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محض4ثللجليلثللخةميلثولألربعين

لاتةريخ: الثالثاء 10 صفر 1439ه )30 أكتوبر 2017 م(.

لا4ئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  وسبعة  ساعتان  لاتوقست: 
الثالثة زوال والدقيقة ااألربعين.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  لألعمةل:  جدولث
بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

لايسدثللحبيبثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانولب،ثرئيسثللجليل:

أش4فث علىث ولايالمث لاصالةث لا4حسم،ث لا4حمنث هللاث بيمث
لمل4سلين.

لايسدثلا4ئيسثللحكومل،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

الفقرة  وخاصة  الدستور،  من   100 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
من   283 إلى   278 من  املواد  بمقتضيات  كذلك  وعمال  منه،  الثانية 
النظام الداخلي. يعقد مجلس النواب جلسة اليوم املخصصة لألسئلة 

الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

األمينة  للسيدة  الكلمة  أعطي  أعمالنا،  جدول  في  الشروع  وقبل 
لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة على املكتب.

لايسدةثأسمةءثلغالاوثأمسنلثللجليل:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

توصلت رئاسة املجلس بمشروع قانون رقم 54.17 يق�ضي بتغيير 
املادة 15 من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، شكرا السيد 

الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

يتضمن  الذي  األعمال  في جدول  اآلن  نشرع  إذا سمحتم،  إذن، 
محورين اثنين:

املحور األول: يتعلق بموضوع السياسة العامة املتعلقة بالشباب، 
ويضم ثالثة أسئلة ذات املوضوع الواحد، تقدم بها كل من فرق ومجموعة 
األغلبية، وكذلك فريق األصالة واملعاصرة والفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية؛

أما املحور الثاني: فيتعلق بموضوع الجهوية املتقدمة ويضم كذلك 
ثالثة أسئلة ذات موضوع واحد تقدم بها كل من فرق ومجموعة األغلبية 

وكذلك فريق األصالة واملعاصرة والفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

وفي هذا اإلطار، أعطي الكلمة بالنسبة للمحور األول للنائبة السيدة 
إيمان اليعقوبي بإسم فرق ومجموعة األغلبية لتقديم السؤال املتعلق 
وأذكر دقيقة واحدة لطرح  الشباب  لفائدة  ببلورة سياسة مندمجة 

السؤال.

لانةئبلثلايسدةثإيمةنثلاسعقوبي:

لايسدثلا4ئيسثللحكومل،

نص الدستور املغربي على ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب 
في التنمية اإلقتصادية والثقافية والسياسية للبالد ومساعدتهم على 
االندماج في الحياة النشيطة، خصوصا للفئات التي تعاني من صعوبات 
على املستوى الدرا�ضي واالجتماعي واملنهي. وبهدف بلورة هذه الحقوق، 
أقر الدستور عددا من اآلليات املؤسساتية من بينها تأسيس املجلس 

اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

بالرغم من كل ما ذكر، ما زالت هذه الفئة تعاني من مجموعة من 
املشاكل من بينها البطالة املتفشية بكثرة في صفوف حاملي الشهادات، 
فضال عن انقطاع فئات كبيرة منهم عن الدراسة، مما يجعلهم عرضة 
ملخاطر كثيرة. لذلك نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن اإلجراءات 
املتخذة من أجل تأطير هذه الفئة واإلهتمام بها على مختلف املستويات، 
بطريقة  لتبلور  الحكومة  بها  التي ستقوم  العملية  الخطوات  هي  وما 
للشباب، كما دعا لذلك صاحب  تشاركية سياسة مندمجة موجهة 

الجاللة في افتتاح الدورة التشريعية؟ شكرا.

لايسدثلا4ئيس:

فريق  بإسم  عزاوي  ابتسام  السيدة  للنائبة  اآلن  الكلمة  شكرا، 
األصالة املعاصرة لتقديم السؤال املتعلق بنفس املحور.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثعزلوي:

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

تنحو  السياسيين  الفاعلين  كل  وإرادة  امللكية،  اإلرادة  كانت  إذا 
السيا�ضي، سواء من  املستوى  مكانه خاصة على  الشباب  إيالء  نحو 
حيث تنشيط الحياة السياسية أو من حيث املشاركة في كل املحطات 
السياسية، تعبئة وتصويتا وترشيحا ومواكبة وتتبعا. فماذا أعددتم 
في  اندماج سلس  أجل  من  أعددتم  فماذا  املغرب؟  وشباب  لشابات 

الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية وغيرها من امليادين؟

لايسدثلا4ئيس:

شكرا، الكلمة اآلن باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في 
نفس املحور، السيد النائب نوفل شباط.
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لانةئبثلايسدثنوفلثشبةط:

لايسدثلا4ئيس،

عندما نتحدث عن الشباب، فإننا نتحدث عن فئة عريضة من 
املغاربة تتجاوز نسبتهم الثلث، نتحدث عن مستقبل البالد ودعامتها 
األساسية، نتحدث عن القلب النابض للحياة اإلقتصادية واإلجتماعية، 
نتحدث عن طاقات شابة مؤهلة ولكنها تبقى غير مستغلة على الوجه 
املطلوب نتيجة النموذج التنموي املعتمد والذي أبان عن فشل في تدبير 
السياسات العمومية كما عبر عن ذلك جاللة امللك في خطاب افتتاح 
اإليجابي  وانخراطه  الشباب  تأهيل  أن  اعتبر جاللته  البرملان، عندما 
والفعال في الحياة الوطنية يعد من التحديات التي ينبغي رفعها بالنظر 
لكون العديد منهم يعانون من اإلقصاء والبطالة. فهل لدى الحكومة 
استراتيجية واضحة لضمان انخراط الشباب في الحياة العامة؟ وما هي 
التدابير املتخذة لتمكين الشباب من االنخراط في سوق الشغل ومعالجة 
تزايد معضلة البطالة في صفوف الشباب بما فيهم خريجي الجامعات 

واملعاهد؟ والسالم.

لايسدثلا4ئيس:

األسئلة  عن  لإلجابة  الحكومة  رئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
املتعلقة باملحور األول.

لايسدثسعدثلادينثلاع مةني،ثرئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم،ثللحمدثهللثولاصالةثولايالمثعلىث
رسولثهللاثوآاهثوصحبه.

لايسدلتثولايةدة،

لايسدثرئيسثمجلسثلانولبثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلء،ثوكتةبثلادوالثولانولبثلملحت4مين،

لايالمثعلسكمثورحملثهللاثوب4كةته،

يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي لتجديد اللقاء بهذه 
حول  لألسئلة  األولى  الجلسة  هذه  في  املوقرة  التشريعية  املؤسسة 
السياسات العامة األولى هذه الوالية التشريعية. أود في البداية أن أشكر 
مختلف الفرق التي طرحت األسئلة، هذا السؤال وركزات على هاذ 
املوضوع الحيوي اللي هو موضوع الشباب. احنا كنعرفو بأن املغرب يزخر 
بطاقات شابة، وأن الساكنة الوطنية هي ساكنة شابة بامتياز، فثلث 
الساكنة تتراوح تقريبا، تتراوح أعمارهم بين 14 و34 سنة من مجموع 
السكان وهو رصيد متميز، رصيد مهم جدا، رافعة للتنمية البشرية 
ورافعة للتنمية اإلجتماعية ورافعة للتنمية الشاملة ورافعة للتنمية 
املستدامة، وذلك ألن الشباب هم األقدر على املبادرة وعلى اإلبتكار وعلى 

النظرة التجديدية وعلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

وال يخفى عليكم اإلهتمام الكبير كما طرح بعض السيدات والسادة 
النواب في أسئلتهم، اإلهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من قبل 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وهو ما تجلى في عدد من الخطب 
ألقاه  الذي  السامي  الخطاب  آخرها  امللكية،  الرسائل  ومن  امللكية 
جاللته بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية حيث قال جاللته، وعلى 
غرار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو إلى بلورة سياسة 
جديدة مندمجة للشباب تقوم باألساس على التكوين والتشغيل قادرة 
على إيجاد حلول واقعية ملشاكلهم الحقيقية خاصة في املناطق القروية 

واألحياء الهامشية والفقيرة.

تفعيال  وأيضا  السامية،  امللكية  التعليمات  هذه  مع  وانسجاما 
ملضامين البرنامج الحكومي الذي بوأ الشباب موقع مركزي في سياسة 
الشباب  لفائدة  مندمجة  سياسة  الحكومة  وضعت  فقد  الحكومة، 
تهدف إلى تحسين شروط تكوين وإدماج وانخراط هذه الفئة في الحياة 
ديال  البلورة  هاذ  اإلجتماعية.  والحياة  اإلقتصادية  والحياة  العامة 
السياسة املندمجة للشباب اللي اهتمت بها الحكومة، وكنت عرضت 
هنا في هذه املنصة االستراتيجية الوطنية للشباب، ترجمناها في إطار 
سياسة مندمجة للشباب، والتي قام السيد وزير الشباب والرياضة 
فيها  املحاور،  فيها  العامة،  التوجهات  فيها  لها  أولية  أرضية  بعرض 
مجلس  في  الوزير،  السيد  عرضها  االستعجالية،  األولى  اإلجراءات 
حكومي بتاريخ 26 أكتوبر 2017 يعني آخر مجلس حكومي، ولكن هو 
عرض فقط املنهجية واألرضية واآلفاق املستقبلية العامة، وهي كتبنى 
على ركائز: الركيزة األولى هي اإلنصات والتواصل مع الشباب، نمشيو 
ديالهم،  الواقع  ليهم ونشوفو كيفاش كيفكرو هما  عندهم ونتصنتو 
كيفاش كينضرو للواقع ديالهم والواقع ديال املغرب حاال ومستقبال، 
وكتبنى أيضا على تنويع العرض العمومي لهؤالء الشباب والعمل على 
إشراكهم في مختلف هذه العروض العمومية وأيضا التركيز على محوري 
أشنو  األهم  لكن  والثقافي.  اإلجتماعي  والتنشيط  والتشغيل  التكوين 
هو؟ األهم أن هاذ العرض األولي اللي هي األرضية األولية للسياسة 
حولها  وطني  حوار  إطالق  على  الحكومة  ستعمل  للشباب  املندمجة 
وفق مقاربة تشاركية موسعة في أفق وضع منظور متكامل وسياسة 
مندمجة متكاملة غادي نمشيو وغادي نشركو أوال البرملانيين بطبيعة 
الجماعات  نشركو  وغادي  املدني،  املجتمع  نشركو  وغادي  الحال، 
الترابية املنتخبين ترابيا جهويا وإقليميا ومحليا، وغادي نشركو النقابات 
واألحزاب السياسية الشبيبات بطبيعة الحال ديال األحزاب السياسية، 
هاذ اإلشراك الهدف منه هو هاذ السياسة اللي وضعنا األرضية العامة 
ديالها تكون متكيفة مع الرغبات والتطلعات والحاجيات ديال الشباب 
في عمومهم، وغادي نحاولو إن شاء هللا نخرجو منها سياسة وطنية 
مندمجة للشباب مع برامج للعمل الوطني وأيضا إطار مرجعي للتمويل، 
لتمويل هذه السياسة وبرامج متعددة السنوات وغادي إن شاء هللا 
انطالقو بإذن هللا في تطبيقها. احنا كنتمناو بداية سنة 2018 تكون هاذ 

السياسة املندمجة الجديدة في خطواتها األخيرة.
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وأيضا من أجل تحقيق تعبئة وطنية شاملة وانخراط جهوي في تنزيل 
هاذ السياسة الوطنية للشباب نحرص على تفعيل دور الجهات اإلثني 
عشر في هاذ الورش، من خالل التنسيق مع الجهات، ومن هنا غادي 
تبدا الحكومة من خالل القطاع الو�ضي على فتح حوار مع الجهات من 
أجل صياغة ميثاق الشباب الدولة والجهة، تعاقد الدولة والجهة حول 
ميثاق الشباب 2018-2021، وبالتالي اعتماد عقد برنامج موقع من 
طرف مختلف الفاعلين املعنيين كيحدد هاذ العالقة بين الدولة وبين 

الجهة فيما يخص اإلنخراط في سياسة خاصة بالشباب.

هذه إذن هي اإلطار العام الذي سنحرص إن شاء هللا على تطبيقه 
في الشهور املقبلة وبلورته، ولكن أيضا أريد أن أقول أنه في إطار تفعيل 
كتقول  األسئلة  بعض  ألن  الشباب،  مجال  في  الحكومية  السياسة 
ليا أشنو درتو دابا؟ الحكومة اتخذت فعال جملة من التدابير الهادفة 
الحياة سواء  مناحي  في مختلف  للشباب  املوجه  العرض  إلى تحسين 
املحاور  ولذلك  والثقافية،  اإلجتماعية  أو  اإلقتصادية  أو  التعليمية 

الثالث اللي غادي نشير ليها باقتضاب هي:

أوال التعليم والتكوين؛ .-

ثانيا التشغيل؛ .-

ثالثا الحياة الثقافية واإلجتماعية. .-

فيما يخص التعليم والتكوين بطبيعة الحال، أنتما كتعرفو بأنه 
من أكبر اإلشكاالت املوضوعة أمامنا فيما يخص الشباب هو أن نمكنه 
من تعليم ذي جودة وشامل أيضا، ألن اليوم عندنا أكثر من 6 مليون 
ديال الشباب بدون تعليم، بدون تكوين بدون عمل، وهذا رقم كبير. 
إلى تعبئة وطنية، داك�ضي عالش قلنا  ومعالجة هاذ اإلختالل يحتاج 
هذيك السياسة املندمجة غادي تكون تشاركية وخصنا ناخذو الوقت 
باش نعبأو جميع الفاعلين بغينا الجميع يتملكها، الجميع تكون ديالو 
في النهاية، باش الجميع نتعبأو ليه، ألن هذا ورش كبير، ورش خصو 
التعاون من قبل الجميع. ولكن رغم ذلك، حاولنا فيما يخص التعليم 
أن نسرع ببعض اإلجراءات الخاصة اللي حاولنا بها ندمجو أكبر قدر 
ممكن من الشباب في مجال التعليم، وفي هذا اإلطار تقرر الرفع من 
نسبة التسجيل في املؤسسات الجامعية ذات اإلستقطاب املحدود اللي 
هي خاصة بمجاالت: الطب، مجال الهندسة، مجال التجارة والتسيير 
والتدبير تدبير املقاوالت، رفع نسبة التسجيل ب20 % مرة واحدة في هذه 

السنة الجامعية 2018-2017.

نا 
ّ
وأيضا كما تعرفون، وكما قلت من قبل في مناسبات سابقة، مك

متدربي التكوين املنهي حاملي شهادة البكالوريا من املنحة وذلك ألول 
املنهي  التكوين  الجامعيين متدربي  الطلبة  الشروط منحة  بنفس  مرة 
التمكين  الذي سيسمح من  اإلجراء  الباكالوريا، وهو  الحاصلين على 
التدريجي ألكثر من 70 ألف متدرب حاملي شهادة البكالوريا من املنحة 
بغالف مالي يناهز 400 مليون درهم، وهذا أظن بأنه إنجاز مهم هو ذو 

بعد إستراتيجي كما قلت دائما، ألنه غادي يمكن يقوي التكوين املنهي 
ألن التكوين املنهي هو التكوين الذي سيمكن الطلبة املتدربين املتخرجين 
منه من أن يلجوا سوق العمل بسهولة أكبر، وبالتالي فتقوية هاذ النوع 
من التكوين �ضيء مهم جدا، وهذا قرار أيضا درناه منذ شهرين أو ثالثة 

أشهر تقريبا.

التأمين  الصحة،  على  اإلجباري  للتأمين  بالنسبة  الحال  بطبيعة 
األسا�ضي الصحي عن املرض، هذا اللي خاص بالطلبة، مع األسف الشديد 
كان التفعيل ديالو محدود، واألرقام كتبين داك�ضي، داك�ضي عالش اآلن 
رفعنا مستوى التنسيق مع الجامعات ومع املؤسسات التعليمية يعني 
املدارس العليا لنحاول أن نرفع مستوى اندماج الطلبة في هاذ التغطية 
الصحية اللي هي التأمين اإلجباري عن املرض الخاص بالطلبة، واللي 
الغالف املالي ديالو موجود ولكن نحتاج إلى تفعيل انخراط الطلبة فيه 
وهو غادي يمكن الطلبة باش يمكن ليهم أثناء الدراسة ديالهم يتمتعو 
بهاذ التغطية الصحية بما يفيدهم وهي كتهم تقريبا 280 ألف طالب 
جامعي أو في مؤسسة التعليم العالي ومدارس عالية بميزانية إجمالية 
تقدر 110 مليون درهم، ودمجنا في هاذ قانون املالية الحالي، بعض 
اإلجراءات التي تسمح للشباب برفع مستوى تكوينهم في نفس الوقت 

الذي يشتغلون فيه؛

أنتما  جدا،  مهم  محور  أيضا  هو  التشغيل،  محور  يخص  فيما 
كتعرفو بأنه في إطار املقاربة الجديدة، استطاعنا نرفعو نسبة التشغيل 
السنة املاضية وهاذ السنة التشغيل بالتعاقد في التربية الوطنية بشكل 
غير مسبوق، السنة املاضية 35 ألف أستاذ اللي اشتغلو بالتعاقد، في 
السنة املقبلة 20 ألف أستاذ بمعنى أنه في سنتين غادي نشغلو بالتعاقد 
في التربية الوطنية 55 ألف أستاذ، يعني أكثر مما توظفه الدولة من قبل 
في مجموع القطاعات. وهذا جهد كبير، وغادي ندعمو هاذ الجهد أكثر 
في املراحل املقبلة، بطبيعة الحال عندنا اآلن واحد النقاش مع الجهات 
وأيضا مع وزارة الداخلية، لوضع مرسوم خاص يمكننا من أن نمكن 
الجماعات الترابية عموما في إطار التعاقد مع الجهة من التشغيل في 
مجاالت معينة غادي نبداو بالصحة، الشبيبة والرياضة وغيرها... ألن 
عندنا كثير من املؤسسات ديال القرب اللي اليوم ما فيهاش مؤطرين، 
والتشغيل املحلي أو الجهوي كيمكّنا باش نستاجبو للحاجيات ديال 
الناس اللي على األرض، ايال كنا في زاكورة، غادي تكون األولوية للناس 
ديال زاكورة، ايال كنا في بوعرفة غادي تكون األولوية للناس ديال بوعرفة 
أو على األقل إقليم أو زوج اللي حداهم، ألن غادي تكون ال املباريات 
وال التشغيل غادي يكون بتعاقد محلي وجهوي، وهذه نقلة مهمة جدا 
ألن من قبل كانت صعوبات كبيرة عندما يكون التوظيف مركزي وهذا 
غادي يسهل علينا كثير من املهام من بينها أن غادي نرفعو العدد ديال 
املشغلين في هذا املجال من قبل السلطات العمومية بشكل كبير وغير 

مسبوق إن شاء هللا؛

اللي عندكم في قانون املالية، وهو  ثالثا عندنا واحد اإلجراء راه 
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تحسين منظومة التحفيز اللي هو كان تحت تصرف الشركات واملقاوالت 
الجديدة اللي كانت عندها إمكانية توظف 5، تشغل 5 والدولة كانت 
كتلف أوال باإلعفاء من l’IR بمعنى الضريبة على الدخل وكتكلف الدولة 
باملستحقات اإلجتماعية. هاذ اإلجراء بغينا نقويوه أكثر، أعطانا واحد 
النتائج لكن كانت متوسطة، بغينا نعطيوه واحد املدى باش يمكن نمكّنو 
املقاوالت والشركات تشغل أكثر فهاذ املجال، أوال اعطيناها سهولة أكثر 
في التشغيل؛ ثانيا اعطيناها إمكانية التشغيل حتى ل10 أجراء ما�ضي 
فقط 5 يعني طورنا هاذ البرنامج اللي يمكن يعطينا عشرات اآلالف على 
األقل وربما مئات اآلالف من األجراء بالتشغيل بهذا اإلجراء اللي هو 
على الرغم من أنه إجراء بسيط ولكن إجراء مهم جدا وغادي يمكن 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة بالخصوص باش تزيد في اإلمكانيات ديال 
التشغيل ديالها. بطبيعة الحال هناك عدد مما يسمى بالبرامج النشطة 
في مجال التشغيل، هناك دراسة لها لنفعلها أكثر باش نعطيوها واحد 
املدى أقوى وخصوصا دعم القدرات املقاوالتية للشباب عن طريق 
التشغيل الذاتي، دعم التشغيل الذاتي، رفع الدعم املالي املرصد لهاذ 
التشغيل الذاتي في أفق تكوين على األقل 5 آالف شاب وشابة في مجال 

املقاوالت ودعمهم ومواكبتهم باش يوصلو إلى إنشاء مقاوالتهم.

هناك على مستوى التنشيط: دابا غنجي في التنشيط، فيما يخص 
التنشيط اإلجتماعي والثقافي، الوزارة الوصية من خالل البرنامج اللي 
تعرض أمام مجلس الحكومة واللي حظي بنقاش عميق جدا، حاولنا به 
نوسعو العرض ديال املراكز، وديال الدور وديال املؤسسات التي يمكن 
أن تكون تحت تصرف الجمعيات ديال الشباب أو ديال الشباب عموما. 
احنا كنعرفو بأن من بين أكبر اإلشكاالت هو أين سيشتغل هذا الشباب؟ 
فلذلك أول ما يعني إجراء فهاذ املجال هو دور الشباب، دور الشباب 
اآلن غادي ينطلق في 2018 عندنا برنامج ديال اإلصالح والتجديد وأيضا 
دور  هاذ  غنغطيو  شباب،  دور  ل616  املضامين  حيث  من  التفعيل 
الشباب اللي كاينة جميعا في 2018 ألن احنا إطلعنا على الوضعية ديالها 
اآلن، لقينا كثير منها في وضعية صعبة، بعضها في وضعية كارثية، بعضها 
ال يهتم بها. فلذلك، اآلن غادي يتوضع واحد البرنامج ديناميكي لإلصالح 
مرة واحدة لجميع دور الشباب في 2018، ومن حيث املضمون غادي 
نحاول ما أمكن نرفعو املستوى ديال دور الشباب، تكون أيضا يكون 
فيها املعلومات املؤسساتية للبرامج الحكومية املوجهة للشباب، جميع 
البرامج غادي تكون اآلن الحمد هلل الوسائل ديال األنترنت املعلوماتية 
اآلن تحت تصرفنا موجودة كتسهل هاذ املهمة بمعنى بغى �ضي شاب 
اللي كاينة في مجال التشغيل،  البرامج  التكوين يعرف على  في مجال 
أشنا هي البرامج النشيطة اللي يمكن يم�ضي ليها، وفي مجال التنشيط 
يمكن يم�ضي ويلقى جميع املعلومات موجودة توضع، وبرامج التنشئة 

اإلجتماعية توضع تحت تصرفه؛

ثانيا مالعب القرب، اليوم عندنا تقريبا واحد 373 ملعب قرب، 
فلذلك قررت الحكومة في السنة املقبلة إنشاء مرة واحدة 800 ملعب 

قرب جديد، يعني ضعفين ديال مالعب القرب اللي كانت، 800 ملعب 
الحال،  بطبيعة  الترابية  الجماعات  إشارة  رهن  توضع  جديد  قرب 
القروي.  العالم  في  الخصاص  لسد  القروي  العالم  في  وخصوصا 
مراكز التخييم بطبيعة الحال حتى هو كاين جهد وكاين برنامج ملراكز 
الخصاص  لسد  جديد  تخييم  مركز   20 إنشاء  وخصوصا  التخييم 
بطاقة استيعابية 15.000 مقعد، وهذا غادي يمكن حتى الجمعيات 
للتخييم  تكون عندها فضاءات  يمكن  وغيرها  الحزبية  الشبيبات  في 
أوال جيدة في املستوى، وأيضا يمكن تستوعب الطلبات اللي كاينة ألن 
الطلبات فوق العرض اليوم، غادي نعملو إن شاء هللا على نتجاوزو 
فهاذ  الديناميكية  واحد  تعرف  غادي   2018 وسنة  الخصاص،  هاذ 
املجال والهدف ديالنا هو ماذا؟ الهدف ديالنا هو أن نمكن الشباب من 

اإلندماج:

أوال: على مستوى التعليم باش يمكن يكون تعليم ذي جودة؛

ثانيا: على مستوى التشغيل عن طريق البرامج النشطة للتشغيل، 
ورفع الطاقة ديال التشغيل ديال الدولة وديال املقاوالت والتشغيل 

الذاتي؛

ثالثا: على مستوى التنشيط اإلجتماعي والثقافي عن طريق توفير 
فضاءات مناسبة.

هذا هو إذن املخطط العام لبرنامجنا، فيه البرنامج اإلستعجالي ديال 
2018 اللي غادي نديروه فورا، وفيه البرنامج العام اللي هي السياسة 
املندمجة اللي غيتفتح عليها في األشهر املقبلة إن شاء هللا واحد الحوار 
وطني، سيشارك فيه الجميع وبالخصوص الشباب اللي هما الشباب 
البرملانيين غادي يشاركو فيه باش يمكن تكون سياسة مندمجة متملكة 
من الجميع ويتعبأ لها الجميع إن شاء هللا، شكرا جزيال والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلا4ئيس:

برملان  يمثل  وفد  معنا  يحضر  النواب،  والسادة  السيدات  شكرا 
املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )CEDEAO( وذلك برئاسة 
»مصطفى سيسيلو«. وبهذه املناسبة، وباسمكم جميعا، نعتز بما يقوم 
به خدمة لوحدة الشعوب اإلفريقية، شكرا على حضوركم معنا. نفتتح 
والتنمية،  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  بإعطاء  التعقيبات  باب  األن 

النائب السيد خالد البوقرعي.

لانةئبثلايسدثخةادثلابوق4عي:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم،ثللحمدثهللثولاصالةثولايالمثعلىث
رسولثهللا.

لايسدثرئيسثمجلسثلانولبثلملحت4م،

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،



عدد.41–24.صفر.1439  )14.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان1ص14  

لايةدةثولايسدلتثأعضةءثللحكوملثلملحت4مون،

لايةدةثولايسدلتثأعضةءثمجلسثلانولبثلملحت4مون،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية في إطار 
التعقيب بخصوص السؤال املوجه للسيد رئيس الحكومة، حول بلورة 
سياسة مندمجة لفائدة الشباب. ولقد استمعنا جيدا لرده، لنا اليقين 
بأن السيد رئيس الحكومة، له من اإلمكانيات والقدرات ما يمكنه أن 
يستمع لنبض الشباب وأن يتفاعل معه بشكل إيجابي، ال ينكر أحد 
املجهودات التي تقوم بها الحكومة، كما الحكومة السابقة، في إطار 

بلورة إستراتيجية واضحة املعالم تستهدف الشباب.

ما  اللي  الكلمة  هذه  في  اسمحلي  الحكومة،  رئيس  السيد  ولكن 
الذي درجنا عليه، ولكن سأبثكم  العادي  التعقيب  غتنحوش منحى 
هموم فئة مهمة وواسعة من هذا املجتمع، فئة تتمنى لو أن تكون في 
صلب اإلهتمامات حقيقة وواقعا وأن تستفيد من مقدرات وخيرات 

هذا البلد على قدم املساواة مع باقي الفئات األخرى.

عن  حديث  هو  الشباب  عن  الحكومة،  رئيس  السيد  الحديث 
املستقبل، وهو أيضا حديث عن الحاضر، الحاضر الذي يقول بأن 
الشباب يمثل كثلة وازنة في الهرم السكاني املغربي، وهو بذلك له حقوق 
على هذه الدولة املحترمة، حقوق كفئة من املواطنين وحقوق كجيل 
سيكون في مواقع املسؤولية مستقبال ومواقع املمارسة والفعل وأداؤه 
في هذه املواقع سيحدد مصير البالد. وطبعا عليه واجبات تفرضها عليه 
املواطنة الحقة وهذه هي املعادلة الصعبة. نتقاسم جميعا املسؤولية 
في أن نبث هذا النفس، كيف يمكن أن نجعل املواطنة جسرا بين أداء 

الواجب واإلستفادة من الحق عند شبابنا؟

الحديث عند الشباب أو عن الشباب السيد رئيس الحكومة، ال 
ينبغي أن يكون بخلفيات اإلستغالل أو التوظيف أو اإلحتواء، وإنما ينبغي 
أن يكون بخلفية اإلستيعاب واإلحتضان وإعطاء الفرص والفتح، فتح 
الباب من أجل املبادرة، من أجل اإلبداع الخالق طبعا وفق مقاربات 
تجعل املعرفة عمودا لها، معرفة التاريخ الحقيقي للبلد، ومعرفة القيم 
املشكلة للحمة البلد، ومعرفة التجارب اإلنسانية األخرى التي يمكن 
إسقاطا  إسقاطها  ال  املغربية  للخصوصية  بإخضاعها  معها  التفاعل 

أعمى وبتعسف.

السيد الرئيس، الشباب املغربي دائما كان في مقدمة صفوف العمل 
من أجل هذا الوطن، من أجل رفعته ومن أجل عزته ومن أجل كرامته، 
كان دائما سباقا للتضحية من أجل مستقبله، وعّبر عبر التاريخ عن 
وعي كبير باملسؤولية امللقاة على العاتق ديالو فلم تجرفه تيارات الغلو 
والتطرف والتشدد في جميع اإلتجاهات، ولم يغامر يوما باملركب التي 
تقلنا جميعا حتى في اللحظات التي كان فيها السياق اإلقليمي والدولي 
مغريا ومشجعا، ولنا في أحداث الربيع العربي السيد الرئيس، خير دليل 
عندما قام الشباب املغربي بدوره الطبيعي في التنبيه إلى اإلختالالت 

التي يكتوي بآثارها وفي الوقت نفسه انخرط في مناقشة مداخيل الحل 
ومناصرة األطروحات املعتدلة التي جمعت بين رفع مطالب اإلصالح 
بدون هوادة مع التشبث بعدم التفريط في استقاللية القرار وفي ميزة 

اإلستقرار السيا�ضي الذي يميز بلدنا.

هناك عدد من اإلختيارات، اإلصرار عليها في الجانب السلبي سيكون 
الخطاب  في  وردت  التي  التوجيهات  ولعل  الفئة،  بهذه  ومضرا  ضارا 
امللكي، في اإلفتتاح ديال السنة التشريعية التي نعيشها اآلن، يجعلنا 
ننبه أن البرامج والسياسات العمومية املوجهة للشباب ال مجال فيها 
اإليديولوجية  للحسابات  إخضاعها  أو  للتلكؤ  وال  لإلرجاء  وال  للخطأ 
القاصرة والكابحة لتقديم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات الشباب 
أعطابا وقد  تكون  الرئيس، قد  السيد  اإلختيارات  وطموحاتهم. هذه 
تساهم في إحداث أعطاب نبرزها كما أبرزتموها أنتم في مداخلتكم، وفي 
جوابكم، مجهودات يجب أن ترقى إلى أن تصبح سياسة عمومية حائزة 
لقوام التكامل واالندماج. الغالب في املسألة الشبابية والتعاطي معها 
على أساس أنها قضية قطاعية محدودة، غالبا تتوالها وزارة الشبيبة 
والرياضة أو وزارة الشباب والرياضة ولم ترقى إلى التعاطي األفقي، أغلب 
املجهود الحكومي املوجه للشباب ينصب على تنظيم الوقت الثالث أو 
وقت الفراغ، وغيرها من األمور التي قد تكون أعطابا أو تحدث أعطابا، 

هناك مجموعة من التحديات أسوقها بعناوين:

- كاين تحدي اإلستقرار العائلي الذي يعاني منه الشباب؛

رسمية  إحصائيات  هناك  التشغيل،  تحدي  التشغيل،  تحدي   -
للمندوب السامية للتخطيط والجهات املختصة في هذا الصدد نذكر 
السيد رئيس الحكومة، بمطالبنا التي كانت خالل التصريح الحكومي 
من أجل إطالق برنامج لضمان دخل أدنى لتيسير اإلدماج اإلجتماعي 
العام  النفع  ذات  خدمات  ألداء  التشغيل  مقابل  العاطل  للشباب 
إصالح  إطار  في  تمويله  يتم  الترابية  والجماعات  العمومية  باإلدارات 

صندوق املقاصة؛

- كاين تحدي التعليم، وهنا البد من اإلشارة إلى الدراسة التي أنجزها 
البنك األفريقي للتنمية حول إكراهات النمو االقتصادي باملغرب بطلب 
من السيد رئيس الحكومة السابق، حيث إعتبرت الدراسة أن من بين 
اإلكراهات الكبرى، ونسطر هنا على الكبرى في النمو اإلقتصادي هي 
منظومة التربية والتكوين، حيث إعتبرتها الدراسة هي الحلقة األضعف 
وقد جاء هذا في معرض كالمكم السيد رئيس الحكومة، فيما يخص 
تنمية الرأسمال البشري حيث ال تزال نسبة التمدرس بالتعليم الثانوي 

ضعيفة وغيرها؛

- كاين تحدي الفقر؛

املدارس  وأبواب  واملخدرات  الخمر  وانتشار  الصحة  تحدي   -
واملؤسسات التعليمية تصرخ وتستغيث من هاذ األمر؛

- تحدي التأطير الجمعوي والسيا�ضي، فهذا يسائلنا نحن كأحزاب 
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نتيحها  التي  الفرص  عن  الدولة  يسائل  الحكومة،  يسائل  سياسية، 
جميعا للشباب، عن النظرة التي يكونها الشاب اتجاه الفاعل السيا�ضي. 
لألسف الشديد يجب علينا أن نرقى بأخالقنا وبأعمالها وبتصرفاتنا إلى 
مستوى املسؤولين الذين ال يمكن أن ينفروا الشباب من سلوكاتهم، 
يسوق  الذي  السيا�ضي  النموذج  على  جميعا  نق�ضي  أن  علينا  يجب 
للشباب واللي هو في العقل ديال الشباب حيث السياسة مجال عند 

البعض وللتكسب وحماية املصالح.

أخيرا السيد رئيس الحكومة، ال يجب أن يصدق علينا قول الشاعر:

م ُيغــِن الُبكتاُء َوال الَنحــيب
َ
ل
َ
باِب ِبَدمِع َعيني    ف

َ
َبكيُت َعلى الش

شيــب
َ
خِبـــــُرُه ِبما فعـــل امل

ُ
أ
َ
        ف

ً
بــــاَب َيعوُد َيومــــا

َ
يَت الش

َ
أال ل

ضيُب 
َ
ما َيعرى ِمَن الَوَرِق الق

َ
    ك

ً
ّضا

َ
باِب َوكاَن غ

َ
عريُت ِمَن الش

والسالم عليكم ورحمة هللا.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا، بإسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
ابتسام عزاوي، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثعزلوي:

لايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلءثلملحت4مون،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،ثنولبثلألملثلملحت4مون،

هل تعرفون ما معنى أن تكون شابا أو شابة في مغرب اليوم؟ كأحد 
األصوات الشبابية داخل هذه القاعة، اسمحوا لي أن أقدم لكم ثالث 
صور لشباب، منين غنقدمها لكم متأكدة بأنكم كلكم غتعرفو عبرهم 
على شباب في محيطكم كيشبهو لهاذ الحاالت هاذي أو أكثر. أنا شاب 
عمري 37 سنة، عند ديبلومات مهمة ومؤهالت علمية عالية، عائلتي 
أنني  محتاجين  ألن  نعاونهم  وباش  نقرا  باش  بزاف  وناضلوا  كافحوا 
نعاونهم، لكن ما لقيتش فرص الشغل، البطالة كانت هي مصيري وملدة 
سنوات، وإلى يومنا هذا كنمد يدي باش ناخذ املصروف اليومي ديالي، 

أنا عالة على عائلتي ومصدر حزن وألم ليهم.

أنا شابة عمري 24 سنة، من ذوي االحتياجات الخاصة، مساري 
التعليمي كان مسار نضال وجحيم بالنسبة ليا، النعدام الولوجيات في 
املدرسة ومن بعد في املعهد وفي عدد كبير من الفضاءات العمومية، 
لكن رغم هذا قاومت واجتهدت وتحديت وضعيتي ونجحت وتخرجت 
من   7% نسبة  خصصت  ألنها  بالدي  بحكومة  بزاف  فخورة  وكنت 
مناصب الوظيفة العمومية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، لكن 
اكتشفت بأن هذا كان فقط تصريحات صحافية وال أثر لها على أرض 

الواقع.

أنا شاب عمري 18 سنة، في مدينتي كاينة دار شباب وحدة، نقدر 
ال  كذلك  كاينش  ما  أنشطة،  وال  روح  بال  بناية  مهجورة  عليها  نقول 
فضاءات ثقافية، ال مسارح، ال سينمات وال غيرها من األماكن اللي 
تخليني أنني نمي املواهب ديالي، اللي تخليني أنني نمي اإلدراك والحس 

الثقافي ديالي، وما بقا قدامي غير أنني نتنقل من مقهى إلى مقهى.

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

وكل  الحاضر  نصف  الرائعة،  الديموغرافية  الهبة  تلك  الشباب 
املستقبل، الشباب انتظاراتهم معروفة والتحديات املطروحة أمامهم 
واضحة وعلى رأسها تحدي البطالة أو معضلة حرمان بلدنا من جزء 
الرسمية  األرقام  إلى  باالستناد  وسواعده.  وكفاءاته  طاقاته  من  مهم 
تسجل  البطالة  معدالت  أعلى  فإن  للتخطيط،  السامية  للمندوبية 
في صفوف الشباب اللي كتراوح األعمار ديالهم ما بين 15 و24 سنة 
ب%25,5 وعند حاملي الشهادات بنسبة %18,5، وهاذ األرقام كتعرفو 
وكنعرفو أنها أقل بكثير من الواقع نظرا للفرضيات اللي كتستعملوها في 

إنجاز هاذ اإلحصائيات هادي.

مشاريع سياسة التشغيل الذاتي اللي مرات إلى حدود اليوم أغلبها 
فاشلة وأغلبها ال تستجيب إلى حاجيات املقاوالت، %92 من مشاريع 
برنامج »مقاولتي« هي فاشلة وسّدات، %8 فقط من هاذ املقاوالت اللي 
ما زالة صامدة، حوالي 2000 شاب هم ضحايا برنامج »مقاولتي« هم 
اليوم اآلن إما في املحاكم أو في السجون، حوالي 2000 شاب أصبحوا بين 
ليلة وضحها كاملجرمين وعالش؟ ألن الحكومة ما التزماتش بالضمانات 
اللي وعدات بها، بسبب غياب الدعم، بسبب غياب املساندة اللي علنات 

عليها الحكومة والجهات الشريكة في »مقاولتي«.

بتمويل  أنكم ستقومون  الحكومة،  رئيس  السيد  كذلك،  أعلنتم 
400 مقاول ذاتي من ذوي االحتياجات الخاصة، رجاء ما تعطيوش 
لهاذ الشباب األمل إذا كان غادي يكون مصيرهم أيضا هو السجون 
وردهات املحاكم. وبرنامج »مقاولتي« ما�ضي استثناء بل لألسف هذه 
10.000 إطار تربوي كنعرفوامصيرو  هي شبه قاعدة، برنامج تكوين 
ومآلو، إجراء تكوين 25 ألف مجاز املخطط االستعجالي للتكوين املنهي 
بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية نموذجا، اللي نسبة اإلنجاز ديالو 
ما تعداتش %13 وقس على ذلك، يا ريث نوضعو حد لهاذ الفشل ألن 
خاصنا نوضعو حد لهاذ الفشل، ألن الوضعية خطيرة وكارثية. كنتظرو 
كذلك أننا نقومو باإلطالع على مضمون السياسة الجديدة املندمجة 
للشباب، واللي كنتمناو أنها تكون شمولية وكتحقق اإللتقائية بالفعل 
بين كل املكونات الوزراية املعنية، عندكم فرصة ذهبية السيد رئيس 
الحكومة، باش تكونوا عند مستوى اللحظة التاريخية اللي كتعيشها 
بالدنا، عندكم كل اإلمكانيات، عندكم كل الصالحيات لوضع وإنجاز 
في  أمانة  شبابنا  ومستقبل  حاضر  مسؤولية  استعجالية،  إجراءات 
أعناقكم، فهل ستكونون عند مستوى اإلنتظارات؟ حكومتكم السابقة 
النسخة  في   ،2025-2015 للتشغيل  الوطنية  اإلستراتيجية  أطلقت 
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الجديدة تعلنون عن املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2021-2017 
نفس ال�ضيء، وغادي نعاودو نمرو من نفس املراحل: دراسات، مكاتب 
دراسات كتكلف مئات املاليين، في حين أن التشخيص معروف عندنا 
إشباع في هاذ السياق، إمتى غادي تمرو لألجرأة السيد رئيس الحكومة؟ 
شكون اللي غادي يفعل؟ شكون اللي غادي ينجز؟ اليوم اإلحصائيات 
كتقول أن شاب واحد ما بين كل 4 ديال الشباب في املغرب اللي كتراوح 
أعمارهم ما بين 15 أو 24 سنة على املستوى الوطني ال يعمل، ال يدرس 
وال يتابع أي تكوين، اليوم عندنا شاب ما بين كل 4 ديال الشباب في 
املغرب ال يعمل ال يدرس وال يتابع أي تكوين. نزيدكم معطيات صادمة 
أخرى: %75 من الشباب املغربي ما كيتوفروش على تغطية صحية، 
%20 من الشباب كيعانيو أمراض نفسية خطيرة، %26 من الشباب 
اللي كتراوح أعمارهم ما بين 15 أو 24 سنة كيتعطاو املخدرات، وأرقام 

وإحصائيات أخرى مؤملة لضيق الوقت ال أستطيع سردها.

نتحسر كذلك النعدام سياسة ثقافية حقيقية موجهة للشباب، 
أي شباب سننتج وألي مجتمع نريد؟ إيال كان شبابنا ما كيلقاوش دور 
شباب مؤهلة، ما كيلقاوش مسارح، ما كيلقاوش فضاءات ثقافية، ما 
كيلقاوش مالعب رياضية، فين كنوجهو شبابنا؟ للعنف؟ للعدوانية؟ 
للتطرف؟ للجريمة؟ إذا كان هذا هو الهدف فراه احنا ناجحين فيه 

وغاديين ليه بطريقة ناجحة.

أو  شابا  تكون  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  الحال  واقع  هو  هذا 
شابة في مغرب اليوم، هو كفاح يومي ضد السقوط في اإلحباط، ضد 
السقوط في اليأس، ضد اإلستسالم واختيار قوارب املوت لعلها تمنح 
الحياة. أن تكون شابا أو شابة في مغرب اليوم، هو نضال دائم إليجاد 
مساحة فسحة ضوء ضد اإلختناق في بيئة كثيرة التحديات واملخاطر، 
شبابنا يزخر باألفكار، ويحرص على املساهمة داخل مجتمعه، لكنه 
معرض لإلقصاء من دائرة الفرص املتاحة، وصوته محدود في عملية 
صنع القرار، الشباب جزء من الحلول ويجب النظر إليهم كمشاركين 
والسياسات  البرامج  وتقييم  وتنفيذ  تهيئة  عملية  قلب  في  نشيطين 

العمومية املوجهة لهم.

دستور 2011 استجاب ملطالب الشباب وأنصفهم، سواء من حيث 
التنصيص على توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية اإلجتماعية 
واإلقتصادية والثقافية والسياسية، وكذلك من حيث الحرص على 
مساعدة الشباب على اإلندماج في الحياة النشيطة والجمعوية. اآلن 
يجب تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع، املجلس اإلستشاري 
للشباب والعمل الجمعوي كمكسب دستوري مهم طال انتظاره، لتقوم 
األغلبية الحكومية باملصادقة على نسخة ال ترقى إلى طموحات الشباب 
وفاعلي العمل الجمعوي. وهنا أذكر بأننا قد طالبنا بمنح اختصاصات 
أقوى للمجلس، وضرورة مراعاة إعمال مبدأ املناصفة وكذا التمثيلية 

الجهوية واملجالية والحساسيات املختلفة في تشكيلة املجلس.

نطالبكم السيد رئيس الحكومة بجدية أكبر في التعاطي مع قضايا 

الشباب في سن وتفعيل السياسات العمومية الناجعة عملية وعلمية 
دقيقة وعميقة، كفى من التعبير عن أهداف محتشمة وكمعارضة بناءة 
مسؤولة ومواطنة سنواصل عملنا سنواصل مدكم باملقترحات للدفاع 
بكل قوة عن قضايا وحقوق الشبات وشباب املغرب املتواجدين داخل 

وخارج أرض الوطن، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلا4ئيس:

الفريق االستقاللي  باسم  النائب عمر عبا�ضي  للسيد  اآلن  الكلمة 
للوحدة والتعادلية.

لانةئبثلايسدثعم4ثعبة�سي:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثرئيسثللحكومل،

لايةدةثأعضةءثللحكومل،

لازمالءثولازمسالت،

في الحقيقة عدة أفكار وردت في املداخالت السابقة، ولكن السيد 
رئيس الحكومة أنا تابعت باهتمام كبير جوابكم وبكثير من التركيز، ملاذا 
نقوم اليوم بإعداد سياسة عمومية للشباب والحكومة السابقة قامت 
بإعداد سياسة عمومية للشباب وضعت إجراءات وتعهدت بتنزيلها؟ 
هل اليوم املطلوب هو إعداد سياسات عمومية ال تنفذ على أرض الواقع 
مع كامل األسف ما يطلبه الشباب املغربي اليوم أعتقد بأنه أكبر بكثير 

من إعداد سياسات عمومية.

لايسدثرئيسثللحكومل،

في هذا املكان وبمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي املتعلق 
باملجلس االستشاري للشباب والعمل املجتمعي نبهنا الحكومة إلى أنه 
مشروع فارغ ال يرقى إلى الدستور وإلى اإلرادة امللكية القوية في إخراج 

مؤسسة استشارية قادرة على أن تحتضن النقاش العمومي في بالدنا.

السيد رئيس الحكومة، األولوية اليومية التشغيل، البطالة أزمة 
كبيرة في بالدنا، تهدد السلم االجتماعي، املطلوب اليوم من الحكومة 
اتخاذ تدابير عملية، بعيدا عن الخطابات فقط من أجل التجاوب مع 

هذه املعضلة.

السيد رئيس الحكومة، ال يمكن لنا في الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية إال أن ندعوكم إلى كثير من االهتمام بالشباب في العالم 

القروي في املناطق الحدودية.

السيد رئيس الحكومة، وردت كلمة مفتاح في خطاب جاللة امللك 
افتتاح السنة التشريعية الحالية وهي إعطاء الكلمة للشباب، تم إعداد 
أرضية هاذ السياسات العمومية للشباب بعيدا عن التشاور، يعني ما 
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غاديش نوجدو سياسة عاد نطلقو الحوار العمومي وال األرضية لها، 
املقاربة التشاركية في إعداد مجموعة وإطالق واحد املجموعة املبادرات 

هي ضعيفة في هذا املجال.

السيد رئيس الحكومة، للحكومة نقول الشباب املغربي يريد الكرامة 
اليوم، الكرامة هي الكلمة املفتاح التي تختزل العديد من الهموم واملعاناة 

واالنتظارات.

السيد رئيس الحكومة، الجواب على معضلة الشباب يقت�ضي في 
املحصلة ما دعا جاللة امللك إليه، وهو يعني إعادة النظر في النموذج 
التنموي بغية يعني التجاوب مع التفاوت ما بين الجهات وما بين الفئات 
وحل هاذ املسألة تمر وجوبا عبر التوزيع العادل للثروة في بالدنا، حنا 
تنعرفو بأن املوارد ديال بالدنا محدودة، ولكن ندعو الحكومة إلى االجتهاد 
في هذا املجال، أنا كنت سعيد نسمع كلمة زاكورة وأنا ولد زاكورة في 
التعقيب ديال السيد رئيس الحكومة، ولكن السيد الرئيس، زاكورة دابا 
بغاو غير املاء ما لقاوه، فما بال كيقلبو على �ضي حاجة أخرى، من املؤسف 
وحنا كنعرفو إرادتك والنية ديالك الخالصة، ولكن مع كامل األسف 
أنا أتمنى صادقا وأنا غادي نختم أنه الحكومة تننتقل خاصنا واحد 
االنتقال، الشباب اليوم يجب أن نتفق على أنه اليوم أولوية أساسية 
عند الجميع، ولكن اليوم مع كامل األسف كاين واحد املجموعة ديال 
االنتظارات ال�ضي خالد أشار إلى مجموعة ديال البؤر فيها التعليم، فيها 
التشغيل، فيها التحدي، اإلعالم العمومي اليوم كيف يؤطر الشباب؟ 
ما هي برامج اإلعالم العمومي؟ وبالتالي هناك مجموعة دالقضايا ذات 
األولوية وغادي نعاود نأكد أنه الحكومة يجب أن تستدرك األمر فيما 
يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي املوجود اآلن في 
الغرفة الثانية باش نخرجوا واحد مؤسسة عمومية فعال قوية وقادرة 
على التجاوب مع مجموعة ديال االنتظارات ديال الشباب املغربي، ألنه 
في نهاية املطاف هذه الحكومة هي امتداد للحكومة السابقة التي نعرف 
جميعا أنها جاءت في واحد السياق بفضل إرادة ملكية صادقة للتجاوب 
مع انتظارات والحراك الشبابي وبفضل نضال القوى الديمقراطية، 
وكانوا املطالب واضحة، كاين الشق السيا�ضي وكاين الشق االجتماعي 
وكاين الشق االقتصادي، لذلك السيد رئيس الحكومة، بغينا أفعال، 
الشباب املغرب بغاو أفعال لقد ملوا من األقوال ومن الشعارات، شكرا.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا السيد النائب، باسم فريق التجمع الدستوري السيد النائب 
كريم الشاوي، لكم الكلمة السيد النائب.

لانةئبثلايسدثك4يمثلاشةوي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

الكلمة ديالي، السيد رئيس الحكومة، غادي نتفق معكم في الوقت 
السامي، وهذا حقيقة  امللكي  الخطاب  ديال  األهمية  إلى  اللي أشرت 

بشهادة ديال الجميع املهتمين واملتتبعين على أن خطاب 13 أكتوبر 
2017 قد أعاد االعتبار للشباب املغربي وللعمل الجمعوي الذي ظل 

لوقت طويل يتخبط في واحد االرتجالية التي تعيق التنمية.

فبعد هذا الخطاب وهنا كنتفاعل مع زميلي اللي تكلم من حزب 
اليوم  االستقالل ما محتاجينش ربما االستراتيجية، ولكن محتاجين 
إلى سياسة جديدة مندمجة يكون أساسها هم الشباب ويعتبرون فيها 
شريكا أساسيا في صياغتها سواء خالل املرحلة االستشارية القبلية أو 
البعدية، استنادا وطبقا للمقولة الشهيرة التي تقول: »ما تفعله ألجلي 
متاحة إلعداد  الفرصة حقيقة  اليوم  تفعله ضدي«،  بدوني  وتفعله 
وبلورة هذه السياسة الجديدة، لكي تكون جوابا على كل طموحات 
وانتظارات وآمال الشباب املغربي، وكذلك لتكون مسلك جديد للدولة 
وصيانة  رعاية  أجل  من  وواعية  جديدة  منهجية  العتماد  املغربية 
الشباب وتمكينهم من دخول غمار العوملة والتنافسية. أيضا محطة 
للقطع مع كل تلك السياسات املتجزءة واملشتتة بين القطاعات التي 
فرصة  كذلك  وعاجزة،  محدودة  تجارب  تبقى  بأنها  التجربة  أثبتت 
لتقييم الحوار الوطني للشباب منذ 2009 إلى اآلن الذي توج السيد 
تاخذو بعين االعتبار توج بواحد  أنه  الرئيس الحكومة كنتمنى منكم 
املذكرة شبابية كضمن واحد العدد ديال املطالب، واحد العدد ديال 
االنتظارات اللي حنا اليوم جميعا مطالبين، وهنا كما قال جاللة امللك 
نصره هللا، ما�ضي مطالبين بالنقاش وإعادة النقاش والتحليل وإعادة 
التحليل، ال، نحن اليوم مطالبين جميعا ببلورة مضامين هذه املذكرة 
وتنزيلها على أرض الواقع واملرور مباشرة إلى العمل والتنفيذ والبحث عن 
الحلول، ألن مشاكل الشباب كما قالت الزميلة من قبل، ألن مشاكل 
الشباب يعرفها الجميع، هذه السياسة كذلك ينتظر منها الشباب أن 
تكون قادرة على حل مشاكلهم وخاصة شباب العالم القروي، كذلك 
واألحياء الهامشية والفقيرة وذوي العمل الغير النظامي وغير املهيكل، 
املغرب،  امللك، ال يستفيدون من تطور وتقدم  وهذا بشهادة جاللة 
وأن تمكنهم من الحصول على تكوين عالي الجودة وكذلك عمل الئق 
وخدمات إجتماعية مالئمة، إضافة إلى املزيد ثم املزيد من اإلدماج في 

الوسط اإلقتصادي واإلجتماعي والسيا�ضي والثقافي.

الشباب اليوم بحاجة كذلك إلى التنزيل الفعلي للدستور، ال سيما 
بإحداث  بالتسريع  الدستور  من   170 الفصل  وكذلك   33 الفصل 
املجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مع ضرورة التركيز على 
خلق آليات تكون فعالة وجيدة ملتابعة تنفيذ هذه السياسة سواء من 
حيث اإلجراءات، من حيث مؤشرات التحقيق والنتائج، وكذلك من 
حيث املسؤولية، على أن هاذ السياسة خاصها تكون مرتبطة يعني 
كذلك تخضع ملبدأ املسؤولية، ربط املسؤولية باملحاسبة، إضافة إلى 
توفير جميع املوارد البشرية املادية واملالية الكافية، كذلك مع العمل 
على دعم املجتمع املدني والجمعوي حتى يتمكن من اإلنخراط في تنفيذ 
هذه اإلستراتيجية، وحث الجماعات كما أشرتم كذلك السيد الرئيس 
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الحكومة، على اإلهتمام بالشباب ووضعهم في صلب أولويات ميزانيتها، 
ونفس األمر كذلك حتى هو كينطبق على القطاع الخاص، كذلك فإن 
النجاعة ديال ملي كنتحدثو على اآلليات، فاألكيد كتبقى اآللية األكثر 
نجاعة في هاذ الباب ربما هو خلق واحد اإلطار كيفما كان، يكون هو 
اللي كيسهر بواحد الطريقة موحدة على القطاع ديال الشباب ويكون 
وشكرا  الوزارات،  مختلف  بين  من  منهجية  علمية  بطريقة  كينسق 

السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

بإسم  األحمدي  الحكيم  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
الفريق الحركي.

لانةئبثلايسدثعبدثللحكسمثلألحمدي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

شك4لثلايةدةثأعضةءثللحكومل،

لايةدةثأعضةءثمجلسثلانولب،

يطيب لي أن آخذ الكلمة بإسم الفريق الحركي للتعقيب على السؤال 
املتعلق بالسياسة العامة للحكومة حول بلورة سياسة مندمجة لفائدة 

الشباب.

السيد رئيس الحكومة املحترم، البد أن ننطلق من قاعدة معيارية 
أساسية وحتمية، وهي أن املجتمع ال يمكنه أن يبنى ويتطور إال بشبابه، 
واقع الحال السيد الرئيس، يشير إلى معطيات صادمة عن واقع الشباب 
في املغرب، فالشباب الذين يصل عددهم إلى أكثر من 11 مليون شاب 
وشابة ويمثلون %34 من إجمالي عدد السكان املغاربة، يعانون من عدة 
مشاكل تطرح أسئلة حارقة، 270 ألف منهم يغادرون املدرسة سنويا، 
نسبة البطالة في صفوفهم تفوق املعدل الوطني لتصل إلى 20%، 50% 
التي تشتغل من الشباب تتولى وظائف ضعيفة وهامشية غير مؤثرة، 
%1 من الشباب فقط منخرطون في األحزاب السياسية وال يثقون في 
املؤسسات الدستورية وفي املشهد السيا�ضي، %75 من الشباب بال 

تغطية صحية، %20 مهددين باضطرابات صحية ونفسية.

لايسدثرئيسثللحكومل،

الواقع عنيد ال يرتفع، هذا هو الواقع ديال الشباب املغربي، هذه 
الخميس  يوم  والرياضة  الشباب  وزير  السيد  عنها  كشف  املعطيات 
املا�ضي أمام مجلس الحكومة، السيد رئيس الحكومة املحترم، أمام 
هذا الواقع الذي يرخي بثقله على مكون مجتمعي فاعل وخالق، فإن 
يحتمل  ال  ورهانا  ملحة  ضرورة  أصبح  الشبابية  السياسات  تطوير 
االنتظار، فالبد من تكوين مالئم لسوق الشغل ومنح أرا�ضي الدولة 
للمقاولين الشباب بأثمنة رمزية من أجل االستثمار وخلق الثروة، وفي 
هذا الصدد نقترح خلق مناطق صناعية في كل جهة وفي كل إقليم أمكن 

الدعم ملقاوالت الشباب، وإيجاد الحلول املالئمة  وتخويل املزيد من 
لدعم الشباب الذي يشتغل خارج االقتصاد الغير املهيكل، فال بد من 
سياسة ذات نفس يتجاوب مع الطلب املجتمعي اآلني للشباب، ويجيب 
عن اإلشكاالت املرتبطة بالتشغيل والصحة والتعليم، وإيجاد حلول 
واقعية ملشاكل الشباب حقيقية، وخاصة في املناطق القروية واألحياء 
الهامشية والفقيرة، بمقاربة تروم تحسين مستوى حياتهم االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والثقافية وتطوير قدراتهم للمساهمة في بناء 

املجتمع.

ومبدعة  طموحة  مندمجة  استراتيجية  لصياغة  األوان  آن  لقد 
والقطع مع السياسات املجزءة واملشتتة تبين القطاعات، فجاللة امللك، 
أكد على ضرورة إعادة النظر في نموذجنا التنموي، ونعتقد جازمين 
بأن هذا النموذج التنموي ال يستقيم بدون إدماج الشباب في توطيده 

والسيما على مستوى التكوين والتعليم وتشجيع املبادرات الشبابية.

إن إدراج الشباب ضمن سياسة عمومية تأخذ شكل استراتيجية 
هذه  الشباب،  وبمشاركة  الشباب  لصالح  تكون  أن  يجب  وطنية 
تتشكل  أن  يتعين  الدولة  طرف  من  تبنيها  املفروض  االستراتيجية 
التكنولوجيا  وتملك  املجدي  النافع  التعليم  من  األساسية  محاورها 
واالندماج في مسارات التكوين املنهي واستقطاب العاطلين الشباب في 

القطاع العام والقطاع الخاص والنسيج املقاوالتي، شكرا.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق االشتراكي الكلمة للسيد الرئيس 
شقران أمام.

لانةئبثلايسدثشق4لنثأمةمثرئيسثلا 4يقثلالشت4لكي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلءثولانولبثلملحت4مين،

نحن نبني الشباب والشباب يبني الوطن، هذه مقولة ديال الشهيد 
املهدي بن بركة، وقد مرت 52 سنة عليها، بمعنى أن هذا الرهان وهاذ 
التحدي وهاذ األمل وهاد الطموح والشباب املغربي هو يعني مستمر منذ 
عقود، هو تحدي مطروح منذ عقود بالنظر إلى أهمية الشباب في البناء 
وصناعة املستقبل الجماعي املشترك، وهو أيضا رهان الشك حاضر 
من قبل جميع املكونات ديال املجتمع، وعلى رأسها صاحب الجاللة 
اللي أكد في الخطاب ديالو في االفتتاح ديال هاذ الدورة على أن تأهيل 
الشباب املغربي وانخراطه اإليجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من 

أهم التحديات التي يتعين رفعها.

التي  الجوانب  ديال  املجموعة  واحد  هناك  كاينة  الحال  بطبيعة 
تتقاطع فيها قضايا الشباب وانتظاراتهم مع مسار التحول ببالدنا على 
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والسياسية،  الثقافية،  االجتماعية،  االقتصادية،  املستويات  كافة 
الشباب يتأثر ويؤثر كذلك، ولكن لألسف الشديد اليوم على أن الشباب 
املغربي يتأثر أكثر مما يؤثر، ألنه ليس هناك حسن لإلنصات للشباب 
املغربي، وأعتقد أن أول طريق هو حسن اإلنصات للشباب املغربي، 
االستماع إلى املعاناة ديالو، ولعل أهم اإلشكال يعانيه الشباب املغربي 
اليوم هو اإلشكال ديال البطالة، العطالة، هذا واقع هاذ األشكال هذا 
نتكلمو على  راه منين نجيو  اللي كيجعل كيضرر من جوانب أخرى، 
التغطية الصحية، راه إيال كان الشغل متوفر راه التغطية الصحية 
متوافرة مبدئيا وبالتالي الشغل كيشكل واحد الهاجس عند الشباب 
املغربي، أكثر من ذلك يشكل خطورة حتى على الفئات ديال التالميذ 
وديال الطلبة الذين يعني يظل املستقبل غامضا أمامهم بالنظر إلى هاذ 
الظاهرة ديال البطالة اللي ربما لألسف الشديد تجعل األفق نوعا ما�ضي 
بذاك األمل اللي مفروض يكون في الشباب، وبالتالي وجب اإلهتمام بهاذ 
الجانب، وجب على أنه توّجه السياسات العمومية إلى ما يسمح بخلق 
أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، وهو تفكير وعمل جماعي يجب أن 

نقوم به جميعنا بطبيعة الحال.

هناك نقطة ثانية مرتبطة ونحن نتحدث وحنا شفنا بعض التقارير 
منهم التقرير ديال السيد وزير الشبيبة والرياضة على االنخراط ديال 
الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية، راه الشباب كان منخرط 
ألنه كان واحد النوع ديال العمل ديال جمعيات وطنية اللي كتشتغل 
على قضايا الشباب، واللي مفروض اليوم على أنه خاص يتم اإلهتمام 
بها وباألطر ديالها والتأهيل ديالهم، باش أنها تسمح لهم باش يكون العمل 
ديالهم كيستجب لإلنتظارات ديال الشباب املغربي اليوم، وحتى فيما 
يتعلق بآليات اإلستقبال، راه ملي كنشوفو اليوم دور الشباب والطريقة 
التي تشتغل بها هي الطرق اللي شفناها احنا ملي كنا صغار باش دخلنا 
نفس  راه  التسعينات،  وبداية  الثمانينات  ديال  نهاية  الشباب،  لدار 
ال�ضيء، لم يتغير �ضيء، دور الشباب البنايات كما هي، رطق االشتغال 
التكوين أسا�ضي  كما هي، وبالتالي يجب االجتهاد في هذا الجانب ألن 
وإيجاد الحلول في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالتشغيل هو املدخل 

األسا�ضي ألي حل آخر، شكرا.

لايسدثلا4ئيس:

كريمي  جمال  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  الرئيس،  للسيد  شكرا 
بنشقرون بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

لانةئبثلايسدثجمةلثك4يميثبنشق4ون:

شك4لثلايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلءثلملحت4مون،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية من زاوية نظرنا ونظر جميع 
من يرى في الشباب مستقبل هذا الوطن نقول، من ال شباب له ال 
مستقبل له، انطالقا من جميع املؤسسات إلى األسرة التي ال تتوفر على 
شبابا فال مستقبل لها، وبالتالي ماذا أعددنا لهذا الشباب؟ ماذا قدمنا 
له؟ وما هي الصورة التي نريدها لشباب اليوم ورجاالت الغد؟ كل من في 
القاعة كان يمثل الشباب، خيرة شباب هذا الوطن وخارج القاعة أيضا 
موجودين، ملن ناضلوا وقدموا وبنوا هذا الوطن، األجيال الصاعدة 
أطفالنا اآلن أيضا هم شباب الغد ومستقبل الغد، فماذا سنقدم لهؤالء 
الشباب من سياسات عمومية قابلة للتطبيق قابلة للبلورة؟ فعال هناك 
سياسات وهناك برامج تم تقديمها، لكن هذه البرامج وهذه السياسات 
هل اتسمت بإرادة حقيقية للتغيير واإلصالح منذ عقود؟ سؤال جوهري 
اليوم  البرملان،  داخل  من  كمؤسسات  جميعا  عنه  نجيب  أن  علينا 
الشباب يعاني على كافة األصعدة، الشباب وكل أسرة وكل بيت البد أن 
نجد فيه شابا أو شابة تعاني، البطالة كأول وأكبر مشكل اآلن أصبح 
يشكل بؤرة توتر عند كل األسر املغربية، هذه املشكلة مرتبطة بأزمة 
كبيرة وأزمة يجب أن نصلحها بشكل عميق وبإرادة حقيقية أال وهي أزمة 
العمومي  التعليم  العمومي،  تعليمنا  أزمة  والتكوين،  التربية  منظومة 
أسطر كثيرا على التعليم العمومي ألنه هو الذي كان ويجب أن يظل 
الوسيلة األمثل للترقى اإلجتماعي ألبناء الطبقات الشعبية بوطننا، يجب 
أن نناضل من أجل ذلك جميعا كفرقاء سياسيين ألن هذا هو املسلك 
املجتمع  نخرت  كبرى  مشاكل  هناك  أيضا  اليوم  للتنمية،  الحقيقي 
املغربي من انتشار املخدرات وآفات الفساد في مختلف املجاالت وهذه 
الرسائل التي تعيق تقدم وطننا الحبيب، كل ذلك يأتي اليوم لنقولها من 
داخل البرملان، من داخل املؤسسة التشريعية، علينا بلورة إصالحات 
تشريعية قانونية حقيقية في مختلف القطاعات بشكل التقائي، السيد 
رئيس الحكومة، على مجموعة من القطاعات الحكومية أن تلتقي في 
برامج موحدة، ال أن يكون هذا يشّرق وهذا يغّرب، فعندما نتحدث عن 
التعليم مثال يجب أن يكون على يمينه كل من الشبيبة والرياضة وعلى 
يساره وزارة الثقافة مثال، ألنهم رافدين أساسيين للتكوين والتكوين 
املوازي، أين هي األندية التي كانت تؤدي دورها داخل املدارس العمومية 
والجامعات؟ أين هي املراكز الثقافية التي يمكن أن نبنيها من داخل 
املؤسسات التعليمية؟ أين هي مالعب الرياضية في زمن ليس ببعيد 
كانت املدرسة تنتج األبطال والرياضيين واألدباء والكتاب واملبدعين، 

فيجب أن...، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا.

لانةئبثلايسدثجمةلثك4يميثبنشق4ون:

إذن على العموم رسالتنا جميعا هي للشباب وإلى الشباب وتحية 
للجميع، شكرا.
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لايسدثلا4ئيس:

شكرا، قبل إعطاء الكلمة للسيد رئيس الحكومة ملواصلة النقاش 
من خالل تعقيبه، إذا سمحتم، أعطى الكلمة للسيدة األمينة إلخباركم 

بما استجد على مستوى النظام الداخلي، لكم الكلمة السيدة األمينة.

لايسدةثأسمةءثلغالاوثأمسنلثلملجلس:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

النواب،  الداخلي ملجلس  النظام  الدستورية حول  املحكمة  قرار 
توصلت رئاسة املجلس قبل قليل بقرار املحكمة الدستورية رقم 65/17 
املحكمة  الذي قضت من خالله  للمجلس  الداخلي  بالنظام  املتعلق 
في  للدستور  للمجلس  الداخلي  النظام  مواد  بمطابقة  الدستورية 

صيغتها املعدلة، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

لايسدثسعدثلادينثلاع مةني،ثرئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم،

أوال، أريد أن أشكر جميع السيدات والسادة النواب الذين تفاعلوا 
مع كلمتي في هذا املوضوع املهم جدا والحساس، ولكن هللا يجازيكم 
األقوال  الشعارات،  فيها  كانت  ديالي  الكلمة  واش  نظنش  ما  بخير، 
والتحليل وإعادة التحليل، بالعكس كانت الكلمة ديالي أغلبها إجراءات 
غادي  اللي  واألعمال   2018 املالي  القانون  في  دمجناه  وما  وقرارات 
نديروها باألرقام، داك ال�ضي اللي غادي نديرو في 2018 بمعنى كانت 
برامج واقعية تحاسبونا على هاذ البرامج، تسجلوا هاذ األرقام ونجيو من 
بعد ونتحاسبو عليها بعد سنة وال بعد سنتين حنا مستعدين، فلذلك 
ما�ضي شعارات وأقوال، بالعكس أنا حاولت ما أمكن في الكلمة ديالي 
نحيد جميع، راه كانت عندي كلمة موسعة، جميع األمور اللي فيها غير 
الشعارات واملسائل املكرورة واللي كتعرفوها كما ما كنعرفوها جميعا، 
حنا ما�ضي هنا باش نككروها ونعاودوها، األهمية ديال القطاع األهمية 
ديال الشباب، األهمية ديال الفترة املرحلة اإلشكاالت اللي كانت بالنسبة 
للشباب، هاذ ال�ضي معروف والتشخيصات كما قال جاللة امللك في 
الخطاب ديالو، هناك تضخم في التشخيصات ولكن حنا خاصنا نمشيو 
باش نحاولو ما أمكن نوضعو برامج فعالة ناجعة للخروج من اإلشكاالت 

املوجودة، هذه النقطة األولى؛

سياسة  ما�ضي  قالوا  اللي  اإلخوان  لبعض  أقول  الثانية:  النقطة 
برامج هي  اللي طرحناها هي  البرامج  أنا متفق معكم، حنا  قطاعية، 
سياسة ما�ضي قطاعية، سياسة أفقية، هضرنا على التكوين، هضرنا 
اإلجتماعي  العمل  على  هضرنا  التشغيل،  على  هضرنا  التعليم،  على 

والثقافي، فهذا مشاركة فيه عدد مهم من القطاعات الحكومية، اللي 
يمكن نقول أكثر من نصف الحكومة مندمجة فيه، هاذ البرامج فلذلك 
هي سياسات أفقية، واخا بعضها تتبناه وزارة معينة أو قطاع معين 
ولكن هو كنقطة ارتكاز وإال فهو يتفاعل مع مختلف القطاعات األخرى؛

ثالثا: البرامج اللي انطلقت من قبل نحن نتعهد بإتمامها وبرعايتها، 
البرنامج ديال 25 التكوين تأهيل 25 ألف من حاملي اإلجازة من أجل 
الحصول على شهادة الكفاءة املهنية هذا البرنامج بدا وكان مهم، تم فيه 
الشطر األول اللي كيهم 10 آالف مجاز، فعال تم التكوين ديالهم بعد أن 
وضعت، اشنو هي املجاالت اللي غيتم فيها التكوين عملي، باش يمكنهم 
من اإلندماج في سوق الشغل، فعال األغلبية ديالهم كملت للتكوين، 
ألن على حسب اإلحصائيات، هناك تقريبا 1500 اللي انقطعو في وسط 
التكوين اللي كيمتد من عشرة أشهر إلى اثنا عشر شهرا، ولكن تقريبا أكثر 
من 8000 كملو التكوين ديالهم، غيتسلم ليهم شهادة الكفاءة املهنية 
وغادي يمكن آنذاك يندمجو فيها وحنا غادي نتبعو هاذ ال�ضي بالدراسة، 
وغادي نطلقو الشطر الثاني من البرنامج 15.000 مجاز في الشطر الثاني 
ديال التكوين اللي غادي ندققوه وعندنا اإلجتماع ديال اللجنة في هذا 
األسبوع بالذات، اللي فيه مختلف القطاعات الحكومية مع قطاعات 
أخرى، »CGEM« إلى آخره... اللي هما عندهم عالقة بهاذ التكوين اللي 
غادي نقيمو املرحلة السابقة، غادي نحاولو ما أمكن نوجهو ونستافدو 
من الدروس ديالها باش تكون املرحلة املقبلة أكثر فائدة بإذن هللا. إذن 
هذا شاء هللا، وغادي نعلنو أثناء انعقاد اللجنة على املخرجات ديال هاذ 

اللجنة.

بالنسبة للبرنامج ديال 10.000 إطار تكوين طرف تربوي، فعال هاذ 
10.000 اللي تكونو صيفطو لي رسائل متعددة، ولكن حنا راه متبعين 
لكم  نقول  يمكن  باملناسبة  متبعينو،  ديالو،  والنجاح  البرنامج  هاد 
بأن عدد منهم ما يقرب من 3000 تقريبا دوزو املباريات ديال املراكز 
خذاو  غادين،  وراهم  فيها  واندمجو  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية 
مسار. وهناك، فهاد املباراة ديال التعاقد ديال التشغيل في التعليم، 
هاذ السنة 2411 تقدمو ملباريات التعاقد، باملناسبة هما عندهم امتياز 
أنهم ما كيخضعوش لالنتقاء، بمجرد ما يقدمو امللف ديالهم مباشرة 
كيتقدمو للمبارة. ما كنشوفو ال نقط ألنهم هما دوزو هداك البرنامج، 
عندهم امتياز، واآلخرين راهم كيحاول يراجع امللف ديالهم باش ينتقى 
منهم، وهاد 2411 اللي تقدمو ملباريات التعاقد منهم في البيضاء 838، في 
املحمدية 22، في فاس 398، في مراكش 232، في مكناس 95، في الرباط 
561، وهكذا كنعطيو جميع اإلحصائيات باش نعرفو بأن هاد ال�ضي 
إحصائيات مدققة، عالش؟ ألن عندنا األسماء ديالهم، عندنا أرقام 
البطاقات الوطنية ومتبعينهم ألن حنا بغينا هاذ البرنامج ينجح، حنا 
بغينا البرنامج يفشل؟ ما بغيناش، ينجح، وإيال بقى منهم �ضي وحدين راه 
املبارة كتجي قريبا، ألن حنا قررنا املباريات ديال كل سنة غتبدى تدار في 
بداية السنة، ما غنبقاوش حتى آلخر السنة، باش يكون التكوين ديال 
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ست شهور لهادو اللي غيدوزو مباريات التعاقد، على األقل ستة أشهر. 
معنى ذلك، في يناير أو فبراير غادي تكون مباراة جديدة إن شاء هللا، 
ويمكن عاود يجيو املباريات اللي بقاو إن شاء هللا وغادي تكون عندهم 

االمتيازات اللي كانت عند السابقين ديالهم.

هو  الوطني  البرنامج  هاد  للتشغيل،  الوطني  للبرنامج  بالنسبة 
برنامج عرض أمام مجلس الحكومة وهو في الحقيقة تكييف وتطوير 
اإلستراتيجيات الوطنية للتشغيل اللي كانت تعرضات في آخر الوالية 
السابقة، الحكومة السابقة، وبدات األجرأة ديالو مباشرة، بدءا من 
هاذ قانون املالية 2018، راه فيه عدد من اإلجراءات، من بينهما هاديك 
تقوية برنامج تحفيز وعدد من اإلجراءات األخرى جزئية، هي راها أجرأة 
له، وهناك لجان موضوعاتية ديال هاد البرنامج للتطبيق ديال البرنامج 
الوطني الشغل، بدأت في اإلشتغال فعال، وهي بصدد إعداد البرنامج 
التنفيذي لهاذ املخطط في مختلف املجاالت، وعدد من اإلجراءات غادي 
يتم تفعيلها في إطار ما سميناه املخططات الجهوية للتشغيل، املخطط 
الجهوي، هذا يعني واحد فكرة جديدة اللي بدات وبدا الحوار فيها مع 
الجهات، وفعال في يوليوز املا�ضي، يوليوز 2017 أطلق البرنامج الجهوي 
للتشغيل لجهة الرباط، الوزارة املعنية مع الجهات، ثم أطلق مع جهة 
سوس ماسة، وهناك الشروع في إعداد ست برامج أخرى مع جهات 
أخرى، وغنكملو جميع البرامج، عالش؟ ألن قلنا برامج التشغيل خاص 
تكون عملية، قريبة من الشباب ومن املواطنين الباحثين عن الشغل، 
بالتالي تكون مع الجهات في إطار برامج معهم تكون أحسن، غادي يكون 
الدعم املركزي وغادي تكون املشاركة واملبادرة الجهوية باش نجحو هاذ 

البرامج الجهوية للتشغيل.

بالنسبة املقاوالتي اللي هضرات عليه األستاذة، مقاولتي هو برنامج 
فعال لم يكن ناجحا وراه توقف منذ سنوات من خمس سنين تقريبا، 
توقف هاداك »مقاولتي« بعدها مباشرة بدا برنامج جديد اللي تسمى 
»التشغيل الذاتي«، »التشغيل الذاتي« بعد وضعه بدا في 2015 أرجو 
بأنه أظن بأنه أكثر نجاحا لبرنامج »مقاولتي« بسبب أنه استفاد من 
النقائص وإالختالالت اللي كانت في برنامج »مقاولتي« وهاذي هي الحياة 
األمور اللي كتبدى عندما تبدأ نقائصها كنحاولو ما أمكن نستدركو من 
خالل برامج أخرى جديدة تحاول ما أمكن تم�ضي للقدام، وهاد البرنامج 
ناجح  هو  األولى  اإلحصاءات  على حسب  اآلن  الذاتي  التشغيل  ديال 
وغادي نحاولو ما أمكن ندعموه أكثر باش يكون ناجح في املستقبل أكثر 
وهو فيه الدعم، فيه انتقاء، فيه املواكبة. الدعم واإلنتقاء واملواكبة 
وهاذ املواكبة كتشمل مختلف الجوانب فيه املالية وفيه التدبيرية، 
وفيه كتقوم به عدد من املؤسسات، كتقوم به مكتب التكوين املنهي راه 
عندو فيه برامج والكثير منها ناجح وخصوصا بالنسبة للخريجين دياال، 
ولكن أيضا وزارة التجارة والصناعة راه حتى هي عندها برنامج في هاذ 

املجال.

إذن هاذي هي السياسة العامة أظن بأنه بالعكس، عكس ما قال 

أحد اإلخوان هوهاذ الحوار اللي غادي نطلقوه الحوار الوطني غادي 
وخا  للشباب،  املندمجة  للسياسة  بالنسبة  كبير  تأثير  عندو  تكون 
توضعات اإلطار العام ألن اإلطار العام قبل ما يكون الحوار الوطني خاص 
يتوضع واحد اإلطار العام واملنهجية العامة لإلطار الوطني، عاد كنطلقو 
الحوار الوطني، وهداك الحوار الوطني غادي نشوفو املخرجات ديالو إن 
شاء هللا ومنه غادي نستخرجو هاذ السياسة املندمجة للشباب. كلنا 
إرادة وفق الشعار الذي رفعناه اإلنصات واإلنجاز إن شاء هللا، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلا4ئيس:

املتعلق  الثاني  ننتقل اآلن للمحور  شكرا للسيد رئيس الحكومة، 
بموضوع الجهوية املتقدمة، وأول سؤال يطرحه السيد النائب عبد 

الرحيم واعمرو بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4حسمثولعم4و:

أش4فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا4حسم،ث لا4حمنث هللاث بيمث
لمل4سلين.

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

نسائلكم اليوم في فريق األصالة واملعاصرة ما هي الخطوات التي 
أقدمتم عليها بغاية التسريع الفعلي والعملي لتنزيل الجهوية املتقدمة 

على أرض الواقع؟ وشكرا.

لايسدثلا4ئيسث:

السيد  يطرحه  الثاني  السؤال  األغلبية  ومجموعة  الفرق  باسم 
النائب نور الدين األزرق، السيد سعيد شبعتو، ميكرو.

لانةئبثلايسدثسعسدثشبعتو:

ما هي حصيلة وآفاق الجهوية املتقدمة؟ وشكرا.

لايسدثلا4ئيسث:

السؤال الثالث يطرحه السيد النائب نور الدين رفيق بإسم الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

لانةئبثلايسدثنورثلادينثرفسق:

السيد رئيس الحكومة، ال زالت الجهوية املتقدمة التي جاء بها دستور 
2011 تعرف تعثرا في تدبير السياسات العمومية على املستوى الجهوي 
بعد مرور سنتين عن اإلنتخابات الجهوية في 2015، في الوقت الذي 
كان فيه املغاربة يتطلعون إلى أن تصبح هذه املؤسسات املنتخبة فاعال 
محوريا في بلورة نموذج تنموي جهوي يضمن للساكنة حقها الدستوري 
وإالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  مختلف  في  الكريم،  العيش  في 
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والتعليمية والبيئية. فهل لدى الحكومة تصور واضح إلعطاء الجهوي 
تصور  الحكومة  لدى  وهل  الحقيقي؟  الدستوري  بعدها  املتقدمة 
واضح إلعطاء الجهوية املتقدمة بعدها الدستوري الحقيقي، وما هي 
التدابير املتخذة لضمان التفعيل السليم للجهوية املتقدمة إنسجاما مع 
التوجهات امللكية الواردة في خطاب افتتاح البرملان عندما دعا جاللة 
امللك الحكومة إلى وضع جدول زمني مضبوط الستكمال تفعيل الجهوية 

املتقدمة، وشكرا.

لايسدثلا4ئيس:

الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة.

لايسدثسعدثلادينثلاع مةني،ثرئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

والنيابية على  البرملانية  الفرق  أن أشكر مرة أخرى مختلف  أريد 
هو موضوع  اللي  مهم جدا،  في موضوع  العامة  األسئلة  لهاذ  طرحها 
الجهوية املتقدمة كمحور ثاني ألسئلة السياسة العامة في هذه الجلسة، 
وذلك اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به الجهة كرافعة أساسية للتنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية التي تنشدها بالدنا في ظل القيادة الرشيدة 

لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

أن  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  أذكر،  أن  لي  اسمحوا 
البرنامج الحكومي جعل من ترسيخ الجهوية املتقدمة إحدى مكونات 
ومكانتها  السياسية  ومكانتها  الدستورية  ملكانتها  نظرا  األول  محوره 
في  الحكومة  هنا شرعت  ومن  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  التنمية  في 
التفعيل، لكن أنا بغيت نهضر عن املنهجية من خالل ثالث أمور أقدمنا 
لتفعيل  4 داملحاور  للتفصيل ديال  أو سنقدم عليها، عاد نجي  عليها 

الجهوية املتقدمة حاال ومستقبال:

برنامج  مبادرة  اتخذنا  مكانة  والجهوية  الجهات  لهاذ  إعطاء  أوال 
لزيارة الجهات الذي واكبتم مراحله األولى، من هنا فألول مرة يتحرك 
فريق حكومي برئاسة رئيس الحكومة إلى الجهات ليستمع، ليتفاعل، 
ليتعاقد أو ليبدأ النقاش حول التعاقد، وبدينا بالجهات األقل نموا في 
سلم الجهات جينا بجهة بني مالل-خنيفرة، ثم جهة درعة-تافيالت، 
وفي الشهر املقبل إن شاء هللا غنمشيو لجهة أخرى، وهذه مكنتنا باش 
نستمعو للمنتخبين مباشرة، رؤساء الجماعات في الجهة كلهم ورؤساء 
الحال  وبطبيعة  الجهة  مجلس  أعضاء  واألقاليم،  العماالت  مجالس 
كنديروا لقاء خاص مع مكتب الجهة، وأيضا كيكون تفاعل بين الفريق 
الحكومي املوجود، الوزراء وكتاب الدولة مباشرة مع مسؤولي الجهة، 
وهذا كيعطينا احنا صورة أوضح وكيعطي للجهة فكرة كيف نفكر؟ 

ونرى كيف نحل عدد من اإلشكاالت املوجودة والتي تحتاج فعال إلى 
أن نتحرك إلى األرض مباشرة باش يمكن نحلوها، إذن هذا إجراء أول 
كيعكس منهجية ديال اإلنصات اللي قلنا واللي غيتبعها اإلنجاز إن شاء 

هللا؛

النقطة الثانية: وهناك أعلنا بأننا غادي نحاولو نفعلو التعاقد بين 
الحكومة والجهات، وهذا واحد الورش غادي نديروه إن شاء هللا غادي 
نوقعو تعاقدات، غادي فقط يتصوت في الجهة على واحد البرنامج ثم 
تتجي قطاعات حكومية يعني ما ساهماتش بزاف، ما عبئاتش املوارد 
املالية إلى آخره... هذا يحتاج إلى وضوح، وبالتالي كنشكر جميع رؤساء 
الجهات اللي زرناهم وأيضا أعضاء مكاتب الجهات وأيضا السادة الوالة 
اللي ابدو التفاعل مع القطاعات الحكومية وبدأ النقاش باش نبلورو 
هاذ التعاقد، هاد التعاقد غادي ينطلق بطبيعة الحال من برنامج » 
PDR« برنامج التنمية الجهوية، هاذ البرنامج غادي انطلقو منه، عليه 
غادي يتم النقاش لصياغة التعاقد، طيب إذن هذا في املنهجية دائما 

النقطة الثانية؛

النقطة الثالثة: ألول مرة غادي نديرو إن شاء هللا قريبا لقاء، غادي 
يرأسه رئيس الحكومة، يحضر فيه جميع رؤساء الجهات ويحضر فيه 
الذاتية  املعنيين وخصوصا فيما يخص اإلختصاصات  الوزراء  أيضا 
للجهات في البداية، وغادي نحاولو ما أمكن يكون هاذ االجتماع الهدف 
منو هو الحكومة كلها تنصت إلى رؤساء الجهات وتتفاعل معهم، ومن 
تم غادي نتافقو في املنهجية كيفاش غادي نتافقو؟ وغادي نخدمو 
التعاقد،  برامج  لهاذ  نديروا  غادي  كيفاش  املنهجية  املستقبل،  في 
التعاقد بين الجهات والحكومة وكيف نطور العمل باش يمكن نعطيوا 
لهاد الجهوية املكانة التي تستحقها سياسيا وفي التنمية اإلقتصادية 
اإلجتماعية، وال يخفى عليكم أن هاذ النقط املنهجية عندها أهمية 

كبيرة إن شاء هللا.

فيها  درنا  واللي  حاليا؟  عليها  نشتغل  التي  املستويات  هي  ما  اآلن 
املقبلة،  املحطات  في  نديرو اإلجراءات  باش  إجراءات ونحن عازمون 
الالزمة  والتنظيمية  القانونية  النصوص  استكمال  على مستوى  أوال 
لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية املتعلقة بجماعات الترابية، وذلك 
أنه تماشيا مع تعهدات البرنامج الحكومي تعمل الحكومة على تسريع 
وتيرة استكمال الترسانة القانونية املرتبطة بالجهوية، وأنتم تعرفون 
أنه حنا في ست أشهر صادق املجلس الحكومي على 32 مرسوم يخص 
 2 لينا  بقى  والجهوية،  الجهات  يهم  تقريبا  ثلثها  الترابية،  الجماعات 
مراسيم هو مرسوم ديال 2 صناديق، هو صندوق التأهيل اإلجتماعي 
وصندوق التضامن الجهوي، هاد 2 صناديق غادي نخرجوا املراسيم 
ديالهم موجودة، ولكن فيها شوية الحوار وأنتم تعرفون إخراج املناصب 
دائما البد من الحوار مع مختلف الجهات املتدخلة القطاعات الحكومية 
املتدخلة، ولذلك نحن سنخرج هاذ 2 داملراسيم إن شاء هللا في القريب، 

األسابيع 2 أو ثالثة داألسابيع املقبلة.
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الجهات  ديال  التنظيمي  القانون  بأن  تعرفون  أنتم  وباملناسبة 
صدر في الجريدة الرسمية يوم 7 يوليوز على ما أظن 2015 وأعطى 
الذي صادق عليه البرملان، أعطى 30 شهر للحكومة إلخراج املراسيم 
التطبيقية نهار 7 أكتوبر غادي ينتهي هاد 30 شهر، غادي نخرجوا جميع 
التنظيمية،  القرارات  لينا  بقات  دجنبر،   7 قبل  التطبيقية  املراسيم 
عندنا 7 دالقرارات التنظيمية السيد وزير الداخلية موجود، القرارات 
التنظيمية قرارات يصدرها وزير الداخلية بشراكة مع وزير املالية، وزير 
للموارد  االنتقالي  الوضع  التدبير  تهم  التنظيمية  القرارات  هاذ  املالية 
البشرية، تهم ممتلكات مجالس العماالت، تهم إحداث مؤسسة األقاليم 
الجماعات  مالية  تدبير  تهم  الترابية،  للجماعات  القضائي  والوكيل 
الترابية وهاد القرارات التنظيمية كلها غادي تصدر في اآلجال املحددة 
وسأحرص شخصيا على أن تصدر في آجال املحددة، على كل حال حنا 
ملزمين ألن القانون كيلزم بهاد ال�ضي، وغادي نلتزمو بالقانون إشاء هللا 
وغادي نحترمو األجل القانوني بإذن هللا، ولكن أيضا تجدر اإلشارة إلى أن 
هناك ثالث مشاريع أخرى قوانين عندها عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
بهذا الورش ديال الجهوية شنو هي؟ هناك أوال مشروع قانون يتعلق 
عليها  املطبقة  والقواعد  الترابية  للجماعات  العقارية  األمالك  بنظام 
لضمان التدبير األمثل ألمالك الجماعات الترابية واملحافظة عليها، هذا 
مشروع قانون أيضا يشتغل عليه حاليا، هناك أيضا مشروع قانون 
بتحيين القانون املتعلق بالجبايات املحلية بغية مواكبة اإلختصاصات 
ربطها  تقوية  الرسوم،  تقليص عدد  الترابية مع  للجماعات  الجديدة 
تبسيط  اتجاه  في  الرسوم  تأسيس  قواعد  مراجعة  الدولة،  بجبايات 
احتسابها وربطها بوتيرة النشاط اإلقتصادي وكذا الرفع من مردودية 
هذه الرسوم، هناك ثالثا إعداد تصور ملشروع القانون املحدد لكيفيات 
وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة ومخططات التنمية القروية 
بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير، وهادي أيضا 3 مشاريع ديال 
القوانين سنحرص إن شاء هللا على أن يتم إخراجها في املستقبل القريب 
بإذن هللا ونشتغل عليها، والجهات املعنية بمعنى اإلدارات املعنية راه 
كتشتغل عليها. ثانيا، هذا املحور األول، استكمال النصوص القانونية 

والتنظيمية؛

بال  جهوية  كاينش  ما  الالتمركز:  ميثاق  إعداد  هو  الثاني  املحور 
تمركز إداري، ولذلك منذ اللحظة األولى فاش جيت أنا كرئيس حكومة، 
وضعت هاذ امللف من األولويات. وباملناسبة أريد أن أذكر بأن جاللة 
امللك، قبل الخطاب األخير، 12 مرة وهو يذكر ويحث الحكومة منذ 
15 سنة تقريبا على إخراج ميثاق الالتمركز، إما في خطب ملكية وإما 
في رسائل. هاذ املرة هي 13، بمعنى أنه واحد األساس ضروري إلكمال 

وإتمام الجهوية املتقدمة.

هاذ ميثاق الالتمركز، اللي هو سند للورش الجهوية املتقدمة، يروم 
ماذا؟ يروم األهداف التالية:

أوال، بنقل عدد من اإلختصاصات ديال اإلدارات املركزية إلى اإلدارات 

الجهوية، بغية تمتيعها، هاذ اإلدارات الجهوية، بالقدرة على أن تكون 
هي رافعة، إلى جانب الجهات للتنمية االقتصادية واإلجتماعية وللدفع 
بها. ما غنبقاوش دائما نعولو على املركز، حتى على مستوى اإلدارة. بدات 
على مستوى التعليم، أنتم تعرفون في التعليم في وزارة التعليم، عندنا 
األكاديميات الجهوية، بدا هاذ الورش ديال تمتيعها بصفة مؤسسة 
عمومية، إعطائها عدد من الصالحيات ديال اإلدارة املركزية، لكن هذا 
الورش باقي خصو حتى هو دفعة وبغينا جميع اإلدارات تفوت عدد من 
إلى  واملادية  البشرية  الحال  بطبيعة  اإلمكانيات،  ومن  االختصاصات 
إدارتها الجهوية باش تكون عندنا الجهات قوية فعال، قوية في شقها 
ومكاتب  الجهات  اللي هي مجالس  السيا�ضي  في شقها  قوية  اإلداري، 
الجهات، وهذا غادي يمكن بدفع دعم اإلدارة الالمتمركزة عبر تحقيق 
إنسجام السياسات العمومية على املستوى الترابي، هداك االنسجام 
ديال السياسات الترابية ما بقاش غنديروه في الرباط، غادي نديروه 
على مستوى الجهة، عبرت شوية مزيان وال ال؟ ألن إيال ولى مندوب جهوي 
للصحة، مندوب جهوي ديال التعليم، مندوب جهوي ديال التجهيز، 
مندوب جهوي ديال الفالحة... عندهم الصالحيات هما غادي ينسقو 
ساهل على مستوى الجهة. دابا خص التنسيق خص يتم مركزيا على 
مستوى الرباط، عاد الجهة كيقول ليه دير، ما ديرش هاد ال�ضي غادي 
نحاولو ما أمكن ننهيوه وغادي نقلو هاد الصالحيات باش يمكن التنسيق 

غادي يكون على مستوى الجهة وهذا �ضيء مهم؛

املحلية،  اإلنتظارات  مع  ومالءمتها  الجهوية  الخدمات  تطوير   -
من خالل تواجد املصالح اإلدارية بالقرب من املواطنين واإلستجابة 
للحاجيات املحلية. وهذا أيضا سيؤدي إلى دعم الديمقراطية املحلية 
الالزمة  التقنية  املساعدات  وتقديم  الترابية  الجماعات  عبرمصاحبة 

للجماعات الترابية من أجل إعداد مخططات التنمية.

وعلى هذا األساس يرتكز التصور الجديد لإلدارة الالممركزة على 
تنزيل مبادئ دستور يوليوز 2011، الذي بوأ الجهة مستوى الصدارة في 
العالقات بين مختلف الفاعلين املحليين وجعله فضاء للحوار، فضاء 
للتشاور، فضاء إلعداد البرامج التنموية وفضاء أيضا لتتبع تنفيذ هذه 

البرامج التنموية.

وتأسيسا على املبادئ املذكورة، وعلى التوجيهات امللكية السامية، 
لإلدارة  الجديد  للتصور  العريضة  الخطوط  عن  نتحدث  أن  يمكن 

الالممركزة في املحاور التالية:

- توضيح دور هاد املرسوم اللي غادي يجي، ديال ميثاق الالتمركز 
اإلداري، غادي يكون فيه توضيح دور اإلدارات املركزية وتحديد مهامها 
وخصوصا في التاطير والتصور والتوجه والتقييم ومراقبة أداء اإلدارات 
النصوص  إعداد  مجال  في  بها  املنوط  الدور  عن  الالممركزة، فضال 

التشريعية والتنظيمية؛

- مواكبة اإلصالح الجهوي األخير وإبراز املستوى الجهوي باعتباره 
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اإلطار املالئم النسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف 
القطاعات الحكومية، إمكانية تجميع املهام اإلدارية املشتركة املنسجمة 
أو املتكاملة عن طريق إحداث إدارات جهوية تكون قادرة على إنجاز 
أقطاب  على  جهوية،  أقطاب  على  تبنى  تكون  غادي  جهوية  مشاريع 
جهوية هذا باقي فيه نقاش، كيفاش غادي نفّعلوه، توضيح مجال تدخل 
الفاعلين وتحديد العالقة بينهم في مجال الالتمركز من إدارة مركزية 
تقوم  اقتصاديين  املحلية وفاعلين  الالممركزة والسلطات  ومصالحها 
تنسيق  تدعيم مجال  القرار مع  اتخاذ  تفويض صالحية  أساس  على 
أنشطة املصالح خاصة ضمان وحدة عمل مصالح الدولة على املستوى 

الجهوي.

هاذ امليثاق ديال الالتمركز تقريبا موجود، هو عند األمانة العامة 
الحكومة، تّدير ليه الصياغة القانونية إن شاء هللا، غادي يخص واحد 
الشهرن شهرين، املهم قبل نهاية السنة إن شاء هللا، نتمناو نخرجوه. 
اآلن ولكن اإلدارات تقريبا وقع الحوار مع مختلف اإلدارات، حنا في مجال 
الصياغة القانونية ونتمناو، إن شاء هللا، نخرجو قبل نهاية السنة كما 

قلت، بإذن هللا؛

املؤهلة  البشرية  الكفاءات  من  الترابية  الجماعات  تمكين  ثالثا: 
على  يخفى،  ال  الجهوية.  املخططات  لتنفيذ  الكافية  املالية  واملوارد 
السيدات والسادة النواب، أن تنزيل ورش الجهوية املتقدمة يمر أساسا 
تدبير شؤونها  في  لبلوغ حكامة جيدة  الترابية  الجماعات  مواكبة  عبر 
واملوارد  االختصاصات  هذه  تحويل  أفق  في  اختصاصاتها،  وممارسة 
الالزمة  املالية  املوارد  تمكينها من  بها وكذا  املرتبطة  واملالية  البشرية 

لتنفيذ مخططاتها التنموية.

فلذلك أوال على مستوى املوارد البشرية، في إطار مواكبة الجهوية 
املتقدمة وسعيا في تمكين الجماعات الترابية، سواء منها الجهات أو 
العماالت واألقاليم أو الجماعات من سد حاجياتها من املوارد البشرية 
العمومية  البشرية  للموارد  املعقلن  التوزيع  يضمن  وبما  املتمرسة 
بمختلف مكونات القطاع العام، خاصة بعد نقل كثير من االختصاصات 
واملهام إلى الجماعات الترابية، فإن الحكومة عازمة على تفعيل آليات 
الحركية املنصوص عليها في النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية 

وال سيما آلية النقل واإللحاق:

أ( نقل املوظفين، فيما يتعلق بنقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات 
 5 في  الصادر   2.13.436 رقم  املرسوم  فإن  اإلدارات،  بين  املشتركة 
النظام  38 مكرر من  الفصل  تطبيق  بتحديد كيفية  املتعلق  غشت 
األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، فتح إمكانية نقل املوظفين املنتمين 
إلى الهيئات املشتركة بين الوزارات، بناء على طلب منها أو تلقائيا، إن 
اقتضت ذلك ضرورة املصلحة لدى الجماعات الترابية، هاذي اآللية 

األولى؛

ب( اآللية الثانية: اإللحاق وذلك أنه حسب نفس املرسوم، حسب 

املرسوم 2.13.423، ال، مرسوم آخر الصادر في 30 يناير 2014 املرتبط 
بتحديد كيفية تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من النظام األسا�ضي 
العام للوظيفة العمومية، فتح إمكانية اإللحاق لدى الجماعات الترابية 
ملدة ثالث سنوات على األكثر قابلة للتجديد، كما يمكن للموظف امللحق 
الجماعة  نهائية لدى  املدمج بصفة  املذكورة  املدة  لفترة ال تقل عن 

الترابية امللحق لديها؛

ما  الترابية، وعالوة على  بالجماعات  التشغيل بموجب عقود  ج( 
سبق، فإنه وعلى غرار ما تم اعتماده لفائدة اإلدارات العمومية، تعكف 
الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي العتماد التشغيل بموجب عقود 
لدى الجماعات الترابية مع األخذ بعين اإلعتبار طبيعة وخصوصيات 
الكفاءات  استقطاب  من  الترابية  الجماعات  لتمكين  القطاع  هذا 
والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة املشاريع بمختلف ربوع اململكة، من 
جهة، ولسد الخصاص امللحوظ على مستوى املوارد البشرية املؤهلة 
واملتخصصة لدى هذه الجماعات الترابية، ال سيما في بعض املرافق 

الحيوية من جهة أخرى.

كما تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن وزارة الداخلية أشرت على 
جميع قرارات رؤساء مجالس الجهات املتعلقة بتعيين املديرين العامين 
للمصالح، وذلك لإلسراع في وضع الهياكل اإلدارية الجهوية كمرحلة 
أولية وتأسيسية للشروع في تنفيذ البرنامج التنموي، ومن جهة أخرى 
ينكب العمل على وضع اإلطار اإلجرائي لبرامج التكوين املستمر لفائدة 
منتخبي موظفي الجهات، قصد اإلرتقاء بمؤهالتهم وقدراتهم في مختلف 
مجاالت التدبير العمومي. وجدير بالذكر في هذا اإلطار، أنه يتم حاليا 
اإلثني  للجهات  للتكوين  الجهوية  املديرية  التصاميم  تنفيذ  أو  إعداد 

عشر، واحدا منها تم إنجازه كنموذج بمواكبة من وزارة الداخلية؛

ثانيا: على مستوى املوارد املالية، لقد تم الشروع في مد الجهات 
باإلعتمادات امللتزم بها وتمت برمجة التوقعات املالية إلى حدود نهاية 
الوالية اإلنتدابية للمجالس الحالية مع احترام سقف 10 مليار درهم 
سنويا التي ستحول إلى جهات في أفق سنة 2021. وفي هذا السياق، 
عملت الحكومة على الرفع من اإلعتمادات املوجهة للجهات من خالل 
الرفع من حصة حصيلة الضريبة على الشركات إلى %4 عوض 3% 
خالل2017، ونفس الحصة من حصيلة الضريبة على الدخل تطبيقا 
وهكذا  بالجهات،  املتعلق   111.14 رقم  التنظيمي  القانون  ألحكام 
انتقلت املوارد املخصصة للجهات من 4 ديال املليار درهم سنة 2016 
إلى 5 و7 مليار درهم سنة 2017، لتصل إلى 7 مليار درهم سنة 2018 
حسب مقتضيات مشروع قانون املالية 2018 املعروض على البرملان 
حاليا. وجدير بالذكر أيضا، أن الجهود متواصلة من أجل تعزيز قدرات 
اإلدارة الجبائية الجهوية بشريا ولوجستيكيا لتمكينها من تطوير وسائل 
استخالص مستحقاتها ومن تنمية مداخيلها بما يضمن لها القيام على 
الوجه املأمول بمهام املسؤوليات املناط بها، وغادي إن شاء هللا يكون 
اللقاء اللي غادي يكون مع رؤساء الجهات مجال لتدقيق كثير من األمور 
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اللي هضرنا عليها، ألن في مشاريع املراسيم األخيرة حرصنا باش نمّدو 
بها رؤساء الجهات أوال يعطيو الرأي ديالهم عن طريق جمعيات، رؤساء 
الجهات، يدليو بالرأي ديالهم عاد كندوزوه في مجالس الحكومة، وبالتالي 
فحتى هاد املرسوم الخاص بالصندوقين.. املرسوم الخاص بصندوق 
التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل اإلجتماعي جوج ديال املراسيم 
مدينا بهم السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات وعبرو على املالحظات 
ديالهم عاد أعيد النظر فيهما انطالقا من تلك املالحظات ليعرض في 

األسبوعين املقبلين على مجلس الحكومة إن شاء هللا؛

ثالثا: برامج التنمية الجهوية وإعداد التراب، بطبيعة الحال هاذ 
املقاربة التشاركية غادي نحاولو نأسسوها من خالل هاذيك اإلجتماع 

باش ندققو أكثر أشنو هي األمور املشتركة واللي خص فيها النقاش؛

تدابير  إعمال  تم  التراب،  وإعداد  الجهوية  التنمية  برامج  رابعا: 
متعددة ترمي إلى تعزيز الوظيفة التنموية للجهات في إطار هذه الجهوية 
املتقدمة، نريد منها اعتماد إعداد التراب كإحدى األدوات األساسية 
لتنزيل الجهوية املتقدمة، وجدير بالذكر في هذا اإلطار إلى أن الحكومة 
صادقت مؤخرا على النص التنظيمي املؤطر ملسطرة إعداد التصميم 
الجهوي إلعداد التراب، كما أن بعض الجهات قد شرعت في إنجاز 
وتوضيح  التكوين  حيث  من  باملواكبة  ذلك  في  مستعينة  تصاميمها 
رهن  توضع  التي  والعملية  املنهجية  والدالئل  القانونية  النصوص 

إشارتها؛

اإلنسجام  تحقيق  على  والتعاقد  املواكبة  آليتي  وفق  العمل   2-
اإلقتصادية  املجاالت  في  جهة  من  الدولة  سياسة  بين  واإللتقائية 
واإلجتماعية والخدماتية وبين البرامج الجهوية للتنمية من جهة أخرى، 
وذلك إلنشاء أو خلق برامج تنموية تضمن التكامل بين الجهود املبذولة 
من لدن الدولة والجهود املبذولة من قبل الجهة ومن قبل الجماعات 

الترابية األخرى؛

-3 وتجدر اإلشارة في هذا الباب، إلى أن تسعة مجالس جهوية قد 
صادقت على برامجها التنموية، وهي بصدد النقاش معها لتدقيق بعض 
اإلشارات التقنية وسيصادق عليها في القريب إن شاء هللا. على كل حال 
هاد 9 كلهم قبل نهاية السنة ونتمنى أن يصادق من طرف املجالس 

املتبقية على البرامج التنموية الثالثة األخرى.

ورش  أن  على  املوقر،  للمجلس  التأكيد  أجدد  أن  أود  وختاما، 
البناء  في  جذريا  تحوال  يعد  للحكومة  بالنسبة  املتقدمة  الجهوية 
أسس  توطيد  مسار  في  أساسية  خطوة  ويعتبر  لبالدنا،  الديمقراطي 
وركائز الالمركزية الترابية، بما يضمن التوزيع املجالي العادل للثروات 
وللجهود اإلستثمارية، حتى يتسنى بلوغ هذه الغاية املثلى. كان هناك 
محاور محددة، بإجراءات واضحة، قامت بها الحكومة وتعتزم القيام بها 
في القريب إن شاء هللا إلتمام ورش الجهوية املتقدمة. وكما رأيتم حاولت 
أن أركز على اإلجراءات ولم أتحدث على األسس الفلسفية وال األسس 

النظرية، ال للجهوية وال للجماعات الترابية. حنا بغينا نكونو حكومة 
اإلنصات واإلنجاز، ننصت لكم وللمجتمع ونعمل ونذهب لإلنجاز إن 

شاء هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، نفتتح باب التعقيبات بإعطاء الكلمة 
للسيد عبد الرحيم واعمرو بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4حسمثولعم4و:

شك4لثلايسدثلا4ئيسثمجلسثلانولبثلملحت4م،

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

لايةدةثلاوزرلءثلملحت4مين،

زمسالتيثزمالئيثلانولبثلملحت4مين،

السيد رئيس الحكومة املحترم، خطاب العرش لسنة 2008 دعا فيه 
جاللة امللك، إلى اعتماد نهج الحكامة الترابية املحلية، يقوم على النهوض 
بالالمركزية والجهوية املوسعة واإلسراع بالالتمركز. في سنة 2010، دعا 
صاحب الجاللة، إلى تنصيب اللجنة اإلستشارية للجهوية، وهاته اللجنة 
هي التي عملت على تحديد معالم الجهوية املتقدمة واعتبرت الجهة 
جزءا من هياكل الدولة. وفي الخطاب امللكي اإلفتتاحي للبرملان لسنة 
2016، اعتبر جاللة امللك، أن الجهوية أصبحت واقعا ملموسا، أما 
في هذه السنة 2017، فقد دعا جاللته، إلى اعتماد أجندة نقل املوارد 
واالختصاصات، وهاذ ال�ضي اللي اشرتم ليه في الكلمة ديالكم في البعض 

منو.

والحديث هنا، السيد رئيس الحكومة املحترم، يدفعنا إلى التأكيد 
على االختصاصات املمنوحة للجهة، فاإلختصاصات املشتركة واملنقولة 
هي مرتبطة بإرادتكم السياسية، التي لحد الساعة، لم تعبروا عنها في 
ترجمتها إلى واقع ملموس. استمعنا بإمعان للجواب ديالكم وحنا كنعرفو 
باللي 6 سنين هاذي اللي دازت على الجهوية املوسعة. اليوم فعال اليوم، 
اليوم كاينة واحد اإلرادة كنسمعوها ولكن جات معطلة شوية، هذا هو 

األهم.

ودعوني أركز فقط السيد رئيس الحكومة املحترم، على اإلختصاصات 
الذاتية التي هي مؤكدة بموجب القانون. فبعد هذا املسار من التعبير عن 

اإلرادة امللكية والدعم املتواصل لجاللة امللك،

تبذل أي  لم  الحكومة  أن  اليوم  املتقدمة، نؤكد  الجهوية  لورش 
مجهود لتفعيل هذه اإلرادة وهذا الدعم، بل لم تكن نهائيا في مستوى 
التفاعل اإليجابي مع توصيات املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي.

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

اختصاصاتها  إطار  في  باإلستثمار  تتكلف  أن  للجهة  يمكن  كيف 
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الذاتية وهي أصال ليست عضوا في اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية 
ال  وهي  باإلستثمار  مكلفة  تكون  أن  للجهة  يمكن  وكيف  لإلستثمار؟ 
تحظى حتى باستشارة الحكومة في هذا املجال؟ وكيف يمكن لجهة أن 
تمارس اختصاصاتها الذاتية، وهي لحد الساعة على سبيل املثال، لم 
تتمكن من نقل واستيالم مهامها الخاصة باملكتب الوطني للتكوين املنهي 
وإنعاش الكفاءات؟ وكمثال آخر، كيف لها أن تمارس اختصاصاتها 
الذاتية ووزارة التجهيز ال زالت تمانع في نقل االختصاصات للجهة كما 

ينص على ذلك القانون.

في  بالقول  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  إليكم  نتوجه  لذلك، 
فريق األصالة واملعاصرة، الجهة اليوم تشتغل بإمكانيات أقل بكثير من 
الصيغة التي كانت عليها الجهة سابقا، بفعل العرقلة الواضحة من طرف 
الحكومة ذاتها، ألن راه 3 السنوات هاذي باش املشروع.. إضافة إلى أن 
الجهة اليوم ال زالت تشتغل بتبويب امليزانية التي يعود إلى سنة 1992، 
وهو ما يدفعنا إلى القول بأن الجهة اليوم مبنية على باطل، وتعمل خارج 
اإلطار القانوني املنظم للجهة اليوم، خاصة إذا ما استحضرنا أن الجهة 
تيهئ ميزانيتها على مدى ثالث سنوات علما بأن الحكومة ال تتحدث وال 
تستشير مع الجهات بالباب واملطلق، فأين نحن من املقاربة التشاركية 

التي تتغنى بها الحكومة في كل املناسبات؟

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

عن  املسؤولين  مختلف  بجعل  يتعلق  فيما  بدوركم  تقوموا  لم 
القطاعات الحكومية متملكين لألسس الجهوية، ومتشبعين بمبادئها 
عن  وتميزها  صالحياتها  نطاق  على  دقيق  بشكل  لعين 

ّ
ومط وقيمها، 

هاذ  األخرى.  الترابية  والجماعات  الدولة  مؤسسات  باقي  صالحيات 
ال�ضي اللي خصو يتفهم مزيان، لم تبادروا إلى القيام بقيادة إستراتيجية 
خالصتها  لعرض  سنوية  تقارير  وصياغة  والتقييم  وبالتتبع  للجهوية 
بين  بالتنسيق  تقوموا  لم  وتوصياتها.  تطبيقها  وتتبع  ومقترحاتها 
القطاعات الحكومية من أجل الدعم واملواكبة اإلجرائية على املستوى 
قدرات  دعم  أجل  من  مبادرات  بأية  تقوموا  لم  والجهوي،  املركزي 
ونجاعة أطر وزارة الداخلية، باعتبار دورها الريادي في تنشيط وتنظيم 
الجهوية.  بتنزيل  املعنية  واألطراف  املؤسسات  بين  العالقات  وضبط 
لم تقدموا على تمكين الجهات، وهاذ ال�ضي اشرتو ليه السيد رئيس 
الحكومة املحترم، باملوارد البشرية املؤهلة لإلضطالع بمهامها على الوجه 
األمثل واستحضار التفاوت املجالي بين الجهات، لم تصدروا ما تبقى من 
املراسيم، واشرتو لهاذ ال�ضي مشكورين السيد رئيس الحكومة املحترم، 
رئيس  السيد  اإلجتماعي  التأهيل  بصندوق  املتعلق  املرسوم  أنه  إال 
الحكومة املحترم، اشرتو ليه ولكن البد من التوضيح، هذا غادي يقلص 
واحد العجز في مجاالت حيوية كاملاء الصالح للشرب، الكهرباء، السكن، 
الصحة، التعليم، الطرق. أنا أتساءل ونتساءل في الفريق، هذا راه يخرج 
هو األول، حنا كنعرفو اليوم واحد العدد ديال الوقفات االحتجاجيه 
واملسيرات اللي الناس فواحد جل األقاليم كزاكورة، كقلعة السراغنة 

وغيرهم من األقاليم... ألن إيال وفرنا هاذ ال�ضي لهاد الناس، يقيني على أن 
األمور غتم�ضي مزيان. كلنا كنعرفو مدى هذا الضو، الطريق، ايال وصلنا 
الطريق والسكنى والصحة والتعليم راه األمور غادي تكون إن شاء هللا 
بخير وعلى خير. راكم تطرقتو لهذ العمل ولكن يعني يجب التعجيل، 
خصو يخرج دغية ألن تعطل. كذلك تطرقتو مليثاق الالتمركز، يجب 
كذلك اإلسراع، مازال ما خرج، يجب اإلسراع بإخراج ميثاق الالتمركز 
إلى حيز الوجود، والذي بدونه وهادي قلتوها، السيد رئيس الحكومة 
املحترم، تسجل والبد نقولوها ليكم، بدونه يستحيل، يستحيل تحقيق 
النموذج التنموي الذي يطمح إليه الشعب املغربي ودعا إليه جاللة 

امللك في خطابه األخير.

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

هل لديكم أجندة أولية لنقل اإلختصاصات واملوارد بكل صدق 
للتغطية عن فشل الحكومة في تدبير ملف الجهوية املتقدمة، سواء من 
حيث الفعالية والنجاعة املطلوبة، أو من حيث وضع اآلليات الكفيلة 
بتنزيلها؟ إال كانت هاد األجندة أولية بغيناكم السيد رئيس الحكومة، 
كيف هدرتو على هادوك املراسيم اللي قلتو غادي تعاود تصدر وبغينا 
نعرفو وهاد الالتمركز إيال عندكم �ضي أجندة أولية نورونا بها ونورو بها 

كذلك الرأي العام وشكرا.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا. الكلمة اآلن للسيد النائب إدريس الصقلي عدوي بإسم فريق 
العدالة والتنمية.

لانةئبثلايسدثإدريسثلاصقليثعدوي:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم،ثولاصالةثولايالمثعلىثرسواهثوآاهث
وصحبه.

لايسدثرئيسثللحكومل،

لايةدةثولايسدلتثلاوزرلء،

لإلخوةثولألخولتثلانولبثلملحت4مين،

السيد رئيس الحكومة، استمعنا إلى جوابكم بإمعان. أكيد نتفق مع 
مجموعة من املعطيات واألفكار التي وردت في هاذ الجواب ديالكم، ال 
بأس اليوم أن نذكر السيد رئيس الحكومة، نحن اليوم في بداية السنة 
الثالثة بهذه الجهوية املتقدمة. هناك ما يمكن أن نخفيه، هناك واحد 
القلق شوية على مصير ومآل ومستقبل هاذ الجهوية املتقدمة. ألنها كما 
أكدتم هي مدخل إلعادة بناء مؤسسات الدولة والتحديث ديالها، وهي 
حاملة لواحد املشروع التنموي اللي تيدعم اإلستثمار وتيدعم املقاولة. 
هناك تحديات، هناك انتظارات، لكن هناك صعوبات، راه أشرتم إلى 

بعضها السيد رئيس الحكومة.

األمر األول، هو البد من استيعاب دقيق وعميق لطبيعة االنتقال من 
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مفهوم الوصاية إلى مفاهيم التدبير الحر والتعاقد والتفريع والصدراة 
اللي هي أسس أربع ديال الجهوية املتقدمة. وهذا نداء من هاد املنبر، 
لكل الفاعلين الترابيين واملصالح الالمركزية ملزيد من التنسيق طبعا في 

إطار احترام الصالحيات والتكامل والتمايز؛

الثاني، الجهوية هي واحد الفرصة أقول الندماج والتقائية  األمر 
السياسات العمومية، وهذا فشلنا فيه قبل 2015، دائما هاذ السؤال 
كان مطروح ديال التقائية واندماج السياسات العمومية والقطاعية، 
اليوم الجهوية فرصة ومجال ترابي لكي نحقق هاذ اإلنسجام ونحقق 
الجهوي  والتصميم  الجهوية  التنمية  برامج  وإعداد  اإللتقائية،  هاذ 

إلعداد التراب هو واحد الورش مالئم لكي ينخرط فيه الجميع؛

املسألة الثالثة أشرتم إليها، البد من تعزيز املوارد املالية، وهنا البد 
أن نسجل واحد التطور إيجابي، ال يمكن أن ننكره، 2014 ما خصص 
للجهات واحد مليار درهم، واحد مليار درهم في 2014، 2018 في قانون 
املالية 7 داملاليير ديال الدراهم، ولكن هذا يبقى غير كافي، اليوم البرامج 
اللي ّدارت في مجموعة من الجهات الغالفات  التنمية الجهوية  ديال 
املالية ديالها تتراوح ما بين 100 مليار درهم إلى 21 مليار درهم هنا بدون 
أن نعرض عليكم التجارب املقارنة في هذا املجال، جهة فرنسية امليزانية 

ديالها تصل إلى 34 مليار درهم؛

املسألة الرابعة، اإلدارة أكدتم ذلك ونؤكده مرة أخرى، ألن تعزيز 
املتقدمة،  الجهوية  لنجاح  أسا�ضي  الرهان  واحد  هو  البشرية  املوارد 
الوضع الحالي داإلدارة الجهوية يمكن نقولوه بكم صراحة مؤسف، ال بد 
من أطر وكفاءات ملواكبة هاذ األوراش اليوم اللي مقبلة عليها الجهات، 

ألن التنمية هي تنمية اإلنسان باإلنسان من أجل اإلنسان؛

املسألة الخامسة أشرتم إليها ونتقاسمها معكم، ولكن عندنا فيها 
مجموعة من املالحظات السيد رئيس الحكومة، لو سمحتم بذلك، هو 
عدم استكمال هاد اإلطار القانوني والتنظيمي املواكب اليوم للجهوية 
الترابية هذا آن  العمومية  للوظيفة  املنظم  القانون  اليوم  املتقدمة، 
األوان باش يقع التعجيل بإصداره وإخراجه، غياب قانون اليوم تينظم 
التعاقد بين الدولة والجهات في تنزيل اإلختصاصات املشتركة واملنقولة، 
أضف إلى ذلك ما أشرتم إليه ديال صندوق التضامن وصندوق التأهيل 
الجماعي، وكذلك عندنا مجموعة من املالحظات اللي تنعتبروها أساسية 
في بعض املراسيم التي صدرت وأساسا في واحد الورشان أساسيان اللي 
تيحددو خارطة الطريق بالنسبة للجهات، هو برنامج التنمية الجهوية 
الجهوية  التنمية  برنامج  اليوم  التراب.  إلعداد  الجهوي  والتصميم 
ينبغي أن يصدر في نهاية السنة األولى، التصميم الجهوي إلعداد التراب 
املرسوم ديالو خرج بداية السنة الثالثة، برنامج التنمية الجهوية ينبغي 
أن يعتمد على التوجهات العامة ديال التصميم الجهوي إلعداد التراب 
داخل هاذ املرسوم ديال التصميم الجهوي تتشيرو للجنة وزارية تحدد 
اإلطار العام، وهاذ اللجنة الوزارية ينبغي أن تكون بمرسوم. إذن هنا 
كاين إشكاالت حقيقية، كذلك في إطار البد من خطوة مهمة وهذا ورد في 

قانون املالية مشروع قانون املالية 2018 من خالل اإلعفاء من الذعائر 
والغرامات على ضرائب ورسوم الدولة وتكامال مع هذا اإلجراء نقترح 
بإحالة  والتسريع  الترابية  الجماعات  تعميم هذا اإلجراء على  عليكم 

مشروع هذا القانون على البرملان لتتم املصادقة عليه.

الحكومة  بين  التواصل  واحد  يقت�ضي  هذا  كل  طبعا  األخير  في 
يستقيم  وال  الجهوية،  املجالس  رؤساء  وأساسا  الجهويين  والفاعلين 
هذا بدون طبعا استقامة النخب ديالنا واإلدارة ديالنا »فاستقم كما 

أمرت«، شكرا لكم السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

السيد النائب نور الدين األزرق باسم فريق التجمع الدستوري، 
ال�ضي سعيد شبعتو معذرة.

لانةئبثلايسدثسعسدثشبعتو:

أش4فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا4حسم،ث لا4حمنث هللاث بيمث
لمل4سلين،

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثرئيسثللحكومل،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

السيد رئيس الحكومة، استمعنا ملداخلتكم، وبغيت نذاكر معكم 
وثالثا  الالتمركز،  ثانيا مستوى  التعاقد،  نوعية  أوال  أشياء:  ثالث  في 

اإللتقائية اللي كتقترحو علينا.

فعال زرتيو 2 د الجهات، وشفنا أن املطالب مختلفة، وما ارتكزاتش 
يتعرض  أنه  مطلوب  كان  اللي  الجهوية  التنمية  متاع  البرنامج  على 
أمامكم، وهذا بغيت نقول أن التعاقد إلى كان غادي يكون، السيد 
الرئيس الحكومة، خاصو يهم الجانب اإلقتصادي، ملاذا؟ ألن إيال جينا 
للصدارة كيفما جات في الدستور في 143، في الصدارة غير فيما يخص 
البرنامج التنموي، باش ما يكونش كيتناقض مع املادة 136 في التدبير 
البرنامج  كنهضرو على  وإيال  املحلية.  للجماعات  اللي هو معطي  الحر 
التنموي راه كون كان شامل وكيهم جميع القطاعات ما يمكناش نديروه 
إيال سبقناه ألن  إذن  الجهوي،  التراب  إعداد  نديرو مخطط  ما  قبل 

غيقتصر على مشاريع تنموية فقط.

بالنسبة ملستوى الالتمركز، فأنتم شفت أنكم حددتيو على مستوى 
الجهة، بينما املادة 140 تاع الدستور كتعطي يعني التفريع اللي هو أساس 
الالتمركز حتى الجماعات املحلية األخرى املادة 140، إذن إيال بقينا 
على مستوى الجهات في الالتمركز فكيفاش غادي تحققو االلتقائية، 
االلتقائية ألن جميع املجاالت، املجال الوطني وظيفي، املجال الجهوي 
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الترابية  الجماعات  تاع  املجال  وظائفي،  اإلقليمي  املجال  وظائفي، 
وظائفي وعملي، إذن ما يمكنكم لكم تحققو االلتقائية إال على مستوى 
الجماعات، إذن واش انتما واثقين أن الجهات منين غديرو التعاقد 
معها فيما يخص جميع االختصاصات بما فيها االختصاصات اللي كتهم 
املسائل االجتماعية، واش هي غادية تحول ما زال هاذوك االختصاصات 
وتم�ضي باش تنجز االلتقائية على مستوى الجماعات، هذا غير ممكن، 
عالش؟ ألن املشرع ملي شرع في الثالث القوانين التنظيمية كنا فهمنا أن 
املهام متاع الجهة هي مهام تنموية بمفهوم اقتصادي واملهام االجتماعية 
غتدار على مستوى املجالس اإلقليمية، واملجالس الجماعية، خاصة 
أن املستوى املهم اللي يمكن تكون فيه االلتقائية لعدة أسباب وانتما 
بين  ما  ألن  عالش؟  اإلقليمي،  املستوى  على  هو  ال�ضي  هاد  كتعرفو 
الجماعات املحلية والقطاعات الوزارية واملجتمع املدني وبرامج املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية، إذن إيال حصرتيو الالتمركز في مستوى الجهة 
فغادي تكون قصرتيو في حق بعض الجماعات املحلية وكذلك سياسة 
للمستوى  اللي هي ما يمكنلهاش تم�ضي  الساكنة  القرب فيما يخص 
الجهوي، خاصة إيال كانت بعض املجالس كتدير البرمجة مع جماعات 
أفقية،  بطريقة  ليس  عمودية  بطريقة  اقليمية  مجالس  ومع  أخرى 
باب  وليس  ديمقراطية  وهي  بكثير  أنجع  ألنها  األفقية  الطريقة  وملاذا 
أكبر ألن جميع املستشارين الجهويين منتخبون على مستوى األقاليم 
وسيحاسبون على مستوى األقاليم، إذن جميع، جميع املحاور وجميع 
املبادئ كتدفع بالحكومة أنها تم�ضي ما�ضي غير إلى مستوى الجهة ولكن 
إلى مستوى املجالس اإلقليمية، وكذلك املجالس الجماعية، ربما أن، 
يعني، هاذ األعمال اللي كتقومو بها، ما غاديش تمكنكم أنكم تمشيو 
في كل إقليم إقليم، ولكن كنظن أن من خالل وزارة الداخلية وكذلك 

السادة العمال اللي هما عندهم...

لايسدثلا4ئيس:

شكرا.

لانةئبثلايسدثسعسدثشبعتو:

يعني واحد التصور أفقي يمكن يقوموا بهاذ العمل هذا، وخاصة 
أن هناك صندوق التنمية القروية اللي بجانب صندوق تنمية التأهيل 

وكذلك التضامن كيخصو يخرج للوجود، وشكرا لكم.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان 
باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

لانةئبثلايسدثنورثلادينثمضسةنثرئيسثلا 4يقثلإلستقالليث
الوحدةثولاتعةداسل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثرئيسثللحكومل،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدةثلاوزي4ة،

إخولنيثأخولتي،

فقط واحد املالحظة السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة هذه 
جلسة لتقييم السياسات العمومية وهي جلسة شهرية، واش فقط 
يعني بها رئيس الحكومة وبعض الوزراء، كنت أتمنى ويجب أن نرسخ 
هذا العرف كلما تعلق األمر بجلسة هاته أن تكون الحكومة حاضرة 
بكل أفرادها، ألن هذا ما كايهمكش بوحدك السيد الرئيس الحكومة وال 
غيرك، إذن الحكومة يجب أن تنصت إلى مداخالت السيدات والسادة 
النواب في هذه الجلسة، إذن، على كل، أتمنى أن ال يتكرر هذا مستقبال، 
األهم من كل �ضيء، هو اليوم نحن في جلسة هي في الواقع هي لتقييم 
حصيلة التنزيل الجهوي لسنتين، ماذا تحقق؟ وأن هاذ السؤال، هذا 
السؤال املحوري جاء مباشرة بطبيعة الحال بعد الخطاب امللكي األخير 
الذي دعا فيه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط الستكمال تفعيل 
الجهوية املتقدمة، بعد سنتين من التفعيل، ماذا تحقق؟ أية حصيلة؟ 
ال على املستوى التدبيري وال على املستوى اإلقتصادي وال على مستوى 
اإلجتماعي وال الثقافي، الخالصة بعد سنتين من التنزيل، لم نصل إلى 
املبتغى املنشود، شنو، ما هي األسباب؟ األسباب كثيرة، ما كنهضرش 
فقط ال يمكننا الحديث فقط على الجانب القانوني واملراسيم إلى آخره، 
كاين مجموعة من األعطاب وهي عبارة عن ارتباكات كثيرة، يعني حالت 
دون التنزيل الفعلي لنموذج تنموي والذي نعتبره التجربة السابقة أن 
النموذج الجهوي التنموي أعرج، عالش؟ أوال ما انتبهناش ملسألة أخرى، 
ما درناش قراءة موضوعية للتقطيع الترابي، واش فعال كان سليما بغض 
النظر على املالحظات التي أثرناها في تلك الفترة؟ واش كاين التجانس بين 
األقاليم املكونة لهذه الجهات؟ واش ما فكرناش ما عدناش واحد لحظة 
تأمل للتفكير؟ واش كاين التجانس بين مكونات األقاليم لهذه الجهات، 
هذا  في  كثيرة  مالحظات  هناك  ولكن  قراءة  مدرناش  الحال  بطبيعة 
املجال، كذلك حين نتحدث عن تنزيل وعن دعم الجهة ننطلقو فقط 
من مشروع القانون املالي الحالي يعني ماذا قدمه هاذ املشروع القانون 
الحالي لتفعيل ورش الجهوية؟ من حيث التدابير الجديدة التي كان من 
املفروض بطبيعة الحال أن يساهم ذلك املشروع في هذا التنزيل، كل ما 
قدمه لألسف هو عبارة عن إجراءات بسيطة جدا محدودة ومحتشمة 
املداخيل  الضريبية،  العائدات  بعض  عائدات  من  الرفع  تتعدى  ال 
الضريبية من %3 إلى 4، واش بهاذ 1 غادي نخدمو الجهة، كذلك أي 
موقع للمشاريع التنموية املدرجة في مخططات التنمية الجهوية أثناء 
إعداد مشروع، جميع الجهات إال الجهات القليلة درنا مشاريع، درنا 
مخططات واش ألنه يجيب عنها كيجاوب عليها مشروع القانون املالي، 
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أبدا ما كاينش ذاك ال�ضي، ما كاينش األثار ديال هاذ ال�ضي في القانون 
املالي، إذن باش غادي نخدمو هاذ الجهة، نخدموها ب%3، ب%4 من 

املداخيل الضريبية أبدا.

أنه  إن شاء هللا  نتمناو  أشار  الحكومة  رئيس  السيد  كاين  كذلك 
صندوق التأهيل اإلجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات يرى النور 

في القريب العاجل، ألنه هو حل وحل ملجموعة من اإلشكاليات، كذلك 

كاين واحد املجموعة من الجهات دارت وكالة تنمية تنفيذ املشاريع، 

مزيان، لتفعيل ورش الجهوية املتقدمة، وهي بطبيعة الحال مقيدة 

بمرسوم ديال 20 مارس 2013، وهاذ احنا كنعرفو التعقيد ديال املساطر 

ديالو، ملاذا لم يتم التعامل مع هذه الوكالة لتسريع هذه املشاريع كما 

هو معمول به عند بعض الوكاالت األخرى؟ إذن املسطرة ديال مرسوم 

2013 غادي تقيدنا وغادي تعقدنا.

إذن كذلك غياب التنسيق بين مختلف القطاعات األخرى، الجهة 

تبرمج واملجالس اإلقليمية تبرمج، والوكالة تبرمج، والوزارة تبرمج، إذن ما 
كاينش واحد التقاطع بين هذه القطاعات بصفة عامة، واحد كيشرق 

واحد كيغرب، إذن هنا ما عندناش واحد الرؤية مشتركة في هاذ املجال 

هذا، كذلك املوارد البشرية كانت الجهات تشتغل بنفس املوارد البشرية 

املوروثة عن التقسيم السابق، حتى بالنسبة لينا نتمناو إن شاء هللا أو في 

إطار تفعيل الالتمركز تمدنا الوزارات املركزية بأطرها إذا ما أردنا فعال 

تفعيل هاذ الجهوية املتقدمة، كذلك الفضاءات كاين الجهات اللي ما 

عندهاش مقرات، كاين املوظفين، أطر، مهندسون رؤساء فرق، أعضاء 

املكتب الجهوي يشتغلون في الكلورات ما عندهومش، ونحن نتحدث 

عن التنزيل وعن التفعيل كذا، إذن علينا الوقف وقف، أن نقف وقفة 

تأمل حقيقية للوقوف على مواطن الخلل من أجل إقالع جديد ومن 

أجل تسريع وتيرة تنزيل الجهوية بشكل منطقي وموضوعي، وشكرا.

لايسدثلا4ئيس:

للسيد  اآلن  الكلمة  الحركي  الفريق  باسم  الرئيس،  للسيد  شكرا 

محمد أوزين.

لانةئبثلايسدثمحمدثأوزين:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم،ثولاصالةثولايالمثعلىثآاهثوصحبهث
أجمعين.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثرئيسثللحكوملثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلء،

طبعا ال يختلف اثنان في كون النموذج...

لايسدثلا4ئيس:

نستمعو، نستمعو لبعضنا من فضلكم.

لانةئبثلايسدثمحمدثأوزين:

قلت ال يختلف اثنان في كون نموذج الجهوية املتقدمة في بالدنا 
نموذج متفرد، ففي الوقت الذي سعت بلدان إلى ضمان وحدتها عبر 
ضم جهات، سعت بالدنا وهي موحدة وهلل الحمد إلى تنظيم مجالها 
على مستوى الجهات، وهذا هو سر تفرد التجربة املغربية طبعا التي 
عملت على ضمان توازن بين استقاللية التدبير ووحدة املجال، طبعا 
داخل وحدة الوطن، لكن السيد رئيس الحكومة سبقتينا كانت واحد 
مجموعة ديال النقط ولكن سبقتينا ودرجتيها مشكورا، فوق الترسانة 
القانونية طبعا هناك مشاكل، تحدثو على التعاقد، وتحدثو سبقوني 
واحد املجموعة ديال اإلخوان على نقط اللي مهمة جدا، ولكن أعتقد 
السؤال  الحكومة،  رئيس  السيد  نلخص  نحاول  غادي  السؤال  أن 
الجوهري اللي غادي يحدد لينا مستقبل ديال الجهة غدا إن شاء هللا 
هو اآلتي: واش الحكومة مستعدة لتفويت صالحياتها للجهة؟ هذا هو 
السؤال املحوري السيد رئيس الحكومة عالش قلتها فكالمك، التجربة 
أننا  بهاجس  طبعا  التسعينات،  بداية  من  عشناها  الالمركزية  ديال 
نقربو اإلدارة للمواطن ولكن بانت بأنها تجربة كانت مشلولة، عالش 
ألن صبرنا في الالمركزية ولكن ما عضدناهاش غاب الالتمركز، طبعا، 
فاش كتحدثو على الالتمركز، كنتحدثو على السلطة املالية اللي خصها 
تتحول، فاش كتقول الوزارة اليوم خصها تخلى على بعض الصالحيات 
ديالها، طبعا، كحل وحيد وأوحد لضمان هاذ املستقبل ديال الجهة، 
أكيد أن اليوم الحكومة أو الوزير في الرباط راه صعب عليه جدا أنه 
يدبر، يعني، على مستوى القطاع ديالو في ربوع اململكة، كلها املشاكل، 
يعني اللي كتوقع، ولو أن غادي كنقولوا هناك حضور، هناك زيارات 

كتبقى غير كافية.

على  تنكب  خاصها  الحكومة  أو  الوزارة  اليوم  اليوم،  أن  أعتقد 
التفكير، على اإلستراتيجية، على الرؤية، على املنظور، على املصاحبة، 
على املراقبة، وأيضا على السهر وتتبع اإلنجاز، طبعا هاذ ال�ضي إيال 
السياق ديال اليوم، ما كيبقالناش خيارا آخر من غير هذا. طموحنا كان 
كبير السيد رئيس الحكومة، وأنا كنتحدث معاك كنائب رئيس لجهة 
فاس-مكناس، طموحنا كان كبير، ولكن ما بغيتش نتحدث على خيبة 
األمل، كنتمناو أن اليوم ما زالين في مرحلة جنينية لهذا املولود ديال 
الجهة ولكن راه حنا وصلنا السنة الثالثة، يعني السنة الثالثة كيما 
تفضلو مجموعة ديال ديال اإلخوان وبالتالي هاذ ال�ضي كيوقع، يعني، 

ي واحد النوع ديال اإلحراج.
ّ
كيخل

طبعا املوارد البشرية اللي ضعيفة السيد رئيس الحكومة، غياب 
النصوص  على  تحدثو   l’unicité des procédures املساطر  وحدة 
التطبيقية، وقلتو بشرتونا وقلتو غادي تخرج في النهاية ديال السنة، 
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ولكن حتى الوحدة ديال املساطر املتعلقة بالتدبير املالي، املتعلقة أيضا 
بإعداد البرامج التنموية كتخلق لنا مشكل.

باختصاصات  يتعلق  فيما  طبعا  الضبابية، ضبابية  أيضا  هناك 
تكامل،  يكون  بغينا  ألن  الجهة،  مع  عالقاتها  في  الترابية  الجماعات 
ما يكونش تنافر، ما يكونش تدافع وهاذ ال�ضي حاصل اآلن، أيضا ما 
غاديش نهضر على ضعف املوارد املالية باعتبار اختصاصات املوكولة 
اليوم للجهة، وطبعا اإلنتظارات اللي كاينة ديال الساكنة وخصوصا 
في العالم القروي، طبعا واحد املسؤولية اللي كبيرة وكبيرة جدا، ولكن 
بغينا الطموح ديال الجهة، بغيناه، هو كبير ولكن بغينا السيد رئيس 
الحكومة، أن األدوات ديالو تنزل باش هاذ الطموح، إن شاء هللا، ما 

يكونش دون سقف االنتظارات، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا، باسم الفريق اإلشتراكي، السيد النائب محمد املالحي.

لانةئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

شك4لثلايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثرئيسثللحكومل،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

الحكومي  والتشخيص  العرض  الحكومة،  رئيس  السيد  فعال، 
كان اليوم فيه واحد مجموعة األبعاد اللي هي كيفاش نستحضرو بها 
الجهوية املتقدمة، واللي اعطت واحد مجموعة دالخطوط العريضة في 
هاذ الشأن هذا، واليوم الحمد هلل على أننا أصبح لنا أفق بعد الخطاب 
امللكي السامي ديال جاللة امللك، وكانوا أكثر من 13 خطاب اللي هي كلها 
تصب في هاذ العملية ديال الجهوية املوسعة، وكنعرفو على أننا اليوم، 
يعني، بمقدور الجهة على أنه تاخذ واحد الطابع التمركز باش يعني تكون 
هي الرافعة دالتنمية على واحد مجموعة ديال املستويات اإلقتصادية 
والتنموية، ويعلم الجميع أن جاللة امللك، حفظه هللا، ما فتئ يناضل في 
كل الواجهات ليتبوأ شعبه الصدارة بين األمم والشعوب، واللي جعل 
على أنه من هاذ اإلشكاليات، السيد رئيس الحكومة، على أننا سنتكلم 
املجموعة  واحد  يعني،  هناك،  الحكومة،  رئيس  السيد  األرقام،  لغة 
ديال األمور اللي خصها، يعني، تخرج، هناك املراسيم املتعلقة بالقسم 
الخامس واملرتبطة بمالية الجهة التي تقيد منح اإلعتمادات املخصصة 
للجهة، لم تصدر بعد واللي كيجعل على أنه هاذ البعد الجهوي للمالية 
العمومية بعيد املنال هناك، السيد رئيس الحكومة، إعطاء املكونات 
املرسوم  إخراج  هناك  التدبير  في  الصالحيات  من  هوامش  الجهوية 
املحدث لصندوق التضامن بين الجهات، هناك التسريع بإخراج ميثاق 
الالتمركز يراعي أثناء تنفيذه مبدأ التوازن بين الجهات، هاذي السيد 

كنبغيو  اللي  املالحظات  ديال  املجموعة  واحد  يعني  الحكومة  رئيس 
نعطيوها، كذلك على سبيل املثال هناك مشاكل تمت معالجتها على 
صعيد الجهة على املستوى ديال الجهة وكان عندها واحد الواقعية في 

تدبير الشأن العام املحلي.

لايسدثرئيسثللحكومل،

كانت  هي  اللي  املالحظات  ديال  املجموعة  واحد  نعطي  غادي  أنا 
على املستوى ديال جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللي كان فيها واحد 
املجموعة ديال التدبير يعني أفقي واللي هو عندو واحد البعد استراتيجي 
في التنمية بين جميع املكونات السياسية ديال الجهة، هناك السيد 
املدر�ضي، هناك  النقل  الجامعة، هناك  ديال  الدعم  الحكومة  رئيس 
املنح الجامعية، هناك محاربة األمية، هناك التكوين بعقد الشراكة 
بين الجهة ومدرسة العليا لألساتذة، هناك القضاء على الحجرات ديال

pré-fabriqué هناك الشراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات، هناك املساهمة في دعم املستعجالت الطبية.

لايسدثرئيسثللحكومل،

وإن كانت اإلمكانيات ضعيفة راه كاين جهات اللي هي تعمل يعني 
بغيرة وطنية وبمختلف املكونات السياسية، من أجل يعني رفع املستوى 
أننا  على  كيجعلنا  اللي  عمل  يعني  وهذا  الجهات  فهاذ  التنمية  ديال 
منتخبين يمكن نتفاعلو مع جميع املقررات، اللي هي كيكون عندو واحد 

الطابع اللي هو ديال الغيرة الوطنية، وشكرا.

لايسدثلا4ئيسث:

انميلي بإسم املجموعة  النائب سعيد  الكلمة اآلن للسيد  شكرا، 
النيابية للتقدم واإلشتراكية.

لانةئبثلايسدثسعسدثلنمسلي:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثرئيسثللحكومل،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واالشتراكية، في إطار مناقشة السؤال الشفهي املتعلق بالسياسة العامة 

حول حصيلة وآفاق وتطبيق الجهوية املتقدمة.

وهي مناسبة نجدد من خاللها تأكيدنا على االنخراط في إنجاح ورش 
للنواقص  ومثيرين  والتراكمات  املكتسبات  مثمنين  الجهوية،  التجربة 
واإلختالالت، والبد كذلك من التركيز على مبدأ التضامن بين الجهات 
بلورة  شأنها  من  التي  الصالحيات،  كل  لها  تخول  ترابية  كوحدات 
اإلستراتيجية الحكومية في مختلف املجاالت، ولذلك يتعين تعبئة كل 

الوسائل واإلمكانيات املتاحة.
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إن الجهوية املتقدمة ال يمكن اختزالها فقط في ترسانة للقوانين 
واملساطر، بل يتعين أن تكون تعبيرا عن إرادة قوية جديدة في اإلصالح 
لتطبيق  اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة  يتوخى  والتغيير بشكل منهجي 

مبدأ الال تركيز واسع ملصالح الدولة.

لقد أصبح من الضروري كذلك إعادة هيكلة مصالح الدولة على 
الصعيد الجهوي على شكل أقطاب كبرى، من قبيل القطب االجتماعي، 
التربية  قطب  اإلقتصادية،  والتنمية  والتشغيل  اإلستثمار  قطب 
والتكوين، قطب الثقافة والتراث وغيرها من األقطاب، وعالقة بمبادئ 
العدالة اإلجتماعية والتوزيع العادل لخيرة هذا الوطن، يستوجب منا 
العمل على إقرار آليات اقتصادية ومالية، للحد من الفوارق والتفاوتات 
بين الجهات كوحدات ترابية وداخل الجهات نفسها، اعتمادا على منطق 
املساواة بين املواطنات واملواطنين خاصة في مجاالت التعليم والصحة 
والتشغيل، والبد كذلك من إعطاء األولوية للمناطق النائية واملهمشة، 
واعتماد برامج للنهوض بأوضاع النساء والعمل على إدماج الشباب في 

مختلف السياسات العمومية.

لقد أصبح لزاما اليوم، وضع تصور استراتيجي ألجل وضع أسس 
نموذج تنموي قوي متجدد ومبتكر، يمنح حيوية أكثر باختيارات وأولوية 
السياسة االقتصادية واإلجتماعية، املبنية على تعزيز اإللتقائية بين 

القطاعات الحكومية وضم مشاريع التنمية.

املنتج  العمل  آليات  الجهوية من  وفي هذا اإلطار البد من تمكين 
والفعال، حتى تشكل تعبيرا جديدا لجيل جديد من الخدمات العمومية 
للقرب، كما أن إقرار عدالة مجالية حقيقية هو تعبيد للطريق نحو 

التوزيع العادل، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلا4ئيس:

الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

لانةئبثلايسدثعم4ثبالف4يج:

لايالمثعلسكم،

لايسدثرئيسثللحكومل،

سمعتكم كتكلمو في املوضوع دالشباب باألخص، وشعرت حقيقة 
بغيت  ولكن  مجاملة،  بدون  عندي  من  هادي  كالمكم،  في  بالصدق 
فهاذ املوضوع واش ما كانش من املفروض إلعطاء مصداقية أكثر لهاذ 
املجلس، قبل ما نتكلمو على الجهوية املتقدمة، ما نتكلمو على الجهات 
املهمشة في بالدنا، وعلى األخص الجهات اللي كتغلى اليوم، الريف عالش 
للحسابات،  األعلى  املجلس  ديال  األخير  التقرير  اليوم  كناقشوش  ما 
الخروقات والحلول، الحل اللي يكون يخرج من هاد املجلس، الحل 
طلب بالعفو العام، وعالش ما كناقشوش منطقة زاكورة، الناس اللي 
كتموت بالعطش في زاكورة، والحل املناسب للحد من زراعة الدالح، 

حنا عارفين بأن الدالح خاصو يتوقف، أنا خايف يكون هاد النقاش 
وهاد املصطلحات ديال الجهوية املتقدمة بحال امليثاق الجماعي ديال 
1976، كاين الناس اللي ما زال عاقلين عليه فهاد املجلس اللي كان بحال 
العصا السحرية، جايبينها بحال إيال غتحل جميع مشاكل املغرب، فأنا 
خايف من هذا ال املشاكل السياسة، ال اإلجتماعية، ال اإلقتصادية، 
خايف من هاذ النوع ديال املصطلحات وهاد الهروب إلى األمام، شكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات.

لايسدثسعدثلادينثلاع مةني،ثرئيسثللحكومل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

وعلى  مالحظتهم  على  النواب  والسادة  للسيدات  جزيال  شكرا 
مناقشتهم في موضوع حيوي بحال هاذ املوضوع ديال الجهوية املتقدمة، 
وبطبيعة الحال أنا حاولت نجاوب عملية، عطيت إجراءات وعطيت 
آش   2018 قلت  نطبقوها،  غادي  إمتا  اإلجراءات  ديال  اآلجال  حتى 
غادي نديرو، قلت بأن املنظومة القانونية غادي نكملوها قبل نهاية 
إن  فيه  نبرمجو  غادي  الجهوي  التضامن  بأن صندوق  قلت  دجنبر، 
شاء هللا في 2018 واملرسوم ديالو غادي يخرج قبل 7 دجنبر، وقلنا بأن 
برامج التنمية الجهوية 9 التي صادقت عليها الجهات وهي عند اإلدارات 
املركزية، قبل نهاية السنة غادي تصادق عليها نهائيا، بقات بعض األمور 
التقنية رجعات لبعض الجهات باش يعاود هي أمور غير تقنية، قلنا بأن 
التعاقد مع الجهات حنا في حوار معاه، ولكن هذا ورش جديد، ما عمرو 
ما كان، خاصنا يكون حوار فيه، باش يمكن نلقاو فيه كيفاش غنديرو 
هاد التعاقد، ألنه هو غادي يحل لينا هاد اإلشكاالت كلها، الكثير من 
اإلشكاالت اللي تقالت هي غادي تحل، نهار نجيو للتعاقد غادي نقولو 
ميزانية التجهيز في الجهة ها هو املساهمة ديال الجهة، ها املساهمة 
ديال وزارة التجهيز، على مستوى الصحة، ها املساهمة ديال..، ها.. إلى 

آخره...

إذن باش نحددو هاذ ال�ضي خاص تعاقد وفق برامج محددة، ويمكن 
تكون متعددة السنوات، وبطلب بآجال محددة وقلنا بأن زيارة الجهات 
بديناها وأن شهريا غادي نديرو زيارة للجهة والجهة الثالثة غادي تجي 
في الشهر املقبل، وقلنا بأن هناك اجتماع مع رؤساء الجهات وهذا أول 
إطار تنظيمي مهم غادي يمكن يفكنا بالحوار.. الكثير من اإلشكاالت اللي 
طرحوها اإلخوان راه خاص فيها واحد النقاش حوار حتى نلقاو الحلول 
ديالها، ألن هذا ورش جديد بداتو بالدنا، ما�ضي ورش كان قديم، وعندنا 
فيه حلول إلى آخره، ال هذا ورش جديد من 2015 بديناه فلذلك خاصنا 
اإلشكاالت  ملختلف  الحلول  نلقاو  حتى  تشاركية  مقاربة  وفق  نمشيو 
املوجودة، وقلت بأن ميثاق الالتمركز اإلداري راه هو في املراحل ديالو 
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األخيرة وأنه قبل نهاية السنة غادي يخرج إن شاء هللا، عطيناكم عدد من 
التعهدات موضحة باآلجال ديالها، مبرمجة، حنا ما غادي نهضروش اش 
قال هداك..، شفت هاديك الورقة ديال اشنو قالت األخت قبيلة، يعني 
األفعال وليس األقوال والشعارات إلخ، حنا كاع خرجنا من هاد قضية 
الشعارات باش نمشيو لألقوال ونمشيو لألفعال مباشرة واإلنجازات 
اللي غادي نجزوها، إن شاء هللا، عندنا واحد املقترح، ما عرفت شكون 
اللي قالو، يسمح لي ولكن مقترح جيد، قلت لوزير الداخلية هذا خصنا 
نطبقوه، تقارير سنوية حول تنزيل الجهوية املتقدمة، طالب بتقارير 
سنوية، هذا، إن شاء هللا، غادي نحاولو، ولكن هاذ الحكومة ياهلل 
عندها ست شهور، باقي ما دوزنا عام باش نصدرو التقرير األول، السنة 
األولى غادي نصدرو التقرير األول، إن شاء هللا، نشوفو آش، بطبيعة 
نصدروش  ما  الجهات،  مع  تشاركية  بمنهجية  نديروه  غادي  الحال، 
تقرير ديال الحكومة بوحدها، باش نقولو ها شنو حققنا، ها النقص 
اللي كاين، ها شنو بقى لنا، ها الخطوات املقبلة، ها كيفاش غنتصرفو 
فيها، ها العقبات والعراقيل اللي لقيناها، ألنها طبيعي في واحد الورش 
جديد تلقى قدامك واحد العراقيل ما كانش منتظرة أو متوقعة أو ال 
تقدر عليها، خصنا نكونو متواضعين، ولكن الحاجة اللي قّدينا عليها، إن 
شاء هللا، بإرادة سياسية قوية غادي نديروها، وغادي تشوفو بأن هاذي 
ميثاق الالتمركز اللي أنا ما غنقول عجزت عليه الحكومات السابقة منذ 
 جات أمور أخرى تقّدرت 

ّ
20 سنة تقريبا، اللي ما اعطاتوش أهمية وال

بأنها أهم منو، إن شاء هللا، حنا غادي نخرجوه في السنة األولى ديال 
عمر ديال هاذ الحكومة، وأظن بأن هذا إنجاز غادي يكون مهم بإذن هللا.

هاد  الحال  بطبيعة  االختصاصات؟  للنقل  نديرو  غادي  كيفاش 
اإلختصاصات غادي ننقلوها لإلدارات الجهوية باش نكون مفاهمين، 
االختصاصت الذاتية ديال الجهات راه خصنا تنّقل ليها وخصنا نمشيو 
وغادي يكون حوار فيها باش يمكن كيفاش هاذ اإلختصاصات الذاتية 
كيفاش  نشوفو  غادي  املشتركة  االختصاصات  الجهات،  عند  تكون 
أشنو اللي غادي نقولوه، اللي ما غينقلوهش إلخ، ولكن هذا مجال 
لنقل  بالنسبة  ولكن  التدرج،  سبيل  على  يجي  وتدريجي، خصو  حوار 
باش  الجهوية،  لإلدارات  تنقل  غادي  املركزية  اإلدارة  اختصاصات 
نتفاهمو آش غادي نديرو، في اإلدارات الجهوية وفق مقاربة جديدة، 
وفق تجميع ديال اإلدارات في أقطاب، وفق تقوية هاذ اإلدارات على 
البشرية، ألن االختصاصات  املوارد  امليزانيات وعلى مستوى  مستوى 
البشرية،  املوارد  معها  يم�ضي  وخاص  امليزانيات،  معها  تم�ضي  خاص 
طبيعي، وفق منهجية تشاركية، وفق منهجية اللي هاذو يكونوا رافعة 

من روافع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

اإلشكاالت اللي طرحها أحد اإلخوان ديالنا أنه خصنا نمشيو على 
مستوى األقاليم أيضا، واألقاليم فيها املندوبيات الجهوية غادي تبقى 
اإلختصاصات ديالها، ولكن صعيب غادي نفتتو القرار غادي نفتتوه في 
، إيال عندنا إدارات 

ّ
جميع األقاليم، وربما غنمشيو الجماعات اقل، ال

جهوية قوية، ألن هي راه ما�ضي ساهلة عندها كلفة مالية عالية، ألن 
خصك األطر، الناس اللي غادي يشرفوا عليها املسؤولين، ما غادي 
ت عندهم، 

ّ
يقاوش ماليا وإداريا في مستوى املسؤوليين الحاليين، ألن وال

عطا ليهم إمكانيات أكبر، فلذلك 
ّ
اختصاصات، صالحيات أكبر، خاص ت

هذا ورش راه ما�ضي ساهل ولكن، إن شاء هللا، غادي نمشيو فيه.

ال�ضي  الجهة وهاد  املالية ديال  ديال  القضية  أحد اإلخوان طرح 
الجهات،  ديال  التنظيمي  القانون  في  بأن  أذكر  أنا  ولكن  إلخ،  قليل 
اللي كما قلنا منذ قليل، يعني، صدر في 2015 يوليوز 2015 تنشر في 
الجريدة الرسمية، فيه املادة 188 في الباب ديال مالية الجهات، املادة 
ديال املوارد فيه »ترصد الدولة للجهات بموجب قوانين املالية بصفة 
تدريجية نسب محددة في 5% من حصيلة الضريبة على الشركات و5% 
من حصيلة الضريبة على الدخل، و%20 من حصيلة الرسم على عقود 
إليها اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة في  التأمين، تضاف 
أفق بلوغ سقف 10 ماليين درهم سنة 2021، ماليير درهم« حنا دابا 
وصلنا 7، 2018 سبعة، معنى ذلك راه حنا قراب للهدف، إن شاء هللا، 
وحنا غاديين اللي كان تدار نقطة كل سنة كنزيدوها، بمعنى حنا غاديين 
نحو الهدف، هاد القانون صادق عليه البرملان، حنا عيب علينا ايال ما 
طبقناش القانون، في 2021 إن شاء هللا، نتمنى نوصلو هذيك عشرة 
داملالير، إن شاء هللا، وغادي نوصلوها بإذن هللا وأيضا أريد أن أقول 
نهار جات  الجهد كبير من  بواحد  والوزارات قامت  اإلدارات  راه  بأنه 
بالتقسيم الجديد للجهات، خاصنا  الجهات، ألن الجهوية أوال جات 
نستحضروه وهاد التقسيم الجديد للجهات اللي كان في 2015 خاص 
جميع اإلدارات املركزية، الوزارة تأقلم معاه، راه هو جهد كبير خاصها 
حتى هي تعاود تقسم، اللي هنا خاص تضموا لهنا إلى آخره، راه واحد 
الجهد كبير ديال اإلدارات املركزية قامت به، باش توجد هذا اإلدارات 
الجهوية ديالها اللي هي باقي ما عطيناها اختصاصات ولكن وجدات، 
بمعنى أنها تدار واحد الجهد وهذا راه استغرق سنة وال سنة ونصف، 
راه ما�ضي ساهل باش تعيد الهندسة، اإلدارة أي وزارة أعادت هندسة 
إدارتها الخارجية في مختلف الجهات، ثم في نفس الوقت راه عدد من 
اإلدارات بذات كتفوض بعض األمور، صحيح ما�ضي في املستوى ذاك 
ال�ضي اللي بغينا الالتمركز اإلداري، ولكن فوضت عدد من األمور، مثال 
حيث اإلخوان طرحوا وزارة التجهيز، القطاعات الوزارية كلها قامت 
الدراسات  مثال  عدد  فوضت  مثال  التجهيز  وزارة  ولكن  ال�ضيء،  بهاذ 
والصفقات في حدود واحد السقف معين، فوضتو للجهات، فوضت 
اإلقليمية،  الجهوية  املديريات  ديال  املراقبة  تراخيص  أغلب  أيضا 
فوضتها لعدد من املديريات الجهوية ديالها، امليزانيات السنوية أيضا 
في حدود معينة تقريبا املفوضة ليها، فهناك عدد من األمور املفوضة، 

ولكن حنا كنهدفوا باش يكون التفويت أكبر.

الحزب  ديال  األستاذ  عليه  عبر  اللي  النهائي  األخير  السؤال  طيب 
اإلشتراكي املوحد، هاذ السؤال اللي طرحتي راه فعال أنا كنعتارف بأنه 
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خاص أسئلة تطرح، ولكن هادي أسئلة نتوما طرحوها، واش غادي 
طرحوا سؤال ونجي ونجاوب على سؤال آخر، ال يمكن، ألن حنا نجيب 
على األسئلة املطروحة، وباملناسبة األسئلة اللي طرحتي اللي معقولة 
بعضها راه أجاب عليه، أوال ندرة املياه جاوبت عليه في سؤال ديال 
في  الدولة  وكاتبة  والوزيرة  الوزير  السيد  ثانيا  العمومية؛  السياسات 
املاء جات للجنة، وأيضا هي مستعدة لكي تجيب عن هاذ السؤال في أي 
جلسة، حنا ما عندنا ما نخبيو في هاذ ال�ضي، إيال كاين خلل كاين خلل 
وخاصنا نعالجوه، املسؤولية ديال الحكومة كنتحملو هاد املسؤولية، 
كنعتذر  ليهم،  املاء  إيصال  في  اإلرتباك  وقع  اللي  لإلخوان  وكنعتذر 
ليهم علنا، ألن هاذي مسؤولية الدولة ولكن كتوقع إشكاالت، وهاد 
اإلشكاالت راه حنا خدامين كنعالجوها إن شاء هللا وعندنا اإلرادة باش 
نعالجوها، هناك تدخالت من قبل اإلدارات املعنية سواء ديال املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب أو كان اإلدارات الترابية، العماالت 
واإلدارات الترابية والسلطات املركزية أو كانت ديال املاء أو ديال الفالحة 
أو ديال أسمو راه كيديرو جهدهم إن شاء هللا، عندنا مشكل شوية في 
التنسيق وفي اإللتقائية، أنا متافق معاك غادي نسهرو، ولذلك املاء 
حنا عقدنا 2 اللقاءات ديال لجنة خاصة، تجمعنا على زاكورة، تجمعنا 

قلنا للفالحة آشنو عندك، قلنا للماء أشنو عندك، وناقشنا هاذ ال�ضي 

وراه علناه، وأي مشكل كان راه حنا مستاعدين نجمع عليه الوزارات 

املعنية ونديرو التوافقات الضرورية ونديرو التدخالت الضرورية، إيال 

خاصنا املال نجبدو هاذ املال منين ما كان نجبدوه، إيال خاصنا نتحركو 

باش نزورو لعين املكان، نزوروه، وراه السيدة الوزيرة السيدة كاتبة 

الدولة في املاء راه زارت زاكورة فعال، ومشات ووقفات في عين املكان، 

تحل املشكل ديال املاء، فعال، وحل املشكل، وباملناسبة واحد اإلشكالية 

ديال les forages اللي ما كانوا تموا هادوك les forages، وطلبنا من 

املاء الصالح للشرب من هذاك املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب باش يقوم باملهمة ديالو في إيصال املاء لإلخوان، ولكن هاذي 

إجراءات استعجالية، شوف عندنا إجراءات متوسطة املدى وطويلة 

املدى، أعلنا عليها، وغادي نعلنو عليها في إطار املخطط الوطني للماء 

وشكرا جزيال، شكرا السيد الرئيس، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا، رفعتثللجليل.
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محض4ثللجليلثلايةدسلثولألربعين

لاتةريخ: اإلثنين 24 صفر 1439ه )13 نونبر 2017م(.

لا4ئةسل: السيد ادريس اشطيبي، النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

لاتوقست: ثالثة ساعات وثمانية عشرة دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة بعد الزواال والدقيقة الثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولث
الحكومية التالية:

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

كتابة الدولة املكلفة باملاء؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ .•

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛ .•

لايسدثإدريسثلشطسبي،ثرئيسثللجليل:

أش4فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا4حسم،ث لا4حمنث هللاث بيمث
لمل4سلينثوعلىثآاهثوصحبهثأجمعين.

افتتحت الجلسة.

في  الشروع  قبل  بووانو..  ال�ضي  الرئيس،  السيد  الشروع  قبل 
جدول األعمال، وفي مفتتح هذه الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية 
القطاعية، البد أن أغتم هذه الفرصة السانحة ألتشرف شخصيا، 
ونيابة عن السيد رئيس مجلس النواب، وأعضاء مكتب املجلس، وكافة 
السيدات والسادة النواب املحترمين، بأن أتقدم بأصدق وأعمق التهاني 
من فضلكم  أتمم  كتسبق،  بووانو  القدم..،  لكرة  الوطني  فريقنا  إلى 
السيد الرئيس.. السيد الرئيس من فضلكم، أتمم بأن أتقدم بأصدق 
وأعمق التهاني إلى فريقنا الوطني لكرة القدم، العبين..، من فضلكم 
السادة النواب، السادة النواب من فضلكم لننصت لبعضنا البعض، 
أتمم، بأن أتقدم بأصدق وأعمق التهاني إلى فريقنا الوطني لكرة القدم، 
العبين وناخبا وطنيا وأطرا ومسيرين وجامعة ملكية لكرة القدم على 
هذا املنجز الريا�ضي التاريخي الذي حققوه بالتأهل إلى مونديال روسيا 

.2018

في  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  شارك  حيث   1998 سنة  فمنذ 
مونديال فرنسا مشاركة مشرفة ال تن�ضى، كان على املغرب الريا�ضي أن 
يتنظر حوالي 20 سنة لكي يحقق هذا التتويج القاري من جديد، ويتشرف 
للمرة الخامسة بتمثيل القارة اإلفريقية في كأس العام، والواقع أن هذا 
اإلنجاز الكبير الباهر لم يأت من فراغ، لقد كان ثمرة جهد وطني خالق 
دشنه جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ونصره، برسالة توجيهية 
تاريخية حول واقعنا الريا�ضي، وانخرطت فيه املكونات الرياضية وغير 
الرياضية بالفعل الجاد والتخطيط املحكم، واألداء الفاعل، وهذا ما 
برز بوضوح في النتائج الرياضية الكروية املشرفة والباعثة على الفرح 

واألمل.

الشعب  وأبناء  بنات  وعموم  الرياضية،  جماهيرنا  استحقت  لقد 
املغربي داخل الوطن وخارجه، هذا الفرح الكبير وهذه الهدية الثمينة، 
وكان منتخبنا الوطني في مستوى املسؤولية الرياضية، بل ارتقى العبون 
الوطنية،  املسؤولية  مستوى  إلى  الوطنية  النخبة  ومسؤولو  وأطر 
فاستحقوا بذلك كل هذا الحب، وكل هذا التعلق، وكل هذا التقدير، 

وكل هذا اإللتفاف الجماهيري التلقائي الكبير.

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

جديد  من  تحية  وقفة  الوقوف  إلى  جميعا  أدعوكم  جديد،  من 
وتقدير، شكر للجميع...

من فضلكم السيدات والسادة النواب املحترمون، نلتقي مجددا 
في جلسة لألسئلة الشفوية وذلك طبقا للفصل 100 من الدستور، 
يتضمن..  والتي  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام  بمقتضيات  وعمال 
من فضلكم السيدات والسادة النواب لننصت بعضنا البعض، والتي 
يتضمن جدول أعمالها 32 سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات وزارية 
مختلفة، واآلن وفق املادة 149 من النظام الداخلي ملجلس النواب، 
أطلب من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، 

فليتفضل مشكورا.

لايسدثبواونثلايةاكثأمينثلملجلس:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة باملراسالت يخبره 
بما يلي: نتائج اإلنتخابات التشريعية الجزئية ليوم 02 نونبر2017 مللء 

ثالث مقاعد شاغرة بمجلس النواب وهي كالتالي:

دائرة  برسم  واملعاصرة  األصالة  من حزب  املير  بلقاسم  السيد   -
وجدة-أنجاد؛

الدائرة  برسم  اإلستقاللي  الحزب  من  احجيرة  عمر  السيد   -
وجدة-أنجاد؛

- السيد سعيد الزايدي من حزب التقدم واإلشتراكية برسم دائرة 
بنسليمان. 
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وتوصلت رئاسة مجلس النواب ب 291 سؤاال شفويا و359 سؤاال 
كتابيا و221 جوابا على أسئلة كتابية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شك4لثلايسدثلألمين،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين، على أنه ستعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 
املهنيين  فئات  لفائدة  املعاشات  نظام  بإحداث  املتعلق   99.15 رقم 
نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء،  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال 
خاصا، وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة هاته. كما أخبركم أن الرئاسة 
البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  السيد  من  برسالة  توصلت 
واملجتمع املدني، يطلب فيها السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
إدراج األسئلة املدرجة إليه في بداية الجلسة نظرا الرتباطه باإللتزام 

بمهمة رسمية.

إذن نمر إلى القطاع األول، وهو قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية. 
السؤال األول في هذا القطاع سؤال عن تأطير النساء الواعظات بالخارج 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي هذا السؤال. تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثاطس لثللحمود:

السيد الوزير، نحن في بلد كانت املرأة فيه سباقة إلى تأسيس أول 

وأقدم جامعة في العالم، نعرف أهمية املرأة في تربية النشء على حب 

الوطن والدين السمح. واملرأة املغربية املهاجرة تحتاج اليوم إلى تأطير 

ديني خاص في ظل تنامي ظاهرة التطرف والغلو الدينيين في أوساط 

لالستقطاب  فريسة  أصبحوا  أن  بعد  سيما  ال  والشابات،  الشباب 

الداع�ضي.

لذا نسائلكم السيد الوزير، هل ينبغي اإلقتصار على إيفاد بعثات 

الواعظات على قلتهن خالل شهر رمضان فقط؟ أال ينبغي، أليس من 

الضروري إحاطة الواعظات بواقع الجاليات وإتقانهن اللغات األوروبية 

وخطاب حقوقي عام للتواصل مع بنات الجيل الثاني والثالث والرابع؟ 

أال ينبغي اإلنفتاح على بنات جيل الهجرة ألنهن يتقنون نفس اللغة التي 

يفهمها شباب الهجرة، وكذلك يستطعن التاثير فيهن بشكل أكبر من 

خالل تكوينهن وتأطيرهن دينيا في معهد محمد السادس لتكوين األئمة؟

السيد الوزير، نحن في في الهجرة نعرف... لقد أصبح األمن الروحي 

ملغاربة العالم مهددا...شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير جوابكم السيد الوزير.

لايسدثأحمدثلاتوفسق،ثوزي4ثلألوقةفثولاشؤونثلإلسالمسل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدلتثلانةئبةتثلملحت4مةت،

لايةدةثلانولبثلملحت4مون،

السيدة النائبة املحترمة، أنا متفق معك فيما قلته عن مكانه املرأة 
في هذا البلد. والحمد هلل في هاذ الوقت وبرعاية سيدنا أمير املؤمنين 
أعزه هللا، تعرفون ما هي املكانة التي تحتلها املرأة فيما يتعلق بتأطير 
الشأن الديني، سواء بالنسبة للواعظات أو بالنسبة للدروس الحسنية 
أو بالنسبة للمرشدات التي يبلغ عددهن اآلن ما يقرب 800 مرشدة 

متخرجات من معهد محمد السادس لتكوين األئمة واملرشدات.

فيما يتعلق بالخارج، نحن ال نتدخل مباشرة وإنما نستجيب لطلبات 
الجمعيات املؤطرة للمساجد، وهذه الجمعيات في أوروبا بالخصوص 
بالوعاظ، ونتعاون معها ونستجيب  باألئمة ثم  بالتأطير  منشغلة أوال 
لطلباتها والحق معك في أن التأطير بدأ بالنساء في عدد من مساجد 
الجالية بأوروبا، وكلما صدر أو إن صدر طلب في هذا الباب فإن لدينا 
مرشدات لهن دراية ووعي بما تفضلت به من مؤهالت اإلرشاد في هذا 

السياق، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر للسؤال الثاني في هذا القطاع، 
سؤال عن تعثر مشاريع ترميم املساجد ببعض أقاليم اململكة، للسيدات 
فليتفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين من  النواب  والسادة 

مشكورا.

لانةئبثلايسدثليدلرثأنجةر:

لايسدثلا4ئيس،

لايةدةثلانولبثولايسدلتثلانةئبةت،

لايةدةثلاوزرلء،

السؤال ديالي ما هو سبب التعثر ديال الترميم ديال املساجد بأقاليم 
اململكة؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لايسدثأحمدثلاتوفسق،ثوزي4ثلألوقةفثولاشؤونثلإلسالمسل:

السيد النائب املحترم شكرا لكم على سؤالكم، إن كان األمر يتعلق 
بالترميم هذا �ضيء ربما كتقصدوا املساجد املغلقة، أما الترميم طبعا 
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هنالك �ضي 430 مسجد أثري كنرّممو فيها يعني مع أن الترميم لحد اآلن 
راه ما بداش عندنا التكوين املنهي في الترميم، إال اآلن عاد بدات يعني 
أكاديمية الفنون التقليدية في مسجد الحسن الثاني ألول مرة حدثت 
واحد أسمو ديال التكوين ديال الترميم، وإال فالشركات اللي كانتعاونو 
في كثير من  امليدان، ومع ذلك فهي موفقة  يعني على  تعلمت  معاها 

األعمال.

فيما يتعلق إذا كنتم تقصدون املساجد املغلقة، فعال هنالك في 
2011 لحد اآلن تصاوبات 705 ديال املساجد، وحاليا هنالك إصالح 
366 مسجد بكلفة يعني إجمالية والدراسات وإعطاء التراخيص ل545 
مسجد بكلفة تقديرية 736 مليون درهم، في جميع هاذ الحاالت كتعرفوا 
بأن الصعوبات اللي عندنا هي: إخالء املرافق املرتبطة باملسجد، عدم 
احترام بعض املقاوالت ملعايير تجويد البناء، الحصول على نقص في 
الدراسات التقنية الضرورية، اكتشاف بعض اآلثار في بعض املساجد، 
أشغال خارجة عن الصفقة يمكن توقعها. ومع ذلك فالوزارة تعمل كل 

ما لديها من جهد على تدليل هذه الصعاب، وشكرا لكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثليدلرثأنجةر:

شك4لثلايسدثلاوزي4،

شكرا على املجهودات اللي كتقومو بها في هاذ اإلطار، ولكن السيد 
الوزير، عندنا مساجد بدائرة أمزميز في اإلقليم اللي كنتمي ليه، مسجد 
»درع السوق« مسدود من نهار من شهر 2-2010 حتى ل2015 تفتاتح 
ولكن كنطلب من السيد الوزير، يدير لجنة تدير الفحص لألشغال 
املوجودة فيه، واملسجد ديال »درع السوق« اللي هو مغلوق حتى هو 
في 2010 وبدات فيه األشغال في 2013، لحد اآلن من 2013 توقفات 
األشغال في 2014، لحد اآلن ما زال ما كاين �ضي حاجة فيه، والناس 
السيد الوزير كتأدي صلوات تحت serres les في الشتاء والبرد وكيعانيو 

من الصهد والبرد وكذا، وشكر.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة  شكرا السيد 
النائبة.

لانةئبلثلايسدةثابنىثلاكحلي:

السيد الوزير، أكيد أنه كاين مجهود ديال الترميم ديال املساجد، 
كاين  »إشنعكي«  ديال  الدوار  وخاصة  القروي  العالم  في  اليوم  لكن 
مسجد عندو أزيد من قرن، محتاج للترميم وّدارت طلبات في هذا املجال 
يعني  في مدينة سال على بعد  ثم  الساعة ما كاينش إستجابة.  ولحد 

مسافة قريبة من املجلس ديال النواب كاين مسجد ديال الحي املحمدي 
املرافق  ولكن  ديالو  اإلغالق  تم  نعم  للسقوط،  آيلة  ديالو  الصومعة 
والشباب  الشياب  للعموم،  مفتوحة  يعني  اآلن  هي  للمسجد  التابعة 
ديال  الصالة  يؤديو  كيمشيو  أن  بحيث  ديالهم،  للمسجد  محتاجين 
الفجر للمساجد اللي هي بعيدة، وهذا أمر غير متيسر لهم السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير الرد ديالكم، مازال، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثلازيدي:

العالم  في  للمساجد  بالنسبة  السياق  نفس  في  الوزير،  السيد 
القروي كنالحظو أن كاين هناك في بعض الجماعات القروية وغنذكر 
على سبيل املثال ال الحصر جماعة »الشراط« ببوزنيقة، هاذ الجماعة 
كاين هناك عدة مساجد اللي طلبوا الناس الساكنة أنه يتنجزوا يعني 
مساجد على األرض ديال هاذ الجماعة، ولكن ما استجباتش الوزارة، 
يعني التجأوا للمحسنين، احنا كنعرفوا محسنين اللي وافقوا أنهم يبنيوا 

هاذ املساجد...

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيد الوزير للرد.

لايسدثأحمدثلاتوفسق،ثوزي4ثلألوقةفثولاشؤونثلإلسالمسل:

وباألقدمية  املدن  في  بالكبار  بدينا  األثرية  باملساجد  يتعلق  فيما 
وحنا  األثرية،  املساجد  ديال   430 كاين  بأن  ليكم  وقلنا  التاريخية، 
ماشيين فيها. فيما يتعلق باملساجد األخرى، راه حنا من 2400 مسجد 
اللي تغلقات راه اآلن بقات لينا �ضي 900 أو تكاد، وثم راه كاين أكثر من 
200 مسجد كل سنة كتضاف لهادوك، راه أشنو ما كاينش حتى �ضي 
قانون كيتكلم على املساجد وإصالحها وترميمها وتكوين لجنة وإصدار 
قانون وكذا، حتى وقعت الواقعة اللي وقعت في مكناس. اآلن مسألة 
ميزانية أنه 220 مسجد إذا تغلقت كل عام بسبب الخطر اللي كتكون 
على املصلين، شحال امليزانية ديالها؟ فيعني هذا هو، مسألة إمكانيات 
ما�ضي مسألة ديال تهاون وال مسألة، ومسألة أولويات كذلك، كنعتاذرو 
طبعا ما كنبغيوش أنه الناس ما يكون عندهم فين يصليوا ولكن هذه 
هي الحالة يعني انتوما متبعينها واضحة ما فيها حتى �ضي مسألة ديال �ضي 

التباس، املسألة ديال أنه البناء ديال املساجد اللي هي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل 
واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  قطاع  إلى 
للسيدات  الداخلية  السياحة  إنعاش  حول  أول  بسؤال  اإلجتماعي، 
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والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 
واضعي السؤال مشكورا.

لانةئبثلايسدثحلسمثفؤلد:

لايسدثلا4ئيس،

لايسدتينثلاوزي4تينثولايةدةثلاوزرلءثلملحت4مين،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثولانةئبةتثلملحت4مين،

سؤالنا السيد الوزير، يتعلق طبعا بقطاع السياحة الداخلية التي 
تعرف صعوبات في مواكبة اإلقالع اإلقتصادي، فما هي التدابير والبرامج 
التي قررتموها في وزارتكم لإلقالع بهذا املجال السياحي طبعا ليواكب 

اإلقالع اإلقتصادي للبالد؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

فعال القطاع ديال السياحة الداخلية كيلعب دور كبير في الحفاظ 
عامة،  بصفة  السياحة  ديال  القطاع  ديال  الكبرى  التوازنات  على 
والقطاع ديال السياحة الداخلية كيمثل تقريبا 35 %، رقم املعامالت 
اإلجمالي كذلك 35 % من حجم املبيتات اللي كاينة في الفنادق املغربية، 
وحنا كنشتاغلو على برامج اللي كانت جات في الرؤية ديال 2020 اللي 
هي برامج مثل برامج »بالدي« اللي هي موجهة للسواح الداخليين ببناء 
محطات ديال »بالدي«، األولى تبنات في أكادير، والثانية تبنات في إفران، 
والثالثة في طور البناء بالنسبة للقنيطرة، وهاذ املنتوج املوجه للسياحة 
الداخلية عندو خصوصيات ألن كياخذ باإلعتبار التقاليد العائلية ديال 
املغرب، وكياخذ باإلعتبار كذلك القدرة الشرائية ديال املغاربة بأسعار 

اللي تكون في املتناول ديال السادة السواح املغاربة.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثحلسمثفؤلد:

السيد الوزير، طبعا اآلن هناك مؤشرات للترقية بهذه السياحة 
الطرق  خصوصا  مهمة،  الطرقية  الشبكة  توسيع  اآلن  الداخلية، 
السيارة، ترسيخ ثقافة سياحية عند الجيل الحالي، ال�ضيء اللي مكانش 
هاذ الجيل األسبق، اإلستقرار واألمن نقطة متميزة تميزنا عن باقي الدول 

املنافسة، نقل جوي يغطي معظم املدن السياحية، فتح بعض الطرق 
املهمة كطريق تسمى بباب الصحراء من النهاية ديال الطريق السيار 
الدار البيضاء بني مالل عبر، طبعا، القصيبة وأغبالة وكتم�ضي لتنغير 
السيد الوزير وكتم�ضي للراشدية وكتم�ضي لورزازات، إذن هذا واحد 

الطريق مهمة جدا، وبالتالي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ردكم السيد الوزير 
في بعض الثواني، السيد الوزير، ردكم في بعض، على التعقيب السيد 

النائب في بعض الثواني.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

غير بغيت نضيف كذلك أن بالنسبة للثقافة السياحية في بالدنا 
تطورت، وبغيت نشير أن...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال الثاني، سؤال عن غياب املعايير 
الدولية للتشوير في املدن السياحية الكبرى للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

لانةئبثلايسدثجولدثلادولحي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4،

أصبحت بعض املدن املغربية قبلة عاملية للسياحة، ومن املفروض 
الزائرين  وتوجيه  اإلرشاد  التشوير،  بعالمات  املدن  هذه  تجهز  أن 
االتجاهات  وتوضيح  السياحية  واملآثر  املرافق  مختلف  إلى  والسياح 
لتسهيل التنقل والسياحة داخل هذه املدن بشكل يتما�ضى مع ما هو 
مفعول به في املدن السياحية العاملية. وعليه، نسائلكم عن اإلجراءات 
السياحية  باملدن  السياحي  التشوير  بمستوى  للرقي  بها  تقومون  التي 

املغربية وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

لايسدثلانةئب،

لايسدثلا4ئيس،
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لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

في  هي  السياحية  الوجهات  في  بالتشوير  املتعلقة  اإلشكالية  هاذ 

املحلية،  والجماعات  املحلية  املجالس  اختصاصات  من  الحقيقة 

ولكن هاذ ال�ضي ما كايعفيناش باش نكونوا كنعطيو بعض التوجهات 

بصفة  السياحي  واملجال  الحضري  املجال  تيهئ  يتعلق  فيما  الكبرى 

اللي كّدار اليوم على مستوى املدن الكبرى وعلى  عامة. فاملجهودات 
التطور  انتما شفتو  الوجهات السياحية، مجهودات كبيرة،  املستوى 

اللي كتعرفو املدن السياحية ديالنا، الوجهات السياحية ديالنا بصفة 

عامة، ما�ضي فقط فيما يتعلق بالتشوير ولكن في ميادين أخرى، ميادين 

تكون واضحة،  باش  اآلثارات  الخضراء، ديال وضع  املساحات  ديال 

كذلك بالنسبة لتأهيل املدن العتيقة، اليوم واحد الجانب األسا�ضي في 

تطوير السياحة فهاذ املدن العتيقة هو إعادة الهيكلة ديال هاذ املدن 

العتيقة، وترميم كذلك املآثر اللي كاينة والتحف اللي كاينة فهاذ املناطق 

الحضرية.

لايسدثرئيسثللجليل:

التعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثجولدثلادولحي:

السيد الوزير، حنا سألناكم عن التشوير، انتما مشيتو كتجاوبونا 

على مسائل أخرى، فعرفناكم غادي تقولو لنا أن هذا من اختصاص 

الحكومة،  في  الجماعات، وعضو  راكم و�ضي على  الجماعات، واليني 

كيمكن لكم تديرو اتفاقية شراكة بين الجماعات واملديريات الجهوية 

للسياحة، املجالس الجهوية للسياحة إلعداد مخططات للتشوير.

كنلقاوش  ما  املدن  ديال  املداخل  في  هناك  ليس  ثانية،  نقطة 

خرائط، كايجيو السياح كيجي ملدخل املدينة ما كيعرفش حتى أشمن 

اتجاه يقبط. على سبيل املثال، مثال حي وهو حامة »موالي يعقوب«، 

حامة »موالي يعقوب« كيزورها مليون زائر في السنة، كيجي املواطن 

تالف،  كيبقى  كيوقف  لفاس  كيدخل  السائح،  عاد  ما�ضي  املغربي 

normalement كانت حامة »موالي يعقوب« يبدا التشوير من املدخل 

ديال طنجة، هادي راه حامة اللي دابا راه والت وطنية...

لايسدثرئيسثللجليل:

الشكر للسيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ردكم السيد الوزير 

على تعقيب السيد النائب في ثالث ثوان إذا كان ممكنا. إذن نمر للسؤال 

الثالث عن آفاق جلب 20 مليون سائح وتحقيق رؤية 2020 للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية. فليتفضل أحد 

واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثم4لدثاكورش:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

بعد أن صنف املغرب كأول وجهة سياحية بمنطقة شمال إفريقيا 
وتحقيقه ل10 ماليين سائح، إال أن املالحظ حاليا هو أن نمو القطاع 
السياحي يسير ببطء ملحوظ في ظل تأخرعقود الشراكات مع الفاعلين 
وجلب اإلستثمارات والتكوين السياحي. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن 
التدابير املتخذة ملعالجة هذه اإلختالالت التي ستحول ال محالة دون 

تحقيق حلم رؤية 2020؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير جوابكم تفضلوا.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثلانةئبثلملحت4م،

اللي  األولى  القطاعات  كان من  السياحة  ديال  القطاع  فعال هذا 

حظي بواحد الرؤية اإلستراتيجية اللي توضعات بداية 2000، 1999 

كانت أول خطة إستراتيجية في واحد القطاع إنتاجي، هي الخطة ديال 

السياحة. طبعا هاذ املخطط ديال تنمية السياحة ال األول ديال 2010 

وال ديال 2020 عرف واحد النوع ديال التماطل في اإلنجاز ديالو ألسباب 

متعددة؛ أسباب داخلية وأسباب كذلك خارجية. عرفتيو أن العالم مر 

بواحد األزمة عاملية اقتصادية، عرفتيو كذلك أن املنطقة ديالنا عرفت 

بعض التطورات وبعض األحداث اللي خالت أن هاذ املسلسل ديال 

التطوير وديال إنعاش هاذ القطاع ديال السياحة، عرف واحد النوع 

ديال... ولكن حنا مصممين وعندنا طموح أننا نستدركو هاذ الخلل اللي 

كان فهاذ السنوات األخيرة، والحظتيو كذلك أن القطاع عرف واحد 

اإلنتعاش سنة 2016 كما كيعرف انتعاش فهاذ سنة 2017. كنتمناو 

أننا نوصلو ل11 مليون ديال السائح فهاذ 2017، والتوقعات اللي عندنا 

في 2018 أننا نحسنو هاذ العدد نوصلو تقريبا أكثر...، حنا ما بغيناش 

نضخمو في األرقام ديالنا ونضخمو فهاذ الخطابات ديالنا، ولكن حنا 

كنجتهدو باش القطاع يسترجع الحيوية ديالو ويسترجع كذلك املكانة 

ديالو داخل املنظومة اإلقتصادية ديالنا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب، تفضلوا.
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لانةئبثلايسدثمحمدثأوريش:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

العاملية-كان  الظروف  يخص  -فيما  كان  إليه  أشرتم  ما  بالفعل 
سببا من األسباب. لكن سبب آخر كان وراء عدم تحقيق املغرب اليوم 
ألهداف هذه الرؤية، يتمثل األمر في كون أن هذه الرؤية كانت حاملة جدا 
وكانت غير واقعية، ولم تستحضرها الظروف اللي أشرتم لها الدولية ولم 
تستحضر كذلك الظروف الداخلية ديال املغرب، واإلمكانات الذاتية 
ديالو، كيفاش غادي ينجز عدد كبير من األهداف ومن البنيات الهيكلية 
الكبيرة في واحد البالد اللي تعرف واحد مجموعة ديال اإلشكاالت على 
صعيد اإلدارة وعلى صعيد العقار إلى غير ذلك... فمثال في املغرب إنجاز 
فندق يتطلب خمس سنوات تقريبا، بينما في تركيا ال يتجاوز هذا األمر 

سنة واحدة.

إذن السيد الوزير، كانت هاذ الرؤية حاملة جدا وواقعية نطلبو 

اليوم في إطار املقترحات أنكم تعاودو خطة جديدة وطموحة بالفعل 

ولكنها واقعية وحقيقية.. أوال نطالب بتقييم جريء وموضوعي ملكامن 

القوانين  بإخراج  اإلسراع  الرؤية،  فهاذ  األصعدة  كل  على  الخلل 

واملراسيم التطبيقية ذات الصلة خصوصا قانون اإليواء وقانون وكيل 

األسفار، ونطالب كذلك بتوسيع هيكلة الوزارة لتشمل كل األقاليم 

ذات املؤهالت السياحية فمثال اليوم مدينة أو إقليم تارودانت أو مدينة 

تارودانت بحجمها ال تتوفر على مندوبية إقليمية لوزارة السياحة. هاذ 

القطاع السيد الوزير، هو قطاع واعد كما أشارت إلى ذلك الدراسة التي 

قامت بها املنظمة العاملية للسياحة فهو يوفر %10 من املناصب ديال 

الشغل على الصعيد العالمي، ووفر %10 من الناتج الداخلي الخام كما 

أنه اليوم تتوقع باش يكون 1,8 مليار سائح في أفق 2030، إذن خص 

الوزارة والحكومة عموما...

لايسدثرئيسثللجليل:

السادة النواب من فضلكم، اسمح لي السيد النائب، من فضلكم 

السادة النواب، أتمم.

لانةئبثلايسدثمحمدثأوريش:

إذن السيد الوزير املحترم، نطالب بتفعيل كل اإلجراءات املوجودة 

في هاذ الخطة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 

النائب املحترم ال�ضي اللبار، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثعزيزثلالبةر:

بعجالة كتأكيد، هذا املشروع كتأكيد هاذ املشروع فاشل وراجع 
لسوء تدبير املال العام وعلى سبيل املثال في le plan Azur ال السعيدية 
وال الصويرة اللي تعطات 650 هكتار ب20 درهم وحتى �ضي حاجة ما 
نتجت. إذن في نطاق رؤية 2020، السيد الوزير، وحنا عارفين بأن انتما 
ما�ضي مسؤولين، انتما عاد جداد وهللا يعاونكم وغادي نعاونوكم. ولكن 
املسؤول األول هو وزير املالية السابق ووزير املالية الحالي اللي ما طبق 
حتى �ضي إعانة أو تسهيل من التسهيالت لوزارة السياحة، ..، شكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟، إذن الكلمة لكم السيد الوزير.. أه كاين 
�ضي واحد تفضلي السيدة النائبة أو السيد النائب.

لانةئبثلايسدثخ4بوشثعبدثلاودود:

سياق  على  نخرجو  أننا  املعقول  من  ما�ضي  الرئيس،  السيد  غير 
السؤال ونوجهو اتهامات لوزير ال يحضر معنا وأن السؤال ما �ضي في 

القطاع ديالو هذا تصويب.

لايسدثرئيسثللجليل:

من  اللبار  ال�ضي  النواب،  السادة  النواب،  السادة  فضلكم  من 
فضلك ال�ضي اللبار من فضلك، الكالم الخارج عن املوضوع سيسحب 
من محضر الجلسة، تفضل السيد الوزير، كاينة واحد األخت باغية 

السيدة النائبة اسمح لي السيد الوزير.

لانةئبلثلايسدةثوفةءثلابقةلي:

ننوه باملجهودات التي تبذلها الحكومة للرقي بقطاع السياحة، إال 
أنه وجب رد االعتبار لبعض املدن التاريخية والتي يعتمد اقتصادها 
على هذا املجال. ملاذا لم يفعل املخطط الجهوي 2010 ديال فاس واللي 
دابا ولى فاس-مكناس ولم يتم تحيينه إلى يومنا هذا؟، ماذا ننتظر لفتح 
الخط الجوي الرابط بين فاس ودكار لتشجيع السياحة الدينية؟ ملاذا 
ال يتم التسويق للسياحة الصحية والثقافية التي يتميز بها إقليم فاس؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير، ردكم على التعقيبات.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

هي في الحقيقة هاذ القطاع ديال السياحة كما كتعرفو هو قطاع 
تكون  القطاعات، وكاتخص  التدخل ديال جميع  ب 

ّ
كايطل اللي  أفقي 
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واحد الرؤية واضحة بالنسبة للحكومة ككل، فحنا كنجتهدو اليوم باش 
نرّجعو هاذ القطاع ديال السياحة في املكانة اللي كيستحق كرافعة ديال 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وحنا كذلك كما ناقشناه في اللجنة 

ديال البرملان معولين بزاف على...

لايسدثرئيسثللجليل:

اسمح لي السيد الوزير، من فضلكم الكالم في الهاتف داخل القاعة 
كتشوشو على السيد الوزير من فضلكم، السيد النائب من فضلك.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

اللي  اليوم باش نشتغلو على بعض امللفات  حنا كذلك كنجتهدو 
ذكرو بعض السادة النواب قبايلة بحال خلق واحد الصندوق خاص 
كنشتغلو  السياحة،  ديال  القطاع  فهاذ  اإلستثمارات  تشجيع  ديال 
كذلك على الحكامة ديال هاذ القطاع ال على املستوى املركزي وال على 
املستوى املحلي، كنشتغلو كذلك على إشراك أكثر الفاعلين السياحيين 
في أخذ القرارات بالنسبة للتطور ديال هاذ القطاع السياحي وأنا كنشكر 
الفاعلين السياحيين اللي ما زال عندهم الثقة فهاذ القطاع واللي ما زال 
عندهم الشجاعة باش يواصلو االستثمار ديالهم فهاذ القطاع. عندنا 
تحديات كبرى، عندنا كذلك بعد الرافعات اللي اليوم من الواجب أننا 
نستعملوها والرافعة األساسية هي الرافعة ديال النقل الجوي، وبال 
شك أنكم الحظتيو أننا كنحاولو نستعملوها اليوم باش نديرو واحد 
االنتعاشة لبعض الوجهات السياحية اللي عندها مؤهالت واللي عندها 
طاقات إيوائية اللي خصها واحد الدفعة من خالل وفود أكثر من خالل 
تطوير هاذ القضية ديال النقل الجوي، الحظتيو أننا كنفتحو خطوط 
جديدة بالنسبة لبعض األسواق اللي ما كانتش عندنا فيها اتصاالت 

وجهات بحال...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر لسؤال رابع حول تأهيل شبكة املطارات 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثلاعبةسثلاومغةري:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

ما هي التدابير الحكومية املتخذة لتأهيل مختلف مطارات اململكة 
وتعزيز البنيات التحتية املرتبطة بها؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلانةئب،

الشبكة  واحد  عندو  اليوم  أنه  كيفتخر  املغرب  هلل  الحمد  فعال 
التراب  على مستوى  مطار   26 تقريبا  عندنا  املطارات،  ديال  محترمة 
ديال  اإلجراءات  فيها  دولية  مطارات  هي  اللي  مطار   19 منها  الوطني، 
توسيع  وديال  الترميم  ديال  الدولية، عندنا كذلك مشاريع  املطارات 
واحد العدد ديال املطارات، منها مطار ديال الناظور، مطار ديال كلميم 
اللي تقريبا جاهز بال شك أنكم تبعتيو كذلك املشاريع ديال فاس وديال 
مراكش اللي تفتحت فهاذ األشهر األخيرة. وحنا كنشتغلو على املطار ديال 
الدار البيضاء ألنه هو البوابة األساسية واملدخل األسا�ضي ديال بالدنا، 
املحطة األولى راه غادي تكون جاهزة فهاذ األشهر املقبلة، وكنتمناو أن 
االستقبال غادي يتحسن خالل الترميم ديال هاذ املحطة ديال الدار 

البيضاء.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثلاعبةسثلاومغةري:

أوال، السيد الوزير نحن نثمن املجهودات التي تقوم بها على رأس وزارة 
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، 
وهذا الجمع نحن نعتبره جمع حكيم من شأنه أن يحد من املشاكل اللي 
كانت كتعاني منها هاذ القطاعات فيما سبق. لكن السيد الوزير، تأهيل 

مطارات اململكة أصبح اليوم ضرورة ملحة لعدة اعتبارات:

- أوال: رجوع املغرب إلى األسرة اإلفريقية الكبيرة؛

- ثانيا: القفزة النوعية التي حققها املغرب في امليدان اإلقتصادي 
واإلجتماعي وانفتاحه على األسواق العاملية لجلب اإلستثمارات الدولية، 
ومن الرهان اآلمن السيد الوزير، أنه عدد املسافرين في أكبر مطارات 
املغرب سيعرف في العشر سنوات املقبلة ارتفاعا كبيرا قد يصل إلى ثالثين 
مليون مسافر، ألن املغرب أصبح اليوم وجهة اقتصادية وسياحية ال 
يمكن إنكارها، واملغرب في الواقع يقع على مسافة متساوية بين إفريقيا 
وأوروبا. لذا يجب على الحكومة أن تضع إستراتيجية حكيمة ليصبح 
الجغرافي  البيضاء مركزا دوليا بفضل موقعه  الدار  على األقل مطار 
املتميز، هذا من ناحية، من ناحية أخرى السيد الوزير، نطلب منكم 

العمل على...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد النائب السيد النائب انتهى الوقت. هل 
هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.
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لانةئبثلايسدثسعسدثضور:

صحيح السيد الوزير، بأنه تصرفات أموال كبيرة على املطارات، إال 

أنه مع األسف تدبير بعض هاذ املنشآت ال تشرف بلدنا خصوصا مطار 

محمد الخامس اللي هو مهم جدا. املالحظ أن هناك انعدام التنسيق 

بين املكونين األساسيين أال وهو املكتب الوطني للمطارات والخطوط 
دون  خدمات  النتيجة  املسؤولية،  يتقاذفان  األحيان  غالب  امللكية، 

املستوى، طول انتظار في نقط مراقبة الشرطة والجمارك، التأخير في 

استالم األمتعة، غياب قنوات التواصل مع املسؤولين عند الحاجة، 

بعض  في  والسرقة  للضياع  املسافرين  أمتعة  تعرض  إلى  باإلضافة 
صورة  على  سلبا  تؤثر  الوزير،  السيد  اإلختالالت  هذه  كل  األحيان. 

وسمعة بالدنا وبالتالي تبعدنا عن تحقيق األهداف املسطرة في القطاع 

السياحي ونحن مرشحون الستضافة كأس العالم.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب؟ تفضلوا السيد الرئيس.

لانةئبثلايسدثمحمدثمبديعثرئيسثلا 4يقثللح4كي:

في نفس السياق السيد الوزير، هناك مطار ديال بني مالل تصرفات 

عليه ميزانية كبيرة كانت فيه خط واحد ودايما كان عامر بين بني مالل 

وإيطاليا وميالنو قطعتوه، في العوض فاش تقويوا يعني هاذ الخطوط 

ألن املنطقة ديال بني مالل خنيفرة منطقة سياحية بجبالها وهضابها 

وعيونها وآثاراتها يعني تقطع عليها اإلتصال مع العالم الخارجي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب إضافي آخر؟ ال�ضي السنتي�ضي تفضلوا ال�ضي ادريس، ال�ضي 

الصقلي اسمح لي اسمح لي.

لانةئبثلايسدثإدريسثلاصقليثعدوي:

هو طلب بسيط السيد الوزير، سبق أن عرض عليك في زيارتك 

ملدينة مكناس هو املطار ديال فاس-سايس، تحويل اإلسم ديالو إلى مطار 

فاس-مكناس، وهذا عنده داللة وأثر على سكان جهة فاس-مكناس اللي 

تتجاوز الساكنة ديالهم 4 د املاليين والسيما التوسعة األخيرة اللي عرفها 

هاذ املطار، والقدرة ديالو اليوم اللي تحوالت من 700 ألف مسافر إن 

شاء هللا إلى 2,5 داملاليين داملسافرين. شكرا السيد الوزير ونتعاونو معك 

على هاذ ال�ضي مع الجهات املعنية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا ال�ضي الصقيلي، هل هناك تعقيب؟، تفضلوا السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثغةزي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

الزميل  الدستوري، األخ  التجمع  في فريق  تنأكدو  الوزير،  السيد 
ديالي ما ساعفوش الوقت باش يأكد على هذا امللتمس، التغيير ديال 
الوزير،  تنأكدو عليه. السيد  اسم مطار فاس-سايس لفاس-مكناس 
يوما بعد يوم كتأكد بأن الربط ديال القطاع ديال النقل الطرقي النقل 
الجوي مع قطاع ديال السياحة كان تقدير صائب وكان في محله، وهذا 
النقاش اليوم دليل على ذلك. بغيت نثير، السيد الوزير، األهمية ديال 
املساهمة ديال خدمة النقل الجوي فدعم جاذبية بعض املحطات أو 
الوجهات السياحية، الوجهة الساحلية ديال أكادير نموذجا، الوضعية 
ديال مطار أكادير-املسيرة في ركود، صحيح في األشهر األخيرة تنسجلو 
ديال  النقل،  ديال  جديدة  شركات  ديال  الدخول  على  وقفتو  أنكم 
هنغاريا، Air.France ، Air.Arabia وآخرون ولكن التردد، التواتر ديال 
الرحالت والثمن اللي ما�ضي هو تناف�ضي مقارنة مع محطات جوية أخرى 
بحال مراكش-منارة مثال تيخلي الوجهة السياحية ديال أكادير مرتبطة 
أيما ارتباط بالنهوض بهاذ القطاع وبالتأهيل ديال مطار أكادير-املسيرة، 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد  لي  اسمح  تفضلوا،  التعقيبات  على  الوزير  السيد  ردكم 
الوزير، بداو ترفعوا اصبعكم، تفضلوا السيد النائب.

لانةئبثلايسدثلاشسخثمسةرة:

ذكرى  بمناسبة  األخير،  السامي  امللكي  الخطاب  الوزير،  السيد 
املسيرة الخضراء، هو خطاب كرس إرادة ملكية قوية لجعل األقاليم 
فإن  لذلك،  اإلفريقي.  بعمقها  املغربية  اململكة  الجنوبية صلة وصل 
بناء مطار في مستوى  إلى برمجة  الحكومة مدعوة وبشكل مستعجل 
تطلعات جاللة امللك، بمطار يربط اململكة املغربية بعمقها اإلفريقي، 

وذلك ببناء مطار في حاضرة األقاليم الجنوبية مدينة العيون، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير ردكم على التعقيبات.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

فعال السيد النائب بالنسبة للمطار ديال بني مالل مجهودات كبيرة 
دارت لبناء هاذ املطار، وفعال كيخص التنشيط ديال هاذ املطار، وحنا 
كنشتاغلو مع املكتب الوطني للسياحة إلنعاش تشغيل هاذ املطار ديال 
بني مالل ألن درنا فيه استثمار كبير وألن كاين جالية كبيرة اللي كتشتغل 
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خارج بني مالل واللي في أمس الحاجة إلى خطوط جوية.

كاين  مطروحة،  اإلشكالية  فعال  البيضاء  الدار  ملطار  بالنسبة 
إشكالية كبيرة في االستقبال بالنسبة للمطار ديال الدار البيضاء، أوال 
نظرا للتأخر اللي وقع في اإلنجاز ديال التوسعة ديال هاذ املطار، ثانيا 
بالنسبة كذلك لتعدد املتدخلين فهاذ القضية ديال املطار االستقبال 
ما فيهش غير l›ONDA وال الخطوط امللكية، فيه عدة متدخلين وحنا 
كنشتاغلو اليوم بالتنسيق أحسن باش يمكن نوفرو واحد االستقبال 
يكون في مستوى الطموحات ديال بالدنا ويكون في مستوى تطلعات 

ديال الوافدين على اململكة.

كذلك بالنسبة للمطارات األخرى كاين برامج ديال التوسعة، كاين 
برنامج كبير كذلك ديال بناء محطة جوية جديدة في العاصمة الرباط، 
وهادي حتى هي غادي تساهم في تخفيف على الثقل اللي كاين بالنسبة 
للدار البيضاء وغادي تساهم كذلك في إنعاش املنطقة الشمالية اللي 
فيها فاس ومكناس وطنجة وأنا سجلت املرة األخيرة في اإلجتماع اللي كنا 
درناه مع اإلخوان املنعشين واملنتخبين ديال فاس ومكناس، هاذ الرغبة 
ي مطار ديال 

ّ
ديالهم إلعادة تسمية املطار ديال فاس-سايس باش يول

فاس ومكناس، ألن خصو يتالءم مع التقطيع الجهوي الجديد وهاذ 
العملية راها في طور الدراسة باش يمكن نوصلو لنتيجة إن شاء هللا 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السؤال املوالي سؤال عن إستراتيجية تطوير مجال النقل الجوي، 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال تفضلوا السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثللحمدلوي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

بوزارة  الجوي  النقل  إثر جمع قطاع  املحترم، على  الوزير  السيد 
السياحة والصناعة التقليدية، ونظرا ملا يشكله هذا القطاع عموما 
كرافعة حقيقية للسياحة إن على مستوى الزيادة في عدد الرحالت 
في  الخدمات  تحسين  مستوى  على  أو  السياحية،  للمدن  املباشرة 
هذا  لتحسين  إستراتيجيتكم  الوزير، عن  السيد  نسائلكم  املطارات. 
يمكن  كيف  اإللتقائية  عن  أي  الجديد،  وضعه  في  وخاصة  القطاع 
للسياحة أن تستفيد من هاذ الرحالت اللي كتجيب السواح للمدن 
السياحية بما في ذلك النقل من املطارات إلى مراكز املدن السياحية؟ 

وما هي توقعاتكم لإلرتقاء بهذا القطاع؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

شك4لثلايسدثلانةئب،

لايسدثلا4ئيس،

النقل الجوي البد ما نعتارفو أنه عرف واحد  هاذ القطاع ديال 
على  التوقيع  منذ  وخصوصا  األخيرة،  السنوات  فهاذ  كبير  التحسن 
اإلتفاقية ديال »open sky« السماء املفتوحة اللي توقعت في 2006، 
اللي مكنتنا اليوم باش تكون عندنا تقريبا 40 شركة أجنبية اللي كتجي 
للمطارات املغربية واللي كتجيب لنا السواح للوجهات السياحية ديالنا. 
وبالخصوص هاذوك الشركات ديال الطيران ديال السعر املنخفض اللي 
هي اللي كتزود اليوم هذيك الوجهات السياحية األساسية ديالنا، بحال 
مراكش، بحال أكادير، بحال فاس، بحال هاذ املحطات السياحية كلها 
اللي اليوم بدون التوقيع على هاذيك اإلتفاقية ديال تحرير األجواء ما 
كناش نستطعو لهاذ ال�ضي، اليوم العدد ديال املسافرين اللي عندنا 
تقريبا واحد 20 مليون ديال كل %50 منهم كيتنقلو بفضل هاذ الشركات 
األجنبية والشركات املنخفضة السعر، فكاين واحد الديناميكية كبيرة 
ديال تنشيط هاذ النقل الجوي وحنا كنجتهدو ما زال كنجتهدو لخلق 
خطوط جديدة، لخلق كذلك محطات ديال les bases قاعدات جوية 
ديال هاذ الشركات باش تكون هاذيك املحطات السياحية الوجهات 
خلق  من  كتمكن  جوية  قاعدة  كتدير  ي 

ّ
مل ألن  األساسية  السياحية 

واحد العدد ديال الخطوط أسبوعيا، وراكم الحظتيو اليوم أن عندنا 
قواعد في فاس، عندنا قواعد في مراكش، عندنا قواعد في أكادير، وحنا 
كنشتغلو على الوجهات األخرى باش تكون حتى هي فيها قواعد ديال هاذ 
الخطوط الجوية اللي كتعطي واحد الدفعة قوية لهاذ القطاع ديال 

النقل الجوي، وحنا كنشتغلو كذلك فتح خطوط جديدة مع أسواق...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب على جواب السيد 
الوزير، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثلب4لهسمثلاضعسف:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

في البداية أحيي شركة الخطوط امللكية املغربية على املجهودات 
التي تقوم بها، مما بوأها مكانة مرموقة بين كبرى الشركات الدولية 
في مجال النقل الجوي. كما ننهئ أنفسنا أيضا باالنتعاشة التي عرفتها 
الرحالت الداخلية بنسبة %12,30 بمعدل مليون، في شهر شتنبر فقط 
2017، بمعدل مليون و856 ألف مسافر على املستوى الداخلي. ولكن 
هاذ األمر هذا يخفي أشياء كثيرة يجب تداركها: أوال %50 من هذا العدد 
استأسدت بها مطار محمد الخامس، في حين %50 األخرى توزع بين باقي 
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25 مطار على املستوى الوطني، وهذا خلل يجب تداركه.

في البداية البد من اهتمام -كما سبقني إلى ذلك بعض الزمالء-

االهتمام بمطار محمد الخامس خصوصا على مستوى املوارد البشرية، 

وأنا التقيت بموظفين يشتكون كاين واحد الضغط على هاذو ومطار 

محمد الخامس هو الوجه الحقيقي للمغرب بالنسبة للخارج؛ النقطة 

الثانية هي بعض الوجهات ال أفهم كيفاش أن حنا مع الصين مثال 29 

اتفاقية وما عندنا وال ربط مباشر وكان vol direct عندنا الصين وأنا 

كنتكلم على دول آسيا أو دول l’APEC كلها الصين، أندونيسيا...

لايسدثرئيسثللجليل:

نمر  إذن  ال.  إضافي؟،  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
للسؤال.. نعم من فضلكم اإلخوان نمر للسؤال السادس، سؤال حول 

مراجعة أسعار النقل الجوي اتجاه افريقيا للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال، ال�ضي 

املالحي، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

شك4لثلايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

السيد الوزير، نسائلكم ماذا أعدت الوزارة على مستوى أسعار 

الرحالت الجوية بين املغرب وافريقيا؟، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولإلقتصةدثلإلجتمةعي:

املغربية عملت واحد  امللكية  الجوية  بالنسبة للخطوط  هي فعال 
املجهود كبير لربط العواصم االفريقية باملغرب، وكتساهم في التطور 

وبهاذ  االفريقية.  القارة  تجاه  املغرب  ديال  التنموية  التوجهات  وفي 

املناسبة بغيت نحيي الخطوط امللكية املغربية اللي قامت بواحد املجهود 

استثنائي فهاذ املباراة ديال املغرب-الكوديفوار حيث أن 20 طائرة تقريبا 

اللي مشات وّدات املشاهدين ألبيدجان. بغيت كذلك نشير أن بالنسبة 

لألسعار ال بد من أن الشركة ديالنا الوطنية تاخذ باالعتبار اليوم هاذ 

التنافسية  هاذ  ديال  املستوى  في  تكون  باش  كاينة  اللي  التنافسية 

وتدير بعض األسعار اللي تكون كذلك في املتناول ديال املواطنين ديالنا 

وديال الركاب املغاربة ديالنا. بالنسبة للخطوط االفريقية، كاين واحد 

املخفضة،  األسعار  بعد  تطبيق  مستوى  كّدارعلى  اللي  املجهودات 

بالنسبة للطلبة مثال اللي كياخذو واحد %25 من األسعار...

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد  على جواب  املالحي  ال�ضي  تعقيبكم  الوزير،  السيد  شكرا 
الوزير.

لانةئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

شك4لثلايسدثلاوزي4،

نحن نثمن فعال املجهودات التي تبذلها الحكومة في هاذ املجال، ولكن 
السيد الوزير كتعرفو على أنه بالدنا اليوم اتجهت إلى العمق االفريقي 
وهاذ العمق االفريقي كيطلب منا واحد املجموعة داملجهودات جبارة 
ألنه يعني افريقيا هو سوق واعد، وهاذ السوق الواعد فيه يعني خاص 
واحد املجموعة ديال املتطلبات اللي هي كيمكن نوفروها للمستثمر أو 
للطالب اللي هي في الحقيقة كيحمل يعني واحد الهم ديال هاذ التذكرة 
الثمن، واللي  يعني مرتفعة  الحقيقة كتكون  في  اللي هي  السفر  ديال 

كتجعل على أنه فعال حنا نقدر عاليا على أن املجهودات اللي قامت بها 
الخطوط امللكية املغربية بالخصوص فيما يخص هاذ النقل الجوي 

اللي قامت به في هاذ املباراة اإلقصائية، واللي الحمد هلل باملناسبة كيفما 

كان في البداية ديال املشوار على أننا شجعنا الفريق الوطني، ولهذا فهاذ 

الحالة هاذي السيد الوزير، يجب التفكير جيدا على أننا يعني سنلعب 

دور استراتيجي فهاذ األمور هاذي ألنه ال يعقل على أننا باش تكون عندنا 

السيد  مثال  غنعطيك  أنا  يعني..  ونكونوا  افريقيا  مع  وطيدة  عالقة 
الوزير، كون على أنه الرحلة ما بين »نجامينا« والدار البيضاء كتسوى 

التذكرة تقريبا 14 ألف درهم وهذا يعني ثمن مرتفع.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكر السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر 

للسؤال السابع عن اإلقالع السياحي باألقاليم الجنوبية جهة الداخلة 

واد الذهب نموذجا، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، فلتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثمحمدثلألمينثديدي:

مدينة الداخلة هي جوهرة الجنوب، تزخر بمناظر طبيعية خالبة 

تتموقع وسط الصحراء والبحر، تتمتع بأكثر من ثالث مائة يوم مشمس 

تؤهلها  سياحية  مقومات  تحمل  وخالبة،  جذابة  وشواطئ  السنة  في 

الوزير عن  لكي تصبح وجهة سياحية كبرى، وعليه نسائلكم السيد 

اإلجراءات التي ستتخذونها لتأهيل السياحة باألقاليم الجنوبية وخاصة 

منطقة الداخلة؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.
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للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلالجتمةعي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد النائب املحترم، فعال من الوجهات السياحية الصاعدة هي 
وجهت الداخلة اليوم اللي أصبح عليها واحد اإلقبال كبير بفضل املؤهالت 
الطبيعية اللي فيها، بفضل الكرم كذلك ديال الساكنة ديال هاديك 
املنطقة، وبفضل كذلك املجهودات اللي كتقوم بها جميع السلطات 
من أجل تشجيع قطاع السياحة فهاديك املنطقة ديال الداخلة، بدون 
شك أنكم واكبتوا أنه كاين واحد املجهود لتكثيف الخطوط الجوية 
الرابطة بمدينة الداخلة، بدون شك كذلك أنكم تبعتيو في هاد األسبوع 
املا�ضي كان فتح أول خط مباشر ما بين العاصمة الفرنسية والداخلة، 
بدون شك كذلك أنكم متبعين النشاط والديناميكية اللي كاينة فهاديك 
املنطقة بالنسبة إلنشاء مناطق سياحية وإنشاء كذلك طاقات فندقية 
أكبر، وهاذ ال�ضي راجع كذلك لإلنفتاح اللي كاين في هاديك املنطقة، 
هاديك  في  كتنظم  أصبحت  اللي  العديدة  للتظاهرات  كذلك  راجع 
املنطقة ال التظاهرات الثقافية و ال التظاهرات الرياضية اللي أصبحت 
من الوجهات املعروفة عامليا، وحنا واثقين أن هاديك املناطق عندها 
مستقبل واعد في هذا القطاع ديال السياحة، بدون شك مع املناطق 

الجنوبية األخرى اللي حتى هي عندها مؤهالت كبيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثلألمينثديدي:

القطاع يواجه عدة إشكاالت ومعيقات من أبرزها:

ضعف  الجوي،  النقل  غالء  مجهزة،  سياحية  مناطق  إنعدام 

التجهيزات األساسية وبنيات اإلستقبال، ضعف املجهودات املبذولة 

في مجال اإلنعاش السياحي، غياب منتوج سياحي خاص بالجهة، عدم 

تفعيل السياحة القروية، عدم اإلستفادة من الصناديق الخاصة لدعم 

القطاع، هناك أيضا عدم تأهيل املؤسسات السياحية القائمة وغياب 

املهنية وقلة األطر السياحية املؤهلة، وأخيرا عدم وجود رؤية واضحة 

تتعلق بإنعاش الوجهة السياحية للداخلة على الرغم من أنها تعتبر 

وجة سياحية من بين 8 وجهات سياحية في أفق 2020، هناك مشكل 

مستعجل السيد الوزير بالنسبة لشريحة كبيرة من أبناء املنطقة الذين 

يشتغلون كمرشدين وسائقين سياحيين، وصرفوا ما لديهم من أموال 

في سيارات رباعية الدفع، لهذا الغرض أصبحوا مهددين في هذه املهنة 

املوضوع،  في  النظر  منكم  نرجوا  هناك،  الفندقية  الوحدات  بسبب 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هذا  في  الثامن  للسؤال  نمر  إذن  ال،  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل 
والسادة  للسيدات  السياحة  وآفاق قطاع  واقع  القطاع، سؤال عن 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثميعودي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، في إطار اإلستراتيجية الحكومية الرامية إلى النهوض 
عجلة  تحريك  في  الحيوي  دوره  ليلعب  السياحة،  بقطاع  واإلرتقاء 
قطاع  وآفاق  واقع  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  الوطني.  اإلقتصاد 

السياحة ببالدنا؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلالجتمةعي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد النائب املحترم، هي في الحقيقة تناولنا هاذ اإلشكالية من 
ديال  القطاع  لهاذ  بالنسبة  متفائلين  احنا  السابقة،  األسئلة  خالل 
هاذ  في  كاينة  اللي  الواعدة  لإلمكانيات  بالنسبة  متفائلين  السياحة، 
بالدنا  الحمد هللا  اللي  الكبرى  للمؤهالت  بالنسبة  متفائلين  القطاع، 
بالنسبة  كنحملوها  اللي  للقيم  بالنسبة  كذلك  متفائلين  بها،  كتمتع 
للعالم قيم ديال اإلنفتاح، قيم ديال التعايش، قيم ديال التسامح، 
ومتفائلين كذلك بالنسبة للوضعية ديال السياحة اللي كنتمناو أنها 
ترجع للمكانة ديالها في املنظومة اإلقتصادية ديالنا، بفضل خلق واحد 
الصندوق خاصة ديال اإلستثمارات، تشجيع اإلستثمارات السياحية، 
نعطيو كذلك تحفيزات إضافية لهاذ القطاع ديال السياحة ألنه كيلعب 
دور كبير في اإلقتصاد ديالنا، %7 من الناتج الداخلي الخام، 2.5 ديال 
املليون ديال الناس اللي عايشين من هاذ القطاع ديال السياحة، احنا 
اليوم  خالت  اللي  كاينة  اللي  التركيبة  لهاذ  بالنسبة  كذلك  متفائلين 
السياحة ترتبط بالصناعة التقليدية، وترتبط كذلك بالنقل الجوي، 
ألنه واحد الرافعات ديال التنمية السياحية، احنا كنشتغلو على تعزيز 
املكانة ديال بعض الوجهات السياحية ديالنا الرائدة، وكنشتغلو كذلك 

على إخراج وجهات أخرى.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب على جواب السيد 
الوزير.
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لانةئبثلايسدثعبدثهللاثميعودي:

شك4لثلايسدثلاوزي4،

نشكركم على هذا الجواب، في املقابل البد أن ننوه باملجهودات 
النهوض واإلرتقاء بالقطاع السياحي،  الحكومية املبذولة فيما يخص 
وذلك لدوره املحوري والريادي ضمن النسيج اإلقتصادي الوطني، وفي 
هذا اإلطار البد من التذكير بأهمية حجم مساهمة القطاع السياحي في 
التوازنات املاكرو اقتصادية لسنة 2016-2017، إذ بلغت رقم معاملته 
11 مليار درهم، كما أحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل 
مباشر وغير مباشر، وكذلك ما مجموعه 64.2 مليار درهم من املداخيل 
السياحي  القطاع  املعطيات كون  هاته  واألهم من  الصعبة،  بالعملة 
يساهم ب %7 من الناتج الداخلي الخام كما جاء في كلمتكم السيد 
الوزير، طموحنا وأملنا كبير السيد الوزير هو بلوغ 11 مليون سائح علما 
أن معدل التطور السنوي يبقى غير مالئم مقارنة بالوجهات األخرى 
بالرغم من اإلمكانيات التي تتوفر عليها اململكة، وال شك أن ذلك يظهر 
من خالل نسبة امللء في الفنادق واملنشآت السياحية، حيث أنها لم 
تتجاوز %40 وهو ما يجعل الرفع من نسبة امللء من أبرز التحديات 

التي تواجه القطاع.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر آلخر 
سؤال في هذا القطاع املتعلق بنتائج املخطط األزرق للسياحة للسيدات 
للوحدة والتعادلية،  النواب املحترمين من فريق اإلستقاللي  والسادة 

تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثإيمةنثبنثربسعل:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

والحصيلة  األزرق  املخطط  نتائج  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
وتقييمكم لهاذ الحصيلة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.

للجويث ولانقلث لايسةحلث وزي4ث سةجد،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلالجتمةعي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، فعال املخطط األزرق هو من املخططات 
 ،2000 سنة  بداية  توضعات  اللي  األولى  القطاعية  اإلستراتيجية 
نا باش نبنيو تقريبا واحد 6 

ّ
وكان مخطط طموح اللي كان غادي يمك

ديال املحطات الشاطئية من البحر األبيض املتوسط باملحطة ديال 

السعيدية مرورا باملحطات الشاطئية على املحيط األطل�ضي، فعال هاذ 
املحطات السياحية البعض منها تقريبا وصالت لواحد النسبة ديال 
اإلنجاز اللي هي ال بأس بها، ولكن كاين واحد التأخر في اإلنجاز ديال هاذ 
املشاريع، ويمكن النموذج اللي تختار داك الوقت لبناء هاذ املحطات 
الشاطئية يمكن النموذج اللي كانت كيخصوا مراجعة ذاك الوقت، 
واحنا كنشتغلوا اليوم على استدراك ما يمكن استدراكه، باش نخرجوا 
هاذ املحطات للوجود، ألنها كتمثل حلقات مهمة في التنمية السياحية 

الشاطئية ديال بالدنا.

كنشتغلوا  كبرى،  استثمارات  فيها  السعيدية  ديال  املحطة  طبعا 
اليوم على تنشيط هاذ املحطة ديال السعيدية باش ما تبقاش موسمية 
بتكثيف الخطوط الجوية اللي كتوصل لهاذ املنطقة، وكنشتغلوا كذلك 
توصل  هي  حتى  باش  األطل�ضي  املحيط  األطلس  ديال  املحطات  على 

للمرتبة اللي كانت دارتها املخطط..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثإيمةنثبنثربسعل:

شكرا السيد الوزير، تنتافقوا معك بأن كاين بزاف ديال الحوايج 
اللي ما داروش في هاذ املخطط، ولذلك تنظن بأنه أول حاجة خاصنا 
نديروا هو نعترفوا بأن هاذ املخطط فشل في عدة أهداف دياله، إيال 
 mazagan taux لنا عليهم  اللي هضرتي  جينا نشوفوا هاذ املحطات 
d’occupation ما تتعداش 50 %، السعيدية عندنا شهرين وال ثالثة 
في العام تخدم، تغازوت عندها عام والبنية التحتية ديالها ما تتآملش 
السياح اللي تيجيوا لها في فندق كبير وétoiles 5 ما�ضي هم السياح اللي 
تيكونوا في تغازوت، ما نهضروش على كلميم اللي منسية أو موغادور 

اللي فيها فندق واحد وما تيرقاش لألهداف اللي كانت مسطرة في األول.

احنا  ولكن  السياح  نجلبوا  باغيين  السياح،  هي  الثانية  النقطة 
درنا في 2020 هضرتي على 20 مليون سائح وفي 2018 في السؤال، 18 
مليون سائح اللي مرتقبة، ومن 2001 ل 2017 عاد وصلنا ل10 ومن 
دابا 2017 ل 2020 ما نقدروش نوصلوا ل 20، تنقول بأن حان الوقت 
بأن الحكومة توقف وتقول بأن كاين مشكل مع هاذ املخطط ونلقاوا 
حل آخر، واش أن الصواب أنه نبقاوا نديروا في الفلوس ونستثمروا في 

محطات ما تتخدمش وكاينة املنافسة الكبرى ديال الدول ديال..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن 
شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل، 
السيد الوزير من فضلكم، وننتقل إلى القطاع املكلف باملاء، السؤال 
األول في هذا القطاع سؤال عن خطر شح املياه للسيدات والسادة 
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النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 
أحد النواب املحترمين، السادة النواب بإسم الفريق اإلستقاللي هل 

هناك، السادة النواب من الفريق اإلستقاللي.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4حمةنثخسي4:

السيد الرئيس، شح املياه ياك.

لايسدثرئيسثللجليل:

شح املياه قلتها، أنصتوا من فضلكم، تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4حمةنثخسي4:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدةثلاوزي4ة،

يعتبر..

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير، شكرا على مساهمتكم، حتى ال تشوشوا على القاعة.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4حمةنثخسي4:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيدة الوزيرة، يعتبر املغرب حسب تقارير وطنية ودولية من بين 
الكبير في مخزون  التراجع  املياه أمام  التي ستواجه خطر شح  الدول 
املياه، مياه السدود واإلستعمال املفرط والعشوائي والتغيرات املناخية 
وبرنامج  واضحة  إستراتيجية  الحكومة  لدى  فهل  الهيكلي.  والجفاف 

محدد ملواجهة هذه الوضعية؟ وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيدة كاتبة الدولة.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، في الواقع هاذ الدراسات كاملة 
هي دراسات تعتمد على فرضيات وتوقعات، جزء منها يقدر يكون صحيح 
بالسياسة  يتعلق  الخطأ. فيما  والجزء اآلخر غيكون فيه هامش من 
الوطنية املائية هي السياسة التي تنهجها بالدنا منذ اإلستقالل وهي اللي 
نقدتنا في الفترات ديال الجفاف في الثمانينات والتسعينات، وهي اللي 
مازال كتنقدنا حاليا. وهاذ السياسة دائما تتجدد وهاذ السياسة دائما 

تتميز باإلستباقية واالستشعار عن بعد.

املرتكزات ديال هاذ السياسة هو تدعيم البنيات التحتية املائية، عبر 
يعني هاذ املياه السطحية اللي ما زال كتم�ضي للبحر، نحن مستمرين 
في بناء السدود من أجل التعبئة القصوى ديال املياه السطحية، ثم 
باألساس التوجه إلى البحر، وهنا اآلن بصدد إعادة النظر في املخطط 
الوطني للماء، حتى نعمل بأن الشريط الساحلي كامل يتزود عن طريق 
تحلية مياه البحر، ونخول للمياه السطحية ملناطق الداخل، باإلضافة 
بطبيعة الحال ترشيد وعقلنة إستعمال هذا الرصيد املائي اللي تتوفر 

عليها بالدنا. شكرا لكم السيد النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد النائب تعقيبكم على جواب السيدة كاتبة الدولة.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4حمةنثخسي4:

السيدة  البداية  في  هي  الجواب.  هاذ  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الوزيرة، كنتسائلو ما مآل مشروع سد »تكزيرت« بإقليم بني مالل أوال؟ 
هناك غياب إلرادة سياسية لضمان تزويد املواطنين باملاء الشروب، 
ما دامت تدبير السياسة العمومية في هذا املجال يبقى ظرفيا في غياب 
أي تصور واضح من شأنه حماية البالد من أزمة عطش خانقة. كما 
أريد أن اغتنم الفرصة وأشكر السلطات اإلقليمية وعلى رأسهم السيد 
الوالي، لوال التدخل ديالو في املحطات لكانت األمور غتم�ضي بعيد. لهذا 
حنا بغينا سياسة واقعية وتكون على أرض الواقع، ما�ضي يعني كنديرو 
الواقع. ولهذا السؤال ديالنا  املخططات وما كنشوفهمش على أرض 

بغينا املواطنين يشبعو ماء وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب... السيدة النائبة 
من فضلكم، السيدة النائبة من فضلكم الحديث خارج القاعة... من 

فضلكم.. تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثللحجي4ة:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

في الحقيقة مغاربة العالم القروي والجبلي، إلى عهد قريب، كانوا 
كيمشيو يشربو من اآلبار واملياه. والسيدة كاتبة الدولة، تجيب وكتقول 
هناك استشعار ودراسات إلى آخره... الواقع يكذب كل هذا، هناك عطش 
في مجموعة من األقاليم على املستوى الوطني. وأعطي نموذج إقليم 
تاونات، سد »الوحدة«، واحد ستة السدود آخرين. ولكن عطش يومي 
رغم التدخالت إلى آخره، إال أنه ما زالت الساكنة تعاني من العطش. 
أما حان الوقت باش نقطعو مع هاذ ال�ضي؟ الناس في البادية صبرو على 
املعلم ما كاينش، صبرو على املدرسة ما�ضي هي هاديك، صبرو على على 
الطبيب ما كاينش، ولكن العطش ما يمكنش نصبرو عليه. لذلك خص 
نقطعو مع هاذ ال�ضي بشكل نهائي السيدة الوزيرة، وتقول لنا فوقاش 

التاريخ اللي غنهيو هاذ األزمة ديال املاء في العالم القروي؟
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لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثنةعملثبهيش:

شك4لثلايسدةثكةتبلثلادوال،

غير إقليم بني مالل كيناديكم بأن 20 دوار بال ماء، ما كاينش عندو 
املاء. جماعة »فمودي«، 2 دواور كانوا عندهم املاء ودابا نشف البيار ما 
بقاوش، دابا عن طريق الصهاريج عالش كياخذو املاء. دواوير 8 تابعة 
لفم العنصر، يعني حتى هي ما عندهاش املاء منهم »إيغردان«، هادو 
عندهم املاء قريب، لكن خص غير حنا نقومو ب�ضي دور مهم عندهم ألن 
تقريبا عندهم 20 متر باش عندهم املاء، ومع ذلك كيتنقلو فوق الدواب 
تقريبا أربع ساعات باش يجيبو باش يشربو املا، عاود جماعة »فم آيت 
البخت« 9 دواوير تاهما بال ما حتى هما كيتنقلو واحد املسافة كبيرة باش 
يجيبو باش يشربو املا، فلهذا كناديوكم باش تديرو واحد، إن شاء هللا، 

باش تشوفو يعني وترجعو إلقليم بني مالل باش...

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، تفضلي السيدة كاتبة الدولة 
املحترمة للرد على...

لايسدثش4فةتثلاسدريثأفساللثكةتبلثلادوالثادىثوزي4ثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

لايسدثلا4ئيس،

أتمنى أن تكون التعقيبات ما يكونش فيها نوع من جلد الذات، السيد 
النائب اللي تكلمتي عليه بأن كنتوفرو على سياسة مائية في األوراق، ما 
محل من اإلعراب 140 سد كبير اللي استثمرت فيهم الدولة املاليير ديال 
الدراهم، 140 سد كبير بطاقة تخزينية 17,5 مليار متر مكعب، 14 سد 
كبير في طور اإلنجاز، اللي األشغال اآلن موجودة، سدين كبيرين مبرمجين 
الحوز،  إقليم  في  زيات«  »آيت  وسد  »بولعوان«  سد  هما   ،2018 في 
سد »تغزيرت« غادي يكون عندنا الفرصة باش نبرمجوه في السنتين 
املقبلتين هذا كانو عندنا... واملنطقة اللي تكلمتي عليها من بين املناطق 
اللي تعززت البنية التحتية املائية بأكبر السدود: سد »بين الويدان«، 
سد »الحسن األول«، سد »موالي يوسف«، كلها كاينة في املنطقة ديال 
بني مالل اللي كتوفر على تساقطات.. اللي كتعرف تساقطات مطرية جد 
مهمة. بالتالي حنايا كنشتغلو وفق منظور ووفق مخطط ألن قطاع املاء 
ما يمكنلكش تخدم فيه بدون النظرة اإلستشرافية وبدون التخطيط، 
في  أخفقنا  وإذا  بعد،  عن  التخطيط  على  باألساس  تيعتمد  القطاع 

التخطيط ما غنكونوش في املوعد.

تكلمتي السيد النائب املحترم على على إقليم تاونات، إقليم تاونات 

ما�ضي املشكل ديال املوارد، يعني املا كاين، كاين العديد من السدود، 
سد »الوحدة«، سد » بوهودة«، سد »اسفالو«، سد »إدريس األول« 
إلى آخره...، املشكل ديال تاونات هو أنه املشاريع كاينة موجودة، رصدت 
لها االستثمارات الضرورية، ولكن املشكل ديال إقليم تاونات واألقاليم 
املجاورة »غفساي«، »القرية«، »وزان« إلى آخره...، عرفت تأخر نتيجة 
املشكل ديال تعرض الساكنة اللي عرفتوه السادة النواب املحترمون، 
راه هاذ املشكل هذا مطروح، املشكل اللي يعوق تقدم األشغال واللي 

كنلتمسو فيه املساهمة ديال الجميع.

إقليم بني مالل السيدة النائبة املحترمة، متفقة معك، سواء اقليم 
بني مالل وال إقليم أزيالل باعتبارهم أقاليم جبلية أكثر من 60 وال 70% 

من الساكنة كلها كتواجد في العالم القروي...

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد النائب، اسمح لي، من فضلكم السادة النواب، تشوشون 
على..، تفضلي السيدة كاتبة...وبصوت مرتفع لن أقبل...، من فضلكم، 
من  النواب  السادة  فضلكم،  من  النواب  السادة  النواب،  السادة 
فضلكم، كيف ما تقبلوش انتم على أن كتكون كتكلم، السادة النواب 
كيما تقبلش انت تكون كتكلم واحد كيشوش عليك، يجب إنصات 
بعضنا للبعض من فضلكم، ال أطلب، ما كنطلبش أكثر من هاذ ال�ضي، 

تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

من املفروض أن هاذ املؤسسة تكرس املفهوم الديمقراطي للرأي 
والرأي اآلخر، دعوني، رجاء أنني نكمل الكالم ديالي. إقليم بني مالل 
وإقليم أزيالل، بالفعل، معدل التزويد بهاذ املناطق أقل من املعدل 
التضاريس  ديال  صعوبة  ولكن  املياه  كاينش  ما  ألن  ليس  الوطني، 
أصبحت  اللي  املحلية  املوارد  على  واإلعتماد  السكان  ديال  والتشتت 
في  بالخصوص  التزويد  من  كتحد  املناخية  التقلبات  بفعل  متأثرة 

األقاليم الجبلية، شكرا.

لايسدثرئبسثللجليل:

شكرا، شكرا السيدة كاتبة الدولة. نمر للسؤال املوالي عن سياسة 
الفريق اإلستقاللي  املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  السدود 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثمحمدثإدثمو�سى:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدةثكةتبلثلادوال،

نظرا ألهمية السدود، نسائلكم فيما أنه الحكومة املوقرة برمجت 
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مجموعة من السدود، ابتداء من 2017 إلى 2021، أسائلكم عن التدابير 
املتخذة في هذا املضمار وكذلك األهداف املسطرة. وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

السيد النائب املحترم، بالفعل التزمت الحكومة في إطار البرنامج 
الحكومي الذي تعاقدت به مع املؤسسة التشريعية من أجل مواصلة 
تعبئة املياه السطحية عن طريق السدود، ثالثة سدود كبرى سنويا 
باإلضافة للعديد من السدود الصغرى، حنا اآلن نحاول أن نحترم هذا 
اإللتزام. في 2018 برمجنا سدين كبيرين اللي هما سد »آيت زيات« وسد 
»بولعوان« والسد الثالث غاندخلو فيه بشراكة مع القطاع الخاص في 
إطار الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. شكرا لكم السيد 

النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثإدثمو�سى:

شكرا السيدة الوزيرة على املجهودات اللي كتقومو بها فعال التساؤل 
ديالي كان أنه جهة مراكش-آسفي حول يعني سيما إقليم الحوز على 
السد سد ديال »الزات« اللي يعني مدة هاذي وهو كنسمعوبه بغينا 
نعرفو املآل ديالو واملصير إيال جاوبتونا عليه نظرا لألهمية ديالو والدور 
اللي كيلعب سيما نظرا لحالة الخصاص وذلك الوضعية ديال املاء 
الصالح للشرب اللي هو غادي فواحد النوع ديال التفاقم، فهذا سد 
يلعب دور إيجابي وكذلك بغيت نتساءل عن املعايير يعني اللي معتمدة 
بينكم وبين يعني ما بين الحكومة والجهة، أن هناك سدود تلية وسدود 
صغرى يعني بغينا نعرفو كذلك املصير ديالها، و بالتالي يعني واش هناك 
واحد الجدولة زمنية لهاذ السدود؟ أحسن ما يوقع هناك التباس ألنه 
كنتفاجأو بسدود غير مبرمجة وتتبان لينا كتعرف النور، بغينا واحد 
النوع ديال الحكامة، واحد النوع ديال النجاعة فهاذ التوزيع، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثإدثمو�سى:

خصكم رؤية جديدة عند الحكومة ألن اليوم تنفتقدو املاء الصالح 
للشرب، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد النائب املحترم، بعض الثوان.

لانةئبثلايسدثعةدلثلايبةعي:

األمتار  ديال  املاليين  املياه،  بشح  مهددة  بالدنا  الوزيرة،  السيدة 
املكعبة كتم�ضي في واد »تانسيفت« باملحيط األطل�ضي، كنتو قلتو لينا 
قبل بأنه هو كتديرو واحد الدراسة على واد »تانسيفت« باش غيكون 
واحد السد تلي على مستوى إقليم »شيشاوة«، قلتو لينا بغينا األرض 
التكوين ديالها جب�ضي ومن بعد قلتو لنا راه غادي نشوفو إقليم الحوز 
يمكن غاتديرو �ضي سد تلي على هذا املستوى، مدينة آسفي مهددة 

بالعطش خصوصا بعد استنزاف املياه للمنطقة الصناعية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب؟ تفضلوا السيد 
النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثللجلسلثميكين:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدةثكةتبلثلادوالثلملحت4مل،

جماعة  وبالضبط  تارودانت  بإقليم  هللا«  عبد  »سيدي  سد 
»تاملوكت« أشغال إتمام بنائه متوقفة منذ ما يقارب أربع سنوات، 
السيدة كاتبة الدولة، واد »بني امحمد« بإقليم تارودانت يهدد ساكنة 
جماعة »أحمر لكاللشة«، جماعة »إيداومومن«، جماعة »زاوية ال�ضي 
الطاهر« ويخرب البنية التحتية. نطالبكم ببناء سد متوسط على هذا 
الواد حماية للساكنة وحماية للبنية التحتية وإنقاذا ملا يزيد على 60 
ألف نسمة من العطش، السيدة كاتبة الدولة املحترمة، سد »هاللة« 

على واد »اوركا« ما مصيره؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، السيدة كاتبة الدولة الحكومة 
ردكم على التعقيبات.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايةدةثلانولبثلملحت4مون،

خصنا نعرفو واحد املسألة، يعني بناء السدود أو إنجاز السدود 
تخضع ملنطق التخطيط القبلي، يعني كنشوف املنطقة البنية التحتية 
اللي موجودة فيها ما غتكونش قائمة بالدور ديالها، لذلك من املفروض 
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أننا نعززو البنية التحتية ببناء سد يعني ببناء سد أو ال تعبئة منشأة 
مائية، هذا ما يحدث مع سد »آيت زيات« يعني املنطقة اللي كتشعل فيها 
الضوء األحمر قبل ما يبدا يشعل خصني نكون أنا موجودة ما حصل 
في برمجة سد إنجاز »ىيت زيات« الذي يعتبر أولى املنشآت املائية اللي 
غندخلو فيها في شراكة مع الجهة، وهنا أحيي جهة مراكش-آسفي ألن 

دخلت بشراكة من أجل تمويل هذا السد.

السدود األخرى اللي تكلمتو عليها السادة النواب املحترمون، هو سد 
»آيت عبد هللا« بالفعل عرف تأخر ألن هاذ السد الشركة اللي كانت 
من  وكان  القضائية  للتصفية  تعرضت  يعني  ديالو  باألشغال  التزمت 
املفروض أننا نمشيو في واحد املسطرة ديال فسخ الصفقة إلى آخره 
العروض هو  اآلن طلب  املتبقية  األشغال  ولكن  استغرقت سنوات، 
l’appel.d’offres اآلن هو قيد النشر وغيكون عندنا فرصة إن شاء هللا 
باش نفوتوه ملقاولة أخرى من أجل استكمال األشغال املتبقية. السدود 
األخرى املتوسطة اللي تكلمتو عليها، حنا مستعدين نبنيو سدود في إطار 
شراكة ألن بال شراكة ما يمكن لناش إطالقا أننا نوفيو بجميع التعهدات، 
يعني، نلتزمو بجميع االلتزامات تجاه هاذ املشاريع. لذلك، نرجو أن تكون 
الجماعات املنتخبة وبالخصوص املجالس الجهوية شريك لنا من أجل 
إيجاد أو برمجة كل هاذ السدود في الوقت ديالها، شكرا لكم السادة 

النواب.

لايسدثرئيسثللجليل:

السؤال املوالي عن ندرة املياه للسيدات والسادة النواب املحترمين 
واضعي  أحد  فليتفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  من 

السؤال، ال�ضي رشيد.

لانةئبثلايسدثرشسدثحموني:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيدة كاتبة الدولة، كما هو في علمكم عدد من األقاليم في اململكة 
كيعاني من ندرة املياه، عندنا إقليم سيدي قاسم، إقليم بوملان، سطات 
وإقليم تاونات. ونسائلكم السيدة كاتبة الدولة، اشنو هي اإلجراءات اللي 

قامت بها الدولة لتوفير هذه املادة؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيدة كاتبة الدولة.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلانةئبثلملحت4م،

كيف ما قلت وعاود دائما بأن بالدنا عرفت في السنتين األخيرتين 

عجز على مستوى التساقطات املطرية، وانعكس على مستوى حقينة 
السدود وعلى مستوى الواردات اللي عرفت واحد العجز تجاوز في بعض 
األحيان %70 وكاين املناطق اللي فيها عجز حاد واملناطق اللي فيها عجز 
متوسط مما خلف واحد االنعكاس على مستوى التزويد في الجماعات، 
كتظل  اللي  والجبلية  القروية  املناطق  بالخصوص  الجماعات  بعض 
بنفسها محدودة مقارنة مع السياق العام ديال التزويد، وحنا ما بقيناش 
واقفين كنتفرجو، بالعكس خرجنا حلول آنية ومستعجلة على مستوى 
هاذ الجماعات وما زال كنشتغلو في إطار اللجنة اللي أمر بها صاحب 
الجاللة، من أجل يعني إخراج منظومات مائية محلية، يعني كإستجابة 
مؤقتة ريتما تنضج املشاريع املهيكلة اللي كتجلب لنا املياه من منشآت 
مائية كبرى وقنوات الجر اللي كتمتد على مئات الكيلومترات. الساكنة 
ما يمكنلهاش تنتظر، إذن كان من الالزم، يعني تهيئة، منظومات محلية، 
حفر اآلبار واألثقاب، خزان ونافورات عمومية واللي اشتغلنا عليها في 

العديد من األقاليم وبالخصوص املناطق القروية والجبلية.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثرشسدثحموني:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على جوابكم، ونثمن كذلك الزيارات 

امليدانية اللي قمتم بها في عدد من األقاليم ديال اململكة بشراكة مع 

املنتخبين والسلطة املحلية ملعرفة املشاكل على أرض الواقع، نحييكم 

على هذه املبادرة. كذلك السيدة كاتبة الدولة، نخاطبكم ومن خاللكم 

الدولة  وزارة  غير  ما كتعنيش  املادة  وهاذ  القطاع  هاذ  الحكومة ألن 

املكلفة باملاء، بل كتعني عدة متدخلين، ألن هاذ املشكل ديال الندرة 

ديال املاء كيرجع ألسباب متعددة: منها النمو الديمغرافي، منها التلوث 

السطحي والجوفي، منها كذلك سوء التدبير، التدبير ديال هاذ املادة 

ال في املجال الفالحي وال في غيرها. ولهذا كنطالبو الحكومة باش تاخذ 

بعين اإلعتبار ألن هاذ املادة هي الوحيدة اللي ما يمكن لناش نصنعوها، 

و ونلقاو بديل على الكهرباء، يمكن نلقاو بديل على مواد 
ّ
يمكن لنا نتخال

أخرى حتى النفطية، ولكن املاء هو ما يمكن لنا ال يتصنع، ال يتشرى، 

ولهذا هاذ املادة كنطالبو الحكومة بعناية جد مهمة وتوضعها في البرنامج 

الحكومي ديالها وتعطيها أولوية. وشكرا السيدة كاتبة الدولة.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر للسؤال املوالي، سؤال عن مراقبة 

جودة املياه الصالحة للشرب للسيدة والسادة النواب املحترمين فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا اإلخوان 

العدالة والتنمية، من؟ ال أحد؟ تفضلي السيدة.



عدد.41–24.صفر.1439  )14.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان1518  

لانةئبلثلايسدةثعزوهةثلاع4لك:

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن جودة املياه املخصصة للشرب.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيدة كاتبة الدولة.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

مراقبة  الجودة،  ديال  املراقبة  املحترمة،  النائبة  السيدة  كاينة 
الجودة هي واحد العمل اللي ما يمكنش يكون فيه تساهل أو تهاون أو 
�ضي تقصير، ألن يمكن يكون تأخير في املشاريع، يمكن تأخير في البرمجة 
ولكن كل ما يتعلق بصحة املواطن أو صحة املستهلك لن يكون هناك 
أي تساهل. لذلك املغرب أو املوزعين األساسيين أو املنتجين، كاين 2 
د املعايير، معايير ديال الجودة يعني الجودة ديال املياه كيفاش خصها 
تكون في كل مادة مادة، كل مادة كيميائية أو بكتريولوجية أو املواد 
السامة اللي كاين السقف األعلى اللي ما خاصوش يتجاوزو، وإيال كان 
فيه تجاوز كنقولو بأن املاء غير صالح للشرب، وهاذ املراقبة كتكون منذ 
املصدر حتى لعند املستهلك، وكاين معيار آخر norme واحدة أخرى اللي 
كتقول لك شحال من مرة في اليوم خاصك تراقب الشبكة منذ املصدر 
إلى عند املستهلك، وكنبغي نأكد مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة بأن جودة 
املياه املوزعة في القنوات العمومية هي مياه مراقبة ومطابقة ملواصفات 

الجودة، وال خوف للمستهلك على صحته في هذا الشأن.

لايسدثرئيسثللجليل:

ال أتمموا أعتذر، تعقيبكم السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثعزوهةثلاع4لك:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، طبعا حنا السؤال ديالنا حول الجودة 
املخصصة للمياه املخصصة للشرب ليس فقط من الناحية النوعية، 
هناك  الوزيرة،  السيدة  اليوم  الكمية.  الناحية  من  كذلك  ولكن 
احتجاجات من جيل جديد بسبب العطش وندرة املياه وذلك بالطبع 
يسائلنا  الوزيرة،  السيدة  ال�ضيء،  هذا  املاء.  ندرة  أو  غياب  إلى  راجع 
حول اإلجراءات املتخذة من أجل ضمان األمن املائي مجاليا خصوصا 

باملناطق الجبلية والنائية والجافة وشبه القاحلة.

تقر  والتشاخيص  والدراسات  الوزيرة،  السيدة  التقارير،  جل 
املائية  للفرشة  املفرط  االستغالل  بسبب  املياه  ندرة  بوجود معضلة 
الغير املتجددة أو بسبب شح املوارد املائية من األصل أو بسبب تلوث 
املاء أو بسبب عوامل أخرى مرتبطة بالتغير املناخي، باملقابل الحكومة 
تشتغل وفق مخطط مائي وطني في أفق 2030 لم يعد يستجيب أو 

يواكب التغيرات االقتصادية واالجتماعية، أول إجراء السيدة الوزيرة، 
يستجيب  يجعله  بشكل  وتحيينه  املخطط  هذا  في  النظر  إعادة  هو 

للمتطلبات املتسرعة السالفة الذكر؛

ثانيا السيدة الوزيرة، إقرار مخطط مائي أو سياسة مائية محلية هي 
واجب املرحلة وفق الخصوصية الهيدروجيولوجية لكل منطقة. كذلك، 
السيدة الوزيرة، البد من اإلشارة بأن النجاعة املائية واإللتقائية في 
جميع القطاعات املتداخلة التي تعني قطاع املاء هو إجراء كذلك يجب 
أن تبادر إليه الحكومة ناهيك عن اإلجراءات األخرى املتعلقة بتحلية 

املياه بالنسبة للمناطق التي لديها مياه بحرية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟، تفضلوا السيد النائب. ال واش ما كاين 
�ضي؟ ألن انتم آخر من يتكلم، ال أحد؟ تفضلوا حيث انتم اللي وضعتو 

السؤال، تفضل.

لانةئبثلايسدثصةلحثأوغبةل:

تعاني مجموعة من مناطق اململكة من ضعف  الوزيرة،  السيدة 
الجودة ديال املياه الصالحة للشرب ونعطيك مثال مدينة »مريرت« 
اللي سبق الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بأنه طرح فيها سؤال في 
الجلسة ديال 11 يوليوز 2017، واعطيتينا تعهد السيدة الوزيرة، إيال 
عقلتي أنك غادي تحلي املشكل في أقرب اآلجال، ال �ضيء حصل. بغيت 
نبلغيك السيدة الوزيرة، أن الساكنة ديال »مريرت« كتعاني في صمت 

ومهددة باألمن املائي ديالها، شكرا السيدة الوزيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

إذن تفضلوا السيدة كاتبة الدولة للرد.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

نبغي غير نأكد للسادة النواب والسيدات النائبات املحترمات، هو 
أن الوضعية اللي كتعرفها بالدنا على مستوى تدبير الندرة أو شح املوارد 
هي نفس الوضعية اللي كتعرفها اسبانيا، نفس الوضعية اللي كتعرفها 
البرتغال، نفس الوضعية اللي كتعرفها إيطاليا، نفس الوضعية اللي 
كتعرفها جنوب فرنسا. يعني الفضاء املتوسطي كامل بأجمعه أصبح 
أكثر عرضة لهاذ التقلبات املناخية وحنا كنا مؤخرا في la.cop 23 يعني 
جل دول الفضاء املتوسطي تعاني من نفس املشكل تأخر التساقطات 
والتراجع ديالها في بعض األحيان بعض السنوات اللي كتكون فيها عجز 

مهول.

على مستوى التدابير اإلجرائية، السيدة النائبة املحترمة، كنغي نأكد 
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يعني حنا لسنا عاجزين من أجل إيجاد حلول، نشتغل وفق ما تتيح لنا 
اإلمكانيات ووفق ما نتوفر عليه من رصيد مائي، من أجل أوال التعجيل 
باإلجراءات اآلنية واملستعجلة، يعني خاصنا نجبرو الناس الساكنة باش 

تشرب عن طريق يعني تعميق اإلستكشافات أو ترميم الشبكة...

لايسدثرئيسثللجليل:

اسمح لي السيدة كاتبة الدولة، هذا ما كنت أنبهه لإلخوان السيدات 
والسادة النائبات، إذن من فضلكم كان احتجاج على طلب بسيط هو 
لننصت بعضنا للبعض لم أطلب أكثر ها هي دابا السيدة كاتبة الدولة 
تحتج... كنت على صواب، من فضلكم، تفضلي السيدة كاتبة الدولة 

تفضلي.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

ال ما كنحتجش، غير كنلتامس شوية ديال الصمت باقي مبديت 
نحتج.

لايسدثرئيسثللجليل:

إذا طلبتي الصمت أنا طلبته وأحتج عليه، تفضلي، تفضلي.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

بأن  قال  اللي  كاين  بأن  النواب،  السادة  املخطط  يخص  فيما 
املخطط لم يعد قادر على اإلستجابة، املخطط راه كاين 2030، ولكن 
القانون اآلن كيقولك بضرورة يعني رفع اآلجال الزمنية ديال التخطيط 
حتى ل2050، نحن نشتغل من أجل تحيين املخطط، تحيينه وليس 
املائي  أنه أصبح عاجز عن ضمان األمن  زعما باش نحيدوه ونقولوا 
للبالد، خصنا غير شوية ديال الفليسات باش نستاطعو أننا نخرجو 

جميع املشاريع ديال هاذ املخطط، شكرا لكم السادة النواب.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السؤال نعم... ال السيدة كاتبة الدولة أجابت عن ردت على 
املوالي، سؤال حول  للسؤال  النائب. نمر  السيد  تعقيباتكم ال يمكن 
اإلنقطاعات املتكررة للماء الصالح للشرب، السيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثمصط ىثتضومةنت:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن النقص واإلنقطاعات املتكررة 
للماء الصالح للشرب وذلك ببعض املناطق النائية والبعيدة كإقليم 

طاطا وزاكورة على سبيل املثال، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

السيد النائب املحترم، كيفما قلت في السؤال الفارط بأن عرفت 
بعض املناطق بعض اإلضطرابات، بالخصوص في فصل الصيف، اللي 
كيتزاد فيه الطلب. ومقارنة مع السياق العام الحمد هلل، كانت مناطق 
محدودة واللي تدخلنا فيها وجبرنا يعني حلول استعجالية. املناطق اللي 
تكلمت عليها زاكورة املشكل فيها أزمة املاء الزم نعتارفو بها، والحمد هلل، 
يعني أصبحت هاذ األزمة في طريقها إلى الحل خصوصا فيها ما هو آني 
ومستعجل وما هو على املدى املتوسط. طاطا ما فيها �ضي مشكل، فقد 
»فم زكيد« اللي فيها مشكل، وحنايا كنجهزو اآلبار واألتقاب، وغنجيبوا 
قناة ديال 25 كلم اللي غيمكن لها باش تحل املشكل ديال املاء نسبيا 
ما فيهاش مشكل مقارنة مع زاكورة باستثناء الجماعة ديال »فم زكيد« 
اللي كان عندنا مناسبة باش نجتامعو معاكم السيد النائب املحترم، 

شكرا لكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمصط ىثتضومةنت:

لايسدثلا4ئيس،

السيدة كاتبة الدولة، أنك قلتي أن طاطا ما فيهاش �ضي مشكل، 

املشكل ما زال كاين بعض املناطق اللي كتعاني من نقص في املاء الصالح 

للشرب والتدخالت اللي كانت السيدة الوزيرة، كانت محتشمة، التي 

قامت بها بعض القطاعات واللي تشوبها خروقات، وفايت قلنا ليكم في 

اللقاء اللي كان في »فم زكيد« أن التدخالت اللي كانت فيها خروقات، 

وأنكم خاصكم ّديرو فتح تحقيق فهاذ ال�ضي هذا، وهناك على سبيل 

املثال بعض املناطق األخرى اللي فيها نقص في املاء الصالح للشرب 

كبلدية »فم زكيد« دواوير »اوالد هالل«، ودوار »تمكسين« و«توريرت 

و«طاكين«  و«أغالن«  مراح«  »اوالد  ودوار  »تليت«،  بجماعة  نزناك« 

»آقا«.  بجماعة  أوزرو«  »أكادير  دوار  إلى  باإلضافة  »ألوكم«،  بجماعة 

والسيدة الوزيرة كيما سبق لينا التمسنا منكم السيدة كاتبة الدولة، 

باإلسراع بإنجاز السدود املبرمجة في اإلتفاقيات املوضوعاتية التي بقيت 
رهينة الرفوف والتي ستقوم بالحد من معاناة ساكنة اإلقليم، فهناك 

سد »أقا إسيل« بجماعة »أقا« وسد »مساليت« بطاطا وسد »فم زكيد« 

وباإلضافة إلى اإلسراع بإنجاز الخريطة املائية السيدة الوزيرة، وشكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 
النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمصط ىثشنةوي:

واش ما كتشوفوش، السيدة الوزيرة، بأنه في إطار التضامن مع شح 
املياه، أنه خصنا نوقفو سقي les golfs وملء املسابح واتخاذ إجراءات 

استثنائية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ردكم 
السيدة كاتبة الدولة على التعقيبات.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك4لثلايسدثلانةئب،

لايةدةثلانولبثلملحت4مون،

البلدية ديال »فم زكيد«، فيها الوحيدة البلدية اللي فيها عجز وكاين 
مشروع ديال التجهيز 4 ديال األثقاب بواحد 7 لتر في الثانية ومد قناة على 
25 كلمتر اللي األشغال غادي تنطلق في الشهور املقبلة. أنا ما عرفتش 
الخروقات اللي كتكلم عليها السيد النائب املحترم، وايال كانت عندك 

�ضي حاجة مضبوطة جيبها لنا وحنا غنقومو بالالزم في هذا الشأن.

معكم  التزمنا  راه  مارس  شهر  جاهزة  غتكون  املائية  الخريطة 
باش يكون عندنا يوم درا�ضي على مستوى إقليم طاطا باش نقولكم 
الخالصة ديال هاذ الخريطة املائية. سقي مالعب الكولف أقول بأن 
في جميع املناطق اللي فيها املركبات السياحية واملناطق الخضراء اللي 
فيها بديل يعني فيها مياه معالجة وقابلة إلعادة اإلستعمال، تم يعني 
إعطاء التعليمات في هذا الشأن من أجل منع سقي هاذ املناطق هذه 
واإللتجاء إلى املصدر الغير التقليدي وهو إعادة إستعمال املياه املعالجة 
كاين مراكش، أكادير، الصويرة، بوزنيقة كاميلن بهم كيتسقاو باملياه 

املعالجة. شكرا لكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، آخر سؤال في هذا القطاع، سؤال حول 
أزمة املياه ببعض املناطق القروية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثعبدثلالطسفثلازعسم:

تعاني الكثير من القرى على الصعيد الوطني خصاص حاد في التزويد 

باملاء الصالح للشرب، إن لم نقل أنها تواجه كارثة العطش. نسائلكم 
السيدة كاتبة الدولة، عن التدابير املتخذة لتوفير هذه املادة األساسية؟

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلانةئبثلملحت4م،

بأنه عرفت بعض املناطق خالل فترة الصيف  مرة أخرى أشير، 

بعض اإلضطرابات في التوزيع واللي ناتجة باألساس على ارتفاع الطلب 

في  بالخصوص  التزويد  مصادر  لبعض  اإلنتاجية  القدرة  وانخفاض 
تتزود من موارد مائية محلية، األثقاب واآلبار والعيون  التي  املناطق 

اللي الصبيب ديالها انخفض وعرفت بعض األحيان نضوب، ولكن كان 

تدخالت آنية ومستعجلة على مستوى هذه الجماعات عبر: تجهيز أثقاب 

إضافية، ترميم بعض األثقاب األخرى، الرفع من املردودية ديال الشبكة 

والحد من الضياع والهدر هذه فقط حلول آنية ومستعجلة، كل هاذ 

املناطق مشمولة بمشاريع مهيكلة اللي غتجلب املياه من الحقينة ديال 

السدود على مستوى مئات الكيلومترات واملشاريع كلها في قيد اإلنجاز. 

نتمناو أننا نستاطعو إن شاء هللا نكونو في املوعد، وهاذ ال�ضي كامل خص 

هللا يرحمنا، هاذ ال�ضي كامل خاص الشتاء تطيح هللا يرحمنا، شكرا لكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

آمين، تفضل السيد النائب املحترم، تعقيبكم على جواب السيدة 

كاتبة الدولة.

لانةئبثلايسدثعبدثلالطسفثلازعسم:

على الكالم اللي قلتي -هللا يرحمنا- هو الكالم اللي صحيح فهاذ ال�ضي، 

غير السيدة كاتبة الدولة، حنا في إقليم الرحامنة واحد الدواوير كثيرة 

اللي اآلن الناس بالعطش، وغياب تام للوزارة ديالكم على هاذ الدواوير، 

كاين بعض الجماعات كّدير واحد املجهودات اللي كتبقى مجهودات غير 

كافية. لهذا السيدة الوزيرة، كنطالبو منكم باش تجيو عندنا لإلقليم 

واألقاليم األخرى باش تحلوا هاذ املشكل ألن العطش هو الحاجة اللي ما 

يمكنش باش يصبر عليها املواطن ،وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.
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وزي4ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش4فةتث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

السيد النائب، حنا رهن اإلشارة، يمكن لنا نجيو عندكم فأي وقت 
مرحبا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رفعتو األصبع ديالكم متأخرين السيد النائب. إذن شكرا للسيدة 
كاتبة الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى القطاع 
السيد  العمومية... من فضلكم...  وبالوظيفة  اإلدارة  بإصالح  املكلف 
النائب من فضلكم... وفيما يلي ثالثة أسئلة تتميز بوحدة املوضوع، 
ويتعلق األمر بالالتمركز اإلداري، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال 
للسيدات  األول  السؤال  إذن  الوزير.  السيد  لدن  من  جوابا موحدا 
أحد  فليتفضل  والتنمية  العدالة  فريق  املحترمين  النواب  والسادة 

واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثعزثلاع4بثحلسمي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

نثمن إرادة الحكومة املعبر عنها في البرنامج الحكومي والتعهد ديال 
الوطني  امليثاق  وتفعيل  باعتماد  بااللتزام  الحكومة،  رئيس  السيد 
لالتمركز اإلداري. ونظرا لألهمية واإلستعجالية ديال هاذ الورش في دعم 
الخيار الديمقراطي وترسيخ الجهوية املتقدمة، نسائلكم عن املقاربة 
وعن التصور الزمني العتماد وتفعيل امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثفؤلدثلاعمةري:

السيد الوزير، في نفس السياق الجدولة الزمنية مليثاق الالتمركز 
اإلداري.

لايسدثرئيسثللجليل:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبلثلايسدةثغس لثللحةتمي:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات الحكومية لتوطيد سياسة الالتمركز 
اإلداري كأساس للتنمية املستدامة املحلية وتنزيال للجهوية املتقدمة؟ 

وأين نحن من ميثاق الالتمركز اإلداري؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير للجواب، إذا أردتم للمنصة حيث ثالثة ديال 
األسئلة سيطول الوقت شيئا ما.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوزي4ث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظس لثلاعمومسل:

شكرا السيدة والسادة النواب املحترمون على هذا السؤال. فعال 
التزمت الحكومة في العرض الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام 
غرفتي البرملان من أجل التنصيب، التزم بإخراج امليثاق ديال الالتمركز 
اإلداري. كاين هناك اشتغال، كاين أرضية متوفرة عند الحكومة مبنية 
على مقاربة واضحة ترتكز على مبادئ، في مقدمتها تعزيز الديمقراطية 
املحلية ومصاحبة الجماعات الترابية من حيث توفير الدعم التقني، 
ثم تطوير الخدمة العمومية بالنسبة للمواطنين في إطار القرب، وأيضا 
على  والتضامنية  التنموية  السياسات  بين  اإلنسجام  واحد  خلق 

املستوى الترابي.

وهذا امليثاق كيهدف في الهندسة ديالو، في املضامين واملقتضيات 
وديال خلق  الالتركيز،  ديال  األمثل  اإلطار  هي  الجهة  إلى جعل  ديالو 
نوع من األقطاب أو املديريات الجهوية لتقريب بعض املهام اإلدارية 
املتقاربة، وأيضا تحديد األدوار ملختلف الفاعلين ال املصالح املركزية 
جاهزة  أصبحت  األرضية  اإلقتصاديين.  الفاعلين  أو  الالمتمركزة  وال 
اآلن، كان البد من خلق واحد النوع د اإلنسجام مع مختلف القطاعات 
امللكي الفتتاح  الخطاب  بعد  بأنه مباشرة  وأنتما كتعرفو  الحكومية، 
ديال  امليثاق  هذا  إصدار  بضرورة  فيه  ذكر  واللي  التشريعية  الدورة 
الالتمركز اإلداري، مباشرة انعقد مجلس حكومي واللي في االفتتاح ديالو 
التزم السيد رئيس الحكومة، أن امليثاق ديال الالتمركزاإلداري سيكون 

جاهزا قبل متم هذه السنة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

إذن تعقيب فريق العدالة والتنمية من فضلكم.

لانةئبلثلايسدةثفةطملثلهلثتك4ور:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، نحن نثمن وننوه بالتقدم الحاصل في بلورة مشروع 
املرسوم، ألن تنفيذه سيعطي دفعة قوية للجهوية املوسعة، إال أنه 
بات من الضروري تحديد جدول زمني على املدى القريب لتنزيل هذا 
امليثاق على أرض الواقع، ألن كل تعطيل فيه هو تعطيل للديمقراطية 
املحلية وتعطيل ملصالح املواطنين. إذا كان هناك أيضا، السيد الوزير، 
تأخير فما هي املراحل التي لم تكتمل بعد من أجل هذا اإلصدار؟ أيضا 
توضيح أهم املقتضيات التي جاء بها هذا املرسوم، أضف إلى ذلك، 
السيد الوزير، أنكم لم تفسحوا عن الخطة التواصلية التي ستعتمدها 
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الحكومة للتعريف بهذا املرسوم لدى املوظفين العموميين املتواجدين 
باإلدارات املركزية وعن باقي اإلجراءات األخرى ككيفية توزيع خريطة 
الكفاءات واألطر على الجهات، لكي نضمن نوعا من التوازن في توزيع 

املوارد البشرية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثفؤلدثلاعمةري:

شكرا السيد الوزير، على كل حال على األقل في الوالية الحالية 
اللي  السابقة  الحكومة  زمنية محددة، عكس  أجندة  على  كنسمعوا 
 5 الالتمركز وتسنينا  التصريح الحكومي هضر على ميثاق  في  سمعنا 

سنين وما شفنا والو.

يكون  ما  قبل  سياسية  رؤية  هي  الوزير  السيد  الالتمركز  ميثاق 
إجراءات إدارية، هاذ الرؤية السياسية إلى حدود الساعة ما سمعناهاش 
ما عرفناش مع من كنتقسموها، ما عرفناش آشمن نقاش اللي غنطرحوا 
ميثاق  في  املتمثلة  الرؤية  هاذ  معاه  غدورو  اللي  الجهات  هي  وشنو 
الالتمركز اإلداري، ألن هي رؤية اللي غتحدد املستقبل ديال البالد، رؤية 
اللي غتحدد حتى كيفية التنزيل رؤية أو املشروع التنموي الجديد. طبعا 
كنعرفوا املعاناة اللي كتعانيها الجهات والجماعات الترابية، واملواطنين 
في العديد من مناطق اململكة، خاصوا يطلع للرباط على وثيقة صغيرة، 
خاصوا يطلع للرباط على حاجة صغيرة اللي كتهم اإلدارات اللي كاينة، 
الخدمة  نقربوا  الالتمركز اإلداري كيفاش  في ميثاق  األهم واألسا�ضي 
من املواطنين، كيفاش نقربوا وكيفاش نوزعوا الكفاءات الوطنية على 
صعيد التراب الوطني، ما خصناش نشوفوا ميثاق الالتمركز يخرج عوج 

كما خرج العديد من املراسيم هاذ 2 أسابيع سمعنا السيد الوزير..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق الحركي.

لانةئبلثلايسدةثغس لثللحةتمي:

الالتمركز اإلداري هو أسا�ضي إلصالح اإلدارة وتحديثها وهو دعامة 
أساسية للديمقراطية على املستوى الجهوي واملحلي واإلقليمي، ودعامة 
للتنمية املستدامة ودعامة للجهوية املتقدمة، وبالتالي من الضروري 
والتقييم  والتأطير  التوجيه  في  املركزية  اإلدارات  اختصاصات  حصر 
واملراقبة، وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على أساس مبدأ 
وتظل  التنمية،  لبرامج  الوطني  الصعيد  على  برمجت  وكذا  التفريع، 
اإلدارات الالمركزية هي التي تنفذ البرامج، وبالتالي ضرورة تسريع ميثاق 
املوارد  وفي  اإلدارات  في  املجالية  العدالة  اعتماد  وضرورة  الالتمركز 
لدستور  تفعيال  املتقدمة  الجهوية  مسلسل  إلنجاح  واملالية  البشرية 
2011، وبالتالي سمعنا بالالتمركز منذ سنين، إال أن تفعيله على أرض 

الواقع يعرف عدة عراقيل، وبالتالي فقد سئم املواطنون من وجود 
إدارات بعيدة عنهم بمسافات كثير وآن األوان لسياسة القرب وسياسة 

عدم إرهاق املواطنين بالتنقالت الغير مبررة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير ردكم على التعقيبات.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوزي4ث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكل لثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظس لثلاعمومسل:

فعال بحال اللي تفضل ال�ضي العماري باش ما يخرجش هذا امليثاق 

عوج، هاذ الحكومة عطات لنفسها شوية تالوقت ألن امليثاق ميثاق، 

ما�ضي مرسوم، واملواثيق في سلم النصوص القانونية عندها ديباجة 

وعندها مبادئ، واللي تفضلوا بعض السادة النواب اللي وضحوها فعال 

وقع تأخر، لكن اآلن الحكومة كانت مضطرة على األقل في 25 اجتماع، 

في 25 اجتماع الحكومة انكبت على إصدار 32 نص الستكمال العدة 

القانونية ديال القانون التنظيمي للجهة، ألن دستور اململكة اختار أن 

الجهة هي اإلطار األمثل لالتركيز اإلداري، هي اإلطار، غير وكان املفارقة 
بالالتركيز اإلداري  في املغرب هي أن شعوب أخرى بدات  اللي وقعت 

وصلت للجهة، حنا بدينا بالجهة وقطعنا فيها أشواط ومجلس الجهة 

ينتخب باإلقتراع العام املباشر، ولكن إلى جانب الجهة ليست هناك 

إدارات عندها تفويض في القرار اللي يمكن لها تشتاغل معاه في إطار 
إعداد السياسات التنموية املحلية، إذن 32 نص دابا اكتمل التصور 

العام ديال اختصاصات الوالة، العمال، املصالح إلى غير ذلك، عندنا 

إطار قانوني مكتمل يشكل أرضية صلبة اللي يمكن نبنيو عليها الركائز 

اللي  وبحال  النص  يخرج  نتاظرو  املغرب،  في  اإلداري  الالتركيز  ديال 

زمنية  إلى جدولة  يحتاج فعال  ديالو  التنزيل  النائبة  السيدة  تفضلت 

لنقل السلط، ألن نقل السلط ما�ضي مسألة بسيطة، نقل السلط ال 

في تدبير امليزانية، وال في البرامج القطاعية، وال في االستثمار وال حتى في 

تدبير املوارد البشرية، وأنا متافق مع ال�ضي العماري على أنه يلزم نوع 

من التشارك في إعداد هاذ امليثاق، وبالتالي هاذ الوزارة والحكومة رهن 

إشارة لجنة العدل والتشريع إذا بغات يكون عرض وتكون مناقشة 

موازية لإلعداد ووضع اللمسات األخيرة على هاذ املشروع تامليثاق قبل 

نهاية شهر دجنبر، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السؤال املوالي سؤال عن تعقيد املساطر اإلدارية للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي، تفضل السيد النائب.
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لانةئبثلايسدثللحيينثأزوكةغ:

السيد الوزير، عن اإلجراءات اللي ناويين تقوموا بها باش نحسنوا 
املساطر اإلدارية املعقدة على املغاربة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوزي4ث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكل لثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظس لثلاعمومسل:

السيد النائب، تبسيط املساطر هو أحد األورش األساسية ديال 
إصالح اإلدارة العمومية واللي كيندرج في إطار واحد املدخل أسا�ضي 
يقت�ضي تحسين عالقة اإلدارة باملواطنين، املساطر تعقيداتها، وأحيانا 
الخلو ديالها من أي معنى قانوني أو نفعي كيخلق واحد النوع تالعبث 
وإرهاق الكاهل ديال املواطنين، حنا فعال بدينا في هاذ الورش ونقدر 
نقولك في هاد اللحظة كاينة لجنة مختلطة ما بين مختلف القطاعات 
كتواصل العمل ديالها بالوزارة، لتبسيط املساطر ديال أعقد مسطرة 
كاينة في هاذ اململكة السعيدة هي مسطرة نزع امللكية واللي تكلم عليها 
جاللة امللك في الخطاب ديالو اللي خصصوا إلصالح اإلدارة، وحنا في 
األشواط األخيرة اآلن ديال تدووين جميع املساطر املتعلقة بنزع امللكية، 
كاين أيضا واحد التبسيط آخر مهم اللي صدرناه في 27 أكتوبر بمثابة 
مرسوم وهو املتعلق بتوسيع صالحيات اإلشهاد على مطابقة النسخ 
ألصولها، توسيع الصالحة إلى مختلف اإلدارات العمومية، وهذا أيضا 
غادي يرفع شوية تاملعاناة على املواطنين، عندنا مشروع آخر مهم رقمي 
كيدخل في إطار التحول الرقمي لإلدارة املغربية ويتعلق بتوفير بإيجاد 
 Gateway gouvernementale كتسمى  رقمية  األرضية  واحد  واحد 
التي بموجبها يمكن ملختلف اإلدارات العمومية أن تتمكن من الولوج 
املشترك لقاعدة البيانات لإلدارات األخرى، ألن أحيانا كيكون املواطن 
بين مختلف  يتنقل  إدارية أن  مطلوب منو الستكمال واحد الخدمة 

اإلدارات وكأنه منسق ديال اإلدارات العمومية.

اآلن يكفي للموظف في املكتب األمامي ديال اإلدارة أنه يمكن لو 
يدخل لقاعدة البيانات املشتركة ما بين وزارة املالية، وزارة الداخلية، 
املحافظة العقارية، إلى غير ذلك، للتأكد من املعلومة، يمكن أنك تدلي 
غير بالرقم ديال السجل العدلي أو السجل التجاري وبال ما تجيب ال 

نسخة وال مطابقة. إذن حنا ماضيين في هاذ اإلتجاه ..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثللحيينثأزوكةغ:

السيد الوزير، هناك وقائع تكذب هاذ املسار هذا، وال سيما في 

املجال ديال اإلستثمار بالنسبة للمغاربة، خصوصا أن هناك فئة كذلك 

من العمال املهاجرين اللي كيجيو يستثمرو في بالدهم ولكن كيعيشو 

الترابية ومع مصالح  اإلدارات  ومع  اإلستثمار  املراكز  يعني  مع  جحيم 

التعمير. وغادي نعطيكم مثال ساطع في هذا املجال في مدينة أكادير 

اللي مجموعة من املستثمرين جاو من املهجر باش يستثمرو في مشروع 

ديال أكادير الند، و بالرغم من أنه تجاوزو كل العراقيل اإلدارية وحصلو 

على الرخص، ومن بعد شرعو في البناء ديال هاذ املشروع، إال أنهم 

فوجئوا باإلدارة وهي تسحب منهم الترخيص، وهاذ الناس هاذوا فقدو 

في هاذ املشروع هذا 3 د املليار. باإلضافة أن املدينة كذلك فقدت أزيد 

من 1000 منصب شغل وإمكانيات مالية باش أنه أكادير تولي قطب 

سياحي يعني تيتوافدوعليه املواطنين املغاربة والسياح األجانب. كذلك 

هاذ املسائل كلها اإلقتصاد الوطني تيأدي فيها ثمن باهض من الناتج 

الداخلي الخام ب %2. هناك كذلك مثال منذ أن أصدر عباس الفا�ضي 

هللا يذكرو بخير، منشور بموجبه أن البطاقة الوطنية باش تولي كتعفي 

املرتفقين من شهادة السكنى، من عقد االزدياد اللي كيقطعو عليه الناس 

كيلومترات باش يجيبوه من املناطق ديال اإلزدياد ديالهم. هاذ القضية 

ما زالت سارية املفعول، مازال كيتطلب للطلبة اللي غيدوزو اإلمتحانات 

la carte nationale et l’extrait والشواهد ومختلف الشواهد. إذن 

هاذ الوقائع مازالت تكذب هاذ النوايا الطيبة ديالكم السيد الوزير. 

أتمنى صادقا أنه بالفعل الوزارة تنكب في هاذ املرحلة على امليثاق ديال 

الالتمركز، وعلى اإلصالحات ومدونة حقيقية لهاذ اإلجراءات باش ما 

نبقاوش نعيشو املزاج في اإلدارة..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر لسؤال حول 

الحكامة داخل اإلدارة املغربية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا 

السيد النائب.

لانةئبثلايسدثردولنثغةنم:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، أداء اإلدارة املغربية كان محط انتقادات الذعة من 

طرف أعلى سلطة في البالد في عدة مناسبات. لهذا نسائلكم السيد 

الوزير، عن اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة لتخليق اإلدارة املغربية؟ 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير.



عدد.41–24.صفر.1439  )14.نونبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان4 15  

لملنتدبثادىثرئيسث لاوزي4ث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكل لثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظس لثلاعمومسل:

شكرا على هذا السؤال، نبغي غير نذكر في معرض الجواب على أنه 
مع حكومة التناوب، كان صدر واحد امليثاق ديال حسن التدبير، وبعده 
قانون الصفقات العمومية، ومع حكومة ال�ضي عبد الرحمان اليوسفي 
البالد،  هاذ  في  العمومي  املرافق  تخليق  ديال  األولى  جرعات  بدات 
اصبح عندو  املغرب  مرة  ولكن ألول  وإجراءات،  مراسيم  وتلتها عدة 
إستراتيجية وطنية ملحاربة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة في املرفق العام، 
وإستراتيجية جاهزة تحتاج إلى تفعيل، والتفعيل جاء بمناسبات في شهر 
Juillet إصدار بمقت�ضى مرسوم اللي كيأسس اللجنة الوطنية ملحاربة 
الفساد اللي كيترأسها السيد رئيس الحكومة، وتضم عدد من الوزراء 
أوالشفافية،  النزاهة  مجال  في  العاملين  املدني  املجتمع  ممثلي  ومن 

وكذلك من القطاع الخاص ومؤسسات ديال الحكامة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثردولنثغةنم:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

ما قلتم السيد الوزير جميل، ولكن السؤال املطروح، هل سيطبق 
على أرض الواقع؟ الحكومات املتعاقبة قامت بمبادرات إصالحية ولكنها 

بدون جدوى، ألن املبادرات املتخذة ال تتسم باالستمرارية

وبالتالي تبقى كل املبادرات تدور في حلقات مفرغة وتستمر معاناة 
املواطنين ومعاناة اإلقتصاد الوطني، والتساؤالت اليوم هي ما كلفة عدم 
حكامة اإلدارة املغربية على مستويين اإلقتصادي واإلجتماعي، ملاذا ال 
تحقق بالدنا نسب نمو مهمة؟ ملاذا اإلقتصاد املغربي ال يوفر فرص 
الشغل؟ ألنه بكل بساطة الحكومة ال تستطيع تنفيد ما تخصصه من 
مبالغ مالية موجة لإلستثمار وسبب في ذلك املساطر اإلدارية املعقدة 
عن  فماذا  اإللكترونية  اإلدارة  غياب  اإلدارية،  البيروقراطية  جدا، 
برنامج رقمنة اإلدارة، لم يحقق فيه إال 12 %، عدم مواكبة اإلصالح 
بتأهيل املوارد البشرية استمرار الفساد داخل اإلدارة العمومية، قلة 
الكفاءات في اإلدارة العمومية، ما يزيد عن ذلك هو املوظفين األشباح 

في كل القطاعات.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة 
النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثفتسحلثسدلس:

لايسدثلا4ئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

فعال هاد الورش ديال إصالح اإلدارة هو ورش إصالحي كبير وتنعتاقد 
أنه اليوم الوزارة، وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية جات بتصور 
واضح في هاذ املجال، ولكن هاذ ال�ضي كيخصوا أوال الوقت وكيخصوا 
إلى  باإلضافة  الصبر ألنه  ديال  النفس، وكيخصنا شوية  ديال  شوية 
املساطر ما كاينش فقط غير املساطر، كاين أيضا العمل على العقليات، 
أننا غنصدروا  العقليات ما كتجيش فقط على  العمل على  ومسألة 
قانون، العقليات غتغير ال، هذا عمل خاصوا عمل كبير وعمل جبار 
وتنعتابر أنه السيد الوزير الوزارة اللي مكلف بها كتقوم بمجهود جبار 
وحنا تنتمنوا هاذ العمل وتنتمناو لو التوفيق في هذا املجال، وتنعتبرو 

أنه ورش إصالحي كبير ما�ضي بالصدفة جاب 2 تالخطابات، وأيضا..

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيدة النائبة، كاين �ضي تعقيب إضافي، ردكم السيد الوزير 

تفضلوا.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوزي4ث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكل لثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظس لثلاعمومسل:

غير نبغي نقول السيد النائب بأن هناك فعال كما تفضل جاللة 

امللك تضخم في التشخيص، ولكن هناك إرادة سياسية واملغرب غادي 

في اتجاه واضح ملحاربة الفساد، يمكن نقول لكم بأن في نهاية األسبوع 
رجع الوفد املغربي من فيينا عاصمة النمسا في مؤتمر األمم املتحدة 

ملحاربة الفساد، وتقدم بمقترح صوتت عليه 124 دولة، يعني بواحد 

منخرط،  املغرب  بأن  التنويه  هناك  وكان  النظير،  منقطع  اإلجماع 

والتجربة ديالو النموذجية في محاربة الفساد، وكما كتعرفوا بأن هذا 

موضوع فيه جوانب زجرية، فيه جوانب قمعية ووقائية وتربوية، ولكن 

التصور تاملغرب تصور متكامل وينخرط في إطار إلتزامه الدولي ألنه من 

الدول األولى التي صادقت في سنة 2007 على اتفاقية األمم املتحدة 

ملحاربة الفساد.

لايسدثرئيسثللجليل:

آخر سؤال في هذا القطاع، سؤال عن اإلرتقاء بالخدمات اإلدارية 

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للمواطنين  املقدمة 

التجمع الدستوري، فليتفضل تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثغزالنثم4زوقي:

اإلصالح  مجال  في  لحكومتكم  استراتيجية  أي  الوزير،  السيد 

اإلداري؟
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لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوزي4ث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكل لثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظس لثلاعمومسل:

اإلصالح اإلداري اللي اعتمدتوا هاذ الحكومة هوإصالح له مرجعية 
مهمة جدا، هي مرجعية الدستور اللي خصص ألول مرة باب في مجال 
واملحاسبة  والشفافية  املسؤولية  ملبادئ  الحكامة  وإخضاع  الحكامة 
ديال  املرجعية  هناك  كذلك  العمومية،  الخدمة  وجودة  واملساواة 
الخطب امللكية السامية في هذا الشأن، نتوما عارفين أنه عطا عناية 
كبيرة إلصالح اإلدارة، وكاين البرنامج الحكومي الذي أفرض في محوره 
الثاني ركنا أساسيا لتعزيز قيم النزاهة وإصالح اإلدارة، كاين مقاربة 
التحول  هي  كبرى  تحوالت  أربعة  إحداث  تروم  سياسية  متكاملة 
الرقمي  والتحول  التخليقي،  والتحول  التدبيري،  والتحول  التنظيمي، 
نزيهة  فعالة،  شفافة،  إدارة  إلى  الوصول  أجل  من  املغربية  لإلدارة 

ومتخلقة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم على مساهمتكم القيمة، ونتوقف، آه 
اسمح لي تعقيب تعقيبكم السيدة..، الصالة زحمتنا، تفضل السيدة 

النائبة املحترمة، تفضلي.

لانةئبلثلايسدةثغزالنثم4زوقي:

إن طرحنا لهذا السؤال نابع من حرصنا على إصالح اإلدارة باعتبارها 
أولوية وطنية ال تستحمل التأجيل فاإلدارة في قلب كل عملية تنموية على 
املستوى االقتصادي واالجتماعي، فاالستثمار يمر عبر اإلدارة ومصالح 
املواطنين تمر عبر اإلدارة، كل الحكومات التي تعاقبت السيد الوزير 
واستراتيجيات،  وبرامج  تقدم مخططات  كانت  األخيرة  العقود  خالل 
لكن نتيجة الحال على ما هو عليه بل على العكس تفاقم أكثر، الحجر 
وتبسيط  قوانين  تحديث  الوزير هو  السيد  في هذا اإلصالح  األساس 
املساطر اإلدارية وتقليص اآلجال والعمل على تأهيل العنصر البشري 
مع ضمان ومواكبته للمستجدات التكنولوجية، ونأمل السيد الوزير أن 
تكون االستراتيجية التي أنتم مقبلون عليها متكاملة وشمولية تستحضر 
جميع اإلشكاليات املرتبطة بجعل اإلدارة في خدمة املرتفق وأن تكون في 

مستوى طموح جاللة امللك وطموح املواطن املغربي، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تفضلوا السيد الوزير، إذن الشكر 
لكم السيد الوزير على مساهمتكم القيمة، ونتوقف ل 10 دقائق ألداء 

الصالة.

إذن إيال اسمحتوا السيدات والسادة النواب، من فضلكم نواصل، 
إذن ننتقل إلى القطاع املكلف باإلسكان، من فضلكم السادة النواب، 
سؤال حول أزمة السوق العقاري للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لانةئبثلايسدثعبدثلايالمثلابةكوري:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السوق  أزمة  حول  يصب  لكم  موجه  سؤالي  الوزيرة،  السيدة 
العقارية، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير واإلجراءات التي 

ستتخذها الحكومة لتنشيط السوق العقاري مستقبال؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة.

لايسدةثفةطنلثاكحسل،ثكةتبلثلادوالثادىثوزي4ثإعدلدثلات4لبث
لاوطنيثولاتعمي4ثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكل لثبةإلسكةن:

شكرا السيد النائب املحترم، نبغى نذكر في األول بأن هاذ القطاع 
ديال السكن واحد القطاع اللي مهم وكيساهم في اإلقتصاد الوطني ب 
6.7 % وكيوفر أكثر من مليون ديال األشخاص اللي كيشتغلوا بطريقة 
مستدامة ومستمرة، مع العلم أن غالبية اإلنتاج ديال العقار كلها من 
الصنف ديال السكن اإلجتماعي، هاذ املقاربة ديال السكن اإلجتماعي 
االنطالقة  يعني  و2014   2010 بين  اللي  الفترة  فترات،  عبر  خططت 
دالبرنامج ديال السكن اجتماع، كان عليها واحد اإلقبال كبير، وكانت 
واحد الوفرة ديال املنعشين العقاريين اللي داروا اتفاقيات مع الوزارة 
و نجزوا يعني واحد العدد كبير ديال وحدات السكن، إال أنه في الفترة 
ما بعد 2014 وقع واحد التوازن وبعض اإلشباعات في بعض املناطق 
السكن،  ديال  إنجاز  في  الفتور  واحد  البطء  واحد  وقع  أنه  للدرجة 
وبالتالي ما يمكناش نتكلموا على أزمة ألن كاين انخفاض صحيح في إنجاز 
الوحدات السكنية، ولكن ليست بأزمة، بحيث أن البرامج ديال السكن 
املنخفض التكلفة ديال 140 استمر في اإلنجاز، وديال 250 استمر في 
اإلنجاز، وبالتالي ال يمكن لنا الحديث عن أزمة في العقار، شكرا السيد 

النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثلايالمثلابةكوري:

حتى  بغيتش  ما  أنا  ديالك،  الجواب  كنتفهم  أنا  الوزيرة  السيدة 
واحد الشريحة أخرى في القطاع اللي هما منعشين عقاريين من الدرجة 
املتوسطة ومن الدرجة العادية حتى هما كيعانيوا واحد اإلقصاء كبير 
وكيعيشوا واحد املرحلة في هاد الظرفية خايبة اللي من جلهم راهم في 
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السجون، ألنهم كتعرف الوضع العقاري اليوم وال بالنسبة للزبناء اليوم 
اإلستطاعة ديالهم ما كتوفرش لهم الشروط، وأكثر من هذا كتعرف 
هاذ القطاع، السيدة الوزيرة، كيساهم واحد املساهمة كبيرة للشغل 
واليد العاملة بالخصوص من الناس اللي كيجيوا من البادية وكاينين 
املهنيين كذلك اللي هم اليوم صبحوا راه ربما، السيدة الوزيرة، خصك 
تعرف واحد القضية أنه راحنا بحكم امليدان ديالنا في هاذ الباب هذا، 

راه هاذوك les plombiers وهادوك les triciens وهادوك الناس د..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن بعض الثواني 
أظن السيدة كاتبة الدولة، ثانية.

لايسدةثفةطنلثاكحسل،ثكةتبلثلادوالثادىثوزي4ثإعدلدثلات4لبث
لاوطنيثولاتعمي4ثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكل لثبةإلسكةن:

إطار  في  كنشتغلوا  أن  هو  النائب  السيد  نطمن  لي  يمكن  اللي 
اتفاقيات، إذا بنود االتفاقيات كتحدد املسؤوليات والواجبات ديال 

كل واحد، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، إذن نمر للسؤال املوالي عن السكن االجتماعي واالقتصادي 
تفضلي  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثلايعديلثبنيهلي:

لايسدثلا4ئيس،

لايسدةثلاوزي4ةثلملحت4مل،

لايةدةثولايسدلتثلانولبثلملحت4مون،

هي  شنو  واالقتصادي،  االجتماعي  السكن  حول  بسؤال  أتوجه 
اإلجراءات التي يجب اتخاذها لضمان احترام دفاتر التحمالت وضمان 

مراقبة صارمة على هذا القطاع، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

لايسدةثفةطنلثاكحسل،ثكةتبلثلادوالثادىثوزي4ثإعدلدثلات4لبث
لاوطنيثولاتعمي4ثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكل لثبةإلسكةن:

أن  هو  لكم  نقول  نبغى  اللي  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السكن االجتماعي كيبقي هو الصنف األكثر، املراقب أكثر، ملاذا؟ ألن 
االتفاقيات تحدد الواجبات والحقوق ديال كل واحد، ثانيا املشروعين 
اللي معروفين بكثرة هي املشروع ديال 140 ألف درهم و250 ألف درهم، 

وكيف تتم هذه املراقبة؟ تتم عبر مراحل، أوال عند إعداد االتفاقيات 
املصالح  إلى  ترسل  عليها  املصادقة  تتم  وملا  اتفاقيات  إعداد  عند 
الخارجية إلشعارهم بأن هناك مشاريع ستنطلق في نفوذ ترابه، املرحلة 
الثانية هي قبل انطالق املشروع، البد من املنعش العقاري أن يحترم 
بنود دفتر التحمالت بالحصول على الترخيص ديال البناء وكذلك إنجاز 
الدراسة التقنية بواسطة مكاتب الدراسات املختصة وكذلك تسليم 
ملف كامل ملمثلي الوزارة في املصالح الخارجية، املرحلة الثالثة هي في 
طور اإلنجاز، وهنا مربط الفرس، تقوم املصالح الجهوية بتتبع وبعث 
التقارير الدولية، وهاذ التقارير هي ضرورية ومؤكدة، ثانيا في املرحلة 

الرابعة أثناء التسليم يشترط بااللزام شهادة..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة كابتة الدولة، تعقيبكم السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثلايعديلثبنيهلي:

كل �ضي املغاربة كيعرفوا السكن االجتماعي واالقتصادي وكيعرفوا 
التجاوزات واالختالالت، ألن ما كيتمش احترام سالمة جودة البناء، 
وبالتالي أن املغاربة اللي كيقطنوا في هاذ السكن كيصرفوا أموال من 
أجل إصالح هاذ البناء، أين هي املراقبة التي تتحدثون عنها؟ واش درتيو 
�ضي مسح اجتماعي وهبطوا املواطنين وقلتيوا لهم واش كتسكنوا مزيان 
في سكن الئق يحفظ كرامتهم، حنا كنعرفوا أن السكن االجتماعي بحال 
الفطر، منتشر على حساب املساحات الخضراء على حساب األرا�ضي، 
على حساب الغابات، ولكن هاذ الناس راه كيعانيوا البد من صرامة قوية 
في هاذ املجال، ألن هناك امتيازات كبيرة عند هاذ املنعشين العقاريين، 
ال مراقبة وال حسيب، شحال كيكلف هاذ السكن؟ كم تكلفته؟ أمام 
250 ألف درهم اللي كيأديها املواطن، نسولوا شحال كيكلف املتر املربع، 
البد السيدة الوزيرة أن تراقبوا هذا الورش الكبير الذي نراهن عليه في 
إسكان شرائح وفئات محدودة الدخل، واللي لألسف لألسف تريد أن 

تضمن سكنا الئقا، ولكنها تجد نفسها في جحور.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر 
للسؤال تفضلي السيدة النائبة املحترمة اسمح لي.

لانةئبلثلايسدةثآمنلثمةءثلاعسنين:

في مقاطعة عمالة الحي الحسني اللي هي فيها كثافة سكانية كبيرة، 
مناطق متعددة بالنسبة لتسوية العقار، خاصة في املناطق ديال إعادة 
اإلسكان الناس كيعانيوا في ليساسفة، في الوفاق، في صفصافة، في 
املعلم بن عبد هللا، الناس باغين إمكانيات باش يسويو العقارات ديالهم 

ويستخرجوا الصكوك ديالهم.
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لايسدثرئيسثللجليل:

آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا السيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيبات.

لايسدةثفةطنلثاكحسل،ثكةتبلثلادوالثادىثوزي4ثإعدلدثلات4لبث
لاوطنيثولاتعمي4ثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكل لثبةإلسكةن:

شكرا السيدتين النائبتين، غير اللي بغيت نطمأن السيدة النائبة، 
الوزارة،  مع  اتفاقية  إطار  في  املبرمة  املشاريع  إال  كتراقب  ما  الوزارة 

وبالتالي الوزارة ما�ضي بوحدها...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن نمر للسؤال األخير في هذا القطاع، 
سؤال عن اإلجراءات املتخذة لتحقيق 800 ألف وحدة سكنية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، من فضلكم، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4زلقثلاورزلزي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيدة كاتبة الدولة، ما هي اإلجراءات املتخذة لتحقيق 800.000 
وحدة سكنية؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيدة كاتبة الدولة.

لايسدةثفةطنلثاكحسلثكةتبلثلادوالثادىثوزي4ثإعدلدثلات4لبث
لاوطنيثولاتعمي4ثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكل لثبةإلسكةن:

شك4لثلايسدثلانةئبثلملحت4م،

ديال  البرنامج  في  الحكومة  بها  التزمت  وحدة سكنية،  ألف   800
إمتى كانت، االنطالقة  2017-2021، ولكن خاصنا نعرفو اإلنطالقة 
في 2002، كان الخصاص ديال العجز السكني أكثر من مليون وربعمية 
ه 400 ألف، هاذ ال�ضي كلو بتضافر 

ّ
ألف وحدة، اليوم وحاليا عندنا ياال

الجهود ديال جميع الفاعلين، الحجر األساس في البناء هو العقار، اليوم 
عندنا يعني واحد اللجنة منكبة على إرساء مقاربة شمولية ومندمجة في 
قطاع السكن بين جميع القطاعات املعنية، إذن منين غنوفرو العقار، 
واليوم عندنا تقريبا واحد 9 آالف قنطار، ملي كيتوفر لنا العقار كيسهم 

في تخفيض التكلفة ديال السكن؛

ثانيا، غادي نواصلو البرامج ديال 140 ألف درهم وديال 250 ألف 
درهم بنفس التحفيزات اللي كانوا عند املنعشين العقاريين وكذلك واحد 
املنتوج جديد اللي غادي نزيدو نأكدو عليه ديال الطبقة الوسطى، اللي 

ما غيفوتش واحد 800 ألف درهم، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4زلقثلاورزلزي:

الوزير السابق اعتبر  الدولة، مع كامل األسف أن  السيدة كاتبة 
العجز في السكن ال يتجاوز 400 ألف وحدة سكنية وجاء في التصريح 
الحكومي لهذه الحكومة أنه خالل الوالية الحالية سيتم سد العجز 
نهائيا بإحداث 800 ألف وحدة سكنية، هذا من املستحيل ألن الوزارة 
 à l’époque فشلت في البرامج ديالها، نعطي مثال جهة مراكش تانسيفت
اتفاقية جهوية اللي توقعات اللي توقعات في 2009-2015 أمام أنظار 
 non صاحب الجاللة في القصر العامر بمراكش، اليوم، اللي تنجز منها

conforme اللي باقي امتى غادي يتنجز..

لايسدثرئيسثللجليل:

عّرب عّرب

لانةئبثلايسدثعبدثلا4زلقثلاورزلزي:

 vingt milions de بلدية عندها 44 مليون درهم تدارت 20 داملليون
dirhams اللي non conforme تنطلب منك السيدة ديال كاتبة الدولة، 
هادي مدينة العطاوية، إرسال واحد لجنة لتق�ضي الحقائق ألن هذا 

املال العام، ألن 50 ألف ديال السكان غادي تخرج بحال الحسيمة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تفضلي السيدة 
كاتبة الدولة في بعض الثواني، نعم، تفضل.

لانةئبثلايسدثأحمدثب4يجل:

 14 برنامج  الفئات املستفيدة من  الدولة، من هي  كاتبة  السيدة 
مليون للشقة؟ وهل هناك من مراقبة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

لايسدةثفةطنلثاكحسلثكةتبلثلادوالثادىثوزي4ثإعدلدثلات4لبث
لاوطنيثولاتعمي4ثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكل لثبةإلسكةن:

اللي كاينة، الوزارة دارت واحد  أول �ضيء باش نعرفو الحاجيات 
الدراسة ميدانية جهوية ومحلية، باش نعرفو شكون هما الناس اللي 
عندهم قدرة شرائية وشنو هو النوع دالسكن اللي عندو ليه متطلبات، 
القضية ديال 140 ألف درهم اللي استفادوا منها الناس البسطاء اللي 

...SMIG األجر ديالهم ما كيتعداش 2 مرات
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا لكم على حسن مساهمتكم في 
هذه الجلسة. وننتقل إلى القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع 
املدني، السؤال األول سؤال متعلق بمالءمة التشريعات الخاصة بحق 
النواب  والسادة  للسيدات  الدستور  أحكام  مع  الجمعيات  تأسيس 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

تفضل ال�ضي تفضلوا.

لانةئبثلايسدثجولدثع4لقي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، يسجل استمرار وجود إشكاليات كبيرة فيما يرتبط 
بمسطرة تأسيس الجمعيات والتصريح القانوني بذلك، واعتبارا للمكانة 
الهامة التي أعطاها دستور البالد للمجتمع املدني في إطار مستلزمات 
الديمقراطية التشاركية، نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات 
التي ستتخذونها ملالءمة التشريعات املعمول بها في هذا الخصوص مع 

املقتضيات الدستورية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلا 4ملةنثولملجتمعثلملدني:

لايسدثلا4ئيس،

السيد النائب املحترم، سؤال مهم، العمل األول وهو اعتماد إطار 
قانوني جديد للجمعيات، وهذا نص عليه البرنامج الحكومي ويقوم على:

- أوال: املالءمة مع أحكام الدستور الجديد الذي أكد على حرية 
تأسيس الجمعيات وعلى حرية ممارستها، هذا هو التوجه، وأكد على 
األدوار األساسية لها في املراقبة ديال الفاعلين العموميين، في تقييم 

السياسات العمومية، في صناعة القرار العمومي.

- ثانيا: إدراج اإلجتهادات القضائية، املغرب خاصة في هاذ العشر 
سنوات األخيرة، املحاكم اإلدارية، الغرفة اإلدارية سابقا في املجلس 
األعلى صدرات أحكام اللي كتقول بأن احنا عندنا نظام التصريح، ما�ضي 
نظام الترخيص، اللي كتقول بأن املغرب في حالة عدم تسليم الوصل، 
ألن فاش كتم�ضي تصرح، هذاك اإلشعار بإخبار والوصل غير لتأكيد 
بأنك راك خبرتي اإلدارة، بل حتى الوثيقة ديال حسن السيرة أو شهادة 
حسن السلوك من فبراير 2009 لم تعد معتمدة، األحكام دالقضاء 
أو  الوصل  هذاك  تسليم  وأن عدم  التعويض،  في  الحق  على  نصت 
عدم الوفاء باإللتزامات القانونية موجبة للتعويض عن الضرر، وهذه 
أحكام قضائية، ولهذا التوجه اللي عندنا، أحكام الدستور، اإلجتهادات 

1958 لآلن راه احنا على  15 نونبر  القضائية، من أجل إطار قانوني 
مشارف حوالي 70 سنة اللي من التراكم ومن املمارسة، اليوم محتاجون 

إلى إطار قانوني متقدم، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثلاطويل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

السيد الوزير، انتهي من حيث بدأتم، في الحقيقة هذا املغرب راكم 
طيلة 50 وال 60 سنة كثير من التحوالت، واكبتها الدولة بقدر معتبر 
من تغييرات جوهرية مست أسمى قانون في البالد اللي هو الدستور، 
تغير تقريبا 5 داملرات فوق الدستور ديال 1962، وهاذ الظهير ديال 58 
الخاص بحق تأسيس الجمعيات بقي صامدا متخلفا عن مواكبة هذه 
التحوالت، عندنا 130 ألف جمعية دستورية ل 2011 موقعه في العمق 
منه، في العمق من الديمقراطية التشاركية، وعندنا هاذ القانون صامد 
متخلف جامد مسنود بثقافة بيروقراطية مخزنية وتسلطية تتفرض 
على املواطنين مجموعة من اإلجراءات البيروقراطية اللي تتمنعهم من 
ديالنا  الخبرة  الجمعيات،  تأسيس  األسا�ضي هو حق  املمارسة حقهم 
املجتمعية، السيد الرئيس، هو أن املجتمع األصل واإلدارة والدولة ما 
هي إال فرع ما يمكنش لألصل دولة وإدارة يتصادر الحق ديال املجتمع في 

ممارسة الفعل وفي ممارسة اإلنجاز املدني، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال تفضل السيد الوزير لبعض الثواني أوال 
املمارسة ديال تأسيس جمعيات اآلن كتعرف واحد التقدم كبير، راه 16 

ألف جمعية سنويا، وهاذ اإلصالح.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى سؤال حول تجاوب الحكومة مع 
اآلليات الرقابية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثبنجلول:

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

يقوم البرملان بمراقبة العمل الحكومي انطالقا من مجموعة من 
املبادرات الرقابية كما ينص على ذلك دستور اململكة والنظام الداخلي 
ملجلس النواب لكن نسجل ضعف تجاوب الحكومة مع مجموعة من هاد 
املبادرات الرقابية، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات 
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التي تتخذونها من أجل الرفع من مستوى تجاوب وتفاعل الحكومة مع 
املبادرات الرقابية ملجلس النواب؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.

لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلا 4ملةنثولملجتمعثلملدني:

أوال العالقة املنصوص عليها في الدستور تقوم على التعاون على 
اعتبار أن املؤسسة التشريعية معنية بالرقابة، حنا كحكومة الهدف 
وهو أن نمكن البرملان من اإلطالع من هذا الدور، إيال خذيت املؤشر 
ديال األسئلة الشفوية اآلنية 331 سؤال شفوي عبرت الحكومة على 
اإلستعداد ديالها على الجواب، 88 % هي التي تمت برمجتها وإقرارها، 
األسئلة  مطروح،  هو  ما  يتجاوز  تجاوب  كاين  أنه  على  مؤشر  وهذا 
الكتابية فعال فيها نقطة ضعف، ولكن ليس بالصورة املتصورة، هنا 
نعطي مؤشر ديال أنه 1244 سؤال كتابي تم الجواب عنه بنسبة 43 
%، الطلبات املقدمة من طرف اللجان اآلن في هاذ الدورة حصل واحد 
التقدم، إيال قارنا الدورة السابقة بهاذ الدورة، اليوم 8 ديال اللجان 
الطلبات ديال عقد اللجان تمت اإلستجابة من أصل 20، وهذا ألنه في 
الدورة األولى راه كان واحد، أيضا املهام اإلستطالعية املهمة اللي كانت 
تقتارحات راه تمت اإلستجابة ليها، ونحن نتفاعل مع هاذ األمر، هنالك 
ما يتعلق بالتحدث في موضوع عام وطارئ، راه وصلنا اليوم ل 26 طلب 
مستجاب له، وهذا واحد املجهود اللي تبدلن ثم أخيرا ما يتعلق باآللية 
ديال نشر األجوبة على األسئلة الكتابية ونشر األجوبة على التعهدات من 

أجل التحفيز وتقريب املواطن من املجهود املبذول، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيد النائب، السيدة النائبة تفضلي.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثزخنسني:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، كل ما تقدمتم به جميل ونثمن حصركم على مجال 
بناء وتواصل  تعاون  بإقامة  البرملان  الحكومي داخل  العمل  التنسيق 
مستمر مع املؤسسة التشريعية، ولكن هاذ الحصيلة كلها اللي تقدمتم 
بها السيد الرئيس ليس عليها إال مالحظة وحيدة وهي أنها محتشمة، هاذ 
النسب اللي تقدمتوا بها فعال محتشمة وتبقى ضعيفة جدا، نذكروعلى 
سبيل املثال اللجان، حضور وزراء داخل اللجان ضعيف وباهت جدا 
ناقشو  اللجان  في  عندنا  الوزراء  لحضور  طلبات  بعدة  تقدمنا  وقد 
معاها مجموعة ديال السياسات العمومية وال يستجيبون، اإلحاطات 
كذلك السيد الوزير، اإلحاطات خاصة ملا تكون هناك قضايا مهمة تهم 
املجتمع وتكون يعني حديث الساعة، وحديث تفاعالت مجتمعية، ال 

يستجيب الوزراء لذلك، لقد وضعتم السيد الوزير ضمن برنامج الوزارة 
نقطة تحث على حضور الوزراء في الجلسات ومع ذلك ال يحضرون 
لهاد الجلسات، السيد الوزير هل هذه النسب املحتشمة بذلك يكون 
الحرص على التعاون املثمر بين املؤسسة التشريعية والحكومة؟ بماذا 
أليس  الشفوية؟  األسئلة  لجلسات  الوزراء  عدم حضور  فهم  يمكن 
هذه الجلسة من األهمية بما ليلتفت لها الوزراء بحضورهم حتى يتم 
برمجة عدد أكبر من األسئلة، فمن حق املواطن أن يواكب مساءلة 
البرملان للوزراء ويستمع لألجوبة ويتابع مسار السياسات العمومية. إن 
الديمقراطية تخ�ضى الفراغ السيد الوزير والرسائل التي يجب أن يجب 
أن ترسل اليوم هو أن البرملان والحكومة يقومون بواجبهم واملواطن 
اليوم رفع سقف االنتظارات من الحكومة ومن البرملان الذي يعتبره املنبر 

الشفاف الوحيد.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تفضلوا السيد 
الوزير ردكم على التعقيب.

لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلا 4ملةنثولملجتمعثلملدني:

أوال، لو كان األمر يتعلق بإحصائيات الدورة األولى متفق معك نسب 
محتشمة وضعيفة، لكن في هاذ الدورة وفقط بعد شهر، راه حصل 
واحد التقدم و عطيتوا بلغة األرقام باش نوصلوا ل %43 أو نسب ديال 
انعقاد  أو  اإلحاطة  ديال  الطلبات  من  مع عدد  والتفاعل  االستجابة 
اللجان، هذا واحد املجهود كيتبدل، الغياب ديال بعض الوزراء باش ما 

نقولوش كل الوزراء، كاين بعض الوزراء..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكراالسيد الوزير، ننتقل إلى السؤال األخير سؤال عن السياسة 
والنواب  والسادة  للسيدات  البرملان  مع  العالقة  مجال  في  الحكومية 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثزهورثلاوهةبي:

شكرا السيد الرئيس، نسائلكم السيد الوزير عن سياسة حكومتكم 
في مجال العالقة مع البرملان؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلا 4ملةنثولملجتمعثلملدني:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،
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السيدة النائبة، هي سياسة تقوم على إرساء التعاون والتنسيق، 
من أجل اطالع كل مؤسسة بمهامها الدستورية، الحرص على التواصل 
املستمر مع البرملان، والحرص أيضا على الوفاء بااللتزامات التي نتقدم 

بها بحسب ما تثبته اإلحصائيات املقدمة في هذا املجال.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيبكم السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثزهورثلاوهةبي:

لايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، قلتم الحرص على التواصل مع البرملان، هذا اللي ما 
كنجبروهش نهائيا كمعارضة، عندنا إشكال كبير فيما يخص مقترحات 
القوانين في املبادرة التشريعية، ال نجد أي استجابة من طرف حكومتكم 
ديال  التعامل  في  كذلك  القوانين،  املقترحات  هاذ  مع  التجاوب  في 
الحكومة بشكل عام عن األسئلة الشفوية والكتابية ال يتم التعامل معها 
بشكل إيجابي، ال داخل الجلسات وال في األسئلة الكتابية، خصوصا أن 
األسئلة الكتابية كيكون عندنا فيها التزام أدبي مع املواطنين، وكيكون 
فيها قضايا خاصة، خاصنا نجبروا إجابة ونجاوبوا هاذ املواطنين اللي 
حنا كنمثلوهم، كذلك السيد الوزير في طلبات اللقاء وسبقوني الزمالء 
راهنة  قضايا  كتكون  منين  االستدعاءات  طلبات  الوزاراء،  مع  للقاء 
قضايا تهم املواطنين، قضايا بحال املثال ديال الوفيات اللي كاينين 
في املعابر الحدودية، واستدعينا الحكومة من أجل التمحيص في هاد 
امللفات، وعندنا السيد الوزير أحيط الحكومة شاملة أن غير هاد األيام 
اللي دازت كانت حالة موت في معبر ديال مليلية، وطلبناكم ونتمنى أنكم 
تستابجوا لهاد اللقاءات هادي اللي تنقدروا نوصلوا فيها في الوقت ألنها 

كتكون مواضيع آنية ومواضيع عندها راهنية كبيرة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تفضلوا السيد الوزير جوابكم األخير.

لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلا 4ملةنثولملجتمعثلملدني:

أوال- مقترحات القوانين ألول مرة دار إنجاز غير مسبوق، هو دارت 
لجنة بين وزارية و ألول مرة الحكومة كتراسل البرملان كتقول له مقترحات 
قوانين موجودة عندنا استعداد للتفاعل اإليجابي معها، هذا معطى، 

10 مقترحات هذا إنجاز؛

ثانيا- بالنسبة للمهام االستطالعية مثال بني انصار دارت استوجبات 
ليها الحكومة في يوليوز املا�ضي ومشات ودارت املهمة االستطالعية.

مثال القضية د األسئلة الشفوية راه اعطيت مؤشر رقمي ديال أن 
األسئلة الشفوية اآلنية اللي عبرات الحكومة على الجواب تفوق بكثير 

األسئلة اللي تبرمجات من قبل البرملان، ثم النقطة الرابعة هي املتعلقة 
باألسئلة الكتابية، إيال خذينا الدورة األولى ديال دورة أبريل فعال أنا 
اتفق معاك، ولكن هاد الدورة من أصل 600 سؤال كتابي اللي تحط راه 
400 اللي وقعات عليها الجواب، هي في هاد الدورة، فكاين مجهود اللي 

مبني على التواصل، مبني على التعاون، على احترام االستقاللية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
األول سؤال  السؤال  والحكامة  العامة  بالشؤون  املكلف  القطاع  إلى 
الدخل  للمواطنين ذوي  القدرة الشرائية  التدابير املتخذة لدعم  عن 
املحدود والضعيف، للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثغسةث:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدةثكةتبلثلادوالثلملحت4مل،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

السيد الوزير، أسائلكم حول التدابير اللي اتخذتها الحكومة ديالكم 
لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل املحدود؟

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

الحكومة خدامة بزاف وغتنجح إن شاء هللا إيال املواطن مابقاش 
كيطمع في 100 درهم نهار االنتخابات، وحتى اللي ضربو هللا بغى الرشوة 

خصو يطلب 1000 درهم. ملي نوصلو لهاد املستوى ربحنا.

لايسدثرئيسثللجليل:

من فضلكم، تعقيبكم السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثغسةث:

السيد الوزير، بكل صراحة نفاجئ بهاذ الجواب ديالكم وال يشرف 
الحكومة ديالنا.

اللي  التضامنية  اإلستراتيجية  بأن  الوزير  السيد  لكم  نؤكد  أوال 
اعتمدتها الحكومة، راه ليس لها أي أثر على واقع الفئة املستهدفة وهي 
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الحكومة ما خصهاش تستقل من  البالد،  في هاذ  املستضعفين  فئة 
املسؤولية ديالها في مجال الدعم وكذلك فيما يخص املراقبة واملراقبة 
كتعرفني  وراك  الوزير،  السيد  املناسبتية  املراقبة  وما�ضي  املستمرة 
أشنو كنقول، الخريطة ديال الزيادات اللي مرسومة في قانون املالية 
2018 راه ستكون بدون تهويل، مدمرة للقدرة الشرائية ديال ما�ضي 
الطبقة الفقيرة، ولكن حتى الطبقة املتوسطة، أخص بالذكر TVA على 
املحروقات، هاذ الزيادة السيد الوزير غادي يتحملها املواطن بوحدو، 
وهاذ الزيادة راه غادية تغير من البنية ديال األسعار ديال جل املواد 
األساسية، وكذلك العديد من الخدمات وخاصة النقل، لذا السيد 

الوزير أهيب بكم كحكومة أن تفكروا مليا قبل أي إجراء.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ نشوف 
بعدا ألن انتما واضعي السؤال، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ إذن 

تفضلوا اآلن.

لانةئبثلايسدثلسمةعسلثملةوي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير الجواب ديالكم في الشق األول استهتار بهاذ املؤسسة، 
تصنتو لي السيد الرئيس مزيان، القدرة الشرائية جزء من املغرب الذي 
أمثله وأتشرف بتمثيله في هذه القبة، ضعيف إلى منعدم، هاذ الجزء 
باملغرب الذي يبعد بحوالي 500 كلم على le fauteuil فاش جالسين، 
مرورا بطريق املوت تيشكا التي سئم املواطنون من املناشدات واملنادة 
بإنجاز النفق، من أجل فك العزلة، من أجل التنمية االقتصادية، من 
أجل الرفع من القدرة الشرائية التي نحن بصدد مناقشتها. فعن أي 
قدرة شرائية نتكلم السيد الوزير؟ وكازوال ورزازات تنغير زاكورة، أغلى 
ب 50 سنتيم للتر عن كازوال الدار البيضاء واملحمدية وما يترتب عن 
ذلك في غالء أسعار الخضر والفواكه ومصاريف التنقل؟ أين نحن من 
فكرة توحيد وتحديد سعر بيع الكازوال السيد الوزير، على غرار سعر 
بيع البوطة وسعر بيع األدوية؟ عن أي قدرة شرائية نتكلم؟ وجل ساكنة 
اإلستشفاء،  أجل  من  يومها  لقوت  املدخرات  تستنزف  املناطق  هذه 
أن  مفاده  والحق  والحقيقة،  الحق  أوان  إنه  باملاء،  التزود  أجل  من 
الحكومة القديمة الجديدة، عاجزة عن إيجاد حلول من أجل حماية 
جيوب املواطنين، عاجزة عن ابتكار خطط إستراتيجية مغايرة إلمالءات 
البنوك الدولية ومؤسسات اإلقتراض، وخير دليل على ذلك مؤشرين، 
محاولة تعويمكم للدرهم، ثم الزيادة في الضريبة على القيمة املضافة 

على املحروقات، ونحن في الفريق نرفضه بتاتا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، ردكم السيد الوزير على التعقيب.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

أنا ما فهمتش عالش غتقلقو، اشني فيها؟ ما بقاش اإلنسان يطمع 
ف 100 درهم. ما فيها باس وكنقولو..، ونعاود أن مادام بعضين كيشريو 
املواطن وما كاينش املنتخبين الحقيقيين هذا راس مالهم..، وا خليونا 

نتكلمو ...

لايسدثرئيسثللجليل:

من فضلكم السادة النواب، السيدات والسادة النواب.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

أييه عندكم الحق تنتاقدونا واحنا نقولوا شكرا لكم، مزيان، تنقول 
خاص.

لايسدثرئيسثللجليل:

من فضلكم السيدات والسادة النواب اتركوا السيد الوزير يتكلم، 
من فضلك السيد النائب من فضلك، هو مسؤول على ما يقوله، من 
فضلك،  من  النائب  السيد  االحتجاج  وهاد  النائب،  السيد  فضلك 
تفضل السيد الوزير، اعطيوا الحق للرأي اآلخر، السادة النواب من 

فضلكم، تفضل السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

نقول أن محاربة الفقر ما�ضي رأسمال ديال هاد الحكومة أنها كتاكل 
الدم داملواطن، رأسمال ديال اللي كيشري األصوات، هذا بغض النظر 
على هاد الفرد وال هذا، متافقين كلنا، اآلن قلت لكم خاص املواطن ما 
يبقاش يطمع خاص يولي غني، وتتفهموا تمازيغت وال والو تنقول لكم، 
أن هاد الحكومة والحكومة اللي فاتت داك ال�ضي اللي درات عمر ما داروا 

�ضي واحد، الزيادة..

لايسدثرئيسثللجليل:

السادة النواب، من فضلكم اعطيوا الحق للسيد الوزير يقول اللي 
بغى هو مسؤول عليه، من فضلكم وأنتم الوقت الوقت، حسب له 
الوقت دياله ديال التوقف، ال�ضي وهبي من فضلكم، تفضلوا السيد 

الداودي.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

الزيادة في عدد املنح من 700 مليون داز ل 2 مليار، »تيسير« من 
500 مليون ل 800 مليون درهم..
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لايسدثرئيسثللجليل:

من فضلك السيد النائب، واش هذا مكان لهاد الضحك من فضلك.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

إيال كان حزب االستقالل مزيان مالك.

لايسدثرئيسثللجليل:

بدون تصفيق من فضلكم.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

املطلقات ، األرامل، القانون ديال التعويض عن فقدان الشغل، 
وها ديال املعاقين إن شاء هللا جاي، هاذ ال�ضي ما كاينش، وها اللي ما 
كيشوف �ضي ما عندي ما ندير له، الحكومة خدامة، وقلت أننا إيال بغينا 
نمشيوا فعال النتخابات نزيهة وانتخابات اللي يكون املواطن عنده القدرة 
الشرائية وما يستغلوا حتى �ضي واحد خصنا هاد املستوى انتجاوزوه، 

ولكن �ضي بعضين غادي يموتوا سياسيا، السالم عليكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

استهداف  تحسين  حول  سؤال  املوالي  للسؤال  نمر  إذن  شكرا، 
حصص الدقيق الوطني للجماعات املعنية بالدعم للسيدات والسادة 

النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثمجدةثبنع4بسل:

السيد الوزير، يساهم قطاعكم في تدبير توزيع حصص الدقيق 
املدعم على الجماعات الترابية املعنية، لذلك نسائلكم السيد الوزير، 
الجماعات  هاته  استهداف  لتحسين  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن 

بهاته الحصص؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

شكرا على هاذ السؤال، هاذ املشكل ديال الدقيق فيه الفساد كثير، 
وكلكم عارفين هاذ ال�ضي، كتعطي الدقيق املدعم تيقبلوا له الخنشة 
ويبيعوه غير مدعم، وحصلنا شحال من واحد، وكاين بعض املطاحن 
اللي كيعطيوا الدقيق فاسد، ألن كل الحصص هي 2500 قنطار لكل 
مطحنة، كاين بعض املطاحن اللي زالوهم، اآلن اإلستهداف كيتراجع 

كل 6 شهور، إن شاء هللا غادي تكون مراجعة اإلستهداف في آخر هاد 
من  غيرات   2014 ديال  اإلحصاء  ديال  الخارطة  هو  الهدف  السنة، 
خريطة الفقر في الجماعات املحلية، إذن تنحاولوا ما أمكن نشوفوا هذا 
الخارطة الجديدة باش نالئموا التوزيع مع هاد الخرائط، وكل مطحنة 
ما عندهاش الحق تعطي أكثر من 200 قنطار لواحد املوزع، وعندنا 
الالئحة تاملوزعين، ولكن فيها مشاكل كثيرة، أنا معاكم نقولوا كاين 
الفساد كاين، حنا كنحاربو، شدينا ناس مشاو للمحاكم وغيرو، ولكن 

الغالب هللا حنا خدامين.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثنوفلثلانةص4ي:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

السيد الوزير، بداية البد أن ننوه بالدور الكبير اللي كتقومو به، 
واللي كيقوم به القطاع ديالكم من أجل حماية ودعم القدرة الشرائية 
للمواطنين، وننوه بالدور الذي قامت به الحكومة السابقة اللي كانت 
النقط  من  مجموعة  املغرب  والحمد هللا  هيكلي،  تقويم  شافة  على 
ومجموعة من األمور اإليجابية، واللي كانت أساسا في حماية القدرة 
الشرائية للمواطنين، السيد الوزير بالنسبة للمشكل ديال التوزيع ديال 

الدقيق، كاين إشكاليتين اثنين:

اإلشكال األول: مرتبط أساسا بالطريقة ديال اإلستفادة من الرخص 
ديال اإلستغالل، وكذلك من الخروقات اللي كتشوب الطريقة ديال 
التوزيع ديالو، السيد الوزير ما يمكنش أن في مجموعة من املناطق اللي 
كتواجد على الطول ديال املغرب، النواحي ديال صفرو والنواحي ديال 
طنجة والنواحي ديال زاكورة والنواحي ديال تينغير، كتلقى مجموعة من 
املناطق ما كيوصلهمش هاذ الدقيق هذا، وحتى إيال وصلهم كيوصلهم 
ناقص، وهنا كنتسائلو السيد الوزير هذاك ال�ضي اللي ناقص فين مشا، 
وشكون املسؤول عليه، مع العلم أن مجموعة من هاد اإلنتفاضات 
اللي معروفة في املناطق في املغرب، سببها هو غياب العدالة املجالية 

والعدالة اإلجتماعية؛

هناك  بالجودة،  أساسا  مرتبط  الوزير  السيد  الثاني:  اإلشكال 
مجموعة من املطاحن كيهمها أنها تربح على صحة املواطنين، كنلقاو 
الدقيق مسوس، دقيق فيه صفورية، وال حتى مشا طاب كيعطي واحد 
السؤال  كنتسائلوا  فهنا  ياكلوا،  �ضي حد  قد حتى  ما  الريحة خضرة 

الثاني، فأين هي الهيئات اللي مخول لها املراقبة؟

 4 اإلشكال  هاد  من  نخرجو  باش  كنقترحوا  حنا  الوزير،  السيد 
دالحوايج أساسية، أولها إخضاع جميع املطاحن إلى املراقبة وكذلك 
املخازن، ثاني �ضيء الرفع من الغرامات، الحد األق�ضى إلى خمس مرات 
من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وندخلو السلطات املحلية 
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باش يعاونونا في هاذ التسريع ديال هاذ األمر ديال الغرامة، ثالثا إشهار 
ديال الثمن الحقيقي ديال الخنشة والخنشة ديال الزرع، وأخيرا ينبغي 
نشر جميع لوائح التجار واملوزعين، الكمية اللي عندو، العنوان ديالو، 
القطاعات  في  فقط  ما�ضي  الجماعات،  في  املقرات،  في  مشات  فين 
الوزارية، هاذ األمر أسا�ضي من أجل إرجاع واملساهمة في حل اإلختالالت 

الجماعية..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

لانةئبثلايسدثاكبي4ثقةدة:

ألنه  فعال  القطاع،  هاذ  بفساد  تعترفون  مادمتم  الوزير،  السيد 
معاش على الصعيد املحلي، ال من حيث الجودة، وال من حيث األثمنة 
هي  اللي  إجراءات  تاخذو  منكم  كنطلبو  التجار،  فيها  كيتالعبو  اللي 
وجيهة، واللي هي في املستوى من أجل مراقبة هاذ املادة األساسية اللي 

هي أساس العيش ديال املواطنين، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، جوابكم السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوزي4ثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكل لثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

ربما هنا هاد امللف غادي يكون عليه إجماع، ألن فعال هاذ امللف 
فين ما كان الدعم كاين الغش، راه خاصنا نمشيوا لواحد املستوى اللي 
ما يبقاش فيه الدعم، ولكن هاد املستوى حتى نحاربوا داك الفقر باش 
ما يبقاش اإلنسان محتاج، راه ذل نيت بنفسو يديرونا الصف 100 
واحد تيتسناو باش يديو خنشة ديال الدقيق، خاصنا فعال نتجاوزو هاد 
املستوى، حنا خدامين باش نرفعو الوتيرة ديال التنمية، باش املغاربة 
يخرجوا من الفقر، ما نبقاش محتاج ندعم ال دقيق ال بوطة، ولكن اليوم 
15 مليار ديال الدرهم كيمشيوا للدعم، هادي هي الطاقة الشرائية، 15 
مليار ديال الدرهم. إذن باش نقولوا ما كاين الدعم، كاين، ولكن واش 
كيستافد منو الفقير، أنا قلت ليكم �ضي واحد قال لي كنستعمل 100 
بوطا في نهار 100 باش يستخرج املاء من البير، وقالك أنا ما محتاجش 
للبوطة، إذن ما�ضي دائما الفقير اللي كيستافد حتى الدقيق ما�ضي دائما 
الفقير اللي كيستافد، راه كيهزوه وكيبيعوه في األسواق بالكاميونات، 
ما�ضي الفقير اللي كيشري نصف خنشة وال خنشة اللي كيعاود البيع، 
راه كاين إجراءت ولكن راه السراق هو اللي كيحضيك ما�ضي انت اللي 

كتحضيه.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم معنا، ننتقل إلى آخر قطاع، 

قطاع الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي، سؤال حول 
تشجيع استهالك املنتجات املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثلا4حسمثاق4لع:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، حول تشجيع استهالك املنتجات املغربية والسبل 
واإلجراءات التي ستتخذونها في هذا املجال نسائلكم؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد كاتب الدولة.

لايسدثع مةنثلا 4دوس،ثكةتبثلادوالثادىثوزي4ثلاصنةعلث
ولالست مةرثولاتجةرةثولالقتصةدثلا4قميثلملكل لثبةالست مةر:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

اللي هو  السؤال،  ديالو على هاذ  والفريق  النائب  السيد  كنشكر 
سؤال مهم. مهم عالش؟ حيث كيجي في واحد في واحد السياق، سياق 
اقتصادي خاص، وفي املغرب كيعرف فيه مجموعة ديال اإلكراهات 

غنذكر منهم ثالثة:

اإلكراه األول: هو انتشار القطاع الغير املهيكل، كتعرفو بأن هذا 
القطاع هو واحد القناة مهمة ديال الدخول ديال البضائع املستوردة؛

اإلكراه الثاني: هو ضعف املرجعية ديال املواصفات في الصفقات 
العمومية والخاصة، وفي هاذ النقطة هاذي خصنا نرفعو من املستوى 
ال�ضي كيتعلق  الصفقات، وهاذ  الصياغة ديال هاد  الجودة ديال  أو 

بالتكوين واملوارد البشرية؛

املوارد  وهاذ  الكفاءات  ديال  الضعف  ديال  الثالث:  اإلكراه  وهو 
البشرية، خاصة في املقاوالت الصغرى واملتوسطة. ولكن ما�ضي غير ف 
LES PME. كاين أيضا مشكل في اللمقاوالت الكبرى، كنت كنهضرمع 
واحد املستثمر أجنبي مهم، كيشغل ىالف ديال املغاربة، كنسولو على 
أشنو هو املجال أو التخصص اللي فيه الحاجيات ديالو في التكوين 
ديال املوارد البشرية، الجواب األول ديالو كان التدبير ديال الجودة. 
إذن خصنا نبداو نعتبرو السالمة ديال املنتوجات وجودة املنتوجات 
خصنا نعتبرو أن النضال من أجلها كيدخل في الباب ديال املواطنة 

اإلقتصادية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

التعقيب السيد النائب، أو السيدة النائبة تفضلي.
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لانةئبلثلايسدةثابنىثلاكحلي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

السيد الوزير، كنثمنو املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة في مجال 
دعم ديال الطلب الداخلي، وحنا كنعرفو األهمية ديال الطلب الداخلي، 
يعني في تطوير اإلقتصاد الوطني، ولكن كنأكدوا على أن الوطنية كتعني 

بشكل أسا�ضي تشجيع استهالك املنتوجات الوطنية.

اليوم السيد الوزير، اإلقتصاد الوطني هو مفتوح، وعندنا واحد 
ديال  مجموعة  مع  وقعناها  الحر  التبادل  اتفاقيات  ديال  املجموعة 
الدول، اتفاقيات التبادل الحر على راسنا وعينينا، ولكن كاين واحد 
اإلشكال في هاذ املنتوجات املستوردة، هاذ املنتوجات املستوردة السيد 
الوزير، كاين مشكل مرتبط بالتنافسية ديال املنتوجات الوطنية ديالنا.

قلتي أن كاين املشكل ديال الكفاءة على مستوى املوارد البشرية، 
عندنا شركات وطنية حاصلة على الجودة، ولكن املنتوجات ديالها ما 
معروفاش في السوق الوطنية، هذا واحد الورش اللي خصكم تشتغلو 
عليه السيد الوزير، األمر الثاني هو أن اليوم عندنا واحد عدم التوازن، 
كاين 13.000 مستورد، في حين عندنا 5000 مصدر، كنشتغلو على 
التصدير واليوم عندنا واحد العجز في امليزان التجاري، يعني وامليزان 
التجاري اللي رافع الوتيرة ديالو هي الرفع من الفاتورة ديال الطاقة 
والفاتورة د املواد اإلستهالكية، كاينة واحد املواد اإلستهالكية مهمة 
عندنا في البالد، ويعني الجودة ديالها عالية، لكن املواطن املغربي ما 
املواطن  ديالنا  البحرية  الثروة  البحرية،  املنتوجات  منها  كيعرفهاش، 
املغربي راه ما كيستافدش منها، كاينة مجموعة من املنتوجات األخرى ما 

كيستافدش منها املواطن املغربي.

السيد الوزير، كاين أسر فقيرة وال متوسطة عندها دخل محدود 
هي اللي كتستهلك املنتوجات الداخلية، خاصنا يعني نشجعوها، كاين 
أسر عندها واحد الدخل اللي هو مرتفع هي اللي يعني كتستهلك املواد 

املستوردة األجنبية وكتقلب على les marques، اليوم..

لايسدثرئيسثللجليل:

النائبة املحترمة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ردكم  شكرا السيدة 
السيد كاتب الدولة تفضلوا.

لايسدثع مةنثلا 4دوس،ثكةتبثلادوالثادىثوزي4ثلاصنةعلث
ولالست مةرثولاتجةرةثولالقتصةدثلا4قميثلملكل لثبةالست مةر:

شكرا، هاذ امللف هو ملف أفقي كيعني جميع القطاعات الوزارية، 
ولكن كاين واحد االستراتيجية وطنية اللي الهدف ديالها هو التطوير 
ديال القدرة التنافسية ديال املنتوج املغربي، كاين أوال كاين الشق ديال 
التحسيس، التحسيس ديال املواطن ديال املستهلك ولكن ديال املقاول 
شهادة  على  الحاصلة  املقاوالت  لجوء  ديال  التشجيع  وكاين  أيضا، 

املطابقة هاد شهادة املطابقة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مساهمتكم، وبهذا نكون قد 
استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونمر اآلن لتناول 
الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي في موضوع واحد يتعلق األمر 
بتنامي العنف املمارس على نساء ورجال التعليم، الكلمة للمتحدثة 
األولى السيدة النائبة غيثة بدرون عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي.

لانةئبلثلايسدثغس لثبدرون:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

أصبحوا  الذين  األساتذة  بعدد  الوزير  السيد  علما  نحيطكم 
التعليمية، داخل  للعنف بشكل متكرر داخل املؤسسات  يتعرضون 
عندما  الحكومة  رئيس  به  صرح  ما  مع  وتنافيا  الدراسية،  الفصول 
قال أنها حاالت معزولة، اليوم األستاذ يتعرض للعنف اللفظي داخل 
الفصل، يتعرض للعنف الجسدي، املكان اللي مفروض أنه يكون آمن 
بالنسبة للمعلم وبالنسبة للمتعلم، املكان اللي مفروض يكون مكان 
للتربية، مكان للتعلم، مكانا للتكوين، اآلن أصبح مكانا للعنف، وما 
للتلميذ، ألن منين كتكون عندنا أستاذ  خصناش نحملوا املسؤولية 
ضحية  األول  ضحية،  يكونان  اإلثنين  معتدي  وتلميذ  عليه  معتدى 
فاشلة،  عمومية  سياسات  ضحية  والثاني  األستاذ  هو  اللي  العنف 
ضحية سياسات تعليمية فاشلة، ضحية اإلقصاء، ضحية التهميش، 
قاسية  اقتصادية  قاسية، ضحية ظروف  اجتماعية  ضحية ظروف 
وأحيانا ضحية املخدرات، وهنا الحكومة والوزارة يجب أن تكون يقظة 
في هذا املجال، الحكومة والوزارة يجب أن تقوم بإرساء مراكز االستماع 
ومساعدين  مساعدات  تعين  خاصها  التعليمية،  املؤسسات  داخل 
بعض  غرار  على  العمومية  التعليمية  املؤسسات  داخل  اجتماعيين 
املؤسسات التعليم الخاصة، خاص الوزارة هنا إلى جانب الفاعلين أن 
تتحمل املسؤولية وأن تتعبأ لحفظ كرامة األستاذ على األقل داخل مقر 
عمله لحفظ ذلك التلميذ من الضياع قبل أن يصل إلى هذا املستوى 

املأسوف عليه، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للمتحدث الثاني السيد الرئيس السيد نور الدين مضيان، 
تفضلي  بوعالي  أيت  سعيدة  تفضلي  األخت،  الكريم،  اإلسم  تفضل 

األخت سعيدة.

لانةئبلثلايسدةثسعسدةثآيتثبوعةلي:

فيما يخص قضية العنف في املدرسة، أوال شكرا لوسائل التواصل 
االجتماعي اللي وصالت واحد الظاهرة قديمة جديدة، هاذ الظاهرة اللي 
هي أوال تسائل نظام القيام داخل مجتمع مسلم واملؤسسات التي تسهر 
أساسا على التنشئة ديال النشأ على هذه القيم ومنها املدرسة، املسجد، 
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وكذلك األسرة. فيما يخص العنف الذي يمارس داخل املدرسة والذي 
هو عنف وعنف متبادل، تلميذ أستاذ، أستاذ تلميذ، آباء والتالميذ 
لألستاذ، وهاد ال�ضي راه وقع غير واحد يومين هادي، أيضا هذه املسألة 
تسائل منظومتنا التربوية وتسائل النجاعة فيها وتسائل مدى تحقيقها 

لألهداف السامية التي اتفقت عليها مكونات الصف الوطني.

املدرسة كانت فضاء للمتعة، متعة اكتشاف أشياء جديدة، أيضا 
متعة التالقي وكذلك كانت فضاء للتفتح الفكري وللتنمية الشخصية 
وكذلك لالرتقاء االجتماعي، هل املدرسة ال زالت كذلك؟ ملا نسولوا هاذ 

السؤال يمكن لنا نجاوبوا:

أوال املدرسة لم تعد فضاء للمتعة، ما�ضي غير فقط على مستوى 
مكوناتها اللي ما بقاتش �ضي فيها حتى الشروط ديال الصحة والسالمة 

اللي هي مراحيض وما إلى ذلك.

هل املناهج التي تدرس للتالميذ تسمح بالتفتح، ال أعتقد ذلك، 
فالتالميذ في االبتدائي الكاهل ديالهم، كتديرو لهم..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق العدالة 
والتنمية. السيد الرئيس ال�ضي ادريس األزمي، تفضلوا السيد الرئيس.

لانةئبثلايسدثإدريسثلألزميثلإلدري�سيثرئيسثف4يقثلاعدلالث
ولاتنمسل:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيس،

مؤسفة  أحداث  على  الوطني  العام  الرأي  اهتز  الوزير،  السيد 
تنتعرضو فيها لرمز من الرموز ديال البناء ديال الوطن، اللي هي األستاذ، 
بطبيعة الحال أوال تنأكدو بأن هاذ الظاهرة غريبة على املجتمع املغربي 
وأتمنى أن تكون وأن تبقى محدودة، ألن الوسط التعليمي هو وسط 
ديال التربية وديال التكوين وديال الوقر، كذلك هاذ اإلشكال ديال هاذ 
الظاهرة هي دليل مؤسف على األزمة ديال املنظومة التربوية، لذلك 

ينبغي أن نتداعى جميعا ملحاصرتها في مهدها.

التعليمية  األسرة  مع  ديالنا  التضامن  على  تنعلنو  املناسبة  وبهاذ 
واإلعتزاز ديالنا والتقدير ديالنا للمهمة النبيلة التي تقوم بها، ألن هذه 
األسرة هي محط وقار وتوقير وحفظنا وما زلنا نحفظ البيت ديال: قمث
المعلمثوفهثلاتبجسال**كةدثلملعلمثأنثيكونثرسوال، لذلك فاليوم األمر 

يتطلب أن كما قلت أن نتداعى جميعا ملعالجة هذا األمر.

ننوه باملبادرة ديال الحكومة وديال السيد رئيس الحكومة اللي هو 
جمع الحكومة على هذا األمر، ولكن تنقولوا بأن هاذ األمر يهمنا جميعا، 
يهمنا جميعا كمؤسسة تشريعية، يهم اإلعالم الوطني أين هو اإلعالم 
الوطني من هذه املشاكل؟ اإلعالم الوطني خاص يكون في الصلب ديال 

اإلهتمام بمثل هذه األمور، بالتوعية، يهم التربية الدينية، يهم وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، يهم اآلباء واألمهات، يهم جمعيات اآلباء 
وجمعيات الذي..، يهم كذلك املنتخبين، لذلك فعلينا عبر حوار عميق 
أن نحاول في أقرب وقت باش نوجدوا واحد الخزان ديال اإلجراءات 
ملعالجة هذه األمر، مرة أخرى ألن املدرسة هي مهد التربية ومهد النماء..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمتحدث الرابع السيد عبد الودود 
خربوش عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثلاودودثخ4بوش:

لايسدثلا4ئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

املؤسسات  على  اعتداء  هو  التعليم  ورجال  نساء  على  االعتداء 
التجمع  في  نحن  ككل،  التربوية  املنظومة  على  اعتداء  بل  التعليمية 
الدستوري ندين العنف املدر�ضي بكل أشكاله، ندين االعتداء على رجال 
التعليم، ندين املس بحرمة املؤسسات التعليمية، كما ندين االعتداء 

على املنظومة التربوية.

نعتقد أن اإلعتداء على رجل تعليم في ورزازات أو في مراكش أو في كل 
مناطق املغرب هو عمل مرفوض، صحيح أن العنف املدر�ضي ال يشمل 
فقط العنف ضد اإلدارة أو ضد رجال التعليم لكن أيضا يشمل العنف 
ضد األطفال، إذن العنف بشكل عام هو مرفوض سواء كان جسدي أو 
لفظي أو معنوي أو كل أو كافة أشكال العنف، اللي كنطلبو من السيد 
الوزير والحكومة التي نساندها أن تضع برامج للقضاء على العنف، 
عندما يعني نتحدث عن القضاء على العنف، أقصد بالتحديد البرامج 
البارا بيداغوجية أو األنشطة التربوية املوازية. املؤسسات التعليمية 
ما�ضي فقط لتعليم األبجديات أو اللغات أو املعارف، بل تعليم املهارات 
منظومة  وضع  إلى  بلدنا  في  نحتاج  القيم،  على  التربية  أيضا  وتعليم 
متكاملة للتربية على القيم، على اعتبار أننا نعاني من نقص هذه القيم. 
، الحل هو تربوي 

ّ
الحل يعني ليس كما يطالب الكثيرين بأنه قانوني، ال

الحل هو أخالقي هو قيمي، نطالب الحكومة بوضع مجموعة من البرامج 
في مختلف القطاعات املعنية بالتربية والتكوين سواء التعليم أواألوقاف 
أو أيضا وزارة ديال التضامن اإلجتماعي واألسرة عن طريق ما يسمى 
بالتربية الوالدية اإليجابية، األسرة معنية ينبغي إشراك األسر، ينبغي 

إشراك التعليم قبل املدر�ضي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، تفضلوا السيد الوزير.
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لايسدثمحمدثلألع4جثوزي4ثلا قةفلثولالتصةل،ثمكلفثبةاقسةمث
لاعةليث ولاتعلسمث لملنهيث ولاتكوينث لاوطنسلث لات4بسلث وزي4ث مقةمث

ولابحثثلاعلمي:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

وجزيل الشكر للسيدات والسادة النواب على إثارتهم لهذا املوضوع 
الذي يشغل بال الرأي العام، وطبعا هاذ املوضوع يندرج ضمن املواضيع 
املتعلقة بالتنشئة اإلجتماعية، وهنا البد أن أؤكد على مجموعة من 
املرتكزات وكذلك اإلجراءات املتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية 

فيما يتعلق بهذا املوضوع:

أوال: اعتبار أن الوزارة تعتبر أن العنف في حق األطر اإلدارية والتربوية 
العاملة باملؤسسات التعليمية هو سلوكا سلبيا ومبنوذا بكل املقاييس، 
بكل املقاييس طبعا التربوية واألخالقية والنفسية واإلجتماعية، ويتعين 

التصدي الحازم لهذه الظاهرة؛

ثانيا: أن الوزارة اعتبرت أو أن التصدي للعنف بالوسط املدر�ضي 
يأتي في صدارة انشغاالت األطر اإلدارية والتربوية بالوزارة، وبالتالي يعني 

تم اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يتعلق بهذا املوضوع.

كذلك أن هذا املوضوع يشغل بال الحكومة، خصوصا وأن السيد 
رئيس الحكومة شدد في مجلس الحكومة املنعقد يوم الخميس 9 نونبر 
على ضرورة احترام وصون كرامة األسرة التربوية والتصدي الحازم لكل 
السلوكات املشينة بالوسط املدر�ضي، كما تم عقد جلسة يوم الخميس 
مساءا بوزارة التربية الوطنية مع األطر واملدراء املركزيين بهذه الوزارة، 
وبالتالي تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات في هاذ املرحلة، وهي تدابير 

قانونية وتدابير إدارية وتربوية يمكن التركيز عليها من خالل ما يلي:

أوال- على مستوى التدابير التربوية:

-تم تكليف يعني تكثيف الحمالت التوعية والتحسيسية كتدابير 

وقائية؛

-عقد لقاءات خاصة مع جمعيات آباء وأولياء التالميذ؛

-وكذلك تفعيل أدوار مجالس املؤسسات داخل املدارس وداخل 

الثانويات فيما يتعلق بهذا املوضوع؛

-كذلك كانت هناك مجموعة من ضرورة اتخاذ اإلجراءات الضرورية 

هاذ  على  التبليغ  وضرورة  رصده  يتم  عنف  لكل  املناسبة  والفورية 

العنف؛

األكاديميات  مدراء  طرف  من  والحازم  الفوري  التعامل  -كذلك 

واملديريات اإلقليمية بخصوص هذا املوضوع.

طبعا كان هناك تدابير قانونية من خالل املذكرات التي تم يعني 

إرسالها للعديد من مدراء األكاديميات واملدراء اإلقليميين، خصوصا 

على مستوى تكثيف قنوات وآليات التنسيق مع املصالح املعنية، بما 

فيها املصالح األمنية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتتبع كل حالة على 

حدة بتنسيق مع مجموعة من املصالح الخارجية للعديد من الوزارات. 

إذن هناك مجموعة من التدابير هي إدارية وتربوية وقانونية للحد من 

هذه الظاهرة املتعلقة، وبالتالي هناك إجراءات حازمة من طرف وزارة 

التربية الوطنية بخصوص هذا املوضوع، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، والشكر للجميع وننتقل إلى الجلسة التشريعية. 

العودة ستكون صعبة، من  يمكن  الجلسة  إذا رفعنا  الجلسة.  نرفع 

األفضل ن4فعثللجليلثلألولى وننتقل إلى الجلسة الثانية ولكن نبقى في 

مكاننا.
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محض4ثللجليلثلايةبعلثولألربعين

لاتةريخ: اإلثنين 24 صفر 1439 )13 نونبر 2017م(.

لا4ئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

مساء  السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشرون  لاتوقست: 
والدقيقة الخمسين.

جدولثلألعمةل: جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع 
فئات  لفائدة  للمعاشات  نظام  بإحداث  واملتعلق   99.15 رقم  قانون 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 

نشاطا خاصا.

لايسدثللحبيبثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانولب،ثرئيسثللجليل:

أش4فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا4حسم،ث لا4حمنث هللاث بيمث
لمل4سلين.

لايسدثلاوزي4،

لايسدلتثولايةدةثلانولب.

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون رقم 99.15 واملتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة 
فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا، وهذا املشروع يضم 54 مادة.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون.

لايسدثمحمدثيتسمثوزي4ثلاشغلثولإلدمةجثلملنهي:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم،ثولاصالةثولايالمثعلىثرسولثهللاث
وآاهثوصحبهثأجمعين،

لايسدثرئيسثلملجلسثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مين،

يطيب لي ويشرفني أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر بمشروع القانون 
رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي 
أحيل على مجلسكم بتاريخ 3 غشت 2017 من قبل مجلس املستشارين 

بعد املصادقة عليه يوم 2 غشت 2017.

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مين،

يعتبر هذا املشروع من أهم املشاريع االجتماعية الهادفة إلى تعزيز 
وتدعيم منظومة الحماية االجتماعية ببالدنا والرقي والنهوض بالوضعية 
االجتماعية واالقتصادية لفئات عريضة من العمال، والسيما فئة غير 

الوزراء واملستقلين واملهنيين الذين ال يستفيدون من أي تغطية رغم 
البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق.

واسمحوا لي في البداية أن أذكركم بأن مشروع القانون املعروض 
لتفعيل  املبذولة  إطاراملجهودات  في  يندرج  املوقرة،  لجنتكم  على 
اإللتزامات الحكومية التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي 
للفترة ما بين 2012 إلى 2016، وكذا البرنامج الحالي لفترة 2021-2017 
والهادفة باألساس إلى توسيع التغطية اإلجتماعية والصحية لتشمل 

بصفة تدريجية باقي الفئات غير املشمولة بهذه التغطية.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع القانون رقم 99.15 املعروض على 
أنظاركم، قد تم إعداده من قبل لجنة وزارية ضمت ممثلي وزارة الشغل 
واإلدماج املنهي، وزارة اإلقتصاد واملالية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، ووزارة الصناعة واإلستثمار 
والتجارة واإلقتصاد الرقمي، باإلضافة إلى الصندوق الوطني للضمان 
ومصالح  اإلجتماعي  واإلحتياط  التأمينات  مراقبة  وهيئة  اإلجتماعي 
رئاسة الحكومة، مما ساعد على التنسيق بين جميع القطاعات التي لها 

عالقة مباشرة مع الفئات املعنية لوضع منظومة مالئمة لهم.

وقد صادق املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ 7 يناير 2016 باملوازاة 
بالتأمين اإلجباري األسا�ضي  املتعلق   98.15 القانون رقم  مع مشروع 
عن املرض لفائدة هذه الفئة، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 
13 يوليوز2017. كما أحيل على مجلس املستشارين بتاريخ 21 يناير 
والتنمية  والتخطيط  املالية  لجنة  قبل  من  مناقشته  وتمت   ،2016
اإلقتصادية خالل أربع جلسات، وتم إدخال عدد من التعديالت عليه 
قبلته الحكومة ثم صادق عليه املجلس بتاريخ 22 غشت 2017. أما 
بعض التعديالت األخرى التي لم تقبلها الحكومة فتبين أنها تحتاج إلى 
إجراء دراسات إضافية لبيان آثارها على النظام وعلى جاذبيته وتأثيرها 
على املنظومة بصفة عامة، وقد أسفرت دراسته كما قلت من طرف 
اللجنة من طرف لجنة املالية في مجلسكم على املصادقة عليه باإلجماع 

وذلك بتاريخ 24 أكتوبر 2017.

وأغتنم هذه الفرصة لكي أنوه باهتمام أعضاء لجنة املالية والتنمية 
مناقشته،  في  الفعال  وإسهامهم  ومساهمتهم  باملشروع  اإلقتصادية 
وحرصهم على وضع قواعد سليمة ومتينة لنظام املعاشات الخاص 
بهذه الفئة من أجل توفير تغطية اجتماعية خاصة بهم، باإلضافة إلى 
عدد من املالحظات والتخوفات املرتبطة بمآل وتطبيق هذا املشروع، 
وقد أكدنا لهم أننا سنظل منفتحين على الحوار مع املجلس من أجل 
أن نخرج هذا ننّزل ونفّعل مقتضيات هذا القانون بعد أن يتم اعتماد 
وإخراج املراسيم التنظيمية أوالنصوص التنظيمية له لكي نخرجه في 
أحسن حلة، وهذا سيتطلب دون شك عمال كبيرا، ودون شك سنكون 
إن شاء هللا  عازمون  ولكننا  الصعاب  من  تجاوز عدد  إلى  محتاجين 
بمساندتكم على امل�ضي إلى االمام به، حتى تتمتع هذه الفئة بحقها في 

الحماية اإلجتماعية مثلها مثل باقي الفئات التي تستفيد منها اآلن.
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لايسدثلا4ئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

يتكون مشروع القانون املعروض على أنظاركم للتصويت من 54 
مادة موزعة على 13 بابا وهي كالتالي:

الباب األول: موضوعه يتعلق بالهدف من املشروع وبنطاقه؛

الباب الثاني: يتعلق بقواعد التسجيل بالنظام؛

الباب الثالث: يتعلق بقواعد تدبير النظام؛

الباب الرابع: يتناول تأسيس الحقوق في املعاش؛

والباب السادس: يتعلق بمعاش الشيخوخة؛

والباب الثامن: يتضمن أحكام القنوة أي péculle؛

الباب التاسع: يتعلق بإعادة تقييم املعاشات؛

الباب العاشر: يتعلق بالنظام املالي واملراقبة؛

الباب الحادي عشر: يتعلق باالمتياز والتحصيل والتقادم؛ والباب 
الثاني عشر يتعلق فيه مادة واحدة تتعلق بالعقوبات املطبقة في حالة 

مخالفة أحكام هذا القانون؛

أما الباب الثالث عشر فيتضمن أحكاما ترتبط بالتنسيق بين أنظمة 
االحتياط االجتماعي على نظام املعاشات املحدث بموجب هدا القانون 
واملادة الثانية فتحدد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بطبيعة 
الحال باملوازاة مع تاريخ دخول نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي على 
املرض الخاص بفئات األشخاص املستهدفين حيز تنفيذ. وكما تعلمون، 
فإن هذا القانون وتفعيله، فإن القانون الذي سبق لكم أن صادقتم 
عليه رهن بخروج هذا القانون لكي يتم تفعيل القانونين بصفة متزامنة.

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

سيستفيد من مقتضيات هذا املشروع الفئات التالية:

- املهنيون وهم األشخاص الذين يزاولون مهنة حرة؛

يمارسون  الذين  الذاتيون  األشخاص  وهم  املستقلون  العمال   -
أنشطة تجارية وصناعية وفالحية؛

- العمال غير األجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا 
للدخل كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل.

أما مبادئ النظام: نظام املعاشات هذا كما حددها القانون فيمكن 
اإلشارة إلى أهما فيما يلي:

لألشخاص  بالنسبة  النظام  في  والتسجيل  االنخراط  إجبارية   -
املستهدفين والفئات التي تتوفرعلى دخل يسمح بأداء واجبات االشتراك 

في هذا النظام، وفي نظام التغطية الصحية؛

األشخاص  يتحملها  اشتراك  واجبات  بواسطة  النظام  تمويل   -
املعنيون يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم؛

التي  بالنقط  املعاش  على  للحصول  املكتسبة  الحقوق  تحديد   -
تحتسب على أساس االشتراكات وقيمة اقتناء النقطة؛

بهذا  املستهدفة  الفئات  يحترم خصائص  للحكامة  نظام  إرساء   -
النظام؛

- تحديد سن اإلحالته على التقاعد في 65 سنة مع منح إمكانية 
الحصول على املعاش قبل األوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى أجل 

أو إلى سن أقصاه 75 سنة؛

- إعادة تقييم مبلغ املعاش سنويا وفق آليات شفافة؛

- إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة املهنة أوالنشاط شريطة 
االستمرار في أداء واجبات االشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة؛

- الحق في الحصول على معاش املتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق؛

- وضع قواعد احترازية وآليات تتبع بهدف ضمان التوازنات املالية 
للنظام وديمومته، وسيدخل هذا القانون كما قلت باملوازاة مع دخول 
النظام اإلجباري األسا�ضي عن املرض الذي تمت اإلشارة إليه، وكذا 
بعد صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية املتعلقة بتطبيق 
النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من األشخاص 

املستهدفين.

وأؤكد لكم بأن الحكومة اشتغلت على مشاريع هده النصوص، وكان 
هناك عمل من طرف املتدخلين كاملة، ونتمنى أن تخرج هذه النصوص 
في أسرع وقت من أجل أن يتم تفعيل هذا النظام كما قلت في أسرع 

وقت.

البد أن أشير أيضا إلى أنه ألن طبيعة الفئات املعنية هي مختلفة 
وغير متجانسة، فبالتالي سيتم اعتماد مبدأ التدرج في انخراط مختلف 
الفئات املهنية بالنظام من أجل ضمان نجاح التغطية الصحية، وسيتم 
البدء بإدماج جميع الفئات املنظمة واملحددة الهوية بعد استشارتها، 
أما الفئات األخرى فستدمج في النظام كلما أصبحت تتوفر على سجل 
خاص بأعضائها، وبعد تحديد ترتيبات تدبير إجبارية النظام وتحصيل 

االشتراكات الخاصة بها.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدلتثولايةدة،

أود كما قلت أن أتقدم بالشكر إلى كل السيدات والسادة النواب 
على املجهودات التي بذلوها وعلى مساهمتهم الفعالة في مناقشة هذا 
املشروع، وبقيت نقطة أود اإلشارة إليها وقد وردت في عدد من تعديالت 
السادة النواب كما وردت لدى زمالئهم في مجلس املستشارين، وتتعلق 
املعطى  لهذا  حساسون  بأننا  لكم  فأؤكد  الزمانة،  معاش  بإدخال 
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وسندخله في عين اإلعتبار. ولكننا ال نريد في البداية أن نثقل هذا النظام 
بالتزامات كثيرة مما قد يؤثر على نسبة اإلشتراكات. فلكي نشجع املعنيين 
باالنخراط فيه البد من تخفيفه من كل إلتزامات، فضال على أن إدخال 
هذا التعديل سيتطلب إعادة النظر في منظومة النص كله وفي القواعد 
التي تم اعتمادها فيه. فلذلك نحن نفضل في هذه املرحلة، كما عملنا 
في إطار نظام التغطية اإلجبارية عن املرض بالنسبة للفئات األخرى، 
أن نتوسع تدريجيا في توسيعه، ولكن على أساس أن نثبت أسسه وأن 
نضمن جاذبيته في األول وبعد ذلك كلما ظهرت هناك إمكانية لتحسينه 
سيبقى  الحال  وبطبيعة  سنفعل  فإننا  خدماته،  وشمول  وتطويره 
أجل خدمة  من  قائما  مجلسكم  وبين  بيننا  التفاعل  ويبقى  التشاور 
وتحقيق أهدافه املتمثلة في ضمان تغطية لهذه الفئات، ومما سيؤدي 
إلى توسيع التغطية اإلجتماعية والتغطية الصحية لكي إن شاء هللا في 
املدى املنظور، ملاذا ال تكون هذه التغطية عامة بمساهمتنا جميعا، 

شكرا على انتباهكم والسالم ورحمة هللا.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيد الوزير. تم توزيع تقرير اللجنة فيما يخص مشروع 
القانون، وبهذه املناسبة أشكر السيدة املقررة مريم وحسات وأفتح باب 
املناقشة بإعطاء الكلمة إلى السيد النائب نوفل الناصري بإسم فريق 

العدالة والتنمية.

لانةئبثلايسدثنوفلثلانةص4ي:

بيمثهللاثولاصالةثولايالمثعلىثموالنةثرسولثهللاثوعلىثآاهث
وصحبهثومنثواله.

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

لايةدةثأعضةءثللحكومل،

لايسدثلاوزي4،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلألفةضل،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
مشروع قانون 99.15 املتعلق بإحداث نظام املعاشات لفئة املهنيين 
لنشاط خاص.  املزاولين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال 
كانوا  مغربي  مليون   6 تدريجيا  قانون  املشروع  هذا  من  سيستفيد 
محرومين ولعشرات السنوات، من أهم حق من الحقوق التي يضمنها 
لهم العيش الكريم في االستقرار النف�ضي، والذي يعتبر إحدى اللبنات 

األساسية للحفاظ على التماسك اإلجتماعي في بالدنا.

هؤالء ستة ماليين مغربي التي ستستفيد تدريجيا من نظام التقاعد، 
تشكل 55 % من الفئة النشيطة العاملة املغربية، والتي تشكل عصب 
الحياة في تقديم الخدمات األساسية. هاذ الفئات كتكون من األطباء، 
الفالحين،  التجار،  املعماريين،  املهندسين  واملحامين،  الصيادلة  من 

سائقي الطاكسيات، الصناع التقليديين، املعاونين ديالهم، املقاولين 
الذاتيين، الالعبين الرياضيين، األشخاص غير األجراء بصفة عامة اللي 
كيمارسو نشاط خاص عندهم وال نشاط مدر للدخل، كيفما كان نوع 
النشاط وكيفما كان الدخل، وسواء كيتوفرو على أماكن باش  هذا 

يخدمو أو ال يتوفرون عليها.

اسمحوا لي السيدات والسادة النواب، أن نجعل من هذه اللحظة، 
لحظة تاريخية في محطات البرملان املغربي. هذه اللحظة التي تحقق فيها 
البرملانيين باختالف مواقعهم حول مشروع  النواب  بين كافة  إجماع 
مجتمعي كبير ومفصلي يشكل في نفس الوقت الهدف والوسيلة لتحقيق 
الكرامة للمواطن املغربي، وهو بالضرورة إحدى الشروط األساسية 
لتحقيق العدالة اإلجتماعية ورد اإلعتبار لكل مغربي حرم من حقه، 
يأتي هذا املشروع تنزيال اللتزامات البرنامج الحكومي أوال وكذلك تنزيال 
للمقتضيات الدستورية خصوصا الفصل 31 من الدستور الذي يقر 
الحقوق  من  هي  الصحية  والتغطية  اإلجتماعية  الحماية  أن  ويعتبر 
األساسية إلرساء دعائم مجتمع متضامن متكافئ يتمتع فيه الجميع 
املالية  لجنة  توصلت  ما  بمجرد  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة  بالكرامة 
والتنمية اإلقتصادية بهاذ املشروع، سارعت إلى برمجته وإلى مناقشته 
وإلى املصادقة عليه. وهنا نطرح مجموعة من التساؤالت، كيف لهذا 
املشروع أن يبقى حبيس تقريبا أزيد من 23 شهر، تقريبا 15 شهر في 
الغرفة الثانية، وهنا كنطالبو مرة أخرى أن كاين مشاريع أخرى مهمة 
ينتظرها اآلالف بل املئات من املغاربة تتعلق بأمر مهم وهي التغطية 
الصحية وهي إضافة الوالدين للتغطية الصحية، ما زلنا ننتظر اإلفراج 

عن هاذ املشروع.

لايسدثلا4ئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

إخولنيثأخولتيثلانولبثلملحت4مين،

وعيا منا في فريق العدالة والتنمية بأهمية التعميم وتوسيع التغطية 
التحديات  لكل  واستشعارا  املجتمع،  شرائح  كل  لتشمل  اإلجتماعية 
واإلكراهات التي اعترضت استفادة هؤالء املهنيين والعمال املستقلين 

نحرص على ستة أمور، نعتبرها أساسية من أجل إنجاح هذا الورش:

واملراسيم  التطبيقية  النصوص  تخرج  أن  على  نحرص  أوال- 
التنظيمية لهذا املشروع، وكذلك لقانون 98.15 املتعلق بنظام التأمين 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بهؤالء الفئات، بحكم االرتباط 
والتالزم في التنفيذ بين هذين القانونين مع تحديد، السيد الوزير، مع 

تحديد برمجة زمنية إلخراج وتفعيل هاذ النصوص؛

انخراط  في  التدرج  مبدأ  اعتماد  بضرورة  الحكومة  نطالب  ثانيا- 
هاته  نجاح  ضمان  أجل  من  النظام  بهذا  املهنية  الفئات  مختلف 

التغطية؛
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ثالثا- نرجو من الحكومة مراعاة مبدأ التوازن بين هاذ الفئات املعنية 
حا؛

ّ
باملشروع، حيت راه كاين األطباء واملهندسين ولكن كاين الفال

البشرية املؤهلة والضرورية إلنجاح  إلى توفير املوارد  رابعا- ندعو 
هاذ الورش املجتمعي وكذلك لتأطير مختلف الفئات املستهدفة عند 

التنزيل؛

خامسا- ندعو إلى ضرورة وضع قواعد احترازية وآليات للمراقبة 
والتتبع والتقييم بهدف ضمان التوازنات املالية لضمان استمرارية هذا 

النظام وكذلك من أجل الحرص على تنزيله تنزيال سليما؛

وأخيرا ندعو إلى إبداع آلية بين وزاراتية تكون وتسهر على التنسيق 
وعلى تحقيق االلتقائية بين جميع املتدخلين في هاذ األمور.

السيد الوزير، إننا في فريق العدالة والتنمية نؤكد، مرة أخرى، 
تاريخية، لستة ماليين ديال املغاربة وكذلك  أن هذه اللحظة لحظة 
لحظة تاريخية ل11 مليون مغربي غيستافد من التغطية، ولهذا نعتز 
بمساهمتنا في إخراج هذا املشروع للوجود وسنصوت عليه باإليجاب 

لصالحه، السالم عليكم ورحمة هللا.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم فريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة 
مريم وحساة.

لانةئبلثلايسدةثم4يمثوحيةة:

لايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثلاوزي4،

لايسدلتثلانةئبةتثلا 4ملةنسةتثلملحت4مةت،

لايةدةثلانولبثلملحت4مون،

مناقشة  إطار  في  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول 
لفائدة  املعاشات  نظام  بإحداث  املتعلق   99.15 رقم  قانون  مشروع 
املهنيين والعمال واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ال 
يجادل أحد في أهمية هاذ املشروع قانون الذي يهدف إلى تمكين املهنيين 
والعمال واألشخاص غير األجراء من اإلستفادة من حق التقاعد كحق 
من الحقوق األساسية في الحياة على غرار فئات املوظفين في القطاع 
العام أو األجراء في القطاع الخاص. لكن، كان من األهم واألفيد أن تكون 
هذه املبادرة نتاج مقاربة تشاركية حقيقية بين الحكومة والتنظيمات 
ونتاج عمل  إليها،  املنتمين  تعنى عن حقوق  التي  املهنية  والجمعيات 
مشترك بينها وبين املؤسسة البرملانية من خالل التفاعل اإليجابي مع 
مالحظات النواب ونائبات األمة. إذ ال يعقل أن تقوم الحكومة في إطار 
التحضيرات األولية إلى عقد لقاءات مع املنظمات املهنية واإلنصات 
إليهم تفعيال للمقاربة التشاركية بين قوسين، وتهتدي في نهاية املطاف 

إلى تقديم مشاريع قوانين تعكس اإلرادة األحادية الجانب، إن تعامل 
سؤاال  علينا  يطرح  التشاركية  املقاربة  مع  فجة  بطريقة  الحكومة 
جوهريا، ما الجدوى إذن من توسيع التشاور وفتح الحوارات إن لم يكن 
ك املطالب املشروعة للفئات املهنية، 

ّ
مقرونا باالنصات اإليجابي وتمل

وذلك بغاية تحقيق وبلوغ األثار املتوخاة من تفعيل وأجرأة السياسات 
العمومية املعنية؟ بمعنى أن كاع دوك اللقاءات، السيد الوزير، اللي 
درتو فكانت فقط شكلية ما خذيتوش في األخير بالتوصيات اللي خرجتو 
بها، كانت فقط من أجل أخذ صور ومن أجل التسويق اإلعالمي لألسف.

لايسدثلا4ئيس،

حياة  على  قانون  املشروع  هذا  وأهمية  إيجابية  سجلنا  ما  بقدر 

املهنيين والعمال املستقلين بقدر ما تأسفنا كثيرا، من جهة أولى، على 

تأخر الحكومة في إعداد وإحالة هذا املشروع على البرملان في ظروف 

تسمح بإحاطته بالعناية الالزمة، نظرا الرتباط مضامينه بفئات واسعة 

من املجتمع، رغم تصدر األولويات برنامجها؛

فريق  تعديالت  مع  تتجاوب  لم  الحكومة  اآلن  ثانية،  جهة  ومن 

األصالة واملعاصرة داخل لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية وسنعرضها 

اليوم على أنظار الجلسة العامة لتنظر إليها ونأمل بأن تحظى بثقة نواب 

األمة ألننا نعتبرها تعديالت أساسية وجوهرية، وذلك من قبيل : »ضمان 

االستقاللية التامة بين األنظمة وتفادي اإلختالالت التي عرفتها صناديق 

التقاعد« وهاذ التعديل كيتما�ضى مع التوصية رقم 79 التي جاء بها 

املجلس األعلى للحسابات حول الصندوق املغربي للتقاعد، التعديل 
اللي كيبان لنا كذلك بأنه مهم ومهم جدا وكنتمنى من جميع النواب 

أنه يصوتوا عليه، وهو » تأسيس حقوق أداء املعاش ليشمل معاش 

الزمانة وكيفية احتسابه تماشيا مع ما تنص عليه النصوص التشريعية 

الخاصة بأنظمة التقاعد وكذلك املراسيم ذات الصلة«. نحن في فريق 

األصالة واملعاصرة متشبثون بهذا التعديل، السيد الوزير، دافعنا عليه 

باستماتة داخل لجنة املالية وسندافع عليه وسنتشبث به؛

- ثالثا ضمان استفادة أصول املنخرط من املعاش في حالة ما إذا لم 

كان املنخرط املتوفي غير متزوج وليس لديه أطفال؛

القانون الجاري بها  - مالءمة بعض مقتضيات هذا املشروع مع 

العمل وال سيما مع قانون مدونة األسرة؛

حرصنا كذلك على أن يكون التوظيف االحتياطي في شكل ودائع 

وسندات واقتناء عقارات وتوظيف أخرى بإذن من السلطة املختصة، 

وذلك حفاظا على التوازنات املالية لهذا النظام وتنفيذ توصيات لجنة 

تق�ضي الحقائق التي أحدثها مجلس املستشارين بهذا الخصوص. هذا 

باإلضافة إلى تعديالت أخرى جاءت إما في إطار املالءمة أو في سياق 

تحسين وتجويد القواعد القانونية املشكلة لهذه املبادرة التشريعية.
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لايسدثلا4ئيس،

لايةدةثلانولب،

لايسدثلاوزي4،

إن إلحاحنا على عرض هذه التعديالت على الجلسة العامة رغم 
عدم تجاوبكم معها في اللجنة، ليس من باب كسب ربح سيا�ضي أو �ضيء 
من هذا القبيل، وإنما ما يندرج في سياق قناعاتنا الراسخة كفريق 
بوسعها  التعديالت  هذه  أن مضامين  في  املتمثلة  واملعاصرة  األصالة 
الجوانب، ومن شأنها أن تضفي طابع  ضمان معاش متزن ومتكامل 

الشمولية على نظام املعاش لفائدة هذه الفئة.

في األخير، تجدر اإلشارة من جهة أولى، إلى أن موقف فريقنا في اللجنة 
كان إيجابيا ألننا ال نود أن يستمر إقصاء وتهميش أصحاب املهن الحرة 
واملستقلة، وأملنا أن يستمر إلى حدود هذه اللحظة كي تتفهم الحكومة 

اقتراحاتنا.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا، كملي، شكرا لك. بإسم فريق التجمع الدستوري، السيد 
النائب خالد الشناق.

لانةئبثلايسدثخةادثلاشنةق:

أش4فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا4حسم،ث لا4حمنث هللاث بيمث
لمل4سلينثوعلىثآاهثوصحبهثأجمعين.

لايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

أخولتي،ثإخولنيثلانولبثلملحت4مين،

الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  عاليا  يشرفني 
وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 99.15 املتعلق بإحداث نظام 
املعاشات لفائدة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 
الذين يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل من طرف مجلس املستشارين. 
هذا املشروع قانون الذي لطاملا انتظرناه في إطار األهداف املسطرة 
باقي  ليشمل  والصحية  اإلجتماعية  التغطية  مجال  توسيع  ضمن 
الفئات، والذي جاء كذلك استكماال ملقتضيات القانون رقم 98.15 
مؤخرا  والذي حظي  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  بالتأمين  املتعلق 

بمصادقة البرملان بغرفتيه.

لايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

تماشيا مع التوجه اإلجتماعي الذي أرساه مشروع القانون املالي لسنة 
2018، ها نحن اليوم نغني الترسانة القانونية الوطنية بهذا املشروع 
قانون الحامل في طياته مجموعة من األهداف واملتمثلة أساسا في بلورة 
نظام أسا�ضي للمعاشات لفائدة املهنيين العمال املستقلين واألشخاص 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، باإلضافة إلى توسيع اإلستفادة 
من التقاعد لتشمل كل فئات ومكونات املجتمع املغربي.

لايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

التابعين  للمنخرطين  بالنسبة  النظام  هذا  إجبارية  مسألة  إن 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  للمهنيين 
نشاطا خاصا، وجعله اختياريا بالنسبة للفئات التي لم يتجاوز دخلها 
السقف الجزافي على أن يعهد بتدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان 
الحكامة  اإلجتماعي، وهو إجراء حكومي واقعي وملموس تحضر فيه 
وتحفض به املكتسبات على أساس ضمان حقوق مقابل آداء واجبات 

االنخراط واإلشتراك بالنسبة للمستفيدين.

لايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

أخولتي،ثإخولنيثلانولبثلملحت4مين،

وروح  بفلسفة  ونشيد  نثمن  الدستوري،  التجمع  فريق  في  إننا 
ومضمون مشروع قانون رقم 99.15 املتعلق بإحداث نظام املعاشات 
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 
يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل من طرف مجلس املستشارين، والذي 
جاء بمجموعة من املقتضيات واملكتسبات منها على الخصوص أهمية 
الخدمات التي سيقدمها نظام املعاشات ولعل أبرزها معاش الشيخوخة 
وسن استحقاقه في 65 سنة ومعاش املتوفى عنهم والقنوة التي يستفيد 
منها العامل غير األجير بتحويل معاشه إلى مبلغ إجمالي يدفع له مرة 
واحدة إذا تبين عند تصفية معاش التقاعد أنه يقل عن الحد األدنى 

للمعاش.

إننا في فريق التجمع الدستوري، نعتبر إخراج هذا املشروع إلى حيز 
لتزامنه مع دخول نظام  الوجود بمثابة املشروع الوطني الكبير نظرا 
التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، وهما نصين يكمالن بعضهما 
ويحمالن في طياتهما نفس الحمولة اإلجتماعية واالقتصادية، بل أكثر 
املتعلق بإحداث نظام   99.15 من كل هذا كون مشروع قانون رقم 
املعاشات لفائدة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 
الذين يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل من طرف مجلس املستشارين، 
سوف يمكن من إدماج تدريجي وفئوي وبامتياز لفائدة العاملين بالقطاع 
الغير املهيكل هذا القطاع الذي يشمل شريحة واسعة ومهمة من اليد 
العاملة والتي ال زالت بدون تغطية إجتماعية، مما سيساهم في الرفع 

من الناتج الداخلي الخام وسيحرك ال محالة عجلة اإلقتصاد الوطني.

اإلسراع  على ضرورة  نؤكد  الدستوري  التجمع  فريق  وبإسم  إننا 
بإخراج املراسيم التطبيقية لهذا املشروع قانون والتي تظل في إطار 
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االختصاصات املوكولة لوزارة الشغل واإلدماج املنهي، بتنسيق محكم 
ورزين مع باقي القطاعات الوزارية وعلى رأسها وزارة الصحة.

في الختام ال يسعنا في فريق التجمع الدستوري سوى اإلنخراط 
ضمن أهداف ومقاربة هذا املشروع قانون اإلجتماعي بامتياز، معبرين 
عن تصويتنا باإليجاب أملين في أن نستكمل ورش التغطية اإلجتماعية 
ملا في ذلك من خير على مستقبل اإلقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلا4ئيسث:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة للسيد النائب أحمد التومي.

لانةئبثلايسدثأحمدثلاتوميث:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيسثلملحت4م،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مين،

يشرفني بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية أن أتدخل في 

مناقشة مشروع قانون 99.15 املتعلق بإحداث نظام املعاشات لفائدة 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 

نشاطا خاصا؛

لايسدثلا4ئيس،

إن هذا املشروع ال يعتبر بحق صرحا كبيرا في طريق بناء مجتمع 

عادل وتضامني، وهذا من املبادئ الراسخة لحزب اإلستقالل وذلك 

عبر إقرار نظام املعاشات لفائدة فئة عريضة من شغيلتنا الوطنية، 

فئة  مقدساته،  والدفاع عن  الوطن  استقالل  أجل  من  فئة ضحت 

ظلت دائما صمام أمان للتماسك اإلجتماعي، فئة ظلت حاملة للهوية 
والثقافة املغربية، ونحن أثناء مناقشة هذا املشروع كان هدفنا األول 

هو التسريع واملصادقة على هذا املشروع، ألن هذا األخير أخذ وقتا غير 

قصير وألنه مكمل لقانون آخر يتعلق بالتأمين اإلجباري األسا�ضي عن 

املرض، ثم املصادقة عليه وال ينتظر دخوله حيز التنفيذ إال املشروع 

املجتمعي  الورش  هذا  نجاح  على  وحرصا  اليوم،  بأيدينا  هو  الذي 

الهام ساهم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في املناقشة العامة 

والتفصيلية وقدم تعديالت من شأنها إغناء مشروع القانون وتوضيح 

بعض بنوده، وتتعلق بجوانب أساسية تتعلق بتدبير النظام من طرف 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وإشراك املستفيدين في اتخاذ 

القرار ونجاعة التدبير أموال املنخرطين وديمومة هذا النظام؛

لايسدثلا4ئيس،

الصندوق  ومنها  التقاعد  بعض صناديق  نعيش صعوبات  ونحن 
املغربي للتقاعد، رغم محدودية املنخرطين في هذا األخير مقارنة مع 
الصناديق األخرى ومع تعداد الفئة النشيطة العاملة التي تقارب 11 
مليون، نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على هاته التجربة، إذ أن تعداد 
هذه الفئة املستفيدة يقترب من 6 ماليين أي ما يمثل %55 من الفئة 
للضمان  الوطني  املقارنة فالصندوق  العاملة، وعلى سبيل  النشيطة 
املعاشات سيرى عدد  نظام  تدبير  امتياز  إليه  الذي أسند  اإلجتماعي 
منخرطيه يتضاعف ثالث مرات دفعة واحدة، وهنا البد من اإلعتراف 
بمجهود الحكومة التي بادرت إلى فتح هذا الورش الكبير والذي من شأنه 
رفع نسبة تغطية التقاعد في بالدنا من %35 إلى ما يقارب %90 وتنزيله 

على أرض الواقع.

كما ال تفوتنا الفرصة هنا باإلشارة إلى أن إسناد تدبير املعاشات 
للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، هاته املؤسسة التي راكمت خبرة 
كبيرة في ميدان الحماية اإلجتماعية سيجعل هذه األخيرة تحتكر 85% 
إن صح تسميته بسوق املعاشات والخدمات اإلجتماعية، مما قد يحد 
من املنافسة وكلفة وجودة الخدمات ويؤدي إلى بطء نموهاذ السوق 
املالي الصاعد في بلدنا، إن تغطية 6 ماليين من املنخرطين الجدد دفعة 
اللوجيستيكية  الوسائل  على  فعالوة  كبرى،  تحديات  يطرح  ال  واحد 
والبشرية الالزمة للتدبير يطرح تحدي التعرف واإلحصاء الدقيق لكل 
فئة، وتحديد قيمة اإلشتراك الشهري لكل فئة حسب إمكانياتها ورصد 

أي اختالل قد يهدد ديمومة نظام املعاشات.

ومقابل هذه التحديات هناك فرص كبرى لدعم اإلدخار الوطني، إذ 
من شأن هذا الصندوق أن يعبئ أمواال مهمة يمكن ضخها في دواليب 

اإلقتصاد الوطني وترشيد السوق املالية؛

لايسدثلا4ئيس،

إن مسؤولية الحكومة والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في 
إنجاح هذا الورش الكبير لتعتبر تاريخية، و العبء الكبير هنا سيقع أوال 
على عاتق الصندوق، إذ أنه مطالب ليس فقط بتحصيل االنخراطات 
وهذا ليس بال�ضيء السهل، بل بالتدبير املنتج األموال حتى نضمن تدفقا 

مستمرا ملعاشات املنخرطين.

وهنا السيد الرئيس البد من رفع طموحنا في حالة ما تمكن الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي من استثمار األموال في مشاريع مربحة نأتي 
إلى توسيع الخدمات للمستفيدين تشمل معاش الزمانة والتعويضات 

العائلية كما هو معمول به بالنسبة للمعاشات األخرى.

الصندوق  عن  القيود  رفع  في  التفكير  من  البد  املناسبة  وبهذه 
مما  عليها  املؤتمن  األموال  استثمار  في  اإلجتماعي  للضمان  الوطني 
هنا  وأخص  ذكرتها  التي  لألهداف  وخدمة  أعلى،  مردوديات  يضمن 
بالذكر ضرورة مراجعة الفصل 30 من الظهير بمثابة قانون 27 يوليوز 
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98 املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي، والذي يلزم الصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي إيداع أمواله حصريا لدى صندوق اإليداع والتدبير 
بكل حرية  ودائعه  استثمار  من  وتمكينه  متواضعة،  مردودية  مقابل 

وطبعا في احترام كامل للقواعد االحترازيه املعمول بها في هذا امليدان.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4،

لايةدةثلايسدلت،

أريد في ختام مداخلة أن أعبر عن دعم فريقنا الكامل لهذا املشروع 
وانخراط حزبنا وكافة هيئاته املوازية إلنجاح هذا الورش الكبير، وشكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيسث:

بإسم  أحكيم  ليلى  النائبة  للسيدة  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
الفريق الحركي.

لانةئبلثلايسدةثاسلىثأحكسم:

بيمثهللاثلا4حمنثلا4حسم.

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
وموقفنا من مشروع القانون 99.15 املتعلق بإحداث نظام املعاشات 
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 

يزاولون نشاطا خاصا.

هذا املشروع الذي ال تخفى قيمته و بعده وحمولته اإلجتماعية على 
اعتبار أنه يستهدف فئة كبيرة وشريحة مجتمعية مهمة، بتخويلها الحق 
في التغطية الصحية في التغطية والحماية اإلجتماعيتين، وال شك أن 
هذا املكسب الذي كان مطلبا ملحا منذ عدة عقود سوف يمكن من رد 
اإلعتبار لهذه الفئات املجتمعية العريضة، وسيوطد التوجه اإلجتماعي 
الذي انخرطت فيه الحكومة السابقة وكذلك الحكومة الحالية، من 

خالل التنصيص على إدماجها في منظومة الرعاية اإلجتماعية.

إن هذا النص قد حظي بإهتمام مجتمعي واسع وترقب من الفئات 
املستهدفة، األمر الذي يبين أهمية اإلجراء وقيمة املبادرة، بصرف النظر 
عن مختلف التفاصيل التي يتضمنها املشروع، فيكفي أن النص يتضمن 
أهدافا مثلى ال شك أن أجرأتها وتطبيقها التطبيق األمثل سينصف هذه 
الشرائح من جهة، كما أنه سيحسن من مكانة بالدنا لدى األمم املتحدة 
بخصوص أهداف التنمية املستدامة، وذلك بتوسيع اإلستفادة من 
التقاعد لتشمل كل شرائح املجتمع وضمان دخل مادي في شكل معاش 

لفئة املستقلين وأصحاب املهن الحرة بعد التوقف عن العمل بسبب 
اإلحالة على التقاعد من جهة وتمويل التغطية الصحية من جهة ثانية.

سسديثلا4ئيس،

إننا ننتهز هذه الفرصة لنؤكد من جديد على ضرورة اإلصالح الشمولي 
ألنظمة التقاعد، كما نؤكد على ضرورة تفادي الوقوع في نفس اإلشكال 
الذي عرفته الصناديق األخرى للتقاعد حاثين على ضرورة اإلسراع في 
إعداد النصوص التنظيمية واتخاذ مختلف اإلجراءات الكفيلة بتنزيل 
هذا النص تنزيال جيدا، ولعل أهم التدابير التي يتعين القيام بها هي القيام 
بحملة تحسيسية وإعالمية لتوضيح مضامينه، كما ندعو الحكومة إلى 
اإلسراع بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود مع إشراك جميع الفئات 

املعنية املعنية به في بلورته وتنزيله على أرض الواقع.

سسديثلا4ئيس،

بالحماية  متمتعين  املغاربة،  كل  املغاربة،  يكون  بأن  نتمنى  إننا 
والتغطية اإلجتماعيتين معتبيرين بأن املشروع املعروض على أنظارنا 
يعتبر إيذانا بتحقيق هذا الهدف وذلك في إطار السياسة اإلجتماعية 
التي انخرطت فيها بالدنا تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة امللك 
تصوراتنا  مع  وانسجاما  وتفاعال  وأيده،  هللا  نصره  السادس  محمد 
وقناعتنا في الفريق الحركي، ال يمكن إال أن نصوت بنعم لهذا املشروع 

اإلجتماعي بامتياز، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلا4ئيس:

للسيدة  الكلمة  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
النائبة ابتسام مراس.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثم4لس:

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مون،

مشروع  بخصوص  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
قانون رقم 99.15 املتعلق بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين 
وفالحين  تجار  من  املستقلين  والعمال  وموثقين  وأطباء  صيادلة  من 
وعاملين بقطاع النقل الطرقي والحاملين لبطاقة السائق املنهي والصناع 

التقليديين واألشخاص الغير أجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

هذا املشروع الذي يخضع ألحكامه كما تنص عليه املادة الثانية 
األشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون 98.15 الذي صادقنا 
عليه مؤخر، واملتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض والذي 
يشكل حلقة مهمة في مسلسل إصالح منظومة الحماية اإلجتماعية التي 
شرع في تطبيقها منذ دخول نظام التأمين اإلجباري على املرض حيز 
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التطبيق، في انتظار استكمال التغطية الصحية األساسية لتشمل باقي 
الفئات الغير مشمولة بهذه التغطية، تحقيقا لإلنصاف وإرساء الحكامة 

اإلجتماعية.

إننا في الفريق اإلشتراكي، وبعد أن قدمنا التعديالت داخل اللجنة 
على القانون رقم 98.15 ليشمل إضافة إلى الفئة املذكورة املهاجرين 
املغاربة املقيمين بالخارج خاصة بدول الخليج وبعض الدول اإلفريقية 
التي ال تربطنا معها أية اتفاقية في هذا املجال، فإننا سنتقدم بمقترح 
قانون يرمي إلى إداراج هذه الفئة نظرا إلسهاماتها في مؤشرات التنمية 
لتدارك  القانون  هذا  يشملهم  الذين  األشخاص  ضمن  اإلقتصادية 
الحيف الذي طالها ولتوطيد ارتباط األجيال الجديدة خاصة مع الوطن 

األم.

لايسدثلاوزي4ثلملحت4م،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

إننا نعتبر هذا املشروع قانون الذي يدخل في صلب أهداف إصالح 
منظومة التقاعد، انطالقا من توصيات اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة 
التقاعد، والذي يروم إلى بلورة نظام أسا�ضي جديد يحمل آمال أزيد من 
5 ماليين شخص، ناضلت من أجلها كل القوى الحية في البالد، من أجل 
الحصول على تقاعد ومعاش يضمن لهم ولذويهم العيش الكريم إسوة 
باملستفيدين من أنظمة التقاعد املعمول به حاليا، الذي ال يتجاوز 
املندوبية  الصادرة عن  التقارير  منها نسبة %35 حسب  املستفيدون 
السامية للتخطيط، كما يدخل هذا املشروع قانون في إطار تحقيق 

اإلنصاف والعدالة اإلجتماعية.

إن السياق الذي يأتي فيه هذا املشروع قانون، خاصة ما تعرفه 
التقاعد األخرى من إختالالت ومشاكل وصعوبات، أصبحت  أنظمة 
معها مهددة باإلفالس، كان آخر ما أثاره تقرير املجلس األعلى للحسابات 
لسنة 2017 حول الصندوق املغربي للتقاعد، يسعى توفير ضمانات 
الستمرار الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي الذي أسند له تدبير 
نظام املعاشات املحدد في إطار هذا املشروع قانون، باإلضافة إلى ضمان 
املتعلقة بتطبيق مشروع  للقرارات واملشاريع واملراسيم  تنزيل  سالمة 
قانون على أرض الواقع، خاصة مشروع املرسوم املتعلق بتحديد نسب 
اإلشتراك الخاصة بالتأمين على املرض ومشروع املرسوم املتعلق بتكوين 
املجلس اإلداري للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي الخاص بنظام 
هذه الفئة، ثم مشروع املرسوم املتعلق بكيفية تدبير نظام املعاشات، 

نسبة اإلشتراكات، نسبة مصارف التدبير وكيفية تدبير االحتياطات.

وفي هذا اإلطار، اسمحوا لنا،

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحت4مين،

أن نتقاسم معكم بعض التوصيات على هذا املشروع قانون:

أوال–ضرورة وضع آليات لتحفيز هذه الفئة على اإلنخراط في النظام 
الجديد، خاصة التجار والفالحين الذين يشكلون %36 من املعنيين بهذا 
املشروع قانون املثقل بالغرامات، ما يتعلق بكيفية تحديد واستخالص 
االشتراكات واملساهمات تبقى من اإلشكاليات املطروحة بسبب غياب 
معطيات وأرقام محّددة عن دخل ذوي املهن الحرة واملستقلة، وهذا 
أيضا يثير مخاوف العديد من املهنيين كمهنيي النقل على سبيل املثال 

وليس الحصر؛

إسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، 
التقنية  واملعطيات  واملادية  البشرية  اإلمكانيات  من  تمكينه  يتطلب 
الالزمة للحفاظ على التوازنات املالية لهذا النظام وديمومته، عن طريق 
ضمان تدبير مالي متوازن والحكامة في استثمار األموال املودعة لديه، 

ودعم احتياطاته؛

غياب مساهمة الدولة أو املشغل وارتكاز هذا النظام...

لايسدثلا4ئيس:

اإلنصات،  شوية  فضلكم،  من  النواب  السادة  اإلنصات  شوية 
الجلوس من فضلكم.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثم4لس:

وعاء  على  النظام  هذا  وارتكاز  واملشغل  الدولة  مساهمة  غياب 
اإلنخراطات واكتساب الحقوق النسبية انطالقا من قاعدة اإلشتراك 
وقيمة اقتناء النقط، يطرح إشكالية غياب مبدأ التضامن والتكافل 

املميز ألنظمة التقاعد األخرى؛

ثم أخيرا، نثير معكم مصير الفئات التي ستبقى خارج هذا النظام، 
املشمولة  غير  للفئات  الالزمة  العناية  إعطاء  بضرورة  منا  وإيمانا 
هذا  على  باإليجاب  سنصوت  االشتراكي  الفريق  في  فإننا  بالتقاعد، 

املشروع، وكلنا عزم في تجويده مستقبال.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة ثريا الصقلي بإسم 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

لانةئبلثلايسدةثث4يةثلاصقلي:

لايسدثلا4ئيس،

لايسدثلاوزي4،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

نتقدم  أن  يشرفني  واإلشتراكية  التقدم  النيابية  املجموعة  بإسم 
بالتحية الخالصة لكم السيد الوزير، ومن خاللكم للحكومة على هذا 
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املشروع الذي جاء الستكمال منظومة قانونية إجرائية تهم فئة عريضة 
من مجتمعنا.

هذا املشروع يعبر عن إرادة تجعل املسألة اإلجتماعية من أولويات 
السياسات العمومية ببالدنا، في أفق استكمال الحماية اإلجتماعية 
لكافة املواطنات واملواطنين من الطفولة إلى الشيخوخة، ونحن نعتبر 
أن تحقيق هذا املطلب هو إستجابة لحق أسا�ضي من حقوق اإلنسان، 
وهو مطلب مشروع ومنتظر منذ بداية الورش االجتماعي الهام املتعلق 
بالتغطية الصحية اإلجبارية، الذي بدأ به العمل منذ ما يزيد من 15 
سنة ويتعلق األمر باملهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 

الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وهذا القانون له دور مهم في إدماج تدريجي للقطاع الغير املهيكل 
الذي تكون له تكلفة إجتماعية ومالية، مشروع يعبر عن إرادة سياسية 
نظام  يتزامن مع دخول  أسا�ضي،  اجتماعي  حقيقية الستكمال ورش 
األشخاص  بفئات  الخاص  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين 
املستهدفين حيز التنفيذ، والذي يقدر عدد املستفيدين منه 11 مليون 

نسمة.

كما نعتبر بأن هذا املشروع جاء النتصار فئات إجتماعية كانت ال 
تتمتع بأدنى ضمانات التغطية الصحية وال بأي معاش يوفر شروط 
لعيش أفضل، خاصة أن مرحلة الشيخوخة هي من أصعب مراحل 
الحياة التي يكون فيها اإلنسان أكثر عرضة لألمراض، وبالتالي فضمان 

معاش لهذه الفئة هو يساهم من ضمان للعيش الكريم.

هذا املشروع هو خطوة جديدة في أفق تحقيق الحماية اإلجتماعية 
الشاملة لكافة املواطنات واملواطنين، وبالرغم من استهدافه في مرحلة 
أولى للفئات املنظمة على أن يشمل في املستقبل باقي الفئات األخرى، 

وهذا عمل كبير يتطلب مزيدا من التعبئة وتضافر الجهود.

السيد الوزير، ما يميز مجتمعنا هو التضامن والتالحم بين مختلف 
الفئات، وهذا املشروع هو فرصة إلبراز هذا التضامن بين امليسورين 
من أبناء هذا الوطن مع الذين يوجدون في وضعية هشاشة واملحتاجين 
للمزيد من الرعاية واإلهتمام، في أفق تحقيق مجتمع يسوده التقدم 

واملساواة وتكافؤ الفرص.

رهين  هو  القانون  هذا  نجاح  أن  تتتدركون  أنتم  الوزير،  السيد 
بحسن تفعيله في أقرب اآلجال، وإعمال املقاربة التشاركية والتشاورية 
مع الفئات املعنية واملستهدفة، خصوصا أثناء إعداد نصوص تنظيمية 
ألنها السبيل إلنجاح هذا الورش املجتمعي الهام واإلستفادة الفعلية 

للفئات املعنية، والسالم عليكم.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى الشناوي.

لانةئبثلايسدثمصط ىثلاشنةوي:

تحية واحترام للجميع،

لايسدثلاوزي4،

لايسدثلا4ئيس،

لايةدةثولايسدلتثلانولب،

حنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر أننا تأخرنا كثيرا في مجال 
الحماية اإلجتماعية وذلك مقارنة مع دول ذات اقتصاديات مماثلة، 
وتأخرنا في توسيع هاذ الحماية على فئات كثيرة من املواطنين، من مهن 
حرة أطباء صيادلة، جراحي األسنان، مهندسين معماريين، حرفيين، 
تجار وصناع تقليديين وأشخاص غير أجراء، ألنه منذ أواخر التسعينات 
وفراغ  الدولي  البنك  وتقرير  القلبية  السكتة  عن  الكالم  كان  حين 
صناديق الحماية اإلجتماعية ونحن نطالب بتوسيع دائرة اإلستفادة من 
الحماية اإلجتماعية، وركائزها األساسية، التأمين اإلجباري عن املرض 
والتقاعد، ثم طالبنا بها على مستوى اللجنة الوطنية املكلفة بإصالح 

أنظمة التقاعد.

واليوم واآلن بعد التأخير الكبير والخصاص الكبير ومعاناة ماليين 
املواطنين من غياب حماية إجتماعية ال يمكننا إال أن نوافق على خروج 
هاذ القانون بالرغم من عدة نواقص وأبرزها، أوال اعتماد تدبير النظام 
العمل  ومنظمة   système a point يعني  بالنقط،  النظام  تدبير  على 
الدولية ذات البعد اإلجتماعي، تو�ضي بعدم اعتماده ألنه قد يتضمن 
 La valeur إجحافا، ومعنى ذلك أن قيمة النقطة عند الشراء يعني
d›acquisition du point قد تختلف كثيرا على قيمتها عند الخروج 
للتقاعد، وهنا سيتحكم الصندوق في قيمة النقطة بتخفيضها وذلك 
عن طريق ما يسمى un bon pilotage وهدفه الحفاظ على التوازنات 

املالية على حساب معاش املواطن املنخرط.

يعني  املحددة  املساهمات  طريقة  على  مبني  نظام  اعتماد  كذلك 
 prestation. defini املحددة  الخدمات  عوض   cotisation. defini
يتمكن من معرفة ما سيحصل  املنخرط لن  املواطن  وهذا يعني أن 
عليه كمعاش بعد وصوله سن التقاعد، ثالثا إزالة معاش الزمانة من 
املشروع بدعوى أن النظام في بدايته وهذا ليس باملبرر املقنع ألنه ألن 
هاذ الخدمة لن تهم إال شريحة قليلة وأثرها املالي ضعيف، لكن بالرغم 
من كل هذه النواقص والتحفظات ونظرا النتظارات كل هاذ الشرائح 
والفئات املهنية، واملهن املعنية بهاد القانون، فإننا سنصوت بنعم على 
مشروع القانون ونطالب الحكومة باإلسراع بإخراج املراسيم التطبيقية 

وإشراك كل املعنيين من هاذ الفئات واإلنصاف في نسب املساهمة.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا السيد النائب،
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لايسدلتثولايةدةثلانولب،

املتعلق  األول  الباب  من  انطالقا  التصويت،  عملية  إلى  اآلن  نمر 
بالهدف ونطاق التطبيق،

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

من طرف   1 املادة  عليها  كما صادقت  اإلجماع   ،220 املوافقون 
اللجنة.

اإلجماع،  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   2 املادة  أعرض 
املوافقون 220.

اإلجماع،  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   3 املادة  أعرض 
املوافقون 220.

املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع، املوافقون 220.

املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع، املوافقون 220.

الباب الثاني املتعلق بقواعد التسجيل:

املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع، املوافقون 220.

املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع، املوافقون 220.

أمر إلى الباب الثالث الخاص بقواعد التدبير:

اإلجماع،  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   8 املادة  أعرض 
املوافقون 220.

املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع، املوافقون 220.

املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 11 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 12 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 

ألحد مقدمي التعديل تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثم4يمثوحيةة:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

فريق األصالة واملعاصرة قدم 19 تعديل يهم هاذ املشروع قانون، 

موقف فريقنا في اللجنة كان إيجابيا، ألننا ال نود أن يستمر اإلقصاء 

وتهميش أصحاب املهن الحرة واملستقلة من خدمات إجتماعية وعلى 
العمر  من  يبلغون  عندما  كرامتهم  لهم  يكفل  املعاش،  نظام  رأسها 

عتيا، وألنه كيهم باألساس واحد الفئة ديال األشخاص ذوي الدخل 

املحدود على نفس املبدأ قرر حزب األصالة املعاصرة أننا نسحبو جميع 

التعديالت على أساس أننا غادي نجيبو مقترحات قوانين تشمل فئات 

أكثر، وشكرا.

لايسدثلا4ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لايسدثمحمدثيتسم،ثوزي4ثلاشغلثولإلدمةجثلملنهي:

البد أن أتقدم بالشكر لكافة الفرق أغلبية ومعارضة على حسن 
التعاون ديالهم، ألنه فعال مشروع وطني كيهم جميع املغاربة ومن املفيد 
ورسالة ايجابية أن نرسل إلى هذه الفئة وللمغاربة جميعا، أننا حينما 
يتعلق األمر بتوسيع الحماية اإلجتماعية فإننا يعني نتفق، ولكن رغم 
ذلك هذا املشروع غادي يبقى مفتوح لتطوير كما قلنا في اللجنة، هاذي 
بداية، كما أنه بدأنا فيما يتعلق بنظام التغطية الصحية تدريجيا فإننا 
سنوسع هذا املشروع تدريجيا، وسنتفاعل في املستقبل مع كل اللي 
مقترحات القوانين التي يمكن أن تتقدم بها األغلبية أواملعارضة، شكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا للسيد الوزير، السيدة النائبة إيال فهمت مزيان كاين السحب 
ديال التعديالت؟ شكرا على كرمك.

 ،222 اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   12 املادة  أعرض 
اإلجماع.

أمّر إلى الباب الرابع املتعلق بقواعد التمويل:

املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

أمر إلى الباب الخامس الذي يخص تأسيس الحقوق:

املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 19 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 20 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 21 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 22، كذلك، كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 23 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

الباب السادس يهم معاش الشيخوخة:

املادة 24 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 25 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.
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املادة 26 كما صادقت عليها اللجنة كذلك: 222، اإلجماع.

املادة 27 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 28 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 29 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

الباب السابع يهم معاش املتوفى عنهم، املادة 30، موضع تعديل من 
طرف النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، لكم الكلمة.

لانةئبثلايسدثعم4ثبالف4يج:

شك4لثلايسدثلا4ئيس،

كيما جاء في الكلمة ديال الرفيق الشناوي، حنا مع هاد القانون 
وغندعمو هاذ القانون، هاذ التعديل، مقترح تعديل هو في الصياغة ولكن 
عندو أهميتو، في الصياغة األصلية جات العبارة »الزوج والزوجات« 
حنا كلنا أننا نعوضوها بالزوج أو الزوجة أوالزوجات في حالة التعدد، 
حيث التعدد في املغرب كاين التعدد، ما�ضي، كاين التعدد ولكن أقل 
من %1 كنقولو كتبقى حالة استثنائية، فاملشرع عليه أن يأخذ بعين 

اإلعتبار بأنها ما�ضي قاعدة، فهذا هو املقترح غير في الصياغة، شكرا.

لايسدثلا4ئيس:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثيتسمثوزي4ثلالشغلثولإلدمةجثلملنهي:

التعديل غير مقبول لسبب لغوي، ألن كلمة زوج، كما هو معلوم 
يعني في العربية وفي القرآن الكريم يقصد بها الزوج والزوجة، »وإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخدوه، ومن 
كل �ضيء خلقنا زوجين...« إلى آخره غادي نجبد لك بزاف ديال األدلة ما 
بغتش ندير هنا الوعظ واإلرشاد، ولكن هاذ التعديل مقبول ألنه لغويا 
ومضمونيا ما...، ثم املدونة، ثم القانون ديال املدونة حينما يستخدم 
كلمة »زوج« فهو يستخدمها بمعنى، فلهذا لغويا واصطالحيا راها تفيد 

الزوج والزوجة.

لايسدثلا4ئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون، املعارضون، املمتنعون شحال، غادي نعاودوا التصويت 
إذا سمحتم:

املوافقون: 78.

املعارضون: 128.

املمتنعون: 16.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 220.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 2.

املادة 31 كذلك ورد بشأنها تعديل من فريق..، عفوا كان السحب.

 ،222 اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   31 املادة  أعرض 
اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 32 كما صادقت عليها اللجنة: 222، اإلجماع.

املادة 33 مع ورد بشأنها تعديل من طرف السيدين النائبين مصطفى 
الشناوي وعمر بالفريج.

لانةئبثلايسدثعم4ثبالف4يج:

نفس التعديل ولكن باش يكمن باش التفسير، غير تزاد عبارة ديال 
»في حالة التعدد« وحنا متافقين، الزواج أو في حالة تعدد الزوجات، 
باش متبقاش مشكل لغوي، قالك الزوج هي الزوج والزوجة، ديروا في 

حالة تعدد الزوجات، وشكرا.

لايسدثلا4ئيس:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثيتسمثوزي4ثلالشغلثولإلذمةجثلملنهي:

الحماية  نصوص  كل  كلها،  اإلجتماعية  الحماية  ديال  النصوص 
اإلجتماعية تعتمد هذا التعريف، فال أرى ضرورة إلدخال هذا النص 

وكاين نصوص أخرى اللي فيها نفس املقت�ضى.

لايسدثلا4ئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون، ما�ضي ضرورين ما�ضي ضروري املوافقون، املعارضون،

املوافقون: 78

املعارضون: 128

املمتنعون: 16.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املمتنعون: 2.

املوافقون: 220

املعارضون ال أحد.
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املادة 34 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 35 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

الباب الثامن: يتعلق بما يسمى بتقنيين بالقنوة أي الرأسمال في 
نهاية املسار.

املادة 36 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 37 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

الباب التاسع: إعادة تقييم املعاشات.

املادة 38 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

الباب العاشر: النظام املالي واملراقبة.

املادة 39 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 40 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 41 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 42 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة43 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 44 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 45 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 46 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 47 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 48 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 49 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

الباب الحادي عشر المتياز والتحصيل والتقادم:

املادة 50 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 51 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

الباب الثاني عشر العقوبات:

املادة 52 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

الباب الثالث عشر أحكام ختامية:

املادة 53 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

املادة 54 كما صادقت عليها اللجنة: 222 اإلجماع.

وفي النهاية أعرض املشروع القانون برمته للتصويت: 222 اإلجماع.

صادق املجلس على مشروع قانون رقم 99.15.

شك4لثاكمثجمسعة.
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