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 الرابعة والستينمحضر الجلسة 
 

 .(4934 نونرب 44)  3414 حمرم 90 السبت: التاريخ
 .لرئيس جملس النوابالثالث النائب  عبوالسيد حممد : الرئاسة

اخلامسة مساء ساعات ابتداء من الساعة  39:  التوقيت
 .والدقيقة العشرين
 : جدول األعمال 

تقدمي تقارير اللجان النيابية الدائمة يف شأن دراسة  
 امليزانيات الفرعية؛

 ؛ناقشة اجلزء الثاين ملشروع قانون املاليةم 
 التصويت على اجلزء الثاين ملشروع قانون املالية؛ 
 ؛4931املالية لسنة التصويت على مشروع قانون  
 .تفسري التصويت 

 
 : رئيس الجلسةمحمد عبو السيد 

ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم
 المرسلين وعلى آله وصحبه  أجمعين،

 افتتحت الجلسة 
 السيدين الوزيرين المحترمين، 

 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم
 331.34رقم نواصل دراسة مشروع قانون املالية 

والبداية مع تقدمي تقارير  اللجن  ،4931برسم السنة املالية 
وسننتقل بعدها  ،النيابية الدائمة يف شأن دراسة امليزانية الفرعية

 .مباشرة إىل املناقشة العامة للجزء الثاين من مشروع قانون املالية
بالنسبة لتقدمي تقارير اللجن النيابية الدائمة يف شأن 

الفرعية أعطي الكلمة يف البداية للسيدات  اتامليزانيدراسة 

والسادة املقررين على النحو التايل على أن تكون هذه التقارير 
  .جد مركزة كل ما أمكن لتعم الفائدة

أوال نبدأ بلجنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون 
       فالكلمة للسيدة  ،اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف اخلارج

السيد املقرر هلذه اللجنة ما كاينش؟ منر إىل اللجنة الثانية  أو
جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة 

  .تفضلوا السيد النائب احملرتم
 : محمد زكرياء بن كيران مقرر النص التشريعي النائب السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم
يل عظيم الرشف أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر   

تقرير جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة 
حول دراستها ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة السكىن والتعمري 

  .4931وسياسة املدينة برسم السنة املالية 
 البداية أن أتقدم زجزيل الشكر للسيد يطيب يل يف

حممد نبيل بنعبد اهلل وزير السكىن والتعمري وسياسة املدينة  
وكذا للسيد بدر الكانوين الرئيس املدير العام جملموعة العمران  
ومن خالهلما إىل السيدات والسادة مدراء الوزارة وأطرها على 

وعلى مواكبتهم الوثائق املوزعة والغنية باألرقام واملعطيات 
  .أشغال اللجنة

سة السيد سعيد ئالقد عقدت اللجنة جلستني عمل بر 
الضور رئيس اللجنة خصصتهما لدراسة مشروع ميزانية هذا 
القطاع حيث استمعت يف بداية اجللسة األوىل إىل عرض قيم 
للسيد الوزير أعطى من خالله صورة دقيقة حول توجه احلكومة 

ضعية احلالية للقطاع والربامج املقرتحة وكذا الو  ،يف هذا القطاع
ىل غاية إوآفاق العمل  ،4931واملسطرة يف قانون املالية سنة 

السكىن والتعمري واهلندسة : وذلك وفق احملاور التالية 4932
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 ،املعمارية، إعداد الرتاب الوطين والتنمية القروية، احلكامة
لوزير على التكوين وتثمني املوارد البشرية حيث أوضح السيد ا

أن املرجعيات اليت مت االنطالق منها لتحضري مشروع ميزانية 
  :هذا القطاع املرتبطة

 يف اجلوانب اليت هتم هذا  مبضامني الدستور :أوال
 ؛القطاع
 التوجيهات امللكية السامية والعناية البالغة اليت  :ثانيا

 ؛يوليها صاحب اجلاللة هلذا القطاع
 مضامني الربنامج احلكومي يف جماالت السكىن  :ثالثا

   ؛وإعداد الرتاب الوطين والتعمري وسياسة املدينة
 برنامج عمل الوزارة من خالل مخس حماور : رابعا

أساسية تتعلق بتطوير مناهج التخطيط اجملايل ومأسسة تفعيل 
أسس سياسة املدينة، تقليص العجز السكين،  ، وضعتقائيةلاإل

الشفافية  زيزتطوير احلكامة وتع ،القطاع تأهيل وتطوير
  .والتخليق
الوقع االقتصادي  ،برز السيد الوزير من جهة أخرىأو 

كز ملواكبة وتأطري ر واالجتماعي للقطاع واإلطار املؤسسايت الالمم
  .منو اجملاالت وآليات التدخل

السيد الوزير على املكتسبات يف هذا  جعر  ،ويف األخري
القطاع وكذا اإلكراهات اليت اعرتضت تنفيذ بعض برامج 
وزارته، هذا وقد متيزت مناقشة هذه امليزانية بنقاش مستفيض 
من طرف السيدات والسادة النواب الذين عربوا من خالله 
على األمهية البالغة هلذا القطاع لكونه من أهم القطاعات ذات 

ية االجتماعية وارتباطه باحلياة اليومية للمواطنني وحبقهم األولو 
 .الئق يضمن هلم ظروف العيش الكرمييف احلصول على سكن 

ومثن جل املتدخلون احلصيلة اإلجيابية فيما يتعلق 
بتنفيذ برنامج الوزارة ونوهوا عاليا باجملهودات اليت تبذهلا فيما 

وا أن امليزانية والحظ ،يتعلق بالنهوض هبذا القطاع احليوي
املخصصة له وبالرغم من االعتمادات اإلضافية املقررة له يف 

تظل غري كافية مقارنة  4931إطار مشروع قانون املالية لسنة 
له واالنتظارات امللحة للمواطنني  ةاملوكولهام مع حجم امل

والنقص الذي يعرفه هذا القطاع خاصة على مستوى توفري 
  .العرض السكين

ت بعض التدخالت االختالالت واملشاكل كما أثار 
لتقائية والتنسيق بني كافة إلكغياب ا  ؛اليت يعرفها القطاع

املتدخلني والفاعلني وكذا مشكل احلكامة داخل القطاع وتراكم 
العجز السكين واملشاكل املتعلقة بالسكن االجتماعي، ضعف 
 يف تنفيذ برامج إعادة تأهيل األنسجة العتيقة، التعثرات اليت

عرفتها برامج املدن اجلديدة وبرنامج مدن بدون صفيح وحماربة 
ومثنت جل  .السكن العشوائي، مشاكل تدبري العقار العمومي

التدخالت فكرة السكن املوجه للفئات املتوسطة واألسر 
  .احلديثة التكوين

ويف سياق آخر مت التأكيد على ضرورة استفادة العامل 
ا يتعلق بالسكن واملطالبة بإدماج القروي من  برامج الدولة فيم

وطالب العديد  ،الوزارة اتالبعدين اجلهوي والقروي يف سياس
من املتدخلني بعقد اجتماع للجنة الداخلية حبضور السيد الوزير 

داء أالعمران هبدف تقييم والسيد الرئيس املدير العام جملموعة  
  .هذه املؤسسة

املطالبة باالنفتاح وبالنسبة إلعادة الرتاب الوطين متت 
على اجلماعات احمللية واجملالس اجلهوية واإلقليمية وإشراكهم يف 

وفيما يتعلق بسياسة املدينة  ،عا السياسات املتعلقة هبذا القط
الحظ البعض عدم وضوح الرؤيا خبصوصها وطالب 

  .باستحضار التجارب السابقة ونتائج احلوار يف هذا اإلطار
واهلندسة املعمارية باهتمامات  كما استأثر قطاع التعمري

السيدات والسادة النواب حيث أمجع اجلميع على ضرورة 
مراجعة املنظومة القانونية املتعلقة بالتعمري وجتميعها يف مدونة 

  .شاملة للتعمري
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إثر ذلك تقدم السيد الوزير بأجوبة حمورية مهت كافة 
 االقرتاحات واالستفسارات اليت تقدم هبا كافة السيدات

والسادة النواب ووعهدهم بتمكني اللجنة بأجوبة مفصلة 
وجتدون ضمن  ،ودقيقة حول باقي املالحظات واالستفسارات

ملخص  ،هذا التقرير عرض السيد الوزير حول هذه امليزانية
لتدخالت السيدات والسادة النواب وأجوبة السيد الوزير 

  .عليها
وجدير بالذكر يف األخري أن اللجنة خصصت 

اعا ثالثا للتصويت على مشروع امليزانية الفرعية لوزارة اجتم
 4931السكىن والتعمري وسياسة املدينة برسم السنة املالية 

 : ووافقت عليه بالنتيجة التالية
 بالنسبة لمشروع ميزانية التسيير: 

  12: الموافقون
  8: المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

 مشروع ميزانية االستثمار:  
 12: الموافقون

  8: المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

 ومشروع الميزانية برمته:  
 12: الموافقون

  8: المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا
 : مقرر النص التشريعي محمد زكرياء بن كيران النائب السيد

 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 

يشرفين أن أعرض على أنظار اجمللس املوقر نص التقرير 
الذي أعدته جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة 
املدينة وذلك مبناسبة دراستها ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة 

وهبذه املناسبة أغتنم  ،4931الداخلية برسم مشروع مالية 
وجه كامل الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية على الفرصة أل

العرض املفصل والقيم الذي تقدم به أمام أعضاء اللجنة وكذا 
للسادة العمال والوالة على حضورهم ومواكبتهم ألشغال 

  .اللجنة
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب، 
رتابية لقد خصصت جلنة الداخلية واجلماعات ال

والسكىن وسياسة املدينة ثالث اجتماعات لدراسة مشروع 
حيث  4934نونرب  49و 30امليزانية املذكورة وذلك بتاريخ 

استمعت يف اجللسة األوىل إىل عرض السيد الوزير والذي 
يزانية وكذا ما مت قحقيقه من املضمنه اخلطوط العريضة مبشروع 

مج واألوراش منجزات مع تسليط الضوء على خمتلف الربا
   وذكر السيد الوزير بأنه وبالنظر للبعد التشريعي  ،املستقبلية

وما له من أمهية بالغة يف تنزيل مضامني الدستور وتنفيذ 
فإن احلكومة سامهت يف إعداد املخطط  ،الربنامج احلكومي
مبجموعة مشاريع وقوانني  4932-4934التشريعي للفرتة 

  .قبلةتنظيمية إلجراء االستحقاقات امل
وتطرق السيد الوزير كذلك للمخطط اخلماسي 

حل األمنية والذي الدعم اإلدارة الرتابية واملص 4992-4934
مصاحل األمن الوطين والدرك امللكي  تيروم تقوية فعالية تدخال

كما عرج   ، وكذا الرفع من النجاعة واإلجراءات الوقائية الالزمة
على خمتلف اإلجراءات اليت ختص حماربة اهلجرة السرية 
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ومكافحة ظاهرة املخدرات واجملاالت اخلاصة بالوقاية املدنية 
وأكد السيد الوزير فيما خيص جمال  .القوات املساعدة ئاتوهي

تعزيز الالمركزية بأن العمل انصب على بلورة أوراش مهمة 
نظمة للجماعات الرتابية خاصة يف جمال إعداد القوانني امل

  .ومواكبة ودعم برناجمها ومشاريعها التنموية
أشار السيد  ،وخبصوص املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الوزير إىل خمتلف اإلجراءات واليت أدت إىل إحداث مناصب 
وتطرق كذلك  ،شغل وبالتايل حماربة الفقر واإلقصاء واهلشاشة

 رة واليت ارتكزت مقوماهتا للمرحلة الثانية من هذه املباد
 
 

 األساسية على التوجيهات السامية مضمنة يف خطايب
واليت ترمي إىل تعزيز   4939و 4990 سنتنيلالعرش ل

وضمان استمرارية املشاريع املنجزة وتوسيع قاعدة كتسبات امل
 .املستفيدين
أوضح بأن الوزارة  ،بالنسبة للجماعات السالليةو 

-4931ملصاحل الوصاية لسنوات  قامت بوضع عمل اسرتاجتي
مصاحل اجلماعات  نرامية للدفاع عالهود اجلوكذا ب 4931

سيخ املقاربة التنموية لفائدة ر رصيد العقاري وتالالساللية وتعبئة 
وتطرق السيد الوزير كذلك  .ه اجلماعات يف إطار تشاركيذه

 هجمموعما إىل الغالف املايل اإلمجايل برسم امليزانية والذي يبلغ 
مليار  32,12مليار حيث تصل ميزانية التسيري إىل  32,44

  .مليار 1,2واالستثمار إىل 
مال إعحاولت التدخالت  ،يف إطار املناقشة العامة

مقاربة حقيقية جملموعة من القضايا واملواضيع واليت تعترب ذات 
يف هذا و أمهية وأولوية خاصة بالنسبة للسيدات والسادة النواب، 

قبلة بالعديد من املستحقاقات لالت ميزانية القطاع ظياإلطار ح
االستفسارات والتساؤالت حول ميزانية التسيري واالستثمار 
وكذا معرفة اجلدولة احلقيقية إلجناز االنتخابات اجلماعية وكذا 

طارات التنظيمية له وكيفية اإلاملخطط التشريعي هلذه العملية و 
 أكدت جمموعة من يتسساإطار استكمال البناء املؤ يف تنزيلها 

املداخالت ضرورة تنزيل اجلهوية املتقدمة باعتبارها الرهان 
إلمناء االقتصادي واالجتماعي وكذا تقييم جتربة املدن لالوحيد 

 .إعادة النظر يف املشروع الرتايبو وضرورة التناغم يف املخططات 
وقحدثت تدخالت عن اجملهدات اليت يقوم هبا رجال 

ستقرار ومكافحة اجلرةمة واماية أرواح املوطنني األمن إلثبات اال
ات تنفالاجملهودات رغبة يف التقليص من اإلزيادة بطالبة املو 

احملاور  توأثريت كذلك جمموعة من املالحظات مه ،األمنية
التأهيل  ؛التدبري املفوض ؛لتنمية البشريةلاملبادرة الوطنية  :اآلتية

 ؛األراضي الساللية ؛احمللية اإلدارة الرتابية واجلماعات ؛احلضري
املراكز اجلهوية لالستثمار  ؛البناء العشوائي ؛النقل احلضري

وعلى إثر ذلك  .وغريها من النقط اليت تطرقت إليها التدخالت
تقدم السيد الوزير بأجوبة عامة واعدا السيدات والسادة النواب 
بتمكينهم من أجوبة مفصلة جتدون ضمن هذا التقرير عرض 

  .ملخصا للمناقشة العامة وأجوبة للسيد الوزير ،الوزيرالسيد 
جتدر باإلشارة يف األخري إىل أن اللجنة عقدت 

رابعا خصصته للتصويت على مشروع امليزانية الفرعية  ااجتماع
فوافقت عليه  4931لوزارة الداخلية برسم السنة املالية 

 :بالنتيجة التالية
 سبة لمشروع الميزانيةبالن: 

 12 :الموافقون
 9 :المعارضون
 ال أحد  :الممتنعون

 بالنسبة لمشروع ميزانية االستثمار: 
 12 :الموافقون 

 9 :المعارضون 
 ال أحد  :الممتنعون

 ومشروع الميزانية برمته : 
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 12 :الموافقون
 9 :المعارضون
 ال أحد  :الممتنعون

 بالنسبة لمشروع ميزانية االستثمار: 
 12 :الموافقون

 9 :المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

 ومشروع الميزانية برمته:  
 12 :الموافقون

 9 :المعارضون
 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
نظرا  السيدات والسادة املقررينشكرا السيد النائب،  
مرة  ،لتأخري الذي هو حاصل يف مناقشة مشروع قانون املاليةل

 ةأخرى ألتمس من السيدات والسادة النواب باش يكون شوي
د التقارير قد اديال الرتكيز يف التقارير وحنن نعلم أن كل ه

إذن الكلمة للسيدة أو السيد النائب مقرر جلنة العدل  .وزعت
 .السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوا والتشريع وحقوق اإلنسان

 :النص التشريعي النائبة السيدة فتيحة مقنع مقررة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 

  .المرسلين
 ،المحترم الرئيس يسيد

 ،السادة الوزراء المحترمون
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

يشرفين أن أتقدم أمامكم مبلخص عن تقارير مناقشة 
مشاريع امليزانيات الفرعية للجنة العدل والتشريع وحقوق 

 حيث عقدت اللجنة ،اإلنسان اليت تندرج ضمن اختصاصاهتا
دقائق  1ساعة و 10اجتماعات استغرقت وقتا زمنيا مدته  2

قطاع وزارة العدل  :قطاعات 2وتشمل هذه امليزانيات الفرعية 
قطاع  ؛اإلدارة ثقطاع الوظيفة العمومية وقحدي ؛واحلريات

املندوبية  ؛اتعلى للحساباجمللس األ ؛مانة العامة للحكومةاأل
املندوبية الوزارية املكلفة  ؛العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

قطاع الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان  ؛حبقوق اإلنسان
  .واجملتمع املدين

فيما يتعلق مبشروع امليزانية الفرعية لوزارة العدل 
فإنه بعد العرض املفصل والقيم للسيد وزير العدل  ،واحلريات

واحلريات والذي أعلن من خالله أن وزارته حققت خالل هذه 
السنة العديد من املنجزات وعلى رأسها إطالق مبادرة احلوار 

كما    الوطين حول اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة
بعدها  ،قام بتشخيص دقيق لوضعية منظومة العدالة ببالدنا

شرع السيدات والسادة النواب يف املناقشة خاصة فيما يتعلق 
بالسياسة اجلنائية ومدى قحقيقها للعدالة اجلنائية وتأهيل املوارد 

وتأهيل احملاكم وتفعيل صندوق التكافل العائلي مع  ،البشرية
  .تبسيط مساطره

بالنسبة للميزانية الفرعية لوزارة الوظيفة العمومية 
فبعد العرض املفصل للسيد الوزير الذي  ،دارةوقحديث اإل

أجل قحديث  تضمن اخلطة اإلسرتاتيجية اليت تبنتها اإلدارة من
ختالالت اليت تعرتيها وذلك إلعادة الثقة بني ومعاجلة اال
إنصب نقاش  ،دارة وربط املسؤولية باحملاسبةاملواطن واإل

قطاع السيدات والسادة النواب على السياسة العامة هلذا ال
مؤكدين على ضرورة تثمني املوارد البشرية وإصالح أنظمة 
التقاعد ومنظومة األجور وقحسني عالقة اإلدارة باملواطن وتطوير 
اإلدارة اإللكرتونية وختليق احلياة العامة وحماربة الرشوة واإلسراع 
بإعداد ميثاق الالتركيز اإلداري وأخريا تقييم التوقيت املستمر 

  .عيةواملغادرة الطو 
فيما خيص امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة بالعالقات 

فقد تقدم السيد الوزير بعرض  ،مع الربملان واجملتمع املدين
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هم املنجزات أوضح فيه مضمون برنامج الوزارة ورصد أمفصل 
واألوراش اليت عملت وزارته على قحقيقها مع فتح موقع 

ت والسادة النواب إلكرتوين للوزارة وفتح حساب خاص بالسيدا
كما أبرز جمموعة من القضايا اليت تربط هذه   ،على هذا املوقع

السادة الوزارة بالربملان واجملتمع املدين حيث أبدى السيدات و 
ختصاص اجلديد للوزارة فيما يتعلق النواب مالحظاهتم بشأن اال

باجملتمع املدين وتطوير العالقات بني السلطتني التشريعية 
على أساس التعاون والتكامل لتحسني األداء الربملاين والتنفيذية 

كما أثارت السيدات   .و املراقبةأسواء على مستوى التشريع 
والسادة النواب موضوع توفري الظروف املناسبة والشروط 

  .املالئمة ملمارسة العمل الربملاين على الوجه املطلوب
أفاد  ،لميزانية الفرعية لألمانة العامة للحكومةلبالنسبة 

ن حصيلة هذه السنة تعترب استثنائية أالسيد األمني العام ب
ومتميزة يف تاريخ املغرب واملتمثلة يف اعتماد دستور جديد 
مؤكدا أن حجم األعباء امللقاة على عاتق األمانة يفرض تعبئة 

وقدم السيدات والسادة النواب  ،خاصة وعمال متواصال
مانة يف إصدار جمموعة من املالحظات تتعلق ببطء األ

النصوص القانونية املصادق عليها من طرف الربملان وعدم 
إصدار املراسيم التطبيقية ومتت املطالبة بضرورة قحيني جمموعة 

  .من النصوص القانونية
خبصوص مناقشة امليزانية الفرعية للمندوبية الوزارية 

فقد قدم خالهلا السيد املندوب  ،املكلفة حبقوق اإلنسان
سباب ودواعي إحداث الوزاري عرضه املفصل تطرق فيه أل

ختصاصات واملهام املوكولة هلذه اإلدارة املكلفة املندوبية واال
مبهمة يف جمال حقوق اإلنسان حيث تناولت السيدات والسادة 
 النواب يف تدخالهتم باألساس الدور اهلام هلذه املندوبية خاصة 

  .يتعلق برصد وتتبع خروقات حقوق اإلنسانما 
وفيما يتعلق مبناقشة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية 

أفاد السيد املندوب  ،العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

سرتاتيجية لتحسني ظروف إيواء إالعام أن قطاعه يعتزم هنج 
 ستوى تأهيلهممبالسجناء والرفع من مستوى التغذية والرقي 

وتدخل السيدات والسادة  ،وتكوينهم لتسهيل عملية اإلدماج
النواب الذين أبانوا بأن التصنيف الدقيق للسجني بناء على 
السن ونوع اجلرةمة ال يعتمد متسائلني عن عائدات املنتوجات 
السجنية وضرورة االنفتاح على املؤسسة التشريعية واجملتمع 

  .املدين من أجل صون كرامة السجني
امليزانية الفرعية للمحاكم املالية تطرق السيد  وعن

مجلس العلى للحسابات للمهمة الدستورية لالرئيس األول ل
املوكولة للمحاكم يف مراقبة املال العام وما يتطلب ذلك من 

وبعدها شرع  ،ة للقيام هبذه املهمةأتوفري األطر البشرية الكف
ت باألساس السيدات والسادة النواب يف املناقشة اليت انصب

على عدم انفتاح اجمللس األعلى للحسابات على املؤسسة 
التشريعية وعدم تفعيل تقارير اجمللس الصادرة عنه وذلك 
بإحالتها على القضاء ملتابعة املسؤولني عن االختالالت وسوء 

كما طالب السيدات والسادة النواب بتحديد املعايري ،  تسيريال
اجلماعات اليت يتم برجمتها يف اختيار اإلدارات واملؤسسات و 

 .للتدقيق واالختصاص من طرف احملاكم املالية
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، 
 السادة والسيدات النواب المحترمون، 

وعليه كانت نتيجة التصويت على مشاريع امليزانية 
الفرعية املندرجة ضمن اختصاص جلنة العدل والتشريع وحقوق 

 :كالتايل  اإلنسان برسم هذه السنة
 مشروع الميزانية الفرعية لقطاع العدل: 

  12: الموافقون
  9: المعرضون
  حدأال : الممتنعون
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  مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الوظيفة العمومية
 :وتحديث اإلدارة

  12: الموافقون
  9: المعارضون

 حد أالممتنعون ال 
  مشروع الميزانية الفرعية لقطاع العالقات مع البرلمان

 :والمجتمع المدني
  12: الموافقون

  9: المعارضون 
 ال أحد : الممتنعون 

 مشروع الميزانية الفرعية لقطاع األمانة العامة للحكومة : 
  12الموافقون 
  9: المعارضون
 حدأال : الممتنعون

 مشروع الميزانية الفرعية لقطاع المحاكم المالية: 
 12: الموافقون

 8: المعارضون
 أحدال : الممتنعون

 مة إلدارة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع المندوبية العا
 :السجون وإعادة اإلدماج

 12: الموافقون
 9: المعارضون
 حدأال : الممتنعون

  مشروع الميزانية الفرعية لقطاع المندوبية الوزارية
 :انلحقوق اإلنس
 12: الموافقون

 9:المعارضون
 ال أحد: الممتنعون

والسادة  السادة الوزراء، الرئيس، يويف األخري سيد
نتوجه بالشكر اجلزيل إىل السادة  النواب والنائبات احملرتمون،

كما   ،هتم على ما قدموا من معطيات ووثائقاالوزراء وأطر وزار 
نتوجه بالشكر اجلزيل إىل الطاقم اإلداري للجنة العدل والتشريع 

السادة وحقوق اإلنسان وكذا للسيد رئيس اللجنة والسيدات و 
النواب الذين سامهوا يف إغناء النقاش البناء واملثمر والسالم 

 .عليكم ورامة اهلل
 :ةالسيد رئيس الجلس

شكرا السيدة النائبة احملرتمة واآلن الكلمة للسيد مقرر 
جلنة . وزع التقرير، إذن جلنة املالية والتنمية االقتصادية

البنيات جلنة القطاعات ، وهو كذلك القطاعات االجتماعية
إن شاء اهلل  كون خمتصريتفضل غادي االجتماعية  األساسية

 .شكرا. كز شوية السيد النائب من فضلكر 
 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي مقرر النص التشريعي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا 
 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين

 ،السيد الرئيس
  ،السادة أعضاء الحكومة

  ،السيدات النائبات الفضلياتالسادة و 
 ،االجتماعيةيطيب يل أن أتقدم بتقرير عن القطاعات 

 4ن أتقدم بالشكر للسادة الوزراء عن أبداية أريد  طفق
قطاعات هلذه اللجنة الذي هم السيد وزير الصحة والسيد وزير 
الشبيبة والرياضة والسيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 

 .وكذلك السيد وزير التشغيل والتكوين املهين االجتماعية
عرفت هذه اللجنة نقاشا  ،فسأكون جد مقتضب أو مقتضب

مسؤوال جادا وبناءا وعدد الساعات اليت دامت فيها النقاش 
ساعة لكل  34ساعة مبعدل تقريبا واحد  41تقريبا واحد 

قطاع كان أطول نقاش هو النقاش الذي حظيت به الصحة،  
كذلك حىت قطاع الشبيبة والرياضة حىت هو حظي بنقاش مهم 
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وكذلك برامج  4934وقد عرض السادة الوزراء حصيلة سنة 
وكان نقاش مستفيض جاد ومسؤول ويف األخري  4931نة س

  :هناك تصويت على القطاعات
 بالنسبة للميزانية الفرعية لوزارة التشغيل: 

 12: الموافقون
  21 :المعارضون
 حد أال : الممتنعون

  ارات الفرعية لوزارة الشباب والرياضةز الميزانية للو: 
 12 :الموافقون

 22 :المعارضون
 حدأال : الممتنعون

 ميزانية وزارة الصحة:  
 12 :الموافقون

 22 :المعارضون
 حد أال : الممتنعون

  وأخيرا الميزانية الفرعية لوزارة التضامن واألسرة والتنمية
  :االجتماعية

 11 :الموافقون
 22 :المعارضون
 حدأال : الممتنعون

وأخريا أود أن أتقدم إليكم بالشكر لكم وللسادة 
األطر الذين واكبوا هذا النقاش وكذلك السادة والسيدات 

 ...النائبات والنواب وأقدم لكم 
 :السيد رئيس الجلسة

منر  ،شكرا لكم السيد النائب على هذا الرتكيز شكرا
جلنة البنيات  ،إىل جلنة القطاعات اإلنتاجية وزع التقرير

ة والطاقة واملعادن والبيئة وزع كذلك، جلنة التعليم األساسي

وزع، جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون  واالتصالوالثقافة 
  .اإلسالمية واملغاربة املقيمني باخلارج وزع

إذن شكرا للجميع ومنر اآلن للمناقشة العامة للجزء 
ن والكلمة اآل ،4931الثاين ملشروع القانون املالية برسم سنة 

للسيد النائب حممد بن عبد الصادق عن فريق العدالة 
 .ةــــوالتنمي

 :يعقوب ابن عبد اللطيف النائب السيد
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

د عبد املتدخل هو يعقوب بن عبد اللطيف السي
 ..الصادق يعتذر لقد

 :السيد رئيس الجلسة
 .عفوا اإلسم، تفضلوا السيد النائب

 :ابن عبد اللطيفيعقوب  النائب السيد
 .الحمد هلل رب العالمين  الرحمن الرحيمبسم اهلل

  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
يسعدين باسم فريق العدالة والتنمية أن أساهم يف هذا 
النقاش املرتبط بامليزانيات الفرعية للجنة العدل والتشريع وحقوق 

زالت  نه الأوال يسعين باملناسبة إال التأكيد على  ،اإلنسان
الذي هبت نسائمه على الدةمقراطي التداعيات اإلجيابية للربيع 

  .بالدنا توحي باملزيد من املكاسب لصاحل جمتمعنا
واختصارا فإن املناقشات اليت واكبت مشروع قانون 

قد أشرت بشكل واضح عن توجه أبان  4931املالية لسنة 
تصورات األساسية اليت قام عليها التصريح الل عن تفعي

احلكومي واملرتبطة برتسيخ الدةمقراطية التشاركية وإعمال مبادئ 
احلكامة اجليدة يف جمال التدبري والرهان على قحديد دواليب 

واستحضارا هلذه املبادئ وعلى مستوى قطاع  ،دارة الدولةإ
منظومة  العدل واحلريات فقد مت إطالق حوار وطين إلصالح
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العدالة مببادرة ورعاية ملكية سامية وبإشراك كل مكونات 
الصلة هبدف وضع ميثاق وطين يشرتك اجلميع ذات القطاعات 

اء سيف بلورته ويكون مبثابة عقد ملزم للجميع يف أفق إر 
استقاللية القضاء وجعله يف خدمة املواطن وقحسني جناعته 

  .ومردوديته
لقد جعل التصريح احلكومي خبصوص قطاع العدل 

ولوياته باعتبار أواحلريات قحقيق مبادئ احلكامة اجليدة من 
إىل  ،نظام العدالة من املداخيل األساسية إلصالح املنشود

جانب ذلك سجلنا بارتياح كبري اإلصالحات واملبادرات اهلامة 
بناء وراش أللسيد وزير العدل لتحسني مستوى احملاكم بفتح 
كما ننوه   ،وإصالح العديد منها ومراجعة توزيعها اجلغرايف

ة إلصالح نظام قضاء القرب وتفعيله ذاملتخ ةباخلطوات اهلام
والتفكري يف إدخال إصالحات للقضية على مستوى قضاء 
التحقيق وكذا إعادة النظر يف نظام الغرف االستئنافية 

 .االبتدائية
ات امليدانية للمحاكم كما ننوه يف هذا اإلطار بالزيار   

ومراكز القضاة املقيمني من طرف السيد الوزير ملا لذلك من 
دالالت كبرية تتعلق أساسا بالتخليق والوقوف عن قرب عن 

وقد أكدنا على ضرورة إيالء األمهية الالزمة  ،سري العمل هبا
لتكوين السادة والسيدات القضاة وكتاب الضبط وقحسني 

أنه  ،القضاة الذين أكد السيد الوزيرالظروف املادية للسادة 
وضعيتهم املادية تشكل أولوية ملحة وأن جزءا هاما من املبلغ 
املرصود الستحقاقات إصالح منظومة العدالة سرتصد لتلبية 

ن القضائية اليت يستدعي هي ههذه الضرورة إىل جانب امل
  .ا إضافياجهداألخرى 

 ،جملتمع املدينوفيما خيص القطاع العالقة مع الربملان وا
فقد عرف هذا القطاع تغريا عميقا من حيث االختصاصات 

الذي أصبح يطلع به والذي يهدف إىل تنظيم اجلديد والدور 
وإشراك اجملتمع املدين يف احلركية التشريعية واالجتماعية 

ولوضع هذا الدور اجلديد يف  ،واالقتصادية اليت يعرفها بلدنا
لقاء مع  4999زارة أزيد من تشاركي أجرت هذه الو القالبه 
اجملتمع املدين وبادرت إىل إطالق وألول مرة يف تاريخ  اتمجعي

املغرب احلوار الوطين حول اجملتمع املدين هبدف اخلروج 
بتصورات مشرتكة لتفعيل دور مكونات اجملتمع املدين وجعلها 

مستوى املسؤوليات الدستورية املنوطة هبا وخاصة دورها   يف
لقد لقي عرض امليزانية الفرعية هلذا القطاع  ،يعكآلية للتشر 

استحسانا كبريا ملا تضمنه من مبادرات هلا صلة باحلكامة 
مست العديد من اجلوانب واملرافق ومن أمهها البوابة اإللكرتونية 
التفاعلية اليت أعلن عن إطالقها السيد الوزير هبذه املناسبة 

 أداةالربملاين الوطين و لعمل لشكل ال حمالة ذاكرة غنية تواليت س
فعالة ملساعدة الربملانيني على مواكبة العمل الرقايب والتشريعي ملا 

  .توفره من مرجعيات وتوثيق ومعلومات يف هذا الباب
 ،أما على مستوى املندوبية السامية حلقوق اإلنسان

فقد برهنت هذه األخرية عن قدرة كبرية للتعامل مبقاربة تشاركية 
سات الدستورية ذات الصلة وكذا الفعاليات ؤساملتشمل كل 

ني املكتسبات وذلك بتفعيل صاملعنية حبقوق اإلنسان وقح
توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة وتقرير اخلمسينية واالخنراط 
يف املعاهدات واملواثيق الدولية املؤسسة للمنظومة الكونية 

وتعترب مصادقة املغرب على العديد من  ،حلقوق اإلنسان
تفاقية الدولية حلماية األشخاص من التفاقيات وعلى رأسها ااال

ري وهي إحدى االتفاقيات التسع األساسية اليت ساالختفاء الق
استكمل املغرب التوقيع عليها كأول دولة عربية وإسالمية 
باإلضافة إىل سبع الربوتوكوالت الثمانية امللحقة هبذه االتفاقية 
ولعل آخرها الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب هلو خري 

ملرتكز على ثقافة دليل على تبين بالدنا لالختيار الدةمقراطي ا
حقوق اإلنسان املبنية على املساواة وتكرمي اإلنسان بدون أي 
نوع من التمييز وتفاعال إجيابيا مع مطلب قدمي للمجتمع 

  .غريب بكل أطيافهاملقوقي احل
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فيما خيص قطاع السجون وإعادة اإلدماج فقد جتلى و 
من خالل مناقشة ميزانية هذا القطاع وجود جمهودات مقدرة 

وقحسني ظروف السجناء  االعتقالظروف سنة ما خيص أنفي
كما عرف تطورا هاما وخصوصا يف الشق   ،وصيانة كرامتهم

املتعلق بالتدبري اجليد للموارد املالية والبشرية وانسياب األمن 
وعليه فإننا  ،واحلفاظ على سالمة السجناء وصيانة كرامتهم

وضعية السجناء  ندعوا احلكومة إىل ضرورة التفكري التشاركي يف
اخلاصة بدنيا وعقليا وجتاوز االكتظاظ بإقرار  االحتياجاتذوي 

سياسة جنائية جديدة تروم إقرار العمل بالعقوبات البديلة 
يف احلوار الوطين حول السجون مع  االخنراطفضال عن 

معيات واهليئات املهتمة والذي سيعرف انطالقته يف غضون اجل
  .األيام املقبلة

على اجملتمع املدين  االنفتاحبإجيابية بداية كما نسجل 
وفتح أبواب السجون أمامه قصد املسامهة يف تنشيط الفضاء 

وإننا إذ نثمن استعداد السيد املندوب العام للتفاعل  ،السجين
النوع مع ضرورة التأكيد  ذابإجيابية مع مجيع املبادرات من ه

بشكل منتظم، أما على أمهية دور الفاعلني احلقوقيني يف املراقبة 
على مستوى األمانة العامة للحكومة فقد اتضح جليا من 
النقاش العمومي الذي يدور حول هذه املؤسسة والذي امتد 
للمؤسسة التشريعية مبناسبة مشروع مناقشة مشروع ميزانية هذا 

نفتاح أكثر على مكونات اجملتمع علما القطاع أمهية وضرورة اال
قق من خالل التفاعل مع مكونات أن هذا األمر قد بدأ يتح

اجملتمع املدين بواسطة البوابة اإللكرتونية اليت تضع رهن إشارة 
املواطنني مجلة من النصوص التشريعية هبدف التعريف وتعميم 
املعلومة القانونية وإشراك العموم يف إبداء الرأي يف مشاريع 

  .ومقرتحات القوانني
منذ سنتني على  إننا نسجل بارتياح اجملهود املبذول

مستوى األمانة العامة للحكومة والذي يتوخى حصول بلدنا 
التشريع ويتعلق األمر هبيئة  اتعلى هيئة متخصصة يف تقني

املستشارين القانونيني اللذين مت تكوينهم وسيتخرج الفوج األول 
يف غضون األسابيع املقبلة كما نسجل عزم األمانة العامة 

ن أفواج أخرى وبنفس مواصفات للحكومة على مواصلة تكوي
  .الكفاءة وجلعلهم رهن إشارة سائر القطاعات احلكومية

وفيما يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية وقحديث اإلدارة 
اجلاري على أن املفهوم نوفمرب  2ل فقد ركز اخلطاب امللكي 

ني يف املرفق لاجلديد للسلطة الذي يفرض على كل العام
مة املواطن مما حيتم تفعيل عدة خدالعمومي أن يكونوا يف 

أوراش إصالحية ويف مقدمتها ورش التخليق الذي بدأت بوادره 
األوىل من خالل اعتماد مبدأ املباراة لولوج مناصب الوظيفة 

املتعلق  34.94العمومية وبداية تطبيق القانون التنظيمي 
حيث يرتقب أن حيدث هذا  ،بالتعيني يف املناصب العليا

نوعية يف جمال الولوج للمناصب العليا للدولة  القانون نقلة
كما أن إطالق بوابة إلكرتونية يتم من   ،وحماربة الريع واحملسوبية

خالهلا اإلعالن عن املباريات اخلاصة بالوظيفة العمومية بصفة 
إجبارية شكل سابقة على مستوى إرساء دعائم الشفافية 

ران تنظيم الفرص خصوصا وأنه قد مت إق ؤوقحقيق مبدأ تكاف
مباريات ولوج الوظيفة العمومية بضرورة اإلعالن عن املعايري 
اليت ستعتمد يف انتقاء املتبارين وكذا إعالن لوائح الناجحني 

  .ستحقاق وإتاحة اجملال للتظلمحسب اال
لسياسة العامة للحكومة يف اإن البحث عن النجاعة 

القانون وفرض  وإرادة ختليق املرفق العمومي لن يتأتيا إال بإعمال
الريع الوظيفي ورغما عن  دابر احرتامهم باجلدية الالزمة قطعا ل

  .املفتعل واالحتقانبتزاز االكل الضغوطات ومظاهر 
وأخريا وفيما خيص اجمللس األعلى للحسابات تنبغي 
اإلشارة أن هذه املؤسسة الدستورية جيب أن تلعب دورا حيويا 

ربط املسؤولية باحملاسبة أ مبد نزيليف ختليق احلياة العامة وت
إال أن هذا اجملهود  ،وضوابط احلكامة اجليدة على أرض الواقع

هوية جلال اجمللن يتأتى إال مبراجعة قانون احملاكم املالية وفتح 
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جديدة لتوسيع جمال املراقبة كل ذلك يتطلب جمهودا خاصا 
ا على مستوى املوارد البشرية لتمكني هذه املؤسسة من دومضطر 

ونشري يف  ،سائل الالزمة ألداء مهمتها على الوجه األمثلالو 
املمتلكات حىت بحيات ر تصالهذا الصدد إىل أمهية مراقبة وتتبع 

ال تبقى حبيسة الرفوف وال تؤدي وظيفتها بالشكل املطلوب  
كآلة فعالة يف جمال ختليق احلياة العامة دون أن ننسى التنويه 

جملالس اجلهوية وجمالس التوجه اجلديد للمجلس يف مراقبة اب
ه ذوحنن نستعرض يف ه .الت وبعض الصناديق الوطنيةاالعم

مة اجليدة وترسيخ االكلمة بعض ما مت على مستوى احلك
الدةمقراطي التشاركي فإنه اتضح أنه ال ةمكن املضي يف  دبريالت
ا الطريق بنجاح دون تكامل وتضافر اجلهود وتكامل األدوار ذه

إن جناح احلكومة يف   ،دخلني والفاعلنيعلى مستوى مجيع املت
كل األوراش املفتوحة وقحقيق اإلصالحات الالزمة يف كل 
القطاعات السالفة الذكر وغريها ةمثل استجابة حقيقية 
للتطلعات املعرب عنها لدى كل املغاربة وأملنا أن متضي فيها 

 َعَمَلُكمِْ اللَّهُِ فََسَيرَى اْعَمُلوا ﴿َوقُ لِ احلكومة باجلرأة الالزمة 
  .وشكرا السيد الرئيس السالم عليكم وَاْلُمْؤم ُنوَن﴾ َورَُسوُلهُِ

 :السيد رئيس الجلسة
د الكلمة اآلن للسيد النائب حمم، شكرا السيد النائب

 .العريب بلقايد
 :النائب السيد محمد العربي بلقايد

  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،نمو والسادة النواب المحتر السيدات 
أعضاء فريق العدالة  تملضامني مداخال استكماال

والتنمية أمس واليوم يف اجللسة العمومية للمناقشة العامة 
 كتل ىوانسجاما مع روح وفحو  4931ملشروع القانون املايل 

الضوء على بعض جوانب  سليطأتشرف بت تداخالامل

الفرعية لكل من وزارة الداخلية ووزارة السكىن  اتامليزاني
وال ةمكن يف تقديرنا احلديث عن  .والتعمري وسياسة املدينة

اق العام يهاتني امليزانيتني الفرعيتني دون وضعهما يف الس
ملشروع قانون املالية الذي استحضر مبؤشرات رقمية وإجراءات 

 ثماراتتالساجريئة واضحة، تعزيز التماسك االجتماعي وقحفيز 
الشفافة بالتخفيف من األعباء الضريبية والتطبيق الفعلي 

  ،الصفقات العمومية ذواملنهجي لنظام األفضلية الوطنية يف تنفي
املبادرات اجلريئة للحكومة يف جمال  لىكما ال ةمكن القفز ع

ال ةمكن أن تقبل  اتهي مبادر و التضييق على اقتصاد الريع 
داخليا مدعمة بثقة ملكية عليها إال حكومة متماسكة 

 .ة على لعكس ما يروجه البعضلدومساندة شعبية خا
      خبصوص قطاع الداخلية إن أمهية وزارة الداخلية 

هلا  ال جتسدها  القطاعات واجملاالت املتعددة اليت تدبرها أو
تتدخل يف توجيه خمططاهتا أو الرتابية  اتماعاجلوصاية عليها ك

كوهنا بكن تكمن أمهيتها على اخلصوص ول ،ملصاحل اخلارجيةكا
ياة اليومية للمواطن ويف احلتدبري يف مرتبطة وبشكل مباشر 

ه  ذا ال يستقيم يف رأينا قحميل هذل ،بعض أدق تفاصيلها
ه القطاعات من ذكمه تدبري ها ر  احلكومة ما هلاالوزارة ومن خال

أعراف وسلوكات ترجع لستة عقود من االستقالل وضمنها 
الشيء الذي يستدعي التعامل معه  ،والسليب طبعا اإلجيايب

وهنا ال بد من اإلشادة بالشجاعة واجلرأة اليت  ،بكل موضوعية
ه الوزارة أي وزارة الداخلية رغم كلفتها ذطبعت بعض قرارات ه

 ريبالسياسية، لكن املضي فيها قدما سيعكس يف املستقبل الق
دولة القانون ل اإن شاء اهلل انتصارا ملصلحة الوطن وتكريس

 4931السيد الوزير، سنة  نمن إعالثنإذ و  .واملؤسسات
الستحقاقات االنتخابية، لكن تفعيل مضامني استكون سنة 

نونرب املنصرم وتنزيل الدستور  2امللكي األخري مبناسبة اخلطاب 
ضوح على أجندة حمددة اجلديد يقتضيان التسريع يف اإلعالن بو 

ابية املتبقية مبا فيها اجلماعات قات االنتخاستحقالستكمال اال
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الرتابية واجلهات والغرف املهنية واملأجورين وانتخاب جملس 
املستشارين جتاوزا حلالة االنتظار والرتقب اليت تعيشها جل 

م حول دا للجدل الدستوري احملتماجلماعات الرتابية وحس
  .جملس املستشارين

اجليد عداد اإلويف ذات السياق فإن الوزارة مطالبة ب
قات إن على مستوى التشريع أو التنظيم أو على استحقه االذهل

ية كل األجواء اليت تشوش على ثقة صفاملستوى املادي وت
وندعو هنا احلكومة إىل تفعيل . املواطنني يف صناديق االقرتاع

من الدستور والذي ينص على التمثيلية السياسية  32الفصل 
وتصويتا من بلدان اإلقامة  للمغاربة القاطنني باخلارج ترشيحا
 . واختاذ التدابري املناسبة لتحقيق ذلك

إن اللحظة التارخيية املتميزة اليت تعيشها بالدنا واليت 
اختار هلا اجلميع معادلة اإلصالح يف ظل االستقرار تتطلب من 

وإذ حنيي مصاحل األمن  ،اجلميع الوعي الوطين زجسامة اللحظة
ب تقرير وزارة الداخلية حوايل سر حوالسلطات احمللية اليت تؤط

نود التأكيد على  ،تظاهرة يوميا على امتداد ربوع الوطن 19
ضرورة جتاوز املقاربة األمنية يف استيعاب احتياجات املواطنني 
بل البحث عن األسباب والدوافع املوضوعية وراء تلك 
االحتجاجات والسعي إىل معاجلتها عرب احلوار اهلادئ واهلادف 

با ملصلحة الوطن وجعلها فوق كل اعتبارات أخرى والبحث تغلي
عن توازن بني احلفاظ على هيبة الدولة مع التأكيد كذلك على 
صون حق األفراد واجلماعات يف التعبري احلضاري عن رأيهم 

على هذه  زومعاناهتم وحنن متأكدون أن هذا ليس بعزي
 . احلكومة

 4934-4992وإذ نثمن نتائج برنامج الوزارة 
لتأهيل وبناء الدوائر واملقاطعات احلضرية واألمنية وجتهيزها 

ستيكيا وعزم الوزارة الدخول يف الربنامج الثاين يودعمها لوج
بد من استحضار الظروف الصعبة اليت  فال 4934ابتداء من 

تشتغل فيها قوات األمن والقوات املساعدة ورجال املطافئ 

تلكم  ،باملناسبة اجهدهم مشكور  ي حنييذوالوقاية املدنية ال
الظروف اليت تستدعي توفري املزيد من االعتمادات الكفيلة 
             لتحسني ظروف عملهم إن على املستوى املادي 

كما ندعو إىل بدل املزيد من اجلهد لتأمني   ،ستيكييأو اللوج
املواطنني يف أرواحهم وممتلكاهتم والقضاء على البؤر الالأمنية 

ل البوادي واحلواضر وحماصرة انتشار املخدرات مبختلف داخ
أشكاهلا وأنواعها اليت بدأت تفتك بشبابنا وحنن ندعو وندعو 
هنا إىل ضرورة مقاربة هذه الظاهرة بشمولية ينخرط فيها األمين 

 . والرتبوي والصحي والثقايف واالجتماعي
إن دور املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف حماربة 

شاشة والتأهيل االجتماعي ببالدنا ال ةمكن أن خيتلف عليه اهل
وإذ نثمن مبادرة احلكومة للرفع من الغالف املايل  ،اثنان

مليار درهم، فإن  32املرصود للمرحلة الثانية من الربنامج إىل 
واملقدرة حبوايل  4934املشاريع واملبادرات املنجزة إىل حدود 

ة لالنكباب على مشروع تستدعي وقفة تقييمي 44.999
أكادير ورصد مدى استجابة هذه املشاريع  اتتوصي

للحاجيات الفعلية للمواطنني ووقعها يف معاجلة مظاهر الفقر 
واهلشاشة واإلقصاء االجتماعي اليت هي األهداف املسطرة 

كما ندعو الوزارة إىل تقييم منهجية تنزيل وتنفيذ . للمبادرة
لفعل التشاركي احلقيقي برامج املبادرة لتكون منسجمة مع ا

 . وإعطاء األنشطة املدرة للدخل الريادة يف مشاريع املبادرة
نثمن مبادرة الوزارة لرصد وتتبع تطور البناء العشوائي 
بواسطة الصور الفضائية وعرب االتفاقية املربمة بني املعهد امللكي 

الفضائي وبعض السادة الوالة والعمال  يالستشعار البعدل
يم االتفاقية على مجيع العماالت واألقاليم والعمل ونتمىن تعم

ورغم اجلهود املبذولة  ،على نشر دوري لنتائج هذه التقنية
حملاصرة البناء العشوائي نالحظ ضعف اخنراط السلطات يف 
بعض جهات اململكة مما سيعقد من صعوبة التدخل إليقاف 

شوائي بناء العالهذا النزيف الحقا وبقدر ما نتأخر للتدخل يف 
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إن  .والباعة اجلائلني بقدر ما تكون املعاجلة معقدة ومكلفة
تدبري شبكات القرب من توزيع املاء والكهرباء والتطهري السائل 
والنقل احلضري وتدبري النفايات الصلبة عرف قحسنا ملموسا 

بشكل  نيقحسنت معه املؤشرات البيئة وجودة حياة املواطن
بربامج التأهيل والتنمية  ملحوظ خصوصا يف املدن املشمولة

وال ةمكن جتاهل الدور الريادي الذي لعبته وزارة  ،احلضرية
وجيستيكي إال أن للاادي و امل هاالداخلية يف هذا اجملال بدعم

منهجية مواكبة ملف التدبري املفوض وحسب األرقام الرمسية 
حلصيلة منجزات الوكاالت املستقلة مقارنة مع منجزات شركات 

  .مل عميقةأفوض تستدعي وقفة تالتدبري امل
اء سوخبصوص اجلماعات الرتابية ومع أمل التعجيل بإر 

اجلهوية املتقدمة وصياغة قوانني جديدة منسجمة مع دستور 
ة واملفروضة على رقلنعتقد أن الوصاية احلالية املع 4933يوليوز 

اجلماعات الرتابية ينبغي املرور هبا إىل إشارات قوية منسجمة 
     ق الدستور للتخفيف من وصاية اإلدارية واملالية مع منطو 

ال يتسىن هلذه اجلماعات التوفر على سلطات تنظيمية حقيقية 
ية والبشرية دتدبري مواردها املاو ملمارسة صالحياهتا يف تنمية 

إن  ،ويبقى للسلطة الدور املساعد واملؤطر مع املراقبة البعدية
شاريع أدت إىل املوصاية املالية وتأخر املصادقة على التكاليف 

مليار  44موال النائمة واليت تقدر حبوايل تراكم ما يسمى باأل
 ةدرهم وهي تكلفة ال ةمكن جتاهلها يف شد اجلماعات الرتابي

وإذ نثمن متابعة الوزارة  ،إىل الوراء وعرقلة مسريهتا التنموية
إال أن منهجية تدبري  نواب األراضي السالليةتفعيل دورية 

أن يزيد املشكل  نطوق الدورية ال ةمكن إالمبامللف يف رمته 
النواب وتقاطعها مع حقوق  اتتفاعل صالحيتعقيدا وذلك ب

أفراد اجلماعات الساللية وعليه وجب إعادة النظر يف القوانني 
املنظمة ألراضي اجلموع والتعويضات املخصصة لفائدة ذوي 

تنظيم إىل الة النساء السالليات وندعو احلقوق وطريقة استم

شامل لتدبري هذه  قانوينإطار مناظرة وطنية تفضي إىل صياغة 
 . القادمةقوق األجيال حفاظا حلية ر الثروة العقا

اخنراط وزارة الداخلية أن حنيي  ال ةمكن يف النهاية إال
يف حماصرة اقتصاد الريع من خالل ما يسمى يف قطاع سيارات 

الوة واستبداهلا بعقد منوذجي يضمن بشكل متوازن األجرة باحل
كما ال نشك يف   ،حقوق وواجبات أرباب املأذونيات والسائق

دفرت  لفمتابعة الوزارة على غرار باقي مكونات احلكومة مل
  .قحمالت املقالع

فإننا  ،أما يف جمال السكىن والتعمري وسياسة املدينة
من خالل دعم  4931نثمن ما جاء يف مشروع قانون املالية 

موارد صندوق التضامن للسكىن واالندماج احلضاري من خالل 
ختصيص الرسم اخلاص املفروض على احلديد على حديد البناء 

من حصيلة الرسم اخلاص املفروض على الرمال الشيء % 49و
أوال سيحفز الطبقات املعوزة على التوجه واالجتاه إىل  :الذي

ل القوي يف املنشآت القدةمة وثانيا للتدخ ؛السكن الالئق
والبنايات اآليلة للسقوط استباقا ملا قد حيدث ال قدر اهلل من 

ثالثا العمل على جتهيز  ؛اهندام البيوت العتيقة على أهلها
األراضي اليت يتم إحلاقها باجملال احلضري وهبذه املناسبة نذكر 

قار ومن خالله احلكومة على االلتزام بتعبئة الع ،السيد الوزير
الكايف إلنعاش السكن تطبيقا ملقتضات الربنامج احلكومي 

آالف هكتار كل  4ألف هكتار مبعدل  49الذي التزم بتعبئة 
سنة علما أننا مل نتمكن من معرفة كمية العقار املعبأ سنة 

4934 . 
متديد  4931وإذ نثمن كذلك مقرتح قانون املالية 
ذات التكلفة  اإلعفاءات الضريبية املمنوحة لربامج السكن

مال يف قحقيق الكفاية أ 34/4949/ 13املنخفضة إىل غاية 
 قييمات بذننا حنإدة فو ذوي الدخول احملد نيالسكن للمواطن من

مستمرا ومتابعة جادة هلذا النوع من السكن من حيث جودة 
االعتبار الرتاجع الذي عرفه  املنتوج ومثن التكلفة آخذين بعني
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كما ندعو الوزارة هبذه   ،سوق العقار والقدرة الشرائية للمواطنني
من خالل املناسبة إىل حماربة الريع السكين أسوة بأخواهتا وذلك 

ليه هذه املساكن إفتح قحقيق يف من آلت إليه وتؤول 
االجتماعية ذات التكلفة املنخفضة وذلك بنشر اللوائح 

ن من هذا السكن املدعم من أموال الدولة لصاحل املستفيدي
  .املعوزة اتالفئ

توفري وقحسني ظروف السكن  ويف سياق احلديث عن
ننوه باجملهود املبذول من  ،للطبقات الفقرية واحملدودة الدخل

طرف الوزارة خبصوص برنامج مدن بدون صفيح رغم تعثره منذ 
خالل السنوات سطرة امل هسنوات وعدم متكنه من قحقيق أهداف

حيث سنشهد إعالن سبعة مدن بدون  4939و 4992
صفيح هناية هذه السنة وبرجمة إحدى عشرة مدينة أخرى 

فإننا ننبه إىل ضرورة مواكبة هذه العمليات  4933خالل سنة 
باحلزم الالزم واليقظة التامة سواء تعلق األمر بالرتحيل أو بإعادة 

والذي ينبغي  أاملعباهليكلة وذلك بتخصيص جزء من العقار 
تعبئته هبذا اخلصوص وبالشكل الكايف واملدروس يف شراكة تامة 

وينبغي هبذا اخلصوص التعاون مع  ،مع اجلماعات الرتابية املعنية
ساكنة دور الصفيح أو السكن الغري الالئق بنوع من التسامح 
والكرامة ليشعروا خالل هذا املسار الشاق من أهنم مواطنون 

وهذه احلكومة  ،م الوطن وأعطاهم بعض حقوقهملتفت إليهإ
اليوم جديرة بأن تبث نفسا جديدا يف هذا الربنامج على 

ري حىت تتمكن هذه الشرائح ااملستوى املادي والنفسي واحلض
من العيش يف ظروف التمدن والتحضر متاشيا مع سياسة 

  .املدينة اجلديدة يف هذه الوزارة
أهيب بكم  ،ويف سياق متصل بإشكالية السكن

على إعطاء العناية اخلاصة والدعم القوي كما  ،السيد الوزير
ورد يف مشروع هذا القانون باملدن اجلديدة اليت ستكون وينبغي 
أن تكون بديال جاذبا ومغريا عن التوجه إىل املدن الكربى 
وذلك عرب دعم املشاريع االستثمارية املهيكلة واملنتجة ملناصب 

وأيضا عرب بناء املرافق  ،ري هلذه املدنالشغل والتطوير احلض
الضرورية للحياة واالستقرار كاملستشفيات واملدارس واملركبات 

كما جيب ،  الرياضية والثقافية واجلامعات يف أفق منظور  ومربمج
على احلكومة يف إطار التنسيق والربجمة على ضرورة االلتقائية يف 

هذه املدن  مثل هذه املشاريع الكربى فال يعقل أن قحدث
ويسكن لسنوات عديدة ويسكنها اليوم آالف املواطنني وهي 
تسري زجماعات قروية مل تعرف أي تطور يذكر يف بنيتها املادية 

وعناية بالطبقة املتوسطة ننوه بالعرض السكين  .والبشرية
مرت  349مرت مربع إىل  29املخصص هلا يف هذا املشروع من 
احة بثمن مناسب إىل حد ما مربع السكن اللي عنده هاد املس

مع التنويه بكون التدابري التحفيزية هذه املرة هي لفائدة 
ألف درهم  31ال يتعدى دخلهم الشهري  ناملواطنني الذي

  .وهي اإلعفاءات من واجبات التسجيل والتنرب والتحفيظ
عرب نوابنا يف العدالة والتنمية داخل اللجنة عن قد و 

كون هذه السكنيات يستحسن   مالحظة ال ختلو من وجاهة
أن تكون ضمن التجمعات السكنية االجتماعية حىت ال خنلق 
جتمعات فئوية قد جتر معها ظواهر ال قحمد عقباها على 

  .التماسك والتضامن والتسامح بني أفراد الوطن الواحد
مع السكن املهدد  يطتعاوأخريا نثمن اآللية اجلديدة لل

باالهنيار وهو إحداث وكالة لتأهيل األنسجة العتيقة واملباين 
اآليلة للسقوط، كما ندعوكم يف األخري أيضا إىل إنعاش ودعم 
دور التعاونيات السكنية يف جمال إنعاش السكىن عرب 
التحفيزات الضرورية واإلعفاءات الضريبية حىت تتمكن من أن 

ويف األخري نتمىن لكم التوفيق  .اتكون شريكا فاعال ومنتج
. مجيعا يف وزاريت الداخلية والسكىن نتمىن لكم التوفيق والسداد

 .والسالم عليكم ورامة اهلل وبركاته
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد 
 . السالم بالجي، نقطة نظام، تفضلوا السيد الرئيس
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رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع  النائب السيد
  (:نقطة نظام)الوطني لألحرار 

 شكرا السيد الرئيس، 
، اإلخوان الفريق امح، غري الطريقة باش كنمشيو أستس

دقيقة معىن أنه الفريق األخري ةمكن  12األول عنده ساعة و
قع أنه االصباح رأفة بالضغط اللي و  د 1وال  4جيي يف دي غا

ثانيا هاد احليف   .أسلوب من األساليب باش ةمكنتشوفوا شي 
تدوز الفرق يف كاحليف جرت العادة أنه  د كاين واحد النوع 

ندوزوا كواحد القطاع باش كلشي كيدير مداخلة من بعد  
املهم غري للقطاع الثاين دابا ماللي مشات هباد الطريقة هذه 

ال مسحيت يل السيد يو  ،نشوفوا شي ظروف ديال التخفيف
ال مسحتوا أستسمح اجمللس إيئيس غري واحد كنت كنتناظر الر 

وزير املالية السيد ناخذ من وقتكم واحد دقيقتني كنت كنتسىن 
وضع النقط على بعض واحد دخل ومشى ساعة ما يدخل، 
 ديال كالمالألنه تأول  une mise au point  احلروف

 هف بأنجلنة املالية والسيد الوزير اعرت  السيد الوزير، درناه يف
ماشي داك الشي اللي كيقصد وماشي داك الشي اللي خرج 

الكالم ديالو كيقول بأن مصاحل وزارة املالية  الصحف أنه يف يف
املعطلني يف و هاد الشي اللي قصدو فيما يتعلق بالتوظيفات 

لكن فهم خطأ ما نبغيوهش يتفهم  ،يوليو 49 ديال ضراحمل
خر، السيد آ  polémiqueفشي اش ندخلو نخطأ ما باغي

وزير املالية  حلسن احلظ كاين فهاد البالد وزارة املالية املصاحل 
دياهلا اللي كتسهر على تنفيذ القانون من حسن احلظ ومن 

على تنفيذ هاد القانون لكن املسؤولية هي  احقهم باش حيرصو 
مسؤولية الوزير األول هو الذي تفاوض بعد استنفاذ املناصب 

شكرا السيد . وأن داك الشي وقع فيما بعد غري للتصحيح
 .الرئيس

 :الجلسة السيد رئيس

نقط  يف اندخلو غ ،السيد الرئيس، نقطة نظام. شكرا
 .السيد الرئيس، تفضل شفتك نظام دابا إذن ما كاين مشكل

 :عبد اهلل بوانوو رئيس فريق العدالة والتنميةالنائب السيد 
 ،السيد الرئيس

األمر األول يتعلق  ؛د األمور 4نقطة نظام ديايل فيها 
يف ندوة الرؤساء اقرتحنا كأغلبية أن يكون  ،بسري هاته اجللسة

هناك تدخلني تدخل لألغلبية وتدخل للمعارضة لكن لألسف 
طلبنا كذلك أن يكون . الشديد مل تتم االستجابة هلذا الطلب

اليوم حنا بدينا  .تدخل واحد لكل فريق فتم رفض هذا الطلب
املناقشة صحيح، حزب العدالة والتنمية عندو قرابة ساعتني، 

شي اللي عطاه سنطلب من إخواننا ال هذا حقو، التوزيع هاد
طبعا  اباسم اجمللس وباسم العدالة والتنمية أن خيتصرو 

التوقيت وبغينا ديال وما غيوصلوش حىت لنص  اسيختصرو 
 . اجلميع يلتزم هباد الشي

كانت شي حاجة   إيالالنقطة الثانية السيد الرئيس، 
 اأما ناخدو . مع احلكومة عندها عالقة باحلكومة خصها تعاجل

     ما دار يف جلسة سابقة فهذا  انقاط نظام دابا باش نفسرو 
ال يليق، وإذا كان شي توضيح تدار التوضيحات الرمسية راه 

 .معروف اآلليات دياهلا السيد الرئيس شكرا
 :الجلسة السيد رئيس

 . تفضلوا السيد الرئيس، نقطة نظام. شكرا
 :محمد مبديع رئيس الفريق الحركي النائب السيد

 السيد الرئيس،
نفس االجتاه هذا منرب وجلسة خاصة بواحد جدول  يف

حول أو نقطة نظام تنظيمية  او ذعمال معني تيمكن ناخاأل
على مواقف معينة على جلسة  اتسيري اجللسة ولكن باش نعلنو 

 .شكرا السيد الرئيس. معينة هذا كيخرج على األعراف كنظن
 :الجلسة رئيسالسيد 
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شكرا السيد الرئيس، هناك نقطة نظام تفضلوا السيد 
إذن نستمر غري بغيت نأكد بدوري أن برنامج ..النائب

تقرر بالفعل اجللسات العامة املخصصة ملناقشة مشروع امليزانية 
يف ندوة الرؤساء، إذن املرجو من السيدات والسادة النواب 

شيئا من  اشيئا ما باش نرحبو  اباش يركزو  ااحملرتمني اللي غيتدخلو 
احلصة الزمنية املخصصة غادي  بالفعل إذا استمرينا يف ،الوقت

خوات بعني االعتبار األ او ذإذن ناخ ،ننهيوها بعد الثانية صباحا
إذن الكلمة . آخر اجللسة يف اواإلخوان ديالنا اللي غيتدخلو 

 .للسيد النائب عبد السالم بالجي
 :بالجيالنائب السيد عبد السالم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمين،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
سأحاول، السيد الرئيس،  أن أسن سنة حسنة وهي 

 ،والنائبات وعلى السادة أعضاء احلكومةالتخفيف على النواب 
ولكن أرجو أن يلتزم اجلميع هبذا التخفيف حىت ال يكون حبا 

فأقول بأن هذه القطاعات قطاعات تابعة . من طرف واحد
للجنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة 
 املقيمني باخلارج جيمع بينها خيط واحد ناظم وهو األمن العام

فاألوقاف والشؤون اإلسالمية هتتم باألمن الروحي  ؛هلذا البلد
الثغور لمواطنني والدفاع الوطين يهتم باألمن العسكري واماية ل

واجلالية املغربية هتتم باألمن احلضاري والثقايف جلاليتنا وكذلك 
املقاومة وجيش التحرير هتتم بتأمني ذاكرتنا التارخيية واحلفاظ 

سبة لوزارة اخلارجية والتعاون هتتم بتأمني عليها وكذلك بالن
عالقاتنا ودبلوماسيتنا فهذا هو القاسم املشرتك ولذلك مبا أنه 
هو القاسم املشرتك لعل من املفيد وهذه القطاعات توفر لنا 

هذا األمن أن يكون املوقف منها إجيابيا بالنسبة للجميع 
  .وننتظر أن يكون ذلك كذلك

ون اإلسالمية أرى أن فبالنسبة لألوقاف والشؤ 
ختصيص حوايل أربعة ماليري درهم مليزانييت التسيري والتجهيز هو 

 14رن بتوفري األمن الروحي ل و مبلغ مهم ولكنه مبلغ إذا ق
مليون مغريب هو يكون مبلغ زهيد مبعىن أننا نوفر األمن الروحي 
مببلغ زهيد جدا وهذا يدعو إىل كون هذا املرفق حيتاج إىل مزيد 

وهبذه املناسبة حنيي كل  ،لعناية وإىل مزيد من االهتماممن ا
العاملني يف هذا القطاع من أئمة ومرشدين ومرشدات ووعاظ 
وواعظني وعلماء وقيمني دينيني الذين يضحون ليل هنار لتوفري 
هذا األمن يف ظروف نعرف أهنا صعبة ونرجو أن تتحسن هذه 

  .الظروف
فهؤالء اجلنود وضباط  ،وبالنسبة لقطاع الدفاع الوطين

القوات املسلحة امللكية قحت إمرة وقيادة القائد األعلى جاللة 
امللك حفظه اهلل هؤالء يضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل 

واماية حدودنا والدود عن قضايانا باإلضافة إىل  ثغورنااماية 
ولذلك  ،دورهم اإلنساين الذي يقومون به يف خمتلف اجملاالت

باإلضافة إىل القطاعات املوازية له من الدرك  فهذا القطاع
امللكي والقوات املساعدة والدفاع املدين كلها قطاعات قحتاج 

صغار  ،إىل مزيد من االهتمام وخصوصا صغار املوظفني
صغار العاملني هبذا القطاع وقد شهدنا يف مناقشة  ،العسكريني

ة هذا القطاع انفتاحا غري معهود أعطى معطيات غري معهود
وغري مسبوقة وهذا كله يدشن دخول بالدنا إىل مرحلة جديدة 

شاء اهلل أن تستمر وأن نكون قدوة يف هذا اجملال، وال  نرجو إن
يفوتنا أن ننوه بالدور اإلنساين الذي تقوم به القوات املسلحة 

بقا اامللكية يف العديد من اجلهات ويف إفريقيا، يف سوريا يف س
يدفع بنا إىل االفتخار يعين هذا يف البوسنة واهلرسك وكل 

شاء اهلل إذا قدر اهلل أن تكون هناك أشياء غري صعبة  ونرجو إن
يف مايل أن حنافظ على هذا الدور ألن هذا الدور اإلنساين 
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اجملهود احلريب الذي و قة بعكس الدور صديجيعل مجيع األطراف 
 .جيعلنا أصدقاء لطرف واحد وأعداء لبقية األطراف واجلهات

عوذ إىل قضية األوقاف ألذكر حىت ال أنسى بأن وأ
األوقاف والشؤون اإلسالمية هناك قضايا تستحق املزيد من 
االهتمام وعلى رأسها املساجد اليت مت إغالقها حمافظة على 

نرجو أن يتم االهتمام هبذه املساجد ألهنا  ،أمن وأرواح املواطنني
ملغاربة مخسة ركن  مهم جدا يف األمن الروحي ويرتدد عليها ا

مرات يف اليوم ولذلك ندعو  إىل االهتمام هبا ولو  من خارج 
  .امليزانية املخصصة باللجوء إىل التحمالت املشرتكة

فسجلنا هذه السنة  ،وفيما خيص املغاربة باخلارج
سرتاتيجية يف أفق سنة إجمموعة من التوجهات إلعداد رؤيا 

ون موفقة نرجو يف أفق هذه الرؤيا اليت نرجو أن تك ،4919
مزيد من االهتمام هبؤالء املغاربة يف اخلارج خاصة مع ظروف 
األزمة اليت يعرفها أهم شريك لنا وهو  االقحاد األوريب ندفع يف 
اجتاه االهتمام بالثقافة املغربية والثقافة العربية باخلصوص 
ونشجع توجه الوزارة إىل عقد شراكات مع دول االستقبال من 

غة العربية يف هذه البلدان بشروط وهو أن أجل تدريس الل
كون الشراكة معهم على أساس أن تيكون األساتذة أساتذتنا و 

ؤدي غرضها األساسي تيكون التدريس والربامج منا حنن حىت 
 .وننوه زجو احلوار الذي ساد مع السيد الوزير يف اللجنة

وبالنسبة للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش 
ان احلوار صرحيا وجديا والسيد املندوب السامي ك  ،التحرير

نعرفه ونعرف ثقافته ونعرف خلفيته هذا الرجل شهد بأن 
امليزانية رغم أن فيها نقص لكنه يقول بأن فيها كفاية وأهنا  

لكن أريد أن أقول أن هذا القطاع اآلن  ،كافية لسد اخلصاص
مقاوم حمصي  242ألف و 40هناك حسب اإلحصائيات 

على قيد احلياة تسعة آالف نوجه عناية احلكومة إىل  بقي منهم
ضرورة االهتمام هبذه الفئة وبتسجيل الذاكرة التارخيية واالهتمام 
هبا أكثر من خمتلف الوزارات وكذلك قطاعكم نتمىن ونثمن 

دولة من خمتلف  32هذا التوجه حنو عقد شراكات مع 
 . القارات الستجالب ومجع الوثائق

اخلمسة االسرتاتيجية يف قطاعات  كل هذه القطاعات
األمن مبختلف توجهاهتا ال جتعل لنا خيارا إال التصفيق 

ونرجو ممن له رؤيا وعرب عنها يف  ،واملساندة هلذه القطاعات
والسالم عليكم ورامة اهلل . اللجنة أن يكون موقفه كذلك

 . وبركاته
 :الجلسة السيد رئيس

 .النائب عبد احلليم عالويشكرا السيد النائب، الكلمة للسيد 
 : النائب السيد عبد الحليم عالوي

م على أشرف الالصالة والسبسم اهلل الرحمن الرحيم و 
  .المرسلين

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة أعضاء الحكومة، 

 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم
أتشرف بأن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
امليزانيات الفرعية للقطاعات اإلنتاجية وهي تظم وزارة الفالحة 
والصيد البحري، وزارة السياحة، وزارة الصناعة التقليدية، وزارة 

  .الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
 السيد الرئيس، 

أمهية   4931لقد أعطى مشروع قانون املالية لسنة 
وتقوية وتنويع االقتصاد  كربى للقطاعات اإلنتاجية هبدف تعزيز

 :الوطين من خالل الرفع من امليزانيات القطاعية وذلك مبعدل
، % 11على مستوى السياحة فقد ارتفعت امليزانية بنسبة 

على مستوى الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة ارتفعت 
، على مستوى الصناعة التقليدية ارتفعت % 30امليزانية بنسبة 

وعلى مستوى الفالحة والصيد البحري ارتفعت ، % 0بنسبة 
ميزانية حصيلة ، ويف املقابل وخالل مناقشة % 1بنسبة 
نسجل يف فريق العدالة والتنمية معطى إجيايب يتمثل يف  4934
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داءات يف هذه القطاعات حيث ارتفاع نسبة االلتزامات واأل
على مستوى  % 00جند أن السياحة قد سجلت نسبة 

داءات، وفيما خيص قطاع الفالحة نسجل أن االلتزامات واأل
على مستوى  % 21وسجلت على مستوى االلتزام  % 02
  .داءاأل

كما أنه وغم اإلكراهات الظرفية االقتصادية العاملية 
الفالحة والصناعة  ؛واإلقليمية فقد حققت القطاعات اإلنتاجية

والصناعة التقليدية نسبة مهمة على مستوى نسبة منو اإلنتاج 
والعائدات ويف مقابل ذلك حافظ القطاع السياحي على توازن 

وكذلك وكمؤشر على منو القطاعات اإلنتاجية  ،نشاطه
وجاذبية االقتصاد الوطين نثمن حصول املغرب ضمن التصنيف 
العاملي على جائزة وجهة ترحيل اخلدمات من طرف الرابطة 

كما اعترب أي املغرب من الدول ،  4934بية سنة و األور 
لقالئل اليت سجلت ارتفاعا يف نسبة جلب مشاريع ا

االستثمارات اخلارجية املباشرة حيث قدرت إىل حدود أكتوبر 
ويف املقابل وبناءا على  ،مليار درهم 34 :4934

االسرتاتيجيات القطاعية وخنص خمطط املغرب األخضر، رؤية 
للصناعة التقليدية، امليثاق الوطين  4931للسياحة،  4949
الصناعي ومواكبة للربنامج احلكومي نؤكد يف فريق  لإلقالع

العدالة والتنمية على ضرورة اعتماد مقاربة االلتقائية واالنسجام 
والتكامل بني البعد  لزينرية التتبني هذه املخططات وتسريع و 

الوطين واجلهوي، وكذلك نؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة 
ا أن قحافظ على اجلودة يف هاته االسرتاتيجيات ملا من شأهن

  .اإلجنازات وتطويرها
نسجل يف فريق العدالة  ،فيما خيص القطاع الفالحي

والتنمية أن الفالحة املغربية حققت مكتسبات مهمة يف ظل 
خمطط املغرب األخضر حيث ارتفعت ميزانية هذا القطاع 

الربامج واملشاريع وهلا فرص أيضا مهمة  نزيلرية تتوتقدمت و 
للتطور والنمو خصوصا على مستوى سوق وطنية وخارجية 

إال أنه نرى  ،دينامية وعلى مستوى اتفاقيات التبادل احلر
ومواكبة كذلك للربنامج احلكومي وبعد مرور أربع سنوات من 
عمر املخطط نعتقد أنه آن األوان لتقييمه وتقوةمه انسجاما أوال 

الربنامج احلكومي ومن أجل الوقوف أيضا على مدى جناعة  مع
التقلبات املناخية واألسواق العاملية،  مومناعة الفالحة املغربية أما

لنا مدى قدرة الفالحة  ؤكدكما نسجل أن هذا التقومي سي
املغربية على قحقيق األمن الغذائي كخيار اسرتاتيجي وعلى 

مية الفالحية وضمن ضرورة إدماج الفالح الصغري يف التن
  .النسيج االقتصادي الوطين

كما نؤكد أيضا أن املقاربة التنموية للعامل القروي تتم 
عرب خطة ورؤية مندجمة ومقاربة شاملة جتمع بني الفالحة 
والتنمية القروية وهو ما أكدت عليه احلكومة وجسدته من 
خالل رفع االعتمادات املخصصة لصندوق التنمية القروية 

مليار درهم، كما ندعو  4ناطق اجلبلية حيث وصل إىل وامل
احلكومة إىل تفعيل فتح النقاش العمومي حول اإلعفاء الضرييب 
للقطاع الفالحي مبا يضمن العدالة اجلبائية واستمرار استفادة 

 .الفالحني الصغار من هذا اإلعفاء
نؤكد أن أكرب قحدي  ،على مستوى الصيد البحري

قطاع  أن دي توفري األمن الغذائي ونعترب ه املغرب هو قحهيواج
الصيد البحري يعترب مدخال لتحقيق هذا اهلدف نظرا لتوفر 

نؤكد أيضا على  ،بالدنا على شواطئ واسعة وثروة مسكية مهمة
أن السمك ثروة وطنية وهي ملك للمغاربة مجيعا وليس حكرا 
على جهة معينة لذا وجب العمل على جعلها يف متناول 

كما نثمن   ،البسيط والرفع من نسبة االستهالك الوطيناملواطن 
القائم على االستمرارية  "أليوتيس"ما جاء من ركائز ملخطط 

وعليه نطالب احلكومة بالعمل على  ،داء والشفافيةوحسن األ
إخراج مدونة الصيد البحري وتعزيز حكامة القطاع وتطوير 

صرح املوغري البحث العلمي وتفعيل مراقبة الصيد الغري قانوين 
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تقريبا واإلسراع أيضا  % 19نظم الذي بلغ نسبة املبه وغري 
  .باإلعالن عن الئحة الرخص يف الصيد بأعايل البحار

على مستوى قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
نثمن ما ورد من  توجهات يف مشروع قانون املالية  ،احلديثة

ناعي مع التأكيد الذي أكد على إعادة االعتبار للقطاع  الص
على أمهية ارتفاع مؤشرات القطاع حيث نسجل أن معدل 

 % 32ارتفاع القطاع الصناعي بلغ  يف هذه السنة املاضية 
ة يونؤكد أيضا على أمهية املقاربة الثالث ،على مستوى اإلنتاج

اليت اعتمدهتا الوزارة القائمة على التثمني والتنويع والتكوين 
رية تنزيل امليثاق تاألوان لتسريع و وكذلك نرى على أنه آن 

اق الصناعي وعلى أمهية تنويع اجملاالت الصناعية نبثالوطين لال
كما   ،كيماوية والصيدليةالخاصة الصناعة الكيماوية والشبه 

نثمن توجه احلكومة والوزارة يف جمال دعم املقاوالت الصغرى 
ومن أجل  .من املقاولة املغربية % 01واملتوسطة اليت تشكل 

نؤكد  ،تعزيز التجارة اخلارجية وتقليص عجز امليزان التجاري
على ضرورة تقوية العرض التصديري وضرورة كذلك الوقوف 

التبادل احلر من أجل تقييم احلصيلة واالستفادة  اتعلى اتفاقي
من الفرص اليت تتيحها ومعاجلة آثارها السلبية وذلك من خالل 

  .اقوية تنافسيتهتأهيل املقاولة املغربية وت
نؤكد على أمهية تنزيل  ،وفيما خيص التجارة الداخلية

هيكلة وأسواق اجلملة ضمن املوإدماج التجارة املتجولة غري 
ويف جمال التكنولوجيا احلديثة نسجل أمهية  ،"رواج"برنامج 

تنزيل املشروع الرقمي واإلدارة اإللكرتونية لدعم قدرة بالدنا 
  .ة االستثماريةعلى املنافسة واجلاذبي

نرى يف فريق العدالة  ،على مستوى قطاع السياحة
والتنمية أن القطاع السياحي يعترب قطاعا أفقيا نظرا الرتباطه 

 ...الصناعة التقليدية والثقافة وغريها :بعدة قطاعات أخرى
وعليه نثمن استمرارية حفاظ املغرب على متوقعه املعترب يف 

لكننا يف املقابل  ،ألزمة الدوليةاخلريطة السياحية رغم ظروف ا

جهودات أكرب من أجل تنويع األسواق والوجهات مبنطالب 
ونؤكد كذلك على أمهية  ،السياحية وتنويع العرض السياحي

السياحة الثقافية والبيئية والقروية والسياحة املسؤولة من أجل 
دعم استدامة القطاع وعلى تعزيز السياحة الداخلية من خالل 

. ياحي يراعي خصوصيات األسر املغربية وقدرهتا املاليةمنتوج س
ونؤكد كذلك يف هذا السياق على كون النقل اجلوي يشكل 
قحدي أمام ترويج املنتوج السياحي املغريب مما يتطلب مقاربة 

  .تشاركية مع هذا القطاع
نعترب  ،على مستوى قطاع الصناعة التقليديةو وأخريا 

اعي وإنتاجي له تاريخ أن هذا القطاع هو قطاع اجتم
وخصوصيات معينة نعتقد أن الصانع التقليدي يواجه جمموعة 
من اإلشكاالت ال بد من مواكبتها سواء على مستوى التمويل 

والعرض  ةمارساملوالتكوين والتسويق واملواد األولية وفضاء 
ومشكلة انقراض بعض احلرف ومشكل قحدي التسويق 

  .والتصدير
على أمهية التسريع بإخراج قانون ويف األخري نؤكد 

احلرف واملهن وعلى ضرورة تفعيل املخططات اجلهوية للسياحة 
والسالم . وقحقيق االلتقائية مع املخططات اجلهوية للسياحة

 .عليكم
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
  .احملرتمة سعاد بولعيش
 : بولعيش النائبة السيدة سعاد

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسولنا 
  .الكريم

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، 
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نتقدم أمامكم اليوم مبسامهة فريق العدالة والتنمية يف 
ففي  .مناقشة امليزانية الفرعية لقطاع التعليم والثقافة واالتصال

جمال قطاع الرتبية الوطنية نسجل كل ما قامت به احلكومة من 
تقومي املخطط اإلستعجايل  :خطوات إجيابية وجريئة يف مقدمتها

وإبراز جوانب التقدم اليت حققها خاصة يف جمال قحسني 
املؤشرات املرتبطة بتعميم التمدرس يف حني تبني بامللموس 

تأهيل من قبيل  إخفاقاته يف عدد من املشاريع الكربى
املؤسسات التعليمية وقحسني جودة التعليم واملردودية الداخلية 

يقدم األجوبة املناسبة لإلشكاالت املرتبطة  فضال عن كونه مل
بتحفيز املتداخلني وتعزيز مسؤوليتهم واخنراطهم يف جمال 

  .املدرسيةبنايات ال
من املقاربة اجلديدة اليت اعتمدمتوها يف إطار ثكما ن

اخلطة اإلسرتاتيجية لتجاوز اإلشكاالت املذكورة واليت على 
عكس املقاربة الفوقية الغري التشاركية اليت كانت السبب 
الرئيسي يف اإلخفاقات اليت كانت مصري عدد من برامج 

وهو ما سيسهم فيما نص عليه الربنامج  ،املخطط اإلستعجايل
واإلرتقاء  احلكومي خبصوص إعادة الثقة يف املدرسة العمومية

مبضامينها الوطنية وإطالق مدرسة التميز عرب تفعيل الالمركزية 
مشاريع قابلة للتقومي حول وتركيز التعاقد باملؤسسات التعليمية 

 .القطاع مع ربط املسؤولية باحملاسبةتدبري وقحسني حكامة 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
ن ممكن تكون كا  يالالسيدة النائبة احملرتمة من فضلك إ

 .الصوتديال يف الوسط حيت كاين مشكل 
 : النائبة السيدة سعاد بولعيش

ين مشكل ونظرا ملا للمشاركة اللغوية من أمهية امك
ليس فقط على مستوى النظام التعليمي والرتبوي ودائما يف 

فإننا نتطلع أن تبادر احلكومة  ،سائر جماالت احلياة العامة
للمسارعة بتفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بتفعيل الطابع 

الرمسي لألمازيغية وإحداث اجمللس الوطين للغات والثقافات 
العربية واماية وتنمية اللغتني العربية واألمازيغية وإصدار القانون 

كادةمية التنظيمي اخلاص بذلك متمنيني أن ال تتكرر جتربة أ
    وإننا يف حزب العدالة والتنمية  .حممد السادس للغة العربية

إذ نؤكد ضرورة رد اإلعتبار للغة العربية كلغة للتدريس ولغة 
دين ضرورة إهناء التمزق الذي يعيشه املتعلم كاحلياة العامة مؤ 

  .بانتقاله إىل اجلامعة
  ،السيد الرئيس

لوزارتكم والقاضي ونسجل بارتياح قرار الوزارة اجلريء 
بتفعيل القانون املنظم لتدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع 

واقرتاح تكوين حلاملي الشهادات  99.92اخلاص القانون 
واملعطلني هبدف تأهيلهم للتدريس هبذا القطاع، ختصيص 

مليار درهم ملواصلة اجملهودات يف  44,12احلكومة ما يناهز 
عرب جمموعة من األوراش من بناء  جمال توسيع العرض املدرسي

ولتثمني هذه اجملهودات نسجل  ،تيةاملؤسسات ومدارس مجاع
نه وبعدما مت ضبط وتوسيع العرض أ ؛بعض املالحظات

ننا مطالبني بوضع أجوبة ملحة عن سؤال أاملدرسي نعترب 
عتماد مقاربة تشاركية مع إ ،اجلودة داخل مدارسنا العمومية

امج يهدف إىل تقويته وقحسني وضعية القطاع اخلاص لوضع برن
العاملني به حلماية حقوقهم وتشجيعهم على االخنراط اإلجيايب 

حسن تدبري الزمن املدرسي وضرورة  ،يف هذا القطاع احليوي
  .رفع القدرات البيداغوجية لرجال ونساء التعليم

ة الوصية نسجل إصرار الوزار  ،يف جمال التعليم العايل
ختالالت اليت يشكو منها القطاع لكل اإلعلى التصدي حبزم 

من مثل اهلدر والتبذير املايل وسوء التدبري اإلداري وتطويق الريع 
جهت هبا هذه اإلجراءات و نتقادات اليت و ورغم اإل ،العلمي

وكذا احلزم يف التعامل مع العنف الطاليب رغم أن هذه الظاهرة 
تقدير  ،راتستوجب املقاربة الشمولية كما نؤكد على ذلك مرا

اجلهود املبذولة ملواجهة معضلة االكتظاظ بتسخري كل 
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وإذ  ،اإلمكانات املتاحة لدى الوزارة وقطاعات حكومية أخرى
 ،نؤكد أن هذا اإلشكال هو إرث ثقيل ورثته احلكومة احلالية

هتمام ارة حنو إعادة الطالب إىل صلب اإلتثمني توجه الوز 
 ،االجتماعية للطالبودائرة الضوء من خالل قحسني اخلدمة 

ويف هذا اإلطار كان الوفاء بالزيادة يف املنحة ابتداء من الدخول 
ويف سابقة هي األوىل من نوعها  4931-4934املدرسي 

منحته يف مجيع الشبابيك  مةمكن لكل طالب ممنوح أن يتسل
طبيعة احلال مع ب "منحيت"األوتوماتيكية عرب بطاقة بنكية امسها 

 4933أبريل  42الوفاء بااللتزام باتفاق  ،رفع عدد املمنوحني
يدة دبالنسبة لألساتذة الباحثني وتسوية وضعيتهم اإلدارية اجل

من التزامات حكومية وتبديد التخوف من تنصل احلكومة 
من توسيع  4931تثمني ما جاء يف مشروع امليزانية  ،سابقة

بناء ست جامعات جديدة بوإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة 
ألف مقعد بيداغوجي  32مدرج مما يضيف حوايل  44و

تفهم تأثري إشكالية االكتظاظ على مضمون العرض  ،جديد
سؤولية يف هذا املضمار الرتبوي ومدى جتديده وإن كانت امل

ندعو الوزارة إىل  .هي مسؤولية مشرتكة بني مجيع الفاعلني
مدروسة بعناية ومستحضرة  piloteاقرتاح تكوينات رائدة 
مع السياسات القطاعية األخرى  ئيةحاجيات احمليط وااللتقا

الزيادة بالتنويه  ،وإجياد طرق مبدعة يف متويل هذه التكوينات
%  50,2املخصصة للتعليم العايل بنسبة  4931ميزانية يف 

ألف درهم  121مليون و 29حيث وصلت قيمتها إىل 
 ،ستجابة ملا عرب عنه النواب أثناء مناقشة امليزانية الفرعيةإ

مالحظة البطء الشديد يف إعادة توجيه البحث العلمي 
وهيكلته رغم وفرة وتواتر التشريعات املنظمة طيلة العشرية 

  .د التنسيق بني خمتلف املتداخلنياألخرية رغم جهو 
نثمن مبادرة الوزارة املكلفة يف  ،بالنسبة لوزارة الثقافة

تدبري من قبل جمموعة من اإلجراءات القحسني احلكامة و 
نثمن روح التواصل والتشارك مع اهليئات النقابية  ،العملية

ال يسعنا يف فريق العدالة  .املمثلة لقطاع الثقافة والفن ببالدنا
التنمية إال أن نساند كل اإلجراءات الشجاعة واجلريئة اليت و 

قامت هبا الوزارة إلصالح هذا القطاع الواعد وخاصة جمال 
من استجابة ثن ،واملوسيقى والفنون التشكيلية الكتاب واملسرح

وزارة الشجاعة ملطالب املهنيني من أجل إصالح منظومة ال
من حيث تكافؤ  الدعم املسرحي وجعلها أكثر شفافية ووضوح

ا اإلجراء خبلق آليات ذوالفرص بني الفرق والشركات كفيل ه
نسجل بارتياح كبري ومبادرة  .ثار الدعم واحملاسبةآناجعة لتتبع 

لفنانني املغاربة لاالشتغال املهين  معضلةالوزارة اإلجيابية حلل 
واالهتمام هبم من حيث ظروف عملهم وتقنينها مبرسوم يعتمد 
على البطائق املهنية اليت بواسطتها سيتم تنظيم السوق الفنية 

لك تلبية ملقتضيات ذوامايتها من العشوائية والزبونية ويف 
الدستور كما أكدت على ذلك الرسالة السامية لصاحب 

واليت أشارت بوضوح  ية األخرية للسينمااجلاللة يف املناظرة الوطن
 ،عتناء بالفنان املغريب واماية كرامته املادية واملعنويةإىل ضرورة اإل

وال نغفل من إبداء بعض اقرتاحاتنا اليت نراها ستساهم يف 
ا القطاع من قبيل إحداث التوازن يف امليزانية بني ذتطوير ه

الفن واآلثار  ،املعرفة :اجملاالت الكربى اليت تشرف عليها الوزارة
حيث جند دائما أن ميزانية املعرفة تكون أقل بكثري من باقي 
الفصول وهي وزارة تركز على اجلانب املعريف، إخراج اآلثار من 
دائرة مسؤولية الوزارة جتنبا إلرهاق ميزانية حمدودة جدا لقطاع 
مكلف جدا نظرا لكثرة اآلثار وتدهور حالتها وشساعة جماالهتا 

ه الوزارة دون ذمباين مما يرهق ميزانية ه ،قالع ،قصور ،ارأسو 
أن تقوم بدورها األساسي األول أال وهو تنمية املعرفة 

نقرتح التخطيط مستقبال هليكلة قطاع اآلثار يف  ،وإشعاعها
   مندوبية سامية أو وكالة وطنية أو خواص  اهيئة مستقلة متام

 لوية الوزارة عن متخارج ميزاني أو وكاالت سياحية والبحث له
    سيسكو يونيسكو واإلليقوي يف إطار شراكة قوية وفعالة كا

 ،بعض املتاحف العاملية املهتمة باجملال وأيب و أو اإلقحاد األور 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

22 

 ،لمجموعات الكاملة لألدباء شعرلاستئناف مشروع النشر 
مسرح وتوسيعه ليشمل جماالت أخرى غري اآلداب مع  ،قصة

ي كان يطال بعض األمساء ألسباب استدراك اإلقصاء الذ
إيديولوجية أحيانا وسياسية أحيانا أخرى ووضع معايري واضحة 

االختيار، إرجاع مبدأ اجملانية يف احلصول على اجملالت  
لجمعية الثقافية والناشرين الصغار واجملالت لاملنشورات و 

  .والصحف املتعثرة
قطاع االتصال نسجل بارتياح كبري احليوية 

خت فيه ضابية اليت متيز هبا القطاع حيث والديناميكية اإلجي
روح جديدة بإطالق عدة أورش يف زمين قياسي متوازية ومتزامنة 

األربعني ورشا عربت عن الطموح الكبري للوزارة الوصية  تفاق
لك التنوع ذيف إرساء منظومة إعالمية عصرية منفتحة معززة ب

مة اوتعتمد قواعد احلك هتاايف إطار الوحدة الوطنية ومقوم
تستجيب النتظارات املغاربة وتسعى إىل قحقيق مصاحلة و اجليدة 

ا ذعمومي فكانت مثرة مبكرة هلاله ماملشاهد املغريب مع إعال
اجملهود اجلبار هو إخراج دفاتر التحمالت للقطاع السمعي 

جلريدة الرمسية مؤخرا باالبصري إىل حيز الوجود بعد نشرها 
مع ما صاحبها من نقاش وطين  4934وبر أكت 44بتاريخ 

  مثمر وفعال سامهت فيه كافة الفعاليات اجملتمعية األمر الذي 
ال ةمكن إال اعتباره إجنازا متميزا حلكومة وطنية منبثقة من 

نؤكد أن  .صناديق االقرتاع تقودها أحزاب وطنية قوية وعريقة
ية مجيع ه الدفاتر وتفعيل مضامينها يبقى مسؤولذجناح تطبيق ه

العاملني بالقطاع وكافة املكونات السياسية واجملتمع املدين 
واستمرار الرعاية احلكومية عموما والوزارة الوصية من خالل 

مة اجليدة يف تدبري الصفقات وتدبري املوارد البشرية ااء احلكسإر 
خصوصا فيما خيص إسناد املسؤوليات املركزية اليت ظلت حكرا 

اخل أجهزة اإلعالم العمومي وذلك على أشخاص متحكمني د
 واضحة شفافة إلسناد املسؤوليات وللرتقي ريبوضع مساط

ا ذوتسوية الوضعية هبدف تشجيع األطر واملوظفني العاملني هب

كية تنافسية فيما بني شباب املغرب مما ياجملال خللق دينام
ح سف ،بتكار والتطويراإلبداع واإل ةسيفجر أكيد عندهم طاق

فافية يف تدبري الدعم العمومي لإلنتاج التلفزي لشلاجملال 
اخلصوص لعقد مناظرة وطنية أو أيام دراسية  ذاوندعوكم هب

 ؟هدفها التوافق حول جواب لسؤال كبري عن أي إعالم نريد
حنن يف  ،نتوافق عليه خبطة وطنية إلصالح إعالم هذا البلد

شريطة  حزب العدالة والتنمية إذ نؤكد احرتامنا للتنوع والتعدد
وق املغريب األصيل واحرتام العادات والتقاليد للدولة ذلااحرتام 

ا سواء كنا اتناملغربية العريقة رغم اختالف تصوراتنا وتوجه
معارضة أو أغلبية مؤكدين على التنوع اإلجيايب الذي حيرتم 

  .املبادئ الدستورية ومرجعية الشعب املغريب بكافة أطيافه
املعتربة اليت قطعتها األوراش نسجل بارتياح األشواط 

املفتوحة اليت هتم الصحافة املكتوبة واإللكرتونية وامللكية الفكرية 
بعيدا  ةوالتكوين واجملال السينمائي وذلك وفق مقاربة تشاركي

من يف حزب العدالة ثا اإلطار نذعن كل إقصاء أو متييز، ويف ه
 متيزت رة الوطنية حول السينما واليتظانامل نظيموالتنمية ت

ا اجملال واليت ذالسامية هل تهبالرسالة امللكية القيمة يف إطار رعاي
تؤكد مرة أخرى موقف الوزارة الوصية الداعم والطموح لتطوير 

إننا نعتقد يف حزب  ،الفن السابع يف إطار مقومات وطنية
قضية وطنية تسمو فوق  مالعدالة والتنمية أن قضية اإلعال

  .فيات اإليديولوجيةاأللوان السياسية واخلل
 ،السيد الرئيس

ه احملطة أن تكون حمطة لتعزيز الثقة بني ذنريد هل
املواطنني واملؤسسات، نريدها حمطة مصاحلة وطنية مع العمل 
السياسي اجلاد واملرن، نريدها حمطة لالستقرار السلمي 
واالجتماعي، نريدها حمطة للقطيعة مع التحكم واملتحكمني، 

نريدها أن تكون املبادئ الدستورية هي  نريدها أن تكون،
وإننا ملتأكدون د يف كل قراراتنا وبراجمنا الفيصل الوحيد واألوح

أن املستقبل سيكون أفضل بفضل هذه اللمسات االجتماعية 
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اليت جاء هبا مشروع قانون املالية من أجل جتديد الثقة واستعادة 
هذا املشروع الذي يأيت كما نعلم مجيعا يف ظل سياق  ،األمل

 ،اقتصادي دويل متقلب وصعب قحيط به أزمة اقتصادية خانقة
رغم ذلك متكنت احلكومة بكل مكوناهتا من تدبري سنة 

ستثنائية ساهم يف قحكم وسيطرة واضحة على إاقتصادية 
يت الوضع املايل للبالد مما أعطى دالالت ورسائل سياسية قوية ال

ة يف عنوان كبري ووحيد، مشروع عودة لحيملها هذا املشروع خمتز 
 .األمل واستعادة الثقة والسالم عليكم ورامة اهلل وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة
والكلمة اآلن للسيد  ،شكرا السيدة النائبة احملرتمة

 .سعيد بنحميدة
 :النائب السيد سعيد بنحميدة

والسالم على خاتم بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة 
  .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
يشرفين مبناسبة املناقشة القطاعية ملشروع قانون املالية 

أن أتقدم هبذه املداخلة باسم فريق العدالة والتنمية  4931
واليت هتم امليزانيات القطاعية لبعض املؤسسات الدستورية 

إضافة إىل القطاعات األخرى اليت تعترب ذات أمهية  ،الرئيسية
بالغة يف تدبري املالية العمومية وتنفيذ السياسات العامة وترسيخ 

 . قيم وأسس احلكامة االقتصادية واملالية
وبداية نعترب أن الصعوبات االقتصادية واملالية اليت 

تستمر  يعرفها املغرب حاليا ستكون حمفزة هلذه احلكومة لكي
بقوة وجرأة يف اإلصالحات الكربى واملهيكلة ومراجعة طرق 
إعداد وتدبري السياسات العمومية وإجراء إصالح شامل للمالية 
العامة، وإصالح ضرييب متوازن حيقق العدالة اجلبائية وإصالح 

 .للمقاصة والتدبري الفعال للنفقات العمومية

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و لسادة النواب المحترمالسيدات وا
لتنمية واإن القطاعات اليت درستها جلنة املالية 

االقتصادية تعترب من أهم املؤسسات املتدخلة يف تدبري الشأن 
العام من برملان ورئاسة احلكومة ووزارة االقتصاد واملالية ووزارة 
الشؤون العامة واحلكامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 . والبيئي واملندوبية السامية للتخطيط
يتفق اجلميع أن ونبدأ أوال بالربملان، فبالنسبة للربملان 

املالية للربملان كسلطة االستقاللية هناك ضرورة ملحة لرتسيخ 
تشريعية وعلى ضرورة توفري اإلمكانيات املادية والبشرية له من 

وكذلك فإن ، أجل القيام مبهامه الدستورية على أكمل وجه
تضع إطارا عمليا  4931ميزانية اجمللس هلذه السنة أو لسنة 

ربملانية التشريعية والرقابية وفسح اجملال لتطوير الوظيفة ال
لتحسني األداء الدبلوماسي والتمكن من تسويق صورة حقيقية 

 . للمؤسسة التشريعية وقحسني صورهتا إعالميا وشعبيا
ويف هذا اإلطار نعترب العناية بالعنصر البشري أحد 
األوراش األساسية اليت على اجمللس أن يهتم هبا خاصة وأن 

بشرية للمجلس قحتاج باستمرار لتشجيع الكفاءات من املوارد ال
خالل تدبري عادل ومنصف على مستوى الرتقيات والرتسيم 

ة اإلجيابية يف توىل مناصب املسؤولية وضمان احلد واواملسا
األدىن للحقوق االجتماعية واملالية ورفع مستوى اخلدمات 

 . االجتماعية وقحسني شروط وظروف العمل باملؤسسة
انب آخر نعترب ميزانية االستثمار جمللس النواب ومن ج

أحد اآلليات األساسية اليت ستمكن من توسيع فضاءات 
االشتغال باملؤسسة وقحسينها وإرساء بنية إعالمية حقيقية 
تكون أساس نواة للقناة الربملانية اليت طال انتظارها، باإلضافة 

 . لتحسني وجتويد العمل الربملاين إسرتاتيجيةإىل وضع 
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فقد أصبحت رئاسة  ،أما بالنسبة لرئاسة احلكومة
احلكومة مؤسسة حمورية وقحتاج إىل موارد مالية مالئمة ملهامها 

كما قحتاج ملوارد بشرية تتألف يف   ،واختصاصاهتا اجلديدة
عمومها من خربات وختصصات تالئم الوضع اجلديد واملهام 

بل يبقى لكن باملقا. لرئيس احلكومة واإلسرتاتيجيةالكربى 
إدراج ميزانيات عدد من املؤسسات الدستورية يف إطار ميزانية 
رئاسة احلكومة ذا طابع انتقايل يف انتظار إصدار النصوص 
القانونية املنظمة هلذه املؤسسة وفق مقتضيات وأحكام الدستور 
اجلديد حىت يتم إدراج ميزانياهتا السنوية بشكل مستقل داخل 

وتتم مناقشة تدبريها املايل أمام املؤسسة امليزانية العامة للدولة 
وهذا ما يتطلب اإلسراع بإعداد النصوص التشريعية  ،التشريعية

املنظمة هلذه املؤسسات وإرساء نظام مايل خاص هبا حىت يتم 
قبيل  نضمان فعاليتها واستقالليتها املالية عن احلكومة م

غري  اجمللس الدستوري وكذلك جملس اجلالية الذي يعرف مجودا
مسبوق ويتعني إعادة النظر عاجال يف تركيبته وبنيته التنظيمية 
وكذلك اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي حيتاج ملراجعة 

 . شاملة لنظامه القانوين ولرتكيبته السياسية
 ،أما خبصوص اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
إن فرغم حداثة هذه املؤسسة اليت أكملت سنتها الثانية ف

شغال اليت عكفت عليها نامية عملها بدت زجالء بالنظر لألدي
وجودة الدراسات والتقارير اليت أجنزهتا واليت هتم جمموعة من 

كإدماج الشباب واالقتصاد األخضر   ؛القضايا واملواضيع
والصفقات العمومية باإلضافة إىل جمموعة من الدراسات 

اليت تدخل يف صلب واألحباث املربجمة خالل السنوات املقبلة و 
اهتمام جملس النواب وخمتلف الفاعلني االقتصاديني 
واالجتماعيني كالنظام الضرييب واجلهوية املتقدمة وحكامة املرافق 
العمومية وانسجام السياسات العمومية واتفاقيات التبادل احلر 

فضال عن الورش الكبري املرتبط  ،وتأثرياهتا على االقتصاد الوطين
مية اجلهوية لألقاليم اجلنوبية للمملكة الذي أشار بنموذج التن

نونرب  2خطاب ذكرى املسرية اخلضراء يوم إليه جاللة امللك يف 
هلا اجمللس االقتصادي ذننوه باجلهود اليت يب إذو  4934

دوره االستشاري أحد اآلليات تفعيل واالجتماعي والبيئي نعترب 
ة الالزمة استشاريا اهلامة لتمكني جملس النواب من امتالك اخلرب 

ا للقيام مبهام التشريعية والرقابية وتقييم السياسات يواقرتاح
وتبقى العالقات بني اجمللس  .العمومية على أحسن الوجه

االقتصادي واالجتماعي والبيئي وجملس النواب أهم احملاور اليت 
بالتوازي  ةه املؤسسذتتطلب مستقبال إصالح القانون املنظم هل

  .مع إصالح ومراجعة النظام الداخلي جمللس النواب
ا ذفيعترب ه ،أما خبصوص قطاع وزارة االقتصاد واملالية

 ةمن القطاعات املهمة نظرا  للمهام املرتبطة بتدبري املالية العام
وتعترب مناقشة ميزانيتها القطاعية  ،والتوقعات االقتصادية

املتعلقة مبهامها ودورها يف ة للوقوف على أهم احملاور باسنم
مسحوا يل يف البداية أن أنوه ااإلصالحات املهيكلة والكربى و 

وأسجل بإجيابية تعامل احلكومة مع تعديالت خمتلف الفرق 
من الدستور إال مرتني حيث قبلت  22ها للفصل ئوعدم جلو 
 14تعديل منها  419تعديال من أصل  12احلكومة 

وإذا كانت  ،هو مثبت يف التقرير كما   لألغلبية 41للمعارضة و
املناقشة العامة قد فصلت يف احملاور الكربى املتعلقة مبشروع 
قانون املالية احلايل، فإنه يتعني هنا التأكيد على ثالث حماور 
تشكل ركيزة إصالح طرق إعداد وتدبري السياسات العمومية 

 :الذكر ثالثب هاعلى خمتلف األبعاد واملستويات وخنص من
مراجعة طرق تدبري املالية العمومية حيث قطع  :أوال -

ورش إصالح القانون التنظيمي للمالية أشواطا كبرية وفق مقاربة 
ت احلكومة إرادة واضحة وحقيقية لتغيري بنية بدوقد أ ة،تشاركي

 ،هيكلة املالية العامة ومراجعة آليات النشاط املايل العمومي
ويعترب اعتماد البعد اجلهوي للميزانية أهم التحديات املطروحة 

ة وجزاانون التنظيمي خاصة على مستوى املمبناسبة إصالح الق
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متركز بني اإلصالح الالمركزي وكذلك دعم وتعزيز سياسة الال
  ؛بصفة أساسية

عن  نمن اإلعالثن ،إلصالح الضرييبلبالنسبة : ثانيا -
مما سيمكن  4931املوضوع بداية سنة تنظيم مناظرة وطنية يف 

من وضع تصور متكامل لإلصالح الضرييب مبين على فلسفة 
من الربنامج احلكومي الذي يؤكد على نابعة وسياسة جبائية 

قحسني أداء اإلدارة الضريبية وتوسيع الوعاء الضرييب وختفيض 
الدخل اجلبائي وبناء عالقة الثقة بني امللزم واإلدارة والتقليص 

  ؛لتدرجيي لالستثناءات واإلعفاءات وتوخي العدالة اجلبائيةا
ه ذمن ه الجانب الثالثأما فيما خيص  -

 وبداية امسحوا يل  ،االهتمامات فهو مراقبة تدبري املالية العمومية
ثري حول عالقة وزارة املالية بتوظيف ما أ أنأؤكد أوال أن 

واضح وهو أن وزارة املالية مسؤولة  يوليوز 49أصحاب احملضر 
عن عدم التوقيع وال ةمكن أن نفصل اإلداري عن السياسي ألن 

ا كانت مراقبة تنفيذ ذوكذلك إ ،األخري هو املسؤول أوال وأخريا
شفافية و مليزانية العامة متثل ضرورة وأولوية يف ضمان نزاهة ا

تعزيز للحكومة فإن وجود اإلرادة احلكومية ل التدبري املايل
فتحاص يعرب عن انشغال املراقبة والتفتيش والتدقيق واال اتهيئ

فاحلكومة مطالبة  ،ضمان شفافية التدبري للشأن العامباحلكومة 
اليوم بإعادة النظر يف اإلطار القانوين للتفتيش العام للمالية 

 اتىل تعزيز دور املفتشيإوإحداث مفشيات جهوية إضافة 
. املديريات املكونة لوزارة االقتصاد واملاليةختلف مبالداخلية 

سراع املراقبة عن املال العام عرب اإل كما يتطلب األمر تعزيز آلية
مبراجعة النظام القانوين للمجلس األعلى للحسابات وتطوير 
طرق وآليات املراقبة املالية للدولة على املقاوالت واملنشآت 

طار االشتغال على ونقرتح يف هذا اإل ،واملؤسسات العمومية
 . إصدار مدونة للرقابة املالية

يعترب  ،أما فيما خيص قطاع الشؤون العامة واحلكامة
هذا القطاع من القطاعات الواعدة اليت وضعت برناجما طموحا 

يواكب التحوالت االقتصادية واملؤسساتية باملغرب ويشرف 
على جماالت تدخل يف صلب العمل احلكومي من قبيل احلرص 

تفعيل ثقافة املسؤولية واحملاسبة على مستوى التدبري  على
العمومي وتتبع الشراكات املالية االقتصادية الدولية للمغرب 

وال يفوتنا هنا أن نثمن عمل  ،وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطين
الوزارة املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة يف ورش إصالح 

مع تأكيد السيد  صندوق املقاصة والذي بلغ مراحل متقدمة
الوزير على أن هذا اإلصالح سيكون شامال ومتدرجا ويراعي 
تقوية تنافسية االقتصاد الوطين واملقاولة الوطنية واحلفاظ على 
القدرة الشرائية للمواطنني خاصة الفئات الفقرية والفئة الدنيا 

عنية ودراسة املفئات المن الطبقة املتوسطة من خالل استهداف 
ح بطريقة علمية ووفق مقاربة تشاركية الاءات اإلصاألثر إلجر 

 . متدرجة
أما بالنسبة للقطاع الرابع فهو املندوبية السامية 
للتخطيط، فيعترب جهاز اإلحصاء والتخطيط مؤسسة ذات 
أمهية يف مجيع األنظمة نظرا للحاجة امللحة للمعلومة الدقيقة يف 

ملالية وبرجمة عملية اختاذ القرارات السياسية واالقتصادية وا
ويف هذا السياق يتعني ربط العالقة . األوراش واملشاريع التنموية

بني مهام املندوبية السامية للتخطيط والدور الرقايب للربملان على 
تدبري املالية العامة، حبيث يالحظ حاليا انعدام أية عالقة بني 

ويف املندوبية ودور الربملان يف تتبع تنفيذ قوانني املالية نشاط 
كما يتعني االهتمام باملوارد البشرية اليت . دراسة قوانني التصفية

تتوفر عليها املندوبية وتعزيزها ضمانا الستمرارية اخلربة لدى 
هذه املؤسسة إضافة إىل اعتماد النظام األساسي للباحث 
اإلحصائي الذي يقوم بدور أساسي يف منظومة صناعة املعلومة 

ظروف عمله مما سيمكن من اإلحصائية وقحسني وتأمني 
 . االستقرار املادي والوظيفي لألطر البشرية هلذه املؤسسة

تلكم السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة 
النواب، أهم احملاور املرتبطة باملناقشة القطاعية ملشروع قانون 
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وال ننسى . املالية على مستوى جلنة املالية والتنمية االقتصادية
يه باملناسبة باملقاربة التشاركية لوزارة االقتصاد واملالية التنو 

وجتاوب السيدين الوزيرين مع جلنة املالية والتنمية االقتصادية من 
املطلوبة إلغناء النقاش  ناحية التزويد بالوثائق واملعطيات

طر وموظفي الوزارة على اجلهد كما نتوجه بالشكر أل  ،وتعميقه
وتوفري املعطيات ومواكبة أشغال اللجنة املبذول إلعداد الوثائق 

وكذلك ننوه باألجواء اليت مرت فيها أشغال اللجنة واليت متيزت 
 . بالنقاش العميق واملسؤول ملشروع القانون

تبقى هذه احلكومة مبا لديها من رصيد  ،ويف اخلتام
دةمقراطي ودعم شعيب وبرملاين يف مستوى التحديات 

شعب املغريب وسنساندها ملا فيه والطموحات اليت عرب عنها ال
 .اخلري واملصلحة لبلدنا والسالم عليكم ورامة اهلل وبركاته

 :الجلسةالسيد رئيس 
الكلمة اآلن للسيد النائب ، شكرا السيد النائب

 .حسن احلارس
 :حسن الحارسالسيد النائب 

ن الرحيم والصالة والسالم على خير بسم اهلل الرحم
 .وعلى آله وصحبه أجمعينالمرسلين سيدنا محمد 
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

فريق العدالة  اسميشرفين أن أتقدم بني أيديكم ب
والتنمية هبذه املداخلة حول مناقشة امليزانيات الفرعية لكل من 
املندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة التصحر ووزارة الطاقة 

وهبذه املناسبة  ،واملعادن واملاء والبيئة ووزارة التجهيز والنقل
نتقدم زجزيل الشكر لكل من السادة الوزراء والسيد املندوب 

سامي للمياه والغابات وحماربة التصحر ولكل األطر واملوظفني ال
كذلك نتقدم زجزيل الشكر إىل   ،العاملني هبذه القطاعات

موظفي وموظفات جملس النواب على تفانيهم يف إجناح 
 .أعمالنا

 السيد الرئيس،
مسامهة يف اختصار الوقت سأقفز على جزء من هذه 

روع ميزانية هذه املداخلة وأمر مباشرة إىل مناقشة مش
 .القطاعات

 
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

لقد تتبعنا من خالل العروض املقدمة أثناء جلسات 
املناقشة هلذه القطاعات أن هناك رغبة أكيدة لتنزيل مضامني 

احلكامة من تطبيق آلليات  4933دستور فاتح يوليوز 
كذلك تنزيل مضامني   ،والشفافية والعدالة اجملالية بكل مسؤولية

ستكون سنة  4931الربنامج احلكومي وتأكدنا بأن سنة 
األوراش والعمل بعد جتاوز هذه السنة اليت كانت سنة استثنائية 

 .بكل املقاييس
نثمن أوال  ،ففي قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

ثانيا التطور الكبري  ؛تطور مؤشرات قطاع الطاقة واملعادن
فلزات احلديدية واملعادن النفيسة بالنسبة للظرفية الألسعار 

رابعا  ؛ثالثا تشغيل اخلزانات اخلاصة بتخزين الوقود ؛نيةداملع
اتيجيا واقتصاديا رت سإاعتبار تنمية استعمال الغاز الطبيعي خيارا 

مصادر الطاقة واحلفاظ على البيئة و يع أشكال مهما هبدف تنو 
خامسا نثمن مشروع القانون  ؛اصةاخلستثمارات الوجلب ا

الغازي الذي نأمل أن تسرع احلكومة يف عرضه على الربملان 
هذا القانون الذي سيمكن من تنظيم القطاع الغازي فيما 

سادسا نثمن  ؛خيص أنشطة النقل والتوزيع والتخزين والتسويق
حفر اآلبار  أشغالالبرتول و التنقيب هودات املبذولة يف اجمل
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سرتاتيجية اإلوأخريا نثمن  ؛وحجم االستثمارات يف هذا اجملال
 . الوطنية وتنويع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقيةالطاقية 

كما ال يفوتنا مع قحقيق هذه املنجزات أن نبدي   
بد من قحسني  القطاع املعدين الفيما خيص  :املالحظات التالية

مؤشرات القطاع املعدين وتعزيز مكانة املغرب يف السوق العاملية 
ثانيا  ؛البحث والتنمية املعدنيةدعم للفوسفاط ومشتقاته مع 

بد من تثمني مضامني الربنامج  فيما خيص قطاع املاء ال
 ؛للماء الوطنية احلكومي يف القطاع ومواصلة تفعيل االسرتاتيجية

بد من مواصلة الربنامج الوطين  البيئة فال ثالثا فيما خيص
للتطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة باإلضافة إىل الربنامج 

لتدبري الوطين الوطين لتدبري النفايات املنزلية واملماثلة والربنامج 
النفايات اخلطرة والربنامج الوطين ملكافحة تلوث اهلواء مع 

والتنمية املستدامة وتفعيل آلية االهتمام باملراصد اجلهوية للبيئة 
التحفيز االقتصادي خاصة صندوق مكافحة التلوث الصناعي 

 .والصندوق الوطين للبيئة
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

فيما خيص قطاع النقل والتجهيز نثمن املقاربة اليت 
مة أكلما جاءت "هنجها السيد الوزير انطالقا من شعار 

وليس كلما جاءت أمة لعنت أختها حيث  "شكرت أختها
من استمر يف إجناز املشاريع الكربى املتعلقة بالبنيات التحتية 

طرق سيارة وطرق سريعة وصيانة الشبكة الطرقية وبناء وصيانة 
العامل  ناملنشآت الفنية وبناء الطرق القروية وفك العزلة ع

وصيانة وتوزيع املوانئ واملناطق القروي واملناطق اجلبلية 
اللوجيستيكية حيث متكن املغرب من قحسني ترتيبه وفقا ملؤشر 

ملرتبة من االبنك الدويل  هالذي يصدر  النجاعة اللوجيستيكية
كما   .4934سنة  19إىل املرتبة  4992عامليا سنة  04

مني امللك العمومي تاستمر يف تأهيل املؤسسات الطرقية وت

لطرقي والسالمة الطرقية امة النقل و إصالح منظ ىلإباإلضافة 
نوعية يف جمال املنظومة السككية ملواكبة التطور  ةمع قحقيق قفز 

لتطلعات الزبناء  ةلكة واستجابمجملايل واالقتصادي للما
ىل الرفع من الطاقة إالفاعلني االقتصاديني باإلضافة و 

للمطارات الوطنية ومواصلة تطوير النقل اجلوي مع  عابيةياالست
تطوير قطب جهوي يف صيانة الطائرات وتطوير قطب جهوي 

  .للتكوين يف جمال النقل واملالحة اجلوية
 

 ،السيد الرئيس المحترم
 ،السادة الوزراء المحترمون

 ،نواب المحترمونالسيدات والسادة ال
 اتنيو أذيبقى حدث نشر لوائح املستفيدين من م

لطرقي ولوائح املستفيدين من رخص املقالع حدثا متميزا االنقل 
يف سياق مرحلة سياسية متميزة يف مسار قحقيق شعار الشعب 

ت به حناجر من خرجوا للشارع حبالذي  ،يريد إصالح الفساد
ا احلدث ذهأن وما بعده باإلضافة إىل  4933فرباير  49يف 

دون من يين يستفذالمكن املغاربة بصفة رمسية من معرفة 
  .عيخريات البالد الطبيعية ومن اقتصاد الر 

ه اجملهدات مل تقف عند ذوجتدر اإلشارة إىل أن ه
حدود نشر اللوائح كما يدعي البعض بل تعدته إىل إصالحات 
عميقة أشرك فيها وزير التجهيز والنقل نواب األمة من خالل 

عضاء أمام أ 4934العرض الذي تقدم به خالل شهر مايو 
رطة الطريق اي بسط فيه خذجلنة البنيات األساسية وال

إلصالح قطاع النقل واملقالع بعد حوار مع كل الشركاء 
 :أوال: ه اإلصالحات أذكرذوالفاعلني يف اجملال ومن بني ه

اعتماد دفرت التحمالت الستغالل خدمات النقل املزدوج  
ديد الستغالل اعتماد دفرت التحمالت اجل :ثانيا؛ العامل القرويب

اعتماد دفرت قحمالت  :ثالثا؛ خدمات النقل للطرق السياحي
؛ جديد الستغالل خدمات نقل املستخدمني حلساب الغري



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

28 

اعتماد دفرت قحمالت جديد الستغالل خدمات النقل  :رابعا
ىل إعداد إتعميم دراسة القرب اليت هتدف  :خامسا؛ املدرسي

 .القروية اجلماعاتبخمطط عمل لتحسني ظروف النقل 
 ،السيد الرئيس

كم مكتسبات وحقق إجنازات هامة فيما ا إن املغرب ر 
يتعلق بتطوير قطاع النقل واللوجيستيك ونظرا للدور الكبري 
الذي يطلع به هذا القطاع يف تطوير وتنافسية املقاوالت 
والصناعة الوطنية واألنشطة التجارية كذلك باعتبار النقل 

ختلف األنشطة االقتصادية ملستيك احملرك األساسي يواللوج
ت حاجيافالبد من إصالح مايل ملواجهة التحديات ومواكبة 

من ثإننا يف فريق العدالة والتنمية ن .املقاوالت واالقتصاد الوطين
ا القطاع وكل القرارات اليت ذلت يف هذدات اليت بو كل اجمله

عادلة واملستدةمة اختذت من أجل تعزيز التنافسية والتنمية ال
مة اجليدة والفعالية والرفع من جودة اوقحقيق الشفافية واحلك
  .وسالمة النقل واخلدمات

من القرار ثن ،ويف جمال البناء واألشغال العمومية
األفضلية الوطنية  أدبلك بتطبيق مذالوطنية و  ةللمقاول مالداع

دراسات مكاتب الحىت تتمكن من  % 31للمقاولة بنسبة 
وتدعيما  ،نيل أكرب عدد من الصفقاتمن اوالت املغربية واملق

دات نؤكد على ضرورة العمل على إرساء سياسة و ه اجملهذهل
مراجعة منظومة  ؛طرقية ناجحة واعتماد مراقبة مشولية وتشاركيه

بلورة  ؛لطرقي من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنيةالنقل ا
سياسة فاعلة ملعاجلة ظاهرة حوادث السري وقحسني السالمة 

لسككي املغريب االقطاع دخول العمل على توطيد  ؛الطرقية
واجهة اجلهود الرامية إىل قحسني الشبكة مبعصر السرعة الفائقة 

القطارات وقحسني مستوى  اتاحلالية وتأهيل حمط يةالسكك
 ؛كية السككيةيستيحمطات للخدمات اللوجوإنشاء اخلدمات 
لقطاع املوانئ والنقل البحري  صالح املؤسسايتاإلمواصلة 

تطوير بنيات النقل  ؛والعمل على إرجاع املكانة البحرية للمغرب

اجلوي مع إجناز برنامج إصالح املكتب الوطين للمطارات 
التسريع بعرض  ؛اخلطوط امللكية املغربية ةوإعادة تأهيل شرك

  .تغالل املقالع وعرضه على الربملانمشروع قانون جديد الس
 السيد الرئيس، 

 ،فيما خيص قطاع املياه والغابات وحماربة التصحر
 نباعتبار اجملاالت الغابوية الواقي الطبيعي من التصحر واحلاضو 

للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي، فال بد من تنميتها  يالرئيس
واحلفاظ عليها وذلك مبضاعفة اجلهود يف إطار التزامات املغرب 

االرتباط الوثيق بني ف ،باالتفاقات الدولية وفقا ملبادئ الدستور
املستوى املعيشي للساكنة القروية واالستغالل املفرط للموارد 

ويبقى تأمني امللك  ،ارد وتفاقم الفقرالطبيعية يهدد تدهور املو 
الغابوي ضمان لدةمومة وظائف اجملاالت الغابوية يف إطار 

  .القانون الذي يضمن حق االنتفاع لذوي احلقوق
 السيد الرئيس، 

هذه النقطة أثارت نقاشا ساخنا داخل اللجنة وعليه 
نتمىن مراعاة اجلانب االجتماعي يف تنزيل القانون واحرتام 

  .ملثل ما شهدته منطقة سوس مؤخرا ار تفادياملساط
 السيد الرئيس، 

كل هذه اجملهودات اليت تبذل يف هذه القطاعات 
هتمام باملوارد البشرية العاملة االاملهمة تبقى نتائجها رهينة ب

هبذه القطاعات تكوينا وتأهيال باإلضافة إىل تشجيع البحث 
علني الوطنيني العلمي يف كل اجملاالت ومع كل الشركاء والفا

والدوليني مع اإلشارة إىل ضرورة الرفع من ميزانية هذه 
هدي السبيل يالقطاعات مستقبال  واهلل من وراء القصد وهو 

 . والسالم عليكم ورامة اهلل
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد النائب، آخر تدخل باسم فريق العدالة 
 .يضجية أباليدة النائبة احملرتمة خدوالتنمية والكلمة للس

 : يضالنائبة السيدة خديجة أبال
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  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية 
الفرعية للقطاعات االجتماعية برسم مشروع  اتملناقشة امليزاني

واستحضارا للسياق العام الذي  ،4931قانون املالية لسنة 
جاء فيه هذا املشروع منسجما والتحوالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية ومرتمجا لروح الدستور وتفعيال 
ملقتضيات الربنامج احلكومي الساعي لرتسيخ اخليار الدةمقراطي 

  .قوم على حماربة الفساد وختليق احلياة العامةالذي ي
نسجل عاليا وبكل ارتياح الدينامية واملسؤولية اليت سادت 
مناقشة مشروع قانون املالية واليت اعتمدت املعطيات العلمية 
واملنطقية كآلية افتحاص ملصداقية هذا القانون وواقعيته وجناعته 

ت العامة يف مجيع وبالنظر ملركزية اإلنسان يف مجيع السياسا
السياسات العمومية هلذه احلكومة فإن البعد االجتماعي 
والتضامين كان حاضرا بقوة يف مشروع قانون املالية احلايل 

دعم صندوق التماسك : وتتجلى أبرز متثالته فيما يلي
االجتماعي الذي يشكل أداة ناجعة إلعادة توزيع مداخيل 

ركات اليت قحقق أكثر من البالد وثرواهتا من خالل مسامهة الش
مليون درهم كربح صايف يف السنة وتعزيز موارد هذا  49

الصندوق باحلصيلة الناجتة عن الرفع من النسبة املطبقة على 
األرباح املتأتية من بيع أراضي اجملال القروي اليت يتم إدراجها 
ضمن املدار احلضري والرفع من الرسم املفروض على شركة 

اهلدف منه هو احلد من استهالك هذه  % 4,1التبغ بنسبة 
هذه املوارد ضمن  ارها السلبية على الصحة واستعمالاملواد وآث

الصندوق السالف الذكر ومن األشخاص الذاتيني أيضا الذين 
ألف درهم يف الشهر وسيتم توجيه  41يفوق دخلهم الصايف 

جممل مداخيل صندوق التماسك االجتماعي لتمويل نظام 

كما سيمول الصندوق    للفئات املعوزة "راميد"لطبية املساعدة ا
الذي يهدف باألساس إىل حماربة اهلدر  "تيسري" جمانبر 

املدرسي ومتويل برنامج مليون حمفظة املوجه أساسا للعامل 
ومل يغفل أيضا هذا الصندوق دعم الفئات يف وضعية  ،القروي

شكل ونشيد مببادرة صندوق التكافل العائلي الذي سي .إعاقة
ضمانة حقيقة إلنقاذ األسرة من التشرد واالحنراف االجتماعي 
فهو سيغطي تكاليف احلياة والتمدرس والتطبيب وغريها لسد 
احلاجيات اليومية للمرأة املطلقة وأبنائها وقد رصد لذلك مبلغ 

مليون درهم يف القانون املايل احلايل  329غالف مايل قدره 
االعتماد وهي مبادرة ليستمر الصندوق يف العمل بنفس 

اجتماعية تضامنية قوية مبنية على التضامن والتكافل واملستمدة 
بولني على التعاون فهي اجملأصال من ثقافة وشيم املغاربة 

تنصف شرحية واسعة من النساء واألطفال واألسر املعوزة اليت 
االستقرار العائلي املؤدي إىل العوز املادي عدم تعاين من 

بد من دعم القدرة  أجل كل ذلك كان المن و  .والتشرد
الشرائية للمواطنني وخاصة الفئات الضعيفة بالرغم من استفادة 
بعض اجلهات دون وجه حق يف انتظار إصالح منظومة 

مليار  49فقد رصدت احلكومة يف سابقة من نوعها  ،املقاصة
ائدة صندوق املقاصة كغالف مايل مهم لدعم بعض فدرهم ل

وألن مشروع القانون املايل يعكس  ،سية واحملروقاتاملواد األسا
اإلرادة القوية يف تقومي سياساتنا االقتصادية واالجتماعية فقد 

مليار درهم لتغطية التحمالت  34خصصت احلكومة مبلغ 
العادية للتقاعد وعجز نظام املعاشات العسكرية عن رفع احلد 

خمطط األدىن للمعاش إذ أضحى من الضروري مبكان بلورة 
وإجياد حلول آنية إلصالح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة 

  .املستفيدين منها
أما على مستوى تقليص نسبة الفقر واهلشاشة فقد مت 
تعزيز اإلمكانيات املالية لصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية 
والنائية من خالل رصد خالف مايل ارتفع من مليار درهم إىل 
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ة إىل املقاربة االلتقائية واملندجمة للمشاريع مليارين باإلضاف
ومن أجل قحسني وضعية  ،والربامج املستهدفة للمجال القروي

الولوج إىل اخلدمات والتجهيزات األساسية ودعم األشخاص 
يف وضعية هشاشة جاء تنزيل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 مليار درهم عرب مسامهة 32حيث مت ختصيص غالف قدره 
يزانية العامة للدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية امل

 .والتعاون الدويل
 

 سيدي الرئيس،
 ،وز هذه املرحلة الدقيقة اليت تعرفها بالدنااوحىت نتج

فقد مت إعطاء دفعة أكرب للقطاعات االجتماعية وخصصت هلا 
أوال وعلى رأس هذه  :مليار درهم 29ميزانية تقدر بأكثر من 

القطاعات قطاع املرأة واألسرة من خالل النهوض مبجال 
التنمية االجتماعية وهو جمال أفقي للوزارة الوصية الدور احملوري 

لتقائية وهذا إيف التنسيق بني خمتلف القطاعات لسن سياسة 
وعلى  ممكن مع هذه احلكومة اليت تتوفر على اإلرادة السياسية

    وحنن نثمن عاليا . على الصالحية الدستوريةالدعم الشعيب و 
سرتاتيجية لتوحيد القطب إما جئتم به يف احلكومة من 

االجتماعي من املؤسسات اخلاضعة للوزارة كالتعاون الوطين 
ووكالة التنمية االجتماعية يف تقاطع مع ما تقوم به املبادرة 

لذوي  الوطنية للتنمية البشرية ومشروع نظام املساعدة الطبية
 . الدخل احملدود

كما نثمن هنج احلكامة والشفافية الذي واكب هنج 
ودعم ومتويل اجلمعيات وما ورد يف الربنامج التشريعي للحكومة 
املتعلق مبشروع قانون منع العنف ضد املرأة، وبعالقة مع تكافؤ 
الفرص فإن فئة ذوي االحتياجات اخلاصة تعاين من التمييز 

عية واقتصادية جد صعبة سواء على الكبري ووضعية اجتما
تمع أو على صعيد األسر اليت تتكلف برعايتهم مما اجملصعيد 

يستدعي من احلكومة رصد اعتمادات مالية خاصة هلذه الفئة 

ضمانا لتكوينها وإدماجها يف سوق الشغل بل يف كل 
السياسات العمومية وخاصة ما جاء يف التصريح احلكومي هبذا 

 . الشأن
فقد رصدت  ،يتعلق باخلدمات الصحية أما فيما
مليار درهم هلذا القطاع الذي وضع من  34احلكومة ما يفوق 

 أوال قحسني احلكامة داخل القطاع الصحي وتنظيم :افهدبني أه
دمات االستعجالية اخلعرض اخلدمات الصحية ك وقحسني

وصحة األم والطفل واألدوية وتدعيم العرض االستشفائي 
أخريا التغطية ؛ ولية والصحة القرويةوعرض العالجات األ

 .الصحية وتعميم نظام املساعدة الطبية لذوي الدخل احملدود
ويف قطاع التشغيل، مت رصد غالف مايل مهم من 
أجل تفعيل الربامج الوطنية لدعم التشغيل باإلضافة إىل خلق 

ويف هذا الصدد أكد  ،منصب مايل للتوظيف 44.149
ايل على دعم تنافسية املقاوالت الوطنية مشروع قانون املالية احل

     واالستثمار العمومي الذي خصص له غالف مايل يقدر 
كما استفادت املقاوالت   ،4931مليار درهم برسم  329ب

 . الوطنية من عدة تدابري قحفيزية إلنتاج الثروة والشغل
فإنه يعرف تطورا نوعيا  ،أما يف جمال التكوين املهين

مؤهلة ملواكبة التوجه الصناعي الذي تشهده  لتوفري يد عاملة
بعض اجملاالت الواعدة باملغرب كصناعة السيارات والطائرات 
بكل من طنجة والقنيطرة والدار البيضاء وغريها وكذا 

كما خصص مشروع قانون   ،الصناعات الكيماوية والدوائية
 .مليارات درهم 4املالية لقطاع السكن ما يناهز 

 السيد الرئيس،
لورش الكبري واملهم إننا يف فريق العدالة والتنمية ننوه با

سرتاتيجية املندجمة للشباب اليت أطلقته وزارة واملتعلق باإل
الشباب والرياضة والذي بإمكانه أن حيقق ثروة يف جمال 
التعاطي مع قضايا الشباب وأن يكون بالفعل هو التنزيل 

ق بالورش األفقي العملي لتوجهات الربنامج احلكومي فيما يتعل
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وجتدر اإلشارة إىل أمهية  ،وجتاوز النظرة القطاعية هلذه الفئة
املنهجية املتعددة واملعتمدة يف إعداد اإلسرتاتيجية املبنية على 
التشاور والتشارك من خالل احلوار الوطين الذي يتجاوز املركزية 

 . اليت ال تنسجم وانتظارات الشباب
ثمن استفادة أزيد من الربنامج الوطين للتخييم، ن

طفل من الربنامج الوطين للتخييم باإلضافة إىل  44.999
بتأهيل وإنشاء فضاءات االصطياف وندعو إىل تعزيز  البدء

اماية الطفولة من التشرد والتشغيل خاصة أطفال يف وضعية 
  .الشارع

كد على ؤ فإننا ن ،وفيما خيص أخريا اجلانب الرياضي
خل هذا القطاع احليوي قصد تعزيز إجراءات احلكامة دا

االرتقاء به جملاهبة اإلشكاالت اليت يعيشها من قبيل تنامي 
ولتحقيق النتائج املرجوة سواء  ،ظاهرة املنشطات وسوء التسيري

هذا الصدد بتعلق األمر بالرياضة القاعدية أو رياضة النخبة ف
نشري إىل االهتمام الذي أولته احلكومة لتوسيع وتقوية البنيات 

إىل مزيد من الرتشيد والعقلنة  هالتحتية الرياضية كما ندعو ا
ويف األخري يتضح مما سبق أن مشروع  .وإعمال آلية احلكامة

قد شكل بالفعل تنزيال حقيقيا لاللتزامات  4931قانون املالية 
اليت أفصح عنها الربنامج احلكومي سواء االقتصادية منها 

و االجتماعية من خالل أبتشجيع االستثمار واملقاولة الوطنية 
  .البعد التضامين الذي ميز هذا املشروع

يف اخلتام التنويه  ،كما ال يفوتين سيدي الرئيس
بربنامج عمل الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملتمثل يف 

أوال منها إطالق  :إطالق الوزارة لعدة مشاريع ذات أمهية كربى
 واألدوار الدستورية اجلديدة احلوار الوطين حول اجملتمع املدين

اء الوطين صثانيا اإلح ؛الذي يعترب أول مبادرة يف املغرب
لجمعيات واملنظمات الغري احلكومية وهي سابقة من نوعها يف ل

أخريا إطالق ثالث مشاريع تكوين لفائدة  ؛هذه احلكومة

َِعزَْمَتِِ﴿ "تأهيل" ،"ترافع" ،"حكامة"اجلمعيات وهي  فَ إ ذَا
ِاللّهِ  ِعََلى  .والسالم عليكم ورامة اهلل  ﴾فَتََوكَّْل
 :ةجلسالسيد رئيس ال

والكلمة اآلن للسيد النائب ، شكرا السيدة النائبة
 .منصور املباركي عن فريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 :السيد منصور المباركيالنائب 
والصالة والسالم على أشرف   الرحمن الرحيمبسم اهلل

 .األنبياء والمرسلين محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يطيب يل باسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 
أن أتدخل ملناقشة امليزانيات الفرعية لوزارة اخلارجية والتعاون 

واملندوبية السامية لقدماء واجلالية املغربية املقيمة باخلارج 
املقامني وأعضاء جيش التحرير وإدارة الدفاع الوطين ووزارة 

 .األوقاف والشؤون اإلسالمية
تعترب  ،على مستوى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من القطاعات االسرتاتيجية 
اجلسيمة املوكولة هلا  ببالدنا بالنظر للدور الذي تطلع به واملهام

 ،من الروحي للمواطنني واملواطناتخاصة ما يتعلق بتوفري األ
وكذلك الشأن فيما خيص تعزيز وحدة املذهب املالكي ووحدة 
النسيج اجملتمعي ومنظومة القيم األمر الذي يتطلب من 
احلكومة االستمرار يف اإلصالحات وتعزيزها على مستوى 

  .والرتبية واإلرشاد التكوين واإلصالح واإلعالم
وهبذه املناسبة نسجل بكل إجيابية ما جاء به عرض 

سرتاتيجيات إال أهنا تبقى يف إالسيد الوزير من أرقام وبرامج و 
  ،نظرنا كفريق غري كافية لتغطية مجيع مهوم ومشاكل هذا القطاع

كما ندعو إىل ضرورة العمل على تقوية التأطري الديين للمغاربة 
ارج بنوع من االستعجال قصد قحقيق املواطنة املقيمني باخل
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الكاملة لديهم وتقوية روابطهم مع وطنهم األم وااللتفات إىل 
 الوضعية اإلدارية للقيمني الدينيني ومتتيعهم حبقوقهم كاملة 
كما نسجل سياسة بناء املساجد وترميمها يف كل مناطق 

ساجد بالعامل القروي وتوفري األئمة يف كل امل املغرب وخاصة
وذلك بغية تنمية اهلوية الروحية واألخالقية لكافة شرائح اجملتمع 

  .املغريب
إننا يف  ،أما على مستوى وزارة اخلارجية والتعاون

بأمهية قطاع اخلارجية  دالفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية نشي
والتعاون باعتباره مفتاح عالقات الدبلوماسية والقنصلية 

ا ذوبوابة حنو التنمية االقتصادية واالجتماعية هقوية القنصلية الو 
  .باإلضافة إىل كونه قطاعا يعطي إشعاعا على مجيع املستويات

الصدد نسجل وبكل اعتزاز األشواط  ذاويف ه
اإلجيابية اليت حققتها قضية الوحدة الرتابية على املستوى الدويل 
باعتبارها قضية اجتمع وتوحد عليها الشعب املغريب بدون 
استثناء وعلى اختالف مشاربه واجتاهاته وتعدد تياراته ومكوناته 

حت مرادفة ضكان رسخت عدالتها يف كل إنسان مغريب وأف
والفريق  .لوحدة الرتابية اليت من أجلها قدم الغايل والنفيسل

االستقاليل عندما يؤكد بقناعة راسخة ومطلقة للمنتظم الدويل 
ن التاريخ واجلغرافية فألأن الصحراء جزء ال يتجزأ من اململكة ب

والقانون وغريها من العوامل تؤكد أهنا ال تقل مغربية عن باقي 
تسوية النؤكد اخنراطنا الكلي يف مسار كما   ،األقاليم املغربية

حلل هذا النزاع املفتعل ويف مقدمتهم منح نظام للحكم  ياألمم
الذايت قحت السيادة املغربية الذي من شأنه أن يساهم يف 

 هوهو ما يعكس ،اجلنوبية ناأقاليمبلتنمية االتسريع من وترية 
ديد ا املقرتح وأيضا مواقف العذالرتحيب الدويل الذي لقيه ه

  .من الفاعلني السياسيني الدوليني
إن التحوالت اليت يعرفها العامل اليوم تفرض علينا 
قحديات جديدة فيما خيص قضية وحدتنا الرتابية اليت يتعني أن 
يتم تدبريها بشكل دةمقراطي يستحضر أراء ومواقف كل القوى 

احلية يف البالد اليت متلك تصورات ملموسة ملواجهة تلك 
ا اإلطار يتعني التنبيه جمددا إىل خطورة ذويف ه ،التحديات

القرارات االرجتالية اليت أثرت سلبا على القضية الوطنية يف 
احلكومة مطالبة بتطوير اآلليات  ناحملاكم الدولية كما أ

د التنموي اجلبار و والوسائل اليت متكن من أن ينعكس اجمله
عني التأكيد على ألقاليم اجلنوبية على مجيع املواطنني وهنا يتبا

أمهية االحرتام التام للحقوق واحلريات على اعتبار أن املغرب 
الدةمقراطي هو اجلواب الناجي على كل املناورات اليت 

  .تستهدف عدالة القضية الوطنية
  ،السيد الرئيس

إن الفريق االستقاليل وهو يتابع ويتفاعل بشكل دائم 
اإلعمال إىل مع مشروع اجلهوية املوسعة ال يسعه إال أن يدعو 

يف األقاليم اجلنوبية يف اجتاه  ةمكنامل هالفوري ألقصى سبل
التهييء اهلادئ ملشروع احلكم الذايت الذي يشكل مكسبا 

استمرارية و اق فآكانت   اوطنيا ودوليا ال جيب التغافل عنه أي
  .املفاوضات

كما نسجل وبكل أسف ضعف أداء بعض 
ض األقاليم اإلسبانية عأمريكا الالتينية وبمن كل بالدبلوماسيني 

وطنية بشكل نضايل ال تنايف غياب متواصل للدفاع عن قضي
ألن العمل الدبلوماسي حيتاج إىل سياسيني متمكنني وليسوا 

ومنفتحني على مجيع موظفني إداريني جيسدون هوية البلد 
  .الشرائح وعلى اجلالية املغربية باخلصوص

ح املغرب العريب ر ة تعزيز بناء صصلكما ندعو إىل موا
الذي أصبح ضرورة ملحة للدخول يف التنافسية االقتصادية 

التعاون مع  اتالعاملية دون تغييب أمهية تعزيز وتقوية عالق
جيا يسرتاتالدول اإلفريقية خاصة تلك اليت تسجل عمقا ا

  .للمغرب
أما على مستوى الوزارة املكلفة باجلالية املغربية املقيمة 

ا القطاع اليت ضمنت ذيف إطار مناقشة ميزانية ه ،باخلارج
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ىل النهوض بأوضاع املغاربة املقيمني إ ةدولة اهلادفالسياسة 
 اتجييفتح أورش إسرتاتلن األوان آةمكن القول أنه  ،باخلارج

مليون نسمة  4,1الشرحية واليت يبلغ عددها ه ذأخرى هتم ه
أننا نالحظ بالرغم  إال ،والرفع من جودة اخلدمات املقدمة هلا

الت املهمة اليت يقدمها مغاربة العامل مليزانية الدولة يمن التحو 
مليار درهم وهي مبالغ مهمة ةمكن  41املغربية واليت تقدر ب

از املشاريع أن يستفيد منها املغرب خاصة فيما يتعلق بإجن
العالقة اليت تكلف املغرب املاليري يف حني ال قحظى من طرفنا 

االرتباط بأرض  فزتني علىباالهتمام والعناية الالزمتني احمل
  .الوطن

ا يف الفريق االستقاليل نعترب كل التدابري املتخذة نوإن
جية متكاملة ومنسجمة حلل يىل إسرتاتإا اجملال مل ترقى ذيف ه

رتبطة مبشاكل جاليتنا املغربية املقيمة باخلارج واليت املشاكل امل
كما نسعى   ،بد من احملافظة عليها تعترب ثروة مهمة للبلد ال

ىل ضرورة إعفاء مغاربة العامل من إه امليزانية ذأيضا من خالل ه
الضريبة اجلمركية على السيارات وتقدمي تسهيالت تفضيلية يف 

وطن وتوفري البأرض  هاطا اإلطار وذلك هبدف ضمان ارتباذه
بلد األم حفاظا على سالمتهم الاملناخ املالئم هلا يف و اجلو 

ه ذنشري هبو  .وجتنبا حلرب الطرق اليت ةمكن أن تتعرض هلا
حقيقية مع  اتاملناسبة إىل ضرورة العمل إىل إبرام شراك
اكر السفر واليت ذاخلطوط اجلوية بالنظر إىل األمثنة اخليالية لت

باخلارج وقحول دون زيارهتم لبلداهنم  اأمام مواطنينقا ئتقف عا
خصوصا املقيمني منهم بدول أمريكا الشمالية األمر الذي 

  .يدفعهم قحمل عناء السفر
فإن الفريق  ،أما على مستوى إدارة الدفاع الوطين

الدفاع  إدارةمليزانية  % 39االستقاليل يشيد بزيادة نسبة 
امليدان  ة يفه املؤسسذارطة بدور هالوطين باملقارنة مع السنة الف

احلريب واماية احلدود وتوفري األمن للمغاربة قاطبة والدفاع عن 
ىل املسامهة القيمة يف تدبري األزمات إالوحدة الرتابية باإلضافة 

بكل أسف أن امليزانية و أننا نسجل  إال ،والكوارث الطبيعية
ا تقدمه أفراد ا القطاع تبقى ضعيفة باملقارنة مع مذاملرصودة هل

اجملال وأنه لوال  ذاالقوات املسلحة امللكية والدرك امللكي يف ه
إكراه األزمة العاملة لطالب السيد الوزير بإعطاء أكرب ميزانية 

دات واملهام اجلسيمة اليت تقوم هبا و ا القطاع بالنظر للمجهذهل
ه الفئة من اجملتمع كاملسامهة يف احلد من الفيضانات ذه

ا باإلضافة للمسامهات اإلنسانية اليت ذلطبيعية هوالكوارث ا
تقوم هبا يف بعض الدول على غرار املستشفى امليداين باألردن 

كما نطالب بضرورة الرجوع للخدمات العسكرية   ،وغزة
ي من ذاإلجبارية نظرا للدور االجتماعي الكبري الذي تلعبه وال

عيل ضرورة تف إىلشأنه امتصاص البطالة من الشارع وندعو 
تنفيذا ملا  لألمنلس األعلى اجملللدفاع وإحداث  1+1هيئة 

ا باإلضافة إىل إحداث العديد من ذجاء يف الدستور املغريب ه
لمزيد لأن املغرب حمتاج و ا القطاع خاصة ذمناصب الشغل يف ه

  .من احلماية األمنية الداخلية واخلارجية
أما على املستوى املندوبية السامية لقدماء املقاومني 

ا ذفقد شكلت مناقشة ميزانية ه ،أعضاء جيش التحريرو 
ة لنا يف الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية حنالقطاع فرصة سا

للتعبري عن تقديرنا الكبري ألسرة وأعضاء جيش التحرير عرفانا 
ة من أجل أن ينعم ملا قدموه من تضحيات يف مسريهتم اجلهادي

ا تقدمي العديد من املالحظات ذاملغرب باالستقالل واحلرية وك
كما نسجل وبكل   .ه الفئةذواالقرتاحات لتحسني أوضاع ه

ي ال يتجاوز ذضاه األرامل والاقتأسف املعاش اهلزيل الذي ت
االحتياجات املتزايدة وغالء بفي يي ال ذدرهم وال 449

صفة مقاوم كما من ن املقاومني ا حرمان العديد مذاملعيشة وك
املزيد من العناية الالزمة للذاكرة التارخيية الوطنية  يالءنطالب إ

العتزاز اواجلهوية واإلقليمية واحمللية وترسيخ روح املواطنة و 
إىل الوطن خاصة يف صفوف الناشئة دون إغفال املرأة باالنتماء 

انت تلعبه إبان الذي ك واليت يعلم اجلميع الدور الرائد املقاومة
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كما ننوه باخلدمات اليت تقدمها املستشفيات   ،االستعمار
العسكرية مقارنة مع املستشفيات املدنية ونطالب بالرفع من 

ا إىل جانب مبادرة التشغيل الذايت ذامليزانية املرصودة هلا ه
 ري من اجلهد واملواكبة  ثكبذل الألبناء املقاومني واليت نراهن على 

ا الوطن ذا فيه مصلحة هاهلل مل ناوفق ،دي إلجناحهاوالدعم املا
 .والسالم عليكم ورامة اهلل وبركاته

 
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة للسيد النائب عبد اهلل ، شكرا السيد النائب
 .البقايل

 :النائب السيد عبد اهلل البقالي
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،السيد الرئيس
 ،السيدات والسادة النواب

 ،السادة الوزراء
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاليل 

متثل عصب احلياة  اللوحدة والتعادلية ملناقشة قطاعات نعترب أهن
اجملتمع برمته، قطاعات ختتلف عن باقي القطاعات  هذا يف

ت قضايا ذات أمهية ايو االجتماعية واالقتصادية ألهنا تأخذ ه
خل مفاصل اجملتمع ليكون كل داة بالغة جدا تنتشر بصفة أفقي

أن نتحدث يف  ،ه األولوياتذاجملتمع معنيا هبا مطالبا بإدراج ه
قطاعات الرتبية الوطنية والتعليم العايل عن ا اإلطار ذه

فيما ة ومتكاملة كباواالتصال والثقافة قطاعات متداخلة متش
احلديث دعوة صرحية  ذاويف ه ،اجملتمعبيف عالقتها و بينها 
ه ذىل التعامل مع هإلمجتمع برمته ثانيا لمة أوال و للحكو 

مشولية تنتشر داخل  ةىل رؤيإد ناربة شاملة تستقالقضايا مب
ه القطاعات اليت ذأمهية ه .اجملتمع بشكل أفقي متكامل

نتحدث عنها تكمن أساسا يف أهنا ختتلف عن مجيع 
املثل وتصنع األجيال القيم و القطاعات األخرى يف أنه تنتج 

ها وتنتج يذتكلف بتدبري السياسات والتخطيط هلا وتنفتس اليت
يف البحث عن سبل  باليت تتناو  والكفاءات واملهاراتاملعارف 
العيش ألفراد اجملتمع وضمان االستجابة حلاجياهتم قحسني 

  .املتزايدة وتوفري شروط قحقيق التنمية املستدامة
من شأنه أن يعزز هويتنا عن ما إننا بصدد احلديث 

ه ذراجعها الدينية واللغوية والثقافية واحلضارية ولكل همب
الستفاضة فيه لاالعتبارات وغريها الكثري مما ال يتسع املقام 

عن التفاصيل  اه القطاعات بعيدذامسحوا لنا أن نتحدث عن ه
وسنعتمد مع سبق  ةاململة مما ةمكن استدراكه يف فرصة الحق

أهنا جماال من حيث ه القطاعات ذالرتصد مناقشة هو رار صاإل
حكومية يف جماالت ال ةمكن التطلع  اتخصبا الستنبات سياس

مية ولو يف حدودها الدنيا دون القبض على سياسة تنىل أية إ
شأهنا واضحة املعامل فاعلة من حيث يف حكومية عمومية 

ن احلكومة أدعاء اآلن الاومن املغالطة  ،التأثريات والتداعيات
سياسة عمومية مقروءة فيما يتعلق بالتكامل احلالية تتوفر على 

التصال بكل احلمولة الثقيلة والوازنة ابني التعليم زجميع أصنافه و 
واخلطرية اليت حيملها املشهد اإلعالمي املكتوب واملرئي 

أيضا وبني الثقافة بكل املعاين  يواملسموع واإللكرتوين واالفرتاض
ثقافية ببالدنا ولكن والقيم والتشعبات اليت قحيط باألوضاع ال

ه ذمسؤولية غياب سياسة عمومية يف هإلقاء أيضا من الغنب 
قحتم القول  يةاجملاالت الوازنة على احلكومة احلالية، بل املوضوع

بأن األمر يتعلق بإشكالية تارخيية زادها الرتاكم استفحاال 
ة يف جسد اجملتمع إهنا كانت لوعمق اإلمهال اجلروح املندم

كل على قدر و ولية اجملتمع برمته كل من موقعه والزالت مسؤ 
نسجل احلكومة احلالية إرادهتا  نالك فإنذومع  ،املسؤوليةهذه 

طريق حنو القبض الا الصدد وحنمد هلا بداية تلمس ذاملعلنة يف ه
ا الشأن العظيم من خالل فتح أوراش عمل ذبرأس اخليط يف ه

 .جديدةوإصالح تصب يف عمق اإلشكالية باعتماد مقاربة 
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أمسكت الوزارة حبزم  ،فبالنسبة لقطاع الرتبية الوطنية
ر القطاع وكانت خختالالت التنظيمية اخلطرية اليت تناالب

ا الشأن حينما أكدت أن مناهجنا ذاحلكومة واضحة يف ه
الرتبوية ليست بالسوء الذي تقدم به للمجتمع وأن هيئة 

ملتقدمة وأن الدول ايف هتا اتدريسنا ليست أقل كفاءة من نظري 
على منسوب عايل جدا  ناضتنا التعليمية قادرة على احتابني

ه املؤهالت ذكل ه  ةمن انتظاراتنا وأن الذي حيد من فعالي
ختالالت التنظيمية اخلطرية اليت تشل واإلمكانيات هي تلك اال

امتالك ال بد من  هأجزاء مهمة من بنية اجلسد التعليمي وأن
ختالالت وقد وضعت ه االذاجهة هملو أوال الشجاعة السياسية 

احلكومة يدها على اجلرح وحنن نفهم جيدا خلفيات ردود 
ه ذصر هحلك على أننا ننبه إىل خطورة ذالفعل النامجة عن 

يف شرحية معينة  ا اجلسد أوذختالالت يف جزء معني يف هاال
بد من اإلقرار أن هذه االختالالت تسري سريان الدم  بل ال

كشف دقيق إىل إجناز  احلكومة دعوة سؤولية امليف العروق ومن 
فيف مواطن الداء شلى كافة الشرايني لكي نتمكن من تع

ح إىل القول مإننا نل .وعية السليمةاأل داخلوتوفري املسالك 
ن قحصر هذه االختالالت يف مسؤولية العاملني أمن الظلم  هبأن

ني ممن يبذلون جهدا يف تقدمي التضحيات اجلسام وأننا على يق
   أن هذه االختالالت تلبس ألبسة الفساد اخلطري كلما دنت 

ذات الصلة وباإلقطاعيات اليت ولدت  اتأو التصقت باإلدار 
  .وتربت وترعرعت يف مراتع ومستنقعات آسنة

وإمجاال حنن مساندين مباركني لبداية مشجعة جتلت 
يوليها الرأي العام  ىأمهيتها يف هذه العناية اخلاصة اليت أضح

لتعليمه من خالل التجاوب والتفاعل حيثما أن تعلن احلكومة 
 ريعن دخول جديد إىل املنطقة احلساسة اليت استحال على كث
ن أمن السابقني االقرتاب منها حىت تنتشر ردود الفعل واتضح 

الرأي العام ةمتلك من شروط النضج ما ةمكنه من التمييز بني 
 تتفاعل من باب احلرص احلسنة اليت النوايا والسمني بني ثالغ

 ميلته نعلى املصلحة العامة وجتسيد االنتماء للوطن وبني م
 .التمر يف واحات هذا القطاع اخلصبة ويرمي الناس بالنوى

وبعيدا عن هذه االهتامات فإننا ندعو احلكومة إىل االهتمام 
ولنا أن نلحظ يف نفس  ،حبقول أخرى من حقول الرتبية الوطنية

فس الوقت الذي ختصص فيه دول جارة الوقت أنه يف ن
األمن و السنوية للتسليح والتجييش  اهتااألولوية املطلقة يف موازن

فإننا نرد من موقعنا بوضع قطاع التعليم يف مقدمة األولويات 
فهو القطاع الذي يتقدم مجيع القطاعات يف امليزانيات املرصودة 

املعلنة  اتوين اإلراداومناصب الشغل وهذا عنوان بارز من عن
  .يف بالدنا

ال خيتلف األمر حينما ننتقل للحديث عن التعليم 
ذا القطاع  هللقد دشنت احلكومة دخوال ناجحا ف ،العايل

وازن مببادرات هامة انطلقت بإعالن زيادات يف السرتاتيجي إلا
 اوهننمنح الطلبة اليت ظلت جامدة منذ عقود من الزمن وإن 

الواجب حيتم علينا التنبيه إىل هبذه املبادرة الكبرية فإن 
ة يف هذا الشأن حيث حيرم الطلبة فاملقرت  الفظيعةاالختالالت 

إننا نسجل هبذا الشأن بداية  ،املستحقون من أبناء املعوزين
العمل احلكومي يف صياغة أجوبة أولية جململ األسئلة الشائكة 
اليت يفرزها الواقع بشكل يومي من ذلك الشروع من خالل 

يف هذا  ريإننا نث ،مواجهة آفة االكتظاظ يفات هامة مبادر 
السياق اإلشكاليات احلقيقية املوقظة للقلق املتعلقة بتأطري 
اجلامعة املغربية فالعنف داخل اجلامعة أضحى ظاهرة مثرية 
للقلق واخلوف على مصري اجلامعة اليت من املفروض أن تكون 

      ي األفكار قحقال خصبا إلنتاج قيم احلوار والتسامح وتال
 .ال حقال مكتظا باأللغام 

 سيدي الرئيس،
 اإن املشهد اإلعالمي يعاين اختالالت كبرية بنيوي

ة للرتاكم احلاصل فيما يتعلق يوسلوكيا وهي تعترب نتيجة طبيع
االستقالل إىل فجر بطريقة تعاطي الدولة مع اإلعالم منذ 
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وامسحوا يل أن أقول لكم أن هناك جهات متسرتة تتدبر  ،اآلن
وراش األإننا نسجل أمهية  ،ويتهاه شؤون اإلعالم ال تعلن عن

فيها الفعلي كبرية اليت أعلنت احلكومة عن بداية االشتغال ال
سواء تعلق األمر مبنظومة قوانني الصحافة وقانون الصحفي 

اجمللس الوطين املهين وقانون اإلعالم اإللكرتوين وقانون 
كما نسجل أمهية اللحظة   ...للصحافة وقانون اإلشهار وغريها

التارخيية اليت أتاحتها لنا دفاتر التحمالت اليت أحدثت رجة 
كنا يف أمس احلاجة إليها حيث أضحى الشأن   ،داخل اجملتمع

اإلعالمي بفضلها شأنا عاما حيتل موقعا متقدما يف مجيع 
املقاهي  حديثدولية وأضحى سائل اإلعالم الوطنية والو 

واجللسات العائلية واخلاصة حلظة طرحت أمام الرأي العام 
بالوضوح الالزم العالقة املتشعبة بني أطراف داخل مفاصل 

حلظة جعلتنا نواجه بوضوح ومكاشفة إشكالية احلكامة  ،الدولة
يف هذه القصية  يكد أن املنتصر احلقيقؤ وامسحوا لنا أن ن
ن الذي جنح يف امتحان امتلك مجيع املفصلية هو الوط

إن املقاولة الصحفية  ،مواصفات املسؤولية واجلدية والصعوبة
تواجه هشاشة كبرية وخطرية وإذا كنا مقتنعني بأن املقاولة 
الصحفية شأهنا شأن حقول الرتبية تنتج املعارف والقيم وتصنع 

توج الرأي العام فإن اجلميع يتفق على ضرورة أن يتوفر هلذا املن
على الشروط الصحية الالزمة فإننا يف ضوء ذلك مطالبون 
بتسديد التكلفة املالية يف سبيل ذلك وهلذا فإن تقدمي كافة 

إننا ال نفهم  ،أشكال الدعم املايل واللوجيستيكي أضحى ملحا
إطالقا اإلصرار على التضريب املفرط للمقاولة الصحفية املنتجة 

سائدة        يعكس ثقافة  إن ذلك ،صنعة للمعارفللقيم وامل
ينتج خدمة  ننتج الصابون مثال وبني ممن يال تفرق بني 

إن االهتمام باألوضاع املادية للعاملني يف  .هامة جداعمومية 
ن إقطاع اإلعالن أصبح يطرح بإحلاح شديد ومن املؤكد ف

أخالقيات املهنة أصبحت تطرح إشكاليات جديدة تنحو حنو 
وهنا البد من دعوة اجملتمع إىل  ،حياناخلطورة يف كثري من األ

ضرورة تفهم املرحلة االنتقالية اليت جيتازها إعالمنا خصوصا 
املكتوب منه ومواجهة ما تطرحه هذه املرحلة من صعوبات 

جيب أن نقتنع بأننا نواجه  ،بأعلى منسوب من الصرب والتحمل
هتا متغريات وقحوالت ز قحديات جديدة يف املشهد اإلعالمي أفر 

سنواجه مناذج اقتصادية جديدة  ،حىت سياسيةو تكنولوجية 
فضاء السمعي البصري ويف التتعلق بتدين تكاليف اإلنتاج يف 

طري اخلدمة اإلعالمية أتتكلف بتسطبيعة املوارد البشرية اليت 
ا عن التخصص دموارد بشرية تعرض خدمات إعالمية هائلة بعي

نه إذا كانت نسب أجيب أن نذكر يف هذا الصدد  .والتكوين
على نسبة مشاهدة ال تتعدى أيف التدين وأن  آخذةاملشاهدة 

 499وأن مبيعات صحفنا اليومية ال يتعدى  أقل من مليونني
ماليني شاب وشابة مغربية  1ن هناك حوايل إلف نسخة فأ

يتبادلون املعلومات واألفكار فيما بينهم يوميا مث هناك أكثر من 
  يقدمون منتوجا إعالميا عليه  ناديف بال يموقع إخبار  499

تعج بآالف القنوات الفضائية ضمنها مساءنا  كما أنما عليه  
قناة  199أكثر من منها قناة فضائية عربية توجد  3499

يه وال ضيا إىل إعالم يفرض علينا ما يرتجيإننا ننتقل تدر  .دينية
ال تثمني املنتوج وإقناع إالتخفيف من التداعيات هبدف منلك 

 .ملواطن باإلقبال عليه سأقفز على فقراتا
 سيدي الرئيس،
 السادة النواب،

ال يسعين وأنا أوشك على النهاية من احلديث يف 
أن أسجل احلراك الداخلي واإلقليمي  القضايا هامة ومشوقة إ

ة خاصة غمست وأسجل يف ضوء ذلك أن بالدنا امتلكت حمرب 
بقيادة جاللة امللك حممد فيها أقالما وصاغت مبداد تلك احملربة 

السادس أجوبة مقنعة جململ األسئلة اليت طرحها هذا احلراك 
وحينما حنرص حنن على مساندة هذه احلكومة فإننا حنرص كل 
احلرص على أن تصل صياغة األسئلة إىل مداها الكامل واهلل 

 .ويل التوفيق والسالم عليكم ورامة اهلل تعاىل وبركاته
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 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة اآلن للسيدة النائبة نعيمة ، شكرا السيد النائب

 .بنيحىي
 :نعيمة بنيحيىالسيدة النائبة 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السادة النواب المحترمون، السيدات النائبات،

يسعدين اليوم أن أتناول الكلمة مبناسبة مناقشة امليزانية 
الفرعية للقطاعات االجتماعية إلبداء رأي فريقنا االستقاليل 

من  .للوحدة والتعادلية يف الربنامج االجتماعي للحكومة
نه ال ةمكن احلديث عن الدةمقراطية بدون االهتمام أالبديهي 

بالعنصر البشري وكل تطور ترومه اجملتمعات جيب أن ينبين على 
واطن والولوج املتساوي اجلانب االجتماعي وضمان الكرامة للم

ه اتواملنصف لربامج التنمية لذلك كان طبيعيا أن تستمر ه
سابقة يف اجملال الكومية احلسياسة الاحلكومة يف مواصلة هنج 

  .االجتماعي
وقبل االسرتسال يف هذه املداخلة ونظرا الرتباط 
املدخل األول مبجال التشغيل أود أن أؤكد باسم الفريق 

ة والتعادلية أنه يف موضوع تشغيل حاملي االستقاليل للوحد
الشهادات أثريت نقطة نظام من طرف فريق حمرتم وفضلنا عدم 
إثارة هذا املوضوع ضمن نقطة نظام احرتاما للنظام الداخلي 

عملية ملشكلة  لوالللمجلس أوال وألن الشباب املغريب ينتظر ح
 ـ،سياسي للقضية استعمالالبطالة بعيدا عن أي بوليميك أو 

ويف هذا الصدد نؤكد جمددا أن مصاحل وزارة املالية هي اليت 
إىل ذلك االتفاق وتنفيذه يف عهد حكومة  وصولالحالت دون 

وحنن كفريق ونظرا للمستجدات  ،األستاذ عباس الفاسي
القانونية ذات الصلة باملوضوع وتشبثا منا بالتزاماتنا السياسية 

دمي مقرتح قانون واالجتماعية مع الناخبني سنعمل على تق

لتجاوز هذه الوضعية مذكرين بأن احلكومة السابقة حققت 
  .جد مهمة يف جمال تشغيل الشهادات اأرقام

إن أمهية التشغيل ومعاجلة البطالة مسؤولية مجاعية 
تتطلب سياسة حكومية تشاركية ترتكز على ربط التعليم 
والتكوين مبتطلبات سوق الشغل وإعادة تنظيم الوساطة يف 
سوق الشغل ووضع ميثاق لألخالقيات يف هذا اجملال وكذا 
مالءمة برامج مؤسسات التكوين املهين مع احمليط ومراعاة املهن 
احلديثة كالطاقة والبيئة على سبيل املثال، وبالنظر إىل ثقل 
املسؤوليات امللقاة على عاتق هذا القطاع نعترب أن امليزانية 

ذ ننوه إو  ،لشعب املغريباملرصودة له ال ترقى النتظارات ا
باجملهودات املبذولة من طرف منظمات االحتياط االجتماعي 
فإننا نؤكد يف الفريق االستقاليل على ضرورة توسيع شبكة 
اخلدمات وتكوين العاملني والعامالت بشبابيك االستقبال 

عمليات التوجيه وتقدمي اخلدمات، يف باعتبارها احللقة األوىل 
ون اإلضراب حيزا هاما من مناقشتنا لقد شكل موضوع قان

لقطاع الشغل اقتناعا منا بأن إخراج هذا القانون سيمكن من 
سري حسن قحديد حقوق وواجبات كل األطراف مع ضمان 

كما نعترب يف هذا اإلطار أن إخراج القانون   ،وميةماملرافق الع
ونظرا للمشاكل اليت  ،اخلاص بالنقابة أولوية ال ةمكن تأجيلها

تعرفها صناديق التقاعد من جهة وللوضعية اليت يعاين منها 
املتقاعدون من جهة ثانية على احلكومة وضع تصور واضح 
إلصالح أنظمة التقاعد يراعي توفري شروط العيش الكرمي 

  .للمتقاعدين واملتقاعدات
ال بد من  ،ويف سياق احلديث عن قطاع الصحة

ارية يف األوراش اليت مت فتحها من طرف اإلشادة باالستمر 
من أجل تفعيل الربنامج  ماحلكومة السابقة، كما نسجل العز 

احلكومي الذي نص على تطوير وتفعيل الربامج االجتماعية مبا 
يضمن الولوج العادل إىل اخلدمات األساسية خصوصا التعليم 

 : والسكن والصحة وندعو احلكومة إىل
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اجهة االختالالت املرتبطة بعدم اعتماد الصرامة يف مو   
احرتام القوانني اجلاري هبا العمل من قبيل عالقة القطاع العام 

أماكن عملهم ببالقطاع اخلاص وعدم التحاق بعض األطباء 
 وعدم استيفاء ساعات العمل القانونية؛

ضرورة توفري الظروف اليت متكن املهنيني بقطاع   
قني من فتلرام وللمالصحة من القيام بواجباهتم على ما ي

االستفادة من اخلدمات الصحية كحق من حقوقهم األساسية 
 يف إطار ربط املسؤولية باحملاسبة؛ 

تفعيل تقارير التفتيش ومواجهة الفساد بكل أشكاله   
احرتاما للدستور الذي صوت عليه املغاربة واملغربيات يف يوليوز 

 ؛4933
االجتماعي بناء تعاقد جديد مع منظمات االحتياط   

والضمان االجتماعي وغريها من املؤسسات العامة واخلاصة 
 اليت تعمل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مع قطاع الصحة؛

إعداد وتنفيذ سياسة دوائية مشولية تراعي مصلحة   
مجيع األطراف هدفها األول قحقيق الكرامة واملساواة والقرب 

 املواكبة؛ والشفافية يف إعالن التدابري واإلجراءات 
قحمل الوزارة ملسؤوليتها كاملة يف جمال اخلدمات   

الصحية املوجهة لألشخاص يف وضعية إعاقة سواء من حيث 
 .التكفل أو البنيات أو التجهيزات أو املعينات

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب، 
لقد بذلت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة واملرأة 
والتضامن جمهودا  واضحا من أجل قحقيق التوازن بني خمتلف 
اجملاالت اليت تتحمل مسؤوليتها، وهذا اجملهود جيب تتوجيه 
بإعادة النظر يف هيكلة القطاع بشكل جيعله يقتصر على 

ات االختصاصات املنوطة به واحملددة بوضع االسرتاتيجي
جل تنفيذها أاالجتماعية والتنسيق بني القطاعات من 

ونثمن وعي القطاع بضرورة ترمجة سياسة القرب يف  ،وتقييمها
الربامج واخلدمات املوجهة جلميع الفئات املستهدفة ويف 
مقدمتهم األشخاص يف وضعية إعاقة، كما نسجل بارتياح 
إحياء بعض الربامج اهلامة اليت عرفت بعض التعثر كقانون 
 حماربة العنف ضد النساء واملركز املغريب للدراسات واألحباث

حول املرأة وننوه بالتزام القطاع املعين بالسهر على هتييئ 
الشروط الالزمة إلحداث اآلليات الدستورية واملؤسساتية من 

جل قحقيق اإلنصاف وضمان حقوق النساء واماية األطفال أ
خاصة منهم أولئك الذين يوجدون يف وضعية التهميش 

مواصلة داء القطاع ندعو احلكومة إىل أواإلقصاء، ولتحسني 
ملقاربة التشاركية اليت انطلقت منذ مدة لكوهنا أداة باالعمل 

إلخراج اسرتاتيجيات وبرامج مستجيبة حلاجيات املواطنني 
واملواطنات، بلورة سياسات عائلية تتماشى واألولويات احلالية 
مع إعطاء عناية خاصة للربامج اخلاصة لألشخاص املسنني، 

اجلمعيات لدى الوزارة املكلفة مركزة كل الربامج اخلاصة بدعم 
بالتنمية االجتماعية خاصة وأن اجلمعيات تقوم بدور فعال من 
أجل تفعيل الربامج احلكومية ذات الصلة وأن هذه املركزة 

     رية تداء أو الو إن على مستوى األ سيكون هلا األثر اإلجيايب
ومن أجل إرساء احلكامة يف تدبري الشراكات  ،أو الرتشيد

يتالءم مع األولويات االجتماعية للربنامج احلكومي بشكل 
ندعو جمددا إىل معرفة اجلهات املستفيدة من برامج التعاون 
الدويل الثنائي واملتعدد األطراف كما نتساءل عن املقاييس اليت 

 ؟يتم هبا وضع املنشآت االجتماعية رهن إشارة اجلمعيات
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

أن تكون السيدة الوزيرة حاضرة يف هذا كنت أمتىن 
  .اجلزء

 السيدات السادة النواب، 
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ى قطاع الشباب والرياضة باهتمام خاص من طرف ظحي
فريقنا العتيد إةمانا منا بأن الشباب يشكل القوة األساسية اليت 
سامهت وتساهم يف إحداث التغيريات اجملتمعية اإلجيابية اليت 

  4933عرفتها بالدنا واليت توجت بالتصويت على دستور 
وقدرات وكذلك نظرا ملا خيتزنه الشباب من طاقات إبداعية 

عملية ونعترب أن الرياضة جيب أن تنال حظها من العناية خاصة 
بعد قحوهلا يف اآلونة األخرية من مصدر إلسعاد املغربيات 
واملغاربة إىل قطاع ارتبط امسه ببعض املظاهر السلبية من تعاطي 
املنشطات والشغب يف املالعب ووفيات يف صفوف املشجعني، 

القوية للقائمني على القطاع من  ويف هذا الصدد نسجل اإلرادة
أجل إصالح املنظومة الرياضية برمتها وتعزيز احلكامة وربط 
املسؤولية باحملاسبة ونثمن املبادرات الرامية إىل تقوية شبكة 
بنيات االستقبال املوجهة للشباب والطفولة ومؤسسات القرب 
وبنيات التخييم والعزم على توفري املوارد البشرية املتخصصة 
       والكافية للتأطري سواء يف النوادي الرياضية أو املخيمات 

 : أو باقي األنشطة اليت تربجمها وزارة الشباب والرياضة وننبه إىل
ضرورة قحقيق التقائية الربامج احلكومية ذات الطابع   

االجتماعي تفعيال لشعار الرتشيد الذي رفعناه كأغلبية 
 ؛حكومية وعلى احلكومة ترمجته

رة االنكباب على دراسة املشروع الطموح لبطاقة ضرو  
الشاب من كل جوانبه قبل الشروع فيه الرتباطه مبؤسسات 

 ممولة تراعي أوال توازناهتا االقتصادية واملالية؛
ويف األخري نتعهد أن نقوم بدورنا كامال يف إطار 
األغلبية احلكومية من أجل دعم هذا القطاع نظرا ألمهية 

ن املواطن امللتزم ويف الوقاية من اآلفات ووسيلة الرياضة يف تكوي
إلشعاع الوطن الذي يتأهب الحتضان ألعاب إقليمية ودولية 

وفقنا اهلل ملا فيه خري بلدنا والسالم  .يف الثالث سنوات املقبلة
 . عليكم ورامة اهلل

 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عادل 
إذن منر إىل السي عادل تشيكيطو الكلمة لك، و، طتشيكي

  .السيدة النائبة فتيحة مقنع
 : النائبة السيدة فتيحة مقنع

 شكرا السيد الرئيس، 
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 
 ن، و السادة الوزراء المحترم

 ن، و السادة والسيدات النواب والنائبات المحترم
لكلمة اآلن باسم الفريق االستقاليل يشرفين أن أتناول ا

للوحدة والتعادلية ملناقشة امليزانية الفرعية لوزارة العدل واحلريات 
واجمللس األعلى للحسابات واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان 
وذلك إلبداء وجهة نظر الفريق خبصوص التوجهات 
واالختيارات اليت رمستها القطاعات احلكومية املعنية خالل 

  .ا الفرعيةميزانياهت
 السيد الرئيس، 

الفريق االستقاليل يسجل املسار الذي مت اعتماده 
إلصالح القضاء ومن خالل املقاربة التشاركية اليت انطلقت يف 
إطار حوار وطين  مشلت العديد من مناطق اململكة آملني أن 

مما خيدم منظومة العدالة  يسفر هذا النقاش عن نتائج مثمرة
  .ببالدنا

 : السيد رئيس الجلسة
اهلدوء يف  السيدة النائبة، أعتذر، من فضلكم شوية د

  .القاعة اهلل جيازيكم خبري
 : النائبة السيدة فتيحة مقنع

باعتبارها تشكل دعامة أساسية لضمان حقوق 
املواطنني وإقرار العدل واإلنصاف وخلق مناخ االستثمار  

االقتصادي، إةمانا  وكفيل زجلب رأس املال وقحريك عجلة النمو
منا يف الفريق االستقاليل بأمهية إصالح العدالة يف بناء دولة 
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احلق والقانون واملؤسسات يسودها العدل واملساواة وتكافؤ 
الفرص واألمن والطمأنينة والعيش الكرمي، إننا يف الفريق 

إصالحا ينسجم مع مضامني الدستور  هاالستقاليل نريد
ا يضمن استقالل القضاء عن السلطتني وتوجهاته واختياراته مب

التشريعية والتنفيذية ومبا يضمن منع أي تدخل يف القضايا 
املعروضة على القضاء دون أن يتلقى القاضي املعين بشأهنا أية 
أوامر أو تعليمات أو خضوعه ألي تأثري أو ضغط بكيفية غري 
مشروعة ومبا يضمن للمجلس األعلى للسلطة القضائية ممارسة 

تصاصاته يف استقاللية تامة وهذا ما يتطلب التعجيل اخ
بإخراج كل من القانون التنظيمي الذي حيدد مبوجبه القانون 
األساسي للقضاة وكذا القانون التنظيمي الذي حيدد مبقتضاه 

نريده  .انتخاب وتنظيم وسري اجمللس األعلى للسلطة القضائية
يها احملامون إصالحا شامال يهم مجيع مكونات العدالة مبا ف

وكتابة الضبط واملفوضني القضائيني والعدول واملوثقني واخلرباء 
مع العمل على إحداث معاهد التكوين والتكوين املستمر، 
نريده إصالحا يضمن للمتقاضني حقوقهم الكاملة يف 

نريده إصالحا  ،التقاضي دون قيد أو شرط إال مبقتضى قانون
من خالل تأهيل  ييقيعطي للبعد االجتماعي مدلوله احلق

  .أقسام قضاء األسرة
 : السيد رئيس الجلسة

اهلدوء يال من فضلكم باش ةمكن لنا نستمروا شوية د
 ض،يكثر خريكم نتصنتوا لبعضنا البع اهلل جيازيكم خبري اهلل
  .السيدة النائبةماشي مشكل تفضل 

 :فتيحة مقنع السيدة النائبة
وله ليعطي مدنريده إصالحا يعطي للبعد االجتماعي 

هيل أقسام قضاء األسرة وتفعيل صندوق أاحلقيقي من خالل ت
التكافل العائلي مبا يضمن لألم املطلقة وأبنائها االستفادة من 

نريده إصالحا يضمن  ،املخصصات املالية مع تبسيط مساطره
األحكام والقرارات دون أية عراقيل  ذللمتقاضني حقهم يف تنفي

يستهدف تأهيل احملاكم وقحسني  نريده إصالحا ،أو متاطل
وضعيته حىت تستجيب ملتطلبات التقاضي يف أحسن 

نريده إصالحا عميقا يشمل مجيع القوانني اليت  ،الظروف
حت مقتضياهتا متجاوزة لضماهنا يف ظل اإلصالح بأص

 . قراطي الذي تعرفه البالدالدةمالدستوري والسياسي والتحول 
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السادة النواب المحترمون والنائبات المحترمات،
ال ةمكن احلديث عن إصالح منظومة العدالة دون 
استحضار الدور الذي يطلع به اجمللس األعلى للحسابات  
كهيأة عليا ملراقبة املالية العمومية واملسؤولية اجلسيمة املنوطة 
به يف تفعيل أحكام الدستور اجلديد من حيث إقرار مبادئ 

إن  ،احلكامة اجليدة والشفافية وربط املسؤولية باحملاسبةم قيو 
هذه املهمة الدستورية اجلسيمة تقتضي منا برملانا وحكومة 
تقدمي الدعم الالزم للمجلس األعلى للحسابات واجملالس 

على الوجه  ااجلهوية حىت تتمكن من القيام بالدور املنوط هب
ية ولكن أيضا املطلوب ليس فقط على مستوى املوارد البشر 

على مستوى تفعيل التقارير اليت يصدرها اجمللس ليتم إحالتها 
مر يتعلق مبراقبة وتقييم تدبري الشأن على وزارة العدل مادام األ

العام وامايته وقحصينه من أي تالعب علما أن اجمللس األعلى 
للحسابات مطالب بتقدمي عرض عن أعماله أمام الربملان تليه 

  .ممثلي األمةمناقشة من طرف 
  ،السيد الرئيس

علينا أن نعتز مبا قطعته بالدنا من أشواط يف تعزيز 
حقوق اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعية وما يتطلب ذلك 
من ضرورة ترسيخ املكتسبات اليت قحققت هبذا اجملال واحلرص 
على ضمان احلقوق األساسية كما هي متعارف عليها دوليا 

الجتماعية والثقافية منها والعمل على خاصة االقتصادية وا
تكريس ثقافة حقوق اإلنسان وتدريسها كمادة أساسية يف 
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املؤسسات التعليمية واجلامعات واملعاهد العليا وخاصة أن 
بالدنا قد التزمت مبقتضى الدستور اجلديد اماية منظومة 
حقوق اإلنسان واإلسهام يف تطويرها وجعل االتفاقيات الدولية  

ق عليها املغرب تسمو على التشريعات الوطنية كما صاد
مة نصوصنا التشريعية مع ما تتطلبه تلك ءوالعمل على مال

 .املصادقة والسالم عليكم ورامة اهلل
 :ةالسيد رئيس الجلس
 ، شكرا السيدة النائبة

 .والكلمة اآلن للسيد النائب أامد جنفي
 :السيد أحمد جنفيالنائب 

والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 المرسلين،

 سيدي الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
يسعدين أن أتدخل باسم الفريق االستقاليل للوحدة 

الفرعية التابعة للجنة  اتوالتعادلية يف مناقشة مشاريع امليزاني
لوظيفة العدل والتشريع خاصة ما يهم منها امليزانية الفرعية ل

لألمانة العامة  الفرعيةامليزانية  ،العمومية وقحديث اإلدارة
لوزارة املكلفة بالعالقة مع الربملان لللحكومة وامليزانية الفرعية 

  .واجملتمع املدين
نوه بالعرض القيم الذي قدمه أبد أن  يف البداية ال

السيد وزير الوظيفة العمومية وقحديث اإلدارة أثناء مناقشة 
امليزانية الفرعية هلذا القطاع وهو مشروع حبق يستحق   مشروع

إىل إبداء بعض املالحظات  وهذا ما يدفعين ،كل التقدير
وتقدمي بعض االقرتاحات للمسامهة يف تثمني هذه السياسة 

مبادئ وقيم احلكامة  اءساإلدارية إلصالح اإلدارة وقحديثها وإر 
اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة يف التدبري العمومي حىت تكون 
اإلدارة يف خدمة املواطنني وانتظاراهتم، يف خدمة املقاولة املغربية 

وتقوية تنافسيتها، يف خدمة االستثمار وتشجيعه ودعم تنافسية 
 . االقتصاد الوطين، يف خدمة التنمية البشرية

م االسرتاتيجية اجلديدة لتحديث اإلدارة وإننا إذ ندع
فإننا نؤكد على ضرورة االستجابة ملتطلبات تفعيل الدستور فيما 
خيص الولوج إىل املرافق العمومية واالستفادة من خدماهتا على 
أساس املساواة والشفافية والنزاهة واحرتام القانون بعيدا عن 

حملسوبية وجتاوز املاضي املتمثلة يف تفشي الزبونية وا اتممارس
املعيقات اليت تعرقل السري العادي واملنتظم لإلدارة العمومية مبا 
فيها تعقيد املساطر اإلدارية، لدرجة أن املواطن أصبح يسمح 
يف حقه مقابل الدخول إىل مكتب املوظف ألنه ال يقابل 

الريع اإلداري متمثل يف املوظفني األشباح . بالعناية الكافية
ح ولعل األشباح ةمكن العثور عليهم وشبه والشبه األشبا 

ويف هذا السياق فإن . األشباح ال جتد يف مكتبه إال معطفه
اجلهاز اإلداري مطالب مبواكبة اإلصالحات الكربى اليت تعرفها 
البالد ومواجهة التحديات اليت تعرفها الظرفية الوطنية والدولية 

إلداري حىت وذلك من خالل التعجيل بتفعيل سياسة الالتركيز ا
يساير اجلهوية املتقدمة كما نص عليها الدستور ونتمىن أن 
تكون جهوية عادلة ليس كما يقال إحلاق إقليم فكيك بأقاليم 

تطوير اإلدارة اإللكرتونية، . لومرتاتيتبعد عنه بآالف الك
إصالح النظام األساسي للوظيفة العمومية حىت يساهم يف 

وظفني على العطاء واملردودية عقلنة العمل اإلداري وقحفيز امل
واجلودة، تقليص الفوارق الشاسعة بني األجور العليا والدنيا، 
إصالح صناديق التقاعد، تقريب اإلدارة من املواطنني، ختليق 

جعل التوقيت . احلياة العامة، تقوية التكوين والتكوين املستمر
جعل التوقيت املستمر أداة لتحسني  ،املستمر هاد املعضلة

نتاج واملردودية من خالل اختاذ اإلجراءات املصاحبة الالزمة اإل
مبا فيها احرتام أوقات العمل دون اإلخالل بالسري العادي 
واملنتظم لإلدارة وتوفري الظروف املالئمة والشروط املناسبة 
لتحسني مردودية هذا التوقيت ووضع حد لالنتهاكات 
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اعة وال تلتحق املصاحبة له كما هو الشأن طبيبة تعمل يف مج
  ..إال يوما واحد يف األسبوع والباقي

أما ما تعلق بالوزارة املكلفة بالعالقة مع الربملان 
واجملتمع املدين، نسجل اجملهودات اليت تبذهلا هذه الوزارة من 

لكرتوين سور التواصل عرب تعميم املوقع اإلأجل فتح ج
للمسامهة يف تسويق العمل الربملاين على مستوى التشريع 
واملراقبة يف أفق إقامة عالقة تعاون مثمر وبناء بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية لتحسني األداء الربملاين وتطويره خاصة فيما 
يتعلق بضرورة التعامل اإلجيايب للحكومة مع مقرتحات القوانني 

لعمل التشريعي واإلجابة على األسئلة الكتابية إلغناء وإلغناء ا
يف اآلجال املناسبة حىت ال تفقد قيمتها لتقوية املراقبة الربملانية 
واالستجابة الفورية للوزراء لطلبات اجتماعات اللجن النيابية 
الدائمة لتدارس القضايا الطارئة اليت تستأثر باهتمام الرأي العام 

 . الوطين
ستقاليل نعترب اجملتمع املدين معادلة إننا يف الفريق اال
بالنظر للدور الذي يلعبه يف اجملتمع أساسية يف احلياة العامة 

وعالقته يف اجملتمعات الدولية وما يتطلبه ذلك من ضرورة دعمه 
حىت يتمكن من املسامهة يف قحقيق تنشئة اجتماعية صاحلة 

التنمية يف  واالخنراطواحلفاظ على أصالتها وهويتها وإنسيتها 
مع العمل على القيام مبراقبة الشبيبة  واالجتماعية االقتصادية

على الدعم املايل املخصص للجمعيات حىت تكون بالفعل يف 
  .املنوطة هبا هدافخدمة األ

 ،امليزانية الفرعية لألمانة العامة للحكومةب تعلقأما ما 
يعترب اإلصالح التشريعي إحدى الدعامات  ،السيد الرئيس

األساسية لبناء دولة احلق والقانون وما يتطلب ذلك من ضرورة 
متها ءنة القانونية املغربية وقحيينها ومالارية قحديث الرتستتسريع و 

مع اإلصالحات الكربى اليت تعرفها البالد يف خمتلف اجملاالت 
وكذا تفعيل  ،قيةواحلقو  واالجتماعية واالقتصاديةالسياسية 

أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته مبا يف ذلك املخطط 

دعائم البناء  خسيالتشريعي الذي يعترب الركيزة األساسية لرت 
الدةمقراطي يف البالد األمر الذي جيعل األمانة العامة للحكومة 

التحدي باعتباره موكول إليها أمر إعداد مشاريع  هذا يف صلب
ة والتنظيمية وقحيني النصوص التشريعية اليت القوانني العادي

بعضها يرجع أصبحت أحكامها متجاوزة خاصة عندما جند أن 
كما أن األمانة العامة للحكومة مطالبة   .إىل عهد احلماية

رية إخراج النصوص التطبيقية اخلاصة بالقوانني اليت تبتسريع و 
 يصادق عليها الربملان حىت ال تظل حربا على ورق كما هو

الشأن بالنسبة للقانون املتعلق مبنع التدخني فهذا قانون له 
مصلحة وطنية هامة نلتمس بالنسبة للقانون املتعلق مبنع 
التدخني باألماكن العمومية ومنع بيع التبغ للقاصرين الذي 

وجملس املستشارين  4992صادق عليه جملس النواب يف سنة 
الرفوف والسالم  أنه ظل نزيلفرغم األمهية الكبرية  4990يف 

 .عليكم ورامة اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد النائب عمر السنتيسي ،شكرا السيد النائب
 :النائب السيد عمر السنتيسي

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيدات والسادة النواب

  ،السادة الوزراء
بكم سأرجتل كلمة فيما خيص قطاع  ةورأف كنب ةرأف

الفريق نرى يف العناوين الكربى اليت  يالد 1أو  4اإلسكان يف 
  :مهيةأستقاليل للوحدة والتعادلية أن هلا اال

حنن نثمن سياسة السكن  االجتماعيالسكن  أوال
وما تقوم به احلكومة يف هذا القطاع نظرا ألمهيته  االجتماعي

من خالل كون هاد السياسة متس شرحية عريضة من اجملتمع 
 ،كما نثمن املقاربة اجلديدة فيما خيص السكن املتوسط  ،املغريب

إىل جانب هذا نطالب دائما بتقييم العمل احلكومي وذلك 
احلد من  إليها وذلك بغية باإلطالع على النتائج اليت وصلنا
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إىل جانب هذا  ،نزالقات اليت عرفتها هاد املشاريعبعض اال
نطالب  االستقاليلحمور مشاكل املدن اجلديدة حنن يف الفريق 

ن تقوم بإجناز أالقطاعات احلكومية املوازية لقطاع اإلسكان 
الطرق وكل ما يهم جتهيزات القرب حىت تتمكن هذه املدن 

  .ااجلديدة من لعب الدور احلقيقي هل
نثمن طبعا عمل  ،يهم تصاميم التهيئةو حمور آخر 

تصميم  399احلكومة ونشد بيدها فيما خيص إصدار حوايل 
طالب نطبعا و هتيئة هاد السنة ولكن هذا يبقى غري كايف 

رية حىت ال تكون هذه التصاميم التهيئة متجاوزة تبتسريع الو 
  .عند إصدارها

أخريا نتمىن ونطلب من الزمالء ديالنا يف األغلبية 
فيما خيص املنازل  إسرتاتيجيةاحلكومية أن يقفوا على وضع 

لضحايا اللي طبعا لية دياهلا ونظرا مهاآليلة للسقوط نظرا لأل
 ةسجلناهم مع كامل األسف يف السنة الفارطة وذلك رأف

 .باملواطن وحرصا على كرامتهم شكرا السيد الرئيس
 :لسيد رئيس الجلسةا

 ،شكرا لكم السيد النائب على تفهمكم وعلى الرتكيز
 .الكلمة اآلن للسيد النائب نور الدين رفيق

 :النائب السيد نور الدين رفيق
  ،السيد الرئيس

  ،السيدات والسادة النواب
  ،السادة الوزراء

للوحدة  االستقاليليسعدين أن أتدخل باسم الفريق 
والتعادلية يف مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لقطاع الداخلية 
إلبداء وجهة نظر الفريق خبصوص هذا القطاع اإلسرتاتيجي 

ا يف ذلك السهر مبالرتباطه الوثيق واحلياة اليومية للمواطنني 
من  اوطمأنينة املواطنني باعتباره حقا أساسيوسالمة على أمن 

ن أمن الدستور على  43ص الفصل حقوق اإلنسان عندما ن
السلطات العمومية تضمن سالمة السكان يف إطار احرتام 

يف الوقت الذي  .احلريات واحلقوق املكفولة جلميع أفراد اجملتمع
عتداء اجلسدي تفشي مظاهر اجلرةمة مبا فيها اال نالحظ فيه

والسرقة واملس بكرامة اإلنسان وبالتايل فإن الوزارة مطالبة 
جهودها ووضع حد هلذه املظاهر ومتكني السلطات  بتكثيف

على لتعزيز قدراهتا  األمنية والوسائل البشرية والتجهيزات الالزمة
  .هتا املنظمةامواجهة اجلرةمة وعصاب

والتقدير لقوات  االعتزازونغتنمها مناسبة لتقدمي قحية 
األمن الوطين والقوات املساعدة والوقاية املدنية لألدوار اهلامة 

وطمأنينة  سكينةاليت يطلعون هبا يف اماية األرواح واملمتلكات و 
  .املواطنني

نتخاب الذي االسلسل املإن استكمال  ،السيد الرئيس
نونرب املاضي يعترب مدخال أساسيا لرتسيخ املسار  21انطلق يف 

تشكل الذي لدةمقراطي بالبالد مبا يكفيه الدةمقراطي واحمللي ا
فيها اجلماعات الرتابية العمود الفقري األمر الذي يقتضي 

العمليات  هةزانلضمان  االنتخابيةإعادة النظر يف القوانني 
نتخابات احلرة والنزيهة هي ن االأنتخابية وشفافيتها باعتبار اال

اطي وكذا مراجعة القوانني أساس مشروعية التمثيل الدةمقر 
املؤطرة للجماعات احمللية مبا فيها امليثاق اجلماعي والقانون 
املتعلق مبجالس العماالت واألقاليم والقانون اخلاص 
باختصاصات العمال بعدما أصبحت مقتضياهتم متجاوزة يف 
ظل اإلصالح الدستوري والسياسي الذي عرفته البالد يف أفق 

 يةستقالللية املساواة ومنح املزيد من االاإعادة النظر يف إشك
للجماعات الرتابية يف تدبري شؤوهنا وكذا ضمان التوزيع العادل 
للضريبة على القيمة املضافة بناء على اخلصاص وليس على 
معيار عدد الساكنة وكذلك قحديد احلدود الرتابية للجماعات 

ت اليت احمللية اجملاورة بشكل دقيق لتفادي املشاكل والنزاعا
  .قحصل بني الفينة واألخرى

املقبلة يتطلب  يةنتخابات اجلماعإن احلديث عن اال
إشارة قوية يف اجتاه إعادة الثقة للمواطن ومصاحلته مع الشأن 
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نتخابية واعتماد واحلزيب من خالل ضبط اللوائح اال السياسي
نتخابية مما قية اللوائح االنالبطاقة الوطنية وتباملعطيات اخلاصة 

رة على قيادة داقا يضمن إفراز خنبة حملية مبتبقى من الشوائب 
استعمال املال و  ع البلقنةقاطرة التنمية احمللية واجلهوية والقطع م

من الشفافية والنزاهة واحلكامة اجليدة يف تدبري ضاحلرام مما ي
هبذا النحو السري حنو اجلهوية لقد اختارت  .الشأن احمللي

من اسرتاتيجي للتنمية احمللية وما يتطلب ذلك خيار املوسعة ك
أحزاب من فتح نقاش وطين مع مكونات الشعب املغريب 

نفتاح على التجارب الناجحة ونقابات وجمتمع مدين واال
وطنية يف إطار الدةمقراطية التشاركية مقارنة خبصوصيتها الو 

خاصة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للجهات والتقسيم 
 .ي مبا يضمن التفعيل السليم للدستوراجلهو 

لتنمية الوطنية لبادرة امللقد شكلت  ،السيد الرئيس
الفئات  دىالبشرية دعامة اجتماعية حملاربة اإلقصاء والتهميش ل

وى عيش املواطن لرقي مبستل امش املدنجتماعية بالبادية وهو اال
 جتماعية واجملالية حيث مكنت هذه املبادرةوتقليص الفروق اال

جتماعي مبا ندماج االجمموعة من الفئات املهمشة إىل اال
اجملتمع دماج قيق العيش الكرمي خاصة بعد إسيمكنها من قح
وهو ما يتطلب اتيجي يف تدبري مشاريعها رت سإاملدين كشريك 

 .افر اجلهود من أجل الوصول إىل تنمية شاملة مستدامةضت
ال خيفى على اجلميع األمهية اليت قحتلها  ،السيد الرئيس

مليون هكتار  31اليت تشكل باملغرب األراضي الساللية 
أن تدبري هذه األراضي غري مليون نسمة  0سكنها حوايل يو 

قانوين الطار اإلتقادم  سببيعرف جمموعة من االختالالت ب
ات ؤ نظم الذي يعود لفرتة االستعمار وكذلك إىل بعض التواطامل

النظر يف القانون املنظم يف اجتاه قحفيظ ما يتطلب إعادة وهو 
تلك األراضي لذوي احلقوق اخلاصة اليت تتوفر على التحديث 

ضرورة بويف انتظار صدور هذا القانون نطالب  ،اإلداري
استفادة ذوي احلقوق من املشاريع اليت تنجز فوق أراضيهم 

تعاونية وكذا تشجيع الشباب منهم الدخول يف إطار مشاريع 
ك املساكن الفردية اليت يمبا يضمن توفري فرص الشغل وكذا متل

تقع فوق أراضي اجلموع لضمان حق املواطنني يف التوفر على 
 نكسخمافة نزع م من هاجسه اليومي هالسكن وختليص

 .وشكرا ...عائلي
 :ةالسيد رئيس اجللس

الكلمة للسيد النائب حممد أبو ، شكرا السيد النائب
 .الفرج

 :و الفرجبمحمد أالسيد النائب 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
  ،السادة الحضور

يشرفين أن  ،إنه من نافلة القول حنا بغينا نقتصروا
أتدخل باسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس 

إذ ال خيفى عليكم  ،النواب ملناقشة قطاع التجارة والصناعة
طلع به هذان القطاعان يف ضالدور اهلام الذي ي ،السيد الرئيس

بالنظر إىل كوهنما يشغالن عددا  الوطين النسيج االقتصادي 
فضال عن أهنما  ،كبريا من اليد العاملة مباشرا أو غري مباشر

د يالس يسامهان يف قحريك الشريان االقتصادي ونسجل بدءا  
أن مداخلتنا هذه ستعتمد على إبداء بعض  ،الرئيس

الحظات اليت نرى يف الفريق االستقاليل أنه من شأهنا أن امل
 .تدفع هباذين القطاعني إىل املكانة اليت نطمح إىل قحقيقها

 كونشارة إىل  إنه من نافلة القول اإل ،السيد الرئيس
زال يشكو من  القطاع الصناعة وعلى الرغم من أمهيته فإنه 

 :معاجلتهابعض األعطاب وندعو إىل تداركها والعمل على 
إعطاء صالحيات واسعة لغرف  ؛منها ضرورة تنظيم احلرف

فرة طالتجارة والصناعة واخلدمات لكي تستطيع مواكبة ال
مساعدة املقاوالت وتأهيلها  ؛االقتصادية اليت يعرفها العامل

العناية باملناطق الصناعية مع  ؛خاصة اليت هي يف وضعية صعبةو 
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ض املدن اليت تعرف رواجا التفكري يف إجياد مناطق أخرى ببع
العمل على تأهيل الصناعات الغذائية سيما وأن  ؛اقتصاديا

إعداد خطة علمية  ؛املغرب يشكو خصاصا يف هذا اجملال
حمكمة للتعريف بالصناعة املغربية بدل اللجوء إىل احللول 

ضرورة دعم استهالك املنتوج  ؛الرتقيعية املتسمة باالرجتالية
 ؛ال حمالة من مواجهة نظريه األجنيباملغريب الذي سيمكن 

ضرورة  ؛قية منهايفر اإلاالنفتاح على أسواق جديدة وخاصة 
دعم النقل اجلوي  ؛"مغرب تصدير"تقييم حصيلة برنامج 

إجياد  ؛تبسيط املساطر أمام املستثمرين املغاربة ؛للمنتوج املغريب
 دعم البحث العلمي ؛احللول اجلذرية بالنسبة للباعة املتجولني
إصالح النظام البنكي  ؛الذي له عالقة بقطاع التجارة والصناعة

هذه بعض  ،السيد الرئيس .املغريب وجعله شريكا للمقاولة
األفكار اليت توخينا املسامهة هبا من أجل االرتقاء بصناعتنا 

 .وجتارتنا واهلل املوفق
 :ةالسيد رئيس الجلس

 الكلمة، شكرا لكم السيد النائب على حسن الرتكيز
الكلمة للسيد  نإذمكاينش؟  للسيد النائب لشهب عبد العزيز

 .النائب إبراهيم احلسناوي
 :السيد النائب إبراهيم الحسناوي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
االستقالل للوحدة يشرفين أن أتدخل باسم الفريق 

القطاعية للفالحة والصناعة  اتوالتعادلية يف مناقشة امليزاني
فإذا كان القطاع الفالحي يعترب قطاعا اسرتاتيجيا  ،التقليدية

 % 32بشرحية اجتماعية واسعة وةمثل أكثر من  لكونه يرتبط
من الناتج الداخلي اخلام ويساهم يف التشغيل وقحقيق األمن 

بد من التساؤل إىل أي حد  امليزان التجاري فالالغذائي وتغذية 
منه باملقارنة  اةألهداف املتوخاقق أن حيا القطاع ذاستطاع ه

وإىل أي مدى  ؟عتمادات املالية املخصصة لهوباملقارنة مع اال
األخضر الذي رصد املغرب قحققت النتائج املرجوة من خمطط 

إىل  مادامت بالدنا مل تصل بعد ؟له غالف مايل جد مهم
قحقيق االكتفاء الذايت ومادمت وضعية الفالح الصغري 
واملتوسط مل تتحسن بعد لبلوغ انتظاراته وما دامت فالحتنا 

ا ما يتطلب القيام ذتعتمد أساسا عل التساقطات املطرية وه
دام األمر يتعلق  ا املخطط ماذبتقييم شامل وبصفة دورية هل

  .بتدبري الشأن العام
لك من ذية كل ال يتجزأ وما يقتضي ن التنمية الفالحإ

ضرورة العناية بالفالح أوال ومتكينه من الدعم الالزم فيما خيص 
ور ذتكاليف اإلنتاج وغريها من وسائل وعوامل اإلنتاج من ب

ا استصالح ذوك ...غريهاإىل  أعالفوأمسدة ومبيدات و 
األراضي الفالحية وخصوصا األراضي القابلة للزراعة وإعادة 

ه ذيف كيفية استغالل أراضي اجلموع حىت ال تظل هالنظر 
 عاتالشاسعة معضلة اجتماعية وسببا يف نزا اتاملساح

وتشنجات قبلية عوض أن تكون دعامة أساسية للتنمية 
  .ج الوطينو الفالحية ورافعا للمنت

بد من إعادة النظر أيضا يف  ويف نفس السياق ال
ال عالقة هلم استفاد منها أشخاص  ةاستغالل ضيعات فالحي

 الفالحي لتظل فضاء للنزهة بدل أن تكون مصدر ابامليدان 
وسنظل يف حزب االستقالل ندعو إىل تعزيز  ،لإلنتاج واملرودية

أبعادها االقتصادية بمقومات التنمية القروية واملناطق اجلبلية 
ة وباعتبارها تشكل رافد أساسيا حيجتماعية والثقافية والصواال

مني ثوهنا البد من ت ،بالعامل القروي من روافد العناية
ما يتعلق يفاإلجراءات اليت جاءت هبا احلكومة خاصة 

عتمادات املخصصة لصندوق التنمية باستجابتها للرفع من اال
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ص املهول اصمليارين رغم ضعفها مقارنة مع اخل ىلإالقروية 
  .زالت تعرفه البادية يف خمتلف اجملاالت الذي ال

ية لالتعادو لوحدة لستقاليل فريق االكد يف الؤ وأخريا أ
على حتمية مواصلة دعم املنظمات املهنية وقحفيز التعاونيات 
الفالحية وتأطريها مبا يضمن الرفع من مردودية واإلرتقاء 

  .هبياكلها إىل مستوى الدول املتقدمة
يعترب رافدا من روافد ي ذدية اليبالنسبة للصناعة التقل

جتماعية من حيث عدد العاملني به قتصادية واالالتنمية اال
ي ذتنا األمر الانا وحضارتنا وإبداعثراتوحمافظته على أصالتنا و 

العناية اليت يستحقها حىت يكون يف مستوى  إيالءيتطلب 
عتمادات غري أن اال ،تطلعات وانتظارات الصناع التقليديني

ا ذولتجاوز ه ،ه املتطلباتذاملرصودة ال ةمكن أن تفي هب
 عدة لصاحل القطاع والصناع ريأت الوزارة إىل تدابص جلاصاخل

لك إطالق سراح العديد من األوراش كانت ذني مبا يف يالتقليد
متوقفة لعدة أسباب وتفعيل الربامج التعاقدية مع الفاعلني 
االقتصاديني والغرف املهنية واجلماعات الرتابية يف إطار 

ية قصد كتشار القاربة املخمططات جهوية هادفة لتوسيع قاعدة 
كد على ضرورة نؤ ا السياق ذويف ه ،قحسني وضعية القطاع

القطاع ومعاجلة املشاكل اليت يعاين منها من  ذاالنهوض هب
  :خالل

التعجيل بتنظيم احلرف لوضع حد للفوضى اليت  :أوال
  ؛يعرفها

املساطر لتمكني احلرفيني من االستفادة تبسيط : ثانيا
  ؛من التمويل وبشروط متميزة

ني حىت يتمكن من يتأهيل الصناع التقليد: ثالثا
مسايرة التطورات اليت تعرفها العصور احلديثة وضمان التسويق 

ع العمل على ميف األسواق الداخلية والدولية  مملنتجاهت
ه التنمية ذوإن الصعوبات واملشاكل اليت تعرتض ه ،توسيعها

   اتهالصناعية التقليدية تفرض على احلكومة قحمل مسؤولي

كاملة وبقوة يف إعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره وتأهيله قحت 
قتصادية والتنموية والتضامنية أبعاده االبمنظور أنه القطاع املنتج 

 .وشكرا والسالم عليكم
 :السيد رئيس الجلسة

 .المو غ ةشكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة مني
 :منية غوالم النائبة السيدة

الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل 
 .المرسلين

  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب
ستقاليل للوحدة والتعادلية لفريق االأتشرف باسم ا

تعلقة بلجنة املالية بتناول الكلمة ملناقشة امليزانيات الفرعية امل
قشة هذه امليزانيات لقد حرصنا خالل منا .قتصاديةوالتنمية اال

ستقاليل املتعلقة بالربملان بغرفتيه وبرئاسة احلكومة يف الفريق اال
وبالوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 

بية السامية للتخطيط قتصاد واملالية وباملندو بوزارة االو واحلكامة 
لى جتماعي والبيئي على التأكيد عقتصادي واالوباجمللس اال

هر على سضرورة تقييم اإلسرتاتيجيات والسياسات اليت ت
أن أجرأهتا هذه القطاعات وإجراء التقوةمات الضرورية من أجل 

قحقق األهداف اليت وضعت من أجلها ويكون هلا بالتايل الوقع 
وهكذا ووعيا منا يف الفريق  ،احلقيقي على املواطنات واملواطنني

األدوار اليت منحها الدستور ختصاصات و أمهية االبستقاليل اال
ؤسسة رئيس احلكومة فقد أكدنا على ضرورة أن ملاجلديد 

ختصاصات تعكس امليزانية الفرعية برئاسة احلكومة هذه اال
اجلديدة املرتبطة مبهام السلطة التنفيذية والتنظيمية خصوصا 

سياسة العامة للدولة التتبع وتنفيذ الربنامج احلكومي وقحديد 
وكذلك أكدنا على أن تتم  ،لى اجمللس الوزاريقبل عرضها ع

إعادة النظر يف هذه امليزانية يف اجتاه ربط اإلعانات اليت متنحها 
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موعة من املؤسسات بالنتائج اليت قحققها جملرئاسة احلكومة 
انطالقا من األهداف املسطرة مع حذف البنود املتعلقة بالدعم 

الدستور املمنوح لبعض املؤسسات اليت أصبحت يف ظل 
اجلديد مؤسسات دستورية جيب أن تناقش ميزانياهتا بصفة 

ويف هذا  .مستقلة على غرار املؤسسات الدستورية األخرى
السياق وجهنا احلكومة إىل ضرورة اإلسراع بوضع القانون 
التنظيمي الذي حيدد خاصة القواعد املتعلقة بتنظيم وتسيري 

  .أشغال احلكومة
لسياق أكدنا خالل ويف نفس ا ،لسيد الرئيسا

مناقشتنا للميزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 
املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة على ضرورة اإلسراع بوضع 

الوطين وحكامة تنفيذ  االقتصادإسرتاتيجية لتعزيز تنافسية 
رية تنفيذها بالفعالية تاإلسرتاتيجيات القطاعية قصد تسريع و 

املطلوبة مما سيمكن من املسامهة يف اجلهود املبذولة والنجاعة 
قصد تشجيع الصادرات واحلفاظ على احتياطنا من العملة 

بد   وال ،اقتصادية-كروا الصعبة وبالتايل استعادة التوازنات امل
اخنراطها بكذلك أن هننئ الوزارة املنتدبة ومن خالهلا احلكومة 

إبان الوالية  يف اإلصالح التدرجيي والشامل الذي انطلق
احلكومية السابقة لنظام دعم املواد األساسية والغذائية مما 
سيساهم بشكل أساسي يف مواجهة العجز املايل فاإلصالح 
املنشود ال جيب أن يتوخى فقط حصر نفقات الدعم يف نسبة 
معينة من الناتج الداخلي اخلام بل أن يتعدى ذلك إىل منظور 

اآلليات الضرورية  إصالحي جمتمعي يرتكز على وضع
السرتجاع الدعم من الفئات الغنية وامليسورة لتمويل صندوق 

سعار بعض املواد أمواصلة دعم  ؛االجتماعيالتماسك 
األساسية ولو بنسب حمددة قصد احلفاظ على القدرة الشرائية 

قتصادي الوسطى اليت تعد صمام األمان اال للطبقات
دي املباشر املشروط بلورة برنامج للدعم النق ؛جتماعيواال

يف األنشطة املدرة للدخل اليت  واالخنراطبالتعليم وبالصحة 

تستهدف الساكنة املعوزة والفقرية بالعامل القروي واملناطق 
اجلبلية واألحياء احلضرية املهمشة فمثل هذه الربامج واليت 
اعتمدهتا العديد من الدول حلذف الدعم أو تقليصه ملن شأهنا 

 االجتماعي االرتقاءث اجليلي للفقر وتوفري وسائل حماربة التوري
 .رية إجناز أهداف األلفيةتوتسريع و 

 .. إنه بالنظر الختصاصات اليت أصبح السيد الرئيس،
ويف نفس ... ندوز للوزارة املنتدبة ومنشي لوزارة املاليةغغنختصر 

اإلطار أكدنا خالل مناقشتنا للميزانية الفرعية لوزارة االقتصاد 
الية على ضرورة اإلسراع بإصالح القانون التنظيمي للمالية وامل

من أجل قحسني جناعة وفعالية االستثمارات العمومية ومنظومة 
الصفقات العمومية يف اجتاه إقرار مبدأ األسبقية للمقاوالت 

كما أننا يف الفريق االستقاليل حنث على . الصغرى واملتوسطة
مالية ومتكينه من اآلليات ضرورة دعم جهاز املفتشية العامة لل

موقعه كهيأة عليا لالفتحاص واملراقبة والتفتيش  زالضرورية لتعزي
كما أننا وجهنا عناية احلكومة إىل . وتقييم السياسات العمومية

ضرورة إصالح منظومة احلكامة واملراقبة املالية للدولة على 
املؤسسات واملنشآت العامة يف اجتاه إرساء قواعد الشفافية 
واإلسراع بإصالح أنظمة التقاعد على اعتبار األزمة املالية 

 .ه األنظمةذاخلانقة اليت أصبحت تعيشها ه
لقد كانت مناقشة ميزانية املندوبية  السيد الرئيس،

السامية للتخطيط مناسبة للتذكري باجلهود اليت تبذهلا املندوبية 
لدولية يف اجتاه انتظام نشر اإلحصائيات وفق املعايري اخلاصة ا

كما أننا يف . اقتصادية-لنشر املعطيات واملؤشرات املاكرو
وان لوضع حد لتضارب فريق االستقاليل نعترب أنه آن األال

األرقام واملعلومات اإلحصائية خاصة يف التوقعات االقتصادية، 
وأصبح لزاما على املندوبية السامية للتخطيط االخنراط يف تطوير 

لعمومي وجعل املعلومة اإلحصائية وتوحيد النظام اإلحصائي ا
ومن أجل . الوطنية والدولية ئاتخدمة عمومية قحظى بثقة اهلي

ذلك وجهنا احلكومة إىل ضرورة تفعيل التزاماهتا يف الربنامج 
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احلكومي والعمل على إحداث وكالة وطنية لإلحصاء تتمتع 
باستقاللية وظيفية متكنها من توفري املعلومات اإلحصائية 

 .الدقيقة
يف اخلتام وكما جاء يف اخلطاب الذي  ،السيد الرئيس

ألقاه جاللة امللك حممد السادس مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية 
احلالية، إننا يف الفريق االستقاليل نستشعر املسؤولية امللقاة على 
عاتقنا مجيعا حكومة وبرملانا زجعل هذه الوالية من أكثر 

عطاء حيث مت حث احلكومة الواليات التشريعية إبداعا و 
خالل مناقشة ميزانية الربملان بغرفتيه على ضرورة أن تواكب 
االعتمادات املخصصة للربملان األدوار املنوطة به يف ظل 
الدستور اجلديد حيث يواجهنا مجيعا قحديا حقيقيا يرتبط بتدبري 

ل قبرية إصدار النصوص التنظيمية تالزمن التشريعي وبتسريع و 
. متم الوالية التشريعية احلالية مع مراعاة جودة املنظومة القانونية

 ىلإومن منطلق ذلك إننا يف الفريق االستقاليل ندعو احلكومة 
عدم الرتدد وجتاوز منطق االنتظارية يف وضع القوانني التنظيمية 
املنصوص عليها يف الدستور خصوصا تلك املتعلقة باجلهوية 

وستجدون احلكومة داعمني هلا وملبادراهتا . املتقدمة والالتركيز
دامت تستجيب لتطلعات املواطنني واملواطنات وكذلك  ما

ناصحني هلا ومنتقدين لبعض خطواهتا قصد الوصول إىل األداء 
وسنواصل عملنا يف الفريق  ،األمثل الذي نتوخاه مجيعا

االستقاليل من أجل تتبع ما التزمت به احلكومة آخذين بعني 
حات والتعديالت اقرت ار تفاعلها اإلجيايب مع خمتلف االباالعت

 .املقدمة والسالم عليكم ورامة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد رئيس الجلسة

إذن الكلمة اآلن للسيد النائب  ،شكرا السيدة النائبة
 .لي عن فريق التجمع الوطين لألحراريسعيد بل

 :النائب السيد سعيد بليلي
 السيد الرئيس،

 الوزراء، السادة

 إخواني أخواتي النواب،
قامت جلنة القطاعات اإلنتاجية بدراسة مشاريع قوانني 

السياحة، الصناعة  ،املالية لوزارة الفالحة والصيد البحري
    ولعل . التقليدية والتجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثة

ما استوقفنا يف فريق التجمع الوطين لألحرار مجلة من املعطيات 
واملؤشرات اليت عربت يف العموم عن بعض االختالالت 
والنواقص اليت شابت التدبري احلكومي ملشاريع قوانني املالية 

فعلى الرغم من أن هذه القطاعات . ذه القطاعاتهبواملتعلقة 
ماليني من الساكنة النشيطة  2تمعة تشغل أزيد من اجملاألربعة 

لوطين اإلمجايل، فإن وتعد أهم قاطرة منو مسامهة يف الناتج ا
من  %1ال تتعدى  4931ميزانيتها كلها جمتمعة برسم 

 31اجملموع اإلمجايل للنفقات اخلاصة بامليزانية العامة مبجموع 
ومن جهة أخرى تأسفنا لغياب منطق املقاربة . مليار درهم

التشاركية الذي مل تستحضره احلكومة إال على مستوى 
لك االنتقادات اليت وجهتها اخلطاب اإلعالمي وال أدل على ذ

فرق األغلبية نفسها ملشاريع قوانني املالية واليت اصطفت فيه إىل 
جانب فرق املعارضة من أجل الوقوف على نواقصها 

 . واختالالهتا
إننا اليوم وبعد مرور سنة من تسيري الشأن العام مل نعد 
يف منطق حماسبة النوايا، بل حنن أمام إعالن صريح عن تراجع  

رض الواقع ونطالب أبري بني وعود احلكومة وما تنفذه على ك
من باب املمارسة الدةمقراطية املوضوعية واملسؤولية السياسية 
باستدراك تراجعاهتا فيما خيص تفعيل احلكامة اجليدة وربط 

فبعد مرور سنة على الدستور اجلديد الذي . املسؤولية باحملاسبة
ال نربح مكاننا فيما خيص صوت عليه املغاربة مجيعا ال زلنا 

معايري االستفادات من االمتيازات  ؛شفافية الصفقات العمومية
 .واملراقبة القبلية والبعدية املتعلقة بالتقييم والتقومي

بعد اجملهود الكبري الذي قامت به  السيد الرئيس،
رؤية " :احلكومات السابقة من أجل إخراج االسرتاتيجيات
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املخطط "، "خطط األخضرامل"، "4949رؤية "، "4931
وبعد قطع  ،"ابتكار"و "رواج"، "إقالع"، "ليوتيسأ"، "األزرق

هذه املخططات ملراحل متقدمة من النمو والنضج كان حريا 
هبذه احلكومة بدل هنج سياسة االستمرارية التلقائية السلبية أن 
تتحلى بنوع من احلكامة واالبتكار وختلق هلذه الربامج منصة 
موحدة متد فيها جسور التالقي بينها عرب سياسة عمومية 

أؤكد أن . الربامج تدبرييا وجماليا تقائية هذهلمندجمة متكن من ا
ا من خفض النفقات حنن حباجة ههذه اخلطوة كانت ستمكن

إليه لكن احلكامة اجليدة أصبحت مع األسف وبعد مرور عام 
من تعيني هذه احلكومة يف عداد األشباح نضيفها إىل 

موظف شبح أحصاه وزير احلكامة دون أن يقوم  09.999
ح به جمموع املعطلني العدالة بأي إجراء ملموس وعملي ةمن

وات اليت تكسر أضلعهم ااالجتماعية اليت يستحقوهنا بدل اهلر 
وأضلع الصحفيني الذين يقومون بواجبهم املهين من أجل 

 .تغطية األحداث ونقل اخلرب ال غري
حنن نقدر اجملهودات اليت يقوم هبا  السيد الرئيس،

كن ضعف السادة الوزراء من أجل رفع أداء قطاعاهتم، ل
امليزانيات املرصودة هلم أكيد أهنا تشكل العائق الكبري أمام 
جمموع التحديات املطروحة وتكرس النواقص واالختالالت اليت 
تضعف مردودية هذه القطاعات، رأفة بالسادة النواب ورأفة بنا 

  :مجيعا سأمر على االختالالت التقنية للوزارة واستوقفين نقطتني
فيما خيص وزارة الفالحة وهتم العامل  لنقطة األولىا

القروي، هناك صندوق التنمية القروية اللي تكلم عليها زميلي 
من قبل والذي رصدت له اعتمادات مهمة لكن رغم أن إمسه 

منه اآلمر بالصرف ديالو هو  %49صندوق التنمية القروية، 
من االعتمادات ديالو كيعطيها للمدينة  %49رئيس احلكومة، 

العامل القروي أقصي من احلقائب  ،ة املدينة واإلسكانوسياس
الوزارية واليوم يقصى كذلك من هذا الصندوق هباد الطريقة 

ليست له قواعد يف  ةال ألن احلزب األغلبيإهدي، ال لشيء 

نتمىن أن السيد رئيس احلكومة لن يأخذ العامل . العامل القروي
 . لذي يستحقهن يعطيه احلق اأالقروي رهينة هلذا املعطى و 

فيما خيص تصنيف املغرب من أجل  النقطة الثانية
أعطي بعض املؤشرات بسرعة  ،استدراج االستثمارات األجنبية

زلنا فيما خيص  الذي رغم بعد سنة من الدستور اجلديد ال
حسب  321/01ممارسة األعمال حنتل الرتبة شر سهولة مؤ 

حسب  344/29تبة تقرير التنافسية العاملي الر ، البنك الدويل
 329/29مؤشر الفساد الرتبة  ،املنتدى االقتصادي العاملي

  .حسب التنافسية الدولية
لكل ما سبق قررنا داخل فريقنا رفض  ،إخواين أخوايت

مشروع قانون املالية نظرا الفتقارها يف امليزانيات املعروضة 
البصمة السياسية الواضحة ملشروع جمتمعي تنموي ينقصه 

ويف األخري  .ويف األولويات ال يف الزمان وال يف املكانالرتتيب 
ارات املواطنني عرب افتقاره نرى فيه مشروعا ال يستجيب النتظ

جديدة ومبتكرة للتنمية يف تدبري السياسات العمومية  نماذجل
ة االجتماعية والعيش الوإجراءات تضمن التنمية املطلوبة والعد

 .الكرمي وشكرا
 :ةالسيد رئيس الجلس

 .الكلمة للسيدة النائبة نعيمة فرح، يد النائبشكرا الس
 :السيدة نعيمة فرحالنائبة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير 
 .المبعوثين

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات السادة النواب،
جرت العادة أن نستغل مناسبة دراسة ومناقشة مشروع 

املالية كفرصة سنوية لكي ةمارس جملس النواب دوره قانون 
مومية للوقوف على مدى التشريعي والرقايب وتقييم السياسة الع

ختيارات اليت تستمد منها هذه السياسة العمومية مصداقية اإل
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من هذا املنطلق أقف اليوم بني أيديكم للتدخل  .مرجعيتها
ماء إليه أال باسم الفريق النيايب للحزب الذي يل شرف االنت

أتدخل إلبداء وجهة نظر  ،وهو حزب التجمع الوطين لألحرار
فريقي يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات اليت تندرج 

والشؤون اإلسالمية واملغاربة  الوطين ضمن جلنة اخلارجية والدفاع
إننا  .املقيمني باخلارج باإلضافة إىل املندوبية السامية للمقاومة

ملهامها  املوقرة ما يقارب السنة على تويل احلكومةأمام اليوم 
      وهي مناسبة تسائلنا مجيعا من أجل الوقوف على مدى 

اهتمنا فما قحقق من برنامج حكومي قلنا كلمتنا فيه يف حينها 
وحنن أصحاب جتربة بالغوغائية وبالتشويش ومع ذلك كحزب 

والبناء وأحل على  املواطن ، انتقادنامعارض سنستمر يف انتقادنا
البناء يف كل ما نراه وهذا حقنا ال يتماشى والطموحات ويف  
كل ما نراه وهذا اعتقادنا ال خيدم مصلحة املواطن، إن دور 
املعارضة يفرض علينا الوقوف على كل مكامن اخللل اليت 
تعرتي عمل احلكومة املوقرة السيما يف القطاعات اليت هي 

يل أن  اوامسحو  ،أنتمي إليها ضمن اختصاصات اللجنة اليت
عوجاج وتقدمي واألخري هو تقومي اإلن هدفنا األول أأؤكد على 

النصح واعتماد النقد اهلادف وطرح االقرتاحات وبسط حلول 
 .نرى من موقعنا أهنا واقعية

  السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات السادة النواب،
ومن خالل فريقه  إن حزب التجمع الوطين لألحرار

النيايب واع كل الوعي بالدور وباملهام اليت يقوم هبا أفراد قواتنا 
املسلحة امللكية يف مجلة من اجملاالت وعلى رأسها الدفاع 
املستميت على حوزة الوطن وحرمته باإلضافة إىل املساعدات 
اإلنسانية اليت تقدمها قواتنا الباسلة سواء داخل الوطن أثناء 

لطبيعية أو يف العديد من بقاع العامل نذكر منها على الكوارث ا
سبيل املثال ال احلصر اعتماد مستشفى عسكري الزعرتي على 

ي أقيم مؤخرا يف قطاع غزة ذواملخيم ال احلدود األردنية السورية
توجيهات ملكية بكل دلك ينطلق   .بدولة فلسطني الشقيقة

رئيس أركان سامية للقائد األعلى للقوات املسلحة امللكية 
مثل  ،التأييدو احلرب العامة امللك حممد السادس دام له النصر 

ه املبادرات هي دالالت ومؤشرات جتعلنا نفتخر ونعتز ذه
تلعبها قواتنا الباسلة بروح من أضحت باألدوار الطالئعية اليت 

لك ال ةمكننا كفريق نيايب إال أن لذوالتضحية  مادالتفاين واإلق
نرى كل  ؤالء البواسل وباملقابلنقف وقفة إجالل هل

ى هبا وزارة الدفاع الوطين ال ترقى ظعتمادات املادية اليت قحاال
ا اجلزء من ذومستوى الطموحات واخلدمات اليت يقدمها ه

فميزانية الوزارة ونسبة  ،اجلسد املغريب الساهر على أمننا وأماننا
  .الزيادة اليت قدمت هلا تبقى دون التطلعات

ال ينكر جاحد أمهية وزارة الشؤون  ،السادةأيها 
 ،اخلارجية والتعاون يف تشكيل السياسة اخلارجية للملكة املغربية

لك إحدى األدوات اإلسرتاجتية اليت بواسطتها ومن ذوهي ب
خالهلا ةمكن لبالدنا أن قحتل موقعا وازنا وفاعال داخل املنتظم 

الدولية مما خيدم  أي تقدم يف العالقاتيف الدويل وركيزة أساسية 
الوحدة القضية األم  امصاحل الوطن والدفاع عن قضاياه ال سيم

كما أن الدبلوماسية إن لعبت دورها كما ينبغي فإهنا   .الرتابية
تتحول إىل قوة تأثري يف القرارات الدولية مبا يعجل من التنمية 

ا اجملال ذوب يف هؤ من العمل الدثن إذو  ،والسالم واالستقرار
ه احلكومة من أجل الدفاع ذومة التناوب حىت جميء هحك منذ

 زيز عن الوحدة الرتابية للمغرب والوضع املتقدم مع أوروبا وتع
عالقات التعاون مع دول اخلليج مع دول اجلنوب والدفاع عن 
قضايا األمة اإلسالمية والعربية العادلة ويف مقدمتها قضية 

ملبذولة يف عهد دات او فإننا نالحظ أن اجمله ،القدس وفلسطني
 ااحلكومة احلالية قد عرفت بعض التقهقر إن مل أقل أهن

 -أي احلكومة-لك من أهنا ذدات ضعيفة وال أدل على و جمه
هتا للمضي قدما يف ترسيخ وتثبيت وحدتنا امل تستثمر عالق
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من تويل احلكومة مل نسمع بأي  نةفبعدما يقارب الس ،الرتابية
بل " الفونتوم"أي بلد كان عن االعرتاف باجلمهورية من تراجع 

 سويد اآلن تتقدم بطلب الهي  لك هاذاألدهى من 
  .ا الكيان املصطنعذىل الربملان األوريب من أجل االعرتاف هبإ

املبعوث األممي   ملفمن جهة أخرى كانت إدارة 
 هفرغم سحب الثقة من ،حللفائناحمرجة لنا و جد  توفر روسكريس
هو يعود وبشروطه هو مث يزور مناطقنا الصحراوية  ا هاطرفنمن 

ما اجلدوى من  ،داء الوحدة واالنصهارعويلتقي داخلها مع أ
االستمرار يف مفاوضات غري رمسية وغري جمدية بعدما توقف 

إننا  ؟نطالق من جديدالاحلوار يف جولة رابعة ورفض قطاره ا
القوة ا احلق كان من املفروض أن يعطينا ذأصحاب حق وه

بقضيتنا  ناةمي قدما يف حشد مزيد من الدعم واإلالكافية للمض
لك رأينا هرولة حنو اجلارة اجلزائر وحنن ذونصرهتا لكن بدل 

ه اهلرولة أتت أكلها ذالداء وليت ه نكمم اعرف العارفني بأهنأ
التعنت لكنا صفقنا ودعمنا لكنها مل تؤدي إال إىل مزيد من 

أمل يكن من األجدى الرتيث  ،ن نصرة األعداءوالعناد ومزيد م
مكونات جمتمع يف مثل هذه املواقف واالستشارة مع كل 

  .غرب السياسي معارضة وأغلبيةامل
تطالبنا  يإن التحديات املفروضة على بالدنا كبرية وه

اليوم معارضة وحكومة من أجل بذل اجلهود واملواكبة 
 ،نكون يف مستوى مواجهتهاينة واحلكيمة حىت ز الدبلوماسية الر 

الوقوف على هذه احلقيقة ومواجهتها جتعلنا نؤكد بأن 
زالت مرتبطة مبعاقلها التقليدية  دبلوماسيتنا مل تربح مكاهنا وما

الت جغرافية جديدة بفعالية وجناعة اتستطع اقتحام جم ومل
موطئ قدم راسخ  "الفونتوم"خاصة تلك الدول اليت للجمهورية 

حلكم اا يؤخر حشد مزيد من الدعم ملقرتح ومتجذر هبا مم
طيبا وقبوال من املنتظم الدويل  ىالذايت املغريب الذي لقي صد

فما ينقص احلكومة هو ابتكار وابتداع طرق وأدوات تفاوضية 
 .جديدة قادرة على إقناع اخلصوم وكل مؤيد الطرح االنفصايل

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواني النواب،أخواتي النائبات 
إن سياسة بالدنا اجتاه قضايا ومشاكل اجلالية املغربية 
    املقيمة باخلارج ال تتوفر بعد على أجوبة واضحة وملموسة 

واضحة حيكمها  إسرتاتيجيةزالت احلكومة مل تتوفر على  الو 
تدبري منسجم متناسق بني كل املتدخلني ال على مستوى 
املطالب املستعجلة خصوصا ما يتعلق بالقرب القنصلي 
والسفارايت وجودة اخلدمات وال على مستوى االنتظارات 

اللغة العربية كمطلب األجيال فيما خيص تعليم  ةسرتاتيجياإل
ا أن تربطهم أساسي وملح للجالية ووسيلة ةمكن من خالهل

بالوطن األم وكوسيلة توريث جمموعة من املبادئ والقيم 
اجملتمع  ندون أن تعزهلم ع اإلسالمية لألجيال اجلديدة من

املغربية املقيمة باخلارج   اجلاليةإننا إذ حنيي  .الذي يعيشون فيه
بطة الصلة بوطنها فإننا اعالية من املواطنة ر على درجة كجالية 

صية اإلنصات هلمومها ومشاكلها اتحلي بننطالب احلكومة بال
لشؤون هذه اجلالية هتا وبتنسيق مع اجمللس االستشاري اوشكاي

وإىل العناية واالهتمام مبا يرتبط وهويتها علما أن من بني 
اإلكراهات اليت تواجه االقتصاد الوطين تراجع عائدات مغاربة 

مار وخلق العامل والكل يعلم ما تلعبه هذه الفئة من دعم لالستث
 .للتنافسية يف جمموعة من اجملاالت االقتصادية باخلصوص

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ، السيدات النائبات
 السادة النواب،

إننا يف التجمع الوطين لألحرار نرى بأنه من العيب 
سنة على حصول املغرب على  19والعار أنه بعد أكثر من 

السعيد قدماء مقاومني وقدماء زال يف هذا البلد  استقالله ما
جيش قحرير يطالبون حبقوقهم خاصة االجتماعية منها 
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أمل يكن من املفروض أن تكون هذه الفئة من  ،والصحية
اجملتمع املغريب قد نالت ومنذ زمن حقها يف االعرتاف املادي 

من تضحيات جسيمة ذلوه واملعنوي كرد فعل للجميل على ما ب
 .الوطنيف سبيل نصرة وعزة هذا 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

  ،السيدات النائبات
 السادة النواب،

أمامكم  اليوم هذا جزء من فيض ارتأينا أن نتقدم به 
وأرجو  ،كمربر جدي وجاد عن رفضنا ملشروع امليزانية يف رمته

ففي  ،زالت يف بدايتها ن احلكومة ماكو وراء   ئأن ال خنتب
ة يوم تتقدم احلكومة حبصيلتها فما ائيقة بعد مر الدةمقراطيات الع

 .بالك وحنن اليوم نقرتب من السنة على تواجد هذه احلكومة
إذا  إن املعارضة حق لن نسمح ألحد بأن يصادره منا خصوصا

ختالف وللحكومة املوقرة واسع كنا نؤمن بثقافة التعدد واال
 .النظر والسالم على اهلادي املصطفى

 :الجلسةرئيسة خديجة الرويسي السيدة 
الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم  ،شكرا السيدة النائبة

 .حممد حدادي
 : النائب السيد محمد حدادي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أصدق 
  .األنبياء والمرسلين
بد أن نشري هلا قبل تدخلي هذا باسم  إشارة ال

القطاعات ه امليزانية يف جلنة هو أن مناقشة هذ ،فريقي
ال يعقل  ،وقتالجتماعية كانت مرتبكة وكانت قحت ضغط اال

يف املساء املناقشة أن نناقش قطاع يف عرضه يف الصباح و 
القطاع الذي كان  ،وننتهي من املناقشة حىت اخلامسة صباحا

صباحا سالينا بل هناك اخلامسة ه السيد وزير الصحة يف في
ديال جملس النواب حىت باتوا يف املسجد اللي نواب برملانيني 

خرى وهي وزارة أصباحا يف إطار جلنة العاشرة يف  اقاو النت
ن نتداركه أن يكون أرتباك جيب االهذا  ،التكوين والتشغيل

اسة هذه النقاط وهذه متسعا للوقت حىت نتمكن من در 
 .جتماعية بامتيازالقطاعات اال

 ،السيدة الرئيسة
 ،السادة الوزراء

  ،النوابالسيدات والسادة 
يطيب يل أن أتدخل باسم الفريق النيايب للتجمع 

طار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات إيف  الوطين لألحرار
ت جلنة القطاعات االيت تندرج ضمن اختصاص يةالوزار 

هاته  4931لسنة  ةبرسم مشروع قانون املالي االجتماعية
عارضة بأمهية كأول فريق نيايب يف امل   القطاعات اليت قحظى لدينا

لمواطنني لبالغة حبكم اقرتاهنا باهلموم واملشاكل والقضايا اليومية 
وهشاشة وفقر  االجتماعيةمن تشغيل وصحة وحد من الفوارق 

فئة الشباب واملرأة ب رتقاءعن تعزيز املرافق الرياضية واال فضال
  .والطفولة كأحد مكونات اجملتمع املغريب

     وعيا منا بأمهية القطاع الصحي  ،السيدة الرئيسة
اختالالت على مستوى اخلصاص و وما يعانيه من مشاكل 

املسجل يف األطر الطبية ونسجل كذلك حضوركم السيد الوزير 
شكرا أنكم أعطيتم اهتمام هلذا القطاع كوزير واحد يف 

لألمهية اليت حضرمت يف هذه اجللسة  االجتماعيةالقطاعات 
وعيا  .هذا اجملاليف  كم بآراء النواباهتمامالهتمامكم هبذه بو 

اختالالت و منا بأمهية القطاع الصحي وما يعانيه من مشاكل 
على مستوى اخلصاص املسجل يف األطر الطبية والتجهيزات 

مبختلف املؤسسات  قبالاالستاألساسية وضعف وحدات 
ضامني الربنامج احلكومي ملواملرافق الصحية واستحضارا كذلك 

ق للسيد رئيس احلكومة أن قدمه أمام أعضاء جملسي الذي سب
ات مديف اخل فئالربملان والذي أكد على ضمان الولوج املتكا

- 4934الصحية ورسم خارطة طريق للفرتة املمتدة ما بني 
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تنبين على تعزيز صحة األم والطفل ودعم التغطية  4932
اد الصحية بالوسط القروي وتعميم نظام املساعدة الطبية واعتم

احلكامة يف التدبري وربط املسؤولية باحملاسبة هذه كلها مسائل 
إجيابية ولكن يلزمها التطبيق على أرض الواقع واإلنصات إىل 
نبض الشارع املغريب خاصة الفقراء منهم واملعوزين هل هم 

احلقيقة املرة السيد  ؟صحية أم الالدمات اخلراضون فعال عن 
زالت  ال االستشفائيةمات هي أن صعوبة ولوج اخلد ،الوزير

ن تفشي ظاهرة الرشوة أكما   ،دون الطموحات املنتظرة
ك القدرة الشرائية نهزالت ت واحملسوبية وغالء أمثنة األدوية ال

 199للمواطن املغريب البسيط فكيف ةمكن تفسري خفض أمثنة 
 افهذ ؟نوع أو صنف من الدواء 1999دواء فقط من بني 

و قحقق لوحده لكان رحبا كبريا للحكومة ل ،السيد الوزير اإلجناز
  .وقرارا سياسيا بامتياز

إن الرتاجع الكبري الذي عرفه الطب العقلي والنفسي 
ألف حالة يف السنة  42وتزايد نسبة اإلصابة بداء السل 

ليشكل هتديدا حقيقيا لصحة املواطنني خاصة الفقراء منهم إذ 
الفقرية اليت تعاين  أن هذا املرض يكون أكثر تواجدا يف األحياء

كما نسجل استمرار معاناة املواطنني املصابني   ،خصاصا كبريا
بداء السرطان وداء القصور الكلوي وغريها من األمراض املزمنة 

غالء أمثنة أدويتها وتكاليف عالجها خاصة ذوي الدخل  مأما
ن عدم اعتماد مقاربة جهوية تأخذ بعني االعتبار إ ،احملدود

يصطلح عليه بالعدالة اجملالية فيما خيص تعزيز  التوازن أو ما
البنيات التحتية وحسن استغالل املوارد البشرية وهذا مطلب 
طاملا نادينا به باسم الفريق النيايب للتجمع الوطين لألحرار 

ورش اجلهوية املوسعة كإحدى املقاربات اليت  ذوالذي يتخ
تعرتي  بإمكاهنا حل جمموعة من اإلكراهات والصعوبات اليت

جمموعة من القطاعات الوازنة ومنها القطاع الصحي بطبيعة 
  .احلال

إن قطاع الصحة حسب وجهة نظر فريقنا ال ةمكن أن 
أوال املوارد املادية والبشرية حيث  :ثننيإيعرف قحسنا إال بعملني 

دولة أكثر خصاصا فيما خيص املوارد  12يعترب املغرب من بني 
املتاحة  اتمكانياإلثانيا استغالل  ؛البشرية يف القطاع الصحي

واعتماد خريطة صحية تراعي بعني االعتبار التوزيع العادل بني 
خمتلف مدن وأقاليم جهات اململكة خصوصا وحنن مقبلني 
على ورش اجلهوية املوسعة والتنزيل السليم ملقتضايات الدستور 
  واليت جتعل الولوج املتكافئ إىل اخلدمات الصحية حقا دستوريا

 .لكل مواطن ومواطنةلكن 
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 أخواتي إخواني النواب،
إن مشكل التشغيل باملغرب وقضايا التكوين املهين من 
بني امللفات اليت على احلكومة احلالية أن تنكب عليها زجدية 

بطالة حاملي  تبلغ ،طردضزالت يف ارتفاع م امفالبطالة 
وأبرزت اإلحصائيات أن % 32ل الشهادات من مستوى عا

سنة هم األكثر عرضة للفقر لعدم االندماج يف  43أقل من 
سوق الشغل وأن معضلة التشغيل هلا انعكاسات سلبية على 

االستقرار  ويهددالوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
زالت بعيدة كل البعد  اموعليه نرى أن احلكومة  ،االجتماعي

هلذا املشكل إذ جيب أن تكون لديها  عن إجياد مقاربة مشولية
ة تعتمد على التشاور والشراكة مع مجيع يإرادة سياسية حقيق

ة تستجيب يالفعاليات الوطنية لبلورة سياسة عمومية حقيق
  .لطموحات الشباب

نها يإن معضلة التشغيل ليس من اختصاص وزارة بع
وإمنا هي مسؤولية احلكومة حيث يكون التكوين والتعليم 

عاهد يف املامعات و اجلبقني لواقع الشغل وإال ستستمر مطا
إذا كان الشباب يسيطر و  ،رفض الشباب ورميه إىل العطالة

ن يكون مصريه هو البطالة فإن املوظف أعليه الرعب من 
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والعامل يسيطر عليه الرعب التقاعد وهذا ملف آخر جيب أن 
هين قطاع كما أن قطاع التكوين امل  .توليه احلكومة كامل العناية

رائد ذو أبعاد مستقبلية يعد وجهة للباحثني عن ولوج سوق 
يها على مستوى ارتفاع العرض الشغل رغم اإلكراهات اليت يعان

 .الذي يؤثر على جودة التكوين ءالشي
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
عات يبقى قطاع الشباب والرياضة من بني القطا

 إىلبد من اإلشارة  ويف هذا الصدد ال ،االجتماعية بامتياز
ضعف امليزانية املرصودة هلذا القطاع احليوي برسم ميزانية 

كومة هبذا احلالشيء الذي يدل على عدم اهتمام  4931
النسبة لقطاع الرياضة نسجل يف فريقنا النيايب غياب بف ،القطاع

احلكومي فيما خيص تدبري احلكامة اليت جاءت يف الربنامج 
الرياضية وكثرة اإلخفاقات  عصبجمموعة من اجلامعات وال

الرياضية على صعيد املنتخبات الوطنية كان آخرها خيبة أمل 
 ئحألعاب القوى املغربية مبحطة لندن وما واكبها من فضا

كما نسجل أن وزارة   ،تعاطي األبطال املغاربة املنشطات
ل باجلدية الالزمة مع ملف الطب الشباب والرياضة مل تتعام

لرياضة الوطنية ل حقيقي الرياضي من أجل إقالع مستقبل
خصوصا بعد توايل حاالت الوفيات املتتالية جملموعة من 

ظاهرة الشغب  الاملمارسني الرياضيني ناهيك عن استفح
  .بامليادين الرياضية

 مداقتصاد بامتياز يعت إن اجملال الرياضي أصبح جمال
رياضية -مل الربح واالستثمار بالنسبة للمراكز السوسيوعلى عا

      من طرف احلكومة السابقة مبذول هود جمللقرب هناك 
كما أن تعزيز البنيات التحتية   بادية للعيان زالت آثاره وما

مقبل على استضافة تظاهرات أنه الرياضية حلسن احلظ املغرب 
 ،مركبات رياضية يدرياضية قارية ودولية حتمت عليه بناء وتشي

شتغال وتفعيل توصيات الما يهمنا اآلن هو تطوير أساليب ا
كات مع ا شر  لقوخ 4992املناظرة الوطنية حول غياب سنة 

املؤسسات األجنبية الفاعلة يف اجملال واالنفتاح على اجلماعات 
  .اجملتمع املدين اتاحمللية واجملالس اجلهوية وفعالي

الشباب  اياضا على قضينطبق أي ةرياضال يقال عنا م
تفعيل السياسة املوجهة للشباب ومواكبة كل فوالطفولة واملرأة 

القضايا املرتبطة به رهينة باعتماد مقاربة تشاركيه ذات بعد 
نظمات املاالنفتاح على فئة الشباب و  اجهوي بإمكاهن

فضاءات الاجلمعيات عرب خمتلف املدن والقرى واملناطق وتوفري و 
ا بطبيعة احلال لن يتأتى إال ذالشباب وه تفعيل دورو وخلق 
للشباب  ةمندجم ةجييسرتاتإإعداد و لجمعيات لوزارة البدعم 

تأخذ بعني االعتبار الورش الكبري املتعلق بإحداث اجمللس 
زالت الصورة غري  االستشاري للشباب والعمل اجلهوي الذي ال

 أم ؟واضحة بشأنه هل سيؤول إىل وزارة دار الشباب والرياضة
  ؟سيكون من اختصاص الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان

تقاء بالشؤون ر كما أن تأهيل بنيات الطفولة والشباب واال
ل ذالنسوية وتسهيل الولوج إليها تقتضي من احلكومة أن تب

كما أن   ،النسوية يف تزايد اتجمهودا جبارا من شأنه ألن الرياض
بتخفيض  "للجميع عطلة"ت برنامج ختالالت اليت اعرت الا

 41ألف إىل  399 من خيماتاملنسبة األطفال املشاركني يف 
قدما حنو هنج سياسة  يمتضمل أن الوزارة بألف يعطي انطباع 

 .إرادية وجريئة هبدف تأهيل الطفولة
 ،السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،أخواتي وإخواني النواب المحترمين
باملغرب ويعد التهديد  ابنيوي يعد الفقر مشكال

احلقيقي لالستقرار االقتصادي واألمين واالجتماعي باملغرب 
 ونالسياسات املتبعة ودفشل ر يدل على قواتساع رقعة الف

من  34,4ففي املغرب يعاين  ،البحث عن سياسات بديلة
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من األسر الغنية  % 39من اهلشاشة وجند  32,1الفقر و
ت وهناك مناطق يف النفقامن كثلة  % 14تستحوذ على 

د يف شوارع جنو  % 29املغرب غري النافع يصل الفقر فيها إىل 
وحنن كفريق  ،املغرب أزيد من مليون متسول إن مل يكن أكثر

األمهية الالزمة لألشخاص  عدم إيالء على احلكومة  خذأن
اخلاصة إذ بلغت نسبة اإلعاقة باملغرب إىل  االحتياجاتذوي 

 والنشيطنيمن األشخاص املعاقني  % 11,4 أنو  % 1,34
كما أن مشاكل الفئات   ل، عون الولوج إىل سوق العميال يستط

زالت يف حاجة ماسة إىل اماية اجتماعية  املسنة والعجزة ال
  .حقيقية

ويف اخلتام ال يسعنا يف الفريق النيايب للتجمع الوطين 
 اكبري   ااهتماموحنث احلكومة بأن تويل  اأن ندعو  ألحرار إال

مؤشرات الفقر وتوفري فرص الشغل  فضرتبطة خبللمشاكل امل
تلكم السيدات والسادة  .دمات الصحيةاخلوقحسني الولوج إىل 

الشق االجتماعي  وصصخبأعضاء احلكومة مالحظات فريقنا 
قانون املالية معربين لكم عن هذا املشروع الذي جاء حيمل 

 ريالفق املغريب للمواطناليومية  ةأسفنا العميق اجتاه املعانا
إجناح مسلسالت اإلصالح يف واملهمش الذي يساهم دائما 

شكرا على حسن  .اليت يعرفها البالداملؤسساتية الدةمقراطية و 
 .والسالم عليكم ورامة اهلل تعاىل وبركاتهإصغائكم 

 :الجلسة السيدة رئيسة
الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة ، شكرا السيد النائب

 .يلجليلة مرس
 :جليلة مرسلي السيدةلنائبة ا

 السيد الرئيسة،
 ،نو السادة الوزراء المحترم

 ،نو السيدات والسادة النواب المحترم

يشرفين أن أتدخل باسم الفريق التجمع الوطين 
 اتيزانيامللألحرار مبجلسنا املوقر من أجل مناقشة مشاريع 

  .الفرعية للجنة التعليم والثقافة واالتصال
بقطاع الرتبية الوطنية فقضية التعليم قحتاج ففيما يتعلق 

معركة التنمية وبناء  سبرية فهي أم املعارك لكثإىل وقفات ك
ا اإلطار نستغرب عدم التجاوب السريع ذويف ه ،مغرب الغد

للوزارة الوصية على وجه اخلصوص واحلكومة بشكل عام مع 
رطة االذي وضع خ غشت 49لالتارخيي امللكي اخلطاب 

دمة حيث طالب اعقود القخالل الطريق إلصالح التعليم 
باالنكباب اجلاد على املنظومة الرتبوية اليت " :جاللة امللك

 لحق الولوج العادفقط لنا اليوم إذ ال ينبغي أن تضمن ئتسا
واملنصف القائم على املساواة إىل املدرسة واجلامعة جلميع أبنائنا 

حلق يف االستفادة يف تعليم موفور وإمنا يتعني أن ختوهلم أيضا ا
نتهى املنطوق إ، "اجلدوى واجلاذبية ومالئم للحياة اليت تنتظرهم

  .امللكي
إن املسألة التعليمية كما أشار إىل ذلك اخلطاب 
امللكي جتسد السياسة العمومية األكثر أمهية واألوثق ارتباطا 

ليها بانتظارات املغاربة األمر الذي يفرض على احلكومة أن تو 
األولوية القصوى على مستوى تدبري الشأن العام الوطين، لكن 
املشروع الذي قدمه السيد الوزير ومن باب املوضوعية وبعيدا 
عن منطق األغلبية واملعارضة ال حيمل مؤشرات جادة وفعالة 
لإلجابة على االنتظارات امللكية وكذا انتظارات آالف األسر 

اجع املستمر لصورة املدرسة املغربية يف احلد من نزيف الرت 
إن مواجهة هذه الوضعية والعمل على جتويد التعليم  .العمومية

حلاجيات الشرحية  ةوالرفع من قيمة املدرسة العمومية واالستجاب
العريضة من رجال ونساء التعليم لن تتحقق مبا قدمه السيد 
وزير الرتبية الوطنية عن طريق اإلنشاء اخلطايب واملناظرات 

اسباتية واجتماعات اجملالس اإلدارية لألكادةميات وتقييمها املن
بل من خالل التشخيص املوضوعي لواقع التعليم واملالمسة 
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لدينا القناعة  تلذلك ترسخ ،الدقيقة ملظاهر قوته واختالالته
خالل مناقشة ميزانية الرتبية الوطنية بضرورة التسريع بإصالح 

لتحقيق اإلقالع  هذا الورش واعتبار ذلك شرطا أساسيا
ولذلك نطالب  .االقتصادي واالجتماعي والتنموي املنشود

احلكومة على املستوى التشريعي ويف إطار تنزيل الدستور 
بالتسريع بإعداد القانون املنظم للمجلس األعلى للرتبية 
والتكوين والبحث العلمي ملواصلة مهام اجمللس األعلى للتعليم 

ر وفق منهج تشاركي حيرتم من الدستو  322تطبيقا للفصل 
كما نطالب   .دور املعارضة يف صياغة السياسات العمومية

باالعتكاف على العمل على إعداد مناهج تعليم قحرتم تنزيل 
املقتضيات الدستورية يف جمال ترسيم األمازيغية تطبيقا للفصل 

ا نثري انتباه احلكومة إىل ضرورة مالءمة ممن الدستور، ك 1
وجه الذي اختاره املغرب ملكا وشعبا يف التوجه سياستها مع الت

حنو نظام اجلهوية مبا يتطلب ذلك من استحضار هذا التوجه 
ندعو  .االسرتاتيجي يف إعداد كل السياسات املرتبطة بالتعليم

احلكومة إىل احرتام جوهر الدستور أيضا فيما يتعلق 
 بالدةمقراطية التشاركية حيث تفرض مسامهة كل املتدخلني يف

الشأن الرتبوي من نقابات وقطاع خاص ومجعيات اآلباء يف 
صياغة مشروع تعليمي وجتنب إثارة معارك جانبية الغرض منها 
تفجري فرقعات إعالمية للتعويض عن الفشل الذريع يف مواجهة 

  .امللفات العويصة اليت يعاين منها هذا القطاع
ل فهو ليس بأحسن حا ،أما فيما يتعلق بالتعليم العايل

دام أنه يشكل امتدادا طبيعيا ملسار  من قطاع الرتبية الوطنية ما
 ةحى يف غياب رؤيتعليمي هش فهذا النوع من التعليم أض

سرتاتيجية حمددة األهداف آلة إلنتاج إحكومية مندجمة و 
اآلالف من العاطلني عن العمل، وستواجه البالد بطالة غري 

       ،االجتماعي مسبوقة يف تارخيها من شأهنا هتديد السلم
تنا مصرة على الغياب عن التصنيفات اليت ازالت جامع فال

سم أي جامعة مغربية إتنجزها اجلامعات العاملية إذ مل يرد 

من  4999أفضل اجلامعات أو  4999ضمن قائمة 
إننا نعترب ما قدمته ميزانية التعليم العايل  .امعات األوىلاجل

مليون درهم  229املليار ود  2ال تتجاوز   اهلزيلة واليت 
ارتدادا صرحيا عن وعود احلكومة واستبعادا هلذا القطاع ضمن 

عمومية خللق الثروة واالستثمار يف املادة الرمادية  ةأي رؤي
  .واقتصاد املعرفة

لقد بدا واضحا  ،أما فيما يتعلق بقطاع االتصال
إصالحية واضحة لإلعالم السمعي البصري  ةغياب رؤي
احلكومة ويف هذا اجملال حىت يف القضايا اليت  ىدالعمومي ل

متيزت بقوة دستورية متميزة كما هو الشأن باألمازيغية مل نلمس  
طالع احلكومة والقطاع الوصي بدورمها يف تنزيل الدستور إكثريا 

يف هذه القضية من خالل دفاتر التحمالت ولذلك نطالب 
 : احلكومة بالتايل

ملرتبطة باملشهد اإلعالمي تنزيل املقتضيات الدستورية ا 
ة ئالسمعي البصري مع العمل على مالءمة النظام القانوين للهي

 ؛لسمعي البصري مع مقتضيات الدستورالعليا لالتصال ا
تأهيل املناخ القانوين للمشهد اإلعالمي السمعي : ثانيا 

البصري من خالل وضع مدونة صحافة تتضمن عدة قوانني 
والصحافيني كالقانون األساسي للصحايف مرتبطة بالصحافة 

 ؛املهين وقانون اإلشهار واجمللس الوطين للصحفيني
العمل على إشراك رجال اإلعالم وأهل املهنة : ثالثا 

وخمتلف الكفاءات يف االرتقاء مبضامني اإلعالم وتشجيع كافة 
 ؛العاملني هبذا القطاع احليوي على ممارسة مهنتهم

األوضاع املادية واملعنوية ضرورة قحسني : رابعا 
 .للصحفيني ومتكينهم من فرص التكوين املستمر

كما نعرب عن خجلنا من التقرير الذي أصدرته خمتلف   
ومنظمة  Freedom Houseاملؤسسات األمريكية مثال 

مراسلني بال حدود اليت تعىن بقضايا حرية اإلعالم والتعبري يف 
رية الصحافة يف العامل العامل تقريرها السنوي حول اإلعالم وح
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التقرير جمموعة من االنتهاكات  د  د  وكان من بينها املغرب، ع  
اليت يعاين منها رجال اإلعالم باملغرب واملرتبطة أساسا مبمارسة 
الصحفيني ملهامهم وهذا يتطلب إلغاء مجيع العقوبات السالبة 

يد للحرية خصوصا يف القضايا املتعلقة مبمارسة حرية التعبري وجتر 
تأديبية الطبيعة الالسلطة التنفيذية من مجيع اإلجراءات ذات 

يع التعابري الفضفاضة ونقلها إىل القضاء وتطهري القانون من مج
  .وامللتبسة

فالثقافة اليوم أصبحت  ،فيما يتعلق بقطاع الثقافة
الصناعة الثقافة  ،تقرتن مبفاهيم من قبيل االستثمار الثقايف

واضحة  ةوالدبلوماسية الثقافية وهي مفاهيم تتطلب وجود رؤي
وإجراءات مضبوطة وتصور مشويل جيعلها ممكنة التحقق، الثقافة 
أيضا وعاء للتعايش الذي يسمح بتدفق كل القوى الفاعلة اليت 
ةملكها اجملتمع املغريب ليتحرك وحيقق أهدافه وغاياته، هناك عدد 

ت الكمية والنوعية اليت تبني أن وزارة الثقافة خالل من املؤشرا
اهلزيلة  4931سنة من التدبري وبناء على مرجعية ميزانية 

مليون درهم ال متتلك إمكانات وال تصورا  123واملقدرة ب 
اسرتاتيجيا للنهوض هبذه األدوار وال تعمل على تكريس 

أما  ،قافةعية وتتبىن مفهوما عائما للثماحلاجات الثقافية اجملت
الربامج احمللية فيطبعها االرجتال والتفكك وضعف اإلجناز إال إذا 
استثنينا املعرض الدويل للكتاب بالدار البيضاء وهذه فضيلة 

  .تركتها احلكومات السابقة
احلكومية املندجمة  ةبالنظر إىل غياب الرؤي ،ويف األخري

ا تضمنته بني قطاعات اجتماعية وازنة واعتبارا لتقييمنا بأن م
القطاعات األربعة ال يستجيب لتطلعات املغاربة يف  اتميزاني

االستفادة من خدمات التعليم مبستوياته املختلفة واإلعالم 
والثقافة وبعد الدراسة املعمقة ملشاريع امليزانيات واليت جاءت 

فإننا يف فريق  ،خميبة لآلمال يف جمال التنزيل الدةمقراطي للدستور
لألحرار قررنا التصويت بال على امليزانيات  التجمع الوطين

األربعة اليت عرضت على جلنة التعليم والثقافة واالتصال واليت 

هتم ميزانيات الرتبية الوطنية والتعليم العايل واالتصال والثقافة 
ملني أن تعيد احلكومة حساباهتا خالل القانون املايل املقبل، آ

 .   والسالم عليكم ورامة اهلل
 :دة رئيسة الجلسةالسي

الكلمة للسيد النائب احملرتم  شكرا السيدة النائبة،
 .حسن الفياليل

 :النائب السيد حسن الفياللي
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطين 

نظره وملناقشة امليزانيات القطاعية للجنة  ةبداء وجهإللألحرار 
البنيات األساسية وذلك يف إطار مناقشة اجلزء الثاين من 

لقد كانت حمطة مناقشة  .4931مشروع قانون املالية لسنة 
ى املشروع امليزانية القطاعية للجن فرصة للوقوف أوال عل

ي جاءت فيه ميزانيات القطاعات املنضوية يف ذال قوالسيا
اختصاصات جلنة البنيات األساسية حيث إن عدم تناغم 
املشروع الذي اعتمد على فرضيات جد متفائلة يف ظل 
اإلكراهات والظرفية احلالية الصعبة وطنيا ودوليا أثر على 

 مندمج امليزانيات الفرعية اليت جاءت بتقطيع قطاعي غري
ومبشروع ميزاين بعيد عن املفهوم اجلديد والسياق الوطين احلايل 

حيث ال يتماشى مع طموحات   4933 ملا بعد دستور
املواطنني ومتطلباهتم، ويف هذا اإلطار أيضا سجلنا بكل أسف 

منه  21عدم تطبيق مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 
املتعددة  سرتاتيجية والربامجي بعرض املخططات اإلوالقاض

سنوات دفعة واحدة من أجل تسهيل قراءة السياسات العمومية 
مشولية وليس قراءة متقطعة وأيضا تضمن ميزانيات  ةقراء
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املؤسسات العمومية بشكل عام ضمن املشروع باإلضافة إىل 
متكاملة مبنية على  ةسرتاتيجية واضحة تعتمد على رؤيإتغييب 

هوي مبين على توطني االلتقائية يف الربامج وفق منظور ج
املشاريع اهليكلية خصوصا لدى الوزارات والقطاعات املتجهة 

لة التنمية جأساسا إىل املواطن واملؤثرة بشكل كبري يف دور ع
من هذا املنطلق وبعد  .االجتماعية واالقتصادية بصفة عامة

العروض والشروحات اليت قدمها السادة الوزراء داخل اللجنة 
العامة لقطاعات التجهيز والنقل والطاقة أثناء املناقشات 

نود أن  .واملعادن والبيئة وقطاع املياه والغابة وحماربة التصحر
نسجل كبداية عدم قدرتنا على تقييم اإلجنازات واملشاريع 

ذلك لغياب تصور مشويل لكل قطاع والذي حيدد اإلمكانيات و 
ة للقطاعات ومبا أن امليزانيات املرصود ،املتطلبة إلجناز املشروع

 4934اإلنتاجية هي نفسها اليت رصدها قانون املالية لسنة 
  .فإننا سنقدم وجهة نظرنا انطالقا مما وضعته احلكومة بني أيدينا

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

 ن، يإخواني أخواتي النواب المحترم
ال خيفى على أحد املكانة الكربى اليت حيتلها قطاع 

الذي يعترب قطاعا حيويا ورافدا أساسيا للنمو  النقل والتجهيز
االقتصادي واالجتماعي وذلك الرتباطه الوثيق باملواطن سواء 
على مستوى البنيات األساسية أو على مستوى البنيات الطرقية 
والتجهيزات مبختلف وسائل النقل من سكك ومطارات وطرق 

لى ولكن بعد دراستنا ملشروع امليزانية تأسفنا ع ،وموانئ
االعتمادات واألرقام الواردة اليت ال تناسب األوراش املفتوحة 
واملشاريع املربجمة خصوصا يف ظل النقص احلاصل يف العنصر 
البشري حيث مت رصد مناصب مالية قليلة الشيء الذي سيؤثر 

من على املصاحبة اجليدة لكل ما هو مربمج للقطاع ككل 
  .تية واالستثمارات الكربىالربامج واملشاريع لتطوير البنيات التح

ق التجمع الوطين لألحرار أثناء املناقشة يولقد سجل فر 
 هادشهالعامة داخل اللجنة أسفه على كثرة حوادث السري اليت 

بالدنا هذا العام خصوصا الشيء الذي يدل على ضرورة إعادة 
النظر والوقوف على النواقص اليت أصبحت تعرفها مدونة السري 
احلالية أي وضع تقييم موضوعي ملدى أجرأة مقتضيات 

ومن جهة ثانية ال يسعنا إال أن نذكركم باحلدثني اليت  ،املدونة
األول يف اإلعالن  :ةطبع عمل وزارة النقل والتجهيز هاته السن

عن الئحة رخص النقل واليت بقيت يف إطار عمل تشهريي 
فقط مل تعقبه إجراءات ملموسة لضبط ميدان رخص النقل 
والثاين يف اإلعالن عن الئحة مستغلي املقالع وذلك يف إطار 
حماربة الفساد واليت ننادي هبا مجيعا وفريقنا وحزبنا منخرط فيها 

ألخرى حبيسة املوقع اإللكرتوين ولكن لألسف بقيت هي ا
 .للوزارة وصفحات اجلرائد

السيدة الرئيسة، بكل صراحة وبعد دراستنا للميزانية 
الفرعية لقطاع التجهيز والنقل وبعد الوقوف على العرض الذي 

ال يسعنا يف فريق  ،قدمه السيد الوزير والشروحات اليت أضافها
على ضرورة هنج  التجمع الوطين لألحرار إال أن نسجل ونؤكد

سياسة تشاركية كتأهيل القطاع وتطويره وذلك بعد أن ملسنا 
بعض الرتاجعات على مستوى البنيات األساسية وتراجع 
أشغال إجناز بعض الطرق رغم ما مت تقدةمه يف إطار برنامج 

الشبكة الطرقية  ى، خصوصا على مستو 4931الوزارة لسنة 
العزلة عن العامل القروي بالعامل القروي والصيانة يف إطار فك 

يم الربنامج الوطين للطرق القروية يهذا دون أن ننسى ضرورة تق
والوقوف على االختالالت اليت عرفها حىت تضمن للربنامج 

النجاح وقحقيق األهداف واملشاريع  4932-4933اجلديد 
ن نلح على ضرورة قحسني إال أكما ال يفوت فريقنا   .املسطرة

النقل السككي واخلدمات املقدمة اخلدمات على مستوى 
 .باإلضافة إىل رفع القدرة التنافسية لقطاع النقل اجلوي
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يعترب قطاع الطاقة واملعادن والبيئة ، السيدة الرئيسة
قطاعا حيويا ملا له من إسهامات كربى يف اإلنتاج الداخلي 

  .اخلام وتوفري مناصب الشغل
 :السيدة رئيسة الجلسة

ادة النواب، من فضلكم شوية السيدات النائبات الس
 .ديال اهلدوء

 :النائب السيد حسن الفياللي
إال أننا نسجل بكل أسف  ،وتنشيط قطاعات أخرى

مرة أخرى ضعف امليزانية الشيء الذي يؤثر على األوراش 
املفتوحة يف مجيع اجملاالت رغم أننا يف السنة املاضية التمسنا 
ضرورة توفري اعتمادات كافية ملواصلة األوراش الكربى خاصة 
الربنامج الوطين للكهربة القروية والربنامج الوطين للطاقة 

 .الشمسية
جممعون أن املاء أساس احلياة  ناكل سيدة الرئيسة،ال

وتوفريه حقا أساسيا للمواطن وهنا نسجل يف فريقنا ضبابية 
باجلديد  السياسة املائية لدى احلكومة احلالية ذلك أهنا مل تأيت

يف مشروع امليزانية املعروضة علينا فال هي أتت برنامج واضح 
افظة على اإلمكانية املائية ة املائية وال كيفية احملالتدبري الفرش

اليت هتدر وال يتم استغالهلا وال برنامج واضح وتشاركي لتحلية 
ماء البحر واستعماله كمورد أساسي لتوفري مادة املاء الشروب 
خصوصا أننا أصبحنا نرى مناطق بالبالد تشتكي من نقص 

كما ال يفوتين يف هذا الصدد   .حاد يف هاته املادة احليوية
مرة أخرى بتفيعل دور اجمللس األعلى للماء والوقوف املطالبة 

على اإلشكاالت اليت تعرتي املتدخلني يف قطاع املاء على 
افر اجلهود واالستثمار ضمستوى تعددهم وذلك من تنظيم وت

احلكيم واألمثل يف جمال استعمال املاء وحسن تدبريه هذا دون 
أن ننسى أن نشدد مرة ثانية على ضرورة وضع خمطط 

 .سرتاتيجي لتشييد السدود التليةإ

احلق يف البيئة وحميط سليم ونظيف  السيدة الرئيسة،
من املقومات األساسية اليت يطلبها املواطن اليوم ولكن تأسفنا 
مرة أخرى على النظرة اليت أولتها احلكومة هلذا القطاع وذلك 

مندجمة تشاركية واضحة  ةبالنظر إىل افتقار املشروع إىل رؤي
عد بيئي وضعف املناصب املالية املخصصة للقطاع مما ذات ب

يدل على عدم االهتمام به وباإلضافة إىل الضعف املسجل يف 
االستثمار يف امليدان والبحث العلمي الشيء الذي يدل على 

  .تغييب للمفهوم البيئي يف السياسة احلكومية
لقد كان هدفنا من إثارة هذه  السيدة الرئيسة،

 4931ساؤالت مبناسبة مناقشة مشروع ميزانية املالحظات والت
لقطاعات جلنة البنيات األساسية هي توجيه احلكومة 
ومساعدهتا على وضع سياسة وبرامج وفق املسار الصحيح 
بغرض اجلودة وقحقيق اهلدف املرجو والتتبع وحسن اإلشراك 
ولتطوير اجلوانب اإلجيابية وتصحيح اجلوانب السلبية وذلك 

يات هي العمود الفقري واللبنة األساسية لكل لكون امليزان
تنا وذلك كوننا امشروع تنموي، لقد كنا صادقني يف مالحظ

نعي جيدا الظرفية احلالية وتطلعات املواطن واملواطنة املغربية 
والرغبة األكيدة يف التغيري احلقيقي وليس فقط الشعارات 

م ذلك أن الواهية واملشاريع املالية اليت ال تتماشى وطموحاهت
رؤية تغييب السياسة التشاركية اليت ملسناها بقوة وعدم وضوح 

سرتاتيجية مندجمة والقدرة على اإلبداع وضعف امليزانيات إ
املخصصة جيعلنا يف فريق التجمع الوطين لألحرار نتخذ موقف 
الرفض ملشاريع ميزانية جلنة البنيات األساسية والسالم عليكم 

 . ورامة اهلل
 : سة الجلسةالسيدة رئي

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
 .طريطح، السيدة النائبة تفضليااحملرتمة رامة 

 : طريطحاالنائبة السيدة رحمة 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
  .المرسلين

 السيدة الرئيسة المحترمة، 
 السادة الوزراء  المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يل الشرف أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطين 
لألحرار يف هذه اجللسة العامة املخصصة للدراسة والتصويت 
على بعض مضامني امليزانيات الفرعية داخل جلنة العدل 

  .4931والتشريع وحقوق اإلنسان برسم ميزانية 
حنن  ،دل واحلرياتبالنسبة ملشروع ميزانية وزارة الع

لعدالة امقتنعني يف الفريق النيايب للتجمع الوطين لألحرار أنا 
تعد أساس الدةمقراطية اليت قحمي  ،هي عماد سلطة الدولة

احلقوق واحلريات وتضمن مسو القانون وتوطيد دولة احلق وتباعا 
لذلك فإن العنصر الذي يتحكم يف الثقة اليت يوليها املواطنون 
والشركاء األجانب لنظام حكم معني ويساهم بشكل فعلي يف 
 التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية هو اإلحساس باألمن

ن إصالح إواالعتقاد الراسخ بأن القانون  طبقه على اجلميع، 
خذ هذا أالقضاء يعد ضرورة حيوية وإن كان جيب أن ي

اإلصالح بعني االعتبار التجارب األجنبية اليت أثبتت فعاليتها 
د أساسا على تارخينا وثقافتنا وإرثنا القانوين نتسفإنه يتعني أن ي

ستور املغريب من السلطة القضائية وتطلعاتنا املستقبلية وجيعل الد
سلطة مستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية ويضمن عدم 
قابلية قضاة احلكم للنقل والعزل ووضع اجمللس األعلى للقضاء 
قحت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

عن اإلرادة امللكية هناك طبعا وفضال عن الدستور  .حفظه اهلل
 3000عرب عنها منذ أول خطاب للعرش جلاللة امللك سنة امل

إىل ترسيخ دعائم دولة احلق والقانون وجعل إصالح  االذي دع
منظومة العدالة من بني أولويات ورش اإلصالح الشمويل للبالد 

سرتاتيجي  وجاللته يؤكد على هذا الورش اإلومنذ ذلك احلني

كم احلكومي اهلام يف عدد من خطبه، فقد سطرمت يف برناجم
اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة لكن مع األسف 
مرت سنة على تنصيب احلكومة ومل يتم تنزيل املقتضيات 

ل الالدستورية املتعلقة بالسلطة القضائية مبا يضمن تعزيز استق
ومل تقم احلكومة حلد اآلن بإصدار  ،القضاء ورفع فعاليته

لنظام األساسي للقضاة وبالتنظيم القوانني التنظيمية املتعلقة با
وسري اجمللس األعلى للسلطة القضائية واملعايري املتعلقة بتدبري 

وبالنظر للمكانة  .التأديبالوضعية املهنية للقضاة ومسطرة 
اخلاصة للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف السهر على 
تطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة وإصدار التوصيات حول 

قضاء ومنظومة العدالة وآراء حول سري القضاء مل الوضعية 
تعمل احلكومة كذلك على ضمان حسن سريه وتوفري 

اإلمكانيات الالزمة لضمان استقالله اإلداري واملايل ومل قحقق  
احلكومة اإلصالحات اجلوهرية املتعلقة بتحديث املنظومة 
القانونية سواء فيما يتعلق بضمان ممارسة احلريات وال سيما 

 تهمراجعة قانون املسطرة اجلنائية وجمموعة القانون اجلنائي ملالءم
مع التزامات املغرب الدولية يف جمال حقوق اإلنسان أو فيما 

  .يتعلق بتحسني مناخ االستثمار
ويف إطار مطالبة املواطنني باحرتام القضاء واالمتثال 

حكامه مل تعمل احلكومة على تسريع تنفيذ األحكام أل
الصادرة ضد اإلدارة واإلقرار على تسريع تنفيذ  القضائية

األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة وإقرار تدابري ملزمة 
  .وفعالة يف هذا اجملال

 دفقد أفر  ،وفيما يتعلق برتسيخ احلقوق واحلريات
رطة االدستور بابا خاصا للحريات واحلقوق األساسية ةمثل خ

مالءمة املنظومة طريق لتعزيز حقوق اإلنسان وإصالح و 
القانونية املتعلقة باحلقوق األساسية املدنية والسياسية 

ويف هذا السياق . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

61 

نطالب احلكومة من أجل تنزيل ذلك اعتماد مقاربة تشاركية 
 : وسياسة عمومية مندجمة عرب املقرتحات التالية

  ؛القضاة زجميع رتبهمالرفع من رواتب وأجور : أوال 
قحديد سن الولوج إىل سلك القضاء ابتداء من : ثانيا 

  ؛ثالثني سنة فما فوق
  ؛السماح لطلبة شعبة القانون العام لولوج سلك القضاء 
مهن لإنشاء معاهد جهوية للتكوين وإعادة تكوين ل 

  ؛املساعدة للعدالة
  ؛تفعيل صندوق التكافل العائلي 
 ؛للمحاكم واالستقبال قحسني البنيات التحتية 
ضرورة انفتاح وزارة العدل على اجلمعيات املهنية خاصة  

نادي القضاة والودادية احلسنية للقضاة وباقي  اجلمعيات 
 .احلقوقية

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

إننا نعترب أن منظومة العدالة جيب أن ختضع ملقاربة 
اجة ماسة لعدالة شاملة لإلصالح ألن املواطن املغريب يف ح

ة مهنية وبعيدة عن ءفعالة، متطورة، مؤهلة ذات كفا ،مستقلة
الشبهات، عدالة قحقق القرب وتدعم التواصل وذلك هبدف 
تعزيز املكانة الدستورية للقضاء الذي مت االرتقاء به إىل سلطة 
مستقلة نظرا للدور احليوي للعدل يف البناء الدةمقراطي وتوطيد 

االجتماعي والتنمية االقتصادية واماية حقوق االستقرار 
والتزامات املواطنني والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني 

ون احلقوق واحلريات وضمان صوباعتبار القضاء مالذا ل
يادة القانون سممارستها الفعلية وقحقيق األمن القضائي وااللتزام ب
  .ستثماروترسيخ الثقة والكفيلة بالتحفيز على املبادرة واال

 السيدة الرئيسة، 
 أخواتي إخواني النواب، 

بالنسبة ملشروع ميزانية املندوبية السامية إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج، يف البداية ال بد أن نثمن اجملهودات 
اليت تقوم هبا املندوبية السامية إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

وانفتاحها على على مستوى الرقي بواقع السجون يف املغرب 
اجملتمع  اتباقي املؤسسات ومنها املؤسسة التشريعية ومجعي

ونعتقد يف الفريق النيايب  ،املدين ويف إطار ما ينص عليه القانون
للتجمع الوطين لألحرار أنه على املسؤولني احلكوميني ترسيخ  
كافة اإلمكانيات املتاحة لديهم وأن يعملوا من أجل قحويل 

من حيز زمين تسلب خالله احلرية إىل فرصة العقوبة السجنية 
وندعو  ،لتأهيل السجني على مستويات املهنية والرتبية والنفسية

املسؤولني كذلك إىل االهتمام بتدبري اخلالفات بني السجناء يف 
حنرافية ومعاجلتها وضمان األمن والطمأنينة خمتلف أشكاهلا اإل

نسجل أن  .بالرتكيز على األساليب العلمية البيداغوجية
ؤسسات املاملشاكل والصعوبات اليت تعرتض تفعيل دور 

السجنية ال تنحصر فقط يف اإلكراهات املادية والبشرية وإمنا 
متصلة بالفضاء السجين كفضاء مغلق  اتتنصرف إىل إشكالي

 .وبالساكنة السجنية وتراكماهتا االجتماعية والنفسية املختلفة
ذه النزاعات هلدبري أمثل تحقيق  تلإلكراهات و اويف ظل هذه 

سرتاتيجية واضحة املعامل إفإن األمر يتطلب رؤية مشولية و 
وندعو  ،واألهداف وإطارا قانونيا وهيكلة قطاعية مندجمة

احلكومة إىل دعم املندوبية السامية من أجل بناء سجون 
واصفات تتوفر على أقسام دراسية ومرافق للرتبية مبجديدة 
 اتة املؤسسسنندوبية السامية على أنكما ندعو امل  ،والتكوين

السجنية من أجل ضمان احرتام كرامة السجني واملوظف 
فاملؤسسة السجنية هي بالدرجة األوىل مؤسسة للتأهيل 

العقوبات  نفيذوالتكوين من أجل إعادة اإلدماج وليس أداة لت
ويف هذا السياق جيب أن قحظى زجوانب أخرى   .فحسب

عمل املندوبية،  يف ية باهتمام خاص كالتغذية والتطبيب والرعا
كما نشري إىل اإلشكالية اليت تطرحها مسألة اللجوء إىل 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

62 

هم االعتقال االحتياطي نالحظ أن نصف الساكنة السجنية 
حتياطيني وهي إشكالية جيب حلها يف االعتقلني املسجناء 

وال بد من اإلشارة إىل ضرورة بلورة مقاربة  .أقرب اآلجال
ترمي إىل عقد اتفاقية شراكة مع القطاع اخلاص سرتاتيجية إ

إلحداث وحدات صناعية داخل السجون هبدف تكوين 
وتشغيل النزالء الذين تتوفر فيهم املواصفات الضرورية مقابل 
دخل يومي وذلك بشكل يساهم يف إعادة إدماجهم يف اجملتمع 

 ،بعد اإلفراج عنهم وخصوصا األحداث والشباب والنساء
اسبة احلكومة بناء على التحوالت اليت شهدهتا وندعو باملن

امللقاة على عاتقها العمل على تشبيب املندوبية والصالحيات 
اإلدارة لتفادي صراع األجيال والتعويض عن السكن والرفع من  
أجور األطر والعاملني يف املندوبية السامية وتفعيل الرتب على 

منصبه واحلارس تعيني قائد سجن ممتاز يف  ،غرار قطاع األمن
السجن يف مهامه، وكذلك استبعاد عقوبة إعادة التدوير 

recyclage  ألهنا غري منصوص عليها يف قانون الوظيفة
 .العمومية

بالنسبة ملشروع ميزانية الوظيفة  السيدة الرئيسة،
العمومية وقحديث اإلدارة، نسجل يف الفريق النيايب التجمعي أن 

م والظروف ءبية وتنميتها مبا يتالالقيام بتطوير اإلدارة املغر 
واملستجدات الداخلية من جهة، واملستجدات الدولية من جهة 
أخرى أصبح أمرا مستعجال وغري قابل للتأجيل باعتبار أن 
تطوير اإلدارة هو مؤشر للتنمية خاصة وأن التجارب أثبتت أن 

ال ةمكن التخطيط للتنمية االقتصادية فاإلدارة هي حمرك التنمية 
سم اخلطط االسرتاتيجية للتنمية بدون وجود جهاز إداري  ور 

إن اعتماد اإلدارة املغربية يف . كفء حيسن التدبري والتخطيط
معاملتها مع أساليب وطرق تدبريية متجاوزة أصبح يشكل 
عائقا كبريا لتحسني مردوديتها وجودة خدماهتا املقدمة 

صة بعد وقد بدأت التقنيات اإلدارية تتقادم خا. للمرتفقني
فكان لزاما على  ،الدول املتقدمة عرفتهاة التكنولوجية اليت ر الثو 

احلكومة املغربية اجلديدة أن تستبدل الطرق واألساليب املتبعة 
واليت أبانت عن قصورها واستبداهلا مبا يسمى باحلكومة 

 . اإللكرتونية
أما خبصوص إدارة التواصل مع املرتفقني فهي األخرى 

ائص أبانت عن عدم فعاليتها وجناعتها فكان تعاين من عدة نق
اعتمادها يستدعي استبداهلا بطرق وأساليب أخرى تتماشى مع 

فبالرجوع خلطاب صاحب اجلاللة . دواعي اإلصالح اإلداري
بالدار البيضاء فإنه أشار إىل ضرورة فتح  3000يف أكتوبر 

ية أكثر من ذلك املالمسة الفعلبل وتقريب اإلدارة من املواطنني 
 . لمشاركةلوامليدانية 

لذا فقد بات  ..الوقت اي، ما بقاليشةالرئيس ةالسيد
من الضروري العمل على إعادة النظر يف أسلوب ممارسة 
السلطة وتطوير إطار ال تركيز إداري باعتباره بديال عن أساليب 

ختلف مبإدارية متقادمة وكذا وضع أطر كفأة يف مراكز استقبال 
. عوض وضع أعوان إدارة يف هذه املراكزاإلدارات املغربية 

رة املغربية ظاهرة البريوقراطية إذ نسجل ااملالحظ كذلك يف اإلد
املتبعة داخل  واإلجراءات وتني وتعقد املساطرر البطء وال

اإلدارات فإن هذه الظاهرة تتمثل يف عدة مظاهر تستدعي 
جتاوزها عن طريق سن إصالحات جوهرية للتخلص من هذه 

 : واليت هي كالتايلاألسباب 
يتمسك اإلداريني حبرفية القوانني واللوائح باعتبارها  

مصدر قوة يف مواجهة املتعاملني مع اإلدارة بدل تكريس هذه 
  ؛املساطر والقوانني خلدمة املواطن والسهر على مصلحته

تعدد مستويات التنظيمات اإلدارية أي التدرج اإلداري  
ني القمة والقاعدة وبالتايل مما أضفى إىل خلق فجوة عميقة ب

فإن جل القرارات املتخذة غالبا ما تتخذ يف إطار تواصل غري 
  ؛مالئم

ضعف تفويض السلط واملركزية عند اختاذ القرارات  
اإلدارية يؤدي إىل تأخر اختاذ القرارات وكذا تكدس األعمال 
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نتيجة انتظار املوافقة من اجلهات املركزية وما يسببه ذلك من 
لوقت وال مربر له الشيء الذي يكرس نوعا من عدم ضياع ل
  .اإلدارة وكذا املتعاملني معهابالعاملني يف نفوس الرضا 

ن أوبالتايل فإن هذه املمارسات تزكي اإلحساس ب
لتخلص من الرتابة واجلمود من لاإلصالح يعترب احلل الوحيد 

خالل تبين نظام إصالحي شامل وذلك عرب التخلص من 
 :ات التاليةبعض املمارس

سن ممارسة تستدعي إعادة النظر و  ،استغالل النفوذ .2
كان   اإن القانون والدستور يضمن للمواطن أي ،إصالحات

املساواة يف االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة إال أن 
استغالل النفوذ واستفحال ظاهرة الوساطة واحملسوبية والزبونية 

 ؛دأ العدالة االجتماعيةبه جيعلنا أمام تناقض صارخ ملب
تعين االجتار باخلدمات اليت تقدمها  ، والرشوةالرشوة .1

اإلدارة العمومية مبدئيا بدون مقابل وبذلك املساس مببدئي 
 ؛اجملانية واملساواة

روتينية اإلدارة املغربية من حيث التسيري املتبع يف  .2
 الوظيفة العمومية إضافة إىل فائض العاملني يف اإلدارة من جهة

  ؛وسوء التوزيع حسب املناصب من جهة أخرى
  ؛انعدام الشفافية يف الرواتب .2
  ؛ضعف احلوافز .2
ضبابية ومجود ورتابة املساطر املالية من خالل عملية  .6

امليزانية إضافة إىل تعدد املتدخلني وجتاوز االختصاصات وما 
  ؛لذلك من تأخر وعرقلة تسيري املشاريع واملخططات

خالل جتمع سلطات اختاذ مركزية القرارات من  .7
  ؛القرارات أي مركزية داخلية بالوزارات

البريوقراطية كعامل يعرقل أي مبادرة استثمارية داخلية  .8
  .أو خارجية

ويف هذا الصدد فاحلكومة جمربة على االخنراط يف 
منظومة إدارية عصرية وذلك قصد احتالل مكانة داخل اجملتمع 

ة واالقتصادية واالجتماعية وكذا التالؤم مع التحوالت السياسي
وما تستدعيه املنافسة الدولية من توفري بنية دينامية ذات 
مستوى وكفاءة عالية يف التسيري والتدبري اإلداري قادرة على 
مواجهة التأثريات الدولية واختاذ القرارات املصريية وكذلك خلق 
مناخ سياسي وجمتمعي مهيأ إلحداث تغريات جذرية يف 

دارية واالعتماد يف قحقيق التنمية اإلدارية على البنيات اإل
قدرات إدارية ذاتية وحل اإلشكالية اإلدارية بطرق عقلية بعيدة 

كل هذه اإلجراءات جتعلنا أمام ضرورة هنج   .عن البريوقراطية
الواقع يف ظل التحوالت  هاإصالحات إدارية جذرية يرفض

  .ويلوالربيع الدةمقراطي كشرط لالخنراط يف الركب الد
 ،وأخريا من موقعنا كمعارضة برملانية بناءة ومسؤولة

سف بأن ما عرض علينا من قبل احلكومة أفإننا نسجل بكل 
يف هذا الصدد ال يقرى إىل طموحات الشعب املغريب وتطلعاته 

جلنة العدل  ؛يف القطاعات ذات االختصاص املتعلقة باللجنة
والتشريع وباقي اللجن وسوف نصوت بال على املشروع برمته، 

 .وشكرا السيدة الرئيسة والسالم عليكم ورامة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم  شكرا السيدة النائبة،
 .تفضل تفضل السيد. السي اميد البهجة

 : (نقطة نظام)الحنصالي  الحسينالنائب السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

يف البداية ديال املداخلة  غري بالنسبة للتوقيت يعين
ت دقايق دبا اآلن وال 4انت ساعة وديال الفريق احملرتم ك

 ؟دقيقة، بغينا نعرفو أشنو هو اللي وقع يف التغيري 14ساعة و
 .شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
السيد النائب ...النائب احملرتمأنا غنوضح للسيد ...

كمل الوقت تاحملرتم يف جلسة الرؤساء مت االتفاق بأن من مل يس
البارحة يف يعين يف التدخل ديالو ةمكن يف املخصص ليه 
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 هوهذا كان اتفاق يف ندوة الرؤساء وعلى أساس ،اليوم ايستعملو 
إذن هذا كان اتفاق يف الندوتني  ...دقيقة، 19تزادت هاذيك 

 .شكرا...الندوة األوىل والندوة الثانية  اتعقدو  اللي
كما أن الفريق ديال العدالة والتنمية غيعطي واحد 

دقيقة لفريق التقدم والدةمقراطية وغتشوفوها من بعد  32
تفضل السيد النائب، السي ...إذن األمر راه مفتوح ...غتزاد

 .اميد البهجة
 :ميد البهجةاالنائب السيد ح

الرحيم والصالة والسالم على أشرف  بسم اهلل الرحمن
 .المرسلين

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق النيايب للتجمع 
الوطين لألحرار ملناقشة مضامني امليزانية الفرعية داخل جلنة 

والسكىن وسياسة املدينة، ألعرب الداخلية واجلماعات الرتابية 
 .4931لكم عن وجهة نظر موقف فريقي خبصوص ميزانية 
دعوين يف  ،بالنسبة ملشروع ميزانية وزارة الداخلية

البداية أيها السيدات والسادة أن أنوه بالسيدان الوزيران 
والسادة والة وعمال صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده وكافة 

ة لوزارة الداخلية وعلى رأسها األمن األجهزة األمنية التابع
الوطين والدرك امللكي والوقاية املدنية والقوات املساعدة نظرا ملا 
تبذله من تضحيات خبصوص حماربة اإلرهاب واجلرةمة املنظمة 

  .واماية املواطنني والرتاب الوطين
، نالحظ 4931وانطالقا من تفحصنا ملشروع ميزانية 

لمهام املنوطة هبذه الوزارة واليت أهنا ضعيفة وال تستجيب ل
 واالقتصاديةتتمثل يف عدة مهام منها املهام األمنية 

حيث كان لنا قحفظ يف  ،باإلضافة إىل مهام أخرى واالجتماعية
يادهتا ولكن احلكومة مل تستجب ز ميزانية السنة املاضية وطلبنا ب

ة السابقة من امليزاني % 1لذلك بل زادت على تقليصها بنسبة 
  .ستجابة لطموحات املواطننيا جيعل من الصعب االمم

نتخابية املقبلة ستحقاقات االويف إطار التحضري لال
فإننا ننبه احلكومة على إعادة النظر يف التقسيم اإلداري احلايل 
نظرا لتقسيمات بعض األقاليم بشكل غري موضوعي وهناك 

ترابيا وال ماديا وهنا  فبعض األقاليم واجلماعات اليت مل تنص
مجاعة أزيد من مليون  20أضرب املثل بإقليم تارودانت 

خرى أهلذا ننبه احلكومة مرة  ،كلم مربع  34.299ساكنة، 
     بعدم التسرع مباشرة تنظيم انتخابات من أجل انتخابات 

هتم وتوفري املوارد املالية اال تليب طموح املواطنني يف مؤسس
ذه املؤسسات مهامها وذلك بإخراج الالزمة لكي تباشر ه

وكذلك القوانني  ،قوانني إدارية جلعلها مؤسسات ذات مردودية
نتخابية النتخابات شفافة ومسؤولة وتوفري الشروط اال

م ئوامليكانيزمات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي بشكل يال
املنظور اجلديد للجهوية املتقدمة واجلماعات الرتابية ذات األداء 

ستجابة جل خدمة املواطن ولالأتطور وجودة عالية من امل
النتظاراهتم وخصوصا على مستوى العامل القروي الذي يعاين 
من نقص من املاء الصاحل للشرب والطرقات وخدمات 

واستكمال ملسار ترسيخ  ،أخرى صواقناجتماعية وعدة 
قتضيات الدستورية والقانونية املؤسسات التمثيلية طبقا للم

إىل حيز الوجود وهذا لن يتأتى  هاملطلوب إخراج ،ابيةنتخواال
ريورة تفاوضية مع ستكون نتيجة  اتإال من خالل إقرار سياس

وحسب ما متليه الظروف  ،املعارضة كشريك اسرتاتيجي وفعال
 .الداخلية واخلارجية واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية 

  ،السيدة الرئيسة المحترمة
  ،المحترمونالسادة الوزراء 

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
بالنسبة ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة السكىن والتعمري 

يشكل قطاع اإلسكان من أهم القطاعات  ،وسياسة املدينة
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 االقتصاديةسرتاتيجية ضمن السياسة إاليت قحظى بأولوية 
قصوى ألغلب دول العامل وذلك لألمهية احليوية ال واالجتماعية

للسكن يف حياة األسرة واألفراد وهو مظهر من املظاهر 
ة للتنمية الشاملة ومالحظتنا خبصوص مشروع امليزانية ياحلقيق

القطاعية للسكىن والتعمري وسياسة املدينة تبقى نفس مالحظتنا 
هلذا نصر على أن  ،خبصوص مشروع ميزانية وزارة الداخلية

ىل الطموحات اليت ترمجها امليزانية املرصودة ضعيفة ال ترقى إ
  .الربنامج احلكومي

حد سواء على جتماعي باملدن املغربية إن الوضع اال
 اءاهتا العموميةضوالتناقض جعل من ف االختاللبلغ درجة من 

سياسة املدينة املتبعة من أشكاله وإن جماال لالحتجاج مبختلف 
 طرف احلكومة ال تشكل مدخل ملعاجلة هذه الوضعية كما أهنا

سياسة مل قحدد بعد بدقة وبوضوح املسار التطبيقي العقالين 
هلذه السياسة، فالوضع احلضاري احلايل متسم باالختالل 

متها ءإن سياسة املدينة تقتضي مال ،والتناقض واالحتقان
حبرص وبواقعية مع اخلصوصيات احمللية بنهج مقاربة تشاركية 

ل هذه تدمج خمتلف مكونات املدن بالنظر لتعقيد مشاك
األخرى واستفحال تناقضية مكوناهتا مع التأكيد أن سياسة 
املدينة تعد مشاريع اجتماعية قبل كل شيء، وألهنا تقوم على 
اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تستدعي طرح السؤال 

أي مدينة ألي جمتمع؟ كما ننبه احلكومة بتسريع إجياد : التايل
ذلك ملا هلا من فوائد و تثناء إطار قانوين للعمل بآليات االس

على جلب االستثمارات الوطنية واألجنبية وتفعيل ربط 
 . عليه املغاربة وااملسؤولية باحملاسبة طبقا للدستور الذي صوت

إن األمر يتطلب رصد قحوالت جمالية واجتماعية مع 
تطلع قحقيق تأهيل حضاري مالئم يتجاوب مع طموحات 

املنظومة احلضارية مفككة لقد أصبحت . وحاجيات الساكنة
ومتناقضة باختالالت متعددة تتمثل يف ضعف القوانني املنظمة 

عدم  ؛عدم وجود تصاميم التهيئة املناسبة ؛للقطاع وتضارهبا

 ؛وضع إطار قانوين مالئم للمراكز احلضرية واجلماعات القروية
تدهور  ؛مة وثائق التعمري مع طبيعة املناطق النائيةءعدم مال

تردي وضعية موروثها العمراين  ؛لعتيقة بشكل غري مسبقاملدن ا
قحويل  ؛اجتياح قوي جملاالت املدن بكيفية غري منظمة ؛والثقايف

 ؛مما جعلها جتسد بؤرة للمشاكل البيئية ثلو تاملدن للتشويه ال
 ؛يل للسقوطاستفحال السكن اآل ؛ضعف املناطق اخلضراء

 . انتشار مدن عشوائية جديدة
التجمع الوطين لألحرار نطلب احلكومة إننا يف فريق 

بإصالح النظام العقاري املغريب وجعله يتماشى مع التحوالت 
واملتطلبات اجلديدة وضبط السوق العقاري للحد من 
املضاربات من أجل قحسني عرض منتوج السكن االجتماعي 

املوروث الثقايف زجميع أشكاهلا األمهية املطلوبة يف إطار  ءاليوإ
دينة خصوصا باملدن العتيقة اليت هي يف حاجة ماسة سياسة امل

 .إىل إنقاذ ورد االعتبار
 السيدة الرئيسة المحترمة،

 السادة الوزراء،
 السادة والسيدات النواب المحترمون،

أخريا، نظرا لكون هذه امليزانية ال تستجيب لتطلعات  
ية املواطنني واإلكراهات البنيوية القائمة فإننا نرفض هذه امليزان

وسنصوت بال إةمانا منا مبسؤوليتنا اجتاه مصاحل املواطنني والالم 
 .عليكم ورامة اهلل تعاىل وبركاته

 : السيدة رئيسة الجلسة
سننتقل اآلن لفريق األصالة واملعاصرة والكلمة للسيد 

 .سي حممد احلجوجيالالنائب احملرتم 
 :لحجوجياالنائب السيد محمد 

  .أستعين بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه
  ،السيدة الرئيسة المحترمة

  ،السادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب
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يشرفين باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل يف 
ابعة للجنيت املالية والتنمية إطار مناقشة امليزانيات القطاعية الت

  .قتصادية والعدل والتشريع وحقوق اإلنساناال
تابعة للجنة املالية والتنمية أوال حول القطاعات ال

ن إ :واملالية نالحظ ما يلي قتصادقتصادية خبصوص وزارة االاال
الدور اهلام الذي تلعبه هذه الوزارة يف احلرص على معادلة 

اقتصادية جيعلون يف فريق األصالة -التوازنات املالية واملاكرو
ى يرق ها ملءيها أمهية قصوى مسجلني على أن أداولواملعاصرة ن

بعد إىل ذلك األداء الذي ينسجم ومقتضيات الدستور اجلديد 
العمومية  ةري املاليبالذي وضع جمموعة من اآلليات يف جمال تد

على حنو يفضي يف هناية املطاف إىل وضع ميزانية عامة بعيدة  
تية واعتماد ميزانية اقتصادية يكون اكل البعد عن امليزانية احملاسب

 .تقائيةلعية تتسم باالالناظم برامج قطا يطهاخ
 :السيدة رئيسة الجلسة

 كالسادة النواب عفاباليت السيد النائب باليت، 
 .تفضل السيد النائب ...السيدات

 :محمد الحجوجي النائب السيد
امج قطاعية تتسم الناظم بر  اقلت يكون خيطه

امها هناية السنة و تقائية وبأهداف حمددة وبأجندة زمنية قلباال
وهي اجلوانب اليت غابت يف مشروع قانون املالية هلاته  ،املالية
كما أن إصالح املالية العمومية يتطلب أوال وقبل كل   ،السنة

ىل حيز الوجود والذي إشيء إخراج القانون التنظيمي للمالية 
كما   .اإلصالحات البنيوية سليعترب حمطة جوهرية يف مسل

صناديق ليتطلب ثانيا اللجوء إىل القطيعة مع سياسة ا
واحلسابات اخلصوصية اليت كانت باألمس القريب قحتل مكانة 

عضاء أمجع أولعل السيد الوزير  ،الصدارة يف النقد واملعارضة
جلنة املالية على انتقاد هذا التوجه خري معرب عن تعثر احلكومة 

رة ظيف هذا اإلصالح الذي بات مؤجال إىل ما بعد املنا
  .الوطنية

منظومة الضرائب هي األخرى  أن وجتدر اإلشارة إىل
وراش الكربى اليت تتطلب إصالحا عميقا وجوهريا لكن من األ

نلمس من خالل مشروع قانون املالية  مع كامل األسف مل
ما يؤشر عن املبادرة يف  4931ه السنة للسنة املقبلة اتهل

العكس من ذلك الحظنا استمرار احلكومة على اإلصالح بل 
ن إانعكاسات سلبية له الضرييب والذي  يف هنج سياسة الضغط

ستثمار دون بذل جمهودات و االستهالك أعلى مستوى اال
  .حملاربة التملص والغش الضرييب

يؤسفنا  ،أما خبصوص قطاع الشؤون العامة واحلكامة
      ه امليزانية اتن هأتعاض كبري من نسجل باأ ،السيد الوزير

ذلك أن هذا القطاع  ،ال تعكس حجم تدخالت القطاع املعين
موكول له اماية املستهلك من خالل احلرص على تطبيق قانون 

مام الزيادات الغري أاملنافسة اليت غابت قواعده القانونية 
مشروعة وقد عشنا ذلك إبان الزيادة يف مثن احملروقات اليت 
أثقلت كاهل املواطن يف غياب تام للمراقبة بل اختارت الوزارة 

ملتفرج مكتفية بالتنديد والتصرحيات اليت ال جتدي املعنية موقع ا
قطاع موكول له كذلك احلرص على إصالح صندوق  .نفعا

املقاصة الذي مل نسمع عنه حلد اآلن إال بعض النوايا علما أنه 
يعترب من األوراش ذات األولوية واألسبقية امللحة بالنظر لألعباء 

ائدة هذا الصندوق، إن اليت تتحملها امليزانية العامة املرصودة لف
إصالحه سيظل مؤجال إىل حني وإىل ذلك احلني ستظل 
القطاعات الكربى تستفيد من دعم غري مشروع مبربرات ملتوية 

 .خيوطها والوصول إىل مكمن الداء فكعجزت احلكومة عن 
نعتقد  ،وفيما خيص اجمللس االقتصادي واالجتماعي

نطق التشارك جازمني أن احلكومة ال تعمل يف سياستها مب
املؤسسايت حيث الحظنا أهنا حلد اآلن مل تلجأ إىل طلب 
استشارة اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف العديد من القوانني 
اليت اعتمدهتا وأحالتها على الربملان ناسية أو متناسية ما ينص 
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عليه القانون التنظيمي احملدث هلاته املؤسسة، لذلك كانت 
  .ميزانيته غري حمفزة

كما أن نفس املنطق ونفس املمارسة حيكم تعامل 
احلكومة مع املندوبية السامية للتخطيط متفهمني ذلك بأن 
هاته املؤسسة قحرص على القيام بدراسات عملية دقيقة غري أن 
تعارض نتائج إحصائياهتا لنتائج إحصائيات احلكومة نتج عنه 

  .هزالة هاته امليزانية وهو أمر غري مستساغ طبعا
     فإن  ،ا بالنسبة لقطاع األمانة العامة للحكومةأم

ما ةميز عمل هذا القطاع هو التحكم يف العمل التشريعي ذلك 
أن جل النصوص التشريعية والتنظيمية تبقى يف رفوف األمانة 
العامة للحكومة وهذا أمر ناتج عن عدم تسطري األولويات، 

 .ركيةاألولويات للمخطط التشريعي مع غياب مقاربة تشا
فمن  ،وخبصوص الوظيفة العمومية وقحديث اإلدارة

خالل مشروع امليزانية نالحظ أن احلكومة مل تستطع القيام 
بتدابري من شأهنا معاجلة املشكل اخلطري املتمثل يف الفوارق 
الشاسعة يف منظومة األجور اليت مل تعد تواكب االرتفاع الذي 

 االقطاع مل يطرأ عليه ايعرفه مستوى املعيشة، كما أن ميزانية هذ
أي تغيري من شأنه أن ةمنح لإلدارة العمومية دورا حيويا يف 

فهاته امليزانية كسابقتها تبني بأن احلكومة ال تعطي  ،اجملتمع
أولوية لسياسة القرب مبا هلا من إجيابيات على أمن واستقرار 
    اجملتمع خصوصا وأن ميزانية املدرسة الوطنية العليا لإلدارة 
ال تتناسب ومسعة هاته املؤسسة وتأثريها على إنتاج خنبة قادرة 

وهذا ما يؤكد أن احلكومة ومن  ،على أن تتحمل مسؤوليتها
سرتاتيجية يف إنتاج خنبة إخالهلا الوزارة املعنية ليست هلا أي 

مسؤولة ومواطنة مما يستوجب عليها القيام بإصالحات عميقة 
ومية من شأهنا أن متكن يف هذا القطاع عرب فتح نقاشات عم

من تقييم الوظيفة العمومية والوقوف على االختالالت اليت 
  .تعرتيها

فوعيا منا يف فريق  ،أما عن اجمللس األعلى للحسابات
هذا اجمللس يف توطيد ه األصالة واملعاصرة بالدور الذي يطلع ب

أسس ومبادئ احلكامة اجليدة وقحقيق األمن املايل وتكريس قيم 
الشفافية واحملاسبة على مستوى تدبري مرافق الدولة واجلماعات 

فإننا نسجل ضعف هاته امليزانية حيث نالحظ من  .الرتابية
اجلهوية املوسعة  رخالل مشروع امليزانية املطروحة غياب منظو 

ص كبري اوغياب كذلك لتوزيع اسرتاجتي للمحاكم املالية وخص
       ا ذوه ،قاضيا 341ي ال يتجاوز ذيف عدد القضاة وال
هل  :يتألصالة واملعاصرة إىل التساؤل اآلما يدفعنا يف فريق ا

  ؟اته الوسائل سنوفر احلماية القانونية ملالية الدولةهب
خبصوص القطاع العدل واحلريات وحقوق : ثانيا

هاته سنة على تعيني فرغم مرور ما يقرب من  ،اإلنسان
ا القطاع مل يعرف هو األخر أي تغيري بدليل ذفإن ه ،احلكومة

أننا مل نالحظ أية إسرتاجتية واضحة ملواجهة جمموعة من 
اإلختالالت اليت تنخر جسم العدالة سواء فيما يتعلق بالبنيات 

لة التبليغ معضعة القضائية أو االنجأو التحتية للمحاكم 
والتنفيذ خصوصا األحكام والقرارات الصادرة يف مواجهة 

كما يؤسفنا أن نعاين نفس   .اجلماعات الرتابيةو لدولة ا
اإلختالالت متتد كذلك إىل املساطر القضائية واخلريطة 
القضائية وهو ما يتطلب إجراء إصالحات جوهرية على 

صحيح القول بأن حوارا وطنيا  ،ة العدالة يف مشوليتهامنظوم
 ن ملاآلإىل فنا هو أنه يتلك الغاية ولكن ما خيأجل انطلق من 

حيدد ال زمن وال مكان تاريخ إجراء املناظرة الوطنية أن يعلن 
األمر الذي جيعلنا نتساءل هل هناك فعال  ،نفس الغايةلها ئجراإ

أن  انوغين عن البي ؟رغبة سياسية إلصالح حكومة العدالة
يشكل منطلقا لتحديث املنظومة اجلنائية  سياسةال موضوع

ستلزم توفري يالقانون  ء دولة احلقرسالك أن إذالقضائية 
اآلليات الكفيلة بتحقيق العدالة واملساواة واحرتام احلقوق 

القانونية وبصفة  ، اآللياتومن أهم تلك اآلليات ،واحلريات



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

68 

بنة أساسية يف التنظيم لخاصة القانون اجلنائي الذي يشكل 
 ةالقانوني انةالرتس توإذا كان .اهليكلي للسياسة اجلنائية

وجمموعة القانون اجلنائي سامهت إىل حد ما يف حماربة الظاهرة 
هل هو فإن السؤال املطروح  ،هتاااإلجرامية مبختلف جتلي

   إننا نقول  ؟استطاعت سياسة اجلنائية احلالية قحقيق أهدافها
يز تلك السياسة هو ةم ما ال بدون قحفظ ألننا نالحظ أن
ة سواء فيما يتعلق فذة النايعنصر االعتقال واإلدانة احلبس

أو الطويلة الشيء الذي  ةبالعقوبات السالبة للحرية قصرية املد
السجون نتج عنه جعلها يف وضعية صعبة  أدى إىل اكتضاض

لك السبب يف ذولعل  ..يء الذي أدىإن مل نقول كارثية الش
يعود إىل غياب االنسجام بني مؤسسة االهتام وقضاء احلكم إذ 

العامة وقضاء التحقيق إىل منهجية  نالحظ جلوء النيابة
االعتقال االحتياطي يف كل القضايا تقريبا وهي بالطبع ظاهرة 

ال جند له تربير علما أنه تدبري  % 42مقلقة إذ أن رقم 
 :استثنائي دون األخذ بعني االعتبار الوسائل البديلة منها

لك ندعو إىل ذقحت املراقبة القضائية ل الوضعضمانة احلضور و 
 يفار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية وهي إعادة النظر إقر 

اماية املرأة من  ريروتق حلصد العقوبة وتوسيع جمال اليوسائل تفر 
 . العنف وقحقيق املساواة وتفعيل اإلفراج املقيد بشروط

كما ندعو كذلك إىل فتح حوار جدي مع جهاز  
كما نطالب كذلك   ،الضبط حلل معضلة اإلضرار ةكتاب

الدستور بشأن السلطة القضائية  اتضيتقمباإلسراع بإعمال 
منها التعجيل بإخراج القانون التنظيمي املتعلق بالنظام 
األساسي للقضاة وكذا املتعلق باجمللس األعلى للسلطة 

شكرا على حسن إصغائكم والسالم عليكم ورامة  .القضائية
 . اهلل تعاىل وبركاته

 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيدة النائبة شكرا 

  .احملرتمة ثورية إقبال

 : النائبة السيدة ثورية إقبال
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا 

  .محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين
 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

 االذين ال زالو ن، و السيدات والسادة النواب احملرتم
  .لني معنا  إىل غاية هاته الساعة املتأخرةضمنا

يشرفين أن آخذ الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة 
ملناقشة امليزانية الفرعية لقطاعات االتصال والثقافة والتعليم 

وهي قضايا وطنية نعتقد أهنا يف  ،واملرأة والقطاعات االجتماعية
نسجمة وموحدة ال تقبل التجزيء غاية األمهية تستدعي رؤية م

  .اسوية الرخيصةيواملزايدة الس
نسجل عدة اختالالت رامة  ،ففيما يرتبط باالتصال

  :بعيائكم سوف أذكر بعضا منها بعجالة شديدة
 ؛تكاثر شكاوى املهنيني نظرا للظروف املزرية واجملحفة 
  ؛الوضعية املرتدية للقطب السمعي البصري 
  ؛لة التكوينضمع 
تضييقية بل واعتدائية على  اتاستمرار وجود ممارس 

  ؛الصحفيني قد تصل أحيانا حد الطرد
  ؛نسب مشاهدة منخفضة جدا 
  ؛تغييب الرأي املخالف وإبادة روح املبادرة 
غياب التعددية والتنوع الذي يطبع وةميز الثقافة  

 .املغربية
ال تقدم للمغرب ن ىل ما سبق فإننا نؤكد أإوبالنظر 

  .متقدم حر وذي مصداقية حقيقية مإعالبدون 
فإننا يف فريق األصالة واملعاصرة  ،فيما يتعلق بالثقافة

ننظر إىل املسألة الثقافية كقضية يف املقام األول خاصة وأهنا 
تشكل أحد أهم االمتيازات التنافسية للمغرب بل ونظن أنه 

الت  ضاالمتياز التنافسي الوحيد للمغرب يف ظل استمرار مع
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رية جدا يف هذا اجملال ال نظن أن الوزارة احلالية وذلك نظرا كب
نقول فقط أنه باعتبار  ،لوجود إشكالية كبرية جدا أجتاوزها

هلزالة امليزانية فإننا نشك يف قدرة هذه الوزارة يف إبداع رؤية 
سرتاتيجية شاملة جتعل من الثقافة رافعة حقيقية إحقيقية و 

  .للتنمية االقتصادية
فحدث وال حرج ولكنين رفقا  ،ا خيص التعليمأما فيم

بكم سوف أكتفي فقط بالقول أن يف ظل االفتقار إىل تصور 
 مستساغةويف ظل شطحات إعالمية غري  ،سرتاتيجي رزينإ

من كافة املتتبعني للشأن الثقايف والرتبوي فمن مت جيب 
االنكباب اجلاد على معاجلة القضايا املصريية اليت هتم ناشئتنا 

ى أفضل بكثري من الدخول يف مهاترة ال جنين من ورائها يبق
   :غري تعقيد املشاكل اليت أتوقف بعجالة عند أمهها

 ؛غياب مقاربة تشاركية حقيقة من طرف الوزارة الوصية 
االفتقار  إىل تصورات حقيقية للمسامهة يف إنتاج  

 ؛جمتمع املعرفة الذي يتطلع إليه املغاربة
 ؛ يف تدبري املوارد البشريةارجتالية واضحة املعامل 
التفاوت اخلطري القائم بني املدرسة العمومية ونظريهتا  

 ؛اخلصوصية
عدم تسجيل أي اخنفاض يف مؤشرات اهلدر املدرسي  

وغياب فلسفة التعاقد مع األكادةميات اجلهوية للرتبية 
والتكوين وغياب الشفافية فيما خيص املعايري املعتمدة 

  .فهاملنح امليزانية وتصري
ويف األخري خنشى أن تنسى دعوات بعض املتشائمني 

منظومتنا الرتبوية  رحني زعمهم بأننا نعيش مرحلة احتضا
  .حقيقة صادمة فيما سيأيت من األيام وذلك ما ال نتمناه

سرة والطفل فيما يتعلق مبوضوع قطاع املرأة واأل
فإننا نسجل يف فريق األصالة  ،جتماعيةوالتضامن والشؤون اال

 درة الوصية ومن مت احلكومة يف احلواملعاصرة فشل سياسة الوزا
    من استفحال ظاهرة العنف ضد النساء رقم مهول حقيقة 

ليون حالة عنف ضد النساء وحنن نتساءل د امل 2ما يناهز 
مبناسبة اليوم العاملي حملاربة العنف ضد النساء  عن مصري قانون 

جترمي العنف ضد النساء للحد من هذه الظاهرة اليت إطار 
ملي حملاربة هذه يلية يف التصنيف العاذجعلت بلدنا يتبوأ مراتب 

  .الظاهرة املخجلة
فمن البداهة التذكري بأمهية  ،فيما يتعلق بقطاع الصحة

وإذا كان الوزير  ،هذا القطاع ووقعه ومكانته لدى كل املغاربة
ن ذلك يبقى أعلى قرارات جريئة إال الوصي على القطاع أقدم 

غري كايف نظرا للميزانية املرصودة للقطاع واليت تكاد جتعلنا جنزم 
ونود أيضا  ب،جتماعي يف جانبه الصحي شبه مغين البعد االأب

متثل الوجه احلقيقي  ذا كانت املستعجالتأن إأن نذكر 
ستشفائية فإننا ما نزال نرى وضعيتها املزرية للمؤسسات اال

 .واهلشة واليت تتطلب رصد اعتمادات مهمة للنهوض بأقسامها
خريا وكيفما كانت اإلجراءات اإلجيابية اليت أقدمت أو 

ا وملحا إلقناع ثيثعليها الوزارة إال أن السعي جيب أن يبقى ح
حلفائها يف احلكومة لضمان اإلمكانيات املادية والبشرية 

  .احليويالضرورية ملواصلة اإلصالحات يف هذا القطاع 
نسجل يف  ،ما فيما يتعلق بوزارة الشباب والرياضةأ

البداية هزالة امليزانية املخصصة هلذا القطاع ذي األمهية القصوى 
لرهانات الكبرية امللقاة على عاتقه ال سيما فيما إىل ابالنظر 

وضاع شبابنا وتنمية الرياضة وقحسني البنيات أيتصل بالنهوض ب
املشاكل املرتبطة بضعف النتائج الرياضية التحتية ومواجهة 

إضافة إىل ضرورة معاجلة ملف اجلامعات والدور الرياضية ودور 
الشباب واملخيمات الصيفية واملعاهد واملالعب الرياضية 

كما نتساءل عن صحة القرارات املتصلة   .الرياضيطب وال
ونطالب  ،يد املنح املخصصة لبعض اجلامعات الرياضيةمبتج

زال مهمشا  وبشدة بإيالء العناية الالزمة للعامل القروي الذي ال
ات اهلشة من نساء وأطفال وذوي وكذا االلتفات إىل الطبق

  .حتياجات اخلاصةاال
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ن خنتم بقطاع التشغيل الذي يطالعنا أويطيب لنا 
عنوانه البارز بتفاقم البطالة يف ظل مقاربة حكومية حمدودة 

زانية عامة قوامها إمهال وهتميش القطاعات النتائج ضمن مي
 .جتماعية والسالم عليكمالا

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد النائب احملرتم  ،شكرا السيدة النائبة

 .رشيد العبدي
 :رشيد العبدي النائب السيد

 ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
التابعة  يةالقطاع اتيزانياملسوف أقدم لكم خبصوص 

القطاع  ،للجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن واملاء والبيئة
 اءدإن احلدث البارز الذي طبع األ ،األول قطاع التجهيز والنقل

احلكومي خبصوص هذا القطاع هو اإلعالن عن الئحة 
إال  ،الع الرماللنقل املسافرين والئحة مستغلي مقأذونيات امل
ي إجراءات مهيكلة للحد من العشوائية يف أنه مل يتم اعتماد أ

قطاع النقل واملقالع بشىت أنواعه ومل يتم أيضا اإلعالم بشكل 
 .الشركات املستغلة للمقالع أمساءواضح وصريح عن 

احلدث البارز أيضا هو تنامي ظاهرة حوادث السري إذ 
تت تشكل خطرا ليس فاقت اإلحصائيات كل التوقعات وبا

فقط على مستعملي الطرق وإمنا على كثري من العائالت 
باإلضافة إىل خملفاهتا االجتماعية وكلفتها املالية على باقي 

رصيد المن جهة أخرى نؤكد لكم تدهور  .القطاعات األخرى
الطرقية اليت توجد يف حالة  اتحيث ال تتعدى البني يالطرق

وهي نسبة قحمل أكثر من داللة إذ جتعلكم  % 14,1حسنة 
باإلضافة إىل ذلك اخلصاص  ،لية جسيمةو اليوم أمام مسؤ 

د البشرية بسبب املغادرة الطوعية واإلحالة على ر املهول يف املوا
التقاعد واليت مل تواكبها سياسة حمكمة يف التوظيف مما جعل 

ك عن واملعدات التابعة للوزارة شبه معطلة، ناهي ..صاحلامل
ضعف التشوير الذي يعترب من املعيقات األساسية يف تنامي 

  .ظاهرة حوادث السري
فبقدر ما نثمن اجملهود  ،أما خبصوص الطرق السيارة

الذي قامت به بالدنا يف هذا االجتاه بقدر ما نتأسف على  
كلها يف آكون العديد منها ال تستمر إال أشهر قليلة ويظهر ت

مرتية، مما ال شك فيه السيد الوزير، بأن العديد من النقط الكيلو 
الطرق السيارة تساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية لكن 
هناك خلل كبري فيما خيص املسامهة يف التنمية بشكل مشويل 
حبيث هناك مناطق عديدة تضررت اقتصاديا واجتماعيا من 
 إجناز الطرق السيارة إذ مت عزهلا األمر الذي يستدعي ضرورة

وهنا أستغل هذه  .استحضار هذا األمر يف املشاريع املستقبلية
الفرصة للمطالبة بضرورة تسوية وضعية العاملني مبحطة األداء 
وإجبار الشركات املتعاقدة مع الشركات الوطنية للطرق السيارة 

  .للقيام هبذا يف احرتام تام لقانون الشغل
 ال خنفيكم السيد ،أما فيما خيص النقل السككي

سرا إىل تدين اخلدمات واالرتباك احلاصل يف مواعيد  ،الوزير
القطارات وخاصة يف املناسبات الدينية والعطل الرمسية بصفة 

سرتاتيجية إزلنا ننتظر إجراءات ملموسة و  عامة حبيث ال
  .متكاملة يف هذا الشأن

القطاع الثاين الذي سوف نتطرق له هو قطاع الطاقة 
  .ةواملعادن واملاء والبيئ

خبصوص قطاع الطاقة واملعادن والبيئة  السيدة الرئيسة،
أمهيته فأنا أكتفي بالتأكيد على ضرورة دعم من رغم الواملاء ب

القطاعات املتجددة ومواكبتها بإجراءات موازية من حيث 
البنيات األساسية واملوارد البشرية املؤهلة مع استحضار البعد 

هذا االجتاه، ويف نفس الوقت البيئي يف كل الربامج التنموية يف 
مضاعفة هذه اجلهود للقطع مع االستثمارات يف الطاقة غري 
النظيفة بشأن باقة طاقية متنوعة مع الرتكيز على الطاقة 
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املتجددة واستثمار التعاون الدويل يف اجملال الطاقي هبدف وضع 
  .سرتاتيجية استباقية للتصدي لكل االختالالتإ

زال هذا  قطاع املياه والغابة، الالقطاع الثالث وهو 
القطاع يعاين من عدة مشاكل مل جتعله يساهم بشكل ملحوظ 
يف احملافظة على التوازن البيئي واإليكولوجي باعتبار أن املعدل 

لذلك  % 49و 31يرتاوح بني  ةاألمثل لتحقيق هاذ الغاي
فاملندوبية ملزمة بإرساء أسلوب جديد للتدبري يشمل قحديد 

أسلوب جديد قوامه  ؛اهلياكل املختصة يف هذا اجملالوعصرنة 
تدبري مستدام للثروات الطبيعية باعتبارها رهان أساسي تنموي 

أسلوب من شأنه الرفع من مسامهة هذا القطاع يف  ؛وبيئي
أسلوب  ؛% 39الناتج اإلمجايل الفالحي الذي ال يتجاوز 

ن زلنا نالحظ أ قوامه أيضا إشراك القطاع اخلاص حيث ال
زال يتم بطريقة تقليدية ال تستجيب  تدبري هذا القطاع ال

  ل عن نتائج خمططءونتسا .للمتطلبات اجلديدة هلذا القطاع
غابات البلوط الفليين الذي أطلقته املندوبية إنقاذ من تدهور 

ةمتد على مدى سبع سنوات بغالف مايل مهم  4992منذ 
لسادسة وبداية وها حنن اليوم نعيش على إيقاع هناية السنة ا

السنة السابعة هلذا املخطط فما هي هذه احلصيلة ؟ مث ما هي 
نتائج املخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية الذي تبني بعض 
الدراسات واألرقام منها تلك اليت وردت يف تقرير اجمللس 
األعلى للحسابات بأن ماليني من املساحات اإلمجالية 

ر كبرية بسبب التعرية فماذا لألحواض املائية تتعرض ملخاط
قحقق من ذلك؟ وكما تعلمون فإن القوانني املتعلقة بإدارة وتدبري 
امللك الغابوي تنص على عدم قابلية هذا األخري للتفويت لكن 
املشرع فيها ذات الوقت أجاز بعض االستثناءات والسؤال 

إمنا ال يتعلق باحلالة املرتبطة باملنفعة العامة و أنه  ،السيد الوزير
متصل باملبادالت العقارية بالنسبة إلجناز مشاريع اقتصادية 
وسياحية فهل اللجوء هلذه القاعدة االستثنائية تسبقه دراسة 
آثار البيئة واإليكولوجية ملثل هاذ املبادلة؟ وخبصوص اجملال 

الغابوي حقوق اجلماعات الساللية نسائلكم عن أسباب عدم 
احلقوق املعرتف هبا اص باخلتطبيقي الرسوم املصدور 

للجماعات الساللية على امللك الغابوي للدولة وكذا توضيح 
االستغاللية واحليازة لتثبيت القرينة و رينة القانونية اخللط بني الق

حق امللكية مع إعطاء األولوية القصوى حلل النزاعات الثنائية 
بني امللك اجلماعي وامللك الغابوي عن طريق املسطرة احلبية 

ألن فض نزاعات عن طريق القضاء طريقة غري ناجعة هلذا  
حكام عنصر التنسيق بني مجيع األطراف أباإلضافة إىل 

 . ذا اجملالاملتداخلة يف ه
نؤكد لكم أن املهمة صعبة وامليزانية املرصدة هلذا 

التحديات والرهانات، واحلالة هذه يتعني  هاالقطاع تتجاوز 
عليكم هنج أسلوب جديد يتسم باإلبداع واالبتكار ولتطويق 

شكل العوائق اليت تسهم يف بطء مل احللولطريق  وتلمساألزمة 
 . األهداف

جية والدفاع الوطين والشؤون أما فيما خيص جلنة اخلار 
أن قضيتنا الوطنية األوىل ال تقبل  بديهيااإلسالمية، نؤكد 

وية ولن تقبل أي تنازل يف اإلمجاع الوطين امزايدات سياس
املغريب ملكا وشعبا يف أمهيتها وأمهية الدفاع عنها يف كل احملافل 
الدولية، هل خنتلف فقط حول سبل والطريقة ولكن ال ةمكن 

تلف حول اهلدف السامي الذي ترمز إليه هذه القضية أن خن
ويف هذا السياق نصر على أن . الغالية على قبول املغاربة مجيعا

ترفع احلكومة من حد خضوعها الدبلوماسي يف بعض املناطق 
اليت كانت إىل عهد قريب تعد مغمورة واحملافل الدولية 

ب احلكومة لذا نطال. االسرتاتيجية يف مستقبل قضيتنا الوطنية
بالتحرك السريع واملطلوب لتصحيح املغالطات اليت يقتات 

أما ما يقع داخل الدول اإلفريقية  .عليها خصوم وحدتنا الرتابية
ساكسونية فيستلزم من -لوعة لتصنيف الدول األجناخلاض

ه اتاحلكومة العمل على ترسيخ الصداقات واحلضور داخل ه
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ع األطراف الفاعلة يف ورة ربط قنوات التنسيق مضر احملاور و 
  .الدبلوماسية املوازية

    ،على مستوى قضية اجلالية املغربية القاطنة باخلارج
بنيوية  تزلنا متهمني بنفس املشاكل فهل قحولت إىل معضال ال

لقد كان طموحنا يتطلع  .اخلارجوقدر حمتوم على مواطنينا يف 
األوضاع ستعجالية لقضايا جاليتنا بسبب إإىل إعداد برامج 

الروتينية  ال زالت االصعبة خاصة بدول منطقة األورو إال أهن
إن الوضعية . قضايا اجلاليةبذاهتا مهيمنة على املقاربة املتصلة 

زالت تشكل قحديا  اخلارطة وتوزيعها الو  للقنصلياتاملادية 
كما نسجل . صعبا جلاليتنا يف أوروبا وأكثر من ذلك يف أمريكا

 على مستوى املراكز الثقافية يف منطقة استمرار الضعف البني
األورو وشبه االنعدام الكلي يف أمريكا الذي ينعكس سلبا على 

نسجل من . من املغاربة ى األجيال اجلديدةدالتشبث باهلوية ل
حدة االخرتاق املذهيب يف  رتفاعبامبا يعرف  جهة أخرى

كما نسجل غياب أي إشارة تذكر   ،صفوف اجلالية املغربية
خبصوص منح هذه اجلالية احلق الدستوري يف التصويت خالل 

 . االستحقاقات
 إننا نسجل بإجيابية انفتاح الوزارة املكلفة بالدفاع

الوطين على مكونات جملس النواب وتقدةمها ملزيد من املعطيات 
ود من هذا املوقع جه يوحنن نقدر تلك اجلهود وحني. والبيانات

قواتنا املسلحة واألمن الوطين والدرك امللكي والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية وكل القوات املغربية اليت تضحي بالغايل والنفيس 

 . من أجل أمن هذا البلد واستقراره
نطالب باالستمرار يف ترسيخ النهج املغريب األصيل يف 

 اتاقخرت النشر تعاليم اإلسالم السمحة ومواجهة حماولة ا
املذهبية اخلطرية اليت أصبحت تستهدف أبناء املغرب يف 

 . الداخل واخلارج
أخريا نود التأكيد للمرة األلف على أن قضية قدماء 

وأعضاء جيش التحرير ال ينبغي أن تظل قضية  املقاومني

 املعاركتية لتزيني الطوابع الربيدية أو ختليد ذكريات امناسب
ة هوية وقضية بطولة وقضية انتماء صورهتا النمطية إمنا هي قضيب

ر هلذا الوطن العزيز، لذا ندعو إىل تغيري مقاربة االحتفال ذمتج
باملقاومني كمسنني انتهى دورهم بل على احلكومة قحويل 
مناسبة األعياد الوطنية إىل فرصة لالعرتاف هبؤالء وتكرةمهم 

سلوب يصل احلاضر باملاضي أماديا ومعنويا والعناية هبم ب
شكرا السيدة . بط بني حلقات التاريخ الوطين الراهنوير 

 .الرئيسة
 :الجلسة السيدة رئيسة

الكلمة للسيد النائب  ،شكرا السيد النائب احملرتم
 .احملرتم حممد اشرورو

 
 :النائب السيد محمد اشرورو

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
كلفت من طرف الفريق   ،الرئيسةفاحلقيقة السيدة 

السكىن والتعمري وسياسة  ؛الداخلية: ملناقشة القطاعات التالية
التجارة والصناعة  ؛الفالحة والصيد البحري ؛املدينة

  .احلديثة؛ السياحة والصناعة التقليدية والتكنولوجيات
بكل أسف أسجل أن أي وزير اللي كيسري هاذ  

ولذا  ،قاعة شبه فارغة أيضا القطاعات ما موجودش، حنن أمام
نتقاد وجه االأ وهنا ؟ل ما اجلدوى من هذه املناقشة العامةءتساأ

ن الربجمة تكون جلنة أإىل املكتب الربجمة كان من األجدى 
تو بلجنة باش كل وزير يستمع جلميع الفرق وةمشي يف حاال

اخلطأ اللي هو رجعنا  ذنا تنبه املكتب هلاأإذن هذا غلط كبري و 
وبالتايل مغاديش  ،ما بعد الدستور اجلديد هذا من جهةإىل 

نا وغادي نتكلم بسرعة ونتقاسم معاكم أنتكرفس عليكم حىت 
  .واحد اجملموعة ديال األفكار
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 :وايجد احل 4بالنسبة للداخلية غادي نتكلم على 
كنا غادي نديروا   الإينتخابات ولكن حنا بغينا اال ،نتخاباتاال

نا أاعات حبال اللي كاينني دابا انتخابات باش نتجوا مج
حنا بغينا يكونوا  ،لة مزيانةأنه غادي تكون مسأمتنظنش ب

قوية  ،عندنا مجاعات كيما قلت مجاعات قوية باملوارد دياهلا
 هنأب ارجعنا للوراء كنلقاو  اليباإلمكانيات دياهلا وبالتايل إ
بطريقة عشوائية كان   ار  د   ،ار  التقسيم اجلماعي اللي كان د  

مين واهلاجس اإلداري وغادي تكونوا كيغلب عليها اهلاجس األ
التقسيم  ،ن هاد الشي صحيحأمتافقني معايا السادة الوزراء ب

أنتج مجاعات فقرية وهاد اجلماعات هي اللي خلقت املشكل 
اجعة مجيع القوانني املتعلقة نه ضرورة مر أتنظن ب ،للدولة

    ا التقسيم اإلداري أيضا هناك عماالت نتخابات مبا فيهباال
قاليم وهناك أقاليم تستحق أن تكون أال تستحق أن تكون 

و ثالثة، إذن هذا جمموعة من املشاكل اللي  أو إثنني أإقليمني 
 كنا غادي نوجدوا يالإذن إ .نتخاباتة لالكتطرح بالنسب

اجلماعات اللي غادي ختدم املصلحة  يفونطلعوا واحد النخبة 
نتظارات ديال املواطنني فال بأس جب لالال املواطنني وتستدي

 .نش غادي يكون هاد الشي كنظن معندنا الشاوإىل مك
هنا  ،املسألة الثانية كتهم املوارد الذاتية للجماعات

املوارد دياهلا  ئنه اجلماعات متتمكنش باش تعبأتنعرفوا ب
الضريبة تعتمد الطريقة  بشكل كبري على كبالشكل املطلوب و 

على القيمة املضافة هنا أيضا كاين مشاكل يف الباقي 
هنا حنا بغينا أيضا املنظومة القانونية اللي كتعلق  ،استخالصه

بد من  إذن ال ،باجلبايات احمللية خاصها خترج حليز الوجود
مراجعة هاد اجلبايات احمللية وبغينا ننتاقلوا إىل إدارة ديال 

 كل مجاعة تكون عندنا واحد اجلماعات احمللية منكرهوش يف
اآللية اللي هتتم بالتتبع ديال املداخيل ديال اجلماعات وكنظن 
هاد الشي حىت هو غادي يساهم يف التخفيف من العبء 

  .على الدولة

للسكىن والتعمري وسياسة  امسحتو  اليغادي منشي إ
نه الرصيد العقاري العمومي مل يتم استغالله أتنظن ب ،املدينة

 ،ذن هذا متفقني عليه مجيعاإالصحيح واملطلوب بالشكل 
نه الربامج اليت أطلقت عرفت تعثرا أإضافة إىل ذلك تنعرفوا ب

سواء فيما  ؛وتؤخرا كبريا سواء فيما خيص مدن بدون صفيح
سواء فيما خيص يعين  ؛خيص رد اإلعتبار لألنسجة العتيقة

إذن  .الدور اآللية للسقوط واألسر يعين املهددة بالفيضانات
هادو مشاكل كلهم متلقاش ليهم حلول جذرية وتنطالبوا أيضا 

ىل حيز الوجود إو بإخراج مدونة التعمري والبناء أمبراجعة 
تيخصنا  ،غادي نكونوا تعطلنافوإال  4931خاصها تكون يف 

املتعلق  41.09مراجعة جمموعة من القوانني كالقانون 
 ؛م العقاراتبالتجزئات السكنية واجملموعات السكنية وتقسي

املتعلق بامللكية املشرتكة، تنعرفوا بأنه  32.99مراجعة القانون 
جنحاش بالطريقة املطلوبة نظرا اامللكية املشرتكة يف املغرب م

 ،للتسيري العشوائي اللي كتعرفها السانديك ديال العمارات
إضافة بطبيعة احلال إىل متدخلني آخرين كإدارة احملافظة  

  .ت احلضاريةكاجلماعات كالوكاال
نه بأكنظن   ،فيما خيص الفالحة والصيد البحري

رب األخضر يعين واضح كان خمطط املغ  إيالبالنسبة للفالحة 
هداف لكن ال خيدم مصاحل الفالح الصغري واملتوسط املعامل واأل

رفش املزايا ديال امهش ومعان الفالح الصغري واملتوسط مفأل
تنهج احلكومة والوزارة بد أن  هاد املخطط هذا وبالتايل ال

الوصية سياسة تواصلية مع الفالح الصغري واملتوسط وإال فهاد 
الفالح الصغري هباد النظام اللي جبنا ليه ديال التجميع إىل 
آخره سيكون مضطرا إىل اهلجرة إىل املدينة وغادي يبيع ديك 

إذن  .نا مشكل آخرلي خيلقوغادي  خل للمدينةدياألرض و 
  .املشاكلهادو جمموعة من 

نا تنظن بأنه السياحة باختصار أ ،بالنسبة للسياحة
شديد مل نستفد من األزمات اليت عرفتها جمموعة من البلدان 
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إىل م  من السياح الذين غريوا وجهاهتلنستقطب العدد الكبري
ن أبدي مبجموعة من املالحظات أوهنا البد  ،مناطق أخرى

رغم الزيادة يف  أنه ؛فيما خيص يعين القطاع ديال السياحة
امليزانية هذه السنة كاين ختوف كبري أن تكون النتائج سيئة نظرا 

ناخدوا مثال ديال  4931للتقليص من عدد الرحالت 
رحلة يف  432مراكش اللي عندي جمموعة من املعطيات 

إذن هذا تقليص  4934اللي كانت يف  412األسبوع بدل 
 ح وهاد الشياخنفاض يف عدد السيا  من عدد الرحالت يعين

غادي يكون عندو انعكاس على جمموعة من الشرائح ديال 
لصناع التقليديني ا ؛صحاب الطاكسيات :اجملتمع املغريب

السياحة إذن بن الصناعة التقليدية مرتبطة أساسا أتنعرفوا بو 
اخلطوط امللكية  la RAMإذن كيخص  ،قرتاح هو الرجوعاال

ا األساسي يعين كمحرك املغربية تعاود ترجع تلعب الدور دياهل
ن بالنسبة لرتكيا اللي عندها حىت أما هو الشكللسياحة املغربية  

إذن هادو  .هي واحد اخلطوط وطنية اللي تكلفت هباد الشي
  .جمموعة من املشاكل اللي كتهم السياحة
      فالصناعة التقليدية  ،بالنسبة للصناعة التقليدية
البحري هنا تنلحوا على أو الصيد البحري إذا مسحتوا الصيد 

 يالمثال إ ،ضرورة تدعيم وتأمني مثن مناسب لشراء السمك
   صل اينا السيدات والسادة النواب مسك السردين يعين و ذخ

صل و يراه كويف رمضان  غرامدرهم للكيلو  49و 31ما بني 
ملراتب األخرية درهم وتنعرفوا بأنه املغرب يوجد يف ا 19ل حىت 

كيلو غرام   0,2فردي السنوي للسمك ستهالك المن حيث اال
كلمرت ديال السواحل   1199مع العلم أن املغرب يتوفر على 

جييب إجابات على هاد " أليوتيس"إذن كيخص خمطط 
  .اإلشكاليات هادو

كما قلت سابقا الصناعة   ،بالنسبة للصناعة التقليدية
عتماد التقليدية تعتمد باألساس على السياحة حنا بغينا اال

مهارة الصانع املغريب من أجل احلضور يف احملافل الدولية على 
 .وتطوير الصادرات بشكل ملموس

لوجيات احلديثة و بالنسبة للتجارة والصناعة والتكن
ة يف دريوا أنه املغرب مؤهل لتكون له الرياثبد من هنا ال ،بسرعة

ستقرار الذي يعرفه يف إفريقيا على جلب املستثمرين نظرا لال
بد منستغلوا هاد الوضعية  إذن ال ،يا والعامل العريبصعيد إفريق

ن املبادالت مع اخلارج غري متوازنة حيث بأةمكنا نقولوا  .هادي
مليار درهم إذن كنقرتحوا تسريع  24تعرف عجز يقدر ب 

جل التصدير إىل دول أخرى أدعم الصناعات الغذائية من 
 .والسالم عليكم ورامة اهلل
 :السيدة رئيسة الجلسة

بالفعل هناك صعوبات  ،شكرا السيد النائب احملرتم
املالية سيصلح بعضا منها د ن القانون التنظيمي أولكن كنظن ب

شرتاكي والكلمة للسيدة سننتقل اآلن للفريق اال .أمتىن ذلك
 .النائبة احملرتمة رقية الدرهم

 :النائبة السيدة رقية الدرهم
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ،الرئيسةشكرا السيدة 
  ،السادة الوزراء

فيكم وجودكم معانا هلاد الساعة ولكن  االيوم كنحييو 
الوجود ديال الربملانيات والربملانيني معانا  اوكنحييو  ،هذا واجب

 .لتزام باملسؤوليةساعة ألن هذا كيدل على االحلد ال
ال يسعين إال أن أذكر يف هذا املقام  ،السيدة الرئيسة

شرتاكي امليزانيات الفرعية لسنة فريق االناقش باسم الأوأنا 
اليت تدخل يف اختصاص جلنة اخلارجية والدفاع الوطين  4931

والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني باخلارج بإمجاع الشعب 
شرقه وغربه حول أولوية القضية الوطنية  ،املغريب جنوبه ومشاله

ائي وأمهيتها وانتظارات هذا الشعب حلل املشكل بشكل هن
 ،ودائم يف ظل املقرتح املغريب الواقعي واملتقدم جدا احلكم الذايت
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نتظارات قد يعاكسها أحيانا بعض الرتدد غري أن هذه اال
نا يف ؤ يزال أدا والوهن الذين تعرفهما دبلوماسيتنا الرمسية إذ ال

هذا الباب حيتاج إىل الكثري من احلركية والتعبئة ذلك أن خصوم 
ما يزالون ينجحون يف نشر أضاليلهم وأكاذيبهم الوحدة الرتابية 

 املفرتاة باسم حقوق اإلنسان واحلريات وغريها أمام العجز البني
إن دبلوماسيتنا مل تنجح حىت اآلن يف  ،هاءللذي يسم أدا

 4933تسويق صورة املغرب اجلديد، مغرب دستور 
واإلصالحات السياسية الكربى واملتقدمة إذ مل تصل بعد إىل 

ى مقارعة اخلصوم مبختلف املنتديات الدولية باحلجج مستو 
الدامغة واليت ةمكن أن تفرغ أضاليلهم من كل مدلول سياسي 

العالقات  همايف إطار من الشفافية واملسؤولية اللذين تتطلب
 4933ولقد استبشرنا خريا يف ظل دستور  ،الدولية املعاصرة

املغربية غري أن باملنحى اجلديد الذي رمسه لتفعيل الدبلوماسية 
احلكومة ما تزال بعض مواقفها تتسم بالرتدد وال أدل على ذلك 

ن سحب الثقة من املبعوث أته حني اعتربت ذاملوقف الذي اخت
ألمني العام لألمم املتحدة السيد روس يأيت من لالشخصي 

 أأخرية يف الصحراء نفاج تههنا وبعد جولأموقع قوة غري 
تباين من نتصارا مع ما بني املوقفني باحلكومة تعترب ذلك أيضا ا

 .واضح قد يفقد قراراتنا اخلارجية مصداقيتها وقوهتا الدبلوماسية
شرتاكي نلح على ضرورة تبين إننا داخل الفريق اال

سرتاتيجية جديدة إيتنا مبختلف مكوناهتا وشركائها بدبلوماس
تنبين على تسويق الصورة املشرقة للمغرب الدةمقراطي ال على 

زبية الضيقة واستغالل الدبلوماسية الرمسية يف احملافل الدولية احل
الذي أسلوب الدفاع إىل ألغراض حزبية صرفة وأن ال نركن 

قوقية واليت تتجاوز حدودها جترنا إليه بعض املنظمات احل
طر ضدارات املغربية ونمنتهكة بذلك حرمة املؤسسات واإل

         فيها وهو دائما إىل الدفاع عن قضيتنا بدل أن نبادر 
ما ال ةمكن أن يتأتى إال بالعمل على إشراك خمتلف فئات 
الساكنة باألقاليم الصحراوية خاصة الشباب والنساء 

اجملتمع املدين الصحراوي يف بناء القرار  ئاتواملنظمات وهي
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف باملنطقة داخل 

ار اجلهوية املوسعة، تعزيزا الوحدة واالنتماء للوطن ويف إط
لقدراته يف الدفاع عن األطروحة املغربية بعيدا عن املقاربة األمنية 

كما ال يفوتنا يف هذا املقام مطالبة . ذات األبعاد احملدودة
احلكومة بتكثيف اجلهود الدبلوماسية لفتح احلدود ملا يصاحب 

غريب ذلك من تعزيز أواصر األخوة بني الشعبني اجلزائري وامل
 . اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا اوقحقيق رفاههم

تنا اإننا يف الفريق االشرتاكي نعترب أن تعزيز قدرات قو 
املسلحة امللكية وخمتلف قوى األمن والدرك يعترب ورشا ال يقبل 
املزايدة نظرا ملا هلذه القوات من دور يف حفظ السالم واألمن 
مبختلف مناطق املغرب وخارجه وخنص بالذكر تلك املرابطة 
على طول احلدود واليت باتت تشكل اليوم قحديا كبريا بتنامي 

     سالح أو للمخدرات وهذا خمتلف جرائم التهريب سواء لل
ختلف آليات املراقبة والقدرات ما يتطلب تقويتها مب

ستخبارية واألمنية ملواجهة اجلرائم اإلرهابية العابرة للحدود، اال
خاصة إزاء الوضع اجلديد لشمال مايل الذي يعرف تطورات 

إن هذه الوضعية . عسكرية مرتبطة بنمو اخلطر اإلرهايب باملنطقة
مواجهتها إال بتمكني آلياتنا الدفاعية من عصرنة ال ةمكن 

. التجهيزات العسكرية وتكوين املوارد البشرية وتقوية قدراهتا
كما ال يفوتنا أن نسجل أمهية الرعاية االجتماعية ألفراد قواتنا 

. املسلحة امللكية وعائالهتا وقحسني اخلدمات الصحية والسكن
من نظمنا املعلوماتية يف وال يفوتنا التأكيد على أمهية ضمان أ

 .اإلدارة واملؤسسات العمومية
إن أمننا العسكري واملدين ال يوازيه  السيدة الرئيسة،

إال حاجتنا يف أمن روحي وهو ما يقتضي بدوره دعم خمتلف 
أوراش اإلصالح الديين إن على مستوى املؤسسات أو التأطري 

العقيدة والتوجيه أو التعليم على هدى من املذهب املالكي و 
األشعرية وذلك بتقوية دروس التوعية الدينية وقحديث التعليم 
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ني وضبط الفتاوى يالديين والعناية باملساجد والقيمني الدين
ومأسستها وقحسني جودة اخلدمات املقدمة للحجاج املغاربة 
  وقحصني اجلالية باخلارج وحسن تدبري ممتلكات األوقاف اليت 

 .ل ودقيق هلا مبا حيفظها ويصوهناما تزال تفتقر إىل جرد كام
إننا يف الفريق االشرتاكي جندد  السيدة الرئيسة،

تأكيدنا على ضرورة العناية الكاملة جلاليتنا املقيمة باخلارج 
ومطالبتنا للحكومة بتبسيط املساطر اإلدارية يف القنصليات 
والسفارات وتسريع تفعيل مقتضيات الدستور إلشراك جاليتنا 

بات التشريعية املقبلة وإجياد احللول للصعوبات التقنية يف االنتخا
كما أن توسيع . اليت قحول دون ممارستهم حلقوقهم الدستورية

شبكات املراكز الثقافية خاصة بإفريقيا وبعض الدول العربية 
 يشكل قحديا كبريا لنشر ثقافتنا املغربية والتعريف بالرتاث املغريب

ما نسجل على احلكومة  عدم ك. يف العامل بقضيتنا الوطنية
انفتاحها من قبل كل املؤسسات التابعة للوزارة املكلفة باجلالية 
وغياب الشفافية والوضوح يف تدبري ميزانية مؤسسة احلسن 

ستشاري للجالية اجمللس االالثاين للمغاربة املقيمني باخلارج و 
إن مراجعة أوضاع هذه املؤسسات  .املغربية املقيمة باخلارج

قتها باحلكومة أصبح أمرا مستعجال بالنظر إىل املشاكل وعال
ىل السياق السياسي والدستور إالعويصة اليت تعيشها وبالنظر 

 .اجلديد والسالم عليكم
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم  ،شكرا السيدة النائبة
 .السيد عبد احلق أمغار، تفضل السيد النائب

 :د عبد الحق أمغارالنائب السي
  ،شكرا السيدة الرئيسة

  ،السادة الوزراء
  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم

شرتاكي ببعض يشرفين أن أتقدم باسم الفريق اال
ن القطاعات اليت تدخل يف اختصاصات جلنة أاملالحظات بش

  .القطاعات اإلنتاجية
فإن أبرز مسة متيز هبا هذا  ،فيما خيص قطاع السياحة

القطاع غياب أي وقفة تأملية حول تراجع أعداد السياح وتأثريه 
 .على اجملال ككل

التوقيف الغريب للعديد من املشاريع السياحية  :ثانيا
الكربى مرت قحت يافطة إجناز الدراسات ومرة أخرى تأجيل 
إطالق األشغال بشكل عبثي وغريب وهو ما يضع احلكومة 

     رة أمام سؤال التخطيط والدراسات املوضوعة سابقا مباش
 .وما جهة احلسيمة اليت أنتمي  إليها إال خري مثال على ذلك

إن السياحة تشكل اختيارا إسرتاتيجيا لبالدنا ملا توفره من موارد 
نه يتعني على أمالية بالعملة الصعبة ومناصب شغل لذا نرى 

القروية والسياحة احلكومة العمل على تشجيع السياحة 
كولوجية والسياحة الثقافية واحلرص على مراقبة يالطبيعية واإل

األسعار واخلدمات اليت تقدمها املؤسسات الفندقية وتعزيز 
وتقوية األسواق التقليدية وغزو أسواق جديدة وإحداث 
حمطات جديدة وإدخال املناطق اجلبلية والطبيعية يف املسالك 

إسرتاتيجية يف املناطق املؤهلة لذلك   السياحية وإقامة مشاريع
منطقة الريف، هذه بعض املالحظات اليت ارتأينا املسامهة هبا ك

وسنكون داعمني لكل مبادرة إجيابية تروم بناء اقتصاد وطين 
 .متحرر ومتضامن

شرتاكي كانت مداخلة الفريق اال  ،قطاع الفالحة
باألمس كافية يف تناول شق أساسي من معضالت الفالحة 

املغربية ونعيد التأكيد اليوم على ضرورة متكني الفالحني الصغار  
من امتيازات خمطط املغرب األخضر وإعادة النظر يف توزيع 
الدعم ليكون أكثر إنصافا وتشجيعا للفالح الصغري ونؤكد 
    باخلصوص على ضرورة استغالل اإلمكانيات الكربى اليت 

      ريات الزراعية وهو رض املغرب إلنتاج اخلأما تزال توفرها 
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ما يتطلب إعادة النظر يف إشكاليات امللكية وضمان حقوق 
باملوازاة مع ذلك  ،الساللية يف أراضيها اتالقبائل واجلماع

ت األمن الغذائي يف عامل معرض يتعني استحضار ضرورا
صبح فيه الغذاء رهانا اسرتاتيجيا وأمنيا وهو أهتزاز ويف وقت لال

العمل الزراعي وإعادة اإلعتبار للفالح الصغري ما يتطلب تثمني 
شرتاكي نطالب بضرورة إننا يف الفريق اال .وللعامل الزراعي

وراهنية إجراء تقييم أويل للمخطط األخضر مع التشديد على 
  .أمهية املواكبة الفعلية واملستمرة للدولة أثناء التنفيذ

نسجل غياب آليات جديدة  ،قطاع الصيد البحري
ا القطاع خاصة يف ذه ثشروع القانون املايل لتحديبرسم م

مؤكدين على أن  "سيوتيأل"ر الذي يعرفه خمطط ثضوء التع
استغالل  ةالدولة مطالبة باعتماد سياسة صارمة يف عقلن

الثروات السمكية واحلد من استنزافها الشيء الذي يفرض 
تكثيف املراقبة مع النهوض بأوضاع الشغيلة بالقطاع اليت 
تشتغل يف ظروف صعبة واالهتمام بأوضاعهم الجتماعية 

متسائلني عن مصري ، السيد الرئيس، متسائلني السيد الوزير
 311دي وخاصة يلتقلاالتغطية االجتماعية للعاملني بالصيد 

هتم اليت كانت واردة بالقانون املايل ألف حبار وأفراد عائال
الصيد  يم السيد وزيرموأين وصلت سياسة التع 4934

 عمالباإلضافة للمشاكل اليت يعاين منها  ،البحري مكاينش
ائمة إننا ننبه إىل عالسيد الساحلي نتاج سحب الشباك ال

ائي وقحسينه وأهنا ذلغااألمن ا القطاع يف ذاألمهية اإلسرتاجتية هل
ه الثروة املشرتكة بني ذناسبة لنطالب من جديد بإخضاع همل

املغاربة لالستغالل الشفاف إعماال حلق مجيع املغاربة يف ثروة 
ويف  .وتدبريها امتحان أساسي للحكومةبامتياز ع يهي مرتع للر 

إطار الشعار الذي رفعته احلكومة يف سياق حماربة الفساد 
زلنا ننتظر الكشف عن اللوائح املستفيدين  مافاد الريع واقتص

 .من رخص الصيد يف أعايل البحار

نعتقد  ،أختم بقطاع الصناعةو أما فيما ، و السيد الوزير
جيب أن يظل بالنسبة للمغرب  نيعيف الفريق االشرتاكي أن التص

جيا من أجل متوقع بالدنا إقليميا ودوليا ولكن مع  يسرتاتإرهانا 
 4931ألسف فإننا مل نعثر يف مشروع القانون املايل كامل ا

على اإلجراءات اجلبائية والتحفيزية اليت تؤشر على أننا بالفعل 
ا تصنيع البالد ومن جهة اهتسياسة عمومية من أهم اختيار  مأما

ة املغربية من أن تكون املقاول طمئنأخرى مل نعثر على ما ي
مية لدعم قدراهتا مواكبة ومدعومة من جانب السلطات العمو 

  .التصديرية والبحث عن أسواق جديدة
لقد كنا نراهن يف الفريق االشرتاكي على قانون مايل 

ا املعطى األساسي ومراجعة ذعقالين يأخذ بعني االعتبار ه
النهج عرب التأكيد على تقوية السياسات القطاعية أوال والتوجه 

    لفالحي والصناعي وهو االقوي والنهائي حنو تقوية القطاعني 
جملايل نطالب اوإعماال للتوازن  ،ما غاب متاما عن املشروع

الستثمارات اليت تنجز لاحلكومة بتوفري تشجيعات وحوافز 
صعبة وخاصة املناطق الصناعية املنجزة واليت الباملناطق النائية و 

لك توخيا للتنمية ذثمرين و ستبقيت معزولة دون استقطاب امل
بني جهات املغرب وضمانا لالستقرار االجتماعي واحلد  ةناملتواز 

 . األموال وشكرا رؤوسمن هجرة 
 :السيدة رئيسة الجلسة

احملرتم  ، الكلمة للسيد النائبشكرا للسيد النائب
  .املختار الراشدي

 :النائب السيد المختار الراشدي
 ،السيدة الرئيسة
 ،السادة الوزراء

 ،نو المحترموالسادة النواب السيدات 
أتدخل باسم الفريق االشرتاكي  نيشرفين يف البداية أ

ليت تدخل يف اختصاص جلنة االفرعية  اتيف مناقشة امليزاني
الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن والتعمري وسياسة املدينة 
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واليت هي جزء ال يتجزأ من مشروع القانون املايل احلايل، فهو 
ومن  ،عهد احلكومة احلالية من جهةبذلك ثاين قانون مايل يف 

هبا  ذجهة ثانية أن القانون املايل هو مبثابة اآللية احملورية اليت تنف
الربامج واملخططات احلكومية فهل هناك انسجام بني هذه 
املخططات والربامج احلكومية واملقتضيات املالية واجلواب هو 

روع غياب االنسجام حبيث مل جند مثال موارد مالية يف مش
    القانون املايل احلايل هلا عالقة باستكمال البناء املؤسسايت 
وال موارد مالية هلا عالقة باملوارد املالية احملولة للجهات وال باقي 

 . اجلماعات الرتابية األخرى بعد استكمال االستحقاقات املقبلة
قمنا كفريق اشرتاكي بتعديلني يهمان تنمية  ،ويف هذا السياق

الصندوق اخلاص املتعلق مبنتوج الضرائب احملولة للجهات وذلك 
من منتوج  %1إىل  % 3برفع النسبة املرصودة إليه من 

الضريبتني على الدخل والشركات وقوبلت بالرفض من طرف 
احلكومة الشيء الذي يؤكد على أن هذا القانون يفتقد إىل 

 .االسرتاتيجية ولو يف حدود السنوات املقبلة ةالرؤي
فإننا يف الفريق االشرتاكي نسجل من  السيدة الرئيسة،

جهة على أن احلكومة احلالية تعطلت يف تنظيم االستحقاقات 
املقبلة وتنزيل القوانني املنظمة هلا ومن جهة أخرى نؤكد على 

ء ضرورة التحضري اجليد هلا من أجل كسب رهان استكمال بنا
مؤسسايت يكون يف مستوى كسبنا لرهان الوثيقة الدستورية ويف 
مستوى كذلك رهانات وتطلعات الشعب املغريب وربيعه 

يتأتى إال بتعميق النقاش وتوسيع  نوهذا الرهان ل ،الدةمقراطي
ت السياسية والنقابية واملهنية واملدنية أغلبية  ئااحلوار مع كل اهلي

عادة قراءة مشروع اجلهوية كانت أم معارضة وذلك من أجل إ
املتقدمة الذي أعدته اللجنة االستشارية على ضوء الوثيقة 

داري اإلتركيز الالالدستورية ووفق مقاربة مشولية لالمركزية و 
وإعادة النظر يف مشروع التقطيع الرتايب تفاديا ألي تقطيع ترايب 

 . مشوه وغري طبيعي

 واحلريات فيما يتعلق باجلانب األمين السيدة الرئيسة،
فإننا كفريق اشرتاكي نثمن من جهة أوىل كل اخلطوات  ،العامة

ألمن وحماربة اإلرهاب واجلرةمة االيت تستهدف استثبات وقحصني 
ومن . املنظمة والتهريب ومكافحة املخدرات واهلجرة السرية

جهة ثانية نؤكد على ضرورة احرتام احلريات واحلقوق األساسية 
منية واإلفراط يف استعمال القوة العمومية بعيدا عن املقاربة األ

واالعتقاالت لضرب احلركات االحتجاجية السلمية املنددة 
بسياسة التهميش والبطالة وغالء األسعار واستنزاف املوارد 

وننبه من جهة ثانية على أن . الطبيعية والفساد واالستبداد
نوب  إىل دول جالطريقة اليت يتم هبا ترحيل األجانب املنتمني

ب الرأي العام احلقوقي ضدنا وما لذلك لالصحراء أصبحت تؤ 
كما . من نتائج عكسية على مصاحل مواطنينا يف دول املهجر

ال نريد يف هذا اجلانب أن يلعب املغرب دور الدركي يف اماية 
 .شواطئ الغري انطالقا من ترابنا

أما فيما يتعلق بتأهيل العامل القروي  السيدة الرئيسة،
فإننا نسجل غياب إسرتاجتية حقيقية فعلية  ،طق اجلبليةواملنا

لتنمية املناطق اجلبلية واملناطق املعزولة واملهمشة والقضاء على 
لية والتخفيف منها عرب االفوارق االجتماعية واالقتصادية واجمل

قحقيق إقالع تنموي يف مقاربة مشولية تعتمد على توحيد الربامج 
رتابية من احلصص اإلمجايل القطاعية ودعم اجلماعات ال

للضرائب على الشركات والدخل والقيمة املضافة وتوزيعا وفق 
احلاجيات وذلك بغية الولوج إىل التجهيزات واخلدمات 
األساسية يف جماالت التعليم والصحة وحماربة الفقر والربط 
بالشركة الكهربائية والولوج إىل املاء الصاحل للشرب وفك العزلة 

زالت ضعيفة وبعيدة كل البعد ال ق القروية لكوهنا لطر اإجناز ب
 .ا القانونذاملعدالت الوطنية اليت وردت يف مشروع هعن 

يبقى هناك جانب يقتضي اليوم ، السيدة الرئيسة
الوقوف عنده أكثر من أي وقت مضى أال وهو اجلانب املرتبط 

ويكفي القول أن نسبة االستثمار  ،بالتدبري العقاري العمومي
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فيه عند التطلع إىل إجناز مشروع صناعي يف املغرب تتجاوز 
يف جممل  % 19ه النسبة ال تتجاوز ذيف حني أن ه % 19

االستثمارات عرب العامل وبالتايل أصبح العقار يف املغرب يعيق 
دن املتطور مجيع املشاريع االستثمارية وتطور املدن وخلق 

ا ذالربامج ذات الطابع االجتماعية مبا فيها السكن وهديدة و اجل
راجع إىل املضاربة العقارية اليت تشنها اللولبيات واملافيات 

ن ملالريع الناتج عن غياب املساءلة والشفافية  هذا املستفيدة من
يؤول إليهم العقار العمومي ووجود الرتاخيص االستثنائية النامجة 

ض العقود الفضفاضة اليت تتيح وبعالتهيئة عن غياب خمططات 
الفاعلني لعدم تنفيذ التزاماهتم وغياب بعض الفرصة أمام 

املعايري واملقاييس واملساطر املتعلقة باستغالل العقار واحلد من 
بل  ؟فلماذا غابت احلكومة يف حماربة الريع العقاري ،استنزافه

االستثمارية أصبحت تعود بالنفع للولبيات  هابعض مشاريع
نفع الفئات املستهدفة والسالم عليكم من قار أكثر بكثري الع

 .ورامة اهلل وبركاته
 

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيدة النائبة ، السيد النائب احملرتمشكرا 
 .خلماساحملرتمة عائشة 

 :النائبة السيدة عائشة لخماس
 ،السيدة الرئيسة

 ،دة الوزراءاالس
 ،السيدات النائبات

 ،النوابدة السا
يشرفين باسم الفريق االشرتاكي مبجلس النواب أن 

اليت  4931أتدخل يف مناقشة امليزانيات الفرعية برسم سنة 
تدخل ضمن اختصاصات جلنة العدل والتشريع وحقوق 

مسؤويل أو وزراء  وأويؤملين عدم حضور القطاعات  ،اإلنسان
احلق دولة بناء قطاعات هتم  .القطاعات اليت نناقشها اليوم

والقانون واحلريات وحماربة الفساد وتثبيت وترسيخ أسس 
هل استطاعت امليزانيات كية فاحلكمة اجليدة والدةمقراطية التشار 

ه اجلنة واملذكرات التوضيحية ذالقطاعية املعروضة على ه
 تعكس طموح وإرادة املغاربة يتواإلصالحات املوعود هبا ال

 4933راهتم خالل سنة تظاه واملغربيات اليت عربوا عنها يف
وايل حلوهل الواقع املعاش  ؟4933وعند تصويتهم على دستور 

 اإلصالحاتوتعميق سنة ينبئ فعال أننا على طريق مواصلة 
نتمكن يف  نأسئلة ل ؟مند حوايل عقد ونصفاليت انطلقت 

نستطع  نب عنها وبالتايل ليا احليز الضيق يف الوقت أن جنذه
جنة لن النقاش الغين الذي عرفته الم ايسري  اأن نعكس ولو جزء

جزء يف قطاعات النوعية واملرتبطة ال هذهمبناسبة نقاش ميزانية 
لك استيعاب ومتثل ذإعمال الدستور واألهم من و تفعيل بمنها 

  .ا الدستورذروح ه
 تهاوزارة العدل واحلريات سلمتنا مبناسبة مناقشة ميزاني

كانت تتوقع أن مشروع إصالح منظومة العدالة و  4934لسنة 
ما أن انطلق حىت  نا احلوار خالل أربعة أشهر لكذه ينتهي

 مة من طرف أغلب ر انطلقت معه موجة من االحتجاجات العا
قضاة، كتاب ضبط، مهن العدالة املختلفة  :مقومات املنظومة

اليت اعتربت نفسها مقصية من هذا احلوار الذي يعنيها هي 
بالدرجة األوىل، إضافة هلذا فقد عرف هذا القطاع حركات 
مطلبية واجهتها الوزارة بالتجاهل والتصرحيات املتسارعة كما 
متت مواجهتها بالعنف وباالقتطاعات هبدف إضعاف العمل 

 التمثيلي األمر الذي يذكرنا بسنوات ظن البعض أهنا النقايب
  .ولت إىل غري رجعة

فرغم  ،ويف ارتباط بقضايا حقوق اإلنسان واحلريات
اجملهودات اليت بذلت يف السابق من أجل طي صفحة املاضي 
فقد عاد استفحال العنف املفرط يف مواجهة االحتجاجات 

اعية املهمشة املختلفة ابتداء باحتجاجات الفئات االجتم
واملعطلني وصوال لضرب الصحفيني وفظ وقفاهتم بالعنف 
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وممارسة كل أشكال التضييق على االحتجاجات واالعتصامات  
كمنع احلافالت من نقل الطلبة املمرضني على سبيل املثال 

 .بشكل مجاعي إىل املدن اليت نظمت هبا االعتصامات الوطنية
خبري وال يفوتنا هنا  اخلالصة أن وضعية حقوق اإلنسان ليست

أن نشري ولو بعجالة ألوضاع السجون اليت مل تعد قحتفظ 
بأسرارها داخل األسوار بل إن التقارير اليت متت إجنازها من 
طرف جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ومنظمات دولية 
أخرى وكذا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وغريها كشفت 

عرت املآسي اليت يعيشها السجناء الوجه البشع هلذه السجون و 
ووضحت املسؤولية وضمنها مسؤولية املراقبة القضائية على 

  .هذه األوضاع
اإلدارة املغربية ورغم اجملهودات اليت بذلت وتبذل من 
أجل قحديث وختليق هذه اإلدارة ال زالت مستعصية عن 

للمواطنني  واحدزالت تشكل اخلصم رقم  اإلصالح وال
واملواطنات ولالستثمار وقد جاء يف املذكرة التقدةمية للسيد وزير 
الوظيفة العمومية وقحديث اإلدارة عرض ملنجزات هذه الوزارة 

، واعترب القانون التنظيمي 4931وبرنامج عملها برسم سنة 
املتعلق بالتعيني يف املناصب العمومية أهم إجناز مؤسسايت علما 

التنظيمي الوحيد يف حصيلة هذه احلكومة منذ  أنه هو القانون
تنصيبها والذي شكل املنطلق الذي أريد به اإلصالح يف ظل 
دستور يعطي لرئيس احلكومة اختصاصات مهمة شكل هذا 

ي عنها األمر الذي يطرح تساؤالت  دار القانون أول تنازل إ
كربى عن مصري اإلصالح الذي يستهدف جعل احلكومة هي 

  .يدة عن السياسات العموميةاملسؤولة الوح
وزيري العدل واحلريات والوظيفة العمومية وقحديث 

يف أشغال اللجنة عن األسئلة املتعلقة بتفعيل  نااإلدارة مل جييبا
فصول الدستور املتعلقة باملساواة واملناصفة وحماربة التمييز 

ا ومل يتضمن املخطط التشريعي لوزارة العدل موالعنف يف وزارتيه
ريات ما يفيد أهنا تشتغل على قانون ملناهضة العنف ضد واحل

متها مع ءالنساء أو ما يفيد مواصلة إصالح مدونة األسرة ومال
مقتضيات الدستور اجلديد ومل جيب عن تساؤلنا فيما يتعلق 
مبدى تضمني مشروع القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية ألي 

  .مييزمقتضيات خاصة حبماية النساء من العنف والت
مناقشة ميزانية الوزارة املكلفة بالعالقة مع الربملان 

تها يواجملتمع املدين شكلت مناسبة ملناقشة أداء احلكومة وأغلب
فرغم املكانة  ،وما رسخته من تقاليد يف التعامل مع املعارضة

اليت أعطاها الدستور للمعارضة ورغم الدور الرقايب للربملان 
ربملان منوط أساسا هبذه املعارضة فإن ورغم أن الدور الرقايب لل

     جتربة هذه السنة جتعلنا نستخلص بأن احلكومة وأغلبيتها 
ال تسري يف هذا االجتاه وال تعمل على ترسيخ أي مقاربة 
تشاركية من شأهنا مواصلة االستحقاق الدستوري الذي أناط 
 بالربملان استكمال مهمته بإصدار القوانني التنظيمية واليت من

الضروري أن تتحكم فيها نفس املقاربة التشاركية اليت حكمت 
فاحلكومة ماضية يف مقاربتها االستفرادية وكل  ،إعداد الدستور

انتقاد هلذه املقاربة ينعث بتشويش ومعاداة اإلصالح وهذا 
اإلصالح وسيحكم عليه بقصر النظر وإذا  هذا ريورة سسيثقل 

ة فإن حال الدةمقراطية كان هذا هو وضع الدةمقراطية التمثيلي
التشاركية اليت أسس هلا الدستور كقيم وآليات تعرف نفس 

فمشروع اإلصالح الذي أعدت تصوره الوزارة بصفة  ،املآل
اجملتمع املدين املغريب  هاانفرادية يستبعد اخلربة الغنية اليت راكم

منذ مقاومته االستعمار ومن خالل نضاله من أجل الدةمقراطية 
بعدة  تسان والعدالة االجتماعية فهذه التجربة مسوحقوق اإلن

 تهكأحد مرجعيات هذا اإلصالح وغري مقومة إجيابية يف صياغ
هلذه األسباب صوتنا ضد هذه امليزانيات اليت عرضت على 

  .هذه اللجنة
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب احملرتم 
 .السي رشيد اموين
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 :السيد رشيد حموني النائب
 شكرا للسيدة الرئيسة،

حنيي الوزراء األربع احلاضرين وحنيي مجيع النواب 
والنائبات املرابطني يف هذه اجللسة وكذلك حنيي الوزراء النائمني 

 .ونتمىن هلم نوما سعيدا
 السيدات النائبات والسادة النواب،

يسعدين أن أتدخل باسم الفريق االشرتاكي يف مناقشة 
، 4931يزانية الفرعية للقطاعات االجتماعية برسم ميزانية امل

واليت متثل حجر الزاوية يف السياسات العمومية وحمك اختبار 
وكما أكد   ،إرادة احلكومة يف مالمسة حاجيات الشعب املغريب

    كل املتتبعني للشأن العام نؤكد يف الفريق االشرتاكي على 
  :ما يلي
موعد التغيري  تيب أخلفن حكومة االستثناء املغر إ -

 ،حني حصرت املسألة االجتماعية يف فلك صندوق املقاصة
خصوصا أن احلكومة قدمت تصورا إلصالح الصندوق يتوجه 
بالشعب املغريب إىل نظام الطوابري يف منظمات غوث الالجئني 
بعيدا عن أي مقاربة للكشف عن الثروات املغربية واالستثمارية 
املمكنة والتوزيع العادل للثروات بكرامة وليس باملقاربة 

  ؛اإلحسانية
جتماعية واستثنائها من ختفيض ميزانية القطاعات اال -

 2 :حقها يف مناصب مالية كافية على مستوى قطاع الشغل
مناصب والشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة املرأة واألسرة 
والتضامن والتنمية البشرية وغياب تزامن يف برجمة ميزانية وزارة 
الصحة وعدد املناصب املالية مع الربامج الكربى خصوصا 

لصحية مما يعكس عجز احلكومة عن الوفاء نظام التغطية ا
بالتزاماهتا االجتماعية وعن بلورة تصور حيمي منظومة التغطية 

  ؛الصحية كما طرحتها حكومة التناوب
نندد بتهديد احلكومة للحق النقايب واملكتسبات  -

النقابية التارخيية وندين اهلجمات احلكومية على النقابيني 

إدخال رجال األمن داخل ولكن حيسب للحكومة السبق يف 
ردهات احملاكم والسبق يف كسر أعناق النقابيني والسبق يف 
التهديد باالستقالة مقابل االقتطاعات وترحيل معجم املس 

سنوات الرصاص إىل سنوات الربيع يف جملس من نظام الب
حكومي هجومي قاده رئيس احلكومة ضد حق الشغيلة 

 .ة يف أسعار احملروقاتالعاملة يف التعبري عن رفضها للزياد
 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة،
إن أحكام ومقتضيات الدستور اجلديد جاء بتوسيع 
هامش احلريات وقحقيق العدالة االجتماعية ورفع اإلهانة عن 
أبناء الشعب املغريب والقضاء على اقتصاد الريع وإعادة توزيع 

على اجلميع للتغلب عادل للثروة وترسيخ ثقافة احلوار واالنفتاح 
لكن، لكن اعتماد املقاربة األمنية بشكل يومي  .على األزمات

يف ربوع البالد وهذا اهلجوم على احملتجني من أصحاب احلقوق 
 واملعطلني وكذا االستخفاف باملطالب االجتماعية واالستهانة

طريقة املعاجلة كل هذا يطرح أكثر من ويف يف التصرحيات هبا 
وصدقية الشعارات الرمسية اليت أطرت املرحلة سؤال حول جدية 

ينضاف إىل هذا  .وحول مستقبل األوضاع يف هذا البلد
السلوك السلطوي الذي تقوى يف ظله العصا استصدار أحكام 

ريني ونقابيني يقاسية يف حق احملتجني من طلبة ومعطلني وفربا
دون احرتام شروط احملاكمة العادلة يف تعارض صارخ مع 

  .لرمسية املبشرة باالنفراجاخلطب ا
إنه سرعان ما تتالت األيام والشهور ليكتشف املغاربة 
    أن امللفات االجتماعية كالسكن والشغل والصحة والتعليم 

زالت تراوح مكاهنا لتكون مصدرا للتعاسة واإلحباط  ما
وليتضح أن احلكومة يف املغرب اختارت العنف وااللتفاف 

اجلانبية والفرقعات اإلعالمية بذل أن وإشغال الناس باملعارك 
جيد حلوال جدية ملشاكل املواطنني ومهومهم ومطالبهم املشروعة 

  .يف احلرية والشغل واألمن والصحة والعيش الكرمي
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ندق ناقوس اخلطر فيما  ،أما بالنسبة لقطاع الصحة
علق بعملية ختفيض أمثنة الدواء حيث تيتعلق مبقاربة دعائية ي

 :ة األولية لالئحة األدوية املخفضة نسجل ما يليأثبتت القراء
ضعف الطرف احلكومي يف املفاوضات مع مصنعي 
األدوية إذ مل تتوقف احلكومة يف ختفيض أمثنة الدواء واكتفت 
مبا مسحت به الشركات، ويكفي أن نقارن األمثنة املخفضة من 

اليت قحقق أمثنة أقل   CNOPSاألمثنة اليت تشرتي هبا مؤسسة 
 % 431و 31أمثنة الوزارة املخفضة بنسبة ترتاوح ما بني  من

ومن جهة  .CNOPSالذي يهدد توازهنا بعد إقفال صيدلية  
ر بنا التساؤل عن سبب استمرار تدهور اخلدمات دأخرى جي

الصحية على الرغم من الزيادة يف اعتمادات القطاع إن البحث 
عن احللقة املفرغة يكمن يف احلكامة ويف أمناط التدبري ويف ترك 
القطاع ضحية الزبونية والرتضيات احلزبية واليت انفضحت عند 

يث انفجر الصراع مناقشة ميزانية الصحة يف اللجنة القطاعية ح
 .بسبب هذه الرتضيات وصراع املواقعبني مكونات األغلبية 

وهبذه املناسبة أحيي السيد الوزير على بعض املبادرات وعلى 
على املستوى املركزي ونتمىن أن جند له  هاجملهود الذي يبذل

  .صدى وانعكاس على املستوى احمللي
على  نكتفي ،فيما خيص قطاع وزارة األسرة والتضامن

أننا مل نسمح يف االقحاد االشرتاكي للقوات الشعبية بالتوظيف 
احلزيب واملذهيب اإليديولوجي العتماد هذه الوزارة خاصة وأن 
نسبة هامة من اعتماداهتا قحول إىل مجعيات وسنظل حريصني 
على أن تكون النجاعة والفعالية والشفافية والقرب واالهتمام 

إننا يف الفريق االشرتاكي  .ح الدعمبالفئات اهلشة هي معايري من
رتاجعات اليت يشهدها ورش املصاحلة الحنمل احلكومة مسؤولية 

  ..احلكومية والتقيةمع حقوق النساء ومع املراوغات 
تأيت يف ظل  ،فيما خيص وزارة الشباب والرياضة

ة من حيث االعتمادات وهذا دليل على يقطاعات احلكومال
واألنشطة الرياضية من جانب استمرار وهتميش الشباب 

نسجل كفريق اشرتاكي الرتاجع يف احلقوق السياسية  ،احلكومة
واملدنية والنقابية ونطرح سؤاال مهم هل هناك فعال تناوب 

هو  4933نونرب  41نتظر بعد املسياسي؟ التناوب السياسي 
التصحيح واملراجعة وأحيانا القطيعة لكن مع األسف ال جند 

السياسة العامة وال على املنهجية املتبعة إذن هناك قحوال على 
 .مشروع بدون إصالح هو بالتأكيد مشروع بدون أفق وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
لنائب احملرتم الكلمة للسيد ا شكرا السيد النائب،

 .السي حممد املالحي
 :النائب السيد محمد المالحي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة،

 الوزراء،السادة 
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

أن أتدخل باسم الفريق االشرتاكي ملناقشة ال غري 
امليزانية الفرعية لوزارة التجهيز والطاقة واملعادن واملياه والغابات، 
ولكن يؤسفين أن السادة الوزراء غري موجودين لالستماع إىل 

 .اقشة العامةاملناقشة اليت نود أن نتطرق إليها يف هذه املن
اإلشكالية املطروحة هو على أننا ناقشنا يف اللجن وتداولنا 
وجتاذبنا أطراف احلديث وكانت هناك جمموعة من املالحظات 
ونود من احلكومة املوقرة أن تستمع إلينا بإمعان نظرا ملا هلذه 
املالحظات من أمهية للتسيري العام لشؤون الدولة، أنا غادي 

لنقاش ما كيمنش يكون يف ظرف وجيز ندوز باختصار ألن ا
دقايق وهلذا فالنقاش ديايل غادي يكون  4دقايق وال  1ديال 

 :عبارة عن مالحظات
اإلشكالية اللي مطروحة يف القطاع ديال : أوال

هي إشكالية كبرية وإشكالية جيب على أننا كفاعلني  ،التجهيز
على أننا يعين الطريق  اوكمسؤولني وكحكومة احنا كنشوفو 

لة بذلت واحد اجملهود كبري و السيار اللي هي يف احلقيقة الد
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صبحت كتشكل واحد أللبناء دياهلا ولكن الطريق السيار اليوم 
فيها واحد  ااخلطر كبري على املارة حبكم على أنه كيوقعو 

اجملموعة ديال حوادث السري، الطريق عندها إشكالية خطرية 
يف الليل فوق  للهجوم احبكم على أنه السائقني كيتعرضو 

  .القناطر هذه إشكالية ديال األمن ديال الدولة
على أنه القطاع  االقطاع ديال املياه والغابات كنعرفو 

ديال املياه والغابات يعين عندو واحد اإلشكالية اللي هي 
خطرية وإشكالية اللي هي يعين كتشكل واحد اخلطورة على 

كنستعملوه وهو التحديد    الساكنة وهو مشكل دبا اللي دورنا
على  اديال امللك الغابوي، التحديد ديال امللك الغابوي كنعرفو 

أنه امللكية حق مقدس وعلى أنه اإلدارة ديال املياه والغابات 
اليوم أصبحت على أنه كتعمل التحديد ديال امللك الغابوي 

على أنه  اوعلى أنه الناس موجودين يعين منذ سنوات وكنعرفو 
اليد والعادات ديال البادية هاذي واحد اإلشكالية شنو التق

رتاعي هبا رأفة باملواطن كاللي هي جيب احلكومة على أهنا  
على أنه التوجه احلكومي كيمشي فهاذ  االقروي واللي كنقولو 

  .العمل هذا
كذلك اإلشكالية اللي هي مطروحة على املشكل 

واحد اجملموعة على أنه كاين  اكنعرفو   ،ديال املاء وديال املعادن
ديال املشاكل اللي هي مطروحة يف اجلهة ديال اجلنوب واللي  

هناك  تكندعو احلكومة بتحمل املسؤولة دياهلا ألنه كان
احتجاجات وكاين مشاكل اللي هي غادي تقوم وهلذا هاذ 

احنا   .الرعاية هلاذ العمل هذا جيب األخذ بعني االعتبار ديالو
التوجه  للنهج ديالو يفكفريق اشرتاكي ملتزم بالوفاء 

االجتماعي الدةمقراطي وال يفوتنا يف ختام هذه املناقشة أن 
املفتوحة هي مثرة نذكر احلكومة بأن املشاريع القائمة واألوراش 

ت وفعاليات خمتلفة من أجل ئاجهود جبارة تضافرت فيها هي
تطوير البالد هلذا فنحن ندعو احلكومة بأن تتحلى مبا يكفي 

املسؤولية للحفاظ على هذه املكتسبات وعدم من اجلدية و 

الرتاجع عنها والعمل على االلتزام بوعودها اليت قطعتها على 
نفسها وكذا تطوير أداء مجيع القطاعات علما أن هناك عوامل 
مساعدة تصب يف اجتاه قحقيق مكاسب أخرى من بينها 
الدستور اجلديد الذي ةمنح احلكومة صالحيات مل تتوفر 

 .ا وشكرالسابقاهت
 :السيدة رئيسة الجلسة

لسيدة النائبة الكلمة ل شكرا السيد النائب احملرتم،
 .مالحيياحملرتمة خدجية ال

 :مالحييالنائبة السيدة خديجة ال
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يسعدين أن أتدخل باسم الفريق االشرتاكي يف مناقشة 
الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة التعليم والثقافة امليزانيات 

وباملناسبة نذكر احلكومة أن  .4931واالتصال برسم سنة 
دستور فاتح يوليوز نص على مبدأ فصل السلطات إذ حدد هلا 
صالحيات واسعة وبالتايل مكنها من امتالك سلطة القرار فيما 

لذا  ،الواقعيتعلق بتدبري وترمجة توجهاهتا وبراجمها على أرض 
فإننا يف االقحاد االشرتاكي نسائل احلكومة عن األسباب 
الكامنة وراء ترددها يف ممارسة صالحياهتا الدستورية الكاملة يف 
اإلصالح ومن ضمنه إصالح قطاعات التعليم، الثقافة 
واالتصال، إصالحا شامال لتستحق فعال صفة احلكومة 

يف الدستور اجلديد إذن حكومة  ،السياسية الراشدة والرشيدة
  .حكومة ينبغي أال تكون حكومة قاصرة فهي راشدة

قطاع الثقافة تشكل الثقافة القاعدة الصلبة : أوال
للهوية والتاريخ واحلضارة كما أهنا تقوم بالدور احملرك واملؤسس 
لتفعيل التوجهات الدةمقراطية واحلداثية فإذا كان اهلدف 

هو  4931الثقافة لسنة األساسي من مشروع ميزانية وزارة 
تثبيت املسار الرامي إىل تنفيذ مضامني مشروعني اسرتاتيجيني 
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فكيف للميزانية  4949املغرب الثقايف والرتاث الثقايف يف أفق 
اهلزيلة اليت رصدهتا احلكومة لوزارة الثقافة أن تستجيب هلذه 

وهنا نسجل مفارقة  ،سرتاتيجيتنييع وترتجم هاتني اإلاملشار 
        ني هذه امليزانية ومضامني الربنامج احلكومي صارخة ب

منصبا لقطاع الثقافة إال دليل أخر على  49وما ختصيص 
  .هتميش احلكومة للشأن الثقايف
نعترب يف االقحاد االشرتاكي أن  ،قطاع الرتبية الوطنية

الرتبية والتعليم يشكالن استثمارا يف احلاضر واملستقبل وقاطرة 
امة وقحصينا لسيادة الوطن واماية الستقرار للتنمية املستد

هلا  تية وطنية حددو اجملتمع وأمنه وهو كما نعلم يعد أول
إعادة االعتبار والثقة  :سرتاتيجية منهاإاحلكومة عدة أهداف 

إصالح  ؛إصالح املناهج ؛قحسني اجلودة ؛للمدرسة العمومية
سا وتأسي .اللغات أو الوضع اللغوي إىل غري ذلك من األهداف

على هذا أو على هذه األهداف وعلى التقييم األويل للربنامج 
االستعجايل الذي أكد على استمرار عدة اختالالت عميقة 
يف قطاع الرتبية نطرح بإحلاح على احلكومة ضرورة فتح ورش 
إصالح منظومة الرتبية يف مشوليتها إلعادة االعتبار للمدرسة 

 والتوجه حنو احلداثة العمومية زجعلها يف صلب سياسة التغيري
واقتصاد املعرفة استجابة النتظارات اجملتمع الذي يريد ويصر 
على إصالح املدرسة املغربية إصالحا وطنيا باعتماد مقاربة 
دةمقراطية تشاركية، منظورنا هذا ال يبخس بعض اإلصالحات 
اليت متت واليت نعتربها إصالحات جزئية من بينها تدبري العالقة 

فقد آن األوان ليصبح هذا  ،لتعليم اخلصوصيمع قطاع ا
القطاع مقاولة مواطنة تساهم يف تشغيل الشباب لتكوين 
مواردها البشرية اخلاصة تكوينا بيداغوجيا وعلميا يف إطار 

  .شراكة مع وزارة الرتبية الوطنية
فإننا نالحظ يف  4931أما فيما يتعلق بربنامج سنة 

زال  للتعليم األويل الذي الجمال العرض املدرسي تغييبا تاما 
يشكل حقل جتارب ويدبر بطريقة عشوائية على مستوى 

وارد البشرية مع العلم أن حرمان عدد كبري املناهج وتكوين امل
من األطفال من حقهم يف التعليم األويل وخاصة يف العامل 
القروي يعد سببا رئيسيا يف انقطاعهم عن التمدرس واستمرار 

  .سي اليت تعد منبعا آلفة األميةظاهرة اهلدر املدر 
هناك إمجاع على وجود  ،التعليم العايل: ثالثا

 ةاختالالت عميقة يعاين منها هذا القطاع قحتم تأطريه برؤي
ويف مقدمة هذه اإلشكاالت  ،واضحة يف إطار مقاربة تشاركية

 ؛اليت يعاين منها هذا القطاع إشكالية التأطري البيداغوجي
البحث العلمي إىل غري  ؛اهلدر اجلامعي ؛إشكالية لغة التدريس

أؤكد باسم الفريق االشرتاكي على  .ذلك من اإلشكاليات
ضرورة استعادة اجلامعة املغربية لريادهتا بإعطاء األولوية 
للمؤسسات اجلامعية الوطنية وبذل جمهود استثنائي يف توسيع 

االنفتاح على  صحيح أن .وتنويع عرضها الرتبوي وتطويره
اجلامعات والشراكات األجنبية يف إطار التعاون الدويل أمر 
إجيايب لكننا ننبه احلكومة إىل كون الرتكيز على التعاون الدويل 
يف سد اخلصاص سيشكل مساسا بسياستنا الوطنية وسيضعف 
من تنافسية جامعاتنا الوطنية كما نطالبها بتشجيع ودعم 

م مع سوق الشغل وتساير ءتتال وحدات البحث والتكوين اليت
التطور الذي تعرفه املقاولة املغربية، ونطالبها أيضا بدعم 
اخلدمات االجتماعية والثقافية املوجهة لفائدة الطالب 

 .والطالبات
نعترب هذا القطاع قطاعا  ،قطاع االتصال: رابعا

اسرتاتيجيا وإصالحه يف تصورنا ينطلق من تفعيل منوذج اجملتمع 
نا مجيعا أسسه يف الوثيقة الدستورية وذلك من الذي وضع

الدةمقراطية وحقوق  مقينشر خالل تفعيل دوره االسرتاتيجي يف 
 : واحلداثة، لذلك نسجل املالحظات التاليةاإلنسان 
واضحة إلصالح قطاع  إسرتاتيجيةاحلاجة إىل بلورة   
 ؛االتصال
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ختصيص ميزانية ترقى إىل ترمجة األهداف املتمثلة   
 ؛يف اجلودة والتنافسية أساسا

االرتباك الكبري يف تفعيل دفاتر التحمالت، فمصادقة   
هيأة االتصال السمعي البصري مل تتم إال يف شهر أكتوبر 

، األمر الذي نتجت عنه فرتة بياض كانت هلا 4934
 ؛تداعيات عديدة على املشهد السمعي البصري

باملهنية االهتمام بتكوين املوارد البشرية تكوينا يتسم   
واالحرتافية ومتكينها من العمل يف مناخ صحي حىت ال يضطر 

 ؛بعضها للرحيل خارج الوطن
إشراك النواب والنائبات واملختصني واجملتمع املدين يف   

 ؛بلورة تصور القناتني القناة الربملانية وقناة األسرة والطفل
ختصيص آلية خاصة لدعم مشاريع الشباب يف جمال   
 ؛السينما

نؤكد يف الفريق االشرتاكي على ضرورة انسجام  ،ختاما
يف قانون املالية مع مقتضيات الدستور الذي نص وينص على 

جعل قانون املالية آلية من  ؛ن مقتضياته على املساواةمالكثري 
آليات قحقيق املساواة ومتكني النساء من الولوج العادل 

ن األدوات التقدمي أداة م ةجعل مذكر  ؛للحقوق االقتصادية
األساسية جلندرة امليزانية، مأسسة تقرير ميزانية النوع وبنائه 

النجاعة والنتائج وشكرا ونسجل على احلكومة على مؤشرات 
غياب معظم أعضائها ومكوناهتا ألننا نتدخل لنخاطب 

 .احلكومة وليس لنخاطب النواب
 :السيدة رئيسة الجلسة

لنائب احملرتم الكلمة للسيد ا شكرا السيدة النائبة،
 .السي حممد اماين

 :النائب السيد محمد حماني
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم 

 .األنبياء والمرسلين
 السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء الحاضرين،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

 السادة الوزراء المحترمين الحاضرين،
الوزراء  اديالكم وكنهنيو كم على احلضور و كنشكر 
هلم نوما لذيذا ونقول هلم ناموا وال تستيقظوا  االغائبني وكنتمناو 
  .ما فاز إال النوام

يسرين أن أتقدم هبذه املداخلة باسم الفريق االشرتاكي 
مبجلس النواب ملناقشة امليزانية الفرعية التابعة للجنة املالية 

الشرتاكي وحنن نسجل إننا يف الفريق ا .والتنمية االقتصادية
  عرتت املشروع احلكومي هلذه امليزانيات إجوانب القصور اليت 

ال يسعنا إال أن نأسف للفشل احلكومي يف ترمجة وعود حزهبا 
 .األغليب بل ووعودها يف التصريح احلكومي ويف ميثاق األغلبية

سيفوت على  نِي  ذلك أن هذه احلكومة أبانت عن قصور بـ  
املغرب ميعاده التارخيي من جديد مما سيؤجل النهوض زجيل 

املرحلة وهو ما يعز  يد من اإلصالحات يستجيب ملتطلباتجد
علينا ألننا نريد هلذه احلكومة بكل صدق أن تنجح يف مهامها 

 .ألن يف ذلك مصلحة الوطن واملواطنني
 السيدة الرئيسة، لقد تقدمنا بعدة تعديالت مل تتمكن

احلكومة مع األسف من إدراك عمقها االقتصادي واالجتماعي 
يف مرحلة أقل ما ةمكن أن يقال عنها هو أن مرحلة تفعيل 

، على األقل يف جانبه املتعلق بإعطاء املعارضة 4933دستور 
وأمام ذلك جند أنفسنا جمربين على  ،مكانتها اليت تستحقها

ع كما تبدو لنا استعراض بعض الثغرات الواردة يف هذا املشرو 
حمكمني يف ذلك الضمري الوطين واحلس النقدي الذي ظل 

سم عمل فريقنا االشرتاكي، هل حقا حيمل هذا املشروع ولو إ
بوادر إصالح حقيقي قادر على قحريك وترية النمو االقتصادي 
وقحسني الوضعية االجتماعية للمواطنني وكذا خمتلف املؤشرات 

لناظم ملشروع القانون هذا ةمكن املالية ملغربنا؟ إن اخليط ا
 -كروا اختزاله يف مزيد من الضغط الضرييب ملواجهة التوازنات امل
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اقتصادية إذ نسجل تعثر وزارة االقتصاد واملالية يف شروع فعل 
اإلصالح وإخراج القانون التنظيمي للمالية فإنه حيق لنا أن 

بة ن املراقال عن مدى متابعة وتفعيل تقارير خمتلف جلءنتسا
املالية التابعة هلذه الوزارة علما أن أغلب هذه التقارير يتم 

نتقائية مع إمهال بعضها اآلخر وتعرضها إب االتعامل معه
إذا كانت الوزارة تطمح فعال إىل تنمية . يان على الرفوفللنس

موارد الدولة كما جاء يف تقرير امليزانية العامة فإن ذلك يقتضي 
ن العدد الكايف من األطر والكفاءات متكني املصاحل الضريبية م

املكونة والقادرة على قحقيق ذلك علما بأن هذا التوظيف من 
هذا النوع هو زيادة مهمة يف أرقام التحصيل الضرييب، إننا 
نطمح يف إصالح فعلي ملنظومة الضرائب ال جمرد إعالن عن 
النيات احلسنة من مثل اإلعالن عن نية تنظيم املناظرة الوطنية 

إلصالح اجلبائي بالوصول إىل اإلصالح الفعلي والشامل ل
 .لنظامنا الضرييب يرعى كل املشاكل واإلكراهات

السيدة الرئيسة، نعلم أن ميزانية  رئاسة احلكومة هي 
ميزانية تسيري ملصاحل كما جاء يف أحد أجوية السيد الوزير 
النائب عن رئيس احلكومة يف تقدمي امليزانية الفرعية هلذه 

ؤسسة، هذا األخري الذي نسجل له تغييبه للمرة الثانية على امل
تقدمي ميزانيته، وبالتايل فهي ليست ميزانية قطاعية بل تدخل يف 

إطار امليزانية احملولة لكوهنا تدخل قحت الوصاية لكن ذلك     
ال حيميها بتاتا من أن ختضع للمراقبة الربملانية عوض إدراجها 

وباملناسبة فإننا نطلب بإسراع . مةضمن ميزانية رئيس احلكو 
إخراج القوانني التنظيمية لبعض اجملالس اخلاضعة هلذه املؤسسة 

 .ضمانا للشفافية يف تدبريها وتسيريها
السيدة الرئيسة، إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
يقوم بدور هام كما هو مطلوب منه لكن ما خنافه اليوم السيدة 

هو أن تضل تقاريره واستشاراته رهينة  الرئيسة، السادة الوزراء،
يف الرفوف، ويف هذا الباب نتساءل عن مآل بعض 
االستشارات املهمة اليت ةمكن أن تشكل مرجعية لبعض 

املبادرات احلكومية كما نتساءل عن عدد ونوعية االستشارات 
اليت ةمكن أن تكون قد قدمت إىل هذا اجمللس وكيف مت 

نم هذه الفرصة لنطلب من جملسنا استثمارها؟ علما بأننا نغت
املوقر التقدم بطلب لالستشارة يف عدد من القضايا املهمة مثل 

كما . نظام املقاصة؛ وضعية الوكاالت الوطنية للتنمية والتشغيل
ال نريد أن نفوت هذه الفرصة دون املطالبة بدعم هذا اجمللس 

ن التألق باملوارد املالية والبشرية الكفأة حىت نضمن له املزيد م
 .والنجاح

السيدة الرئيسة، إن دور الوزارة املكلفة بالشؤون العامة 
واحلكامة يف التنسيق بني خمتلف القطاعات ويف اإلشراف 
االقتصادي أمر واضح لكن لألسف يظهر كما عرب عن ذلك 
قانون املالية إال أننا نتساءل عن مدى استشارة هذه الوزارة 

القطاعية إذ يظهر أنه يراعي ترضية حني توزيع أبواب امليزانيات 
ويف باب إصالح املقاصة، . الوزارة أكثر من تنظيم األولويات

أال يشكل مقرتح إصالح املقاصة كما : يطرح السؤال التايل
طرحت هذه الوزارة نوعا من مأسسة الفقر أال ةمكن أن يتم 
توجيه هذه اإلعانات إىل التمدرس والتكوين املهين واحلريف أو 

شابه ذلك وبالتايل إجياد بديل عن املنحة الشهرية ألن ما 
نعلموهم "الفلسفة الصينية أعطت أجدى بكثري يف هذا اجملال 

 ".يصيدوا احلوت وما نعطيومهش احلوت
وحنن نتوقف عند مناقشة ميزانية ختاما، أتساءل 

وظروف العمل يف هذه شروط عن مدى قحسني  ،جملس النواب
التوفر على خرباء على املستوى العايل أليس من حقنا  ؟املؤسسة

أليس من  ؟اليت تتوفر عليه احلكومة ويف خمتلف التخصصات
داء عملهم موظفينا وأطرنا من وسائل مسرية ألحقنا متكني 

أليس من حق هذه املؤسسة التشريعية أن تتمتع  املضين؟ اليومي
بكافة الضمانات لتحسني صورهتا لدى الرأي العام الوطين 

هي أسئلة أضعها بني أيديكم وحنن نتمىن هلذه  ؟والدويل
احلكومة أن تدرك مدى أمهية ما جاء به الدستور إىل الرفع من 
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املؤسسة ومن مكانة املعارضة والسالم عليكم ورامة يف  تهامكان
 . اهلل تعاىل وبركاته

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد النائب، سننتقل اآلن للفريق احلركي 

 .للسيدة النائبة احملرتمة مرمي وهلانوالكلمة 
 : النائبة السيدة مريم ولهان

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
  .المرسلين

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب، 
أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي ألتدخل يف 

نة العدل والتشريع القطاعات اليت تدخل يف اختصاص جل
أتطرق أوال إىل قطاع حيوي وهام سإذ  ،وحقوق اإلنسان

احلياة  مناحي يشكل القلب النابض إن صح التعبري ملختلف
اجملتمعية سواء االقتصادية منها أو االجتماعية أال وهو قطاع 

لعدل، فبالنسبة هلذا القطاع من املؤكد أنه بوجه عام ةمثل ا
والقانون وضمانة أساسية لتأمني إحدى ركائز دولة احلق 

ويف هذا السياق نشيد باجملهودات  ،احلقوق وقحقيق العدالة
املبذولة واآلفاق املستقبلية املرسومة لعمل الوزارة واألوراش اليت 

وهي مقتضيات بصفة عامة  4931تعتزم إجنازها خالل سنة 
لذا فإننا نعترب بأن هذا  ،تؤشر على وجود رغبة يف اإلصالح

هاز رغم ما خطط له يف سنوات سابقة وما برمج له من اجل
اعتمادات مل يصل إىل املستوى املنشود الذي تتجسد فيه 

إىل جانب السرعة قدسية القضاء ومبدأ االستقاللية التامة 
والتنفيذ فالوزارة مدعوة واحلالة هذه إىل  تاملطلوبة يف الب

قة يف مصاحلة املغاربة مع جهازهم القضائي واستعادة الث
عدالتهم وتكريس مفهوم استقاللية القضاء فبدون هذه 
االستقاللية ال ةمكن أن نقر بأن هناك إصالحا حقيقيا للقضاء 

األمر الذي يقتضي اإلسراع يف إخراج القانون التنظيمي 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية كأولوية ملحة يف إطار 

يسة، على كما نؤكد، السيدة الرئ  .إصالح منظومة العدالة
للقضاء وفتح جمال  يضرورة قحسني األوضاع املادية ملساعد

التكوين والتكوين املستمر على اخلصوص أمام موظفي كتابة 
الضبط نظرا لطبيعة عمل القائمني هبا يف أفق استقاللية هذا 

  .اجلهاز ليتسىن له قحمل املسؤوليات املنوطة به
فإنه السيدة الرئيسة، أما خبصوص وضعية السجون 

رغم االهتمام اليت حفلت به من لدن املندوبية العامة 
واإلجنازات اليت قحققت لفائدة قطاع السجون والذي ينسجم 
نسبيا مع ما قحقق على مستوى حقوق اإلنسان باملغرب فإننا 
نؤكد بأن اجملهودات املبذولة لتحسني أوضاع السجون تعترب 

عدد العاملني حممودة جدا لكن هذا املرفق يعرف خصاصا يف 
أما بالنسبة  .به باملقارنة مع عدد السجناء إضافة إىل االكتظاظ

ملوظفي إدارة السجون فإننا نرى أنه من العدل واإلنصاف توفري 
حد أدىن من الضمانات اليت جتعلهم يؤدون واجبهم املهين يف 

قحقيق الرسالة الرتبوية والتأطريية من جو مالئم مريح ةمكنهم 
كما نطالب بتحسني وضعية املوظفني العاملني   ،همكولة إليو امل

بالسجون بالرفع من مستوى األجور والتعويضات الواجب 
ن الداء وإجياد ممنحها هلم متمنني أخريا البحث عن مكا

احللول الناجعة الكفيلة زجعل هذه اإلدارة  تلعب دورها يف 
  .اإلصالح والتأهيل لالندماج يف اجملتمعو إعادة الرتبية 

بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية فإنه  ،سيدة الرئيسةال
األساسية ومنطلق العبور يف التحديث على  آةةمثل الواجهة واملر 

ا األخري مسايرة كل ذمستوى القطاع العام حىت يتسىن هل
املتغريات اليت جيب أن تطبع اجملال اإلداري داخل املرفق العام 

ستوى املوارد مببدوره كفاعل أساسي يف النهوض  همليس
ا املنطلق يؤكد على احلفاظ على مقومات ذومن ه ،البشرية

السلم االجتماعي من خالل األخذ بعني االعتبار إكراهات 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

88 

الوضعية االجتماعية اليت هتم تأمني اخلدمات االجتماعية 
والوفاء بااللتزامات احلكومة يف احلوار االجتماعي وتفعيله 

الصعبة املتسمة بنوع من وذلك يف ظل الظرفية االجتماعية 
االحتقان الناجم عن التوسع املستمر للفوارق االجتماعية بني 

الوسطى يف ظل غياب  ةىل تقلص الطبقإإضافة  ،الطبقات
الفئات  ها ضمنتصنيف هلده الفئة فهناك من يصنف بعض

ه ذامليسورة وهناك من يصنف أخرى ضمن الفئات الفقرية وه
بب واحد وهو أن احلكومة مل التصنيفات املختلفة مربرة لس

كما ندعو إىل وضع مقاربة   .قحدد بعد من هي الطبقة الوسطى
ة لو دحكومية يف تعاطيها مع الفرقاء االجتماعيني من خالل ج

احلوار االجتماعي والعمل على الزيادة يف األجور وخفض 
 .الضريبة العامة على الدخل

املنوط ال خيفى عليكم الدور اهلام ، السيدة الرئيسة
باألمانة العامة للحكومة كرافد أساسي حلمولة االستشارة 

وإننا نسجل افتقارها للعنصر  ،القانونية واإلنتاج القانوين
كالرتمجة وغريها   لهاالبشري املكون واملتخصص يف جمال عم

طالبني بالتسريع من وترية إحالة مشاريع القوانني على جملسنا م
نكباب كذلك على الوا املوقر قصد دراستها ومناقشتها

مقرتحات القوانني املقدمة من طرف السيدات والسادة 
املنتج التشريعي ومواكبة املخطط التشريعي  نيالربملانيني وقحي

قيح مشاريع القوانني املضمنة يف نللحكومة من خالل دراسة وت
 .تنياملخطط بالسرعة واجلودة املطلوب

مع الربملان  بالنسبة لقطاع العالقات ،السيدة الرئيسة
نوه باجملهدات اليت يقوم هبا نا الصدد ذواجملتمع املدين يف ه

بتشريع  ةالوزارة على مستوى التدبري وتتبع امللفات املتعلق
كما نؤكد على ضرورة تفعيل تنظيم   ،ومراقبة العمل احلكومي

مجعيات اجملتمع املدين من خالل مواكبة بني العالقات فيما 
للمشاكل اليت  تمعيات واإلنصاتلك اجلاشتغال طات انش

منتهزين الفرصة للتذكري بإعادة  ،يو اجلمعالنسيج تعرقل عمل 

لك من خالل االهتمام بالقضايا اليت ذاالعتبار للربملان وممثليه و 
هنا على أنظار خمتلف اإلدارات واملؤسسات بشكل و يعرض

ضرورة االستجابة بكما نعيد التذكري   ،يطبعه االحرتام املفروض
األمة إىل الوزراء واملسؤولني من  وممثلطلبات اليت يوجهها لل

أجل مقابلتهم لعرض قضايا تشكل انشغال املواطنني واملناطق 
هنا إىل و اليت ةمثلوهنا مع ضرورة االهتمام باملراسالت اليت يوجه

لك مبعاجلتها والرد عليها على األقل ذخمتلف دواليب القرار و 
 .وبركاتهوالسالم عليكم ورامة اهلل 

 :الجلسة السيدة رئيسة
الكلمة للسيد النائب ، لسيدة النائبة احملرتمةاشكرا 

 .وغمباحملرتم املختار 
 :النائب السيد المختار غمبو

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،السيدة الرئيسة
 ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب
يسعدين أن أقدم باسم الفريق احلركي أهم النقط اليت 
عربنا عنها يف مناقشتنا ملشاريع امليزانيات الفرعية املتعلقة بلجنة 
اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني 

 . باخلارج
ا املساء يتزامن مع ذيمنا للدبلوماسية املغربية هيإن تق

لية ياملغاربة للخروج غدا للتنديد باحلرب اإلسرائاستعداد ماليني 
على أشقائنا يف غزة الذين يتعرضون ألبشع صور القتل 

وغري بعيد عن فلسطني فوقوفنا إىل جانب الشعب  ،والتنكيل
هو  السوري الشقيق يف نضاله من أجل الدةمقراطية والعدالة ما

م إال حمطة أخرى يف الدبلوماسية املغربية اليت وضعت قي
 .اإلنسانية كشرط أساسي لبناء العالقات بني الدول والشعوب

إن النقاش املسؤول الذي أطرته فرق  السيد الرئيس،
األغلبية واملعارضة يف جلنة اخلارجية يربز أن الدولة انتقلت يف 
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ظرف وجيز من دبلوماسية عادية إىل دبلوماسية هجومية تعزز 
فباإلضافة إىل تعزيز . دوليةاملكانة الريادية للمغرب يف احملافل ال

شراكتنا مع االقحاد األورويب والواليات املتحدة وإفريقيا، أصبح 
لنا حضورا قويا متميزا يف اخلليج العريب بعد الزيارة الناجحة 

لكن فرغم  ،لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل
أن الدبلوماسية املغربية  اآللة هذه اإلجنازات الكبرية جيب على

قضية  ؛جديدة وذكية للدفاع عن قضيتنا األوىل اتبتكر أساليب
مل يعد كافيا اليوم االقتصار على العالقات  ،وحدتنا الرتابية

نا ءنصرح أن أدالالرمسية بني املغرب وحكومات الدول الصديقة 
كيف يعقل أن يبقى املغرب   .الدبلوماسي على أحسن ما يرام

ض املنظمات الدولية معرضا البتزاز سياسي من طرف بع
واحلقوقية يف الوقت الذي أصبح فيه املغرب منوذجا إقليميا 

لغة االستنكار ال تكفي ينبغي أن يفتح  ؟وقاريا للدةمقراطية
اجملال أمام الكفاءات الربملانية واحلزبية واألكادةمية داخل وخارج 
الوطن لتسويق الصورة احلقيقية اليت يستحقها املغرب يف فضاء 

البد من تفعيل . ن أو مدريد أو ستوكهومل أو غريهاواشنط
الدبلوماسية املوازية للتأثري على املنظمات الغري احلكومية 
واملؤسسات اإلعالمية الدولية ألهنا أضحت تلعب دورا حامسا 

 .يف العالقات الدبلوماسية املعاصرة
من واجبنا أن ندعم اجملهودات الكبرية  السيد الرئيس،

احلكومة لرتسيخ الروابط العميقة بني مغاربة العامل  اليت تقوم هبا
إن فريقنا حييي هذه الفئة من املواطنني اليت . وبلدهم األصلي

تساهم يف التنمية املستدامة يف بلدنا رغم التحديات السياسية 
فمن . واألزمات االقتصادية اليت تعيشها يف بلدان اإلقامة

ء مغاربة العامل الطبيعي إذن أن ندعو احلكومة إىل إعطا
حقوقهم السياسية كاملة كما ينص على ذلك الدستور اجلديد 

كما سنواصل استثمارنا يف   ،واخلطب القيمة لصاحب اجلاللة
الكفاءات املهاجرة ولكن دون السقوط يف التمييز اجملاين بني 

بصراحة فاملهاجر العادي . مهاجر عادي ومهاجر ذو كفاءات

ره يف دشالجتماعي ألسرته ومالذي يقدم الدعم املادي وا
املغرب القروي أفضل بكثري من عشرات الكفاءات املغربية اليت 

فباإلضافة إىل . تكتفي فقط بالظهور يف الربامج التلفزيونية
الوزارة املعنية نقرتح على اجمللس االستشاري للمغاربة املقيمني 
باخلارج ومؤسسة احلسن الثاين ومؤسسة حممد اخلامس 

ىل مزيد من التنسيق فيما بينها لتحديد جمال للتضامن إ
اختصاصها حىت ال يبقى املهاجر املغريب تائها بني هذه 

األموال  تبذيراملؤسسة أو تلك وحىت نتجنب يف نفس الوقت 
 . العمومية على دراسات وحماضرات متكررة

السيد الرئيس، إن الفريق احلركي يعرب عن تأييده لكل 
صاحب اجلاللة من أجل الرفع من اخلطوات اليت يقوم هبا 

مستوى املعيشة لقواتنا املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن 
 . الوطين والقوات املساعدة
إننا ننوه بالشفافية والنزاهة اليت عربت  السيد الرئيس،

عنها الوزارة املكلفة بإدارة الدفاع الوطين حينما وضعت أرقامها 
يضا باخنراطها يف أونشيد . ومشاريعها رهن إشارة أعضاء جلنتنا

دعم قطاع الصحة العمومية عرب املستشفيات العسكرية وإنشاء 
 . نمستشفيات أخرى قارة وميدانية داخل وخارج الوط

ونغتنم هذه الفرصة إىل املرور إىل قطاع وزارة األوقاف 
الذي نطالبه بالسري على نفس النهج  ،والشؤون اإلسالمية

التنموي فإذا كانت هذه الوزارة قد أبانت عن قدرهتا يف احلفاظ 
على األمن الروحي ألمتنا قحت إمارة املؤمنني فمن واجبها أيضا 

تنمية االجتماعية والثقافية أن تضع أمالك احلبوس يف خدمة ال
والرياضية للحد من اليأس واالحنراف الذي بات يهدد فئات 

 .واسعة من الشباب يف جبالنا وقرانا
السيد الرئيس، سنبقى معتزين بقدماء احملاربني وأعضاء 
جيش التحرير الذين حافظوا على متاسك هذا البلد وخصوصية 

اعتقادنا ال تعين فاملقاومة حسب . هذا البلد منذ زمن بعيد
متجيد املاضي على حساب احلاضر وال تقديس األموات على 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

91 

حساب األحياء، التاريخ ال يعطي أي قيمة إضافية إذا كان 
ال نستطيع أن نقنع . عاجزا عن خدمة احلاضر واملستقبل

نا إذا  ؤ أجيالنا الصاعدة بالتضحيات البطولية اليت قام هبا شهدا
عانون اليوم من الفقر والتهميش كان أحفاد هؤالء الشهداء ي

 . يف املناطق النائية من اململكة
وأخريا علينا أن نفكر مجيعا يف وضع مقاربة تنموية 
مشولية لالستثمار السياحي والثقايف ألبرز املناطق اليت عرفت 

 "اهلري"معارك تارخيية يفتخر هبا الشعب املغريب كمعركة 
 .يكمشكرا والسالم عل. "أنوال"و "بوغافر"و

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة اآلن للسيد النائب  ،شكرا للسيد النائب

تفضلي األستاذة . يشو دائما من نفس الفريقاحلسن آيت 
 .يلحفاطنة الك

 :يلحالنائبة السيدة فاطنة الك
 الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف هللبسم ا

 .األنبياء والمرسلين
 السيد الرئيس،

 الوزراء،السادة 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين . املرأة املغربية دائما حاضرة لتعوض الرجال
السيد الرئيس أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي ألتدخل 

واستعراض بعض يف مناقشة ميزانيات جلنة القطاعات اإلنتاجية 
 .النقط األساسية هلذه القطاعات

الفالحة جيدر التأكيد بأن  السيد الرئيس، فيما خيص
الفالحة تعترب خيارنا األول وموردنا األساسي وخصوصيتها 
االقتصادية أية ميزانية ال ةمكن أن تتجاوز املعطى الفالحي  

ويف هذا الصدد وإنه . كمرتكز أساسي لبنية االقتصاد الوطين
مليار تقريبا ليلعب  0رغم إطار املخطط األخضر الذي يبلغ 

زجعل الفالحة قاطرة للتنمية ورفع قحديات  عيائدورا طال

هتمامات ن االأاتفاقيات الشراكة والتبادل احلر لكن الحظنا ب
مل تصل إىل مستوى رهانات هذا القطاع املنتج الذي يوفر 

ستفادة األعظم من املغاربة حيث أن اال دالعيش والشغل للسوا
عمت فقط الفالحة التصديرية دون أن تطال الفالحة 

إن احلكومة مطالبة مستقبال بتكريس  ،حني الصغاروالفال
سياسة فالحية ناجعة ضد التقلبات املناخية والكوارث الطبيعية 
بالنسبة للفالحني وللسكان الغابويني ومريب املاشية وللمهن 
القروية غري الفالحية من خالل توجيه سياسة املخطط األخضر 

نمية القروية واملناطق لفالحني الصغار وتعزيز إمكانية التاهلؤالء 
اجلبلية ورفع ميزانية صندوقها لتفعيل اإلسرتاتيجية اجلديدة 

وكذلك حنت احلكومة على قحفيز  .لتنمية املناطق اجلبلية
  .عميم الري وهتيئة اجملال الفالحياخلاص وت االستثمار

إن قطاع السياحة  ةفيما خيص السياح ،سيدي الرئيس
املغريب وتتجلى هذه األمهية يف  ادلالقتصيلعب دورا اسرتاتيجيا 

قتصادي اليت يتيحها سواء على املستوى االاإلمكانيات الكبرية 
جتماعي وعلى الرغم من كون القطاع يعترب موجبا أو اال

 هستغالل استغالل مؤهالتاألداءات فإن نسبة اال ةبالنسبة مليزاني
مل تصل إىل املدى املطلوب نظرا لكون منطق املقارنة بني 

زال شاسعا من خالل  لدول املنافسة لنا يبني أن الفارق الا
واألكيد أن انكباب احلكومة اإلرادية  ،أعداد السياح الوافدين

وبوعي كبري بأمهية القطاع سيفضي حتما إىل الوصول إىل 
ألهداف املرتقبة مما جيب التأكيد عليه يف هذا اإلطار هو أن ل

ى السياحة الراقية هذه اإلسرتاتيجية ال جيب أن تقتصر عل
داخل احلواضر الكربى رغم أمهيتها بل جيب حشد مجيع 
اإلمكانيات املتوفرة ورصد اإلمكانيات السياحية اليت تفخر هبا 

تنوع جماهلا وتضاريسها اجلبلية والصحراوية بمناطق املغرب 
  .والقروية والشاطئية

فيما خيص الصناعة والتجارة  ،الرئيس يسيد
ن خمطط أوالتكنولوجية احلديثة، فإن الفريق احلركي يعترب ب
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يشكل نواة قطاع صناعي قوي ةمكن أن يطول  "ثاقاالنب"
صناعات أخرى تعزز قوة الصناعة املغربية وقدراهتا على الوصول 

كما يشكل القرب اجلغرايف والثقايف   ،إىل خمتلف األسواق
رتباط على املستوى سوق األوروبية متيز ويبقى االن الوالتارخيي م

ستيكي ومستوى املواصالت منفردا للمغرب خاصة بعد ياللوج
املتوسطي باإلضافة إىل توفر القطاع على -اشتغال امليناء طنجة

 .يد عاملة مؤهلة وبأجور حمتاجة إىل معاجلة عادلة وحمفزة
يما خيص الصناعة التقليدية تبقى ف ،السيد الرئيس

الصناعة التقليدية يعين حمتاجة إىل تطور وهبذا الصدد ندعوا 
احلكومة بإحلاح إىل إجياد صيغة ملساعدة التعاونيات العاملة يف 

منتوجاهتا احمللية حمليا ودوليا من خالل  قهذا اجملال لتسوي
العمل على توفري الوسائل اللوجيستيكية ومواكبة عمل 

هتمام زجانب النقل والعمل التعاونيات بالتأطري والتجشيع واإل
على إدماج احلرفيني يف منظومة التغطية الصحية وصناديق 
التقاعد وكل اإلجراءات اليت ختول النهوض بأوضاع الصانع 

بالفالحة والسياحة والصناعة احلديثة والصناعة  ،التقليدي
التقليدية يف هذه امليزانية ستحقق احلكومة احلالية ثورة امللك 

  .قية، شكرا لكموالشعب احلقي
 :السيد رئيس الجلسة

والكلمة اآلن للسيدة  شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
 .اكعيمة مازي النائبة فاطمة

 :اكعيمة مازي النائبة السيدة فاطمة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
الفريق احلركي ملناقشة يسعدين أن أتدخل باسم 

مشاريع امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة 
  .القطاعات االجتماعية

السيد الرئيس، فيما يتعلق بالتشغيل رغم اإلجراءات 
اليت جاء هبا مشروع قانون املالية فإن عروض الشغل لن تتمكن 
من امتصاص تراكمات عدد العاطلني حيث أن ما مت اقرتاحه 

ال يعدو أن يكون  4931مبوجب مشروع قانون املالية لسنة 
سوى جمهودات للتأطري وليس للتشغيل، وقد كنا نأمل واحلالة 
هذه بأن تأيت احلكومة حبلول جذرية هلذه املعضلة لذلك نؤكد 
بأن إجراءات من قبيل قحفيز املستثمرين األجانب والنهوض 

يل الذايت من باالستثمارات اخلاصة الوطنية وتشجيع التشغ
شأنه أن خيلق فرص الشغل كما كنا نأمل كذلك بأن يأيت 
مشروع القانون املايل بإجراءات قحفيزية يف هذا النطاق 

سيما يف  ومبناصب شغل أكثر من عدد املناصب املقرتحة ال
ولكن الظرفية الراهنة  ،القطاعات اليت تعرف خصاصا كبريا
نأمل من احلكومة أن و  ،حتمت على اجلميع اخلضوع لتداعياهتا

تعمل على خلق مرصد وطين للتشغيل نظرا ألمهيته امللحة يف 
  .بالدنابمعرفة مآل تطبيق سياسة التشغيل 

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

فإننا  ،ما دمنا بصدد احلديث عن اجلوانب االجتماعية
نؤكد على ضرورة أن ينصرف اجملهود األكرب إىل العامل القروي 
واملناطق النائية حبيث أن هذه اجملاالت مغيبة بشكل شبه كلي 
فال زالت ساكنة هذه املناطق تعرتضها نفس الصعوبات يف هذا 
اجملال بالرغم من جهود الوزارة يف هذا القطاع، كما أن الفقر 

ضاربة أطناهبا والبطالة مستفحلة  متفش بشكل مهول واألمية
  .بشكل كبري

إن العنصر الفاعل يف خمتلف هذه  السيد الرئيس،
مال مثني ال مناص من  ساحملطات هو العنصر البشري كرأ

االخنراط يف منظومة اإلصالح وال ةمكن واحلالة هذه إال أن 
ذا اإلنسان يف تربيته وتكوينه وتشغيله هبنطالب باالهتمام 

هبه ومؤهالته وعدم التفريط يف أي صنف اجتماعي، وصقل موا
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تنا للواقع تبني بامللموس أن عددا كبريا ةمتطون خماطر ءفقرا
اهلجرة وآخرون وجدوا يف التشرد والبؤس والتسول مالذا 
وضمنهم األطفال كما أن صنفا من النساء مل يستفدن من 

  .ليةأجواء قحسن وضعية املرأة خاصة يف املناطق القروية واجلب
ن اإلكراهات أإن انتظارات الصحة كثرية جدا كما 

الرتاب  دتداماليت تعوق تطبيق سياسة صحية شاملة على ا
فرغم اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة  ،الوطين أكثر منها

بالعديد من حيبل ومن خالهلا وزارة الصحة فإن الواقع 
تؤجل مقاربة الصحة للجميع إىل  واالنشغاالتاإلشكاالت 

ويف هذا الصدد ةمكن القول بأن هذا القطاع يشكو من  ،حني
ده البشرية ر معضالت تتجسد باألساس يف نقص حاد يف موا

ةمكن تطبيق  هذه خاصة األطباء واملمرضني فكيف واحلالة
سياسة صحية ناجعة كما أن حجم اهلشاشة ماثل بشكل 

وإشكالية الولوج إىل ة صارخ خبصوص التجهيزات الطبي
ستشفائية واملشاكل املرتبطة باملستعجالت وعدم املؤسسات اال

  .توازن اخلريطة الصحية
فإن الفريق  ،أما فيما خيص قطاع الشباب والرياضة

احلركي يثمن ما تقوم به الوزارة املعنية من املقاربة املندجمة 
منها والتشاركية يف معاجلة خمتلف مظاهر اإلختالالت خاصة 

وإعطاء  ريو كما يؤكد الفريق احلركي على تط  ،حماربة الفساد
األولوية للطب الرياضي ووضع اآلليات والتدابري الكفيلة حملاربة 

  .املنشطات حىت تتقدم الرياضة يف بالدنا
انطالقا مما تقدم واعتبارا ملا نلمسه من  ،السيد الرئيس

ي اإلصالحي ة لرتسيخ اجملتمع التنموي الدةمقراطثيثجهود ح
فإن الفريق احلركي قرر التصويت باإلجياب وشكرا السيد 

 .الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة والكلمة اآلن للسيد 
 .الصديقي خليلالنائب 

 :الصديقي خليلالنائب السيد 
حمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف ر بسم اهلل ال

 .المرسلين
  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،نو لمحترماالسيدات والسادة النواب 
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي ألتدخل 

وي قحت جلنة الداخلية ضيف مناقشة ميزانية القطاعات اليت تن
  .واجلماعات الرتابية والسكىن والتعمري وسياسة املدينة

إننا نرى بأن التنظيم اإلداري أصبح يف  ،السيد الرئيس
حاجة إىل املراجعة كما أن التقطيع اجلهوي احلايل أصبح 

ستشارية اجلهوية متجاوزا وفق توصيات اللجنة امللكية اال
وبالتايل يتعني اعتماد تقطيع جهوي جديد مبين على مقاييس 
موضوعية وينبثق عن معطيات جهوية وموضوعية يضمن لكل 

كما أننا من منطلق اإلهتمام   ،إمكانياهتا الذاتية جهة امتالك
ن تصبح اجلهات فاعال أالذي قحظى به اجلهة فإننا نتوق ب

قتصادي للبالد وذلك وفق خطة مدروسة مركزيا يف النماء اال
ويف هذا اإلطار فإننا نطلب من احلكومة اإلتيان  .ومعقلنة

بإعطاء  باإلصالح املرتقب لتعديل القانون التنظيمي للمالية
اجلهات أحقيتها املالية املستقلة وذلك قصد بلورة البعد اجلهوي 

التوجيهات اليت أقرهتا اللجنة يزانية الدولة انسجاما مع مل
ستشارية وإخراج القانون التنظيمي للجهات إىل حيز اال

وبنفس التوجه نطالب باإلنكباب على العراقيل اليت  .الوجود
جتاه املسطري املعقد وخاصة يف االها اجلماعات احمللية تعرف

أحيانا واملتعلق بتصريف شؤوهنا املالية وصفقاهتا من خالل 
خلق قباضات بلدية للنهوض بأوضاع الشأن احمللي وإجياد حل 

ويف هذا الصدد نرى يف الفريق  .إلشكالية الباقي استخالصه
احلركي إىل أنه آن األوان إىل التفكري أوال توسيع اختصاصات 

إعادة النظر يف امليثاق  ؛ختفيف الوصاية ؛ء اجلماعاترؤسا
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اجلماعي احلايل وتقييم جتربة هذه اجلماعات على ضوء امليثاق 
 .اجلماعي احلايل

املشروع احلايل الذي يعترب تتوجيا للعمل  السيد الرئيس،
احلكومي جتسد فيه االلتزام بالتعهدات اليت أتى هبا التصريح 

رئيس احلكومة أمام جملسنا يف  احلكومي الذي قدمه السيد
بداية هذه الوالية التشريعية يعترب كذلك مشروعا مستشرفا 
آلفاق التحوالت الدةمقراطية اليت سيشهدها املغرب يف باقي 
هذه الوالية وذلك من خالل االستحقاقات االنتخابية اليت 
نطالب بأخذ الوقت الكايف لإلعداد هلا ألن ما يهمنا ليس 

 حد ذاهتا وإمنا إفراز خنب سياسية تتوفر على االنتخابات يف
اقرتاحات وبدائل ملموسة وواقعية ملواكبة األوراش واإلصالحات 

  .السياسية الكربى  اليت تعرفها بالدنا
إن تعزيز الدةمقراطية ببالدنا رهني  السيد الرئيس،

بتضافر اجلهود حكومة وأحزاب سياسية وجمتمع مدين وإعالم 
وما أفرزته االنتخابات التشريعية املاضية من  ،عحىت تنمو وترتعر 

ضعف يف نسبة املشاركة يفرض علينا من اآلن التجند إلجناح 
احملطات االنتخابية املقبلة من خالل تعبئة الناخبني وحثهم 
على املشاركة واالستشارة السياسية، كما نطالب بإعادة النظر 

وحنن مقبلون  يف التقطيع االنتخايب ويف منط االقرتاع خصوصا
على استحقاقات انتخابية كبرية حيث جيب أن يؤسس على 
أسس دةمقراطية وموضوعية تراعي البعد اجلهوي واالقتصادي 

  .واالجتماعي وغريها من املعطيات اجملالية
إننا يف الفريق احلركي نؤكد على توجه  السيد الرئيس،

أجل احلكومة حنو النهوض بقطاع األمن والعناية برجاله من 
تعزيز األمن واماية األشخاص واملمتلكات ومقاومة اإلرهاب 
بشىت أنواعه، وهبذه املناسبة نود توجيه الثناء واإلشادة ملصاحل 
األمن نظرا ملا تقوم به من أدوار على مستوى اماية أمن 
وسالمة املواطنني بكل وطنية وإخالص ونكران الذات، ونتوجه 

ملادية لرجال القوات للحكومة بضرورة قحسني األوضاع ا

املسلحة، القوات املساعدة والوقاية املدنية كما نطالب باملقاربة 
األمنية باملقاربة التنموية اليت أصبحت أمرا ملحا وضروريا من 
خالل إجناح املشاريع التنموية املندجمة خاصة باألحياء اهلامشية 

 .ودور الصفيح واليت قحتاج إىل حكامة رشيدة
إن قطاع اإلسكان والتعمري وسياسة  السيد الرئيس،

املدينة أصبح بدوره ةمثل رافعة للتنمية وإحدى اآلليات الرئيسية 
يف بلورة املشروع التنموي والقضاء على اهلشاشة نظرا ملا ةمثل 
من قيمة مضافة يف جمال التشغيل وللدور الذي يضطلع به يف 

السكين  جمال القضاء على السكن الغري الالئق وتنويع املنتوج
الذي يستهدف خمتلف الفئات االجتماعية ونعترب أن هذا 
القطاع الذي جنح يف تدبري اعتمادات هامة من خالل ميزانية 
الدولة والصناديق املتخصصة استطاع نسبيا االلتزام بتعهدات 
وإجناز األوراش اليت أشرف عليها جاللة امللك أيده اهلل، لكن 

علق األمر باستمرار دور الصفيح مىن تداركها ويتتبقيت مفارقة ن
رغم تشييد مساكن صاحلة لساكنتها وكذلك تشوه اجملال 
العمراين وتزايد الدور اآليلة للسقوط يف عدد من حواضر 
اململكة، وعموما فإن املسؤولية يف اعتقادنا موكولة إىل مجيع 
املتدخلني من سلطات ووكاالت ومؤسسات ومناديب ملا زال 

 .من اختالالتيشوب هذا اجملال 
إن الرهان اليوم يتجسد يف اإلنصات  السيد الرئيس،

إىل نبض الشارع واالستجابة النتظارات املواطنني الكثرية 
ها باعتماد تصور حكومي قوامللحة واليت ال جمال إال لتحقي

تنموي مشويل ومقاربة مندجمة تضع مصلحة املواطن فوق كل 
اجلهات الفقرية والغنية  اعتبار وفق توزيع عادل للثروات ما بني

وما بني املناطق املهمشة واملناطق اليت ترفل يف رغد العيش آن 
األوان ليكون املغرب مغرب اجلميع، مغرب احلاضرة والبادية، 

 .والسالم عليكم ورامة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد رئيس الجلسة
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والكلمة اآلن للسيد  شكرا السيد النائب احملرتم،
 .سعدونالنائب حممد 

 :النائب السيد محمد سعدون
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواني أخواتي البرلمانيين،
 السادة الحضور الكريم،

باسم الفريق احلركي استعرض بعض املالحظات حول 
القطاعات املنضوية قحت جلنة البنيات األساسية وهي التجهيز 

ويف البداية ال بد من أن أسجل  .دن والبيئةوالنقل والطاقة واملعا
هبذه املناسبة بكل إجياب متكن السيد وزير التجهيز والنقل من 
اإلحاطة مبلفات قطاعه، وكذلك قحليه بالشجاعة اليت أبداها 
منذ شروعه يف مباشرة مهامه وأبرزها اإلصالحات اجلريئة اليت 

تحول نفذها وينفذها على مستوى ورش قطاع النقل الذي ي
يوما بعد يوم وبكل هدوء من الريع واملضاربات واالنتهازية 
والفوضى إىل التنظيم والتنظيف يف إطار تشاركي مع اجلهات 

فأصبحت قحكم االستفادة من  ،املعنية من مهنيني ونقابات
فرص دفاتر التحمالت وتكافؤ فرص االستفادة أمام اجلميع  

 النقل ومقالع كما خاض معركة الوصول إىل مواقع الريع يف
إننا يف الفريق  .الرمال وفرض إصالحات مل يقدر عليها سابقه

احلركي ننتظر احلسم كذلك يف موضوع رخص حافالت نقل 
األشخاص وتفعيل تشريع استغالل رمال البحر ومقالع 
األحجار والرخام ومراجعة قانون استغالل املناجم وأخريا ونظرا 
لضيق الوقت فإن األنظار متجهة إىل ما ستقوم به الوزارة 

ظاهرة سلبية متيز  للتخفيف من حوادث السري اليت أصبحت
والتساؤل املطروح هو مدى جناعة التدابري اليت  .املغرب

تضمنتها مدونة السري وكيف أن هذا التشريع زاد من أعباء 
املالية على كاهل املواطنني واملهنيني والذي ازدادت معه وترية 

السيد الوزير أن يقوم بتسريع برنامج من حوادث السري؟ ننتظر 
امل القروي وبربط املناطق املهمشة والفقرية فك العزلة عن الع

كما نريد صيانة الرصيد الطرقي ،  بالشبكة الطرقية الوطنية
 .الوطين الذي بدأ يتآكل

السيد الرئيس، وخبصوص موضوع الطاقة فإننا نقدر 
يف الفريق احلركي التوجه اجلاد لبالدنا من أجل تأمني التزود 

ا الباب من متويل بالطاقة وذلك من خالل ما يرصد يف هذ
إلقامة بنية طاقية متنوعة املصادر تستجيب حلاجيات املغرب 

قشه اخصص مشروع القانون املايل الذي نن وقد .تصاعدةامل
غالفا ماليا يرتجم إرادة بالدنا يف هذا التوجه فمشروع الطاقة 
الشمسية العمالق بورزازات والطاقة الرحيية بالشمال ستجعل 

أية أزمة مستقبال، وباملناسبة فإن الفريق املغرب يف منجى من 
احلركي لن ينسى ما وفره الربنامج الوطين لتزويد العامل القروي 
بالطاقة الكهربائية وقد مكن جلب الكهرباء إىل ساكنة العامل 
القروي من استقرار وإقامة مشاريع فالحية وقحويلية حملية والرفع 

يستكمل هذا  من مستوى سكان العامل القروي ونطالب بأن
 .الربنامج لتشمل الكهربة القروية كل مناطق العامل القروي

سرتاتيجية إندعو إىل وضع  ،وخبصوص املاء والبيئة
ة املائية من أجل اعلى مستوى السدود واألحواض والفرش

احملافظة على الثروة الوطنية، إن بالدنا مدعوة إىل ترشيد 
ع ننبه إىل الزحف استهالك املياه وتدبريها وعالقة باملوضو 

املخيف للتلوث على الرب والبحر واجلو جعلتنا يف مواجهة 
ئية حيث قحولت األهنار معضلة إفساد البيئة اليت تنذر بكارثة بي

لنفايات الصلبة واملائية والغازية لوالشواطئ إىل مطارح والغابات 
أمل حين الوقت بعد لتحريك التشريعات وانتهاج سياسة صارمة 

كما نطالب بدعم اجلماعات القروية يف   ؟التلوث بةر يف حما
ميدان تطهري السائل بواسطة املكتب الوطين للماء الصاحل 

  . هذه املرافقريللشرب لعزل اجلماعات القروية على تدب
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 ،أما بالنسبة لقطاع املياه والغابات وحماربة التصحر
فإننا نثمن ما ورد يف القانون املايل خبصوص هذا القطاع ومنها 

ددة هحماربة زحف الرمال من خالل تشجري املقاطع الطرقية امل
عرب اعتماد سياسة تشاركية مع وزارة التجهيز والنقل 

تكثيف عمليات الغرس سواء األشجار  ؛واجلماعات الرتابية
ج حملاربة التصحر إعداد برام ؛الغابوية أو األشجار املثمرة

حماربة القنص  ؛ية والشرقيةبو نخصوصا على مستوى اجلهات اجل
العشوائي الذي يستنزف الثروة احليوانية خصوصا املهددة 

وإننا يف الفريق احلركي نطلب من املندوبية السامية  .باالنقراض
حل مشكل التحديد مع ساكنة العامل القروي والتعامل معهم 

 .مة مصلحة الغابة والساكنة وشكرا لكمبنوع من املرونة خلد
 :ةالسيد رئيس الجلس

آخر مداخلة عن الفريق احلركي ، شكرا السيد النائب
 .للسيدة النائبة احملرتمة فاطمة الضعيف

 :السيدة فاطمة الضعيفالنائبة 
 أزول فالون، 

 نالبرلمان، قران ناس أمغارنناس أم
غيرر في أرسوالن  أيتما إيستما أزول فالون ديغ أداونساولغ 

 .توس نا دوسميت
 السيد الرئيس،

يسعدين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي ملناقشة 
امليزانية الفرعية اليت تدخل يف اختصاص جلنة التعليم والثقافة 

لعل  .4931واالتصال يف إطار مشروع القانون املايل لسنة 
أكرب مكسب عرفته األمازيغية يف تارخيها احلديث هو متتيعها 

 ،بوضعية اللغة الرمسية للبالد زجانب اللغة العربية يف الدستور
وانطالقا من هذا املعطى الدستوري اجلديد نطالب بتفعيل 

صيغ الترسيم اللغة األمازيغية وجتسيده على أرض الواقع وإخراج 
اصة باألمازيغية مع احلفاظ على قانونية والتنظيمية اخلال

  .ابية للمعهد امللكي للثقافة األمازيغيةجيالرتاكمات اإل

فنسجل أن قطاع  ،أما خبصوص وزارة االتصال
السمعي البصري الوطين عرف عدة تطورات من خالل 
املصادقة على دفرت التحمالت والرتسانة القانونية وإرساء 

با باملزيد لرفع قحدي زال مطال احلكامة والشفافية لكنه ال
املنافسة عن طريق توفري الدعم القوي للمقاولة الصحافية وفق 
الشفافية واحلكامة وتطوير وكالة املغرب لألنباء وتقنني الصحافة 

وهلذه  ،جل القيام بالدور املطلوب منهأاإللكرتونية واجلودة من 
بد من االهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتكوينه  الغاية ال

أما بالنسبة  .وضعية الكفاءات املغربيةو لقطاع برمته وقحسينه ل
ة البث للقناة األمازيغيمدة فنثمن مضاعفة  ،لإلعالم األمازيغي

عتمادات الكافية إلنتاج برامج لكن جيب متتيع هذا اإلعالم باال
 .جيدة

إن اإلعالم يعترب ورشا هاما  السيد الرئيس احملرتم،
انا الوطنية وحشد التأييد الالزم وأساسيا ضمن التعريف بقضاي

هلا ومن حقنا أن نتطلع إىل إعالم قوي خيرتق العامل كله من 
بلد لتقوية جاذبيته شأنه دعم القضايا الوطنية والتعريف بال

قتصادية وإبراز األوراش الكربى اليت قحققت يف السياسية واال
جمال املرأة واألسرة واحلرية وحقوق اإلنسان والتنمية 

تماعية، ونعترب هبذه املناسبة بأن التحديات الكربى اليت االج
تأسيس إلعالم قوي بإمكانه منافسة اليواجهها بلدنا تفرض 

 .ومواجهة كل وسائل اإلعالم املناوئة لبلدنا
 ،خبصوص قطاع الرتبية الوطنية السيد الرئيس احملرتم،

ل فإن الفريق احلركي يتمىن أن يتابع السيد الوزير جهوده من أج
إنقاذ هذا القطاع وتنظيفه من االنتهازية وهدر األموال وتراجع 
النتائج واستشراء التالعبات وانتشار الفوضى وتراجع الثقة يف 
املؤسسات التعليمية العمومية وابتزاز التالميذ يف فرض مراجعة 

ومن مشاكل القطاع أيضا عدم استقرار الربامج  .باملقابل املادي
ر املدرسي باملغادرة املبكرة دون مستوى واستفحال ظاهرة اهلد

كذلك   ،أو شواهد وال سيما بالعامل القروي واملناطق اجلبلية
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ندعو إىل تعميم اللغة األمازيغية يف مجيع املستويات وإجياد 
  .مناصب مالية من أجل قحقيق هذا املبتغى

فإن الفريق احلركي ال ةمكنه أن  ،بالنسبة للتعليم العايل
فه هذا القطاع من انطالق عمل احلكومة احلالية يتجاهل ما عر 

من إصالحات وما اختذه السيد الوزير من قرارات شجاعة 
خلفت أثرها يف األوساط الشعبية كما يسجل توسيع شبكة 

لوريا والزيادة كااألحياء اجلامعية وإعادة االعتبار إىل شهادة الب
ء أمهية  يف منح الطلبة وتقنني االستفادة من املساعدات وإعطا

 .كربى للمشاكل اهليكلية املوروثة
تكتسي  يفه ،بالنسبة للثقافة السيد الرئيس احملرتم،

أمهية كربى بالنسبة للحركة الشعبية نظرا ملا هلا من دور أساسي 
ونة نيف بناء الشخصية أو كما قلتم السيد الوزير احملرتم إهنا كي

اقتصادية وهوية متثل ذخرا للمغرب وللمغاربة قاطبة ورافعة 
ويف هذا الصدد نطلب بفتح حوار وطين حول  .واجتماعية

الشأن الثقايف ملا له من أمهية يف احلياة العامة كما ندعو إىل 
سرتاتيجية واضحة يف الشأن الثقايف وال ةمكن أن نقبل أن إبلورة 

يبقى قطاع الثقافة متمركزا باملناطق واحملاور الكربى للمدن يف 
 ،ومة من كل املنشآت والتجهيزات الثقافيةحني تبقى القرى حمر 

لذلك نؤكد على ضرورة اهتمام الوزارة بإرساء بنيات قحتية يف 
خمتلف مناطق اململكة حاضرة وبادية ومسارح ومكتبات ودور 
ثقافة وكذلك ندعو إىل اماية الرتاث الوطين املتمثل يف اآلثار 

ملتاحف والنقوش واملواقع األثرية واملباين التارخيية واجملمعات وا
والرسوم الصخرية وتشجيع الباحثني واملؤرخني على إلقاء املزيد 
من األضواء على تراثنا احلضاري بصفة عامة وإبراز الدور الذي 
قام به املغاربة يف احلضارة اإلنسانية وتشجيع الثقافة األمازيغية 

  .باعتبارها رافدا من روافد احلضارة
اليت تقدم هبا الفريق  اتاإلشكاليرغم  السيد الرئيس،

احلركي باقرتاحات بشأهنا واليت نطالب من احلكومة تداركها 
 .فإننا سنصوت لصاحل هذه امليزانيات، والسالم عليكم

 :السيد رئيس الجلسة
واآلن الكلمة  شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة،

 .للسيدة النائبة احملرتمة بشرى برجال عن الفريق الدستوري
 :السيدة بشرى برجال النائبة

 شكرا السيد الرئيس،
    ي ال تعوض هخلدمة اجملتمع فدائما املرأة حاضرة 

  .وال تعوض  أبدا
 السادة الوزراء المحترمون، 

عن فريق االقحاد الدستوري حول مواضيع الثقافة 
والتعليم واالتصال، هذه القطاعات احليوية واألساسية لكل 

يف العام الثاين من حياة حكومة تنمية تنمية وها حنن اليوم 
هي حصيلة هذه  استثنائية ويف ظروف استثنائية فما

بالنظر إىل االنتظارات وبالنظر إىل امليزانيات  ؟القطاعات
ة مشاكل هيكلي ،املعتمدة احلصيلة مع األسف هي ال شيء

  .وحلول سطحية إن مل نقل ترقيعية
الوطنية، هناك أبدأ بقطاع التعليم وبالتحديد بالرتبية 

بالنسبة " التعلم يف الصغر كالنقش على احلجر"مثل عريب يقول 
اه ألن بفضل السياسات التعليمية نلنا فاحلجر كسرناه وفتت

ماليري  ،ارت املنظومة الرتبوية فتاتا نقتات عليهصاملتعاقبة 
     منثورا بدون جدوى بدعوى خمططات ضبابية  ذهبت هباء  

الوقت الذي يربط فيه الدستور املسؤولية ال فائدة منها يف 
أبناؤنا هم عرضة لألخطار ولألمطار وللصقيع سواء  ،باحملاسبة

يف البادية أو يف املدينة هم تائهون بني تعريب وختريب 
أساتذتنا  .وضائعون بني مدارس عمومية ومدارس خصوصية

 ؛مرون وأخص بالذكر املربزين بعض مدرائنا متعنتونذمت
ر وعنف ويأس فوضى عارمة هو عنوان منظومتنا اكتظاظ وهد

حنن ال ننكر السادة الوزراء، اجملهودات اليت تقوم هبا  .التعليمية
وزارة الرتبية والتعليم يف حماولة ضبط هاته اخلروقات ونثمن كل 
هذه اجملهودات كما نثمن كل ما من شأنه أن يعيد االعتبار 
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اقية لألطر ولألساتذة للتعليم العمومي وأن يعيد اهليبة واملصد
إن كنا غري متفقني على بعض اخلرجات وعلى و  ناوإن .وللمربني

بعض القرارات فنحن نثمن جرأة وزارة الرتبية والتعليم يف اختاذ 
نثمن اجلرأة يف  ،بعض القرارات وإن مل تكن يف نظرنا صائبة

تعاملها مع بعض القضايا ومع بعض املمارسات اجلريئة فنحن 
ريا وهذه اخللخلة ذن الظرفية احلالية تتطلب تغيريا جنثمنها  أل

مطلوبة ليس فقط يف قطاع الرتبية الوطنية وإمنا يف مجيع 
حنن مع مبدأ التغيري إذن ونتمىن للسيد الوزير مزيدا  ،القطاعات

  .من االجتهاد
بالنسبة للتعليم العايل احلايل هو عايل ومتعايل وحامل 

 ،األحيان متاما كما هو الوزيروبعيد عن أرض الواقع يف بعض 
ولكننا يف الفريق الدستوري نريد فقط أن نذكر السيد الوزير 

غشت والذي ينص على حق الولوج  49باخلطاب السامي ل 
العادل واملنصف وعلى قدم املساواة جلميع أبنائنا إىل املدارس 

فيجب على السيد الوزير أن يلتقط هذه اإلشارات  ،واجلامعات
يف نفس اخلطاب امللكي على وجوب و نؤكد أيضا  .غةألهنا بلي

استثمار الطاقات اإلبداعية للشباب وحينما نتكلم عن اإلبداع 
إمنا نتكلم عن الثقافة ونسائل السيد الوزير أين وزارة الثقافة من 

نذكره أيضا  ؟التعليم العايل من وزارة الثقافة نوأي ؟التعليم العايل
لريادي للجامعة وهذا إن دل باخلطاب الذي نص عن الدور ا

على شيء إمنا يدل على أن اجلامعة املغربية جيب أن يكون هلا 
على العموم  هناك  .دور ريادي وتضاهي به اجلامعات األجنبية

طموحات كبرية يف التعليم العايل وهناك احتياجات كثرية من 
منصب مايل كيف  199جهة ولكن اإلمكانيات هي حمدودة 

هي مسؤوليته نتمىن  ؟عليم أن حيقق هذه املعادلةةمكن لوزير الت
له التوفيق ونشكره باملناسبة على الرسائل النصية اليت نتوصل 

 .هبا عن طريق اهلاتف
جهة املغرب ومرآته نشكر بادئ ااالتصال و  ،االتصال

ذي بدء العناية الفائقة اليت  متت يف تقدمي املقررات واملنجزات 

دل على شيء إمنا يدل على واملطبوعات للجنة وهذا إن 
وأيضا هو كان بعيدا عن  ،اهتمام السيد وزير االتصال بالقطاع

التقشف الذي انتهجته احلكومة يف تقدمي هذه املطبوعات وهو 
قحديث املنظومة القانونية للفضاء السمعي  .تقشف يف غري حمله

البصري خطوة إجيابية قحسب للسيد وزير االتصال ونقرتح يف 
دستوري إحداث مدونة جامعة شاملة لكل هذه الفريق ال

قحديات القطاع   قحدث   .القوانني كمرجعية متناسقة ومتناغمة
جيا و السيد الوزير عن االلتزامات الدولية عن مواكبة التكنول

احلديثة وعن العرض اإلشهاري ولكنه نسي أهم قحدي نعتربه 
د اآلن إىل ح ،يف الفريق أال وهو مواكبة انتظارات املواطنني

السياسة اإلعالمية يف نظرنا هي فاشلة ألهنا ال تستجيب إىل 
قنوات  .انتظارات املواطنني كما ال ترتجم واقع هؤالء املواطنون

فضائية وتلفزية هي مشتل لالغرتاب ولالستالب والتقليد برامج 
قحت رامة املستشهر القناتني الثقافية والربملانية ال زالتا يف قاعة 

مع  % 31ملطبوعات الوطنية تواجدها ال يتعدى االنتظار، ا
ما يشكله هذا من خطر التبعية الفكرية ومن نزيف اقتصادي، 
نسبة املقروئية يف بلدنا ال تتعدى مخس دقائق يف السنة لكل 

نتساءل عن  ،نتساءل عن دور وزارة االتصال ،مواطن مغريب
قي دور احلكومة وعن مجيع القطاعات املعنية، هناك غياب حقي

القانون املنظم للقطاع السينمائي  ،للتنسيق فيما بني القطاعات
خري دليل على ذلك هناك فيه شراكات مع مجيع اهليئات 
واملؤسسات إمنا غابت شراكة مع وزارة الثقافة وهي قطاع معين 

هناك أيضا سجلنا غياب املعايري األخالقية  ،بالسينما أيضا
مة سينمائيا، هناك كل املعايري واملوضوعاتية بالنسبة للمواد املقد

اليت ختص التقنيات وختص  التقنيني ولكن غياب أخالقيات 
     حنن نقول للسيد وزير االتصال قياسا على  .املواد املقدمة

ما قاله بأننا كمغاربة نصر ونصر على إعالم ةمثلنا وةمثل معدننا 
مع  األصيل على املسؤولني استيعاب الرسالة وحنن بطبيعة احلال

  .التدرج



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

98 

جرح  ،الوزير جرح الوطن الغائر يالثقافة سيد ،الثقافة
الوطن الغائر بعد الثورات العربية وبعد املستجدات الوطنية 

ة ثقافية حقيقية ر نا تواقني إىل ثو كالسياسية وبعد سبات عميق  
 ؛إال أننا وبعد طول انتظار كان جزاؤنا صدمة وصدمة وصدمة

وقت الذي كنا ننتظر منكم أن ترافعوا تراجع يف امليزانية يف ال
تقارير  ،وتدافعوا على ميزانية للثقافة قدر قيمة الثقافة

ومطبوعات منجزات عبارة، السيد الوزير، وبكل أسف عن 
بؤس وتقشف شكال ومضمونا لدي هنا تقرير مشروع عن 
وزارة الثقافة مشروع قانون املالية لوزارة الثقافة هذه السيد الوزير 

ت ليس ملكتبات عمومية وليس ألحياء جامعية إمنا هي مطبوعا
هي ليست أي وزارة بل مطبوعات لوزارة وليست كأي وزارة 

سيدي الوزير، بدون تعليق املنجزات، املنجزات، . وزارة الثقافة
سيدي الوزير، كنتم لقد نقلتم بأمانة منجزات ثقافية وهذه 

ذلك املنجزات هي متواجدة منذ عهود وال دخل لكم يف 
، املنجزات لولكننا أملنا فيكم كنا نظن أن صبح الثقافة قد ه

كتب   :ختزلتموها يف هذا املربعالوزير، إقد اختزلتموها السيد 
تستجدي من يقرأها صاالت سينمائية فارغة إال من األشباح 

يقاعات األطالل هذه هي إرمبا أو العفاريت، ورقص على 
لقد اختزلتم مشكل الثقافة، . ثقافة املغرب السيد الوزير

سيد الاختزلتم اختالالت الثقافة واختزلتم آهات الثقافة املغربية 
الثقافة ليست فقط بنايات ودعم وليست فقط  ،الوزير

مساعدات ومهرجانات وتكرمي الثقافة هي فكر وسلوك حنن يف 
 ؛يف حاجة إىل عروض هادفة ومسؤولة ؛حاجة إىل كتب تقرأ

غىن  يف حاجة إىل فن راقي يعكس مجال طبيعتنا ويعكس
حنن يف حاجة إىل ثقافة الثقافة  ؛سحر صحرائناويعكس  ثقافتنا

وإىل روح  ثقافية توحد بيننا حنن املواطنون إن داخل وخارج 
 . الوطن

كل القطاعات بدون فن وثقافة هي   ، السادة الوزراء
كل السياسات بدون فن وثقافة هي ال شيء، كل ال شيء،  

فن بال إبداع هو ال شيء وأصل اإلبداع شباب والشباب هذا 
. السالح ذو احلدين هو مسؤولية تربوية ثقافية إعالمية دقيقة

الشباب هم مسؤولية وجيب قحمل املسؤولية ال التجمل هبا وهنا 
ي جلورج يف اخلتام قحضرين مقولة شهرية ال أمل من تكرراها ه

أيها الشاب قم "واشنطن خماطبا الشاب األمريكي قائال له 
وانتفض وانظر أمامك وقل بصوت مرتفع ضاربا بقبضة يدك 
على صدرك وضاربا برجلك على األرض أنا أمريكي وأمريكا 

مجيعا إن استطعنا أن جنعل  ،حنن السادة الوزراء". بلدي
افعا رأسه متضامنني الشاب املغريب يقف منتفضا منتصبا ر 

وصوته قائال وضاربا بقبضة يده على صدره وبرجله على 
األرض قائال أنا مغريب واملغرب وطين نكون بذلك قد حققنا 

 .ليس فقط التنمية وإمنا كل التنمية وشكرا لكم
 

 :السيد رئيس الجلسة
والكلمة اآلن للسيد  ،شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة

 .النائب حممد الزردايل
 :النائب السيد محمد الزردالي

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق االقحاد الدستوري 

 .يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات االجتماعية
 . سأحاول أن أكون مقتضبا

بداية نشري إىل أن القطاعات االجتماعية جتسد 
بالفعل السياسة احلكومية للنهوض بأوضاع املواطنني سواء تعلق 

. األمر باألوضاع الصحية أو باألوضاع االجتماعية والرياضية
ونالحظ أن هاته امليزانيات هلاته القطاعات عرفت استقرارا مع 

ن واملرأة والتنمية ارتفاع طفيف لدى وزارة الصحة ووزارة التضام
االجتماعية وهو ارتفاع ال يرقى إىل االستجابة إىل تطلعات 
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املواطنني وإىل ولوج اخلدمات الصحية وتوفري الشغل كحق 
 . دستوري والتنمية الشاملة للمرأة واألسرة واجملتمع بصفة عامة

 ظل غياب يف إننا ال زلنا نسجل أن اخلدمات الصحية
فاية البنيات االستشفائية خريطة صحية منصفة وعدم ك

املوجودة وقلة األطر هذا يف الوقت الذي يتنامى فيه الوعي 
الصحي لدى املواطنني ويقبلون فيه على املستشفيات العمومية 

حيث ظل العديد من  "ديالرام"وكذلك يف ظل تعثر نظام 
مث إنه ال ةمكن أن ينجح  نظام  ،املواطنني خارج التغطية

وإذا كنا نسجل  .ون إشراك القطاع اخلاصاملساعدة الطبية بد
عوامل الضعف يف هذا القطاع فإننا مع ذلك ومن باب 

ب املعين بالقطاع ظالفضيلة السياسية نقر ونعرتف للوزير املوا
  :اته الكبريةدمبجهو 

 ؛يف تطهري هذا القطاع أوال 
 ؛يف تنظيمه ثانيا 
يف جعل الدواء يف متناول  ثيثسعيه احل وثالثا 

  .املواطنني
أما بالنسبة لقطاع التشغيل فإننا يف فريق االقحاد 
الدستوري نؤكد على حقيقة بارزة هو أن امتصاص طلبات 

 ،التشغيل ال يتحقق إال يف ظل اقتصاد ينمو مبعدالت مقبولة
غرافية اليت قحياها بالدنا ال بد و غري أنه وبالنظر إىل الفرصة الدةم

شباهبا لولوج عامل من  ةماألاستثمار وتوظيف سواعد  من
الشغل وعامل اإلنتاجية وال بد أيضا من إعادة النظر يف برامج 

ونقرتح يف فريقنا إحداث بنك خاص لتمويل  ،التشغيل الذايت
  .روض الشباب الراغب يف اقتحام عامل املقاولةق

فإننا  ،أما خبصوص قطاع التنمية والنهوض باملرأة
ظ أن متت إجنازات قد قحققت وأن الدستور املغريب ضمن نالح

العديد من احلقوق ويتعني على احلكومة بلورهتا وإخراجها من 
ويف إطار العناية حبقوق  ،طابعها النصي إىل واقعها الفعلي

اإلنسان فإننا نركز على أوضاع حاملي اإلعاقة بضمان 

وفضاءات ولوجيات ميسرة القتحام فضاءات الرتبية والتعليم 
وحنن ندعو احلكومة احلالية إىل إخراج نص  ،الشغل واإلنتاج

شروع الذي طال مكوثه يف األمانة العامة للحكومة املتعلق امل
منا بتعديل يروم إقرار دوقد تق .حبقوق وواجبات حاملي اإلعاقة

آلية لتعويض األسر الضعيفة واملتوسطة الدخل على تكلفة 
ليت يواجهوهنا وحدهم دون سند من اإلعاقة احلادة والعميقة وا

احلكومة ولألسف فقد مت رفض هذا التعديل من طرف األغلبية 
ونتمىن أن تتدارك هاته األغلبية مستقبال هذا املوقف إلنصاف 

  .هذه الشرحية االجتماعية
فقد تبني أن  ،أما خبصوص قطاع الرياضة والشباب

الشباب املغريب ال خيضع ألي تأطري مما جيعله عرضة لالنسياق 
 ،ية وسلبيةثأخرى عبو وراء طروحات قد تكون هدامة ومتطرفة 

كبرية الحتواء   إسرتاتيجيةوعليه يتعني على وزارة الشباب وضع 
هذا الشباب وتأطريه بأساليب جديدة ومبتكرة كما ينبغي 

بكافة أصنافها وقد تبني للجميع ولع االعتناء بقطاع الرياضة 
املغاربة بالرياضة وبنتائجها مما حيتم على احلكومة إرضاء 

وبالنظر إىل ضعف  .طموحات الشعب املغريب الرياضي
امليزانيات اليت ال تفي بالغرض أمام األهداف املسطرة فإننا يف 
فريق االقحاد الدستوري سنصوت برفض هاته امليزانيات وشكرا 

 . الرئيسالسيد 
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
 .احملرتمة فوزية األبيض

 : النائبة السيدة فوزية األبيض
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 
 زميالتي زمالئي، 
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أمام جملسكم املوقر باسم يسعدين أن أتناول الكلمة 
فريق االقحاد الدستوري يف إطار مناقشة امليزانية الفرعية لقطاع 

العصي بتعنت  العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، هذا القطاع
ويف هذا الصدد نؤكد أوال على أن  .سيزيفي على اإلصالح

هذه احلكومة حركية  يءقطاع العدل واحلريات يشهد منذ جم
لكن تغيري مل يربح مستوى اخلطاب وهذا متصاعدة وتغيري 

الطابع السليب الطاغي وإن حنن إذ نعرب عن ختوفنا مما سيؤدي 
رافق اليت ختدم املواطن والتأثري بالتايل على املإليه يف جمال تعطيل 

طبيعة اخلدمة العمومية الواجب تقدةمها يف هذا اجملال للمواطن 
سابقة ويف  اتاملواطن الذي يتساءل يف ظل حكوم ،البسيط
انات سابقة يتساءل ببساطة مىت سيشعر املواطن أن ملظل بر 

وضع ويف هذا السياق قد جنتهد يف  ؟هناك عدالة يف بلده
 أوالبعض العناوين الكبرية لألزمة املتفاعلة يف هذا القطاع ونبدأ 

بالعالقة املتوترة اليت تسود اليوم جهاز العدل التنفيذي بالقضاة 
عهدها من قبل وقفة نحيث خاض القضاة يف سابقة مل 

احتجاجية بلباسهم املهين أمام مقر حمكمة النقد بالرباط مما 
يعطي االنطباع على أن األمر ليس هينا وليس عابرا ولن يكون 

  ؛بدون تكلفة
مة بني الوزارة الوصية وكتاب ، بالعالقة الصادثانيا

الضبط وما نتج عنها من مواجهة هؤالء يف وقفة احتجاجية 
هلم بالعنف وباهلراوة والعزم على االقتطاع من أجور املضربني يف 
غياب قانون تنظيمي لإلضراب وقيام بعض اجلهات احلقوقية 

  ؛مبراسلة منظمة العمل الدولية خبصوص هذا اإلجراء
املقلقة اليت باتت تؤطر لغة احلوار الدائر  ، بالعالقةثالثا

بني النقابات والقطاع والوزارة الوصية حيث البالغات النارية 
والتهديدات احلربية وردود األفعال الغاضبة املتبادلة بني 

  ؛األطراف
االنسحابات املعلن عنها من احلوار الوطين   ،ورابعا

يف ظل  .إلصالح منظومة العدالة وعن أي منظومة نتحدث

هذا املناخ املشحون باألفعال وردود األفعال املنفلتة أحيانا يبقى 
السؤال مشروعا عن مآل احلوار اجلاري حول إصالح العدالة 
ببلدنا، إن احلقوق السياسية واملدنية ببالدنا عرفت يف العقدين 
األخريين تطورات هامة وإجيابية ومؤثرة خصوصا على مستوى 

والتظاهرات وحرية الصحافة وحرية  التجمعات واالجتماعات
الرأي والتعبري والتعليق وغري ذلك من املظاهر والتطور واالخنراط 

بالرغم من ذلك فإننا نلمس من  ،يف سلك الدول الدةمقراطية
حني آلخر بعض األحداث اليت جيب الوقوف يف وجهها 

أي عودة حمتملة ومنها بعض من وصدها بالتايل يف خوف 
يفة ضد املعطلني وضد كتاب الضبط ومنها التدخالت العن

أيضا بعض املمارسات اليت تتناىف مع منطق حقوق اإلنسان 
 ،واحلريات واليت رصدها التقرير الربملاين داخل سجوننا املكتظة

ونتساءل مع وزير احلريات ورئيس النيابة العامة، أين مصري 
التقرير الذي قيل عنه أنه أقرب مثل ما حنطت توصيات 

نتمىن أال تعدو كذلك التقارير اليت أتت  ؟نصاف واملصاحلةاإل
 نر، لمن بعد أال تكون كنفا ملآسي يف عهدكم السيد الوزي

  .يتم هبا احتضار العدالةثمتحوها دموعكم اليت ر 
نستنكر أيضا الوضع املأساوي والالإنساين الذي تعرفه 

ط الدنيا للكرامة و تنا العقلية حيث تغيب حىت الشر امصح
إهنا أوضاع نأمل من وزير العدل واحلريات أن يعمل  ،نسانيةاإل

بكل ما يف وسعه املادي والقانوين واإلنساين على حماربتها 
باشرة وسنعمل معكم السيد اململباشرة وغري اوإقبار أسباهبا 

  .الوزير، يف فضح ووضع األصبع على مكامن الداء
السيد الرئيس، كنا وما زلنا نرى أن مرفق األمانة العامة 
للحكومة قطاعا على قدر كبري من األمهية ولكونه يلعب دروا 
يف قحريك العمل احلكومي وجتويده غري أننا باملقابل نعتقد بأنه 
مل خيضع بعد لعملية إصالح عميقة تزيد يف آليته وفعاليته 

ياق يذهب الكثريون من ويف هذا الس. وأوراشه قوة ومردودية
داخل هذه املؤسسة التشريعية ومن خارجها على أن األمانة 
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العامة للحكومة ما تزال تشكل مقربة للقوانني وللمشاريع 
يف إحدى الواليات  استعملنا داخل فريقناوكنا قد . ومقرتحاهتا

التشريعية السابقة وصف االعتقال التشريعي الذي ةمارسه هذا 
لذا  ،برمتها يف حق مقرتحات الفرق النيابية القطاع واحلكومة

نأمل هذه املرة ويف ظل الثورة الدستورية اليت قامت هبا بالدنا 
اجملال  أن تتحرر مشاريع القوانني من االعتقال وأن يفسح هلا

ح اجملال كذلك للمعارضة لتبادر ولتقرتح لتساهم يف سويف
و قيام األمانة ومن األمور اليت نستغرهبا ه ،احلركية اإلنتاجية

العامة للحكومة بإجناز مشاريع القوانني أوال باللغة الفرنسية 
وكأهنا ختضع ملراقبة من طرف جهة أخرى ال ينص عليها 
الدستور، مث بعد ذلك تقوم برتمجتها إىل اللغة العربية، اللغتان  
كما يف علم اجلميع ختتلفان من حيث امولتهما التارخيية 

ضال على أن الرتمجة يف الكثري من األحيان والدينية واحلضارية ف
ال تكون وفية وال أمينة وال موفقة خاصة يف بعض املصطلحات 

إن األمر ذو عالقة هبويتنا أوال بشخصيتنا، بدولتنا، . التقنية
بكياننا، بتارخينا ومبدى قدرتنا على إنتاج نص قانوين من بنات 

لى التجربة اختصاصنا، من بنات أفكارنا، مع أن االنفتاح ع
التشريعية لكل الدول املتقدمة عملية حممودة، ليس بالضرورة 
باللغة الفرنسية اليت تصنف مقارنة مع زميالهتا يف التجارب 

 .اإلنسانية األخرى يف درجات أقل جودة وكفاءة
ال أحد ةمكنه اليوم أن يتحدث عن  السيد الرئيس،

السلبية والنواقص واقع إجيايب للسجون املغربية ألن الظواهر 
والقصور تبقى مسة غالبة على أي عمل موجه هلذه املؤسسات 
اليت كان من املفروض أن تلعب دور اإلصالح وتأهيل السجناء 
للعودة إىل اجملتمع كأفراد صاحلني قابلني لالندماج وليس 

لكننا ولألسف الشديد مل نتوفق حلد اآلن يف طرح . ملالنتقا
فيه الكفاية يف هذا امللف ويف  نا مامقتضيات قانونية وقد قل

زجدية لكي ال تبقى مجيعا هذا املوضوع وعلينا االنكباب عليه 

خريطة السجون يف املغرب جمرد مقربة مجاعية حلقوق اإلنسان 
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
والكلمة اآلن للسيد  ،شكرا السيدة النائبة احملرتمة

 .ةقدادر االنائب اخلليفي 
 :قدادرةاالنائب السيد الخليفي 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري يف 
إطار مناقشة امليزانيات الفرعية لقطاعات الداخلية واجلماعات 

ويف هذا الصدد نرى داخل . والسكىن وسياسة املدينةالرتابية 
فريقنا أن ورش االنتخابات اجلماعية يعد من أهم األوراش اليت 

لذلك وجب  ،ببالدنا والتحديث تساهم يف دعم مسرية التنمية
االنكباب على إصالح عميق للقضايا املشكلة هلذا الورش 

واجلهوية  وخنص بالذكر اللوائح االنتخابية وطريقة االقرتاع
املوسعة التقطيع االنتخايب واإلداري وانتخاب رؤساء اجلماعات 
الرتابية والدعم املقدم لألحزاب واحلياد السليب للسلطة وإحداث 
جهاز ملراقبة االنتخابات وغريها من القضايا اليت نرى ضرورة 
إعادة فتح النقاش حوهلا مبا يسمح بتعديلها وتغيريها لتحقيق 

وبذلك نرفض أي تسرع قد يؤسس ملرحلة  ،اجناعتها وجودهت
تعود بالبالد إىل الزبونية واستعمال املال وشراء الضمائر وإفراز 

ا همؤسسات سليمة وقادرة على مواكبة املرحلة اهلامة اليت تقطع
وعموما نسجل بعض االختالالت اليت خترتق هذا  .بالدنا

أكثر  القطاع داعني إىل إيالء االهتمام أكثر االهتمام هبا
نسجل  :لتجاوزها واليت مل نرى هلا تصورا بامليزانية القطاعية

النقص الكثري الذي تعاين منه مجاعات عديدة خاصة القروية 
 ؛طر اليت تناط هبا مهمة املسامهة يف التنميةمنها من قلة األ
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إعادة النظر يف التقطيع االنتخايب لبعض اجلماعات الذي مهش 
واطنني وهنا أفتح قوس على سبيل وأفقر شرحية كبرية من امل

مجاعة قروية تقسم إىل مجاعتني مجاعة أن املثال ال احلصر 
 1ب  4931 ديال يزانيةاملألف نسمة تقدر  31حضرية ب 

ألف نسمة  49ليار ديال الدرهم وزجانبها مجاعة قروية ب د امل
املليون ديال الدرهم  د 1ب  4931ديال فائض اليقدر 

مشاريع أجنزت فوق من ديال املليار هي حمققة  1وديك 
يف اجلماعة  واأراضي اجلموع ديال الناس اللي مها تيتواجد

كذلك نسجل الدعم   ؛القروية هذا على سبيل املثال ال احلرص
جل قحفيزها على إجناز أالغري الكايف للجامعات الفقرية من 

إعادة النظر يف تعويضات أعوان تنمية منوذجية ومستدامة و 
 من ريالسلطة هذه الشرحية اليت تلعب أدوار كبرية يف كث

اجملاالت ونرى يف فريقنا أنه حان الوقت إلدماجهم حىت يتسىن 
نود كذلك اسرتجاع دور السلطة يف  ؛مراقبتهم وحماسبتهم

استتباب األمن والطمأنينة خاصة باملدن الكربى وهوامشها مع 
يات القانونية حلقوق اإلنسان يف حق اإلضراب ضتقاحرتام امل

اللوجيستيكية للسلطة البشرية و  تعزيز البنية ؛والتظاهر السلميني
نواعها أمين وخفض نسبة اجلرةمة مبختلف أحملاصرة كل انفالت 

وأخريا اماية ذوي احلقوق  ؛مين حلركة السريوقحسني التأطري األ
يهم من طرف باجلماعات الساللية من السطو على أراض

ثمرة بأمثنة خبسة ورميهم بدواوير يتخبطون تشركات خاصة مس
 .يف وحل الفقر والتهميش
لقد بات قطاع السكىن حمط قلق  السيد الرئيس،

جلميع املغاربة خصوصا بعد أن ثبت عجز احلكومات املتعاقبة 
عن القضاء على مدن الصفيح واستمرار حوادث االهنيار 

حد ةمكنه أن أعنا مجيعا إىل القول أنه ال باملدن القدةمة مما يدف
ينفي وجود مشاكل معقدة ومركبة للتعمري ببالدنا وهي مشاكل 
نرى يف فريقنا الدستوري أهنا ناجتة باألساس على كون قطاع 

التعمري يقع وسط جتاذبات قوية لفاعلني ومتدخلني كثر يف 
 .غياب تصور مشرتك وقحديد املسؤولية بني املتدخلني

نود كذلك يف هذا الباب والذي مل  د الرئيس،السي
تستحضر امليزانية القطاعية دعم الوكاالت احلضرية وتأهيلها 
لإلسراع بتصاميم التهيئة بالنسبة للمناطق اهلامشية للمدن 
الكربى وإحداث جتزئات قروية حلماية األراضي الفالحية من 

 .الزحف العمراين والعشوائي والسالم عليكم
 :ةالجلس سالسيد رئي

آخر مداخلة للفريق الدستوري ، شكرا السيد النائب
يف الالئحة آخر  .مة صباح املنصوريللسيدة النائبة احملرت 

لينا شي أمساء إذا الكلمة للسيدة  امداخلة عندي إيوا ضيفو 
 .مة صباح املنصوريالنائبة احملرت 

 :صباح المنصوري النائبة السيدة
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق االقحاد الدستوري 
يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية لقطاعات اخلارجية واجلالية 

تثمني الوأبدأ أوال بالتنويه و  .والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية
لجهود اليت تبذهلا قواتنا املسلحة امللكية املرابطة يف سبيل اماية ل

وكرامتنا  اأراضينا من طنجة إىل الكويرة ومن أجل دوام سيادتن
كما أننا نشيد زجميع   ،عزة ومروءة تالوطنية عالية وقوية وذا

طلع هبا قواتنا املسلحة األمنية واإلنسانية ضاألدوار اليت ت
واألعمال اجلليلة اليت تقوم هبا لفائدة الشعوب والدبلوماسية 

الشقيقة والصديقة عربيا وإفريقيا ودوليا مما يؤكد جنوح املغرب 
واملغاربة إىل منطق السلم واحلوار والعمل اإلنساين اخلريي 

 .والطيب واالجتماعي
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السيد الرئيس، ما زلنا نعتقد يف فريقنا االقحاد 
ا هنا وهناك ة ملضاعفة جهودهالدستوري بأن دبلوماسيتنا مطالب

داء والنجاعة يف املواقف والقوة يف اختاذ لتحقيق اجلودة يف األ
القرار واحلكمة يف احلوار والتفاوض خاصة يف جمال التأكيد 

 على احلكم الذايت ينعلى مغربية صحرائنا، وسالمة اقرتاحنا املب
ضايا ويف سياق إبراز انتمائنا القومي العريب واإلسالمي بدعم ق

التحرر والتنمية والدةمقراطية بفلسطني وسوريا وزجميع بلدان 
كما أن   .وآسيا وباقي أرجاء املعمور االربيع العريب وبدول إفريقي

دبلوماسيتنا معنية أكثر من أي وقت مضى بضرورة إشراك 
األحزاب السياسية والنقابات ومجعيات اجملتمع املدين يف صناعة 

عبئة الرأي العام الوطين بشأن قضاياه القرار الدبلوماسي ويف ت
  .اجلوهرية واملصريية

السيد الرئيس، يف الوقت الذي كان فيه عدد مغاربة 
العامل يزداد سنويا بفعل اهلجرة والتوالد أصبحنا اليوم نشهد 
هجرة مضادة ألبنائنا وخاصة من بعض الدول األوربية إىل 

العاملية واجتاه  األم كنتيجة طبيعية لألزمة االقتصادية وطنهم
وحنن هنا نتساءل  ،با إىل خيار التقشفو عدد من دول أور 

عن طبيعة اإلجراءات اليت اختذهتا وزارتكم  ،السيد الوزير
الحتضان هؤالء العائدين وخاصة من إسبانيا وذلك بعد أن 

وال خيفى على  ،فقدوا عملهم هناك وأصبحوا يف عداد العاطلني
املقيمني باخلارج ةمرون اليوم  بيةاملغر  حد أن أبناء اجلاليةأ

بتحديات كبرية ليس فقط بسبب األزمة العاملية وإمنا أيضا 
بسبب بعض التشريعات اليت بدأت تلجأ إليها بعض الدول 

بية للتضييق عليهم  ودفعهم بالتايل إىل العودة إىل و األور 
ويف هذا السياق نتساءل مرة أخرى عن جهود الوزارة  ،وطنهم

أجل الدفاع عن حقوقهم واماية  مصاحلهم علما الوصية من 
أهنم لعبوا أدوارا إجيابية وملموسة وطالئعية من أجل الدفاع عن 
مجلة من قضايانا الوطنية املقدسة وعلى رأسها قضية وحدتنا 

إننا نستحضر مثل هذه املعطيات لندعوكم السيد  .الرتابية

يف إطار  جية مندجمة وفاعلةيإىل ضرورة خلق إسرتات ،الوزير
مغاربة العامل دورا حامسا يف  ادبلوماسية خارجية يلعب فيه

هي رؤيتكم وجمال  فما ،التعريف بعدالة قضايانا وشرعيتها
 ؟تعاونكم مع اجلالية يف قحقيق األهداف الدبلوماسية املشروعة

زالت بطيئة  إن الوزارة املعنية باجلالية ما، السيد الرئيس
نا يف املهجر وخاصة فيما يتعلق ئايف القيام بواجبها حنو أبن

نا بطبيعة احلال ه ينبربطها زجذورها التارخيية واحلضارية وأع
تعاليم دينينا السمحة وثقافتنا  مسألة تعليم اللغة العربية وتلقني

 .احلضارية املتميزة
إن تدبري احلقل الديين يتم اليوم ، السيد الرئيس

ال ةمنع من إبداء  لكذلكن  ،بأسلوب يبدو لنا مشجعا متفائال
 :املالحظات التالية

ا احلقل يفتقر إىل الطاقات والكفاءات ذأن ه أولها
 ؛طري والتثقيف والتكوينأاملطلوبة على مستوى الت

ا القطاع تنقصه روح املبادرة على مستوى ذه: ثانيا
العمل اإلنساين وعلى صعيد تنزيل مقتضيات التكافل 

الرب والتقوى ومن انفتاح االجتماعي من كفالة وتعاون على 
 ؛على اجملتمع املدين مبنظماته ومجعياته املختلفة

ا القطاع عن التصاحل مع املواطنني ذه عجز: ثالثا
املالحظ أن عددا كبريا من املواطنني  ذإ ،ثقافيا وإعالميا

يهاجرون إىل مشاهدة الفضائيات الدينية املشرقية وإىل قراءة 
غرتاف من الفتوة املشرقية  اإلىلإالكتاب اإلسالمي املشرقي و 

وحنن نتساءل أين هو  ،إىل الدعاة واملفكرين املشارقة مواالحتكا
    ؟ه املعركةذموقع وزارة األوقاف يف الشؤون اإلسالمية يف ه

 ؟هي اقرتاحاهتا العملية لرد االعتبار لفهم املغاربة اإلسالمي وما
باإلقبال على شراء وقراءة  قرائناا قدمت لنا من أجل إغراء ذوما

ال يغتفر  رصو قإنه  ؟واملعاصر ثيارت سالمي الاإلالكتاب املغريب 
 .وال مباالة ال مربر هلا

  :السيد رئيس الجلسة
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 للفريقخر مداخلة آإذن ، را للسيدة النائبة احملرتمةشك
تفضل السيد . الدستوري للسيد النائب مصطفى اجلاري

 .النائب
 :الجاريالنائب السيد مصطفى 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
دورنا يف الفريق الدستوري يعين نسجل مبرارة الغياب ب

ي  لالز التنفيذي يف مناقشة قانون من أهم القوانني الجهلالتام 
البالد خالل سنة ونسجل أيضا احلضور الذي يكاد  هنكرت 

 .وزير الصحة فشكرا أسبوعيا للسيد
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق ، السيد الرئيس

 اتلبنيالوزارية لاإلقحاد الدستوري يف إطار مناقشة امليزانيات 
التجهيز والنقل اليت تعترب  وزارة  يزانيةمب ااألساسية وأستهله

ت التحتية واليت اينالبو حمورية بالنسبة لسياسة األوراش الكربى 
 ،هدت يف العقد األخري  دينامية كبرية وإجنازات ضخمةش

قحاد الدستوري لزاما أن ننتقل إىل جيل جديد ونرى يف فريق اإل
من الطرق السيارة يكون هدفها تنمويا بالدرجة األوىل وليس 

الربط بني أطراف اململكة من الشمال إىل اجلنوب ومن جمرد 
الشرق إىل الغرب، طرق سيارة قادرة على خلق دينامية 

ق شرايينها احليوية من اقتصادية وتنموية اليت تشكل الطر 
كما يتعني . نتاجي واالقتصادي اليت تشهده بالدناالنسيج اإل

نسبة  بهم معاجلة الكثري من النقط السوداء يف طرقنا واليت تسا
وعموما فإننا إذا كنا يف فريق  .كبرية من الرفع يف نسبة احلوادث

قحاد الدستوري مع املشاريع الكربى كإجناز النقل السككي اإل
يضا ندعو إىل التقليص من صورة املغرب أالفائق السرعة فإننا 

أخرى  وترية ارية السريعة ال ينبغي أن قحجب عنتريتني، فالو تللو 

يف كثري من جهاتنا وقرانا وبوادينا مما يتطلب  بطيئة ومتخلفة
سياسة عمومية مندجمة وأفقية جتعل اجلميع ينخرط يف هذه 

 .الدينامية اجلديدة اليت ميزت العقد األخري من تاريخ بالدنا
نؤكد على ضرورة مواكبة  ،وفيما يرتبط بالبنيات املائية

املخطط الوطين للماء الذي يعد وثيقة مرجعية لكل املتدخلني 
يف القطاع بإجنازات تستجيب للتحديات املطروحة على بالدنا 
فيما يرتبط بندرة املياه والربامج الكفيلة بضمان هذه املادة 

كانت  فإذا ،بالنسبة حلاجيات بالدنا يف السنوات املقبلة
د قد أمثرت عن نتائج مهمة فإننا نتطلع إىل سياسة السدو 

إجنازات أخرى من قبيل قحلية مياه البحر لالستجابة 
للحاجيات امللحة واملتنامية وتأمني بالدنا من شبح اجلفاف 
الذي خييم على بالدنا ما بني الفينة واألخرى، كما نتطلع إىل 

بني تفعيل دور وكاالت األحواض املائية لضمان التوازن املائي 
جهات اململكة والرفع من جودة البنيات والربامج الوقائية للحد 
من خطورة الفيضانات حيث أضحت بعض املناطق كمنطقة 
الغرب مثال معرضة يف السنوات املاطرة بشكل مباشر إىل 
الفيضانات وكأن ذلك أصبح قدرا ال مفر منه ولذلك ينبغي 

ناطق األخرى إجناز مشاريع الوقاية لتجنب هذه املنطقة وامل
هلا تبعات هذه الفيضانات اليت غالبا ما تكون كلفته  ةاملشاهب

ؤكد سالمة يالنفط  ةاتور فاالجتماعية عالية، كما أن ارتفاع 
املنحى الذي ذهبت فيه بالدنا يف إطار تنمية املوارد الطاقية 

وكم كان . سية واحليوية واملائيةشمواملتجددة بأصنافها الرحيية وال
مفيدا لو شجعنا على نطاق واسع استعمال تقنيات سيكون 

وهبذا اخلصوص فإننا ندعو  ،الطاقة الشمسية حلفظ كلفة الطاقة
من إىل تطوير البحث العلمي واالعتماد على املوارد البشرية 

ألطر املغربية وعدم هتميشها والعناية هبا خاصة لدى وكاالت ا
إىل  نرهتاوعدم االجددة والفعاليات الطاقية تنمية الطاقات املت

إهدار للمال العام  جنبية وحدها مبا ةمثله ذلك مناخلربة األ
 .ملبدأ احلكامة بوتغيي
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إن احلفاظ على الغطاء النبايت وتنوعه  السيد الرئيس،
بوصفه تراثا وطنيا يفرض علينا سياسة إرادية وفاعلة للحد من 

ين حالله بسبب االستغالل املفرط والتوسع العمراضمتآكله وا
ونعترب ما تبقى من الفضاء النبايت والغابوي أمانة يف عنقنا 

ه لفائدة األجيال املقبلة وأن اإلضرار به هو دينبغي صيانته وتعاو 
إضرار بوسطنا البيئي مما يستوجب منا إيالء العناية كل العناية 

نا وقرانا من النفايات املنزلية ومعاجلة نبقطاع البيئة لتخليص مد
رح هذه النفايات زجميع اجلماعات واملراكز إشكاليات مطا

وعالوة . احلضرية وضمان تدبري هذه املطارح بشكل احرتايف
على هذا ينبغي اماية مواردنا املائية من التلوث الصناعي 

. اجلوي على مستوى املدن الكربى ثلو توإعداد برامج حملاربة ال
    ديات املطروحة كبرية جدا ورغم حكما ترون فإن حجم الت

ما مت إجنازه يف هذه القطاعات شيء ال يستهان به ولكن 
صفر بسبب حجم هذه اليعرتينا دائما شعور وكأننا ننطلق من 

الرهانات وتشعب احلاجيات املتزايدة اليت ينبغي التجاوب 
ال تفي هبذا الغرض خاصة يف  القطاعية تايزانياملولكون  ،معها

إننا نرفض هذه ظل افتقار إىل سياسة متكاملة ومندجمة ف
 . امليزانيات وشكرا السيد الرئيس

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا، والكلمة اآلن للسيدة النائبة احملرتمة نزهة 

  .الصقلي عن فريق التقدم الدةمقراطي
 : النائبة السيدة نزهة الصقلي

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 إخواني النواب المحترمين،   
 أخواتي النائبات المحترمات، 

     نحيي صمودكم وصربكم وكنتمىن أنكم كيف البداية  
الصرب باش تصنتوا للتدخالت ديال  ما زال عندكم شوية د

وأنا جد سعيدة أنين أتدخل باسم فريق التقدم  ،الفريق ديالنا

الدةمقراطي يف هذه اجللسة املخصصة للمناقشة العامة للجزء 
نون املالية وسأتدخل يف القطاعات املتعلقة الثاين ملشروع قا

بالعدل واحلقوق واحلريات ومسألة معلوم املساواة بني اجلنسني 
وسأترك الكلمة  .وكذلك العالقات مع اجملتمع املدين والثقافة

  .لزمالئي من الفريق للتطرق إىل حماور أخرى
ويف البداية أتطرق إىل بعض احملاور مليزانية وزارة العدل 
واحلريات ففريق التقدم الدةمقراطي نسجل بارتياح الزيادة ولو 
أهنا تبقى غري كافية بالنظر إىل احلاجيات اهلامة إذن الزيادة يف 

 % 0,42بنسبة  4934بالنسبة ل  4931امليزانية ديال 
هو الوعي  ،وكنعتربوا أنه باإلضافة إىل الوسائل األهم هو اإلرادة

الة يف بناء دولة احلق والقانون ولكن  اجلماعي باألمهية ديال العد
كذلك بناء تنمية مهمة جدا من أجل االستثمار من أجل 

إذن هاد الورش  ،احرتام احلقوق الفرضية واجلماعية والدةمقراطية
دياله كورش ذات األولوية اللي فيه انتظارات   خيصمت التش

كبرية للمواطنني واملواطنات واللي فيه كذلك انتظارات 
ني االقتصاديني والفاعلني السياسيني وكذلك صاحب للمتدخل

اجلاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل الذي ما فتئ ينادي 
استعجال إصالح العدالة واللي نصب مؤخرا اهليئة ببإعمال 

هاد اإلرادة  ،العليا للحوار الوطين حول إصالح العدالة
نه هاد اجلماعية يعكسها اليوم دستور اململكة وحنن مقتنعني بأ

اإلرادة موجودة وقوية أكثر من أي وقت مضى داخل 
ا ممعلوم أنه هاد اإلصالح تيواجه جيوب املقاومة عل ،احلكومة

بأنه القيام بالتغيري يف مجيع امليادين ويف مجيع دول العامل يؤدي 
إىل مقاومة ال بد معاجلتها حبزم ولكن كذلك بتبصر وحكمة يف 

رة احلقوقية اليت تعرفها بالدنا ونعتز بالطف ،إطار حوار مستمر
وهباد املناسبة حنيي اعتماد احلكومة مشروع القانون النضمام 

توكوالت اختيارية متعلقة باتفاقية و املغرب إىل ثالثة ديال الرب 
متعلقة مبناهضة  ؛القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ملدنية وكذلك مرتبطة بالعهد الدويل املتعلق باحلقوق ا بيذالتع
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والسياسية وكذلك حنيي اجملهودات اليت قام هبا اجمللس الوطين 
تواجد بني صفوف الحلقوق اإلنسان يف مرافقة سعي بالدنا إىل 

الدول املتقدمة يف ميدان حقوق اإلنسان واليت قحمى فيها 
ولكن حنن واعيني بأنه اخلصاص   ،احلقوق الفردية واجلماعية

نتباه حول استعجال دراسة كبري وبغينا باألخص نثريوا اال
وإعمال التوصيات ديال خمتلف التقارير حول الوضعية املزرية 
يف السجون ويتعلق األمر مبحاربة االكتظاظ من خالل تنمية 

اءات الضرورية من أجل ر كل اإلج  ذاألحكام البديلة واختا
م مع التزاماتنا يف ميدان غقحسني املعاملة مع السجناء بتنا

وبصفة عامة البد من القيام مبجموعة من  .حقوق اإلنسان
  جل تقوية املكتسبات وتوسيعها وتفادي كل أاجملهودات من 

ن يعترب كرتاجع بالنسبة ملكتساب بالدنا يف ميدان أما ةمكن 
 .احلقوق

طرق لو متعلق نتاحملور الثاين اللي بغيت  السيد الوزير،
 يف سياق 4931قش مشروع ميزانية انننذكر أننا  ،باملساواة

اللي صادق عليه الشعب املغريب واللي  4933دستور  ديال
يز املبين يتمالر ظهو نص يف الديباجة ديالو على املساواة وحي

من الدستور اليت  30وأقف باألخص على املادة  ،على النوع
تنص على املساواة بني النساء والرجال يف احلريات واحلقوق 

االجتماعية والثقافية والبيئية املدنية والسياسية واالقتصادية و 
لنا ءفامليزانية اللي كناقشوها اليوم كتسا ،والسعي إىل املناصفة
اسا سال ذكرنا بأنه احلكومة مكونة أإيبأكثر من موضوع 

ة وإذا اعتربنا بأنه ميزانية وزارة التضامن درجال ومبرأة واحبال
هاد  امسعوا% 9,41واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية تشكل 

مهمني هاد وزارة املرأة واألسرة والتضامن والتنمية  اا مهاألرقام ه
من امليزانية العامة للدولة كاةمكن % 9,41االجتماعية تشكل 

من امليزانية يدبرها رجال بينما فقط % 00,21بأنه  او رب لينا نعت
ة بينما فيما خيص املوارد املالية أمر امن امليزانية تدبرها % 9,41

كالم على ختفيضات الالد عمر شي واحد ما مسع ديال الب

مرتبطة بالنساء عمرنا ما امسعنا شي ختفيض خاص بكون 
مواطن هو امرأة ولكن امليزانية بالعكس من ذلك الدراسات  

منها أساسا  واكلها كتبني بأنه املصاريف اجلبائية كيستافد
رجال ولكن امليزانية ما كتقتصرش على أرقام وعلى توازنات ال
ن ترتجم أبد  لكن كذلك جمموعة من اإلجراءات اللي الو 

املبادئ الدستورية ديال املساواة واملناصفة وعدم التمييز لتلزم 
 ذاجلميع وخاصة السلطات العمومية املكلفة بالربجمة والتنفي

فداخل فريق التقدم الدةمقراطي   ،يم السياسات العموميةيوتق
من التقرير حسب النوع  نشرة الثامنةالإجيابيا يعين  واكنسجل

االجتماعي اللي كريافق مشروع قانون املالية واللي كيشكل 
بالنسبة لينا واحد اآللية هامة لتقييم اإلجنازات يف ميدان 
النهوض باملساواة وكذلك يقف عند اإلخفاقات وعند 

هي األمهية  ولكن تبقى هناك بعض األسئلة ما ،التحديات
النوع االجتماعي على الصعيد  اللي كتعطى هلاد التقرير حسب

واش كان موضوع ديال واحد التقدمي من طرف  ؟السياسي
كون على األقل إشارة يف يأنه  ااحلكومة أمام الربملان كنا نتمناو 

وحدة من جوج ديال التدخالت ديال السادة الوزراء تكون 
إشارة إىل هاد املشروع حسب النوع االجتماعي على هاد 

وكم هو عدد السادة  ،النوع االجتماعيالتقرير على حسب 
النواب احملرتمني والسيدات النائبات احملرتمات اللي اطالعوا على 

وشحال منا اللي ارتكزنا  ؟هاد التقرير حسب النوع االجتماعي
خالل املناقشة ديال ميزانية الدولة أو امليزانيات القطاعية على 

فالتجربة  .نتائج ديال هاد التقرير حسب النوع االجتماعي
ديال املغرب يف ميدان امليزانية حسب النوع االجتماعي تعترب  
كنموذج على الصعيد الدويل وهذا جعل املغرب ينال الشرف 
باستقبال ندوة علمية رفيعة املستوى اللي نظمتها وزارة املالية 
بدعم من منظمة األمم املتحدة للنساء يف مراكش يف بداية 

ملناسبة باإلعالن على أنه املغرب اشهر نوفمرب واللي كانت 
شاء اهلل مركز التميز حول امليزانية حسب  غادي حيتضن إن



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

117 

كنهنيوا احلكومة على هاد املبادرة ويف هاد   ،النوع االجتماعي
بواحد اجملهود  ماإلطار كنظنوا بأنه كان على احلكومة أهنا تقو 

 يك املذكرة ديال تقدمي ديال امليزانية ديالذمن أجل جعل ه
تكون يف تناغم مع الروح ديال الدستور  هملالية أنامشروع قانون 

والفلسفة مبنية على حقوق اإلنسان للرجال وللنساء وذلك 
املعطيات اإلحصائية  ؛بإبراز املعطيات حسب النوع االجتماعي

واإلجراءات املخصصة للنهوض باملساواة بني اجلنسني وحماربة  
ع هو أننا نتكلم على ظاألفو . نوعكل الفوارق املبنية على ال

سياسة املرأة ويف هناية هذه الوثيقة فالكالم عنده واحد املعىن 
وواحد األمهية كبرية وهم ليسوا حمايدين إذن كان من الالزم أننا 

املقاربة  ادلتمييز واعتبار هانتكلموا على سياسة املساواة وحماربة 
طاع يف كمقاربة أفقية يف مجيع القطاعات احلكومية وليس ق

      هناية التقرير ألن النساء يف بالدنا مكيشكلوش املشكل 
احلل بالنسبة إلجناز أو قحقيق  ااحلل النساء مه اأو العرقلة بل مه

التنمية شريطة أنه السياسات العمومية تنصف النساء وتسمح 
يف الولوج إىل  ؛هلم بالوصول إىل املساواة يف الولوج إىل التعليم

يف  ؛خاصة يف ميدان الصحة اإلجنابية لعالج؛ يف االتشغيل
يف املوارد مثال حصول  ؛التجهيزات االجتماعية األساسية

النساء على األرض النساء السالليات على األرض مثال  
حصول النساء املقاوالت على القروض من طرف األبناك 
واماية النساء والفتيات ضد كل أشكال العنف والتحرش 

ز يف قبلنا هو أنه العمل الكبري اللي  واللي كيح .اجلنسي
كيقوموا به النساء القرويات اللي كيخدموا من لفجر حىت 

العمل يال لساعات متأخرة من الليل مكيتمش االحتساب د
دياهلم ألنه هاد العمل غري مأجور والنساء القرويات كيتعتربوا 

هذه طامة كربى و فقط يف اإلحصائيات كمساعدات عائليات 
ال بد  .4933بعد الدستور ديال  ما لالمغرب ديبالنسبة ل

إذن أننا نقوموا بواحد اجملهود خاص مجيعا من أجل جتاوز هاد 
الوضع وبالدنا ممكن أنه حيقق فعال قادر أنه حيمي الفتيات 

هو قادر وال بد أن يقوم  ،أكثر هشاشة اوالنساء خاصة اللي مه
قضاء على بالقضاء على تشغيل الفتيات كخادمات البيوت وال

ية ولوج النساء إىل مراكز و الزواج املبكر وهذا كله مرتبط بتق
القرار واملسؤولية يف اإلدارات العمومية ويف كل املستويات 
الوطنية واجلهوية واإلقليمية واجلماعية والنهوض بثقافة املساواة 

   وهذا كله جزء  ،وحماربة الصورة النمطية اللي كتحتقر النساء
حقوق اإلنسان للنساء ويتطلب إعمال باستعجال ال يتجزأ من 

األجندة احلكومية للمساواة الذي التزم به السيد رئيس احلكومة 
مليون  41منحات واحد املبلغ ديال يعين واللي االقحاد األوريب 

وندعو كذلك احلكومة إىل تسريع  ،أورو لدعم هذا الربنامج
مراجعة القانون اجلنائي من خالل مشروع قانون ضد العنف 

اجلدية  اتنظماملضد النساء مع مقاربة تشاركية منفتحة على 
املعروفة باخلربة دياهلا وااللتزام دياهلا يف ميدان حقوق اإلنسان 

د اإلصالح غادي انوا بالدةمقراطية وباملساواة همآواللي كي
 تهامءباملراجعة ديال املفاهيم من أجل قحديثها ومال انل سمحي

ي  لالمع املقتضيات داخل املواثيق الدولية والدستور املغريب 
بغينا واحد القانون  .لحقوق واحلرياتلكنعتربوه حقيقة ميثاق 

 مةي فعال السالمة اجلسدية والذهنية والكرامكيحي  لالاجلنائي 
دنا ومكيكتفيش حبماية األخالق ديال الفتيات والنساء يف بال

د اكنعرفوا أنه ه العامة ونظام األسر كما هو الشأن حاليا ألنه
الوضع تأيدي إىل مأساة كبرية مع األسف مكتشرفش بالدنا 

عرفتها بالدنا يف ميدان ي لالومكتشرفش يعين التطورات اهلامة 
إذن كنقرتحوا فتح حوار كذلك بني  ،حقوق اإلنسان واحلريات

حول امليزانية حسب النوع االجتماعي  ملانومة وكل الرب احلك
كندعوا ،  السيد الوزير .وندعو احلكومة إىل إدماج يف املناظرة

ي لالاحلكومة إىل إدماج احملور يف املناظرة حول السياسة اجلبائية 
اجلبائية وقضايا  ةيف فرباير املقبل حول السياسإن شاء ستنظمه 

د املناظرة ستعتمد على مقاربة اه جتماعي ونتمىن أناال النوع
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قاموا ببحوث  ليالمع اجملتمع املدين وكذلك اجلامعيني  ةتشاركي
  .امليدان ذايف ه

إضافة إىل   ،أما فيما خيص العالقات مع اجملتمع املدين
ني يف بلورة يكون الدستور جيعل من اجملتمع املدين شركاء أساس

تأكيد على  البد من  السياسات العمومية ال مييوإعمال وتق
عنها خاصة يف ميدان السياسات  دد املقاربة هي ال حمياكون ه

 ،العمومية االجتماعية وحماربة اهلشاشة يف كل األبعاد دياهلا
أطفال  ؛األطفال يف وضعية صعبة ؛النساء ضحايا العنف

األمهات العازيات  ؛األطفال املتخلى عنهم ؛الشوارع
تكفل ديال هاد الق يف املبادرات كان هلا السب ليالواجلمعيات 

د الفئات من اجملتمع راكموا خالل العقود واحد اخلربة واحد اهب
مع األسف السلطات العمومية غري اللي املعرفة متميزة جدا 

 للتعبئةيشكلوا واحد الطاقة كبرية جدا كن  ذإ ،متوفرة عليها
ا  كيستحقوا فيه ليالاالجتماعية وعندهم واحد االلتزام لقضايا 

حرتام خاصة يال الدولة خاصة باإلضافة إىل االكل الدعم د
الطابع الغري احلكومي دياهلم وبالتايل االستقالليات ديال 

 ديالولإلشارة كذلك العمل  .اجلمعيات ديال اجملتمع املدين
اخلاصة كثريا جات احتياألطفال ذوي اال دعماجلمعيات 

األطفال ديال باء واألولياء واألصدقاء مكتكون مشكلة من اآل
إمكانية أي سهم بدون اوا ر ايف وضعية إعاقة ألنه اآلباء كيلق

  .لتلبية حاجيات أطفاهلم
نعرب عن أسفنا  ،فيما خيص القطاع ديال الثقافة

 4931سنة للرتاجع امليزانية املخصصة لوزارة الثقافة بالنسبة 
ليون درهم ميزانية غري  م 123يعين اكتفت بي لال يةد امليزاناه

كنتمىن ،  كافية بالنسبة لتحقيق خطة العمل القطاعي للثقافة
 ديال يزانيةاملد الوضعية غادي يتم املعاجلة دياهلا يف اأنه ه

ي  لوالدات اليت يقوم هبا السيد الوزير و لك رغم اجملهذو  4934
كيرتجم اجلرأة الكبرية ي  لالدات ديالو و و كنهنيوه على اجمله

دياهلا ربجمة لااللي مت املقاربة املالية احملضة فاإلجراءات لتجاوز 

يف التغلب على ضعف  لةد القطاع ستساهم ال حماايف ه
دور ديال الثقافة يف التنمية االقتصادية الاإلمكانيات وإبراز 
إىل ننادي  نانا أنيملهم بالنسبة لمن او  ،واالجتماعية جملتمعنا

ي لالف كقطاع زائد فأمة رت الكف من اعتبار الثقافة ك
 ليالدياهلا هي أمة  ثارت البمكتهتمش بالثقافة دياهلا و 

غنصوتوا ي لالاألطفال دياهلا فنحن و مكتحرتمش التاريخ دياهلا 
هر سعلى امليزانية وامليزانيات ديال السنوات املقبلة علينا أن ن

إيال بغينا فعال اإلمكانيات بد القطاع يستفيد كليا اعلى كون ه
يف  ااملستقبل ديال بناتنا وأوالدنا وتسهيل هلم أهنم يندجمو  انيو نب

ثقافة العامل مع احلماية واحلفاظ الكلي على اهلوية دياهلم 
بفارغ الصرب العمل اجلماعي من أجل  ااملتعددة وهنا كنتظرو 

إخراج مشروع القانون لألمازيغية اللي هي ثروة بالنسبة لبالدنا 
مجيعا على إخراجها وكذلك تشجيع  اواللي ال بد أننا نعملو 

  .نا على احلفاظ على ثقافتهم اخلاصةءيعين أبنا
أشكركم على حسن استماعكم وأترك الكلمة إىل 

ومعلوم كفريق ديال التقدم الدةمقراطي  ،زمالئي يف احملاور املقبلة
 .سنصوت إجيابا على هاذ مشروع القانون وشكرا جدا

 :السيد رئيس الجلسة
والكلمة اآلن للسيد  النائبة احملرتمة، شكرا السيدة

 .تفضل النائب عمر الزعيم،
 :النائب السيد عمر الزعيم

الرحيم والصالة والسالم على أشرف  نبسم اهلل الرحم
سيدنا محمد وعلى آله لى عالمرسلين وصلى اهلل وسلم 

 .صحبه أجمعين
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أتدخل باسم فريق التقدم الدةمقراطي يف 
هذا احملور الذي سنركز فيه على قطاعات حيوية واجتماعية 
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أوالها الدستور اجلديد املتقدم يف مقتضياته ومبادئه اهتماما  
كبريا كما كرس له الربنامج احلكومي حيزا هاما ضمن أهدافه 

واملواطنني يف تغيري لتجسيد االنتظارات القوية لكافة املواطنات 
أوضاعهم املعيشية حنو األفضل ضمن بناء مغرب التحديات 

  .االجتماعية
إن القطاعات االجتماعية اليت نناقشها اليوم يأيت يف 
مقدمتها قطاع الصحة الذي نسجل إجيابيا يف فريق التقدم 
الدةمقراطي االرتفاع امللموس يف اعتماداته املالية برسم السنة 

، مما سيمكن من تنزيل املخطط احلكومي يف 4931املالية 
هذا القطاع احليوي وهي مناسبة نثمن فيها املنجزات اهلامة 

ضمن  4934احملققة  يف القطاع خالل العشر أشهر من سنة 
والقرار التارخيي  "ميدار "برنامج تعميم نظام املساعدة الطبية 

وار واجلريء للخفض التدرجيي من أمثنة األدوية يف إطار احل
القطاع  يوقرار منع مهني ،دواء 149تدخلني املوالتوقع مع كل 

املصحات اخلاصة عالوة على يف العمومي باالشتغال 
اإلجراءات اهلامة املتخذة للنهوض مبردودية القطاع وخاصة يف 
جمال تشجيع استعمال الدواء اجلنيس وإنشاء مرصد ملراقبة 

ألمراض ومكافحتها تطوير سوق األدوية والوقاية من عدد من ا
واالرتقاء مبستوى اخلدمات وقحسني مؤشرات األداء واإلنتاج 
وتقليص الفوارق اجملالية ووضع منظومة اليقظة الصحية وإعطاء 
األولوية للفئات ذات االحتياجات اخلاصة والسعي حنو قحسني 
املؤشرات الصحية وختفيض عدد وفيات األطفال واألمهات 

للصحة النفسية والعقلية وحسن تدبري  وإيالء األمهية البالغة
املوارد البشرية إضافة إىل شفافية تعيينات املسؤولني بالقطاع عرب 

  .اإلعالن عن املناصب الشاغرة
نثمن يف  ،وخبصوص قطاع التشغيل والتكوين املهين

فريق التقدم الدةمقراطي عزم الوزارة على قحقيق وتنفيذ برنامج 
تحديات املطروحة يف القطاع رغم عملها وإصرارها على رفع ال

التقليص امللحوظ يف االعتمادات املالية املرصودة واليت نتمىن 

أال تؤثر على وترية اإلجناز بالنظر إىل حجم االنتظارات 
كما نعرب عن   ،والصعوبات اليت تسعى الوزارة للتغلب عليها

االت ا يف جمبية اليت تعتزم الوزارة القيام هبجهود اإلجيالارتياحنا ل
حيوية كثرية ومنها على اخلصوص توسيع وتعميم احلماية 
االجتماعية والتغطية الصحية األساسية للفئات غري املشمولة 
باحلماية االجتماعية وإصالح أنظمة التقاعد وضمان توازهنا 
املايل ودةمومتها وإصالح اإلطار التشريعي والتنظيم للنظام 

ألساسي للتعاضد ا مالتعويض على حوادث الشغل والنظا
والقانون التنظيمي لإلضراب وقحسني التغطية االجتماعية 

ؤسسة املكلفة بتدبري املمة اللمغاربة املقيمني باخلارج وتعزيز حك
هيكم عن تعزيز سياسة القرب يف جمال ااحلماية االجتماعية ن

سسة احلوار االجتماعي مع  أالتكوين املهين وتكريس اجلهود مل
ماعيني والنقابيني وأرباب العمل مما سيساهم كل الشركاء االجت

اء الثقة والسلم االجتماعي املطلوب يف الظروف و جأيف تعميق 
احلالية اليت جتتازها بالدنا على ضوء الصعوبات املالية 

  .واالقتصادية اليت ال ختفى إكراهاهتا على اجلميع
نسجل يف  ،وعلى مستوى قطاع الشباب والرياضة

واضح مليزانية الخنفاض االدةمقراطي بكل أسف الفريق التقدم ال
كانت عليه يف السنة   ما مقارنة مع % 43 ستوىالوزارة مب

التساؤل حول القدرة على إجناز األهداف  هاملاضية مما يطرح
تحديات أمام الاملقررة للنهوض بأوضاع الرياضة والشباب 

من ثنأن  الإلك ال يسعنا باملقابل ذع موالرهانات املطروحة و 
طوات اليت اختذهتا الوزارة لتأهيل القطاع ومنها إحداث اخل

اليت نؤكد على ضرورة استفادة الشباب من و الشاب  ةبطاق
االتفاقيات مع كل القطاعات الوزارية املعنية  ضمنامتيازاهتا 

دار شباب ومراجعة مضامني  399وكذلك قيام الوزارة بتجهيز 
يدين من املخيمات ألطفال املستفاالتكوينات وتوسيع عدد 

لرفع من منحة التغذية املخصصة هلم اإىل  اين ندعو ذالصيفية ال
وضمان حقهم يف جمانية النقل مع توفري جودته وشروط سالمته 
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وخاصة يف اجتاه املناطق اجلبلية والنائية كما جندد الدعوة إىل 
االهتمام باملوارد البشرية وأطر الوزارة وتقويتها وتفعيل التكوين 

شراكة مع كل اجلمعيات واجلماعات احمللية وكل املتدخلني وال
مة يف التفعيل األوراش املفتوحة يف تناسق تام من تدبري احلك

القطاع وتفعيل اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي 
إشراك كل الشبكات اجلمعوية واملنظمات الشبابية والرتبوية ب

  .اجلادة
عايل والبحث العلمي وفيما يتعلق بقطاع التعليم ال

نسجل يف فريق التقدم الدةمقراطي بإجيابية  ،وتكوين األطر
الربامج و عابية لألحياء اجلامعية وللجامعات يستتوسيع الطاقة اال

ا ذاملستقبلية املرصودة لتوفري أكرب قدر ممكن من العرض وك
امللموسة يف قيمة املنح ضمن مشروع القانون املايل  اتالزياد

 مليون درهم أي بنسبة 231واليت انتقلت إىل  4931لسنة 
ا ذهبوأيضا الزيادة يف عدد الطلبات املمنوحني وندعو  % 12

الصدد إىل اعتماد مقاييس ومعايري تتوخى أكرب قدر من 
اإلنصاف يف اختيار الطلبة املمنوحني وجتاوز املشاكل املطروحة 

ل املوارد كما يدعو فريقنا أيضا إىل تأهي  ،يف دراسة ملفات املنح
البشرية يف القطاع وإىل الولوج إىل التعليم العايل لألمهية 
الضرورية كحق أساسي منصوص عليه يف مقتضيات ومبادئ 
الدستور اجلديد وجتاوز تعقيد املساطر وإتاحة الفرص أمام كل 

ا احلق ضمن ذاملواطنات واملواطنني الراغبني يف االستفادة من ه
وتكريس اجملانية يف  "باجلامعة للجميع"اقرتحنا تسميتها عملية 

  .ا القطاعذه
 نعترب يف فريق ،وخبصوص قطاع وزارة الرتبية الوطنية

التقدم الدةمقراطي أن األهداف اليت تتوخى الوزارة قحقيقها  
كانت دائما وال زالت يف صميم االهتمامات املبدئية للفريق 

 -4931برنامج الوزارة متوسط املدى  دوبالتايل فهو يسان
املتعلق بتقوية العرض املدرسي وقحسني جودة التعليم  4932

باملؤسسات التعليمية وتعميم التعليم باالبتدائي والثانوي 

كما يدعو فريقنا الوزارة   .هيليأالثانوي التالتعليم وتوسيع قاعدة 
إىل بذل كل جهودها لتحسني احلكامة وتفعيل املوارد البشرية 

لرفع من املردودية يف األداء والنجاعة وترشيد املوارد والتكوين وا
املالية وتوسيع شبكات املدارس بالعامل القروي والزيادة يف عدد 
املستفيدين من املطاعم املدرسية والداخليات والنقل املدرسي 
برسم الدخول املدرسي املقبل واالهتمام أكثر مبراكز التكوين يف 

غية واالرتقاء خبدمات األمن والنظافة ة األمازيفلثقااجمال اللغة و 
ة وحماربة اإلدمان على املخدرات يف املؤسسات سواحلرا

التعليمية بكل الوسائل التحسيسية الناجعة ضمن التنسيق مع  
كل القطاعات املعنية واجملتمع املدين وغريها من اهلداف 

 .املسطرة
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 النواب،حضرات السيدات والسادة 
تلكم بإجياز جممل املالحظات واملقرتحات الرئيسية 
اليت نأمل يف فريق التقدم الدةمقراطي أن تأخذها احلكومة بعني 
االعتبار وحنن إىل جانبها كفريق ضمن األغلبية الربملانية لتحقيق 
طموحات أبناء شعبنا يف التغيري املنشود والغد األفضل وفقنا 

شعبنا ووطننا والسالم عليكم ورامة اهلل اهلل مجيعا ملا فيه خري 
 .تعاىل وبركاته

 :ةجلسالسيد رئيس ال
 آخر مداخلة لفريق التقدم ، شكرا السيد النائب

 .الدةمقراطي للسيد النائب عبد اهلل البوزيدي اإلدريسي
  :السيد عبد اهلل البوزيدي اإلدريسيالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 والسادة النواب المحترمون،السيدات 
استكماال ملا تناوله زميلي قبلي فإنين سأتناول يف هذا 
احملور التعليق على بعض امليزانيات القطاعية لبعض القطاعات 
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األخرى ذات الصلة بأمن املواطنني واستقرارهم االجتماعي 
وال يسعنا هنا إال أن أعرب على اعتزاز فريقنا مبسألة  .والتنموي

املسلحة امللكية واستماتتها يف الدفاع على حوزة الوطن  قواتنا 
من كما حنيي جهود الدرك امللكي والقوات املساعدة واأل

وهي  .الوطين والوقاية املدنية على تفانيها يف أداء واجبها الوطين
مناسبة نقف فيها تراما على شهداء وحدتنا الرتابية األحرار 

ويف املقابل  .ا الوطنوعلى كل من قدم روحه لعزة وسيادة هذ
فإن فريقي يدعو إىل الضرب بيد من حديد وبدون هوادة على 

يف يد كل من يسعى إىل املس باستقرار البالد مجاعة وأفرادا 
 استحضار تام ملبادئ حقوق اإلنسان اليت تتبناها بالدنا

فريقي يف منطقة تتزايد فيها والتعاون أكثر مع دول اجلوار اإل
املخدرات واهلجرة السرية واخلاليا اإلرهابية شبكات ترويج 

ويف جانب آخر ندعو احلكومة إىل تبين  .النشيطة منها والنائمة
ليه جاللة امللك يف إالذي دعا  للسلطةحقيقي ملفهوم جديد 

أكثر من مناسبة والعمل على تنزيل املخطط التشريعي يف شقه 
ملستشارين يف املتعلق باجلماعات الرتابية يف أفق تشكيل جملس ا

صيغته الدستورية اجلديدة واستكمال بناء مؤسسايت طبقا 
كما ندعو احلكومة إىل ضرورة مراجعة   .ملقتضيات الدستور

مجهود التنموي احمللي لمفهوم الوصاية وجعله مواكبا أكثر ل
الرتابية اليت تتوفر اليوم  اتوليس عقبة يف وجه مبادرات اجلماع

ونتطلع إىل  ،ل االستثمار والتنميةعلى إمكانيات هائلة يف جما
أن تشكل التجربة اجلهوية املوسعة قاطرة للنهوض بأوضاع 
مواطناتنا  ومواطنينا يف كل ربوع البالد، وهو ما ال ةمكن قحقيقه 

  .كوين والتأهيلتإال من خالل الرفع من نسبة الـتأطري وال
فإننا حنيي اإلجراءات اليت تبناها  ،أما يف قطاع السكن

يف جمال السكن سواء منه  4931روع قانون املالية لسنة مش
املوجه للطبقات املتوسطة واحملدودة الدخل وكذا التدابري غري 
املسبوقة اليت تشجع على الكراء خصوصا بالنسبة لفئات معينة 
من أبناء شعبنا وأقصد باألساس الطلبة والقوى املنتجة اليت 

وهنا حنيي يف  .مرارتفرض علينا ظروف عملها االنتقال باست
فرق وجمموعات األغلبية على تفاعلها اإلجيايب مع التعديالت 

هبا فريقنا يف هذا الباب كما حنيي أيضا تفهم  ماليت تقد
احلكومة ملرامي اقرتاحاتنا واليت تتجلى أساسا يف املسامهة من 

 4932 - 4934جانبنا يف تنزيل مضامني الربنامج احلكومي 
 249فيض العجز السكين املقدر حاليا ب يف هذا القطاع وخت

ألف وحدة وتعميم  499ألف وحدة على األقل يف حدود 
املنتوج السكين ليشمل العامل القروي وهو طموح غري بعيد ويف 
املقابل ندعو السلطات احمللية إىل التصدي بصرامة مع جتار 
البؤس سواء كانوا يف دواليب الدولة أو خارجها ممن يتصيدون 

ملواطنات واملوطنني لبناء ثرواهتم من خالل تشجيع البناء فقر ا
 .العشوائي والقصديري يف هوامش املدن وفوق أسطح املنازل

يغفر هلم هذا اجلرم الكبري الذي  نوهلؤالء نقول بأن الوطن ل
يقرتفونه على جمالنا وعلى كرامة مواطنينا وأحسن رد عليهم هو 

 ،ملدن كما يف البواديالرفع من العرض السكين وتنويعه يف ا
    وهو ما تنخرط فيه احلكومة وبقوة ونساندها يف ذلك وهنا 
ال بد من التعبري عن ارتياحنا اجتاه اجملهودات املبذولة من قبل 
احلكومة يف جمال تأهيل األنسجة العتيقة وحماربة السكن 
العشوائي ونقول أن هذا املشكل ليس مشكل وزارة السكىن 

املدنية وحدها وإمنا هو مشكل يعين اجلميع،  والتعمري وسياسة
وعلينا أن جنتهد لتجاوز هذا املشكل وهو ما يقتضي سن 
سياسة تشاركية ومندجمة مع األطراف املعنية للقضاء على هاتني 

 .الظاهرتني اخلطريتني
 السيد الرئيس المحترم،

أعتقد أن الزمن املخصص لنا ال يسعفنا يف بسط 
ونعرب جمددا على أن فريقنا منخرط وبقوة  ،املزيد من املالحظات

يف دعم احلكومة وسنتعاطى إجيابا مع اجلزء الثاين من مشروع 
وفقنا اهلل  .كما فعلنا مع اجلزء األول  4931قانون املالية لسنة 
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ملا فيه خري وطننا وشعبنا والسالم عليكم ورامة اهلل تعاىل 
 .وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة
والكلمة اآلن ألحد النواب عن  ب،شكرا السيد النائ

   .اجملموعة النيابية لتحالف الوسط
 :هاللي عبد العالي محمدالنائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد وزير الدولة،

 السادة الوزراء،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

خلي أن بنية امليزانية يف حاجة إىل دأقول يف بداية ت
تعاين من العديد من مظاهر االختالل وهي إصالح فهي 

مظاهر ذات طابع بنيوي تستدعي بذل جمهود كبري ملراجعة 
وتعود مظاهر اخللل البنيوي مليزانية الدولة  ،وإصالح هذه البنية

ناتج عن طبيعة نوع قانوين  :إىل نوعني أساسيني من العوائق
م ذو طابع التقسيم القانوين املعتمد لعمليات امليزانية وهو تقسي

وعائق مادي  ؛إداري حبسب القطاعات الوزارية واملؤسسات
يتمثل باختالل واضح لصاحل نفقات للتسيري اليت هتيمن على 

جمموع النفقات العمومية فاحلاجة إىل من  % 29ما يقارب 
إصالح بنية امليزانية يطرح بإحلاح أكثر من أي وقت مضى 

  :وجيب يف نظرنا أن يشمل احملاور التالية
لك بإدماج ذمراجعة قانونية تقسيم امليزانية و : أوال

  ؛البعد الوظيفي
االنتقال من ميزانية الوسائل إىل ميزانية النتائج : ثانيا

من  اعتمادات مع قحديد اهلدف انطالقف االر ا يعين صذوه
  ؛املوارد املتوفرة
  ؛تعزيز البعد االسرتاجتي مليزانية الدولة: ثالثا
التعاقد إىل تدعيم نظام  هذاالتعاقد ويهدف : رابعا

  ؛ز اإلداري وترسيخ البعد اجلهوي للميزانيةيالالترك

ا املبدأ إىل ذعتمادات ويهدف همشولية اال :خامسا
من التقسيم الصارم الوارد يف اليت ةمكن أن تأيت ختفيف القيود 

  ؛تبويبات ميزانية الدولة
لتشاركي ملختلف اتباع املنهج إويعين  ،أخيراالشراكة 

ظل البنية ويف  .الفعاليات املعنية ملختلف أوجه التدبري العمومي
عتمادات املوجودة غري معتمدة على احلالية تبقى توزيع اال

ه االلتقائية ذه ،ه الربامجذبرامج واضحة وعلى التقائية ه
ع الوحيدة الكفيلة بتحقيق إسرتاجتية واضحة املعامل ويف ظل الواق

احلايل يبقى إصالح اإلدارة وتكريس مبدأ التكافؤ والشفافية 
سياسات الاملخرج الوحيد إلرساء جو جديد كفيل بتنزيل 

وامسحوا يل أن أديل ببعض  .العمومية على أرض الواقع
ا أخدنا مثال ذاملالحظات ختص بعض القطاعات الوزارية إ

وارد ص كبري يف املاع يعاين من خصا ا القطذقطاع الصحة فه
 "ميداالر "ا تصلح بطاقة ذوهنا يطرح السؤال ملا ،البشرية واملادية

تنا ومراكزنا الصحية تفتقر إىل األطباء اا كانت مستشفيذإ
ولكن بشجاعة السيد الوزير  ؟واملمرضني وإىل األدوية الضرورية

الذي أبان عليها يف األشهر السابقة حنن متيقنني أنه بإمكانه 
  .هن العوائق وكان اهلل يف عونالتغلب على الكثري م

فإن األكادةميات اليت تعترب  ،أما يف ميدان التعليم
 كل جهة من جهات يفالذراع األةمن إلرساء سياسة الوزارة 

لتسيري اه األكادةميات تفتقر إىل كثري من وسائل ذاململكة فه
غياب نظام داخلي للمراقبة : ونذكر من بني هذه الوسائل

للتدقيق كفيلة بتحديد املسؤوليات وعدم وغياب مصلحة 
إرساء نظام املساطر حيدد بطريقة تتبع مسار امللفات واملهام 

  ؛املنوط هبده املؤسسات
نقص حاد يف األطر التقنية القادرة على تتبع : ثانيا

  ؛املشاريع
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 le codeمطابق لنظام ايتنظام حماسب نعدم س: ثالثا
général de normalisation comptable  ويأخذ بعني

  ؛ه املؤسسة العموميةذاالعتبار خصوصية ه
تعلمون أيها السادة  ،طرق التدبري املايل: خامسا

أنه جيب إعادة النظر يف الوسائل املعتمدة يف  ،والسيدات
        الت اإلنفاق اخو  التدبري املايل فهو يتم عرب وكاالت أو

les régies de dépenses  19فنجد أن ما يزيد على 
وكالة مفتوحة يف كل أكادةمية فهناك وكاالت اإلنفاق  49وأ

 هتم تقريبا مجيع امليادين اليت متارس يف ظلها اختصاصات
وكالة  "تيسري"برنامج إنفاق  ةاألكادةمية وهناك إنفاقات وكال

إنفاق على مستوى األكادةمية وكالة إنفاق على مستوى 
ها من وكاالت اإلنفاق النيابات وكالة إنفاق حماربة األمية وغري 

إذن باختصار جيب إعادة نظر جذرية يف بنية هذه املؤسسات 
  .العمومية اهلامة يف املنظومة الرتبوية

: فإننا نطرح السؤال التايل ،أما يف ميدان التعليم العايل
هل ضروري أن يكون مسريو اجلامعات كمؤسسات عمومية 

أكفاء خمتصني  أم حنن حباجة إىل مسريين ؟من أوساط التعليم
يف التسيري بغض النظر عن كوهنم من رجال التعليم أم ال؟ 
التجربة أبانت عن كون املسري للجامعة جيب أن يكون ملما 
بقواعد التسيري الشيء الذي رمبا نفتقر إليه يف بعض جامعاتنا، 
هذا باإلضافة إىل ضبابية العالقة اليت تربط بني كل عميد من 

امعة معينة مع رؤسائها وأضيف إىل كلية ج  ؛عمداء الكلية
ذلك حمدودية املوارد البشرية بالنسبة لكل جامعة وعدم وجود 
األطر التقنية وخصوصا املالية لذلك جند صعوبة كبرية يف صرف 

  .االعتمادات املوجهة إىل هذه املؤسسات
فال بد من طرح السؤال  ،بالنسبة لقطاع الداخلية

تنا الرتابية قادرة على تنزيل ادار هل البنيات احلالية إل: التايل
وتطبيق السياسات العمومية؟ هل اجلمع بني هاجس األمن 
الذي هو هاجس مشروع وهاجس تنشيط االقتصاد وهاجس 

تنسيق بني املصاحل الوزارية ال يسبب يف تشتيت القدرات ال
التدبريية؟ ومن مت يصبح تشتيت هذه القدرات بني عدة 

از املهام املوكولة إىل هذه هواجس سببا يف نقصان إجن
وبالنسبة لألمن الوطين أمل حين الوقت لتقييم  .السلطات

مردودية السلطات األمنية عرب معايري موضوعية تنبين على 
  .نتائج كما هو معمول به يف كثري من الدول املتقدمةال

يف قطاع الطاقة واملعادن أخص بالذكر وكاالت توزيع 
هذه  ،املكتب الوطين للماء والكهرباءاملاء والكهرباء وكذلك 

املؤسسات قحقق سنويا نتائج سلبية وهذه النتائج ترتاكم سنة 
بعد أخرى ال بد من وضع حد هلذه اخلسارات املرتاكمة 

  .واالنكباب على مواطن اخللل
ويف األخري أود أن أختم بالقول أن إصالح اإلدارة 

الروتني اإلداري ة وإخراجها من أوعصرنتها ومدها باألطر الكف
هو وحده الكفيل بإعطائها دينامية جديدة تكفل املردودية 
ومتكن من تقوية إنتاجية اإلدارات العمومية واحلكامة اجليدة 
ليست فقط مقولة جمردة من أي حمتوى ولكنها تستوجب تنزيل 
اآلليات اليت تساعد على قحقيقها على أرض الواقع من مثل 

ة تساعد على قحديد املسؤوليات إرساء مراقبة داخلية دقيق
ودليل مساطر حيدد طرق تدبري امللفات وكذلك نظام تقييم عرب 
مؤشرات دقيقة لشىت املسؤوليات امللقاة على إدارة معينة هذا 
باإلضافة إىل هنج سياسة املرأة والرجل املناسب يف املكان 

ولنا أمل كبري يف هذه احلكومة وهي يف بداية طريقها  ،املناسب
تطبيق سياستها حىت قحقق ما يصبو إليه املواطن املغريب وشكرا ل

 .لكم
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد  شكرا السيد النائب،
 .اجملموعة النيابية للحزب العمايلبعزيز عن 

 :عزيزالنائب السيد سعيد ب
 صباح الخير،
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 السيد الرئيس،
 السادة أعضاء الحكومة،

 والسادة النواب،السيدات 
 الحضور الكريم،

 بلحز ليسعدين أن أتقدم باسم اجملموعة النيابية 
ونيابة عن كل مناضالت ومناضلي احلزب هبذه  العمايل

املداخلة يف إطار مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 
 ةوإننا إذ نتطرق إىل مناقشة كل قطاع على حد .4931لسنة 

سنة الثانية على التوايل على أن غياب مؤكدين مرة أخرى ولل
التوازن يف توزيع اإلمكانيات احملدودة هلذا البلد هو السبب 
املركزي واألساسي الذي جعله يصنف ضمن الدول املتخلفة 

لقد سبق وأن  .ومن الصعب جدا أن نواكب التطورات العاملية
تقدمت جمموعتنا النيابية خالل املناقشة السابقة مبجموعة من 

ملالحظات وبتحليل موضوعي عن مكامن ضعف مشروع ا
على اعتبار كما قلنا أنه أول قانون مايل  4931امليزانية لسنة 

للحكومة اجلديدة وكما أسلفنا يف التساؤل عن طبيعة 
األولويات دون إغفال األبعاد األساسية للقانون أي األهداف 

يل املا ااملراد قحقيقها من طرف احلكومة من خالل مشروعه
هل يقدم لنا املشروع صورة واضحة عن  ،الذي بني أيدينا

اإلصالحات اهليكلية؟ وأية حكامة وأية توازنات؟ هل هبذا 
املشروع سنرفع من تنافسية االقتصاد الوطين؟ وإذا كانت 
احلكومة واعية متام الوعي بالصعوبات اليت تعرفها بالدنا خاصة 

ع احلكومات السابقة وأن حزب األغلبية مترس يف املعارضة وأمس
داخل هذه القبة وخارجها ما مل يقله مالك يف اخلمر ومع ذلك 
ال نلمس يف املشروع املايل أي جهد خللق التوازنات 
االجتماعية الضرورية والتوازنات القطاعية املطلوبة مث التوازنات 
املالية الالزمة وذلك لسبب بسيط هو غياب أي توجه مذهيب 

  .وعاقتصادي هلذا املشر 

قطاع اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية 
يستمر تسجيل اخنفاض التحويالت  ،واملغاربة املقيمني باخلارج

ل ياملالية للمغاربة املقيمني باخلارج ورغم أمهية هذه املداخ
بالنسبة خلزينة املغرب فاحلكومة مل تبذل أي جهد يف الرفع من 

يعانون مع  مكثر من ذلك أهناخلدمات املقدمة هلذه الفئة بل أ
 .متثيلية بلدهم باخلارج يف خمتلف اخلدمات اإلدارية واالجتماعية

لقد آن األوان للتفكري  ،وبالنسبة إلدارة الدفاع الوطين
بشكل جدي وملموس يف مراجعة رواتب موظفيها من جنود 
ورجال الدرك امللكي خصوصا املصنفني يف الربت الدنيا اعتبارا 

ة لصاحل وطنهم اماية لألمن لمن خدمة جلي ملا يؤدونه
واالستقرار والسيادة الوطنية، ونفس الشيء بالنسبة لألئمة 

 يوالقائمني على الشأن الديين فال بد من وضع برنامج عمل
للنهوض بأوضاعهم االجتماعية وتوفري ظروف العيش الكرمي 
      هلم وألسرهم وبناء املساجد اآليلة للسقوط واليت أغلقت 

  .أو هدمت بتعليمات منكم
قطاع الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة 

إن إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق باالنتخابات  ،املدينة
تتطلب بالضرورة  التحضري هلذه العملية من خمتلف جوانبها مبا 
يف ذلك التقطيع اإلداري للجماعات الرتابية وتفعيل اجلهوية 

كما أن   ،كل يتجاوز االختالالت القائمة حاليااملتقدمة بش
 3419األمر يف هذا القطاع يتطلب كذلك إدماج ما يقارب 

وضعيتهم بعد حبكم الوضعية اليت كانوا عليها   ىز مل تسو اجم
باعتبار الرتسيم هو املدخل الوحيد  4939كمؤقتني سنة 

فما هي إذن أسباب التأخر عن تسوية وضعية  ،للتسوية
 نإلجازة؟ ويف نفس الصدد نؤكد عا ماعيني حاملياجلوظفني امل

االعتناء بوضعية موظفي األمن الوطين والوقاية املدنية والقوات 
املساعدة وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمني وتغيري النظرة 

من أجورهم ومتكينهم من  رفعالوطريقة التعامل معهم و 
ويف  .االستفادة من اخلدمات االجتماعية بدون قيد أو شرط
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جمال األراضي اجلماعية يستمر الفساد الناتج عن عدم تغيري 
نواب األراضي اجلماعية واإلبقاء عليهم ملدد زمنية طويلة تتناىف 
مع املذكرة التنظيمية يف هذا الشأن وكراء األراضي مع عدم 
تنفيذ بنود العقد وكناش التحمالت حيث تتم حيازة األرض 

يذكر وتبقى هذه الوضعية  وامايتها دون تنفيذ أي مشروع
  .بدون حسيب وال رقيب

ل عن هتميش ءنتسا ،ويف اإلسكان وسياسة املدنية
القرية وعلى االستمرار يف تطبيق نفس املنظومة القانونية عن 

  .املدن القوى مما يساهم يف تشجيع اهلجرة حنو املدن
إننا حنتاج إىل  ،قطاع العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

منوذجية فقط  ةي بكل املعايري وليست حمكمقضاء منوذج
ويتيمة فاألمر يتطلب ظروف عمل مالئمة وجيدة للقضاة 
واملوظفني ومساعدي القضاء وتبسيط الولوج للمحاكم والرتكيز 

على أن  ناعلى التخليق وتطوير املنظومة القانونية مع تأكيد
 ولن نقبل أبدا بالرتاجع ... معظم العاملني بالقطاع هم موظف

علقة مبحاربة الفساد واملفسدين تيق حمتوى الشعارات املبعن تط
اهلل عما سلف ويف نفس الوقت تعملون  اعرب تصرحيكم بعف

على مالحقة املوظفني من أجل إفشاء السر املهين فأي 
تصريف للسياسة اجلنائية سنحدث عنه يف هذا اجملال؟ ويف 

اإلنسان نفس السياق نسجل الرتاجع اخلطري للحريات وحقوق 
من خالل هنج أسلوب العنف لتفريق املتظاهرين والتعامل 

هو و املأساوي مع املعتقلني خصوصا منهم النساء واألحداث 
ما أكده تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان األمر الذي حيتاج 

 .إىل إجراء حبث قضائي دقيق لتحديد الفاعلني ومتابعتهم
ال سبق لكم أن ويف هذا اجمل ،القطاعات االجتماعية
ألف منصب شغل لكن  419أعلنتم يف براجمكم عن إحداث 

وعودكم للشباب املغريب املعطل ذهبت سدى وتبني بامللموس 
أن خطبكم تقدمية آنذاك كانت جمرد خطة دةماغوجية حمضة 

لتأزمي الوضع االجتماعي ها أنتم اليوم ترتاجعون عن كل ذلك 
  .ويف واضحة النهار

أدىن حكامة يف تدبري  كمل تعد هنا ،ويف قطاع الصحة
املوارد البشرية حيث اخلصاص يف املناطق النائية بلغ حدوده 

ويف الوقت الذي يتم فيه تعيني ولو طبيب واحد يف  ،القصوى
منطقة ما تسبقه انتقاالت أخرى من تلك املنطقة مبنطق الزبونية 
واحملسوبية السائدة يف مديرية املوارد البشرية، نعم لقد تعرضت 

الفرعية مما يوضح  تهاالقطاعات االجتماعية برمتها لتقزمي ميزاني
م خصوصا وأنه اجملال الذي غياب التوجه االجتماعي حلكومتك

أمل تتذكروا بأن الدستور اجلديد  ،يعىن بالشعب بشكل مباشر
  .نص على االعتناء بالفئات االجتماعية األقل حظا

عن أية تنمية قد نتحدث واحلال  ،نتاجيةالقطاعات اإل
شاملة وواضحة يف خمتلف القطاعات  ةأننا نسجل غياب رؤي

ة ال تزال دون املستوى املطلوب اإلنتاجية حيث التغطية اإلداري
على مستوى قطاع الفالحة باألقاليم احملدثة كما أن املديريات 
اجلهوية للصناعة التقليدية شبه منعدمة يف حني أن قطاع 

يف هناية القرن املنصرم باعتماد نظام إداري  ايزال حيي السياحة ال
  .أصبح جزءا من املاضي

 ،نولوجيات احلديثةويف قطاع الصناعة والتجارة والتك
ل وجود مؤسسات قحت وصايتكم ظأي تصور أعددمتوه يف 

  وبالرغم من ذلك ال تتمكنون من توجيهها؟ ويف هذا الصدد 
ال بد من اإلشارة إىل أن مجيع مدن املغرب عبارة عن أحياء 

 .حرفية يف ظل غياب تصور حمكم لتجميعهم بأماكن خاصة
 ،عادن واملاء والبيئةقطاع البنيات األساسية والطاقة وامل

إننا ال نتوفر على إدارة للمياه والغابات بقدر ما نتوفر على 
  برنامج إلعدام الغابات والتشجيع على التصحر والتسرت وراء 

  .ما يسمى باملخالفة الغابوية
فقد تفاقمت  ،ويف شأن قطاع التجهيز والنقل

احلوادث وحصدت أرواحا بشرية جتاوزت حصيلة احلروب يف 
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بعض البلدان بسبب ضعف البنية التحتية وغياب الكفاءة يف 
السياقة الناتج بشكل مباشر عن الفساد اإلداري، أما نظام 

يزال يعتمد اإلقصاء واإلمهال عرب جعل الزبناء  القطارات ال
ات متميزة جتوب بصنفني أحدهم يسافر يف راحة تامة عرب عر 

عربات طي توالصنف األخر ةم بالغربخطوط السككية 
مكسرة النوافذ وخمربة الكراسي بدون هتوية وال تدفئة تكلم 
العربات املخصصة للجهة الشرقية واليت يتم توقيفها وتغيريها 

لقد آن األوان ملسح كل متييز بني املواطنات  ،عمدا مبدينة فاس
واملواطنني بسبب انتمائهم اجلهوي هذا ناهيكم عن وجود 

ة ال تتوفر على شبكة السكك مناطق أخرى بباقي ربوع اململك
 .احلديدية رغم ما تلعبه من أدوار اقتصادية واجتماعية مهمة

ل عن مآل برناجمي الكهرباء ءنتسا ،ويف قطاع الكهرباء
القروية والتأهيل الرتايب وعن آليات حكومتكم لتوسيع الشبكة 
الكهربائية ونفس الشيء بالنسبة لتزويد العامل القروي باملاء 

فيكفيهم من شرب مياه األودية واخلنادق  ،شربالصاحل لل
أي تلوث  ،ويف جمال البيئة .والبحث عنه لساعات طوال

 .حنارب واملطارح مشتتة وسط املراكز احلضرية وكربيات املدن
على اجلميع أن يعلم  ،قطاع التعليم والثقافة واالتصال

أن مدرسة اليوم مغرب الغد حيث أن مستقبل املغرب رهني 
تعليمه وأن األجيال اليت تتواجد حاليا باملؤسسات بوضعية 

التعليمية هي اليت ستتحمل املسؤولية يف تسيري شؤون هذا البلد 
     مستقبال وبالتايل على اجلميع أن يتخذ احليطة واحلذر كي 
ال نوجه بلدنا هذا حنو أفق مسدود، وتفاعال مع نشر الالئحة 

نطالبكم يف الوقت نفسه املتعلقة بأمساء حمتلي السكن الوظيفي 
بكشف الئحة املوظفني األشباح واملستفيدين من التفرغ 
ألسباب خمتلفة والفائض وخمتلف أشكال االستفادة من األجر 
دون عمل، ومن جهة أخرى ال بد من خلق تعادلية حقيقة 
وتوازن شامل يف توزيع خريات هذا القطاع على خمتلف أحناء 

تميز هذا القطاع زجملة من الوطن ومن العيب والعار أن ي

الفائض باملدن مع اخلصاص بالبوادي : املفارقات من بينها
واالكتفاء الذايت وطنيا يف أساتذة التعليم االبتدائي مع املذكرة 

 ؛املتعلقة بالتعاقد مع املعطلني حاملي الشهادات العليا
مؤسسات وحجرات مدرسية من صنف ممتاز مع حجرات 

وبدون مرافق صحية وال سياجات  بسقف خمرب وزجاج مكسر
ونيابات بنقل مدرسي فوق احلاجة مع نيابات تتوفر على 

مجاعات حملية تعاين اهلشاشة  ؛ثالث حافالت على األكثر
مع مجاعات أخرى من نفس  "تيسري"وتستفيد من برنامج 
مؤسسات تتوفر على مجعيات اآلباء  ،الصنف وال تستفيد

ال يرغبون يف تواجد مجعية واألمهات مع مؤسسات هبا مدراء 
ميزانيات مجعية مدرسة النجاح بني الصرف  ؛إىل جانبهم

ارتفاع مستوى املنح وطنيا مع  ؛والتخوف من العواقب
  .اخنفاضها خالل املوسم اجلاري ببعض النيابات اإلقليمية

ومن جهة أخرى إن اإلضراب حق مشروع واالقتطاع 
الفورية ملطالب الشغيلة أمر غري مقبول إذ ال بد من االستجابة 

التعليمية اعتبارا ملشروعية أهدافها ويف الوقت وضع حد مليوعة 
العمل النقايب داخل هذا القطاع وعلى احلكومة وممثليها حمليا 
وجهويا أن تقوم بإصدار بالغات للرأي العام ختص املطالب 
اليت تعتربها جمرد مزايدات حىت قحتكم اإلدارة وموظفيها 

  .ريبللشعب املغ
ويف قطاع التعليم العايل نعيد سؤالنا للمرة الثانية عن 
أسباب التمييز بني طلبة املغرب يف االستفادة من اجلامعات 

وباملقابل جند ببعض املدن جمرد كليات متعددة  ؟والنواة اجلامعية
االختصاصات ال يسمح هبا يف متابعة الدراسة اجلامعية بسلك 

 ؛ناطق حمظوظة ومناطق مكسورةاملاسرت املطاعم اجلماعية م
 .حياء راقية إىل أحياء بسيطة إىل منعدمةأاألحياء اجلامعية من 

واملأساة احلقيقية حينما نتوقف لدى ميزانية قطاع 
ن يصبح شعبنا مثقفا وميزانية وزارة أالثقافة، فكيف يا ترى 

الثقافة من أضعف امليزانيات القطاعية إطالقا أليس هذا من 
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لقد انتظرنا منكم  ؟اجلهل واألمية لىشجيع عمسة خطة الت
بتكار ن تفاجئوننا باالأتصورا جديدا يف التدبري وانتظرنا منكم 

مع مجلة من اإلشكاالت وباجلرأة والصرامة واجلدية يف التعامل 
ستمرار يف هنج األساليب العتيقة اليت لن تؤدي عوضا عن اال

لذلك نطرح سؤاال أية  "بالربيكوالج"إال إىل ما يسمى 
مصداقية للعملية السياسية إذا مل ترافقها أمناط جديدة يف 

حىت نعطي للتداول  ؟جتماعي والثقايفقتصادي واالالتدبري اال
والتناوب عن السلطة معناه احلقيقي وإال فإننا سنجد املغاربة 

مل يف التغيري وهذا ما ال نريده لبالدنا وبناء على أفاقدين لكل 
             مناه يف املناقشة واعتبارا لكون هذا املشروع ما قد

   نتخابية ألحزاب األغلبية وفلسفة وعودكم االيرتجم روح ال 
وال ولن يعمل على وضع املغرب فوق سكة اإلصالح املنشود 
والتنمية املطلوبة لذلكم فإن اجملموعة النيابية للحزب العمايل 

 .تصوت بالرفض والسالم عليكم
 :رئيسالالسيد 

إذن هل هناك من يرغب أن يتدخل باسم  ،شكرا
هنينا من مناقشة اجلزء أإذن لقد  .ال أحد ؟جمموعة املستقبل

الثاين ونواصل السادة الوزراء السيدات والسادة النواب احملرتمني 
أشغال هذه اجللسة للتصويت على اجلزء الثاين ملشروع قانون 

إذن منر اآلن  4931للسنة املالية  34-331املالية رقم 
بالقوائم مباشرة لعملية التصويت على امليزانية الفرعية ننطلق 

مشروع  واملخصصات السيادة وميزانية البالط امللكي، املدنية
ميزانية جاللة الملك والقوائم المدنية والمخصصات 

      عرض للتصويتأ السيادة وميزانية البالط الملكي
 3.4.34.993.999و 3.4.33.993.999 :فصولال
من  3.4.3.4.994.999و 3.4.33.394.999و

اصة بامليزانية العامة لسنة املتعلق بنفقة التسيري اخل "ب"دول اجل
 .إجماع: الموافقون : 4931

من  2.1.1.11.11.111الفصل أعرض للتصويت 
اصة بالميزانية ستثمار الخالمتعلق بنفقات اال "ج"جدول 

 اإلجماع: 1122العامة لسنة 
  :مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني

           2.1.22.122.111الفصلين أعرض للتصويت 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.2.1.122.111و

 :  1122 صة بالميزانية العامة لسنةبنفقات التسيير الخا
 .اإلجماع :الموافقون

من  2.1.1.111.22.111الفصل عرض للتصويت أ
ستثمار الخاصة بالميزانية المتعلق بنفقات اال "ج"الجدول 

 .اإلجماع :1122العامة لسنة 
توزيع القطاعات  13من املادة  "ب"امليزانية العامة جلدول إذن 

عتمادات املفتوحة الوزارية واملؤسسات حسب الفصول إىل اال
فيما يتعلق بنفقات التسيري اخلاصة بامليزانية العامة لسنة 

سنصوت على الفصول املتعلقة بنفقات التسيري  ،4931
رية أو املؤسسات املوظفون املرصودة ملختلف القطاعات الوزا

مشروع ميزانية مجلس واألعوان املعدات والنفقات املختلفة 
   2.1.2.2.1.12.111الفصول عرض للتصويت أ النواب

 المتعلق بنفقات "ب"من الجدول  2.1.2.11.2.111و
 :الموافقون. 1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 

 .اإلجماع
أعرض للتصويت  :ستشارينمشروع ميزانية مجلس الم

 2.1.21.122.111و  2.1.22.122.111فصلين  ال
المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  "ب" من الجدول

أعرضها للتصويت  1122بالميزانية العامة لسنة 
 .اإلجماع :الموافقون

الفصلين أعرض للتصويت  :مشروع ميزانية رئيس الحكومة
من  2.1.21.112.111و 2.1.22.112.111
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المتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانيات  "ب"الجدول 
 :1122العامة لسنة 

  226 :الموافقون
 26 :المعارضون
 ال أحد   :الممتنعون

 :حتياطيةنفقات الطارئة والمخصصات االالمشروع ميزانية 
من  2.1.2.2.126.111الفصل عرض للتصويت أ

المتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانيات  "ب"الجدول 
 إذن ؟نفس العدد :1122العامة لسنة 

  226 :الموافقون
 26 :المعارضون
 ال أحد   :الممتنعون

 .لعددانفس 
الفصلين عرض للتصويت أ :مشروع ميزانية المحاكم المالية

من الجدول  2.1.1.12.111و 2.1.22.1.12.111
المتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة  "ب"

 .1122لسنة 
المحاكم المالية نفس العدد إذن ؟ نفس العدد :الموافقون

 .أغلبية ومعارضة
أعرض للتصويت  :مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات

من  2.1.1.16.111و 2.1.22.1.16.111الفصلين 
اصة بالميزانية المتعلق بنفقات التسيير الخ "ب"ول الجد

 :1122العامة لسنة 
  226 :نفس العددإذن الموافقون 
 26 :المعارضون
   ال أحد :الممتنعون

  :مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 2.1.22.17.111الفصلين عرض للتصويت أ
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.117.111و

 :1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
 .نفس العدد: الموافقون

  :مشروع ميزانية وزارة  الداخلية
        2.1.2.22.1.18.111الفصلين عرض للتصويت أ
المتعلق بنفقات  "ب"من الجدول  2.1.1.18.111و

نفس : 1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
 .العدد

  :االتصالمشروع ميزانية وزارة 
الفصلين الخاصين بها وهما أعرض للتصويت 

من الجدول  2.1.1.19.111و 2.1.22.1.19.111
المتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة  "ب"

 .نفس العدد:1122لسنة 
مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

  :األطر
           2.1.22.121.111الفصلين ويت أعرض للتص

المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.2.1.121.111و
: 1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 

 .نفس العدد
  :مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية

           2.1.22.122.111الفصلين أعرض للتصويت 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.2.1.122.111و

 :1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
 .نفس العدد

  :مشروع ميزانية وزارة الصحة
 2.1.22.121.111الفصلين عرض للتصويت أ
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.121.111و
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: 1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
 تزاد؟...؟ نفس العددنفس العدد

  227 :الموافقون إذن
 22 :المعارضون

  :والمالية االقتصادمشروع ميزانية وزارة 
 2.1.22.122.111الفصلين أعرض للتصويت 

المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.122.111و
 :1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 

  .؟ نفس العددنفس العدد :الموافقون
من اجلدول  3.4.31.931.999عرض للتصويت الفصل أ
  .نفس العدد: بالتكاليف املشرتكةاملتعلق  "ب"

 226: الموافقونإذن 
  26: المعارضون

  :مشروع ميزانية وزارة السياحة
 2.1.22.122.111الفصلين أعرض للتصويت 

من الجدول باء المتعلق بنفقات  2.1.21.122.111و
إذن نفس  :1122بالميزانية العامة لسنة التسيير الخاصة 

  .العدد
 226 :الموافقون

 26 :المعارضون
  :مشروع ميزانية األمانة العامة للحكومة

           2.1.22.126.111الفصلين لتصويت لأعرض 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.126.111و

 :1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
 .نفس العدد :الموافقون

  :مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل
           2.1.22.127.111الفصلين عرض للتصويت أ
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.127.111و

 :1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
  ؟ عفواامتناع نفس العدد

 226 :إذن الموافقون
 22 :المعارضون
 ال أحد  :الممتنعون

   :مشروع ميزانية وزارة الفالحة والصيد البحري
 2.1.2.2.111.111الفصلين عرض للتصويت أ
المتعلق بنفقات  "ب"من الجدول  2.1.2.111.111و

 :1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
 226: الموافقون

 26: المعارضون
  :مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة

 2.1.22.112.111الفصلين أعرض للتصويت 
 اتالمتعلق بنفق "ب"من الجدول  2.1.21.112.11و

  .نفس العدد :1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة سنة 
  :مشروع ميزانية األوقاف والشؤون اإلسالمية

 2.1.22.112.111الفصلين أعرض للتصويت 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.112.111و

 :1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة  تابنفق
  .نفس العدد؟ األوقاف والشؤون اإلسالمية نفس العدد

المنتدبة لدى رئيس الحكومة  ات الوزارةمشروع ميزاني
  :المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 2.1.22.112.111الفصلين أعرض للتصويت 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.112.111و

نفس  :1122 التسيير الخاصة بالميزانية لسنة اتبنفق
  .العدد

  :مشروع ميزانية وزارة الصناعة التقليدية
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 2.1.22.116.111الفصلين أعرض للتصويت 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.116.111و

 :1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة  اتبنفق
  .نفس العدد

  :والمعادن والماء والبيئةمشروع ميزانية وزارة الطاقة 
 2.1.22.117.111الفصلين أعرض للتصويت 

المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.117.111و
نفس  :1122العامة  ةميزانيالالتسيير الخاصة ب اتبنفق

  ؟العدد
 226: الموافقون

 22: المعارضون
 2: الممتنعون

 تمشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا
 :الحديثة

           3.4.33.942.999أعرض للتصويت الفصلني 
 اتاملتعلق بنفق "ب"من اجلدول  3.4.34.942.999و

 :4931التسيري اخلاصة بامليزانية العامة لسنة 
 226: الموافقون

  26: المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

 
  :مشروع ميزانية وزارة الثقافة

 2.1.22.119.111الفصلين أعرض للتصويت 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.119.111و

 :1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة  اتبنفق
  .نفس العدد

  :مشروع ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة

 2.1.2.121.111الفصلين أعرض للتصويت 
المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.121.111و

 :1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة  اتبنفق
  .نفس العدد

  :مشروع ميزانية التشغيل والتكوين المهني
 2.1.22.122.111الفصلين أعرض للتصويت 

المتعلق  "ب"من الجدول  2.1.21.122.111و
: 1122بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 

  .نفس العدد
المكلفة بالعالقات مع البرلمان مشروع ميزانية الوزارة 

  :والمجتمع المدني
 2.1.22.121.111الفصلين أعرض للتصويت 

 :السالف الذكر "ب"من الجدول  2.1.21.121.111و
  .نفس العدد: الموافقون

مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
  :المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 2.1.22.122.111للتصويت الفصلين أعرض 
 :لف الذكراالس "ب"من الجدول  2.1.21.122.111و

  .نفس العدد
مشروع ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

الفصلين أعرض للتصويت  :جيش التحرير
من  2.1.21.122.111و 2.1.22.122.111

 نفس العدد  :السالف الذكر "ب"الجدول 
  :كلفة بحقوق اإلنسانمميزانية المندوبية الوزارية المشروع 

 2.1.22.121.111الفصلين أعرض للتصويت 
 :السالف الذكر "ب"من الجدول  2.1.21.121.111و

  .نفس العدد
  :مشروع ميزانية المندوبية السامية للتخطيط
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 2.1.22.121.111الفصلين أعرض للتصويت 
لمتعلق ا "ب"من الجدول  2.1.21.121.111و

 :1122التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة  اتبنفق
  .نفس العدد

مشروع ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 
 :التصحر

 2.1.22.122.111الفصلين أعرض للتصويت 
 :السالف الذكر "ب"من الجدول  2.1.21.122.111و

  .نفس العدد
والمرأة واألسرة والتنمية مشروع ميزانية وزارة التضامن 

 :االجتماعية
 2.1.22.128.111الفصلين أعرض للتصويت 

 :السالف الذكر "ب"من الجدول  2.1.21.128.111و
  .نفس العدد

مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
  :المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج

           2.1.22.121.111الفصلين أعرض للتصويت 
  :السالف الذكر "ب"من الجدول  2.1.21.121.111و

  .نفس العدد
مشروع ميزانية المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 

  :اإلدماج
           2.1.22.122.111الفصلين أعرض للتصويت 

 :السالف الذكر "ب"من الجدول  2.1.22.122.111و
  .نفس العدد

  :االقتصادي واالجتماعيمشروع ميزانية المجلس 
           2.1.22.121.111الفصلين أعرض للتصويت 

 :السالف الذكر "ب"من الجدول  2.1.21.121.111و
  .نفس العدد

للتصويت كما صادقت عليه اللجنة  "ب"أعرض الجدول 
؟ إذن اجمللس اإلجماع المجلس االقتصادي واالجتماعي

  .السالفني الذكراالقتصادي واالجتماعي إمجاع الفصلني 
برمته كما  "ب"للتصويت الجدول  "ب"أعرض الجدول 

  :صادقت عليه اللجنة
   226نفس العدد إذن : الموافقون

 26: المعارضون
للتصويت كما  22المادة عفوا أعرض  14املادة  "ج"اجلدول 

 إذن نفس العدد  :صادقت عليها اللجنة
 226: الموافقون

  26: المعارضون
 الباب الثاني 21في إطار المادة  "ج"الجدول منر إىل 

توزيع القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول 
ما يتعلق بنفقات االستثمار في االعتمادات المفتوحة

 :1122سنة لميزانية الالخاصة ب
الفصول المتعلقة بنفقات االستثمار سنصوت على 

المرصودة لمختلف القطاعات مشروع ميزانية مجلس 
 2.1.11.112.111ب أعرض للتصويت الفصل النوا

المتعلق بنفقات االستثمار الخاصة  "ج"من الجدول 
  .جماعاإل :1122بالميزانية العامة لسنة 

أعرض للتصويت  :مشروع ميزانية مجلس المستشارين
المتعلق  "ج"من الجدول  2.1.11.122.111الفصل 

 :1122بنفقات االستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
  .جماعاإل

  :مشروع ميزانية رئيس الحكومة
من  2.1.11.112.111 الفصل أعرض للتصويت 

خاصة بالميزانية الالمتعلق بنفقات االستثمار  "ج"الجدول 
   :1122سنة لالعامة 
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  226 :الموافقون
  26 :المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

  :مشروع ميزانية المحاكم المالية
من  2.1.11.112.111الفصل أعرض للتصويت 

خاصة بالميزانية الستثمار الانفقات المتعلق ب "ج"الجدول 
؟ إمجاع احملاكم املالية؟ نفس العدد :1122سنة لالعامة 
  :؟ ال إذناإلمجاع

  226: الموافقون
 26 :المعارضون
 ال أحد : الممتنعون

  :مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات
من  2.1.11.116.111الفصل أعرض للتصويت 

  .؟ نفس العددنفس العدد: السالف الذكر "ج"الجدول 
  :مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

من  2.1.11.117.111الفصل للتصويت  رضأع
  .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

  :مشروع ميزانية وزارة الداخلية
من جدول  2.1.11.118.111الفصل أعرض للتصويت 

 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"
  :مشروع ميزانية وزارة االتصال

من  2.1.11.119.111الفصل  أعرض للتصويت
  .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

والبحث العلمي وتكوين مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي 
  :األطر

من جدول  2.1.11.121.111الفصل للتصويت  رضأع
 نفس العدد  :السالف الذكر "ج"

  :مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية

من  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

  :مشروع ميزانية وزارة الصحة
من  2.1.11.121.111ل الفصأعرض للتصويت 

  ؟نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 
 227 :الموافقون

 22 :المعارضون
 أحد  ال :الممتنعون

  :مشروع ميزانية وزارة االقتصاد والمالية
من  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 

 ال ؟نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 
 227:الموافقون

 26 :المعارضون
 أحدال  :الممتنعون

مشروع ميزانية وزارة االقتصاد والمالية والتكاليف 
 2.1.12.122.111الفصل أعرض للتصويت  :المشتركة

  .نفس العدد :السالف الذكر "ج"جدول المن 
 : مشروع ميزانية وزارة السياحة

من  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 
  .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

  :مشروع ميزانية األمانة العامة للحكومة
من نفس  2.1.11.126.111الفصل للتصويت  رضأع

  .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 
  :مشروع ميزانية التجهيز والنقل

من  2.1.11.127.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

  :مشروع ميزانية الفالحة والصيد البحري
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من  2.1.11.111.111الفصل أعرضه للتصويت 
المتعلق بنفقات االستثمار الخاصة بالميزانية  "ج"جدول ال

  .نفس العدد ؟ نفس العدد :1122العامة لسنة 
  :مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة

من  2.1.11.112.111الفصل أعرض للتصويت 
بالميزانية اصة المتعلق بنفقات االستثمار الخ "ج"جدول ال

نفس العدد؟ السي باعزيز واش امتناع  :1122العامة لسنة 
 : نا اهلل خيليك، احنا فالشبيبة والرياضة دبا إذناتبع مع... وال 

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون

  :مشروع ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
من  2.1.11.112.111الفصل أعرض للتصويت 

 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"جدول ال
مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

  :المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
من  2.1.11.112.111الفصل أعرض للتصويت 

  .نفس العدد :السالف الذكر "ج"جدول ال
  :الصناعة التقليديةوزارة مشروع ميزانية 

من  2.1.11.116.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"جدول ال

  :مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
من  2.1.11.117.111الفصل أعرض للتصويت 

 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"جدول ال
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  وزارة مشروع ميزانية

 :الحديثة
جدول المن 2.1.11.118.111الفصل أعرض للتصويت 

 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"

  :مشروع ميزانية وزارة الثقافة
من  2.1.11.119.111الفصل أعرض للتصويت 

 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"جدول ال
 :مشروع ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة

من  2.1.11.121.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"جدول ال

  :مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني
من  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 

 نفس العدد، :السالف الذكر "ج"جدول ال
مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

  :والمجتمع المدني
من  2.1.11.121.111للتصويت الفصل أعرض 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
  :المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

من جدول  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"

ء مشروع ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضا
  :جيش التحرير

من  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

  :مشروع ميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان
من  2.1.11.121.111الفصل أعرض للتصويت 

 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 
  :للتخطيطمشروع ميزانية المندوبية السامية 

من  2.1.11.121.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 
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مشروع ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 
 :التصحر

من  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

واألسرة والتنمية مشروع ميزانية وزارة التضامن والمرأة 
 :االجتماعية

من اجلدول  2.1.11.128.111أعرض للتصويت الفصل 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"

مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
  :المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج

من  2.1.11.121.111الفصل أعرض للتصويت 
 .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

مشروع ميزانية المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
  :اإلدماج

من  2.1.11.122.111الفصل أعرض للتصويت 
  .نفس العدد :السالف الذكر "ج"الجدول 

  :مشروع ميزانية المجلس االقتصادي واالجتماعي
من  2.1.11.121.111الفصل  أعرض للتصويت

 .إجماع ؟اإلمجاع :السالف الذكر "ج" الجدول
 :نلتصويت كما صدقت عليه اللجنة إذل "ج"الجدول أعرض 

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21المادة أعرض 
  :نفس العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

التوزيع على  :الباب الثالث 11املادة  "د"منر إىل اجلدول 
العتمادات املفتوحة للنفقات املتعلقة خبدمة الدين لالفصول 

  :4931العمومي لسنة 
  :وزارة االقتصاد والمالية

من  2.1.22.122.111الفصل أعرض للتصويت كل من 
فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي  ":د"الجدول 

 "د"من الجدول  2.1.21.122.111والفصل 
نفس  :الدين العمومي المتوسط وطويل األجل استهالكات

 العدد
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

نفس  ناملشروع إذ للتصويت كما ورد يف "د"الجدول أعرض 
  :العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

نفس : للتصويت كما وردت يف املشروع 22المادة أعرض 
  العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

و أالتوزيع بحسب الوزارة  22المادة  "ه"الجدول 
المؤسسة لنفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة 

  :1122المسيرة بصورة مستقلة لسنة 
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

نفس إذن  :رئيس الحكومةلالمسيرة بصورة مستقلة تابعة 
 العدد
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  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :بعة لوزارة العدل والحرياتاالمسيرة بصورة مستقلة الت
 نفس العدد 

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
الخاصة بمرافق الدولة االستغالل نفقات أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 
 نفس العدد  :والتعاون

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

الخاصة بمرافق نفقات االستغالل أعرض للتصويت 
نفس  :الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 العدد 
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

نفقات االستغالل الخاصة بمرافق أعرض للتصويت 
نفس  :الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االتصال

 . العدد
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 
نفس  :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية

 العدد 
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 نفس العدد  :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية
 نفس العدد 

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 نفس العدد :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :لألمانة العامة للحكومةالمسيرة بصورة مستقلة التابعة 
 نفس العدد 

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

126 

نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 
نفس  :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

 العدد 
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 
 نفس العدد  :البحري

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :الشباب والرياضة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة
 نفس العدد
  227 :الموافقون 

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
 نفس العدد  :اإلسالمية

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية
 نفس العدد 

  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

اقة والمعادن المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الط
 نفس العدد   :والماء والبيئة

 .الممتنعون ال أحد 26المعارضون  227الموافقون 
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 
 نفس العدد  :والتكنولوجيات الحديثة

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 نفس العدد :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة 
لوزارة السكىن والتعمري وسياسة ة التابعة لاملسرية بصورة مستق

 نفس العدد :املدينة
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني
 نفس العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
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  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس 
نفس  :الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 العدد
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
الخاصة بمرافق الدولة نفقات االستغالل أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني
 .إجماع

نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 
 المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

 :إذن
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

نفقات االستغالل الخاصة بمرافق ا أعرض للتصويت عفو 
الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

 نفس العدد :للمياه والغابات ومحاربة التصحر
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة أعرض 
التابعة لوزارة التضامن والمرأة المسيرة بصورة مستقلة 
 نفس العدد :واألسرة والتنمية االجتماعية

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون

  .ال أحد :الممتنعون
أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة 
املسرية بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون 

 نفس العدد :وإعادة اإلدماج
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

للتصويت كما صادقت عليه اللجنة،  "ـه" جدولالأعرض 
 :إذن

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

ما صادقت عليها اللجنة نفس للتصويت ك 22المادة أعرض 
 :العدد

  227 :الموافقون 
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

أو  ةر االتوزيع بحسب الوز  :22المادة  "و"الجدول 
المؤسسة لنفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة 

  :1122بصورة مستقلة لسنة 
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل والحريات
 نفس العدد
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  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

لة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المسيرة بصورة مستق
 نفس العدد :والتعاون

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 نفس العدد :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 نفس العدد :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االتصال
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

نفس  :التربية الوطنيةالمسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
 العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 نفس العدد :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
  227 :الموافقون

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
االستثمار الخاصة بمرافق الدولة نفقات أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية
 نفس العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 نفس العدد :المسرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة
  227 :الموافقون 

  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة
 نفس العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
بمرافق الدولة نفقات االستثمار الخاصة أعرض للتصويت 

نفس  :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل
 العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 
 نفس العدد :البحري
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  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة
 نفس العدد

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

لمسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون ا
 نفس العدد :اإلسالمية

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

أعرض للتصويت نفقات االستغالل اخلاصة مبرافق الدولة 
املسرية بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية رمبا هذا 

اللي فيما خيص وزارة الصناعة خطأ نفقات االستثمار 
 إذن نفس العدد: التقليدية

  227 :الموافقون
  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 
 نفس العدد إذن  :والتكنولوجيات الحديثة

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون

نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 
 نفس العدد  :المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
الدولة نفقات االستثمار الخاصة بمرافق أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السكنى والتعمير 
 نفس العدد  :وسياسة المدينة

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين 
 د نفس العد :المهني

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس 
نفس  :الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 العدد
 

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

 :المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني
 .جماعاإل
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نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة أعرض للتصويت  
  ...املسرية بصورة مستقلة

 :عبد اهلل صغيري السيد النائب
ال  يديال الصباح إ 1األمة يف نواب هذا جملس ديال 

قلب يبزنس بالتصاور ديال الربملانيني يبغا  كان شي قناص
لينا اللي  اامسحو  .على شي منتدى آخر من غري جملس النواب

شي ةمبزنس بالصور ديال السادة الوزراء والسادة الربملانيني يبغا 
قلب على شي سوق ديال النخاسة من غري جملس النواب ي

 ...تكفلالذي جيب أن 
 :رئيسالالسيد 

 ...شكرا شكرا تفضل
 :عبد اللطيف وهبي السيدالنائب 

أاإلخوان غري وقع خطأ سوء تفاهم  اال امسحتو يإ... 
هداك غري مسعوين وديك الساعات حكموا، واش ممكن نتكلم 

     لي كنشوف الصور قبل لااملصور يشتغل لدى فريقي وأنا 
 وخترج، شي نائببما كاينش شي صورة اللي متس  واما خيرج

وا تال امسحيال ال وا إماشي عندكم هداك موظف عندي أنا 
   حبسن نية وال مكاتعاملوش حبسن نية وا تكلم  واواش كتعامل

ال كانت شي يإ واحد ال كانت شي صورة أنا عنديإي و،أبوانو 
رجت من عندنا أنا مسؤول عليها ولكن صورة كتمس بكم خ

أنا  راه مكيصورش أنت اهلل يهديك ...هداك املصور ..أنا 
 ...منقلبهاش خترج من عندي واش غنكدب عليك

 
  :رئيسالالسيد 

اهلل ...السادة النواب تفضلوا السادة الرؤساء...
   ليكم السادة الرؤساء ال أعطي الكلمة ألحد من فضلكم خي

ش ندو السيد النائب احملرتم ما ع ،الكلمة ألحدال أعطي 
 .الكلمة ما عندكش الكلمة السيد النائب احملرتم تفضل شكرا

أعرض للتصويت  إذا أعرض للتصويت نواصل من فضلكم
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة 

 نفس العدد  :مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط
  227: الموافقون

  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه 
 نفس العدد :والغابات ومحاربة التصحر

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
قات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة نفأعرض للتصويت 

المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن والمرأة 
 نفس العدد  :واألسرة والتنمية االجتماعية

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة أعرض للتصويت 

للمندوبية العامة إلدارة  المسيرة بصورة مستقلة التابعة
 نفس العدد  :السجون وإعادة اإلدماج

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليه اللجنة "و"الجدول أعرض 
 نفس العدد 

  227: الموافقون
  26: المعارضون
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 . ال أحد: الممتنعون
 :اللجنة للتصويت كما صادقت عليه 22المادة أعرض 

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون

نفقات الحسابات  :26المادة  "ز"الجدول منر إىل 
أعرضه للتصويت نفقات  1122الخصوصية للخزينة لسنة 

 نفس  العدد  :الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
  227: الموافقون

  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
نفقات حسابات االنخراط في الهيئات أعرض للتصويت 

 نفس العدد  :الدولية
  227: الموافقون

  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون
نفس  :نفقات حسابات العمليات النقديةأعرض للتصويت 

 .العدد
  227: الموافقون

  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون

 .نفس العدد :نفقات القروضأعرض للتصويت 
  227: الموافقون

  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون

 نفس العدد :نفقات حسابات التسبيقاتأعرض للتصويت 
  227: الموافقون

  26: المعارضون

 . ال أحد: الممتنعون
نفقات حسابات النفقات من أعرض للتصويت 

 نفس العدد  :المخصصات
  227: الموافقون

  26: المعارضون
 . ال أحد: عونالممتن

  :للتصويت كما صادقت عليه اللجنة "ز"الجدول أعرض 
  227: الموافقون

  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون

واألخيرة للتصويت كما صادقت عليها  26المادة أعرض 
  :اللجنة

  227: الموافقون
  26: المعارضون
 . ال أحد: الممتنعون

املادة  إضافيةهناك تعديل ورد من أجل إضافة مادة 
تفضل أحد يتعديل من طرف فريق األصالة واملعاصرة فل ،12

 .مقدمي التعديل
 :أحمد التهاميالسيد النائب 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
هاد التعديل اللي جا يف آخر املادة فهي مادة إضافية 

الرئيس مقتضاه أننا هاد قال السيد  شي الليال بعد هاد نإذ
ر ألنه واحد اجملموعة يصدر قبل فاتح يناي والقانون هذا خص

 وافبغينا نأكد ،ستنطلق يوم فاتح ينايردياله  ياتمن املقتض
على أنه فعال النشر يف اجلريدة الرمسية فسيوقع قبل هاد التاريخ 
احرتاما للدستور اللي كيقول أنه القوانني خاصها تنشر يف 
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كون قبل يحنا حددنا تاريخ بالضبط خص االرمسية و  اجلريدة
 .فاتح يناير شكرا

 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 شكرا للسيد الرئيس،

    فبالنسبة هلاد التعديل بالطبع فهو غري مقبول ألنه 
نظرا لكون ال ةمكن قحديد أي تاريخ معني إلصدار قانون املالية 

هذا القانون مرتبط أساسا بتاريخ التصويت واملوافقة النهائية 
من طرف الربملان وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل  عليه
مل يتم يف  االة إذحمن الدستور والذي ينص على أنه يف  21

مل  ا ممكن على القانون املالية أوذهناية السنة التصويت وه
يصدر األمر بتنفيذه وبالتايل فإن احلكومة مضطرة إىل فتح 

   عتمادات الالزمة لسري للمرافق العمومية وبالتايل اللاملراسيم 
 .ا التعديل وشكراذال نقبل ه

 :رئيسالالسيد 
 .، هل من يرغب يف معارضة التعديلشكرا

 :النائب السيد عبد اهلل بوانوو
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،الوزراءالسادة 
 ،السادة النوابالسيدات و 

كيظبط العمل ديال ي  لالأوال كاين عندنا نظام داخلي 
يف  ضا التعديل سحب يف اللجنة ال يعر ذه ،اجللسةهاد 

 ذجوج يف البلدان كلها واملغرب مناألوىل، ه ذاجللسة العامة ه
وا حىت اليوم يد املادة مل تعدل يف الدستور غاجنااالستقالل ه

 .نعدلوها غري معقول شكراباش 
 :رئيسالالسيد 

 .الكلمة ملؤيدي التعديل
 

  :النائب السيد أحمد التهامي
  ،السيد الرئيس

 يكون جاهز يف غاديد القانون املايل ما كان هيالإ
د اوبالتايل حىت ه هكنطبقو  لياله ماشي هو ايناير ر  فاتح

  .باش نكونوا واضحنييعين  املقتضى مغيطبق
د القانون خصو انقولوا أنه هت ليالم ،الثانيةاملسألة 

نص صراحة على أنه ييصدر يف اجلريدة الرمسية ألنه الدستور ك
القوانني تنشر يف اجلريدة الرمسية واحنا تنقولوا التوقيت املنطقي 

    نتناقضوا ال مع الدستور غتنقولوا التوقيت املنطقي م ليالوم
ط كنوفروا الضمانات ال مع القانون التنظيمي للمالية فقو 

نش حمل و يكام يتطعنشي فيه أواد القانون ماالقانونية أنه ه
 .وشكرا فقط شبهة

 :رئيسالالسيد 
  :للتصويت التعديلإذن أعرض . شكرا

 26 :الموافقون
 227: المعارضون
 ال أحد : الممتنعون 

  :الجزء الثاني برمته مشروع القانون المالية للتصويتأعرض 
 227:الموافقون

 26 :المعارضون
 ال أحد :الممتنعون

  :برمته للتصويت مشروع القانونأعرض 
 227 :الموافقون
 26 :العارضون
  .ال أحد :الممتنعون

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 
 :1122سنة المالية لل 222/21

 227 :الموافقون
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  26 :المعارضون
  .ال أحد :الممتنعون

هنينا عملية التصويت على مشروع أا نكون قد ذهب
تفسري القانون املالية وشكرا على حسن تعاونكم منر إىل 

 التصويت هناك بعض الفرق طلبت تفسري التصويت إذن هناك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدي ، إحلاح من طرف رؤساء الفرق لتفسري التصويت
  ؟ديال التدخالت تفسري التصويت 3,4,1,4,1,2,2,2

بإجماع وبطلب من جميع رؤساء الفرق يسحب تفسير إذن 
 .التصويت وترفع الجلسة وشكرا لكم


