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تقدیم
تجســيدا لقيــم ومبــادئ االتحــاد االشــرتايك للقــوات الشــعبية، وانطالقــا مــن أســس 
االلتزام، واملســؤولية، والوضــوح، عمــل الفريــق االشــرتايك مبجلــس النــواب عــىل القيــام بــاألدوار 
املنوطــة بــه ترشيعيــا، ورقابيــا طيلــة النصــف األول مــن الواليــة الترشيعيــة 2021-2016 ، يف 
انســجام تــام مــع قــرارات و مواقــف الحــزب مــن جهــة، وواجــب التعاطــي املســؤول والواضــح 

مــع مختلــف القضايــا املعيشــة ببالدنــا مــن جهــة ثانيــة.

هــو عمــل، نــود مــن خــالل هــذا الكتــاب، توثيــق جــزء منــه، ليكــون ليــس فقــط تقدميــا 
لحصيلــة منتــوج جامعــي للفريــق، بنائباتــه و نوابــه و أطــره اإلداريــة. ولكــن أيضــا، مرجعــا 
لصــون ذاكــرة الفريــق وإغنــاء مكتبتــه وأرشــيفه، مبراجــع تــؤرخ ملرحلــة مــن مراحــل نضــال 

الفريــق االشــرتايك، باعتبــاره واجهــة حزبيــة بالغرفــة األوىل مــن الربملــان املغــريب.

لقــد اعتمــد الفريــق، طيلــة الفــرتة الســابقة ، مقاربــة تقــوم عــىل التوفيــق بــني موقعــه 
ــل  ــه للعم ــة يف مراقبت ــأدواره كامل ــالع ب ــب االضط ــة، وواج ــات األغلبي ــن مكون ــون م كمك
ــا  ــد معالجته ــص بقص ــالالت والنواق ــف االخت ــف وكش ــداء املواق ــوح يف إب ــي بالوض الحكوم
ــي  ــني الت ــع ، إن عــىل مســتوى مقرتحــات القوان ــج يف مجــال الترشي ــز واملنت بالحضــور املتمي
ــني  ــا مشــاريع قوان ــني وضمنه ــا، أو عــىل مســتوى مشــاريع القوان ــدد منه ــق بع ــدم الفري تق
املاليــة، التــي ظــل الفريــق يتعاطــى معهــا بــكل مســؤولية والتــزام عــرب التقــدم بعــدد مــن 

ــا. ــة تجويده ــة بغاي ــالت الهام التعدي

كــام اعتمــد الفريــق االشــرتايك مبجلــس النــواب مقاربــة تشــاركية يف تفاعلــه مــع مختلــف 
ــات  ــىل فعالي ــاح ع ــرب االنفت ــا ، ع ــابقة ببالدن ــرتة الس ــزت الف ــي مي ــداث الت ــع و األح الوقائ
ــق  ــر الفري ــة مبق ــاءات ثنائي ــرب لق ــارش، ع ــن خــالل تواصــل مب ــواء م ــددة، س ــة متع مجتمعي
مبجلــس النــواب، أو عــرب لقــاءات وأيــام دراســية همــت عــددا مــن املواضيــع الهامــة واملتنوعــة 
ــه  ــني، كل يف مجــال عمل يف مجــاالت مختلفــة بحضــور ومشــاركة كثــري مــن املهتمــني والفاعل
وتخصصــه، والتــي شــكلت محطــات لإلنصــات وتجميــع املعطيــات، وتحليلهــا،  فكانــت قــوة 

ــاء ملرافعــات الفريــق ســواء عــىل املســتوى الرقــايب أو الترشيعــي. دفــع وإغن
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وقــد راهــن الفريــق االشــرتايك يف كل ذلــك عــىل معطــى الكيــف و الجــودة، مبنطــق االلتزام 
ــا عــن  ــاع مواقــف الفرجــة بحث ــدا عــن هاجــس الكــم أو اصطن واملســؤولية والوضــوح، بعي
ــا  مكاســب مبنطــق سياســوي ضيــق، وذلــك تجســيدا منــه ألدواره املحــددة دســتوريا وقانوني
باملؤسســة الترشيعيــة، وإميانــا منــه بالواجــب امللقــى عــىل عاتقــه، املتمثــل يف خدمــة الوطــن 
والصالــح العــام مــن منطلــق قيمــه ومبادئــه، كونــه رافــدا مــن روافــد حــزب االتحــاد االشــرتايك 
للقــوات الشــعبية مبرشوعــه املجتمعــي وتاريخــه النضــايل، إلرســاء دولــة القانــون واملؤسســات؛ 
وألجــل ذلــك ســهر الفريــق عــىل إرشاك أجهــزة الحــزب، اإلقليميــة واملحليــة وكذلــك القطاعيــة، 
حيــث قــام مبراســلتها مــن أجــل تواصــل دائــم بخصــوص كافــة اإلشــكاالت، التــي يعيشــها عــدد 
ــه الرقــايب، األمــر الــذي تجســده طبيعــة  ــا يف إطــار عمل مــن القــرى واملــدن واألقاليــم ببالدن

األســئلة املوجهــة لعــدد مــن القطاعــات الحكوميــة، وخاصــة منهــا األســئلة الكتابيــة.

ولعــل القــارئ الكريــم مــن خــالل اطالعــه عــىل مضمــون هــذا الكتــاب، باعتبــاره جــرس 
ــد صــورة  ــي، ســيقف عن ــرأي العــام الوطن مــن جســور التواصــل بــني الفريــق االشــرتايك و ال
عمــل الفريــق كــام ســبقت االشــارة إىل ذلــك أعــاله ، بعيــدا عــن التنزيــل املكتــوب للحصيلــة 
برمتهــا، إذ تــم االقتصــار عــىل تقديــم منــاذج لتدخــالت الفريــق يف الجلســات العامــة و 
االســئلة املوجهــة مــن قبلــه للحكومــة يف إطــار دوره الرقــايب ، باإلضافــة إىل أنشــطته الداخليــة 
ــا  ــة ، و هــو م ــن مــن خــارج املؤسســة الترشيعي ــة املنفتحــة عــىل فاعلــني متعددي والخارجي
ميكــن الرجــوع إىل تفاصيلــه كاملــة قــراءة ، صوتــا و صــورة ، مــن خــالل االطــالع عــىل صفحــة 
وموقــع الفريــق مبواقــع التواصــل االجتامعــي ـ facebook – youtube وموقــع مجلــس 

.www.chambredesrepresentants.ma/ar النــواب عــىل االنرتنيــت

ــف االول  ــه للنص ــة عمل ــورة لحصيل ــدم ص ــرتايك، يق ــق االش ــه ، والفري ــك في ــام ال ش وم
ــإرادة  ــط، ب ــط، فق ــر ال يرتب ــام االدراك ، أن االم ــدرك مت ــارشة ، ي ــة الع ــة الترشيعي ــن الوالي م
الســهر عــىل تجســيد قيــم و مبــادئ مؤطــرة ومحــددة الدواره الرقابيــة و الترشيعيــة ، خدمــة 
ملصلحــة الوطــن و املواطــن ، و لكــن أيضــا بــرضورة تهيــيء الــرشوط الذاتيــة و املوضوعيــة ، 
القانونيــة و الواقعيــة ،  لفســح املجــال أمــام إمكانــات تســمح لــه بلعــب أدواره كــام يجــب ، 
خاصــة مــا يتعلــق بــورش النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب يف عالقــة بجلســة االســئلة الشــفوية 
االســبوعية ، طبيعتهــا و النســبية يف توزيــع التوقيــت املخصــص لهــا ، التــي ال تســمح للفريــق 
ســوى بســؤالني عــىل االكــرث أســبوعيا مبــدة زمنيــة ال تصــل اىل ثالثــة دقائــق و نصــف لوضــع 
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الســؤالني و التعقيــب عليهــام ، وتلــك مســألة ال شــك ســتكون ، ضمــن اخــرى ، موضــوع نقــاش 
ســيايس، دســتوري وقانــوين ، يفــرض نفســه قبــل االســتحقاقات الترشيعيــة املقبلــة.

ــل  ــن التواص ــوع م ــق ن ــاب، تحقي ــذا الكت ــالل ه ــن خ ــل م ــرتايك، إذ يأم ــق االش والفري
بخصــوص مهامــه الرقابيــة، والترشيعيــة، وانشــطته التكوينيــة والتشــاركية، فإنــه يجــدد تأكيــده 
عــىل انفتاحــه الدائــم واملســتمر عــىل كافــة الفاعلــني داخــل املجتمــع، عــرب لقــاءات تواصليــة 
مبــارشة، والتزامــه املبــديئ بتفعيــل خالصــات اللقــاءات التــي تجمعــه بهــم، وترصيفهــا 

ــا يخــدم مصلحــة الوطــن واملواطــن كهــدف أســمى. ــا مب ــا، ورقابي ترشيعي

شقران أمام
رئيس الفريق االشرتايك
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تعریف الفریق االشتراکي

ــرتايك  ــاد االش ــواب لالتح ــس الن ــايت يف مجل ــداد مؤسس ــو امت ــرتايك ه ــايب االش ــق الني الفري
للقــوات الشــعبية، وهــو واجهــة أساســية تعكــس بشــكل مبــارش األنشــطة والقــرارات، 
ــس  ــزب بأس ــواب الح ــزم ن ــاس أن يلت ــىل أس ــة، ع ــة الربملاني ــة يف املؤسس ــات الحزبي والتوجه
التعاقــد مــع الناخبــني، وتجســيد مواقــف االتحــاد االشــرتايك داخلهــا مــن خــالل طــرح القضايــا 

ــة. ــات العمومي ــربى والسياس ــة الك الوطني

يتكــون الفريــق النيــايب االشــرتايك مــن مجمــوع النــواب والنائبــات الذيــن انتخبــوا برســم 
ــوات  ــواب باســم االتحــاد االشــرتايك للق ــس الن ــب مبجل ــة، لشــغل منصــب نائ ــة ترشيعي والي

الشــعبية.

 ويعمــل أعضــاء الفريــق االشــرتايك النيــايب بتنســيق مــع مؤسســات الحــزب وتحــت إرشاف 
رئيــس الفريــق. وهــم ملزمــون يف عملهــم النيــايب، واألنشــطة املوازيــة بالتقيــد مببــادئ وقيــم 
ــه  ــه وأنظمت ــررات مؤمترات ــه ومق ــي تحددهــا أدبيات االتحــاد االشــرتايك للقــوات الشــعبية، الت
ــة، وهــم بهــذه الصفــة كذلــك ملزمــون بالتقيــد مبقتضيــات دســتور البــالد يف املقــام  الداخلي

األول.
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عضو لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

السيد النائب إدريس اشطيبي
الدائرة االنتخابية : صفرو

النائب السادس لرئيس مجلس النواب
عضو لجنة القطاعات اإلنتاجية
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

السيد النائب محمد مالل
الدائرة االنتخابية : الصويرة

رئيس لجنة التعليم والثقافة واالتصال

السيد النائب الرشقاوي الزنايدي
الدائرة االنتخابية : الفقيه بنصالح
عضو لحنة القطاعات اإلنتاجية

السيد النائب محمد املالحي
الدائرة االنتخابية : تطوان

عضو لجنة الداخلية والجامعات
الرتابية والسكنى وسياسة املدينة

السيد النائب محمد الزهراوي
الدائرة االنتخابية : الجديدة

عضو لجنة مراقبة املالية العامة
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السيد النائب نبيل صربي
الدائرة االنتخابية : خنيفرة
عضو لجنة البنيات األساسية

والطاقة واملعادن والبيئة

السيد النائب رشيد البهلول
الدائرة االنتخابية : سطات

عضو لجنة الداخلية والجامعات
الرتابية والسكنى وسياسة املدينة

السيد النائب حامدي واييس
الدائرة االنتخابية : آسا الزاك

عضو لجنة القطاعات االجتامعية

السيد النائب محمد احويط
الدائرة االنتخابية : وزان

عضو لجنة البنيات األساسية
والطاقة واملعادن والبيئة
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

السيد النائب عبد الفتاح أهل امليك
الدائرة االنتخابية : أورسد

عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني  والشؤون
اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف الخارج

السيد النائب محمد الحبيب نازومي
الدائرة االنتخابية : كلميم

عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني  والشؤون
اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف الخارج

السيدة النائبة ابتسام مراس
الالئحة الوطنية

عضو لجنة القطاعات االجتامعية

السيدة النائبة السعدية بنسهيل
الالئحة الوطنية

عضو لجنة التعليم والثقافة واالتصال
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السيدة النائبة فتيحة سداس
الالئحة الوطنية

عضو لجنة مراقبة املالية العامة

السيدة النائبة مينة الطالبي
الالئحة الوطنية

عضو لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

السيدة النائبة حنان رحاب
الالئحة الوطنية

عضو لجنة املالية والتنمية االقتصادية

السيد النائب سعيد بعزيز
الدائرة االنتخابية : جرسيف 

عضو لجنة املالية والتنمية االقتصادية

السيد النائب محمد أبركان
الدائرة االنتخابية : الناظور 

عضو لجنة القطاعات اإلنتاجية
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

السيد الحبيب املاليك، عضو الفريق االشرتايك،
وهو يديل بصوته مبناسبة انتخاب رئيس مجلس النواب
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الحصیلة يف أرقام
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

حصیلة الفریق االشتراکي يف الجانب الرقابي
ــم  ــم باعتباره ــن مرجعيته ــا م ــذي، وانطالق ــاز التنفي ــل الجه ــة لعم ــم الرقابي ــار مهامه يف إط
أعضــاء منتمــني لحــزب االتحــاد االشــرتايك للقــوات الشــعبية، وجــه نــواب الفريــق عــددا مــن 
األســئلة الكتابيــة ذات الطابــع املحــيل وأســئلة شــفوية تهــم الشــأن الوطنــي، مركزيــن عــىل 
ــقاط  ــأنه إس ــن ش ــذي م ــددي ال ــي والع ــان الكم ــن الره ــدا ع ــة بعي ــة ونوعي ــئلة محوري أس
ــت 1959  ــي بلغ ــني، والت ــة للمواطن ــغاالت الحقيقي ــن االنش ــدة ع ــدات بعي ــق يف مزاي الفري
ســؤاال  موزعــا بــني 601 ســؤاال شــفويا و 1358 ســؤاال كتابيــا، كــام هــو مبــني يف الرســم أدنــاه:

ملحوظة : خالل مدة الوالية الترشيعية املمتدة لخمس سنوات، وانطالقا من مقتضيات النظام الداخيل ملجلس 
النواب، خاصة ما يتعلق بالتمثيل النسبي، فإن الفريق االشرتايك سيطرح فقط 320 سؤاال شفويا بجلسات 

األسئلة الشفوية األسبوعية.

األسئلة الشفوية

األسئلة الكتابية

601

1358

إحصائيات األسئلة الشفوية والكتابية
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لقاء رئيس الفريق، األستاذ شقران أمام بالسفري البلجييك
السيد مارك ترنستو مبقر الفريق مبجلس النواب
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

األسئلة الشفوية :
اســتحوذ القطــب االجتامعــي والحقوقــي عــىل الحصــة األكــرب مــن األســئلة الشــفوية، إذ 
بلغــت نســبة األســئلة %40,09، تــاله قطــب الشــؤون الداخليــة والخارجيــة والدينيــة واإلداريــة 
والبنيــات األساســية بنســبة %27,78، ثــم القطــب االقتصــادي واملــايل بنســبة 24,35 % ; وأخــريا 

رئاســة الحكومــة بنســبة 7,15%.

 

القطب االجتامعي والحقوقي
قطب الشؤون الداخلية والخارجية والدينية
القطب االقتصادي واملايل
رئاسة الحكومة

241
43

150

167

إحصائيات األسئلة الشفوية حسب األقطاب
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األسئلة الكتابية:
اســتحوذ القطــب االجتامعــي والحقوقــي عــىل نســبة %53,46 مــن مجمــوع األســئلة، أىت 
بعــده قطــب الشــؤون الداخليــة والخارجيــة والدينيــة واإلداريــة والبنيــات األساســية بنســبة 
ــم القطــب االقتصــادي واملــايل بنســبة %11,26، وأخــري رئاســة الحكومــة بنســبة  %33,65، ث

.1,62%

726

457

إحصائيات األسئلة الكتابية حسب االقطاب
22153 القطب االجتامعي 

القطب السيايس
القطب املايل
رئاسة الحكومة



19

التزام، مسؤولیة ووضوح.
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محاور األسئلة الشفویة 
حسب األقطاب 
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

القطب االجتامعي والحقوقي العـدد : 253

موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
النقص الحاد يف الولوجيات لدوي 

االحتياجات الخاصة
أسباب توقف إنتاج بعض الربامج 

معاناة املصابات برسطان الثديالثقافية بالقناة األوىل

التكفل باملصابني باألمراض النهوض بالشأن الثقايف ببالدناالتكفل باألشخاص املسنني
النفسية والعقلية

انتشار داء التهاب الكبد الفريويس تطوير القناة األمازيغيةمتدرس ذوي االحتياجات الخاصة
يب و يس

ركود األنشطة الثقافية باملدن األطفال املتخىل عنهم
الصغرى

االعرتاف مبرض التليف الكييس 
كمرض مزمن

توسيع االستفادة من صندوق 
نفاد مادة األنسولني بالصيدلياتإرساء اسرتاتيجية ثقافية وطنيةاألرامل

حامية وتثمني املوروث الثقايف تفاقم ظاهرة التسول
احتجاجات األطباءالوطني

إحداث وإعادة تأهيل مراكز 
مواصلة سياسة القرب الثقايفاستقبال األشخاص املسنني

النقص الحاد يف عدد األطباء 
النفسيني و املراكز الصحة النفسية 

والعقلية باملغرب
اختالالت تدبري مؤسسات الرعاية 

االجتامعية
إرساء أسس الصناعة الثقافية 

الوطنية
انتشار أمراض اإلسهال و االلتهاب 

الرئوي و تعفن الدم
رصف مستحقات املكونني مبراكز 
التدرج املهني التابعة للتعاون 

الوطني
تعزيز اإلشعاع الثقايف املغريب 

معاناة املصابني مبرض التوحدبالخارج

ظاهرة املرشدين باملدن
قرار فرض أداء رسم كراء 

الستغالل قاعات العرض التابعة 
لوزارة الثقافة

غياب األدوية الرضورية لعالج 
األمراض النفسية والعقلية 

باملستشفيات العمومية املختصة
أسعار خدمات املصحات الخاصةالسياحة األثريةتفيش ظاهرة األمية لدى األطفال

وضعية مؤسسات الرعاية 
االجتامعية

حقيقة أرضار األشعة 
الكهرومغناطيسية للهوائيات 
الخاصة بالهواتف النقالة عىل 

سكان العامرات

الخصاص يف أطباء جراحة 
الرسطان
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
برامج صندوق التامسك 

االجتامعي
تضييق باب التكوين باملعاهد 

املوسيقية
التطبيب االستعجايل الخاص بنقل 

املرىض
فتح تحقيق عاجل يف وفاة معطل 

كفيف
التأخر الحاصل يف تعيني مدير 
جديد للمركز السيناميئ املغريب

التأخر يف اإلعالن عن مباراة 
توظيف املمرضني

األوضاع املرتدية التي تعرفها 
الخرييات

الضجة التي أثارتها الفقرة 
الكوميدية مبناسبة االحتفال برأس 

السنة بالقناة الثانية
التأخر يف إرجاع مصاريف العالج 

داخل أجل معقولة

تدين رواتب مستخدم اغلب 
املراكز االجتامعية

معايري استفادة جمعيات محلية 
بعدد من مقاعد التداريب أكرب 

من الجمعيات الوطنية
الوضع الصحي بجهة الرشق

تأهيل بنايات مؤسسات الرعاية 
االجتامعية

استغالل املخيامت الرتبوية يف 
العمل السيايس

معاناة مرىض القصور الكلوي 
املستفيدين من خدمات نظام 

املساعدة الطبية راميد
التباين يف الخدمات الداخلية 
ملؤسسات الرعاية االجتامعية

وضعية قطاع الشباب والرياضة 
بإقليم سطات

غياب العديد من أنواع األدوية 
ملرىض العيون

تأخر رصف منح دعم مؤسسات 
مآل امللف املطلبي ألطباء القطاع التحضري للمخيامت الصيفيةالرعاية االجتامعية

العام
حرمان بعض جمعيات األطفال 

ذوي احتياجات خاصة من الدعم 
السنوي املقدم من طرف الوزارة

معالجة اختالالت سري مالعب 
القرب

رصف الدواء من دون وصفة 
طبية

اختالالت تنظيم املارطون الدويل االستعداد للدخول املدريس املقبل
مبدينة الدار البيضاء

غياب بعض املستشفيات 
الجامعية

وضعية األساتذة املتعاقدين
أسباب ومربرات عدم تسوية 

الوضعية اإلدارية للقامئني مبهمة 
إطار مساعد

النقص الحاد يف األجهزة الطبية 
وخاصة يف املناطق النائية واملدن 

الصغرى

غياب املرافق الصحية باملدارس 
العمومية

التسهيالت املقدمة للمغاربة 
الراغبني يف حضور فعاليات كأس 

العامل بروسيا
الخصاص يف األطر الطبية و خاصة 

باملناطق النائية واملدن الصغرى

تداعيات قانون زجر الغش يف 
االمتحانات

انسحاب أعضاء املنتخب الوطني 
آفة داء السلللدراجات من طواف املغرب

وضعية أساتذة اللغة األمازيغية 
بالتعليم الثانوي التأهييل

النقص الحاد يف التغذية 
باملخيامت الصيفية

انعدام رشوط استقرار األطر 
الصحية باملناطق الجبلية
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
إنصاف األساتذة املصححني 

توفري مروحية طبية لكل جهةالعناية مبراكز حامية الطفولةلالمتحانات

عدم استفادة األساتذة أصحاب 
النقط العالية من الحركة 
االنتقالية الوطنية األخرية

النهوض مبؤسسات دور الشباب 
ببالدنا

صعوبة الولوج إىل الصحة بالعامل 
القروي والجبيل

احتالل السكن الوظيفي 
باملؤسسات التعليمية

ضامن جودة التغذية داخل 
محاربة أدوية السوق السوداءاملخيامت

برنامج إصالح وترميم املؤسسات 
التعليمية

ضامن جودة الخدمات املقدمة 
من طرف املؤسسات التابعة 

للوزارة
استمرار انتشار داء الذئبة الخبيثة 

باملغرب

إغالق العديد من املالعب الرياضة املدرسية
معاناة مرىض الغدة الدرقيةالوطنية

تدبري ملف التعيني يف مناصب مأسسة الحوار االجتامعياملدارس الجامعاتية
املسؤولية الشاغرة بوزارة الصحة

السيد إدريس اشطيبي، عضو الفريق االشرتايك، وهو يرتأس أشغال 
جلسة األسئلة الشفوية بصفته النائب السادس لرئيس مجلس النواب
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
ارتفاع الهدر الجامعي يف سلك 

اإلجازة
األوضاع املزرية للعاملني مبراكز 

النداء
تنامي ظاهرة االعتداءات عىل 

األطباء واملوظفني داخل املستشفيات 
واملستوصفات

تدارك النقص بتفعيل التكوين 
عن بعد

تطوير األنشطة املدرة للدخل 
بالعامل القروي

مخاطر بيع املكمالت الغذائية الرياضية 
املهددة لصحة املواطنني

مساهامت االسرتاتيجيات القطاعية النتائج الهزيلة لالمتحان اإلشهادية
يف تقوية التشغيل

انخفاض إنتاج األمصال املضادة لسموم 
العقارب

التالعب بنقط املراقبة املستمرة 
النقص الحاد يف عدد األطر واملهنيني يف محاربة ظاهرة البطالة ببالدنااملمنوحة للتالميذ

مجال مكافحة اإلدمان
االنتقاء األويل للتالميذ الحاصلني 

مشكل تلقيح أطفال سنة واحدةالوضعية املزرية للندلعىل شهادة البكالوريا للدورة األوىل

الخصاص الحاصل يف فئة املفتشني 
الرتبويني

عدم احرتام رشكات تقديم 
وفيات األمهات أثناء الوضعالخدمات ملدونة الشغل

الخصاص الذي تعرفه املؤسسات 
التعليمية من رجال التعليم

إحداث مكاتب للمؤسسات 
املؤسسات املختصة يف عالج اإلدماناملكلفة بالتشغيل بالعامل القروي

تعميم و تحسني جودة التعليم 
األويل

صعوبة التعاقد مع العامالت 
املوسميات املغربيات يف قطاع 

الفراولة بإسبانيا
تعيني مدراء جهويني للصحة خارج 

الضوابط القانونية

تدين خدمات بعض التعاضديات مشاكل االنتقال يف التعليم
وعدم احرتام ضوابط الحكامة

الحد من استمرار وفيات األطفال 
والرضع وحديثي الوالدة

الحد من ظاهرة التفويج
اآلليات الحامئية التي ستحظى بها 
لعامالت حقول الفواكه الحمراء 

بالديار اإلسبانية
برامج التوعية يف مجال التغذية

ظاهرة االعتداء عىل رجال التعليم
التعجيل بإصدار وتنزيل النصوص 

التنظيمية املتعلقة بالحامية 
االجتامعية للتجار واملهنني 

وإرشاكهم يف ذلك
تأمني األمن الدوايئ للمواطنني

مسألة الساعات اإلضافية

اإلجراءات التعسفية ملدير 
الصندوق الوطني ملنظامت 
االحتياط االجتامعي اتجاه 
التعاضدية العامة ملوظفي 

اإلدارات العمومية

التوتر الذي يعيشه قطاع الصحة بسبب 
االحتجاجات املتتالية لألطر الطبية
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
مدى احرتام معايري االنتقاء يف 

مناصب املسؤولية
ارتفاع نسبة األطفال املزاولني ملهن 

خطرية بالعامل القروي
استفحال ظاهرة « النوار» باملصحات 

الخاصة
االختالالت اإلدارية والرتبوية التي 

تعاين منها مؤسسات التعليم 
املدريس الخصويص

األشغال الخطرية املزاولة من طرف 
االستقاالت الجامعية ألطباء القطاع العاماألطفال

إغالق مؤسسات التعليم العمومي
سحب األقنان الرسية لولوج 

النظام املعلومايت «اسكيف» وعدم 
منح األقنان مستوفية جميع 

الرشوط
انتشار داء السل

البالغات املزورة املتعلقة مبباريات 
التشغيل

رفض مدير الصندوق تفعيل القرار 
املشرتك لسلطات الوصاية الصادر 
منذ سنة 2011، واملتعلق بإدراج 

نسب التعويض الجديدة يف النظام 
املعلومايت «إسكيف»

الوضعية القانونية واملهنية لعامالت 
النظافة باملراكز االستشفائية

فتح دور مخصصة للرتبية والحضانة 
دون ترخيص

رفض مدير الصندوق الوطني 
ملنظامت االحتياط االجتامعي ( 

CNOPS) أداء مستحقات الثالث 
املؤدي

تجاوزات املصحات الخاصة املتعلقة 
بأمثنة الدواء

احتجاز رواتب األساتذة املتعاقدين
رفض مدير الصندوق متكني 

منخرطي التعاضدية العامة من 
قرارات املوافقة املسبقة الذي 
تقدمه مصالح الصندوق كنوبس

معركة أطباء القطاع العام

النهوض بالرتبية الفنية داخل 
املؤسسات التعليمية

تأخر إصدار القانون التنظيمي 
املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات 

مامرسة حق اإلرضاب

مذكرة وزير العدل والحريات املتعلقة 
باستعامل التسجيل السمعي البرصي 

اثناء تحرير العقود
االهتامم بالرياضة املدرسية 

والجامعية
مجابهة الوفيات الناجمة عن 

حوادث الشغل
ترسيع تنفيذ األحكام القضائية ومعالجة 

امللفات

التعويضات عن مراكز التكوين 
بوزارة الرتبية الوطنية

ضامن استفادة العامالت والعامل 
املنزليني من التغطية الصحية 

واالجتامعية
الحاجة إىل تعديل القانون رقم 11-41 

املتعلق بصندوق التكافل العائيل

وضعية خريجي مسلك اإلدارة 
الرتبوية

مدى احرتام املشغلني ملقتضيات 
النهوض بأوضاع الطب الرشعيالقانون 19
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
ظاهرة االنقطاع عن الدراسة يف 

ضعف تنفيذ األحكام اإلداريةإعامل مقتضيات القانون 19سن مبكر

انعدام رشوط استقرار األطر 
التعليمية باملناطق الجبلية

الفئات املستهدفة من طرف 
الوكالة الوطنية النعاش التشغيل 

و الكفاءات
معضلة اإلحالة عىل االعتقال االحتياطي

الرفع من عدد املدارس الجامعاتية
التدابري القبلية إلنجاح برنامج 

تشغيل العامالت املغربية بحقول 
الفاكهة الحمراء

وضعية األرشيف بعدد من محاكم 
اململكة

املرسوم رقم:2.18.294 يف شأن 
تغيري إطار بعض اإلداريني العاملني 

باملؤسسات التعليمية
اإلجراءات املتخذة لوقف نزيف 

هجرة الكفاءات  املغربية
االسرتاتيجية املعتمدة لنرش القضاة 

واملوظفني عىل مختلف املحاكم باململكة

إقصاء بعض أساتذة اللغة العربية 
من اجتياز مباراة تدرسها ألبناء 

الجالية بأروبا
املعاناة املأساوية ألطفال السجيناتوضعية أقسام املستعجالت
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
وضعية مستخدمي األمن الخاص 

والنظافة والبستنة باملؤسسات التعليمية
تعزيز املقاربة الجهوية 

يف الولوج للخدمات 
الصحية

التدابري املتخذة لتحقيق هدف فتح خطة 
العدالة أمام املرأة

تعرث استئناف الحوار القطاعي مع 
مديري املؤسسات التعليمية

توفري العالج للسعات 
األفاعي والعقارب

االعتقال التعسفي للمواطنات واملواطنني 
بدعوى عدم أدائهم للغرامات املالية الناتجة 

عن مخالفات السري
حرمان تالمذة الدورة االستدراكية 

«سلك البكالوريا» من حق اجتياز مباراة 
الولوج إىل املؤسسات الجامعية ذات 

االستقطاب املحدود

وضعية الصحة 
العمومية املرتبطة 
بطب النساء والتوليد

تعرث إجراءات الفحص والترشيح الطبي

الرفع من قيمة شهادات الجامعات 
املغربية

معاناة مرىض الرسطان 
حاميل بطاقة الراميد

تحسني األداء القضايئ والتفعيل األمثل لتنفيذ 
السياسة الجنائية

خطة إعالمية وتواصلية تعريفية تتعلق استفحال آفة داء السلمعالجة إشكالية متويل التعليم العمومي
بالخط املبارش للتبليغ عن الرشوة

الزيادة السنوية يف رسوم التمدرس 
بالتعليم الخاص

الخصاص املهول يف 
نسبة تحديث ورقمنة عمل املحاكماألطباء األساتذة

ارتفاع رسوم التسجيل وإعادته والتأمني 
بالتعليم الخاص

عدم توفر دواء 
«BCG» مبعهد باستور

عدم تحيني املنصة الخاصة باإلعالنات 
القضائية

بناء وتقوية نظام الداخليات باملناطق 
الجبلية

متكني حاميل بطاقة 
راميد من الدواء

التأخر يف إعداد تأمني وسالمة البنيات 
املحاكم

ارتفاع أمثنة اللوازم املدرسية وتأثريها 
عىل القدرة الرشائية لذوي الدخل 

املحدود

الخصاص الحاد الذي 
يعاين منه مستشفى 

السعيدية
تفعيل توصيات مجلس حقوق اإلنسان 

املرتبطة بوضعية النساء

مصري مؤسسات التفتح الفني واألديب
تدارك الخصاص املهول 

يف املوارد البرشية 
لقطاع الصحة

إلغاء عقوبة اإلعدام

تحويل فضاء بعض املؤسسات إىل 
محالت لبيع املطبوعات املدرسية

اختالالت تدبري مواعيد 
املرىض باملستشفيات 

العمومية
تفاعل الحكومة مع توصيات املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان

التنزيل الفعيل للرشوط واملعايري الالزمة 
الفتتاح دور التعليم األويل ورياض 

األطفال
تدين الخدمات الطبية 

األوضاع التي تعرفها منطقة الحسيمةبإقليم الصويرة
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال

تأزيم الوضع املدريس بسبب التوقيت 
الجديد

تأخر إنجاز مجموعة 
من املؤسسات 

االستشفائية بالرتاب 
الوطني

القضاء عىل ظاهرة التعذيب غري املمنهج

التصدي للجرمية يف محيط وداخل 
املؤسسات التعليمية

تأخر رصف تعويضات 
األطباء واملمرضون

املمرات و املعابر املخصصة لألشخاص يف 
وضعية إعاقة و ذوي االحتياجات الخاصة

تخفيض أسعار التحاليل اآلليات املعتمدة يف برنامج «مسار»
الطبية والفحص باألشعة

املعايري املعتمدة لتوزيع ميزانية البحث 
العلمي

تشجيع الصناعة الوضعية املرتدية لبعض املآثر التاريخية
غالء أسعار الكتب الجامعيةالدوائية ببالدنا

مدى احرتام املواقع اإللكرتونية لضوابط 
وأخالق مهنة االتصال

الخصاص الحاصل يف 
األطر الطبية وشبه 

الطبية
رفض تسجيل الطلبة الحاصلني عىل شهادة 
البكالوريا خالل السنوات السابقة بالجامعات

تراجع القراءة
فوىض األسعار املتضاربة 
لدى عدد من مصحات 

القطاع الخاص
عدم تنفيذ جامعة محمد الخامس ملقرر 

قضايئ بإلغاء رسوم التسجيل لفائدة املوظفني

إعداد دفاتر تحمالت جديدة بالرشكة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة

املخزون االحتياطي 
من الدم

التحفيز والتشجيع عىل اإلبداع والبحث 
العلمي

الربامج التلفزية املخصصة للطفولة 
والشباب

حامية صحة املواطنني 
من االستعامل الغري 
املعقلن ملادة لكلور 

باملسابح
االكتظاظ باملدرجات الجامعية

نفاد مخزون األدوية إحداث مكتبات وسائطية
الخاصة باألطفال

غياب عدالة مجالية يف التوزيع الجغرايف 
ملؤسسات التعليم العايل

الدخول الثقايف املقبل
الولوج إىل الخدمات 

الطبية يف مجال الصحة 
االنجابية

استفادة املناطق الجبلية من املنحة الجامعية

انعدام التوازن بني تطور عدد الطلبة 
وعدد الهيئات املهنية املؤطرة لها
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القطب االقتصادي واملايل العدد : 150

موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
املشاكل الناجمة عن الترصيح 

الرضيبي اإللكرتوين
آليات مراقبة الدولة ألسعار 

استنزاف امللك الغابوياملحروقات

حامية القاعدة العريضة من تحسني مناخ األعاملمعاناة مهنيي املحسابة باملغرب
الفالحني من االحتكار

مخاطر استهالك اللحوم الحمراء ارتفاع ديون املغرب
املصنعة واملحولة

التعاونيات الفالحية لجمع 
الحبوب

النموذج التنموي ومخطط الترسيع 
حامية امللك الغابويارتفاع أسعار املحروقات يف األسواقالصناعي

عدم احرتام املؤسسات البنكية 
ملجانية بعض الخدمات املقدمة 

لزبنائهم
ترويج زيت الزيتون مغشوشةمجلس املنافسة

مشاركة املغرب يف املعرض الدويل 
 (ANUGA) للصناعات الغذائية

بأملانيا
إفالس املقاوالت

اختالالت يف توزيع الدعم 
املقدم لبحارة ميناء البحر 

األبيض املتوسط
ضعف االعتامدات املالية التي 
دعم وتطوير الفالحة ارتفاع أسعار الدجاجيخصصها املغرب ملحاربة األمية

البيولوجية

تجميد الدعم املخصص لتجديد 
أسطول سيارات األجرة

مصري التطبيق اإللكرتوين لضبط 
أسعار املحروقات عند التوزيع 

مبحطات الوقود
النظام الجديد لتتبع أسعار 

الخرض والفواكه واللحوم

االختالفات الحاصلة يف البيانات 
املقدمة من طرف الخازن العام 
للمملكة واملحاسبني العموميني

ارتفاع أسعار الخرض
عدم احرتام بعض الرشكات 
لدفاتر التحمالت املتعلقة 
باستغالل األرايض الفالحية

التالعب يف أوزان خبز املخابز سبل ترسيع وثرية النمو
املبيدات يف مادة الشايالتقليدية

بطئ تعويض املستحقني يف إطار 
مسطرة نزع امللكية

الغش يف صناعة الخبز باألفران 
التقليدية

إحداث وكالة وطنية لتنمية 
الجبال

اإلجراءات االستباقية املتخذة إغالق الحساب البنيك
لحامية املستهلك خالل شهر رمضان

إرشاك املجتمع املدين يف 
التنمية الجبلية
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال

تنوير املستهلكني بحقوقهم ملواجهة بطء التعويض مقابل نزع امللكية
الغش والتدليس ومراقبة السوق

االستثامر الغابوي ومدى 
تأثريه عىل األوضاع االقتصادية 

واالجتامعية عىل الساكنة 
باملناطق الجبلية

بيع زيوت غذائية مستعملة استمرار نزيف إفالس املقاوالت
وأرضارها عىل صحة املواطنني

املشاكل التي يعرفها الوعاء 
العقاري باملناطق الجبلية

الرضيبة عىل األرباح العقارية 
املفروضة عىل نزع ملكية العقارات 

ألجل املنفعة العامة

تهريب وتخزين مياه وحليب أقل 
جودة من سبة املحتلة لبيعها خالل 

شهر رمضان

اإلجراءات االحرتازية للحد 
من استعامل املواد املحظورة 

كأعالف األكباش

مراقبة السالمة الصحية للمنتجات تعميم رقمنة املعامالت الرضيبية
الغذائية

انتشار قناديل البحر بسواحل 
البحر األبيض املتوسط

انخفاض قيمة االحتياطات الدولية 
زحف الحرشة القرمزية عىل ارتفاع أسعار حليب األطفالباملغرب من العملة الصعبة

حقول الصبار باملغرب

ارتفاع أسعار املطاعم و املحالت ارتفاع الفاتورة الطاقية
الغذائية باملناطق السياحية

األعراض الصحية الخطرية 
الناتجة عن استهالك أغذية 

فاسدة
تعميم التعامل بالشواهد 

االلكرتونية
األوضاع التي تعيشها املقاوالت 

ظاهرة الرعي الجائرالصغرى واملتوسطة

التعطيل املتكرر لنظام القاعدة 
األوتوماتييك للجامرك

الحوادث املؤملة التي يتسبب فيها 
شاحن الهاتف النقال

انتشار داء خطري يفسد 
محاصيل الزيتون

إلزامية االرتكاز عىل الضوابط 
القانونية يف إبرام الصفقات

حصيلة سنة عىل منع تداول 
األكياس البالستيكية

اإلجراءات والتدابري املتخذة 
النطالق املوسم الفالحي 

الجديد
دعم الفاعلني االقتصاديني الصغار 

الستثامر املؤهالت الجهوية لتحقيق 
تنمية داخلية املنشأ

املواد الغذائية واالستهالكية 
املسوقة باألسواق األسبوعية خاصة 

بالعامل القروي
التعاونيات الفالحية

بطء وضعف دعم القدرة التنافسية 
للمقاوالت املتوسط والصغرى 

«امتياز» و»مساندة»
مكافحة ظاهرة قطع غيار 

السيارات املقلدة
تفاقم ظاهرة الرعي الجائر 

مبنطقة سوس

إخضاع معاشات املتقاعدين 
إتالف كميات كبرية من مواقع التجارة اإللكرتونيةللرضيبة عىل الدخل

محصول الربتقال



حصیلة عمل الفریق االشتراکي

32

موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
إخضاع معاشات املتقاعدين 

للرضيبة عىل الدخل
التأخر يف إصالح األعطاب املتكررة 

لشبكة األنرتنيت
أزمة تصدير الحوامض 

املغربية

مشاكل متاجر القربتشجيع السياحة الداخلية
اآلثار املنتظرة من االتفاق 

الفالحي بني املغرب واالتحاد 
األوريب 

معاناة عائالت املسافرين بعد قرار 
منعهم من ولوج املطارات

ترضر قطاع النسيج واملالبس 
املغربية من الصادرات الرتكية

تشجيع املستثمرين عىل 
االستثامر باملدن املتوسطة 

والصغرى
الوضعية املالية للرشكة املغربية 

للهندسة السياحية
تحويل بقع مخصصة ألهداف 

صناعية إىل تجزئات سكنية
املشاكل التي تعاين منها 
املراكز الجهوية لالستثامر

ارتفاع أسعار تذاكر الطريان 
بالخطوط امللكية املغربية

تأهيل وتطوير املناطق الصناعية 
الغذائية

إعاقة االستثامر يف القطاع 
الفالحي

تفعيل اآلليات الكفيلة بحامية النهوض بالقطاع السياحي
حقوق املستهلكني

اسرتاتيجية الحكومة لتيسري 
وتشجيع االستثامر يف منطقة 

الريف

لقاء السيدة النائبة مينة الطالبي مع شباب من مدينة الفنيدق
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
مراجعة أسعار النقل الجوي 

اتجاه إفريقيا
حامية حقوق التجار الصغار 

واملتوسطني
تعرث مساهمة الوكالة املغربية 

لتنمية االستثامر يف إنجاز 
املشاريع

إحداث خط جوي يربط بني 
مدينة وجدة ومدينة وهران 

الجزائرية
انتشار ظاهرة تزييف العالمات 

حامية الصناعات الوطنيةالتجارية ببالدنا

ضعف خدمات الخطوط امللكية 
مرشوع رواج رؤية 2020املغربية

معايري رصف االعتامدات 
املخصصة لصندوق التنمية 

القروية
استغالل املحطات السياحية 

ببالدنا
مشكل مواكبة ودعم املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة
حامية امللك الغابوي من 

الحرائق
االختالالت والتجاوزات التي 

تعرفها دار الصانع
مشكل الولوج إىل العقار وآثاره عىل 

حريق واحتني بإقليم طاطااالستثامر
توسيع وتأهيل البنيات التحتية 

التلوث البيئي الناتج عن أرضار استخراج املعادنللمطارات
الترسب الكياموي

تغيري طائرات تابعة للخطوط 
الجوية امللكية املغربية بأخرى 

أجنبية
تداعيات التدهور البيئيالزيادة يف فواتري املاء و الكهرباء

التوتر القائم بني ربابنة 
الطائرات ورشكة الخطوط 

امللكية املغربية «الرام»
الربامج التنموية االستعجالية اآلنية 
باألقاليم النائية منوذج إقليم جرادة

الحد من مخلفات التلوث 
الناتج عن تعصري الزيتون

انتشار قناديل البحر بسواحل 
البحر األبيض املتوسط

االستثامر املنجمي باملناطق الجبلية 
وانعكاسه عىل ساكنة املناطق الجبلية

جودة الهواء وانعكاساته عىل 
صحة املواطنني

إلغاء مئات رحالت رشكة 
خطر التلوث باملغرباعتامد املغرب عىل الطاقة البديلةالخطوط امللكية املغربية

تعرث أشغال 3 محطات لتشجيع 
السياحة باملغرب

دعم الفالحني الصغار واملتوسطني 
التلوث بشواطئ اململكةمنتجي الكليامنتني

فشل املكتب الوطني املغريب 
للسياحة يف الرفع من التدفقات 

السياحية
اإلجراءات الالزمة لتوزيع موارد صندوق 

التنمية القروية
استمرار طرح املرجان باألودية 

واألنهار
التأثري السلبي للحادث اإلرهايب 

الوضعية املرتدية لعدد من مراقبة الرثوة الغابويةعىل القطاع السياحي
الفنادق املصنفة

تحديث أسطول قطاع النقل 
الجوي الداخل

التخوف من انتشار فريوس الحمى 
القالعية

تأهيل وتطوير السياحة 
الجبلية
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
قلة العرض بالنسبة للخطوط 

إهامل املنتوج الثقايف تأهيل وتطوير الصيد التقليديالجوية الداخلية
السياحي ببالدنا

النهوض بقطاع النقل الجوي 
الداخيل

املشاريع املجالية املمولة من طرف 
صندوق التنمية القروية واملناطق 

الجبلية
دعم وتطوير قطاع الصناعة 

التقليدية
شكايات املسافرين مبطارات 

وضعية الصناعة التقليدية تداول الزيوت املزيفة باألسواق املغربيةاململكة
ببالدنا

آليات مراقبة الدولة ألسعار 
املحروقات

االستعدادات االستباقية لتجاوز 
االختالالت التي عرفها إنتاج الكليامنتني 

املوسم السابق
تراجع صادرات منتوج 

الصناعة التقليدية

تداعيات تحرير أسعار 
سياسة الحكومة يف مجال دعم أنظمة الرقابة عىل جودة املنتجاتاملحروقات

االقتصاد االجتامعي والتضامني
مراقبة جودة املواد الغذائية 

واستقرار أسعارها
إنقاذ مخزون سمك الرسدين بالبحر 

األبيض املتوسط
حامية املصطافني من لسعات 

قناديل البحر

من اليوم الدرايس للفريق االشرتايك حول
القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية، أية إصالحات؟
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قطب الشؤون الداخلية والخارجية والدينية واإلدارية والبنيات األساسية
العدد : 167

موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة 

الجيدة
الحادث املأساوي إثر 
انقالب قطار مبنطقة 

بوقنادل
توفري الحامية األمنية بالطرق السيارة 

ببالدنا

املوظفني األشباح
إرضاب سائقي وأرباب 
شاحنات نقل الخرض 

والفواكه

تساهل السلطات مع ممتهني كراء 
املظالت الشمسية والكرايس بشواطئ 

اململكة

البوابة الوطنية للشكايات
إجراءات تنفيذ التزامات 

الحكومة مع مهنيي النقل 
عرب الشاحنات

أسباب عدم تنفيذ الدورية املتعلقة مبدة 
ورشوط انتداب نواب األرايض الساللية

اإلصالح الشامل لنظام األجور
الربنامج املتعلق بتأمني 

سالمة عبور السكة 
الحديدية

أسواق الجملة

محاربة الرشوة والفساد
الوضعية املهرتئة لحافالت 
النقل العمومي بالعديد 

من مناطق اململكة
قطاع حامالت السيارات ديبناج

تطوير الخدمات االلكرتونية
املعاناة اليومية التي 

يعيشها تجار وحاملون 
مغاربة مبعرب باب سبتة

استفحال ظاهرة املواجهات الدامية بني 
الرحل والسكان املحليني

التصدي للجرمية وتوفري تغيري الساعة القانونية
األمن

أسباب ظاهرة عرقلة حافالت النقل 
الحرضي

الفوىض بأماكن وقوف تعدد املساطر اإلدارية
السيارات بشواطئ اململكة

اسرتاتيجية تواصلية واعالمية تعرف 
خطورة املتاجرة يف املواد املتفجرة 

والشهب
غياب اإلجراءات العملية ملواكبة 
تطبيق املرسوم املتعلق بتحديد 

كفيات اإلشهاد عىل مطابقة نسخ 
الوثائق ألصولها

تحصيل األموال والتامس 
اإلحسان العمومي من قبل 

أشخاص مجهويل الهوية

وفاة شابة مغربية مرشحة للهجرة 
الرسية برصاص البحرية امللكية يف عرض 

املتوسط

تفيش ظاهرة الالأمن ببعض األحياء ظاهرة الباعة املتجولنيرقمنة الخدمات اإلدارية
الشعبية
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال

تعميم االستقبال اإللكرتوين عىل 
جميع اإلدارات

الربنامج التنموي 
االستعجايل اآلين مبنطقة 

الحسيمة

التنزيل السليم ملقتضيات القانون رقم 
22.16 يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة 

ذات االستعامل املدين والشهب 
االصطناعية الرتفيهية واملعدات التي 

تحتوي عىل مواد نارية بريو تقنية

غياب شبابيك االستقبال يف 
مجموعة من اإلدارات

إهدار املال العام املرتبط 
باقتناء سيارات املصلحة 

بالجامعات الرتابية 
واملؤسسات العمومية

آليات وإجراءات البحث عن شخص 
مفقود يف الثلوج بجبال بويبالن

تعميم االستقبال الهاتفي عىل 
منع املجموعات املوسيقية الشابة التي االنفالت األمنيجميع اإلدارات

تحرتف ما يصطلح عليه بفن الشوارع
استمرار تحرير وثائق بخط اليد 

عوض املعالجة املعلوماتية
اسرتاتيجية الوزارة للقضاء 
تكاليف وسائل التدفئة باملناطق الجبليةعىل ظاهرة البناء العشوايئ

إصالح األنظمة األساسية للوظيفة 
العمومية

تنامي احتالل امللك 
العمومي

يف تنفيذ مشاريع برنامج الحسيمة منارة 
املتوسط

حيثيات التغيري الفجايئ للساعة 
القانونية

التهديدات املوثقة 
بالصوت والصورة ضد 

مواطنني

مصري التقارير املنجزة من املجلس األعىل 
للحسابات بشأن سوء ترصف الجامعات 

الرتابية يف املال العام

رفع املعاناة عن املواطنني يف 
عالقاتهم باإلدارة

تنزيل النصوص التنظيمية 
الالزمة لتطبيق القانون 

رقم 56.12 املتعلق بوقاية 
األشخاص وحاميتهم من 

أخطار الكالب

متكني بعض رؤساء الوحدات الرتابية 
أعضاء األغلبية من امتيازات ال مربر لها

استعامل اللغة الفرنسية يف بعض 
إعالنات مباريات التوظيف

تداعيات قرار إفراغ 
مستثمرين من أرايض 
الجموع بجهة فاس-

مكناس

نرش صور وفيديوهات توقيف عدد من 
األشخاص مناسبة ليلة رأس السنة

تنفيذ وأجرأة خالصات الجمع 
العام األخري للمجلس األعىل 

للوظيفة العمومية

مراقبة األسعار باملناطق 
السياحية خالل فصل 

الصيف
االختالالت التي شابت امتحانات الكفاءة 

املهنية للموظفني الجامعيني

معالجة إشكالية املنازل والبنايات 
اآليلة للسقوط

التدخالت العنيفة ملواجهة 
االحتجاجات السلمية 

بإقليم الحسيمة
ترصيحات وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الجزائري
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال

محاربة السكن غري الالئق
أحداث الحسيمة يوم عيد 
الفطر والوقائع املرتبطة 

بها
ترصيحات وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الجزائري

السكن االقتصادي ومحاربة 
السكن غري الالئق

تنامي ظاهرة انتشار املواد 
العناية مبرافق نقط العبور الحدوديةاملقلدة باألسواق

تفريق وقفة تضامنية معايري اختيار املدن املحورية
بالعنف

أسباب تأجيل البث يف طلب انضامم 
املغرب بدول املجموعة االقتصادية لدول 

غرب إفريقيا
ضامن أمن وسالمة األحياء 

السكنية التي تتواجد بها هذه 
بقع أرضية خالية

تدخالت السلطات 
العمومية ضد االحتجاجات 

السلمية
غالء مصاريف بطاقة اإلقامة للجالية 

املغربية املقيمة بالكوت ديفوار

احرتام دفاتر التحمالت املتعلقة 
بالتجزئات والتجمعات السكنية

تفيش ظاهرة الذبيحة 
الدعم املايل للدبلوماسية الحزبيةالرسية

تفيش ظاهرة تربية الكالب مشاكل النقل يف املدن الجديدة
الواقع املزري للطلبة املغاربة بأوكرانياالرشسة

تداعيات استمرار ملء البناء يف الوسط القروي
واقع املؤسسات السجنية ببالدناعقود االزدياد خطيا

تعرث برامج القضاء عىل دور 
الصفيح بعدة مدن

ظاهرة انتشار مطارح 
اإلجراءات األولوية يف الربنامج الحكوميالنفايات العشوائية

الوضعية االجتامعية املزرية 
لساكنة دور الصفيح

إحداث تجمعات صناعية 
خاصة بالحرفيني

معالجة ظاهرة االكتظاظ باملؤسسات 
السجنية

أسباب ومربرات التأخر يف تبسيط 
إجراءات البناء بالوسط القروي

محاربة ظاهرة الهجرة 
الرسية عرب قوارب املوت 

بالسواحل الشاملية 
للمملكة

عملية عبور 2017

انهيار منزلني مبنطقة املدينة 
القدمية بالدار البيضاء

دور سلطات الوصاية 
لفرض احرتام دفاتر 

التحمالت
معاناة املهاجرين املغاربة مبعرب سبتة 

املحتلة

تبسيط مساطر البناء بالعامل 
القروي

تدابري حامية املستهلك من 
الغالء الذي تعرفه املناطق 
الساحلية يف فصل الصيف

النهوض بأوضاع الجالية املغربية املقيمة 
بالخارج

املضاربات التي تعرفها العقارات 
الحبسية

تهريب الرمال املغربية إىل 
شواطئ جزر الكناري

اآلثار واألهداف املنتظرة من املنتديات 
املنظمة من طرف الوزارة
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
عدم استغالل مجموعة من 

العقارات التابعة للوزارة
الحد من ظاهرة البناء 

العشوايئ
أسباب فشل تحقيق برنامج مدن بدون 

صفيح

ضعف التعويضات أزمة املقابر
بالجامعات املحلية

تيسري حصول األرس املعوزة عىل سكن ال 
يفوق 140 ألف درهم

التأطري الديني باللغة األمازيغية 
لفائدة الجالية املغربية املقيمة 

بالخارج
العناية باملناطق و األحزمة 

السكن االجتامعي واالقتصاديالخرضاء

الحد من ظاهرة انتشار ما يسمى 
«مبراكز الرقية الرشعية»

معاناة ساكنة واد الو من 
توطني املطارح العشوائية 

للنفايات
تدخالت صندوق التضامن للسكن 

واالندماج الحرضي

دور الوزارة يف دعم الصحة 
والتعليم

األحداث املؤملة التي 
شهدتها جامعة سيدي 
بولعالم بإقليم الصويرة

بوادر أزمة انتاج السكن االجتامعي

األوضاع املزرية التي عاشها وفد 
من الحجاج املغاربة

ظاهرة اشتغال املقدمني 
والشيوخ خارج مقرات 

العمل لفرتات طويلة
رفع معدل الربط بشبكة املاء

تأثري استغالل مقالع الرمال 
باملناطق الفالحية املجاورة

معاناة مستعميل املعابر 
الحدودية بسبتة ومليلية 

املحتلتني
تحلية مياه البحر

وضعية بعض الطرق بإقليم 
سطات

عدم احرتام الرشوط 
القانونية يف وضع الالفتات 

وإشارة املرور
التداعيات االنسانية واالقتصادية 

لحوادث السري ببالدنا

تنامي ظاهرة وضع غياب املرافق الصحية بالشواطئ
الحواجز فوق األرصفة

حامية حقوق مقتنيي السيارات 
املستعملة

حامية قداسة أماكن احتالل امللك العمومي البحري
العبادات

الخصاص يف النقل البحري ورشوط 
االستقبال باملوانئ

الشواطئ الغري املحروسة
ضامن الحفاظ عىل سالمة 

السيارات واملركبات 
املحجوزة أثناء سحبها 

للحجز
ضعف خدمات النقل السكيك

تأطري قطاع النقل غري مهيكلمشاكل التدبري املفوضتقوية األسطول البحري الوطني
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موضوع السؤالموضوع السؤالموضوع السؤال
الطريق اإلقليمية رقم 1901 

الرابطة بني سيدي افني و طانطان
تطبيق القانون لتحرير 

امللك العمومي
خرق موظفو وزارة الداخلية لتطبيق 

بعض مقتضيات مدونة السري

االستعدادات االستباقية 
واالحرتازية ملوسم الشتاء املقبل

مشكل تزويد رشكات 
حافالت النقل مبعابر 

حديدية
الحادث األخري للقطار مبحطة الدار 

البيضاء امليناء

مراقبة حافالت النقل املدريس
استفادة جمعيات بعض 
املنتخبني من الدعم املايل 

للجامعات
الزيادة يف أسعار تذاكر الحافالت مبناسبة 

العطل

النقل املدريس بالعامل القروي 
واملناطق الجبلية

توزيع الدعم املايل 
املخصص للمبادرة الوطنية 
للتنمية البرشية إىل جهات 

ال تستحقها

تأخر انطالق أشغال تثنية وكهربة الخط 
السكيك بني فاس و وجدة

إصالح و توسيع الشبكة الطرقية
اقتناء رؤساء جامعات 
وجهات فقرية لسيارات 

فارهة
تجديد اسطول سيارات األجرة الكبرية

غياب الرشوط القبلية لتنزيل 
مقتضيات مدونة السري

اشتداد معاناة السكان يف 
العديد من املناطق بسبب 

الثلوج
تحسني الطرق واملعابر واملسالك الطرقية 

بالعامل القروي والجبيل

رفض تسجيل مولود باسم هشاشة البنية التحتية الطرقية
جحيم عودة مهاجرينا عرب ميناء طنجةأمازيغي

تسييج الطرق السيارة
حجم ومآل القروض 
املمنوحة للجامعات 

الرتابية
ضعف كثافة الشبكة الطرقية وآثارها 
السلبية عىل التنمية ببعض الجهات

ظاهرة الشغب باملالعب املخططات الجهوية لتدبري املقالع
الرياضة

الزيادات املفاجئة يف أسعار تذاكر 
القطارات

معاناة مستعميل الطريق الرابط 
بني تازة والحسيمة

تحديد املراكز الحرضية 
للجامعات

اآلثار السلبية لعدم تحديد املدة الزمنية 
لنقل ملكية املركبات بالوكالة

قلة عالمات التشوير عند مداخل 
املدن

متتيع عامل وعامالت 
اإلنعاش الوطني بجميع 

حقوقهم



حصیلة عمل الفریق االشتراکي

40

اجتامع رئيس الفريق االشرتايك، األستاذ شقران أمام، مع أعضاء من
الهيئة الوطنية لصانعي ومركبي االسنان باملغرب 
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محاور األسئلة الشفویة
رئاسة الحكومة

الفريق مبفرده : 21 

محاور األسئلة الشفوية
االستعدادات االستباقية ملساعدة 

ساكنة العديد من املناطق التي تحارص 
بالثلوج

ارتفاع حدة االحتجاجات 
ببالدنا

اإلجراءات االستباقية للحامية 
من لسعات قناديل البحر

تنمية وتأهيل العامل القروي عامة 
واملناطق الرشقية خاصة

تقوية الحامية من 
الفيضانات

ترويج بعض املواد الخطرية 
عىل صحة املواطنني

إقرار رأس السنة األمازيغية عطلة 
رسمية مؤدى عنها

تحديد وتحفيظ امللك العام 
املايئ

تطبيق قانون التغطية الصحية 
ومعاش التقاعد

استعامل مادة ميمي التأخري يف تطبيق القانون رقم 15
اليوم الوطني للتاجراملرسطنة يف اللحوم الحمراء

جودة التعليم األسايس والعايل تنامي ظاهرة االنتحار ببالدنامواجهة تداعيات الجفاف
ببالدنا

اجتياز امتحانات تعلم السياقة 
ضعف تحصيل الديون غري تشجيع االبتكار ببالدناباألمازيغية

املستخلصة

معيقات تدبري املراكز الجهوية 
لالستثامر

تأخر تفعيل دور مجلس 
املنافسة

اإلجراءات املتخذة لحامية 
املواطنني واملواطنات من 

قساوة فصل الشتاء
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زيارة للفريق االشرتايك ملهرجان راس العني بسطات
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محاور األسئلة الشفویة
رئاسة الحكومة

مع فرق مجوعة األغلبية : 22

محاور األسئلة الشفوية
آفاق السياسة االقتصادية املغربية 

بإفريقيا
البعد االجتامعي يف مختلف 

املخطط الوطني للتشغيلالسياسات العمومية

السياسة املائية وتأثريات تخليق الحياة العامة
التقلبات املناخية

خطة العمل الوطنية يف مجال 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

الوضعية االقتصادية واملالية وآفاقهااملسألة النسائية يف املغربالعدالة املجالية

السياسة العقارية ودورها يف التنمية 
االقتصادية واالجتامعية

التنمية يف املناطق الجبلية 
والقروية

حصيلة الحكومة يف إصالح منظومة 
الرتبية والتكوين واستعدادها 

للدخول املدريس والجامعي املقبلني

اسرتاتيجية الحكومة للنهوض 
األوراش االجتامعية واإلجراءات آفاق التعليم باملغرببوضعية ذوي االحتياجات الخاصة

املرتبطة بها برسم سنة  2019

حصيلة وآفاق تطبيق الجهوية 
السياسة العامة للحكومة الخاصة مستجدات القضية الوطنيةاملتقدمة

بإدماج الشباب

بلورة سياسة مندمجة لفائدة 
اإلصالحات املتعلقة مبناخ األعاملنتائج الحوار االجتامعيالشباب

تقييم أداء االسرتاتيجيات القطاعية يف أفق بلورة النموذج التنموي الجديد
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لقاء السيد النائب سعيد بعزيز بعدد من طلبة ماسرت القانون املعمق، ماسرت 
املجتمع املدين والدميقراطية التشاركية، وماسرت املالية العامة املعمقة بكلية 

الحقوق بسطات
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األسئلة الشفوية حسب القطاعات



حصیلة عمل الفریق االشتراکي

46

لقاء رئيس الفريق االشرتايك، األستاذ شقران أمام، مع بعض الفاعلني
 يف مجال األدوية والصيدلة
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األسئلة الكتابية حسب القطاعات
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من أشغال اللقاء الدرايس للفريق االشرتايك حول
أرايض الجموع والتنمية القروية، أية آفاق؟
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بعض مداخالت أعضاء الفریق 
يف الجلسات العامة
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مداخلة السید النائب
 عبد الواحد الراضي

باسم الفريق االشرتايك مبجلس النواب
يف مناقشة مرشوع قانون رقم 01.17
يوافق مبوجبه عىل القانون التأسييس

 لالتحاد اإلفريقي
الجلسة الترشيعية التي عقدها مجلس النواب 

يوم األربعاء 18 يناير 2017

بسم الله الرحامن الرحيم، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني.
السيد الرئيس،

السيدة والسادة الوزراء،
زمياليت وزماليئ العزاء،

ــأبدأ  ــن س ــا، ولك ــروح علين ــون املط ــرشوع القان ــن م ــم ع ــة أال أتكل ــمحوا يل يف البداي  اس
بسياســة املغــرب يف إفريقيــا منــذ االســتقالل. الجميــع يعــرف - وإذا مل يعــرف، فنذكــر، فــإن 
الذكــرى تنفــع املؤمنــني - مكانــة املغــرب بعــد االســتقالل، لــن أتكلــم عــام قبــل االســتقالل. 
مكانــة املغــرب بعــد االســتقالل يف إفريقيــا كانــت قويــة وجيــدة، فبعــد اســتقالله كان العــدد 
الكبــري مــن الــدول اإلفريقيــة الزال مســتعمرا، واملغــرب خصــص جهــدا كبــريا مــن دبلوماســيته، 
ومــن مالــه، لدعــم الحــركات التحرريــة يف إفريقيــا خاصــة وغــري إفريقيــا، ولهــذا هــذه الــدول 
ــو  ــتينو نيت ــونطوس وأوغس ــال وديس ــون ماندي ــن نلس ــه احتض ــرب بأن ــرتف للمغ ــت تع الزال

وكابــرال، قــادة الحــركات التحرريــة يف إفريقيــا.
ــة،  ــة، حــاول املغــرب أن يجمــع الشــعب ويوحــد األفارق ــدول اإلفريقي وبعــد اســتقالل ال
ولهــذا العمــل خصــص، كــام قــال األخ ســعد الديــن العثــامين، وزارة الشــؤون اإلفريقيــة، وحاول 
املغــرب عــن طريــق هــذه الــوزارة أن يدعــم هــذه الحــركات، لدرجــة أنــه اعتــرب آنــذاك قائــد 
الحركــة التقدميــة يف إفريقيــا، والتــف حولــه مــا ســمي مبجموعــات الــدار البيضــاء؛ وكان اللقــاء 
يف الــدار البيضــاء يف ينايــر 1961 برئاســة محمــد الخامــس، رحمــه اللــه، بضعــة أســابيع قبــل 
وفاتــه. ومــن بــني الحارضيــن كان جــامل عبــد النــارص ونكرومــا وموديبــو كيتــا وســيكوتوري 
وفرحــات عبــاس. هــؤالء هــام عاملقــة إفريقيــا، الذيــن كانــوا آنــذاك بقيــادة محمــد الخامــس 

رحمــه اللــه.
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ــة  ــت توجــد مجموع ــدار البيضــاء، كان ــة ال ــة، مجموع ــام هــذه املجموع وال ننــىس أن أم
ــاول  ــرق، ح ــذا الف ــم ه ــة. ورغ ــة الغربي ــا للسياس ــم مبيوله ــت تتس ــي كان ــا» الت «مونروفي
املغــرب، يف شــخص جاللــة امللــك الحســن الثــاين رحمــه اللــه، أن يوحــد ويضــم هاتــني 
املجموعتــني، وهــذا مــا أعطــى منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة، الــذي ســاهم املغــرب يف تحريــر 
قانونهــا األســايس، ألنــه مؤســس منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة. الــكل يعلــم أن املغرب اســتقبل يف 
أرضــه عــددا كبــريا مــن القمــم لهــذه املنظمــة، واتخــذت يف املغــرب قــرارات أساســية بالنســبة 

ــا. ملســتقبل إفريقي
كان املغــرب دامئــا يعطــي أهميــة وأســبقية إلفريقيــا، وأتذكــر دامئــا املقولــة الشــهرية لجاللــة 
امللــك الحســن الثــاين رحمــه اللــه، بــأن املغــرب شــجرة جذورهــا يف إفريقيــا ولــو أن أوراقهــا 
ــا يعطــون  ــوا دامئ ــرب، كان ــوك املغ ــل عــىل أن املغــرب ومل ــه دلي ــا. هــذا كل توجــد يف أوروب

األســبقية للسياســة اإلفريقيــة.
أتذكــر أغلبيــة اعتــامدات ميزانيــة وزارة التعــاون، التــي ترشفــت بتحمــل املســؤولية بهــا، 
ــع اآلن  ــة، تتمت ــا املغــرب عــىل األفارق ــي وزعه ــح الت ــا. وبفضــل املن كانــت تــرصف يف إفريقي

ــا بعــدد مــن األطــر والقــادة، الذيــن تعلمــوا ودرســوا يف املغــرب. إفريقي
ــاذا  ــا. مل ــة، ولكــن املغــرب غادره ــة خاصــة يف الوحــدة اإلفريقي ــل مكان كان املغــرب يحت
ــا الرتابيــة، بتواطــؤ مــع األمــني العــام  غــادر؟ غــادر بســبب مؤامــرة قــام بهــا خصــوم وحدتن
للمنظمــة آنــذاك، إدم كودجــو مــن الطوغــو، الــذي توصــل بأمــوال. الــكل يعــرف أن هنــاك 
بعــض املقــاالت، قرأناهــا يف الصحــف فيــام بعــد، أعطــت تفاصيــل عــىل هــذه األمــوال التــي 
تســلمها كودجــو، وتعلمــون كيــف وقعــت األحــداث. كان باالتحــاد 50 عضــوا، واعــرتف 
بالجمهوريــة املزعومــة 25، وكان ينقصهــم واحــد فقــط. لــذا متكــن خصــوم وحدتنــا الرتابيــة 
ــاذا  ــة. مل ــة غــري قانوني ــة املؤامــرة بكيفي ــه عملي ــوا ب ــد اليســوطو، وأكمل مــن رشاء صــوت بل
ــا  ــرتم قانونه ــة مل تح ــة اإلفريقي ــة؟ ألن املنظم ــدة اإلفريقي ــة الوح ــن منظم ــرب م ــرج املغ خ
األســايس الــذي ينــص عــىل أنــه يجــب عــىل الدولــة املشــاركة أن تكــون لهــا أرض، وعــدد مــن 
املقومــات. ومــن جهــة أخــرى كان قــرار قمــة نــريويب الــذي نــص عــىل أن منظمــة الوحــدة 
ــيصوتون، كل  ــن س ــم الذي ــني ه ــو أن الصحراوي ــتفتاء ه ــتفتاء؛ واالس ــتنظم اس ــة س اإلفريقي
واحــد بصوتــه. ولكــن مــاذا وقــع؟ عــوض احــرتام قاعــدة االســتفتاءات كــام يف جميــع الــدول، 
أصبحــت الــدول اإلفريقيــة هــي التــي تســتفتي، أصبحــت دول مثــل اللوســوطو، أو أنغــوال أو 
ــريا  ــر االســتفتاء عــوض الصحراويــني. إذن مل يعــد االســتفتاء تعب ــا هــي التــي تقــرر وتدب غيني
ــدون  ــن يري ــن، والذي ــارج الوط ــاس خ ــن إرادة أن ــريا ع ــح تعب ــل أصب ــكان، ب ــىل إرادة الس ع

ــة حســاباتهم مــع املغــرب. تصفي
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إذن، أيهــا األخــوات واإلخــوة، ملــاذا اســتطاع خصــوم املغــرب أن يصلــوا إىل هــذه النتيجــة؟ 
العــامل آنــذاك كان يعيــش يف ظــروف خاصــة. كانــت الحــرب البــاردة، واملشــكل اإليديولوجــي 
بــني الــرشق والغــرب، وعــدد كبــري مــن الــدول اإلفريقيــة، لألســف، كان تابعــا دون األخــذ بعــني 
االعتبــار مصالــح أبنائهــا. ولكــن، وللــه الحمــد، هــذه األشــياء ســتتغري، ولــو انســحب املغــرب 
مــن منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة كــام قــال عــدد مــن اإلخــوان، اســتمرت العالقــات الثنائيــة 

وتقــوت مــع جاللــة امللــك محمــد الســادس.
اليوم تقرر الرجوع. ملاذا؟ وما الذي تغري؟ 

ــه عــىل الصمــود، بفضــل  ــه مــن بعــد أكــرث مــن 32 ســنة، أظهــر املغــرب قدرت أعتقــد أن
حكمــة الحســن الثــاين ومحمــد الســادس، وإرادة الشــعب كذلــك، وبفضــل تضحيــة القــوات 
املســلحة امللكيــة، وكل مــن يســاهم يف الدفــاع عــن وطننــا، وهــذا عنــرص أســايس، ألن الخصــوم 
اعتقــدوا انهيــار املغــرب مبناوراتهــم تلــك، ولكــن، وللــه الحمــد، قــاوم املغــرب وصمــد والزال 

صامــدا.
للرجــوع تربيراتــه، فالعــامل تغــري يف ثلــث قــرن، وإفريقيــا تغــريت كذلــك، والحــرب البــاردة 
انتهــت. وبنهايتهــا تعــززت الدميقراطيــة يف إفريقيــا، وانهــارت األنظمــة الدكتاتوريــة وخلفتهــا 
األنظمــة الدميقراطيــة، ومل تبــق هــذه الــدول والشــعوب تابعــة، بــل اســتقل القــرار، وأصبحــت 

قــادرة عــىل أخــذ القــرار.
إذن هــذا الشــعب اإلفريقــي أصبــح يقــرر مصــريه بنفســه، ويضــاف اىل ذلــك أن املؤامــرات، 
التــي كانــت متــول مــن عائــدات البــرتول والغــاز، مل تعــد تســمح بالقيــام بعمليــات مــن هــذا 
ــام أدى اىل  ــن، م ــا األم ــتكون لقضاي ــبقية س ــأن األس ــوم واعــني ب ــة الي ــح األفارق ــوع، وأصب الن

تراجــع عــدد كبــري مــن الــدول عــن اعرتافهــا بالجمهوريــة املزعومــة.
ــل  ــادس بفض ــد الس ــك محم ــة املل ــع لجالل ــل يرج ــا، والفض ــة دولي ــروف مواتي اآلن الظ
ــة امللــك  ــدأ جالل ــه منــذ ســنني. ب ــوم، وحــرض ل لبعــد نظــره، ألن هــذا الرجــوع مل يتقــرر الي
ــرب  ــن املغ ــن تضام ــرب ع ــوب، وع ــاون جنوب-جن ــع بالتع ــنني، ودف ــذ س ــا من ــه إلفريقي زيارت
مــع الــدول اإلفريقيــة وقــدم الدعــم واملســاعدة، ناهجــا سياســة التعــاون. عــىل ضــوء هــذه 
األعــامل، وهــذه الخطــط، وهــذه الرؤيــا، متنــت دول كثــرية عــودة املغــرب إىل منظمــة الوحــدة 
اإلفريقيــة. ميكننــا أن نقــول بــأن هــذا القــرار مل يكــن ارتجاليــا، ولكنــه قــرار عميــق وُمَحرضلــه 
منــذ زمــن طويــل. حقيقــة يف مــرشوع هــذا القانــون بعــض العبــارات، نعتربهــا مزعجــة لنــا، 
ولكــن ال ينبغــي أن نكــون متأثريــن بهــا أو بهــذا الجانــب، ألن املهــم هــو أن نكــون يف الداخــل 
لنغــري األشــياء، ونتغلــب عــىل التــي ال تعجبنــا. ال ميكــن أن نقــوم بهــذا مــن خــارج املنظمــة.
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أوال، وبالعــودة اىل مــرشوع القانــون نفســه، فعبــارات جعلــت مــن منظمــة الوحــدة 
اإلفريقيــة تبــدل وتصبــح منظمــة، ليــس منظمــة، أصبحــت الوحــدة اإلفريقيــة، وأعتقــد أنــه 

ــارات؛  ــة اعــرتاض عــىل هــذه العب ــا كمغارب ليــس لن
ــث، ألن كل  ــادئ املوجــودة يف الفصــل الثال ــا اعــرتاض عــىل األهــداف واملب ــا، ليــس لن ثاني
ــوق  ــة حق ــي، حامي ــار الدميقراط ــل االختي ــتورنا، مث ــد يف دس ــادئ توج ــادئ باملب ــذه املب ه
اإلنســان، املســاواة بــني املــرأة والرجــل، الحكامــة الجيــدة، الســلم واألمــن واالســتقرار، حســن 
ــا موجــودة يف هــذا املــرشوع،  ــياء كله ــة، هــذه األش ــني الشــعوب، التنمي ــاون ب الجــوار، التع

ــا. ونحــن متفقــون عليه
أمــا هيــاكل هــذه املنظمــة، ليــس لنــا اعــرتاض عــىل مــا هــو موجــود فيهــا، إذن نعتــرب يف 
االتحــاد االشــرتايك للقــوات الشــعبية أن املوافقــة عــىل مــرشوع القانــون هــو عمــل ســيايس، 
وليــس فقــط عمــال قانونيــا، ونعتــرب أن صانــع هــذا القــرار الســيايس هــو جاللــة امللــك محمــد 
ــكل  ــلحا ب ــون مس ــب أن يك ــهر، ويج ــذا الش ــة ه ــة يف نهاي ــيحرض القم ــذي س ــادس ال الس
الوســائل، ويتوفــر عــىل ملــف كامــل، ورابــح، وهــذا القانــون الــذي ســنصادق عليــه هــو صفحة 

مــن الصفحــات لتتميــم هــذا امللــف، ولهــذا ينبغــي أن نصــوت باإلجــامع عليــه. 
ــق االشــرتايك ســيصوت  ــإن الفري ــا، كــام ورد يف تدخــالت الزمــالء، ف ــارات كله لهــذه االعتب

بنعــم وبحــرارة.
وشكرا لكم
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لقاء السادة النواب، شقران أمام، رئيس الفريق، ومحمد املالحي والسعدية بنسهيل 
مع ممثيل الغرفة الوطنية ملنتجي األفالم وبعض املمثلني واملخرجني 
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 مداخلة السید النائب 
شقران أمام

رئيس الفريق االشرتايك مبجلس النواب
يف مناقشة الربنامج الحكومي

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب 
يوم االثنني 24 أبريل 2017

السيد الرئيس املحرتم
السيد رئيس الحكومة املحرتم

السيدات والسادة الوزراء والنواب املحرتمون
ــة  ــبة مناقش ــر، مبناس ــس املوق ــام املجل ــف أم ــرتايك، أن أق ــق االش ــم الفري ــي، باس يرشفن
الربنامــج الحكومــي، لبســط موقــف فريقنــا بخصــوص مضمــون مــا جــاء بــه، وعــرض وجهــة 
نظــر حزبنــا، االتحــاد االشــرتايك للقــوات الشــعبية، أمــام املجلــس املوقــر، ومــن خاللــه الــرأي 
العــام الوطنــي، عــرب مناقشــة موضوعيــة نســتهدف مــن خاللهــا إبــراز مــا نــراه مــن إيجابيــات 
تؤســس لتعاقــد باعــث لألمــل يف املســتقبل، وطــرح عــدد مــن التســاؤالت، وبواعــث القلــق، 
بخصــوص بعــض مــا يعــرتي فقــرات الربنامــج الحكومــي مــن مالحظــات، مــع تقديــم مــا نــراه 
مــن مقرتحــات كفيلــة بتطويــره وإغنائــه.. وإن كنــا نــدرك مســبقا بــأن الربنامــج املقــدم لنــا، 
يتعلــق فقــط بالخطــوط الرئيســية للعمــل، الــذي تنــوي الحكومــة القيــام بــه طبقــا ملقتضيــات 

املــادة 88 مــن الدســتور.
ســيكون مــن الــالزم، يف البــدء، الوقــوف عنــد القضيــة الوطنيــة االوىل، املتعلقــة بالصحــراء 
ــات  ــة مكون ــب، مــن كاف ــة يف هــذا الجان ــرية، املبذول ــة الكب ــودات التنموي ــة، و املجه املغربي
املجتمــع املغــريب، تحــت القيــادة الحكيمــة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــرصه 
ــا، تعيــش منــذ ســنوات  اللــه، يف إطــار مــرشوع مجتمعــي متكامــل، بــني بامللمــوس، أن بالدن
أوراشــا كــربى، عــىل مســتويات متعــددة، جعلتهــا اســتثناء عــىل املســتوى العــريب واإلقليمــي، 
بتميــز ملفــت، إن عــىل املســتوى الحقوقــي أو االقتصــادي أو االجتامعــي، يف ظرفيــة صعبــة، 
أكــدت الوقائــع واألحــداث مناعــة البــالد تجاههــا، بفضــل إمكانــات عديــدة هــي نتــاج ســنوات 

مــن النضــال و البنــاء رغــم االمكانيــات املحــدودة .
وال يفوتنــا، يف هــذا البــاب، توجيــه التحيــة والشــكر واالحــرتام، للقــوات املســلحة امللكيــة، 
وقــوات الــدرك امللــيك، واألمــن الوطنــي، والقــوات املســاعدة والوقايــة املدنيــة، عــىل 

ــالص. ــان وإخ ــكل تف ــب، ب ــا الحبي ــتقرار وطنن ــن واس ــامن أم ــة لض ــم اليومي مجهوداته
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ويجــب التأكيــد يف البــدء عــىل أن تعاطينــا وتعاملنــا مــع الترصيــح الحكومــي، مــن موقعنــا 
ــا كحــزب اشــرتايك دميقراطــي حــدايث،  ــا عــن مرجعيتن ــة، ال ينفصــل مطلق ــة الحالي يف األغلبي
ناضــل ويناضــل، مــن أجــل ترســيخ وتدعيــم أســس البنــاء الدميقراطــي، ودولــة الحــق والقانون، 
ومــن أجــل مغــرب الحريــة والكرامــة، والعدالــة االجتامعيــة.. مرجعيتنــا املواطنــة، التــي تضــع 
ــني يف  ــات واملواطن ــا املواطن ــع قضاي ــل م ــار، وتتفاع ــوق كل اعتب ــن ف ــا للوط ــح العلي املصال
معيشــهم اليومــي بواقعيــة وموضوعيــة، وبالتــزام مســؤول أيــا كان موقعنــا، ســواء يف املعارضــة 

أو االغلبيــة الحكوميــة.
ولعــل تأكيــد الســيد رئيــس الحكومــة املحــرتم، يف خامتــة ترصيحــه املتعلــق بعــرض الربنامــج 
ــني  ــرتك ب ــي مش ــل جامع ــاج عم ــو نت ــري، ه ــىل أن األخ ــر، ع ــس املوق ــام املجل ــي، أم الحكوم
مكونــات األغلبيــة ومختلــف القطاعــات الحكوميــة، يعكــس االنشــغال، يف املقــام األول، بقضايا 
الوطــن واملواطنــني حفظــا لكرامتهــم وحاميــة وصونــا لحقوقهــم وحرياتهــم ... لعــل التأكيــد 
ــا، كل مــن  ــه جميعن ــا يجــب أن نشــتغل علي ــا مل ــا جامع ــك، يشــكل، وبحــق، عنوان عــىل ذل
موقعــه، وبثقــة مشــرتكة بنــوع مــن التعــاون والتكامــل املســتمرين، وبالوضــوح التــام يف تنزيــل 
الربنامــج الحكومــي عــىل أرض الواقــع... هــو وضــوح تــام يف متثــل املســؤولية لــدى الجميــع، 
وباألخــص وضــوح تــام يف الخطــاب؛ هــذا الخطــاب الــذي كان نقطــة ســلب يف مرحلــة مضــت، 

دون الخــوض يف تفاصيــل ال تخــدم مســتقبل البــالد يف يشء.
السيد الرئيس املحرتم

السيد رئيس الحكومة املحرتم
السيدات والسادة الوزراء والنواب املحرتمون

ــه، مــن  ــا متــت االشــارة إلي ــة إىل م ــق، باإلضاف ــي، ينطل ــع الربنامــج الحكوم ــا م إن تعاملن
مجموعــة مــن املالحظــات التــي، ال شــك، وجــب وضعهــا نصــب األعــني، يف ســياق ترســيخ البناء 
الدميقراطــي ببالدنــا، بــدءا مــن ســؤال انخــراط املواطنــات واملواطنــني يف العمليــة السياســية 
و االنتخابيــة، مــرورا بالقوانــني املؤطــرة واملنظمــة لذلــك، وصــوال إىل محطــة االنتخابــات و مــا 
يطبعهــا مــن شــوائب، عربنــا يف مناســبات متكــررة عنهــا وقدمنــا بشــأنها مذكــرات ومالحظــات، 
لألســف، مل يؤخــذ بهــا لتظــل حتــام عنــوان عمــل هــام، ينتظرنــا يف املرحلــة املقبلــة، مبــا يســمح 
بتجــاوز واقــع العــزوف و آثــاره مــن جهــة، و وضــع املواطنــات و املواطنــني أمــام مســؤولية 
ــإلرادة  ــا ل ــد كل محطــة يرجــع فيه ــالد، عن ــد مســار الب ــار الواعــي واملســؤول يف تحدي االختي

الشــعبية عــرب صناديــق االقــرتاع مــن جهــة ثانيــة .
وإذ نســجل، بإيجابيــة، تأكيــد الربنامــج الحكومــي عــىل مجموعــة مــن االجــراءات 
ــون،  ــق والقان ــة الح ــي ودول ــار الدميقراط ــم الخي ــق بدع ــور األول، املتعل ــداف، يف املح واأله
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وترســيخ الجهويــة املتقدمــة ... نســجل ذلــك، يف الفريــق االشــرتايك، انطالقــا مــن تشــبثنا، املبديئ 
ــات،  ــة االصالح ــارزا يف كاف ــا ب ــار عنوان ــذي ص ــدايث، ال ــي الح ــرشوع الدميقراط ــم، بامل والدائ
ــن مــن الزمــن.. نؤكــد عــىل أن  ــذ حــوايل عقدي ــا من ــي تعيشــها بالدن مبختلــف مشــاربها، الت
ــرية  ــع وث ــط يف ترسي ــس فق ــالن -لي ــي، كفي ــي التوافق ــل الجامع ــاركية، والعم ــة التش املقارب
ــد  ــاب- بتجوي ــذا الب ــا يف ه ــة به ــات املرتبط ــات واألولوي ــوع االصالح ــيل ملجم ــل العم التنزي
االصــالح مبــا يضمــن تحقيــق األهــداف املنشــودة، برؤيــة مســتقبلية، تقطــع بشــكل جــذري 

ــا ان تكــون جــزءا مــن املــايض. مــع مامرســات، آن له
وإذا كانــت بالدنــا، قطعــت أشــواطا كبــرية يف مســار البنــاء الدميقراطــي، وتعزيــز الحريــات 
واملســاواة، وترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان، فــإن الواقــع اليــوم، يؤكــد بــأن أشــواطا أخــرى ال 
تــزال يف االنتظــار، والــرضورة تحتــم تقويــة وتفعيــل املؤسســات الدســتورية، مبــا يضمــن إقــرار 

الكرامــة والحريــة، واملســاواة بــني الجنســني، والعدالــة االجتامعيــة، وتكافــؤ الفــرص.
ويف هــذا الجانــب، فــإن الفريــق االشــرتايك، بقــدر مــا ينــوه مبجمــوع االجــراءات واالصالحات 
املزمــع القيــام بهــا، مــن خــالل االلتزامــات الواضحــة يف الربنامــج الحكومــي، والتــي، كانــت وال 
ــه  ــه ينب ــزال، يف صلــب نضــال حــزب االتحــاد االشــرتايك للقــوات الشــعبية منــذ نشــأته؛ فان ت
ــالح  ــد االص ــر يبع ــلوك مؤط ــة بس ــودة، مصاحب ــداف املنش ــل األه ــة، إىل رضورة جع الحكوم
عــن دائــرة الشــك؛ وباألخــص التعاطــي مــع التعبــريات االحتجاجيــة و املطلبيــة للعديــد مــن 
ــني،  ــني، و املمرض ــاتذة املتدرب ــب األس ــبة ملطال ــأن بالنس ــو الش ــام ه ــة، ك ــات االجتامعي الفئ

واملترصفــني و غريهــم مبختلــف التنســيقيات االجتامعيــة والتنظيــامت املهنيــة . 
إن الحديــث عــن دعــم الخيــار الدميقراطــي، ودولــة الحــق والقانــون، يصبــح غــري ذي معنى 
يف ظــل اســتمرار التدخــالت االمنيــة العنيفــة، لتفريــق تظاهــرات احتجاجيــة ســلمية، بالرغــم 
ــي  ــي والحقوق ــاء الدميقراط ــار البن ــالد، ومس ــورة الب ــىل ص ــك ع ــورة ذل ــه إىل خط ــن التنبي م
بهــا، يف مناســبات عديــدة، وداخــل هــذا املجلــس املوقــر ... أملنــا، كفريــق اشــرتايك، أن تكــون 

النصــوص والقواعــد القانونيــة هــي املحــدد ألي إجــراء تجــاه أي فعــل كيفــام كان.
ويف مجــال إصــالح اإلدارة، وترســيخ الحكامــة الجيــدة نســجل إيجابيــة األهــداف، والربامــج 
املســطرة عــىل املســتوى الترشيعــي والعمــيل، لدعــم مؤسســات الحكامــة وتفعيلهــا، وتعزيــز 
ــق  ــا. إن الفري ــوة وغريه ــة الرش ــة، ومحارب ــة النزاه ــة، ومنظوم ــات العمومي ــة السياس نجاع
االشــرتايك، يؤكــد عــىل رضورة تخصيــص مــوارد ماليــة، كفيلــة بإنجــاح كافــة األهــداف 
واالصالحــات املنشــودة، ملــا لهــذا الــورش األســايس مــن أهميــة كــربى، أكــد عليهــا الخطــاب 
ــإلدارة  ــه ل ــذي خصــص يف مجمل ــة، ال ــة الحالي ــة الربملاني ــة للوالي ــيك يف الجلســة االفتتاحي املل
ــة واألوضــاع  ــامم باملــوارد البرشي ــا، وكــذا االهت ــا باملواطــن، واالشــكاالت التــي تعرفه وعالقته
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املاديــة للموظفــني واملســتخدمني، وإرشاكهــم يف أي إصــالح، مــن منطلــق املقاربــة التشــاركية 
ــع املجــاالت.  التــي نأمــل أن تكــون قاعــدة يف جمي

وبخصــوص الجانــب االقتصــادي والنهــوض بالتشــغيل والتنمية املســتدامة، الذي حــاز نصيبا 
هامــا مــن الربنامــج الحكومــي، نســجل إيجابيــة مجمــوع األهــداف واالجــراءات الــواردة بــه، 
والراميــة إىل تقويــة االقتصــاد الوطنــي وتنافســيته، عــرب النهــوض بالقطــاع الصناعــي، واملقاولــة، 
وتحفيــز االســتثامر، وتعزيــز االســرتاتيجيات القطاعيــة يف املجــاالت الفالحيــة، و الصيــد البحري، 
والطاقــة واملعــادن، والســياحة، وغريهــا،   ومــا يصاحــب ذلــك مــن إجــراءات، عــىل مســتوى 
النهــوض بالشــغل و االدمــاج املهنــي ،  فإننــا، يف الفريــق االشــرتايك، نؤكــد عــىل رضورة عــدم 
املســاس بالقــدرة الرشائيــة للمواطنــني ، واعتــامد مقاربــة شــمولية، تالمــس كافــة املعيقــات 
ــة للمشــاريع  ــة الصارم ــي، عــرب املراقب ــق منــو و تطــور االقتصــاد الوطن ــي تعي واملشــاكل، الت
املنجــزة يف إطــار الصفقــات العموميــة، وتبســيط املســاطر االداريــة يف وجــه املســتثمرين، و 
ــة  ــة إضافي ــوارد مالي ــاج إىل م ــي ال تحت ــك مــن االجــراءات، الت ــي، و غــري ذل االصــالح الرضيب
تثقــل كاهــل ميزانيــة الدولــة، بقــدر مــا قــد تســمح باقتصــاد و عقلنــة املصاريــف، خاصــة مــا 

يتعلــق باملراقبــة الصارمــة ألوجــه رصف املــال العــام .
ــة تهــم هــذا املجــال؛  ــأن إشــكاالت حقيقي ــري، ب ــد مــن التذك ويف املجــال االجتامعــي، ال ب
ــرية ومتعــددة، مــام يســتوجب، ليــس فقــط، التنصيــص  وانتظــارات املواطنــني املرشوعــة، كث
عــىل إجــراءات طموحــة لتحقيــق االهــداف املنشــودة مــن خــالل الربنامــج الحكومــي؛ ولكــن 
ــه، خاصــة  ــري مــن جوانب ــع اســتعجايل يف كث ــة قصــوى، وذا طاب ــر ذا أولوي ــار األم يجــب اعتب
تلــك التــي ترتبــط بــاإلرادة السياســية أكــرث مــام ترتبــط باملــوارد املاليــة، واالمكانــات البرشيــة 
الواجــب توفرهــا إلنجــاح االصــالح.. ولعــل مبادرتكــم يف العــودة ملأسســة الحــوار االجتامعــي، 
ــة  ــي ستســود يف املرحل ــات الت ــني، ملــؤرش إيجــايب لطبيعــة العالق ــني النقابي واالتصــال بالفاعل

املقبلــة.
و بالنســبة لتفعيــل إصــالح منظومــة الرتبيــة و التكويــن و البحــث العلمــي، نســجل أهميــة 
ــة بإخــراج هــذا املجــال مــن  ــات كفيل ــة األهــداف املســطرة، مبــا تطرحــه مــن إمكان وواقعي
واقعــه املــزري،  الــذي دقــت بشــأنه العديــد مــن أجــراس االنــذار، فإننــا يف الفريــق االشــرتايك، 
مــع كل إصــالح يســتهدف مراجعــة املناهــج، والربامــج الدراســية ، والتوجــه نحــو االســتثامر 
ــل،  ــة، والتواص ــات، واملعرف ــدة للمعلوم ــائط الجدي ــة، والوس ــات الحديث ــالين للتكنولوجي العق
واللغــات، ودعــم الرشاكــة مــع الفاعلــني االقتصاديــني و املاليــني، مــن أجــل ضــامن انفتــاح أكــرب 

للمنظومــة التعليميــة عــىل محيطهــا االقتصــادي .
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ــة، خاصــة  ــوارد البرشي ــامم بامل ــد، إىل رضورة االهت ــه مــن جدي ــر، وننب ــا، أن نذك وال يفوتن
رجــال ونســاء التعليــم، يشــكل وبأوضــاع املؤسســات التعليميــة مــن التعليــم األويل إىل 
ــب  ــا يف أن تلع ــا، عائق ــا مزري ــة، واقع ــات اململك ــن جه ــد م ــرف، بعدي ــي تع ــي، الت الجامع

ــن. ــة والتكوي ــايس يف الرتبي ــا األس ــة دوره ــة التعليمي املؤسس
و بخصــوص تحســني و تعميــم الخدمــات الصحيــة ، و بالرغــم مــن الرتاكــم املحقــق بفضــل 
مجهــود حكومــات متعاقبــة، نؤكــد عــىل رضورة التشــخيص الواقعــي لقطــاع الصحــة ببالدنــا، 
وعــدم ربــط االصــالح بأرقــام يف حــد ذاتهــا، و لكــن، أساســا، بجــودة الخدمــة الطبيــة املقدمــة 
ــع التعاطــي  ــال، م ــة يف املج ــة العامل ــع األطــر الطبي ــتقبال، وواق للمواطــن، و فضــاءات االس
مــع مطالبهــا و مالحظاتهــا بكثــري مــن الجديــة واملوضوعيــة، كــام هــو الشــأن بالنســبة لفئــة 
املمرضــني، التــي تخــوض منــذ أشــهر حــركات احتجاجيــة مطلبيــة، و وجهــت لألســف مبــا مل 

يكــن يجــب ان تواجــه بــه، حتــى ال ندخــل يف تفاصيــل مؤملــة ..
واقــع  عــىل  ومالحظاتهــم  كبــرية،  الجانــب  هــذا  بخصــوص  املواطنــني  انتظــارات  إن 
املستشــفيات ببالدنــا أكــرب، األمــر الــذي يضــع االطــر الصحيــة، يف مناســبات عديــدة، أمــام واقع 
مــن العجــز لتقديــم الخدمــات الصحيــة، بســبب غيــاب التجهيــزات، ووســائل العمــل، وغــري 
ذلــك مــن الــرشوط التــي يجــب توفرهــا للحديــث عــن مستشــفى أو مســتوصف او غريهــام.

مل يعــد مقبــوال اليــوم ان تكــون هنــاك مستشــفيات إقليميــة دون اجهزة للكشــف باألشــعة، 
ودون أطــر طبيــة مختصــة، وأحيانا دون أبســط رشوط االســتقبال.

مل يعــد مقبــوال أن يتنقــل املريــض مــن مدينــة يتواجــد بهــا مستشــفى إقليمــي، للعــالج 
مبستشــفى إقليمــي آخــر مبدينــة أخــرى، بســبب غيــاب بعــض التخصصــات، أو جهــاز الســكانري 

أو غــريه.
ــة، طلبــات  ــد، واملواقــع االجتامعي ــوم، أن نطالــع عــىل صفحــات الجرائ مل يعــد مقبــوال الي
مســاعدة مــن مواطنــني مــرىض، مــن أجــل متكينهــم مــن الخضــوع لعمليــات جراحيــة، أحيانــا 
ــع، وعــىل  ــا، ســبعة او تســعة آالف درهــم ... الصحــة حــق للجمي ــرية، ال تتجــاوز تكاليفه كث

الحكومــة أن تعمــل جاهــدة مــن أجــل ضــامن هــذا الحــق.
ولعــل اإلجــراءات واألهــداف املســطرة، مــن خــالل الربنامــج الحكومــي، املتعلقــة بتقليــص 
الفــوارق يف الدخــل، ومحاربــة الفقــر والهشاشــة واالقصــاء االجتامعــي، ســتكون كفيلــة باإلجابة 

عــىل جــزء مــن االشــكاالت املشــار إليهــا ســابقا. 
ــا، يف الفريــق  و هــي االهــداف التــي، نســجل أهميتهــا و آنيتهــا يف شــق كبــري منهــا؛ وإنن
االشــرتايك، نعتــرب أن قــرارات كثــرية يجــب أن تكــون موضــوع تفكــري كبــري قبــل أجرأتهــا، كام هو 
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الشــأن بخصــوص مواصلــة إصــالح صنــدوق املقاصــة، الــذي وجــب ربطــه بكافــة االصالحــات 
املنشــودة مــن خــالل الربنامــج الحكومــي، وليــس جــرسا لتحقيــق بعــض االهــداف، ملــا لذلــك 
مــن مــس مبــارش بالقــدرة الرشائيــة للمواطنــني، و مــا يرتتــب عــن ذلــك مــن إشــكاالت أخــرى.

السيد رئيس الحكومة املحرتم
لقــد متيــزت االشــهر االخــرية، بحركيــة قويــة منتجــة، يف عالقــات املغــرب الدوليــة، تحــت 
ــاء  ــن البن ــة م ــت مرحل ــادس.. وتوج ــد الس ــك محم ــة املل ــب الجالل ــيدة لصاح ــادة الرش القي
ــدة يف  ــة جدي ــدأ مرحل ــي، لتب ــودة املغــرب إىل االتحــاد االفريق ــايس واالقتصــادي بع الديبلوم

ــدويل.  ــاري وال ــوي والق ــا عــىل املســتوى الجه ــع املغــرب ومصالحــه العلي اســرتاتيجية متوق
األمــر الــذي يقتــيض- باإلضافــة إىل االهــداف املســطرة يف الربنامــج الحكومــي، مــن   
ــاه  ــة قضاي ــرب، وخدم ــدويل للمغ ــعاع ال ــز االش ــىل تعزي ــل ع ــق بالعم ــور املتعل ــالل املح خ
العادلــة بالعــامل، والتــي نثمنهــا يف كليتهــا - العمــل عــىل تأهيــل املــوارد البرشيــة يف الجانــب 
الديبلومــايس. وليــس األمــر منوطــا فقــط بالفاعلــني الرســميني يف املجــال، و لكــن، أيضــا، ينــاط 
بــكل الطاقــات املجتمعيــة التــي متثــل بالدنــا يف محافــل دوليــة عديــدة، مــن أطــر، وشــبيبات 
ــاح  ــب إلنج ــم املناس ــص الدع ــع تخصي ــم، م ــدين وغريه ــع امل ــية، واملجتم ــزاب السياس األح

ــة . ــية املوازي الدبلوماس
ــة مبــا يطرحــه  ــوزارة الخارجي ــة املقيمــني بالخــارج، ب ولعــل ربــط قطــاع الهجــرة واملغارب
ذلــك مــن صالحيــات أساســية، يف عالقــة القطــاع بالســفراء والقناصــل، سيســاهم بــدوره، ليــس 
فقــط يف متابعــة ومعالجــة كافــة جوانــب املعيــش اليومــي للمواطنــني املغاربــة بالخــارج، عــرب 
االهتــامم مبشــاكلهم وانتظاراتهــم، وربطهــم الروحــي والجســدي ببلدهــم األم.. هــذا سيســمح 
كذلــك بحســن اســتثامر الطاقــات الكبــرية، التــي تزخــر بهــا جاليتنــا باملهجــر، يف إشــعاع بالدنــا 
وتقدمهــا، وتحســني عالقاتهــا الدوليــة، مــن خــالل االنفتــاح عــىل جميــع الكفــاءات املغربيــة 
ــي نــص  ــات الحكامــة الت ــا يف كل هيئ ــا، وإرشاكه املقيمــة بالخــارج، واالســتفادة مــن مواقعه
عليهــا الدســتور، وضــامن مشــاركتها السياســية يف تحديــد توجهــات البــالد واختياراتهــا.. وهــو 
ــداف  ــق االه ــمح بتحقي ــة تس ــة هام ــة ومادي ــوارد برشي ــن م ــاع م ــني القط ــيض متك ــا يقت م

املنشــودة يف هــذا الجانــب.   
السيد رئيس الحكومة املحرتم،

ال يســعفنا الحيــز الزمنــي املخصــص لنــا، للوقــوف عنــد كثــري مــن املالحظــات، بخصــوص 
مجموعــة مــن القضايــا واملجــاالت، التــي جــاء بهــا الربنامــج الحكومــي، والتــي ال شــك ســتكون 
موضــوع متابعــة مســؤولة مــن قبــل الفريــق االشــرتايك، فيــام يســتقبل مــن محطــات تنزيــل 

برنامجكــم عــىل أرض الواقــع، 
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لكننــا نســجل، باعتــزاز، تضمــني الربنامــج الحكومــي، مجموعــة مــن االجــراءات واألهــداف، 
التــي كانــت يف صلــب الربنامــج االنتخــايب لحزبنــا، وأيضــا، باعتبارهــا عنوانــا بــارزا يف مســاره 

النضــايل. 
وإذ نثمــن التنصيــص عــىل مواصلــة تنفيــذ توصيــات هيئــة االنصــاف واملصالحــة، وتعزيــز 
حقــوق املــرأة، وتفعيــل مبــدأ املســاواة، الواجــب تطويــره ومالءمتــه مــع األغلبيــة الجديــدة، 
ومطالــب ونضــاالت الحــركات النســائية، وتفعيــل الطابــع الرســمي للغــة االمازيغيــة، واعتــامد 
املقاربــة التشــاركية، واالنصــات لكافــة الفاعلــني النقابيــني والجمعويــني، وإصــالح االدارة، 

واالهتــامم بقضايــا الشــباب واملجتمــع املــدين ... وغريهــا مــن القضايــا..
ــة  ــام رؤي ــا أم ــي، يضعن ــادي واالجتامع ــه االقتص ــي، يف جانب ــج الحكوم ــأن الربنام ــرب ب نعت
شــمولية تضــع يف االعتبــار االســئلة االجتامعيــة كأولويــة، خاصــة مــا يتعلــق بتقويــة التنافســية 
االقتصاديــة للبــالد، وتشــجيع االســتثامر، وخلــق الــرثوة، وجعــل ذلــك كلــه يف خدمــة التوجــه 

االجتامعــي للحكومــة، اســتجابة النتظــارات رشائــح واســعة مــن الشــعب املغــريب. 
نؤكــد عــىل أن الفريــق االشــرتايك، بقــدر مــا ســيعمل عــىل املســاهمة االيجابيــة يف إنجــاح 
ــح  ــا، إذا ص ــيكون صارم ــا س ــدر م ــوح؛ بق ــي، والطم ــي، الواقع ــي املوضوع ــج الحكوم الربنام
ــام  ــح الع ــة للصال ــات، خدم ــة يف شــتى املجــاالت والقطاع ــري، يف مامرســة أدواره الرقابي التعب

للبــالد.
وإذ نهنــئ الســيد رئيــس الحكومــة املحــرتم، والســيدات والســادة الــوزراء، والــوزراء 
ــواب  ــالء الن ــالت والزم ــذا الزمي ــامية، وك ــة الس ــة امللكي ــىل الثق ــة ع ــاب الدول ــني، وكت املنتدب
املحرتمــني عــىل الثقــة الشــعبية، فإننــا نســأل اللــه أن يوفقنــا جميعــا يف مهامنــا، خدمــة للوطــن 

ــن. واملواط

والسالم عليكم 
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من أشغال اللقاء الدرايس حول تحديث اإلدارة الرتبوية
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مداخلة السیدة النائبة حنان رحاب
باسم الفریق االشتراکي بمجلس 

النواب
يف مناقشة مرشوع قانون املالية رقم 73.16

للسنة املالية 2017

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب بتاريخ 11 
ماي 2017

السيد الرئيس 
السيد رئيس الحكومة

السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

ــة  ــلم مهم ــي تتس ــة، وه ــذه الحكوم ــل ه ــايل يف ظ ــون م ــرشوع قان ــتنا ألول م إن مناقش
ــدويل واإلقليمــي واملحــيل، اســتلزمت  ــات املحيــط ال ــا معطي ــري يف ظــروف تضغــط فيه التدب
ــا لهــذه املعطيــات، والتــي نعتربهــا مدخــال  منــا، كفريــق اشــرتايك، أن نتقاســم معكــم تقديرَنَ
ــا، ســواء  ــكل واحــد من ــاألدوار املنوطــة ب ــام ب ــا للقي ــري طريقن ــي تن الســتنتاج الخالصــات، الت
ــوج  ــم منت ــة تقدي ــك بغي ــذي، وذل ــاز التنفي ــتوى الجه ــىل مس ــة، أو ع ــذه املؤسس ــل ه داخ

ــات. ــال وجامع ــرادا وكث ــا أف ــة مشــرتكة بينن ــا، وذي صبغ ــة مصلحــة بلدن يســمح بخدم
ــن  ــات م ــل جرع ــاراتنا، يحم ــىل مس ــر ع ــا، ويُؤث ــكل حولن ــذي يتش ــدويل ال ــاخ ال إن املن
القلــق، ففــي كثــري مــن مناطــق العــامل هنــاك تنامــي االنكــامش عــىل الــذات، وصعــود نزعــات 
االنغــالق، وهــو مــا ينعكــس عــىل االوضــاع االقتصاديــة، ويعيــد رســم العديــد مــن الخطــوط 
ــدادات  ــه ارت ــون ل ــد تك ــي، وق ــادي واالجتامع ــيايس واالقتص ــل الس ــر الفع ــدة لدوائ الجدي

ــا. ــذي ال يفاِجئُن ــدر ال ــل، بالق ــني، عــىل األق تســتدعي اليقظــة لنكــون مَهيَّئ
نناقــش هــذا املــرشوع، الــذي يحمــل رقــم 73.16، ونحــن نعيــش عــىل إيقــاع فعــل وطنــي 
نعتــز بــه، ويتعلــق االمــر باملبــادرات يف تنويــع ُرشكائنــا عــرب العــامل، دون التفريــط يف َرشاكاتنــا 
االســرتاتيجية؛ وقــد كانــت الرؤيــة امللكيــة حاســمة يف هــذا املجــال، وعــربت عــن ُجــرأٍة كبــريٍة 
يف إعــالن هــذا التَّوجــِه، يف لحظــات كان ُمحيطُنــا يعيــش ضبابيــًة كبــريًة بعــد ارتــدادات الربيــع 

العــريب.
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وانطالقــا مــن هــذا الوضــع، نحــن ملزمــون أن ننتبــه جميعــا ملخلفاتــه، ومــن ذلــك،   
أساســا، نســبة النمــو، التــي ســبق لتقريــر البنــك الــدويل أن حددهــا يف نســبة غــري مشــجعة 
ــا تفــرض  ــق اشــرتايك، إن مصلحــة بلدن ــول، كفري ــك لنق لالقتصــاد العاملــي. نســتحرض كل ذل
علينــا أن نجمــع بــني اليقظــة، والحــس الوطنــي، الــذي يســتدعي تغليبهــام عــىل كل تقديــر 

ــح.  ــري ُمري ــه غ ــرار ب أدىن، وإن كان اإلق
السيدات والسادة 

ــات، مل  ــات ورهان ــي بتحدي ــا االقليم ــون يف محيطن ــن مطوق ــرشوع، ونح ــذا امل ــش ه نناق
يســبق وأن كانــت بهــذا التوســع، الــذي جعــل املغــرب يف قلــب ريــادة قاريــة، تُوِّجــت بعــودة 
ــرة ملؤسســات االتحــاد اإلفريقــي. لــذا، نحــن أمــام واقــع جديــد يفــرض عــىل بالدنــا أن  مظَفَّ
تكــون يف مســتوى تطلعــات ُرشكائنــا، الذيــن فتحنــا معهــم َرشَاكات واســعة وضخمــة، تتطلــب 

املتابعــة الفاعلــة واليقظــة.
املغــرب، يتوفــر عــىل ُمــؤرشات قــوة مــن شــأنها تعميــق العالقــات االقتصاديــة، منهــا القرب 
الجغــرايف؛ والبُعــد التاريخــي والثقــايف، إىل جانــب تعــدد االتفاقيــات، التــي عقدهــا املغــرب مــع 
بعــض الــدول اإلفريقيــة، والتــي تناهــز 480 اتفاقيــة رشاكــة، لكنهــا تفــرض تحديــات تنطلــق 

مــن الداخــل ومنهــا:
- تعزيز قدرات االستثامر يف املجاالت التي تشملها االتفاقيات املتنوعة.

ــارة، يف  ــل الق ــتثامر داخ ــت يف االس ــي رشع ــات، الت ــية للقطاع ــدرة التنافس ــل الق - جع
ــب. ــة والتصلي ــامم التقوي ــز اهت مرك

- تجــاوز العوائــق التــي ال زالــت تُِعيــق النََّفــس االســتثامري القــوي، ســواء عــىل مســتوى 
ــق  ــي تعي ــاد الت ــكال الفس ــة كل أش ــتوى محارب ــىل مس ــه، أو ع ــط والتوجي التخطي

تقدمــه.
السيدات والسادة  

ــا مناســبة  ــد يف نظرن ــة الحــايل، يَُع ــون املالي ــه قان ــذي يناقــش في إن الســياق الداخــيل، ال
ــرتايك، يف كل  ــق اش ــر، كفري ــن مل نتأخ ــتقبل، ونح ــة املس ــه يف خدم ــرب، لجعل ــتخالص الع الس
اللحظــات، التــي اســتدعت املصلحــة الوطنيــة أن نضــع جانبــا جــزءا مــن خالفاتنــا، وتصوراتنــا 
حــول املســار الســيايس واالقتصــادي، وننخــرط يف اللحظــات الصعبــة يف أي مجهــود، مُيكــن أن 

تكــون لــه آثــار إيجابيــة عــىل املصلحــة العليــا للوطــن.
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

ومــن هــذا املنطلــق نعتــرب يف الفريــق االشــرتايك، أن قراءتنــا لهــذا املــرشوع، تنــدرج ضمــن 
قناعتنــا بــرضورة ترســيخ البنــاء الدميقراطــي، القائــم عــىل املســاهمة اإليجابيــة والفاعلــة. ولذا، 
فهــذه القــراءة التــي نتقاســمها معكــم، يحكمهــا النََّفــس املستشــعر لفضيلــة تزكيــة مجموعــة 
مــن االختيــارات التنمويــة، التــي حققتهــا البــالد منــذ مــدة، والتــي لعــب االتحــاد االشــرتايك 
ــد،  ــة املعتم ــط التنمي ــة من ــراز محدودي ــى إب ــام تتوخ ــا، ك ــزء منه ــاز ج ــا يف إنج دورا طالئعي
وبالتــايل رضورة إعــامل جيــل جديــد مــن اإلصالحــات البنيويــة، التــي مُتَكِّــن مــن االســتجابة إىل 

املطالــب االجتامعيــة املتزايــدة وامللحــة.
ــالالت، التــي  ــة، أال نغفــل تشــخيص هــذه االخت ــرى أن مــن مســؤولياتنا داخــل األغلبي ون
ــوي  ــار التنم ــن املس ــتفيدين م ــة للمس ــة، واملجالي ــة االجتامعي ــيع الرقع ــق توس ــت تعي الزال
للبــالد. ومــن البديهــي أن نكــون إيجابيــني، ومنخرطــني لربــح الرهــان التاريخــي، الــذي جــاءت 
يف ســياقه هــذه الحكومــة، والــذي يقتــيض مواصلــة تفعيــل مقتضيــات الدســتور، مــن خــالل 
إصالحــات ِبْنيَِويــة للدولــة لتقويــم أدائهــا، والرفــع مــن مردوديــة القطــاع العمومــي يف إنتــاج 

الخدمــة العموميــة.
ــذا  ــم ه ــة ته ــكاالت حقيقي ــاك إش ــأن هن ــري ب ــن التذك ــد م ــي، ال ب ــال االجتامع ويف املج
املجــال، وأن انتظــارات املواطنــات واملواطنــني املرشوعــة، كثــرية ومتعــددة، مــام يســتوجب، 
ــالل  ــن خ ــودة م ــداف املنش ــق األه ــة لتحقي ــراءات طموح ــىل إج ــص ع ــط، التنصي ــس فق لي
الربنامــج الحكومــي، ولكــن، أيضــا، اعتبــار األمــر ذا أولويــة قصــوى، وذا طابــع اســتعجايل يف كثري 
مــن جوانبــه، خاصــة تلــك التــي ترتبــط بــاإلرادة السياســية، أكــرث مــام ترتبــط باملــوارد املاليــة، 

واإلمكانــات البرشيــة الواجــب توفرهــا إلنجــاح اإلصــالح.
ويف هــذا الصــدد، أصبــح مــن الــالزم رفــع الحيــف عــن مجموعــة مــن الفئــات االجتامعيــة 
ــة، التــي وجــدت نفســها ُمجــربة عــىل الدفــاع عــن نفســها بــكل األشــكال املرشوعــة،  واملهني
ــزَم التفاعــل معهــا، مــن خــالل  مبــا يف ذلــك النــزول للشــارع، قصــد إيصــال مطالبهــا، التــي يَلْ
ــا مــا  ــة، نعتربهــا مــن بقاي ــدا عــن أيــة هواجــس أمني سياســة الحــوار الجــاد واملســؤول، بعي

قبــل العهــد الجديــد.
إننــا نعتــرب أن مــرشوع القانــون املــايل، ُمناســبة ســنوية، ينبغــي اســتغاللها ملعالجــة وتقويــم 
بعــض الثغــرات، التــي مســت بحقــوق العديــد مــن الفئــات املهنيــة، إمــا نتيجــة تدابــري جزئيــة 
يف غــري محلهــا، أو نتيجــة توجــه عــام اعتمدتــه الحكومــة، ويتعلــق األمــر، عــىل ســبيل املثــال 
وليــس الحــرص، باألســاتذة املتدربــني، وفئــة املمرضــات واملمرضــني، واملحاســبني املعتمديــن، إىل 
غــري ذلــك مــن الفئــات، التــي لحقهــا حيــف مــا. ولذلــك، فــإن نهــج أســلوب الحــوار القطاعــي 
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بالنســبة لبعــض الحــاالت، وتفعيــل آليــات الحــوار االجتامعــي، كفيــالن بوضــع حــد للعديــد 
مــن هــذه االختــالالت.

إننــا، يف الفريــق االشــرتايك، نستشــعر، ونثمــن مجموعــة مــن املبــادرات التــي أطلقــت مــع 
تشــكيل هــذه الحكومــة، والتــي نعتربهــا حاســمة يف توفــري األجــواء املرافقــة لــكل اإلصالحــات. 
ويف هــذا الصــدد نقــدر عاليــا مبــادرة رئاســة الحكومــة، ومجموعــة مــن القطاعــات الوزاريــة، 
ــا يف  التــي ســارعت إىل االتصــال بالفاعلــني النقابيــني الرشيــك االجتامعــي، الــذي طاملــا طالبن
ــارش  ــكل مب ــسُّ بش ــات، مَتُ ــل إصالح ــروم تنزي ــي ت ــة، الت ــادرات الحكومي ــه يف كل املب إرشاك
ــد  ــي تعــد وســيطا ال محي ــات تأطريهــا، والت ــارش هــذه الهيئ ــي تُبَ ــة، الت الطبقــات االجتامعي
ــا لطبيعــة العالقــات التــي  عنــه يف بنــاء الدميقراطيــة التشــاركية، ونعتــرب ذلــك مــؤرشا إيجابي

ستســود يف املرحلــة املقبلــة.
إن إنجــاح رهانــات، يَفــرض علينــا أن نكــون واضحــني، ورصيحــني إزاء مجموعــة مــن 
ــا،  ــة مــن املالحظــات، التــي تنســجم مــع تصورن ــا حريصــني عــىل تســجيل جمل ــه. كن مفاصل
إلنقــاذ مجمــوع اإلجــراءات التــي جــاء بهــا هــذا القانــون، فنحــن نثمــن االلتــزام مبجموعــة 
مــن التوصيــات التــي كانــت منتوجــا مغربيــا خالصــا يف مســار املصالحــة، ومواصلــة االلتــزام 
بقضايــا، يعتربهــا االتحــاد يف صلــب مهامــه، ومعاركــه الدميقراطيــة، ســواء عــىل صعيــد األفــراد 

ــات. أو الفئ
ــا، لهــذا القانــون، مــن مدخــل الرؤيــة الشــمولية، التــي تضــع يف االعتبــار  وتذهــب قراءتُن
ــجيع  ــالد، وتش ــة للب ــية االقتصادي ــة التنافس ــا بتقوي ــة، يف عالقته ــة كأولوي ــألة االجتامعي املس
االســتثامر، وخلــق الــرثوة، لخدمــة التوجــه االجتامعــي للحكومــة واســتجابة النتظــارات رشائــح 

واســعة مــن الشــعب املغــريب.
إن َمرِْجعيَّتََنــا، كحــزب اشــرتايك دميقراطــي، تعــي دور الدولــة يف الرعايــة االجتامعيــة،   
وتفــرض علينــا أن ننبــه إىل رضورة ترســيخ وتدعيــم أُُســس البنــاء الدميقراطــي، ودولــة الحــق 
والقانــون مــن أجــل مغــرب تســوده الحريــة والكرامــة، والعدالــة االجتامعيــة، وتكافــؤ الفــرص.

ــد عــىل  ــا التأكي ــا تفــرض علين ــة، لكــنَّ َمرِْجعيَّتََن ــد عــىل أحــد يف متلــك روح املواطن ال نزاي
ــا،  ــا ومواطنين ــة مواطناتن ــا ُمَصارح ــد من ــىل كل واح ــرض ع ــا، تف ــن العلي ــة الوط أن مصلح
ــة،  ــورة املعلوم ــم يف ص ــم، ووضعه ــات لرأيه ــا، واإلنص ــَنْقِدم عليه ــي َس ــراءات الت يف كل اإلج
ــة واإلشــاعة التــي متــأل املجــال العــام، ألن متلــك املعلومــة الصحيحــة،  ــة الضبابي لتجــاوز حال
يقطــع، يف نظرنــا، مــع جــزء كبــري مــن ســوء الفهــم، الــذي يغــذي عالقــة اإلدارة باملواطنــات 
واملواطنني؛ودفاعنــا عــن منظومــة الحاميــة االجتامعيــة املوســعة والعادلــة، قائــم عــىل رضورة 
، يف آخــر املطاف،  إعــادة النظــر يف طريقــة تعامــل الدولــة مــع الحقــوق االجتامعيــة، التــي تَُعــدُّ
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الهــدف الرئيــيس، الــذي مــن خاللــه مُيكــن تقويــة االســتقرار االجتامعــي، مــن خــالل سياســة 
التضامــن واإلنصــاف.

ولــن يتــأىت تحقيــق هــذه األهــداف إال مــن خــالل توجيــه القوانــني املاليــة اىل إقامــة رصح 
سياســة اجتامعيــة ُمتكاملــة ِقوامهــا العدالــة االجتامعيــة، وتكافــؤ الفــرص.

ويف هــذا الصــدد، نعتــرب، يف الفريــق االشــرتايك، أن معالجــة شــاملة، وناجعــة ملنظومــة الرتبية 
والتكويــن، تقطــع مــع نزعــة املعالجــة القطاعيــة، ومبــا يضمــن تعميــم حــق التعليــم، وتنويعــه 
وجودتــه، وتوزيعــه بشــكل جيــد عــىل املســتوى الــرتايب، وخاصــة املؤسســات الجامعيــة العليــا، 

كفيــل بجعــل العنــرص البــرشي يف صلــب اهتــامم مختلــف السياســات العموميــة.
كــام نعتــرب، أن هــذا االهتــامم ينبغــي أن يَُصــبَّ يف اتجــاه بلــورة سياســة طَُموحــة يف مجــال 
ــري األداء  ــار، معاي ــني االعتب ــذ بع ــة تأخ ــور بطريق ــة األج ــة سياس ــغيل، ومراجع ــاش التش إنع

واملردوديــة، ومــدى تحقيــق األهــداف بحســب املهــام والوظائــف.
ــات واملواطنــني  ــة، يجــب الحــرص عــىل حــق جميــع املواطن ويف مجــال الخدمــات الصحي
يف الصحــة، واالســتفادة مــن وســائل الوقايــة، والتطبيــب والعــالج، بتفعيــل مبــادئ املســاواة 
يف الخدمــات الصحيــة، والعدالــة واإلنصــاف، والتضامــن يف تحمــل تكلفتهــا، وتحقيــق العدالــة 

املجاليــة، والتكامــل بــني القطاعــني العــام والخــاص؛
ويف مجــال توفــري الســكن الالئــق، يتطلــب إخــراج ُمختلــف االلتزامــات الحكوميــة الــواردة 
ــداد  ــص إع ــا يخ ــع يف كل م ــا، إىل أرض الواق ــه إيجاب ــا علي ــذي صوتن ــي، ال ــج الحكوم بالربنام

ــرتاب، والســكن والتعمــري ومنظومــة املــدن. ال
ــالل  ــن خ ــة، م ــني املالي ــيده يف القوان ــم تجس ــي أن يت ــي، ينبغ ــه االجتامع ــذا التوج إن ه
ــاء  ــن نس ــة، م ــات املجتمعي ــف الفئ ــىل مختل ــادل ع ــكل ع ــا بش ــا، وتوزيعه ــادة هيكلته إع

ــة. ــات صعب ــة، أو يف وضعي ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــنني، وأش ــال ومس ــباب وأطف وش
وبهــذا الخصــوص، ينبغــي مواصلــة رد االعتبــار للنســاء املغربيــات، وإنصافهــن لتمكينهــن 
ــالت،  ــة، وفاع ــالت املواطن ــات كام ــن مواطن ــن، باعتباره ــن وواجباته ــة حقوقه ــن مامرس م
ورشيــكات أساســيات يف صناعــة مغــرب العدالــة واملســاواة والكرامــة، ليــس فقــط مــن زاويــة 
التمثيليــة النســائية، ولكــن أيضــا، وأساســا، مــن خــالل عدالــة اقتصاديــة واجتامعيــة لصالحهــن.

وألن الــيشء بالــيشء يذكــر، نعتــرب يف الفريــق أن اإلرادة املعــرب عنهــا يف فتــح ورش إصــالح 
ــا، عكــس بعمــق جــزءا مــن  ــا قوي ــه خطاب ــة امللــك أن خصــص ل ــذي ســبق لجالل اإلدارة، وال
شــظايا القلــق والغضــب يف كثــري مــن األحيــان لــدى املواطــن، والــذي تتــم تغذيته يف املامرســة، 

ليتحــول إىل صــورة ضبابيــة تثــري الشــك.
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 ولذلــك تعتمــد قراءتنــا لهــذا القانــون عــىل النفــس والتوجــه، الــذي ســبق وعربنــا عنــه يف 
مناقشــتنا للترصيــح الحكومــي، وهــو أنــه بقــدر مــا ننبــه الحكومــة، إىل رضورة جعــل األهداف 
املنشــودة، مصاحبــة بســلوك مؤطــر يبعــد اإلصــالح عــن دائــرة الشــك، نعتــرب أن جــزءا مــن 
هــذا املدخــل، ميــر عــرب التعاطــي مــع التعبــريات االحتجاجيــة، واملطلبيــة للعديــد مــن الفئــات 
ــات املؤطــرة، مــام  ــا الهيئ ــة بقــدر مــن التفهــم والسالســة واالنصــات، ويف مقدمته االجتامعي
يقــوي مــن ســلوك التدبــري التشــاريك للمكتســبات واملطالــب، ويف نفــس الوقــت تدشــني تواصل 
واســع إلبــالغ خلفيــات اإلجــراءات، التــي ميكــن للحكومــة أن تقــدم عليهــا كــرضورات لتحقيــق 

اإلصــالح، لكــن يف نفــس الوقــت، ضــخ جــو الثقــة الــذي يحافــظ عــىل الســلم االجتامعــي.
وبهــذه املناســبة نذكــر- أن حزبنــا الــذي، يقــف اليــوم ملناقشــة هــذا القانــون مــن موقــع 
األغلبيــة- بالفــرتة التــي اســتغرقت يف تشــكيل الحكومــة ومــا عرفتــه مــن ســجال، فيــه جــزء 

مــن التمريــن الدميقراطــي، وفيــه جــزء عانينــا منــه الســتهدافنا املبــارش.
ــم  ــن حج ــة، م ــذه املقدم ــا ورد يف ه ــتحضار كل م ــىل اس ــة ع ــذ البداي ــا من ــد حرصن لق
ــي  ــا، الت ــل قناعتن ــدف تنزي ــل كل يشء، به ــا أن نتحم ــا، وآثرن ــر بلدن ــي تنتظ ــات الت التحدي
طوقتنــا بهــا أجهزتنــا التقريريــة. والباعــث يف اســتحضار كل ذلــك ليــس لتكــرار مــا ال ينفــع، 
بــل للتذكــري بأننــا انطلقنــا مــن حــس وطنــي ،بــرضورة املســاهمة إىل جانــب باقــي الــرشكاء، يف 
مواجهــة جملــة األســئلة والتحديــات التــي طرحنــا آنفــا، وأساســا مواجهــة مــا ســيعرتضنا مــن 
تحديــات داخليــة، تتطلــب تظافــر جهــود الجميــع، لبعــث األمــل يف مجتمعنــا، عــرب تحصــني 
ــة مــن  ــارة جمل ــن عــىل إث ــك ســنجد أنفســنا مجربي ــل االنتظــارات، ولذل املكتســبات، وتفعي
املالحظــات الســياقية، التــي تفــرس تعاطينــا مــع مــرشوع القانــون الحــايل، والهاجــس املركــزي 
يف كل ذلــك نقــول: إن دخولنــا اىل هــذه الحكومــة وباقــي املحطــات املرافقــة لهــا، جــاء بدافــع 
ــة مــن األمــل، يف محيــط متقلــب وواقــع  ــا جرعــات إضافي ــح بلدن ــة يف من املســاهمة الفعلي
يــزداد ضبابيــة يغطــي عــىل ممكنــات تحقيــق األمــل، وملواصلــة تحصــني خيارنــا الدميقراطــي، 

وتجنيبــه كل هــزات، تعــود بنــا اىل نقطــة ال يرتضيهــا أي واحــد منــا.
وانطالقــا مــن كل ذلــك، وجــب التذكــري مبجموعــة مــن املكتســبات التــي تحتــاج للتعميــق، 
ــب  ــي يج ــا، والت ــا جميع ــي تطوقن ــالالت الت ــن االخت ــة م ــه اىل مجموع ــرض التنبي ــام يف وك

ــا. ــرات الوســائل الناجعــة إلنجــاح تحقيقه ــة، مهــام اختلفــت تقدي ــروح وطني ــا ب معالجته
ــتثامر  ــة االس ــة، وكلف ــوارد التمويلي ــم امل ــة حج ــه إىل أن ضخام ــا أن نب ــبق لحزبن ــد س لق
ــذا  ــار ه ــة، ومث ــن جه ــات م ــن القطاع ــدد م ــودة لع ــامدات املرص ــة االعت ــي، وأهمي العموم
املجهــود، وآثــاره عــىل املعيــش اليومــي للمواطنــات واملواطنــني، واســتمرار اســتفحال املشــاكل 
ــَب  ــذا وَج ــع. ل ــة واملجتم ــني الدول ــدام ب ــدر اصط ــول إىل مص ــد تتح ــي ق ــة، الت االجتامعي
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ــدم  ــتور ُمتق ــامد دس ــا باعت ــه بالدن ــذي ولجت ــد، ال ــن الســياق اإلصالحــي الجدي ــتفادة م االس
بــكل املقتضيــات، ينــص عليهــا فيــام يتعلــق بالحقــوق، والحكامــة الجيــدة، واملحاســبة، وتكافــؤ 
الفــرص، واإلنصــاف وغــري ذلــك؛ كل هــذا يدفعنــا إىل اعتــامد اختيــارات جديــدة، بنفــس بعــث 
ــع، وإىل األدوات التــي  ــإن الجهــد العمومــي يف حاجــة إىل التجمي ــايل ف األمــل املســتمر، وبالت

ــه ينتــج النجاعــة والفعاليــة. تجعل
ــزي  ــري مرك ــاس تدب ــىل أس ــة ع ــة قامئ ــرتة طويل ــت لف ــي ظل ــة- الت ــاتنا العمومي إن سياس
ُمفــرط - قــد أنتجــت، إىل جانــب التفاوتــات االجتامعيــة، تفاوتــات مجاليــة، أدت إىل تنامــي 
القلــق اآليت مــن جهاتنــا البعيــدة، وهــو مــا جعلنــا نثمــن اإلرادة املعــرب عنهــا يف تعزيــز دور 
ــبات  ــا يف مناس ــك حزبن ــن ذل ــرب ع ــام ع ــة، ك ــة الالزم ــات املالي ــا باإلمكاني ــات، ودعمه الجه
ــز  ــتدراك العج ــايل، واس ــن املج ــة التضام ــىل رضورة تنمي ــدد ع ــبة نُش ــذه املناس ــدة. وبه عدي
االجتامعــي يف الهوامــش، ألن األمــر، وكــام ســبق أن قلنــا، يتعلــق باملــرشوع الدميقراطــي لبلدنــا 
ومســتقبله، وبسياســة القــرب، التــي نُريدهــا منهجيــة تقــف عــىل اإلكراهــات يف عــني املــكان، 
وتجــد الحلــول املالمئــة لهــا. إن هــذا التصــور الــذي نُدافــع عنــه، هــو وحــده الكفيــل باالبتعــاد 
ــربه  ــذي نعت ــري، ال ــذا التذك ــي به ــابقا. ونكتف ــائدة س ــت س ــي كان ــال، الت ــة االرتج ــن سياس ع
الهاجــس األســايس يف بعــث األمــل، والــذي يتطلــب مــن الجميــع التوجــه نحــو تجويــد األداء، 

الــذي يصــب يف نهايــة املطــاف اىل تحســني أوضــاع مختلــف الفئــات االجتامعيــة.
نحــن إذا أمــام محطــة، ينبغــي اســتغاللها لتعميــق النقــاش، حــول الوضعيــة االقتصاديــة 
واملاليــة لبالدنــا، كــام أنهــا فرصــة ملعرفــة آفــاق النمــو االقتصــادي، واإلكراهــات املاليــة 
ــايل؛  ــه هــذا املــرشوع امل ــذي طــرح في ــر الســياق االقتصــادي ال ــة، وتقدي املوجــودة واملحتمل
ولذلــك نقــول إن موِقِفنــا بخصــوص مضمــون هــذا املــرشوع، يقتــيض اإلحاطــة بــكل محــاوره 
للبحــث عــن مــدى اســتجابة التوجهــات، واملشــاريع التــي يتضمنهــا مــع حجــم االنتظــارات 
املجتمعيــة، ذات الطابــع امللــح واالســتعجايل. فــإىل جانــب كل مــا حملــه املــرشوع مــن 
إيجابيــات، نســجل عــددا مــن املالحظــات، نتمنــى أن يتــم تجاوزهــا، مــن خــالل العمــل عــىل 
ســن تدابــري اجرائيــة جريئــة، تتوخــى ترشــيد املــوارد، والنجاعــة يف تدبــري املاليــة العموميــة، 

ــة األداء. ــبة، وضــامن نجاع ــط املســؤولية باملحاس ورب
وينبني موقفنا من املرشوع املايل، عىل تصورنا للمحاور التالية:

• مدى مالءمة قانون املالية للربنامج الحكومي.
• مدى تحقيق النجاعة يف املالية العمومية،
• والتوازنات املاكرو اقتصادية واالجتامعية.
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 املحور األول: مدى مالمئة قانون املالية للربنامج الحكومي
إن قانــون املاليــة ال يعكــس بدقــة، توجهــات الربنامــج الحكومــي، خصوصــا فيــام يتعلــق 
ــة  ــد أن تقوي ــايل نؤك ــة املســتدامة. وبالت ــوض بالتشــغيل والتنمي ــب االقتصــادي، والنه بالجان

االقتصــاد الوطنــي وتنافســيته، ميــر باألســاس عــرب املداخــل األساســية التاليــة:
ــتوى  ــىل مس ــا ع ــع بالدن ــة وض ــل تقوي ــن أج ــامل، م ــاخ األع ــني من ــل األول: تحس املدخ
التنافســية االقتصاديــة العربيــة واالفريقيــة والعامليــة، وأساســا مــن خــالل الحــد والقضــاء عــىل 
املظاهــر الســلبية، التــي أصبحــت معضلــة حقيقيــة، وحاجــزا أساســيا أمــام االســتثامر املغــريب 

واألجنبــي عــىل حــد ســواء، وباألخــص ظاهــرة الرشــوة.
املدخــل الثــاين: سياســة عموميــة للتشــغيل يف صلــب قانــون املاليــة، إذ الحظنــا أن مــرشوع 
قانــون املاليــة، يقتــرص عــىل خلــق مناصــب التوظيــف يف القطــاع العمومــي، يف مقابــل غيــاب 
ــتفيد  ــاره يس ــاص، باعتب ــاع الخ ــرة بالقط ــغل املتوف ــرص الش ــص ف ــام يخ ــرات في كيل للتقدي
ــة، والتســهيالت عــىل مســتوى  ــاءات الرضيبي ــزات، واالعف ــة التحفي (بصفــة عامــة) مــن جمل

الوعــاء العقــاري.
ــوض  ــة ع ــالت الجبائي ــد التحم ــا تزاي ــجل هن ــي، إذ نس ــالح الرضيب ــث: االص ــل الثال املدخ
تراجعهــا، الــيشء الــذي يؤثــر ســلبا عــىل تنافســية املقــاوالت، الســيام منهــا املتوســطة والصغرية، 
وميــس يف العمــق القــدرة الرشائيــة للطبقــات املتوســطة والفئــات الهشــة. لــذا نعتــرب أن الحــل 
يَكُمــن يف العمــل عــىل توســيع الوعــاء الرضيبــي وليــس الضغــط الرضيبــي، ألن توســيع الوعــاء 
الرضيبــي يقتــيض نهــج سياســة جبائيــة تقــوم عــىل أســاس التقليــص مــن النفقــات الجبائيــة 
ومحاربــة اإلعفــاءات يف املجــاالت غــري األساســية وتحقيــق عدالــة جبائيــة عــرب تكريــس مفهــوم 
اإلعفــاء يف خدمــات العيــش الكريــم كالصحــة والتعليــم والســكن، والتــي مــن شــأنها خلــق 
ديناميــة اقتصاديــة تقــوم عــىل أســاس تعزيــز القــدرة الرشائيــة للمواطنــني، الســيام الطبقــة 

املتوســطة.
 املدخــل الرابــع: حاميــة االقتصــاد الوطنــي وإدمــاج القطــاع غــري املهيــكل وتحفيــز املقاولــة 
ــة  ــدة تحفيزي ــة جدي ــة إجــراءات رضيبي ــة ال يتضمــن أي ــون املالي ــرى، ألن مــرشوع قان الصغ
لصالــح املقــاوالت الصغــرى، وإدمــاج القطــاع غــري املهيــكل، وذلــك قصــد تجــاوز االكراهــات 
واملعيقــات، التــي تواجــه هــذا القطــاع يف النســيج االقتصــادي الوطنــي. إن حاميــة االقتصــاد 
ــوق  ــل الس ــة، وتأهي ــة والخارجي ــوق الداخلي ــني الس ــوازن ب ــق الت ــب تحقي ــي، يتطل الوطن
ــيج  ــكل يف النس ــري املهي ــاع غ ــواء القط ــرة الحت ــات مبتك ــرتاح آلي ــرب اق ــة ع ــة الوطني الداخلي
االقتصــادي الوطنــي، وتحصينــه مــن املنافســة التجاريــة الخارجيــة، ملــا لهــا مــن تأثــري ســلبي 
عــىل ميــزان األداء، وإضعــاف الرتبــة االقتصاديــة للمغــرب عــىل مســتوى التبــادالت التجاريــة. 
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

لذلــك نقــرتح دعــم املصالــح الجمركيــة للقيــام بعملهــا، وحاميــة الصناعــة الوطنيــة، عــرب الرفــع 
مــن رســوم االســترياد للــواردات، التــي تــرضب االقتصــاد واملنتــوج الوطنــي.

ويف نفــس الســياق، فــإن القانــون املــايل، ينبغــي أيضــا أن يعكــس دفاعنــا عن منــوذج تنموي 
منصــف ومتامســك، بتقويــة السياســة العموميــة املوجهــة إىل االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي 

قصــد تطويــره، ودعــم نشــاطه، ومســاهمته يف االقتصــاد الوطني.
املحــور الثــاين: مــدى تحقيــق النجاعــة يف املاليــة العموميــة ففــي الوقــت الــذي كنــا فيــه 
ــرشوع  ــم م ــة تقدي ــني طريق ــة، لتحس ــي للاملي ــون التنظيم ــات القان ــل مقتضي ــر تفعي ننتظ
ــا  ــس م ــتمرارية، ويعك ــد االس ــة يجس ــون مالي ــرشوع قان ــام م ــن أم ــا نح ــايل، ه ــون امل القان
كانــت عليــه القوانــني املاليــة الســابقة، والتــي تقتــرص عــىل رصــد االعتــامدات املاليــة ملختلــف 
ــري  ــدي لتدب ــة خــالل الســنة. إن هــذا األســلوب يكــرس النمــوذج التقلي القطاعــات الحكومي
املاليــة العموميــة، والتنميــة االجتامعيــة، املبنــي عــىل مقاربــة تعتمــد زيــادة املداخيــل مــن 
أجــل تفعيــل االســتثامر العمومــي، وإنجــاز األوراش الكــربى، دون أيــة رؤيــة أفقيــة تســتحرض 
ــدى القصــري واملتوســط  ــة شــمولية ومندمجــة، عــىل امل ــة وبيئي ــة واجتامعي سياســة اقتصادي

والبعيــد. ومــن هــذا املنطلــق، أصبــح مــن الــرضوري العمــل عــىل:
تحســني الحكامــة الجيــدة يف اإلدارة العموميــة، مبــا يتطلــب مــن إصــالح لنظــام   •
الوظيفــة العموميــة وفــق املقاربــة الجديــدة للتدبــري العمومــي، املرتكــز عــىل النتائــج، 

ــة. ــة العمومي عــرب دعــم إصــالح املالي
تطويــر القانــون التنظيمــي للامليــة بربمجــة مشــاريع متتــد مــن ســنة إىل ثالث ســنوات،   •
بهــدف خلــق منــوذج اقتصــادي اجتامعــي، يــزاوج بــني الدولــة والقطــاع الخــاص، عــىل 
ــة الكــربى  ــات، دون أن يلغــي األدوار االجتامعي ــري مجموعــة مــن القطاع أســاس تدب

للدولــة الوطنيــة.
ــاس، وفــق  ــة للقي ــة، مبــؤرشات واضحــة وقابل اســتحضار الربامــج واملهــامت الحكومي  •

ــي محــدد ســلفا. أفــق زمن
تقويم السياسات العمومية، إعامال ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.  •

 املحور الثالث: التوازنات املاكرو اقتصادية واالجتامعية
ميكــن القــول بــأن الفرضيــات التــي طرحتهــا الحكومــة يف مرشوعهــا، ترتكــز عــىل ســيناريو 
التفــاؤل، الــذي يبديــه مــرشوع القانــون املــايل، فيــام يتعلــق بنســبة النمــو االقتصــادي املتوقعة 
ســنة 2017، والتــي تقــدر بنســبة تــرتاوح مــا بــني 4,5 و% 5,5، وهــي نســبة ُمتفائلــة بالنســبة 

للظرفيــة االقتصاديــة الحاليــة.
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لقــد كان مــن املنطقــي، بعــد أن أســس القانــون املــايل توقعاتــه عــىل فرضيــات نعتربهــا 
هشــة، «تحريــر املاليــة العموميــة»، و «أســعار املحروقــات عــىل املســتوى العاملــي»، والحديــث 
عــن نســبة تضخــم قــد تصــل إىل % 1.7، وعجــز يف امليزانيــة يقــدر بـــ %3  مــن الناتــج الداخيل 
ــكاالت  ــه إىل اإلش ــب التوج ــة، وتتجن ــري واقعي ــة وغ ــات هش ــذه الفرضي ــول إن ه ــام. نق الخ

الحقيقيــة التــي تواجــه االقتصــاد املغــريب، والتــي أرشنــا إليهــا ســابقا.
لقــد تجنبــت الحكومــة الحديــث عــن إصــالح نظــام املقاصــة، عــىل النحــو الــذي يضمــن 
ــذي  ــا هــذا النظــام، وعــىل النحــو ال ــات املحتاجــة، التــي اســتحدث مــن أجله اســتفادة الفئ
ــاه  ــل االجتامعــي معن ــن والتكاف ــة، ويعطــي للتضام ــة العمومي يخفــف العــبء عــن امليزاني

ــي. الحقيق
أمــا فيــام يتعلــق بالسياســة النقديــة املتبعــة بخصــوص تحريــر الدرهــم، فــامذا عــن تأثــري 
تعويــم الدرهــم، الــذي ســيرشع يف تنفيــذه ابتــداء مــن الشــهر القــادم؟ ومــا مــدى تأثــريه عــىل 
ميزانيــة الدولــة، خاصــة خدمــة الديــون الخارجيــة، وعائــدات الجــامرك وأثرهــا عــىل القــدرة 
الرشائيــة للمواطــن املغــريب؟ كلهــا أســئلة تســتدعي مقاربتهــا، وتســتلزم اإلجابــة عنهــا ملــا لهــا 
مــن تداعيــات اقتصاديــة واجتامعيــة، متــس يف العمــق العدالــة والتامســك االجتامعــي، وتحيــل 

إىل مزيــد مــن الفــوارق االجتامعيــة.
وعالوة عىل ذلك، ال بد من اإلشارة إىل املالحظات التالية:

- مبــا أن هــذه امليزانيــة قــد رشع يف تنفيذهــا مبرســوم، عــىل الحكومــة والقطــاع الــويص 
ــل إىل  ــل املداخي ــاق، ومســتوى تحصي ــات بخصــوص مســتوى اإلنف ــا املعطي أن يدرج
ــات  ــدى إمكاني ــة م ــن معرف ــواب م ــن الن ــى يتمك ــارس 2017، حت ــة م ــدود نهاي ح

ــواب..  ــات وأب ــل، ويف أي قطاع التعدي
ــة  ــة العامــة والتنمي ــري املالي ــة، يف تدب ــدي للدول ــام النمــوذج التقلي - اســتنفاذ دور ومه
االجتامعيــة، املبنــي عــىل مقاربــة تعتمــد زيــادة املداخيــل، مــن أجــل تفعيل االســتثامر 

العمومــي، وإنجــاز األوراش الكــربى.  
ــكل؛  ــري الهي ــاع غ ــاج القط ــرى، وإدم ــة الصغ ــز املقاول ــن تحفي ــة ع ــدث الحكوم - تتح

ــاب.. ــذا الب ــدة يف ه ــة جدي ــراءات رضيب ــرشوع إج ــد يف امل ــع ال نج والواق
السيدات والسادة ...

ــا عــن ذلــك خــالل مناقشــة الربنامــج الحكومــي، ال  ــا يف الفريــق االشــرتايك، وكــام عربن إنن
مُيكــن إال أن نكــون بجانــب أيــة تدابــري يكــون جوهرهــا حاميــة املقــاوالت املغربيــة بشــكل 
ــة عــىل  ــة ناتجــة عــن رفــع نســبة الرضيب يســمح، يف نفــس الوقــت، بتوفــري مداخيــل إضافي
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اســترياد بعــض املنتجــات، التــي تدخــل يف ســياق حاميــة اإلنتــاج الوطنــي، وضخهــا يف 
ــة  ــة اجتامعي ــة، ولكــن حامي ــة أو ظرفي ــة، ايت ال نٌريدهــا خدمــات جزئي الخدمــات االجتامعي

ــة. ــة وُمنصف عادل
ــن  ــا بالتضام ــم عمله ــي أن يتس ــة، ينبغ ــة حكومي ــن أغلبي ــزءا م ــنا ج ــرب أنفس ــا نعت إنن
ــي  ــالت، الت ــن التعدي ــاع ع ــا يف الدف ــا حقن ــة، دون أن يُفقدن ــاندة الربملاني ــي، واملس الحكوم
نــرى رضورة إدخالهــا عــىل مــرشوع القانــون املــايل، تجويــدا لفلســفته العامــة، وتفاعــال مــع 

ــة. ــة الحالي ــن الحكوم ــري م ــر الكث ــي تنتظ ــة، الت ــة واملهني ــات االجتامعي ــات الفئ تطلع
وبناء عىل كل ما سبق، فإننا سنصوت لصالح مرشوع القانون املايل. 
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الفريق االشرتايك يف الحفل التأبيني للمرحوم املناضل مصطفى شكيب
 بإقليم سطات
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مداخلة األستاذ شقران أمام
رئيس  الفريق االشرتايك مبجلس النواب

يف املناقشة العامة
ملرشوع قانون املالية رقم 68.17  برسم

 السنة املالية 2018
اإلطار السيايس العام

(الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب
 يوم االربعاء 15 نونرب 2017)

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

يرشفنــي أن أتنــاول الكلمــة، باســم الفريــق االشــرتايك، ملناقشــة مــرشوع قانــون املاليــة رقــم 
68.17، للســنة املاليــة 2018. 

املناقشــة نرمــي مــن خاللهــا، الوقــوف عنــد مجموعة مــن القضايــا االقتصاديــة واالجتامعية، 
ــة،  ــة، وارتباطــا بالتحــوالت الهام ــون مــن جه ــة مبــرشوع القان ــة، يف عالق والسياســية والثقافي

التــي تطبــع كافــة مناحــي الحيــاة ببالدنــا مــن جهــة ثانيــة. 
املناقشــة نبســط، مــن خاللهــا، وجهــة نظرنــا بخصــوص مــا جــاء بــه مــرشوع قانــون املاليــة 
ــة،  ــة الحكومي ــا يف األغلبي ــا طرف ــؤوليتنا، باعتبارن ــاب مس ــن ب ــات، م ــراءات وإصالح ــن إج م
ومــن منطلــق الوعــي بواجــب االنخــراط املســتمر، واملســؤول، يف بنــاء الوطــن، وترسيــع وثــرية 
اإلصــالح، وتحصــني املكتســبات، وفتــح أبــواب األمــل مرشعــة أمــام املســتقبل الجامعــي لكافــة 

املواطنات واملواطنني. 
ــة،  ــة التقني ــون املــايل، ليــس بالعملي ونحــن يف الفريــق االشــرتايك، نعتــرب أن مناقشــة القان
القامئــة عــىل األرقــام واإلحصائيــات واملناصــب املاليــة؛ بــل فرصــة ملناقشــة السياســات 
العموميــة يف مجــال تدبــري االقتصــاد الوطنــي، ومختلــف القطاعــات الحكوميــة، ومــدى 
مالءمتهــا مــع الربنامــج الحكومــي الــذي صادقنــا عليــه، وخاصــة مــدى اســتجابته النتظــارات 

ــني. ــات واملواطن ــات املواطن ــالد، وتطلع الب
نعــرب يف البــدء، عــن ارتياحنــا لعــدد مــن اإلجــراءات والتدابــري واالصالحــات الهامــة، التــي 
جــاء بهــا مــرشوع قانــون املاليــة، خاصــة دعــم القطاعــات االجتامعيــة، مــن تعليــم وصحــة 
وتشــغيل، وتقليــص الفــوارق املجاليــة، نعتربهــا أولويــة أساســية ضمــن أربــع أولويــات يرتكــز 

عليهــا املــرشوع.
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ــة،  ــرب الدميقراطي ــل مغ ــن أج ــتمر م ــال املس ــاب النض ــن ب ــك م ــا لذل ــن ارتياحن ــرب ع نع
ــا، كحــزب اشــرتايك، ال ميكــن إال أن  ــق مرجعيتن ــة، ومــن منطل ــة االجتامعي ــة، والعدال والكرام
نضــع النقــط عــىل حــروف بعــض املتغــريات واإلكراهــات، الواجــب االنتبــاه إليهــا، ومحاولــة 
تداركهــا يف عالقــة بعــدد مــن االختيــارات، التــي نــرى أن آثارهــا قــد تكــون بعكــس اإلصــالح 

املــراد منهــا.  وهــو مــا ســنتطرق إليــه يف اآليت مــن هــذه املداخلــة.
إن الحكومــة، وهــي تهــدف مــن خــالل مــرشوع قانــون املاليــة لســنة 2018، إىل تحقيــق 
معــدل منــو للناتــج الداخــيل الخــام بنســبة 3,2 باملائــة، وتقليــص عجــز امليزانيــة إىل 3 باملائــة 
مــن الناتــج الداخــيل الخــام، مؤسســة ذلــك عــىل فرضيــة تحــدد توقــع محصــول زراعــي مــن 
الحبــوب يبلــغ 70 مليــون قنطــار، ومتوســط ســعر غــاز البوطــان يف 380 دوالر أمريــيك للطــن.

 والحكومــة تهــدف إىل ذلــك، نعتــرب بأنهــا تعاطــت بعقالنيــة وموضوعيــة مــع اإلمكانــات 
املرتبطــة بالظرفيــة الوطنيــة والدوليــة، لــوال أن املتغــريات األخــرية عــىل مســتوى مــا تشــهده 
الســاحة الدوليــة مــن توتــرات، خاصــة مبنطقــة الخليــج والــرشق األوســط، مــن جهــة، وتأخــر 
ســقوط األمطــار، مــن جهــة ثانيــة، األمــر الــذي نســأل اللــه عــز وجــل أن يكــون مســألة وقــت 
ــا،  ــع بالدن ــبل متني ــة، يف س ــة ومعارض ــي، أغلبي ــري الجامع ــب التفك ــام واج ــا أم ــط. يجعلن فق
وجعلهــا يف منــأى عــن أي تأثــر ســلبي بأوضــاع غــري منتظــرة، قــد تطبــع املرحلــة املقبلــة ال 

قــدر اللــه.
لقــد تجنبــت بالدنــا، يف مناســبات عديــدة، عــددا مــن الهــزات التــي مل تســلم منهــا عــدد 
مــن الــدول، ســواء منهــا األزمــة املاليــة العامليــة، أو مــا ســمي بالربيــع العــريب وتبعاتــه عــىل 
املنطقــة، او غريهــام، بفضــل االمكانــات املحققــة طيلــة ســنوات مــن النضــال، وبفضــل 

ــن مــن الزمــن.  ــن األخريي ــارات مســؤولة طبعــت بالخصــوص العقدي اختي
ــوان لحكمــة يف التدبــري والتعاطــي املســؤول مــع  ــة هــي عن وكذلــك بفضــل لحمــة وطني
القضايــا الكــربى للوطــن، بالرغــم مــن كافــة االشــكاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة، التــي مل تكــن 

يومــا حاجــزا دون البــالد وســنة التغيــري.
السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء والنواب املحرتمون
ــرشكاء  ــع ال ــوص تنوي ــا، بخص ــام لبالدن ــه الع ــرب أن التوج ــرتايك، نعت ــق االش ــا، يف الفري إنن
االقتصاديــني، ســيكون مبثابــة صــامم أمــان، يقينــا مــن التقلبــات التــي قــد متــس بعــض الــرشكاء، 

فتنقــص حــدة التأثــري الســلبي.
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كــام أننــا نُراهــن عــىل أن السياســة امللكيــة الرشــيدة، لتعميــق البُعــد اإلفريقــي يف مختلــف 
عالقاتنــا، لــن يكــون لهــا إال األثــر اإليجــايب عــىل مختلــف املســتويات السياســية واالقتصاديــة.

إن هــذا الرهــان، يفــرض علينــا العمــل بكثافــة، ومالءمــة قوانيننــا املاليــة مع هذا املســتجد، 
ــدرات كل  ــة ق ــزة عــىل تقوي ــات املُحف ــة أحــد األولوي ــه الحكوم ــذي ينبغــي أن تجعــل من ال
ــربوز  ــا قاطــرة ل ــة، وتجعــل منه ــدول اإلفريقي ــا مــع ال ــي نتعامــل مــن خالله القطاعــات، الت

قطاعــات مهيكلــة القتصادنــا الوطنــي الداخــيل.
إن الســياق الــدويل واإلقليمــي ، ينبغــي أال يحجــب عنــا أوضاعنــا الداخليــة ، ومــا تقتضيــه 
ــع  ــاوب م ــك بالتج ــا ، وذل ــور بالدن ــق تط ــي تُعي ــر الت ــع كل املظاه ــارم ، م ــل ص ــن تعام م
تطلعــات مختلــف الفئــات، وخاصــة منهــا الفئــات الشــعبية الهشــة والضعيفــة ، والقضــاء عــىل 
كل مظاهــر الريــع ، و محاربــة كل مظاهــر الفســاد ، وإنجــاز اإلصالحــات الكــربى يف املجــاالت 
الحيويــة ، خاصــة منهــا ورش إصــالح التعليــم ، وتقويــة قــدرات الخدمــات الصحيــة ، وتوفــري 
الشــغل والســكن الالئــق ، وتقديــم خدمــات مرفقيــة جيــدة، وتخليــق الحيــاة العامــة، إىل غــري 

ذلــك مــام نعتــربه أساســيا، إلعــادة الثقــة للمواطــن املغــريب يف تدبــري الشــأن العــام.
وارتباطــا بالقانــون التنظيمــي للامليــة، ومــا جــاء بــه مــن مســتجدات وإصالحــات هامــة، 
فــإن دورنــا الرقــايب املنــاط بنــا، ميتــد عمليــا اىل مراقبة أوجــه رصف األمــوال العموميــة مبختلف 
القطاعــات مراقبــة بعديــة، وهــو مــا نضعــه نصــب أعيننــا كفريــق اشــرتايك، بــرضورة تفعيلهــا 
مبنــأى عــن أي انتظاريــة مرتبطــة بعمــل املجلــس األعــىل للحســابات، أو مفتشــيات القطاعــات 
ــدأ  ــل مب ــا، لتفعي ــة، وذلــك مــن منطلــق الوعــي بتكامــل عمــل املؤسســات جميعه الحكومي

املســؤولية واملحاســبة، خدمــة للمصلحــة العليــا للوطــن.
ــاء  ــأن أحــد أســس البن ــام، ب ــه مــن الوعــي الت ــار االصــالح، يســتمد أهميت إن تحصــني خي
الدميقراطــي ببالدنــا، يكمــن يف تفعيــل القانــون، ومراقبــة أوجــه رصف املــال العــام، واحــرتام 
دفاتــر التحمــالت املتعلقــة بالصفقــات العموميــة، حاميــة للامليــة العموميــة. وهــو مــا دفــع 
بالفريــق االشــرتايك بــأن يتقــدم مبقرتحــي قانــون: األول يهــم إحــداث هيئــة قضايــا الدولــة، مــن 
أجــل ترســيخ الحكامــة القانونيــة الجيــدة داخــل املرافــق العموميــة، لوقايتهــا مــن املخاطــر 
واالخطــاء القانونيــة، التــي عــادة مــا تكبــد ميزانيــة الدولــة الــيشء الكثــري، والثــاين يقــيض مبنــع 
تعــدد األجــور والتعويضــات يف الهيئــات الرتابيــة واملهنيــة املنتخبــة، واملؤسســات الدســتورية 
واالداريــة، ترشــيدا للنفقــات العموميــة مــن جهــة، وتخليقــا للحيــاة السياســية يف إطــار 

الحكامــة الجيــدة مــن جهــة ثانيــة.
إن الفريــق االشــرتايك، يعــي جيــدا، أن رفــع تحــدي االصــالح يف كافــة الجوانــب املشــار اليهــا 
ســابقا، رهــني بقــدرة مؤسســاتنا عــىل الفعــل املبنــي عــىل الرؤيــة اإلســرتاتيجية، والتخطيــط 
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الجيــد، واملامرســة االندماجيــة، التــي ال تحــول القطاعــات الوزاريــة إىل وحــدات منفصلــة عــن 
بعضهــا البعــض، وكــذا جعــل الهــدف األســمى هــو تحقيــق العدالــة املجاليــة واالجتامعيــة. 

ــا أن تُحقــق التنميــة الشــاملة، دون عدالــة مجاليــة، تحــد مــن  نعتــرب أنــه ال مُيكــن لبالدن
التفــاوت بــني مختلــف الجهــات، وعدالــة اجتامعيــة، تُقلــص الفــوارق بــني الفئــات االجتامعيــة 

املختلفــة، وذلــك بربــط املســؤولية باملحاســبة، واعتــامد سياســة متكاملــة موجهــة للشــباب.
 وســيبقى هــذا الهــدف األســمى، شــعارنا املركــزي، الــذي نتعامــل مــن خاللــه مع املبــادرات 

الحكوميــة، ومنهــا مــرشوع قانــون املاليــة الــذي نُناقشــه حاليا.
السيد الرئيس املحرتم 

إن قراءتنــا ملــرشوع القانــون املــايل، تنطلــق مــن مرجعيتنــا باعتبارنــا دميقراطيــني اشــرتاكيني 
ــة  ــات األغلبي ــد مكون ــا أح ــا أيض ــا ، باعتبارن ــرض علين ــي تف ــة الت ــي املرجعي ــني، و ه حداثي
الحكوميــة، أن ندفــع يف اتجــاه تقويــة وتعميــق البعــد االجتامعــي، ملــا لــه مــن تأثــري مبــارش 
عــىل املعيــش اليومــي للمواطنــات واملواطنــني، فنحــن نعتــرب أن هــذا التوجــه، هــو الكفيــل 
ــا ذلــك ،  ــة التــي ننتهجهــا، دون أن مينعن ــة أكــرب ملختلــف السياســات العمومي مبنــح مصداقي
ــج ،  ــوذج التنمــوي غــري املنت ــه نتيجــة النم ــذي نســري إلي ــق املســدود ال مــن االعــرتاف باألف

والــذي دعــا صاحــب الجاللــة إىل إعــادة النظــر فيــه.
إن النمــوذج التنمــوي الــذي نبتغيــه وننشــده، ال مُيكــن أن يكــون إال منوذجا تنمويــا، ُمدمجا 
ملختلــف الفئــات االجتامعيــة يف صــريورة االقتصــاد الوطنــي، دون إقصــاء أو تهميــش، وال مُيكــن 
أن يكــون إال منوذجــا موزعــا بشــكل عــادل عــىل مختلــف جهــات اململكــة، وُمنتجــا ملناصــب 
ــة.  ــات املعني ــات الفئ ــب احتياج ــة حس ــة، موزع ــة عادل ــة اجتامعي ــرا لحامي ــغل، وموف الش
ولنــا يف تجربــة االتحــاد االشــرتايك للقــوات الشــعبية يف تدبــري الشــأن الحكومــي، انطالقــا مــن 
ــا االســتاذ عبــد الرحمــن اليوســفي، مرتكــزات صلبــة شــكلت  حكومــة التنــاوب بقيــادة أخون
أرضيــة إلصالحــات بنيويــة ال تــزال مســتمرة إىل اليــوم. كــام شــكل برنامجنــا االنتخــايب يف هــذا 
الصــدد، ربطــا بــني مــا تحقــق، ومــا يجــب االرساع بالقيــام بــه ارتباطــا بالتفكــري يف املــرشوع 

التنمــوي املناســب ملغــرب اليــوم والغــد.
ــال  ــؤولية يف مج ــل املس ــو تحم ــل، ه ــوي البدي ــوذج التنم ــذا النم ــس ه ــد أس ــل أح ولع
ــا رغــم األوراش الكــربى املفتوحــة، وعــىل  تشــخيص االختــالالت، التــي تُعيــق تطــور اقتصادن
ــية  ــر اإلرادة السياس ــل كل يشء، توف ــتلزم أوال قب ــذي يس ــيايس، ال ــالح الس ــها ورش اإلص رأس
الحقيقيــة، القــادرة عــىل اســتثامر وتعبئــة كل الفئــات االجتامعيــة، مــن خــالل إنصــاف الفئــات 
املتــرضرة، والهشــة،  ومجموعــة مــن مــامريس املهــن والحــرف املختلفــة ، حتــى نقطــع الطريــق 

عــىل أي توجــه نحــو زرع اليــأس ، وتعميــم التشــاؤم ، وبــروز التطــرف.
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

السيد الرئيس 
السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب،
ــري مــع  ــة املزمــع اعتامدهــا، تنســجم بشــكل كب ــري املالي إن مجموعــة واســعة مــن التداب
تصــور الفريــق االشــرتايك، لذلــك ال مُيكــن إال أن نُدافــع عنهــا، مســتحرضين يف نفــس الوقــت، 
أن أيــة سياســة ال يصــل تأثريهــا اإليجــايب إىل الفئــات املتــرضرة، تعــود ســلبا عــىل أداء األغلبيــة 

الحكوميــة.
 وبقــدر مــا نُثمــن التوجــه العــام ملــرشوع القانــون املــايل، بقــدر مــا يلزمنــا اإلدالء ببعــض 
ــا  ــي تنتهجه ــة الت ــات العمومي ــم السياس ــس صمي ــة، مت ــا جوهري ــي نعتربه ــات الت املالحظ

ــا أيضــا. ــة باملجلــس - مســؤولني عنه ــة الحكومي ــرق األغلبي ــرب نحــن - ف ــة، ونُعت الحكوم
إننــا نحــن - الفريــق االشــرتايك- نعتــرب أن مــا يلــزم الوقــوف عنــده، انطالقــا مــن مرجعيتنــا، 

هــو االنطــالق مــن عنرصيــن أساســيني:
1- النمــوذج التنمــوي املُنتــج واملُدمــج ملختلــف الفئــات االجتامعيــة، ومختلــف الجهــات، 
يف صــريورة اإلنتــاج، باعتبــار أن النمــوذج الحــايل، مل يعــد قــادرا عــىل تحقيــق أهــداف 

التنميــة الشــاملة، بالرغــم مــن االســتثامرات العموميــة الكبــرية. 
ــة  ــات اجتامعي ــه يف خدم ــريب، وحقوق ــعب املغ ــارات الش ــتجيب النتظ ــوذج ال يس ــه من إن

ــر. ــة، ويُوســع مــن هامــش الفق ــوارق االجتامعي ــد مــن الف ــؤدي إىل املزي ــل يُ ــه، ب ــق ب تلي
ــا دامئــا،  ــة التــي كن ــة واملنصفــة، وهــي الرعاي ــة، العادل ــة االجتامعيــة املتكامل 2- الرعاي
ــا نريــد تطبيــق رعايــة اجتامعيــة قامئــة عــىل الحقــوق  وســنبقى مدافعــني عنهــا. إنن

ــم، والصحــة، والشــغل، والســكن الالئــق. األساســية للمواطــن يف التعلي
 لــذا، فــإن كل السياســات العموميــة ينبغــي أن تصــب يف هــذا االتجــاه، ويجــب أن يعكــس 

القانــون املــايل ذلــك.
ــع،  ــل املجتم ــعة داخ ــح واس ــل رشائ ــات تجع ــع سياس ــىل وض ــك، ع ــل كذل ــي العم  ينبغ
تســتفيد مــن األوراش الكــربى التــي تعرفهــا البــالد، وذلــك بالعمــل عــىل دمــج القطــاع غــري 

ــم. ــي املنظ ــادي الوطن ــيج االقتص ــكل يف النس املهي
يجــب أيضــا التعاطــي مــع واقــع جديــد هــو أن بالدنــا تعــرف اقتصــادا عرصيــا، قامئــا عــىل 
ــل  ــىل العوام ــد ع ــزال تعتم ــرتاتيجية، ال ت ــات اس ــب قطاع ــة، إىل جان ــري الحديث ــائل التدب وس

الطبيعيــة واملنــاخ أساســا؛ بكثــري مــن التفكــري واإلبــداع.
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الفالحــة بحكــم أهميتهــا يف النشــاط االقتصــادي الوطنــي، رهينــة بالتســاقطات املطريــة، 
وبشــكل ال مُيكــن معــه إال أن يبقــى اقتصادنــا غــري مخطــط لــه بشــكل أفضــل، وهــو مــا يفــرض 

علينــا الرفــع مــن نســبة مســاهمة العنــارص غــري املرتبطــة بالفالحــة يف االقتصــاد الوطنــي،
 ونفــس األمــر ينطبــق عــىل قطــاع الســياحة، الــذي يبقــى رهينــا بعوامــل ال نتحكــم يف جــزء 

كبــري منهــا، بالشــكل الــذي يجــب أن ينعكــس إيجابــا عــىل كافــة الرشائــح االجتامعيــة لبالدنا.
السيد الرئيس 
السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب.
ــون  ــرشوع القان ــم يف م ــذي يتحك ــام ال ــه الع ــرب أن التوج ــرتايك، نعت ــق االش ــا، يف الفري إنن
املــايل، وفــق التقاريــر املرفقــة بــه، طابعــه «االجتامعــي»، إال أن ذلــك، ال مينــع مــن االعــرتاف 

ــع االجتامعــي.  ــا للطاب ــد فهمن بــرضورة توحي
ــال)،  ــة مث ــم والصح ــني (التعلي ــاع مع ــة قط ــم ميزاني ــي تضخي ــي، ال يعن ــد االجتامع فالبع
ولكنــه يعنــي مــدى اســتفادة الفئــات الضعيفــة مــن السياســة العموميــة لهــذه القطاعــات. 
وبنفــس املنطــق، نقــول إن الحديــث عــن تطبيــق «الرؤيــة االســرتاتيجية إلصــالح منظومــة 
الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي» مســألة يف غايــة األهميــة، ونتســاءل عــن دورنــا نحــن 
ــار  ــد مس ــا، وتحدي ــىل تفاصيله ــالع  ع ــرتاتيجية ، واالط ــذه االس ــة ه ــني – يف مناقش – الربملاني
اإلصــالح املتعلــق بهــذا الــورش بــكل مســؤولية وطنيــة، كــام أننــا، يف الفريــق االشــرتايك، نراهــن 
ــاره  ــم عــىل السياســات التــي ســنبلورها للشــباب، باعتب ــريا عــىل أن مســتقبل املغــرب قائ كث
الرشيحــة األوســع يف املجتمــع املغــريب، فــال مُيكــن أن نبقــى دون اســرتاتيجية بقــدر طمــوح 
ــه  ــة باهتاممات ــاالت ذات الصل ــراط يف كل املج ــه باالنخ ــاء دولت ــه يف بن ــباب، وحق ــذا الش ه
ــة،  ــتكون قطاعي ــرتاتيجية س ــة اس ــرب أن أي ــايل نعت ــة، ...)، وبالت ــغل، رياض ــة، ش ــم، صح (تعلي
ــة، واملنهجيــة املوحــدة حتــى يتــم تحقيــق  ــزم اعتــامد االلتقائي ســيكون مآلهــا الفشــل، إذ يل

ــة.  النجاعــة املطلوب
ــة للشــباب، قامئــة عــىل  ــورة سياســة موجه ــورش ينبغــي أن يكــون فرصــة لبل إن هــذا ال
ــزة  ــرب ركي ــي تُعت ــة، الت ــال الطفول ــرب مبج ــامم األك ــاط، واالهت ــأس واإلحب ــة الي ــاس محارب أس

شــباب الغــد.
ــة، يقتــيض إعــادة النظــر يف طريقــة  يف الفريــق االشــرتايك، نعتــرب أن إعــداد القوانــني املالي
تقديــم األرقــام واإلحصائيــات، خاصــة تلــك املتضمنــة يف التقاريــر املرفقــة مبــرشوع القانــون 
املــايل. إن السياســة املاليــة الناجحــة، تقتــيض التوفــر عــىل قاعــدة معطيــات حقيقيــة، لفهــم 
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الوضــع االجتامعــي بصــورة أفضــل وأوضــح. فاألرقــام التــي يتــم تقدميهــا تبقــى أرقامــا مجــردة، 
وال معنــى لهــا إذا مل تكــن تعكــس الواقــع الحقيقــي.

ال مُيكننــا أن نفهــم جيــدا كيفيــة االســتفادة مــن مختلــف آليــات الدعــم االجتامعــي، ألن 
األرقــام ال تُبــني ذلــك مــا دام أنــه يتــم تقدميهــا بطريقــة منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، ومرتبــة 
ــن كل  ــتفيدون م ــن يس ــخاص الذي ــس األش ــر بنف ــق األم ــد يتعل ــام ق ــاالت، بين ــب املج حس
املجــاالت، وهــو مــا يُــؤدي إىل تضخيــم عــدد املســتفيدين، والحــال أن األمــر يتعلــق بحــاالت 

مكــررة، وهــي نفســها املســتفيدة مــن كل مجــال أو آليــة للدعــم االجتامعــي.
إن مــرشوع القانــون املــايل، ينبغــي أن يكــون أيضــا فرصــة للتغلــب عــىل مختلــف العوائــق، 
مــن قبيــل إدمــاج املــرأة، وعوائــق إصــالح اإلدارة، والنظــام الجبــايئ، وآليــات التمويــل، والنظــام 
ــه  ــف يف وج ــي تق ــق الت ــة العوائ ــطة، وخاص ــرى واملتوس ــاوالت الصغ ــة املق ــيك، ووضعي البن
ــده  ــذي ال نري ــغل» ال ــوض بالش ــي للنه ــط الوطن ــار «املخط ــن يف انتظ ــغل، فنح ــري الش توف
مخططــا قطاعيــا، ينضــم إىل باقــي املخططــات القطاعيــة، بــل نريــده ورشــا جامعــا، ومندمجــا 

بــني كل القطاعــات الحكوميــة حتــى يُحقــق الغايــة املرجــوة منــه.
السيد الرئيس املحرتم،

إن مــرشوع قانــون املاليــة، بالرغــم مــن نفحتــه االجتامعيــة، وبالرغــم مــن املجهــود املبذول 
يف جوانــب متعــددة، ويف قطاعــات مختلفــة، يقــدم بعــض اإلجابــات فقــط لواقــع اجتامعــي 
ــأن إرادة  ــون، ب ــا واع ــرية. لكنن ــة كب ــعبية وفئوي ــارات ش ــرية، وانتظ ــص كث ــادي بنقائ واقتص
النهــوض االقتصــادي واالجتامعــي ببالدنــا قامئــة، وقاطــرة اإلصــالح تشــق طريقهــا، بالرغــم مــن 

عــدد مــن العقبــات والصعوبــات الذاتيــة واملوضوعيــة.
إننا واعون بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب األمس.

وإننــا أيضــا واعــون بــأن األســاس صلــب، والدعامــات االساســية ملغــرب الغــد، ال ميكــن أن 
ــم، ويف مغــرب الحــق  ــن، ويف ســلم اجتامعــي دائ ــة جيدي ــم وتربي تتجســد إال بواســطة تعلي

والقانــون.
إننــا، يف الفريــق االشــرتايك، إذ نحيــي تجــاوب الحكومــة مــع عــدد مــن التعديــالت الهامــة 
ــراءات ذات  ــض االج ــق ببع ــا يتعل ــة م ــة، خاص ــرق االغلبي ــي ف ــة باق ــا رفق ــا به ــي تقدمن الت

ــة للمواطنــني.  ــة بالقــدرة الرشائي العالق
ســنصوت لصالــح امليزانيــة كتحصيــل حاصــل ملــا تطرقنــا إليــه أعــاله، فإننــا ال بــد أن نؤكــد 
عــىل أن اإلصــالح، أي إصــالح ال ميكــن أن ينجــح، إال بتحمــل كل فــرد داخــل املجتمع مســؤوليته 

كاملــة، كل مــن موقعــه وإمكانياتــه. 
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ــوات  ــة، وق ــة املغربي ــلحة امللكي ــا املس ــرتام لقواتن ــكر واالح ــة الش ــبة تحي ــدد باملناس ونج
الــدرك امللــيك، واالمــن الوطنــي، والقــوات املســاعدة، والوقايــة املدنيــة، الســاهرين عــىل أمــن 

واســتقرار البــالد، بــكل مســؤولية ويقظــة ... 
وســنناضل مــن أجــل تعميــم الحقــوق بــني كافــة رشائــح املجتمــع، ونؤمــن بــرضورة تحمــل 

الواجبــات بنفــس القــدر، كل مــن موقعــه بطبيعــة الحــال.

 

  

لقاء الفريق االشرتايك مع بعض املمثلني والسينامئيني
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مداخلة السید النائب رشید البهول
يف مناقشة امليزانيات الفرعية

التي تدخل يف اختصاص لجنة القطاعات االجتامعية
برسم السنة املالية 8102

(الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب
يوم الجمعة 17 يونيو 2018)

السيد الرئيس املحرتم،
السيدات والسادة الوزراء املحرتمون،
السيدات والسادة النواب املحرتمون.

يرشفنــي، باســم الفريــق االشــرتايك، أن أتنــاول الكلمــة، ملناقشــة امليزانيــات الفرعيــة 
االجتامعيــة. للقطاعــات 

نثمــن التوجــه الحكومــي يف تفعيــل االســرتاتيجيات والربامــج، بغايــة ترســيخ حكامــة 
إصالحيــة، لالرتقــاء بالخدمــات االجتامعيــة، للمســاهمة يف تطويــر البنــاء الدميقراطــي التنمــوي 

ــا. ببالدن
أيها السادة والسيدات،

نعتــرب، يف الفريــق االشــرتايك، أن رهــان تفعيــل الدميقراطيــة يف الجانــب االجتامعــي، يقتــيض 
ــة مــن  ــة للقطاعــات االجتامعي ــة ناجعــة، بإعطــاء األولوي ــة واجتامعي ــرار سياســة اقتصادي إق
ــة  ــك، بجعــل املنظومــة الرتبوي خــالل االســتثامر يف العنــرص البــرشي، وتحســني أوضاعــه وذل

والتكوينيــة قاطــرة للتنميــة والتطــور املجتمعــي املســتدام، مــن خــالل: 
- تنزيــل الرؤيــة االســرتاتيجية 2015 - 2030، تحقيقــا ملطلــب اإلصــالح املجتمعــي للمدرســة 
املغربيــة وأدوارهــا الجديــدة، ويف هــذا اإلطــار ندعــو الحكومــة إىل اإلرساع بإخــراج 

ــه.  ــة ألجرأت ــة واملادي ــات القانوني ــون اإلطــار، لتوفــري الضامن القان
ــة  ــاهم يف تقوي ــتيعابية تس ــدرة اس ــوع، وبق ــع ومتن ــرض موس ــي بع ــن مهن ــري تكوي - توف
ــة. ــجيع املقاول ــباب، وتش ــات الش ــدى فئ ــغيل ل ــوب التش ــع منس ــادي، ورف ــيج االقتص النس

ــادي  ــوض االقتص ــات النه ــي، يف عملي ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــىل دور التعلي ــد ع - التأكي
واالجتامعــي والثقــايف -الفكــري، ونســجل بهــذا الصــدد، املجهــود املبــذول عــىل مســتوى 
العــرض الجامعــي، والدعــم االجتامعــي املوجــه للطلبــة. إن محدوديــة القدرة االســتيعابية 
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للجامعــة، وضعــف االعتــامدات املرصــودة للبحــث العلمــي، يطــرح علينــا مســالة التوزيــع 
ــا  ــا وإصــالح منوذجه ــر حكامته ــط اســتقالليتها بتطوي ــة، ورب ــادل للخريطــة الجامعي الع

البيداغوجــي، وإعــادة االعتبــار للشــهادات والتكوينــات الجامعيــة، مــع
التأكيد عىل االرتقاء باملوارد البرشية العاملة يف قطاع الرتبية والتكوين بكل أصنافها.

السيدات والسادة؛ 
ــية، واألجــرأة  ــة االساس ــة الصحي ــة التغطي ــق االشــرتايك، عــىل رضورة تقوي ــد، يف الفري نؤك

ــك مــن خــالل:  ــا، وذل ــع يف ولوجه ــة لحــق الجمي الفعلي
- اعتــامد مقاربــة شــمولية، تــروم إعــادة بنــاء املنظومــة الوطنيــة للصحــة، عــىل قاعــدة 

مبــدأي اإلنصــاف والصحــة للجميــع.
- االستفادة من وسائل الوقاية والتطبيب والعالج.

 - إعــادة النظــر يف الخريطــة الصحيــة وعقلنتهــا، والعمــل عــىل التوزيــع العــادل للمــوارد 
ــني  ــني القطاع ــل ب ــق التكام ــة، ويحق ــة املجالي ــدأ العدال ــتجيب ملب ــا يس ــة، مب الصحي

العــام والخــاص.
توفــري املــوارد البرشيــة وتأهيلهــا، وإخــراج املجلــس األعــىل للصحــة إىل حيــز الوجــود   -

باعتبــاره آليــة دســتورية استشــارية.
االشخاص ذوو االحتياجات الخاصة: 

بالرغــم مــن املجهــودات املبذولــة، للعنايــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وفقــا ملقتضيــات 
الدســتور، إال أن األمــر الزال يســتدعي إعــادة تأهيــل هــذه الفئــة، قصــد ضــامن إدماجهــا يف 

الحيــاة االجتامعيــة واملدنيــة، وتيســري متتعهــا بالحقــوق والحريــات املعــرتف بهــا.
التشغيل: 

ميثــل التشــغيل مدخــال أساســيا للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، ملعالجــة معضلــة البطالة، 
التــي ال زالــت تعــد مــن أبــرز املشــاكل املجتمعيــة ببالدنــا، وعليــه فإننا ندعــو، يف الفريــق، إىل: 
- بلــورة سياســة شــمولية مندمجــة، بتدابــري اســتعجالية تــروم تقليــص البطالــة يف أفــق 

ســنة 2021.
ــايل  ــاوالت، وبالت ــاء املق ــا يف إنش ــجيع مبادراته ــيطة، وتش ــة النش ــذه الفئ ــغيل ه - تش

ــة. ــا يف التنمي إرشاكه
ــزه  ــد لتحفي ــوين جدي ــار قان ــع إط ــذايت، ووض ــغيل ال ــغ التش ــف صي ــجيع مختل -  تش

ودعمــه. 
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قطاع الشباب 
السيادات والسادة؛ 

ــاء  ــة يف بن ــة، وفاعل ــة وازن ــة اجتامعي ــق االشــرتايك، أن الشــباب يشــكل فئ ــرب، يف الفري نعت
ــذا نؤكــد عــىل: ــه. ل املجتمــع وتحقيــق تنميت

تفعيــل املقتضيــات الدســتورية، املتعلقــة بالشــباب وفــق مقاربــة تشــاركية ومندمجــة   -
(إخــراج املجلــس االستشــاري للشــباب) إىل الوجــود مبــا يخــدم فعليــا قضايــا الشــباب.

نهج سياسات عمومية لتأهيل وإدماج الشباب يف سريورة التنمية والتشغيل.   -
بالنسبة لقضايا املرأة:

شــكلت قضايــا النهــوض بأوضــاع النســاء جــزءا ال يتجــزأ مــن املــرشوع املجتمعــي الشــامل 
ــا، والــذي تــوج بدســتور 2011، وخاصــة الفصــل 19، الــذي نــص عــىل رضورة تحقيــق  ببالدن

املســاواة بــني الرجــال والنســاء يف كافــة الحقــوق.  وعليــه، نؤكــد عــىل: 
 - التفعيــل االيجــايب للمقتضيــات الدســتورية والقانونيــة، وحظــر كافــة أشــكال التمييــز 

ضــد النســاء، ودعــم مشــاركتهن يف مختلــف املجــاالت املجتمعيــة.
- توسيع متثيلية النساء يف مراكز القرار السيايس واالقتصادي. 
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مداخلة السید النائب نبیل صبري
يف مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل

 يف اختصاص لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
والبيئة برسم السنة املالية 2018

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب
 يوم الجمعة 17 نونرب 2017
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس املحرتم؛
السيدات والسادة الوزراء املحرتمون؛
السيدات والسادة النواب املحرتمون.

يرشفنــي أن أتنــاول الكلمــة باســم الفريــق االشــرتايك، يف إطــار مناقشــة امليزانيــات الفرعيــة، 
التــي تدخــل يف اختصــاص لجنــة الداخليــة و البنيــات األساســية، و لجنــة القطاعــات االنتاجيــة 

برســم الســنة املاليــة 2018 .
تعتــرب مناقشــة مــرشوع قانــون املاليــة بالجلســة العامــة، فرصــة ســنوية لتقييــم السياســات 
ــج  ــة بالربنام ــات الحكوم ــل التزام ــبة تنزي ــع نس ــالل تتب ــن خ ــا، م ــة ببالدن ــة املتبع العمومي
ــوم مدعويــن إىل  ــا الي ــذي يجعلن ــة املتقدمــة، وال ــورش الجهوي الحكومــي، واملرتبــط أساســا ب
بلــوغ الرسعــة القصــوى، مــن أجــل التجســيد الفعــيل، والناجــع لهــذا التحــول التاريخــي، كــام 
جــاء يف الرســالة امللكيــة الســامية املوجهــة يــوم أمــس للمشــاركني يف املنتــدى الربملــاين الثــاين 
ــة  ــة، وانطالق ــة تنموي ــارزا يف مقارب ــا ب ــدون شــك منعطف ــي ستشــكل ب ــات، والت حــول الجه
خالقــة إلعــامل والتنزيــل الســليم للجهويــة املوســعة، مبــا يخــدم الصالــح العــام عــىل العمــوم 

والقضيــة الوطنيــة خصوصــا.
ويف هــذا اإلطــار يتعــني عــىل الحكومــة أن تــدرك حجــم هــذه التحديــات، وتضمــن انخــراط 
كل املؤسســات يف النمــوذج التنمــوي الجديــد، مــن أجــل إنصــاف الجامعــات واألقاليــم 
املهمشــة، وفــك العزلــة عــن الوســط القــروي واملناطــق الجبليــة، وإقــرار العدالــة االجتامعيــة.

ــة،  ــاح، الديناميــة الكبــرية التــي تعرفهــا هــذه القطاعــات الحيوي ــا نســجل، بــكل ارتي وهن
ســواء مــن حيــث تنزيــل أوراش اإلصالحــات املؤسســاتية والترشيعيــة، أو مــن حيــث إطــالق 

ــة، تفعيــال ملــا ورد يف الربنامــج الحكومــي. اإلصالحــات املهيكل
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أمــا فيــام يتعلــق بالعدالــة املجاليــة، والتــي تعتــرب مدخــال رئيســيا لــكل تنميــة مســتدامة، 
فإنــه أصبــح لزامــا علينــا تفعيــل صنــدوق التضامــن بــني الجهــات، وصنــدوق التنميــة القرويــة، 
باعتبارهــام آليــة رضوريــة لتنزيــل ورش الجهويــة املوســعة، بــإرشاك الفاعــل املحــيل بالجهــات 
ــا،  ــا يتــامىش مــع احتياجاته ــا مب ــار الربامــج واملشــاريع، وتنزيله ــة، يف اختي والجامعــات الرتابي

مراعــاة للفــواق املجاليــة.
ــا  ــح آفاق ــذي فت ــع الصناعــي، ال ــج مخطــط الترسي ــق االشــرتايك، نثمــن نتائ ــا، يف الفري إنن
جديــدة ببالدنــا يف التوجــه الصناعــي، وخلــق فــرص شــغل تقــدر ب 500.000 منصــب شــغل. 
ــة،  لكــن، تبقــى املقاربــة املجاليــة غائبــة يف هــذا املخطــط ،حــني تــم تقييــم التغطيــة الرتابي
ــة لالســتثامر (لرشيــط الســاحيل منوذجــا)، مــام يســتدعي  التــي ركــزت عــىل املناطــق الجالب
ــة، لدعــم  ــزات رضيبي ــع هــذه االســتثامرات و املشــاريع، بخلــق تحفي إعــادة النظــر  يف توزي
ــات  ــىل قطاع ــا ع ــز اقتصاده ــي يرتك ــق، الت ــتثامر يف املناط ــىل االس ــجيعه ع ــتثمر وتش املس
ــي  ــطة الت ــن األنش ــا م ــري، غريه ــد البح ــة، والصي ــة التقليدي ــة، والصناع ــياحة والفالح الس
تبقــى محــدودة مــن حيــث خلــق فــرص الشــغل، والنهــوض بأوضــاع الســاكنة، عــىل اعتبــار 
ــريا،  ــا كب ــت تراجع ــة - عرف ــا الطبيعي ــن مؤهالته ــم م ــق - بالرغ ــذه املناط ــياحة يف ه أن الس
ــة  ــوج الصناع ــة، واســتقطاب الســياح، مــام جعــل تثمــني وتســويق منت ــث املردودي مــن حي
التقليديــة املحــيل، يعــرف تراجعــا، نتــج عنــه ضعــف يف مســتوى خلــق فــرص الشــغل لرشيحــة 

كبــرية مــن ســكان تلــك املناطــق.
السيد الرئيس املحرتم؛

السيدات والسادة الوزراء املحرتمون؛
السيدات والسادة النواب املحرتمون.

لقــد ملســنا، يف الفريــق االشــرتايك خــالل مناقشــتنا للميزانيــات الفرعيــة باللجــان النيابيــة، 
املجهــودات الحكوميــة، املتمثلــة يف مواصلــة تنفيــذ سياســة األوراش الكــربى، والتــي تبلــورت 
ــره،  ــه وتطوي ــق 2030، وبلورت ــه يف أف ــيارة، وأجرأت ــرق الس ــبكة الط ــي لش ــط الوطن يف املخط
باعتبــاره قيمــة مضافــة عاليــة، متكــن مــن ربــط األقطــاب االقتصاديــة الجهويــة للمملكــة فيــام 
ــا، كــام هــو الشــأن بالنســبة إلحــداث الطريــق الســيارة الرابطــة بــني جهــة بنــي مــالل  بينه
ــا ملحــا لتيســري الربــط بينهــا،  – خنيفــرة، و جهــة فاس-مكنــاس، التــي الزالــت تشــكل مطلب

باعتبارهــا القلــب النابــض لالقتصــاد الوطنــي، 
ــد  ــة للحفــاظ عــىل الرصي ــا يف مجــال الصيان ــة، وبرامجه ــوه أيضــا مبجهــودات الحكوم ونن
الطرقــي، والســالمة الطرقيــة، ومضاعفــة الجهــود لفــك العزلــة عــن العــامل القــروي واملناطــق 

الجبليــة.
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نطلــب مــن الحكومــة االهتــامم بالنقــل املــزدوج، وترسيــع وثــرية إصالحــه. وال يفوتنــا أن 
ننــوه باإلنجــازات املهمــة والكــربى لبالدنــا، عــىل مســتوى البنيــات التحتيــة للموانــئ وتطويرها، 
كمينــاء طنجــة املتوســطي الــذي أصبــح قطبــا دوليــا، ومــرشوع مينــاء الداخلــة األطلــيس الــذي 
ــا  ــا قاري ــط بالدن ــة، ورب ــتيكية املينائي ــلة اللوجس ــية للسلس ــدرة التنافس ــني الق أدى إىل تحس

وبحريــا مــع رشكائهــا الدوليــني واإلقليميــني.
ال ننــىس التنويــه باملجهــودات املبذولــة، عــىل مســتوى تطويــر البنيــات التحتيــة للســكك 
الحديديــة، ملــا لهــا مــن دور يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، حيــث نثمــن عاليــا التعاقــد 
ــكك  ــبكة الس ــث ش ــادف إىل تحدي ــة، اله ــكك الحديدي ــي للس ــب الوطن ــة واملكت ــني الدول ب
ــات  ــو إىل تحســني الخدم ــة؛ ويف هــذا اإلطــار ندع ــق الرسع ــة ومــرشوع القطــار فائ الحديدي

أكــرث.
ــال  ــة يف مج ــاريعه الطموح ــل مش ــى، بفض ــرب أضح ــي، فاملغ ــال الطاق ــوص املج وبخص

ــة. ــددة والبيئ ــة املتج ــال الطاق ــا يف مج ــا مثالي ــة، منوذج ــية والريحي ــة الشمس الطاق
السيد الرئيس

ــتهدف  ــي تس ــة، الت ــات التنموي ــن املخطط ــا م ــتهان به ــرة ال يس ــش وف ــوم، نعي ــا الي إنن
النهــوض بأوضــاع الســاكنة. فعــىل ســبيل املثــال، ال الحــرص، فاملخطــط األخــرض الــذي اســتمر 
لســنوات طويلــة، وحقــق نجاحــات ال ميكــن إنكارهــا، إال أنــه مل يســتطع الحــد مــن الفــوارق 
ــة، وانخــراط كل  ــة عــن مشــاكل التســويق، والتثمــني للمنتوجــات الفالحي ــة، املرتتب االجتامعي
الفئــات يف االســتفادة مــن الدعــم، واإلمكانيــات التــي يوفرهــا هــذا املخطــط. ويف هــذا اإلطــار 
ــوم يف جــل املناطــق  ــا نعيشــه الي ــذي أصبحن ــاه، ال ــدرة املي ــارة إىل مشــكل ن ــن اإلش ــد م الب
املغربيــة، يف ظــل التقلبــات املناخيــة الناتجــة عــن قلــة التســاقطات املطريــة، مــام يســتدعي 

إيجــاد بدائــل وحلــول لنــدرة امليــاه.
ال بــد أن نثمــن املجهــودات، التــي تقــوم بهــا الحكومــة يف قطــاع التجهيــز والنقــل، الــذي 
تتزايــد أهميتــه بتزايــد حركــة التمــدن والتوســع العمــراين، وارتفــاع عــدد الســكان والتحــوالت 
االجتامعيــة، وحاجيــات املواطنــني، ومــا يرتتــب عــن ذلــك مــن رضورة تيســري عمليــة النقــل 

والتنقــل، وتوفــري البنيــات التحتيــة الرضوريــة، وتوزيعهــا بشــكل عــادل.
ويف هــذا اإلطــار، وانطالقــا مــن قناعاتنــا املعــرب عنهــا يف أكــرث مــن مناســبة، فإننــا، يف الفريــق 
االشــرتايك، نؤكــد مــن جديــد أن العدالــة املجاليــة يف توزيــع املشــاريع عــىل كل الجهــات، هــي 
ــع  ــه يف الدســتور، وأن التوزي ــؤ الفــرص املنصــوص علي ــدأ تكاف املدخــل األســايس لتحقيــق مب
ــذي  ــر ال ــتدامة، األم ــة املس ــامن التنمي ــل بض ــو الكفي ــم، ه ــىل كل األقالي ــج ع ــادل للربام الع
ــروي  ــامل الق ــة بالع ــة خاص ــق املهمش ــات، و املناط ــة للجه ــة الالزم ــاء العناي ــتدعي إعط يس
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ــة، وفتــح  و املناطــق الجبليــة، مــن أجــل فــك العزلــة عنهــا، بتقويــة وتعزيــز البنيــات التحيّـ
ــتجابة  ــق رشوط االس ــا يحق ــدارش، مب ــوادي و امل ــع الب ــط م ــوات الرب ــة، وقن ــالك الطرقي املس
للحاجيــات الرضوريــة للســاكنة، و ربطهــا باملراكــز الحرضيــة، و بشــبكة طرقيــة قويــة، متكــن 

ــة وغريهــا .... ــة و التعليمي ــوج للخدمــات الصحي هــذه الســاكنة مــن الول
السيد الرئيس

إن النقــل يف العــامل القــروي ســواء النقــل الجامعــي لألشــخاص، أو نقــل البضائــع ، ال 
يســتجيب، يف العديــد مــن املناطــق و الجهــات، ألدىن رشوط الراحــة و الســالمة،  و ال يصــون 
كرامــة ســاكنة البــوادي و القــرى و املناطــق الجبليــة، مــام  يصعــب مــن  تنقــالت املواطنــني، 
ويكــرس العزلــة عــىل هــذه املناطــق، و يعيــق دمجهــا يف النســيج السوســيو اقتصــادي للبــالد.

إىل جانــب مــا ســبق فإننــا، يف الفريــق االشــرتايك، نــود أن نتقاســم معكــم بعــض املالحظــات 
فيــام يتعلــق بالنقــل الجــوي، والســكيك و البحــري .

قطاع النقل الجوي
ــة  ــة، أو مديري ــة املالحــة الجوي ــه كل مــن مديري ــذي تلعب ــدور ال ــد أن نشــيد بال - ال ب
ــاع، ويف  ــة للقط ــدرات التقني ــر الق ــدين، وتطوي ــريان امل ــالمة الط ــوي يف س ــل الج النق

ــة. ــش واملراقب التفتي
لذا نرى رضورة:

- إنشــاء وإحــداث خطــوط جديــدة، تتــامىش جنبــا إىل جنــب مــع مخططــات تســويق 
ــي، خاصــة مطلــب  ــة لالقتصــاد الوطن ــات املختلف ــريب، وتواكــب الحاجي العــرض املغ
ســاكنة الجهــة الرشقيــة واملناطــق الحدوديــة، بإحــداث خــط جــوي مبــارش يربــط بــني 

وجــدة ووهــران.
ــي،  ــوي الوطن ــطول الج ــودة األس ــني ج ــة وتحس ــتثامرات، ورضورة تقوي ــيع االس - توس

ــادر عــىل املنافســة. ــه ق بشــكل يجعل
النقل البحري

ال شك أن املوانـــئ تلعب دورا كبريا يف نقـــل املسافرين، وتحـــريك عجـــلة الرواج التجــــاري 
و االقتصــادي، والصيــد البحــري بكافــة أنواعه.وبالرغــم مــن أن املغــرب يف الســنوات األخــرية، 
أنجــز منشــآت بحريــة، منهــا مينــاء طنجــــة املتوســط، الــذي يعـــد إنجــازا ذا طابـــع دويل ، 
إال أنــه ال بــد مــن بــذل مجهــودات كبــرية، إلعــــادة تأهـــيل بعـــض املوانــئ القدميــة وتطويــر 
تجهيزاتهــا، مبــا يســاير التطــور املتســارع الــذي يعرفـــه هــذا القـــطاع ، و حتــى تلعــب كـــل 
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املوانــئ املغربيــة الــدور املنــوط بهــا يف تحريــك عـجـــلة التنميــة االقتصاديــة، وخلـــق مناصــب 
شغـــل جديــدة ، مــع املحافظــة عــىل البيئــة وســالمة املالحــة البحريــة.

ــر إال عــىل  ــذي ال يتوف ــريب، ال ــة األســطول البحــري املغ ــك يجــب  تقوي ــة اىل ذل   باإلضاف
ثــالث بــواخ، لراهنيتــه ومســاهمته الفعالــة يف التنميــة االقتصاديــة و الســياحية ، و مــا يطرحــه 
ــة  ــور الجالي ــد مراحــل عب ــة، لســد الخصــاص خاصــة عن ــرشكات األجنبي مشــكل الرتخيــص لل

املغربيــة املقيمــة بالخــارج.
النقل السكيك

إن  النـــقل الســكيك ال يقــل أهميــة عــن أنــواع النقــل األخرى ، حيث أن هـــذا القطاع يعـــد 
رشيانا حيويا ، ملا يوفـــره من سالمـــة وراحة للمـسافـــرين، فـــضال عـــن مساهـــمته يف الحــركة 
االقتصاديــــة  والتجاريــة الداخليــة، إال أنــه لـــم يحــض باالهتــامم الكـــايف من حيث الزيـــادة يف 
عــدد القطــارات، وتوســيع شـــبكة الســكك الحديـــدية عــرب ربـــوع اململكــة، وخصوصــا صــوب 

املناطــــــق الجنوبـية منها..

شكرا للجميع
والسالم عليكم ورحمة اله تعاىل وبركاته
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الفريق االشرتايك يف شخص رئيس الفريق والسيدة النائبة مينة الطالبي،
يستقبل أعضاء من الفريق الوطني للدراجات 
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مداخلة السیدة النائبة مینة الطالبي
باسم الفريق االشرتايك مبجلس النواب
يف مناقشة مرشوع قانون رقم 76.15

يتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثالثاء 6 

فرباير 2018
السيد الرئيس املحرتم،

السيدات و السادة الوزراء املحرتمون،
السيدات و السادة  النواب  املحرتمون.

يرشفنــي، باســم الفريــق االشــرتايك، يف هــذه اللحظــة التاريخيــة،  التــي تشــهد عــىل تحــول 
نوعــني يف املســار الحقوقــي ببالدنــا، ونحــن نناقــش  مــرشوع القانــون املتعلــق بإعــادة تنظيــم 
ــتحضار  ــة اس ــا يف البداي ــب من ــذي يتطل ــم 76.15، ال ــان رق ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن املجل

الســياق الــذي تــم فيــه إحداثــه.
ــة لوضــع املغــرب  ــه آلي  األمــر ال يتعلــق مبجــرد مؤسســة دســتورية، بــل يتعــداه إىل كون
ــاكات الجســيمة  ــع كل االنته ــايئ م ــودة إىل «ســنوات الرصــاص»، والقطــع النه يف ســكة الالع

ــة هامــة مــن تاريــخ املغــرب. لحقــوق االنســان، التــي طبعــت مرحل
إن معالجــة مخلفــات هــذه الســنوات، كان لــه األثــر الواســع يف تصالــح البــالد مــع تاريخهــا، 

وتطويــر البنــاء الدميقراطي.
ــا األســتاذ  ــاوب التوافقــي، التــي قادهــا أخون ــد، ولحكومــة التن وقــد كان  - للعهــد الجدي
عبــد الرحــامن اليوســفي- رشف مواكبــة هــذا امللــف، عــن طريــق هيئــة التحكيــم املســتقلة 
ــة اإلنصــاف  ــة بإحــداث هيئ ــة الســامية، والقاضي ــادرة امللكي ــي مهــدت للمب ــض، والت للتعوي

ــة. ــه بصفــة جذري واملصالحــة، ملعالجت
وباملــوازاة مــع ذلــك، فــإن تجربــة املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان، اعتــربت آنــذاك 
ــة  ــة، ولعــدم اســتقالليته مــن جه ــدوره االستشــاري مــن جه ــة، بالنظــر ل ــة ومتواضع متهيدي
أخــرى، فــكان مــن الــالزم أن يدخــل املغــرب مرحلــة نوعيــة جديــدة، بهــدف ترســيخ، 
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وتكريــس املكتســبات الحقوقيــة، التــي تــم تحقيقهــا بفضــل التجربــة الرائــدة لهيئــة اإلنصــاف 
ــة. ــه يف التجــارب املقارن ــذى ب ــي أصبحــت تعــد منوذجــا يُحت واملصالحــة، والت

وتبعــا لذلــك، فإننــا نعتــرب أن تأســيس املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، جــاء يف ســياق 
ترصيــد هــذه املكتســبات الحقوقيــة، والعمــل عــىل تطويرهــا وتحصينهــا، وأصبــح مــن الطبيعي 
جــدا أننــا ، يف الفريــق االشــرتايك، ندافــع عن هــذه املؤسســة باعتبارها مســألة مبدئيــة، منصهرة 
يف اختياراتنــا ومبادئنــا، أدينــا بخصوصهــا تضحيــات جســام، مــام يفــرض علينــا مواصلــة النضــال 
ــد مــن ترســيخ  ــر هــذه املؤسســة يف اتجــاه املزي ــة، والعمــل عــىل تطوي يف الواجهــة الحقوقي

الحقــوق والحريــات ببالدنــا.
ــآت  ــا مؤسســة دســتورية ضمــن هي ــة يف جعله ــد شــكل دســتور2011 محطــة مفصلي وق
ــكال  ــة كل أش ــة ومكافح ــة املناصف ــيط، و هيئ ــة الوس ــن مؤسس ــب كل م ــة، إىل جان الحكام
ــوق  ــة حق ــات حامي ــوان «مؤسس ــت عن ــارج، تح ــة بالخ ــة املغربي ــس الجالي ــز، ومجل التميي

ــا».  ــوض به ــان والنه اإلنس
لــذا، نعتــرب أن هــذا املعطــى الجديــد، ميثــل حافــزا آخــر، للدفــع بهــذه املؤسســة إىل القيــام 
ــا  ــوض به ــوق، والنه ــة الحق ــان وحامي ــوق اإلنس ــة حق ــاء بثقاف ــمة يف االرتق ــا الحاس بأدواره
ضمــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان املتعــارف عليهــا دوليــا، بحكــم توفرهــا عــىل كل 

املعايــري الدوليــة الالزمــة يف املجــال.
ــا، يف الفريــق االشــرتايك،  ــة، فإنن ــر الدول وعــىل هــذا األســاس، الســيد الرئيــس، الســيد وزي
دعمنــا كل املقتضيــات التــي تســري يف اتجــاه املحافظــة لهــذه املؤسســة عــىل مكانتهــا، ووضعهــا 
االعتبــاري املتميــز يف مجــال الحاميــة، والنهــوض بحقــوق االنســان ببالدنــا، وملــا هــو منتظــر 
منهــا وطنيــا ودوليــا، ســواء قدمــت هــذه املقتضيــات مــن قبــل الحكومــة، أو مــن قبــل الفــرق 

واملجموعــة النيابيــة املشــكلة لألغلبيــة. 
ــان  ــوق االنس ــي لحق ــس الوطن ــل املجل ــداث داخ ــم إح ــات، ت ــذه املقتضي ــىل رأس ه وع

ــالث. ــة الث ــات الوطني األلي
ــا، وإضافــة نوعيــة   هــذه اآلليــات التــي شــكلت قيمــة مضافــة للنضــال الحكومــي ببالدن
ــة والنهــوض بحقــوق االنســان، مــام ســيعزز  ملجــال اشــتغال املجلــس عــىل مســتوى الحامي

ــه. أدواره ووظائف
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ــا مبجموعــة مهمــة مــن  ــا، يف الفريــق االشــرتايك، تقدمن ويف الختــام البــد مــن التذكــري بأنن
التعديــالت، أدمجــت مــع تعديــالت األغلبيــة، يف إطــار تجويــد النــص وتحصــني هذه املؤسســة، 
ــة، وإن  ــني الحكومــة وبعــض فــرق مــن األغلبي ــا، ب ــة حــادا أحيان وكان النقــاش داخــل اللجن

مجموعــة مــن التعديــالت اســتجابت لهــا الحكومــة ورفضــت البعــض.
ــو إىل  ــا نصب ــذي كن ــرشوع، ال ــذا امل ــىل ه ــوت ع ــن إال أن نص ــوم ال ميك ــىل العم ــن ع ولك

ــه إىل أبعــد مــدى. ــي ب الرق
والسالم علكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.
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لقاء رئيس الفريق االشرتايك، األستاذ شقران أمام، والسيدة النائبة فتيحة سداس 
والسيدة النائبة السعدية بنسهيل، مع رئيس التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات 

العمومية والوفد املرافق له



97

التزام، مسؤولیة ووضوح.

مداخلة السیدة النائبة ابتسام مراس
باسم الفريق االشرتايك مبجلس النواب
يف مناقشة مرشوع قانون رقم 65.05
 املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية

الجلسة الترشيعية التي عقدها مجلس النواب
 يوم الثالثاء 27 مارس 2018

السيد الرئيس املحرتم، 
السيد الوزير املحرتم،

السيدات والسادة النواب املحرتمون.
ــق  ــون 65.05 املتعل ــرشوع القان ــش م ــو يناق ــواب، وه ــس الن ــرتايك مبجل ــق االش إن الفري
ــه  ــق من ــذي ينطل ــام ال ــاَر الع ــة، اإلط ــتحرض يف البداي ــة، يس ــة االجتامعي ــات الرعاي مبؤسس
ملناقشــة أي نــص ترشيعــي، واملتمثــل يف مــدى املكاســب واآلثــار اإليجابيــة التــي ســيعود بهــا 
عــىل املســتوى االجتامعــي. فنحــن، يف الفريــق االشــرتايك، نعتــرب أن مرشوعنــا املجتمعــي قائــم 
أساســا عــىل إقامــة نظــام متكامــل للرعايــة االجتامعيــة العادلــة، واملنصفــة؛ وطبعــا فــإن ذلــك 
ــي،  ــذ األفق ــد، والتنفي ــط الجي ــا الواضحــة، والتخطي ال مُيكــن أن يتحقــق إال مــن خــالل الرؤي
ــي  ــص ترشيع ــى يف ن ــة، أو حت ــاع أو إدارة معين ــة يف قط ــا االجتامعي ــزل القضاي ــذي ال يع ال
ــة،  ــمولية، التقائي ــة، ش ــة عمومي ــس لسياس ــع األس ــام، يض ــالل نظ ــن خ ــل م ــي، ب أو تنظيم

ــة. ــة، ومتكامل مندمج
ــا كل  ــى من ــن أن يتلق ــه، ال مُيك ــام ب ــم القي ــود يت ــرب أي مجه ــا نعت ــار، فإنن ــذا اإلط ويف ه
ــا  ــد االجتامعــي، كــام أنن ــي ســيُحققها عــىل الصعي ــة، الت ــات النوعي الدعــم يف حــدود اإلضاف
نعتــرب أن جوهــر التدخــل الحكومــي بهــذا الخصــوص، ينبغــي أن يتجســد يف شــكل نصــوص 
وبرامــج، تخلــق اآلليــات الالزمــة للتنفيــذ. ولذلــك، فــإن قراءتنــا ملــرشوع القانــون املعــروض 
للتــداول والتصويــت، ســتتم انطالقــا مــن التشــخيص الــذي قامــت بــه الــوزارة املعنيــة ســنة 
ــة، وانتشــارها الجغــرايف، ومســتوى  ــة االجتامعي ــَدد مؤسســات الرعاي 2013، عــىل مســتوى َع

الخدمــات التــي تُقدمهــا، والفئــات التــي تســتفيد مــن ذلــك.
لقــد تبــني لنــا بالفعــل، أن هنــاك صعوبــات عديــدة ينبغــي العمــل جامعــة عــىل تجاُوزهــا، 
ملــا فيــه خــري املســتفيدات واملســتفيدين، والذيــن ليســوا إال مواطنــات ومواطنــني، مــن حقهــم 



حصیلة عمل الفریق االشتراکي

98

ــة أساســا يف «مجتمــع متضامــن»،  العيــش يف مجتمــع يُحقــق أهــداف دســتور 2011، املتمثل
ــة  ــرص، والعدال ــؤ الف ــاواة، وتكاف ــة، واملس ــة، والكرام ــن، والحري ــع باألم ــه الجمي ــع في يتمت
ــكل  ــالءم مــع التوجــه العــام ل ــم، مجتمــع يُحقــق ويت ــة، ومقومــات العيــش الكري االجتامعي
الثوابــت، التــي نــص عليهــا الدســتور مــن ديــن إســالمي، وَملَكيــة اجتامعيــة، ووحــدة وطنيــة، 
ــا ثوابــت  ــة والحضــارة اإلنســانية، وهــي كله ــادئ الثقاف ــة، ومب ــات دولي ومعاهــدات واتفاقي

تُؤكــد الحاجــة إىل سياســة اجتامعيــة عادلــة.
إن مبــدأ العدالــة واإلنصــاف الــذي نُدافــع عنــه، ليــس عمليــًة كميــًة جامــدة، بــل يعتــرب 
مفهومــا نوعيــا، يُراعــي حاجيــات كل فئــة اجتامعيــة، ويُوفــر لهــا مــا تحتاجــه وفــق ظروفهــا 
ــة  ــي تســتحق العناي ــات األكــرث هشاشــة، هــي الت ــا، أن الفئ ــي، بالنســبة لن الخاصــة. وطبيع
ــا،  ــي مــن جهتن ــل واجــب وطن ــا، ب ــز لصالحه ــز أو متيي ــاك أي تحي ــرب أن هن األوســع، وال نعت

وحــق مــن حقــوق هــذه الفئــات مــن جهــة أخــرى.
السيد رئيس مجلس النواب املحرتم؛

السيدات والسادة؛
إننــا - يف الفريــق االشــرتايك، مــن خــالل اإلطــار العــام الــذي نسرتشــد بــه، يف تعاملنــا مــع 
مشــاريع القوانــني - نقــول أن مــرشوع القانــون املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، ليــس 
نصــا عاديــا يتعلــق بإعــادة تنظيــم مؤسســات قامئــة، ولكنــه نــص يُؤســس لسياســة اجتامعيــة، 
ــة يف  ــات الرتابي ــة، والجامع ــة، واملؤسســات العمومي ــات الدول ــاه تجســيد التزام تســري يف اتج
ــات  ــتور  2011 والتزام ــن دس ــل 31 م ــا الفص ــص عليه ــي ن ــة، الت ــة االجتامعي ــري الحامي توف
الســلطات العموميــة، الــواردة يف الفصــل 34، واملتمثلــة يف وضــع وتفعيــل سياســات موجهــة 

إىل األشــخاص، والفئــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، ومنهــا:
-  معالجــة األوضــاع الهشــة والوقايــة منهــا  لفئــات مــن النســاء واألمهــات، ولألطفــال، 

واألشــخاص املســنني.
ــة،  ــية حركي ــدية، أو حس ــة جس ــن إعاق ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــل األش ــادة تأهي -  إع
ــوق  ــم بالحق ــري متتعه ــة، وتيس ــة واملدني ــاة االجتامعي ــم يف الحي ــة، وإدماجه أو عقلي

ــع. ــا للجمي ــرتف به ــات املع والحري
لــذا، فــإن تحقيــق هــذه الغايــات، يتطلــب بالرضورة تطويــر مؤسســات الرعايــة االجتامعية، 
ــة  ــات املَُقدم ــيع الخدم ــالل توس ــن خ ــك م ــتور، وذل ــات الدس ــتوى مقتضي ــي إىل مس لرتتق

وتجويدهــا.
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ومــن هــذه الزاويــة، فإننــا، يف الفريــق االشــرتايك، نعتــرب أن مــرشوع القانــون يحقــق الكثــري 
ــر  ــص بالذك ــة، ونخ ــات القامئ ــاوز الصعوب ــة لتج ــة صلب ــكل أرضي ــداف، ويُش ــذه األه ــن ه م
ــواع املؤسســات،  ــد أن ــة بخصــوص تحدي ــادة الثالث ــوارد يف امل ــد ال ــك، مســألة التحدي مــن ذل
ــات  ــة خدم ــوص الئح ــة بخص ــادة الخامس ــوارد بامل ــد ال ــا، والتحدي ــل به ــي تتكف ــة الت والفئ
ــا إعــامل  ــم به ــي ت ــة الت ــري، وخاصــة الطريق ــزة التدب ــق بأجه ــاين املتعل ــرع الث ــل، والف التكف
ــات  ــك مــن خــالل كل املقتضي ــط املســؤولية باملحاســبة، وذل ــدأ الدســتوري، القــايض برب املب
ــة، وأعــامل  ــة الداخلي ــة الرقاب ــر أنظم ــم وتطوي ــة إىل دع ــون، والهادف ــواردة مبــرشوع القان ال

ــش. ــة والتفتي املراقب
ويف نفــس االتجــاه، فإننــا، يف الفريــق االشــرتايك، نعتــرب أن املراهنــة عــىل جمعيــات املجتمــع 
املــدين مســألة يف غايــة األهميــة، باعتبارهــا رشيــكا اســرتاتيجيا، ال غنــى عنــه يف أيــة سياســة 
ــة،  ــن جه ــايل م ــم امل ــن الدع ــد م ــة للمزي ــات يف حاج ــذه الجمعي ــت ه ــة، وإن كان اجتامعي
واملتابعــة عنــد تنفيــذ برامجهــا بغيــة، تقييمهــا وتقويــم عملهــا، والوقــوف عــىل احتياجاتهــا يف 

التدبــري والتكويــن مــن جهــة أخــرى.
إن تســجيلنا للعديــد مــن اإليجابيــات، التــي جــاء بهــا مــرشوع القانــون، ال مينــع مــن القــول 
ــني  ــل وتحي ــه،إذ وجــب  تعدي ــوم إىل جانب ــة، تق ــه يف حاجــة إىل نصــوص ومؤسســات قوي إن
النصــوص املؤطــرة ملؤسســات العمــل االجتامعــي، وخاصــة النــص، املتعلــق مبؤسســة التعــاون 
الوطنــي، ونعتــرب أنــه حــان الوقــت إلحــداث قطــب اجتامعــي قــوي، يجمــع كل املؤسســات 
والهيئــات واإلدارات، ذات الصلــة بهــذا املجــال العمــل االجتامعــي، حتــى ال تبقــى ُموزعــة بــني 
هيئــات ُمتعــددة، تَُقــدم فقــط خدمــات محــددة. إننــا مــع مؤسســة واحــدة قويــة مبيزانيتهــا، 
ومواردهــا البرشيــة، تجمــع شــتات مؤسســات التعــاون الوطنــي، واإلنعــاش الوطنــي، ووكالــة 

التنميــة االجتامعيــة.
ــع  ــة التجمي ــا دام أن عملي ــة، م ــة وواضح ــة قوي ــل الدول ــة تدخ ــتًصبح عملي ــذا، س وهك
ــات  ــهل عملي ــة، وتَُس ــة والتنظيمي ــات الترشيعي ــه نفــس املقتضي ــق علي يف إطــار واحــد، تُطب
ــد، خاصــة  ــب الوحي ــح هــذا القطــب، هــو املخاطَ ــايل يُصب ــم، وبالت ــع والتقيي ــة والتتب املراقب
مــع املؤسســات والربامــج ذات الطابــع االجتامعــي األخــرى، مــن ضــامن اجتامعــي، وتغطيــة 

ــة. ــة إجباري صحي
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السيد رئيس مجلس النواب املحرتم؛
السيدات والسادة؛

إن التعامــل اإليجــايب للفريــق االشــرتايك، مــع مــرشوع القانــون، ناتــج كذلــك مــن اعتبــاره 
ــة  ــة االجتامعي ــة العمومي ــل السياس ــىل مسلس ــب ع ــر الطي ــا األث ــيكون له ــة، س ــة إيجابي لبن
للحكومــة، ســواء انطالقــا مــن قناعاتنــا الخاصــة، أو مــن التزامنــا ضمــن األغلبيــة الحكوميــة، 
التــي نعتــرب أنــه علينــا واجــب الدفــاع عــن الربنامــج الحكومــي، الــذي صادقنــا عليــه، والــذي 
يتضمــن محــورا خاصــا بتقويــة أنظمــة الرعايــة االجتامعيــة، يشــمل إشــارة رصيحــة إىل اعتامد، 
وتفعيــل القانــون املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، ومواصلــة تأهيلهــا، مــع التزامــات 

نحــو األرسة والطفولــة، واألشــخاص املســنني، واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
لــذا، فــإن الفريــق االشــرتايك، اســتنادا إىل كل الحيثيــات الســابقة، ال مُيكنــه إال أن يكــون يف 
الصــف املؤيــد ملــرشوع القانــون، و يُصــوت عليــه باإليجــاب، داعيــا يف نفــس الوقــت إىل اإلرساع 
بإصــدار النصــوص الالزمــة لتطبيــق هــذا القانــون، ســواء تعلــق األمــر بالنصــوص التنظيميــة، أو 
دفــرت التحمــالت املتعلــق بالــرشوط العامــة، أو دفاتــر التحمــالت املتعلقــة بالــرشوط الخاصــة.

والسالم عليكم.
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من أشغال اجتماع لجنة البنیات األساسیة
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مداخلة السید النائب محمد احویط
يف مناقشة تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية حول 

«التنمية القروية: مجال املناطق الجبلية»

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب
 يوم الثالثاء 24 أبريل 2018

السيد رئيس مجلس النواب املحرتم؛
السيدات والسادة النواب املحرتمون.

إن الفريــق االشــرتايك، وهــو يناقــش اليــوم موضــوع «مســاهمة الربنامــج الوطنــي للطــرق 
القرويــة الثــاين، يف فــك العزلــة عــن العــامل القــروي والجبــيل باملغــرب»، يســتحرض يف البدايــة 

ــنْي أساســيني: ُمعطيَ
ــا هــذا  ــي ســُنناقش مــن خالله ــة التذكــري باملنطلقــات الت ــل يف أهمي املعطــى األول، يتمث
التقريــر. فالفريــق االشــرتايك، يعتــرب أن هــذه املناقشــة فرصــة الســتحضار الرتاكــامت اإليجابيــة، 
ــا،  ــا رشف قيادته ــي كان لحزبن ــي، و الت ــاوب التوافق ــة التن ــا حكوم ــن ورائه ــت م ــي كان الت
ــة خــارج  ــذي ظــل لفــرتة طويل ــي، ال ــرتاب الوطن ــة لقطــاع إعــداد ال ــة نوعي وأعطــت دينامي

ــة. ــات الســلطات العمومي اهتامم
ــة  ــنة 2000، محط ــالل س ــي، خ ــرتاب الوطن ــداد ال ــول إع ــي ح ــوار الوطن ــكل الح ــد ش لق
مفصليــة، يف إيجــاد أرضيــة صالحــة لتقليــص الفــوارق االجتامعيــة واملجاليــة، وذلــك مــن خــالل 
االســرتاتيجيات، التــي تــم التأســيس لهــا بامليثــاق الوطنــي إلعــداد الــرتاب الصــادر ســنة 2001.

لقــد شــكل، وال يــزال، اآلليــة الرئيســية للسياســة االلتقائيــة واالندماجيــة، ملختلــف 
ــات  ــيق السياس ــة لتنس ــدة الناجع ــيلة الوحي ــت الوس ــث أصبح ــة، بحي ــات العمومي السياس

العموميــة. 
   إن تنســيق مختلــف التدخــالت واألعــامل، التــي يقــوم بهــا كل الفاعلــني، هــي األســلوب 

األمثــل للقطــع مــع السياســات القطاعيــة املنفصلــة التــي أدت إىل الوضعيــة الحاليــة.
ويف هــذا الصــدد، احتلــت املجــاالت القرويــة والجبليــة، مكانــة خاصة ضمن امليثــاق الوطني 
إلعــداد الــرتاب، وذلــك مــن خــالل إيالئهــا املكانــة التــي تســتحقها، باعتبارهــا املجــاالت األكــرث 
ــا الحديــث  ــة، وخاصــة بالنســبة لفــك العزلــة. فكيــف مُيكنن تــرضرا مــن السياســات العمومي
عــن تنميــة وإنعــاش العــامل القــروي والجبــيل، إذا مل نُحقــق نتائــج إيجابيــة عــىل مســتوى فــك 
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العزلــة بوســائل عديــدة، أهمهــا الطــرق واملســالك، باعتبارهــا األســاس الــذي يُســهل عمليــة 
االندمــاج، ويجعــل الســاكنة تُحــس بااللتحــام، والتضامــن الــرتايب واملجــايل.

فــإذا كانــت اإلحصائيــات، تُشــري إىل أن الســاكنة القرويــة تُشــكل % 40 مــن ســاكنة املغــرب، 
و مل نتمكــن مــن فــك العزلــة عنهــا، فــإن ذلــك ســيجعلنا يف وضعيــة يتــم مــن خاللهــا اســتغالل 
60 % مــن الطاقــات فقــط ، علــام بأنــه، إذا أخذنــا بعــني االعتبــار وضعيــة املــرأة والتهميــش 

الــذي يطالهــا، ســتنخفض النســبة إىل النصــف أي 30 %.
ــادرات  ــي، ســاهمت مب ــاق الوطن ــة للميث ــادئ التوجيهي ويف نفــس االتجــاه، وتطبيقــا للمب
ــدوره، أن  ــرب ب ــذي اعت ــرتاب، ســنة 2003، وال ــداد ال ــي إلع ــم الوطن ــا يف إصــدار التصمي حزبن
ــة منطلــق أســايس، والُعصــب التــي يتــم مــن خاللهــا الولــوج ملختلــف الخدمــات  فــك العزل
املرفقيــة، فــال مُيكــن الوصــول للمدرســة أو املستشــفى لتلقــي الخدمــات التعليميــة أو الصحيــة 
أو غريهــا، إال عــرب هــذه البنيــات التحتيــة األساســية. كــام أن التصميــم الوطنــي، عنــد تحديــده 
ــرب مجــاال  ــذي ال يُعت ــل» ال ــا «الَجبَ ــا، ووضــع ضمنه ــة بطبيعته ــرب حيوي ــي تُعت للمجــاالت الت
طبيعيــا أو دميغرافيــا فقــط، ولكــن أساســا خزانــا للميــاه التــي تُغــذي الفالحــة املغربيــة، فــال 
ــن  ــدال م ــاكنتها، ب ــالزم الحتياجــات س ــامم ال ــة االهت ــى املناطــق الجبلي مُيكــن إذن إال أن تلق

اإلهــامل الــذي طالهــا نتيجــة العزلــة وضعــف التجهيــزات واملرافــق.
إننــا، يف الفريــق االشــرتايك، ونحــن نســتحرض هــذا املعطــى، الــذي كان نتيجــة حوارُمجتمعي 
ــا،  شــامل، ســاهمت فيــه كل القــوى الحيــة بالبــالد، نعتــرب أنــه أصبــح يُشــكل منتوجــا وطني
يحــق لبالدنــا أن تفتخــر بــه، ونعتــرب أن الفرصــة مواتيــة، لتحضــري النصــوص القانونيــة الالزمــة 

لتأطــري هــذا املجــال.
ــن  ــل م ــذي جع ــرايف، ال ــى الجغ ــتحضار املعط ــل يف رضورة اس ــاين، فيتمث ــى الث ــا املعط أم
«الجبــال» يف بالدنــا، مكونــا جغرافيــا أساســيا إىل جانــب املكــون املتوســطي، واألطلــيس، 
ــة هــي املحــور  ــة، ينبغــي أن تُراعــي أن السالســل الجبلي ــكل سياســة عمومي والصحــراوي. ف
الــذي يُطــل عــىل كل املجــاالت الطبيعيــة األخــرى. فالسالســل الجبليــة التــي تخــرتق املغــرب، 
ــاء  ــىل الفض ــوح ع ــال املفت ــامال، و املج ــطي ش ــاء املتوس ــىل الفض ــوح ع ــال املفت ــكل املج تش

ــا. ــراوي جنوب ــا، والصح ــيس غرب األطل
السيد الرئيس املحرتم،

السيدات والسادة النواب املحرتمون.
إن هــذا املعطــى، مينــح مرشوعيــة أكيــدة ملوضــوع فــك العزلــة، بــل يجعــل مــن معالجــة 
هــذا الجانــب حــال مللــف التنميــة القرويــة بأكملــه. ومــن هــذه املنطلقــات، نعتــرب، يف الفريــق 
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االشــرتايك، أن معالجــة مجموعــة العمــل املوضوعاتيــة ملوضــوع «مســاهمة الربنامــج الوطنــي 
للطــرق القرويــة الثــاين يف فــك العزلــة عــن املجــال القــروي والجبــيل باملغــرب»، فرصــة ســانحة 

للوقــوف عــىل مسلســل وضــع هــذا الربنامــج الوطنــي، وتنفيــذه، وتقييمــه.
لــذا؛ فــإن مســاهمتنا كانــت إيجابيــة، احرتامــا للمرتكــزات التــي انطلقنــا منهــا، ولاللتزامــات 
ــون  ــه. فنحــن ملتزم ــة علي ــي، واملصادق الناتجــة عــن مســاهامتنا يف وضــع الربنامــج الحكوم

بالســري عــىل نهــج الوفــاء اللتزاماتنــا داخــل األغلبيــة الحكوميــة.
إال أن التوجــه، ال مينــع الفريــق االشــرتايك، انطالقــا مــن مرجعياتــه الحزبيــة، ومــن منظــوره 
الخــاص واملتميــز حــول منظومــة التنميــة االجتامعيــة، القامئــة عــىل أســاس التوزيــع العــادل، 
واملنصــف للخدمــات واملرافــق العموميــة، ســواء تعلــق األمــر بالعدالــة االجتامعيــة أو 
بالعدالــة املجاليــة، أن يُركــز عــىل رضورة وضــع السياســة العموميــة، بخصــوص الطــرق القروية، 
و اذي ينبغــي أن يكــون ضمــن اســرتاتيجية تحســني مســتوى االســتقطاب يف املجــاالت القرويــة 

والجبليــة، التــي ال مُيكــن أن تتــم إال مــن خــالل تقويــة البنيــات والتجهيــزات التحتيــة.
فكيــف ســنتمكن مــن الرفــع مــن التنافســية االقتصاديــة بالعــامل القــروي والجبــيل، إذا مل 

نُوفــر الــرشوط الالزمــة الســتقطاب االســتثامرات؟
إن طرحنــا لهــذا التســاؤل، نابــع مــن بعــض مالحظاتنــا، التــي تهــم طريقــة وضــع املعايــري 
لربمجــة وتوطــني الطــرق؛ فــال مُيكــن أن تكــون املعايــري ذات بُعــد اقتصــادي ومــايل فحســب، 

وإمنــا ذات بُعــد اجتامعــي تقتضيــه العدالــة املجاليــة التــي نُؤمــن بهــا؛
ــج  ــن برنام ــُندافع ع ــوص، وس ــذا الخص ــواردة به ــات ال ــىل التوصي ــد ع ــا نُؤك ــك، فإنن لذل
ــة، أو تلــك التــي يتــم الولــوج  اســتعجايل يُغطــي الحاجيــات اآلنيــة لســاكنة املناطــق املعزول
ــمى  ــي تُس ــات الت ــا سنســري يف اتجــاه العمــل عــىل تحــدي الصعوب ــة، كــام أنن ــا بصعوب إليه
«تقنيــة»، ألنــه ال مُيكــن أن نــرتك املواطنــات واملواطنــني رهينــة هــذه الصعوبــات، مــا دام أن 

ــة عــىل املجتمــع. ــزة الدول ــة هــي مــن واجــب أجه ــة احتياجاتهــم األولي تلبي
ــم اعتامدهــا  ــري التــي ت ــاير كل املعاي ــا، يف الفريــق االشــرتايك، ال نُس وبنفــس املنطــق، فإنن
ــتوى  ــىل مس ــره ع ــة أث ــم أهمي ــج. فرغ ــادي للربنام ــيو اقتص ــع السوس ــم الوقْ ــة، وتقيي لدراس
النقــل بالعــامل القــروي، وعــىل الواقــع االقتصــادي املحــيل، ورغــم مــا قــد يعــود بــه ذلــك مــن 
ــا هــو  نفــع عــىل الســاكنة بصفــة عامــة، فــإن الوقــع األســايس والرئيــيس، يبقــى بالنســبة لن
مــدى تأثــريه عــىل رشوط ، وأمنــاط عيــش الســاكنة القرويــة، فاإلنســان هــو محــور االهتــامم، 

وينبغــي أن يتــم التقييــم أساســا عــىل هــذا املعيــار.
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كــام أننــا نُســجل، بخصــوص دميومــة ودوام املشــاريع الطرقيــة املنجــزة يف إطــار الربنامــج 
ــري  ــرق غ ــة، والط ــرق املصنف ــني الط ــز ب ــألة التميي ــة، أن مس ــرق القروي ــاين للط ــي الث الوطن
املصنفــة، الينبغــي أن يُشــكل عائقــا أمــام الصيانــة الالزمــة ملجمــوع هــذه الطــرق، إذ ال مُيكــن 
ــة،  ــة عــىل الجامعــات ذات الطبيعــة القروي ــة الطــرق غــري املصنف أن نُلقــي مبســؤولية صيان
التــي ال متتلــك اإلمكانيــات والوســائل الالزمــة لذلــك، مــام يتطلــب إنجــاز اســرتاتيجية وطنيــة 
لصيانــة الطــرق غــري املصنفــة، ارتــكازا عــىل مــا تُشــكله تكلفــة عــدم الصيانــة مــن عــبء كبــري، 
يصــل أحيانــا إىل نفــس درجــة إنشــاء طــرق جديــدة، مــع االســتفادة مــن خــربات و تجــارب 

الــدول الناميــة األخــرى.
ويف نفــس الســياق، ينبغــي أن نعمــل جامعــة، إليجــاد حلــول مالمئــة لبعــض جوانــب القصــور 
يف الحكامــة املتبعــة، الناتجــة عــن تعــدد املتدخلــني ســواء عىل مســتوى التدبــري، أو عىل مســتوى 
التمويــل؛ ولنــا يف تقريــر املجلــس األعــىل للحســابات، بخصــوص املشــاريع املمولــة مــن طــرف 
ــة، مرجــع مــن أجــل تجــاوز الصعوبــات، وتقويــم  صنــدوق التنميــة القرويــة واملناطــق الجبلي

بعــض االختــالالت ســواء فيــام يتعلــق بالحكامــة، أو إنجــاز املشــاريع وتدبريهــا.
السيد رئيس املجلس املحرتم؛

السيدات والسادة ...
ــة لســاكنة املناطــق  ــا لتوفــري أوســع الخدمــات املرفقي ــا، نابعــة مــن طموحن إن مالحظاتن
ــربه  ــذي نعت ــة، ال ــك العزل ــر رشط ف ــي ال مُيكــن أن تتحقــق إال بتوف ــة، والت ــة، والجبلي القروي
ــا وفعــاال، ألنــه ســوف لــن يعــود بالنفــع عــىل هــذه املناطــق  مفتاحــا، أي منطلقــا ديناميكي
لوحدهــا، بــل ســيفتح أفاقــا أخــرى لحركيــة اقتصاديــة واجتامعيــة، يف عالقــة هــذه املجــاالت 
ــرق  ــا، ألن الط ــاكنة مبحيطه ــة الس ــا، ويف عالق ــل عليه ــي تُط ــة الت ــاءات الجغرافي ــع الفض م

ــة. ــة األخــرى، وتُقلــص مــن الهجــرة القروي بالــرضورة تجــر وراءهــا الخدمــات املرفقي
ــر  ــني التقري ــم مضام ــه لدع ــتند علي ــذي نس ــاس ال ــو األس ــايب، ه ــوح اإليج ــذا الطم إن ه
املوضــوع للمناقشــة، دون أن مينــع ذلــك، مــن دعــوة كل الفاعلــني واملتدخلــني يف مجــال وضــع 
وتنفيــذ، ومتابعــة التوصيــات الــواردة بــه، لتوســيع املقاربــة التشــاركية حولــه، ووضــع معايــري 

للتقييــم تتمحــور حــول اإلنســان أساســا.
لــذا؛ فــإن الفريــق االشــرتايك، يُثمــن مــا ورد بالتقريــر، ويدعــو إىل تكثيــف الجهــود لوضــع 
ــون إال  ــن تك ــي ل ــا، والت ــم اإلدالء به ــي ت ــات الت ــي كل املالحظ ــد، يُراع ــي جدي ــج وطن برنام

ــة. ــة للحكومــة يف مجــال فــك العزل ــة للسياســة العمومي إضافــة نوعي
والسالم عليكم
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 مداخلة السید النائب عبد الفتاح  أهل املکي
باسم الفريق االشرتايك مبجلس النواب

يف مناقشة مرشوع القانون املتعلق بتعويض إجاميل
لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير 

ولذوي حقوقهم

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب
يوم الثالثاء 24 يوليوز 2018

السيد الرئيس املحرتم،
السادة الوزراء املحرتمون،

السيدات والسادة النواب املحرتمون.
يرشفنــي أن أتنــاول الكلمــة باســم الفريــق االشــرتايك مبجلــس النــواب،  ملناقشــة مــرشوع 
ــه  ــول مبوجب ــم 1.76.534، واملخ ــون رق ــة قان ــف مبثاب ــري الرشي ــري الظه ــون 36.18 بتغي القان

ــذوي حقوقهــم. ــر، ول ــاء املقاومــني، وأعضــاء جيــش التحري تعويــض إجــاميل لبعــض قدم
نســتحرض يف البدايــة، التضحيــات الجســام، التــي قدمهــا الشــعب املغــريب مبختلــف بفئاتــه، 
ــاء  ــتوى أعض ــىل مس ــواء ع ــار، س ــن آث ــك م ــه ذل ــا خلف ــه، وم ــتقاللية وطن ــن اس ــاع ع للدف

ــم، وذوي الحقــوق. ــر، أو عــىل مســتوى عائالته ــة وجيــش التحري املقاوم
إن الفريــق االشــرتايك، يعتــرب أن االهتــامم بهــذه الفئــة مــن املجتمــع، هــو اهتــامم بتاريــخ 
املغــرب الحديــث، وهــو تــراث ُمشــرتك لــكل املغاربــة، ينبغــي العمــل جامعــة عــىل املحافظــة 
عليــه مــن زوايــا ُمتعــددة، مــن بينهــا، توفــري رشوط العيــش الكريــم ألعضــاء املقاومــة، وجيــش 

التحريــر وعائالتهــم.
ــت،  ــون املعــروض للتصوي ــع مــرشوع القان ــة، م ــا بإيجابي ــد تعاملن ــا ق ــك، فإنن ــا لذل وتبع
خــالل مرحلــة مناقشــته باللجنــة، باعتبــار أن األمــر يتعلــق يف آخــر املطــاف بتخويــل منحــة 
للتعويــض اإلجــاميل، تــم تحديــد مبلغهــا الشــهري بالنســبة لقدمــاء املقاومــني وأعضــاء جيــش 

ــر، وبالنســبة لــذوي حقــوق الشــهداء، وفــق رشوط ُمحــددة. التحري
إن هــذا التعامــل اإليجــايب، نابــع مــن إمياننــا باألبعــاد االجتامعيــة أليــة سياســة عموميــة، 
واســتعدادنا للدفــاع عنهــا، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر مبــؤازرة ذوي الدخــل املحــدود أليــة 
فئــة اجتامعيــة، فباألحــرى املنتمــون ألرسة املقاومــة وجيــش التحريــر، لنضمــن لهــم عــىل األقل 

دخــال قــارا ومنتظــام، ومبنيــا عــىل قاعــدة الحــد األدىن الــرضوري املضمــون.
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إن تعاملنــا اإليجــايب مــع مــرشوع القانــون، نابــع أيضــا مــام يفرضــه علينــا، باعتبارنــا نــواب 
ــا عــىل تعديــل القانــون  ــة؛ فمصادقتن لألمــة، واجــب خلــق انســجام بــني النصــوص الترشيعي
املحــدث مبوجبــه نظــام املعاشــات الـمدنـــية، ودخولــه الفصــل 31 حيــز التنفيــذ، ســيحرم الفئة 
التــي يقــل مبلــغ الحــد األدىن ملعاشــها عــن 1500 درهــم يف الشــهر ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 
ــاج،  ــة العــوز واالحتي 2018، مــن حــق االســتفادة مــن منحــة التعويــض اإلجــاميل، رغــم حال
التــي يعانــون منهــا جــراء ضيــق ومحدوديــة مداخيلهــم، وصعوبــة تحملهــم األعبــاء اليوميــة، 
ــة القامئــة، ومــن ضمنهــم رشيحــة واســعة مــن املنتمــني  ــة واالجتامعي ــذا ظروفهــم املادي وك

ألرسة املقاومــة وجيــش التحريــر.
 وال يفوتنــا هنــا الحديــث عــن املقاومــني، وعائالتهــم باألقاليــم الجنوبيــة، فهــم الرشيحــة 
األكــرث تــرضرا وإهامال،مــن بــني رشائــح املجتمــع ،باســتثناء  بعــض االعانــات املحتشــمة، التــي 
ــن بالنســبة  ــف الدف ــدى مصاري ــي ال تتع ــر، والت ــن حــني آلخ ــة الســامية م ــا املندوبي تقدمه
للمتوفــني يف حــدود 4000 درهــم، أو االعانــات املبــارشة، والتــي تقــدر ب 1000 درهــم. أمــا 
تقاعــد مــا تبقــى مــن هــذه الفئــة، فهــو يف مجملــه  ال يتعــدى حــوايل ألــف درهــم.  إذ نســجل 
ــات  ــة متطلب ــادرة عــىل تغطي ــة، ق ــري معاشــات حقيقي ــدم توف ــوع مــن الحيــف بع هــذا الن

الحيــاة الكرميــة لهاتــه الفئــة بأقاليمنــا الصحراويــة.
وعــىل هــذا األســاس، فإنــه أصبــح مــن الــرضوري رفــع ســقف الدخــل، املخــول عــىل أساســه 
منحــة التعويــض اإلجــاميل املحــدد يف مــرشوع القانــون، ليصبــح بذلــك أســاس تقديــر الحالــة 
ــق  ــه؛ ونحــن، يف الفري ــر املســتحقني ل ــة، وجيــش التحري ــة للمنتمــني ألرسة املقاوم االجتامعي
االشــرتايك، ال مُيكــن إال أن نكــون بجانــب هــذه التســوية، التــي ســتحفظ لهــذه األرسة كرامتهــا، 

وحقهــا يف العيــش الكريــم.
ولذلــك، فــإن الفريــق االشــرتايك، ســيُصوت لصالــح مــرشوع القانــون، وكلــه أمــل يف أن يكــون 

مــرشوع القانــون لبنــة أخــرى، تنضــاف للتدابــري االجتامعيــة التــي اعتمدتهــا الحكومة.
والسالم عليكم
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مداخلة السید النائب محمد املالحي
باسم الفريق االشرتايك مبجلس النواب

يف مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل
 يف اختصاص لجنة العدل ولجنة الخارجية 
ولجنة الداخلية برسم السنة املالية 2019

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب
 يوم الجمعة 16 نونرب 2018

السيد الرئيس املحرتم،
السيدات والسادة الوزراء املحرتمون،
السيدات والسادة النواب املحرتمون.

 يرشفنــي أن أتدخــل باســم الفريــق االشــرتايك، ملناقشــة القطاعــات التي تدخــل يف اختصاص 
لجنــة العــدل، ولجنــة الخارجيــة، و لجنــة الداخلية.

ــة، التــي دعــا مــن  ــادرة امللكي ــا للمب ــا، ودعمن ــة عــىل تثمينن ــد يف البداي ــد مــن التأكي ال ب
خاللهــا جاللــة امللــك إىل « حــوار مبــارش ورصيــح « مــع الجزائــر، واقــرتح جاللتــه إحــداث آليــة 
ــق  ــي تعي ــة « الت ــات الظرفي سياســية مشــرتكة، للحــوار والتشــاور مــن أجــل تجــاوز «الخالف
تطــور العالقــات بــني البلديــن؛ كــام نســجل بــكل اعتــزاز تفاعــل، وتجــاوب املجتمــع الــدويل 

مــع املبــادرة امللكيــة الســامية.
ــأيت يف ســياق خــاص، مرتبــط أساســا  ــون املــايل لهــذه الســنة، ي إن مناقشــة مــرشوع القان
بتجديــد دعــوة جاللــة امللــك مــن هــذا املجلــس املوقــر، إلعــادة النظــر يف النمــوذج التنمــوي 
املغــريب، وبلــورة رؤيــة مندمجــة لهــذا النمــوذج، مبــا يجعلــه قــادرا عــىل االســتجابة للمطالــب 
امللحــة، والحاجيــات املتزايــدة للمواطنــني، والحــد مــن الفــوارق بــني الفئــات، ومــن التفاوتــات 

املجاليــة، وتحقيــق التنميــة والعدالــة االجتامعيــة.
ويف هــذا اإلطــار فإننــا، يف الفريــق االشــرتايك، نعتــرب أن فتــح ورش الالمتركــز اإلداري، يشــكل 
ــيخ  ــا لرتس ــاره منطلق ــايل، باعتب ــوي الح ــوذج التنم ــاب النم ــالح أعط ــل إص ــم مداخ ــد أه أح
ــني إدارات  ــدة ب ــات جدي ــاء عالق ــة، وبن ــة الجه ــة مؤسس ــة، وتقوي ــة املتقدم ــام الجهوي نظ
ــؤ الفــرص واملســاواة، يف االســتفادة  ــدأ تكاف ــة مب ــني، ولتســخري اإلدارة لخدم ــة واملرتفق الدول
مــن الخدمــات العموميــة، آملــني مــن الحكومــة أن تعجــل بإخــراج مــرشوع ميثــاق املرافــق 
العموميــة، إىل حيــز الوجــود، وتنزيــل القانــون املتعلــق بالحــق يف الحصــول عــىل املعلومــة.
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ــود،  ــالح املنش ــل االص ــم مداخ ــن أه ــرب م ــي تعت ــن، الت ــة االدارة باملواط ــني عالق إن تحس
يقتــيض - إىل جانــب املجهــودات املبذولــة لتحســني فضــاءات ومرافــق االدارات العموميــة، ومــا 
تــم إنجــازه يف إطــار بلــورة رؤيــة مشــرتكة حــول تحســني «جــودة االســتقبال»، وإصــدار دليــل 
مرجعــي محــدد لهــذه الغايــة -  التعجيــل مبالءمــة، وتحســني جــودة كل الترشيعــات الوطنيــة 
ذات الصلــة، وترســيخ الحكامــة الجيــدة، ومواصلــة التطبيــق الصــارم ملقتضيــات الفقــرة الثانية، 

مــن الفصــل األول مــن الدســتور التــي تنــص عــىل» ربــط املســؤولية باملحاســبة.»
ويف نفــس الســياق، ننــوه كذلــك مببــادرة قطــاع الوظيفــة العموميــة، بإصــدار قــرار وزاري، 
ــات  ــن الهيئ ــف، ضم ــدة للتوظي ــات املوح ــم املباري ــج تنظي ــراءات، وبرام ــدد رشوط وإج يح

املشــرتكة بــني الــوزارات، الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
السيد الرئيس،

السيدات والسادة،
ــوه  ــا، يف الفريــق االشــرتايك، نن ــة املقيمــة بالخــارج، إنن ــة املغربي وارتباطــا مبوضــوع الجالي
ــؤون  ــارج وش ــني بالخ ــة املقيم ــة باملغارب ــوزارة املكلف ــه ال ــذي أطلقت ــي، ال ــج محافظت بربنام
ــع  ــة العــامل مــن تتب ــة، بهــدف متكــني مغارب ــة للمحافظــة العقاري ــة الوطني الهجــرة، و الوكال
ــاع  ــذا القط ــض له ــي املح ــه االجتامع ــد، وبالتوج ــن بع ــن ع ــل أرض الوط ــم، داخ ممتلكاته
الحكومــي، الــذي خصــص 415 مليــون درهــم للمجتمــع املــدين، والنــدوات، والتكويــن لفائــدة 

ــة العــامل. مغارب
ــن أجــل  ــامل، م ــة الع ــة ملغارب ــادة الثق ــة إىل إع ــات، الرامي ــري اإلبداع ــاح كب ونســجل بارتي
االســتثامر باملغــرب، عــرب إطــالق الجهــة 31 املعنويــة، الطالعهــم عــىل اإلمكانيــات، واملؤهــالت 
املتوفــرة، والدعــم املمكــن لالســتفادة منــه، وتعبئــة الكفــاءات املغربيــة بالخــارج، وتأســيس 
ــدان  ــرب ببل ــل املغ ــة، ومتثي ــية االقتصادي ــم الدبلوماس ــم، ودع ــامن تواصله ــم لض ــار بينه إط

اإلقامــة. 
ــا يعتربالحجــر األســاس، لتكريــس االســتقالل  إن اســتكامل إصــالح منظومــة العــدل ببالدن
ــون،  ــة الحــق والقان ــذي تحقــق ســنة 2017، وترســيخ دول ــة، ال املؤسســايت للســلطة القضائي
ــة، والسياســية.  وهذايقتــيض املراجعــة  ــة، والحقوقي ــة، واالقتصادي ــة االجتامعي ــرار العدال وإق
الشــاملة للقوانــني ذات الصلــة، عــوض املراجعــات الجزئيــة، والتعجيــل بإحالــة مشــاريع 
القوانــني، املتعلقــة عــىل وجــه الخصــوص، بالقانــون الجنــايئ واملســطرة الجنائيــة، الــذي أحيــل 

عــىل األمانــة العامــة للحكومــة، شــهر دجنــرب مــن ســنة 2017. 
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باإلضافــة إىل مــا ســبق، نعتــرب أن تنزيــل امليثــاق الوطنــي إلصــالح منظومــة القضــاء، يتطلب 
تعزيــز حكامــة اإلدارة القضائيــة، وتحديثهــا، مبــا يضمــن انفتاحهــا عــىل املواطنــات واملواطنــني. 
وال شــك، إن الترسيــع بإحــداث املحكــة الرقميــة، وتوفــري اإلعــالم القانــوين والقضــايئ للمرتفقني، 

ســيعزز الثقــة يف القضــاء مــن جهــة، وسيســهل مــن عمليــة الولــوج للقضــاء مــن جهــة أخــرى.
و يف نفــس الســياق، و إن كنــا، يف الفريــق االشــرتايك، نثمــن املجهــودات املبذولــة لتحســني 
ــة  ــه الوثيق ــا أقرت ــق م ــات، وف ــث الترشيع ــا نشــدد عــىل رضورة تحدي ــني، فإنن جــودة القوان
الدســتورية،تحقيقا ملالءمــة النصــوص الترشيعيــة، مــع التزامــات اململكــة املغربيــة عــىل 

ــدويل. املســتوى ال
السيد الرئيس،  

لقــد حققــت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة، يف نســختيها األوىل والثانيــة، نتائــج مهمــة 
يف مجــال محاربــة الفقــر، والهشاشــة، واإلقصــاء االجتامعــي.  

و املطلــوب اليــوم - وبعــد إطــالق املرحلــة الثالثــة مــن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة 
(2019-2023)، ليــس فقــط تكريــس وترصيــد هــذه املكتســبات وصيانتهــا -  تظافــر جهــود 
كل املتدخلــني، مــن أجــل إعطــاء نفــس جديــد لهــذه املبــادرة النبيلــة يف بعدهــا التنمــوي، عــن 
طريــق إطــالق جيــل جديــد مــن املبــادرات املــدرة للدخــل، والزيــادة يف االعتــامدات املخصصــة 
للمشــاريع، والربامــج التــي تســتهدف بشــكل خــاص ســاكنة العــامل القــروي، واملناطــق الجبليــة، 

و إعطــاء األولويــة لربامــج التأهيــل الــرتايب للمناطــق املعزولــة، وصعبــة الولــوج.
السيدات والسادة،

ال بــد أن نشــيد بحكامــة الدبلوماســية املغربيــة، برئاســة صاحــب الجاللــة، يف الدفــاع عــن 
ــة،  ــا الرتابيــة، كــام نثمــن الجهــود املبذول ــا للبــالد، وعــىل رأســها قضيــة وحدتن املصالــح العلي
والتطــور اإليجــايب، الــذي عرفــه ملــف قضيتنــا الوطنيــة، بعــد أن كــرس القــرار األخــري -  بشــأن 
قضيــة الصحــراء املغربيــة، بشــكل رصيــح ومبــارش، وألول مــرة -  دور الجزائــر باعتبــاره طرفــا 
رئيســيا يف هــذا النــزاع املفتعــل، الــذي عمــر قرابــة نصــف قــرن مــن الزمــن ومقــرتح ”الحكــم 
الــذايت“، الــذي تطرحــه اململكــة، وجهــود بالدنــا، التــي وصفهــا القــرار بأنهــا تتســم بالجديــة 
واملصداقيــة للمــيض، قدمــا لتســوية هــذا امللــف، مرحبــا بالــدور الــذي يلعبــه املجلــس الوطني 
لحقــوق اإلنســان، باعتبــاره مؤسســة وطنيــة، تعنــى بقضايــا حقــوق اإلنســان. ونســجل بــكل 
اعتــزاز التعاطــي اإليجــايب والفعــال، مــع ملــف الصيــد البحــري، مبــا يخــدم املصالــح الوطنيــة 

يف التشــبت بالوحــدة الرتابيــة. 
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ــن،  ــدرك، واألم ــة، وال ــلحة امللكي ــا املس ــودات قواتن ــرب، مبجه ــذا املن ــن ه ــوه، م ــريا نن وأخ
والقــوات املســاعدة، والوقايــة املدنيــة، واإلدارة الرتابيــة، والعاملــني باملصالــح املدنيــة يف 

ــن.  ــتقرار الوط ــن واس ــىل أم ــاظ ع الحف
و السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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مداخلة السید النائب سعید بعزیز
باسم الفريق االشرتايك مبجلس النواب

يف مناقشة مرشوع قانون رقم 91.18 بتغيري 
وتتميم القانون رقم 39.89

املأذون مبوجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع الخاص

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب
 يوم الثالثاء 11 دجنرب 2018

السيد الرئيس املحرتم؛
السادة الوزراء املحرتمون؛

السيدات والسادة النواب املحرتمون.
يل رشف كبــري أن أتنــاول الكلمــة باســم الفريــق االشــرتايك، يف إطــار املناقشــة العامــة 
ملــرشوع قانــون رقــم 91.18 بتغيــري وتتميــم القانــون رقــم 39.89 املــأذون مبوجبــه يف تحويــل 

ــة إىل القطــاع الخــاص. منشــآت عام
وتجــدر اإلشــارة بدايــة، أن عمليــة تحويــل منشــآت عامــة إىل القطــاع الخــاص أو مــا يســمى 
بالخوصصــة، وإن كانــت قــد متــت دســرتتها ألول مــرة مبوجــب دســتور اململكــة للســنة 2011، 
إال أنــه يعــود أصلهــا إىل الخطــاب امللــيك، للملــك املغفــور لــه الحســن الثــاين، خــالل افتتــاح 
الــدورة الربيعيــة ملجلــس النــواب يــوم 80 أبريــل 1988، وهــو الخطــاب املــدرج يف ديباجــة 
القانــون رقــم 39.89 املــؤذن مبوجبــه يف تحويــل منشــآت عامــة إىل القطــاع الخــاص، والصــادر 
بتنفيــذه الظهــري الرشيــف رقــم 1.90.01 الصــادر يف 51 مــن رمضــان 1410 (11 أبريــل 1990)، 
ــدا  ــة تحدي ــر 1993، واملتعلق ــهر فرباي ــالل ش ــت خ ــد مت ــة ق ــة للخوصص ــام أن أول عملي ك

.(SREDOS) بتفويــت رشكــة مشــتقات الســكر
ويــأيت مــرشوع القانــون الــذي نناقشــه اليــوم، يف الرتبــة العــارشة، مــن حيــث عــدد القوانــني 

التــي أدخلــت تعديــالت عــىل القانــون األصــل، دون احتســاب ثالثــة قوانــني قطاعيــة أخــرى.
ــرشوع يف  ــذا امل ــة ه ــاء مناقش ــك أثن ــىل ذل ــا ع ــام عربن ــرتايك - ك ــق االش ــا، يف الفري وإنن
لجنــة املاليــة والتنميــة االقتصاديــة - نؤكــد عــىل توخــي الحيطــة والحــذر يف تحويــل منشــآت 
اقتصاديــة ذات حيويــة، والتــي ترتبــط خدماتهــا بشــكل مبــارش باملواطنــات واملواطنــني، وذلــك 
ــون  ــي تك ــذا الت ــا، وك ــي تؤديه ــة الت ــة العمومي ــم الخدم ــاس حج ــات لقي ــاز دراس ــرب إنج ع
عائداتهــا املاليــة ايجابيــة عــىل خزينــة الدولــة. ويف هــذا الصــدد نؤكــد فيــام يتعلــق برشكــة 
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ــع  ــراءات، ال تض ــالت إج ــرت التحم ــني دف ــىل تضم ــدارت، ع ــة لته ــة الحراري ــتغالل املحط اس
الدولــة يف مــآزق، كــام وقــع يف الجــرف األصفــر، حيــث إنهــا اليــوم، أصبحــت ملزمــة بالتعامــل 

ــة. مــع هــذه األخــرية وبأســعار تفضيلي
ــا  ــا يف الفريــق االشــرتايك، ســبق أن أكدن ــة، فإنن أمــا فيــام يتعلــق بتفويــت فنــدق املاموني
عــىل أن كل املؤسســات التــي ميكــن أن تكــون عرضــة لســوء التســيري والتدبــري، نتيجــة غيــاب 
ــر  ــق األم ــاص، ويتعل ــاع الخ ــا إىل القط ــا وتحويله ــب تأهيله ــاد، يج ــيش الفس ــة، وتف الحكام
ــذه  ــراين له ــايف والعم ــوروث الثق ــىل امل ــاظ ع ــة الحف ــة، رشيط ــدات الفندقي ــدا بالوح تحدي
املعلمــة التاريخيــة، عــرب التنصيــص يف دفــرت التحمــالت، املتعلــق بتفويتهــا عــىل رضورة حاميــة 
ــا  ــي توجــد به ــذه املنشــأة، وضــامن حقــوق الشــغيلة الت ــة له ــة والعمراني املقومــات الثقافي

ــا األســايس. وفــق مــا يكلفــه القانــون، وهــذا هــو مطلبن
ــا التســاؤل خاصــة أنكــم قلتــم أن إخــراج القــرض  ــا الســيد الوزيــر املحــرتم، يحــق لن وهن
العقــاري والســياحي، ونحــن معكــم يف هــذا التوجــه، ســببه الوحيــد هــو كونــه تابعــا لصنــدوق 
االيــداع والتدبــري، ويف هــذه الحالــة تحتفــظ هــذه املؤسســة بأموالهــا، مــام يســتوجب عــدم 
ــك  ــري متتل ــداع والتدب ــدوق االي ــه، ويف نفــس الســياق نجــد أن نفــس املؤسســة أي صن تحويل

نســبة %15 يف فنــدق املامونيــة، فكيــف ســيتم التعامــل مــع هــذه الوضعيــة؟
ولذلكــم، الســيد الوزيــر املحــرتم، طالبنــا بالرتيــث يف إخــراج فنــدق أســامء، وفنــدق ابــن 
ــات  ــاص إال املؤسس ــاع الخ ــول للقط ــة ال تح ــة أن الدول ــة، بحج ــذه املنظوم ــن ه ــرت م توم
ــددة،  ــاكل متع ــبب مش ــة، بس ــة صعب ــا يف وضعي ــني حالي ــة، وإن الوحدت ــرشكات الناجح وال
ــم  ــني أن يت ــغيلة، آمل ــة للش ــات املالي ــري التعويض ــار، وتوف ــة العق ــة تصفي ــام يف مرحل جعلته
تأهيلهــام وعرضهــام للتحويــل، بــدل اإلبقــاء عــىل هــذه الوضعيــة والتــي ســتؤدي ال محــال إىل 
إغالقهــام وبالتــايل التخريــب والتــاليش، لنصبــح فيــام بعــد أمــام مبــان آهلــة للســقوط، وآنــذاك 
ــياق  ــس الس ــة. ويف نف ــري مقبول ــان غ ــات بأمث ــات وتفويت ــوع مضارب ــام موض ــيكون عقاره س
ــدة  ــة رائ ــي كانــت رشك ــة مركــب النســيج بفــاس (FETOC)، الت ــة رشك ــد وضعي ــا عن توقفن
ــة،  ــة واملــؤرشات االجتامعي ــة االقتصادي ــم بفــاس، مــن حيــث املردودي يف حــي ســيدي ابراهي
حيــث كانــت تشــغل أفواجــا كبــرية، إال أن التأخــر يف تدخــل الحكومــة مــن أجــل تأهيلهــا، أو 
ــا إىل خــراب، الــيشء  ــا وتحويله ــا إىل القطــاع الخــاص، ســاهم بشــكل كبــري يف إغالقه تحويله
الــذي ســيجعلنا مســتقبال أمــام قطعــة أرضيــة فقــط يف ملــك الدولــة الخــاص، وليســت رشكــة 
بــكل مقوماتهــا، لــذا كان يتعــني عــىل الحكومــة فتــح املجــال أمــام املســتثمرين بــدل الرتاجــع 

عــن تحويــل طبيعتهــا.
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ــزا  ــرف عج ــي تع ــة، والت ــري املنتج ــالس، وغ ــىل اإلف ــة ع ــرشكات املقبل ــات وال إن املؤسس
ألســباب مختلفــة أبرزهــا ســوء التســيري، ال يجــب أن نتعامــل معهــا بالالمبــاالة والرتاجــع، عــرب 
ــب  ــل يج ــاص، ب ــاع الخ ــا إىل القط ــل تحويله ــة املحتم ــآت العام ــياق املنش ــن س ــا م إخراجه

ــا. ــة يف عائداته ــة الدول ــع ميزاني ــى ال تضي ــا، حت ــا وتأهيله إصالحه
ــة  ــآت عام ــل منش ــي إىل تحوي ــة، الرام ــه الحكوم ــم توج ــرتايك، نتفه ــق االش ــا، يف الفري إنن
إىل القطــاع الخــاص، بهــدف توفــري مداخيــل الخوصصــة، املنصــوص عليهــا يف مــرشوع قانــون 
ــة،  ــة الدول ــني ميزاني ــوزع مناصفــة ب ــار درهــم، لت ــة 2019، واملقــدرة بـــ 10 ملي الســنة املالي
وصنــدوق الحســن الثــاين للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، لذلكــم قررنــا، يف الفريــق 

ــرشوع. ــذا امل ــىل ه ــاب ع ــت باإليج ــرتايك، التصوي االش
والسالم علكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
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 مداخلة السیدة النائبة السعدیة بنسهلي
يف مناقشة التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات

برسم سنتي 2016 و2017
الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب

 يوم األربعاء 12 دجنرب 2018
السيد الرئيس املحرتم ، 

السيدات والساد ة الوزراء املحرتمون ، 
السيدات والسادة النواب املحرتمون ، 

يرشفنــي أن أتنــاول الكلمــة باســم الفريــق االشــرتايك، يف إطــار مناقشــة التقريــر الســنوي 
للمجلــس األعــىل للحســابات برســم ســنتي 2016 2017و، والــذي قــدم بشــأنه الســيد الرئيــس 
األول للمجلــس عرضــا أمــام أنظــار الربملــان، يــوم الثالثــاء 23 أكتوبــر 2018، بنــاء عــىل 

ــات الفقــرة األخــرية مــن الفصــل 148 مــن الدســتور. مقتضي
ــة  ــة املالي ــة مبراقب ــاالت املتعلق ــان يف املج ــابات للربمل ــىل للحس ــس األع ــاعدة املجل إن مس
العامــة، التــي يســتند فيهــا عــىل مهامــه املرتبطــة بتدعيــم، وحاميــة مبــادئ وقيــم الحكامــة 
ــا  ــتهدف أساس ــة، يس ــزة العمومي ــة واألجه ــبة للدول ــبة بالنس ــفافية واملحاس ــدة، والش الجي
ــىل  ــت ع ــال التصوي ــة يف مج ــأدواره الترشيعي ــام ب ــاء قي ــان، أثن ــة أداء الربمل ــة وفعالي نجاع
القوانــني، ومراقبــة العمــل الحكومــي، وتقييــم السياســات العموميــة، وتســهيل مأموريتــه يف 
ذلــك، بهــدف ترســيخ حكامــة جيــدة، خاصــة أن األمــر يتعلــق مبؤسســة دســتورية، تحتضــن يف 
تشــكيلتها خــرباء متخصصــني، األمــر الــذي يجعلهــا قــادرة عــىل إصــدار وجهــة نظرهــا العميقــة 

ــدة يف اتجــاه ايجــايب. واملحاي
ولعــل تفعيــل مبــدأ التعــاون والتكامــل بــني املؤسســات الدســتورية، مــن شــأنه أن يســاهم 
يف إرســاء البنــاء الدميقراطــي والتنمــوي ببالدنــا، عــرب الوقايــة القبليــة مــن خــالل التوصيــات 
واملقرتحــات، وكــذا االطــالع عــىل اجتهــادات هــذه املؤسســة، وقراراتهــا يف قضايــا مختلفــة، ثــم 
املعالجــة البعديــة لالختــالالت، عــرب إصــدار مالحظــات وتوجيهــات، وأحيانــا قــرارات تأديبيــة، 

وإحــاالت عــىل النيابــة العامــة قصــد املتابعــة.
إال أن التعــاون والتكامــل، وتســهيل ماموريــة الربمــان يف أداء دوره الرقــايب، لــن يــؤدي إ ىل 
نتائــج إيجابيــة، إال بوعــي الحكومــة بأهميــة العامــل الزمنــي يف التدخــل، لتنفيــذ التوصيــات 
ــام  ــة وامله ــة العام ــة املالي ــة مراقب ــا لجن ــة ويف مقدمته الصــادرة، ســواء عــن اللجــان الربملاني
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االســتطالعية، أو عــن مؤسســات الحكامــة عامــة، واملجلــس األعــىل للحســابات خاصــة، مــن 
ــري  ــراءات والتداب ــام باإلج ــة، والقي ــاالت مختلف ــجلة يف مج ــالالت املس ــح االخت ــل تصحي أج
ــؤدي إىل نتائــج ســلبية يف املجــاالت  ــة، ت املقرتحــة، بشــكل اســتباقي لتفــادي تكاليــف إضافي

ــة. ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي املالي
ــة  ــة إضافي ــجلت مديوني ــة، س ــة الدول ــون خزين ــار إىل ك ــر أش ــر، أن التقري ــر بالذك وجدي
تفــوق 35 مليــار درهــم، وأن مديونيــة املؤسســات، واملقــاوالت العموميــة واصلــت ارتفاعهــا 
ــام،  ــيل الخ ــج الداخ ــن النات ــة م ــبة26.1  يف املئ ــم، أي بنس ــار دره ــز 277.7 ملي ــا يناه إىل م
وأن الديــن الخارجــي بلــغ مــع نهايــة ســنة 2017 مــا يناهــز692.3  مليــار درهــم، أي بنســبة 
1.56 يف املئــة مــن الناتــج الداخــيل الخــام، كــام أن الحجــم اإلجــاميل ملديونــة القطــاع العــام، 
ــم 2017، أي  ــع مت ــم م ــار دره ــنة 2016 إىل 970 ملي ــم س ــار دره ــن 918.2 ملي ــت م ارتفع

ــار درهــم يف ظــرف ســنة واحــدة. ــادة 51.8 ملي بزي
ــار  ــن 926 ملي ــة م ــه التصاعدي ــة وتريت ــن الخزين ــى بالنســبة لســنة 2016، وصــل دي وحت
ــار درهــم، اي بنســبة  ــادة 28 ملي ــار درهــم ســنة 2016، بزي درهــم ســنة 2015 إىل 657 ملي
%4.5، وســجل ارتفــاع ملحــوظ يف الديــن العمومــي مــن 9.018 مليــار درهــم ســنة 2015 إىل 
850 مليــار درهــم ســنة 2016، بزيــادة 39.6 مليــار درهــم. كــام أن الديــون املســتحقة عــىل 
الدولــة لفائــدة بعــض املؤسســات واملقــاوالت العموميــة بلغــت 5.5 مليــار درهــم، وأن مبلــغ 
خزينــة الدولــة واصــل وتريتــه التصاعديــة إذ ارتفــع مــن 926 مليــار درهــم ســنة 5102 غــىل 
ــم اي  ــار دره ــن 82 ملي ــرث م ــة أك ــة إضافي ــجال مديوني ــنة 2016، مس ــم س ــار دره 657 ملي

ــادة% 4,5.  بزي
ومــن املؤســف أن يواصــل املنحــى التصاعــدي للمديونيــة، بالرغــم مــن الظرفيــة املواتيــة 
ــعار  ــع األس ــة، وتراج ــح الخارجي ــوارد املن ــي م ــبب تنام ــرية، بس ــنوات األخ ــع الس ــالل الرب خ

ــواد األساســية. ــة وامل ــة للطاق العاملي
لذلكــم، نؤكــد يف الفريــق االشــرتايك عــىل مــا جــاء يف تقريــر املجلــس االعــىل للحســابات، 
ــة، والتحكــم يف  ــي، ونســب املديوني ــن العموم ــق بــرضورة الحــد مــن حجــم الدي ــام يتعل في

ــة،. النفقــات ونســبة عجــز الخزين
ــام،  ــيل الخ ــج الداخ ــن النات ــة م ــز الخزين ــبب عج ــة بس ــابات العمومي ــور الحس إن تده
وارتفــاع نســبة املديونيــة، يجعــل املوقــع الخارجــي للبــالد يف تدهــور مســتمر، حيــث اســتمرار 
ارتفــاع العجــز الجــاري مليــزان األداء، وهــذا مــرده إىل القيــام بإجــراءات مرتجلــة أمــام وضــع 
ــاع  ــة وارتف ــة الكــربى، نتيجــة عجــز امليزاني ــات املالي ــق، ســاهم يف هشاشــة التوازن مــايل مقل
املديونيــة الخارجيــة مــام يزيــد مــن مخاطــر التدخــل املحتمــل للمؤسســات املاليــة الدوليــة.
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لذلكــم نطالــب، يف الفريــق االشــرتايك، بــرضورة التوفــر عــىل إرادة حقيقيــة، واتخــاذ 
مبــادرات شــجاعة، قــادرة عــىل معالجــة االختــالالت املتعلقــة بامليزانيــة، ســواء عــىل مســتوى 
ــات  ــة النفق ــة بعقلن ــات الكفيل ــري اآللي ــا، وتوف ــتوى مداخيله ــىل مس ــة أو ع ــات الدول نفق
العامــة، وإعــادة توجهيهــا لتتســم بالنجاعــة القصــوى، واعتــامد منهجيــة التقييــم، التــي أوىص 
بهــا املجلــس االعــىل للحســابات، فيــام يتعلــق بتنفيــذ امليزانيــة، عــرب اعتــامد مبــدأ الصدقيــة، 
ــني  ــذ بع ــة ال تأخ ــة الحالي ــون املنهجي ــة، لك ــي للاملي ــون التنظيم ــه يف القان ــوص علي املنص
ــاوالت، برســم  ــدة املق ــة لفائ ــون املســتحقة عــىل الدول ــا الدي ــات أخــرى منه ــار معطي االعتب
ــة عــىل فائــض األداءات، فيــام يتعلــق  ــة عــىل القيمــة املضافــة، والديــون املرتتب ديــن الرضيب
بالرضيبــة عــىل الــرشكات، وكــذا الخدمــات ذات الطبيعــة التجاريــة والتــي مل يتســن للدولــة 
ــة الحقيقــة للحســابات  ــة متكــن مــن فهــم الوضعي ــام بســدادها، ونــرش معلومــات كافي القي

ــات. ــات وااللتزام ــل والنفق ــث املداخي ــن حي ــة، م العمومي
كــام ندعــو يف الفريــق االشــرتايك، إىل العمــل عــىل خفــض كلفــة املديونيــة العموميــة، عــرب 
إعــادة التــوازن بــني الديــن الخارجــي والديــن الداخــيل، مــن خــالل سياســة ماليــة متكــن مــن 

االســتفادة مــن نســب فائــدة منخفضــة يف مناطــق األورو والــدوالر.
ومــن جهــة أخــرى، وفيــام يتعلــق بصنــدوق اإليــداع والتدبــري، آن األوان لتجديــد اإلطــار 
ــذي  ــادي، ال ــايل واالقتص ــا امل ــع موقعه ــامىش م ــكل يت ــة، بش ــذه املؤسس ــم له ــوين املنظ القان
ــث  ــتمر، حي ــا املس ــا وتحديثه ــيع مهامه ــم بتوس ــائها، اتس ــذ إنش ــدا من ــورا متصاع ــرف تط ع
اصبحــت مؤسســة  تحفــز عــىل االســتثامرات الطويلــة األمــد، فمركزهــا العــام وطبيعــة األمــوال 
ــو  ــتثامرات، وه ــار االس ــد اإلدارة واختي ــرية يف قواع ــة كب ــب دق ــا، تتطل ــة إليه ــة املوكل الخاص
مــا يســتوجب االنخــراط يف تنفيــذ مالحظــات املجلــس األعــىل للحســابات، مــن أجــل جعلهــا 
مؤسســة قويــة مبجلــس إدارة يقــرر ويراقــب، بــدل اقتصــاره عــىل إبــداء الــراي واالستشــارة.

أمــا فيــام يتعلــق بالصنــدوق املغــريب للتعاقــد، ســبق أن نبهنــا، يف الفريــق االشــرتايك، إىل أن 
مــا يســمى بإصــالح التقاعــد، مل يتضمــن يف طياتــه أي إصــالح، بقــدر مــا هــو معالجــة لحظيــة 
مؤقتــة، ستســاهم يف تأخــري األزمــة ملــدة ســتة ســنوات إضافيــة فقــط، مــام يجعــل مــؤرشات 
ــا إال  ــم مواجهته ــن تت ــرية، ل ــذر بقــدوم مخاطــر كب ــدوق تن ــا هــذا الصن العجــز، التــي يعرفه
ــري، عــرب معالجــة  ــوازن واالســتدامة والحكامــة يف التدب بنظــام تقاعــد، يســتجيب لــرشوط الت

االختــالالت الهيكليــة، مــن خــالل إصــالح شــمويل متوافــق عليــه بــني مختلــف الفرقــاء.
والسالم عليكم ورحمة الله
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التزام، مسؤولیة ووضوح.

 مداخلة السیدة النائبة فتیحة سداس
باسم الفريق االشرتايك مبجلس النواب

يف مناقشة  تقرير لجنة مراقبة املالية العامة
 حول صندوق دعم التامسك االجتامعي

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب 
يوم األربعاء 12 دجنرب 2018

السيد الرئيس املحرتم،
السيدات والسادة الوزراء املحرتمون،
السيدات والسادة النواب املحرتمون،

يرشفنــي أن أتنــاول الكلمــة باســم الفريــق االشــرتايك، يف إطــار مناقشــة تقريــر لجنــة مراقبــة 
املاليــة  العامــة، حــول صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي.

يف البدايــة، اســمحوا يل  أن نهنــئ أنفســنا  عــىل عمــل هــذه اللجنــة، التــي ترتبــط مهامهــا 
أساســا بدعــم دور، الربملــان يف مراقبــة وتتبــع اإلنفــاق العمومــي، ســواء تعلــق األمــر  باملراقبــة 
البعديــة،  املرتبطــة أساســا  مبناقشــة مشــاريع قوانــني التصفيــة الســنوية، أو املراقبــة املوازيــة، 
واملرتبطــة بتدبــري ماليــة املؤسســات العموميــة، والحســابات الخصوصيــة للخزينــة العامــة، والتي 
يدخــل ضمنهــا  صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، الــذي نحــن اليــوم بصــدد مناقشــته، عــرب 
الوقــوف عــىل  املالحظــات التــي رصدهــا املجلــس األعــىل للحســابات، واملرتبطــة أساســا بحكامــة  
ــتفادة،  ــري ورشوط االس ــرتام معاي ــدى اح ــتفيدين، وم ــدد املس ــد ع ــكل تحدي ــدوق، ومش الصن
وجــودة الخدمــات املقدمــة،  و كــذا الشــق املرتبــط  بدميومــة مــوارد هــذا الحســاب الخصــويص. 
كــام تعلمــون، لقــد أكــد جاللــة امللــك، يف مناســبات متعــددة عــىل أهميــة الشــأن  
االجتامعــي،  وخصــه برتكيــز كبــري يف جــل خطاباتــه ، معــربا عــن اهتاممــه بالربامــج املتعلقــة 
بــكل مــا هــو اجتامعــي، كــام أن الربنامــج الحكومــي أعطــى امللــف االجتامعــي أهميــة بالغــة، 

ــه . ــب اهتاممات ــه يف صل وجعل
إننــا، يف  الفريــق االشــرتايك، وانطالقــا مــن هويتنــا االشــرتاكية الدميقراطيــة، نعتــرب ترســيخ 
الدميقراطيــة االجتامعيــة يف صلــب أهدافنــا السياســية، ونواصــل الدعــوة مــن هــذا املنــرب إىل 
رضورة تبنــي رؤيــة واضحــة، تقــوم عــىل جعــل امللــف االجتامعــي أولويــة، مــع وعينــا الكامــل 
بطبيعــة اإلكراهــات، التــي يعرفهــا االقتصــاد الوطنــي، حيــث  ال ينبغــي االعتــامد فقــط عــىل 
املقاربــة التقنيــة عــىل حســاب التوازنــات االجتامعيــة، واملتمثلــة يف محاربــة الفقــر، والهشاشــة، 

وتوســيع التغطيــة الصحية....إلــخ.



حصیلة عمل الفریق االشتراکي

120

ــون  ــن قان ــادة 18 م ــب امل ــدث مبوج ــذي أح ــي، ال ــك االجتامع ــم التامس ــدوق دع فصن
املاليــة لســنة 2012، يهــدف إىل متويــل برامــج الدعــم االجتامعــي، واملتمثلــة يف املســاهمة يف 
متويــل النفقــات املتعلقــة بتفعيــل نظــام املســاعدة الطبيــة، ومتويــل مســاعدة األشــخاص ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، ومكافحــة الهــدر املــدريس خاصــة تلــك املرتبطــة مبنــح الكتــب واللــوازم 
املدرســية «برنامــج مليــون محفظــة»، وكــذا املســاعدات املاليــة لفائــدة األطفــال املتمدرســني 
ــات ألطفالهــن  ــارش للنســاء األرامــل الحاضن مــن أرس معــوزة «برنامــج تيســري»، والدعــم املب

اليتامــى يف ســن التمــدرس.
إال أن املجلــس األعــىل للحســابات يف تقريــره الــذي، أعــده حــول «صنــدوق دعــم التامســك 
ــه بالرغــم مــن  ــة 2016، أشــار إىل أن ــذي شــمل الفــرتة مــن 2012 إىل نهاي االجتامعــي» ، وال
إنشــاء الصنــدوق ســنة 2012، فــإن تفعيلــه مل يتــم إال ابتــداء مــن 2014، علــام أن جــل برامجــه 
انطلــق تنزيلهــا قبــل 2012، ويتعلــق األمــر بربنامــج «تيســري» و»مليــون محفظــة» و»نظــام 

املســاعدة الطبيــة».
         إن مــا ميكــن الوقــوف عنــده يف تدبــري هــذا الحســاب الخصــويص، هــو مشــكل تعــدد 
ــه، التــي تســتهدف  ــة خدمات ــه، ونوعي ــوع الربامــج، التــي تســتفيد مــن متويل ــني، وتن املتدخل
ــه  ــذي ترتــب عن ــيشء ال ــراب اململكــة، ال ــع ت ــة مختلفــة عــىل مســتوى جمي ــات اجتامعي فئ
ــداث  ــذ إح ــي، من ــك االجتامع ــم التامس ــج دع ــل برام ــة،  لتفعي ــرتاتيجية مندمج ــاب اس غي
الصنــدوق مــع غيــاب دراســة دقيقــة ملجمــوع املــوارد والنفقــات املرتبطــة بــه عــىل املــدى 

ــد. املتوســط والبعي
ــدره 15  ــا ق ــة 2016 م ــد نهاي ــدوق عن ــة إىل الصن ــل املحول ــوع املداخي ــغ مجم ــد بل  وق
ألــف 257و مليــون درهــم، بالرغــم مــن أنهــا غــري منتظمــة، تتأرجــح بــني االرتفــاع والرتاجــع 
ــة  ــاب رؤي ــار، يف ظــل غي ــا غــري ق ــدة بــني 2012-2016، لكــون جــزء منه خــالل الفــرتة املمت
ــغ  ــتعامل املبال ــة، باس ــة املرتبط ــات الكافي ــاب املعلوم ــذا غي ــة، وك ــوارد املتوقع ــة للم واضح
املرصــودة ملختلــف برامــج الدعــم التــي ميولهــا الصنــدوق، بســبب غيــاب آليــات التنســيق بــني 
مختلــف املتدخلــني املعنيــني، واملتمثلــني يف قطــاع وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 
االجتامعيــة، وقطــاع الداخليــة،  وقطــاع الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل 
والبحــث العلمــي، وقطــاع الصحــة. مــام يســتلزم إبــرام االتفاقيــات بــني وزارة املاليــة، وجميــع 
القطاعــات الوصيــة عــىل برامــج الدعــم االجتامعــي، مــع مراعــاة الربمجــة متعــددة الســنوات، 
ــل  ــىل تنزي ــرص ع ــه، والح ــدوق وبرامج ــطة الصن ــع أنش ــم جمي ــة، ته ــر دوري ــداد تقاري وإع
ــة االســتهداف،  ــة، ويدعــم عملي ــات الكافي ــر املعطي نظــام معلومــايت مندمــج ومتكامــل، يوف
ــات املســتهدفة،  ــد ووصــول الفئ ــي تتجــىل أساســا يف إحــداث الســجل االجتامعــي لتحدي الت
وفعاليــة  وحكامــة العمليــات املرتبطــة  بالدعــم االجتامعــي  عــىل العمــوم،  وتلــك املمولــة 
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مــن طــرف صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي عــىل الخصــوص. لنتمكــن مــن تعميــم هــذه 
الربامــج، لتشــمل جميــع الفئــات الهشــة، وفــق عدالــة مجاليــة مبنيــة عــىل إحصائيــات محينــة، 
تراعــي التقســيم اإلداري الجديــد للمملكــة،  وتتــامىش مــع التنظيــم الــرتايب، الــذي ينــص عليــه 
الدســتور، والــذي تحتــل فيــه الجهــة الصــدارة لتحقيــق الغايــة، التــي أحــدث مــن أجلهــا  هــذا 
الصنــدوق، وضــامن االســتعامل األمثــل ملــوارده،   ملواكبــة الحاجيــات املتزايــدة، تراعــي كرامــة 

املواطنــات واملواطنــني .
إننا،اليــوم، مطالبــون - أغلبيــة ومعارضــة - بتحقيــق دميقراطيــة اجتامعيــة،   وربــط 
ــج  ــع الربام ــة يف جمي ــتهداف املتبع ــة االس ــر يف آلي ــادة النظ ــع إع ــبة، م ــؤولية باملحاس املس
االجتامعيــة، مبــا فيهــا تلــك املرتبطــة بصنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي،  ســواء تعلــق األمــر 
بنظــام املســاعدة الطبيــة، الــذي يعــاين الكثــري مــن االختــالالت، منهــا تداخــل االختصاصــات 
ــكل  ــة، واملش ــوارد املالي ــري امل ــة يف تدب ــي، ووزارة الصح ــني الصح ــة للتأم ــة الوطني ــني الوكال ب
املرتبــط بجمــع وزارة الصحــة بــني اختصاصــني متنافيــني:  وصايتهــا عــىل املؤسســات العموميــة 
للعــالج واالستشــفاء، وتســيريها للمــوارد املاليــة للنظــام، عــرب نقــل االعتــامدات مــن حســاب 
الصيدليــة املركزيــة إىل حســاب صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، الــذي يخالــف ملبــادئ 
القانــون التنظيمــي للامليــة، وغريهــا مــن االختــالالت التــي يصعــب الوقــوف عليهــا يف هــذه 
الجلســة نظــرا لضيــق الوقــت. فالتضامــن الوطنــي اليــوم، باإلضافــة إىل كل مــا ســبق يشــكل 

ــة االجتامعيــة واملجاليــة. لبنــة أساســية يف أفــق تحقيــق العدال
 وختامــاٍ، نجــدد التأكيــد، يف الفريــق  االشــرتايك، عــىل رضورة تدبــري الشــق االجتامعــي بعيدا 
عــن كل مقاربــة سياســوية ضيقــة،وكل محســوبية وزبونيــة، بغيــة تحقيــق الســلم االجتامعــي، 
وجعــل هــذا الحســاب آليــة لخدمــة األهــداف النبيلــة، التــي خلــق مــن أجلــه،  كــام نكــرر 
ــا عــىل الحاجــة امللحــة  لتجميــع الصناديــق ذات البعــد االجتامعــي،  وجعلهــا تحــت  تأكيدن
ــز الوجــود  ــع اإلرساع  بإخــراج الســجل االجتامعــي إىل حي إرشاف قطــاع حكومــي واحــد،  م

باعتبــاره اآلليــة األساســية يف عمليــة االســتهداف.
والسالم
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سؤال شفوي للسید النائب الشرقاوي الزنایدي
حول اإلجراءات والتدابري املتخذة النطالق املوسم

 الفالحي الجديد موجه إىل كاتب الدولة املكلف بالنقل
جلسة األسئلة الشفوية ليوم االثنني 10 دجنرب 2018

السؤال :
تكتــيس الفالحــة أهميــة خاصــة يف النمــو والتنميــة، ويف ضــامن 

األمــن الغــذايئ الوطنــي والتشــغيل واســتقرار الســكان بالوســط القــروي.
وتفاديــا للمشــاكل واملثبطــات، التــي عرفهــا انطــالق املوســم الفالحــي الســابق، نســائلكم 

الســيد الوزيــر املحــرتم: 
- مــا هــي اإلجــراءات والتدابــري االســتباقية، التــي اتخذمتوهــا لحاميــة املوســم الفالحــي 

2018-2019، لضــامن مــردود فالحــي جيــد؟
- وما الذي تعتزمون القيام به لتطوير الفالحة الوطنية، دعام لالقتصاد الوطني؟

جواب السيد الوزير :
كــام قالــت زميلتــي الســيدة الوزيــرة، نتمنــى ســقوط األمطــار، فنحــن مســتعدون، «اللهــم 
ــدأ األشــغال عــىل  ــو مــن كل ســنة تب ــة»، قلــت يف شــهر يوني ــام املبارك ــا يف هــذه األي ارحمن
الربنامــج املقبــل املرحــيل، واالســتعداد ملوســم الشــتاء، وذلــك يف إطــار مــا هــو صيانــة، (إصــالح 
املعــدات، اقتنــاء املــواد، صيانــة اعتياديــة)، وتعبئــة املــوارد البرشيــة واملاديــة الرضوريــة. ويف 
هــذا اإلطــار، تــم إنشــاء ثالثــة مصالــح جديــدة، تهتــم بالســوقيات واملعــدات يف طنجــة، وبنــي 
مــالل، والعيــون، مــن أجــل املتابعــة، والعمــل عــىل تكثيــف اللقــاءات مــع مختلــف املصالــح 
الخارجيــة للــوزارة، وكان آخــر لقــاء منــذ 15 يومــا، لالطــالع عــىل اســتعداداتهم، كــام أن هنــاك 
تنســيق مــع مصالــح الــدرك امللــيك، والوقايــة املدنيــة، والســلطات املحليــة، ومراكــز الدميومــة، 
مركزيــا وترابيــا، مــن أجــل ترسيــع وتــرية االشــتغال. وهنــاك العديــد مــن اإلجــراءات املرتبطــة 
باإلرشــاد والتواصــل التــي اتخــذت، واإلجــراء الرئيــيس الــذي اتخــذ هــو مــرشوع حــذف جميــع 
منشــآت  العبــور املغمــورة باملحــاور االســرتاتيجية. برنامــج هــذا املــرشوع الــذي تقــدر تكلفتــه 
بـــ 5ماليــري درهــم يظــم 525 منشــأة مغمــورة، ومــع هطــول األمطــار تضيــع أو تغــرق، مــام 
يحتــم علينــا إزالتهــا، كــام أن لدينــا 5 ماليــري درهــم يف إطــار برنامــج مســتقبيل إن شــاء اللــه.
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التعقيب :
شــكرا الســيد الوزيــر عــىل اإلجابــة، ولكــن الســيد الوزيــر، كل دول املعمــور تعــرف بعــض 
الكــوارث الطبيعيــة منهــا األمطــار، والفيضانــات، لكــن ليــس مــن املعقــول أن متــوت األمهــات 
يف الطــرق إىل املستشــفيات، وليــس مــن املعقــول أن تشــل حركــة الســري، وتعطــل املــدارس، أو 

يحــرم املواطنــون مــن الولــوج إىل الخدمــات األساســية.
ــويف  ــالل ت ــريا يف أزي ــت، وأخ ــات توفي ــابقة أن أمه ــنوات الس ــا الس ــر، علمتن ــيد الوزي الس
شــخصان بســبب فيضانــات بســيطة، ومــا أدراك إن وقعــت فيضانــات كالتــي تقــع يف بلــدان 
ــح مــام  ــا أقب ــوارث، وســتكون نتائجه ــا ســتقع الك ــوي، رمب ــا الق ــور، بالنظــر إىل حجمه املعم
نتصــور. الســيد الوزيــر، عــىل الرغــم مــن املجهــودات التــي تبذلونهــا إال أنهــا تفتقــد إىل لرسعــة 

الالزمــة أو التدخــل الرسيــع، مــن أجــل الحــد مــن آثارهــا.
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سؤال شفوي للسید النائب محمد مالل
حول رفع معدل الربط بشبكة املاء
موجه إىل كاتبة الدولة املكلفة باملاء

جلسة األسئلة الشفوية ليوم االثنني 11 يوليوز 2017
السؤال :

ــس  ــيد رئي ــه الس ــذي قدم ــج ال ــن الربنام ــد تضم لق
الحكومــة أمــام مجلــس النــواب أنــه ســيتم اتخــاذ 
التدابــري الالزمــة مــن أجــل رفــع معــدل الربــط الفــردي 

ــرشوب. ــاء ال ــبكة امل بش
لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة:

ـ ما هي اإلجراءات والتدابري ذات األولوية التي تنوون اتخاذها لتحقيق ذلك ؟
جواب السيدة كاتبة الدولة :

ــدت أن  ــالل، أك ــد م ــب محم ــرة عــىل ســؤال الســيد النائ ــار جــواب الســيدة الوزي يف إط
املواطــن اآلن يف الوســط القــروي مل يعــد يكتفــي فقــط باإليصــاالت الجامعيــة، أو النافــورات 
العموميــة، بــل أصبــح يطالــب بحقــه الدســتوري يف الحصــول عــىل ربــط فــردي داخل مســكنه، 
وأن الحكومــة واعيــة بهــذه املســألة التــي يــرشف عليهــا مبــارشة املكتــب الوطنــي للكهربــاء  
واملــاء الصالــح للــرشب، وعليــه فقــد بلــور هــذا املكتــب منظومــة جديــدة تســتدعي التشــجيع 
للوصــول إىل االشــرتاك الفــردي لــكل مواطــن عــرب انخــراط الجامعــة الرتابيــة باألســاس يف هــذه 
املنظومــة، حيــث تســاهم تقريبــا بحــوايل  % 50مــن كلفــة الشــبكة، و % 15 مــن الرفــع مــن 
القــدرة اإلنتاجيــة للمنظومــة، مــع مشــاركة املواطــن مببلــغ 3.500 درهــم مقســمة عــىل ســبع 
ســنوات. وأمــام الدخــل الفــردي البســيط جــدا لهــذه الســاكنة، الــذي يحــول دون تســديده، 
قــام املكتــب الوطنــي للكهربــاء  واملــاء الصالــح للــرشب بتعاقــد مــع البنــك الــدويل لدعمهــم 
ريثــام تتوفــر االعتــامدات، كــام قامــت الســيدة الوزيــرة بالرتحيــب عــىل انخــراط  املجالــس 

الجهويــة يف هــذا الشــأن.
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تعقيب السيد النائب :
ال أحــدا ينكــر املجهــودات املبذولــة التــي يقــوم بهــا كل مــن  املكتــب الوطنــي للكهربــاء  
ــة  ــاك مجموع ــاك إشــكال واحــد، هــو أن هن ــة، ولكــن هن ــرشب، والحكوم ــح لل ــاء الصال وامل
مــن االتفاقيــات ظلــت حــربا عــىل ورق، رغــم التوقيــع عليهــا منــذ ســنة 2009 أمــام أنظــار 
صاحــب الجاللــة، ونخــص بالذكــر اتفاقيــات جهــة مراكــش أســفي،  التــي تهــم أقاليــم الصويــرة 
ــم  ــام أدى إىل تأزي ــذا، م ــا ه ــا إىل يومن ــم تنفيذه ــي مل يت ــوز، الت ــة والح ــاوة والرحامن وشيش

ظــروف الســاكنة التــي تطالــب بتفعيــل هــذه االتفاقيــات.
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لقاء رئيس الفريق االشرتايك، األستاذ شقران أمام، مع أعضاء من
الجامعة الوطنية ألرباب وتجار ومسريي محطات الوقود باملغرب
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جوانب أخرى من عمل الفریق
يف املجال الرقابي و التشریعي 
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 إىل جانــب األســئلة الشــفوية والكتابيــة، تقــدم االشــرتايك مبجلــس النــواب بـــ 27 مقــرتح 
قانــون مــن ضمنهــا مقرتحــات وضعــت مشــرتكة مــع فــرق األغلبيــة، و 63 طلــب عقــد اجتــامع 
ــوع  ــتطالعية، و 66 موض ــة اس ــام مبهم ــب القي ــة، و 15 طل ــع مختلف ــدارس مواضي ــة لت لجن
ــة  ــة ومختص ــة وأكادميي ــات مدني ــىل فعالي ــاح ع ــار االنفت ــيا يف إط ــاء دراس ــارئ، و 21 لق ط

ــة... وجمعوي
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مقترحات قوانین الفریق 
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لقاء للسيد النائب محمد أبركان والسيدة النائبة حنان رحاب 
مع املحاسبني املعتمدين
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مقرتحات قوانني الفريق
الفريق مبفرده  : 10

موضوع املقرتحموضوع املقرتحموضوع املقرتح
مقرتح قانون يتعلق بإحداث هيئة 

قضايا الدولة
 مقرتح قانون يتعلق 

مبزاولة مهنة طب األسنان
مقرتح قانون يتعلق مبعاشات 

أعضاء مجلس النواب

مقرتح قانون يقيض مبنع تعدد 
األجور والتعويضات يف الهيئات 

الرتابية واملهنية املنتَخبة واملؤسسات 
الدستورية واإلدارية

مقرتح قانون تنظيمي يقيض 
بتتميم وتغيري املادتني 92 

149و من القانون التنظيمي 
رقم 113.14 املتعلق 

بالجامعات الصادر بتنفيذه 
الظهري الرشيف رقم 1.15.85 

الصادر يف 02 من رمضان 
1436 (7 يوليو 2015)

مقرتح قانون يرمي إىل تغيري 

وتتميم الظهري الرشيف رقم 

1.58.008  الصادر يف ٤ شعبان 

1377 (24 فرباير 1958) مبثابة 

النظام األسايس  العام للوظيفة 

العمومية كام تم تغيريه 

وتتميمه

مقرتح قانون يقيض بتعديل املادة 103 
من الظهري الرشيف رقم1.15.111  
الصادر يف 18 من شوال 1436 بتنفيذ 
القانون رقم 127.12 املتعلق بتنظيم 

مهنة محاسب معتمد ، وبإحداث 
املنظمة املهنية للمحاسبني املعتمدين

 مقتـرح قانون يقيض بتغيري 

القانون رقم89.15  يتعلق 

باملجلس االستشاري للشباب 

والعمل الجمعوي

مقرتح قانون يرمي إىل تغيري 
وتتميم املادتني 32 و256 من 

القانون رقم   99.56  املتعلق مبدونة 
الشغل الصادر بتنفيذه الظهري 

الرشيف رقم   1.03.194 بتاريخ 
14   رجب 1424 (11 سبتمرب 

2003) كام تم تغيريه

مقرتح قانون تنظيمي يقيض بتتميم وتغيري املادتني 98 و162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات 
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.15.83 الصادر يف 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
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موضوع املقرتحموضوع املقرتحموضوع املقرتح
 مقرتح قانون بتغيري املادة 2 من 

القانون رقم 39.08 املتعلق مبدونة 
الحقوق العينية

مقرتح قانون إطار يتعلق 
باملناخ

مقرتح قانون يتعلق بتحديد 
سقف أقىص لألجور والتعويضات 
باإلدارات العمومية واملؤسسات 

واملقاوالت العمومية

 مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة 
125 من القانون رقم 88.13 املتعلق 

بالصحافة والنرش

 مقرتح قانون يقيض بتعديل 
القانون رقم 14.05 املتعلق 

بفتح مؤسسات الرعاية 
االجتامعية وتدبريها

مقرتح قانون يقيض بتعديل 
املادة 40 من قانون املسطرة 

الجنائية

 مقرتح قانون يتعلق مبعاشات أعضاء 
مجلس النواب

 مقرتح قانون يتعلق مبزاولة 
مهنة طب األسنان

مقرتح قانون يقيض بإحداث 
«الوكالة الوطنية لنظام املساعدة 

الطبية»
مقرتح قانون يقيض بتعديل املادتني 
65 و 66 من القانون رقم 67.12 

املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية 
بني املٌكري واملٌكرتي للمحالت 

املٌعدة للسكنى أو لالستعامل املهني 
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 
1.13.111 يف 15 محرم 1435 (19 

نونرب 2013 )

مقرتح قانون يتعلق بتغيري 
القانون رقم 12.08 املتعلق 
بالهيئة الوطنية للطبيبات 
واألطباء الصادر بتنفيذه 

الظهري الرشيف رقم 1.13.16 
بتاريخ فاتح جامدى األوىل 

1434 (13 مارس 2013)

مقرتح قانون يقيض بتغيري 
وتتميم املادتني 33 و34 من 

القانون 011.71 املحدث مبوجبه 
نظام املعاشات املدنية كام وقع 

تغيريه وتتميمه

مقرتح قانون يقيض بتغيري الظهري 
الرشيف رقم 1.03.194 املؤرخ ب 14 
من رجب 1424 املوافق ل 11 سبتمرب 

2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 
65.99 املتعلق مبدونة الشغل

مقرتح قانون يقيض مبنح 
الرشكات التي تخضع ألحكام 
القانون رقم 17.95 املتعلق 

برشكات املساهمة، أجال 
استثنائيا ملالمئة وضعيتها مع 

القانون املذكور

مقرتح قانون يقيض بتغيري 
وتعديل الفصل 10 من الظهري 
الرشيف رقم 1.58.250 الصادر 

يف 21 من صفر 1378 ( 6 سبتمرب 
1958 ) بسن قانون الجنسية 

املغربية

مقرتح قانون يقيض بتغيري وتتميم 
املادة 118 من القانون 65.00 مبثابة 

مدونة التغطية الصحية

مقرتح قانون لتعديل الفصل 
106 من الظهري الرشيف 

الصادر يف(09 رمضان (1331 
12 غشت 1913 بشأن قانون 
االلتزامات والعقود كام تم 

تعديله وتتميمه

مقرتحات قوانني الفريق
مع فرق ومجوعة األغلبية : 17
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جلسة عمل الفريق االشرتايك بحضور رئيس الفريق، األستاذ أمام شقران،
والسيدة النائبة السعدية بنسهيل والسيدة النائبة فتيحة سداس

 مع ائتالف عدد من جمعيات حامية األطفال من العنف الجنيس
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   طلبات عقد اجتماعات اللجن
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طلبات عقد اجتامعات اللجن
العدد : 68

املوضوعاملوضوعاملوضوع
آخر تطورات قضية الوحدة 

الرتابية للمملكة 
الوضعية التي يعيشها قطاع 

الصيادلة باملغرب
وضعية الدور اآليلة للسقوط 

باملدينة العتيقة مبدينة
 الدار البيضاء

تداعيات اإلرضابات التي 
يخوضها املستخدمني بالرشكة 

الوطنية للطرق السيارة
الوضع املقلق للخطوط امللكية 
وضعية املكفوفني املعطلنياملغربية وآثاره السلبية البليغة

اآلليات و التدابري التي 
اتخذتها وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء 

آخر تطورات قضية اتفاق 
الصيد البحري الذي يربمه 

االتحاد األورويب مع املغرب، 
عىل ضوء الحكم الذي أصدرته 
محكمة العدل األوروبية الذي 

استثنى األقاليم الجنوبية 
للمملكة من اتفاقية الصيد 

البحري

ظروف و مالبسات حادث انقالب 
قطار بجامعة بوقنادل

تقدم برنامج ربط و تزويد 
العامل القروي باملاء الصالح 

للرشب 

وضعية العامالت يف حقول 
الفواكه الحمراء بالديار 

اإلسبانية

إجراءات تعبئة مليون هكتار 
إضافية من األرايض الجامعية 

 ّاململوكة للجامعات السالليّة قصد 
إنجاز املشاريع االستثامرية يف 

املجال  الفالحي، وطرق ومساطر 
توزيعها

برنامج عمل وزارة الثقافة 
واالتصال خالل الوالية الحالية 

2016-2021
التطورات األخرية التي تعرفها 

التغيري الفجايئ للساعة القانونيةمدينة جرادة

برنامج عمل وزارة الرتبية 
الوطنية والتكوين املهني 
والتعليم العايل والبحث 

العلمي خالل الوالية الحالية 
 2021-2016

التعاطي املتهاون لوسائل 
اإلعالم العمومية وعدم تنوير 
املواطنني واملواطنات مبا تعرفه 

مدينة جرادة من أحداث
وضعية قطاع السينام ببالدنا 
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املوضوعاملوضوعاملوضوع
الدخول املدريس والدخول 

الجامعي برسم السنة 
الدراسية والجامعية -2017

2018
وضعية قطاع القطب العمومي تداعيات تغيري الساعة القانونية

اإلعالمي املغريب

التدابري املتخذة لتأهيل املدن 
و املراكز الحرضية الصاعدة

دارسة نتائج افتحاص الجامعات 
الرياضية التي قامت بها الوزارة 

مدى استعداد  الجامعات الرياضية 
للمشاركة يف دورة األلعاب األوملبية 

 - طوكيو 2020
اسرتاتيجية و برنامج 

عمل كتابة الدولة املكلفة 
بالتكوين املهني

قطع العالقات الديبلوماسية مع 
نتائج  تقييم اسرتاتيجية الرياضةالجمهورية اإلسالمية اإليرانية

اإلجراءات و التدابري التي 
اتخذت من طرف الخطوط 
امللكية املغربية خالل موسم 

الحج والعمرة

مدى فعالية النظام الوطني 
الجديد لرتقيم قطعان األضاحي، 

وتحديد مسارها، ومراقبة 
جودتها تحديد نقط بيعها

برنامج إعادة ترميم املدن العتيقة  

آخر تطورات قضية الوحدة 
الرتابية للمملكة

الربامج واإلنتاجات التلفزيونية 
ومعايري انتقائها وما تخلفه من 

انتقادات قوية من قبل كل 
مكونات املجتمع

مستجدات القضية الوطنية بعد 
حضور الوفد املغريب  يومي 5 و 
6 دجنرب 2018  بجنيف يف املائدة 
املستديرة حول موضوع «النزاع 
اإلقليمي حول الصحراء املغربية» 

ظروف و مالبسات الحادث 
املؤمل الذي خلف وفاة 

وإصابة العديد من النساء 
بجامعة سيدي بولعالم إقليم 

الصويرة 

السياسة الرياضية  ببالدنا  
طلب عقد اجتامع  اللجنة ملناقشة 

تداعيات الجرمية عىل األمن 
والسياحة وسمعة املغرب يف هذين 

 املجالني

اسرتاتيجية الحكومة يف مجال 
السياسة الحكومية يف الطب النفيستدبري النفايات ببالدناصناعة األدوية

امتحانات املاسرت وما يحيطها برامج تشغيل الشباب
الرعي الجائر  من شكايات وخروقات

الوضعية االدارية الحالية 
للجامعات الرياضية 

الوضعية السياحية ببالدنا 
وأسباب تفضيل عدد من 

املواطنني املغاربة قضاء عطلهم 
بالخارج بدل الوطن

الرعي الجائر  
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املوضوعاملوضوعاملوضوع

وضعية مهنيي الصحة 
واملبصاريني والرتويض الطبي

الوضعية االستثنائية بسبب 
االكتظاظ مبيناء طنجة-املتوسط 

خالل عبور الجالية املغربية 
املقيمة بالخارج

وضعية قطاع الجامرك ببالدنا

تكرار الحوادث الكثرية التي 
يعرفها منجم جرادة

األوضاع املزرية التي عاشها 
الحجاج املغاربة بالديار 

املقدسة
االسرتاتيجية املتبعة لتشجيع 

الصناعات الوطنية

الوضعية املهنية للفنانني 
واملخرجني والسينامئيني 

ومنتجي االفالم 

مستجدات الدخول املدريس 
برسم السنة الدراسية -2018

2019

 التدخالت يف املناطق النائية 
والجبلية، خالل فصل الشتاء ويف 
 الظروف املناخية الصعبة التي 

تعرفها العديد من املناطق

سبل االرتقاء بجودة الرتبية 
والتكوين

تقييم مرحلة التخييم لصيف 
 2018

تقييم حصيلة املرحلتني األوىل 
والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية 
 البرشية، و كذا مناقشة ودارسة 
أهم مرتكزات املرحلة الثالثة 

للمبادرة   2019-2023 

كيفية مامرسات الجهات 
لصالحياتها يف مجال تجويد 
وتقريب الخدمات الصحية 

مآل االسرتاتيجية املندمجة 
للشباب 

وضعية املكاتب الصحية عىل 
مستوى الجامعات الرتابية،  ومدى 

انخراطها يف تصور جديد حول 
املراقبة املوكولة لها عىل صحة 

 املواطنني

مساهمة األبناك يف دعم 
املقاوالت الصغرية واملتوسطة 

تنامي واستفحال ظاهرة احتالل 
امللك العمومي، خاصة من 

طرف أرباب املقاهي
تداعيات انتشار مرض انفلوانزا 

H1N1

دعم املنتوج الوطني 
الوضعية اإلدارية واملالية 
للجامعة، وعرض نتائج 

االفتحاص

واقع وآفاق رياضة كرة القدم، 
و تقييم حصيلة تنزيل توصيات 

املناظرة الوطنية للرياضة يف الجانب 
املتعلق بالبنيات التحتية الرياضية
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جلسة عمل لرئيس الفريق االشرتايك، األستاذ شقران أمام والسيدة النائبة
فتيحة سداس مع االئتالف املدين من أجل الجبل
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طلبات القیام بمهام استطالعیة
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طلبات القیام بمهام استطالعیة
العدد : 15

املوضوعاملوضوعاملوضوع

طلب القيام مبهمة 
استطالعية إىل املدينة 

العتيقة بالصويرة

وضعية مستشفى 
األنكولوجيا بإقليم 

الحسيمة 

مديرية تنمية سالسل 
اإلنتاج الفالحي وإىل بعض 
الجمعيات الوطنية البني 

مهنية بالرباط

املالعب والحلبات 
املعشوشبة لجامعة كرة 

القدم وألعاب القوى

طلب القيام مبهمة 
استطالعية لوكالة 

املغرب العريب  لألنباء
وكالة التنمية الفالحية

وضعية السجن املحيل 
بوجدة

التدبري املهني و اإلداري 
واملايل  لوكالة املغرب 

العريب  لألنباء

األوضاع املزرية التي 
يعيشها األطفال املهملني 

واملرشدين باملناطق 
الحدودية ووضعية النساء 

املتمهنات للتهريب 
املعييش

وضعية البنيات التحتية 
بإقليم الصويرة

األوراش التي أطلقت 
لتأهيل و صيانة الرتاث 

املعامري باملدينة 
العتيقة بإقليم الصويرة

مديرية األدوية و الصيدلة 
بوزارة الصحة

األوضاع املزرية التي 
يعيشها مستشفى أبو 

القاسم الزهراوي مبدينة 
وزان

تقدم إنجاز املرافق 
االستشفائية

املشاريع املنجزة يف إطار 
برنامج الحسيمة منارة 

املتوسط
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زيارة للفريق االشرتايك مبجلس النواب ملهرجان اوالد زمام بالفقيه بنصالح
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طلبات اإلخبار باملواضیع الطارئة
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طلبات اإلخبار باملواضیع الطارئة
العدد : 69

املوضوعاملوضوعاملوضوع
االستغالل السيايس لتفيش وباء اللسان األزرق

 «قفة رمضان»
إرضاب مهنيي النقل عرب 

الشاحنات
استعامل العنف ضد املحتجني 

بإقليم الحسيمة
االحتقان االجتامعي الناتج عن 

تدهور الوضع الصحي
الوضع املدريس بعد إعالن 

التوقيت الجديد
االنتشار املقلق لظاهرة احتالل 

البحث عن شخص مفقود يف استمرار وفيات النساء الحواملامللك العمومي البحري
الثلوج بجبال بويبالن

استمرار التدخالت األمنية 
العنيفة ضد الوقفات 
االحتجاجية السلمية 

الوضع تداعيات ارتفاع أسعار 
النفط عىل االقتصاد الوطني 
والقدرة الرشائية للمواطنني

منع مسريات احتجاجية

استقالة األطباء االختصاصيني من 
املؤسسات االستشفائية

تكييف الدعوة لالحتجاج ضمن 
جرائم التحريض عىل ارتكاب جنح

انسحاب النقابات من الحوار 
االجتامعي

النقص الحاد يف املاء الصالح 
للرشب

لجوء عدد من الكليات إىل خدمات 
أزمة نفاذ مخزون االدويةطلبة املاسرت

حرمان مجموعة من طلبة االرس 
تزايد ضحايا حوادث السريظاهرة تطبيق «رشع اليد»ذوي الدخل املحدود من املنحة

اختالالت عملية توزيع الدقيق 
املدعم

وضعية العامالت بحقول الفراولة 
ارتفاع أمثنة تذاكر القطار  بإسبانيا

فاجعة الجامعة القروية سيدي 
بولعالم بإقليم الصويرة

ترصيح السيد كاتب الدولة املكلف 
بالتعليم العايل يف الربنامج التلفزي 
«مثري للجدل» حول غياب العدالة 

املجالية بني الجامعات
ظاهرة الرعي الجائر 

تحسني األداء القضايئ والتفعيل الوضع املقلق باملعابر الحدودية
األمثل لتنفيذ السياسة الجنائية

كساد بعض املنتوجات 
الفالحية

تنامي مظاهر العنف املدريسداء اللشامنيا بإقليم زاكورة
معاناة طالبات املعهد 
الحسن الثاين للزراعة 

والبيطرة

احتالل امللك العام بشواطئ ارتفاع أمثنة الخرض والفواكه
ظاهرة الرقاة  اململكة
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املوضوعاملوضوعاملوضوع
النقص الحاد يف التغذية باملخيامت زيت الزيتون املغشوشة

الصيفية
توايل اإلرضابات يف قطاع 

الصحة
ترصيح املدعي العام األوريب 

زيت الزيتون املغشوشةاملخيامت والربامج الصيفيةبخصوص اتفاقية الصيد البحري

منح الجمعيات التنموية الرشيكة إلغاء مجانية التعليم
ملؤسسة التعاون الوطني

وفاة رضع مبستشفى الليمون 
مبدينة الرباط 

االنعكاسات السلبية لتنزيل 
املرسوم املتعلق بالتنظيم 

القضايئ للمملكة
النريان التي التهمت واحتني  بإقليم 

طاطا
استفحال وتنامي ظاهرة 

احتالل امللك العام

الوضع املقلق باملعابر الحدودية
وفاة مكفوف معطل إثر سقوطه 
من بناية وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية االجتامعية

الجرمية املرتكبة يف حق 
سائحة دمناركية وأخرى 
نرويجية مبنطقة الحوز

التوتر بني ربابنة الطائرات 
ورشكة الخطوط امللكية املغربية 

«الرام»
داء غامض يقتل عددا من الهجرة خارج أرض الوطن

األغنام ببوعرفة

االعتقال التعسفي للمواطنات 
واملواطنني بدعوى عدم أدائهم 
للغرامات املالية الناتجة عن 

مخالفات السري

الخسائر الناجمة عن الفيضانات 
األخرية

أزمة الخانقة التي يعرفها 
قطاع الحوامض

تزايد االعتداءات عىل املواطنني 
بالطُرق السيارة

فاجعة انقالب القطار بني الرباط 
والقنيطرة

خالصات الجمع العام األخري 
للمجلس األعىل للوظيفة 

العمومية

تنامي خطابات الكراهية واملس 
انتشار داء الحمى القالعية الزيادة يف أسعار املحروقاتبأعراض املواطنني 

مطالب أعضاء املجالس اإلدارية 
للوكاالت الحرضية املنعقدة يف 

اآلونة األخرية
استمرار تفيش داء اللشامنيا بإقليم 

زاكورة
منع السلطات اإلسبانية 

لبواخر مغربية من الرسو 
مبوانئها

الوضع الصحي الكاريث ملريض 
مبدينة سيدي سليامن

االستقالة الجامعية ألطباء القطاع 
انتشار داء أنفلونزا الخنازيرالعام بجهة الدار البيضاء سطات
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لقاء رئيس الفريق االشرتايك، األستاذ شقران أمام، مع وكالء التأمني
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األیام و اللقاءات الدراسیة
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األیام الدراسیة واللقاءات
العدد : 12

املوضوعالتاريخر.ت
لقاء تواصيل لفائدة برملانيي الفريقني االشرتاكيني مبجليس الربملان110/01/2017

ندوة دولية حول التعاون ورهانات األمن والتنمية بإفريقيا الغربية216/02/2017

لقاء داخيل حول موضوع : قراءة يف مرشوع قانون املالية 329/10/20172018

لقاء درايس حول السياسات العمومية يف املجال السيناميئ والسمعي البرصي 418/01/2018
باملغرب

لقاء درايس حول رهانات التنزيل العميل لقانون التغطية الصحية ومعاش 522/02/2018
التقاعد لفائدة التجار واملهنيني

لقاء درايس حول مدونة األرسة : أربعة عرش سنة من التطبيق، التغيري رضورة615/03/2018

لقاء درايس حول دور منظامت املجتمع املدين يف رصد العمل الربملاين - 710/05/2018
قانون املالية منوذجا -

 لقاء درايس حول القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية - أية إصالحات807/06/2018

لقاء درايس حول دور املحاسب املعتمد يف االقتصاد الوطني وتأهيل 905/07/2018
املقاوالت الوطنية

لقاء داخيل حول مرشوع قانون املالية لسنة 1030/10/20182019

لقاء درايس حول تحديث اإلدارة الرتبوية مدخل لتنزيل الرؤية االسرتاتيجية 1120/12/2018
2015-2030

لقاء درايس حول أرايض الجموع والتنمية القروية، أية آفاق؟1208/01/2019



149

التزام، مسؤولیة ووضوح.

اململكة املغربية
   مجلس النواب
 الفريق االشرتايك

لقاء دراســـي داخلي حـــول
مشروع قانون المالية لسنة 2018

األحد 29 أکتوبر 2017 

البرنامج

الساعة لثالثة بعد الزوال: 

انطالق األشغال
كلمة شقران أمام رئيس الفريق االشرتايك مبجلس النواب.

 العروض:
طارق املاليك : عضو املكتب السايس  

                          أستاذ باحث  يف االقتصاد
بنيونس املرزوقي: أستاذ جامعي 

                         خبري يف القانون الربملاين
طارق لكحل: أستاذ باحث  يف االقتصاد

اسرتاحة شاي
تعقيب ومناقشة

خالصات

 الثامنة مساء : عشـــــــــــــــــاء 
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الفريق االشرتايك         
مبجلــس النــــواب  
مبجلس املستشارين

اللقاء التواصلي 
لفائدة البرلمانيات والبرلمانيين 

أعضاء الفريقين االشتراكيين بمجلسي النواب 
والمستشارين

القاعة املغربیة بمجلس النواب – الخمیس 10 ینایر 2017

البرنامج
09:00 : استقبال املشاركني.

09:30 : الكلمــة االفتتاحيــة : األســتاذ إدريــس لشــكر، الكاتــب األول لحــزب االتحــاد 
ــعبية. ــوات الش ــرتايك  للق االش

09:45 : املداخلة األوىل: «العمل الربملاين: الترشيع واملراقبة»، عبد املنعم محسيني.
10:00 : املداخلــة الثانيــة: « القانونــان الداخليــان ملجلــيس النــواب واملستشــارين»، 

ــي.  املرزوق بنيونس  
10:15: املداخلة الثالثة: «العمل الربملاين واسرتاتيجية التواصل»، أحمد العاقد. 

10:30 : اسرتاحة شاي.
10:45 : مناقشة.

12:30 : اختتام اللقاء التواصيل.
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الفريق االشرتايك                                                      قسم العالقات الخارجية
مبجلس النواب                                                     لالتحاد االشرتايك للقوات الشعبية  

    
           

الدورة الثانیة من الندوة الدولیة تحت شعار :
التعاون وقضايا اPمن والتنمية في دول غرب إفريقيا

الخمیس 16 فبرایر 2017 بمجلس النواب
البرنامج

• رئيس الجلسة: محمد بنعبد القادر، مسؤول العالقات الخارجية باالتحاد االشرتايك   الشــعبية.  للقــوات 
• كلمة إدريس لشكر، الكاتب األول لحزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية.

• إميانويل كولو، رئيس لجنة إفريقيا باألممية االشرتاكية والكاتب العام للحزب االشرتايك  
لبنــني. لدميقراطي-ا ا

اسرتاحة شاي  10:30-11:00
الجلسة األوىل  11:00-13:00

• رئيس الجلسة: محمد العلمي، رئيس الفريق االشرتايك مبجلس املستشارين.
• أوسامن تانورديغ، رئيس الحزب االشرتايك السينغايل - السينغال.

• أدجامكبو جونسون كافوي، الكاتبة العامة لالتفاقية الدميقراطية للشعوب اإلفريقية-الطوغو.
• كريكري داكبوا فريمان، نائب رئيس الجبهة الشعبية اإليفوارية - ساحل العاج.
• طارق املاليك، أستاذ جامعي وعضو لجنة العالقات الخارجية لالتحاد االشرتايك.

• مناقشة  
وجبة غذاء  13:00-14:30

الجلسة الثانية  15:00-16:00
• رئيس الجلسة: شقران أمام، رئيس الفريق االشرتايك مبجلس النواب.  

• موىس دودو هيرضة، الكاتب املكلف باألمن والتامسك االجتامعي-مايل  
• ماكسيم كوين، عضو املكتب السيايس لحركة الشعب من أجل التقدم-بوركينا فاصو.  

• امحمد شكوندي، أستاذ باحث مبعهد الدراسات اإلفريقية.  
• دومنكوس برييرا، رئيس الحزب اإلفريقي للتحرر لغينيا والرأس األخرص.  

خالصات وتوصيات  16:15-17:00
• بنيونس املرزوقي: خالصات تركيبية.  

         • كلمة ختامية: فتيحة سداس، عضو املكتب السيايس لالتحاد االشرتايك للقوات الشعبية.
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لقاء دراسي حول:
السياسات العمومية في المجال السينمائي 

والسمعي البصري بالمغرب

الخمیس 18 ینایر 2018
الـبـرنــامج

الساعة الثالثة بعد الزوال:
- التسجيل و توزيع امللفات

الساعة الثالثة و النصف:
- انطالق األشغال

- التسيري: األستاذة السعدية بنسهيل
كلمة األستاذ شقران أمام رئيس الفريق االشرتايك.

املداخلة األوىل:
األستاذ يونس مجاهد: السياسات العمومية يف اإلعالم والثقافة والفن.

املداخلة الثانية:
األستاذ عبد الرحامن التازي: واقع اإلنتاج السيناميئ املغريب وآفاق تطويره.

املداخلة الثالثة:
األستاذ ادريس اشويكة: حكامة تطوير املجال السمعي البرصي: منوذج التلفزة.

املداخلة الرابعة:
األستاذ مسعود بوحسني: أية سياسة عمومية لالرتقاء بالفن املرسحي والفنانني.

املداخالت التفاعلية:
األستاذ بنيونس املرزوقي: قراءة يف مرشوع القانون رقم 70.17 .

األستاذ أحمد عيدون: املوسيقى
األستاذ لحسن زينون: الرقص األكادميي

مناقشة عامة وتوصيات
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 لقاء دراسي حول
رهانات التنزيل العملي لقانون التغطية الصحية

ومعاش التقاعد لفائدة التجار و المهنيين
الخمیس 22 فبرایر 2018 ابتداء من الساعة الثانیة بعد الزوال

بالقاعة املغربیة بمجلس النواب
الـبـرنــامج

الساعة الثانية بعد الزوال:
½ التسجيل و توزيع امللفات  

الساعة الثانية و النصف:
½  انطالق األشغال  

رئيسة الجلسة :  السيدة مينة الطالبي، عضو الفريق االشرتايك
كلمة السيد شقران أمام، رئيس الفريق االشرتايك  

كلمة السيد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار واملهنيني  

املداخلة األوىل  : القطاع التجاري واملهني واملسألة االجتامعية..
- السيد أحمد أبوه  

: الحامية االجتامعية بني النص القانوين واآلفاق املستقبلية  املداخلة الثانية 
- السيد محمد الجريفي

املداخلة الثالثة : حقوق و واجبات التجار واملهنيني
 - السيد فؤاد املتوكل

التعقيب :  - السيدة لطيفة بلعايدي
        - السيد أحمد العاقد

½ مناقشة عامة وتوصيات
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لقاء دراسي حول
مدونة اPسرة : أربعة عشر سنة من التطبيق،

 التغيير ضرورة
الخمیس 15 مارس 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

بالقاعة املغربیة بمجلس النواب

الـبـرنــامج
الساعة التاسعة :

½ التسجيل و توزيع امللفات  
الساعة التاسعة و النصف:
½  انطالق األشغال  

رئيس الجلسة : األستاذ شقران أمام ، رئيس الفريق االشرتايك
كلمة األستاذة خدوج الساليس، الكاتبة الوطنية للمنظمة االشرتاكية للنساء االتحاديات

املداخلة األوىل : األستاذة لطيفة اجبابدي - مالءمة مدونة األرسة مع الدستور واالتفاقيات  
                         الدولية

املداخلة الثانية : األستاذ حسن رحو الجرياري - قراءة يف املادة 400 من مدونة األرسة
املداخلة الثالثة : األستاذة رشيدة آيت حمي - مدونة األرسة وسؤال املساواة

املداخلة الرابعة : األستاذ الحسني بلحسنـي - الزواج املختلط بني مقتضيات االتفاقيات 
الدولية وأحكام  مدونة األرسة.

األستاذ سعيد جعفر التعقيب : 
األستاذ سعيد الطالبي   

½ مناقشة عامة وتوصيات

 

   
املنظمة االشرتاكية 
للنساء االتحاديات
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املرصد املغريب للعمل 
الربملاين

املائدة املستدیرة حول
دور منظمات المجتمع المدني 

في رصد العمل البرلماني

- قانون المالية نموذجا -
الخمیس 10 ماي 2018 ابتداء من الساعة الثانیة والنصف بعد الزوال

بالقاعة املغربیة بمجلس النواب

الـبـرنــامج
14:30 - 14:00

استقبال املشاركني واملشاركات
14:50 - 14:30
انطالق األشغال

½ رئيسة الجلسة : السيدة السعدية بنسهيل، عضوة الفريق االشرتايك
½ كلمة األستاذ شقران أمام ، رئيس الفريق االشرتايك

½ كلمة السيد سعيد رشيق نائب رئيسة املكتب التنفيذي - جمعية الشباب ألجل 
     الشباب

15:00 - 16:00 تقديــم تقريــر رصــد األداء الربملــاين مــن خــالل قانــون املاليــة لســنة 2018    
- األســتاذ ســمري  صمــري، رئيــس فريــق الراصــد الربملــاين - املرصــد املغــريب للعمــل الربملــاين

السيد زهري حريكة - فاعل جمعوي
السيد بنيونس املرزوقي - أستاذ جامعي، خبري قانوين

16:00مناقشة عامة
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لقــاء دراسي
القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية :

أيـــة إصـــــالحـــات؟
الخمیس 7 یونیو 2018 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال

بالقاعة 11 بمجلس النواب

الـــبـــرنــــامــج
(10د) ½ كلمة األستاذ  النقيب محمد بركو، نقيب هيئة املحامني بالرباط 

(10د)  ½ كلمة األستاذ إدريس لشكر، الكاتب األول لالتحاد االشرتايك للقوات الشعبية. 
(10د) ½ كلمة األستاذ مصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان 
(10د) ½ كلمة األستاذ محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

املداخالت
(20د) ½ األستاذ هشام مالطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل: 

- السياسة الجنائية من خالل مستجدات القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية.
(20د) ½ األستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، محام بهيئة القنيطرة. 

- مخرجات الهيئة  العليا للحوار الوطني مقارنة مبرشوع قانون املسطرة الجنائية.
(20د) ½ األستاذ عبد الكبري طبيح، محام بهيئة الدار البيضاء: 
- قراءة يف مستجدات القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية.

(20د) ½ األستاذ الطيب لزرق، محام بهيئة الرباط: 
- نطاق وفعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية يف مرشوع القانون الجنايئ.

(20د) ½ األستاذ طارق زهري ، محام بهيئة الدار البيضاء : 
- املراقبة اإللكرتونية و توثيق الترصيحات أمام الضابطة القضائية.

 مناقشة
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لقــاء دراسي
دور المحاسب المعتمد في االقتصاد الوطني

وتأهيل المقاوالت الوطنية
الخمیس 5 یولیوز 2018 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال

بالقاعة 11 بمجلس النواب

الـــبـــرنــــامــج
15:00 استقبال املشاركني واملشاركات

15:30 انطالق األشغال
األستاذة فتيحة سداس - رئيسة الجلسة

½ كلمة شقران أمام ، رئيس الفريق االشرتايك
املداخالت

½ األستاذ محمد زريرات، 
تطور وضعية املحاسب باملغرب

½ األستاذ محامدي راشدي اليعقويب، رئيس منظمة املحاسبني املعتمدين باملغرب :
إكراهات املحاسبني باملغرب

½ األستاذ بنيونس املرزوقي، أستاذ جامعي، خبري قانوين :
قراءة يف املراحل االنتقالية للمهن القانونية واملحاسباتية

½ األستاذ املهدي الفقري، أستاذ محارض - خبري اقتصادي :
دور التكوين والتأطري يف الرفع من مستوى وجودة الخدمات املحاسباتية

مناقشة
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یوم دراسي داخلي حول
لقــاء دراسي داخلي 

مشروع قانون المالية لسنة 2019
الثالثاء 30 أکتوبر 2018 - الساعة الثالثة بعد الزوال

بالصالون املغربي بمجلس النواب

الـــبـــرنــــامــج

15:00 انطالق األشغال
½ كلمة شقران أمام ، رئيس الفريق االشرتايك

املداخالت
½ األستاذ طارق املاليك : قراءة عامة يف املرشوع. (15 دقيقة)، 

ــة  ــرشوع ميزاني ــوء م ــىل ض ــة ع ــات العمومي ــم السياس ــم: تقيي ــل النج ــتاذ خلي ½ األس
2019. (15 دقيقــة)

½ األســتاذ زهــري الحريكــة : قانــون املاليــة 2019 : رهانــات التنميــة ومداخــل  اإلصــالح. 
(15 دقيقــة)

½ األستاذ طارق لكحل: البعد االجتامعي يف مرشوع قانون املالية 2019. (15 دقيقة) 

½ األستاذ محمد باينة : العقار واإلجراءات الرضيبية. (15 دقيقة)
 W مناقشة  X



167

التزام، مسؤولیة ووضوح.

تحضريات الفريق االشرتايك لتدارس مرشوع قانون املالية 2019



حصیلة عمل الفریق االشتراکي

168

لقاء دراسي حول
تحديث اnدارة التربوية مدخل لتنزيل الرؤية 

االستراتيجية 2030-2015
الخمیس 20 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة الثانیة بعد الزوال

بالقاعة 11 بمجلس النواب
الـــبـــرنــــامــج

14:00 استقبال املشاركني
15:30 انطالق األشغال

½رئيسة الجلسة : السيدة حنان رحاب
½ األستاذ شقران أمام ، رئيس الفريق االشرتايك

• املداخالت
½ السيد خالد بنيشو ، مدير الشؤون القانونية واملنازعات :

اإلدارة الرتبوية من خالل املرجعيات املؤسساتية املؤطرة لإلصالح
½ السيد محمد اليعكويب، مدير مدرسة ابتدائية :

املؤسسة التعليمية : الطريق إىل الجهوية املتقدمة
½ السيد نور الدين أسكوكو، إطار سابق بوزارة الرتبية الوطنية وباحث تربوي :

اإلدارة املدرسية بني القصور الترشيعي وضغط املهام
½ السيد خليل السعدي، باحث يف قضايا املجتمع املدين :

املجتمع املدين والسياسات العمومية (الجمعيات الوطنية لهيئة اإلدارة الرتبوية منوذجا)
• التعقيبات

½ الســيد عبــد الرحيــم النمــيل، رئيــس الجمعيــة الوطنيــة ملديــرات ومديــري التعليــم 
االبتــدايئ باملغــرب

ــة  ــات العمومي ــري الثانوي ــرات ومدي ــة ملدي ــة الوطني ــس الجمعي ــديس، رئي ــد الق ½ الســيد محم
باملغــرب

ــاء  ــار ورؤس ــني والنظ ــراس العام ــة للح ــة الوطني ــس الجمعي ــارص، رئي ــد ن ــيد محم ½ الس
ــة ــري الدراس ــغال ومدي األش
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لقاء دراسي حول:  
أراضي الجموع والتنمية القروية : 

أية آفاق؟
الثالثاء 8 ینایر 2019 ابتداء من الساعة

 الثانیة والنصف زواال بالقاعة 11 بمجلس النواب

الـــبـــرنــــامــج
14:30 استقبال املشاركني

14:50 انطالق األشغال
½ رئيس الجلسة: ذ. سعيد بعزيز، عضو الفريق االشرتايك مبجلس النواب

½ كلمة ذ. شقران أمام، رئيس الفريق االشرتايك مبجلس النواب
15:00 مداخالت السيدات والسادة:

½ ذ. عبد املجيد الحنكاري ، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية:
دور أرايض الجامعات الساللية يف انبثاق طبقة فالحية وسطى

ــاه  ــد البحــري واملي ــوزارة الفالحــة والصي ــة ب ــة الفالحي ــة التنمي ــام لوكال ــر الع ½ ذ. املهــدي الريفــي ، املدي
ــة: ــة القروي ــات والتنمي والغاب

أي استثامر فالحي لتثمني األرايض الجامعية وإنعاش الشغل ورخاء العامل القروي؟
½ ذ.  الحسن الكاسم ، مدير الشؤون املدنية بوزارة العدل :

النزاعات املرتبطة باألرايض الجامعية بني القانون والقضاء
½ ذة. سعيدة اإلدرييس ، رئيسة الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب:

الحركة املطلبية للنساء السالليات: املكاسب والتحديات
½ ذ. فؤاد بنونة ، محام بهيئة فاس، عضو مكتب الفيدرالية الوطنية لالستثامر الفالحي والسياحي:

االستثامر يف األرايض الجامعية بني النص والواقع
½ ذ. محمد حنزاز ، أستاذ باملعهد الوطني للتهيئة والتعمري بالرباط:

التحوالت الكربى ألرايض الجموع: بني تنوع االستغالل وتعدد اإلكراهات
½ ذة. لطيفة بوشوى ، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء:

األرايض الجامعية والحقوق األساسية للنساء
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الفريق االشرتايك مبجلس النواب

- الــــربــــــاط -

الهاتف :

05.37.67.95.50

05.37.67.95.52  

الفاكس :

0537.67.97.64 

وني : يد اإللك ال

gs.usfp@ gmail.ma

 اِّـوقـــع :
www.chambredesreprésentants.ma/ar/o 

Facebook : 
wwwfacebook.com/gs.usfp/

 Youtube :
www.youtube.com/channel/UCյZgEuxKqKQHpecEBhNKqg

ȒȳȻȆɐɦȄ ȓʊɐʉȳȼȘɦȄ ȓʆַ ɽɦȄ
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