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 باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب

  في تدخل التي الفرعية الميزانيات في مناقشة

 اإلنسان وحقوق والتشريع العدل لجنة اختصاص
 (5132نونبر  31الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة )

_____________________________ 

 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

لي الشرف أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي للمساهمة في المناقشة العامة للجزء الثاني من 

 .بعض القطاعات الحكوميةميزانية ، مقتصرا على 6102قانون المالية لسنة 

في مختلف  اإلنسانرار انتهاك حقوق ماست بداية، السيد الرئيس، نسجل في قطاع العدل والحريات،

المجاالت من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، واقتصار الحكومة على تقديم تقارير 

وتوصيات في المحافل والندوات الدولية والوطنية وغيرها من المحطات، دون القيام بتنزيلها على أرض 

هذه وانتهاك حقوق اإلنسان واقع لم يجد إجابة ملموسة من طرف  الواقع، إذ أن التضييق على الحريات

 .الحكومة

ب المنع الممنهج فور التوصل يزال قمع الوقفات والمسيرات االحتجاجية السلمية، وانتهاج أسلو وال

، حتى أصبح المنع جوابا روتينيا لمختلف كأساس مرجعي للتعامل شعار لتنظيم شكل احتجاجي سلميإبأي 

هذا رغم ما تضمنته ديباجة الدستور من أن المملكة المغربية  عراسالت التي ترد بهذا الشأن، ويقالم

تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق  ،العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية

 .كما هي متعارف عليها عالميا اإلنسانوواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق 

نقابي، سبق للفريق إلى رفع التضييق عن الحق في االحتجاج على المستوى ال وفي محاولة منا

من مجموعة القانون الجنائي، لما فيه من  622قدم بمقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل تاإلشتراكي أن 

واتفاقات أخرى  6100أبريل  62الحكومة بموجب اتفاق  خرق سافر للحق في االحتجاج، واستنادا لتعهد

إللغاء هذا الفصل، إال أنه لألسف ورغم مرور  اإلنسانا الشأن وكذا دعم المجلس الوطني لحقوق في هذ

 توجههاكومة معه ولم يرى طريقه إلى البرمجة، مما يؤكد ن سنة على اقتراحه لم تتجاوب الحأزيد م

 .الالحقوقي

ية بالنسبة للبرنامج وبشأن إصالح النظام القضائي والذي جعلته الحكومة أحد الركائز ذات األولو

الحكومي، التزال قيود عديدة تعرقل السير في المنهج الصحيح لإلصالح، أبرزها عدم إنصاتها إلى 

، بل الضبط ومحامون وكل مساعدي القضاءوكتاب  ةفي منظومة اإلصالح من قضا أساسيينشركاء 

 .تجعل منهم خصما حقيقيا ال تواصل معه

شروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، واللذين م انتظارومن جهة أخرى، طال أمد 

أبرزها توفير  اإلشكاالتا جوابا صريحا على مجموعة من مينتظر منهما أن تقدم الحكومة من خالله

حلول واقعية لالعتقال االحتياطي، خاصة بعدما  وإيجادشروط المحاكمة العادلة وتنزيل العقوبات البديلة 

 .تم تسجيل تراجع شبه كلي في اللجوء إلى مسطرة الصلح بين الخصوم

وقد ظل االعتقال االحتياطي بمثابة الحل األنسب في السياسة الجنائية لمواجهة تزايد ظاهرة 

إذ أنه رغم دسترة تمتيع كل  اإلجرام، مما ساهم في عرقلة أداء المؤسسات السجنية للدور المنوط بها،



واالستفادة من برامج التكوين وإعادة اإلدماج ،  إنسانيةوبظروف اعتقال  أساسيةشخص سجين بحقوق 

حياتهم داخل السجون ومواكبتهم بعد اإلفراج عنهم، تبقى  وآنسنةفإن حقوق النزالء والحفاظ على كرامتهم 

ة المعالم واألهداف، نجد هذه الحكومة تتجه نحو بناء بعيدة المنال، وبدل اللجوء إلى برامج عمل واضح

سجون جديدة وكأن البناء سيحل هذه المعضلة، حيث أكدت على مواصلة برنامج نقل السجون من الوسط 

وعصرية تستجيب لمعايير السالمة واألمن من خالل إطالق الحضري وبناء مؤسسات سجنية جديدة 

 .6102ووضع برنامج بناء وحدات سجنية أخرى في أفق سنة  ،6102شاريع بناء سجون جديدة في سنة م

غالق سجن؟ أليس بناء نادي للشباب أو دار إبناء مدرسة يعني أليس  !عجبا لهذا النوع من التفكير

بناء المدارس والنوادي  لتلبية الحاجيات في مجالللثقافة يعني إغالق سجن؟ فبدل أن تتجه هذه الحكومة 

 .هج بناء السجون والمعتقالتودور الثقافة سلكت من

ونتسأل هنا، لماذا لم يتم ضخ جزء من اعتمادات بناء المؤسسات السجنية في القطاعات المهتمة 

بالشباب؟ وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يعاني ويحتضر، والحكومة لم تعطي جوابا واقعيا عن أزمة 

للمتدخلين، فمعظم  واإلنصاتة والعدالة المجالية ، حيث غياب الديمقراطيالتعليم التي أصبحت نتائجه سلبية

المؤسسات التعليمية مهترئة ووضعيتها كارثية، بحجرات ال تتوفر على أبسط الضروريات من زجاج 

النوافذ واألبواب، وطاوالتها عمرت لعقود، والعديد منها ال يتوفر على ماء وال كهرباء وفي عزلة تامة، 

 .ي فصل الشتاءمعظمها يتحول إلى برك مائية ف

ناهيكم عن الوضعية المزرية لرجال التعليم، بسبب تجاهل آرائهم والضرب فيهم وغياب 

 .التحفيزات، ولعل المرسومين األخيرين ال خير دليل على فشل نموذج تواصل الحكومة مع أطرها

وزير في الحكومة بالتبعية لدولة أجنية والتهريب اللغوي واستهداف  اتهامإن هذه األوضاع وكذا 

اللغة العربية، تؤكد على غياب التماسك الحكومي، وعدم تمكن رئيس الحكومة من مزاولة اختصاصاته، 

إضافة إلى غياب رؤية تربوية واضحة وإصالح واقعي وفعال يمنح لنا جيال يسير بمغرب اليوم إلى غذ 

 .تعليمها مقولة نجاح الدولة رهين بنجاح عالأفضل، ويكرس ف

بداع لدى الفرد والجماعة، إليعني تربية الروح وملكات ا ،في الثقافة االستثماروفي نفس السياق ، 

 .أهملت الثقافةكومة وما ينتج عنهما من فكر خالق وقيم نبيلة، ولألسف الح

ية خالقة في صفوف الشباب لما لهذا في قطاع الشباب والرياضة، يؤمن لنا ترب االستثماركما أن 

 .القطاع من أدوار طالئعية في المجال التربوي والترفيهي والثقافي

، وبالتالي 6100وكل هذا، أي التعليم والثقافة والرياضة، من حقوق األفراد التي نص عليها دستور 

ميذ والمسارح وشاشات بالمؤسسات التعليمية ودور الطالب ومنح الطلبة والتال االهتمامفاألمر يقتضي 

السينما والمتاحف واألروقة والنوادي ودور الثقافة والشباب والمالعب الرياضية لتربية األجيال الصاعدة 

 .السجنية توالقضاء على الجريمة، بدل انتهاج أسلوب ضخ أموال باهضة في تكثيف برنامج بناء المؤسسا

" ية في الخدمات المقدمة لهذه الفئة، حيث اقتصار وفي الشق المتعلق بمغاربة العالم، نسجل االنتقائ

على دول دون األخرى، وقصور األنشطة الثقافية المغربية التي بإمكانها أن تحافظ على " دار المغرب

بالمائة  61الهوية المغربية لمغاربة العالم من خالل توطيدها وترسيخها لدى األجيال الصاعدة خاصة أن 

 .طنمنهم ولدوا خارج أرض الو

ذه الشريحة ، النعدام برامج هإضافة إلى ذلك، نسجل غياب المساعدة والمواكبة االجتماعية ل

الوساطة في التشغيل وضعف جودة التعليم واألداء المدرسي لألطفال، وكل التدخالت االجتماعية التي 

لنقل جثامين المغاربة  يفتقر إليها أبناء الجالية، وعلى سبيل المثال الحكومة ال تكلف نفسها عناء التدخل



جثمان فقط، في حين الباقي  330السنة الجارية بعدد ال يتجاوز  لالمتوفين بالخارج، إذا أنها تكلفت خال

 .جل القيام بخدمة تدخل في صميم مسؤولية الحكومةأمن  اإلحسانتدفعهم للتسول وجمع 

ا لمغاربة العالم البالغ عددهم وكل هذا ناتج عن الرؤية السلبية التي تنهجها الحكومة في مواكبته

وصلت خالل ثمانية الشهر األولى  والتي، ترى فيهم تحويالتهم المالية فقط حيثمليون نسمة،  2.4حوالي 

 .األخرى مليار درهم، مقابل تهميش مختلف مطالبهم وتطلعاتهم 26من السنة الجارية حوالي 

بالدور الهام الذي يقوم به مغاربة العالم في الحياة وفي هذا الصدد، الفريق االشتراكي، وبإيمان منه 

غشت من كل  01محطة تخليد االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضرورة االستجابة لتطلعاتهم، ووفاء ل

سنة كمحطة للتقييم السنوي للتدخالت المنجزة في هذا الصدد، سبق له أن تقدم بعشر مقترحات قوانين منذ 

أسسة العمل المؤسساتي واآلليات الكفيلة بالنهوض بواقع جاليتنا بالخارج، وجعلها أزيد من سنة، بهدف م

مطابقة للدستور وخالية من أي تعسف تشريعي في حقهم سواء في مدونة األسرة أو المسطرة المدنية، أو 

 .تشريعيةالحالة المدنية، أو الجنسية والتحفيظ العقاري، إال أن الحكومة لم تتجاوب مع هذه المبادرة ال

ن كانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تمكن مغاربة العالم من المشفعين الذين يوجهون إلى إو

الخارج خالل شهر رمضان، لما في ذلك من دور فعال في تأطير السياسة الدينية والثقافية الموجهة لهم، 

 .ر الكفأة وسيادة الزبونيةإال أننا نسجل في طريقة اختيار هؤالء المشفعين غياب الشفافية ومعيا

فريقي في المجال الديني وما يرمي إليه من تدويل للنموذج إلنا نثمن تعزيز التعاون المغربي اوإن ك

والتي ستعطى لها االنطالقة الفعلية خالل سنة  األفارقةالمغربي وكذا إحداث مؤسسة دمحم السادس للعلماء 

المساجد  قى دون طموحات الجميع، إذ أن عددناء المساجد يب، إال أننا نؤكد على أن برنامج إعادة ب6102

مسجدا، في حين البرنامج الوطني  0262المغلقة والمتبقية بدون انجاز على المستوى الوطني حوالي 

مسجدا أخرا،  046لى ترميم إضافة إمسجدا،  24فقط إعادة بناء  للسقوط سيطال اآليلةلتأهيل المساجد 

 .حقل الديني باألحياء والدواوير التي اتخذت فيها قرارات إغالق المساجدوهذا يؤثر سلبا على ال

وارتباطا بهذا الموضوع، نرى أن هذا القطاع يلعب على الرفع من األرقام فقط، ففي برنامج 

وصل ( 6104 – 6101)المساهمة في محو األمية، يعلن على أن عدد المستفيدين خالل برنامج الخماسية 

، دون القيام بأي تقييم موضوعي لهذه التجربة من حيث األداء والتحصيل ستفيدم 0.049.261إلى 

، وفي غياب أي تنسيق مع وزارة التربية وضعية المؤطرينل اكتراثوتأثيرها على مؤشر األمية، ودون 

 .الوطنية والقطاعات الحكومية األخرى المهتمة بهذا الملف

الدينيين من أئمة وخطباء ومؤدنين وكذا المرشدين، دون  للقيمينوتبقى األوضاع المادية والمعنوية 

مستوى تطلعات هذه الفئة، إذ أن االهتمام والرقي بالحقل الديني يقتضي االهتمام بوضعية هذه الشريحة، 

لكن الوزارة تعمدت تركهم في مفترق الطرق، بمنحة هزيلة وحرمان من الشرط الذي كان يسلم لهم 

ألخيرة مكنت منهم من يتوفر على قطعة أرضية من منحة خاصة وهزيلة، محليا، وأنه في اآلونة ا

وحرمت من ال يتوفر على أية قطعة أرضية من هذه المنحة، وهو أسلوب انتقائي تغيب فيه المساواة بين 

 .أشخاص في نفس الوضعية

ة مسجدا، خصص لهم تجهيز يتعلق بدراجة ناري 21وحتى المرشدين الدينيين الذين يؤطرون في 

 للتنقل، فهل يا ترى بهذه السياسة ستمكن هذه الفئة من تأطير فعلي في هذا المجال؟

 والسالم عليكم


