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 عشر بعد املائة التاسعةحمضر اجللسة 
 

 (.8108نونرب 01ه )0441ربيع األول  8 اجلمعة :التاريخ

 .رئيس جملس النواباحلبيب املالكي  السيد: لرائسةا

 التاسعةاعة السابتداء من  ةقدقي وأربعون ساعتان وستة :التوقيت
 .الرابعة واخلمسنيوالدقيقة  صباحا

جدول األعمال: مواصلة املناقشة والتصويت على اجلزء الثاين 
رقم 81.08 برمته برسم السنة املالية  وعلى مشروع قانون املالية

.2019 

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السيدة والسادة الوزراء،

 لسادة النواب،السيدات وا

نواصل مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية برسم       
، ونواصل ابلقطاعات اليت تدخل يف اختصاص احملور 8102سنة 

ق الثاين واحملور الثالث. احملور الثاين يظم جلنة العدل والتشريع وحقو 
اإلنسان، جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة 

ينة، وجلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املد

املقيمني ابخلارج. أعطي الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيدة 
 .النائبة ءامنة ماء العينني، تفضل السيد الرئيس

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :(نقطة نظام)للوحدة والتعادلية 

 شكرا السيد الرئيس،

فقط السيد الرئيس، من أجل مصداقية والعمل الذي نقوم       
به، وحنن والربملان بطبيعة احلال جملس النواب عندو دور دستوري  

كبري جدا، ال يف التشريع وال يف املراقبة وال يف ميادين أخرى. 
فبطبيعة احلال البارح لألسف ما كانش أي مربر لتغيب مكوانت 

مة، مكان ال نشاط ملكي، وال جملس حكومي وال أي.. احلكو 
البارح، البارح أحتدث عن البارحة مبعىن أننا جملس النواب ظل 
يناقش القانون املايل يف غياب مكوانت احلكومة، يف غياب 
مكوانت معظم مكوانت احلكومة ما عدا وزير املالية والوزير 

بخيس ل فيه تاملكلف ابلعالقات مع الربملان، وهذا غري مقبو 
للعمل الربملاين، فيه كذلك عدم، هذا يعرب عن عدم اإلهتمام 
والعناية دايل مكوانت احلكومة ابلشأن النيايب، وهذا سلوك 

 .مرفوض وغري مقبول

فلذلك السيد الرئيس، كنا اتفقنا وانسحبنا، إال أن هذه       
اجللسة لن تبدأ إال بعد حضور النصاب احلكومي، ألن نناقش 

انيات قطاعية من املفروض أن يكون الوزير املسؤول على تسيري ميز 
قطاع حاضر ليسمع ويستمع إىل مالحظات السيدات والسادة 
النواب، فلذلك كفى استخفافا واستهتارا هبذه املؤسسة. إذن 
السيد الرئيس، بطبيعة احلال حسب علمنا أنه اليوم كاين جملس 

مفروض أهنم  حكومي، جملس حكومي هو بدوره كذلك ماشي
حيضروا الوزراء كلهم، اجمللس احلكومي ماشي مفروض، ولكن حنن 
نشكر هذه الفئة اليت حضرت نيابة عن.. يف انتظار التحاق 
اآلخرون هبذا اجمللس. فاآلن ميكن احنا كنقدرو هاذ الظرف 
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اإلستثنائي كفريق استقاليل يف انتظار التحاق ابقي مكوانت 
رين، ولكن اآلن ميكن غادي نبداو احلكومة، فلذلك ال زلنا مص

يف اجللسة ولكن ننتظر التحاق ابقي الوزراء هبذا اجمللس، ألننا ما 
خصناش انقشو، اجمللس يناقش نفسه اجمللس يناقش ويراقب 
احلكومة، مكوانت احلكومة املعنية هبذه القطاعات اليت ستناقش 

 . جيب أن تكون حاضرة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .الكلمة لكم السيد الرئيس شكرا السيد الرئيس،      

 :(نقطة نظام)النائب السيد عبد هللا بووانو  

السيد الرئيس، أان متافق مع السيد الرئيس السي نور الدين       
مضيان، على البارحة مل يكن هناك مربر لعدم حضور احلكومة، 

ي عمل دايل الصباح، ما كنظنش كاين ش 8ألننا بقينا حىت ل
دايل الليل. ولذلك أان أرجو من السيد وزير  8حكومي بعد 

العالقات مع الربملان، يف املستقبل أن ننسق جدول األعمال دايل 
هاذ قانون املالية، راه كيكون غري مرة يف السنة. اليوم احنا  

كنتفهمو كاين جملس حكومي، ولكن اليوم آش كان؟ كان نشاط 
عة والنصف السيدات والسادة ملكي ساال مع اخلمسة، الراب

النواب التحقوا. فلذلك أرجو على األقل من كل قطب جيي وزير، 
ما عندها حىت شي معىن أن احلكومة تكون غائبة، حاضر معاان 
السيد الوزير وزير املالية مشكورا، ووزير العالقات مع الربملان 
مشكورا، ولكن السيد الرئيس نطلب منك رمسيا أن تراسل السيد 

 .ئيس احلكومة هباته املالحظة، شكرار 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، السيدة الرئيسة.. تفضل السيد الرئيس..       
تفضل السيد الرئيس.. طيب شكرا على أانقتك، تفضلي السيدة 

 .النائبة

 عائشة لبلق )نقطة نظام(:النائبة السيدة 

 شكرا السيد الرئيس،

نحييو لنيابية للتقدم واالشرتاكية، بداية كابدوري يف اجملموعة       
السيدة والسادة الوزراء اللي حرصوا ابش يكونوا حاضرين معاان 
اليوم فهاذ اجللسة، خاصة وحنن بصدد مناقشة ميزانيات قطاعية. 
وابلتايل كنقولو أبن هذا مترين دميقراطي، واألوىل يف املمارسة 

نقولو أبن هذه وابلتايل ت الدميقراطية، األوىل ابملؤسسات هي حترتم،
حمطة دايل مناقشة قانون املالية هي حمطة مهمة، حمطة دستورية، 
حمطة سياسية قوية. وابلتايل تنقولو حىت احنا كنضمو صوتنا 
للرؤساء اللي تدخلوا قبل مين أبنه احلكومة تكون حريصة ابش 

 .حتضر فهاذ اجللسات، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .يستفضل السيد الرئ      

النائب السيد حممد أشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :(نقطة نظام)

 شكرا السيد الرئيس،

يف نفس اإلجتاه، حنن البارحة كنا مضطرين لعدم التدخل،       
وسحب تدخالتنا، وتسليمكم املداخالت دايلنا السيد الرئيس، 

 رعالش؟ بكل بساطة ألنه مكاينش اللي كيسمعنا، ما ميكنش وزي
املالية واإلقتصاد والسيد وزير العالقات مع الربملان واجملتمع املدين 
بوحدهم مها اللي غادي يسمعو املشاكل اللي كتهم مجيع 
القطاعات، وابلتايل نتمىن أن ال تتكرر هذه الطريقة، طريقة 

 .التعامل مع املؤسسة التشريعية، شكرا
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 :السيد الرئيس

زة لكن يف إطار التنسيق بني أجهأعتقد أن الرسالة وصلت،       
اجمللس، يوم اإلثنني سنجتمع مع رؤساء الفرق ورئيسة اجملموعة 
النيابية، يوم اخلميس اجتماع مكتب جملس النواب، وسنتخذ كل 
اإلجراءات اليت من شأهنا ستساعد على إعطاء املصداقية للحوار 

ة ءامنة ببني املؤسسة التشريعية واحلكومة. شكرا لكم، السيدة النائ
 .ماء العينني

 :النائبة السيدة ءامنة ماء العينني

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على حممد وعلى 
 .آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

أن  يف حمطة مناقشة مشروع قانون املالية هلذه السنة، يشرفين      
ة أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية يف احملور املتعلق مبجموع

من القطاعات، طبعا حىت شي وزير معين هبذه القطاعات اليت 
 .ستتم مناقشتها غري حاضر، ولكن مالحظة مت إيرادها سابقا

السيد الوزير املكلف ابلعالقة مع الربملان واجملتمع املدين،        
ن على تدبري العالقة مع الربملان، ويف هاذ اللحظة وأنتم تشرفو 

احلساسة اليت يعيشها املغرب يف إطار تراكم بنائه الدميقراطي، 
يتكثف النقاش العمومي حول مؤسسة الربملان مبا متثله من 

 .مشروعية، ومبا تعنيه مشروعية التمثيل اليت يتسم هبا الربملان

      

 

 هناك استهداف هلذه املؤسسة علىاليوم كما تعلمون مجيعا       
مستوى اختصاصها، على مستوى رمزيتها يف البناء الدميقراطي، 

ب من اللحظات الفارقة اليت جي وقد تكون هذه اللحظة السياسية
أن تتكاثف فيها اجلهود بني السادة والسيدات النواب ممثلي األمة، 

اء الرتاكم نإلعادة اإلعتبار ملؤسسة ال ميكن أن تكون إال يف قلب ب
الدميقراطي واملسار الدميقراطي. نعلم مجيعا أن هذه املؤسسة مت 
استهدافها بطريقة إرادية، ومن خالهلا خمتلف املؤسسات املمتلكة 
ملشروعية التمثيل، حىت وصلنا إىل مرحلة أصبح فيها اخلطاب 
الرمسي للدولة يوجه رسائل مباشرة تعيد اإلعتبار للمؤسسات اليت 

ات وساطة إجتماعية بني الشعب وما بني الدولة. تسمى مؤسس
 -ةالربملان ليس من مؤسسات الوساط-ويف احلقيقة يظل الربملان

ولكن الربملان يف قلب البناء املؤسسايت الذي جيب أن يؤثر يف 
 .القرار بشكل مباشر

لذلك السيد الوزير املكلف ابلعالقة مع الربملان، يف هاذ       
تبار هلذه املؤسسة، ونطالب أبن احلكومة ألن احملطة كنعيدو اإلع

العالقة ماشي فقط مع احلكومة اليت جيب أن تنتبه إىل موقع 
املؤسسة الربملانية وجيب أن ينتبه أعضاؤها مجيعا، ما كاينش يف 
احلكومة وزراء السيادة، ووزراء من الدرجة األوىل ووزراء من الدرجة 

ن طرف الربملان من الثانية، كاين أعضاء حكومة مساءلون م
الواجب عليهم مجيعا أن حيضروا وأن يعطوا االعتبار الالزم هلذه 

 .املؤسسة

على مستوى األمانة العامة للحكومة، واحنا كناقشو دائما       
العالقة مع الربملان، الربملان مؤسسة تشريعية، وأنتم تعلمون مجيعا 

مة أكثر إنتاجا كو أنه عرب اتريخ التشريع يف املغرب كانت دائما احل
على مستوى التشريع من خالل مبادرة مشاريع القوانني، على 
حساب مقرتحات القوانني، يف العالقة مع األمانة العامة للحكومة 
املكلفة أو املستشار القانوين للحكومة أو على األقل البنية 
احلكومية املكلفة ابلتنسيق على هذا املستوى، جيب إعادة اإلعتبار 
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مقرتحات القوانني، ألن هاذ الشي هو اللي غيعيد اإلعتبار  حلركية
 .هلذه املؤسسة على مستوى إنتاجها

على مستوى العالقة مع اجملتمع املدين، وحنن نتحدث عن       
ىل إ تطوير الدميقراطية التشاركية، بغيت نعطي إشارة للسيد الوزير

ن مأن كل إقرتاب من اجملتمع املدين جيب أن يتخلص ضرورة 
منطق الضبط والتوجيه والتحكم، اجملتمع املدين هو واجهة تعكس 

درته تعدد وغىن اجملتمع، واجملتمع املدين جيب أن نقبله ابختالفه وبق
على أن يثمن وينوه نعم ولكن أيضا على أن يعارض التوجهات 
الرمسية، ألن العمل والرتاكم دايل اجملتمع املدين هو اللي مكن 

ة تراكم دميقراطي خاصة على مستوى الدميقراطياملغرب من حتقيق 
 .وحقوق اإلنسان

وإذا كنا نتحدث عن وضع حقوق اإلنسان يف املغرب اليوم،       
وحنن نشهد تفاعالت جمتمعية عنواهنا األساسي هو 
اإلحتجاجات، احتجاجات خمتلف الفئات، احتجاجات 

ومي كالتالميذ مؤخرا اليت يبدو أهنا جات احتجاجا على قرار ح
اتسم مبا توافقنا عليه مجيعا من ارتباك، ومن ارجتالية، أو على األقل 
من عدم تدبري جيد، ولكن نتصور يف فريق العدالة والتنمية أن 
حالة اإلحتقان اليت يعيشها اجملتمع جراء جمموعة من القرارات اليت 
مل تسهم يف خلق التنفيس الالزم الذي سيساعد يف تطوير املسار 

اطي، جيب أن تكون نقطة إلاثرة اإلنتباه ألن انقوس اخلطر الدميقر 
 .بدأ يدق

وإقرارا حلقوق اإلنسان يف املغرب، هذا النقاش حييلنا على       
موقع السلطة القضائية لتقوية البناء الدميقراطي وترسيخ احلقوق 
واحلرايت، السلطة القضائية داخل هذه املؤسسة متت املصادقة 

 وين الذي يفضي إىل بناء سلطة قضائية مستقلةعلى اإلطار القان
يف إطار دستوري جديد، واستقاللية السلطة القضائية يف املعايري 
الدولية تعين استقاللية األحكام القضائية، وتعين أيضا عدم 
التحكم يف القضاء، وتعين أيضا عدم توجيه القضاء، وتعين أيضا 

ادر على لقاضي القأن هذه اإلستقاللية تتمثل أساسا يف ضمري ا
أن يؤجرئ املعىن دايل العدالة ومعىن العدل الذي يبحث عنه 

 .الناس عندما يلجون إىل مرفق العدالة

 اليوم استقاللية السلطة القضائية احنا معنيني هبا على مستوى     
فهمنا ملعىن هذه اإلستقاللية، وهنا أثري هذا النقاش داخل الربملان 

قلنا للسلطة القضائية، و  ة اجمللس األعلىمن خالل مناقشة ميزاني
أن اجمللس األعلى للسلطة القضائية ال ميثل السلطة القضائية، 
السلطة القضائية متارس داخل احملاكم من خالل األحكام اليت 
ينطق هبا القضاء، يف حني يظل اجمللس األعلى للسلطة القضائية 

أن هاذ  جملسا وهيئة، هيئة دايل الدولة تدبر، لذلك قلنا
اإلستقاللية يف فهمها جيب أن تكون أساسا على اجلهاز التنفيذي 
قبل أن تكون على اجلهاز الرقايب الذي يراقب السري دايل هاذ 
املؤسسة والتدبري دايهلا وامليزانية دايهلا، ما دامت مستقلة حىت على 

 .مستوى التدبري املايل

ة القضائية، السلطولكن اليوم احنا نتفاجئ بفهم جديد جيعل       
ومنها حىت سلطة النيابة العامة اليت أشار الدستور إىل أهنا سلطة 
إدارية وليست سلطة قضائية مستقلة، لألسف الشديد ترتفع على 
الربملان، واللي قيل رمسيا أن رئيس اجمللس األعلى للسلطة القضائية 

ن وزير أبال ميلك وقتا ليتقدم مبيزانيته أمام الربملان، واحنا حكمنا 
العدل ما بقاش عندو عالقة ابلسلطة القضائية على مستوى 
األحكام دايهلا، أصبح يسري اجلهاز اإلداري، وما بقاش مسؤول 
على النيابة العامة، مع ذلك هناك إصرار على أنه هو اللي جيي 
أمام الربملان، وهو الذي يقدم امليزانية دايل اجمللس األعلى للسلطة 

مؤسسة النيابة العامة. اليوم هاذي إشارة إىل أنه القضائية ودايل 
جيب أن يفتح هذا النقاش ما دام هذه السنة الربملان وهو غري 
مقتنع متاما هباذ املنهجية على مستوى القراءة الدستورية، قبل أن 

ا تتقدم امليزانية هبذه الطريقة ولكن يف املرة املقبلة جيب مراجعة هذ
 .األمر
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ضائية هي عنوان احلقيقة نعم، ولكن أيضا األحكام الق      
القضاء جيب أن يكون مسهما يف استقرار اجملتمع، وعلى فكرة يف 
املعايري الدولية، األحكام القضائية ما اتسمت ابإلستقاللية هذا 
ال مينع من التعليق عليها، فاليوم اجملتمع حينما يتفاعل مع أحكام 

ميق هنا تسهم يف تعقضائية تنطق هنا وهناك، ويشعر الناس أ
اإلحتقان، حرصنا مجيعا على استقاللية السلطة القضائية جيب 
أن يدفعنا مجيعا إىل أن نقول أن القضاء إبن جمتمعه، وأن القضاء 
جيب أن يتفاعل مع قضااي اجملتمع ويكون مسهما يف تنفيس حالة 

م اإلحتقان العامة اليت يعيشها اليوم املغرب، واليت تتواىل فيها أحكا
قضائية تتعلق ابستهداف حرية الصحافة، واحنا يف كلمة فريق 
العدالة والتنمية قلنا أبنه ال بناء دميقراطي بدون صحافة حرة 
ومستقلة، وإيال كان شي واحد يف هاذ البالد عندو إشكال مع 
الصحافة ميكن هو الربملان، وهو النواب الربملانيني، ومع ذلك 

ت ميقراطي لبناء دولة احلقوق واحلراياحلس الدميقراطي والرهان الد
يدعوان مجيعا أن نقول أنه ليست هناك دولة دميقراطية قوية عندها 
ثقة يف املسار دايهلا بدون حرية الصحافة، وبدون حرية التعبري، 

 .مهما كانت اإلنفالاتت اليت نعاين منها مجيعا

 حىت على مستوى اجملتمع دعوان نقول مجيعا اليوم أنه يف      
رصدان ملسار احلقوق واحلرايت، كاينة سلوكات كتصدر يف 
اجملتمع، سواء يف الفعل اإلحتجاجي الذي ينفلت يف أحيان كثرية 
وكتكون فيه تعبريات نندد هبا مجيعا، وكاينة أمور اللي كاينة اليوم 
يف اجملتمع ال نعتقد أهنا بريئة واليت تستهدف املس ابملقدسات 

لدولة، هاذي كلها وكأهنا ممارسة إلبتزاز واملس ابلثوابت دايل ا
الختيارات جمتمعية، اختيارات الدولة القارة حنو التوجه بثبات حنو 
إقرار احلقوق واحلرايت، ما ميكنش ختضع الدولة اليوم يف كل 

ع مستوايهتا البتزازات كتقول أبن اجملتمع املغريب غري انضج ليتمت
يال اعطيتوه احلقوق ابلدميقراطية وحقوق اإلنسان، وانتما إ

واحلرايت ها انتما غتشوفو فني غيأدي بكم، وها انتما كتشوفو 

انفالاتت يتم تروجيها ويتم تضخيمها بطريقة ال ميكن أن تعترب 
 .بريئة

حاملي رهان الدميقراطية، واملدافعني عن احلقوق واحلرايت       
فعني ايف هاذ البالد، ابلكلفة اليت جيب أن تؤدى جيب أن يظلوا مد

واثبتني وعندهم وعي راسخ أبن هاذ اإلنفالاتت وهاذ الرتاجعات 
راه ما ميكن إال دفعنا مجيعا أن نقول ال بديل عن السري قدما حنو 
املزيد من تثبيت اإلختيار الدميقراطي ومواجهة كل حماوالت 

اإلنتكاس واإلرتكاس اليت تشكل دائما قاعدة لنزعة ذرائعية تربيرية  
منشيو غري بشوية راه املغرب ما زال ماشي انضج  كتقول باليت 

كفاية ابش نعطيوه القدر الالزم، أو ال املنسوب الالزم للحقوق 
واليوم  واحلرايت، ويف كل مرة كنعيشو تقدم، مث نعيش انتكاس،

فهاذ املرحلة اليت نعيشها، فيها تراكم كبري وفيها جمهود، وهاذي 
ويه، ولو للتثمني والتن مؤسسة رقابية ماشي ابلضرورة هي مؤسسة

أننا كنديرو هاذ الشي وتنحرصو عليه، ولكن املؤسسة الرقابية  
كرتصد اإلختالالت وهي الضمري دايل اجملتمع ألهنا حتمل 

 .مشروعية متثيليه

يف احلقوق واحلرايت احنااي انقشنا الوضعية دايل السجناء،       
ة لرئيس بعوانقشنا الوضعية دايل السجون وتشرف عليه إدارة ات

احلكومة، ونددان بتطاول هذه اإلدارة على الربملان، حيث أصدرت 
بياانت يف نواب برملانيني متسمني ابحلصانة ليعربوا عن آرائهم 
داخل هذه القبة. واحنا كنقولو كنواب برملانيني أن كل الضغط 
اللي واقع على املؤسسة الربملانية، وكل االستهداف الذي يتوجه 

ألمة، وإىل كل من حياول أن يدافع عن احلقوق إىل ممثلي ا
واحلرايت، خاصة وضعية املدافعني عن حقوق اإلنسان، اإلهتام 
يف توجيه القضاء واحنااي ننزه قضاءان عن توجيهه وعن أن يكون 
أداة لتصريف حساابت سياسية جتاه أي كان، واحنا مع أننا منشيو 

ن تثبيت لن مينع ميف استقالل السلطة القضائية، هاذ الشي كلو 
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أن النواب الربملانيني يتسمون ابحلصانة ملمارسة أدوارهم داخل 
 .املؤسسة وخارجها

هاذ الشي غيحيلين على البناء املؤسسايت الذي ندعمه       
مجيعا، اجمللس األعلى للحساابت انقشنا امليزانية دايلو داخل 

ابحملاسبة،  ةاللجنة، كيقوم بدور كبري يف تكريس مبدأ ربط املسؤولي
ولكن هذه املؤسسة قلناها يف الكلمة دايل مناقشة التقرير دايلو 
يف السنة املاضية يف فريق العدالة التنمية، هذه املؤسسة عندها 
أدوار دستورية حمددة، ال جيب أن تتجاوزها للتقييم السياسي، ألن 
اليوم اللي غيدير التقييم السياسي واللي غيدير التقدير السياسي 

لسياسات العمومية، جيب أن ميتلك مشروعية القيام هبذه ل
األدوار، وهي مشروعية حمددة ابلدستور، اجمللس األعلى 
للحساابت حنرتم األدوار دايلو، واحنا من الناس املدعمني لتقوية 
اختصاصاته ولكن يلتزم يف األدوار اللي معطياه يف مراقبة سالمة 

ة دايهلا، أما التقدير صرف أموال الدولة، ويف تتبع احلكام
السياسي، سواء دايل ما أجنز يف احلكومة السابقة اليت نعتز هبا، 
أو ما ينجز داخل هذه احلكومة وفق التقدير دايهلا السياسي 
مبختلف مكوانهتا، ونعتز أيضا ابألداء اليت تقوم به، جيب أن يظل 

 .مبؤسسة الرقابة وتقييم السياسة العمومية اللي هي الربملان

وسأختم هذه الكلمة يف أنه ال ميكننا أن نقوي البناء الدميقراطي     
دايل هاذ البالد بدون احرتام خمتلف السلط، توازهنا، تعاوهنا فيما 
بينها، ولكن أيضا بتقوية املسار الدميقراطي من خالل مؤسسات 

 .قادرة على أن تبلغ صوت اجملتمع الذي متثله، وشكرا لكم

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، املتدخل الثاين يف إطار مسامهة يف       
فريق العدالة والتنمية السيد النائب إبراهيم بوغضن.. نستمعو 

 .للسيد النائب تفضل

 

 :النائب السيد ابراهيم بوغضن

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية، حول       
امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة الداخلية 

 .واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة

 السيد رئيس جملس النواب،

مبا أنه ال ميكن احلديث عن أي تنمية أو هنضة بدون توفر       
إلستقرار واإلحساس ابألمن والطمأنينة العامة، فإنه ال أجواء ا

يسعنا يف فريق العدالة والتنمية، إال أن حنمد هللا عز وجل، على 
هذه النعمة اليت ينعم هبا وطننا يف سياق إقليمي يتسم 

  .ابإلضطراابت والصراعات والفنت على أكثر من صعيد

كافة األجهزة   ير إىلوهبذه املناسبة، نتوجه بتحية إجالل وتقد      
الوطنية اليت تسهر على محاية وأمن وطننا، سواء القوات املسلحة 
امللكية، ورجال ونساء األمن الوطين، والدرك امللكي، والقوات 
املساعدة، والوقاية املدنية، والسلطات احمللية وغريها. "حيوا رجال 

 وادعوا هلم صبحا ويف اآلصال   األمن خري رجال

 ".وهم على اإلرهاب كالزلزال      ة لدينينا وألمننا فهم احلما 

لقد أابنت هذه األجهزة املختلفة عن وطنية عالية واحرتافية        
كبرية، مما أدى إىل إفشال املخططات واملخاطر اليت تستهدف 
بلدان، كاإلرهاب، واجلرمية املنظمة العابرة للحدود، وتدفقات 

ن شر. وإذ نثمن عاليا ما حتقق ماهلجرة السرية، واإلجتار يف الب
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إجنازات على صعيد تعزيز األمن والطمأنينة، فإننا يف فريق العدالة 
 : والتنمية نؤكد على ما يلي

العمل على وضع خطة حمكمة من أجل التصدي لبعض  .0
مظاهر انتشار املخدرات واملواد املهلوسة خاصة يف حميط 

السرقة و  املؤسسات التعليمية، ومحل األسلحة البيضاء،
 ابلشارع العام ويف واضحة النهار؛

التالزم القائم واملتني بني تعزيز اإلحساس ابألمن وتعزيز  .8
وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق اإلنسان، وسيادة دولة 

 احلق والقانون مها أمران ال ينفصالن؛
أولوية دعم قطاع األمن ابملوارد البشرية الالزمة وابلوسائل  .3

 املادية واللوجستيكية؛
إن السلم اإلجتماعي بصفة عامة يقتضي النظر إىل  .4

مبفهومه الشامل الذي يعين األمن الروحي  األمن
 .والفكري واألمن اإلقتصادي واألمن اإلجتماعي

 السيد الرئيس،

إننا نؤمن يف فريق العدالة والتنمية أنه ال حياة سياسية سليمة       
اسية جادة حزاب سيبدون دميقراطية حقيقية، وال دميقراطية بدون أ

تعمل طبقا للفصل السابع من الدستور على أتطري املواطنات 
واملواطنني. وإذ نشيد بقرار صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

الثة نصره هللا، مبناسبة افتتاح الدورة اخلريفية للسنة التشريعية الث
ابلرفع من الدعم املوجه لألحزاب السياسية  8108-8102

ة ورها املنوط هبا، فإننا نستنكر بشدة أعمال البلطجحىت تقوم بد
اليت تشوب بعض اجملالس الرتابية، من طرف مستشارين ينتمون 
إىل أحزاب سياسية معروفة بغرض عرقلة املكاتب املسرية يف أداء 
مهامها وتنفيذ براجمها التنموية. ومن هذا املنرب، ندعو مجيع 

ا والسمو خبطاهبا األحزاب السياسية إىل حتمل مسؤولياهت

ومبمارستها السياسية، كما ندعو احلكومة والسلطات العمومية إىل 
 .حتمل مسؤوليتها أيضا

 السيد الرئيس،

مرت ثالث سنوات على صدور القوانني التنظيمية       
للجماعات الرتابية، مبستوايهتا الثالث. وهنا البد من التنويه 

ة ات الثالث، خاصابإلجنازات اليت حتققت خالل هذه السنو 
استكمال الرتسانة القانونية املؤطرة واملصاحبة لتنزيل جهوية 
متقدمة من مراسيم تطبيقية ودورايت وزارية وغريها. ولعل آخرها 

مبثابة ميثاق وطين  108..8.0املصادقة على مشروع مرسوم رقم 
لالمتركز اإلداري من طرف احلكومة، وكذلك شروع جملس النواب 

يتعلق إبصالح املراكز  08..4روع قانون رقم يف دراسة مش
اجلهوية لإلستثمار وإبحداث اللجن اجلهوية املوحدة لالستثمار. 

 : وحنن يف فريقنا نرى أن حسن تنزيل اجلهوية املتقدمة يقتضي

تفعيل مبدأ التدبري احلر املنصوص عليه يف  .0
وحتميل املسؤولية السياسية والتدبريية   الدستور،

 رتابيني مع ربط ذلك ابحملاسبة؛للمنتخبني ال
اإلسراع ابستكمال ما تبقى من النصوص القانونية وهي  .8

 متعددة؛
التعجيل إبصدار النظام األساسي اخلاص مبوظفي  .3

م اجلماعات الرتابية، إنصافا هلم وحتقيقا ملبدأ املساواة بينه
 وبني العاملني إبدارات الدولة؛

 جماعات يفاملطالبة بعدم تدخل احملاسب العمومي لل .4
إحرتاما للقانون التنظيمي الذي  جمال املراقبة اإلدارية،

  أوكل هذه املهمة إىل الوالة والعمال؛
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وأخريا، تقييم حصيلة ثالث سنوات من العمل ابلقوانني       
التنظيمية للجماعات، وإعادة النظر يف بعض املواد اليت أثبت 

 .السالتجربة امليدانية عرقلتها حلسن سري هذه اجمل

ويف األخري، نود أن نلفت اإلنتباه إىل أن القرار اإلداري       
 واد نون، أعطى إشارات غري-القاضي بتوقيف جملس جهة كلميم

مطمئنة حول مدى احرتام استقاللية اجملالس املنتخبة، واملقتضيات 
القانونية اليت تعطي للقضاء وحده صالحية البت يف النزاعات 

 .الشأن اجلهوي الواقعة بني مدبري

 السيد الرئيس،

خبصوص األراضي الساللية، ال جيادل أحد اليوم يف أمهيتها       
البالغة، سواء من حيث عشرات اآلالف من املنتفعني هبا، أو من 

مليون هكتار،  01حيث الرصيد العقاري الذي تشكله أبزيد من 
كننا مي أو من حيث دورها يف إجناز املشاريع التنموية الكربى. وال

إال أن نشيد مبا ورد يف خطاب صاحب اجلاللة، الذي قال : 
"فإنه أصبح من الضروري إجياد اآلليات القانونية واإلدارية املالئمة 
لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض األراضي الفالحية البورية 
لفائدة ذوي احلقوق". وابلرغم من صدور الظهري الشريف القاضي 

ي الواقعة يف دوائر لذوي احلقوق منذ سنة بتمليك هذه األراض
، إال أن هذه العملية عرفت بطء كبريا غري مربر. ولتجاوز 0212

 :هذه اإلختالالت فإن فريقنا يطالب

ضرورة اإلسراع إبصالح املنظومة القانونية املؤطرة   .0
 ألراضي اجلموع لكوهنا متقادمة؛

السعي إىل تثمني هذه األراضي وذلك بتسهيل مساطر  .8
 لتحديد اإلداري وإجراءات التحفيظ بدون مقابل؛ا

ميكن ذوي احلقوق من متلك  اإلسراع إبخراج نص قانوين .3
 أراضيهم بغرض استغالهلا؛

اإلعرتاف للمرأة حبقها يف اإلرث، وإدخاهلا ضمن ذوي  .4
 احلقوق إنصافا هلا، وتطبيقا لقواعد الشرع اإلسالمي؛

 هنإحداث مؤسسة جامعية متخصصة يف األنظمة وامل .1
 .نظرا للخصاص املسجل يف هذا اجملال  العقارية،

ابلنسبة للجباايت احمللية، ال أحد جيادل يف أمهية هذه       
اجلباايت وحنن نثمن عزم احلكومة فتح ورش إصالح اجلباايت 
احمللية، واعتزامها تنظيم مناظرة وطنية يف هذا اجملال. وإننا ندعو 

 بة تنزيل ورش اجلهويةإىل وضع إصالح جبائي مشويل ملواك
املتقدمة، ومواكبة املقتضيات اجلديدة اليت جاءت هبا القوانني 

 :التنظيمية، وحيقق األهداف التالية

 تعزيز اإلستقاللية املالية للجماعات الرتابية؛ 
 تقوية املوارد اجلبائية الذاتية؛ 
 توزيع ضرائب الدولة وفق معايري موضوعية؛ 
 ح ابحلد ولة وفق ضوابط تسماحمل ختصيص املوارد اجلبائية

 .من الفوارق بني اجلماعات الرتابية

وال إن كان توزيع حصص اجلهات من الصندوق اخلاص       
حبصيلة حصصها من الضرائب خيضع ملرسوم واضح وحمدد 

فإن معايري توزيع حصة اجلماعات الرتابية من حصيلة   املعايري،
ة حمددة فقط ري خمتلفالضريبة على القيمة املضافة تتم وفق معاي

. وهلذا فإننا 0221يناير  يعود اترخيها إىل فاتح  دورية، بواسطة
نطالب إبعادة النظر يف طرق منح احلصة يف منتوج الضريبة على 
القيمة املضافة للجماعات احمللية، متاشيا مع تقرير اجمللس األعلى 

 :للحساابت، من خالل اإلجراءات التالية

 ظام اجلبائي احمللي؛اإلسراع إبصالح الن .0
التعجيل إبصدار مرسوم يقضي بتحديد معايري حصة  .8

 اجلماعات من الضريبة على القيمة املضافة؛
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 إصدار دورايت تطبيقية للمواكبة والدعم؛ .3
مواكبة اجلماعات الرتابية يف أتهيل وتطوير وتقوية قدرات  .4

 .األطر املكلفة بتحصيل اجلباايت

مهية يد الرئيس، ابلنظر إىل األخبصوص إعداد الرتاب، الس      
القصوى اليت تكتسيها واثئق التعمري، فإننا يف فريق العدالة 

 : والتنمية نشيد

ابإلجنازات الكمية والكيفية اليت حتققت خالل سنة  .0
 ؛8108

نطالب إبخراج نظام أساسي عادل ومنصف ودائم  .8
ملوظفي الوكاالت احلضرية، بدل العمل بنظام مؤقت. نؤكد على 

رة تبسيط املساطر املصادقة على تصاميم التهيئة، ونطالب ضرو 
أيضا ابلعمل على تعميم الوكاالت احلضرية جبميع أقاليم 
اململكة، مع مراجعة النظام احملدث هلا الذي مر عليه أزيد 

 .سنة 31 من

ومبا أن سكان العامل القروي ينقصهم الكثري، فإن تطبيق       
وإجتماعية  صعوابت ذات أبعاد قانونيةواثئق التعمري جتاهم تعرتيه 

وموضوعية. وعليه فإننا يف فريقنا، ندعو إىل تبين املرونة الالزمة 
إجناز  أثناء تنزيل واثئق التعمري ابلعامل القروي، مع املواكبة اجملانية يف

 .خمتلف التصاميم املطلوبة

خبصوص قطاع السكن، فرغم اجلهود املبذولة يف هذا اجملال،       
إن املنجز من السكن سنواي ال يغطي يف شيء العجز السنوي، ف

والذي هو يف تصاعد مستمر بفعل النمو الدميوغرايف، حيث يقدر 
أسرة  011.111التزايد السنوي لألسر يف الوسط احلضري ب

من األسر القاطنة يف دور الصفيح.  81.111سنواي، فضال عن 
اربة كومة ابعتماد مقويف هذا اإلطار، فإننا يشرفنا أن نطالب احل

 : جديدة يف جمال السكن، تعتمد على ما يلي

 الرتابية يف ضبط احلاجيات وحتديد   اعتماد املقاربة
 األولوايت وبلورة خمططات جهوية؛

  إحداث صندوق خصوصي لتمويل عمليات معاجلة
 السكن املهدد ابإلهنيار؛

  إحداث ممثليات جهوية للوكالة الوطنية للتجديد احلضري
  البناايت اآليلة للسقوط؛و 

  احلرص على تعزيز التمازج اإلجتماعي ابستحضار
 خمتلف الفئات اإلجتماعية يف األحياء السكنية اجلديدة؛

  تشجيع السكن التشاركي والتضامين من خالل تقدمي
 .حوافز ملموسة للتعاونيات والودادايت واجلمعيات السكنية

 .وشكرا والسالم عليكم ورمحة هللا

 ة النائب السيد إبراهيم بوغضن )مسلمة للرائسة(:مداخل

 
 مداخلة امليزانيات الفرعية لقطاعات الداخلية واجلماعات

 الرتابية والسكىن وسياسة املدينة
 –إبراهيم بوغضن  -

 بسم هللا الرمحان الرحيم.
  السيد الرئيس احملرتم

 السيدات و السادة الوزراء احملرتمون 
 حملرتمونالسيدات و السادة النواب ا

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية حول 
امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة الداخلية 

 واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة.

 قطاع الداخلية :

 رئيس جملس النواب احملرتم  السيد
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ون ضة أو تقدم بداحلديث عن أي تنمية أو هن  مبا أنه ال ميكن
توفر أجواء االستقرار واإلحساس ابألمن والطمأنينة العامة فانه 

على   اليسعنا يف فريق العدالة والتنمية إال أن حنمد هللا عز وجل
يف سياق إقليمي   هذه النعمة اليت ينعم هبا وطننا

ابالضطراابت والصراعات والفنت على أكثر من   يتسم
ىل كافة ه بتحية إجالل وتقدير وإكبار إصعيد.وهبذه املناسبة نتوج

األجهزة الوطنية اليت تسهر على محاية أمن وطننا سواء القوات 
املسلحة امللكية، ورجال ونساء األمن الوطين، والدرك 
امللكي،والقوات املساعدة والوقاية املدنية ومراقبة الرتاب الوطين و 

 السلطات احمللية وغريها.

 وادعوا هلم صبحا ويفي اآلصال       الحيوا رجال األمن خري رج

 وهم على ااٍلرهاب كالزلزال          فهم احلماة لديننا وألمننا

لقد أابنت هذه األجهزة املختلفة عن وطنية عالية ، واحرتافية  
، مما أدى إىل إفشال   ويقظة دائمة ، وسهر متواصل  كبرية،

رمية واجل املخططات واملخاطر اليت تستهدف بلدان، كاإلرهاب
ار يف السرية ، واالجت  العابرة للحدود ، وتدفقات اهلجرة  املنظمة
 البشر.

عاليا ما حتقق من إجنازات على صعيد تعزيز اإلحساس   وإذ نثمن
 والطمأنينة فإننا يف فريق العدالة والتنمية ندعو ونؤكد على  ابألمن

 ما يلي :

العمل على وضع خطة حمكمة من أجل التصدي لبعض  .0
ظاهر انتشار املخدرات ، واملواد املهلوسة خاصة يف حميط م

املؤسسات التعليمية، ومحل األسلحة البيضاء، والسرقة ابلشارع 
 العام ويفي واضحة النهار ...

التالزم القائم واملتني بني تعزيز اإلحساس ابألمن وبني  .8
تعزيز و ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق اإلنسان ، وسيادة دولة احلق 

 نون ، مها أمران ال ينفصالن.والقا
أولوية دعم قطاع األمن ابملوارد البشرية الالزمة ،  .3

وابلوسائل املادية واللوجيستيكية، حىت يتمكن من مواصلة القيام 
 ابملهام املنوطة به أحسن قيام.

إن السلم االجتماعي بصفة عامة يقتضي النظر إىل األمن  .4
واألمن الفكري مبفهومه الشامل الذي يشمل األمن الروحي 

 واألمن االقتصادي واألمن االجتماعي.

  السيد الرئيس احملرتم
 السيدات و السادة الوزراء احملرتمون 

 السيدات و السادة النواب احملرتمون
 استكمال ورش اجلهوية املتقدمة :-

إننا نؤمن يف فريق العدالة والتنمية انه ال حياة سياسية سليمة بدون 
 وال دميقراطية دون أحزاب سياسية جادة تعملدميقراطية حقيقية ،

طبقا للفصل السابع من الدستور على أتطري املواطنات و املواطنني 
وتكوينهم السياسي وتعزيز اخنراطهم يف احلياة الوطين،ويف تدبري 
الشأن العام ،وتساهم يف التعبري عن إرادة الناخبني  واملشاركة يف 

ة والتناوب  ابلوسائل ممارسة السلطة  على أساس التعددي
 الدميقراطية  ويف نطاق املؤسسات الدستورية.

وإذ نشيد بقرار صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا 
-8108،مبناسبة افتتاح الدورة اخلريفية للسنة التشريعية الثالثة  

ابلرفع من الدعم املوجه لألحزاب السياسية حىت تقوم  8102
ا الفصل السابع املشار إليه أعاله،فإنن بدورها املنوط هبا حسب

نستنكر بشدة أعمال البلطجة اليت تشوب بعض اجملالس الرتابية 
من طرف  مستشارين ينتمون إىل أحزاب سياسية معروفة بغرض 
عرقلة املكاتب املسرية يف أداء مهامها وتنفيذ براجمها التنموية. ومن 
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ياهتا حتمل مسؤولهذا املنرب ندعو مجيع األحزاب السياسية إىل 
والسمو خبطاهبا وممارساهتا السياسية، كما ندعو احلكومة و 

 السلطات العمومية إىل حتمل مسؤوليتها يف هذا اجملال.

  السيد الرئيس احملرتم
 السيدات و السادة الوزراء احملرتمون 

 السيدات و السادة النواب احملرتمون
اعات للجم مرت ثالث سنوات على صدور القوانني التنظيمية

الرتابية مبستوايهتا الثالث ، اجلماعات واجملالس اإلقليمية مث 
احلصيلة   اجلهات. وهي مدة تعترب يف نظران كافية للشروع يف تقييم

العامة لورش اجلهوية املتقدمة مبا هي جواب على سؤال التنمية 
املستدامة وتفويض القرار من املركز اىل اجلهات وتقريب اإلدارة 

واطنني واالستجابة ملختلف التحدايت االقتصادية من امل
 واالجتماعية والثقافية والبيئية املطروحة على بالدان.

وهنا البد من التنويه ابالجنازات اليت حتققت خالل هذه السنوات 
الثالث خاصة استكمال الرتسانة القانونية املؤطرة واملصاحبة 

وزارية وغريها  ودورايت تطبيقية  لتنزيل اجلهوية املتقدمة من مراسيم
 108..8.0  ، ولعل آخرها املصادقة على مشروع مرسوم رقم

مبثابة ميثاق وطين لالمتركز اإلداري من طرف احلكومة، وكذلك 
يتعلق   08/.4جملس النواب يف دراسة مشروع قانون رقم   شروع

 وإبحداث اللجن اجلهوية  إبصالح املراكز اجلهوية لالستثمار
 تثمار.املوحدة لالس

 وحنن يف فريق العدالة والتنمية نرى أن حسن تنزيل اجلهوية املتقدمة
 يقتضي مجلة أمور ملحة منها:

تفعيل مبدأ التدبري احلر املنصوص عليه يف الدستور، - .0
ربط  وحتميل املسؤولية السياسية و التدبريية للمنتخبني الرتابيني مع

 ذلك ابحملاسبة.

من النصوص القانونية و  اإلسراع ابستكمال ما تبقى من- .8
 ذلك:

إصدار القرار الوزاري املنصوص عليه يف املادة الثانية من  -
بتحديد معايري توزيع مداخيل صندوق  .11..8.0املرسوم رقم 

 التضامن بني اجلهات.
إصدار املرسوم املتعلق مبيثاق الالمتركز االداري بعد  -

 مصادقة اجمللس احلكومي عليه.
 إبحداث اللجنة الوزارية املنصوص إصدار املرسوم املتعلق -

بتحديد  183..8.0عليها يف املادة الثانية من املرسوم رقم 
 مسطرة إعداد التصميم اجلهوي إلعداد الرتاب وحتيينه وتقييمه

تقييم حصيلة ثالث سنوات من العمل ابلقوانني - .3
التنظيمية للجماعات، بغرض تثمني اإلجنازات و الوقوف على 

دة النظر يف بعض املواد اليت أثبتت التجربة اإلكراهات، وإعا
 امليدانية عرقلتها حلسن سري اجملالس اجلماعية مبختلف مستوايهتا.

التفاعل اإلجيايب مع مقرتحات القوانني احملالة على - .4
اد الربملان من طرف خمتلف الفرق النيابية املتعلقة بتعديل بعض مو 

 رتابية.القوانني التنظيمية املتعلقة ابجلماعات ال
التعجيل إبصدار النظام األساسي اخلاص مبوظفي – .1

م وبني وحتقيقا ملبدأ املساواة بينه  اجلماعات الرتابية،إنصافا هلم
 العاملني إبدارات الدولة.

إحداث اللجنة التقنية اليت ستسهر على تفعيل صندوق - .1
التأهيل االجتماعي لفائدة اجلهات من أجل سد العجز 

جهيزات البشرية والبنيات التحتية األساسية والت جماالت التنمية  يف
 طبقا للقانون التنظيمي للجهات.

املطالبة بعدم تدخل احملاسب العمومي للجماعات يف  ..
جمال املراقبة اإلدارية احرتاما للدستور الذي أوكل هذه املهمة إىل 

 الوالة والعمال;
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اه إىل بويف األخري نود يف فريق العدالة والتنمية أن نلفت االنت
أن القرار اإلداري القاضي بتوقيف جملس جهة كلميم واد 
نون، أعطى إشارات غري مطمئنة حول  مدى احرتام 

 استقاللية اجملالس املنتخبة واملقتضيات القانونية اليت تعطي
للقضاء وحده صالحية البث يف النزاعات الواقعة بني مدبري 

 الشأن  اجلهوي.

 :احلساابت اخلصوصية للخزينة 

وعالقة ابحلساابت اخلصوصية فإننا  ننبه احلكومة إىل التأخر  
يف تفعيل صندوق التأهيل االجتماعي مع تسجيل هزالة 

 8102االعتمادات املرصودة له برسم قانون املالية لسنة 
ماليني درهم ويف املقابل نشيد برفع  01حيث مت تقديرها ب

اعتمادات صندوق التضامن بني اجلهات إىل 
 %81حيث سجل ارتفاعا حبوايل   841.881.111

 لكن ما يالحظ على هذا األخري  ،  مقارنة مع السنة املاضية
واملشاريع املمولة من طرف    هو غياب بياانت عن الربامج 

هذا احلساب يف السنة احلالية او الربامج واملشاريع املسطرة 
 برسم السنة املقبلة.

 برامج التنمية احلضرية :

حتقيق العدالة اجملالية  نطالب بتعميم برامج التنمية و يف إطار 
مليار درهم 8وسال ب  درهم 9احلضرية اليت مشلت مدن الرابط ب

مليار ردهم  8مليار ردهم وطنجة ب  31والدار البيضاء ب 
ومراكش على ابقي املدن األخرى الكربى كأكادير  ووجدة  و 

لتحتية  وتقوية ا فاس قصد تنمية النسيج احلضري و أتهيل بنياهتا
جاذبيتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وذلك لتحقق العدالة 

اجملالية بني اجلهات وبني مدن اجلهات ذاهتا حىت تتمكن من  

حتقيق تنمية مستدامة وعادلة بني كل املدن املغربية يف اطار 
 التكامل يف الوظائف والبنيات التحتية .

  اهلجرة واملهاجرون:

إلدارية بتسوية الوضعية ال اهلجرة ،ال يسعنا إال أن  ننوه ويف جما
ألزيد من مخسني ألف من املهاجرين املتواجدين بصفة غري شرعية 
فوق الرتاب الوطين يف إطار اإلسرتاجتية الوطنية للهجرة و اللجوء 

.كما نشيد ابجملهودات املبذولة 8104اليت انتهجها املغرب منذ 
اآلونة  يف البشر اليت استهدفت بالدان يفحملاربة شبكات االجتار 

األخرية حيث أصبحت تستعمل وسائل عالية التطور يف نقل 
املهاجرين غري الشرعيني حنو أورواب كالزوارق فائقة السرعة وغري 

 ذلك .

وهبذه املناسبة ندعو إىل مواصلة تبين مقاربة تستحضر األبعاد 
ض احللول لية، وجتاوز بعاإلنسانية واحلقوقية والتزامات املغرب الدو 

  اجلزئية عدمية اجلدوى كالرتحيل إىل بعض املدن املغربية األخرى،

  السيد الرئيس احملرتم
 السيدات و السادة الوزراء احملرتمون 

 السيدات و السادة النواب احملرتمون
 :األراضي الساللية وأراضي اجلموع 

 أمهيتها َم يفخبصوص األراضي الساللية،  فال جيادل أحد اْليَ وْ 
البالغة سواء من حيث عشرات اآلالف من املنتفعني منها أو من 

مليون هكتار  01حيث الرصيد العقاري الذي تشكله أبزيد من 
 أو من حيث دورها يف إجناز املشاريع التنموية الكربى.

و ال ميكننا يف فريق العدالة والتنمية إال أن نشيد مبا ورد يف 
افتتاح الربملان خالل شهر أكتوبر  خطاب صاحب اجلاللة يف
ي ومن جهة أخرى، فإن تعبئة األراض املنصرم حيث قال جاللته :"
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الفالحية اململوكة للجماعات الساللية قصد إجناز املشاريع 
االستثمارية يف اجملال الفالحي ال ميكن إال أن تشكل رافعة قوية 

 قوق.لتحسني املستوى االقتصادي واالجتماعي وخاصة لذوي احل

وهو ما قد ميكن من تعبئة، على األقل، مليون هكتار إضافية   
 من هذه األراضي.

وعلى غرار ما يتم خبصوص متليك األراضي اجلماعية الواقعة   
داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إجياد اآلليات القانونية 
واإلدارية املالئمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض األراضي 

 لفالحية البورية لفائدة ذوي احلقوق.ا

وابلرغم من صدور الظهري الشريف القاضي بتمليك األراضي 
إال   0212اجلماعية الواقعة يف دوائر الري لذوي احلقوق منذ سنة 

 أن هذه العملية تعرف بطئا غري مفهوم.

و لتجاوز هذه االختالالت وحىت تؤدي هذه األراضي دورها  
قتصادية واالجتماعية ببالدان فإن فريقنا كامال يف التنمية اال

 يطالب ب:

ضرورة اإلسراع إبصالح املنظومة القانونية املؤطرة ألراضي  .0
تستجيب  كما سلف الذكر و ال  اجلموع لكوهنا متقادمة

 ملتطلبات التنمية ببالدان وللتطورات احلاصلة به.
السعي إىل تثمني أراضي اجلموع وذلك بتسهيل مساطر  .8

 داري وإجراءات حتفيظها وبدون مقابل.حتديدها اإل
اإلسراع إبخراج نص قانوين ميكن ذوي احلقوق من متلك  .3

أراضيهم بغرض استغالهلا يف اجملال الفالحي، وخاصة األراضي 
 البورية .

االعرتاف للمرأة حبقها يف اإلرث وإدخاهلا ضمن ذوي  .4
 احلقوق، إنصافا هلا وتطبيقا لقواعد الشرع اإلسالمي.

ؤسسة جامعية متخصصة يف األنظمة واملهن إحداث م .1
العقارية نظرا للخصاص املسجل يف هذا اجملال ولتعدد هذه 

 األنظمة وتعقدها وتداخلها.

 إصالح النظام اجلبائي احمللي:-

تعترب  اجلباايت، ابلنسبة للجماعات الرتابية، موارد مالية مهمة  
ما تعترب أيضا ك  موجهة إىل تغطية تكاليف املرافق العمومية احمللية،

أداة للسياسة االقتصادية تساهم يف تعزيز مسلسل الالمركزية اليت 
 تعد حجر الزاوية لبناء دولة دميقراطية وحديثة. 

و إذ نثمن  تدشني احلكومة على فتح ورش إصالح اجلباايت 
احمللية لتجاوز املعيقات  واإلشكاالت اليت يعرفها تطبيق القانون 

تح حوار واعتزامها تنظيم مناظرة وطنية عن طريق ف 11..4رقم 
يف هذا اجملال لبلورة مشروع قانون جديد ينظم اجلباايت احمللية 
فإننا انسجاما مع توصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

دماج حتت عنوان "متطلبات  اجلهوية املتقدمة  وحتدايت إيف تقريره 
و إىل وضع ندع8101السياسات القطاعية"  الصادر سنة 

إصالح جبائي ملواكبة تنزيل ورش اجلهوية املتقدمة ومواكبة 
املقتضيات اجلديدة اليت جاءت هبا القوانني التنظيمية املتعلقة 

 ابجلماعات الرتابية و حيقق األهداف التالية :

 ;تعزيز االستقاللية املالية للجماعات الرتابية 
 تقوية املوارد اجلبائية الذاتية؛ 
 ب الدولة وفق معايري موضوعية؛ توزيع ضرائ 
  ختصيص املوارد اجلبائية احملولة وفق ضوابط تسمح ابحلد

من الفوارق بني اجلماعات الرتابية بواسطة اآلليات املالئمة لتحقيق 
 .املوازنة

ولئن كان توزيع حصص اجلهات من الصندوق اخلاص حبصيلة 
حصص الضرائب املرصدة للجهات خيضع حسب املرسوم رقم 
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 %11حيث حدد املعايري التالية  ملعايري واضحة .8.01.22
حسب عدد السكان  %1..3توزع ابلتساوي بني اجلهات و

حسب املساحة، فإن معايري توزيع حصة اجلماعات  %08.1و
م وفق معايري تتالرتابية من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة 

 0221اير بتاريخ فاتح ين 42خمتلفة حمددة بواسطة الدورية رقم 
ومرتبطة يف الغالب حباجيات التمويل. ويتعلق األمر، على 

 اخلصوص مبا يلي:

  اإلمداد اجلزايف: وهو حد أدىن من اإلمدادات يهدف إىل
 أتمني نفقات تسيري اجلماعات؛

  اإلمداد املسمى "اإلمكانيات اجلبائية": ويهدف إىل
 تقليص الفوارق اجلبائية بني اجلماعات؛

  بتنمية املوارد الذاتية: ويهدف إىل تشجيع اإلمداد اخلاص
اجلماعات اليت تبذل جمهودات يف جمال حتسني مستوى استقالهلا 

 .اجلبائي

 منتوج يف احلصة منح طرق يف النظر إبعادة وهلذا فإننا نطالب
 الرتابية للجماعات العائدة املضافة القيمة على الضريبة

 يتالءم مبا احلصة هذه بتوزيع املتعلقة الشروط وحتسني
ابلالمركزية كما أوصى بذلك  املرتبطة املؤسساتية والتحوالت

اجمللس األعلى للحساابت يف تقريره حول اجلباايت احمللية 
 من خالل اإلجراءات التالية:  8101سنة 
  اإلسراع إبصالح النظام اجلبائي احمللي عرب مقاربة تشاركية

 واسعة
 توزيع  يريالتعجيل إبصدار مرسوم يقضي بتحديد معا

 حصة اجلماعات من الضريبة على القيمة املضافة;
 ; إصدار دورايت تطبيقية للمواكبة والدعم 
  مواكبة اجلماعات الرتابية يف أتهيل وتقوية القدرات األطر

 م;املكلفة بتحصيل اجلباايت احمللية  وابلتحفيز املادي واملعنوي هل

تزمت سبق هلا أن ال.ويف هذا اإلطار البد من التذكري أن احلكومة  
إبخراج مرسوم حيدد معايري  8108يف الربانمج احلكومي لسنة 

جود توزيع حصيلة الضريبة على القيمة املضافة لكنه مل خيرج حليز الو 
،وانطالقا من كل هذا ندعو احلكومة إىل إخراج هذا املرسوم يف 
اقرب وقت ممكن وفاءا بتعهداهتا ومن اجل تدبري جيد ملوارد هذا 

  ساب اخلصوصي. احل

 قطاعي إعداد الرتاب الوطين و التعمري  واإلسكان وسياسة املدينة:

  السيد الرئيس احملرتم
 السيدات و السادة الوزراء احملرتمون 

 السيدات و السادة النواب احملرتمون

 التغطية بواثئق التعمري:

 ابلنظر إىل األمهية القصوى اليت تكتسيها واثئق التعمري يف أتطري
وتنظيم منو اجملال وابعتبارها مرجعية تقنية وقانونية ملزمة لإلدارة و 

 اجلماعات الرتابية واألغيار فإننا يف فريق العدالة والتنمية:

 - نشيد ابالجنازات الكمية والكيفية اليت حتققت خالل
 3.1تصميم هتيئة و 141حيث مت تتبع إجناز   8108سنة 

لتوجيه   خمططا 30قروية وخمطط تنمية التكتالت العمرانية ال
 التهيئة العمرانية.

 -  نؤكد على ضرورة تبسيط مساطر املصادقة على
 تصاميم التهيئة وحتديد أجال معقولة لذلك.

 -  نوصي ابلعمل على تعميم الوكاالت احلضرية جبميع
أقاليم اململكة، مع مراجعة القانون احملدث هلا الذي مر عليه أزيد 

 من ثالتني سنة.
 - س إبخراج نظام أساسي عادل ومنصف ودائم نلتم

ملوظفي الوكاالت احلضرية بدل العمل بنظام مؤقت ال يستجيب 
 لألدوار الرئيسّية املوكولة إليهم.
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 -  نطالب ابلتعجيل إبصدار املراسيم التطبيقية للقانون
املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري  08/11رقم 

اص بتحديد كيفية منح رخص اإلصالح والبناء مثل املرسوم اخل
والتسوية واهلدم، ونود أن نسجل بكل أسف تزايد املخالفات يف 

جمال التعمري بعد صدور هذا القانون مما يطرح علينا سؤال  
 املسؤولية عن ذلك.

ومبا أن سكان العامل القروي ينقصهم الكثري مما يتعلق بضرورايت 
يه صعوابت عمري جتاههم تعرت العيش الكرمي، فان تطبيق واثئق الت

ذات أبعاد قانونية واجتماعية و موضوعية، وعليه فإننا يف فريق 
العدالة والتنمية ندعو احلكومة إىل تبين املرونة الالزمة أثناء تنزيل 
واثئق التعمري ابلعامل القروي مع املواكبة اجملانية يف إجناز خمتلف 

 التصاميم املطلوبة عادة يف رخص البناء.

 طاع اإلسكان :ق

عالقة مبوضوع السكن، فقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن  
كشفت أبن السكن يعد من من بني أهم احملددات اليت يستند 
إليها املواطن يف حتديد جتليات جودة احلياة يف واقعه املعيشي 

ظروف السكن املتمثّلة يف جودة   اليومي.كما كشفت أن
املرافق العمومية تعترب من  ومساحة املساكن ومدى توفر

اإلحساسات السلبية اليت عرب عنها املغاربة.و ال عجب إذن أن 
حيتل توفري السكن الالئق قمة سلم األولوايت الضرورية للمواطن 

 املغريب.

ويف هذا اإلطار عملت احلكومة  على سن برامج و سياسات 
   عمومية لتوفري سكن الئق للمواطنني القاطنني بدور الصفيح

والفئات اهلشة   كربانمج مدن بدون صفيح  وبرانمج السكن 
ألف درهم  وبرانمج  041االجتماعي املنخفض التكلفة بقيمة 

ألف درهم  وبرانمج أتهيل  811السكن االجتماعي بقيمة 

األنسجة القدمية والسكن املهدد ابالهنيار وبرانمج معاجلة السكن 
يف   سامهت  هذه الربامجالعشوائي أو الناقص التجهيز  ، حيث  

وحدة سنة   841.111تقليص العجز يف جمال السكن من
وحدة حاليا ويف أفق حتقيق عجز يقدر  411.111إىل  8100

كما جاء يف الربانمج احلكومي   8180ألف سكن سنة  811ب
8101-8180. 

لكن رغم كل تلك اجلهود فان املنجز من السكن سنواي  ال يغطي 
و ي والذي هو يف تصاعد مستمر بفعل النميف شيئ العجز السنو 

الدميغرايف حيث يقدر التزايد السنوي لألسر يف الوسط احلضري 
ألف من األسر القاطنة  81ألف سنواي فضال عن  011يقدر ب

 يف دور الصفيح.

وعليه و ابلرغم من هذه اجملهودات املهمة املبذولة فإننا نسجل  
انمج دن مما يبقى معه بر استمرار دور الصفيح يف العديد من امل

مدن بدون صفيح يف حاجة إىل عناية خاصة من طرف خمتلف 
املتدخلني خصوصا يف مناطق تعترب بؤرا حساسة اجتماعيا  و 

أمنيا  وتستلزم مقاربة  جديدة وجدية  ويف أسرع وقت  تفاداي  
 ملضاعفات  غري مرغوب فيها .

ابعتماد  حلكومةويشرفنا يف فريق العدالة  والتنمية أن نطالب ا
 مقاربة جديدة يف جمال السكن  تعتمد على القواعد التالية :

  اعتماد املقاربة الرتابية يف ضبط احلاجيات وحتديد
 األولوايت وبلورة خمططات ترابية انسجاما مع اجلهوية املتقدمة.

  إحداث صندوق خصوصي لتمويل عمليات معاجلة
 لعتيقة.وتثمني املدن ا السكن املهدد ابالهنيار والتجديد احلضري

 - إحداث ممثليات جهوية للوكالة الوطنية للتجديد
احلضري والبناايت اآليلة للسقوط حىت تتمكن من أداء وظيفتها 
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وسياسة   على أحسن وجه وانسجاما مع اجلهوية والالمركزية
 القرب.
  احلرص على تعزيز التمازج االجتماعي ابستحضار

 ألحياء السكنية اجلديدة.خمتلف الفئات االجتماعية يف ا
  تشجيع السكن التشاركي والتضامين من خالل تقدمي

 حوافز ملموسة للتعاونيات والودادايت واجلمعيات السكنية.
 .إطالق برانمج موجه إىل الطبقة الوسطى أبمثان مناسبة 
  العمل على إدماج السكن القروي يف كل الربامج التنموية

 املوجهة للعامل القروي.
 ن رة دقيقة لتتبع ومراقبة وتسليم عمليات السكوضع مسط

االجتماعي، وذلك من أجل تعزيز اجلهود والوسائل املبذولة من 
طرف خمتلف الفاعلني بغية حتقيق رقابة أفضل وضمان جناعة أكرب 

 .هلذه العمليات كما أوصى بذلك اجمللس األعلى للحساابت
  وضع أنظمة لتقنني وتنظيم آليات إنتاج السكن

تماعي على أساس املعلومات املتوفرة خبصوص سوق العقار االج
على املستوى اجلهوي واحمللي واملستنبطة من نتائج الدراسات 
املنجزة حول هذا القطاع  تراعي حاجيات  وخصوصيات كل 

 .جهة على حدة كما أوصى بذلك اجمللس األعلى للحساابت

 والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

 .النائب شكرا للسيد

 السيدات والسادة النواب،

لدينا مجيعا، أقول مجيعا إلتزامات خاصة ابرتباط مع يوم       
اجلمعة. لذلك أطلب من السيدات والسادة املتدخلني شيئا ما 
من التخفيف علينا. وهناك سقف زمين، أن ننهي النقاش حىت 

، 8102يتم التصويت يف ظروف حمرتمة ملشروع قانون املالية لسنة 
أطلب منكم مجيعا شيئا ما من التخفيف. توصلت ابعتذار من 

طرف السيد حممد أوجار، وزير العدل الذي يوجد يف مهمة خارج 
الوطن. الكلمة اآلن للسيدة النائبة جنية لطفي، وبدون شك 

 .ستكون منوذجية يف احرتام ما تقدمت به

 :النائبة السيدة جنية لطفي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 يد الرئيس،الس

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 .سالم هللا عليكم

يشرفين إبسم فريق العدالة والتنمية، أن أتناول الكلمة ملناقشة       
 امليزانيات الفرعية للقطاعات التابعة للجنة اخلارجية. فعلى مستوى

 رونولوجية األداءقطاع اخلارجية والتعاون الدويل، إن رصيد ك
الدبلوماسي يستطيع أن يلحظ دون عناء أهنا دبلوماسية مبادرة. 
واألدلة على ذلك كثرية، ويكفي أن نذكر منها على سبيل احلصر، 
ما يتصل بقضيتنا الوطنية. فمبادرة "إن الوطن غفور رحيم"، كان 
من مثارها عودة إخوة لنا من تندوف إىل أرض الوطن، ومن أجل 

 .811ار القضية من عنق الزجاجة، قدم املغرب يف حترير مس
مشروع مبادرة احلكم الذايت كأقصى سقف ميكن منحه يف إطار 

 .اإلستجابة للفضيلة الدولية الباحثة عن احلل

وكان املغرب مبادرا إىل العودة إىل عائلته اإلفريقية، مصمما       
 على تصحيح اخلطأ التارخيي الذي ارتكبته منظمة الوحدة
 اإلفريقية، اليت خرقت البند الرابع من ميثاقها، حني قبلت كياان ال

ميتلك صفة الدولة، كما هو منصوص عليه يف القانون الدويل. 
ففتح املغرب ذرعايه ألشقائه األفارقة لبناء الدميقراطية والتنمية 
ابلقارة اإلفريقية، وال يزال صاحب اجلاللة حفظه هللا، يف كل مرة 

مع الدويل واإلقليمي مببادرات تبتغي رأب الصدع يفاجئ اجملت
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نونرب  1وتقريب الشقة، وحلم الصف املغاريب. فكان خطاب 
واضحا وفصيحا، معلنا أتكيد املغرب استعداده التام للحوار 
املباشر والصريح مع اجلزائر الشقيقة، من أجل جتاوز اخلالفات 

 .لبلدينا الظرفية واملوضوعية اليت تعيق تطور العالقات بني

 وابلتبع فإنه البد من التنويه مبا مت إجنازه يف هذا املستوى      
يت رابح، وال-الدبلوماسي، من نسج لعالقات على قاعدة رابح

تعكسها عدد اإلتفاقيات املربمة وكذا مشاريع التعاون مع أشقائنا 
األفارقة. وال يفوتنا أيضا أن ننوه بنجاح الدبلوماسية الرمسية 

انية، يف مواجهة حماوالت خصوم الوحدة الرتابية، استثناء والربمل
األقاليم اجلنوبية من املفاوضات املتصلة ابلصيد البحري مع اإلحتاد 
األورويب، مع التأكيد على ضرورة اإلستمرار يف إسرتاتيجية 
اإلنفتاح على ابقي الدول، وتنويع الشركاء مع ابقي القارات 

 .الشمايل واجلنويباألسيوية واألمريكية بشقيها 

وقد أكدان يف جلنة اخلارجية إبمجاع، على التنويه ابألداء       
الدبلوماسي املغريب، إضافة إىل تقدمي توصية تطالب بضرورة رفع 
امليزانية املخصصة هلذا القطاع أو قطاع اخلارجية، ليتمكن اجلهاز 

ىل إالدبلوماسي الوطين من االضطالع مبهامه. كما جتدر اإلشارة، 
أن اللجنة حرصت على جتويد مشروع القانون املتعلق إبحداث 
مؤسسة حممد السادس للنهوض ابألعمال اإلجتماعية ملوظفي 

وال يعفينا هذا من اإلشارة إىل ضرورة  .وأعوان وزارة اخلارجية
مضاعفة اجلهود لإلرتقاء بعمل القنصليات، واعتماد الرقمنة 

 .خارج املغربلتيسري خدمات املواطنني القاطنني 

ومل تنحصر املبادرات الدبلوماسية يف حدود القضية الوطنية،       
بل عانقت قضيتنا اإلسالمية والعربية بفلسطني، فكان حضور 
املغرب كعادته مبستشفى ميداين بغزة والزعرتي اصطفافا واضحا 
ال تربم فيه وال ختفي جلانب احلق والعدل، حني أدان نقل السفارة 

إىل القدس، يف خمالفة واضحة للقانون الدويل ولقرارات  األمريكية
األمم املتحدة. وال زلنا نلح على ضرورة السعي للم الصف العريب 

واإلسالمي، وكل اإلرادات احلرة ابلعامل، وذلك من أجل متكني 
الشعب الفلسطيين احلر من إقامة دولته على أرض فلسطني 

 احلني واآلخر من ونعترب أن ما يطفو بني .وعاصمتها القدس
أخبارا عن دخول صهاينة معتدين إىل أرض املغرب، حتت 

 .مسميات خمتلفة، تطبيعا خفيا وجب علينا مقاومته

 السيد الرئيس،

ويف اإلطار نفسه، وحنن ننوه بدبلوماسيتنا اخلارجية، وجب       
التنويه أيضا ابحلضوراملتميز للمغرب يف بعثات األمم املتحدة 

كثري من مناطق النزاع، والوقوف كذلك إجالال   العسكرية يف
ألرواح الشهداء الذين قضوا من أجل السالم العاملي. ومادام 
السياق شرطا، فإننا نعرج على قطاع إدارة الدفاع الوطين لنتوجه 
بتحية صادقة للقائد األعلى ألركان القوات املسلحة امللكية، امللك 

د اجليش امللكي، حامي حممد السادس حفظه هللا، ولكافة أفرا
 .الثغور وخاصة يف جنوب البالد، وننوه عاليا بيقظة قواتنا

وأما خبصوص قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، فإنه ال خيفى    
على أحد حمورية الدور الذي يضطلع به هذا القطاع احليوي على 
مستوى األمن الروحي للمغاربة، وإمنا من ابب الشكر الالزم نتوجه 

ة كل العاملني هبذا القطاع بتحية كبرية، منوهني ابألداء واحلصيل  إىل
وواقفني يف نفس الوقت نفسه على بعض قضااي اليت نرى من 
موقعنا كنواب ضرورة إيالئها عناية أكثر من أجل جتويد عملها 

ني والرقي به. وخنص ابلذكر ضرورة الزايدة يف العناية ابلقيمني الديني
رشدين، وحنيي هبذه املناسبة، القائمني على واألئمة والوعاظ وامل

برانمج حمو األمية الذي يشهد املغاربة على حصيلته اإلجيابية، 
وخاصة يف صفوف النساء سائلني هللا أن يكتب أجر هذا العمل 

 .ألمري املؤمنني، و لكل القائمني عليه

وحرصا على بلوغ الكماالت يف األداء، فإنه ال يفوتنا أن       
االنتباه إىل ضرورة إجياد حلول ملا حيصل بشكل مطرد يف  نثري
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موسم احلج، فمع أنه موسم الصرب، إال أن تكرار هذه املشاكل 
يستدعي معاجلة بنيوية تبتدئ من االستعداد، والتهييء مرورا 
ابلسفر بلوغا للحظة أداء املناسك، والعودة إىل أرض الوطن. وإن 

 بع من غريتنا على قدسيةحرصنا على إبداء هذه املالحظات ان
 .شعرية احلج، وصورة الوطن ومسعته

وإننا ننوه مبا تشرف عليه وزارتكم، من برامج تكوين األئمة       
والوعاظ تتجه إىل العمق االفريقي، حاملة التدين املعتدل واملنفتح 
الذي من شأنه أن حيارب نزوعات التطرف، وحيل السكينة 

إىل ضرورة الرفع من وترية إصالح واألمانة للمؤمنني. وندعو 
املساجد املغلقة تيسريا لروادها وخاصة منهم العجزة واملسنني، 
ومواكبة التوسع العمراين إبنشاء املزيد من املساجد. ولعله من 
املفيد أن ندعو كعادتنا إىل ضرورة مضاعفة اجلهد يف التأطري الديين 

لغة البلد  ة ميتلكونللمغاربة املقيمني ابخلارج، وذلك ابنتقاء أئم
 .لةوحييطون بثقافته حىت ال يكون اإلرشاد نشازا يف البيئة املستقب

 أيها السيدات والسادة،

على مستوى مغاربة العامل، فإننا نؤكد التزام القطاع الوزاري       
ة املعين بتدبري هذا القطاع واالرتكاز على املرجعيات الوطنية املتمثل

ة التوجيهات امللكية، والربامج احلكومييف الدستور املغريب، و 
واالتفاقيات الدولية. ونسجل إبجيابية اعتماد اسرتاتيجية وطنية 
للمغاربة املقيمني ابخلارج من أجل محاية حقوقهم واحملافظة على 

 .هويتهم ومواكبتهم من أجل مسامهتهم يف تنمية وطنهم األم

ات وتدابري وإذ نثمن كل ما قامت به الوزارة من إجراء      
خبصوص تشجيع مغاربة العامل على االستثمار يف بلدهم، وتعبئة  

كفاءاهتم يف منتدايت وورشات موضوعاتية يف جمال التكنولوجيا 
احلديثة، وتعزيز الشراكة مع هيئات اجملتمع املدين اليت يؤطرها 
مغاربة العامل يف خمتلف اجملاالت الثقافية، واحلقوقية، والرايضية 

 .منها

ورغم كل هذا، فإنه البد من التذكري بتعهدات احلكومة       
مل خبصوص تفعيل املقتضيات الدستورية القاضية إبشراك مغاربة العا

يف املؤسسات الوطنية، واستكمال ورش اإلصالح القنصلي 
ومسلسل حتديث وجتويد اخلدمات القنصلية واالجتماعية لفائدة 

ماية ارج، وإعطاء أمهية أكرب حلأفراد اجلالية املغربية املقيمة ابخل
القاصرين املغاربة غري املرافقني ابعتبارهم فئة هشة معرضة 
لالستغالل من قبل عصاابت االجتار يف البشر أو اجلماعة 
التبشريية أو املتطرفة وهو ما يتطلب ضرورة استعجالية إلجياد 
آليات وإفراغات لتمكينهم من ممارسة حقهم يف املشاركة السياسية 
من قبيل التسريع إبحالة مشروع القانون املنظم جمللس اجلالية 

  .على مسطرة التشريع من فضلكم املغربية املقيمة ابخلارج

كما جتدر اإلشارة، إىل أننا يف فريق العدالة والتنمية ال زلنا       
نلح على ضرورة إهتمام اإلدارة املغربية بتبسيط مساطرها من أجل 

القة ملغاربة العامل على مستوى العقار مثال، معاجلة القضااي الع
والقضاء واالستثمار وما إىل ذلك...، كما ال ننسى جتويد 
وتسهيل عملية العبور أكثر لتجاوز اإلختالالت اليت عرفتها عملية 

هناية غشت املاضي. وندعو احلكومة للتفاعل  8108عبور 
زها على ااإلجيايب مع توصيات املهمة اإلستطالعية اليت مت إجن

وال يفوتنا  .مستوى جلنة اخلارجية ملعرب بين انصار إبقليم الناظور
يف فريق العدالة والتنمية أن نؤكد على ضرورة دعوة مغاربة العامل 
إىل اإلخنراط الفعال يف املرافعة على قضااي الوطن، ويف مقدمتها 
قضيتنا الوطنية العادلة، واحلرص على إشراكهم يف ذلك إضافة إىل 

سامهتهم يف بلورة منوذج تنموي جديد للبالد بناء على ما راكموه م
 .من خربات وجتارب يف بلدان اإلقامة

 وخبصوص القضااي املتعلقة ابهلجرة، فإننا ننوه ابجلهود اليت      
تبذهلا احلكومة املغربية والوزارة الوصية على القطاع، وما أسفرت 

 ختيار مدينة مراكشعنه من تثمني العامل هلذه اجلهود بعد ا
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الحتضان املنتدى الدويل املقبل العتماد امليثاق العاملي هلجرة آمنة 
 .ومنتظمة. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكر للسيدة النائبة. أعطي الكلمة إبسم فريق       
األصالة واملعاصرة للسيد النائب توفيق امليموين، تفضل، تفضل 

 .د الرئيسالسي

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :)نقطة نظام(

السيد الرئيس احملرتم، يبدو من خالل املداخالت أبنه       
، وأطلب 8ساعات.. وابلتايل راه ما نكملو حىت ل 4سنستغرق 

من الرائسة أن تتخد اإلجراءات الالزمة ابش نكملو مورا الصالة، 
ملوش السيد الرئيس. إذن من خالل املداخالت، ألن ما غنك

وهذا ما تدخلت بشأنه البارحة ملا قلت وقع اتفاق، ابش نبداو 
 .السوايع، اليوم ماغاديش نكملو السيد الرئيس، شكرا 3نديرو 

 :السيد الرئيس

وأمتىن أن هاذ الرجاء سيتم العمل به قدر اإلمكان، إذا كان       
يق، غادي تستمع الرجاء دايل ذلك ممكن.. غادي السي توف

 .السيد الرئيس، ال، للجميع، للجميع

 :النائب السيد توفيق امليموين

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ة امليزانيات رة، ملناقشأتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاص      
 الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة العدل والتشريع برسم سنة

. نسجل كذلك غياب الوزراء املعنيني هبذه اللجنة 8102
والقطاعات التابعة هلاذ اللجنة، ابستثناء وزير وحيد هو السيد 
الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان، وكذلك اعتذار وزير واحد 
وهو السيد وزير العدل يف غياب السادة الوزراء اآلخرين، وعدم 

  .مباالهتم هلذه اجللسة الدستورية

 سوف نناقش القطاعات السبعة التابعة، إذن السيد الرئيس،      
أو امليزانيات املتعلقة ابلقطاعات السبع التابعة للجنة العدل 

صيات و والتشريع، طبعا مبا يقتضيه اإلجناز املطلوب حسب ت
السيد الرئيس، وكذلك حرصا على الوقت املخصص هلذه 

 .املداخلة

د الرئيس، ، طبعا، السينبدأ بقطاع العدل والسلطة القضائية     
إن برانمج قطاع إصالح العدالة ببالدان قطع أشواطا هامة ال 

ونني القان ينكرها أحد، حيث مت البدء يف تنزيل مقتضيات
ة والنظام لس األعلى للسلطة القضائيالتنظيميني املتعلقني ابجمل

األساسي للقضاة، فضال عن تفعيل قانون استقاللية النيابة العامة. 
وإذ ننوه مبستوى النقاش الكبري الذي أبداه جل بل كل السادة 
النواب أعضاء جلنة العدل والتشريع خبصوص مدى دستورية 

على ألوقانونية وفاعلية حضور السيد الرئيس املنتدب للمجلس ا
للسلطة القضائية لتقدمي ميزانية السلطة القضائية حمل وزير العدل، 
فإننا نعتربه داخل فريق األصالة واملعاصرة أبنه نقاش جدي وصحي 
يتماشى واملرحلة التأسيسية اليت تقطعها بالدان يف جمال تنزيل 

 .استقاللية السلطة القضائية

حظات خبصوص وطبعا هذا ال مينع من إبداء بعض املال      
ورش النهوض ابلعدالة ببالدان الذي ال يزال عموما أمامه الكثري 

 : من التحدايت، نذكر من ذلك
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  ضرورة التعجيل بتنزيل ابقي توصيات اللجنة املكلفة
ابحلوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة ببالدان، واليت تقارب 

 توصية؛ 811
  يف حقالرفع من نسبة تنفيذ األحكام القضائية 

املؤسسات واإلدارات العمومية إنصافا لذوي احلقوق واحرتاما 
 لقدسية األحكام القضائية اليت تصدر إبسم جاللة امللك؛

  ندعو كذلك إىل الرفع من وترية إجناز ابقي احملاكم
 وجتهيزها ابلعديد من املدن؛

  ندعو إىل املزيد من تبسيط اإلجراءات خبصوص مسطرة
 لتكافل العائلي؛االستفادة من صندوق ا

  ندعو إىل التعجيل مبراجعة العديد من القوانني منها قوانني
 املهن القضائية وعلى رأسها مهنة احملاماة وقانون التوثيق العصري؛

  ندعو كذلك إىل اإلهتمام والعناية أكثر ابلوضعية الصعبة
 اليت يعانيها املوظفون داخل احملاكم؛

 من   حالة مشاريع كلضرورة وفاء احلكومة إبلتزاماهتا يف
قانون املسطرة املدنية، وقانون املسطرة اجلنائية، والقانون اجلنائي 
على الربملان يف أقرب اآلجال، وذلك لفسح اجملال أمام ممثلي 
األمة لإلسهام يف بلورة سياسة جنائية فعالة تتناسب والدستور 

 .اجلديد وكل املواثيق الدولية

خبصوص هذا القطاع نسجل  : سانقطاع حقوق اإلن -اثنيا      
ابرتياح التطور الذي كانت تتجه فيه بالدان منذ تسعينات القرن 
املاضي، غري أننا مل نفهم مظاهر بعض اإلختالالت اليت بدأت 

 : تعود للساحة خالل اآلونة األخرية، تبعا لذلك نسجل ما يلي

  صدور أحكام قضائية مفاجئة وصادمة يف مواجهة بعض
اجملتمعية السلمية، واليت كانت حمطة تنديد مسرية  اإلحتجاجات

 شعبية ابلبيضاء؛

  فشل احلكومة يف االهتمام ابحلقوق اإلجتماعية كاحلق يف
الشغل، واحلق يف السكن، والصحة واليت ابتت تشكل وقودا 

 لإلحتقان واإلحتجاج واخلروقات اليومية؛
  ابلرغم من صدور جمموعة من القوانني اخلاصة مبناهضة

لعنف ضد املرأة، ال نزال أو ال تزال ظاهرة العنف ضد النساء ا
 سلوكا شبه يومي يف جمتمعنا املغريب؛

  نسجل كذلك تنامي اإلستعمال املفرط للقوة ضد العديد
من احلركات االحتجاجية اإلجتماعية السلمية اليت تطالب 
ابلعدالة االجتماعية واحلق يف التشغيل، وأذكر هنا فئة املمرضني 

 ئة األساتذة غري الرمسني واملتعاقدين؛وف
  نسجل كذلك استمرار اعتقال الصحافيني وحماكمتهم

 أبحكام قاسية، نذّكرهنا حبالة الصحايف محيد املهداوي؛
  نسجل كذلك استمرار مظاهر املعامالت القاسية

والالإنسانية مع الشباب املغريب الذي اختار ركوب قوارب املوت 
 .بية أو مبراكز اإليواء يف الضفة األخرىسواء يف الشواطئ املغر 

منر للقطاع الثالث املتعلق ابملندوبية العامة إلدارة       
نسجل أن هذا القطاع يعد من أكرب القطاعات اليت  السجون،

ة تعاين صعوابت كبرية وضغطا رهيبا بسبب ارتفاع الساكنة السجني
ة ألف نسمة من جهة، وبسبب مجود ومراوح 83اليت قاربت 

امليزانية العامة هلذا القطاع ملكاهنا رغم التحدايت الكربى 
 : املطروحة، لذلك ندعو إىل ما يلي

  نطالب احلكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة جتاه هذا
القطاع اإلنساين ابمتياز، والعمل على رفع امليزانية املرصودة 

 لتحقيق الربامج املسطرة؛
 ية ت االجتماعحتسني السياسات احلكومية يف اجملاال

وجعلها أكثر فعالية وجناعة، وهو املدخل الوحيد للتخفيف من 
ضغط السجون، البد من النهوض بوضعية موظفي إدارة 
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السجون والرفع من التعويضات ابلنسبة هلذه الفئة مع ختصيص 
تعويضات خاصة عن املخاطر بسبب الظروف الصعبة اليت 

موظف واحد لكل  41يشتغلون فيها. وللمالحظة فهناك تقريبا 
 311ابلليل يعين موظف لكل  311سجني ابلنهار  41

 سجني ابلليل؛
  ندعو احلكومة إىل التجاوب الفوري مع بعض اإلجراءات

اليت قد ختفف من حدة وضغط ميزانية إدارة السجون كحذف 
الضريبة على القيمة املضافة لتغذية السجناء، وهو إجراءات قد 

درهم، ونالحظ هنا أبن السيد وزير مليون  11يكسب املندوبية 
املالية مل يعط مربر هلذا املطلب الذي تقدم به حزب األصالة 

 .واملعاصرة هبذا الشأن، أو فريق األصالة واملعاصرة هبذا الشأن

لكن يف البداية    :قطاع األمانة العامة للحكومة -رابعا      
توى مس على التطور الذي تعيشه األمانة العامة للحكومة على

التجويد يف النصوص التشريعية، وعملية نشرها على نطاق واسع، 
واعتمادها على وسائل إلكتورنية متطورة ومنها التطبيق اإللكرتوين 
اجلديد على مستوى اهلواتف الذكية. غري أن هذا التطور ال مينعنا 

 : من التأكيد على ما يلي

 ولته اال زلنا نصر ونلح على ضرورة توضيح حيثيات ما تد
العديد من وسائل اإلعالم خبصوص قضية خالف حاد داخل 
احلكومة بني األمني العام للحكومة والسيد وزير الدولة املكلف 
حبقوق اإلنسان. والذي انعكس على السري العام ملؤسسة احلكومة 
واجتماعاهتا األسبوعية، وهذا أمر مؤسف وجب التعاون معه 

 مبسؤولية كبرية؛
  أسباب مجود العديد من القوانني داخل نتساءل كذلك عن

ردهات األمانة العامة للحكومة، وهي قوانني هامة ومؤسسة يف 
جماالت دقيقة مثل جمال العدالة من قبيل القانون اجلنائي، وقانون 

 املسطرة املدنية وقانون املسطرة اجلنائية؛

  ندعو األمانة العامة إىل التسريع من وترية إصدار املراسيم
قية والنصوص التنظيمية املكملة للعديد من القوانني التطبي

األساسية، وطبعا هاذ النقطة كانت مثار تساؤالت عديدة للسادة 
النواب يف جلسات مساءلة احلكومة، إال أن وترية إصدار هذه 

 النصوص التطبيقية ال زالت ضعيفة وضعيفة جدا؛
 ةجندد التأكيد على ضرورة مسامهة األمانة العامة للحكوم 

يف رفع مستوى التكوين لألقسام القانونية للعديد من الوزارات 
لدولة ا ةالقانوين ميزاني واملؤسسات العمومية، اليت يكبد ضعفها

ماليري من الدراهيم، نالحظ أن الدولة ختسر واحد العدد من 
امللفات والدعاوى أمام احملاكم اإلدارية وذلك طبعا له انعكاس 

 ذلك على ميزانية اإلدارة؛على مردودية اإلدارة وك
  نطالب من األمانة العامة يف موضوع اإلحسان العمومي

التعجيل إبحالة مقتضيات القانون اجلديد لتشجيع وتبسيط 
خمتلف أنواع التطوع واألعمال اخلريية وفق التوجيهات امللكية 

 .السامية، اليت وردت يف خطاب افتتاح الدورة الربملانية احلالية

وزارة إصالح اإلدارة العمومية والوظيفة  -خامسا      
يبدو أن ورش إصالح اإلدارة ابملغرب صار من أكرب  :العمومية

اجملاالت املستعصية على اإلصالح رغم تنوع اخلطط وتعدد 
الربامج، إاّل أن واقع اإلدارة الزال متأزما وابت من أكرب معيقات 

 ما يفالتنمية ببلدان. هذا القطاع الذي أمسى يعيش تضخ
تشخيص األعطاب، ورسم خطط اإلصالح وإصالح اإلصالح، 

 : لكن الواقع ال يزداد إالّ مرارة وعليه نؤكد على ما يلي

  إن إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ال يزال يعاين من
غياب إرادة سياسية حقيقية واجلرأة املطلوبة للقيام إبصالح 

 مشويل جريء؛
 اصب احلزبية يف توزيع من اثنيا، استمرار منطق الغنيمة

 املسؤولية العليا؛
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  كذلك الوظيفة العمومية ال تزال تعاين إشكالية غياب
 العدالة األجرية وظلم بعض الفئات منها املتصرفني؛

  ،موضوع التعاقد الذي اختارته احلكومة يف جمال التعليم
عوض أن يكون قاطرة حلل إشكالية املوارد البشرية يف هاذ اجملال 

 عضلة أخرى جيرتها القطاع؛ابت م
   اإلدارة املغربية ال تزال غارقة يف بعض الظواهر املشينة

كالرشوة، والفساد، واحملسوبية، والسلطوية، والزبونية، واستغالل 
 النفوذ وإىل غريها من املظاهر السلبية إبدارتنا؛

  نسجل كذلك بكل أسف استمرار رفض اإلدارة تنفيذ
، الصادرة يف حقها لفائدة املواطنني األحكام القضائية النهائية

وهو ما يعد احتقارا وحتقريا للمقررات القضائية الصادرة ضد 
الدولة، وكذلك تضييعا حلقوق املواطنني الذين ظلموا أو الذين 

 .مت التعسف يف حقهم أو الشطط أو إستعمال السلطة يف حقهم

بعا لقد ط : العالقات مع الربملان واجملتمع املدين -سادسا      
راهنا على هذا القطاع ليلعب دورا قواي يف جمال تعاون السلطتني 
التنفيذية والتشريعية، غري أن هذا املسار ال يزال بعيد املنال من 

 : خالل األعطاب التالية

 أوال احلصيلة التشريعية احلكومية تبقى هزيلة جدا ابملقارنة مع 
 السنوات املاضية؛

 مصادرة حق السيدات والسادة  استمرار ومتادي احلكومة يف
 النواب يف التشريع ابلنسبة ملقرتحات القوانني؛

  على مستوى األسئلة الشفهية نسجل استمرار غياب بعض
 الوزراء عن اجللسات رغم إحلاحنا كنواب على حضورهم؛

  ،استمرار التماطل والتأخر يف اإلجابة عن األسئلة الكتابية
ان ادها يف كثري من األحيانهيك عن غموضها وعموميتها وافتق

ة يالحظ يف أحيان كثرية أبن بعض األسئل وللتمويه للدقة بل
  الكتابية تيكون فيها كيثر من التمويه بعض األجوبة الكتابية؛

  ،استمرار التماطل كذلك على مستوى اجللسات الشهرية
فنسجل استمرار غياب ابقي الوزراء رفقة رئيس احلكومة وهو األمر 

إهانة للربملانيني وللربملان ولرئيس احلكومة يف حد الذي يشكل 
 ذاته؛
  يف قضية اإلحاطة علما، نسجل التجاوب الضعيف معها

من طرف حكومة، ونفس األمر يف موضوع تعهدات احلكومة 
 .املعلنة وطلبات عقد اجتماعات اللجن

أما خبصوص حمور اجملتمع املدين، ندعو إىل ضرورة العناية       
ملدين خاصة على مستوى املصاحبة والتأطري الذين ابجملتمع ا

حيتاجها هذا القطاع. نطالب التشكيل بشكل مستعجل حتيني 
 .ومالءمة التشريعات اليت تعىن ابجلمعيات واإلحسان العمومي

ابلنسبة للمجلس للحساابت اجلهوية، خبصوص هاذ املؤسسة       
قوم به، لدور الذي تاهلامة يف جمال احلكامة ال يسعنا إال التنويه اب

 : إال أننا نسجل بعض املالحظات منها

  رفض الزج هبذه املؤسسة يف تصفية حساابت سياسوية
 ضيقة؛

  االحرتام التام لتقاريرها مهما كان موقعنا، سواء يف احلكومة
 أو يف املعارضة؛

  ضرورة الرفع من الدعم املادي واللوجستيكي هلذه املؤسسة
 ف مرحية؛حىت يشتغل قضاهتا يف ظرو 

  وندعو كذلك إىل بذل املزيد من اجلهود لتصل رقابة هذه
املؤسسة إىل أكرب عدد من املؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية 

 .وخمتلف اجملاالت اليت تتصرف يف املال العام

هذا ابختصار مالحظات فريق األصالة واملعاصرة على       
 .كمالتشريع. شكرا لالقطاعات الوزارية التابعة للجنة العدل و 
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 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب حممد حجرية. أان أعلم       
 .أبن لسانك ثقيل، لكن الوقت خفيف

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

بسم فريق األصالة واملعاصرة، أتناول الكلمة يف جلنة الداخلية       
وإعداد الرتاب الوطين والسكىن والتعمري. طبعا يف حماولة الحرتام 
الوقت، والتفاعل ابلسرعة الالزمة، علما أن القطاعني كباقي 
القطاعات األخرى تتطلب الكثري من الوقت وليس هذا الوقت 

 بداية، ال بد أن أقدم حتية تقديرلكن رغم ذلك، يف ال .املخصص
واعتزاز لكل رجاالت األمن الذين يسامهون يف استقرار هذا الوطن 
بكل، يعين، أنواعهم من أمن وطين، ودرك ملكي، وقوات 

 .مساعدة، وكل األجهزة اليت تساهم يف أمن هذا الوطن

يف احلقيقة موضوع هذه املناقشة هو فرصة من أجل أن       
ن نقف على احلصيلة، وأن ننظر إىل املستقبل وأن نتفاعل، أو أ

نقّيم أو أن ننتقد ولكن بعيدا عن منطق التبخيس والتضليل أو 
اإلزدواجية أو لغة التبخيس والتيئيس ألن هبذه األفعال، من حيث 
ال ندري نساهم أو أن نقطع الغصن الذي جنلس عليه مجيعا، 

 .وابلتايل وجب القطع مع كل هذه املمارسات

       

 

فيما خيص اجملال األمين يف إطار السياسة العامة للدولة       
ووضع املخطط والربامج الالزمة لتنفيذها، وخنص ابلذكر، طبعا 
املتعلقة ابلصرح الدميقراطي لبالدان، وصيانة وحدهتا الرتابية، 
ومواصلة تعزيز دولة احلق والقانون انطالقا من روح دستور 

على تعزيز اإلحساس ابألمن، وصيانة  ، ومواصلة العمل8100
احلقوق واحلرايت من خالل تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتصدي 

 وتدفقات اهلجرة السرية، اللي بالدان فهاذ املوضوع جلرمية اإلرهاب
دايل اهلجرة حققت فيه نتائج إجيابية جيب أن تثمن، كما جيب 

ع عنها اليت يدافأن نستحضر دائما املقاربة احلقوقية واإلدماجية 
 .جاللة امللك، وينزهلا على األرض

وإذا كان هذا احملور نصيبه من النجاح، فإن الوقوف حبزم       
ضد كل املثبطات والعراقيل اليت تتسبب يف وقوع أتخر يف إجناز 
املشاريع التنموية، يعين من اجلانب األمين إىل اجملال التنموي. مما 

يق تنمية كلة الكربى الرامية إىل حتقيفرض تفعيل اإلصالحات املهي
اإلقالع اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، وهو ما يستدعي بشكل 
مستعجل حتقيق اإلنسجام احلكومي أوال، بدون انسجام حكومي 
يصعب هنائيا أن حنقق هذا اإلقالع، وهو ما يستدعي بشكل 
مستعجل قلت العمل على حتقيق أو نصرة القضااي التنموية 

التنمية البشرية لكي ال يكون املواطن املغريب ضحية  وخصوصا
 .الصراعات السياسوية تقض مضجعه، وتؤثر على كل مزاجه

لكن حان الوقت لتجسيد األوراش اإلمنائية على أرض       
الواقع، من أجل حترير املغاربة من مشكلة الفوارق اجملالية 

وطنية، ة الواإلجتماعية والفئوية من خالل ضمان احلق يف الثرو 
والشغل، واحلماية اإلجتماعية، واملساواة بني الوسطني احلضري 
والقروي واجلبلي وفق إسرتاتيجية وطنية فعالة تضع نصب أعينها 

 .التكوين والتشغيل والصحة وابقي املبادرات اإلمنائية والتضامنية

إن واقع اإلحتقان الذي تعرفه بالدان بني الفينة واألخرى،       
شهد على ذلك اجلميع، يقتضي من اجلميع املسامهة يف وكما ي
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خلق مناخ األمن واألمان ولكن مسؤولية احلكومة اثبتة يف هذا 
الباب، وحتسني منط عيش املواطن والدفع ابلعمل، أو بعمل املرافق 
العمومية لتحسني النجاعة اإلدارية. نعم لقد أقدمت الوزارة على 

ال اريع ذات األولوية، لكن استكماختاذ العديد من التدابري واملش
ورش اجلهوية املتقدمة عرب تفعيل ترسانتها القانونية واملالية 
ومواكبتها بتفعيل ميثاق الالتركيز اإلداري الذي رأى النور يف 
الشهر املاضي، نطمح إىل بناء وتشييد مغرب اجلهات يف إطار 

 .وحدة الوطن

عيل اجلهوية اخ املالئم لتفوكما ال خيفى عليكم، فإن توفري املن      
املتقدمة جيب أن تواكبه أجهزة احلكامة الرتابية ودعم هذا الرتكيز، 
أيضا نطمح لكي نرى يف هذا البلد مزيدا من رجاالت السلطة، 
اجلديدة واملتجددة، واليت دعا جاللة امللك، ابلتخلي عن املنطق 

لصرف، االقدمي والتقليدي يف عملها املرتبط ابلتدبري اإلداري 
والتحلي بروح الشجاعة واملسامهة الفعالة يف تفعيل هذه العدالة 

 .وتشجيع الشغل والتشغيل، ومبادرة التشغيل الذايت

أما على صعيد اجلماعات الرتابية، فهاذ الباب البد أبن       
نشجع وهننئ كل أجهزة الرقابة اليت تقوم بعملها، لكن هاذ 

 شي إىل أبعد حد، وأن ال نسمعاملوضوع دايل الرقابة جيب أن مي
يف جمالسنا أو من رئيس احلكومة مثال مصطلح "البلطجة"، فهذا 

مة يثري اإلنتباه أبنه أجهزة الرقابة اليت تقوم بدورها بدال يف العاص
الرابط، كان هناك التعامل ابزدواجية يف ممارسة املهام. لذلك نقول 

ة إىل النهاية، البداي فيما يتعلق ابلرقابة جيب أن أتخذ العملية من
 .بدون متييز بني ابقي األطراف، وبني ابقي مكوانت التدبري

يف الشق املتعلق إبعداد الرتاب والتعمري واإلسكان وسياسة          
املدينة، بالدان دارت جمهود كبري يف الشق احلضري، أموال ضخمة 
رصدت للتأهيل احلضري، ولكن بعيدا عن االلتقائية، وبعيدا 

.. وبرامج متعددة ابش كنجيو للمدن دايلنا كنلقاو نفس عن
الرمبواانت، نفس املنظر العام، علما أبن هناك تنوع فهاذ الوطن 

ما ميكنش نفس املنظر هو الذي يسيطر يف كل مدننا. أيضا 
الربانمج املتعلق مبدن بدون صفيح، أو السكن الغري الالئق أموال  

 881إىل يومنا كنا يف  .... كبرية صرفت فهاذ الباب، ولكن منذ
ألف، وابلتايل هذا فيه هدر للمال العام، فيه  811ألف اآلن يف 

واحد النوع دايل الريع يف مستوايته الصغرى، لذلك جيب أن جندد 
يف هذا الباب، ومنذ شهرين أو أكثر من شهرين ووزارة السكىن 

ن موسياسة املدينة وإعداد الرتاب بدون وزير، أثر يف جمموعة 
 .الربامج، ونتمىن ابملناسبة التوفيق للسيد الوزير يف مهامه اجلديدة

يف الشق املتعلق ابلعدالة اجملالية، يف هذا الباب بصفة عامة       
ما حتقق على املستوى القروي واجلبلي، نقدرو نقولو فقط كان  

كالم يف كالم. الشق املتعلق ابملساعدة التقنية اللي اخنرطت فيها 
والوزارة مل نرى وال تصميم واحد خرج إىل أرض الوجود،  اجلهات

وكيفاش بغينا نضمنو السكن الالئق لسكان العامل القروي واجلبلي 
ومننعوهم من السكن وخنليو املنتخبني على مستوى اجلماعة الرتابية 
ورجال السلطة على مستوى اجلماعات الرتابية كيقيلو يتجاراو 

ت ابش سكان املغرب، سواء يف ابش يديرو خمالفات، جا الوق
احلاضرة أو يف البادية يكون عندهم نفس التعاطي يف موضوع 
السكىن، وهاذ املوضوع ما خصوش يبقى يتعاجل بشكل قطاعي، 
خاص ابقي الفرقاء اآلخرين يدخلو ألنه ماشي موضوع دايل 

 .الوزارة هو موضوع دايل القطاعات حكومية خمتلفة

فيذ وى التنمية القروية، أذكركم بعدم تنويف األخري على مست      
 : اإللتزامات التالية

  موضوع تفعيل آليات الستعمال أجنع ملوارد صندوق
 التنمية القروية؛

  تفعيل برانمج حماربة التصحر والفقر عرب محاية وتثمني
 الواحات وتثمني اإلسرتاتيجيات الوطنية لتنميتها؛
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 از ف إجنأيضا إطالق جيل جديد من املشاريع تستهد
 التجهيزات واملرافق والسكن يف الوسط القروي؛

  أيضا تقدير الواقع البيئي واإلجتماعي واإلقتصادي
للجهات، وتوفري رؤى حلكامتها ودعم مواردها يف تطوير 

 .السياسات العامة يف إطار برامج التنمية اإلقليمية واملتكاملة

اليت مت  جأيضا احملور أثر بشكل كبري على تنفيذ الربام      
و أنه اللي الحظنا ه -برامج التنموية اجلهوية-املصادقة عليها 

القطاعات احلكومية املركز بشكل عام اإللتزامات اللي كان تعاهد 
هبا ابش ينفذها مع اجلهات ما نفذهاش فهاذ السنة، مبعىن الرقم 
املايل اخنفض، وابلتايل هذا أثر بشكل سليب على مجيع املشاريع 

 بني ابش نديرو التسريع والسرعة بتنفيذها يف املاء، يفاللي مطال
الكهرابء، يف الصحة، يف التعليم ويف الطرق لذلك كل ما نقصتو 
درهم وال مليون كيأثر بشكل مباشر على كل ما مت ختطيطه، 

 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 قشكرا السيد النائب، املتدخلة األخرية دائما يف إطار فري      
  .األصالة واملعاصرة السيدة النائبة ابتسام العزاوي

 :النائبة السيدة ابتسام العزاوي 

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق حزب األصالة واملعاصرة،       
اليت  الوزارية اعاتيف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية ملختلف القط

تدخل ضمن اختصاصات جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون 
. 8102اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج، برسم السنة املالية 

وهو موعد سنوي يتيح لنا يف هذه اللجنة املوقرة اللقاء ببعض 

 نالوزراء اليت ال تتاح لنا فرصة اللقاء هبم طوال السنة، بل أكثر م
هذا هنالك من الوزراء من مل نره من اجتماع جلنة مناقشة قانون 

 .املالية السنة املاضية إىل اجتماع مناقشة قانون املالية هلاته السنة

حنن منارس دوران كفريق نيايب مسؤول، كمعارضة مسؤولة       
وبناءة، ومنارس أدواران الرقابية املختلفة رغم عدم التجاوب، ما 

سة األمس، حضور وزيرين فقط مشكوران جلسة عشناه يف جل
تشريعية مهمة ما هو إال امتداد ما نعيشه على طوال السنة، مرارا 
لفتنا انتباهكم إىل ضعف حضور الوزراء، إىل الالجتاوب مع 
اجتماعات انعقاد اللجان واللي يف غالبية األحيان تيكون عندها 

مع  وب الرهيبواحد الطابع آين، لكن ال تفاعل. كذلك الالجتا
األسئلة الكتابية، منني كنطرحو األسئلة الكتابية مكنطرحومهش 
يعين كهواية كنمارسوها يف وقت فراغ، هاذي أمانة كيأمنوها 
املواطنني لينا وكنوصلوها، وكنقومو بدوران وكنوصلوها للوزاراء لكن 
مكيكونش جتاوب، وهاذي مسائل اللي خمصناش نسمحو أننا 

كثريا ما مسعنا عن السيد رئيس   .د هذانستمرو فهاذ الصد
احلكومة أن هاذي حكومة اإلنصات، اإلنصات، اإلنصات، لكن 

 .حىت يف اإلنصات هنالك الكثري ما يقال

على أي، السيد الوزير سأبدأ مداخليت ابحلديث عن قطاع       
إدارة الدفاع الوطين، وهو القطاع اإلسرتاتيجي الذي يشتغل ليل 

ان ومحاية حدوده وأمن مواطنيه، ال أخفيكم أن هنار حلفظ بلد
احلديث عن هذا القطاع ليس ابألمر اهلني، وذلك ملا له من 
خصوصية وما يتسم من طابع السرية. ولعل أبرز ما طبع هذا 
القطاع هذه السنة هو طرح مشروع قانون إلعادة العمل ابخلدمة 

 إطار لبنا يفالعسكرية اإلجبارية، وهو أمر نثمنه، إذ ال طاملا طا
جلنة اخلارجية مبناسبة مناقشة القوانني املالية للسنوات املاضية، 
لكن قرارا كهذا ميس شرحية حساسة من املواطنني وهي فئة 
الشباب، يتطلب تعبئة خاصة، كيتطلب واحد اجلهد كبري يف 
التواصل، كان هنالك عدد من الشائعات، عدد من النقاط اللي 
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ش الشاابت والشباب خبصوص ما مفهوماش، مكيفهموها
موضوع اخلدمة العسكرية، واللي مطلوب منكم أنكم تقوموا 

 .مبجهود فهاذ املسألة هادي

اجلنود املغاربة، اجلنود املرابطون على حدود الوطن، والذين       
يتواجدون يف كل ركن من أركان اململكة، أولئك اجلنود الذين 

عب طوال، والذين يصيظلون بعيدين عن أسرهم وذويهم لشهور 
عليهم، بل يكاد يكون مستحيال حىت يف احلاالت اإلنسانية 
القصوى احلصول على الرخص اإلدارية، يعانون من هزالة األجور، 
وهنا نتحدث عن العسكريني الذين يتواجدون يف أسفل السلم 
الوظيفي، والذين تناهز األجرة اليت يتقاضوهنا احلد األدىن لألجور، 

 .ءم وحجم اخلدمات اجلليلة اليت يسدوهنا لوطنهموهو ما يتال

وابحلديث عن قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، يتبادر       
إىل أذهاننا مباشرة اإلرتباك الذي يعرفه تنظيم موسم احلج، حيث 
ال يكاد مير موسم حج دون أن نسمع عن املشاكل والعراقيل اليت 

ول دون ه الشعرية، واليت حتتواجه احلجيج املغاربة يف أدائهم هلذ
أدائهم هلا يف ظروف مالئمة والئقة وحافظة للكرامة. ويكفي أن 
نعرف أبن الوفد املغريب خالل هذه السنة، هو الوفد الوحيد الذي 
اضطر للنزول إىل الشارع وقطع الطريق لإلحتجاج على غياب أي 
أتطري من لدن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لضمان شروط 
الراحة كي يقوموا بتأدية مناسك احلج يف أحسن الظروف، انهيك 
عن املئات من احلجاج املغاربة الذين جيدون أنفسهم مضطرين 

 .للمبيت يف الشارع

كل هذه اإلختالالت اليت يعرفها موسم احلج، يكلف         
جيوب املغاربة الشيء الكثري ويثقل كاهلهم، فهنالك من يعتمد 

هي  يلة حياته ليتمكن من أداء شعرية احلج، واليتسياسة التوفري ط
ركن من أركان اإلسالم اخلمسة. فتكاليف احلج جد مرتفعة، 
وميكن أن تتضاعف إىل تكاليف جد جد ابهظة ملن يود السفر 

 .عن طريق وكاالت أسفار خاصة

كذلك هنالك الكثري ما يقال يف ما خيص الوضعية       
اعا الدينيني، هذه الفئة تعيش أوض اإلجتماعية لألئمة واملرشدين

مزرية جدا وهي تشكل احللقة األضعف يف املنظومة برمتها، 
ووضعيتها املزرية قد تشكل حاجزا مينعها من حتقيق األهداف 

 .املوكولة إليها

 كذلك فيما خيص التأطري الديين لفائدة أبناء اجلالية املقيمني      
العديد  ملعاصرة نطرح حولهيف اخلارج، فنحن يف فريق األصالة وا

من نقاط االستفهام وذلك ابلنظر للعدد الكبري من املغاربة الذين 
يذهبون للقتال يف سوراي والعراق من خمتلف الدول األوربية، كما 
ال تكاد ختلو اخلالاي اليت تنفذ العمليات اإلرهابية مبختلف 

ساءل تالعواصم األوروبية من مواطنني مغاربة، وهو أمر جيعلنا ن
 .حول الطريقة والكيفية اليت تدبر هبا وزارتكم هذا اجملال

وابحلديث عن املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء       
جيش التحرير، البد أن نعرب عن تقديران للعمل الكبري الذي تقوم 
به املندوبية السامية لقدماء احملاربني وأعضاء جيش التحرير، وأن 

ل واحرتام هلذه الفئة اليت ضحت أبرواحها حلماية نقف وقفة إجال
وبناية وطن آمن. ويف الشق املتعلق ابمليزانية املرصودة للمندوبية 
السامية للمقاومني وأعضاء جيش التحرير، ال خيتلف إثنان على 
أهنا تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع الرمزية التارخيية هلذه املؤسسة، 

طاع عمل على رصد ميزانية أكرب هلذا القونتمىن من وزارة املالية أن ت
من جهة أخرى حنث املندوبية على العمل على  هذا من جهة؛

تنويع مصادر مداخيلها الذاتية، وذلك عن طريق تطوير طرق 
ووسائل عملها والتفكري يف صيغ من شأهنا جلب املزيد من املوارد 

 .املالية للمندوبية

عد اومة والتحرير واليت مل تفضاءات الذاكرة التارخيية للمق      
معلمة اترخيية من أجل محاية وصون اهلوية املغربية واتريخ البلد 

اراي وترسيخ قيم املواطنة اإلجيابية ابعتباره صرحا ثقافيا اترخييا حض
وسياحيا، لألسف الشديد، الكثري من هذه الفضاءات املتواجدة 
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ا، فهي يف هيف خمتلف ربوع اململكة تعاين من ضعف التوافد علي
غالب األحيان فارغة واملندوبية ال تبذل يف هذا اإلطار اجملهودات 
الكافية جلذب عدد حمرتم من الزوار لفضاءاهتا. نعترب الرقمنة وسيلة 
انجعة للغاية من أجل إيصال املعلومة املرتبطة ابلذاكرة التارخيية، 

  ةابلنظر لإلستعمال الكبري للوسائل التكنولوجية من طرف شرحي
 .كبرية من املغاربة خاصة الشباب منهم

وننتقل اآلن للحديث عن موضوع آخر، وهو قطاع وزارة       
الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل. أوال البد أن نسجل أن هذه 
الوزارة تعاين من ضعف كبري يف امليزانية مما ال يتماشى مع 

رار، ويتطلب ماملتطلبات املتزايدة للدبلوماسية يف عامل يتحرك ابست
 ..املواكبة املستمرة ورد الفعل الفوري والسياسة االستباقية

 :السيد الرئيس

 .شوية دايل اإلنصات للسيدة النائبة، شوية دايل اإلنصات      

 :النائبة السيدة ابتسام العزاوي

بل واإلبداع الدبلوماسي. املغرب دخل منعطفا اترخييا يف ..      
ائر، وذلك بعد اخلطاب السامي لصاحب عالقته مع اجلارة اجلز 

اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، مبناسبة ذكرى املسرية 
اخلضراء. وحني نتحدث عن اجلزائر، فنحن نتحدث عن ماض 
مشرتك، ومصري مشرتك، فجهود الدبلوماسية اليت يبذهلا صاحب 
اجلاللة حباجة إىل الدعم، دعم من طرف الدبلوماسية الرمسية، 

لدبلوماسية الربملانية وكل األشكال املمكنة للدبلوماسية وا
 ...اإلقتصادية الرايضية وغريها

إن حجم الرهاانت الدولية املوكولة هلذا القطاع تتطلب تعبئة       
شاملة من لدن كافة الفاعلني يف اجملتمع، قضيتنا الوطنية حباجة 

ة لوزارة وفر لنا مجيعا ملكا، وحكومة وشعبا. لكن اإلمكانيات املت
اخلارجية والشؤون اخلارجية والتعاون، تعيق قيامها مبهامها على 

 .الوجه األمثل

وننتقل اآلن للحديث عن قطاع من األمهية مبكان، أال وهو       
قطاع املغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة حيث نؤكد كما سبق 

قى ضعيفة جدا تب وقلنا يف اللجنة، أن امليزانية املرصودة هلذا القطاع
ابلنظر حلجم اإلنتظارات اليت يطمح إليها مغاربة العامل، والرهاانت 
اليت يواجهها املغرب يف تدبري امللف. وابحلديث عن مغاربة العامل، 
فالبد من التطرق إىل املشاركة السياسية واحلق يف التصويت هلذه 

 ةمطالبنا يف فريق األصال الفئة، واليت هي مطلب أساسي من
، إال أن .0واملعاصرة، مطلب كفله له الدستور يف الفصل 

احلكومة ال زالت متقاعسة يف تنزيل هذا الفصل. مغاربة العامل 
يواجهون العديد من املشاكل تبدأ عند حمطات العبور، ونستغرب  

كيف أن هذا مترينا سنواي يتكرر كل سنة ويشهد مآسي ويشهد 
ن رة فالبد ابإلقرار أبمشاكل كل سنة. أما فيما يتعلق ابهلج

 ...مشاكل اهلجرة ال حصر هلا إذ ال

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، شكرا. منر اآلن إىل فريق التجمع       
 .الدستوري إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة غزالن املرزوقي

 :النائبة السيدة غزالن املرزوقي

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 ات والسادة النواب،السيد

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري، يف       
إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان، وجلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون 

. 8102اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج برسم السنة املالية 
لك إلبداء وجهة نظر فريقنا خبصوص التوجهات واإلختيارات وذ

 .اليت رمستها القطاعات احلكومية املعنية من خالل ميزانياهتا الفرعية
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السيد الرئيس، مما الشك فيه أن حمطة مناقشة مشروع قانون      
املالية متثل فرصة سنوية نستحضر من خالهلا مجيعا معطى أساسي 

مة العدالة من بني أولوايت ورش ومهم، وهو إصالح منظو 
اإلصالح الشمويل للبالد، خاصة وأنه قد مت التأسيس ملفهوم 
جديد هلذا اإلصالح يتمثل يف جعل القضاء يف خدمة املواطن 

 ..والذي من بني أهدافه

 :السيد الرئيس

 .شوية دايل اإلنصات السيدات والسادة النواب      

 :النائبة السيدة غزالن املرزوقي

أن يكون القضاء حمفزا للتنمية يف إطار عدالة قريبة من ..      
املتقاضني، بسيطة وسريعة يف مساطرها مع كفاءة ونزاهة وجترد 
قضاهتا. وهنا يبقى من الواجب على وزارة العدل، أن تدعم اجمللس 
األعلى للسلطة القضائية بكل املوارد واإلمكاانت الضرورية لسري 

اهليئة املشرتكة بينهما من شأن توفري  عمله، وال شك أن إحداث
شروط التعاون والتفاهم البناء كل يف حدود اختصاصاته. وهنا 
أنوه ابجملهودات املبذولة من طرف وزارة العدل لتحديث وتطوير 
املنظومة القانونية، وذلك من خالل تقدميها جملموعة من مشاريع 

جدات من مست القوانني؛ منها مشروع القانون اجلنائي ملا حيمله
مهمة، أو ما أقرته جمموعة من القوانني اليت من شأهنا حتسني مناخ 
اإلستثمار ودعم املقاوالت، ومنها املصادقة على القانون رقم 

املتعلق مبدونة التجارة وما خيص مساطر صعوبة املقاولة،  .3.0.
رحبت من خالله بالدان تسع نقاط يف مناخ تصنيف 

ديث اإلدارة القضائية وتقريبها من ويظل أتهيل وحت .األعمال
املواطن، من األوراش اليت جيب اإلنكباب عليها بشكل كبري 
خاصة وأن بلوغ هدف احملكمة الرقمية يبقى من أهم احملاور يف 

 .إطار مسار إصالح منظومة العدالة

وإن كان فريقنا يويل أمهية كربى لورش إصالح اإلدارة الذي       
رتاتيجيا ال مناص منه، وعامال مهما لنجاعة أضحى ميثل خيارا إس

السياسات العمومية اليت تساهم يف النهوض ابلتنمية على 
املستويني الوطين واجلهوي، ويف جلب اإلستثمار الوطين 

 ..واألجنيب

 :السيد الرئيس

 .السادة النواب والسيدات، كذلك نستمعو للسيدة النائبة      

 :النائبة السيدة غزالن املرزوقي

اليت حتظى بالدان، فإننا نؤكد أن اإلصالح يتطلب حكامة ..      
قوية، وأن يتم تبنيه من قبل كل اإلدارات العمومية املعنية. وإن كنا 
نسجل إبجيابية اإلصالحات اليت أطلقها اجمللس األعلى 
للحساابت، ومؤسسة الوسيط حول اإلدارة والوظيفة العمومية أبرز 

اليت تستدعي اإلنكباب عليها بشكل جمموعة من املالحظات 
جدي. كما أجدد إبسم فريقي تقريران للمجلس األعلى 
للحساابت، الذي سيظل مطالبا ابلعمل إىل جانب املؤسسة 

ه التشريعية حلماية املال العام واستدامته، وعقلنته، وترشيده، وتدبري 
ورصد اإلختالالت والنواقص، وتقدمي اإلقرتاحات والتوصيات، 

 تنفيذها من أجل حتسني وتدبري السياسات العمومية وفق وتتبع
 .مبادئ احلكامة اجليدة

وال ميكن احلديث عن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة       
اإلدماج، دون اإلشارة للتحول العميق للسياسة العقابية اليت 
تطورت من خالل حبثها عن الوسائل الكفيلة ابحلفاظ على كرامة 

 ..واملسامهة يف إعادة السجني

 :السيد الرئيس

السيد النائب يف الصفوف األخرية، السيد النائب، السيد       
 .النائب من فضلك
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 :النائبة السيدة غزالن املرزوقي

وهنا البد أن حنيي عاليا اإلصالحات اليت أطلقتها ..      
 ..املندوبية

 :السيد الرئيس

 .ف أو اجللوسالسيد النائب على يساري الوقو       

 :النائبة السيدة غزالن املرزوقي

إال أننا نسجل ضعف اإلعتمادات املالية املرصودة بشكل ..      
جيعلها ال تستجيب لإلصالحات اليت ميكن أن تتم يف جمال تدبري 
السياسة السجنية، هذا إىل جانب ضعف عدد املناصب املالية 

قبل  ناء منوهو ما يؤثر بشكل كبري على نسبة أتطري السج
 .املوظفني

وابإلنتقال لقطاع العالقات مع الربملان واجملتمع املدين،       
فاألكيد أن مشروع جتديد النموذج التنموي ببالدان يقتضي تعبئة  

كافة الطاقات، وهنا ال ميكن إغفال املسامهة اليت يلعبها اجملتمع 
 تاملدين يف ذلك ابعتباره رافعة مستقبلية ضمن جمموع رافعا

سنة على صدور ظهائر  11النموذج التنموي املنشود. وبعد مرور 
احلرايت العامة، فإن قيام مجعيات اجملتمع املدين أبدوارها الدستورية 
اجلديدة يتطلب تعديل اإلطار التشريعي املنظم للجمعيات وتطوير 

 .منظومة الدعم العمومي

 السيد الرئيس،

الدفاع التابعة للجنة اخلارجية و إن مناقشة امليزانيات القطاعية       
الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج، متثل حلظة 
متميزة للوقوف عند امليزانية الفرعية إلدارة الدفاع الوطين، 
واإلطالع على اجملهودات اجلبارة اليت يبذهلا أفراد قواتنا املسلحة 

ة للتعبري التوتر، وفرصامللكية على احلدود، ويف العديد من مناطق 

على مدى تقديران واعتزازان ابلدور الكبري الذي تقوم به هذه 
 .القوات يف الدفاع عن وحدة األمة والوطن

واألكيد أن محاية أمن بالدان اخلارجي ال ينفصل عن محاية       
أمننا الروحي، وهو ما جيعل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من 

يجية ابلنظر للدور الذي تضطلع به واملهام القطاعات اإلسرتات
اجلسيمة املسندة إليها، األمر الذي يتطلب اإلستمرار يف 

 .اإلصالحات وتعزيزها

ولقد عرب فريقنا خالل مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لقطاع    
ة اخلارجية، عن تثمينه للمجهودات اليت تقوم هبا الدبلوماسية الرمسي

تمامنا ضيتنا الوطنية. ومن منطلق وعينا واهوخصوصا يف يتعلق بق
مبغاربة العامل ومشاكلهم، ندعو لإلرتقاء ابألداء القنصلي، ومتكني 

املادية والبشرية  خمتلف سفارات اململكة من الوسائل
واللوجيستيكية لتضطلع أبدوارها الكاملة مع تبسيط املساطر 

بت يف كل ال اإلدارية املتعلقة ابستثمار مغاربة العامل، وتسريع
 .املساطر والنزاعات القضائية اخلاصة هبم

كما يغتنم فريقنا الفرصة وحنن على بعد يوم واحد من ختليد       
لعيد اإلستقالل، للشد حبرارة على أسر املقاومة  13الذكري 

وأعضاء جيش التحرير، داعني احلكومة ملزيد من العناية والرعاية 
 .السالم عليكميف سبيل الوطن وعزته، و هبذه الفئة، عرفاان مبا بذلته 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد هللا       
 .غازي

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 زول فالون،ا

 سالم ريب فالون،

 الدستوري، أتشرف بتناول الكلمة يفابسم فريق التجمع       
إطار مناقشة امليزانيات القطاعية لوزارة الداخلية، ووزارة إعداد 
الرتاب الوطين والتعمري والسكىن وسياسة املدينة برسم السنة املالية 

اب داد الرت . وهي القطاعات املوكولة للجنة الداخلية وإع8102
الوطين والتعمري وسياسة املدينة، هي مناسبة ألشكر زمالئي 

 .أعضاء اللجنة ورائستها على جودة أشغاهلا

 السيد الرئيس،

كما قد نتفق مجيعا، هذه القطاعات هي قطاعات إسرتاتيجية       
ومركزية، بل أهنا قطاعات مؤسسة ومبثابة دعامات هليكل الدولة. 

ة بتشعباته وامتداداته، وقطاع إعداد الرتاب مث إن قطاع الداخلي
الوطين والتعمري مبرجعياته التأطريية للمجال، يتميزان من بني ما 
يتميزان به، ابلتناول األفقي والعمق اإلسرتاتيجي للقضااي 
واإلشكاالت التنموية من جهة؛ ويف نفس اآلن خيتصان ابلبعد 

ة يف التنموي العمليايت وتدبري قرب اجملال جلل االنشغاالت
 .مستوايهتا امليكروترابية احمللية

خبصوص قطاع الداخلية، خنصه يف فريق التجمع الدستوري       
ابعتبارمقدر، ال يضاهيه سوى حجم املهام وتعدد مستوايت 
التدخل وجماالت إشتغال وانشغال قطاع الداخلية. فبعيدا عن 

وة، نة والسطمنطق أم الوزارات، أو عن اإلحياء والتلميح ابهليم
نستحضر وحنن نناقش امليزانية الفرعية لقطاع الداخلية، جسامة 

وثقل ما هو منتظر من هذه الوزارة من حضور تسمه الشمولية يف  
 .كافة مستوايت التدخل

كما نستحضر وحنن نناقش هذه امليزانية الفرعية، أمهية       
وعة ملوضوحجم الوسائل واإلمكاانت املادية والبشرية املتاحة وا

رهن إشارة هذا القطاع. تكفي اإلشارة لرقمني لتقدير هذا احلجم 
، %01مليار درهم من اعتمادات امليزانية العامة، أكثر من  30
مليار درهم كمجمل احلساابت  83مليار درهم من أصل  43

، نفس الشيء ابلنسبة املوارد البشرية %81اخلصوصية، ما يفوق 
املناصب احملدثة خالل  من 3.111.حيث وجه أكثر من 

لوزارة الداخلية، وهو ما يشكل  8108-8118العشرية األخرية 
من جمموع املناصب احملدثة، كما أنه اجملموع  %30أكثر من 

موظف مدين يشتغل بقطاع الداخلية مبختلف  118.111
 .111..08:  %83اهليئات التابعة هلا، أكثر من 

ر، وجدارة استحقاق هذه وإذ نستحضر هذا اإلهتمام املرب       
العناية، فإننا نعيد التذكري أبن ذلك ليس سوى ترمجة وأجرأة 
ألولوايت الربانمج احلكومي املتعاقد بشأنه، والذي نص أبولوية 
تقوية األمن ودعم اإلستقرار يف حموره األول من خالل ابب 
مواصلة دعم حتديث األجهزة األمنية، لتعزيز التصدي للجرمية 

ظاهرها وحماربة اهلجرة السرية واملخدرات واجلرمية العابرة مبختلف م
للحدود، وتعزيز املقاربة املندجمة حملاربة اإلرهاب وشبكاته. وهو ما 
يفند ويضحد ما يدعيه البعض من كون األمن أولوية غري معلنة، 
بل جعل منه الربانمج احلكومي والقوانني املالية املتعاقبة من 

ستقرار بكل جتلياته هو الرأمسال واملنطلق األولوايت ما دام اإل
 .واحملدد األساس لبلدان ومنائه

هي مناسبة ساحنة لنا يف الفريق لننوه مبجهودات القوات       
األمنية مبختلف هيئاهتا وهياكلها، مقدرين الفعالية واليقظة 
االستباقية ملواجهة األخطار اإلرهابية مما جنب بلدان يف مرات 

وأحداث كثرية. وكذا التصدي احملكم ملختلف  متعددة مآسي
أشكال ومظاهر اجلرمية، ملا لذلك من دور يف حتسني صورة بلدان 
فيما يتعلق ابإلستقرار األمين، مع اإلشارة ابملقابل إىل ضرورة بذل 
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املزيد من اجملهودات لتطوير وحتسني مؤشر اإلحساس ابألمن  
دى ي واجلمعي لكتمثل هلذه النعمة على مستوى الوعي الفرد

املواطنني، كما تظل احلكامة األمنية مسعى دائما، ويظل إحقاقها 
كما ال يفوتنا اإلشادة  .منشودا يف إطار دولة احلق واملؤسسات

أبدوار خمتلف األجهزة األخرى كالقوات املساعدة، والوقاية 
املدنية، واإلدارة الرتابية بكل مكوانهتا من رجال السلطة وأعواهنا، 

كلها أجهزة وهيئات نظل نطالب إبيالئها املزيد من العناية، وهي  
 .املزيد من حتسني ظروفها املعنوية واملادية

 السيد الرئيس،

 السادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة النواب،

خبصوص ورش الالمركزية واجلهوية املتقدمة، نعترب يف فريق       
دان كخيار كانت بال  التجمع الدستوري أن الدميقراطية احمللية

سباقة، وكان هلا تفرد يف هذا الشأن منذ فجر اإلستقالل يف حميط 
-0212إقليمي كان حينئذ موسوما مبنطق آخر، بعد حمطة 

من املفروض أننا نعيش  0211-02.1-8118-8101
اليوم األوج أو التتويج للمسلسل، خاصة وأننا بصدد وضعية 

 .متقدمة جلهويتنا الفتية

 ئيس،السيد الر 

إننا بصدد مبادئ دستورية أسست وأعيد أتكيدها مبوجب       
، ونظن أن ال مناص من التذكري مببادئ التدبري 8100دستور 

احلر، مبدأ التفريع، وكذا املقتضى الدستوري لربط االختصاص 
من الدستور، وهي لعمري  040-041-031ابملوارد، الفصول 

 .مبادئ أسست لتحرتم وأسست لإلعمال

 سيد الرئيس،ال

 أيتها السيدات والسادة،

يف هذا الشأن، وإعماال هلذه املبادئ الدستورية وخبصوص       
ما أانطت به القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية مبستوايهتا 
الثالث من اختصاصات وصالحيات، جيدر بنا، وجيدر ابحلكومة 

 تأساسا أن تعمل على توضيحها وختليصها من كل التأويال
املقيدة والكاحبة، وابستحضار فلسفة مبدأ التدبري احلر، خاصة أن 
من شأن كل قصور أو تعطيل هلذا املبدأ أن يساق كذريعة لدى 

بة. املدبرين احملليني، وينتفي معه معىن ملبدأ ربط املسؤولية ابحملاس
إزاء ورش احلكامة الرتابية، وعموما جتاه الالمركزية، ضروري أن 

ء الزمتني يتأسس عليهما ويرهتن هبما كل البنا نستحضر وبقوة
 املؤسسايت، ويتعلق هبما روح وفلسفة الدميقراطية احمللية والتدبري

احلر، إهنما متالزمة اقرتان اإلمكانيات ابلوسائل، ومتالزمة اقرتان 
 .الالمركزية ابلالمتركز

 أيها السيدات والسادة، 

بئة صات مقدرة وعدم تعإن إانطة اجلماعات الرتابية ابختصا      
ما يوازيها من إمكانيات مبثابة مدفعية بال ذخرية، وال أدل على 
ذلك ما يسجل يف مؤشرات اإلستثمار العمومي، حيث ال يشكل 

، بينما تشكل استثمارات املؤسسات %2إال  استثمار اجلماعات
 .%10العمومية 

ص إعداد و أمر لقطاع اإلعداد الرتايب والتعمري والسكىن، خبص      
الرتاب الوطين. فإعداد الرتاب كاختصاص مشرتك بني الدولة 

 واجلهات يظل يف تقديرينا مقاربة ال حميد عنها للتعاطي اإلستشرايف
مع الفعل التنموي. غري أن هذه الرافعة لألسف، قلناها للسيد 
الوزير يف اللجنة، تظل معطلة وغري مقدرة حق قدرها. فعوض أن 

املهيكل  le profil ب هو اللحمة وهويكون إعداد الرتا
 le parent" للمجال، جنده ولألسف هو القريب املعسر

pauvre" يف بنية كل السياسات العمومية. 
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نركز يف الفريق على وظائف إعداد الرتاب الوطين كمقاربة       
أفقية وإستشرافية إلمياننا أن مساءلة كل السياسات العمومية ال 

 ية مؤسسة على هذه املقاربة، ال يستقيم.يستقيم يف غياب رؤ 
فكيف لنا أن نبحث عن التقائية بعض اإلسرتاتيجيات القطاعية 

بينما نغيب كحكومة الدور دايل إعداد  -الناجحة ابملناسبة-
الرتاب الوطين؟، ننتقده ونقيم بعض السياسات القطاعية كاملغرب 

عداد األخضر وغريها من السياسات، ولكن املسؤول هنا هو إ
الرتاب الوطين، اللي ماشي الوزارة املعنية، ماشي احلكومة كلها، 
بل الدولة كلها مغيباها، ضروري أن املقاربة دايل إعداد الرتاب 

 .الوطين ترجع هلا املكانة دايهلا

خبصوص التنمية اجملالية، نسجل جدوى التأسيس لربانمج       
تعاقد تقد أن خيار اليروم التنمية املندجمة للمراكز الصاعدة، ونع

 .يعطل من وترية التحاق هذه املراكز بركب التنمية

خبصوص التعمري العمليايت، نتقاسم مع السيد الوزير رؤيته       
 خبصوص ضرورة جتاوز التعاطي املعمول به يف بلورة واثئق التعمري

اليت مل يعد مستساغا خوضها يف التفاصيل، عوض أتطريها 
 احلضري ككل، كما ندعو إىل إعادة النظر يفالعمليايت للتدبري 

 .وظائف الوكاالت احلضرية

 السيد الرئيس،

البد من تسجيل الرتاكم اإلجيايب الذي حتقق يف بالدان       
واستمرار اجلهود املبذولة يف جمال السكن. هبذه املناسبة، البد أن 

 ةأنوه ابلتجاوب اإلجيايب للحكومة مع تعديالت األغلبية املرتبط
ابلسكن اإلجتماعي، ذلك ابلتخفيض من احلد األدىن للوحدات 
السكنية الواجب تعاقدها، خاصة أهنا هتم العامل القروي، مع 

، 8102دجنرب  30التنصيص استثناء على التمديد إىل غاية 
ابلنسبة آلجال اإلتفاقيات املربمة بني الدولة واملنعشني العقاريني 

ربامج السكنية داخل اآلجال.. شكرا الذين مل يتمكنوا من إجناز ال
 .جزيال

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد النائب. الكلمة اآلن للسيد النائب نور       
 .الدين رفيق إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد نور الدين رفيق

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 ب احملرتمني،السيدات والسادة النوا

يعترب الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية مناسبة مناقشة       
، فرصة ساحنة للتدخل يف مناقشة 8102مشروع القانون املايل 

مشاريع امليزانيات الفرعية لقطاعات : الشؤون اخلارجية والتعاون 
الدويل، إدارة الدفاع الوطين، املغاربة املقيمني ابخلارج، األوقاف 

الشؤون اإلسالمية، الداخلية، إعداد الرتاب الوطين والتعمري و 
واإلسكان وسياسة املدينة، العدل، حقوق اإلنسان، إصالح 

 .اإلدارة واإلدارة العامة للسجون

خبصوص قطاع الشؤون اخلارجية، السيد الرئيس، نناقش        
 مشروع القانون املايل يف أجواء اإلحتفال بذكرى املسرية اخلضراء

املظفرة، مسرية الوحدة والتحرير، مسرية التنمية املستدامة اليت 
نستحضر من خالهلا من خالهلا ملحمة اسرتجاع األقاليم اجلنوبية 
اليت كانت وال زالت وتظل قضية املغرب األوىل. ليس فقط على 
مستوى الدفاع عنها، ولكن أيضا على مستوى تنميتها يف إطار 

و تقدمي  أفق تنزيل اجلهوية املتقدمة، حنيف النموذج التنموي اجلديد
حتقيق مبادرة احلكم الذايت. وسيبقى الفريق متمسكا مبعركة 

يلية استكمال الوحدة الرتابية بتحرير املدينتني السليبتني سبتة ومل
 .واجلزر اجلعفرية التابعة هلما
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وهبذه املناسبة، نثمن املبادرة امللكية الصادقة اليت وجهها       
ة امللك، للجارة اجلزائر لفتح احلدود من البلدين وبتطوير جالل

عالقات املغربية اجلزائرية لتجاوز هذا الوضع غريالطبيعي والغري 
مقبول، وواقع التفرقة داخل الفضاء املغاريب ما دامت مصاحل 
الشعوب املغاربية تكمن يف الوحدة والتكامل واإلندماج، إنسجاما 

. وهلذه الغاية دعا جاللة 0218مع روح مؤمتر طنجة لسنة 
امللك، إىل إحداث آلية سياسية مشرتكة للحوار والتشاور وجتاوز 
حالة اجلمود اليت تعرفها العالقات بني البلدين، ويبقى على اإلخوة 

ا، يف يف اجلزائر النظر بعني املستقبل لريدوا عن اليد املمدودة مبثله
رب عريب حقيقي اء مغملا فيه مصلحة الشعبني الشقيقني يف أفق بن

قادر على مواجهة التكتالت االقتصادية العاملية، وتعزيز الوحدة 
اإلفريقية أببعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

كما ال تفوت الفريق اإلستقاليل هذه مناسبة، لينوه  .والدولية
ابلدور البطويل الذي تقوم به القوات املسلجة امللكية والدرك 

لقوات املساعدة والوقاية املدنية املرابطة يف احلدود من امللكي وا
 .أجل حتصني وحدتنا الرتابية

 السيد الرئيس،

 وابلنظر للمكانة املتميزة اليت جيب أن حيظى هبا أفراد اجلالية      
املغربية القاطنني ابخلارج، فإن احلكومة مطالبة إبعادة النظر يف 

ملفاهتم  راهتم، وكيفية تدبريالتعامل مع قضاايهم وشؤوهنم وانتظا
يف غياب سياسة حكومية قادرة على التفعيل السليم ألحكام 
الدستور املرتبطة حبماية احلقوق واملصاحل املشروعة ملغاربة العامل، 
واحلفاظ على وشائج اإلنسانية معهم، وصيانة هويتهم ومتتيعهم 

 حبقوق املواطنة كاملة أمام حرماهنم من حقهم الدستوري يف
التمثيل ابلربملان واملشاركة يف املؤسسات االستشارية وهيئات 
احلكامة، ابإلضافة إىل وضعية اجلمود اليت يعرفها جملس اجلالية 

 .املغربية ابخلارج

 السيد الرئيس،

إن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مطالبة أكثر من أي       
خ مقاصد يوقت مضى أن جتعل أتهيل الشأن الديين أولوية لرتس

الشريعة اإلسالمية وجعلها يف خدمة اجملتمع، وتعزيز القيم الدينية 
السمحة، وتقوية أواصر اهلوية الوطنية واإلنسية املغربية، ثقافة 
وفكرا وسلوكا ملواجهة عقيدة اإلحلاد والكفر واالحنالل اخللقي، 
مبا حتمله من خماطر على اجملتمع املغريب يف ظل التحوالت الداخلية 
واخلارجية املطبوعة ابلتطرف الديين واإلستيالب الفكري والغزو 

ه الثقايف يف أفق بناء جمتمع جيد فيه املواطن ذاته عندما تسود في
 .قيم التكافل والتضامن واملواطنة احلقة

وخبصوص قطاع الداخلية، إننا يف الفريق االستقاليل إذ نعرب       
سجل افة مستوايهتا، فإننا نعن اعتزازان بعمل األجهزة االمنية بك

بقلق كبري ارتفاع معدالت اجلرمية مبدننا من سرقة ونشل واعتداء 
على املواطنني، األمر الذي يتطلب وضع خريطة أمنية تروم الزايدة 

يف عدد مفوضيات الشرطة، وتعميم رقم التدخل السريع ليشمل  
ل كافة املدن، مع احلرص على تعزيز املكتسبات احلقوقية من خال

إعمال مقاربة احلوار مع املظاهر اإلحتجاجية السلمية بدل املقاربة 
 .األمنية

إذا كانت اجلماعات الرتابية تشكل الركيزة األساسية إلقرار       
الدميقراطية احمللية، فإننا نتساءل هل ابلفعل استطاعت هذه 
اجلماعات الرتابية أن تدبر شؤوهنا يف ظل القوانني التنظيمية بعد 

رور أكثر من ثالث سنوات؟، وإىل أي مدى استطاعت هذه م
املؤسسات املنتخبة املسامهة يف حتقيق التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعي احمللية املنشودة؟. ويف إطار العدالة اجملالية نطالب 
الوزارة إبعادة النظر يف املعايري املعتمدة يف توزيع الضريبة على 

روي لوية للجماعات الفقرية ابلعامل القالقيمة املضافة، وإعطاء األو 
واجلبلي واملراكز الصاعدة. كما نذكر بضرورة إعادة النظر يف 
التقطيع الرتايب لبعض اجلهات، وإعادة النظر يف النمط اإلنتخايب 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

34 

وإحداث اللجنة املستقلة لإلشراف على االنتخاابت وتتبعها كآلية 
رة ى أمهية املبادحمايدة لتجاوز بعض اإلنزالقات. كما نؤكد عل

الوطنية للتنمية البشرية اليت أعطى جاللة امللك، انطالقة مرحلتها 
الثالثة كآلية للرفع من التنمية احمللية وحماربة اهلشاشة، مع العمل 
على ضرورة تقييم شامل للمرحلتني السابقتني واستخالص 

 ..نتائجها

 :السيد الرئيس

 .سيد النائبالسيد النائب من فضلك، نستمعو لل      

 :النائب السيد نور الدين رفيق

واستخالص نتائجها والوقوف على األاثر والنتائج اليت ..      
خلفتها يف حياة املواطنني، ومدى التزام اجلمعيات املستفيدة 

 .ابألهداف املسطرة لتحقيق نتائج أفضل ومحاية املال العام

ضي اجلموع، الل أراوابلنظر إىل اإلختالالت اليت يعرفها استغ      
فإن الضرورة تقتضي إعادة النظر يف القانون املنظم هلا الذي يعود 

، حىت يتماشى مع التوجيهات امللكية اليت أعلن 0202لسنة 
عنها يف خطاب افتتاح الربملان األخري، حيث دعا جاللته إىل 
تعبئة األراضي من أجل إجناز مشاريع استثمارية فالحية، مع 

ضرورة تثمني هذا الرصيد العقاري من خالل تكثيف التأكيد على 
عملية التمليك لذوي احلقوق، وإعادة انتخاب جمالس الوصاية 

 .لضمان شفافية أكرب

 السيد الرئيس،

ال زالت سياسية إعداد الرتاب الوطين تعاين من حتدايت        
كربى، تتمثل أساسا يف غياب إرادة سياسية حقيقية ورؤية واضحة 

جيات حمددة األهداف، ابإلضافة إىل عراقيل ذات أبعاد وإسرتاتي
تنظيمية مؤسساتية، مما أدى حتما إىل فشل سياسة إعداد الرتاب 
الوطين يف حتقيق األهداف املتوخاة منها، وربح الرهاانت 

والتحدايت االقتصادية واالجتماعية واحلضرية والبيئية من أجل 
دابري يع السياسات والتتوفري املناخ املالئم وشروط النجاح جلم

املرتبطة ابإلصالحات الكربى لتحقيق التنمية البشرية املستدامة، 
وإقرار العدالة اإلجتماعية واجملالية، والرفع من مستوى التنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية واحملافظة على املوارد الطبيعية وتوفري 

تصادي قالبنيات والتجهيزات، وشروط األداء املتميز للنسيج اإل
الوطين واجلهوي وضبط التوازن داخل اجملتمع بني خمتلف مكوانت 
الرتاب الوطين وضمان التفعيل السليم للجهوية املتقدمة، ابلنظر 
إىل العالقة التالزمية لتوجهات إعداد الرتاب الوطين وأهداف 

 .اجلهوية املتقدمة

وإذا كان جمال التعمري يشكل إحدى الركائز األساسية       
سياسة إعداد الرتاب الوطين، فال بد من النهوض هبذا اجملال من ل

خالل إعادة النظر يف منظومة التعمري وجتميعها وتوحيدها يف إطار 
مدونة، مدونة تقليص وتوحيد مساطر إعداد واملصادقة على واثئق 
التعمري، مع األخذ بعني اإلعتبار خصوصية العامل القروي على 

بة، اميم التهيئة إبتفاق مع اجملالس املنتخأساس أن يكون إعداد تص
بدل اإلكتفاء برأيها االستشاري، مبا يضمن تطوير وحتديث جمال 
التعمري بعيدا عن احللول الرتقيعية اليت تعمد إىل أتجيل املشاكل 
واألزمات بدل حلها، حىت ال يصبح التعمري أداة للتهدئة دون أن 

لى ية اهلاجس األمين عيكون أداة للتهيئة، ويتجاوز بذلك أولو 
التنمية املستدامة، ما دامت القضااي العمرانية مرتبطة برهاانت 

 .التنمية أببعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية

يف هذا السياق، تبقى السياسة العمومية يف جمال السكىن،       
السياسة احلكومية يف جمال السكىن عاجزة عن توفر العرض 

واملالئم ملختلف الشرائح اإلجتماعية، وجتاوز  السكين املتنوع
معضلة األزمة السكنية، وابلتايل فشل الربامج السكنية يف حتقيق 
األهداف املتوخاة منها مبا فيها إنعاش السكن االجتماعي، 
السكن املنخفض التكلفة، مدن بدون صفيح، سكن الفئات 
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هيز تجاملتوسطة، إعادة التأهيل احلضري لألحياء الناقصة ال
وسياسة املدينة، األمر الذي يقتضي إعادة النظر يف السياسة 
السكنية يف مشوليتها بشكل تصبح معه قادرة على جتاوز 

 .االختالالت واإلكراهات وضمان السكن الالئق لكل مواطن

وخبصوص قطاع العدل، السيد الرئيس، إن أي تدبري       
اء ن يف ظل قضالسياسات العمومية ال ميكن أن يستقيم إال أ

مستقل ونزيه وعادل يضمن للمواطنني حقهم الدستوري يف 
حماكمة عادلة ومحاية حقوقهم وحرايهتم األساسية. وإذا كانت 
بالدان قد خطت خطوات مهمة يف إصالح القضاء، إنسجاما 
مع أحكام الوثيقة الدستورية اجلديدة، من خالل إعادة النظر يف 

مل  مبنظومة العدالة، فإن هذا اإلصالحالرتسانة القانونية املتعلقة 
تكتمل أركانه يف ظل أدوات قانونية أصبح متجاوزة كما هو الشأن 
ابلنسبة لقانون املسطرة اجلنائية، قانون احملاماة، القانون املتعلق 
ابملفوضني القضائيني. ويف غياب سياسة جنائية واضحة املعامل، 

ات ة، دون اختاذ اإلجراءخاصة بعد إقرار استقاللية النيابة العام
لنظر مبا يف ذلك إعادة ا املواكبة لتحصني مبدأ احملاكمة العادلة،

يف عمل الشرطة القضائية ابعتبارها النواة الصلبة يف إصالح 
 .منظومة العدالة

ويبقى تعزيز جمال حقوق اإلنسان واحلرايت العامة كما هي       
ة اخنراط قيقيا وضرور متعارف عليها دوليا، والنهوض هبا مطلبا ح

مؤسسات الدولة يف ترسيخ املكتسبات املرتبطة ابجملال احلقوقي 
ومحايتها والنهوض به يف إطار التعاون املؤسسايت هليئات حقوقية  

كاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وابقي املؤسسات مع احلرص 
 .على تفعيل اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان

 السياق، فإن اإلدارة املغربية مطالبة ابالخنراط يف ويف نفس      
ترسيخ دعائم حقوق اإلنسان من خالل التعامل اإلجيايب مع 

 املواطنني، وتوفري اخلدمات الضرورية للمرتفقني مبا يضمن اسرتجاع
ثقتهم يف اإلدارة وتعزيز الشفافية واحلكامة اجليدة وربط املسؤولية 

والشطط يف  راطية واحملسوبية والزبونيةابحملاسبة، بعيدا عن البريوق
 .استعمال السلطة وخمتلف أشكال الفساد اإلداري

 السيد الرئيس،

ارتباطا ابملنظومة احلقيقية، نستحضر دور املندوبية العامة       
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج يف إرساء حقوق السجناء 

الئمة ملوتوطيدها من خالل توفري الظروف املناسبة والشروط ا
لضمان احرتام كرامة السجناء، لتأهيلهم وتكوينهم يف إطار إعادة 
اإلدماج، ومعاجلة االختالالت البنيوية والتأطريية املتمثلة يف ضعف 
املوارد البشرية وإشكالية االكتظاظ مبا تقتضيه ضرورة ترشيد 

 .االعتقال االحتياطي وأنسنة ظروف االعتقال

انت آراء واقرتاحات الفريق بشأن تلكم السيد الرئيس، ك      
القطاعات احلكومية موضوع املناقشة، على أمل أن أتخذ بعني 

 .االعتبار من طرف احلكومة، والسالم عليكم وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة       
 .حاتيمي ابسم الفريق احلركي

 :النائبة السيدة غيثة حاتيمي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يوم. يشرفين ابسم الفريق احلركي مناقشة امليزانية الفرعية هلذا ال      
السيد الرئيس، أود يف البداية وحنن نناقش قطاع اخلارجية والتعاون 

ية الدويل، أن نشري إىل اجملهودات اليت تضطلع هبا الدبلوماسية املغرب
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بقيادة جاللة امللك نصره هللا، للدفاع عن وحدتنا الرتابية كإحدى 
 .األولوايت األساسية

ومن هذا املنطلق، فإننا يف الفريق احلركي ندعو مجيع القوى       
ة خصوم واجهاجملتمعية إىل مزيد من احلذر واليقظة والتعبئة مل

وحدتنا الرتابية، آملني أن تعمل كل القوى الدولية والتحركات اليت 
يقودها األمني العام لألمم املتحدة، ابلتعاون مع مبعوثه الشخصي 
يف الصحراء املغربية، يف إجياد حل سلمي وسياسي وهنائي هلذا 
النزاع املفتعل، يف إطار املبادرة اجلدية للحكم الذايت، ويف إطار 
الثوابت اليت عربت عنها اخلطب امللكية السامية، ال سيما 

للمسرية  43والذكرى  48اخلطابني امللكيني مبناسبة الذكرى 
اخلضراء، الذين متيزا حبمولة قوية من الرسائل على املستوى 

 .الداخلي واملغاريب واالفريقي والدويل

ديدة جلونتطلع كذلك أن تساهم الظروف الدولية واإلقليمية ا      
أمهها القرار األممي األخري الذي دعا الشقيقة اجلزائر إىل ضرورة 
االخنراط الفعلي واملباشر يف املفاوضات اليت ترعاها األمم املتحدة 
من أجل إهناء هذا النزاع. كما ننوه كذلك ابجملهودات اليت تقوم 
هبا الدبلوماسية املغربية اليت حققت جناحا كبريا من خالل خلق 

تعاون مع خمتلف الشركاء الدوليني لتبادل اخلربات يف جل جسر 
اجملاالت وال سيما مع الدول االفريقية يف إطار تشبت املغرب 

 .جنوب-بعمقه االفريقي وتعزيز تعاونه جنوب

 السيد الرئيس، 

فيما يتعلق بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فإننا نؤكد       
رة، تفاداي ة دور العبادة الغري املؤطعلى ضرورة تكثيف اجلهود ملراقب

للتطرف الذي يؤثر سلبا على األمن الروحي للمواطن، مع العمل  
كذلك على بلورة آليات جديدة إبشراك مجيع الفاعلني يف اجملال 

 .الديين للرفع من توعية املواطن داخليا وخارجيا مبخاطر التطرف

 

 السيد الرئيس،

ة، األعلى للسلطة القضائيخبصوص قطاع العدل واجمللس       
 فإننا يف الفريق احلركي نسجل إبجيابية املكتسبات والرتاكمات اليت

حققتها بالدان يف جمال إصالح منظومة العدالة، الذي نعتربه 
املدخل األساسي لتدعيم أسس دولة احلق والقانون وحتفيز املناخ 

القضاء  لاملالئم لالستثمار يف إطار العالقة البنيوية وبني استقال
ونزاهته. ومن هذا املنطلق، فإن هذا اإلصالح الذي يعد من 
الدعائم األساسية لتوطيد الثقة واملصداقية يف قضاء فعال 
ومنصف، رهني ابالخنراط الفعلي ألسرة القضاء والعدالة جبميع 
مكوانهتا، ومرتبط إبرساء مقومات متينة للتعاون والتشاور 

سلطة نيابة العامة واجمللس األعلى للوالتنسيق بني وزارة العدل وال
القضائية، لكسب رهان التطوير املستمر ملنظومة العدالة وتوطيد 

 .استقالل السلطة القضائية

 السيد الرئيس،

إن من بني آليات إصالح منظومة العدالة كذلك اعتماد       
اللغة األمازيغية، وقد تقدمنا يف الفريق احلركي بتعديل يهدف إىل 

ميزانية لدعم وتعزيز تواجد اللغة األمازيغية يف القطاع ختصيص 
العام، واليت مل تقبل حبجة أن القانون التنظيمي مل خيرج إىل حيز 
الوجود بعد. غري أن األمر يتعلق منها بتنزيل دستوري، فإشكالية 
دعم األمازيغية كلغة رمسية يف احلياة العامة والقطاع العام غري 

ن قطاعي املالية والعدل ميكنهما أن يكوان واضحة املعامل، رغم أ
رائدتني يف هذا اجملال، فعدد كبري من موظفيها يتقنون هذه اللغة، 
وابلتايل من املمكن إعادة انتشار املوظفني الراغبني يف ذلك أو 
حتفيزهم لالنتقال للمناطق اليت يتكلم أغلبية ساكنتها اللغة 

لب عليها جلهات اليت تغاألمازيغية، أو فتح مبارايت على صعيد ا
اللغة األمازيغية مما يسهل إمكاانت بقائهم يف اجلهة. فمن حق 
الساكنة اليت ال تتكلم اللغة العربية، املتواجدة يف الريف، ويف 
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األطلس، ويف سوس وغريها من املناطق أن ترتافع وتدافع عن 
 .نفسها ويتفاعل القاضي ابللغة اليت تتقنها

يف  املوارد البشرية، يعترب تكوين القضاة ويف سياق أتهيل      
بعض اجملاالت ضروراي وخصوصا يف النظام اجلبائي واحملاسبايت 

ة ابلنسبة للقضاة الذين يعينون يف اللجن احمللية وكذا اللجنة الوطني
املتعلقة ابلطعون الضريبية، وقد كانت هناك جتربة رائدة يف هذا 

اء يف ، واملعهد العايل للقضاجملال بني املديرية العامة للضرائب
بت أواسط التسعينات ونتمىن أن يعمل هبا اثنيا لإلجيابيات اليت ترت

 .عليها

 السيد الرئيس،

إن التنزيل السليم للجهوية املتقدمة، ميثل أحد أسس احلكامة       
اجليدة خاصة على مستوى توسيع جماالت تدخل اجلماعات 

ا ن هذا النجاح مرتبط أساسالرتابية واجلهات، ونؤكد هنا على أ
بتشجيع االستثمارات إقليميا وجهواي، ولن يتأتى ذلك إال 
إبصالح شامل ملنظومة االستثمار كما دعا إىل ذلك صاحب 
اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا. هذا اإلصالح الذي جيب 
أن يشكل حتوال عميقا يف النظام القانوين للمراكز اجلهوية 

لجان اجلهوية املوحدة لالسثمار ملنحها صالحيات لالستثمار، وال
أكثر ديناميكية يف مسار التنمية االقتصادية على مستوى اجلهة، 
مبا ينسجم مع أهداف وأبعاد اجلهوية املتقدمة، وإعداد هيكلة 
تنظيمية هلذه املراكز، وتدقيق مناهج عملها وأتهيل مواردها 

 .08.4شروع القانون البشرية وغريها من اإلجراءات متاشيا مع م
املتعلق إبصالح هذه املراكز الذين تدرجوا حاليا يف جلنة الداخلية 
واجلماعات الرتابية، وكذا املبادرات اليت من شأهنا ضمان كرامة 

 .املواطنني

      

 

ويف هذا اإلطار، تظل اجلماعات الرتابية واجلهات مؤسسات       
علها تؤدي الوسائل الكفيلة جبارتكازا للتنمية مما يتعني متكينها من 

هذا الدور إىل جانب أدوارها التمثيلية وإجناز مشاريع القرب. ويف 
هذا الصدد، نرى يف الفريق احلركي إىل أنه آن األوان للتفكري يف 
تسريع التنزيل الكامل ملا له عالقة بتمكني اجلماعات الرتابية 

 :ن خاللواجلهات من املوارد البشرية واالستقالل املايل م

 إعادة النظر يف نظام اجلباايت احمللية؛ -

 ختفيف الوصاية اإلدارية؛ -

إعادة النظر يف بعض املقتضيات املرتبطة ابلقوانني التنظيمية  -
للجماعات الرتابية واجلهات، مع مواكبة الوزارة لتنفيذ هذه 

 القوانني؛

 تسريع تنزيل ميثاق الالمتركز اإلداري؛ -

نظيمية اجلماعات يف ظل مقتضيات القوانني الت تقييم جتربة هذه -
 خالل ثالث سنوات؛

 تقوية ميزانيات اجلماعات الرتابية؛ -

حتقيق العدالة اجملالية بني اجلهات وكذا بني املدن الواقعة يف  -
 .نفس اجلهة

 السيد الرئيس،

إننا يف الفريق احلركي إذ نؤكد على حرص احلكومة على       
ن والعناية برجاله من أجل تعزيز األمن ومحاية النهوض بقطاع األم

األشخاص واملمتلكات ومقاومة اإلرهاب بشىت أنواعه، فإننا نود 
توجيه الثناء واإلشادة مبصاحل األمن، داعني احلكومة إىل حتسني 
األوضاع املادية لرجال القوات املساعدة والوقاية املدنية، كما 

صة األمن. وال تفوتنا الفر  نتساءل عن مآل النظام األساسي لرجال
دون أن نشيد ابجلهود اليت تبذهلا قواتنا املسلحة امللكية جبميع 
مكوانهتا الربية واجلوية والبحرية والدرك امللكي و مبا تتحلى به من 
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قيم العطاء والتضحية والتضامن يف خمتلف احملطات. كما أن ربط 
الل حماربة ملحا من خاملقاربة األمنية ابملقاربة التنموية أصبح أمرا 

اجلرمية العادية واملنظمة، عرب إجناح املشاريع التنموية املندجمة من 
خالل استهداف مشاريع املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية للحد من الفوارق اجملالية وتيسري اإلدماج االقتصادي 

 .للفئات املعنية

ية، ية اجتماعية واقتصادحتتل أراضي اجلموع ابملغرب أمه      
ورغم شساعة مسحاهتا فإن طرق استغالهلا تعترب خسارة كربى 

 .ابلنسبة للتنمية ابملغرب واليت ابت يراهن عليها العامل القروي

 سيدي الرئيس،

فيما خيص جمال السكن والتعمري وسياسة املدينة، ندعو       
ض ر احلكومة إىل التدخل لتصحيح االختالل احلاصل بني الع

والطلب، فرغم اإلجراءات التحفيزية فإن األمر يف هذا اجملال 
 .يستدعي بذل مزيد من اجملهود

 السيد الرئيس،

إن الرهان اليوم يتجسد يف اإلنصات إىل نبض الشارع       
واالستجابة النتظارات املواطنني الكثرية وامللحة، ابعتماد تصور 

فوق   لحة املواطنحكومي تنموي مشويل ومقاربة مندجمة تضع مص
كل اعتبار. نريد القطع بني املغرب النافع واملغرب غري النافع، 
وبني مغرب يسري بسرعتني، جيب أن هتدف السياسات العمومية 
إىل عدالة جمالية وعدالة اجتماعية ضماان الستقرار البالد 

 .وازدهارها، وشكرا

 :السيد الرئيس

للسيد النائب حممد شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن       
 .املالحي ابسم الفريق االشرتاكي

 

 :النائب السيد حممد املالحي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على موالان رسول 
 .هللا وآله وصحبه

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة أعضاء جملس النواب احملرتمني،

شرفين أن أتدخل ابسم الفريق االشرتاكي ملناقشة القطاعات ي      
اليت تدخل يف اختصاصات جلنة العدل وجلنة الداخلية وجلنة 
اخلارجية، البد من التأكيد يف البداية على تثميننا ودعمنا للمبادرة 
امللكية السامية، اليت دعا من خالهلا جاللة امللك، حلوار مباشر 

ة ئر، واقرتح جاللته إحداث آلية سياسيوصريح مع الشقيقة اجلزا
مشرتكة للحوار والتشاور من أجل جتاوز اخلالفات الظرفية اليت  

كانت تعيق تطور العالقة بني البلدين، كما نسجل بكل اعتزاز 
 .وافتخار تفاعل وجتاوب اجملتمع الدويل مع املبادرة امللكية السامية

ياق السنة، أييت يف س إن مناقشة مشروع القانون املايل هلذه      
الدعوة إىل إعادة النظر يف النموذج التنموي املغريب وبلورة رؤية 
مندجمة هلذا النموذج الذي جيعله قادرا على االستجابة للمطالب 
امللحة واحلاجيات املتزايدة للمواطنني، واحلد من الفوارق بني 
الفئات، ومن التفاواتت اجملالية وحتقيق التنمية والعدالة 

 .االجتماعية

ويف هذا اإلطار، فإننا يف الفريق اإلشرتاكي نعترب أن فتح       
ورش الالمتركز اإلداري يشكل أحد أهم مداخل إصالح أعطاب 
النموذج التنموي احلايل، ابعتباره منطلقا لرتسيخ نظام اجلهوية 
املتقدمة، وتقوية مؤسسة اجلهة، وبناء عالقة جديدة بني إدارة 

تفقني. ولتسخري اإلدارة خلدمة مبدأ تكافؤ الفرص الدولة واملر 
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واملساواة يف اإلستفادة من اخلدمات العمومية، آملني من احلكومة 
أن تعجل إبخراج مشروع ميثاق املرافق العمومية إىل حيز الوجود، 

 .وتنزيل القانون املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومة

 السيد الرئيس،

إلدارة ابملواطن اليت تعترب من أهم مداخل إن حتسني عالقة ا      
اإلصالح املنشود، تقتضي إىل جانب اجملهودات املبذولة لتحسني 
فضاءات ومرافق اإلدارة العمومية، وما مت إجنازه يف إطار بلورة رؤية 
مشرتكة لتحسني جودة اإلستقبال، وإصدار دليل مرجعي حمدد 

يعات ة كل التشر هلذه الغاية، والتعجيل مبالءمة وحتسني جود
الوطنية ذات الصلة، وترسيخ احلكامة اجليدة ومواصلة التطبيق 
الصارم ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور، 

اليت تنص على ربط املسؤولية ابحملاسبة. ويف نفس السياق، ننوه  
كذلك مببادرة قطاع الوظيفة العمومية إبصدار قرار وزاري بتحديد 

جراءات وبرامج تنظيم املبارايت املوحدة للتوظيف ضمن شروط وإ
اهليئات املشرتكة بني الوزارات اخلاصة ابألشخاص يف وضعية 

 .إعاقة

 وارتباطا ابملوضوع، مبوضوع اجلالية املغربية املقيمة ابخلارج،      
 فإننا يف الفريق اإلشرتاكي ننوه بربانمج "حمافظيت" الذي أطلقته

ة ملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة، والوكالالوزارة املكلفة اب
الوطنية للمحافظة العقارية هبدف متكني مغاربة العامل من تتبع 
ممتلكاهتم داخل أرض الوطن عن بعد، وابلتوجه اإلجتماعي هلذا 

مليون درهم  401القطاع احلكومي الذي خصص أكثر من 
. كما بة العاملللمجتمع املدين والندوات والتكوين لفائدة مغار 

نسجل ابرتياح كبري اإلبداعات الرامية إىل إعادة الثقة ملغاربة العامل، 
املعنوية  03اجلهة من أجل اإلستثمار ابملغرب على إطالق 

الطالعهم على اإلمكانيات واملؤهالت املتوفرة والدعم املمكن 
لالستفادة منه، وتعبئة الكفاءات املغربية يف اخلارج، وأتسيس إطار 

بيهم لضمان تواصلهم لينضاف ذلك إىل دعم الدبلوماسية 
 .االقتصادية ومتثيل املغرب ببلدان اإلقامة

مة العدال ببالدان كحجر أساس إن استكمال إصالح منظو       
لتكريس االستقالل املؤسسايت للسلطة القضائية الذي حتقق سنة 

، وترسيخ دولة احلق والقانون، وإقرار العدالة اإلجتماعية 8102
 واإلقتصادية واحلقوقية والسياسية يقتضي املراجعة الشاملة للقوانني

شاريع مذات الصلة عوض املراجعات اجلزئية والتعجيل إبحالة 
القوانني املتعلقة، على وجه اخلصوص، ابلقانون اجلنائي واملسطرة 
اجلنائية اليت مت إحالته على األمانة العامة للحكومة يف شهر دجنرب 

 ..810سنة 

 ابإلضافة إىل ما سبق، نعترب أن تنزيل امليثاق الوطين إلصالح      
ئية امنظومة القضاء، يتطلب أيضا تعزيز حكامة اإلدارة القض

وحتديثها مبا يضمن انفتاحها على املواطنات واملواطنني، وال شك 
أن التسريع إبحداث احملكمة الرقمية، وتوفري اإلعالم القانوين 
والقضائي للمرتفقني سيعزز الثقة يف القضاء من جهة، وسيسهل 

 .عملية الولوج للقضاء من جهة أخرى

من اجملهودات اكي نثويف نفس السياق، وإن كنا يف الفريق اإلشرت    
املبذولة لتحسني جودة القوانني، فإننا نشدد على ضرورة حتديث 
التشريعات وفق ما أقرته الوثيقة الدستورية، وحتقيقا ملالءمة 

توى اململكة املغربية على املس النصوص التشريعية مع التزامات
الدويل. لقد حققت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف نسختها 

وىل والثانية نتائج مهمة يف جمال حماربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء األ
االجتماعي، ونطلب اليوم وبعد إطالق املرحلة الثالثة من املبادرة 

ليس فقط تكريس  8102/8183الوطنية للتنمية البشرية 
وترصيد هذه املكتسبات وصيانتها، بل أيضا تضافر جهود كل 

د هلذه املبادرة يف بعدها املتدخلني من أجل إعطاء نفس جدي
التنموي وذلك عن طريق إطالق جيل جديد من املبادرات املدرة 
للدخل والزايدة يف االعتمادات املخصصة للمشاريع والربامج اليت 
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تستهدف بشكل خاص ساكنة القرى ابلعامل القروي واملناطق 
اجلبلية وإعطاء األولية لربامج التأهيل الرتايب للمناطق املعزولة 

 .والصعبة الولوج

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة أعضاء جملس النواب احملرتمني،

البد أن نشيد حبكامة الدبلوماسية املغربية يف الدفاع عن       
مصاحل العليا للبالد، وعلى رأسها قضية وحدتنا الرتابية، كما نثمن 

ية ناجلهود املبذولة والتطور اإلجيايب الذي عرفه ملف قضيتنا الوط
بعد أن كرس قرار جملس األمن األخري بشأن قضية الصحراء 
املغربية بشكل صريح ومباشر وألول مرة دور اجلزائر كطرف رئيسي 
يف هذا النزاع املفتعل الذي عمر قرابة نصف قرن من الزمن، 
وإشهادته مبقرتح احلكم الذايت الذي تطرحه اململكة جبهود بالدان 

 .تسم ابجلدية واملصداقيةاليت وصفها القرار أبهنا ت

وأخريا ننوه ومن هذا املنرب بقواتنا املسلحة امللكية، وقوات       
الدرك امللكي، واألمن الوطين، والقوات املساعدة، والوقاية املدنية 
واإلدارة الرتابية والعاملني ابملصاحل املدنية، والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا

 :السيد الرئيس

لنائب، الكلمة للسيد النائب مجال بنشقرون  شكرا للسيد ا      
 .كرميي ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

دم سم اجملموعة النيابية للتقيشرفين أن أتناول الكلمة اب      
واالشرتاكية، مركزين فقط على بعض احملاور املتعلقة ابلقطاعات 
احلكومية اليت نناقشها اآلن. ويف البداية، نعري أن ما تواكبه بالدان 
على املستوى الدويل، من مواقف إجيابية جتاه وحدتنا الرتابية يؤكد 

طين املؤسس املوقف الو  القناعة املتصاعدة بعدالة قضيتنا، وبصواب
على أنه ال حل خارج احلكم الذايت يف إطار السيادة املغربية. وهو 

للمسرية  43ما أكده اخلطاب امللكي السامي، مبناسبة الذكرى 
اخلضراء املظفرة، والذي كان خطااب قواي وصادقا يرفض كل 
أشكال االبتزاز واالجتار بقضية وحدتنا الرتابية، ويعلن أن مقرتح 

حلكم الذايت هو السقف النهائي الذي جيمع عليه كافة املغاربة، ا
سواء منهم داخل الوطن أو املقيمني خارجه، وهي املناسبة اليت 
نغتنمها لندعو إىل جعلهم سفراء لقضااي الوطن ابخلارج، واإلسراع 

 .حبسم مسألة التمثيلية السياسية هلم ابلوطن األم

كل اآلمال يف فتح آفاق   إن اخلطاب امللكي قد أننعش      
جديدة قائمة على حسن النية مع اجلارة اجلزائر، وجتاوز اخلالفات 
التارخيية بني البلدين، وأتكيده على أن املغرب مستعد دائما 
للحوار املباشر والصريح، ومستعد أيضا لتجاوز اخلالفات الظرفية 

 .اليت تعيق تطور عالقاته مع البلدين

 السيد الرئيس،

إن بالدان ابتت تتحمل عبئًا يزداد ثقال يوما بعد يوم من       
جراء استفحال ظاهرة اهلجرة غري النظامية، وصارت تشكل 
ابلنسبة للمهاجرين السريني، وخاصة املنحدرين من 

 اإلفريقية جنوب الصحراء، بلدا للعبور واإلستقبال يف آن البلدان
لظاهرة. وهو واء هذه اواحد، منوهني اليوم ابملقاربة املغربية يف احت

ما يطرح علينا ضرورة مواصلة التعامل مع هذه القضية مبقاربة 
إنسانية، دون أن ننفي ذلك وجوب استحضار األبعاد السياسية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والعلمية اليت يتعني على كافة الشركاء 
للمغرب، ويف مقدمتهم اإلحتاد األورويب تقاسم حتمالهتا. فاليوم 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

41 

لوب من الشركاء إجياد احللول احلقيقية بشكل مشرتك يف إطار مط
من املسؤولية، والتوازن، واإلنصاف، والتضحية بعيدا عن احللول 
السهلة اليت تريد البالد أن تتحول إىل دركي وحارس للحدود 

 .األوروبية

 السيد الرئيس،

إن أجرأة ورش اجلهوية كمشروع حضاري كبري، من شأنه       
إىل حتوالت عميقة على املستوايت السياسية  أن يفضي

واملؤسسات اإلجتماعية والثقافية، ويتعلق األمر بتطبيق 
اإلختصاصات املوكولة جملالس اجلهات، وضخ األموال الالزمة 
على هذا املستوى. إن الوترية اليت يتقدم هبا هذا الورش ال تدعو 

لى أرض ركز عإىل اإلرتياح، متسائلني عن عدم بلورة مبدأ الالمت
الواقع، والقناعة حاصلة اليوم لدى اجلميع أبمهية اجلهوية، لذا 
يتعني إعطاء دفعة قوية هلذا املشروع اجملتمعي، والسري به قدما دون 
تردد مع مراجعة إعداد اجملال الرتايب بني الالمركزية والالمتركز. 
وعليه، فإنه ال بديل عن نقل اإلختصاصات حنو اجلهات، وتقوية 
سلطات األجهزة املنتخبة، واحلد أكثر ما ميكن من ثقل الوصاية 

 اليت تكون أحياان سببا يف عرقلة إجناز املشاريع وتعطيلها، واهلدف
على املدى املتوسط هو خلق وحدات ترابية تتوفر على اإلستقاللية 
الالزمة يف اختاذ القرارات وإجناز املشاريع وإمكانية خلق موارد 

 .ذاتية

 لرئيس،السيد ا

يعترب قطاع إعداد الرتاب الوطين والسكىن والتعمري وسياسة       
املدينة من القطاعات احملورية واهليكلية لبالدان املدرة للثروة حيث 
يتعني أن تعطى له العناية واإلهتمام الالزمني على املستوى 
التشريعي واملايل. إن ما ميكن أن نسجله بشكل إجيايب يف هذا 

ج نتائج اهلامة اليت مت حتقيقها سواء على مستوى الربانمالقطاع وال
الوطين مدن بدون صفيح، أو على مستوى إجناز واثئق التعمري 

واملخططات اجلهوية، أو سياسة املدينة وأتهيل املراكز احلضرية 
وشبه احلضرية ابلرغم من اإلكراهات اليت تعوق أحياان السري بنفس 

طاعية وتعدد ابت تدبري اإللتقائية القالوترية واملرتبطة أساسا بصعو 
املتدخلني. إن ورش السكن اإلجتماعي قد وصل مداه، وابلتايل 
البد من إجراء تقييم شامل حول هذا الربانمج، وآاثره املالية على 

 .مستوى إقرار العدالة اإلجتماعية

 السيد الرئيس،

ملقاربة انعترب يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، أن       
احلقوقية هي اخليط الناظم الذي يوجه كل املبادرات لبناء جمتمع 
تسوده قيم العدالة واملساواة وإرساء النموذج التنموي البديل الذي 
من شأنه إعادة الثقة، وفتح آفاق األمل والعمل اجلاد واملسؤول، 
ويتعلق األمر ابحلقوق املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 

البيئية والثقافية واللغوية، كمنظومة شاملة ومتكاملة غري قابلة و 
للتجزيئ. ونعتقد جازمني أبن هذه املقاربة هي القادرة وحدها 
على فسح اجملال الرحب أمام بناء موفق للدولة الوطنية الدميقراطية 

 .اليت تعمل على توسيع إطار ممارسة احلقوق واحلرايت

زير، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، إننا اليوم السيد الو       
والسيدات النواب احملرتمني، يف أمس احلاجة إىل إشاعة اإلطمئنان 
والثقة وزرع األمان، وتبديد املخاوف والشكوك جبرأة ومسؤولية 
واقتناع مع ما يطرحه اجملتمع من تساؤالت، وهو يعرب عن املطالب 

بنفس  تجابة إليهاواحلاجيات املشروعة تستلزم معاجلتها واالس
اجتماعي واقتصادي وسياسي، قوامه العدالة اإلجتماعية واجملالية 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد النائب. قبل أن منر إىل احملور الثالث       
والذي يضم القطاعات اإلجتماعية، التعليم والثقافة واإلتصال، 
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ؤساء طلب مين أخذ الكلمة يف نقطة نظام، تفضل السيد أحد الر 
 .الرئيس

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي )نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

بقات لنا تقريبا ساعة على صالة الظهر، واليوم اجلمعة،       
وهاذ الوقت هو كايف فقط لعملية التصويت. إيال ميكن، السيد 

نا ستشارة بتوافق اتع اجلميع، إيال ميكن، هذا اقرتاح، أنالرئيس، اب
نسلمو املداخالت دايلنا مكتوبة وندوزو مباشرة لعملية التصويت، 
ابش ميكن لنا نرحبو الوقت ونصليو، وندوزو يف ظروف جيدة، 

 .إيال ميكن هاذ الشي وشكرا

 :السيد الرئيس

يتم . سهل هناك من معارض؟، موافقون؟، تفضل، موافقون      
نشر كل التدخالت املتعلقة ابحملور الثالث واألخري يف املوقع 

 .اإللكرتوين جمللس النواب.. منر، تفضل، تفضل السيد النائب

 :)نقطة نظام(رشيد محوين  النائب السيد

 السيد الرئيس،

مع كامل احرتامي ملواقف دايل السادة النواب، ولكن اليوم       
لنا يف الربملان اإلهتمام ابلقطب أان جد فخور على الفشل داي

، 8102اإلجتماعي، طبقا للتوجيهات دايل القانون املالية 
والتوجيهات امللكية، هذا القانون املايل كان من بني النقط 

 .األساسية هو هاذ القطب اإلجتماعي

كنسجل، كذلك السيد الرئيس، االرتباك يف برجمة اللجان       
دايل الليل،   8ميكنش البارح حىت لواجللسات العامة، ألن ما 

كان اليوم ّتربمج القطاعات دالبارح اليوم يف الصباح، ويف العشية 
تربمج قطاعات أخرى، ولكن هاذ املؤسسة واّلت كتخدم واّلت، 
يعين، كتشتغل على أجندات دايل انس اخرين، أما احلكومة 

عندها مشكل، عندها انشغاالت أخرى وهلذا جيب رد اإلعتبار 
اذ املؤسسة، غياب الوزراء كذلك، ما بقاش اهتمام هباذ هل

املؤسسة. اي إما نرجعو اهليبة دايل هاذ املؤسسة، وإما سنقوم حىت 
حنااي مبقاطعة مجيع الوزراء اللي مكيحضروش، وال هاذ الربملان 

 الفلوس دايلو متشي للمغاربة، إيال بغينا نوليو غرفة التسجيل داخل
 .لينهاش، هاذي فضاء للنقاش العموميهاذ الربملان، ما قاب

 :السيد الرئيس

شكرا، السيد الرئيس.. منر السيدات والسادة النواب،       
السيدات والسادة النواب، منر إىل عملية التصويت على أن اجلزء 

 .الثاين من مشروع قانون املالية.. تفضل، تفضل السيد الرئيس

يل ريق االستقالالنائب السيد نور الدين مضيان رئيس الف
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

ليس هكذا مت اإلتفاق السيد الرئيس، وأنه ينادى على كل       
متدخل إىل املنصة ليسلم للرئيس يف دقيقة له احلق يف احلديث 

 .دقيقة أو دقيقتني، شكرا

 :السيد الرئيس

السادة الرؤساء، شيء ما من التنسيق.. الكلمة، طيب،       
لنسبة لفريق العدالة والتنمية، هناك متدخلني : السيد النائب اب

 .عبد اجلليل مسكني، واملتدخل الثاين رشيد القبيل

 :النائب السيد عبد اجلليل مسكني

 .السيد الرئيس، نسلمكم املداخلة      

 سة(:)مسلمة للرائ النائب السيد عبد اجلليل مسكنيمداخلة 

 مداخلة القطاعات االجتماعية

  -د اجلليل مسكني عب -
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 

يسعدين احلديث ابسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة امليزانيات 
 الفرعية للجنة القطاعات االجتماعية.

ات ء األولوية للسياسإن النَفس والتوجه االجتماعيني وإعطا
االجتماعية ودعم القطاعات املتعلقة هبا  يف مشروع قانون املالية 

بني وظاهر، يتجلى ذلك من خالل حزمة من  8102لسنة 
اإلجراءات تنسجم وتتناغم مع مقتضيات الربانمج وأولوايت 

 العمل احلكومي،

ويكفي اإلشارة هنا إىل رفع االعتمادات املخصصة للشق 
مليار درهم إضافية ليصل جمموع االعتمادات .0ب  االجتماعي

مليار إضافية لدعم القدرة الشرائية 1مليار درهم ,   000إىل 
مليار درهم إضافية للرفع من كتلة األجور ,  3.3للمواطنني , 

مليار درهم إضافية  0.1مليار درهم إضافية للتعليم , 1.4
 ظام املعاشاتمليار درهم إضافية ملواصلة إصالح ن 0لللصحة , 

. 

  4111منصب مايل، 41418خلق 
 ابلتعاقد(. 01111للتعليم) 01411للصحة،

  مليون تلميذ  8.0تعميم برانمج تيسري،ليستفيد منه
 وتلميذة.  

  مليون 011مليون درهم لدعم األرامل و  111رصد
 درهم لألشخاص يف وضعية إعاقة.

 0.1 مليار خمصص لربانمج املساعدة الطبية 
  يون درهم للمبادرة امللكية مليون حمفظة.مل 811رصد 

وغريها من اإلجراءات اهلامة واهلادفة إىل تعزيز , قيم التضامن 
 والتماسك االجتماعيني وتقليص الفوارق االجتماعية واجملالية. 

إن اجلهود احلكومية املبذولة على صعيد القطاعات االجتماعية   
اتيجيات إىل تنزيل االسرت ،بدءا ابمليزانيات واالعتمادات املرصودة 

وتنوع الربامج واالستهداف تستدعي التثمني والتعزيز  والتوسيع 
.ولن يستطيع خطاب التيئيس والتبخيس والتشويش حجب األثر 

 اإلجيايب هلذه االسرتاتيجيات والربامج على املواطن.

 قطاع الصحة:

لقد واصلت احلكومة احلالية الرفع من ميزانية قطاع الصحة ، 
مليار درهم  01.33، 8108مليار درهم سنة  2..04قيمته ما

ابإلضافة إىل  %01.4بزايدة قدرها  8102برسم السنة املالية 
ختصيص مليار درهم للصيدلية املركزية، الشيء الذي سيؤثر بال 

 شك إجيااب يف أتهيل العرض الصحي ببالدان.

 4111على مستوى املوارد البشرية: فقد عرف زايدة هامة، 
 8102منصبا ماليا سنة   4111،و 8108نصبا ماليا سنة م

منها خمصصة للعامل القروي.إضافة  %11طبيب،  0111منها 
ممرض  08.111إىل تسوية الوضعية اإلدارية واملالية حلوايل 

مليون درهم.إن هذا املنحى 811وممرضة بغالف مايل قدره 
ملوارد االتصاعدي لالعتمادات املخصصة  على مستوى امليزانية و 

 البشرية يؤكد صدق اإلرادة السياسية للنهوض ابلقطاع.

كل هذه اإلجراءات تعكس وفاء احلكومة وجديتها يف تنفيد 
ما وعدت به يف برانجمها احلكومي حتث عنوان "أتهيل 

 املستشفيات وحتسني ولوج املواطنني للخدمات الصحية"

*ومع ذلك نسجل اخلصاص الكبري على صعيد املوارد 
 رية،وما تطرحه العدالة اجملالية من إشكاالت واقعية، البش
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على مستوى صحة األم والطفل، فقد استهدفت احلكومة  
تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع واألمهات , هده األخرية اليت 

ألف سنة  011يف كل  888انتقل نسبة الوفيات فيها من
لتصل  8101سنة  011.111وفاة لكل  008إىل   .022

  .810سنة  011.111لكل  8.1.إىل 

إن االختالالت و اإلشكاالت يف القطاع موجودة،لكن البد 
من اإلقرار  ابلتقدم احلاصل واجلهود املبذولة  للرقي به واملؤشرات 

,  34.1001دالة  ,فمثال االستشارات الطبية املتخصصة  
, مرضى  10411.4االستشارات العالجية االستعجالية 

.ورغم   1181تكفل هبم داخل املستشفى القصور الكلوي  امل
ة ذلك فإن  تبين مقاربة جديدة للتعاطي مع األسئلة احلقيقية املرتبط

ابملنظومة الصحية ضرورة اآلن،  وحتتاج  الظرفية الراهنة إىل نقاش 
عمومي جاد وواسع مع املهنيني وخمتلف املتدخلني من أجل جتويد 

 لمواطن.اخلدمات وتلبية االحتياجات األساسية ل

 نظام املساعدة الطبية:

ال أحد ينكر أمهية هذا النظام واألهداف املتوخاة من إحداثه وقد 
مليون مغريب. إال هناك إشكاالت  08.44أصبح  يستهدف 

 تنظيمية وتدبريية وعلى مستوى احلكامة يتعني إجياد حلول هلا وهنا
 البد من استحضار ما يلي:

 ة ) طبيعة املؤسساتييتعني معاجلة االختالالت ذات ال
تقدمنا مبقرتح قانون إلنشاء وكالة أو هيئة خاصة  بنظام 
رميد (  والقانونية والتنظيمية يف فصل اتم بني مهام 

 الوكالة الوطنية للتامني الصحي ووزارة الصحة.
  مراجعة شاملة للمنظومة املالية ومنها مسامهات

 املتدخلني وضرورة التوفر على متويل خاص.
 ملستشفيات العمومية من نظام للمحاسبة متكني ا

 التحليلية,

وحتديث نظام الفوترة  وربطه بنظام معلومايت مندمج لتحديد 
 الكلفة احلقيقية لكل   مستفيد.

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
لول انجعة رورة تبين حإننا ندعو يف فريق العدالة والتنمية إىل ض

 لظاهرة تنامي العنف ضد رجال ونساء الصحة .

كما ندعو أيضا إىل ضرورة اإلسراع بتنزيل نظام التغطية الصحية   
ألصحاب املهن احلرة واملستقلة ابعتباره مشروعا جمتمعيا ال 

حيتمل االنتظار،مىت سيبدأ الشروع والعمل هبذا النظام الذي يهم 
عا نشكركم السيد الوزير على املراسيم مليون مغريب. طب 01

 األربعة اليت صدرت اآلن .

كما ندعو إىل اإلفراج على مشروع قانون ,  املتعلق ابلتغطية 
الصحية لالبوين الذي الزال عالقا معلقا  ابلغرفة الثانية  وذلك  

 الستكمال ورش املنظومة الصحية الشامل.

 األسرة والتضامن والتنمية االجتماعية

قد أفرزت  التحوالت االجتماعية واالقتصادية وغريمها ببالدان ل  
حتدايت اجتماعية كبرية، وقد ابشرت وزارة األسرة والتضامن 
واملساواة والتنمية االجتماعية  يف رفع هذه التحدايت ابعتماد 
سياسات عمومية مندجمة واإلشراف على تنزيلها وتنسيقها خاصة 

 اإلعاقة.يف جماالت الطفولة و املرأة و 

عزيز  إن فريق العدالة والتنمية ينوه ابجلهود اليت تقوم هبا الوزارة  يف ت
مكانة األسرة ومحايتها  وأتهيلها لتقوم أبدوارها , ابعتبارها حال 
لكثري من املشاكل  اليت بدأ يعاين من وطأهتا جمتمعنا , كما أن 
عدة ظواهر شادة وخميفة  أصبحت  هتدد أطفالنا  ومن شأن 
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لربامج النوعية للوزارة  مع شركائها أن تسهم  يف حتصني طفولتنا ا
 ومحايتها , ونذكر يف هذا السياق:

سنة،"برانمج مدن بدون  08برانمج مواكبة األطفال ما بعد 
  -/  E  أطفال سالمة حلماية األطفال على اإلنرتنيت.

 الشوارع

 و مع دعوتنا إىل ضرورة  االعتناء أكثر ابألسر البيولوجية
املمتدة و املستقبلة و الكفيلة، يف أفق تقليص مؤسسات الرعاية 
االجتماعية , وهذا تدبري حاضر يف السياسة العمومية املندجمة 

 حلماية الطفولة .

كما نثمن عزم الوزارة البدء  بتنزيل اجلهاز الرتايب املندمج 
 ةحلماية الطفولة،ابعتباره حجر الزاوية يف تنفيذ السياسات العمومي

املندجمة و اآللية اليت تتجسد من خالهلا هذه السياسة على أرض 
الواقع , وهنا نتساءل عن اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة 

 وتفعيله .

املتعلق  11.01وهنا التفوتنا الفرصة للتذكري ابلقانون  
مبؤسسات الرعاية االجتماعية وضرورة صدور النصوص التنظيمية 

سيساهم يف حل العديد من اإلشكاالت  يف أقرب اآلجال ألنه
رط التنظيمية والتدبريية املتعلقة هبذه الفضاءات،ومبا أن املناسبة ش

املتعلق ابلعاملني  01.31البد من إحالة مشروع قانون 
االجتماعيني الرتباطه الوثيق ابلقانون السالف الذكر  يف إطار 

 انسجام وتكامل املنظومة القانونية

ني ،فقد آن اآلوان العتماد سياسة عمومية وفيما خيص املسن
خاصة هبذه الفئة، مع التنويه بكل ما تقوم به الوزارة من احلفاظ 
على قيم املغاربة القائمة على التضامن والتالحم بني 
األجيال،ابعتبار هذه الفئة رأمسال حقيقي ينبغي االعتناء هبا و 

رتقت" مع احاالستفادة منها،"فكل مسن نفقده هو مبثابة مكتبة 
 إيالء عناية خاصة للمسنني يف وضعية فقر او هشاشة او إعاقة.

و خبصوص اإلعاقة،فإان ننوه مبا تقوم به الوزارة  لصاحل هذه الفئة 
بداية من الربانمج الوطين ملدن ولوجة إىل السهر على حتقيق 
اإلدماج املهين،وهذه  دعوة جلميع القطاعات احلكومية ذات 

من املناصب املالية  %.د ابملرسوم احملدد لنسبة الصلة إىل التقي
هلذه الفئة،وهنا ال يسعنا إال التنويه ابحلكومة واألغلبية واملعارضة 
اليت عربت على حس وطين عال اجتاه هذه الفئة اليت تعاين العوز 
واإلقصاء والتهميش ابلتنصيص على النسبة املذكورة ضمن القانون 

 ،.8102املايل لسنة

بشكل كبري اجلهود املبذولة يف جمال متدرس األطفال  كما نثمن
يف وضعية إعاقة، وابلربانمج  اجلديد لتكوين مهنيي رعاية األطفال 

 ذوي التوحد.

وإذ ننوه ابلدور الكبري  الذي يلعبه  صندوق دعم التماسك 
االجتماعي ، فإن استدامة موارده تبقى حتداي كبريا  إضافة إىل 

ذلك  اليت ميوهلا  على الفئات املستهدفة , ل تقييم  آاثر  الربامج
ابت من الضروري  التسريع إبعداد وتنزيل  السجل االجتماعي 

 املوحد .

 :يف جمال التشغيل واإلدماج املهين

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
 

كاالت الصعبة اليت ابت على لقد أصبح التشغيل من اإلش
احلكومات إجياد حلول انجعة هلا ،إن على مستوى العرض أو 

ري الطلب او تبين خمططات واسرتاتيجيات قطاعية بفعل التزايد الكب
 لطاليب الشغل.

و املغرب بدل يف السنني األخرية جهدا مقدرا من خالل سن 
ثرية و العديد من اإلصالحات ذات الشق التشريعي، والرفع من 
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االستثمار  العمومي وخلق أقطاب جهوية للتنمية وإعطاء أولوية 
 لالستثمار.

لقد أفرد الربانمج احلكومي أمهية خاصة ملوضوع التشغيل وخصص 
له حيزا مهما من خالل حمور "تطوير النمودج االقتصادي 
والنهوض ابلتشغيل والتنمية املستدامة" وفق مقاربة تستند على 

 :ركيزتني أساسيتني

 األوىل توفري الظروف املالئمة للرفع من نسبة النمو مع تبين سياسة
 عمومية تقوم على تفعيل:

 املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل.   -
 العمل على ربط منظومة الرتبية والتكوين ابلتشغيل. -
دمج البعد اجلهوي للتشغيل يف سياق االختصاصات  -

ظيمي ناجلديدة للجهة املنصوص عليها يف القانون الت
 للجهات.

دعم الوساطة وتطوير  ظروف العمل وحتسني شروط  -
 الشغل.

 وخبصوص الربامج النشيطة للتشغيل،ينبغي تسجيل ما يلي:

خبصوص برانمج"إدماج" لقد مكن هذا لربانمج من استفادة 
 8108مستفيد خالل الستة اشهر األوىل من سنة   11..12

أجري ،وبرانمج  8.111،كما مكن برانمج حتفيز  من استفادة 
مستفيد،وبرانمج التشغيل الذايت إىل  081.111أتهيل إىل 

مستفيد وهي برامج على تنوعها حتتاج ابستمرار  32.811
للتقييم وإلدراج تكوينات جديدة،بل إىل إبداع حقيقي من أجل 
دميومتها واستمراريتها. وهنا البد من التأكيد أن إشكالية التشغيل 

كومة مقاربة مشولية يتقامسها اجلميع:حتستدعي تعبئة مجاعية و 
 ومؤسسة تشريعية،نقاابت ومقاوالت ومجاعات ترابية للتصدي هلا

 السيد الرئيس احملرتم، 

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني.

 
 ننوه ابملبادرة اليت اختدهتا احلكومة خبصوص تنظيم لقاء وطين حول

والتكوين هبذف فتح نقاش كبري وهادف حول اآلليات التشغيل 
اجلديدة واملبادرات اخلالقة وتبادل اخلربات،لقاء الشك أن خمرجاته 
ستساهم ال حمالة يف إغناء هذا اجملال الذي يعرف حتوالت 

 متسارعة.

يف اآلن نفسه ندعو إىل ضرورة تبين مقاربة تشاركية خبصوص 
لة،بل تستجيب لتطلعات الشغيمراجعة مدونة الشغل اليت مل تعد 

إن العديد من النصوص الواردة هبا أصبحت متجاوزة ويستحيل 
 تطبيقها يف ظل تنامي نزاعات الشغل وغياب آليات للوساطة.

كما ندعو إىل ضرورة البدء يف توسيع النقاش حول مشروع القانون 
م التنظيمي املتعلق ابإلضراب لكونه يكتسي أمهية كبرية،يف تنظي

قات املهنية ويسد فراغا تشريعيا يف هذا الباب طال العال
انتظاره،كما أن الفرصة ساحنة لفتح مشاورات واسعة مع مجيع 
الفرقاء خبصوص مشروع القانون املتعلق ابلنقاابت املهنية اليت 

 نعتربها شريكا أساسيا  من أجل حتقيق السلم االجتماعي.

بة االجتماعي ابلنسارتباطا هبذا السياق نؤكد أن مأسسة احلوار 
لفريق العدالة والتنمية كان والزال مطلبا ملحا،يتطلب تعبئة مجيع 
الطاقات والتمتع حبس وطين كبري  ال جمال فيه للمزايدات 

 السياسوية.

إننا نسجل إبجيابية العرض االجتماعي الذي تقدمت به احلكومة 
 ابلرغم من اإلكراهات  االجتماعية واالقتصادية اليت يعرفها

اجلميع.وندعو إىل ضرورة إرساء آلية  للحوار البناء دون متييز بني 
 القطاع العام والقطاع اخلاص.  
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 :السيد الرئيس

 .شكرا، شكرا لك.. السي بووانو      

 :النائب السيد رشيد القبيل

 .بسم الرمحن الرحيم

 السيدة الوزيرة،

 السيد الرئيس،

 ء،السيدة الوزيرة والسادة الوزرا

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نظرا لضيق الوقت وقرب صالة اجلمعة، أسلم السيد رئيس       
 ..جملس النواب

 )مسلمة للرائسة(: النائب السيد رشيد القبيلمداخلة 
 

  لقطاع التعليم والثقافة واالتصالالفرعية مداخلة امليزانيات 
 

 -النائب رشيد القبيل -
  الرحيمبسم هللا الرمحن 

احلمد هلل والصالة والسالم على موالان رسول هللا وعلى اله وصحبه 
 ومن وااله.

 
 السيد رئيس جملس النواب احملرتم ؛

 احملرتمون؛ات والسادة الوزراء السيد
 السيدات والسادة النواب احملرتمون

يشرفين أن أتقدم ابسم فريق العدالة والتنمية هبذه الكلمة اليت 
دستورية  سياسي واجتماعي خاص و يف اطار حمطةأتيت يف سياق 

 قطاعات يف  السياسات العمومية وتقييم حصيلتها  مهمة ملسائلة
ال أحد جيادل يف االولوية اليت حتظى   .التعليم والثقافة واالتصال

لب وص  هبا منظومة الرتبية والتكوين داخل النقاش العمومي
 انشغال املواطن.  

و  لوية اليت حظي هبا قطاع الرتبية والتكويننثمن عاليا االو   إننا
 أي  درهم  مليار 18اكثر من   بتخصيصه  البحث العلمي

قياسا ابلسنة الفارطة . هذا اجملهود املايل استهدف  %4.8بزايدة 
اجتماعية على   ذات صبغة تربوية و  أولوايت واضحة ودقيقة

 .مستوى املنظومة
  

  : القطاع املدرسي1.1
 :املدرسي نسجليف القطاع 

أستاذا  01.111املوارد البشرية بتوظيف   تقليص اخلصاص يف-
 مع االستفادة من التكوين؛  يف إطار التعاقد

 011.111  واستهدافه حوايل  التعميم التدرجيي للتعليم األويل -
 ؛ طفل جديد

ة سن  تعليمية جديدة  مؤسسة 011تعزيز العرض املدرسي ب  -
 اعادة التأهيل والصيانة؛اىل جانب برامج  8102

قفز   وحماربة اهلدر )تيسري( الذي  برانمج دعم التمدرس  تقوية -
مليون درهم  130، مقابل   مليار درهم .8,0  رصيده إىل

 خالل املوسم الدراسي الفارط؛
جهود النقل املدرسي، واملطاعم املدرسية والداخليات   مواصلة -

حتقيق   اهلشة ويف سبيلختفيفا من تكاليف األسر الفقرية و 
 .اإلنصاف و تكافؤ الفرص

ادى فعليا اىل رفع نسبة التمدرس عموما و   إن اجلهد املتواصل  
متدرس فتاة الوسط القروي خصوصا لكن اخلصاص مازال 

مع غياب النموذج الرتبوي   ملحوظا واهلدر املدرسي مقلقا
إىل ضرورة ننبه   من انحية أخرى .وضبابية منظومة القيم املدرسية

   .احرتام االنتماء السياسي وعدم جعله عامل إقصاء من املسؤولية
  قطاع التكوين املهين2.1  
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التطور امللموس يف عدد   يف قطاع التكوين املهين نسجل
 11املؤسسات العمومية واخلاصةو استفادة ما يناهز 

مليون درهم  38متدرب من منحة التكوين املهين مببلغ قدره   الف
وكذا توسيع العرض االجتماعي وجبهود تكوين السجناء ، 

 التفاعل االجيايب  نثمن  كما   واألشخاص يف وضعية االعاقة .
للقطاع مع مجلة من توصيات اجمللس االعلى للحساابت الصادرة 

يظل هذا القطاع يف حاجة   . يف املقابل8101  يف تقريره سنة
صدي طموحاته و التلرتسانة قانونية مواكبة لتحوالت القطاع و 

وكذا لضعف   لضعف املوارد البشرية امللبية الحتياجات التكوين
 فريق يف  ادماج خرجيي التكوين املهين يف سوق الشغل. أنمل

العدالة والتنمية أن تساهم الدينامية اجلديدة الذي يعرفها قطاع 
املهين  يف ظل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية للتكوين  التكوين املهين

دفعة قوية للنهوض هبذا القطاع   يف اعطاء 8101-8180
 .وتبين منظور جديد حلكامة القطاع  احليوي

املتعلق  .11.0اننا ندعو للتنزيل األمثل ملقتضيات القانون رقم 
عض اجراء القطاع اخلاص وب  بتنظيم التكوين املستمر )لفائدة

فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص 
كما ندعو (.آلخرين غري اإلجراء الذين يزاولون نشاطا خاصاا

 .الحرتام احلرايت النقابية يف مكتب التكوين املهين
 

  املستوى التعليم العايل1.3   
مؤشرات اخلدمات االجتماعية   نسجل يف هذا القطاع تطور

ابلرفع من  .  (مليون درهم 8.308.030لفائدة الطلبة ) 
برسم السنة اجلامعية   الف 411حوايل إىل   املمنوحني  عدد

حتسن يف الطاقة االستيعابية   و  مليار درهم  0.8مبيزانية   احلالية
رصد ميزانية مهمة   من الطلب الفعلي وكذا %10لإليواء إىل 

لصيانة وأتهيل املرافق االجتماعية وتوسيع التغطية الصحية 
الق النطنسجل أيضا احلرص على توفري الشروط املالئمة    .

رتوين لتعميم التسجيل االلك  السنة اجلامعية إبعداد برانمج مندمج
  .للطلبة و وضع مشروع متكامل إلرساء جامعة افرتاضية

ضعف جاذبية اجلامعة بسبب   يف املقابل نالحظ استمرار
ر وما ينتج عنه من هد  اإلخفاقات على املستوى البيداغوجي

علمي رغم االمكاانت البحث ال  و ايضا على مستوى  مقلق
املالية املرتاكمة يف صندوق تنمية البحث العلمي ابإلضافة إىل 
ضعف احلكامة وتنامي ظواهر مشينة يف التوظيف واالستحقاق 

. إن استقاللية اجلامعة منذ حوايل عقدين جعلت   العلمي
سسات بني الوزارة واملؤ   املسؤولية يف هذا الصدد مركبة ومشرتكة

ا الذي منح استقاللية بيداغوجية وعلمية مبكر   ستاذاجلامعية و األ
 ..022يف مراسيم 

كما ندعو اىل احلرص على اعتماد عدالة جمالية يف اخلريطة 
 اجلامعية .

 
 مالحظات على منظومة الرتبية والتكوين 1.4

رغم اجلهد املبذول والذي يفوق ما تنفقه دول مماثلة فمازالت   
ث ية ملنظومة الرتبية والتكوين والبحاملردودية الداخلية واخلارج

أسباب ذلك يرجع إىل   العلمي دون الطموح املنشود. إن
احمليط وقدرته التنموية و ايضا   وكذا طبيعة  و التنزيل  التوجه

ربط   ابملناخ السياسي العام و بغياب احلكامة و الرتاخي يف
 املسؤولية ابحملاسبة

 دولة من املوظفني و االطر يفلقد لبت املنظومة احلاجة املاسة لل 
مما غطى مؤقتا على عورة بعض التوجهات   بداية االستقالل

واالنتباه اىل قصورها عن   الكربى للمنظومة و أجل الوعي
االستجابة للحاجات التنموية املتجددة للمجتمع. إن الواقع 
املتشكل وصريورته منذ االنطالقة الغري السليمة للمنظومة ساهم 

إصالحها. كما أن ضعف اإلمكاانت ابلنسبة لالرتفاع  يف فرملة
املستمر ملرتفقي املنظومة راكم اختالالت حالت دون التفرغ 
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  .ملطلب اجلودة املنشودة
إن هذه اإلخفاقات تظهر أكثر يف قطاع التعليم العايل والبحث 
العلمي الذي مازالت طبيعة التكوينات وتوجهها حنو احلاجات 

حث العلمي الب  تعرف تطورا بطيئا ومازال واقع  للبالد  التنموية
 حلقة يف سلسلة اإلنتاج والتنمية تشكل حتداي  والسعي جلعله

جزء منه ذايت يرتبط ابألرث املتشكل يقاوم   جداي. هذا التحدي
بط بطبيعة موضوعي مرت  أما اجلزء األخر  التغيري و يغالب االنفتاح

اميته للبالد وقدرته ودينوالنموذج التنموي   النسيج االقتصادي
وحجم قيمته املضافة يف االعتماد على املعرفة والعمل هبا. لقد مت 
استنساخ مؤسسات عليا أجنبية )فرنسية على اخلصوص( دون 
استنساخ النموذج التنموي ء املتالئم معها. إن هذا ما يفسر 

يف النسيج   استيعاب الشبه السلس لألطر خرجيي املنظومة املغربية
تنموي للبلدان النامية . ان جزءا من أخفقات منظومتنا هو يف ال

هناية املطاف انعكاس لواقع النموذج التنموي الذي بلغ مداه. بناء 
ال جمال لتحميل هذه املنظومة كل األوزار واإلخفاقات   على ذلك

وال جمال للنظرة املتشائمة بل البد من التوازن واإلنصاف بتثمني 
   لسليب و االبتعاد عن التهويل و التهوينا  ونقد  اإلجيايب

ويف هذا اإلطار فإننا سنتعامل إبجيابية مع القانون اإلطار الذي 
اليت افتقدها   " طابع اإللزامية"  يتم الدفع أبن من مميزاته الكربى

امليثاق الوطين للرتبية والتكوين وكانت سببا يف عدم تطبيقه 
لرتبية اجمللس األعلى ل  تقريروذلك خالفا ملا ذهب إليه   األمثل،

أبن "االختالالت اجلوهرية   ،8104الصادر يف سنة  والتكوين
اليت تتخلل منظومة الرتبية والتكوين هي اليت حالت دون تطبيق 
امليثاق". إن حق املنتخب يف مناقشة هذا القانون ال 

ثل ما أن م  املؤسسة الربملانية  مصادرته صوان ملصداقية  ميكن
يدا عن  بع ملنتخب التعاطي معه بكل مسؤولية ومواطنةواجب ا

 .كل محاس زائد او جماملة و مداهنة

والرتدد   إن السياسة اللغوية املعتمدة منذ االستقالل شاهبا التخبط
 يف اعتماد املنطلقات الدستورية والغاايت التنموية احلقيقية للبالد

عليم يف تقريره للت املسندة ابلتجربة الكونية. لقد أقر اجمللس األعلى
أن " ضعف التحكم يف اللغات يعود نسبيا إىل التنوع  8118سنة

اللغوي الذي يعيشه التالميذ املغاربة ، فهم جمربون على التعامل 
عوامل لغوية متعددة : اللغات االم، لغات الدراسة ، لغات االقتصاد 

 "واإلعالم والتكنولوجيا
للغوي من تقنني التشتت ا إننا يف فريق العدالة والتنمية حنذر

 املرتبكة و عدمية  وابلتايل انتكاسة جديدة هلذه السياسة
 .وتناقضها مع املنطق السليم و احلس الوطين القومي  احلجة
       

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم ؛
 احملرتمون؛ات والسادة الوزراء السيد

 السيدات والسادة النواب احملرتمون
   

 ثقافةقطاع ال - 2-
يف حتسني ميزانية هذا القطاع رغم إقراران   نثمن جمهود احلكومة

اهنا ستظل ميزانية غري كافية ولن جتيب على كل 
ىل تطوير ا  الوزارة  الثقافية ببالدان كما نثمن سعي  االنتظارات

مواردها الذاتية من أجل انعاش وزايدة خمصصات صندوق العمل 
اعا قانون الفنان و املهن الفنية ايقيعرف تنزيل مراسيم   . الثقايف

فباستثناء مرسومي بطاقة الفنان و الئحة املهن الفنية   بطيئا
 .الزالت ابقي املراسيم مل تصدر بعد رغم احلاجة إىل ذلك

إننا ندعو يف فريق العدالة والتنمية إىل التعامل املتبصر و املسؤول 
ثقافة وال مع مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطين للغات

املغربية وكذا مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرمسي 
لالمازيغية ونطمح إىل سيادة روح التوافق و صيانة اللحمة الوطنية 
ووحدهتا يف إطار التنوع واالستجابة للمطالب اللغوية احلقيقية 
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 املصادقة  بعيدا عن املطالب الشوفينية املتأدجلة. اننا أنمل  للمغاربة
على املشروعني يف أقرب اآلجال والشروع يف تنفيذمها خالفا ملصري 
أكادميية حممد السادس للغة العربية. إننا حنذر من خلق تنافس 

 لغة الضرار املرتبصة االّ   لن تستفيد منه  ومهي بني لغتني دستوريتني
 .هبما يف هناية املطاف
واملتمسك  املنفتح على املشرتك االنساين  إن املشروع اجملتمعي

هلذا كلما ، و   ، ال ميكن بلوغه بدون بناء ثقايف  خبصوصياته
 استوعبت السياسة الثقافية هذا البعد الوطين واألدوار املؤثرة للفعل

الثقايف كلما كانت براجمنا وخمططاتنا الثقافية حاضنة للمشروع 
اجملتمعي ، وكلما عملنا على حتقيق االمن الثقايف كلما صار 

أفضل يف هذا اجملال احليوي قيميا و   االستثمار ابمكاننا
لمجلس ل  وهذا هو ما أشار اليه التقرير املوضوعايت  اقتصاداي

  االقتصادي واالجتماعي
 
  قطاع االتصال - 3

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم ؛
 احملرتمون؛ات والسادة الوزراء السيد

 السيدات والسادة النواب احملرتمون
 

طاع االتصال يف السنوات األخرية  دينامية لقد عرف ق
وبرامج طموحة غري ان واقع املمارسة االعالمية ببالدان   تشريعية

يستوقفنا يف ظل مايشهده من تطورات وحتدايت خاصة من 
 توسع كبري للصحافة االلكرتونية ؛تراجع مقروئية و بيع  بينها

خالل  ةالصحف ؛ والغياب املتزايد الستحضار أخالقيات املهن
املمارسة الصحفية و حمدودية جودة و تنافسية القطاع السمعي 

     البصري
ندعو يف فريق العدالة والتنمية إىل إطالق مسلسل تفكري   إننا

جدي حول مستقبل وزارة االتصال ملواكبة التحوالت اليت يعرفها 

القطاع والسيما على املستوى التكنلوجي والرقمي ويف ظل نقل 
لس اجمل  اختصاصات الوزارة إىل هيئات أخرى مثلجمموعة من 

وتقنني وإصالح قطاع االشهار مبا يعاجل   الوطين للصحافة.
الب نط  يف نفس الوقت،  اشكالية االحتكار واالخالقيات، و

 لتوصيات تفعيال  مبواصلة ترشيد الدعم املقدم للمنابر االعالمية
 .اجمللس األعلى للحساابت

سية لتحقيق التناف  بصري مل يصل بعدان القطاع السمعي ال
مازال  و  املطلوبة و مازال املغاربة يهاجرون للقنوات االجنبية

االحتكار والتهميش واالقصاء سائدا بقوة. اننا نتساءل عن 
السبب احلقيقي لعدم إبرام عقد برانمج جديد كما ينص على 
ذلك قانون االتصال السمعي البصري ومبادئ حسن صرف املال 

مبثابة    االرادة السياسية للنهوض ابالعالم العمومي  وتبقى .عامال
الروح لكل التشريعات املؤطرة له، وبدوهنا تبقى هذه التشريعات 

  .جثة حمنطة
إن وضعية العاملني ابلقطاع إداريني وتقنيني وصحفيني تسائل 

الذي  ننبه للتحول  اجلميع حيث تعاين من هشاشة كبرية. كما
 ظل بتحوهلا لتلفزات على االنرتنيت يف  ات اخلاصةتعرفه االذاع

 .غياب ترسانة قانونية مؤطرة
إن السينما جمال مهم حيتاج لعناية اكرب نظرا إلسهامه يف الرتويج 
لصورة املغرب و جلب االستثمارات و خلق فرص للشغل يف هذا 
اإلطار وجب التسريع مبراجعة قانون الصناعة السينمائية وايالء 

م اخلاص ملنطقة ورزازات مبا تشكله من رصيد يف اجملال االهتما
ة و إقرار إجراءات ضريبي  والبحث عن واجهات سينمائية جديدة

 حمفزة لتشجيع االستثمار يف القطاع؛
.والسالم عليكم ورمحة هللا  

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا.. فريق دايل األصالة واملعاصرة، السي عدي       
 .نائببوعرفة، السيد ال
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 :النائب السيد عدي بوعرفة

أزول تنمريت أطاس  فقط يف دقيقة السيد الرئيس، أي فقط      
ني أدرار ريغ أسنمري شيغان تيومتني نتمازيرتينوا تيومتني العواري تيومت

متطوط اترون أراو ارستخيتري أراو ارتددوا سعاري أتزدم ارتدوا 
 مازير تينوا.مني نتري شيغان تيويتادتوي احشاش أتزغ أويل أتسمن

بة ستجاأريد أن أقول كالما جوااب على بعض األسئلة، ولكن ا
 .للمجلس أعطي مداخليت وأترك املداخلة السياسية للمرحلة املقبلة

 )مسلمة للرائسة(: النائب السيد عدي بوعرفةمداخلة 

 مداخلة جلنة القطاعات االجتماعية
    

عاصرة، ق األصالة وامليشرفين أن أتناول الكلمة، ابسم فري    
للمسامهة يف مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية املدرجة ضمن جلنة 
القطاعات االجتماعية واخلاصة بوزارات: الصحة، الشغل 
واإلدماج املهين، الشباب والرايضة، األسرة والتضامن واملساواة 

 .8102والتنمية االجتماعية، وذلك برسم السنة املالية 

البداية، البد من اإلشارة إىل أننا نناقش هذه  يف          
امليزانيات يف ظل أوضاع اجتماعية متسمة ابالحتقان، إىل درجة 
أن تالميذ املدارس هجروا فصول الدراسة وهرعوا إىل الشارع 
حمتجني ومعربين عن استيائهم وتذمرهم من القرارات املرجتلة هلذه 

 احلكومة. 

ن العام إىل رهن البالد أبيدي لقد أدى تدبريكم للشأ       
املؤسسات املالية الدولية، وخنشى ما خنشاه أن تؤدي بنا سياستكم 

 إىل سيناريو الثمانينات، أي "سياسة التقومي اهليكلي" وأنتم تعرفون
النتيجة، حيث تراكم العجز، وبرز بشكل أساسي يف القطاعات 

ول لكم ونق االجتماعية. وعليه، يؤسفنا أن نؤكد لكم، مرة أخرى،

ونصرخ أبعلى حناجران أبن القطاعات االجتماعية ببالدان تعيش 
 على إيقاع الرتدي القريب من االهنيار. 

 فبالنسبة ل:

  :أوال: قطاع الصحة 

ميكننا القول أبن معضالت قطاع الصحة تبقى من بني     
القضااي اليت فشلت يف حلها جل السياسات احلكومية املتوالية، 

الل إىل اليوم، فلسنا حباجة إىل أدوات جمهرية كي منذ االستق
نكشف أبن هذا القطاع يشكو من اختالالت كربى ويتمرغ يف 
مشاكل عويصة، جتعل من حتقيق مسألة احلق يف الصحة املنصوص 

أمرا بعيد املنال، السيما ابلنسبة لفئات  8100عليه يف دستور
 تزال جتد ث الاجتماعية عريضة وساكنة مناطق جغرافية كثرية، حي

صعوابت مجة يف الولوج إىل اخلدمات الصحية األساسية أو من 
 :ولعل أبرزهاقلة التجهيزات وبنيات االستقبال.  

استمرار النقص يف الولوج إىل العالجات األولية،  -       
استشارة  1,1حيث ما تزال النسبة ضئيلة جدا وال تتعدى  

 بفرنسا. 1,4ونس، وبت .,8طبية لكل مواطن سنواي، مقابل 

ضعف املوارد املالية، واستمرار ارتفاع اإلنفاق املباشر  -     
وهو ما جيب خفضه  %.,11لألسر على الصحة والذي يبلغ 

 كما هو معمول به يف بعض الدول املماثلة.  %81إىل حدود 

املستشفيات العمومية اليت تعيش يف حالة من الرتدي واقع  - 
 كنا حنرتم مواطنينا لتم إغالق عدد كبري  احلقيقي وامللموس، ولو

منها، لكوهنا مل تعد تتوفر على احلد األدىن من الشروط الصحية 
 املعمول هبا دوليا. 
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نستغرب كون املغرب ميلك صناعة دوائية حملية ال أبس هبا،  -
ومن شأهنا ختفيف عبء االسترياد، إال أن الواقع جيعل من صحة 

   قدر من األرابح يف سوق األدوية. املغاربة سلعة لتحقيق أكرب

من الناتج الوطين،  %1ضعف متويل القطاع الذي ال يتعدى  -
 01يظل بعيدا عن توصيات املنظمة العاملية للصحة اليت توصي ب

 "كحد أدىن. %08إىل 

نسجل النقص يف املوارد البشرية، وهو نقص سيتضاعف كلما  -
ل كافة اجلهود أن تعرق ارتفعت نسبة التغطية الصحية، واليت ميكن

املبذولة إلصالح قطاع الصحة، يف حالة ما إذا مل يتم إجياد حلول 
  .انجعة وملموسة هلا

إن التوزيع غري املتكافئ والعادل هلذه املوارد سواء على مستوى  -
الرتاب الوطين أو بني اجملالني احلضري والقروي يزيد من استفحال 

با األرقام الرمسية أن طبيوتفاقم وضعية القطاع، حيث تسجل 
شخص يف  0012مواطن، وممرض لكل  0131واحدا لكل 

من األطر الطبية ترتكز يف جهيت   %41القطاع العام، كما أن 
الرابط والدار البيضاء فقط، بينما ما يزيد عن ربع سكان القرى 

 يبتعدون على األقل بعشرة كيلومرتات عن أول مركز صحي.

أمراض الفقر لتحصد أرواح املغاربة  نسجل أبسف كبري عودة -
 من جديد، مثل: اجلذام والليشمانيا  و السل.

وفاة  1.نسجل استمرار ارتفاع وفيات األمهات، حيث تفوق  -
ألف والدة حية، و اخلطري هو أن أغلب وفيات  011لكل 

األمهات والرضع يف املغرب تقع داخل املستشفيات العمومية،  
تية كن تفاديها،  الرتباطها  ابلبنيات التحوهي وفيات كان من املم

 الصحية.

إن سوء التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصحية ال يزال يعيق تطور  -
القطاع، حيث تتمركز املنشآت العالجية بشكل مكثف يف 
التجمعات السكانية احلضرية الكبرية دون ابقي القرى واملداشر 

 النائية.              

ظى النفسية والعقلية، فإننا نقول أبهنا ال حت أما خبصوص الصحة -
ابملكانة الالئقة هبا يف برامج السياسات الصحية العمومية؛ فمعظم 

املرافق عبارة عن أماكن لعزل املرضى أكثر من كوهنا مستشفيات،  
كما أهنا ال تستجيب للحد األدىن من املعايري ذات الصلة 

 أبخالقيات املهنة.

، نسجل حبسرة كبرية سحب احلكومة ويف هذا السياق      
ملشروع قانون يتعلق ابألمراض الصحية والعقلية. فإذا كان من حق 
احلكومة السحب، فمن حقنا التعليق على هذا السحب 

 واستفساركم واستيضاحكم عن أسباب هذا السحب؟

إن نظام املساعدة الطبية )الرميد( يعرف إختالالت على  -
ت عائقا كبريا ابلنسبة للمستشفيامستوى احلكامة، كما يشكل 

ضروري التعجيل خبلق هيئة خاصة لتدبري لذا، من ال العمومية.
تكون مستقلة عن الوزارة ووكالة ال تأمني  RAMEDنظام 

 .الصحي

إن موارد امليزانية املخصصة لألدوية ال تغطي مجيع  -
االحتياجات، سواء على صعيد املستشفيات أو على صعيد 

ه قلة. زايدة على كون نظام الشراء والتزويد هتيمن عليالوحدات املتن
الم البريوقراطية والتدبري املركزي لألدوية. مما يرتتب عنه أتخري است

املستشفيات حلصتها من األدوية، مما يؤثر على فرص عالج 
املرضى، ومن املفارقات العجيبة أنه يتم إحراق وتدمري األطنان 

 منها كل سنة.
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دوائية رغم اجملهود املسجل يف ختفيض أمثنة إن السياسة ال -
بعضها، البد من مراعاة  مصاحل مجيع الفاعلني، من مصنعني 
وصيادلة ومواطن، مع احرتام املسالك القانونية لصرف األدوية، 

وإعادة النظر يف مسلسل الشراء  ٬وتوسيع أنظمة التتبع واملراقبة
 دبريها.  ريقة تالعمومي لألدوية واملستلزمات الطبية وحتسني ط

عدم إيالء البحث العلمي األمهية الالزمة، ابعتباره عنصرا  -
أساسيا لتحقيق املهام الرئيسية للمؤسسات العمومية للصحة، كما 
أن تعزيز أنشطة البحث هو الضامن لتحسني نوعية الرعاية 

 والتدريب السريري. 

إن وضعية مصحات القطاع اخلاص يغلب عليها منطق التسيب  -
والفوضى واملتاجرة بصحة الناس، علما أن القطاع اخلاص شريك 

 .اسرتاتيجي يف الصحة العمومية لكن هذا ال مينع من مراقبته وتتبعه

تبعا لذلك، نؤكد أنه ابلرغم من اجملهودات الكبرية املبذولة       
للنهوض ابملنظومة الصحية لتصبح رافعة للعدالة االجتماعية، 

دة يف االستفا دة من اخلدمات الصحية لكل املواطنني جمسَّ
واملواطنات على قدم املساواة، بدون أي فرق بني فقري وغين، 
الزالت هناك نواقص واختالالت تراكمت لعقود خلت، وال ميكن 
معاجلتها يف ظرف سنوات، الشيء الذي يتطلب اخنراطًا أكرب 

رتسيخ لجلميع الفاعلني يف هذا القطاع بروح من املسؤولية العالية، 
 .املكتسبات والتعاون قصد الرفع من أداء هذا القطاع

 اثنيا: قطاع الشباب والرايضة 

يعترب هذا القطاع من القطاعات األفقية واالسرتاتيجية يف       
عملية التأطري والنهوض بوضعية الشباب املغريب، كما أن جناعة 

 برامج هذا القطاع ابتت مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى،

وذلك ابلنظر إىل ما خيرتقه وينطوي عليه من احنرافات واختالالت. 
 وعليه، نسجل ما يلي: 

 أ(  على املستوى الرايضي:

مل تستطع الوزارة بعد،  ضمان "احلق يف الرايضة" جلميع  -
املواطنني واملواطنات من خالل اعتماد سياسة عمومية شاملة، 

 تيسر الولوج إىل ممارستها للجميع.

ل ضعف التجهيزات الرايضية وسوء توزيعها على نسج -
 املستوى الوطين.

نسجل كذلك غياب شبه كلي للتجهيزات الرايضية ابلعامل  -
 القروي، علما أنه يتوفر على خزان مهم من الطاقات الشبابية.

نالحظ اختالالت على مستوى تدبري ملف مالعب القرب،  -
قيق ن تتمكن من حتاليت متت الدعاية هلا بقوة من قبل، دون أ

 النتائج املرجوة.

 نالحظ ضعفا ملموسا يف التأطري الرايضي مبختلف أصنافه. -

نؤكد على عدم مسايرة منظومة التكوين للحاجيات املسجلة  -
 يف هذا اجملال.

نسجل التأخر احلاصل يف إخراج مجيع النصوص التنظيمية  -
 ة.والرايضاملتعلق ابلرتبية البدنية   09-30املرتبطة بقانون

نسجل عدم تعميم عقدة الربانمج مع مجيع اجلامعات  -
 الرايضية.

نالحظ استحواذ الرايضة التنافسية على النصيب الكبري من -
 اهتمام الوزارة.
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خيفف  للقرب مل  ملراكز السوسيو رايضيةنعترب أن انتشار ا  -
من النقص املسجل يف البنية التحتية الرايضية ببالدان، خاصة يف 

 ألحياء الشعبية.ا

نسجل االرجتالية يف معاجلة ظاهرة الشغب يف املالعب،  -
وجندد إحلاحنا على أن املقاربة األمنية لوحدها ال تكفي للحد 

 من الظاهرة.

دبري تنطالب بتمكني وتشجيع الكفاءات الوطنية يف جمال  -
 .الشأن الرايضي

قني، سابندعو إىل العناية الالزمة ابألبطال والرايضيني ال - 
خاصة أولئك الذين يئنون حتت وطأة ظروف اجتماعية مزرية 

 للغاية.

 ب( على مستوى الشباب:

املبادرات العديدة املتخذة لفائدة الشباب، مل نسجل أن  -
تسعف على جعلهم يف قلب السياسيات العمومية بصفتهم 

 فاعلني وليس فقط موضوعا هلا.

 ة للشباب. ية املندجمنسجل تعثر تفعيل اإلسرتاتيجية الوطن - 

نشري إىل ضعف عدد املستهدفني من الربامج اليت شرع العمل  -
 هبا.

نسجل عدم إيالء دور الشباب العناية الالزمة خاصة على   -
تالءم مستوى البنية التحتية واالستقبالية وجتهيزاهتا وبراجمها حىت ت

 مع حاجيات شبابنا احلايل.

ب على حميطها بغية استقطانالحظ عدم انفتاح دور الشباب  -
أكرب عدد ممكن من شبابنا هلذه الدور، للتعريف ابألهداف الرتبوية 

 والثقافية واالجتماعية والرايضية اليت تضطلع هبا هذه املؤسسات.

نسجل عجز احلكومة عن اإلبداع يف توفري فضاءات  -
 عمومية بديلة لتأطري الشباب.

عي صانهنمس يف أذن نا واخلالصة يف جمال الشباب، إن        
القرار السياسي داخل احلكومة، أن الشباب املغريب ال يقيم كله 
يف العاصمة الرابط، وأن احلاجة ابتت ماسة إلجراءات أكثر قراب 
ابستدعاء املقاربة اجملالية يف هذا الباب الذي جيب أن تتسع 

 للجميع. 

 ج( يف جمال الطفولة:  

 منظم لعملية التخييم.  نتأسف على غياب إطار قانوين  -

الربانمج الوطين للتخييم مازال  يواجه إكراهات  نؤكد أن  -
 تدبريية حتد من فعاليته. 

نسجل غياب أتهيل رايض األطفال يف املستوى املطلوب،  -
 سواء على مستوى جتهيزاهتا أو يف جمال براجمها البيداغوجية. 

ال الطفولة فحدث و أما القلة واألوضاع الكارثية ملراكز محاية  -
حرج، زايدة على عدم اخنراط جمملها يف مضمون االتفاقيات 

وااللتزامات الدولية اليت قطعها املغرب على نفسه يف جمال 
حقوق الطفل، وكذا عدم عملها بتوصيات اجمللس الوطين 

 حلقوق اإلنسان يف جمال األطفال اجلاحنني.

 د( يف جمال الشؤون النسائية: 

دة، رأة املغربية، وخاصة يف املناطق النائية والقرى البعيال تزال امل -
تعيش احليف والظلم املزدوج، بشري وطبيعي، مما يتطلب تقدمي 
العناية، وأبولوية مستعجلة، للمرأة يف العامل القروي، انهيك عن 
استمرار خمتلف االنتهاكات يف حق املرأة ابملدار احلضري كذلك، 

ري واملواكبة السيما ابلنسبة خاصة على مستوى غياب التأط
 للحاالت االجتماعية الصعبة، لذلك نسجل ما يلي:
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االنتشار غري املتكافئ للنوادي النسوية عرب الرتاب الوطين مما  -
 يساهم يف إقصاء العديد من النساء.     

نطالب بضرورة إعادة النظر يف اخلدمات اليت تقدمها هذه  -
السبيل  وهو م والواقع املعيش،النوادي للمستفيدات، مبا يتالء

الوحيد القادر على مساعدهتن يف إب  راز إمكانياهت  ن ومهاراهت  ن 
 يف ميادي  ن خمتلف  ة.

ندعو إىل املزيد من التعبئة وسط خمتلف القطاعات املعنية من  -
 أجل مس  اعدهتن ع  لى التعري  ف مبنتوجاهتن وتس  ويقها.

 ج املهيناثلثا: قطاع الشغل واإلدما *   

يعترب قطاع الشغل واإلدماج املهين، من القطاعات       
االسرتاتيجية اليت كنا نراهن عليها، للتخفيف من حدة البطالة 
وتعزيز سوق الشغل ابملغرب، على اعتبار أن الشغل هو املدخل 
األساس للحديث عن الكرامة، وعن االستقرار وعن االخنراط يف 

قها نا من النتائج السلبية اليت حقالتنمية؛ لذلك نسجل امتعاض
 هذا القطاع، ونؤكد على ما يلي:  

القطاع تعرتضه العديد من املشاكل على املستوى التشريعي   -  
 واملؤسسايت واهليكلي.   

البطالة ال تزال متفشية وتبعث على القلق وسط اجملتمع،  -   
 رغم كل املبادرات املتخذة.

طاعات ومؤسسات يقوض جناح التداخل الذي تعيشه عدة ق -
 املبادرات املقرتحة.

فشل مجيع برامج إنعاش التشغيل، كربانمج "مقاوليت " و  -
 "حتفيز" بل منها ما ابت يهدد الشباب بدخول السجن.

 عدم تفعيل دور املرصد الوطين للشغل. -

عدم مأسسة احلوار الوطين االجتماعي الذي من شأنه   -
 ي دائم.التأسيس ملسار سلم اجتماع

استمرار غموض مصري قانون اإلضراب بني احلكومة  -
 واملركزايت النقابية. 

جهاز التفتيش يعاين من نقص يف املوارد البشرية واملادية  -
واللوجستيكية مما يؤدي إىل احلد من جناعة ودور جهاز التفتيش 
يف محاية حقوق املستخدمني واألجراء، وكذا احلفاظ على السلم 

 عن طريق التدّخل لفض نزاعات الشغل.  االجتماعي

ضرورة  تعزيز ومحاية موقع مفتش الشغل من كل التأثريات  -
اليت حتول دون قيامه مبهامه على أحسن وجه، نظرا لقدرته على 

 إدراك الواقع املعيش يف عامل  الشغل حبكم جتربته وختصصه.

نتأسف من حتّول الوزارة من قطب وزاري جتتمع فيه جل  -
ظائف االجتماعية إىل وزارة صغرية مبيزانية جد هزيلة، يقتصر الو 

دورها على مجع التقارير واإلحصائيات اليت حيّررها املفتشون، 
إضافة إىل بعض املهام األخرى البسيطة كتسليم بعض الرتاخيص 

 اإلدارية والقيام بدراسات حمدودة يف هذا اجملال أو ذاك. 

سلطات العمومية حنو نسجل كذلك متركز جل تدخالت ال -
 .الشباب حاملي الشهادات دون سواهم

البد من االجتهاد يف جمال مالءمة التكوينات مع متطلبات  -
 سوق الشغل والنسيج االقتصادي. 

ضرورة حتسني الظروف االجتماعية للمستفيدين من برامج  -
التشغيل، وذلك ابلتحمل اجلزئي أو الكلي من طرف الدولة 

 ت االجتماعية. لواجب االشرتاكا

ضرورة حتيني النصوص التشريعية ذات الصلة ابلصحة  -
 والسالمة املهنية.
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على مستوى الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات،  -
 نسجل نقصا يف الوكاالت وسوء التوزيع داخل الرتاب الوطين. 

ضرورة مراجعة اإلطار القانوين والتدبريي لوكالة إنعاش  - 
 الشغل.

و إىل دمقرطة احلوار االجتماعي، وضرورة اجمليء بقانون ندع -
النقاابت يف أقرب وقت ممكن، مؤكدين أنه يف غياب هذا القانون، 

 فال أحد ميلك شرعية تصنيف النقاابت األكثر أو األقل متثيلية.

 

  رابعا: قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية
 االجتماعية

ع اعا أفقيا ابمتياز، لكونه يتقاطال شك أن هذا القطاع، يعد قط
مع عدة قطاعات ومؤسسات أخرى، مما ينتج عنه تداخل يف 
االختصاص واختالط يف املسؤوليات وابلتايل أتخر يف تنفيذ 

 الربامج املسطرة، لذلك نسجل ما يلي:

إن هذا القطاع، وابلرغم من استفادته من موارد مالية مهمة  -
 يد.حيرص على تدبريها بشكل ج يف إطار التمويل اخلارجي، فال

القطاع يعاين من نقص يف املوارد البشرية املتخصصة يف  -
جماالت تدخالته الدقيقة، مما يفقد اخلربة الالزمة يف التعامل مع 

 احلاالت االجتماعية اهلشة والصعبة. 

نسجل التوزيع غري املتكافئ للمؤسسات املشتغلة بتعاون أو  -
على مستوى اجلهات أو بني العامل حتت وصاية القطاع سواء 

 احلضري والعامل القروي؛ 

االسرتاتيجيات والربامج املعرب عنها أو اليت يف طور التنفيذ  -
تعرتضها إكراهات كبرية، وأحياان خترج متظهراهتا إىل العلن؛ لذا، 

 وجب معاجلتها وفق مقاربة تشاركية. 

قوانني ال التأخر يف إصدار النصوص التطبيقية جملموعة من -
 املصادق عليها؛

ضعف محالت  التوعية والتحسيس اليت من شأهنا أن حتد من  -
 نسبة اإلعاقة ببالدان.

صعوبة ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل اخلدمات   -
 الصحية والتعليمية وإىل سوق العمل.

استمرار التعامل مع إشكالية اإلعاقة وفق مقاربة  إحسانية  -
 وليس حقوقية؛

 ضعف التأطري مبؤسسات الرعاية االجتماعية؛  -

قلة األطر املتخصصة يف جماالت العمل االجتماعي، وتواضع  -
املستوى التعليمي واملعريف للعاملني هبذه املؤسسات؛ مع تسجيل 

 ضعف أجور العاملني هبا.

 غياب االهتمام  بنساء العامل القروي؛ -

 ري؛اجملال احلضتنامي ظاهرة العنف ضد النساء وخباصة يف  -

 تعقد املساطر املرتبطة ابلكفالة؛ -

تعقد مسطرة احلصول على املعينات التقنية خاصة يف العامل  -
 القروي.

 غياب سياسة واضحة للحد من ظاهرة التسول. -

 حمدودية وهشاشة السياسة املوجهة للمسنني. -

 السيد الرئيس:

صالة الفريق األ شكرا، شكرا السيد النائب شكرا. دائما إبسم      
 .واملعاصرة السيد هشام صابري، السيد النائب
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 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرئيس،

أان بدوري سأسلم مداخلة للسيد رئيس اجمللس، وأضيف        
كلمة بسيطة أنه هاذ القطاعات اإلجتماعية الذي قيل لنا أن هاذ 

ىل، نقول أن قانون املالية سيكون إجتماعي ابلدرجة األو 
القطاعات اإلجتماعية عانت وتعاين مرة أخرى من الرتاجع، ومن 
النكوصية، والدليل على ذلك هو التعامل اللي تعاملنا معاها يف 

 .املداخالت وشكرا

 )مسلمة للرائسة(: النائب السيد هشام صابريمداخلة 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، 

يشرفين أن أتناول الكلمة ابيسم فريق األصالة واملعاصرة، يف إطار 
ال، مناقشة امليزانيات القطاعية التابعة للجنة التعليم والثقافة واالتص

 .8102وذلك برسم السنة املالية 

 السيد الوزير، 

ة تعترب منظومة الرتبية والتكوين من القطاعات اإلسرتاتيجي
احلال  لتكون قاطرة للتنمية، غري أن واقعاليت تراهن عليها بالدان، 

جيعلنا جنزم أبن هذا القطاع رغم خطط اإلصالح اليت وضعتها 
احلكومات املتعاقبة، ومشاريع إصالح اإلصالح اليت سرعان ما 
انتهت ابلفشل دون حتقيق املنتظر منها على الساحة الرتبوية 

 اكل.شوالتكوينية، ال زال يعاين الكثري من االختالالت وامل

 السيد الوزير؛

حتدثتم عن تعزيز دور املدرسة يف جمال الرتبية عرب تنزيل       
إجراءات هتم دعم التمدرس وحماربة اهلدر املدرسي وتعميم 

الرتبية  عطيات حول قطاعالتمدرس ابلتعليم األويل... واحلال أن امل
 ادمة.والتعليم العايل والبحث العلمي ص الوطنية والتكوين املهين

علما أن املتابعة والعناية الدائمة لصاحب اجلاللة  هبذا الورش     
االسرتاتيجي، ال يقابلها لدى احلكومة أي اخنراط واضح ومواكبة 
ملموسة لتطوير السياسة التعليمية يف بالدان، والدليل هو أن 

سنوات منذ صدور الرؤية  3مشروع قانون اإلطار انتظر 
 ل أن حيال على الربملان.قب  8131-8101اإلسرتاتيجية 

 السيد الوزير،

ألف من التالميذ املدرسة سنواي منذ سنة  811يغادر حوايل     
فقط من الطلبة املسجلني ابجلامعات املغربية  %08، و 8118

سنوات، رغم أن احلكومة   3حيصلون على اإلجازة يف ظرف 
التزمت من خالل التصريح احلكومي بتخفيض نسبة األمية إىل 

، وها حنن على أبواب السنة الثالثة من أداء هذه احلكومة، 81%
 وال نعتقد أن هذا االلتزام احلكومي سيتحقق.

 السيد الوزير،

ال ت زال العدي د م ن أوج ه القص ور البني وي تلق ي بظالهل ا عل ى    
قطاع ي الرتبي ة والتكوي ن، من خالل جمموعة م  ن االخت  الالت: 

رة االكتظ اظ ال ذي تش  هده الفص  ول الدراس  ية. مثل استمرار ظاه
واالنقطاع عن الدراسة، وإشكالية جودة التأطري الرتبوي للتالميذ، 

ية وغياب العدالة اجملالية بني اجملالني احلضري والقروي يف جمال الرتب
والتكوين، وتنام  ي أع  داد املتمدرس  ني ف  ي القط  اع اخل  اص الذي 

التم  ازج االجتماع  ي، ويثي  ر تس  اؤالت ح  ول الش  رخ  يطرح مس  ألة
االجتماع  ي. وهذا يؤدي إىل تقويض ثق ة املواطني ن ف ي الق درة 
عل ى التماس ك االجتماع ي، وهو ما ميكن أن يش كل هتدي دا 

 لالرتق  اء االجتماع  ي م  ن خالل املدرس  ة.
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 السيد الوزير،

 ت اإلصالحية السابقة يعزى إىلصرحتم سابقا أن فشل احملاوال
غياب قانون يؤطر ويلزم بتفعيل هذه واإلصالحات. اآلن أتيتم 
مبشروع قانون إطار والذي يفرتض أن يكون آلية لتفعيل اإلصالح 
عوض تعطيله، لكننا جنزم أن ذلك لن يتم إال من  خالل احلسم 

 يف جمموعة من القضااي اجلوهرية من قبيل: 

ملقررات، ومشكل إكراه تدبري الزمن مضمون املناهج وا
الدراسي ومالءمته مع احليز الزمين، واحلسم يف السياسة اللغوية، 

 ولغة التدريس...

 السيد الوزير، 

على مستوى قطاع التكوين املهين الذي يفرتض فيه أن يكون 
رافعة اسرتاتيجية ومسارا واعدا لتهييء الشباب لولوج سوق الشغل 

توجد العديد من االختالالت، فعلى الرغم من واالندماج املهين، 
التوجيهات امللكية السامية لتأهيل عرض التكوين املهين وتنويعه 
وحتديث املناهج البيداغوجية، إال أن هذا القطاع ال يزال يعاين 
العديد من املشاكل لعل أبرزها مشكل البطال ة ف ي صف وف خرجي يه 

 س جل ف ي صف وف نظرائه م م ناليت ال ت زال أعل ى م ن املع دل امل
خرجي ي التعلي م الع ام. وهو ما يلزمنا بض رورة تعزي ز آلي ات التوجي ه 
والرتكي ز عل ى ج ودة التكوي ن ال ذي يوف ره ه ذا القط اع أكث ر م ن 
الرتكي ز عل ى طاقت ه االس تيعابية، كما أن تدهور جودة التكوين 

الكم عوض الكيف تعرقل الناجتة عن قلة املعدات واعتماد 
 النهوض هبذا القطاع احليوي.

 السيد الوزير،

جيب الرتكيز على تطوير عرض التكوين املهين، واحداث جيل 
جديد من مراكز تكوين وأتهيل الشباب، وبلورة تكوينات مؤهلة 
قصرية للشباب الذين هلم جتربة يف القطاع الغري املهيكل إلدماجهم 

تطور ني شعب التكوين أمام التغيري واليف القطاع املهيكل، وحتي
 املستمر لسوق الشغل حىت ال تصبح متجاوزة.

 السيد الوزير،

 على مستوى التعليم العايل والبحث العلمي:

نسجل أن امليزانية املخصصة لقطاع التعليم العايل والبحث 
العلمي غري  كافية لتحديد األهداف املسطرة، وذلك بيَناء على 

وإشكالية العرض البيداغوجي وحتديد املسالك  حتليل املؤشرات
املعتمدة، كما أن غياب احلكامة يف تدبري القطاع إضافة إىل 
ضعف امليزانية لن خيلق إال التشويش على هذا القطاع احليوي 

 ومزيدا من فقدان الثقة فيه.
 السيد الوزير،

مل تستجب على مستوى التعهدات وأوراش اإلجناز يف التعليم، 
زانية للطاقة االستيعابية يف اجلامعات العمومية، كما أعلن عن املي

ذلك يف برانمج الوزارة يف السنة املاضية، رغم االرتفاع املضطرد يف 
عدد احلاصلني على الباكالوراي والذي مل يقابله زايدة يف العرض 

 اجلامعي، والذي يبقى حلد اآلن ضعيفا.
ستقطاب كما نالحظ استمرار هيمنة عرض مؤسسات اال

اظ املفتوح اليت ارتبطت خمرجاهتا ابلبطالة، مع ارتفاع نسبة االكتظ
الذي تنتفي معه شروط التحصيل واملعرفة. وضعف الطاقة اإليوائية 

 لألحياء اجلامعية.
 السيد الوزير،

إن عدد الطلبة املسجلني يف سلك الدكتوراه يف اخنفاض 
 راه منطالب ابحث يف سلك الدكتو  31;111مستمر، أقل من

طالب؛ اضافة إىل أن الوكالة الوطنية لتقييم  81.;111أصل 
وضمان جودة التعليم العايل والبحث العلمي، مل تفرز خطة عملية 
ملموسة النتائج على مستوى النوعية البيداغوجية املنتظرة من 
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العرض الرتبوي، بدليل أن نتائج التقييم مل يكن هلا وقع حقيقي 
 جية.على اهلندسة البيداغو 

 السيد الوزير،
على مستوى قطاع الثقافة واالتصال وانطالقا من وعينا ابلدور   

املهم الذي تلعبه الثقافة واإلعالم واالتصال يف نشر الوعي الفردي 
 .نيةومتتني الشعور الراسخ ابلوطواجلماعي وتقوية أواصر االنتماء 

ع لقطا  مرة أخرى من ضعف امليزانية املخصصةفإننا نسجل 
تبارها ال تراعي املكانة احملورية للثقافة ابع، هذه امليزانية ثقافةال

التنمية  أساسية للتنمية ببالدان، أساسا للرأمسال غري املادي، ورافعة
اليت  ال ميكن أن تتحقق عرب املؤشرات الكمية واملالية واالقتصادية 
وحدها،  بل عرب االهتمام أيضا ابملؤشرات التنموية والبيئية 

قافية والتعليمية، وهذا لن يتم إال من خالل ختصيص ميزانية والث
ضع رؤى املثقفني واملبدعني يف و  أكرب هلذا القطاع احليوي، وإشراك

لنخب على حيفز هذه امما  ،يف إطار تشاركي وإسرتاتيجيتهاالوزارة 
الدفاع عن املشروع الثقايف الوطين ابعتباره القوة الكربى يف 

 التطرف.التيئيس و مواجهات ثقافة وفكر 

 السيد الوزير:

نالحظ من خالل مشروع امليزانية الفرعية لقطاع الثقافة غياب 
إسرتاتيجية واضحة املعامل إلصالح االختالالت اليت تشوب هذا 

ة القطاع، وأنكم مل تعتمدوا التوزيع العادل للمشاريع الثقافية املربجم
 عليه يف على اجملال الرتايب كما هو منصوص 8102يف  سنة 

 برانجمكم احلكومي.

كما نسجل أن احلكومة مل تنفذ التزاماهتا من أجل النهوض 
 بقطاعي الثقافة واالتصال، ومل تستكمل بعد ترسانتها القانونية يف

دم عجمال محاية املوروث الثقايف وتنمية اللغات والثقافة الوطنية، و 
اعات الرتابية مالتفعيل األمثل لالتفاقيات والشراكات املربمة مع اجل

واليت كان اهلدف منها ممارسة القرب الثقايف، إضافة إىل الفشل 

يف  هنج حقيقي وذي نتائج للسياسة االلتقائية ما بني الشأن 
 الثقايف يف عالقته ابلرتبية الوطنية ووزارة الشباب والرايضة.

 السيد الوزير،
املشهد على مستوى قطاع االتصال واإلعالم، نسجل أن 

مي الوطين بقطاعيه العام واخلاص يعاين مجلة من املشاكل اإلعال
سواء املؤسساتية أو املهنية. فالقطاع العام مل يسلم من األزمة 

ى املرتبطة جبودة مضمونه وشكله وتنافسيته، ونفس األمر ينطبق عل
 القطاع اخلاص.

 السيد الوزير،
 " إن ما يعانيه قطاع اإلعالم هو أزمة النموذج االقتصادي أي

تلك اجملموعة من العالقات املتكاملة واملتفاعلة اليت حتكم أو اليت 
يتعني أن حتكم قطاع اإلعالم املغريب". فال ميكن القيام أبي 

مبادرة أو إنشاء قناة أو إذاعة عامة أو خاصة أو مؤسسة، دون 
النظر والتمعن يف أتثري ذلك على املشهد اإلعالمي برمته، 

 .ت والبدائل املتاحةوفرص التمويل واملعوقا
اءل حول مجيعا لنتس على عاتقنا  ولية امللقاة ؤ لذا وحبس املس

روية واضحة يدبر من خالهلا  ما إذا كان إعالمنا ميتلك 
أننا ويرسم أفقا ملستقبل يتطلبه اْليَ ْوَم قبل الغد، خاصة و  اللحظة، 

نقف يف عتبات كثرية منها عتبة مراجعة منوذجنا التنموي، فإن 
عالم بدوره كمكون أساسي ينبغي أن يراجع منوذجه حنو منوذج اإل

لعام ا قطاعيه،  تنموي واقتصادي خيرج منه وعلى مستوى 
 مهنيا.و  اليت يعيشها مؤسساتيا  من بوثقة التيه  واخلاص 

 السيد الوزير،
اليوم إىل إعالم عمومي مواطن ومنفتح على اجملال  إننا حباجة 

ات ومنخرط يف املشاريع واإلصالح عامل، وعلى ال احليوي للدولًة، 
الكربى داخل الوطن، ومنصت النشغاالت ومشاكل 

من خالل التعاطي معها بشكل مهين نزيه، ومن خالل  املواطنني 
ر تنتصر للتسامح واحلوا إشاعة خطاب عقالين وحداثي، وقيم 
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واالنفتاح واالختالف البناء، والتعدد يف الرأي، وحيرتم العقل 
، إعالم من شأنه أن يعزز احلضور املغريب يف أكثر من اجلماعي

ند إىل يست إعالم عمومي  من منطقة يف العامل.  جمال ويف أكثر 
تلفزات وإذاعات جمددة. تتواجه فيها األفكار يوميا وتتحاور فيها 

 .الثقافات، وتتعايش فيها املرجعيات واخلطاابت،
 السيد الوزير،

يب ع اإلعالم العمومي املغر إن تطبيق خمطط إصالحي يف قطا 
واكراهات إجتماعية  وحبكم حتدايت تنموية وسياسية، 

 أصبح يشكل ضرورة ملحة، ورهاان ال حيتمل التأجيل.  واقتصادية 
إذ جيب إحداث إصالح حقيقي، وحتول ملموس يف األدوار 
املوكولة إىل مكوانت اإلعالم العمومي. مبا يف ذلك ترسيخ مفهوم 

ق اجملتمع ويسو  ن الذي يتفاعل مع كل شرائح اإلعالم املواط
أن و  املشرتك من القيم واالنشغاالت واالهتمامات والرهاانت، 

يبلور شبكات براجمية تندرج يف هذا االجتاه، وتكرس مفهوم القرب 
  الفعلي والتنوع واحلداثة والوحدة الوطنية وتعزيز متاسك األمة

 ريري يعكسوالبد أن يؤطر هذا املخطط اإلصالحي خط حت
دينامية اجملتمع املغريب وينسجم مع هذه األهداف، مبا يؤسس 
إلعالم عمومي متعدد اخلدمات، وينهض برسالته اإلعالمية 

 .الوطنية واملواطنة
 السيد الوزير،

إذا كنا نعترب أن ما حتقق من مكتسبات دستورية وسياسية، 
بعه املغرب. تهو نتيجة هنج قومي ا من إجنازات اقتصادية  وما تراكم 

، والعمل على 8100فإنه ال مناص من االلتزام مبقتضبات دستور 
ذا منجزات على أرض الواقع. ويف ه ترمجة حمتوايت فصوله إىل 

اإلطار جندد يف فريق األصالة واملعاصرة طرح ملف الثقافة واللغة 
األمازيغية. ابعتباره مكوان من مكوانت اهلوية الوطنية، وينبغي أن 

عالميا وثقافيا ابالهتمام الالزم. من خالل تطوير شبكة حيظى إ
وإذاعة متازيغت، واإلذاعات اجلهوية. ورصد ما  الربامج يف قناة 

ذه لتلعب ه يكفي من اإلمكانيات املالية والبشرية املؤهلة 
الوسائط اإلعالمية دورها كامال يف التواصل والتفاعل مع الناطقني 

ثمني واحرتام ثة. ويف االلتزام هبذه الرسالة تابألمازيغية مبكوانهتا الثال
 للمكون األمازيغي اجتماعيا وثقافيا وجماليا. ألنه ال ينبغي أن نعترب

األمازيغية جمرد تراث جامد وجانب، وخنتزهلا يف الفلكلور وشذرات 
من التقاليد والعادات املنتشرة هنا وهناك. بل من حق الناطقني 

قدم برامج ت تلفزات واذاعات مهنية  ابألمازيغية أن يتوفروا على
  .جاذبية وذات تقنية وفنية مقبولة،  يف شروط  ونشرات أخبار 

 السيد الوزير،
إننا يف فريق األصالة واملعاصرة، نشدد على ضرورة استثمار 

ملغرب والديناميات املختلفة اليت يعيشها ا التحوالت الدميقراطية، 
الح، رتاتيجية شاملة لإلصلصياغة وعي إعالمي جديد، وتبين اس

حىت يلعب اإلعالم العمومي دوره يف توطيد الثقة يف نفوس 
 هذه كما ال يفوتنا يف  املغاربة، ومواجهة ثقافة اليأس واإلحباط.

نسجل غياب خطة مكتوبة للوزارة توضح رؤية الوزارة املناسبة أن 
لقطاع الصحافة على املدى الطويل، وكذا األهداف املنشودة 

 .ا املشاريع املربجمة واجملدولة زمنيا بشكل دقيقوتباع
 السيد الوزير،

والنموذج التنموي الذي يفرتض  أين حنن من سْوال الرؤية 
يف مراحل ومستوايت التخطيط االسرتاتيجي  تناسقا منطقيا 

معقولة وحنن أمام هذا الوضع من  بنيَسب  وتنفيذه ونتائجه 
 التشخيص لتجربة التنفيذ؟

ير هذه املالحظات والتساؤالت اهلدف منها دعم السيد الوز 
وإعطاء انطالقة جديدة لإلعالم املغريب ضمن مقاربة متكاملة، 

-خدمة للصاحل العام ولتقدمي مضمون جيد للمستهلك/ املشاهد
 والقارئ.-املستمع
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 :السيد الرئيس

شكرا، السيد النائب عبد الرمحان احلريف إبسم فريق التجمع       
 شكرا، السيدة النائبة سعيدة آيت بوعلي ابسم الفريق الدستوري..

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

  مداخلة النائب السيد عبد الرمحان احلريف )مسلمة للرائسة(: 

 مداخلة السيد النائب عبد الرمحان احلريف 

 ابسم فريق التجمع الدستوري

وع ر يف اجللسة الع امة املخصصة ملناقشة اجلزء الثاين من مش
 8102قانون املالية برسم السنة املالية 

 ) جلنة القطاعات االجتماعية وجلنة التعليم والثقافة واإلتصال( 

 (.8102نونرب 01) 0441ربيع الثاين  11جلسة اجلمعة 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،
 سيدات والسادة الوزراء احملرتمون،ال

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتقدم ابسم فريق التجمع الدستور أمام       
جملسنا املوقر يف إطار مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 

، لبسط رؤيتنا حول القطاعات االجتماعية، انطالقا 8102لسنة 
ما أتت به احلكومة من رصد وتشخيص من الواقع املعاش و 

 للوضع.

ونظرا ألمهيتها وملا حتظى به من انعكاسات مباشرة على  
 املعيشة اليومية للمواطن.

فإننا نثمن داخل فريق التجمع الدستوري مشروع قانون 
 الذي جاء بثالثة ركائز أساسية: 8102املالية لسنة 

 دعم القطاعات االجتماعية -

 ماعية واجملاليةتقليص الفوارق االجت -

إعطاء دينامية جديدة لإلستثمار ودعم املقاولة  خاصة  -
 منها املقاوالت الصغرية واملتوسطة.

سنة من االستقالل  13إن مغرب اليوم، مغرب ما بعد 
سنة من ذكرى املسرية اخلضراء، مغرب العهد اجلديد جنح  43و

طريق  نفيه االنتقال الدميقراطي ابلتناوب واملصاحلة مع املاضي ع
االنصاف واملصاحلة، مغرب شكل إستثناءا إقليميا ودوليا متخض 

، إبرادة ملكية وشعبية سامهت فيه مجيع 8100عنه دستور 
األطياف، بوعي مجاعي ألمهية االستقرار واالمن يف حتقيق تطور 

 تنموي شامل.

واليوم، ما يعرفه الشارع املغريب من احتقان وتظاهر ما هو 
عيش اجتماعية ال ترقى إىل تطلعات املغاربة يف الإال نتيجة وضعية 

الكرمي؛ وحنن يف فريقنا نثمن ما جاءت به اخلطب امللكية السامية 
 .من إصالحات اجتماعية

 السيد الرئيس احملرتم،

إننا يف فريق التجمع الدستوري، نعترب قطاع التعليم من 
رات شالقطاعات االجتماعية ذات األولوية الوطنية، ومؤشرا من مؤ 

التنمية البشرية، كما أنه حظي بعناية ملكية خاصة مثله مثل ابقي 
القطاعات االجتماعية األخرى، كالصحة والتشغيل... حيث  

 كان موضوع العديد من خطبه يف العديد من املناسبات.
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كما أننا نثمن اجملهودات اليت تقوم هبا الوزارة للنهوض هبذا 
اع نسبة بعض مؤشراته كارتفالقطاع الذي عرف حتسنا ملحوظا يف 

التمدرس، وتراجع طفيف يف نسبة اهلدر املدرسي، كما نثمن تعزيز 
هيئة التدريس من خالل ختصيص مناصب جديدة مبوجب عقود، 
وتعزيز العرض املدرسي، إال أن هذا القطاع تواجهه جمموعة من 
التحدايت واإلكراهات، رغم االعتمادات املالية اليت يتم رصدها 

 واي، لذلك ندعو احلكومة إىل مضاعفة جمهوداهتا.له سن

كما ندعو إىل إعادة النظر يف النموذج البيداغوجي احلايل 
مع الرتكيز على اللغة العربية واللغة األمازيغية ابعتبارمها لغتان 
رمسيتان، مع ضرورة االنفتاح على اللغات األجنبية األخرى، ومنح 

، البيداغوجية، واإلبداعاألستاذ كفاعل تربوي هامشا للحرية 
ومواكبته، وأتهيله ابلتكوين، وحتسني أوضاعه، ألن اهلدف من 
أي سياسة اجتماعية، واقتصادية، هي االستجابة لألوضاع 
اجملتمعية، وتطوير مؤشرات التنمية البشرية، والنهوض ابلرأمسال 

 الالمادي ثقافيا وعلميا وصحيا وترفيهيا.

 السيد الرئيس احملرتم،

اع التكوين املهين، أصبح أداة مهمة لتحقيق القفزة إن قط
النوعية املطلوبة مع حاجياتنا، واستجابة ملتطلبات سوق الشغل، 
خاصة املهن اجلديدة اليت ظهرت بفضل األوراش الكربى اليت 
اخنرط فيها املغرب كاملهن العاملية اجلديدة، واخلدمات السياحية 

ى حثيثة، غرب ينخرط فيها خبطوالتكنولوجيا الرقمية، اليت بدأ امل
واليت أصبحت حمركا جديدا للتكوين املهين التخصصي وإنتاج  

كفاءات وطنية وجديدة، ومطلوبة لالندماج يف هذه األوراش 
 الصناعية الواعدة.

وإننا، يف فريق التجمع الدستوري، نثمن اجملهودات املبذولة 
اء ظ، سو عاليا، كما نثمن ما عرفه هذا القطاع، من تطور ملحو 

على مستوى أعداد املتدربني واخلرجيني، أو على مستوى إحداث 
املسالك، أو على مستوى االتفاقيات واملشاريع اليت مت القيام هبا، 
وذلك إمياان منا بدور التكوين املهين يف تلبية حاجيات املقاوالت 

 من موارد بشرية، ويف إنعاش الشغل والرتقي االجتماعي.

القطاع جيعلنا أمام جمموعة من التحدايت إال أن واقع هذا 
واإلشكاالت اليت يعاين منها قطاع التكوين املهين، خاصة فيما 
يتعلق حبكامة القطاع، وذلك يف ظل امليزانية الضعيفة املخصصة 
له ابملقارنة مع ابقي القطاعات األخرى، و كذا حتقيق العدالة 

مكن مجيع املناطق تت اجملالية يف توزيع الربامج ومراكز للتكوين حىت
من االستفادة من التكوينات اجلديدة، وكذا توفري املوارد البشرية 
الالزمة، إذ أن عدد املكونني غري كاف ابملقارنة مع ارتفاع عدد 
الطلبة، وتوفري وسائل العمل الالزمة، كما أن مواكبة هؤالء 
املكونني ابلتكوين املستمر، أمر ضروري من شأنه أن يرفع 

يتهم وإعدادهم لالخنراط يف التسيري والتدبري ومسامهتهم يف مردود
تطوير منظومة التكوين بصفة عامة، كما نشري إىل ضرورة االهتمام 
أبوضاعهم املادية واالجتماعية ألن أي إقالع اقتصادي يقوم على 

 الرأمسال البشري. 

 السيد الرئيس احملرتم،

ي، فإنه معلى مستوى قطاع التعليم العايل والبحث العل
يضعنا أمام جموعة من التحدايت، تتطلب منا بدل املزيد من 
اجلهود، خاصة يف جمال تطور البحث العلمي واالبتكار، وذلك 
ابلنظر للميزانية املخصصة له، إذ أن ما يتم ختصيصه من 
اعتمادات مالية للبحث العلمي ال يصل إىل النسبة املتعارف عليها 

ييم البحث عايري اليت حيْحْتكم إليها يف تقعامليا، واليت تشكل أحد امل
العلمي إجيااب أو سلبا، وبلدان بعيد عن حتقيق هذه النسبة اليت ال 

 من الناتج اإلمجايل الداخلي. %0تتجاوز لدينا  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

63 

لذلك، ال بد من إيالء العناية الالزمة للبحث العلمي 
ية و واالبتكار، من خالل العمل على تطويره والرفع من موارده، وتق

بنياته التحتية، واالهتمام ابألساتذة الباحثني وتشجيعهم، 
وحتفيزهم، وذلك هبدف الرفع من مستوى البحث، ومن جناعته، 
وأتثريه على النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية، وحىت تكون 
جامعتنا يف صلب النموذج التنموي اجلديد الذي دعا إليه صاحب 

 اجلاللة.

 ضرورة التعاون بني اجلامعات الوطنية كما نود أن نشري إىل
والنسيج الصناعي واالقتصادي، واإلداري الوطين، تعاون من شأنه 
أن يساهم يف تطوير أدائنا االقتصادي واملايل، ويف تطوير البحث 
العلمي ببالدان، إضافة إىل تعزيز التعاون والشراكة بني اجلامعات 

جماالت  والتعاون يف الوطنية والدولية، و توسيع شبكة التبادل
 اخلربة والبحث واملناهج التعليمية والبيداغوجية.

 السيد الرئيس احملرتم،

قطاع الثقافة، قطاع مهم، وله أمهية اسرتاتيجية نظرا ملا 
ا تلعبه الثقافة يف بناء مقومات الشخصية الوطنية، واحملافظة عليه
 اوحتصينها، وذلك رغم االعتمادات اهلزيلة اليت ختصص هلذ

القطاع، علما أبن املنظومة تشكل رافعة أساسية يف حتقيق التنمية 
املستدامة، وعنصرا أساسيا يف بلورة النموذج التنموي املنتظر 

 اعتماده يف القريب العاجل.

إن الساحة الوطنية تعاين من الفراغ واجلفاف الثقايف الذي  
نتاج تطغى فيه "ثقافة الرداءة" ومتييع الذوق، وتدين مستوى اإل

املعريف، وتراجع اإلقبال على املنتوج الوطين والبحث عن آفاق 
خارج احلدود، لذلك فإن أوضاعنا يف حاجة إىل اعتماد خمطط 
ثقايف وطين أيخذ بعني االعتبار حاجيات اجملتمع، ويساير 
التحوالت االجتماعية، ويرسخ الثقة يف مؤسساتنا، وقيمنا 

عزيزا ملنتشرين خارج احلدود توشخصيتنا، ويواكب أيضا املغاربة ا
لروابط االنتماء واملواطنة لدى مغاربة العامل، كما أننا حباجة ماسة 
إىل وجود إلتقائية و تكامل بني القطاعات احلكومية واهليئات 

وين، واملؤسسات اليت هتتم ابجلوانب الثقافية والفنية، والرتبية والتك
اجتماعي حيتاج  ما دام موضوعها املشرتك هو اإلنسان، ككائن

إىل اإلعداد والتأهيل ملمارسة مهامه وأدواره، ومتلك مستقبله، وهنا 
خنص ابلذكر قطاع الرتبية الوطنية والتكوين، والشباب والرايضة 

 واألسرة والتضامن والسياحة...

كما أننا، ندعو إىل بناء شراكات بني قطاع الثقافة 
مني املنشآت والفنون، وتثواملقاولة، و االستثمار يف جماالت الثقافة 

ذات القيمة الثقافية والفنية والتارخيية، كرأمسال ال مادي يدعم 
الرأمسال املادي، وإنتاج الثروة ، علما أبن الرأمسال الوطين الالمادي 
ينطوي على مؤهالت وإمكانيات مهمة مل تستثمر بعد مبا يكفي 

 لتحسني الثروة اإلمجالية لبالان.

ود مع الدستوري، نطمح إىل حتقيق صعإننا يف فريق التج
جمتمعي متماسك بني مجيع مكوانت النسيج اجملتمعي الوطين من 
أجل بناء مغرب مزدهر، جيد فيه كل مواطن ومواطنة فرصا 
الستثمار مؤهالهتم لتحسني مستوى عيشهم بكل كرامة وثقة 

 مستمدة من اترخيه وقيمه ومؤسساته. 

 السيد الرئيس احملرتم،

ع االتصال تطورا وحركية ال ميكن إنكارها سواء يشهد قطا 
على مستوى االنتاج واجلودة واإلبداع، غري أنه حيتاج إىل املزيد 
من الدينامية ملواكبة ما وصل إليه االتصال يف الدول املتقدمة من 

 مستوايت متقدمة تقنيا، ومهنيا، وأخالقيا.

وعندما نتحدث عن االتصال واإلعالم، فال بد من 
ث عن القنوات التلفزيونية واإلذاعية، واليت رغم تزايدها احلدي
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العددي، إال أهنا ال زالت حتتاج إىل اإلنتاج اإلبداعي اجليد، كما 
حتتاج إىل بصمة وطنية حقيقية تعرب عن عمق هويتنا التارخيية 

 والوطنية عوض االعتماد على اإلنتاجات املستوردة.

و ة تنمو على حنكما أن صحافتنا املكتوبة واإللكرتوني
جيد، ومسامهتها يف مواكبة و تغطية األنشطة و املبادرات 
السياسية والثقافية، حاضرة بشكل جيد، رغم وجود جتاوزات من 
بعضها فيما يتعلق أبخالقيات املهنة لذلك البد من تنظيم هذا 
القطاع دون املساس حبرية احلق يف الولوج إىل املعلومة، كما أن 

 فية يف حاجة إىل تنظيم و أتطري هبدف االلتزامهناك أجناسا صحا
بضوابط املهنة الصحافية، واحملافظة على التوازن بني حرية اإلعالم 
واملسؤولية املهنية واألخالقية، واملمارسات الفضلى املتعارف عليها 

 عامليا.

 السيد الرئيس احملرتم، 

إن قطاع الصحة، يعرف خصاصا كبريا يف بنياته األساسية 
ارده البشرية وجودته اخلدماتية، ورغم أن مشروع قانون مالية ومو 

 8108ابملقارنة مع  %01.48جاء بزايدة بلغت  8102
من جمموع امليزانية العامة، إال أننا نرى أن هذه  %1لتصل اىل 

وهي النسبة  % 01النسبة مازالت ضعيفة وال تصل إىل نسبة 
 حة العاملية.مة الصاليت تعترب احلد األدىن اليت نصت عليها منظ

لكننا يف املقابل نثمن ما بذلته الوزارة من جمهودات على 
مستوى األهداف املسطرة يف مشروع النجاعة واألداء واليت تتطابق 

 مع أهداف التنمية املستدامة.

وال مانع من التذكري أن املشكل األكرب اليوم يف القطاع،  
لطبية يف أطره ا ابإلضافة اىل ضعف االستثمار والنقص املهول

وشبه الطبية، يكمن يف توزيع موارده البشرية على اجلهات اإلثىن 

عشرة للمملكة، ونرى يف فريق التجمع الدستوري ضرورة اللجوء 
 اىل التعاقد خصوصا فيما خيص املناطق النائية.

ونناشد الوزير الوصي على القطاع، االهتمام أكثر ابلعنصر 
اليوم الساحة من احتجاجات البشري وحنن نعرف ما تعرفه 

واستقاالت ابجلملة يف أطران الطبية يف مقابل االغراءات املقدمة 
 من دول غربية، الشيء الذي شجع هجرة االدمغة.

  السيد الرئيس احملرتم،

من القطاعات االجتماعية: جند الشغل، الذي يعترب نتيجة 
حلافظ ا لكل السياسات العامة، االقتصادية منها واالجتماعية فهو

على كرامة االنسان والدافع األكرب لالستقرار واحملور احلقيقي 
 للمسامهة يف دوران عجلة االقتصاد.

ورغم كل اجملهودات اليت تقوم هبا الوزارة الوصية لتنزيل 
املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل والذي ابملناسبة نثمن ما جاء 

 ض منبه من إجراءات عملية ستساهم من دون شك يف اخلف
نسبة البطالة وحتسني وضعية العمل، وتسريع الشغل ومأسسة 
احلوار االجتماعي والنهوض ابملفاوضة اجلماعية، ندعو احلكومة 

 اىل املزيد من االهتمام هبذا القطاع.

أما عن توسيع وتطوير احلماية االجتماعية، فالبد من 
استحضار اخلطب امللكية السامية اليت تناولت وضعية الشغل 

التشغيل ببالدان، وإنزال مضامني التوجيهات السامية يف الربانمج و 
عنوانه  8102احلكومي برفع شعار مشروع قانون املالية لسنة 

 منصب شغل. 41.111خلق 

ودائما خبصوص احلماية االجتماعية نذكركم بضرورة 
إصالح الصندوق الوطين للضمان االجتماعي من جهة، وننوه 

حلكومة يف حتويل صندوق منظمة من جهة أخرى مببادرة ا
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االحتياط االجتماعي إىل مؤسسة عمومية وحنن يف فريق التجمع 
الدستوري سنساهم يف اإلسراع إبنزال هذه املؤسسة عرب املسامهة 
يف كل املراحل التشريعية إلخراجها اىل أرض الواقع يف أقرب 

 اآلجال، وذلك حلفظ كرامة االنسان. 

 السيد الرئيس احملرتم،

ن مناقشة ميزانية وزارة الشباب والرايضة، حتظى ابهتمام إ
خاص، خاصة وأننا نتكلم عن فئة عريضة من اجملتمع تشكل 

 قاعدة هرمية مهمة لسكان املغرب نتيجة منوه الدميوغرايف.

والطبيعي ان فئة الشباب هي املورد البشري األهم يف 
مة وبرملاان كو االبداع واالنتاج وتطوير االقتصاد، لذا وجب علينا ح

 أن جنعلها من أولوايت اهتماماتنا.

إن اخلطب امللكية السامية، بوأت الشباب مكانة مرموقة 
وجعلت قضاايه ذات أولوية، وهو ما أشارت اليه احلكومة يف 
براجمها، ترمجتها الوزارة الوصية اىل أفكار وتوجيهات وبرامج واقعية 

وتدشني  دور الشباب ودينامية يف عدة جماالت: كالتخييم وتطوير
مالعب جديدة للقرب وغريها لتطوير واقع الشباب، وتنمية قدراته 

 املختلفة وطاقاته اإلبداعية امللحوظة.

وال يفوتنا، يف فريق التجمع الدستوري، أن نشري إىل ضرورة 
اإللتفاف واالهتمام اكرب بشباب العامل القروي نظرا ألمهية النتائج 

جعلها  مع من احلفاظ على الفئة يف بيئتها واملمكن ان جينيها اجملت
حمركا لنشأة طبقة متوسطة ابلعامل القروي من جهة، و من جهة 

 أخرى لتوقيف تدفق اهلجرة الداخلية و اخلارجية.

كما نسجل االهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرايضة 
رأة للطفولة واملرأة يف براجمها، من توفري ظروف التكوين والرتفيه وامل

 عرب نواديها النسوية. 

 السيد الرئيس احملرتم،

أوليت يف مستهل مداخليت يف قطاع الشباب والرايضة 
األمهية لقطاع الشباب قبل الرايضة، ألن اجناحنا وتطويران هلذا 
القطاع، هو ضخ دماء لقطاع الرايضة، لنجعل منها أداة لتحقيق 

لتنمية السلم االجتماعي متاشيا مع ما جاءت به أهداف ا
 املستدامة.

وحنن كفريق التجمع الدستوري نرى أن الرايضة قاطرة 
لتحقيق التنمية بصناعتها لألبطال وجعلها رافعة من روافع النمو 

 االقتصادي وخلق فرص الشغل.

 السيد الرئيس احملرتم،

إن بناء جمتمع متماسك ومتضامن، مير حتما عرب احلفاظ 
الجتماعية اة الصلبة احلاملة للقيم اعلى متاسك العائلة املغربية: النو 

واألخالقية والدينية والروحية واليت حتولت يف يومنا هذا اىل االسرة 
 النووية املكونة من األب واألم واألبناء.

إال أن هذه األسرة تتعرض لغياب اإلستقرار حتت أتثري 
غالء املعيشة، واهلشاشة وضياع قيم التضامن والتماسك حتتاج 

 ظوران األمل وزرع الثقة كعاملني أساسيني لإلستقرار.فيها من من

كما نرى أن يف استقرار االسرة الوسيلة األفضل للحد من  
كل الظواهر السلبية اليت يعيشها جمتمعنا: كانتشار التسول 
والتشرد واألطفال املتخلى عنهم، واهلجرة السرية وظاهرة العنف 

 اجملتمعي.

يكون اهلدف لذا ندعو احلكومة إىل ضرورة أن 
االسرتاتيجي لكافة السياسات العمومية هو توسيع الطبقة 
الوسطى لتشكل القاعدة العريضة، وعماد االستقرار والقوة احملركة 

 لإلنتاج واالبداع.
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إبجراءات  8102وأييت مشروع قانون املالية لسنة 
متعددة تواصل مسلسل اإلصالحات واالوراش الكربى من خالل 

يف جماالت  8180-.810االجتماعي  اسرتاتيجية القطب
احلماية االجتماعية والنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 

 واالهتمام ابألشخاص املسنني.

ويف اخلتام، نثمن ما تبذله احلكومة من جمهودات للنهوض 
ابلقطاعات االجتماعية و اليت جيب الرتكيز عليها من أجل حتقيق 

                    تنمية مستدامة فعلية.

 شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

شكرا، السيدة النائبة سعيدة آيت بوعلي ابسم الفريق       
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

استجابة للقرار الذي اختذه رؤساء الفرق، أسلم هذا التدخل،       
ذلك تقصريا يف حق أم القضااي، وهي أم اإلنسان  لكن ال يعين

املغريب الذي عرفت هذه السنة احتجاجات استثنائية وكنا أنمل 
 .شكرا ،أن نناقشها مبيزانية استثنائية

 سة(:)مسلمة للرائ النائبة السيدة سعيدة آيت بوعليمداخلة 

 تدخل السيدة النائبة سعيدة ايت بو علي 

حدة والتعادليةعن الفريق اإلستقاليل للو   

 مبناسبة املناقشة العامة للقطاعات اإلجتماعية

وقطاع التعليم واإلتصال والثقافة   

9102برسم قانون مالية   

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني، 

يسعدين ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية أن أتناول 
سم الفريق االستقاليل ومن خالله حزب االستقالل بكل الكلمة اب

ة إرثه الوطين، لتوضيح وبسط موقفنا يف مشاريع امليزانيات الفرعي
للقطاعات االجتماعية وقطاع التعليم والثقافة واإلتصال برسم 

 . 8108السنة املالية 

 ،السيد الرئيس

إن قيمة كل جمتمع اليوم أصبحت مرهونة أساسا مبدى جناعة 
ياسته اإلجتماعية، فالتفكري اقتصاداي ليس اال وسيلة للنهوض س

بشؤون الفرد وحتسني ظروف عيشه، والتطور اقتصاداي ال يكون 
 له اي معىن اذا مل يكن له آاثر على حياة املواطنني واملواطنات.

السياسة اإلجتماعية تقوم على حتديد األطر املؤسسية  كما أن 
ئ املساواة اإلجتماعية وحقوق واألحكام الالزمة لدمج مباد

اإلنسان يف سياسة الدولة العامة، واهلدف النهائي هو ختفيف 
حدة الفقر  واإلقصاء اإلجتماعي وإمخاد بؤر التوثر اإلجتماعي، 

 .وحتسني الرفاه العام جلميع املواطنني على اختالف فئاهتم

 :قطاع الشغل 

رب أن قطاع تإننا يف الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية نع
التشغيل واإلدماج املهين، على درجة كبرية من األمهية حيث 
أصبحت مسألة التشغيل واستفحال البطالة معضلة كبرية تعرقل 
عجلة التنمية ببالدان يف ظل غياب سياسة واضحة موجهة للحد 
من تفاقم هذه الظاهرة، حيث نؤكد أن السياسة املنتجة يلمسها 

 شغل اليت يوفرها االقتصاد الوطين علىاملواطن من خالل فرص ال
املستوى القطاع العام واخلاص وهو األمر الذي وبكل أسف ال 
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نلمسه على ارض الواقع بسبب غياب مقاربة مشولية  للحكومة 
برمتها لتجاوز الصعوابت املوضوعية اليت تعرقل هذا اجملال حيث 

على املستوى الوطين و   %01.8وصلت نسبة البطالة إىل 
ابلعامل القروي، وال زالت اهلوة بني   3.8يف احلضري و  ..03

الرجال والنساء كبرية على مستوى سوق الشغل اذ سجلت اعلى 
مقابل  % 00.0معدالت البطالة اساسا يف صفوف النساء 

للرجال وهو ما يعكس الصورة القامتة للسياسة االجتماعية  8%
جعة لول   انواالقتصادية للحكومة واليت عجزت على تقدمي ح

 للشباب املغريب حلول قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل القارة.         

من املعلوم السيد الوزير، أن امليزانية املرصودة هلذا القطاع 
لن تكفي ابلغرض املوكول له، ولن تكون حافزا أبي شكل من 
األشكال لتجاوز معضلة البطالة، هذا ابإلضافة إىل كون الوزارة مل 

 ع بعد أمهية الطاقات الشبابية اليت ستساهم أكيد يف رفع مستوىت
النمو ابملغرب، وهذا لن يتأتى إال أمام سياسة تشغيل مندجمة 
ترتكز على برانمج تنموي جديد،  تضع يف حمورها كرامة املواطن 
وتكافؤ الفرص، ودعم الطاقات لالستجابة ملطالب سوق الشغل 

ربط ل ودعم الوساطة واملقاولة و وذلك خبلق برامج نشيطة للتشغي
التعليم والتكوين ابحتياجات سوق الشغل وذلك خبلق شعب 
مهنية تنتج يدا عاملة مؤهلة تستجيب حلاجيات املستثمر 
وحاجيات مهن الصناعات واخلدمات اجلديدة وحتسني مناخ 

 املقاولة.  

السيد الوزير، ان الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، 
بة متاما عن العامل القروي، فكيف ميكن قبول سياسة هتميشية غائ

للطاقات الشبابية ابلعامل القروي، اليسوا ابناء هذا الوطن؟ اال 
يستحقون اإللتفات اليهم واإلنفتاح عليهم؟ اال يستحقون 
اإلستفادة من برامج التأطري والتكوين واحلماية من اإلستغالل؟ 

الداخلية؟ أما آن األوان للوزارة  اهبذا اإلمهال سنحد من اهلجرة
ابلتفكري جداي يف حلول مستعجلة للحد من التفاواتت الرتابية 

وتوفري ودعم التشغيل لساكنة القرى واجلبال واملناطق النائية الذين 
يعيشون الفقر واهلشاشة عرب ضخ اعتمادات مالية لتمكني الوكالة 

مج تقليص رانمن فتح فروع قارة ابلتجمعات القروية وتطبيق ب
 الفوارق اجملالية واالجتماعية يف العامل القروي.

السيد الوزير ال بد أن نذكر حكومتكم  مبوقفنا كفريق يف نظام 
التوظيف ابلعقدة  الذي نعتربه حال ترقيعيا لتدبري أزمة خانقة، 
ويرتجم هترب احلكومة من مسؤوليتها الدستورية يف توفري فرص 

إذا كانت احلكومة تفاخر ابرتفاع عدد للشغل القار والنظامي، و 
املشغلني ابلعقدة فإننا حنذر من انفجار هذا امللف االجتماعي 
مستقبال من خالل مطالبهم ابإلدماج وهو حقهم الطبيعي، دون 
إغفال تبعات هذا النظام خاصة على مستوى التعليم الذي يهدد 

 ابهنيار املدرسة املغربية.

الدعم حيتاج اىل املزيد من التقوية و جهاز التفتيش السيد الوزير 
ابملوارد البشرية الكافية لتغطية مجيع الوحدات الصناعية ابملغرب، 
ليضطلع ابملهام املنوطة به يف املراقبة والرعاية احرتاما حلقوق 
الشغيلة ومحايتهم من تعسفات ارابب العمل وضمان احلد األدىن 

 من األجور والسهر على تطبيق القانون.

 ة:الصح 

يف سياق احلديث عن الصحة، ال بد من التذكري ابن مطلب 
الصحة يرتبط ارتباطا وثيقا مبدخل الكرامة وحقوق اإلنسان 
والعدالة اإلجتماعية،  وهو مطلب نص عليه الدستور لضمان 
الولوج العادل اىل اخلدمات الصحية األساسية، إال أننا ولالسف 

 جتماعية، أمام ميزانيةالشديد  جند ان هذا القطاع حبمولته اإل
، تبقى هزيلة وغري  %01وابلرغم من الزايدة اليت عرفتها واليت تبلغ 

كافية لرفع حتدايت القطاع وتلبية مطالب املواطنني واملواطنات 
 خاصة الطبقة املستضعفة واملتوسطة.



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

68 

إننا نسجل بقلق كبري خروج نظام املساعدة الطبية "راميد" عن 
ة  يقدم املساعدة املرجوة للطبقات الفقري اهدافه املسطرة، حيث مل

واهلشة واليت ال زالت تعاين اىل حدود اليوم من صعوابت يف الولوج 
إىل العالج سواء على املستوى املادي أو على مستوى الولوج 
اجلغرايف واجملايل، ابإلضافة إىل أن اإلعتمادات املرصودة هلذا النظام 

صاص ستفيدين، إضافة إىل اخلظلت اثبتة مقابل ارتفاع أعداد امل
املهول على مستوى التجهيزات وما يرتتب عنه من مشاكل على 
مستوى املواعيد، األمر الذي يستدعي دعم البنيات الصحية 
واألطر الصحية، فهذا النظام على أيه حال يف اعتقادان  لن يفي 
أبهدافه إال يف إطار إصالح املنظومة الصحية برمتها. إال أننا 

الوزير نستغرب عدم جتاوب احلكومة مع املقرتحات القوانني  السيد
واليت قدمناها يف هذا اإلطار وهي يف نظران ستقدم احللول الناجعة 
لفشل هذا النظام واليت تنصب أساسا يف إنشاء اهليئة املستقلة 
لتدبري نظام املساعدة الطبية واليت يعهد هلا تسيري وتنظيم هذا 

اإلستفادة ابلشكل الصحيح من اخلدمات النظام وابلتايل ضمان 
، 11.11من قانون  080الصحية املنصوص عليها يف املادة 

ابإلضافة إىل اإلقرتاح الذي قدمه اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعيي 
والبيئي والذي تبنيناه اثناء النقاش داخل اللجنة، إال أن احلكومة 

احات اقرت تستمر يف سياسة الالمباالة القرتاحات املعارضة و 
 املؤسسات الدستورية.

كما نسجل عدم التوازن اجملايل وغياب العدالة اجملالية يف توزيع 
اخلدمات الطبية للمواطنني حيث حيتكر حمور الدار البيضاء الرابط 

من األطباء ومعظم البنية التحتية  % 41القنيطرة  اكثر من 
روفه وظللصحة ولألطر، وهو ما يشكل عائقا أمام نوعية العالج 

الذي يطمح إليه املواطن، مما يستدعي من احلكومة وبشكل 
استعجايل اعتماد مبدأ احلكامة يف توزيع املوارد البشرية مبا يضمن 
عدالة جمالية واجتماعية للمواطن الذي اصبح يعاين يف صمت 
وسط اجلبال واملناطق النائية واملنسية يف وطننا، وهلذا ندعوا 

 ل مبتكرة ومتفق عليها لتحفيز وحتسنياحلكومة إىل إجياد حلو 
ظروف العمل ملهنيي الصحة ماداي ومعنواي وابملقابل العمل على 

 ربط املسؤولية ابحملاسبة لفضح املتالعبني منهم.

إننا ندق انقوس اخلطر الذي يهدد اخلدمات املقدمة 
ابملستعجالت اليت تستوجب مراجعة جدرية وحلوال استعجالية 

ألطر تقوية الوحدات اإلستعجالية املتنقلة وتوفري اإلعادة تنظيمها و 
الصحية املتخصصة واحلد من اإلكتضاض وتبسيط املساطر 
املعقدة خاصة عندما يتم ربط العالج يف املستعجالت ابألداء 

 املسبق لفاتورة العالج.

 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية. 

 السيد الرئيس،

رأة، الطفولة وذوي اإلعاقة واألشخاص ان قضااي األسرة، امل
املسنون، كلها قضااي تشغل اهتمامنا يف الفريق االستقاليل للوحدة 
والتعادلية حيث نعتربها  قضااي هتتم بصلب املسألة اإلجتماعية 
وأولوية التنمية اإلجتماعية والبشرية، لذلك ندعوا احلكومة 

 لتحسني أداء القطاع من خالل:

 يفة اىل غائبة اجملالية للوزارة، اليت تبقى ضع توسيع التمثيلية
يف جمموعة من املناطق حيث اهنا ممثلة بواسطة مندوبيات التعاون 
الوطين اليت تعترب حمدودة املسؤولية ابإلضافة إىل مؤسسات أخرى 

 اتبعة هلا تعاين من غياب على مستوى التأطري والتكوين.
 كال ر وكل اشحماربة ظاهرة العنف، من خالل حماربة الفق

التهميش ابعتبارمها املسببات الرئيسية لكل املظاهر اجملتمعية 
 املرتبطة أبشكال العنف الذي نعيشه داخل اجملتمع.

  بذل املزيد من اجلهود لتوفري موارد بشرية كفأة وقادرة
على مواكبة الربامج املوجهة ملختلف الفئات اجملتمعية التابعة 

 للقطاع.
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  ،ذة تظل فإننا نعترب أن التدابري املتخأما خبصوص الطفولة
حمدودة وقاصرة عن محاية الطفولة اليت تشكل املشتل األول 
للتنشئة وتكوين األجيال املستقبلية من العنف بكل أشكاله 
واإلستغالل اجلنسي وتشغيل األطفال يف أعمال ذات انعكاسات 

 لعلى منوهم اجلسدي والنفسي وحماربة ظاهرة استغالهلم يف التسو 
، وذلك عن طريق تفعيل القوانني الرادعة لكل هذه املمارسات 
وتنزيل قانون اجمللس اإلستشاري لالسرة والطفولة وتقوية دور 

 الوزارة يف هذا اإلطار. 
  البحث عن آليات معاجلة قضااي كبار السن، من خالل

 إعادة اإلعتبار هلذه الفئة من اجملتمع والتخفيف من أتثري التحوالت
اعية والدميغرافية ومحايتهم من كل أشكال التمييز والعنف اإلجتم

ضدهم، وبلورة سياسة عائلية تتماشى واألولوايت احلالية، إضافة 
إىل خلق برامج ابداعية ملصاحبة الشخص يف سن متأخر 

 واالهتمام به وضمان العيش الكرمي له.
  دعم األشخاص يف وضعية إعاقة واعتماد املقاربة احلقوقية

ن الولوج العادل واحلقيقي جلميع حقوقهم األساسية اليت يف ضما
يكفلها الدستور واليت متكنهم من اإلندماج داخل اجملتمع وتوفر 
هلم احلماية اليت أقرهتا اإلتفاقية الدولية لألشخاص يف وضعية 

 إعاقة.

 الشباب والرايضة:

السيد الوزير نعترب أن أولوايت القطاع جيب أن تنصب             
ساسا يف العمل على إعادة الثقة للشباب يف وطنهم وتكريس أ

روح املواطنة املطلقة من خالل تنزيل جمموعة من الربامج اليت يكون 
وين تكهلا إشعاع وسط هذه الفئة العريضة واليت ستضمن 

شخصيتهم وصقل مواهبهم وتكيفهم التكييف السليم واملالئم مع 
م يف كثري من سرية اليت تدفعهاجملتمع وحتول بينهم وبني اهلجرة ال

األحيان إىل مغامرة املوت حبثا عن بصيص أمل يف دول املهجر. 
وهلذا فإننا ندعوكم لتنزيل أسس اجلهوية والعمل على ضمان 

العدالة اجملالية ليستفيد مجيع الشباب على قدم املساواة عرب ربوع 
 الوطن.

على ابناء  و نؤكد يف نفس السياق على ضرورة رفع الظلم اجملايل
املناطق القروية واجلبلية ودعم حصصها يف االستفادة من مالعب 
القرب وربط املسؤولية ابحملاسبة، كما ندعوا احلكومة اىل دعم 
الرايضة املدرسية والعمل على التنقيب على املواهب الرايضية 

 وصقلها وفق منضور جديد ...

 ،السيد الرئيس

 اليت تلت القرار االرجتايللقد أعلنت االحتجاجات التالمذية 
نا احلكومي بتغيري التوقيت الرمسي للمملكة، عن فشل كبري ملنظومت

التعليمية والرتبوية، بل إن الشعارات املؤملة اليت رفعها أبناؤان، 
تدعوان مجيعا للخجل وضرورة االنتباه السريع إىل خطورة ما يذهب 

ليت تعتمد ت اإليه نظامنا التعليمي، فاملخططات واالسرتاتيجيا
فقط على االعتمادات املالية على أمهيتها، لن تعاجل أعطاب 
التعليم، ما مل متتلك احلكومة رؤية جمتمعية لإلصالح، تنبين أساسا 
على منظومة القيم الوطنية اجلامعة، وهنا فإنه يهمنا يف الفريق 
االستقاليل أن حنذر احلكومة من احلرب املعلنة على اللغات 

للملكية، ومن حماوالت البعض خلقة فتنة ثقافية الدستورية 
 مرفوضة، حتت ذريعة االنفتاح، فاللغات الرمسية ليست يف احلقيقة

سببا لتدهور خمرجات التعليم، بل إن جتارب دولية كثرية عرفت 
طريقها حنو التقدم، ابالعتماد على لغاهتا األم اليت ال يتحدثها إال 

 ا نرفض حماوالت البعض دسبضع ماليني من شعوهبا، متاما كم
العبارات الدارجة يف املقررات الدراسية، ونستغلها فرصة للتنبيه 
أيضا إىل خطورة املس مبجانية التعليم، ابعتباره حقا دستوراي وخطا 

 أمحرا ال ميكن جتاوزه.

إن املطلب اجملتمعي بضرورة إصالح التعليم، يبقلى لألسف 
ليم أو امليزانية املخصصة للتعالشديد بعيد املنال، على األقل مع 
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عدد املناصب املالية احملدثة، وهنا نعيد التأكيد أن قرار اعتماد 
نظام التعاقد يف التعليم قرار غري ذكي، بل خطأ يف مهنة نبيلة  

 كالتعليم وهو ما يتطلب من احلكومة الرتاجع عنه.

 ،السيد الرئيس

 كل الضماانتإن دمقرطة الدولة واجملتمع، مير حصرا عرب إرساء  
القانونية والتنظيمية والقضائية إلعالم حر ونزيه، يكفل لكل أطياف 

ح اجملتمع مساحة كافية للتعبري عن التعددية، ويوفر فضاء لكل الشرائ
من اجل التعبري احلر عن الرأي، يف ظل ما يضمنه الدستور 
للمواطنني على حد سواء وهنا ننبه اىل األوضاع اخلطرية اليت تعيش 

ى وقعها الصحافة الورقية خاصة يف ظل تدهور نسبة املقروئية عل
ببالدان واليت ال تتجاوز بضع دقائق سنواي كمعدل عام فضال عن 
املنافسة القوية لإلعالم االلكرتوين والقراءة اجملانية للصحف الورقية 
يف املقاهي إضافة اىل االرتفاع املهول يف سعر الورق وتراجع نسب 

مر الذي يساءلنا  مجيعا اليوم، حول ضرورة اختاذ  االشهار وهو اال
كل اإلجراءات الالزمة واملستعجلة للرفع من دعم هذا القطاع، مبا 
حيفظ استقاللية الصحافة الوطنية وخطها التحريري الذي اضحى 

 جزء مهم منه رهينة للوبيات املال والسياسية حتت طائلة االشهار.
مية اليت ة كثري من املضامني اإلعالوال يفوتنا هنا أن ننبه إىل خطور 

متس يف العمق اإلنسية املغربية ومقوماهتا احلضارية الضاربة يف 
التاريخ، واملتشبعة بثوابت أمتنا اجلامعة، حمذرين من استفادة هذه 

 احملاوالت البئيسة من الدعم العمومي املوجه لإلنتاج.
 السيد الرئيس،

ة، بل ة استمراريتها احلضاريإن الثقافة مفتاح تقدم األمم، وضمان
إهنا مصدر مهم إلنتاج الثروة، لكن احلقيقة أن كل مؤشرات 

مشروع قانون املالية قيد الدرس اليوم ، تدل أهنا ستبقى جمرد قطاع   
كالسيكي مكمل للهندسة احلكومية، بل قد تكون عبئا عليها، 

مليون،  34حيث أن امليزانية املخصصة هلذا القطاع، يف وطن 
طن التعدد الثقايف واحلضاري، ال تتجاوز االعتمادات املخصصة وو 

لبناء ميناء صغري، وهو ما يسائل يف العمق شعارات احلكومة يف 
لألسف  حتقيق العدالة اجملالية  يف البنية التحتية الثقافية، واليت تظل

 الشديد مركزة يف مناطق حمدودة.
فه خري دليل، صناولعل الوضعية اليت يعيشها الفن املغريب بكل أ

حيث هجر اجلمهور قاعات املسرح والسينما، يف ظل هزالة الدعم 
العمومي املوجه للفرق الفنية الوطنية، خاصة الرتاثية منها، وهو ما 
يهدد يف العمق الرتاث الثقايف الوطين الذي أضحى جمرد تراث 
نسابق الزمن من أجل تسجيله يف لولئح اليونيسكو، لعله يشفع 

مة تذكره بني الفينة واألخرى، وال يفوتنا هنا أن ننبه احلكو لنا يف 
إىل خطورة األوضاع االجتماعية اليت يعشها الفنان املغريب الذي 
تطالعنا االخبار بني الفينة واألخرى بشهادات مؤملة عن وضعه 
املرتدي يف ظل تراجع الفن األصيل، لفائدة أعمال البداءة وامليوعة 

 لشديد من الدعم العمومي.اليت تستفيد لألسف ا

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، السيدة النائبة ليلى أحكيم إبسم الفريق       
 .احلركي

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 شكرا السيد الرئيس،

 مهيةحبكم األنسث خسغ أذ سجلغ املداخلة ينو سثمازيغث      
اعات أأتسف على أنه املداخلة للقطغرسى غرمثازيغث، 

إ أكد  ألن القطاعات اإلجتماعيةاالجتماعية هنارا وانزمر أتناك، 
 نشني أنمل ما اناي أدايوض غرمارا، ،صاحب اجلاللةخاس أطاس 

 .شكرا السيد الرئيس
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 )مسلمة للرائسة(: النائبة السيدة ليلى أحكيممداخلة 

مداخلة النائبة السيدة ليلى أحكيم عن الفريق احلركي يف 
 مناقشة 

  9102زانيات الفرعية ملشروع قانون املالية لسنة املي
 املتعلقة ابمليزانيات الفرعية للقطاعات اليت تندرج 

 يف جلنيت القطاعات االجتماعية والتعليم والثقافة واالتصال
 

 ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم هللا الرمح
 السيد الرئيس احملرتم

 رتمونحضرات السيدات والسادة احمل
 أخوايت إخواين النواب

 

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي يف إطار 
، خبصوص 8102مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 

امليزانيات الفرعية اليت تندرج ضمن القطاعات اليت تدخل يف 
اختصاص جلنة القطاعات االجتماعية، وجلنة التعليم والثقافة 

 .واالتصال

 السيد الرئيس 

يف سياق جمموعة  8102أييت إعداد مشروع قانون املالية 
من التفاعالت اليت طبعت الساحة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية ، فبعدما شهدته بالدان من احتجاجات اجتماعية،  
كان البد من وقفة الستخالص الدروس والعرب وتدشني جمهودات 

ة تماعي املرتاكم، وقد خصص جاللاستثنائية لتدارك العجز االج
امللك يف خطاب العرش التاسع عشر حيزا كبريا للمجال 
االجتماعي حبيث كان جزء من اجلواب على هذا االهتمام امللكي 
إضفاء الطابع االجتماعي على مشروع قانون املالية متاشيا مع 
اإلرادة امللكية ومع مقتضيات الربانمج، وقد سبق أن نبهنا على 

 يتم اجملهود املتعلق إبعادة التوازن للمالية العمومية على أن ال
حساب البعد االجتماعي يف قانون املالية، فالعجز املايل ميكن 
تداركه يف سنة أو سنوات الحقة لكن العجز االجتماعي قد يكون 

 أحياان من املستحيل تداركه. 

 السيد الرئيس 

س تنعكإننا نتطلع على املستوى االجتماعي، إىل أن 
سياسة احلكومة بشكل مباشر وأبثر ملموس، على القضاء على 
خمتلف مظاهر العجز االجتماعي، وعلى رأسها الفقر واهلشاشة. كما 
نؤكد على ضرورة املضي قدما للعمل على تقليص الفوارق االجتماعية 

ومتكني مجيع املغاربة على قدم املساواة من حقوقهم االقتصادية  
 قافية والرايضية اىل غريها من احلقوق املشروعة.واالجتماعية والث

 السيد الرئيس 
خبصوص قطاع التعليم فإننا نثمن اجملهودات املبذولة يف 

اهتمامنا البالغ إبصالح منظومة الرتبية هذا الصدد، كما نسجل 
والتكوين وتبوئيها ما تستحق من عناية واهتمام عرب القانون اإلطار 

ته ابلربملان، مناقشين، والذي حنن بصدد املتعلق ابلرتبية والتكو 
قيمة مضافة للتدابري اإلصالحية املتخذة يف هذا حيث يشكل 

إال أن هذا اإلصالح يتطلب تعبئة كافة إمكانيات الدولة اجملال، 
 ء. واجملتمع تعبئة وطنية حقيقية، ينخرط فيها اجلميع بدون استثنا

وى على مستومع اإلشادة القوية هبذه اجملهودات املسجلة 
ختصيص اعتمادات مهمة للمنظومة الرتبوية، البد من اإلشارة إىل 
أن هذا املستوى من املوارد املالية يفوق ما ختصصه جمموعة من 
الدول من نفقات للتعليم مقارنة مع انجتها الداخلي اخلام، إال أن 
النتائج احملققة تبقى دون ما حتققه هذه الدول، وهذا دليل على 

د من وب يف املستقبل ليس الرتكيز فقط على املطالبة ابملزيأن املطل
الوسائل املالية رغم أمهيتها ولكن ينبغي الرتكيز على جودة 
ومردودية نظامنا التعليمي، وعلى جتويد حكامة املنظومة وال يفوتنا 
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التنويه ابلدور الرتبوي والوطين الذي تقوم به األسرة التعليمية، 
  يتحملوهنا خدمة لبلدهم.والتضحيات اجلسام اليت

م إننا يف الفريق احلركي نؤكد على ضرورة وضع قطاع التعليلذلك، ف
يف إطاره االجتماعي واالقتصادي والثقايف من أجل تكوين وأتهيل 
املوارد البشرية مع مالءمة مجيع برامج التكوين والشعب مع 
متطلبات سوق الشغل، والعمل على خلق أقطاب جامعية وفق 

 سة اجلهوية اجلديدة.اهلند
 السيد الرئيس 

رغم اجملهودات املبذولة طيلة السنوات املاضية من أجل 
حتسني وجتويد اخلدمات الصحية ببالدان، إال أن ما يشهده القطاع 
الصحي من مشاكل واختالالت يؤثر على مؤشرات التنمية 
ببالدان وجيعلنا يف مصاف الدول املتأخرة يف هذا اجملال، ولعل 

ضعف املوارد البشرية وعدم اعتماد حكامة يف تدبريها كما رزها أب
جاء يف تقرير اجمللس األعلى للحساابت، فضال عن تردي 
السياسات الدوائية، وتفشي ظاهرة الرشوة، والبنيات التحتية 
املتهالكة، وضعف احلماية الصحية، وهنا نؤكد السيد الوزير على 

علق بنظام طبيقية للقانون املتأنه جيب اإلسراع إبخراج النصوص الت
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني 
والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا 

لى ضرورة عكما نؤكد خاصا، وقانون املعاشات املتعلق هبذه الفئة،  
تفادة ساعتماد مقاربة عادلة ومنصفة للمنظومة الصحية لضمان اال

 جلميع املواطنني املغاربة على قدم املساواة.

 السيد الرئيس 

اختذت احلكومة جمموعة من ابلنسبة لقطاع الرايضة 
التدابري إلصالح هذا القطاع وتطوير املمارسة الرايضية ابملغرب، 
إال أن هذا القطاع ال يزال يعرف خصاصا كبريا وتفاوات يف التوزيع 

ت والبنيات التحتية واملالعب سواء على مستوى التجهيزا
 واملركبات 

ن مالرايضية مبختلف اجلهات، وكذلك مالعب القرب، ف
هيزات توفري املزيد من التجمن أجل النهوض بقطاع الرايضة، البد 

الرايضية والبنيات التحتية. واالهتمام ابلقاعدة عرب إنشاء مراكز 
 للتكوين والتأطري.

 السيد الرئيس 

 نيوية وأصبحت تؤرق ابل الدولة، بسببمعضلة البطالة ب
 األرقام الضخمة اليت تسجلها اإلحصائيات.

لذلك، فإن مكافحة البطالة والفقر جيب أن تعاجل بشكل 
أفقي وليس بشكل قطاعي أو تقين، مادام الشغل حقا دستوراي وليس 

 امتيازا. 

زيد نؤكد على ضرورة بذل امللذا، فإننا يف الفريق احلركي 
لدعم التالؤم بني التكوين والشغل عرب إحداث مسالك  من اجلهود

جديدة منسجمة مع اإلسرتاتيجيات القطاعية، ومتتني الروابط بني عامل 
التكوين وعامل التشغيل، وتشجيع البحث واالبتكار، وفتح ممرات 

طلب معاجلة معضلة التشغيل تت. كما أن وجسور بني اجلامعة واملقاولة
 فقط عرب إطالق خمططات. اسرتاتيجية بنيوية وليس

 السيد الرئيس 

ة نثمن يف الفريق احلركي اجملهودات املبذولة يف قطاعي الثقاف
واالتصال، إال أننا نسجل أبن امليزانية املرصودة لقطاع الثقافة ال 
تعكس االنتظارات والطموحات، ونطالب من احلكومة أن تويل عناية 

احلضارة تباط وثيق ابلقيم و خاصة لقطاع الثقافة، ألن الثقافة ذات ار 
والرتاث والرأمسال الالمادي، وإيالء االمازيغية مكانتها املشروعة كوهنا 
لغة وثقافة وهوية وملك جلميع املغاربة، ويف هذا الصدد نطالب 
ابإلسراع إبخراج القوانني التنظيمية املتعلقة بتفعيل الطابع الرمسي 
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فق ما نص والثقافة املغربية و لالمازيغية وإحداث اجمللس الوطين للغات 
عليه الفصل اخلامس من الدستور، ووفق مبادئ ال رجعة فيها وهي 
التعميم والتوحيد واإلجبارية، كما نؤكد يف الفريق احلركي أنه ال بديل 
عن اعتماد حرف التيفيناغ، وال تنازل عن املكتسبات احملققة يف هذا 

 عاىل:ية إعماال بقوله تاجملال، للحفاظ على التالحم واهلوية الوطن

)وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند هللا 
 .أتقاكم( صدق هللا العظيم

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته                      

 :السيد الرئيس

 .السيدة النائبة ابتسام مراس ابسم الفريق اإلشرتاكي      

 :سالنائبة السيدة ابتسام مرا

 شكرا السيد الرئيس،

استجابة لإلتفاق متاع رؤساء الفرق، غنسلمكم السيد       
الرئيس املداخلة متاع الفريق اإلشرتاكي مكتوبة، آملني من 
احلكومة ابش جتاوب مع املقرتحات دايلنا واملالحظات دايلنا 

 .وشكرا

 )مسلمة للرائسة(: النائبة السيدة ابتسام مراسمداخلة 

 دة النائبة ابتسام مراسمداخلة السي

 ابسم الفريق االشرتاكي مبجلس النواب

 مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص

جلنة التعليم وجلنة القطاعات االجتماعية برسم السنة املالية 
9102 

 01اجللسة العامة اليت عقدها جملس النواب يوم اجلمعة 
 9102نونرب 

 ،السيد الرئيس احملرتم

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق االشرتاكي يف إطار 
، 8102مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية برسم سنة 

وحتديدا احملور الثالث املتعلق ابلقطاعات االجتماعية والتعليم 
 تصال.والثقافة واال

إننا يف الفريق االشرتاكي نؤكد على دعمنا للحكومة 
انطالقا من موقعنا يف األغلبية، هذا طبعا دون أن ننسى القيام 
بدوران الرقايب وتقدمي مقرتحات للحكومة آملني أن تتفاعل معها 

 ابإلجياب.

ويف هذا السياق وانطالقا من التوجه االجتماعي 
الذي يتقاطع مع  8102لسنة  والتضامين ملشروع قانون املالية

توجهنا احلزيب، حيث أن القطاع االجتماعي هو عماد االشرتاكية 
الدميقراطية، وهنا ننوه بضخ احلكومة اعتمادات إضافية تقدر ب 

مليار درهم للقطاعات االجتماعية خاصة قطاعي التعليم  .
 والصحة.

 السيد الرئيس،

الب حول مطإن انتظارات املواطنات واملواطنني تتمحور 
جمتمعية ذات طبيعة اجتماعية حمضة، وهي التعليم والصحة 
والتشغيل، يطالبون هبا يف خمتلف احملطات االحتجاجية املؤطرة 

 والعفوية، نتاج تدهور القدرة الشرائية.

إن قطاع الصحة يعاين من اختالالت تراكمت منذ 
سنوات، نتيجة سوء التدبري وتفشي الفساد يف بعض اجملاالت، 
األمر الذي أدى إىل تدين وتدهور اخلدمات الصحية وصعوبة 

 الولوج إىل العالج.
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ولألسف، أن التعامل مع معاجلة هذه اإلشكاالت تتم 
بتدخالت ظرفية قصرية املدى وملعاجلة البؤر فقط، دون اعتماد 
تصور شامل للمنظومة يعتمد على توفري محاية اجتماعية حقيقية 

  .ننيوصلبة للمواطنات واملواط

 %41فمن غري املقبول إطالقا أن تتواجد لدينا اليوم نسبة     
من املواطنات واملواطنني ال يستفيدون من أية تغطية صحية، وأن 
يبقى بلدان من الدول األقل إنفاقا على قطاع الصحة، يف الوقت 

من امليزانية  %01الذي تؤكد فيه األمم املتحدة على ختصيص 
 العامة للصحة.

 :عليه نقرتح وبناءا

مناظرة وطنية حول أنظمة التغطية الصحية يشارك فيها كل _   
املهنيني و املتدخلني، لإلجابة على االختالالت اليت رافقت 

 نظام التغطية راميد، وإضفاء الصبغة الوطنية على هذه البطاقة.
_ توجيه استثمارات القطاع اخلاص للعامل القروي واملناطق 

 اجلبلية.
 جمللس األعلى للصة._ إحداث ا

 خلق وكالة وطنية لألدوية.  _

 _وقف نزيف االستقاالت اجلماعية ألطباء القطاع العام.

 _ تسوية الوضعيات العالقة للممرضات واملمرضني.

_ االستجابة الفورية ملطالب النقاابت الصحية، ومراجعة النظام 
 .االساسي اخلاص ابألطباء

 السيد الرئيس احملرتم،

كي صوص قطاع الرتبية والتكوين نعترب يف الفريق االشرتا خب      
أن االستثمار يف الناشئة واألجيال يعد أولوية أساسية للنهوض 
ابجملتمع،  وحتقيق تنمية شاملة، وقد شكل إصالح املنظومة الرتبوية 
مطلبا جمتمعيا منذ االستقالل إىل اليوم نظرا لتفاقم االختالالت 

الت متعددة. يت اعتربت النسق الرتبوي يف جماالبنيوية والوظيفية، ال
ية مما يتطلب تصورا اسرتاتيجيا مشوليا يعيد الثقة يف املدرسة املغرب

وأدوارها ووظائفها، واعتماد مقاربة تشاركية تعبوية لكل الفاعلني 
الرتبويني والشركاء االجتماعيني واألسر  واجملتمع املدين إلجناز هذا 

   .الورش اإلصالحي الكبري

إننا يف الفريق االشرتاكي إذ نسجل أمهية توجه احلكومة حنو       
تفعيل الرؤى االسرتاتيجية إلصالح املنظومة الرتبوية من خالل 
القانون اإلطار الذي أحيل على الربملان نعترب أن هذه احملطة 
التشريعية تشكل مرحلة هامة لتجويد هذا القانون وإغنائه، وذلك 

  .ح ملزم للجميعهبدف جعل اإلصال

يف نفس السياق ننوه بزايدة االعتمادات املرصودة لقطاع الرتبية     
مليار  18.8.1اليت انهزت  8102والتكوين برسم السنة املالية 

درهم  واليت مهت الدعم االجتماعي للتمدرس، وبرانمج تيسري، 
للحد من اهلدر واالنقطاع خاصة يف املناطق القروية والشبه 

وعلى أمهية هذا التوجه  نؤكد على ضرورة إصالح  احلضرية،
النموذج البيداغوجي وسد اخلصاص، يف املوارد البشرية واالتقاء 
أبوضاعها املادية واالجتماعية ومالئمة التكوينات مع سوق 
الشغل، على قاعدة مدرسة عمومية تؤمن احلق يف الرتبية مبا يعزز 

 اإلنصاف وتكافؤ الفرص واجملانية للجميع.

وارتباطا بذلك نؤكد جمددا على الطابع الرمسي لألمازيغية  - 
وتعميم تدريسها، واعتماد حرف تيفيناغ، مع ضرورة التعجيل 

 إبخراج القانون التنظيمي املؤطر هلا.

 السيد الرئيس،  

إن الزايدة يف االعتمادات املخصصة لقطاع الشغل بنسبة 
فيلة ابري كينبغي أن ترتجم يف سياق إجراءات وتد  1،11%

 بتنزيل اسرتاتيجية متكاملة تضمن االلتقائية بني مؤهالت الشباب
وسوق الشغل، ويف هذا السياق ال بد من مراجعة وتطوير الوكالة 
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الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات اليت استنفدت وظائفها 
وأدوارها الفتقارها للوسائل واآلليات الضرورية للعمل من جهة، 

لى تصور حمكم من شأنه إخراجها من النمطية ولعدم توفرها ع
التقليدية اليت جعلتها ال خترج عن التعامل مع شركات احلراسة 
وابقي اخلدمات اليت متتاز ابهلشاشة، لينضاف هذا إىل الفشل يف 
بلوغ األهداف املسطرة يف االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل بسبب 

ندجمة الشمولية امل عدم جناعة السياسة املقرتحة وغياب املقاربة
 وانعدام آليات   املواكبة.

وارتباطا هبذه االسرتاتيجية الوطنية، إننا نؤكد جمددا يف 
الفريق االشرتاكي على أن السياسة اجلديدة املندجمة للشباب اليت 
تعتمد على التكوين والتشغيل، ينبغي أن خترج من منط جتميع 

ل ومندمج تصور شاماالسرتاتيجيات القطاعية إىل سياسة جديدة ب
تنصهر فيه كل التصورات القطاعية، وفق ما تضمنه التصور 
الشامل واملندمج للعرض العمومي املوجه للشباب، وهذا رهني ال 
حمال إبرادة قوية وسياسة واضحة املعامل ملعاجلة كل اإلشكاالت 

 .املرتبطة ابلشباب

ويف هذا اإلطار ، نطالب يف الفريق االشرتاكي ابإلسراع 
إبخراج اجمللس االستشاري للشباب  والعمل اجلمعوي إىل حيز 

 الوجود.

وفيما يتعلق بقطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتماعية، نؤكد تصوران للمشروع اجملتمعي القائم أساسا على 
نظام عادل و متكامل للرعاية االجتماعية، على قاعدة العدالة 

رامة  وتكافؤ الفرص، والذي جيب أن االجتماعية واملساواة والك
ينطلق العمل فيه من الفئات االجتماعية اليت تعاين من اهلشاشة، 
من أشخاص يف وضعية إعاقة ومسنني ومشردين وغريهم، طالبني 
من هذا القطاع احلكومي أن يرتجم براجمه على أرض الواقع بدل 

كومة حلاالقتصار على تقدميها وتدييعها للعموم فقط، آملني من ا

أن تراعي هذه اخلصوصيات يف االعتمادات املخصصة هلذا 
مليون  81.4القطاع واليت بقيت شبه مستقرة هذه السنة بزايدة ) 

 سنتيم(.

ويف اخلتام السيد الرئيس احملرتم،  نطالب ابلتعجيل  
 إبرساء السجل االجتماعي املوحد. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا 

 :السيد الرئيس 

ا، السيد النائب رشيد محوين إبسم اجملموعة النيابية شكر       
 .واإلشرتاكيةللتقدم 

 عائشة لبلق:  النائبة السيدة

ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، نسلمكم السيد       
، ونؤكد أبن نواب وانئبات اجملموعة الرئيس مداخلة اجملموعة

 .جتماعيةهو القطاعات اإلالنيابية للتقدم واإلشرتاكية مهها اليومي 

 مداخلة النائب السيد رشيد محوين )مسلمة للرائسة(:

  النائب رشيد احلموين مداخلة
يف اجلزء الثاين عضو جلنة القطاعات االجتماعية  

8102من مشروع قانون املالية برسم سنة   
 يف كل من :

 القطاعات االجتماعية، التعليم والثقافة واالتصال
 ؛السيد الرئيس

 السيدات والسادة الوزراء؛
 السيدات والسادة النواب؛

يف إطار مسامهة اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية يف 
، يشرفين 8102مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية لسنة 
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أن أتناول بعض احملاور اليت تدخل ضمن احملور الذي حنن بصدد 
 مناقشته.

ابية حصيلة القطاع ويف هذا الصدد، نسجل إبجي
الذي أواله الربانمج احلكومي أمهية خاصة، وكذلك من  الصحي

خالل الرفع من املوارد املالية املخصصة له برسم مشروع السنة 
املالية املقبلة، ابلرغم مما ميكن أن يقال عن هذا القطاع من 
اختالالت، وهي تعود إىل تراكم سنوات وعلى مستوى تعاقب 

ن ندرك أبنه ابلرغم من هذه اجملهودات، فهي احلكومات.  وحن
غري كافية ابلنظر حلجم اخلصاص، لذلك يتعني الرفع التدرجيي 
واملتزايد مليزانية هذا القطاع خالل السنوات املالية املقبلة. ومن 
أجل بلوغ املعايري الدولية املعتمدة اليوم، فال بد أن تصل ميزانية 

ة العامة، إن حنن أردان فعال من امليزاني % 01هذا القطاع إىل 
 االستجابة للخصاص املسجل يف هذا القطاع.

 السيد الرئيس؛  
حنن يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، نؤكد على أن 
نظام املساعدة الطبية "راميد" هو مشروع اجتماعي حمض وليس 
مشروع سياسي أو انتخايب وهو مشروع تتحمل فيه احلكومة 

 الكاملة.املسؤولية 
عدد املستفيدات واملستفيدين اليوم من اخلدمة الصحية 

مليون شخص، ورغم أمهيته  08العمومية عن طريق "راميد" بلغ 
فهو ال يزال يعاين من بعض االختالالت التنظيمية. كما نؤكد 
على أن نظام املساعدة الطبية " راميد " خيلق ابلفعل مشكال على 

ن التزام احلكومة كان هو متويل هذا مستوى احلكامة والتمويل، أل
واليوم نعترب أبن قطاع الصحة  ماليري درهم سنواي، 3النظام ب 

هو ضحية عدم التزام احلكومة بتمويل هذا املشروع، مما جيعلنا 
نتساءل هل فعال كانت الدولة جاهزة لتعميم "راميد" على مستوى 

 عموم البالد.

ري النظام رهني بتوفكما نسجل أبن ضمان دميومة وجناح هذا 
متويالت قارة ومستدامة ومضبوطة، وهو املعمول به يف العديد من 
األنظمة والتجارب الدولية، وكذا إعطاء االمكانية للمستشفى 

العمومي من أجل استقاللية مالية وإدارية حقيقية، وهذا له ارتباط  
كذلك ابستحضار البعد اجلهوي، من خالل عدم مركزة القرار 

 اخلدمة الصحية.الصحي و 
احلاجة ملحة اليوم، لتوسيع عدد املقاعد املخصصة 
للمؤسسات ذات االستقطاب احملدود، وعلى رأسها كليات 
الطب والصيدلة وطب االسنان، وهو ما من شأنه توفري املزيد من 
املوارد البشرية ابلشكل الذي يتناسب واخلصاص الكبري يف األطر 

صبح سبة، لنؤكد كذلك على أنه أالطبية والشبه الطبية. وهي منا
مفروض علينا تفعيل مبدأ التضامن الوطين لتوفري اخلدمة الصحية 
العمومية، على قدم املساواة، جلميع املواطنات واملواطنني، عرب 
ربوع وطننا العزيز، إن حنن فعال أردان ضمان على األقل توازن 

 جمايل يف أفق عدالة جمالية حقيقية.
 السيد الرئيس؛

موعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، تثمن عاليا إقرار نظام اجمل
التعويض عن فقدان الشغل، والذي يعد مكسبا يف غاية األمهية، 
إال أنه ال بد من مراجعة معايري االستفادة من هذا التعويض يف 
اجتاه مزيد من املرونة والتبسيط حىت يكون معىن وفائدة هلذا 

 االجراء.
عة النيابية ابملناسبة، وإبحلاح وصدق مرة كما تناشد اجملمو 

أخرى، خمتلف األطراف املعنية ابحلوار االجتماعي، إىل مواصلة 
 بناء وصريح.  حوار

ويف هذا الصدد، فإننا نعترب أن احلكومة مطالبة ابختاذ 
االجراءات العملية وامللموسة واجليدّيية لَصْوني السلم االجتماعي، 

حقيقيا ومنتًجا، مع ضرورة تفاعليها وجعلي احلواري االجتماعي 
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لي املسؤوليةي  الالزمي مع املطالبي املشروعةي للطبقة الشغيلة، وحَتَمُّ
 .السياسية بشجاعٍة، تتجاوزْح املنطَق احلسابيايت واهلاجَس املوازانيت

 السيدات والسادة الوزراء؛
 السيدات والسادة النواب؛

، وجتسد، أوىل تابلنسبة لقضية الرتبية والتعليم اليت جسد
أولوايتنا، انطالقا من دفاعنا عن حق اجلميع يف تعليم عمومي 
جيد وانفع. جندد التزامنا الراسخ يف الدفاع عن املدرسة العمومية 

 الوطنية وضمان جمانيتها.
وهي مناسبة، نثمن فيها إرادة االنكباب على إصالح هذا 

اوز دوامة من جتالورش األساسي ابلنسبة لتقدم بالدان، مبا ميكننا 
"إصالح اإلصالح" الذي ظل يتخبط فيها هذا القطاع لعقود، 
ومبا يتيح بلورة الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح على املدى املتوسط 

وير والبعيد، على اعتبار أن التعليم والتكوين مها رافعتان قويتان لتط
 القطاعات املنتجة. 

عي، االجتما قناعتنا راسخة يف محاية هذا املرفق العمومي
واعتباره مرفقا ال ميكن التخلي عنه، مع إعطاء العناية الفائقة لكل 

مكوانت منظومة الرتبية والتكوين بصفتهم فاعلني أساسيني يف  
كل عملية إصالحية، وتعبئة املنتخبني واخنراط اجملتمع املدين 

 ومجعيات آابء وأولياء املتمدرسات واملتمدرسني.
 السيد الرئيس؛

ي موعة النيابية، تعترب الثقافة مسألة عرضانية تستدعإن اجمل
مقاربة قائمة على التفاعل وااللتقائية ما بني القطاعات احلكومية 
واجلماعات الرتابية والقطاع اخلصوصي واجملتمع املدين، بغرض 
تطوير اقتصاد الثقافة وتقوية إشعاع املغرب، وهلا أدوار على 

ى ة يف استقرار البالد، وعلاملستوى السياسي ابعتبارها دعام
املستوى االجتماعي ابعتبارها تساهم يف دعم التماسك 
االجتماعي، وعلى املستوى االقتصادي ابعتبارها مصدرا إلنتاج 

القيمة والشغل وعلى املستوى الدبلوماسي ابعتبارها عنصر 
 أساسي يف إشعاع البالد.

إن مواصلة املسلسل اإلصالحي ببالدان، يتطلب نفسا 
ميقراطيا جديدا، قوامه توفري ضماانت حقوقية قوية تعزز د

ون وربط وسيادة القاناملكتسبات يف جمال حرية الرأي والتعبري، 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. املسؤولية ابحملاسبة.

 :السيد الرئيس

شكرا مجيعا على تفهمكم، منر اآلن إىل عملية التصويت       
للسنة املالية  81.08مشروع قانون املالية رقم على اجلزء الثاين من 

. ورد على ضوء إجتماع اللجنة، جلنة املالية والتنمية 8102
اإلقتصادية ابألمس تعديل من السيدين النائبني مصطفى الشناوي 

 .00وعمر بالفريج، التعديل رقم 

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

كيجي كمواصلة للتعديالت اللي قدمناها هاد التعديل األول        
يف اجلزء األول اللي اعتربان أبن خاص تضامن استثنائي من طرف 

اجملتمع املغريب لنهوض حقيقي ابلتعليم. ففي هذا التعديل  
كنتكلمو، تكلمنا على اجملتمع، األغنياء مبا فيهم شركات 

ت ياحملروقات اللي حققت أرابح غري أخالقية مع األسف مت التصو 
أبغلبية النواب ضد هذاك املقرتح، فهنااي التعديل كيجي كنطلبو 

 .تضامن بني القطاعات الوزارية

كنقولو أبن كل قطاع على حدة ميكن لو يدير جمهود             
كرتشيد   %4يف أوال، يف النفقات واملعدات واقرتحنا واحد النقص 

يكون يتصب غ للنفقات يف مجيع القطاعات الوزارية، والربح اللي
يف جمال التعليم، هاذي من جهة ومن جهة اثنية كذلك فيه 

جبميع القطاعات  %0املوظفون واألعوان، واحد النقص يف 
واإلستثمار يف جمال التعليم، هذا غري ابش ما يكونش سوء تفاهم، 
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بنقص يف األجور دايل املوظفني، ابلعكس كنقولو  ما شي اقرتاح
من املوظفني يف مجيع القطاعات  %0ميكن يكون وغالبا غتكون 

ميكن تكون عندهم الرغبة اإلحتفاظ بنفس األجر يشتغلوا يف جمال 
التعليم. هذا هو االقرتاح، واألهداف من هاذ اإلقرتاحات هو أوال 

، والشق الثاين هو 81جعل عدد التالميذ يف األقسام أقل من 
 سنيميكن الناس ما عارفينهاش مزاين هو كذلك من غري املدر 

االشتغال أان خارج املدرسني حيث كنعرفو، السيد الرئيس، سحبنا 
احنا املداخالت دايلنا للعيش املشرتك من فضلك خليين نكمل 

 ..بقات يل مجلتني فهاذ التعديل

 :السيد الرئيس

راه دقيقة، راه املسطرة دقيقة السيد النائب، طيب خلص       
 .شوية خلص شوية من فضلك، تفضل

 :لسيد عمر بالفريجالنائب ا

بقات يل مجلتني.. اهلدف الثاين وهذا غيمكن الناس ما ..      
عارفينوش مزاين أبن من غري اخلصاص اللي كاين يف املدرسني  

كاين خصاص يف اإلداريني ويف الناس اللي كيشتاغلو يف اجملال 
 اخلدمايت يف املؤسسات التعليمية، األرقام دايل وزراة التعليم تتقول

يف القطاع العمومي عندان موظف واحد يف اجملال اخلدمايت  أبن
ب اللي تقريبا ألف تلميذ، يف الوقت اللي يف القطاع اخلاص يف املغر 

عندان واحد على مخسني، فهذا من األشياء اللي ميكن هلا تعاجل 
 .هباذ التضامن بني القطاعات

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير      

 :عبون وزير االقتصاد واملاليةالسيد حممد بنش

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

حتديد اإلعتمادات املتعلقة بنفقات املعدات والنفقات كيتم       
بناء على دراسة دقيقة ومعللة للحاجيات امللحة للقطاعات 

الوزارية كل قطاع على حدة، وعلما أنه يعين حاولنا نعملو جمهود  
فاذ كل هوامش الرتشيد املتعلقة هبذه النفقات، مما كبري الستن

مكننا من يعين وضع ميزانية استثنائية إضافية لوزارة التعليم اللي  
 .مليار درهم هاذ السنة شكرا 1,4كما كتعرفو زدان فيها 

 :السيد رئيس اجللسة

 : أعرض التعديل للتصويت

 ميكن، ال املوافقون؟ ال ال هاذي جلسة هنائية، هاذي جلسة هنائية
 .تدبري العامل الزمين هبذه الكيفية السيد النائبال ميكن 

 ؛0ملوافقـــون : ا

 ؛912املعارضون : 

 .املمتنعــون : ال أحد

االتعديل الثاين من السيدين النائبني مصطفى الشناوي وعمر 
 .08رقم بالفريج لكم الكلمة تعديل 

 :النائب السيد عمر بالفريج

 .14ى املادة قبل؟ السيد الرئيس املادة ما غانصوتوش عل      

 :السيد الرئيس

 .صوتنا عليها      

 :النائب السيد عمر بالفريج

 .ال ما صوتناش عليها، صوتنا على التعديل      

 :السيد الرئيس

صوتنا عليها، السيد النائب. السيد النائب، خذ الكلمة       
 .ابلنسبة للتعديل الثاين
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 :فريجالنائب السيد عمر بال

اللي كتكلم  11، هذه املادة 11التعديل الثاين كيهم املادة       
على توزيع القطاعات الوزارية مبا خيص اإلستثمارات، فالتعديل 
هو من أجل تعزيز جناعة السياسات العمومية اخلاصة بقطاع 
التعليم كأولوية، وبناء على مبدأ تضامين بني القطاعات الوزارية 

ار يل بدون أي أتثري على جمموعة نفقات اإلستثمنقرتح هاذ التعد
من  %4اخلاصة ابمليزانيات العامة مبسامهة كل قطاع بنسبة 

 8نفقات اإلستثمار اخلاصة ابمليزانية، وتعد هذه املسامهة مببلغ 
مليون درهم. فبهذه املسامهة التضامنية ستنشأ مثال  111مليار و

ت من جتهيزها مبعدا مدرسة مجاعاتية يف العامل القروي مع 0.1
 .رفيع املستوى، شكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير      

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية

 .14هو نفس التعليل ابلنسبة للتعديل اللي داز يف املادة       

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 ؛0املوافقـــون : 

 ؛971املعارضون : 

 .ملمتنعــون : ال أحدا

أعرض اجلزء الثاين برمته، تفضل.. املادة ضمنيا، إذا شئتم، إذا 
، تفضلوا، نفس الشيء، نفس العدد، تفضل، 11شئتم، املادة 

  : تفضل

 ؛022املوافقـــون : 

 ؛22املعارضون : 

 .املمتنعــون : ال أحد

أعرض اجلزء الثاين برمته من مشروع القانون للتصويت عمال 
ادة وكذلك تطبيقا للم للقانون التنظيمي للمالية، 35ملادة اب

من النظام الداخلي، حيث قرراملكتب التصويت اإلمجايل  881
 :8102على اجلزء الثاين من قانون املالية لسنة 

 ..دقايق 1أربعة أعني هنا.. املعارضون حىت مها  كاينني

 ؛022املوافقـــون : 

 ؛29املعارضون : 

 .ال أحداملمتنعــون : 

أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت، كما صادقت 
 :عليه اللجنة

املوافقون، دااب غادي نوقفو شوية بزاف، املعارضون، لو كان هاذ 
 ..ااحلزم يف التصويت مثل احلزم يف تدبري العامل الزمين لتقدمنا كثري 

 ؛022املوافقـــون : 

 ؛25املعارضون :

 .املمتنعــون : ال أحد

 21.02دق جملس النواب على مشروع قانون املالية رقم صا
 .شكرا للجميع ة،رفعت اجللس .9102للسنة املالية 

 

 

  


