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يسعدني أن أتدخل في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية 
التابعة لكل من لجنة الخارجية، الداخلية والعدل إلبداء مالحظات الفريق 

 .االستقاللي للوحدة والتعادلية بخصوص هذه القطاعات

 السيد الرئيس

 السادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب 

 الوطنيميزانية الدفاع بالنسبة ل -1

في البداية، ننوه بالمجهودات التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة الملكية، في 
الحفاظ على وحدة التراب الوطني وتعزيز األمن واإلستقرار لبالدنا، مما يجعلنا 
في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية نسجل بأسف ضعف الميزانية المرصودة 

منصب مالي جديد برسم السنة المالية  0444ير لهذا القطاع،  بما في ذلك توف

، يبقى رقما ضعيفا جدا لن يستطيع اإلستجابة لإلصالحات الضرورية على 6402

 . صعيد الموارد البشرية وتنمية القدرات الذاتية والموضوعية في هذا المجال

في نفس اإلطار، البد من اإلشارة إلى الوضعية اإلجتماعية ألفراد القوات 
ة الملكية، خاصة العسكريين الذين الزالوا على قيد الحياة، وكذا أرامل المسلح

العسكريين الذين قاتلوا من أجل أن ينعم المغرب بالسلم واإلستقرار، إذ أنه من 
 .غير المعقول عدم توفير التقاعد ألرامل من وهبوا حياتهم للبلد

 بالنسبة لوزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة -2

سجل وبكل أسف المشاكل التي يعاني منها العمال المتقاعدون في بعض الدول ن
التي تفرض عليهم إجراءات مجحفة لالستفادة من حقوقهم، كما هو األمر بالنسبة 

 . لمغاربة هولندا

كما نطالب بإيجاد حلول ناجعة وفعالة لتسوية وضعية المغاربة المقيمين بالدول 
، هذا ... زمة مثل ليبيا وسوريا ومصر وغيرهاالعربية الذين عصفت بهم األ

باإلضافة إلى وضعية المغاربة في دول الخليج وخاصة النساء واألطفال، حيث 
 .يتم استغاللهم واإلتجار بهم، األمر الذي يعتبر مسا لكرامة المغربيات
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أما بخصوص الهوية الثقافية المغربية ألبناء المهاجرين من الجيلين الثالث 
فإننا نسجل قصورا في إيجاد تصور شامل ومتوازن لمعالجة هذه  والرابع،

 . الوضعية بما يضمن تعزيز التأطير الديني والثقافي، واإلستجابة لإلنتظارات

كما نسجل بهذه المناسبة، غياب واضح فيما يتعلق  بتمثيلية الجالية بالبرلمان، هذه 
تي تتخبط فيها هذه الشريحة التمثيلية التي من شأنها المساهمة في حل المشاكل ال

من المغاربة الفئة التي ال يمكن أن نعتبرها مصدر للعملة فقط، كما نتساءل عن ما 
أعدت الوزارة الستقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وضمان مناخ مالئم 

 .لتفاعلها بما في ذلك تبسيط المساطر اإلدارية

 حريرلقطاع المقاومة وأعضاء جيش التبالنسبة  -3

إن الروح الوطنية تقتضي إيالء المزيد من اإلهتمام لهذه الفئة التي كيفما كان 
حجم الميزانية المرصودة لها، تبقى غير كافية  مقارنة مع التضحيات الجسام التي 
قدموها فداءا للوطن لينعم بالسالم واإلستقرار، بالنظر للوضعية اإلجتماعية التي 

  .ن حيث التشغيل والخدمات اإلجتماعيةتعاني منها أسرة المقاومة م

 األوقاف والشؤون اإلسالميةبالنسبة لقطاع    -4

عن المساجد إذا كان الشأن الديني شأنا يوميا للمغاربة قاطبة، إال أننا نتساءل 
  .إلى التسريع بإصالحها وترميمها ندعوالمغلقة، و

توى التأطير دون مسدورها الزال  فإن أما بخصوص المجالس العلمية المحلية
، الديني المنشود، خاصة في أوساط الشباب لمواجهة اإلستيالب الفكري والديني 

األمر الذي يتطلب إيالئها العناية الالزمة، وذلك بتطوير طريقة عملها حتى تساهم 
دون أن ننسى وضعية التعليم العتيق الذي في أمس  في إعطاء إشعاع للحقل الديني

ضرورة اإلعتناء بالكتاتيب القرآنية، والحرص وكذا  الحاجة لتحسينه وتطويره،
على الزيادة في عدد الساعات المخصصة لتدريس مادة  التربية اإلسالمية التي 

ألن  ال يستجيب لمتطلبات التأطير الديني الحقيقي، قليلة ومحتواها بسيط نعتبرها
ن ، باإلضافة إلى ضرورة تحسيتحقيق أمن روحي قوي هو التعليم األساسي

التي توجد عليها جامعة القرويين التي تعتبر أقدم جامعة بالعالم،  الصعبة الوضعية
  .اإلهتمام بها وإعادة اإلعتبار لهذا المرفق الذي تخرج منه العديد من العلماءو
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ويبقى تحسين وضعية القيميين الدينيين مسألة ملحة بالنظر للدور الذي يقومون به 
 .حيحفي مجال التأطير الديني الص

 الخارجية والتعاونبالنسبة لقطاع   -5

ال يسعنا إال أن نثمن الخطوط العريضة التي جاء بها البرنامج التفصيلي الذي تقدم 
به السيد الوزير، والرامي إلى هيكلة وتحديث اإلدارة بهدف الرفع من مستوى 
الدبلوماسية قصد جعلها أكثر استيباقية خاصة في القضايا التي تخدم المصلحة 

 .العليا للوطن وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية

وفي هذا السياق، نتساءل عن مآل العالقات المغربية الموريتانية، وندعو إلى 
ضرورة تقويتها، في ظل المشاكل التي تعرفها، نفس األمر بالنسبة لعالقة 
 المغرب بحليفه القوي فرنسا، والتي ندعو أيضا إلى تطويرها واإلرتقاء بها إلى
مستوى أفضل مما هو عليه، كذلك عالقة المغرب بالواليات المتحدة األمريكية 

والتي تتطلب تغييرا جذريا  في  منهجية التعامل في اطار العالقات الثنائية  
 . بخصوص ملف القضية الوطنية

أما بالنسبة للجارة الجزائر، والتي لها دور أساسي في مسلسل قضية الوحدة 
ي التراجع عن قراراتها، نؤكد على مواجهتها وذلك بتفعيل الترابية، وال تنو

النموذج التنموي بأقاليمنا الجنوبية التي أعطى جاللته انطالقتها خالل زيارته 
 .التاريخية األخيرة

اإلفريقية، بعد الخطوات العمالقة -ومن جانب آخر، نتساءل عن العالقات المغربية
 . فريقيةالتي قام بها جاللة الملك بالديار اإل

  السيد الرئيس

 قطاع الداخلية 

اسمحوا لي في البداية أن اتوجه باسم الفريق االستقاللي   بتحية خالصة وغالية 
دنية وكافة االجهزة مالمساعدة والوقاية ال تالى مصالح االمن الوطني والقوا

وم به لصالح الوطن والمواطنين في حماية قت الذي تبيلعلى الدور الاألمنية 
تقوم به في كشف كل التهديدات  الذي ألساسي وكذلك الدور ا وأرواحهملكاتهم ممت

بما يضمن الحفاظ على استقرار بلدنا من  ار السياسة االستباقيةطاالمنية في ا
 .التهديدات االرهابية في ظل سيادة القانون
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ال يمنع من المطالبة بمضاعفة التحركات االمنية في ظل غير أن هذا المجهود 
والمدن العتيقة  الشعبية باألحياءشار الجريمة واعتراض سبيل المارة خاصة انت

 مع العمل على استئصال االسباب المؤدية الى تفشي هذه الجرائم، بما فيها انتشار 
لمحاربة جدية وعاجلة وضع خطة تتطلب من الدولة حبوب الهلوسة والتي  مادة

 .رقيةخاصة من الحدود الش مصادر ادخالها الى البالد

مقترح الفريق  وفي هذا السياق، فإننا نلح من جديد على ضرورة تبني  
واستعمالها في المنتجات الصحية  القنب الهندي زراعةتقنين  االستقاللي حول

بهم  ئالمزارعين البسطاء الذين تمتلالمبحوث عنهم من عن  إصدار عفو عام و
 .المبحوث عنهم باالالفسجون المملكة اضافة الى المتابعين في حالة سراح و

 السيد الرئيس

كنا نأمل في الفريق االستقاللي أن تشكل االنتخابات الجماعية والجهوية والمهنية 
ومجلس المستشارين قفزة نوعية في مسار الديمقراطية ببالدنا باعتبارها تنزيل 

لكننا نسجل مع االسف االرتباك الذي رافق العملية من  6400حقيقي لدستور 

لتأطير القانوني أو من حيث حرمان العديد من المواطنين من االدالء بحقهم حيث ا
في التصويت بسبب عدم وجود أسمائهم بمكاتب التصويت مع العلم أن الفريق 
االستقاللي سبق له أن دعا الى ضرورة اعتماد قاعدة المعطيات االلكترونية 

لية التسجيل في اللوائح الخاصة بالبطاقة الوطنية لتصبح القاعدة الوحيدة في عم
االنتخابية، واعتماد هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات بدل اللجنة المركزية 

 .لالنتخابات

التوزيع غير العادل نطالب بإعادة النظر في نجد انفسنا كل سنة مرة أخرى 
لحصة الضريبة على القيمة المضافة التي تبقى المورد الوحيد لمجموعة من 

في غياب معايير قروية دون استفادة الجميع على قدر المساواة الجماعات ال
 .موضوعية محددة تضمن االنصاف

إن  تجربة التدبير المفوض  التي جعلت ساكنة الشمال تخرج لالحتجاج بسبب 
غالء الفواتير تسائل الحكومة عن نجاعة هذه التجربة منذ انطالقها في نهاية 

مدى احترام العقود من طرف الشركات التسعينات، ومسؤوليتها في مراقبة 
المدبرة للقطاع بجميع المدن التي تسير بالتدبير المفوض في مجال توزيع الماء 

تقارير المجلس األعلى للحسابات الذي تضمن عدة  والكهرباء مستحضرين
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معطيات ومالحظات لم تعملوا على معالجتها رصدها بخصوص أداء تلك 
 .الشركات يبرر مشروعية المطالب الشعبية لساكنة مدن الشمال

 

 

 قطاع السكنى وسياسة المدينة

 السيد الرئيس

نطالقه حيث تمكنت لقد شكل منتوج السكن االجتماعي كبرنامج ثورة مهمة منذ ا
العديد من االسر المغربية من امتالك سكن قار غير أن الواقع والمؤشرات تبرز 

ألف  654بوضوح بأن بالدنا ما زالت تعاني من الخصاص في السكن االجتماعي 

الف وحدة سكنية سنويا كما جاء  074درهم بل وعدم  الوصول للسقف الحكومي 

ا ندعو الى وقفة تقيمية لهذا المنتوج الذي انطلق في البرنامج الحكومي، ولهذا فإنن
منذ سنوات لمناقشة نجاعة هذا البرنامج للحد من السكن العشوائي وتوفير حق 
السكن للمواطنين والنقاش حول جودة البناء عند بعض الشركات خاصة في ظل 

م التحفيزات الضريبية التي تقدمها الدولة للمنعشين العقاريين، كما نستغرب لعد
انخراط القطاع البنكي في دعم صندوق فوكرايم لدعم الطبقات التي تريد أن تقتني 

 .ألف درهم 004منتوج 

وفي نفس السياق علينا أن نعترف أن نجاح كل السياسات القطاعية مرتبط بتوفير 
السكن الالئق لساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية وإنشاء   المرافق االجتماعية 

بالصحة والتعليم أساسا، حتى تساهم هذه السياسة في الحد من الهجرة المرتبطة 
 . القروية

 قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني 

 السيد الرئيس

ال بد أن نسجل التأخر الكبير في مالمسة موضوع التصاميم التهيئة على المستوى 
ديمغرافية التشريعي بالنظر الى التطور السريع الذي عرفه المغرب في بنيته ال

والتوزيع الجغرافي للساكنة إضافة الى ما تشهده بالدنا اليوم من توسع عمراني 
بإيجابيته وسلبياته، االمر الذي  يفرض إعادة النظر في القوانين المتعلقة بوثائق 
التعمير وعلى رأسها تصاميم التهيئة لتتحول الى أداة للتنمية وخلق فرص الشغل 

وتقوية موارد الجماعات المحلية وضمان حقوق  والثرة وتشجيع االستثمار



 

6 
 

الخواص وتسريع وثيرة إنجاز المرافق العمومية التي أصبحت شبه مستحيلة في 
 .المدن الكبرى، التصاميم في بعض األحيان أداة لإلثراء غير المشروع

كما نطالب بضرورة إشراك المجالس المنتخبة في عملية االعداد منذ بدايتها الى 
نفيذ بحكم االحتكاك اليومي لهاته الفئة مع المواطنين ومع مشاكلهم غاية الت

ومتطلبات التنمية في مدنهم وقراهم، مع احترام أجال معقولة ومحددة في إصدار 
تصاميم التهيئة حتى ال تبقى بعض المدن تعيش حالة فراغ، وفتح الباب 

 لالستعمال المفرط لمسطرة االستثناء، 

 

 السيد الرئيس

ص  الوكاالت الحضرية، فإننا نجدد التأكيد على بإعداد نص قانوني جديد فيما يخ
بمراقبة يزيل الغموض الذي يطبع عملها وإخراجها من األدوار التقليدية المتعلقة 

ن لينتقل عملها الى وضع خطط وبرامج استباقية لتنمية المدن و لقوانيل المطابقة
المغربية ، وكذلك إيجاد الحلول محاربة التشوهات التي تعرفها غالبية المدن 

الالزمة على المدى البعيد خاصة بالنسبة للتجمعات الحضرية الكبرى، وهو ما 
يتطلب من الحكومة أيضا العمل على تعميم فروه هاته الوكاالت بالمدن الغبير 

 .المتواجدة فيها

كما ندعو الى تبسيط مساطر تسليم رخص البناء بالعالم القروي ووضع إطار 
ص لهذا المجال الترابي يراعي خصوصية الفالح المغربي ونمط عيشه وتدليل خا

المساطر التي يعتبر تعقيدها تشجيعا للهجرة القروية وللبناء العشوائي وفتح أبواب 
الرشوة، وفي هذا االطار نشيد بقرار الوزارة القاضي بتقليص المساحة 

ر الواحد والرفع من المساحة المخصصة للبناء بالعالم القروي بعدم اشتراط الهكتا
 المبنية وعلو البنايات

 السيد الرئيس

هو  6402لسنة  لوزارة العدل والحرياتالميزانية الفرعية مشروع  قشة نام إن

المنظومة القضائية والنجاعة القضائية  على واقعبكل موضوعية مناسبة للوقوف 
يكون ل القضاء عندما استقالت األمنية، بما يضمن اكمات العادلة والسياساوالمح

حرية بعيدا عن أي تأثير أو بكل أو يتداول حولها  يتأمل في قضية معينةالقاضي 
القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، )بما في ذلك اصالح السياسة الجنائية إغراء، 
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معالجة بعض االختالالت بما يضمن و، (مة المؤطرة لعمل المهن القضائيةواألنظ
التشريع، والتكوين،  وكذااألحكام، وتجاوز معيقات معضلة التبليغ، تنفيذ التي تهم 

االعتقال  وتصحيح االختالالت التي ترتبطالمفتشية العامة،  وعملورش التخليق و
 .االحتياطي الذي يساهم في تفاقم ظاهرة االكتظاظ التي تعرفها السجون

 ،العمومية الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة الميزانيةمشروع  وبخصوص
وترسيخ  الوظيفة العموميةالحديث عن إصالح  نا نعتبر في الفريق االستقالليفإن

ترسيخ مبادئ الحكامة في التدبير العمومي،  يجب أن يقوم على أساسآلياتها، 
وإرساء أسس التدبير القائم على النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باإلضافة 

ومن ، عتباره مدخال أساسيا لنجاح الجهوية المتقدمةإلى دعم الالتمركز اإلداري با
 :هذا المنطلق

  نتساءل عن أوجه وصيغ تحسين العالقة بين المواطن واإلدارة؟ 

 مكافحة كل أشكال الفساد، وتخليق المرفق نتساءل عن االجراءات الكفيلة ب
العام، وتفعيل سياسة القرب في إطار من التنسيق والتشارك، وتحديد 

 الرأسمال البشري؛ الخصاص من

يبقى هذا اإلصالح رهينا بمدى التعجيل بإصدار قانون الحق في الحصول و
توحيد ومدى التسريع بإصدار ميثاق المرافق العمومية، ، وعلى المعلومات

التعيين في ت فيما يتعلق بالمعتمدة في االنتقاء ومراعاة االختصاصا المعايير
العام للوظيفة العمومية بما ظام األساسي وإعادة النظر في الن، المناصب العليا

 .ة للموظفين، ومراجعة شبكة األجوراألنظمة األساسي توحيديضمن 

 الفرعية للوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمانوفيما يتعلق بالميزانية 
يبقى الواقع بعيدا كل البعد عن فإن الواقع الملموس يؤكد تعثر  ،والمجتمع المدني

 والبرنامج للدستور طبقا ةوالتنفيذي ةالتشريعي المؤسستين توازن بينإقامة تعاون و
 :ويتمثل ذلك في الحكومي،

 األسئلة الكتابية على  حاصل في أجوبة القطاعات الحكومية علىالتأخير ال
 الخصوص ؛

 التعامل السلبي للحكومة مع األسئلة اآلنية التي تتقدم بها الفرق البرلمانية ؛ 
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 عض القطاعات الحكومية عن جلسات األسئلة الشفهيةالغياب المتكرر لب، 
 .من مراقبة العمل الحكوميالتهرب وبالتالي 

للمندوبية العامة لإلدارة للسجون وإعادة  وفيما يتعلق بالميزانية الفرعية
الفئات المستهدفة أمام التحديات المفروضة عليها لمواجهة  تبقى هزيلة، اإلدماج

المخطط ومواجهة ظاهرة اإلكتظاظ وتنفيذ  ،وبيةالمرجعيات المؤطرة للمندو

 .لتهييئ المعتقلين إلعادة اإلدماج 6402/6402االستراتيجي 

 بحقوق المكلفة الوزارية للمندوبية الفرعية الميزانية وفيما يخص مشروع
 لحقوقا تكريس ضرورة لهذه الحقوق يقتضيفإن تفعيل البعد الدستوري  ،اإلنسان
 .واالنفتاح الحرية لمؤشرات النسبي التحسن يعكسبما  لإلنسان الكونية

 تأطيرو ؟األمنية الحكامةوهنا نتساءل عن دور المندوبية الوزارية في مجال 
 من الثالث الجيل إقرارو؟ بالمؤسسات األمنية ومراكز التكوين اإلنسان حقوق

 هذا تكريس في الفعالة المساهمة على والجرأة الهوية موضوع خاصة، الحقوق
 .الحقوق من لجديدا يلالج

 أنالمالحظ ف للحكومة ةالعام ةنألمال مشروع الميزانية الفرعية أما بخصوص

 التي النصوص من الهائل للكم نظرا التشريعية، للعملية معرقال دورا يبقى  هادور

 لحد تبادر لم هالكون كذلك ونظرا العامة، األمانة مستوى على محتجزة تزال ال

 الحقبة إلى بعضها يرجع التي القانونية النصوص من فاآلال تحيين إلى اآلن

 .االستعمارية

 

 الفرعية للمجلس األعلى للحساباتالميزانية مشروع وبالتطرق إلى 
يأتي في إطار تنزيل  الذينعتبر أن عمل المجلس فإننا كمؤسسة دستورية 

هذا يجب أن يعطي  المقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة،
التي يجب أن التقارير الصادرة عنه  البعد الدستوري مدلوله الحقيقي من خالل

 .بما يضمن تخليق الحياة العامة الموضوعية والحياديةبمتسمة تكون 

 


