Üمثني املنتوQات الفالحCة واليت حتتاج ٕاىل ٕاIادة تقCمي شامل
كذû ملشالك املاء، ٔ�مام احنصار معلية بناء السدود  البد من إالشارة

لتحقCق اTٔمن املايئ وتìٔمني احلاجCات املائية يف احلارض واملس8تقàل بعدما 
ٔ�¯نت هذه العملية عن فعالية يف عهد امل; احلسن الثاين، طيب هللا �راه، 
خصوصا ؤ�ن �حtياQات املائية يف Üزايد واملعطيات العلمية ختلص ٕاىل 

ون السدود املوجودة تعاين ٔ�¤لهبا من ظاهرة التو�ل وامtالء اجلزء الكàري �
مهنا ¯لطني واÜTٔربة واTٔو�ال، مما ينعكس سلبا Iىل مس8توى قدرهتا 
�س�Cعابية وجحم خمزوهنا، ويضيع Iىل املغرب س8نو �ٓالف املليارات من 

اء واس8تغال` يف اTٔمtار املكعبة، نظرا النعدام السدود القادرة Iىل ختز�ن امل
جماالت الرشب والسقي، مما قد يضطر املغرب ٕاىل ا\لجوء ٕاىل س8ياسة حتلية 

  .مCاه البحر لتìٔمني �اجCاته من املاء
ٔ�ما قطاع الصيد البحري فال تقل ٔ�مهيته عن قطاع الفال�ة، �ا البد 

وتنويع ٔ�سواق السمك جماليا  غمن �ه{م ¯لبC³ة التحتية وبنقط التفري
تقاء بو�دات التصنيع واحملافظة Iىل الرثوة السمكCة الوطنية والرفع و�ر 

من جحم إالنتاج ووضع �د ملظاهر �س8تزناف ¯ع{د خمططات احلفاظ 
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، والبد كذû من تقوية ...)اTٔخطبوط والط°الب(Iىل اTٔحCاء السمكCة 
 تدlالت الوزارة Iرب مصاحلها املتخصصة حملاربة �س8تعامل ¤ري القانوين

  . \لش8باك املمنوIة
البد كذû من إالشارة ٕاىل رضورة lلق قطب لصيد السمك وتصد�ره 
يف ا�اãl ولكو�رة وبوQدور حنو ٕافريقCا، كام ٔ�كد ويؤكد Iىل ذû، كام ٔ�ن 
وضعية ٔ�سواق السمك ¯ملدن واملناطق ش8به احلرضية واليت مازالت يف 

ٔ�سواق السمك والعناية  �اQة ٕاىل املزيد من �ه{م، والبد كذû من بناء
  .ورضورة ٕا�داث الواك� الوطنية" ٕاحبار"ٔ�كرث برب�مج 

يعترب القطاع الس8يا� من الراك�ز املهمة يف �قtصاد املغريب، ٕاذ ميثل 
يف مزيان % 14من الناجت ا�اlيل اخلام يعين çين مسامه فCه و %8حوايل 

مورد مZصب شغل مàارش، و  470.000اTٔداءات وçين ُمشغل ب 
ٔ�سايس \لعمã الصعبة، وهو من القطاIات احلساسة Qدا، حCث �رتبط 
¯Tٔساس ¯Tٔمن و�س8تقرار، واكن \لربيع العريب تìٔثري مàارش Iىل القطاع، 
حCث lلف خسا�ر ¯ملليارات يف ا�ول العربية، خصوصا مرص وتو�س، 

ل واكن ` تìٔثري �س8يب Iىل املغرب، سواء lالل الس8نة املاضية ٔ�و lال
 -%11الشطر اTٔول من هذه الس8نة، حCث Üراجع Iدد ليايل املب3ت ب 

  .%1والواردات بـ  -5%وIدد الس8ياح بـ 
س8ن°اول ٔ�ن �سلط الضوء Iىل ٔ�مه املشالك اليت يوا>ها القطاع 

   :الس8يا� ¯ملغرب

، %35فر�سا : من الس8ياح Iىل اTٔسواق التقليدية %7اقtصار  -
، ٕايطاليا وبلجياك، وهذا الوضع %7انيا ، ٔ�مل%7، �ريطانيا 14%ٕاس8بانيا 

(شلك مشg وخطرا Iىل القطاع Tٔنه ٕاذا �دثت ٔ�زمة هبذه ا�ول فٕاهنا 
 وgسهو� س8تt³قل ٕاىل القطاع الس8يا� وس8تؤ�ر Iليه سلبا؛

�رÜاكز و�ع{د فقط Iىل قطبني س8ياحCني مرا�ش ؤ�اكد�ر، مما  -
 ê اطق ٔ�خرى ملZىل مI رها الطبيعية يؤدي ٕاىل ضياع فرص كثرية�ٓìس8تغل م

 والثقافCة، و¯لتايل يبقى مفهوم اجلهوية املوسعة معلقا ٕاىل ٕاشعار �ٓخر؛

ان�شار الفZادق ¤ري املهيلكة تقريبا يف لك املناطق الس8ياحCة ¯ملغرب  -
مرا�ش ٔ�اكد�ر، طن²ة، فاس، مما يؤدي ٕاىل ضياع ماليني من ا�رامه Iىل 

 خزينة ا�و�؛

- Cة ضعف يف النقل اجلوي، حCرات الرشكة امللك�ث يصل Iدد طا
طا�رة،  100طا�رة والقطاع الس8يا� حيتاج Tٔكرث من  40\لطريان فقط 

ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه يوQد يف بعض الب.ان الغربية واكالت \لمكtب الوطين 
املغريب \لس8يا�ة êسوق \لمنتوج الس8يا� املغريب وتعرضه Iىل الس8ياح 

Qسف الشديد ال يوTٔانب، لكن مع اQTٔد خط طريان �ربط ما بني هذه ا
الب.ان واملغرب، روس8يا واس8تكهومل مكثال، وكذû متركز ثليث واكالت 

بني  اTٔسفار مبنطقة ا�ار البيضاء ؤ�اكد�ر، ¯ٕالضافة ٕاىل ضعف الت³س8يق ما
 الفاIلني يف جمال الطريان والفاIلني يف ا@ال الس8يا�؛

 ؛ Cةالضغط والتنوع الرضييب Iىل املؤسسات الفZدق  -

-  ûليني، وذlة ¯ل³س8بة \لس8ياح ا�اCدقZالء ٔ�مثنة املؤسسات الف¤
لعدم مرورمه Iرب واكالت اTٔسفار اليت تعرض ٔ�مثا� مZخفضة عن الفZادق، 
ٕاضافة ٕاىل Iدم مالءمة الفZادق مع مtطلبات الساحئ املغريب Iىل اخلصوص 

 والساحئ اخلليجي Iىل العموم؛

 %1خلارج، وختصيص �س8بة ضعف ال�سويق \لمنتوج املغريب ¯  -
فقط من واردات الس8يا�ة \لمكtب الوطين املغريب \لس8يا�ة، ٔ�ي ما يعادل 

يف ¯يق ا�ول اTٔخرى الرائدة يف  %3مليون درمه مقابل  500حوايل 
 ا@ال الس8يا� كفر�سا، ٕاس8بانيا، ٔ�مر�اك وٕايطاليا؛

لتارخيية، ضعف �ه{م ٔ�و ¯Tٔحرى ٕاهامل مجموIة من املìٓ�ر واملعامل ا -
معلمة Ìرخيية �زخر هبا املغرب، يُْعتَىن فقط بــ   1500حبيث ٔ�نه من ٔ�صل

  .معلمة 350
ٔ�ما ف� خيص الت³س8يق بني قطاع الس8يا�ة و¯يق القطاIات، فٕاننا 
�س²ل ٔ�ن هناك نقص يف الت³س8يق، فال ميكن حتقCق ٔ�ي جناح Tٔي �ر�مج 

 القطاع، وخصوصا دون توفر ت³س8يق اسرتاتيجي بني لك املتدlلني يف
املنعشني وقطاع النقل اجلوي، ٕاضافة ٕاىل الغرف اليت مازال دورها 

  .اس�شاري فقط
�س²ل كذû ضعف ٕاسرتاتيجية الوزارة ف� خيص الس8يا�ة ا�اlلية 
اليت مازالت ضعيفة رمغ كرثة الربامج املو>ة لهذه الس8يا�ة، ٕاال ٔ�هنا س�àقى 

  .�رامج دون تفعيل ودون ن�²Cة ملموسة
البد من الرتكزي Iىل املعطى اTٔمين وما (س8توجب من Üك6يف 
الت³س8يق \لمصاحل اTٔمZية، وخصوصا الرشطة الس8ياحCة \لحفاظ Iىل ٔ�من 
الس8ياح، فقد لوحظ ارتفاع �س8بة �عتداءات Iىل الس8ياح اQTٔانب 
مؤخرا، وهذا من شìٔنه ٔ�ن يؤ�ر Iىل الس8يا�ة ٕان مل يعاجل، فلامذا ال ختصص 

  �ة دعام لهذه الفرق اTٔمZية؟وزارة الس8يا
ٔ�ما قطاع املعادن فCعترب من القطاIات اليت جيب تìٔهيلها لتوا�ب التطور 
ا�ي يعرفه هذا القطاع يف العامل، واملنافسة املوجودة يف هذا امليدان، 
خصوصا يف املواد الطبيعية، من lالل نقاشات معيقة ¯عتباره من ا@االت 

دعي رؤية واحضة وتضافر >ود لك احلساسة والصعبة واليت êس8ت
املتدlلني، من القطاIات احلكومCة واملهنيني والسلطات العمومCة واملياه 
والغا¯ت والص°ة وخمتلف السلطات العمومCة، من lالل ت�س8يط املساطر 
وêرسيع وتريهتا، يف ٕاطار êشجيع �س�Zر يف هذا ا@ال ا�ي (سامه يف 

ن املرتبطة ¯لعمل املنجمي اكحلدادة lلق فرص الشغل يف خمتلف امله
  .والكهر¯ء والنقل والبناء والرتصيص

ولكن هذا القطاع يواQه نوIا من املنافسة جللب �س�Zرات، ويعرف 
جمازفة �برية Qدا ف� خيص �س�Zر، ٕاذ يوQد يف العامل ٔ��س معروفون يف 

(ش8تغلون Iلهيا  هذا امليدان يغامرون بìٔموال �برية Qدا gس�ب وجود مZامج



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

69 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

  . ملدة طويã قàل ٔ�ن تعطي مردود�هتا
لهذا، فوضعية املغرب تواQه مZافسة من �ن دول مZجمية ٔ�خرى 
معروفة يف العديد من املنامج، جنحت يف حتيني Üرسا¢هتا القانونية مما 

 .(س8تدعي تìٔهيل القطاع ووضع رؤية واحضة `
 ٕاIادة هيلكة ليك ال ؤ�ما واقع رخص �س8تغالل، فاTٔمر لكه حيتاج ٕاىل

تصبح رخص املعادن مجمدة، ؤ�ظن ٔ�ننا يف املغرب مل نصل بعد ٕاىل مس8توى 
املنامج املوجودة يف الش8ييل ٔ�و البريو، ولكن �ينا ٕاماكنيات ٔ�خرى ليك 
¢ك�شف مZامج ٔ�خرى من احلجم املتوسط، س8يكون �هيا سعرها 

صة \ليد العامã �قtصادي و�ج{عي، فالقطاع املعدين قطاع مشغل lا
ذات التكو�ن املالمئ يف هذا ال³شاط املعدين، مما يربر رضورة التوفر Iىل 
 ãكو�ن اليد العامÜيني يف املعادن وZكو�ن املهندسني والتقÜ ربI ،اخلربة

  . املتخصصة
ويف هذا الباب، البد ٔ�ن �كون ¯جلنوب الرشيق، وخصوصا مZطقة 

املنجميني التقليديني، مركز لتكو�ن  الرش8يدية اليت يوQد هبا ٔ�كرب Iدد من
املنجميني، ٕاذ ٔ�نه من طاطا ٕاىل فكCك توQد مؤهالت طبيعية، ¯ٕالضافة 

و�ان الوقت ليك يمت ٕاجناز مركز التكو�ن . ٕاىل تنغري وزا�ورة وورززات
\لمنجميني يف هذه املنطقة، هذا ف� خيص Iىل املس8توى ال�رشي وحتقCق 

  .اليشء ا�ي نطمح الوصول ٕاليه
هناك مجموIة من العراقCل إالدارية اليت جيب النظر فهيا، Tٔن معل 
الفاIل املنجمي معل صعب يف اجلبال ويف البوادي، ويتطلب êشجيع 
وحتفزي اليد العامã لضامن اس8مترارها وكذû املس�مثرون من lالل اجtناب 
عرقلهتم، وهنا ٔ�ذ�ر Iىل س�Cل املثال �س8تغالل املؤقت لõٔرض، سواء 

نت ٔ�رايض ساللية ٔ�و ¤ابوية ٔ�وعقارات ٔ�خرى، فهذا امليدان يواQه اك
مشالك صعبة، فالبد من تطو�ر هذا اTٔمر وبتفعيل املساطر اليت êساIد 
املس�مثر�ن يف التنقCب عن املعادن يف مجيع >ات املغرب، من lالل 
êسهيل مìٔمورية احلصول Iىل الرتاخCص بدل تضييع وقهتم يف هذه العملية 

  .تlٔìذ من وقهتم الك6ري اليت
وهناك ٕاشارة ٔ�خرى تتعلق بìٔمهية القطاIات السوس8يو اقtصادية 
واجلهوية وإالقلميية واحمللية، و'مته املرتبطة ٔ�يضا ¯لعمã الصعبة، ف³س8بة 

  . من مZتوج املنامج يذهب \لتصد�ر 95%
ؤ�دعو كذû ٕاىل êرسيع الرب�مج الوطين \لخرائط اجليولوجCة ف� يتعلق 

حور تìٔهيل اجليولوجCا الوطنية، ٕاذ جيب ٔ�ن تتوفر �ينا بC³ة حتتية واسعة، مب
وخصوصا الرت�يبة اجليولوجCا من مZطقة ٕاىل مZطقة \لتعرف Iىل احلظوظ 
وإالماكنيات لوجود ماكمن ملنامج من نوع ما يف >ة Iىل �دة، جللب 

ف تìٔخرا �س�Zرات وêسهيل املìٔمورية \لمس�مثر�ن، lاصة ٔ�ن املغرب يعر 
  .%30يف التغطية اجليولوجCة ٕاذ ال تت²اوز 

هناك ٔ�يضا غياب التواصل يف قطاع املعادن لعامل البعد عن املدن، 
¯ٕالضافة ولعدم êسويق املنتوج، حCث (سوق لك مس�مثر مZتوQه gشلك 

مفن Q�ٔل تطو�ر القطاع �قtصادي البد من lلق تواصل بني . lاص
نص Iىل  2011 امئ ا�ات، وجند دس8تورالفاIلني املش8تغلني يف مZجم ق

الشفافCة، فاملقاو� يف هناية املطاف قطاع لها دور اج{عي Üمنوي 
واقtصادي، فàالتواصل ميكن تطو�ر �قtصاد يف ٕاطار القوانني تفاد لبعض 
املشالك، Tٔن نظرة املواطن \لمنجم تنحرص يف مسìٔ� اس8تغالل املس�مثر 

واصل جيب ٔ�ن �كون Iىل املس8تويني اTٔفقي والت. خلريات و�روات الب.
والعمودي مع إالدارة الوصية، لهذا فٕان ما حققZاه يف هذا اليوم Qاء ن�²Cة 

  .التواصل بني إالدارة والفاIلني يف ٕاطار مقاربة êشار�ية
ٔ�ما قطاع الصناIة التقليدية فهو قطاع اج{عي رصف ل�شغيl ٔ�كرث من 

ضافة ٕاىل املعطى الثقايف املتجسد يف مليون من الساكنة املغربية، إ  2
احملافظة Iىل املوروث الثقايف والتارخيي وÜرس8يخ الشعور ¯الن{ء والهوية 
املغربية، ينضاف ٕاىل ذû ٔ�ن هذا القطاع يعاين ٔ�يضا من Iدة مشالك Üمتثل 

  .يف ¤الء املواد اTٔولية اليت (ش8تغل هبا الصناع التقليديني
ة يف دمع هذه الرشحية، فهذه اTٔعباء حتد �ا، ن�ساءل عن دور الوزار 

من القدرة التنافس8ية \لصناIة التقليدية وزحف املنتوQات الصيC³ة اليت 
ٔ�حضت Üزامح مZتوQات الصناIة التقليدية، مما هيدد الصناIة التقليدية، وهذا 
حيمت Iىل احلكومة دمع هذه الصناIة نظرا خلصوصياهتا وفرض قCود Iىل 

واليت يف الغالب ال Üراعي اجلودة وÜرÜكز Iىل اTٔمثنة  املنتوQات الصيC³ة
  .املنخفضة لرتوجي السلع

  :قطاع الصناIة
فهذا القطاع ال ٔ��د ينكر ماكنته وطنيا وIامليا يف ظل �نفtاح 
�قtصادي، �ا البد من الرتكزي Iىل توفري مZاخ الثقة مكحفز Iىل التمنية 

رفع ا1منو وتوفري الشغل، وكذû  وٕاعطاء اTٔولوية \لتدابري اليت متكن من
احلرص Iىل التاكمل ما بني مtطلبات �س8هتالك احمليل وقابلية املنتوج 
الوطين \لتصد�ر قصد حتسني مزيان اTٔداءات وتعبئة الظروف املالمئة 

  .ملواصã تطو�ر �سرتاجتيات اخلاصة ¯لصناIة
ا�امئة \لوزارة ٔ�ما ف� خيص فروع الصناIات، فالبد من رضورة املوا�بة 

لصناIة جتميع الس8يارات والشاحZات واحلافالت واس8تغالل الهوامش اليت 
  .توفرها الصناIات الغذائية وتقدمي حتفزيات لفائدهتا

ٔ�ما قطاع املقاوالت الصغرى والقطاع ¤ري املنظم، فالبد من اع{د 
ف�ة عريضة  مقاربة واقعية ٕالجياد احللول املناس8بة \لباIة املتجولني، ¯عتبارمه

êسامه يف الرواج �قtصادي gشلك من إالشاكل، التفكري مع امجلاIات 
  .احمللية والفاIلني احملليني يف ٕاطار رشاكة حقCقCة وفعا� يف احللول املمكZة

ٔ�ما املقاوالت الصغرى فامليثاق الوطين لٕالقالع �قtصادي Qاء 
اف ٕاال Iدد حمدود من برب�مج وتدابري مtعددة، ¤ري ٔ�نه مل �متكن من اس8هتد

املقاوالت الصغرى واملتوسطة، فإالجراءات اليت قدمهتا احلكومة مضن 
ٕاىل Qانب التعويضات الصناعية " املقاو� الوطنية"و" اTٔفضلية والوطنية"

  .وÜمتكن من ت³ش8يط السوق الوطين وا�فع به ٕاىل اTٔمام
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VIIVIIVIIVII.... فريق الت°الف �شرتايكفريق الت°الف �شرتايكفريق الت°الف �شرتايكفريق الت°الف �شرتايك    

iiii....  اقشة مشاريعZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع مداZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع مداZالفريق يف م ãlاقشة مشاريع مداZالفريق يف م ãlل يف مداlل يف املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف املزيانيات الفرعية اليت تدlاملزيانيات الفرعية اليت تد
جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عية �رمس الس8نة املالية اخtصاص اخtصاص اخtصاص اخtصاص 

2014201420142014        
(رشفين ٔ�ن ٔ�تدlل ¯مس فريق الت°الف �شرتايك ملناقشة املزيانيات 
الفرعية اليت تدlل مضن اخtصاص جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة 

  . 2014و�ج{عية لس8نة 

  2014ة مزيانية وزارة التمنية �ج{عية واTٔرسة التضامن لس8نة مZاقش
، 2014ف� خيص املزيانية الفرعية لوزارة التمنية �ج{عية لس8نة 

س8ن°اول يف مداlلتنا هذه التذكري ببعض مZجزات هذه الوزارة مع إالشارة 
  .ٕاىل بعض النواقص، �ٓملني ٔ�ن يمت تدار�ها

وزارÜمك يف القطب �ج{عي ال (سعنا  وبعد اس8تعراضنا ٕالسرتاتيجية
  :ٕاال ٔ�ن ننوه ¯ملبادرة اليت مقمت هبا وخنص ¯��ر

اع{د خطة التمنية والتعاون من Q�ٔل إالقالع ¯لتعاون الوطين وهنج  -
س8ياسة مZدجمة محلاية الطفو� وٕاصالح املنظومة �ج{عية ب�ZفCذ اتفاقCة 

� التمنية �ج{عية واع{د احلاكمة ٕاطار بني الوزارة والتعاون الوطين وواك
بتفعيل �ٓليات املراقàة وٕا�داث مف�ش8ية Iامة هتQ املناخ املالمئ \لتìٔطري 

 وٕا�داث تنظمي lاص \لت�àع والرتقب؛

موا�بة الفاIلني التمنويني وÜكو�هنم وتìٔطري العمل امجلعوي لتمنية  -
 قدراهتم؛

إالIاقة، الطفالت  القCام مبجموIة من البحوث والتقار�ر سواء حول -
 اخلادمات، الزواج املبكر ٔ�و ٔ�وضاع املراكز �ج{عية؛

ا1هنوض ¯لعمل التاكفيل، حCث قامت الوزارة مبجهودات لتìٔهيل  -
البC³ات التحتية لعدة مراكز اج{عية خصوصا دور املس8نني اليت ٔ�صبحت 
تزتايد يف املغرب، فعملت الوزارة Iدة ندوات \لتحس3س هبذه الظاهرة 
وقدمت إالIا�ت ¯الس�Cعان خبدمات التعاون الوطين وواك� التمنية 

الربامج التìٔهيلية، (�ج{عية ا\¯ان (رشفان Iىل تنفCذ �رامج الوزارة 
وذû ) حمارب اTٔمCة، �رامج التكو�ن املهين ودمع املقاوالت الصغرى

 Üرس8ي ا لقمي التاكفل؛ 

-  ÅاكÜ طفال كام ال ن³ىس جمهود الوزارة يف دمعõٔالفرص، خصوصا ل
 املعاقني املعوز�ن ودجمهم يف مراكز خمصصة؛

كام ننوه مببادرة  الوزارة ٕاىل ٕاخراج  قانون املساواة بني الرQل واملرٔ�ة  -
  .وكذû قانون العنف ضد ال³ساء

  الس8يد الرئ3س،
و¯لرمغ من املنجزات الهامة املشار ٕا1هيا سالفا، فٕان هناك نواقص البد 

  :ا، وخنص ¯��رمن إالشارة ٕا1هي
تعدد الرشاكء املتدlلني يف الشìٔن �ج{عي، وهذا التنوع بقدر ما ` 
من ٕاجيابيات Iىل غىن اTٔفاكر والربامج بقدر ما يطرح ٕاشاكل التضارب يف 
�خtصاص، مما يفرض خطة شامã ومدققة \لت³س8يق بني مجيع الفاIلني 

رة مراقàة امجلعيات وذû وجتاوز �خtالفات احلزبية، كام جيب Iىل الوزا
  . لربطها ¯لنتاجئ و¯حملاس8بة

ٕان اس8مترار ظاهرة العنف ضد ال³ساء والتحرش ¯لعامالت يف املزارع 
واملصانع وêشغيل الفtيات القارصات � ادمات، وكذû اس8مترار املناجه 
التعلميية وإالIالم يف تبضيع املرٔ�ة، واس8مترار الزواج املبكر وlاصة يف العامل 

قروي وما يرتتب عنه من مشالك اج{عية وٕا�سانية، لكها مظاهر êس8تلزم ال
  . معاجلة �ٓنية و�جعة
  الس8يد الرئ3س،    

ٕان املنحى التصاIدي ا�ي اختذته جرامئ �غتصاب والقtل وانعاكس 
ذû يف وسائل إالIالم املكtوبة و�لكرتونية جعل ا@متع ¯لتدرجي يتطبع 

وكذû تنايم ظاهرة . فرض ٕاجراءات صارمة ملوا>هتامع هذه الظواهر، مما ي
ال�سول واليت ٔ�صبحت تت ذ شg مZظام وحمرتفا من lالل ش8باكت 

  .ت³شط يف هذا ا@ال
والبد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�مهية الردع القانوين \لتحرش اجل³يس، وٕاذ ننوه 
مببادرة الوزارة تقدمي مرشوع قانون هبذا اخلصوص، فٕاننا ¢متىن ٔ�ن تنفtح 

لوزارة ٔ�كرث Iىل امجلعيات العامã يف هذا ا@ال وl�ٔذ رٔ�هيا بعني �عتبار ا
  ...ٕالخراج قانون حيظى بìٔكرب قدر من التوافق

¯ل³س8بة �مع امجلاIات احمللية \لجمعيات، جيب ٔ�ن خيضع ملعايري ملا 
(شوهبا من حما¯ة حزبية ٔ�و Iائلية والتفكري يف lلق صندوق �مع امجلعيات 

لالس�Zر \لريق هبذه امجلعيات ليك حتقق ٔ�هدافها وتنجح يف مصدر 'م 
مشاريعها، ونìٔمل ٔ�ن يمت ٕاخراج القانون التنظميي \لمجمتع املدين يف ٔ�قرب 

  .اQٓTال لضبط هذا ا@ال
اكنت هذه بعض مالحظات فريقZا حول عرضمك القمي، نعرف جCدا ٔ�ن 

ة، لكZنا واثقني من القطب �ج{عي يتطلب جمهودات جàارة ومزيانية Iالي
قدراÜمك وسعيمك لتحقCق العدا� واملساواة وêسC3د القانون، ولن ندخر >دا 

  .يف مساندÜمك من Q�ٔل هذا املسعى الن�Cل

  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÜكو�ن اTٔطر
(شلك التعلمي العايل ٔ��د ا�Iامئ الرئ3س8ية لبناء جممتع دميقراطي �متتع 

بثقافة حقوق إال�سان و(ساIد يف lلق �روة اقtصادية هامة  lال` املواطن
عرض الوز�ر ملناقشة املزيانية مفن lالل . لضامن ٕاشعاع املغرب يف العامل

  :الفرعية لوزارته تطرق لعدة نقط، ٔ�مهها

ٔ�ن اجلامعة êسعى لتكون جممتع املعرفة وال تصدر البطا�، حCث ٔ�ن  -
يا ا�ولية وهلم كفاءات Iالية، من املتخرQني يلجون املعاهد العل % 13
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 واملغرب حباQة كثرية لهؤالء املتخرQني؛ 

  ٔ�لف طالب؛ 620ٔ�ن ا�خول اجلامعي عرف حتس8نا، حCث مت ٕايواء  -

ؤ�نه رمغ ضعف املزيانية فالوزارة êسعى \لريق ¯لبحث العلمي،  -
ا مل تعد الرتقCة ¯TٔقدمCة بل مب( فعملت Iىل êشديد املعايري لرتقCة اTٔساتذة 

) درمه 3000(، و Iىل الزدة يف مZح ا1متزي )ٔ�جنز من البحث و¯لكفاءات
\لطلبة الراغبني يف مواصã البحث العلمي، وlلقت رشاكة بني اجلامعات 

  واملقاوالت �مع املقاوالت املبتكرة؛

و\لريق ¯لبحث العلمي مت توقCع اتفاقCات مع Iدة Qامعات دولية  -
، حCث ...)اليا واتفاق مع املعهد العلمي �كZدإاس8بانيا وٕايط(\لبحث املشرتك 

س3مت ٕا�داث Qامعة ٔ�ورومtوسطية \لتكZولوجCا، وٕا�داث مدرسة \لهندسة 
املعامرية Ìبعة \ل²امعة ا�ولية وٕا�داث مدرسة مركزية، وIدة معاهد ٔ�خرى، 

 ؛...ولكيات ٔ�خرى

ومبا ٔ�ن \لمغرب دور 'م يف ٕافريقCا، حCث ٔ�نه مZطلق ٔ�ورو¯  -
طب \لتكو�ن يف السا�ل، وذû بتìٔطري طلبة دول السا�ل س8يصبح ق

ماد (مبوافقة ٔ�وروبية، مما س8يؤ�ر Iليه ٕاجيابيا ) ٔ�لف طالب ٕافريقي 15(
 ).  وIلميا
ومن املفCد التذكري مبا Qاء Iىل لسان الس8يد الوز�ر Iىل رضورة  -

الثقايف  مراIاة لتحوالت ا@ال، )إالجنلزيية وإالس8بانية(�نفtاح Iىل ا\لغات 
بفعل تìٔثري ÜكZولوجCا إالIالم والتواصل وبفعل س8ياسة �نفtاح اليت �هنجها 

  .املغرب
فمل تعد الرثوة يه  لكن التعلمي العايل يف املغرب يعرف Iدة ٕا�راهات،

ما متلكه دو� من ذهب ٔ�و مواد lام وطبيعية بقدر ما ٔ�صبحت يه املوارد 
و�lرتاع وامtالك املعلومات، ال�رشية والقدرة Iىل إالبداع والتنظمي 

فìٔصبحت فCه املعلومات ٔ�ساس التحرض والقوة، وهذا الت°دي التقين ميثل 
ثورة Qديدة تعمتد Iىل العقل ال�رشي وإاللكرتونيات ا�قCقة والهندس8ية 

  .والكميياء احليوية وا�اكء �صطناعي وتوليد املعلومات
دورا ٔ�ساس8يا يف �رش ٕان التطور الهائل لوسائل إالIالم ٔ�صبح يلعب 

املعلومات، مما (س8توجب التحمك يف التدفق إالIاليم اخلار_ ملراقàة الثقافة 
فالتعلمي العايل Iىل مدى س8نوات . العاملية ليك ال تضعف ثقافtنا احمللية

حمدودة ¤ري اكف ملتطلبات احلياة العملية، ما مل �كن اخلرجي قادر Iىل 
فسه وgشلك ُمس8تقل بعد التخرج ؤ�ن ُمtابعة املتغريات واملس8ت²دات بن 

�متتع مبهارة التعاون والتفامه مع الثقافات اæتلفة لالنطالق لسوق العمل، وما 

نالحظه هو مس8توى التعلمي اجلامعي اTٔمر ا�ي قد يؤدي ٕاىل خترجي ٔ�طر 
  .ٔ�نصاف مtعلمني ٔ�و بتكو�ن �قص

علمي العايل ومن Q�ٔل الريق ¯لتعلمي العايل، البد من تنوع ٔ�مناط الت
وظهور ٔ�نواع Qديدة من اجلامعات م6ل اجلامعات املفtو�ة والتعلمي عن 

بعد، اليت Üكون Üلكفهتا ٔ�قل من اجلامعات التقليدية، وكذا lلق توازن بني 
التخصصات العلمية والتخصصات اTٔساس8ية وإال�سانية، وقCام القطاع 

لقطاع العام \لتعلمي اخلاص ¯الس�Zر يف التعلمي العايل ودخو` مكنافس \
 ûل ذQ�ٔ ىل ٔ�سس جتارية حمض بل ¯جلودة والبحث، ومنI العايل ول3س
البد من مراقàة التعلمي اخلاص لضامن جودة التعلمي املقدم من اجلامعات 
اخلاصة وطنية ؤ�جZبية بواسطة قCام ٔ�طر وطنية ودولية مtخصصة يف جمال 

  .ضبط اجلودة واملردودية
لعايل يف املغرب مرهون gشلك ٔ�سايس بقCام نظام ٕان مس8تقàل التعلمي ا

تعلميي تعمل مؤسساته Iىل �نفtاح ٔ�كرث Iىل الوسائل احلديثة وٕادماج 

مفاهمي املدرسة إاللكرتونية واجلامعة إاللكرتونية، دعام \لطرق املعتادة يف 
 التدر(س ملوا�بة ال�سارع املذهل \لثورة العلمية والتقZية واملعلوماتية اس8ت²ابة

  .لõٓمال املعقودة Iليه Iىل الصعيد�ن �ج{عي والفردي
  .وشكرا

iiiiiiii....  ة مضمضمضمضن ن ن نQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlمدا
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        2014201420142014الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية الس8نة املالية 

  :رها�ت ا�بلوماس8ية املغربية
Cارجl ل س8ياسةQ�ٔ وازنةمنtة مغربية طمو�ة وم 

سطرت الرسا� امللكCة ٕاىل سفراء اململكة lالل ٔ�شغال ندوة سفراء 
اTٔولوت وإالطار العام \.بلوماس8ية  2013غشت  30اململكة يوم 

ا�بلوماس8ية "تلمك ا�بلوماس8ية اليت وصفهتا الرسا� امللكCة بـ . املغربية
من Q�ٔل ا�فاع  "التعبئة املس8مترة"، املرÜكزة يف مقا'ا اTٔول Iىل "الوطنية

عن و�دة املغرب الرتابية شامال وجZو¯، و�س�Zر اTٔم6ل \لتطورات 
إالجيابية اليت شهدهتا قضية الصحراء املغربية، lاصة بعد l�ٔذ بالد� لزمام 

  . املبادرة، وتعاطهيا gشلك ٔ�كرث فعالية مع هذه القضية املصريية
ته دبلوماس8ي�Zا ٕاىل التعريف ¯1منوذج املغريب ويف املقام الثاين، دIا Qالل 

والرتوجي ` وجعl هدفا اسرتاتيجيا من lالل اTٔوراش التمنوية الكربى يف 
مجيع ا@االت، فضال عن الرصيد التارخيي \لمغرب �ب. لالنفtاح وال�سامح 

  .وفضاء لتعا(ش وتفاIل احلضارات والثقافات
احلكومة ٕاىل ٕاعطاء اTٔولوية ولبلوغ ذû الهدف، دIا Qال� امل; 

�بلوماس8ية اقtصادية مقدامة، قادرة Iىل تعبئة الطاقات، بغية تطو�ر 
الرشااكت وQلب �س�Zرات وتعز�ز Qاذبية البالد و�سب مواقع Qديدة، 
وÜمنية املبادالت اخلارجCة، مع تو� دبلوماس8ية جهومCة مtعددة اTٔبعاد 

ملغرب العاد� يف خمتلف الوا>ات واخلروج من �ا� ا�فاع عن قضا ا
  .وامللتقCات ا�ولية حنو تو� �س�àاقCة يف موا>ة حتراكت خصوم املغرب

ويف ا�س²ام مع هذه الرسا� التوجهيية، Iلينا ٔ�ن �سعى ٕاىل الضغط 
تقوم Iىل  Iىل احلكومة لوضع ٕاسرتاتيجية Qديدة \.بلوماس8ية املغربية
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  .³س8يق بني اكفة املتدlلنئ�هداف ؤ�ولوت واحضة Üراعي الت 
وÜركز هذه إالسرتاتيجية Iىل بعد�ن ٔ�ساس8يني، اTٔول هيم ا�بلوماس8ية 
الشعبية و�ه{م ٔ�كرث ¯@متع املدين وgش8باكت التواصل �ج{عي 
و¯لفاIلني ¤ري احلكومCني، مبا يف ذû الربملا�ت وخمتلف الوسائط 

Q�ٔل êسويق لصورة املغرب  الس8ياس8ية واملدنية وإالIالمCة ¯�ول، من
دوليا، فضال عن �ه{م ¯لبعد الثقايف يف التعريف ¯لتطورات املهمة اليت 

  .(شهدها املغرب يف اكفة ا@االت الس8ياس8ية و�قtصادية واحلقوقCة
وهيم البعد الثاين، ا�بلوماس8ية �قtصادية من lالل �نفtاح ٔ�كرث Iىل 

ا�ول و�خنراط يف رشااكت اقtصادية  الفاIلني �قtصاديني يف خمتلف
تعود ¯لنفع Iىل املغرب وIىل رشاكئه �قtصاديني يف ٕافريقCا ؤ�ورو¯ 
واخلليج و¯يق �لفائه �سرتاتيجيني والرتكزي Iىل موقع املغرب �بوابة 

  . TٔفريقCا يف تقوية موقعه اجليوس8يايس و�قtصادي دوليا
ن توا�ب املقاو� الوطنية يف ويتوجب Iىل ا�بلوماس8ية املغربية �ٔ 

ٔ��شطهتا الرامCة ٕاىل البحث عن فرص Qديدة لرحب رهان التنافس8ية، 
  .وخصوصا يف القطاIات ذات القمية املضافة

وليك توا�ب بالد� التحوالت اليت (شهدها Iامل اليوم والت°دت اليت 
 تt³ظر�، خفطابنا ا�بلومايس حيتاج ٕاىل مراجعة شامã، وIىل قZواتنا

ا�بلوماس8ية الرمسية ٔ�ن تت�ىن مقار¯ت ٔ�كرث انفtا�ا وفعالية وIلهيا ٔ�ن تعمتد 
  . وسائل و�ٓليات Qديدة يف تعز�ز حضور املغرب دوليا يف موا>ة خصومه

ٕان الت°دت املرتبطة ببؤر التوÜر يف العامل، وIىل اخلصوص يف مZطقة 
طنية تتطلب ٔ�ن يعمتد السا�ل ورها�ت التمنية وا1منو يف ٕافريقCا والقضية الو 

  .املغرب دبلوماس8ية �شطة وم6ا�رة
ولقد وIدت احلكومة بتطو�ر مهنجية العمل ا�بلومايس، من lالل 
مواصã اليقظة \.فاع عن القضية الوطنية Iرب Üكر(س دور املغرب كفاIل 

  .'م يف جمال ا�بلوماس8ية املتعددة اTٔطراف
�رشيعية ¯ملعطيات لقد س8بق لنا ٔ�ن طالبنا بزتويد املؤسسة ال 

ا�بلوماس8ية الرضورية \لعب دورها يف جمال ا�بلوماس8ية الربملانية 
  . وا�بلوماس8ية املوازية

Iىل مس8توى وزارة " lلية يقظة ٕاسرتاتيجية"ونعترب ٔ�ن ٕا�داث 
اخلارجCة والتعاون؛ لبناء معل مشرتك وتبادل املعلومات بطريقة مZتظمة، مع 

ب الس8ياس8ية ومراكز البحوث ومZظامت ا@متع املؤسسة الربملانية واTٔحزا
 -مàادرة ٕاجيابية حتتاج ٕاىل تفعيل حقCقCني، خصوصا ؤ�ن جملس8نا  .املدين

ٔ�صبح يتوفر Iىل خطة ذ�ية \.بلوماس8ية الربملانية مضن  - جملس املس�شار�ن
  .نظامه إالداري والهيلكي

ؤوب يف معl ا�" الواقعي"ٕان اتصاف ا1هنج ا�بلومايس املغريب بـ
\لم°افظة Iىل اس8تقاللية القرار الس8يايس وتقوية اجلانب �قtصادي 
واحلقويق والس8يايس والثقايف lدمة لالس8تقرار والتمنية بìٔقا1مينا اجلنوبية، 
داlل حميط جCوس8يايس يعرف توÜرات خطرية، خصوصا بدول السا�ل، 

حملاربة  جيعل من مقرتح احلمك ا�ايت فرصة ٕالشاIة اTٔمن و�س8تقرار ولبنة
  .لك ٔ�شاكل إالرهاب والتطرف

  :وجيب ٔ�ن (س�Zد معل احلكومة Iىل

معل ا�بلوماس8ية الوطنية مبقtضيات ا�س8تور املغريب، و¯لتوجهيات  -
امللكCة، اليت تدعو ٕاىل دمع ا�بلوماس8ية الس8ياس8ية و�قtصادية والثقافCة، 

lي وجتاوز ا�بلوماس8ية التقليدية، كام ٔ�ن الس8ياق الس8يايس ا�ا�يل ا
êشلكت يف ظl احلكومة احلالية، ٕاضافة ٕاىل التغريات اليت êشهدها اخلريطة 
الس8ياس8ية يف حميطنا املبارش، ي�C°ان \لمغرب فرصة �برية 1هنج س8ياسة 

 lارجCة تقوم Iىل رؤية شامÜ ãمتزي ¯ملرونة والتوازن؛

كام ٔ�ن التعبئة املس8مترة من Q�ٔل ا�فاع عن و�دة املغرب الرتابية،  -
 تتطلب ت�ين س8ياسة lارجCة جهومCة ومقدامة؛

ويتطلب ذû العمل Iىل ٕا�راز املقومات الوطنية اTٔساس8ية،  -
واس�Zرها مبهارة، والرتوجي \لمنوذج املغريب اخلالق س8ياس8يا واقtصاد وثقافCا 
من lالل متوقع م³سجم وفعال، ي{ىش مع قمي املغرب ومصاحله العليا ومع 

لعالقات ا�ولية ومZظومة حقوق إال�سان واTٓليات التو>ات اجلوهرية \
 اليت يتوفر Iلهيا املغرب يف هذا الشìٔن؛

ٕان املس8ت²دات اليت حتل ¯لعامل تفرض Iىل ا�بلوماس8ية املغربية فtح  -
ٔ�وراش وجماالت Qديدة \لتعاون �قtصادي، من Q�ٔل تعميق ٔ�بعاده 

ٕايالء اTٔمهية القصوى ومن هذا املنطلق، يتعني Iىل احلكومة . إالسرتاتيجية
�بلوماس8ية اقtصادية مقدامة و�ش8يطة وطمو�ة، قادرة Iىل تعبئة الطاقات، 
هبدف تطو�ر الرشااكت وQلب �س�Zرات، وتعز�ز Qاذبية �قtصاد 

 الوطين، و�سب مواقع Qديدة، وÜمنية املبادالت اخلارجCة وتطو�رها؛

ر بني خمتلف ٕان هذا الورش ا�بلومايس يقtيض الت³س8يق وال�شاو  -
الفاIلني �قtصاديني، \لتعريف ¯ملؤهالت �قtصادية اليت Üزخر هبا 
بالد�، وlاصة يف القطاIات إالنتاجCة الواIدة، وتقوية التعاون بني 

وجيب اعتبار سفراء املغرب يف العامل مبثابة سفراء . القطاIات الوزارية املعنية
 لالقtصاد الوطين؛

املغاربة املقميني ¯خلارج، وا�ي يتعدى ويف هذا الصدد، فٕان دور  -
مليون مغريب، يتطلب تìٔطريه وتنظميه وتعبt8ه وحتويl ٕاىل  I4ددمه 

دس8بورا قوية، قادرة Iىل متثيل املغرب حبمولته الفكرية واlTٔالقCة 
وهو ما يتطلب ٕاIادة النظر يف الس8ياسة املتبعة يف . و�قtصادية والثقافCة

 هذا املضامر؛

- à³الل كام يl اصة منlة، وCغي تقدمي ا�مع \.بلوماس8ية الثقاف
واملراكز واملصاحل ) Maison du Maroc" (دور املغرب"ت³ش8يط دور 

الثقافCة ¯خلارج، وÜك6يف ا�Tٔشطة الفZية، وتنظمي املعارض، \لتعريف 
¯لرصيد احلضاري والثقايف العريق \لمغرب، وتعز�ز ٕاشعاIه دوليا والتعريف 
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  .فCة الغنية واملتعددة الروافدهبويته الثقا
ٕان رفع ا�بلوماس8ية املغربية للك هذه الرها�ت من Q�ٔل س8ياسة 
lارجCة مغربية طمو�ة ومtوازنة قد êس8تدعي مزيانية ٔ�كرث من اليت خصصها 
لها مرشوع قانون املالية، لكن تعز�ز اخليارات الكربى \.بلوماس8ية الوطنية 

وماس8ية فاãI بتطو�ر مهنجية العمل والرشوع يف بلورة ٕاسرتاتيجية دبل
  .ا�بلومايس حيتاج ٕاىل نفس طويل وٕارصار ٔ��يد

iiiiiiiiiiii....  لية �رمس الس8نةlاقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس الس8نة مداlاقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس الس8نة مداlاقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlلية �رمس الس8نة مداlاقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا�اZالفريق يف م ãlمدا
        2014201420142014املالية املالية املالية املالية 

  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوز�ر،

  الس8يدات و السادة املس�شارون،
ايك هبذه املسامهة لٕالدالء (رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ¯مس فريق الت°الف �شرت 

ولعرض  �2014رٔ�ينا يف املزيانية الفرعية لوزارة ا�اlلية �رمس الس8نة املالية 
و>ة نظر فريقZا يف س8ياسة هذا القطاع احلكويم الهام، مtوlني التقCمي 
السلمي لعمl املبين Iىل املوضوعية، من lالل توضيح ماكمن القوة وماكمن 

  . اخللل
 تقوم هبا وزارة ا�اlلية لبناء ا�ميقراطية وتعز�ز دو� فا@هودات اليت

  .احلق والقانون، قامئة وال ميكن ٕالغاؤها مبجرد توجCه مالحظات
وس8ن°اول من lالل مZاقش�Zا هذه، التطرق لبعض النقط اليت ¢راها 

  .'مة يف فريق الت°الف �شرتايك
  الس8يد الرئ3س،

 عن تقد�ر� العميق للك نود يف فريق الت°الف �شرتايك ٔ�ن نعرب
اTٔ>زة اTٔمZية التابعة لوزارة ا�اlلية، Iىل تفا¢هيم وجشاعهتم وروح 
التضحية اليت ٔ�¯نوا عهنا يف ا�فاع عن و�دتنا الرتابية وضامن اTٔمن 

وننوه هبذه املناس8بة ¯@هودات والتضحيات . و�س8تقرار بìٔقا1مينا اجلنوبية
ت العمومCة، من درك مليك ؤ�من وطين وقوات اجلس8مية اليت تقوم هبا القوا

 ،ãات طويIدة ووقاية مدنية، يف ٕاطار ظروف العمل الصعبة، ولساIمسا
مما يقtيض من وزارة ا�اlلية بذل املزيد من اجلهود لضامن حامية ٔ�فراد هذه 
الف�ة ٔ�ثناء ٔ�داء الواجب الوطين، وتغيري النظرة ا1منطية اجتاهها من قàل 

وهنا مtواQدة \لم°افظة Iىل اTٔمن و�س8تقرار واحلرت املواطنني، لك
  .وسالمة املواطنني

كام ندعو الوزارة ٕاىل �ه{م ¯Tٔوضاع املادية و�ج{عية لهذه الف�ة 
من حCث حتسني اTٔجور واخلدمات �ج{عية الرضورية، وذû لضامن 

  . ٔ�داء 'ا'م يف ٔ�حسن الظروف
ة حضور قوي وفاIل يف لك جماالت احلياة كام نؤكد ٔ�ن لوزارة ا�اlلي

الوطنية لضامن اTٔمن و�س8تقرار، ومهنا موا�بة املواطن يف حCاته اليومCة 
  . وٕامداده ¯لوçئق، ٕاسهاما يف معلية ال�شغيل، سواء الرمسي ٔ�و املؤقت

كام ٔ�هنا �ارضة بقوة خبصوص �س8تحقاقات �نت ابية، سواء من 
 ا\لو3Qس�Cك واملوارد ال�رشية وضامن اTٔمن حCث هتييء القوانني وتوفري

  .و�س8تقرار
نه وف� يتعلق ¯لتظاهرات و�ح²tاQات اليت شهدهتا بالد� �ٔ ٕاال 

تظاهرة  50و l40الل الس8نة املاضية واحلالية، واليت بلغ Iددها ما بني 
واح²tاج، حسب إالحصائيات املتوصل هبا، ورمغ وعينا بصعوبة تدبريها، 

رص Iىل ضامن احلرت واحلقوق وحامية املواطنني املشاركني يف ٕاطار احل
فهيا وكذا حامية سالمة القوات العمومCة وامل; العام، لكون ٔ�¤لهبا ينظم 
بدون ÜراخCص، فٕاننا �شدد Iىل رضورة ٕاعامل مàدٔ� املرونة وا\ليونة يف 
التعامل مع احملت²ني وٕابعاد اس8تعامل العنف، lاصة ؤ�ن هذه التظاهرات 

عرب عن مطالب اج{عية ال ٔ�قل وال ٔ�كرث، وÜكون سلمية، حCث ال ت
  . (س8تعمل فهيا العنف

  الس8يد الرئ3س،
ٕاذا اكن املغرب قد رشع ¯لفعل يف مسلسل تغيري دميقراطي هادئ من 
داlل املؤسسات، ¯لتفعيل الفعيل والرصحي ملضامني ا�س8تور اجلديد 

ٕان اجلهوية تعترب من مصمي حفاظا \لمؤسسات ا�س8تورية Iىل ا�س²ا'ا، ف
ٕاصالح بC³ة ا�و� واس8تكامل البناء املؤسسايت وطريقا الش8تغال املؤسسات 
وIالقة السلطة ببعضها ومراجعة Üر�يبة الغرفة الثانية ¯لربملان، اعتبارا 

  .لتنصيص ا�س8تور Iىل املكون اجلهوي يف Üر�يبة ا@لس
تقدمة اليت تعيد تنظمي ولقد 'د ا�س8تور اجلديد، من lالل ٔ�حاكمه امل 

�خtصاصات بني خمتلف املؤسسات ا�س8تورية، الطريق ٔ�مام ٕاIادة تنظمي 
دميقراطي لالخtصاصات بني ا�و� واجلهات، مع Üكر(س املبادئ اTٔساس8ية 
\لجهوية املغربية واملمتثã يف الو�دة الوطنية والرتابية، والتوازن والتضامن 

اب جمالس اجلهات Iرب �قرتاع املبارش، ونقل واملامرسة ا�ميقراطية، وانت 
  .السلطات التنفCذية لهذه ا@الس ٕاىل رؤساهئا

ٕان من املمزيات اTٔساس8ية اليت êشلك نقاط قوة مرشوع ا�س8تور 
اجلديد، يه اع{د مàدٔ� اجلهوية املتقدمة ا�ي ٔ�حضى ا�Iامة اTٔساس8ية 

زية مtقدمة وÜمنية حملية لٕالدارة الرتابية، وجحر الزاوية يف Üكر(س المرك
  .  مس8تدامة

فصال يف الصيغة اجلديدة  12فلقد مت ختصيص ¯ب Ìسع مكون من 
\.س8تور \لجامIات احمللية ممثã ¯جلهات والعامالت واTٔقالمي وامجلاIات اليت 
ٔ�حضت هيئات المركزية تتوفر Iىل �ٓليات ؤ�دوات ووسائل قانونية ومالية 

  . ور املنوط هبا مكحرك ٔ�سايس \لتمنية1متكCهنا من �ضطالع ¯�
فلقد ٔ�صبحت اجلهات وامجلاIات الرتابية تتوفر Iىل جماالت اخtصاصاهتا 
وداlل دا�رهتا الرتابية Iىل سلطات تنظميية يف جمال التمنية �قtصادية 

  .و�بتاكر والتكو�ن
فCجب احلرص Iىل ٕادماج فكرة التنوع الرتايب مضن تصوراتنا \لجهوية 

دمة، ملا لها من انعاكس Iىل معلنا و>د� ال�رشيعي، وذû ب�شجيع املتق
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دراسة خCارات التكCيف التنظميي والقانوين ٕالدماج اخلصوصيات اجلهوية 
مضن اجلهد ال�رشيعي @لس املس�شار�ن واملوQه ٔ�ساسا يف اجتاه مقار¯ت 

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

\لتضامن بني اجلهات وصندوق \لتìٔهيل �ج{عي لسد العجز يف جماالت 
التمنية ال�رشية والبC³ات التحتية اTٔساس8ية والتجهزيات وٕادماج املقاربة 

  .البيC8ة املس8تدامة مضن إالشاكليات اجلهوية املطرو�ة
النضج اليت  ٕان مسلسل الالمركزية واجلهوية املتقدمة قد بلغ مرا�ل

مكZته من ٕارساء خمتلف الو�دات الرتابية مكحرك لالزدهار �قtصادي 
والرفاه �ج{عي والثقايف، و�ركزية لتمنية >وية مZدجمة ومtنوIة، وٕان نظام 
الالمركزية ببالد� (سري يف خطى مìtٔنية، وهو وليد عقود من التطور، 

ر�ã التدبري وإالدارة احلرة متهد مل 2011ومر�ã ما بعد دس8تور فاحت يوليوز 
واملسؤولية \لجامIات الرتابية، وIلينا مجيعا رحب هذا الرهان، وهو رهان 
قمي، وهو كذû رهان قCادة ونظام حاكمة وتوفري ٕاماكنيات وتدبري مؤسس 

  .Iىل ثقافة النتاجئ واحملاس8بة
وQTٔل وضع 'ام املنتخب والزتاماته الس8ياس8ية واlTٔالقCة يف صلب 

الرهان التمنوي ومتكCنه من Üكو�ن جCد يليق �رها�ت املر�ل، فٕانه هذا 
  :يتعني

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

دمع املشاركة املثىل \لمواطنني يف احلياة الس8ياس8ية احمللية، ويف  -
 ت الرتابية؛مراكز القرار ¯مجلاIا

تعز�ز القدرات القCادية \لمنتخبني، و¯خلصوص ال³ساء املنتخبات يف  -
 ٕاطار مقاربة النوع �ج{عي لتدبري الشìٔن احمليل؛

دمع ال�ش�Cك و�خنراط يف خمتلف التنظ�ت إالقلميية واجلهوية  -
وا�ولية \لم²الس املنتخبة ل�سهيل تبادل الت²ارب وٕاغناء املسار الس8يايس 

 تدبريي \ل³ساء والرQال القميني Iىل تدبري الشìٔن احمليل؛وال 

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

البد ٔ�ن نؤكد Iىل رضورة الرشوع يف تزنيل ا�س8تور Iىل مس8توى   -
ورش اجلهوية، والبد من ٕاIداد مرشوع قانون تنظميي يف ٔ�قرب اQٓTال 

عنية، ولك اTٔحزاب، Tٔن مسìٔ� اجلهوية هتم لك ملشاركة لك اTٔطراف امل 
 .الوطن ومس8تقàل ب.�

وٕاذا اكن هناك ٕاحلاح بعض اTٔطراف Iىل رضورة تنظمي انت ا¯ت 
جامعية، قريبا، فZحن نعتقد ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن �كون ذû بدون ٕاقرار القانون 

ام التنظميي \لجهات Tٔن القوانني �نت ابية والتقس8مي �نت ايب والنظ
�نت ايب @لس املس�شار�ن، بل وانت اب هذا اlTٔري، لكها ٔ�مور مرتبطة 

gشلك وثيق ¯لقانون التنظميي \لجهة، �ا نؤكد Iىل رضورة الرشوع العميل 
  .يف هذا الورش الهام

ٔ�ما ف� خيص جمال اجلبات احمللية، فعلينا التوQه حنو فكرة متويل لك 
رتبطة ¯لتضامن والتعاون الوطين من الربامج والس8ياسات العمومCة امل

  .مزيانية ا�و�
كام يتعني متكني اجلهات من سلطات جàائية حقCقCة، مما يقtيض ٕاIادة 

  .توزيع مZتوج الرضائب بني اجلهات واTٔقالمي وا@الس احمللية
هذه بعض اTٔفاكر واملالحظات اليت ارتìٔينا يف فريق الت°الف 

6ل هذه املناس8بة، �ٓملني ٔ�ن تعزز املك�س8بات �شرتايك املسامهة هبا يف م 
ؤ�ن تبذل جمهودات من Q�ٔل حتقCق املزيد ملا فCه مصل°ة هذا الوطن 

  .العز�ز
        .والسالم

iiiivvvv....  ة مضمضمضمضن ن ن نQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlة مداQاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندرZالفريق يف م ãlمدا
جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة اخtصاص اخtصاص اخtصاص اخtصاص 

            2014201420142014ة ة ة ة املالياملالياملالياملالي
  الس8يد الرئ3س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
(رشفين ٔ�ن ٔ�سامه ¯مس فريق الت°الف �شرتايك يف مZاقشة بعض 
املزيانيات القطاعية اليت تندرج مضن جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط 

لعرض و>ة نظر� يف س8ياسة  2014والتمنية اجلهوية �رمس الس8نة املالية 
طاIات احلكومCة الهامة، مtوlني التقCمي السلمي لعملها، واملسامهة يف هذه الق

  . تطو�ر ٔ�داهئا
والبد يف البداية من التìٔ�يد ٔ�ن ا@هودات اليت تقوم هبا احلكومة قامئة، 

  .وال ميكن ٕالغاؤها مبجرد توجCه مالحظات
وحنيي احلكومة Iىل مواصلهتا العمل يف العديد من اTٔوراش املفtو�ة 

  .ق �س8مترارية ملوا>ة مشالك البC³ات التحتية وخمتلف التجهزياتمبنط
 الس8يد الرئ3س،

يف  2014ٕاننا ¢مثن إالجراءات اليت Qاء هبا مرشوع قانون املالية لس8نة 
جمال السكن، lاصة الربامج املتضمنة يف الرب�مج إالصال� لوزارة 

مليار درمه،  2.5السكىن وس8ياسة املدينة، واليت مت Iىل ٔ�ساسها تعبئة 
وهو مàلغ خضم وهام Qدا لت²اوز املشالك والصعو¯ت املطرو�ة يف هذا 
القطاع احليوي و�ج{عي، ¯مtياز، الرتباطه املبارش ¯ملواطنني وحبقهم يف 

ٕاضافة . احلصول Iىل سكن الئق يضمن هلم الع3ش الكرمي وحيفظ �رامهتم
�قtصادية ¯ململكة، كام ٔ�نه  ٕاىل �ون قطاع العقار يعترب حمراك هاما ل�õٔشطة

يوQد يف صلب الس8ياسات العمومCة، مما (س8تدعي تضافر >ود لك 
  .املتدlلني والفاIلني يف هذا القطاع
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وقد �ددت وزارة السكىن وس8ياسة املدينة ٔ�هدافا ٕاسرتاتيجية Üمتثل، 
ٔ�لف  400ٔ�لف ٕاىل  l480اصة، يف ختفCض العجز السكين ببالد�، من 

اربة السكن ¤ري الالئق ووضع ٕاسرتاتيجية Üمتثل يف Iدة سكن ومواصã حم
ٔ�لف درمه  250مس8توت، مهنا السكن �ج{عي بقمية ال تت²اوز 

ٔ�لف درمه، وا�ي ارتفعت �س�tه  140والسكن املنخفض التلكفة بقمية 
lالل الس8نوات اlTٔرية، مع ما يطر�ه ذû من ٕاشاكليات Üرتبط ٔ�ساسا 

يتطلبه ذû من ٕاعامل ملبدٔ� الشفافCة واحلاكمة ب�ZفCذ الرب�مج، وما 
لالس8تفادة من هذا السكن، يف جو (سود فCه الغموض وبعض 
�خtالالت، نظرا لتفيش ظاهرة السمرسة واملضار¯ت، مما يؤدي ٕاىل 

  .حرمان الف�ات املس8تحقة من �س8تفادة
وقد ٔ�كد� يف فريق الت°الف �شرتايك، ¤ري ما مرة، ٔ�ن الوزارة 

دها لن Üكون قادرة Iىل القCام ¯لتنفCذ، مما (س8تدعي اخنراط مجيع لو�
الفاIلني واملتدlلني يف هذه العملية، لوصول هذه املشاريع ٕاىل الف�ات 

  .املس8تحقة
وال يفوتنا التنويه ¯لنتاجئ إالجيابية واملهمة اليت مت حتقCقها ف� خيص تنفCذ 

ٔ�لف ٔ�رسة  �215ر�مج مدن بدون صفCح، حCث اس8تفادت حوايل 
مغربية، واليت حتس³ت ٔ�وضاعها �ج{عية من lالل احلصول Iىل سكن 

  . الئق حيفظ لها ٔ�دىن رشوط الع3ش الكرمي
ٕان ٕادراج س8ياسة املدينة مضن اخtصاص وزارة السكىن والتعمري، 
يطرح حتد �بريا Iىل الوزارة، اليت يه مطالبة ببلورة مقاربة مشولية هتدف 

املدن ¯عتبارها مراكز ٔ�ساس8ية ٕالنتاج الرثوة وحتقCق ا1منو  ٕاىل تعز�ز ٔ�دوار
وضامن منو م³سجم ومtوازن لهذه الفضاءات، والبد ٔ�ن ÜرÜكز هذه املقاربة 
Iىل مàادئ احلاكمة اجليدة وال�شاور مع اكفة الفرقاء املؤسساتيني والهيئات 

  .املدين املنتخبة واملهنية والفاIلني �قtصاديني و�ج{عيني وا@متع
ٕان املفهوم اجلديد لس8ياسة املدينة يقtيض اس�àدال وضع êس8يطر Iليه 
العشوائية و�رجتال وضعف الت³س8يق بني خمتلف املتدlلني، بوضع Qديد 

اليت تتوl ¹لق ... يضع إال�سان يف قلب خمططات Üمنية املدن والقرى
  .ةجماالت مدجمة æتلف ف�ات ا@متع يف فضاءات مtنامغة ومtناسق

  الس8يد الرئ3س،
ٕان حماربة السكن ¤ري الالئق تقtيض، من >ة، معاجلة ما هو موجود، 
ومن >ة ٔ�خرى تقtيض ختصيص رصيد عقاري اكيف وعرض سكين مالمئ 

  .ملوا>ة ظاهرة الهجرة حنو املدن
وموازاة مع اجلهد املبذول حملاربة ظاهرة البناء العشوايئ، lاصة يف 

لكربى، جيب اع{د احلزم وإالرادة الس8ياس8ية اTٔحCاء الهامش8ية \لمدن ا
  . املطلوبة لفرض هبة ا�و� وا�رتام القانون

البد \لوزارة من ت³س8يق >ودها مع ¯يق املتدlلني يف قطاع السكن 
حملاربة السكن العشوايئ والقCام بعملية اس�àاقCة ضد عودة اس�Cطان مدن 

حق املتالعبني، فال  صفCح Qديدة يف املدن وتطبيق الزجر العقايب يف

يعقل ٔ�ن ترصف ا�و� مàالغ هائã حملاربة دور الصفCح ويعاد وضع نفس 
  .املدن الصفCحية

ٕانه وجبانب التìٔ�يد Iىل ٕاجراءات الزجر والعقاب يف حق اæالفني 
\لقانون، فٕان الوضع يقtيض اع{د مقار¯ت حتفزيية وêشجيعية وٕاجراءات 

كن وتوس8يع جمال �س8تفادة من �رامج هيلكية لت3سري الولوج ٕاىل الس
  .السكن �ج{عي

ٕاننا نؤكد ٔ�ن معاجلة البناء العشوايئ وا�ور اTٓيã \لسقوط ال �كون ٕاال 
gرشاكة مع خمتلف املتدlلني، من سلطات حملية وجممتع مدين، وتوفري 
عرض سكين lاص ¯لطبقة املتوسطة لتقليص العجز احلاصل يف مCدان 

  .�كون البناء مالمئا وحمرتما لعدد من املعايري السكن، رشيطة ٔ�ن
جيب التìٔ�يد Iىل ٔ�ن هناك Iدة ٕاشاكليات معقدة ومر�بة يعرفها قطاع 
السكىن ببالد�، مقارنة مع إالماكنيات املرصودة، وهذه إالشاكليات Üمتثل 

  :lاصة يف

وجود صعو¯ت مرتبطة ¯ل�رشيعات واملساطر القانونية، تتعلق  -
سكن، واليت اس8تطاعت الوزارة، رمغ ذû، جتاوزها نوIا ب�Zظمي قطاع ال 

ما، gسن مجموIة من القوانني وال�رشيعات متثلت يف قانون الاكري 
واملكرتي، الهندسة املعامرية وقانون جزر اæالفات يف مCدان البناء، ٕاضافة 
ٕاىل Iدة مشاريع يف طور إالجناز كقانون بيع العقار يف طور إالجناز، 

انون املتعلق بنظام امللكCة املشرتكة، وكذا مرشوع قانون ومرشوع الق
 يتعلق مبدونة البناء، ٕاضافة ٕاىل Iدة �ٓليات ٔ�خرى ل�رسيع وترية إالجناز؛

تنايم Iدد اTٔرس وIدم اس8تقراره، وطول مدة احلسم يف املشالك  -
املطرو�ة، وهو مشلك مرتبط، ل3س فقط بوزارة السكىن، بل ` Iالقة 

مما يتطلب رضورة تفعيل �ٓليات املراقàة واحملاس8بة وحماربة مبتدlلني �ٓخر�ن، 
  لك مظاهر الفساد؛

ندرة العقار مقابل Üزايد الطلبات، مما (س8تدعي ختصيص رصيد  -
  .عقاري اكيف

  الس8يد الرئ3س،
ٕاننا، يف فريق الت°الف �شرتايك، نعرب عن ارتياحZا اجتاه ا@هودات 

ونؤكد ٔ�ن . ا�Tٔس²ة العتيقة املبذو� من قàل احلكومة يف جمال تìٔهيل
املشلك ل3س مشلك وزارة السكىن و�دها، وٕامنا هو مشلك يعين امجليع، 
والبد من �جهتاد لت²اوزه، وهو ما يقtيض سن س8ياسة êشار�ية ومZدجمة 
مع اTٔطراف املعنية \لقضاء Iىل هته الظاهرة، والبد يف هذا اخلصوص من 

لتìٔهيل ا�Tٔس²ة العتيقة واملباين اTٓيã التفعيل اجلدي �ور الواك� الوطنية 
  .\لسقوط

كام ¢مثن Iاليا تصممي احلكومة العزم Iىل مواصل مشاريع القضاء Iىل 
 11، حCث تضمن �ر�مج الوزارة إالIالن عن 2020مدن الصفCح يف ٔ�فق 

مدينة بدون صفCح، ٕاضافة ٕاىل س8تة مدن اليت س3مت إالIالن عهنا يف ممت 
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دات مكZت املغرب من احtالل صدارة ا�ول Iىل ويه جمهو . هذه الس8نة
الصعيد العاملي يف جمال القضاء Iىل هذه الظاهرة، رمغ ٔ�نه ال يتوفر Iىل 
موارد طبيعية اس8تZvائية، ورمغ إال�راهات املعرقã اليت تتصل ٔ�ساسا 
¯لتعاقد وا�رتام �لزتامات، حبيث يصعب ضبط Üزايد اTٔرس القاطنة 

ٕاضافة ٕاىل بعض إالشاكليات املرتبطة بتعممي مقاربة ¯TٔحCاء الصفCحية، 
  .املوا�بة �ج{عية لõٔرس املعنية ¯لرب�مج

ٕاال ٔ�ن جناح هذه الربامج �رجع ٔ�ساسا ٕاىل وجود ٕارادة س8ياس8ية حقCقCة 
يقودها Qال� امل; واحلكومة، lاصة وزارة السكىن، وينخرط فهيا لك 

ولية، سواء Iىل مس8توى وسائل الفاIلني يف امليدان، وتعمتد مقاربة مش
  .التدlل ٔ�و Iىل مس8توى توفري الوسائل املؤسساتية وال�رشيعية واملالية

فالبد من توجCه الس8ياسات املتعلقة بتحسني ظروف 3Iش ساكن 
دور الصفCح، ٕاضافة ٕاىل ٕاجياد بدائل سكZية مZاس8بة \لحيلو� دون �شوء 

  .ٔ�حCاء صفCح Qديدة
املصادقة Iىل تصاممي ا1هتيئة وٕاخراج والبد كذû من إالرساع يف 

  .قانون جلزر اæالفات يف مCدان التعمري
ويف اlTٔري، نؤكد Iىل رضورة صيا¤ة س8ياسات وêرشيعات حرضية 
شامã واسرتاتيجيات وطنية \لسكن، قامئة Iىل مؤسسات فعا�، وتقوية 

Iلني، التمنية احمللية واس��صال مدن الصفCح، وتقوية الرشاكة مع مجيع الفا
من سلطات حملية وفاIلني �ٓخر�ن، وكذا سن ٕاطار مؤسسايت وقانوين 

  . يضبط مسؤولية لك طرف من اTٔطراف
كام ¢مثن �ر�مج الوزارة الطموح خبصوص املدن اجلديدة، كام هو الشìٔن 

وجتهزيها ¯ملرافق الرضورية  ا¯ل³س8بة النطالق ورش هتيئة مدينة Ìمس8ن
لساكنة وتوفري رشوط الع3ش الكرمي، وlاصة والالزمة، لضامن �س8تقرار \ 

و¢متىن ٔ�ن تعمم هذه . êشجيع ولوج املواطنني ٕاىل هذه املدينة القtناء السكن
التجربة لتحقCق ٔ�قطاب حرضية Qديدة Üكون يف مس8توى تطلعات الشعب 

 .املغريب
  الس8يد الرئ3س،

(شلك املاء مادة حCوية ؤ�ساس8ية يف احلياة، واليت تعد شìٔ� س8ياس8يا 
. وملاك معومCا، ؤ��د ٔ�مه رشوط التمنية �قtصادية والرفاهية �ج{عية

ومبا ٔ�ن املغرب يعرف نقصا يف املوارد املائية، فٕانه ¯ت رضور تدبريه 
بطريقة عقالنية وسن êرشيع مالمئ لتلبية �اجCات خمتلف املس8تعملني لهذه 

  .املادة اTٔساس8ية
الد ¯ملاء وبìٔقل Üلكفة واع{د البد من اع{د طرق Qديدة لزتويد الب

مقاربة Qديدة تن�ين Iىل التدبري املندمج \لعرض والطلب، واختاذ تدابري، 
lاصة يف املدن، ملنع تبذ�ر املاء، واحلد من �س8تغالل املفرط \لموارد 

  .املائية اجلوفCة
البد كذû ٔ�ن تضع احلكومة مضن س8ياس8هتا، بناء السدود لتعبئة املياه 

فالسدود اليت تعترب . مZعها من �نرصاف يف الب°ار واTٔهنارالسطحية و 

م³شìٓت لتخز�ن املياه من >ة، وحامية املناطق املتواQدة هبا من الفCضا�ت 
من >ة ٔ�خرى، يوQد كثري مهنا يف �ا� مtدهورة جراء اTٔو�ال املرتامكة، 

ة عن ٔ�مطار مما جيعلها ¤ري قادرة Iىل اس�Cعاب مكيات �برية من املياه الناجت
حلاح مشلكة ختز�ن املياه و�س8تفادة القصوى  ٕ̄ قوية واس8تZvائية، مما يطرح 

وهو ما . من مCاه اTٔمطار، اليت مل �س8تفد مهنا gس�ب انرصافها ٕاىل البحر
يفرض اس8ت الص النتاجئ وبناء ٕاسرتاتيجية لتخز�ن املياه لالس8تفادة مهنا 

  .وحامية املواطنني من ٔ�رضارها
املناس8بة من اس8تحضار معا�ة العديد من املدن من نقص  البد يف هذه

املياه الصاحلة \لرشب، lاصة يف املناطق اجلنوبية، مما (س8تدعي التفكري يف 
ٕاقامة نوع من التوازن بني شامل وجZوب املغرب، لالس8تفادة gشلك مtوازن 

  .من هذه املادة الرضورية
ن جراء ¤الء فواتري املاء كام البد من التذكري وتبليغ معا�ة املواطنني م

الصاحل \لرشب يف املدن والقرى، �ا نطالب ب�شديد الرقابة Iىل الواكالت 
هذا، ٕاضافة ٕاىل . املو�ول ٕا1هيا 'مة الزتويد ¯ملاء، بت³س8يق مع وزارة ا�اlلية

 .رداءة جودة املياه يف بعض املدن اليت يظهر فهيا التلوث ¯لعني ا@ردة
 الس8يد الرئ3س،

ملغرب �بايق دول العامل يعرف �روز Iدة ظواهر بيC8ة êشلك خطرا ٕان ا
حقCقCا Iىل مس8تقàل اTٔجCال القادمة، حCث ٕان �رواته تعرف اس8تزنافا، 
وبيt8ه تعرف تلوç ينعكس سلبا Iىل حصة املواطنني ن�²Cة ا�Tٔشطة 
�قtصادية و�ج{عية، فا1متدن الرسيع ا�ي عرفه املغرب lالل الس8نني 

lTٔىل اس8تغالل اI وساط احلرضية جماال \لضغطTٔرية ٔ�دى ٕاىل جعل ا
 ûجودة الهواء واملاء، اجلو الطبيعة، وذ ûة مبا يف ذ�اTٔرض وتدهور الب3

  . �رجع ٔ�ساسا ٕاىل السلوك إال�ساين
كام ٔ�ن تقدم القطاع الصناعي سامه يف تدهور �ا� الب3�ة Iىل مس8توى 

لصناعية ا�ي يمت الت لص مهنا بعض املناطق، وذû بفعل إالفرازات ا
  . بصفة عشوائية ودون معاجلهتا

ٕان الب3�ة تعترب حقا من حقوق إال�سان نظرا الرتباطها بص°ة املواطن 
  . وسالمtه، مفن حق املواطن الع3ش يف ب3�ة نظيفة

ٕان جمال الب3�ة يقtيض >دا جامعيا مؤسساتيا، والزتاما فرد مواطناتيا 
 السلو�يات السلبية، و�خنراط جامعي يتو¹ تغيري ب3يئ وعي يف ٔ�فق بناء

ا@متع يف دينامCة تفاؤلية وتفاIلية تقوم Iىل ٔ�ساس  مكو�ت القوي æتلف
 الب3يئ ا�رتام حق اTٔجCال القادمة يف �س8تفادة gشلك مس8تدام يف التنوع

مع احلرص الفردي وامجلاعي Iىل  والتارخيي \لوطن، الطبيعي ويف الرصيد
\لمواطنني،  الصحية والظروف احلياة جودة وحتسني املتوازنة، التمنية حتقCق

 وكذا الطبيعية، واملوارد واحملميات ا@االت، Iىل مما س3سمح ¯حلفاظ
 كام يقtيض >دا بيداغوجCا .املس8تدامة التمنية معلية ٕاطار يف الثقايف، الرتاث
   .القطاعية س8ياساتال  يف البيC8ة، ��شغاالت جامعيا هبدف ٕادماج وÜربو

ٕان تبعات التطور �قtصادي امل�سارع، الصناعي مZه والفال� 
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والتكZولو_، جيعل ب3�ة الب. تعاين من وضع هشاشة وÜرقب دامئني، 
تضاعف من ٕا�راهاهتا �نعاكسات اخلارجCة æتلف املضاعفات البيC8ة، اليت 

ليت ال تعرتف ¯حلدود êس�ب مشالك بيC8ة كثرية يف Iدد من ب.ان العامل، وا
الوطنية، ومن مضنه معضã التغريات املناخCة اليت êس8تف°ل يوما بعد �ٓخر، 

ويه ٕاشاكليات دولية تقوم معاجلهتا . ومضاعفات احلوادث النووية، و¤ريها
  .Iىل �د ٔ�دىن من الت³س8يق و��رتاز ا�ويل

اقCة لكن البعد الوطين النعاكسات ا�Tٔشطة �قtصادية واملشاريع الط
Iىل ا@ال الب3يئ هو مسؤولية وطنية تتعهد املؤسسات والهيئات احلكومCة 
 وا1متثيلية بضامهنا، مما يقtيض ٕاجناز دراسات >وية حول نظم إالنتاج احمللية،

تدمج مZاطق ا�Tٔشطة �قtصادية ؤ�حواض الشغل والتكو�ن ومZاطق 
جCات التوازن الب3يئ الت²اذب والتنافر بني ٕا�راهات إالنتاج �قtصادي و�ا

يف ٔ�فق ال�شخيص ا�قCق و�س8تكشاف الرتايب ... مبختلف >ات اململكة
وتطو�ر �ٓليات ا1هتيئة وٕاجناز دراسات  من Q�ٔل التحمك يف ا�ينامCة ا@الية

حول نظم املعلومات الرتابية، وٕادماج الهاجس الب3يئ يف ا�شغاالهتا النظرية 
  . توقعة جبهات اململكةوإالس�رشافCة æتلف ا�Tٔشطة امل 

ٕان مسؤولية ا�و� يه توفري ٕاماكنية املراقàة æتلف املتدlلني Iىل 
) فاIلني اقtصاديني، مZتخبني، خمططني، مس�مثر�ن(مس8توى >ات اململكة 

لقCاس مس8توى اæاطر البيC8ة، الواقعية مهنا واحملمتã يف �دودها ا�نيا 
من انعاكساهتا السلبية Iىل حصة والقصوى، ومس8توت موا>هتا واحلد 

إال�سان وIىل جودة الهواء واملاء وخمتلف املؤرشات اجلهوية اليت يمت حتي3هنا 
  .وتدقCقها

  الس8يد الرئ3س،
 نذ�ر ٔ�ن احلكومة جعلت من حماربة الريع والفساد، معوما، ٔ�مه اTٔهداف

ل ٔ�و يف �ر�جمها املرصح به، ويف هذا إالطار فهfي مطالبة ¯ع{د خمطط مع
ٕاسرتاتيجية شامã، كفãC ¯لقضاء Iىل خمتلف مظاهر الفساد والريع، من 
lالل سن قوانني مانعة \لريع، ومراجعة الرخص اليت مZحت lارج 
الضوابط والرشوط القانونية \ل°د من �مtيازات والرخص املمنو�ة وIدم 

س �كتفاء ب³رش لواحئ املس8تفCد�ن من الريع، وذû حىت يمت ٕارساء ٔ�س
اقtصاد عرصي مàين Iىل املنافسة احلرة واملتاكف�ة يف ٕاطار من الشفافCة، 
ومن lالل ذû يتعني حتديد إالجراءات املناس8بة من Q�ٔل ٕالغاء َمواطن 

  .الريع، اليت تعترب العائق اTٔسايس ٔ�مام التمنية �قtصادية ¯ملغرب
من فاTٔولوية يف ٕاصالح �قtصاد الوطين جيب ٔ�ن تت²ه ٕاىل احلد 

�حtاكرات، بضامن الشفافCة والزناهة واملنافسة املرشوIة يف سوق 
الصفقات العمومCة، من lالل وضع �ٓليات وقواIد لتقZني املنافسة، ومتتيع 
جملس املنافسة ¯خtصاصات حقCقCة ¯عتباره مؤسسة دس8تورية نص Iلهيا 

 من Q�ٔل 166ا�س8تور اجلديد ومtعها ¯س8تقاللية Ìمة مبقtىض الفصل 
�ضطالع بدوره ومZ°ه سلطات واسعة لردع لك ٔ�شاكل الريع ووضعيات 
�حtاكر واملامرسات اãæ بقواIد املنافسة احلرة والزنهية واملرشوIة، بضامن 

  .الشفافCة وإالنصاف يف العالقات �قtصادية
ٕان ظاهرة ا1هتريب اليت تعرفها املقالع املغربية Üلكف ا�و� خسارة تعد 

�رامه س8نو، كام ٔ�ن ٔ��شطة الريع تضيع Iىل ا�و� ما بني نقطة مباليري ا
ونقطة ونصف من معدل ا1منو، �هيك عن �نعاكسات السلبية اليت Üمتثل 

بد من اس8تغالل معقلن فال. يف ضياع مZاصب الشغل وفرص �س�Zر
\لمقالع مبختلف ٔ�نواعها، وٕا�داث �ٓليات املراقàة ومtابعة �شاط مس8تغيل 

  .املقالعهذه 
من املؤكد ٔ�ن هذا الورش إالصال� س8تعرتضه مقاومات مtعددة، 
¯لنظر ٕاىل قوة ا\لوبيات املس8تفCدة من هذا الوضع، كام ٔ�ن هناك قطاIات 
تتطلب وقtا، يف �ني ٔ�ن هناك بعض القطاIات ال تتطلب سوى إالرادة 

اع الس8ياس8ية واحلزم يف معاجلهتا، lاصة ت; اليت يُربر الريع فهيا بدو 
  .اج{عية ٔ�و اقtصادية

فاحلكومة مطالبة ¯لرتكزي، ¯Tٔولوية، Iىل اTٔوراش الكربى الواردة يف 
الرب�مج احلكويم، مبا ميكن من جماهبة حتدت الظرفCة �قtصادية واملالية 
الصعبة، ومبا (سهم يف ٕاعطاء نفس Qديد �ينامCة التمنية وٕانتاج الرثوات 

¢كàاب Iىل معاجلة اTٔوضاع املع3ش8ية وٕا�داث مZاصب الشغل، واالٕ 
الصعبة لف�ات واسعة من جامهري شعبنا lاصة مهنا الف�ات الفقرية واملهمشة 
Iرب متكCهنا من الولوج ٕاىل lدمة معومCة جCدة و�س8تفادة من التجهزيات 
العمومCة �كCفCة Iاد�، وٕاخراج م�ات اTٓالف من املواطنات واملواطنني من 

فقر وا1هتم3ش وٕادما>م يف ا@متع، عن طريق س8ياسات ٔ�وضاع الهشاشة وال
  .معومCة واحضة وتدابري وٕاجراءات مدققة يمت بلورهتا gشلك êشاريك

  الس8يد الرئ3س،
خبصوص جمال النقل ا�ي يعترب مظهرا �ٓخر من مظاهر الفساد والريع 
حبمك ٔ�ن الرخص متنح lارج قواIد الشفافCة والتنافس8ية وÜاكفؤ الفرص، فهو 

�اQة مل°ة \لعقلنة وٕاىل ٕاIادة التنظمي، فقد �ٓن اTٔوان لالنتقال من نظام يف 
الرخص ٕاىل نظام شفاف وIادل وضامن لتاكÅ الفرص و(شجع �س�Zر 
يف القطاع ويدمع املبادرة احلرة و�ريس الشفافCة واملهنية واجلودة و(سهم يف 

المة Üمنية �قtصاد الوطين، و�رفع من جودة اخلدمات ويضمن الس
املطلوبة، ويlٔìذ بعني �عتبار احملافظة Iىل الب3�ة و�راعي خصوصيات 

  .ذوي �حtياQات اخلاصة
نؤكد Iىل رضورة اع{د قوانني \لتصدي \لريع و�مtيازات، وسن 
قواIد وٕاجراءات قانونية زجرية حتدث القطيعة مع هذا النظام وêشجع Iىل 

  .�مtيازات دون مقابلقمي العمل وبذل اجلهد عوض �س8تفادة من 
وحنن ندمع التدابري اليت اختذهتا الوزارة وتو>ها حنو ٕاقرار دفاÜر 
التحمالت وختليص القطاع من نظام الرخص ا�ي مل يعد يالمئ الواقع وال 

  .يؤدي سوى ٕاىل تقوية اقtصاد الريع
  الس8يد الرئ3س،

سرتاتيجية ¯لرمغ من دخول مدونة السري اجلديدة �زي التنفCذ واع{د االٕ 
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الوطنية \لسالمة الطرقCة، ٕاال ٔ�ننا �س²ل يف فريق الت°الف �شرتايك، 
و�لك ٔ�سف، �رتفاع املهول حلوادث السري وما يرتتب عن ذû من ٕاثقال 
لاكهل مزيانية ا�و� وارتفاع Iدد القtىل، وهذا دليل Iىل حمدودية فعالية 

(س8تدعي التفكري يف اع{د  الس8ياسة املتبعة يف جمال السالمة الطرقCة، مما
مقاربة Qديدة حلل معضã حوادث السري ÜرÜكز ¯Tٔساس Iىل التìٔهيل 
والتìٔطري وحتس3س العنرص ال�رشي، ا�ي يلعب دورا ٔ�ساس8يا يف تفيش 
هذه املعضã، دون ٔ�ن ن³ىس رضورة ا¢كàاب الوزارة Iىل حتسني �ا� 

  .عضã الطرقات اليت êسامه ٔ�يضا، وgشلك مàارش يف هذه امل
ٕان احلديث عن حوادث السري جير� ٕاىل احلديث عن �ا� الطرق، 
ببالد�، ذû ٔ�نه، و¯لرمغ من التقدم احلاصل يف جمال الطرق، ما زالت 

فالبد . البىن التحتية ¯ملغرب مل Üرق ٕاىل مس8توى طمو�ات الشعب املغريب
وفك من صيانة جCدة \لش8بكة الطرقCة املوجودة، Iرب تثC³ة بعض الطرق 

العز� عن العامل القروي الس�Cعاب الرواج الكàري ا�ي ٔ�صبحت تعرفه 
  .املدن، lاصة الكربى مهنا

ٔ�ما ¯ل³س8بة \لطرق الس8يارة، فهناك جمهودات بذلت يف هذا ا@ال، 
  .لكن يبقى اTٔمر حمدودا مقارنة مع طمو�ات الشعب املغريب
لزم طرق س8يارة كام ٔ�ن ارتفاع وترية الرواج Iىل الصعيد الوطين (س8ت

  .توازي الرسIة والوترية اليت (سري Iلهيا �قtصاد
هذا، ٕاضافة ٕاىل املشالك اليت يطرGا إالصالح املس8متر واملتكرر لبعض 

  .املقاطع الطرقCة ¯لطرق الس8يارة مما يؤ�ر Iىل السري العادي \لمواطنني
  الس8يد الرئ3س، 

 الس8يدة والسادة الوزراء،
شرتايك نؤكد مرة ٔ�خرى، ٔ�ن حتقCق اTٔهداف ٕاننا يف فريق الت°الف �

عامل  ٕ̄ الطمو�ة اليت Qاء هبا الرب�مج احلكويم، ال ميكن ٔ�ن يتìٔىت ٕاال 
الشفافCة واحلاكمة اجليدة والت ليق والتصدي احلازم \لفساد والرشوة والريع 
جراءات ملموسة ومدققة، يف ا�رتام  ٕ̄ يف ٕاطار خطة معل واحضة و

  .قانون واملؤسساتلضوابط دو� احلق وال
الطريق : ٕان قطاع التجهزي والنقل وا\لو3Qس�Cك مبختلف ٔ�مناطه

والسكيك واجلوي والبحري جيسد ٔ�مهية البC³ات التحتية يف التمنية 
�قtصادية و�ج{عية، ويؤكد Iالقtه وارتباطه ب�منية وتìٔهيل خمتلف 

  .مثر�نالقطاIات �قtصادية اTٔخرى، و(شلك �افزا قو جلذب املس� 
من % 9من الناجت الوطين و% 6وميثل قطاع النقل لو�ده ما يوازي 

من % 34كام ميتص النقل مبختلف ٔ�مناطه . القمية املضافة \لقطاع الثاليث
من الساكن ال³ش8يطني ¯@ال % �10س8هتالك الوطين \لطاقة، و(شغل 

من مداخCل  %15احلرضي، و(سامه مZتوQه من الرسوم الرضي�Cة يف 
  .زيانية العامة \.و�امل

كام ٔ�ن املشاريع اليت  .وهو قطاع تلتقي فCه املشاريع القطاعية اTٔخرى
تؤطرها وزارة التجهزي والنقل وا\لوجس�Cك êسامه gشلك �بري يف حتقCق 

العدا� ا@الية، ؤ�ن حسن تدبريها واع{د احلاكمة اجليدة يف ٕادارهتا (سامه 
لتدبري يف ¯يق القطاIات الوزارية يف فرض و�رش مZطق الشفافCة يف ا

  .اTٔخرى
فìٔمهية القطاع تقtيض ٔ�ن حيظى بنوع من �لتقائية يف الربامج 

تفعيل اTٔفضلية \لمقاو�  �س�Zرية مبختلف ٔ�نواعها، مع �س8مترار يف
   .ودمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة الوطنية

يت تو1هيا احلكومة لهذا ولقد ٔ�كدت الرت�يبة احلكومCة اlTٔرية اTٔمهية ال
ضافة حقCبة وزارية lاصة بقطاع النقل، تنضاف لوزارة التجهزي  ٕ̄ القطاع، 
ضافة شعبة ا\لو3Qس�Cك يف الهيلكة الوزارية  ٕ̄ والنقل وا\لو3Qس�Cك، و

وهذا Qانب تنظميي يعزز ماكنة هذا القطاع يف الهندسة احلكومCة . اجلديدة
  .�لك

ماهتا، وضعت وزارة التجهزي والنقل ولتنفCذ �ر�جمها وحتقCق الزتا
¯س�Zر ٕاجاميل قدره  2016ٕاىل  2012وا\لوجس�Cك ٕاسرتاتيجية ممتدة من 

  :مليار درمه يتوزع Iىل 166

  ؛)مليار درمه 26,1(قطاع الطرق  -

 ؛)مليار درمه 15,8(الطرق الس8يارة  -

 ؛)مليار درمه 27,5(السكك احلديدية  -

 ؛)مليار درمه 28,5(املواىنء  -

 ؛)مليار درمه 5(ات املطار  -

  .)مليار درمه 63(ا\لوجس�Cك  -
ٕان جزءا من هذه �س�Zرات ميول وفق Üر�يبة مالية lاصة �لك 
�ر�مج من طرف ا�و� مضن املزيانية العامة واملؤسسات والرشاكت 
العمومCة املعنية عن طريق املوارد ا�اتية و�قرتاض من املؤسسات املالية 

  .يلا�ولية ٔ�و السوق احمل
ولقد جسلنا lالل الس8ن�ني املاضيتني بعض املبادرات اجلريئة واجلادة، 
واليت ميكن اعتبارها مبثابة جس النبض وقCاس مس8توى املقاومة �ى 

ونورد مكثال �رش لواحئ رخص املìٔذونيات والكشف . ٔ�حصاب �مtيازات
ûمن  عن بعض اخلبا املتعلقة ¯س8تغالل املقالع ومساطرها، وما (ش8به ذ

ٕاجراءات عرضية واليت مل يرتتب عهنا ٔ�ي مفعول واحض، ¯س8تZvاء ٕاIالن 
  .النوا ونية مراجعة مراكز الريع وتفكCكها

والحظنا كذl ûالل الس8ن�ني املاضيتني ٔ�ن هناك اس8مترار واجهتاد 
حنو ٕا�داث دينامCكCة التغيري والتطو�ر يف لك القطاIات التابعة \لسكىن، 

املوروث من احلكومة السابقة، يف �ني ٔ�ن اTٔمر ولكن بنفس املنظور 
يتطلب مZظورا Qديدا ورؤية ٕاسرتاتيجية جريئة تندرج يف ٕاطار رضورة 
�س8ت²ابة لتطلعات املغرب املتنايم واملتنافس، وا�ي (سعى ٕاىل تقوية 

  .ذاته بتعز�ز ا�ميقراطية وÜرس8يخ احلاكمة اجليدة
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وزارة التجهزي والنقل فلقد اكن من املìٔمول واملنتظر ٔ�ن تعلن 
وا\لو3Qس�Cك عن خمطط وطين \لطرق يف املغرب، يف ا�س²ام وتنامغ بني 
خمتلف اجلهات خللق نظام مtاكمل æتلف وسائل النقل الطرقCة مهنا 
والسككCة يف التقائية ويف ا�س²ام اكمل مع اæطط الوطين احلرضي ا�ي 

  .تنفذه امجلاIات الرتابية
�ي (سعى يف نظر� ٕاىل متديد ش8بكة الطرق هذا اæطط الطريق ا

الس8يار ٕاىل لك مراكز اجلهات مع حتويل الصالحCات لهاته ا@الس اجلهوية 
يف وضع خمططات >وية \لطرق ٔ�و ش8باكت سككCة بني مدن اجلهة 

  .ومراكزها احلرضية
ٕان من شìٔن هذا ٔ�ن يقوي الش8بكة ؤ�ن يعطي ملنظور اجلهوية املوسعة 

ية ٕاذا ما اس8تطاعت ا�و� متديدها وتعز�زها gش8بكة دينامCكCة تنافس8 
سككCة êشمل اكفة >ات البالد، جبانب الطرق الس8يارة، Tٔن احلديث 
عن اجلهوية بدون اس8تحضار التوزيع العادل \لبC³ات اTٔساس8ية، ا�ي Iىل 
ٔ�ساسه حتدد حصة لك >ة من املوارد اجلبائية الوطنية، حسب مس8توى 

  .الوطنية \لنقلاندما>ا يف الش8باكت 
وحسب التقار�ر املرافقة \لقانون املايل، فٕان احلكومة ما زالت مقCدة 
ب�àعات الش8باكت املنجزة، سواء يف جمال النقل الطريق ٔ�و السكيك، حبيث 
ل3س هناك ٔ�ي مؤرش يو� ¯لتوQه حنو توس8يع ش8بكة الطرق الس8يارة 

لها، و¯خلصوص يف والسكك احلديدية يف اجتاه اجلهات اليت ما زالت تفtقر 
  .املناطق اجلنوبية

 lفٕاذا اكن احلديث عن الرب�مج الوطين لطرق العامل القروي يف مرا�
املتعددة يدlل مضن س8ياسة التخفCف من عز� العامل القروي، وميكن من 
الرفع من مس8توى التمنية وٕادماQه يف املرشوع التمنوي، فٕان ذû لن يغين 

يندرج يف تصور لبناء  2035ربي يف ٔ�فق من وضع خمطط مشويل \لنقل ال
  .مغرب مكون من >ات مtقدمة وم³سجمة بC³و

وIىل مس8توى النقل اجلوي، ولتìٔمني النقل اجلوي، يتوفر املغرب Iىل 
مطارا \لر�الت ا�اlلية وا�ولية، وتؤمن هذه املطارات س8نو  15حوايل 

الشحن، ولقد مليون طن من  50ماليني مسافر وحوايل  7نقل ما يناهز 
مت توس8يع مطار محمد اخلامس ¯�ار البيضاء وكذû مطارات مرا�ش، 

  .وQدة، ٔ�اكد�ر والر¯ط، سال
ولكن، حبمك طبيعة هذه الوس8يã من النقل، وارتباطها ٔ�ساسا ¯لقطاع 
الس8يا� وبتدفقاته ومبراكز الهجرة حنو اخلارج، فٕان اجلهد املبذول، وا�ي 

طارات وتìٔهيلها يف املراكز الس8ياحCة ٔ�مر جيب ٔ�ن ما زال يبذل يف توس8يع امل
  . يواصل

ولكZه يف نفس الوقت البد من التفكري يف ٕا�شاء مطارات ٔ�و حمطات 
شاكلياته  ٕ̄ \لطا�رات يف خمتلف املدن، مع التحمك يف س8ياسة تدبري القطاع 

، وما نتج عنه من احtدام ورشاسة "السامء املفtو�ة"وتعقCداته املرتبطة بــ
اليت ) اخلطوط امللكCة املغربية(افسة، اليشء ا�ي هيدد الرشكة الوطنية املن

يتعني دمعها وتقوية مركزها واحلفاظ Iلهيا مككسب وطين قامئ، وهتي8هتا 
وتìٔهيلها وتعز�ز ماك¢هتا وتنافس3هتا، مع ما يتطلب ذû من اس8مترار يف 

س8تفادة من س8ياسة التحمك يف اللكفة واTٔمثان، حىت �متكن امجليع من �
  .هذا ا1منط من النقل الرسيع

وIىل مس8توى املوا©، فلقد س8بق لوزارة التجهزي ٔ�ن I�ٔلنت عن 
، لكن هذا اæطط يف ٔ�بعاده 2030اæطط الوطين \لموا© يف ٔ�فق 

ؤ�هدافه يبقى دون الطموح املرتبط ¯ملوقع �سرتاتيجي \لمغرب و¯لنظر 
اتيجية اليت تt³ظره ¯عتباره �ربط لõٔدوار �قtصادية والت²ارية وإالسرت 

فريقCا ٕ̄   .ٔ�ورو¯ 
لكم واملمتدة Iىل  3500و¯لرمغ من ٔ�ن املغرب gسوا�l البالغ طولها 

 30مCناء، مهنا  �33ارضة مCنائية و 27وا>تني حبريتني، وا�ي يتوفر Iىل 
\لصيد البحري، مفا زال طول الشاطئ اTٔطلنيت Iىل �ا` مZذ  14جتارية، 

Cث ال يتوفر Iىل مCناء �بري مبواصفات دولية، ٕاال ٕاذا اس8تZvينا عقود، ح 
ٔ�ما املوا© اTٔخرى فهfي عبارة عن مراكز \لصيد . مCناء ا�ار البيضاء

¯س8تZvاء مCناء ٔ�اكد�ر ا�ي يلعب دورا مومسيا و�س�Cا يف نقل البضائع، مما 
التجهزيات جيعل املغرب، وهو الب. احملاط ببحر�ن، ال يتوفر حلد اTٓن Iىل 

املينائية الطمو�ة القادرة Iىل تعز�ز ماكنته ا�ولية يف ا@ال �قtصادي ويف 
  .قطاIات التوزيع والتخز�ن وا\لو3Qس�Cك، ويف ا@ال �سرتاتيجي العام

ولقد حقق هذا القطاع ٕاخفاقا �بريا gس�ب إالقدام Iىل خوصصة هذا 
القضاء الش8به ا1هنايئ Iىل  القطاع وIدم التحمك وحسن التدبري، مما ٔ�دى ٕاىل

جتربة (اTٔسطول الت²اري البحري واخtفاء العمل املغريب يف هذا القطاع 
COMANAV4 اQمنوذ.(  

هذا، يف الوقت ا�ي توQد فCه ٕاماكنيات هائã يف خمتلف الشواطئ 
املغربية صاحلة Tٔن Üكون ٔ�ما�ن \ل²ذب و�س�Zر يف التجهزيات املينائية 

فضال عن �ون Iدد من املوا© القدمية ¯ملدن ٔ�اكد�ر مهنا والرتفهيية، 
والصو�رة حمتاQة ٕاىل ٕاIادة تìٔهيل وظائفها يف ٔ�فق ٕاسرتاتيجية قوية ومtعددة 

ا�ي يعترب اليوم ٔ��د ٔ�كرب  اTٔبعاد Iىل شالكة جتربة مCناء طن²ة املتوسط
موا© البحر اTٔبيض املتوسط، ومصم الس8تقàال �ٓخر جCل من السفن، 

Iىل حمطة \لو3Qس�Cك، وIىل مCناء \لمسافر�ن مبحطة هنائية سري  ويتوفر
مليون طن ونقل  70سككCة ورصيف برتويل، ويؤمن حركة جتارية حبوايل 

ماليني مسافر، Tٔن املغرب مبواصفاته ومبؤهالته يف �اQة اليوم ٕاىل ٔ�كرث  4
  .من قاطرة Üمنوية حنو العاملية

طرف ٔ�سايس يف معاد�  ٕان وزارة التجهزي والنقل وا\لو3Qس�Cك
التاكمل والتاليق، حبمك ٔ�ن معاجلة مشالك قطاع النقل جبميع ٔ�نواIه ال 
تتوقف Iىل هذه الوزارة واملؤسسات التابعة لها فقط، بل هتم ¯يق 
القطاIات احلكومCة اTٔخرى وخمتلف امجلاIات الرتابية، مضن العملية 

                                                 
4Compagnie Marocaine de Navigation 
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  .املندجمة واملتناسقة \لعمل احلكويم
ء ¯حلديث عن املشاريع والتصورات واæططات سà3قى ٕان �كتفا

حمدودا ما دام مل �متخض عن Üرسانة قانونية Qديدة لتطو�ر قطاع النقل 
وٕادماQه يف دواليب العوملة امل�سارIة واملتنافسة، خصوصا ؤ�ن املغرب بدٔ� 
يعرف منو القطاIات �قtصادية الكربى اكلقطاع الفال� والصناعي 

ة ٕاىل تطو�ر جتربته يف التحويل املعدين والطموح ٕاىل والطايق، ٕاضاف
مضاعفة �شاطه يف الت²ارة ا�ولية وتقوية قدراته يف التصد�ر والتبادل 

Åاملتاك.  
ورمغ ما حيمl مرشوع القانون املايل من طمو�ات يف حتسني ٔ�داء 
 وزارة التجهزي والنقل، فٕان خمططات املزيانية لهذا القطاع تبقى حمدودة ٔ�مام

خضامة ما يt³ظرها من رها�ت لتجهزي البالد وتìٔهيل بC³اهتا، وهو ما 
يتطلب يف نظر� ٕاIادة النظر يف مهنجية وضع مزيانية التجهزي والنقل 
وٕاخضاع ٕاIدادها ¯�رQة اTٔوىل ٕاىل ورش ال�شارك و�س�شارة مع 

  .خمتلف اجلهات املعنية ¯لنقل، و¯خلصوص ا@الس اجلهوية

VIIIVIIIVIIIVIII.... دللللااااCدفريق الفCدفريق الفCدفريق الفCرايلرايلرايلرايلفريق الف    

مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف مداãl الفريق يف مZاقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدlل يف 
        جلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةجلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةجلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةجلنة التعلمي والشؤون الثقافCة و�ج{عيةاخtصاص جلنة اخtصاص جلنة اخtصاص جلنة اخtصاص جلنة 

 l2014الفا ملا اكنت Üروج ` احلكومة عن املرشوع املايل لس8نة 
¯عتباره مزيانية ذات ٔ�بعاد اج{عية، يت²ىل �لك وضوح ٔ�ن هذه املزيانية 

انية ال Üراعي هنائيا اTٔبعاد �ج{عية، بل تتضمن مجموIة من يه مزي 
إالجراءات ذات lلفCة سلبية جتاه ف�ات عريضة من املواطنني، وlاصة 
املìٔجور�ن ا��ن س8يؤدون فاتورة إالجراءات املت ذة من طرف احلكومة 
يف مرشوع القانون املايل املعروض Iلينا اTٓن، وlاصة ما êسميه احلكومة 

من  %74صال�ات اجلبائية اليت يغطي املìٔجور�ن �س8بة ٔ�زيد من ¯الٕ 
املوارد الرضي�Cة، يف �ني تغطي الطرف عنه ا\لوبيات اليت êس8تفCد من 

  .�روات البالد وهترب املاليري ٕاىل اTٔبناك اTٔجZبية
كام ٔ�ن إالصال�ات اليت تعزت'ا احلكومة ملعاجلة صناديق التقاIد حلقهنا 

يف املدى القريب، êس8هتدف جCوب املìٔجور�ن فقط،  قàل ٔ�ن جتف هنائيا
يف القطاIني اخلاص والعام، وlارج �ٓلية احلوار �ج{عي يف ٕاطار مقاربة 
êشار�ية لتنفCذ �لزتامات ¯حلدود ا�نيا \لتعهدات و�لزتامات املربمة يف 

، والوعود اليت ٔ�طلقها رئ3س احلكومة مرارا دون 2011ٔ��ريل  26اتفاق 
  .ام ¯حلدود ا�نيا \لتعهدات و�لزتامات�لزت 

مفن lالل مشاركهتا يف النقاشات داlل جلنة التعلمي، اليت تضم ٔ�مه 
اكلتعلمي والص°ة والش8بà3ة والرضة واالتصال : القطاIات �ج{عية

والتضامن، ومن lالل اقرتا�اتنا اليت مل تlٔìذ جبلها احلكومة، ميكن اجلزم 
تتوفر Iىل مقومات ؤ�بعاد اج{عية يف lدمة الف�ات  بìٔن هذه املزيانية ال

  .العريضة من الشعب املغريب، وlاصة الف�ات الفقرية واملتوسطة

فعىل مس8توى التعلمي، ويف س8ياق ما تعرفه بالد� من رضورة ٕاصالح 
 2012غشت  20مZظومة الرتبية والتكو�ن، lاصة بعد اخلطاب املليك يف 

; والشعب عن رضورة ٕاصالح التعلمي مبناس8بة ذ�رى ثورة امل 2013و
وجعl ذي Qاذبية وQدوى و�مني احلس النقدي جلعl موا�با ملتطلبات 
سوق الشغل، مZدجما يف التمنية ومصاحàا \لتطور البيداغو_ والعلمي 

  .والتكZولو_ ا�ي يعرفه العامل
ويف س8ياق مطالبة النقا¯ت وlاصة الفCدرالية ا�ميقراطية \لشغل 

درالية ا�ميقراطية \لشغل برضورة إالصالح، وجعلهتام يقرIان جرس والكZف
، ¯درت احلكومة وTٔول مرة مZذ 2013فربا�ر  12إالنذار يف ٕارضاب 

عقود، ٕاىل �قtطاع من ٔ�جور املرضبني املطالبني ¯ٕالصالح مع غضها 
 m3مر ¯لزبناء الس8ياس8يني، بTٔات ٔ�خرى، عندما يتعلق اIلطرف يف قطا\

ت ¯نتقائية وانتقامCة مع ٕارضا¯ت التعلمي والص°ة والعدل، مما يطرح تعامل
مسìٔ� املساواة بني املواطنني اليت يضمهنا ا�س8تور، ويطرح كذû املزاجCة 
يف التعامل مع النصوص �نتقائية والتìٔويل املنفرد lارج تزنيل النصوص 

  .التنظميية املنظمة لٕالرضاب
خراج القانون التنظميي ويف هذا الصدد، فٕاننا نطالب  ٕ̄ ¯ٕالرساع 

لٕالرضاب، ٕاضافة ٕاىل قانون النقا¯ت Iىل غرار قانون اTٔحزاب لكàح 
  .التعامل املزا_ و�نتقايم \لحكومة

ٕان املؤرشات الرمقية املتضمنة يف القانون املايل، ال ت�رش بìٔدىن lري 
Iىل مس8توى ٕاماكنية الرشوع يف ٕاصالح قطاع التعلمي، حCث اكنت 

كومة ٕاىل �دود ٔ�مس، تعترب ٔ�ن التعلمي ال يتطلب ٔ�ي ٕاصالح، ¤ري ٔ�ن احل
اخلطب امللكCة والتقار�ر ا�ولية والوطنية والنقا¯ت ٔ�كدت مبا ال يرتك جماال 
\لشك ٔ�ن هذا القطاع احليوي ذو اTٔولوية الثانية بعد قضية الو�دة الرتابية، 

إالقالع ٕالحلاقه  يتطلب تدابري وتصورا ٕاصالحCا لوضع بالد� Iىل سكة
�ر�ب ا�ول املتقدمة وا�ميقراطية، lاصة ٔ�ن ٔ�مامZا مجموIة من ا�ول 
جZوب رشق �ٓس8يا ومZاطق ٔ�خرى اليت اس8تطاعت يف فرتة وQزية ٔ�ن 
تتحول ٕاىل دول جZوب مtقدمة بفضل إالجراءات املت ذة Iىل مس8توى 

  .التعلمي
، 2012يم لينا�ر ٕاال ٔ�ن احلكومة، وlالفا ملا ٔ�وردته يف الترصحي احلكو

و\لوعود �نت ابية اليت ٔ�طلق عناهنا حزب اTٔ¤لبية، مل تعط ٔ�ية ٔ�مهية 
هذه املزيانية اليت س8تكرس إالفالس وIدم الثقة يف املدرسة . لقطاع التعلمي

  .العمومCة
، يت�ني ٔ�ن 2014مفن lالل املناصب املالية املس8ت°دثة lالل مزيانية 

¯لاكد Iدد املتقاIد�ن وا��ن ، س8تغطي )7000(العدد هزيل Qدا 
ويت²اوز Iددمه . 2013دجZرب  31س8يغادرون العمل هناية هذا  الشهر 

مtقاIد، وال نعرف ماذا س8تفعل الوزارة لتغطية اخلصاص املهول  5000
 هذه الس8نة، وا�ي س8يعمق اخلصاص يف املوارد ال�رشية، مما يعين

ف املواد واTٔس8تاذ اس8تف°ال ظواهر �كتظاظ واTٔقسام املشرتكة و�ذ
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  .ٕاخل... املتنقل
وتتذرع احلكومة بتضخمي كتã اTٔجور يف قطاع التعلمي، ¯عتباره قطاIا 
مس8هتلاك و¤ري مZتج، مtناس8ية ٔ�ن التعلمي هو ٔ�مه قطاع مZتج، ¯عتباره ي�ين 

  . إال�سان واملواطن ا�ي ال ميكن Tٔية Üمنية حقCقCة جتاهl ٔ�و هتم3شه
س8تZvاء قطاع التعلمي من التدابري التقشفCة �ا، اكن من اQTٔدر ا

واحلسا¯ت الضيقة والتواز�ت املالية، وجعl قضية وطنية حقCقCة، ال تعين 
الوزارة فقط، بل لك القطاIات احلكومCة املعنية وجعl قضية لك الشعب 

  .املغريب وتعبئة ا@متع �رمtه من Q�ٔل ٕاقالع حقCقي \لقطاع
الية حملاو� إالقالع ببالد�؟ ال، ؤ�لف ال، فهل êس8تجيب املزيانية احل

فàإالضافة ٕاىل Iامل اخلصاص املهمول، فٕان البC³ة التحتية ورشوط العمل ال 
êس8تجيب لطمو�ات شعبنا، وال جتعل ٔ�بناء� يف مؤسسات التعلمي العمويم 
يع3شون يف فضاءات حمببة يف غياب امجلالية واملرافق اTٔساس8ية لتعلمي 

 امه يف êشجيع العنف �اءات êسÇبل ٕان وضعية بعض الب�Zدايث، ري و ـعص

و�ره املؤسسة التعلميية، وتعطل التلقي املرحي وال�شجيع Iىل املغادرة وIدم 
  .التحصيل ولك املظاهر الرتبوية ¤ري السلمية

فرمغ املبالغ الهائã \لرب�مج �س8تع²ايل، ا�ي اكن الغرض مZه ٕاصالح 
بيداغو_، ٕاال ٔ�ن الوضع ال زال كام اكن، البC³ة التحتية وحتسني العرض ال 

بل يتطور حنو اTٔسؤ�، مما يتطلب مZه الوقوف لتقCمي وتقومي الرب�مج 
�س8تع²ايل \لمسامهة من lال` يف تطو�ر املدرسة العمومCة وٕارشاك 

  .الفاIلني �ج{عيني يف التدابري املمكن اع{دها لٕالصالح
وي�ساءل الرٔ�ي العام اTٓن حول وIىل املس8توى البيداغو_، ن�ساءل 

ا�ي  إالصالح البيداغو_ املمكن لتطو�ر التعلمي، مZذ التعلمي اTٔويل
مهش8ته احلكومة يف �سخهتا اTٔوىل، رمغ تقر�ر ا@لس اITٔىل \لتعلمي س8نة 

، وا�ي ٔ�كد Iىل ٕاعطاء ٔ�مهية قصوى \لتعلمي اTٔويل، ا�ي ال ميكن 2008
جند يف التصور احلكويم ٔ�ية ٕاسرتاجتية Tٔي ٕاصالح بدونه، يف �ني ال 

  .لتعممي التعلمي اTٔويل ودجمه يف ٕاصالح املنظومة التعلميية �لك


