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فهرست

)دورة أبريل 2018(

محضر الجلسة الخامسة والتسعين ليوم االثنين 18 شوال 1439ه )2 يوليوز 

 .................................................................................................. 20183818م(.

الشهرية  الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  األعمةل:  ج قلل

املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

 3( 1439ه  19 شوال  الثالثاء  ليوم  والتسعين  السادسة  الجلسة  محضر 

3852يوليوز 2018م(........................................................................................ 

ج قللاألعمةل: جلسة عمومية مخصصة ملناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية 

العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.
محضر الجلسة السابعة والتسعين ليوم الثالثاء 19 شوال 1439ه )3 يوليوز 

 .................................................................................................. 20183877م(.

ج قللاألعمةل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.17 املتعلق 

بالقانون األسا�سي لبنك املغرب.

محضر الجلسة الثامنة والتسعين ليوم اإلثنين 11 شوال 1439ه )9 يوليوز 
 .................................................................................................. 20183902م(.

ج قللاألعمةل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:

الصحة؛ .•
الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛ .•

الثقافة واالتصال؛ .•
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•
العدل؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية؛ .•
األسرة والتضامن املساواة والتنمية اإلجتماعية؛ .•

كتابة املكلفة باملاء؛ .•
كتابة املكلفة باإلسكان؛ .•

كتابة الدولة املكلف بالنقل؛ .•
املكلف بحقوق اإلنسان. .•

 10( 1439ه  26 شوال  الثالثاء  ليوم  والتسعين  التاسعة  الجلسة  محضر 
3938يوليوز 2018م(........................................................................................ 

ج قللاألعمةل: جلسة عمومية لتقديم ومناقشة تقرير املهمة االستطالعية 
وحقيقة وشروط  للعموم،  البيع  أسعار  تحديد  كيفية  املؤقتة حول 

املنافسة بقطاع املحروقات بعد قرار تحديد األسعار.
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محضرلالجليللالخةميللقاوتيذين

اوتةريخ: االثنين 18 شوال 1439ه )2 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: أربع ساعات وخمسة دقائق ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة األربعين.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  األعمةل:  ج قلل
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل اوصال4ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي لق6يرلاو قول،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 
وتجدر  الحكومة.  رئيس  السيد  عنها  يجيب  والتي  العامة،  بالسياسة 
اإلشارة طبقا للنظام الداخلي، أن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن 
يتعلق  الثاني  باألسئلة املحورية، والجزء  يتعلق الجزء األول  جزأين: 

بباقي األسئلة.

وقبل علك، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة 
عن املجلس، لكم الكلمة السيدة األمينة.

اويي 4لأسمةءلاغالو ،لأمينللاملجلس:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

توصل مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

البرملان،  بإلغاء نظام معاشات أعضاء  مقترح قانون يتعلق  .•
تقدم به النائبان مصطفى شناوي وعمر بالفريج؛

للقصور  الوطنية  الوكالة  بموجبه  تحدث  قانون  مقترح  .•
والقصبات، تقدم به السيدات والسادة: نور الدين مضيان، محمد 
بلحسان، عمر عبا�سي، زينب قيوح، عبد العزيز لشهب، محمد الحافظ، 
أبا عبد العزيز، منيرة الرحيوي، إيمان بن ربيعة، خديجة الرضواني، 

عبد املجيد الفا�سي، أحمد التومي، الكبير قادا، الحسين بوزحاي وعبد 
الرحمان خيير عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، شكرا السيد 

الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرالاويي 4لاألمينل،

نشرع اآلن السيدات والسادة النواب، في طرح أسئلة الجزء األول 
والذي يتضمن محورين اثنين: املحور األول حول موضوع خطة العمل 
يتعلق  والثاني  اإلنسان؛  وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  الوطنية 

بموضوع املخطط الوطني للتشغيل.

جمال  السيد  للنائب  األول،  املحور  إطار  في  اآلن  الكلمة  وأعطي 
السؤال  لتقديم  األغلبية،  ومجموعة  فرق  باسم  كريمي  بنشقرون 
املتعلق بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 

دقيقة واحدة لطرح السؤال السيد النائب.

اونةئبلاويي لجمةللبنشورقنلكريمي:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويةد4لقاويي اتلاو 6راءلاملحترمين،

نسجل باعتزاز كبير التطور الحقوقي الذي عرفته بالدنا مع بداية هذه 
األلفية، واملنجزات والتراكمات الحاصلة منذ إحداث هيئة اإلنصاف 
على خطة  باملصادقة  الحكومة  قامت  الصدد،  هذا  وفي  واملصالحة. 
العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، بناء على مقاربة 
تشاركية مع كافة املتدخلين واملعنيين بهذا املجال. في مقابل علك، ما 
زالت عدد من التقارير الصادرة عن بعض املنظمات الوطنية والدولية 

تتقدم بمجموعة من املالحظات حول وضعية اإلنسان باملغرب.

اعتمدتها  التي  اآلليات  نسائلكم عن  الحكومة،  رئيس  السيد  لذا 
الحكومة لتنزيل وتفعيل هذه الخطة حتى تكون لبنة أساسية في مواصلة 
بناء دولة الحق والقانون، وحماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان. كما 
التي  للجواب والتفاعل مع املالحظات  املبذولة  الجهود  نسائلكم عن 

سجلتها املنظمات الوطنية والدولية، وشكرا لكم.

اويي لاورئيسل:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
املحور، خطة  بنفس  متعلق  السؤال  ميموني.  توفيق  النائب  للسيد 

العمل الوطنية في مجال حقوق اإلنسان، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لت فيقلميم ني:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،



ذ ي  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

أعدت الحكومة ما أسمته بخطة العمل الوطنية في مجال حقوق 
اإلنسان، وأعلنت من خاللها عن تحقيق أهداف كبرى من قبيل ترسيخ 
مسلسل اإلصالح السيا�سي ومأسسة حقوق اإلنسان وتعزيز دينامية 
الوعي الحقوقي، وكذا تدعيم املبادرات املساهمة في انبثاق ديمقراطية 
تشاركية، غير أن الواقع يقر بوجود عدد من التجاوزات التي ال تمث 
رئيس  السيد  نسائلكم  لذلك،  وتبعا  املعلنة.  االهداف  لتلك  بصلة 

الحكومة، عن حصيلة تنزيل هذه الخطة، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب. الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية للسيد النائب إسماعيل البقالي. السؤال املتعلق بأي سياسة 
حكومية لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان؟ تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لإسمةعيللاوبوةلي:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

التزمت الحكومة في برنامجها بصون حقوق وكرامة املواطن، وتعزيز 
الحريات واملساواة من خالل اعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق 
التي صادق  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  مع  يتالءم  بما  اإلنسان، 
عليها املغرب. بعدما صوت املغاربة على وثيقة دستورية بوأت الحقوق 
واالقتصادية  السياسية  بأبعادها  متميزة  مكانة  األساسية  والحريات 
واإلجتماعية، حيث علق املغاربة آماال كبيرة على هذا البعد الدستوري 
في اإلصالح والتغيير بما يضمن حقهم الدستوري في العيش الكريم، في 
الوقت الذي تعرف فيه منظومة الحقوق والحريات تعثرا ملحوظا، سواء 
على مستوى التعبير عن الرأي أو على مستوى االحتجاجات السلمية 
أو على مستوى ممارسة الحق في اإلضراب، بعدما تم تعطيل مشروع 
القانون التنظيمي لإلضراب. فهل لدى الحكومة سياسة واضحة لتعزيز 
املتخذة  التدابير  وماهي  وممارسة؟  إقرارا  اإلنسان،  حقوق  منظومة 
لتجسيد مضامين البرنامج الحكومي في الواقع امللموس، بما في علك 
توسيع اإلستفادة من الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية؟ إلى أي مدى 
استطاعت الحكومة التفعيل السليم ألحكام الدستور التي نصت على 

هذه الحقوق والحريات ببعدها الكوني؟ وشكرا.

اويي لاورئيس:

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

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقاوصال4لقاويالملعلىل
رس للهللالقآوهلقصحبه.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راء،

أوال أشكر السيدات والسادة النواب، وأشكر الفرق النيابية التي 
الديمقراطية  تتفضل بطرح هذا السؤال الحيوي، واملرتبط بمسألة 
في بالدنا. والتي كما تعرفون تشكل خيارا ال رجعة  وحقوق اإلنسان 
فيه، ليس فقط اليوم، ولكن منذ فترة طويلة، ولكن بالخصوص بعد 

مصادقة الشعب املغربي على دستور 2011.

النواب  السادة  بعض  قال  وكما  أقول،  أن  البداية  من  ويمكن 
املحترمين، إن بالدنا قد خطت في مجال الديمقراطية، وفي مجال حقوق 
املغربي  الشعب  يراها  الجميع،  بها  يعترف  معتبرة،  اإلنسان خطوات 
يوميا في حياته. ولكن هذا ال يمنع من أن نعترف أيضا، بأن هناك نقص، 
وهناك خصاص، وهناك إشكاالت، نحتاج جميعا إلى أن نتعاون ملعالجتها 
اللي هي متوازنة ومنصفة، يمكن  النظرة  ومواجهتها وتجاوزها. وبهاد 
الذين قاموا بجهود مشكورة،  للمغاربة واملغربيات،  أن نكون أوفياء 
مشهودة في الدفاع عن الحريات والدفاع عن حقوق اإلنسان في تاريخ 
املغرب املعاصر، وأيضا أن نعترف بجهود املجتمع املدني، نعترف بجهود 
الفاعلين الرسميين لألحزاب السياسية، وبجهود املسؤولين أيضا والتي 
أدت إلى أن بالدنا اليوم الحمد هلل، مقدرة على هذا املستوى دوليا دون 
أن يمنعنا هذا، من أن نبذل جهودا في معالجة االختالالت املوجودة على 

املدى املتوسط والقريب إن شاء هللا.

برنامجها  صميم  من  املوضوع  هذا  جعلت  الحكومة،  ولذلك 
الحكومي، الذي نص، من بين ما نص عليه، على اعتماد سياسة حكومية 
مندمجة في مجال حقوق اإلنسان، وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، 
وبالخصوص من خالل تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان. وبهذا، فبمجرد ما نصبت الحكومة، ومنذ األسابيع 
األولى، قامت بالعمل على التشاور مع مختلف الفاعلين لتحيين الخطة 
الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، والهدف األساس هو 
اإلنتقال إلى مستوى آخر من التخطيط االستراتيجي، في مجال مقاربة 
حقوق اإلنسان. وصحيح أن الخطة املوجودة هي خطة كانت قد تمت 
صياغتها بين 2008 و2010، ولكن بعد علك لم يتم تحيينها بعد دستور 
بمقاربة  الخطة  هذه  تحيين  هو  للحكومة  األول  الهم  فكان   ،2011

تشاركية.

اعتمدت  التي  واملنهجية  الخطة  في مضامين هذه  الخوض  وقبل 
لوضعها، البد من التذكير ببعض املؤشرات األخيرة التي حققتها بالدنا 
في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق اإلنسان. البد أن نشير بطبيعة 
الحال، إلى مستوى توطيد استقالل السلطة القضائية وفاء للتوجهات 
الدستورية. ومن هنا حرصت الحكومة على تجسيد اإلستقالل الفعلي 
للسلطة القضائية، من خالل القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق 
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باملجلس  املتعلق   100.13 القانون  وعلى  للقضاة،  األسا�سي  بالنظام 
األعلى للسلطة القضائية، والقانون 33.17 املتعلق بنقل اختصاصات 
وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بتاريخ 2 
غشت 2017، حيث تم بتاريخ 6 أكتوبر 2017 تسليم السلط بين وزير 
رئيسا  بصفته  النقض،  محكمة  لدى  للملك  العام  والوكيل  العدل 
للنيابة العامة، ليتجسد بذلك اإلستقالل املؤسساتي الكامل للسلطة 
القضائية بشكل فعلي وبشكل واقعي، وتكون بهذا بالدنا قد قطعت 
أشواطا كبيرة في مسلسل بناء نظامنا الدستوري القائم على فصل 

السلط وتوازنها؛

ثانيا-استكمال اإلطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية. 
فاعتمدت في البداية القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط 
وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ثم 
بعد علك صودق على مرسومه التطبيقي ونشر، وعينت لجنة العرائض 
التي شرعت في تلقي عرائض املواطنين فعال ومعالجتها، وكذلك اعتماد 
القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق 

في تقديم امللتمسات في مجال التشريع؛

ثالثا-تكريس حق املواطنين في الحصول على املعلومات، من خالل 
اعتماد القانون رقم 31.13 املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، 
عليها  نص  التي  األساسية  والحريات  الحقوق  من  حقا  يعد  والذي 
الدستور، اعتبارا لألهمية القصوى التي يقتضيها هذا الحق ويكتسيها 
في تعميق الديمقراطية وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة. وأنتهز هذه 
الفرصة ألحث اإلدارات بمختلف أنواعها على التجاوب مع املواطنين، 

مع املجتمع املدني، مع اإلعالميين في هذا املجال؛

وتظلمات  شكايات  مع  الفعال  التعامل  من  إطار  رابعا-وضع 
التي هي  الوطنية للشكايات،  البوابة  واقتراحات املواطنين من خالل 
ديال  الشكايات  جميع  توجه  أن  لتحاول  اشتغلت  مندمجة  بوابة 
اإلدارات واملؤسسات العمومية، من خالل بوابة واحدة بطريقة سهلة 
ميسورة، تمكن أيضا من مراقبة كيفية تجاوب اإلدارات مع شكايات 
املواطنين. بطبيعة الحال، هذه املكتسبات على الرغم من أهميتها كما 
تعلمون، ليست كافية وحدها لالستجابة ملتطلبات املواطنين، إال أنها 
املواطنين  بين  العالقات  في  إيجابي  لتحول  تؤسس  إيجابية  خطوات 
والسلطات العمومية، بين املواطنين ومؤسسات الدولة، وتقوم على 
التفاعل اإليجابي مع انتظارات املواطنين ومع مطالبهم وتطلعاتهم في 

الكرامة واملشاركة الفاعلة في البناء الديمقراطي.

سأتحدث لإلجابة على أسئلة السيدات والسادة النواب أوال، على 
ثالثا، حصيلة  ثانيا، مضامين الخطة؛  مسار إعداد وتحيين الخطة؛ 
تنفيذ هذه الخطة لحد الساعة وآلياتها؛ رابعا، جهود الحكومة في إطار 
التفاعل مع تقارير املنظمات الدولية بخصوص وضعية حقوق اإلنسان.

في مسار إعداد وتحيين خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان، أريد أن أقول أوال، بأن هذه الخطة منتوج وطني 
خالص قام من خالل، وبآليات التشاور الواسع بين الفاعل الحكومي 
والفاعل املدني، جميع منظمات حقوق اإلنسان، أو املشتغلة في مجال 
حقوق اإلنسان، شاركت والفاعل املؤسساتي، الذي يعني مؤسسات 
والبرملانيين،  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  والتنمية  اإلنسان  حقوق 
والسلطة القضائية وغيرها. إعن هناك ثمرة عمل تشاركي وتشاوري 
واسع ابتدأ رسميا في بداية عمر هذه الحكومة، واستمر لشهور وعلك 
تفاعال مع التوصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان، أيضا 
مع  أيضا  وانسجاما  واملصالحة،  األنصاف  هيئة  لتوصيات  وتفعيال 

انخراط املغرب واحترامه اللتزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

وقد مكنت هذه املقاربة التشاركية من األخذ بعين اإلعتبار جميع 
هموم وتطلعات مختلف الفاعلين الذين تشاركوا في وضع هذه الخطة، 
وفي تقويمها وفي تطوير صيغتها باش توصل للصيغة النهائية، كان هناك 
عدد من اللقاءات التشاورية وأيضا تلقي مختلف مالحظات الفاعلين 
رؤية جماعية حول هذه  بلورة  هو  الهدف  وكان  أنواعهم،  بمختلف 
عملية  استمرت  وقد  تنفيذها،  وآليات  أولوياتها  مضامينها،  الخطة، 
التحيين والتطوير هذه ما يقرب من ستة أشهر، ستة أشهر، وأسفرت 
في النهاية عن تحويل التوصيات الواردة في الصيغة األولى من مشروع 
الخطة القديمة إلى تدابير عملية، إضافة إلى تعزيزها وتقويتها بإضافة 
تدابير جديدة وإضافة 4 محاور جديدة همت الحكامة األمنية، مكافحة 
اإلفالت من العقاب، املقاولة، حقوق اإلنسان، حقوق الشباب. ومكنت 
عملية التحيين من رفع عدد التدابير من 215 تدبير في الصيغة األولى 

ديال 2010 إلى 435 تدبيرا في الصياغة األخيرة املعتمدة.

وتتويجا لهذا املسار املتميز، تم اإلعالن عن خطة العمل الوطنية 
في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان بتاريخ 13 دجنبر 2017، يعني 
مختلف  بحضور  الخطة  عن  نهائيا  تعلن  باش  أشهر   6 يااله  هادي 
املتدخلين  من  وعدد  واملدنيين،  والحكوميين  املؤسساتيين  الفاعلين 
وأيضا أسرة اإلعالم كانت حاضرة. فعرضت وصودق على هذه الخطة 
عشرية  بذلك  متوجا  الحكومة،  مجلس  في   2017 دجنبر   21 بتاريخ 
واملدنية  املؤسساتية  املستويات  مختلف  على  املتواصلة  الجهود  من 
والجامعية واإلعالمية والحكومية والخبراء وغيرهم، للوصول إلى هذه 
النتيجة، مما أكسب هذه الخطة مقومات وثيقة وطنية مرجعية منبثقة 

عن اختيارات إستراتيجية ورؤية جماعية للسياسة الحقوقية ببالدنا.

بحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  هيئات  إشعار  العمل على  تم  وقد 
التاسعة  الدولة  املغربية،  اململكة  تكون  وبذلك  باعتمادها  اإلنسان، 
والثالثين عبر العالم، التي وضعت خططا من هذا النوع في مجال حقوق 
اإلنسان، تفاعال مع توصية إعالن وبرنامج عمل فيينا، وأيضا تنفيذا 
للتوجهات الدستورية في هاد املجال، فبالدنا من بين البلدان القليلة 
39 من 190 بلد التي تتوفر على خطة إستراتيجية في مجال الديمقراطية 
باش  غير ست شهور  هادي  إعن  مهم،  �سيء  وهذا  اإلنسان  وحقوق 
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صادقنا على هذه الخطة، صادق عليها املجلس الحكومي، أصبحت اآلن 
جاهزة للتنفيذ.

مضامين الخطة، هادي الخطة كما قلت، تهدف إلى اإلرتقاء بالتجربة 
املغربية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والنهوض بها، وبطبيعة 
الحال دائما من خالل تعزيز املكتسبات التي نعتز بها، من خالل تطوير 
املكتسبات املوجودة، ولكن أيضا من خالل مواجهة االختالالت وتجاوز 

النقائص التي أيضا نعترف بأنها موجودة في مجتمعنا حقوقيا.

تتكون الخطة من 4 محاور:

املحور األول: هو الديمقراطية والحكامة، عو طابع سيا�سي، حكامة 
وتدبير عن طريق مراجعة التشريعات الوطنية، عن طريق تعزيز الحكامة 
املجالية، عن طريق اقتراح التدابير الكفيلة بضمان التوازن بين حفظ 
النظام العام واحترام حقوق اإلنسان، وبالتالي كما قلت منذ قليل من 
بالحكامة األمنية  بين األمور الجديدة فهاد الخطة هي أمور مرتبطة 
في املحور الفرعي الخامس الحكامة األمنية، واملحور الفرعي السادس 
حرية االجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، املحور 
الفرعي السابع مكافحة اإلفالت من العقاب، هادي كلها محاور جديدة 
وتمت بتشاور وانخراط من الجهات األمنية أنفسها، وهذا مهم جدا ألن 
بغينا جميع الجهات املرتبطة بمجال حقوق اإلنسان سواء كانت مدنية 
أو حكومية أو غيرها، تكون مشاركة لتكون منخرطة، وفيها عدد من 

اإلجراءات مهمة قد أرجع إلى بعضها؛

املحور الثاني، الحقوق اإلقتصادية اإلجتماعية والثقافية والبيئية، 
ألن اليوم الحقوق ال ترتبط فقط بالجانب السيا�سي ولكن أيضا هاد 
والحقوق  اإلقتصادية،  الحقوق  هو  اللي  الحقوق  من  املهم  الجيل 
اإلجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق البيئية والتي أيضا اهتمت 
بها هذه الخطوة بعد أن قامت بتشخيص الخصاص في هذا املجال 
ومن تمة جات عدد من املحاور واإلجراءات، منها : الرفع في مستوى 
جودة املنظومة الوطنية للتربية والتكوين، ضمان الولوج إلى الخدمات 
للسياسة  اإلجتماعي  التوجيه  الشغل،  في  االندماج  تيسير  الصحية، 
السكنية، وضع سياسة بيئية مندمجة وتقوية دور املقاولة في النهوض 
من  عدد  أيضا  ويتضمن  املحاور،  من  أيضا  وغيره  اإلنسان  بحقوق 

اإلجراءات؛

املحور الثالث، هو حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، وعلك أن 
هناك عدد من الفئات دوليا اليوم، وأيضا وطنيا حتى من خالل املبادئ 
الدستورية تحتاج إلى إجراءات خاصة، ألنها فئات تحتاج إلى استدراك 
أو إلى حماية أو إلى وقاية، ومن هنا جات الفروع ديال الخطة من خالل:

للحقوق  والحمائية  الوقائية  والضمانات  اإلجراءات  تعزيز  أوال، 
بأدوار  والنهوض  األطفال  وبالخصوص  بها،  النهوض  وكفالة  الفئوية 
الشباب في التنمية، وكفالة عوي اإلعاقة، وصيانة حقوق األشخاص 

املسنين، وتعزيز حقوق املهاجرين والالجئين وغيرهم؛

الفئات  بأوضاع  النهوض  هو  املحور  فهاد  الثاني  البند  ثانيا، 
اإلجتماعية التي تعاني من التهميش واإلقصاء.

هذا  ويتوجه  واملؤسساتي،  القانوني  اإلطار  هو  الرابع،  املحور 
الحوار إلى تحصين ما تحقق من مكتسبات في مجال حقوق اإلنسان 
وتعزيزها بباقي اإلجراءات وعلك من خالل: بالخصوص، تعزيز الحماية 
القانونية الحماية املؤسساتية لحقوق اإلنسان وال سيما حقوق املرأة، 
حرية التعبير واإلعالم والصحافة والحق في املعلومة، حفظ األرشيف 

وصيانته وضمان اللجوء إليه.

وانطالقا من هذه املحاور األربعة، تم ترتيب التدابير املرتبطة بتفعيل 
435 تدبير من حيث كونها عات طبيعة  الخطة والتي، كما قلنا، هي 
تشريعية أو طبيعة مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس أو التواصل أو تعزيز 
القدرات، التكوين وتعزيز القدرات أو غيرها مع التحديد في كل بند من 
البنود من هم الفاعلون املكلفون بالتدخل في هذا املحور أو في هذا 
التدبير بوصفهم أطراف الشراكة أو أطراف التعاون؟ وما هي األهداف 
املتوخاة على املدى الزمني الذي تغطيه الخطة التي هي 2021-2018 
يعني أثناء هاد الوالية الحكومية الحالية؟ ما هي اآلن حصيلة تنفيذ 
هذه الخطة للديمقراطية وحقوق اإلنسان وآليات تنزيلها؟ مباشرة بعد 
اعتماد الخطة الوطنية في مجال حقوق اإلنسان منذ 6 أشهر فقط، 
تم الشروع في تنزيلها عبر عدد من التدابير وهادي بدايات وستأتي تدابير 

أخرى:

التدبير األول هو التواصل والتعريف بالخطة، وهنا تمت عدد من 
الجامعات،  تواصلية على مستوى  تشاركية  اللقاءات  اإلجراءات من 
املعرض  املغرب  استثمر  على مستوى..  الوطنية  الجامعات  من  عدد 
دوليا،  حتى  بالخطة  التعريف  مستوى  على  والكتاب  للنشر  الدولي 
وعرضت في اللقاء الرفيع املستوى للدورة 37 ملجلس حقوق اإلنسان 
اللي أيضا باش نعرفوا بها، ثم أيضا كي تخضع للتقييم من قبل الفاعلين 
املتخصصين في مجال حقوق اإلنسان دوليا، وأيضا أشركت عدد من 
تنفيذ  التنفيذ،  وآليات  الوطنية  العمل  خطة  إعمال  في  الجمعيات 
ديالها، وأيضا تم اإلعالن في الفترة ما بين 5 إلى 26 أبريل عن فتح باب 
الترشيح أمام جمعيات املجتمع املدني لتقديم مشاريع جمعوية في هاع 
املجال، وقد تم التوصل عقب انتهاء اآلجال القانوني ب209 طلبا يهم 
جمعيات ومنظمات من مختلف مناطق اململكة لإلسهام في هاع الورش 
اتجاه  في  تسير  ومشاريع  مبادرات  إطالق  في  بالخطة  التعريف  ديال 
التحسيس بها أو تنفيذ بعض مضامينها التي هي مرتبطة كثيرا باملجتمع 
املدني أو بفئات معينة بحال اإلعاقة، بحال املسنين اللي بغاو املجتمع 
املدني يشاركوا فيها، وأيضا اإلسهام في تفعيل املحور األول من الخطة 
الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان املتعلق بالديمقراطية 
أو املتعلق بالحكامة أو غيره... هاع ال�سي كامل هناك حث للمجتمع املدني 
على أن يساهم عمليا حتى في عملية التنزيل، وعملية التقييم وعملية 

التحسيس والتواصل؛
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ثالثا-إحداث آليات مؤسساتية لتتبع وتقييم وتنفيذ الخطة، خطة 
العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ألن حنا واعيين 
للتقييم.  آلية  التنفيذ،  لتتبع  آلية  كيخصنا  هي  ها  الخطة  هاع  بأن 
وباملناسبة غنديرو لجنة وطنية سيصادقها وهناك مشروع مرسوم معد 
اليوم لهذا الغرض، هاعي ما�سي عادية، إنها آلية للتنسيق بين مختلف 
املؤسساتيين  املؤسساتيين،  الفاعلين  فيه  يكون  غادي  الفاعلين، 
)املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املجلس االقتصادي واالجتماعي، 
عدد من املجالس األخرى( الفاعلين املدنيين غادي يكونو موجودين، 
إضافة بطبيعة الحال إلى الفاعلين الحكوميين املطلوب منهم يطبقو هاع 
الخطة، فإعن والجمعيات والجامعات أيضا الخبراء... إعن غادي تكون 
عندنا واحد اآللية للتنسيق بين مختلف هذه الفاعلين وكلهم غادي 
الخطة  تقييم  وفي  الخطة،  تنفيذ  في  منتظمة  بطريقة  يذاكرو  يبداو 
وعندنا تجارب فهاع ال�سي الحمد هلل، وكانت تجارب ناجحة في مجاالت 

أخرى ولكن يمكن أن نقول بأنها ناجحة؛

وأخيرا إعداد املخطط اإلجرائي التنفيذي لخطة العمل الوطنية، 
جميع  مع  وتشارك  جميع  مع  بتشاور  أعدت  قد  ديالو  املصفوفة 
املتدخلين وأيضا أعدت الخطة الوطنية على املستوى الترابي، تنزيل 
هذه الخطة الوطنية على املستوى الترابي أيضا، ألن املستوى الترابي 
الجهوي حتى هو مهم جدا باش ما نبقاوش معلقين فقط وطنيا ولكن 
مقتضياتها  من  عدد  لتكييف  وأيضا  الترابية  الجماعات  حتى  أيضا 
وحث الفاعلين الجهويين على املشاركة أيضا في تنفيذ هذه الخطة وفي 
تقييمها ومتابعتها. وبطبيعة الحال آخر مقت�سى هنا هو هناك تصور 
حول مواصلة الحوار في عدد من القضايا التي بقيت عالقة حتى بعد 
الخطة، هناك مجموعة من القضايا لم يتم بعد التشاور مع مختلف 
الفاعلين الوصول إلى توافق حولها، دابا هاعي اللي ما وصلناش على 
التوافق ما خصناش نخليوها تجمد لينا الخطة األمور اللي هي متوقعين 
وهي األكثرية، بل وضعت خطة فيها األمور املتوافق عليها باش تشد 
طريقها، واألمور اللي حولها خالف هناك آلية ملتابعة النقاش والحوار 
حولها للوصول إلى نتائج. وأنتما كتعرفو هاع القضايا راه أعلنت من 
قبل معروفة: قضية اإلعدام، الحكم باإلعدام، املصادقة على النظام 
األسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بين  الحوار  فهذا  األسرة،  بمدونة  املرتبطة  القضايا  وبعض   87 رقم 
مختلف املتدخلين والفاعلين مفتوح للوصول إلى توافقات في املستقبل، 

وهاعي هي املقاربة اإليجابية والتفاعلية.

السؤال ورد  لواحد  الوقت  ديال  نعطيو واحد شوية  اآلن غادي 
على بعض السادة النواب، مرتبط بتفاعل املغرب مع التقارير الدولية 
حول وضعية حقوق اإلنسان. يمكن نقول بأنه املغرب هو من أكثر 
الدول انفتاحا فيما يخص التعامل مع املنظمات الدولية، وهذا داخل 
في االنفتاح الوطني على العالم، وبالتالي كان هناك تفاعل مستمر مع 
املنظمات الدولية في مجال حقوق اإلنسان أو في غيره. لكن صحيح أيضا 

أن بعض التقارير املوضوعية واملسؤولة والبناءة ال يمكن أن تتعامل 
معها إيجابيا، وأي نقد ورد في التقرير ما�سي فقط الدولي، حتى التقارير 
في مجال  تجربة  وعات  فعالية  عات  وطنية  منظمات  عندنا  الوطنية 
حقوق اإلنسان، وحنا بوصفنا في الحكومة، بوصفنا فاعل رسمي من 
واجبنا أن ننصت لها وأن نتفاعل إيجابيا مع تقاريرها، وأن ندرسها وأن 
نتحاور معها وأن نقنعها أو تقنعنا، هذا الفاعل الوطني لكن أيضا حتى 
الفاعل الدولي حنا أيضا مفتوحين عليه. تقاريرنا كانت إيجابية تأتي 
بانتقادات أو تأتي بمقترحات، حنا راه دائما كنتصنتو ليها وكنتابعوها، 
واليوم عندنا وزارة دولة مكلفة بحقوق اإلنسان خاصة، بمعنى علك أنه 
حنا عندنا جهاز خاص كيتابع هاع التقارير وكيحاول يدرسها ويتفاعل 

معاها ويتناقش معها ويستقبلها إلى آخره...

وفي هذا اإلطار، فإن الحكومة هذا يستدعي الفخر، فإن الحكومة 
ال تذخر جهدا في الرد على أي ادعاءات في نفس املستوى، اللي كنتفاعلو 
إيجابيا ولكن إعا كان ادعاءات غير مؤسسة فإن الحكومة ال تذخر 
جهدا في الرد عليها تصحيحا لصورة بالدنا الحقوقية، إيال كاين �سي نقد 
موضوعي حقيقي ما كاين مشكل نتقبلوه ونحن بصدر مفتوح، ولكن إيال 
كاين �سي ادعاءات غير مؤسسة، كاين �سي اتهامات مبنية على باطل من 
واجبنا نحن أن ندافع عن بالدنا وعن صورة بالدنا. وكما يقوم جميع 
الفاعلين عبر العالم يدافعون عن دولهم، يدافعون عن أوطانهم، حنا 
أيضا سندافع عن بلدنا ولكن بالحق وليس بالباطل، بالدليل والحجة 

وليس بالديماغوجية فقط.

فإعن، البد أن ننصف بالدنا وننصف صورة بالدنا، أحيانا نتعرض 
إلى حمالت ظاملة، كاينة هاع الحمالت الظاملة وعندنا خصوم عبر العالم، 
وحنا عارفين بهاع ال�سي. ولذلك حنا هؤالء البد أن نرد عليهم بقوة، وهاع 
ال�سي ّدار في جميع التقارير الدولية كتدرس، كيتم التفاعل معها ومن هنا 
الحكومة حرصت على مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، مأسسة 
التفاعل مع التقارير الدولية وكل تقرير جا، كتابة الدولة املكلفة بحقوق 
اإلنسان تتكلف بإعداد التقييم األولي، كنديرو لقاء بين وزاري في جميع 
القطاعات الحكومية املعنية، كنديرو تقييم موضوعي من قبل الجميع، 
ثم من بعد كنحاولو ما أمكن نصوغو رد الفعل ديالنا، ولكن أيضا 
الحوار والتواصل بشأن هذه التقارير مع مختلف الفاعلين سواء كانوا 
وطنيين أو دوليين، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير امللف الحقوقي 
ببالدنا. ويمكن أن أقول هنا بأن املغرب من خالل هاع الشجاعة ديالو 
على املستوى الدولي، بغيت نقول بأنه من أكثر الدول عبر العالم تفاعال 
وانفتاحا على آليات ديال اإلجراءات الخاصة ديال املقررين الخاصين، 
ومن أكثر الدول عبر العالم إيال حسبناها املغرب داك ال�سي اللي استقبل 
من املقررين الخاصين أو خبراء دوليين في مجال حقوق اإلنسان مهم 
جدا. وربما أقول أنه غير في هاد السنوات األخيرة، ست سنوات استقبل 
كان  دوليين،  وخبراء  مقررين  من  خاصا  إجراء  عشر  إحدى  املغرب 
آخرها مثال املقرر الخاص املعني بالتعذيب، وأنا هداك كنت في وزارة 
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الخارجية، كنت وزير الخارجية سنة 2012 استقبلناه وهادي شجاعة 
في 2012 استقبلو. معناه نحن نقول عندنا اختالالت، ولكن ما عندما 
ما نخبيو مع الفاعلين الدوليين كنستقبلوهم وكنفتحو لهم، االنتقادات 
ديالهم كنستقبلوها وكناقشوهم ونمشيو عندهم نقولو لهم إيال كان 
�سي حاجة معقولة عندهم نحاولو نعالجوها عندنا، ولذلك هادي راه 
شجاعة في بلدنا، وقليل جدا من دول الجنوب، جنوب البحر األبيض 
سنة  بالبشر  باالتجار  معنيا  خاصا  مقررا  بهذا،  يقوم  من  املتوسط 
2013، الفريق العامل املعني باالعتقال التعسفي سنة 2013، املقررة 
الخاصة املعنية بالحق في الغذاء في 2015، الخبيرة املستقلة املعنية 
بقضايا حقوق اإلنسان والتعاون الدولي سنة 2016 وقريبا سيستقبل 
املغرب املقرر الخاص املعني باستقالل القضاء واملحامين، وسيستقبل 
املغرب املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز 
العنصري. إعن هناك أيضا انفتاح وسنحاول أن نتفاعل إيجابا، ايجابا 
مع جميع التقارير الدولية املنصفة وأن ننصت لها في مستوى إنصاتنا 
للتقارير الوطنية وملختلف الجمعيات الحقوق الوطنية التي أجدد الشكر 
لها في هاد املجال ألنها قامت بأدوار مهمة في تاريخ املغرب املعاصر، وباقي 
مطلوب منها تقوم باألدوار مستقبال في متابعة تنفيذ هذه الخطة وفي 
تقييمها وفي إبداء املالحظات، وأيضا جميع املواطنين واإلعالم، اإلعالم 
راه عندو دور كبير، فلذلك والبرملانيين أنتم أيضا، هذه األدوار كلها راه 

حنا مفتوحين أمامها.

الكاملة،  اإلرادة  عندها  الحكومة  بأن  األخير،  في  أؤكد  أن  وأريد 
وعندها عزم أكيد على امل�سي قدما في تنفيذ مضامين هذه الخطة التي 
وضعت بطريقة تشاركية وتشاورية مع مختلف املتدخلين، إن شاء هللا، 
والهدف ديالنا أن نرفع بالدنا عاليا في املجال الحقوقي بمختلف أنواع 
والثقافية  واالقتصادية  واإلجتماعية  الخاصة  السياسية،  الحقوق 

والبيئة وغيرها... وشكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اويي لاورئيس:

التعقيبات بإعطاء  شكرا للسيد رئيس الحكومة، أفتح اآلن باب 
العدالة  بإسم فريق  إدريس األزمي اإلدري�سي  الرئيس،  للسيد  الكلمة 

والتنمية، لكم الكلمة السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لإدريسلاأل6ميلاإلدري�سيلرئيسلفريقلاوذ اولل
قاوتنميل،لم اخلللميلمل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم

الحم لهلللربلاوذةملينلقصلىلهللالقسلملعلىلسي نةلمحم ل
اورس للاألمينلقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اويي لاورئيسلاملحترم؛

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم؛

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترمين؛

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين؛

في البداية، البد من توضيح أسباب نزول هذا السؤال، باعتبار أنه 
تم تغيير سؤال محوري كان مبرمجا سابقا في موضوع آخر، وعلك بعد 
الحكومة،  رئيس  السيد  وبموافقتكم  املجلس  مكونات  كل  استشارة 
واستبداله بسؤال حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان.

وبكل شفافية ووضوح، أقول أن تغيير البرمجة جاء على إثر الصدمة 
القاسية  األحكام  جراء  الوطني  العام  الرأي  وأصابت  أصابتنا  التي 
والثقيلة التي صدرت ليلة الثالثاء 26 يونيو 2018 في حق مجموعة من 
املعتقلين من نشطاء الحراك االجتماعي الذي عرفه إقليم الحسيمة 

والجماعات املجاورة له السنة املاضية.

اويي لاورئيس،

لقد تم برمجة هذا املوضوع في هذه الظرفية الدقيقة، بالنظر ملا 
ترمز إليه هذه الخطة من تفعيل لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، 
والتي كرسها دستور اململكة في بابه الثاني املتعلق بالحريات والحقوق 
األساسية، وبما ترمز إليه أيضا هذه الخطة من انخراط بالدنا في احترام 

التزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

وهنا نؤكد في البدء أن الديمقراطية وحقوق اإلنسان هي مبتدأ وغاية 
كل عملية تنموية مستدامة وعماد األمن واالستقرار، باعتبارها تضمن 
والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  والكرامة واملساواة،  بالحرية  الجميع  تمتع 
املواطنين  طاقات  وتحرر  الكريم،  العيش  ومقومات  االجتماعية، 
في  واملسؤول  الواعي  انخراطهم  وتضمن  إمكاناتهم  وتعبئ  واملواطنات 

دورة البناء والتنمية.

وهو ما أكد عليه جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا في خطابه 
السامي بمناسبة الذكرى الـ51 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بقوله 
وااللتزام  االنسان  احترام حقوق  أن  إيمانا راسخا  نؤمن  أننا  » علك 
باملواثيق الدولية املكرسة لهذه الحقوق ليس ترفا أو موضة بل ضرورة 

تفرضها مستلزمات البناء والتنمية.«

وهو ما نصت عليه هذه الخطة من ضمن أهدافها االستراتيجية 
من خالل إدماج مبادئ حقوق اإلنسان في السياسات الحكومية وفي 
مختلف الخطط والبرامج التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
بغاية املساهمة في تحسين ظروف عيش األفراد والجماعات وتحقيق 
واإلقصاء  والتهميش  الفقر  ومحاربة  املستدامة  البشرية  التنمية 

االجتماعي.

لذا، فإن هذه الخطة بما تضمنته من إدماج واندماج كل املؤسسات 
التقائية وتنسيق  إلى تحقيقه من  العمومية وبما تسعى  والسياسات 
وتكامل بين مختلف التدخالت والفاعلين، هي تعبير جماعي عن وعي 
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املواطن  ومتطلبات  لحاجيات  االستجابة  بأن  جماعية  وإرادة  عميق 
املغربي في العيش الكريم والتعامل مع انتظاراته وتعبيراته ومن ضمنها 
احتجاجاته ال يمكن أن يقتصر على مقاربة واحدة مهما اكتملت أركانها 
وبدت فاعليتها في املدى القصير، وأن التعامل املندمج وتظافر الجهود 
وتعاون مختلف املؤسسات وتعاونها وتوازن تدخالتها هو وحده الكفيل 
بالحفاظ على هيبة الدولة وضمان أمنها واستقرارها وخضوع الجميع 

للقانون وتعزيز الثقة في املؤسسات.

اويي لاورئيس،

من جهة أخرى، نسجل بإيجابية أن الخطة أولت أهمية كبرى لتفعيل 
املؤسساتية  وللضمانات  العدالة  إلصالح  الوطني  امليثاق  توصيات 
والفعلية التي توفرها السلطة القضائية بسائر مكوناتها من أجل ضمان 

سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.

وهنا، ال بد أن نقف عند التحول الكبير الذي شهدته مؤخرا بالدنا، 
والذي تجلى في نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك 
لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، واملتعلقة بسلطته 

وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها.

على  مسبوق  وغير  عميق،  إصالح  وككل  تأسيسية  محطة  وككل 
الصعيد الوطني وربما حتى على الصعيد الدولي، يغير جذريا نموعجا 
وتوازنا كان قائما منذ عقود ال بد أن يثير مخاوف وقلقا لدى الرأي 
العام، وهو يتابع خطواته األولى على طريق التنزيل، وال سيما إعا تتالت 
مجموعة من املساطر واإلجراءات والدعاوى ال يستوعبها جيدا الرأي 
العام وتثير لديه تساؤالت ومخاوف حول مدى احترام القانون وضمانات 

املتابعة واملحاكمة العادلة بشأنها.

لقد جاء في األمر الذي وجهه جاللة امللك في ظهير تعيين الوكيل 
العام للملك لدى محكمة النقض في 3 أبريل 2017 : »وعليه، فنأمره، 
عن حسن  األول  القضائي  واملسؤول  العامة،  للنيابة  رئيسا  بصفته 
سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام 
والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، 
بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل واإلنصاف التي ارتأيناها نهجا 
 الستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق 

ً
موفقا

 وجماعات، في إطار من التالزم 
ً
وحريات املواطنين واملواطنات، أفرادا

بين الحقوق والواجبات«.

في  امللك  وجهها جاللة  التي  السامية  امللكية  الرسالة  نصت  كما 
2 أبريل 2018 إلى املشاركين في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول 
موضوع : استقالل السلطة القضائية بين ضمان حقوق املتقاضين 

واحترام قواعد سير العدالة، على أنه :

»يأتي في مقدمة هذه التحديات، ضمان تفعيل استقالل السلطة 
القضائية في املمارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ االستقالل لم يشرع 
لفائدة القضاة، وإنما لصالح املتقاضين، وأنه إع يرتب حقا للمتقاضين، 

فكونه يلقي واجبا على عاتق القا�سي.«

لدولة  املنيع  الحصن  باعتباره  القضاء،  في  الثقة  تعزيز  أن  »كما 
القانون، والرافعة األساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه 
االقتصادية  التحوالت  ملواكبة  أدائها،  وتحسين  العدالة  بتطوير 

واالجتماعية، التي تشهدها مختلف املجتمعات.«

وهنا البد من التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه التوجيهات 
بهدف تبديد بعض املخاوف واملؤشرات املقلقة التي ظهرت في البدايات 
والدعوى  األبحاث  تحريك  تم  التي  امللفات  بعض  على صعيد  األولى 
العمومية بصددها. كما أنه سيكون من الضروري القيام بتقييم حقيقي 
لهذه التجربة الجديدة، بما يعزز الثقة في حياد واستقاللية وحرص 
 للقانون ودون تجاوز أو تعسف في كل 

ً
النيابة العامة على التعامل وفقا

ومراعاة  واملتابعات  باألبحاث  املتعلقة  القانونية  واملساطر  اإلجراءات 
قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة وحرمة املنازل واملراسالت.

ومن جهة أخرى، نشير إلى ضرورة التعامل بجدية وشفافية وسعة 
صدر مع ما يثار من انتهاكات ماسة بالحقوق والحريات، وإجراء التحريات 
واألبحاث بشأنها، والسيما حين يتعلق األمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب 
أو االعتقال التعسفي والتعامل معها بالحزم الالزم والبيان وتنوير الرأي 
العام حول نتائج التحقيقات املفتوحة، حيث أن كل بالغ بفتح التحقيق 

في ادعاءات ينبغي أن يحسم ببالغ حول نتائج هذا التحقيق.

وهنا ال نفهم عدم اإلسراع بإخراج اآلليات الوطنية لحماية حقوق 
اإلنسان ومن ضمنها اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب والتي نص عليها 
القانون املحدث للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ونحن نذكر بتفاعل 
البرملان إيجابيا وبسرعة قل نظيرها مع هذا القانون بالنظر الستعجالية 

استكمال بناء هذه اآلليات الالزمة لحماية الحقوق والحريات.

كما نؤكد في األخير على ضرورة مواصلة تعزيز الحماية القانونية 
والقضائية لحقوق اإلنسان وتوفير شروط املحاكمة العادلة من خالل 
تسريع اعتماد سياسة جنائية حديثة مبنية على مبادئ حقوق اإلنسان 
املسطرة  وقانون  الجنائي  القانون  باعتماد  الصدد  هذا  في  واإلسراع 
أنسنة  يضمن  بما  للسجون  منظم  جديد  قانون  وباعتماد  الجنائية 
املؤسسات السجنية وتحسين ظروف إقامة النزالء وتغذيتهم وحماية 
باقي حقوقهم، وبإخراج املقتضيات القانونية الناظمة للعقوبات البديلة 

بهدف الحد من إشكاالت االعتقال االحتياطي واالكتظاظ في السجون.

اويي لاورئيس،

كما سبق وأشرت في البداية، ونحن نقارب أهداف وطموحات خطة 
تستوقفنا  اإلنسان،  الديمقراطية وحقوق  مجال  في  الوطنية  العمل 
األحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف 

بالدار البيضاء ليلة الثالثاء 26 يونيو 2018.

وإننا بقدر ما نؤكد على احترامنا الستقاللية السلطة القضائية وعلى 
ثقتنا في هذه السلطة الدستورية وإيماننا بأدوارها الهامة والحاسمة في 
صون الحقوق والحريات، وفي ترسيخ األمن القضائي الالزم للدفع بعجلة 
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التنمية، ونحن نؤكد على االحترام واالمتثال الواجب للقائمين على إنفاع 
القانون ومساندتنا لرجال ونساء األمن ودعم دورهم في الحفاظ في إطار 
القانون على النظام واالستقرار وحفظ األموال واملمتلكات وحماية أمن 
املجتمع واستقراره، فإننا ومن موقع املسؤولية السياسية ودورنا في 
تمثيل األمة ال يمكن أن نتغا�سى أو نقصر في التعبير عن ما يعتمل في 
مجتمعنا وعن صدمتنا جراء األحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء 

الحراك االجتماعي بالحسيمة.

عن  بمعزل  مقاربتها  وال  إليها  التطرق  يمكن  ال  القضية  هذه  إن 
األسئلة  جلسة  في  وأكدنا  سبق  ولقد  الحاكم،  السيا�سي  سياقها 
الشفوية ليوم الثالثاء 11 رمضان 1438هـ املوافق لـ 6 يونيو 2017، 
على أن االحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة هي احتجاجات عات 
طابع وأهداف ومرام حقوقية واجتماعية وتنموية صرفة، وأنه ال يمكن 
معالجتها إال في إطار مقاربة شاملة ومندمجة سياسية وحقوقية وتنموية 

ملعالجة أصل االختالالت عوض االكتفاء بمعالجة أعراضها.

إن هذا املسار القضائي وهذه األحكام تأتي بعد مسار طويل بدء بعد 
استشهاد املرحوم محسن فكري رحمة هللا عليه يوم 28 أكتوبر 2016، 
تلى علك من اعتقاالت  تبع علك من احتجاجات متواصلة، وما  وما 
في صفوف رجال األمن واملتظاهرين ومن محاوالت إلرساء  وإصابات 
بتقرير  املكان وتحقيقات، مرورا  إلى عين  الحوار ونزول وفود وزارية 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وانتهاء بما سمي بزلزال سيا�سي كبير 

وغير مسبوق.

كل هذا لنذكر بأن هذا املسار القضائي سبقته وواكبته تفاعالت 
ومواقف سياسية ورسمية تقر بمشروعية مطالب حراك الحسيمة 
وألحت على ضرورة االستجابة لها ونجمت عنه تبعات سياسية كبيرة 

في خضم هذا السياق.

واليوم وبالنظر لهذا السياق، نؤكد أننا في فريق العدالة والتنمية 
ندعو وندعم كل املبادرات الهادفة إلى املعالجة املندمجة لهذا امللف بما 
يضمن املزيد من الثقة في بالدنا ومؤسساتها وباألخص في القضاء، وأملنا 
والقضائية  والقانونية  الدستورية  اإلمكانات  كل  تستثمر  أن  في  كبير 

املتوفرة بما يسمح بطي هذا امللف نهائيا ملا فيه مصلحة بالدنا.

ونستلهم هنا من تقرير الخمسينية حول التنمية البشرية باملغرب، 
حاجتنا اليوم ونحن نعيش هذا الوضع الدقيق ونحن نتطلع إلى بلورة 
إلى  املواطنين،  وانتظارات  لتطلعات  يستجيب  جديد  تنموي  نموعج 
فتح النقاش العمومي بإشراك كل الفاعلين وعلى رأسهم الفعاليات 
السياسية والنقابية واملجتمعية على أوسع نطاق وكما كان الشأن في 
كل املحطات الحرجة ببالدنا، حول السياسات العمومية التي يتعين 
تفعيلها في املستقبل القريب والبعيد. فمصير بالدنا يوجد بين أيدينا، 
وبالدنا تتوفر على وسائل انخراطها القوي في مسار تنموي واعد يساهم 

فيه الجميع.

بثمن،  تقدر  ال  الجماعي،  والذكاء  العمومي  النقاش  فضائل  إن 
وليست هناك مقاربة يمكن أن تعوض لوحدها، في مجال تدبير الحياة 
والتقلبات السياسية جدال وتالقح األفكار، طاملا كان الهدف هو خدمة 

املشروع الوطني التنموي الكبير واملصلحة العليا للوطن.

اإلنسان  حقوق  واحترام  الديمقراطية  املمارسة  توطيد  أن  كما 
هي وحدها السبيل التي يمكن أن توجه بالدنا نحو السير الثابت على 
طريق النجاح، وترصيد وتمنيع اإلنجازات ومعالجة التحديات وامل�سي 
واملستجيبة  واملستدامة  املدمجة  التنمية  على طريق  وطمأنينة  بثقة 

النتظارات وتطلعات املواطنين واملواطنات.

واملجدي  الالزم  التفاعل  لضمان  حقيقي  تمرين  أمام  اليوم  إننا 
والهادئ في التعامل مع االحتجاجات بوجهها الجديد وهو ما يتطلب 
تفهم الجميع وتأقلم الجميع وفعالية وفاعلية الجميع. أفرادا وجماعات 
ربط  ومبدأ  امللتزمة  املواطنة  إطار  في  ومواطنين  ومؤسسات  أحزابا 
في  الثقة  يعزز  بما  بالواجبات  الحقوق  وتالزم  باملحاسبة  املسؤولية 
املؤسسات في التئام تام حول الثوابت الكبرى الوطنية الجامعة بما 

يمنع بالدنا ويحصن مسارها الديمقراطي والتنموي الصاعد.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب توفيق امليموني 
باسم فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لت فيقلامليم ني:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

نتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة طبعا يوحدنا نفس 
الهاجس، وهو هاجس األحداث الحالية الطاغية على الساحة، وكذلك 
تحكمنا مرور أكثر من 7 سنوات على إطالق هذه الخطة ما�سي كما 
عكرتو السيد الرئيس الحكومة أنه انطلقت في 2017، كانت في الصيغة 
األولى ديالها في 2010 بمعنى هناك 7 سنوات والحكومة مشرفة على 
هاد الخطة ديال حقوق اإلنسان في الحكومة السابقة واللي حكومتكم 
الحالية هي امتداد لها، وبالتالي فإن مرور 7 سنوات على هذه الخطة 

يستدعي وقفة تأمل للوقوف على حصيلة الحكومة في إنزالها.

اويي لرئيسلالحك مل،

طاملا نبهنا في فريق األصالة واملعاصرة على أنه ينبغي العمل على 
التي  املفرغة  الدائرة  النوايا، والخروج من  التعبير عن  تجاوز منطق 
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تلقي بنا في متاهات الوقوف عند حد الوعود املناسباتية غير املقرونة 
بالقدرة على التطبيق العملي، وطاملا عبرنا عن موقفنا بوضوح تام وقلنا 
إن الخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان هي 
خطة إيجابية وطموحة سواء في صيغته األولى في سنة 2010 أو الثانية 
2017، وال يمكن ألي فاعل سيا�سي أن يعترض عليها وعلى  في سنة 
خلفياتها وانطالقتها وأهدافها، لكننا كنا مصرين دائما على التأكيد على 
أن تحقيق هذه الخطة على أرض الواقع وجعلها مكسبا حقيقيا لكل 
املغاربة يستشعرون به ويحسون به في حياتهم اليومية يتطلب التزاما 
بدون  طويلة  لفترة  والحزم  والصرامة  واملسؤولية  بالجدية  حكوميا 
كلل وال ملل، وهو ما لم نلمسه كفريق األصالة املعاصرة في تعاطيكم 
الحكومة  مباشرة  ضرورة  إلى  نبهنا  كما  الخطة،  هذه  مع  كحكومة 
للعمل على ربط املسؤولية باملحاسبة ومناهضة الفساد واملساواة بين 
املواطنين للولوج إلى الصحة والتعليم والسكن الالئق وتربية األجيال 
على املواطنة والتسامح ونبذ العنف والكراهية باعتبارها تشكل قضايا 
ملحة في بالدنا خصوصا لدى فئة الشباب، هذه الفئة التي أصبحت 
تعيش حاالت من اليأس واإلحباط وانعدام الثقة وهو ما أدى إلى انبعاث 

احتجاجات هنا وهناك في بلدنا الحبيب.

اويي لرئيسلالحك مل،

لقد كنا من السباقين إلى املطالبة بالتعامل مع هذه االحتجاجات 
بنوع من التعقل والنضج وعدم التعاطي معها بمقاربة أمنية معزولة، 
ال تأخذ بعين االعتبار ظروف عيش املواطنين املزرية بفعل سياسات 
مجحفة تراكمت سلبيتها طيلة عقود من الزمن والتفكير في مخرجات 
وحلول على قاعدة أن االحتجاجات ما هي إال أصوات معبرة عن مطالب 
بالحق في التنمية ومحددة من عواقب التفاوتات االجتماعية واملجالية 
الحاصلة في املعيش اليومي للمغاربة، وقبل أن تستفحل األمور وتزداد 
حدتها طالبنا من الحكومة التدخل بالحكمة املطلوبة في التعاون مع 
الفاعلين  مختلف  وإشراك  ونواحيها  الحسيمة  منطقة  احتجاجات 
في مقدمته  برنامج عمل مستعجل يضع  تبني  عبر  املدنية  واإلطارات 
إطالق سراح املعتقلين على قاعدة أحداث الحسيمة، وضمان الحق 
في التنظيم املدني عبر تجاوز بعض العراقيل للسلطات املحلية واتخاع 
إجراءات سريعة كفيلة ببناء الثقة وإبداء حسن النية لبحث إمكانية 

القيام بإجراءات عات الصلة بالتجاوب مع مطالب الساكنة.

اويي لاورئيسلالحك مل،

كما كنا حريصين كفريق األصالة واملعاصرة على أال نسقط في مطب 
أية مزايدات سياسية أو حزبية ضيقة، تجر البالد مرة أخرى إلى ما ال تحمد 
عقباه، وإلى تكرار ما جرى في العقود السابقة. غير أنكم مصرون على 
اإلستمرار في إثارة العديد من النعرات وإشعال فتيل العديد من األزمات 
عبر تصريحاتكم الغير املنسجمة مع موقعكم في قيادة العمل الحكومي، 
والتي تشنون من خاللها حربا على قطاع حكومي تحت مسؤوليتكم، 
وتهاجمون أحزابا منافسة لكم بدال من تحمل مسؤوليتكم في ما يقع 

في الحسيمة وباقي مناطق املغرب التي تعرف احتجاجات مماثلة بفعل 
سياساتكم الفاشلة في تدبير القضايا وامللفات املرتبطة برغبة الساكنة 

أو ساكنة املنطقة واملناطق األخرى في العيش الكريم.

اويي لرئيسلالحك مل،

ضمن نتائج التحوالت العميقة التي شهدتها أو شهدها املغرب قبل 
عقدين من الزمن، كانت هناك توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة 
أفرزت آليتين اثنتين: األولى هي األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق 
اإلنسان، وهي التي كنا نتوقع إحداثها لنوع من تأهيل املجتمع بهدف 
استيعاب ثقافة سياسية عات منطلقات وأبعاد حداثية وديمقراطية. 
وقد كان لحكومتكم النصيب األوفر في مسلسل التراجعات على هذا 
املستوى، عن سبق إصرار ونية مبيتة بفعل تعطيل آليات تطبيق هذه 
األرضية داخل العديد من القطاعات الحكومية، وعلى رأسها مؤسسات 
يعكس  ما  وهو  الوطنية،  التربية  وزارة  فيها  بما  اإلجتماعية  التنشئة 
اإلرادة املعاكسة لحزبكم املحافظ في تطلعات مختلف املشارب الفكرية 

والسياسية الديمقراطية والحداثية؛

اويي لرئيسلالحك مل،

الديمقراطية  مجال  في  الوطنية  العمل  خطة  هي  الثانية  اآللية 
مبادئ  إلدماج  املغاربة  رهان  موضوع  كانت  التي  اإلنسان،  وحقوق 
حقوق اإلنسان ومقاربة النوع في السياسات الحكومية، وفي مختلف 
الخطط والبرامج التنموية، وعلى أن تكون مخرجاتها ضامنة ملشاركة 
سياسية ومساواة ومناصفة وتكافؤ الفرص والحكامة الترابية واألمنية 
واإلدارية والنزاهة والشفافية إلى غيرها من املبادئ املتعارف عليها. بكل 
جرأة تتطلبها املرحلة، فإن سياستكم الحكومية بدل أن تذهب مباشرة 
إلى معالجة املشاكل املطروحة تتخفى وراء الكالم املعسول والوعود 
الحاملة، بل أكثر من علك تتجه نحو املزيد من تأزيم األوضاع وتقليب 
املواجع وتسميم األجواء بعدم التدخل لوقف نزيف تداعيات األحداث 
والوقائع الجارية في العديد من املناطق في جهات اململكة، والتصريحات 

اإلعالمية غير املسؤولية من جهة أخرى.

باستقاللية  مؤمنون  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  فنحن  لذلك 
السلطة القضائية وبضرورة تعزيز أدوارها في حماية الحقوق والحريات 
والنهوض بها، لكننا نعبر عن أسفنا الشديد تجاه األحكام التي صدرت 
جدا  قاسية  ونعتبرها  الريف  أحداث  خلفية  على  املعتقلين  حق  في 
وغير متماشية مع ما راكمته بالدنا في املجال الحقوقي. ونحن في فريق 
األصالة واملعاصرة نتشبث بانتسابنا لإلرث الرمزي ملرجعية اإلنصاف 
واملصالحة، ونعتبر أن بالدنا في غير حاجة إلى تكميل طاقاتها في ما ال 
يسهم بامل�سي قدما على درب اإلصالح الشامل، وأن متطلبات مرحلة 
الوثيقة  وكرستها  املرجعية  فتحتها  التي  الواعدة  اآلفاق  في  الدخول 
الدستورية الجديدة تقت�سي تعبئة الجهود من أجل الخروج من املأزق 

اللي... شكرا السيد الرئيس.



17ي  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

اويي لاورئيس:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا للسيد النائب. الكلمة اآلن باسم 
فريق التجمع الدستوري للسيد النائب مولود بركايو، السيد النائب 

ال�سي بووانو من فضلكم، نصف دقيقة.

اونةئبلاويي لم و دلبركةي :

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

لي كامل الشرف أن أساهم في مناقشة هذا املوضوع الحيوي املتعلق 
بحكامة تنزيل حقوق اإلنسان، باسم فريق التجمع الدستوري. وهي 
مناسبة نستعرض ونذكر فيها معالجة بما حققته بالدنا من إنجازات في 
مجال حقوق اإلنسان، وبناء دولة الحق والقانون وفق مسيرة مستمرة 
انطلقت إراديا منذ أزيد من ثالث عقود، وتتجلى في معمار قانوني متكامل 
األطراف واألركان وفق املعايير الدولية املعترف بها، وإنتاج مجموعة من 
التي  االختالالت  ملختلف  التدبيرية  واالجتهادات  واآلليات  املؤسسات 

عرفتها بالدنا في مرحلة من مراحل الصراع السيا�سي والحقوقي.

واستطاع املغرب بجميع مكوناته وحساسياته، وبتوافق مع عاهل 
صفحة  بطي  الحقوقية  امللفات  معالجة  الرشيدة،  وقيادته  البالد 
املا�سي وفق مقاربة نموعج مشهود لها دوليا وعلك وفق منظور إصالحي 
نموعجي متدرج تراكمي انخرط فيها كل القوى والعناصر بما فيها التي 
كانت ضحية سنوات اإلعصار، وعلك تحت عناوين ومؤسسات وأسماء 
االستشاري  املجلس  من  الحديث؛  للمغرب  السيا�سي  التاريخ  خلدها 
لحقوق اإلنسان إلى هيئة اإلنصاف واملصالحة واالستماع إلى للضحايا 
ومدونة األسرة وانتظام الحياة الديمقراطية وطنيا وترابيا، وتحديث 
املنظومات القانونية وفق املعايير الدولية الحديثة ومعالجة مختلف 
والثقافية  والسياسية  والتعددية  والجماعية  الفردية  األوضاع 
واالجتماعية واللغوية املطروحة على الساحة الوطنية وعلك تجسيدا 
لعملية اإلنتقال الديمقراطي الهادئ والسلس بأقل التكاليف و بأوسع 

األرباح واملردودية.

اويي لرئيسلالحك مل،

واملتفتح، نجح  الشاب  ملكه  بقيادة  املغرب  أن  التاريخ  سيسجل 
بامتياز في اجتياز محطة تاريخية زعزعت أركان أنظمة لم يكن بالحسبان 
سقوطها، بل كانت مناسبة لنا لتطوير نظامنا السيا�سي واالقتصادي 
واالجتماعي وفق نموعج ديمقراطي حديث.. إيال اسمحتي السيد الرئيس.. 
أهلت بالدنا للدخول في نادي الديمقراطيات املعاصرة بمبادئ وجيل 
وجماعية  الفردية،  وضماناتها  بآلياتها  والحريات  الحقوق  من  جديد 

وتعددية معبرة عن الهندسة اإلجتماعية والتاريخية والثقافية للمغرب 
واملغاربة، وفق نظام ملكي ديمقراطي اجتماعي يقوم على أساس مبدأ 

فصل السلط وتوازنها.

إن ما أفرزته املرحلة التاريخية التي نعيشها من مخرجات ال يشكل 
النهاية بالنسبة ملسيرتنا اإلصالحية، ولن يشغلنا ويلهينا عن معالجة 
اإلفرازات األخرى املعيرة عن السقف املرتفع عن الحريات واملطالب 
واملستفيدة  الجديدة،  لألجيال  والثقافية  واالجتماعية  الحقوقية 
والتكنولوجية  أقرها دستور2011  التي  والحقوق  الحريات  مناخ  من 
الحديثة لالتصال والتواصل. وهي ظاهرة صحية وطبيعية مصاحبة 
لعملية التنزيل الديمقراطي ملضامين دستور 2011 والتي نعتبرها محكا 
ومختبرا للتفاعل االجتماعي والتدافع واملواجهات الفعلية بين أطراف 
متناقضة من حيث أدوارها ومسؤوليتها وحدود هذه األدوار واملسؤوليات 
خصوصا الجهات املسؤولة عن املحافظة على النظام العام وتطبيق 
إلى  والحاجة  بالدوافع  أخرى مشحونة  القانونية، وجهات  النصوص 
تحقيق املطالب اإلجتماعية واالقتصادية وتوفير الخدمات األساسية 
وفرص العيش والشغل، مدعومة بوسائل االتصال اإللكتروني العابرة 

لجميع الحدود.

املؤثرات،  مختلف  على  واملنفتحة  املفتوحة  األجواء  هذه  ظل  في 
التعبير  يصبح  بعد،  عن  أو  املباشر  االنتهازي  لالستغالل  والقابلة 
اإلجتماعي والحركات اإلجتماعية مظهرا من مظاهر املرحلة االنتقالية، 
وتفاصيله،  وإجراءاته  القانون  مقتضيات  لتفعيل  ميدانيا  وتمرينا 
ومجاال لترسيم الحدود بين الحقوق والواجبات والحريات واملسؤولية 
سلطة  وإقرار  والجماعية،  الفردية  الحقوق  بين  والتدافع  والتنازع 
النظام والضبط واملحافظة على االستقرار وعلك تحت مراقبة السلطة 

القضائية.

اويي لاورئيس،ل

ومرحلة حساسة  ومسؤوليات جسيمة،  تحديات  أمام  فعال  إننا 
مطروح علينا جميعا تدبيرها بحكمة وحكامة وهي تتجلى كالتالي:

الهاجس األول هو تحقيق التنمية املستدامة، والعيش الكريم  .•
لجميع فئات املجتمع ومكوناته ومجاالته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

وسياسيا وبيئيا؛

التنمية  لتحقيق  أسا�سي  شرط  االستقرار  على  املحافظة  .•
املستدامة والرفاهية اإلجتماعية؛

والحريات  الحقوق  واحترام  الديمقراطية  املقاربة  احترام  .•
كخيار ثابت ودستوري.

إن التوفيق بين هذه األهداف الرئيسية، يتطلب منا وجود دولة 
قوية بمؤسسات قوية، وفاعلة وناجعة بتداخلها وأداء أدوارها وتقديم 
خدماتها وفق القانون والشرعية كما يتطلب من الجميع احترام شرعية 



عدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملاني1ي   

املؤسسات، وعدم الطعن فيها وعدم القبول بفرض شرعية الشارع 
والدعوة إلى الفو�سى والفتنة من أي كان.

إننا في فريقنا، وبكل وعي ومسؤولية ندعو إلى التعامل مع مفرزات 
اململكة  تعرفه بعض جهات  الذي  الدينامية االجتماعية ومظاهرها، 
واملسؤولية والحكمة واالحتكام إلى املؤسسات وشرعية هذه املؤسسة 
وأحكامها  قراراتها  واحترام  القانون،  وتطبيق  الخالفات،  حل  في 
واستقالليتها بعيدا عن األحكام الجاهزة واملسبقة، وتجييش العواطف 

والسواكن لخدمة أجندة خاصة انتهازية وغير مسؤولة...

اويي لاورئيس:

شكرا...

اونةئبلاويي لم و دلبركةي :

كما أننا في فريقنا نرفض أي تدخل أجنبي كيف ما كان في سير 
نظامنا وعدالتنا وقضائنا، secondes 30 السيد الرئيس...

اويي لاورئيس:

تفضل كمل.

اونةئبلاويي لم و دلبركةي :

كما أننا في فريقنا نرفض أي تدخل أجنبي كيفما كان في سير نظام 
عدالتنا وقضائنا. إن القضاء هو سيد نفسه، ويراقب نفسه عاتيا وفق 
درجات التقا�سي واملعايير املعمول بها عامليا، واألحكام تستأنف، وتنقض 
أمام القضاء املختص وليس في الشارع العام. ودولة الحق والقانون، 
ومبدأ فصل السلط، كل ال يتجزأ واحترام مؤسسات الدولة واجب، 

وهو عنوان لسلوك مدني أخالقي وسيا�سي وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان 
السيد  الكلمة  لكم  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  بإسم 

الرئيس.

اونةئبلاويي لن رلاو ينلمضيةنلرئيسلاوفريقلاالستوالليل
ول ح 4لقاوتذةدويل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

فعال كما قيل، أن إدراج هاد املوضوع ضمن هذه الجلسة الشهرية 
هو اختيار موضوعي جدا، على اعتبار أن املجلس دائما هو مرآة تعكس 
هموم وانشغاالت الشعب املغربي. فلذلك، السيد الرئيس الحكومة، 
السياسة  عن  اليوم  نسائلكم  ونحن  املوضوع،  هذا  اليوم  نناقش 

اإلنسان  حقوق  منظومة  لتعزيز  الحكومة  تعتمدها  التي  العمومية 
ببالدنا.

ينبغي أن نؤكد بداية على أن اللحظات العصيبة واملفصلية في تاريخ 
األمة، تستلزم منا كفاعلين سياسيين وطنيين أن نتحلى باملسؤولية 
والصراحة الالزمة، بعيدا عن املزايدات السياسوية وتهريب النقاش 

العمومي وتعويمه بما ال يساهم قطعا في إيجاد الحلول الناجعة.

نضالية  كواجهة  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
لحزب اإلستقالل، معتزون ومؤمنون بحجم التراكم اإليجابي والنوعي 
الذي تحقق في مجال تعزيز الحقوق والحريات ببالدنا انطالقا من تجربة 
اإلنصاف واملصالحة، وما واكبها من إجراءات وتدابير ساهمت بشكل 
كبير في جبر الضرر وطي صفحات املا�سي األليم، وصوال إلى اإلصالحات 
الدستورية لسنة 2011، والتي نصت بجرأة على دسترة كل الحقوق 

اإلنسانية والكونية، كما هي متعارف عليها دوليا.

في  إيجابية  تطورات  من  تحقق  ومما  علك،  كل  من  الرغم  وعلى 
مجال منظومة حقوق اإلنسان ببالدنا، علينا أن نعترف جميعا بأن 
هناك مجموعة من التجاوزات والتراجعات أحيانا، التي أصبحت تعتري 
هذه املنظومة بشكل متصاعد من قبيل بطبيعة الحال التضييق على 
الحريات وهوامشها، ومنع أوجه التعبير السلمي بالفضاءات العمومية، 
وعدم الترخيص للتجمعات والتضييق على بعض النشطاء الحقوقيين 
والنقابيين والصحافيين، وإعمال املقاربة األمنية بدل اإلنصات والحوار، 
عالوة على االعتقاالت العشوائية أحيانا. وهي تراجعات أصبحت تسائل 
بحدة املسألة الحقوقية ببالدنا، ومدى استيعاب القائمين على هذا 
الدور الذي يمكن أن تلعبه في تكريس قيم الحق والواجب، والحرية، 
والكرامة، والعدالة، واملساهمات، واملواطنة. وهذه التراجعات تسائل 
حكومتكم، عن مدى الوفاء ببرنامجها الحكومي، ومدى حرصها على 
إنجاح التوجهات الجديدة في منظومة الحقوق والحريات األساسية كما 

أقرها دستور 2011.

اويي لرئيسلالحك مل،

هناك اليوم قلق حقوقي واسع ببالدنا حول تراجع مجال الحريات، 
تراجع تتحمل فيها املسؤولية الحكومة أوال وأخيرا، وهو جزء مرتبط 
أساسا بفشلها في تحقيق عدد من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها 
شروط العيش الكريم والتنمية املحلية في مجموعة من املناطق خاصة 
اجتماعية  مطالب  فيها  رفعت  سلمية  احتجاجات  أنتجت  التي  تلك 
أن  كما  وغيرها...  تازة،  جرادة،  بوعرفة،  زاكورة،  الحسيمة،  صرفة: 
االحتجاجات عبر مواقع التواصل االجتماعي وصلت إلى حد املقاطعة. 
كل هذا واجهته الحكومة بكثير من الالمباالة، والتصريحات املستفزة 
وتيرة  تسريع  أو  اإلستباقي  التواصل  مسؤولية  حتى  فيه  تتحمل  ولم 
اإليجاز، وهو ما أدى إلى الزلزال امللكي الشهير الذي استبشر له املغاربة 

أجمعون ترسيخا للمبدأ الدستوري ربط املسؤولية باملحاسبة.
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اويي لرئيسلالحك مل،

هناك اليوم أفعال وممارسات، هناك تجاوزات وتراجعات، تحد 
تدريجيا من إصالح منظومة الحقوق ببالدنا وتقلص مجال الحريات، 
فهل املقاربة األمنية واالعتقاالت هي الحل، هي جواب الحكومة الصرف 
على حقوق اجتماعية اقتصادية وتنموية أقرها دستور 2011؟، فهل 
اجتماعية  مطالبها  زالت  وال  كانت  والتي  مثال  الحسيمة  احتجاجات 
السرطان،  داء  وخاصة  املر�سى  ملعالجة  مستشفى  تنشد  محضة، 
وهو حق دستوري حسب البند األول من الفصل 31، تنشد جامعة 
للتكوين من أجل التنمية وهو حق دستوري البند 3 من الفصل 31، 
وفرص الشغل تحفظ كرامتهم وهو حق دستوري كذلك، الفصل 31 
وكذلك. وهل كان عطش زاكورة ومطالب جرادة وغيرها من املناطق، 
هل كانت هذه املطالب االجتماعية الصرفة تستحق كل هذا االستهتار 
الحكومي والتأخر في إنجاز املشاريع وتعثرها؟، واالستفزاز في التصريحات 
التي وصلت إلى حد التخوين واالنفصال بدل التواصل والحوار الجاد 
واملسؤول. فلو تدخلت الحكومة في الزمان واملكان، وبالفعالية املطلوبة 
أن  اليوم وبكل جرأة  الحكومة  اليوم، فعلى  إليه  ألغنتنا عما وصلنا 

تعترف بمسؤولية السياسية في هذا الصدد.

اويي لرئيسلالحك مل،

إلى تفعيل مبدأ تحمل املسؤولية، والتي ال يجب  في حاجة  نحن 
أن يتحملها أبناء الريف وغيره من املناطق، ألنهم لم ينتجوا األزمة بل 
هم ضحايا الفشل، فشل السياسات الحكومية ومخططها التنموي، 
وفشل النموعج التنموي. لذلك نقول لكم اليوم، أن منظومة العدالة 
ما وجدت إال لتحقيق الطمأنينة والعدل بين الناس، إن أبناء الريف 
هم جزء من هذه األمة، ومؤمنون بالوطن ومتشبثون بمقدساته، وأن 
األحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا، بإجماع جميع املغاربة كانت قاسية 
وخلفت نقاشا، كانت قاسية وخلفت نقاشا كبيرا في مختلف األوساط 

السياسية والحقوقية ولدى الرأي العام الوطني والدولي.

اويي لرئيسلالحك مل،

ندعو اليوم من هذا املنبر إلى اعتماد مصالحة حقيقية مدخالتها 
الجروح  جميع  وعالج  نهائي،  بشكل  الصفحة  هذه  طي  األساسية 
التاريخية والحاضرة، واستشراف آفاق غد مشرق يحتضن فيه هذا 
الوطن الكبير كل أبنائه، وتحل فيه التنمية الحقيقية بمختلف تجلياتها 
والتعفر  التأخر  محل  والبيئية،  والثقافية  واإلجتماعية  االقتصادية 
والصورية  الوهمية  املحاكمات  أجل  األسباب من  والالمباالة، وخلق 
أحيانا بناء على محاضر مفبركة ومصطنعة، وهذه مسؤولية الحكومة 
والسالم  وصيانتها،  وحمايتها  الدستورية  الحقوق  مختلف  تفعيل  في 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس. بإسم الفريق الحركي، الكلمة للسيد 
الرئيس محمد مبديع.

اونةئبلاويي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترم ن،

حضراتلاويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

في البداية، أشكر اإلخوان رؤساء الفرق على التفكير في طرح هذا 
املوضوع اللي عندو واحد الراهنية كبيرة. كنشكر السيد رئيس مجلس 

النواب، على تقبله هذا االقتراح، والسيد رئيس الحكومة، على تجاوبه 

مع هذا املعطى. فهذا االختيار لهذا املوضوع جا فواحد اإلطار كتخيم 

في  املغربي، على خلفية ما عشناه  املجتمع  في  نقاشات واسعة  عليه 

األسبوع الفارط حول قضية الحسيمة ومعتقلي الحسيمة. غادي نرجع 

لهاد املوضوع في بطن هذه املداخلة.. السيد الرئيس، ما تحسبوش هاد 

ال�سي السيد الرئيس..

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

إن الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان التي بادرت حكومتكم إليها، هي 

عصارة وتتويج ملسار ديمقراطي مؤسساتي، تضمن حقوق الفاعلين في 

مختلف مكونات املجتمع املغربي. وتعرفون كذلك أن الحقوق هي عماد 

الخطة  وهذه  واالزدهار،  النمو  وعماد  الطمأنينة،  وعماد  االستقرار، 

في نظرنا تستجيب فعال ملتطلبات املواطن املغربي في الكرامة والعيش 

الكريم وتؤطر بتفاعالت مقومات املجتمع.

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

هل من الواجب أن أعكر بأن املغرب يعرف اليوم تطورا هاما في 

املجال الحقوقي واملؤسساتي والديمقراطي وفي مجال الحريات العامة، 

هذا التطور جعله يعتلي مكانة الريادة بين الدول التي اعتمدت تخطيطا 

استراتيجيا في مجال حقوق اإلنسان، حيث يصنف املغرب اليوم ضمن 

39 دولة التي وضعت خطة عمل وطنية في هذا املجال.

هذا التحول، السيد رئيس الحكومة املحترم، له أهميته وال يمكننا 

إال أن ندعمه ونسير فيه تعزيزا لدولة الحق والقانون، فلقد شهد املغرب 

إصالحات متعددة، وأوراشا مفتوحة لإلصالح والتحديث، مما يجعلنا 

نطمئن على سيرنا في بناء دولة املؤسسات، الشاهد على علك املحطات 

الحقوقية املتميزة التي عرفها املغرب منذ نهاية القرن املا�سي، وضمنها 

في  املغربية  للتجربة  أصلت  التي  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  إحداث 

مجال العدالة االنتقالية.
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اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

إن االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، فعال إطار ال يؤسس 
فقط للحقوق العدلية، ولكن للحقوق للولوج إلى مختلف الخدمات 
اإلجتماعية. نعيش اليوم حرية التعبير، وحرية الرأي، املغرب يعيش 
اليوم نقاشا واسعا، ويجب علينا أن ننصت إلى املجتمع، وإلى الشعب 
ونتفهم مطالبه املشروعة، ونتفاعل معها، ونتجاوب معها. وما نعيشه 
اليوم مع قضية الحسيمة، أشنو السبب ديالها؟ هاد القضية هذه راه 
بادية عامين هذه، والناس تيظاهرو، والناس تيطالبو وما سمعناش 
لهم، وما تجاوبناش معاهم بالقدر الكافي وفي الوقت الكافي. كان علينا 
نتاخذو التدابير الكفيلة بالتجاوب قدر اإلمكان واإلنصات، وعلينا نحن 
للوساطة،  الغياب كمؤسسات  علينا  يعاب  نحن  التأطير،  كبرملانيين 
سواء أحزاب، سواء نقابات علينا اليوم أن نلعب هذا الدور كامال، 
كامال. نحن نتفهم السيد الرئيس، الصدمة التي أصيبت بها العائالت 
على إثر األحكام، ولكن نتمنى إن شاء هللا أن في درجات القضاء املقبلة 
أن تتجدد، أن تتضح األمور، وأن نصل إلى ما يضمن الحقوق والعدل 

للجميع.

شكرا السيد الرئيس املحترم.. السيد الرئيس حسبتوا عليا الوقت 
اللي..هذا موضوع مهم.. نبلغوا الرسالة دياملا ونتواصلو مع الناس...

اويي لاورئيس:

شكرا السيد الرئيس، كان احتساب ديال الوقت الذي لم تتكلم 
فيه.. الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلشتراكي، السيد الرئيس شقران أمام.

اونةئبلاويي لشورانلأمةملرئيسلاوفريقلاالشتراكي:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلقاون ابلاملحترمين،

الحال  السؤال، وبطبيعة  بأسباب نزول هذا  التذكير  دون إعادة 
املسترسلة  واملواقف  واألحداث  اليوم،  نعيشه  الذي  بالواقع  ارتباطا 
املرتبطة بها. يجب في البداية أن أشير إلى بعض النقط التي نعتبرها 
أساسية، أوال نحن كفريق اشتراكي، فريق لحزب ناضل ويناضل دائما 
من أجل دولة الحق والقانون، دولة املؤسسات، ناضلنا من أجل فصل 
السلط، ال يمكن مطلقا أن نتدخل في عمل القضاء، وأن نقيم أحكامه 
خاصة وأن األمر يتعلق بملف ال يزال رائجا أمام املحاكم وهناك مراحل 

أخرى نتمنى أن تعرف مسارا آخر بطبيعة الحال.

لكن البد من اإلشارة إلى مسألة نعتبرها أساسية، هو أن بالدنا قطعت 
أشواطا مهمة جدا في مسار ترسيخ حقوق اإلنسان بها، وكانت هناك 
تضحيات جسام. ويصعب علينا اليوم أن نتحدث عن هذا الواقع الذي 
نعيشه بأنه واقع شبيه بسنوات الرصاص، نحن بعيدون عن سنوات 

اليوم حواجز،  الجمر والرصاص بسنوات ضوئية، وإعا كانت هناك 
ممارسات ت�سيء إلى املسار الحقوقي في بالدنا، يجب أن نقف عند هذه 
الحواجز وهذه املمارسات من أجل تجنبها مستقبال لبناء مغرب الغد. 
أنا غادي نبدل املثل وغادي نقول، »من يزرع الشك يحصد العاصفة«، 
ويجب أن نؤسس للثقة في هذا الوطن، اليوم في املغرب اليوم هناك 
واقع آخر ليس هو مغرب األمس، راه الناس اللي ضحاو وتعتاقلو وكانت 
الكلمة بقليع الناب، صعيب اليوم تجي تقارن هاد الواقع بالواقع ديال 

األمس.

تقت�سي  القانون  الحق  دولة  الحال،  بطبيعة  الوقت  نفس  في 
على أننا نجتهدو، ألن كيفما كان الحال هناك واحد املجموعة ديال 
األخطاء، يجب أن نعمل من موقعنا كنواب على أن نستثمر اإلمكانات 
املتاحة قانونيا ودستوريا من أجل خلق واقع جديد، اآلن كاينة واحد 
املجموعة ديال النصوص القانونية، حنا اآلن بصدد مناقشة القانون 
بالتعذيب، ما  يتعلق  التعديالت؛ ما  الجنائي وبواحد مجموعة ديال 
يتعلق باإلفالت من العقاب، ما يتعلق باإلختفاء القصري، هادي واحد 
املجموعة ديال الجوانب اللي خاصنا نجتاهدو فيها باش كنجعلو على أن 
كل من يفكر أو يوهم نفسه بأن املغرب قادر بأنه يرجع اللور كيما كان، 
قال كيلقى أمامه نصوص قانونية بمثابة سدود تحول ضد أي كان أنه 

يرجع للما�سي.

ديال  مجموعة  تتم،  األشياء  ديال  املجموعة  واحد  كاين  اليوم 
املواقف، لكننا نحتاج كذلك إلى مواقف مواطنة، ليس بمواقف تتباكى 
أمام الكاميرات، وفي الصالونات تقول واقعا آخر، نكونوا صرحاء مع 
املواطنين، املعتقلين نتعاطف معهم ونتعاطف مع عائالتهم، نتمنى لكل 
مواطنة ومواطن أن يعيش عيشا كريما وأن يعيش بحرية، كنتعاطفو 
مع العائالت، يجب أن نجتهد في إيجاد الحلول لنخرج بواقع آخر، ألنه 
هناك من خالل مواقفه من يعمق األزمة، من يبحث عن تعميق األزمة، 
ال من يجتهد يجتهد إليجاد الحلول، غدا ستكون فرحتنا إعا ما عادت 
األمور إلى حالتها وكان الجميع صرحاء بطبيعة الحال في إطار دولة الحق 
والقانون. ألن راه كاينة إشكاالت تطرح على املستوى القانوني، كيف 
نوازن بين القانون وسلطة القانون وبين الواقع؟، كيف نجتهد؟، نحلقو 
داك التوازن؟ ألن أحيانا تجد نفسك مضطرا أن تنفذ القانون، كيفاش 
نوازن بين القانون، ما تكونش عندي نصوص قانونية ونخليها مجمدة، 
وفي نفس الوقت كيف أجتهد وأسمح بأنني نخلق واحد الظروف اللي 

تجعلنا نزيدو لألمام.

أساسية،  بنقطة  الرئيس  السيد  اسمحتي  إيال  نختم  وغادي 
للمستقبل يجب أن نتسم  نبني  لكي  أننا  الحال، هو  وأخيرة بطبيعة 
بلغة الوضوح، يجب أن نقطع مع الشك، يجب أن نكون صرحاء مع 
املواطنات واملواطنين، ويجب أن نقدم حلوال عملية قابلة للتطبيق على 
أرض الواقع، ال عندما توضع للنقاش نجد أمامنا أمام مآزق أخرى تزيد 

من الغموض، شكرا.
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اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة النائبة سعاد الزايدي، 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

اونةئبللاويي 4لسذةدلاوزاي ي:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، 
في إطار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 
فانطالقا من حرص صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 
على ترسيخ دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق اإلنسان والحريات 
الفردية والجماعية، وفي تناغم مع مطامح القوى الوطنية الديمقراطية، 
وإيمانا منا بمرتكزات التوجيهات امللكية السامية في هذا املجال. أصبحت 
الحكومة ملزمة بتطوير آليات العمل، ودمج البعد الديمقراطي وحقوق 
اإلنسان في آن واحد، وعلك إلرساء قواعد املقاربة الجديدة للمملكة 
املغربية املتمثلة في تعزيز املسار التنموي الشامل لبالدنا، وفي استحضار 
تام للظرفية املشحونة وطنيا، إقليميا ودوليا والتي تفرض علينا جميعا، 
أخرى  جهة  ومن  االحتجاجية،  الحركات  لتصاعد  االنتباه  جهة  من 
اإلنصات الجيد لصوت ومعاناة الجماهير الشعبية املحرومة والحرص 
على التجاوب السريع والفعال مع مطالبها العادلة واملشروعة، نشدد 
على التعامل الذكي والحكيم لتجنب تأجيج األوضاع مع ضرورة الحرص 
على خلق أجواء اإلنفراج وبعث نفس ديمقراطي جديد يضمن صيانة 

الحريات، وتثبيت املكتسبات الحقوقية والديمقراطية.

وفي هذا الصدد، وارتباطا باألحكام الصادرة في حق نشطاء حراك 
الريف، نعبر وبانسجام مع مرجعيتنا الفكرية، وفي احترام تام الستقاللية 
القضاء، عن استغرابنا لقساوة هذه األحكام، وهو ما لم يسهم أبدا في 
إعكاء جو االنفراج املطلوب اليوم في بالدنا. فمعالجة هذه املتابعات 
واملحاكمات يجب أن تكون حقوقية وسياسية، وال يجب اعتبار التقيد 
بضوابط القانون وقواعد املحاكمة العادلة سببا في إصدار مثل هذه 
األحكام مما يجعلنا نتطلع إلى مراجعتها بكل الوسائل القانونية تجاوبا 

مع آمال وانتظارات أوساط عديدة ومختلفة من مجتمعنا.

اويي لرئيسلالحك مل،

حياتنا  في  جديد  ديمقراطي  نفس  إلى ضخ  ماسة  اليوم  الحاجة 
الوطنية، من خالل توسيع فضاء الديمقراطية، ورد اإلعتبار إلى العمل 

السيا�سي، وتتميم وتثمين دور املؤسسات، وبعث الروح في منظومة 
حقوق اإلنسان والسعي الحثيث إلى تلبية املطالب املشروعة تجاوبا 
مع حق العيش بحرية وكرامة سواء في الريف أو في باقي ربوع اململكة. 
وحيث أن املغرب بصدد صياغة نموعج تنموي جديد، فإننا نعتبر أن 
للعمل  نعطيها جميعا  أن  يتعين  التي  املكانة  له هو  املدخل األسا�سي 
املؤسساتي الحزبي واملجتمعي في وضع هذا النموعج وقيادته، لتسود 
حقوق اإلنسان في كافة ربوع اململكة بمفهومها السيا�سي واالقتصادي 
واالجتماعي والثقافي والبيئي. أملنا أن تطلع حكومتكم، السيد رئيس 
هذا  على  بها  املنوط  بالدور  منها،  جزء  نحن  والتي  اليوم  الحكومة، 
املستوى مع تجديد انخراطنا والتزامنا إلنجاح هذه التجربة والبرنامج 
الحكومي الذي تعاقدنا من شأنه. وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب مصطفى شناوي.

اونةئبلاويي لمصطفىلشنةقي:

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

تحيللقاحترام.

غريب أمركم، السيد رئيس الحكومة، تنددون بخروقات حقوق 
اإلنسان بفنزويال وال تلتفتوا إلى ما يقع في املغرب وكأننا نعيش في جنة 
من الحريات والحقوق وما األحكام األخيرة في حق شباب الريف إال مثال 
عن جنة الحقوق التي نعيشها والتي تبشرنا بها، تقول املغاربة أنكم 
بصدد خطة لحقوق اإلنسان، املغاربة محتاجون ألن يعيشوا حقوق 
اإلنسان ال أن يسمعوا بها، البالد ديالنا تستيقظ كل يوم على انتهاكات 
االقتصادية  الحقوق  وتدهور  اإلنسان  بكرامة  واملس  وخروقات 
واإلجتماعية، وهذا يعني عدم توفر اإلرادة السياسية لقطع وممارسة 
املا�سي وضعف اآلليات الالزمة لتفعيل تلك الحقوق وضمان التمتع بها، 
لقد خرج املواطنون في املطالبة بالحقوق، حقوق اقتصادية وإجتماعية 
وثقافية وبيئية، فلم تستجيبوا لتلك الحقوق، بل على العكس من علك 
قمتم بتخوينهم واتهامهم باالنفصال وأزلتم الغطاء السيا�سي على تلك 
االحتجاجات اإلجتماعية مع األسف ببالغكم املشهور، فمهدتم الطريق 
للمقاربة األمنية والقضائية، فتم االعتقال واملحاكمات الغير العادلة ثم 

إصدار األحكام بقرون من السجن.

إن ما يمارس اآلن على أرض الواقع مغاير للخطاب الرنان لحكومتكم، 
هناك استعمال مفرط للقوة، االعتقال بغير وجه حق، غياب شروط 



عدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان1 ي   

املحاكمة العادلة، إصدار األحكام القاسية، منع جمعيات من وصوالت 
اإليداع، عدم تمتع غالبية املواطنين من الحق في الصحة والتعليم 

والعمل والسكن الالئق إلخ.

النصوص ال يكفي، بل عليكم أن تجعلوا من حقوق  إن إعداد 
اإلنسان سلوكا يوميا مؤسساتيا للدولة في الشارع واإلدارة والقضاء، 
إن الخطاب حول حقوق اإلنسان يتبخر مع وجود ممارسات تعيدنا إلى 
املا�سي املؤلم وسنوات الرصاص وما خلفته من مآ�سي فردية وجماعية 
وانتهاكات جسيمة، ولعل األحكام األخيرة في حق شباب الريف إال مثال 
عن علك، ومن هنا أشدد على ضرورة اإلفراج عن املعتقلين السياسيين 
على خلفية كل االحتجاجات اإلجتماعية املشروعة والعمل على تصفية 
اإلجتماعي  للصراع  والديمقراطي  السلمي  والتدبير  الحقوقية  األجواء 

والسيا�سي.

الديمقراطي  اليسار  كفدرالية  تقدمنا  أننا  أعكر  اإلطار،  هذا  وفي 
بمقترح قانون يتعلق بالعفو العام والسالم عليكم.

اويي لاورئيس:

الرؤساء والسيدات  للسادة  النائب، بعد االستماع  للسيد  شكرا 
والسادة النواب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات 

ملا تبقى من الوقت لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب املحترمين على تعقيباتهم، غير 
أنا بغيت نقول أوال وقبل كل �سيء ال يمكنني أنا بوصفي رئيس الحكومة 
وبوصفي مواطن مغربي، أن أفرح بسجن أي مواطن هاد ال�سي راه قلتها 
من اللحظة األولى.. قلتها، كيف وأنا شخصيا في ظروف أصعب عانيت 
من اعتقال في درب موالي الشريف اللي كاع ما كاين باقي املعايير اللي باقي 
ما كاينش كاع املعايير الدولية في السجون ديالنا بالعصابة واألصفاد، 
وممنوع الكالم، كل �سي غير كيدوز داك الحارس كيقول اسكت اسكت 
واخا ما هضر حد، من راس الكلوار حتى للنهاية، وأمضينا هناك يعني 
فترة في ظروف أصعب اللي عاش هاد التجربة األليمة ال يمكن إال أن 

يشعر باأللم واملعاناة ديال أي مواطن كيتعرض تجربة مماثلة.

وبطبيعة الحال ال يمكن إال أن نشعر باأللم ديال اآلباء واألمهات اللي 
األبناء ديالهم كيتعرضوا لالعتقال، للسجن، للمحاكمة، وهما كيعانيو 
هاد ال�سي ما يمكن إال أي واحد يشعر به، ولكن أيضا من جانب آخر 
هذا حكم قضائي والقضاء مستقل، أنا ممنوع علي دستوريا وقانونيا 
أن أتدخل في عمل قضائي، أردت أم لم أريد، شئت أم أبيت، هذا ما�سي 
الرغبة، وما�سي العواطف، وأريد أن أقول للسيدات والسادة النواب 
الدولية  املعايير  أحدث  بالدنا مستقل وفق  في  القضاء  أن  املحترمين 
وقد ساهمتم بهذا باملصادقة على القوانين املعنية بذلك وهو استقالل 

حقيقي ال يشاورني وال أشاوره، ما كاينش، كاع ما كاين قبل، فكيف 
واليوم مؤسسات مستقلة وبالتالي يجب أن الوعي بهاد القضية املهمة، 
هاد ال�سي راه كاين في عديد من الدول الديمقراطية و كيطرح إشكاالت 
السلطة  لدى  التنفيذية،  السلطة  لدى  إشكاالت  يطرح  طبيعي، 
التشريعية، لدى السلطة القضائية، هادي سلط وهاد ال�سي اإلشكاالت 
بالدنا بدات في هاد املسار هو مسار محمود وتعالج املشاكل ديالوا في 
املستقبل، ورفع منسوب النزاهة والشفافية في القضاء اليوم منوط 
باملجلس األعلى للسلطة القضائية، والشك أن املجلس األعلى واعي بكل 
هذا ويقوم باإلجراءات الضرورية في هاد اإلتجاه، فلذلك هللا يجازيكم 
بخير وأنتم تمثلون سلطة تشريعية كما أنه ال يمكن للسلطة التنفيذية 
أن تتدخل في البرملان، كذلك ال يمكن لها أن تتدخل في القضاء، وال 
في العمل القضائي وال في قراراته. وبطبيعة الحال أنا كإنسان أنا لست 
على إطالع على الوثائق ديال امللف، لست على إطالع على حيثيات القرار 
الذي اتخذته الهيئة القضائية، وبالتالي هذا ال يخول لي حتى أن أتخذ 
رئيا شخصيا موضوعيا في هذا الحكم الذي اللي موجود واللي قلت 
رغم كل �سيء الحمد هلل هناك مراحل أخرى للتقا�سي كما قال جميع 
السيدات والسادة النواب ويعني عندنا أمل فيها، عندها أمل في القضاء 
ديالنا ولكن أيضا باملقابل أرجو من السيدات والسادة البرملانيين كما 
أنهم إيال جاب هللا وقع �سي مشكل بالنسبة لواحد البرملاني ما غاديش 
نقولوا البرملان فإلخ، يمكن يوقع �سي مشكل، البرملانيون حتى هما بشر، 
إيال ما عجبناش �سي قانون خرج من البرملان ما�سي غادي نضربو البرملان 
بالحجر ونعايروه ال، وإعا خرج حكمه في سلطة قضائية ال يعجبنا لسبب 
القضائية وال مؤسساتنا،  من األسباب، يجب أن ال نحطم السلطة 
خاصنا نعتزوا بها ونخدموا باش نديروا مغرب أفضل في املستقبل، 

هادي النقطة األولى.

النقطة الثانية، الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
صحيح أنها تصاغت الصيغة األولى سنة 2008 حتى ل 2010، لكن 
لم تعتمد من قبل، الحكومة آنذاك لم تعتمدها وبالتالي بقيت خطة 
مشروع ولكن لم يصادق عليها، وكما قلت فاش جينا تكلفت وزارة 
الدولة  وزير  الوزير،  السيد  وأشكر  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة 
على الجهود ديالو ألن هو شرف على هاد امللف من البداية إلى النهاية 
وعلى هاد الورش اللي هو مهم، فقام بالتحيين ديال الخطة وفق مقاربة 
تشاركية أو إيال بغينا نقولو الخطة قفزت من واحد الوضع إلى وضع 
آخر أوسع أرحب أعمق ال من حيث عدد اإلجراءات وال من حيث عدد 
املحاور وال من حيث طبيعة االشتغال اللي تم فيه وال من حيث سعة 
الشراكة ومن حيث عدد من املعايير حتى أصفت علينا، الحمد هلل، وفق 
املعايير الدولية خطة تشرف املغرب، احنا غادي نديرو التطبيق ديالها، 
احنا متفق معكم، احنا غير في بداية التطبيق 6 أشهر بداية التطبيق، 
وسنتعهد داك ال�سي اللي كيرتبط بالجانب الحكومي، إن شاء هللا، احنا 

غادي نديرو جهدنا نطبقوه.
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ما يرتبط بجهات أخرى، إما مثال املجتمع املدني أو الجهات أو غيرها 
احنا غادي نشتغلو معهم في إطار التشاركية، ولكن أيضا على مستوى 
نغطيو  خصناش  ما  اإلجتماعية  االحتجاجات  مع  الحكومة  تعامل 
الشمس بالغربال، الحكومة تعاملت مع مختلف املطالب اإلجتماعية 
إلى  الحوار  من  تبدأ  شمولية  مقاربة  وفق  اإلجتماعية  واالحتجاجات 
اإلنصات، إلى تفعيل األوراش اإلجتماعية على األرض وهاد ال�سي قمنا 
به وانتم شاهدين عليه، ما�سي.. ما غنديروش مقاربة أمنية، ليست 
هناك مقاربة أمنية، السيد النائب، ما كاينش مقاربة أمنية، املقاربة 
الشاملة األمني جزء صغير فيه، وإال راه في جرادة راه 3 اشهر والناس 
كيتظاهرو، لو كانت املقاربة األمنية خاص تكون من النهار األول هادي 
كتسمى مقاربة أمنية، ولكن عندما تحاور وتنزل عندهم وتذاكر معهم 
وعندما  آخره،  إلى  والعامل  والوالي  والوزراء  املسؤولين  أعلى  وكينزل 
نحاول أن نجد حلول عندما نضع برامج جديدة، عندما نقوم بإجراءات 
على األرض بعضها ينجح وبعضها ال ينجح، هاد ال�سي كل �سي كاين، 
ولكن هي مقاربة شمولية سنستمر في املقاربة الشمولية، ودليل على 
أن الحكومة بما فيها وزارة الداخلية كتنظر لألمر من جانب إيجابي 
استعرضنا  أننا  املواطنين،  ديال  باالحتجاجات  نستهين  ال  أنها  وعلى 
اإلحصائيات، آش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو أنه سنة 2017 وقعت، بلغ 
عدد التظاهرات، املظاهرات واالحتجاجات في الشارع العام بلغ عدد 
سنة 2017 17500 في مختلف جهات املغرب، وفي ستة أشهر األولى من 
سنة 2018 كان عندنا 6830 بمعنى أنه في سنة ونصف 18 شهر عندنا 
24330 مظاهرة أو احتجاج في الشارع العام، في الشارع العام، كم هي 
االحتجاجات التي منعت؟ %3، %3 من االحتجاجات هي التي منعت 3، 
معنى علك، الحمد هلل، هناك إمكانية االحتجاج، بزاف كيحتجو الناس 
على املاء، يحتجوا على مطالب اجتماعية، احتجوا بغاو يتضامنوا مع 
�سي جهة إلى آخره، في الرباط، في الدار البيضاء، يوميا، إعن املقاربة 
األمنية هاد ال�سي فيه مبالغة، لكن إيال تدخلت أجهزة األمن هي ملزمة، 
ملزمة باش تلتزم بقواعد التدخل إعا قررت التدخل خاص يكون عندها 
مبررا، وخاص تلتزم بقواعد التدخل، ما تديرش االستعمال املفرط 
للقوة، ما تسيئش للمتظاهرين، ما تستعملش األلفاظ املسيئة، هناك 
قواعد أحيانا تقع تجاوزات، نعترفو بهاد ال�سي، أحيانا تقع تجاوزات، 
وأنا كنظن بأن الجهات األمنية إعا ثبت عندها تجاوزات تقوم بإنزال 
فلذلك  التجاوزات،  ديال  الدرجة  حسب  على  الضرورية  العقوبات 
خصنا بعد نعترفو بهاد الجو والحرية اللي موجود في بالدنا، يجب أن ال.. 
وأشكر السيد النائب املحترم ألنه ما يمكنش نذاكر سنوات الرصاص 
ثاني بزاف، بزاف، اليوم، الحمد هلل، الصحافة كتعبر بطريقة، تنتقد 
املجتمع  جمعيات  موجودة،  التظاهرات  ديال  بزاف  وعرضا،  طوال 
املدني، أحيانا تقع مشاكل يجب أن نتدخل ملعالجتها، أنا متافق معكم، 
اللي هي عمرها  التهجم على الحكومة  أنا كنستغرب في  ولكن أيضا، 
سنة، سنة في موضوع ديال الحريات مع أنه..، ولكن السيد النائب، 
هللا يجازيك بخير أنتم كنتم في الحكومة مدة 16 سنة في ظلها تلك 

الحكومات حل حزب، في ظلكم زج بسياسيين في السجون، في ظلكم 
منعت منابر صحافية، سجن صحافيون بتهم مرتبطة بالصحافة وحرية 
التعبير، وأيضا على املستوى اإلجتماعي، أنا متفق معكم هناك مواطنين 
ينتظرون الطريق، وينتظرون املستشفى، وينتظرون إلى آخره، ولكن ما 

يمكنش في سنة نحلو جميع املشاكل ديال املغرب كامل ديال الطرقان، 

ألن لو قامت الحكومات السابقة لو قامت الحكومات السابقة كل واحد 

دار شوية كون دبا حلينا مشكل ديال الطرقان، نشوفو الوضع الحالي 

واحنا ملتزمين باش نحسنوه إلى ما هو أفضل، أنا متفق معكم وسنرجع 

بعد قليل لنتحدث في مجال التشغيل وفي مجال محاربة الفقر.

بتخوين  قامت  الحكومة  بأن  قال  اللي  النائب  السيد  وأيضا 

املتظاهرين وأنا كنستغرب فين هاع البيان هللا يجازيكم بخير جيبو ليا، 

إعا لم يستطع نائب أن يقرأ البيانات املوجودة وأن يعرضها بنزاهة كما 

هي ليس هناك أي بالغ للحكومة وال لألغلبية حتى هي تقوم بأي انتهاك 

لحق املتظاهرين وال بتخوينهم وال باالنتقاص منهم، وأظن بأن اإلخوان 

و بأعلى درجة االنتباه في هاع األمور ما بغيتش 
ّ
البرملانيين مزيان يتحال

نقول النزاهة، االنتباه فهاع األمور ليس هناك.. وخروج املواطنين وقلتها 

للتظاهر  أو  هنا مرارا ونقولوها باستمرار خروج املواطنين لالحتجاج 

ملطالب اجتماعية أو سياسية أو حقوقية محترم في إطار القانون بطبيعة 

الحال، وإيال قلنا احنا من واجبنا نتصنتو لهم ما�سي من حقنا فقط، 

يو 
ّ
 هذا واجب علينا، كنتصنتو ليهم وكنديرو جهدنا باش نو ف

ّ
ما�سي ال

بااللتزامات ديالنا على حسب ما نستطيع، وفوق طاقتنا ال نالم، بطبيعة 

الحال ال يكلف هللا نفسا إال وسعها، ولكن الحاجة اللي في جهدنا من 

واجبنا نقومو بها إن شاء هللا وسنعمل على أن نوفي االلتزامات ديالنا 

يو بها ونخدمو لبالدنا ونخدمو املواطنين ونتصنتو مزيان ولذلك احنا 
ّ
نوف

ختارنا شعار اإلنصات واإلنجاز ليس عبثا ألن عرفنا بأن املطالب ديال 

املواطنات واملواطنين ترتفع مع مرور الوقت، ترتفع ألسباب عديدة من 

بينها تأخر أوراش التنمية في عقود طويلة جدا، ولكن أيضا هللا يجازيكم 

بخير كيفاش نقارنو املغرب بفنزويال؟ فنزويال في واد واملغرب في واد، 

فنزويال التي قتل فيها املتظاهرين أكثر من 60 متظاهر، فنزويال التي 

تعيش في عالم آخر، هاع املقارنة هللا يجازيكم بخير تكايسو على بالدكم، 

ألن تصريحاتكم عندما ال تكون موزونة تنقلها املنظمات الدولية وتنقلها 

الصحافات األجنبية على أنها حقائق، ارحموا بلدكم قولوا الحقائق كما 

هي على األرض، شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اويي لاورئيس:

املتعلق  الثاني  ننتقل اآلن للمحور  شكرا للسيد رئيس الحكومة، 

بموضوع املخطط الوطني للتشغيل والذي يتضمن ثالث أسئلة في إطار 

وحدة املوضوع، أعطي الكلمة للنائب ولكن بشرط الرجوع بعدد أكبر، 

15 دقيقة.
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اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلالحك مل،

اويي 4لقاويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

ننتقل اآلن للمحور الثاني املتعلق بموضوع املخطط الوطني للتشغيل 
والذي يتضمن ثالث أسئلة في إطار وحدة املوضوع، أعطي الكلمة للسيد 
النائب محمد غيات بإسم الفريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال 

املتعلق باملخطط الوطني للتشغيل، دقيقة واحدة من باب التذكير.

اونةئبلاويي لمحم لغيةت:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي لق6يرلاو قول،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

السيد رئيس الحكومة املحترم، في ظل تنامي السخط اإلجتماعي 
بسبب ارتفاع البطالة وما ينتج عنها من ضغوط إجتماعية وال سيما في 
أوساط الشباب، ونظرا لفشل كل ما تم اعتماده من سياسات وبرامج 
حكومية في مجال التشغيل، عمدت حكومتكم إلى اإلعالن عن مخطط 
وطني جديد للتشغيل يمتد إلى سنة 2021، لذا نسائلكم السيد رئيس 
الحكومة عن مضمون وأهداف هاد املخطط وكذا آليات التنفيذ ديالو؟ 

وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

ربيعة  بن  إيمان  النائبة  للسيدة  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال املتعلق 

باستفحال أزمة للتشغيل.

اونةئبللاويي 4لإيمةنلبنلربيذل:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد رئيس الحكومة، أصبحت البطالة تتسع بشكل خطير لتتعدى 
عتبة ل 10 % لتشمل بشكل أكثر الشباب حاملي الشهادات، في غياب 
أي تدابير ملموسة لتفعيل االستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أقرتها 
الحكومة، وفي غياب إرادة سياسية حكومية ملعالجة هذه الوضعية 
اإلجتماعية التي تؤرق العائالت املغربية وتدعوا للقلق بشكل أصبحت 
معه تهدد السلم اإلجتماعي مادام الحصول على الشغل الالئق لدى 

الشباب املغربي يمثل مدخال أساسيا لضمان مقومات العيش الكريم 
محدد  ومخطط  واضحة  سياسة  الحكومة  لدى  فهل  املغاربة،  لدى 
ملعالجة أزمة التشغيل التي ال تزداد إال استفحاال؟ وما هي اإلجراءات 
املصاحبة والتدابير امللموسة لتفعيل االستراتيجية الوطنية للتشغيل 
التي ال زالت حبرا على ورق؟ األمر الذي يؤدي حتما إلى فقدان الثقة في 
مثل هذه االستراتيجيات الوطنية باعتبارها مجرد شعارات لالستهالك، 

وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، السؤال الثالث واألخير بإسم فرق ومجموعة 
األغلبية، الكلمة للسيدة النائبة إشراق البويسفي.

اونةئبللاويي 4لاوب ييفي:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

جاء البرنامج الحكومي يؤكد على أن التشغيل يشكل أحد التحديات 
أولوياتها  صلب  في  وجعلها  مواجهتها  الحكومة  تعتزم  التي  الكبرى 
والقطاعية،  والهيكلية  واملؤسساتية  القانونية  جوانبها  في  ومعالجتها 
وملعالجة هذا التحدي اتخذت الحكومة عدد من التدابير واإلجراءات 
التي تشكل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل، للفترة ما بين 
2018 و2021، لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن طبيعة التدابير 
واإلجراءات املتخذة وآليات تنزيلها وجدولتها الزمنية؟ وما هي النتائج 
املتوخاة لهذا البرنامج وآثارها على الحد من البطالة وال سيما في صفوف 

الشباب؟ وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة 
على األسئلة املطروحة.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيملالحم لهلللاوصال4لقاويالملعلىل
رس وهلقعلىلآوهلقصحبه.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

بطبيعة الحال أشكركم على التفضل بطرح هاد السؤال، املهم جدا 
حول املخطط الوطني للتشغيل أو للنهوض بالتشغيل وتطبيقه وتنفيذه 
باعتبار التشغيل مدخل أسا�سي لضمان العيش الكريم وللمواطنات 
واملواطنين هو مدخل أسا�سي لتحقيق السلم اإلجتماعي، لكن البد أن 
نعترف بأن قضية التشغيل هي قضية معقدة، هي قضية مركبة، هي 
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قضية عات بعد استراتيجي، متراكمة يعني هي تراكم طويل من قبل، 
وليست بسيطة ليست بسيطة.

ووعيا من الحكومة بهاد األهمية ديال الشغل، ألن املواطن اللي ما 
خدامش بطبيعة الحال هو هذا أقصر طريق للدخول إلى الفقر والتهميش 
واإلقصاء وإلى املشاكل بكل أنواعها، وهذا واضح، وأيضا عندما ترتفع 
البطالة بشكل كبير في منطقة من املناطق كتولي أزمة اجتماعية وقلق 

اجتماعي حقيقي.

سياسة  باعتماد  الحكومي  البرنامج  في  الحكومة  التزمت  ولذلك 
عمومية، تقوم أساسا على النهوض بالتشغيل وبعالقة الشغل وتجويد 
برامج إنعاش الشغل، وتحسين أداء مؤسسة التشغيل، وتطوير شروط 
التدابير. ولكن كان في مقدمتها تفعيل  العمل الالئق، عبر جملة من 

االستراتيجية الوطنية للتشغيل وربطها باالستراتيجيات القطاعية.

بادرت  البرنامج،  هذا  من  وانطالقا  التصور،  هذا  وفق  ولذلك 
الحكومة خالل األشهر األربعة األولى، ياهلل جات الحكومة في أربع شهور 
األولى لتنصيبها، بادرت إلى الشروع في تنفيذ التدابير الرامية إلى النهوض 
للديمقراطية  الوطنية  االستراتيجية  على  هضرنا  قبيلة  بالتشغيل. 
وحقوق اإلنسان، دابا تنهضرو على املخطط الوطني للتشغيل ووضع 
املخططات،  األولى مختلف  األشهر  يعني من  له،  تنفيذية  مخططات 
وراه فيها حتى االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، انطلقنا ما يعني 
أن الحكومة عندها تصور واضح، ما�سي عبثي، ما�سي بدينا كنقلبو 
أشنو نديرو، ال من البداية عرفنا بأن االستراتيجية هنا، خصنا برامج 
مخططات تنفيذية هنا، ولكن هاد ال�سي خصو ورش ديال بضعة شهور 

لوضعه ولتثمين إنجاز الوسائل التنفيذية لتنزيله.

ولذلك ومن خالل اعتماد التوجهات األساسية للسياسة الحكومية 
في مجال التشغيل، قمنا بتنفيذ بوضع مخططات تنفيذية للمخطط 
الوطني للنهوض بالتشغيل، في أفق 2021، وعدد من البرامج الحكومية 
املرتبطة بالشق ديال التشغيل، وقد تمت املصادقة على آليات تنفيذ 
وتفعيل هاد البرنامج من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل في اجتماعها 
في  التنفيذي  البرنامج  على  ثم صودق   ،2017 28 غشت  في  املنعقد 
اجتماع هذه اللجنة املنعقد بتاريخ 11 أبريل 2018، وتم التوقيع على 
ميثاق تنزيل البرنامج بتاريخ 27 أبريل 2018، وهاد امليثاق ديال التنزيل 
ديال املخطط الوطني للتشغيل والذي تم التوقيع عليه في 27 أبريل 
2018 كان بين القطاعات املعنية الحكومية من جهة، وجمعيات جهات 
اململكة من جهة أخرى، ممثلة برئيسها أو نائب رئيسها، واإلتحاد العام 
اللي هضرت عليها منذ  ملقاوالت املغرب، باش نرجعو لنفس املقاربة 
قليل فيما يخص الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان، اللي 
هي املقاربة التشاركية التي تحاول أن تدمج مختلف املتدخلين، ولو لم 
يكونو حكوميين، ألن هذه أوراش، هاد النوع ديال األوراش هي أوراش 

وطنية بامتياز تحتاج إلى تعبئة بمختلف املتدخلين الوطنيين.

أو  للتشغيل  الوطني  املخطط  تفاصيل  بعض  في  الدخول  وقبل 
واقع  على  موجزة  النظرة  واحد  أعطي  أن  اريد  بالتشغيل،  للنهوض 
الشغل ببالدنا، أوال البد أن نقول بأن سوق الشغل ببالدنا تتميز بجملة 
من اإلكراهات الكبرى، تواجه نمو التشغيل وتعتبر من بين التحديات 

التي يجب أن نواجهها بوعي، ومن بينها:

أوال ضعف دينامية خلق العمل املنتج، وهو هاد الديناميكية  .•
هي ديناميكية اجتماعية ومقاوالتية وسيأتي اإلجراءات التي نقترح باش 

نتجاوزو هاد العائق

املوارد  وتكوين  تأهيل  تميز  التي  والنوعية  الكمية  النقائص  .•
العام  بالتكوين  األمر  تعلق  سواء  املستويات،  مختلف  على  البشرية 
األولي، أو ارتبط بالتكوين املنهي، أو ارتبط بالتكوين خالل التشغيل أو ما 

يسمى بالتكوين املستمر؛

محدودية السياسة العمومية في التشغيل، والتي ترتكز على  .•
تدبير املرحلة األولية إلدماج عوي الشهادات فقط؛

عدم كفاية مناصب الشغل ملجموع العاطلين الذين يبحثون  .•
عن الشغل، وانتم كتعرفو بأنه اليوم كيكون عندنا ما أكثر من 300.000 
مواطن جديد يلج سوق الشغل، وسوق البحث عن الشغل، سنويا 
300.000 ألن حنا في واحد املرحلة ديال الذروة ديال ولوج الشباب إلى 
سوق الشغل، وهو يطرح تحدي لهذه الحكومة وللحكومة املقبلة، قبل 

ما داك le pic ما يبدا ينزل خصو واحد شوية الوقت؛

تثمين ضعيف للرأسمال البشري، وهو يختلف حسب مكان  .•
اإلقامة، حسب النوع؛

هيمنة قوية للهشاشة في التشغيل وخاصة في القطاع غير  .•
املنظم، وغيره من التحديات التي يطرحها سوق الشغل.

لكن رغم علك يمكن أن أقول أنه في الفترة األخيرة كانت هناك 
بوادر إيجابية فيما يخص سوق الشغل ومجال التشغيل، هاد بوادر 
التحسن اإليجابية سجلت خالل الفصول األربعة األخيرة، وتمثلت على 
الخصوص وفق اإلحصائيات ديال الجهات املعنية، وخصوصا املندوبية 
السامية للتخطيط، أو الجهات ديال وزارة املالية، وهي تتمثل فيما يلي:

إحداث في أربعة فصول، يعني في ظرف سنة واحدة إحداث  .•
سنة  منصب   37.000 فقدان  مقابل  صافي،  منصب شغل   86.000

2016؛

إحداث 116.000 منصب شغل بين الفصل األول من سنة  .•
2017 والفصل األول من سنة 2018؛

تراجع طفيف في معدل البطالة على املستوى الوطني ما بين  .•
الفصل األول من سنة 2017 والفصل األول من سنة 2018، 0,2% 

حسب آخر اإلحصاء للمندوبية السامية للتخطيط؛
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استمرار ارتفاع مناصب الشغل املؤدى عنه من الشغل الكلي  .•
83,2 % سنة 2017 مقابل %83,4 سنة 2016، مع تراجع حجم الشغل 

غير املؤدى عنه، على حسب دائما املندوبية السامية للتخطيط؛

البرامج  عبر   2017 سنة  شخص   92.000 من  أكثر  إدماج  .•
اإلرادية للتشغيل، والتي سأرجع إلى بعضها؛

البيانات  بقاعدة  املسجلين  لعدد  صافي  ارتفاع  تحقيق  .•
الخاصة بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بأكثر من 150.000 أجير 
فهاد ربعة د أسمو.. وهو اإلحصاء الدقيق الذي يمكن أن نعتمده ألن 
التسجيل في »CNSS« هو اللي كيبين ليك واش كاين إضافة جديدة في 

سوق الشغل وال ال؟ الناس مسجلين جداد في »CNSS«؛

في  التوظيف  إطار  في  60.000 شخص  عن  يزيد  ما  إدماج  .•
والجماعات  العمومية  باملؤسسات  والتشغيل  والتعاقد  اإلدارات 
املحلية، وهو رقم غير مسبوق كما قلنا مرارا. وعلى حسب اإلحصائيات 
اللي كاينة والتوقعات وحسب قانوني املالية ديال 2017 و2018 غادي 
يدخل سوق الوظيفة العمومية 95.000 شخص، وهذا غير مسبوق، 
هو في سنتين غادي نشغلو حنا، إما في الوظيفة العمومية أو عن طريق 

التشغيل بالتعاقد، ما شغل في واليتين كاملتين من قبل.

وانطالقا من العناصر الرئيسية للتشخيص املتحدث عنها، تمت 
بلورة املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، وفق رؤية متكاملة ومندمجة 
كما قلت سابقا، تقوم على توحيد وتنسيق االستراتيجيات القطاعية 
املتعلقة بالتشغيل. ويتضمن هذا املخطط الوطني، إلى جانب اإلجراءات 
لتحسينها  مستمرة  لتقييمات  تخضع  التي  الشغل،  إلنعاش  الحالية 
وتجويدها والرفع من مردوديتها، مقترحات إجراءات جديدة إلنعاش 
التشغيل تم إغناؤها من خالل مساهمة مختلف األطراف املعنية من 
قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين وعلك في 

إطار مقاربة تشاركية وتشاورية.

الوطني  املخطط  إعداد  أن  على  أتحدث  أن  أيضا  لي  واسمحوا 
سوق  رصد  ضوء  في  تشخيصية  منهجية  أساس  على  تم  للتشغيل 
الشغل فتطوراته، وأيضا وفق مقاربة تشاركية وتشاورية من طرف 
مختلف األطراف املتدخلة، سواء كانت قطاعات حكومية، ومؤسسات 
وغيرهم...  خبراء  اجتماعيين،  فاعلين  اقتصاديين،  فاعلين  عمومية، 
ويمكن أن نقول بأنه ألول مرة في تاريخ املغرب يتم اعتماد هذه املقاربة 
في معالجة ملف التشغيل، ألن حنا كنعتبرو بأن من بين االختالالت 
وطني  املخطط  واحد  خصنا  أن  هو  السابقة  املقاربات  من  عدد  في 
للتشغيل كيدمج مختلف املتدخلين في التقائية كاملة وخصوصا بين 
غتقوم  حكومية  قطاعات  يمكنش  ما  نفسها.  الحكومية  القطاعات 
بالتشغيل متعددة وال يتم أي تنسيق فيما بينها وأي تشاور وما تكونش 
عندنا واحد اآللية منتظمة، منتظمة للتنسيق واإللتقائية، وهذا ما 
حاولنا أن نتجاوزه فهاع املخطط الجديد. وكما قلنا فقد تم التوقيع 

يوم 27 أبريل 2018، على ميثاق التنزيل الفعلي للبرامج التنفيذي من 
العام ملقاوالت املغرب  املعنية، واإلتحاد  القطاعات الحكومية  طرف 

وجمعيات جهات اململكة.

األهداف األساسية للمخطط الوطني للتشغيل يمكن نختصروها 
في ثالثة أهداف أساسية هي :

لهم  تسمح  ووسائل  آليات  من  الشغل  عن  الباحثين  أوال-تمكين 
أن  إلى  الكفيلة  املهنية  والسلوكيات  الضرورية،  املهارات  باكتساب 

يدمجو مهنيا؛

ثانيا-دفع الشباب الذين سيلجون سوق الشغل إلى تحمل املسؤولية 
في بناء مشروعهم املنهي بجدية ومثابرة، ومساعدتهم ومواكبتهم فهاع 

املجال؛

ثالثا-إيجاد ديناميكية مجتمعية للتضامن حول قضية التشغيل.

وقد حدد هذا املخطط خمسة أهداف بشكل واضح خالل الفترة 
2017-2021 تتمثل في ما يلي:

االستراتيجيات  إطار  في  الشغل  مناصب  إلحداث  أوال-السعي 
املخططات القطاعية؛

مع  ومهاراتهم  كفاءاتهم  ومالءمة  الشباب  قدرات  ثانيا-تحسين 
سوق الشغل عبر تكوينات إما طويلة املدى أو قصيرة املدة ومتنوعة 

التخصصات؛

املؤجر  العمل  إطار  في  التحفيزات  خالل  من  الدعم  ثالثا-تقديم 
لفائدة الباحثين عن الشغل؛

رابعا-مواكبة إنشاء املقاولة واملشاريع املقاوالتية إما في إطار شركات 
ناشئة، أو مقاوالت جد صغيرة ومتوسطة، أو املقاول الذاتي أو غيرها؛

خامسا-املحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46%.

وبذلك تمت واحد املجموعة ديال الروافع، واحد املجموعة ديال 
اإلجراءات إما تدابير للدعم أو تدابير تحفيزية أو تدابير للتنزيل، وهي التي 
يمكن أن ننجزها في إطار التوجهات االستراتيجية. ما هي هذه التوجهات 
مناصب  إحداث  دعم  هو  األول  االستراتيجي  التوجه  االستراتيجية؟ 
الشغل، ويمكن أن أقول بأنه ال يمكن ألي إستراتيجية ديال إحداث 
التشغيل أن تكون ناجعة وفاعلة إال من خالل دعم املقاولة، وخصوصا 
املقاولة الصغرى واملتوسطة، وإال من خالل دعم اإلستثمار، اإلستثمار 
الخاص بطبيعة الحال سواء كان استثمار وطني أو كان استثمار أجنبي، 
وإال من خالل تفعيل القطاع الخاص وإعطائه الدعم الالزم. وهاع ال�سي 
اللي حاولنا نديروه، وقد قلت هذا أثناء عرض البرنامج الحكومي، قلنا 
القطاع الخاص راه يمكن يلعب دور أكبر، وكنشكرو جميع املقاوالت 
الوطنية التي تشتغل في هاع املجال وفي غيره، هي الباب األساس لخلق 
الثروة، هي الباب األساس إليجاد مناصب الشغل. لذلك أهمية القطاع 
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الخاص مهم جدا، أهمية تحفيز اإلستثمار سواء كان الداخلي، الوطني 
أو كان األجنبي حتى هو مهم، ومن هنا عدد من االستراتيجيات التي تقوم 

بها بالدنا فهاد االتجاه منه:

رفع مستوى تنافسية اإلقتصاد الوطني، هو ورش مهم ألن مستوى 
تنافسية اإلقتصاد الوطني هو اللي غادي يجبد اإلستثمارات من الخارج 
أو من الداخل، ويمكن اليوم أن نفتخر أن بالدنا هي واحدة من ثالث 
بلدان إفريقية الجاعبة لإلستثمار الخارجي، وهذا �سيء نفتخرو به من 
خالل الجهود تمت على مدى سنوات ما�سي هاد الحكومة، حنا كنحصدو 
اليوم جهود تمت على سنوات، ولكن نحن عندنا املسؤولية باش نزيدو 
هاد الجهود إلى األمام وتظهر هذه الجهود أيضا من خالل القفزة الكبيرة 
لبالدنا فيما يخص مؤشر ممارسة األعمال »Doing Business«، هاد 
مؤشر ممارسة األعمال اللي قطعنا فيه كما قلنا مرارا واحد القفزة 
إلى  األعمال  ممارسة  في   128 املرتبة  من  ل2017،   2010 من  كبيرة 
املرتبة 69 وهي قفزة مهمة جدا، ونحن اآلن نتنافس من خالل عدد من 
اإلجراءات التي نقوم بها باش نستطعو نزيدو أكثر تنافسية اإلقتصاد 
الوطني، ونتمناو، إن شاء هللا، فهاد السنة نحققو تقدم أيضا لبعض 
النقط، والسنة األخرى التقدم في بعض النقط والهدف ديالنا هو ماعا؟ 
أن نصل سنة 2021 لنكون من 50 األوائل عبر العالم في مؤشر ممارسة 
األعمال، وهاد ال�سي كنديرو فيه إجراءات، إن شاء هللا، وغادي نجحو 

فيها، بإعن هللا، بتعاون الجميع؛

وأيضا هناك عدد من التدابير العملية التي يتم الشروع في تنزيلها 
من  عدد  بينها  من  أ2019-2018،  السنتين  فهاد  استعجالية  بصفة 
التحفيزات واإلعفاءات املمنوحة للمستثمرين في إطار ميثاق اإلستثمار 
الذي نعده، والذي هو سنحاول أن نربطه بالعدد الفعلي ملناصب الشغل 
التي يحدثها هاد املستثمرين أو تحدثها املقاولة. وهاد ال�سي بديناه من 
برنامج »تحفيز« في 2018-2016، رفعنا عدد مناصب الشغل في برنامج 
»تحفيز« الذي، اللي كتكون معاه اإلعفاءات أو الدعم العمومي ديال 
الدولة كتأدي التحمالت االجتماعية كتأديها الدولة، أو تحفيزات جبائية 
أخرى من 5 ديال مناصب شغل إلى 10 مناصب شغل، 10 املناصب 
الشغل يمكن توصلها املقاولة الجديدة والقديمة، ولكن املحدثة في هاد 
املدة يمكن كنزيدو التحفيز إلى حدود 10.000 درهم، وزدنا سنتين أخرى 
حتى ل2021، كانت حتى ل2019 دابا زدنا حتى 2021، وهذا إجراء أدمج 

في قانون املالية ديال 2018؛

أيضا هناك العمل على إرساء مرصد وطني للشغل، أو لجنة فريق 
اليقظة حول سوق الشغل، والذي سيتابع إحداث وفقدان أو مناصب 
الشغل وتوقعات مناصب الشغل في املراحل املقبلة، وآشناهي األولويات 
ديال الشغل؟ واشنو هي طلبات املقاوالت في مناصب الشغل؟ هاد ال�سي 
خصنا فيه مرصد. واآلن راه كاين دراسة تتم عملية لإلستفادة من جميع 

التجارب العاملية واللي غيتم قريبا إرساء هاد املرصد الوطني للشغل؛

دعم وتطوير القطاع الجمعوي، باعتباره خزان هام لفرص الشغل 

ونحن ندرس كيف يمكن أن نزيد التحفيزات، ألن فهاد 2018 فهاد 
قانون املالية تزادت التحفيزات اللي كانت بعض املقاوالت أيضا أضيفت 

إليها التعاونيات وأضيفت إليها الجمعيات؛

تشجيع وتطوير البرامج الهادفة الخاصة بالخدمات عات املنفعة 
املستدامة،  التنمية  األمية،  محو  األولي،  التعليم  خصوصا  العامة، 

الرياضة والثقافة وغيرها...؛

التعاونيات في مجال  لتنزيل مشاركة  تفعيل اإلجراءات املسطرية 
التوجه  هذا  مستوى  في  اإلجراءات  من  وغيرها  العمومية  الصفقات 

االستراتيجي األول.

التوجه االستراتيجي الثاني هو مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات 
سوق الشغل، وهذا فيه عدد من اإلجراءات من بينها : تطوير الحس 
املقاوالتي وروح املبادرة في جميع مستويات وأسالك التعليم، ولذلك 
نمشيو  املقاوالتي وغادي  الحس  في مجال  التكوينات  أدمجت بعض 
ندمجوها أكثر. اآلن حتى في القسم الخامس ديال االبتدائي أدمجت مادة 
ولكن باقي هاد ال�سي غادي يتطور حنا في البدايات ديالو لوضع برامج 
يبدا عندهم  والثانوي  واإلعدادي  االبتدائي  ديالنا من  التالميذ  باش 
الحس املقاوالتي العملي، العملي. وهاد ال�سي، إن شاء هللا، غادي يرفع 
املستوى ديال حتى جودة ديال التكوينات وغادي يرفع املستوى ديال 
وهذا  تخرجهم،  بعد  املقاوالتية  املبادرة  على  الشباب  ديال  اإلقبال 
إن شاء هللا، غادي يكون عندو تأثير أيضا على التشغيل، إعن الحس 

املقاوالتي؛

بالتكوين  تسمح  منظومة  وضع  على  العمل  أيضا،  املبادرة  روح 
مدى الحياة، إن شاء هللا، من خالل اتخاع عدد من التدابير العملية 
من بينها تعزيز وتطوير القدرات وتنمية املهارات السلوكية والكفاءات 
املطلوبة في سوق الشغل بتنظيم مسالك تكوينية، تعزيز برامج تعليم 
اللغات باعتبارها إحدى أنجع الوسائل لإلدماج املنهي، دعم التكوين 
في  الشروع  وسيتم  املنهي.  والتدرج  بالتناوب  والتكوين  املقاولة  داخل 
اتخاع جملة من التدابير عات األولوية في سنة 2018 وفي سنة 2019 من 
خالل إدخال التدابير املتعلقة بمهننة التكوينات عات الولوج املفتوح، 
بعد،  عن  التكوين  األنترنيت،  طريق  عن  بعد  عن  التكوين  منصات 
الحس املقاوالتي وهو اللي تحدثت عليه، اللغات، القدرات والسلوكات 
وتشجيع التدريب باملقاوالت لفائدة الطلبة وداخل فيه هاد التثمين 
ديال التكوين املنهي، ما يبقاش التكوين املنهي كيتنظر ليه على أن كيم�سي 
ليه اإلنسان فقط اللي ما قادش يم�سي للتعليم اآلخر الجامعي وغيره، 
ال داك ال�سي عالش بدينا بأول إجراء درناه في األشهر األولى من عمر هاد 
الحكومة، هو درنا املنحة للمتدربين ديال التكوين املنهي، باش نقولو لهم 
راه انتما في نفس مستوى الطالب الذي يذهب إلى الجامعة، عندو نفس 
الحقوقن وهاد السنة راه تعطات ل11.000 متدرب في التكوين املنهي، 
ما�سي هو الهدف اللي كنهدفو ليه، حنا وفق امليزانية املخصصة حتى 
ل80.000، ولكن في السنة األولى كتكون شوية اإلجراءات املسطرية 
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العدد  نرفعو  املقبلة  السنة  في  نتمناو  إلى آخره...  املؤسسات  ويتدربو 
ليصل إلى 70.00 أو أكثر، إن شاء هللا. امليزانية ديالو موجودة مرصودة، 
إن شاء هللا، وغادي نوفيو بهاد ال�سي، وهذا يعني العمل على رفع جودة 
التكوين املنهي، باش هداك الطالب املتدرب ديال التكوين يتفرغ للتكوين 
ديالو ألن عندو منحة. وهاد اإلجراء ما�سي إجراء مالي فقط هو إجراء 
عو بعد استراتيجي، باش نعطيو للتكوين املنهي واحد املكانة ديالو في 
جميع دول العالم، التي مقبلة على التحديث، مقبلة على التحوالت، 
مقبلة على إعطاء اإلستثمار الوطني وغيره إهتمام، مقبلة على إعطاء 
التصنيع دور في اإلقتصاد الوطني كتعطي قيمة كبيرة للتكوين املنهي، ما 
خصناش نستصغرو القيمة ديال التكوين املنهي. وبالتالي حنا درنا هاد 
اإلجراء، وإجراءات أخرى وتحدثت منذ قليل مع السيد كاتب الدولة في 
التكوين املنهي، الجودة ديال التكوين املنهي، إن شاء هللا، غادي نعطيوه 
حتى هو أهمية باش يكون الئق، الئق بالتطلعات التي نهدف إليها جميعا 

كمغاربة، هذا التوجه االستراتيجي الثاني؛

التوجه االستراتيجي الثالث، هو تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل 
ودعم الوساطة في سوق الشغل، هاد البرامج النشيطة كانت ولكن نحن 
ملزمين بتطويرها، التقييم ديالها والتطوير ديالها، وهاد ال�سي تدارت 
فيه اجتماعات مع الجهات املعنية، مع وزارة الشغل وأيضا مع الوكالة 
املعنية ديال التقييم، وديال نشوفو كيفاش نطوروها، نبسطو املساطر 
ديالها، نشوفو العوائق اللي كاينة دون اإلستفادة منها، نطورو الشروط 
ديالها، هاد ال�سي كامل كاين جهود فيه، وإن شاء هللا، سنتحرك باش 

نعطيوه واحد القيمة كبيرة في املستقبل.

ومن بين األمور اللي داخلة في هاد املحور االستراتيجي: دعم الوساطة 
في سوق الشغل، والوساطة �سيء مهم يعني تكون عندنا هاد الناس اللي 
بغاو يديرو مقاوالت ديالهم أو املقاول الذاتي، هؤالء خصنا ندعموهم 
النوع ديال الخبرة، ولذلك أطلقنا مشروع سميناه  عن طريق واحد 
مشروع »ميثاق أجيال من أجل العمل«، درنا الصيغة ديالو، تدرس من 
قبل خبراء، اآلن إن شاء هللا، غادي نعطيوه اإلنطالقة قريبا يهدف إلى 
تأطير الباحثين عن شغل، هذاك اللي غادي يبحث عن الشغل، غادي 
نديرو منظومة إلكترونية اللي بغى كيدخل كيختار شكون اللي بغاه 
باش يواكبو مجانا هاعو متطوعين، الحمد هلل لقينا عدد من الخبراء 
اللي اشتغلوا في القطاع العام واشتغلوا في القطاع الخاص اللي عندهم 
خبرة في التدبير في إنشاء املقاوالت اللي مستعدين يعطيو الخبرة ديالهم، 
كيف يمكن يديرو هاع املنظومة املالية ديالهم business plan ديالو، 
كيفاش يم�سي يبحث عن التمويالت، كيفاش يدير التدبير ديال املقاولة 
وإنشاءها، كيفاش يدير يبحث حتى على الصفقات، كيفاش يشتغل إلى 
آخره... هاع ال�سي كاين الناس اللي عندهم خبرة 30 عام، هاعو مستعدين 
يعطيو الخبرة ديالهم وحنا غادي نديرو واحد املنظومة اللي كنربطو به 
بين الخبير اللي بغى يعطي الخبرة ديالو، والشباب الذين يبحثون عن 
عمل لتكون هناك املواكبة منظومة وطنية لتأطير الشباب ما بين 18 

أعمارهم  تتراوح  الذين  املتطوعين  الخبرة  عوي  طرف  من  سنة  و39 
ما بين 35 و70 سنة وما فوق، وتطمح هذه املنظومة إن شاء هللا إلى 
تجنيد 25.000 متطوع من عوي الخبرة الطويلة ألجل تأطير 100.000 
شاب مستفيد سنويا في أفق إدماج 20.000 منهم سنويا في إطار إنشاء 
هاع املقاوالت الخاصة بهم، وبطبيعة الحال استفدنا من تجربة دولية 

وطورناها أيضا باش نزيدو فيها وطنيا؛

وأيضا بخصوص التوجه االستراتيجي الرابع، تحسين سوق الشغل 
وظروف العمل ويخص هذا التوجه يتم من خالل تطوير نظام املعلومات 
حول سوق الشغل، تطوير آليات اإلشتغال، تحسين ظروف العمل، 

تحسين الحماية اإلجتماعية، وهذا يتم من خالل عدد من العمليات:

وضع ميثاق اجتماعي؛ .•

العمل على توسيع مجال اإلتفاقيات الجماعية؛ .•

والتفعيل  لألجراء  الصحية  التغطية  تعميم  على  السهر  .•
التدريجي لتغطية غير األجراء؛

على  البرملان  صادق  والذي  األجراء  لغير  الصحية  التغطية  .•
القانون ديالو، وحنا فهاع الشهر إن شاء هللا غادي نصادقو في املجلس 
الحكومي وقبل علك في اللجنة الوزارية الخاصة بذلك على املراسيم 
التطبيقية له، واللي غادي نبداو املشاورات مع الجهات املعنية، يعني 
مع املنظمات ديال هؤالء املهن الحرة؛ تعزيز مراقبة احترام الحقوق 

األساسية في الشغل؛

اعتماد أنماط جديدة للتشغيل والتشغيل عن بعد، التشغيل  .•
بالتعاقد، التشغيل لبعض الوقت وغيره كثير. سيتم الشروع في تنفيذ 

بعض التدابير عات األولوية بصدد سنة 2018-2019 كما يلي:

تعزيز وتجويد عمل جهاز تفتيش الشغل؛ .•

تحسين وتبسيط اإلستفادة من التعويض عن فقدان الشغل  .•
اللي أصال هو تطور سنة بعد سنة، وحنا غنحاولو ما أمكن نطوروه؛

وضع منظومة لرصد سوق الشغل وهو املرصد الذي تحدثت  .•
عنه منذ قليل؛

وأخيرا التوجه االستراتيجي الخامس واألخير، هو دعم البعد الجهوي 
للتشغيل ألن كنعتبرو أن التشغيل ما يمكنش تم فيه فقط إجراءات 
وطنية، ولكن في إطار الجهوية املتقدمة خاص مجالس الجهات، وخاص 
عدد من املؤسسات الجهوية أيضا أن تدخل في هاع الورش وتساهم 
فيه باش نكيفو البرامج ديالنا مع الحاجيات ديال كل جهة جهة. وفي 
هذا املجال تمت مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية اإلقليمية 
إلنعاش التشغيل وإغنائها، تجويد عملية التشخيص الترابية، إرساء 
منظومة للحكامة الجهوية واإلقليمية إلنعاش الشغل. وهنا إن شاء 
هللا هاع التوجه االستراتيجي يهدف إلى وضع منظومة جهوية للنهوض 
بالتشغيل. أشنو تم العمل لحد الساعة؟ تم العمل على التوقيع عقود 
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برامج بين الحكومة من جهة وكل جهة على حدة، وقد تم فعال التوقيع 
مع بعض الجهات وخصوصا بدات بجهة الرباط وعاد الجهات األخرى 
وقريبا غيتم مع جهة الشمال طنجة-تطوان، وبالتالي فهناك اهتمام 
بالبعد الجهوي في مجال التشغيل، ألن كنعتبرو بأن هاع البعد الجهوي 
إيال قويناه غادي يعطي فرص كبيرة للتشغيل جهويا. وسيتم العمل بعد 
هذه التوقيعات على تنزيل البرنامج من خالل إنشاء املراكز الجهوية 
للتشغيل، وهذا من اختصاصات ديال الجهات، وتطوير الكفاءات أيضا 
جهويا، إعداد املخططات الجهوية للتشغيل بناء على مضامين البرنامج 
الجهوي للتنمية، إنجاز التشخيصات الترابية والدراسات اإلستشرافية 
ترابيا جهويا، وضع منظومات جهوية للتشغيل الذاتي ولتحسين القابلية 
للتشغيل، إعداد وتنفيذ إجراءات جهوية للنهوض بالتشغيل وكل هذا 
بتنسيق مع الجهات، وقد تم الشروع في تنظيم بعض الزيارات امليدانية 

أيضا إلى مختلف جهات اململكة في هذا املجال.

مطردة  يعني  املجال  هذا  في  الحكومة  بأن جهود  أقول  أن  وأريد 
وسنطورها إن شاء هللا، وبغيت نأكد أن الحكومة عندها العزم، وعندها 
للتشغيل وإعطاء كل اإلهتمام  الوطني  لتفعيل هذا املخطط  اإلرادة 
الالزم. حنا كنحسو بأن الشباب والشابات اللي ما خدامينش وتيبحثو 
عن سوق الشغل راه كيعيشو املعاناة واألسر ديالهم كيعيشو املعاناة، 
وهما في اتصال يومي معايا، كل يوم راه كنتلقى إما بريد إلكتروني، وإما 
عن طريق »الواتساب«، وإما عن طريق »SMS«، إما عن الطريق املباشر 
من قبل عدد من املواطنات واملواطنين، وحتى البرملانيين كيتصلو بنا، 
اللي كيبحثو عن الشغل واللي أحيانا سنوات كيبقاو ما لقاوش الشغل. 
فلذلك حنا عندنا الهم كيفاش نطورو هاع ال�سي، وكيفاش نّزلو هاع 
املخطط الوطني للتشغيل بطريقة فاعلة وبطريقة نازجة، ويتم بطريقة 
سريعة أيضا، باش نوفرو الشغل الكريم لهؤالء املواطنات واملواطنين 
باش يفرحو ببالدهم، يفرحو بالشغل ديالهم، ويفرحو معاهم العائالت 
ديالهم وحنا نفرحو معاهم إن شاء هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة للسيد النائب أحمد جدار بإسم فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لأحم لج ار:

شكرا السيد الرئيس،...

اويي لاورئيس:

السيد النائب اللي شويا عمش عينينا، إيال اسمحتي معذرة ومن 
األحسن بالش إعا سمحت. شكرا لكم السيد النائب شكرا، تفضلوا 

السيد النائب تفضل.

اونةئبلاويي لأحم لج ار:

الحم لهلللقاوصال4لاويالملعلىلرس للهللا.

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

التي  واالجتماعية  االقتصادية  املشكالت  في صدارة  البطالة  تأتي 
الحكومة  سلبية.  إجتماعية  آثار  إلى  تؤدي  والتي  املغرب،  منها  يعاني 
 ،2025-2015 للتشغيل  وطنية  إستراتيجية  أول  أنجزت  السابقة 
اعتماد هذه االستراتيجية  العمل على  أقر ضرورة  الحكومي  البرنامج 
بعد مالءمتها وتطويرها، وقد اطلعت اللجنة الوزارية للتشغيل بتحديد 
التوجهات واألهداف األساسية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل، 
ووضعت املخطط الوطني للتشغيل 2018-2021، وبرنامجه التنفيذي 

الذي يرتكز على خمس محاور أساسية :

املندوبية  الشغل حسب  مناصب  إحداث  دعم   : األول  املحور   -
السامية للتخطيط خالل الفصل األول من سنة 2018، عرف اإلقتصاد 
الوطني إحداثا صافيا ل116 ألف منصب شغل، مقابل إحداث 109 
آالف منصب شغل في نفس الفترة من سنة 2017. مما أدى إلى انتقال 
معدل البطالة من %10,7 إلى %10,5 على املستوى الوطني، إعن هناك 
يسعى  الحكومي  البرنامج  البطالة.  ومعدل  حجم  في  طفيف  تراجع 
إلى تقليص البطالة وخفضها إلى %8,5، إن مثل هذا املعدل ال يمكن 
تحقيقه إال باقتصاد قوي ومتكامل وبنسبة كبيرة من الشغل تعتمد على 
النمو واإلستثمار. فيما يخص نسبة النمو، فقد أفاد بنك املغرب يوم 
21 يونيو في الشهر املا�سي أنه بعدما تسارع نمو اإلقتصاد الوطني إلى 
%4,1 سنة 2017، فإنه من املتوقع أن يتراجع إلى %3,6 سنة 2018 

و%3,1 سنة 2019.

زاد  االستثمار  زاد  كلما  أنه  املعلوم  لالستثمار، فمن  بالنسبة  أما 
التشغيل. ونثمن التدابير املتخذة من طرف الحكومة في هذا املجال، من 
قبيل التحفيزات الضريبية واالجتماعية وغيرها... وإع ننوه أيضا بالجهود 
املبذولة لتحسين مناخ األعمال، حيث انتقل ترتيب بالدنا إلى املرتبة 68 

عامليا، فإننا نثير االنتباه إلى إجراءات يتعين أخذها بعين االعتبار:

- ضمان الحماية للمستثمر من املخاطر؛

- العمل على املساواة بين جميع املستثمرين في الحقوق والواجبات؛

- تقديم خدمات ما بعد االستثمار، أي مرافقة املستثمر في حل 
مشاكله طوال عمر املشروع؛

- تقليص اإلجراءات البيروقراطية سواء بالنسبة لإلدارة أو املحيط 
االقتصادي واملالي، وكذا النظام املصرفي والجبائي؛

- يتعين اقتراح مشاريع تصمم لتشغيل أكبر عدد ممكن؛
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- تمويل ودعم املهارات الفنية لدى املواطنين وتشجيعهم على مزاولة 
العمل الحر، وإدارة املشاريع الصغيرة.

جزء  في  إال  ظرفية  وليست  هيكلية  ظاهرة  باملغرب  البطالة  إن 
يعاني  التي  البنيوية  باملشاكل  أساسا  مرتبطة  أنها  بمعنى  منها،  قليل 
منها االقتصاد الوطني، ومن أهمها أنه اقتصاد احتكاري، اقتصاد غير 
مهيكل بشكل كبير، اقتصاد غير تناف�سي على املستوى الدولي. ومن هذا 
املنطلق، فإن معضلة البطالة ال يمكن حلها من دون إحداث تغييرات 
جذرية على النموعج االقتصادي الوطني في اتجاه اقتصاد حر وتناف�سي، 
تدخل  ضرورة  مع  االقتصادية  الليبرالية  ملبادئ  وفعال  قوال  يخضع 
الدولة، وعلك باالستثمار في القطاعات االستراتيجية والبنيات التحتية 
االستثمارات  تدفق  إلى  املؤدي  الداخلي  الطلب  من  للرفع  يكفي  بما 

الخاصة الداخلية منها والخارجية؛

سوق  متطلبات  مع  والتكوين  التعليم  مالءمة  الثاني؛  -املحور 
الشغل : إن معالجة إشكالية التشغيل باعتبارها مشروعا مجتمعيا تمر 
بالضرورة عبر إصالح منظومة التربية والتكوين، وإن األمل معقود على 
املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بغية اإلسهام في تحسين 

مالءمة التكوين مع سوق الشغل؛

-املحور الثالث؛ تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة 
من  القائمة  البرامج  وتقييم  لتتبع  القانوني  اإلطار  تفعيل  ينبغي   :
أجل ضمان تقييم ممنهج لهذه البرامج، ونأمل من املخطط الوطني 
للتشغيل، تعزيز برامج التشغيل الذاتي وإطالق برامج جديدة تشمل 
العاملين بالقطاع غير املنظم والقرويين والنساء، كما نأمل منها الحد 

من التفاوتات الترابية.

وفيما يخص تعزيز تدابير الوساطة، يتعين أن تقوم وزارة الشغل 
واإلدماج املنهي بدور أسا�سي في حكامة الوساطة بسوق الشغل، من 
أجل السهر على تماسك وفعالية أنشطة الوساطة، وتشجيع الشراكات 
بين القطاع العام والخاص. وهنا ندعو إلى إعادة النظر في دور الوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل إنعاش العمل املنتج 
الالئق، وتثمين الرأسمال البشري، وتقريب فرص الشغل من الشباب 
ومواكبتهم وتسهيل ولوجهم لسوق الشغل. كما نسائلكم عن حصيلة 
عمل املرصد الوطني حول سوق الشغل، والذي تتجلى مهمته الرئيسية 
في تحسين نظام املعلومة حول سوق الشغل وتغطية الخصاص على 

مستوى الدراسات االستشرافية والتحليالت املوضوعاتية؛

الشغل:  سوق  واشتغال  العمل  ظروف  تحسين  الرابع؛  -املحور 
نثمن حصيلة البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، سواء بالنسبة لألولوية 
الخصو�سي وشركات  التعليم  مراقبة قطاع  تهم  التي  األولى  الوطنية 
الحراسة والنظافة ومراكز النداء، أو بالنسبة لألولوية الوطنية الثانية 
التي تهم مراقبة ظروف الشغل والتشغيل الخاصة بالنساء واألطفال 
واألشخاص في وضعية إعاقة، حيث تمت زيارة حوالي 8800 مؤسسة، 

وتم تسجيل حوالي 220 ألف مالحظة. هذا عمل مهم قام به جهاز 
مفتشية الشغل، ولكن ماعا بعد تسجيل املالحظات؟. وفي هذا اإلطار، 

نطالب ب :

املراقبة وتوفير  آليات  الشغل، وتعزيز  تقوية جهاز مفتشية  .•
املوارد البشرية تدريجيا، مراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية 
مندمجة ملالءمة مقتضياتها مع معايير العمل الدولية وتطوير تشريع 

الشغل؛

باإلضراب،  املتعلق  التنظيمي  القانون  مناقشة  في  الشروع  .•
 3 بتاريخ  اإلجتماعية  القطاعات  لجنة  على  إحالته  تمت  الذي 
فبراير2017، ولقد راسلت لجنة القطاعات اإلجتماعية الوزارة املعنية 

ثالث مرات وال جواب. ومؤخرا تمت مراسلة رئاسة مجلس النواب؛

التسريع بإحالة مشروع القانون املتعلق بالنقابات املهنية،  .•
ال  التي  للتوافقات  اإلرتهان  لعدم  الحكومة،  رئيس  السيد  وندعوكم 

تنتهي؛

إخراج نظام التغطية اإلجتماعية للعمال املستقلين وأصحاب  .•
الدراسات  بالفئات املنظمة مع إجراء  الوجود، بدءا  إلى  الحرة  املهن 

الخاصة بالفئات الغير املنظمة؛

تحسين وتبسيط شروط اإلستفادة من التعويض عن فقدان  .•
الشغل؛

-املحور الخامس؛ دعم البعد الجهوي في التشغيل : ندعو إلى إغناء 
البرامج الجهوية إلنعاش التشغيل، واألخذ بعين اإلعتبار خصوصيات 
النهوض  بمهام  الجهات  التدريجي الضطالع  التعزيز  وأيضا  جهة،  كل 

بالتشغيل في إطار التعاقد بين الدولة والجهات.

وختاما، نؤكد أن إشكالية التشغيل ال ترتبط بالعمل الحكومي فقط، 
بل تعد مشكال مجتمعيا، يتطلب انخراط كافة الفاعلين االقتصاديين 
واالجتماعيين. ويبقى الهدف األسمى لإلصالحات التي يحملها املخطط 
والنمو  اإلجتماعي،  والتماسك  اإلدماج،  تيسير  للتشغيل، هو  الوطني 

اإلقتصادي وتنافسية البالد، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد 
النائب محمد غياث.

اونةئبلاويي لمحم لغيةث:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،
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بغيت في البداية نشكر السيد رئيس الحكومة، على اإلدراج ديالو 
تأخير  كان  وإن  الدستورية،  الجلسة  فهاع  جدا  املهم  املوضوع  لهاع 
البرمجة يوحي بأن إشكالية التشغيل ال تحظى بما يكفي من اإلهتمام 
الوزارية  اللجنة  أن  أقول،  ديالنا. ومما يؤكد ما  الحكومة  من طرف 
املكلفة بالتشغيل تكونت في 2015، وأول اجتماع رسمي كان في 2015 
كاين هدر ديال الزمن السيا�سي السيد رئيس الحكومة. هاع السنتين 
تقريبا الخزان ديال العطالة كيتزاد ب50 ألف عاطل كل سنة، واليوم 
حجم البطالة في بالدنا وصل إلى مليون و200 ألف عاطل عن العمل، 

هذا ما�سي رقم هاعو بشر لهم طموح، ولهم انتظارات.

السيد رئيس الحكومة، املؤشر األسا�سي للحكم على نجاح أو فشل 
حكومة راه هو معدل البطالة سمعنا لك بكل إمعان، ودققنا كذلك في 
املخطط الحكومي، ونقر بأن هناك مجهود تشاوري كبير، هاع املخطط 
نوايا.  مجرد  جلها  ولكن  كلها،  ما�سي  التدابير  هاع  تدبير،   50 يضم 
اإلشكالية اليوم في البالد معروفة، مليون و200 ألف عاطل، ولكن 
اإلجابة مبهمة، ما كاينش أرقام، ما كاينش تواريخ ديال اإلنجاز، بغيت 

غير فين نشد ما لقيتش.

هناك  املخطط،  ديال  للتنفيذ  ندوزو  الحكومة،  رئيس  السيد 
مجموعة من املتدخلين الالئحة عندي ولكن املتدخلين األساسيين اللي 
غادي يبقاولك هما ثالثة، كاينة املنظومة ديال التكوين والتأهيل وكاين 
منظومة الوساطة، وكاين املشغل واملقاولة، ونشوفو مدى استعداد 
وجاهزية هاع املكونات الثالث في تنزيل هاع املخطط، املالحظة األولى أن 
الجسور شبه مقطوعة ما بين هاع املكونات، ندوزو للمنظومة األولى وهي 
التكوين والتأهيل ناخذو الجامعة، اليوم كاين إجماع وطني أن العرض 
األكاديمي ال يتناسب وحاجيات سوق الشغل، إعن هي آلة إلنتاج البطالة 
في بالدنا ووزيرنا في التعليم راه كان رئيس جامعة وكيعرف هاع ال�سي، 
التكوين املنهي وغادي نرجع آلخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط 
أبريل 2018، يقول بالحرف املردودية الخارجية يعني نسبة اإلدماج 
تبين وبدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه ال من حيث الكم وال من 
حيث النوع، هذا تقرير ديال مؤسسة دستورية وما�سي ديال املعارضة 
السيد رئيس الحكومة، مجموعة في املداخلة ديالك راك لجأتي لهاع 
املؤسسة هاعي. آليات الوساطة ANAPEC هي اللي يمكّنا واش نشدو 
فيها دبا أعندنا 460 مستشار في التشغيل أطر كفؤة ومؤهلة، ولكنها غير 
كافية أمام حاجيات مليون و200 ألف عاطل عن الدعم واملصاحبة، 
املعادلة ما�سي صعيبة السيد رئيس الحكومة، راه شبه مستحيلة، هاع 
25 ألف متطوع اللي جا في املداخلة ديالك ما عرفتش كيفاش غادي يتم 

التأطير ديالها والتشغيل ديالها، املهم هذا مشكل مطروح.

ندوزو للمكون الثالث هو املشغل املقاولة اللي مفروض أنها تستوعب 
غير  نفسها  كتشوف  اليوم  املقاولة  العاطلين،  من  الهائل  الكم  هاع 
معنية بهاع املوضوع البنيوي، ألنها ترى بأن الحكومة ال توفر الشروط 
الضرورية لتحفيزها على املشاركة في هاع الورش، كاين اتفاقيات على 

املستوى املركزي ولكن خصنا ندوزو للميدان ندوزو le terrain وشوف 
آشنو واقع على املستوى املحلي والجهوي.

السيد رئيس الحكومة، ما بغيتكش تاخذ ما أقول من باب التهويل 
ولكن خذو من باب التنبيه في إطار معارضة بناءة، ألن نجاح الحكومة 
ديالنا هي نجاح ديال البالد، املعضلة ديال البطالة راه خصها رؤية 
 à la mode كل �سي 

ّ
شمولية محورها نموعج تنموي بديل اليوم وال

كيتكلم فيه وحتى واحد ما كيشتغل عليه، اللي كيبغي هاع البالد راه 
خصو يقول لها الحقيقة، هاع ال�سي اللي واقع اليوم راه نتيجة ديال 
في  كاين مشكل  املتتالية،  الحكومات  سياسات عمومية فاشلة ديال 
ضعف ديال الحكامة، ما نعيشه اليوم هو أزمة اقتصادية وإجتماعية 
حقيقية وكل املؤشرات تؤكد هذا، كل ما نطلب منك السيد رئيس 
ديال  بالثقل  وتنزل  قرونو،  الثور من  د هذاك 

ّ
تش أنك  الحكومة هو 

بكل  األعطاب  إصالح  أجل  من  الدستور  تيخولها  اللي  الصالحيات 
صرامة وبكل جرأة في اتخاع القرار، راه ليس من اختصاص القوات 
األزمات اإلجتماعية، ألن  تدبير  القضاء  العمومية وال من اختصاص 
في هذا موت للسياسة وضرب لشرعية املؤسسات، لذا نطلب منكم 
تحمل مسؤولياتكم الدستورية والسياسية والتاريخية، وتأكد السيد 
رئيس الحكومة أنك غادي تجيب ما يكفي النزهاء فهاع البالد والشرفاء 
قد  الرسالة  تكون  أن  أتمنى  اإلتجاه،  هاع  في  ومساندتكم  لدعمكم 

وصلت، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد الرئيس توفيق كميل.

اونةئبلاويي لت فيقلكميللرئيسلفريقلاوتجمعلاو ست ري:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

السيد رئيس الحكومة، مجددا نجدد الثقة ديالنا فيكم كرئيسا 
لهذه الحكومة، ملا عهدناكم وعهدناه فيكم من روح وطنية، ونشكركم 
على هذا املوضوع اللي جا وخذا 16 الصفحة من البرنامج الحكومي 
ديالكم السيد رئيس الحكومة، كنعتبروه وكتعتبروه موضوع عا أولوية، 
احترام وموضوعية كنطلبو منكم  بكل  الحكومة  رئيس  السيد  ولكن 
أنكم تسمحو لينا ناقشو معكم بعض النقط فهاع املوضوع، محاربة 
البطالة والشغل ما يمكنش نقضيو عليها بالوظيفة العمومية بوحديتها، 
الوظيفة العمومية املقدورية ديال الوظيفة العمومية محدودة، اليوم 
البد من اللجوء للقطاع الخاص، ملي كنتكلمو على القطاع الخاص 



عدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان41ي   

كنتكلمو على دعم املقاولة املغربية، ومع كامل األسف استمعنا لكم في 
املداخلة ديالكم القيمة السيد الرئيس، ومداخلة طموحة جدا ونتمنى 
التحقيق لو استطعنا أننا نحققو النصف ديالها راه احنا غادي نكونو 
خرجنا في هاع الوالية رابحين شيئا ما، ألن هاع ال�سي ما عهدناش في 

الحكومات السابقة.

الظرفية  الحكومة،  رئيس  السيد  صعيبة  اليوم  الظرفية  ولكن 
املستثمر  أن  نقولو  ما  البد  اليوم  صعيبة،  والسياسية  اإلقتصادية 
فقد الثقة في اإلستثمار، حاليا كنعرفو مستثمرين كثار اللي مستعدين 
يدخلو  قدرينش  ما   une visibilité عندهوش  ما  ولكن  يستثمرو 
لالستثمار. املقاولة الوطنية كتعاني من بزاف الحوايج السيد الرئيس، 
اليوم املقاولة الوطنية كتعاني من الفساد اإلداري، ومن هاع الباب 
كنحييو املبادرة اللي عملتو ديال le numero vert اإلعالن بالفساد وفي 
هاع الظرفية الوجيزة شفنا النتائج ديالها، املقاولة الوطنية تعاني من 
البيروقراطية السيد رئيس الحكومة، وأنتما بيديكم باش تحلو هاع 

املشكل.

نسائلكم اليوم السيد رئيس الحكومة آش درتو في املوظفين األشباح 
املهيكل،  الغير  القطاع  تعاني من  الوطنية  املقاولة  اإلدارات؟  هاع  في 
وصدقوني السيد الرئيس أن اليوم الناس اللي في القطاع املهيكل والو 
كينتقلو للقطاع الغير املهيكل عوض أن الوزارة والقطاع غير املهيكل 
والقطاع املهيكل اليوم القطاع غير املهيكل هو اللي كيم�سي عند القطاع 

الغير املهيكل على التنافسية.

بعض  ديال  السلطة  استعمال  في  الشطط  من  تعاني  املقاولة 
املسؤولين، وهنا كنسائلو فينا هو ربط املسؤولية باملحاسبة، املقاولة 
املغربية تعاني من الدعم واملواكبة، وهنا بغيت نرجع التكوين املنهي 
ما  صراحة  بكل  ديالها،  والفشل   la formation continue ونرجع 
استطعش التكوين، مؤسسة التكوين املنهي أنها تواكبها، وغادي نطرح 
 L’ANAPEC ؟L’ANAPEC تساؤل السيد رئيس الحكومة أشنو الدور ديال
اليوم فشالت وخاصنا نقولوها بصريح العبارة، L’ANAPEC فشالت 
في التدبير ديال هاع القطاع، إعن السيد الرئيس اليوم احنا كنتحملو 
املسؤولية ديال هاع ال�سي، عالش كنتحملو املسؤولية ديال هاع ال�سي، 
ألن املغالطات والحسابات السياسية هي اللي وصلتنا لهاع ال�سي، اليوم 
أعطيوني �سي مستثمر أجنبي يقدر يجي لهاع، فهاع الظروف الحالية 
ويستثمر، كل �سي واضح، إعن كنتكلمو على التشغيل، غادي نمشيو 
للمثلى املغربية الشهيرة شكون اللي كيسبق؟ البيضة وال الدجاجة! وا 

خاصنا نوفرو بعدا املقاوالت فين نشغلو الناس.

اليوم السيد الرئيس حان الوقت أننا كلنا نتحملو هاع املسؤولية، 
على  جوفهم  دم  كيصرفو  كيعانيو،  واآلباء  األمهات  كنشوفو  اليوم 
الوليدات ديالهم، وفي آخر املطاف يشد حايط فراس الدرب وكيم�سي 
للضياع، وانتما كتعرفو الضياع فين كيأدي، هاد ال�سي ديال األمن اللي 
ولينا كنعيشوه في بالدنا راه هو نتيجة عدم الشغل السيد رئيس الحكومة. 

اليوم خصنا نتحملو مسؤوليتنا كأحزاب، ونجيبو نخب جديدة، ألن 
املواطن اليوم باركة عليه من دوك الناس اللي اعتادو الوجوه ديالها. 
اليوم كاين عندنا كفاءات، وخاص األحزاب تحمل املسؤولية ديالها ألن 
ما يمكنش لي أنا نجي ندير سياسة املقاولة، وأنا ما�سي في املقاولة، وهنا 

عاود نرجعو لألسطوانة ديال ربط املقاولة بالسياسة.

إعن السيد رئيس الحكومة، ما غنطولوش املشاكل كثيرة وانتما 
كتعرفوها. حنا كنتظرو منكم الكثير السيد رئيس الحكومة، وكنعرفو بأن 
الظروف صعبة، هللا يكون في العون، ولكن خص هاد األمور تاخدوها 
بجدية، وهاد البرنامج ديالكم السيد رئيس الحكومة، ما بغيناش يبقى 
حبر على ورق. وعندي طلب خاص السيد الرئيس، طلب خاص اللي 
كنتمنى من زمان أن في آخر الوالية ديال هاد الحكومة أو الحكومات 
املستقبلية أن يجينا كل وزير ويعطينا العرض ديال الحصيلة ديالو، ما 
يمكنش �سي يخدم و�سي يبقى جالس، خاصنا نعرفوا غدا شكون خدم 
وشكون اللي أدى الواجب ديالو وشكون اللي ما أداش، وهادي هي ربط 

املسؤولية باملحاسبة، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

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

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

السيد رئيس الحكومة، اسمح لي في البداية أن أصحح بعض ما جاء 
في تدخل السيد رئيس الحكومة، جوابا على السيد رئيس فريق الوحدة 
والتعادلية، اللي غير بغيت نتأكد يعني أنه الحكومة ديال األستاع عباس 
الفا�سي، كانت غير ف 4 سنين، ما�سي 16 عام. من خالل هاد املدة 
هادي، تحقق واحد العدد ديال اإلنجازات الكبيرة، 125 ألف منصب 
شغل، واحد مليون فاصلة ثالثة، يعني في مدة اإلنتداب، إلغاء الساللم 
 .record الدنيا، نسبة النمو %6، اللي عمرها ما تحققت تقريبا هذا
برنامج تيسير، 2 النقط في الخفض على ضريبة الدخل، برنامج راميد 

إلى آخره، نسد القوس، السيد رئيس الحكومة.

السيد رئيس الحكومة، تكلمتم وعرضتم البرنامج الوطني للنهوض 
بالتشغيل، واللي تطرقتو ليه في مبادرة.. ممكن هاد امليثاق اللي توقع بين 
العديد من الوزارات. وكنعتبرو السيد رئيس الحكومة، أنه هاد امليثاق 
هو مجموعة من املتمنيات، هو نسخة ربما طبق األصل لواحد املبادرات 
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سابقة، كمبادرة »مقاولتي« التي لم تكن موفقة رغم نجاعتها. حنا كنا 
كنتاظروا السيد رئيس الحكومة أن يكون تقييم لهاد املبادرات السابقة 

ونشوفو عالش ما نجحاتش. أشنو هو موقع القوة وموقع الضعف.

تكلمتم السيد رئيس الحكومة على االستراتيجية الوطنية للتشغيل 
اللي صادقت عليها الحكومة السابقة، اللي كتمد في فترة 2015 و2025، 
ولكن ما تكلمتوش السيد رئيس الحكومة، على واحد الهدف كنعتبروه 
هدف مهم، أال وهو خفض نسبة البطالة إلى %4 في أفق 2025، احنا 
كنعتبروا السيد رئيس الحكومة هاد املؤشر مهم ما عرفناش عالش 
الحكومة ما بقاتش كتلتزم به، ما بقاتش كيتكلم عليه، والت كتكلم 
في التصريح الحكومي جات 8.5، جات 7.5، احنا كنعتابروا هذا 4 % 
مهمة ألن هاعا هو التشغيل الكلي، واملغرب كبلد نامي محتاج يعني 
للطاقات يعني العمل، يعني هذا السيد رئيس الحكومة خاصنا نتشبتو 
بهاد ال..، ال ندري السيد رئيس الحكومة ملاعا لم يتم يعني التأكيد على 
هذا الهدف، ودرنا أنه يعني الهدف ديالle maintien أي %64 كنسبة 
التشغيل، كمستوى التشغيل، هذا يعني السيد رئيس الحكومة يعني 
هذا ضعيف جدا، ألنه باملقاربة احنا إيال قارنا مع يعني مع الدول ديال 
l›ocde ، كنلقاو أن نسبة التشغيل راه فيه أكثر من 75 %، يعني هادي 
43 % كأن تقريبا 2/1 اللي كيشتاغلو، احنا أ السيد رئيس الحكومة 
كنعتبروا أن مشكل التشغيل يعني أكبر من أن يكون مشكل وزارة أو 
مجموعة من الوزارات، أو موضوع إجراءات وتدابير رغم نجاعتها إنه 
مشكل النموعج التنموي الذي ما زلنا نبحث عنه دون أن نصل إليه. وما 
التوجيه امللكي، إبان افتتاح الدورة الخريفية األخيرة للبرملان، إال تذكير 

عن أهمية اعتماد هاد النموعج املنشود.

ال نختلف السيد رئيس الحكومة عن تشخيص معضلة البطالة 
في بالدنا فهي أعمق مما يتصوره اإلنسان، مؤشر التشغيل في حدود 
43 % وهو ضعيف أنا كنت قلت أنه في دول ocde كيفوت 75 %، 
ضحايا البطالة هم الشباب حاصلين على شواهد عليا 59 %، والعنصر 
النسوي بالخصوص الذي يمثل ضمن الفئة الشغيلة أقل من 24 %، 
وهذا حيف كبير في حق املرأة املغربية التي تشكل نصف املجتمع وعلى 

نفس الحقوق بشقيقها الرجل.

من خالل تفحص حالة التشغيل ل10 ماليين ونصف تقريبا اللي 
كاينة في املغرب، نتوقف عن حقائق صادمة: 20 % ال يتقاضون أي أجر، 
60 % ال يتوفرون على عقد عمل وال يستفيدون من أي تغطية صحية، 
مستوى التأطير ال يتعدى 12 %، توزيع غير عادل للشغيلة، 5 جهات 
تستحوع على 72 %، وحتى نكون منصفين السيد رئيس الحكومة ال نريد 
أن نحملكم وحدكم مسؤولية ما وصل إليه مستوى البطالة، فهذه 
مسؤولية وطنية، منذ أن كان في يوم من األيام مستوانا اإلقتصادي 
واالجتماعي في مستوى دول ككوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أوروبا، 
لكن هذه األخيرة تطورت وأصبحت لها الريادة في العديد من امليادين 
في  والبشرية  الطبيعية  مواردنا  أن  رغم  والتكنولوجية  اإلقتصادية 

مستوى مواردنا أو تقل.

الحكومة  لتتخذ  الوقت  حان  أنه  الحكومة  رئيس  السيد  نعتقد 
مبادرات تاريخية وجريئة للحد من البطالة أو محاربتها هاته البطالة التي 
ما هي إال نتاج إلختيارات سياسات اقتصادية واجتماعية معينة، ولنا في 

التوجيه امللكي، الذي أشرت إليه سابقا محفزا ومشجعا.

أوال: خمس مقترحات السيد رئيس الحكومة، أوال التشغيل هو نتاج 
اإلستثمار يجب اإلعتراف أن سياسة الخوصصة وإعادة هيكلة القطاع 
العام التي انتهجها املغرب غداة برنامج التقويم الهيكلي لم تأت بالنتائج 
املنتظرة ولم تحقق نموا اقتصاديا من شأنه دفع املغرب إلى مصاف 
الدول الصاعدة، وما تصنيف املغرب في مرتبة متأخرة عامليا في مؤشر 
التنمية البشرية ومعدل تنمية الناتج الداخلي الخام الذي لم يتعدى 
في خلق  الضعيفة جدا  متتالية واملساهمة  53 % ل3 عقود  سقف 
مناصب الشغل بالنسبة للقطاع العام واملؤسسات واملقاوالت العمومية 
والنسبة ضعيفة للقطاع الخاص في اإلستثمار، حيث ال تتعدى الثلث في 
حين أن في أوروبا يفوق 90 %، وهذا السيد رئيس الحكومة أتفق معك 
أنه القطاع الخاص الزم يأخذ مسؤوليتو في اإلستثمار ويدير ربما أكثر من 
90 %، بالرغم من أن مستوى اإلستثمار العمومي في البنيات األساسية 
يمثل أكثر من 30 % من الناتج الداخلي الخام وهو أعلى املستويات في 
العالم ال ينعكس هذا املجهود إيجابيا على خلق الثروة وفرص الشغل 

وتنافسية نسيجنا املقاوالتي، فاملحفظة العمومية

725 مؤسسة ال يتعدى مستوى التشغيل فيها 139 ألف منصب 
شغل، في حين أن هاد العدد كان يجب أن يتضاعف ليصل على األقل 
لهذا  بالنسبة  ألف منصب   550 أي  العمومية  الوظيفة  إلى مستوى 
املستوى يعطينا أقل من 20 موظف لكل ألف نسمة في حين أنه في 

أوروبا في املستوى 80 أي 80 موظف لكل ألف نسمة.

نعيد  أن  كذلك  لزاما  أصبح  أنه  نعتقد  الحكومة،  رئيس  السيد 
النظر في قوانين االستثمار التي تؤطر القطاعات اإلنتاجية والخدماتية 
لفتحها  الهيكلة  إعادة  أو  الخوصصة  موضوع  كانت  والتي  األساسية 
للمزيد من اإلستثمارات الخاصة والحد من الحواجز لولوجها، فلم يعد 
مقبوال يتم احتكارات قطاعات بأكملها من طرف عدد محدود جدا من 
الفاعلين، لم يعد مقبوال أن نشرع لفتح قطاع عمومي للمنافسة ونعطي 
التراخيص واالمتيازات إلثنين أو ثالث فاعلين ويتم إغالق يعني السوق 

في وجه اآلخرين.

الحكامتية  املنظومة  ديال  هذا  كنظن  أنا  الرئيس،  السيد  ثانيا 
هي مهمة كذلك املقاوالت العمومية، يعني كذلك السيد الرئيس أنه 
املراجعة شاملة ملدونة الشغل، ألن هذا �سيء مهم، ألنه ما�سي قانون 
واحد يطبق على جميع الشركات كيفما كان القطاع ديالها وكيفما كان 
عدد املستخدمين فيها، أنا كنظن هذه IL FAUT ADAPTER هذا لكل 

قطاع ولكل مؤسسة.

كذلك السيد رئيس الحكومة، واحنا بصدد املصادقة على القانون 
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من  أنه  الحكومة،  رئيس  السيد  بغينا،  غدا  املغرب  لبنك  األسا�سي 
األهداف األساسية ديال بنك املغرب خاص يكون التشغيل، التشغيل 
وأمريكا  اإلسكندنافية  الدول  من  العديد  في  كاين  راه  وهذا  الكلي 
يعني  كتخدم  تكون  النقدية  السياسة  أنه  بغينا  احنا  بالخصوص، 

التشغيل.

أخيرا، السيد رئيس الحكومة أنه إيال بغى هاد االستراتيجية الوطنية 
هاد البرنامج الوطني احنا بغينا يكون يجي في إطار يجي في قانون إطار 
باش يكون ملزم، باش يكون السادة النواب يساهموا في املناقشة ديالو 

وكذلك في املصادقة عليه وتتبعه، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم من الفريق الحركي السيد 
النائب عبد الحق األحمدي

اونةئبلاويي لعب لالحقلاألحم ي:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

يعتبر التشغيل هو الشغل الشامل ملكونات املجتمع املغربي سواء 
الحكومة أو البرملان أو األسرة أو الشباب أو املقاوالت فالشغل، السيد 
بالوطنية  واإلحساس  الكرامة  هو  االستقرار  هو  الحكومة،  رئيس 
الحقيقية، هو بلورة الدور الحقيقي لكل مواطن في بناء هاد الوطن 
نجاعة  ملدى  الحقيقي  االختبار  هو  الشغل  إليه،  باالنتماء  واالعتزاز 

السياسة العامة للحكومة واملقياس الفعلي ملدى تقدم هذا املجتمع.

السيد رئيس الحكومة، الوضع الحالي للتشغيل مقلق إلى حد ما، 
فال توجد أي أسرة وال يوجد بها معطل والشباب سواء كان متعلما أو 
املجهودات  فرغم  البطالة،  من  يعاني  التعليم  في  الحظ  يحالفه  لم 
التي بذلتها الدولة والحكومات املتعاقبة، فإننا نسجل بأن هذه اآلفة 
تتفاقم يوما بعد يوم فملف التشغيل هو ملف شائك ومعقد، ولكن 
هذا ال يمنع من اإلجتهاد في إيجاد مخارج وحلول لتطويق هذا املشكل 
هذا  في  املسجلة  والصادمة  الناطقة  واألرقام  اإلحصائيات  وتجاوز 
عدد  فإن  للتخطيط  السامية  للمندوبية  تقرير  فحسب  الصدد، 
العاطلين تزايد بين سنتي 2016 و2017 ب 49 ألف شخص جميعهم 
في الوسط الحضري، كما أن معدل البطالة ارتفع من 9.9 % إلى 10 % 
على الصعيد الوطني وأن الشباب املتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24 
سنة يمثلون الشريحة األكثر عرضة للبطالة بمعدل %26.5، كما يصل 
معدل البطالة لدى حاملي الشهادات من مستوى عال إلى %23.3 علما 
أن أعلى معدل البطالة مسجل لدى النساء أكثر بكثير لدى الرجال، 

وحسب نفس اإلحصائيات فإن %7 من العاطلين ما يناهز 83 ألف 
شخص يئسوا تماما من البحث الدؤوب عن العمل.

السيد رئيس الحكومة، هذه املعطيات اإلحصائية تسائلنا وتسائل 
كذلك تدبير هاع امللف، والتي تعود إلى مجموعة من األسباب نذكر منها 

على سبيل املثال ال الحصر:

أوال-تأثيرات القطاع غير املهيكل على اإلقتصاد الوطني؛

ثانيا-ضعف التكامل والتنسيق بين البرامج والسياسات النشيطة 
للتشغيل، وهذا يطرح علينا إشكالية الحكامة التي تضيع على بالدنا 

الكثير من الفرص والجهد واملوارد؛

ثالثا-غياب معلومات ومعطيات حول سوق الشغل وهذا يجعلنا 
بعيدين عن التخطيط األمثل لسوق الشغل؛

رابعا-غياب املعطيات واملعلومات حول أسواق الشغل املحلية في 
غياب تام للبعد الجهوي، مع العلم أن املوضوع يوجد في صلب السؤال 
يتطلب  مما  محلية،  أجوبة  دون  يتحقق  أن  يمكن  ال  الذي  التنمية 

التكوين مع االحتياجات املحلية في إطار جهوية ومحلية القرار؛

خامسا-إلى جانب هذه املخارج التنظيمية والتنسيقية فال بد من 
توحيد الرؤيا في إطار أهداف موحدة وشمولية.

في تقديرينا في الفريق الحركي هناك آليتين أساسيتين للتقليص من 
هذه اآلفة في سياق تنموي كذلك يمكن من استثمار الطاقات لالستثمار 

األمثل:

أوال: التكوين الذي يتأرجح بين املركز والجهة وقطاع التكوين املنهي 
اآلن بدأت تتضح الرؤية بنوع من التناغم بين قطاع التشغيل وكتابة 
الدولة في التكوين املنهي ومكتب التكوين املنهي، األمر الذي يدفع إلى 
املطالبة باملزيد من التوضيح وضبط املسؤوليات للوقوف على مدى 

نجاعة كل القطاع وكل مسؤولية.

ثانيا: إستراتيجية إنعاش التشغيل واالستراتيجية الوطنية للتكوين 
املنهي أي ترابط وأي تنسيق بينهما؟ وأي دور ملختلف املكونات املتدخلة 
في قطاع التشغيل؟ أي دور للوزارة املكلفة بهذا القطاع؟ هل حماية 

العمال واألجراء أم وضع تصور فعلي وحقيقي إلشكالية التشغيل؟

هذا  في  وصارخة  كبيرة  مفارقات  هناك  الحكومة،  رئيس  السيد 
املجال، فهناك خصاص كبير ومهول في مختلف القطاعات، وفي املقابل 
هناك شباب حاصل على دبلومات يقضون بياض يومهم وسواد ليلهم 
في املقاهي واألزقة ينتظرون الذي يأتي وال يأتي، وهو أمر على مرارته 
يسائلنا ماعا عملنا لفائدة هذا الشباب؟ ثانيا: اإلستثمار كأحد الدعائم 
مختلف  بتقييم  الدولة  قامت  هل  الشغل،  فرص  لخلق  األساسية 
البرامج التي تساعد على خلق مناصب الشغل؟ هل كانت هذه البرامج 
ناجحة وكافية المتصاص البطالة كبرنامج مقاولتي وبرنامج التشغيل 

الذاتي؟ أكتفي بهذا القدر، شكرا لكم.
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اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيدة النائبة 
مينة الطالبي.

اونةئبللاويي 4لمينللاوطةوبي:

اويي لرئيسلالحك مل،

تفاعال مع التوجهات العملية للمخطط الوطني للتشغيل والعناصر 
التي تقدمتم بها، اسمحوا لي بإسم الفريق اإلشتراكي أن أسجل مجموعة 
وتنفيذ  إعداد  وكيفية  اشتغالكم  منهجية  تهم  التي  املالحظات  من 
السياسات العمومية املرتبطة بالتشغيل ومنظومة الحكامة املرتبطة 

بها.

- أوال : على مستوى التخطيط اإلستراتيجي نالحظ وجود ازدواجية 
غير مفهومة في الزمن التدبيري املتعلق بالسياسة العمومية للتشغيل 
والزمن   2021 في  املخطط  أفق  حددتم  الذي  الحكومي  الزمن  بين 
إع   ،2025 في أفق  الحكومي  البرنامج  في  الذي حددتموه  اإلستراتيجي 
يتعين عليكم منذ اآلن التخطيط ألفق أبعد بمنظور مستقبلي يتجاوز 

املنظور الحالي.

الوزارية  املخططات  بين  الزمني  األفق  في  التفاوتات  نسجل  كما 
كمخطط التسريع الصناعي، مخطط املغرب األخضر ومخطط السياحة 
السياسات  بين  الفعلية  اإللتقائية  غياب  يؤكد  الذي  األمر  وغيرها، 
القطاعية التي من املفروض أن تكون نتيجة للتفعيل الحقيقي آللية 
القطاعية  املخططات  بهذه  فهل  الحكومة،  برئيس  املنوطة  التنسيق 
املتفاوتة اإليقاع سنحقق اإللتقائية والتنسيق بين مختلف السياسات 

العمومية التي لها عالقة بإنعاش التشغيل.

- ثانيا: نالحظ وجود توقعات مرتفعة متعلقة بإحداث مليون و200 
اإلقتصادي،  بالنمو  املتعلقة  اإلكراهات  أمام  شغل،  منصب  ألف 
وتواضع املبادرات الهادفة إلى تقوية اإلستثمار، علما أنكم التزمتم في 
املحور الثالث للبرنامج الحكومي بتصور شامل يهم دعم التحول الهيكلي 
للنسيج اإلقتصادي وتحفيز اإلستثمار، النهوض بالشغل واإلدماج املنهي 

وتعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي.

تستحضر  الوطني  املخطط  في  املعتمدة  اإلجراءات  أن  نعتقد  ال 
اإلكراهات الحقيقية التي تواجه الحكومة على مستوى تحقيق النمو 
اإلقتصادي املطلوب والتقدم بمشاريع التنمية املستدامة، أضف إلى 
علك أن نسبة البطالة التي التزمت الحكومة أال تتجاوز 8.5 % ارتفعت 
في السنة األخيرة وفاقت 10 % واستفحلت ظاهرة البطالة بشكل مهول 

بأوساط الشباب.

-ثالثا: فيما يتعلق بمالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات الشغل 
البد من مراجعة املرجعيات التي يستند إليها املخطط الوطني للتشغيل 

على ضوء األرقام واملعطيات الصادمة التي خلصت إليها الدراسة التي 
أنجز تها مؤخرا املندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت على أن نسب 
حاملي شهادة التعليم العام وحاملي شهادة التكوين املنهي في صفوف 
السكان العاطلين هي األكثر ارتفاعا حيث تصل على التوالي إلى حوالي 48 
و17 % ومعدل بطالة حاملي الشهادات التعليم العام بلغ في املتوسط 
حوالي 20 % وما يقرب من 26 % بالنسبة لحاملي شهادة التكوين املنهي.

-رابعا: يتطلب املخطط الحكومي للتشغيل كما تؤكدون على علك 
ضرورة تطوير العالقة املهنية ومأسسة الحوار اإلجتماعي واملفاوضات 
الجماعية، لكن املعطيات في الواقع تؤكد العكس وتضع على املحك 
املقاربة التشاركية مع الشركاء اإلقتصاديين واإلجتماعيين وأن الحوار 
اإلجتماعي متعثر وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على مستوى التعبئة 

واإلنخراط الجماعي لتفعيل السياسات العمومية.

- خامسا: تؤكدون على البعد الجهوي في النهوض بالتشغيل لكن 
هناك بطء شديد في تفعيل مقتضيات وآليات الجهوية املتقدمة، وعدم 
القانونية  النصوص  وإصدار  الدستور  مقتضيات  بتفعيل  اإلسراع 
الالزمة، إعا نالحظ على سبيل املثال التأخر في إصدار ميثاق الال تمركز 
اإلداري الذي لم يفوت جاللة امللك، الفرصة إال وعكر بضرورة اإلسراع 
بإصداره، لذلك عليكم تحمل مسؤوليتكم في دعم اإلستثمار وتقوية 
البنيات التحتية وتعزيز الخدمات في مختلف املناطق الجهوية وليس 

االكتفاء فقط بمواكبة الجهات.

التخطيط  من  بد  ال  الحكومة،  رئيس  السيد  ختاما،  أخيرا، 
االستراتيجي املتكامل إلنعاش التشغيل وخلق فرص الشغل عبر تشجيع 
السيد  القول  خالصة  اإلقتصادية،  الدينامية  وخلق  االستثمارات 
الرئيس وإعا التحقيق وتحقيق التنمية املستدامة ومعالجة التفاوتات 
املجالية وهو ما يستلزم وضع التشغيل في صلب النموعج التنموي الذي 

دعا إلى بلورته جاللة امللك، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، اآلن الكلمة للسيد النائب سعيد الزايدي 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

اونةئبلاويي لسذي لاوزاي ي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

بداية نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموع األغلبية التي تفضلت 
السياسة  بالتشغيل ضمن مواضيع  للنهوض  الوطني  املخطط  بطرح 
العامة التي يجيب عليها بالطبع رئيس الحكومة، وهو مخطط يرتكز على 



عدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان46ي   

أسس قوية وجدولة دقيقة ومرقمة، وتم التوقيع على ميثاق تفعيله مع 
القطاع الخاص ومجالس الجهات.

اويي لرئيسلالحك مل،

فرغم املجهودات التي بذلتها بالدنا عبر اإلستراتيجيات واملخططات 
الوطنية والتنموية لتقوية أداء اإلقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته 
نموعجنا  تواجه  التي  والصعوبات  االختالالت  ومواجهة  وجاعبيته 
التنموي الذي أبان عن محدوديته ونجاعته في تطوير اقتصادنا الوطني، 
فإن نسبة النمو التي تم املراهنة عليها لحل مسألة التشغيل لم تحقق 
الطفرة النوعية بتقليص مستوى البطالة التي ال زالت مرتفعة، األمر 
الذي يعمق سوء التوزيع للثروات وعدم اإلنعكاس اإليجابي للمنجزات 
الكبيرة واملحققة في بالدنا على مستوى عيش جميع املواطنين. لهذا فإننا 
اليوم في حاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لبرامج التشغيل ومخططات 
التنمية للوقوف على املكاسب واإلخفاقات ومراجعة هذه املخططات 
والتنمية  التشغيل  مجال  في  الحقيقية  الحاجيات  مع  ينسجم  بما 

املستدامة لبالدنا.

اويي لرئيسلالحك مل،

إننا نعي جيدا حجم التحديات التي يواجهها سوق الشغل بفعل 
املتسارعة  والتحوالت  املعلوماتية  والثورة  التكنولوجية  التطورات 
والكبيرة التي يعرفها عالم األعمال وقوة املنافسة الدولية باستقطاب 
وظائف  وظهور  وظائف  انقراض  إلى  يؤدي  الذي  األمر  اإلستثمارات، 
جديدة، ويفرض على بالدنا التموقع الجيد في اإلقتصاد الدولي املعولم.

اويي لرئيسلالحك مل،

كما يتعين على بالدنا تبني إستراتيجية وطنية توازي بين تشجيع 
اإلستثمار الخاص لتطوير املنظومة اإلنتاجية الوطنية، بما يمكنها من 
إنتاج مناصب شغل تستجيب للحاجيات املتزايدة في مجال التشغيل 
والحفاظ على مناصب الشغل املوجودة، ومواصلة املجهود العمومي 
في  سيما  وال  والتنموية،  اإلجتماعية  القطاعات  في  الخصاص  لسد 
اإلجتماعية  العدالة  يحقق  بما  الهشة،  والجبلية  القروية  املناطق 

واملجالية والحفاظ على التماسك اإلجتماعي.

اويي لرئيسلالحك مل،

من هذا املنطلق، فإننا نعتبر أن املداخل األساسية ملواجهة معضلة 
التشغيل التي تؤرق باب ومضجع الفاعلين اإلقتصاديين واإلجتماعيين 
والسياسيين وجميع األسر املغربية والشباب وخصوصا حاملي الشهادات 
العليا، تتمثل في ضرورة تدخل الدولة باعتبارها املشغل األسا�سي ومنتج 
للسياسات العمومية لإلضطالع بدورها في مجال التشغيل، تقوية دور 
الجهات كأقطاب تنموية لتقوم بأدوارها اإلقتصادية واإلجتماعية بما 
ينسجم مع األهداف واملرامي الوطنية ويراعي الحاجيات والخصوصيات 
املحلية، إحداث جسور بين منظومة التربية والتكوين وسوق الشغل في 

مجال التكوين األسا�سي واملستمر.

الزمني  الحيز  في حدود  الحكومة، مساهمتنا  رئيس  السيد  وتلكم 
والغايات،  اإلنشغاالت  معنا  تتقاسمون  أنكم  ونعتقد  لنا  املخصص 

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيسل:

شكرا للسيد النائب، بالكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة للرد على 
التعقيبات في ما تبقى من الوقت، تقريبا عشر دقائق.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةنيلرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

سجلتها  التي  مالحظاتهم  على  النواب  والسادة  للسيدات  شكرا 
التشغيل  إن  أخرى  مرة  أقول  أن  أريد  استدراكاتهم.  وعلى  جميعها 
ال يتم.. وتفعيله ال يتم عبر قرار رسمي وال عبر قانون وال عبر مرسوم، 
وإنما هو نتيجة ديناميكية اقتصادية تتم في بالدنا، وهاع الديناميكية 
االقتصادية مرتبطة بواحد املنظومة متكاملة، فيها تشجيع اإلستثمار 
وجذب اإلستثمارات األجنبية وتشجيع املقاولة والتكوين الجيد ومحاربة 
الفساد وغيرها، ولذلك احنا مهتمين باش نوضعو إستراتيجيات متعددة 
في جميع هاع املستويات، والحمد هلل هي اآلن راه فّعلنا عدد من األوراش 

إما لوضع وإما للعمل على بدء تنفيذ هذه اإلستراتيجيات.

راه احنا في سنة خرجنا عاك ال�سي اللي مهم ألول مرة اليوم كتولي 
مختلف  يدمج  أن  ويحاول  مندمج  للتشغيل  وطني  مخطط  عندنا 
اللي  اإلتفاقية  هذاك  املتدخلين،  مختلف  أيضا  ولكن  القطاعات، 
وقع  الذي  فامليثاق  الجهات،  وفيها  الخاص  القطاع  فيها  راه  توقعت 
لتفعيل التشغيل فلذلك هاع الرؤية هي ألول مرة كتم لهاع الطريق 
�سيء مهم  البرامج  في  اإللتقائية  اإللتقائية، صحيح  اإلندماجية، ألن 
جد،ا وخصنا نخدمو باش نرفعو درجة اإللتقائية، شنو هي اإللتقائية؟ 
آخره،  إلى  وغيره  اإلجتماعي  واإلقتصاد  والسياحة  والتجارة  الفالحة 
كلها معنية بالتشغيل وليس فقط وزارة واحدة أو قطاع واحد، وأيضا 
الجهات املعنيين وأيضا بالخصوص املقاولة معنية، ومن هنا أنا وجهت 
رسالة إلى املقاولة على أننا هنا لندّعم هاع املقاولة، عندنا واحد البرنامج 
ديال التشاور والتفاعل بين الحكومة واإلتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
احنا حريصين عليه، استقبلت السيد الرئيس الجديد التحاد مقاوالت 
املغرب، ناقشنا فهاع املوضوع احنا قريبا غادي نديرو اجتماعات أخرى، 
الشباب  وأيضا  فاهمينهم،  واحنا  فاهميّنا  هما  تخافوش  ما  املقاولة 
العاطل حتى احنا فاهمينهوم مزيان ومتّبعينهم، وأيضا املجتمع عموما 

نحن ننصت لهمومه والهتماماته.

أزمة  القضية  هاع  نعاودو  بنقاوش  ما  يكم 
ّ
يخل هللا  أيضا  ولكن 

اقتصادية، أنا ما فهمتش فين هاع األزمة الاقتصادية، هذا ال يقول بها 
حتى املقاوالت أنفسهم، هناك مشاكل صحيح هناك تعثرات في بعض 
التقارير  جميع  هذا  اقتصادية  بأزمة  القول  ولكن  البرامج، صحيح، 
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الدولية ما كتهضرش عليه، بل كل التقارير الدولية كتعطي للمغرب 
واحد التقدم كبير على مستوى الديناميكية اإلقتصادية في املحيط 
كله، فلذلك هذا ماعرفتش ما كاينش وغير متوهم يكون في بالدنا ال 
حاال وال مستقبال، بالعكس اإلستثمارات األجنبية على عكس ما قال 
أحد السيدات والسادة النواب هناك تدفق مهم لإلستثمارات األجنبية 
والتقارير الدولية، وأيضا التقييمات الجهوية اإلفريقية كتجعل املغرب 
من أكثر الدول اإلفريقية جذبا لإلستثمارات األجنبية، واش هاد ال�سي 
جا غير عفوا، 53 وال 54 دولة إفريقية، املغرب من الثالثة األوائل، فكرو 
مزيان فهاع القضية، هذا ما�سي �سي حاجة عفوية، ما�سي �سي حاجة 
يستهان بها، �سي حاجة مهمة، وإلى اآلن باقي فهاع األسبوع اللي فات 
راه كل مرة تيكون استثمار أجنبي جديد ويكون اتفاقيات جديدة وهاد 
اإلستثمار األجنبي يفيد في دعم إنتاج الثروة وفي دعم مناصب الشغل إلى 
آخره، وشكون اللي غادي يستثمر في هاد البالد، كيستثمروا فيه الناس 
اللي كنشوفوهم كيجيوا وكيستثمروا وشكون غادي يجي يستثمر في 
هاد البالد، غريب نحن نرى االستثمارات األجنبية تأتي إلى حد أنه سنة 
2017 عندنا 25 مليار ديال اإلستثمار األجنبي، فهاد السنة 2018 إلى 
حد الساعة راه كاين تدفق اإلستثمارات حتى ملاي املا�سي 8 داملليار ديال 
مستثمرين  وهناك  جديدة  اتفاقيات  وهناك  األجنبية،  اإلستثمارات 
جدد إن شاء هللا غادي يجيوا، فلذلك على هذا املستوى خصنا نرتبطوا 

بالحقائق املوضوعية وليس أن نلقي بأسموا جزافا.

بالنسبة ل ANAPEC هاد الوكالة املغربية إلنعاش الشغل، هذه 
بالعكس ليست فاشلة ليست فاشلة يمكن نقولوا البرامج الللي دارت 
ديال  الحاجيات  إلى مستوى  ترقى  ال  كافية،  غير  دارت  اللي  والجهود 
سوق الشغل، أنا متافق معكم ولكن نقول فاشلة ماغتبقاش، وكون 
ما بقاتش شحال هذه ANAPEC إلى حد الساعة استطاعت في برنامج 
إدماج غير في سنة 2017، استفاد من البرنامج 92 ألف شخص وهذا 
�سيء مهم، ودابا اآلن في برنامج إدماج فيه 60 % منهم غادي يبقاوا في 
الشغل من قبل الشركات التي استفادت من هاد البرنامج، هناك برنامج 
تأهيل استفاد منه ما يقرب من 20 ألف طالب للشغل، وبرنامج تحفيز 
وهناك برنامج التشغيل الذاتي، كل برنامج والحظ ديالو، فلذلك غير 
صحيح هذا يمكن نقولوا غير كافي، أنا متفق معكم غير كافي ولكن هاد 
في  مهم  دور  وعندها  بها  وقامت  بجهودها  كتقوم  الوطنية  املؤسسة 

أسمو.

هو فيما يخص تحفيز اإلستثمار، هناك اليوم عندنا على الطاولة 
عدد من البرامج، عندنا أوال اإلصالح ديال املراكز الجهوية لإلستثمار 
وانتما عارفين بأن هاد إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار كانت فيه لجنة 
ملدة  واشتغلت  امللك،  جاللة  من  بتعليمات  الحكومة  رئيس  يترأسها 
شهور وقدمنا البرنامج اإلصالحي أمام جاللة امللك، واحنا اآلن بصدد 
وضع مشروع القانون اللي غادي يحول املراكز الجهوية لالستثمار إلى 
للبرملان، وعندنا حزمة إصالحات  مؤسسات عمومية وغادي يجيبوه 

كلها غادي تم�سي في اتجاه رفع املراكز الجهوية لإلستثمار كي تستطع أن 
تلبي الحاجيات الحالية، وألن األهداف اللي كانت تأسست عليها سنة 
2002 هاد املراكز الجهوية لإلستثمار لم تعد كافية اليوم ديك ساعة 
نحولوها  فغادي  الوطني  اإلقتصاد  تحول  اليوم  ولكن  مهمة،  كانت 
باش تولي مواكبة للتطورات والتحوالت ديال اإلقتصاد الوطني، هناك 
امليثاق الجديد لإلستثمار والذي في األسابيع املقبلة إن شاء هللا غادي 
يكون كامل ال زلنا في واحد البرنامج ديال الوضع ديالو وديال التطوير 

ديالو وديال التشاور مع مختلف املتدخلين.

جهود الحكومة في القطاع الغير العام غير مسبوق كما عكرت، غير 
مسبوق نهائيا كما عكرت وهو مهم، ولكن كاين واحد البرنامج اللي مهم 
هو إعداد املتخرجين جيدا لإلستثمار، أنا كنظن أن التعليم هو من 
بين املداخل لرفع مستوى قابلية التشغيل l’employabilité القابلية 
للتشغيل، ألن املشكل أن الخريجين ديالنا القابلية ديالهم للتشغيل 
ليست كافية بسبب نمط التعليم فلذلك الحل اتوجهنا وعطينا أولوية 
داألولويات بالنسبة للحكومة هي التعليم رفع مستوى رفع جودته، رفع 
مالءمته مع سوق الشغل، وهناك دخلت عدد من اإلجراءات التي بدأت 
فعال وبعضها سيبدأ قريبا من بينها مثال غنقولكم غير مثال من بينها 
سنة 2017 رفعنا عدد الطلبة في مسالك التكوين عات اإلستقطاب 
املحدود، الطب، الهندسة، الصيدلة، التسيير والتدبير، املقاوالت إلى 
آخره رفعناه ب 20 % في هاد الدخول الجامعي املا�سي، وسنرفعه ب 
30 % في الدخول الجامعي املقبل يعني 50 % غادي نرفعوا عدد الطلبة 
فيه، مع علك غتكون عندهم قابلية أكثر إليجاد الشغل بسهولة، ولكن 
أيضا حتى في التعليم الجامعي املفتوح حتى فيه هناك دعم للمسالك 
املمهننة، اللي كترفع قدرة املتخرج على أن يلج لسوق الشغل بسرعة، 
وبالتالي أحدث تقريبا، غير فهاد السنتين، أكثر من 200 مسلك جديد 
اإلستقطاب  عات  التكوين  مسالك  في  الجامعي،  التعليم  في  ممهنن 
املفتوح، ومنها هاد املسلك الجديد الذي أعطينا له اإلنطالقة منذ أيام 
فقط، بإعادة اإلعتبار..، بإنشاء مسلك التكوين املنهي في مجال التربية. 
غادي يولي عندنا إجازة في التربية، يعني غيكون عندنا إجازة في الفيزياء 
والتربية، إجازة في الكيمياء والتربية، إجازة في الجغرافية والتربية، هذا 
غادي يمكن هادو حتى في مجال التربية والبيداغوجي، تكون عندهم 
تكوين معين الذي سيمكنهم من يدوزو املبارة ديال الدخول إلى التعليم 
التعليم الخاص  التعليم في قطاعات أخرى، وفي  العام، ولكن أيضا 

بسهولة وبمهنية، تكون عندهم مهنية.

مجال  في  عليه  وتحدثت  قوي  بإجراء  الحكومة  قامت  وأيضا 
التحفيز في قانون املالية األخير، والذي يشمل اإلعفاء من التحمالت 
اإلجتماعية، ومن التحمالت الضريبية، الضريبة على الدخل في حدود 
10 مستخدمين جدد، بدل من 5 بالنسبة لجميع املقاوالت الناشئة منذ 
2015 وزدنا فيه سنتين أخرينا حتى ل 2021، وهو إجراء قوي ونوعي 
ألنه يعتبر وسيلة تحفيزية لهذه املقاوالت الناشئة في تشغيل الشباب، 
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ولكن أيضا هذا عممناه للتعاونيات والجمعيات، وهذا �سيء مهم، غادي 
يمكن الجمعيات الناشئة هي أيضا تشغل فأسمو. وهذا أظن بأنه غادي 

يعطي دفعة للتشغيل.

وأيضا هاد الخيار التكوين املنهي، على عكس ما قال أحد السادة 
ديالو،  الخرجين  في  اإلدماج  نسبة  املنهي  التكوين  املحترمين،  النواب 
باألرقام عالية جدا، جميع أسالك التكوين املنهي إيال جمعناها، عندنا 
%62 أو %62.9 كيدخلو سوق الشغل بعد 9 أشهر و%83.7 يدخلون 
سوق الشغل بعد ثالث سنوات. معنى علك، نسبة اإلندماج في سوق 
الشغل بالنسبة لخريجي التكوين املنهي عالية. لكن حنا واعيين بأنها 
التكوين املنهي خصنا نطوروه أكثر، كما وكيفا، ال العام وال حتى الخاص، 
ندعمو حتى التكوين املنهي الخاص باش يتطور أكثر، باش يلبي، حنا 
عارفين، ألن هاد ال�سي اللي كيتخرج من التكوين املنهي ما كافيش، مادام 
هو %83 كيدخلو لسوق الشغل بعد ثالث سنوات، إعن خصنا نزيدو 
منو، وما كاين مشكل. وأيضا هناك مراجعة سنوية للتكوينات والتكوين 
املنهي، عندما يأتي �سي واحد كيجي يستثمر عندنا في الطيران، إيال بدا 
االستثمار، ياهلل كيديراألرض، كيصوبها، كيبني املعمل، بدا التكوين 
املنهي كيكون ليه، ما يكون هو موجود بعد سنتين مثال، حتى تكون بعض 
األطر تخرجات من التكوين املنهي أو في طور التخرج، وهاد ال�سي كيتم 
فيه التفاهم مع املستثمرين. وهاد ال�سي تم فيه عدد من التخصصات، 
العالم  عبر  اليوم  الشغل  سوق  ألن  عالش؟  ديناميكية  ال�سي  وهاد 
متحول، وأغلب املهنيين املوجودة اليوم، يمكن من هنا ل 20، 30 سنة 
ما تبقاش موجودة، ما غنبقاوش نكونو فيها إيال بدينا كنكونو فيها بعد 
ثالث سنوات أو أربع سنوات، غنكونو كنكونو مهن ستنقرض. إعن خاص 
تكون عندنا رؤية مستقبلية، التكوين املنهي كيحاول يراقب هاد ال�سي 
باش يتطور. إعن هناك جهود فيما يخص التكوين املنهي، خصنا نعترفو 
 L’ANAPEC التكوين املنهي فاشل وال  بأن  بهاد الجهود، وأن ال نقول 
فاشل. وأيضا وتحدثت على هاد املسألة دمجنا عدد من التكوينات مثال 
مسار اكتشاف املهن بالتعليم اإلبتدائي طبق التطبيق األولي نموعجي في 
أكاديمية واحدة للتجريب وسيعمم في أفق 2021 على جميع املدارس 
االبتدائية باملغرب، اكتشاف املهن في التعليم اإلبتدائي، برنامج التربية 
املالية وهو برنامج بدأ فعال ويتعلق بإدماج هاد املكون الجديد في برنامج 
كيديروا  راه  بدى  وهادي  اإلبتدائي  التعليم  من  األخيرتين  السنتين 
معارض وكيديروا محاولة اإلستئناس بما موجود في العمل املالي إلى 
املغربية  الجمعية  مع  بشراكة  املغرب  في  املالية  األيام  تنظيم  آخره، 
للثقافة املالية منذ سنة 2012 تستهدف سنويا حوالي 200 ألف تلميذ 
وتلميذة، وهاد ال�سي كل �سي لرفع املهارات وإدماج مزيد من املهارات في 
التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي، أنا أريد أن أؤكد مرة أخرى على أننا 
جادين في هاد أسمو وأن املخطط الجديد ديال التشغيل هو مخطط 
نوعي، ألول مرة في تاريخ املغرب، واحنا بغينا مزيان تعيطوا على السيد 
الوزير يعطيكم مزيد من التفاصيل في اللجنة املعنية، وشكرا جزيال 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

بباقي األسئلة  الثاني واألخير املتعلق  إلى الجزء  شكرا، ننتقل اآلن 
والذي يتضمن سؤاال لفريق األصالة واملعاصرة حول موضوع السياسة 
للسيد  الكلمة  االجتماعي،  واإلقصاء  الفقر  محاربة  مجال  في  املتبعة 

النائب عبد اللطيف وهبي.

اونةئبلاويي لعب لاولطيفلقهبي:

السيد رئيس الحكومة، ألول مرة في التاريخ بغيت نعطيك واحد 
السؤال السياسة املتبعة في مجال محاربة الفقر اإلقصائي واإلجتماعي؟

اويي لاورئيس:

الحكومة، كما شئتم، جلوسا، تفضل  الكلمة السيد رئيس  لكم 
السيد رئيس الحكومة، تفضل.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد النائب، هنيئا بطرح السؤال ألول مرة في التاريخ، كنتوا 
غير تتعقبوا، االنتقال إلى مرحلة متطورة مزيان، هذا سؤال مهم سؤال 
مهم، وإن كان سبق لنا وأن أجبنا على هذا السؤال في ربما في الغرفة 
الثانية في مجلس املستشارين، ولكن هو مهم دائما طرحه، ألن الفقر هو 
من بين اإلشكاالت التي نعاني منها على رغم من التحسن الذي وقع على 
حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى تقلصت نسبة الفقر في املغرب 
 2004 بين  الهشاشة  50 % وتقلصت نسبة  2014 ب  2004 ل  من 
و2014 تقريبا 50 %، ولكن هذا مهم مهم النقاش فيه وإعطاء كيف 
تفكر الحكومة؟ وماعا تنوي فعله؟ وبغيت نقول بأن أوال هاد اإلشكالية 
ديال الفقر إشكالية أفقية تهم جميع القطاعات الحكومية واملتدخلين 
فيها متعددين، حتى املؤسسات العمومية بمعنى تهم الجميع، وبالتالي 

التدخل فيها يحتاج إلى تنسيق عادي.

ويمكن أن أقول بأن مداخل التدخل متعددة،

الديناميكية  بتعزيز  إال  والهشاشة  الفقر  محاربة  يمكن  ال  أوال- 
االقتصادية ودعم اإلستثمار، دعم املقاولة، دعم التشغيل؛

ثانيا- التشغيل هو املدخل األسا�سي ملحاربة الفقر هؤالء الفقراء 
خاصنا نلقاوا لهم الشغل الكريم وبالتالي في إعداد املخطط الوطني 
للنهوض بالتشغيل الذي تحدثت عنه منذ قليل كله يصب في اتجاه 
محاربة الفقر والهشاشة وإدماج هؤالء املواطنات واملواطنين في سوق 

الشغل، وبالتالي في العيش الكريم؛

الفقر ليس فقط اجتماعيا  الفوارق املجالية، ألن  ثالثا- تقليص 
بمعنى بين الفئات اإلجتماعية، ولكن هو باألساس مجالي ونحن نعرف أن 
هناك تفاوتات مجالية كبيرة ولذلك كان هناك مدخل أسا�سي كان قد 
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برمج من قبل هو برنامج تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية بالوسط 
القروي، وهو برنامج يمتد من سنة 2017 إلى 2023 وقد قامت الحكومة 
بإطالق هاد البرنامج ووضع برامجه السنوية، تمت تعبئة املوارد املالية 
املرتبطة ببرنامج عمل سنة 2018 املقدرة ب 6.85 مليار درهم، وتهم 
الشروب  املاء  الطرق،  التعليم،  الصحة،  حيوية،  قطاعات  خمس 
والكهرباء القروية، ساهم فيه صندوق التنمية القروية ب 3.46 مليار 
درهم لكن هناك أيضا مستوى آخر هو برامج الدعم اإلجتماعي وتحسين 
حكامة هاد برامج الدعم، هنا كنقول بأن الجديد اللي جابت الحكومة 

شنوا هو؟ هو واحد املقاربة مندمجة فيها 4 داملستويات:

أوال: اآلن نحن بصدد وضع دراسة إلطالق سياسة مندمجة وموحدة 
للحماية اإلجتماعية تدمج جميع البرامج، وهي كثيرة أنتم تعرفون البرامج 

فهاد املجال كثيرو ويمكن نرجعو لها من بعد؛

ثانيا: توسيع التغطية الصحية األساسية للمهن الحرة وغير األجراء 
وتحسينها للفئات الفقيرة والهشة، هاد 2 داملستويات، وقلت منذ قليل 
أن التغطية الصحية وتعميمها غادي نطلقوه في هاد األسابيع املقبلة 

بعد املصادقة على 2 داملراسيم ونشرها.

ثالثا: تحسين حكامة وهندسة أنظمة الحماية اإلجتماعية عن طريق 
تطوير توحيد نظام اإلستهداف وتحسين عدالة الدعم اإلجتماعي، وهاد 
برامج  يمكن  باش   2019 سنة  نكملوه  غادي  اآلن  اإلستهداف  نظام 

الحماية اإلجتماعات تذهب فعال إلى املستحقين.

رابعا: تحسين الخدمات اإلجتماعي في وحدات القرب كما وكيفا على 
حسب املعايير الوطنية املعتمدة، ومن هنا كاين التعليم وتزادت امليزانية 
للتعليم بما يقرب %8 سنة 2018/2017، هاد السنة الدراسية، وأيضا 
التشغيل في مجال التعليم، التشغيل في مجال الصحة، الدعم ديال 
البرامج الصحية وأيضا الدعم والتكوين في مجال الحماية اإلجتماعية، 
هذا أيضا املحور الرابع وهناك آلية للمتابعة ديال هاد البرامج الثالثة، 
والتنسيق فيما بينها، وسنرى إن شاء هللا في القريب نتائجها بإعن هللا، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، شكرا جزيال.

اويي لاورئيسل:

اللطيف  النائب عبد  السيدة  الكلمة لكم  الرئيس،  السيد  شكرا 
وهبي.

اونةئبلاويي لعب لاولطيفلقهبي:

اويالملعليكم،

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويةد4لاو 6راء،

اويةد4لاون اب،

كل هذا املسا نسمع ونسمع تهاني كثيرة لكم السيد الرئيس، وكان 
في  في جرادة  التي وقعت  باألحداث  يهمني ألنه مرتبطة  املوضوع  هذا 
الريف، الهشاشة والفقر ولكن حينما صدرت األحكام السيد الرئيس 
شعرت أننا نعيش أياما حزينة، رغم أني كنت أرغب مطمئنا أن أناقش 
سيادتكم اليوم في موضوع الفقر والهشاشة، فمن العار في دولة عريقة 
يمتد تاريخها لقرون خلت، ال زلنا نتحدث فيها عن الفقر، وال زلنا نتكلم 

فيها عن ماليين الفقراء.

إن الفقر لم يكن في يوم من األيام نتاج وضع طبيعي معين أو قدرا 
محتوما على فئة عريضة من الشعب املغربي، بل إننا خلقناه بسياساتنا 
املجحفة،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  ببرامجنا  خلقناها  املتعاقبة، 
فسياسة الحكومات املتعاقبة منذ اإلستقالل إلى اليوم مسؤولة عن 
الفقر، وكذلك الفشل في مشاريعنا التنموية، ثم هناك عجز الحكومة 
رئيس  السيد  لكم  فهنيئا  وواقعية،  قوية  بنيوية  اختيارات  وضع  في 
فيه  قلتم  بتقديم تصريح حكومي  لكم  هنيئا  العجز،  بهذا  الحكومة 
والوثيقة ما زالت موجودة، ووعدتم خالله بالكثير من التزامكم بتوفير 
إلزامية الولوج التام للتعليم والتكوين إلى اإللتزام بإحداث منظومة 
لليقظة اإلجتماعية، بل وعدتم ببلورة سياسة وطنية للعناية باألطفال 
في وضعية هشة، ثم توفير اآلليات التمويلية للتكفل باأليتام واألطفال 
العائلية  التعويضات  بالرفع من قيمة  املتخلى عنهم، وكذلك وعدتم 
وكذلك تعزيز البرامج الهادفة لفك العزلة عن العالم القروي وتنمية 
املناطق الجبلية، وعدتم بتشجيع التمدرس خاصة بالنسبة للفتيات 
في املجال القروي واألحياء الهامشية باملدن، ثم بناء الداخليات ودور 
الطلبة والطالبات، بل ومن أقوى ما وعدتم به هو أنكم لم تكتفو ببناء 
القروي فقط، بل  العالم  في  إقامة األساتذة ومهنيي الصحة  مقرات 
كذلك ستبنون دورا للضيافة، قرب املراكز الصحية لفائدة املرافقين 
ملرتاديها، كم هي جميلة هذه الوعود، فهنيئا لكم السيد رئيس الحكومة 

وهنيئا للشعب املغربي بوعودكم.

السيد رئيس الحكومة، سمعنا بأن الفقر تقلصت نسبته في املغرب 
ولكن في حقيقة األمر فقط غيرتم منهاج الدراسة والتحليل، فانتقلتم من 
طريقة إحصاء الفقراء وفق منظور البنك الدولي إلى أسلوب اإلحصاء 
بطريقة تعدد األبعاد، لتقول لنا وللعالم فقد انخفض الفقر في املغرب، 
والحقيقة أن هذا الواقع لم يتغير فقط منهاج اإلحصاء والدراسة هي 
التي تغيرت، وطبيعي من ينطلق من عناصر مختلفة أن يصل إلى نتائج 
مختلفة، فلم يعد قرار تواجدنا اليوم بالعالم القروي سوى بنسبة 85 
%، املندوب السامي إنه رقم يغري وتراجع التعليم لم يعد يساهم في 
الفقراملتعدد األبعاد، سوى بعجز ديال 52 %، املندوب السامي إنه رقم 
ضئيل، وفي الوسط الحضري لم يعد النقص في التعليم يخلق الفقر 
سوى بنسبة 60.8 %، إنه رقم ضعيف، املندوب السامي، وأما الحرمان 
في مجال التعليم فلم يعد املساهم في الفقر في العالم القروي سوى 
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بنسبة 54.5 %، تطور ملحوظ، إنها أرقام تخيفنا وواقعها يسائلكم 
قادة  نصبح  الكبار  السياسيين  أحد  يقول  الحكومة،  رئيس  السيد 
حقيقيين حينما نقر العمل لنمو املواطنين وليس لنمو األرقام، فهنيئا 
أود وأنتم  الحكومة كنتم  السيد رئيس  الحكومة،  السيد رئيس  لكم 
الذين رفعتم شعار الحكومة اإلجتماعية أما هذه الرفاهية والكرامة في 
الواقع املعيش للمغاربة، بدل أن نراكم وأنتم تفككون جميع مكتسبات 
الشعب املغربي في املجال اإلجتماعي، وهكذا عمقتم من مؤشر القضاء 
على الفقر، حين أنهكتم الطبقة الوسطى بإصالحاتكم الغراء، بل لم 
يهدأ لكم بال حتى أنزلتم هذه الطبقة إلى قاع الفقر، وبعدها رفعتم 
دعم صندوق املقاصة ولن تخلقوا أية إمكانية اقتصادية واجتماعية 
موازية لحماية القدرة الشرائية، تباهيتم أمام العالم بأنكم أمسكتم 
بزمام امللفات الكبرى، ال ننكر علك في بعضها، ولكنكم تجاهلتم أهم 
واملواكبة  املصاحبة  اإلجراءات  من  نوع  إلى  تحتاج  الكبرى  القرارات 
في  األوضاع  هذه  بمعالجة  إفتخاركم  فأعلنتم  املواطنين،  لحماية 
الخطابات والتصريحات والواقع يكذبها بالغليان واإلحتقان اإلجتماعي، 

فهنيئا لكم السيد رئيس الحكومة.

اويي لرئيسلالحك مل،

بعدما  بالنقابات  الحكومة  عالقة  انفجرت  حكومتكم  عهد  في   
رفضتم الحوار وأقفلتم بابه، فتفجرت اإلحتجاجات اإلجتماعية هنا 
وهناك، بل انتقل املواطنون إلى احتجاج بأسلوب حضاري راق جدا 
الطريقة  هذه  فهم  مجرد  على  بذلك..  وفضحوا  شركات   3 وقاطعو 
الحضارية املثلى في التعبير السلمي، أما طريقة تعاملكم معهم فحدث 
وال حرج، عن اإلرتباك، عن اإلهانات املسترلة في حق علك املواطن الذي 

وثق فيكم وصوت عليكم.

اويي لرئيسلالحك مل،

 في ظل حكومتكم اإلجتماعية الشعبية الديمقراطية إرتفعت حدة 
قمع املتظاهرين ألسباب إجتماعية، وسط أحكام قضائية ما أنزل هللا 
بها من سلطان، وأنتم واقفين مشدوهين كجهاز رسمي عاجزين عن 
التعامل مع كل هذه األحداث، ومختفين وراء شعار واجب التحفظ، أين 
شعاراتكم التي كانت باألمس القريب؟ عن الحقوق وعن الحريات؟ أين 
حقوق اإلنسان بعدما صنعتم لها وزارة؟ وزارة دولة بموقع دستوري 
كبير؟ ودور صغير اختزل في خلق برامج حبر على ورق، وفي أق�سى الحاالت 
تنقيط للقضاة من طرف وزير عدلكم، وزير الدولة في حقوق اإلنسان، 
تنقيط للقضاة من األكفاء وغير األكفاء، حتى أصبحت حكومتكم فقرا 
في  وفقرا  الديمقراطية،  في  وفقرا  اإلقتصاد،  في  وفقرا  السياسة،  في 
الحقوق والحريات، بل حتى عقل الحكومة بات يفتقد إلى القدرة على 
اإلبداع وعلى إيجاد أبسط الحلول، فهنيئا لكم السيد رئيس الحكومة، 
هنيئا لكم بواقعكم الرديء الذي صنعتموه وساهمتم فيه ببصمتكم 
وهنيئا لهذا الشعب األبي الذي لقنكم دروس املقاطعة، وهنيئا لكم 
بشباب ارتاد السجون في عهدكم وصدرت األحكام بحجمها متراكمة 

على ربيع شبابهم وحولت عز عمرهم إلى خريف، أمهات املعتقلين فكلى 
وأطفالهم يبكون، وأسر تشردم، مئات الكيلومترات ملعانقة املعتقلين، 
بأي حق تصنعون السياسة وبرامج تنموية فاشلة تؤدي إلى السجون، 
الحقوق  انهيار  ترون  وأنتم  بالواقع  متمسكون  متفرجون،  عاجزون، 
والحريات، إنكم تجلسون على كرا�سى وتيرة غير آبهين بدموع النساء 
وآهات األطفال، هم ينظرون إلينا بأمل ونحن ال نملك إال صدى آهاتهم، 
لقد أسئتم إلى هذا الوطن، وكانت األحكام قاسية في حق شباب الريف، 
تلك الضربة التي قسمت ظهر أغلبيتكم، أما حكومتكم فبات يطرح عليها 
الشعب املغربي السؤال الكبير، ما قيمة الحق الدستوري في اإلحتجاج 
واملطالبة بالحق في التنمية، إعا كانت النتيجة هي األحكام القاسية، 
إعا كان هذا هو الجواب، فهنيئا لكم السيد رئيس الحكومة بهذا الحظ 
األق�سى من الفقر الديمقراطي، وتحية إلى الشعب املغربي من الريف 

إلى لكويرة، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة للتعقيب 
على ما استمعنا إليه من طرف السيد النائب فيما تبقى من الوقت، 

أربع دقائق.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

شكرالاويي لاورئيس،

أنا غادي نهضر غير مع املواطنين، ألن من غير املعقول نخلطو بين 
الحكومة والقضاء، ما غندخلش أنا في هاد Polémique نهائيا، ولكن 
صحيح، كاين واقع ردئ في بعض.. ولكن املواطنين عارفين شكون اللي 
صانع هذا الواقع، املواطنين راه كيشوفو، الشعب كيعرف شكون اللي 
كيتحمل املسؤولية، املسؤولية املعنوية الحقيقية في بعض األمور، أنا 
ما بغيتش نبقى..، يكفي أنه السيد األمين العام ديالكم، دعى إلى النقد 
الذاتي، والنقد الذاتي يعني كاين �سي أمور.. غير ديرو هادك النقد الذاتي 
ومن بعد نجيو للحكومة، أنا ما عندي مشكل، أما الوعود في البرنامج 
الحكومي، احنا باقي نعد بكل ما ورد في البرنامج الحكومي، ولكن على 
نكملوه؟  الحكومي  البرنامج  وحدة خص  سنة  واش  سنوات،  خمس 
وبدينا وكثير من اإلجراءات وفينا بها، وغادي نوفيو بالباقي إن شاء هللا، 
البرنامج  في  به  إلى أعلى درجات من تطبيق ما وعدنا  وغادي نوصلو 

الحكومي، هذا حنا نعد به املواطنين وغادي نمشيو فيه.

عكرت مثال الرفع من التعويضات العائلية، حنا أعلناه، إن شاء هللا 
في قانون املالية الجديد، ابتداء من 2019، سواء وقعنا مع النقابات وال 
ما وقعناش، الزيادة في التعويضات العائلية وعدنا به صافي وعد نهائي، 
النقابات،  وعدنا وعود أخرى، موجودة في عرضنا وحنا في حوار مع 
والحوار اإلجتماعي ما فشل، الحوار اإلجتماعي لم يتوقف، ولكن الحوار 
االجتماعي طالب النقابات باإلرجاع، باش نعاود نذاكرو في بعض النقاط 
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بعمق، وحنا ما عندنا مشكل، بصدر رحب وغادي نستمروا إن شاء هللا، 

وحنا درنا جولة أولى اآلن بعد فاتح ماي، غير منذ منذ أسبوعين، وحنا 

غادي نستمرو، احنا متفاهمين معهم، النقاط ديال الخالف اللي كاينة، 
راحنا تندبروها، وإن شاء هللا ما يكون غير الخير وغادي تشوف غادي 

ندير مفاجأة فهاد القضية هادي، ولكن حنا قايلينها من قبل راه إيال ما 

توقعش هاد ال�سي اللي واعدنا به من هنا ملشروع قانون املالية، واحد 

املجموعة د األمور غادي نوفيو بها للمواطنين. عالش؟ ألن كاين ناس 

موظفين كينتظرو الزيادات، تينتظرو هاديك تحسين الوضعية ديالهم، 

واحنا حتى هما كنشوفو فيهم، وإن كان حنا ما سخيناش بداك ال�سي 

نديروه إال مع النقابات، حنا باقي كنقولو حنا خدامين معهم بنية وبإرادة 

وغادي نستمرو معهم بإعن هللا، لكن الحكومة أيضا، باألرقام، خلي 

الكالم العام، باألرقام أشنو درنا فهاد السنة اللي درنا دابا، فيما يخص 

محاربة الفقر، أليس الزيادة للممرضين 12.000 ممرض، أليست هي 

من محاربة الفقر ومن محاربة الهشاشة؟ أليس دعم املبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية اللي ترفعات امليزانية ديالها من 2.7 د املليار درهم سنة 

2017 ل 3.6 مليار سنة 2018 هي من بين اآلليات الفعالة في محاربة 

الفقر؟ واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي ورش ملكي أطلقه 

جاللة امللك، برؤية ملكية مستقبلية، ولكن هو أيضا ورش مقدر دوليا. 

التجربة اآلن نفتخر بها دوليا وتدعم ماليا من قبل الحكومة تنفيذا 

املستفيد  اآلن وصل  واللي  »مليون محفظة«،  ديال  امللكية  للمبادرة 

منها 4 داملليون؛ عدد املستفيدات من الدعم املباشر ديال األرامل اللي 

تزايد اليوم 82.000 وراه الحكومة تسلمتو ب 70.000، 12.000 غير في 

هاد الحكومة هادي، أليس هو بمحاربة الفقر؟ احنا كنذاكرو باألرقام 

وباألموال التي وزعت، أليس تنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل 

تقريبا واللي  تاريخ املغرب منذ ثالث سنوات  في  والذي بدأ ألول مرة 

املستفيدين اليوم منو غير فهاد 24.000، أليس هو من آليات محاربة 

الفقر؟

وهكذا، إيال جينا نديرو باألرقام كثير من اإلجراءات اللي قامت بها هي 

محاربة للفقر والهشاشة ما كافياش، أنا متفق، واحنا مستعدين نزيدو 

في دعم محاربة الفقر والهشاشة إن شاء هللا حتى نق�سي عليه، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، شكرا للجميع، رفذتلالجليل.
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محضرلالجليللاويةدسللقاوتيذين

اوتةريخ: الثالثاء 19 شوال 1439ه )3 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعين  وخمسة  ساعتان  اوت قيت: 
العاشرة صباحا والدقيقة الثانية عشر.

لجنة  تقرير  ملناقشة  عمومية مخصصة  جلسة  األعمةل:  ج قلل
القروية  التنمية  صندوق  تدبير  تقييم  حول  العامة  املالية  مراقبة 

واملناطق الجبلية.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

يعقد مجلسنا جلستين عموميتين هذا الصباح، حيث وقع تغييرا 
على مستوى التنظيم الذي تم اإلعالن عنه، وعلك نظرا ملجموعة من 
اإلكراهات خاصة بالوزراء الذين يهمهم املواضيع التي اتفقنا عليها، في 
إطار التنسيق على مستوى املكتب، وكذلك على مستوى رؤساء الفرق 
واملجموعة النيابية. لذلك، سننهي أشغالنا بتدبير زمني جماعي، علينا 
أن نحترم الوقت قدر اإلمكان، سننهي الجلستين على الساعة الواحدة 
ونصف، وأنتم مدعوون بطبيعة الحال، كالعادة لتناول طعام الغذاء، 

فشكرا على تفهمكم.

حيث تخصص الجلسة األولى ملناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية 
العامة، حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية؛ 
والجلسة الثانية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 

40.17 املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب.

الداخلي  النظام  من   196 للمادة  طبقا  األولى  الجلسة  فنفتتح 
ملجلسنا، الجلسة خاصة بمناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة 
حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية. تفضل 

السيد النائب، نقطة نظام.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريجل)نوطللنظةم(:

شكرالاويي لاورئيس،

الزمني  السقف  نحددو  يمكناش  ما  كنظن  للجميع.  الخير  صباح 
للجلسة الثانية حيت هي جلسة تشريعية، غنصوتو وكنعتبر بأن هذا من 
أهم القوانين، قانون بنك املغرب. فبالتالي يمكن تكون مناقشة مطولة 

وحتى كندوزو للتصويت وفي التعديالت غتكون مناقشة. وبالتالي أظن 
بأن ما يمكنش لنا نحددو سقف زمني للجلسة الثانية السيد الرئيس، 

شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا، سندبر بكيفية جماعية العامل الزمني إن شاء هللا، وبدون 
شك سنحترم ما اتفقنا عليه على مستوى اللقاء التنسيقي مع رؤساء 
الكلمة اآلن للسيد  النائب.  النيابية، شكرا للسيد  الفرق واملجموعة 
مقرر لجنة مراقبة املالية العامة لتقديم تقرير اللجنة في هاع املوضوع، 
السيد النائب شفيق أمين هاشم أو من ينوب عنه نائب املقررين السيد 
النائب، كاين السيد النائب؟ آه مرحبا قيل لي ربما سيتعذر حضورك، 

تفضل السيد النائب السيد املقرر.

اويي لشفيقلأمينلهةشملموررللجنللمراقبللاملةويللاوذةمل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور، وبناء على املادة 81 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب، الذي يحدد اختصاصات لجنة مراقبة 
املالية العامة، أعدت لجنة مراقبة املالية العامة 14 سؤال مرتبطة 
بتقييم تدبير الحسابات الخصو�سي متعلق بصندوق التنمية القروية 

واملناطق الجبلية. همت هذه األشياء املحاور األربعة التالية:

- املحور األول : التخطيط االستراتيجي وحكامة صندوق التنمية 
القروية واملناطق الجبلية؛

- املحور الثاني : قيادة وتتبع املشاريع واألعمال املمولة من الصندوق؛

- املحور الثالث : تدبير املوارد واستعماالت الصندوق؛

- املحور الرابع : تنفيذ مشاريع التنمية القروية واملناطق الجبلية 
ممولة بواسطة الصندوق على مستوى قطاعي وزارة الفالحة ووزارة 

إعداد التراب الوطني والتعمير.

للمجلس األعلى  السنوي  البرنامج  أدرج هذا املوضوع ضمن  وقد 
للحسابات لسنة 2015، وأعد تقريرا في املوضوع حيث عقدت اللجنة 
على إثره خمسة لقاءات دامت 16 ساعة، مع كل من : السيد إدريس 
جطو الرئيس األول للمجلس األعلى الحسابات، يوم الثالثاء 18 يوليوز 
الوطني والتعمير  التراب  نبيل بنعبد هللا وزير إعداد  2017؛ والسيد 
واإلسكان وسياسة املدينة بمعية السيدة كاتبة الدولة لدى وزير إعداد 
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة باإلسكان، 
يوم األربعاء 2 غشت 2017؛ والسيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ السيد حمو أوحلي بمعية 
كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات، يومي الثالثاء 31 
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أكتوبر 2017 والثالثاء 30 يناير 2018. كما عقدت اللجنة لقاء داخليا 
صادقت فيه على التوصيات التي أعدتها، وعلك يوم اإلثنين 12 فبراير 

.2018

الرئيس األول  إلى السيد  املناسبة، البد من توجيه الشكر  وبهذه 
للمجلس األعلى للحسابات على تعاونه املستمر والدائم مع لجنة مراقبة 
املالية العامة بمجلس النواب، منوهين بمستوى ودقة تقرير املجلس 
األعلى للحسابات املنجز من قبل السيدات والسادة قضاة هذه املؤسسة 
املحترمة شكال ومضمونا، ومسجلين قيمة وأهمية املعلومات التي تمكن 

السيدات والسادة النواب من القيام بمهامهم الرقابية أحسن قيام.

إن إحداث صندوق التنمية القروية بموجب قانون املالية 1994، 
قانون  بموجب  الجبلية  املناطق  ليشمل  تدخله  مجال  توسع  والذي 
املالية 2012، يعد آلية لتمويل التنمية في الوسط القروي والجبلي، 
من شأنه الحد من مختلف االختالالت املسجلة في البنيات التحتية 
األساسية والرفع من مستوى التنمية البشرية للساكنة القروية بشكل 
املجلس  توصيات  على  النواب  والسادة  السيدات  شدد  لذلك  عام. 
األعلى للحسابات املتعلقة بفعالية السياسة العمومية املتبعة، وشددوا 
أيضا على أهمية الرؤيا املشتركة للفاعلين املعنيين، داعين الحكومة إلى 
االستحضار الدائم للحكامة الجيدة والحرص على التقائية وتجانس 

البرامج واملشاريع التنموية.

إننا إعن نشكر الحكومة في شخص وزارئها األربعة، على مواكبة 
مع  اإليجابي  وتعاطيهم  قدموها،  التي  العروض  وعلى  اللجنة  أشغال 
ضرورة  على  نؤكد  للحسابات،  األعلى  املجلس  وتوصيات  مالحظات 
التوجه املجالي في التعاطي مع قضايا التنمية في العالم القروي واملناطق 
وعلى  اإللتقائية  على  تقوم  مجالية  إستراتيجية  تبني  وكذا  الجبلية، 
الحد من الفوارق اإلجتماعية واملجالية. لقد أكدت الحكومة على أن 
اإلكراهات املرتبطة بصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية مرتبطة 
بكون االعتمادات املفتوحة ليست هي االعتمادات املتاحة، ألن هناك 
فرق بين ما يسجل في الحساب الخصو�سي وبين ما يحّول للصندوق 

فعال.

والسادة  والسيدات  الحكومة  بين  ل 
ّ
والفعا اإليجابي  النقاش  إن 

النواب، مكن لجنة مراقبة املالية العامة من إعداد 23 توصية بناء على 
مقتضيات املادة 294 من النظام الداخلي ملجلس النواب موزعة على 

4 محاور هي:

موارد صندوق  وتدبير  الحكامة  وإطار  االستراتيجي  أوال-التخطيط 
التنمية القروية واملناطق الجبلية؛

ثانيا-قيادة املشاريع والبرامج املمولة بواسطة الصندوق؛

ثالثا-إعداد وتنفيذ اتفاقية الشراكة والتنفيذ امليداني للمشاريع؛

رابعا-إعداد وتنفيذ اتفاقية الشراكة والتنفيذ امليداني للمشاريع؛

خامسا- التتبع والقييم واملراقبة.

تتعلق  توصية  بينها  من  توصية  على17  الحكومة  وافقت  وهكذا 
باعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج للتنمية القروية، يعمل على 
ترسيخ الحكامة الترابية، وتعبئة الطاقة املحلية وفق مقاربة تشاركية 
الحكومة  التزمت  أخرى،  جهة  من  املتدخلين.  مختلف  بين  مسؤولة 
التقارير  إلى  الجبلية  واملناطق  القروية  التنمية  حول  تقرير  بإضافة 
املرافقة ملشروع قانون املالية السنوي، لكنها رفضت 6 توصيات منها 
لتمويل  املالي  الوعاء  لتوحيد  تصور  بإعداد  أساسا  متعلقة  توصية 
العمليات وتجميع كل االعتمادات املتوفرة في صندوق واحد هو صندوق 
التأهيل اإلجتماعي؛ وتوصية أخرى تدعو الحكومة إلى حصر استخدام 
املوارد املالية للصندوق على البرامج واملشاريع والخطط املسطرة وبعيدا 
عن اي استعمال استثنائي وعدم إنجاز أي مشروع خارج أي اتفاقية؛ 

إضافة إلى توصيات أخرى تجدونها مفصلة في التقرير.

وفي األخير، أود أن أنوه بالسيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة، 
كما  الطويل  املسلسل  هذا  واكبوا  الذين  املوقر،  مجلسنا  وأعضاء 
الذي  الورش  هذا  نعتبر  وإننا  الجيد.  عملها  على  اللجنة  بإدارة  ننوه 
ابتدأناه داخل هذه املؤسسة املحترمة منذ أبريل 2014، ورشا واعدا 
يعيد للمؤسسة البرملانية مكانتها في مجال مراقبة املالية العامة، وتتبع 
ومراقبة اإلنفاق العمومي تكريسا للقناعة الراسخة بأن إصالح الدولة 
يمر أساسا عبر مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد املقرر، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد النائب 
إبراهيم الشويخ بإسم فريق العدالة والتنمية. وأطلب من السيدات 
والسادة املتدخلين احترام املدة الزمنية املخصصة لكل متدخل، شكرا 

على تفهمكم.

اونةئبلاويي لإبراهيملاوش يخ:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللربلاوذةملينلقاوصال4ل
قاويالملعلىلأشرفلالخلقلقاملرسلين.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

نجتمع اليوم ملناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية، املتعلق بتقييم 
تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية. ويعتبر هذا الصندوق 
الحسابات  الحكومة لضبط  1994 من طرف  إحداثها سنة  تم  ألية 
املندمجة للتنمية القروية، ومن أجل تحقيق 4 أهداف أساسية: أولها 
تحسين ظروف العيش ومستوى استقطاب بالعالم القروي عبر تقوية 
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التجهيزات والبنيات التحتية؛ ثاني هدف الرفع من تنافسية اإلقتصاد 
القروي من خالل تنويع األنشطة؛ ثم املساهمة في املحافظة على البيئة 
املجال القروي وتثمين موارده الطبيعية؛ وأخيرا وضع إطار مؤسساتي 

بهدف ترسيخ الحكامة وتعبئة الطاقات املحلية.

السادة  انطالقا  األهداف؟  هذه  بتحقيق  قمنا  اليوم  فعال  فهل 
الوزراء املحترمين، من واقعنا املعيش، وانطالقا من تقرير املجلس األعلى 
أننا لم نستطع تحقيق هذه األهداف  للحسابات، يؤسفنا أن نقول 
بالنجاعة املالية الكافية. وفي نظرنا يرجع علك باألساس إلى االختالالت 
التي عرفتها منظومة التخطيط والحكامة على مستوى هذا الصندوق 
منذ إحداثه، فإعا نظرنا إلى السير الزمني لهذا الصندوق، نجد أنه منذ 
إحداثه سنة 1994 تم إحداث مجلس بين وزاري سنة 1999، واعتماد 
خطة 2020 للتنمية القروي من قبل وزارة الفالحة والصيد البحري. 
ولكن لألسف لم يقم هذا املجلس باألدوار املنوطة به، ويعود آخر اجتماع 
له إلى سنة 2004، وهي في نفس السنة التي تم فيها إسناد مهام التنمية 
القروية لكتابة الدولة لدى وزارة الفالحة لتأتي بعدها سنة 2007 من 
أجل إسناد مهام التنمية القروية لكتابة الدولة للتنمية الترابية لدى 
وزارة إعداد التراب الوطني، ثم تأتي اتفاقية جديدة سنة 2008 تنص 
الفالحة،  لوزارة  بالنسبة   %  60 بنسبة  الصندوق  موارد  توزيع  على 
و40 % لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني. بعد علك اعتمدت وزارة 
التعليم وإعداد التراب الوطني خطة أخرى وهي الخطة الوطنية للتنمية 
القروية، وفي سنة 2011 تم إعداد دراسة لتنمية املناطق الجبلية بهدف 
إدماجها في هذا الصندوق ليصبح مسماه الجديد سنة 2012 »صندوق 

التنمية القروي واملناطق الجبلية«.

وهنا يستوقفني أمر مهم، وهو تأخر املصادقة على هذه الدراسة، 
فكيف يعقل أن ينتظر علك املواطن الذي يعيش في أعلى الجبال أربع 
هذه  على  للمصادقة  املسؤولة  الهيئة  تجتمع  أن  أجل  من  سنوات 
الدراسة، إع أخذت الدراسة منا أربع سنوات من أجل املصادقة، فكم 
سيأخذ منا تفعيل هذه املشاريع؟ وفي 2013 تدخلت الحكومة ملعالجة 
جمود املجلس البين الوزاري بإحداث لجنة بين وزارية جديدة بنفس 
االختصاصات، لكن لألسف نسجل كذلك أن هذه اللجنة لم تجتمع 
إال في مرة واحدة سنة 2015، كما أنه لم يتم إحداث اللجنة الوطنية 
واللجن الجهوية. كما نسجل أنه طيلة 15 سنة كان هناك استخدام 
ظرفي ملوارد هذا الصندوق حسب الظروف املناخية، أو في مواجهة حالة 
الطوارئ، أو في دعم املقاربات املعتمدة من قبل مختلف القطاعات في 

مجال التنمية القروية.

وبالتالي، يظهر بجالء على أن منظومة التخطيط والحكامة شابتها 
مجموعة من االختالالت، ويظهر بجالء غياب رؤية وتخطيط موحد 
وغياب اندماج والتقائية وتنسيق في مهام هذا الصندوق. لذلك نو�سي 
باعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج مرتكز أوال على خطة 2020 
من للتنمية القروية، والخطة الوطنية للتنمية القروية لوزارة التعمير، 

وكذا دراسة املناطق الجبلية، ومرتكز كذلك باألساس على تشخيص 
واقعي ومقاربة تشاركية مسؤولة بين مختلف املتدخلين بهدف تحقيق 
اليوم  ولنا  املحلية.  الطاقات  وتعبئة  الحكامة،  وترسيخ  االندماج، 
مع  بإدماجها،  التي  املعطيات  من  ومجموعة  الخطط  من  مجموعة 
استحضار بعد التشخيص وبعد الخصاص الذي يعاني منه املواطن 
والتشخيص الذي قامت به وزارة الداخلية، يمكننا أن نحصل على 
نو�سي  كما  للمواطنين،  املعيش  الواقع  يعكس  استراتيجي  مخطط 
واللجان  الوطنية  اللجنة  وإحداث  وزارية  بين  اللجنة  دور  بتفعيل 

الجهوية مع احترام دوريات انعقادها واختصاصاتها.

ومما الشك فيه، فاملشاكل التي عرفتها منظومة التخطيط والحكامة 
كان لها أثر كبير على باقي الوظائف، فعلى مستوى القيادة والبرمجة 
نسجل أنه كان هناك غياب لدور القيادة برئاسة الحكومة من سنة 
1994 إلى 2013، كما أن كثرة املتدخلين في هذا الصندوق، بحيث يصل 
عدد اآلمرين بالصرف املساعدين 178 آمر بالصرف، يشكل عائقا أمام 
تحقيق االندماج وااللتقائية، كما نسجل على مستوى البرمجة غياب 

معايير واضحة لالنتقاء واالختيار واختالف علك من وزارة إلى أخرى.

لذلك نو�سي بوضع معايير محددة النتقاء واعتماد وتوزيع املشاريع، 
وفق مقاربة واضحة وموضوعية من حيث االستهداف تحقيقا للعدالة 
املجالية، بحيث أنه ال يمكن أن نتحدث عن تنمية قروية بدون عدالة 
مجالية. والعدالة املجالية في نظرنا السادة الوزراء، هي ثالث مستويات:

أوال-املعايير التي يجب اعتمادها من أجل توزيع موارد هذا الصندوق 
على الجهات، ويمكن هنا االستئثار باملعايير التي تم التنصيص لها في 
صندوق التأهيل اإلجتماعي؛ ثاني مستوى هو املعايير التي يجب اعتمادها 
من أجل توزيع الدعم داخل كل جهة دون إغفال املعيار الثالث وفي 
نظرنا هو جد مهم، وهو االختالف الكبير بين الوسط الجبلي والوسط 
القروي، فبكل صدق معاناة املواطنين في الجبال أكثر بكثير من معاناة 

املواطنين في أسفل السهول وفي القرى.

وعلى مستوى التنفيذ التعاقدي والتتبع والتقييم، سجل املجلس 
األعلى للحسابات غياب تقييم بعدي للمشاريع، بل في بعض األحيان 
غياب معلومات تخص التتبع لدى املسؤولين اإلقليميين واملحليين، 
في تنفيذ مجموعة من االتفاقيات، نذكر  كما سجل قصور ونقص 
منها اتفاقية تأهيل الطرق واملسالك بمنطقة سوس العليا التي خصت 
الفترة 2008-2010، ولكن لألسف لم يتم إنجاز اي مشروع في هذه 
الفترة وعوض إلغاء االتفاقية تم توقيع اتفاقية جديدة في 2011 مع 

رفع االعتمادات.

وعلى مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب، نسجل أنه تم توقيع 
اتفاقيات جديدة في كل جيل من األجيال دون تقييم للتجارب السابقة، 
كما نسجل غياب التتبع اإلداري واملالي الخاص بتطبيق هذه اإلتفاقيات 
رغم أنها تنص في بنودها على إحداث لجنة للتتبع والتنفيذ. إضافة على 
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أن صياغة بنود مجموعة من اإلتفاقيات لم تراعي طبيعة املشاريع 
إجتماعية  مؤشرات  تحديد  يتم  لم  أنه  كما  املجال،  وخصوصية 
واقتصادية لقياس مدى تحقيق األهداف. لذلك نو�سي بوضع منهجية 
متكاملة للتدبير والتتبع مركزيا ومحليا، وبتفعيل دور اللجن الجهوية 
في مجال التتبع والتقييم، وحت الشركاء على احترام وتنفيذ التزاماتهم 
ووضع نظام معلوماتي لتسهيل عملية التتبع والتقييم ملؤشرات قابلة 
التنمية  حول  تقرير  بإضافة  نطالب  كما  للقيادة،  كلوحة  للقياس 
القروية واملناطق الجبلية يضاف إلى التقارير التي يتم تقديمها بمناسبة 
دراسة قانون املالية، إضافة إلى نقطة مهمة تتمثل في البعد التواصلي 

مع الشركاء واملتمثلة في نشر مشاريع االتفاقيات.

التنفيذ  على  أثر  لها  كان  االختالالت  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومما 
امليداني، فانطالقا من زيارة 18 إقليم، ومعاينة أكثر من 80 مشروع من 
قبل املجلس األعلى للحسابات. في األول نسجل ارتفاع نسبة املشاريع 
التي لم تكن فيها مالحظات، فعلى مستوى وزارة الفالحة من أصل 183 
مشروع تم تسجيل املالحظات فقط على مستوى 12 مشروع، لكن في 

هاته املشاريع نسجل املالحظات التالية:

في  قروية  جماعة   207 همت  والتي  العزلة  فك  ملشاريع  بالنسبة 
مجموع التراب الوطني، نسجل أنه كانت هناك غياب برامج للصيانة، 
في  ديالها  والتضرر  املسالك  إلى عدم استدامة هذه  أدى  الذي  األمر 

السنوات األولى، وهو ما يضرب في الصميم عمق النجاعة املالية؛

كما نسجل بالنسبة ملشاريع الدعامة الثانية من »مخطط املغرب 
األخضر«، عدم جاهزية مجموعات النفع اإلقتصادي املوكل إليها تسيير 
وحدات التثمين وتسويق املنتوجات، وهو الذي كان له أثر كبير على مدى 
استغالل هذه الوحدات بحيث كان االستغالل جد محدود. ونأخذ هنا 
نموعج وحدة »آيت باعمران« لتعبئة وتثمين الصبار التي كلفت ميزانية 
لتجميع  مركزين  إحداث  أجل  من  الدرهم،  ديال  مليون   85 الدولة 
الصبار، ووحدة تثمين وأكثر من 100 كيلومتر من املسالك للربط بين 
هذه املنشآت، فعوض أن تشتغل ملدة خمسة أشهر سنويا وأن تقوم 
بتعبئة 10.000 طن من الصبار، لألسف اشتغلت بمعدل يوم إلى 4 
أيام ولم تستطع أن تعبئ أكثر من 280 طن سنويا مقارنة مع 10.000 

طن سنويا؛

كما نسجل بالنسبة ملشاريع التنمية وغرس األشجار املثمرة، أن 
طريقة األداء بالنسبة للمقاوالت كانت غير موضوعية بحيث أنه كان يتم 
تأدية نسبة %70 إلى %80 للمقاولة من أجل أشغال الزرع، في حين أن 
أشغال التخصيب والري والصيانة واملعالجة والوقاية تمتد إلى أكثر من 
سنتين بعد الزرع وال تتجاوز كلفتها %20 و%30، ولنا نموعج مشروع 
درهم  مليون   3,6 مبلغ  أداء  تم  بحيث  اللوز،  من  هكتار   340 غرس 
للمقاولة، وهو ما يمثل %71 من قيمة الصفقة، في حين أن نسبة نجاح 
األغراس لم تتجاوز %25. ولألمانة، نسجل هنا القرار الذي اتخذته 
وزارة الفالحة والدورية التي أصدرتها بحيث أنها رهنت مبلغ %40 من 

قيمة الصفقة ورهنته بمدى نجاح األغراس، وهو إجراء يساهم في حل 
هذه اإلشكالية؛

وبالنسبة لوزارة التعمير وإعداد التراب، يكفي أن نسجل على أنه 
%80 من املشاريع ال زالت في طور اإلنجاز،   ،2015 نهاية  إلى حدود 
وأن املشاريع املنتهية لم تتجاوز نسبة %80، كما أن كان هناك تأخر 
كبير وتوقف في اإلنجاز يهم 25 مشروع، وهو ما يضيع على املواطنين 
لذلك  للتنمية.  حقيقية  فرص  الجبلي  والوسط  القروي  الوسط  في 
نو�سي بضرورة إدراج بنود لصيانة املسالك ضمن دفاتر التحمالت، 
ونو�سي بتعزيز قدرات مجموعات النفع اإلقتصادي ومواكبتها من أجل 
تفعيل أكبر للمشاريع املنجزة في »مخطط املغرب األخضر«، كما نو�سي 
بالرفع من وتيرة إنجاز املشاريع في طور اإلنجاز ومعالجة املشاريع املتعثرة 
داخل أجل زمني محدد، مع استحضار وإعمال مبدأ ربط املسؤولية 
باملحاسبة، ألنه ال يعقل أن نجد مسؤوال محليا وإقليميا ال يتوفر على 

وثائق لتتبع املشاريع.

وعلى مستوى املوارد والنظام املحاسباتي، فلقد كان لهذه املنظومة 
انعكاس سلبي واملؤشرات توحي بذلك، إع نسجل ضعف االعتمادات 
تتجاوز  لم  بحيث   ،2012 سنة  حدود  إلى  الصندوق  لهذا  املرصودة 
االعتمادات املرصودة 500 مليون ديال الدرهم أي 50 مليار سنتيم، 
وانتظرنا إلى حدود سنة 2013 من أجل رفع هذه االعتمادات إلى 100 
مليار سنتيم و150 مليار سنتيم في سنة 2013 و2014. لكن رغم كل علك، 
كيف ما كنقولو »الجنازة كبيرة وامليت فار«، تبقى هذه االعتمادات جد 
ضعيفة باملقارنة مع انتظارات املواطنين وحجم الخصاص الذي يعاني 
منه الوسط القروي والوسط الجبلي، كما نسجل أنه كذلك هناك 
توزيع للموارد دون مقاربة واضحة بين الوزارات ما بعد سنة 2013 
وفي غياب معايير شفافة. ويكفي أن نسجل أن معدل نسبة استعمال 
املوارد للفترة املمتدة من 2008 إلى 2015 لم يتجاوز %50، وهذا يعني 
أمرين هامين: األمر األول أننا نم�سي على املواطن فرصة تحقيق 50% 
من التنمية القروية املنشودة؛ واألمر الثاني أن %50 التي تم استغاللها 
كانت فيها مجموعة من اإلشكاالت مما أدى إلى إضعاف نسبة تحقيق 
التنمية واألهداف املنشودة، إضافة إلى ارتفاع في حجم االعتمادات 
املرحلة بسبب املشاكل التي عرفها إنجاز هذه املشاريع. من أجل كل هذا، 
نو�سي بتبسيط مسطرة تحويل االعتمادات ومسطرة التأشير وااللتزام 
واألداء من أجل مواكبة منظومة هذا املخطط، ألن النظام املحاسباتي 

يجب أن يكون دعامة وال يجب أن يكون عائق.

وفي الختام، نؤكد على أن أهمية هذا املوضوع، أي صندوق التنمية 
القروية واملناطق الجبلية، هي تأتي من ارتباطه الوثيق حاليا مع البرنامج 
الوطني لتقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية، الذي أعطى انطالقته 
صاحب الجاللة نصره هللا، في خطابه للعرش في يوليوز 2015. هذا 
سنتيم،  مليار   5000 أي  درهم  مليار  ميزانيته ب50  املقدرة  البرنامج 
ألف دوار   24 وأزيد من  1250 جماعة قروية،  أزيد من  سيستهدف 
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وأزيد من 12 مليون مواطن مغربي، كما يضم أكثر من 20 ألف و800 
مشروع. وبالتالي من هنا، فإن ما يهمنا في املناقشة هو املستقبل مع 
تحضير مضامين تقرير املجلس األعلى للحسابات ومدى تفاعل الوزارتين 
مع هذه التوصيات. ألنه ال يمكن أن نواصل بنفس املنظومة في هذا 

البرنامج، وإال النتائج ستكون كارثية.

برصدها  قامت  التي  والتوصيات  اللجنة،  عمل  نثمن  هنا  ومن 
اإليجابي  التفاعل  نثمن  والصدق  لألمانة  كما  توصية،   23 والبالغة 
للحكومة بحيث أنه من خالل هاع 23 توصية تم قبول 13 توصية 
بصفة كلية، و4 توصيات بصفة جزئية، وتم رفض 6 توصيات، وهو ما 
سيكون له أثر إيجابي على املنظومة حيث أكد وزير الفالحة في االجتماع 
األخير ملعرفة جواب الحكومة على التوصيات أن 13 توصية التي تم 
تفعيلها، تم األخذ بها في هذا البرنامج الوطني لتقليص الفوارق املجالية 
إحداث  تم  كما  وزارية،  بين  اللجنة  تفعيل  تم  بحيث  واإلجتماعية، 
اللجنة الوطنية، وتم إحداث لجن جهوية، وتم اعتماد منظومة جديدة 
للبرمجة والتدبير والتتبع، تجمع بين ما هو مركزي ومحلي وبين ما هو 

قطاعي ومندمج.

لكن ال نخفيكم السيد الوزير، والسادة الوزراء، أنه ليس هناك 
إجماع على أن هذا املسلك خاصة فيما يرتبط باختيار املشاريع وانتقائها 
وإشراك املنتخبين في علك، على أن هذا املسلك حقيقي وواقعي، بحيث 
أن هناك مجموعة من الجماعات تشكو من عدم إشراكها في اإلعداد 
والتصور وحصر الخصاص. لذلك يبقى السؤال األهم، مدى تحقيق 
العدالة املجالية في هذا البرنامج الوطني لتقليص الفوارق، ألنه إن لم 
تكن هناك عدالة مجالية في هذا البرنامج عوض أن يساهم في تقليص 

الفوارق سيساهم بالعكس في تعزيز الفوارق.

لذلك السيد الوزير، السادة الوزراء املحترمون، ندعوكم وندعو 
السيد رئيس مجلس النواب، إلى برمجة اجتماع على مستوى اللجنة 
املختصة وهي لجنة القطاعات اإلنتاجية، بحضور السيد وزير الفالحة 
بصفته آمرا بالصرف لهذا الصندوق، وبصفته مشرفا على هذا البرنامج 
الوطني الطموح من أجل بسط املخطط االستراتيجي الذي تم اعتماده، 
واملخططات الجهوية املتفرعة على علك، وكذلك تقديم املعايير التي 
تم اعتمادها في االنتقاء واالختيار، وهو ما سيمكننا نحن في املؤسسة 
التشريعية من مواكبة هذا البرنامج وتقديم الدعم ومعالجة االختالالت 

على مستوى العدالة املجالية.

أستحضر  اليوم،  معكم  أتحدث  وأنا  الوزير،  السيد  األخير  وفي 
بكل صدق انتمائي وأعتز بذلك للوسط القروي، بل أنتمي إلى أكثر من 
علك، أنتمي إلى أول قرية نموعجية في هذا البلد الحبيب، قرية »اللة 
ميمونة« املتواجدة بإقليم القنيطرة، سميت بأول قرية نموعجية ألنه 
زارها جاللة املغفور له الحسن الثاني، في أوائل الستينات مباشرة بعد 
توليه العرش، وأسس فيها ملشاريع تنموية مهمة من ماء وكهرباء وفالحة 
على  القرية  تصبح هذه  أن  لألسف عوض  ولكن  تقليدية،  وصناعة 

امتداد 50 سنة في صفوف املدن الصاعدة، تعاني اليوم من إشكاالت 
عديدة. لكن وبكل صدق كذلك، نستبشر ونرى األمل في األفق بحيث 
أنه في السنوات األخيرة، مع املخططات االستراتيجية الجديدة للحكومة 
وهذا البرنامج الوطني الطموح للورش االجتماعي الذي أعطى انطالقته 
صاحب الجاللة، نستشعر املقاربة الجديدة، ونستشعر مدى إشراكنا 
في علك، ونتمنى لهذه املقاربة أن تعم مختلف بقاع املغرب وأن يتم 

إشراك جميع الناس فيها.

وفي حديثنا في األخيرة عن األثر، أؤكد السيد الوزير على أن انتظارات 
املواطنين كثيرة في الوسط القروي والوسط الجبلي، ولكنها كذلك تبقى 
بسيطة، فاملواطن يطالب بأبسط الحقوق من ماء وكهرباء، وحق في 
الصحة وفي التعليم واملسالك. ومن أجل استشعار هذا األثر، نحن نثمن 
الدراسات التي قمتم بها لقياس مدى األثر، لكن يبقى املعيار األسا�سي في 
نظرنا السيد الوزير، الستشعار علك هو التواصل املباشر مع املواطنين 
الستشعار علك، نهار اللي ما نبقاوش نشوفو فيه تلك املرأة الحامل 
هازينها الرجال على األكتاف ويحملونها على مسافات تراوح الكيلومترات 
باش توصل لدار الوالدة، وتحط املولود ديالها ألن ما كاينش مسالك، 
نهار ما نبقاوش نشوفو املواطنين ما كيقطعوش مسافات عديدة تراوح 
نهار  للشرب،  الصالح  املاء  في  على حقهم  يحصلو  باش  الكيلومترات 
واحد  التمدرس حيت  في  كيتحرموش من حقهم  ما  وليدات  نشوفو 
القنطرة ما تقطعاتش عليهم.. كونوا متيقنين السيد الوزير، أننا حققنا 
الهدف من هذا البرنامج لذلك نسأل هللا عز وجل لكم التوفيق ونحن 

على أتم االستعداد للتعاون معكم، والسالم.

اويي لاورئيس:

شكرا لكم السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب محمد بنعطية 
باسم فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لمحم لبنذطيل:

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

في  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة تقييم وتدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية. تشكل 
تنمية العالم القروي ضرورة ملحة وعلك بالنظر إلى األهمية التي تحظى 
بها البادية من الناحية الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية وهي 
األهمية التي تتجلى في املعطيات التالية: يمثل العالم القروي حوالي 
العالم  يتكون  الساكنة،  من   40% ويضم  الوطني  التراب  من   90%
القروي من حوالي 85 من الجماعات الترابية أي 1282 جماعة من 
أصل 1503 جماعة قروية وحضرية، كما يشتمل العالم القروي على 
33 ألف قرية ومركز قروي. تقدر مساحة األرا�سي الزراعية بالبادية 
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ب8,7 مليون هكتار علما أن املساحة اإلجمالية للمغرب تناهز 71 مليون 
هكتار )املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية 
تحتوي  إحصائيات(،  هاعي   2015 سنة  واالقتصادية  اإلجتماعية 
املناطق الجبلية على %70 من موارد املياه الوطنية وتضم هذه املناطق 
62 % من مجموع مساحات الغابات باملغرب، يحتوي العالم القروي 
على %63 من مجموع االستثمارات الوطنية وتلبي الفالحة %65 من 
الحاجيات الوطنية من القطاني، و%96 من استهالك الحليب، و98% 
من الحاجيات من اللحوم الحمراء و%100 من لحوم الدواجن و48% 

من استهالك السكر.

وتبعا لذلك، فإن تقدم البالد وتطوها رهين بتنمية العالم القروي، 
الذي يعد إحدى رافعات التنمية املستدامة واملندمجة اعتبارا لإلمكانيات 
والقدرات التي يزخر بها، غير أن الحكومة ال تتوفر على خطة محكمة 
انعدام  القروي،  بالعالم  مندمجة  وسياسة  وناجعة  واضحة  ورؤية 
سياسة مندمجة لتنمية العالم القروي، صحيح أن الدولة بذلت جهودا 
كبيرة للنهوض بالبادية، لكن كل هذه الجهود كانت تفتقد لتصور موحد 
يستجيب لالنتظارات الحقيقية لساكنة هذا الفضاء القروي. كما أن 
تحليل مختلف املخططات في هذا الشأن يبين أن املغرب ال يتوفر لحد 
الساعة على سياسة حقيقية تروم التنمية املندمجة للعالم القروي 
ومازال  القروي  الشأن  كان  املعنيين،  للسكان  تشاركية  مقاربة  وفق 
يخضع لتدبير مشترك ملجموعة من املرافق الحكومية، وعموما فكل 
وزارة تتدخل منفردة في القطاع.. في القضايا التنموية للعالم القروي 
بحسب اختصاصاته وأولوياتها، وأكبر دليل على علك أن اللجنة بين 
وزارية التي أحدثت سنة 1999 لوضع إستراتيجية شاملة لكل الوزارات 
متكاملة ومقوماتها التي أنيط بها السهر على انسجام العمل الحكومي 
بالبادية، هذه اللجنة لألسف ولدت ميتة وجّمدت تماما حوالي 14 سنة 
إلى غاية سنة 2013، حيث تم استبدالها بلجنة جديدة تدعى اللجنة 

البين وزارية الدائمة لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية.

إن تنمية العالم القروي تتطلب عالوة على صندوق التنمية القروية 
للمناطق الجبلية، وضع إطار قانوني خاص لهذا الغرض يحدد بدقة 
األهداف املتوخاة والتوجهات الكبرى للتنمية القروية. ولهذا الغرض، 
البد من التوفر على رؤية وطنية يتم بلورتها في إطار مخططات جهوية 
الجهوية  التنمية  مخططات  مكونات  إحدى  لتكون  القروية  للتنمية 
لتشمل القرى واملدن معا، ويجب على كل جهة من الجهات اإلثنى عشر 
التي توجد باملغرب أن تقوم بإعدادها والسهر على تنفيذها في إطار 
تشاركي بين املرافق الوزارية، واملؤسسات العمومية، والسكان املعنيين 

والجماعات الترابية.

وفي انتظار إعداد الحكومة لهذا القانون اإلطار وعرضه على البرملان 
قصد وضع وإعداد مدونة قروية، نسرد فيما يلي نموعجا أو نبذة من 
القروي  العالم  لصالح  الوزارات  بها  قامت  التي  االنفرادية  املبادرات 
واملناطق الجبلية؛ وعالوة على املشاريع املحدودة التي تم تمويلها بواسطة 

أن  الجبلية، تجدر اإلشارة  واملناطق  القروية  التنمية  موارد صندوق 
العالم القروي، وفيما يخص التعليم استفاد من البرنامج االستعجالي 
كما  بالبادية،  والداخليات  املدارس  من  العشرات  تشييد  تم  حيث 
استفاد سكان القرى من البرامج النسبية، برامج »تيسير«، وبالنسبة 
للصحة استنفاد العالم القروي من املخطط الوطني إلنعاش الصحة 
بالوسط القروي، وفيما يرتبط بالبنيات التحتية نذكر برنامج تزويد 
السكان القرى باملاء الصالح للشرب »باجير« وبرنامج الكهربة القروية، 
على  انعكاس  لها  التي  املنفردة  القطاعات  باستراتيجية  يتعلق  وفيما 
العالم القروي ولو جزئيا، نخص بالذكر استراتيجية التنمية القروية 
الفالحي،  القطاع  وتفادت  استبعدت  أنها  من  بالرغم   ،2011 لسنة 
واستراتيجية املغرب األخضر، ورؤية 2015 للصناعة التقليدية، ورؤية 
2020 للسياحة، واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج أهداف 

األلفية.

يطبعها  التي  املنفردة  املبادرات  فهذه  القول،  أسلفنا  كما  لكن 
التشتت والتناثر في بعض األحيان، التضارب، والتعارض لم يكن لها 
أثر بالغ على تنمية العالم القروي، ألنه لم يتم دمجها في إطار سياسة 
موحدة للتنمية القروية تضمن انسجامها وتكاملها، لذلك بقي العالم 
القروي قابعا في وضعية مزرية كما تدل على علك املؤشرات الواردة 
أسفله. نالحظ ونلمس تف�سي الفقر بالعالم القروي بوضوح ألن البادية 
املغربية تضم %80 من مجموع الفقراء واملعوزين، كما يقطن بها حوالي 
%64 من سكان املغرب الذين يعانون من الهشاشة االجتماعية، ناهيك 
عن تسجيل استفحال األمية بالعالم القروي، ألن حوالي النصف 48% 

عدد سكانه يعانون من هذه اآلفة مقابل %22 من عدد سكان املدن.

القرويين  السكان  من  %32 فقط  أن  إلى  نشير  آخر،  من جانب 
تشملهم التغطية الصحية وأن 23 فقط من سكان البادية يستفيدون 
من التأمين الصحي مقابل %76 من سكان الحواضر، وأن %48 فقط 
من القاطنين بالبادية لهم بطاقة »راميد«.. اسمحوا لي السيد الرئيس، 
اسمحوا لي واحد الوثيقة مشات.. مقابل %52 من سكان املدن، أما 
نسبة وفيات األمهات عند الوالدة تفوق بالبادية النسبة املسجلة باملدن 

.75%

القروية  الجماعات  تغطية  نسبة  أن  نالحظ  للتعليم  بالنسبة 
باملدارس ال تتجاوز %65، املصدر وزارة التربية الوطنية 2016-2015 
وأن %14 من التالميذ املسجلين بالسنة األولى ابتدائي يصلون حتى 
البكالوريا فقط، زد على علك أن 84 من البدو الرحل هم أميون، فضال 
عن علك %38 فقط من سكان البادية لهم ربط بشبكة املاء الصالح 
للشرب، وحوالي %96 اللي هما هادوك املسألة ديال الشبكة الكهربائية 
ألنه هاد الشبكة الكهربائية ألن انطلقت في عهد حكومة عبد الرحمان 
والكهربة  القروي  العالم  لتجهيز  الوطني  املخطط  إطار  في  اليوسفي، 
القروية، فهاد االنطالقة كانت سنة 98 إلى حدود 2002، فكانت واحد 
القفزة نوعية فهاد الفترة، ألن حققات كاين جماعات اللي وصالت 90% 

داك الوقت من تغطية الشبكة الكهربائية.



عدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملاني5ي   

للمناطق  القروية  التنمية  صندوق  أن  تؤكد  املعطيات  هذه  كل 
الجبلية، وكذا االستراتيجيات القطاعية السالفة الذكر لم تفي بالغرض 

ولم تستطع حل معضلة التنمية القروية؛

اإلعتمادات   : إستعمالها  وسوء  الصندوق  موارد  ثانيا-ضعف 
املرصودة للصندوق لم تتجاوز نصف مليار درهم قبل سنة 2012، 
وبلغت أقصاها مليار ونصف سنة 2013، هذه املوارد غير كافية بتاتا 
لتمويل التنمية القروية ألن تكاليف املشاريع التنموية بالبادية قدرت في 
التسعينات بحوالي 19,5 مليار درهم، وبعد تحيين هذه التكاليف سنة 
2016 ارتفع مجموعها إلى حوالي 30 مليار درهم حسب املجلس األعلى 
للحسابات. ويبقى هذا الغالف املالي متواضعا مقارنة مع الدراسة التي 
أنجزتها وزارة الداخلية والتي أفضت إلى ضرورة تعبئة موارد مالية تقدر 
ب50 مليار درهم لتغطية تكاليف 20 ألف و800 مشروع لفائدة 12 
مليون من ساكنة البادية يقطنون ب29 ألف دوار يعانون من خصاص 

في الخدمات اإلجتماعية األساسية.

يتضح إعن أن الصندوق غير قادر لوحده أن يتحمل عبء التنمية 
القروية، لذلك ارتأت الحكومة أن يساهم الصندوق %47 من التكلفة 
التي تطلبها تنمية العالم القروي والتي تبلغ 50 مليار درهم أي 23.5 
درهم. وبما أن أعلى مبلغ سنوي رصد للصندوق لحد اآلن هو 1,5 مليار 
درهم، فهذا يعني أن برنامج التنمية القروية املسطر من طرف وزارة 
الداخلية يتطلب على األقل 16 سنة، ولنا اليقين أن املدة الزمنية التي 
تتجاوز 16 سنة، ألن تمويل هذا البرنامج يفترض أن الجهات ستساهم 
من جانبها ب%40 من الغالف اإلجمالي الذي يقدر ب50 مليار درهم، 
20 مليار درهم، هنا ضرب من  مما يعني أن الجهات مطالبة بتوفير 
الخيال، ألن الجهات نفسها تشكو من قلة املوارد املالية، ومن املؤكد أنها 
لن تستطيع توفير هذا املبلغ بما سيعرقل إنجاز البرامج التي من املحتمل 
جدا أن تتجاوز مدة تنفيذها عقدين من الزمن، ويصبح بذلك متجاوزا 
حيث ستبرز إشكاليات جديدة كالرقمنة مثال تستدعي إعادة النظر في 

مكونات ومضمون البرنامج.

املتاحة  املالية  والوسائل  اإلمكانيات  محدودية  من  وبالرغم 
للصندوق نظرا لقلة املوارد املالية، فإن الحكومة لن تتفادى تبذيرها 
وهدرها بإنفاقها في مشاريع فاشلة، مكبدة بذلك خسائر كبيرة بالنسبة 
وكمثال  املفلسة،  املشاريع  بهذه  املعنية  للقرى  وبالنسبة  للصندوق، 
عكر  نقتصر على  الصندوق،  مولها  التي  الفاشلة  املشاريع  علك  على 
بعض املشاريع الفاشلة: وحدة »آيت باعمران« لتعبئة وتثمين الصبار 
بسيدي إفني؛ ثالث وحدات التثمين زيت األركان بتزنيت؛ ثالث وحدات 

الستخراج زيت الزيتون بتاونات.

بالنسبة لوحدة الصبار لم يتم تشغيلها منذ تدشينها سنة 2012 إال 
بمعدل يوم إلى 4 أيام في السنة، عوض 150 يوم مبرمجة في األصل، كما 
أنه لم يتم تشغيل بتاتا وإلى يومنا هذا مراكز تجميع الصبار املشيدة 

بجماعتين قرويتين؛

أما فيما يخص وحدات استخراج زيت الزيتون، فهي تشتغل بنسبة 
%39 فقط بما يعني أن %61 من قدراتها االستيعابية لم يتم تشغيلها. 
أما كميات زيت الزيتون املستخرجة فلم تتجاوز %10 من اإلمكانيات 

املتاحة باملناطق الفالحية املعنية.

نقل  لم  إن  محدود  جد  استغالل  هناك  أن  تبين  النماعج  هذه 
شبه منعدم لبعض املشاريع رغم املجهودات االستثمارية التي كلفت 
الصندوق مبالغ مهمة، عالوة على علك نالحظ تأخر ال يطاق ومكلفا 
يشوبه تنفيذ املشاريع املجالية وغيرها، فإلى نهاية 2015 نسجل أن 80% 
من املشاريع ال زالت في طور اإلنجاز، و%7 في طور البرمجة أما املشاريع 

املنجزة فال تفوق 17,4 %.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، شكرا لكم. الكلمة اآلن بإسم فريق التجمع 
الدستوري للسيد النائب مصطفى بايتاس.

اونةئبلاويي لمصطفىلبةيتةس:

سي نةل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
محم لقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

سعيد جدا أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري، للمساهمة 
في مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات املتعلق بصندوق التنمية 
لها داخل هذا  إنها لحظة مفصلية نؤرخ  القروية واملناطق الجبلية. 
املجلس املوقر، في العهد الدستوري الجديد الذي عزز أدوات رقابة 
البرملان على العمل الحكومي. وهو األمر الذي نؤسس له من خالل عمل 
لجنة مراقبة املالية العامة، التي تناقش ثالث تقرير لها بعد إحداثها، 
ويتعلق األمر بتقييم صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية وهو 
ما يعزز قواعد املسؤولية وربطها باملحاسبة، ويكرس فلسفة بالدنا في 

ترسيخ دولة الحق والقانون.

اويي لاورئيسلاملحترم،

قبل مناقشة موضوع هذا التقرير، البد أن نسجل بإسم التجمع 
الدستوري، أهمية تعزيز األدوار الرقابية للبرملان واملساهمة من موقعنا 
في اإلرتقاء به والخروج بكل شجاعة إلى الرأي العام الوطني، ملحو تلك 
الصورة النمطية التي يحاول البعض إضفاءها على أعمالنا، وعلك في 
اإلرتقاء  الجادين من أجل  السياسيين  الفاعلين  لكل  تعبئة جماعية 
بمؤسسة تمثيل الشعب وصيانة الثقة في املؤسسات، وتحصينها من 
الدستورية  املؤسسة  هذه  داخل  الدائم  حضورنا  عبر  انحراف  كل 
للدفاع عن قضايا الشعب والنضال من أجل تحسين قدرته املعيشية 



ذ5ي  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

وإقرار سياسات عمومية ناجحة هادفة إلى التقليص من مستوى الفقر 
والهشاشة، التي ما زالت أرقامها مقلقة وتؤرقنا جميعا، وهو ما سطرناه 
داخل هيئتنا السياسية وجعلناه من أولى أولوياتنا في برنامجنا السيا�سي. 
وهنا البد من اإلقرار واالعتراف، أن الحكومة حريصة على االنكباب على 
هذا املوضوع، بكل قوة، عبر صندوق التنمية القروية للتقليص من 

مستويات الفقر، خصوصا في العالم القروي.

اويي لاورئيسلاملحترم،

إنها فرصة تاريخية نناقش فيها وضعية هذا الصندوق الذي كان 
صندوقا ال تتجاوز ميزانيته 500 مليون درهم قبل سنة 2017، قبل أن 
تتضاعف هذه امليزانية مع تحمل السيد الوزير املحترم مسؤولية وزارة 
القروية. والذي عمل على تفعيل  البحري والتنمية  الفالحة والصيد 
هذا الصندوق وتطويره وفق نمط تدبيري جديد يعتمد على النجاعة 
والفعالية، مستحضرا االنتظارات الكبرى التي تظل كبيرة ألن مجاالت 
التنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة تبقى ظاهرة قروية بامتياز، 
إع أن األرقام املحلية حسب إحصاء 2014 تؤكد أن نسبة كبيرة من 
تنموية  لبرامج  محتاجين  والزالو  القروي،  بالعالم  يتمركزون  الفقراء 
إضافية ومجهودات مضاعفة لتوفير املاء الشروب، وتعميم الكهرباء 
وفك العزلة رغم نسبة الولوج املهمة التي تم تحقيقها، والتي استطاعت 

إلى حد ما أن تغير املعطيات على أرض الواقع.

أمام هذه األرقام، نتساءل هل كان من املفيد لبالدنا أن يتم إقحام 
هذا الصندوق باعتباره آلية مهمة للتدخل في هذا املجال، في صراعات 
سياسوية مقيتة، وأن يتم إهدار الزمن التنموي في تراشقات بئيسة، 
التشويش على عمل هذا  العامة للوطن وتستهدف  تتنا�سى املصلحة 
الصندوق، باعتباره اآللية املهمة التي تروم تحقيق اإللتقائية في محاولة 

يائسة لتصوير صور غير حقيقية.

ال نريد الغوص في األرقام ألنها مفصلة وبشكل دقيق في التقرير 
بقوة  الدستوري  التجمع  فريق  في  ننوه  مناسبة  وهي  علينا،  املوزع 
ومصداقية عرض وزير الفالحة وأيضا وزير السكنى الذي كان معززا 
أشغال  خالل  اإليجابي  التفاعل  ونثمن  الحقيقية،  املعطيات  بكافة 
اللجنة وهو األمر الذي أماط اللثام بشكل واضح وبين حجم النقاش 
املغلوط الذي ساد خالل السنة املاضية حول هذا الصندوق ومجاالت 
تدخله، علك أن مبلغ 55 مليار الذي تم الترويج له ال وجود له على أرض 
الواقع. ألن ميزانية هذا الصندوق لم تتغير، حيث تبقى في حدود املليار 
درهم، لكن تدخل القطاعات الوزارية األخرى مجتمعة هو الذي يرفع 

من املبلغ اإلجمالي لهذا الصندوق.

وهنا البد أن نتوقف ونتساءل، ملصلحة من يتم تغيير الحقائق؟، وما 
الغاية من اختالق نقاشات غير حقيقية وتقديم بعض الوزراء على أنهم 
يحتكرون ميزانيات ضخمة في محاولة يائسة لتشويه صورهم والنيل 
من سمعتهم؟. إن الكف عن مثل هذه التصرفات، والنهي عن اختالق 

نقاشات مغلوطة، لن يكون فقط مفيدا في ضمان مناخ مناسب لتدبير 
أمثل لهذا الصندوق، ولكن سيكون بال شك عو أثر قوي على تخليق 

الحياة السياسية والرفع من منسوب التعقل واملسؤولية بها.

اويي لاورئيسلاملحترم،

بين طرق  الواضح  الفرق  تبين  باألرقام  املعززة  اإلنجاز  نسب  إن 
التقدير املعتمدة من طرف قطاع الفالحة وقطاع إعداد التراب الوطني، 
املجالي  التأهيل  إعادة  تهم  مماثلة  برامج  على  بدوره  يشرف  الذي 
والترابي، حيث نتفق داخل فريقنا على ما تضمنه تقرير املجلس األعلى 
في هذا اإلطار، لكون أن تحويل مبالغ هذا الصندوق إلى برامج التأهيل 
الحضري كان أمرا مجانبا للصواب، وكذا قطاع التجهيز املشرف على 
األرقام  تبينه  ما  وهو  القروية  والتنمية  الفالحة  وقطاع  العزلة،  فك 
بشكل واضح وتعزز صواب مقاربة الحكومة في جعل هذا الصندوق 
تحت اإلشراف املباشر لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات، وعلك لضمان التقائية املشاريع التي عبرت عنها نسبة 

اإلنجاز املبينة في التقرير، واملرتفعة مقارنة مع قطاع السكنى.

ال يجادل أحد في األهمية القصوى التي يكتسيها هذا الصندوق 
بالنظر لحجم الرهانات املطروحة، واالنتظارات الكبيرة التي يتوخاها 
كافة املغاربة، إال أن حجم الجدال الذي واكب هذا الصندوق، والذي 
زاغ في كثير من األوقات عن جادة الصواب يسائلنا أو سيظل يسائلنا 
جميعا. وهنا البد من التنويه بقرار إسناد مسألة الصرف وجعلها من 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  السيد  مهام 
والغابات، وهو القرار الذي تفاعل معه بكل إيجابية التقرير وبكل قوة 
الذي نحن اليوم بصدد مناقشته. لكون أن هذا اإلجراء قلص من املدد 
الزمنية التي كان يفرضها النمط التدبيري السابق للصندوق، وجنبنا 

ضياع الوقت في إجراءات بيروقراطية غير سليمة.

اويي لاورئيسلاملحترم،

قررنا داخل الفريق أن نتفاعل مع هذا املوضوع بالسير نحو تقديم 
توصيات كبرى تخدم هذا امللف، وتخدم التدبير العام ملجموعة من 
الصناديق في بالدنا، وقلنا بأنه كانت لنا فرصة لكي نناقش املواضيع 
التفصيلية في اللجنة. صحيح أننا داخل هذا الفريق نعتز بالعمل ديال 
املجلس األعلى للحسابات، وهاد ال�سي عبرنا عليه في مناسبات كثيرة، 
أن تصبح هذه  2011 على  واملدافعين سنة  الدافعين  وكنا من كبار 
املؤسسة الدستورية تقوم بأدوار كبيرة جدا، الحمد هلل وصلنا لهاد 
املرحلة هادي. ولكن ال زلنا نتساءل وتساءلنا عنها حول هذا املوضوع 
احتساب  ديال  املعايير  احتساب  ديال  طريقة  بأنه  وقلنا  اللجنة،  في 
يعني آليات االشتغال ديال املؤسسات تختلف، السيد الوزير الفالحة 
املحترم، أريد أن أهنئك ألنه هادي 40 سنة من بعد اإلستقالل ديال 
مدينة سيدي إفني لم توضع حجرة أو لبنة واحدة من أي مستثمر 
كان خاصا أو عاما، أريد أن أهنئك ألن احتفلنا قبل يومين 30 يونيو، 
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بالذكرى 39 لعودة مدينة سيدي إفني إلى حضيرة الوطن األم، 40 سنة 
ديالكم، جبتو مؤسسة  الشجاعة  كنهنيوكم على  استثمار واحد،  وال 
كبيرة وحطيتيوها وعطيتيوها ألبناء املنطقة الذين كانوا متهمون قبل 
أيام بأنهم ما كيخدموش وبأنهم فوضاويين، وبأنهم وبأنهم... ودرتوا فيهم 

الثقة.

اليوم ما الذي تغير؟، أنا ابن منطقة سيدي إفني وأعرفها جيدا، 
أعرف بأنه املوسم الفالحي ديال الصبار ال يمكن احتسابه بآليات تقنية 
من تقني معين موجود في منطقة معينة، كنعرفوا متى نشتغل وكنعرفوا 
كيف تتم آلية التدبير، ثم كيف أحكم على مؤسسة عات، يعني، حجم 
ديال اإلستيعاب كبير على أن ما تم تجميعه كله فقط يمثل عمل يوم 
واحد. أنا ال أعتقد بأن هذه املعايير كانت منصفة، ولكن اللي نبغي نأكد 
ليكم بأنه اليوم هناك طلب قوي على اإلستثمار في قطاع ديال الصبار، 

وهذا راجع ألنه شافو الناس الربح اللي حققاتو هاد املؤسسة؛

ثم ثانيا وهذا مفيد جدا، العاملين اللي كانوا كيشتغلوا واللي كانوا 
كيمثلو مجموعة عات النفع اإلقتصادي، اآلن كلهم دارو مؤسسات 
خاصة ويصدرون إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى كندا. هاع املؤسسة إيال 
خدمت يومين أو ثالث أيام على األقل عطاتنا »le.savoir-faire« لألوالد 
ديال املنطقة، تعملوا الحرفة ديال أنهم يكونجليو، أنهم يستخرجوا 
املواد األساسية، واآلن كنحييكم أنكم عطيتوا للمؤسسات في إطار 
الشراكة مع القطاع الخاص واللي كتشتغل وراهم كيوجدوا اآلن في 

املوسم الفالحي.

اويي لاورئيسلاملحترم،

إن أبرز إشكاليات التدبير العمومي في كل الصناديق عموما هو تدني 
نسب اإلنجاز، ال�سيء الذي يجعل من املشاريع التي تشرف عليها تعاني 
املحدودية وال تحقق املبتغى منها، لكن األرقام واملؤشرات التي حققها 
العائق بكل فعالية  قطاع الفالحة تؤكد أنكم استطعتم تجاوز هذا 

وقوة.

فريقه  توجه  وأيضا  الدستوري،  التجمع  فريق  توجه  فإن  وهنا 
من  الرفع  أجل  من  النضال  هو  الجديد  نهجه  خالل  من  الحكومي 
مستوى التنسيق بين مختلف املتدخلين وطنيا ومجاليا لتفعيل مختلف 
االستراتيجيات الوطنية بشكل أفقي. وهنا البد من التنويه بكل اعتزاز 
بالروح الجديدة التي يدبر بها هذا الصندوق في حلته الجديدة، والتي 
ملس املواطنون نجاحاتها. لذلك فإن نضالنا مستمر من أجل الدفاع على 
آليات تعزيز الحكامة والتدبير في هذا الصندوق وفي غيرها من الصناديق 
األخرى في اتجاه الرفع من مساهمتها الخاصة تلك التي عانت وال زالت 
من ضعف العجز، وهنا بغيت عرف واش الديمقراطية تؤخذ بشكل 
جماعي وال بشكل أيضا مجزء، انتما اختاريتوا تشتغلوا مع الجهات، 
والجهات هي منتخبة وهي ديمقراطية بالتالي ال عود على هذا، نحييكم 

تمشيوا فهاد اإلتجاه السيد الوزير املحترم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

البد أن نسجل أن اللجنة الوزارية الدائمة للمجال القروي واملناطق 
الجبلية، والتي أحدثت ملواكبة وتتبع إنجاز املشروع امللكي املخصص 
ملحاربة الفوارق اإلجتماعية واملجالية عبر سد الخصاص املسجل في 
مختلف البنيات التحتية والخدمات اإلجتماعية بتنسيق مع الجهات 
وفق املخططات الجهوية املصادقة عليها وكذا مسطرة انتقاء املشاريع 
في إطار مخططات هذا الصندوق، والتي كان تتخللها بعض الصعوبات 
ما  وهو  اإللتقائية.  املرتبط  الشق  في  املشاريع  هذه  إنجاز  تعوق  التي 
تفسره املالحظات الوجيهة التي أداها املجلس األعلى للحسابات والتي 

جسدتها ارتفاع نسب االعتمادات املرحلة وغير املبرمجة.

اويي لاورئيسلاملحترم،

بدورها  الدولة  مؤسسات  كل  تقوم  أن  الجميع  مصلحة  من  إن 
املكفول لها دستوريا وقانونيا، آملين أن تكون الوثيقة الدستورية هي 
املرجع والحكم بين مختلف املؤسسات الدستورية في تحديد عالقاتها، 
كما أن وظيفة رجل السياسة الواقعي والعقالني هي إطالق نقاشات 
بكل  فيها  واملساهمة  ببالدنا  األولوية  عات  القضايا  تالمس  حقيقية 
تجرد. وأنا بعيدا عن ازدواجية الخطاب، وإقحام القضايا التنموية، 
والقراءات الدستورية في صراعات سياسوية وتقديمها قربانا في معبد 

املصالح الذاتية أو الحزبية التي ال محالة ال تعوزها الفضاءات.

قد يكون السيد الرئيس املحترم، مقبول التمني والرجاء في حالة 
عدم امتالك السلطة واإلنجاز وقدرة التغيير، أما والحال كذلك، فإن 
الرجاء يصبح عجزا ووهنا مرفوضا، ونعلم السيد الوزير املحترم، وزير 
الفالحة املحترم، أنكم تعملون في صمت وأنكم تشتغلون على أن تظل 
السيدة الحامل أن تصل إلى املستشفى في ظروف مقبولة تحترم آدميتها 
دون دغدغة العواطف وال تجييش للمشاعر. والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

السيد النائب شكرا، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية السيد النائب محمد بودس.

اونةئبلاويي لمحم لب دس:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018(  6ي 

بمجلس النواب، في مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة املالية 
العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية. 
وإيمانا منا في الفريق اإلستقاللي، باألهمية القصوى التي تكتسيها تنمية 
املناطق القروية والجبلية، باعتبارها بوابة التنمية الشاملة واإلقالع 
مناقشتنا  تكون  أن  على  حرصنا  اإلجتماعي.  واإلستقرار  االقتصادي 
لهذا املوضوع على مستوى اللجنة النيابية املعنية مبنية على أسس 
فئات  تهم  عمومية  بتدبير سياسات  يتعلق  األمر  دام  ما  موضوعية، 
اإلقصاء  سياسة  من  تعاني  زالت  وال  عانت  املواطنين،  من  عريضة 
والتهميش بعدما تعثر مسار تنمية هذه املناطق كما جاء في استنتاجات 
الدراسة التي أنجزها املجلس اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي مؤخرا، 
عندما أكد أن تنمية العالم القروي تبقى في حاجة ملحة ملراجعة جذرية 
التنمية بالوسط القروي، وكما عبر عن علك املجلس األعلى  ملقاربة 
للحسابات في تقريره عندما اعتبر أن مجموعة من املشاريع املبرمجة ال 
زالت تعرف تأخرا في التنفيذ، وما يشكله علك من انعكاسات اقتصادية 
وإجتماعية سلبية على الساكنة، خاصة عندما أكد على أن التأخر في 
تنفيذ املشاريع املمولة من طرف الصندوق، سيما تلك املتعلقة ببرنامج 
التأهيل الترابي يعزى أساسا إلى عدم احترام االلتزامات التعاقدية، عدم 

توفر الوعاء العقاري، عدم إنجاز الدراسات داخل اآلجال املحددة.

اويي لاورئيس،

في ظل هذه الوضعية التي تعيشها ساكنة املناطق القروية والجبلية، 
بأبعادها القانونية واالقتصادية والتنموية ارتأى الفريق اإلستقاللي، 
تقديم مقترح قانون يق�سي بإحداث وكالة التنمية القروية واملناطق 
الحدودية، تناط بها مهمة تحسين أوضاع سكان العالم القروي واملناطق 
الجبلية والحدودية، والتخفيف من معاناتهم، وتأهيل البنية التحتية 
والخدمات اإلجتماعية األساسية سواء في مجال التعليم والصحة واملاء 
تصنعها  التي  االستراتيجية  تنفيذ  في  واملشاركة  والسكن،  والكهرباء 

الحكومة في مجال التنمية القطاعية واملجالية.

يأتي هذا املقترح الذي تقدم به الفريق اإلستقاللي، من أجل تقديم 

بديل لصندوق التنمية القروية والجبلية الجاري به العمل بعدما تم 

إلحاق مجال التنمية القروية بوزارة الفالحة ابتداء من التسعينات، 

ثم تم توزيع هذا املجال إلى االعتمادات املخصصة لصندوق التنمية 

القروية بين وزارة الفالحة بنسبة 60 %، وكتابة الدولة آنذاك املكلفة 

بالتنمية املجالية بنسبة %40 ومن أجل أجرأة هذا الصندوق، وتفعيل 

القروية، تم اعتماد  التنمية  إلى تحقيق  الرامية  السياسة الحكومية 

2020. ولكن هذه  إطار رؤية  في  القروية  للتنمية  إستراتيجية وطنية 

إرادة سياسية حقيقية  في غياب  االستراتيجية بقيت حبرا على ورق 

لتفعيلها، خاصة بعدما أثيرت مسألة االختصاص من جديد على الجهة 

اآلمرة بالصرف بالنسبة لهاد الصندوق، بين رئاسة الحكومة ووزارة 

الفالحة ليتولى األمر في نهاية املطاف القطاع الحكومي املكلف بالفالحة.

اويي لاورئيس،

إعا كان عمل هذا الصندوق يجب أن ينبني على استراتيجية واضحة 
وقائمة على مشاريع قابلة للتنفيذ تراعي الخصوصيات املحلية، وتضمن 
العدالة املجالية بين الجهات بما يضمن حكامة هذا الصندوق في تمويل 
املشاريع والبرامج التي من شأنها تعزيز نموعج تنموي جديد. فإنه من 
الواجب أن يراعي متطلبات اإلصالح الجهوي الذي دخل حيز التنفيذ 
سنة 2015، بعد املصادقة على القوانين التنظيمية املؤطرة للجماعة 

الترابية بشكل يراعي أيضا التقسيم الجديد للجهات.

املجلس  أثارها  التي  املالحظات  وبناء على  اإلستقاللي،  الفريق  إن 
األعلى للحسابات في التقرير الذي أعده بخصوص هذا الصندوق، أكد 
خالل توصياته ومالحظاته على أن عمل الصندوق يجب أن يخضع ل 
: معايير الشفافية والنزاهة؛ أن تخضع مختلف العمليات التي يقوم 
لالقتصاد  التنافسية  القدرة  تعزيز  واملساءلة؛  والتقييم  للمراقبة  بها 
الثقافي  املوروث  وتثمين  البيئية  االستدامة  ظروف  وضمان  القروي 
الطبيعي؛ ضرورة تناسق املشروع مع رهانات وحاجيات املجال القروي؛ 
بلورة مجموعة من املشاريع املبرمجة القادرة على اإلستجابة لحاجيات 
الساكنة القروية عات النفع العام؛ مراعاة معايير االندماج والتكامل 
بين املشاريع وتوزيعها حسب الجهات بما يضمن تحقيق التوازن املجالي 

وتقليص الفوارق اإلجتماعية.

أكدنا كذلك في الفريق اإلستقاللي، أن تنفيذ برنامج التنمية القروي 
واملناطق الجبلية يقت�سي اعتماد سياسة محكمة تنطلق أساسا من 

التدابير التالية:

أوال الحرص على الرقي بصندوق التنمية القروية واملناطق  .•
الجبلية إلى آلية للتمويل؛

تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروي املندمجة املعتمدة  .•
من طرف الحكومة بما فيها برامج تقليص الفوارق الترابية واإلجتماعية 

لهذه املناطق؛

االعتماد على مقاربة شمولية وترابية تستحضر خصوصيات  .•
املجاالت الترابية؛

تنويع اإلقتصاد القروي والنهوض بمستوى عيش الساكنة؛ .•

النهوض باملؤهالت اإلقتصادية والثقافية والبيئية باملناطق  .•
املستهدفة؛

تشجيع اإلستثمار في العالم القروي؛ .•

تفعيل الشراكات بين املستثمرين وجعل اإلقتصاد اإلجتماعي  .•
التضامني دعامة أساسية لتنمية املناطق القروية والجبلية؛

وضع برنامج استعجالي لوزارة الفالحة والقطاعات الحكومية  .•
املعنية بهاد الصندوق بما يضمن تحسين جاعبية املجاالت القروية؛
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تحديد شروط ومعايير االنتقاء بما يضمن تناسق املشروع  .•
املبرمجة على  املشاريع  وقدرة  القروي،  املجال  رهانات وحاجيات  مع 

اإلستجابة لحاجيات الساكنة عات النفع العام؛

إنشاء بنك  للمعطيات من خالل  العمل على إرساء قاعدة  .•
مشاريع لتحديد معايير التمويل؛

يعطي  بما  املعلوماتية  النظم  وتأهيل  األداء  وضع مؤشرات  .•
نفسا جديدا لحكامة الصندوق؛

يجب كذلك أن تكون تدخالت الصندوق وفق معايير الحاجة  .•
امللحة في التنمية بما يف�سي إلى تقليص الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات 

املجالية؛

العمل على توسيع مجال تدخل الصندوق لتشمل باألساس  .•
البورية،  باملناطق  الفالحي  واالستثمار  الهيدروفالحية  التهيئة  برامج 

والبرنامج الغابوي وبرامج خاصة بتحسين املراعي؛

تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات املتدخلة في التنمية  .•
القروية؛

البشرية  والقدرات  الطبيعية  املؤهالت  تثمين  على  العمل  .•
للمساهمة في ضمان نجاعة تدخل هذا الصندوق؛ التعاون مع املجتمع 
املدني بنهج املقاربة التشاركية بما يعزز التدبير الجيد للتنمية القروية؛

العمل على إدماج تدخالت مختلف الشركاء وإعمال املقاربة  .•
الشمولية للتنمية القروية.

اويي لاورئيس،

نؤكد في الفريق اإلستقاللي على ضرورة القيام بتقييم حقيقي لعمل 
هذا الصندوق ومجاالت تدخالته، من أجل تقويم االختالالت وإصالح 
األعطاب، بما يروم التدبير الجيد العتمادات الصندوق في إطار ربط 
املسؤولية باملحاسبة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات املتدخلة 
البشرية  القدرات  وتعزيز  الطبيعية  املؤهالت  تثمين  على  العمل  مع 
للمساهمة في ضمان نجاعة تدخالته في إطار ترسيخ املقاربة التشاركية 
املبنية على التعاون بين هيئات املجتمع املدني بما يروم تحسين التدبير 
الجيد للتنمية القروية، والعمل على إدماج التدخالت وإعمال املقاربة 

الشمولية في مجال التنمية القروية. شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة 
حكيمة بلقساوي.

اونةئبللاويي 4لحكيمللبلويةقي:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاو 6ير،

اويي لكةتبلاو قول،لاويي لاو 6ير،

اويةد4لقاويي اتلاوبرملةني ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا 
بخصوص تقرير لجنة مراقبة املالية العامة، حول تقرير تدبير صندوق 
التنمية القروية واملناطق الجبلية. وفي البداية البد من التنويه بجو 
النقاش التفاعلي العالي الذي ساد في هذه اللجنة، والذي قارب ملفا 

يعتبر من األهمية بمكان ألنه يرتبط بمجال ترابي واسع األرجاء.

يهم نصف سكان  اليوم،  مناقشته  الذي نحن بصدد  فاملوضوع 
أنه سيؤثر  يعاني فالبد  الساكنة  إعا كان نصف  أنه  بمعنى  املغرب، 
سلبا على النصف اآلخر وإن كان هذا النصف سليما ومعافيا. فالهجرة 
واملناطق  بالقرية  العيش  مؤهالت  كل  غياب  سببها  ظاهرة  القروية 
وتوفير  أساسية،  وتجهيزات  إجتماعية  وخدمات  من شغل  الجبلية، 
مؤهالت العيش باملجال القروي واملناطق الجبلية كلفته أقل بكثير مما 
أنفق على مر السنين من محاربة دور الصفيح، وإعادة إيواء ساكنته، 
وما نشاهده اليوم من هدر مدر�سي وانحطاط أخالق وانحرافات ومن 
إدمان ومن صحة مهترئة لنتيجة تراكمات لسنوات عدة من اإلقصاء 
والتهميش، فماليير الدراهم أنفقتها الدولة من أجل محاربة دور الصفيح 

والنتائج ال زالت سلبية.

العالم  تجاه  السياسات  لتغيير  الوزير،  السيد  الوقت  جاء  لقد 
من  املجالين  هاعين  ساكنة  نمكن  حتى  الجبلية،  واملناطق  القروي 
االستقرار بتوفير مستلزمات االستقرار؛ من مدرسة، ومستشفى، وماء 
وكهرباء وتطهير السائل، وطرقات ومنجزات رياضية وتثقيفية، والعمل 
على تثمين ثرواته املادية والالمادية. فالعالم القروي واملناطق الجبلية 
يتوفران على مؤهالت طبيعية ال تعد وال تح�سى، ولكن يجب استغاللها 
لنؤكد على  وإننا  البيئية.  للحفاظ على منظومته  الوجه األصح  على 
تأهيل املجالين لجعله قابال الستقطاب اإلستثمارات اإليكو-سياحية، 
والصناعية التحويلية، والفالحية من تجهيزات أساسية طرقية وشبكة 

الكهرباء واملاء وتطهير السائل وتحفيز املستثمرين بتوفير العقار.

وال يفوتني أن أعكر بضرورة تأهيل العنصر البشري، والذي يشكل 
محورا أساسيا في املنظومة اإلصالحية، والبد من اعتماد مقاربة جديدة 
من  والبد  مجال،  كل  فيها خصوصية  تراعى  والتعمير  التراب  إلعداد 
انخراط وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير ومواكبتها لكل املشاريع، 
الوصول  بهدف  الوجود  حيز  إلى  الجهوية  التصاميم  بإخراج  وعلك 
في أقرب اآلجال إلى أفضل توزيع ممكن لألنشطة واملوارد والتنظيم 

العقالني للمجاالت على املستوى القروي والجبلي.

واملناطق  القروي  العالم  تنمية  صندوق  ميالد  إيجابي  ف�سيء 
الجبلية، الذي جاء من أجل تدارك التأخر الحاصل يخص التجهيزات 
األساسية واالجتماعية، وظروف العيش، وكذا تنويع مصادر العيش. 
وأيضا �سيء إيجابي أن هناك لجن إقليمية وجهوية تسهر على انتقاء 
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املشاريع يترأسها السيد العامل أو السيد الوالي، بحيث أن الحاجيات، 
وسبل التنمية تختلف من إقليم إلى آخر، ومن هذا املنبر أتوجه بالشكر 
إلى السادة العمال والوالة، الذين يسهرون على تحقيق العدالة املجالية 

واإلجتماعية في شتى أقاليم وجهات اململكة.

رؤساء  إشراك  ضرورة  وهي  إليها،  اإلشارة  ويجب  مهمة  ومسألة 
الجماعات الترابية في انتقاء املشاريع ملا لهم من صفة التدبير املحلي 
املساعدة  وتقديم  للساكنة،  الضرورية  الحاجيات  على  واالطالع 
بتطلعات  يليق  عات مستوى  برامج عمل  إنجاز  أجل  من  للجماعات 
البرامج. ال يفوتني أن أشير إلى ضرورة إدراج إنجاز دراسات على حساب 
الصندوق للجماعات املحلية، وإننا لنأمل أن يتم إطالق هذا الصندوق 
في صورته املتطورة، اعتمادا وحكامة بشكل ييسر إنجاز املشاريع وفق 

املتطلبات وبدون عراقيل.

صعيد  على  سيتم  املشاريع  تنفيذ  أن  أكد  الفالحة  وزير  السيد 
الجهة في إطار اتفاق حسب القدرات، وسيوكل التنسيق ميدانيا للجنة 
جهوية يترأسها السيد الوالي، وهذا التدبير ال يمكن أن نختلف معه 
شريطة تسطير املقاييس واملعايير واألولويات وشروط تأهيل املناطق 
عات الخصاص ولم ال التشارك مع الجماعات واملؤسسات املنتخبة 
واملجتمع املدني. كما نود التأكيد على أن إخراج ميثاق الالتمركز اإلداري 
أصبح اآلن ضرورة ملحة، ال بالنسبة للجهات أو الجماعات أو مثل هذه 
الصناديق فهناك العديد من املؤشرات التي تسير في توجيه الالتركيز 
القانون  القوانين، وضمنها  التصورات، وكذلك من خالل  من خالل 
التنظيمي لقانون املالية، وبالتالي البد من توطيد هذا التوجه من خالل 
الصندوق وجعل القرار في يد مستعمليه حتى نتوفق في التوصل إلى 

ديمقراطية وتشاركية واندماجية.

أخذ  بضرورة  نطالب  الحركي  الفريق  في  فإننا  الصدد،  هذا  وفي 
بهذا  التي  التوصيات  وكذا  للحسابات،  األعلى  املجلس  توصيات 
التي كانت  العراقيل واملطبات  تفادي  بعين اإلعتبار من أجل  التقرير 
حائال حقيقيا دون تحقيق األهداف املتوخاة، وال حاجة للتذكير بأن 
الخصاص في العالم القروي يعتبر بدرجات مختلفة ومتباينة. فالنهوض 
باملجال القروي هو استثمار ربحه يعود للبالد بصفة عامة وعلى ساكنة 
املجالين بصفة خاصة، وبالتالي فالبد في نظرنا من تحديد األولويات في 

االستهداف وإخراج مشاريع التصاميم كما عكرت.

اويي لاورئيسلاملحترم،

من املؤكد بأن هذا املشروع الكبير بخمسين مليار درهم، سيأتي 
أكله في السنوات املقبلة وسيجيب عن رهانات التنمية وردم التفاوتات 
بين املجالين الحضري والقروي والجبلي، وخلق مراكز قروية صاعدة 
وبناء برنامج تنموي أفقي مندمج. وكل األمل ان تنصهر الجهود من أجل 
إنجاح هذا املشروع وتجاوز العراقيل السابقة التي جاءت في مالحظات 
املجلس األعلى للحسابات، ومالحظات اللجنة. وفي هذا الخصوص نحن 

ال نريد أن نرجع إلى مالحظات املجلس األعلى للحسابات، نحن نتمنى 
التوفيق وعلك بهدف تحقيق حلم العدالة واإلنصاف والتوازن بين كل 
أرجاء الوطن، وجبر ضرر العالم القروي والجبلي ليصبح الترافع بفك 

العزلة عنه مجرد عكريات من املا�سي، وشكرا.

اويي لاورئيس:

للسيدة  الكلمة  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
النائبة فتيحة سداس.

اونةئبللاويي 4لفتيحللس اس:

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

في البداية، البد من اإلشارة إلى أن صندوق التنمية القروية واملناطق 
الجبلية، حساب خصو�سي أحدث بموجب قانون املالية لسنة 1994، 
-2000 في فصله 44، كما تم تعديله وتتميمه بقوانين املالية لسنة 

2012-2013 و2016. بهدف أسا�سي، واملتمثل في الحد من االختالالت 
داخل  التحتية  والبنيات  بالتجهيزات  املرتبطة  واملتفاوتات  القطاعية 
املجال القروي من خالل برامج مندمجة يسهر الصندوق على تمويلها 
مهمة   2013 سنة  كذلك  اختصاصاته  أدخل ضمن  كما  وتنفيذها، 

التكفل بالبرامج املندمجة لتنمية املناطق الجبلية.

اهتماماتنا  اهتمامنا  صلب  في  نضع  اإلشتراكي،  الفريق  في  نحن 
التنمية القروية واملناطق الجبلية، وقد قمنا بمساهمة في  الحزبية، 
ابتداع طرق ومناهج جديدة للتعامل مع التنمية القروية منذ حكومة 
قطاع  القطاع؛  تدبير  مسؤولية  فيها  تحمل  والتي  التوافقي  التناوب 
املدى  بعيد  برنامجا  آنذاك  بلورنا  حيث  البحري،  والصيد  الفالحة 
تحت اسم »رؤية 2020«. والذي كان من مخرجات املناظرة الوطنية 
تتما�سى  2000 بمقاربة  في يوليوز من سنة  املنعقدة  للفالحة  الثالثة 
فيه  احتلت  والذي  الوطني،  التراب  إلعداد  الوطني  الحوار  وتوجهات 
التنمية القروية واملناطق الجبلية مكانة رئيسية، حيث حددنا الهدف 
املركزي في الرفع من أداء القطاع الفالحي وتنويع مصادر الدخل لدى 
استراتيجية  واختيارات  توجهات  بتفعيل  وعلك  والجبليين،  القرويين 

2020 للتنمية القروية.

لذلك، فإننا نعتبر اليوم املناقشة الحالية املرتبطة بتقييم تدبير 
أحد  ملناقشة  فرصة  الجبلية،  واملناطق  القروية  التنمية  صندوق 
مصادر تمويل التنمية القروية والجبلية. والتي استدعت تضافر الجهود 
املؤسساتية للوصول لهذه املرحلة، فاألمر يتعلق بمسلسل ساهم فيه 
املجلس األعلى للحسابات، واملسؤولين عن تدبير القطاعات الوزارية 
املعنية، ولجنة مراقبة املالية العامة. وباملوازاة، فإن الفريق اإلشتراكي 
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يعتبر أن مناقشة التقارير التي تحمل األرقام واإلحصائيات والجداول، 
ال يمكن أن تحجب عنا مقاربتنا املتمثلة في البحث أساسا عن النجاعة 

من جهة، واإلنصاف اإلجتماعي واملجالي من جهة أخرى.

أيتهةلاويي اتلقاويةد4،

املالحظات  على  مجمله  في  يستند  اإلشتراكي  الفريق  موقف  إن 
واالستنتاجات التالية:

أوال-لقد الحظنا من قراءة مختلف التقارير ووثائق واالستماع لكل 
املداخالت، طغيان خطاب اإلكراهات. وإعا كنا نتفهم جيدا ثقل هذا 
العنصر، فإننا باملقابل نرى أن جزءا واسعا منه يمكن تجاوزه سواء 
على مستوى الجوانب املرتبطة بالحكامة في شقها املتعلق بالتنسيق بين 
مختلف املتدخلين في مجال التنمية القروية والجبلية أو على مستوى 
فعالية  وعدم  املوحدة  الخطة  بغياب  املتميز  االستراتيجي  التخطيط 
آلية التوجيه والتنسيق واإلطار املؤسساتي الدائم التحوالت. وإعا كان 
املجلس األعلى للحسابات، قد حصر بعضا منها في نقطتين أساسيتين 
البعدي  والتقييم  الشمولية  الرؤية  وغياب  املتدخلين،  تعدد  هما 

للمشاريع املنجزة ودراسة الوقع؛

فإننا نعتبر أن اإلكراه الثاني، يمس جوهر التنمية القروية والجبلية 
التي ال يمكن قبول تسييرها بطريقة قطاعية تجزيئية، وبصفة عامة 
يمكن أن نقول عنها ارتجالية. كما أننا نعتبر أن السهر على تدبير موارد 
إيجاد  في  بجدية  التفكير  يفرض  متدخلين،  قبل عدة  الصندوق من 
صيغة أخرى، رغم أننا واعون جدا أن املستجدات التي عرفها القطاع 
بعد املرحلة التي شملها تقرير املجلس األعلى للحسابات 2015-2005، 

تبشر بمنهجية جديدة، وربما ستكون لنا فرصة مناقشتها الحقا.

وال يفوتنا هنا اإلشارة إلى أن مسألة اإلكراهات همت أيضا قطاع 
التنمية املجالية، بل يشكل أكثر عمقا خاصة عند الحديث عن اختالف 
طبيعة وخصوصية الشركاء وتعدد مقاربتهم التنموية. فهذا الخطاب 
يجرنا إلى تساؤل مركزي؛ هل كنا أمام حكومة منسجمة، تعمل وفق 
بعضها  عن  منفصلة  وزارية  قطاعات  أمام  كنا  أم  مندمج؟  برنامج 

البعض؟

ثانيا-إننا نستغرب مما خلص إليه تقرير املجلس األعلى للحسابات، 
بخصوص تدبير موارد واستعمال الصندوق حيث نسجل خالل فترة 
موضوع التقرير، إشكاليتي انخفاض نسبة استعماالت موارد الصندوق 

واالرتفاع املستمر لالعتمادات الغير املبرمجة؛

ثالثا- إن الوضع الذي يدعو للتساؤل، يتمثل في أن ما عكرناه أعاله 
أثر بشكل واضح على عمليات تنفيذ املشاريع نفسها، فعلى مستوى 
مشاريع فك العزلة وتنمية املجال القروي، وبعض املشاريع املدمجة 
في إطار حساب تحدي األلفية، سجل املجلس األعلى للحسابات، أن 
اعتماد  عدم  رأسها  وعلى  أساسية،  نقائص  شابتها  التنفيذ  عمليات 
معايير موحدة ومحددة مسبقا من أجل انتقاء املشاريع وترتيبها حسب 

األولويات، مما يجعلنا نؤكد مرة أخرى أن جوهر اإلشكاليات يرتبط 
أساسا بالحكامة سواء القبلية أو البعدية، واعتماد املقاربة التشاركية 
التي تتما�سى مع حاجيات الفئات املستهدفة لضمان مشاركتها الكاملة؛

رابعا-لقد سبق للفريق اإلشتراكي خالل املناقشات أمام اللجنة، أن 
أثار موضوع ضرورة عمل الحكومة كهيئة موحدة على تحديد األولويات، 
ألن هناك فعال هشاشة مستفحلة وفقر مدقع. لكن املعالجة ينبغي أن 
تكون حسب حدة هذه الظاهرة باعتبار أن الفقر الكامل مثال يحتاج 
إلى العمل على إيجاد الحلول الفورية من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
وقوفنا على املظاهر السلبية ال يعني إال تطلعاتنا نحو األفضل، ألننا في 
آخر املطاف نشكل حاليا أغلبية حكومية يجمعها هاجس نجاح عمل 
الحكومة الحالية، ألنه سيسهل علينا حتما عملية الدفاع عنها أمام 

الرأي العام الوطني؛

خامسا-إن دور مختلف املتدخلين ينبغي أن يأخذ بعين اإلعتبار 
دور الهيئات املنتخبة سواء تعلق األمر بالجماعات الترابية أو تعلق األمر 
بالغرف املهنية وخاصة منها الغرف الفالحية، ألن املنتخب يكون في 
مواجهة مباشرة مع املواطنات واملواطنين وبالتالي فهو أقرب إلى واقعهم. 
لذا فإن االستراتيجية املستقبلية ينبغي أن تراعي هذا الجانب من خالل 
االنتقال من منهجية الشراكة بين الجماعات الترابية والشركاء الذين 
يمثلون الدولة واملجتمع املدني، إلى منهجية تحويل الهيئات املنتخبة إلى 

فاعلين رئيسيين في العملية التنموية؛

سادسا-التأكيد على مختلف التوصيات املرتبطة بالتقرير سواء تلك 
الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات نفسه، أو تلك التي تمت بلورتها 
بااللتزامات  اإلشادة  مع  اللجنة  أمام  التفصيلية  املناقشة  من خالل 

الحكومية املعبر عنها وفي تفعيلها وفق جدولة زمنية.

اويي لاورئيس:

النائب سعيد النميلي  الكلمة اآلن للسيد  النائبة،  شكرا للسيدة 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

اونةئبلاويي لسذي لاونميلي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقح هلقاوصال4لقاويالمل
علىلرس وهلاوكريم.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واالشتراكية في حدود الحيز الزمني املخصص لها، من أجل إبداء وجهة 
نظرنا وفي موضوع تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، 
وعلك من خالل تقرير لجنة مراقبة املالية العامة الذي تم إنجازه على 
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الصندوق، علما  بهذا  املتعلق  للحسابات  تقرير املجلس األعلى  ضوء 
أن املجموعة النيابية سبق لها وأن تقدمت في توصياتها للجنة مراقبة 

املالية العامة حول تدبير هذا الصندوق.

وأود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القطاعات الوزارية 
املعنية بهذا التقييم على تجاوبها مع اللجنة وفي آجال معقولة، وتقديمها 
لكل العناصر واملعطيات املفيدة في هذا املوضوع، عالوة على التعبير عن 
استعدادها األخذ بعين اإلعتبار املالحظات والتوصيات املدرجة في تقرير 
املجلس األعلى للحسابات والتجاوب معها بشكل فعلي وهذا هو املهم، 

وسيساعدنا كنائبات وكنواب في التتبع واملراقبة.

وتعتبر مجموعتنا النيابية أن لجنتنا املوقرة كانت عكية في الطلب، 
إع في سنة 2015 طلبت من املجلس األعلى للحسابات أن يقدم تقريرا 
حول تدبير هذا الصندوق، وأيضا كانت موفقة ألنه من بين التقارير 
املهمة التي وردت على اللجنة وفيه استجابة وراهنية للمطلب الشعبي 
للمواطنات واملواطنين، حول العدالة املجالية التي هي املدخل األسا�سي 
للعدالة اإلجتماعية والتوزيع العادل للثروات وخيرات البالد، كما تتجلى 
أهمية اختيار هذا املوضوع بالوقوف على تقييم السياسات العمومية 
املوجهة للعالم القروي وللمناطق الجبلية والنائية واألكثر عزلة وضررا.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

واملناطق  القروية  التنمية  على صندوق  كبرى  رهانات  لقد وضع 
أجندات  ضمن  وجعله  القروي  العالم  عن  العزلة  فك  في  الجبلية 
الحكومة املتعاقبة، لكننا نسجل مفارقة كبيرة في هذا اإلطار، إع في 
الوقت الذي يراهن الجميع على النهوض بأوضاع العالم القروي من 
حيث البنيات التحتية واملرافق العمومية الضرورية، فإن اإلمكانيات 
وغير  ومحدودة  ضعيفة  جد  تبقى  الصندوق  لهذا  املرصودة  املادية 
متالئمة تماما مع الطموحات الكبيرة واملعبر عنها في املخططات والبرامج 

الحكومية.

لقد تم إحداث هذا الصندوق في سنة 1994 وإلى حدود سنة 2008 
لم تكن تتعدى مخصصاته من 300 إلى 350 مليون درهم، وبالتالي كان 
من الصعب تجاوز التفاوتات الكبيرة والفجة بين املجالين الحضري 
والقروي وتجاوز حجم الخصاص املهول أحيانا وغير املقبول ببالدنا، 
وهذا يجعلنا نتساءل، هل فعال هذا الصندوق يتوفر على اإلمكانات 
ستنهض  التي  املشاريع  لتمويل  ودعامة  كرافعة  دوره  للعب  الالزمة 

بالعالم القروي؟

إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية نعتبر أن الجزء اآلخر 
من االختالالت التي يعاني منها صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية 
هي تلك املرتبطة باإلطار املؤسساتي، الذي ينظم هذا الصندوق، فهو 

األهداف  تحقيق  تساعد على  لم  التحوالت  متحّول عرف عدة  إطار 
املرجوة، وإن اإلجابة عن هذا اإلشكال هي مفتاح لتجاوز الخلل واإلجابة 

عن املعيقات.

سي يلاورئيس،

من  املمولة  املشاريع  اختيار  في  التشاركية  املقاربة  استحضار  إن 
قبل صندوق ضرورية تتعلق بمدى جاهزية وتدخل الفاعل املحلي على 
مستوى الجماعات الترابية واملجتمع املدني، ألن التنمية تأتي من هذه 

الحلقة األولى.

اويي لاورئيسل:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

اويالملعليكم،

نحن في حاجة اليوم في املغرب أكثر من املا�سي إلى مجلس نواب قوي 
وشجاع يقوم بدوره بجدية وبكل استقاللية، هاعي قناعة عندي باغي 
نتقاسمها معكم، فيما يخص مضمون هذا التقرير ما عنديش الكثير ما 
نضيف على ما جاء في مداخالت بعض النواب وما جاء في التقرير وتقرير 
املجلي األعلى للحسابات، املجلس األعلى للحسابات الذي يلعب دور مهم 
أظن في املرحلة الحالية، ولكن اإلشكال ما�سي اليوم في الخالصات وال 
استنتاجات، املشكل في تفعيل التوصيات ديال التقارير هاعي من جهة 
والدخول وإعادة النظر في آخر املطاف إعادة النظر في ترتيب األولويات 
في بالدنا وتوزيع الثروات، وبشكل آخر والدخول في بناء تعاقد اجتماعي 

مغربي، قلتها مرارا في تحت هاع القبة.

وقلتها  إيجابيين  نكونوا  وباش  بالشكل  كيتعلق  اللي  الجانب  على 
مرارا وقلتها داخل اللجنة أنا أعتبر بأن هاع اللجنة ورئيسها هنا معانا 
يمكن أهم لجنة عندنا في مجلس النواب اليوم، أهم لجنة وفهاع املرحلة 
مهمة، أكيد بأن مازال خصها بعض اآلليات اللي خصصها تطور فيها 
منها واحد الجانب يمكن كييان تقني أظن هو ما�سي تقني، نخرجوا من 
النمط القديم ديال مداخلة كل نائب كل نائب مداخلة ومداخلة الوزير 
 رئيس املجلس، ندخلوا في واحد الشكل مثال ديال الواليات املتحدة 

ّ
وال

ديال مقابلة، مقابلة بين الوزير والنواب وهاع ال�سي كلو من أجل تطور 
بالدنا الهدف، ولكن كنشكركم على التقرير وكنشكر هاع اللجنة لجنة 

مراقبة املالية، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، ولذلك سننهي الجلسة الثانية إن شاء هللا 
بنفس االنضباط، الكلمة للسادة الوزراء، السيد وزير الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات لكم الكلمة.
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اويي لعزيزلأخن شلق6يرلاوفالحللقاوصي لاوبحريلقاوتنميلل
اوورقيللقامليةهلقاوغةبةت:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

تقرير  ملناقشة  الجلسة  هذه  في  اليوم  معكم  بالحضور  أتشرف 
واملناطق  القروية  التنمية  صندوق  حول  للحسابات  األعلى  املجلس 
الجبلية في تمرين سيا�سي يجسد املكتسبات املؤسساتية لبالدنا، حيث 
تتضافر جهود املؤسسات الدستورية من أجل تحسين عمل السياسات 

العمومية وتقويمها.

كما ال يفوتني أن أنوه بعمل أعضاء لجنة املراقبة املالية العمومية 
وأشكر كذلك السيد الرئيس على العمل الجبار اللي قام به هو واللجنة 
ديالو وعلى روحهم اإليجابية وعلى تفاعلهم املسؤول خالل مختلف 

مراحل النقاش اللي كان بيناتنا.

اويي اتلقاويةد4لاوكرام،

إن إحداث صندوق التنمية القروية بموجب قانون املالية لسنة 
القروي،  العالم  تنموية ملحة داخل  1994 جاء استجابة لحاجيات 
عاش ظرفية خاصة بفعل توالي سنوات الجفاف. فكان من الضروري 
استباق ما يمكن أن يترتب عنه علك من مشاكل، من خالل تسطير 
أهداف إستراتيجية عامة، تتوخى تحسين ظروف عيش الساكنة القروية 
وتنويع أنشطة اإلقتصاد القروي واملساهمة في ترسيخ الحكامة الترابية 
للسياسات  تنفيذيا  إطار  الصندوق  هذا  بذلك  ليكون  املناطق،  بهاد 

العمومية التي تستهدف تحسين أوضاع ساكنة العالم القروي.

بهذه  منها  ووعيا  األهداف،  لهاد  واستكماال  علك،  مع  وباملوازاة 
اإلشكاالت واإلكراهات، نهجت وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية منذ 2008 برنامج إصالحات مؤسساتية اقتصادية وإجتماعية، 
من خالل مخطط املغرب األخضر كرافعة أساسية لتحسين املؤشرات 
بالعالم القروي  بالقطاع الفالحي ومن خالله  السوسيو االقتصادية 
إضافة إلى الجهود املبذولة عبر البرنامج املندمج لتنمية املناطق الجبلية 

وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان.

وقد أثمرت هذه الجهود املبذولة في إطار املخطط بالرفع بشكل 
إيجابي من املؤشرات اإلقتصادية للقطاع الفالحي، سواء من خالل 
تحقيق الناتج الداخلي الخام الفالحي املعدل لنسبة نمو سنويا تقدر 
ب %7 على مدى 10 سنوات أو بالرفع من دخل الفالحين، إضافة إلى 

إحداث أزيد من 250.000 منصب شغل جديد.

وبصيغة أخرى فإن مجهودات مخطط املغرب األخضر، سواء من 
خالل الدعامة األولى اللي كتهدف إلى الرفع من اإلنتاجية والتنافسية، أو 
الدعامة الثانية املؤسسة للفالحة التضامنية واإلجتماعية، قد سمحت 
بالرفع من املدخول الفردي القروي بنسبة تصل إلى %6.9 كمعدل 

سنوي منذ سنة 2007 مقارنة بنمو متوسط للمدخول الفردي الوطني، 
الذي يقدر ب2.6%.

حضراتلاويي اتلقاويةد4،

األعلى  املجلس  تقرير  ديال  املالحظات  جل  في  التمعن  كان  إعا 
الحسابات حول صندوق التنمية القروية املناطق الجبلية في الفترة 
واإلصالحات  الدينامية  وصيرورة  يتوافق  و2014،   2004 بين  ما 
بالنسبة   2008 منذ سنة  الوزارة  ونهجتها  باشرتها  التي  املؤسساتية، 
من  مجموعة  على  األصبع  وضع  لألسف،  أنه  إال  القروي.  للمجال 
تهم  بتشخيصها،  سابق  وقت  في  الوزارة  قامت  واألعطاب  النواقص 
طريقة عمل الصندوق وحكامة تدبيريه، خصوصا فيما يتعلق بغياب 
رؤية موحدة، وتشتت الجهود املبذولة، والنقص في التنسيق وتعدد 
املتدخلين. وهذه الفترة كانت املسؤولية ديال التنسيق من اختصاص 
مصالح رئاسة الحكومة، أو ال الوقت اللي كان نظام ديال الوزارة األولى. 
مختلف  بين  موحدة  هي  اللي  الخطة  واحد  كانش  ما  أنه  والحقيقة 
القطاعات املعنية بمجال التنمية القروية واملناطق الجبلية، وما كانتش 
آليات اللي كتضمن التوجيه والتنسيق، فقط في 2 اجتماعات كنعقل 
معهم خدمت مع 2 الرؤساء ديال الحكومة، كان بأنه هللا يخليك غتاخذ 
%60 وزارة الفالحة، و l’urbanisme غادي ياخذ %40 وغادي تشتغلوا 
واحد  كاينش  ما  اسمو  على  يشتغل  غادي  واحد  كل  السنوات  فهاد 

اإلتجاه ديال اللي فيه التنسيق والتوجيه.

إن هذه الوضعية اللي شار ليها املجلس األعلى للحسابات كتوجد 
التفسيرات ديالها في مجموعة من األعراض البنيوية لتدبير الصندوق 
خالل هاع الفترة، وغادي نتوقف على 2 ديال املؤشرين 2 أوال: غياب 
املتابعة التدبيرية التي يتجلى من خالل الفرق الواضح بين االعتمادات 
املخصصة للصندوق واإلعتمادات املعبأة فعليا، والتي لم ترقى ملا هو 
مطلوب إلنجاز املشاريع، حيث مثال خالل الفترة بين 2008 و2016 لم 
تتجاوز املوارد الحقيقي املعبأة 6.4 مليار درهم عوض 8.3 مليار درهم 
.la بأن كاين  loi.de.finances كميزانية متوقعة، يعني أنه كيتعطاو في
اللي كتوصل على حسب  كلها ولكن   la période 8 ديال مليار فهاع 

اإلمكانيات اللي يمكن سميتو هي يعني 6.4 مليار درهم.

ثانيا: غياب الرؤية املوحدة والتنسيق من خالل تباين الفعالية في 
إنجاز املشاريع واإللتزام بالنفقات، حيث %60 املخصصة ملشاريع قطاع 
ديال الفالحة والتنمية القروية والباقي يشرف عليه وعلى إنجازه قطاع 
التعمير، وهنا على سبيل املثال وصالت يعني النسبة اإلجمالية إلستعمال 
موارد الصندوق املخصصة لوزارة الفالحة خالل سنة 2008-2014 ل 
%98، هذا ألن وزارة الفالحة كان عندها إستراتيجية واضحة للتدخل 
في العالم القروي، وبالتالي هاع التقسيم ملوارد الصندوق بعض املرات 

كنقولو بأنه كان فيه تشتيت للجهود ولإلمكانيات املادية.

ولقد كانت الزيارات اللي قام بها السادة والسيدات قضاة املجلس 
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األعلى للحسابات إلى األقاليم فرصة سانحة للوقوف على مجموعة من 
والنموعجية واملمولة من طرف صندوق  الناجحة  الفالحية  املشاريع 

التنمية القروية واملناطق الجبلية.

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

إن مالحظات املجلس األعلى للحسابات كرست رؤية وزارة الفالحة 
اقتراح   ،2012 في  ال�سي  هاع  يتعطاها  اللي  القروية،  التنمية  ملجال 
السياسة الحكومية في هذا الشأن والسهر على تنفيذها حيث تم إحداث 
الوطنية  اللجنة  الحكومة،  رئيس  كيترأسها  اللي  وزارية  البين  اللجنة 
اللجان  وكذلك  الفالحة  وزير  كيترأسها  اللي  القروي  املجال  لتنمية 
الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية تحت إشراف الوالة 

ورؤساء املجالس الجهوية.

إن المركزية التدخالت سواء في مرحلتي ديال اإلقتراح ديال املشاريع 
 اإلنجاز ديالها، شكلت نقطة فارقة في تحسين آليات تدبير الصندوق 

ّ
أو ال

كانت  واإلندماج.  اإللتقائية  تقوية  عبر  التدخل  فعالية  من  والرفع 
املالحظات اللي تضمنها تقرير املجلس األعلى للحسابات دعوة صريحة 
ملواصلة الجهود املبذولة وتكريس أسس هيئات الحكامة املحدثة في هذا 
الشأن اللي كتستوجب تضافر واندماج وتكامل جهود جميع املتدخلين. 
إسناد  أن  قطعية  بصفة  كتأكد  الخالصات  وهاع  املعطيات  وهاع 
مسؤولية األمر بالصرف إلى الوزارة املكلفة بالفالحة والتنمية القروية 
بموجب قانون املالية لسنة 2016، خطوة ناجعة إتخذتها الحكومة 
السابقة بمصادقة من البرملان، كان الهدف الوحيد منها هو تحسين 
فعالية األداء وتوحيد الرؤى في ما يخص التدخالت واملشاريع املمولة 
يستهدف  التي  الجبلية،  واملناطق  القروية  التنمية  صندوق  إطار  في 
خدمة شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، هاع اإلجراء ما كانش من 
النجاعة  الوحيد هو تحقيق  الهدف  كان  أهداف سياسية  أي  ورائه 
في التدبير. وعلى وجه العموم فإعا كانت القرى املغربية كتعرف نمو 
اقتصاد ملحوظ بفضل التطور اللي كيعرفوا القطاع الفالحي، فهو ما 
ساهم في إبقاء الهجرة الداخلية نحو املدن في مستويات محدودة. فإننا 
اليوم أمام رهان تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة لهذه 
املناطق، حتى نتمكن من توفير كافة مستلزمات الحياة وظروف العيش 

الكريم ألبنائها.

مستدام  مالي  وعاء  باألساس  هو  القروية  التنمية  صندوق  إن 
ومناسب الستيعاب املشاريع التنموية التي تستهدف العالم القروي، 
وقد راكم ما يكفي من املكتسبات، التي تجعل منه أداة فاعلة لتوجيه 
التنمية اإلقتصادية اإلجتماعية بالجماعات عات الطابع القروي، وليس 
من املجدي اليوم، الخلط بين املهام املنوط به وأي صناديق أخرى 
للتنمية أو للخدمة اإلجتماعية. فمفهوم التنمية القروية له خصوصية 
واقعية وأبعاد مجالية ال يمكن بتاتا ربطها بمفاهيم أخرى أكثر شمولية.

وإن هذه االحترافية التي أصبحت تميز تدخالت صندوق التنمية، 

والتي جعلته اليوم اإلطار التنفيذي إلنجاز برنامج تقليص التفاوتات 
للتعليمات امللكية السامية،  اإلجتماعية املجالية. فبالفعل، وتنفيذا 
خصص الصندوق كل إعتماداته للفترة ما بين 2017 إلى 2023 لفائدة 
برنامج تقليص التفاوت املجالي واالجتماعي، وعلك بمساهمة تقدر ب47 
% ضمن الغالف املالي اإلجمالي لهذا البرنامج، الذي يقدره ب 50 مليار 

درهم.

وقد تمت في هذا اإلطار، بلورة مقاربة مجالية تشاركية تعاقدية، 
تستفيد منها جميع جهات اململكة التي تساهم بميزانيتها بما يقارب 40% 
في الغالف اإلجمالي للبرنامج إلى جانب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

صاحبت  التي  املغالطات  بعض  لتوضيح  املناسبة  هذه  وأغتنم 
ديال  مليار   50 غالف  إن  سلفا  فكما وضحت  البرنامج،  هاد  إطالق 
الدرهم، هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوت اإلجتماعي واملجالي، 
ما�سي ديال le Fond de Développement Rural على مدى 7 سنوات، 
عبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غالفا مرصودا لصندوق 
بالصرف هو حث  الفالحة كآمر  أنها دور وزير  القروية، كما  التنمية 
الشركاء على الوفاء بإلتزاماتهم وتجميعها، وإعادة تفويضها إلى الجهات 
وفق البرمجة التي اقترحت حل اللجان الجهوية، وصادقت عليها اللجنة 
الوطنية. Les programmes جاو من la base، جاو من األرض، من 
 les autorités ومع العمال ومع les communes طلعو من عند .terrain
وجلسو واتفقو بيناتهم. طلعو البرامج للدولة وكاين كذلك البرامج اللي 
هي sectoriels، كاين وزارة الصحة وكاين وزارة التعليم وكاين الطرق 
وكاين L’INDH. كل واحد عندو البرامج ديالو على الجهة. هادو كلهم غير 
قبل، كل واحد كيدير LA PROGRAMMATION باش كيمشيو الفلوس 
للمناطق directement. واحد كيصيفط هاد العام وواحد كيصيفط 
 le لها  يوصل  غادي  ما  عمرها  ما  املنطقة  وهاديك  سنين،   5 على 
développement أو التنمية بواحد الطريقة مستدامة، اليوم كنقولوال، 
هللا يخليكم هاد املناطق أنتما فلوسكم غادي تقبطوهم غديرو البرامج 
 le fond automatiquement و ،le fondديالكم، غادي تسيفطوهم ل
غادي يصيفطهم للمناطق الجهوية. والجهات هما اللي مكلفين بالتسريع 
وباألداء وعندهم املسؤولية، وغادي يكون التقييم من طرف اللجنة 
الجهوية  باش   la décentralisation ديال  برنامج  هو  هذا  الوطنية. 
املتقدمة باش كل �سيء يتعمل، يجي للجهة وكل �سي يراجع كذلك للجهة 
ويكون التقييم كذلك ديال ديال العمل ديالوا. 20 مليار ديال الدرهم 
هي مساهمة مباشر من الجهات في هذا البرنامج، ألن حتى هما الجهات 
عندهم programme ديالهم والنموعج ديالهم واللي ما كيدخلش في 
الصندوق ديال التنمية القروية كيعملوه ولكن كتكون واحد الرؤية 
واضحة ديال آش كيوقع في هاديك املنطقة باش هما كيعملوا برامج، 

الدولة كتعمل برامج، وكنحولوا باش تكون واحد اإللتقائية.

اليوم هاد الصندوق عرف إصالح حقيقي من ناحية التدبير املالي 
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وتنسيق التدخالت ال�سيء اللي مكنوا باش يكون رافعة لهاد البرنامج 
امللكي، اللي كيهم 12 مليون ديال املواطن، 1253 جماعة قروية، 50 
مليار اللي كنتكلموا عليها هي الغالف املالي الالزم إلنجاز البرامج على 7 
سنوات وما�سي هي مخصصات يعني الصندوق اللي ما كيساهم إال ب 
47 % وحتى هاد النسبة ما هي إال تجميع ملساهمة يعني مجموعة من 
أما  والتجهيز وغيرها،  والصحة  والتعليم  الفالحة  اللي هي  القطاعات 
امليزانية ديال الصندوق ديال التنمية هي كيما كانت دائما، هاديك بقات 
 développement مليار و500 مليون ديال الدرهم سنويا اللي كتم�سي في
rural compte هي باقة، وكل واحد كل الوزارة عندها املشاريع ديالها 
 développement في  كتكبها  القروية،  املناطق  في  تعمل  غادي  اللي 
rural compte وكتعاود تم�سي باش تكون هداك البرنامج ديال الفوارق 

اإلجتماعية.

إعن هاد الصندوق ما هو إال وعاء مالي كيحقق اندماج التدخالت 
وكيتكلم بتجميع املوارد وإعادة تفويضها كاملة للجهات واألقاليم، ألن 
الجماعات والسلطات املحلية واإلدارة الترابية هي املسؤول األول على 
هاد البرامج سواء في مرحلة التخطيط أو في مرحلة التنفيذ، مرحلة 
اإلنجاز. والسير الناجع لتنفيذ هاد البرامج إال دليل على تفعيلنا اإلستباقي 
ابتداء من سنة 2016 لعدد كبير من التوصيات ديال املجلس األعلى 
للحسابات وكذا توصيات أعضاء لجنة مراقبة املالية العمومية. فقد 
تم تحقيق عدد من الشروط املؤسساتية وارتفع مستوى التنسيق بين 
كافة املتدخلين وطنيا ومجاليا حيث تم إرساء آليات الحكامة والتدبير 

من أجل تعزيز قيادة وتنسيق هاد البرنامج.

ديال  برنامج  انطالق  منذ  أي  سنة  من  أقل  ففي  األرقام،  وبلغة 
التقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية عقدت اللجنة الوطنية لتنمية 
العمل املسطرة مع كل  الجبلية اجتماعات  القروي واملناطق  املجال 
اللجان الجهوية بما فيهم مجموعه 26 اجتماع، خصص لتدارس برنامج 
ديال العمل ديال سنة 2017 و2018 وصادقنا عليها، واللي هي همت 
تقريبا 2800 ديال العملية ديال املشروع، وامليزانية اللي كانت ديال 
2017 اللي من بعد ما اتفقنا مع région كل واحد جاب البرنامج ديالوا 
ووقعنا معاه وصيفطنا ليه التمويالت ديالوا، هي حوالي 8 مليار 340 
مليون درهم، هادي لسنة 2017، منها 3 داملليار و460 مليون درهم اللي 
هي ممولة من طرف الصندوق ديال التنمية القروية واملناطق الجبلية، 
تم التفويض ديالنا كلها لآلمرين بالصرف املساعدين، والة، عمال رؤساء 
املصالح الالممركزة للقطاعات الوزارية املعنية، بالطبع أنه غادي تلقاو 
260 ديال اآلمرين بالصرف مساعدين، ألنه هذا راه حنا في الجهوية، 
ما�سي واحد أنا راه ما كنسنيش يعني في هاد le fond هذا الوزير راه ما 
 les كيسنيش ورقة وحدة، راه كيجيو الفلوس وكاين املديرين وكيسفطو
regions و les régions هما كيتكلفوا يعني باملشاريع ديالهم، وهذا هو 
يعني الهدف اللي كل �سي اليوم كيطمح ليه أنه تكون جهوية متقدمة 
ونفعلوها باآلليات ديالها إن شاء هللا. وناهز املبلغ اإلجمالي ديال 2018 

حد تقريبا 7 املليار و200 مليون درهم، منها 3 املليار و400 مليون درهم 
ممولة عن طريق صندوق التنمية القروية، لحد الساعة فوضنا لهم 
مليار و660 مليون ديال الدرهم، القائمين على إنجاز املشاريع ميدانيا، 
بما فيها 750 مليون ديال الدرهم اللي هي في إطار يعني التأشير بوزارة 
املالية، أي ما يناهز %68 اليوم في شهر، يعني، دخلنا في juillet، ف68% 
بأنه  كنعقل  أنا   .2018 ديال  البرنامج  إطار  في  للجهات  اليوم  مشات 
هاديك la période اللي قال واحد السيد من املتدخلين قال راه وصلنا 
فيها %50 يعني من les taux d’engagement، بحيث حنا واصلين 93% 
 l’engagement راه ما يمكنش تدير les engagements globals يعني، في
بيه كيجيوك الفلوس في ديسمبر باش تخدم العام، يعني هاديك املرحلة 
بالضبط واحد العام كانوا جاو فيه الفلوس حتى لشهر ديال ديسمبر، 

راه ما كانش يمكن لنا، يعني، نشتغلو.

هذا مع العلم أنه ال يتم تمويل سوى املشاريع املسطرة في برنامج 
العمل السنوي، يعني، les programmes كاينين كيطلعوهم إيال.. خص 
يكونوا les études، ايال ما كانوش الدراسات راه ما يمكنش نصيفطو 
ي كيكونو الدراسات كنعطيوهم التمويالت وكنقولو 

ّ
لهم التمويالت، مل

لهم تكلفوا، شغلكم هداك، vous avez un objectif حنا غادي نجيو 
من بعد غنتحاسبو معاكم وغادي نشوفو داك ال�سي واش وصل، واش 
ما وصلش. ولكن اللي ما عندوش الدراسات، راه ما يمكنش لنا نعطيوه، 

يعني، نعطيو الفلوس هكاك ويبقاو في الجهات.

اآلن بدينا فواحد الدينامية في 2017 ما بدات حتى لشهر أبريل وال 
ماي وهذا، الحمد هلل، داك ال�سي كلو م�سى خدام، اآلن في juin حنا 
خذينا الوقت أكثر، نتمنى على هللا مع مرور السنوات أنه يكون تحسين 
يعني في األداء ديال هاد le fond. اليوم بغينا نتجاوزو هاديك املرحلة 
ديال في الحقيقة كل قطاع خدام أنا قلتها قبيال، بأنه ما يمكنش نديرو 
السبيطار في جهة واملدرسة في جهة، وبغينا نشتغلو كاملين والطريق 
في جهة. راه كاين هاد les cas اليوم في العالم القروي ديالنا، راه ما 
يمكنشاي، خصنا يعني يكون واحد التنسيق، واحد اإللتقائية وحتى 
ي يطلعو من املناطق ومن الجهات، إيال غادي تدخل وغادي 

ّ
املشاريع مل

تدير l’intervention في واحد املنطقة اللي هي باينة، خص األقل نعرفو 
عالش ديتي السبيطار لهداك le cercle؟ وعالش ديتي l’école؟ وعالش 
الطريق ما درتيهاش لهم؟ خص يكون داك ال�سي متوازن، أو ال غادي 
 les تدي املدرسة للقيادة وغادي تدي السبيطار، خص زعما غير يكونوا
critères اللي تكلمو عليهم، يعني، جميع الفرق مشكورين، أنهم �سيء 

جد مهم بالنسبة للبرامج اللي غادي تكون سميتو.

حنا أوال بغيت كذلك نقول بأنه تكلمو جا التقرير بواحد العدد ديال 
سميتو، تكلمتو على القضية ديال سيدي إفني وبعض اإلخوان جابوها 
في الكالم اليوم ديال اليوم، بصراحة سيدي إفني واحد الجبل الفوق كلو 
100 كيلومتر ديال les piste، كانت %40 ديال اإلنتاج كتبقى غير ديال 
ي 

ّ
الهندية كتبقى كتخماج في.. درنا 10 كيلومتر، نقترح عليكم تجيو مل
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غادي يبدا اللي بغا يجي شوف سيدي إفني فهاديك املنطقة، ويشوف 
 les و كيدخلو في هادوك

ّ
الحركة اللي فيها، ويشوف الكاميوات اللي وال

ت كتدخل منتوج، 
ّ
ت كتالح وال

ّ
pistes، وكيفاش هاديك %40 اللي وال

وسقسيو الناس اللي كيخدمو شحال كيجيب لهم دابا اآلن الهكتار 
اللي كيدخل ليهم في الجيب هادوك الفالحا اللي هما عندهم هادوك 
ما  األرا�سي، وكيفاش األمور تحركات. ألن هذا راه مشروع متكامل، 
 la بأنها تحالت وطلعات les pistes شوف بعدا ،l›usine نشوفوش غير
production مزيان. أرى نشوفوl’usine ، درنا les coopératives ياك، 
كاين هنا األخّصائي في البرملان ديال االقتصاد االجتماعي ألنه هو الحل، 
هاد االقتصاد االجتماعي جمعنا les coopératives، قلنا أجيو نتكلمو، 
 l’IGE )les. groupements. d›intérêts. économiques( درنا  مزيان 
املنطقة  هاد  ديال   l›usine لهم  بنينا  عطيناهم  كوناهم،  جمعوهم، 
 en amant يعني c›est du producteurs راه les coopératives وهاد
فهاد الجبال اللي كاينين. قلنا لهم هاكو السوارت يا هللا أسيدي بسم 
هللا عطيناهم الضو، اعطيناهم كل �سي. ولكن مع األسف ما توفقوش، 
نهار  علينا  تحسبوش  ما  بيناتهم،  ما خدموش  بيناتهم،  نجحوش  ما 
اللي وقفات وتسدات، حسبو علينا آش درنا en amant، حسبو علينا 
الخدمة اللي درنا، حسبو علينا بأنه راه واحد l’usine تحالت، ايوا فعال 
خليناهم وطلعو وهبطو ما اتافقوش بيناتهم ومع األسف ما كاينش حل، 
آش عملنا درنا un.appel.d’offres، واعطيناه للقطاع الخاص وعاود 
تحل، هاد ال�سي ما تقالش اليوم، عاود تحل في 2017 وكيصدرو اليوم، 
ما كناش.. هادي بعد 3 سنين وال هذا ما كنا كنصدرو ال دالح وال هندي، 
دابا داك ال�سي اللي كنصدرو ديال الدالح واللي كنصدرو ديال الهندي، 
الحمد هلل، أنه، يعني، فتح واحد اآلفاق اللي هي كبيرة اللي هادو ما�سي 
فالحا، يعني، عاديين، راه مول الهندية راه عندو داك ال�سي في األرض 
ديالو، راه كاين في »آيت باعمران« وكاين في واحد املناطق، وكاين الناس 
مساكن اللي مكرفسين بla maladie ديال la cochnille اللي هي وزارة 

الفالحة راه حاضرة واقفة عليها.

إعن أنا كيظهر لي بأنه، ثانيا أنه خصنا نعرفو بأنه من هنا للمستقبل، 
إن شاء هللا، يعني، راه les fonds اللي كاينين راه ما عندناش فين نزيدو، 
ايال بغينا نزيدو مشاريع أخرى ديال التنمية القروية، راه خص يتزاد 
 il est programmé إمكانيات أخرى، ولكن داك ال�سي اللي كاين اليوم
 il est ،حتى ل2023 باش يتستعمل في البرامج ديال الفوارق اإلجتماعية
programmé ، إعن حنا آلية كناخذو الفلوس كنصيفطوهم كنتبعو 
كاينة،  واش  االلتقائية  كنشوفو  ديالهم،  التقييم  كنشوفو  البرامج، 
وكنتبعو la gouvernence ديالهم باش يزيدو لألمام. ايال هو الصندوق 
خصو إمكانيات، وخصو إمكانيات والعالم القروي خصو إمكانيات، وأنا 
كيظهر لي بأنه، الحمد هلل، أنه هاد débat كلو يعني سليم، وأنه األغلبية 
ديال اإلقتراحات اللي جات بهم اللجنة قبلتهم، ألنه كانوا موضوعيين، 
وكانوا في نطاق، وحنا ما بغينا إال نحسنو الحكامة، وأنا راه ما عنديش 
50 مليار، 50 مليار في الصندوق ديالها عند ماليها، اللي بغى يكذب 

واللي بغى يدير spécialiste de fake news زعما بصحتهم. ولكن اللي 
كيهمنا ألنه ما خصهمش، حتى واحد ما خصو يحيد علينا le cap، هو 
هداك املواطن اللي في العالم القروي هو اللي خصنا نهتمو به، خصنا 
هو اللي خصنا نجيبو ليه الحكامة، هو اللي خصنا نعطيوه إمكانيات 
أكثر، وحنا دائما كنشتغلو بشكل جد إيجابي مع الفرق البرملانية، مع 
les commisions وكنسمعو، حنا كنسمعو، أنا ما كنفهموش كل �سي، 
كنسمعو آش كتقولو وكنفهمو وكنحاولو نقدمو ما يمكن ألن انتم قراب 
يعني،  يكون،  باش  نعطيه  أن  يمكن  ما  نقدمو  كنحاولو  للمواطنين، 

املردودية في القطاع ديال العالم القروي وفي القطاع الفالحي وشكرا.

اويي لاورئيس:

الوطني  التراب  إعداد  وزير  للسيد  الكلمة  الوزير،  للسيد  شكرا 
والتعمير والسكنى وسياسة املدينة.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاويكنىلقسيةسللامل ينل:

أشرفل علىل اويالمل قاوصال4ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

العمومية  الجلسة  هذه  أشغال  في  معكم  أشارك  أن  الشرف  لي 
املخصصة ملناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة املالية العامة، 
املتعلق بتدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، هذا التقرير 
الذي عرف إنجازه مراحل متعددة ومحطات تشاورية، اعتمدت النقاش 
واملسؤولين  اللجنة  أعضاء  والسادة  السيدات  بين  والعميق  البناء 
عن تدبير مشاريع التنمية القروية املمولة من طرف صندوق التنمية 
التراب الوطني والتعمير  القروية واملناطق الجبلية، في وزارتي إعداد 
واإلسكان وسياسة املدينة من جهة ووزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات من جهة ثانية.

وبهذه املناسبة، ال يفوتني أن أثمن املنهجية التي يعتمدها املجلس 
األعلى للحسابات والتي تروم مواكبة املؤسسات والهيئات العمومية في 
التنزيل السليم والناجع للسياسات والبرامج القطاعية واإلسهام الفعال 
في تقويمها عند االقتضاء، كما نثمن في عات السياق العمل الجبار الذي 
قامت به لجنة مراقبة املالية العامة طيلة إنجاز هذه املهمة املتعلقة 

بتقييم تدبير صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.

وقبل التطرق ملا جاء به التقرير من توصيات، اسمحوا لي أن أعكركم 
باقتضاب بحصيلة تدخل الوزارة بهذا الخصوص، وعيا منها بأهمية 
التنمية الترابية فقد أولت الوزارة أهمية متميزة لدعم التنمية القروية، 
واعتبارها إحدى أهم املكونات األساسية الستراتيجية تدخلها، كما أن 
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مقاربتها في هذا امليدان قامت على أساس التراكم الكبير إلعداد التراب 
الوطني الذي دعا إلى ضرورة اإلهتمام بأوضاع العالم القروي وتجاوز 
اإلكراهات التي يعرفها مع األخذ بعين اإلعتبار أبعاد التنمية الترابية 

املستدامة.

وعليه تبنت الوزارة إستراتيجية تقوم على أساس منهجية تشاركية 
وتحقيق  والتعاقد  اإللتقائية  قوامها  مجالية  مقاربة  على  مبنية 
االندماجية، كما تعزز وتكرس مرامي سياسة إعداد التراب الهادفة إلى 
تقوية تنافسية وجاعبية املجاالت مع العمل على موائمة السياسات 

القطاعية عات التأثير الترابي حسب األولويات والحاجيات املجالية.

حضراتلاويي اتلقاويةد4،

يمكن اليوم تلخيص تدخل الوزارة في تمويل وإنجاز 151 برنامجا، 
مليار درهم،   3.16 بلغت  إجمالية  بكلفة  تنمويا  795 مشروعا  تضم 
يساهم فيها صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية ب 1.44 مليار 
أي أقل من %50 من الكلفة اإلجمالية، مقابل %54 كمساهمة لباقي 
الشركاء والفرقاء، ومن حيث استهداف برامج ومشاريع التنمية القروية 
التي ساهمت الوزارة في تمويلها وإنجازها البد من اإلشارة إلى أن التغطية 
الترابية للمشاريع همت مجموع جهات اململكة و%90 من األقاليم و700 
جماعة محلية مع التأكيد على توجيه أكثر من %50 من االعتمادات 

املحولة لفائدة املناطق الجبلية.

وبغية التتبع األمثل إلنجاز املشاريع وتحديد وقعها على املجاالت 
الترابية وعلى الساكنة املستفيدة، بادرت هذه الوزارة إلى إطالق خبرة 
يجريها مكتب دراسات مختص من أجل تقييم برامج ومشاريع التنمية 
كان  املبادرة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  القروية،  املجاالت  وتأهيل 
مخططا إلنجازها منذ إطالق مسلسل إعداد وتفعيل البرامج واملشاريع، 
في انتظار ترسيخ وتجدر أثار املشاريع في الواقع حتى يمكن قياس مدى 

وقعها على املجال والساكنة.

وقد أبانت النتائج األولية لهذه الدراسات، أن النسبة العامة لتقدم 
إنجاز املشاريع بلغت حوالي %70، منها %60 تم إنجازها مقابل 22% 
في طور االنتهاء، وقد أبانت الدراسة أيضا على أن %72 من املشاريع 
برامج  من  و86%  كبيرا،  واقتصاديا  اجتماعيا  آثارا  حققت  املنجزة 
مرتفعة  انسجام  مستويات  سجلت  القروية  املجاالت  وتأهيل  تنمية 
بين األدوات والوسائل املعتمدة والنتائج املحققة، في حين أن %62 من 
املشاريع املنجزة حسب عمليات التقييم سجلت فعالية مهمة، مما يدل 
على تناغم بين اإلنجازات واألهداف املسطرة من قبل الشركاء، وعلى 
عكر الشراكة فقد بلغ متوسط عدد الشركاء 6 في اإلتفاقية الواحدة مما 

يدل على أهمية املقاربة التي نهجتها الوزارة في تدبير الشراكة والتعاقد.

تسليمها فرض  والسهر على  تفعيلها  املشاريع ومواكبة  إعداد  إن 
املختلفة،  الطبيعة  عات  واملعوقات  اإلكراهات  من  العديد  تجاوز 
والتي تستجيب الحرص على تفعيل مقتضيات وبنود اإلتفاقيات من 

قبيل الرجوع إلى طبيعة إلتزامات األطراف املتعاقدة أو التقيد باآلجال 
املخصصة أو تعبئة االعتمادات أو تفعيل أدوار لجان القيادة املنصوص 

عليها في اإلتفاقيات.

وسريعة  ناجعة  حلوال  تتطلب  التي  اإلكراهات  هذه  أهم  ولعل 
يتمثل في تعبئة العقار املخصص إلنجاز املشاريع، وكذا تعّقد مساطر 
تحويل االعتمادات املالية وتعدد املتدخلين باإلضافة إلى بطء مسطرة 
ترحيل االعتمادات، لذا كان من الضروري اتخاع مجموعة من التدابير 
املصاحبة إلعداد املشاريع والوقوف على تفعيلها بشكل مباشر، عبر 
تمثيليات الوزارة أو من طرف حاملي املشاريع من فاعلين محليين أو 
مؤسساتيين، وتتمثل هذه التدابير باألساس في وضع نظام معلوماتي 
خاص بتتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية وتعزيز قدرات الفاعلين 
املحليين في ميدان الهندسة الترابية وتقييم وتتبع املشاريع املمولة من 
طرف الصندوق، وأخيرا، إطالق عملية افتحاص مالي l’audit ملجموع 

املشاريع يشرف على إنجازه مكتب خبرة مختص.

من جهة أخرى وفي إطار تطوير املقاربة التي تم اعتمادها من أجل 
ومالحظات  لتوصيات  وتفعيال  القروية،  املجاالت  واستهداف  اختيار 
املجلس األعلى للحسابات بادرت الوزارة إلى الشروع في بلورة البرنامج 
الوطني للتنمية املندمجة للمراكز القروية الصاعدة، التي يقوم على 
التدخالت  العمل على تشتيت  للتنمية بدل  استهداف املجالي محدد 

والجهود.

ويهدف إلى تركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من املراكز لتمكينها 
من تأطير العالم القروي وإعدادها لتصبح مدنا صغرى ومتوسطة على 
املدى املتوسط والبعيد، الرفع من نسبة التقائية التدخالت والبرامج 
الكبرى  باملدن  املحيطة  تلك  أو  القروية  املجاالت  تهم  التي  العمومية 
واملراكز الحضرية، ثم املواكبات اإليجابية للدينامية التي تعرفها بعض 
املراكز والتي يمكن تثمينها وتعزيزها من خالل مشاريع ترابية يتم التعاقد 

بشأنها مع الفاعلين املحليين.

حضراتلاويي اتلقاويةد4،

تتويجا  يعد  العامة  املالية  مراقبة  لجنة  أعدته  الذي  التقرير  إن 
ألشغال هذه اللجنة املحترمة بعد أن وقفت على نتائج التقرير الذي أعده 
املجلس األعلى للحسابات، حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية على مستوى قطاعي الفالحة وإعداد التراب الوطني 
والتعمير، والبد من اإلشارة إلى أن أغلبية املالحظات التي أثارها تقرير 
املجلس األعلى للحسابات والتي تم التعقيب عليها في الجلسة املنعقدة 
بتاريخ 2 غشت 2017 والتي خصصت أشغالها لتقديم عرض الوزارة، 

قد أخذت بعين اإلعتبار وتم تفعيلها.

وفي هذا الصدد، نذكر أن مالحظات املجلس األعلى للحسابات، 
املعتمدة  واإلجراءات  الحكامة  وهي  كبرى  محاور  أربعة  إجماال  همت 

والتدبير وإنجاز املشاريع:
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والتنفيذ من  التتبع  آليات  املالحظات  تهم  الحكامة،  فيما يخص 
جهة، وتداخل االختصاصات بجهة ثانية، ونشير إلى األخذ بعين اإلعتبار 
ملسألة التتبع والتنفيذ الذي يفرض السهر على تفعيل اآلليات التي تعنى 
بذلك، وفقا التفاقيات املوقعة. أما مسألة تداخل االختصاصات، فالبد 
من اإلشارة أن طبيعة املشاريع التي تساهم في بلورتها وإنجازها الوزارة، 
بالتالي مشاريع مندمجة ومتنوعة املكونات،  هي مشاريع ترابية، فهي 
تحرص فيها الوزارة بمعية الشركاء، على انخراط وتعاون كل املصالح 

املختصة، حتى ال تشكل مجاال ألي تداخل في االختصاصات.

تخص  بمالحظات  األمر  يتعلق  املعتمدة،  اإلجراءات  يخص  فيما 
نوعية الجهات التي تلقت تحويالت صندوق التنمية القروية، ونشر 
التوظيفي  بالبرنامج  على  املصادقة  تأخر  وكذا  املعتمدة،  املعايير 
»Programme d’emploi« في هذا الصدد نشير إلى التزام الوزارة باألخذ 
بعين اإلعتبار جل املالحظات، علما أن البعض اآلخر يتم تفعيله، خاصة 
ما يتعلق بنشر املعايير، والذي تجسد بشكل جلي في اإلعالن عن طلب 
عروض مشاريع أو مسألة تأخر املصادقة على البرنامج التوظيفي الذي 
املعنية  األطراف  مع  تفاوضية  تشاورية  لعمليات  بالضرورة،  يخضع 

بتدبير املوارد املالية.

فيما يخص التدبير، ركزت املالحظات على التوزيع املجالي للمشاريع 
وعدم اعتماده على مؤشر الفقر، وكذا عدم التوقيع أو التأشير على 
بعض اإلتفاقيات، مع اإلشارة إلى نظام معلومات جغرافي يمكن من 

تقاسم املعلومة بين املستويات املجالية.

الوزارة،  قدمتها  التي  األجوبة  على  تحيلنا  املالحظات  هاته  أهمية 
والتي أكدنا من خاللها أوال أن الخيار الذي تبنته الوزارة في االستهداف 
يثمن  ما  بقدر  الوطني  التراب  بين مكونات  التوازن  يتوخى  املجالي، ال 
فيما  املجالية،  التفاوتات  مراعاة  مع  املوجودة،  الديناميات  ويدعم 
تحتية.  وبنيات  عمومية  تجهيزات  من  األساسية  بالحاجيات  يتعلق 
وتجدر اإلشارة في هذا الباب إلى خيار إعداد التراب التي جاء بها التصميم 
بين  املتفاوت  التآزر  مبدأ  في  يتمثل  والذي  التراب،  إلعداد  الوطني 
املجاالت، أما العناصر املتبقية في هذا املحور، فتهم نظام معلومات 
جغرافي الذي وضعته الوزارة بالفعل والذي يمكن من تقاسم معلومات 

بين املستويات املجالية.

املشاريع  من  مجموعة  شكلت  املشاريع،  إنجاز  يخص  فيما  أما 
موضوع هذا املحور والتي تحيلنا على بعض من اإلكراهات التي أسلفت 
ترحيل  مسطرة  بطء  أو  التقنية،  الدراسات  كتأخر  عنها،  الحديث 
االعتمادات السنوية، وإعادة التحويل املخصصات املالية إلى اآلمرين 
املنظومة  طرف  من  تعديالت  إدخال  وكذلك  بالصرف،  املساعدين 
املحلية أو الشركاء خالل إنجاز املشروع، وإدماج مكونات أخرى لم تكن 
في اإلتفاقية األصلية، والتي تتم غالبا من خالل توقيع ملحق تعديلي 
باالتفاق مع مختلف الشركاء، مما يستدعي تأخير اإلنجازات. كما أن 
هناك مشاريع أخرى تمت اإلشارة إليها في هذا املحور، قد تم االنتهاء من 

إنجازها بشكل كلي 100%.

من جهة أخرى، فقد جاء تقرير لجنة مراقبة املالية بمجموعة من 
23 توصية، توزعت على املحاور األربعة التي  التوصيات بلغ عددها 
ارتكزت عليه التقارير، وبعد دراستها وتمحيصها خلصنا إلى أن 12 منها 
تهم بشكل مباشر مجال تدخل الوزارة، وتتقاطع مع املقاربة التي تم 
نهجها من أجل بلوغ النتائج املحققة وتتلخص هذه التوصيات حسب 

املحاور كالتالي:

الحكامة  وإطار  االستراتيجي  التخطيط  يخص  األول-فيما  املحور 
وتدبير املوارد،

التوصية األولى: تخص اعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج 
للتنمية القروية يرتكز على خطط التنمية القروية والبرنامج املندمج 
للمناطق الجبلية، وينبني على مقاربة مجالية تقوم على اإللتقائية ويعمل 
على ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات املحلية، وكل علك وفق 
مقاربة تشاركية مسؤولة بين مختلف املتدخلين، نعتبر هذه التوصية 
مهمة ووجيهة بحيث تطرح على كافة املكونات التي تتدخل بشكل مباشر 
أو غير مباشر في تنمية العالم القروي، ضرورة تكثيف التنسيق من أجل 
بلورة رؤية إستراتيجية وخطة عمل موحدة، تروم اإللتقائية والتكامل 

بين كافة املتدخلين في التنمية القروية.

وفي هذا الصدد البد من اإلشارة أن الوزارة بصدد إعداد أرضية 
الوطني،  التراب  إلعداد  العامة  السياسة  توجهات  تضم  إستراتيجية 
وبلورة  االستراتيجية  والخيارات  األولويات  تحديد  من  والتي ستمكن 
التوجهات املرجعية للتهيئة الترابية ملختلف املستويات املجالية، سيتم 
عرضها على مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين املجاليين من أجل 

التشاور بشأنها في إطار لقاءات وطنية وجهوية قصد إغناء واإلثراء.

التوصية الثانية: في هذا املحور فتهم وضع معايير محددة النتقاء 
واعتماد وتوزيع املشاريع، وفق مقاربة واضحة وموضوعية من حيث 
استهداف املناطق واملستفيدين تحقيقا للعدالة املجالية، وفي هذا الباب 
أؤكد لكم أن اعتماد منهجية واضحة وشفافة بمعايير محددة شكل 
الركيزة األساس للمقاربة التي اعتمدتها الوزارة في املشاريع االستثمارية 

الثالث والبرامج التي ساهمت في بلورتها، ولعل النموعج األبرز.

في هذا الصدد هو البرنامج االستثماري الثالث الذي اعتمد مسطرة 
طلب عروض املشاريع مع وضع لجان انتقاء محلية ووطنية ومعايير 
محددة والذي ضم النسبة األكبر للبرامج واملشاريع التي استفادت من 

دعم صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.

املحور الثاني-قيادة املشاريع والبرامج املمولة بواسطة الصندوق 
يتعلق األمر بثالث توصيات:

التوصية األولى: تهم وضع منهجية متكاملة للبرمجة والتدبير والتتبع 
على املستويين املركزي والترابي، مع تحديد مسؤوليات بشكل واضح 
والبد من اإلشارة في هذا الصدد إلى اعتماد الوزارة ملبدأ التعاقد في كل 
املشاريع التي ساهمت في بلورتها، والذي يحدد املسؤوليات بشكل واضح 
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ويضع آليات التتبع يساهم فيه كل الشركاء املوقعين على اإلتفاقيات 
من أجل تمكينهم من املساهمة في تأطير وتدبير البرامج املتعاقد بشأنها.

التوصية الثانية: تتعلق بحصر استخدام املوارد املالية للصندوق 
استعمال  أي  وبعيدا عن  املسطرة،  والخطط  واملشاريع  البرامج  على 

استثنائي وعدم إنجاز أي مشروع خارج أي إطار تعاقدي.

أي  إنجاز  يتم  لم  أنه  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  نؤكد 
مشروع خارج أي اتفاقية شراكة.

التوصية الثالثة: والخاصة بعدم القيام بتحويالت مباشرة لفائدة 
املتدخلين الغير مرخص لهم فقد تم تفعيلها وأخدها بعين اإلعتبار، كما 
تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التحويالت موضوع هذه التوصيات 
تم التنصيص عليها في اتفاقيات الشراكة املوقعة واملؤشر عليها من 
طرف وزارة املالية، على اعتبار أن األمر يتعلق بتعيين صاحب مشروع 

منتدب عو خبرة تقنية في مجال تدخله.

املحور الثالث-إعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتنفيذ امليداني 
للمشاريع، يتعلق األمر بأربع توصيات:

الشراكة،  اتفاقيات  بنود  بضرورة ضبط  تتعلق  األولى:  التوصية 
وحث الشركاء على ضرورة احترامها وتنفيذ االلتزامات والواجبات التي 
تتضمنها، نعتبرها توصية أساسية وغاية في األهمية، بحيث تحيلنا على 
ضرورة وضع إطار تنظيمي وقانوني للتعاقد املؤسساتي بين املؤسسات 
العمومية لبالدنا، وال شك أن غياب هذا اإلطار أثر بشكل سلبي على 
وتيرة إنجاز مجموعة من البرامج التي انطلقت من شراكات بين قطاعات 

ومؤسسات عمومية.

واملجتمع  املنتخبين  وإشراك  بتحفيز  والخاصة  الثانية:  التوصية 
املدني واملتدخلين املحليين في اقتراح مشاريع تنموية في املجال القروي، 
واملتدخلين  املدني  واملجتمع  املنتخبين  إشراك  أن  لكم  أؤكد  فإنني 
املحليين في اقتراح مشاريع تنموية في املجال القروي يدخل في صلب 

املقاربة املعتمدة من طرف الوزارة.

التوصية الثالثة: املتعلقة بإحداث خلية وطنية ملعالجة املشاريع 
املتعثرة لفترة ما بين 2005-2015 داخل أجل زمني محدد فإننا سنعمل 

على تفعيلها ألنها بالفعل وجيهة.

التوصية الرابعة: في هذا املحور تهم نشر مشاريع اإلتفاقيات مع 
إدماج البعد التواصلي مع الساكنة املستهدفة، نعتبرها توصية أساسية 
تملك  مستوى  على  إيجابي  وقع  من  لها  ملا  اآلن  تفعيلها  يتم  ومهمة 

الساكنة املستهدفة للمشاريع املنجزة وبالتالي بلوغ البرامج..

املحور الرابع-التتبع والتقييم واملراقبة يتعلق األمر بثالث توصيات:

التوصية األولى والثانية: واللتان تهمان تعزيز وظيفة تتبع وإنجاز 
وتقييم املشاريع عبر لجان وطنية وجهوية، تحدث لهذه الغاية، وتفعيل 
آليات التتبع واملراقبة املنصوص عليها في اإلتفاقيات املتعلقة بتنفيذ 

املشاريع فهي توصيات تتم تفعيلها وسنحرص على أخذها بعين اإلعتبار.

فعالة  معلوماتية  نظم  وضع  بضرورة  املتعلقة  الثالثة:  التوصية 
مزودة بمعطيات حول مختلف املشاريع بجهات اململكة تسهل عملية 
الجبلية  واملناطق  القروية  التنمية  التنموية،  املشاريع  وتقييم  تتبع 
بمؤشرات قابلة للقياس. فيما يخص النجاعة والجودة والفعالية نؤكد 
لكم أنه موازة مع إطالق املشاريع التي تساهم فيها الوزارة، عبر صندوق 
التنمية القروية تم وضع أرضية معلوماتية تمكن من تتبع املشاريع 
بنظام  géoportail مزدوجة  بوابة جغرافية  في  وتتمثل هذه األرضية 
معلومات جغرافي يمكن من التفاعل املباشر مع املعطيات التي تهم تتبع 

املشاريع.

كافة  اإلعتبار  بعين  األخذ  الوزارة  التزام  لكم  نؤكد  األخير،  وفي 
املالحظات الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات، وكذا التوصيات 
التي تضمنها تقرير اللجنة املراقبة املالية العامة، كما تظل الوزارة رهن 

إشارة مجلسكم املوقر من أجل تقديم أي توضيحات إضافية.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير البالد، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب 
الجاللة، أعزه هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

واملجموعة  الفرق  لبعض  الكلمة  أعطي  الوزير،  للسيد  شكرا 
النيابية ملا تبقى من الوقت في إطار التعقيب، مع الحرص على احترام 
املدة الزمنية، باسم فريق العدالة والتنمية الكلمة للسيد النائب عبد 

هللا هناوي السيد النائب.

اونةئبلاويي لعب لهللالهنةقي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويةد4لاو 6راءلاملحترمين،

اويةد4لاون ابلاونةئبةتلاملحترمةت،

إعا بداية أشكر املجلس األعلى للحسابات على هذا التقرير املتميز 
ننهئ أنفسنا في البرملان بمجلس النواب في لجنة املراقبة على هاد العمل 
الرقابي املتميز، البرملان هنا يقوم بدوره الرقابي الدستوري في إطار من 
املسؤولية الجماعية، ال يجب أن يعني أن نقول كالما ربما يعني يجب 
أن نترفع عنه، ألن الصندوق الذي نحن بصدده تنفذ في إطاره سياسة 
عمومية موجهة ملجال هش هو املجال القروي واملناطق الجبلية، وهو 
عمل ممتد على عقود وعلى حكومات، نحن هنا يعني رقابتنا وال عملنا 
الرقابي يدخل في صلب العمل السيا�سي الشريف وليس عمال سياسويا 
مقيتا أبدا حاشا، وهذا العمل يرفع بالفاعل السيا�سي ويشرفه، ونشكر 
الحكومة على تعاملها اإليجابي مع هذا العمل الرقابي وتعاملها اإليجابي 
مع توصيات اللجنة ومع توصيات املجلس األعلى للحسابات الذي أثار 
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أنهم  إلى  أشاروا  يعني  املحترمين  الوزراء  السادة  اختالالت  من  عددا 
سوف يعملون على أال تتكرر في إطار من تحسين وتجويد العمل.

الجاللة،  يعني طموحات صاحب  تنزيل  يعني  أيضا  إطار  في  وهذا 
اللي جات في الخطاب امللكي السامي، ديال يوليوز 2015، لإلشارة إلى 
أنه أشار أنه يحز في نفسه تلك األوضاع الصعبة التي يعيشها بعض 

املواطنين في املناطق البعيدة واملعزولة.

اويةد4لاون ابلاملحترمين،

هناك عدد من التوصيات تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي 
ومرة أخرى نشكرها كنا نتمنى أن عدد من التوصيات األخرى يعني 
أيضا يتم التعامل معها إيجابيا، هناك التوصية رقم 2 املتعلقة بتوحيد 
الوعاء املالي للصندوق وتمويل العمليات ديالو، وتجميع كل االعتمادات 
املتوفرة في إطار واحد هو صندوق التأهيل االجتماعي باعتباره اآللية 
املالئمة التي أنشأها الفصل 142 من الدستور، الحكومة كان لها نظر 
ويعني رفضت هذا، ولكن نسجل بارتياح ما قاله السيد الوزير أن املسألة 
تنفذ في إطار جهوي وفي إطار إقليمي محلي، نتمنى أنه املقاربة التشاركية 
تم فعال، نحن كبرملانيين مثال في الدوائر ديالنا راه ال نستشار ال نحضر 
ال في مرحلة التشخيص، وال في مرحلة اختيار املشاريع، وحتى رؤساء 
الجماعات فهي أيضا نتمنى أن هاد املقاربة ما تكونش غير مع املجلس 
الجهوي أتستحضر الجماعات في لحظة القرار في لحظة التشاور، ومن 
بعد بطبيعة الحال اآلليات اللي هي ديال الحكامة سواء الوطنية أو ال 
الجهوية املحلية لها القرار ولكن االستماع ملمثلي املنتخبين محليا مهم 
جدا ويوفر لنا كبرملانيين وكمنتخبين املعلومة في حينها من أجل أيضا 
نتمنى مستقبال  والتجويد وإن كنا  االقتراح  أيضا  املتابعة ومن أجل 
نم�سي في اتجاه ما يريده الدستور من تكريس للجهوية املتقدمة أنها 
في اتجاه ما يريده الدستور من تكريس للجهوية املتقدمة، أنها هذه 
التوصية إن شاء هللا يجي واحد الوقت اللي يوصل األمد ديالها، يوصل 
الوقت املناسب باش تنزل، ألنه سنكون آنذاك، فعال نكرس ما نطمح 

إليه جميعا من جهوية متقدمة، ونوحد اإلطار املالي لعمل الصندوق.

هناك مسألة متعلقة بتجويد نسب اإلصدار، نقدر اإلكراهات اللي 
واجهوها الوزراء فيما يتعلق بالتوصل باالعتمادات اللي كتجي متأخرة 
وكذا. نتمنى أن يتم تجاوز علك، علما أن اآلن، القانون التنظيمي للمالية 
ألي صندوق،  نتمناه  ال  ما  وهذا  االعتمادات.  فقدان  مخاطر  هناك 
خاصة، خاصة هذا الصندوق اللي هو موجه لفئات هشة ومجال هش، 
هي املجال القروي واملنطقة الجبلية. وفقنا هللا ملا فيه الخير، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اويي لاورئيس:

الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  الفريق  بإسم  النائب،  للسيد  شكرا 
للسيد النائب محمد بن عطية.

اونةئبلاويي لمحم لبنذطيل:

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

 ،23 أصل  من  اللي  التوصيات  على  كنشكروك  الوزير،  السيد 
قلتي 13 توصية و4 تم التحفظ عليها. السيد الوزير، كنتمناوا ديك 
التوصيات تفعل ألن اإلشكالية فين كاينة؟ في إنزال املشاريع وواحد 
الصندوق فيه واحد املوارد املالية، ولكن لألسف لم تنفق. فمن واجب 
الحكومة، الحكومة اللي كتكون ناجحة، خصها يكون عندها اعتماد 
يجب أن يصرف. السيد الوزير، عنقول لك بأنه حكومة عباس الفا�سي، 
ما بين 70 و%90 كاين فرق هداك املوارد املالية. في 2011-2015 جاي 
وكيهبط. أنا نقول لك 2011، %37. هذا التقرير ديال املجلس األعلى 
املالية شحال كتنفق، ومن بعد تيوقع  للحسابات، يعني هاد املوارد 
الترحيل إلى آخره. 2012، %24 و2014، %12 و 2015، %17. هذا 
تقرير ديال املجلس األعلى للحسابات . حنا ما�سي داك ال�سي جبناه من 
راسنا وال �سي حاجة . وباملناسبة كنشكر الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحسابات ألن هداك السيد رجل دولة، ألن ملي كيشرح وكيجيب داك 
الطاقم ديالو، كنفهمو بزاف ديال الحوايج، ألن 74 صندوق، راه كلها 
الصناديق ديالنا فيها اختالالت، وفيها اختالالت وفيها مشاكل كثيرة ال 

تعد وال تح�سى.

السيد الوزير، أنه ملي قلنا أن هاديك القضية ديال املعمل ديال 
الصبار اللي دار في سيدي إفني، املجلس األعلى للحسابات قال لكم بأنه 
املشروع نهار اللي دارو ليه دفتر التحمالت وديك املسائل ديالو وطريقة 
اإلنجاز ديالو، كان غيخدم الناس في خمس شهور. هو قالك كيخدم 
الناس من يوم واحد إلى أربعة أيام، هاد الخبر اللي قلتي لنا اليوم عاد 
افتتح وتشوفو غيشتغل، هذا خبر مفرح ألن ما ما نبغيوش املشاريع 
كتخسر عليها أموال طائلة، وهاد ال�سي كاين. حتى في التنمية البشرية 

تبناو وراهم مسدودين.

السيد الوزير، احنا يعني التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات، 
الوقت اللي قال املوارد ما تصرف في الجهة وقالك ها األسباب. قالك 
»سبب تراجع استعمال املوارد هو ضعف وتيرة إنجاز البرامج التنموية 
وعدم التتبع األوراش املتعلقة بها، وأيضا في محدودية الكفاءة القادرة 
على صيانة املشاريع، غير أنه في نظرنا تبقى هذه التبريرات جزئية«. 
واش عهد حكومة عباس الفا�سي كانت األطر وكانت الكفاءات، ودابا 
ما كاينش؟ خاص هاديك األموال خاصها تخرج، تم�سي لعند املواطن 
وتبان في العالم القروي وتبان في الحياة املعيشية اليومية ديالهم، احنا 
كفريق األصالة واملعاصرة وحسب االجتهادات ديالنا تنقولو الحكومة 
عندها مشاكل في امليزانية عجز في امليزانية، وهاد ال�سي كاين، 56 مليار في 
سنة 2012، ألن كان العجز ناقص %7 هنا كتشوف آش كدير الحكومة؟ 
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كتخلي هاد الصناديق باش كدير تحويالت أخرى اللي عندها األسبقية 
يعني باش تمول �سي حاجة اللي عندها األسبقية هذا هو التحليل ديالنا.

السيد الوزير، هاديك التوصيات اللي درنا باختصار واحد املنظومة 
يعني اللي هي محلية، داك رئيس الجماعة القروية لي اليقين السيد 
مع  عايش  هو  ينجح،  املشروع  املشاريع  هاد  في  اتشاركوا  إيال  الوزير 
املواطن وعارف ديك املنطقة ديال آش خاصها وهاد ال�سي راه درناه، 97 
و98 في عهد حكومة عباس الفا�سي وكان كاتب الدولة في التنمية القروية 
وكانوا كيخصوا وكيجيو للعماالت وتيقولوا لنا املقترحات ديالكم ودارت 
مشاريع ونجحات، إيال ما تشارك داك العضو ديال الجماعة هداك 
رئيس الجماعة القروية اللي هو عايش وعارف ديك املنطقة أنه فيها 
واحد النوع من املشاريع اللي هي مدرة للدخل وعاد تنفع ديك املنطقة، 
ألن العالم القروي راه البطالة السيد الوزير راه داك ال�سي راه الناس غير 

جالسين في الدواوير بال خدما وال ردما.

حنا في األخير نشكر املجلس األعلى للحسابات اللي تيقدم لنا هاد 
العمومية  النفقات  في  امليدانية والورقية كذلك  البحوث ديالو  يعني 
ديال املرفق العام ألنه قدم لنا واحد التوضيحات اللي كانت غايبة علينا 

في السابق، واإلخوان راه في اللجنة..

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة رئيسة املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية.

اونيةبيلل املجم علل رئييلل وبلقل عةئشلل اويي 4ل اونةئبلل
ولتو ملقاالشتراكيل:

شكرا السيد الوزير، وأتوجه إليكم السيد وزير الفالحة بصفتكم 
اآلمر بالصرف لهذا الصندوق، تؤكدون معنا ومن خالل مداخلتكم 
على حجم الرهانات املطروحة على هذا الصندوق، باعتباره خصوصا 
املعالجة والحد من التفاوتات املجالية ومن الفوارق الطبقية باعتباره 
آلية لتمويل املشاريع من أجل تحقيق التنمية بالعالم القروي واملناطق 

الجبلية.

والهدف اليوم السيد الوزير من هذه الجلسة هو الوصول معكم إلى 
تعهدات الحكومة في هذا املجال من خالل التجاوب مع التوصيات التي 
خلصت إليها لجنة املراقبة املالية لتجاوز االختالالت التي رصدها تقرير 
املجلس األعلى للحسابات، والسيد الوزير تجاوبتم من أصل 23 توصية 
على 17 توصية، وهذا مجهود وتعاون كبير من طرفكم ويحسب إيجابا 
لكم، ولن أخوض في كل التوصيات مثال املسألة ديال تحديد ووضع 
اإلشكال  معالجة  مسألة  مثال  وموضوعية،  وشفافة  واضحة  املعايير 
وتواجه اإلشكال ديال التأخر في تحويل االعتمادات أو املساطر املتعلقة 
بالتأشير وهذا كله إيجابا، ونتفهم السيد الوزير أنك ربطت مثال قبول 
بتوصية في توزيع مجال تدخل هذا الصندوق بالرفع من املوارد هذا 

يصعب  ولكن  ونتفهمه،  الصندوق  لهذا  املالي  التوازن  على  حرصكم 
علينا فهم عدم تجاوبكم السيد الوزير مع مجموعة من التوصيات 
قدمتها املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية واعتمدتها لجنة مراقبة 
املالية وهي ال تشكل عبئا أو تكلفة مالية، ولكن تروم باألساس الحكامة 
والنجاعة والتدبير األنجع لهذا الصندوق هو تفعيل مبدأ ربط املسؤولية 
باملحاسبة، وأعكر على سبيل املثال ال على سبيل الحصر مثال، على 
االلتزامات  احترام  بضرورة  األطراف  وحث  اإلتفاقيات  إبرام  ضرورة 
والواجبات في هذه اإلتفاقيات املضمنة بهذه اإلتفاقيات هذا مثال، 
إبرام  ديال ضرورة  املسألة  عليها  دافعنا  التي  التوصيات  من  وأيضا 
وضع، ضرورة وضع اتفاقيات إطار لفك العزلة على املجال القروي و 
لدعم الفالحة التضامنية، وهذا من شأنه أن يحسن العيش للساكنة 
ونحن السيد الوزير نعود لكم اليوم في هذه الجلسة بهذه التوصيات 
ألننا مقتنعون ولنا القناعة بأنها هذه توصيات ستروم تدبير أنجع لهذا 
القروي  العالم  ساكنة  صالح  الحال  بطبيعة  يخدم  بما  الصندوق، 

واملناطق الجبلية والصالح العام، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة الرئيسة، السيد الرئيس نقطة نظام.

)نوطلل الحركيل اوفريقل رئيسل مب يعل اويي لمحم ل اونةئبل
نظةم(:

عندو شوية دالوقت باش يدير تعقيب.

اويي لاورئيس:

ال، ال، احنا وزعنا هاد ال�سي في ما بيننا بكل صدق.

)نوطلل الحركيل اوفريقل رئيسل مب يعل اويي لمحم ل اونةئبل
نظةم(:

واحنا ما�سي معكم؟

اويي لاورئيس:

أنت معانا منذ البداية، طيب نظرا لطبيعة الجلسة فهي جلسة 
حوارية لها أبعاد متعددة ما فيها باس غادي نعطيو الكلمة لدقيقتين 
الفريق  من  كذلك  لشهب  العزيز  عبد  للسيد  ثم  الرئيس،  للسيد 
اإلستقاللي، لكن دقيقتين من بعد الصديق املشترك، ومن بعد دقيقتين 

لل�سي كميل.

اونةئبلاويي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،
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اويي لكةتبلاو قوللاملحترم،

شكرا أوال لرئيس اللجنة وألعضاء اللجنة اللي وفرونا هاد الفرصة 

هادي، شكرا للسيدين الوزيرين اللي عطاونا معلومات جعلتنا نطمأنو 

القوة رافعة  اللي حقيقة غادي يشكل واحد  على هاد املشروع هذا 

للتنمية في هاد املناطق اللي كتحظى باألولوية عند جميع املواطنين. 

بعض املالحظات فقد السادة الوزراء، قلتونا السيد الوزير وزير الفالحة 

على أن البرامج محددة حتى 2023، مدى بنا نعرفوا التوزيع ديال هاد 

املشاريع حسب الجهات، باش نالحظوا ونلمسوا واش كاين فعال هداك 

يعني التكافؤ بين الجهات، ومدى إنصاف بعض الجهات على حساب 

األخرى يعني ليطمئن قلبي.

والنقطة الثانية وهي في إعداد املشاريع، البد من اإلشراك الفعلي 

للسلطة الترابية املحلية، الجماعات املحلية ولو أنه تيعطيو رأي ولكن 

أحياءا ما تيدخلش بهاد اإلعتبار بعض األحيان حتى رؤساء املجالس ما 

كيتشوروش، يعني مدى بنا تؤسس هاد القضية ديال التشارك، ألنهم 

هما اللي تيعيشوا انشغاالت والخصاص ديال املواطنين وكيجيوا السيد 

الرئيس حتى البرملانيين يتساءلوا على املشاريع، فلما ال إشراك البرملانيين 

في هاد اللجنة، إلى كان لجنة تشاركية وتشاورية، آش غادي نخسرو إيال 

وسعنا االستشارة باش نضمنوا النجاح ديال هاد البرامج هادي.

تكون  الوزير،  السيد  التعمير  التعمير،  يخص  فيما  أخرى  نقطة 

مقاييس معتمدة موحدة إلنصاف كل املراكز الصاعدة، وبهاد املناسبة 

كنشكركم على هاد التوجه يعني..

اويي لاورئيس:

بعد  ومن  التوفيق.  كامل  الرئيس  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا 

السيد النائب لشهب.

اونةئبلاويي لمصطفىلبةيتةس:

شكرالاويي لاورئيس،

اللحظة  هذه  في  أوال  هذه  في  داخل  جدا  سعداء  الحقيقة  في 

األعلى  املجلس  تقارير  ملناقشة  اإلمكانية  أصبحت  اللي  الدستورية 

للحسابات، سعداء أيضا بالحجم وبالتراكم اإليجابي اللي راكمتو بالدنا، 

وراكمتو هاد املؤسسة الدستورية اللي احنا موجودين فيها، وال نعتقد 

بأن أي طرف سيا�سي كيفما كان النوع ديالو، سيكون عندو �سي رغبة أو 

ميل ملصادرة هذا التراكم اإليجابي واملفيد جدا لبالدنا.

في مداخلتي السابقة تحدثت عن النقاش السيا�سي املغلوط الذي 
رافق صندوق التنمية القروية، وحينما تحدثت عن بعض الصراعات 

السياسوية املقيتة املقصود منها كان هو من كان يصطاد في املاء العكر 

وكان يوهم للناس بأن هذا الصندوق بأن ميزانيته تحت إشراف السيد 

وزير الفالحة والصيد البحري، ولم أكن أقصد أي طرف سيا�سي معين، 

أجدني يعني في هذه اللحظة محتاج ألن أتوقف قليال، لكي نحاول أن 

نحدد مهام الفاعل السيا�سي أو مهام املؤسسة البرملانية في البحث عن 

األثر من السياسات العمومية التي تقوم بها الحكومة، في مستوى آخر 

أنا أعتقد شخصيا بأنه بعيد عن عمل املجلس األعلى للحسابات ألنه 

يبحث في إنجاز املشاريع وعن جدوى هذه املشاريع من الناحية املالية، 

وأجدني مضطرا للحديث مرة أخرى حول مشروع مدينة سيدي إفني 

كما قلت سابقا ألنني أعرف هذا املشروع، أعرف كيف ساهم في تغيير 

الحياة اإلقتصادية بين قوسين وأيضا غير من التعاطي للفاعل املالي أو 

املستثمر مع منطقة كلنا إلى حدود سنة 2008 نتهم بأننا..

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد العزيز لشهب 

بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لعب لاوذزيزلوشهب:

بيملاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

أنا ربما غير باختصار شديد، هذا املوضوع ديال الصندوق ديال 

التنمية القروية واملناطق الجبلية ال أحد يشك في أهميته والدور اللي 
التوازن  لعبه في خلق واحد مجموعة ديال املشاريع من أجل إعادة 

املجالي، وفي هاد اإلطار الزم نذكرو يعني منذ حكومة األستاع عباس 

الفا�سي كان برنامج ديال املجال، أي مجموعة داملشاريع مندمجة ديال 

التنمية املجالية، غير اليوم وهاد الصندوق ديال التنمية القروية اللي 

كان واحد دور كبير في في إخراج هاد مجموعة داملشاريع في أرض الواقع، 

ولكن سؤالي السيد الوزير اليوم واحد املجموعة داملشاريع من داك 

الوقت مازال ما تنفذاتش، هاد اإلشكال كنا طرحناه وطرحناه ألن كان 

واحد ربما واحد مجموعة ديال االلتزامات املالية ديال وزارة اإلسكان 

كان خصها تحول هاد وكالة تنمية أقاليم الشمال وما التزماتش بها، 

وبالتالي هنا كيتطرح اإلشكاالت الكبرى ديال تنزيل هاد املشاريع، وبالتالي 

اليوم في بالدنا عموما راه ما�سي مشكل ديال االستراتيجيات أو ديال 

الرؤية، املشكل هو التنزيل ديال هاد االستراتيجيات على أرض الواقع 
وأنا عطيت مثال ديال هذا املشروع هذا إضافة اليوم هاع الصندوق 

في  كبير  الدور  الجبلية كيلعب واحد  باملناطق  القروية  التنمية  ديال 

البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية للجهات وكيما قلتو 
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عندها واحد الدور كبير للجهات كيلعب واحد الدور كبير ديال إقتراح 

مشاريع، ولكن اإلشكال راه مجموعة من الجهات مغيبة، نعطي غير 

مثال ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة قدم واحد املجموعة داملشاريع 

ولكن مستبعدين من النقاش فهاع املشروع هذا ديال تقليص الفوارق، 
يخص  أن  عكرناه  سبقنا  كنا  املوضوع  هاع  الوزير،  السيد  صحيح 
ضروري باش نعطيو هذيك الرمزية والقيمة لهاع البرامج ديال تقليص 
الدرجة  الفوارق اإلجتماعية واملجالية، خاص إشراك املنتخبين وفي 

األولى الجهات، وأن املواطن يلمس هذاك املنتخب ديالو أنه قدمو واحد 

الخدمة على املستوى املحلي.

اويي لاورئيس:

الجلسة األولى، شكرا  أنهينا جدول أعمال  النائب،  للسيد  شكرا 

للسادة الوزراء، شكرا لرئيس لجنة مراقبة املالية العامة وألعضائها.
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محضرلالجليللاويةبذللقاوتيذين

اوتةريخ: الثالثاء 19 شوال 1439ه )3 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ساعتان واثنتي عشرة دقيقة، ابتداء من الثانية عشر 
زواال والدقيقة السابعة والخمسين.

ج قللاألعمةل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.17 
املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

على  والتصويت  بمناقشة  املتعلقة  الثانية  الجلسة  إلى  اآلن  نمر 
بالقانون األسا�سي لبنك املغرب،  40.17 املتعلق  مشروع قانون رقم 

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون.

اويي لمحم لب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لقاوصال4لقاويالملعلىلرس للهللا.

اسمحوا لي أن نتقدم بالشكر الجزيل ملجلسكم املوقر للدعم املستمر 
الذي تولونه لكل املبادرات الحكومية في مجال تطوير وتعزيز املنظومة 
القانونية للقطاع املالي، والتي يضطلع فيها اإلطار القانوني بنك املغرب 

من مكانة خاصة،

فقبل أن أعرض على أنظاركم دواعي وأهداف إصالح اإلطار القانوني 
لبنك املغرب املقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون املتعلق به، أود 
بداية أن أشكر اللجنة ورئيسها على املجهودات وعلى النقاش البناء 
الذي عرفته مقتضيات هذا املشروع، وأيضا هاد النقاش الذي مكن 
من إغناء وتحسين هاد املشروع بعد تدارس العديد من املقترحات ديال 
التعديالت التي تقدمت في إطار هاد اللجنة من طرف أعضاء اللجنة 
املحترمين، والتي همت على الخصوص الجوانب املتعلقة بتحديد هدف 
السياسة النقدية وتسييرها، وبإدارة ومراقبة البنك، وكذا مساهمته في 

الحفاظ على اإلستقالل املالي.

النص  هاد  ديال  النزول  أسباب  اللجنة  داخل  إليه  أشرت  كما 
والحاجة إلى مراجعة القانون األسا�سي الحالي لبنك املغرب متعددة، 

لكن من بينها:

أوال-التطور الذي شهده املحيط القانوني واملؤسساتي للبنك منذ 
دستور جديد  بعد وضع  ال سيما   ،2006 سنة  التنفيذ  حيز  دخوله 

للمملكة سنة 2011، واإلصالح األخير لقانون مؤسسات االئتمان.

ثانيا-من بين أيضا الدواعي لهاد اإلصالح التحول الجدري العميق 
الذي عرفته مهام البنوك املركزية على الصعيد الدولي بعد استخالص 
الدروس من األزمة املالية لسنة 2008 خاصة فيما يتعلق باستقراره 

املالي وقد عكرتها داخل الجلسة أن البنوك املركزية كانت في الخطوط 
األمامية ملواجهة هذه األزمة.

إلى مرتبة مطابقة ألفضل  القانون  إلى الرقي بهذا  ثالثا-في السعي 
املعايير املعمول بها دوليا.

 40.17 القانون رقم  ويمكن تلخيص الخطوط العريضة ملشروع 
املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب في النقاط الخمس التالية:

أوال: تعزيز استقاللية بنك املغرب في مجال السياسة النقدية، حيث 
ينص هذا املشروع على إعطاء بنك املغرب استقاللية كاملة بتخويله 
صالحيات من أجل تحديد هدف استقرار األسعار الذي أصبح هدفه 
الرئي�سي وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل شفافية، طبعا استقرار 

األسعار يعود بالنفع على املواطنين فيما يتعلق بقدرتهم الشرائية.

باإلضافة إلى هذا جاء املشروع بأحكام جديدة تمكن من التشاور 
املنتظم بين الوزير املكلف باملالية ووالي بنك املغرب من أجل ضمان 
انسجام السياسة االحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية مع األدوات 

األخرى املتعلقة بسياسة املاكرو اقتصادية.

إدخال  املشروع  هذا  يقترح  البنك  استقاللية  تعزيز  مقابل  وفي 
االستماع لوالي بنك املغرب من قبل اللجان الدائمة املكلفة باملالية في 
البرملان حول مهام البنك وهذه طبعا سابقة وأول مرة التي ينص عليها 

علك قانونيا، من بين أيضا املهام.

املالي،  االستقرار  على  الحفاظ  لتشمل  البنك  مهام  توسيع  ثانيا: 
يهدف مشروع القانون على توسيع مهام البنك، لبنك املغرب لتشمل 
مساهمته في الوقاية من املخاطر الشمولية وتعزيز االستقرار املالي وكذا 
إلى تكييف أدوات تدخله في هذه املهمة، ومن أجل القيام بهذه املهمة 
الجديدة ينص هذا املشروع على أحكام تمكن بنك املغرب من تمثيله 
في لجنة التنسيق والرقابة على املخاطر الشمولية التي تم إنشاؤها في 
إطار القانون البنكي الجديد، اقتراح كل إجراء على الحكومة من أجل 
الحفاظ على االستقرار املالي، منح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات 
حيازة  تسبيقات،  وكذا  موقتة،  تواجه مشاكل سيولة  التي  االئتمان 
مساهمات في مؤسسات االئتمان في إطار إدارة املخاطر الشمولية وحل 

األزمات املصرفية، اتخاع أي إجراء آخر في ظروف استثنائية.

ثالثا: وهادي أيضا من اإليجابيات أو من املستجدات في إطار هاد 
الصرف  سعر  سياسة  مجال  في  البنك  صالحيات  توضيح  اإلصالح، 
السياسة  بين  للترابط  نظرا  الصرف،  احتياطات  تدبير  وتسهيل 
النقدية وسياسة الصرف، ومن التطابق مع أفضل املعايير املعمول 
بها على املستوى الدولي، والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن 
اختصاصات الحكومة مع استشارات البنوك املركزية، يوضح من هذا 
املشروع أو مشروع هذا القانون على أن بنك املغرب ينفذ سياسة سعر 
الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددها الحكومة بعد 

استطالع رأي بنك املغرب.
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رابعا: تعزيز الحكامة الجيدة، من أجل تعزيز الحكامة الجيدة ينص 
االستقاللية  تعزيز  في  تتلخص  مقتضيات جديدة  على  املشروع  هذا 
املؤسساتية والشخصية، فيما يتعلق بمنع البنك من التماس أو قبول 

أي تعليمات من الحكومة أو غيرها:

توضيح معايير تعيين والي بنك املغرب، باإلضافة إلى الشروط  .•
املنصوص عليه الفصل 49 من الدستور؛

تعيين املدير العام بظهير يتخذ باقتراح من والي بنك املغرب؛ .•

توسيع حاالت التنافي بالنسبة لألعضاء الست املعينين من  .•
طرف رئيس الحكومة الذين يجب أن ال يزاولوا أي انتداب انتخابي 

عمومي، وأال يشغلوا أي منصب من مناصب املسؤولية؛

تعزيز مهام هاد األخير  إثر  البنك  توسيع صالحيات مجلس  .•
وعلك بتخويله املهام التالية:

تحديد هدف السياسة النقدية؛ .•

تحديد أدوات التدخل؛ .•

دراسة مدونة السلوك ومدونة األخالق واملصادقة عليها؛ .•

بموازاة  املغرب  بنك  والي  صالحيات  مجال  توسيع  وأخيرا  .•
مع املهام الجديدة املنوطة به خصوصا فيما يتعلق بتحديد شروط 

تفويض تدبير احتياطات الصرف.

تنظيم ومراقبة نشاط معالجة النقود االئتمانية؛ .•

اتخاع التدابير املتعلقة باختصاص املجلس في حالة الطوارئ. .•

وآخر نقطة فيما يتعلق باملستجدات لهاد النص، إضفاء شفافية 
أكثر على عالقة البنك مع الحكومة.

ملندوب  الرقابي  الدور  حصر  املشروع  هاد  مستجدات  أهم  من 
الحكومة على العمليات املالية فقط وكذا إخضاع وتوزيع الربح الصافي 
املتوفر بعد االقتطاعات الالزمة إلى اتفاق بين البنك والسلطة الحكومية 
املكلفة باملالية، كما يخول هذا املشروع لبنك املغرب تقا�سي أجرة 
برسم العمليات البنكية والخدمات املالية املنجزة لحساب الدولة من 
أجل تغطية التكاليف التي يتحملها البنك برسم هذه العمليات وهذه 

الخدمات.

وفي األخير، أود أن أشير إلى أنكم بتصويتكم وتصويت مجلسكم 
املوقر لصالح هذا املشروع، تكون بالدنا قد خطت خطوة هامة في اتجاه 
الشروط  وضع  وبالتالي  واملالي،  اقتصادي  املاكرو  االستقرارين  دعم 

الضرورية لنمو قوي ومستدام، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

باب  أفتح  التقرير،  توزيع  تم  شك  بدون  الوزير،  للسيد  شكرا 
بإسم فريق  الهامل  النائب عبد هللا  للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة 

العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لعب لهللالاوهةمل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي لاو 6يرلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

اليوم نتكلم ونناقش مشروع القانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون 
األسا�سي لبنك املغرب والذي نحن اليوم بصدد مناقشته والتصويت 
عليه ينصب على مؤسسة مركزية ومحورية على املستوى اإلقتصادي 

بصفة عامة وعلى املستوى السياسة النقدية بصفة خاصة.

إن مؤسسة بنك املغرب لها تاريخ عريق فمنذ تم تأسيسها سنة 59 
كانت لها وما زالت أدوار رائدة على مستوى االستقرار الخاص بالنظام 
لبنك  األسا�سي  القانون  مراجعة  أملت  متعددة  أسباب  وهناك  املالي 

املغرب منذ نشأته.

وفي هذا السياق وللتذكير فقد مكن مرسوم 21 أبريل 67 من إشراك 
السلطات الوصية في التسيير وتمكين بنك املغرب من مراقبة النظام 
قانون جديد  إصدار   93 علك سنة  بعد  وتاله  أولى،  البنكي كخطوة 
بالسياسة  يتعلق  القانون األسا�سي  في  ملؤسسات االئتمان وتعديالت 
النقدية وإعطاء مزيد من االستقاللية لإلدارة والتسيير إنما رقم األعمال 
وإشكاالت النظام املالي و تطوره بسرعة على الصعيد العالمي تلزم بنك 
املغرب خصوصا األبناك املهنية عموما والهيئات املالية العاملة بالقطاع 
التأقلم ومواكبة التحوالت املتسارعة، مما جعل املجتمع املغربي ينتبه 
رقم  املغرب  لبنك  األسا�سي  والقانون  االئتمان  تجديد مؤسسات  إلى 
76.03 سنة 2005 والقانون البنكي الجديد، مما مكن املغرب من وضع 

ورصد أدوات السياسة النقدية واإلسراف على النظام البنكي.

إن مشروع القانون رقم 40.17 الذي نناقشه في جلستنا العامة 
هذه، هو سيرورة لتحوالت عميقة في واقع املال واألعمال ومنطق األشياء 
يؤدي حتما إلى تراكمات تشريعية يؤدي إلى عصرنة النظام املالي وتطويره 
وتعزيز دوره في إرساء النموعج التنموي املتوخى تحقيقه، وللتذكير وفي 
إطار التراكمات التشريعية، فإن فريق العدالة والتنمية سنة 2005 قد 
البنكي  طرح أسئلة مركزية وجوهرية تتمحور حول أولويات القطاع 
في  ومسؤوليته  العامة  التنموية  واستراتيجيته  التنموي  البنك  ودور 
النقدية وإعدادها وتدبيرها بكل شفافية، وتساءل  تحديد السياسة 
كذلك عن كيفية املراقبة التشريعية لبنك املغرب؟ كما تساءل على 
تدابير الحكامة الجيدة لبنك املغرب ونوعية استقالليتها وطالب أيضا 
ومنذ 2005 الحجر على موارد التمويل التشاركية التي ال تعتمد على الربا 
والفوائد كوسيلة وحيدة، وطالب الفريق منذ علك الحين بأن ينخرط 

بنك املغرب في املجال التنموي التشاركي اإلنتاجي.

اليوم وبعد دستور 2011 ومرور األزمة العاملية لسنة 2008 تعرف 
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بالدنا انفتاحا كبيرا على املستوى الدولي وبالخصوص على إفريقيا في 
إطار التحوالت العميقة التي عرفها القطاع املالي املغربي ومواكبته ملا 
يجري من ثورات اقتصادية ومالية على الصعيد الدولي، ولكي يواكب 
نظامنا املالي التطورات الكبيرة التي شهدتها وظائف وصالحيات البنوك 
املركزية العاملية، وبعد اختيارنا لنظام الصرف املرن، نؤسس اليوم 
بهذا املشروع ملؤسسة بنك املغرب في الوضع الجديد لذلك البد من أن 
نبسط اإلطار التي يتم فيه التشريع لبنك املغرب لتحصين نظامها املالي 

من كل أزمة اقتصادية محتملة.

اويي لاورئيس،

اويي لاو 6يرلاملحترم،

اويةد4لقاويي اتلاونةئبةتلاملحترمةت،

بالدراسة  املشروع  هذا  نتناول  والتنمية  العدالة  فريق  في  اليوم 
واملناقشة ونحن ندرك أننا نشرع للقانون األسا�سي لبنك املغرب في إطار 
مساءلة كبيرة وعميقة للنموعج التنموي والنموعج التنموي هو شأن 
كبير جمهوره الديمقراطية أوصاله اإلقتصاد وثماره املال واألعمال، 
لذلك ال نتكلم على بنك املغرب وعلى محاور مشروع القانون رقم 40.17 

بمعزل عن التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

محدوديته  أعلنت  التنموي  النموعج  أن  اليوم  نستحضر  وكلنا 
ولم يصبح قادرا على اإلستجابة ملجموعة من التحديات اإلقتصادية 
واإلجتماعية وعلى رأسهما النمو والتشغيل، لذلك وجب انخراط بنك 
املغرب في إنجاح النموعج التنموي بكل أبعاده، تدارس في فريق العدالة 
والتنمية بلجنة املالية والتنمية اإلقتصادية وناقش مشروع القانون 
املنظومة  وتعزيز  تطوير  إلى  الرامية  الحكومة  مبادرات  وثمن   40.17

القانونية للقطاع املالي.

وفي إطار استمرارية اقتراحات الفريق وتراكماته اإليجابية استحضر 
ورؤيته  واملركزية  الجوهرية  تساؤالته  كذلك  املرة  هذه  أيضا  فريقنا 
 ،2005 القانون األسا�سي سنة  ومقاربته لهذا املوضوع خالل تعديل 
واليوم وفي إطار االستمرارية وهذا التراكم اإليجابي تداولنا في لجنة املالية 
بشأن الطبيعة القانونية لبنك املغرب كمؤسسة عمومية إستراتيجية 
وعلى أهدافه ومهامه وعن حكامة في اإلدارة والتسيير وتوسيع صالحياته 

وعن طبيعة استقالليته.

املستقلة  املؤسسات  أن  والتنمية  العدالة  فريق  يعترف  اليوم 
عن الحكومة محددة دستوريا وأن رأسمال بنك املغرب مملوك كليا 
بموجب قانون الدولة وال يمكن بالتالي التدخل في تدبير الشأن العام 
بشكل مستقل عن الحكومة، وبالتالي فإن استقاللية بنك املغرب هي 
االستقاللية في التدبير والتسيير واتخاع القرارات املناسبة باستعمال 
تضارب  كل  عن  بعيدا  النقدية  السياسة  تحديد  من  تمكنه  أدوات 
للمصالح أو التأثر من كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على هدف البنك 
الرئي�سي في تحديد سعر الصرف وتعزيز االستقرار املالي وفي نفس الوقت 

ال يتعارض مع التوجهات االستراتيجية للحكومة في النمو.

فمن جانب الحكامة فمواد مشروع قانون بنك املغرب الذي بين 
أيدينا يعزز الدور الرائد ببنك املغرب واشتغاله في إطار تعزيز الحكامة 
الجيدة املتمثلة في جهاز اإلدارة وجهاز التسيير والتدبير املتعارف عليها 
في املجال النقد والشفافية سواء من خالل املواصفات واملعايير التي 
تشترط لتعيين والي بنك املغرب من كفاءة ونزاهة، أيضا التداول على 
املسؤولية وانتدابه ملدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حكامة 
كذلك تتجلى كما تضمنه مشروع القانون الذي هو بين أيدينا بتعيين 
6 أعضاء ملجلس البنك من طرف رئيس الحكومة باقتراح مناصفة من 
طرف والي بنك املغرب والسلطة املالية على أساس االستحقاق واملشهود 
النقدي واملالي واالقتصادي، ولعل  في امليدان  بالنزاهة والكفاءة  لهم 
توسيع التنافي لهؤالء األعضاء كما أشار إليها املشروع تلبي انتظارات 
املشرع املغربي والفاعل اإلقتصادي في تعزيز الحكامة في إدارة وتسيير 

بنك املغرب وتحقيق أهدافه.

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

إن حجم مسؤولية بنك املغرب محددة بتدخله في السوق النقدية 
املالي  النظام  سير  على حسن  والسهر  املناسبة  لألدوات  واستخدامه 
وتطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية ملؤسسات االئتمان والهيئات 
املعتبرة في حكمها سيخضع كغيره من املؤسسات االستراتيجية للمساءلة 
كما أتت به مواد مشروع القرار 43، 44 و 45 وبالتعديالت التي صادقت 
عليها اللجنة املالية مشروع قانون يمكن ويدقق الحسابات الخارجية 
لوزارة املالية واملجلس األعلى للحسابات من مراقبة بنك املغرب وكذلك 
من خالل عمل مندوب الحكومة وتقاريرهم السنوية، ولو أننا نراها في 
فريق العدالة والتنمية أن التأكد من صحة العمليات املالية األولى لم 

تقم بها أجدر هيئة مستقلة.

كما سيعزز مشروع القانون رقم 40.17 الدور الرقابي ملؤسستنا 
التشريعية هذه، سواء من خالل رقابة اللجن املكلفة باملالية ومن خالل 
االستماع بغرفتي البرملان إلى تقرير والي بنك املغرب والذي تليه مناقشة 
في كل األمور التي تهم تحديد السياسة النقدية وأدواتها وكل األهداف 
املخطط لها، نقاش سيمكن نواب األمة من التداول واالضطالع على 
كيفية األسعار والسهر على حسن سير النظام البنكي وتنفيذ سياسة 

سعر الصرف وانخراطه في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

ومهما يكن فإننا نعتبر في فريق العدالة والتنمية أن استقاللية بنك 
املغرب في هذا املشروع يتم على الطريق املغربية بالتشاور املنتظم بين 
السلطة النقدية والسلطة املالية وسيتم طبعا في التوفيق واالنسجام 
الالزم في ظل االلتزام بالسياسة النقدية تحقيقا للهدف الرئي�سي لبنك 

املغرب واملتجلي في استقرار األسعار وتعزيز االستقالل املالي.

هذه هي الخصوصية املغربية بنكه املركزي يشتغل بين االستقاللية 
في اتخاع القرار والتعاون واالنسجام املطلوبين مع املؤسسة التنفيذية 
واملصرفية  والنقدية  املالية  الكوارث  تجنبنا  قد  التي  الطريقة  وهذه 
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بعيدا عن كل اإلكراهات التدبيرية والسياسية، ومهما كانت التأويالت 
بخصوص مفهوم تعزيز االستقاللية، فبنك املغرب وممارسة سلطته 
على مستوى السياسة النقدية بكل استقاللية، ويبقى على التشاور مع 
السلطة املالية على مستوى ضمان انسجام السياسة االحترازية الكلية، 
فإننا نستحضر طبعا األزمة التي مر منها بنك املغرب في إعالنه عن مرونة 
الرئيسية وانعكاساتها السلبية على  بالعمالت  الدرهم ومقارنته  سعر 
لبنك  وأدواتها  النقدية  السياسة  استقاللية  فإن  الوطني،  اإلقتصاد 
املغرب كما جاء به املشروع تضمن له توسيع مهامه لتشغل الوقاية 
من املخاطر الشمولية وتحديد نسبة الفائدة أو التحكم في التضخم، 
بعيدا عن كل اإلمالءات واإلكراهات وكذا االنخراط في سياسة التنمية 
وفي سياسة النمو التي تحددها الحكومة وفق نموعج تنموي جديد، 
السلطة  الحكومة هي  امللك حفظه هللا. وألن  به جاللة  نادى  والذي 
التنفيذية وهي املسؤولة أمام املواطنين باعتبارها انبثقت عن صناديق 
االقتراع فإن هذه االستقاللية مؤطرة بحكم األدوار الدستورية للسلطة 

التنفيذية واملراقبة التشريعية.

اويي لاورئيس،

إننا نعتز بأن استقرار األسعار ببلدنا هو عمق تاريخي موروث يرجع 
إلى سنوات طوال وهو �سيء مهم واألهم أيضا هو الدور األسا�سي لبنك 
املغرب في الحفاظ على السوق املالي الوطني وتنميته بتحريك األموال 
تنافسية  لخلق  التجارية  واملؤسسات  الشركات  بتمويل  وترويجها، 

حقيقية ألسعار الفائدة وأن تعزز استقاللية.

كذلك هذه االستقاللية بأخذ مسافة بعيدة على جميع املؤسسات 
يواجهها  التي  التحديات  إحدى  وهذه  لرقابته  تخضع  ال  التي  املالية 
بنك املغرب للمساهمة الفعالة في تيسير تمويل اإلقتصاد الوطني عبر 

املنافسة الحقيقية والفعلية بين األبناك.

اويي لاورئيس،

أناولك بعد هذه املداخلة، إن لم يسعفن الوقت بكل من ما ورد 
فيها.

اويي لاورئيس:

دقيقتين ونصف.

اونةئبلاويي لعب لهللالاوهةمل:

شكرالاويي لاورئيس،

بخصوص الهدف الرئي�سي واألسا�سي لبنك املغرب وهو الحفاظ كما 
رت على استقرار األسعار وتعزيز االستقالل املالي وتوسيع صالحيته، 

ّ
عك

فقد سجلنا في فريق العدالة والتنمية أننا لم نجد ملقتضيات أساسا 
دستوريا أو قانونيا لبعض ما جيء في املشروع من وضع استراتيجيات 
وتفهمنا هذا  إدماجي،  مالي  بنظام  النهوض  وفي  املالي  لإلدماج  وطنية 

األمر من حيث أن املادة 15 من هذا القانون يعتبر فيها البنك مستشارا 
ماليا للحكومة، وتستطلع الحكومة رأيه في املسائل التي تمس بمزاولة 

صالحيته ووظائفه.

القانون األسا�سي رقم  الرئيس، إن أهمية مشروع  وأخيرا السيد 
40.17 تتمثل بتوسيع صالحيات بنك املغرب ولم يعد فقط تاجرا مع الغير 
كما نصت عليه سابقا املادة 3 من القانون 76.03، وبإقرار مواصفات 
في  والكفاءة  والحكامة  كالنزاهة  النقدي  املجال  في  الجيدة  الحكامة 
املسؤولية والتدبير والتسيير لبنك املغرب والشفافية في إعداد وتدبير 
لها،  ومناقشتها  التشريعية  املؤسسة  واضطالع  النقدية  السياسة 
وتجسيدا لروح دستور 2011 وربط املسؤولية باملحاسبة فاستقاللية 
إجتماعية  تحديات  من  يجري  بما  لزوما  مرتبط  �سيء  املغرب  لبنك 
كالبطالة والنمو، نظامنا املالي يتطور وقوته تتجلى بهذا املشروع في 
نسج خيط ناظم بين السياسة امليزاناتية والسياسة املالية والسياسة 
النقدية لتحقيق اإللتقائية املطلوبة مع احترام الخصوصية الالزمة، 
وفيه اليوم متغيرات الوطنية واملعايير الدولية يأتي هذا املشروع في إطار 
صيرورة تشريعية تظفي شفافية أكثر من عالقة بنك املغرب بالحكومة 

وانخراطه مع كل املؤسسات التنفيذية والتشريعية.

إن اقتراحات تعديالت فريق العدالة والتنمية من موقع املعارضة 
هذا  في  أجوبة  اليوم  نجدها  والتي   76.03 األسا�سي  للقانون  سابقا 
املشروع، وباقتراحات تعديالت جديدة مع فرق األغلبية واملصادق على 
هذه التعديالت بلجنة املالية من موقع األغلبية الحكومية والتفاعل 
املالي  نظامنا  تطوير  في  بال شك  ومعها سيساهم  للحكومة،  اإليجابي 

ويجيب عموما على تساؤالتنا الجوهرية السالفة الذكر، وشكرا.

اويي لاورئيس:

الكلمة  واملعاصرة  األصالة  الفريق  بإسم  النائب،  للسيد  شكرا 
للسيدة النائبة مريم وحساة.

اونةئبللاويي 4لمريملقحية4:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاو 6ير،

اوبرملةنيةتل اونةئبةتل اويي اتل املحترم نل اون ابل اويةد4ل
املحترمةت،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة لكي ندلي 
بآرائنا وموقفا بخصوص مشروع القانون املتعلق بالبنك األسا�سي لبنك 
املغرب، في البداية رغم املالحظات واملؤاخذات البد أن نسجل بارتياح 
املنحى والتواجه الذي اتخذته بالدنا في إصالح منظومتنا املالية خالل 
هاع العقدين األخيرين، واللي عرفت كذلك تحوالت عميقة وتطورات 
واحد  بتنفيذ  التوجه  هذا  إع سمح  التسعينات،  بداية  منذ  إيجابية 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018(  يي 

املجموعة من اإلصالحات كان لها األثر الكبير في تحقيق تقدم ومكاسب 
تمويل  تحسين شروط  مستوى  على  سيما  وال  لبالدنا،  وكثيرة  مهمة 
اإلقتصاد الوطني ونمط تمويل الخزينة وتطوير سوق الرساميل وتنمية 
نشاط البورصة وخلق سوق للصرف يستجيب للمعايير املعمول بها 

دوليا.

في نفس هاع السياق كيجي هاع املشروع قانون اللي كناقشوه اليوم 
في مجال  أنه يعزز االستقاللية ديال بنك املغرب  واللي كيتوخى منو 
السياسة النقدية، وكذلك أنه يوسع املهام ديالوا لكي تشمل الحفاظ 
على االستقرار املالي، وأنه يوضح كذلك الصالحيات في مجال سياسة 
سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياط الصرف وتعزيز الحكامة الجيدة 

وإضفاء الشفافية أكثر على عالقتهم مع الحكومة.

ما هو معلوم، فقد عرف بنك املغرب اللي هو مركز وقلب املنظومة 
املالية لبالدنا، واللي أضحى اليوم مؤسسة عريقة اللي تضاهي نظرائهم 
منذ  تطورات  عدة  املتقدمة،  العالم  بلدان  باقي  في  املركزية  البنوك 
تأسيسه سنة 1959 بمقت�سى ظهير رقم 1.59.233، املؤرخ في 23 عي 
الحجة 1378، كمعهد إصدار وطني خالص تحت إسم بنك املغرب، 
فيما بعد وباستثناء املرسوم امللكي املتعلق باملهنة البنكية والقرض، ما 
طرا حتى �سي إصالحات أو تعديالت على القانون األسا�سي لبنك املغرب 
إال بحلول سنة 1993، هذا اإلصالح اللي جا بعد ما عرف الوضع املالي 
الثمانينات،  فترة  خالل  خاصة  صعبة  ظروف  لبالدنا  واالقتصادي 
واللي عرف كذلك تدابير مالية واقتصادية قاسية بعض إطالق برنامج 

التقويم الهيكلي.

فكان لنا نص من تسجيل مجموعة من اإلصالحات، ومن جملتها 
إصالح بنك املغرب والقطاع البنكي ككل، الذي تم تحريره بعدما تم 
إلغاء استعماالت إجبارية وتحرير أسعار الفائدة، عاود جا إصالح سنة 
2005 بإصدار قانون رقم 76.03 املتعلق بالبنك األسا�سي لبنك املغرب، 
هذا جاء من أجل تقوية وتعزيز استقاللية البنك في مجال السياسة 

النقدية.

هاد اإلصالحات كلها جات بناء على التطور الذي راكمه القطاع 
الوطني  التشريع  مالءمة  أجل  من  الضرورية  الحاجة  وكذا  املالي، 
مجال  في  خاصة  الدولية  والهيئات  املنظمات  ومعايير  توصيات  مع 
الشفافية، هاد ال�سي كامل باش أنه يعزز فعالية ومصداقية السياسة 
النقدية، ومنع .. للبالد، وهنا بغيت نذكر بأن البرملان آنذاك كان قد أدرج 
لألول مرة، إمكانية االستماع لوالي بنك املغرب من قبل لجنة املالية 
حول املسائل املتعلقة بالسياسة النقدية ونشاط املؤسسات االئتمانية 
والهيئات املعتبرة في حكمها، اعتبر في حينه بأنه مكسبا تاريخيا، وبالرغم 
من أن األمر كان كيتعلق في البداية لالستماع للوالي ليس في إطار الدور 
الرقابي وإنما فقط في إطار تزويد البرملانيين باملعطيات الضرورية حول 
السياسة النقدية، باش أن املهمة ديالهم باش أنها تكون سهلة ملساءلة 
الحكومة، إال أنه منذ علك الحين أي يعني طيلة 13 سنة عالش كنتكلموا 

السيد الوزير لم يفعل هذا املقت�سى نهائيا، وهنا هاد ال�سي يدعونا 
لكي نتساءل، اليوم نتساءل عن أسباب تعطيل مثل هاد املقتضيات 
القانونية واللي كتعتبر قفزة نوعية جاءت بعد مطالبة وإلحاح كبير من 
ممثلي األمة، يعني من املسؤول عن منع البرملان اليوم نتكلم خاصنا 
نسائلوكم السيد الوزير من املسؤول عن منع البرملان من استعمال 
حق منحه إياه القانون؟ والبد كذلك أن نسجل أن هناك تقصير من 
جهة معينة، فلماعا ال يتم تحديدها ومحاسبتها ألنه كيما كتعرفوا ال 
أحد فوق القانون، ألم يحن اآلن بعد أننا نقطعوا مع املمارسات وأال 
تمر في كل مرة أنها تمر مرور الكرام، ودون محاسبة، ولكن في املقابل 
يجب أن نعترف بأن األمر كذلك يرجع من الغموض الذي ظل يكتنف 
نوع االستقاللية اللي كيتمتع بها بنك املغرب، وهل هي استقاللية تامة 
وال استقاللية في إطار التشاور من خالل هيئات التنسيق؟ أم هي فقط 

استقاللية محصورة في مجال إدارة السياسة النقدية فقط؟

واليوم هاد املشروع يجب أن يشكل فرصة لتوضيح األمور بشكل 
حاسم، إعن فما يهمنا في املقام األول هو هل سيمكننا هاع املشروع 
الجديد من تجاوز كل هاع االختالالت؟ وهل ستظل دار لقمان على 
حالها وعادتها القديمة؟ وهل في استطاعت هاع املشروع أو هل يتضمن 
هاع املشروع ما يكفي من الضمانات لضبط عالقات بنك املغرب ليس 
فقط بالحكومة؟ ولكن أيضا مع املؤسسات وأجهزة الرقابة أخرى وعلى 
رأسها البرملان؟ وحتى مع املواطنين اللي ما كيسمعوش على بنك املغرب 
دائما إال بمناسبة التقرير السنوي اللي كيقدموا والي البنك أمام جاللة 

امللك.

لذلك نعتقد في فريق األصالة املعاصرة أن املشروع الذي نناقشه 
ديال  مسلسل  من  مرحلة  وال  حلقة  مجرد  يكون  أن  يجب  ال  اليوم 
على  أصال  وأشرنا  اللي سبق  املؤسسة،  هاع  عرفتها  اللي  اإلصالحات 
فقط  كيهم  تقني  املوضوع  مجرد  وال  اإلصالحات،  هاع  ديال  التاريخ 
املسألة عات طابع مالي صرف، بل يجب اعتباره قضية ومسألة بالغ 
األهمية تحتاج نقاشا سياسيا وتأسيسيا بامتياز، ألن األمر هنا كنتكلموا 
على استكمال وتطوير البناء املؤسساتي للبالد ويتعلق باملؤسسة من 

املؤسسات األساسية للدولة.

وتبعا لذلك نسجل بإيجاز بعض التساؤالت واملالحظات اعتبرناها 
ضرورية بشأن بعض الخطوط العريضة لهذا اإلصالح:

أوال: وأوالها هو أن التوجه لهاع منح املزيد من االستقاللية لبنك 
لتجنيب  ليس ضمان  بأنه  نعتقد  فإننا  نعارضه  ال  كنا  وإن  املغرب، 
اإلقتصاد الوطني األزمات املالية، وقد سبق وأن رأيناها مثال هاع الحالة 
قدرة  الشكوك حول  تأكدت  بحيث  العاملية،  األزمات  إبان  وعشناها 
البنوك املركزية املستقلة على وضع وقيادة سياسات نقدية تحول دون 

تعرض االقتصادات الوطنية ألزمات مالية؛

ثانيا: استقاللية هاع بنك املغرب ما كيمكناش من االعتماد عليها 
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للتحكم املطلق والكلي في التضخم، وهي املهمة الرئيسية للبنك حسب 
مشروع القانون املعروض علينا اليوم، ألن التحكم في التضخم يكون 

ممكنا لبنك املغرب أنه يتدخل فيه فقط عندما يكون مصدره نقديا؛

نمو  تحقيق  بتاتا  كيعنيش  ما  التدخل  في  التحكم  أن  هو  ثالثا: 
ليكم  يبان  غادي  املغرب  غتشوفوها  ليكم  ويمكن  جيد،  اقتصادي 
بهاع  تقتنعوا  أنكم  باش  العربون،  ليكم  يبان  غادي  تنقول  كيفما 
املسألة، فبرغم من نجاح بنك املغرب في التحكم من التضخم طيلة 
هاع العقدين الفائتين، ولكن يسجل بأن ما كاين حتى �سي تحقيق نسبة 
نمو اقتصادي مرتفعة، يعني إعن كبح التضخم ال يؤدي بالضرورة إلى 

توطيد النمو اإلقتصادي؛

رابعا: والنقطة األخيرة أشنو هي قيمة السياسة النقدية في ظل هيمنة 
واحتكار املصرفي من طرف ثالث بنوك إن صح التعبير بفرض قانونها 
كما تشاء؟ ألنكم كيفما كتعرفو بأن النظام البنكي يتم احتكاره من 
طرف ثالث بنوك اللي كتشكل %65 من السوق املالية، وهو أمر يساهم 
كذلك في إعاقة تطبيق السياسة النقدية لبنك املغرب وكيأثر كذلك 
على النجاعة ديالها، ألن بنك املغرب كيلقى نفسه أمام قوة ونواة مالية 
صلبة تضاهي السلطة اللي مخولة له بموجب القانون، وهذا الحظناه 
مؤخرا عندما عمل بنك املغرب إلى تخفيض نسبة الفائدة لكن البنوك 
التجارية تماطلت في الرضوخ لقراره، وبالتالي كانت النتيجة الزيادة في 

أرباح البنوك التجارية ال غير.

ولذلك، ضمانا لنجاعة السياسة النقدية يتحتم على بنك املغرب 
العمل على ترسيخ املنافسة العادية في القطاع البنكي ومنع البنوك 

املسيطرة من فرض قانونها على كافة األطراف األخرى.

اللي  للتعديالت  استجابة  عدم  من  وبالرغم  نتمنى  الختام  وفي 
قدمناهم ولجمل مالحظات أو الطموحات اللي عبرنا عليها أن يساهم 
هذا املشروع في اإلستجابة النتظارات بالدنا وفي تطوير وتحديث القطاع 
األمل  الوطني، وهو  لالقتصاد  واملستدام  املرجو  النمو  املالي وتحقيق 
الذي يدفعنا للتصويت لصالح هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن باسم فريق التجمع الدستوري 
السيدة النائبة نعيمة زيدان.

اونةئبللاويي 4لنذيملل6ي ان:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،

اويي لاورئيس،

اويي لاو 6يرلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة 
بالقانون األسا�سي لبنك املغرب،  40.17 املتعلق  مشروع قانون رقم 

والناسخ للقانون رقم 76.03 الصادر في 23 نوفمبر 2005.

وتجاوبا  استجابة  اليوم  نناقشه  الذي  قانون  املشروع  هذا  يأتي 
القانوني  املحيط  شهدها  التي  والوقائع  االعتبارات  من  العديد  مع 
واملؤسساتي واالقتصادي واملالي لبنك املغرب خالل العشرية األخيرة، 

بعد صدور القانون رقم 76.03 الجاري به العمل حاليا.

 2011 الوطني، شرعت بالدنا منذ صدور دستور  فعلى املستوى 
في تنزيل سلسلة من اإلصالحات القانونية والتنظيمية على املنظومة 
املالية الوطنية من القانون التنظيمي للمالية إلى اإلصالح األخير لقانون 

مؤسسات االئتمان؛

فأما على املستوى الدولي فقد كان لألزمة املالية العاملية لسنة 2009 
وما بعدها العديد من اآلثار والنتائج على جعل السياسات املالية وقيمة 
العمالت املرجعية املتداولة عامليا، وعلى االستقرار املالي بصفة خاصة، 
كما عرفت مهن البنوك املركزية تحوال جذريا في أدوارها وتدخلها في 
املحافظة على الصحة املالية واإلستقرار املالي وضبط التوازنات املالية 

واملصرفية.

القانوني  اإلطار  ومالءمة  تحديث  بهدف  و  سبق  ما  لكل  واعتبارا 
لبنك املغرب مع هذه املستجدات ومطابقتهما أجود املعايير املعمول 
بها دوليا، أصبح لزاما علينا مراجعة القانون األسا�سي لبنك املغرب 
مراجعة جذرية، بإغنائه باملقتضيات التي تترجم تحقيق هذه األهداف، 
وتعزيز دوره واستقالليته وتوسيع مهامه وتمكينه من الوسائل واألدوات 
الضامنة لالستقرار املالي في بالدنا واستدامة الثقة في مؤسساتنا املالية 
واملعامالت املصرفية، والوقاية من الوقوع في املخاطر الشاملة، وإدارة 
املخاطر وحل األزمات الحالية بكل مسؤولية وحكامة، حيث تم توسيع 
بنك  والي  وصالحية  البنك  مجلس  وصالحيات  املركزي  البنك  مهام 
املغرب، وعلك باملوازاة مع املهام الجديدة للبنك، مع إحداث آليات 
جديدة منها تأسيس لجن جديدة إلدارة وتسيير البنك، ال سيما اللجنة 

النقدية واملالية ولجنة االستقرار املالي ولجنة التدقيق.

مما سيضفي على بنك املغرب هيكلة جديدة تتجاوب مع مهامه 
السياسات  من  واستقالليته ومسؤوليته عن ضبط حزمة  الجديدة 
املالية والنقدية واملصرفية، مما يجعل منه سلطة قائمة الذات مزودة 
بجميع املقومات الضامنة لالستقرار املالي والنقدي، ونتائج النشاط 
املصرفي مع هذه السياسات مع تعزيزه بمختلف اآلليات الالزمة التخاع 
التدابير في حالة الطوارئ وكيفية استعمال احتياطات الصرف للحفاظ 
على قيمة العملة الوطنية، والسرعة في التجاوب مع مختلف التحديات 

والطوارئ.

تلكم هي أهم األسباب واألهداف التي كانت وراء تقديم هذا املشروع، 
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في  بتفصيل  املالية  لجنة  مستوى  على  املعمق  النقاش  تناولها  والتي 
مرحلة التقديم واملناقشة العامة واملناقشة التفصيلية، التي شاركت 

فيها مختلف الفرق واملجموعات النيابية بكل إيجابية ومسؤولية.

وإننا في فريقنا أولينا عناية خاصة لهذا اإلصالح املؤسساتي لبنك 
مجال  في  لصالحياته  وتوضيحا  واستقالليته  لدوره  تعزيزا  املغرب 
وضمان  الصرف  احتياطات  تدبير  وتسهيل  العملة  صرف  سياسة 
االنسجام بين كل من السياسة االحترازية الكلية والسياسة النقدية مع 

مختلف األدوات املتعلقة بالسياسة املاكرو اقتصادية.

أما في إطار تعزيز استقاللية البنك املؤسساتية والشخصية، فقد 

تعاملنا بإيجابية مع ما جاء به املشروع واملقتضيات جديدة وعززناها 

ليست  االستقاللية  هذه  لكن  األغلبية،  فرق  مع  مشتركة  بتعديالت 

مطلقة، بل حرصنا على ضبطها من خالل االستماع إلى والي بنك املغرب 

من قبل اللجان الدائمة باملالية في مجل�سي البرملان، حول مهام البنك 

املركزي وبمبادرة من هذه اللجان، كما تم ضبط عالقة بنك املغرب 
كسلطة نقدية، وكدركي للعملة مع السلطة الحكومية عبر حصر الدور 

الرقابي ملندوب الحكومة في مجال العمليات املالية والتشاور املنتظم 

انسجام  بهدف ضمان  املغرب  بنك  ووالي  باملالية  املكلف  الوزير  بين 
السياسة االحترازية الكلية، وكذا السياسة النقدية مع األدوات األخرى 

الربح  توزيع  إخضاع  وكذا  اقتصادية،  املاكرو  بالسياسة  املتعلقة 

الصافي املتوفر بعد االقتطاعات الالزمة إلى اتفاق بين البنك والسلطة 

الحكومية، هذه باختصار بعض الجوانب والقضايا التي أثيرت خالل 

املناقشة التفصيلية لهذا املشروع، الذي ساهمنا في إغنائه وتدقيق 

وتجويد مضامينه بمساهمة فرق ومجموعات األغلبية والفرق األخرى.

وبهذه املناسبة، فإن فريقنا يلتزم بتتبع حسن تنزيل وتفعيل القانون 

على أرض الواقع بعد املصادقة النهائية عليه بكل مسؤولية ونجاعة، 

املغرب  لبنك  املؤسساتي  اإلنتقال  هذا  إنجاح  على  حريصون  وإننا 

وممارسة الصالحيات واملهام الجديدة التي صادقنا عليها بكل حكمة 

وفعالية ومهنية، وستكون لنا مناسبات أخرى لتقييم هذا التنزيل.

وال بد من التنويه بالتفاعل اإليجابي للسيد وزير املالية مرافقيه 
وتوضيحاتهم النيرة وأجوبته املقنعة مع مختلف التساؤالت والتعديالت 
في  النواب مشكورين  والسادة  السيدات  تقديمها من طرف  تم  التي 
مختلف الجلسات التشريعية التي عقدتها لجنة املالية. وانسجاما مع 
موقفنا في اللجنة، فإننا نصوت باإليجاب على هذا املشروع، وشكرا 

على إصغائكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

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

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاو 6ير،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

نحن كذلك نثمن ما جاءت به الحكومة في مشروع هذا القانون، 
هاد القانون، السيد الرئيس، أظن هو الثالث من نوعه، يعني، اإلصالح 
األول كان خلق، يعني، البنك املركزي كان في 1958 الحكومة ديال موالي 
عبد هللا إبراهيم، جا كذلك اإلصالح ديال 2006 واإلصالح الحالي 2018.

يعني،  بجدية،  يعني  انخرط  االستقاللي  الفريق  الرئيس،  السيد 
كبيرة، يعني، في مناقشة هاد مشروع القانون، من حرص املغرب أصبح 
مرتبط، يعني، باالقتصاد الدولي، مرتبط ارتباط قوي أوال من خالل 
اتفاقية ديال التبادل الحر، من خالل كذلك الطموح ديالو في إفريقيا 
بخلق املركز املالي للدار البيضاء، كذلك يعني الطموح يعني للدفع يعني 

باالستثمار الخاص إلى األمام.

اويي لاورئيس،

بقدر ما نثمن كذلك يعني ونقولها بصراحة أنه كان طموحنا ربما 
أكثر يعني اللي لهاع املشروع لهاع القانون يعني الفريق اإلستقاللي يعني 
شاف واحد العدد ديال املمارسات يعني البنوك املركزية في العالم، 
وحاول يشوف أشنا هي املمارسات يعني الجيدة وكيف خصنا يعني 
نديروها للمؤسسة ديالنا بنك املغرب، ألنه أصبح يعني البنك املركزي 
ديالنا يعني له نفس املهام وله نفس يعني كأي بنك مركزي ألي دولة يعني 

متقدمة وال مالية وال يعني دولة في طريق النمو.

في إطار  يعني  اللي جات  الرئيس،  السيد  يعني االقتراحات ديالنا 
مشروع القانون كتابع واحد خمسة ديال املحاور، يعني املحور األول 
كان هو يعني أشنا هي املهام األساسية لبنك املغرب يعني؟ يعني مشروع 
قانون جا يعني وحّدد أن املهمة األساسية هي األسعار، هي استقرار 
األسعار واستغالل األسعار وهو التضخم، نعتبر أن هاع التضخم يعني 
ما هو إال نتاج، التضخم راه ما�سي هو ما هو إال نتاج وما هو إال واحد 
un équilibre بين اإلنتاج وبين االستهالك، إعن إيال بغينا نستهدفو 
احنا تستهدفو األسس، يعني نستهدفو اإلنتاج، نستهدفو اإلستهالك، أما 
التضخم راه ما هو إال نتاج، يعني ملا كنشوفو التضخم ديال هاع 10 
سنين األخيرة دائما يعرف التضخم يعني منخفض، يعني كاين 0.9 أو 1، 
إعن ملاعا نستهدف هو أصال راه التضخم ناقص، يعني الدول اللي مشات 
فهاع استهداف التضخم ألنه كان عندها تضخم مرتفع كانت في حدود 
90، 20 أو 30 %، ودارت استهداف التضخم باش تنقص من هذاك، 
ألنه اإلنتاج كان عندها وصل لواحد املستوى كبير وأنه باش توازن يعني 
بين اإلنتاج وبين التضخم بدات كتستهدف التضخم بدات كتنقص منو 

ي كنشوفو.
ّ
حتى وصالت لواحد املستوى اللي شافتو مقبول، مل
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اويي لاورئيس،

السيد الوزير، ملي كنشوفو يعني املستوى ديال التضخم في واحد 
العدد ديال الدول يعني الصاعدة les payés émergents ما كنلقاوش 
في حدود 1 أو 2، كنلقاوفي حدود 6، 7، 9، تركيا يعني التضخم ديالها 
في حدود 9، ألنه إيال زدنا التضخم باش نديرو اإلنتاج وباش تديرو 
املقاولة هذا ما�سي مشكل، ألنه يعني أي نقطة كنقصوها في التضخم 
ي كنقول اإلنتاج راه 

ّ
إال وكتسوى لينا 4 ديال النقط يعني في اإلنتاج، ومل

هو التشغيل، هو البطالة، ألنه أشنا هو البطالة؟ هو إنتاج معطل واحد 
 courbes اإلنتاج استغنينا عليه، وهاعي راه كاين يعني دراسات وكاين
يعني االقتصاديين تيعرفو هاع ال�سي، إعن احنا تنقولو باش نستهدفو 
التضخم ألنه نفس التضخم إلى نتاج نستهدفو يعني التشغيل، نستهدفو 
البطالة ونستهدفو كذلك يعني أسعار الفائدة ألنه هي كتدفع هي اللي 
كتدفع يعني للقروض إلى آخره، وهذا هو السيد وزير املالية، هذا هو 
االختالف الجوهري احنا اللي عندنا مع القانون، يعني الواليات املتحدة 
يعني باالقتصاد ديالها اللي كبير راه كتستهدف البطالة، الهدف الوحيد 
للبنك املركزي األمريكي هو البطالة ال �سيء آخر، ألنه من البطالة هو 
اإلنتاج، هي االستثمار، هي كل �سي، احنا تنقولو يعني في التعديل ديالنا 
تنقولو على األقل ناخذو هاع الثالثة ديال العناصر، التضخم، البطالة، 

أسعار الفائدة à long terme هاعي.

غنرجعوا ملي غادي نرجعو للتعديالت غادي نديروه، كذلك يعني 
نفس  املؤسسة  بها  جات  اللي  الحكامة  يعني  الحكامة،  أنه  كنقولوا 
 ألنه حان الوقت باش يكون واحد، 

ّ
الحكامة اللي كانت يعني في 2006، وال

مجالس  أن  كنعرفوا  احنا  كالسيكي،  إدارة  مجلس  يكون  باش  بدل 
اإلدارة الكالسيكية عليها واحد العدد املؤاخذات، فهو خاصنا مجلس 
مديري، واحد مجلس مديري اللي يكونو الناس فيه في مجال اإلدارة 
أنه هاع  القانون جا  في  يعني ألنه  يكونو  باستمرار،  يكونوا كيخدموا 
املجالس هاع أعضاء ديال مجالس اإلدارة ما كيكون ما عندهم ال مهام 
ال في القطاع الخاص وال في القطاع العام، إعن خاصهم هاع الناس يكونو 
كي يعني كيشتغلوا، إعن املجلس املديري كنقولوا كذلك أنه والي بنك 
املغرب كيكون عندو مساعدين، والة مساعدين، حتى رؤساء الجماعات 
تيكون عندهم رؤساء مساعدين يعني، كنقولوا كذلك أنه يعني والي بنك 
املغرب كيعني مسؤول أول يعني كتكون يعني واحد املمارسة اللي والت 
اآلن أنهم اللي من اللي كيتعين ديالو كنعطيوا واحد رسائل مهام، كنقولو 
أشنى هي املهام؟ وأشنى هي األهداف اللي خاصنا اللي خاصو يوصل ليها؟ 
وكذلك أدوات الضبط التجديد ديالو كذلك، واش هاع األهداف توصل 
ليهم وال أشنو؟ كنديروا السيد الرئيس كذلك اندماج املال، االندماج 
املالي كنعرفوا أنه يعني املغرب يعني الناس اللي عندهم حسابات بنكية 
ما في حدود 60 و65 ألنه باقي واحد une franche كبيرة من السكان، 
احنا كنقولوا االندماج املالي الزم يعني نديروه ونعطيوا التعريف ديالو 
كنقول  املنافسة  كذلك  كاين  الدولي.  البنك  في  يعني  كما هو معرف 

املنافسة أنه حان الوقت أنه بنك املغرب يعني يقوم بواحد املهام يعني 
ديال مراقبة املنافسة على غرار ما تقوم به الهاكا، على غرار ما تقوم به 
الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت إلى آخره، نعطيوه هاع الورش ألن 
هو أعرف يعني بكل واحد من النظام املالي، نعطيوه هاع االختصاص، 
كذلك الشفافية يعني السيد الرئيس ألنه الشفافية هذا مهمة ألنه من 
اللي كنقولو استقالل ديال بنك املغرب أشنا هو l’équivalent ديالو؟ 
هو الشفافية، خاصنا نعرفو أشنا هو اللي من اللي تاخذ القرارات، 
أشنا هي املعطيات، أشنا هما الفرضيات، وكذلك واحنا تندعيو أنه ملا 
ال يعني حتى املحاضر ديال مجلس اإلدارة يعني تنشر ألنه هاع الفاعلين 
االقتصاديين من اللي كيشوف واحد، من اللي كنديرو السعر املرجعي 
مثال ديال بنك املغرب في واحد الحل كنشوفو أشنا هو املناقشة اللي 
الفاعل  تبنات عليها، ألنه هاع  اللي  دازت، يعني أشنا هي الفرضيات 
واحد  كاين..  وتيشوف  واملناقشة  هذا  كيشوف  ملي  راه  اإلقتصادي 

العدد الحوايج خاصنا..

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

التعديالت،  في  ال�سي  لهاع  غنرجعو  املهم  الرئيس،  السيد  تفضل 
وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا لك، الكلمة تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريجل)نوطللنظةم(:

السيد الرئيس، امليكرو خدام، السيد الرئيس عفاك طبقا للمادة 
148 من النظام الداخلي، أطلب رفع الجلسة ألداء الصالة، شكرا.

اويي لاورئيس:

احنا عندنا السيد الوزير عندو إلتزامات اضطراري اآلن غادين ننهيو 
التدخالت ومن بعد غادي نمشيو للصالة، طيب الكلمة للسيدة النائبة 
غيثة الحاتمي من الفريق اإلشتراكي، الفريق الحركي. القانون الداخلي 

يطبق باإلجماع، تفضلي السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 4لغي للحةتمي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،
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يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
في  إننا  املغرب،  لبنك  األسا�سي  بالقانون  املتعلق   17.40 رقم  قانون 

الفريق الحركي نعتبر هذا املشروع بمثابة قانون إستراتيجية شامل.

اويي لاورئيس:

ما،  شيئا  لبعضنا  نستمعوا  النواب،  والسادة  السيدات  السادة 
تفضلي السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 4لغي للحةتمي:

إننا في الفريق الحركي نعتبر هذا املشروع بمثابة قانون استراتيجي 
شامل تتجلى من خالل مقتضياته أهمية دور بنك املغرب في توازن 
عامة،  مراجعة  شملته  وقد  خاصة  واملصرفية،  النقدية  السياسة 
وسعت من مهام البنك وعززت في استقالليته ويتضمن املشروع قانون 
40.17 حرصا كبيرا على إعطاء بنك املغرب كل الصالحيات الالزمة 
األبناك  وضبط  واملصرفية  املالية  املؤسسات  توازن  على  للحفاظ 

التشاركية.

ويأتي هذا املشروع بهدف تعزيز االستقرار املالي وتمكين مؤسسة بنك 
املغرب من نهج السياسة النقدية بكل استقاللية، كما يروم إلى تكييف 
أدوات تدخله مع هذه املهمة والرقي بهذا القانون األسا�سي إلى مرتبة 
مطابقة ألفضل املعايير املعمول بها دوليا، وتوضيح صالحيات البنك 
وتعزيز الحكامة الجيدة بغية بلوغ أهداف البالد في التنمية وتحقيق 

االستقرار املالي الشامل.

إن االستقاللية التي ركز عليها مشروع القانون األسا�سي للبنك تأتي 
على  والسيطرة  التضخم  إلى  والتصدي  إليها  املشار  أهدافه  لتحقيق 
االستقرار املالي الوطني والحفاظ على استقرار سعر الصرف، واملساهمة 
في الحفاظ على معدالت مرتفعة من النمو اإلقتصادي والحفاظ على 
استقرار النظام املصرفي، لكن تحقيق هذه األهداف لن يتم بصفة 
فعالة وناجعة إال عن طريق تعزيز شفافية عمل بنك املغرب وهياكله 

التنظيمية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اويي لاورئيس،

ويسيرها  النقدية  السياسة  البنك  يحدد  املشروع،  في  جاء  وكما 
في إطار السياسة اإلقتصادية واملالية للحكومة، ويعتبر الحفاظ على 
استقرار األسعار الهدف األسا�سي للبنك، ويقوم السيد الوزير املكلف 
باملالية بالتشاور مع والي بنك املغرب بصورة منتظمة من أجل ضمان 
انسجام السياسة االحترازية الكلية وكذا انسجام السياسة النقدية مع 
األدوات األخرى املتعلقة بالسياسة املاكرو اقتصادية، كما تدخل البنك 
في السوق النقدية ويسهر على حسن سيرها ويتولى مراقبتها، إضافة إلى 
مراقبته لحسن سير النظام البنكي، وضمانا لصحة العمليات املبرمة، 
يجوز للبنك املطالبة بالوثائق واملعلومات الضرورية بالنسبة لتحويل 

األموال وسالمة نظامي املقاصة والتسديد وكذا وسائل األداء.

ومن أهم مضامينه مساهمة البنك في استقرار النظام املالي الوطني، 
خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على املخاطر الشمولية، كما 
يمكنه اقتراح أي إجراء يهدف إلى الحفاظ على االستقرار املالي، ويرجع 
للبنك تنفيذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات 
التي تحددها الحكومة بعد استطالع رأيه، ومن مهامه، كذلك، مسك 
وتدبير احتياطي الصرف للبالد وفي إطار االستقاللية الذي يتمتع به ال 
يمكن التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير، كما يساهم 

في وضع االستراتيجية الوطنية لإلدماج املالي.

اويي لاورئيس،

يعتبر البنك، كما جاء في املشروع، مستشارا ماليا للحكومة ووكيل 
املغرب  بنك  اختصاصات  في  مستجدات  هناك  كانت  وقد  الخزينة، 
من أهمها تحديد هدف استقرار األسعار، كذلك تحديد سعر الفائدة 
النقدية وتحديد  البنك في السوق  بها  التي يقوم  بالعمليات  املتعلقة 
أدوات التدخل املتعلقة بتدبير السيولة التي يراها مالئمة لخصوصيات 
أنشطة عمليات البنوك التشاركية، وتحديد كل أداة يمكن استخدامها 

في الحاالت االستثنائية.

اويي لاورئيس،

وكما تضمن هذا املشروع كذلك، ففي املادة 27 منه، يتم اطالع 
وهذا  للمجلس  العادية  لالجتماعات  السنوي  الجدول  على  العموم 
اإلجراء له أهميته في إطار الحق في املعلومة وتقريب املؤسسات من 
املواطنين، أما جهازا التسيير الذي يمثله والي بنك املغرب، فقد خولت 
له عدة اختصاصات جد مهمة وصالحيات كثيرة، مما يستوجب اختيار 
شخصية مشهود لها بالكفاءة العالية والحياد التام، والزيادة في الحياد 
البنك أن  املغرب ومدراء  بنك  لوالي  يمكن  أنه ال  املشروع على  نص 
يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء مؤسسات تديرها الدولة 
أو هيئات دولية أو هيئات ال تهدف إلى تحقيق الربح، كما ال يمكن لوالي 
بنك املغرب واملدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي، ولتوطيد العالقة 
بين البنك وممثلي األمة اعتمادا على الشفافية والحق في املعلومة نصت 
املادة 45 على أنه يتم االستماع إلى والي بنك املغرب من طرف اللجنة 
أو اللجان الدائمة املكلفة باملالية في البرملان بمبادرة من هذه األخيرة 
بخصوص مهام البنك، وفي إطار انفتاح البنك أكثر على محيطه نص 
املشروع على أنه بعد تقديم تقرير البنك أمام جاللة امللك، ونشره 
في الجريدة الرسمية ينشر في املوقع اإللكتروني للبنك أو بواسطة أي 

دعامة أخرى.

اويي لاورئيس،

النقدية  السياسة  مراقبة  املغرب  بنك  مهام  أهم  فمن  وهكذا، 
تضمنه  ما  وهذا  البالد،  مصلحة  فيه  ملا  لها  العادي  السير  وضمان 
املشروع في جرد ملجموعة من األدوات والعمليات التي تمكنه من تحديد 
يالئم  كما  الصرف،  وفي سوق  النقدية  السوق  في  للتدخل  أداة  كل 
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البنكي أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية، ويمكن للبنك 
مؤسسة  لفائدة  استعجالية  منح سيولة  التقديرية  بموجب سلطته 
ائتمانية بشروط وهذا يدل على أهمية دور البنك في االستقرار املالي 

والحفاظ عليه مما يؤثر إيجابا على الدورة اإلقتصادية.

اويي لاورئيس،

القانون ألنها مهمة وأساسية  لقد عكرت بعض مستجدات هذا 
وشكلت قناعة لنا في الفريق الحركي، على اعتبار أن ما تضمنه مشروع 
للمملكة  أمان  في دوره كصمام  املغرب  بنك  17.40 عزز دور  قانون 
املغربية بالنسبة لالستقرار املالي والنقدي، ووسيلة فعالة للمساهمة 
بها  التي جاء  التغييرات اإليجابية  في تقوية اإلقتصاد، ونظرا ألهمية 
مشروع نوافق عليه في الفريق الحركي ونصوت عليه بنعم، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة، بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيد النائب 
سعيد باعزيز.

اونةئبلاويي لسذي لبةعزيز:

سي يل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
قأشرفلاملرسلين،

اويي لاورئيس،

اويي انلاو 6يرين،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي في إطار املناقشة 
لبنك  األسا�سي  بالقانون  املتعلق  رقم40.17  قانون  ملشروع  العامة 
املغرب، هاته املؤسسات التي تترجم حقيقة وجود دولة وسيادتها ملا 
لذلك من ارتباط قوي بين سيادة الدولة وسياستها النقدية واملالية، 
والتي نراهن على النهوض بها من خالل تقوية وعصرنة النظام املالي 
وتعزيز دوره في الحياة اإلقتصادية، طبعا وإن كان املغرب يرتكز حاليا 
على أكثر األنظمة املالية هيكلة على صعيد الضفة الجنوبية للمتوسط، 
إع يتوفر على نظام بنكي بمستويات جيدة من حيث الراسملة واملردودية 
إلى  في حاجة  املغربي  البنكي  النظام  أنه يظل  إال  والتمويل املستقر، 
التطوير من حيث تأهيل موارده البشرية التي راكمت رصيدا مهما من 
املهنية ومن حيث تقوية أدائه والرفع من مستوى إنتاجيته وطنيا ودوليا.

إننا ونحن نناقش مشروع هذا القانون نسجل تأخر الحكومة في 
املجيء به إلى البرملان والذي كان من املنتظر أن يحال عليه مباشرة بعد 
103.12 املتعلق  2014، بتنفيذ القانون رقم  24 دجنبر  صدور ظهير 
بالجريدة  واملنشور  في حكمها  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  بمؤسسات 
الرسمية ليوم 22 يناير 2015، وعلك في سياق املالءمة معه ومع دستور 

2011، والذي تضمن مجموعة من املبادئ الجديدة خاصة في مجالي 
الحكامة وربط املسؤولية باملحاسبة، إضافة إلى كون القانون السابق 
2005، أظهرت املمارسة  23 نونبر  بتنفيذه ظهير  76.03 الصادر  رقم 
العملية أنه يحتاج إلى تحيين وتطوير خاصة أنه أتت بعده مجموعة من 
املتغيرات املوضوعية منها األزمة املالية العاملية لسنة 2008 وتأثيرها 
القانونية  املتغيرات  إلى  لتنضاف  املالي  باالستقرار  املتعلق  الشق  على 
واملؤسساتية املذكورة سلفا، هذا التأخر الذي أثر سلبا ولو نسبيا على 
النسيج االقتصادي واملالي الوطني ملا للخدمات املالية من دور أسا�سي 

في إنماء االقتصاد الوطني.

اويي لاورئيس،

إن مطالبتنا في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية باتخاع اإلجراءات 
الالزمة لتحسين أثر القطاع املالي وضمان مساهمته الفاعلة في التنمية 
االقتصادية للبالد وإحداث إطار تنظيمي تحفيزي من أجل تحسين تدبير 
املخاطر وتنمية سياسة التسعير ترتكز على تحليل املخاطر وغير مرتبطة 
بالضمانات العينية ومالءمة اإلطار القانوني والتنظيمي لدورات مالية 
رقمية والبنك املتنقل من أجل املواكبة ودعم الثقة واملبادرة في هذا 
القطاع، علك كله من أجل إرساء قواعد أساسية لتفادي االنهيار جراء 
االختناق املالي املسجل نتاج تدهور الحسابات العمومية حيث عجز 
الخزينة من الناتج الداخلي الخام واستمرار ارتفاع املديونية العمومية.

اويي لاورئيس،

إن مشروع القانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك 
املغرب لبنة أساسية في إطار إرساء نظام مالي قوي ولذلكم انخرطنا في 
النقاش واملساهمة فيا بدءا من تعزيز استقاللية بنك املغرب استقاللية 
كاملة تفتح له املجال أمام ممارسة صالحيات واسعة بهدف ضمان 
استقرار األسعار ونهج السياسة النقدية بكل شفافية في سياق تشاور 
منتظم مع الحكومة وفتح إمكانية االستماع لوالي بنك املغرب من قبل 

اللجن الدائمة املكلفة باملالية بالبرملان.

هذه االستقاللية التي ال تكتمل باالستقالل املالي فقط وهو ما دفعنا 
إلى تقديم تعديل في هذا املحور من أجل أن تكون استقاللية تامة في 
شقها املالي واإلداري اعتبارا لكون هذه املؤسسة تقوم بوظائف محددة 
قانونا وبطريقة مستمرة ومن أجل تقويتها في سياق مؤسسة حديثة 
ترتكز على الحكامة، كما تفاعلنا مع ضرورة إيجاد تأطير قانوني يمكن 
بنك املغرب من املساهمة في الحفاظ على االستقرار املالي وتعزيزه عبر 
توسيع مهامه لتشمل الوقاية من املخاطر الشمولية من خالل عضويته 
في لجنة التنسيق والرقابة على املخاطر الشمولية وتقديم اقتراحات 

الحكومة والقيام بتدخالت مباشرة لدى مؤسسة االئتمان.

الصرف  مجال سياسة سعر  في  توضيح صالحيتهم  وفيما يخص 
وتسهيل تدبير احتياطات الصرف فسبق أن طلبنا في االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية في العديد من املحطات بالتطوير التدريجي في نظام 
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آليات  إحداث  يشجع  جديد  تنظيمي  إطار  وإحداث  الثابت  الصرف 
عن  للمراقبة  التدريجي  والرفع  الصرف  مخاطر  لتغطية  مخصصة 
العمليات اآلجلة في أفق نظام صرف مرن يشجع على تنافسية اإلنتاج 
الوطني ويحسن حجم املبادالت إلرساء سياسة صرف تخدم تنافسية 

االقتصاد.

لذلكم اعتبرنا أن توضيح اختصاص بنك املغرب في تنفيذ سياسة 
سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة 
بناء على رأيه ستمكن من الدفاع واملحافظة على قيمة الدرهم في حالة 
اعتماد نظام صرف أكثر مرونة بالتصرف في احتياطات الصرف عبر 

استخدامها وتسهيل تدبيرها.

التسيير  في  الحكامة  مبدئي  وتفعيل  الدستور  روح  مع  وتماشيا 
والتدبير، وربط املسؤولية انخرطنا في تحديد الطبيعة القانونية لعالقة 
بنك املغرب بالغير بما في علك الحكومة ومعايير التعيين والي بنك املغرب 
واملدير العام وتحديد حاالت التنافي وتوسيع االختصاصات وتأسيس 
لجن جديدة، كما طلبنا فيما يتعلق بمندوب الحكومة أال يقتصر األمر 
على املوظفين السامين بالوزارة املكلفة باملالية لتنافي هذا الشرط مع 
الدستور الذي يؤكد على املساواة وتكافؤ الفرص ولفتح املجال أيضا 
أمام الطاقات والخبرات التي تتوفر عليها بالدنا والتي تشتغل خارج هذا 

القطاع الحكومي.

وفي الختام، إننا في االتحاد اشتراكي القوات الشعبية إع نؤكد على 
ضرورة إرفاق هذا القانون بعد صدوره بإصالح اقتصادي شامل كفيل 

بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب.

اونةئبلاويي لسذي لبةعزيز:

جملة.

اويي لاورئيس:

بدون صوت.

اونةئبلاويي لسذي لبةعزيز:

ال بالصوت

اويي لاورئيس:

تفضل.

اونةئبلاويي لسذي لبةعزيز:

نؤكد  إع  الشعبية  القوات  اشتراكي  االتحاد  في  إننا  الختام،  وفي 

على ضرورة إرفاق هذا القانون بعد صدوره بإصالح اقتصادي شامل 
كفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، يرتكز في املحور 
االقتصادي على تأهيل السياسة املالية وتحسين الحكامة العمومية 

بهدف إقرار العدالة املالية واإلنصاف االقتصادي.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
الكلمة للسيد النائب جمال بنشقرون كريمي.

اونةئبلاويي لجمةللبنشورقنلكريمي:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي ينلاو 6يرينلاملحترمين،

اويةد4لقاويي اتلاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم والشرائية مثمنا 
في البداية إدراج هذا النص القانوني وهذه الدراسة لبنك املغرب من 
خالل مشروع قانون 40.17، لكن لذي رجاء السيد الرئيس، كما أكرمنا 

املتدخلين في البداية باإلنصات أرجو أن يكرموا األواخر باإلنصات..

اويي لاورئيس:

أنا معك.

اونةئبلاويي لجمةللبنشورقنلكريمي:

أكرمناهم باإلنصات في البداية لكنهم ال يكرموننا نحن املتدخلين 
في النهاية، هاعي مالحظة شكلية أتمنى من السيدات والسادة النواب 

تفّهم األمر.

اويي لاورئيس:

ربحا للوقت السيد بنشقرون.

اونةئبلاويي لجمةللبنشورقنلكريمي:

إعن هنالك كما أشرت السيد الرئيس في إطار مواصلة ورش اإلصالح 
لهذا البنك ولهذه املؤسسة الحيوية التي يحق لنا االفتخار بعملها منذ 
إحداثها سنة 1959، اعتبارا للمكانة االعتبارية لها كمؤسسة أساسية 

في النظام املالي واالقتصاد ببلدنا.

هنا البد أن نشير إلى األدوار الحكيمة التي لعبتها هذه املؤسسة في 
خلق التوازنات املالية وأيضا فيما يمكن أن نقول التجاوب مع األزمات 

املالية التي عاشها العالم ومن علك األزمة املالية لسنة 2009، وبالتالي:

اويي لاو 6يرلاملحترم،

اويي لق6يرلاملةويللاملحترم،
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من خالل  أرضية  من  لنا  قدمتموه  ومما  علك  كل  من  يستشف 
عرضكم أنه البد من بلوغ مستوى نمو كبير حتى يمكن أن نرقى إلى نظام 
اقتصادي متوازن، وإلى جعل اهتمامنا على الطلب الخارجي أكثر بعيدا 
عن تحميل امليزانية العامة لعبء مالي من خالل القروض ومن خالل 
واالقتصادية البد من  اإلجتماعية  السياسة  وهنا من خالل  الدين، 
النظام البنكي أن يكون مؤسسات مواطنة صادقة في عملها من خالل 
اتجاهها وإسهامها في بناء صرح اجتماعي اقتصادي سليم ومندمجا، 
بعيدا عن املنطق الربحي اإلقتصادي املبالغ فيه، في اتجاه نظام مالي قد 
ينحو نحو ليبرالية متوحشة، ال تطمح بتاتا نحو بلوغ ما نرجوه من نماء 
اجتماعي، وبذلك البد لبنك املغرب في إطار عمله املراقباتي واإلشراف 
العام على املنظومة البنكية في ببالدنا أن يسعى إلى علك من خال جعل 
األبناك أن تسهم في منظومة عمل االستثمار تسهيال للتمويل االستثماري 
واملالي، بعيدا عن إقرار مجموعة من الصعوبات املالية في هذا االتجاه، 
أيضا منظومة الفوائد املرتفعة أيضا على مجموعة من املجاالت الحيوية 
واإلجتماعية واالقتصادية فيما يتعلق بتمويل املؤسسات أو الشركات 
الصغرى واملتوسطة، ثم أيضا من خالل لعب الدور األسا�سي في جعل 
أبناك اآلن تصب ما تجمعه من أموال داخل الوطن ليس خارجه ال أن 

تربح باملغرب وتمول أزماتها في الخارج.

إن اندماج املغرب في االقتصاد الدولي لن يتحقق السيد الوزير 
الخارجية  املبادالت  تحكم  التي  والسياسات  املؤسسات  بتجاوز  إال 
للصعوبات التي تعترضها، كمراجعة نظام الصرف وجعله أكثر مرونة، 
أيضا تحرير مراقبة رؤوس األموال، تقليص الحواجز الجمركية وغير 

الجمركية، تحسين مناخ املبادالت التجارية وتحسين نظام اإلستثمار.

إن تأهيل املغرب للتحول اقتصاديا وتبوئه ملكانة إستراتيجية كمركز 
اقتصادي ومالي بين القارتين األوروبية واإلفريقية، واملكانة والثقة التي 
يتمتع بها بنك املغرب في مجال مواجهة اإلكراهات والحفاظ على التوازن 
الدوري من الكتلة النقدية، وبين تلبية حاجيات املكتب الوطني وضمان 
االستقرار اإلقتصادي ببالدنا يستلزم منح بنك املغرب االستقاللية في 
السلطة النقدية واملالية التي يدبرها دون الخضوع لتضارب املصالح 
وتأثرها. أيضا حين اتخاع القرارات أثناء سنه لخطة وسياسة نقدية 
بكل شفافية، وضبط االستقرار في األسعار وتنظيم سياسة نظام سعر 
الصرف املالي للدرهم واإلشراف البنكي وكذا ممارسة ومراقبة أنشطة 

مؤسسة االئتمان.

وتماشيا مع ما تم إنجازه لهذا البنك من سياسة نقدية وتشجيع 
املتوسطة  للمقاوالت  الالزم  الدعم  بتوفير  الوطني  لالقتصاد  الناس 
والصغيرة وعلك ببحث بنك املغرب على سياسية نقدية مرنة تخول 
للتمويل بطرق سلسة ومرنة وإلكراهات مطروحة  الولوج  للمقاوالت 
النيابية ال يمكن إال أن نصوت  والوقاية من املخاطر، في املجموعة 
باإليجاب على هذا النص ونتمنى أن يكون لبنة أساسية في بناء صرح 
في كل األصعدة  تنمية منشودة  في ما يتجه نحو  مالي وحساب متين 

واملجاالت.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

اويالملعليكملمج دا،

 كنطلب منكم السيد الرئيس تطبقوا النظام الداخلي من بعد هاع 
املداخلة ديالي كيما وعدتوني بها. عار، عار حشومة يتناقش مثل هاع 
مشروع القانون في ظرف ساعة، راه هاع 2 دقايق اللي عاطينا �سي نهار 
هاع املجلس كله يعطيونا 2 دقايق، عشر ثواني للواحد، راه هذا عار، 
هذا مشروع قانون مهم ومهم جدا، قدمنا احنا كنفدرالية اليسار 5 
التعديالت، التعديل األول شبيه للتعديل اللي قدمو الفريق اإلستقاللي 
اللي كيتعلق إضافة التشغيل كهدف أسا�سي للبنك، عالش؟ لسبب 
بسيط أنا ما كيهمنيش التضخم يطلع لحتى 5 وال %6 إيال طلعنا معدل 
اللي خاصها  األهداف  يبقاش ف%42 هذا من  ما   50% إلى  الشغل 
تكون عندنا، إيال م�سى التضخم في %2 اسمحو لي قضيناها إيال معدل 
الشغل في %42 التعديالت األخرى كلها 4 التعديالت كلها دفاعا على 
هاع املؤسسة البرملانية، وخا ما نعجبوكومش احنايا، احنا عزيزة علينا 
هاع املؤسسة، هاع املؤسسة التشريعية، مجلس النواب عزيز علينا 
كندافعوا عليه، احنا غير 2 واحنا كندافعوا عليه، راه ما�سي لصالحنا 
احنا لصالح هاع املجلس، النواب اللي كاينين هناي، الدفاع على البرملان 
ال يعني، الدفاع على البرملان ال يعني عدم احترام املؤسسات األخرى، 
كنحترموا املؤسسات األخرى، ولكن جميع املؤسسات خاصها تحترم 
مع بعضياتها، املؤسسة التنفيذية تحترم املؤسس التشريعية، غتكونوا 
مثال بسيط في هاد املجال باش تفهموا، احترام املؤسسات وما يتزايد 
عليا حتى واحد على املؤسسات، كلكم الحظتيوا بأن فهاع القاعة مجلس 
النواب هي يمكن القاعة الوحيدة في املغرب املؤسساتية اللي ما فيهاش 
التصويرة ديال امللك، رئيس البالد، وعالش؟ لسبب بسيط، من املمكن 
فصل السلط راه ما�سي عدم احترام، احترام املؤسسة امللكية، ولكن 
كاين فصل، من املمكن احنا اليوم نفعلوه، الديمقراطية الداخلية، 
الديمقراطية في البالد، هذا خاص كيتطلب احترام املؤسسات كيبدا من 
هنا، في النائبات والنواب هما يحترموا الديمقراطية ونبنيوا الديمقراطي 
جماعة، شكرا وأطلب مرة أخرى للسيد الرئيس يحترم املادة نسيت 
العنوان ديالها، املادة ديال النظام الداخلي ألداء الصالة، أنا كيطبق 

علينا هذا النظام بالفصل، فشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، لكم الكلمة السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لت فيقلكميللرئيسلفريقلاوتجمعلاو ست ريل
)نوطللنظةم(:

شكرالاويي لاورئيس،

في  النقاش  ضبطو  أنكم  منكم  كنطالبو  بدورنا  الرئيس،  السيد 
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املجلس، احنا ما كيعطينا حد الدروس وما كنطولوش على الرموز ديال 
السيادة، زيدون السيد الرئيس، الوقت اللي كتعطيوه لكل الفرق، هذا 
محسوب هذا على حساب األصوات اللي أعطونا املواطنين، كل حزب 
آش بغاه املواطن شحال ديال الوقت يدوي، إعن ما يجيش �سي واحد 

يبقى يطاول علينا كل ساعة هنا، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد الرئيس، لكم الكلمة السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان ل)نوطللنظةم(:

السيد الرئيس، هو النظام الداخلي ديال املؤسسة وأنا كنظن حنا 
خاصنا نكونوا بعاد على أي مزايدة، املادة 148 صحيح كتعطينا باش 
نرفعوا الجلسة لثالثة ديال األمور منها ألداء صالة الظهر راه أعن مع 
الواحدة وثلث 13:20 واحناه السيد الرئيس نظرا لهاد العملية هادي 
ألنه ديال التصويت ما كتوقفش هذا عرفا ما كتوقفش، زائد اإلكراهات 
اللي عند السيد وزير املالية، ووزير العالقات مع البرملان اللي كينوب عليه 
السيد وزير إعداد التراب، كنطلبوا منكم املواصلة وناخذوا الوقت اللي 

يكفينا في تقديم التعديالت وفي التصويت عليها، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لمحم لاوت يميلبنجل نل)نوطللنظةم(:

شكرالاويي لاورئيس،

هو صراحة هاد املؤسسة كلنا نحترمها، كل واحد فيها برملاني أو غير 
برملاني، الشعب املغربي كله يحترم املؤسسة البرملانية، واحنا فهاد فصل 
السلط كذلك نحترم كل املؤسسات، وبالتالي ال يجب أن نجعل من 
هاد املؤسسة لتصريف بعض الحسابات السياسوية اللي ال محل لها 
أن تكون في هذا الوقت بالضبط، وبالتالي احنا مع السيد الوزير، مع 
التزامات ديالو، وكذلك مع النظام الداخلي، احنا الناس ديال القانون 
السيد  وبغيناكم  لنا  كيسمعو  راهم  كاملين  والناس  القانون  نحترم 

الرئيس خذ القرار واحنا راه معاك متافقين السيد الرئيس، شكرا.

اويي لاورئيس:

مع  واتفاق  بتنسيق  كما وضعناه  األعمال  نواصل جدول  شكرا، 
النيابية، من الصعب جدا  الفرق ورئيسة املجموعة  السادة رؤساء 
أن نتوقف، ألن اآلن وصلنا للشق الثاني واللي هو مهم جدا، واملتعلق 
بمناقشة التعديالت، شكرا للجميع، شكرا للسيد الوزير له إكراه على 
مستوى رسمي معين ففي إطار التضامن الحكومي ينوب عنه السيد 

وزير إعداد التراب الوطني.

نمر اآلن إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 6 ورد بشأنها تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

عندنا فهاد املادة 6، خمس تعديالت، التعديل األول السيد الرئيس 
كيقترح أننا نزيدو يعني التشغيل ونزيدو يعني سعر الفائدة في املهام 
ديال مؤسسة بنك املغرب، يعني كنعتبرو السيد الرئيس أن استهداف 
التضخم واستقرار األسعار غير كافي، ألنه ما هو إال نتيجة الختالل كيكون 
بعض املرات بين اإلنتاج وبين االستهالك كنعتبروا أنه على غرار الدول 
اللي حققت واحد التطور كبير في محاربة البطالة وخفضتها إلى من 
%5، كنعتبروا هاع يعني حان الوقت السيد الرئيس أن هاع املمارسة 
ندخلوها كذلك يعني في مؤسسات بنك املغرب، للتذكير السيد الرئيس 
يعني القانون األسا�سي األول اللي خلق بنك املغرب في 59 نص على 
ما  ال  املغرب،  بنك  ديال  الرئيسية  املهام  من  اإلنتاج  التشغيل،  أن 
كتشوفوش أنه اآلن نتخالو عليه، واحنا كانت البارح يعني املناقشة 
ديال مع السيد رئيس الحكومة، كانت البطالة هي محور رئي�سي وكانوا 
اإلخوان كلهم يعني عبرو على أن هذا يعني خطر يتهدد املغرب، أنا كنظن 
السيد الرئيس راه احنا عندنا هاع ال�سي راه ما�سي احنا بدعناه هاعي راه 

ممارسات يعني في الدول اللي حصلت على نتائج مهمة.

إعن السيد الرئيس التعديل الثاني السيد الرئيس هو كنقولوا أنه 
يعني استقرار األسعار خاصنا نعطيوا يعني على املدى املتوسط والبعيد 
يعني هدف ديال االستقرار ديال التضخم، يعني ألنه يعني هنا غير واضح، 
كنقولوا غير يحدد البنك استقرار األسعار ويدير السياسة النقدية بكل 
شفافية، يعني la pratique دبا استهداف التضخم كيقت�سي أن أننا 

نحدو أن البنك تيعطينا هاع الرقم اللي على األقل ثالث سنوات.

الوقت  أنه أن حان  الرئيس، كنقولوا  الثالث السيد  التعديل  في 
أنه يعني املؤسسات بنك املغرب تقوم يعني بالسهر على املنافسة بين 
املؤسسات البنكية، هذه فعال كاين مجلس املنافسة هو اللي عندو هاع 
االختصاص ولكن هذه واحد السنين والت كنحيدوا هاع االختصاص 
وكنعطيوه للمؤسسات ديال القطاعية يعني القطاع السمعي البصري 
هاع  ليهم  كنسندوا  ولينا  املواصالت،  لتقنين  الوطنية  الوكالة  مثال، 
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املهام يعني بتوافق مع مجلس املنافسة، أنا كنظن يعني بنك املغرب هو 
املؤسسة املؤهلة ملراقبة يعني التنافسية بين املؤسسات البنكية، كذلك 
السيد الرئيس كما نعتبر كذلك أنه من املهم جدا أن البنك يراقب يعني 
من العالقة يعني ال هاد بين يعني املؤسسات البنكية، كذلك السيد 
يعني  يراقب  البنك  أنه  جدا  املهم  من  أنه  كذلك  كنعتبروا  الرئيس 
العالقة ويعني هاع بين املؤسسات البنكية وبين يعني الزبناء باش ما 
يكونش واحد الحيف يعني من طرف املؤسسات البنكية، احنا تنعرفوا 
أن واحد العدد ديال املمارسات يعني تسيئ يعني إلى الشركات وتسيئ 
وتحد من قابلية يعني les crédits إلى آخره، هذه السيد الرئيس يعني 
هاع التعديالت لهاع املادة، ولكن كنأكدوا السيد الرئيس ربما الحكومة 
ما غاديش تقبل هذا ولكن كنأكدوا أنه التشغيل راه محور مهم جدا، 
وكاين بعض الدراسات السيد الرئيس وأنتما أستاع يعني وعالم يعني في 
اإلقتصاد أنه يعني التشغيل البد يكون، إيال ما كانش اليوم خاصو يكون 

واحد في يوم من األيام، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب الكلمة للسيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

البنوك  أغلبية  غرار  على  مقبول  غير  التعديل  من  األول  الشق 
املركزية، يتمثل الهدف الرئي�سي للسياسة النقدية باملغرب في استقرار 
األسعار، ويمكن استقرار األسعار من الحفاظ على القدرة الشرائية 
للمواطنين، كما يتيح للمستثمرين واملقاوالت التوفر على رؤية أفضل 
وبتحقيق هذا الهدف يساهم بنك املغرب في تعزيز النمو وخلق مناصب 
الشغل، وبصفة عامة في التنمية اإلقتصادية للبالد، كما أن التأكيد 
على استقرار األسعار كهدف رئي�سي ال يمنع البنك من اتباع سياسة 
نقدية توسعية في حالة تباطؤ نمو واالنكماش االقتصادي، فضال عن 
علك فإن بنك املغرب يحدد السياسة النقدية ويسيرها في إطار سياسة 
اقتصادية ومالية للحكومة التي تهدف إلى الرفع من نمو وإنعاش الشغل.

أما فيما يخص الشق الثاني من التعديل فهو كذلك غير مقبول ال 
يمكن إدراج هاد التعديل نظرا لتعارضه مع مبدأ االستقاللية وتحديد 

املسؤوليات بين بنك املغرب والحكومة.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 137

املمتنعون: ال أحد

بالفريج ومصطفى  النائبين عمر  من  تعديل  املادة،  نفس  في  ورد 
الشناوي، لكم الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

شكرالاويي لاورئيس،

فايت لي تكلمت على هذا املوضوع في مداخلتي. الهدف ديال هاد 
ديال  التقييم  املغربي،  املركزي  البنك  يبقاش  ما  هو  التعديل  مقترح 
العمل ديالو طول السنة يكون غير على التضخم، هو مزيان نسهروا على 
التضخم في واحد املستوى معين، ولكن إعا كان هداك املستوى ديال 
التضخم ما عندو حتى �سي آثار إيجابي على التشغيل على الشغل، ما 
عندها حتى معنى. فبالتالي عدد ديال الدول عبر العالم، باألخص في دول 
أمريكا الالتينية مثال، عندها نسبة تضخم اللي كيطلع ل 6و5 %، كيبقى 
معقول، ولكن معدل الشغل اللي كيرتفع شوية. احنا خصنا نعرفوا 
معدل الشغل في املغرب راه أقل من 42 %، في قلب األزمة اليونانية كان 
%48. ما هبطش على %48. فهذا هو الهدف من هذه هي نحطو الرقي 

بمعدل الشغل كهدف من األهداف األساسية ديال البنك املركزي.

اويي لاورئيس:

شكرا أعرض نفس التعديل تقريبا للتصويت، بنفس النتائج.

املوافقون: 20

املعارضون: 137

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 137

املعارضون: 20

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

فيما يخص املادة 8 ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية. الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضلوا السيد النائب.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

بخصوص املادة 8، ربما كان واحد سهو منا، أننا قدمنا املادة 8 في 
املادة 6.

خصو  املركزي  البنك  أنه  كنعتبروا   8 املادة  في  الرئيس،  السيد 
يقوم بمهام املنافسة والسهر على املنافسة بين مؤسسات االئتمان، 
كذلك يراقب شروط الخدمات البنكية املقدمة لألشخاص الذاتيين 

واملعنويين، هذا هو جوهر هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس.
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اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

التعديل غير مقبول للسبب التالي، وهو أن مهمة السهر على احترام 
املنافسة في جميع القطاعات منوطة بمجلس املنافسة طبقا للقانون 

املنظم لهذا األخير.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 137

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 137

املعارضون: 20

املمتنعون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  طرف  من  تعديل  كذلك   9 املادة 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

كنسحبو هاع التعديل.

اويي لاورئيس:

شكرا،

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   14 املادة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

هاع املادة كتعلق باالندماج املالي يعني كنعرفوا أنه يعني الخدمات 
البنكية يستفيد منها أقل من %65 من املغاربة، وأنه الحاجة ملحة إلى 
يعني االستفادة لجميع املواطنين، احنا كنقترحوا فهاع أنه يتم يعني 
التنصيص على ما هي يعني إستراتيجية اإلدماج املالي، تنقولوا أن البنك 
املركزي خصو ينّفذ هاع االستراتيجية وكذلك كنعطيوا واحد التعريف 
لهاع االندماج املالي، هاع التعرف اللي جبنا ليه السيد الرئيس ما هو 
إال التعريف اللي دارو البنك الدولي، يعني وكل اإلخوان يمكن يشوفو 
يعني في البوابة، احنا تنقولو بدل باش يبقى يعني غير محدد، نديروه 
وإيال كان �سي تغيير في املستقبل غادي نديروه هذا مهم السيد الرئيس، 
ألنه االندماج املالي خصنا نحددوه ما هو، كنحددوه احنايا في أسعار 
منخفضة كنحدوه في جودة مقبولة وكنحدوه في وسائط مالئمة مثال 
السيد  شكرا  االقتراح،  جوهر  هذا  آخره،  إلى   payement mobile

الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

الوطني  التراب  إعداد  وزير  الفهري،  الفا�سي  األحد  عبد  السيد 
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة بالنيابة عن السيد محمد بوسعيد، 

وزير االقتصاد واملالية:

تعديل غير مقبول، ليس هناك داع لحصر اإلدماج املالي فقط في 
هذه الشروط، بل يشمل اإلدماج أهداف وإجراءات أوسع، كنشر الوعي 
املالي على سبيل املثال، وبالتالي فمن األفضل ترك األمور التفصيلية 

التي سيتم تدقيقها ضمن االستراتيجية عاتها.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 21

املعارضون: 138

املمتنعون: ال أحد

املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 138

املعارضون :21

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع
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أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 21 تعديل من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيد النائب.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

العملة  كاين  النقدية،  العملة  كاين  العملة  إصدار  تاريخ  في  أنه 
الورقية، اآلن كاين العملة اإللكترونية يعني العملة اإللكترونية جات 
يعني في القانون ديال األبناك ديال 2012، كنقترحوا السيد الرئيس 
أن كذلك أن البنك املغرب تتكون هي الجهة املخولة لها إصدار عملة 
إلكترونية لتسهيل املعامالت جريا بما هو معتمد ال في صعيد اإلتحاد 
األوروبي وفي العديد من الدول، أنه العملة اإللكترونية ما خصهاش 
العملة  هاع  يصدر  املركزي  البنك  أنه  كان،  ألي  مطلوقة  يعني  تبقى 

ويضمنها ويحافظ على القيمة ديالها، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا، السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

تعديل غير مقبول حيث ال تعتبر العملة اإللكترونية عملة رسمية.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 21

املعارضون: 141

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 141

املعارضون: 21

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل 24 مكرر أعرضها 
للتصويت: اإلجماع

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   26 املادة 
والتعادلية.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

بخصوص هاع التعديل كنقترح واحد 4 ديال التعديالت في هاع 
النواب ديال  تعيين جيش من  يتم  أنه  تنقترحوا  التعديل هو  املادة، 
للوالي، يعني إيال الحظتوا السيد الرئيس يعني في القانون ديال 2005، 
كان الوالي وكان نائب الوالي يعني وخا ما تفّعلش هاع نائب الوالي احنا 
كنقترحوا أنه يتم تعيين نائبين للوالي ألنه عالش؟ هذه بعد واحد العرف 
واحد املمارسة اللي معتمدة في كثير من الدول، في تونس، في مصر، في 
األردن، في الكثير من الدول األوربية، في الواليات املتحدة، في كندا، 
عالش هاع نواب الوالة ؟ أوال تينوبوا على الوالي، ثانيا تيقوموا بمهام 
ديال مثال اللجنة يعني النقدية، لجنة االستقرار املالي، هذا السيد هذا 

االقتراح األول.

التعديل الثاني كنقولوا أنه مجلس اإلدارة خصو يتجمع مرة في كل 

شهر، مرة في كل شهر دبا لثالثة أشهر ألنه يعني اإلقتصاد الوطني تيعرف 

واحد الدولي والوطني كيعرف واحد التسارع كبير يعني 3 شهور يعني 

شوية كثيرة، كتنقترحوا أنه يكون شهر.

التعديل الثالث السيد الرئيس، وهذا يعني تعديل احنا كنعتبروه 

 un directoire ي مجلس مديري
ّ
جوهري أنه هاع مجلس اإلدارة ل يول

يعني مجلس إدارة كنعرفوا أنه كيتجتمع كل 3 أشهر، كيجي األعضاء 

كيكون هذا لساعة وساعة ونصف وكيم�سي فحالو، أحنا تنقولو أن 
حان الوقت باش نديروا مجلس مديري كما هو في السمعي البصري 

يعني في واحد العدد ديال املؤسسات، وكانوا هاع الناس هاع مجلس 

اإلدارة يكونوا متفرغين لهاع املجلس املديري يكونوا متفرغين وكيعملوا 

لحساب املؤسسة.

التعديل الرابع السيد الرئيس، هو كان كنعتبروه كذلك أنه حان 

الوقت أنه من هاع 6 اللي ديال األعضاء اللي كيعّينهم رئيس الحكومة، 

أنه 3 يتعينو من طرف البرملان ألن املسألة النقدية واالستقرار املالي 

كيهم كذلك يعني املواطنين بأكملهم، كنقترحوا أنه البرملان كذلك يقوم 

باقتراح، يعني 3 أعضاء، شكرا السيد الرئيس.
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اويي لاورئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

الشق األول غير مقبول ألن والي البنك هو من يمارس صالحيات 
اإلشراف على الجهاز التنفيذي للبنك، وهو ما من شأنه الحفاظ على 
التدبير  وضمان  الداخلي،  التدبير  مستوى  على  األشغال  سير  حسن 
املالئم للعالقات الخارجية. أما فيما يخص الشق الثاني، كذلك غير 

مقبول نظرا لصعوبة تطبيقه في الواقع.

اويي لاورئيس:

تفضل السيد الرئيس، ال�سي مضيان، ال�سي بووانو باغي يتدخل في 
التعديل السادس. أنا كان بودي يتدخل في التعديل الخامس. ولكن �سي 

باس ما كاين.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

اللجنة، أوال فيما  في  الرئيس، غير كان نقاش كبير  السيد  مرحبا 
يتعلق بالتعديل ديال النواب كان في القانون األسا�سي القديم وما كانش 
كيتفعل، لذلك خاص األمور تكون واضحة، كاين الرئيس وكاين املدير 
العام، كل واحد كيدير املهام ديالو، ثانيا فيما يتعلق بهاد القضية ديال 
البرملان، هاد التمثيلية ديال البرملان فيها إشكال، ألنه إيال كنا غنديروها 
خاصنا نديرو التنافي، خصنا نجيبو القانون ديال النظام الداخلي ديالنا 
نديروا فيه التنافي أو نجيو لهنا ونديروا التنافي، ألن ما يمكنش يمشيوا 
يتمثلوا تما وتكون عندهم واحد الصفة، ولذلك هذا بعض التعديالت 

خصها تكون منسجمة، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 141

املمتنعون: ال أحد

في نفس املادة ورد بشأنها كذلك تعديل من النائبين عمر بالفريج 
ومصطفى الشناوي، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

شكرالاويي لاورئيس،

امتنعت، هذا تفسير لالمتناع ونيت داخل فهاد ال�سي، ألن أنا ضد 

الفكرة ديال النواب كذلك، هذا التعديل ديالنا قلنا ستة أعضاء، كما 
هي جات، كيقترحكم السيد رئيس الحكومة، ولكن كيتم املوافقة على 
ديك الالئحة من طرف مجلس النواب، هذا داخل في تقوية دور مجلس 
النواب، حيث كنطالبو من هادوك األعضاء في املجلس، يكونوا من 
تيارات مختلفة، تيارات اقتصادية ما�سي سياسة، اقتصادية مختلفة، 
باش يكون غني داك النقاش، هاد ال�سي اللي جاري به العمل في التجارب 
الناجحة. فبالتالي دور البرملان ما�سي برملانيين هما اللي يكونوا فاملجلس. 
يتصادق على هاديك الالئحة ديال 6 من طرف البرملان. هذا هو اللي كان 
في هاد التعديالت كلها اللي جاية من بعد كلها جاية في تقوية مجلس 

النواب، شكرا.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

التعديل غير مقبول أوال انسجاما مع الحد املنصوص عليه فيما 
في  التعيينات  ثم  هي ست سنوات،  التي  الوالي،  انتداب  مدة  يخص 
يخص  فيما  الجاللة.  صاحب  اختصاص  من  تبقى  العليا  املناصب 
املناصب  يخص  فيما  الحكومة  ورئيس  االستراتيجية،  املؤسسات 

األخرى.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت، تفضل السيد الرئيس تفضل.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

ال حنا دابا كأننا ملي غنصوتو، كأننا ضد تقوية املؤسسة البرملانية، 
والواقع هو ما يلي: في الدستور، باستثناء املحكمة الدستورية، املحكمة 
دستورية هي اللي كنصوتوا عليها بنسب معينة وكاينة في الدستور، يعني 
خاصنا إما نمشيو للدستور وخاصنا نغيرو النظام الداخلي، وعاد نجيو 
نغيرو القانون األسا�سي، فإعن بعض املقترحات ما�سي ضدها ألن خاص 

يتعاود البناء ديالها ولذلك حنا مضطرين نكونو ضدها، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد الرئيس، أعرض التعديل للتصويت املوافقون، انتا 
فيك مؤيد وفيك الصفتين، تفضلوا السيد النائب تفضل.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

حيث جات هاد املعارضة وكان نقاش، وخا كان خاصنا نستمروا في 
هاد النقاش راه هاد النقاش هو اللي بيه كنبنيو املؤسسات، راه بدون 
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نقاش راه ما كاينش بناء ديال املؤسسات، ما�سي حيث جات كلمة في 
تأويالت  تكون،  لها  يمكن  اللي  تأويالت  كاين  خصناش  ما  الدستور 
تكون  لها  يمكن  اللي  الديمقراطية  التأويالت  من  وهادي  ديمقراطية 
ما�سي ضد الدستور، الدستور كيبقى كيما هو دابا حاليا، ولكن نؤولوه 

فيما كاينة �سي إمكانية بطريقة ديمقراطية هذا هو الهدف، شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 142

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 142

املعارضون: 20

املمتنعون: ال أحد

لكم  والتعادلية  للوحدة  الفريق اإلستقاللي  تعديل من   27 املادة 
الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

في  اللي قدمنا  للتعديل  نتيجة  27 جاء  املادة  ديال  التعديل  هاد 
 une ،املادة 26، كنقترحوا أنه يكون مجلس مديري بدل مجلس إدارة
تكون  االجتماع  يعني  وكذلك  إدارة  مجلس  ما�سي  يعني   directoire

شهرية، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

لكم الكلمة السيد الوزير، الصوت للسيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

ال تلغي املادة إمكانية اجتماع املجلس ألكثر من 4 مرات في السنة ال 
سيما إعا اقتضت الضرورة علك.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت،

املوافقون: 20

املعارضون: 142

املمتنعون: ال أحد

فيما يخص نفس املادة ورد بشأنها تعديل من نائبان عمر بال فريج 
ومصطفى الشناوي.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

املادة 30 في نفس السياق، الفصل 49 من الدستور كيقول كيفاش 
خاصوا يتعين والي بنك، 49 من الدستور كيقول كيفاش، هادي املادة 

30 ياك.

اويي لاورئيس:

27

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

هادي ديال يمنح أعضاء املجلس الستة املعنيين من طرف رئيس 
تقبل هداك  ياك  الحكومة تعويضات يحددها مرسوم، هاعي جات 

التعديل، تقبل فكنسحبوا، شكرا.

اويي لاورئيس:

املادة 27 ما�سي املادة 30.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

اللي تقبالت، واحنا  27 هي  املادة  الرئيس، هادي  نعاودوا السيد 
حطيناها خطأ إعن كنسحب هاد التعديل.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير، أنا كيصعاب علي نسمع السحب على اليسار، لكن 
الصبر البد تيعطي بعض النتائج.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 30 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

عندنا 3 ديال التعديالت، التعديل األول تنقولوا أنه يعني باملوازاة 
مع تعيين والي بنك املغرب يعني باملوازاة يعني تكون واحد رسائل مهام 
اللي هو بمثابة عقدة برنامج اللي كتحدد أشنا هي األهداف واشنا هي 
النتائج اللي كنتظروا من هاد املسؤول يعني خالل مدة انتدابه، وكذلك 
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شروط إعادة تعيينه، هاد السيد الرئيس، هذا ممكن يظهر شوية أنه 
غريب ولكن هنا هادي رسائل مهام جات ضمن املنظومة، اإلخوان..

اويي لاورئيس:

كمل أ السيد النائب كمل.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

منظومة  ضمن  جات  الرئيس  السيد  أ  جات  امهام  رسائل  هاد 
الحكامة اللي هي كذلك كانت اعتمدتها وزارة املالية بالنسبة للمؤسسات 
العمومية، وحنا كنعتبروا أن بنك املغرب يعني مؤسسة واخا عندوا 
عليها هاد  ينطبق  يعني  طابع خاص ولكن كيبقى مؤسسة عمومية، 
املبالغ ديال الحكامة الجيدة، كنذكروا السيد الرئيس كذلك أنه يعني 
الدستور في الفصل 1 كينص على ربط املسؤولية باملحاسبة، وكينص 
كذلك على الحكامة الجيدة، فتنقولوا أنه باملوازاة يعني مع تعيين الوالي 
يكون هاد الرسائل مهام اللي كتحدد أشنا هي األهداف ديالوا، واشنو 
هي النتائج اللي كنتسناوا منو، واشنو هي الشروط ديال التجديد، هذا 
من جهة، من جهة السيد الرئيس كذلك واحد أن بالتعيين بالنسبة 

لتعيين النائب الوالي، يعني كيتعينو طبقا للقانون التنظيمي 02.12..

اويي لاورئيس:

شوية تاإلنصات من فضلكم.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

أخيرا السيد الرئيس أنه الوالي ونائبه يعني األجرة ديالهم يعني تحدد 
بمرسوم، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

الشق األول من التعديل غير مقبول، نظرا لتنافيه مع مقتضيات 
الصالحية  الجاللة،  لصاحب  يخول  الذي  الدستور  من   49 الفصل 

الكاملة لتعيين الوالي.

أما الشق الثاني تم حذف منصب نائب والي البنك، نظرا ألن الوالي 
هو من يمارس صالحيات اإلشراف على الجهاز التنفيذي للبنك، ما من 
شأنه الحفاظ على حسن سير األشغال على مستوى التدبير الداخلي 
وضمان التدبير املالئم للعالقات الخارجية، وموازاة مع علك تم تعزيز 
صالحيات املدير العام الذي ينوب عن والي بنك املغرب في حالة إعا 

تغيب هذا األخير أو عاقه عائق.

اويي لاورئيس:

ورد في نفس املادة تعديل كذلك من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
الشناوي ما متافقينش.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

كيخصنا نمشيو نوقفوا شوية السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت، عندكم مالحظة، تفضل.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

بالنسبة لجواب الحكومة أنه ما فيهش تعارض، ما فيهش تناقض، 
الفصل  تيم تحت  راه  السامين  املسؤولين  ديال بعض  التعيين  احنا 
49، يعني بمجلس الوزراء، باقتراح من الوزير، ورئيس الحكومة هذا 
ما فيه حتى �سي تناقض هنا تنقولوا السيد الرئيس، غير هاد يعني حتى 
يتم هذا كنقولوا هاد الرسائل مهام، بحال اللي كتحدد هادي مؤسسة 
إستراتيجية وكننتظروا منها نتائج، احنا ما كاينش حتى �سي تعارض، ما 

كاين حتى �سي تنافي، ما كاين حتى �سي تناقض، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 19

املعارضون: 140

املمتنعون: 1

املادة 30 تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

املادة 30 غنرجع اللي ما متتبقاش عليه غيرهما هاعوك النائبين، 
عاك ال�سي عالش؟ هو الفكرة هي هاعي كاين بتم لي بحال إيال كاين واحد 
 سوء تفاهم، املادة 49 من الدستور دستور جديد في 2011، 

ّ
اللبس، وال

فاحنا  الحكومة،  ممثل   
ّ
وال الوزير  السيد   96 ديال  الدستور  ما�سي 

كنقترحوا يقترح رئيس الحكومة اسم شخصية مشهود لها بالكفاءة 
والحياد ملنصب والي بنك املغرب ويتم اإلنصات لهذه الشخصية من 
طرف مجلس النواب ليدلي برأيه في شأنها، ومن بعد ويعين والي بنك 
املغرب وفق الشروط املنصوص عليها في الفصل، كنعطيوا دور للبرملان 
مجلس النواب فعال مجلس النواب إسناد هاعيك الشخصية ويعطي 
االتجاه  فهاع  األغلبية غتصوت  ي كتكون 

ّ
مل األغلبية  في  ديالها  الرأي 

ديال الي جابها رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو واللي كيقدم غير 
كنعطيوا واحد املكانة حقيقية لهاع املؤسسة املحترمة، وكاين جانب 
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آخر فهاع التعديل فهاع املادة هو بأن هاع التعيين ديال السيد والي 
بنك املغرب كيّدار قابلة للتجديد مرة واحدة وليس مرتين، فهاعو 2 
معا ولكن الجواب عفاكم ما تجبدوليش الدستور، حيث الدستور راه 
واضح فهاع األمور ما كاينش تناقض مع الدستور، تنصيب املادة 49 من 
الدستور يقترح السيد رئيس الحكومة إلى مجلس وزاري ومن بعد حتى 
الظهير كيوقع فيه رئيس الدولة امللك، ورئيس الحكومة، ب2 هاع ال�سي 

خصكم تعرفوه السيد ممثل الحكومة، شكرا.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

تعديل غير مقبول، ألسباب اللي عكرت في رأي الحكومة هاع االقتراح 
مخالف ملسطرة التعيين املنصوص عليه في الدستور، الذي ينص على 

أن تعيين يتم باقتراح من رئيس الحكومة، بمبادرة من الوزير املعني في 

الوظائف املدنية التالية من بينهم والي بنك املغرب.

اويي لاورئيس:

شكرا نعرض التعديل للتصويت، إضافة؟ تفضل.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

طبعا معارض ال�سي عمر، الفصل49 أوال كاينة القانون التنظيمي 

للتعيين في املناصب العليا حدد املسطرة، إعن إيال كنا غنيغيروا خصنا 

نمشيو لهذاك القانون التنظيمي ألنه الفصل 49 اللي كيتعلق على األقل 

بوالي بنك املغرب راه محددة فيه هاعي واحد، 2 ما يمكنش نقدموا واحد 

التعديل اللي أصال توافق عليه في اللجنة، هذا التعديل ديال مرة واحدة 

صافي تقبل جابتوا األغلبية وجابتوا األصالة املعاصرة وبشكل وبطريقة 

وبصيغة أخرى جابو الفريق اإلستقاللي وقبالتو الحكومة، فإعن عندنا 

والي غيجي مرة واحدة نجددو لو مرة واحدة هذا تّقبل، املسألة الثالثة 

هو ما يمكنش نجيبو واحد النظام هاع الهرينغ ديال اإلنصات ما كاينش 

في الدستور، واش غنديروه غير هنا ؟ نجيو نصنتو غير والي بنك املغرب 
غير هو اللي مهم فهاع ؟ ما يمكنش، ولذلك راه كيخص �سي حوايج نفكرو 

فيها إما غنغيرو هاع النظام البناء الدستوري نغيروه ونجيبو مقترح باش 

نبقاو نستمعمو للناس هنا، هذا ما عندناش، شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت، راه استمعنا إليك السيد النائب..

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

شكرالاويي لاورئيس،

املرجو عفاك احترام النظام الداخلي عفاكم، إيال ما احترمتوهش 

قبايلة معايا أنا الوحيد اللي ما تعتبرش معايا النظام الداخلي، هاع 

النقاش يمكن لي في دقيقة واحدة السيد النائب املحترم، هذا بدينا 

هذاك د النقاش في اللجنة وما عمقناش فهاع النقاش ما�سي حيث 

ما كايناش ماّدارتش ما خصهاش تبدا، راه نبداو هنايا وال الهدف هو 

نبداو  اللي تكلمتي عليه، معلوم ولكن  القانون  نعدلو هاعيك هذاك 

هنا هذاك القانون ما متفقش معانا عاك القانون، ولكن نبداو هنايا، 

ياك اعتبرناها إيجابية إيال درنا هاع اإلنصات مزيانة، آش كيمنع من 

ي اإلنصات معمم؟ لنعطيو مكانة 
ّ
بعد نعدلو القوانين األخرى باش يول

حقيقية لهاع مجلس النواب، شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 138

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 138

املعارضون: 20

املمتنعون: ال أحد

املادة 31 تعديل من فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 

النائب.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرلاويي لاورئيس،

هاد التعديل باش يجي في مشروع القانون أن مجلس اإلدارة يصادق 

على النظام الداخلي، ولكن ما كنظنش هاد النظام الداخلي منين كيجي، 

احنا كنقترحوا أنه الوالي يعد النظام الداخلي، ويعرضه على املجلس 

األعلى في مجلس اإلدارة للمصادقة، يعني البد �سي واحد اللي يعد هاد 

النظام، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.
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اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

التعديل غير مقبول ال يتوفر بنك املغرب على نظام داخلي واحد بل 
على عدة أنظمة داخلية كميثاق األخالقيات والنظام األسا�سي ملوظفي 

البنك، والتي يتم تحديدها من طرف املجلس املادة 25.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 138

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 138.

املعارضون: 20.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 34 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

نسحب هذا التعديل السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب،

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 36 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

في املادة 36 يعني كنقترحوا أن هاد اللجنتين اللي منصوص عليهم 
في مشروع القانون يعني اللجنة النقدية، ولجنة االستقرار املالي، أنه 
هاد النائبين ديال الوالي يترأسوا هذا كل واحد يترأس لجنة، هذا السيد 
الرئيس هذا راه ممارسة، يعني جاري بها العمل في البنوك املركزية، ألنه 
هاد اللجان اللي منصوص عليها في املشروع راه مهمة، ما يمكنش تصور، 

هاد ال�سي باش كنحتاجوا لنواب الرئيس باش يترأسوا هاد اللجان، هاعا 

هو املوضوع ديال هاد املادة 36، غنعرفوا أن الحكومة رفضات، احنا 

كنتأسفوا لهاد القضية، ولكن احنا كنتأكدوا كنتمسكو بهاد التعديل، 

شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

غير مقبول لنفس التعليل السابق تم حذف منصب نائب والي بنك، 

نظرا ألن الوالي هو من يمارس صالحيات اإلشراف على الجهاز التنفيذي 

للبنك، وموازاة مع علك تم تعزيز صالحيات املدير العام الذي ينوب عن 

والي بنك املغرب في حالة ما إعا تغيب.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 138

املمتنعون: 1

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 20

املمتنعون: 1

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 38 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

هاع التعديل هو كذلك جاء للمالءمة مع تعديلنا السابق بخصوص 

تعيين نائبين للوالي، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.
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اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

جواب نفس التعديل السابق.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 136

املمتنعون: 1

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 20

املمتنعون: 1

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 40 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

هاع التعديل هو ما هو إال يعني تجويد يعني النص بخصوص تنافي 
املصالح، تنعتبروا السيد الرئيس أنه في املدونة ديال يعني في النظام في 
القانون التنظيمي ديال الجماعات والجهات واملجالس اإلقليمية جات 
واحد الصيغة أكبر يعني شمولية وأوضح احنا كنقترحوا أنه هاع نفس 
الصيغة يعني تجي فهنا كذلك باش ألنه أشمل لتحليل يعني أشنا هي فين 
كتنافى املصالح إلى آخره، أشنا هما االلتزامات األخالقية ديال األعضاء، 
ما هو إال تجويد السيد الرئيس ألنه هاع القانون ربما يعني تدار قبل 
ما تجي هاع املنظومة ديال الجماعات واللي كتحدد بدقة هاع حاالت 

التنافي فهاع املهام، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

التعديل غير مقبول تم اإلكتفاء باملبدأ دون التفصيل في حاالت 
تنازع املصالح لكي ال يكون تعارض مع مقتضيات قانون خاص سيصدر 

في هذا املجال طبقا للدستور.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 136

املمتنعون: 1

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 20

املمتنعون: 1

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

ومصطفى  بالفريج  عمر  نائبين  من  تعديل  بشأنها  ورد   50 املادة 
شناوي لك الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

السيد  بأن كيقدم  املادة آش كتقول؟ كتقول  فهاع  شكرا، هذه 
والنقدية  الوضعية االقتصادية  تقرير سنوي حول  املغرب  بنك  والي 
واملالية، ويقدم هاع التقرير بين يدي صاحب الجاللة، هاعي أكيد ما 

كنقيصوهاش، خاصها تكون تبقى.

غير احنا ضفنا قلنا يرفع والي بنك املغرب تقريرا سنويا قبل 30 يونيو 
الذي يلي اختتام السنة املحاسبية املعنية حول الوضع اإلقتصادية 
والنقدية واملالية للبالد، وكذا حول أنشطة البنك لصاحب الجاللة، 

ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجل�سي البرملان.

كيفما قلنا بأن هذه هي النقطة األولى، وكذلك يقدم والي بنك املغرب 
عرضا حول هذا التقرير أمام البرملان، ويكون متبوعا باملناقشة على غرار 
ما يقع في مجلس األعلى للحسابات، هذا كذلك داخل في تقوية دور 
املؤسستين هناي: مؤسسة رئيس الحكومة من جهة، ومؤسسة مجلس 

النواب والبرملان، شكرا.
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اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

التعديل غير مقبول، أوال ال داعي للتقيد بهذا اإلجراء مادام التقرير 

يتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق بما فيه البرملان بغرفتيه، كما أن 

مقتضيات املادة 45 وهذا أعتقد األهم، آش كتقول هاع املادة؟ يتم 

االستماع إلى والي بنك املغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة املكلفة 

باملالية في البرملان وبمبادرة من هذه األخيرة بخصوص مهام البنك، هاع 

املادة نعتبر أنها تظل مفتوحة وتستوعب كل هذه االقتراحات.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 1

املعارضون: 136

املمتنعون: 18

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 1

املمتنعون: 18

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   51 املادة 

والتعادلية لكم الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

شكرالاويي لاورئيس،

كنظن وصلنا لواحد الصرح مهم أنه باملوازاة يعني استقرار يعني 

من  مزيد  اآلخر  الطرف  في  تقابلها  املركزي  البنك  يعني  استقاللية 

الشفافية يعني في اتخاد القرار، هاع املادة 51 تنقولوا أنه هاع القرارات 

ديال املجلس يعني خاصها تكون مبنية على معطيات وفرضيات اللي 

غادي تكون كذلك اللي منشورة فهاع القرارات، باش تنعرفوا أنه إيال 

حددنا مثال سعر الفائدة أو حددنا التضخم أو حددنا أي حاجة، أشنا 

هي املعطيات اللي تمت على هاع القرار؟ واشنا هما الفرضيات اللي 

اعتمدت؟ يعني هذا يعني خاصنا السيد الرئيس، وهذا راه كيفما هذا 

أنه الشفافية  في األبناك املركزية يعني العصرية  يعني ممارسة يعني 

السيد  شكرا  االستقاللية،  مقابل  الشفافية  االستقاللية،  مقابل 

الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

التعديل غير مقبول، يتم تقديم املعطيات والفرضيات خالل ندوة 

صحفية التي يعقدها والي بنك املغرب بعد انعقاد املجلس وكذا على 

مستوى البيان الصحفي.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 19

املعارضون:136

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 19

املمتنعون: ال أحد

املادة 52 ورد كذلك بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، السيد النائب

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

نفس التوجه السيد الرئيس بخصوص الشفافية، احنا كنقترحوا 

في املادة 52 أنه يتم نشر محاضر االجتماعات، هذا كذلك السيد الرئيس 

هو ممارسة معتمدة، أنه املحاضر يعني تنشر باش كتكون هاع القرارات، 

باش كيكون يطالعوا عليها الفاعلين االقتصاديين واملستثمرين يعني 

تيطلعو على املحاضر، ربما كاين بعض الدول اللي كتحيد األسماء، مثال 

ما كتسميش األسماء ديال األعضاء ولكن كتقول هاع العضو أش قال، 

هذا أش قال، هذا كينس، هذا ريدمان هذا كيأيد يعني أنه اإلستثمار 

باستهالك إلى آخره، فكنقترحوا السيد الوزير أنه تكون السيد الرئيس، 

أن نشر املحاضر كذلك تتم يعني اإلطالع يعني الفاعلين االقتصاديين 
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وكل املهتمين يعني بالقرارات اللي يتخذها مجلس إدارة بنك املغرب، 

شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لعب لاألح لاوفة�سيلاوفهري،لق6يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللبةونيةبللعنلاويي لمحم ل

ب سذي ،لق6يرلاالقتصةدلقاملةويل:

غير مقبول، حسب املادة 51 يتم إطالع العموم على قرارات املجلس، 

وبناء عليه يقوم الوالي بعقد ندوات صحفية عقب دورة املجلس كما 

تنشر هاته املتعلقة بالسياسات النقدية، في ما يخص نشر محاضر 

الشأن  تهم  األخيرة معطيات  تتضمن هذه  تتضمن، قد  االجتماعات 

الداخلي للبنك، تكون غير قابلة للنشر.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 19

املعارضون: 136

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون:19

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   67 املادة 

والتعادلية.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

كنسحبوا هاع التعديل السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، تعديل إضافي هل نوقش داخل اللجنة كاينة.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان ل)نوطللنظةم(:

السيد الرئيس، غير بغيتكم قبل ما تختمو ما تنساوش باش تدعيو 

السيدات والسادة النواب للغذاء شكرا.

اويي لاورئيس:

مازال آ السيد الرئيس، ال�سي بووانو مازال 30 مادة.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018(  6ذ 

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

أنا منين تنشوف ال�سي مضيان وهو غايب إما معارض وال موافق.

املوافقون: 136

املعارضون: 1

املمتنعون: 18

املتعلق   40.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 

بالقانون األسا�سي لبنك املغرب.

إعداد  إلى  الوطني  التراب  إعداد  من  الوزير  للسيد  جزيال  شكرا 

املؤسسة املركزية لألبناك.
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محضرلالجليللاو ةمنللقاوتيذين

اوتةريخ: اإلثنين 11 شوال 1439ه )9 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة،  وعشرين  وخمسة  ساعات  ثالث  اوت قيت: 
الساعة الثالثة زوال والدقيقة الخامسة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمةل:  ج قلل
الحكومية التالية:

الصحة؛ .•

وشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  .•
الهجرة؛

الثقافة واالتصال؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الشباب والرياضة؛ .•

العدل؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية؛ .•

األسرة والتضامن املساواة والتنمية اإلجتماعية؛ .•

كتابة املكلفة باملاء؛ .•

كتابة املكلفة باإلسكان؛ .•

كتابة الدولة املكلف بالنقل؛ .•

املكلف بحقوق اإلنسان. .•

اويي لمحم لج دار،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

افتتحت الجلسة.

اويةد4لاو 6راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

النظام  بمقتضيات  وعمال  الدستور،  من   100 للفصل  طبقا 
الداخلي املوقر ملجلسنا املوقر. نلتقي مجددا في جلسة األسئلة الشفهية 
القطاع  الصحة؛  قطاعات:  تهم  سؤاال   32 أعمالها  جدول  يتضمن 
املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛ الثقافة واالتصال؛ 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ الشباب 

والرياضة؛ العدل؛ القطاع املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية؛ 
األسرة والتضامن املساواة والتنمية اإلجتماعية؛ والقطاعات املكلفة 

باملاء واإلسكان والنقل وحقوق اإلنسان.

طرح  في  تغيير  وقع  أنه  النواب،  والسادة  السيدات  أخبر  كما 
األسئلة، حيث توصلت الرئاسة بكتابين من وزير الثقافة واالتصال، 
والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة 
العمومية، يلتمسان فيه ترتيب سؤالين لكل منهما في آخر الجلسة بعد 

قطاع حقوق اإلنسان، وعلك نظرا الرتباطات التزامات حكومية.

في البداية، نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 
السيدة أمينة الجلسة لتالوتها مشكورة، تفضلوا السيدة األمينة.

اويي 4لعزقهةلاوذراكلأمينللاملجلس:

شكرالوكملاويي لاورئيس،

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلين.

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات؛ .-

مقترح قانون يتعلق بالعفو العام على معتقلي االحتجاجات  .-

اإلجتماعية، تقدم به النائبان عمر بالفريج ومصطفى شناوي.

وبخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 

توصل بها مجلس النواب، من تاريخ 25 يونيو إلى 09 يوليوز 2018. 

توصلت رئاسة مجلس النواب ب143 سؤاال شفويا، 247 سؤاال كتابيا، 

152 جوابا عن أسئلة كتابية، وتم سحب ثالث أسئلة شفوية كما تم 

سحب ثالث أسئلة كتابية.

بالنسبة للقرارات املتعلقة بالغائبين ألكثر من مرة، بالنسبة للغائبين 

الفقرة  في  عليها  املنصوص  الدستور  ألحكام  وتطبيقا  الثانية،  للمرة 

الخامسة من الفصل 69، وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 من 

النظام الداخلي ملجلس النواب. وحيث أن السيدات والسادة النواب 

التالية أسماؤهم تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية والرابعة على 

الداخلي  النظام  تطبيق مقتضيات  تقرر  الدورة،  التوالي خالل هذه 

بتالوة  وعلك   147 املادة  من  والرابعة  الثانية  الفقرتين  في  املحددة 

للبرملان،  الرسمية  الجريدة  في  ونشرها  العامة  الجلسة  في  أسمائهم 

والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكتروني. ويتعلق األمر بكل من 

السادة النواب: ياسين الرا�سي عن جلستي 16 أبريل و5 يونيو 2018، 

والسيد النائب محمد الزهراوي عن جلستي 5 و11 يونيو 2018، والسيد 

النائب سمير عبد املولى عن جلستي 23 و24 وجلستي 4 و5 يونيو 2018. 

شكرا لكم السيد الرئيس.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرالاويي 4لاألمينل،

أود أن أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين، على أنه ستعقد 
والتنمية  املالية  لجنة  تقرير  ملناقشة  ستخصص  عمومية  جلسة 
بالوقوف على  املكلفة  املؤقتة  املهمة االستطالعية  اإلقتصادية حول 
كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط املنافسة بقطاع 
املحروقات، بعد قرار تحرير األسعار، وعلك يوم غد إن شاء هللا، ابتداء 

من الساعة العاشرة صباحا.

حضراتلاويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
السؤال األول  6 أسئلة،  في  ونستهلها بقطاع الصحة. قطاع الصحة 
يتعلق بتغطية الخصاص في املوارد البشرية باملستشفيات العمومية 
للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب مشكورين.

اونةئبلاويي لعالللاوذمراقي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن مقاربتكم في تدبير الخصاص الحاد في 
املوارد البشرية.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

اويي لأنةسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاونةئبلاملحترم،

الوزارة تسعى إلى بذل مجهودات من أجل تعزيز املنظومة الصحية 

املستشفيات  على  كيتكلم  سؤالكم  أن  بما  الالزمة.  البشرية  باملوارد 

العمومية، فاليوم حوالي 16.593 ديال األطر الطبية واملمرضين اللي 

كاينة في املستشفيات موزعة كالتالي: 3440 طبيبا اختصاصيا و1039 

طبيب عام وأكثر من 12.000 ممرض. وفهاد السنة العدد غيّضاعف إن 

شاء هللا، أكثر من 300 طبيب عام في الوقت اللي 2017 كانت 45 حوالي 

430 من األخصائيين بدل 290، 15 صيدلي و15 طبيب أسنان و1786 

من املمرضين بدل 647. وهادي مسألة يعني أساسية بالنسبة إلينا، تم 

اللجوء كذلك إلى التوظيف بالتعاقد عبر الشراكة مع املجتمع املدني، 

وهذا كيجعلنا أنه نتغلبو على الخصاص خاصة بالنسبة للممرضين في 

مجموعة من املستشفيات وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعالللاوذمراقي:

من  املنشور  البشرية  املوارد  حول  تقرير  آخر  في  الوزير،  السيد 
طرف الوزارة، تيتبين أنه من 2012 ل2016 وأنتم استمرارية للسياسة 
الحكومية السابقة، العدد ديال املوارد البشرية بقى مجمد، بالعكس 
الوقت  في  ممرض،  ب440  املمرضين  عدد  ديال  نقص  هناك  كان 
اللي الحصيلة الحكومية تكلمت على الزيادة ديال 3000 سرير جديد 
ومؤسسات صحية. فطبعا تنتساءل على هاد الوصفة العجيبة اللي 
وأنا  البشرية،  املوارد  غياب  في  وأسرة  مستشفيات  كنحلو  كيفاش 
كنأكد على هاد النقطة باش نسطر على الضغط الحاد اللي تتعيشو 
األطر الصحية، وأيضا باش نذكر بالخصاص املهول في املوارد البشرية، 
وتنتساءل على السياسة اللي كتم�سي وكتشجع حول تأزيم الوضعية 
في املستشفيات العمومية، أوال بالدفع باألطباء حول املغادرة واألرقام 
قياسية اآلن، أيضا في عدم توظيف املمرضين والخصاص وصل ألكثر 
من 20.000 وحتى في تقنيي اإلسعاف اللي 135 غيتوظفو 35 وغيبقاو 
100، وحنا عندنا سيارات إسعاف بالعشرات وباملئات بماليين الدراهم 

اللي هي ما زال...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم. هل من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمحم لاوص يق:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاو 6يرلاملحترم،

بمركز  لطبيب  وتكليفكم  تجاوبكم  على  نشكركم  بد،  ال  بداية، 
تصفية الدم بآيت ملول، الذي طال انتظاره. وعالقة باملوضوع، أطرح 
عليكم األسئلة التالية: أوال ملاعا هذا التأخير في هاع التكليف رغم أهمية 
املوضوع ويسره؟ السؤال الثاني، ما هي املعايير املعتمدة في هذا التكليف 
ألن هاع التكليف هذا أثار يعني رأيا في وسط القطاع؟، ثالثا ما عالقة 

املسؤول اإلداري بتنفيذ قرارات الوزير؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لع يلب عرفل:

السيد الوزير املحترم، هناك نقص مهول في املوارد البشرية، تفاقم 
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مع املغادرة الطوعية اللي كانت خطأ في وزارة الصحة. اليوم كاين 9000 
ممرض وممرضة عاطلين عن العمل، أطباء معطلين كذلك، كما أنه 
املوارد  %66 من  أنه  البشرية بحيث  املوارد  في  العادل  الغير  التوزيع 
البشرية كلها ما بين القنيطرة والجديدة، ظلم يعني في حق مجموعة 

ديال املناطق الجبلية، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا لإلجابة على التعقيبات.

اويي لأنةسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

شكرا، في ما يخص األطباء املعطلين أنا كنتساءل في الوقت اللي 
يعني في السنوات األخيرة، يعني في املناصب املفتوحة، أكثر من %50 اللي 
لم يتم االلتحاق بها األطباء العامون، في 2017: %20 الحمد هلل هاع 
السنوات بدات األمور كتحسن ولكن راه إيال كان املعطلين ها املناصب 
ها هي موجودة. لذلك حنا فكرنا كذلك في العقود ال مع الجماعات 
الترابية، وال بشكل عاتي على مستوى الوزارة، باش يمكن نتجاوزو هاع 
اإلكراه اللي عند األطباء ألن كيفضلوا يشتغلوا في املدن ديالهم ربما 
أو كيفضلوا يشتغلوا على أساس مدد قصيرة. نفس ال�سيء بالنسبة 
املمرضات  خاصة  املمرضات  أو  املمرضين  ديال  بزاف  للممرضين، 
تيفضلوا ما يلتحقوش بمناطق بعيدة يشتغلوا وبالتالي النظام ديال 
العقدة يمكن يكون مسألة إيجابية. أضف إلى علك، أنه إضافة لألعداد 
2700 ديال املمرضين، هذا غيتم  4000 منصب،  اللي تكلمت عليها 
غيساعد على امتصاص يعني العدد املهم ديال العاطلين، إضافة إلى 
القطاع الخاص كذلك اللي خاصو يقوم بالدور ديالو في التوظيف على 

مستوى املنظومة الصحية.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوالي عن تردي أوضاع 
أقسام املستعجالت باملستشفيات للسيدات والسادة النواب املحترمين 
عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا أحد النواب، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

اونةئبلاويي لحليملفؤاد:

شكرالاويي لاورئيس،

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي 4لقاويي لاو 6ير،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

مختلف  في  الطبية  املستعجالت  مصالح  تعرف  الوزير،  السيد 
املستشفيات ببالدنا ضغط كبير من حيث عدد املر�سى الوافدين عليها، 

بكونها أول محطة يواجهها املريض، وخصوصا مرافقوه باملستشفى. 
ويتزايد هذا الضغط في فصل الصيف لعدة عوامل: العطل، األسفار، 
املهرجانات، إلى آخره... فماعا أعدت وزارتكم لتحسين جودة الخدمات 
من أجل املصالحة مع املواطن بشكل عام، أكان مريضا أو طبيبا أو 

ممرض أو عون؟ وشكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

اويي لأنةسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

شكرا السيد النائب، فعال كاين الضغط على املستشفيات، أقسام 
املستعجالت حيث 2016 مثال 6 داملاليين ديال األشخاص اللي توافدوا 
على الخدمات ديال املستعجالت، يعني %50 هي عبارة عن خدمات 
يعني ديال املستشفى ما�سي مستعجلة، في الوقت اللي هاع املستعجالت 
الضغط  نتصوروا  يمكن  إعن  البشرية.  املوارد  من   10% إال  فيها  ما 
الكبير اللي كاين على هاع األقسام، في الوقت اللي دراسات دولية كتبين 
بأنه ما يمكنش تفوت العدد ديال املستعجالت في املستشفيات 15% 
في الحاالت ديال االستعجال. الوزارة قامت بإنشاء 15 ديال املصالح 
ديال املستعجالت املتنقلة لإلنعاش في جميع الجهات، هناك أقسام 
املستعجالت في بعض املراكز االستشفائية الجامعية اللي يمكن يكون 
العدد ديال الوافدين عليها يوميا يفوق 700 مريض، خاصة كيفما 

قلتيو في الفصل ديال الصيف.

مسألة  هاعي  املستعجالت،  داخل  االنتظار  ديال  كذلك  مسألة 
بالطابور كنتعاملوا  في املستعجالت ما كنتعاملوش  عادية نظرا ألنه 
 un بالحالة املستعجلة، هناك واحد التقييم ديال الحالة ديال املريض
triage يعني médicalisé هو اللي كيبين لينا شكون اللي يمكن يكون 
عندو األولوية، وفي جميع الدول ديال العالم كاين اللي كينتظر ساعات 
وساعات طويلة في املستعجالت. اليوم هناك إجراءات بطبيعة الحال 
اللي كتهدف إلى تنظيم وإعادة هيكلة مسلك املستعجالت الطبية بدمج 
جميع وظائف املستعجالت الطبية بدءا من الحراسة الطبية، وانتهاء 

بخدمات اإلنعاش املتخصص، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لفؤادلحليم:

السيد الوزير نشكرك على السؤال ديالكم، طبعا هناك في الحقيقة 
ما�سي   90% من  أكثر  فيهم  املستعجالت  لهاع  كيتوجهوا  اللي  الناس 
مستعجالت حقيقية. أنا متفق معكم، ولكن عدد املر�سى الذين يلجون 
املستعجالت كيخرجوا واحد %80 غير راضين تماما عن هاع الخدمات.
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السيد الوزير، أقصر الطرق لتحقيق جودة الخدمات الطبية بهذه 
املصالح االستعجالية هو توفير العنصر البشري من أطباء، ممرضين 
وأعوان، أن يكون العدد كاف عددا وعدة وتحفيزهم على تيسير عمل 
هذه املصالح وإرضاء املريض وخصوصا مرافقيه، بتقديم خدمات في 
املستوى وفي الوقت املقبول. هناك دراسة السيد الوزير، وطنية كتقول 
بأن دراسة على العنصر البشري بمختلف املصالح االستشفائية، أكبر 
الناس هما في مصالح االستعماالت مصابين باضطرابات  عدد ديال 

نفسية، وهاعي لها عالقة مباشرة بظروف العمل.

السيد الوزير، هذه املحطة األولى للمريض، إما أن تكون إيجابية 
واملريض تيتقّرب من املستشفى ومن األطر ديالها، وإما تكون سلبية 
كيهربوا  املريض،  كيهرب  ينفر،  فالكل  سلبية.  األوقات  أغلب  وهذا 

املرافقين ديالو وكيهربوا األطباء واملمرضين وبالخصوص...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير في ثوان.

اويي لأنةسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

فعال املستعجالت تستدعي مقاربة خاصة من حيث تدبير املوارد اللي 
وا 

ّ
خصنا نعيدو لها اإلعتبار، ونحّفزوا األطر املشتغلة بها. اليوم تنحل

مناصب للشغل في املستعجالت ما كيبغي يجي لها حد، فبالتالي مقاربتنا 
هي اليوم في كيف يمكن أن نحّفز أكثر وحنا تنخرجوا بإجراءات في هاع 

الجانب. في انتظار علك...

اويي لرئيسلالجليل:

إلى السؤال املوالي عن تدني الخدمات  الوزير، نمر  شكرا السيد 
النواب  والسادة  للسيدات  اململكة،  مستشفيات  بمختلف  الصحية 
املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لإي ارلأنجةر:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاون ابلاملحترمين،

اويي اتلاونةئبةتلاملحترمةت،

اويي لاو 6يرلاملحترم،

أمام تدني الخدمات الصحية بمجموعة من مستشفيات اململكة، 
وفي ظل اإلكراهات والصعوبات التي يلقاها املواطن لتحسين الولوج 
مستوى  تقييمكم  عن  الوزير،  السيد  نسألكم  االستشفاء.  قصد 
الخدمات الصحية بمختلف مستشفيات اململكة؟ وما هي اإلجراءات 

املتخذة لتسهيل ولوج املواطنين لهذه الخدمات الصحية؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

اويي لأنةسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

شكرالاويي لاونةئب،

لتجاوز النقص في ولوج العالجات األولية وضعف التأطير الطبي 
تسارع  أنها  أقول  الوزارة  الجبلية،  واملناطق  القروي  بالعالم  خاصة 
الزمن، يعني بين 2016 و2018 تم فتح واحد 875 سرير، حوالي 11 
مستشفى إقليمي ومستشفى ديال القرب وتوسيعات، تكريس التوجه 
الخدماتي بزيادة الطاقة االستيعابية في السنوات املقبلة، راه غنمشيوا 
املوارد  مسألة  الحال  بطبيعة  سرير  آالف   10 من  أكثر  هللا  شاء  إن 
البشرية غادي تكون مطروحة وغنشتغلوا عليها، 10 آالف سرير منها 
جزء كبير في 4 مستشفيات جامعية من ضمن 63 ديال املستشفيات 
اللي غيتم برمجتها. وهناك كذلك حسب الخريطة الصحية يعني التجهيز 
ب«IRM« بالنسبة لكل جهة، والتجهيز بالسكانير لكل إقليم على األقل 
سكانير واحد، ثم هاد السنة 4000 ديال املوارد الطبية 1500 السنة 
الفارطة وغنزيدوا هاد املوارد إن شاء هللا في السنوات املقبلة. خاصنا 
لألطباء  بالنسبة  خاصة  بالتكوين  املرتبط  اإلكراه  نتجاوزوا  ما  غير 
والتخصصات، وحنا بتنسيق مع التعليم العالي نشتغل لكي نتجاوز 

علك، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لإي ارلأنجةر:

شكرا للسيد الوزير على تتبعكم، السيد الوزير اللي كيبان ليا أن 
بالنسبة لإلقليم اللي كنتمي ليه أن مستشفى إقليمي ديال إقليم الحوز 
افتتحه صاحب الجاللة، في 2003. لحد اآلن ما نكروش أنه السكانير هو 
اللي توفر فيه هاد العام، هادي 13 عام وحنا كنتسناوا هاد املستشفى 
120 ألف  بفارغ الصبر، واملستشفى املحلي ديال »أمزميز« اللي فيه 
نسمة، كان مستشفى محلي واليوم تراجع ولى مركز صحي. وال يخفى 

عليكم السيد الوزير، أنه املناطق الجبلية في إقليم الحوز...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لهشةملسذنةن:

شكرالاويي لاو 6ير،

كان عندنا لقاء معاك السيد الوزير، على أساس جبنا لك ملف 
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اللي كيتعلق بمشاكل القطاع الصحي بإقليم آسفي، وما درتو فيه والو، 
ونعطيك مثال بالنسبة للتلفزة لفحص الصدى اللي متوقف دابا تقريبا 
سنة، والناس كاين املريض اللي كيجي ما كيلقا والو، كيخرج يجمعوا ليه 
الناس باش كيدير التلفزة على برا، وكاين أمراض القلب ما ندويوش على 
اللي عندهم rendez-vous ديال سنة كيجي ما كيلقا والو، كندويو على 
ي كيبغيوا 

ّ
األطفال اللي ناعسين في حالة خطيرة داخل املستشفى، ومل

يديروا الراديو ديال الصدر ما كيلقاوهش، وكيتهزوا وكيمشيوا ملراكش، 
يقدر يوصل يقدر ما يوصلش السيد الوزير. ونزيدكم كاين عمليات 
الجراحة ديال العينين والفحص ما كيدارش أكثر من سنة، ما كاينش 

les appareils السيد الوزير، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي تفضلوا السيد النائب 
املحترم.

اونةئبلاويي لأحم لبريجل:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، غير نطالب بإعادة االنتشار وتوزيع املوارد البشرية 
على مستوى مدينة الدار البيضاء، األحياء الشعبية واملستشفيات اللي 
كتوجد بها تكاد تكون منعدمة، ونعطي مثال ب«التشارك« مستشفى 
استغرق تقريبا عشر سنوات من البناء ما فيهش ولو طبيب جراح واحد 

وعدد السكان 500 ألف.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن 

فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لن رلاو ينلقشيبل:

صحيح السيد الوزير، هناك تحسن في الخدمة، لكن مع األسف 

بدائرة  القروي وأعطي مثال  بالعالم  الساكنة خاصة  نسجل معاناة 

قرية »با محمد« التي يطالها النسيان واإلهمال في مختلف القطاعات. 

أضف إلى علك كل من الجماعات املجاورة كجماعة »الولجة« وجماعة 

»الغوازي« مثال، حيث يظل املستشفى الذي يتوفر عليه دائرة القرية 

بحالة مزرية سوى لنيل لقب مستوصف بسيط بمعايير جد محتشمة 

مقابل ساكنة تقدر بأكثر من 160 ألف نسمة، ناهيك عن الضعف 

الحاد في املوارد البشرية.

السيد الوزير، فمتى سيرى النور بناء مستشفى بقرية »أبا محمد« 

بمعايير حديثة ويضم جميع االختصاصات وتتنفس الساكنة الكرامة 

والعدالة االجتماعية كما يضمنها لها الدستور، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد على 
التعقيبات.

اويي لأنةسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

شكرالاويي لاورئيس،

غير هللا يجازيكم بخير بالنسبة للتعقيبات، انتما كتكونوا عارفين 
املعطيات ديال اإلقليم ديالكم، أنا ما يمكنش يكون عندي املعطيات 
ديال املغرب كلو. أنا كنقول الباب ديال الوزارة مفتوح، أوال النظام ديال 
األسئلة الكتابية هو نظام أسا�سي كذلك في املجلس اللي يمكن نعطيوا 
فيه املعطيات، ولكن آسف إن لم أتمكن من اإلجابة عن كل إقليم 

إقليم.

ولكن بشكل عام إيال اسمحتوا، أوال نحن في توزيع املوارد البشرية 
ديال  معايير  نعتمد  القطاع  يعني  مستوى  على  املادية  واإلمكانيات 
القرب،  ديال  يتكلم عن مستشفيات  من  هناك  الصحية،  الخريطة 
العدد  كيفوت  الدائرة  كتكون  ملا  كنعملوه  القرب  ديال  مستشفى 
السكان ديالها أكثر من 70 ألف نسمة، لذلك تم تحويل بعض املراكز 
ديال القرب إلى أو مستشفيات القرب إلى مراكز صحية من الدرجة 
الثانية أو الدرجة األولى، وهاع ال�سي الهدف منو هو عدم تشتيت املوارد 
التي هي قليلة اليوم، ال البشرية وال كذلك اإلمكانيات املالية، واالستعانة 
بمستعجالت القرب، واالستعانة بالصحة املتنقلة وكذلك االستعانة 
بالقطاع الخاص خصنا نقولوه، اليوم محتاجين إلى حكامة جديدة فيها 
شراكة قوية مع القطاع الخاص نقوم بذلك عبر التجربة ديال شراء 
الخدمات املرتبطة بتصفية الدم، أكثر من 250 مليون ديال الدرهم اللي 
كنصرفوها اليوم، حنا غاديين في يعني تجويد هذا النمط، غنتوسعوا 
على نظام ديال radiologie يعني األشعة، ثم كذلك هناك على املستوى 
والقطاع  العام  القطاع  بين  التنسيق  ديال  هيئة  إحداث  الحكاماتي 

الخاص واللي غتمكّنا من التعاون أكثر في...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم. نمر إلى السؤال املوالي عن لسعات 
املحترمين عن  النواب  للسيدات والسادة  األفاعي،  العقارب ولدغات 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاور6اقلنةيتلإدب :

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة للحد من حاالت وفاة املصابين 
بلسعات العقارب ولدغات األفاعي وخصوصا في فصل الصيف ببعض 

القرى النائية؟ شكرا.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

اويي لأنةسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

عبر  الصحة  وزارة  أن  نأكدوا  أوال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املركز املغربي ملحاربة التسمم، يعني كتقوم بمجهودات كبيرة من أجل 
املكافحة ديال لسعات العقارب واللدغات ديال األفاعي. نقصنا في فترة 4 
سنوات ب%20 ديال عدد الوفيات، لألسف مازال هاع العدد في 2017 
وصل ل51 حالة وفاة، ولكن املركز كيسجل أكثر من 30 ألف يعني حالة 
ديال لسعات العقارب سنويا. هناك إستراتيجية وطنية ملكافحة لسعات 
العقارب، الهدف منها هو تحسين وتحيين الدليل املتعلق بتكفل عالج 
املر�سى وكذلك الرسم التوضيحي الخاص بهذا التكفل الذي يتم اتباعه 
على مستوى املراكز الصحية قصد توجيه األطر الطبية وشبه الطبية، 
باش يميزوا أوال بين ما هي لسعة وما هي لدغة وما هو التسمم، وكذلك 
يعرفوا يديروا التكفل ألن البعض ديال مستويات التكفل تتكون على 
استعمال  دقيقة حول  تعليمات  يعني  هناك  ألنه  اإلنعاش،  مستوى 
وال  لألفاعي  بالنسبة   les sérumes بالنسبة  األمصال  استعمال  ال 
استعمال ديال عاك le kit مجموعة تركيب لألدوية ما�سي من واال يمكن 
لو يستعملها، وبالتالي ملا كنوصلوا ملرحلة متقدمة كيخصنا نمشيوا 
والبد إلى مستشفى إقليمي هو اللي تيكون فيه يعني املصل وتيكون فيه 

التركيبة ديال األدوية، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعب لاور6اقلنةيتلإدب :

بغيت  بها،  كتقوموا  اللي  املجهودات  على  شكرا  الوزير  السيد 
نقول لكم السيد الوزير، بأن كاينين الباليص حنا عندنا في »دمنات« 
املناطق اللي بعيدة تقريبا 100 كيلومتر باش نوصلوا لهداك املستشفى 
ديال القرب اللي دشنتو dernièrement، عندنا 3 ديال السوايع ديال 
piste إيال بغيتي تهز مثال من »تسويتين« وال تهز من »آيت أوسلوان« 
باش توصلهم لدمنات على املركز خصك 3 ديال السوايع، عالش ما 
اش �سي وحدات متنقلة تكون قريبة غير في فصل الصيف؟ كما 

ّ
تديرون

كنديروا في الشواطئ ديال البحر، نديروا حتى حنا هاعو يكونوا قراب 
لعباد هللا، وعرفتي الناس كلهم في البالد خّدامين على برا باملرا بالدراري 
كاينة اللي كتولد تما السيد الوزير، هاع ال�سي واقع عندي في الجماعة. 
 على األقل املجتمع املدني 

ّ
خصنا des ambulances يكونوا مجهزين وال

موه كيفاش غادي يدير، كاينين القرى بعيدة، ambulance عندي 
ّ
تعل

وحدة كتكون إما في السبيطار والحالة األخرى تما خصها 6 ديال السوايع 
باش تجيب هذا، راه عندنا املر�سى.. راه ماتوا الناس من عندنا السيد 

الوزير بهاع l’absence هذا ودرنا معكم اتفاقيات السيد الوزير، سانيهم 
املندوب ديال الصحة في أزيالل عندنا حنا، في »آيت أومديز« حنا جهزنا 
وبالتجهيز ولحد  باألطر  يتكلفوا  ليك غادي  السبيطار وصايبناه وقالو 
الساعة ما كاين حتى حاجة، راه تدعقنا راه 5 ديال الحاالت في النهار في 

جماعة واحدة...

اويي لرئيسلالجليل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبللاويي 4لغي للآيتلبنلامل ني:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، تتحدثون عن تدابير في األسبوع بعد زيارتكم لدرعة 
تافياللت تم نقل طفلة عات 4 شهور من قرية حتى ملراكش، وهي في 
في  الفراش  طريح  اآلن  وهو  عات سبع شهور  طفل  نقل  تم  إنعاش، 
الراشيدية، عن أي تدابير تتحدثون؟ اللي كيخص الطفل يدير 600 
و700 كلم باش يلحق وهو في اإلنعاش، ماعا ينقص؟ على األمصال 
 l’institut Pasteur مفتوح l’institut pasteurالتي كانت كتوفر ملي كان
 l’institut Pasteur وبديتوا كتستوردوا األمصال، ملاعا؟ كانت على األقل
كيزودنا بهاد األشياء، وعن أي �سيء تريدون؟ واش بغيتوا تقضيوا على 

ديك الناس ديال درعة تافياللت بالسموم؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير، تفضلوا.

اويي لأنسلاو كةليلق6يرلاوصحل:

السيدة النائبة راه ما�سي احنا اللي بغينا نقضيوا عليهم، راه هذا واقع 

ديالنا اللي خصنا نشتغلوا فيه، يعني، كلنا ، يعني، هناك التوعية ديال 

السكان، خصنا واحد التعامل مع جميع الفعاليات وأنا كنشكر السيد 

النائب اللي قدم حلول واقتراحات، خاصنا التعاون، خاص التوعية، 

حث السكان على عدم استعمال العالج التقليدي، املسألة مرتبطة ب 

l’igienne بالنظافة كذلك ديال le milieu ديال ديال البيئة، يعني، ما 

كاين �سي تدخل ديال الصحة وملا كيكون تتكون اللذعة أو يعني اللسعة، 

كاين مراحل، أنا تنتكلم لك على 30.000، 30.000 كلها يتم التكفل بها، 

كاين هناك يعني تتبع األدوية، عاد كنوصلو لserum، بالنسبة ملعهد 

باستور ما بغيناش نسدوه، حنا عندنا توجه باش نشتغلوا، باش نزيدوا 

الشراكة قطاع عام  ديال  ديالو، ولكن هناك مشروع  الدور  نعززوا 

قطاع خاص، باش يمكن نصنعوا، يعني، اللقاحات ونصنعوا كذلك 

األمصال، ألن كتعرفوا األمصال..
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن اختالالت املنظومة 
األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحية 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمحم لكةريم:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي 4لاو 6ير4،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

اختالالت  لتصحيح  االستراتيجية  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم، 
منظومة الصحة؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

اويي لأنسلاو كةليلق6يرلاوصحل:

شكرا السيد النائب، هو التحسين ديال ولوج الخدمات الصحية 
في إطار نظام املساعدة الطبية، ألن سؤالكم كيربط بين هاد أمرين، هو 
رهين بتعزيز املنظومة الصحية برمتها، وتجويد الخدمات ديالها من أجل 

علك هناك مستويين:

املستوى األول: وأنا قلت بأنه ما فتئت الوزارة، يعني، تسارع الوقت 
وتسارع الوقت باش يمكن لها تستاجب إلى، يعني، الطلبات امللحة، 
يعني، يمكن نقول بأن أهمها التوسيع ديال الشبكة ديال مؤسسات 
الرعاية األولية والشبكة االستشفائية منها ما هو بشكل مشترك الشبكة 
ديال ديال املراكز وما هو صحة متنقلة مع الجماعات الترابية مع املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية، مع كذلك صندوق التنمية القروية هادو 

كلهم شركاء؛

املستوى الثاني: هو أن نضع إستراتيجية في أفق 2025، فيها مجموعة 
داإلجراءات، اآلن في آخر الشهر، إن شاء هللا، غتنتهي، غتكون موجودة 
نتجاوزوا  أنه  اللي غتخلينا  نعرضوها عليكم،  إن شاء هللا،  ونجيوا، 
بعض اإلكراهات املرتبطة بال الحكامة على مستوى القطاع وبالتنظيم 
ديال العرض الصحي وطنيا وجهويا، وإعطاء الجهات واألقاليم دور أكبر 

في تدبير املرافق الصحية؛

فيما يخص نظام »الرميد« معروف أنه خصنا نمشيوا، هذا كاين 
القطاعات  ديال  اللجنة  إطار  في  معكم  غيكون  اليوم  العمل  واحد 
اإلجتماعية باش يمكن ندرسوا مقترحين ديال القانون فهاد الجانب، 
نظام  وكذلك  »الرميد«،  نظام  لتدبير  املستقلة  الهيئة  نخلقوا  باش 
معلوماتي اللي يمكن يحسن من الفوترة على مستوى املستشفيات، 

باش يمكن نعطيوا نجاعة لهاد النظام، وفي األخير أن نضمن في إطار 
الحكومة نشتغل على علك، لتوفير تمويل مستدام لهذا النظام وهاد 
ال�سي اللي غيمكن من رفع املستوى ديال الجودة ديال الخدمات، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمحم لكةريم:

ليك على اختالالت  تكلمت  أنا  الوزير على اإلجابة،  السيد  شكرا 
املنظومة وباش نأكد ليك بأن هاد االختالالت اللي كاينة من خالل واحد 
ثالثة دالنقط، النقطة األولى وهو االحتجاجات اليومية اللي والت في 
املستشفيات ديال املواطنين وديال املجتمع املدني، النقطة الثانية هي 
املواعيد اللي وصالت لستة أشهر حتى لعام والنقطة الثالثة وهي األهم 
في املنظومة هي الطبيب، الطبيب يخوض نضاالت يعني متكررة منذ 
ست سنوات تقريبا، ست سنوات واإلضرابات وهاد اإلضرابات اللي 
عندها تأثير مباشر على صحة املواطن وهاد ال�سي عندو عالقة مباشرة 
مع املنظومة اللي فيها اللي كنخدموا عليها حاليا واللي خدمنا عليها تقريبا 
هذه 40 سنة، املنظومة كنظن أنه خص تكون فيها إعادة النظر وخاص 
املشكل ديال األطباء خصوصا اللي كيقوموا بإضرابات هذه 6 سنين 
الحوار، ألن  الباب متاع  تفتح معهم واحد  الحكومة والوزارة  خاص 
كنظن أن الضريبة ديال هاد املشاكل اللي كاينة في الصحة وهي ضريبة 
كتهم املواطن البسيط ألن املواطن البسيط يقدر يصبر على األكل ديالو 
يقدر يصبر على العطش، يصبر على الطريق واليني ما يصبرش على األلم، 
ألن كنظن األلم كيشوف ولدو وال كيشوف اباه وال امه كيتوفاوا قداموا 
وما كيقدرش يدير له �سي حاجة، وهاد األمور خص تكون واحد الشوية 
دالحكمة ألن إيال رجعنا للحكمة كنقول غنلقاوا حلول ألن ما يمكنش 
أن أي إضراب ديال أسبوع كيعطل املواعيد تقريبا 20 % ديال املواعيد 
يعطلهم ب 3 أشهر لهذا كنظن أن خصها تكون واحد النوع دالحكمة 

وخاص الحكومة تحمل املسؤولية ديالها، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر إلى 
السؤال املوالي عن معاناة املواطنين مع األدوية الغير املدرجة ضمن 
 2 لك  بقات  أسيدي  نعم  لدى،  بالتعويض  املشمولة  األدوية  الئحة 
ثواني أستاع وشفت فيك ومريت، بالتعويض لدى مؤسسات التغطية 
العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحية 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لالخةوي لاوبصري:

اويالملعليكملقرحمللهللالتذةلىلقبركةته،

اويي لاورئيس،
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اويةد4لاو 6راءلاملحترمين،

أخ اتيلقإخ انيلاوبرملةنيين،

السيد الوزير املحترم، رغم توفرهم على تغطية صحية تعاني فئة 
املشمولة  األدوية  ضمن  مدرجة  غير  ألدوية  املستعملين  املر�سى  من 
املتعلقة  تلك  وخاصة  الصحية  التغطية  مؤسسات  لدى  بالتعويض 
باألمراض املزمنة والغالية الثمن مما يضطرهم إلى االستسالم وتوقيف 
العالج وما قد يترتب على علك من مضاعفات، وبناء عليه نسائلكم 
هذا  ملعالجة  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  املحترم  الوزير  السيد 

اإلشكال؟ ولكم كامل الشكر والتقدير؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

اويي لأنةسلاو كةليلق6يرلاوصحل:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال اللي طرحتيوا، الفصل 9 من 
القانون 65.00 يعني تيعطي واحد االهتمام لألمراض املزمنة واملكلفة 
عبر إعفاء املؤمن كليا أو جزئيا، اليوم خصنا نعرفوا أن نسبة 3 % ديال 
الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 3 % مصابون بأمراض 
مزمنة وكيستهلكوا 48 % من مجموع النفقات، فيها أكثر من 30 % 
كتشكلها األدوية، إدراج األدوية الالئحة ديال املقبولين إرجاع مصاريفها 
تيكون على أساس الخدمة الطبية املقدمة، الوكالة الوطنية التأمين 
الصحي قامت بإحداث لجنة علمية مستقلة وتسمات لجنة الشفافية 
اإلجبارية  الصحية  التغطية  لنظام  املالي  للتوازن  ضمانا  كذلك  ثم 
كتعتمد الوكالة عن الدراسة االقتصادية ديال األدوية املقبول إرجاع 
مصاريفها من خالل لجنة ديال التقييم اإلقتصادي واملالي للمنتجات 
الصحية، هاد اآلليتين مكنوا من إغناء الالئحة األدوية اللي وصالت 
يعني اليوم ل 4100 دواء حاليا في الوقت اللي كانت 1100 فيها البداية، 
بما يمثل 60 %من األدوية 40 % اللي بقات كتشكلها إما أدوية موجودة 
في طور التقييم، أو التي حصلت على خدمة طبية مقدمة ضعيفة، أو 

التي ال تدخل في سلة العالجات.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لمحم لب شنيف:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

بداية نشكر السيد الوزير على املعلومات اللي قدمتوا، ولكن حنا 
كنطلعوا تعميم التغطية الصحية. وبالتالي لم يعد مقبوال أن تتهرب 
مؤسسات التغطية الصحية من التعويض عن أدوية األمراض املزمنة. 
هادي راه أمراض وأمراض مزمنة، وإيال تخالت عليهم هاد املؤسسات 

الحكومة  أن  الوزير،  السيد  العلم  مع  يمشيوا؟  غادي  فين  هادي، 
السابقة مشكورة، خذات قرارات جريئة وشجاعة، خفضت األثمنة 
ديال 3600 دواء من 20 حتى ل %80. كانت هادي فرصة باش هاد 
مؤسسة التغطية الصحية تستدرك األمر وتحاول تتراجع عن الخطأ اللي 
كترتكب. إعا كانت وزارة الصحة كذلك قابلة بهاد القرار، فهي بدورها 
خصها تتدخل، ألن حتى هي استفادت من الهامش ديال التخفيض 
لألرباح الناتجة عن تخفيض أثمنة األدوية، ثم كذلك السيد الوزير، 

أي إيال دخالت املؤسسات الصحية..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
تفضلوا في ثواني.

اويي لأنسلاو كةلي،لق6يرلاوصحل:

شكرا السيد النائب، حنا فعال باش نمكن أنه نقلصوا من املدة ديال 
سنة كاملة اللي كتستغرق الدراسة، باش يمكن ندخلوا هاد األدوية في 
الالئحة، كنفكروا في التزامن ديال هاد اإلدخال في الالئحة مع الطلب 
ديال الوضع في السوق، ثم كذلك باش يمكن نقلصوا املدة ديال هاد 
ديال  اإلداري  املجلس  راه  ولكن  املنهجية،  في  النظر  بإعادة  اإلدراج 
الوكالة قرر باش أنه يعطي اليد لهاد املؤمنين، باش يمكن يعوضوا ملا 
كتكون هناك شكايات، بعد االستشارة ديال L’ANAM أنه يعوضوا على 

بعض األدوية الغالية الثمن، اللي اليوم كتفوت 30.000 درهم....

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. نشكركم على حسن املساهمة 
في هذه الجلسة. نمر إلى القطاع املوالي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج 
وشؤون الهجرة في أربع أسئلة. فيما يلي ثالث أسئلة لها وحدة املوضوع، 
ويتعلق األمر بعملية عبور وعودة الجالية املغربية إلى أرض الوطن. إعن 
سيتم طرحها دفعة واحدة، لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير.

الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاوغةنيلجنةح:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، حتى تمر عملية عبور الجالية في أحسن الظروف. 
ماعا أعددتم كقطاع لهذه املرحلة؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 
والتنمية  العدالة  املحترم،  النائب  السيد  تفضلوا  والتنمية،  العدالة 

أحد النواب.
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اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

اويي لاورئيس،

السيد الوزير، كل سنة طبعا مغاربة العالم كيجيو يزوروا بالدهم. 
باش  الظروف،  في أحسن  ديالهم  االستقبال  يكون  باش  درتوا  اشنو 

يقضيوا العطلة ديالهم في أحسن الظروف؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
فريق األصالة واملعاصرة. تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

اونةئبلاويي لن رلاو ينلاوهرق�سي:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي اتخذتموها حول عملية 
العبور؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

ق6يرل و ىل املنت بل او 6يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اويي ل
الخةرجيللاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةلخةرجلقشؤقنلاوهجر4:

اويي لاورئيس،

أوال بغيت في البداية نشكر الفرق الثالث على هذا السؤال اللي 
وباقي  التشريعية  املؤسسة  ديال  اهتمامات  في  كيدخل  طرحات، ألن 
املغاربة. بطبيعة الحال، ككل سنة كانت هناك مجموعة من التحذيرات 
قبلية . عملية عبور كترتكز على ثالثة ثوابت أساسية: الثابت األول، هو 
التوجيهات امللكية، اللي هي أساسية، باعتبار أن مغاربة العالم كاين 
تعامل استثنائي وأسا�سي معاهم. الثابت الثاني هو املنهجية التشاركية، 
بحيث أن هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الداخلية اللي كتجتمع بشكل 
منتظم، شكل قبلي لتحضير هاد العملية وبشكل بعدي لتقييم العملية، 
املسألة الثالثة هو الدور املهم أو الثابت تلعب الدور املهم األسا�سي 
كتقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن واللي بالفعل دور ريادي، 
دور أسا�سي، أصبح اآلن ليس فقط مرجعية وطنية بل أصبح مرجعية 

دولية.

الفعلي لصاحب  بدات عملية عبور، تحت اإلشراف  فهاد اإلطار 
الجاللة، حفظه هللا، وانطلقت 5 يونيو ما بين 5 يونيو و5 يوليوز دخلوا 
اآلن من املغاربة 531 ألف و146 مغربي، 60 % جات عن طريق الجو 
و40 % جات عن طريق املعابر البحرية واملعابر البرية، تم تخصيص 24 
باخرة فيها 11 في طنجة املتوسط، طنجة املتوسط السيدات والسادة 
النواب هو 40 ألف طاقة ديال العبور في اليوم و11 ألف عربة في اليوم، 
بين طنجة  ما  املدينة  يخص طنجة  فيما  بواخر  أربعة  كذلك  هناك 

املدينة وطريفة وهناك ثالث بواخر ما بين أرميليا والناظور وباخر وحدة 
ما بين الناظور ومورتيل، كذلك هناك خمس موانئ أجنبية تعبر، هناك 
ميناء برشلونة وهناك ميناء سات وهناك ميناءان في إيطاليا فإعا هاد 
التحضيرات تما اجتمعت لجنة العبور 4 ماي 2018 واجتمعت اللجنة 
بمدينة املضيق عالش   2018 9 ماي  في  املغربية اإلسبانية  املشتركة 
تعاون  هناك  املغرب  مع  إسبانيا  اإلسبانية،  املغربية  مشتركة  لجنة 
متميز لضمان سالسة هاد العبور باعتبار ثقل ديال املغاربة اللي تيمروا 

بمجموعة من املناطق اإلسبانية، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد النائب املحترم

اونةئبلاويي لعب لاوغةنيلجنةح:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، الجالية املغربية تتعاني من عدة مشاكل أهمها غالء 
ديال50  ارتفاع  عرف  البحري  النقل  والبحري،  الجوي  النقل  تذاكر 
% من 250 أورو إلى 500 أورو، قلق البواخر السيد الوزير ما كايناش 
20 باخرة، طول االنتظار، مما يثير موجة من االستياء في أوساط هاد 
الجالية هاد االرتفاع في األسعار السيد الوزير كون وجود الباخرات ما 
يكونش هاد غالء األسعار وهذا راجع لالحتكار ديال الشركات األجنبية 
لنقط العبور إلى املغرب وفرض شروطها، وأنتم ما قدرتوش السيد 
املحتكرة  الشركات  على  الرقابة  وفرض  األسعار  تحددوا  باش  الوزير 
من صعيد  أكثر  على  التدخل  الوزير  السيد  عليكم  الواجب  للسوق 
لتسهيل عملية العبور، العمل على تقريب اإلدارة منهم وعلك بتشريع 
املساطر اإلدارية واملعامالت األخرى عات الصلة اعتبارا لقصر مقامهم 

بأرض الوطن، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، التعقيب الثاني ألحد السيدات والسادة النواب املحترمين 
عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 4لسذةدل6خنيني:

اويي لاورئيس،

الوزارة  بها  كتقوم  اللي  املجهودات  نثمن  طبعا  الوزير،  السيد 
واملؤسستين طبعا في عملية العبور عن كل سنة عن عمالنا بالخارج 
ولكن بغينا نتافقوا بداية على بعض األشياء أوال خصنا نتافقوا على أن 
عملية العبور عرفات واحد التراجع ما بين سنة 2016-2017 سجلت 
عملية العبور 2016، 64 ألف مهاجر وسنة 2017، 34 ألف مهاجر، 
التراجع.  ديال  األسباب  هاد  على  الوزير  السيد  نتساءلوا  هنا خصنا 
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والعملة  العائدات  أن  على  الوزير  السيد  كذلك  انتافقوا  ثم خصنا 
%10 من الداخلي الوطني  بالخارج تناهز  الصعبة من العمال ديالنا 
اإلجمالي وهذا يدعونا إلى اإلهتمام بجدية أكبر بامللف ديال املهاجرين 
ديالنا بالخارج، صحيح أن هناك عدة الفتات تكتب وتعلق على املعابر 
عندنا في املغرب خاصة بني انصار أنا كنهضر على املعابر األرضية بني 
نصار وباب سبتة، أهال بعمالنا بالخارج، نرحب بعمالنا بالخارج، ولكن 
الواقع يشكل خالف علك ألن الواقع املرير التي تعيشه هاد الجالية وهي 
داخلة من هاد نقط العبور تعيش ظروف صعبة وتعيش يعني واقع 
يشكل بالنسبة لها كذلك مشكل كبير، السيد الوزير، حتى أن معبر باب 
سبتة وال تيتسمى معبر العذاب، السيد الوزير، الواقع يشير إلى لوحة 
قاتمة من هاد املشاكل كلها اللي كتعرفها الجالية من اإلهمال والالمباالة 
والفساد الذي يستشرف صفوف اإلدارة في املعابر القائمة على املعابر، 
وكذلك السماسرة اللي كيدوروا بامللفات ديالهم وكيتصرفوا كأنهم هم 
املوظفين ديال هاد املعابر وطوابر السيارات التي تصل إلى 5 كيلومترات 
وساعات طويلة من االنتظار تحت الشمس والعائالت باألطفال ديالهم..

اويي لرئيسلالجليل:

والسادة  السيدات  ألحد  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  واملعاصرة  األصالة  النواب عن فريق 

مشكورين.

اونةئبلاويي لن رلاو ينلاوهرق�سي:

السيد الوزير، إن الرعاية واالهتمام الخاصين الذين يوليهما جاللة 
امللك، ألبناء الجالية املغربية املقيمة باملهجر، باعتبار هم جزء ال يتجزأ 

من مكونات الشعب املغربي.

السيد الوزير، ال أحد بمقداره أن يبخس املجهود التي ما فتئت 
تبذلها الدولة خاصة في شخص مؤسسة محمد الخامس للتضامن، 
فيما يتعلق بعملية تأمين عملية عبور وعودة جاليتنا املقيمة بالخارج، 
لكن رغم علك ال زلنا نسجل بعض املشاكل والعراقيل والتعثرات على 
مستوى الحدودي ولألسف الشديد أن املالحظ هو رغم كل الطاقات 
البشرية التي رصدت من أجل أن تمر عملية العبور في أحسن الظروف 
تبقى الوسائل اللوجستيكية غير كافية من أجل تأمين سالمة العبور 
حيث سجلنا على امليناء املتوسطي نقص في عدد البواخر، نقص في 
عدد أجهزة السكانير، نقص في املوارد البشرية، كذلك سوء التنظيم 
والتسيير لشؤون امليناء من طرف وكالة خاصة لسلطات مينائية في بني 
انصار، كما أن بالنسبة ملعبر باب سبتة هناك مشاكل معضلة حقيقية 
الذين  والسياح  الجالية  باب سبتة وكذلك  إما من ساكنة  للعابرين 
يقضون عدة ساعات، فرغم املجهودات الجبارة التي تقوم بها شرطة 
الحدود لتسهيل عملية العبور واملراقبة، فعليه التدخل من أجل توسيع 
فالبالد  وغيرها،  السكانير  من  املتقدمة  باآلليات  وتجهيزه  املعبر  هذا 
مستهدفة كما تعلمون ويجب علينا أن ال نترك الفرصة للحاقدين عليها 

من أجل استغالل هذه الفترة، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات، آه عفوا، 
تعقيب إضافي للفريق الحركي تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

اونةئبلاويي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

السيد الوزير في نفس السياق، املغاربة اللي جاو يقضيوا العطلة 
ديالهم هنا تيعانيوا من واحد املشكل غريب وهي املراقبة ديال استيراد 
ديالهم من طرف لجان الشرطة والدرك، املراقبة مزيان ولكن تيمنعوا 
عليهم أن �سي حد من غير صاحب السيارة اللي في سميتو يسوقها حتى ال 
كان الزوجة ديالو جالسة حداه ممنوع تسوق أو مرض ممنوع يسوقها 
الناس هادو،  هاد  ال�سي كيضايق  آخر من غيره هو وهاد  �سي واحد 
اتصلوا بنا السيد الرئيس من جميع أنحاء املغرب وضايقوا وكيشكيوا 
من هاد القضية هادي اللي كتقلق الراحة ديالوا أشنا هو الداعي لهاد 

ال�سي السيد الوزير؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الوزير  السيد  لكم  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 
تفضلوا مشكورين.

ق6يرل و ىل املنت بل او 6يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اويي ل
الخةرجيللاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةلخةرجلقشؤقنلاوهجر4:

نكونوا  بغينا  دالبرملان  القبة  هاد  في  هنا  التذاكر،  يخص  فيما 
وبالتالي  حرة،  مقاوالت  مؤسسات  هي  التذاكر  بعضياتنا،  واضحين 
السوق هو اللي كيحدد األسعار ديالها، بالنسبة للجانب املغربي وزارة 
النقل بذالت مجهود كبير، اجتمعت مع كل املقاوالت املغربية ودارت 
ديال  مليون   3 ديال  واحد ضمان  على  وفرضت  تحمالت  دفتر  معها 
الدرهم حطوه، وكل نهار الجانب املغربي كيراقب عن طريق عون قضائي 
اللي كيوصل واش غالية التذاكير، املغاربة هبطوا ب 20-30 الجانب 
اإلسباني تينطلق من واحد املبرر وهو أنه كيخضع لقانون أوروبي يمنع 
تدخل الحكومات في تحديد أسعار النقل البحري ومع علك غدا غيكون 
اجتماع ما بين السلطات البحرية املغربية وما بين الشركات اإلسبانية 
إلقناع عبر التفاعل مع هاد الصعوبة، فإعن التذكير ما�سي مسؤوليتنا 
احنا ياريث واحنا ما حقناش ندخلوا كقطاع حكومي ألنه هذا قطاع 

خاص سوق مفتوح يخضع للمنافسة.

فيما يخص فيما يخص الصعوبات رجاء تبذل مجهود كبير ونعطي 
فقط بعض األرقام لالستئناس، ملي كنشوفوا مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن كتوضع 782 مساعد ومساعدة إجتماعية طيلة 3 أشهر. 132 
طبيب mobilisé، معبأ طيلة 3 أشهر، كتوضع 182 ممرض وممرضة 
طيلة 3 أشهر، mobilisé لهاد العملية هادي. وكتوضع 126 متطوع. 
إيال وقعات بعض الحاالت الخاصة، أكيد كثيرة ، لكن ما�سي استثناء، 



عدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان1 ذ   

تنستقبلوا حنا وإسبانيا  في ظرف وجيز،  استثناء؟ ألن  ما�سي  عالش 
2.785.416. ما كاينش هاد االستقبال في العالم كلو في عبور وبدون 
استثناء. إعن كاين سالسة حيث كاين تعاون مغربي-إسباني، أمني وغير 
أمني. وبالتالي ملي كتوقع الصعوبات، هي صعوبات مرتبطة بالسوق. مثال 
 ،TANGER MED نعطي مثال، ملي كتشوف عائلة مغربية بأن غالية
 TANGER كتم�سي لسبتة، سبتة ما عندهاش اآللية االستيعابية. وتيبقى
MED خاوي. اآلن عندنا إشكاالت TANGER MED، بدا كيطيح لألرض، 
خصنا نشجعوا املغاربة أنهم يبقاوا في TANGER MED، ألنه %65 من 
عملية العبور كاين في ميناء مؤهل، تأهيل عالمي باش يمكن يستقبل 
هاد التوافد البشري. فإعن ملي كنذاكروا 62 مليار، ياريث. ولكن ما 
وأنا  اإلقتصاد.  تنشيط  في  كتم�سي  اإلستثمار،  في  نيشان  كتمشيش 
عندي نذاكروا كيف أن هاد 62 مليار تم�سي في تنشيط اإلقتصاد أو 
االستثمار مباشرة. ملي كنذاكروا على النقل تنساوا البري، اآلن عندنا 
60 مقاولة، بشكل عام %80 عندو تيخضع لدفتر التحمالت. هذا مجهود 
بدالتو وزارة النقل كبير، وفيه مفاوضات كبيرة، يومية، عسيرة، صعبة، 
شاقة ألن الناس أش كيقولو فالبواخر، تيقولوا حنا في 3 أشهر، كنديرو 
 la compensation?ديالنا، ومن بعد كنسدوا. فين le.chiffre.d’affaire
أنها تعطي دعم، ولكن إيال  ما عنديش. إعن الدولة ما من حقهاش 
عاكرتو على الدعم، أنتما مؤسسة تشريعية، قولوا لنا كيف نديروا هاد 
الدعم هذا؟ فإعن املجهود اللي تبذل مجهود، الصعوبات كاينة، لكن 
صعوبات عملية. أما ما هو مقدور عليه راه كيتبذل يوميا. هنا كنشكر 
السلطات األمنية، اللي كتضاعف من فرق ديال التواجد ديالها، طيلة 
3 أشهر. السلطات الجمركية، وبغيت نقول لك السيد النائب املحترم، 
تحيد هداك املعطى، من حق السائق اآلخر، غير مالك السيارة يسوقها 
ولكن، راه الصعوبات هذا، غدا يمكن نعوموا سوق سيارات املغرب 
وتولي منافسة غير مباشرة إلنتاج السيارات في املغرب. خصنا ننتبهوا، راه 
هاد العملية ما�سي عملية بسيطة، عملية استراتيجية، حماية صناعة 

السيارات في املغرب اللي هو اختيار استراتيجي..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بتحفيز ودعم املبادرات 
االستثمارية ألفراد الجالية املغربية بأرض الوطن، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيدة النائبة 

املحترمة.

اونةئبللاويي 4لن اللاملت كل:

شكرالاويي لاورئيس،

الحاملين  العالم،  مغاربة  وتحفيز  مواكبة  إطار  في  الوزير،  السيد 
مجموعة من املبادرات االستثمارية على املساهمة في التنمية واإلقتصاد 
ببالدنا، وانسجاما مع مضامين عدد من الخطب امللكية السامية، اللي 
كتحرص على دعم وتحفيز وتبسيط كل الصعوبات في وجه هاته الفئة 

املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  املغربي.  املجتمع  مكونات  من  املهمة 
ما هي التدابير واإلجراءات املتخذة، فيما يخص دعم هذه املبادرات 

االستثمارية ألفراد الجالية املغربية بأرض الوطن؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
مشكورين.

ق6يرل و ىل املنت بل او 6يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اويي ل
الخةرجيللاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةلخةرجلقشؤقنلاوهجر4:

املقاربة  جوهر  في  كيدخل  السؤال  هذا  النائبة،  السيدة  بالفعل 
االستراتيجية اللي خصنا نغيروها في التعاطي مع مغاربة العالم، عندنا 
مجموعة من الكفاءات والطاقات اللي وصالت مواقع صناعة القرار في 
دول االستقبال، وقطاعات خدماتية، صناعية، تكنولوجية، وبالتالي 
إقناعهم بأن كاين واحد الديناميكية في املغرب، خصهم ينخرطوا فيها 
ضروري. لذلك حنا دخلنا في تعبئة هذه الكفاءات، وبشراكة مع اتحاد 
مقاوالت املغرب، خلقنا الجهات 13. الجهة 13 عندها 3 ديال املرتكزات. 
أوال أنه املغاربة اللي بغاو يستثمروا مزيان عن طريق رجال األعمال ونساء 
األعمال في املغرب يدخلو باش يستوعبوا ما هي القطاعات الواعدة في 
املغرب؟ 2 أنهم غيكونوا عنصر أسا�سي في نقل التكنولوجيات الدقيقة 
قناة  غدا  يكونوا  يقدروا  أنه  كذلك  وثالثة  ليها  محتاجين  احنا  اللي 
وسيطية لترويج املنتوجات املغربية، درنا مجموعات من اللقاءات احنا 
غاديين فيها، لقينا تجاوب كبير، الهدف من هاد �سي كلو هو نقولوا بأن 
مغاربة العالم ديال غدا غادي يكونوا نقلة نوعية، رأسمال جديد غادي 
يساهم في املشروع التنموي، اللي أكيد احنا في حاجة ليهم نظرا أنهم 

نجحوا في دول االستقبال، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

تفضلوا  املحترمة،  النائبة  السيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

اونةئبللاويي 4لن اللاملت كل:

من  به  تقومون  ما  في  الكاملة  الثقة  ولنا  الوزير،  السيد  شكرا 
مجهودات حقيقية وجبارة فيما يخص اإلقالع بالقطاع ديالكم، ولكن 
يجب السهر على إخراج ميثاق اإلستثمار إلى حيز الوجود، وكذلك يجب 
الصفقات  في  العالم  مغاربة  األعمال  ونساء  لرجال  األولوية  إعطاء 
العمومية واملشاريع االستثمارية، يجب كذلك تبسيط املساطر وتبسيط 
جل اإلجراءات أمام هذه الفئة وإعادة كذلك النظر في أساليب التواصل 
معهم من طرف املراكز الجهوية لالستثمار، ويجب كذلك مراجعة قانون 
أو قانون الصفقات العمومية واحترام دفاتر التحمالت من طرف كل 

املقاوالت واملشاريع الحديثة، وفي الختام السيد الوزير..



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018(   ذ 

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
السيد النائب عن فريق األصالة واملعاصرة؟ تفضلوا مشكورين.

اونةئبلاويي لمحم لاوبرني�سي:

شكرالاويي لاورئيس،

غير في إطار تحفيز اإلستثمارات للجالية املغربية بالخارج، ما نمشيوش 
بعيد السيد الوزير غير بعدا غير باش نجلبوا هادوك الناس يجيوا يبقاوا 
يوصلوا لعندنا على األقل هادوك السيارات اللي تتسمحو لهم بداك 
التعشير، بداك التمييز، على األقل ديروا لهم كل 5 سنين يعشرو سيارة 
باش يبقاوا يجيوا لعندنا، ما ديرولهمش ديك ل10 سنين، راه 10 سنين 

يعني راه وقت طويل جدا، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر، السيد 
الوزير تفضلوا للتعقيب.

ق6يرل و ىل املنت بل او 6يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اويي ل
الخةرجيللاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةلخةرجلقشؤقنلاوهجر4:

السيدة النائبة أنا منخرط ومتفق معاك بل أكثر من هذا آنا األوان 
أننا نفكروا في صندوق خاص لدعم استثمرت مغاربة العالم، كنأكد 
راه اإلستثمار ليس معناه جلب العملة الصعبة، اإلستثمار هو املشروع 
بالدرجة األولى، هي الكفاءة، هي الخبرة اللي راكم من الدرجة أولى، وإيال 
فكرنا في آليات املواكبة يمكن نمشيوا بعيد، 2 بالنسبة للسيارات رجاء 
السيدات والسادة النواب راه في املغرب احنا دخلنا في مشروع كبير 
إسمه صناعة السيارات، حماية السوق تتقت�سي أننا نكونوا حذرين في 

التعامل وإال غيمكن غدا en vas pénaliser اإلنتاج ديالنا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت ونشكركم على حسن املساهمة 
في هذه الجلسة، القطاع املوالي قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي 
الوضعية  عن  سؤال  أسئلة   4 في  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  لتعليمية  ملؤسسات  املتدهورة 
النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

اونةئبلاويي لي سفلاورقيجل:

شكرالاويي لاورئيس،

بالعالم  التعليمية  املؤسسات  من  الكثير  تعيش  الوزير،  السيد 
القروي وضعية مزرية للغاية حيث أمست معظما تعاني من نقص حاد 

في بنيات اإلستقبال وغياب شبه تام للمرافق الصحية، ناهيك عن غياب 
اإلنارة وكذا وسائل التدفئة، ال سيما باملناطق الجبلية معروفة بشدة 
البرودة وانخفاض درجة الحرارة، وتبعا لذلك نسائلكم عن الجهود التي 

تبذلونها من أجل النهوض بوضعية املدارس بالعالم القروي؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

اويي لسذي لأمزا6ي،لق6يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

أود اإلشارة في البداية أن وضعية املؤسسات التعليمية بالوسط 
القروي ليست بهذه الصورة القاتمة، حقيقة هناك إكراهات وصعوبات 
في امليدان، لكن باملقابل هناك مكتسبات كبيرة اللي تم تحقيقها في 
السنوات األخيرة بفضل تضافر الجهود ديال كافة املعنيين، تحديات 
وانتظارات كبرى يعرفها الوسط القروي واملرتبطة أساسا بمجموعة 

من املعيقات السوسيو اقتصادية.

على هاد األساس تم تخصيص مجموعة من العمليات تحقيقا ملبدأ 
املناصفة وتكافؤ الفرص يستفيد منها الوسط القروي:

أوال: مستوى تطوير العرض املدر�سي؛

ثانيا: توفير الدعم اإلجتماعي للتالميذ؛

توفير  وأيضا  والداخليات  التعليمية  املؤسسات  تأهيل  ثالثا: 

الحاجيات الضرورية من موارد بشرية.

التمدرس  وضعية  الفكرة،  واحد  نعطيكم  باش  األرقام  بعض 

بالوسط القروي اليوم عندنا تقريبا 6 ديال املليون ديال..، اسمح لي 

11 ألف مؤسسة تقريبا  العرض املدر�سي هناك  على مستوى توزيع 

ثالث مؤسسة هي في العالم القروي و13 ألف فرعية إضافية أكثر من 

54 % ديال هاد توزيع املؤسسات على العالم القروي، عدد املدارس 

الجماعاتية 124 مؤسسة وإن شاء هللا السنة املقبلة غادي يتم تشييد 

واحد 10 داملؤسسات إضافية الداخليات 554 في الوسط القروي، أكثر 

61 % على املستوى الوطني، مجهود جبار مجهود كبير قامت به الدولة 

لتحفيز العالم القروي بالنسبة لألساتذة، اليوم تقريبا عندنا أكثر من 

60 % من هاد 20 ألف اللي تم التدريب ديالهم اللي غيلتاحقوا بالعالم 

القروي. بالنسبة لتأهيل املؤسسات التعليمية استفدات أكثر من 50 % 
ديال املؤسسة التعليمية من التأهيل باش يكون إن شاء هللا الدخول 

مدر�سي دخول في واحد الحلة جديدة مؤهلة.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب املحترم 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لي سفلاورقيجل:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، إيال بغينا نتكلموا لغة األرقام ناخذوا كمثال الدخول 
املدر�سي 2017-2018 تم إحداث 27 مؤسسة تعليمية فقط، الثانوي 
نسبة   ،327 يتعدى  ال  التأهيلي  الثانوي   ،848 يتعدى  ال  اإلعدادي 
تمدرس األطفال بالتعليم األولي بالوسط القروي ال يتعدى 44.6 % 
إلى غيرها   24.6 أما اإلناث فالنسبة مخجلة  الذكور،  التعليم من  في 
من األرقام الصادمة التي تنم عن واقع صادم، واش السيد الوزير بهاد 
األرقام والنسب الضئيلة سنساهم في تطوير التعليم في بالدنا، وضعية 
التعليم القروي هي وضعية خاصة والحالة االجتماعية واالقتصادية 
للساكنة القروية هي حالة خاصة ومزرية، املدارس والبنايات على قلتها 
مهترئة تفتقد ألبسط الحقوق من مرافق صحية وطرق وماء صالح 

للشرب مما يساهم في الهدر املدر�سي وخاصة الفتيات.

على  يجب  الفرص  وتكافؤ  املساواة  ملبدأ  احتراما  الوزير،  السيد 
حكومتكم أن تفي على األقل بوعود البرنامج الحكومي وأنتم تقاربون 
على نصف الوالية، وغادي نعطيك مثال السيد الوزير إقليم اليوسفية 
ما  مازال  اآلن  ولحد   2012 في  تبنات  مدرسة  شيكر  سيدي  جماعة 
اشتغلتش رغم تدخل املبادرة للتنمية البشرية لبناء الجناح املخصص 
لإليواء وكذلك جماعة جنان ابيه اللي كتعرف عدة احتجاجات بسبب 
وعود إنجاز إعدادية منذ خمس سنوات ولم تنفذ وأنتم مدعوون السيد 

الوزير إلى إيجاد حل فوري لهذا الوضع؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم مشكورين تفضلوا.

اونةئبلاويي لعب لالجليللميكين:

شكرالاويي لاورئيس،

وهو  وزارتكم  فتحته  مهم  إصالحي  ورش  املحترم،  الوزير  السيد 
تعويض حجرات البناء املفكك، السيد الوزير إقليم تارودانت ينبغي 
أن ينال حظا وافرا، أوال لشساعته 89 جماعة منها 82 جماعة قروية، 
ربما  بطيئة جدا  التعويض  وتيرة   ،2000 يقارب  الحجرات  هاد  عدد 
تستغرق 10 سنين أو 15 سنة، ما يقارب 2000 دون احتساب املطاعم 
والسكنيات واإلدارات واملرافق الصحية، طيب إعن السيد الوزير بغينا 

تهتموا بهاد األمر، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب املحترم 
عن فريق التجمع الدستوري.

اونةئبلاويي لعب لاورحمةنلحرفي:

السيد الوزير املحترم، إقليم سيدي قاسم راه كاين �سي مدارس اللي 
باقين لدابا األقسام ديالهم مبنيين بداك prè fabriqué وراه ممنوع 
دوليا وكاع مشقوق، وكاين �سي مدارس ما فيهومش حتى املراحيض وما 
عندهومش حتى الصور الصور ما دايرش، املاشية كلها كتدخل تكيل 
في أسميتو وما كاينش حتى القاعة ديال االنتظار وال �سي راحة وال فين 

يجلسوا الدراري راهم كيخرجوا غير برا املدرسة ويرتاحوا، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لسذي لأمزا6ي،لق6يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

بحال اللي تطرقت لو السادة النواب املحترمين إشكالية حقيقية هي 
كيفاش يمكن الوزارة تواكب هاد األوراش الكبرى في جميع الجماعات 
القروية، واليوم الحمد هلل تكلمتيوا على 2017، اليوم بعد سنة عندنا 
واحد الحصيلة وواحد التشخيص جد مهم، وحنا بدينا كنشتغلوا فيه، 
أوال القضاء على املفكك واليوم كاين واحد املشروع كبير هو تعويض 
هاد املفكك بمدارس جماعاتية اللي حقيقة برهنات على نموعج مندمج 
جد مهم في املستوى القروي، كناخذوا بعين اإلعتبار هاد املتطلبات 

وهاد األمور كاملة كاينة في التشخيص ديالها، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بتمدرس الفتاة القروية 
التقدم  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

واالشتراكية تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

اونةئبللاويي 4لثريةلاوصولي:

السيد الوزير، نحن نقدر الجهود التي تبذلونها من أجل تحسين 
الهدر  ومحاربة  بالدنا،  أطفال  لجميع  للتمدرس  بالنسبة  وضعية 
املدر�سي، لكن أريد أن أسائلكم عن الفئة املحددة التي تعاني أكثر من 
هاد املشاكل، الفتاة القروية وفي املناطق الجبلية ال زالت تعاني بعد 
السلك االبتدائي من صعوبات متعددة، من أجل متابعة دراستها في 
اإلعدادي ثم الثانوي، واإلحصائيات جد واضحة في هاد املجال، هذه 
الوضعية تساهم في استمرار الزواج املبكر عند الفتاة القروية وتحجر 
الثقافة التي تفرض عليها الدور التقليدي املرسوم لها منذ قرون وهو 
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املنحصر في العمل املنزلي واألسري ويمنعها من املستقبل مفتوح، ومن 
تمكينها وانخراطها في النموعج التنموي الجديد املرغوب فيه لبالدنا من 
أجل تقليص الفوارق اإلجتماعية واالقتصادية، وتوفير تكافؤ الفرص 
الحقيقية، السيد الوزير ما هم اإلجراءات التي ستقومون بها لصالح 

الفتاة القروية واملناطق الجنوبية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لسذي لأمزا6ي،لق6يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

اويي لاورئيسلاملحترم،

السيدة النائبة املحترمة، شكرا على هذا السؤال، أوال في البداية أريد 
أن أسجل باعتزاز النتائج واملراتب اللي حصلوا عليها، اللي حصالت عليها 
الفتاة التلميذة وال سيما في العالم القروي والحضري بالنسبة لألسالك 
في البكالوريا 55.34 % هو هاد النسبة ديال النجاحات أي تقريبا ما 
هاد  البكالوريا  في  تنجح  باش  استطعت  اللي  فتيات   13567 يعادل 
السنة، هنيئا لهم، ألريد بعض اإليضاحات ببعض األرقام 6 داملليون 
و34 ألف هما عدد التالميذ إجماال، تقريبا 48 % إناث، وفي هاد 48 % 
كاين 43 % في العالم القروي، بحال اللي قلتي السيدة النائبة املحترمة 
البد خاصنا نديروا واحد العداد ديال األمور باش يمكننا نأهلوا هاد 
الفتاة في العالم القروي، أوال أريد أن أنوه بالعمل الجمعوي، املجتمع 
املدني اللي كنقوموا به، كيخلقوا واحد العدد ديال الداخليات واللي 
بهاد املبادرات مكنا باش الفتاة القروية اللي في واحد العداد ديال القرى 
والدواوير يمكن لها تدرس وتمكن الدراسة اليوم، واحد العداد ديال 
التدابير اإلجتماعية، منها توسيع قاعدة املستفيدين من الخدمة الدعم 
اإلجتماعي تيسير، مليون محفظة، النقل املدر�سي، مراجعة آلية ومعايير 
االستهداف، تحسين جودة الخدمات، هادي كلها من جملة األوراش 
واملبادرات اللي قامت بها الوزارة باش تمكن هاد الفتاة القروية باش 

يمكن لها توصل ألعلى املستويات الدراسية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة للتعقيب في ثواني. نمر 
هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر إلى السؤال املوالي عن االستعدادات 
النواب  والسادة  للسيدات  املقبل  املدر�سي  الدخول  إلنجاح  املتخذة 
املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة 

النائبة املحترمة مشكورين.

اونةئبللاويي 4لسذي 4لآيتلب علي:

السيد الوزير، ماعا أعددتم للدخول املدر�سي املقبل؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لسذي لأمزا6ي،لق6يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

السيدة النائبة املحترمة، في 1 دقيقة و15 ما غاديش يتاح لي الوقت 
الكافي باش يمكن لي نقدم لكم الدخول، وإن شاء هللا غتكون عندنا 
الفرصة باش نتطرقوا لو. غير اللي بغيت نشيرليه هي اليوم كاين واحد 
العدد ديال التدابير اللي يمكن لنا نحصيوا في إعداد خريطة مدرسية 
أولية، بالنسبة لهاد الدخول 18-19، مكنت من تحديد الحاجيات، 
وفق معايير تحد من االكتظاظ. بحال اللي قلنا خصنا نقلصوا أقل من 
30 في السنة األولى والثانية فاالبتدائي، أقل من 34 في جميع املستويات 
في اإلعدادي والتأهيلي، انطالق عملية   36 ديال االبتدائي وأقل من 
التسجيالت، كانت واحد الحملة وطنية باش سجلنا تالميذ في السنة 
األولى ابتدائي، اللي ابتدأت من 2 أبريل 2018 إلى غاية 16 يونيو؛ مواصلة 
تأهيل املؤسسة التعليمية، كان هذا الورش الوطني كان بدا السنة اللي 
فاتت وهاد العام حنا بصدد تأهيل هذه املؤسسات كاملة؛ أيضا توسيع 
العرض التربوي، حيث من املتوقع أن يعرف املوسم الدرا�سي املقبل، 
إحداث 87 مؤسسة تعليمية منها 37 بالوسط القروي؛ أيضا تنزيل 
اإلصالح البيداغوجي، اليوم الحمد هلل، خضنا فواحد الورش كبير ديال 
تعديل املنهج، تعديل املقررات، وغادي يتم االبتداء من هاد اإلصالح 

البيداغوجي من السنة األولى والثانية من الدخول املقبل..

اويي لرئيسلالجليل:

النائبة  السيدة  تفضلوا  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمة.

اونةئبللاويي 4لسذي 4لآيتلب علي:

ولكن  ويجب،  يجب  كنقولوا  الحقيقة  في  املحترم،  الوزير  السيد 
أزمة،  هناك  أن  إال  أساسا  تشير  الدولية،  وكذلك  الوطنية  التقارير 
املوارد  تدبير  في  أو  التحتية،  البنيات  تدبير  في  أزمة حكامة سواء  هي 
البشرية، هاد األزمة هادي تنعكس أساسا في ظاهرة االكتظاظ اللي 
كتعرفوها األقسام، أساسا في البوادي وكذلك في هوامش املدن. هاد 
االكتظاظ اللي كيجعل القسم أساسا عبارة عن سجن كبير، وكيمنع 
التالميذ من املتعة اللي هي أساس ديال اإلبداع، كذلك على مستوى 
توزيع املوارد البشرية، السيد الوزير، هناك خصاص مهول في مواد 
ينعكس على  واللغات، وهذا أساسا  والفيزياء  كالرياضيات  أساسية، 
جودة التعلمات. ولذلك السيد الوزير، االستثمار أساسا في التعليم، 
هو استثمار في صانع الثروة وهو اإلنسان، وال يجب أن يقاس اإلستثمار 
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في التعليم بمدخالت ومخرجات، صحيح أنه يأخذ %30 من امليزانية 
العمومية، ولكن هو يؤسس لنا اإلنسان الذي هو الثروة الكبرى.

اويي لرئيسلالجليل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبللاويي 4لث ريللفراج:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد  نسائلكم  املدر�سي،  الدخول  إنجاح  ديال  اإلطار  نفس  في 
الوزير ما هو مصير 800 تلميذ و150 إطار تربوي اللي قضاوا أكثر من 
15 سنة في هذه املدارس بعد إغالق واحد املدرسة في فاس خصوصية. 
في واحد الجواب ديالكم مع واحد املنابر إعالمية، قلتي لهم يكون خير. 
ولكن هاد يكون خير، هو جواب ال يجيب، واآلن بغينا واحد الجواب 

يجيب، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب املحترم، 
دائما عن فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لمحم لالحجير4:

على  الكم،  على مستوى  فيها  نجحنا  اللي  األرقام  الوزير،  السيد 
عندنا  املدر�سي،  الهدر  عندنا  إشكال حقيقي.  كاين  الكيف،  مستوى 
أقسام الشتا كتطيح على الوليدات فالعالم القروي والجبلي، عندنا 
للتالمذ،  املطعم  عندنا  املدر�سي،  النقل  على  الوزارة  ديال  التخلي 
ضعيف نقول كيحشم. عندنا بعض اإلستثمار في بعض املناطق ما 
كتعطيوش الرخص، ونعطيكم نموعج، مدرسة في تاونات، مستثمر من 
العمال ديالنا في الخارج دار استثمار هادي عام ونصف وهو كيساين 
الرخصة. تعميم اإلعداديات والثانويات، تعطلتو فيه، تعميم املدارس 
الجماعاتية تعطلتو فيه، واش مكتوب على أبناء العالم القروي يبقاو 
فهاد الوضعية؟ ما يمكنش السيد الوزير، خاص الحل يكون في أقرب 
اآلجال، وإال ما نوصلوش للعدالة املجالية وغيبقاو أبناء البادية يعانون 

كما عانى آباؤهم وأجدادهم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لسذي لأمزا6ي،لق6يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

اويي 4لاونةئبللاملحترمل،

اويي لاونةئبلاملحترم،

الحقيقة هاد ال�سي كامل اللي قلتيوه هو صحيح ألن العالم القروي 
اليوم باقي كيعاني من هاد اإلشكاالت وهاد انتظارات الكبرى ومهمة، 
وامليزانية كبيرة باش يمكن لنا نجزوا هاد ال�سي في أقرب وقت، اليوم، 
بحال اللي قلت لكم غيتم واحد تيهيء واحد 87 مؤسسة في الدخول 
املدر�سي املقبل، هاد ال�سي ما يمكن لنا نديروه إال سنة بعد سنة، ما 
يمكن لناش نجزوه في سنة واحدة، وفي هاد 20.000 ديال األساتذة 
اللي تم التوظيف ديالهم والتكوين ديالهم ملدة 6 أشهر، غيتم التوزيع 
ديالهم ابتداء من شتنبر، أكثر من %60 غادي يكون في العالم القروي 
باش نعالجوا هاد الظاهرة ديال االكتظاظ اللي شرتيو لها، هاد اليوم 
باش  قلتها  راه  القروي  العالم  بالنسبة  مهمة  املبادرات  واحد  واحد، 
نأهلوا هاد املؤسسات، وما يمكنش في سنة واحدة يبان هاد النتيجة ، 

mais هذا واحد املسار اللي طويل، إن شاء هللا...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي سؤال عن امللف املطلبي 
والسادة  للسيدات  التربوية  اإلدارة  تكوين  مسلك  ومتدربي  لخريجي 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

اونةئبلاويي لمصطفىلبةيتةس:

شكرالاويي لاورئيس،

عن امللف املطلبي لخريجي مسلك اإلدارة التربوية نسائلكم السيد 
الوزير؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا6ي،لق6يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لاونةئبلاملحترم،

جوابا على سؤالكم السيد النائب بخصوص وضعية خريجي مسلك 
التكوين اإلدارة التربوية، هاد متصرف تربوي هذا اإلطار جديد عاد 
خلقناه، عاد أحدثناه بموجب هاد املرسوم واللي مكّنا لجميع الفئات 
ديال املوظفين ديال القطاع باش يدير واحد املباراة ويولجو لهاد املسلك 
ديال اإلدارة التربوية ومن بعد كيدوزو واحد االمتحان فاش كينجحوا 
النظام  بواحد  العملية مؤطرة  تربوي، هاد  كيكون عندهم متصرف 
األسا�سي ديال 2003، لي كيعطي، فاش كيغيرو اإلطار، فاش كيطلبو 
يغيرو اإلطار دون تغيير السلم كيعطيهم سنتين ديال األقدمية اعتبارية، 
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هاد ال�سي معروف وهاد ال�سي اللي كنديرو مع املفتشين ومع املوجهين، 
ما فهمتش هاد الناس اليوم جاوا وكيطلبو أكثر من 10 سنين كيطلبوا 
 2006 ديال  الناس  تربوييين،  متصرفين  فيه  كانوش  ما  اللي  الوقت 
وا أطر تربوية 

ّ
كيقول أسيدي اعطيني أنا األقدمية من 2006، هما ما وال

ف 2017، احنا خلقنا لهم واحد اإلطار جديد كيأهلهم باش يقودوا هاد 
وا كيطالبوا ب�سي أمور أخرى اللي ما عمرها 

ّ
اإلدارة التربوية، واليوم وال

تطلبت في تاريخ التربية الوطنية وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعب لهللالغة6ي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، اإلصالح السيد الوزير إيال ما 
ساهموش فيه هاد األطر هادو ديال القيادة التربوية واإلدارية ما يمكنش 
نراهنوا عليه كإصالح، هاد املتصرفين التربويين، السيد الوزير، حسوا 
واحد املجموعة ديال املكونات ديالهم بالحيف، أوال الخريجين ديال 
املسلك تكلمتو عليه حّسوا بأن هناك قرصنة ديال واحد السنوات ديال 
األقدمية اللي داروها خاصة دياول الدرجة الثانية، عندهم إحساس 
بأن كاينة قرصنة ديال هاد سنوات األقدمية اللي ما استافدوش منها، 
كاين كذلك السيد الوزير املديرين املزاولين اللي دوزوا على األقل فيهم 
اللي دوز 10 سنوات، وكنساوا حاليا، كاين كذلك واحد الفئة ديال 
امللحقين اإلداريين والتربويين وديال اإلقتصاد اللي حاليا تيشوفو بأنهم 
كيأديوا مهام جسيمة، وبغاوا يكونوا ضمن هذا اإلطار، أعود وأقول 
السيد الوزير بأن هاد الفئة إيال أخطأنا معها املوعد في اإلصالح وها 
وكنتو رئيس مؤسسة في التعليم الجامعي، كتعرفوا بأن رئيس مؤسسة 
وفي إطار فيها إيال ما كانش منخرط وكانش محفز ما يمكنش نراهنوا عليه 

باش يقود هاد اإلصالح هذا، شكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ما فيش، ثانيتين السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا6ي،لق6يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

سنتين ديال األقدمية اعتبارية راه ما كاينة إال في التربية الوطنية.

اويي لرئيسلالجليل:

ننتقل  املساهمة،  الوزير على حسن  للسيد  الوقت، شكرا  انتهى 
إلى القطاع املوالي قطاع الشباب والرياضة سؤال عن البرنامج الوطني 
الحركي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للتخييم 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

اونةئبلاويي لعب لاورحمةنلاوذمري:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير املتخذة في مجال 
التخييم؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

اويي لراشي لاوطةوبيلاوذلمي،لق6يرلاوشبةبلقاوريةضل:

شكرالاويي لاورئيس،

والحكومة  الوزارة  السنة  لهاع  بالنسبة  املحترم،  النائب  السيد 
والسيد رئيس الحكومة واملجلس الحكومي يطلع على كل االستعدادات 
التي اتخذتها الوزارة من أجل إنجاح عملية التخييم، عملية التخييم 
ديال  اإلستفادة  السنة  هاع  تعرف  غادي  يوليوز  فاتح  في  انطلقت 
150.000 طفل خالل الخمس فترات ديال الصيف عوض 100.000 
في السنة املاضية، باإلضافة إلى املخيمات الحضرية اللي كنسعاوا من 
خاللها نوصلوا للرقم 30.000 باش نوصلوا إجماال ل180.000 خالل 

هاع الفترة هادي، جميع الشروط متوفرة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعب لاورحمةنلاوذمري:

السيد الوزير، هاع القطاع يحتاج بدوره على غرار كل القطاعات 
أبناء  كل  باستقطاب  الكفيل  الضروري  وللتمويل  الجيدة  للحكامة 
بل  املرحلة،  هذه  تدبير  عن  فقط  نتحدث  ال  الوزير  السيد  املغرب، 
الحديث هنا ينصب على املخطط الوطني للتخييم على املدى القريب 
والبعيد واملتوسط، في من حيث البنايات البد من وجود تشاركي لتطوير 
بنيات االستقبال، على مستوى اإليواء والصيانة واألمن واإلنارة واملرافق 
الصحية والتمويني وغيرها، وبناء مراكز من الجيل الجديد على مستوى 
التنشيط فالبد من تكوين منشطين محترفين، وتوفير معدات وآليات 
العمل وتوسيع ورشات االستقبال، وعلى مستوى االستقطاب توسيع 
املشاركة فاألمر يقت�سي في نظري االنفتاح على أبناء املناطق النائية 
والقروية والجبلية الذين ال يتوفرون على حضور مشاركة في املخيمات، 
وعلك بتفعيل البعد الجهوي وتحقيق العدالة املجالية، وتكافؤ الفرص 
الواجهات  من  يعد  الذي  شفشاون  إقليم  وخاصة  الجهات  كل  بين 

السياحية املتميزة ببالدنا.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا 
الفريق استقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبلاويي لعمرلعبة�سي:

شكرالاويي لاورئيس،

03يال العناصر اإليجابية ننوه بها: الرفع من عدد املقاعد، إصالح 
العديد من املراكز، شراكة استثنائية مع الجامعة الوطنية للتخييم، 
ولكن السيد الوزير ندعوكم املرحلة األولى باقي ما سالت ولكن ندعوكم 
إلى تتبع عمل املتعهدين واملمونين التي فوض إليهم العملية ديال التغذية 
ألنه كاين بعض املالحظات ديال بعض الجمعيات، إجماال ننوه بالعديد 

من التدابير اإليجابية التي تم اتخاعها في هاع املوسم، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لراشي لاوطةوبيلاوذلمي،لق6يرلاوشبةبلقاوريةضل:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد النائب بجوار الجماعة ديالو جماعة السطيحات يتم بناء 
مخيم من الجيل الجديد، وراه قريب لو آ السيد الرئيس، آ السيد 
النائب. راه حدا الجماعة ديالك السطيحات كيتبنى مخيم من الجيل 
الجديد، ياك آ سيدي، وشفتيه كيفاش عامل، بالتالي السيد النائب 
أثار  املنظومة..، ها هذا نموعج حيث هو طرح السؤال، وقريب لو، 
انتباهه ديك الجودة ديال املخيم فطرح السؤال. باش غادي نعلنوه 
إن شاء هللا، العملية اإلصالح انطلقت السيد الرئيس، ولن نتراجع عن 
عملية اإلصالح وغنمشيو فيها تدريجيا طبيعي أن هاد الشريك الرئي�سي 
املجلس  مالحظات  ثانيا  التخييم؛  ديال  الوطنية  الجامعة  هو  ديالنا 
األعلى للحسابات ما غنتنازلوش عليها وغادي نفذو املالحظات، املمونين 
عبر الصفقات بشكل شفاف، اآلن واش هادوك املمونين غادي يقدموا 
الخدمات املطلوبة منهم أو ال؟ أنا كما كنقول ليك ممكن يوقع واحد 
5-%10، ولكن عندنا يعني خدينا  خطأ نسبة الخطأ كنحسروها في 
جميع االحتياطات في حالة ما إعا كان خصاص ألنهم هادو أطفال ديالنا 
ما غاديش نخليوهم بالجوع. لحدود الساعة، وال مالحظة مسجلة في 
أي مخيم، خليونا من الكالم اللي كيتكتب، اللي عندو �سي مالحظة 
السيدات والسادة النواب، هادو وليداتنا جميع اللي الحظ �سي حاجة 

يخبرنا بها غادي نّدخلو في اللحظة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

بعض  حرمان  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الجمعيات الوطنية التي تعمل في مجال التكوين والتأطير والتخييم من 

العدالة  النواب املحترمين عن فريق  املالي للسيدات والسادة  الدعم 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

اونةئبلاويي لعب لاولطيفلاونةصري:

اويي لاو 6يرلاملحترم،

على إثر حرمان بعض الجمعيات الوطنية العاملة في مجال التكوين 
والتخييم من الدعم املالي الذي تقدمه وزارتكم للجمعيات املماثلة. 
نسائلكم عن معايير منح الدعم لهذه الجمعيات، وعن التدابير التي 
دعم  في  مستقبال  الفرص  تكافؤ  لتضامن  اعتمادها  الوزارة  تعتزم 

الجمعيات حسب االستحقاق، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورا.

اويي لراشي لاوطةوبيلاوذلمي،لق6يرلاوشبةبلقاوريةضل:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال هذا، ما كان حتى �سي معيار 
سابق، ما كان حتى �سي معيار. اآلن حددنا واحد املعيار، واحد الرقم 
التخييم،  الوطنية ديال  الجامعة  في مفاوضة مع  بين.. حنا  ما  ديال 
كيتراوح ما بين 15-20 درهم لكل مستفيد طفل مستفيد في التنشيط، 
هناك بعض الجمعيات التي ال تقوم بالعملية ديال التخييم، وكانت 
بالعملية  كتوصل باملنحة وجمعيات أخرى كانت تقوم بالتنشيط أو 
ديال التخييم وما كانتش كتوصل، دابا حبسنا هاد ال�سي اللي استفدت 
منو الجمعية ديال في التخييم وكنراقبو في األخير املرحلة، اللي ما دخل 
�سي املخيم كيتنقص من العدد وداك ال�سي اللي دخل هو اللي غادي 
يدي االستفادة. في املرحلة األولى مسجلة عندنا 20 ألف، 1500 ما 
جاتش، هادي كلها غادي تنقص من االعتمادات اللي كانت غادي تم�سي 

لديك الجمعيات املسؤولة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعزلاوذربلحليمي:

شكرالاويي لاورئيس،

ديالكم  التجاوب  على  نشكركم  بغينا  الحقيقة  في  الوزير  السيد 
السريع، طبعا واخا حنا السؤال حطيناه هادي سنة، لكن فعال املنحة 
الجمعيات أنهم توصلو بها هاد السنة، ولكن مازالين كيتساءلو على 
املنحة ديال السنة املاضية عالش ما توصلوش بها، ألن هذا سؤال ما 
زال مطروح. وفعال بالنسبة للمعايير حنا كنوهو بالقضية ديال أنها كاينة 
معايير يعني االستفادة، ولكن خاص اإلعالن عليها، املوقع اإللكتروني 



ذ ذ  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

ديال الوزارة من املفروض تكون فيه مجموعة ديال املعطيات في إطار 
يعني تكافؤ الفرص وفي إطار الشفافية، وفي إطار باش نحيدوا هاد باك 
صاحبي واألمور اللي فعال هي مرفوضة واللي طبعا في التوجهات الحمد 

هلل، اليوم ديال الحكومة وديال الوزارة أنها غادية باش تحيد.

كذلك اليوم الجمعيات السيد الوزير، كيتساءلو على في إطار الدعم 
ديال الجمعيات، على املضمون ديال داك العقدة ديال التأمين، صحيح 
أنه كاين التأمين، لكن الناس ما عارفينش املضمون ديالو هذا فعال 
من األمور اللي الناس كيتساءلو عليها. كذلك األمور اإليجابية السيد 
الوزير، البد أننا نقولو فعال بأنه إعا كانت يعني اليوم واحد املجموعة 
ديال اإلجراءات النوعية اللي درات فمزيان نخبركم بأنه األثر ديالها، 
فإيال واخا نهضرو دابا على الحصة ديال الدعم من 100 ألف إلى 150 
ألف، نعطيكم فعال إثارة االنتباه لبعض الجمعيات اللي اليوم فعال 
ديال  ديال سال مجموعة  النموعج  ديالها، ونعطيك  الحصة  نقصت 
الجمعيات اللي السنة املاضية كانت عندها 100 ديال املقاعد اليوم 
30-40، وطبعا جمعيات عندها كذلك السيد الوزير، بالنسبة لهاد 

اإلشكال ديال التغذية فمزيان يكون �سي رقم أخضر للتبليغ، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 

تفضلوا فيما تبقى من الوقت، ما بقاش عندكم الوقت السيد الوزير، 

مع كامل األسف.. مازال ياهلل سطرو باألحمر وعاود طلقولكم.

اويي لراشي لاوطةوبيلاوذلمي،لق6يرلاوشبةبلقاوريةضل:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، أنا كنشكرك على هاد ال�سي. غير بالنسبة 

وكتوزع  للجمعيات  كتعطيها  كانت  اللي  هي  الوزارة  سابقا  للمنحة، 

عليهم، دابا كاين إتفاق مع الجامعة الوطنية للتخييم، الجامعة بغينا 

نعطيوها واحد القيمة ألن هي الشريك الرئي�سي واألسا�سي، بغينا نقويو 

الجامعة ومنخارطين فيها جميع الجمعيات، وهاد ال�سي كيتعمل بشراكة 

معهم، بحيث هما كيراقبو العمل ديال الوزارة والوزارة كتراقب العمل 

ديالهم، كاين واحد املراقبة متبادلة وهذا إيجابي كنعتبرو أمر إيجابي. 

حنا كنتفاوضو معاهم حددنا السقف ديال 15 درهم لكل مستفيد، 

هما كيطلبو 20 درهم وحنا في مفاوضات على حسب الغالف املالي. 

السنة املاضية كتعرفو السيد النائب، راه اللي م�سى السنة املاضية 

كيطيح في la masse راه ما بقاتش راه ما كاينش �سي سنة ماضية، كاين 

اآلن واملستقبل. وهاد ال�سي غادي نطلبو من الجامعة باش تنشرو ألن 

املستفيدين،  بعدد  يتعلق  فيما  املستفيدة.  الجمعيات  الجامعة هما 

كاينة معايير، يمكن كاين �سي خلل ما عرفتش اشمن جمعية، يمكن 

كان �سي خلل السنة املاضية...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال آني حول 
النقص الحاد في التغذية باملخيمات الصيفية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 4لحنةنلرحةب:

السيد الوزير، ما هي .. التي تداولت حول هزالة الوجبات املقدمة 
ألطفالنا في املخيمات، إلى درجة بأن بعض وسائل اإلعالم وصفتهم بأنهم 

يعانون من الجوع الكبير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

اويي لراشي لاوطةوبيلاوذلمي،لق6يرلاوشبةبلقاوريةضل:

شكرا الفريق اإلشتراكي اللي عطاني فرصة باش نوضح هاد األمر، 
عندي هنا ثالثة ديال البيانات من الجمعيات في املكان كتكذب، تكذب 
ما صدر في »إيموزار كندر« وفي داك ال�سي اللي خرج كاع خالل هاد 
األسبوع، ها هما 3 ديال البيانات من الجمعيات. هادو اإلخوان اللي 
ما باغيينش اإلصالح كنقول لهم واخا تكتبوا أنا اإلصالح غنستمروا 
فيه، كاين الذي يدبر املخيم، الطاقم ديال الوزارة باإلضافة إلى الطاقم 
التربوي ديال الجمعية إلى السلطات املحلية كذلك، راه السلطات املحلية 
عندها واحد املسؤولية على دوك األطفال كيمشيوا كيراقبوا، فين ما 
كيصدر �سي خبر كنمشيوا كنتحركوا جميع، ما عنديش فاش ندير لكم 
عرض ديال الصور، أنا جد جد مرتاح وفرحان لدوك الوليدات ديالنا 
وبداك األسلوب الحضاري، هادو ناس بغاو يخوفو العائالت، كنطمأن 
العائالت من هاد املنبر أن الحكومة واخذة جميع اإلجراءات إلنجاح هاد 
العملية ديال التخييم، واللي بغى يوقف ضد اإلصالح يجي مباشرة، أما 
يكتب بعناوين كبرى بدون ما يحدد لنا، اللي حدد املوقع ها الجمعيات 
كتكذب ثالثة ديال البيانات صدرات من ثالثة ديال الجمعيات اللي 

كاينة فداك املخيم. شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، شكرا السيد الوزير.

اونةئبللاويي 4لحنةنلرحةب:

املخيمات،  مستقبل  على  خايفين  وحنا  طرحناه  الوزير،  السيد 
بغينا 180 طفل اللي غتستافد من املخيمات هاد العام تم�سي وأسرهم 
مطمئنة. ملاعا طرحنا هاد السؤال أيضا؟ طرحناه ألن تنعتبروا على أنه 
هاد اإلصالح كيخصوا يّدار في املجال ديال التخييم، اإلصالح خصنا 
ندعموه هذا ورش ما�سي بدى دابا، هذا مكتسب وطني باش نحققوا 
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180 ألف طفل يم�سي للمخيم ناضلنا عليها جميعا كل واحد دار الدور 
ديالو، ما يمكنش اليوم نقضيوا على هاد املكتسب الوطني بإشاعة 

كاعبة.

اليوم كلنا، كل واحد فينا كل واحد فينا عندو جمعية قريب لجمعية، 
صديق لجمعية غادي يسيفط بعض األطفال وبعض الطفالت للمخيم. 
إيال ما درناش حنا املراقبة الذاتية لهاد املخيمات: جودة التأطير، جودة 
هاد  مثل  أمام  منهزمين  نكونوا  غدا  يمكن  األكل،  جودة  الخدمات، 

اإلشاعات.

حنا كفريق اشتراكي تنقولوا على أنه هاد املخيمات هو مكتسب وطني 
خصنا نستمروا فيه، خصنا ندعموه، وخصنا نقدموا كل اإلصالحات 
املمكنة باش يمكن وليدات املغاربة اللي جلهم وأغلبيتهم فقراء ومن 
عطلة  تكون  فعال  وبغينا  العطلة  بهاد  يستمتعوا  املتوسطة  الطبقة 

مرتاحة نرتاحوا فيها كاملين...

اويي لرئيسلالجليل:

النائبة  السيدة  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى 
املحترمة عن فريق العدالة والتنمية..

اونةئبللاويي 4لوبنىلاوكحلي:

اويي لاورئيس،

أوال نثمن مجهود الحكومة من أجل ضمان تغذية صحية وسليمة 
الوزير،  السيد  لكن  الصيفية.  املخيمات  في  ديالنا  الشعب  لوليدات 
ديك  اثارت  منين  يعني  حينها،  في  تواصل  يعني  الوزارة  خاص  كان 
اإلشاعة حول مخيمات الجوع، كان خاصنا نشوفوا بالغ وال نشوفوا 
واحد التحرك ديال الوزارة في حينه. ثم السيد الوزير، اليوم انتقلنا 
من التدبير ديال الدعم ديال التغذية من خالل الجمعيات اللي كانت 
كتاخذ 25 درهم، إلى تدبير التغذية من خالل املمونين، خاص ضروري 
تكون عندها واحد املراقبة مستمرة لهاد املمونين من أجل ضمان هاد 

التغذية الجيدة لألطفال.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لراشي لاوطةوبيلاوذلمي،لق6يرلاوشبةبلقاوريةضل:

شكرالاويي لاورئيس،

غير باش نطمأن السيدات النائبات املحترمات، السيدات النائبات 
ألن هما عندهم أنا عارف آش كنقصد، هادو وليداتنا، واألم عندها 
واحد الكبدة زايدة على الرجل فيما يتعلق باألطفال. كنطمأنهم بأنه راه 
املخيم في ظروف جيدة جدا، وكنراقبوه، وصدر بالغ السيدة النائبة ديال 

الوزارة يوم الجمعة صباحا صدر البالغ، غير ما بغاوش ينشروه، صدر 
بالغ الوزارة، وراه كاين في املوقع ديال الوزارة، وملا اإلخوان واألخوات 
طلبوا األسئلة قلت غنجي للبرملان وغادي نأكد، وقلتها في التليفزيون، 
هادو ناس ما باغيينش اإلصالح، كل واحد فبالصتو، وحنا ما غاديش 

يغلبونا، نحن سنستمر في اإلصالح باش ننتاقلو...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
القطاع املوالي وهو قطاع العدل، السؤال األول حول تفعيل مشروع 
املحكمة الرقمية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية.

اونةئبلاويي لمحم دلأمري:

شكرالاويي لاورئيس،

إحدى  الرقمية  املحكمة  هدف  تحقيق  يعتبر  الوزير،  السيد 
على  واملرتكز  العدالة،  منظومة  إصالح  مسار  إطار  في  األوراش  أهم 
تحسين الخدمات، وتجويد أشكال التواصل وترسيخ مبادئ الحكامة 

والشفافية. عن إجراءات تحقيق هذا الهدف، نسائلكم.

اويي لرئيسلالجليل:

النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة على  شكرا للسيد 
السؤال.

اويي لمحم لأقجةر،لق6يرلاوذ ل:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرالوليي لاونةئبلقولفريقلاملحترم،

مشروع املحكمة الرقمية من أهم املشاريع ديال إصالح العدالة في 
بالدنا، جاللة امللك، يوليه أهمية خاصة وأكد عليه في الرسالة امللكية 
املوجه للمؤتمر العالمي حول العدالة. بدا هاد املشروع منذ سنوات 
حقق عدد ديال اإلنجازات واآلن وصلنا لواحد املرحلة متقدمة من تنزيل 
هذا املشروع بهدف الوصول إلى املحكمة الرقمية سنة 2010. نقاربه 

على أساس 4 محاور:

من  عدد  اعتماد  تم  حيث  املحاكم  داخل  العمل  حوسبة  ..1
إلى  البرمجيات تجعل املساطر ومهام تدبير القضايا تتم دون اللجوء 

دعامات مادية؛

التبادل اإللكتروني مع مساعدي القضاء وال مادية اإلجراءات،  ..2
تم إطالق منصة املحامي للتقا�سي عن بعد، بدات بعض املكاتب في 
الدار البيضاء تشتغل بهذه الطريقة خاصة في مجال القضاء التجاري، 
يتم االشتغال اليوم إلنشاء نفس املنصة مع املوثقين ودخلنا في نقاش 

مع املفوضين القضائيين؛
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تخطت  أن  بعد  الوزارة  تمكنت  حيث  بعد،  عن  الخدمات  ..3
حاجز األداء اإللكتروني وإشكالية التأكد من هوية املرتفقين عن بعد، 
القضايا واإلجراءات وجداول الجلسات  تتبع  املتوفرة اآلن  الخدمات 
والتعرف على القرارات املتخذة بطريقة آنية عبر موقع محاكم أو عبر 
الهواتف النقالة، الحصول على املستخرجات السجل العدلي، السجل 

التجاري، إيداع القوائم التركيبية إلى آخره...؛

تقوية البنية التحتية، ألنه إنجاح هاد املشروع الكبير يحتاج  ..4
إلى بنية تحتية معلوماتية صلبة، وإلى إتخاع...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب السيد النائب املحترم، 
تفضلوا عن فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لاوفةطميلرمي :

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاو 6يرلاملحترم،

بداية، في فريق العدالة والتنمية ال يمكننا إال أن نشيد باملجهودات 
الجبارة التي ما زلتم تبذلونها من أجل التنزيل السليم لكل مخرجات 
السيد  الحال،  واقع  لكن  العدالة.  منظومة  إلصالح  العميق  الحوار 
الوزير، يستدعي طرح أكثر من سؤال، أين نحن من املحكمة الرقمية 
التي سبق وأن حددنا لها أمدا زمنيا في حدود سنة 2020؟ أين نحن من 
تعميم خدمة جلسات املحاكمة عن بعد؟ ما زال عندنا تجربة وحيدة 
يتيمة في غرفة جنايات واحدة باملحكمة الجنائية بالدار البيضاء، أين 
نحن من رقمنة تدبير السجل الوطني لالعتقال االحتياطي؟ أين نحن 
من خدمة األداء اإللكتروني للرسوم، السيد الوزير، لدينا ال زال متعثرا 
بدوره؟ أين نحن من عملية تعميم وتتبع ومراقبة ملفات التنفيذ مع 
ما تعرفه هذه العملية من تعثر على مستوى شركات التأمين؟ أين نحن 
أيضا، السيد الوزير، من تأهيل مختلف املهن القضائية والقانونية؟ 
تحدثتم عن بداية بعض التجارب على مستوى بعض مكاتب السادة 
املحامون، لكن، أيضا، ألم يحن الوقت، ونحن ندعوكم، لذلك السيد 
الوزير، إحالة مختلف مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم وتأهيل املهن؛ 
قانون املحاماة، املوثقون الخبراء، التراجمة، العدول، هذه كلها مهن لها 
دور مهم في املحكمة الرقمية من أجل الوصول إلى عدالة عادلة ناجعة 

شفافة ونزيهة تخدم الوطن...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي حول استخالص الغرامات املحكوم بها للسيدات 
والسادة النواب املحترمين، عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

اونةئبلاويي لنجيبلاوبوةلي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

القضائية  القرارات  آالف  سنويا  تصدر  املحترم،  الوزير  السيد 
واألحكام بأداء الغرامات، لكن املالحظ أن نسبة تحصيل هذه الغرامات 
ال زال ضعيفا، ومما يضيع على الخزينة ديال الدولة واإلصالحات الكثير 

من املوارد املالية املهمة. ماعا أنتم فاعلون السيد الوزير؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا تفضلوا السيد الوزير للرد على السؤال.

اويي لمحم لأقجةر،لق6يرلاوذ ل:

شكرالاويي لاورئيس،

من  عدد  يواجه  هو  التحصيل  ديال  املوضوع  بالفعل  إعن، 
الصعوبات، ولكن األوضاع تتحسن سنة بعد أخرى، يعني تحصيل 
الغرامات واإلدانات النقدية من طرف املحاكم، مثال سنة 2011 كان 
119.581.474 درهم، في نهاية سنة 2017 وصلنا ل 290.394.422 أي 
االرتفاع وصل %143 غير بين 2017 مقارنة مع 2011. إعن هناك مجهود 

جبار تبذله املصالح املعنية في محاكم اململكة.

بالنسبة لتنفيذ امللفات الزجرية بالنظر للتكفالت، كنوجدو االرتفاع 
غادي في شكل متصاعد، وجل محاكم اململكة اآلن تتجه نحو التكفل 
 ،36%  :2011 سنة  كانت  التكفل  نسبة  النهائية،  القرارات  بجميع 
ونحن  أرقام مشجعة،  هادي   .49% إلى  2017 وصلنا   ،38%  :2016
بتعاون مع الشغيلة العدلية واملوظفين في كل املحاكم بصدد الرفع من 
الكفاءات البشرية واملادية واتخاع كل التدابير املتعلقة بالتدبير املالي 
جبارا  مجهودا  هناك  الضبط  بكتابة  املالية،  للمصالح  واملحاسباتي 
ومجهود سيتوصل، وإن شاء هللا، هذا من األوراش كذلك اللي غيدخلها 
التحديث وغدخلها الرقمنة في أفق املحكمة الرقمية. وأفتح القوس 

ألقول أن املحكمة الرقمية...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السيد النائب املحترم للتعقيب، 
تفضلوا مشكورين.

اونةئبلاويي لج ادلعراقي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، فعال يعني وقع تحسين على مستوى تحصيل الغرامات 
املحكوم بها، لكن حسب املبالغ واألرقام التي أشرتم إليها يعني ال يزال 
الوضع مقلقا، وما يحقق وما ال يحقق على مستوى مصلحة كمصلحة 
التنفيذ القضائي، هو دائما حصيلة أو نتيجة نظام عمل وتدبير ومراقبة. 
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لذا نرى أن البد من إبداع يعني نظام جديد وتأمين مراقبة أخرى، وفي 
مختلفة  صالحيات  لها  مصالح  جهود  تتكاثف  ربما  قد  الصدد  هذا 
بين املكتب، مكاتب التنفيذ والنيابة العامة ومصالح الشرطة وملا ال 
املفوضين القضائيين إسوة باتفاق أبرموه مؤخرا مع وزارة املالية في 
نفس الصدد. وعلى أي حال الذي ال يجب أن يستمر هو الوضع الحالي 
ألنه بغض النظر عن الخسائر التي يكبدها للخزينة العامة فهو يمس 
بصورة القضاء واملحاكم وبهيبتها وهذا ما ال نقبله وشكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا السيد 
148 من  للمادة  الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة. طبقا 

النظام الداخلي نرفع الجلسة عشر دقائق ألداء الصالة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

نستأنف جلسة األسئلة الشفهية بقطاع املرأة واألسرة والتضامن 
واملساواة والتنمية اإلجتماعية، سؤال عن العنف املمارس ضد األطفال 
الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

اونةئبلاويي لعب لاو دقدلخرب ش:

ضد  العنف  من  الوقاية  برامج  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
األطفال؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة مشكورين.

اويي 4لبييمللالحوةقي،لق6ير4لاألسر4لقاوتضةمنلقامليةقا4ل
قاوتنميللاالجتمةعيل:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

السيد النائب املحترم، أوال البد أن نشير إلى املجهود الذي بذل منذ 
10 سنين، وفي املدة األخيرة هناك سياسة عمومية مندمجة أحد أركانها 
تحقيق الحماية لألطفال، بما فيها حمايتهم من العنف. وكذلك هناك 
إرساء عدد من املؤسسات الحماية والرعاية لألطفال، سواء ضحايا 

العنف أو ضحايا أي اعتداء من أي نوع.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعب لاو دقدلخرب ش:

السيدة الوزيرة، كلنا ثقة فيكم وفي هذه الحكومة الرشيدة، وفي 
مسار هذه الثقة نحن في التجمع الدستوري عندما أثرنا مسألة العنف 

ضد األطفال وخاصة الوقاية من العنف آثرناها لسببين اثنين:

- السبب األول وهو أن الوقاية من العنف أو برامج الوقاية التي 
تستند إلى توعية وتثقيف األسر ومقدمي الرعاية واألطفال أيضا تمكن 
من منع حدوث العنف وما ينتج عنه من آثار نفسية ويعني سلوكية 
واضطرابات أيضا تطال األسرة واملجتمع أتحدث عن الهدر املدر�سي، 
تجارب  بآثار  يسمى  ما  عام  بشكل  النفسية  االضطرابات  التسرب، 

الطفولة السيئة؛

- السبب الثاني وهو مادي يتعلق بكلفة العنف على ميزانية الدولة 
تعنى  التي  القطاعات  على  اإلنفاق  نعلم حجم  نحن  البلد،  وميزانية 
بضحايا العنف؛ وزارتكم، املجتمع املدني، الصحة، القضاء، القضاء 
وإعادة  السجون  تكلفة  وأيضا  الدرك،  عن  الشرطة،  عن  كنتكلم 
التقليص منه عبر  اإلنفاق يمكن  الحجم ديال  بالتالي هاد  التأهيل، 

اعتماد برامج وقائية...

اويي لرئيسلالجليل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 

السيدة الوزيرة مشكورين.

اويي 4لبييمللالحوةقي،لق6ير4لاألسر4لقاوتضةمنلقامليةقا4ل
قاوتنميللاالجتمةعيل:

شكرالاويي لاورئيس،

أوال البد أن أشير إلى جانب ما تقوم به الحكومة من خدمات متوفرة 

اليوم سواء بتوفير مؤسسات لالستقبال لألطفال ضحايا العنف، وهنا 

هاد  واللي  الطفولة،  ديال حماية  األطفال  استقبال  لوحدات  كنشير 

السنة فقط زدنا 10 ديال املؤسسات من أجل استقبالهم؛

الوطني لحقوق  التوافق مع املرصد  ثانيا، هناك خط أخضر تم 

الطفل، لتسخير خط أخضر لفائدة األطفال ضحايا العنف سواء كان 

هذا العنف استغالال جنسيا أو غيره مما يمكن أن يمارس على الطفل. 

ولكن بغيت بهاد املناسبة نقول بأننا في حاجة إلى...

اويي لرئيسلالجليل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة. نمر السؤال املوالي عن الدعم املقدم 

للنساء واألرامل املطلقات للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.
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اونةئبلاويي لعبةسلاو مغةري:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي 4لاو 6ير4لاملحترمل،

يعتبر الدعم املباشر املقدم لبعض النساء األرامل في وضعية هشة، 
الحاضنات ألطفالهن، من أنجع البرامج الهادفة إلى تعزيز السياسات 
اإلجتماعية للدولة. إعن، نسائلكم حول اإلجراءات املتخذة لتعميم هذا 

الدعم على كل األرامل واليتامى.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

اويي 4لبييمللالحوةقي،لق6ير4لاألسر4لقاوتضةمنلقامليةقا4ل
قاوتنميللاالجتمةعيل:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال على تنويهك بهاد املنظومة، وكذلك 
بهذا البرنامج الذي حقق أرقام مهمة جدا؛ 83 ألف أرملة اليوم تستفيد، 
و150 طفل يتيم يستفيد من هذا البرنامج، وهو نموعجي فيما يتعلق 
باستهداف الفئات الهشة أو في وضعية صعبة. اآلن كيفاش نوسعوا 
الوعاء؟ هناك اشتغال اليوم حتى تستفيد املرأة األرملة كذلك اللي ما 
عندهاش أطفال وتستفيد املرأة األرملة الكافلة ألطفال أيتام، وهكذا 
يمكننا أن نوسع هذا الوعاء كما تم بالنسبة لصندوق التكافل العائلي، 
اللي اليوم بإمكان واحد الشريحة واسعة إلى جانب النساء املطلقات 
يستافادو لصالح أبنائهم. فهذه اليوم صناديق لفائدة الفئات في وضعية 
صعبة يمكن أن ننسج عنها خدمات جديدة في إطار االستهداف املوسع 

للشرائح في وضعية صعبة.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعبةسلاو مغةري:

املحترمة  السيدة  ديالكم  التدخل  في  جاء  كما  التوسيع  إمكانية 
هو  الدعم  هاع  الحقيقة  في  صرحاء.  نكون  أن  يجب  إعن  ممكنة، 
يتامى  ثالث  حدود  وفي  التمدرس  وضعية  في  األب  ليتامى  مخصص 
وليس لألرامل، وبمبلغ هزيل 350 درهم، فاملرسوم رقم 791 املتعلق 
بتحديد شروط ومعايير اإلستفادة من الدعم املباشر للنساء األرامل في 
وضعية هشة، أقام تمييزا غير مبرر بين املرأة األرملة الحاضنة واملرأة 
األرملة غير الحاضنة، وكأن إرادة املشرع من وراء إصدار هذا املرسوم 
تنصرف إلى دعم يتامى األب لوحدهم، وهذا تكريس ملنطق اإلقصاء في 
حق فئات واسعة من أطفال هذا الوطن، حيث تم إقصاء يتامى األم 

ويتامى الوالدين معا، زيادة على هذا ال تستفيد األرملة الحاضنة للطفل 
اليتيم إعا كان هذا األخير يستفيد من »برنامج تيسير« 80 درهم، في حين 
نجد رؤساء الجماعات والجهات وبرملانيين يسمح لهم بالجمع بين عدة 
تعويضات تصل أحيانا مجموعة إلى أكثر من 70 ألف درهم. لهذا كله، 
فريق التجمع الدستوري يعتبر 350 درهم مبلغ هزيل، وإقصاء املرسوم 

ملجموعة من فئة األطفال اليتامى...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضافي؟ السيدة الوزيرة تفضلوا للتعقيب.

اويي 4لبييمللالحوةقي،لق6ير4لاألسر4لقاوتضةمنلقامليةقا4ل
قاوتنميللاالجتمةعيل:

بغيت نقول بأن املرسوم اللي هو اآلن في حيز التطبيق هو ناجم 
عن تطبيق القانون املالي الذي صادقتم عليه، والذي يحدد الفئات 
أو  املعيالت  األرامل  هما  عليها  اللي صادقتوا  والفئات  تستفيد،  التي 
الحاضنات ألطفالهم األيتام، هذه من جهة ألن أساسية ال بد ما نشيروا 

ليها؛ من جهة ثانية كنقول لك بأنه هناك..

اويي لرئيسلالجليل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، ونشكركم على حسن املساهمة في 
هذه الجلسة. أنتقل للقطاع املوالي وهو القطاع املكلف باملاء، سؤال 
النواب املحترمين عن فريق  عن سياسة السدود للسيدات والسادة 
الفريق  والتعادلية  الوحدة  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 

اإلستقاللي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لالحيينلب 6حةي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، تلعب السدود دورا أساسيا في التنمية اإلقتصادية 
إنجاز  وتيرة  لتسريع  املتخذة  التدابير  هي  فما  والبيئية.  واإلجتماعية 
السدود لتخزين املياه فيما علك إقليم »طاطا« الذي يعاني من هذا 

الخصاص في السدود؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

ق6يرل و ىل او قولل كةتبلل افيالل،ل اوي ريل شرفةتل اويي 4ل
اوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفللبةملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

بالفعل سياسة السدود التي نهجها املغرب منذ اإلستقالل تعد يعني 
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من أنجع السياسات العمومية، ومن أهم ما يميز املغرب ليس فقط على 
الصعيد الوطني ولكن دوليا، والوتيرة ديال إنجاز السدود هي الوتيرة 
املتعاهد عليها منذ القديم بحيث أنه الحكومة التزمت باش تنجز 3 ديال 
السدود كبرى سنويا بواحد الكلفة لكل سدد اآلن خصنا نعرفوا الكلفة 
ديالو تتراوح بين مليار درهم إلى مليار ونصف درهم، يعني ميزانية ضخمة 

التي تستثمر على مستوى هاع الشأن.

وبطبيعة الحال على مستوى السدود الصغرى الوتيرة هي ما بين 10 
إلى 15 سد صغير سنويا، وطبقا للتعليمات امللكية أيضا السامية، من 
املفروض أن هاع الوتيرة تعرف يعني ارتفاع في السنوات املقبلة، وعلك 
لتعبئة املياه الكافية ليس فقط للشرب ولكن أيضا بالخصوص لتنمية 

الفالحة السقوية إلرواء املاشية.

تكلمتوا السيد النائب املحترم، على إقليم »طاطا«، خصنا نعرفو 
إقليم »طاطا« كيتميز بواحد نسبة التبخر عالية جدا تقريبا واحد 200 
الثالث السنوات  في  إنجاز  ملم سنويا، وبالرغم من علك يعني عرف 
األخيرة سدين صغيرين اللي هما سد »بوغشوس« وسد آخر اللي عرفو 
اإلقليم، وهاع السنة أيضا غيعرف إقليم »طاطا« إنجاز سد »فم زكيد« 

واللي هو سد باطني باش نحدو من هاع نسبة التبخر. شكرا لكم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. أعطي الكلمة للسيد النائب 
املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لالحيينلب 6حةي:

شكرا للسيدة الوزيرة، عاك ال�سي كل �سي اللي قلتي هو هذاك على 
اإلقليم ديال طاطا. ولكن السيدة الوزيرة، كنتي معانا في »فم زكيد« 
وعرفتي املشاكل اللي كيعرفوا هاع الناس في اآلونة األخيرة، واليوم راه 
كيدقوا ناقوس الخطر ثاني بأن راه تدارو ثالثة ديال البيار فعال ملي 
جيتي عندنا وجلستي مع الناس، ولكن راه ما تدار والو مازال باش يكون 

الربط ديال هاع البيار هاعو للناس ديال »فم زكيد«

السيدة الوزيرة، راه عرفتي الحال ديال هاعيك البالد السعيدة بأن 
الناس راه عايشين غير ال إاله إال هللا وصافي، ما كاين ال ماء ال والو، وهاع 
العام هذا شهدنا ما كاين ال تساقطات ما كاينشاي، وبغينا نهضرو ثاني 
على القضية ديال السدود اللي قلتي، فعال حنا كنوجدو اليوم املسالك 
اللي قلتي لينا فهذاك اإلجتماع األخير، ولكن السيدة الوزيرة راه كاين 
واحد التباطؤ بزاف، راه حنا مع املجتمع املدني كنديروا اجتماعات 
دورية ولكن راه ما كاين والو، راه كنشوفوا هاع الدراسة تنجزت ولكن...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد النائب املحترم من فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لمحم لاشرقرقلرئيسلفريقلاألصةوللقاملذةصر4:

شكرالاويي لاورئيس،

هاع  من  الجبلية  املناطق  نصيب  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
السدود؟ ثانيا نسائلكم عن تقدم األشغال في سد »الولجة« بإقليم 

الخميسات وكذلك سد »تيّداس« اللي بدات فيه األشغال؟.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة في ثوان.. عفوا السيدة الوزيرة هناك تعقيب 
إضافي.. ال السيد النائب.. ال�سي عبد هللا تفضلوا السيد النائب هذه 

تعقيبات.

اونةئبلاويي لعب لهللالاإلدري�سيلاوب 6ي ي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، ساكنة جماعة »بوهودة« و«بني وليد« و«بوعادل 
في إقليم تاونات كيتساءلو على مشروع سد »باب وندر« فين وصل؟ 

وشكرا السيدة الوزيرة.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة تفضلوا للرد على 
التعقيب.

ق6يرل و ىل او قولل كةتبلل افيالل،ل اوي ريل شرفةتل اويي 4ل
اوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفللبةملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

غير بعجالة فيما يخص سد إقليم »طاطا« الصفقة اآلن في طور 
اإلعالن عن طلبات العروض، السيد النائب املحترم السد راه خصك 
تهيأ لو الدراسة، خصك توجد الصفقة خصك عن طلب العروض، 
خص التحكيم أيضا قبل انطالق األشغال، ما كانجيوش فقط وغي 

نبداو نشتغلو خص املساطر اللي نتبعوها اللي هي قانونية.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة. السؤال املوالي عن ندرة املاء الصالح للشرب 
ببعض املناطق للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمصطفىلت ت :

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاو 6راءلاملحترم ن،
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اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

السيدة الوزيرة املحترمة، سؤالي ندرة املاء الصالح للشرب ببعض 
املناطق؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ق6يرل و ىل او قولل كةتبلل افيالل،ل اوي ريل شرفةتل اويي 4ل
اوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفللبةملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، من املفروض أن هاع العام ما غتكونش نفس 
الحدة ديال الندرة اللي سجلناها في السنة الفارطة اللي كانت واحد 
السنة صعيبة اللي مرينا منها، ولكن بالرغم من علك حنا اخذينا جميع 
االحتياطات، فكتابة الدولة املكلفة باملاء وأيضا كالفاعلين األساسيين 
بالخصوص املكتب الوطني ووزارة الداخلية من أجل معالجة بعض 
اللي  القروية  بالخصوص  املناطق،  اللي غتعرفها بعض  االضطرابات 
كتزود عن طريق املنظومات الهشة. من أجل مواجهة علك، وفي إطار 
الكلفة  اللي  برنامج استعجالي  امللكية تسطر  التعليمات  يعني تطبيق 
ديالو 606 مليون درهم فيها ما يتعلق بتقوية التزويد، فيما يتعلق أيضا 
بتعميق االستكشاف املائي الجوفي، وفيها ما يتعلق أيضا باللجوء لبعض 
الشاحنات الصهريجية ببعض املناطق وبالخصوص الدواوير املتشتتة. 
غير اليوم في الصباح كان اجتماع تنسيقي على مستوى وزارة الداخلية، 
لوا في املناطق اللي غتعرف 

ّ
حنا كنشتغلوا ومستعدين باش يعني ندخ

الصيف  مع  مقارنة  محدودة  كتبقى  أقول  اللي  االضطرابات  بعض 
الفارط، شكرا لكم السيد النائب.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لمصطفىلت ت :

للماء  كبيرة  أهمية  كتعطي  بأنك  كنشكوش  ما  الوزيرة،  السيدة 
الصالح للشرب للمناطق التي تعاني من نذرته. لكن السيدة الوزيرة، 
هناك بعض الجماعات في إقليم جرادة منها جماعة »تيولي«، جماعة 
جماعة  غزيل«،  »أوالد  جماعة  »البخاتة«،  جماعة  »العوينات«، 
»املريجة« وجماعة »قنفودة« تعاني من كل �سيء؛ التهميش، اإلقصاء 
ديال   6 تعتق  منك  بسيطة  اإللتفاتة  واحد  غير  خاص  املاء.  وندرة 
تزويد  صفقة  عليها  رست  اللي  الشركة  ألن  العطش  من  الجماعات 
الدواوير باملاء الصالح للشرب توقفت عن العمل ولم تنجز حتى 5% 
من هذا املشروع منذ سنة كاملة، وحتى املبلغ ما�سي �سي حاجة كبيرة 

بالنسبة ل6 ديال الجماعات، 16 مليون درهم.

نقترح عليكم السيدة الوزيرة، التسريع بفسخ العقدة مع الشركة 
طلبات  فعال  وتسريع  املشروع  إنجاز  في  الكبير  للتأخير  نظرا  الحالية 
العروض إلتمام هذا املشروع، باإلضافة إلى علك، نتمنى خلق بعض 

األثقاب املائية في الدواوير التي تبعد عن مراكز التزود باملاء.

السيدة الوزيرة، حنا طامعين في الزيارة ديالكم لهاع املناطق في أسرع 
وقت ممكن باش توقفو، باش توقفو بأنفسكم على حجم املعاناة ديال 
الساكنة، وكنعرفوا الكفاءة ديالكم، وعندنا فيكم الثقة أنكم غادي 

تديرو مجهود كبير بعد...

اويي لرئيسلالجليل:

إضافي؟،  تعقيب  من  هل  شكرا.  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لمحم لبنجل ل:

السيدة الوزيرة املحترمة، نثير انتباهكم إلى معاناة ساكنة العالم 
القروي بإقليم بن سليمان، وخاصة بمنطقة زعير حيث تتواجد جماعة 
»سيدي بطاش« وجماعة »بئر النصر«، هاته األخيرة حسب اإلحصاء 
العام الوطني األخير اللي النصف ديال الساكنة ديالها هاجروا القرية، 
كذلك الساكنة ديال املنطقة ديال »املذاكرة« حيث جماعة »الردادنة 
أوالد مالك«، »أحالف«، و«أوالد علي الطوالع«، شكرا السيدة الوزيرة.

اويي لرئيسلالجليل:

للوحدة  اإلستقاللي  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  شكرا، 
والتعادلية.

اونةئبلاويي لوكبيرلقةد4:

هاع  ديال  الحرارة  هاع  عز  في  راه  بكل صراحة  الوزيرة،  السيدة 
الصيف، الكثير من املناطق القروية كتعيش أزمة خانقة ديال...

اويي لرئيسلالجليل:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمصطفىلبةيتةس:

السيدة الوزيرة، كاين إشكال في مدينة سيدي إفني، زرتي اإلقليم 
بها.  كتقوموا  اللي  املائية  املنشآت  على  واطلعتي  مشكورة،  مؤخرا 
في  كاين  اللفت«،  »مير  في  كاين  إفني،  مدينة سيدي  في  إشكال  كاين 
»الخصاص«، انقطاعات متكررة واللي غريب هاع العام، هاع املنطقة 
كلها السيدة الوزيرة، راه ما كتخدم إال في الصيف ألنه مناطق ساحلية 
وسياحية. كاين مشكل ديال جودة املياه السيدة الوزيرة، باإلضافة 
لديال االنقطاعات، وكان أيضا مشكل ديال التطهير السائل على مستوى 
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واد سيدي إفني، كنشكروا املكتب الوطني للماء والكهرباء اللي تجاوب 
يعني بعجالة وبفعالية، وقدرنا أننا نبداو في إيجاد الحلول لهاع املشكل 
هذا، نتمناوا تنتابهوا لهاع ظاهرة االنقطاعات مع الجودة فهاع املناطق 

اللي عكرت شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد النائب املحترم عن 
فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لرشي لاوذب ي:

السيدة الوزيرة، أنتما بحال الزمالء ديالكم في الحكومة، بزاف ديال 
الدراسات والنتائج عمركم جبتوها لقبة البرملان، واش أنتما كتجيوا 
كطمأنونا وأنتما مطمئنين والناس كيموتوا بالعطش، هاع ال�سي راه 
ما�سي معقول. جيبوا لينا هنا النتائج ونتكلموا فيها هذا هو موضوع 
النقاش اللي خاصو يكون داخل هاع القبة، ما تبقاوش تقولو لينا درنا 

الدراسات وخسرتوا فيها الفلوس.

اويي لرئيسلالجليل:

السيدة  تفضلوا  التعقيبات.  انتهوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة للرد على التعقيبات.

ق6يرل و ىل او قولل كةتبلل افيالل،ل اوي ريل شرفةتل اويي 4ل
اوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفللبةملةء:

املناطق اللي تكلمتوا عليها كاين اللي فيها بالفعل كتعرف ما�سي ندرة 
املاء، مثال جرادة كاين فرشة مائية إستراتيجية، الفرشة املائية ديال 
»بني مطهر« واللي كتعطي واحد الصبيب جد كافي. املشكل اللي كاين 
هو التأخر ديال املشاريع والعديد من العراقيل اللي كتلقاها بعض.. إما 
مقاولة اللي ما تتكونش قادرة على أنها تحمل األشغال، إما مشكل ديال 
التعرض ديال الساكنة، إما بعض األعطاب التقنية، ولكن حنا واقفين 
يعني وراء يعني التتبع الدقيق لهاع املشاريع. أنا غنكون نشوف مع الناس 
ديال املكتب الوطني حول توقف هاع املشكل ديال تزويد املاء لبعض 

الجماعات بإقليم جرادة.

إفني،  بسيدي  النائب  السيد  عليها  تكلمتوا  اللي  األخرى  املناطق 
بالفعل كتعرف التزويد انطالقا من سد »يوسف بن تاشفين« عبر قناة 
الجهوية، وهاع القناة كتعرف واحد الضغط كبير بالخصوص في فترة 
الصيف مما كيشكل يعني انخفاظ الضغط في القنوات، ولكن هناك 
مشروع طلقوا املكتب الوطني لتثنية القناة ليس فقط تثنية القناة 
ولكن مشروع للتحلية اللي غيدعم املنظومة على مستوى إقليم سيدي 

إفني، واملشاريع اللي كتوجد يعني في مراحل جد متقدمة.

السيد النائب املحترم، أنا مستعدة نجي عندكم للجنة، ونعطيكم 

النتائج ديال الدراسات ونتائج ديال املشاريع اللي تخرجات للوجود، 
يعني ما خصناش نكونوا جاحدين، ونقدموا واحد الصورة سوداوية بما 
تقوم به الحكومة، وهاع ال�سي بشهادة ديال الزمالء ديالك البرملانيين، 
كاين مشاكل بالفعل ولكن كاين املشاكل اللي عملنا على الحل ديالها 
بمشاريع اللي هي أنجزت والكل كيشهد بذلك، شكرا لكم السيد النائب.

اويي لرئيسلالجليل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  نشكركم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
البرامج  باإلسكان، سؤال عن  املكلف  املوالي قطاع  القطاع  الجلسة. 
األصالة  فريق  عن  النواب  والسادة  للسيدات  لإلسكان  الجهوية 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاور6اقلاو ر6ا6ي:

شكرالوليي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن خطة العمل في تنفيذ البرامج الجهوية 
لإلسكان وخاصة جهة مراكش-آسفي وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

اويي 4لفةطنللوكحيل،لكةتبللاو قوللو ىلق6يرلإع ادلاوترابل
او طنيلقاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللاملكلفللبةإلسكةن:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، الجهة ديال مراكش-آسفي استفادت في إطار 
اتفاقيتين: االتفاقية األولى كانت في الوقت فاش كان التقسيم الجهوي 
القديم في الفترة بين 2011-2015، وشملت املدن األربعة ديال إقليم 
قلعة السراغنة: مدينة »قلعة السراغنة«، »العطاوية«، »سيدي رحال« 
و«تماللت«. األشغال تقريبا كلها كملت ما عدا باقي %95 في األشغال في 
»قلعة السراغنة«. وكذلك البرنامج ديال املدن املهددة باالنهيار البنايات 
رحال«  و«سيدي  و«العطاوية«  السراغنة«  »قلعة  باالنهيار،  املهددة 
امللحق  واحد  وكاين  فيهم  خلصت  كلها  تقريبا  األشغال  و«تماللت«، 
ديال االتفاقية وكاينة اإلتفاقية جديدة ديال 2014-2017 املدن فهي 
استفدت واألشغال كاملة ما عدا في »تماللت« كاين واحد التعثر نظرا 

لذاك العقار اللي موجود في املدار السقوي، شكرا السيد النائب.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لعب لاور6اقلاو ر6ا6ي:

شكرالاويي 4لاو 6ير4،
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نثمن املجهودات الجبارة اللي بذلتو فهاع الجهة، غير هو السيدة 
الوزيرة، كاين واحد اإلتفاقية جهوية اللي توقعت أمام أنظار سيدنا 
الترابية  الجماعة  اللي   2015 إلى   2010 من   ،2010 في  ينصرو،  هللا 
»العطاوية« اللي كان ترأسها في أنا شاري فيها ب42 مليون الدرهم، 
األشغال تّدارت في 2013، لحد اآلن األشغال ما كمالتش متوقفة ما 
 le maître« مجموعة »العمران« اللي هي donc تسلمات باقية واقفة
d’ouvrage« ديال هاع الصفقات، كنت طلبت لجنة تق�سي الحقائق 

خمس شهور هاعي، ما درتو والو فين وصالت أسميتو؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة تفضلوا للرد على التعقيب.

اويي 4لفةطنللوكحيل،لكةتبللاو قوللو ىلق6يرلإع ادلاوترابل
او طنيلقاوتذميرلقاإلسكةنلقسيةسللامل ينللاملكلفللبةإلسكةن:

السيد الرئيس، هاع املشروع فعال فيه بعد التعثرات اللي عالقة مع 
شركة »العمران«، واليوم كاينة لجنة مشتركة كتشتغل باش نخرجو 
بالحل. وهنا كنطالبوكم باش تمدو يد العون وتعطيونا املعلومات ديال 
امليدان، وكذلك السيد الرئيس ديال البلدية خاصو يلعب دور فهاع 

اإلطار، وقريبا إن شاء هللا، غادي نخرجو بالحل، شكرا لكم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، ونشكر السيدة الوزيرة على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
القطاع املوالي القطاع املكلف بالنقل، سؤال عن ضمان األمن والسالمة 
ملستعملي الطرق السيارة الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا عن فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لي سفلآيتلالحةجللحين:

الواجب  املستعجلة  التدابير  عن  اليوم  نسائلكم  الوزير،  السيد 
اتخاعها لضمان السالمة واألمن ملستعملي الطرق السيارة باملغرب؟ 

وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق6يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، تعلم على أنه اليوم االستعمال ديال الطريق 
السيار تيعرف واحد اإلكراه اللي هو مرتبط باالرتفاع الكبير ديال عدد 
نقولوا  يمكن  اللي  النوع  واحد  هناك  علك  مع  وباملوازاة  املستعملين 

ديال تنامي ظواهر اللي هي ظواهر مشينة واللي من شأنها أنها تؤثر على 
السالمة الطرقية، اليوم هناك لجنة وطنية اللي هي تشرف على التدبير 
ديال السالمة فهاد املجال اللي فيها وزارة ديال الداخلية ووزارة النقل 
والشركة ديال الطرق السيارة، وأيضا يكون اإلخوان ديال الدرك وديال 
األمن اللي عندها اجتماعات مستمرة واليوم راه بصدد وخاصة بعد 
األحداث األخيرة ديال هاد الشهرين األخيرين، هي بصدد اتخاع تدابير 
عملية وإجرائية اللي من خاللها سنعمل على األقل نسدوا الباب اللي هو 
مرتبط بالقناطر باألساس واملراقبة ديال الكاميرات اللي غتمكن من أننا 

نتابعوا كل ما يجري على الطرق السيارة، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد نواب فريق العدالة والتنمية، 
تفضلوا مشكورين.

اونةئبلاويي لمحم لاوذربيلبلوةي :

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد الوزير على جوابكم، نعم هاد ال فهاد اللحظة اللي 
اليوم، كان بدا القلق حول ما يجري على الطرق السيارة من أحداث 
ووقائع، تنم عن، يعني، ضعف األمن داخل الطرق السيار مما بدأ يؤدي 
إلى اإلحساس بعدم األمن، وهي نوع من الفوبيا، فوبيا الطريق السيار، 
التي  اإلجراءات  بهذه  اإلسراع  يجب  قلتم  كما  الوزير  السيد  ولذلك 
تحدثتم عنها، يجب اإلسراع بها ألنه كاينين الناس اآلن اللي ما بقاوش 
كيمشيوا في الطرق السيارة، رغم االكتظاظ اللي كاين، إعن اإلسراع 
بهاد القضية ديال املراقبة بالكاميرات على مستوى خاصة القناطر وعلى 
الطرق، خاص �سي دوريات  أيضا حتى على مستوى  الطرق  مستوى 
مستمرة على مستوى الطرق، ألن هناك من يضع الصخور أمام الناس، 
يعني، خاصة بالليل، يعني، وتصطدم سيارتهم وتنقلب وتكون املآ�سي، 
فإعا يجب اإلسراع باتخاع التدابير الالزمة من أجل وقاية الناس وكاين 
شكايات كثيرة اآلن ديال الناس فهاد املوضوع. إعا السيد الوزير نطالبكم 
باإلسراع، يعني، باتخاع هذه التدابير، ناهيك عن البنيات كذلك، ال بد 
من االنتباه إلى أن البنيات كذلك ديال بعض املقاطع ديال الطرق السيار 
كذلك غير صالحة، وخص انتبهوا لها، كاين بعض املدارات كذلك وأعكر 
منها املدارة ديال مراكش، يعني، بعد الدخول إلى من péage ملراكش 
هاديك املدارة األولى انقلبوا فيها واحد العدد ديال ديال ديال الشاحنات 
ديال poid lourd يعني انقلبو ألن البنية غير صالحة، وخاص التدخل 
الفوري وليس، يعني، ال يحتمل اإلنتظار السيد السيد الوزير، ولذلك 
اإلهتمام، هللا  ما تستحق من  تعطوها  أن  أرجو  القضية هادي  هاد 

يجازيكم بخير في أقرب وقت.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير.
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اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق6يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

شكرالاويي لاورئيس،

هو الدوريات، السيد النائب كما تعلم، هي الدوريات اليوم اللي 
موجودة في الطريق السيار هي دوريات مستمرة وتشتغل 24/24 لكن 
اإلعتراف هو واضح، ما يمكنش نديرو التغطية الشاملة ف24/24 ل 
1800 كيلومتر، والتالي يقع ما يقع في بعض األحيان، نحن متفقون معكم 
على ضرورة اإلسراع. اليوم هاد اللجنة الوطنية تشرف أيضا وتتابع 
عمل اللجن املحلية ديال السالمة على الطريق السيار، اللي فيها السادة 
العمال وال السادة الوالة هم اللي تيترأسوها واللي تيكون عندوهم عمل 
اللي هو مرتبط بالطريق اللي تحت الوصاية ديالهم. اليوم هناك خريطة 
طريق، إن شاء هللا، غتكون معدة بالنسبة للدخول املقبل، كاين بعض 
املقاطع السيد النائب املحترم اللي تكلمتي عليهم بحال داك ال�سي املدار 
ديال مراكش، هداك خاصو يكون ما تابعش مباشرة للشركة، ولكن 
 
ّ
خاصنا نشتغلو فيه مع املجلس اإلقليمي ايال كان في التراب ديالو وال

أيضا مع الجماعة ألنه هداك محسوب على الطريق السيار اللي هو..

اويي لرئيسلالجليل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  ونشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، القطاع املوالي هو القطاع املكلف بحقوق اإلنسان في سؤال 
واحد عن ضمان الحق في االحتجاج السلمي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب 

املحترم.

اونةئبلاويي لعمرلعبة�سي:

اويي لاورئيس،

اويي لق6يرلاو قول،

اويةد4لاو 6راء،لاويي اتلاو 6يرات،

يشكل االحتجاج السلمي أحد أهم الحقوق التي نص عليها الدستور، 
ولكنه يتعرض في بعض األحيان ملضايقات، لذلك نسائلكم السيد وزير 

الدولة عن التدابير املتخذة لضمان ملمارسة هذا الحق الدستوري.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير الدولة.

بحو قل املكلفل او قولل ق6يرل اورمي ،ل املصطفىل اويي ل
اإلنيةن:

شكرا السيد النائب املحترم، كما تفضلتم فحق التظاهر هو حق 
مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وكذلك ضمانه، هاع الحق 

ينبغي أن يمارس في إطار القانون إع أن القانون يفرض بعض الواجبات 
على من يريد أن يمارس هذا الحق، ثالثا : إن السلطات العمومية يمكن 
باألمن  باإلخالل  متصلة  حاالت  وهي  استثنائية  حالة  في  تتدخل  أن 
العمومي ملنع هاع التظاهر لكن علك ينبغي أن ينضبط لثالث مبادئ، 
املبدأ األول هو مبدأ الشرعية، مبدأ التناسبية، مبدأ املسؤولية، والحق 
أن هناك جهود الكبيرة في سياق ضمان الحكامة األمنية في مجال تدبير 
حق التظاهر ونعول على مزيد من الجهود في هذا السياق، وأفيدكم بأنه 
هناك مصفوفات تتعلق باألمن وحقوق اإلنسان تم إنجازها بتشاركية 
لحقوق  الوطني  واملجلس  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  بين 
اإلنسان واملديرية العامة لألمن الوطني و سترى النور في األيام القريبة، 
أفيد أيضا بأنه بالنسبة للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق 
السمعي  التسجيل  وأهمها  التدابير  من  مجموعة  تضمنت  اإلنسان 

البصري للقوات األمنية.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

اونةئبلاويي لعمرلعبة�سي:

السيد وزير الدولة، إع ننوه بما تقومون به في هذا اإلطار ولكن نؤكد 
من البرملان هنا حيث تتجلى اإلرادة العامة أنه على الحكومة أن تضمن 
للمواطنين واملواطنات ممارسة حقوقهم في االحتجاج السلمي، ندعو 
للديمقراطية  الوطنية  الخطة  في  الواردة  التدابير  وتطبيق  إعمال  إلى 
وحقوق اإلنسان خصوصا الفرع الخامس والسادس، الفرع الخامس 
املتعلق بالحكامة األمنية والفرع السادس متعلق بمجموعة الحقوق، 
تعرف  التي  املناطق  في  السلمية  التجمعات  التضييق على  بأنه  نعتبر 
توترات إجتماعية من قبيل الحسيمة األمر ال يف�سي إلى نوع من تهدئة 
في تلك املناطق، نعتبر أيضا بأنه إغالق الفضاء العمومي أمام املواطنين 
واملواطنات يؤدي بهم إلى فضاء االفترا�سي والفضاء االفترا�سي اليوم 
الذي أصبح عصيا على أي محاوالت للتضييق، لذلك ندعو من خاللكم 
واملواطنين  للمواطنات  تضمن  أن  إلى  الحكومة  الدولة  وزير  السيد 

ممارسة حقوقهم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
الفريق اإلشتراكي.

اونةئبلاويي لسذي لبةعزيز:

شكرا، السيد وزير الدولة بناء دولة الحق والقانون لم تأت من 
اليوم نؤكد على  بناء على تضحيات جسام، واحنا  فراغ، بل جاءت 
بناء دولة الحق والقانون في كل مناحيها من بينها الحق في االحتجاج، 
واللي خصو يكون مضمون كما ضمنه الدستور ألن كاين تنامي ظاهرة 



ذ1ذ  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

قمع االحتجاجات، ما كاينش ال مشروعية وال تناسبية وال مسؤولية في 
التدخالت في قمع االحتجاج، بل أكثر من علك السيد وزير الدولة كاين 
حتى الدعوى لالحتجاج اليوم أصبح يتابع من أجلها نشطاء الفايسبوك 
بتهمة التحريض على القيام بجنح، واش هاعي متابعة غادي نوصلوها 

في هذا العهد؟ السيد الوزير كاين.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

السيد الوزير، يحسب لكم سابقا وحتى اآلن خالل هاع الخطة أنه 
حماية هاع التظاهرات واالعتصامات والوقفات وعندكم وجهة نظر 
ولعل الخطة واحد املجال مهم جدا اللي كنسعاوا إلى التنزيل ديالو، 
هاع القضية التي أثرتم ديال التسجيل السمعي البصري بغيناها تكون 
مؤكدة وبغينا إجراءات ديال التنزيل ديالها تبان ألن هي املدخل للحكامة 

األمنية، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا مشكورين للرد على التعقيبات.

بحو قل املكلفل او قولل ق6يرل اورمي ،ل املصطفىل اويي ل
اإلنيةن:

أنا ال أقول بأن فضائنا الحقوقي سليم من الشوائب وأنه مبرأ من 
العيوب، أقول بأن فضائنا الحقوقي فيه تقدم فيه كثير من اإليجابيات 
ولكن ما زال يشكو من العديد من السلبيات، ولكن ما�سي بذاك الشكل 
اإلخوة  ألسنة بعض  مما جاء على  في علك  بما  الناس  كيتكلمو  اللي 
املتدخلين. أقول لكم حسب املعطيات املتوفرة لدينا عندنا سنة 2017، 
17 األلف و512 تظاهرة سلمية، طبعا تمنع منها %3 ونحن نطمع أن 
إلى درجة الصفر، ولكن هذا يتطلب يعني املسؤولية ممارسة  نصل 
الحقوق والواجبات اللي مسؤولية من طرف املواطنين وأيضا مزيد من 
يعني الرفع من مستوى الحكامة األمنية لذى يعني رجال األمن وكافة 
السلطات العمومية، أشير هناك إلى أنه ما تفضل به السيد النائب 
الجهات  مع  باتفاق  تم  هذا  البصري  السمعي  التسجيل  بخصوص 
األمنية وعلى رأس علك وزارة الداخلية في إطار يعني ما نصت عليه 
الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان من تدابير، 

ونحن نعول على يعني املرسوم الذي سيصدر وهو مرسوم..

اويي لرئيسلالجليل:

حسن  على  نشكركم  الوقت،  انتهى  الدولة،  وزير  السيد  شكرا 

والوظيفة  باإلدارة  املكلف  املوالي  القطاع  إلى  وننتقل  املساهمة، 
العمومية، سؤال عن تقييم تجربة التعيين املوظفين الساميين وكبار 
العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املسؤولين 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لسليمةنلاوذمراني:

لحصيلة  الحكومة  تقييم  عن  نسألكم  املحترم،  الوزير  السيد 
منظومة التعيين في املناصب العليا؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

املنت بلو ىلرئيسل او 6يرل اووةدر،ل اويي لمحم لبنلعب ل
الحك مللاملكلفلبإصالحلاإلدار4لقبةو ظيفللاوذم ميل:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على التفضل بهاع السؤال اللي سبق 
لي جاوبت عليه في هاع املجلس املوقر، فعال الحكومة والوزارة املعنية 
بصفة خاصة لجأت إلى إنجاز تقييم إلعمال املرسوم املتعلق بالتعيين 
في املناصب العليا، أي الكتاب العامون املفتشون العامون واملديرون، 
اللي  املعطيات  بكافة  وتوصلت  الوزارية  القطاعات  جميع  وراسلت 
أكدت فعال الفرضية اللي انطلقنا منها هو أن هاع املرسوم وما يتضمنه 
من آليات يحتاج إلى املزيد من التدقيق باش ما يبقاش واحد الهامش 
الدستور،  ديال  األحكام  في مستوى  يكون  يقدر  وباش  للتأويل  واسع 
واحنا  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة  الشفافية  مبادئ  على  نصت  اللي 
اآلن كندرسو طريقة إعمال التوصيات الناتجة على هاع التقييم واللي 
غتكون فيها استشارة مع املجلس األعلى للوظيفة العمومية قريبا، شكرا 

السيد النائب املحترم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للرد.

اونةئبلاويي لرضةلب كمة6ي:

باملجهود  نوهوا  كنغيوا  البداية  في  حقيقة  الوزير،  السيد  شكرا 
ديال الحكومة فهاع املوضوع، وبالنسبة لينا هذا واحد الورش اللي 
هو مستمر من الحكومة السابقة والحكومة الحالية وهذا أمر مهم، 
بالنسبة لنا خصو املزيد من املجهود من أجل التطوير ديالو ومن أجل 
اإلستفادة منو، املادة 4 السيد الوزير من القانون التنظيمي كتكلم على 
3 ديال املبادئ أساسية: تكافؤ الفرص، الشفافية واملساواة بين جميع 
املواطنين في الولوج وعدم التمييز سواء التمييز اإليجابي أو السلبي، وال 
يمكن أن يكون االنتماء السيا�سي أو الحزبي مدعاة ملنع املواطن املغربي 
من ولوج املناصب العليا، وفي نفس الوقت ال يمكن أننا نقبلوا بتفصيل 
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املناصب العليا على املقاس، لألسف هناك بعض القطاعات الحكومية 
فيها مناصب تفصل تفصيال، ثانيا السيد الوزير ما�سي معقول يكون 
واحد املسؤول حزبي كيهنأ مسؤول عمومي قبل التعيين في املجلس 
ديال  الضمانات  نعززوا  نزيدوا  بغينا  اليوم  الوزير،  السيد  الحكومي 
الشفافية وديال النزاهة وديال عدم استغالل النفوع وديال أننا نعطيوا 
الثقة للمواطنين، أن أي مواطن مغربي اللي جاي من جبل جاي من 
القرية عندو الحق يولج للمهمة العمومية شريطة أن تتوفر فيه الكفاءة 
والنزاهة ويكون قادر على أنه يضطلع بهاد املسؤولية، السيد الوزير 
كنتمناوا أنكم تزيدوا تعززوا الشروط ديال تطبيق هاد القانون وتزيدوا 

تقاسموا الخالصات ديال التقييم هاد القانون.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟، عفوا السيد 
الوزير، هناك تعقيب إضافي.

اونةئبلاويي لسليمةنلاوذمراني:

التنظيمي  القانون  تطبيق  من  بعد ست سنوات  الوزير،  السيد 
الحكومة  تعمل  أن  الضروري  من  اليوم  العليا،  باملناصب  املتعلق 
على إصدار تقرير ديال هاد الحصيلة ديال هاد املرحلة ينشر للعموم 
ويناقش في اللجنة، ومزيان دير السيد الوزير واحد التقليد ديال يكون 
تقرير سنوي ألن هادي واحد منظومة دستورية مهمة جدا، األمر الثاني 
اليوم نحن منزعجون جميعا أن املناصفة لم تنجح في هاد الورش ديال 
املناصب العليا، ما الخلل؟ ما هو اإلشكال؟ البد خصنا نعرفوا الجواب 

على هاد ال�سي، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات.

املنت بلو ىلرئيسل او 6يرل اووةدر،ل اويي لمحم لبنلعب ل
الحك مللاملكلفلبإصالحلاإلدار4لقبةو ظيفللاوذم ميل:

شكرا السيدين النائبين على هاد التعقيب وأعلن أنني رهن إشارة 
لجنة العدل والتشريع ملناقشة الخالصات ديال التقييم ديال التقرير 
التقييمي، ويمكن نفتحوا آفاق لتطوير هاد املرسوم، لكن غير بغيت 
نأكد بأن املؤسسة التشريعية وال حتى السلطة التنفيذية مفروض فيهم 
يتعاونوا على تعزيز النزاهة في املرفق العام، لكن ما�سي بأسئلة مغلوطة، 
راه ما�سي قضية السيا�سي والتكنوقراطي، السؤال اللي خصنا نتافقوا 
عليه هو املعيار د النزاهة اللي كيتقلد واحد املسؤول واحد املنصب عال 
في اإلدارة املغربية واش فيه النزاهة وال ما فيهش، وإال غادي نبداو نخلو في 
شيطنة كل ما هو سيا�سي ونفتح املجال للتكنوقراط وانسحبوا ونحرموا 
املغاربة من كفاءات عالية جدا، لكن عنبها عندها انتماء سيا�سي، إعن 
ما خاصناش نخلقوا مشاكل مغلوطة اللي أسا�سي هو نتفق على املعيار 

د النزاهة وعلى احترام املسطرة ديال التعيين، بال ما نقولوا هذا سيا�سي 
وال ما�سي سيا�سي، ألنه هادي مؤسسة سياسية ويبدو لي بأن ما خصوش 
يكون السؤال مطروح بهاد الصيغة على أن من يتقلد املسؤولية راه هو 
سيا�سي من حقه دستوريا أن يتولى املسؤولية بشرط أن تكون لديه 
الكفاءة املطلوبة في املرفق العام وهي الشرط الوحيد اللي هو مطلوب 
االنتماء  في  الدستوري  والحق  االنتماء  مع  يتنافى  خصوش  ما  واللي 

السيا�سي، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن فرض اللغة األجنبية 
في التعامل مع املواطنين والجماعات الترابية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لأحم لش كي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، أسألكم عن أسباب اتساع استعمال اللغة األجنبية 
العمومية والجماعات  في اإلدارات  التعامل مع املواطنين  في  وفرضها 

الترابية؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

املنت بلو ىلرئيسل او 6يرل اووةدر،ل اويي لمحم لبنلعب ل
الحك مللاملكلفلبإصالحلاإلدار4لقبةو ظيفللاوذم ميل:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، في البداية أود أن 
أوضح واملغاربة يتابعون هذه الجلسة بأنه ال حق ألحد في املرفق العام، 
بغير  املغاربة  يخاطب  أن  للدولة  العمومية  األجهزة  وفي  اإلدارة،  وفي 
لسانهم، هادي مسألة حسم فيها الدستور في الفصل 5 عندما اعتبر 
أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والتزمت الدولة بالتمكين لها 
أي بتطويرها وتوسيع استعمالها، إعن هذا أمر محسوم. كذلك ال نن�سى 
بأن حكومة التناوب بضعة أشهر بعد تأسيسها بادر ال�سي عبد الرحمن 
كافة  ويلزم  املنشور  واحد  خرج  صحته،  بوافر  هللا  متعه  اليوسفي 
املوظفين واألعوان ديال اإلدارة وديال الدولة بمخاطبة املغاربة بلغتهم، 
وبطبيعة الحال ال �سيء يمنع من استعمال اللغة األجنبية في التخاطب 
مع الخبراء ومع األجانب أو في التعاطي مع بعض التقارير والدراسات 
املكتوبة باللغة األجنبية، لكن التخاطب كتابة وشفهيا مع املغاربة ينبغي 
أن يكون باللغة العربية باللغة الرسمية للدولة وباللغة األمازيغية كذلك 

اللي هي لغة رسمية للدولة، شكرا.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لأحم لش كي:

شكرا السيد الوزير، جوابكم ليس هو الواقع، فلقد ناضل آبائنا 
وأجدادنا عبر العصور لبناء هوية وطنية رسخت قيما وثوابت من بينها 
اللغتان الوطنيتان العربية واألمازيغية، وجاء الدستور فأضفى عليهما 
صفة الرسمية وحكم القضاء بعدم شرعية استعمال اللغات األجنبية 
في التعامل مع املواطنين، فتحية لقضائنا من هذا املنبر، ولكن السلطة 
التنفيذية في بالدنا ال تولي أي احترام لهويتنا وال لدستورنا وال ألحكام 
يصدرها القضاء. إن هويتنا تداس يوميا وإن دستورنا يخالف يوميا 
باستعمال لغة أجنبية في اإلدارات العمومية في تعاملها مع املواطنين 
والجماعات الترابية، فلقد بلغ الحد ببعض الوزارات إلى اللجوء إلى 
أساليب تفرض استعمال اللغة الفرنسية في إدارتها وفي التعامل مع 
الجماعات الترابية، مثل منظومة التدبير املندمج للنفقات GID والتدبير 

.GIP والتدبير املندمج للموارد البشرية ،GIRاملندمج للدخل

السيد الوزير، إن دبلوماسيينا ينئون في الغالب عن استعمال اللغة 
الوطنية الرسمية في املحافل الدولية مع أن اللغة العربية لغة رسمية 

في األمم املتحدة.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 
املحترم، عن فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لعب لاوذزيزلعمةري:

السيد الرئيس، في الحقيقة لقد أشار السيد النائب إلى موضوع 
أسا�سي ينبغي أن نتحد عليه جميعا، كيف نكون من أجل إعادة االعتبار 
حقيقة وفي املمارسة، في املراسالت اإلدارية، في تعامل املسؤولين، في 
االجتماعات في كلمات املسؤولين أن تكون باللغة العربية هذه اللغة 

الرسمية لبلدنا ينبغي أن نتعاون جميعا لكي تكون..

اويي لرئيسلالجليل:

السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟، السيد الوزير 
تفضلوا.

املنت بلو ىلرئيسل او 6يرل اووةدر،ل اويي لمحم لبنلعب ل
الحك مللاملكلفلبإصالحلاإلدار4لقبةو ظيفللاوذم ميل:

حقيقة الناس اللي عاشو التطور ديال اإلدارة املغربية، كيشهدو بأن 
اإلدارة بذلت مجهود كبير في تعريب املرافق ديالها وفي تعريب الخطاب 
ديالها، كاين إدارات اللي كانت طبيعها تقنية وكانت مفرنسة %100 اآلن 

شوفو البوابات ديالها وشوفو ما تنتجه بلغة عربية فصيحة وراقية 
جدا، كون اللغة مستمرة في التداول، هذه اعتبارات ال يسمح الوقت 
كونوا  لكن  التاريخية،  االعتبارات  التكوين  منظومة  عليها  بالحديث 
متأكدين أن هناك جهود كبرى لتعريب املرفق العام ونقدر نقول لكم 
ونخبركم فهاد القاعة بأن ميثاق املرافق العمومية الذي نحن بصدده 
باللغات  املغاربة  بمخاطبة  العام  املرفق  تلزم  مقتضيات  سيتضمن 

الرسمية للبالد، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
القطاع املوالي قطاع الثقافة واالتصال سؤال حول استخالص حقوق 
املؤلفين للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

اونةئبلاويي لمحم لاوص يق:

اويي لاورئيس،

السيد الوزير، عن مداخيل املكتب املغربي لحقوق املؤلف وتنميتها 
نسائلكم؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

اويي لمحم لاألعرج،لق6يرلاو وةفللقاالتصةل:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال الذي يتعلق بمداخيل املكتب 
املغربي لحقوق املؤلف، وهي من األوراش الكبرى التي تشتغل عليها وزارة 
الثقافة واالتصال خصوصا وأن هذا املكتب يهدف إلى تحقيق مرتكزات 
أساسية تتعلق بالرعاية املادية واملعنوية للمؤلفين، وكذلك يضمن أو 
يدفع إلى دعم اإلبداع الفني، حصيلة املكتب املغربي لحقوق املؤلف، 
يمكن نقول بأنها تطورت في حدود %600 خالل سنة 2017، الحصيلة 
بلغت مجموعة املداخيل إلى 61.168.000 درهم مقابل 9 مليون درهم 
 2015 ديال  السنوات  في  درهم  مليون   9 من  وأقل   ،2016 سنة  في 
و2014، وبالتالي في حدود القرارات التي اتخذت خالل هاد الوالية ديال 

هاد الحكومة، تمكّنا من أن تصل تطور املداخيل إلى %600، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لمحينلم في ي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، احنا كنتحدثو على واحد القطاع مهم جدا، ألنه كيهم 
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واحد الفئة ديال الفنانين ما كيعرفوهمش الناس بزاف، الفئات ديال 
خصوصا كّتاب الكلمات وامللحنون، أما فنانين األداء راه كياخذ األجور 
ديالو في السهرات وهاد، وهاد الفئة الدولة مسؤولة مباشرة من خالل 
املكتب على تنمية واستخالص املداخيل ديالها ألن حقهم وتوزيعها بشكل 
عادل وشكل شفاف، وتبدالت مجهودات كبيرة في هاد اإلطار في املراحل 
الفئات،   2 الوزير، ولكن كاين  السابقة، نتمناو تراكمو عليها السيد 
كاين املستغلين الصغار ديال املوسيقى، وكاين املستغلين الكبار، أنا 
نهضر على املستغلين الكبار اآلن السيد الوزير اللي هما الشركات ديال 
املوسيقى  كتستعمل  اللي  والشركات  اإلعاعات  البصري،  السمعي 
للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  وهذا  الوزير،  السيد  لألسف  واللي 
ما كيأديوش داك ال�سي اللي خصهم يأديوه في الحقوق داملؤلفين، في 
أحسن األحوال إيال أدوا كيأديو كأنهم كيعطيو الصدقة، في حين أنه 
استخالصات كيخصهم  ديال   barème وكاين  بقانون  منظمة  األمور 
يطبقوه، وفي املقابل واحد كنلقاوهم كيعطيو العطايا والهبات بسخاء 
كبير لبعض املهرجانات، هاد املهرجانات التي ما�سي ما غنقولش تولد وفي 
فمها ملعقة من عهب، ولكن في فمها شاحنات كبيرة من ملعقات ديال 
الذهب، وهذا اللي كيخليها مسرح اإلنتقاد ديال املواطنين، ألن مسرح 
ديال الفساد كبير جدا فكاع القطاعات، وما يمكنش هاد الشركات هذه 
الكبيرة وخصوصا ديال السمعي البصري كيخصكم تقتطعوا لها من 
املنبع السيد الوزير، كيمشيوا يعطيو في أماكن ما مفروض عليهم حتى 
�سي قانون، وداك ال�سي اللي مفروض عليهم بالقانون ال يؤدونه، وكأنهم 
خاضعين ل�سي قانون آخر ما�سي القانون اللي كنعرفوه حنايا أتمنى أنه 
يتبدل مجهودات كبيرة إلنصاف هاد الفئة اللي كتبدع وكتبدع وفي آخر 
املطاف كنشوفوها في مظاهر إجتماعية ديال التسول يندى لها الجبين، 

وتسائلنا جميعا وهادي ديال حقوقهم...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت للتعقيب.

اويي لمحم لاألعرجلق6يرلاو وةفللقاالتصةل:

شكرالاويي لاورئيس،

بالفعل، يعني، قلت أنه منذ تولي املسؤولية ديال وزارة الثقافة 
واالتصال، اشتغلنا على قرارات وزارية ملضاعفة املوارد ديال التحصيل 
املتعلقة باملكتب املغربي لحقوق املؤلف، ويمكن لي نقول لكم بأن هناك 
مضاعفة املوارد املحصل عليها من متعهدي االتصال في املجال السمعي 
البصري، ونخص بالذكر القناة األولى، قناة ميدي 1 تفي وبعض القنوات 
اإلعاعية وبعض القنوات اإلعاعية وكذلك املؤسسات الفندقية، طبعا 
هذا من األوراش الكبرى، ونشتغل كذلك على ضرورة إعادة النظر في 
إلى بعض  القانون املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة بالنظر 
اإلشكاليات وبعض الثغرات املوجودة في هذا القانون، لتوسيع قاعدة 

امللزمين في هاد املجال، الوزارة تشتغل وفق مخطط، وإن شاء هللا، كما 
قلت بأننا هذه السنة ألول مرة تضاعفت موارد ديال التحصيل 600%، 

شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن إحداث فضاءات 
الحركي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  ثقافية 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 4لويلىلأحكيم:

اويي لاورئيس،

التي ستتخذها الحكومة  السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات 
للنهوض بالشأن الثقافي وبإقليمي الناظور والدريوش خاصة؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

اويي لمحم لاألعرج،لق6يرلاو وةفللقاالتصةل:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، يتعلق أوال باملجال الثقافي 

البنيات  نتحدث عن  الثقافي  املجال  نتحدث عن  ككل، طبعا حينما 

الثقافية والبنية التحتية والفضاءات الثقافية، ونتحدث كذلك على 

سواء  التراث  حماية  على  كذلك  ونتحدث  الثقافية،  املشاريع  دعم 

املادي أو الالمادي. هناك واحد التوجه لدى وزارة الثقافة واالتصال، 

إلعطاء املكانة الالزمة للمجال الثقافي على مستوى الفضاءات من خالل 

تعميم هاع الفضاءات الثقافية والبنية الثقافية في إطار ما يمكن أن 

نسميه بثقافة القرب، وكذلك في إطار ما نسميه بالعدالة املجالية، ألن 

وجدنا أن هناك العديد من األقاليم ال تتوفر على فضاءات ثقافية، 

ي 
ّ
بما فيها مدينة الناظور وكذلك مدينة الدريوش. يعني مباشرة بعد تول

املسؤولية راسلت السيد عامل إقليم الناظور، وكذلك بمبادرة ديالكم 

طبعا يعني بالغيرة ديالكم على هاع اإلقليم، هناك مبادرة إلحداث فضاء 

ثقافي بمدينة الناظور وكذلك فضاء ثقافي في مدينة الدريوش، وبالتالي 

هناك واحد التوجه إن شاء هللا، هناك دراسة ستبدأ فيما يتعلق بخلق 

هاع الفضاء سواء في إقليم الناظور أو في مدينة الدريوش، مع طبعا 

هناك تخصيص ميزانية خاصة لحماية مجموعة من املواقع األثرية التي 

تزخر بها إقليم الناظور، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.
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اونةئبللاويي 4لويلىلأحكيم:

شكرالاويي لاو 6ير،

نثمن املجهودات التي تقومون بها على رأس وزارتكم، وكذا املقاربة 
التي تعتمد وزارتكم لتطوير الشأن الثقافي. غير أن الضرورة املوضوعية 
السيد الوزير، تقت�سي بذل املزيد من املجهودات للنهوض بالشأن الثقافي 
وجعله أداة أساسية بل ومحددة لتحقيق التنمية بجميع أبعادها. فإعا 
كانت األوراش التنموية الكبرى واملهيكلة التي أعطى انطالقتها صاحب 
دينامية  الوطني، قد أكدت  املستوى  وأيده، على  الجاللة نصره هللا 
نموعجية في مختلف املجاالت، فإن الشأن أو الحقل الثقافي يجب أن 
أوال كيف قلتوا  الواعدة، من خالل:  التنموية  يواكب هذه األوراش 
السيد الوزير، تعميم الفضاءات الثقافية إعماال ملبدأ العدالة املجالية 
والتوزيع العادل للثروات؛ تعزيزها كذلك بمرافق وتجهيزات عصرية 
في  تشاركية  مقاربة  اعتماد  وكذا  املواطنين؛  تطلعات  بمستوى  تليق 

تدبيرها.

أود اإلشارة السيد الوزير، وكيف قلتوا مزيان أن إقليم الناظور على 
سبيل املثال كيعرف إنجاز مجموعة ديال املشاريع، التي أعطى االنطالقة 
ليها صاحب الجاللة، كمارتشيكا ومشروع ميناء غرب املتوسط وغيرها. 
والحال أن الناظور يفتقر إلى مرافق وفضاءات ثقافية وشبابية، تسمح 
واإلبداع  الخلق  على  الذاتية،  قدراتهم  عن  بالتعبير  املنطقة  ألبناء 
واالنخراط من موقعهم وبشكل فعال في النموعج التنموي الجديد الذي 
طاملا نادى به صاحب الجاللة. ومن هذا املنبر السيد الوزير، أريد أن 

أشكر تفاعلكم..

اويي لرئيسلالجليل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

اونةئبلاويي لحمةدلآيتلبةهة:

إطار  وفي  الثقافي،  املوروث  الحفاظ على  إطار  في  الوزير،  السيد 
غوكم بأن 

ّ
االحتقان اللي تتعرفوا الساكنة ديال مدينة زاكورة، بغينا نبل

كاين واحد التعّرض ديال الجمعية الثقافية والفنية وفعاليات املجتمع 
املدني والهيآت الحقوقية واملدنية حول تحويل ساحات املركز الثقافي 
بزاكورة إلى بنيات ومرافق إدارية. السيد الوزير، راه بغيناكم تديروا 

مجهود راه هاع ال�سي خلق مشكل في املدنية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لمحم لاألعرجلق6يرلاو وةفللقاالتصةل:

شكرالاويي لاورئيس،

مهمة  املشاريع  ديال   3 هناك  كانت  الناظور  بالنسبة إلقليم  غير 

املحلية  السلطات  مع  بتنسيق  باملبادرات طبعا  حاليا،  عليها  نشتغل 
على رأسها السيد العامل، كاين مشروع مسرح الناظور، كاين إشكالية 
التركيبة املالية، دابا تنتفاوضو باش تكون هاع التركيبة املالية وهو جا في 
إطار برنامج الناظور الكبرى، كاين هناك رواق الفنون بالناظور، كذلك 
كانت صاحبة املشروع هي عمالة إقليم الناظور وكذلك وزارة الثقافة 
وبرنامج سياسة املدينة عرف تعثر ولكن نشتغل على حل هاع اإلشكالية، 
وكاين مبادرة ديال وزارة الثقافة إلحداث مشروع ثقافي، وربما هناك 
مع السيد العامل غادي نشوفو املقاطعة اللي كانت في مدينة الناظور، 
إعادة الترميم ديالها والتخصيص ديالها كفضاء ثقافي، إيال اسمحتوا 

غير فيما يتعلق لم نتخذ أي..

اويي لرئيسلالجليل:

السيد الوزير شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن مساهمة قنوات 
القطب العمومي في التعريف بالخدمات اإلجتماعية املوجهة للمواطنين. 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لاوبشيرلط بة:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، عن مساهمة قنوات القطب العمومي في التعريف 
الهشة  الفئة  وخاصة  للمواطنين،  املوجهة  اإلجتماعية  بالخدمات 

والفقيرة؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

اويي لمحم لاألعرجلق6يرلاو وةفللقاالتصةل:

بالخدمات  يتعلق  الذي  السؤال  هاع  على  النائب  السيد  شكرا 
اإلجتماعية، طبعا وفق دفتر تحمالت مع القنوات ديال القطب العمومي، 
هي ملزمة بهاع املجال املتعلق بالخدمات اإلجتماعية، ألننا نعتبر على أن 
الديمقراطية واملواطنة  تندرج ضمن قيم  الخدمات اإلجتماعية  هاع 
والحرية، وكذلك تحقيق املناصفة والنهوض بمنظومة حقوق اإلنسان 
ومناهضة كل أشكال التمييز وفق الدستور وااللتزامات. وبالتالي هناك 
دفتر التحمالت مع القطب العمومي لاللتزام بهاع الخدمات اإلجتماعية 
وهي تدخل في إطار 3 مشاريع كبرى لدى القطب العمومي، وهناك يعني 
مجموعة من املؤشرات، ومجموعة من النقط اللي يمكن لي نقول لكم 
: بالنسبة للقناة األولى التزمت خالل سنة 2017 بمجموعة من البرامج 
التي تهدف إلى مساعدة املواطن في ممارسة الحقوق ديالو والواجبات 
ديالو؛ كذلك هناك قناة »تمازيغت« عندها تقريبا 140 ساعة ديال 
البث، من ضمنها 200 حلقة في برنامج خدماتي »جسور«؛ كذلك هناك 
القناة الثانية تراعي كذلك هاع املجال ديال الخدمات من خالل العديد 
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من اإلحصائيات؛ وكذلك هناك قناة ثقافية التي تندرج ضمن القنوات 
التي تشتغل في املجال ديال الخدمات اإلجتماعية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السيد النائب املحترم تفضلوا للتعقيب.

اونةئبلاويي لحينلع يلي:

شكرالاويي لاورئيس،

غادي انطلق السيد الوزير من الجواب ديالكم، ملزمة قنوات القطب 
العمومي بالتعريف بالبرامج اإلجتماعية ديال الحكومة، هاع الحكومة 
وحتى الحكومات التي سبقتها قامت بمشاريع مهمة في هذا اإلطار، لكن 
الدور ديال قنوات القطب العمومي دور في الحقيقة غير ملموس، وأنا 
غادي نطرح أسئلة السيد الوزير، باش.. الحكومة السابقة والحالية 
دارت برنامج ديال مهم اجتماعي ديال دعم األرامل، عّمرها تكلمت عليه 
في قنوات القطب العمومي؟ فسرات للمواطن؟ فّسرات للنساء أشنو 
خصهم يديرو باش يستافدو؟ التغطية الصحية للطلبة هل نسمع لها 
أثرا؟ صندوق التعويض عن فقدان الشغل هل يسمع العمال عنه شيئا 
في قنوات القطب العمومي؟ ومشاريع متعددة اليوم هناك توجه ممنهج 
لتبخيس العمل الذي تقوم به الحكومة، ولألسف واهم من يعتقد بأن 

هذا التوجه غادي يخدم �سي طرف.

اآلن ما يقع املجتمع االحتقان اللي واصل ليه شنو هو السبب ديالو؟ 
أنه اليوم لألسف هذه القنوات من حيث تدري أو ال تدري وأعتقد أنها 
تدري، ساهمت في هذا االحتقان، وهذا أدى برئاسة الحكومة إلصدار 
بالغ حول ما قامت به القناة الثانية مؤخرا. ولذلك اليوم السيد الوزير، 
على األقل ال تريدون التعريف بمنجزات الحكومة على األقل افتحوا 
املجال للحوار الرأي والرأي اآلخر، جيبو الناس اللي مقاطعين شوفو 
عالش مقاطعين؟ جيبو الناس اللي.. أما أن تبقى غارقة في اإلسفاف وفي 

التبخيس وفي الضحالة الفكرية أعتقد بأنها...

اويي لرئيسلالجليل:

املحترم عن فريق  النائب  السيد  تعقيب إضافي؟  شكرا، هل من 
التجمع الدستوري تفضلوا.

اونةئبلاويي لعب لاو دقدلخرب ش:

السيد الوزير، أقل ما يمكن القول عن قنوات القطب العمومي وهو 
إنتاج الرداءة واستيراد امليوعة، اليوم في العالم القروي تلفزة وحدة في 
الدار كيتجمعو عليها األسرة كلها، مسلسالت مستورة آالف الحلقات 
في  املغربية  والقيم  الثقافة  تضرب  هوية  بدون  قيمة،  يعني  بدون 
الصميم. أشنو هي الخطة ديالكم لوقف هاع الزحف الذي يهدد كينونة 

األسرة املغربية السيد الوزير؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا للرد على 
التعقيبات.

اويي لمحم لاألعرجلق6يرلاو وةفللقاالتصةل:

أنا غنجاوب على الخطة ديال الوزارة حاليا أنها تشتغل على إعادة 
النظر في دفتر التحمالت مع قنوات القطب العمومي، ربما إلضافة بعض 
النقط وبعض اإلشكاليات اللي كتقولوها سواء على مستوى تجويد 
هاع املسلسالت، ألن هناك كذلك مجموعة من اآلراء التي تنتقد هاع 
املسلسالت، ولكن فاش كنشوفو الناس املشاهدة ديالها وصلت 12 
مليون في بعض املسلسالت وصلت 12 مليون.. كذلك هناك مؤسسة 
خصنا نعرفو هاع املسألة، أن مؤسسة دستورية، مؤسسة دستورية هي 
التي تراقب هذه الجودة، وألننا حنا كمؤسسة ديال السلطة التنفيذية 
نحترم املقتضيات الدستورية، ملاعا الدستور جاء بمؤسسة تراقب هذه 

األعمال؟.

إعن تنظن بأن اللي سواء السيدات والسادة البرملانيين، عندهم 
الحق يقدموا الشكايات للهاكا، فيما يتعلق إعن ما كانش هناك الجودة 
في بعض املسلسالت، ولكن فيما يتعلق بذيك النقطة كاين هناك إعادة 
النظر في دفتر التحمالت، وإيال بغيتو نوسعوا هاع املجال ديال الرعاية 
احنا  برامج،  في  تطرح  سياسية  قضايا  تتكون  وكذلك  اإلجتماعية، 

نشتغل على هاع البرنامج...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن مواصلة سياسة 
الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثقافي  القرب 

االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاوفتةحلاهللمكي:

اويي لاورئيس،

لوزارتكم  التنفيذي  املخطط  تفعيل  وصل  أين  الوزير،  السيد 
للنهوض بالثقافة؟

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

اويي لمحم لاألعرجلق6يرلاو وةفللقاالتصةل:

شكرالاويي لاونةئب،

على  لالشتغال  الثقافة  وزارة  لدى  تنفيذي  هناك مخطط  طبعا 
الثقافية وباملجال ديال دعم املشاريع  بالبنيات  البرنامج املتعلق  هاع 
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الثقافية، وكذلك كل ما يتعلق باملجال املتعلق بحماية التراث. وبالتالي 
عندنا واحد مخطط يتعلق بتعميم فضاءات ثقافية ومراكز ثقافية 
في إطار ثقافة القرب، كذلك هناك إبرام مجموعة من االتفاقيات مع 
الجهات، ومع الجماعات الترابية إلنشاء مراكز ثقافية ديال القرب في 
مجموعة ديال األقاليم، ألنه مع األسف هناك جهات وأقاليم ال تتوفر 
على فضاءات ثقافية. لهذا تنقولوا بأن النهوض باملجال الثقافي ال يكفي 
فقط دعم هاع املشاريع الثقافية، ولكن البد أن تكون لدينا فضاءات 
يتم عن طريق  الثقافي  املجال  في  املواطنين  تأطير  ثقافية ألن  ومراكز 

فضاءات ثقافية.

طبعا هناك واحد مخطط العمل فيما يتعلق بحماية التراث، واللي 
نشير لو حاليا أن وزارة الثقافة انتهت من مشروع جديد يتعلق بحماية 
للحكومة،  العامة  األمانة  املادي والالمادي أحيل على  الثقافي  التراث 
نشتغل كذلك على مشروع قانون جديد يتعلق بحماية املخطوطات 
بالنظر ألهميتها، وبالتالي هناك مجموعة من مشاريع قوانين جديدة 

سترى النور إن شاء هللا في األسابيع املقبلة، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاوفتةحلاهللمكي:

نحن نقّدر مجهوداتكم في اإلرتقاء بالشأن الثقافي ببالدنا نظرا لدوره 
الحاسم في إرساء التنمية الشاملة لبالدنا، اعتبارا لكون الجانب الثقافي 
ل رأسمال ماديا وال ماديا مهم في عالم اليوم، علما أن بالدنا تزخر 

ّ
يشك

العربي  املغربية  الحضارة  تاريخ  في  ومتجدر  غني  متنوع  ثقافي  بمكون 
الفكرية  املستويات  جميع  على  استثماره  يجب  الحّساني،  األمازيغي 
رافعة  الثقافة  لجعل  املجهودات  كافة  وبذل  ومحليا  واللغوي جهويا 
لتنمية اإلنسان املغربي وإطالق طاقاته اإلبداعية الخالقة. لهذا السيد 
الوزير، أنتم مطالبون بتنفيذ وأجرأة كل التدابير واملشاريع ومواكبتها 

خدمة للثقافة والصناعات الثقافية، شكرا السيد وزير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إعن نشكر السيد الوزير على حسن 
املساهمة في هذه الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 
املدرجة بجدول أعمالنا، نمر اآلن للكالم وفق املادة 152 من النظام 
الداخلي. الكلمة للمتحدث األول السيد النائب املحترم أحمد بريجة عن 
فريق األصالة واملعاصرة، حول اإلجراءات املتخذة للوقوف على ظروف 
مصرع باشا منطقة البرنو�سي بالدار البيضاء في حادثة سير بعد رشقه 

بالحجارة؟ شكرا.

اونةئبلاويي لأحم لبريجل:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير املحترم، أريد بهذه باملناسبة أن أحيط املجلس علما أنه 
موقف في اآلونة األخيرة، أنه توفي على إثر حادثة مواطن وهو باملناسبة 
الحضرية  بالدائرة  بالضبط  البرنو�سي  مقاطعة سيدي  بعمالة  باشا 
سيدي مومن. نسائلكم السيد الوزير، حنا أنا طرحت السؤال ولكن ما 
عرفتش الحكومة الينا قطاع وجهاتو، ألنه ربما في طريق حضري كانت 

سابقا الطريق السيار.

اللي بغى يدخل  الحال، اآلن  الحال، كيف ما كان  كيف ما كان 
للطريق السيار وال كيشهد، وال ضروري خاصو يشهد، ومنين كنمشيو 
حنا في الطريق السيار دابا إال بصفة اضطرارية، ما بقيناش نبغيو نمشيو 
فيها حيث مكاينش البديل، وكنضطرو نستعملو هاع الطريق. donc هنا 
تنهضرو على الحماية ديال مستعملي الطريق، وخاصة ما كاينش واحد، 
ما كاينش أمن خاص مثال على مستوى الشركة ديال الوطنية للطرق 
السيارة، ما كاينش األمن الخاص، وبالتالي هاعيك القناطر ما كاينش مثال 
 ،»les rocades« على مستوى املدار الحضري أو بجانب املدار الحضري
ما كاينش اإلضاءة ديالهم ال في القنطرة وال حتى تحت القنطرة وهذا 
كيشكل واحد الخطر كبير surtout من تحت القنطرة كيكونو تنعرفو 
املشاكل اللي كاينة املتسكعين وهاعي والناس اللي تيديرو بزاف ديال 
املسائل، وكيكون اعتراض ديال املارة، لذلك البد من االهتمام وإعطاء 
عناية خاصة للطريق السيار. وهاع الناس املستعملين كيعانيو مثال على 
مستوى الفيضانات تتكون الطريق مقطوعة، اإلشارات ما كينينش، 
على مستوى فصل الصيف كاين االكتظاظ، االكتظاظ إيال مشيتي 
حتى باغي تخلص، ولكن كاين اكتظاظ كبير جدا، كاينة مشاكل مثال في 
رمضان في النقل املدر�سي، ال�سي راك عارف السيد الوزير هاع املشاكل 

هاعي، كاين على مستوى فصل الشتاء، كاين الفيضانات...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق6يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

شكرالاويي لاورئيس،

هو بالفعل السيد النائب املحترم في إطار اإلحاطة انطلق من موضوع 
خاص، واللي باملناسبة نترحم على روح السيد الباشا، ونتمنى من هللا 
عز وجل، له املغفرة وإن كانت السيد النائب املحترم في إطار اإلحاطة 
املوضوع ديال أسباب وفاة ديال هاد الشخص ال زالت قيد التحقيق، 
ويبدو أن فرضية الرشق بالحجارة هي فرضية اللي ما عندهاش نسبة 
ليس هذا  التحقيق  إطار  في  راه  اليوم  املسألة  وبالتالي  الحقيقة.  من 
املوضوع، لكن اإلحاطة ديالكم بالفعل تشير إلى موضوع هام جدا وهو 
األمن والسالمة بالطريق السيار، اللي من خالله اليوم كما تعلم كاين 
لجنة وطنية ديال الوقاية ومتابعة كل ما هو مرتبط باملخاطر اللي هي في 
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الطرق السيار، وهاد اللجنة دارت اللقاء ديالها أخير يوم 27 في شهر 6 
على أساس أنه بالفعل اليوم تحضر خارطة طريق جديدة، اللي الدور 

ديالها باألساس هي أنها تحفظ السالمة فهاع الطريق السيار.

ومن بين اإلجراءات اليوم التي سيتم التوقيع عليها مع جميع األطراف 
املعنية، سواء كانت وزارة الداخلية وال وزارة العدل، وال أيضا الدرك، 
وال األمن ولكن أيضا الطريق السيار الشركة والوزارة ديال النقل هو 
ضرورة أن جميع القناطر التي تمر سواء كانت أساسا في الطرق السيارة 
خارج الحضري ولكن أيضا في بعض املجاالت الحضرية ومنها املقاطع 
القيام  سيتم  البيضاء،  الدار  في  النائب  السيد  عليها  تكلمتوا  اللي 
بتسييجها وفق نموعج اللي غادي يحافظ على الجمالية ديال القناطر، 
ولكن أيضا يحفظ املواطن سواء كان املواطن املستعمل للطريق السيار 
وال أيضا حتى الذي يستعمل السيارة، باإلضافة إلى اليوم املراقبة اللي 
غتكون مراقبة بالكاميرات اللي غادي نديروا تغطية شاملة إن شاء هللا 

ربي العاملين لجميع املقاطع ديال الطرق...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة للمتحدث الثاني السيد النائب املحترم نور الدين 
الهرو�سي من فريق األصالة واملعاصرة، حول ضعف التدابير الحكومية 
ملواكبة عملية العبور لهذه السنة، تفضلوا السيد النائب املحترم.. نعم 

أ سيدي.. تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لادريسلاأل6ميلاإلدري�سيلرئيسلفريقلاوذ اولل
قاوتنميلل)نوطللنظةم(:

شكرالاويي لاورئيس،

بطبيعة الحال املادة 152 قائمة والسيد الوزير حاضر، أنا فقط أثير 
االنتباه إلى ضرورة االلتزام باملقتضيات ديال النظام الداخلي، واللي هي 
واضحة تتكلم على 2 د األسئلة، 2 ديال األسئلة من األغلبية واملعارضة، 
راه كاين إشكال أنا تنتوجه لكم السيد الرئيس من أجل إثارته وأخذه 

بعين اإلعتبار عند البرمجة، ال يمكن البرمجة بهذه الطريقة.

اويي لرئيسلالجليل:

شكر، تفضلوا السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لعب لاو دقدلخرب شل)نوطللنظةم(:

علما  اإلحاطة  أن  على  الفرق  اتفقت  يعني  اإلطار،  نفس  في  غير 
للحكومة يكون فيها 2 ديال األغلبية و2 ديال املعارضة هذا واحد؛ ثانيا، 
كانوا عندنا طلبات ديال اإلحاطة علما للحكومة قدمناها ما يزيد على 
7 جلسات متتالية ما تمش اإلستجابة ديالها، نحن نستغرب يعني من 
الحكومة ومن من يبرمج اإلحاطة علما هاد الطريقة في البرمجة كيفاش، 
السيد  الطريقة هاعي، شكرا  له هذه  اللي خاضعة  املعيار  أشنا هو 

الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، يسجل ويرسل إلى من يعنيه األمر، تفضلوا السيد النائب.

اونةئبلاويي لن رلاو ينلاوهرق�سي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، كما يعلم الجميع أن جاللة امللك، يعلن عن مبادرة 
إطار  في  تندرج  مبادرة  بالخارج.  املقيمين  املغاربة  لفائدة  األخرى  تلو 
سياسة القرب، تميزت على الخصوص بإحداث وزارة مكلفة بالجالية 
املغربية املقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني، وفي نفس االتجاه 
وكذا  للتضامن،  الخامس  محمد  مؤسسة  مبادرة إلحداث  في  تصب 
إشارة  تعتبر  الذي  بالخارج  املقيمة  املغربية  الجالية  مجلس  إحداث 
قوية ورسالة واضحة ملغاربة العالم. لكننا ال نخفي سرا إعا قلنا بأن 
املهاجرين املغاربة يواجهون مشاكل عديدة ومتنوعة وبقدرها معقدة. 
بوطنهم  الرحم  وصلة  التواصل  على  الحرص  كل  تحرص  فجاليتنا 
الحبيب، والواقع أنهم بحلولهم بمراكز العبور، سواء الجوية أو البحرية 
أو الطرقية، يتعرضون لعدة مشاكل بدءا بتأخير إقالع الطائرات في 
بعض الحاالت، مرورا بإتالف األمتعة، والنقص في عدد الرحالت في 
موسم الصيف، وكذا االرتفاع الخيالي والباهظ في أثمنة تذاكر السفر 

على متن الخطوط امللكية املغربية.

سياقة  ألحد  يحق  ال  أنه  نجد  الجمارك  قانون  هناك  نن�سى  وال 
السيارات املرقمة بالخارج إال من طرف من سجلت باسمه، وإعا ضبط 
أحد أفراد العائلة يسوق هذه السيارة، تفرض عليه غرامة ومحددة في 
10 آالف درهم وحجز السيارة. إعا كانت حالة استعجال في حالة املرض، 
املشاكل  إلى  باإلضافة  حياته؟.  بإنقاع  العائلة  أفراد  سيقوم  كيف 
املتعلقة بإلزامية تعشير السيارات املرقمة بالخارج في حالة الضياع أو 

السرقة رغم املحاضر من طرف األمن أو الدرك...

اويي لرئيسلالجليل:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم.  املحترم، شكرا  النائب  للسيد  شكرا 
مشكورين.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق6يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

السيد الرئيس، أود أوال أن أقول أن القطاع املكلف بالنقل كان 
والزال وسيبقى دائما حريصا على أن يستجيب، وأقول أن يستجيب في 
اآلن لكل إحاطة تهم القطاع، بل إن قطاع النقل في بعض األحيان كما 
هو في هاد السؤال اللي هو جات فيه غالء التذاكر في اإلطار، في العنوان 

ديالو، فحنا قبلنا أن نكون حاضرين باش يدوزا هاد اإلحاطة.

في  املغربية  بالجالية  املكلف  حاضر،  كان  الوزير  السيد  اليوم 



7 ذ  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

الخارج، وكانت عندو 4 ديال األسئلة فهاع املوضوع. وبالفعل، أعطى كل 
اإلجراءات املرتبطة بالتدابير اللي كانت في العملية ديال »مرحبا«، اللي 
هي عملية التي يتم فيها التنسيق على أعلى مستوى من جميع القطاعات 
الحكومية التي تشتغل في املجال، واللي تتكون، على خالف ما يشاع، 
ما تتكونش األمور اللي هي عاجلة وإنما يتم التحضير مباشرة منين ما 
تنساليو 15 شتنبر، تنديرو التقييم ديال عملية »مرحبا« سابقا، وتنبداو 

في االشتغال على العملية ديال مرحبا اللي غادي تجي في املستقبل.

اليوم، هناك تقدم جد ملموس على صعيد كل التدابير اللي هي 
مرتبطة بالعمليات ديال »مرحبا« عموما. كانت بعض اإلشكاالت اللي ما 
زالت عالقة، واللي ترتبط ببعض الجزئيات وأقول بعض الجزئيات، من 
قبيل ما تم عكره في اإلطار ديال التعشير اللي اليوم أصبح أمرا يسير جدا، 

هاع ال�سي ديال سياقة السيارات إلى آخره.

اليوم أيضا اللي فيه توجه جديد واللي الحمد هلل املسطرة لم تعد 

هي املسطرة السابقة، ثم أيضا كاين تجاوب اللي هو عملي وميداني 

للوزارة وللحكومة في مجال هاع ال�سي ديال األسعار اللي تكلمتو عليه. 

ويمكن نأكد ليكم اليوم، أنه بعد ما جاتنا بعض الشكايات خالل غير 

املجال  في  وخاصة  التذاكر،  ديال  األسعار  اليوم  املنصرم،  األسبوع 

البحري، انخفضت بين 5 يوليوز ديال األسبوع املا�سي و9 يوليوز اللي 

اليوم عندنا املتابعة ديال األسعار، واللي داير فيها موثق قضائي اللي 

تيديرها، اليوم كاين تراجع ديال األسعار بحوالي %25 في املتوسط، 

وهذا حرصا من الحكومة على تيسير العمل...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. شكرا للجميع رفذتلالجليل.
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محضرلالجليللاوتةسذللقاوتيذين

اوتةريخ: الثالثاء 26 شوال 1439ه )10 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد عبد العزيز العماري، النائب األول لرئيس مجلس 
النواب.

اوت قيت: ساعتان واثنتي عشر دقيقة ابتداء من الساعة الواحدة 
زواال والدقيقة السابعة والخمسين.

املهمة  تقرير  ومناقشة  لتقديم  عمومية  جلسة  األعمةل:  ج قلل
االستطالعية املؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة 

وشروط املنافسة بقطاع املحروقات بعد قرار تحديد األسعار.

اويي لعب لاوذزيزلاوذمةري،لرئيسلالجليل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقاوصال4لقاويالملعلىل
رس للهللا.

افتتحت الجلسة.

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي، وخصوصا املادة 109، نعقد هذه 
الجلسة ملناقشة تقرير لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية حول املهمة 
االستطالعية املؤقتة املكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع 
للعموم، وحقيقة وشروط املنافسة بقطاع املحروقات بعد قرار تحرير 

األسعار.

إعن على بركة هللا السيدات السادة النواب، هذه أول مرة يعقد 
فيها جلسة عمومية ملناقشة تقرير مهمة استطالعية، فنبدأ ونفتح باب 
املناقشة، علما بأن التقرير تم توزيعه. ونبدأ باملناقشة بفريق العدالة 
والتنمية والكلمة للسيد رئيس الفريق، السيد إدريس األزمي اإلدري�سي، 

تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لإدريسلاأل6ميلاإلدري�سيلرئيسلفريقلاوذ اولل
قاوتنميل:

 22 عندو  الفريق  عندنا،  شحال  الرئيس،  السيد  التوقيت،  غير 
دقيقة.. وفي التقسيم قلت ليهم يديرو 20 دقيقة في املداخلة الرئيسية، 
و2 دقايق في التعقيب، إيال في 20 ما استعملتهاش كلها عاك ال�سي اللي 

شاط دوزوه ل2 دقايق، دابا هما قسموا ليا 17..

اويي لرئيسلالجليل:

فعال.. املهم راه حنا ضابطين الحساب غير تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لإدريسلاأل6ميلاإلدري�سيلرئيسلفريقلاوذ اولل
قاوتنميل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللربلاوذةملينلقصلىلهللال
قسلملعلىلسي نةلمحم لقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

اويي ينلاو 6يرينلاملحترمين،

في الحقيقة هاع اليوم هذا يوم مشهود، باعتبار أن البرملان ومجلس 
النواب يوجد في الصلب ديال االهتمامات ديال املواطنين واملواطنات. 
الوالية  فهاع  مهمة  أول  هي  اللي  املؤقتة  االستطالعية  املهمة  هاع 
التشريعية، وأعتز بأن الفريق ديال العدالة والتنمية طلب باش تكون 
هاع املهمة االستطالعية حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم 

وشروط املنافسة بعد قرار التحرير.

أوال بغيت نوه بحرارة، بالدور اللي قام به رئيس املهمة االستطالعية 
الجاد  املؤسساتي  للعمل  انتصار  هذا  النهاية  في  ألنه  أعضائها،  وكل 
املواطنين  فيها  تنمثلوا  اللي  للتمثيلية  ووفاء  انتصار  واملسؤول، 
املواطنات، وإنصات لصوت الشعب، والصوت ديال املواطنين من بعد 
التحرير ديال املحروقات السائلة، تطرحت واحد اإلشكالية، ما هي؟ 
املواطنين تيالحظوا بأن هناك تذبذب ديال األسعار على املستوى الدولي، 
بل في بعض األحيان هناك تراجع ديال األسعار، ولكن ما تيشوفوش 
داك ال�سي في البومبة، تيشوفوا بأنه كاين غالء ديال األسعار. والناس 
تيتساءلوا هاد التحرير -غادي نرجع ليه- هذا تحرير قرار استراتيجي مهم 
ال يمكن التراجع عنه العتبارات عدة سأعكرها، ولكن التحرير تيعني 
الثقة فهاد السوق، ألن هاد السوق كان مواكب ملدة سنوات من طرف 
الحكومة، من طرف السلطات العمومية، نهار اللي وقع التحرير اختلت 

الثقة، باش نكونوا واضحين.

ديال  الثقة  إرجاع  عن  تبحث  االستطالعية  املهمة  هاع  اليوم، 
اللي  ال�سي  داك  بأنه  يعرفوا  البومبة،  ديال  الثمن  فهداك  املواطنين 

تيخلصوا هو اللي خصهم يخلصوه.

فلذلك املهمة االستطالعية جاءت بعد التحرير صحيح، وهاد القصة 
ديال التحرير غنبدا بها هي األولى، التحرير واإلصالح ديال نظام املقاصة، 
الفريق ديال العدالة التنمية يعتز بهذا القرار، ملاعا؟ ألنه التحرير ديال 
األسعار ديال املحروقات واإلصالح ديال النظام ديال املقاصة، هو تحرير 
الرقبة ديال الدولة. كانت امليزانية العامة، وكان التوازن الخارجي يعاني 
من اختالالت كبيرة، في 2012 وصلنا ل56 مليار ديال الدرهم اللي تتم�سي 

لصندوق املقاصة، وما كناش عارفينها فين غتوصل، هادي األولى؛

ثانيا-هاع 56 مليار ديال الدرهم كان تيتطرح اإلشكال ديال الحكامة 
ديالها، كيف يستفيد املستفيدون؟ وكيف ال يستفيد املستفيدون؟؛
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املسألة الثالثة اللي كانت تتطرح، هاع 56 مليار ديال الدرهم التي كان 
يقال بأنه هي دعم ديال املحروقات باش تم�سي للضعفاء والفئات الهشة 
ي تيم�سي درهم للفقير تتم�سي 

ّ
ليس صحيحا، باملعدل ديال 1 ل9، مل

9 دراهم للغني، وهذا ما�سي فيه تقابل بين فئات، هذا فيه العودة إلى 
األصل. قلنا بأنه النظام ديال الدعم والنظام ديال املقاصة خصو يدعم 
املواطنين واملواطنات والفئات الهشة خصو يبقى كذلك، فلذلك هاد 
القرار حرر رقبة الدولة، وإال فكنا غادي نم�سي لبرنامج تقويم هيكلي 
جديد، وما كناش غا يكون عندنا الدعم ديال األرامل، وما كانش غيكون 
عندنا البرنامج ديال املجاالت الهشة، وما كانش غنزيدوا في امليزانية ديال 
التعليم، وما كانش غنزيدوا في امليزانية ديال الصحة، وما كانش غنزيدوا 
في امليزانية ديال االستثمار، وما كناش غنديرو صندوق دعم التماسك 
واالستثمار.  الصناعة  دعم  غنديروا صندوق  كناش  وما  اإلجتماعي، 
ي تنقولوا امليزانية وحنا تنتكلموا عليها بأنه امليزانية في حالة 

ّ
اليوم مل

جيدة، بالفضل ديال هاع القرار ديال التحرير اللي هو قرار استراتيجي 
اتخذته بالدنا، واتخذته الحكومة السابقة ونعتز به وهذا قرار ال يمكن 

التراجع عنه.

اليوم هاد التحرير بعدا أوال، ألنه تقال كالم بأنه تحرير تدار بدون 
ي اتخاع التحرير إيال رجعتوا 

ّ
مواكبة، أنا بغيت غي نذكر بواحد األمر، مل

لأليام األولى والشهور األولى ديال التحرير راه الثمن في البومبة تراجع، 
ديال  للبدايات  زيادة، رجعوا  في  دائما  كان  الثمن  أنه  ليس صحيحا 

التحرير، الثمن كان كيتراجع في البومبة، لذلك فالتحرير..؛

ثانيا-التحرير ما�سي جديد على بالدنا، اللي كان في التثبيت ديال 
األسعار راه يعود إلى 1972، الظهير ديال 71 هو اللي كان محدد الئحة، 
املغرب في 2000 قطع مع التثبيت ديال األسعار، وجا واحد القانون 
06.99 تيتكلم على حرية األسعار واملنافسة. وبالتالي التحرير ما�سي جا في 
2015 وال في 2016، التحرير راه بدا في 2000، كانت عندنا الئحة ديال 
150 مادة تثبت أسعارها، رجعنا لالئحة ديال 32 ثم رجعنا لالئحة ديال 

15 هي اللي ما زال إلى يومنا هذا، فالتحرير ما�سي عاد نزل اليوم.

لذلك، اليوم هاع املهمة االستطالعية جابت خالصات واستنتاجات 
كبرى خصنا نوقفوا عليها : أولها تتقال بأنه الذي استفاد من التحرير 
هو الدولة، وهذا صحيح وأنا قلتها وبصحتها وراحتها، ألنه كنا ماشيين 
لسياسة تقويم هيكلي عتقنا راسنا منها؛ الثانية في الخالصات تيتقال 
األسعار  بين  من  تبقى  التحرير  بعد  املغرب  في  املطبقة  األسعار  بأن 
املنخفضة مقارنة بنظيراتها في العالم، وهاع األمر هذا خصنا نشوفوه 
ي تنتكلموا على املقارنة 

ّ
منين جاي، أوال هاع املقارنة ما شّداش، ألنه مل

خصنا نتكلموا على املستوى ديال املعيشة، نتكلموا على الدخل الفردي 
في الدول ونتكلموا على املستوى ديال الضرائب املطبقة على املحروقات 
في املغرب، الضرائب املطبقة على املحروقات في املغرب من أخفض 
الضرائب، من أصغرها؛ %34 في الغازوال و%43 في البنزين، في حين أنه 
كاين %66 وكاين %70، إعن هاع الكالم ديال أنه من األسعار املطبقة في 

العالم غير صحيح.

ولكن غنجي لصلب املوضوع، اللي هو التقرير يسجل بشكل واضح 
وأنا تنتكلم من داخل التقرير، تيسجل بشكل واضح في الصفحة 57، 
وفي الصفحة 58 بأن هناك فرق وتفاوت واضح، بين الثمن الناتج عن 
في  كاين  اللي  الثمن  التحرير وبين  التركيبة ديال األسعار قبل  تطبيق 
البومبة، والصفحة 58 و59 واضحين ها هما، ها قبل تحرير، ها بعد 
التحرير. وتيم�سي لخالصة واضحة مرة أخرى التقرير تيقول لك الثمن 
املطبق في البومبة زايد ب96 سنتيم في الغازوال و76 سنتيم في البنزين 
ديال الفرق، ما بين إيال طّبقنا التركيبة ديال األسعار وما بين داك ال�سي 
اللي كان تيطبق، مع العلم أن التركيبة ديال األسعار راه فيها الهامش 
من  مجموعة  فيها  األسعار  ديال  التركيبة  أن  العلم  مع  الربح،  ديال 
الفاعلين اللي هما شاّدين السلسلة من أولها إلى آخرها، من البئر إلى 

réservoir ديال السيارة.

تيقول  التقرير  التقرير  واضح،  بشكل  يقول  التقرير  اليوم  إعن 
بشكل واضح بأن الفاعلين ّداو أكثر من 96 سنتيم في الغازوال زايدة 
وأكثر من 76 سنتيم في البنزين، وغنم�سي ليها بوضوح ألنه تقال كالم 
بأنه هاع ال�سي ما�سي في التقرير، الصفحة 57، الصفحة 58. إيال رجعنا 
للصفحة 38 اللي تتكلم على املغاربة آش تيستهلكوا، وإيال دري الحساب 
ضربتي 96 سنتيم في العدد ديال اللترات السنوية اللي تيستهلكوا املغاربة 
ديال الغازوال، وضربتي 76 سنتيم في العدد ديال اللترات السنوية اللي 
تيستهلكوا املغاربة في البنزين، غادي تلقا بأنه الشركات خذات أكثر من 
7 ديال املليار ديال الدرهم كفائض ديال الربح سنويا. وهذا يعضده 
�سي حاجة أخرى كاين خارج التقرير وحنا اعطيناها ليكم في املذكرة في 
إطار املادة 68 من النظام الداخلي السيد الرئيس، وأطلب بأن هاعيك 
املذكرة تكون في التقرير ديال الجلسة العامة، ألن هذا حق دستوري، 
املادة 68 تتعطي الحق للفرق، ما الذي يعضد هذا؟ خذينا 7 ديال 
الشركات واألرقام ديالها متاحة للجميع، النتيجة ديال االستغالل ديال 
هاع الشركات زادت ما بين %21 حتى %996 مرورا ب119، 249، 132، 
تزادت ب21%،  ديالها  االستغالل  ديال  النتيجة  آخرهم  يعني   ،215
أكثرهم   ،38 أقلهم  ومثال  كذلك  الصافية  النتيجة   ،996% أكبرهم 
%892، في الوقت اللي رقم املعامالت في البعض تراجع وأحسن زيادة 
كانت %46 والذي يعضد هذا أكثر وهو أن العدد ديال املحطات قبل 
التحرير وبعد التحرير تزادت ب272 محطة، 272 محطة جديدة هذا 
تيعني بأنه بالفعل كاين مشكل حقيقي، ما يمكنش نسدو عليه العينين، 
ما يمكنش، ما يمكنش. مرة أخرى من التقرير، اقرأوا الصفحة 57، 
الصفحة 58، الصفحة 38 واقرأوا les bilans اللي متاحين للعموم، 
اللي مفروضين بالقانون أنهم تيتنشروا، منين تترجع ليهم تتلقى هاع 

األرباح كاينة.

إعن اليوم كاين مشكل حقيقي، كاين هاع املشكل خاصو يتعالج، 
التحرير أشنو كان؟  بعد  اللي كان مفروض من  يتعالج؟  باش غادي 
السوق،  ديال  اقتصاد  ديالنا  اإلقتصاد  حنا  الدعم،  رفعت  الدولة 
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الثمن يحدد بالعرض والطلب، اللي مفروض الدولة تتحمل مسؤوليتها 
إجتماعية،  مسؤولية  عندهم  هما  حتى  االقتصاديين  والفاعلين 
تيتحملوا املسؤوليات ديالهم، ما�سي ألنه الدولة لم تعد تحدد الثمن 
يديروا هما اللي بغاو، املسؤول الفاعلين االقتصاديين هما جزء من 
هذه الدولة، هما جزء من االستقرار ديال البالد ومن الثقة في البالد، 
لذلك فكان خاصهم يراعيوا، اليوم أما وأنهم ما رعاوش، خاص ينبغي 
على الحكومة أن تعود بقوة، ما�سي غادي نعودو ل1971، كاين تجارب 
تحدد  تتقول  تحدد  ما�سي  دولة  ديال  تجربة  معروفة،  اليوم  دولية 
الهامش ديال الربح، اللي ال يمكن أن يتجاوز في مادة حيوية، هاع املادة 
تسري في الشرايين ديال اإلقتصاد، وبالتالي ما يمكنش نخليو األمور فيها 

مطلوقة على عواهنها.

فاليوم السادة الوزراء، الحكومة املحترمة، هاع النهار كان خاص 
الحكومة كاملة تكون حاضرة، رئيس الحكومة والوزراء املعنيين كلهم 
يكونوا حاضرين، ألن هاع املادة هاعي راها مادة حيوية في اإلقتصاد ديال 
البالد، في الشرايين ديال البالد. لذلك اليوم املطلوب ما�سي قضية ديال 
6 شهور، تنسمعوا كالم على أنه غتكون واحد املواكبة ديال 6 شهور، 
هذا خاص ميكانيزم دائم، ما�سي ديال التحديد ديال األسعار، ولكن 
ديال التحديد ديال الهامش ديال الربح، واملتابعة واملراقبة اليقظة باش 
ما نطيحوش في 96 سنتيم زايدة، و96 سنتيم زايدة وفي 7 ديال املليار 
ديال الدرهم ديال األرباح، ونطيحو في نتائج، هذا القطاع الوحيد في 
املغرب اليوم، هذا القطاع الوحيد في املغرب اليوم، اللي هو كل الشركات 
التي تشتغل فيه تتربح، باش نقولوها بوضوح، هذا هو القطاع الوحيد 
اليوم اللي الشركات التي تشتغل فيها كلها تربح، النتيجة ديال االستغالل 
ديالها تتزيد حتى ل%900، النتيجة الصافية ديالها تتزيد حتى ل900% 
وبالتالي هذا الربح حنا بغينا الربح، ولكن الربح املعقول، الربح الرشيد 
بين قوسين، تتقولوا لينا نساهمو في الثقة ونساهمو في االستقرار، هاع 
الشركات كذلك ينبغي أن تساهم في الثقة وفي االستقرار، وما يمكنش 
تبقى بهاع الطريقة هاعي، هذه األولى. إعن ميكانيزم دائم ديال الضبط 
ديال الهامش ديال الربح واملتابعة ديال الحكومة باش ما نطيحوش 
فذاك ال�سي طحنا فيه، والذي يقرره التقرير مرة أخرى في الصفحة 57 
و58 ويبين بشكل واضح بأنه كاين فرق كبير ما بين السابق أو ما بين 

الالحق، هذه أساسية؛

ديال  الدور  وهنا  املؤسسات،  ديال  الدور  وهي  الثانية  املسألة 
مجلس املنافسة، ينبغي التسريع باش هاع املجلس يقوم بالدور ديالو، 
الثمن  وغيتبع  البومبات،  يشوف  يبدا  غادي  هو  ما�سي  ديالو  الدور 
هاعي الحكومة الدور ديالها، هذا املجلس عندو واحد الدور كبير منين 
تنتكلمو على.. تكلمنا على أشنو وقع فهاع القطاع، هاع القطاع تحرر فيه 
االستيراد، وتخوصصت فيه »السامير«، وجينا البيعة في البومبة وبقينا 
تندعمو باش تشوف هاع ال�سي ما �سي هو هذاك، ما يمكنش تحرر من 
هاع الجيه وتخوصص من هاع الجيه وتجي تثبت الثمن من هاع الجيه، 

غير معقول. هاع القطاع في حاجة إلى منافسة حقيقية من البئر إلى 
réservoir.. شنو املعنى ديالها؟ معنى االستيراد يتفتح للجميع، معنى 
التخزين يتفتح للجميع ما يكونش احتكار ديال التخزين على املستوى 
يتفتحوا  البومبات  معناه  مشكل،  تيطرح  هذاك  ألن  املوانئ،  ديال 
حررنا  إيال  معناه...  معناه  للجميع،  يتفتح  التوزيع  معناه  للجميع، 

وخوصصنا خصنا نحررو من األلف إلى الياء.

بسيطة، خصنا  األسئلة  ديال  زوج  حقيقي،  السؤال  هذا  اليوم 
نعاودو الثقة في هاع القطاع الثمن اللي يكون في البومبا خص يعرفوا 
الناس بأنه راه كاين اللي تابعو، والهامش ديال الربح راه محدد في حدود 
معقولة وهذا أسا�سي وال محيد عنه، وما كاينش القضية ديال غنديرو 
يمكنش  ما  الدولة خصها توقف  راه هاعي  6 شهور،  ديال  ميكانيزم 
الفاعلين يفرضوا على الدولة الطريقة ديال االشتغال في قطاع حيوي 
واستراتيجي وخطير، ما يمكنش، ال يمكن ال يمكن الدولة والحكومة 
خصها تقوم بالدور ديالها في تحديد الثمن عبر الضبط ديال الهامش 
فيها  الثانية وهي مهمة وجاء  والثانية،  تزيد.  يمكنش  الربح وما  ديال 
التقرير وهو فتح املجال ملن أراد أن يستثمر في هذا املجال، مرة أخرى من 
البئر إلى réservoir ألنه اليوم راه مطروحين إشكاليات، تنعرفوا السيد 
الوزير، قلتي لنا بأنه املحطات ديال التوزيع تفتحوا، وبأنه كذا وبأنه 
كذا، ما زال لألسف الشديد ما زال لألسف الشديد في بالدنا نضيع 
فرصا كبيرة للنمو وللتشغيل بفعل االحتكار وبفعل الريع، هاعي فرص 
ديال اإلستثمار اللي غتفتح اآلفاق أمام املواطنين واملواطنات يستثمروا، 
وهادي فرص ديال التشغيل أمام املواطنين واملواطنات، وهذه فرص 
ديال التخفيف ديال العبء على املواطنين وعلى املواطنات الثمن اللي 
يكون في البومبا الثمن تيراعي الظروف ديال االستيراد، تيراعي الظروف 

ديال التوزيع وتيراعي الظروف.

فلذلك، حنا الرسالة ديالنا واضحة 2 ديال األمور؛ ميكانيزم ديال 
املتابعة فيه التحديد ديال الربح واملتابعة الحثيثة واليومية باش يرّجع 
الثقة لهاع القطاع، وامليكانيزم الثاني هو إعمال املنافسة. ياك قلتيو لنا 
القانون 06.99 حرية األسعار واملنافسة، املغرب دولة اإلقتصاد ديالها 
مفتوح، إيوا خصو يتفتح على الجميع، ويفتح للجميع حتى يستفيد كل 
املواطنين وكل املواطنات، وهاع ال�سي ما فيه ما تجاوب عليا ما نجاوب 
ملا فيه مصلحة  له جميعا  نتعبأ  ينبغي أن  ال�سي خصنا  عليك، هاع 

اإلستثمار، ملا فيه مصلحة البالد، ملا فيه مصلحة التشغيل...

اويي لرئيسلالجليل:

تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لإدريسلاأل6ميلاإلدري�سيلرئيسلفريقلاوذ اولل
قاوتنميل:

إيوا نيت أنا بغيت نخلي ديك 7 ديال دقائق، السالم عليكم.
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اويي لرئيسلالجليل:

كنضبطوه،  توقيت  هناك  املجلس،  أعضاء  والسادة  السيدات 
العدالة  وفريق  فريق،  لكل  اإلجمالي  التوقيت  عندها  راه  فالرئاسة 
والتنمية على كل حال غير اطمئنوا راه الجميع كنضبطو هاع العملية 
ديال التوقيت. نمر إلى مداخالت فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب 

املحترم محمد أبو درار، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لمحم لأب لدرارل)م اخلللميلمللولرئةسل(:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لقاوصال4لاويالملعلىلرس للهللال
قعلىلآوهلقصحبه.

اويي لاورئيس،

اويي انلاو 6يران،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أقدم أمام أنظار مجلس النواب املوقر تقييم وموقف 
فريق األصالة واملعاصرة بشأن التقرير التركيبي للمهمة االستطالعية 
حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة بعد قرار 

التحرير.

وفي البداية، ال بد من التنويه بمجهودات اللجنة التي أنجزت املهمة 
االستطالعية، ونشكرها على عملها ونثمن بصفة عامة توصياتها. وعلك 

لثالثة اعتبارات:

- أوال: ألن إنجاز املهمة تجسيد للرقابة البرملانية املستمرة على أعمال 
الحكومة وعلى االطالع عن قرب على التطبيق الفاشل للقوانين بصفة 
عامة والقوانين املتعلقة بتجارة املحروقات السائلة بعد قرار تحريرها 

بصفة خاصة.

في  مسبوق  غير  ارتفاعا  عرفت  املحروقات  أسعار  ألن  وثانيا:   -
تاريخ بالدنا منذ االستقالل بحيث أرهقت كاهل الطبقات الضعيفة 
عدة  الجميع  ويطرح  االجتماعي.  السلم  تهدد  وأصبحت  واملتوسطة 

تساؤالت حول هذا الواقع الجديد.

املرحلي لسياسة  التقييم  إلى  اليوم  امللحة  للحاجة  وثالثا: نظرا   -
القدرة  حماية  غياب  في  السائلة  املحروقات  ألسعار  الكامل  التحرير 
الشرائية للمواطنين وعلك ابتداء من فاتح دجنبر 2015 أي بعد ثالث 

سنوات من التطبيق.

اويي لاورئيس،

اويي اتلاونةئبةتلقاويةد4لاون اب،

لقد عملت اللجنة مشكورة على الوقوف على العديد من جوانب 
اإلشكالية االقتصادية واالجتماعية التي فرضها االرتفاع الكبير ألسعار 
بعد قرار تحريرها وسحب دعم صندوق  ببالدنا  السائلة  املحروقات 

املقاصة عنها بالطريقة املرتجلة والسطحية التي تم بها.

لقد ركز التقرير بنجاح على األبعاد التالية:

املرجعية القانونية لسياسة أسعار بيع املحروقات السائلة  .•
للعموم

مسار تحرير أسعار املحروقات .•

االطالع على بعض التجارب املقارنة املتنوعة .•

تحليل منظومة تحديد األسعار .•

تأثير املنظومة على أسعار البيع للعموم .•

تحليل شروط التنافسية بين الفاعلين االقتصاديين .•

ببالدنا  املحروقات  أسعار  تحديد  معادلة  تفكيك  محاولة  .•
ومقارنتها بأسعار تلك املحروقات ببعض الدول األجنبية

دراسة تأثير أثمنة املحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين  .•
واملواطنات

تقديم مجموعة من التوصيات الهامة رغم عدم استغراقها  .•
لعدة توصيات إضافية قدمناها كفريق لتلحق بتقرير اللجنة.

اويي لاورئيس،

اويي اتلاونةئبةتلقاويةد4لاون اب،

أوليتين  مالحظتين  يستدعي  االستطالعية  املهمة  هذه  تقرير  إن 
أساسيتين:

املالحظة األولى:

إن إنجاز املهمة االستطالعية عرف واقعة مؤسفة حيث فاجأتنا 
بعض وسائل اإلعالم بوجود مسودتين للتقرير مختلفتين في شان أسعار 
املحروقات السائلة. ونرفض مثل هذه التسريبات، ألنها شوشت على 
فحوى التقرير الذي تمت صياغته بصورة موضوعية لتنوير مجلسنا 
املوقر حول الواقع املؤلم الناتج عن سياسة حكومية قطاعية أخرى 

فاشلة في مجل املحروقات السائلة.

املالحظة الثانية:

إن تحاليل وتوصيات التقرير ال تشفي الغليل بما يقتضيه طموحنا. 
وكنا نتمنى أن تجيب بما فيه الكفاية على بعض التساؤالت املؤرقة، 
وخاصة تلك التي تطرح إشكالية تطبيع الحكومة مع الريع واالحتكار 
في مجال تجارة املحروقات بعد قرار تحريرها رغم رفعها شعار محاربة 

الفساد.

مثال:

ملاعا لم تتدارك الحكومة املوقف وتصحح اختالالت سياسة التحرير 
املتسرع لتجارة املحروقات السائلة، بل وقفت تتفرج على األوضاع إلى 
املحتجين  بل هناك من صف  هنا وهناك،  احتجاجات  انفجرت  أن 

بأبشع النعوت؟
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- من املستفيد من تحرير أسعار املحروقات ومن التركيز الذي يعرفه 
القطاع وكذلك الوضع املهيمن في سوق املحروقات؟

- وملاعا لم تستعن الحكومة بالتجارب األجنبية الناجحة التي وفقت 
بين التحرير وبين تعزيز القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة كإجراء 

مواكب؟

- ملاعا لم تضبط الحكومة امليكانيزمات املتبعة دائما في توظيف 
حرية األسعار وحرية املنافسة لتخفيض أسعار بيع املحروقات السائلة 

للعموم؟

- ملاعا استسلمت الحكومة خالل ثالث سنوات إلمالءات البنك الدولي 
ووقفت مكتوفة األيدي أمام الزيادات املهولة في أسعار املحروقات وعدم 
ابتكار آليات ناجعة لحماية القدرة الشرائية للمواطن الضعيف وعي 

الدخل املحدود وكذلك حماية القدرة التنافسية للمقاوالت املغربية؟

- ما هي حصيلة إعادة استعمال أكثر من 35 مليار درهم التي تم 
توفيرها من إلغاء صندوق املقاصة وسحب الدعم عن أسعار املحروقات 

السائلة بعد قرار تحريرها؟

الواضحة  اإلجابة  الجميع  ينتظر  التي  التساؤالت  بعض  هذه 
والصريحة عنها. وسنبقى ننتظر من الحكومة الجواب عنها.

اويي لاورئيس،

اويي اتلاونةئبةتلقاويةد4لاون اب،

إننا في إطار مناقشة »التقرير التركيبي للمهمة االستطالعية حول 
قرار  بعد  املنافسة  وشروط  للعموم  السائلة  املحروقات  بيع  أسعار 

التحرير«.

ساهمنا ب 7 مداخالت وتعقيبات انصبت حول الجوانب السياسية 
واملالية واالقتصادية واالجتماعية وأجمعت على أن الحكومة مسؤولة 
فريقنا على  أكد  ارتفاع كما  املحروقات من  أسعار  إليه  عما وصلت 
ضرورة إحاطة قرار التحرير بجميع الضمانات من أجل حماية القدرة 
الشرائية للمواطنين من مخاطر هاجس هيمنة التوازنات املالية على 

حساب التوازنات االجتماعية.

للمهمة االستطالعية  التركيبي  للتقرير  تكميلية  لذا قدمنا مذكرة 
ضمناها عدة مالحظات ومقترحات جديدة ملقاربة كافة جوانب سياسة 

التحرير املعنية.

منطقية  ومقاربة  اجتماعي  تصور  على  ينبني  وموقفنا  وطموحنا 
وتحرير  املقاصة  بإلغاء صندوق  القاضية  الحكومية  السياسة  تعتبر 
أسعار املحروقات السائلة بشكل كامل من دون إجراءات مواكبة لتالفي 
الهزات االجتماعية واالقتصادية مغامرة غير محسوبة العواقب. وعلك 

لالعتبارات التالية:

أوال: ألنه كان هناك تجاهل غير مبرر لطرف أسا�سي في كل نشاط 

تجاري أال وهو املستهلك بحيث لم تستمع الحكومة إلى صوت أي جمعية 
من جمعيات حماية املستهلكين النهائيين بينما دستور اململكة جعل من 
جمعيات املجتمع املدني شريكا ال محيد عنه في تدبير الشأن العام حتى 

في املجال التشريعي.

فأي قيمة ديمقراطية لسياسة تجارية لم تعتد برأي املعارضة ولم 
تستمع إلى صوت الضحية أي املستهلك النهائي للمحروقات بأسعار غير 

مسبوقة في تاريخ املغرب؟

ثانيا: لقد كان أجدر بالحكومة انجاز خبرات علمية متنوعة على 
وشروط  للعموم  السائلة  املحروقات  بيع  أسعار  تحرير  قرار  تحضير 
املنافسة وإعطاء البعد االجتماعي نفس أهمية البعد املالي والتجاري 

على األقل.

ثالثا: إن املعطيات التي قدمتها الحكومة واإلدارة املوضوعة تحت 
أسعار  تحرير  بشأن  واملتسرعة  املرتجلة  السياسة  بشأن  تصرفها 
سياستها  ومبررات  دواعي  على  التستر  إرادة  على  تنطوي  املحروقات 
الالشعبية وضربها للقدرة الشرائية للمستهلك كشخص طبيعي وضربها 

للقدرة التنافسية للمقاولة املغربية كشخص معنوي.

التقرير خالصة دراسة  التقرير مثال يقدم  24 من  ففي الصفحة 
وأملانيا  املغرب  بين  املحروقات  أسعار  على  الجبائي  للضغط  مقارنة 
مع  »ومقارنة  التالية:  النتيجة  إلى  ويخلص  وانجلترا  وايطاليا  وفرنسا 
الدول األوربية فإن النسبة الضريبية باملغرب التي تمثل 34.5 %بالنسبة 
للغازوال و%43 بالنسبة للبنزين تبقى متواضعة بالنسبة لدول أخرى 
إع تصل إلى 66.4 % بفرنسا وتقارب 70 % في اململكة املتحدة والدول 

اإلسكندنافية« .

واملفارقة الكبرى تتعلق بالبيانات التي قدمت للجنة:

- أوال: إن هذه النسب ال تتقيد باألرقام املبينة في التقرير بشأن 
الضغط الجبائي على املحروقات. فنسبة الضغط في فرنسا هي 63 % 
والتنمية  التعاون  وبالنسبة ملجموعة دول منظمة  64.4 ب%  وليس 
بأروبا النسبة هي 53.8 % وبالنسبة ملجموعة الدول 7 األكثر تصنيعا في 

العالم هي 56.4 %

- وثانيا: هل يعقل مقارنة الضغط الجبائي بدولة نامية كاملغرب 
بالضغط الجبائي بمجموعة الدول األكثر تصنيعا في العالم أو مجموعة 

دول منظمة التعاون والتنمية بأوروبا؟

إن الفرق الشاسع في الدخل الفردي في البلدين ال يسمح باملقارنة. 
وإعا ما حصلت فلن يكون لها معنى. وقوائم تصنيف الدول حسب 
مستوى أسعار املحروقات بها حسب ما جاء في الصفحات 60 إلى 64 
يبين أن املغرب يصنف ضمن 70 بلدا أكثر غنى وغالء في العالم، وليس 

ضمن 88 بلدا أضعف أسعارا للمحروقات.

كنا نأمل أن تراجع الحكومة سياستها الجبائية بخصوص أسعار 
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املحروقات لكنها تعنتت ورفضت علك، وكأن األمر بسيط وعادي وال 
تداعيات له على القدرة الشرائية للمواطن عي الدخل املحدود. ونتمنى 
أن تقوم بذلك وتأخذ بعين االعتبار مقترحاتنا الستة عشرة بمذكرتنا 

التكميلية للتقرير.

إن البيانات التي تضمنها التقرير تكشف ثقل العبء الضريبي على 
أسعار املحروقات ولهذا اقترحنا تخفيض ضريبة االستهالك الداخلي 
بنسبة 50 %، بل وحذفها إعا ما تجاوز سقف السعر العالمي 120 دوالر 
للبرميل وفرض نسبة 2 % على رقم معامالت شركات توزيع املحروقات 
لتوجه إلى االستثمار في محطات التوزيع باملناطق القروية واملهمشة على 

غرار قطاع االتصاالت.

إن الحقيقة التي كشفها التقرير والتي ال جدال فيها هي أن الحكومة 
فضلت املوارد الضريبية على حساب الطبقات الضعيفة والهشة وعدم 
العدالة  غياب  بمشكل  واالهتمام  للمواطن  الشرائية  القدرة  حماية 
االجتماعية التي تعاني منه بالدنا في ظل الدستور الجديد أكثر من أي 

وقت م�سى.

يسجل التقرير أهمية دور التخزين وتحسين الخدمات بنقط البيع 
في تحسين مستوى التنافسية في قطاع تجارة املحروقات ) ص65 ( 
لكن السياسات الحكومية املتبعة في مجال االستثمار في قطاع التخزين 
وتحسين الخدمات في نقط بيع املحروقات تبقى خجولة وتعكس ضيق 
األفق في معالجة موضوع االستثمار. ولهذا اقترحنا تشجيع االستثمار في 
املحطات في الطرق السيارة وفي القطاع بصفة عامة من خالل السماح 
بخلق شركات مستوردة دون أن تتوفر على محطات التوزيع أو تتوفر 

على محطة واحدة كما هو معمول به في الخارج.

كشف التقرير مظاهر الضعف املزمن للتنافسية في سوق املحروقات 
بين  والتفاهم  والتوزيع  والتكرير  والتخزين  االستيراد  مستوى  على 
الشركات والبيع املتنقل والعشوائي وأنشطة مشبوهة أخرى )ص65(. 
ويتعين على الحكومة أن تحرر االستثمار وتتصدى ملا يشبه االحتكار 
حيث يالحظ أن 5 شركات تحتكر أكثر من 60 % من سوق املحروقات 

السائلة.

بالتقائية  يتعلق  فيما  مؤملا  واقعا  عامة  بصفة  التقرير  كشف 
املؤسسات والتشريعات والسياسات العمومية ببالدنا. فالحكومة أبانت 
عن سلبية فادحة فيما يتعلق بمشاكل التركيز والهيمنة واملس بحرية 
تدبير  التكرير وفشل  املحروقات ومعالجة مشكل  في سوق  املنافسة 
خوصصة شركة السامير بالرغم مما يشكل كل هذا من تهديد للسيادة 

املغربية وامن وسالمة اململكة.

إنه يتبين من التقرير أن الحكومة اكتفت بتحميل املسؤولية ملجلس 
بالدور  ليضطلع  اختصاصاته  وتوسيع  دسترته  تمت  الذي  املنافسة 

املنوط به لكن لم يتم بعد تجديد تشكيلته.

وأمام هذا الفراغ وقفت متفرجة وكأن املوضوع ال يعنيها في �سيء. 

الدستور منحها صالحيات  وهذا خطأ سيا�سي ودستوري فادح. ألن 
الحياة  مجاالت  مختلف  في  البالد  شؤون  لتدبير  التنفيذية  السلطة 
العامة. واختباؤها وراء مسألة استقاللية مجلس املنافسة لتحافظ 
لألبناك  املفرطة  لالستفادة  معالجتها  وعدم  مكوناتها  انسجام  على 
وبعض الشركات من دعم صندوق املقاصة موقف مرفوض دستوريا 
وسياسيا وقانونيا وأخالقيا. فرئيس مجلس املنافسة صرح للجنة أن 
»الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن 
) بخصوص موضوع أسعار املحروقات( » وأن االتصال الوحيد الذي 

توصل به هو من طرف لجنة االستطالع البرملانية.

قدم التقرير 19 توصية هامة نثمنها جميعها، ألنها من شأنها أن 
ترشد قطاع تجارة املحروقات، وال سيما تحديد أسعار بيع املحروقات 
السائلة للعموم وتحسن شروط املنافسة بعد قرار التحرير. إال أننا 
نسجل أن هناك ممارسات سلبية أخرى لقطاع املحروقات تقوم بها 
بعض املقاوالت من وإلى األقاليم الجنوبية، وكذلك تفاهمات صريحة 

أو ضمنية بين بعض شركات التوزيع والبيع على أسعار شبه موحدة.

ويضاف إلى كل هذا غياب نظام تتبع دقيق لحركة األسعار على 
املستوى الدولي وأثرها على املستوى الداخلي، وعدم تدخل الحكومة 
عند الضرورة لكبح جماح االرتفاع املفرط لألسعار كما هو معمول به 

بالنسبة لبعض املواد الغذائية األساسية.

الواضح  الدليل  يعطي  االستطالعية  املهمة  تقرير  خالصات  إن 
على ان قرار التحرير الكامل كان قرارا سطحيا ومرتجال وغير محسوب 

العواقب.

اويي لاورئيس

اويي اتلاونةئبةتلقاويةد4لاون اب

خالصة القول أن سياسة التحرير الكامل ألسعار املحروقات استفاد 
منها ثالثة أطراف وهم:

البنك الدولي؛ .–

املخطط املالي للحكومة؛ .–

الشركات الكبرى لالستيراد والتوزيع والبيع والتخزين؛ .–

إن أكبر دافع لفاتورة سياسة التحرير هو املستهلك. والسبب هو 
سوء صياغة وتطبيق السياسات القطاعية في مجال تجارة املحروقات 
والذي هو امتداد للقرار االستراتيجي بإلغاء صندوق املقاصة لدواعي 
االجتماعية.  العدالة  وتحقيق  تنموية  لدواعي  وليس  محضة  مالية 
فمنطق الرأسمالية املتوحشة وغياب البعد الديمقراطي الحداثي في 
تدبير الحكومة للشأن العام الوطني هو السبب العميق واملباشر ملختلف 

مظاهر االحتقان االجتماعي واالقتصادي في بالدنا.

وما اختيارها لتحرير أسعار الغاز في القادم من األشهر إال دليل آخر 
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قاطع على مواصلة سياساتها الالشعبية التي تهدد االستقرار في اململكة. 
فلتتحمل مسؤوليتها عن عواقب سياساتها. واملستقبل بيننا. وشكرا 
على حسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى مداخلة فريق التجمع الدستوري 
والكلمة للسيدة النائبة أسماء اغاللو، تفضل أستاعة.

اونةئبللاويي 4لأسمةءلاغالو :

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

أخ اتيلقإخ انيلاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري في إطار مناقشة 
تقرير اللجنة االستطالعية حول أسعار املحروقات، هذا التقرير الذي 
استأثر باهتمامنا، وشغل الرأي العام الوطني في األشهر األخيرة. واخترت 
اليوم أن أبدأ من الخاتمة، فالتجمع الدستوري كان من أوائل الفرق 
التي طالبت بمواكبة تحرير املحروقات عبر تحديد األسعار  البرملانية 
الدولية  السوق  اشتعال  حال  في  املواطن  لحماية  آليات  بوضعية 
الشرائية وضمان  في سبل تقوية قدرته  التفكير  أو عبر  للمحروقات، 
حمايته االجتماعية. هذا كان موقفنا وال يزال، وهو ما أكدناه عندما 
الحكومة  به  لوحت  والذي  اإلصالح  بعض  عليه  اصطلح  ما  ناقشنا 

السابقة في نسختها األولى، عندما قامت بإلغاء دعم املقاصة.

حينها، دعونا إلى مفهوم شامل لإلصالح بدل تطبيق إصالح رقمي 
لطاملا تباها به رئيس الحكومة السابق، أمام وسائل اإلعالم، وللتاريخ 
80 مليار درهم  الدولة  باللي وفر لخزينة  ي قال 

ّ
ما غاديش نساو، مل

ي رفع الدعم عن املحروقات، وباللي زاد للمغاربة غير �سي دريهمات، 
ّ
مل

باش الدولة ما تبقاش مخنوقة، وباللي الدولة خاصها تكون في وضعية 
هذه  وليداتو.  عاشو  النسر  عاش  إيال  املواطن، ألن  من  قبل  مريحة 

لألسف قناعات وأقوال السيد رئيس الحكومة السابق.

حضراتلاويي اتلقاويةد4،

إيمانا منا كفريق التجمع الدستوري بمبادئ العدالة االجتماعية، 
ندعو الحكومة وجميع الفاعلين إلى االنخراط العاجل في إصالح ما عرف 
باإلصالح، نعم ندعو الحكومة إلصالح اإلصالح، مع التفكير في منظومة 
معقولة ومستدامة لضبط األسعار، ونحمد هللا أننا اليوم في دولة بلغت 
من النضج املؤسساتي ما يسمح بمناقشة اإلصالحات، وفي إطار مقاربة 

تشاركية واعدة ووازنة، عوض العمل بسياسة فرض األمر الواقع؛

الحض رلاوكريم،

لن أطيل في مناقشة مضامين تقرير اللجنة االستطالعية حول أسعار 
املحروقات، حيث يجدر بنا التفاعل مع القضايا التي صاحبت إصداره، 
وفي تقديرنا تضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات والخالصات 
التي تشكل أرضية حقيقية ودراسة فعلية للقيام بإصالح شامل. من 

جهة أخرى، هذه فرصة ألشاطر وإياكم بعض الحقائق.

فإننا داخل التجمع الدستوري وفاء لقناعاتنا ومبادئنا األساسية، 
كنا دائما وال نزال أوفياء لروح املسؤولية الواجبة نحو الوطن واملواطنين، 
ولنتذكر جميعا سنة 2013، حين اختار الجميع املزايدات السياسية 
والتواري خلف حسابات حزبية ضيقة، اختار التجمع الوطني لألحرار 
األغلبية  استمرار  وضمان  مسؤولياته  تحمل  وشجاع  طوعي  وبشكل 
بمنطق الوطن أوال، الوطن أبدا، الوطن دائم، واخترنا بعدها، وفي كل 
مرة، خطاب الحقيقة والواقعية مع املواطنين دون مزايدات أو شعبوية 
أو دغدغة للمشاعر بخطابات مغلوطة، ودون أي تنصل من املسؤولية 
التزاما منا بحق املواطنين في معلومة صادقة وموضوعية بعيدة عن 
التضليل بخطابات خادعة يتقنها البعض لتصفية حسابات سياسوية 
ضيقة، واليوم واختارت بعض التيارات املعتادة على هذه التصرفات 
إخراج هذا التقرير الذي نناقشه اليوم عن سياقه املوضوعي وإبعاده 
العام مرة أخرى واستعماله  الرأي  بمغالطة  الحقيقية،  عن أهدافه 
التفطن لضرب  ضربا ملصداقية بعض املؤسسات واألشخاص دون 

مصداقية املؤسسة البرملانية نفسها.

إن مهام اللجنة االستطالعية حول أثمنة املحروقات كانت واضحة 
في أهدافها، وهي تقييم شروط املنافسة داخل القطاع ودراسة مدى 
خضوع أسعار البيع ملتغيرات النفط الخام على الصعيد الدولي، ودائما 
وبكل مسؤولية شارك فريق التجمع الدستوري في هذه املهمة توافق 
كل الفرقاء بدون استثناء حول خالصاتها وتوصياتها في عمل شامل مهم 
قدم كل الحقائق واالستنتاجات، انطالقا من استطالع ميداني لواقع 

القطاع.

اويةد4لاون اب،

إن هذا التقرير لم يحمل أي من األرقام الخيالية، إن هذا التقرير لم 
يحمل أيا من األرقام الخيالية التي تنافس البعض في تداولها وتضخيمها 
حول أرباح حققتها هذه الشركات العاملة، بل إن املعطيات املوضوعية 
ومع  األسعار  تحديد  جوانب  مختلف  مع  تعاطت  التي  والتفصيلية 
مختلف املؤشرات قدمت إجابات شافية لألسئلة التي طرحتها اللجنة، 
حيث أكدت على وجود تنافسية بين 18 شركة عاملة في القطاع، سواء 
التي تضمن  إلى مجهوداتها االستثمارية  أو  إلى حجم مبادالتها  بالنظر 

تزويد السوق بهذه املواد الحيوية.

حضراتلاويي اتلقاويةد4،

وأنا في خالصة لهذه القراءات، أسائل الحكومة والسادة الوزراء 



45ذ  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

الحاضرين معنا، وأطالب بتوضيح الحقائق لنواب األمة ومن خاللهم 
للمواطنين واملواطنات حول مجموعة من املعطيات واآلراء.

اويةد4لاو 6راء،

ألم توفر الدولة بعد سنتين من إلغاء الدعم عن املحروقات؟ 80 
الضريبة على االستهالك  الرسوم  تبلغ عائداتها من  ألم  مليار درهم، 
والقيمة املضافة على املحروقات وفي نفس املدة؟ 56 مليار درهم، ألم 
مليار  فيها  والعاملين  القطاع  من  املستخلصة  الضرائب  باقي  تتجاوز 

درهم سنويا؟

اويةد4لاو 6راء،

إن قيمة ما حصلته الدولة من املحروقات، إيال جمعنا هاد ال�سي 
كامل غيعطينا 140 مليار درهم في ظرف سنتين ومنذ إلغاء صندوق 
استعمالها  وعن  نسائلكم  األرقام  هذه  عن  القطاع.  في  املقاصة 

سنسائلكم وسيسائلنا املواطن املغربي بدوره جميعا.

اويةد4لاو 6راء،

التصريحات  تلك  وبكل شجاعة عن مصداقية  نجيب  أن  ينبغي 
العشوائية التي زعمت أن شركات املحروقات حققت قيمتها 17 مليار 
بالشؤون  املكلف  الوزير  السيد  فيه  أكدتم  الذي  الوقت  في  درهم، 
العامة والحكامة أن أرباح هذه الشركات لم تتجاوز 4 داملليار سنويا، تتم 
إعادة استثمار نسبة مهمة منها وطنيا لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، 
فهل من رقيب أو حسيب أمام هذه املغالطات لهذه الحسابات العاملة 

املدفوعة سياسيا؟ لكم اإلجابة والتوضيح.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

املفروض فينا اليوم، أننا في جلسة للمكاشفة الشجاعة، جلسة 
لقول الحقيقة كاملة دون نقصان، نريد من الحكومة أن تقول الحقائق 
حول اإلصالحات الجديدة التي ستعمل على تنزيلها من خالل تسقيف 
ولكن  الدستوري،  التجمع  كفريق  نساندها  والتي  املحروقات  سعر 
نريد توضيحا شافيا عن مدى تأثير علك على األسعار، علك أن األخبار 
الزائفة قد خلقت للمواطنين انتظارات كبرى حول األثمنة وهنا نتحمل 
جميعا أمانة قول الحقيقة وبكل مسؤولية ما نعطيوش األمل املواطنين 

وانعاودو انصدموهم.

تحمل  على  ملواظبتنا  استمرارا  الدستوري  التجمع  فريق  في  إننا 
املسؤولية داعمين لهذا التقرير كنا داعمين لكل إصالح تعتزم الحكومة 
القيام به، وفي إطار سعينا لتحقيق العدالة االجتماعية نجدد املطالبة 
بإطالق أوراش إصالحات حقيقية تهم قطاعات اجتماعية ربما تكون 
أكثر أهمية وتأرق اختالالتها اليوم كاهل األسر املغربية، فبالفعل مزيان 

املغاربة  نالهيوش  ما  ولكن  املحروقات  تحرير  مواكبة  مسار  انصحو 
ما  درهم   20 باللي  واعيين  اليوم  هما  املغاربة  ديالهم  األولويات  على 
غتخرجهومش من الفقر واللي بغا مصلحة املغاربة خاص يفكر كيفاش 
اللي ما خدامش يخدم واللي كيربح 1000 درهم يولي يربح 2000 واللي 
مريض يلقى سبيطار والدوا واللي عندو دراري يلقى مدرسة في املستوى، 
ما يمكنش نستاهنو بذكاء املغاربة، ما يمكنش نستاهنو بذكاء املغاربة، 
ومن جهتنا غادي نواصلو املسار ديالنا، والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

اويي لرئيسلالجليل:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  اآلن  والكلمة  النائبة  السيدة  شكرا 
والتعادلية للسيدة النائبة املحترمة السيدة رفيعة املنصوري، تفضل 

السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 4لرفيذللاملنص ري:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويي انلاو 6يران،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مجال مناقشة التقرير التركيبي للمهمة اإلستطالعية املؤقتة حول كيفية 
تحديد أسعار بيع املحروقات السائلة لعموم وحقيقة وشروط املنافسة 
بعد قرار تحرير األسعار، وهي مناسبة لنجدد التأكيد على أهمية العمل 

الرقابي الذي اطلعت به هذه اللجنة رغم اإلكراهات التي واكبتها.

اويي لاورئيس،

إن مناقشة موضوع تحرير أسعار بيع املحروقات أو ما تطلق عليه 
الحكومة إصالحا يستلزم منا بداية أن نتفق على أن هذا القرار الال 
شعبي ال يمثل إصالحا في حد عاته بل يعتبر هروبا حكوميا إلى األمام، ألن 
اإلصالح الحقيقي ال يتم على حساب جيوب املغاربة، بل هو في الحقيقة 
ضرب واضح للقدرة الشرائية للمواطنين باعتبارهم الحلقة األضعف في 

السياسات الحكومية.

إن أي إصالح ينبغي أوال وأخيرا أن يكون محور دراسة علمية دقيقة 
أي دراسة األثر واالنعكاسات وهو األمر الذي افتقده هذا القرار الحكومي 
االرتجالي واملتسرع، خاصة في ظل غياب أي إجراءات حكومية حمائية 
للقدرة الشرائية من جهة، وفي ظل استمرار تعطيل مجلس املنافسة 
كآلية دستورية ومؤسساتية ملحاربة االحتكار واملنافسة التجارية غير 
املواطن  يبقى  التركيز اإلقتصادي من جهة والذي  املشروعة وعملية 
ضحية مركزية لجشع الشركات، وهنا نتساءل عن الدوافع الحقيقية 
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بتفكيك  ق�سى  آخر  متسرع  قرار  سبقه  الذي  التحرير؟  قرار  وراء 
صندوق املقاصة، وهو ما يسائل الحكومة اليوم في العمق حول مدى 
عدالة وصدقية املعادلة املتبعة في تحرير أسعار املحروقات عن الجهة 

املستفيدة من هذا القرار؟

اويي لاورئيس،

لقد وقف تقرير اللجنة النيابية اإلستطالعية على عدد مهم من 
االختالالت واألعطاب التي تهم حكامة تدبير هذا القطاع الحيوي وهي 
اختالالت يظل عنوانها األبرز تضخم أرباح الشركات العاملة في القطاع 
التي تستفيد فيه من صمت ووقوف الحكومة موقف املتفرج، أمام 
بيع  الصاروخية ألسعار  في مقابل األسعار  املتوحشة  الليبرالية  تغول 
املحروقات للعموم، وهو األمر الذي يعود باألساس إلى توسع الفارق 
بين األسعار املحتسبة استنادا لتركيبة األسعار ما قبل التحرير واألسعار 
املعتمدة بعد التحرير، علما بأن تركيبة األسعار قبل قرار التحرير كانت 
تتضمن هامشا مهما للربح حيث خلص التقرير إلى أن متوسط الفارق 
و76 سنتيما  للغازوال  بالنسبة  اللتر  في  96 سنتيما  بلغ  األسعار  بين 
للبنزين، وهو ما يعني جنح أرباح صافية تجاوزت 14 مليار ديال الدرهم 

في ظل سنتين.

الرئيس،  السيد  الحكومة  مسؤولية  إن  الحكومة،  مسؤولية  إن 
إنه من  بل  للمواطن،  الشرائية  القدرة  توازن  الحفاظ على  في  ثابتة 
البرملان خاصة في  التعاقدية مع  صلب مهامها الدستورية والتزاماتها 
املعتمد  التنموي  النموعج  وفشل  اإلقتصادية  األزمة  استمرار  ظل 
الفساد  الشباب، وضعف محاربة  في أوساط  البطالة  وارتفاع نسبة 
وتصاعد الطلب اإلجتماعي للفئات الهشة والفقيرة وإضعاف الطبقة 
املتوسطة التي أضحت بدورها سجينة القروض البنكية الجشعة. إعا 
كانت الحكومة بدورها قد استفادت من عمليتي رفع الدعم والتحرير 
حيث تمكنت منذ دخول قرار حيز التنفيذ من توفير ما يزيد عن 35 
مليار درهم سنويا، فإن استثمار هذه االعتمادات املالية املهمة يطرح 
أكثر من تساؤل حول جدية إلتزامات الحكومة، هذه االعتمادات املالية 
املهمة يطرح أكثر من تساؤل حول جدية إلتزامات الحكومة وشعاراتها 
اإلجتماعية املتجاوزة علك وأنه منذ سنة 2015 وفي الوقت الذي كان 
من املفروض أن يعاد توجيه تلك االعتمادات املالية املخصصة لدعم 
ومحاربة  التحتية  والبنية  والصحة  كالتعليم  اإلجتماعية  القطاعات 
الفقر، فقد اكتفت الحكومة بتخصيصها لتقليص العجز امليزانياتي في 

انسجام تام مع هواجس موازناتية ضيقة.

اويي لاورئيس،

البد من التذكير بأن حكومة األستاع عباس الفا�سي لم تذهب إلى 
اتخاع قرار تحرير أسعار املحروقات بالرغم من تجاوز تحمالت صندوق 
املقاصة أكثر من 54 مليار ديال الدرهم في جواب واضح وصريح بأن 
استقرار الوطن هو أمر مقدس وأن كرامة املواطن املغربي فوق كل 

اعتبار، بل أنها ال تقاص بثمن وال تخضع لتوازن ماكرو اقتصادي وهو 
األمر الذي أكدته دراسة وطنية أعدتها حكومة األخ عباس الفا�سي حول 
التأثيرات املتوقعة لسياسة التحرير الشاملة للقطاع والتي ظلت لألسف 
على طاولة الحكومة السابقة فال حكامة تدبيرية جيدة وال سياسات 
اقتصادية ناجعة، إعا لم يكن املواطن املغربي صلبها ورفاهيته وكرامته 
يحقق  ال  املحروقات  أسعار  وتحرير  الدعم  رفع  قرار  كان  وإعا  غايتها 
هذه الغاية فمن الواجب للحكومة اليوم أن تعترف بعدم جدواه وأن 
تستجيب بشكل فوري لعدد من التوصيات الهامة التي قدمها الفريق 

اإلستقاللي إلغناء التوصيات املهمة اإلستطالعية.

اويي لاورئيس،

السلبية  في اآلثار  على الحكومة إعن أن تتحمل كامل مسؤوليتها 
التي خلفها القضاء القرار القا�سي بتحرير املحروقات وتبعاته في غياب 
اإلجراءات املصاحبة الكفيلة بضمان تدخل كفيل بوقف نزيف األسعار 
وتحديث السقف األعلى لهذه األسعار ال يمكن للشركات تجاوزه على 

غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

اويي لاورئيس،

ما مصير املواطن إعن تضاعفت أسعار املحروقات في السوق الدولية 
التي غالبا ما تتأثر باألحداث الجيو سياسية في مناطق اإلنتاج؟ ومتى 
التفاعل  من  والعبر  الدروس  الحكومة  الرئيس، ستستخلص  السيد 
التلقائي للمواطن مع األرباح الخيالية التي حققتها الشركات العاملة 
في هذا القطاع؟ وارتفاع هوامش الربح إلى مستويات غير مقبولة على 
حساب جيوب املغاربة وقدرتهم الشرائية، وعلك من خالل اللجوء إلى 
واالحتجاج  السياسات  لهذه  املطلق  الرصد  للتعبير عن  آلية جديدة 

ضدها واملتمثلة في مقاطعة مجموعة من املنتجات واالستهالكية.

في  التوازن  بإعادة  مطالبة  الرئيس،  السيد  اليوم  الحكومة  إن 
سياستها بشكل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في مقومات العيش 
الكريم ويحصن الوطن من أي مس باالستقرار والسلم اإلجتماعي في ظل 

أزمة اقتصادية واجتماعية تدعو إلى القلق، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة، وننتقل ملداخلة الفريق الحركي، فليتفضل 
السيد رئيس الفريق محمد مبديع، تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

حضراتلاويي اتلقاويةد4،



47ذ  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018( 

تناولوا  املوضوع  الخاصة، هاد  أهميته  له  نناقش موضوع  اليوم 
الشعب املغربي، تناولوا الشعب املغربي على مستوى مختلف فئاته، 
فأنا أشكر البرملان واللجنة اإلستطالعية وكل األعضاء الذين ساهموا 
للدراسة  باملعطيات، مصدر  تقرير غني  وإنتاج  املهمة  بهذه  القيام  في 
واالستنتاج ومفتوح لألكاديميين وللمختصين وللفاعلين االقتصاديين 

واالجتماعيين.

هذا املوضوع تمت اإلثارة ديالو بعد تحرير األسعار وبعد الحد من 
الدعم ديال صندوق املقاصة، وبعد التوقيف ديال شركة السامير، 

كلها عطات نتائج اللي وقفت عليها اللجنة:

النتيجة األولى، أن الحكومة ربحت 35 مليار؛ النتيجة الثانية أن 
الشركات فعال ربحات أرباح كبيرة؛ والنتيجة الثالثة أن املواطن املغربي 

تحمل عبء على الغالء من هذه االرتفاعات ومن هذه االستنتاجات؛

السامية  املندوبية  عند  من  املتوفرة  اإلحصاءات  حسب  اليوم، 
أن املعيشة ارتفعت ب %9 بعدما ترتفع ثمن املازوط ب%30، وأن 
املحروقات التي تدب في شرايين كل القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية 

كتشكل %2.5 من التحمل ديال األسر املغربية.

اليوم، اإلخوان فعال وقفنا على التركيبة ديال األثمنة، وقفنا على 
معطيات، يعني، تثير االنتباه، أشنو وقع بعد ما توقفت السامير؟ داك 
و كيديروه شركات أخرى، إما في 

ّ
ال�سي اللي كانت كتديروا السامير وال

إلى آخره، حاجة طبيعية  التوزيع  في  إما  في االستيراد،  إما  التخزين، 
احنا  ديالها، خصوصا  الطاقي  األمن  لها  تمّول وتضمن  البالد  خاص 
كنجيبو كل �سي من الخارج املواد البترولية وما عندنا �سي منتوج داخلي، 
األثمنة املفروض في الدول كلها اللي كتحترم نفسها كتحدد من طرف 
les.raffineurs املصفاة السامير كانت هي املرجع األسا�سي الوحيد اللي 
ى هاد 

ّ
كتحدد الثمن ديال البيع ديال املحروقات، حيدات السامير ول

البحار وفي األسواق الدولية،  الثمن كييتحدد خارج أرض املغرب في 
وهذا تيمس باألمن ديال البالد ديالنا، خصوصا هاد املادة االستراتيجية 

املهمة؛

النقطة الثانية وهي االحتياط أو التخزين االستراتيجي، في األصل 
أيام،   10 لقيناها  اليوم ملي مشينا كنطالعو  3 أشهر،  يكون  خاصو 
سمعت أن اليوم اصبح 40 يوم، ولكن راه ملي كانت السامير، كانت فيه 
شهرين، شهر ديال املواد القابلة لالستهالك وشهر ديال املواد الخام، ومع 
علك كّنا تيقولوا مزيان ألن هذا تيمس باالستقرار وكيضمن االستقرار 

ديال البالد ديالنا.

أنا كنتساءل ملي تفاعلنا مع هذا التقرير، الدور ديال الحكومة 
بعدما سحبات الدعم وبعد ما حررت السوق، واش ما حساتش أنها 
راها مسؤولة على هاد البالد وخصها تراعي وتراقب وتّبع وتواكب وتحمي 
املستهلك، وتحمي املستعملين وتحمي املواطنين، أنا تنساءل الحكومة 
ي ساءلناها قالت 

ّ
الدور ديالها من نهار التحرير حتى اليوم. الحكومة مل

هاع  عندو  قانونيا  هو  املنافسة،  مجلس  ديال  الدور  هذا  أودي  لك 
املنافسة ما عندوش اإلمكانيات وما عندوش  السلطة هذه، مجلس 
يعني اآلليات ديال املراقبة والتتبع وحماية املستهلك واملنافسة وكل �سي، 
بين هاع ال�سي وهاع ال�سي، ضاع املواطن املغربي، ضاع املواطن املغربي 
اللي  السيا�سي  التفاعل  يقاطع وبدى  الغالء وبدأ يحتج وبدأ  وتحمل 
كنعرفوه والحراك وكذا وكذا. هاع ال�سي ما غاديش يضمن لنا االستقرار 
بصدق  ديالو  املسؤولية  يتحمل  واحد  كل  خاصنا  اإلخوان،  ديالنا 
القدام  باش من  القضية هاعي  وبأمانة، وهذه مناسبة نطرحو هاع 
أننا نستحضرو أن هذا قطاع استراتيجي ما خصنا �سي نقتصرو على 
واحد التقرير ديال واحد اللجنة اللي ما عندهاش الخبراء، ما عندهاش 
اللي يمكن  النقاش  اإلمكانيات، ولكن اعطات، عطات انطالق ديال 
منو نخرجو واحد التصور واحد املنظور اللي كيضمن لنا فين غاديين، 
تيحمي املستهلك وكذلك كيضمن االستقرار ديال البالد ديالنا وتيحمي 
كذلك املستثمر. ألن قطاع املحروقات قطاع مهم، فغير كيتزاد شوية 
املحروقات كترتب عليه مباشرة للفئة الضعيفة، فاملواطن اللي كيم�سي 
يدي القفة باش يتقدى من السوق وال من الجوطية، هاديك مطيشة 
وال بطاطا وال الكرعة وال اللفت اللي كيشري راه كلو منقل يعني بوسائل 
ديال البترول، ديال النقل اللي كيستعمل البترول، كيحس بالزيادة، 

كيحس بها.

لهذا اإلخوان، البد أننا نتصنتو من الحكومة، والحكومة بغيتها تكون 
حاضرة في التواصل، في إعطاء املعلومات، في تنوير الرأي العام في غياب 
أرقام رسمية نعيش على إيقاعات اإلشاعات، والشعب املغربي تيتيق أي 
كالم جابوا في غياب الرسمي. لهذا ما نخليوش الشعب ديالنا ضحية 
ديال اإلشاعات حتى القضية ديال األرباح قلتم 17 مليار، 7 داملليار، 
6 داملاليير، 3 داملاليير بغينا الحكومة هي تعطينا، عندنا الوسائل اللي 
كتضبط هاع ال�سي، وتنور الرأي العام وتكون حاضرة وكنتمنى من هللا 
أن مجلس املنافسة يشوف النور ويلعب الدور ديالو، وهكذا هكذا 
كنظمنو واحد التوازنات بين العرض وبين الطلب ونحميو ال املستثمر 
وال املستهلك ونضمنوا املسيرة ديالنا التنموية في إطار االنفتاح والتحول 

الديمقراطي والسيا�سي اللي تيعرفو البالد ديالنا، شكرا لكم.

اويي لرئيسلالجليل:

الفريق  نقط..،  كاينش  ما  ال  اإلشتراكي،  للفريق  الكلمة  شكرا، 
اإلشتراكي والسيدة النائبة حنان رحاب تفضلي، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

اونةئبللاويي 4لحنةنلرحةب:

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

اويةد4لاو 6راء،

اويي لاورئيس،
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اليوم ونحن نناقش تقريرا مهما استأثر باهتمامنا جميعا، واستأثر 
باهتمام املغاربة، وكان موضوع نقاش كبير وكان موضوع اهتمام كبير 
من كل شرائح املغاربة، كان موضوع نقاشات إيجابية، وكان موضوعة 
نقاشات مبنية على إشاعات مغلوطة، وكان موضوع نقاشات مبنية على 

أرقام لم يتضمنها التقرير ولم تكن جزءا من هذا التقرير.

ونحن نناقش هذا التقرير، أستحضر ونستحضر صاحب الطاك�سي 
يدير  باش  درهم   300 على  وتيقلب  الروسيطة  كيجمع  نهار  كل  اللي 
املازوط، وأستحضر صاحب مقاولة بسيطة صغيرة ديال النقل اللي 
تضرر بشكل مباشر مع ارتفاع األسعار، ونستحضر كل املغاربة اللي 
مصنفين في الطبقة املتوسطة الذين لم ينتبه لهم قرار رفع الدعم، لم 
ننتبه إلى الطبقة املتوسطة واختصرنا في كل نقاشاتنا وفي كل تحليالتنا 
النقاش ما بين رفع الدعم لكي ال تستفيد الطبقة الغنية، ومن أجل أن 
تستفيد طبقة الفقراء ببرامج إجتماعية كان لنا فيها عشرات النقاشات، 
واعتبرنا أن دعم تلك الطبقة بهذه البرامج فيه ميز كبير ألنه األصل هو أن 
نجعل من اهتمامنا بالطبقة الفقيرة في صلب أولوياتنا كحكومة وكبلد، 
وعلى أن الدولة ال تتخلى على أدوارها اإلجتماعية لصالح كل الطبقات 
وأن ال نعتبر الطبقة املتوسطة هي الطبقة اللي يمكن لنا أننا نضغطو 

عليها باش يمكن نحققو توازن معين.

اليوم وحنا تناقشوا تقرير لجنة املحروقات طبعا بعد رفع الدعم 
يبدو أنه، يبدو أنه علينا أن ننبه بكثير من املوضوعية أن تقديرات 
التصنيف الطبقي الذي تقرر على أساسه رفع الدعم عن املحروقات 
كان ناقصا ومعيبا. لقد باتت الطبقة املتوسطة وسط هذه التصنيفات 
ضائعة، وكان الضرر عليها قويا وكبيرا، ألنه أثر على قدرتها الشرائية 
علما على أنها الطبقة األكثر انضباطا في أداء الضرائب، علما على أنها 
الطبقة األكثر تحمال لجزء كبير من ما هو اجتماعي في مجال التعليم وفي 

مجال الصحة.

وكيفية  املحروقات،  أسعار  النقاش حول  أن  أيضا  املؤسف  من 
جعلها في متناول املغاربة تحول من طرف البعض إلى مطية لتصفية 
حسابات سياسية وإلى نقاش غير صحي ال يخدم الوطن، وال يخدم 
السياسة الحقة التي ننشدها جميعا. كل هذا ال يساهم في إيجاد السبل 
من أجل حل كل اإلشكاالت واألسئلة التي يطرحها املغاربة البسطاء اللي 
تيستعملوا السيارة يوميا واللي ما زال السؤال كبير عالق في عهنهن، 
عالش األسعار ديال ليصانص واملازوط ارتفعت؟، وعالش هاع اإلرتفاع 
مس الجيوب ديالهم بشكل مباشر، 3 دراهم و4 الدراهم اللي تضافت 
ما�سي ساهلة، وما�سي بسيطة وما يقدرش املواطن املغربي البسيط على 

أنه يتحملها.

بكل موضوعية أيضا، وبكل عقالنية أيضا نؤكد على أنه اليوم فتحنا 
هاد النقاش باش نقترحو مجموعة من املقترحات، هاع املقترحات هو 
أنه مبنية أساسا على ضعف مواكبة الحكومة لقرار التحرير، املواكبة 
كانت ضرورية وأساسية وخاصها نلقاو ليها السبل. تنقترحو على أنه؛ 

أوال تنقترحوا أنه املواكبة كما تكون عبر تسقيف األسعار، أو عبر تحديد 
هامش الربح، أو عبر تخفيض الضريبة. املواكبة أيضا كنقتارحو يمكن 
تكون عبر خلق آلية لتقنين األسعار على شكل آلية ديال الوكالة الوطنية 
لتقنين اإلتصاالت، تكون لها سلطة اتخاع القرارات والعقوبات في حق 
املخالفين وفي حق عدم املحترمين للمنافسة الشريفة، املواكبة بغيناها 
تكون من جعل الضريبة على االستهالك لينة تتما�سى مع إمكانية تسقيف 
هامش الربح في القطاع في حدوده الدنيا، تنقترحو أيضا تثبيت الضريبة 
على القيمة املضافة la TVA املطبقة على القطاع في 10 %، وتخفيضها 
على استيراد املحروقات، تنقترحو أيضا حل أزمة »السامير« بما يخدم 
املزود  باعتبارها  موقعها  وتوطيد  ملستخدميها  اإلجتماعية  املطالب 
املرجعي للمغرب من املحروقات املكررة، وتنقترحو أيضا على أنه تدار 
دراسة وطنية تحدد شنا هي الطبقة املتوسطة؟ وتحدد مدى مساهمتها 
في اإلقتصاد الوطني، وتحدد مدى تأثير رفع الدعم عن املحروقات على 
جيبها وعلى قدرتها الشرائية. ال نعتقد على أنه النقاش خصو يلغي هاد 
الطبقة أسا�سي جدا على أننا ننتابهو لها، وتنقترحو أيضا بكل موضوعية 
وبكل جدية على أنه نجعلو من املحطة ديال هاع النقاش هاع التقرير 
محطة بعيدة عن املزايدات السياسوية، محطة لصالح البالد ولصالح 
اإلنصات لنبض الشارع املغربي اللي تيطرح عشرات األسئلة واملفروض 

منا أننا نجاوبوها، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

املوالية  الكلمة  شكرا.  كامل؟  الوقت  تستهلكي  النائبة  السيدة 
للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، السيد النائب رشيد حموني.

اونةئبلاويي لرشي لحم ني:

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد4لأعضةءلالحك مل،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

يشرفني اليوم أن أتدخل في املناقشة واملساهمة في موضوع مهم، 
موضوع يكت�سي راهنية كبرى في السياق الوطني، موضوع أكبر من أن 
يختزل في أسعار املحروقات إع يمس القدرة الشرائية للمواطنين، ولكنه 
يسائل بالخصوص نموعج الحكامة املعتمدة في تدبير القطاع وفي تدبير 

األسعار بشكل عام. وأود في هذا الصدد، أدلي ببعض املالحظات:

املالحظة األولى: ساءنا كثيرا سوء الفهم الذي أحاط بحيثيات إنجاز 
وتحضير واإلعالن عن مخرجات التقرير وتفاصيل املهمة اإلستطالعية، 
قلق  أثار  وتوصياته،  مضامينه  على  التشويش  إلى  باإلضافة  والذي 
املواطنين بشأن صحة املؤسسة البرملانية، وهذا خلق توجس لدى الرأي 
العام حول مضامينه وأعطاه أبعادا سياسوية معينة يستهدف جهات 

معينة؛
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ثانيا-واهم، واهم من يعتقد -وأعتذر-أن التقرير الذي أنجزه أعضاء 
املهمة اإلستطالعية مشكورات ومشكورين قد اكتشف ما لم يكن يعرفه 
فقد  االقتصاديون،  والفاعلون  السياسيون  الفاعلون  العام؛  الرأي 
توالت التقارير منذ سنوات بشأن أعطاب منظومة املقاصة واملتمثلة 
في بنية األسعار الريعية للمحروقات، والتي ظلت تستنزف خزينة الدولة 
وتكرس التفاوتات الطبقية وتعمق أزمة النموعج اإلقتصادي وتحرم 

املغاربة من حقهم في التنمية؛

نقاش  هو  النقاش  أن  يعتقد  من  كذلك  واهم  الثانية:  املالحظة 
تقني بل هو سيا�سي محض، ألن كلها وكيف كيحسب، اعتقدوا بعض 
األشخاص بأن املشكل راه مشكل تقني، واحد خرج 15 مليار وواحد 
حسب 17 مليار ما�سي هذا هو املشكل، املشكل راه مشكل سيا�سي، 
والنقاش خصو يكون نقاش سيا�سي، ألن الحديث عن الربح الالأخالقي 
في منظومة تعتمد اقتصاد السوق وحرية املنافسة يكرس نمطا جديدا 
في ممارسة شعبوية متزايدة لن تخرج الفقراء من معاناتهم، ولن تثني 
املغاربة عن االحتجاج ضد التفاوتات، ولن تحمي الشباب من املتابعات. 
حول  التساؤل  إلى  يحيلنا  محض  سياسيا  بل  تقنيا،  ليس  النقاش 
االختيارات التي تستمر الحكومة في تطبيقها رغم التطورات والتهديدات 
املتتالية باالنفجارات، األزمة في اعتقادنا مرتبطة أساسا بأزمة أولويات 

واختيارات باألساس في مجال التزويد بالطاقة.

وترك  الحكومة  صمت  االحتجاجات  هاد  رغم  كذلك،  أساءنا 
املواطنين يعانون من غالء األسعار، ما أساءنا كذلك هو تحويل هذا 
التقرير إلى صراع سيا�سي ما بين أطراف سياسية، أساءنا كذلك تأخر 
الحكومة في التجاوب مع جميع مالحظات النواب في اللجن وفي هذه 
الوالية، يسيئنا كذلك عدم  السابقة وال فهاع  الوالية  في  القاعة، ال 
تجاوب الحكومة مع مالحظات السادة النواب والنائبات، يسيئنا كذلك 
رت الخطاب ولكن املواطن اليوم بغا 

ّ
رت الكالم، وكث

ّ
أن الحكومة كث

الفعل على أرض الواقع، بغى يلمس �سي حاجة على أرض الواقع، مّل 
من الكالم إيال بغينا نرّجعو املصداقية للمؤسسات.

اليوم االقتراح ديالنا كذلك، هو تفعيل مجلس املنافسة هو أن 
عالش الحكومة جالسة تتفرج في تدمير واحد الرأسمالي هو »السامير«، 
شكون اللي مستافد؟ اليوم الحل ما�سي حل في القضاء، خص يكون 
حل سيا�سي، حل حكومي ألن مؤسسة مثل »السامير« ما يمكنش نبقاو 
نتفرجو واآلليات ديالها كتدمر وحنا كنتفرجو، اليوم خص الحكومة 
ل في أقرب وقت ألن »السامير« هي جزء من الحل، شكون املستفيد 

ّ
تدخ

من اإلغالق ديالها؟ شكون اللي كيستافد من تجميد مجلس املنافسة؟ 
بغينا  عليها،  إجابات  بغينا  الحكومة  أعضاء  السادة  تساؤالت  هاعي 
الحكومة تحّرك في أقرب وقت ألن اإلشكال اللي مطروح إشكال هو 
كيفاش القدرة الشرائية ديال املواطن ترتفع؟ كيفاش نستاجبو، شكرا 

السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

في  األخيرة  الكلمة  شكرا.  كامال؟  وقتك  ستستهلك  النائب  السيد 
املناقشة للسيد النائب عمر بالفريج.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

اويالملعليكم،

بان لي بأن كاين أغلبية وال فوق األغلبية اللي كتعتبر بأن شركات 
املحروقات حققت أرباح غير أخالقية اليوم، أنا جبدت قدر 17 املليار 
درهم هاع األرباح غير األخالقية، إيال كان �سي رقم آخر الحكومة تفضل 
تعطينا رقم آخر ناقشوه بهذاك، ولكن ما حد ما عندي رقم آخر كنبقى 
بهاعيك 17مليار درهم. 17 مليار درهم قدمنا واحد توصية، قدمت أنا 
شخصيا توصية السترجاع هاعوك 17 مليار ديال الدرهم خالل قانون 
 رؤساء الفرق 

ّ
ي كنسمع أغلبية النواب وال

ّ
تعديلي للمالية، كنستغرب مل

حتى واحد ما كيجبد هاع االسترجاع، راه 17 مليار ديال درهم راه ما 
ساهالش 17 مليار ديال الدرهم، إيال ما كانش عندكم فكرة على 17 مليار 
الدرهم شنو نديرو بها؛ نفقين تحت »تيشكا«، نفقين تحت »تيشكا«، 
 17 الدرهم،  ديال  مليار  يوصل ب17  للحسيمة   

ّ
وال للرشيدية   train

مستشفى جامعي هي 17 مليار ديال الدرهم، 6000 مركز ثقافي، وفي 
التعليم اللي هي أولوية األولويات 2000 مدرسة جماعاتية، توظيف ما 
يكفي من املدرسين، توفير سكن وظيفي لجميع املدرسين في املغرب، في 
القرى، نقل مدر�سي باملجان لكل التالميذ وكل الطلبة املغاربة، حاسوب 
لكل تلميذ وطالب في املغرب، منحة ب1700 درهم لكل طالب في املغرب 
ب17 مليار ديال الدرهم، 17 مليار ديال درهم ولكن اليوم كاين أهم 
من التعليم، غتقول لي كيفاش عمر كتقول التعليم هو األول وكاين 
أهم؟ كاين املصالحة الوطنية، كاين املصالحة االنفراج راه محتاجين 
االنفراج، أ باركة ما تكونوا عدميين ما تكونوش عدميين، راه خصنا 

انفراج فهاع البالد، ما تكونوش عدميين، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، إعن نشكر السادة والسيدات النائبات اللي ساهموا في هذه 
املناقشة. وكما ينص على علك النظام الداخلي فالكلمة للحكومة، وبعد 
علك فيما تبقى من الوقت لكل السادة أعضاء املجلس في األخير. إعن 

الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير.

اويي للحينلاو اقدي،لاو 6يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوشؤقنلاوذةمللقالحكةمل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال4ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

يطيب لي أن أحضر معكم ملناقشة تقرير ينتظره املجتمع وتنتظره 
كذلك الحكومة، وأريد أن أهنئ كل أعضاء هاع املؤسسة على إخراج 
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هذا التقرير، ألن دور املؤسسة هو مراقبة الحكومة وكذلك االطالع عما 
يجري في اإلقتصاد الوطني أو بصفة شمولية على املستوى اإلجتماعي 

واالقتصادي، إعن هنيئا لنا جميعا كمغاربة.

أوال باغي نقولكم هاع ال�سي عالش تتكلمو اليوم قلت أنا قلتها قبال 
منكم هنا فهاع القاعة، وباللي امليزانية ديال الدولة استافدت واملواطن 
وهاع  األولى،  أشهر  ثالثة  في  كبر  الهامش  ليكم  وقلت  استافدش،  ما 
املعطيات حنا اللي اعطيناها لكم باش ما نقولوش الحكومة على غفلة 
مما يجري، وقلت ليكم هنايا حنا خدامين على »benchmark« وكاين 
النموعج البلجيكي كنفكرو فيه، خدامين عليه. إعن غير باش ما يكونش 
مزايدات على الحكومة، الحكومة هي األولى اللي كانت سباقة من خالل 
األسئلة ديالكم، راه ما كاينش مزايدة، ولكن غادي نكون أنا صريح أنا 
كنتكلم باللي تنقول، وغادي نقسم ليكم باهلل، لو كنت رئيس فريق في 
األغلبية، ونقول واحد الكالم نتكلم هنا اللي طلبت من حزبي أن يخرج 

من الحكومة أقسم لكم باهلل، هذا موقفي أنا...

اويي لرئيسلالجليل:

تفضل السيد الوزير.

اويي للحينلاو اقدي،لاو 6يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوشؤقنلاوذةمللقالحكةمل:

..إيوا ما يمكنش.. ال ال ال ما دفعنيش بزاف، ألن وزير املالية على 
علم عما يجري في اإلقتصاد الوطني، على الضرائب وهو من هاع الحزب 
املحترم، وحنا كنحتارموه وقايم بالواجب ديالو، خاصو هو عيطو عليه 
يقول ليكم املعطيات، ألن إيال كان رئيس الحكومة هو بوحديتو اللي 
تيحكم، إعن األحزاب اللي معاه غير صوريين، ما عندهم قيمة، كلنا 
األطراف مسؤولين، ما يمكنش �سي واحد يتهرب اليوم من املسؤولية، 
سواء في الحكومة اللي فاتت وال في هادي، وأنا أتحمل كل مسؤوليتي 
داخل هاع الحكومة والحكومة اللي فاتت، وإال غنكون بحال �سي كراكيز 
وخاصنا  مسؤوليتي،  تحملت  ال،  الصندوق  بحال  تما  محطوط  غير 
نتحملو كلنا مسؤوليتنا، وخاص حتى ديك اللي يكونوا قبل منا البعض 

ما�سي كل �سي، يتحملوا مسؤوليتهم.

كيفاش لقينا املغرب في 2012؟ تذكروا العجز 7,2 % ديال الدخل، 
لو ما صندوق النقد الدولي ضمن املغرب كنا ضمنا ما بقاتش فينا 
الثقة في املغرب، صندوق النقد الدولي دار خط باش يضمن املغرب 
ألن ما بقاتش الثقة في املغرب داك الوقت، شكون اللي مسؤول على 
ما   rétroviseur نذكروا  غير  ولكن  فاتت،  اللي  الحكومة  ال�سي؟  هاع 
نهرسوهش باش نبنيوه، حنا بغينا نزيدو للقدام، أما ننتقد راه ساهل 
االنتقاد، ولكن اإلنسان يشوف نفسو كذلك آش دار، وكانت ظروف 
صعبة، ما�سي أنه مسؤول، كانت ظروف صعبة ومكان عندو ما يدير، ما 
كنتش في ديك الحكومة، كنت في املعارضة ولكن كانت الظروف كذلك 

قاسية، والظروف اليوم أما أحسن دروك؟ ما قبل 2012 وال الثقة في 
الحكومة في اإلقتصاد الوطني دوليا هاع اإلستثمارات اللي جايين ما 
كاينش ثقة في املغرب دروك؟ وشكون غيدير الثقة؟ كنا مضطرين، 
وكل �سي كان معانا، 15 مليار ديال الدرهم زولناها من اإلستثمار، واش 
عرفتو اشنا هي القيمة ديال 15 مليار؟ تزول من االستثمارات املغرب ما 
كانش غادي يزيد القدام وما نتزايدوش على الناس 80 مليار وال 56 وال 
35 مليار فين مشات، هذا جهل، واش كانت محطوطة في �سي صندوق، 
كانت محطوطة في �سي صندوق وخزناها فين مشات؟ كنا غادي نتسلفو 
وما كاينش اللي يسلفكم، كنا غادي نتسلفوها وما بقاش اللي داير 
فيكم الثقة يسلفكم هاد ال�سي نسيناه، أنا باغي الخطاب ديال الناس 
اللي دايرين السياسة وكبروا في السياسة وناضلوا في السياسة أما �سي 
بعضين بحرى دخلو �سي باس ما كاين.. ال ما�سي مشكل خصنا املناضلين 
ي تيتكلم تيوزن الكالم ديالو وعارف أشنو كاين، أما 

ّ
ديال املعقول اللي مل

اللي جاي حتى وصل ودخل يغوت حتى يعيا.

القانون �سي واحد قالك ما بغيناش 6 أشهر، القانون املغرب دولة 
املؤسسات، القانون ديال املنافسة كيسمح للحكومة، وراكم صوتوا 
6 شهور ديال  6 شهور أخرى، وقلنا هاع  6 شهور وعاود  عليه يدير 
املناقشة باش نفكرو في أساليب جديدة ما�سي غير 6 شهور ونطلقو الن 
هداك ال�سي غادي يكون حوار باش نشوفو ما العمل وغتكون متابعين 
معانا ما�سي مشكل حنا شفافين ما كنخزنو والو. كاين كذلك هاد 17 
مليار قالك خاص الحكومة تجاوب، خاص التقرير يجاوب، اقرا التقرير 
فين مكتوبة، ألن إيال تنتكلمو على األرباح، األرباح هي اللي كتأدي عليها 
الشركة الضرائب هادي هي األرباح، وراه التقرير جاب األرباح ديال كل 
شركة سيرو حسبو شحال، غاتلقاو األرباح تنتكلم على األرباح ما�سي 
»la marge brute« راه كاين فرق بين »la marge brute« واألرباح ديال 
الشركات، »la marge brute« فعال كاين، أنا قلتها لكم تزاد حتى لدرهم 
حتى لدرهم و13 حتى لدرهم وأكثر، ولكن منين مشينا كنفككوها أنا ما 
عندي شركة ما عندي والو غير ردو البال، ال أدافع عن أحد بالعكس 
أنا قلت لكم راه زادو في الهامش وراه املواطن كيعانين ولكن دائما ندير 
التحليل، فين مشات هاع.. ألن إيال األرباح والحكومة ما شداتش هاع 
الضرائب راه مصيبة، وكون صبنا حنا ديك 17 مليار وداروها أرباح كون 
شدينا الضرائب ديالها، ما شديناش الضرائب ديال 17 % ألن عارفين 
التوزيع ديالها فين مشات، ومن بعد أنا عيطو عليا اللجنة نعطيكم 

املعطيات.

اآلن باهلل عليكم، واش جا �سي واحد يستثمر وقلنا له ال؟ واش بغيتو 
الحكومة تدير املنافسة؟ اآلن األرباح هذا غادي يقولها 8 دالشركات كاين 
�سي واحد باغي يجي يدخل للسوق يدخل، كيفاش حنا حابسين سادين 
الباب. راه هاع الكالم ال يليق باملغرب، ألن هاع الكالم كيتسمع، راه يا إما 
هاع البالد بغينا نخربوها وال بغينا زعما نعجب الناس راني كنغوت، راه 
ما�سي هكداك السياسة، السياسة هي دير اقتراحات بعض االقتراحات 
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جات، ها ما خصنا نعملو، أما غير نغوت ما يمكنش غير مجدي، كنبنيو 
البالد جميع أغلبية ومعارضة ما العمل فهاع الظروف الصعبة؟ تعزيز 
 »SMIG« الطاقة الشرائية وشوف شنو كيدار وشنو درنا، شكون دوز
لحوالي 3000 درهم؟ شكون دوزو، شحال كان؟ الدعم ديال هاع الناس 
اللي ما عندهم نقابة وال حتى �سي حاجة، فقدان الشغل وغادي للقدام 
إن شاء هللا، �سي بعضين ما عاجبهم حال، وراه كانوا قالوا لنا بغاو يديرو 
بها انتخابات، �سي بعضين ما كيعجبهومش الحال، يكون هاع الدعم، 
غادي يكون وهاع الحكومة عندها طابع اجتماعي، وغادي نزيدو للقدام 
الفقراء وتيجي واحد  إن شاء هللا ألن ما يمكنش نعيشو يكونوا هاع 

يتسول في الزنقة.

وراه ادريس األزمي تكلم، اللي تيتكلم ما حيدتو صندوق املقاصة 
كان �سي بعضين كيديوا 9، والفقير كيدي درهم من 10 بغى ديك 9 
تبقى له، ال ما تبقالوش خصنا داك اللي كان كيدي غير درهم خصني 
كيفاش نعوض له 2 و3 و4 دراهم، هذا هو العمل االجتماعي هو هداك 
فعال اللي عندو الباس عليه ما يستافدش، ولكن خاصة في الطبقة راه 
تكلمنا، الطبقة املتوسطة والفقراء.. إيال بغينا شوية ديال العدل، أما 
خلي صندوق املقاصة باش يبقاو يمصوها ما تبقالهمش، فهاع ال�سي 
ديال البرتول، ما يمكنش يرجعوا لور، ولكن خصني نلقى اآلليات. هاع 
ال�سي كاع عالش كنغوتو ياك 80 سنتيم قلتو في املعدل، ال قدر هللا إيال 
وصل البترول 100 دوالر، واش 80 سنتيم هي غادي تحل لك املشكل 
ي تزاد البترول كان البرميل 

ّ
ي كان صندوق املقاصة مل

ّ
في البترول؟ راه مل

ب45 دوالر، اليوم حوالي 77 دوالر للبرميل، حيدو 80 سنتيم وخاصها 
تحيد.. ولكن ما غاديش تحل لنا املشكل ديال الفقر وال الطاقة الشرائية، 
واش غادي تحل لكم، كاين اللي ما كيعرفش يدير العملية الحسابية ما 
عندي ما ندير له، ولكن اإلنسان يدير عملية حسابية ال قدر هللا إيال كان 

ب12 وال 13 درهم، حيد 80 سنتيم ما كتحليناش املشكل.

راكم  االتجاه  العاملية،  والظروف  بكثير  بكثير  أكبر  املشكل  إعن 
عارفينها كلها إعن األمور صعبة جدا باش ما نبقاوش ناقشو 80 سنتيم، 
خاصها تحيد وصافي قولو لنا خصها تحيد بال ما نزيدو كالم. راه كاين 
ديال  الكالم  ال�سي  هاع  راه  املتوحشة،  الليبرالية  على  لي  تيتكلم  اللي 
الستينات في أمريكا الالتينية وشكون جابها؟ أنا؟ شكون راه بدا التحرير 
من سنة 2000 كانت 150 مادة شكون حيدهم؟ أنا؟ اإلنسان منين 
يكون مسؤول على واحد الحاجة يعبر الكالم ديالو، ومزيان هاع ال�سي 
اللي دارو ما قلتش لكم ما مزيانش، ولكن بحاال ما متافقينش مع دياولنا 
داك ال�سي اللي دارو دياولنا، أنا متافق معهم أنا ما نتنكرش لهم ألن 
املغرب ما كانش قاد يستمر، وداك ال�سي اللي دارو هو اللي خص يديرو 
أنا ما كنسبهومش على داك ال�سي. من الصعب جدا كاين اقتراح ديال 
نقصو في الضرائب، أنا مع نقص الضرائب ولكن خاصني العواقب ديال 
نقص الضرائب، نقص الضرائب هي خاصك العجز ديالك غادي يكبر، 
إعن خصك تسلف أكثر، ألن غادي تورط البالد، ألن كون عندي موارد 

أخرى اللي ما نكونش مضطر نتسلف مزيان، الدول الغنية راه كاين 
اللي ما عندوش ضرائب كاع، ولكن املغرب عايش بداك الضرائب وما 
كافياش راكم امليزانية كتناقشوها، شوفو الحجم ديال الضرائب نقصو 
منها شوية وتشوفو العجز شحال كيطلع، وغتشوفو شكون يسلفكم 
باش تسدو العجز غير باش تسددوا الديون ديالكم راه عندكم واحد 
التوازن ضيق جدا، ضيق جدا ألن املغرب ما�سي دولة غنية، راه حتى 
األغنياء ديالنا راه خرجوهم دوليا شحال يوزنوا، أنا كنت في األرجنتين 
واحد عندو 250 ألف هكتار، واحد، واحد، واحد 250 ألف هكتار 
سيروا شوفوا Bill Gates شحال عندو وهذا، هاد الدول الغنية معروفة 
شوفو التصنيف ديال البالد شحال كنتجو، ألف مليار ديال الدرهم 
فرقوها على املغاربة شحال كتجي لكل واحد. إعن الدراهم الدراهم، 
إيوا ما نعرف �سي بعضين كيتكلمو على واش نقولها وال ال؟ فوت مزيان. 
ي كنا املقارنة عالش ما تتقولش الحقيقة للمغاربة، قارنت جبت لكم 

ّ
مل

املقارنة، جبت إسبانيا، جبت فرنسا، جبت إيطاليا، جبت السينغال، 
 le mensonge« جبت األردن عالش عالش؟ هذا بالفرنسية تيكتبوه
par omission« منين تزول واحد الحاجة راه كذوب، هذا كذوب على 
املغاربة. باش نقولو الناس كاع اللي ما عندهمش الدعم وما�سي منتجين 
للبترول هاع الثمن الش كيتباع؟ جبنا دول من الشمال وجبنا دول من 
الجنوب، ولكن املقص ثقافة املقص حنا عارفين الضربة ديالها، نعم 
مع تسقيف األسعار هذا ضروري فهاع املرحلة إن شاء هللا، وعلى أي 
حال الرباح راه ربما عندو أكثر من هاع ال�سي اللي غنقول، ياهلل أسيدي 

صافي باركة عليا أنا..

اويي لرئيسلالجليل:

السيد  تفضل  الطاقة  وزير  للسيد  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
الوزير.

اويي لعزيزلربةح،لق6يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقاوصال4لقاويالملعلىل
م النةلرس للهللالقعلىلآوهلقأصحةبهلأجمذين.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد4لاون ابلاملحترمين،

اويي لاو 6يرلاملحترم،

تحملنا املسؤولية بدون تردد لكي نأتي إليكم لنجيب على أسئلتكم 
وانتقاداتكم وأحيانا هجومات بعضكم، حتى من هم معنا، حتى ولو هم 
معنا، تحملنا مسؤوليتنا ألن هاع البالد كتحتاج في اللحظات الصعبة 
والحرجة من يقول الحقيقة كاملة، ومن يعطي املعطيات كاملة، ومن 
حتى  يواجه  ومن  املغربي،  الشعب  أمام  قراراته  مسؤوليات  يتحمل 
العواصف ألن ما�سي املهم هو تحافظ على الكر�سي ديالك، وما�سي املهم 
تقول أشنو باغيين الناس وأنت كتحمل املسؤولية، حنا ما باغيينش 
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نكونو »كناكلو الغلة ونسبو امللة«، كالم عجيب عند املغاربة وعندهم 
واحد الكلمة جارحة قاتلة هي كلمة واحدة فيها ثالثة حروف »باز«.. وراه 
ما غيمكنش نجي هنا ون�سى را�سي أنني كنت وزير، دابا حنا كنصارحو 
ما يمكنش نجي هنا ون�سى بأنني كنت وزير في الحكومة، وما يمكنش نجي 
ي كنا في الحكومة حنا اللي جبنا تحرير األسعار، 

ّ
هنا نتكلم ون�سى بأن مل

وما يمكنش نجي هنا ون�سى بأنه في 2009 حنا اللي درنا التركيبة ديال 
األسعار واعطينا الهوامش، وما يمكنش نجي هنا ون�سى بأنني راه كنت في 
الحكومة واخا نم�سي ل�سي حزب في املعارضة، حيث واحد الحزب راه غير 
جمع الناس، راه حتى هما كانوا كيسيروا وكانوا في أحزاب، راه كيخصنا 
نعرفو اشنو كنديرو، ألنه ساهل أن نزايد عليكم، حتى أنا يوليو املغاربة 
الحكومة؟ �سي شبح محطوط ف�سي بالصة،  كيقولو واه شكون هاع 
شكون هاع الحكومة؟ واش هو بنكيران؟ ما عرفتش واش غنتكلم على 
هاع القضية اللي تنكروا لبنكيران وكانوا معاه وجاوا كيزربو وفرحانين 
باش يكونوا معانا وحنا فرحانين، وقدمنا الحصيلة وفرحانين بها وفزنا 
بها في االنتخابات كاملين، واستمرينا في الحكومة كاملين، ما يمكنش 
اليوم بنكيران نكروه، بغض النظر واش تختلف معاه وال وتتفق معاه، 
وتشكر ال�سي سعد الدين العثماني وانت معاه، ما يمكنش، املغاربة 
محتاجين اإلخوان شوية ديال املعقول.. يمكن ليا نتفهم حزب معارض 
عندو مصداقية يجي اليوم يقول أودي هداك ال�سي اللي درتو ما كناش 
معكم، بغيناكم تراجعوه، ولكن بغيتهم يزيدو �سي شوية، يقولو يا ودي 
األسعار،  تحرير  ديال  ديالنا  السياسة  استمرار  درتو  اللي  ال�سي  داك 
نجيو حنا واياكم في املعارضة وأنتما في األغلبية اجي نتعاونو معاكم، 
مستعدين، مستعدين لهاع ال�سي نديروه ونتوافقو عليه ونتكلمو عليه. 
ولذلك اإلخوان، هاع ال�سي وما غنسقطوش في الفخ ديال �سي صراع 
داخل �سي فرق، أنا عارف �سي كالم تقال ما متافقينش عليه �سي فرق، 
وما غنتجروش، لذلك ال�سي الداودي كنشكرو أنه حبس، ما غنتجروش 
باش نضاربو مع الفرق ديال األغلبية، حيث حنا ما�سي داك النوع اللي 
كنعطيو العهد ونمشيو نبداو نطعنو في الظهر، واخا تجينا، كنتحملو 
املسؤولية ديالنا، ما غنتجروش، ايال �سي واحد كان باغي يكون وزير وما 
كانش وزير، وال عندو �سي حساب وال هللا أعلم، وال �سي حاجة كتوجد 
ف�سي حزب وال ف�سي فريق، ما غنتجروش ال�سي الداودي، حنا قاريين 
شوية ديال l’intéligence، عندنا �سي شوية، وكيما قال ال�سي الداودي 
ي كيتيري كيعرف كيفاش 

ّ
راه ما غيدفعو حتى �سي واحد، الداودي مل

كيتيري.

ولذلك األخوان واألخوات اليوم التقرير مناسبة، مناسبة كبيرة لنا، 
ايال غلطات الحكومة، ما كاين باس نقولو لكم غلطنا اشنو املشكل؟ وإيال 
درنا واحد اإلصالح وكان كيبان لنا ديك الساعة ألن البترول كان كيدير 
قليل وربحنا منو وكنا فرحانين كاملين، أغلبية ومعارضة، ما نساوش، 
كرتوهش؟ وتغيرت، ألنه هللا غالب، هاع ال�سي ديال 

ّ
كرتو وال ما تذ

ّ
واش ع

البترول بحال اللي كتلعب ضامة بسراق الزيت، بحال السياسة ألنه 
ما كيتحكم فيها حتى واحد، يكفي أن دولة مع دولة يتخاصمو بحال 

اللي وقع مؤخرا على االتفاق النووي وبدات القضية كتشعل، يكفي أن 
روسيا ما تفاهمش مع أوروبا على الغاز ويشعل، ويكفي أن �سي انقالب 
الالتينية  أمريكا  دولة  �سي  وال  يعني  كتزود  إفريقية  دولة  ف�سي  يوقع 
كتزود وكيوقع، ما كنتحكموش فيه، هللا غالب، اإلخوان عارفين هاد 
ال�سي، الفاتورة الطاقية حنا ما كنتحكموش فيها، األرقام ديال الفاتورة 
الطاقية بغيت اإلخوان يعرفوها، مزيان، مزيان ياخذوها اإلخوان، باش 
يعرفو حنا ما كنتحكموش فيها، نعطيكم 2002 : 16 مليار ديال الدرهم، 
2003 : 19 مليار، 2004 : 23 مليار، 2008 : 60 مليار، 2012 اإلخوان 
وصلنا ل94 مليار في الفاتورة الطاقية. %10 من PIB ديالنا غير ناخذو 
املعطيات باش اإلخوان يعرفوا، هللا غالب حنا ما كنتحكموش فيه، 
بحال اللي وقع مؤخرا في رمضان أن الحمص ما كنتجوهش وقع إشكال 
ما تحكمناش فيه، غير كنعطي هاد األمثلة باش اإلخوان، واآلن غادة 
بشوية بشوية، اليوم حنا في 2016 : 45 مليار وها هي غتزاد، الفاتورة 
الطاقية، اإلخوان، ما كنتحكموش فيها، كنخلصوها، كانت %93 من 
الحاجيات ديالنا الطاقية كنستوردوها، أنا عاد غادي نم�سي نتكلم على 
السياسة الطاقية، عالش يشرف عليها سيدنا ومشات فيها البالد ديالنا 
باش يمكن لنا �سي شوية نتحكمو في الفاتورة الطاقية، وأنه كنخلصوها 
بdevises، اإلخوان كيعرفو هاع ال�سي، وأنه هللا غالب، اللي كيتحكمو 
في البورصة العاملية شادين الخيوط ديالها حنا.. غير باش نعرفو هاعي 

توازنات دولية ما كنتحكموش فيها فيما يتعلق بالطاقة.

طبعا واحد الوقت كنا فرحانين، اليوم كاين إشكال حقيقي، طبعا 
كيفاش تعاملت معاه الحكومة؟ أنا غادي نجي نتكلم حتى على املقاصة 
ايال كان الوقت كيسمح، ألن كثير من اإلخوان بحال لي دايرة الدولة لهيه 
خدات لينا، داتها الدولة، وأنا قلت واحد التعبير في اللجنة وسحبتو، 
شكون هاع الدولة؟ ما دات لحتى �سي واحد، دات هادوك %9 ودات 
واحد صحيح غيثيرو فيها صحاب تسعة، صحيح غيثيرو فيها صحاب 
اللي تفتح القطاع ديال..، أنا غادي اللي هادوك كانو غيثيرو فيها، ولكن 
راه املسكين كيدي غير درهم من 10 دراهم، وأنا غنشرح هاد القضية 
يمكنش  ما  نقولو فإعن  املساكين فبغينا  كيفاش ترجمنا درهم عند 
الحكومة تبقى كتفرج البد دير ألن جاو اإلخوان اسمحو ليا اإلخوان 
في سنة  تدار  قانون تحرير األسعار  السابقة  الحكومات  في  كانوا  اللي 
2000 خال لنا 15 مادة وخدمة تقريبا هكذا، غير باش نذكر وكان في 
2009 دار التركيبة ديال األسعار، من بعد ملي وقعنا درنا تحرير األسعار 
ديال األدوية وحددناها جا بان لنا في الحكومة السابقة أن �سي وحدين 
استغلوا هاد التوجه ديال التنافس وزادو على املغاربة في األدوية، درنا 
اليوم �سي وحدين استغلوا هاد االنفتاح غادي  إصالح ديال األدوية 
نديرو اإلصالح، طبيعي فأنا كنذكر بهاد ال�سي وملي يكون اإلصالح فيه 
تناغم بين املؤسسة التشريعية وبين الحكومة ألن ما يمكنش انقولو حنا 
ال ويمكنش انتما اتقولوا ال كنا باغيين اإلصالح كنظن هادو هما باغيين 
اإلصالح بطبيعة الحال كنقول كل �سي ألن البد أن نحسن الظن كل 
�سي باغي اإلصالح، فإعن غنجيو وغنقولو آشنو هي نوعية اإلصالح اللي 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.67–04.عو القعدة.1439  )16.يوليوز.2018(  5ذ 

غيمكن لنا أننا نديروها لصالح البالد ديالنا وصالح املواطنين؟ وهذه 
املرحلة.. وأنا كنقول هنيئا للمغرب أن املؤسسات كتشتغل، طبعا شنو 
املشكل كاع البرملاني يدير لجنة تق�سي الحقائق في وزارة، في قطاع، في 
واحد املجال، في واحد الخدمات؟ مهمة استطالعية كيفما دارت وجيب 
لنا النتائج، بالعكس ويجي يتحاسب مع الحكومة وإيال ما صالحاش هاد 
الحكومة تم�سي بحالها وإيال ما صالحش هاد الوزير يم�سي بحالو وإيال 
ما قديناش نديرو حنا اإلصالح نتاعونو معكم كهيئة تشريعية هذا هو 
التوجه، عالش؟ باش املغاربة يفرحوا باملؤسسات ديالهم، باش يبقاش 
l’animation بالفراغ باش ما يمكنش �سي واحد يعطيوهم معلومات غير 
صحيحة، تكون مدققة وبناء على املعلومات كل واحد كياخد املوقف 
ديالو وكياخذ القرار اللي كيناسبو. فإعن هاد القضية بغيت نوصل لها.

بتنافسية  نبدا  غنجي  أنا  ديالنا  املسؤولية  كنتحملوا  اليوم، 
الشركات، اإلخوان قليك التنافسية مع األسف واسمحو ليا ومعذرة 
وقالوها ناس معنا سابقا ومعنا اليوم أن تنافسية الشركات، أول حاجة 
 doing business هو أن املغرب كل عام كيربح نقط في دوين بيزنيس
غير قراو التقارير كل عام املغرب كيربح نقط 5-10-12 نقطة في دوين 
بيزنيس doing business املغرب ربح نقط عند املؤسسات الدولية اللي 
كدير رانكينك ranking فيما يتعلق باالستثمار، املغرب في السنوات 
األخيرة كيزداد االستثمار ما بين 20 حتى %25 واش هاد الناس حماق 
يرميو فلوسهم في دولة ما فيهاش التنافسية؟ ما فيهاش االستثمار بما 
فيها الشركات املغربية، درنا قرار ديال منظومة الضرائب صادقتو عليه، 
أكثر منظومة الضرائب قلنا اللي كيربح شوية يعطي شوية كاين أكثر من 
هاد العدالة، اللي كيربح شوية يعطي شوية واللي كيربح بزاف يعطي 
 d’une manière graduelle بزاف راه دوزتو قانون املالية، اللي دارو
باش ما يوقعش، الكبار ياخذو.. باملناسبة راه ما كاينش �سي حكومة 
في العالم ضد الكبار، ولكن الكبار يربحو على دراعهم بعرق جبينهم 
اللي جينا وكنديروه  ال�سي  للمواطنين والدولة، وهاد  واعطيو حقوق 
منذ زمن، جات الدولة صفات املاليير اللي ما كانتش كتعطيها الحكومات 
للشركات اللي كانت كتسالها في TVA وتحملنا املسؤولية ديالها، اإلخوان 
واألخوات، كاين �سي تنافسية أكثر من هاد ال�سي، باش ياخذو باش ما 
يمشيوش الحباسات باش ما يتغلقوش الشركات باش ما يتزادش عليهم 
في le.taux.d›intérêt ألنهم كيتسلفو من عند األبناك وكلهم أنيجكتاوها 
ديال  ديالهم  األموال  اخداو  ملا  االقتصادي  الحقل  في  يعني   injecté
TVA واآلن راه مرينا للشركات العمومية، واش في خباركم هاد ال�سي؟ 
بعد ما صفينا ِمع CGEM واإلخوان في CGEM راه كيعرفو هاد ال�سي 
مع الشركات الخاصة دزنا للشركات العمومية باقى لنا بعض الشركات 
راح حنا كنشوفو نحلو معها املشاكل منها l’OCP منها إلى غير علك. جينا 
كندير الدعم ديال التصدير مشيتو أبعد من علك اإلخوان في البرملان 
وصادقتوا عليه ما بقيناش كناخذو فقط املنتوج النهائي في التصدير، 
مشينا حتى les ingredients املكونات اللي كدخل في املنتوج النهائي حتى 
هي عفيناها ألنها كدخل في املنتوج ديال التصدير كاين أكثر تنافسية من 

هاد التنافسية، مشينا كنديرو أيضا تمديد اإلعفاء الضريبي في اإلنتاج 
الصناعي واإلنتاج الفالحي، املرسوم خرج قبل، حد العشرات اإلنتاج 
الصناعي كلو ما�سي في إطار تناف�سي ما نتكلم ال PME الPMI، فبغيت 
باش اإلخوان لم يجيو هنا، وخاصة أنا ما نتكلمش على اللي كيعارض، 
 je fais la ،بطيعة الحال راه كنفّرق بين معارضة ومعارضة، غير اطمئنو
part des choses، حيث تكون عندهم املعطيات باش يمكن ليهم أنه 

يصبرو.

الدولة،  ّدات  اللي كيقولو  املقاصة هاعيك فلوس  نم�سي لقضية 
ل الضرائب؟ تنقولو 

ّ
واش ما بغيتوش الدولة تربح؟ ما بغيتوش تدخ

في  خبير  يعطينا  فريق  كل  مرحبا،  الضرائب  ديال  املنظومة  نراجعو 
الضرائب ونقولو إيال نقصنا un point أشنو هما les équilibrdes اللي 
غيتقاصو؟ وإيال اقتنعنا جميعا نديروها، أنتما راكم فاهمين، اإلخوان 
ديال املعارضة عندكم خبراء، منكم الناس اللي كانوا في وزارة ديال 
الحكامة، واللي كانوا في وزارة ديال املالية، واللي ساهموا معنا في واحد 
اللحظة وساهموا معنا في واحد اللحظة، اإلخوان ديال األغلبية عندهم 
 les équilibres خبراء غنجيو غنقولو إيال نقصنا لو نقطة، أشنو هما
اللي غيتقاصو؟ إيال تقاصو les équilbres واملحصولة النهائية البالد 
رابحة عالش ما نراجعوش املنظومة ديال الضرائب؟ كيفاش احنا ما 
بغينش نربحوا مع املغاربة؟ ما بغيينش نربحوا مع الشركات؟ ما بغيينش 
نربحوا مع املواطنين القدرة الشرائية؟ غير باش القضية ملا اإلخوان 
غنجي نقول لكم فين مشات املقاصة اإلخوة، األولى هي التوازنات املالية، 
راكم عندكم الخبراء وهللا كاين 2 ديال املعجزات دائما كنذاكر عليهم 
في املحاضرات، كنقول ليهم بلد ما�سي غني ومع علك بأقل اإلمكانيات 
كيدير أكبر اإلنجازات، دول مرفحة 5 املرات 6 ديال املرات ما دارتش 
1800 كلم ديال الطرق، ما دارت 2100 كلم ديال السكك، ما دارتش 
اللي دارت ومازال زايدة، وما  املوانئ  اللي دارت وما دارتش  املطارات 
دارتش الطاقة 105 ديال املاليير اللي كتسثمر اآلن وغتستثمر 40 مليار 
ديال الدوالر ما كاينش �سي دولة، وما عندناش اإلمكانيات، قولوا باز، 
هاعي املعجزة األولى، باش نتيقو في بالدنا رغم هاع ال�سي اللي كيتقال، 
املعجزة الثانية وهو كل �سي باغي يسلفنا واش غير كل �سي جا وبغا 
يسلفنا؟ و بغا يدير معنا الشراكة وبغا يدير معنا PPP وبغانا نراجعو 
القانون؟ ألن استطعتي تحافظ على التوازنات املالية ملا خذيتي قرار 
صعب نعم أنا غنجي نتكلم عليه، ولكنك استطعتي أنك تخلي بالدك 
واقفة، شكون اللي ما فرحناش أن بالدكم تكون واقفة أمام املؤسسات 
 le ي كيجيو عندنا هنا كيقول لنا

ّ
الدولية بدل ما يمليو عليك؟ تتعرف مل

taux d’interet كيتكلم على 1.5-2.5-3.5، كنت كنتمنى وزير املالية لو 
 le risque كان لكن راه عندو اجتماع عندو إلتزامات أخرى، دول أخرى
فهم، حتى واحد 

ّ
طالع كيديرو ليهم 7-8-12-13، حتى واحد ما باغي يسل

حكم في التوازنات املالية، 
ّ
ما باغي يدير معهم الشراكة، ملي كتستطع ت

ما الدولة كتستافد ولكن شكون اللي كيستافد في نهاية املطاف؟ كيجي 
الصناعة خلقت  الشغل  اللي كيخلق عندك فرص  املستثمر  عندك 
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لينا 95 فرصة شغل، كتستطع تستمر في اإلعفاءات ديال الفالحة اللي 
كتقدم 5 ديال املليون ديال املغاربة، كتستطع أنك فكنعطيكم هاع 
أن  استطعنا  يمكن  كيفاش  املالية  التوازنات  تستوعبو  باش  األمثلة 
نحافظوا عليه، بال ما نتكلم على قضية مراجعة منظومة الضرائب ثم 
الديون املتراكمة ثم التحكم في العجز ديال امليزانية %7 استطعنا أننا 

نهبطوها الحمد هلل بواحد التحكم املمتاز.

اإلستثمار العمومي استطعنا نحافظو على الوتيرة ديال اإلستثمار 
العمومي، خذو األرقام اإلخوان راه عندكم راه صوتوا على قانون املالية، 
كتطالبو  عمومي،  استثمار  راه  بالصحة  تتطالبو  أنتما  غيمكنش  ما 
القروي  بالعالم  كنطالبو  عمومي،  استثمار  والجامعات  باملدارس 
استثمار عمومي، كنطالبو باملاء والضوء باش نوصلوه لجميع الناس، 
الطاقات  تعوض  باش  البديلة  بالطاقة  كنطالبو  عمومي،  استثمار 
األحفورية اللي كنستوردوها استثمار عمومي، جزء من هذاك ال�سي 
اللي خذات م�سى االستثمار عمومي، كيدير فرص الشغل، كنتحكمو 
شوية في الطاقة ديالنا، كيخلي كما قلت ليكم أنه دينامية اإلستثمار 
والشركات ديالنا تستمر، اإلجتماعي اإلخوان كنت بغيت لو أن الوقت 
كيسمح يمكن ندخلو في التفاصيل، ملا كنوقفو رغم أن البترول اللي 
كنخّدمو به les centrals électriques غالي، كيفاش استطعنا نحافظو 
على 4 ديال املليون ديال املغاربة كيأديو التسعيرة اإلجتماعية؟ خذو 
غير هاع الرقم، كافي كعنوان، البترول طالع غالي هو اللي كنشريهم من 
العالم اإلخوان باش كيمكّنا نخدمو les centrals électriques ديالنا 
ديال الغاز والبترول، إعن غالي واستطعنا نحافظوا على 4 ديال مليون 
قدرة  ما�سي  هاعي  اإلجتماعية،  التسعيرة  كتخلص  العائالت  ديال 
ي استطعنا أننا نديرو فك العزلة وصل املغرب 30 ألف كلم 

ّ
شرائية؟ مل

في العالم القروي، واآلن مبرمج إلى حدود 2023 مبرمج 28 ألف كلم في 
العالم القروي، هاعي ما�سي قدرة شرائية باش السوق يتم�سى والناس 
يلقاوا ظروف ديال الفالحة؟ ملا أنه مشينا كنعطيو املنح، ما غندخلش 
في التفاصيل راه وعندكم األرقام إيال بغيتوا ناخذوها، إيال مشينا للمنح 
شحال زدنا فيها، استطعنا أننا نزيدوا فيها وصلنا 360 ألف طالب، ملا 
 هاعيك األخت 

ّ
مشينا ل 77 ألف أرملة، 200 ألف يتيم، هذاك األخ وال

اللي عندو سيارة أنا بغينا نترجمها دائما كنشرحها بهاع الصيغة تزادت 
عليه مائة درهم أو تزادت عليه 150 درهم أو خمسين درهم، أنا كنتكلم 
على هاعوك اللي كتكلمو عليهم الطبقة املتوسطة والصغار، 100-50 
درهم كيدور كيلقى �سي أرملة من العائلة ديالو جاها ألف درهم في 
الشهر، مشات لو خمسين ألف، كيدور في العائلة ديالو كيلقى الفالح 
عندو الدعم %60 ،%70 من اإلنتاج، كيدور كيلقى واحد في العائلة 
ديالو خذا منحة تزادت لو 50 وال خذا منحة 8 آالف ريال في الشهر، 
خذينا لو 100 درهم صحيح، خذينا ما بقيناش كنعطيوها، ولكن راه 
أنا  والصنايعي،  والتاجر  والفالح  واملنحة  لألرملة  درهم  ألف  ترجمت 
نقولكم �سي مرة كنت ضربت الحساب لقيت شحال من أرملة كتجيني 
ومن تلميذ وملي ضربت الحساب لقيت بأن املحيط ديالي اللي هو قريب 

ليا خذا، ضربوا الحساب أنا كنطلب من السادة البرملانيين يضربوا 
الحساب ديال الجيران والعائلة واللي قراب ليهم اللي استافدو من هاع 
البرامج، خذينا مائة درهم ولكن مشات لهاع ضعفاء اللي تكلمتوا عليها، 

ملا.. اسمحي لي يا أستاعة...

اويي لرئيسلالجليل:

تفضل السيد الوزير، الكلمة عند السيد الوزير، تفضلوا السيد 
الوزير.

اويي لعزيزلربةح،لق6يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

ال بأس البأس، شوف ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل 
اإلخوان واألخوات ما يقبلوش الكالم طبيعي، إيال قبل البرملان الكالم 
ديال الحكومة مائة في املائة هي ما بقى برملان ما بقات حكومة، عادي ما 
كاين باس ولكن راه كنعطيكم عا األرقام، أنا أتمنى من كل واحد ينتمي 
إلى الطبقة املتوسطة واللي تزادت عليه ب 50 درهم 10 درهم، أتمنى أن 
ح وشركة صغيرة ومتوسطة 

ّ
يبحث في محيطه كم من أرملة وتلميذ وفال

وكم من يتيم ويضرب الحساب ّديناها لو هنا ألن عاك ال�سي اللي ّدينا، 
مشينا عطيناه هنا، بحال واحد العائلة اإلخوان كو كانت البالد غنية 
عالش غنزيدو على الناس؟ كاين �سي حكومة حمقة غتزيد على الناس 
اك؟ ولكن انت جيتي لقيتي عندك هاعيك البركة قلتي بغيتي توزعها؟ 

ّ
هك

قلنا نوزعوها على الصحة، زدنا %50 في ميزانية الصحة، نوزعوها على 
التعليم، على الجامعات، على املنح، على املساكن اللي ما كيم�سي لهم 
والو، نستمروا في السياسة ديال العالم القروي، مشات ليا أنا كنقول 
لكم بغيت نتمنى املغاربة يضربوا هاع الحساب، طبيعي أنك تدير هاع 
الحساب اإلخوان، حيث كن كان عندنا نعطيو لألغنياء وللمتوسطين 
وللفقراء والشركات الدولية والعاملية، ونوزعوا عليهم ويشيط الخير، 
ولكن هللا غالب أساتذة راكم أنتما الحمد هلل وخاصة اإلخوان اللي قالو 

ليا كيديروا بعض الدراسات.

طبعا فيما يتعلق بالسامير ما كنرجعش ليها، لو قابلوها الناس اللي 
كانو من قبل ما كانتش غتطيح، ما بغيتش نكّمل أكثر من هاع ال�سي، 
واش نزيد نعطيكم التفاصيل؟ ها هي صحة نعطيكم متى بدات كتطيح، 
conseil d’admistration ها هي نوزعها عليكم  في  اللي كان  وشكون 
أستاع، .. ال غير الوقت ما كيسمحش، شركة السامير وصالت إلى درجة 
أنها لسنوات متراكمة وصلت ل 42 مليار ديال الدرهم ديال الديون 
ديالها، السامير 42 مليار ديال الدرهم ما بقاتش قادة تخلص، وصالت 
أنها كتسالها الدولة املغربية 11 مليار ديال الدرهم جمارك، وصالت أنها 
ف من عند األبناك وعياو ما يعيطوها األبناك، في اآلخر ما 

ّ
مشات تسل

بقى حتى �سي واحد باغي يسلفها فأعلنت على قبل ما تكون التصفية 
اإلخوان خذو املعطيات، أعلنت ثالث مرات أنها ما قداش تبقى تدير 
اإلنتاج وتوزع ما بقاش عندها la solvabilité مع العالم ومع املغرب، باش 
ي كنجيو اإلخوان كنقول ليكم أجيو نعالجوا 

ّ
تعرفوا الحقائق ولكن مل
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ا عالش خليتيو السامير؟ احنا السامير جينا لقيناها 
ّ
املستقبل كتقولون

القضاء، مافهمتش؟  باستقاللية  البرملان كلو فرحان  ثم  جثة، طبعا 
استقاللية القضاء، تقول ليا نديروا مبادرة سياسية، كنديروها هي اللي 
كنقلبو اآلن على مستثمرين باش يديرو لنا تكرير النفط، في انتظار نلقاو 
حل السامير، هو أكبر مركب طاقي اللي كيّدار في الجرف األصفر ب 40 
مليار ديال الدرهم، وراه الصفقات راه اآلن اختيار شركات، هي الشراكة 
اآلن اللي كنديرو في إطار مع نيجيريا هو اآلن كنشتغلوا في الطاقات 
املتجددة باش ل %40 ، %50 نبقاو نستعملو الطاقات املتجددة وما 
نبقاوش نستوردو، هاعي كلها مبادرات في القطاع الطاقي باش نعالجو 
اإلشكاليات، هي اإلخوان واألخوات 9 ديال الشركات في سنة ونصف 
املوافقة  خذات  املغرب،  في  املحروقات  توزع  باش  الرخصة  خذات 
املبدئية، الرقم اللي كيبقى جامد لسنوات واللي بعض اإلخوان هنا قال 
ليك مالكم دايرين املونوبول؟ غير نقولوا الكالم راه ماكين مونوبول 
باملناسبة غير كان خصو يتقال كاين 20، طبعا نعطيوكم 20 شركة 
لكن اللي واقع هو أن هاع 20 شركة كان واحد اإلشكال، أنا غنشرح 
لكم اإلشكال شنا هو، كيقولوا إيال بغيتي تطور خصك تدير التخزين 
ديالك ضرورة، ياك، وإيال بغى يفتح تيقولوا بواحد القرار ديال وزير، 
ما �سي حتى في القانون بأنك خاص تكون عندك 30 محطة في ظرف 24 
شهر، جيت عيطت على املوظفين مع ال�سي الداودي، ألن كنشتغلوا مع 
وزارة املالية، هاعي حكومة منسجمة وخا يتيري فينا �سي وحدين منها، 
ما كاين باس، هللا يسامح، احنا صابرين، جينا كنذكروا، قلنا لو خصنا 
نعاودوا، نشوفوا هاع القضية، أول حاجة خذينا قرار مشينا للتخزين 
املشترك، إعن حلينا مشكل، ما�سي ضروري اللي importer يكون عندو 
 la distribution يكون عندو importer التخزين، وما�سي ضروري اللي
ي كنت في التجهيز مع 

ّ
بغا يفك لينا la chaine مشينا في هاع اإلتجاه، مل

ال�سي عمارة واآلن مستمرين زدنا في les quais، باش ما يبقاش عندنا 
التأخر على مستوى تزويد البالد ونأمنوها surtout les surestaries اللي 
كيتزاد علينا الثمن، ومازال غادة هاع السياسة، أكثر من هاع ال�سي، جينا 
للقانون اللي بغي يدير مسكين �سي محطة العذاب في la procédure من 
بينا تيقول لو خصك األرض تكون كتملكها، قلنا فين كاين هاع ال�سي 
في العالم ؟ وزيد ديال صناعة الطائرات وما تيملكش حتى جينا قلنا 
املهم تكون عندو وثيقة أنه يتصرف في العقار، انتقلنا من 70 محطة في 
السنة، إلى 120 محطة في السنة، فتحناه وجينا قلنا آوّدي ما املانع باش 
الناس يستثمروا؟ جابوا الناس حلينا املشكل جابونا 9 ديال الشركات 
درسناهم في شهرين، خذينا القرار وخذاو املوافقة املبدئية وغنفاجئكم 
الدولية مشيت عند كبريات الشركات كنقول  في املؤتمرات  عبد ربه 
ليهم مرحبا بكم أنكم تستثمرو في املغرب، وتنافسوا مع الشركات اللي 
موجودة هنا وكل واحد يشّمر، وأكيد الشركات اللي موجودة عندها 
القدرة أنها تكون تنافسية، هذا هو التوجه، نعطيوكم هاع ال�سي، احنا 
غاديين فهاع ال�سي وغاديين إن شاء هللا فيما يتعلق باملخزون االحتياطي 
االستراتيجي باش يمكن نطوروه، وباملناسبة 2 ديال املليار ديال الدرهم 

استثمارات اليوم، اليوم 2 ديال داملليار ديال الدرهم استثمارات في 
املخزون باش فعال نحققو التأمين الطاقي لبالدنا، األخوات واإلخوان 
ونتائجها جيدة وقع  املقاصة  في إصالح  الحكومة تحملت مسؤوليتها 
أثر مع ارتفاع البترول على واحد الفئة معينة، درنا واحد العدد ديال 
والعالم  واملجاالت  والضعفاء  والفقراء  للمقاولة  بالنسبة  اإلجراءات 
القروي كنوع من التوازن، اآلن بتوافق بينا وبينكم وجميع املتدخلين 
إن شاء هللا غنلقاو الحل باش الشركة تستمر تربح راه ما كاينش �سي 
واحد غيستثمر إيال ما ربحش، ولكن ربح معقول، باش املواطن يحّصل 
على املنتوج في ظروف حسنة وباش الدولة تحافظ على التوازنات املالية 

واستثمارات الفئات اإلجتماعية، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدين الوزيرين، ونمر إلى الفقرة األخيرة من هذه الجلسة، 
هذه الفترة األخيرة تهم تعقيبات فيما تبقى من الوقت، العدالة والتنمية 
االستقاللي   ،2 الدستوري  التجمع   ،4 املعاصرة  األصالة  دقايق،   4
وبعض  دقيقة  الحركي  الفريق  دقائق  دقايق،   2 والتعادلية  للوحدة 
واالشتراكية  التقدم  ومجموعة  دقائق،   2 االشتراكي  الفريق  الثواني، 
2 دقائق، العدالة والتنمية تفضل.. مرحبا ... 20 ثانية.. راه الكرونو 
مضبوط اإلخوان راه مضبوط في la régie، تفضل السيد الرئيس الكلمة 
عند السيد رئيس فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد رئيس الفريق. 

الكلمة عند السيدة رئيسة املجموعة النيابية اللي طلبت الكلمة.

اونيةبيلل املجم علل رئييلل وبلقل عةئشلل اويي 4ل اونةئبلل
ولتو ملقاالشتراكيلل)نوطللنظةم(:

شكرالاويي لاورئيس،

كان تم االتفاق على أنه يكون وقت خاص للتدخل ووقت للتعقيب، 

وانتم، السيد الرئيس، مؤتمنون على تدبير الجلسة.

اويي لرئيسلالجليل:

الصوت.

اونيةبيلل املجم علل رئييلل وبلقل عةئشلل اويي 4ل اونةئبلل
ولتو ملقاالشتراكيلل)نوطللنظةم(:

السيد الرئيس، كان اتفاق بأن يكون وقت التدخل اوقت التعقيب، 

أنتم مؤتمنون على تدبير، السيد الرئيس، على التدبير ديال هاد الجلسة، 

وكانت  النقطة،  هاد  في  الفرق  رؤساء  إلى  العودة  بدون  وتصرفتم 

أريحيتكم وزدتو واحد وبالتالي حنا كنطلبوا بأن يكون التمسك بداك 

التوقيت ديال التعقيب اللي كان مخصص لكل فريق وكل مجموعة 

نيابية، شكرا السيد الرئيس على تفهمكم.
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اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة، طيب، اإلخوان املوضوع كان هامش ديال 40 أو 50 ثانية 
ال يضر، راه لن يغير من األمر �سيء، الكلمة لفريق العدالة والتنمية 5 
دقايق، املرونة كلها غتبقى الوقت الكافي ديالكم اللي كان في....، الكلمة 

للسيد رئيس الفريق اإلشتراكي.

اونةئبلاويي لشورانلأمةملرئيسلاوفريقلاإلشتراكيل)نوطلل
نظةم(:

أنا طلبت الكلمة ألن احنا كان االتفاق على أننا نحددو التوقيت 
ديالنا واملداخالت تمت على هاد األساس، إيال كان الليونة تسمح بإضافة 
دقيقة لكل متدخل هذا أمر إيجابي واحنا نتمناو تكون الليونة حتى في 
التعقيب، ألن األسا�سي هو أن هاد الجلسة هادي راه احنا ما منقوالش، 
يعني نجتهدو �سي شوية ونخليو �سي شوية الوقت للفرق، وبالتالي احنا 

ثالثة دقائق اللي كاينة ديال التعقيب، يعني، كنتمناو أننا..، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

ديال  التوقيت األصلي  في  نبقاو  إعن غادي  إن شاء هللا، مرحبا، 
 5 والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  للسيد  الكلمة  يضر،  ال  التعقيبات 

دقائق.

اويي لإدريسلاأل6ميلاإلدري�سيلرئيسلفريقلاوذ اوللقاوتنميل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

أوال، اليوم تنتوفرو على واحد التقرير، الحكومة أقرت باستنتاجاته 
وبتوصياته، وأساسا أنه ال بد من تحديد هامش الربح ألنه، السيد 
منين  سنتيم  و80  تربحات  اللي  سنتيم   80 على  تكلمتوا  الوزير، 
تنضربوها في 6.300.000 طن تتجي بالفعل 7 ديال املليار ديال الدرهم، 
هذا الحساب الثالثي ولكن تنسجلو هادي، الثانية تنسجلو أن الحكومة 
تقر وتسجل التوصية ديال أن هذا القطاع محتاج للمنافسة وتفتحوا 

أكثر وبديتو بالفتح ديالو تنتكلم من البئر إلى réservoir ، هادي دازت.

ثانيا، السادة والسيدات النواب، احنا اليوم اللي تيحكمنا هو واحد 
أنه  معناه  البرملان  في  اللي  األخالقيات،  وديال  السلوك  ديال  املدونة 
ندافع عن املواطن واملواطن فقط، اللوبيات عندها اللي يدافع عليها، 
احنا تندافعوا على املواطن، النظام الداخلي تيتكلم على إثارة الصالح 
العام، تيتكلم على االستقاللية وأن ال نكون نحن كنواب وكنائبات في 
حالة تبعية لشخص عاتي أو اعتباري، وتيتكلم على املسؤولية وااللتزام 
وتيتكلم على األمانة واالستقامة، مواطنين صوتوا علينا باش نمثلوهم، 

لذلك فهاد التقرير داملهمة االستطالعية هو تقرير ديال املواطنين؛

الثانية، ملي تنتكلموا على التحرير وصندوق املقاصة ورفع الدعم، 
كاين حكومة أولى وكاين حكومة ثانية فيها وزير ثابت، وكاين حكومة أولى 

وكاينة حكومة ثانية فيها مكون كان وخرج وبالتالي، أوال نحن كفريق 
العدالة والتنمية والرئيس ديال الحكومة السابق األستاع عبد اإلله 
بنكيران قالها بوجهو احمر:« أعتز بأننا حررنا رقبة الدولة« من واحد 
املسألة اللي هي ما خصناش نسولوا على 140 مليار فين كانت في مشت، 
اللي أصال ما كايناش، احنا اليوم تنتكلموا على، كاين اللي تكلم على 7 
داملليار وعلى 17 مليار، صحيح املواطن ما بغيناهش يبقى في 20 درهم 
في النهار، صحيح بغينا املواطن ما يبقاش عندو 1500 درهم، ولكن 
صحيح ما يمكنش نسمحوا بشركات هاديك 17 مليار خصها ترجع 0 
درهم باش نكونوا واضحين، ألنه، صحيح مرة أخرى، الشعار ديالنا إيال 
عاش النسر يعيشو وليداتو، وليداتو كاملين ما�سي ولد واحد، كل أوالده 
هذا الوطن هذا، لذلك فالعمل اليوم هذا التقرير خاص يتنفذ واألرقام 
اللي تتكلموا عليها من أين جاءت أيها املواطنون، أيها املواطنات، سيرو 
اقراوا التقرير في الصفحة 57 والصفحة 58، وكاملين في الشهادة تعلمنا 
الطن نردوه لتر، وضربوه في الصفحة 38 وغيخرج لكم شحال من مليار 
ديال الدرهم، لذلك فما نقولوش كالم نكتبو التقرير ونجيو نقولو هاع 

ال�سي ما كاينش في التقرير، هاع ال�سي كاين في التقرير وزيادة.

لذلك اليوم السؤال ما�سي هو من حرر أو من لم يحرر، واللي حرر 
واللي رفع الدعم تيتحمل املسؤولية ديالو كاملة ملصلحة الوطن وتكلمنا 
اللي  الثقة  وهاع  املستثمرين  وهاع  واملاكرو-اقتصاد  االقتصاد  على 
كاينة في الوطن بداك ال�سي باش كتجي، تكلمنا على البرامج االجتماعية 
ديال  مليار   56 الريع؛  واحد  رفعنا  أنه  على  كذلك  وتكلمنا  وطويلة، 
الدرهم اإلخوة واألخوات، سولو الحكامة ديالها، واش كاين �سي واحد 
يستطع يح�سي هاع 56 مليار فين تتم�سي؟، غير ممكن. تتكلمو كذلك 
على أنه كاين مشكل في املواكبة ديال الحكومة السابقة حررت ولم 
تواكب، عجيب، من هو الفريق الذي طلب بمهمة استطالعية؟ خصنا 
نقولوها أمام الرأي العام، الفريق اللي كان مسؤول وتحمل املسؤولية 
ديالو في التحرير وفي رفع الدعم ملصلحة الوطن وملصلحة املواطنين، هو 
هاع الفريق اللي بقى تابع األثمنة في البومبة، منين بانت ليه ما شاداش 
دار مهمة استطالعية وطالب بها، خصنا نكونوا حنا منضبطين حنا، 
عندنا واحد الخط ناظم في العمل ديالنا، هو املصلحة ديال الوطن، 

واإلثارة ديال املصلحة ديال املواطنين وهذاك.

لذلك في التالي شنو بغيت نقول، املهم اليوم ما�سي هو شكون حرر وال 
شكون ما حررش، املهم اليوم هو شكون واش الطبقة الفقيرة أو الطبقة 
املتوسطة أو الطبقة الغنية، ما�سي هو واش 140 مليار ديال الدرهم وال 
17 ديال املليار وال هذا، املهم اليوم هو كيفما قال له املغربي الحر قول 
ما تقول، اليوم اللي مطلوب وهو التوصيات أن تنفذ، وحنا غنتبعوها، 
عنداك يصحاب لك حنا هاع الجلسة جينا باش نفرغو وغادي نمشيو، 
هاديك التوصيات غادي نتبعوها فيها 2 لن نقبل بهامش ربح كما كان في 
السابق، الحكومة خاصها دير املقت�سى ديالها، ثانيا املنافسة من البئر 

.le réservoir إلى
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة لفريق األصالة املعاصرة السيد النائب عبد الواحد 
املسعودي، تفضل السيد النائب.

األصةولل فريقل عنل امليذ ديل او اح ل عب ل اويي ل اونةئبل
املذةصر4:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي ينلاو 6يرين،

اويي اتلقاويةد4لاون اب،

في الحقيقة كنا كنوجدو واحد التعقيب، أنا في الحقيقة هنا باش 
اللي  اإلشكالية  واحد  على  عالياش؟،  الحكومة،  جواب  على  نعقب 
محطوطة على املغاربة، أسالت ما أسالته من مداد. جينا اليوم باش 
نسمع الحكومة وهللا ما لقيت ما نرد على الحكومة ألن الحكومة جات 
والو إشكال، بقات في أجوبة فضفاضة درنا االستثمار، درنا كذا، حنا 
جينا لواحد اإلشكالية اللي عندها جدول أعمال محدد، واضح، إشكالية 
اللي مطروحة اللي فشلت فيها الحكومة في تحرير قطاع املحروقات. أجيو 
قولو لنا أشنو درتو فهاع ال�سي بالضبط؟، درنا السيد الوزير املحترم، 
ال�سي الرباح صديقي العزيز قلت أودي أين أنتم؟، قلتي ما عرفناش 
انتما قلتي لألخ السيد النائب املحترم فين انتما؟، حنا ما معاكمش فهاع 
ال�سي، حنا مع البالد مع الوطن حزب األصالة واملعاصرة، قلتو حتى 
نعرفوكم فين رانا؟ غنقول لك حنا فين رانا السيد الوزير، حنا ما�سي 
مع هاع.. واملصيبة الكحلة اللي كنعيشوها قدامنا دابا. واش هل يعقل 
ال خير دليل التدخالت اللي سمعناها أنه في حكومة ما، البارح كنشوفو 
في أملانيا، اختلفوا على نقطة ديال الهجرة بسيطة، اللي كيحترمو الرأي 
داملواطن، واللي كيحترمو األمانة امللقاة على العاتق ديالهم، واختلفوا 
وقدم وزير الداخلية وقدم استقالتو، وانتما ما اتفقتو على حتى حاجة 
ومستمرين، وهللا إيال باز، غادي نقول داك الكلمة اللي قلتي السيد 
الوزير، غادي نقولها وباز وهللا إيال باز. واش دابا حولتو السيد الوزير، 
انتما خاصة حزب العدالة، حولتو هاع األمر غنقولها، أمر اللي كيهم 
املغاربة كاملين ومع األسف الشديد، باش نهضرو على إخفاق الحكومة 
من اإلخفاق من اإلجابة ديالها على هاع األمر ديال التحرير، حولتوه 
إلى محاكمة ويعني بدلتو أنظار املغاربة باش نحاكمو الشركات، حنا ما 

جيناش هنا باش نحاكمو الشركات.

السيد رئيس الفريق السيد األزمي أكن له كل االحترام، وأنا معاه 
فهاع ال�سي اللي قال، على أنه هاع املنبر دالبرملان ما خصوش يتستغل 
باش يمكن ندافعو على لوبيات، وعاود ثاني ما خصوش يتستغل باش 
نصفيو حسابات سياسوية بين األحزاب، ما خصوش تستغلو هكذا، 
هذا املنبر هذا ما خصو.. اللي عندكم صفيوه في الحكومة ما تصفيوهش 

هنا. وهاع القطاع من النهار األول، من نهار اللي درتو هاعي ال يختلف 
-حتى داخل الفاعل السيا�سي املغربي- ال يختلف اثنان على الدواعي ديال 
هاع تصفية الحسابات بيناتكم بين حزبين في األغلبية، واللي درتو هاع 
املنبر هذا مطية باش تصفيو الحسابات ديالكم هنا، وال�سيء اللي بإسم 
الفصول، بإسم اللي قالو السيد األزمي كنرفضو باش يمكن يتستعمل 
هاع اآلخر. وغادي نقولو الحقيقة، ما قلته في اإلستثمار العمومي، قلتي 
خلينا اإلستثمار العمومي السيد الوزير، االستثمار العمومي فيه 190 
مليار درهم كتنجز فيه 38 %، وبقات %38 وما كنشوفو منو حتى �سي 
حاجة على أرض الواقع. اللي استافد من السياسة ديال التحرير، اللي 
لألمام،  الهروب  اللي وصلتوه،  امليزانية  ديال  العجز  هو  منها  استافد 
منو، فعال  استفد  نهائيا،  املسكين  منو  استفدش  ما  الواقع  غنقولو 
استافدت الدولة باش ما تلتجأوش مرة أخرى لالستدانة ألن وصلتو 
للخطوط الحمراء وقولوها، وداك ال�سي كلو خذيتوه، يعني، بكل يعني 
أقل طريقة يعني أسهل طريقة هو أنه نجيو للعجز ناخذوه من جيوب 
املغاربة، من املغاربة باش يمكن لو نقصو من العجز. قلصتم من العجز 
من امليزانية، ما خلقتو به حتى �سي حاجة نهائيا، ألن ما كاين حتى �سي 
حاجة على أرض الواقع، أرض الواقع راه مزرية السيدين الوزيرين، راه 

الواقع واقع كحل فيما يخص هاع املسألة.

أما فيما يخص القضية ديال هاع القضية اللي قلتو الحلول، حنا 
هللا يخليكم باش نكونو واقعيين، حنا نمشيو لهاع األمر نظرا لضيق 
الوقت، أنا ما عرفتش خمسة دقائق اش غيمكن لينا نقولو في إشكالية 
بحال هاعي؟ غنمشيو للحلول، غنذاكرو في الواقع شنو هو، وأنه مزيان 
هاع ال�سي اللي ّدار، هاع ال�سي اللي تحرر مزيان. أخفقتم فيه، قولوا 
أخفقنا ما كاين مشكل التحرير مزيان، درتوه وأخفقتم فيه، ما زال ما 
كاين مشكل نصلحوه، شنو خاصو يتصلح؟ هللا يخليكم قلتو راه السيد 

الوزير، غير كافي أنه الشركات...

اويي لرئيسلالجليل:

الدستوري،  التجمع  لفريق  الكلمة  شكرا.  النائب،  السيد  شكرا 
تفضل السيد الرئيس..

اونةئبلاويي لت فيقلكميللرئيسلفريقلاوتجمعلاو ست ري:

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد4لاو 6راء،

وما  الحكومة،  فهاع  الوزراء  السادة  ديالنا  الثقة  كنأكدو  بداية 
أننا  بمجرد  الوزراء.  السادة  الرئيس،  السيد  الخلف  من  كنطعنوش 
نناقش معكم بعض النقط اللي كتبين لنا بأنها فيها ضبابية، هذا ال يعني 
أننا نطعن من الخلف، وأننا لسنا أوفياء لهذه الحكومة. مبادئنا داخل 
األحزاب املكونة لهذا الفريق املحترم ال تسمح لنا أن نطعن من الخلف. 
لذا السيد الوزير، واش كتفضلو أننا نناقش معكم أو نخرجو حتى حنا في 
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احتجاجات في الشارع، ال نحن نفضل املناقشة من الداخل، كنا ننتظر 
السيد وكيفما جا على كالم ال�سي الداودي، السيا�سي الجديد، هاد 
السيا�سي الجديد ال�سي الداودي راه جاء نتيجة السيا�سي القديم، أنتما 
يااله قلتو لينا باللي حتى �سي واحد ما بقا بغا يسلفنا، وهاع السياسة 
اللي خالت الناس ما بقاوش بغاو يسلفونا راه هاع السياسة ديال الناس 
لقدام. إعن املواطن كيطالب بسيا�سي جديد، وهاع السيا�سي راه صوت 

عليه الشعب حتى هو، خلينا ندويو أ بووانو..

التقرير جاء من أجل املواطنينن صحيح أن التقرير جا من أجل 
املواطنين، وكان علينا أن نلتزم كلنا وما ندخلوش املغالطات وما ندخلوش 
املداخلة ديالكم  التقرير.  في هذا  السياسية والسياسوية  الحسابات 
السادة الوزراء، أجابت عن بعض التساؤالت، ولكن غاب فيها الجواب 
عن السؤال الجوهري، السؤال الجوهري اللي اليوم كينتظروه جميع 
املغاربة، واليوم كل �سي كينتظرو ألن املغاربة كلهم راه ما كيفهموش 
الحسابات 0,80، هاكا خاصنا جواب واضح، كان في املداخلة ديالنا 
سؤال كيقول هل هناك ربح يقدر ب17 مليار، وال ما كاينش؟، إيه وال ال، 
باش املواطن البسيط حتى هو يفهم، ما نكتروش عليه كثرة الحسابات 
وفي األخير ما غادي.. غادي نخرجو من هاع الجلسة بحال ال أصال ما درنا 

حتى �سي حاجة.

إيال عاش النسر عاشوا وليداتو أ ال�سي األزمي، هذا كنقولوه، ولكن 
راه سبق لينا داخل هاد الفريق أننا طالبنا السيد رئيس الحكومة، في 
األسبوع اللي فات، أن في النهاية ديال كل حصيلة كل حكومة تجي كل 
وزير، يعطينا الحصيلة ديالو باش املواطن املغربي غدا منين غيصوت 
على واحد الحزب اللي كينتمي لو واحد الوزير معين كيعرف شكون هما 
الوزراء اللي خدامين، وشكون هما الوزراء اللي ما خدامينش، وحنا هاع 
ال�سي راه ما كنقصو حتى من �سي واحد، هاعي طبيعتنا حنا صرحاء في 

املناقشة، ولكن ال نطعن من الخلف، وشكرا لكم.

اويي لرئيسلالجليل:

النائبة رفيعة  الكلمة للفريق اإلستقاللي، تفضلي السيدة  شكرا، 
املنصوري.

اونةئبللاويي 4لرفيذللاملنص ري:

لي  القاعة، اسمح  اليوم داخل هاع  اللي وقع  النقاش  تفاعال مع 
ديالنا  التمثل  في  استعملتها  الكلمة  ناخذ منك واحد  الوزير،  السيد 
اإلجتماعي وفي التراث ديالنا هي كلمة »باز«، فعال »باز« السيد الوزير، 
ألننا اليوم كنا كننتظرو شجاعة من حكومة في هاع النقاش الجاد تجي 
وتعلن على القرار ديالها تجاه إنقاع هذا القطاع وإنقاع املواطن. فعال 
»باز« السيد الوزير، ألننا اليوم في محطة تاريخية، املغربي واملغربية 
اليوم يتابع هاع النقاش، فإعا بنا اليوم نفاجأ بصراع واحتقان حكومي 
يعكس تدبدب هذا الحكومة، ويعكس االحتقان الذي يعرفه الشارع. 

فعال »باز« السيد الوزير، فعال »باز« ألننا في كل محطة في هذه املؤسسة 
كنجيو ونلمس بأن الحكومة تتبجح وتتغنى بأسطوانة دائمة وهي أننا 
مالين »4*4« من جهة بحق كتن�سى السيد الوزير، الخطافة وتريبورتور 
ومالين الطاكسيات، قولي شحال عندنا األغنياء وقلتيها حرفا السيد 

الوزير.

السيد الوزير كتقول بأن إيال حيدنا 100 درهم و50 درهم للطبقة 
أنا وهللا  األرامل،  ياخذ  غادي  الفقير،  خالتو  وال  عمو  راه  املتوسطة 
شخصيا الحلم ديالي نجي لإلقليم ديالي، ونم�سي ل«تابرانت« و«كتامة« 
و«باب برد« و«حشييت« ونلقا أرملة ما كتشحتش، أرملة ما كتحمل 
�سي في حقول، وكتنقي الكيف باش تجيب القوت لألوالد ديالها، فاين 
هو هاع دعم األرامل؟، فاين كنتو نهار اللي ترفسو النساء مشاو يجيبو 
الطحين؟، كون كان عندهم الدعم ما غيمشيوش يترفسو، علما السيد 

الوزير، بأن الجواب ديالكم هذاك جواب في تصريح حكومي.

اليوم كنا كنتظرو جواب موضوعي، وشجاعة بالقرار ديال الحكومة 
تجاه هاع املعضلة، هذا من جهة. السيد الوزير، جميل أنك قلتي بأنك 
كتفرق بين معارضة ومعارضة، صحيح نحن معارضة وطنية مستقلة 
ونهار اللي عارضنا جبنا مذكرة تعديلية في قانون املالية. وصحيح أيضا 
السيد الوزير، كنا مشاركين في جزء من حكومتكم السابقة، لكن وكنا 
مع علك اإلصالح، لكن ليس على حساب املواطن، إيال جينا لهاع املفهوم 
شنو هو مفهوم السياسات العمومية إيال ما كانش املواطن هو في صلب 
اهتماماتها وانتظاراتها؟. السيد الوزير، نحن لسنا ضد أن الدولة تدخلها 
اعتمادات مالية، لكن ما نعيبه على هذه الحكومة، وهو أنها وكتلميذة 
نجيبة لصندوق النقد الدولي اخذت 35 مليار ديال الدرهم ودارت في 
التوازنات امليزانياتية عوض أنها تستثمرو في القطاعات االجتماعية اللي 

هي التعليم والصحة.

السيد الوزير، آن األوان لهاع الحكومة أنها إيال فشالت في تدبير 
هذا امللف، تجي اليوم وتوقف بكل جرأة وشجاعة وتقولنا اسمحو لي ما 
قدرتش، وترجع للمقايسة وترحم املواطن املغربي من هاع البؤس كلو 

والسالم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا لك السيدة النائبة، الكلمة للفريق الحركي فيما تبقى من 
الوقت.

اونةئبلاويي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

اويي لاورئيس،

اويي ينلاو 6يرينلاملحترمين،

وتكون  بأريحية  اقشوها 
ّ
ن املهمة،  النقطة  هاع  اقشو 

ّ
ن جينا  ي 

ّ
مل

قشابتنا واسعة، ألنه موضوع مهم، وحنا بصفتنا التمثيلية كنحملو 
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انشغاالت املواطنين. حتى واحد ما ينكر أن ال املعيشة اليوم غالية على 
املواطن، من بين األسباب ديالها غالء املحروقات، هاعي قضية كاينة 
اليوم خصنا نذاكرو عليها، شكون املسؤول عليها؟ وخا نكونوا حنا، حنا 
كنا جزء من الحكومة، فضيلة أننا نقولو إييه كان تقصير فهاع القضية 
خصنا نسقموها، خصنا نقادوها ونتعاونو عليها. هم املواطنين، همكم 
حتى انتما السادة الوزراء، ما�سي همنا حنا كنتقاسمو كل �سي. لهذا 
نقبلو ونتقبلو مع بعضياتنا، حنا مضامنين متعاونين، متآزرين، ولكن 
تيبقى املواطن هو الصلب خصنا من يعنيه ما نتعارضوش فهاع القضية 

هادي؛

ديالكم  التفاعل  الوزراء  السادة  تنتسنى  كنت  الثانية،  النقطة 
مع التوصيات ديال التقرير، بغينا الحكومة تكون حاضرة في تحديد 
األسعار أو تحديد هامش الربح، بغيناها دخل في توضيح الرؤية ديال 
هاع القطاع باش يلعب دوره الكامل، واش هاع ال�سي فيه �سي عيب؟، 
مزيان نوضحو، وحنا كيتسناو فينا الناس باش نكونوا عند حسن الظن 
االنتظارات ديالهم، شكرا السيد الرئيس، السيدين الوزيرين املحترمين.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة للفريق االشتراكي.

اونةئبللاويي 4لحنةنلرحةب:

اويةد4لاو 6راء،

ونحن نقدم مالحظاتنا حول التقرير، ونؤكد على أهمية التوصيات 
إطار  في  تنقدموها  أخرى،  توصيات  وتنقدمو  التقرير  بها  جاء  اللي 
املسؤولية املشتركة الكبيرة اللي تتجمعنا، وتنقدموها ونحن نعي جيدا 
هو  اللحظة،  وليد  ما�سي  اليوم  املغرب  حققه  اللي  التراكم  أنه  على 
تراكم نابع من سنوات كبيرة ديال االشتغال اللي حققوها املغاربة من 
االستقالل إلى اآلن. اليوم ما يمكن ليناش نجيو نقولو أن املغرب بدا في 
2012، كيفما ما يمكن ليناش نقولو املغرب أنه بدا في سنة 1997، كاين 

تراكم كبير.

اليوم فهاع اللحظة واملناسبة، شرط ستؤسس الهيئة الوطنية إلنقاع 
مصفاة »السامير« بالدار البيضاء، هاع املصفاة تاريخها كبير، مساهمتها 
السيد  الحل  عندك  اللي  أنت  لينا  قولو  كبير،  الوطني  االقتصاد  في 
الوزير، الحكومة هي اللي عندها القدرة على اإلنقاعـ اشنو هي اإلجراءات 
اللي ممكن نحميو عمال هاديك املصفاة؟، نحميو مساهمة املصفاة في 
االقتصاد الوطني وما نعاودوش تجربة »جرادة«، ما نعاودوهاش، ما 
نعاودوهاش تكرر، كيفاش يمكن نجعلو اليوم من مصفاة »السامير« 

جزء من اإلقتصاد الوطني نفتخر به وال تنقبروه.

السادة الوزراء، هاع التوصيات للي خرجات بها التقرير، بغيناها 
إجابات،  ليها  نوجدو  ونحاولو  كاملين  عليها  نسهرو  بغيناها  تنفذ، 
وتنعاودو نكررو كفريق اشتراكي، الطبقة املتوسطة عليها أن تشعر أن 

جيبها ما نقصش، جيبها نقص السيد الوزير، 100 درهم تنخلصو بها 
الضو في الشهر، واخا أنت قلتي 75 درهم فقط ديال %75، 150 درهم 
يمكن تكون الثمن ديال 2 بوطات في الشهر وال ثالثة اللي تيستهلكوهم 
املغاربة، 150 درهم ممكن تكون الثمن ديال تنقّري ولدي صغير تيقريه 
راه  أنه  بمعنى  األطفال،  ديال  الجامع  في  الكّتاب،  في  الطاك�سي  مول 
أساسية ومهمة. وصدقني وأنا متفقة مع كل االنتقادات اللي توجهات 
من  درهم   150  

ّ
وال جيبنا  من  درهم   100 نفقدو  أننا  ساهل  ما�سي 

جيبنا، راهإ كبيرة بزاف، وهي ما�سي 2 فرنك ألن درهم وحدة كتشري 
لنا خبزة، تخايل معايا أنه ما نقدروش نشريو خبزة �سي نهار، 4 دراهم 
3 دراهم مشات لينا في ليترو صعيبة علينا كمغاربة. هاعو هما األجوبة، 
واألجوبة ما تنعطيوهاش لألغنياء فقط وتنعاود نكرر الفقراء درنا لهم 
»تيسير«، درنا ليهم »la RAMED«، درنا ليهم دعم األرامل، ولكن هاع 
الطبقة الوسطى اللي بيناتهم أغلبيتهم حتى هما ما عندهمش التغطية 
الصحية، أغلبيتهم في حالة تسريح، وأغلبيتهم ما قادرينش يستاجبو 
للمطالب ديالهم، وأغلبيتهم تيقّريو اوالدهم في املدرسة الخاصة، تيرّبيو 
اوالدهم وتيمشيو للمستشفيات الخاصة، كيفاش نعوضوهم على هاع 
ال�سي؟. هنايا األسئلة الكبرى اللي خصها تطرح. وتنعاود نكررو كفريق 
اشتراكي، ما جاء في التقرير يلزمنا وتوصياته تلزمنا، ولكن ما يلزمنا أكثر 
هو خدمة املواطن املغربي، نبضه اللي تيعبر عليه في الشارع.. خصنا 

نستمعو ليه، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة، والكلمة املوالية للمجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية.

اونيةبيلل املجم علل رئييلل وبلقل عةئشلل اويي 4ل اونةئبلل
ولتو ملقاالشتراكيل:

شكرالاويي لاورئيس،

إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، نعتبر أن الوصول 
بهذه املهمة اإلستطالعية حول أسعار املحروقات إلى هذه الجلسة هو 
اليوم مكسب كبير للبرملان وللحكومة وللشعب املغربي، بحيث لم تثنينا 
التخوفات عن الخلفيات السياسية والحزبية عن القيام بدورنا الرقابي 
وصوت  املجتمع  نبض  مع  والتجاوب  التفاعل  وعن  لألمة،  كممثلين 
العمومية  السياسات  ترشيد  في  مسؤوليتنا  نتحمل  وأن  املجتمع، 
وتصحيحها إن ألزم األمر بما يخدم مصالح الوطن ومصالح املواطنات 

واملواطنين.

أهم ما نستنتجه من هذا التقرير، أن املستفيد والرابح األكبر من 
عملية التحرير هاته هو الفاعل اإلقتصادي والشركات املستثمرة في هذا 
املجال الحيوي واالستراتيجي، فهل من املعقول، ومن املنطق أن تقوم 
شركات قلصت من نسبة معامالتها بأكثر من %20 وأن تحقق صفة 

نهائية صافية تتجاوز أكثر من 490%.
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أن  يجب  الذي  الدستوري  الذي  الدور  تفعيل  إلى  ندعو  ولهذا، 

من  الحد  من  األسعار،  مراقبة  من  املنافسة  مجلس  بأن  يضطلع 

االحتكار، ومن الحد من وضعية استغالل النفود، وبإعمال دولة الحق 

والقانون في املجال اإلقتصادي بما يضمن تكافؤ العالقات االقتصادية 

واإلجتماعية.

أكيد أن الدولة وفرت فيما اصطلح عليه بإصالح صندوق املقاصة 

35 مليار ديال الدرهم، حّولت إلى برامج إجتماعية، ولكن هذا ال يعفي 

الحكومة من مسؤوليتها، فاملسؤولية هنا ثابتة للحكومة، إع ماعا قامت 

به من إجراءات ملصاحبة ومواكبة ومراقبة وتتبع هذا املجال؟، والدولة 

اآلن مطالبة لتحقيق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين واملواطنات 

بالتدخل، بضرورة التدخل للتسقيف بتحديد حد أق�سى لهامش الربح. 

وما هو مخطط الحكومة اآلن إلنقاع »السامير« أمام تغول الشركات 

التي أصبحت اآلن تستثمر في الخام والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع.

إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، نقول كفى لهدر الزمن 

السيا�سي، كفى لهدر الزمن االجتماعي، نحن اآلن أمام أشكال جديدة 

من االحتجاجات الشعبية، وعلينا أن نستخلص جميعا العبر والرسائل 

من مقاطعة مواد بعينها، وندعو من قبة البرملان الحكومة أن تتخذ كل 

التدابير، تتخذ إجراءات عملية كل اإلجراءات الكفيلة لتصحيح الوضع 

بما يضمن السلم اإلجتماعي لبلدنا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة، شكرا لك. والكلمة للسيد النائب عمر بالفريج 
فيما تبقى من الوقت.. آه فيما تبقى من ثواني.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

شكرا بسرعة أنا معاك السيد الوزير، الدولة راه هي حنا، ما�سي 
�سي حاجة أخرى، ولكن السؤال الحقيقي اللي كينتظروه املغاربة، واش 

؟ هذا هو السؤال؛
ّ
الدولة غتسترجع داك 17 مليار درهم وال ال

 Bill« دوا على »Bill GATES« النقطة الثانية، ال�سي الداودي م�سى
في  تزيدو  حكومته  من  طلب  عامين  هادي   »GATES«، »Bill. GATES
اللي  داملحروقات  ديالكم   »les Bill GATES« طلبو  وأنتما  الضرائب، 
 Bill»بحال يديرو  هما  حتى  الحكومة  في  ممثلين  الحكومة  في  معاكم 

GATES«، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السيد الوزير، السيدات والسادة األعضاء، أعضاء املجلس 
املحترمين. أود أن أشكر السيد الوزير، أريد أن أشكر السادة رؤساء 
الفرق، وأشكر السادة أعضاء اللجنة، وأعضاء املهمة اإلستطالعية، 
ألن هذا أول تمرين، يقوم به مجلس النواب من هذا النوع، فأشكر 

الجميع، ورفذتلالجليل.
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