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 مداخلة النائب دمحم الرضى بنخلدون في مناقشة الميزانيات الفرعية 

6102لقطاعات الخارجية و الداخلية و العدل برسم قانون المالية لسنة   

 السيد الرئيس

 و السادة الوزراء السيدات

 السيدات و السادة النواب

ي إطار مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات يشرفني باسم فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب أن أتناول الكلمة ف

 .الحكومية المنضوية في إطار اللجان النيابية للخارجية  و الداخلية و العدل والتشريع

 قطاع الخارجية

الدبلوماسية الرسمية و  لقد عبر فريق العدالة و التنمية خالل مناقشة الميزانية الفرعية عن تثمينه للمجهودات التي تقوم بها

بمناسبة عيد العرش اعتبرناه  5302يوليوز 03وصا فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، و اعتبرنا أن الخطاب الملكي السامي ليوم خص

إن . نبراسا لعملنا الدبلوماسي حيث أكد على المبادئ الثالث للعمل الدبلوماسي الوطني، و هي الصرامة و التضامن و المصداقية

وانتخابات نزيهة  اومة لكل أشكال التحكم و مق دنا و المتجلية في حياة ديموقراطية و تعددية حزبية المصداقية التي تتمتع بها بال

احترام لحرية التعبير و تنزيل جهوية موسعة و نموذج تنموي يهم كل الجهات و و احترام لحقوق اإلنسان و للمواثيق الدولية، و 

ن شانه تقوية الجبهة الداخلية و هو صمام األمان لربح قضية الدفاع بصفة خاصة مناطقنا الصحراوية المسترجعة، كل ذلك م

نعلن انخراطنا في كل دعوة ترمي لوحدة األمة و و إننا إذ نؤكد تعبئتنا القوية للدفاع عن وحدتنا الترابية فإننا . قضيتنا الوطنية

 . رفضنا لكل ما من شأنه أن يؤدي لتفتيتها

أقل من ) الدائمة أن الميزانية المرصودة للقطاع التتالئم و طبيعة المهام المنوطة بالوزارة لقد أكدنا خالل المناقشة باللجنة

، فيما يتعلق بالبعد اإلفريقي و ضرورة تقوية العالقات مع الدول اإلفريقية و ما (في المائة من مجموع نفقات الميزانية الدولة0

و استحقاقات الوضع المتقدم و الشراكة مع االتحاد األوروبي، و البعد  يتعلق بوضعنا في االتحاد اإلفريقي، و البعد األوروبي

إال أن القضية . ، و غيرها من الدوائرالعربي و اإلسالمي و أهمية أن يرجع للمغرب دور الريادة فيما يخص التضامن العربي

لمتميز و عالقاته المتوازنة مؤهل أن المركزية يجب أن تبقى دائما هي القضية الفلسطينية و المغرب بحكم تاريخه و موقعه ا

، و نستغل .يلعب أدوارا طالئعية في المصالحة الفلسطينية و في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الكيان الصهيوني

 .هذه المناسبة بالتذكير بانخراط فريقنا في كل دعوة للتصدي لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان

، فإننا سجلنا مالحظات عما يعانيه مواطنون القاطنين بالخارج و قناصل بالدنايقوم به سفراء  إننا إذ نثمن العمل الذي

، و هو ما يستدعي عالوة على حركة التعيينات األخيرة، تأهيل قنصلياتنا بالخارج على مستوى الموارد ببعض القنصليات

 .البشرية و المادية

ا و افتخارنا الدفاع الوطني لهو دليل على تقديرن زانية الفرعية إلدارةومن جهة أخرى، فإن تصويتنا باإلجماع على المي

و دورها في الدفاع عن الوطن و أمنه، إضافة لقوات الدرك و القوات  قواتنا المسلحة الملكيةجميعا بالدور الكبير الذي تقوم به 

السامية لقدماء المقاومين و جيش التحرير، خصوصا فيما كما أننا نحيي العمل الذي تقوم به المندوبية . المساعدة و الوقاية المدنية

يتعلق بتحسين الظروف المادية و االجتماعية ألسرة المقاومة، و كذلك ترسيخ العمل على الحفاظ على الذاكرة التاريخية من 

 .ة مع الجماعات الترابيةو بناء المركبات السوسيو ثقافية للمقاومة، بشراك خالل استعادة األرشيف الوطني للحقبة االستعمارية

و في مجال مغاربة العالم و الهجرة فإننا إذ نثمن المجهودات التي تقوم بها الوزارة بالنسبة لفئة من المغاربة يبلغ عددهم 

ماج مليار درهم، فإننا قد أكدنا داخل اللجنة أن المشاكل األساسية لجاليتنا الزالت هي االند 55مليون نسمة وتبلغ تحويالتهم  5.2

عدم تشجيع داخل مجتمعاتها و التعامل مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصليات و ضعف تعليم اللغة العربية والتأطير الديني و 

راته و ادخاره في بلد المهجر، كل ذلك يتطلب مزيدا من العناية ااالستثمار خصوصا بالنسبة للجيل الحالي الذي بدأ يوطن استثم

ساس و نحن في فريق العدالة و التنمية، نؤكد مرة أخرى أن موقفنا المدافع عن التمثيلية السياسية للجالية الحكومية بهذا الملف الح

، و كذا مطالبتنا بتسريع (01الفصل )  بالمؤسسات الوطنية المنتخبة، لم يتغير، بل إن تلك التمثيلية توافق روح الدستور الجيد

فقد سجلنا   و من جهة أخرى،. . إحداث المصالح االجتماعية بهذه القنصليات خطط إصالح اإلدارة القنصلية و رقمنتها، مع
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تأهيل اإلطار القانوني، و تسهيل إدماج المهاجرين  يافتخارنا بالسياسة الجديدة لبالدنا في مجال الهجرة، و هو ما يستدع

 .ن في وضعية قانونيةالموجودي

تدخل في إطار  إستراتيجيةة األوقاف و الشؤون اإلسالمية ل أنه تعتمد لقد صوتنا باإليجاب على الميزانية الفرعية لوزار

إصالح الحقل الديني الذي يرعاه أمير المؤمنين، من خال تكريس إشعاع النموذج المغربي في مجال تدبير الشؤون اإلسالمية و 

المساهمة في محو األمية و بناء و ترميم تعزيز التعاون بين بالدنا و الدول اإلفريقية و تعزيز التوعية في المجال الديني و 

و نثمن في هذا اإلطار إحداث مؤسسة دمحم السادس للعلماء األفارقة و كذا إعادة تنظيم جامعة القرويين و تدشين معهد . المساجد

اجون إلى مزيد من حتالدينيين الذين ي القيمينعن وضعية  تساءلناإال أننا ..دين و المرشداتاألئمة و المرشدمحم السادس لتكوين 

تنمية هذه إحصاء وواضحة ترمي  إستراتيجيةطرحنا موضوع وضعية األوقاف ببالدنا و الضرورة إلى وضع  العناية، كما

 .و حسن استثمارها األوقاف

 السيد الرئيس

 في مجال الداخلية

تي ببالدنا وتنزيل المقتضيات بداية نحيي الحكومة على جهودها الرامية إلى استكمال الصرح الديموقراطي والمؤسساففي 

الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة من خالل إجراء  انتخابات أعضاء مجالس الجهات  ومجالس الجماعات ومجالس 

المقاطعات  ومجالس العماالت و األقاليم ،إلى جانب انتخاب أعضاء الغرف المهنية و ممثلي المأجورين ،وكذا انتخاب أعضاء 

رين في  أجواء ايجابية تطبعها الشفافية والنزاهة  وحياد السلطة ،رغم تسجيل بعض الخروقات المرتكبة من مجلس المستشا

 .طرف بعض مرشحي األحزاب السياسية  كاستعمال المال الحرام الستمالة الناخبين

ية والتشريعية وإلجراء هذه االنتخابات  في ظروف  جيدة ،نهنئ الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانون

والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية أو ذات الصلة بالعملية االنتخابية   والمتمثلة في  ستة قوانين تنظيمية ، وذلك وفق مقاربة 

تشاركية مع كل الفاعليين السياسيين، وهو ما يعتبر نجاحا للحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي  في محوره الثاني المتعلق 

اء الجهوية المتقدمة وتعزيز الالمركزية والالتمركز ،ومخططها التشريعي بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات بإرس

 .الترابية إلى حيز الوجود و مراجعة القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية االنتخابية

ت بالدعم المالي والبشري والتكويني مع شرط لكننا ندعو الحكومة إلى مواكبة الجماعات الترابية خاصة مجالس الجها

احترام مبدأ التدبير الحر  المخول لمجالس الجهات كما نص على ذلك الدستور،حتى تساهم هذه المجالس  في تنزيل الجهوية 

الوطني لالتمركز  الميثاف  إال أننا الزلنا نسائل الحكومة عن المتقدمة و تفعيل الحكامة الترابية وتحقيق التنمية المنشودة منها،

 .جها الذي  وعدت به الحكومة في برنام

وفي مجال سالمة و أمن المواطنين ،نشيد بأداء األجهزة األمنية في توفير األمن للمواطنين و محاربة الجريمة والتطرف 

لكننا في المقابل نلفت واإلرهاب بإتباع استراتجية استباقية مع ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق اإلنسان،

 .إلى ضرورة  مواجهة ارتفاع استهالك المخدرات والحبوب المهلوسة وبيعها خاصة بجوار المؤسسات التعليمية االنتباه

وفي مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  نشيد بالمنجزات المحققة إال أننا ندعو الحكومة إلى معالجة بعض االختالالت 

المشاريع كغياب المردودية والفاعلية أو كاالستغالل السياسي لبعض المشاريع من طرف بعض المنتخبين  المسجلة في بعض

 .والجمعيات المحسوبة عليهم

وفيما يتعلق بأراضي الجماعات الساللية نثمن المجهودات المبذولة على مستوى التصفية القانونية للعقارات الجماعية إال 

يستدعيى المراجعة القانونية لملف  و هو ما ختالالت المتعلقة بتفويتات مشبوهة وغير قانونية ،أننا نطالب بمعالجة بعض اال

و يواكب المستجدات الدستورية والقانونية واالقتصادية  0101أراضي الجماعات الساللية عبر إخراج  قانون جديد يغير ظهير 

 .واالجتماعية

 قطاع السكنى

إلى  5305وحدة سكنية سنة   033.333لتي تم بدلها بتخفيض العجز السكني من في قطاع السكنى نثمن المجهودات ا

كعجز سكني  533.333السكنية المعتمدة من طرف الحكومة مما يطرح تحدي بلوغ رقم عبر البرامج  5302في متم  233.333
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هذا القطاع فانه مازال  كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي،لكن رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في

مما ينعكس سلبا على المدن المغربية  يواجه تحدي استمرار العجز السكني ،وبالتالي استمرار أحياء الصفيح  في االنتشار ،

اجتماعيا واقتصاديا وحضريا ،كما يجب إعادة النظر في مجموعة من البرامج التي لم تحقق نتائجها رغم المبالغ المالية الكبيرة 

باإلضافة إلى ضرورة إيجاد حل  مجموعة من المشاريع العالقة لدى شركة  صصة لها خصوصا برنامج مدن بدون صفيح،المخ

 . افهاداهالعمران،خصوصا المدن الجديدة  التي تتطلب مواكبة خاصة حتى تحقق 

المدن المغربية ،كما نثمن  كما نشيد بانجازات سياسة المدينة ، مع المطالبة بتوزيع عادل يراعي الفوارق المجالية بين

المجهودات الحكومية  التي  تهدف  إلى تدعيم وتاطير  القطاع على المستويين  القانوني والتقني في إطار  تنزيل المخطط 

 .التشريعي للحكومة

 :قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني

مجة من اجل تأطير ومواكبة نمو المجاالت نثمن  مجهودات الحكومة على قيامها بالدراسات والبرامج المنجزة والمبر

بمختلف خصوصياتها وفي المجالين الحضري والقروي، وذلك من خالل إعداد مخططات استباقية تضمن تنافسية االستراتجيات 

القطاعية الوطنية والتنمية المستدامة،باإلضافة إلى  إرساء تعمير مرن لضمان تغطية شاملة وناجعة للمجاالت الحضرية 

 (.وثيقة تعميرية الى حيز الوجود 023إخراج  ) قروية بوثائق التعميروال

ولمسايرة هذا التوجه فإننا  ندعو الحكومة إلى تحقيق أحد أهداف البرنامج الحكومي والمتعلق باالرتقاء بأدوار الوكاالت  

ير ببالدنا  وتجاوز البيروقراطية التي الحضرية  وتحسين حكامتها  وجودة خدماتها لمسايرة  الجهوية المتقدمة و حاجيات التعم

 .تعيق االستثمار  وبالتالي التنمية الشاملة

 .كما نطالب الحكومة بإعداد مخطط وطني شامل إلعداد التراب الوطني وعقد المجلس األعلى إلعداد التراب

 السيد الرئيس

 في مجال العدل

يات البرنامج الحكومي  في مجال التشريع تكريسا لدولة يعد اإلصالح الشامل والعميق لمنظومة العدالة  من ضمن أولو

 .  5300الحق والقانون وتفعيال ألحكام دستور 

من الدستور المتعلق بضرورة إصدار القوانين التنظيمية خالل الوالية التشريعية  08وأخذا بعين االعتبار مقتضيات الفصل 

 .الحالية 

 : راتيجية التاليةارتكز عمل الحكومة على تحقيق األهداف اإلست

  استقالل السلطة القضائية  من خالل ضمان استقالل المجلس األعلى للسلطة القضائية وهو ما تم بالفعل بمصادقة مجلس

 يتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية في إطار قراءة أولى ؛ 033.00النواب على مشروع قانون تنظيمي  رقم 

 يير عامة وخاصة في تدبير وضعياتهم من خالل المصادقة على مشروع قانون الزيادة في أجور القضاة، ووضع معا

 يتعلق بالنظام األساسي للقضاة في قراءة أولى ؛ 038.00تنظيمي رقم 

  ضمان حماية القضاء للحقوق والحريات مالءمة مع المواثيق الدولية وتوصيات ومالحظات منظمة األمم المتحدة ذات

الل تدعيم آليات العدالة الجنائية التصالحية وتفعيل بدائل االعتقال، ومكافحة الجريمة،  الصلة بحقوق اإلنسان، من خ

بمراجعة القوانين المتعلقة بالمادة الجنائية من قانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وإعداد مشروع قانون تنظيم 

 الطبية  ؛ الطب الشرعي ألهميته في إضفاء المصداقية على الشواهد والخبرات

  ،سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية لبعض القوانين كمراجعة التنظيم القضائي تحقيقا للنجاعة القضائية

من خالل التنصيص على آليات الكترونية حديثة  5353والمسطرة المدنية إرساء لدعائم المحكمة الرقمية في أفق سنة   

 في تصريف اإلجراءات القانونية  ؛

 الملفات وتنفيذ األحكام  وتسهيل ولوج المتقاضين إلى  رص على النجاعة القضائية من خالل تسريع وثيرة معالجةالح

المحاكم وعقلنة الخريطة القضائية، وإنجاز تشارك استراتيجي بين المتقاضي ومساعدي القضاء والقاضي، وسعيا الى 

 تحقيق حكامة قضائية جيدة عرفت  هاته السنة   االنطالقة الفعلية لمشروع البوابة االلكترونية ؛
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 التكنولوجيات الحديثة من أجل الوصول إلى محكمة رقمية ضمانا لتنزيل توصيات ميثاق إصالح العدالة  االعتماد على   . 

 :وضمانا لتنزيل مقتضيات الميثاق 

  في الشق المتعلق بالرفع من جودة الخدمات القضائية وضمان الوصول إلى إدارة الكترونية حديثة يتطلب األمر إحداث

 .تخص الملحقين القضائيين والموظفين  5308ل سنة منصب مالي جديد خال 533

  في الشق المتعلق بالنظام األساسي للقضاة ينبغي األخذ بعين االعتبار تعويضات اإلدارة القضائية للمسؤولين القضائيين

 .واالنتدابات والتمديد والديمومة 

 مع  5302ى االعتمادات المالية برسم سنة في الشق المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة التمست الوزارة الحفاظ عل

الرفع منها لتغطية مصاريف المساعدة القضائية وإعانة المعهد العالي للقضاء لتكوين مساعدي القضاء بمبلغ قدره 

 .درهم 522.000.333

 ن المحاكم في الشق المتعلق بالرفع من البنية التحتية بالمحاكم سعت الوزارة إلى فتح أوراش توسعة وتهيئة مجموعة م. 

 :خالصات 

 وفاء الوزارة بالمخطط التشريعي بانجازها لمجموع النصوص المدرجة به؛ -

 اعتمادها توصيات الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة ؛ -

تجاوب السيد الوزير مع مداخالت السادة النواب وتعقيبه عليها بأريحية خاصة أن معظمها انصب على مشروعي  -

المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام األساسي للقضاة المصادق عليهما مؤخرا اللذان أبدي بشأنهما  قانونين تنظيميين

 .كبيرا في التطبيق رغم تصويتهم عليهما  بعض السادة النواب تخوفا

 :ولكننا رغم ذلك نتسائل

 و ماذا عن  ،تحكم في القضاءاستقاللية النيابة العامة نعم، فهل من ضمانة لعدم تدخل جهات خارج الجسم القضائي لل

 ربط المسؤولية بالمحاسبة

 مة الجنائية الدوليةكماذا ينتظر المغرب للمصادقة على اتفاقية روما المتعلقة بالمح 

 ةالقانون على قواعد الحكامة األمني ذهل من برامج عملية لتأهيل المكلفين بإنفا 

                                                   .المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

في إطار سعي الحكومة إلى تحسين ظروف السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا تفعيال للمقتضيات 

والتوجهات الملكية السامية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتدبير ( من الدستور  50و 55الفصل )الدستورية 

 :قطاع السجون،  اعتمدت المندوبية في وضع مخططها االستراتيجي على محاور أربعة أساسية 

  أنسنة ظروف االعتقال من خالل برنامج تحسين ظروف اإليواء، وتحسين مستوى التغدية عبر تعميم التدبير المفوض

وتعزيز الرعاية الصحية ( 5302مؤسسة سجنية خالل سنة  03التجربة همت )لخدمة اإلطعام في جميع السجون  

 والمعاملة اإلنسانية للنزالء ؛

  تهيئ المعتقلين إلعادة إدماجهم  من خالل تدعيم برامج التعليم والتكوين المهني ومحاربة االمية والدعم النفسي

 واالجتماعي ودعم التواصل مع العالم الخارجي باإلضافة إلى الدعم التربوي والروحي ؛

 ناء من خالل وضع نظام أمني للوقاية من مخاطر هروب السجناء والحفاظ على سالمتهم ، الحفاظ على سالمة السج

 ؛( ايت ملول  –العرجات  –طنجة ) 5308وبناء سجون جديدة تستجيب لمعايير السالمة واألمن خالل سنة 

 ي مندمج واعتماد تحديث اإلدارة وتعزيز إجراءات الحكامة عبر تطوير دور الموارد البشرية وارساء نظام معلومات

 .التقنية البيومترية 

وقد كان هناك تجاوب تلقائي بين السادة النواب والسيد المندوب من خالل إجابته على جميع تساؤالتهم بشكل مقنع،  

مبررا كل ما تم تناوله من طرفهم، مستعرضا االكراهات التي يعرفها القطاع، مما القى استحسانا من طرف السادة 

 . بير الذي يقوم به المندوب الحاليأشادوا بدورههم بالمجهود الك النواب الذين
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 ألمانة العامة للحكومةا

عملت األمانة العامة في إطار الدور المنوط بها في مجال تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة على تنزيل 

لوالية التشريعية، ومستحضرة التوجيهات الملكية السامية مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالقوانين الواجب إصدارها خالل هذه ا

 .بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية التاسعة 

مجلسا للحكومة، و أربعة مجالس جهوية  00عقد  5302ومواكبة لهذا النشاط التشريعي المكثف تم إلى حدود شهر أكتوبر  

ة من مشاريع القوانين التنظيمية والعادية واتفاقيات دولية ومشاريع المراسيم، والمراسيم كان من ضمن حصيلتها مجموع. 

 .التنظيمية وتعيينات في مناصب عليا 

يتعلق بالمجلس األعلى  033.00ومن بين هاته النصوص كانت هناك نصوص مهيكلة كمشروع قانون تنظيمي رقم  

يتعلق بالنظام  038.00رفة األولى في قراءة أولى، ومشروع قانون تنظيمي رقم للسلطة القضائية والذي تم التصويت عليه بالغ

المتعلق بتحديد  55.05األساسي للقضاة والتي صادقت عليه بدوره الغرفة األولى في قراءة أولى، ومشروع قانون تنظيمي رقم 

بتحديد شروط  85.05نون تنظيمي رقم شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية، ومشروع قا

وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ومشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 

 ...ومشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 

يع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعماالت واألقاليم والجماعات ه السنة في إعداد مشارذت األمانة العامة همكما ساه

. 

نصا  موزعة بين ظهائر  5025وتظهر كثافة اإلنتاج التشريعي لهذه السنة من خالل إصدار الجريدة الرسمية لحوالي 

 .وقوانين تنظيمية وقوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارية

لنصوص التشريعية عملت األمانة العامة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر بعض وربحا للوقت وضمانا لجودة ا

 .القطاعات الحكومية حتى ال تضطر إلى االستعانة بخبرات خارجية 

وفي إطار التوأمة مع االتحاد األوربي تم تحسين دور المطبعة الرسمية بتغيير طريقة إنتاجها لكنها أصبحت تنشر بصيغة 

 .النص الرقمي 

 :خالصة 

  هذا الكم الهائل من النصوص أزاح لقب ثالجة القوانين التي عرفت بها األمانة العامة للحكومة لسنوات عدة، ويرجع

 .الفضل في ذلك ألمينها العام الحالي بشهادة مجموعة من النواب 

 تقوم بها في صناعة النصوص  اعتبار األمانة العامة للحكومة مستشارا قانونيا للحكومة باإلضافة إلى المجهودات التي

 ومواكبة العمل التشريعي ؛

  العامة للحكومة من تكوين مستشارين قانونيين ووضعهم رهن اشارة باقي  األمانةتم التنويه بالعملية التي تقوم بها

 القطاعات الحكومية ؛

 وزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيال

وكذا  5308-5305المؤسسة التشريعية فقد التزمت الوزارة بما جاء بالبرنامج الحكومي  انطالقا من دورها كمنسق مع

 :المخطط التشريعي من خالل 

  قيد الدرس نهاية السنة الثالثة  مشروع قانون 01مشروع قانون على مجلسي البرلمان و  11إحالة 

  اريع قوانين تنظيمية ؛مشروع قانون من بينها خمسة مش 01المصادقة خالل السنة الرابعة على 

  مشروع قانون ؛ 51بلغ عدد النصوص التشريعية قيد الدرس خالل هاته السنة التشريعية 

  وبالنسبة لتفاعل الوزارة مع المبادرة التشريعية فقد تم من خالل عقد خمس عشر اجتماعا إلبداء وجهت نظرها فيما

 .يخص المقترحات المعروضة عليها من األغلبية والمعارضة 

 :وعن دور الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان في المجال الرقابي 
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   تجاوبها مع مختلف اآلليات الدستورية والقانونية لمراقبة أداء الحكومة ؛ 

  تسخير النظم المعلوماتية في تدبير األسئلة البرلمانية ربحا للوقت والجهد وتكريسا للفعالية. 

، وتبعا لتوصيات 5300التشاركية بإشراك المجتمع المدني، تطبيقا لمقتضيات دستور وإرساء لمبادئ الديمقراطية    

 :الحوار الوطني حول المجتمع المدني تم ما يلي 

  من الدستور من خالل مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالحق في تقديم  02و  05تنزيل مقتضيات الفصلين

 لدرس بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ؛الملتمسات والعرائض الموجودان حاليا قيد ا

    العمل على تأطير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من خالل مجموعة من اللقاءات الجهوية  ؛ 

  تحفيز الجمعيات من خالل إعداد مشروع مرسوم جائزة المجتمع المدني، والسهر على التواصل معها. 

 :د الوزير وفي إطار تفاعل السادة النواب مع السي

المدني باعتماد مقاربة  تم التنويه بالدور الذي تلعبه الوزارة في مواكبة العمل التشريعي، وفي تأطير المجتمع -

 .تشاركية

 صوت المجتمع المدني للحكومة من خالل تقديم العرائض والملتمسات ؛ إيصالاإلشادة بدور الوزارة في  -

 مقترحات القوانين ؛ إقبارهاذية والتشريعية في الوقت ذاته عبر مؤاخذة الوزارة بكونها تمارس السلطة التنفي -

ذي هو من المهام التماس التنسيق بين المؤسستين كل في إطار اختصاصه للرفع من المستوى التشريعي ال -

 .  األولى للبرلمان

 لمجلس األعلى للحساباتا

تنفيذ  5308عمومية فقد راعى مشروع الميزانية لسنة نظرا للدور الذي تلعبه المحاكم المالية في تحسين أداء المرافق ال

 :ميزانية المجلس األعلى للحسابات بالصيغة التالية 

 - درهما لتغطية نفقات الموظفين واالعوان  503800333مبلغ 5308ضمانا لحسن سير المرفق خصصت ميزانية

منصبا ماليا جديدا برسم سنة  53ص إطارا وعونا إداريا، مع تخصي 010قاضيا وملحقا قضائيا و  000موزعة بين 

5308 . 

 - درهما للمعدات والنفقات، من أكرية لمقرات المجالس الجهوية للحسابات، ووتعويضات  50533333تخصيص مبلغ

التنقالت التي يقوم بها السادة القضاة في إطار أدائهم لمهامهم، ونفقات الماء والكهرباء ومصاريف التكوين والدراسات 

مقارنة مع ./. 5.05إلضافة إلى اإلعتمادات المرصودة للتصريح اإلجباري للممتلكات التي انخفضت بنسبة المنجزة با

 . السنة الماضية 

 - وزعت بين تجهيز بعض مقار المجالس الجهوية 5308درهم لميزانية االستثمار برسم سنة  00033333تم رصد ،

لمجالس الجهوية للحسابات من تسعة إلى اثني عشر مما جعل وبدأ األشغال في بعضها اآلخر خاصة مع  ارتفاع عدد ا

 .الحاجة ملحة الى بناء مقرات جديدة بدل اكترائها 

 - نفس ما تم تسجيله بالنسبة لميزانية التسيير من انخفاض ميزانية التصريح اإلجباري بالممتلكات تم تسجيله ايضا

 . 5308بميزانية االستثمار لسنة 

 .ألول توظيف البرلمان لتقارير المجلس في مساءلة الحكومة ودفعها إلى تفعيل مجموع توصياته التمس السيد الرئيس ا

 

 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

  :على ما يلي  5308تم التأكيد خالل مناقشة مشروع ميزانية 

  النهوض بهذا القطاع من خالل اجمع السادة النواب على التنويه بدور المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان في

التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛  والقانون الدولي  مالئمة

 اإلنساني ؛
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  مناصب مالية ؛ 03لم ترصد لها سوى  5308رغم حاجة المندوبية الماسة للموارد البشرية فإن ميزانية 

 جل وضع تقارير بشكل ال يدع مجاال لتدخل الجهات المعادية للمغرب بشكل سلبي العمل على تكثيف الجهود من أ

 ؛

 ه النقطة مستقبال، والعمل على اعتماد مقاربة ذها  داخليا لذلك ينبغي مراعاة هأوخذ على المندوبية غياب اشتغال

 تشاركية مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛

 كونه يمس صورة حقوق  -والذي تمت إثارته أكثر من مرة  -اجيةتفادي التدخل العنيف لفض الوقفات االحتج

 اإلنسان بالمغرب واألشواط التي قطعتها بالدنا في هذا المجال ؛

  فقد استطاعت تدبيرها بشكل جيد سواء تعلق األمر  5302رغم الميزانية الضعيفة المخصصة للمندوبية خالل سنة

 .لمهام الموكولة لها  بميزانية التسيير أو االستثمار مقارنة مع ا

 لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةا

في إطار العناية التي أولتها الحكومة لقطاع الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، وسعيا منها إلى إشراك جميع الفاعلين 

 .ملكة والفرقاء في مشاريع وبرامج الوزارة تم تنظيم الملتقى الوطني حول اإلدارة بجميع جهات الم

 :وقد تم تجسيد المقاربة التشاركية في هذا القطاع في المحاور التالية 

 :الموارد البشرية من خالل 

 مواصلة اإلصالحات الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية ؛ 

 مشروع المراجعة الشاملة للنظام االساسي العام للوظيفة العمومية ؛ 

  للجهوية الموسعة ؛تفعيل مرسوم الحركية مواكبة 

 تنظيم مباريات موحدة لالطر المشتركة؛ 

 اعتماد آلية التعاقد ؛ 

 إصالح أنظمة التقاعد ؛ 

  مقاربة النوع بالوظيفة العمومية. 

  

 :تحسين عالقة االدارة بالمواطن من خالل 

 تيسير الولوج إلى الخدمات اإلدارية ؛ 

 العمل على تطوير اإلدارة االلكترونية ؛ 

 نموذجية لالستقبال ؛ إحداث وحدات 

  وضع نظام لقياس جودة الخدمات العمومية ألخذ راي المواطنين. 

 

وفي إطار تفاعل السادة النواب مع السيد الوزير تم التركيز على إشكالية صندوق التقاعد على اعتبار ما سيخلفه عجزه 

من رفع  اإلدارةة الوظيفة العمومية وتحديث من تداعيات اقتصادية واجتماعية، دون أن يفوتهم التنويه بما أنجزته وزار

 ... للحد األدنى لألجور، و تنزيل مضامين الدستور في الشق المتعلق بترسيخ مبادئ الحكامة في التدبير العمومي

 

 


