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جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
 مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادلرسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين
رقم  1ورقم  4من االتفاق األورو– متوسطي املؤسس لشراكة بين
اململكة املغربية من جهة ،واملجموعات األوروبية والدول األعضاء بها،
من جهة أخرى ،املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر2018؛
 مشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس ملنطقةالتجارة الحرة القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAFاملوقع بكيكالي (رواندا) في
 21مارس  2018؛
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ببروكسيل في  14يناير.2019
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الجريدة الرسمية للبرملان
محضرالجلسة السادسة والستين بعد املائة

التاريخ :اإلثنين  13شوال 1440ه ( 17يونيو2019م).
الرئاسة :السيدة حياة املشفوع النائبة الثامنة لرئيس مجلس
النواب.
التوقيت :ساعتان ابتداء من الساعة الثالثة مساء والدقيقة
الثانية.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات
الحكومية التالية:
•
العلمي؛

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

•

الشباب والرياضة؛

•

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

•

الثقافة واإلتصال؛

•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛

•

املكلف بحقوق اإلنسان؛

•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛

•

العدل؛

• الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني
الناطق الرسمي باسم الحكومة.

السيدة حياة املشفوع رئيسة الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
افتتحت الجلسة.

السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
طبقا للفصل  100من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام
الداخلي ملجلسنا املوقر نلتقي مجددا في جلسات األسئلة الشفهية،
ويتضمن جدول أعمالها  33سؤاال شفهيا تهم القطاعات الثانية :التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،الشباب
والرياضة ،األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الثقافة واإلتصال ،القطاع
املكلف بالنقل ،القطاع املكلف بحقوق اإلنسان ،األسرة والتضامن
واملساواة والتنمية اإلجتماعية ،العدل وأخيرا القطاع املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني.
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في البداية نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة ،فلتتفضل
مشكورة السيدة أمينة املجلس لتالوتها.

السيدة عزوها العراك أمينة املجلس:
شكرا لكم السيدة الرئيسة،
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
توصل املجلس من مجلس املستشارين وفي إطار قراءة ثانية
بمشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي.
بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي
توصل بها مجلس النواب من تاريخ  10إلى  17يونيو  ،2019توصلت
رئاسة مجلس النواب  116سؤاال شفويا  266سؤاال كتابيا و 104جوابا
عن أسئلة كتابية ،شكرا لكم السيدة الرئيسة.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة األمينة،
السيدات والسادة أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة من
لدن السيدات والسادة النواب بناء على مقتضيات املادة  152من
النظام الداخلي ملجلس النواب ،فقد برمج الطلبين التاليين ،تداعيات
دورية وزيرالداخلية القاضية بوقف الجماعات لتنفيذ بعض النفقات
التي يساهم فيها الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق
دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية» عن فريق األصالة واملعاصرة؛
املشاكل التي تعرفها حافالت النقل الدولي املغربية ومعاناة املسافرين
بما فيهم أفراد الجالية املغربية في املوانئ اإلسبانية الذين يختارون
هذه الوسائل للعودة ألرض الوطن عن الفريق اإلستقاللي للوحدة
والتعادلية.
حضرات السيدات والسادة ،نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،عدد األسئلة  :9أوال :سؤال عن
املؤسسات الجامعية املقرر إحداثها بمختلف عماالت وأقاليم اململكة،
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة
والتعادلية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد عبد العزيزلشهب:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الوزيراملحترم،
الحكومة مؤخرا قامت بإحداث عدة مؤسسات جامعية في
واحد املجموعة ديال األقاليم ديال اململكة ،ولكن املالحظ أن واحد
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املجموعة ديال األقاليم ال زالت لم تستفد بعد ،سؤالنا ،ما هي املعايير
املتخذة من أجل تعميم املؤسسات الجامعية على تراب جميع األقاليم
ديال اململكة؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة
املحترم.

السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:

جامعي بكل جهة وأن اإلقليم الوحيد وإقليم شفشاون هما اللي مازال ما
استافدوش من مؤسسة ديال التعليم العالي؟ وبالتالي نقول بكل صدق
هناك سياسة ديال اإلقصاء ،هناك نوع من التهميش ،وما يمكنش نقول
لك السيد الوزير ماذا اإلحساس بهاد الغبن لدى الساكنة املحلية،
وبالتالي كيفاش تتفسروا جميع األقاليم ديال الجهة..

السيدة رئيسة الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب املحترم ،شكرا لك ،هل هناك تعقيبات
إضافية في املوضوع؟ آه تفضلوا األخ معذرة.

النائب السيد حسن الحارس:

شكرا جزيال السيد الرئيسة،

شكرا السيدة الرئيسة،

السادة النواب املحترمين،

السيد كاتب الدولة املحترم،

فيما يتعلق بالسؤال املطروح حول الخريطة الجامعية الوطنية،
هاته الحكومة أول �شيء شرعت به هو:
أوال :إعادة بناء الخريطة الجامعية الوطنية اللي كانت فواحد الواقع
مشتتة ،اليوم الحمد هلل نتوفرعلى خريطة جامعية منظمة بنقل بعض
املؤسسات الجامعية من جهة إلى جهة حتى تنسجم مع التقطيع الترابي؛
ثم فتحنا مشاورات مع الجهات أيضا من أجل وضع خريطة جامعية
استشرافية في كل جهة ،ألنه كيفما تتعرف على أنه الرؤية اإلستراتيجية
تتحدث عن قطب جامعي مندمج في كل جهة؛
اإلجراء الثالث :هو أنه البرنامج الحكومي يستشرف إحداث ما
يقرب من  40مؤسسة جامعية جديدة ما بين  ،2021-2017تمكنا وهلل
الحمد باش نحدثوا عمليا وبموجب مرسوم حوالي  21مؤسسة جامعية
جديدة ،وفي طور اإلعتماد اآلن بالوزارة حوالي  10مؤسسات جديدة،
يعني راحنا في حدود واحد  30إلى  31مؤسسة ،ال�شيء الذي يعني أنه في
نصف الوالية قربنا بالفعل باش نحقق الهدف االرئي�سي..

السيدة رئيسة الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،شكرا لكم ،تعقيب السيد النائب
املحترم.

النائب السيد عبد العزيزلشهب:
شكرالسيد الوزير ،في الحقيقة من خالل جوابكم يعني يتبين بأنكم
بعندكم واحد الرؤية واضحة ،ولكن من خالل الرأي ديال املواطنين
وديال الساكنة كيتبين أن هناك غبن ،هناك إقصاء ،هناك تهميش
ديال واحد املجموعة ديال األقاليم ،نعطيك نموذج ديال وزان،
املجلس اإلداري صادق على إحداث مؤسسة ديال التعليم العالي ،وأنتم
السيد الوزيراستقبلتونا ،كيف يعقل أنكم كتكلموا على إحداث قطب
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في هاد اإلطار وعالقة باملوضوع ،بغيت غير نذكركم بالحاجة امللحة
لطلب ساكنة مدينة بن احمد بإقليم سطات إلحداث مؤسسة أو نواة
جامعية ،كل املعطيات متوفرة والسيد الوزيرأعطى وعد لجميع فاعلين
في آخرالزيارة ديالو لجامعة الحسن األول باسطات ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،الكلمة ألحد نواب فريق األصالة املعاصرة.

النائب السيد عبد الرحيم واعمرو:
شكرا السيدة الرئيسة،
السادة الوزراء املحترمين،
زميالتي زمالئي النواب املحترمين.
السيد الوزير ،نسائلكم على واحد الكلية ،السيد الوزير بغيتك
باش تسمعني عفاك راه كنعطي سؤال ،بغيت نسولك على واحد
الكلية في إقليم قلعة السراغنة ،اإلقليم اليوم النواة ديال الكلية اللي
فيه ،فيه حوالي واحد  400طالب ،بغينا نعرفوا هاد الكلية ابتى غادي
تخرج ،علما أن مجلس الجامعة صادق عليها ،كذلك كنطلبو السيد
الوزير واحد الجامعة بجهة درعة تافيالت ،جهة درعة تافياللت كاملة
ما فيهاش جامعة ،فيها نواة الجامعية ،كذلك السؤال ديالنا كيمشيوا
الناس يتسجلوا في الكلية تيقولواباك قديم ،بغينا نعرفو إيال كان �شي
قانون اللي كينص على هذا القضية ديال باك قديم بغينا نعرفوه،ألن
فين في كنصيفطوا هادوك الناس اللي عندهم باك قديم فين بغى يم�شي
هاديك الشريحة ديال الشباب ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السيد النائب عن الفريق االاستقاللي
للوحدة التعادلية.
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النائب السيد محمد الحافظ:
نفس ال�شيء السيد الوزير بالنسبة إلقليم سيدي قاسم اللي تمت
املصادقة على إحداث مؤسسة جامعية من طرف املجلس اإلداري
لجامعة ابن طفيل وال زلنا ننتظر دائما هذا تفعيل هذا القرار من طرف
الحكومة ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للسيد كاتب الدولة املحترم.

السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:
شكرا جزيال السيدة الرئيسة املحترمة ،نتفهم حقيقة الحاجيات
امللحة لكثير من املناطق والجهات اللي إحداث مؤسسات جامعية ،اللي
نأكد عليه مرة أخرى هو أن إحداث مؤسسة جامعية هو اختصاص
ملجالس الجامعات ،ينبغي أن يصدر القرار عن مجالس الجامعات،
بالنسبة للمؤسسات اللي اصدرفيها قرارمجالس الجامعات راه موجودة
عندنا في لجنة تنسيق التعليم العالي ،تكلمتم مثال على سيدي قاسم على
سبيل املثال أو الخميسات أو في جهة درعة تافياللت  ostديال ورزازات،
هادو كلها مؤسسات تم املصادقة عليها بمجلس الجامعات وستدرج في
أقرب تعديل للمرسوم ،باقي املؤسسات تحدث بموجب قرارات ملجالس
الجامعات ونحن على استعداد للتفاعل إيجابا مع القرارات التي تصدر
عن هذه املجالس ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،السؤال الثاني متعلق بإختالالت املرسوم
املتعلق بإطارمتصرف التربوي املحدث ألطراإلدارة التربوية باملؤسسات
التعليمية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة
والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد حسن عديلي:
السيد الوزير ،إصدار املرسوم الخاص باملتصرفين التربويين بقدر
ما شكل محطة مهمة لتجسيد األدوار الجديدة ألطر اإلدارة التربوية،
بقدر ما شابته إختالالت وعيوب كثيرة أجهزت على على العديد من
الحقوق املشروعة لهذه الفئة .لذلك نسائلكم السيد الوزيرعن التدابير
التي ستتخذونها ملعالجة إختالالت املرسوم املذكور؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للسيد كاتب الدولة.
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السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد النائب املحترم ،طبعا ال يجادل إثنان في كون األهمية الكبرى
التي تقوم بها اإلدارة التربوية عموما بمختلف أطرها في تجويد املنظومة
وفي القيام باملهام األساسية التي تطلع بها ،وكان واحد املطلب راكم
تبعتوه معنا جميع ديال إحداث إطار متصرف تربوي من أجل أن تكون
هاد األطرالتربوية عندها كامل الصالحيات باش تقوم باملهام ديالها .فعال
ك بذلت الحكومة مجهود كبيرجدا وخرجت هاد املرسوم .باإلضافة إلى
هذا ،تم إحداث اإلطارديال التكوين في اإلدارة التربوية بالنسبة للمراكز
الجهوية ملهن التربية والتكوين باش مايبقاش عندنا املدير التربوي هو
داك األستاذ اللي كان عنده واحد األقدمية معينة ،ولكن يكون أيضا
له نفس هاد اإلطار.
من املؤكد على أنه أي مرسوم تيصدر وتدخل حيز التنفيذ تيمكن
توقع ليه استدراكات معينة ،وبالتالي فنحن مستعدون بعد تسوية
الوضعية ديال أطر اإلدارة التربوية ،خاصة بالنسبة للناس اللي كانوا
كيمارسوا اإلدارة من قبل صدور املرسوم وخا تيتحدث هاد املرسوم
طبعا على ضرورة اجتيا زهاد االختباراالمتحان املنهي ،فنحن منفتحون
على كل اإلقتراحات وبالتشاور مع الشركاء ديالنا باش يمكنا نجودو أكثر
الوضعية ديال هاد األطر اللي كنهتمو بالوضعية ديالها وبالدور ديالها،
شكرا جزيال.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،الكلمة أو التعقيب للسيد النائب املحترم.

النائب السيد السعيد الصادق:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيد الوزيراملحترم،
في البداية البد ما نثمنو بهذا املرسوم الصادر اللي صادقت عليه
الحكومة وسوى وطوى بشكل نهائي امللف ديال أساتذة السلم التاسع
وضحايا النظامين ديال أساتذة رجال ونساء التعليم ديال السلم 7
والسلم  ،8احنا طرحنا اإلشكال ديال اإلختالالت ديال هاد املرسوم
السيد الوزيراملحترم ،ألن حسينة أنه قد يخلف ضحايامثل هاد الفئات
اللي تكلمتوا عليها واللي تكلمنا عليها سابقا ،ولذلك نقترح على الوزارة
القيام بخطوة استباقية حتى ال تقع إشكاالت وضحايا يخلفهم هذا
املرسوم .املرسوم معني بين جوج دالفئات السيد الوزير املحترم ،الفئة
األولى وهما اللي تيمارسوا مكلفين باإلدارة بمهام باالسناد عن طريق
االسناد ،وفيهم املديرين والحراس العامون والنظار ومديرو ورؤساء
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األشغال غيرهم .والفئة الثانية هم خريجو مسلك اإلدارة ،سواء اللي
تخرجوا منها بعد صدور املرسوم أو قبل صدور املرسوم ،وخاصة واحد
الفوج اللي عندو مشكل كبير اليوم مع الوزارة ،الفوج ديال  2018اللي
تقصاوا من اإلمتحان املنهي اللي دوزوه كأساتذة ،استدعوا له كأساتذة
وترشحوا له كأساتذة ،فهادو هما ما بين 350حتى ل ..400

السيدة رئيسة الجلسة:
السيد النائب املحترم انتهى الوقت ،معذرة انتهى الوقت ،هل هناك
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب عن فريق األصالة
املعاصرة.

النائب السيد نور الدين الهرو�شي:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،لقد سبق لنا أن اطرحنا سؤال حول االكتظاظ
ومشاكل التأطير بكلية الحقوق بتطوان ،واليوم أطرح في هذا التعقيب
على امليزانية الهزيلة لبعض الكليات وأخص بالذكر كلية الحقوق
بتطوان االتي ميزانيتها ال تتعدى  3.5مليون درهم ،في الوقت الذي نجد
فيه كلية الحقوق أكدال بالرباط ميزانيتها تفوق  16مليون درهم ،مع
العلم أنه عدد طلبتها ال يتجاوز  6000طالب ،كلية الحقوق بسطات
 8مليون درهم وعدد طلبتها  22ألف ،وتطوان  27ألف طالب ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم .الكلمة للسيد كاتب الدولة املحترم.

السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:
في التعقيب طبعا على موضوع السؤال ديال املتصرفين ،أنا كنجدد
مرة أخرى باسم الحكومة استعداد الوزارة إلى استقبال املعنيين وإلى
الحوار معهم بالتعاون مع الشركاء ديالنا وتجويد الوضعية كيفما
تفضلتو ،باش يمكنا نرفعو الحيف اللي يمكن يكون على هاد الفئة،
وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة املحترم ،ثالث سؤال عن بناء وتقوية نظام
الداخليات باملناطق الجبلية للسيدات والسادة النواب املحترمين من
الفريق االشتراكي ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد محمد احويط:
السيد الوزير ،ماذا تنوون القيام به لتقوية نظام الداخليات
باملناطق الجبلية والرفع من عددها؟
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السيدة رئيسة الجلسة:
جواب السيد كاتب الدولة.

السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم جدا الذي يعكس
طبعا اهتمام السادة نواب األمة بوضعية التمدرس في العالم القروي،
واللي تتعرفوا على أنه الرؤية االستراتيجية اليوم وضعت واحد الهدف
األسا�سي اللي هو وضع تمييز إيجابي لفائدة العالم القروي ،غادي
نعطيك باألرقام ،تتعرف على أنه عدد الداخليات اآلن بالعالم القروي
عموما حوالي  916داخلية  60%منها بالعالم القروي 25 ،داخلية اللي
فتحت أبواب ديالها خالل هاد املوسم الدرا�سي ،عدد املستفيدين
برسم املوسم الدرا�سي الحالي من الداخليات حوالي  15ألف و،500
 57%منهم منحدرون من العالم القروي و 49%منهم فتيات.
أخيرا تتعرف على أنه صادقت الحكومة على الرفع من امليزانية
املخصصة للداخليات واإلطعام ،بحيث انتقل من مليار درهم إلى
مليار و 470مليون درهم ،أي بواحد الزيادة ديال  ،50%ال�شيء الذي
سينعكس إيجابا على التمدرس بالعالم القروي ،تتعرف أيضا على أنه
سيدنا هللا ينصره ،أعطى واحد الدعم قوي جدا فيما يتعلق «ببرنامج
تيسير» وأعطى تعليماته السامية بالتعميم ديالو ،بحيث اليوم الحمد
هلل تيستافدوا منه أكثر من  2ديال املاليين ديال التالميذ ،وخاصة في
العالم القروي واملناطق..

السيدة رئيسة الجلسة:
السيد النائب انتهى الوقت ،معذرة ،تعقيب السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد احويط:
السيد كاتب الدولة املحترم ،صراحة كاين مجهودات اللي كتقوموا
بها للنهوض بهاد القطاع ،ولكن كاين كذلك إشكاالت يجب حلها ،من
بين هاد اإلشكاالت السيد كاتب الدولة هو تعميم الطلب ،هو تعميم
تغطية الجماعات الترابية بهاد أقسام الداخليات ،بحيث هناك
جماعات قروية في مناطق نائية والنموذج جماعة امزفرون وجمعة
قلعة بوقرة بإقليم وزان ال تتوفرعلى قسم للداخلي ،وهذا السيد كاتب
الدولة يكرس عمل ديال الهدر املدر�سي ،احنا غاديين ،الحكومة غادية
في واحد التوجه ديال محاربة الهدر املدر�سي ودعم الجانب االجتماعي،
ولهذا احنا كيخصنا نمشيو في هاد التوجه ،وباش نمشيو في هاد التوجه
خاص الجماعات كاملين يكونوا كيتوفروا على أقسام داخلية للنهوض
بهاد القطاع ولتحسين كذلك املردودية ديال التالميذ هذا من جهة،
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من جهة أخرى السيد الوزير كاتب الدولة هناك بعض الجماعات اللي
كتوفرعلى واحد العدد هائل من املتمدرسين..

السيدة رئيسة الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب معذرة ،هل من تعقيب إضافي في
املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع ،إذن السيد الوزير ،السيد كاتب
الدولة انتهى الوقت .رابعا :سؤال عن وضعية الحجرات الدراسية
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة
النيابية للتقدم واالشتراكية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد سعيد انميلي:
السيد الوزير ،بالرغم من املجهودات املبذولة من طرف الحكومة،
الحجرات الدراسية بالعالم القروي ،وخاصة املناطق النائية ما زالت
تعاني من عدة إشكاالت ،وهاذ اإلشكاالت هي مثال انتشارالبناء املفكك،
فكنلتمسو منكم تعويض البناء املفكك بالبناء الصلب ،ثانيا عدم توفر
هاد القاعات على األسوار أو على األقل السياج ،ال�شيء اللي كيجعل
هاذ الحجرات كتنتاهك الحرمة ديالها من طرف اإلنسان والحيوان
وفي بعض الحاالت كتكون مالذ للمتشردين واملتسكعين ،ضعف البنية
التحتية املتمثلة في املاء والكهرباء والطرق واملسالك ،عدم وجود قاعات
للمعلوميات ،ضعف صبيب األنترنيت ،هناك بعض الجماعات السيد
الوزير عندها طابع جبلي وغابوي وكاين جماعات أخرى اللي عندهم
مساحات شاسعة ،مثال دائرة بن احمد الشمالية ،كجماعة مكارطو
وجماعة أوالد محمد عندها طابع جبلي وغابوي وجماعة بوكركوح
وسيدي عبد الكريم و لخزازرة والنخيلة و مريزيك ،كنلتمسو منكم
إحداث مدارس جماعاتية بها ،بهاذ اإلشكاالت كنساءلوكم أشنا هي
الخطة اللي واخذاها الحكومة من أجل تزويد العرض الصحي بالعالم
القروي؟ وشكرا ،عفوا العرض التعليمي؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للسيد كاتب الدولة ،تفضلوا.

السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد النائب املحترم،
أوال هاذ النموذج ،النموذج ديال املدارس الجماعاتية مهم جدا في
تقديري ،هو اللي يمكن يحل اإلشكال ديال التعليم في العالم القروي،
اليوم مبرمجة حوالي  150ديال املدارس الجماعاتية على املستوى
الوطني ،وهاذ النوذج الحمد هلل ناجح ،وغادي نمشيو في اتجاه التعميم
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ديالو ،ثم هناك بعض القضايا الجزئية اللي كتطرح في قرى بعينها ،أو في
جماعات بعينها ،هاذيك يمكن ليها تعالج بشكل مباشر مع األكاديميات
الجهوية ملهن التربية والتكوين ومع املديريات اإلقليمية ،لكن إيال بغيت
نعطيك معطيات عامة حول البرنامج ديال الوزارة في ما يتعلق بالتأهيل
في العالم القروي ،نعطيك فقط على أنه تقريبا عندنا تعويض 5000
حجرة من البناء املفكك في أفق القضاء عليه إن شاء هللا في ،2021
عندنا ربط وتزويد حوالي  2200مؤسسة تعليمية باملاء الصالح للشرب،
وحوالي  2289بالكهرباء ،وكذلك العملية ديال التسييج اللي تفضلتي بها،
نتمناو أنه يكون فهاذ ال�شي واحد شوية ديال العدالة املجالية بالنسبة
لجميع الجماعات القروية ،لكن هناك برمجة متدرجة لإلستجابة
لحاجيات التي يعبرعليها في مختلف العماالت واألقاليم ،وشكرا جزيال.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،تعقيب للسيد النائب املحترم.

النائب السيد سعيد انميلي:
املجهود ما يمكن ينكرو حتى �شي واحد السيد الوزير ،هناك إشكال
آخر بالعالم القروي هو النقل املدر�سي والتعليم األولي ،بالنسبة للنقل
املدر�سي ما كيأديش الدور ديالو خاصة بالجماعات النائية لكون
التسيير ديالو تعطى للجمعيات ،وهاذ الجمعيات ما عندهاش موارد
مالية كافية ،أيضا التعليم األولي الحجرات الدراسية الغالبية ديالها ال
تتوفرعلى قاعات خاصة للوليدات الصغار ،وأن املربي واملربيات..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت ،هل من تعقيبات إضافية
في املوضوع؟ تفضلو السيد النائب عن حزب األصالة واملعاصرة.

النائب السيد موالي هشام املهاجري:
السيد الوزير ،واحد العام هذا وأنتما مذابزين فاألغلبية واش
غتقريو وليداتكم بالعربية وال بالفرنسية ،والوليدات في العالم القروي
راه ما درتو ليهم ال فين يقراو ال بالعربية ،ال بالفرنسوية ،وصيفطنا ليكم
الصور ال ديال إميندونيت شيشاوة ،ال ديال تاولوكلت ،ال ديال تاونات،
وكاينة صور ديال األقسام ال تصلح حتى لتربية األرانب ،فباألحرى تربية
وتعليم األطفال ،وراه عندكم التصاور السيد الوزير ،وواعدتونا وحتى
حاجة ما كاينة ،بقات لينا غيرالفرنسوية وال العربية؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلو السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة خديجة الزياني:
شكرا السيدة الرئيسة،
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السيد الوزير ،نبغي نسألك على واحد مجموعتين قرويتين تابعتين
لعمالة املضيق الفنيدق ،اللي تابعين لهم واحد املجموعة الدواويرواللي
موجودة بهاد الدواوير واحد املجموعة الحجرات اللي كلها مهترئة واللي
كتحتوي على بناء مفكك ،نلتمس منكم السيد الوزير في فريق التجمع
الدستوري أن تلتفتوا لهذه الحجرات ،اللي ما كتوفر �شي فيها أدنى
شروط ،يعني ،الشروط الالزمة لتعليم جيد ،وخاصة أنه احنا كنعرفوا
بأن األنشطة املوازية مهمة ،ولو الطفل لرأيت فيه ما يعجبك خص
تكون ،يعني ،قاعات لألنشطة املوازية بالعالم القروي ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة عن فريق التجمع الدستوري ،الكلمة
لكم السيد كاتب الدولة املحترم.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا جزيال السيدة الرئيسة،
نأكد مرة أخرى على أنه اإلجراءات التفصيلية املتعلقة باملؤسسات
التعليمية في بعض املناطق بعينها تعالج محليا مع األكاديميات الجهوية
ملهن التربية والتكوين ،فيما يتعلق بالنقل اللي جا عليه سؤال حوالي
 240.000مستفيد من النقل املدر�سي ،وكتعرفوا هاد اإلختصاص
اللي هو عند املجالس اإلقليمية ،واحنا مستعدين أننا نديرو اتفاقية
تعاون وشراكة بين األكاديميات واملجالس من أجل تجويد هاد الخدمة،
وشكرا جزيال.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،خامسا ،سؤال عن انخراط متقاعدي
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسة محمد
السادس لألعمال اإلجتماعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من
فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد اسماعيل شوكري:
شكرا السيد الرئيسة،
السيد الوزير ،أطر التربية الوطنية اللذين استفادوا من التقاعد
النسبي يجدون أنفسهم ملزمين بتجديد انخراطهم في املؤسسة ،علما
أن لهم انخراط سابق ،كيف تنظرون إلى هذه الوضعية؟ وكيف يمكن
أن تعالج؟ شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة،
تفضلوا.
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السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا جزيال السيد النائب املحترم ،طبعا نعلم جميعا على أنه
الخدمات ديال مؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية للتربية
والتكوين هي خدمات مهمة جدا ،سواء تعلق األمر باإلستشفاء أو تعلق
األمر بالتخييم أو تعلق األمر بالنقل وبغيرها من الخدمات ،غير نوضح
هاد النقطة هادي هللا يكثرخيركم :املسألة األولى ،املتقاعدين  2األنواع،
كاين اللي تيطلب التقاعد النسبي الطوعي ،وكاين اللي كيتقاعد بشكل
عادي ملا تيوصل إلى سن التقاعد ،هادوك اللي كيوصلوا لسن التقاعد
تيكون ،طبعا cotisation ،ديالهم هي  2%من الراتب ديالو خالل مرحلة
العمل ،ملا تيتقاعدوا تيولي يوم واحد من أيام العمل خالل السنة،
لكن هناك من يطلب التقاعد املبكر ،التقاعد النسبي ،فباش يمكن
لو يستفد من الوضعية ديال اللي اخذ التقاعد الكلي خصو يستمر في
األداء ديال نفس املبلغ ويتحمل األداء ديال نفس املبلغ اللي كيأديوه
الزمالء ديالهم ،اللي هما ما زال كيمارسو العمل ديالهم ،وفي الوقت
اللي كيوصل للتقاعد العادي آنذاك كينتقل  cotisationديالو اللي هو
طبيعي اللي هو واحد يوم عمل بالنسبة للغالف السنوي ديال األجرة
ديالو ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،تعقيب السيد النائب املحترم أو السيدة
النائبة.

النائبة السيدة منينة مودن:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد كاتب الدولة املحترم ،حقيقة مؤسسة محمد السادس
للنهوض باألعمال اإلجتماعية لنساء ورجال التعليم لم تنصف فئة
املتقاعدين بحيث أن هذه الفئة بمجرد إحالتها على التقاعد كأنها بثرت
من الجسد التعليمي وهي التي ،يعني ،كانت تقدم واحد العمل اللي هو
جبار ،فبالتالي هذه القضية ديال على أنهم يتم  ،يعني ،اإلستغناء عن
خدمات ،يعني ،إقصاؤهم من خدمات مؤسسة محمد السادس بهذه
الطريقة ليس مناسبا فقط هم كانوا ،يعني ،مساهمون في ،يعني ،تنمية
املوارد البشرية ،كانت املساهمة في حدود ما بين  20حتى ل 80درهم،
اليوم بعد التقاعد تصبح هذه املساهمة  250تصل إلى  250درهم في
العوض يعني هاد الفئة في مرحلة التقاعد تكون في حاجة إلى ،يعني،
مجموعة من الخدمات خاصة مجال الخدمات الصحية وخدمات
االصطياف وغيرها من الخدمات األخرى التي تقدمها املؤسسة هي اليوم
في حاجة إلى إعادة يا إما اإلبقاء على املساهمة السابقة أو ،يعني ،حذف
هذه املساهمة تكريما لهذه الفئة التي أفنت عمرها في العمل في املجال
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التعليمي ،فهل املتقاعدون اليوم هم املزاولون ،املدرسون املزاولون هم
اليوم مشروع متقاعد غدا ويقول البيت الشعري»قف للمعلم وفيه
التبجيل كاد املعلم أن يكون رسوال» ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،هل هناك تعقيبات إضافية في
املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
ال غير نصحح أنه ليس هناك إقصاء للمتقاعدين لالستفادة من
املؤسسة ال ما�شي صحيح إنما قضية املساهمة هي اللي تتختلف بحسب
شرح اللي قدماتوه اإلقصاء ال يوجد إقصاء بالعكس هناك استمرار
لهاته الخدمات بالنسبة للمتقاعدين.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،ننتقل إلى السؤال املوالي عن مراكز التكوين املنهي باملناطق
القروية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة
واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد عبد الرحيم واعمرو:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين،
شكرا السيد الرئيسة،
السيد كاتب الدولة ،ما فهيمت�شي منين كنبدا نهضر ما كتعطيني
�شي الوقت كنشوفك تتبدى تتشتغل تهضر في جهة أخرى ،هذا شغلي
أنا اللي كنتكلم هللا يخليك اللي شد الكلمة يهضر أنا كنشوف السيد
كاتب الدولة ما كيهضرش كنشوف ،السيد كاتب الدولة يولي جاللة
امللك ،نصره هللا ،عناية خاصة للنهوض بالتكوين املنهي لتأهيل الشباب
وإدماجهم في سوق الشغل خاصة بالعالم القروي ،اليوم السيد كاتب
الدولة فريق األصالة واملعاصرة يسائلكم أشنو هو النصيب ديال العالم
القروي من هاد ال�شي؟ شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة
املحترم.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيسة،
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شكرا السيد النائب املحترم وكنتابه لك وكنسمع لك وكون هاني،
وغادي نجاوبك نعم أسيدي بكل اهتمام ،أوال تتعرف على أنه التكوين
املنهي بالنسبة العالم القروي وخاصة في املهن ديال الفالحة واملهن
املتوسطة مهم جدا من أجل تشجيع هاد الشباب على اإلندماج في
سوق الشغل ،ثم التكوين املنهي ما بقاش عندنا هو داك املسار ديال
الفاشلين ،بالعكس هو اختيارمن طرف الشباب وكاين واحد االهتمام
كبير من طرف سيدنا ،هللا ينصروا ،بهاد املجال هذا ،وتتعرف على أنه
هناك مشروع ضخم اللي تعرض أمام جاللة امللك ،ديال إحداث مدن
املهن والكفاءات واللي غتستقطب واحد العدد من الشباب من العالم
القروي ،كتعرف أيضا على أنه الدولة أو الحكومة ألول مرة حثت املنحة
ديال التكوين املنهي واللي استفادوا منها هاد السنة حوالي  35ألف طالب
ما بعد البكالوريا وهذا واحد التشجيع مهم ومهم جدا ،ثم هناك أيضا
وجود حوالي  26مؤسسة للتكوين املنهي بالعالم القروي 7 ،منها تم
إحداث هاد السنة وعندنا شراكات مع وزارة الفالحة وكذلك مع املكتب
ديال التكوين املنهي من أجل إحداث املزيد من مثل هذه املراكز وكذلك
الشراكة مع جمعيات املجتمع املدني ومع املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية لتدبير هاد املراكز ،إذن هناك واحد املجهود كبير جدا صحيح
أنه الزال هناك نقص وال زالت هناك حاجة ،ولكن أعتقد أن املجهودات
املبذولة واملخطط ديال التسريع ديال إحداث هاد املؤسسات هو مهم
ومهم جدا والعالم القروي له في ذلك نصيب ،شكرا جزيال السيد
النائب.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب تفضلوا.

النائب السيد عبد الرحيم واعمرو:
شكرا السيد كاتب الدولة على الجواب ديالكم ،في الواقع ألن قلتو
على أنه فعال اعترفوا على أنه كاين نقص وهاد ال�شي في الواقع ألن كيلمسو
الشباب وخصوصا في العالم القروي ،أنا نعطيك واحد النموذج السيد
كاتب الدولة من إقليم قلعة السراغنة فيها مركز واحد ديال التكوين
املنهي 500 ،ألف ديال الساكنة ،فيها واحد املجموعة ديال الشباب
السيد كاتب الدولة طبيعي انتما كتعرفو الدور ديال التكوين املنهي
وهنا التدخل ديال سيدنا ،هللا ينصروا ،اللي حس ويولي واحد االهتمام
كبير للشباب ،ولواحد الفئات أخرى ،وعرف وهو اللي حس ،لهذا انتما
كحكومة كنطلبو منكم باش تسرعو باش هاد الناس هاد الشباب
ديال العالم القروي باش بإحداث مثال ورشات جعل الكلمة ديالكم
مثال داك ال�شي ديال الفالحة ،كذلك املعلوميات مع األسف الوقت ما
يمكنش ما يسمحش باش نهضرو على هاذ ال�شي كلو ،ولكن واحد العدد
ديال الجماعات راسلوكم من إقليم قلعة السراغنة كالعطاوية ،سيدي
رحال مثال تماللت والقلعة براسها باش يديرو معكم اتفاقية شراكة
من أجل خلق هاذ ال�شي إال أنه راه ما كاينش الجواب ،لهذا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك تعقيبات إضافية في
املوضوع؟ ال تعقيب ،رد السيد كاتب الدولة .نمر إلى السؤال السابع
عن تحديد تسقيف ومراجعة رسوم التسجيل والتأمينات السنوية
والواجبات الشهرية للدراسة في مؤسسات التعليم الخاصة للسيدات
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل
أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد محمد الوالف:
شكرا السيد الرئيسة ،السيد كاتب الدولة ،نسائلكم هل عندكم
تدابير لتسقيف وتحديد رسوم التسجيل والتأمين والواجبات الشهرية
ملؤسسات التعليم الخاص؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا جزيال السيدة الرئيسة،
السيد النائب املحترم ،أوال املنظومة ديال التربية والتكوين في بالدنا
فيها التعليم العمومي ،وفيها التعليم الخصو�صي ،وهما منظومة واحدة
ومشتركة ،والدور ديال الوزارة كما تعلمون هو دور املراقبة والتقيد
بدفاتر التحمالت ،وتقديم خدمات املرفق العمومي ،الحرص على
برامج ومناهج التكوين ونظام التقييم وما إلى ذلك ،في ما يتعلق بتحديد
رسوم التسجيل تتعرفو جميع السادة النواب املحترمين أنه صادقنا
جميع على القانون  06.00اللي كينظم قطاع التعليم العالي الخاص،
مع كامل األسف مافيهش مقتضيات اللي كتمكن الوزارة أنها تحدد
رسوم الدراسة أو رسوم التسجيل أو رسوم التأمين أو غيرها وبقيت
مفتوحة ،اليوم عندنا في البرملان القانون اإلطار  51.17ديال منظومة
التربية التكوين والبحث العلمي والذي يتضمن مقتضيات مهمة جدا
لضبط وتدبير هاذ القطاع كنتظرو إن شاء هللا املصادقة عليه قريبا،
باش يمكن لينا آنذاك نراجعو القانون  06.00ديال التعليم الخاص
في ضوئه ونالؤموه معاه ونحددو أيضا نمكنو الحكومة ونمكنو كذلك
املؤسسات املعنية من الترسانة القانونية اللي يمكن ليها تتدخل في مثل
هاذ الحاالت ،وشكرا جزيال.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،املرجو من السيد النائب اإللتحاق
بمقعده ،رجاء السيد النائب املحترم ،تعقيب السيد النائب املحترم،
تفضلوا.
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النائب السيد محمد الوالف:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد كاتب الدولة ،أوال في ما يخص التأمين تنظن بأنه وصل
الوقت ،وصل الوقت باش تحددو أو توحدو ،في ما يخص التأمين فإنني
السيد كاتب الدولة وصل الوقت باش يمكن نوحدو العقود أو تكون
محددة أو القيمة ديالها مسقفة بالنسبة لجميع املدارس ،ألن هاذ خارج
هاذي تتخص التأمين وشركات التأمين ،بينما الخطوة اللي كنطلبو
منكم هي أوال في ما يخص األطفال والتالميذ اللي  déjaكاينين مسجلين،
أو في نسبة الزيادة اللي كتكون كل سنة أو كتفاجأ العائالت ،كنطلب
منكم السيد الوزير وعلى القياس مثال اإلنسان يمكن أن يكري محال
بالثمن الذي يريده ولكن نسبة الزيادة في كل ثالث سنوات فهي مقننة
بنسبة قانونية ومحددة ،وهذا كنطلبو منكم باش تراعيو هاذ ال�شي
حتى هو بالنسبة للتعليم الخاص ألن ال يمكن مفاجأة العائالت بزيادات
معمرهم داخلة ،ما دخالش في امليزانية ديالهم ،أما الخطوة الجريئة اللي
بغيناكم تاخذوها هي أن بما انكم من اجل الترخيص تنطلبو احترام
دفترتحمالت البيداغوجي ،البد أن يكون هناك دفترتحمالت مالي ،وعلى
سبيل القياس ،في مجال الصحة كل  acte medicalعندو قيمة.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،هل من تعقيبات إضافية
في املوضوع؟ ال تعقيبات في املوضوع رد السيد كاتب الدولة ،انتهى
الوقت ،نمر إلى السؤال املوالي عن تنظيم تداريب الطلبة للسيدات
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية،
فليتفضل أحد النواب املحترمين ،شكرا.

النائب السيد لحسن حداد:
السيد كاتب الدولة املحترم ،نسائلك عن التدريب اإللزامية بالنسبة
للطلبة اللي هما مطالبين باش يقوموا بها خارج املؤسسات وهي ضرورية
المتالك الخبرات واملهارات التطبيقية ولكن الطلبة كيواجهوا ،يعني،
صعوبات كبيرة جدا باش يولجوا للتداريب داخل اإلدارات واملؤسسات
العمومية ،ما هي اإلستراتيجية للي كتسلكها الحكومة من أجل تدارك
هاد املشكل؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،
السيد النائب املحترم ،أوال التداريب املهنية كتكون بالنسبة
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للمسالك املهنية للي موجودة في الجامعات ،باألرقام عندنا في املؤسسات
ذات اإلستقطاب املفتوح حوالي  4.5%من الطلبة اللي هم في املسالك
املهنية ،وعندنا حوالي  12%من الطلبة اللي هم موجودين في املؤسسات
ذات اإلستقطاب املحدود ،مدارس املهندسين وكذلك كليات الطب،
مدارس التجارة والتسيير ،املدارس العليا للتربية والتكوين ،هادي كلها
تحتاج بالفعل إلى تداريب ميدانية عملية ،اللي كنحرصو عليه اآلن هو
أنه إحداث أي مسلك منهي ينبغي أن يتم بالتشاور مع املقاولة ،باش ما
يمكن لنا نصادقو حتى على �شي مسلك إال إذا كان عندو املجاالت ديال
التداريب ،كذلك كنشركو الخبراء ديال املقاوالت في التكوين ،باإلضافة
إلى ذلك إيال بغيت نعطي بعض األمثلة القطاع ديال الطب كما تتعرف
على أنه ال بد من كلية الطب يكون عندها املستشفى الجامعي ،كذلك
بالنسبة للمدارس العليا للتربية والتكوين اللي كنكونو فيها األساتذة،
هناك مذكرة للوزارة اللي كتطلب من األكاديميات الجهوية ملهن
التربية والتكوين باش توفر املؤسسات التعليمية باش الطلبة يقوموا
فيها بالتدريب ديالهم ،هناك أيضا مجموعة من اإلجراءات املتعلقة
بالوجيهات املتعلقة بالتشاور مع املقاوالت ،املواد املتعلقة بمدن االبتكار
اللي األصل ديالها باألساس هو إحداث نوع من التواصل بين عالم
املقاولة..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،انتهى الوقت ،تعقيب السيد النائب
املحترم.

النائب السيد لحسن حداد:
السيد كاتب الدولة ،هاد التداريب هادي راه مهمة ألن هي اللي
كتحدد وكتسهل الولوج إلى املسار املنهي بالنسبة للطلبة ،لهذا أنا تنظن
خصنا ناخذوها مأخد الجدية ،أنا كنقترح بأنه تكون يعني لجنة أو هيئة
مشتركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي كتدبر هاد املسألة
وكتدبر التداريب ديال الطلبة ،خص هاد التداريب يجب توسيعها على
جميع املسارات ألنها مهمة بالنسبة ملسار املنهي ديال الطلبة ،كاين،
يعني ،اآلن ،يعني ،من املمارسات الجيدة على املستوى الدولي أنه بعض
الجامعات واملدارس كتكون عندها ،يعني ،وحدات خاصة بالتدبيرديال
املسار املنهي ديال الطلبة ،خصنا كذلك أننا نعملو في هاد اإلطار هذا،
كاين كذلك يمكن لنا أنه تكون تحفيزات بالنسبة للمؤسسات خصوصا
املؤسسات الخاصة باش يمكن لها تقبل الطلبة ،إذن هذه مجموعة من
اإلجراءات يجب العمل عليها ،ألن هذا هو األساس بالنسبة أنه تكون
قابلية للتشغيل ديال العديد من الطلبة اللي كيتخرجوا من الجامعات
ومن املدارس ديال ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك تعقيبات إضافية في
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املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع ،نمر إلى السؤال املوالي عن معضلة
اإلكتظاظ باملؤسسات الجامعية للسيدات والسادة النواب املحترمين
من فريق األصالة واملعاصرة ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد سعيد الضور:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد كاتب الدولة ،تشكو العديد من املؤسسات الجامعية من
معضلة اإلكتظاظ ،وبصفة خاصة بعض الكليات املفتوحة ،ذات
اإلستقطاب املفتوح ،لذا نسائلكم عن التدابير املتخذة من طرف
الحكومة للحد من هذه املعضلة؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيسة،
السيد النائب املحترم ،طبعا هذا كيحيلني على السؤال األول اللي
جاوبت عليه ،هو أنه الحكومة برمجت في هاد الوالية إحداث ما يقرب
من  40مؤسسة جامعية جديدة ،ذكرت على أنه صادقنا في املرسوم
اللي ،إن شاء هللا ،غادي يتنشر قريبا في الجريدة الرسمية على ما
يقرب من  21مؤسسة جامعية جديدة وواحد العدد ديال املقاعد
اللي غيمكن يوصل إلى  551ألف مقعد بيداغوجي جديد وهذا مهم
جدا ،هناك إجراء آخر علنا عليه فهاد القبة اللي هو التفكير في إحداث
الجامعة اإلفتراضية ألول مرة باملغرب وغادي نبداوا في زوج ديال
التجارب غادي نبداوا بأكادير إن شاء هللا غادي نبداوا بالقنيطرة،
باش نستاجبوا ألكبر عدد ممكن من الطلبة اللي كيبغيوا يتسجلوا في
الجامعات وخاصة املؤسسات ذات اإلستقطاب املفتوح ،علما بأنه
ما يمكن �شي نواجهوا اإلكتظاظ لألساليب التقليدية أي مزيد من
البنايات ومزيد من املدرجات ،ألن العالم تطور والبد وأن نسير في اتجاه
استثمار التكنولوجيات الحديثة في هذا املجال ،أيضا كان عندنا واحد
املشروع ديال بناء  25مدرج ،اليوم أشرف على نهايته ،وهاد املدرجات
اآلن دخلت حيز التنفيذ وخففات بالفعل من االكتظاظ ،نعطيك مثال
ديال مكناس ونعطيك مثال ديال أكادير ،نعطيك املثال ديال الشمال
ديال جامعة عبد املالك السعدي ،هاد املدرجات استلمناها وشرعت
في العمل ،ثم باإلضافة إلى أن هناك عمل مشترك على التعاضد في
استخدام البنايات ما بقاتش هادي بناية تابعة لكلية اآلداب هذه
تابعة لكلية الحقوق ،فكيمكن الكليات بيناتهم يمكن لهم يعملوا واحد
الترشيد ديال اإلستخدام ديال هاد املرافق ديالهم وخاصة املدرجات
الكبرى واحنا ماشيين فهاد اإلتجاه ،وشكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،الكلمة لكم السيد النائب املحترم
للتعقيب.

النائب السيد سعيد الضور:
شكرا السيد كاتب الدولة ،هاد البرنامج اللي شرتوا له هاد البرنامج
مستقبلي ،ولكن أنا تنتكلم معاك على الوضعية الراهنة ،هناك  3ديال
الجامعات اللي هي تتضرب الرقم القيا�سي في عدد الطلبة اللي كاينين
في هاد النموذج تطوان تكلم عليها الزميل ديالي ،فاس ابن زهر ،ابن
زهر تغطي خمس جهات  8مدن جامعية ،تنلقاوا بأنه بعض املدرجات
تستقبل ما بين  500وألف طالب خصوصا كما قلت في يعني اإلستقطاب
املفتوح ،الحقوق ،اآلداب ،العلوم الشرعية ،واملالحظ أن املؤسسات
الجامعية ذات اإلستقطاب املحدود ك  ENCG ،ENSAحتى هي غادية في
الطريق عالش ؟ ألنه بإيعاز منكم تنطلبوا الزيادة في املقاعد بحيث أنه
واحد النهار غادي نصبحوا أمام هاد املدارس اللي غادي تولي ككليات،
لهذا احنا تنبهو الحكومة ألنه هاد اإلكتظاظ كما في علمكم يولد مشاكل
كثيرة زيادة للمعاناة ديال الطلبة من نقل ومن مشاكل إجتماعية فلهذا
املطلوب اليوم هو..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل من تعقيب إضافي حول املوضوع؟

النائب السيد رشيد حموني:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد كاتب الدولة املحترم نثمن قرار إحداث  40نواة جامعية
للتخفيف من هاد اإلكتظاظ ولكن كنبلغوكم ،السيد كاتب الدولة،
االستياء ديال الساكنة ديال إقليم بوملان ألنها اليوم جد مستاءة من
القرارات اللي اتخذته إحداث بعض النواة الجامعية في أقاليم اللي
هي مجاورة رغم أن املعايير املعتمدة ال من ناحية العدد الحاصلين
على الباكلوريا ال من ناحية املسافة تتوفر في إقليم بوملان وتم إقصاؤه
وإحداث نواة ،ما كاينش معاييراللي تعتمدتوا اللي هي..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،رد السيد كاتب الدولة.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا جزيال ،غادي نعطي بسرعة ة فيما يتعلق بأكادير ،أكادير
تتعرفوا على أنه واحد الجزء كبير جدا من اإلستثمارات ديال الوزارة
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مشات لهداك القطب ديال آيت ملول واللي كيستوعب واحد العدد
هائل من الطلبة وخفف االكتظاظ ،فيما يتعلق بتطوان طنجة أو جهة
الشمال طبعا تتعرفوا على أنه باش نخففوا على تطوان وعلى طنجة
تم إحداث نواة جامعية في القصرالكبيروتم فتح األظرفة في  30ماي..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا لكم ،انتهى الوقت لألسف ،وشكرا لكم السيد كاتب الدولة
على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة ،وننتقل إلى قطاع الشباب
والرياضة عدد األسئلة  9أول سؤال عن وضعية املركبات الرياضية
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد محمد الحافظ:
السيد الوزير املحترم ،تعرف املركبات الرياضية باملغرب وضعية ال
تساعد لتأهيل الرياضة ببالدنا وخاصة مالعب كرة القدم .فهل لدى
الحكومة مخطط استعجالي ملعالجة هذه الوضعية؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،السيد الوزيراملحترم.

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد النائب املحترم ،كتعرفو بأن املالعب أو البنية التحتية الكبرى
التي تستقبل كبريات املباريات معترف بها دوليا وهي في املستوى ديال
االستقبال بمعنى آخر أنها تتوفر على جميع الشروط واملواصفات
املطلوبة إلجراء املباريات من املستوى العالي فيما يتعلق بباقي املالعب
ليست املركبات هناك مجموعة من اإلشكاالت اللي احنايا بصدد
املعالجة ديالها شوية بشوية ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،تعقيب السيد النائب املحترم تفضل.

النائب السيد محمد الحافظ:
شكرا السيد الوزير ،ما يمكنش انفيو بأن هناك تأخر كبير في بناء
وإصالح هاد املركبات الرياضية السيد الوزير في الوقت الذي سعى
فيه املغرب الحتضان نهائيات دولية وإقليمية ككأس العالم وفي
الوقت الذي نسعى فيه ذلك إلى جعل التنمية الرياضية رافعة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية واإلشعاع الدولي السيد الوزير اليوم راه جل
األندية الرياضية تتعاني من إغالق مالعبها وعلى سبيل اإلصالح أو �شيء
من قبيل آخروعلى سبيل املثال هو ملعب العقيد العالم بمدينة سيدي
قاسم اللي اصبح في وضعية آيلة للسقوط نظرا للخبرة والخبرة املضادة
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ألشغال وتغلق من طرف السلطات املحلية اللي شرفات عليه السلطات
املحلية هاد امللعب راه مغلوق السيد الوزير ملدة سنتين وهاد امللعب
بالرغم من أمجاد هاد الفريق ورغم بأن هاد الفريق أعطى الكثير ألن
هذا الفريق هو ثاني فريق تأسس في هذه اململكة الشريفة ،السيد
الوزيربغينا نعرفو اشنو هو الدور ديال هاد املشاكل اللي كاينة على هاد
الصعيد هذا؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك تعقيبات إضافية في
املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد أحمد بريجة:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
السيد الوزير ،بغيت نسولك السيد الوزيرغيرعلى املركب الريا�ضي
الكبيرديال الدارالبيضاء توضع له الحجراألسا�سي و تقدم أمام سيدنا،
هللا ينصروا ،عدة مرات ،ودابا ما بقينا كنسمعو عليه حتى حاجة ،علما
أن املركب الريا�ضي محمد الخامس واللي احتضن االحتفاالت ال ديال
الرجاء وال ديال الجماهير ديال الرجاء وال ديال الوداد بمناسبة األلقاب
وشتي كيفاش الحادث ديال هداك الشاب في مقتبل العمر علما أنه ما
كايناش إيداع من هاد الفرق ب 2حتى  15%كيتخاد لهم عوض باش
ندعمو ،علما كذلك بأن املديرية العامة الجماعات املحلية ووزارة
الشباب والجماعات الترابية للمجلس الجهوي واملجلس املدينة هما اللي
تيساهمو في هاد اإلصالحات وفهاد املبالغ املرصودة ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد عالل العمراوي:
السيد الوزير املحترم ،انطلقت األشغال ديال إصالح مركب فاس
األسبوع املا�ضي والوزارة مشكورة على ذلك وغيتطرح اإلشكالية ديال
فريقي املغرب الفا�سي والوداد الريا�ضي الفا�سي اإلشكال ديال استقبال
مع بداية املوسم املقبل .بغيناكم السيد الوزير غير طمأنو الجماهير
الرياضية العريضة في مدينة فاس على موعد فوقاش غادي يمكن
عاوتاني استقبال املباريات في هاد املركب.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السيد الوزيراملحترم.
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السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيدة الرئيسة،
غادي نبدا بملعب العقيد العالم ،كيعرف السيد النائب ما عرفتش
عالش طرح السؤال السيد النائب ،جا عندي املكتب خرجنا االعتمادات
تعمالت الدراسات الصفقة ديال اإلصالح في طور اإلنجاز ،واش بغيتي
غير باش نقولوا هاد ال�شي احنا كنقولوه كنعترفوا به �شي حاجة أخرى
ما عرفتش أشنا هو املغزى ديال السؤال ،فيما يتعلق بفاس املركب
ديال فاس راه كانت األشغال انطلقات السنة املاضية وقفناه باش
نسمحوا في الفريقين ديال فاس باش يلعبوا دابة كمالت البطولة فتحنا
امللعب لإلصالحات باش يكون جاهز إن شاء هللا في الدخول يعني في
بداية املوسم ،نفس العملية بالنسبة للمركب ديال الدار البيضاء غير
املركب ديال الدار البيضاء الوزارة ما كتحكمش فيه اللي كيتحكم في
هو الشركة ديال تهيئة الدارالبيضاء الكبرى تم رصد جميع اإلعتمادات
ولكن الطريقة ديال التدخل اللي كتخلق واحد التعثربالنسبة للفريقين
الرجاء والوداد وال جميع الفرق اللي كتبغي تلعب تماك كيوقع واحد
التعثر ألنه ما كتمش هاد البرمجة ديال ما بين البطولة وما بين الوقت
ديال الراحة ديال الفرق ،فيما يتعلق باملركبات ككل الدولة عاملة
مجهود جبار كبير لإلصالح ديالها والتأهيل ديالها املواصفات الدولية
املطلوبة باش يمكن لنا تستقبل مباريات من النوع الدولي ،كيبقى فقط
التدبيرديال املالعب خلق واحد النوع ديال اإلشكال ما بين املتدخلين في
تدبير املالعب والبرمجة ديال الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم اللي
كيخلق متاعب للفرق فبالتالي هاد ال�شي احنا بصدد اإلصالح ديالو في
مخطط شمولي..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم انتهى الوقت ،هناك خمس أسئلة لها
وحدة املوضوع يتعلق األمر بالتحضير للمخيمات الصيفية لذا سيتم
طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير ،السؤال
األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية،
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد أحمد جدار:
شكرا السيد الوزير ،سبق لنا ناقشنا معكم في لجنة القطاعات
اإلجتماعية وبطلب من فريق العدالة والتنمية موضوع املخيمات واش
خذيتوا بعين اإلعتبار النقاش الذي أثير وأنتم تهيئون لبرنامج عطلة
للجميع ديال هاد السنة؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال الثاني للسيدات والسادة
النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا.
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النائب السيد رشيد البهلول:
السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات والتدابير التي اتخذتموها إلنجاح
البرنامج الوطني للتخييم لهذه السنة؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال الثالث للسيدات والسادة
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي
السؤال مشكورا.

النائب السيد عبد هللا البوكيلي:
شكرا السيدة الرئيسة،
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة لضمان الغاية املثلى
من البرنامج الوطني للتخييم وإرساء قواعد الحكامة؟ شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق
العدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد احمد أدراق:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيد الوزير ،يتداول في األوساط الجمعوية املهتمة بالشباب
والرياضة إلغاء املخيمات الحضرية نسائلكم السيد الوزير عن هذا
الخبرواش صحيح وال ال؟ شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال املوالي للسيدات والسادة
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي
السؤال مشكورا.

النائبة السيدة عائشة آيت حمو:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير،
السادة والسيدات النواب،
السيد الوزيرعن حصيلة برنامج تمكين مليون طفل من اإلستفادة
من البرنامج الوطني للتخييم نسائلكم؟
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،الجواب السيد الوزير عن كل هذه
األسئلة لكم الحق في إستعمال املنصة؟ شكرا.

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيدات والسادة النواب املحترمين ،على اإلهتمام بعملية
التخييم خصوصا ونحن على مشارف بداية التخييم ونهاية شهر
يونيو وبداية شهر يوليوز غتنطلق العملية ،تم تحضير العملية بشكل
عادي أو بشكل استثنائي عفوا هاد السنة أنه تم تفويض اإلعتمادات
املالية للمديريات اإلقليمية اللي عندها املخيمات ابتداءا من شهر 1
باش يستعدو إما إلبرام الصفقات الضرورية للتغذية أو اإلصالحات
للمخيمات ،تم كذلك وضع ألول مرة صفحة إلكترونية vacance /un
 portail: MJS.gov.maاللي هو مخصص للجمعيات املهتمين بالتخييم
اللي كتنشرفيه جميع املعطيات ،وهذا راه موضوع رهن إشارة الجميع،
كذلك تم البرمجة على الشكل التالي:
في ما يتعلق ببلوغ مليون مستفيد خالل  2021اللي جات في البرنامج
الحكومي ،التقديرات أنه غادي نوصلو ملليون و  280.000يعني غادي
نفوتو البرنامج الحكومي  280.000إن شاء هللا؛
في ما يتعلق باملخيمات الحضرية ،هذا خبر غير صحيح ،ألنه احنا
متشبتين باملخيمات الحضرية ،تم إعادة الهيكلة ديالها ،السنة املاضية
 2018تم يعني العدد ديال املستفيدين ديال املخيمات الحضرية حوالي
 20.000عوض  ،15.000غادي نبلغو هاذ السنة هاذي  30.000عفوا
 ،50.000دخلنا مجموعة جديدة من املدن واألقاليم اللي ما كانتش
عندها استفادة سابقا؛
في ما يتعلق بتطويرالبنية التحتية ،البنية التحتية اآلن راه كتشوفو
بنيات اإلستقبال تم إطالق صفقات للبناء ،مع األسف ما تمكناش باش
نلغيو ،غادي نلغيولهرهورة ،سيدي رحال ،وسال ،ألنه ما حصلناش على
التراخيص من عند السلطات املحلية واملجالس مع األسف ،ما بغاوش
يعطيونا الترخيص ،وبالتالي غادي نحولوهم ملناطق أخرى ،كذلك
بوزنيقة باقي عندنا فيه اإلشكاالت ديال الترخيص من طرف الجماعة
لحد الساعة خلصنا أدينا الواجبات ديال الرخصة ،وباقي ما حصلناش
على الرخصة ديالو ولكن مشينا ملناطق أخرى كاين آسفي آيير ،دبا
اآلن باتفاق مع السادة النواب البرملانيين ديال آسفي والسيد العامل
والجماعة باش أنه غادي نبنيو تما واحد ،سيد الكاوكي في الصويرة
كيتبنى واحد جديد ،تزنيت أكلو كاين مخيم جديد ،في أكاديركاين ثالثة
املخيمات ،كاين اإلنبعاث واحد إيال اتفقات معنا الجماعة غادي يكون
�شيء جميل جدا أنهم نبنيو هذاك املخيم ،كاين تغازوت  2 ،2ديال
املخيمات ،كاين الشمال الخميس الساحل ،كاين أقواس بريش ،تطوان،
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الجبهة ،هاذو كلهم مخيمات جديدة من الجيل الجديد ،كاين كذلك في
الجهة الشرقية ثالثة املخيمات ،باش نسربي كاين  3داملخيمات إذن
حوالي  12مخيم 15 ،مخيم اللي غتنطلق فيها األشغال في هاذ الصيف
هذا باش تكون جاهزة السنة املقبلة ،أكلموس تم بناء مخيم جميل
جدا ،كذلك في الجبهة ،الجبهة قلتها ،السطيحات ،السطيحات مخيم
جميل جدا ،مع األسف ما غيكونوش جاهزين الستعماالت السنة،
غيكونو جاهزين لالستعمال السنة املقبلة ،تم عقد جميع الصفقات
مع جميع املمونين ،توحيد الوجبة على املستوى الوطني ،دخلنا معانا
هاذ املرة  ONSSAللمراقبة الصحية ديال التغذية ،التغذية سيتم
نشر جميع التغذيات الصفقات في الصفحة اإللكترونية وفي املخيمات
اللي تتم املراقبة من طرف الجميع ال املستفيدين وال املهتمين ،الجامعة
الوطنية ديال التخييم كذلك كتشتغل معانا يدا في يد باش يمكن لينا
نتقدمو ونقدمو هاذ الخدمات ،آخر أمر نتكلم فيه هو املسألة املرتبطة
بالبرنامج البيداغوجي اللي ما عرفش التحيين منذ عام  ،1957اليوم
عندنا برنامج بيداغوجي جديد اللي تم التوافق حوله بين مجموعة ديال
املؤطرين والجامعة الوطنية للتخييم والجمعيات املهتمة ،برنامج جديد
اللي كيسمح لهاذ الشباب والشابات واألطفال باش يستافدو من عملية
التخييم ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،اآلن مع تعقيبات السادة والسيدات
النواب املحترمين أوال عن فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد
النواب تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة إيمان اليعقوبي:
السيد الوزير ،نشكركم على اإلجابات اللي قدمتم ،بالنسبة
القضية ديال التخييم أحب أن أطرح األسئلة التالية بداية فيما يتعلق
بالجيل الجديد تكلمتم على املشاريع التي تم إنجازها ولكن السؤال هو
البرمجة التي كانت موضوعة ما هي نسبة اإلنجازفي البرمجة؟ واش كانت
�شي برمجة أصال؟ وما هي نسبة اإلنجازفي هاد البرنامج هذا ديال الجيل
الجديد من مراكز التخييم؟ السؤال الثاني بالنسبة القضية ديال
التغذية اللي طرحات مشاكل كبيرة السنة املاضية هل قمتم أو قامت
الوزارة ديالكم بأي عملية تقييم لهاد املوضوع هذا؟ وهل هناك أي
رؤية إلعادة النظرأو جمع بين الصيغ أو الشراكة مع الجمعيات في وضع
مقاربات جديدة لحل املشاكل ديال التغذية إضافة ملا ذكرتم في اإلجابة
ديالكم بالتعاون مع  ONSSAوتجديد الصفقات اللي هو موضوع
أسا�سي ألن السنة املاضية كانت هناك عدة مشاكل مرتبطة بالتغذية.
السؤال الثالث عندنا هاد السنة املاضية املصالح ديالكم قامت
بتوزيع  138ألف مستفيد  60%ستوفرلهم الوزارة املراكزديالهم 40%
الوزارة غتخليهم يقلبو على راسهم ،مع العلم أن الوزارة هي اللي صيغ
سواء عبر شراكات مع وزارات أخرى أو في صيغ أي ما هو مصير 40%
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اللي هي ليست رقم سهل ،وفي هذا اإلطار نشكر أيضا الجامعة الوطنية
للتخييم في التعاون ديالها فهاد العملية ديال التوزيع لكن  40%كنتمناو
السيد الوزير أنه تعطيونا إجابات حول املصير ديالها وفي حالة إذا لم
يتم تستطع املراكزشنو املصيرديالها في هاد اإلطار ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،اآلن تعقيب الفريق االشتراكي
تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد رشيد البهلول:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،أوال نثمن عاليا املجهودات اللي كتقوموا بها في
هاد الباب ولكن رغم ذلك السيد الوزير مجموعة من اإلشكاالت،
مجموعة من النقائص في إطار هاد البرنامج هذا أساسا األمر يتعلق
بوضعية ديال بنيات االستقبال وضعية البعض منها يعني صبحت
يعني غير مشرفة إن لم أقل كارثية كاين إشكاالت على مستوى التدبير
والحكامة خاصة وسط جمعيات الشركة ناهيك السيد الوزير عن
النقص الحاصل يعني تأهيل ديال األطر يعني والتحفيز ديالها واألسا�سي
السيد الوزير وهو أطفال العالم القروي مازال السيد الوزير يعني كاين
أقول اإلقصاء والتهميش ديال األطفال ديال العالم القروي بحيث أنه
نجد مجموعة من الجماعات نعطيك نموذج إقليم سطات الجماعات
القروية إقليم سطات لول طفل واحد السيد الوزير خاصة أن بعض
األطفال ما كيسمع املخيم والبحر إال االسم ،هذا السيد الوزير ضمانا
للعدالة املجالية وضمانا لحقوق الطفل هادي من ضمن الحقوق ديالو
اللي ضامنالو الدستور خصكم واحد التفاتة ،وتكون التفاتة حقيقية
للساكنة ديال العالم القروي خلينا كانو عاناو اآلباء ديالهم والشباب
ديالهم فهاد الوليدات الصغار نفتحو لهم آفاق ديال إن شاء هللا
االستفادة ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب انتهى الوقت ،اآلن مع التعقيب فريق التجمع
الدستوري فليتفضل أحد النواب املحترمين.

النائب السيد عبد هللا البوكيلي:
شكرا السيد الوزير على جوابكم ،بداية البد من التنويه بأهداف
البرنامج الوطني للتخييم الذي يضع ضمن أولوياته املشاركة ألوسع
مختلف مكونات املجتمع املدني وذلك عبر االنفتاح على كل األجيال
واألعمار الطفولة في إطار مبدأ تكافؤ الفرص في االستفادة من أهداف
البرنامج ،كما أننا نشيد بعمليات توسيع قاعدة املستفيدين ورهان
تمكين مليون طفل من نشاط التخييم خالل الوالية الحكومية
الحالية بزيادة تفوق  ،28%إننا نطمح إلى تحسين حكامة البرنامج
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الوطني للتخييم عطلة للجميع من خالل إعمال توصيات املجلس
األعلى للحسابات وتقييم حصيلة اإلنجازات وتأهيل وتطوير البنية
التحتية وتوسيع شبكة املراكز التخييم بتنسيق مع الجماعات املحلية
والسلطات املنتخبة ،وهذا بطبيعة الحال ال يتأتى إال عبر تحسين
الخدمات األساسية ومراجعة نظام التكوين وفق مبدأ التدبييرالتشاركي
إننا نعي أهمية املخيم في املنظومة اإلجتماعية والتربوية ،بحيث أن
املخيم يشكل فرصة للترفيه ويضع فضاء لتكوين الشخصية وتسهيل
إندماجها في الحياة العامة ،من خالل مخيمات ترقى إلى..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،معذرة انتهى الوقت ،اآلن مع تعقيب
إضافي فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد النواب.

النائب السيد عبد املجيد آيت العديلة:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،سبق لكم اتخذتم قرار بخصوص اإلنخراط
الحضري باإللغاء ديالها ،ولكن من بعد تم التراجع على هاد القرار،
وقررتو أنكم ديرو هاد املخيمات ،مزيان كنحييكم على هاد القرار اللي
تراجعنو عليه ولكن السبب اللي خالكم أنكم تفكرو تحيدوهم هو
الواقع ديال املخيمات الحضرية ،لألسف هادي سنة ،ما شفناش �شي
إجراءات اللي تخليكم أنكم تاخدو الالزم ،من أجل أن هديك املمارسات
اللي كانت كتدار في املخيمات تتحيد .فواحد اللوبي ديال املخيمات
الحضرية وباألخص ،من املديريات السيد الوزير ديال الوزارة ديالكم،
اللي هما كيتالعبو فهاد املخيمات الحضرية ،ال مشروع بيداغوجي ،ال
برنامج ترفيهي ،ال برنامج تثقيفي ،يعني كاين واحد شبه سجن لألطفال
اللي كيجيو ديال الفقراء فهاد الوكاالت الحضرية ،كان خصكم ديرو
إجراءات باش ،أوال هاد الناس اللي هما ديالكم ،ما خصهم يكونو في
املخيمات الحضرية وهادو خصخم يبقاو كمراقبين ،جهاز ديال املراقبة
باش هما يدخلو فهاد ال�شي ال ،خص جمعيات ،كيخص لكم تمنعوهم،
اآلن عاطينهم املخيمات الحضاري باش يديرو ما بغاو ،هاد ال�شي غير
معقول .ثانيا املنحة ديال  15درهم خصها ترفع 15 ،غير كافية خصكم
ترفعو املنحة ،شكرا السيد الرئيس.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكر السيد النائب املحترم ،اآلن تعقيب فريق األصالة واملعاصرة،
فليتفضل أحد النواب ،السيدة النائبة تفضلي.

النائبة السيدة عائشة آيت حدو:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،لن أعود إلى املشاكل املطروحة ،سواء مع في مجال
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التغذية أو بنيات اإلستقبال .ولكن تنفيذا للبرنامج الوطني للتخييم،
الذي دأبت الوزارة على تنفيذه ،نسائلكم السيد الوزير عن حصص
األقاليم الجبلية من هذا البرنامج ،وأخص بالذكر هنا إقليم أزيالل
وتنغير إلى غير ذلك ،خاصة وأن شباب هاد األقاليم ،كثيرا ما يلجأون
إلى األودية والبحيرات لإلستجمام ،والتي أودت بحياة العديد منهم،
والسبب في ذلك هو غياب البنيات التحتية أصال والتجهيزات األساسية
املوجهة لهذه الفئات خاصة املسابح.
في هذا اإلطار ،نلتمس منكم السيد الوزير إقامة مخيم جبلي
بإقليم أزيالل ،حتى يتمكن جميع األطفال والشباب من قضاء عطلتهم
الصيفية في أمان ،وكذلك لجعل إقليم أزيالل قبلة للسياحة في هذا
املجال ،خاصة وأن اإلقليم هو سياحي بامتياز ويتوفر على مؤهالت
طبيعية وبشرية ،بخصوص الجمعيات التي لديها رخص ،فإقليم أزيالل،
تقريبا ما يناهز  36جمعية تقوم بالواجب لها فروع ،ولكن هناك بعض
الجمعيات التي ال دخل لها ،يجب أن تسحب منها الرخص املقدمة لها،
كذلك بالنسبة للموظفين على مستوى الدارالشباب ومديرية الشباب،
فهناك نقص حاد على مستوى..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،انتهى الوقت ،هل هناك تعقيبات
إضافية في املوضوع؟ ال تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد رشيد اليهلول:
السيد الوزير ،ما كاين مجهود فوجدة اللي نشكروك عليه،
كاين مشاكل في البنية التحتية ديال املخيمات ،في املناطق الحدودية
وغنعطيك مثال باملخيم الجبلي الوحيد بالنسبة إلقليم وجدة ،اللي
موجود في تنسان جماعة عين صفا ،مازال األشغال فيه متعثرة،
ياهلل  60%ديال االشغال اللي تدارت فيه .وحسب العلم ديالنا خصو
اعتمادات إضافية باش نقدرو نقولو أن مخيم جبلي واحد فإقليم
وجدة ،شكرا السيد الوزير.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد نور الدين األزق:
السيد الوزير ،الصراحة أنه هاد البرنامج الوطني للتخييم عرف
واحد التطور كبير على جميع املستويات التربوي وبالتالي ارتفع الطلب،
ولكن مع األسف الجامعة الوطنية وبعض الفروع ديالها كتهيمن على
حصة األسد تيبقاو الجمعيات املحلية ،وكانت واحد التجربة ديال ضم
جمعيات محلية في مخيم واحد  3ديال الجمعيات  30فرد ما عطاش
واحد املردودية ،وبالتالي كنطالبوعلى أساس الوزارة تلعب دور في
املراقبة ديال التوزيع هاذ العدد ،ألنه الطلب كثر ولو زدتيو فيه مازال
الخصاص ،وشكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،اآلن رد السيد الوزيراملحترم تفضلوا.

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيدات والسادة النواب على اإلهتمام بهاذ املوضوع ،أنا جد
سعيد أنه كاين واحد اإلهتمام ال من طرف السيدات والسادة النواب وال
من طرف الرأي العام ،ألنه خلقنا واحد النقاش وكاين واحد اإلحساس
باملسؤولية باش نوسعو القاعدة ديال االستفادة ،أوال العملية ديال
التخييم ليست عملية ديال اإلستجمام فقط ،بل هي عملية اللي تتم
فيها التنشئة اإلجتماعية ديال مجموعة ديال األطفال والتربية ديالهم
على املواطنة والتربية ديالهم على حب الوطن والتربية ديالهم لإلنتماء
وحب االنتماء إلى هذا الوطن ،إذن هذا هو البرنامج البيداغوجي يعني
الخط الناظم لهذا ،وهي كذلك واحد الفرصة اللي كتكمل الدراسة
وكيكون واحد التهيئة ديال هاذ الشباب وهاذ األطفال وهاذ اليافعين
باش يدخلو مرحلة أخرى اإلعداد ديالهم باش يمكن يواجهو الحياة
بشكل جماعي.
فيما يتعلق بالجيل الجديد ديال املخيمات ،فعال كانت برمجة
وهاذ البرمجة أنا ذكرت مجموعة ديال املخيمات اللي خرجت فيها
الصفقات ،مع األسف ما اعترضنا هو الرخص ،لم نحصل على
الرخص ،ملاذا الرخص؟ وأنا شخصيا متشبت باش ناخذو الرخص
ديال البناء والرخص ديال اإلستيالم ألنها مرتبطة باملصير وبالسالمة
ديال األطفال اللي غادي يدخلوا تما ،ممكن نمشيو نبداو البنيات بدون
إشكال الصفقات غادي نلغيوهم وغادي نعوضهم بمناطق أخرى ،إيال
ما حصلناش على الرخص الالزمة راه ما غاديش نبنيو �شي مخيم.
ثانيا ،في السنة املاضية  230ألف مستفيد في خالل الصيف
وقعت عملية أو إشكال وال  2ديال اإلشكاالت ديال التغذية ال يعني أن
مخيمات فيها مشكل ،ال يعني أن املخيمات فيها مشكل كيوقعو مشاكل
ألنه هذا التدبير ديال األشخاص وكل واحد عندو الرغبات ديالو نحاول
أن نستجيب لجميع الرغبات ،لكن لكل الرغبات لكن لجميع الرغبات
مستحيل فبالتالي �شي وحدين ما عجبهوم �شي التغذية املشتركة هما
اللي خرجو كيضربو في هاذ العملية ،ما هو اإلشكال الحقيقي؟ اإلشكال
الحقيقي الجمعيات التي نشتغل معها يجب أن تنكب على تنشئة تلك
األجيال اللي كتستقبلها ما�شي املهمة ديال هي الطبخ ،إيال بغينا ّ
نحولو
املهمة ديال التخييم إلى مهمة ديال الطبخ هاذي طريقة ديال االشتغال،
ال أعتقد أنني سأنخرط فيها ،لكن أن ّ
نحولهم من عملية الطبخ إلى عملية
التنشئة هذا هو املطلوب وهاذ ال�شي عالش كنشتغلوا ،فال ير�ضي بعض
ّ
كتغوت فمن حقهم ولكن أنا لست مسؤوال،
األطراف ذيك األطراف
اللي مسؤول عليه هو التنشئة وتوفيرالتربية.
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البرمجة ،ال يكفي أن نحدث مخيمات في أي مكان كنراعيو واحد
مجموعة ديال الشروط ،خص يكونو قرابين للصحة يعني من واحد
مستشفى إقليمي يكون قرابين من الوقاية املدنية ،املاء الصالح للشرب،
الكهرباء ،تجنب العواصف مجموعة ديال الشروط كناخذوها باش
كنوضعو املخيمات ،والسيدات والسادة النواب اللي زاروني وكيطلبو
مخيمات كيعرفوني كنطلب هاذ الشروط هاذي باش نوفرو شروط
السالمة للمستفيدين.
فيما يتعلق بالحصص األقاليم الجبلية إلى غير ذلك ،احنا خصنا
واحد درنا واحد التوزيع جغرافي حسب عدد السكان بغض النظر
ّ
واش هو حضري ول قروي لجميع األطفال املغاربة بدون تمييز ،أنتما
كتشوفوا دابا احنا كنتكلمو على  1.280.000خالل  5سنوات ،ما
كرهناش يكون عندنا  1.000.000كل سنة أو  2.000.000باش نجمعو
كل األطفال ،مجهود جبار ،كتيطلب إمكانيات مالية ماشين بالتدرج،
في أفق  2021نوصلو لهاد العدد ديال  500ستمية ألف سنويا عوض
 250.000اللي كانت مبرمجة سابقا ،عين الصفا فعال كان فيها إشكال،
السيد النائب ،ولكن كاين عين الصفا واإلشكال تم الحل ديالو وما�شي
مرتبط باإلعتمادات فقط مرتبط كذلك باملقاولة واإلشكاالت اللي وقعو
واملديرة واملديروهذا إلى غيرذلك ،وهاد ال�شي راه حليناه ،راه نهارالجمعة
كان عندي اجتماع مع املديرباش ّ
نفضيو هاد املشكل باش جاهزالسنة
املقبلة ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا لكم السيد الوزير املحترم ،انتهى الوقت ،نمر إلى السؤال
املوالي عن البنيات التحتية الرياضية باملناطق القروية للسيدات
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة ،فليتفضل أحد
واضعي السؤال مشكورا ،السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد الغني مخداد:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،نسائلكم عن حصيلة برنامج تعزيز البنيات التحتية
داخل العالم القروي؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
السيد النائب ،احنا كتعرفوا طلقنا برنامج خاص بمالعب القرب
اللي هو في  800ملعب لحدود الساعة تم اإلستجابة ،ما�شي اإلستجابة،
اللي توصلنا به كطلبات حوالي  470ملعب قرب ،كنتظرو املجالس
اإلقليمية والجماعات باش كيعبأو العقار إلى غير ذلك باش يمكنا لنا
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نفذوهم .فيما يتعلق بدور الشباب هناك برنامج اللي غادي يخرج،
يعني ،في أقرب اآلجال ،في املقابل كاين مجموعة ديال الطلبات اللي
تم اإلستجابة ديالها خالل هاد السنة ،استجبنا لحوالي  157مشروع
في العالم القروي بمبلغ ،يساوي ،يناهز  1.6مليار درهم ،كيبقى عندنا
مشكل ديال الخصاص على مستوى التأطير ،أنتم كتعرفوا بأن الوزارة
اآلن يا هللا  3500إطار اللي كاين في الوزارة ،ما كتكفيش باش نغطيو
التراب الوطني ،نشتغل مع جمعيات املجتمع املدني مشكورين في هاد
امليدان هذا اللي هما كيستاجبو وكيتعاونوا معنا شكرا.

هاد الجماعات باش يكون هاد العمل اللي هو رافعة للتنمية ،كذلك ال
نن�سى باملثال كشكركم فهاد اإلطارعلى امللعب ديال القرب ديال واد الو،
ولكن السيد الوزير راه باقي مقفول ألن كاين  2ديال الفرق الرياضية
أرجزكم ..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،الكلمة لكم السيد
الوزيراملحترم في إطارالرد.

السيدة رئيسة الجلسة:

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:

شكرا السيد الوزيراملحترم ،التعقيب للسيد النائب املحترم.

شكرا السيد الرئيسة،

النائب السيد عبد الغني مخداد:
شكرا السيد الوزير ،احنا ما كنكروش املجهودات اللي كتبذلوا
في هذا القطاع ،لكن على مستوى العالم القروي هناك خصاص كبير
فيما يخص البنيات التحتية الرياضية ،بحيث جل البنيات التحتية
كتمركز في املدن الكبرى ،واحنا ال يكفي ل للمعاناة ديال العالم القروي
في مختلف القطاعات الوزارية ،ما نزيدوش حتى الرياضة كنعرفوا
الدور املهم اللي كتلعبو الرياضة في بناء الشباب سواء على مستوى
األجسام أو العقول ،وهنا كنحيلكم على واحد النموذج اللي كيتواجد
بمنطقة خميس الزمامرة وما صعود نهضة الزمامرة الى القسم الوطني
األول إال دليل على أن راه هناك طاقات مهمة داخل العالم القروي
يجب إعطاءها األولوية املهمة ،هذا كيحيلنا باش نمشيو أننا نستثمرو
ونستغلو الطاقات املتواجدة باملناطق القرويةّ ،
تطرقتو في جوابكم
للمالعب القرب راه هناك منشآت رياضية أخرى يجب اإللتفاتة لها،
وكذلك اإلستثمار ديالها داخل العالم القروي حتى نكون قد قلصنا من
الفوارق املجالية تا في القطاع الريا�ضي ،وكنعرفو األهمية ديالو في تأطير
الشباب وتكوينو ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق الفريق االتحادي.

النائب السيد محمد املالحي:
شكرا السيد الوزير املحترم ،فعال هاد القطاع كياخذ واحد الطريق
اللي هي اليوم عندها واحد البعد إستراتيجي بالنسبة للتنمية ديال بالدنا،
ولكن السيد الوزير نسائلكم حول ،يعني ،دور ،يعني ،واحد املجموعة
ديال األمور على مستوى الشريط الساحلي فيما يخص املالعب ديال
القرب وكتعرفوا على أنه كاين واحد مجموعة الجماعات الترابية
القروية اللي هي فيها اكتظاظ على املستوى ديال املواسم الصيفية،
ولهذا فخص واحد العناية فيما يخص واحد مجموعة الشراكات مع
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إخواني ،الخصاص كبير جدا ،فقط مالعب كرة القدم ديال الفرق
املشاركة في البطولة الوطنية ،خصنا  500ملعب هادي غير باش
نستاجبو للمواصفات واملطلوب ،خصنا  500ملعب ،يا هللا عندنا فيها
واحد  140سنويا كيتبنى ،الطاقة ديالنا هي هادي ،كاين إحساس عميق
بأنه كاين خصاص على مستوى العالم القروي ،كاينة إرادة .الجميع
يشتغل ال يمكن أن نحل املا�ضي ،واحد التراكم خالل سنة أو سنتين،
هذا واقع زعما أكثر من الطاقة ديالي واإلمكانيات املتوفرة في البالد .في
املقابل ،نموذج ديال خميس الزمامرة ،نموذج يحتدى به ألنه السيد
الرئيس كان واقف بيدو ،وكانت شراكة ما بين الوزارة وما بين الجماعة،
وعطات نتيجة ،الفريق طلع هذا ،كاين كذلك امليداليات الذهبية،
السيد النائب ما ذكرتيهو تيهمش ديال ألعاب القوى اللي حصلت عليهم
خميس الزمامرة ،وهذا يشرف ،احنا بغينا فجميع أنحاء املغرب يكون
هاد ال�شي .فيما يتعلق بواد لو ألنا غنشوف هاد اإلشكال السيد النائب
وغادي نحلوه إن شاء هللا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،وصلنا إلى آخر سؤال في القطاع وهو
يتعلق بالخطط والبرامج الجهوية إلدماج الشباب للسيدات والسادة
النواب املحترمين من الفريق الحركي ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا.

النائب السيد محمد األمين ديدي:
نسائلكم السيد الوزير حول خطط البرامج الجهوية إلدماج
الشباب؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للسيد الوزيراملحترم.

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
شكرا ،فيما يتعلق بأن هادي واحد ثالثة األسابيع ،تمت املصادقة
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في مجلس حكومي على السياسة الجديدة للشباب ،واللي شارك فيها
بالضبط  21قطاع حكومي ،واللي وصلنا لواحد الصيغة متوافق
حولها اللي كتهم الشباب ،مخصصة للشباب ،بداية باألوقاف ،وزارة
التضامن ،املجتمع املدني ،البيئة ،الداخلية ،املالية ،الشباب والرياضة
إلى غير كذلك ،التعليم ،الصحة .اآلن غادي ندخلو في العملية ديال
التنزيل ،كنفصلو دابا اآلن فهاد السياسة باش نحولوها من سياسة
عامة ،إلى برامج واللي غادي نهبطو عند الجهات واألقاليم ،باش يمكن
لينا نخلقو واحد خارطة الطريق اللي غادي تسمح باندماج هاد الشباب
واألخذ بيدهم ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد األمين ديدي:
الشباب في حاجة إلى بروز قطاع اقتصادي واعد بالجهات ومناخ
اجتماعي وثقافي يمكن الشباب من تحقيق ذاته ،مناخ سيا�سي يشجعهم
على اتخاذ القرار وإدماجهم في تدبير الشأن املحلي وذلك بحسب
خصوصيات كل جهة ،فإدماج الشباب يتطلب إستراتيجيات تشاركية
وسياسية ،وسياسة عمومية مندمجة متبصرة وطويلة املدى .ولكن هذا
الهدف يتطلب تأهيل الجهات وخاصة األكثرهشاشة ،واألكثرفقرا ،ألنها
تضم خزانا من الشباب يعاني من البطالة وعلى ذكر الفقر والهشاشة،
أال تفكر الحكومة في تمييز إيجابي على مستوى الضرائب في الجهات
األكثرهشاشة لفتح فرص اإلستفادة للشباب؟ بهذه املناسبة ،ال يمكننا
إال أن نتوجه بالشكرالجزيل واالمتنان للمجهودات التي تبذلونها لتنمية
الرياضة ببالدنا ،الشكر على ما تم إنجازه وما هو مبرمج على الصعيد
الوطني .حيث أكثرمن  800ملعب قرب موزعة على جماعات اململكة.
كما ال يفوتنا التنويه بالدعم الذي قدمتموه لجهة الداخلة–واد
الذهب ،من خالل  28ملعب ،ونغتنم هذه املناسبة لنلتمس منكم
العمل على مواكبة املنشآت الرياضية املتواجدة بالجهة من طرف قنيي
وزارتكم املوقرة حتى تظل هذه املنشآت الرياضية محترمة لكافة املعايير
املطلوبة سواء تعلق األمر بالقاعة املغطات ومالعب القرب أو املسبح
الجماعي أوحلبات ألعاب القوى أو باقي املالعب الرياضية ،شكرا السيد
الوزير.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك تعقيبات إضافية في
املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع ،رد السيد الوزير املحترم ،شكرا لكم
بهذا نكون قد أنهينا األسئلة املتعلقة بهذا القطاع شكرا لكم السيد
الوزيرعلى حسن مساهمتكم في هذه الجلسة ،ننتقل إلى قطاع األوقاف
والشؤون اإلسالمية مرحبا بكم السيد الوزير ،عدد األسئلة  4فيما
يخص سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بإغالق بعض املساجد
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بربوع اململكة ،لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من
لدن السيد الوزير ،السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين
من فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد عباس الومغاري:
بسم هللا الرحمن الرحيم،
قامت السيد الوزيروزارتكم بإغالق العديد من املساجد بدعوى أنها
أصبحت مهددة بالسقوط خصوصا باملدن العتيقة ،فما هي اإلجراءات
والتدابير املتخذة إلعادة فتحها في أقرب اآلجال حتى يتسنى للمواطنين
تأدية فرائض الصالة في ظروف جيدة وآمنة؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال الثاني للسيدات والسادة
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي
السؤال مشكورا.

النائب السيد خالد البوقرعي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
في نفس السياق السيد الوزير تم إغالق مجموعة من املساجد
خصوصا في املدن العتيقة بغاية اإلصالح كي ال تشكل تهديدا على حياة
املصلين ،لكن في بعضها طال اإلنتظار لذا نسائل السيد الوزير عن
اإلجراءات التي تنوون القيام بها للتسريع من إصالح هذه املساجد لكي
تفتح في وجه املصلين؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للسيد الوزيراملحترم.

السيد أحمد التوفيق ،وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم،
السيدة الرئيسة املحترمة،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
أود في البداية أن أتقدم بالشكر للسيدين النائبين املحترمين
وفريقيهما فيما يلي أوال ليس هناك بدعوى من فضلك هللا يبارك ال
بدعوى أنها ألن هناك لجنة فيها عدة أطراف وال نغلق املساجد بدعوى،
نغلقها ألن هنالك خطرا مبين تقني تشرف عليه سلطات متعددة ،فيما
يلي أهم املنجزات في إطار تنفيذ برنامج تأهيل املساجد املغلقة الذي
انطلق سنة  ،2011إجراء  4661خبرة تقنية بتكلفة إجمالية قدرها 140
مليون درهم ،أسفرت عن إغالق  3007ديال املساجد ،تأهيل  910ديال
املساجد وإعادة فتحها في وجه املصلين بكلفة قدرها  473مليون درهم،
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يوجد حاليا في طور التأهيل  466مسجدا بتكلفة إجمالية قدرها 962
مليون درهم ،يوجد في إطار التراخيص  189مسجدا بتكلفة إجمالية
قدرها  243مليون درهم 1442 ،مسجدا متبقية يتطلب تأهيلها كلفة
إجمالية قدرها ملياران من الدراهم ،ستعبئ الوزارة من ميزانيتها العادية
في مجال اإلستثمار خالل السنوات  3املقبلة مليارا واحدا من الدراهم،
وطلبت اعتمادا إضافية يتم التفاوض عليه خالل هذه الفترة قدره مليار
درهم ،وقد جمدت الوزارة ستجمد في السنوات املقبلة معظم مشاريع
البناء الجديدة من مساجد ومركبات إدارية وثقافية ومدارس التعليم
العتيق ابتداء من السنة املقبلة من أجل هذه الغاية ،هذا وعلى الرغم
من الجهود التي تبذلها الوزارة لتأهيل املساجد املغلقة ،تسفر عملية
مراقبة حالة بناية املساجد التي يجريها ليها السادة الوالة والعمال في
إطار الظهير الشريف رقم  1.14.121عن إغالق ما معدله  157مسجدا
كمعدل سنوي ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب
عن فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد عباس الومغاري:
السيد الوزير راه أكبر متضررين بهاد العملية هي مدينة مكناس،
ال زالت حادثة انهيار مسجد باب بردعين التي خلفت  41شهيدة رحمة
هللا عليهم علقت في أذهان املغاربة قاطبة ،فقمتم بإغالق جل املساجد
الجامعة يعني التي تقام فيها صالة الجمعة ،مسجد النجارين  9سنين
وهو مغلق السيد الوزير املسجد األكبر أكثر من ثالث سنوات ،مسجد
الحجاج ،مسحد األزهر ،مسجد اللة عودة ،مسجد سيدي سعيد
أكثر من سبع سنوات ،مسجد الروى أكثر من  8سنوات السيد الوزير
وهو مغلق ،وأنت العارف أن بعض املساجد الصغيرة الحجم باألحياء
العتيقة نظام الوقف فيها معروف قائم على تأدية صالتين فقط ،الظهر
والعصر أو املغرب والعشاء ،فهاد اإلغالق املؤقت لدرء الضرر كما
قلتم السيد الوزير راه تحول إلى شبه دائم ،وأصبح يشبه املنع من أداء
الصالة في املسجد وهو منكر وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم إغالق
املساجد وتعطيلها عن إقامة الشعائر الدينية فيها ،مصداقا لقوله
سبحانه وتعالى »:ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه
وسعى في خرابها»

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،كملتو الوقت ديالكم هللا يخليكم
السيد النائب املحترم ،راك ساليتي الوقت ،السيد النائب املحترم
ساليتي الوقت القانوني ،الكلمة اآلن للتعقيب فريق العدالة والتنمية،
فليتفضل أحد النواب املحترمين ،شكرا.
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النائب السيد يونس بن سليمان:
شكرا السيد الوزير ،بعد هاد التوطئة الدينية إلغالق املساجد ،ال
يسعنا نحن كذلك إال أن نؤكد أن مجموعة من املساجد ال زالت لحد
اليوم مغلقة  ،خصوصا في املدن العتيقة ومدينة مراكش نموذجا،
يؤكد أن هناك مجموعة من املدن العتيقة ال زالت مغلقة ،نذكر على
سبيل املثال مسجد سيدي أيوب ،مسجد باب أغمات ،مسجد راس
الحوتة ،مسجد باب الدباغ ،مسجد القايد راسو ،والالئحة طويلة،
بالفعل الوزارة قامت بمجهود كبير من أجل تأهيل هاد املساجد ولكن
اليوم را هناك حاجة ملحة إلعادة فتح هذه املساجد ،باش ما نسمعوش
ّ
الكالم للي سمعنا دابا على أساس أنه اليوم تنذكرو على بحال الوزارة
بالعاني ما بات هاد املساجد ما تحلش ،والحقيقة عكس ذلك ،إيال كانت
إكراهات مادية السيد الوزير احنا ما بغيناش أنه الوزارة توقف على
بناء املساجد بالعكس تبني املساجد واملحسنين راه مستعدين ،هم اللي
بناو هاد املساجد قبل ما تبنيهم الدولة ،ومستعادين اليوم هما اللي
يصلحوهم وإعادة البناء فتحو لهم غير الباب هللا يجازيك بخير ،فتحو
لهم الباب راه الجامع ديال هللا سبحانه وتعالي وبيت هللا ،وراه بزاف
دالجوامع تيتبناو راه ما فيها باس نفتحو الباب للمحسنين أنهم يصلحوا
هاد املساجد ،وكونوا على يقين أنه املحسنين راه مستعدين يصلحوا
هاد املساجد وغتبقى املالية ديال الوزارة محفوظة وغتبقى الغاية من
هاد املساجد كذلك محفوظة ،رجاء رجاء تخليو الباب املحسنين أنهم
يقوموا بهاد العملية اإلحسانية...

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،هل من تعقيب إضافي؟
تعقيبين إضافيين ،تفضلوا السيد النائب ،اسمح لي السيد النائب
املحترم ،غادي يسبق أحد النواب من املعارضة ،اسمح لي ،تفضلوا
السيد النائب املحترم.

النائب السيد الحسين أزوكاغ:
شكرا السيدة الرئيسة،
بدورنا ما تنثيرو اإلنتباه ديال الوزارة بخصوص الوضعية ديال
إغالق أغلب املساجد اآليلة للسقوط في اشتوكة آيت باها ،وهادي
ّ
سنوات واملواطنين تيتسناوا أن الوزارة تدخل ،لألسف أنه كلما همو
باإلحتجاج أمام املندوبية ،إال وتتواجهه ،ألنه هاد املسألة تهم املحسنين،
في حين أن كل اإلجراءات اإلدارية واملالية قامت بها الوزارة مع وزارة
التجهيز ،واليوم السيد الوزير تنطلبو منكم أنكم تدخلوا في أقرب وقت
إلنصاف املنطقة ديال اشتوكة آيت باها ،وخصوصا املساجد املغلقة،
شكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد هللا مسعودي:
شكرا السيد الرئيسة،
السيد الوزير املحترم كنشكروكم على الجواب ديالكم املقنع،
واملجهودات اللي تقوم بها الوزارة فيما يخص ترميم وإصالح هاد
املساجد ،ولكن عندي تساؤل السيد الوزير ،اإلخوان السادة النواب
تقدمو لكم بسؤال حول واحد  4ديال املساجد بحي بأكاديراللي هو أهل
سوس اللي كمل األشغال ديالو ،واللي بغينا فيه الصلوات الخمس وما
فيهش صالة الجمعة ،ودرنا عدة طلبات تعطاتنا وعود قبل رمضان،
لحد اآلن مازال كنتسناو السيد الوزير ،بغيناكم تتدخلو شخصيا باش
يتعطى الترخيص لهاد الجامع ديال أهل سوس بحي تيليال ،ألن الساكنة
ديال ديال تيليال كيضطرو باش يقطعوا مسافات كثيرة جهة تيكيوي
وجهة الحي ومناطق أخرى لصالة الجمعة.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،تفضلوا السيد السيد الوزير.

النائب السيد إدريس الثمري:
السيد الوزير ،آسفي  11مسجد اللي اللي كذلك مغلقة ،مسجد
الكرمة بحي بياضة ،مسجد بحي املستشفى ،املسجد األعظم ،ومسجد
القصبة ،مسجدالشيخ أبي محمد صالح باملدينة القديمة ،مسجد
الكورس ،مسجد القايد املختار ،مسجد الغفيرات سيدي واصل،
مسجد مركز دار القايد �سي عي�سى ،مسجد الرحمة ،مسجد الزاوي
البدوية ،نطلب السيد الوزير التدخل لتسريع إصالح هذه املساجد
وفتحها في وجه املصلين؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،رد السيد الوزيراملحترم تفضلوا.

السيد أحمد التوفيق ،وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا جزيال السادة النواب املحترمون ،أنا ذكرت  1442مسجد
مغلق ،يعني إلى جينا نقولوا شكون هي هاد املساجد راه  1442وقلت
عالش؟ برنامجنا هوواضح ،أرقامنا واضحة ،في السنوات املقبلة نتمناو
أننا نحصلو من الدولة على مليار ،غادي نخصصو مليار ،وغادي تنتهي
القضية ديال هاد املساجد املغلقة ،أما فيما يتعلق باملحسنين ،كيكون
عندنا يوم املساجد وكنوجه نداء للمحسنين ،املحسنين جزاهم هللا
خيرا ،كيفضلو يبنيو مساجد جديدة كتسمى أنهم بناوها ،طلبت منهم
قلت لهم راه كاين مساجد مغلقة والتعاون مع هللا تعالى في مسجد جديد
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وال مغلق بحال بحال ،لحد اآلن كاين توجه لبناء املساجد ،لذلك احنا
كنرحبو باملحسنين ،وهاد تقليد املغربي راه محافظ عليه وكنبذلو حنا
املجهود ديالنا واألمور واضحة في هاد املسألة ،املسألة فالحساب ما�شي
مسألة إرادات ،أننا وال أحد يغلق مسجدا حتى ال تقوم فيه الصالة،
شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،هناك أيضا سؤاالن لهما وحدة
املوضوع ،ويتعلق األمر بتنظيم موسم الحج لهذه السنة ،لذا سيتم
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير،
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع
الدستوري ،فليتفضل أحد النواب املحترمين ،شكرا.

النائب السيد احمد املرابط السو�سي:
شكرا السيد الرئيسة،
السيد الوزير ،على بعد أسابيع معدودة النطالق موسم الحج لسنة
 ،1440نسائلكم السيد الوزير عن آخر املستجدات املتعلقة بسياسة
وزارتكم املباركة لتأطير ودعم ومواكبة الحجاج ألداء مناسك الحج في
أحسن الظروف؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال الثاني للسيدات والسادة
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ،فليتفضل
أحد النواب مشكورا.

النائب السيد لكبيرقادة:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،نسائلكم عن التدابير واإلجراءات التي من املحتمل
أن تكون وزارتكم قد اتخذتها من أجل اإلستعداد ملوسم الحج الحالي؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم الكلمة للسيد الوزير ،تفضلوا السيد
الوزير.

السيد أحمد التوفيق ،وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا السيد الرئيسة املحترمة،
شكرا السيدات والسادة النواب املحترمون،
أشكر السيدين النائبين املحترمين وفريقهما ،من العناصر الجديدة
في سبيل التغلب على اإلكراهات خمسة مستجدات؛
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أوال :موافقة السلطات السعودية على الزيادة في حصة املؤطرين
املغاربة بإضافة  150مؤطرا ،ليصبح العدد  800بدل 650؛
ثانيا :عمل الوزارة على أن يكون في كل إقليم مؤطرون يتعرف عليهم
الحجاج مدة قبل السفر ويظلون في اتصال معهم إلى غاية الرجوع من
الحج؛
ثالثا :تنظيم تداريب للمؤطرين املرافقين لشرح مستجدات هاذ
املوسم والخطة التي سيتم اتباعها للتغلب على املشاكل املتعلقة أساسا
بالنقل واإلقامة باملشاعر املقدسة ،بمعدل  50حاجا لكل مرافق ،مع
تدريبهم على استعمال برنامج  Maps meالذي يساعد على تحديد
املواقع؛
رابعا :النقص من نظام الردين خالل النقل داخل املشاعر بنسبة
 60%من الحجاج ،ع�سى أن ننجح فيه ،ألن ما عرفنا �شي واش غادي
يجي بنتائج عكسية وال ال ،وذلك بتعبئة  330حافلة جديدة؛
خامسا :إستجابة السلطات ،سلطات الطيران املدني السعودي
لطلب شركة الخطوط امللكية املغربية بتدخل الوزارة أن تكون برمجة
الرحالت أكثر كثافة بحيث ال تتعدى مدة إقامة الحجاج  30يوما في
الديارالسعودية؛
سادسا :اإلتفاق مع املؤسسات األهلية اللي مطول حجاج الدول
العربية على أن تكون الوجبات الغذائية بمنى وعرفة مطبوخة في حينها
بدل العلب ،املعلبات الجاهزة ،تبقى املساحة املخصصة للحاج الواحد
في منى خاضعة للمعيار الذي تحدده السلطة السعودية وهو متر مربع
واحد ألن املساحة الشرقية في منى غير قابلة للتمديد كما نعرف ،مع
كل هاذ اإلجتهادات بوسائل فإننا جميعا مرة أخرى أتساءل يعني أتوسل
إليكم أن ترافقونا من الناحية املعنوية في مساعدة الحجاج على أن
يؤدو الحج الذي ال يشبه ،تشبه رحلته وال قصده أي �شيء آخر ،ونحن
ال نافس فيه ،وال نربح فيه ولكن نقوم بخدمة شرعية يعني داخلة في
اختصاصاتنا ،وأريد أن تساعدونا عليها معنويا وأن ال نشيع أي �شيء
حول هاذ املوضوع.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،اآلن تعقيب ألحد السيدات والسادة
النواب عن فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد أحمد املرابط السو�سي:
شكرا السيد الوزير الفضيل على التوضيحات الجديدة ،عبر عدد
من الحجاج املغاربة في السنة الفارطة ،عن ارتياحهم من منظومة
الخدمات والتسهيالت املقدمة لهم وذلك باألجواء اإليمانية والروحانية
التي ميزت بها أداء مناسك الحج ،في نفس الصدد إن كل الخدمات التي
قدمت للحجاج من منذ بدء التسجيل مرورا بالقرعة واإلستماع إلى
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الرسالة التوجيهية السامية ألمير املؤمنين ،نصره هللا ،وصوال إلى جدة
املدينة ،املنورة مكة ،إلى حين تواصل إتمام مناسك الحج ،هناك نظام
شامل على الخدمات والتسهيالت التي وفرت للحجاج إجماال ،وسجلنا
في نفس الوقت بعض الصعوبات ،بعض الصعوبات التي ظهرت السيما
في مشاعر مينى الذي شهد اكتظاظا وازدحاما عاديا انعكس على حد
ما على راحة بعض الحجاج ،في ما يتعلق بالتغذية والتطبيب والتنقل
واإلسكان بالخيام املخصصة باملشاعر املقدسة ،هنا نشيد كذلك
باملستوى الجيد واملواكبة املتواصل ألعضاء البعثة املغربية ،وأشاد
أغلبية.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت معذرة ،تعقيب ألحد السيدات
والسادة النواب عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضلو.

النائب السيد لكبيرقادة:
السيد الوزير ،في نهاية كل ،عند كل موسم حج تثار نفس القضايا
ونفس املعاناة يثيرها الحجاج سواء بالنسبة للنقل أو بالنسبة لإلقامة،
كذلك نفس املالحظات بالنسبة للمواكبة الخاصة بأطر الوزارة
املرافقة ،نتمنى أن تطمئنو هذه السنة حجاجنا وجميع املغاربة على أن
هاذ األمور يتوضع ليها واحد الحد ،وكذلك نطلبو منكم تخفو كذلك
حتى على بالنسبة حجاج املناطق النائية الذين يعانون األمرين ،ألنه
عند اإلنتقال من هاذ املناطق النائية كذلك مشاكل أخرى ،ولهذا وذلك
بإستعمال املطارات املتواجدة بهذه املناطق النائية ،واعطي هنا مثال
بمطاربوعرفة بإقليم فكيك وشكرا السيد الوزير.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟
تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد الرزاق ورزازي:
السيدة الرئيسة ،بعجالة إشكالية مناسك الحج كتجلى في منى،
األماكن املتوفرة في منى بعيدة واملستوى ديالها رذيل ،هاذي  30سنة
والحجاج كيكونو فواحد األماكن ماكين كليماتيزو؟ ماكاين تهوية؟
ماكاين ماء؟ ماكاين والو؟

السيدة رئيسة الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب املحترم لألسف ،رد السيد الوزير
املحترم ،انتهى الوقت كذلك.

السيد أحمد التوفيق ،وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
ملا ال يسعني إال أن أشكرتشجيعات السادة النواب ،وهذا ما ألتمسه
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وأطلبه وله أهمية كبرى ،منى ال تتدخل فيه البعثة املغربية وال أي بعثة
أبدا ال يجوز ألي بعثة أن تتدخل في منى ،ومساحة منى محددة ،فلذلك
هنالك تفكيرفي الجهة السعودية وال وليس لي الحق في أن أتكلم عنها.

السيدة رئيسة الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير املحترم ،شكرا على مساهمتكم في هذه
الجلسة ،ننتقل إلى قطاع الثقافة واإلتصال ،عدد األسئلة  ،3السؤال
األول عن حكامة قطاع اإلشهارللسيدات والسادة النواب املحترمين من
فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا،
أحد النواب عن فريق التجمع الدستوري.

النائبة السيدة خديجة الزياني:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،عن حكامة قطاع اإلشهارنسائلكم؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،الجواب للسيد الوزيراملحترم.

السيد محمد األعرج ،وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال ،طبعا حكامة اإلشارة ضمن
أولويات وزارة الثقافة واالتصال قطاع اإلتصال ،طبعا البد أن أذكر
على أنه هناك ترسنة قانونية مهمة يتوفر عليها خصوصا على مستوى
باب مخصص لإلشهار ضمن قانون الصحافة والنشر ،يعرف اإلشهار
أنواع اإلشهار ،اإلشهار الكاذب ،اإلشهار التضليلي إلى غير ذلك ،كاين
هناك كذلك مقتضيات قانونية واردة في القانون السمعي البصري
 77.03الذي يحدد كذلك العقوبات املرتبطة باإلشهار ،وهناك ضمن
املخطط العملي والتنفيذي لوزارة الثقافة واالقتصاد ،هناك العديد
من املرتكزات بالدرجة األولى ،هناك يعني واحد املسودة ديال مشروع
تتعلق بالتنظيم الذاتي لهذا القطاع من خالل ميثاق أخالقيات اإلشهار
ضمن الصحافة ،وكذلك هناك خلق صندوق لإلشهار وكذلك هناك
جائزة اإلبداع اإلشهاري ،وهاذو من األوراش التي تشتغل عليها وزارة
الثقافة واإلتصال ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير الكلمة لفريق التجمع الدستوري ،تفضلوا
السيد النائب.

النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير أمام التهافت ديال الشركات لإلستفادة من وصالت
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إشهارية خالل شهررمضان ،وأنتما كتعرفوفهاذ الفترة ديال شهررمضان
شحال ديال اإلشهارات كيدوزو ،واش كاين �شي مؤسسة عندكم السيد
الوزير اللي كتراقب الصحة ديال هاذ املشاريع اللي كتبثو اإلشهارات
ديالها؟ أنا أخص بالذكرالسيد الوزيرواحد الشركة اللي هاذي رمضان
األول ورمضان الثاني اللي كتبث واحد اإلشهار ديال الشقق للبيع ،في
حين أن بعض الناس اتصلو بهاذ الشركات ،فهما غيرشقق وهمية ،إذن
باش ميمكنش نغلطو املواطن ،ألن املواطن كيشوف هذوك االمتيازات
اللي كيشوفهم يوميا في الفطور ،في الفطور ،من اللي كيم�شي راه اليوم
كاينة شركة السيد الوزير ديال السيد الوزير اللي للمرة الثانية كتدير
عندكم اإلشهار وهي شركة وهمية ،وبمناسبة أننا كنتكلمو على اإلشهار
ما كتشوفوش أن واحنا اليوم كنوجدوا للقانون املالي ما كتشوفوش
أن من خالل املداخيل ديال هاذ اإلشهار ما نخلقوش واحد الصندوق
للتمويل ديال الفنانة السيد الوزير ،ألن كنشوفو اليوم الفنانة ديالنا
والوضعية الحالة اللي فيها راه كنشوفو بعض الفنانين القدام اللي كبرنا
معهم وعشنا معهم وكنشوفو واحد الوضعية.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكراالسيد النائب املحترم انتهى التوقيت ،هل من تعقيبات
إضافية في املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع ،رد السيد الوزيراملحترم.

السيد محمد األعرج ،وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا السيد النائب ،غير باش نذكر بأن كاين الهيأة العليا لالتصال
السمعي البصري أصدرت  3قرارات مؤخرا فيما يتعلق باإلشهاروشروط
اإلشهارواإلشهارالتضليلي ،هناك قانون ديال الصحافة والنشريتحدث
على ربمااإلشهارالذي يؤدي إلى يعني املس بالثوابت أوالتحريض اإلرهاب
إلى غيرذلك اليوم كاين هناك ورش.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير انتهة الوقت لألسف ،السؤال املوالي عن حماية
التراث الوطني من املخطوطات للسيدات والسادة النواب املحترمين من
فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد محسن موفيدي:
شكرا السيدة الرئيس،
السيد الوزير ،عن إستراتيجيتكم واإلجراءات املتخذة لحماية
التراب الوطني من مخطوطات نسائلكم؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد الوزير.
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السيد محمد األعرج ،وزيرالثقافة واالتصال:
طبعا هناك مخطط عملي وتنفيذ لدى وزارة الثقافة واإلتصال فيما
يتعلق بحماية املخطوطات ،طبعا اليوم نشتغل على مشروع قانون
جديد يتعلق بحماية التراث سواء التراث املادي وغير املادي ،البد أن
نذكر بجائزة الحسن الثاني للمخطوطات نعمل على التطوير ديالها،
كذلك هناك رقمنة ملجموعة من املخطوطات واصلنا إلى حدود اليوم
ذاخل املكتبة الوطنية أزيد من يعني رقمنة أزيد من  700مخطوط،
هناك كذلك العديد أن وزارة الثقافة واالتصال اشتغلت على مجموعة
من التجهيزات لدى املكتبة الوطنية اللي كتقوم بالدرجة األولى من
خالل مهندسين متخصصين لحماية هاذ املخطوطات اللي كنعتبروها
ضمن التراث الثقافي الوطني ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيد النائب املحترم السيدة النائبة
تفضلي.

النائبة السيدة سعاد لعماري:
نعم السيد الوزيرنثمن املجهودات التي تقومون بها للنهوض بالشأن
الثقافي واإلرتقاء به ،من خالل تنزيل مخططكم التنفيذي وتنزيل
برنامجكم الحكومي ،حيث اعتبرتم طبعا أن الثقافة ليست ترفا بل
هي حق لجميع املغاربة بدون استثناء ،وهي ذلك اإلسمنت الذي تلتحم
حوله جميع مكونات املشروع الثقافي واملشروع املجتمعي املغربي ،طبعا
التراث الثقافي هوكل ال يتجزأ من املخطوطات النقومش الصخرية إلى غير
ذلك التحف الورقية وتعتبر هاذ املخطوطات التراثية هي ذاكرة وطنية
وهي ثروة ،ولكن لألسف الشديد تعرضت على مدى سنوات ملختلف
أنواع السرقات والتهريب واإلتجارالغيراملشروع ،وعليه البد أن تتضافر
الجهود في وزارتكم من أجل أوال كما ذكرتم استكمال الورش التشريعي
ألن تحديث املنظومة القانونية هو الذي سيكون ضامنا لصيانة وحماية
هذا التراث الورقي ،لكي تتالءم قوانيننا مع القوانين الدولية املنظمة
لهذا الشأن على املستوى العالمي ،ولكي نتمكن بمقت�ضى تلك القوانين
الحديثة من تسجيل موروثنا الثقافي الورقي وتثمينه وأيضا من استرجاع
نفائسه الناذرة املهربة خارج الوطن أو املتواجدة في متاحف دولية
طبقا للقوانين الدولية طبعا ،أيضا البد أن تتضافر كافة الجهود من
أجل جرد وتسجيل تلك التحف الورقية واملخطوطات املتواجدة هنا
وهناك في جميع املكتبات الوطنية العتيقة ،املكتبات العتيقة في املدن
العتيقة واملؤسسات العمومية وتسجيلها وجعلها يعني تحت تصرف
وتتبع املكتبة الوطنية ،أ ؤكد على هذا األمر نظرا ألن املكتبة الوطنية
لها تقنيات جد جد متطورة في صيانة ورقمنة املخطوطات الورقية
القديمة ،وشكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،هل من تعقيبات إضافية في
املوضوع؟ ال تعقيبات إضافية ،إذن رد السيد الوزير .تفضلوا.

السيد محمد األعرج ،وزيرالثقافة واالتصال:
طبعا شكرا السيدة النائبة ،طبعا املكتب الوطنية تتوفر على
مختبرات بمعايير دولية تتعلق بحماية هذه املخطوطات ونحاول كذلك
في وزارة الثقافة واإلتصال أن نعمم هاذ املختبرات كذلك على مجموعة
من املكتبات على مستوى األقاليم ديال اململكة ،ولكن تيبقى الوروش
الكبير هو ورش إخراج هاذ القانون الجديد املتعلق بحماية التراث بما
فيها حماية املخطوطات ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نمر إلى السؤال املوالي عن واقع الفن املسرحي
الوطني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة
واملعاصرة ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد محمد البرني�شي:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،تعهدت الحكومة في برنامجها  2021-2016لتشجيع
املبادرات املسرحية وتوسيع قاعدة املسارح الوطن ،لذا السيد الوزير
نسائلكم عن تقييمكم لواقع الفن املسرحي وتعميمه على الصعيد
الوطني؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد الوزير.

السيد محمد األعرج ،وزيرالثقافة واالتصال:
طبعا وزارة الثقافة لذيها مخطط عملي وتنفيذي فيما يتعلق بمجال
ديال املسرح ،تنشتغلوعلى محاور متعددة ،املحور األول يتعلق بالبنيات
التحتية الفضاءات الثقافية املسارح كما قلت أن  2019غادي نشهدو
يعني فتح  10مسارح على مستوى عماالت وأقاليم ديال اململكة ،طبعا
كذلك هناك الدعم لكل ما يتعلق باملسرح اليوم في  2019وصلنا تقريبا
في الدورة األولى  15مليون درهم لدعم كل ما يتعلق بتجليات املسرح
املغربي وكذلك هناك العديد باملهرجانات التي تعمل بالدرجة األولى على
تأطير هاذ املجال ديال املسرح ،وعندنا كذلك معهد متخصص ديال
املسرح هناك إعادة النظر في الضوابط البيداغوجية خصوصا في هاذ
املعهد الوحيد في اململكة ،وشكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،تعقيب السيد النائب تفضلوا.

النائب السيد محمد البرني�شي:
شكرا السيد الوزير ،فعال ما يمكنش نديرواملسرح بال بنية تحتية
كيما هضرتو ،ولكن نعتبرالعمل الذي تقوم به الحكومة في مجال تعميم
هاذ الشأن يعني على صعيد التراب الوطني غير كافي وغير عادل مجاليا،
على سبيل املثال السيد الوزيركما تعرفو أن إقليم كرسيف مثال قد تم
إبرام اتفاقية مع وزارتكم سنة  2015لبناء مجموعة ديال املرافق ومنها
مسرح وتم تفويت الوعاء العقاري لكم ،لذا بغينا نعرفوفين واصل ذاك
املسرح وباش تكونو وافيين باإللتزامات ديالكم ،من خالل في الحقيقة
شفناه مرصود في امليزانية ديال  ،2019أ كذلك السيد الوزير األقاليم
ومنهم إقليم كرسيف يفتقرون للعديد من املرافق التابعة لوزارتكم
مثال كدور الثقافة في الجماعات املحلية التي تساهم في الحقيقة في تأطير
الشباب وإدماجهم وتقاليدهم وتلقينهم قيم املواطنة ،وأخيرا نطلب
منك بعدا غيرذاك املسرح فين وصل ديال إقليم جرسيف؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل هناك من تعقيبات إضافية عن
هذا السؤال؟ ال تعقيب إضافي ،ردكم السيد الوزير.

السيد محمد األعرج ،وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا السيد النائب ،طبعا احنا وزارة الثقافة واإلتصال حاولنا
فهاذ املخطط هذا يكون هناك نوع من العدالة املجالية ،والثقافة يجب
أن تكون في جميع األقاليم ديال اململكة ،ال يمكن أن نمارس الفعل
الثقافي دون وجود فضاءات ثقافية ،اليوم فعال كانت هناك اتفاقية
ديال  ،2015ولكن بمجرد السنة املاضية حاولنا يعني تفعيل هاذ
اإلتفاقية ألن اإلشكالية كانت مرتبطة بالوعاء العقاريّ 2019 ،
خرجنا
امليزانية  2020-2019فيما يتعلق بمسرح جرسيف وطلقنا مشروع
ديال الدراسات الهندسية والتقنية املرتبطة ونتمناو إن شاء هللا مع
بداية  2020يكون هناك البناء ديال هاذ املسرح هذا ،طبعا احنا دائما
نسعى أن تكون هناك عدالة مجالية على مستوى العماالت واألقاليم،
وقلت هاذ السنة أن  10ديال املسارح جديدة ونتمناوإن شاء هللا في إطار
يعني السنة ديال .2020يكون كذلك حوالي  15مسرحا جديدا ،وبالتالي
نشتغل على عدالة مجالية للفعل الثقافي.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،نشكركم على حسن مساهمتكم في
هذه الجلسة وننتقل إلى القطاع املكلف بالنقل ،عدد األسئلة سؤاالن
السؤال األول عن إجراءات الحكومة لتقنين النقل التعاضدي للسيدات
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والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد
النواب مشكورا.

النائب السيد الحسين حريش:
شكرا السيد الرئيسة،
السيد الوزير املحترم ،ال يخفى عليكم التنامي الكبير لقطاع النقل
التعاضدي ولوسائل النقل غير التقليدية وما تلعبه من أدوار في الحد
من التلوث وكذلك في تقديم خدمات النقل للمواطنين وما جعل جل
البلدان املتقدمة تتجه لتقنين هذه املمارسات والتشجيع عليها حتى
ظهرب بعض الشركات الكبرى التي تقدم هذه الخدمات ،في املغرب
تنشط وتظهر هذه املمارسة من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي
وتستغل بعض التطبيقات اإللكترونية ،لذلك نسائلكم السيد الوزير
املحترم عن اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها لوضع إطار قانوني
وتنظيمي ينظم هذا النوع من النقل ويضمن سالمة مستغليه ويشجع
على اإلستثمارفيه؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة.

السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيد النائب املحترم،
هو بالفعل كما تفضلتم املوضوع ديال النقل الليسميتوه ياك
 déjaفي التسمية را احنا كنفتشو على �شي تسمية اللي تكون موافقة،
النقل التعاضدي هو بالفعل من الوسائل اليوم ديال التنل واللي أبانت
في العديد من الدول وأساسا في دول متقدمة على أنها تتعطي واحد
النتيجة ديال التعاضد وديال التعاون وديال التشارك ،لكن من الناحية
القانونية اليوم في املغرب ال زالت عندنا من الظهير ديال 63هوالذي
يحكم هاذ النوع من النقل ،والدول التي تقدمت في املجال القانوني بناء
على أحكام قضائية كما تم في فرنسا ،تدخلها ألول مرة بعد ما صدر
حكم قضائي ديال محكمة ديال النقض هو اللي جعل املدونة ديال
السيرالفرن�سي حتى ل  2015عاد تديرهاذ املقت�ضى اللي هو مرتبط بهاذ
النوع ديال النقل ،في الدول األخرى ككندا وغيرها والواليات املتحدة
األمريكية في  13-2012كانت فيه تدابير اللي هي جهوية وليست على
الصعيد الوطني.
نحن اآلن ما عندناش معطيات في الحقيقة اللي يمكن من خاللها
نأكدوعلى أنه في املغرب هاذ النوع ديال النقل هومتطور ويحتاج إلى
تطوير من الناحية القانونية ومن الناحية التنظيمية ،لكن اليوم نحن
في إطار البحث عن مآل ديال هاذ النقل من خالل خلية اللي غادي
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تشتغل على هاذ الفكرة على أساس أننا ربما إذا احتجنا ذلك في القريب
العاجل نديرو تعديل الظهير ديال  63فهاذ املجال باش ندمجو هاذ
الفكرة ديال هاذ النقل ،ألنه إلى حدود الساعة هذا النقل تيقومو به
غير املهنيين والسيا ات اللي ّ
تينقلوفيها هي غير مرخصة باش تدير النقل
ر
الجماعي لألشخاص ،وبالتالي تيحتاج إلى تطوير قانوني باش يكون في
مستوى القانون ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،تعقيب السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد العزيزلعايض:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى التفاعل مع التساؤل
ديالنا ،فاحنا اللي بغينا السيد الوزير هو اإلسراع بالتقنين ديال هاذ
املجال ال مشاحة في االصطالح كيف ما تيقولو الفقهاء ،ولكن خصنا
التسريع عالش؟ ألن هاذ املجال هذا اآلن تيسائل واحد العدد ديال
القطاعات تيسائل التأمين وتيسائل حوادث السير وتيسائل حوادث
الشغل وتيسائل مسؤولية يعني السائقين واملرتفقين ،وشحال ّما
ّ
تعطلنا تنخليو املجال للعشوائي ويال جا العشوائي فتيصعب من بعد
ذلك أننا نصلحو هاذ اإلشكال ،وغير اليوم السيد الوزير تنتفاجأو أن
بعض املجاالت اللي رغم أنها مقننة كالطاكسيات الكبرى تيزيدو فجأة
في العمالة ديال الصخيرات تمارة  2ديال الدراهم والطاكسيات الصغار
ّ
ّ
إيدار ّ
العداد ومابغاتش ش تديرالعداد،
باقين اآلن الساكنة تطلب باش
إذن فخصنا نحاربو العشوائي باش؟ بإجراءات استباقية ،وشكرا
السيد الوزير.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم،
نمر إلى التعقيبات اإلضافية حول هاذ السؤال ،هل هناك من
تعقيب إضافي؟ ال تعقيب ،رد السيد كاتب الدولة.

السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،
هو بالفعل السيد النائب املحترم اليوم املوضوع ها هو مطروح في
البرملان ،انت تكلمتي على الحدود اللي كاين تا بين الطاكسيات والنقل
الحضري وغير باش بين على أنه بالفعل كاين وزارات أخرى وقطاعات
هي التي تشرف على هذا النقل ،وبالتالي املوضوع اليوم قلت راه كاين
واحد الخلية اللي غتبدا تفكر في اإلطار ديال اإلدماج ديال هاد النوع
الجديد من النقل على أساس أنه بالفعل غادي يكون واحد النوع ديال
اإلستباق كما تفضل الفريق املحترم بذلك ،شكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،انتهى الوقت ،نمر إلى السؤال املوالي
حول النهوض بقطاع النقل الطرقي للسيدات والسادة النواب املحترمين
من فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد هاشم أمين الشفيق:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد كاتب الدولة ،ماذا أعدت الحكومة للنهوض بقطاع النقل
الطرقي؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة.

السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد النائب املحترم هو موضوع هذا كبير ما يمكنش في دقيقة
ونصف نقولو داك ال�شي اللي درنا لكننا أنا منفتح باش نجي عندكم
للجنة ونتداكرو في املوضوع بكل خلفياته ،اليوم هذا القطاع ديال
النقل هوقطاع جد متشعب وفيه فاعلين كثروفيه قطاعات متخصصة
كثيرة ،اللي مهم فيه باألساس اللي فيه اإلشتغال هو النقل ديال
البضائع والنقل ديال املسافرين ،درنا يوم درا�سي في دجنبر  2018مع
مختلف الشركاء واملهنيين وخرجنا بواحد األرضية واحد التصور على
التطوير ديال األداء ديال قطاع ديال نقل البضائع اللي هو محررمنذ
 ،2003باش نخرجو واحد الدفتر تحمالت باإلضافة إلى عقد برنامج مع
مهنيي القطاع ،وفي نقل املسافرين أيضا كان يوم درا�سي مع املهنيين،
كافة املهنيين ،في فبراير  2019اللي من خاللو عرضنا عليهم واحد
املنظومة اللي غادي تكون تاهي عقد برنامج مستقبلي واللي تننتظرو
اآلن املرجعات ديالهم على أساس أننا ناخذو هاد األفكار ديالهم باش
ندمجوها مع عقد البرنامج املستقبلي ،الهدف الرئيس هو مزيد من
املهنية ،تأهيل القطاع ،وخلق تنافسية عوض اقتصاد الريع في هاد
املجاالت باإلضافة إلى حكامة القطاع ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة املحترم ،نمرإلى التعقيبات اإلضافية ،هل
هناك تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تعقيب إضافي ،تفضلوا السيدة
النائبة ،تعقيب تعقيب ،ايال بغى صاحب السؤال.

النائب السيد هاشم أمين الشفيق:
شكرا السيد كاتب الدولة ،لم نرق بعد إلى مستوى تطلعات املواطنين
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الذين يعيشون في العالم الحضري دون الحديث عن املجال القروي،
والذي يعتبر محرك أسا�سي في القطاع الفالحي والتجاري ،السيد كاتب
الدولة ما زال املواطنون يعانون من النقل حيث أن السكان املرحلين
من مدينة الدارالبيضاء إلى األقاليم املجاورة يعانون الكثير ،فمنهم من
فقد عمله ،ومنهم من تم طرده من املدارس الجامعات والسبب واحد أال
وهو غياب النقل ،ببعض املناطق ،وهنا نتكلم عن إقليم مديونة الذي
يعرف غياب جميع أنواع وسائل النقل اللهم بعض سيارات األجرة.
السيد كاتب الدولة ،البنيات التحتية في هذه املنطقة ضعيفة ال
سيما في جماعة الهراويين واملجاطية وبالتالي ومن أجل النهوض بهذا
القطاع والرقي به يجب تأهيل قطاع النقل الطرقي من خالل تجديد
أسطول الحافالت ،تحسين جودة البنيات التحتية خاصة في العالم
القروي ،وكذا الخدمات املقدمة للمواطنين باإلضافة لإلهتمام باملوارد
البشرية العاملة بالقطاع وتحسين أوضاعها اإلجتماعية ،القيام
بحمالت تحسيسية توعوية بشراكة مع جميع املتدخلين والفاعلين في
هذا املجال بهدف الحد من حوادث السير ،العمل على حماية املواطنين
من املضاربة في أسعار التذاكر خصوصا في أيام العطل واألعياد وذلك
من خالل تطويرنظام املراقبة وضمان املنافسة..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،نمر اآلن إلى التعقيبات
اإلضافية ،تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،نشكركم جميع املجهودات اللي تتقوموا بها فهاد
القطاع ،ولكن نوصيكم خيرا بإقليم طاطا الذي يتوفرعلى  4000طالب
ويعانون ،يعني ،معاناة شديدة من جراء شركات النقل يعني تستحوذ
على الخط الرابط ما بين طاطا وأكادير وبطبيعة الحال هاد الشركة،
السيد الوزير ،تتعانيو من الحظيرة ديالها جد جد مهترئة األعطاب
بالجملة ،مما يؤدي إلى تعريض حياة هؤالء الطلبة للخطر وبطبيعة
الحال حتى احنا كنعرفوا بأنكم انتما تتبذلو مجهود كبير في مجال
السالمة الطرقية ،ونعتقد أن املدخل الحقيقي لتعزيزالسالمة الطرقية
ببالدنا يبدأ بإصالح منظومة نقل املسافرين أوال ألن بطبيعة الحال
التحسيس مهم جدا ،ولكن اإلصالح ثم الزجرهو أهم ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،الكلمة لكم السيد كاتب الدولة

السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،
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هو السيد النائب املحترم من فريق التجمع الدستوري في شق من
جوابه تكلم عن النقل الحضري ،مديونة والهراويين هادو كلهم تابعين
للنقل الحضري ما�شي الفكرة اللي جات في السؤال واملرتبطة أساسا
باملحور ديال النقل الطرقي لكن األفكاراللي جات الحقا واللي هي مرتبطة
بالطريقة ديال التطويرواألداء ديال القطاع وأيضا املراقبة وغيرها نحن
نحرص على أنه بالفعل الوزارة مع مختلف الشركاء اآلخرين نقوموا بما
يلزم فهاد اإلتجاه وقلت أنه وعقود البرنامج وعقد البرنامج ديال نقل
البضائع وديال نقل املسافرين غيم�شي في هاد اإلتجاه على أساس الرفع
من مستوى ديال الخدمة وأيضا الجودة اللي خصها تقدم للمسافرين.
امللف ديال طاطا السيدة النائبة هو بالفعل راه هو عندنا وراه احنا
واخدينو بالرعاية الالزمة هي شركة اللي هي قديمة منذ الثمانينات وهي
تتقوم بالنقل من إقليم طاطا إلى األقاليم الجنوبية وخاصة بالنسبة
للطلبة ،اتضح في الفترة األخيرة على أنه بالفعل الحافالت اللي عندها
ليست في املستوى املطلوب ،نحن اآلن بصدد إيجاد حل لهاد املعضلة
املرتبطة بمستوى أداء الخدمة هاد الشركة على علم على أنه اليوم ال
نعطيوا رخصا جديدة مما يعرف بالكريما في إطارالنظام القديم ،ونحن
نعمل في إطار الهيكلة الجديدة والتصور الجديد على أننا نعطيوا نفس
جديد من خالل دفاترالتحمالت وأيضا..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،شكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه
الجلسة ،وننتقل إلى القطاع املكلف بحقوق اإلنسان عدد األسئلة إثنان
فيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بتوسيع اإلستفادة
من الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة
ليناال جوابا موحدا من لدن السيد وزيرالدولة ،السؤال األول للسيدات
والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي
السؤال مشكورا.

النائب السيد عدي بوعرفة:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير املحترم ،حول تدني وتراجع الخدمات خاصا
اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا نسائلكم؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،السؤال الثاني للسيدات والسادة
النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية فليتفضل أحد
النواب واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد الحسين أزوكاغ:
حول فعلية الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ،ومدى إحاطتها بحق
اإلنتصاف نسائلكم السيد الوزير؟
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة لكم السيد وزيرالدولة.

السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف بحقوق
اإلنسان:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا للفريقين املحترمين على هاد السؤالين ،أشير إلى أن موضوع
الحقوق االقتصادية واإلجتماعية هو موضوع عريض ويشمل الحق في
التعليم ،الحق في الصحة ،الحق في الشغل ،الحق في السكن ،الحق
في الضمان اإلجتماعي وغيرها من الحقوق األساسية لذلك فإنه ال
يمكن استعراض جميع هاد الحقوق ومناقشتها في وقت وجيز حسبه
أنا أقول هناك أنه وخالل املرحلة السابقة سبق لي أن اجتمعت في
جنيف باملفوضة السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
وقدمت أمامها عرضا حول تطور الحقوق الجارية في البالد وقلت
بالنسبة للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية أن هناك ثمة تطورات مهمة
إيجابية ،ولكن هناك أيضا خصاصات مهمة ،فكان أن قاطعتني وقالت
لي هل هناك من دولة عبرالعالم ليس فيها خصاصات بالنسبة للحقوق
االقتصادية واالجتماعية ،طبعا الفقر ومعطياته هي التي تؤشر على
مستوى يعني ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية حسبي هنا أن
أقول بأن الفقربجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة وهناك أعتمد
على املرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره الصادر سنة 2017
فبالنسبة الفقر املطلق تراجع من  7.1سنة  2012إلى  1.4سنة 2017
بالنسبة للهشاشة املؤدية إلى الفقر تراجعت من  15.7سنة  2012إلى
 % 9سنة طبعا سنة  2017الفقر املتعدد األبعاد تراجع من  4.7سنة
 2012إلى  2.7سنة  2017ألتمس من السيدات والسادة أعضاء البرملان
إتاحة الفرصة للحكومة في إطاراللجنة املعنية ملناقشة جميع املعطيات
املرتبطة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية مع السيدات والسادة
الوزراء املعنيين و سيكون من املفيد أن نتواصل معكم ويعني نناقش
هذا املوضوع املهم ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد وزير الدولة ،اآلن تعقيب السيد النائب املحترم عن
فريق األصالة املعاصرة.

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الوزير املحترم ،انطالقا من مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان لسنة  1948وانسجاما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية املوقع من طرف ببالدنا مع  160دولة 1966
وصوال إلى مقتضيات الدستور ف  168 ،33 ،32 ،31لتحقيق العدالة
االقتصادية واالجتماعية نقول لكم السيد الوزير بأن الوضعية ببالدنا
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ال تبعث على االرتياح القضية ديال التعليم في تدني مستمر تراجع
الخدمات الصحية ببالدنا البطالة انتقل العدد ديال رقم من  9.5إلى 10
انسجاما مع التقارير ديال املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملندوبية
السامية للتخطيط املغاربة مازال ساكنين في البراريك السيد الوزير
واحنا كنقولها دائما من عالمات الهزيمة البراكة في العاصمة هناك
مجموعة ديال املواطن املغاربة كيعيشو اليوم في مغاور وفي الكهوف
في مدينة صفرو هناك مجموعة ديال املغاربة إلى حدود اليوم أال وهما
الرحل هاد الناس مغاربة بدون هوية ما عندهمش البطاقة الوطنية ما
كيقراوش والدهم ما مسجلينش والدهم في الحالة املدنية وهل يعقل أن
يبقى ببالدنا واحد مجموعة من املغاربة ما كنقدموهمش أبسط ديال
الخدمات ،إلى جانب واحد القضية اللي هي مهمة نحن نعرف أن حقوق
اإلنسان هي كل يتجأ هي سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية
وبيئية نبغيو منك السيد الوزيروأنت الوزيرديال حقوق اإلنسان وأنت
املحامي كذلك وأنت الحقوقي أن تستحضر معاناة ديال مجموعة ديال
املغاربة اللي كيعانيو ال�شيء الكثير اليوم الفقراء واملعوزين واملحتاجين
فهاد البلد هناك من يزداد غنى في هذا البلد وهناك من يزداد فقرا في
هذا البلد.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،الكلمة اآلن أو تعقيب
ألحد السيدات والسادة النواب عن الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية.

النائب السيد الحسين أزوكاغ:
السيد الوزير ،فعلية هاد الحقوق والصورة التي تحاولون رسمها لها
يدحضها الغضب االحتجاجي بالفضاءات العمومية التي تقمعونه دون
مراعاة ملبدأ التناسبية وتنعززو باملعطيات كذلك التالية :السيد الوزير
 6.4مليون شاب مغربي فوضعية هشاشة 4.3 ،د املليون من الشباب
ال يدرسون ال يعملون ال يتابعون أي تكوين  42%منهم عاطل بالرغم
تحصله على الشواهد والبطالة في صفوفهم تشهد منحا تصاعديا
وتتجاوز الكثير املتوسط العالمي الذي يقارب  4.4 15%سنوات هي
معدل التمدرس ببالدنا لذلك تحتل مرتبة متدنية عامليا أي املرتبة 150
مما يجعلنا أمام تعليم طبقي ال يسمح أبدا باالرتقاء االجتماعي ألبناء
الطبقات املسحوقة بل يساهم في التوريث الجيني للفقر ،أجر موظف
عمومي كبيريعادل أجر 16أجيريتقاضون الحد األدنى لألجرالفقريظل
ظاهرة قروية بامتياز حيث يبلغ نسبة األشخاص الذين يعانون من
الفقر.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت ،نمر إلى التعقيبات
اإلضافية هل من من تعقيب إضافي عن السؤال ؟ ال تعقيب ،ردكم
السيد وزيرالدولة.
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السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف بحقوق
اإلنسان:
مرة أخرى ،يصعب أن أدخل في التفاصيل وأقدم كافة املعطيات
واملؤشرات ،ولكن أنا أتفق معكم أن هناك مشاكل وهناك نقائص،
وهناك خصاص ،لكن ال أتفق أن هناك تراجع ،بالعكس إيال كان هناك
�شي تراجع ،التراجع في مستوى الفقر ،التراجع في مستوى يعني النسبة
ديالنا عدم يعني تحصيل التعليم ،مثال التعليم اآلن وصلنا  99.6في
عدد نسبة التالميذ من  6إلى  11اللي اآلن يعني يدرسوا بالنسبة للبطالة
كانت  10.8اآلن  ،9.8في الصحة هناك مؤشرات..

السيد رئيسة الجلسة:
شكرا السيد وزير الدولة ،انتهى الوقت ،نشكرك على حسن
مساهمتكم في هذه الجلسة ،ننتقل إلى قطاع األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية اإلجتماعية ،عدد األسئلة إثنان ،السؤال عن الخصاص في
األطر واملوارد البشرية بمركز املساعدة اإلجتماعية للسيدات والسادة
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي
السؤال مشكورا.

النائب السيد محمد بوشنيف:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيدة الوزيرة املحترمة ،بالنسبة املراكز املساعدة اإلجتماعية،
املوارد البشرية مرتكز أسا�سي ،السؤال كيف سنواجه النقص املسجل
سواء على مستوى النوع أو الكيف لتقديم خدمات بالجودة املطلوبة؟

السيد رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،الكلمة للسيدة الوزيرة املحترمة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيدة الرئيسة،
أوال :هذا سؤال مهم ،لكن البد أن نشير إلى أن مراكز مساعدة
إجتماعية هذا جيل جديد من البنيات التي أحدثها منذ تقريبا ثالث
سنوات ،عدد العاملين اإلجتماعيين واملساعدين اإلجتماعيين داخل
هاته املراكز تكون في أغلبها خريجات املعهد الوطني للعمل اإلجتماعي
بطنجة التابع لوزارة التضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،أنتم
تعلمون أننا سنة  2016وضعنا مرسوم لكي يدخل هذا املعهد إلى
املنظومة  lmdحتى نتوفر على عاملين اجتماعيين متخصصين وليس
فقط عامين جلسوا املسنين كما مربي األطفال؛
ثانيا :احنا غيرفي هاد السنتين تقريبا  400عامل اجتماعي وضعناهم
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في مراكز األطفال ومراكز التماسك اإلجتماعي ومراكز املساعدة
اإلجتماعية ،كما يخضع العاملين االجتماعيين لبرنامج إرتقاء اللي
خصصنا له  8.5ديال املليون ،وأريد أن أؤكد أن هذا إال التكوين وهذا
اإلهتمام يدخل في مقاربتنا للرعاية اإلجتماعية حيث التركيز على قانون
جديد ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية ،مشروع قانون جديد للعاملين
اإلجتماعيين واإلهتمام بالتكوين املستمرلهاته الفئة.

السيد رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،تعقيب السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد الجليل مسكين:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيدة الوزيرة املحترمة ،نثمن جهودكم وسياساتكم وبرامجكم
البين والظاهرة أثرها على الفئة املستهدفة ،وطبعا هذا ال ينكره إال
جاحد وهادي فرصة لنثمن الحصيلة املرحلية ديال الوزارة ديالكم،
اللي تيحس بها هاد الفئة املستهدفة ،رغم التشويش ورغم التبخيس
اللي ممكن يتمارس عليها ،كذلك نثمن الجهود ديال الشريك ديالكم
اللي هو مؤسسة التعاون الوطني وبالتالي هي آلية للتنزيل مجموعة
ديال البرامج اإلجتماعية ،ولكن السيدة الوزيرة أنتم تعلمون وواعون
الحمد هلل بهاد األمر وتسعون لتدارك أن العنصر البشري هو عنصر
حلقة مهمة في إنجاح هاد البرامج وفي تجويد الخدمات كذلك ،لذلك
ندعوكم السيدة الوزيرة وبغينا نثيرو معكم هاذ املسائل هاذي ،ضرورة
التسريع بإخراج القانون ديال العاملين االجتماعيين ،هذه كذلك حلقة
جد مهمة ،ألن هاذ الناس خاصنا الضمانات القانونية ديال مجموعة
ديال األمور اللي كيمارسوها ،كذلك وأنتم تحدثم على هاذ املسألة ديال
املعهد الوطني للعمل اإلجتماعي إيناس اللي كاين في طنجة ،طيب احنا
احنا أكيد كنثمنو الجهود ديالكم في تأهيل هاذ املعهد هذا ،وفي تنميته
وهي دعوة كذلك إلى فتح مجموعة ديال التخصصات والتكوينات
بالجامعات املغربية ،وتوسيعها والسهركذلك على خلق واحد الجاذبية
لهاذ املهن فهاذ التخصصات ديال املساعدين اإلجتماعيين والعمل
اإلجتماعي ،السيدة الوزيرة كذلك البد أن نثير معكم املسألة ديال
مدارسة إمكانية اإلستفادة من.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم لألسف انتهى الوقت ،شكرا لكم،
نمر إلى التعقيبات إضافية ،هل من تعقيبات إضافية حول موضوع
السؤال؟ تفضلو السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد السيمو:
شكرا السيدة الرئيسة،
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السيدة الوزيرة،

النائبة السيدة مالكة خليل:

اإلخوة واألخوات،
الحضور الكريم،

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة ،بغينا غير نسولوك شوية على القصر الكبيرن
واش عندكم �شي حاجة ما يسمى باملرأة والتضامن واألسرة التضامن أو
املعاقين أو املكفوفين أو ذوي الحاجيات الخاصة أو �شي حاجة عندكم
من الوزارة ديالكم في القصر الكبير؟ إيال بغيت نشوفها إيال كاينة هللا
يرحم الوالدين ،راه أنا عملنا عدة مراسالت ،كاين املركز ديال السادة،
ديال الجمعية السادة العلويين املكفوفين ،اللي عندهم بقعة أرضية،
عملنا دراسة ،راسلناكم بدون جواب ،بغيناك نشوفو واش باغيين
تديرو معنا �شي حاجة في هذه املدينة هللا ير�ضي عليك ،وخاصة القضية
ديال املعاقين ،املصير مجهول ديالهم في القصر الكبير ،بدون مأوى،
بدون بناية ،بدون ،بدون ،..ها احنا دبا غادي نديرو البناية مع املبادرة
وطنية واش عندكم �شي استراتيجية باغيين تجهزو أو تمولو أو تديرو
�شي حاجة؟ فيدنا هللا يرحم الواليدين؟ بغينا نعرفو �شي حاجة ،شكرا.

السيدة الوزيرة ،عن اإلجراءات املزمع اتخاذها لتجاوز الوضعية
املخجلة لحقوق الطفل في التقاريرالدولية نسائلكن؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيدة النائبة ،السؤال اللي عندي كيعتمد على واحد التقرير
غيال بغيتي ترجعي لو غنجاوبك على أساس التقرير ،وإال فإن الحكومة
قد أصدرت سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بمخطط
بتحقيق التقائية جميع املتدخلين الحكوميين مع مساحة للمجتمع
املدني تحقيقا لحماية األطفال.

السيدة رئيسة الجلسة:

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم ،رد السيدة الوزيرة املحترمة.

شكرا ،تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيدة الرئيسة ،آ بغيت نطمئن السيد النائب بأنه هناك
تفكير في إحداث فروع جهوية ،حتى نساهم في تخريج أفواج جديدة،
أو طبعا هناك دعم ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية والجمعيات اللي
كنشترطو عليها التأطيرديال العامل االجتماعيين ،بغيت نتوجه ،السيد
النائب املحترم اللي هو في نفس الوقت رئيس الجماعة ديال القصر
الكبير ،واللي سألني في مرة من املرات ،وقال لي آش ممكن تديرو ،قلت
ليه إيال عنكم األرض خاصكم تشوفو مع املبادرة الوطنية باش تبني،
واحنا كنديرو ما يدخل في اختصاصاتنا ،وهو الدعم السنوي ،وهو
املواكبة ديال العاملين اإلجتماعيين ،وهواملراقبة العامة لسيراملؤسسة،
وهو ضمان استمرارية املرفق ،هاذ ال�شي قلته لك ،دبا إيال بغيتي تطرح
السؤال غنعاود ليك نفس الجواب ،إذن دير شغاالتك أعطي األرض
أو خلي  INDHتدير شغاالتها أو تبني ،أو خلينا احنا نديرو شغاالتنا
بدعم هاته املؤسسات وتقديم الخدمات الضرورية لكل مؤسسة تقدم
خدمات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة أو آخرين ،شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
نمر إلى السؤال املوالي حول الوضعية املخجلة للمغرب في التقارير
الدولية الخاصة بحقوق الطفل للسيدات والسادة النواب املحترمين
من فريق األصالة املعاصرة ،فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.
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النائبة السيدة مالكة خليل:
شكرا السيدة الوزيرة ،وإن كان مقتضب جوابكم ولكن على كل
بالنسبة لي أرى أن مجهودات مهمة مادية ومعنوية للحكومة توزع للترافع
عن مدى وفاء املغرب بالتزاماته الدولية ذات البعد الحقوقي وملا نتفاجأ
رغم هذه املجهودات بتقريريجعل املغرب في املرتبة متدنية وبالتالي يفند
مرتكزات الترافع الحكومي فألن تقارير موازية ملنظمات املجتمع املدني
بإمكانيتها املتواضعة استطاعت إثبات العكس واستطاعت نقل الواقع
املعاش ورصده وتوثيقه دون قراءات أو تأويالت ودون تلميع السيدة
الوزيرة أرى أنه لم يعد مقبوال ملصلحة الطفولة التي هي املستقبل أن
يرتكز ترافعكم الدولي على مجرد تعهدات وتعاهدات بل يجب تنزيل
هاد التعاهدات ما ورد بالتقرير سبب تساؤلنا والذي جعل املغرب
في املرتبة  75مقارنة مع دول الجوار لتصل إلى املرتبة  15ليس تجلي
الضعف هو واقع السيدة الوزيرة حق للطفولة يضم شرائح متعددة
نظن أن هنا مكمن الخلل السيدة الوزيرة عندنا حق الطفولة كيضم
شرائح متعددة تتطلب كل منها مقاربة مختلفة والبناء السليم لوجهة
نظرنا يتطلب بداية أن تكون ليديكم قاعدة بيانات وإحصاءات على
كل شريحة معينة لكي تكون هناك فعالية بالنسبة املعالجة من خالل
البيانات قد تتفاجؤون السيدة الوزيرة أن ما يتم التريث في معالجته هو
األولى باالستعجال وكونه جد مؤثر على األمن االجتماعي و نعطيو مثال
أطفال خارج مؤسسة الزواج مثال هذا موضوع تجاذبات وطرحات ال
يستحضرالبعد اإلنساني.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا ،انتهى الوقت السيدة النائبة املحترمة ،هل هناك تعقيبات
إضافية عن هذا السؤال؟ تفضلوا السيد ،الصوت ،ما عندوش
الوقت ،انتهى الوقت ،هللا يجازيك بخير راه ما عندش �شي الوقت ،اآلن
رد السيدة الوزيرة حتى هي ما عندهاش الوقت ،تفضلوا السيدة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
اسمح لي أوال بغيت نصحح السيدة النائبة أن الترتيب ديالنا  75من
 181دولة يعني أننا في املتوسط ثانيا بغيت نقول بأننا انتقلنا من بين
 2018و 2019من  82إلى  75املعطيات خاصها تذكر كما هي أما فيما
يتعلق بزواج القاصرات وغيرهم خصكم تعرفو بأن القانون  113ديال
العنف يمنع اإلكراه على الزواج وعندنا كذلك في املادة  475اللي في
 2012جا منع الزواج من القاصراملغتصبة عالش عطيتك هاد املعطى؟
ألنه هو أحد املؤشرات ديال الترتيب وانت درتي لها إشارة دون أن تدري
أنها إشارة إلى بعض املؤشرات ديال التقرير من ضمن املؤشرات كذلك
الحق في الحياة الحق في الحياة انتم اكتعرفو بأن بعض التقاريرالدولية
تعتمد على معطيات سابقة فإذا اعتمدت على املعطيات األخيرة غتلقى
بأننا راه احنا طورنا بواحد النسبة مهمة جدا وأننا يعني تراجعت
الوفيات ب  27%وهذا مهم جدا في آخرإحصاء أجرته وزارة الصحة أما
في التربية الوطنية ،فالبد أن نقول بأن تمدرس الفتيات زاد ب 4,35%
أو راه عندكم آخر رقم اللي أعلن عليه الوزير ديال الدولة ،في مجال
التشغيل تم تراجع بنسبة  8%وهكذا إذن كل املؤشرات اليوم.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة املحترمة انتهى الوقت ،نشكركي على حسن
مساهمتكم في هذه الجلسة ،ننتقل إلى قطاع العدل عدد األسئلة ،2
سؤال عن اآلليات القانونية للتعويض عن الخطأ القضائي للسيدات
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة ،فليتفضل أحد
واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد توفيق امليموني:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير املحترم ،ينص الفصل  122من الدستور على أن كل
من تضرر من خطأ قضائي الحق في الحصول على التعويض تمنحه
الدولة ،لحد الساعة هاذ األمرلم يحصل ،ولم يتحقق ،فما هي اآلليات
القانونية التي تقوم بها الحكومة أجل التحقق في هاذ األمر؟

السيدة رئيسة الجلسة:
جواب السيد وزيرالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الذي ينوب
عن السيد وزيرالعدل ،تفضلوا مشكورين.
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السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة
عن السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أوال في اإلطار القانوني الحالي هنالك آليات للتعويض ،املادة 400
من القانون املسطرة الجنائية تنص على أن الدولة مسؤولة مدنيا في ما
يخص األحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة لألفعال التي تترتب عنها
أو ترتبت عن املخاصمة ضد القضاة ،املادة  573من قانون املسطرة
الجنائية أيضا نصت على مقتضيات مماثلة ،أيضا الفصل  81من
قانون اإللتزامات والعقود ،أيضا نص على أن القا�ضي الذي يخل
بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا اإلخالل في مواجهة الشخص
املضرور ،لكن في نفس الوقت أنا أتفق مع السؤال من بعد صدور
دستور  2011نص الفصل  122على أنه يحق لكل من تضرر من خطأ
قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ،لهاذ الغرض وزارة العدل
بصدد وضع اللمسات األخيرة على إطار قانوني متكامل ،يهم موضوع
التعويض على الخطأ القضائي ،وسيهم أيضا مشروع قانون التنظيم
القضائي ومشروع قانون املسطرة الجنائية فضال عن ما يهم التعويض
على اإلعتقال اإلحتياطي لفائدة كل ما معتقل احتياطي تضرر من هذا
اإلجراء وصدرفي حقه مقرر نهائي بعدم املتابعة أو بالبراءة.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،الكلمة لكم السيد النائب املحترم
للتعقيب.

النائب السيد توفيق امليموني:
شكرا السيد الوزير ،التعويض على الخطأ القضائي يجب أن يستند
على نظرية الخطأ املفترض ،وليس البحث عن الضرر املباشر الذي
يحدث من جراء خطأ قا�ضي معين أو مسؤول قضائي معين ،السيد
الوزير األخطاء التي أدت إلى اإلضرار بعدد من املتقاضين املغاربة خضع
كثير من التعديل ،هناك حقوق ضيعت ،هناك شركات تم إغالقها
نتيجة خطأ قضائي ،ولكن يبقى أكثر األخطاء إضرارا باملتقاضين أو
بالذين يلجون املحكمة هما تلك األضرار التي تؤدي إلى الزجر بأبرياء
في السجون ،ويقضون أياما وشهورا وأحيانا سنوات ثم تتضح براءتهم
فهذه األخطاء هي أخطاء جسيمة على الفرد أو على الشخص الذي
يعاني معاناة نفسية كبيرة ،وكذلك على أسرته التي أحيانا تتشرد وعلى
حقوقه اللي تضيع ،كذلك تنامي طاهرة اإلعتقال اإلحتياطي تؤدي إلى
تنامي كذلك األضرار التي يتحملها عدد من الذين كتب عليهم الدخول
إلى املحاكم املغربية ،لذلك السيد الوزير اإلسراع بإخراج منظومة
متكاملة قائمة على دراسة واقعية للحد من هذه األخطاء هو ضرورة
ملحة في هاذ الوقت الراهن ،شكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،هل من تعقيب إضافي عن السؤال؟ ال
تعقيب ،إذن رد السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة
عن السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
شكرا السيد النائب ،أود التأكيد على أن اإلجتهاد القضائي املغربي،
األحكام محاكم القضاء اإلداري في بالدنا راكمت العديد من اجتهادات
التي تحقيق األنصاف ،ولكن اآلن احنا نريد الذهاب إلى خطوة أبعد
تأخذ بعين اإلعتبار بعض النقط التي أشرتم إليها وأيضا التوازن بين
ثالث مبادئ ،مبدأ مالءمة النيابة العامة ،مبدأ حصول القناعة..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،انتهى الوقت القانوني ،نمر إلى السؤال
الثاني عن التقا�ضي باللغة األمازيغية للسيدات والسادة النواب
املحترمين من الفريق الحركي ،فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:
شكرا السيدة الرئيسة،
هذا أول سؤال بعد موافقة املجلس ،مجلس النواب على القانون
التنظيمي لألمازيغية نطرحه في الفريق الحركي نود منكم تنوير املجلس
عن اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل تسهيل التقا�ضي باألمازيغية
باعتبارها لغة رسمية؟

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،الكلمة لكم السيد الوزيراملحترم.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة
عن السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
السيدة النائبة املحترمة ،أوال البد من التهنئة لكل مكونات بالدنا
بصدور القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،هذا إنجاز تاريخي وعمل جماعي من  2017وفيه العمل
هنا على مستوى املجلس ،يوليوز  2017إلى يونيو  2019املادة  30منه
واضحة من أن الدولة تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين باألمازيغية
الحق في إستعمال اللغة األمازيغية والتواصل بها خالل إجراءات البحث
والتحري بما فيها مرحلة االستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات
التحقيق وإجراءات الجلسات بمحاكم بما فيها األبحاث والتحقيقات
التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ ،فضال
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عن تأمين خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين فضال عن
الحق بطلب من املتقاضين في سماع النقط باألحكام باللغة األمازيغية،
وأيضا تأهيل القضاة وموظفي املحاكم املعنيين إلستعمال اللغة
األمازيغية ،بمعنى البرنامج ديال الوزارةه وهاد املادة  30فهاد املستويات
كاملة ،وأولى خطوة وهو ما جاء هي خطوة كانت استباقية نتجت عن
الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة في مشروع قانون املتعلق
بالتنظيم القضائي للمملكة مشروع قانون  38.15والذي نصت املادة
 14منه على تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية طبقا ألحكام الفصل
 5من الدستور ،نصت على اللغة العربية كلغة التقا�ضي واملرافعات
وصياغة األحكام القضائية أمام املحاكم باإلضافة إلى املقتضيات
املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي ،وبالتالي ما نصت عليه املادة  30في
هذا الصدد .هنا البد اإلشارة..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت ،اآلن مع تعقيب السيدة النائبة
الفريق الحركي.

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:
شكرا السيد الوزير ،فعال الدولة مطالبة بأن تكفل للمتقاضين
والشهود الناطقين باألمازيغية حق إستعمالها والتوصل بها خالل
إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات جلسات املحاكم والبحث
التكميلي وكذا النطق باألحكام والوثائق الرسمية وإجراءات التبليغ
والتنفيذ وغيرها ،وزارة العدل أعطت صراحة إشارة قوية فيما يخص
مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة خاصة املادة  14واللي جات
في الجواب ديالكم ،إال أن هاد املقت�ضى رهين بتوفير التراجمة املحلفين
كمرحلة انتقالية أقول مرحلة انتقالية وفي الوقت الحالي عدد التراجمة
جد قليل ويتم اللجوء إلى املتطوعين الذين يفتقرون إلى التكوين
القانوني ،وفي هاد اإلطارنسجل أن مبدأ الترجمة غيرمقبول مبدئيا ،بأننا
ال يمكن أن نترجم لألشخاص وهم في وطنهم ،صراحة هذا ما يمكنش،
وفي هذا الصدد فنحن في الفريق الحركي نطالب بفتح ورش واسع
للتكوين باألمازيغية سواء بالنسبة للقضاة أو املحامين أو باقي مساعدي
القضاة ،كما نطالب بإيجاد صيغة في قوانين املالية املقبلة من أجل
تحفيز هؤالء وغيرهم الذين يشتغلون في املناطق النائية وخاصة ذات
اإلمتداد األمازيغي ،كما نقترح عليكم إعادة النظر في مختلف القوانين
الجاري بها العمل تحقيقا لإلنصاف اللغوي وهنا أذكر السيد الوزير
بالحديث الشهيرالذي تم الحكم فيه على.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،انتهى الوقت القانوني نمر إلى
التعقيبات اإلضافية ،هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا
السيد النائب املحترم.
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النائب السيد عمرو ودي:
أزول فالون ،بعد تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية بعد مرور
القانون  26.16يعني في األسبوع املا�ضي ننهئ جميع املغاربة على هذا
اإلنجاز ،نتمنى من الحكومة و وزارة العدل بصفة خاصة أن تضمن
التقا�ضي لجميع املواطنين بواسطة اللغة األمازيغية بدون وسيط ،ألن
اللغة األمازيغية لغة رسمية نتمنى تفعيل روح الدستور فهاذ الجانب
هذا حتى نضمن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع املتقاضين على األقل يعني
في التقا�ضي.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم  ،الرد السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة
عن السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
أوال هنالك التعديل الذي جاء بهمجلس النواب والذي يق�ضي بأن
عقود الزواج أيضا تحرر باألمازيغية ،وزارة العدل ستطلق في األيام
القليلة عملية الجدولة الزمنية واألجرأة ديال األحكام القانون التنظيمي
الخاص باللغة األمازيغية على مستوى قطاع القضاء ،اللجنة ستشكل
وستبدأ عملية األجرأة تدريجيا ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ننتقل إلى آخر قطاع في هذه الجلسة وهو
القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني ،عدد األسئلة
واحد السؤال يتعلق بإصالح منظومة الدعم العمومي للجمعيات
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية،
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

النائب السيد ابراهيم بوغضن:
السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،كما تعلمون تشتغل ببالدنا أزيد من  140ألف
جمعية وتسهم في مجال التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية،
وتلعب أدوارا أساسية في هذه املجاالت كلها ولهذا نسائلكم السيد
الوزير عن خطة وزارتكم لتعزيز هذه األدوار ثم كيف تتصور وزارتكم
إصالح منظومة الدعم العمومي للجمعيات؟ شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،جواب السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:
فعال السيد النائب املحترم هذا رصيد تعتز به بالدنا من جمعيات
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املجتمع املدني ،أزيد من  160ألف جمعية بالدنا اختارت توجه الشراكة
والدعم للجمعيات ،هاذ السنة هي سنة إطالق املرحلة الثالثة من
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،مع دعم أكبر للجمعيات بإشراف
وبرعاية جاللة امللك ،حفظه هللا ،الذي تم إطالق هاذ املرحلة الثالثة،
ثانيا تعميم التعليم األولي بشراكة مع الجمعيات مليار و 365مليون
درهم ،ثالثا تعزيز برنامج محاربة األمية بشراكة مع الجمعيات ،برامج
ديال دعم الجمعيات املشتغلة في مجال النهوض بالحقوق والحريات
فالتوجه العام هو دعم الجمعيات ،لكن هاذ الدعم في إطار مبني على
تعاقد على التنافس وأيضا على حكامة يضطلع فيها املجلس األعلى
للحسابات بدور أسا�سي ،هنالك املنشور ديال  2003نعمل اآلن على
مراجعته هنالك بوابة وطنية للشراكات تعمل على نشرطلبات العروض
الخاصة بدعم الجمعيات ،نموذج قطاع التضامن أزيد من 1400
جمعية وصلو هاذ السنة ألول مرة أزيد من  400مليون درهم ،وأيضا
إرساء آلية للتقييم وتتبع اآلثارتبعا لتوصيات املجلس األعلى للحسابات
في آخرتقريرله ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم ،التعقيب للسيدة النائبة املحترمة عن
فريق العدالة التنمية.

النائبة السيدة سعاد زخنيني:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،نثمن عاليا املجهودات التي تقوم بها الوزارة ديالكم
في إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية وهذا مكسب حقيقي ال يمكن
التراجع عنه في إطار ترسيخ املسار الديمقراطي في املغرب ،ولكن نود
في هاذ املوضوع السيد الوزير بالرغم أنه كاين آليات كثيرة إلصالح
منظومة الدعم العمومي اللي هي قبلية أو بعدية ،ولكن عندنا مجموعة
ديال اإلشارات أو إشارتين فقط إلى جانب الدور ديال املجلس األعلى
كآلية ملراقبة الدعم العمومي للجمعيات ،يجب التفكير في مراقبة
مواكبة لنفقات الجمعيات في تنزيلها ملشاريعها حرصا على املال العام،
ثم التنبيه الثاني السيد الوزير هو ّنبهو إلى تنامي ظاهرة التداخل بين
عمل الجمعيات وعلى األحزاب السياسية وهذا تداخل يفسد العمل
السيا�سي وخاصة في املحطات اإلنتخابية ،خاصة أن مجال عمل
الجمعيات يختلف تماما عن مجال العمل الحزبي وهذا يعني يدعونا
إلى تفادي مجموعة ديال املشاكل ومجموعة ديال األشياء التي تفسد
العمل السيا�سي كما قلت خاصة في املحطات االنتخابية ،ونتفداو
كذلك الصكوك ديال الصناديق ،وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيدة النائبة املحترمة ،نمرإلى التعقيبات اإلضافية على عن
السؤال هل من تعقيب؟ ال تعقيب إضافي ،الرد السيد الوزير.
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السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة
عن السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
أوال وزارة الداخلية عملت على إصدار مذكرة في  5أبريل ،2018
إلرساء آلية للتنافس بخصوص دعم الجمعيات من قبل الجماعات
لوضع حدود بين ما هو سيا�سي حزبي وأحيانا تقع تدخل يؤثر سلبا وما
هو جمعوي مدني ،ثانيا الوزارة ستصدر إن شاء هللا في األيام املقبلة
التقريرالسنوي الخاص بالشراكة املرحلة ديال هاذ املرحلة عرفت أزيد
من  4600اتفاقيات شراكة وقعت وهذا إنجاز كيعكس توجه بالدنا في
دعم الجمعيات ،أيضا هنالك.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم انتهى الوقت ،نمر اآلن لتناول الكلمة
وفق املادة  152من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر ،الكلمة للمتحدث
األول السيد النائب رحو الهيلع عن فريق األصالة املعاصرة حول
تداعيات دورية وزيرالداخلية القاضية بوقف الجماعات لتنفيذ بعض
النفقات التي يساهم فيها الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،فليتفضل السيد
النائب مشكورا.

النائب السيد هشام املهاجري:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير اريد إحاطتكم علما برد الفعل ديال هاذ الدورية
اللي صدرها السيد وزير الداخلية الدورية رقم  14بتاريخ --4 12
 ،2019اللي كتنص على وقف اإللتزامات  les engagementsديال
الصندوق الخصو�صي املسمى املبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع
سحب األموال ،وانعكاس هاذ الدورية على العمل ديال املبادرة بصفة
عامة ،فعال كانت هناك مشاكل كانت هناك تأخيرات ولكن باش
نجيو في يوم واحد ونقولو نحبسو  les engagementsأنتما كتعرفو
االتفاقيات وكتعرفو الشراكات وكتعرفو كيفاش كتم األمور داخل
الجماعات الترابية ،رؤساء الجماعات أو رؤساء املجالس اإلقليمية
عندهم حسابات خصوصية تسمى املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
ولكن في إطار إعداد الدراسة أو إعداد اتفاقية وهذا نجيو واحد النهار
ّ ّ ّ
أودي ال وقف  les engagementsكان خص يتعطى واحد األجل
ونقولو
السيد الوزير نلقاو حلول وسطية وطريقة سحب األموال أنتما كتعرفو
بأن املبادرة اشتغلت لسنوات وحتى واحد ما كينكر خير املبادر،ة وكل
مشروع مشروع كيكون فيه  les chuttesيعني واحد املشروع كان فيه 2
ديال املليون ديال الدرهم بقات فيه  200مليون ديال الدرهم ،املجلس
كيجتمع لواحد املدة إلعادة برمجة هاذ األموال ،خصو واحد شوية
ديال الوقت ولهذا يجب التفكير في حل اللي يكون إيجابي ويكون جدي
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باش ألنه هاذوك املشاريع السيد الوزيروصلت للمواطنين ،واحد الدوار
ّ
كيتسنى واحد البير وال كيتسنى واحد الحافلة نجيو اليوم غدا راه كاينة
دورية ديال السيد الوزيروحبسات لينا الكاس هللا يجازيكم بخيرتعاملو
مع رؤساء الجماعات بواحد الليونة واعطوهم أجل على األقل ديال
سنة أو سنة ونصف ،أنا املجالس اإلقليمي ديال شيشاوة ة دار اتفاقية
مع وزارة التعليم باغي ينوب عليها باش ّ
يحل املشاكل ديال الصرف
الصحي و ديال املرافق ها هي اإلتفاقية تحبسات فيها  3ديال مليون ديال
الدرهم ،اإلشكال الثاني السيد الوزير حتى هو باغي نثير انتباهكم ليه
وهو املقاولة املتوسطة ،السيد وزير الداخلية دار مذكرة ألجل تصنيف
املقاوالت اللي غتعامل مع الجماعات الترابية ،املرسوم ديال السيد
رئيس الحكومة كيقول تشجيع املقاول الذاتي يعني كنقولو للمقاولة
ّ
ّ
املتوسطة ّ
سدي ،إما ينزل يولي مقاول ذاتي وال ما عندكش الحق تكبري.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت ،الكلمة للحكومة
هوالسؤال موجه للسيد وزيرالداخلية ينوب عنه السيد وزيرالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني ،فليتفضل مشكورا.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة
عن السيد عبد الوافي لفتيت ،وزيرالداخلية:
املهم هاذ السؤال الشق الثاني منه اممكن تديروه طلب إحاطة
بوحدو خاص بالقضية ديال الولوج ديال املقاولة املتوسطة للصفقات
ديال الجماعات الترابية ،لكن فيما يخص هاذ السؤال احنا اآلن إزاء
واحد املسألة وهي أن املبادرة انطلقت مرحلة ثانية ،العملية اللي
تمت وهو أن هاذيك األموال سحبت من هاذيك الحسابات وضخت
في الحساب ديال املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمعنى ما مشاتش،
فبقيت في نفس الحساب بحيث لتفعيل هاذ املرحلة تم اعتماد أجهزة
حكامة جديدة ومقاربة جديدة في تسيير امليزانيات املرصودة توافقا مع
البرامج الجديدة ،وفي هذا اإلطار كانت دعوى للسادة العمال السترجاع
تلك اإلعتمادات املرصودة للحسابات القديمة قصد إعادة إستعمالها
في تمويل مشاريع وفق منهجية املرحلة الثالثة للمبادرة ،وخاصة أن
هذه اإلعتمادات بقيت مجمدة دون برمجة ملدة سنين ،كما أن هذا
اإلجراء جاء تماشيا مع تفعيل توصيات لجن االفتحاص والتقييم
التي الحظت ضعف وتيرة إنجاز املشاريع املبرمجة ،ألن املشكل ما عندو
عالقة باملراحل املوالية ديال  mondatementعندها عالقة باملرحلة
األولى اللي هو l’engagementكيما تفضلتي في السؤال ،بمعنى مازال ما
توقعش البداية ديال انطالق املشروع ،ثم ثالثا أن املنهجية الجديدة
اللي انطلقت فيها املبادرة راه رؤساء اللجن ما بقاوش هما رؤساء
الجماعات ،بمعنى إيال مشينا درنا  l’engagementاآلن راه يوقع لنا
اإلشكال من بعد في املرحلة األخيرة ديال الصرف ،هنا البد من اإلشارة
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للفلسفة ديال املبادرة ككل في املرحلة الثالثة كما أطلقت في  19شتنبر
 ،2018من طرف جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده مرحلة
جديدة فيها تعزيز املكتسبات السابقة ولكن فيها إعادة توجيه البرامج
ليقع تركيزها من أجل النهوض بالرأسمال البشري ،دعم الفئات في
وضعية صعبة وأيضا.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد الوزير انتهى الوقت القانوني شكرا لكم ،الكلمة
للمتحدث الثاني أحد النواب عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية
حول موضوع املشاكل التي تعرفها حافالت النقل الدولي املغربية
ومعاناة املسافرين بما فيها أفراد الجالية املغربية في املوانئ اإلسبانية
الذين يختارون هذه الوسائل للعودة ألرض الوطن ،فليتفضل السيد
النائب.

النائب السيد عبد الغاني جناح:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
طبقا ملقتضيات املادة  152من النظام الداخلي ملجلس النواب
أتشرف بتناول الكلمة بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية،
ألثير أمام مجلسنا املوقر املعاناة املضاعفة التي تواجه املواطنين
املغاربة بمناسبة عودتهم ألرض الوطن لقضاء عطلتهم السنوية،
خاصة منهم الذين يختارون العودة عبر حافالت النقل الدولي املغربية
حيث يضطرون إلى إنزال أمتعتهم من الحافالت وتحميلها يدويا إلى
الباخرة ومنها و ملسافة طويلة رغم أن هذه األمتعة تمر ضرورة بجهاز
السكانير كما كان معموال به سابقا ،وهنا وجب أن نوضح ما يلي :هذه
املعاملة التي تواجه حافالت النقل الدولي املغربية ال تقابلها معاملة
باملثل في نقط الجمارك املغربية ،عدد كبير من املواطنين املغاربة
الذين يستقلون حافالت النقل الدولي هم من كبار السن مما يجعل
هذه املعاناة مضاعفة ،يضطر املواطنون املغاربة إلى الوقوف طويال
في طوابير طويلة قبل اركوب الباخرة و بحوزتهم أمتعتهم خالل الرحلة
البحرية وبعد النزول منها قبل ركوب الحافلة إى مرة أخرى ،تعمد
السلطات اإلسبانية إلى حجز كل حافلة مغربية ال تلتزم بإنزال جميع
األمتعة والركاب بل وقد صادرت بعضا منها ،كثيرمن املواطنين يرسلون
أمتعتهم ألبنائهم بالخارج أو العكس دون مرافقتها وهي عملية أضحت
مخالفة لدى الجمارك اإلسبانية مما يؤدي لترتيب غرامات كبيرة على
الحافالت التي تؤدي هذه الخدمة التضامنية ،السيد الوزير ال يحتاج
ّ
األمر هنا لنذكركم أن حافالت النقل الدولي للمسافرين تلعب دورا
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حيويا في تأمين عودة املهاجرين املغاربة لديارهم إال أن هذه الرحالت
أصبحت لألسف الشديد قطعة من عذاب وإهانة خاصة لكبار السن،
مما يستوجب معها تفاعلكم السريع مع الجارة الشمالية إليجاد حلول
تضمن حقوق.

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد النائب املحترم ،انتهى الوقت القانوني ،الكلمة اآلن
للحكومة تفضلوا السيد كاتب الدولة.

السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا السيد النائب املحترم والفريق املحترم على هاذ الكلمة في إطار
املادة  ،152واللي بالفعل الحكومة ارتأت أن تتجاوب معها في إطار من
التضامن يمكن أن أقول ألن ما ّ
عبر عنه السيد النائب في هذه الكلمة
بالفعل ،احنا يمكن نقولوعلى أنه اليوم ما�شي الحكومة اإلسبانية ولكن
املصالح اإلدارية والتقنية مليناء الجزيرة الخضراء اتخذ هذا القرار ،اللي
هو بالفعل قرار ال يخدم مصالح املغاربة وال يخدم مصالح الحافالت،
ولكن أيضا ال يخدم مصالح املغاربة الذين يقطنون بالخارج واللي تيجيو
لبالدهم ،فإذن نحن في هذا اإلطار وبالتشاور مع املهنيين في لقاء اللي
تم يوم  11من هذا الشهر  11يونيو وتم عقد لقاء مع الجانب اإلسباني
في إطار اللجن املشتركة ،أو اللجن املختلطة التي تجتمع وفق دفتر
تحمالت معين لإلستجابة ولحل مجموعة من اإلشكاالت العالقة ،وتم
طرح هذا املوضوع على السلطات اإلسبانية سياسيا وعبرنا لهم بالفعل
األ�سى واألسف ديالنا ألنه هذا القرار لم يكن ليتخذ بهذه الطريقة وفي
هذه الظروف وفي هذه اللحظة ،في  2014كان نفس اإلشكال اللجنة
املختلطة قررت أن تعيد اإلعتبار ملا قاله املغاربة وتم التجديد ديال
نفس القرار في  2015في اللجنة املختلطة  2016و ،2017وقعت لنا
بعض املشاكل في  2018لكن تم التجاوز ديالها ،اليوم نحن بالفعل أمام
ّ
حالة اللي ما يمكن إال أنه الحكومة املغربية تتضامن مع املغاربة ديالها
ومع املهنيين ديال النقل ّ
وعبرنا على الجانب اإلسباني على التخوف ديالنا
من أنه بالفعل عملية ديال العبور الجانب اإلسباني هو الذي سيربكها،
قالونا أعطيونا مهلة باش هما داخليا بين املصالح التقنية ديال امليناء
واملصالح اللي ديال النقل واملجال كلو اإلسباني قالك عطينا واحد
األسبوع باش نذكرو فهاذ املوضوع احنا في آخراألسبوع..

السيدة رئيسة الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،شكرا لكم على مساهمتكم ،شكرا
للجميع ،ورفعت الجلسة.
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السيد الرئيس:
محضرالجلسة السابعة والستين بعد املائة
التاريخ :اإلثنين  20شوال 1440ه ( 24يونيو2019م).
الرئاسة :السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.
التوقيت :ثالث ساعات ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا
والدقيقة الخامسة عشر.
جدول األعمال :جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفهية
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم الصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد رئيس الحكومة،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
طبقا ألحكام الفصل  100من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة
منه وعمال بمقتضيات املواد من  278إلى  283من نظامنا الداخلي،
يعقد مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة
بالسياسة العامة والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة .وتجدر
اإلشارة أن جدول األعمال لهذه الجلسة يتضمن جزأين اثنين:
األول يتعلق باألسئلة املحورية والثاني بباقي األسئلة .قبل انطالق
أشغالنا أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة املراسالت الواردة على
املجلس.

السيد السالك بولون أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس،
توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:
 مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على اإلتفاقية على شكلالتبادل الرسائل بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي؛
 مشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه على اإلتفاقية املؤسسةملنظومة التجارة الحرة القارية إلفريقيا؛
 مشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه على اتفاقية الشراكة فيمجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي؛
ومن الفريق الحركي توصل مكتب املجلس ب:
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  3.64يتعلقبتوحيد املحاكم؛ شكرا السيد الرئيس.

شكرا للسيد األمين ،نشرع اآلن في طرح أسئلة الجزء األول والذي
يتضمن محورين اثنين؛ األول حول موضوع السياسة الحكومية
للنهوض بأوضاع مغاربة العالم ،والثاني يتعلق بموضوع الالتمركز
اإلداري ،وأعطي الكلمة اآلن في إطار املحور األول للسيد النائب رشيد
حمواني بإسم فرق ومجموعة األغلبية لتقديم السؤال.

النائب السيد رشيد حموني:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الرئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
تقديرا واعتزاز بالدور الكبير ملغاربة العالم ومساهمتهم في التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية للوطن ،وملكانتهم املتميزة في دعم وتقوية
النسيج اإلقتصادي الوطني التزمت الحكومة بتنزيل املقتضيات
الدستورية وخدمة مغاربة العالم والدفاع عن حقوقهم وصيانة
مصالحهم وحماية هويتهم الدينية والثقافية ،بعد مرورسنتين من عمر
الحكومة:
أوال-نسجل بإيجاب مجموعة من املجهودات واإلجراءات لفائدة
هذه الفئة من املواطنين لتحسين استقبالهم وتسهيل مجموعة من
الخدمات العمومية املقدمة لهم؛
ثانيا-وفي نفس السياق نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة ،حول
اإلجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتعزيز تمتع مغاربة العالم بحقوق
املواطنة الكاملة وأخص بالذكر حق التصويت والترشح في اإلنتخابات،
انطالقا من بلدان اإلقامة؛ نسائلكم كذلك عن أسباب التأخرفي عرض
ومالءمة وتحيين القانون املتعلق بمجلس الجالية مع املقتضيات
الدستورية الجديدة ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،بإسم فريق األصالة واملعاصرة ،الكلمة
للسيدة النائبة لطيف الحمود لطرح السؤال.

النائبة السيدة زهور الوهابي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن السياسات الحكومية التي تقومون
بها اتجاه مغاربة العالم خصوصا أن هاد الفئة اللي تناهز  4مليون
ساكنة في مختلف الدول املختلفة بالعالم ،وتعرف عدة مشاكل
سواءداخل القنصليات ،سواء حين دخولهم ألرض الوطن ،مجموعة
من اإلكراهات ،السيد الوزير ،يعيشونها بشكل يومي بهذه القنصليات،
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كذلك يعيشونها بسبب دخولهم كيفما قلت في املدة ديال لقضاء
عطلتهم باملغرب ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية،
الكلمة للسيد النائب محمد البكاوي لطرح السؤال.

النائب السيد محمد البكاوي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
إلتزم البرنامج الحكومي بجعل مغاربة الخارج في صلب اهتمامات
الحكومة وأولويات سياستها خصوص إذا ما تعلق األمربحماية مصالحهم
والدفاع عن حقوقهم وتوطيد عالقتهم بوطنهم األم ،كما وعد برنامجكم
الحكومي بالعمل على تحسين وتطوير الخدمات اإلدارية ،ومعالجة
الشكايات واملنازعات اإلدارية العالقة في القنصليات منذ وقت طويل،
الذي تتستدعي تأهيل خدمات القنصليات بما يخدم سياسة القرب.
أما بخصوص االستثمار باملغرب من طرف مغاربة العالم ،فالحظنا من
جهتنا عرقلة مجموعة من املشاريع جهة الشرق نموذجا بسبب عدم
تجاوب ومواكبة املسؤولية ،مما أدى إلى فقد ثقة املستثمر الوطني من
جهة وضياع فرص من شأنها توفيرمناصب شغل مهمة ،من جهة أخرى،
السيد الرئيس املحترم ،هل لدى الحكومة سياسة واضحة املعالم في
تدبيروضعية الجالية املغربية بما يضمن النهوض بها وتجاوز اإلكراهات
والصعوبات التي تعرفها بما فيه خدمة مغاربة الخارج؟ وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على
األسئلة املتعلقة باملحور األول.

السيد سعد الدين العثماني رئيس الجكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وعلى آله وصحبه،
السيد الرئيس،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة والنواب املحترمين،
أشكركم جميعا ،أشكر السيدات والسادة النواب على التفضل
بطرح هذا السؤال الذي يهم شريحة عزيزة من أبناء هذا الوطن وهم
إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون خارج أرض الوطن ،وهؤالء يقدر
عددهم حاليا بحوالي  5ماليين مواطنة ومواطن 5 ،ماليين مواطنة
ومواطن على األقل وهو ما يناهز  12%من ساكنة املغرب وأغلبهم
يقطنون في البلدان األوروبية 85% ،منهم يوجدون في أوروبا.
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وال يخفى عليكم العناية السامية ،التي يوليها جاللة امللك ،محمد
السادس ،حفظه هللا ،لهذه الفئة من املواطنين ،وهو حفظه هللا ما
فتئ يدعو إلى ضرورة العمل على تعزيزالعالقة مع مغاربة العالم ،تعزيز
العالقة بين مغاربة العالم ووطنهم األم وتسهيل إندماجهم في بلدان
اإلقامة وضمان حقوقهم ،وتنفيذا لهذه التعليمات امللكية السامية،
تعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجية وطنية لفائدة مغاربة العالم
تم في إعدادها مراعاة تطلعاتهم ،مراعاة انتظاراتهم حسب مختلف
بنياتهم اإلجتماعية والسوسيولوجية مع األخذ بعين اإلعتبار التغيرات
والتطورات ذات الطابع اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي والسيا�سي،
التي تعرفها بلدان اإلستقبال ،وذلك استنادا إلى ما تضمنه البرنامج
الحكومي من إجراءات وتدابيرتهدف إلى النهوض بأوضاعهم وإلى معالجة
مختلف قضاياهم ،ويتمحور اإلهتمام الحكومي بأوضاع مغاربة العالم
أساسا حول ثالث مستويات:
املستوى األول :تحصين الهوية الوطنية ملغاربة العالم؛
املستوى الثاني :حماية حقوقهم وضمان ومصالحهم في بلدان
اإلقامة؛
املستوى الثالث :ضمان الحفاظ على روابط الصلة بالوطن األم
وخصوصا وخصوصا لدى األجيال الناشئة.
وفي هذا الصدد يتم تنفيذ هذه اإلستراتيجية التي تمت بلورتها حول
ثالث محاور إستراتيجية أساسية ،تروم تحقيق أهداف خاصة ،كما
قلنا ،هي الثالثة ،اآلن ،ما هي جملة من البرامج والتدابير التي عملت
الحكومة من خاللها على الوصول إلى هذه اإلستراتيجية؟ وسأحاول
استعرضها في شكل محاور كالتالي:
أوال-النهوض بالجانب التربوي وهو الذي يهدف بالخصوص إلى
تحصين الهوية الوطنية ملغاربة العالم ،ذلك أن هذا املطلب مرتبط
بالتعليم ،بالتربية يعتبر أحد أهم املطالب امللحة التي تشغل بال األسر
املغربية املقيمة بالخارج ،ويشكل التجاوب مع هذا املطلب واإلهتمام به
صمام أمان املحافظة على الهوية الوطنية لألجيال الناشئة في أبعادها
اللغوية وأبعادها الثقافية وأبعادها الدينية ،كما يشكل وسيلة فعالة
لتحقيق اندماج إيجابي بمجتمعات اإلستقبال.
ومن تمة حرصت الحكومة على تطوير برامج لتعليم اللغة العربية
والثقافة املغربية ملغاربة العالم سواء مرتبطة ببرامج التعليم الرسمي أو
ارتبطت ببرامج التعليم غيرالرسمي ،وهي برامج ليست بالجديدة ليست
هذه الحكومة التي استحدثتها ،وإنما حاولنا أن ندعمها ونطورها أكثر،
وإال فالحمد هلل املغرب كيقوم في عدد من دول اإلستقبال بجهود منذ
عقود من الزمن في هذا املجال ،أذكر في هذا الخصوص أوال :برنامج
التعليم الرسمي للغة العربية والثقافة املغربية بالخارج ،وذلك بمقت�ضى
اتفاقيات شراكة مبرمه مع بعض الدول خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا
وبلجيكا ،وينفذ ،ينفذ البرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية
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لفائدة التالميذ املغاربة باملؤسسات التعليمية لبلدان اإلقامة الشريكة
من طرف أساتذة مغاربة يتم تعيينهم لهذا الغرض ،ويستفيد من هذا
التعليم حوالي أوما يزيد قليال عن  75.000من التالميذ املغاربة املقيمين
بالخارج ،و يضم في هيئته التعليمية  524أستاذا و 5مفتشين ومنسقا
تربويا واحدا ،وبطبيعة الحال هذا كله يتم في إطارما تتيحه القوانين في
دول اإلستقبال ،ذلك أن هناك تطورات في القوانين في دول اإلستقبال،
أنتم تعرفون دول استقبال اإلشكاالت التي تعرفها وخصوصا مع نمو
بعض اإلتجاهات ،االتجاهات السياسية املناوئة ألنواع من حقوق
املهاجرين وهذا يحتاج فعال إلى التأقلم مع التطورات التي تتم في بلدان
اإلستقبال ،لكن باملوازاة مع ذلك هناك واحد البرنامج أيضا غير رسمي
لدعم تدريس اللغات والثقافة املغربية ،وذلك بتنسيق وشراكة ودعم
لعدد من جمعيات املغاربة املقيمين بالخارج ،وهذا ال يغطي سوى 10%
من حاجيات مغاربة العالم وانصبت املجهودات على النهوض بالتعليم
غير النظامي للغة العربية والثقافة املغربية وذلك من خالل برنامجين
أساسيين:
 :1البرنامج األول هو برنامج دعم ومواكبة مشاريع جمعيات مغاربة
العالم العاملة في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية لفائدة
األطفال املغاربة هنا ،وبرنامج تزويد الجمعيات النشيطة في املجال
التربوي بالكتب املدرسية وقد تم خالل املوسم  2018و 2019تزويد
 157جمعية من جمعيات مغاربة العالم باملقررات الدراسية تفوق
 100ألف مرجع ،بطبيعة الحال املقررات الدراسية الوطنية هي نفسها
التي تزود بها هذه الجمعيات لتقوم بتدريسها ،ويمكن أن أقول بأنه
في بضع سنوات قامت الوزارة املعنية بتوفير  557ألف من الكتب
املدرسية املغربية لفائدة  150ألف طفل تم توزيعها بطبيعة الحال كما
قلت بشراكة مع جمعيات املجتمع املدني ،باإلضافة إلى قيام مؤسسة
الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج بتوزيع  143ألف كتاب
مدر�سي معنى ذلك في املجموع هي حوالي  300ألف كتاب مدر�سي في بضع
سنوات وزعت على مغاربة العالم وتقوم كما قلنا مؤسسة الحسن
الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج بدور مركزي في هذه العملية.
 :2فيما يخص الدعم الثقافي فهناك عدد من البرامج فيما يخص
الدعم الثقافي أخص منها الجامعات الثقافية الجامعة الخريفية،
الجامعة الشتوية ،الجامعة الربيعية وجامعات صيفية متعددة وذلك
من خالل استقبال شباب وشابات مغاربة مقيمين بمختلف دول
االستقبال إما في إطار الجامعات الوطنية أو في إطار عدد من الحواضن
األخرى في املغرب ،هناك برنامج املقامات الثقافية بشراكة مع النسيج
الجمعوي املغربي بالخارج لفائدة الشباب املقيمين هناك راه وتنظم هذه
املقامات بعدد من املؤسسات الثقافية والتعليمية وتهدف إلى عرض
ثقافة املغرب وحضارة املغرب ومحاولة التعريف بها والتفاعل مع هذه
الجمعيات ومع املغاربة املقيمين بالخارج ،برنامج العروض املسرحية
وهذا البرنامج أيضا انطلق منذ بضع سنوات لكنه شهد سنة 2018
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تطور نوعي وتطور عددي كما ونوعا ،وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات
شراكة مع ما يقارب  40فرقة مسرحية مغربية من أجل تنظيم جوالت
مسرحية لفائدة مغاربة العالم على إثرها تم تقديم أزيد من  260عرض
مسرحي لفائدة املغاربة املقيمين بمختلف القارات وفوجئنا أن هناك
إقبال كبير على هاد الفرق املسرحية بل املطالبة باملزيد ،وخالل سنة
 2019هذه هناك أيضا برنامج لعرض نفس العروض مع االنفتاح على
دول جديدة أخرى لم تشملها الجوالت السابقة في السنتين املاضيتين
وبموازاة مع هاد البرنامج العام للعروض املسرحية انطلق أيضا برنامج
الجوالت املسرحية الناطقة باألمازيغية وذلك بنفس اآللية من خالل
عرض كيدار طلب عروض وكتجيو املسرحيات ويتم انتقاء املسرحيات
وذلك بتنسيق مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وفي إطاره يتم تنظيم
تظاهرات ثقافية في مجال الثقافة والتعابير األدبية الفنية الشعر،
املسرح ،املوسيقى واألدب األمازيغي وفي هذا الصدد تم تقديم سنة
 51 ،2018عرض املسرحي باللغة األمازيغية لفائدة املغاربة املقيمين
بالخارج .هناك مستوى ثالث دائما في هاد اإلطار هي املراكز الثقافية
املغربية بالخارج هذا أيضا واحد العمل مهم ،وتعمل الحكومة على
مواصفلة إحداث املراكز الثقافية املغربية بالخارج ،بطبيعة الحال
دائما أنتم تعرفون في إطار ما تتيحه القوانين في إطار بلد اإلستقبال
وتسمى دار املغرب بطبيعة الحال وتصلح كفضاء لتأطير أبناء الجالية
املغربية والتعريف بالثقافة املغربية املختلفة واإلسهام في الحفاظ على
الهوية الوطنية في أبعادها املختلفة ،وأيضا احتضان معارض أحيانا
ّ
تطول مددها إما ديال الصناعة التقليدية وال ديال الثقافة املغربية،
وتحتضن جمعيات مغربية التي تحاول أو تعاونيات أو غيرها التي تريد
أن تعرض منتوجها الثقافي أو الفكري أو في مجال الصناعة التقليدية
على مغاربة العالم ،وقد تمت املصادقة على برنامج عمل املركز الثقافي
املغربي املغرب بمونريال بكندا برسم سنة  2018ويجري العمل على
إنهاء تهيئة املركز الثقافي املغربي بأمستردام في أفق افتتاحه وانطالق
برنامجه ونتمنى أن تسمح مزيد من الدول بافتتاح هذه املراكزالثقافية؛
على مستوى العمل اإلجتماعي وهذا الرافعة الثانية ،الرافعة األولى
هي العمل التربوي التعليمي ،الرفيعة الثانية هو العمل اإلجتماعي ،وهاد
العمل اإلجتماعي عندو واحد األهمية كبيرة في بعض أجزائه يتداخل مع
الجانب التربوي ،ذلك أنه تتم إقامة مخيمات صيفية ،وأنتم تعرفون
هذا سنويا ،ونعمل على هاد املخيمات الصيفية تستقبل كل سنة مزيد
من األطفال ،أطفال املغاربة املقيمين بالخارج كل سنة ،رفع العدد ديال
هؤالء األطفال من من تتراوح أعمارهم بين  9و 13سنة؛
وثانيا ،هناك دعم تمدرس أبناء األسر املغربية املعوزة املقيمين
بالخارج ،وخصوصا في بعض الدول اإلفريقية في تونس في الجزائر في
الكوت ديفوار وفي غيرها ،ويستفيد منه حوالي  900تلميذة وتلميذ كل
سنة وخصوصا سنة 2019-2018؛
تنفيذ برنامج التكوين املنهي والحرفي لفائدة الشباب املغاربة
املقيمين بالخارج؛
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اإلدماج الدرا�سي للعائدين بصورة اضطرارية وخصوصا في مناطق
النزاع إلى املغرب وهاد ال�شي تدار فيه واحد العمل مهم جدا وخصوصا
سنة  ،2018بعض اإلخوان العائدين من ليبيا مثال؛
تخصيص منح جامعية لفائدة الطلبة املعوزين من أبناء املغاربة
املقيمين بالخارج؛
املساعدة اإلجتماعية للمغاربة املوجودين في وضعية هشاشة أو
استغاثة من خالل تحمل مصاريف ترحيل جثامين املغاربة ،وقد تم
سنة  2018-2017ترحيل حوالي  1220جثمان مواطن مغربي معوز
مقيم بالخارج من مختلف بلدان اإلستقبال ،بطبيعة الحال ،من الذين
ال يتوفرون على تأمين خاص بنقل الجثامين؛
التكفل بأداء مصاريف ترحيل الراغبين منهم في العودة إلى أرض
الوطن؛
دعم الفئات الهشة من املغاربة املقيمين بالخارج سواء كانوا سجناء
أو قاصرين أو مسنين من خالل إطالق طلبات عروض مشاريع موجهة
لفائدة جمعيات مغاربة العالم؛
وهذا يجرنا إلى محور الرافعة الثالثة هي رافعة القانونية واإلدارية
ألنها رافعة أساسية ،وذلك بتنسيق مع البعثات الديبلوماسية املغربية
في العالم ،يتم العمل على حماية الحقوق املشروعة للمغاربة املقيمين
بالخارج ،وفي هاد املجال هناك بطبيعة على املستوى القانوني عقد 25
اتفاقية سارية املفعول موقعة بين سفارات وقنصليات اململكة املغربية
ومكاتب املحاماة بالخارج للترافع عن هؤالء املغاربة ،وذلك  13بلد
استقبال توقعت  25اتفاقية مع مكاتب محاماة في تلك الدول للدفاع
عن هؤالء املغاربة ،وقد استفاد من اإلستشارات القانونية في إطارنظام
املساعدة القانونية برسم سنة  2018أكثرمن ألف مستفيد ومستفيدة
وبطبيعة الحال هذا يشمل عدد من املستويات األخرى.
على املستوى الخدمات اإلدارية وبالنسبة القنصليات هناك عمل
دارج مستمرجدا ولكن أريد أن أقول بأن تمت فيه  2أمور اللي هي فعال
ثورية األمر األول هوتفعيل االتفاقيات التهميشية  l’apostilleهادي
كانو في األول الواحد إيال عندو �شي شهادة وال �شي وثيقة مغربية موقعة
خاص يديها السفارة املعنية هنا توقع خاص يديها أوال املركز ديال
سميتو املركز اإلداري التابع لوزارة الخارجية ويوقعو له عاد كيديرها
للسفارة يوقعوها باش يمكن تقبل له في بلد االستقبال اآلن وال عندنا
 l’apostilleالتهميشة التي أنيطت فيها بالسلطات املحلية أي سلطات
كانت اعطات �شي وثيقة هاد الوثيقة إدارية هي موجهة مباشرة إلى
الخارج دون املرور على هاد املراحل وثيقو بأن أنا اللي عشت في وزارة
الخارجية هاديك املرحلة قبل ما ألن  2013عاد طلقنا هاد البرنامج ديال
الدخول فهاد االتفاقية ديال التهميشية ،كان هناك صعوبات كبيرة
جدا على هاد املسائل فهاد املستوى ،ولذلك هذا يعتبر واحد القفزة
فيما يخص تخفيف العبء تنقل عدد من مغاربة العالم عبر اإلدارات
املركزية لقضاء مآربهم ،إذن هذا األول.
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ولكن هناك واحد املسألة أخرى مهمة جدا هو إحداث شباك وحيد
متنقل عبرالعالم أشنوهو؟ كنمشيولجميع اإلدارات املغربية كيعطيونا
ممثل مسؤول كينتاقل هاد املكتب من املغرب إلى القنصليات وكيم�شي
وكنديرو واحد الوقت معين باش اللي عندوغرض يقضيه مع اإلدارات
املغربية كيكون هداك الشباك الوحيد املتنقل وهذه تجربة جديدة تروم
إلى تقريب الخدمات اإلدارية وإلى تقديم االستشارات أحيانا القانونية
وأحيانا تيخص تقديم التوضيحات وأحيانا حل عدد من املشاكل
وأيضا عملية التحسيس كتكون عملية التحسيس هاد الشباك الوحيد
الذي ابدا االنطالق ديالو والذي سجل في  2018األسفار ديالو األولى
إلى اسبانيا وإلى إيطاليا وشملت كل قنصليات اململكة املغربية بهذين
البلدين  14قنصلية مع العلم أن  14قطاع إداري ومؤسسات عمومية
شاركو في هذه العملية عن طريق إيفاد أطر عليا مختصة في مجاالت
متعددة وذلك لتقريب الخدمات إلى املغاربة في هذه الدول و سننطلق في
 2019باش نوسعو هاد البرنامج ويشمل قنصليات أخرى وهاد الشباك
الوحيد املتنقل غيبدى يتنقل في مختلف في القنصليات املغربية.
الرافعة الخامسة هو عملية مرحبا هاد عملية مرحبا واللي ابدات
بطبيعة الحال ببطء واللي غادي تسارع الوتيرة ديالها في القريب وهي
عملية مهمة جدا مهمة جدا وخصوصا أن عملية انتقال مغاربة العالم
إلى بلدهم هي أكبر عملية انتقال بين الحدود في العالم كله فهاد الفترة
الزمنية ليس هناك أي بلد يشهد دخول هاد الكم من مواطنيه في فترة
زمنية محدودة  2د املليون و 600ألف تقريبا السنة املاضية  2د املليار
و 570ألف وال  78ألف اللي دخلو املغرب في شهرين ونصف وخرج
مثلهم ،إذن عملية العبور فيها عبور  5د املليون و 600ألف شخص
ذهابا جيئة وذهابا وهادي عملية ضخمة جدا وبطبيعة الحال كتحتاج
لجهود كبيرة وانطالقا من التنفيذ وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية
املرتبطة بهذه العملية ألن هاد العمل كيشرف عليه مباشرة الرئاسة
الفعلية لجاللة امللك وكيشاركوفيها عداد من املتدخلين باإلدارة املركزية
وجهات رسمية مؤسسة محمد الخامس للتضامن وغيره من املتدخلين
وعموما تتم هذه العملية في واحد الظروف عالية جدا وجيدة جدا
ويمكن أن أقول أنه هيأت لها اململكة يعني واحد اللوجستيك وبنيات
تحتية متميزة جدا يمكن أن أقول بأن املغرب كيستقبل مغاربة العالم
في هذه املرحلة هادي محطة عبر 4موانئ لنقل املسافرين ميناء طنجة
املتوسط ،طنجة املدينة ،ميناء الناظور ،ميناء الحسيمة ويستقبلهم
عبر  20مطار موزعين في التراب الوطني وعملية العبور في سنة 2018
كما قلنا عرفت دخول وخروج أكثر من  5د املليون و 500ألف مسافر
و 776ألف عربة.
وباش نعرفو وهادي واحد النقطة مهمة جدا ذلك أنه كان هناك من
يشوش على املغرب وكتبت بعض الكتابات في الخارج بالخصوص ولكن
أحيانا تجد صداها في املغرب تقول بأن املغاربة ديال الخارج ما بقاش
غادي يجيو وأنهم والت عندهم نظرة سلبية على بلدهم ،ولكن تبين أن
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هذا الكالم كله غلط ،وأن كل سنة كيزيد عدد املغاربة كل سنة يزيد
عدد املغاربة ،إيال رجعنا املنحنى الخط اإلنحنائي ديال الزيادة كل عام
 90ألف على األقل أو  80ألف كيزيد كل سنة ،ومن املنتظر هذه السنة
أن يزيد عدد املغاربة الذين يقبلون على بلدهم وهذا دليل على أن
هاد املغاربة يقدرون بلدهم ،يحترمون بلدهم ،ويقدرون جهود جاللة
امللك ،وجهود املغرب الستقبالهم وكيحسو بأنهم في بالدهم وكيحسو
بأن هناك استعداد الحتضانهم وملساندتهم والستقبالهم في يعني واحد
مستوى عال من االستقبال ،ولكن أيضا كيعكس أنه املغاربة عندهم
واحد االرتباط قوي ببلدهم وبوطنهم ألن شحال قلنا ديال املغاربة في
الخارج راه  5د املليون شحال كيجي  2د املليون و 700ألف أكثر من
 50%راه يعني ما �شي عدد بسيط هذا عدد ضخم باملقارنة حتى مع عدد
املغاربة في الخارج ،ولذلك نحن نوجه لهم التحية وباش نعرفو الجهد
ديال السلطات املعنية راه خصنا نعرفو دابا هاد الباب إيال جينا ندخلو
منو  80مرة وحدة واحد النهار قنا أندخلو ألف طبيعي أن تكون خصنا
إعادة الهيكلة راه في طنجة املتوسط أحيانا نصل في الذروة إلى  47ألف
شخص في اليوم الواحد تصور امليناء كيستقبل  47ألف شخص أي
لوجيستيك نحتاجه وأي موارد بشرية نحتاجها في جميع املستويات وأي
بنايات نحتاجها؟ والحمد هلل هاد العملية عموما تتم بطريقة سلسة
وبطريقة جيدة .وأريد باملناسبة وأريد باملناسبة من طبيعة الحال أن
أجدد الترحيب بهؤالء املغاربة في بلدهم وطنهم وبين ذويهم وإخوانهم
ولكن أريد أن أتوجه بالشكر والتنويه إلى جميع املتدخلين وهم كثيرون
سواء تعلق األمر باإلدارات أو الجهات الرسمية اإلدارات والوزارات التي
تتدخل وهي كثيرة أو أيضا مؤسسة محمد الخامس للتضامن واألمن
الوطني والدرك امللكي والوقاية املدنية والقوات املساعدة وغيرهم من
املتدخلين الذين يساهمونها ويشاركون في إنجاح هذه العملية الوطنية
الكبرى التي هي الوحيدة كما قلت والفريدة على مستوى العالم.
أخيرا تنظيم اليوم الوطني للجالية املغربية املقيمة بالخارج ،يشكل
اإلحتفال بهاد اليوم الوطني للمغاربة املقيمين بالخارج الذي يصادف
يوم 10غشت من كل سنة فرصة لتوطيد الروابط بين املغاربة املقيمين
بالخارج ;بلدهم األصلي ،ومن هنا يتم هذا اإلحتفال في مختلف واليات
وعماالت اململكة ،ويختار له موضوع ذو راهنية حسب سياق كل سنة،
وتتم على هامشه عدد من الندوات العلمية وعدد من ورشات عمل
املوضوعاتية حول القضايا التي تشغل بال مغاربة العالم؛
سابعا-دعم ومواكبة استثمارات مغاربة العالم ،هاد املجال حتى هو
تدار فيه الجهد كبير وأنتم تعرفون أن هناك خلية خاصة للمعلومات
والتوجيه لفائدة مغاربة العالم استحدثت ،وتستقبل هؤالء املغاربة
وهناك أيضا إطالق املبادرة الجهة  13التي تحدثنا عنها هنا ،الجهة
 13ملغاربة العالم املقاولين والتي يقدمون عليها بشكل كبير ،وأطلقنا
املنتدى األول لتعبئة الكفاءات املغربية وفيه يتنظم هذا امللتقى في كندا
لتطوير التعاون في قطاع الطيران في  5أكتوبر  ،2018وكان هناك إقبال
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كبير لكفاءات مغربية بكندا ،وأطلقت النسخة الثالثة من املبادرات
اإلقتصادية لنساء الجنوب ووضع نظام معلوماتي ملواكبة هؤالء
املغاربة؛
ثامنا-تطوير الشراكة مع املجتمع املدني املغربي بالخارج ،هذا أيضا
واحد املستوى اللي هناك إهتمام به على مستوى الحكومة من خالل:
أوال -برنامج دعم الجمعيات العاملة لفائدة مغاربة العالم ،ويمكن
أن أقول بأنه عندنا واحد قاعدة بيانات ديال الجمعيات العاملة في
أوساط املغاربة املقيمين بالخارج ،ويضم ما يقرب من  1500جمعية
نشيطة بمختلف بلدان اإلقامة ،وتقوم هذه الجمعيات بواحد الدور،
حيوي ،حيوي على املستوى الثقافي ،على املستوى التعليمي ،على
املستوى التواصلي ،على املستوى املقاوالتي واإلقتصادي وعلى املستوى
القانوني واإلداري في الدفاع عن حقوق املغاربة العالمّ ،
وتدعم الحكومة
املعنية ،وبعض املتدخلين ،وعدد من املتدخلين ،مؤسسة الحسن
الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج ّ
تدعم عدد من املشاريع التي تقوم بها
هذه الجمعيات؛
 برنامج الرفع من قدرات جمعيات مغاربة العالم ،وذلك من خاللتنظيم عدد من اللقاءات والدورة التدريبية لفائدة هذه الجمعيات
وأحيانا تنتقل فرق إلى بعض املدن لتنظيم هذه الدورات التكوينية،
وقد نظمت في كل من برشلونة ومالقة وبعض املدن األخرى ،عدد من
هذه الدورات التكوينية؛
 مواكبة جمعيات مغاربة العالم في مبادرات التنمية املشتركة،وذلك للعمل على انخراط هؤالء املغاربة في الديناميكية التي تشهدها
بالدنا على مختلف املستويات ،وذلك من خالل القيام بدور الوساطة
وتشجيع هذه الجمعيات ،املهم أنه هناك إهتمام خاص بجمعيات
املجتمع املدني ملغاربة العالم ومحاولة لنعمل على إدماجهم في
الديناميكية التي يشهدها املجتمع املدني الوطني؛
في الختام بقيت نقطتان أشار إليهما السيدات والسادة النواب
املحترمين ،األولى كتهم املشاركة السياسية للمغاربة املقيمين بالخارج،
أنتم تعرفون بأن هاذ القضية حتى يجيكم القانون املرتبط في اإلعداد
لإلنتخابات لتنظيم اإلنتخابات املقبلة وبعدها نتحدث عنه ،بكل
صراحة أنا من أوائل من ّ
دعم هذا املشروع حتى قبل من -2005-2004
 2007-2006بطبيعة الحال هذا يحتاج إلى فتح حوار موسع وبعدها
إن شاء هللا نحن عندنا كل اإلرادة اللي من خالل املقاربة التشاركية
والتشاورية للبحث عن الطريقة املثلى لتتم هذه املشاركة السياسية
للمغاربة املقيمين بالخارج ،ولكن أنتم تعرفون هذا زمنه 2021؛
النقطة الثانية بالنسبة ملشروع القانون املتعلق بإعادة تنظيم
مجلس الجالية املغربية بالخارج واحد املشروع أولي موجود موجود
ولكن أطلقت دراسة ملعرفة أوفق السبل في تركيبة املجلس وفي طريقة
تفاعل هذا املجلس مع مغاربة العالم ،وبمجرد ما تستكمل هذه الدراسة
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واملشاورات واملشاورات املرتبطة بها إن شاء هللا سنحيل هذا املشروع،
مشروع القانون املتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية املغربية بالخارج
على البرملان أو على مجلس النواب بالخصوص.
من خالل هذه اإلطالة العامة واملختصرة أريد أن أقول بأن هناك
فعال إستراتيجية للتدخل تتفاعل مع مغاربة العالم وكل البرامج اللي
كانت موجودة من قبل ،كل البرامج تم تطويرها كل البرامج تم تطويرها
سواء كانت برامج في التعليم أو كانت برامج في الثقافة أو كانت برامج
في الدعم اإلداري والقانوني كلها زيدت فيها أمور ،إما مبادرات نوعية
وإما تطويرفيما يخص امليزانيات املرصدة أو عدد املغاربة الذين توجهت
إليهم البرامج ،فهاذ السنتين جميع تلك البرامج تم تطويرها وأضيفت
ّ
إليها برامج نوعية تحدثتم عنها منذ قليل ،وتشكل مرحلة عملية مرحبا
تشكل املناسبة للتفاعل مع هؤالء املغاربة املقيمين بالخارج واستقبالهم
أحسن استقبال ،وكما قلت منذ قليل تزايد أعداد املغاربة املقيمين
بالخارج الذين يوجدون على أرضهم كل سنة دليل على أن هذه البرامج
كانت ناجعة وكانت ناجحة وكانت فاعلة وكانت مفيدة ،إن شاء هللا نحن
أيضا عندنا كل اإلرادة في أن نطورها أكثر والسالم عليكم ورحمة هللا
وبركاته ،وشكرا جزيال.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس الحكومة ،نمر اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء
الكلمة للسيد الرئيس يوسف غربي بإسم فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد يوسف غربي:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا،
السيد رئيس مجلس النواب املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
بداية أبدأ من حيث وجب اإلبتداء وأتوجه بتحية عالية لكل مغاربة
العالم ،أحيي ّ
جدهم ومثابرتهم وانخراطهم ومساهمتهم اإليجابية
في بلدان اإلستقبال ،في كل بلد زرناها السيد رئيس الحكومة املحترم
نجد لهم فيه مآثر وبصمات ،لكن لهم فؤاد يهوي إلى املغرب يسكنهم
الوطن يقودهم إليه العشق والحنين ،فلهم منا جميعا التحية والتقدير
ولهم منا واجب اإلهتمام والعناية والحماية ،وعذرا لهم عن كل تفريط
أو تقصير والتحية موصولة في هذا اإلبتداء لكل القطاعات الوزارية
واملؤسسات التي تهتم وتعمل على تسيير وتدليل الصعوبات ملغاربة
ّ
ومصب اهتمامات
العالم ،واملجال الذي تناوله اليوم يعد نقطة التقاء
قطاعات عديدة ،ولذلك حرصت الحكومة على عقد اجتماعات اللجن
اللجنة البين وزارية بموجب املرسوم التي تعمل من خالله على تتبع
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التوصيات واإلجراءات .وتفاعال مع ما جاء في عرضكم السيد رئيس
الحكومة املحترم ،أبدي املالحظات التالية:
وأبدأ بنقطة أساسية نجدها تتكرر على لسان الجالية وهي املشاركة
في السياسة ملغاربة العالم ،نص الدستور في مادتين أساسيتين املادة
 16و 17على الحقوق واملصالح املشروعة للمغاربة املقيمين بالخارج،
وبسط في املادة  17كما نعلم جميعا حق املشاركة السياسية بالتصويت
والترشيح واالنتخاب واملمارسة الفعلية لذلك انطالقا من بلدان
اإلقامة ،إن هذا الحق الدستوري ينتظر اليوم تنزيال فعليا يمكنهم
ّ
من املشاركة السياسية واملساهمة في بناء الوطن ،وأذكر هنا أن خطة
العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان 2021-2018
تشيرفي محورها الفرعي األول إلى ضرورة النهوض بمشاركة املواطنين
واملواطنات في تدبيرالشأن العام على املستوى املحلي والوطني والجهوي.
ولتتحقق شموليته كان من املالئم في تقديرينا التنصيص في
األهداف الخاصة على النهوض بمشاركة املغاربة املقيمين بالخارج ،وهو
األمرالذي لم نجد له أثرا في هذه الخطة ،كما نؤكد على ضرورة اإلسراع
بدسترة مجلس الجالية املغربية بالخارج صحيح أشرتم السيد رئيس
الحكومة إلى ضرورة إتمام الدراسة املتعلقة به ،ولكن أعتقد أننا منذ
دستور  2011إلى اليوم مررنا ب  8سنوات أويزيد فيجب أن نسرع بذلك،
في الجانب القانوني النقطة الثانية وهو من األولويات التي يجب إيالءها
العناية الالزمة ذلك أن الجالية املقيمة بالخارج تعيش صعوبات تتصل
باألحوال الشخصية والحالة املدنية والعقارات واألمالك والقضايا
اإلدارية عموما وجزء من هذه الصعوبات نا�شئ عن ازدواجية املرجعية
القانونية ،وهو ما تحاول اإلتفاقيات القضائية تيسيره دون شك ولكن
مع ذلك تنتصب إشكاالت عديدة كانت محطة دراسة الندوة املنعقدة
بمراكش بتنظيم من الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،
وبشراكة مع وزارة العدل والحريات واملجلس األعلى للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة بحضور املحامين املغاربة في الداخل والخارج،
حيث عرضت اإلشكاالت وتم التعاطي معها بالجرأة العلمية الالزمة وتم
تقديم اجتهادات قضائية مهمة ّ
عبرت عن الحرص الالزم على الهوية
واإلنتماء واالنفتاح على البعد الكوني في توازن ودون استيالب ،وهو ما
يجب استثماره في تقديرينا في إطارمناظرة وطنية تمحض لهذه الغاية.
وفي هذا السياق أيضا نقترح في إطار انفتاح الجامعة على محيطها
أن يتم إحداث املزيد من وحدات املساتر ومسالك الدكتوراه بالجهات
ّ
خاصة تلك التي بها جالية كبيرة بالخارج على أن تتركزاهتماماتها البحثية
على قضايا الجالية بجهتها بما يراكم مادة علمية رصينة تؤسس على
اإلجتهادات التشريعية املتنوعة.
وخالصة ما سبق السيد رئيس الحكومة املحترم ،املزيد من تكييف
املدونة مع قضايا وأحوال هذه الفئة وحرصا على التماسك األسري لهذه
الفئة من املواطنين فإنه من املفيد أيضا دعم الحكومة لشراكات مع
املجتمع املدني ،وذلك إلحداث مراكزاإلستماع ودعم القنصليات بمزيد
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كاين �شي حاجة ولكن بغينا املزيد بمزيد من املستشارين القانونيين من
أصحاب التكوين املتميز وخاصة في الجهات التي تعرف كثافة للمغاربة
املقيمين بالخارج ،مع ضرورة تسلحهم بلغة بلد اإلستقبال وباللغتين
الرسميتين.
وفي نفس اإلطارندعوإلى اإلهتمام بفعاليات املجتمع املدني النشيطة
وشيئ من هذا حاصل دون شك ،والتي تقوم بدور تأطير هام يكرس
ارتباط املغاربة بهويتهم وقضايا وطنهم وتشجيعا .للمجتمع املدني الجاد
والفاعل نقترح أن تبادر القطاعات الحكومية املعنية إلى إحداث جائزة
خاصة بالتجاريب الجمعوية الرائدة على مستوى جاليتنا في الخارج،
ومن اإلنصاف في القول إن الحكومة املغربية منذ الوالية السابقة عملت
على تذليل بعض من هذه اإلشكاالت بإصدار الدورية املشتركة املوجهة
إلى رؤساء البعثة الدبلوماسية واملراكز القنصلية والوالة والعمال
والقضاة املحلفين حول تطبيق مقتضيات مدونة األسرة والنصوص
ذات الصلة على املغاربة املقيمين بالخارج ،كما نثير العناية إلى ضرورة
توسيع املساعدة القانونية ملغاربة العالم وخاصة املتواجدين بدول
الخليج الذين تلقى منهم هنا في البرملان بشكايات كثيرة.
أما من جهة اإلدارة فما فتئت الخطابات امللكية كما أكدتم ،السيد
رئيس الحكومة ،تؤكد وتدعو إلى ضرورة تخليق وتحديث اإلدارة املغربية
وال يخفى أن مغاربة العالم يصطدمون أحيانا في تعاملهم مع اإلدارة
بمظاهرالبطء والتسويف وتعقيد املساطروهو ما يخلف لديهم شعورا
بالخيبة ناتجا من املقارنة بين حال اإلدارة في بلد اإلستقبال وحال إدارة
بلدهم األصل ،وهو ما يمتد عميقا في نفوسهم ويدفعهم أحيانا وخاصة
عند األجيال الجديدة إلى شيئ من العزوف ال نريد له أن يكبر ،ولهذا
ندعو إلى تفعيل التوجيه امللكي السامي املتعلق بالالمركزية والالتمركز
ولعل السؤال الثاني الذي سيطرح في هذه الجلسة مرتبط بذلك،
ويرتبط بهذا أيضا ما يتعرض له بعض املستثمرين من تضييق ومحاوالت
اإللتفاف على حقوقهم بتعليالت ومبررات واهية ومنهم من اضطر إلى
طرق أبواب البرملان والوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج
والتي تتدخل مشكورة في مثل هذه األمور إلنصافهم ،ومن املفيد هنا
التأكيد على أهمية القيام بتقييم ملدى فعالية العمل بالخط األخضر
الخاص بالشكايات والذي ابتدأ العمل به في الوالية السابقة بوزارة
الشؤون الخارجية والتعاون وذلك ملعرفة مدى اإلستجابة وجزء كبير
من هذه الشكايات يتعلق بالعقارات وباألمالك وباألحوال الشخصية،
ونؤكد على حضور قضايا مغاربة العالم ضمن اهتمامنا بالبرملان ونشير
إلى آخرمبادرة من مجلس النواب..

السيد الرئيس:
�شيء ما من اإلنصات من فضلكم.
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النائب السيد يوسف غربي:
وهي القيام بمهمة استطالعية إلى بعض القنصليات املغربية في
تعاون تام مع املسؤولين من أجل تطوير وتكريس وتثمين اإليجابيات
وتجاوز السلبيات الحاصلة ،في الجانب التأطير دينيا ولغويا وثقافيا
نشير ،لقد صاراملغرب كما نعلم جميعا محطة إقبال وموضومحاكمات
واستنساخ فيما يتعلق بالتأطير الديني ،غير أننا نؤكد على ضرورة توفر
شروط مهمة في األئمة والوعاظ ومنها الكفاية اللغوية التواصلية
الالزمة أي إتقان لغة بلد اإلستقبال معي إتقان اللغتين الرسميتين
وخاصة بالنسبة للمناطق التي تتواجد بها الجالية الناطقة باألمازيغية،
ومن الشروط أيضا املعرفة الالزمة بالسياقات اإلجتماعية والثقافية
لبلدان اإلستقبال لفهم اإلشكاالت التربوية واألسئلة النابعة من تفاعل
الجالية مع بلدان إقامتها وذلك لضمان اندماج سلس وللحفاظ على
األبعاد الثقافية والهويتية ،وفي الجانب الثقافي البد من استثماري
حقيقي لبنايات داراملغرب ،صحيح ،تيتبناوا دور متاه املغرب..

السيد الرئيس:
السيد الرئيس ،السيد الرئيس.

النائب السيد يوسف غربي:
إذن أكتفي بهذا القدر ،واش انتهى طيب على أن أسلمكم نسخة
منه.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة لطيفة الحمود
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

النائبة السيدة لطيفة الحمود:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة ملساءلة
حصيلة السياسات العامة املتعلقة بمغاربة العالم ،حيث أوجه لهم
تحية خالصة أينما كانوا ،تحية إعتزاز إلى هذه الفئة املجتمعية التي
أعتز باإلنتماء إليها رغم أن املطلب األسا�سي الذي تتمحور حوله وهذه
املداخلة ليس فئويا ،ألنه يتعلق بحق ديمقراطي ودستوري في املشاركة
والتمثيلية السياسيتين من أجل ضمان انخراط جميع املغاربة سواء
كانوا يعيشون داخل أو خارج الوطن في املشروع الديمقراطي الذي زكت
الدستور الجديد ركائزه ومقوماته ،الدستور الذي يجعل من كل املغاربة
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سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات ،ونسائلكم ّ
عما تعتزمون
القيام بها فيما تبقى من عمر هذه الوالية لوضع حد لهذا التهميش
السيا�سي الذي يطال مغاربة العالم ،كما نسألكم عن ما تحقق فعال
من محاور برنامجكم الحكومي الذي التزمتم به أمام هذا املجلس في
مستهل واليتكم.

السيد رئيس الحكومة،
في هذه الفترة من كل صيف يتواصل موسم العودة إلى الوطن،
حيث يتزايد اإلقبال على القنصليات املغربية بالخارج فماذا فعلت
الحكومة لكي يتم التعاطي مع هذه الفترة من السنة بطرق خالقة؟
الطرق قد يكون من ضمنها فتح الطريق أمام عقود عمل موسمية
مع متعاقدين محليين للتخفيف من حدة االكتظاظ أمام الشبابيك
وتقليص زمن اإلنتظار في ظل محدودية املوارد البشرية واللوجستية،
خاصة في بعض القنصليات التي تعرف تمركزا ألبناء الجالية املغربية،
دون إقفال اإلصالحات الجوهرية الضرورية من أجل تبسيط املساطر
اإلدارية وتفعيل املنصة اإللكترونية قصد تسهيل الوصول إلى مختلف
الخدمات القنصلية عبر اإلنترنت ،في إطار تحديث وعصرنة األداء
القنصلي عالوة على تعزيز شبكة املراكز القنصلية وتحديث بناياتها
عن طريق تمكينها من الولوجيات ومرافق صحية ،مما يتيح ظروف
استقبال تليق بمواطنينا في الخارج مقارنة مع الخدمات اإلدارية
املقدمة لهم في بلدان اإلقامة ،وهو ما ال يعفي الحكومة من مهمة تجويد
الخدمات اإلدارية داخل أرض الوطن كذلك ،خاصة وأن العطلة ترتبط
لدى العديد من مغاربة العالم بامللفات العادية واألحكام القضائية
والشكايات اإلدارية ومساطر التحفيظ خشية السطو على عقاراتهم
وإجراءات الزواج والطالق ومشاريع اإلستثمار وملفات املتقاعدين
وتعشير السيارات وغيرها ،فماذا أعدت الحكومة من تدابير لتعيين
مخاطبين للمهاجرين داخل اإلدارات العمومية وتبسيط اإلجراءات
وتسريع معالجة املنازعات القانونية واإلدارية؟

السيد رئيس الحكومة،
ماذا أعددتم لشطرالعودة من عملية العبور لهذه السنة من تدابير
خاصة وإجراءات استثنائية من أجل تفادي كارثة السنة املاضية بميناء
طنجة املتوسطي؟ وماذا أعدت مصالح الوزارة املنتدبة ووزارة النقل
ومؤسسة محمد الخامس وإدارة امليناء إلحتماالت االزدحام خاصة في
أفق تسارع وتيرة العودة وتزامنها مع عطلة عيد األضحى بأرض الوطن
وموعد الدخول املدر�سي باملهجر؟ ولقد سبق وأدرجتسؤاال كتابيا في
املوضوع إلى سيادة الوزيرعلى إثرهذه الكارثة ظل دون جواب حتى اآلن،
لقد كنت السنة املاضية شاهدة في عين املكان في غياب تام ملحاورين
ومخاطبين إذن لم تشكل الحكومة خلية أزمة ،وبذلك ق�ضى على األقل
أزيد من  30ساعة انتظار قبل الصعود إلى الباخرة في ميناء يفتقر إلى
املرافق الصحية املتنقلة الكافية ،هذه األوضاع املزرية تجعل العديد
من األسر يتخوفون من العبور على متن سياراتهم لكنهم يضطرون إليها
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بسبب الغالء الفاحش لتذاكرالطائرات ويؤسفنا فعال أن نكرر كل سنة
نفس الشكاوى التي ال يبدو أن الحكومة تتعاطى معها بالجدية الالزمة
مستهينة بخمسة ماليين من املغاربة يساهمون في اقتصادي بلدهم
بما يفوق  60مليار درهم من العملة الصعبة حيث يخصص لعبورهم
البحري أسطول هزيل ال توجد ضمنه أية باخرة مغربية خالصة ،أما
أثمنة تذاكرالعبور فهي من بين األغلى في العالم.

السيد الرئيس الحكومة،
إن الهجرة املغربية ال تدر العملة الصعبة فقط ،بل إنها تحبل
بالكفاءات املغربية املنتشرة في دول العالم واملتأهبة للمساهمة الفعالة
في التنمية املستدامة لبلدها األصلي ،خاصة في ظل لبروزأجيال جديدة
من الكفاءات املغربية العالية واملتنوعة والتي لم تبلور الحكومة أي
إستراتيجية لإلستفادة من خبراتها وتأمين روابط دائمة معها ،إذ ليس
ببعض املنتديات املرتجلة مثل املنتدى املغربي البلجيكي حول الهجرة
الذي حجزت له الوزارة املنتدبة قبل ثالثة أشهر مئات من األشخاص
من الكفاءات ومن غير الكفاءات وخصصت له ميزانية ضخمة ،في
حين أنه لن يسفر حتى عن ورقة صغيرة تتضمن توصيات وجيهة أو
خالصات مفيدة ،إن مثل هذا التعاطي الكمي والسطحي واالستعرا�ضي
مع الكفاءات املغربية بالخارج مجرد يجب أن يعوضه تفاعل إيجابي
خالق بل تكون فيه الكفاءات املغربية بالخارج ال ال تكون فيه الكفاءات
املغربية بالخارج مجرد جمهور مجرد جمهور يؤتى به للتصفيق فقط
بل شركاء حقيقيين في التفكير يدلون بأصواتهم وتصوراتهم وأفكارهم
ومقترحاتهم ،فهذه الكفاءات يمكن استثمارها في العديد من املجاالت
هن وهناك أيضا وخاصة على مستوى تعليم اللغتين العربية واألمازيغية
ونشرالثقافة املغربية في الخارج وإغناء برامج التربية والتأطيرالديني من
أجل الحفاظ على الهوية املغربية لدى األجيال الجديدة للهجرة ،وهذا
لن يتم دون وضع مقاربة تشاركية مندمجة تشرك الكفاءات املحلية
العارفة بالتركيبة النفسية واإلجتماعية والثقافية ألبناء الهجرة ألنها
منها وإليها 5 ،ماليين املغاربة ليس لهم سوى مركزين للثقافة األول بكندا
والثاني بفرنسا وفي بلجيكا ال ندري ،كيف تحولت داركم في إطارالشراكة
املغربية الفالمانية إلى دارنا ،الفضاء املحدود على مستوى املساحة
واإلنتاج واإلشعاع ،وملاذا الوزارة عاجزة عن توفير مركز ثقافي خالص
لها في بروكسيل بأجندة ثقافية مغربية بعيدا عن التجاذبات الثقافية
والسياسية البلجيكية ،أما دار املغرب في أمستردام والتي استنزفت
ميزانية ضخمة في اقتناء املبنى وأشغال الصيانة فال ندري ملاذا هي
مقفلة في وجه مواطنينا بهولندا منذ انتهاء األشغال قبل أربعة أعوام.

السيد الرئيس الحكومة،
جميل أن نتغنى باإلرتباط العاطفي الذي يجمع مغاربة العالم
بالوطن األم وهو ارتباط قوي وحقيقي بال شك ،لكن أمام هذا الوضع
املختل وإزاء السياسات والتدابيرالترقيعية املعتمدة نطلب منكم باسم
فريق األصالة واملعاصرة أن تتداركوا األمرللحفاظ على حبل الود املكين
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بين أبناء الجالية ووطنهم األم ،وتدعيمه سياسيا باملسارعة إلى تنزيل
مقتضيات الفصول  18-17-16و 163من دستور 2011وإيجاد اآلليات
القانونية من أجل تفعيل املشاركة السياسية ملغاربة العالم ،حيث
تدعو الضرورة إلى إجراء إصالحات توفر اآلليات التمثيلية في البرملان
بمجلسيه ومن بينها مراجعة مدونة اإلنتخابات والقوانين التنظيمية
وتحديد التقطيع الترابي ونمط اإلقتراع بما يضمن ملغاربة العالم حق
التصويت وحق الترشح في جميع اإلستحقاقات الوطنية ودعم تمثيليتهم
في جميع هيئات الحكامة واملؤسسات الدستورية باململكة ،فمناقشة
مقترح قوانين لتفعيل الفصول املتعلقة بمغاربة العالم هي تجسيد
للفهم الشامل للديمقراطية ،التي ال يمكن أن تنبني على تغييب شريحة
مهمة وأساسية من املواطنات واملواطنين املغاربة رغم مساهمتهم
الفعالة في اقتصاد بلدهم وتأهبهم الدائم للدفاع عن قضاياه املصيرية.

السيد الرئيس الحكومة،
أود أن أختم بما حصل أمس في مطار محمد الخامس لقد انتظرنا
ألكثر من ساعة لكي نحصل على حقائبنا ،فمرحبا باملغاربة املقيمين
بالخارج ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل
بإسم فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدة والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
بداية البد السيد رئيس الحكومة أن نسجل بكل إيجابية العناية
الخاصة واملكانة اللي كيحتلوها الجالية املغربية في السياسات العمومية
ديالكم والبرنامج الحكومي اللي جيتو به وفق خارطة طريق اللي رسمها
صاحب الجاللة نصره هللا.

السيد رئيس الحكومة،
نريد أن ننوه أيضا بالعمل اللي كتقوم به الجالية املغربية في الخارج،
وبالخصوص في الدفاع على القضية الوطنية اللي كتداتفع فيها بكل
اإلمكانيات اللي عندها.

السيد رئيس الحكومة،
كل الجهود ديالكم اللي كتعملوها مع كامل األسف في أرض الواقع
كيفما كنقولو إيد وحدة ما كتصفقش ،ال تنزيل ديال املجهودات
ديالكم السيد رئيس الحكومة ،ما كنلمسوهاش في أرض الواقع وهذا
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ّ
ما�شي ذنبكم السيد السيد الرئيس وال السادة الوزراء ،على أن كنلقاو
املعامالت كتختلف من إدارة على أخرى وهاذو بالناس املسؤولين داخل
اإلدارات ،املجهودات اللي كتقوم بها الجالية املغربية ما يمكنش نبخسو
منها ألن ملي كنشوفو  7.4ديال املليار ديال الدوالر كتحويالت اللي كتجي
لبالد ،وهي  6.2من الناتج الداخلي الخام ،وكتم�شي في اإلستثمارات
داخل البالد ،كنشوفو أن هاذ اإلستثمارات مع كامل األسف 14%
ديالها كتم�شي في استثمارات اقتصادية مدرة للدخل ولفرص الشغل،
وكنشوفو أن  41%منها كتم�شي للعقارات ولكن الحماية ديال هاذ
اإلستثمارات ما كيناش ،ناخذوعلى سبيل املثال السيد رئيس الحكومة،
اإلستثمارات اللي كيستثمرو فيها هما مقاوالت صغرى وفي بعض األحيان
كتكون مقاولة متوسطة ،من خالل املقاوالت ديالهم ما كنلقاوش un
ّ
 acompagniementلهاذ الناس وال واحد التكوين ليهم قبل ما يدخلو
في هاذ اإلستثمار ،مع كامل األسف كيمشيو كيرجعولبالدهم كيلقاو
ضرائب كتسناهم ما كيكونوش كينتظروها عالش؟ ألن كاين واحد
اآلجاالت ديال ديال التصريحات اللي ما كتخداش بعين اإلعتبارعندهم
هما ،وما كتكونش مواكبة للفترة اللي كيدخلو فيها.

السيد رئيس الحكومة،
واحد النقطة اللي بغينا نأكدو عليها كثير وبكل صراحة اللي كتحز
في نفسنا السيد رئيس الحكومة نبغيك تصنت ليا فهاد النقطة بالذات
والسيد الوزير ،هادي أربع سنوات هاد اإلستثمارات اللي كيديروها
مغاربة الخارج كيجيوا من معارض اللي كنمشيوا على الدول األجنبية
وكنعرضوا فيها املنتوج املغربي ،بغيت املشاكل كثيرة وكفريق بغينا
نأكدوا على نقطة واحد هي العقار مادام نسبة اإلستثمار في العقار هي
أعلى نسبة في املداخيل ديالهم هي  41%وكنشوفوا واحد املعرض اللي
كيكون سنويا في فرنسا وفي بعض الدول هو  SMAG IMOوكنشوفوا
واحد الظاهرة هادي  4سنين عوض كان هداك املعرض كان بمثابة
عرس كيجيوا له املغاربة كيتلقاوا فيه من كل بلدان العالم من كل
البلدان األوروبية كيجيوا كيتلقاوا تما أوال من أجل االستثمار ،وثانيا
من أجل يتالقاوا مع االحباب ديالهم اللي مثال في فرنسا وكنشوفوا أن
أجنبيين كيجيوا كيشريوا عقارات في هداك املعرض ،اليوم تطرح واحد
املشكل أربع سنوات هذه هو االقتناء من عند الوداديات السكنية احنا
كنأكدوا العمل النبل اللي كيقوم به السكن التضامني ولكن مع كامل
األسف اليوم هاد النوع من السكن اصبح اليوم واحد الناس كيفما
كنقولوا سماسرة أو مالين الشكارة كيستثمروا في هاد النوع والنتيجة
هي اللي كنشوفوا في  SMAGاليوم وكنظن أنكم تبعتوه بغينا نعرفوا
أشنو درتوا في هاد املسالة السيد هذا ما�شي ذنبكم راه كنأكدوا راه
ما�شي ذنبكم هللا يكون في العون ما يمكنش لكم تكونوا PAR TOUS
هنا وهنا ولكن أشنو درنا ألن  4سنين واحنا في هاد املشكل ومازال اليوم
كنعيشوه.
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السيد رئيس الحكومة،
ما غاديش نكون ما نكونوش عدميين ونقولوا بأن ما كاين والوعملتوا
الكثير من أجل الحماية ديال هاد الناس وكنوهوا بالعمل اللي قمتوا به
واللي قام به السيد الوزير وزير العدل واللي كيقوم به السيد الوزير
الو�صي على الجالية من خالل التعديل ديال املادة ديال تحفيظ العقار
فيما يخص الوكالة فيما يخص املادة  2ولكن هاد�شي راه ما�شي كافي
كنطلبوا منكم هذا طلب خاص ديال هاد الناس ألن تالقينا بهم السيد
الرئيس وداك�شي الش خصصنا هاد املداخلة لهم طلب خاص ألن اليوم
شحال ديال املغاربة عناوا من هاد الودادية ،ومع كامل األسف اليوم
كنشوفوا هاد الباب باقي مفتوح وباقي الناس كيديرو RESERVATION
عند هاد الوداديات بدون ما يكون أي حل ،نحن لسنا ضد الوداديات
ولسنا ضد أي حاجة ولكن نحن مع حماية هاد الفئة من املواطنين
املغاربة اللي كتأدي واحد املهمة و كتأدي واحد واجب وطني كبير لهاد
البالد ،وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الرئيس ،الكلمة اآلن للسيد النائب عمر احجيرة بإسم
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائب السيد عمراحجيرة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،
السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة أعضاء املجلس،
أوال في الفريق اإلستقاللي ال يمكننا أن ننكر املجهودات اللي قامت
بها بالدنا في السنوات األخيرة والتحوالت اإليجابية الكبرى في التعاطي
مع ملف مغاربة العالم ،وهاد التحوالت اللي عرفتها بالدنا في التعاطي
مع هاد امللف كترجع أساسا إلى العناية السامية ديال صاحب الجاللة
بهاد امللف وبهاد الشريحة ديال املواطنين اللي كيقطنوا خارج املغرب،
باملناسبة كذلك الفريق االستقاللي يحيي عاليا كل املتدخلين على
املجهودات الكبيرة ديالهم في عملية العبور وعملية االهتمام باملغاربة في
التنقل ديالهم إلى أرض الوطن.

السيد رئيس الحكومة،
أكثر من  5داملليون مغربي النصف ديالهم أكثر من النصف ديالهم
تزاد في الخارج بمعنى هاد املغاربة هادو كيمثلوا  14%من مجموع
الساكنة ،كيقطنوا في جميع أقطار العالم أكثر من  100دولة ،هم
خزان قوي من املوارد البشرية املتألقة في كل امليادين ،تحويالت ديالهم
كتقارب كيما قلتوا  7دامللياردوالرأي ما يعادل  70ملياردرهم ،ودائعهم
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البنكية هو اللي كيحرك اإلقتصاد املغربي تعادل  20%من الودائع
املغربية في األبناك الوطنية ،كيما قلتوا مغاربة العالم هم أكثرالشعوب
ارتباطا بالوطن األم ديالهم ،أكثر من النصف كيرجعوا للمغرب ،بغينا
نتساءلو على النصف اآلخر عالش ما كيجيش؟ والجيل الثاني واألجيال
الجديدة اللي خصنا نشجعوهم باش حتى هما يجيو ،هاد األجيال ديال
الشباب واألجيال الجديدة حتى هما خص نخلقو آليات ديال تشجيع
باش يجيولبالدهم ،كذلك وجب توجيه التحية إلى مغاربة العالم ألنه في
 12مليون سائح كاين  5مليون ديال املغاربة من ضمن  12مليون سائح.

السيد رئيس الحكومة،
غادي نعطيك أرقام مقلقة مع األسف 8000 ،إطار 1200 ،رجل
أعمال 600 ،مهندس 630 ،طبيب غادرو املغرب سنة  2018وانضافوا
إلى مغاربة العالم حسب املنظمة العاملية للهجرة ،إلى حدود شهر أبريل
املنصرم كذلك تراجعت التحويالت بنسبة  ،3%وكان هاد الوضع غادي
يكون أسوأ لوال التحويالت اللي عرفت واحد اإلرتفاع ديال املغاربة
ديال الشرق األوسط ،كذلك هناك إشكالية الحفاظ كيما تطرقتو لها،
السيد رئيس الحكومة ،راكم عارفين املشاكل مع األسف بغيناك في
التعقيب تعطينا الحلول ،إشكالية الحفاظ على الهوية اللغوية والدينية
والوطنية الحقيقية ،املغاربة كيوجدوا صعوبة في التربية ديال األبناء
ديالهم واالندماج ديال األبناء ديالهم ،كذلك بغينا في الفريق اإلستقاللي
أنه الحكومة تعطينا واحد إستراتيجية ديال اإلهتمام بالجيل ،األجيال
الجديدة ديال املهاجرين ،اللي هوالجيل الثالث والجيل الرابع من أجل
توطيد ديال العالقة وتقوية العالقة ديالهم بالوطن ديالهم؛
كاين كذلك ،عندنا في الفريق اإلستقاللي بغينا نوجهو للحكومة
ما�شي فقط االنتقاد وال مالحظات ولكن اقتراحات ،الحكومة خصها
توضع واحد إستراتيجية واضحة املعالم في امللف ديال مغاربة العالم،
مع األسف ،اليوم جينا كناقشوا هاد امللف وجينا مع الصيف ،وكأننا
كناقشو ملف مغاربة العالم غير في الصيف بحال اللي عندهم مشكل
غيرفي الصيف ومرتبط فقط بالعبور ،في حين أن خص يكون هاد امللف
ملف يناقش في كل سنة عندهم مشاكل كيدخلوللمغرب ما�شي فقط في
الصيف ،ولكن في كل فصول السنة ،في األعياد ،في املناسبات إلى آخره،
وبالتالي خص تكون واحد إستراتيجية واضحة ومتكاملة ديال التعاطي
مع ملفات مغاربة العالم بشكل شمولي ما�شي بشكل مجزأ ،وتكون
فيها ،خاصة ،واحد الحاجة اللي أساسية هي التواصل واإلنصات ،وما
نعطيوش هاد الصورة النمطية ديال كناقشو مغاربة العالم في الصيف
ألنه مرتبط بالعبور؛
كذلك ،السيد رئيس الحكومة ،قلتي لنا واش تيجي إن شاء هللا
القانون وغادي نناقشو املشاركة ديال مغاربة العالم ،مشاركة ديال
مغاربة العالم خصها واحد املسائل تقنية ولوجيستيكية كبيرة ،باش
يمكن أنهم يشاركوا في الحياة السياسية وهذا كنظن بأنه ما غاديش
نختلفو فيه ال أغلبية وال معارضة ،ولكن خص نبداوها من اليوم،
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وخصنا نشاركو فيها املغاربة اللي كيسكنو على برا ،وخصنا من اليوم
نوجدوّ ،
ّ
نوجدو باش ما�شي مللي نوصلو ل 2021نقولو ،ايوا راه كان
خصنا الوقت وكاين أمور معقدة تقنية وبالتالي عاوتاني نؤجلها مرة
أخرى؛
كذلك الحكومة خص وال بد أنها تعمل على إخراج كل القوانين
التنظيمية املتعلقة بمغاربة العالم؛
كذلك الحكومة وال بد أنها تشجع عودة املغاربة لبلدهم عبر بوابة
اإلستثمار ،نشجعهم بخلق آليات جديدة ديال اإلستقبال داخل املراكز
الجهوية ومنحهم تحفيزات ضريبية وإدارية؛

السيد رئيس الحكومة،
 78%ديال املغاربة اللي عايشين على برا كلهم إما عندهم الجنسية
وإما أنهم في طور التجنيس ،وبالتالي هذا الرقم خاص وال بد ناخذوه
بعين اإلعتبار ،باش هاد الناس نعطيوهم إهتمام باش يبقاوا عالقتهم
وطيدة مع الوطن ديالهم؛
كذلك لتفادي قضاء العطل بين أروقة اإلدارات ملي كيجيوا وهما
كيدوروا في اإلدارات خاص أوال التعريف ديال التواصل معهم على
أساس أنه كاين الرقمنة ديال بعض اإلدارة وخاص تعميم الرقمنة ديال
اإلدارات ،ألنه أكثرمن  50%ديال املشاكل غادي تحل إذا كانت الرقمنة
وإذا تواصلنا مهم ،وكنوجه رسالة للسيد الوزير املكلف باملغاربة ديال
الخارج أنه يوجد واحد الكتيب للمغاربة ملي يكونوا داخلين وعندهم
الوقت في الطيارة يقراوا اشنو هما املستجدات واشنو هو الجديد اللي
كاين في بالدهم باش يعرفوا راه ما عندهومش عالقات مستمرة بالبالد
ديالنا ،أشنو كيجرى فيها وشنا هما التحوالت والتغييرات والتحوالت
اللي كتعرفها بالدنا ،وبالتالي خص نخلقوا هاد آلية التواصل في داك
الوقت ديال التنقل ديالهم؛
كاين كذلك مشاكل ديال تعرفها عملية العبور ديال الغالء وكذا
ولكن بغينا كذلك نوجهوا رسالة للسيد رئيس الحكومة باش عملية
التفتيش تكون غير مرة واحدة وتعطى لهم وريقة باش مني يدوزوا عبر
ممرات ديال التفتيش تكون عندهم ورقة بأنهم تفتشوا غير مرة ما
تفتشوش بزاف داملرات وهما داخلين لبالدهم؛
وكاين في إطارتحضيرالنموذج التنموي الجديد الذي نادى به صاحب
الجاللة كنقترحوا باش تصبح هاد  5داملليون مغربي اللي مقيمة بالخارج
أحد مكونات املعادلة التنموية الجديدة في بالدنا وأننا ندمجوهم ،ألنهم
كفاءات كبرى كتعيش في الخارج خصها تدخل للمغرب خاصها تشاركنا
هناك أطباء ،أساتذة ،رجال أعمال ،كفاءات كبيرة ،خصنا ندعوها
باش تدخل تنخارط في التنمية ديال بالدها ،خصنا نتعاملوا مع املغاربة
في الخارج على أساس أنهم مغاربة ما�شي مهاجرين ،وبالتالي يكون يحسوا
براسهم بأنهم بحالنا بحالهم عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات،
شكرا.
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السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الحكيم
األحمدي بإسم الفريق الحركي.

النائب السيد عبد الحكيم األحمدي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا
بخصوص املوضوع املطروح الذي يتعلق بشريحة مهمة من املغاربة،
نخصها بمحبتنا وتقديرنا واعتزازنا كذلك بالدور الذي تطلع به على
كافة املستويات ،كما تحظى برعاية وعطف صاحب الجاللة ،امللك
محمد السادس ،نصره هللا ،في هذا الصدد نشيربأن الجيل الجديد من
املهاجرين املغاربة أثبتوا كفاءتهم وصنعوا سمعة طيبة في بالد املهجر
فهم اآلن يتقلدون مناصب مهمة في بالد املهجر وتمكنوا من ولوج عالم
األعمال واملقاوالت ،كما أنهم أضحوا يشكلون جماعات للضغط تساهم
في الدفاع عن مصالح املغرب في الخارج على مستوى العمل الدبلوما�سي
املوازي باإلضافة إلى مساهمتهم في تنمية البالد بحيث أن تحويالت
مغاربة العالم تمثل حوالي  7%من الناتج الداخلي الخام وتشكل أول
مورد للعملة الصعبة .وهنا البد أن نشيد بالبادرة النوعية واملتميزة
لكتابة الدولة املكلفة بالجالية املغربية بالخارج وذلك باإلنفتاح وإعادة
استقطاب الكفاءات في الخارج واإلستفادة من تجربتها.
في مقابل ذلك فإن مغاربة العالم يعانون في بلدان املهجر ال سيما
بعد صعود اليمين املتطرف في عدة دول أوروبية حيث تتواجد نسبة
كبيرة منهم وهو األمر الذي يتطلب من الحكومة أخذ هذه املعطيات
بعين اإلعتبار من خالل سياسة واضحة اتجاه بلدان املهجر من أجل
حمايتهم من كل أصناف امليز والتعامل معهم بدونية وتأمين أمنهم
وسالمتهم والحفاظ أيضا على حقوقهم ،وعلى مستوى آخر وإذ نقدر
أهمية املجهودات التي تبذلها الحكومة لفائدة جاليتنا املغربية بالخارج
برعاية ملكية سامية ،فإننا نطالب بحماية القاصرين من أبناء
املهاجرين باعتبارهم فئة هشة معرضة لإلستغالل من قبل عصابات
اإلتجارفي البشرأوالجماعات التبشيرية املتطرفة كما ندعوالحكومة إلى
تطوير وتفعيل اتفاقية الضمان اإلجتماعي عالوة على تجويد الخدمات
القنصلية بتمكينها باإلمكانيات املادية واملوارد البشرية ،وتجويد
الخدمات اإلدارية داخل املغرب بما يتطلبه األمر من مرونة وسرعة
والتعامل مع شكاياتهم وحل مشاكلهم املتعلقة بالتعويض عن حوادث
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الشغل أو السير وتصفية تركات ذويهم املتوفين بالخارج ،وحل النزاعات
األسرية الناتجة عن الزواج املختلط أو الطالق أو الحضانة وغيرها.
كما ال تفوتنا اإلشارة إلى ما يتهددهم من سطو عن طريق التزويرعلى
عقاراتهم ،وبالتالي فإننا نعتبربأن حماية حقوقهم العينية واجب وطني،
السيد الرئيس ،يجب اإلستعدادات والتحضيرالقبلي والجيد الستقبال
الجالية املغربية في ظروف جيدة حتى يتسنى لهذه الجالية اإلنخراط
واإلندماج في الحركية اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية التي تعرفها
بالدنا ،كما يجب فتح باب املنافسة في النقل الجوي للمناطق البعيدة
خاصة أمريكا وكندا حتى يتسنى ألفراد الجالية املغربية وأسرهم العودة
إلى بلدانهم أيضا ،وال نختصرعلى النظرإلى الجانب األوروبي فقط ،نشير
أيضا السيد الرئيس إلى معاناة الجالية املغربية بدول الخليج ،معاناة
الجالية املغربية بكندا بعد عودتهم لإلستثمار في ديارهم لقو مجموعة
من العراقيل يجب حلها ،وعلى العموم نطالب باستراتيجية وطنية
ورؤية واضحة لصالح الجالية املغربية السيما على مستوى الهوية
والتعليم والتأطيرالديني واملشاركة السياسية وجذب االستثمارببلدهم
وقضاء مآربهم ،شركا لكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيد النائب
سعيد بعزيز.

النائب السيد سعيد بعزيز:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات السادة الوزراء،
السيدات السادة النواب،
أوال البد أن نشيد باملجهودات الجبارة التي تقوم بها الجالية املغربية
املقيمة بالخارج خدمة لقضايا الوطن ،فالجالية املقيمة بالخارج هم
خير سفراء للبلد في مجموعة من االتجاهات وفي مقدمتها املساهمة
في تذويب الهوية الوطنية الدينية والثقافية واإلجتماعية والدفاع عن
القضية الوطنية ،فال أحد يجادل اليوم على أن القطاع الحكومي املعني
خطى خطوات جد جريئة وإيجابية خدمة للجالية املغربية ،فكما جاء
على لسان السيد رئيس الحكومة أن هناك مجهودات جبارة تتعلق
أوال بتطوير وتوسيع ما كان من قبل ،من قبيل مثال برنامج الجامعات
الشبابية اللي تم توسيعها من إلى خمس ،بعدما كانت واحدة؛
أيضا في ما يتعلق بتوسيع العرض الثقافي وفي ما يتعلق بتوسيع
إحداث املراكز الثقافية على املستوى الدولي في بلدان اإلستقبال،
وهناك أيضا اإلبداع وهذا هو الذي يهمنا فاإلبداع هو اإلجراء الذي
ينبغي أن تتسم به الحكومة في كل امللفات ،ونلمس اإلبداع فهاذ املجال
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على مستوى منتديات الكفاءة املغربية سواء العلمية والصناعية
والخدماتية والتعليمية ،وأيضا التشبيك اللي اتجهت ليه ،اتجه ليه
القطاع الحكومي املعني عبر إحداث شبكات من قبيل منتدى املحامين
وأيضا منتدى الكفاءات في صناعة الطيران ،وأيضا الشباك الوحيد
املتنقل والجهة  ،13وهذا هو اإلبداع الذي نحتاج إليه ،فنحن ال نحتاج
إلى وزراء اللي كيضبطو العمل اإلداري وفقط ،بل إلى وزراء يبدعون حق
اإلبداع ويتجهون نحو التنفيذ ،ولكن السيد رئيس الحكومة اسمحو لي
بعد هذه التوطئة على مستوى هذا القطاع أن أقول اليوم أن هذا يقام
بميزانية متواضعة ،البد أن تراجع هذه امليزانية السيما وأن معظمها
يتجه نحو القطاع االجتماعي؛
على مستوى الخصاص اللي كاين في األطر في القنصليات ،فكاين
خصاص ،وهاذ الخصاص ما يمكن يتعالج إال في الحكومة بتخصيص
موارد بشرية إضافية للقنصليات ،ألنه ثاني إيال شفنا الفيديو اللي
تيتداول اللي مؤخرا على القنصلية فلنسيا ،أن االنتظار ملدة  6ساعات
أو هما تيقولو بأن املوظفين يقومون بمجهود جبار ،ولكن القلة ديالهم
هو اللي أدى لهذاك ،يعني كاين إشكاالت اللي الحكومة هي اللي مسؤولة
عليها ،مسألة أيضا وهذا هذا أسا�سي ،ال ينبغي أن ننظراليوم إلى الجالية
كرقم معامالت وفقط ،فالجالية بمجرد أن تطأ قدمها على أرض الوطن
كتعدد القطاعات الحكومية املتدخلة في مجاالت مختلفة ،وبالتالي فكل
قطاع حكومي خاصو يتحمل مسؤوليته أثناء تواجد أبناء الجالية في
أرض الوطن باش نقلو من  2املليون و 600ألكثر ،واحد الحصة اللي هي
أكثر خدمة لهاد الفئة ألنه يكون التنسيق واإللتقائية ما بين القطاعات
الحكومية املعنية ،مسألة أخرى في ما يتعلق باملشاركة السياسية،
املشاركة السياسية السيد رئيس الحكومة لن نقبل بأنها تبقى حتى لنهاية
ديال الوالية وتجي مع القوانين اإلنتخابية فذاك الزخم اللي تيكون،
خاصها تجي وفي وقت كافي من أجل أنها تلقى نقاش حقيقي ،أيضا
سبق لينا طرحنا التعديل ديال الظهير  21دجنبر  2007من أجل الفتح
باملقاربة التشاركية ملجلس الجالية املغربية بالخارج ،من أجل إشراك
حتى هو في السياسات العمومية إسوة بمواطنين الداخل ،فاملواطن في
الداخل هو نفسه املواطن في الخارج من حيث الحقوق ،وبالتالي عندنا
املقاربة التشاركية للداخل خاصنا نوضعوها أيضا للخارج ،مسألة
النصب اللي كيتعرضو ليه في العقارمجموعة األمور اللي..

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة للرد على
التعقيبات ،في ما تبقى من الوقت ،آ عفوا ،هذا خطأ غادي يمكني نعيط
ضعف الغالف الزمني ،السيدة النائبة ثورية الصقلي بإسم املجموعة
النيابية للتقدم واإلشتراكية ،عجبك الحال.

النائبة السيدة تريا الصقلي:
ضروري ،باش ناخذ وقتي �شي شوية.
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السيد الرئيس:
دقيقة إضافية ،عن إذن السيدات والسادة النواب.

النائبة السيدة تريا الصقلي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدة والسادة النواب،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
لقد أنصتنا بإمعان لجوابكم ،وما جاءت به الحكومة ،لكننا نؤكد
في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية أن النهوض بأوضاع مغاربة
العالم ليس مسألة موسمية مرتبطة بالربوع أثناء العطل الصيفية
واألعياد بل هي مسألة تقت�ضي تفعيل ما التزمتم به في برنامج الحكومي
الحالي والسابق ،والذي صوت عليه مجلس النواب ،وما جاء به
الدستور في حقوق لفائدتهم ،ونؤكد على ضرورة تفعيل حقوقهم
كاملة بما فيها التمثيلية السياسية وتحليل تجربة  84اللي يمكن نعرفو
مستقبال أن تكون مشاركة تمثيلية لفائدة مغاربة العالم تكون ناجعة
وفعالة واملشاركة فيهم في املؤسسات اإلستشارية وهيئات الحكامة
وتفعيل القانون املنظم ملجلس الجالية املغربية في الخارج ،وهذا نعتبره
مطلبا ديمقراطيا أساسيا إلعادة الثقة وربط الجسور بين مغاربة
العالم ووطنهم األم ،وهم يفوق عددهم  5ماليين نسمة مقيمين في
أوروبا وبلدان عربية وغيرها من الدول وأغلبيتهم شابات وشبان أقل
من  40سنة.

السيد الرئيس الحكومة،
ال يمكن اختزال دور جاليتنا في إدخال العملة الصعبة ،فهي تمثل
ثروة بشرية مادية وغير مادية ملا تزخر به من كفاءات وطاقات يمكن
تأهيلها لتلعب دورا أساسيا في الدفاع عن املصالح العليا لوطننا
اقتصاديا وسياسيا ،كما يجب تجويد وتعميم تجربة الشباك الوحيد
لصالح مغاربة العالم في بلدان املهجر وعلى الصعيد جهات وأقاليم
اململكة من أجل تحقيق نجاعته ،وللحد من بطء والعراقيل اإلدارية
واملواكبة ملشاريعهم اإلستثمارية املنتجة وحماية ممتلكاتهم العقارية.

السيد رئيس الحكومة،
هناك مهاجرات ومهاجرون يعيشون مشاكل في بلدان إقامتهم
ومرتبطة بالعزلة والرفض اإلجتماعي والصعوبات اإلدارية ،وخاصة
الطلبة والعاملين ،وهي مشاكل تتعلق ببطاقة اإلقامة والتغطية
الصحية وغير ذلك ،والبعض يعاني من أجل االستغالل والعنف وال
سيما النساء واألطفال غير املرافقين ومشاكل متعلقة بحقوق األسرة
وخاصة أثناء الطالق كرعاية وحماية حقوق األطفال.
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وأخيرا ،السيد رئيس الحكومة ،إحاطة عملية العبور بجميع
الشروط الصحية واألمن والسالمة وتقديم أثمنة تفضيلية في مجال
النقل ،ليتمكنوا من زيارة أرض الوطن مع أسرتهم ،ولكي نجعل أطفال
جاليتنا أكثر ارتباطا بوطنهم وثراته الثقافي والحضاري لتشجيعهم على
العودة لوطنهم لنجسد الشعار» أحب وطني وسأعود إليه» ونعتز
بمغربيتنا في العالم ونحييهم على تشبتهم بوطنهم وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،السيد الرئيس الحكومة ،لكم الكلمة للرد
على التعقيبات فيما تبقى من الوقت.

السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:
بسم هللا.
شكرا جزيال السيد الرئيس،
شكرا لجميع السيدات والسادة النواب املحترمين من األغلبية
واملعارضة ،والذي برهنتم من خالل مداخلتكم بأن بلدنا وأيضا
الحكومة قامت بمجهودات جبارة لإلستجابة للحاجيات مغاربة العالم،
ليس فقط في الصيف فقط فهذا غير صحيح ،السياسة العمومية التي
تعتمدها الحكومة هي سياسة مستمرة طيلة السنة ،كثير من البرامج
اللي كنهضرو عليها هي كاينة في جميع الشهور ،أوال.
ثانيا -الدخول  2.5داملليون اللي قلنا وال  2.7هي في شهرين ونص
فقط ،ما�شي معناه ما كيدخلوش مغاربة آخرين من مغاربة العالم
طول السنة ،هاد العدد فقط ديال شهرين ونصف ،باش نبين الجهد
الضخم اللي كاين ،وهنا يجب أن أتوقف عند القضية ديال الدخول،
اإلزدحام االنتظار ديال املسافرين اللي كان وقع السنة املاضية عند
املغادرة باملناسبة وقع في يوم واحدا فقط ،يوم واحد والسبب واضح
هو أن طنجة املتوسط كيدوز  42.000ويمكن نمشيوا حتى ل،47.000
داك النهار جات  53.000مسافر ،طبيعي إيال يمكن تدوز  42.000حتى
ل ،47.000إيال جات  53.000غادي ،كان يوقع تأخر ديال  12ساعة
بالنسبة للبعض أو ديال  24ساعة ،حساب بسيط ،ولكن عندنا إشكال
آخر أهم هو أن احنا كندوزو  ،43.000خص امليناء املستقبل يكون
مستعد راه عندنا مشاكل بالنسبة للميناء اآلخر ،الطاقة اإلستيعابية
مليناء الجزيرة الخضراء هو  20.000مسافر فقط و 5000سيارة يوميا
فقط ،معنى ذلك أنه واخا نخرج  40ألف خص اآلخريستقبلها كيغادي
ندير؟ ولذلك وممنوع علينا وباملناسبة ممنوع علينا تخرج الباخرة من
هنا إال كان في الطرف اآلخر استعداد الستقبال الباخرة ما يمكنش
تم�شي وتبقى في البحر كتسنى يعني هناك حتى بالنسبة للبلد اللي
كيستقبل وهناك حدود لطاقات اإلستقبال ،طيب منين جا املشكل،
بأن احنا اخترنا باش يكون التذاكر مفتوحة وأنتم كتعرفوا العالم كله
التذاكر كتعتامد على الحجز املسبق ،من هنا كيعرفوا الواحد عنده

5620

الجريدة الرسمية للبرملان

األحد مع  12أو عندو األحد مع  ،3احنا عندنا التذاكر مفتوحة بمعنى
كيجيوا الناس حتى لتما وكيطلع صالحة ملدة سنة واش يمكن نرجعوا
على هاد التذكرة املفتوحة ونديروا هذا غادي يضيق شوية على هاد
املغاربة اللي كيسافروا ،ولكن هو الحل الحقيقي الجدري هو هذا باش
يم�شي الواحد كيعرف الباخرة ديالو احنا ما عندناش هاد القضية اآلن،
تسهيال على املغاربة دارت هاد املسألة فلذلك كنطلبوا منهم حتى هما
يتفهموا هاد الصعوبات اللي كتكون اللي هي صعوبات موضوعية ،وهذا
في يوم واحد وقع ،لم تقع مشاكل طول هديك شهرين األخرى ما وقعاتش
مشاكل كاين مشاكل جزئية صغيرة كتوقع شخص معين في التفتيش في
أسمو إلى آخره ولكن هادي محدودة ،لكن عندنا عندنا املشكل فهاد
النهار ديال املغادرة نتمنى هاد العام املغاربة اللي غادي يغادروا يديروا
االحتياط أمامه ،ما يجيش حتى لألحد اللي هو األحد واقف يم�شي يغادر
الجمعة يغادر السبت ،ألن عادة الناس كيكون عندهم الدخول للعمل
يوم اإلثنين هو كيغادر يوم األحد فهذا هو املشكل هذا خاص فيه واحد
الحوار واحد عملية التفكير اللي نتجاوزوا هاد الصعوبات اللي هي
الصعوبات الوحيدة ومرحبا بمغاربة العالم الذين يزدادون كل سنة؛
وبغيت نقول ازدياد املغاربة كل سنة اللي كيجيوا دليل على
االستقبال ديالهم كان جيد فيه بعض املشاكل على أن البنيات ممتازة
فيها بعض النقص هاد ال�شي اللي كاين ،وبالنسبة اإلستقبال ديالهم
في الوحدات اإلدارية ما تنساوش بأنه كان واحد املنشور ديال رئيس
الحكومة سنة  2015يلزم جميع اإلدارات تكون عندها واحد الوحدة
إدارية شباك خاص باستقبال مغاربة العالم ولذلك كيتفعل هاد
الشباك في العماالت ،في اإلدارات ،كل�شي كيفعلوا هاد الشباك هذا
باش يمكن مغاربة العالم يلقاو مخاطب يعني خاص بهم نتيجة أنهم
هما كيجيوا واحد الفترة زمنية قصيرة واحنا عارفين بأن هديك الزمنية
القصيرة خصهم يقضيوا عدد من الحوايج ديالهم كنسهلو ليهم هاد
املهمة؛
ولكن أيضا البد أن أقول بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
دارت واحد الجهد كبير ،اآلن مغاربة العالم يمكن أن يحصلو على
معلومات على العقارات ديالهم حيث مكان في العالم عن طريق
األنترنيت ،بالنسبة لبرنامج محافظتي اللي هو مفعل هي من بين اإلدارات
التي استطاعت أن تصل إلى الرقمنة الشبه الكاملة للمحافظة العقارية
باش والحمد هلل هاد�شي تجاوزنا مشاكل العقار اللي كانت واحد الوقت
اللي كانت هادي غير 5سنين وال  6سنين اليوم تجاوزناها فضينا فلذلك
هذا واحد الجهد كبير يمكن خص التعريف به أكثر باش يعرفوا أكثر
يدخلو بطريقة سريعة أكثرهذا متافق معهم.
بالنسبة ملشكل الودادية اللي شار لها أحد اإلخوان واحد الودادية
هي ودادية واحدة وراه على كل حال القضية في القضاء ،الوزارة املعنية
راه كتستقبل املعنيين باستمرار وهي دارت ليهم الدعم القانوني عن
طريق تعيين محاميين ،الوزارة هي اللي عينات  2داملحامين باش يدافعو
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على هاد املغاربة ولكن فين غتنتهي القضية هذا بيد القضاء والقضاء
هو الذي سيحكم وسيحسم.
بالنسبة للشباب ليس هناك عمل موسمي ألول مرة وهذه من
إبداعات هاد الحكومة عممنا الجامعات والت الجامعة الربيعية والت
الجامعة الصيفية والت الجامعة الخريفية ووالت الجامعة الشتوية
ووالت جماعة خامسة جامعة األخوين فهي طول السنة هاذ البرامج ديال
الجامعات ديال املغاربة ديال الشباب املغاربة اللي كيجيوأوكتستقبلهم
الجامعات املغربية ،هاذ ال�شي باقي ما معممش في الجامعات ،ولكن
هناك برنامج بالتعاون بين الوزارتين لتعميمه في جميع الجامعات غتولي
هاذ الجامعات جهوية ،إن شاء هللا ،وغادي تستوعب عدد متزايد ،عدد
أكبرمن الشباب املغاربة من الخارج.
أريد أن أشير أيضا إلى أنه على مستوى التعليم تدار واحد الجهد
إبداعي دارتو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج هو
إ مدرسة »i madrassa« ،عن طريق وضع برنامج لتعليم اللغتين
الرسميتين وتعليم الثقافة املغربية عبر اإلنترنيت ،والحمد هلل عليه
إقبال متزايد متزايد أو فيه ثالثة داملستويات ،املستوى األول ،املستوى
الثاني ،املستوى الثالث ،مع ذلك أو هذا غادي يفتح مجال أنه التعليم
ديال اللغة العربية أو ديال اللغة األمازيغية وأيضا ديال الثقافة املغربية
غادي يكون متاح ملغاربة العالم بطريقة سلسة ملن أراد منهم.
أريد أن أقول أيضا بأنه دارو واحد الجهد كبير على مستوى نقل
الجثامين ،ألول وصلناها لواحد امليزانية ديال  35مليون درهم في سنة
واحدة سنة  ،2018بدعم استثنائي من رئاسة الحكومة كما ذكرني
السيد الوزيرمنذ قليل ،يعني زدنا واحد الدعم لهاذ البند ديال امليزانية
خاص لنقل الجثامين ،مما يعني واحد اإلهتمام بهاذ املسألة ،بطبيعة
الحال جثامين الناس واألسر املعوزة ،املعوزة والذين ال يتوفرون على
التأمين ،ومن هنا أريد أن أنادي إلى ضرورة نشتغلو باش نعممو هاذ
التأمين على جميع املغاربة ألن هو الضمانة حقيقة بأن توفر املسائل في
الوقت املناسب.
هناك املنتديات ،هاذ املنتديات اللي شكروها بعض السادة النواب،
أريد أن أذكربأن منتديات بعضها إبداع ديال الحكومة ،منتدى املحامين
اللي تذكر ،منتدى ديال الناس ديال املتخصصين في صناعة الطيران
اللي تدار في كندا ،هاذي ومنتدى املحامين سنوي ويهدف إلى تعبئة هاذ
الطاقات ديال القانونيين واملحامين املغاربة في الخارج ،باش أوال نطورو
حتى املنظومة القانونية ديالنا وكتداركل سنة موضوع محدد كيتناقش
بعمق وهاذ السنة املاضية يمكن كان على قضية مدونة األسرة ،حول
مدونة األسرة ،وغادي نمشيو في هاذ املنتديات إن شاء هللا بما شاء،
املنتدى املغربي البلجيكي األول كنشكر السيدة النائبة اللي ذكرتنا به،
فعال للتواصل مع الكفاءات املغربية في بلجيكا ،أنا أريد أن أؤكد لها
بأن هناك تقرير مفصل ،أو فيه التوصيات أعد ديال هاذ املنتدى ،وأن
هناك حتى العمل لتنزيل توصيات ديال هاذ املنتدى املغربي البلجيكي

عدد 26–91اوش 26ش 29( 226ينوي 29ي )29

الجريدة الرسمية للبرملان

األول ،معنى ذلك يا هللا بدينا ،هذا األول وغادي تتلوه منتديات مغربية
بلجيكية أخرى.
ال أدري ماذا بقي ،بقي باش نعطي واحد املعلومة ،واحد املعلومة
هو أنه أمس األحد ،أمس األحد دخل املغرب  284.000من مغاربة
العالم ،هذا خاص بمغاربة العالم ،دخل منهم لطنجة املتوسط ،3100
ودخل منهم فمطار محمد الخامس  ،3800بطبيعة الحال مطار محمد
الخامس ،احنا جميعا عندنا املسؤولية باش نطورو الخدمات ديالو
ونجودوها أكثر ،صحيح ولكن وقع واحد شوية املشكل فهاذ األواخر
نتيجة بعض اإلضرابات التي نتمنى نحلو هاذ املشكل ،وانتما تتعرفوا
جميع مطارات العالم إيال كان إضراب راه كتوقع واحد شوية اإلرباك
ديال الدخول ديال املسافرين أو الخروج ديالهم ،وهناك عمل جدي
ملتابعة لحل هاذ املشكل ديال هاذ اإلضرابات ولكن الحمد هلل رغم ذلك
كان الدخول بطريقة سلسة واحنا منتظر أن العدد ديال املغاربة اللي
دخلو هاذ العام غادي يكون غادي يزيد حتى هو وهذا كما قلت منذ
قليل دليل على أن مغاربة العالم يثقون في بلدهم ،يحبون بلدهم ،ولكن
أيضا على أن الحكومة أعدت جيدا دخولهم إلى بلدهم ،شكرا جزيال،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة النواب،
ننتقل اآلن إلى املحور الثاني املتعلق بموضوع الالتمركز اإلداري
والذي يتضمن ثالثة أسئلة في إطار وحدة املوضوع ،الكلمة بإسم فريق
األصالة واملعاصرة للسيد النائب توفيق امليموني.

النائب السيد توفيق امليموني:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
في إطار مواكبة إصالح العميق الذي عرفته بالدنا على مستوى
الالمركزية واملتمثل في تنزيل الجهوية املتقدمة وتخويل صالحيات واسعة
للجماعة الترابية ،أعلنت الحكومة عن إعداد تصور جديد لإلدارة
الال ممركزة ،وبناء عليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم عن
تقييمكم لسياسة الحكومة املرتبطة بإصالح نظام الالتمركز اإلداري
في إطار الجهوية املتقدمة ،وفي إطار كذلك املرسوم األخير الصادر في
املوضوع؟

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية،
الكلمة للسيد النائب الشيخ ميارة.
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النائب السيد الشيخ ميارة:
السيد الرئيس،
السيد رئيس املجلس،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السادة النواب،
السيد رئيس الحكومة ،صدر مؤخرا املرسوم بمثابة ميثاق وطني
للالتمركز اإلداري يؤطر العالقة الجديدة بين اإلدارة املركزية واملصالح
الخارجية الالممركزة وتحديد القواعد الكفيلة بتوزيع اإلختصاصات
بينهما ،بما يضمن تعزيز التنظيم اإلداري املحلي وتقوية البعد الجهوي
في فضاء فرادي مالئم لبلورة السياسة الوطنية لالتمركز اإلداري
وتحسين آداء الفعل العمومي ،وتأهيل القدرات املؤسساتية لإلدارة
العمومية بما فيه خدمة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة
وتقليص التفاوتات املجالية والفوارق اإلجتماعية ،وتكريس الحكامة
الترابية بعدما أصبح الطابع املركزي للسلطة أسلوبا متجاوزا في تدبير
السياسات العمومية ،هل لدى الحكومة مخطط واضح املعالم لضمان
التفعيل السليم ملضامين هذا امليثاق ملواكبة الخيار اإلستراتيجي
للجهوية املتقدمة وتعزيز مبادئ الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة
وقيم النزاهة والشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص في املرافق العمومي،
ما هي التدابير الكفيلة بتحقيق التقائية أفضل للسياسات العمومية
على املستوى املجالي وضمان التكامل املنشود ملختلف اإلستراتيجيات
والبرامج الوطنية والجهوية للتنمية املستدامة في إطار إصالح شامل
لإلدارة يعتمد أساسا على التدبيرالقائم على..

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب باسم فرق ومجموعة األغلبية الكلمة للسيد
النائب محمد املالحي.

النائب السيد محمد املالحي:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب املحترمين،
نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم باسم األغلبية عن
الخطوات املنهجية واإلجرائية والتشاورية التي ستعتمدها الحكومة
ألجرأة املرسوم بمثابة امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري ،بما يضمن
ممارسة السلطات واالختصاصات بشكل فعال على املستوى الترابي في
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انسجام مع املبادئ الدستورية القائمة التي تنص على التنظيم الجهوي
والترابي؟ شكرا السيد رئيس الحكومة.

الورش على إحداث قطيعة مع ما كنا عليه من مركزية ،هذاك الهضر
ديال سر للرباط خاصنا نقطعوها نهائيا لتصبح كل جهة عندها القدرة
على أن تقود برامجها التنموية وأن تستجيب لحاجيات املواطنات
واملواطنين بطريقة ذاتية.

السيد رئيس الحكومة ،لكم الكلمة لإلجابة على األسئلة التي
استمعنا إليها جميعا.

تجدراإلشارة إلى أن هاذ الورش الهام نموذج من اإلصالحات الكبرى
التي تكررت الدعوات امللكية لتفعيلها ،وأريد هنا ،هناك  17إلى 18
خطاب ملكي أو رسالة ملكية في هاذ املوضوع ،أغلبها خطب ملكية،
أكتفي بخطاب العرش سنة  2013الذي يقول فيه جاللة امللك« :كما
نهيب بالحكومة الشروع في إصالح اإلدارة العمومية ،لتمكينها من
مواكبة متطلبات هذه الرؤية الترابية الجديدة ،وهو ما يطرح مسألة
الالتمركزالذي ما فتئنا ندعو إليه منذ أزيد من  10سنوات» ،يعني يشير
هنا إلى الرسالة امللكية سنة  2002إلى الوزير األول ،سنة  ،2002ثم
الخطاب امللكي ،ثم جاء الخطاب امللكي أمام البرملان  11أكتوبر ،2013
وهو امليثاق أشار إلى ميثاق الالتمركز ثم قال« :وهو امليثاق الذي دعونا
إليه عدة مرات» ،وهذا يعني مدى الجرأة الذي تحلت به الحكومة
ملباشرة هاذ الورش وإلخراج هذا امليثاق.

السيد الرئيس:

السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
أشكركم جميعا على اختيارهاد املوضوع..

السيد الرئيس:
شوية داإلنصات من فضلكم.

السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:
املوضوع املرتبط بالالتمركزاإلداري..

السيد الرئيس:
السيدات النائبات من فضلكم..

السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:
وهو موضوع أولته الحكومة اهتماما خاصا وتفاعلت معه تفاعال
دؤوبا وفق مقاربة تشاركية أفضت إلى اعتماد املرسوم بمثابة ميثاق
وطني لالتمركز اإلداري الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  27دجنبر
 ،2018وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة امللك ،محمد السادس،
نصره هللا ،الذي ما فتئ يدعو إلى تفعيل ورش الجهوية املتقدمة وإخراج
ميثاق متقدم لالتمركز اإلداري وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه،
كما اعتمدت الحكومة املرسوم رقم  2.19.40املتعلق بتحديد نموذج
التصميم املديري املرجعي لالتمركز اإلداري الذي يأتي في إطار الشروع
الفعلي في تنزيل وتنفيذ مقتضيات ميثاق الال تمركزاإلداري.
هاذ امليثاق هو مهم جدا ينطلق من تصور شامل ومتكامل ال يهم
فقط نقل اإلختصاصات والسلط من املركز إلى املصالح الال ممركزة،
ولكن يتعلق بتحول هيكلي ،هيكلي في بنية النظام اإلداري لبالدنا ،من
خالل تخويل هذه املصالح الالممركزة صالحيات مهمة وأساسية في
مجال التدبير املالي ،في مجال تحفيز اإلستثمار وإعداد وتنفيذ البرامج
القطاعية ،وتدبيراملوارد البشرية ،مما سيمكن إن شاء هللا في نهاية هذا

ما هي مبادئ مرتكزات أهداف امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري؟
يمكن أن أشير إلى بعضها من خالل التنصيص على أن أوال مبدأ
اإلنصاف في تغطية التراب الوطني من خالل ضمان التوزيع الجغرافي
املتكافئ ملصالح الدولة الالممركزة يعتبر مبدأ أوال ،واملبدأ الثاني هو
تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم اإلداري الترابي وجعلها
املستوى البيني في تنظيم العالقة بين املستوى املركزي وباقي املستويات،
ويأتي ثالثا مبدأ التفريع العام على توزيع املهام وتحديد االختصاصات
بين اإلدارات املركزية واملصالح الالممركزة ،ومن هنا قام امليثاق ،ميثاق
الالتمركزاإلداري الذي أصدرته الحكومة قام على دعامتين اثنتين:
الدعامة األولى هو اإلنطالق من الجهة ،باعتبارها الفضاء الترابي
املالئم لتنفيذ توجهات الدولة املتعلقة بالالتمركز اإلداري ولتكون
شريك ملجالس الجهات كعمود آخرمن أعمدة هذه الجهوية املتقدمة؛
الدعامة الثانية الدور املحوري لوالي الجهة باعتباره ممثال للسلطة
املركزية على مستوى الجهة وفق ما ينص عليه الفصل  145من
الدستور وفاعال محوريا لتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة والسهر
تحت سلطة الوزراء املعنيين على حسن سيرها ومراقبتها وتحسين
التقائية السياسة والبرامج واملشاريع العمومية على مستوى الجهة،
ومن هنا شرعت الحكومة على تنزيل ميثاق الال تمركز اإلداري بشكل
تدريجي وفق خارطة طريق سيتم تدقيقها باعتماد مبدأ التدرج في تطبيق
وتفعيل مضامين هذا امليثاق ،داخل أجل زمني ال يتعدى ثالث سنوات
ذلك أن ميثاق الال تمركز اإلداري نص على أن مدى التنفيذ سيذهب
إلى  3سنوات  ،2022-2020ومع إرساء آليات عملية لضمان الفعالية
ونجاعة هذا التنزيل وتفادي وتدارك نقائص املرسومين السابقين لسنة
 93و 2005واللذان لم يمكن تطبيقهما من تنزيل ال تمركزحقيقي إلدارة
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الدولة ،بما يحقق توزيعا متوازن اإلختصاصات والوسائل بين اإلدارات
املركزية للدولة ومصالحها الال ممركزة.
وفي هاذ املجال أشيرإلى ما يلي:
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ثانيا-التدابيرالكفيلة بتنزيل امليثاق
من أجل ضمان تنزيل أمثل لورش الالتمركز اإلداري نص امليثاق
على مجموعة من املقتضيات يمكن جرد أهمها على النحو التالي:

أوال-محاور خارطة الطريق لتنزيل امليثاق ،ما هي محاور هاذ
الخريطة ديال الطريق؟ هاذ الخريطة ديال الطريق تتضمن  6ديال
املحاور  6محاور:

 :1اعتماد هندسة جديدة لتوزيع اإلختصاصات بين املستويين
املركزي وباقي املستويات الترابية ،حيث تم التنصيص على أن املستوى
ّ
املركزي لن يضطلع إال باملهام ذات الطابع الوطني أو التي ال يمكن القيام
بها على املستوى الجهوي أو على مستوى العماالت واألقاليم ،كما تم
تحديد اإلطاراملرجعي لإلختصاصات املنوطة باملستوى الجهوي باعتباره
الفضاء الترابي األمثل لتنزيل السياسات العمومية للدولة ،وضمان
التقائيتها وإنسجامها وتنسيق أنشطتها وعمل املصالح الال ممركزة ،في
حين يعهد إلى مستوى العمالة واألقاليم أساسا بمهام تنفيذ البرامج
واملشاريع العمومية؛

املحور الثاني :هو محور تنظيم الهياكل اإلدارية ،ويشمل اإلجراءات
املبرمجة قصد إرساء الهياكل املتعلقة بتنزيل الال تمركز اإلداري مثل
إرساء اللجنة الجهوية للتنسيق من خالل تنظيم الكتابة العامة
للشؤون الجهوية ،مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بتنظيم
القطاعات الحكومية ومراجعة املناظيم الهيكلية املراسيم والقرارات
للقطاعات الوزارية املتعلقة بتنظيم مصالحها املركزية وال ممركزة،
معنى ذلك سيل من املراسيم سيتم مراجعتها؛

 :2إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رئاسة والي الجهة كإطار
تشاوري وكذلك الكتابة العامة للشؤون الجهوية ملساعدته على
ممارسة اإلختصاصات املوكولة إليه بموجب الدستور في مجال تنسيق
أنشطة املصالح الال ممركزة للدولة والتي تمارسها على مستوى الجهة،
والسهرعلى حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء املعنيين؛

املحور األول :محور آليات التنزيل والحكامة ويشتمل على إعداد
التصاميم املديرية للالتمركز اإلداري من لدن كافة القطاعات املعنية،
وقد نص ميثاق الال تمركز على ضرورة إعداد هذه التصاميم املديرية
قبل متم شهر يوليو  ،2019وهذا سيمكننا في النهاية بعد استكمال هاذ
التصاميم املديرية على أن تكون عندنا خريطة طريق مفصلة متكاملة
لنقل اإلختصاصات من اإلدارات املركزية إلى اإلدارات الالممركزة؛

املحور الثالث :هو محور تدبير املوارد البشرية ويتضمن التدابير
املبرمجة ملراجعة النصوص املتعلقة بالتعيين في مناصب املسؤولية
واملناصب العليا بغرد إدراج مقتضيات تنظيمية محفزة على اإلشتغال
باملصالح الال ممركزة ومراجعة النصوص املتعلقة بحركية موظفي
الدولة ،وهاذي مقتضيات بعضها قانوني وبعضها تنظيمي؛
املحور الرابع :محور املراقبة والتدبيراملالي واملحاسباتي ويتعلق األمر
بمراجعة عدد من املقتضيات القانونية املتعلقة بالتدبير املالي بالتدبير
املحاسباتي ،ومالءمة بعض املقتضيات فيما يتعلق بمنح صفة اآلمرين
بالصرف الجهويين لرؤساء املصالح الال ممركزة أو غيرها؛
املحور الخامس :محور التفويض عبر مراجعة املراسيم املنظمة
لذلك ،من خالل توسيع مفهوم التفويض ليشمل تفويض اإلختصاص
والسلطة واملهام وعدم حصره في تفويض اإلمضاء والتأشير؛
املحور السادس :محور التكوين والتواصل ويهدف إلى تنظيم
لقاءات تأطيرية وتكوينية ملختلف املتدخلين مركزيا وجهويا وإقليميا في
تنزيل ورش الالتمركزاإلداري.
وبهذا يتضمن بأن هاذ الورش ورش كبير ورش يتضمن عددا من
املقتضيات تهم حتى قوانين مراجعة وتعديل قوانين ومراجعة وتعديل
سيل من املراسيم وأيضا عدد من التدابير األخرى ،هذا فيما يخص
خارطة الطريق لتنزيل امليثاق.

 :3اعتبار إحداث التمثيليات اإلدارية املشتركة وهذا ورش حتى هو
صعب فيه صعوبات بين قطاعين وزاريين أو أكثر ،يعتبر هذا أولوية في
سياسة الالتمركز اإلداري ،ملا لها من دور في تجانس املهام وتعضيد
الوسائل وترشيد النفقات وتحقيق اإللتقائية ونجاعة اإلنجاز ،وكذا
تأهيل املصالح الال ممركزة ملمارسة صالحيات تقريرية بكيفية ناجعة
وفعلية مع تكريس سمو املستوى الجهوي من خالل اعتبار رؤساء
التمثيليات اإلدارية القطاعية واملشتركة سلطة رئاسية؛
 :4إلزام القطاعات الوزارية بوضع تصاميم مديرية مرجعية
لالتمركز اإلداري خاصة باملصالح الال ممركزة التابعة لها ،تحدد
هاذ تصاميم املديرية تحدد اإلختصاصات التي سيتم نقلها لفائدتها
واملوارد البشرية واملادية الالزمة لذلك ،ومؤشرات قياس نجاعة أدائها
مع تحديد  3سنوات كأجل أق�صى لتنفيذ هذه التصاميم املديرية
املرجعية ،أخذا بعين اإلعتبار التدرج في التنزيل بما يوائم ويالئم بين
جرأة املقترحات وواقعية التنفيذ في إطار تعاقدي بين القطاعات
الوزارية ووالة الجهات ورؤساء التمثيليات اإلدارية الجهوية املعنية،
وسيتم إعداد هذه التصاميم املديرية ملختلف القطاعات الوزارية وفق
النموذج وفق التصميم النموذجي املحدد بموجب املرسوم الذي نشر
منذ شهور بتحديد نموذج التصميم املديري املرجعي للالتمركزاإلداري؛
 :5التزام الحكومة باتخاذ جميع التدابير ا الالزمة من أجل مراجعة
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،وال سيما تلك
املتعلقة منها بتنظيم مالية الدولة واملحاسبة العامة ومراقبة نفقات
الدولة وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها وقواعد التفويض
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والنصوص املتعلقة بالوظيفة العمومية والتعيين في مناصب املسؤولية.
ثالثا-املحور الثالث آليات حكامة تنزيل امليثاق
 1اللجنة الوزارية للالتمركز اإلداري ّتعد اللجنة الوزارية لالتمركز

اإلداري آلية لقيادة وتتبع تفعيل سياسة الدولة في مجال الالتمركز،
وهذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة تضم في عضويتها كال من
األمانة العامة للحكومة وقطاعات الداخلية واإلقتصاد واملالية وإصالح
ّ
اإلدارة والوظيفة العمومية وتطلع بمجموعة من االختصاصات تتمثل
أهمها في املصادقة على التصاميم املديرية املرفوعة إليها فضال عن كونها
قوة اقتراحية التخاذ التدابيرالالزمة لتنفيذ التوجيهات العامة لسياسة
الدولة في مجال الالتمركز اإلداري والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم
نتائجها.
وبغاية تسريع وتيرة إعداد التصاميم املديرية للوزارات ،وقد قلتم
منذ قليل اآلن مختلف الوزارات ومكلفة وملزمة بإعداد تصاميمها
املديرية لهذا الورش ،قبل نهاية يوليوز  ،2019وبغية تسريع وهذه
الوتيرة ،عقدت لجنة القيادة  4اجتماعات ،برئاسة رئيس الحكومة ما
بين  19مارس و 18يونيو  ،2019شرعت من خاللها في دراسة واعتماد
التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري الخاصة بمختلف القطاعات
الوزارية .وبطبيعة الحال هاد اللجنة الوزارية هي التي أعدت امليثاق
ديال التصميم النموذجي لالتمركز اإلداري ،حيث صادقت اللجنة على
أول تصاميم إداري ،ويتعلق األمربتصميم وزارة الداخلية يوم  18يونيو
 2019األخير ،وهناك أربع وزارات تقريبا تصاميمها املديرية شبه جاهزة
ليتم املصادقة عليها في األسابيع املقبلة إن شاء هللا ،وتعد املصادقة
على التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري محطة حاسمة إلعطاء
اإلنطالقة الفعلية للشروع في تنفيذ هذه التصاميم املديرية ،التي تحدد
مجاالت تنفيذ سياسة الالتمركز اإلداري ،مادام أن امليثاق الوطني
لالتمركزاإلداري مؤطربجدول زمني محدد ،حيث يتعين أن تكون جميع
التصاميم املديرية مصادق عليها بنهاية شهريوليوز ،على أن تكون جميع
اإلدارات في وضعية ال تتمركزإداري في أفق ثالث سنوات.
 2اللجنة التقنية لتنزيل الالتمركز اإلداري ،بموازاة مع اللجنةالوزارية لالتمركزاإلداري ،تم إحداث لجنة تقنية مكونة من القطاعات
الحكومية املعنية ،والتي هي أعضاء في اللجنة الوزارية ،وتتكلف بمهام
السير على التنزيل األمثل ملقتضيات امليثاق الالتمركز اإلداري ومختلف
القطاعات الوزارية في إعداد التصاميم املديرية املذكورة ،ودراسة
مشاريع هذه التصاميم املديرية ،وإبداء مالحظات بشأنها ،وذلك وفق
رؤية مشتركة وموحدة بين كافة القطاعات الوزارية ،ألنه أعدت،
إضافة إلى املرسوم اللي تدار ،دارت واحد املذكرة توجيهية خاصة في هاد
املجال ،وهذه الدراسة التي تقوم بها اللجنة التقنية هي إعداد لعرض
تلك التصاميم املديرية على اللجنة الوزارية للقيادة ،وفي هذا اإلطار
عقدت هذه اللجنة  21اجتماعا مع مختلف القطاعات املعنية من
أجل توضيح منهجية إعداد التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري ،ومن
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أجل حثها على التسريع بإعدادها .ولكن أيضا من أجل دعمها تقنيا،
بمعنى كتشرح لها كيف يمكن إعداد هذه التصاميم املديرية؟ أشنو هي
اإلشكاالت اللي كتوقع وكتعطيها لدعم التقني الضروري في هذا املجال،
وتسندها على هذا املستوى.
وبغرض ضمان التأمين السليم ملقتضيات الالتمركز اإلداري
وملمارسة فعالة لإلختصاصات املزمعة نقلها أو تفويضها ،فإن مختلف
القطاعات الوزارية مدعوة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير املواكبة،
تتمثل أساسا في إدراج مقتضيات الالتمركز اإلداري في البرمجة
امليزانياتية ،فضال عن تعزيز التنسيق بين املصالح املركزية والترابية
بشأن آليات تنزيل مقتضيات امليثاق ،وفق ما تم تحديدها بموجب
التصميم املديري لالتمركزاإلداري.
ختاما ،معشرالسيدات والسادة النواب املحترمين ،من هاد الجرد،
واخا طولت فيه شوية ولكن باش نبين بأن الحكومة جادة ،ليست فقط
تحلت بالجرأة في إخراج ميثاق الال تمركزاإلداري ،ولكن جادة من خالل
التحسب ملختلف املراحل ديال التنزيل ديالو حتى ينجح هذا الورش إن
شاء هللا ،والحكومة عاقدة العزم على امل�ضي بقوة وبفعالية وبنجاعة
في هاد الورش ،ورش الالتمركز اإلداري تجويدا وتنزيال على جميع
املستويات ،من أجل مواكبة ورش الجهوية املتقدمة الذي انخرطت
فيه بالدنا باختيار ال رجعة فيه هو اختيار ال رجعة فيه و بوصفه اإلطار
األنسب لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة
واملستدامة والعادلة واملتوازنة والتي تنشدها بالدنا في ظل القيادة
الرشيدة ،لجاللة امللك ،حفظه هللا ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس الحكومة ،قبل مواصلة أشغال الجلسة مرة
أخرى ألتمس بكيفية خاصة من السادة النواب احترام النظام الداخلي
من خالل اقتناء ما يحترم هذه املؤسسة على مستوى اللباس ،شكرا
لكم ،نمراآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس سليمان
العمراني باسم فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد سليمان العمراني:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السادة والسيدات النواب املحترمين،
السيد رئيس الحكومة ،اليوم نسائلكم في فريق العدالة والتنمية
إلى جانب األغلبية حول موضوع الالتركيز اإلداري أو الالتمركز اإلداري
في ارتباط بنظام الحكامة الترابية هذا الربط الواعي والقاصرات
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بين الالتمركز وبين نظام الحكامة الترابية قصدنا منه التأكيد على
أن التنمية املجالية ال يمكن أن تنتج وأن تتحقق إال بخدمة الجهوية
والالمركزية من جهة وبين الالتمركز من جهة ثانية ،فالتحليق عاليا
بالتنمية املجالية ال يصح إال بجناحين متوازنين متكاملين ،في ذلك هاد
الربط مهم جدا فهاد اإلطار.
السيد رئيس الحكومة ،لنبدأ بما يجب أن نبدأ به ،هذا إصالح
جوهري قدتموه السيد رئيس الحكومة إلى جانب الحكومة كل أعضاء
الحكومة كل مكوناتها ،بتوجيه جاللة امللك ،حفظه هللا ،اليوم ينبغي
أن نعتز جميعا بهذا اإلصالح الجوهري السيا�سي الهيكلي املؤسساتي
الدستوري الذي إن شاء هللا سيرفع بالدنا عاليا كما هي اليوم ،وسيعزز
هاد النموذج استثنائي ديال املغرب الحمد هلل هذا واحد اإلصالحات
املهمة جدا التي تسري فيها بالدنا ،رغم احنا تنتأملو اليوم ولألسف
الشديد هناك بعض األقالم وبعض املنابر ال يعجبها العجب وال الصوم
في رجب بدل ألن تنخرط لحساب الوطن لكي تعرف بهاد الورش بكل ما
أوتيت من الوسائل ،انخرطت في املنطق ديال التعمية وديال التبخيس
وكأن هاد اإلصالح ديال واحد الحزب معين وال واحد الجهة معينة ،هذا
إصالح ديال البالد ديال اململكة املغربية ،ولألسف اليوم هذا املنطق
ديال التبخيس إيال بغينا نستعرو يمكن نقولو ربما يصدق فيه القول
ديال البصيري رحمة هللا عليه في البوردة «قد تنكر العين ضوء الشمي
من رمد وينكرالفم طعم املاء من سقم».
طيب السيد الرئيس الحكومة نأكدو في هاد الكلمة على أن طبعا
البد نوهو السيد الرئيس بأمور أساسية أتى بها هاد امليثاق وباملقاربة
التشاورية الواسعة وبمنهج التدرج الذي حكمه وعديد من اإلجراءات
النوعية داخل هذا امليثاق الجوهري ،طيب دعونا السيد رئيس
الحكومة نتحدث معكم حول مقومات أساسية نراها لهذه السياسة
ولهذا الورش األسا�سي ،وتحديات تنتصب أمام هذا اإلصالح الجوهري،
في األمر األول السيد رئيس الحكومة ،تعلمون ويعلم الجميع على أن
التجارب اإلصالحية دائما أمامها تحديات ،ألن هذه التحديات ما هو
يتعلق بهذا الورش ديال الالتمركز اإلداري ،ال شك أن هذا اإلصالح
عميق ،لكن مهما يكن هذا اإلصالح عميقا وهو كذلك ،مهما يكن قويا
وهو كذلك لن يبلغ مداه ،ولن ينجح إذا لم تتأهل العقليات وتتغير،
ألن تنزيل هاذ الورش يعني بواسطة البشر واملوظفين واملسؤولين ،هاذ
اإلمكان البشري إذا لم يتغيرفما غديش نمشيو بعيد إيال قدرهللا.
في ذلك السيد رئيس الحكومة ،في تقديرنا هناك نوعان من
التحديات الكبيرة والجوهرية فهاذ اإلطار ،التحدي األول ،النوع
األول من التحديات ،اللي تنسميه تحديات تثمين اإلمكان البشري ،ال
خالف ،أنه ضروري التداعي إلى التأهيل الشامل للقائمين على إنفاذ
هذا اإلصالح خصوصا في املستويات الدنيا باعتبار املقاومة الطبيعية
لإلصالحات الجوهرية والتي ال تعبر بالضرورة عن سوء القصد أو
معاكسة إرادية واعية لإلصالح ،نقول لكم السيد رئيس الحكومة بأن
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رهان اإلصالح باإلدارة يقوم على مرتكزات ،ومن أهمه إصالح اإلدارة
نفسها ،وهذا لن يتحقق بدون تعبئة حقيقية وعميقة ملواردها البشرية
وانخراطها القوي في منطق اإلصالح ،وهذا ممكن التحقق باإلشراك
والثقة والتثمين والتحفيز والتعاقد ،وليس بمجرد ممارسة السلطة
التراتبية ،لألسف الشديد السيد رئيس الحكومة أنتم تعلمون هناك
حصيلة متواضعة النخراط اإلدارات العمومية في الورش ديال الخدمة
إشهاد على مطابقة النسخ ألصولها ،هذا تيطرح التحدي ديال تأهيل
حقيقي إلدارتنا العمومية.
النوع الثاني من التحديات ،تحديات إنتاج التنمية على املستوى
الترابي ،لنعيد طرح السؤال ،ملاذا توجد الدول؟ وتوجد الجماعات
الترابية؟ إذا لم تكن هاذ املنظومة كلها في خدمة املجتمع ،في ذلك
اليوم هاذ اإلصالح سيعزز توطين الخدمة العمومية بأنواعها على
املستوى املحلي ،وهنا بغينا السيد رئيس الحكومة نتطارح معكم
بعض االستفهامات ،من باب التأكيد ،أليس االختيار الديمقراطي ثابثا
دستوريا جديرا للمملكة؟ أليست اإلنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة
هي أساس مشروع التمثيل الديمقراطي؟ أليس رؤساء الجماعات
الترابية يستمدون مشروع هويتهم ،شرعيتهم من التمثيل اإلنتخابي؟
ألم ينص الفصل  145من الدستور على أن الوالت والعمال يساعدون
رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء املجالس الجهوية على تنفيذ
املخططات والبرامج التنموية؟ ألم ينص الفصل  145من الدستور
أيضا أن الوالة والعمال ينسقون مع مصالح الالممركزة تحت سلطة
الوزراء املعنيين ،الفصل  146من الدستور ألم ينص على أن التنظيم
الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر ،التدبير الحر والتعاون
والتضامن؟ طيب هاذي أسئلة ال تحتاج إلى جواب إيجابي ،من جهة
أخرى السيد رئيس الحكومة ،لنطرح السؤال جميعا ،ما هي الروح؟
وما هو اإلسمنت؟ الذي يسكن أنفسنا يعني الوطنية ،لنتأمل سر تردد
بعض الكلمات املفاتح في الدستور خاصة ،التعاون ،التضامن ،الحوار،
التشاور ،املساعدة ،التناسق ،النجاعة والفعالية ،التكامل ،اإلنسجام،
اإلنتقائية ،الشراكة الفاعلة ،التعاقد ،هاذ الكلمات املفاتيح فيها عنوان
كبيران ،كاين التعاون ،أو كاين الفعالية ،ال ننكر أنه الحمد هلل منطق
التعاون والفعالية موجودان بمقدار ،لكن في املقابل بعض املمارسات
تزعجنا ،وتعرف انزياحات عن النصوص األساسية توجد اليوم
مسلكيات ال تبعث على االطمئنان توجد مقاومات ملقتضيات اإلصالح
خصوصا عدم االستعداد للتخلي عن الصالحيات ،بعض املمارسات
املاسة بقواعد التدبير الحر واستمرار العمل بمنهج الوصاية واملراقبة
املبالغ فيها والتي عفا عليها الزمن وانتهت بالقانون؛
عرقلة بعض املشاريع وتأخير التأشيرات على بعض املقررات للجان
الجماعات الترابية ومن املستبسطات املهلكات السيد رئيس الحكومة
واش باش تشوف واحد املسؤول ترابي ما هي وما لونها؟ هذا ال ينسجم مع
املنطق ومع املغرب ومع الدستور ومع السياسة مع كل هذه املقتضيات
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السيد رئيس الحكومة ،طبعا ال نعمم ولكن هذا موجود بمقدار ينبغي
أن ينتهي منهج بعض املسؤولين واملوظفين في املصالح الال ممركزة كمن
حاجة قضيناها بتركها سيرو الرباط كما قلتو السيد رئيس الحكومة
خاص الرباط يم�شي عند املواطن ،هاد املنطق ديال الالتمركز اإلداري
هذا هو التغييرالجوهري الحقيقي؛
املساس بالوظيفة التعطيل د األحزاب السياسية باش حزب يدير
نشاط خاصو يطلع يدير طلب يوصل حتى الرباط يتسناو شهور باش
يمكن ديرنشاط املساس بالوظيفة التأطيرية د األحزاب السياسية هذا
غير معقول نهائيا السيد رئيس الحكومة ،األحزاب السياسية حت هي
عندها مسؤولية ال تخفى ينبغي أن نتحمل جميعا املسؤولية في أن نقدم
أفضل النخب لقيادة هاد املشعل العام الترابي هذا املالحظ السيد
رئيس الحكومة هاد امليثاق كان ينبغي أن يكون بقانون ياك درنا الدسترة
ديال الجهوية بالدستور بدل القانون هذا قانون جاللة امللك حفظه
هللا كان مفروض يكون هاد ال�شي أيضا ميثاق بقانون ألنه غادي يعطيه
قوة والحال أن كاين الظهيرديال الفصل العامل كما تعلمون.
في الختام السيد رئيس الحكومة نؤكد على منطق التعاون
والتضامن يجب أن يسري بين كل مسؤوليين الترابيين وتكون الثقة
بين كل املسؤولين هاد الصالحيات الجديدة ديال العمال والوالة
تقت�ضي واحد امللمح جديد كيف كنقولو بالفرنسية  profilألي وال
يصح لهاد املهمة الجديدة وفق هاد املهام التي حددها امليثاق وطبعا
مزيان ديرو لقاءات تواصلية تأطيرية السيد رئيس الحكومة كحكومة مع
الوالة والعمال مع رؤساء املصالح الخارجية من أجل التأطير والتأهيل
والتوعية وديرو برامج تكوينية اللي تكلمتو عليها في امليثاق كل هذا وغيره
أسا�سي وجوهري السيد رئيس الحكومة نحن واثقون في إرادتكم على
إصالح ينجح مطمئنون التحديات املطروحة هي حافزون ال ..

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،شكرا الكلمة اآلن إلى السيد النائب توفيق
امليموني باسم فريق األصالة واملعاصرة ،السيد الرئيس ،غادي وتيثبت
الرئاسة ديالو على مستوى لجنة مهمة جدا وبالتوفيق إن شاء هللا.

النائب السيد توفيق امليموني:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
في البداية السيد رئيس الحكومة املحترم أشكركم على مساهمتكم
الدورية في هذا التمرين الرقابي الذي أصبح ممارسة ديمقراطية راسخة
في التجربة املغربية النابغة.
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السيد رئيس الحكومة املحترم ،بداية نقول لكم أننا نعتبر موضوع
الالتمركز اإلداري ورشا استراتيجيا وحيويا ألنه يشكل مع ورش
الالمركزية وجهين لعملة واحدة بل وشرطين جوهريين الزمين لتحديث
مفاصل الدولة املغربية واقتسام السلطة بين الثروة والجهات ،لقد نبه
جاللة امللك حفظه هللا إلى أهمية ورش الجهوية وإلى ضرورة إنجازه
بتبصروتدرج إذا ما أردنا أن يترمج في تنظيم بنية الدولة وإعادة صياغة
الروابط بين املركز والجماعات الترابية ببالدنا ،لكن نسجل في هذا
الصدد مالحظتين أساسيتين أولهما أنه طال انتظار ميثاق الال تمركز
اإلداري وتأخره ضيع على املغاربة  8سنوات من الديمقراطية والتنمية
البشرية والتقاءية السياسات العمومية  ،في زمن عدم اإلنصاف الصارخ
في توزيع االستثمار والتنمية على جهات اململكة ،وغياب خدمات القرب
بالرغم من كون الدستور أوجب ذلك منذ سنة .2011
وأمام هذا التماطل ،تدخل جاللة امللك ،وأصدر أوامره السامية
بإصدار ميثاق الال تمركز اإلداري قبل الدخول البرملاني ألكتوبر .2018
وثاني مالحظتين ،السيد رئيس الحكومة ،أنه بالرغم من األهمية
اإلستراتيجية لورش الالتمركز اإلداري ،فإننا نسجل بأسف شديد
أن الحكومة انفردت ،واقول انفردت ،بإعداد ميثاق وطني الالتمركز
اإلداري ،دون تشاور مع املؤسسة التشريعية ،في خرق سافر للمقاربة
التشاركية التي نص عليها الدستور ،حينما نص على فصل السلط
وتعاونها وتكاملها.
السيد رئيس الحكومة ،الوقت ال يسعفنا للمناقشة الشاملة
والعميقة إلشكالية لالتمركز اإلداري بين الواقع والقانون ،لذلك
سأقتصرعلى بعض املالحظات األساسية على ميثاق مضامين وتبعيات
املرسوم رقم  ،618الصادر بتاريخ  26دجنبر  ،2018بمثابة ميثاق وطني
ل الالتمركز اإلداري ،كتصور حكومي وكأجرأة لهذا التصور األحادي
الجانب لقضية سياسية واقتصادية وإجتماعية ومجالية وثقافية ذات
طبيعة مجتمعية.
ولضيق الوقت ،سأقتصر على ثمان املالحظات واستنتاجات
بخصوص هذا املرسوم:
أولى هذه املالحظات من حيث الشكل ،املرسوم يعالج إشكالية
الالتمركزاإلداري بشكل عام وفضفاض ،وأحيانا ال يحترم الدستور
فيما يتعلق بالفصل بين املجال التشريعي واملجال التنظيمي ،وبالتالي
يعكس النزعة التحكمية للحكومة في عالقتها مع السلطة املنتخبة،
وأعطي هنا مثالين:
املرسوم وسع في مادته  34إختصاصات اللجن التقنية بالعماالت،
بينما هي لجن محدثة بظهير شريف بمثابة قانون رقم  186بتاريخ
 77/02/15املتعلق باختصاصات العمال .وهنا يطرح إشكال تطاول
املرسوم على اختصاصات القانون ،بمعنى أن املرسوم يعدل القانون،
وهو ما يخالف الدستور.
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مثال آخر يتعلق باملادة  17السيد رئيس الحكومة ،من املرسوم،
تنص على أن الحكومة تلتزم بمراجعة عدة مقتضيات تشريعية لتصبح
مالئمة مع املرسوم /وهذا إلتزام باسم البرملان ،وهو أمر مخلف كذلك
للفصل  71من الدستور ،ونتساءل هل هذا التزام عملي؟
ثاني املالحظتين ،السيد رئيس الحكومة ،املرسوم كثير اإلنشاء
وفضفاض ،وهو ما يتنافى مع الطبيعة التنظيمية ويطرح إشكالية
حدود اإلختصاصات والصالحيات ،وصعوبة تفعيل ربط املسؤولية
باملحاسبة ،ويحتاج تطبيق هاد املرسوم بدوره ،إلى ترسانة من
النصوص التنظيمية األخرى ،والعلم عند هللا هاد النصوص التنظيمية
متى ستصدر؟ علما بأن هناك تأخرفي صدور النصوص التنظيمية على
مستويات متعددة.
النقطة الثالثة ،السيد رئيس الحكومة ،املرسوم عزز دور والي الجهة
لكن لم يحدد اختصاصاته بدقة ،كما أنه لم يبين طبيعة سلطته،
فاملطلوب هو منحه سلطة تقريرية لينجح في مهام التنسيق بين مختلف
اإلدارات على الوجه املطلوب.
املالحظة الرابعة ،هو أن املرسوم يتضمن هيئة الممركزة بين
الوزارات ،لكن هاد املرسوم لم يحدد معايير تدخل هذه اللجنة ،األمر
الذي يخلق ال محالة هيئات صورية وغير ناجعة ،وهو ما سيقلل من
نجاعة السياسات العمومية والقطاعية.
النقطة الخامسة ،السيد رئيس الحكومة ،هو أن املرسوم لم يعطي
اللجن التقنية بالعمالة ،سلطة مالية ،وتبقى بالتالي سلطتها مجرد
سلطة تشاورية ال سلطة للتقرير.
املالحظة السادسة ،هو أن املادة  21من املرسوم ،تنص على أن
إعداد التصاميم املديرية ل لالتمركز اإلداري ،سيتم داخل  6أشهر،
ونالحظ بأن هاد  6أشهر قد قاربت على االنتهاء ،فنسائلكم السيد
رئيس الحكومة ،عن حصيلة إعداد تلك التصاميم املديرية ل لالتمركز
اإلداري.
النقطة السابعة ،تتعلق أنه ،بعد سنة ونصف من نشر املرسوم،
نسائلكم السيد رئيس الحكومة ،عن البرنامج الزمني الذي حدتته اللجنة
الوزارية لالتمركز اإلداري تبقى املادة  45من املرسوم التخاذ التدابير
الالزمة لتنفيد املرسوم بمثابة امليثاق الوطني ل لالتمركزاإلداري.
مما الشك فيه ،في نقطة أخيرة ،هوأن تطبيق امليثاق يحتاج إلى
موارد مالية استثنائية ،ولن تكون إال في القانون املالي لسنة  ،2020فما
هي مستجدات مشروع القانون املالي القادم؟
الخالصة أن اإلطار التنظيمي لالتمركز اإلداري والترابي ،إذا كان
يسعى إلىبلوغ هدف جيد ،وهو مواكبة الجهوية املتقدم وتوفيرالتقائية
السياسات العمومية والقطاعية على املستوى الترابي لتحسين ظروف
حياة املواطنين ،فإن الواقع يبين أن امليثاق بصيغته املعتمدة ،صعب
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األجرأة ألنه غير عملي ومهدد بخطر عدم الفعالية والبقاء في إطار شبح
وهو ما يناقض دستور  ،2011سؤالين أخيرين السيد رئيس الحكومة،
هو هل املرسوم الالتمركزاإلداري الجديد هو ميثاق عملي السيما أنه ال
يتضمن أي سقف زمني لتفعيله هذا سؤال أول ،والسؤال الثاني واألخير
في هذه املداخلة هو أن أليس الغرض من امليثاق هو اإللتفاف على ما
تحقق من تطور نوعي في مجال الديمقراطية التمثيلية وسحب ما أعطي
بيد باليد األخرى..

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الرئيس ،الكلمة اآلن للسيد النائب محمد زكراني بإسم
فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد محمد زكراني:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين،
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أشارك في مناقشة العرض الذي تقدم به السيد رئيس
الحكومة ،وذلك باسم فريق التجمع الدستوري ،وجوابا على السؤال
الذي طرحه فرق ومجموعات األغلبية ،وتزامنا مع مرور  6أشهر كاملة
على صدور املرسوم رقم  2.17.618بمثابة امليثاق الوطني للالتمركز
اإلداري ،وأن هذا امليثاق يعد لبنة أساسية مكملة ملسلسل اإلصالح
اإلداري والترابي الوطني الذي اعتمدته بالدنا كثمرة من ثمار اإلصالح
الدستوري لسنة  ،2011ونسجل بكل إيجابية إصدار املرسوم الخاص
بالالتمركزاإلداري الذي انتظرنا قدومه لعقود ،كمدخل أسا�سي لترسيخ
حكامة التدبير اإلداري الترابي ،وخطوة مهمة في إعادة توزيع الوظائف
اإلدارية واملوارد البشرية واملالية ما بين املركزوالجهات من حيث التقرير
والتدبير وتوزيع املسؤوليات وتجاوز اإلختناقات واإلختالالت املعيقة
لحكامة وفعالية وجدوى اإلدارة الترابية والتنمية املجالية ،وبناء على
قراءة معمقة ملضامين امليثاق الوطني لالتمركزاإلداري.
وعلى ما استمعنا إليه في عرضكم السيد رئيس الحكومة تحت هذه
القبة ،واستحضارا لواقع الحال في ما يخص التنزيل الفعلي ألجندة
اإلصالح الجهوي املتقدم والتعثرالذي يعرفه هذا التنزيل من حيث توفير
بعض اآلليات التدبيرية ،ونقل اإلختصاصات إلى الجهات ،فإنه من
الواجب علينا أن نتساءل ونسائلكم السيد رئيس الحكومة عن مدى
التزام مختلف الجهات املعنية بهذا الورش الكبير ،بتنزيل اإللتزامات
واحترام اآلجال املنصوص عليها في امليثاق واآلليات العديدة املشار إليها
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في صلبه ،وتحيين العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ملالءمتها
مع الهندسة اإلدارية والتوزيع الجديد للبنيات اإلدارية التي وعد بها
ميثاق الالتمركز.
السيد رئيس الحكومة ،نتوخى من ضمان نجاح اإلنتقال اإلداري
والتدبيري إلعطاء دفعة قوية للجهوية املتقدمة ولإلصالح الالمركزي
بتوفير بنايات إدارية جديدة بصالحيات وسلطة وقرارات توازي وتعادل
القرار الجهوي الالمركزي لفائدة املواطنين واملستثمرين الجهويين
واملحليين ،والتجاوب مع الحاجيات واإلكراهات الالمركزية ،وتقديم
خدمات مرفقية للقرب وبالسرعة املطلوبة في تناسق وتكامل بين
املصالح الالمركزية املنتخبة جهويا وإقليميا وبين املصالح التابعة للدولة
في نفس النطاق الجغرافي ،كما أن تعدد املتدخلين اإلداريين في نفس
املجال التنظيمي يحتاج إلى توفيرآليات لإللتقائية والتنسيق والتجانس
الذي يوفره وجود لجان جهوية وتقنية للتنسيق تحت سلطة مسؤولين
ترابيين في مستوى الوالة والعمال كنقاط تقاطع بين املستوى الالمركزي
واملستوى الالتركيزي لإلدارة الترابية.
مما الشك فيه أن تزويد الجهات والعماالت واألقاليم باملستويات
التنظيمية إدارية التدبير ومواكبة التنظيم الالمركزي املمثل للسكان
سيساعد على التوطين الترابي للسياسات العمومية والسياسات
القطاعية واألخذ بعين اإلعتبار الخصوصيات الجهوية واإلقليمية في
إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها تحت أنظار متابعة الساكنة
وممثليهم في مختلف املجالس الترابية املنتخبة ،وإن هذه املقاربة
ستضمن تحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ البرامج واملخططات
واملشاريع التي تتولى املصالح الال ممركزة إنجازها ومتابعة تنفيذها في
مختلف الجهات والعماالت واألقاليم ،وكذا تقريب الخدمات العمومية
من املرتفقين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أوإعتباريين بكل فعالية
وجودة واستمرارية ،وفي إطار تفعيل مضامين امليثاق الالتركيز اإلداري
نلح على أهمية تحقيق العدالة املجالية والتوزيع املنصف واملتكافئ
ملختلف املصالح اإلدارية التابعة للدولة والعمل على معالجة اإلختالالت
والتفاوتات في اإلستفادة من الخدمات العمومية وتقريب اإلدارة من
املواطنين واملواطنات تبعا النتشارهم وتوزيعهم املجالي والديموغرافي
وتحيين خريطة توزيع مصالح الدولة الترابية بشكل منصف وعادل بين
مختلف الجهات واألقاليم والعماالت والجماعات املحلية.
والجدير باملالحظ أن الحكامة الترابية تقت�ضي القيام بمجهود
تأطيري وتأهيلي إلنجاح عملية إعادة انتشار وتوزيع الكفاءات واملوارد
البشرية بنفس اإلصالح وتحسي�سي في صفوف الجسم الوظيفي ملواكبة
اإلدارة املغربية في بعدها الترابي.
السيد رئيس الحكومة ،نتوجه إليكم وعبركم ملختلف املسؤولين
واإلداريين إلى ضرورة تحقيق مصالحة وطنية بين اإلدارة املغربية
واملواطنات واملواطنين املغاربة واإلحتكام إلى القانون وقواعد اإلنصاف
والعدالة والضميراملنهي في مجال العالقات اليومية والتعاون مع مختلف
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املصالح اإلدارية املركزية والجهوية واإلقليمية واملحلية تجسيدا لدولة
الحق و القانون..

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة رفيعة املنصوري
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
اسمحوا لي قبل أن قبل أن أبدأ تعقيبي بإسم الفريق االستقاللي
أن أسجل مالحظة وغياب وزارتين معنيتين بهذا النقاش اليوم وهي
وزارة الداخلية ووزارة تحديث اإلدارة ،طبعا السيد الرئيس مرت ثمان
سنوات عمل على دستور اململكة والذي أقر في الفصل  145بجوهر
ما جاء به املرسوم بمثابة ميثاق الال تمركز اإلداري ،وبعد أن بقي هذا
امليثاق حبرا على ورق في برنامجكم الحكومي سواء في الحكومة األولى
أو الثانية جاء خطاب جاللة امللك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية
ل  2017ليجدد توجيهاته السامية باإلسراع في تنزيل هذا النطاق
الالتمركز اإلداري البالغ األهمية ،والذي نأمل في الفريق اإلستقاللي أن
يشكل ثورة حقيقية أن يشكل ثورة حقيقية في إعادة الصياغة القرار
التنموي استناد على الحاجيات واألولويات األساسية.
السيد الرئيس ،جزء من األعطاب التنموية ال ترجع باألساس إلى
النقص في املوارد املالية أو املادية أو البشرية ،بل هي في الواقع ترجع
إلى هيمنة اإلدارة املركزية على صناعة القرار التنموي ،دون مراعاة
للحاجيات واألولويات كذلك راجعة أيضا إلى عدم اإللتقائية بين
املصالح الال ممركزة بين القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تشرفون
على تسييرها ،والتي تشتغل لألسف على شكل جزر معزولة.
السيد الرئيس ،فضال عنذلك غياب التنسيق بين الجماعات
الترابية وعلى رأسها الجهات طبعا هاذ الجهات اللي كتلقى مشاكل كبيرة
ّ
في تحديد أوال اتخاذ القرار مع نخاطبكم املحلي فيما يخص برمجة
املشاريع واتخاذ القرار ،لذلك السيد الرئيس ،كنوجدو بأننا كندشنو
ّ
ّ
الطريق أوال كندشنو مدرسة في غياب الطريق أوال مستوصف في غياب
الكهرباء واملاء  ،كذلك أننا اليوم كنحفرو الطريق ّ
وغدا كتجي مؤسسة
أخرى وكتقطع ذيك الطريق باش يدوز الكابلي ديال التليفون طبعا
السيد الرئيس ،هاذ اإلختيارالديمقراطي اللي أقره الدستور ديال 2011
في بالدنا هو هاذ اإلختيار اللي ّ
أقر به الدستور وهاذ الخيار الديمقراطي
هو جزء هام ال يتجزأ ،اليوم السيد الرئيس ،كنالحظو بأن املسار اللي
قطعتو بالدنا فيما يخص الالمركزية كيتوجه واللي كتقر بتوجه نحو
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جهوية موسعة يواجه لألسف عدة أعطاب جوهرية نعنونها في الفريق
اإلستقاللي بالتباين الكبير في سرعة مسارالالتمركز اإلداري ،وكذلك
املسار الطويل للالمركزية وهو ما يضرب في العمق الخيار اإلستراتيجي
لبالدنان بل و يساهم في إفساد الثقة في املؤسسات واملنتخب والفاعل
السيا�سي ،وهنا البد أن ننبهكم أن إخراج هذا امليثاق لحيزالوجود ليس
هدفا في حد ذاته على اعتبار بأن هناك واحد املجموعة من القوانين
والنصوص التنظيمية بقيت تحبرا على ورق ولم تنفذ على الواقع.
السيد رئيس الحكومة ،إن ميثاق الالتركيز هو ثقافة هو قناعة فهل
لدى حكومتكم قناعة وثقافة تفويض بعض السلط ديالها ديال الوزراء
ديالها إلى مصالحه الال ممركزة في الجهات ،علما بأن السيد الرئيس،
أنكم في إطار الجوالت التأطيرية والتواصلية مع الجهات قلتم حرفا
بأن هناك بعض الوزراء أو بعض القطاعات اللي يستحيل أننا ّ
نحيدو
لهم االختصاصات ديالهم ونفوضوها للمصالح الال ممركزة ،وهذا
هو العائق الكبير لتفعين الال مركزية كذلك إعادة انتشار الكفاءات
على مستوى الجهات ووضع واحد التعادلية ديال هاذ اإلنتشار وخلق
تحفيزات لهاذ األطرواملوارد البشرية اللي ّ
غتنزل هاذ امليثاق ،طبعا نؤكد
في الفريق اإلستقاللي أن األهداف ديال هاذ امليثاق كتما�شى مع الرؤية
ديالنا كحزب اإلستقالل فيما يخص التنسيق بين املصالح الال ممركزة،
لكن نسجل وبقوة هو إشراك الجماعات الترابية في هذا التنسيق على
مستوى برمجة هاذ املشاريع التنموية أو هذه البرامج التنموية ،والتي
والتي تترأسها الجهات التي تغيب بشكل قطعي عن هذه البرمجة ،فإذ ال
يعقل أن جميع البرامج التنموية كتنفذ السيد الرئيس ،في غياب بعض
دراسة الجدوى أو املواكبة حتى ولو أن مكتب الدراسات كيما قلتي راه
كيجي من الرباط وكيعمل لنا دراسة في غياب الفاعل املحلي السيا�سي.
طبعا إيال استمرينا بهاذ طريقة االشتغال وهاذ التنزيل ديال هاذ
ميثاق الالتمركز غتكون نصف خطوة نحو تحقيق هذا الالمركزية،
ّ
اليوم السيد الرئيس ،كنا كنتظرو في الجواب ديالكم أوال في العرض
ديالكم جواب حقيقي بأن أين وصلت الحكومة في تنزيل ورش أو هذا
الورش أو هذا امليثاق الالتمركز اإلداري؟ لكن اليوم فوجئنا بقراءة
فقط للمرسوم بمثابة ميثاق الال تمركز وكأننا ال نجيد القراءة د هاد
املرسوم ،اليوم أنتم مجبرون السيد الرئيس..

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،باسم الفريق الحركي الكلمة للسيد الرئيس
محمد والزين.

النائب السيد محمد والزين:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على آله وصحبه
أجمعين،
السيد الرئيس املحترم،
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السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة النواب األفاضل،
السيد رئيس الحكومة ،ال يمكننا بداية إال أن ننهئ أنفسنا ونهنئكم
ونهنأ بالدنا على امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري الذي خراج إلى حيز
الوجود طبعا في انتظار مواكبته بإجراءات التنزيل والتنفيذ فنحن
كحركة شعبية نعتبر هذه التجربة فريدة من نوعها ال يعدلها إال
طموحنا وتوقنا بأن تكون في مستوى الرهانات واالنتظارات واآلمال
املعقودة عليها ،وهذا رهين بطبيعة الحال بمنسوب اإلرادة وبالقدرة
على تملك آليات التنفيذ حتى ال يقتصراألمرعلى حسن النية املعبرعنها
نظريا في هذا املرسوم ،نحن ال نجادل السيد رئيس الحكومة في أهمية
اإلجراءات التي جاء بها هذا النص الذي يمكن اعتباره فور في مجال
التدبير الالممركز والذي ال يمكن أن تستقيم الالمركزية بدونه ،وهذا
هو موقفنا الذي طاملا عبرنا عنه فالحركة الشعبية أسست قناعتها منذ
عقود على ردم الهوة الساحقة بين املجاالت وبين األشخاص في سياق
مغرب متضامن موحد مبني على تكافؤ الفرص.
امليثاق اللي كناقشو اليوم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،يحمل
نفس دستوري ،لكن السؤال املطروح ،هل يجيب هذا السؤال على
مختلف اإلشكاليات املطروحة سابقة؟ هل يجيب على إشكالية
االتقائية ،التقاءية السياسات العمومية ،التقاءية البرامج ،التقائية
التدخالت العمومية ،التقائية الهشاشة والفقر في عدد من الجهات؟
إلى آخره من األسئلة الحارقة ،أكيد السيد رئيس الحكومة الرد ديالكم
والجواب ديالكم إيال كنت كتسمعو ليا السيد رئيس الحكومة املحترم
أكيد غادي يكون بإيجاب أليس كذلك؟ أنا كنطرح السؤال كتافقو
معايا طبعا ألنه هاد النص طبعا يجيب واحد املجموعة ديال األسئلة
الحارقة اللي كانت مطروحة واللي كتعتبر إشكاليات سابقة إذا كنقول
لكم كترح عليكم السؤال السيد الرئيس إيال كنتو كتافقو كان رد
ديالكم للجواب بإيجاب فأوال ملاذا هو مرسوم السيد رئيس الحكومة؟
عالش مرسوم وليس قانون؟ عالش الجهوية جات القانون والالتمركز
بمرسوم؟ كان طموحنا أن يصدرهذا القانون املرسوم كما كتعرفو غير
ملزم غدا تجي حكومة أخرى غادي تحيدو ،بمعنى أن على مستوى ثاني
أنكم السيد رئيس الحكومة غيبتم وهذا هو ربما العبات اللي عندنا لكم
إشراك املشرع احنا كنا يعني كنواب كان يمكن لنا كنتظرو بمناسبة
لإلسهام في تجويد هذه الوثيقة باش نعطيو واحد الحجية قانونية أكبر،
ثم ملاذا تسمية امليثاق له مفهوم أخالقي؟ احنا ما كنختلفوش عليه
كميثاق شرف في حين كان األحرى أن يكون قانون الالتمركز اإلداري
بغينا نعطيو الحجية القانونية السيد رئيس الحكومة وبغيناه فعال
يكون قوة يعني يكون حاضر بقوة القانون ،طبعا كنتأسفو على غياب
هاد إشراك املشرع ،ألن كنعتبرو السيد الرئيس الحكومة وهذا بغيتو
يكون ربما عنوان لهاد الفقرة اللي كتحدث عليها اآلن أننا شركاء في
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املجتمع ،كان بودنا أن نكون أيضا شركاء في القرار ،ثم األجندة للتنزيل 3
سنوات كنتسائلو اليوم عالش هاد الحيزالزمني؟ كيتساءلو الناس ما هي
املعاييراملعتمدة الختيارهذا الحيزالزمني 2021-2018؟ تتبقى لنا قراءة
وحدة أنه مرتبط هذا هو اإلستراتيجي ضخم في هاد الحجم أنه مرتبط
بالوالية الحكومية ،هل ورش إستراتيجي اللي كنتافقوا عليه فهاد الحجم
غادي يكون مرتبط فقط بالوالية الحكومية؟ ألن هذه هي القراءة اللي
كتبقى ،الجهوية السيد رئيس الحكومة مرة أخرى غادي يتافق معايا
ليست نصوص أو مساطر وإنما هي إرادة سياسية حقيقية ،ما ردكم
على غياب املؤسسات العمومية؟ طبعا ضمن هذا الخياراللي كنسميوه
اإلستراتيجي الالتمركزيجب أن يشمل املؤسسات العمومية وليس فقط
الوزارية القطاعات الوزارية ،بغينا نشوفوا  la CDGحتى هي بعيدة على
املركز بغينا نشوفوا الراميد ،بغينا نشوفوا موازين مثال موازين ،عندنا
وكالة ديال الطاقة الشمسية في الحقول ديال الطاقة الشمسية اللي
كنشوفوا في ورزازات في املغرب في الجنوب الشرقي ،ولكن ما كنشوفوش
يعني الحضور ديالها كاين في الرباط ،وما كاينش محليا هاد ال�شي بال ما
نهضروا على الغياب ديال التنسيق ،ال مع ممثل الحكومة اللي هو الوالي
وال مع ممثل الجهة.
املفارقات األخرى اللي كاينة السيد رئيس الحكومة وهذا سؤال
كيتطرح علينا الوزارة اللي أعدت هداك امليثاق إعدادا وتفعيال هي
وزارة ممركزة ،ما عندهاش ولو مصلحة خارجية واحدة إسوة بالوزارات
اآلخرين ،في حين أن هناك قطاعات كانت ربما سباقة إلى الالتمركزقبل
ال يجي امليثاق كنفكر في البريد كنفكر في املياه والغابات وكنفكر حتى في
وزارة الداخلية..

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الرئيس ،باسم الفريق اإلشتراكي الكلمة اآلن للسيدة
النائبة فتيحة سداس.

النائبة السيدة فتيحة سداس:
شكرا السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس الحكومة،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
لقد نجح املغرب بفضل ما راكمه من إصالحات مؤسساتية في مجال
الالمركزية ،ومن خالل تقييم هذه التراكمات تبين على أن منظومة
الالمركزية تحتاج إلى دعامة أخرى أساسية وهي دعامة الالتمركز،
كما نتفق جميعا على أن ميثاق الال تمركز اإلداري لذاك الذي كان من
املفروض أن يكون قانونا هو أحد املشاريع الوطنية املهيكلة وليس مجرد
إجراء عادي ،بل هو انعكاس إلرادة سياسية حقيقية الهدف منها هو
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تغيير وتحويل اإلدارة املغربية من إدارة ممركزة وما تعنيه من بطء في
التسيير والتدبير ومن فرملة ملسار التنمية ببالدنا إلى إدارة ال ممركزة
بمصالح الالممركزة ،وما تعنيه من تطوير وتجويد أداء اإلدارة املغربية
بهدف توفيرالشروط الالزمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد
الترابي ومواكبة ورش الجهوية املتقدمة.

السيد رئيس الحكومة،
لقد جاء املرسوم بمثابة امليثاق الوطني الالتمركز اإلداري تفعيال
للتوجيهات السامية الواردة في العديد من الخطب ،كما يندرج ضمن
إحدى التحوالت األربع التي تسعى إلى تحقيقها خطة إصالح اإلدارة
املعتمدة من طرف وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ،والذي
يعد آلية أساسية إلحداث تحول تنظيمي باإلدارات العمومية لتكريس
املبادئ العامة للحكامة الجيدة وتقريب اإلدارة من املواطنات واملواطنين
وجعلها قاطرة لتحقيق التنمية املحلية والجهوية ولتفعيل مضامين
هذا امليثاق ،كما قلتم السيد رئيس الحكومة ،تم إصدار املرسوم
الذي يق�ضي بتحديد نموذج التصميم املرجعي لالتمركز اإلداري حيث
من املفروض على كل قطاع أن يحدد النموذج الخاص به ،لنكون
بهذا قد انخرطنا فعليا وعمليا في تنزيل مضامين هذا امليثاق ،وألجل
هذا الغرض أي متابعة عمل القطاعات الوزارية فيما يتعلق بتفعيل
مضامين ميثاق الالتمركزاإلداري فنحن نتابع باهتمام بالغ عمل اللجنة
الوزارية لالتمركز اإلداري ،وكذا عمل سيكريتارية الدائمة املنبثقة عن
اللجنة الوطنية واملمثلة في وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية،
وأنتم تعلمون السيد رئيس الحكومة أهمية هذه االرتسامة املديرية
والتوجيهية فهي أساس وجوهر تفعيل مضامين امليثاق ،خصوصا بأن
هناك آجال وأفق زمني وجب احترامه ،كما أن هذه التصاميم هي من
تحدد الصالحيات التي تحتفظ بها اإلدارة املركزية وتبين االختصاصات
الوظيفية والصالحيات التقريرية التي من املفروض أن تقوم بنقيلها إلى
مصالح الالممركزة ،من خالل ذلك يتم تفعيل ميثاق تفعيل سياسة
الالتمركزاإلداري على النحو املضمن في مضامين امليثاق إذ يتعين لزوما
اإلنصاف في تغطية التراب الوطني من خالل ضمان التوزيع الجغرافي
املتكافئ ملصالح الدولة الالممركزة ،ثم التسريع في توزيع املهام وتحديد
االختصاصات بين اإلدارات املركزية واملصالح الالممركزة التابعة
لها وضمان وحدة عمل مصالح الالممركزة للدولة ،كما أن املسألة ال
تقتصر على نقل الصالحيات واالختصاصات فقط بل إلى نقل املوارد
البشرية واملادية إلى املصالح الالممركزة حتى تتمكن من القيام باملهام
املنوطة بها واتخاذ املبادرات تحقيقا للفعالية والنجاعة.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للسيد النائب سعيد انميلي باسم
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

عدد 26–91اوش 26ش 29( 226ينوي 29ي )29

الجريدة الرسمية للبرملان

النائب السيد سعيد النميلي:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل وحدة والصالة والسالم
على رسوله الكريم وعلى من واله بإخالص إلى يوم الدين،
السيد رئيس الحكومة،

املكفولة املكفولة بمقت�ضى القانون ،عالوة على أهمية املجتمع املدني
وجعله شريكا فعليا في كل مشاريع التنمية بمختلف مستوياتها ،والسالم
عليكم جميعا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس،

شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد النائب عمربالفريج.

السادة والسيدات النواب،

النائب السيد عمربالفريج:

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للتقدم
واالشتراكية في إطار مناقشة موضوع الالتمركز اإلداري والحكامة
الترابية ،وهو من املواضيع التي تكت�سي راهنية بالغة بحكم ما
تقدمه بالدنا من إعادة النظر في البناء اإلداري بشكل يواكب التطور
الحاصل على مستوى هياكل الدولة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وبيئيا وديموغرافية ،وذلك من خالل وضع تصور شامل يجمع ما بين
الالمركزية باعتبارها آلية مؤسساتية وتدبيرية عن طريقها يتم تمكين
الجماعات الترابية من صالحيات واختصاصات مهمة والالتركيز كنمط
تقني يسمح بإعادة توزيع الصالحيات داخل أجهزة الدولة.
وفي هذا السياق أصدرتم السيد رئيس الحكومة ،ميثاقا وطنيا
لالتمركز اإلداري يقوم على مرتكزين أساسيين يتعلق املرتكز األول
بالجهة باعتبارها الفضاء الترابي املالئم لبلورة السياسة الوطنية
لالتمركز اإلداري ،ويتعلق املرتكز الثاني بالدور املحوري لوالي الجهة
باعتباره ممثل للسلطة املركزية على املستوى الجهوي في تنسيق أنشطة
املصالح الالممركزة ،ونعتبرفي املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية أن
هاذين املرتكزين يتعين أن يكونا منسجمين دون تغليب مصالح مرتكزة
على مصالح املرتكزاآلخر.

السيد رئيس الحكومة،
فلسفة الدولة ومنذ السنوات األولى لالستقالل اختارت الالمركزية
نهجا في التدبير والتي قطعت خطوات مهمة على هذا املستوى ،إال أنها
ظلت متعثرة ولم ترقى إلى املستوى املطلوب لكون جزء كبير من تدبير
الشأن العام ظل ممركزا وأن أغلب سلطات القرار ال زالت ممركزة
باملصالح اإلدارية املركزية ،وأمام الظرفية الراهنة والتحوالت التي
تعرفها بالدنا التي دخلت مرحلة جديدة قوامها إرساء جهوية متقدمة
التي تشكل فرصة إلصالح النظام الالمركزي اإلداري ،ذلك أن تمكين
الجهات بصالحيات واسعة يفرض على الدولة اليوم أن تأخذ بعين
اإلعتبار أن تدخالتها ومركزية القرارات والفعل العمومي أصبح
أمرا مستحيال في ظل تزاد وتنوع حاجيات املواطنات واملواطنين
املشروعة ،مما جعل من املجال الترابي املحلي فضاءا رحبا ملناقشة
وتدبير اإلشكاالت الحقيقية املتعلقة بالتنمية في مختلف مستوياتها
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية ،مع استحضار الوضع
اإلعتباري للمؤسسات املنتخبة في تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها
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السالم عليكم،
السيد الرئيس،

ّ
من األشياء اللي كيعطلو وأنتما عارفين اللي كيعطلو التنمية ديال
البالد هو واحد النوع ديال عدم الوضوح والتهرب من املسؤوليات ،هذا
�شيء وواقع خص جميع الفاعلين السياسيين يفهموه ،بالنسبة لنا
الالتمركز اإلداري �شيء جد إيجابي تقريبا ما يكناش نكونو ضد تقريب
اإلدارة للمواطنين تنفيذ البرامج للمواطنين ،ووالوالة والعمال كيما
جات في في كالمكم هما مسؤولين لتطبيق سياسة الدولة وسياسة
الحكومة على مستوى الجهة واإلقليم ،هذا �شيء مهم وبالنسبة
للوضوح هاذ ال�شي كذلك مهم باش املواطنين يكونو عارفين ونبسطو
األمور ،ولكن  2ديال األسئلة جد بسيطة بغيت نطرحها عليكم أنت
كرئيس الحكومة طبقا للفصل  49من الدستور أنت اللي كتقترح الوالة
والعمال فبغيت نعرف أنا شنا هما املعاييراللي كتعتمد عليها باش تقترح
العمال والوالة؟ وكذلك على املسألة ديال العمال باش نعرفو باش حتى
ّ
القياد اليوم اللي كاينين يعرفو شنو هما املهارات اللي خصهم يطورو
باش يكونوعمال املستقبل؟ هذا الجانب األول الجانب الثاني حتى هو
من أجل الوضوح ّ
وتحمل املسؤولية بغيت نعرف حيث كنسمعو عدد
ديال األشياء ،كيفاش كيتم التنسيق بينكم أنتما كممارس للسلطة
التنظيمية ديال البالد طبقا للفصل  90من الدستور أنت هو الرئيس
ديال اإلدارة املركزية ديال البالد السيد رئيس الحكومة ،كيفاش كيتم
ّ
التنسيق بينكم وبين هاذ الوالة؟ اللي هما ولدو منسقين ورؤساء اإلدارة
املغربية على مستوى الجهة ،واش كتلقاو مرة مرة في العام اجتماع عام
واش كيكون video conférence؟ هاذو أشياء مهمة باش املغاربة إيال
بغينا نردو الثقة للمغاربة للسياسة خص بحال هاذ األشياء تبسيط
املفاهيم وفي آخراملطاف را هما املفاهيم بسيطة وبسيطة جدا ،كنرجعو
للقضية ديال الخروج من عدم الوضوح ّ
وتحمل املسؤولية اللي عندو
�شي مسؤولية يتحمل ذيك املسؤولية ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة للرد على
التعقيبات.
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السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا جزيال السيدات والسادة النواب املحترمين،
أنا أظن بأن في العرض ديالي كنت واضح وأنه عطيت الخطات اللي
درنا ،ما يمكنش نقولو راه غير استعرضت املرسوم هذا كالم غير دقيق
نهائيا ،تحدث عن اللجنة لجنة القيادة اللي هي كيرأسها رئيس الحكومة
وتحدث عن اإلجتماعات اللي دارت وتحدث على وضع املخططات
املديرية واللي هي اآلن قيد اسمو ،تحدثنا على اللجنة التقنية اللي
واكبات اإلدارات وتحدثنا على املخطط املديري األول ديال وزارة
الداخلية اللي صادقنا عليه في اللقاء األخير ديال اللجنة الوزارية،
وتحدثنا على أنه مخطط مديرية شبه جاهزة وأنها غادي نصادقو عليها
في األسابيع املقبلة ،تحدثنا على التأثير ديالها هاذ ال�شي على مختلف
القوانين واملراسيم وأن عندنا مشروع لتطوير هذه القوانين واملراسيم
على مدى السنوات املقبلة ،تحدثنا على أمور كثيرة ومهمة ،صحيح
أنه كما قال أحد السادة النواب تأهيل العقليات �شيء مهم ،صحيح،
ولكن يمكن نقول بأنه التجربة اللي خضناها إلى حد الساعة في هاد
 4شهور ونصف تقريبا اللي دازت بينات أن جميع اإلدارات تعبأت لهاد
الورش ،جميع اإلدارات ،صحيح أنه في املرحلة األولى أشنو العملية
ديالنا؟ العملية ديالنا هو وضع املخططات املديرية وهاد املخططات
املديرية يجب أن تتضمن ما يلي ،ما هي اختصاصات كل قطاع حكومي؟
ألن خصنا بعدا نجردوا اإلختصاصات آش كيدير هاد القطاع الحكومي
املركزي؟ ما هي اإلختصاصات التي يمكن نقلها إلى إدارات الممركزة؟
وما هي اإلختصاصات التي يمكن تفويضها؟ وما هي اإلختصاصات التي
ال يمكن ال نقلها وال تفويضها ،وبالتالي عندنا  3دالخانات وكنجردوا
كل �شي ،ثم كنتقلوا للمستوى الثاني اللي هو النقل متى سيتم؟ واش
في الشهور األولى ،واش في السنة الثانية ،واش في السنة الثالثة؟ هاد
النقل إيال غادي يتم أشنا هي اإلجراءات املصاحبة ليتم النقل بطريقة
إيجابية وبطريقة على مستوى ماذا؟ على مستوى املوارد البشرية ،على
مستوى املوارد املالية ،على مستوى التكوين والتأهيل ديال الناس اللي
غيتنقل لهم هاد االختصاص ألن كاين اختصاص اللي غايتنقلوا خاص
اآلخريكون قادرعلى ممارسته.
إذن هناك مراحل معينة محددة اآلن هاد املخطط املديري غادي
ينزل هديك املراحل على كل إدارة إدارة وعلى كل وزارة وزارة النهارغادي
نصادقوا على هاد ال�شي غادي تكون عندنا واحد خريطة طريق واضحة
آش غادي نديروا إلى نهاية  2019آش غنديروا في  ،2020آش غنديروا
في  ،2021كيفاش غايتم النقل ديال هاد األمور؟ إلى آخره إذن نحن
غاديين في وضع خرائط طريق طبيعي إيال غادي نبنيوا واحد العمارة
واش غادي نجيوا النهاراألول نقولوا باقي ما درتيش الساس وخاص بعدا
ندير البالن ،وكون الحكومات السابقة دارت البالن ديال هاد ال�شي
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كعما نجيوا احنا نديروا البالن اليوم ،واملناسبة جاللة امللك ،من رسالة
 2002وهو يتحدث على الالتمركزاإلداري 17 ،رسالة أو خطاب ملكي،
ولذلك الخطاب امللكي اللي جبت ديال  2013قال منذ عشرسنوات وأنا
أمر منذ عشر سنوات ،فلذلك هاد ال�شي اللي كتقول هاد الحكومة غير
مسبوق فيه جرأة ،ألن هو عالش ألن هاد الورش فيه هيبة راه صعيب
ما�شي ورش بسيط ،ألنه كون كان بسيك كون كاع الناس داروه وتهنينا
وجينا اآلن كنفذو كنطبقو النتائج ديالو إذن هذا النقطة األولى.
البد أن أجيب على سؤال ملاذا إخراج امليثاق بمرسوم وليس بقانون؟
رئيس الحكومة وفق الفصل  90هو الذي يمارس السلطة التنظيمية
ومتضمنات هاد امليثاق كلها في السلطة التنظيمية وال تدخل في السلطة
التشريعيتها املحددة بالدستور أيضا ،ولذلك هاد ال�شي اللي فيه هو
كيف يتعامل الوزير مع اإلدارة الال ممركزة ديالو ،هاديك الصالحية
اللي أصال معطيا له ولكن معطيا له بمرسوم ألن ديك الصالحيات
ديال الوزير راه محددها املرسوم ديال التعيين هو اللي حدد بأن هاد
الوزارة كتقوم بكذا هذاك ال�شي اللي محدد له املرسوم كينقلوه لواحد
السلطة مركزية البد أن ينقله بمرسوم ،إذن هذا هو ،ولكن عندنا
واحد امليثاق اللي كان الذي يتم اإلعداد له هو ميثاق املرافق العمومية
املنصوص عليه دستوريا والذي غادي يكون بقانون ،ولكن هداك
القانون غادي يتحدد القواعد العامة فقط ،ألن الباقي اللي هو املمارسة
هو من السلطة التنظيمية الذي سيحدد بمراسيم من بعد ،وسنأتي إلى
هذا بعد ذلك.
أنا كان عندي جواب هنا على ميثاق الال تمركز اإلداري منذ سنة
تقريبا منذ سنة وأنا البارح خرجت الجواب اللي درنا هنا والذي وعدت
فيه بإخراج هذا املرسوم ،واعدت فيه بالعمل على تنفيذه ،احنا
ما عندنا حتى �شي مشكل باش الوزير املعني باش يجي للجنة ويعرض
الخطوات ويستمع للسيدات والسادة النواب املحترمين ،ويتشاوروا إلى
آخره ما كاين حتى �شي مشكل فهاد املسألة.
ما هي حصيلة إعداد التصاميم املديرية بدأ املصادقة على
التصميم الوحيد والتصاميم األخرى في الطريق؟ متى ستصدر
النصوص التنظيمية األخرى املصاحبة؟ هاديك راه هي  3سنين ألن
كاين نصوص تنظيمية ،شوف نقول لكم واحد القضية نهار كنستعدو
باش نشرح واحد املسألة ،نهار كنا كنوجدو القانون الذي صادق عليه
البرملان ديال اإلصالح ديال املراكز الجهوية لالستثمار ،تضطرينا نوقفو
عدد من األوراش ،عالش؟ ألن ما يمكنش  3د األوراش ،كنخرج مرسوم
وأنا كنستعد قانون ،القانون كيجي البرملان يمكن يجي بطريقة معاكسة
املرسوم ال يمكن ،ومن بينها مرسوم الالتمركز اإلداري خلينا حتى خرج
هداك القانون ،ألن خص جميع النصوص أن تكون منسجمة وباش
تكون منسجمة ما يمكنش نديرها مرة ،وحدة ضروري نديروها متسلسلة
ملزمين ،حتى امليثاق دابا عندنا ميثاق االستثمار أجلنا عمدا حتى خرج
ميثاق اللي قبل ،ميثاق املراكز الجهوية لالستثمار وميثاق الالتمركز
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باش يمكن هداك نديروه بطريقة منسجمة مع هذه النصوص ،هذا
البناء التشريعي ضروري يم�شي بطريقة معقلنة ،وأن نسير فيه بطريقة
متدرجة ومتصاعدة ،فلذلك املراسيم ومشاريع القوانين اللي هضرت
عليه غادي توجدها الحكومة بتوازي مع هاد الورش ،ألن كنكتشفو
اآلن ،كنكتشفو شحال من أمور في قوانين وفي مراسيم خصها تعدل،
دابا هاد ال�شي عملية اكتشاف ،ألن باش نديرو واحد عملية مسح
لجميع القوانين واملراسيم هذا عمل متعب وعمل مضني طويل وخصنا
نحييواألمانة العامة للحكومة والوزارات املعنية اللي كتقوم بالعمل ألنه
عمل فعال مضني ،فعال.
حضور الوزارتين ،أنا اللي كنقرر شكون غادي يحضر في هاذ
الجلسة ،أنا على حساب الدستور هذا كتسألو رئيس الحكومة اآلخرين
أنا كنقول لهذا حضر اللي وزير في مهمة خارج الوطن ما غنقولش له ال
بقا ما تم�شي حتى ألسمو بحال الوزير املكلف باإلدارة العمومية أو أي
وزيرآخر ،صحيح الحضور هنا مزيان ما كاين مشكل ولكن ما�شي غادي
نجيب الحكومة كلها نحطها ونخلي الخدمة على برة ،احنا حكومة إنجاز
نريد أن نعمل فلذلك اللي غادي ينجز يم�شي ،وكنحضرو هنا في حدود
ما هو منطقي وما هو ضروري ما�شي ضروري نحضرو أسمو احنا ما�شي
حكومة استعراض ،احنا حكومة إنجاز وعمل والسالم .وغادي نجيو،
شكرا جزيال.
مسؤولية الوالة والعمال ،أنا أريد أن أحدث �شيء ،وباملناسبة كان
واحد الوقت الوالة والعمال كلهم كيجيو من الداخلية يمعنى كيجيو
كيجيو من السلطة من رجال السلطة ،ومنذ فترة بدأ هناك تعيينات
مزدوجة ،فاش ولى الوالة كيقومو بأعمال على مستوى التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،ما�شي أعمال أمنية فقط ،هذا اضطر أن
يكون التعيين ديالهم من كفاءات وفعاليات اللي كتمارس مهام أيضا
تنموية اللي كتجي كمهندسين ،كناس من مؤسسات عمومية أخرى ،من
إدارات ،ولكن اللي الحظتو اآلن هاد الشريحة هادي وال عندها موقع
داخل الشريحة ديال العمال والوالة ،وهذا �شيء إيجابي مهم جدا،
وهذا كيهيأ لهذا الورش ،ولذلك عندما اللي كناقشوه من طبيعة الحال
االقتراح ديال الوالة والعمال كيتم من قبل رئيس الحكومة بمبادرة
من الوزير املعني ،عاد هو كيعدل الالئحة ديالو وكيجي عندي وكناقشو
واحد بواحد وكنقولو بطبيعة الحال ما�شي كنعرقل أي حاجة ولكن
أسمو ولكن الحاجة اللي منطقية كناقشوها وكنمشيو مع الحاجة اللي
فيها املنطق ،عن طريق اختيار كفاءات اللي كتجي ،راه دابا إيال الحظتو
راه كتجي أكثر من إما رجال أعمال وإما من أطر عليا ديال الدولة ،وإما..
ألنها خاصهم يقومو بواحد املهمة اللي هي مهمة ديال اإلسهام في التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية ،ولكن على حساب ،فلما تحدثنا على الدور
املحوري للوالي في هاذ الورش ،ال يعني أنه يتخذ القرارات ،وإنما أنه
ينسق ،ألن هو الوالي مكلف ،والي الجهة عندو دور محوري في التنسيق
بين أنشطة املصالح الالممركزة والسهرتحت سلطة الوزراء املعنيين كما
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هو في القانون ،الوزراء املعنيين على حسن سيرها ومراقبتها والعمل على
تحقيق التقائية السياسات والبرامج واملشاريع في هاذ اإلطار ،ولذلك
طبيعي عندما ننقل الصالحيات لهذه اإلدارة الالممركزة أن يقوم الوالي
بدور التنسيق ،ألن فعال كنحتاجو إلى دور التنسيق مع احتفاظ لهؤالء
املديرين الجهويين إيال غادي نسميوهم ديال الهيئات ،ديال اإلدارات
الالممركزة بكامل صالحياتهم واختصاصاتهم في هذا املجال.
وأظن بأن السادة الوالة والعمال يقومون بعمل مركزي وأسا�سي في
هاذ اإلطار وألنه إيال ما كاينش اإللتقائية راه أنتما قلتوها ،ما�شي غادي
ندوز الطريق ثم من بعد كنجي نحفر باش ندوز �شي حاجة أخرى الواد
الحار ،ثم عاوتني كنحفرباش ندوز الضو ثم كنعاود نحفرباش ندير�شي
حاجة أخرى ،ثم نعاود نحفروهكذا ،هذا نتيجة عدم وجود اإللتقائية،
فاإللتقائية بين مختلف اإلدارات �شيء أسا�سي و�شيء ضروري وأظن بأن
ميثاق الال تمركزاإلداري أر�سى أسس اإللتقائية بين الهيئات الالممركزة،
بين اإلدارات الالممركزة.
ومرة أخرى أريد أن أؤكد أن الحكومة عازمة وعندها كل إرادة على
أن تنجح هاذ الورش ،وباملناسبة ما�شي هاذ الورش الوحيد اللي جات
الحكومة مبدعة فيه ،وسباقة فيه وجريئة فيه ،اليوم عندكم كتناقشو
القوانين املرتبطة بالهيئات ديال بالجماعات الساللية ،اللي منذ قرن
من الزمن ،كنا كنتمناو في أبريل يدوز ،ما دازش في أبريل باش نديرو
أبريل  ،1919أبريل  ،2019ما كاين باس إيال زدنا به بضعة شهور ،ما
كاين مشكل ،ألن التجويد حتى هو مهم ،هذا ما�شي هدف في حد ذاته،
هذا غير تمنيناه ولكن ،ولكن إيال استمر فيه النقاش باش نجودوه
ونعمقو فيه مكاين مشكل ،ولكن الخروج ديالو سيشكل نقلة على
مستوى األرا�ضي الساللية وعلى مستوى التدبيرديال هاذ امللف ،وغادي
يكون فيه تمتع املرأة الساللية بنفس حقوق الرجل أيضا ،وهذا قفزة
وأظن بأن هاذ الحكومة الحمد هلل كتجي باش تحقق هاذ القضية وأيضا
عدد من األوراش التي جئنا ألول مرة وباشرناها وتحللنا بالجرأة باش
ندوزوها وغادي نستمرو في أوراش أخرى ،بطبيعة الحال هذا ال يمنع
أن جميع تدخالت ديال السيدات والسادة النواب املحترمين راه سجلت
النقاط اإلضافية واملهمة والتي سنعمل إن شاء هللا على اإلستفادة منها،
ولكن أنا أدعوكم إلى أو أدعو اللجنة املعنية إلى دعوة السيد الوزير
إلى الحضور ملناقشة ،لعرض ما تم تحقيقه لحد الساعة ومناقشته
وإعطاء مالحظات السيدات والسادة النواب املحترمين ،شكرا جزيال
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس الحكومة ،ننتقل اآلن إلى الجزء الثاني واألخير
املتعلق بباقي األسئلة ،والذي يتضمن سؤالين ،السؤال األول تقدم به
فريق األصالة واملعاصرة حول موضوع التحكم في الدين العمومي،
طارح السؤال السيد النائب سعيد ضور.
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النائب السيد سعيد ضور:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم ،ال شك أن تدبيرملف الدين العمومي
يعد أحد أهم الرهانات بالنسبة لحكومتكم ،حيث ما فتئتم تؤكدون على
ضرورة حماية القرارالسيادي للبالد ،ومن ثم تفادي اللجوء املفرط إلى
اإلستدانة ،وعليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم عن سياسة
حكومتكم بخصوص التحكم في الدين العمومي؟

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أكي يسربح ربي أ سيدي سعيد،
ما سعيد أكسربح ربي ،سيق�سي أيدي إيسهما باهرا ،هذا السؤال
مهم جدا ،ولكن بغيت نحيد منو واحد الشوية إيال اسمحتو ،أوال
ال�سي القرار السيادي في املغرب راه محمي منذ فترة طويلة قبل ما تجي
هاذ الحكومة ،والراعي األول لحمايته هو جاللة امللك ما نطرحوش
هاذ القضية ،الدين العمومي زدنا فيه وال نقصنا ال عالقة له بالقرار
السيادي الوطني إيال احنا كنا كنقرورو فيه ،هاذي النقطة األولى؛
النقطة الثانية ما نضخموش هللا يجازيكم بخير هاذ القضية ديال
املديونية ،املديونية الوطنية متحكم فيها ،النسب ديالنا احنا ديال
املديونية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام هي من أكثر النسب انخفاضا
في العالم ما�شي غيرفقط في ،..من أكثرالنسب انخفاضا ،إيال شفنا غير
في الدول املتقدمة ودول الجنوب كلها متحكم فيها؛
ثالثا ،عندنا القانون التنظيمي اللي أنتما صادقتو عليه واللي فيه
الشروط ديال اإلقتراض ،واللي كيقول بأن اإلقتراض كيم�شي فقط في
اإلستثمار ،فلذلك حتى إيال اقترضنا ،حتى إيال اقترضنا أو زدنا بزاف في
املديونية إيال دوزنا واحد  autorouteراه كتبقى لألجيال املقبلة ،بنينا
واحد امليناء راه كتبقى لألجيال املقبلة ،وكتحرك اإلستثمار وكتدير
مداخيل ،درنا  TGVوخا فيه جزء من اإلقتراض ولكن راه هو إرث
لألجيال املقبلة ،وكان غادي يدير دفعة للتنمية وللمداخيل بالنسبة
للوطن ،فلذلك مادام القانون التنظيمي األول أعطانا اإلطار العام،
مادام الحكومة كتقترض فقط لإلستثمار ،فهذا ربح ما�شي �شي حاجة
اللي خارجة على اإلطارالعام؛
رابعا ،وهذا مهم جدا ،راه اإلقتراض األفق ديالو كيتحدد في قانون
املالية الذي يصادق عليه البرملان ،فلذلك الحكومة كتحرك في إطار
ما هو مصادق عليه من قبل البرملان ما نزيدو عليه سنتيم ما نقصو،
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وخا هي كتشوف األرقام راه ما نزيدو عليه مانقصو ،إذن لكل هذا
فهو محصن ،محصن قانونيا ،القانون التنظيمي للميزانية ،القانون
التنظيمية للمالية ،محصن قانونيا من خالل قانون املالية ،محصن
تدبيريا من خالل أنه كيم�شي فقط لإلستثمار ،محصن اقتصاديا أنه
ال يمكن أن يكون إال استثمار منتج ،فلذلك ما خصناش نضخمو هاذ
القضية.
ورغم ذلك فإن هذه الحكومة جعلت من أهدافها التحكم ،التحكم
في الدين العمومي ،وألول وقد قلتها هذا هنا أثناء الجواب على مناقشة
الحصيلة ،ألول مرة ،أوال من  2009وهو الوتيرة ديال الدين غادية ،راه
آخر تقرير اللي مصاحب لقانون املالية ديال  2019راه فيه على الديون
وفيه التزايد ديالها عبر السنوات وكيفاش ترتفع إلى آخره ،ولكن اليوم
ألول مرة سنة  2018انخفضت مديونية الخزينة من  65,1%سنة
 2019إلى  64,7%سنة  2018يعني انخفض ب 0,4%وهذا منحى ديال
اإلنخفاض غير مسبوق منذ أكثر من  10سنوات في املالية العمومية،
وهذا �شيء مهم ألن هذا ناتج على الجهد ديال الحكومة باش نوصلو لهاذ
النتيجة ،وهاذ التطور اإليجابي للمنحى التصاعدي كيعكس املنحى،
وغير هذا راه إيجابي ،غير هذا راه �شيء إيجابي واحنا غاديين نوصلو
باملناسبة وغادي نوصلو ،غادي نوصلو إن شاء هللا إلى تخفيض أكبر
لهذا الدين العمومي في املرحلة املقبلة ،شكرا جزيال ،والسالم عليكم
ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس الحكومة ،لكم الكلمة السيد النائب للتعقيب
فيما تبقى من الوقت.

النائب السيد سعيد ضور:
السيد رئيس الحكومة،
وهللا أريغ باش إديك تافقخ ،ولكن األرقام ال ديرالنين أورياد اسمحان
باش أدي تفاق كيلي تنيت بالنسبة األرقام.
السيد رئيس الحكومة ،يعتبر مؤشر املديونية الخزينة العمومية
أهم مؤشر على اإلطالق بالنسبة للمالية العمومية ،ألنه أهم بكثير من
باقي املؤشرات األخرى كعجز امليزانية العمومية أواملجهود اإلستثماري
للحكومة أواإلدخارالعمومي ،وغيرها من املؤشرات األخرى .بحيث يمكن
بواسطتها أن يعرف إن كانت امليزانية في وضعية سليمة أو ال ،فكلما
كانت مديونية مرتفعة ،كلما تقلص هامش مناورة امليزانية العمومية
يعني  ،la marge de manoeuvreوكلما فقدت امليزانية العمومية ليونتها
ومرونتها ،مما يعرقل ويعيق تكييفها مع الظرفية االقتصادية ،خاصة
خالل السنوات العجاف حيث تجد الدولة نفسها عاجزة عن أي مبادرة
للعناية بالفئات املتضررة بسبب تفاقم مديونيتها ،فضال عن ذلك ،فإن
الستفحال املديونية العمومية انعكاسات سلبية أخطر بكثير من هذه
التداعيات.
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بحسب املعطيات التي لدينا ،بلغ مجموع املديونية العمومية يعني ما
يتعلق باملديونية الحكومة مع احتساب إقتراضات املؤسسات العمومية
والجماعات الترابية ،حوالي  1014مليار درهم 1014 ،مليار درهم ،فإذا
قارنا هذا الحجم من الدين العمومي مع الناتج الداخلي الخام لسنة
 ،2017والذي يقدر بحوالي  1072مليار درهم ،فإننا نستنتج أن كتلة
الدين العمومي تكاد تناهز الثروة التي ينتجها اإلقتصاد الوطني سنويا،
وهذا لوحده يدل عن استفحال املديونية العمومية التي أمست مصدر
قلق شديد.
واستنادا إلى املعطيات الرسمية الصادرة عن الحكومة ،وبالرغم
من أن حجم الدين العمومي يقل شيئا ما عن املعطيات الواردة أعاله،
إال أن القلق الذي يثيره واالنشغال الذي يتولد عنه يبقى قائما ،بلغت
مديونية الخزينة ،اقتراضات الخزينة العمومية ،أي الحكومة فقط،
مع متم سنة  ،2018وفق وزارة اإلقتصاد واملالية ،ما قدره 723
مليار درهم ،أي ما يعادل  % 64.6من الناتج الداخلي الخام ،علما أن
املؤسسات الدولية تو�صي بعدم تجاوز مديونية الخزينة لنسبة 60%
من الناتج الداخلي الخام ،حتى يتأتى التحكم املطلق من طرف الحكومة
في مديونية الخزينة ،هذه األرقام تبين أن املغرب تجاوز هذه العتبة
بحوالي  52مليار درهم ،أما إذا أضفنا إلى مديونية الخزينة اقتراضات
املؤسسات العمومية ،فإن األمر سيزداد سوءا ،ألنه يجب إضافة 180
مليار درهم ،تمثل مجموع اقتراضات املؤسسات واملقاوالت العمومية،
وبذلك يصبح حجم الدين العمومي ما يناهز  903مليار درهم ،بحسب
املعطيات الرسمية ،أي ما يعادل حوالي  81%من الناتج الداخلي الخام
لسنة  ،2018فأين نحن من عتبة  60%من الناتج الداخلي الخام للسنة
السالفة الذكر ،الفرق بين هذه العتبة وحجم الدين العمومي الحالي
يقدر بحوالي  325مليار درهم ،ويمثل كلفة اإلنحراف املالي الذي عرفته
الحكومة السالفة ولم تستطع تقويمه الحكومة الحالية.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه كان من األفضل الحديث عن مؤشر
اإلقتراضات عوض مؤشر الدين العمومي أي الديون بمختلف أنواعها
بما فيها  ،TVAمتأخرات األداء ،ودائع الخواص واألغيار بالخزينة
العامة ،وهو ما يعني أن نسبة الدين العمومي تضاهي الثروة التي ينتجها
املغرب خالل سنة كاملة كما قلت سالفا ،هذه املعطيات تبين بجالء أن
الحكومة استنفدت هامش اإلستدانة املتاحة لها وأنه يجب عليه حاليا
التفكيرمليا وبجدية في كيفية كبح هذه االستدانة قبل التفكيرفي كيفية
تخفيضها تدريجيا خالل السنوات املقبلة.
تتحمل السؤال الحكومة السابقة املسؤولية كاملة على هذه
الوضعية املزرية واملحفوفة باملخاطرالتي تتسم بها املديونية العمومية،
ألن حكومة السيد عباس الفا�سي التي انتهت واليتها مع متم سنة 2011
تركت الحكومة السابقة التي خلفتها مديونية في ذمة الخزينة العمومية
تقدر ب 431مليار درهم أو ما يعادل  52,5من الناتج الداخلي الخام،
مما يعني أن حجم الدين للخزينة كان دون  60%من الناتج الداخلي
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الخام مع نهاية سنة  ،2011والذي يطابق توصيات مؤسسة الدولة
بحيث لم تستطع ال الحكومة السابقة وال الحالية الحفاظ على مستوى
أو تقليصه ،بل عمدتا إلى الزيادة فيه ليصل إلى مجموع اقتراضات
الحكومتين  293ملياردرهم ،ومن تم الرفع من هذا الدين قياسا بالناتج
الداخلي الخام من  52,5%إلى  65,5%سنة .2017
نستخلص إذن أن حكومتكم والحكومة السابقة هما حكومتا
مديونية واقتراض بامتياز ألنه لجأتا إلى الحل السهل لتموين امليزانية
العمومية عوض البحث عن موارد أخرى ،لقد ادعت الحكومة
السابقة كما تدعي حكومتكم اليوم أن هذه القروض استعملت لتمويل
االستثمارات العمومية ،غير أننا ال نالحظ أن العديد من القروض التي
حصلت عليها الحكومتان استعملت لتغطية نفقات التسيير ،كما لم
تستطع هذه التجهيزات واالستثمارات أن تحقق نموا اقتصاديا مهما،
ألن نسبة النمو اإلقتصادي خالل السبع سنوات األخيرة لم تتجاوز
 3,3كمتوسط سنوي ،مما يدل عن ضعف فعالية ونجاعة هاذ
اإلستثمارات ،وبالتالي عن سوء استعمال االقتراضات العمومية.
إن استفحال اإلستدانة العمومية يترتب عنها عدة مخاطر أبرزها
تقلص ميزانية التجهيز ،ولتوضيح تلك التأثيرارتفاع املديونية العمومية
سنعرض نتائج من دراسة مليزانية  ،2016والتي تسري على باقي سنوات
الحكومتين ،الحالية والسابقة ،التي أكدت على أن ميزانية التجهيز
 63,24مليار درهم تحتل الرتبة الثانية من ناحية الحجم وراء ميزانية
التسيير  189مليار درهم ،تأتي بعدها ميزانية خدمة الدين العمومي 61
مليار درهم ،والتي تتجاوز بكثير هاذ الرقم إذا ما أخذنا بعين اإلعتبار
خدمة الدين القصير األمد الذي ال يسجل بامليزانية العامة ،فالرقم
الحقيقي إذا هو  129مليار درهم وهو ما يبين أن نفقات خدمة الدين
العمومي هي التي تأتي في املرتبة الثانية ،وتبقى ميزانية التجهيزبذلك جد
متواضعة .ويرجع التضخم املسجل في نفقات خدمة الدين العمومي إلى
اإلرتفاع املهول في حجم اإلقتراضات خالل الوالية الحالية والسابقة،
وهو ما أدى إلى تراجع غالف ميزانية التجهيزعلما بأن الفوائد والعموالت
تدرج في ميزانية التسيير.
وفي هذا الصدد وبحسب التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات،
فإن وزارة اإلقتصاد واملالية اعترفت لقضاة هذا املجلس أنه في إطار
ورش التقويم املحاسبتي للمالية العمومية ،تم خصم ما يزيد عن مليار
و 17مليار درهم من ميزانية التجهيز لسنة  ،2015وضمها إلى ميزانية
التسيير لنفس السنة ،وبالنسبة مليزانية سنة  2016هناك على األقل
 234.000.000درهم مسجلة بميزانية التجهيز وهي تعتبر في الحقيقة
مصاريف تدخل ضمن ميزانية التسيير ،هذه األمثلة تدل على أن
الحكومة تنفخ في ميزانية التجهيز وتضخم حجمها عن طريق ترحيل
قسط في ميزانية التسيير إلى ميزانية التجهيز ،تفاقمت اإلقتراضات
الداخلية للخزينة من سنة  2011إلى سنة  2018بزيادة تقدر ب262
ملياردرهم.
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إن من شأن اللجوء املكثف للخزينة العمومية إلى القروض إزاحات
القطاع الخاص من السوق املالية ومزاحمته بشدة ألن املدخرين
والبنوك يفضلون منح القروض للخزينة العمومية عوض القطاع
الخاص ،ومما يزيد الطين بلة كون هذه املزاحمة الشرسة التي يتعرض
لها القطاع الخاص تأتي في وقت يعاني فيه اإلقتصاد الوطني خصاصا
هيكليا وبنيويا في اإلدخار الوطني منذ سنة  ،2006بحيث ال يستطيع
أن يغطي املتطلبات املالية لإلستثمار الوطني خالل  12سنة املنصرمة
ويقدرهاد الخصاص ،ويقدرهذا الخصاص في االستثمارالوطني بحوالي
 44ملياردرهم..

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،السيد رئيس الحكومة إذا كانت لكم رغبة
فيما تبقى من الوقت ،ما زال ما زال الخزان مهم.

السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد النائب ،آ�سي سعيد ،زايد أكيغتسكوست أتجاغ
أنساول ،أشكر السيد النائب املحترم ولكن أعود إلى ما تحدثت عنه
من مبادئ ومن توجهات ،أوال ،أوال ما كنحسبوش باألرقام كنحسبو
بالنسب ،ألن األرقام ،إيال عندنا الناتج الداخلي الخام في  2002في واحد
املستوى ،طبيعي اللي كيوازيه من الدين من امليزانية ديال التجهيزوديال
غادي يكون في املستوى ديالو ،اليوم هذا الناتج الداخلي الخام تزاد
بواحد النسبة ،امليزانية ديال الدولة تزادت بواحد النسبة وكتزيد كل
سنة ،طبيعي أن يزداد األرقام ال ديال ميزانية التجهيز وال ديال ميزانية
االستثمار ،هادي هادي املسألة األولى ،املسألة الثانية كما قلت سابقا،
هذا مؤطر قانونيا ،معنى ذلك أنه ما دام القانون املالية كنصادقو على
الغالف ديال اإلقتراض فقد صادق عليه البرملان كغالف لإلقتراض،
فكنسيرو في حدود ما هو مصادق عليه ،وليس هناك ،..ال يمكن
للحكومة أن تقترض للتسيير ،ال يمكن للحكومة إال أن تقترض لإلستثمار
ما�شي للتجهيز ،راه فرق ،لإلستثمار ،وامليزانية ديال اإلستثمار هي 195
مليار درهم ،من أعلى نسب ميزانية اإلستثمار في العالم كنسبة مئوية
للميزانية من أعلى نسب ،ألن احنا عندنا اإلستثمار ،31% 30ما كاينش
في العالم تقريبا ،ما كاينش ولذلك حتى في التقارير الدولية ،كيعتبروا
حنا نسبة اإلستثمار العمومي من أعلى النسب ،فلذلك ال يمكن أن
تدهب لإلقتراض إال لإلستثمار ،ألنه هو أصال اإلستثمار عالي ،هو باش
نخفضو من الدين عندوا واحد اآللية ،اآللية ديالو الوحيدة هو أن
نخفض من ميزانيات اإلستثمارالعمومي ،خصنا نخفضو من اإلستثمار
العمومي كي أخفض من الحاجة إلى الدين ،وهذا خصو آليات ابتكارية
وهو بدأناه في هاد امليزانية ديال هاد السنة ،هاد السنة بدينا اعتماد
آلليات جديدة لتمويل املشاريع اإلستثمارية املبرمجة بامليزانية العامة،
وقد بدأت فعال وحدة منها اللي هي الشراكة املؤسساتية وصادقتو في
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قانون املالية على واحد امليزانية معينة مخصصة اللي هي اللي غيتمول
في املداخيل اللي غيتمول من هاد الشراكة املؤسساتية ،وهذا تدارباش
يمول عدد من املشاريع البنيات التحتية مواكبة تعدد من االستراتيجيات
القطاعية ،ولكن أيضا نحن بصدد وضع مشروع قانون ديال راه صادق
عليه املجلس الحكومي بقات فيه شوية ديال واحد النقطة للنقاش مع
بعض املؤسسات اللي هو قانون ديال الشراكة تعديل قانون الشراكة
بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي تسمى  pptهاد مشروع قانون
سنحيله قريبا على البرملان ،ونريده أن يعطي دفعة أقوى مما كانت
للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،مما سيمكن من تخفيض
ميزانية االستثمار العمومية ،وبالتالي تخفيض الحاجة إلى الدين
العمومي الذي قلت بأنه من سنة  2018-2017استطعنا انخفضو
نسبة مديونية الخزينة ب  0.4%وهادي بداية مهمة  0.4%راه ما�شي
سهلة بطبيعة الحال في النسبة ديال الدين دين الخزينة إلى الناتج
الداخلي الخام.
لكن أنا غادي نختمها بواحد القضية مهمة دابا فرنسا منذ شهرين
والنقاش  il frole 100%ديال نسبة الدين العمومي إلى الناتج الداخلي
الخام وكلهم كيكتبو في الجرائد هل هذا مقلق؟ هل ليس مقلق؟ واش
 100صعيب ما�شي صعيب إلى آخره ،واألغلب كيقولو الش انتما مقلقين
على  100راه كنجيبوه باش نديرو استثماروهداك االستثمارغادي ينتج
لنا ثروة اللي غادي نخلصو به إذا لم ليس هناك استثمار وليست هناك
دولة متقدمة في جنوب أوروبا إال ونسبة الدين العمومي فيها أعلى من
املغرب ليست هناك من  92% ،89و 96%مما يعني أن هو آلية للتنمية
راه ما يمكنش دير التنمية بدونه ألن التنمية تحتاج إلى تمويل فلذلك
هذا ال يشكل أي مشكل بالنسبة املالية العمومية وال يشكل أي خطر
بالنسبة امليزانية ديال الدولة مادام كيم�شي فقط االستثمار الذي ينتج
الثروة والذي هو في هد ذاته هداك اإلنتاج ديالو جزء منو كيم�شي ألداء
هذا الدين وجزء من الدين باملناسبة هو في التدبير النشيط للدين la
 gestion activeالتدبير النشيط للدين أشنو هو التدبير النشيط للدين
كنكتشف واحد الديون اللي هي أقل كلفة كنخلص هاديك اللي أعلى
كلفة بالدين األقل كلفة باش تبقى عندي في السنوات املقبلة بأقل
كلفة وهذا هو وهذه الحكومة التزمت بالعمل على تخفيض دين الخزينة
لتصل إلى  60%في القانون املالية ونحن بدأنا هذه السنة فعال في هذا
التخفيض سنة  2018بدأ هذا التخفيض إن شاء هللا وغادي ينخافض
أيضا سنة  2019وهذا هو التدبير النشيط والفعال للدين والتخفيض
ديال الدين هو تخفيض ذو طابع استراتيجي ما�شي ذو طابع آني شكرا
جزيال ،والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:
شكرا ،ننتقل اآلن إلى السؤال الثاني تقدم به الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية حول موضوع مآل مخطط تنمية املناطق البعيدة
واملعزولة الكلمة للسيد النائب صالح أوغبال.
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النائب السيد الحسين أزوكاغ:
أزول ،أيتما دي إيستما،
أزول أسلواي ن تنباضت،
أزول أسلواي دي إيموراين،
أسق�سي إماح إزليس اسماتحيل ن تنابضت حماس أودغار نفاليت
ديستنارن إملناطيق أد اللي ن أكوكنين ،إن موريدن حماس نتيميزارع آد
آر باهرا تمارتن حوكاما وال حودرار ،تنابضتنون ،ما تحيل أفاد أفالس
تفسوس أزازاي نيفالس إالن ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
أنا فهمت كل �شي ،وشكرا لك ،السيد رئيس الحكومة.

 تأهيل  184وحدة صحية بنسبة  44%من البرنامج. بناء وإصالح  735مؤسسة تعليمية في هذه املناطق بنسبة 43%من البرنامج.
 تزويد  12516منزل باملاء الصالح للشرب بنسبة  46%من البرنامج. كهربة  216دواربنسبة  39%من البرنامج.بناءا على ذلك هوبرنامج حتى ل  2023كاين بزاف ديال املناطق اللي
تبرمجوا ولكن راه تبرمجوا في السنتين والثالث سنوات املقبلة حتى ل
 ،2023غاديين في البرنامج تدريجيا معنى ذلك هناك برامج خاصة لهذه
املناطق ،هناك إهتمام خاص بهاد املناطق يحتاج إلى �شيء من الوقت
وفق البرمجة والبرمجة ديالوا باملناسبة كما أكرر مرة أخرى تأتي من
هذه اللجان الجهوية ومن لجن محلية .شكرا جزيال.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:

السيد الرئيس:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد رئيس الحكومة ،لكم الكلمة السيد النائب.

أزول أكما إيكوت ما نحيل إتميزارأنوكنين.

النائب السيد صالح أوغبال:

أريد أن أقول بأنه فهاد القضية ،السؤال في هذا الوقت القصيرجدا
مع األسف الشديد أريد أن أقول بأن هناك جميع البرامج الحكومية
في جميع القطاعات فيها جزء مهم للمناطق البعيدة والنائية والعالم
القروي عموما ،لكن أريد أن أشير هنا بالخصوص إلى برنامج تنمية
املناطق البعيدة وتقليص الفوارق املجالية  2023-2017بغالف مالي
إجمالي يقدر ب  50مليار والذي انطلق سنة  ،2017هاد البرنامج اللي
انطلق من واحد الدراسة إستراتيجية اللي حاولت تدرس الوضعية
ديال هاد املناطق امليدانية املنجزة واللي حددت أن العديد من املناطق
وخصوصا  29ألف دوارو 1272جماعة تعاني من خصاص على مستوى
البنيات األساسية والخدمات اإلجتماعية ،ولذلك انطلق تنفيذ هذا
البرنامج وبطبيعة الحال هاد البرنامج كتوجدوا لجان جهوية لتنمية
املجال القروي واملناطق الجبلية مع ذلك البرنامج كيجي من تحت ما�شي
من الحكومة كيجي من تحت التي تضم في عضويتها رؤساء الجهات،
املنتخبين ،رؤساء املصالح الال ممركزة ،القطاعات الحكومية املعنية
وغيرها هم اللي كيوضعوا هاد البرنامج وكيوضعوا البرنامج السنوي
تمت املصادقة على برامج سنوات  2017و تنفذ  2018و  2019وكتضم
 1021مشروع في هذا ديال  2019ودارت اإلعتمادات ديالو بطبيعة
الحال هوبشراكة بين الجهات والحكومة بطبيعة الحال واملكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية كل
واحد عندو في التمويل جزء وبغيت نقول بأنه في  2018-2017تحقق في
هاد البرنامج ما يلي :
 بناء وتهيئة وإصالح  4449كيلومتر من الطرق واملسالك القرويةبنسبة  41%من البرنامج املقرر حتى ل .2023
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السيد رئيس الحكومة ،كنا نأمل في الفريق اإلستقالل للوحدة
والتعادلية أن يأتي جوابكم ببرنامج محدد واضح األهداف وآليات
تنفيذ للتوجيهات الواردة في الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى  16لعيد
العرش عندما دعا جاللة امللك إلى وضع مخطط عمل ومندمج ملعالجة
األوضاع الصعبة التي تعيشها ساكنة املناطق البعيدة واملعزولة،
باعتبارها ورشا اجتماعيا طموحة يشكل مدخال إلنصاف هذه املناطق
والرفع من مستوى معيشة ساكنتها واإلستجابة لتطلعاتها وانتظاراتها في
العيش الكريم ،ومقومات املواطنة الحقة بما يضمن إخراجها من دائرة
اإلقصاء والفقروالتهميش ومختلف املظاهرالحياة البئيسة في أفق بناء
مجتمع متضامن تسوده املساواة والعدالة.
إن جوابكم السيد رئيس الحكومة يعكس حقيقة واقع مريرتريدون
التستر عليه إلخفاء فشل السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة
ملعالجة أوضاع املناطق البعيدة واملعزولة التي تعاني من غياب العدالة
املجالية .فأين نحن من العدالة املجالية السيد الرئيس الحكومة؟ في
الوقت الذي تضطرفيه سكان هذه املناطق وما أكثرهم المتطاء الدواب
إن وجدت ،للتوجه نحو املراكز القروية لقضاء مآربهم ويقطعون ألجل
ذلك مسافات طويلة عبرمسالك مهترئة وغيرصالحة ،وفي انعدام بنيات
تحتية طرقية .وأين العدالة املجالية السيد رئيس الحكومة؟ في الوقت
الذي يضطرهؤالء لشرب املياه قد تكون غيرصالحة للشرب ويقطعون
ألجلها أحيانا مسافات طويلة؟ وأين العدالة املجالية السيد الرئيس
الحكومة في الوقت الذي يضطر فيه سكان هذه املناطق للم�شي سيرا
على األقدام ملاسافات طوال من أجل تحسين العلم واملعرفة في ظروف
قاسية؟ وأين العدالة املجالية السيد الرئيس الحكومة؟ في الوقت الذي
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يضطرفيه سكان هذه املناطق كلما حل الظالم إليقاد الشموع لإلضاءة؟
وأين هي هذه العدالة السيد رئيس الحكومة عندما تضع املرأة مولودها
وقد تفقده أو تلقى هي حذفها لعدم وجود خدمات صحية للقرب؟ وأين
هي العدالة املجالية حينما ترى أطفال هذه املناطق يزاولون أشغال
زراعية فالحية تكبرهم في الوقت الذي يم�ضي في أقرانهم أوقات سعيدة
في املخيمات الصيفية وداخل املرافق ودور الشباب يمارسون هوايتهم
املفضلة؟ وأين وأين؟ مشاكل بجملة وال حصر لها السيد الرئيس
يعاني منها سكان هذه املناطق في ما تغضون أنتم عنها طرف من خالل
سياساتكم العمومية التي تكرس عزلتهم وتضرب بكرامتهم عرض
الحائط.
السيد رئيس الحكومة ،أيكون هذا جزاء كل من أ سدى خدمات
جليلة للوطن وساهم في حركة التحرير الوطني وقاوم اإلستعمار في
الجبال الشامخة وضحى بالغالي والنفيس لعزة هذا الوطن ،هاد الناس
كلهم السيد الرئيس املناطق النائية اللي ولدات دوك الناس دوك
املقاومين الكبار موحى حمو الزياني ،عبد الكريم الخطابي ،وعدي بهم
واملختارالسو�سي إلخ ،لذلك ندعوكم السيد الرئيس قبل أن أختم أنك
تزرو هاد املناطق باش تشوفها ولكن ما تجيش دابا راه كاينة العقرب
دابا كاين الحنوشة وما كايناش..

السيد الرئيس:
شكرا ،السيد رئيس الحكومة ما تبقى من الوقت دقيقة كاملة.
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السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أوال عرضت البرنامج برنامج مفصل مدقق السيد النائب ،ال اسمح
ليا قلتي لي ما كاينش برنامج مفصل ،البرنامج ديال تنمية األقاليم
البعيدة هو برنامج مفصل واللجان الجهوية اللي كتوضعوا وهي اللي
كتنفذ جزء كبير منه ،احنا كنعطيوا الفلوس بالعكس كاين هاد ال�شي
هادي النقطة األولى ،لو كان هاد البرنامج لو كان هاد املوضوع مهم
عندكم ما ديروهش في  4دقائق ،باش نشرحوا مزيان ،ديرو سؤال
مركزي مع جميع الفرق ونعطيوه ساعة في املرة املقبلة ،إيال كان عندكم
هاد املناطق عزيزة فعال اسمح ليا ال اسمح لي والبرامج موجودة وعملية
والناس اللي كيطبقوها راه أنتما جزء منها ألن انتما داخلين في مجالس
الجهات ،داخلين في الجماعات الترابية خصكم تخدموا وتكفضوا حتى
انتما ،أما الحكومة كتعطي امليزانية ديالها ،محليا وإقليميا فين كتم
البرمجة محليا وإقليميا؟ فين كتم التنفيذ؟ شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس الحكومة ،شكرا جزيال على مساهمتك ،شكرا
للسيدة والسادة الوزراء ،أنهينا جدول أعمال الجلسة األولى ،نمر اآلن
إلى الجلسة الثانية الجلسة التشريعية.
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محضرالجلسة الثامنة والستين بعد املائة

السيدة مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي:

التاريخ :اإلثنين  20شوال 1440ه ( 24يونيو2019م).

بسم هللا الرحمن الرحيم.

الرئاسة :السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

السيد الرئيس املحترم،

التوقيت :ساعة ابتداء من الساعة الثانية زوال والدقيقة الثانية
والخمسين.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية
التالية:
 مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على االتفاق على شكلتبادل رسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل
البروتوكولين رقم  1ورقم  4من االتفاق األورو– متوسطي املؤسس
لشراكة بين اململكة املغربية من جهة ،واملجموعات األوروبية والدول
األعضاء بها ،من جهة أخرى ،املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر2018؛
 مشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه على االتفاق املؤسسملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAFاملوقع بكيكالي
(رواندا) في  21مارس  2018؛
 مشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه على اتفاق الشراكةفي مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي وعلى
بروتوكول تطبيقه وكذا على تباد ل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور،
املوقعة ببروكسيل في  14يناير.2019

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم الصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيدة الوزيرة،
يخصص مجلس النواب هذه الجلسة للدراسة والتصويت على
مشاريع القوانين التالية:
 مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على إتفاق على شكلتبادل رسائل بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي؛
 املشروع الثاني ،مشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه علىاتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واإلتحاد
األوروبي؛
 واملشروع الثالث واألخير ،مشروع قانون  11.19يوافق بموجبهعلى إتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية املوقع
بكيكالي برواندا في  21مارس من السنة املاضية ،لكم الكلمة السيدة
الوزيرة.
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السيدات والسادة النواب املحترمون،
يسعدني أن نجد اللقاء بمجلسكم املوقرقصد عرض ثالث اتفاقيات
تكت�سي أهمية إستراتيجية بالنسبة للمملكة املغربية في عالقتها من جهة
مع القارة اإلفريقية باعتبارها فضاء اإلنتماء وعمق املغرب اإلستراتيجي،
ومن جهة

السيد الرئيس:
السيدات والسادة النواب نستمع للسيدة الوزيرة نظرا ألهمية هذه
اإلتفاقيات ،شكرا ،تفضلوا السيدة الوزيرة معذرة.

السيدة مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي:
كما أشرت ،هذه اإلتفاقيات تشكل أيضا من جهة أخرى مع اإلتحاد
األوروبي اعتبارا للشراكة املتميزة والحيوية التي تجمع املغرب بهذا
التجمع اإلقليمي ملدة نصف قرن .بالنسبة لإلتفاق املؤسس ملنطقة
التجارة الحرة القارية اإلفريقية ،تتما�شى إقامة منطقة التبادل الحر
اإلفريقية مع الرؤية السديدة ملوالنا املنصور باهلل ،التي تجعل من
اإلندماج االقتصادي أحد ركائز السياسة اإلفريقية باملغرب ،بحيث
أن بالدنا كانت من الداعين األوائل إلى امل�ضي قدما وتوطيد مسلسالت
االندماج على املستوى الجهوي كحل لرفع تحديات التنمية على
املستوى اإلفريقي.
ومنذ عودته إلى اإلتحاد اإلفريقي ،انخرط املغرب بشكل إيجابي
وبناء من أجل تقديم مساهمته في تحقيق أجندة اإلتحاد اإلفريقي،
خصوصا املخطط العشري الذي يشكل مشروع إقامة منطقة التبادل
الحر إفريقية أحد أبرز مشاريعه ،ومن شأن إحداث هذه املنطقة التي
من املنتظر أن ترفع التجارة اإلفريقية البينية من  16%إلى  52%خلق
دينامية جديدة تعزز سلسال القيمة الصناعية والزراعية LA Chaînes
 de valeur industrielles et agricolesوغيرها على املستوى القاري
وتحسين تنافسيتها ،مما سيساهم في تفعيل اندماجها على املستوى
الدولي ،وهذا بالطبع سيكون له انعكاسات جد مهمة في تحسين األوضاع
االقتصادية واالجتماعية للدول اإلفريقية وتحقيق التنمية املستدامة
للقارة في مجملها.
كما يتم�شى إحداث هذه املنطقة مع مضمون السياسة اإلفريقية
للمغرب كما دعا إلى ذلك صاحب الجاللة ،امللك محمد السادس،
نصره هللا ،والتي ترتكزعلى خالق آليات للتعاون آليات للتبادل والتكامل
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اإلقتصادي تراعي مبدأ رابح ،رابح ،مع وضع املواطن اإلفريقي في صلب
اإلهتمامات .ومن جهة أخرى سيكون من شأن هذه املنطقة فتح آفاق
واعدة لإلقتصاد املغربي بمختلف قطاعاته وفتح الباب لولوج أسواق
الجديدة وخلق شراكات متنوعة ومثمرة.
وانسجاما مع سياسة الحكومة املبنية على التشاور مع جميع
القطاعات املعنية ،فقد شاركت مختلف القطاعات اإلقتصادية
املغربية بفعالية كبيرة في مختلف اإلجتماعات الرسمية للمفاوضات
حول هذه اإلتفاقية ،خصوصا مجموعات العمل التقنية ،منتدى
املفاوضات واجتماع كباراملوظفين إلى جانب اجتماع وزراء التجارة
األفارقة.
وفي هذا الصدد فقد قامت القطاعات التقنية بالتنسيق والتشاور
مع مختلف مكونات الغرف والجمعيات املهنية ،من أجل اإلعداد الجيد
للمفاوضات ولبلورة موقف بالدنا ،كما حرصت القطاعات التقنية على
التعريف بمضامين هذه اإلتفاقية خالل املنتدى األول حول التجارة
املنعقد بتاريخ  24أبريل  2019بمدينة مراكش ،إلى حدود اليوم،
تم تجاوز سقف  22مصادقة خاصة بإحداث منطقة التبادل الحر
اإلفريقية ،مما سمح بدخول هذا اإلتفاق حيزالتنفيذ ،وسيظل املغرب
تحت قيادة صاحب الجاللة نصره اللهوفيا اللتزامه ومنخرطا ومساهما
بكل فعالية في إنجاح األوراش الكبرى للتنمية اإلفريقية.
فيما يخص اإلتفاقيتين املوقعتين مع اإلتحاد األوروبي ،يعتبر
التوقيع على االتفاق الفالحي وإتفاق الصيد البحري حدثا بالغ األهمية
إذ يجسد مرحلة تاريخية في عالقة املغرب باإلتحاد األوروبي ،كما يشكل
إشارة قوية على تشبث الطرفين بالحفاظ على الشراكة اإلستراتيجية
والغنية واملتعددة األبعاد التي تجمعهما ،والتي امتد بناؤها لنصف قرن.
وفي نفس السياق الرمزي ،يأتي هذان اإلتفاقان للتأكيد من جهة
وتماشيا مع التوجيهات امللكية السامية على الرغبة األكيدة واملشتركة
للمغرب واإلتحاد األوروبي على توسيع شراكتهما وتقويتها بروح من الثقة
املتبادلة التي دأبت دائما على توجيه عملهما املشترك ،ومن جهة أخرى
هذا التوقيع يحمل داللة واضحة على اإلهتمام اإلستراتيجي الذي يوليه
اإلتحاد األوروبي لعالقته مع املغرب ،حيث أن ما يجمع الطرفين يعتبر
دعامة للتنمية واإلستقرار في منطقة حوض البحر األبيض املتوسط،
واعترافا بالدور املحوري للمغرب في العالقات األورو إفريقية.
كما تجدراإلشارة إلى أن االتفاق الجديد للصيد البحري يعتبرمتوازنا
ومستداما ،حيث أنه أبرم في إطار احترام استدامة الثروات البحرية
وتكريس املتطلبات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،مع تعزيز نظام
املتابعة ومراقبة املصايد ،كما يتيح هذا اإلتفاق تثمين منتجات الصيد
وتحسين أوضاع البحارة واملساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
للساكنة.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
إن ادراج أقاليمنا الجنوبية في هاتين اإلتفاقيتين يبرز بما ال لبس فيه
على أنه ال يمكن تصور أي شراكة مع اململكتة خارج احترام مصالحها
العليا ووحدتنا الترابية ،كما أن اعتمادهما بأغلبية ساحقة للمكونات
السياسية لإلتحاد األوروبي ليؤكد أن للمغربي وحده الحق في التفاوض
وإبرام اتفاقيات تشمل األقاليم الجنوبية ،باعتبارها جزءا ال يتجزأ من
الوطن.
هذا وبفضل العزيمة القوية للمغرب تحت القيادة املستنيرة
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وبفضل التعبئة
املستمرة لجميع مكونات األمة ،وفقا ملقاربة تشاركية وشاملة تتمثل
في الدبلوماسية والحكومة والبرملانيين ومسؤولين منتخبين محليين،
إضافة إلى املجتمع املدني ،فقد تم تقوية املوقف املغربي وإفشال جميع
املناورات املعادية ملصلحة بالدنا ،وهذا ما يشكل مناسبة للتذكير إن
كانت حاجة لذلك ،باإلجماع الوطني الذي تتمتع به قضيتنا ويؤكد على
أن حوزة الوطن ووحدته الترابية غير قابلة للتفاوض ،ويعتبر أيضا ردا
واضحا وقاسياعلى ما يدعيه أعداء وحدتنا الترابية من أوهام باطلة.
وال يفوتني في معرض احديثي أن أشيد بالدور الحيوي الذي طلعت
به الدبلوماسية البرملانية أغلبية ومعارضة خالل جميع مراحل اعتماد
هاتين اإلتفاقيتين ،حيث لم يدخر السيدات والسادة البرملانيون جهدا
في سبيل الدفاع عن شرعية املوقف املغربي وعدالة القضية الوطنية.
وأود بهذا الخصوص ،أن أؤكد على أهمية استمرار مثل هذه التعبئة
الهادفة بين جميع القوى الحية والتنسيق بين األجهزة البرملانية ،بما
يضمن تطبيقا سليما لهذه اإلتفاقيات وإحتراما ألهداف املسطرة.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
نسجل مرة أخرى وبدون أدنى شك ،أنه ليس هناك مجال للتوهيم
بفضل رعاية صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا،
الداعمون لوحدتنا الترابية يتعززون واملعلنون رسميا عن وجاهة
مبادرة املغرب للحكم الذاتي يتكاثرون .وأكثرمن هذا ،سحب اإلعترافات
بالكيان الوهمي يتزايد ويتواصل .بعد كل هذا ،هل ال زال هناك مجال
للتوهيم ،قضيتنا عادلة وحدتنا الترابية قائمة والصحراء صحراؤنا
مغربية ،مغربية ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة الوزيرة ،والشكركذلك ملقرر لجنة الخارجية والدفاع
الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج للسيد النائب
محمد الزويتن .نفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم فريق العدالة
والتنمية للسيد النائب محمد الزويتن ،مقرر ومتدخل ،كل �شي
مهضوم ،السيد النائب لكم الكلمة.
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النائب السيد محمد الزويتن:
شكرا السيد الرئيس،
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة النواب املحترمون.
يشرفني أن أقف بين أيديكم اليوم ألتناول الكلمة بإسم فريق
العدالة والتنمية في إطار املناقشة العامة لهذه اإلتفاقيات العامة
والتي تدل على اإلرتباط الوثيق للمغرب بعمقه اإلفريقي ،وفي الوقت
نفسه تكرس انفتاح بلدنا على محيطه األوروبي ،ولذلك فإن البرملان
املغربي اليوم عندما يقف على اإلتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة
القارية اإلفريقية املوقع بكيغالي رواندا في  21مارس  ،2018ويقف في
الوقت نفسه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة
املغربية واإلتحاد األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقيه وكذا على تبادل
الرسائل املرافقة لهذا اإلتفاق املذكور واملوقعة ببروكسيل في  14يناير
 ،2019فأنه يجسد عمليا مكانة املغرب وانخراط مؤسساته الدستورية
في التوجه القائم على اإلنفتاح السيا�سي على املحيط اإلقليمي وبناء
شراكة اقتصادية منتجة تأخذ بعين اإلعتبار املصالح الحيوية لبالدنا
واستدامة الثروة وتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للجيل
الحالي و لألجيال القادمة.
إن مناقشة مشروع قانون رقم  14.19لذي بموجبه يوافق على
اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واإلتحاد
األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل املرافقة
لإلتفاق املذكور ،تعتبر مناسبة هامة اليوم لإلعتزاز بما سجله ملف
وحدتنا الترابية دبلوماسيا وسياسيا.
فبالرغم من املناورات التي ال تتوقف وبالرغم من الهجومات
املتوالية ألعداء وحدتنا الترابية ،إال أنه تحققت أمور مهمة على أرض
الواقع ومنها:
أوال :مصادقة البرملان األوروبي في  16يناير  2019على اإلتفاق
الفالحي بين املغرب واإلتحاد األوروبي بأغلبية ساحقة  444صوتا،
مقابل  167وامتناع  68نائبا ،وهو اإلتفاق الذي مدد التفضيالت
الجمركية لتشمل املنتوجات الفالحية ومنتوجات الصيد البحري
املنحدرة من أقاليمنا الجنوبية؛
ثانيا :مصادقة البرملان األوروبي كذلك في  12فبراير 2019على إتفاق
الصيد البحري بين املغرب واإلتحاد األوروبي بأغلبية ساحقة رب 415
صوتا مقابل  189وامتناع  49نائبا ورفض دعوة نواب أوروبيين بإخضاع
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النص الجديد إلى تقييم محكمة العدل األوروبية ب  410صوتا معارضا
 189صوتا مؤيدا ،وهو اإلتفاق الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد
من  cap spartelإلى الرأس األبيض جنوب مدينة الداخلة Kوذلك بعد
رفض محكمة العدل لالتحاد األوروبي للطعن الذي تقدمت به جبهة
البوليساريو اإلنفصالية إللغاء التفويض املمنوح ملجلس اإلتحاد
األوروبي للتفاوض بشأن إتفاق الصيد؛
ثالثا :إصدار القمة اإلفريقية  32املنعقدة بأديس أبابا و12
فبراير 2019لقراريق�ضي بأنه ال يمكن وفي أي مستوى وبأي طريقة و بأي
شكل من األشكال إثارة أوذكر أو اإلشارة إلى قضية الصحراء املغربية،
مرسخة بذلك قرار القمة  31بنواكشوط والتي أقرت بأن قضية
الصحراء املغربية تتم معالجتها فقط على مستوى األمم املتحدة وأن
اإلتحاد اإلفريقي مطالبون بتقديم الدعم واملساندة لهذا املساراألممي؛
رابعا :مصادقة الرئيس األمريكي في 15فبراير  2019على امليزانية
برسم سنة  2019والتي تضمنت مقتضيات صريحة في الفصل الثالث،
تنص على أن اإلعتمادات املخصصة للمملكة املغربية يمكن كذلك
استثمارها للمساعدة في الصحراء املغربية؛
خامسا :سحب عدد من الدول كما تفضلت السيدة الوزيرة ،سحب
عدد من الدول اعترافها بالجمهورية الوهمية لالنفصاليين والتي كان
آخرها بعض الدول من أمريكا الالتينية مثل دولة السلفادور والباربا
دوس؛
سادسا :إن هذا التراكم املحقق وكل هذا املسار من شأنه أن يعزز
املكتسبات اإليجابية لقضيتنا الوطنية األولى دبلوماسيا وسياسيا،
حيث يحصد مزيدا من الدعم ملبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها
املغرب سنة  2007ويدعم الجهود الجادة والصادقة التي يقوم بها
املغرب للتقدم نحو حل نهائي للنزاع املفتعل حول الصحراء املغربية.
ولم يكن ليتحقق هذا اإلنجاز لوال اإلجماع الوطني بقيادة جاللة
امللك ،حفظه هللا ،وهو ما يستوجب منا أن نسجل اعتزازنا وننهئ أنفسنا
على ما تميزت به هذه الظرفية من مواصلة لتحقيق مكتسبات هامة
لصالح بالدنا في إطار من الوضوح في املبادئ والثبات في املرجعيات التي
يرتكز عليها املوقف املغربي ،والتي حددها جاللته في خطابه بمناسبة
الذكرى  42للمسيرة الخضراء ،واملتمثلة أساسا في رفض أي حل لقضية
الصحراء املغربية خارج سيادة املغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة
الحكم الذاتي والرفض القاطع ألي تجاوز أو محاولة للمس بالحقوق
املشروعة للمغرب ومصالحه العليا.
كما ننوه باملناسبة بما تحقق من إنجازات على املستوى الدبلوما�سي
من نسج العالقة على قاعدة رابح رابح ،والتي تعكسها اإلتفاقيات املبرمة،
وكذلك مشاريع التعاون جنوب ،جنوب ،مع شركائنا األفارقة ،وهو ما
بوأ املغرب اليوم مكانة إقتصادية هامة جعلت منه بوابة لالستثمارات
الدولية املتوجهة نحو إفريقيا وجعلت من وكذلك شريكا إستراتيجيا ال
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يمكن تجاهله ،وهي إنجازات كذلك تحققت بفضل العمل الجاد والبناء
على املستويين السيا�سي والدبلوما�سي على يعني مدى عدة سنوات،
والذي ساهم في مجموعة من املتدخلين منهم السيدات والسادة كما
ذكرت السيدة الوزيرة من قبل ،السادة البرملانيين األعضاء ،سواء
األعضاء في اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية ،وساهم كذلك
فيه الفاعلون السياسيون واإلقتصاديون املعنيون ،وكذا املجالس
املنتخبة بجهات األقاليم الجنوبية وغرف الفالحة والصيد البحري،
والتي ساهمت كذلك في تنظيم عدة زيارات ميدانيا للبرملانين األوروبيين
ألقاليمنا الجنوبية والتي تركت وتترك دائما آثارا إيجابية ،ويكون لها
صدى في التقارير التي تعدها اللجان البرملانية ذات اإلختصاص في
البرملان األوروبي.
وإذا كنا جميعا نحن أعضاء في لجنة الخارجية قد أجمعنا في أثناء
مناقشة هذه اإلتفاقيات على التنويه باألداء الدبلوما�سي املغربي ،فإن
املقام يستدعي منا أيضا التنويه بما تحقق من إسهام على املستوى
التقني من طرف كل الخبرات القطاعية والكفاءات القانونية والتي
مكنت الدبلوماسية الرسمية والبرملانية من مواجهة محاوالت خصوم
الوحدة الترابية استثناء األقاليم الجنوبية من املفاوضات املتصلة
بالصيد البحري مع اإلتحاد األوروبي ،ولهذا ينبغي التأكيد دائما على
ضرورة اإلستمرارفي إستراتيجية اإلنفتاح على باقي الدول وتنويع الشركاء
مع باقي دول القارات اآلسيوية واألمريكية بشقيها الشمالي والجنوبي.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسيدين الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
بالعودة إلى اإلتفاق موضوع مشروع القانون  14.19الذي يوافق
بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة
املغربية والتحاد األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقيه ،وكذا على تبادل
الرسائل املرافقة لإلتفاق املذكور املوقع ببروكسيل في  14يناير ،2019
فإنه تنبغي اإلشارة إلى أنه قد سبقته كما قلنا العديد من الخطوات،
ويتعلق األمر بقرار املجلس األوروبي الصادر في  19فبراير  2018والذي
سمح للمفوضية األوروبية بإعادة التفاوض حول إتفاق الصيد البحري
وانطالق املفاوضات بين املغرب واإلتحاد األوروبي في  19أبريل 2018
وتتويج  6جوالت من املفاوضات بين املغرب واإلتحاد األوروبي بالتوقيع
باألحرف األولى على اإلتفاق الجديد في  24يوليوز  2018بالرباط،
ويتعلق األمرأيضا باعتماد اإلتفاق من قبل هيئة املفوضين في  8أكتوبر
 2018وبالتوقيع في  14يناير  2019على إتفاق الصيد البحري بين
اإلتحاد األوروبي واملغرب يشمل الصحراء املغربية ،كما جرت مشاورات
موسعة حول هذا اإلتفاق على مستوى البرملان واملجالس الجهوية
لغرف الصيد البحري.
باملوازاة مع ذلك التي نظمها اإلتحاد األوروبي مع منتخبي أقاليمنا
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الجنوبية والفاعلين االقتصاديين واملنظمات املدنية وغير الحكومية في
املنطقة ،وقد تابع الجميع عدم قبول محكمة اإلتحاد األوروبي الطعن
املقدم قبل البوليساريو في  14يونيو ،حيث قضت املحكمة في  8فبراير
 2019بعدم قبول إلغاء اتفاق الصيد ،وتبين للجميع أن محكمة العدل
األوروبية لم تعترف للبوليساريو بأي حق في تمثيل سكان الصحراء،
بل ولم تمنحها أي دور في عملية إبرام االتفاقية بين املغرب واالتحاد
األوروبي.
وقد اعتبرجميع املنصفين أن هذا القراروتصويت البرملان باإليجاب
على هذا اإلتفاق ما هو إال نتيجة طبيعية للتطورات اإليجابية التي
عرفتها الشراكة االستراتيجية الثنائية بين املغرب واإلتحاد األوروبي،
والتي تميزت بالوضع املتقدم للمغرب باعتباره مشروعا واعدا من
الواجب أن نستثمره لتطوير أداء بلدنا اإلقتصادي إذ أن حصيلة هذا
الوضع املتقدم سجلت نتائج طيبة في قطاعات حيوية كالفالحة والصيد
البحري والنقل والطاقات املتجددة والحفاظ على البيئة ،إال أننا نأمل
أن تدفع هذه الشراكة اإلستراتيجية في مجاالت أخرى تتعلق باإلقتصاد
الوطني والتنمية الشاملة.
إن هذا اإلتفاق وبرتوكوالت تطبيقه يشمالن منطقة الصحراء
املغربية من خط العرض يعني  35في الشمال إلى خط العرض  20في
الجنوب ،تؤكد هذه املصادقة على أن اململكة املغربية كما قلنا هي
الوحيدة املؤهلة قانونيا في إطار ممارسة سيادتها للتفاوض وتوقيع
اتفاقية تشمل الصحراء املغربية ،وقد وقفنا كذلك جميعا وسجلنا ذلك
بإيجابية عند الرسائل املتبادلة بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي،
واملرفقة باتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين الطرفين والتي
أكدت اململكة املغربية من خاللها على أن األقاليم الجنوبية جزء ال
يتجزأ من التراب الوطني ،ويظهركذلك أن الطرفين ألن املغرب واالتحاد
األوربي هما ملتزمان بتنمية الصيد املستدام في منطقة الصيد على
أساس مبدأ عدم التمييزبين مختلف األساطيل املتواجدة فيها ويرومان
وضع إطارللحكامة القانونية والبيئة اإلقتصادية واإلجتماعية ألنشطة
الصيد املنجزة من طرف سفن اإلتحاد األوروبي ويحدد على نحو خاص
شروط ممارسة سفن االتحاد األوربي بنشاطها في منطقة الصيد
والتعاون اإلقتصادي واملالي في هذا القطاع ،بهدف تعزيزإدارة املحيطات
وكذا التعاون اإلداري لتنفيذ املقابل املالي والتعاون العلمي والتقني من
أجل ضمان اإلستغالل املستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد
وتنمية القطاع البحري باإلضافة إلى التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة
ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل
وضمان فعالية تدبير املحافظة على املوارد السمكية وتدبير أنشطة
الصيد وال سيما ألغراض مكافحة الصيد الغير القانوني والغير املصرح
به وغيراملنظم.
وإننا نتطلع إلى التفعيل األمثل ألدوار اللجنة املشتركة املحدثة
بموجب هذا اإلتفاق والتي تتألف من ممثلي الطرفين ويعهد إليها بتتبع
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تطبيق مقتضياته كما يمكن لها إقرار تعديالت على البروتوكول املرافق
له والذي يهدف إلى تنفيذ أحكام اإلتفاق ال سيما من خالل تحديد
شروط ولوج سفن اإلتحاد إلى منطقة الصيد ،وكذا مقتضيات تنفيذ
الشراكة في مجال الصيد املستدام خصوصا إمكانية الصيد واملسطرة
التي تمكن سفن اإلتحاد األوروبي بالحصول على تراخيص الصيد
واملقابل املالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في املجال العلمي.
إن البروتوكول الرباعي الذي يمتد خالل أربع سنوات والذي يتم
بموجب تنفيذ هذا اإلتفاق يمنح إمكانيات الصيد لإلتحاد األوروبي
مقابل مبلغ مالي يصل إلى  208دمليون أورو حيث سيخصص جزء
كبير من هذا املبلغ للنهوض بالتنمية املستدامة إلقتصاد الصيد
البحري باملغرب بما في ذلك األقاليم الجنوبية للمملكة التي أبرزت
التقرير الذي أعده والجانب األوروبي ،اآلثار اإليجابية املتوقعة لهذا
اإلتفاق على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للساكنة املحلية
خاصة فيما يخص التشغيل ورفع نسبة الشغيلة والعمالة املغربية
على متن السفن األوروبية وتطوير قطاع الصيد البحري في املنطقة
وهو ما ينبغي ،السيدة الوزيرة ،وهو ما ينبغي الحرص على التنزيل بما
يجب من الحزم والصرامة وذلك حرصا على إنجاح النموذج التنموي
بأقاليمنا الجنوبية والتي في طليعته والتي األقاليم الجنوبية التي تعتبر
في طليعة ورش الجهوية املتقدمة وقطعا لدابر أي تشكيك أو تشكيك
مغرض وكاذب في هذا الدور الريادي للمملكة في تنمية أقاليمنا الجنوبية
والنهوض بأوضاع ساكنتها ومما يجب االنتباه إليه كذلك عدم السماح
بصيد بعض األنواع من األسماك كاألخطبوط والصدفيات وعدم
كذلك شمولية االتفاقية للمنطقة املتوسطية هاد املنطقة راه شاملة
يعني املحيط األطل�سي ال تشمل املنطقة املتوسطية بهدف تجديد املوارد
السمكية بها ذلك أن البروتوكول كما قلت يغطي فقط ساحل املحيط
األطل�سي وكذا ضرورة تجهيز السفن كل السفن بآليات الرصد لتبادل
املعلومات بخصوص املراقبة ومحاربة الصيد غير املرخص وبالرغم من
أننا كنا دائما حريصين على العائد السيا�سي والدبلوما�سي لهذه الشراكة
من خالل التأكيد على سيادة املغرب على أقاليمه الجنوبية إال أنه يجب
التأكيد على عدم كذلك إغفال أهمية الجانب االقتصادي واالنتباه
إلى أهمية الحفاظ على الثروة السمكية ضمانا للتكافؤ والتوازن
واالستدامة وحفاظا على حق الجيل الحالي واألجيال القادمة وذلك
باملوازاة مع تطوير قدرات البحارة املغاربة وتحديث الوسائل املستعملة
من قبل املقاوالت الوطنية العاملة في املجال.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسيد الوزيراملحترمين،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
وأما بخصوص االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة االفريقية
والذي تم اعتماده خالل أعمال الدورة االستثنائية العاشرة ملؤتمر
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االتحاد االفريقي املنعقد بكيغالي برواندا  21مارس  2018والذي وقع
عليه إلى حدود اليوم إنجازات  29عضوا في االتحاد اإلفريقي وصادقت
عليه  8دول ولم يدخل بعد حيز التنفيذ ،فإننا نؤكد أن هذا االتفاق
الذي يتما�شى مع املبادئ واألهداف املنصوص عليها في معاهدات أبوجا
املعاهدة املؤسسة للجماعة..

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،دقيقة ألنه وصلتي التفاقية مهمة جدا تتعلق
بالتبادل الحر ،ولكن دقيقة.

النائب السيد محمد الزويتن:
وهنا وجب التأكيد على أن وجود منطقة التجارة الحرة االفريقية
القارية والذي يعتبر كأكبر ثاني تجمع اقتصادي إقليم سيعزز القدرة
التنافسية للصناعة االفريقية ويمكن لبالدنا أن تقوم بأدوار ريادية في
تحقيق التكامل االقتصادي من خالل هذا االتفاق وخاصة إن تم إنجاز
بعض البحري عبرميناء طنجة املتوسط ،وختاما نرجو هللا العلي القدير
أن ينعم علينا وعلى بلدنا باألمن واألمان وأن يحفظه من الفتن ما ظهر
منها وما بطل أن يديم عليه نعمه الواسعة وخيراته الوفيرة منها موضوع
اتفاقيتنا اليوم أال وهوالثروة السمكية التي تزخر بها بالدنا عبر املحيط
األطل�سي واملنطقة املتوسطية وأن يبقى املغرب دائما كما يعني رئاه
املغفور له الحسن الثاني رحمه هللا شجرة عريقة جذورها في افريقيا و
فروعها في أوروبا ،والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيدة النائبة ابتسام عزاوي باسم
فريق األصالة واملعاصرة.

النائبة السيدة ابستام عزاوي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق حزب األصالة واملعاصرة من
أجل مناقشة ثالث مشاريع قوانين للموافقة بموجبها على اتفاقيات
دولية ،ويتعلق األمرب :
 مشروع قانون رقم  19.14يوافق بموجبه على اتفاق الشراكةفي مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي وعلى
بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل املرافقة لإلتفاق املذكور
املوقعة ببروكسيل في  14يناير2019؛
 -مشروع قانون رقم 19.11يوافق بموجبه على اإلتفاق املؤسس
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ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية املوقع بكيغالي في  21مارس
2018؛
 مشروع قانون رقم 19.10يوافق بموجبه على اإلتفاق على شكلتبادل رسائل بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي بشأن تعديل
البروتوكولين رقم 1و 4من اإلتفاق األورو متوسطي املؤسس لشراكة
بين اململكة املغربية من جهة واملجموعات األوروبية والدول األعضاء بها
من جهة أخرى املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر.2018
قبل إبداء وجهة نظر فريقنا بخصوص هذه اإلتفاقيات ،نشكركم
السيدة الوزيرة على العرض القيم الذي تقدمتم به خالل اللجنة
وكذلك في هذه الجلسة ،والذي أبرزتم من خالله األهمية البالغة لهذه
اإلتفاقيات ،إننا في فريق األصالة واملعاصرة ومن منطلق كوننا معارضة
مسؤولة بناءة ومواطنة نثمن هذه اإلتفاقيات وهوتثمين ما فتئنا نقدمه
لكل املبادرات التشريعية التي تصب في إطار املصلحة العليا لوطننا
وتعزز مكانتها على الصعيد العالمي وتنوع شراكاته وتقوي مجال التعاون
الثنائي واملتعدد األطراف مع عدد من الدول التي تجمعنا معها عالقات
اقتصادية ،تجارية وغيرها نتفاعل إيجابا مع اإلتفاقيات املعروضة على
أنظارنا اليوم ،وهذا نابع من تقديرنا للجهود التي تبذلها كل األطراف
املعنية التي ساهمت وسهرت على إنتاج هذه اإلتفاقيات وإخراجها إلى
الوجود على أحسن وجه ،وكذا اقتناعا وإيمانا منا بأنها تصب في خدمة
املصلحة العليا للوطن.
نستهل مناقشتنا ملشاريع القوانين مشاريع اإلتفاقيات الدولية
بالحديث عن مشروع قانون رقم  19.14واملتعلق باتفاق الشراكة
في مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي
وبروتوكول تطبيقه والذي تم التصويت عليه من الجانب األوروبي أي في
البرملان األوروبي بتصويت  415نائب أوروبي أي بأغلبية ساحقة وذلك
يوم  12فبراير 2019بستراسبورغ ،وفي هذا إجابة واضحة لألسئلة التي
أشارت إليها املحكمة األوروبية ،واليوم نستكمل املسطرة التشريعية
على الجانب املغربي داخل البرملان املغربي كنائبات ونواب لألمة ممثلين
لكافة التراب املغربي وذلك بعد دراسة ومناقشة داخل لجنة الخارجية.
وال يفوتنا قبل هذا في هذه الفرصة دون أن نثمن الجهود املبذولة
في هذا الطرف من طرف الدبلوماسية الوطنية بكل روافدها الرسمية
والبرملانية والشعبية ،وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرملانية أخص
بالذكر اللجنة البرملانية املشتركة بين البرملان املغربي والبرملان األوروبي
والتي تجندت برئيسها وبكل أعضائها في إطار ممارسة برملانية استباقية
يقضة ومبدعة على تأطير ومواكبة مختلف مراحل مسلسل التصويت
على اتفاقية الصيد البحري في أروقة اإلتحاد األوروبي ،كما عملت في
إطار تنسيق قوي ومهم جدا مع مختلف القطاعات الوزارية املعنية
وخصوصا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،وذلك رغم كل
محاوالت التشويش التي عرفها هذا املسلسل من طرف خصوم الوحدة
الترابية لبالدنا في محاولة فاشلة للتأثيرعلى مسارالشراكة اإلستراتيجية
والتاريخية القائمة بين املغرب واإلتحاد األوروبي.
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لقد حاول أعداء وحدتنا الترابية بكل الطرق منع مصادقة البرملان
األوروبي على إتفاق الصيد البحري حاولوا الترويج ملغالطات حاولوا
الترويج ألوهام وأكاذيب مردود عليها بالحجة والدليل والبرهان ،املجتمع
الدولي شاهد اليوم على إلتزامات اململكة املغربية بتنمية أقاليمنا
الجنوبية دينامية تنموية جادة تشهدها هذه األقاليم وتستفيد منها
بشكل مباشرساكنة املنطقة ،استكمال مسطرة التصويت على اتفاقية
الصيد البحري بتصويت البرملانين األوروبي واملغربي رسالة قوية إلى
املنتظم الدولي في وجه هؤالء الخصوم فهو انتصار سيا�سي للشرعية
واعترف واضح بسيادة املغرب على أقاليمه الجنوبية ،املغرب الذي
يعمل بقيادة جاللة امللك ،محمد السادس ،نصره هللا وأيده ،بجد
وفق إستراتيجية واضحة املعالم محسوبة النتائج وطموحة الرؤية،
وهنا ال يسعنا أيضا سوى أن نعرب عن أسفنا الشديد تجاه املناورات
املتكررة ألعداء وحدتنا الترابية غيراملبنية ال على أسس وال على معطيات
حقيقية تحمل جديدا أو تقدم إضاءات أو إضافات في املوضوع ،وإنما
هي مناورات كلها منيت بالفشل الذريع ،بكل ثقة يخطو املغرب خطواته
نحو حل سيا�سي دائم ومستدام لهذا النزاع املفتعل في إطار احترام
سيادة اململكة املغربية ،وفي تصدي لألطروحات اإلنفصالية املرفوضة
والواضحة للغالبية الساحقة من الدول ،كما ننهئ أنفسنا بسحب
اإلعتراف بجمهورية الوهم مؤخرا من طرف السالفادور والبربادوس
والتحاقهما بالدول الداعمة للمقترح املغربي لحل النزاع املفتعل
حول أقاليمنا الجنوبية ،توفر اتفاقية الصيد البحري عائدات مالية
بمتوسط سنوي من  40إلى  52.2مليون أورو سنويا ملدة أربع سنوات،
نلفت انتباهكم ،السيدة الوزيرة ،إلى ضرورة تتبع ومراقبة تطبيق هذه
اإلتفاقية بشكل يحافظ على استدامة املوارد البحرية وحماية البيئة
البحرية.
وقبل أن أختم الحديث عن إتفاق الصيد البحري أعود للتذكيرأننا
اليوم أمام تركيبة جديدة للبرملان األوروبي عقب انتخابات ماي 2019
تركيبة تغيرت فيه موازين القوى لتطرح ها توازنا جديدا ،هذه التركيبة
تستوجب منا بلورة إستراتيجية جديدة على مدى خمس سنوات
املقبلة ،إستراتيجية دائما استباقية هادفة واستشرافية.
ننتقل اآلن لحديث عن مشروع قانون رقم  11.19والذي يوافق
بموجبه على اإلتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة اإلفريقية املوقع
اإلبتدائي بكيغالي في  21مارس  ،2018ويذكر أن املغرب كان من الدول
السباقة الداعية إلى إرساء هذا اإلطار اإلقتصادي ،ال يخفى على
أحد أن إفريقية اليوم هي محور أولوي للسياسة الخارجية للمملكة،
ولطاملا دعا صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا إلى تنمية
ذاتية إلفريقيا ذات بعد إنساني ترتكز على التعبئة الجماعية للبلدان
اإلفريقية إلرساء ريادة إفريقيا على املستوى الدولي ،وقد قام صاحب
الجاللة في هذا التوجه بزيارات للعديد من البلدان اإلفريقية لتعزيز
العالقات و لدعم التعاون جنوب جنوب ،وتوجت بتوقيع أكثرمن 1000
اتفاقية تعاون في مجاالت متنوعة ومتعددة املصادقة؛
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املصادقة على هذا مشروع القانون هو تتويج لتوجه واضح
للسياسة الخارجية للمغرب ،والتي أرست دعائم التعاون جنوب
جنوب املتين واملثمروالهادفة إلى تحقيق إقالع شامل بالقارة اإلفريقية،
والسعي نحو تحقيق ازدهار شعوب القارة عن طريق تعزيز العالقات
التاريخية بين املغرب ومجاله اإلفريقي ،اإلتفاق املؤسس ملنطقة
التجارة الحرة اإلفريقية القارية يعد انتصارا ساحقا لبالدنا ضد خصوم
وحدتنا الترابية ،حيث شنوا حربا شرسة من أجل التشويش على هذه
اإلتفاقية ،إال أنهم لم يفلحوا في تحقيق ما كانوا يطمحون إليه ،ألننا
نملك الشرعية ولدينا قضية عادلة نؤمن بها ،باملصادقة على هذا
اإلتفاق يتضح بامللموس أمام املنتظم اإلفريقي أن الحرب التي تخوضها
جبهة البوليساريو الوهمية على الثروات بالصحراء املغربية فاقدة ألي
قدرة على التأثير؛
التوقيع على هذا اإلتفاق هو خطوة مهمة نحو السوق املشتركة
اإلفريقية حيث االتجاه إلى تحقيق التكامل اإلقتصادي اإلفريقي
واملصلحة املشتركة لكافة الدول اإلفريقية ،هذا ويعتبر هذا التجمع
اإلقتصادي الثانية من نوعه على الصعيد العالمي وذلك بعد
منطقة التجارة العاملية ،ويضم هذا التجمع  1.2مليار نسمة بناتج
محلي إجمالي يعادل  3ترليون دوالر ،وهي إمكانيات ضخمة يمكن أن
تجعل من هذه املنطقة اإلفريقية منافسا اقتصاديا قويا يضاهي
أقوى املناطق اإلقتصادية على الصعيد العالمي ،إال أن أحد املشاكل
األساسية التي تعيق التنمية وتطور اإلندماج القاري وحالة التجزء
LA FRAGMENTATION ECONOMIQUE LOGISTIQUE ET
 LEGISLATIVEاملوجودة بين مختلف الدول اإلفريقية ،ونحن من
هذا املنبر نعبر عن طموحنا في أن تكون هذه اإلتفاقية جسرا لإلنتقال
من حالة التجزأ هاته إلى تركيبة أكثر اندماجا وأكثر إنسجاما ،إحداث
منطقة التجارة الحرة اإلفريقية يتما�شى كذلك واألهداف اإلستراتيجية
ملبادرات أجندة إفريقية  63-20كأداة وفرصة يجب استثمارها من
أجل دعم القارة من أجل استغالل مواردها التجارية الهائلة واستثمار
إمكانيتها واإلسهام إيجابا نحو التحول الهيكلي لإلقتصاديات اإلفريقية.
للمغرب إرادة واضحة ومؤكدة للمساهمة في بناء اقتصاد إفريقي
قوي ووعيا منه بالدور املحوري والجوهري الذي تلعبه الشبكة
اللوجيستيكية في التنمية اإلقتصادية خصص غالف مالي قدره 77
مليار درهم لدعم البنية اللوجيستيكية عبر إنشاء معبر لوجيستيكي
اقتصادي ما بين البحراألبيض املتوسط وغرب إفريقيا لجعل األسواق
دكار-أبيدجان والكوس مفتوحا انطالقا من ميناء طنجة املتوسطي
والذي يعتبراليوم أكبرميناء في إفريقيا.
من ضمن ما تنص عليه هذه اإلتفاقية حذف نسبة مهمة من
الرسوم الجمركية على مدة تتراوح ما بين  5و 15سنة ،وهنا نثيرانتباهكم
إلى أثر هذا اإلجراء بخصوص املداخيل الجمركية على التوازنات املالية
العمومية ،يهمنا االطالع على دراسة األثراملنجزة ومعرفة خالصتها فيما
يتعلق بهذا الجانب.
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تنص اإلتفاقية كذلك في مراحل أخرى من التنفيذ على حرية تنقل
األفراد وهو ما يحيلنا بشكل مباشر على ملف الهجرة بحيث دائما في
إطار إستراتيجية استباقية واستشرافية ،يهمنا أيضا معرفة دراسة
األثر لهذا اإلجراء على وضع الهجرة وعلى اندماج املهاجرين والالجئين
القادمين من دول جنوب الصحراء في املغرب ،وللمغرب تجربة رائدة
في هذا املجال بتنسيق مع مختلف القطاعات واملؤسسات العمومية
املعنية بقضايا الهجرة من أجل تدبير تدفق املهاجرين ومحاربة اإلتجار
في البشر وتسهيل الولوج إلى النظام الصحي والتربية والتكوين والسكن
وإلى مناصب الشغل وغيرها.
لكن واستحضارا ملضامين هذه اإلتفاقية نتساءل دائما عن التدابير
االستباقية في هذا الصدد ،كذلك نثير انتباهكم إلى ضرورة اإلهتمام
باملستوى التواصلي من أجل التعريف بهذه اإلتفاقية ألنها تمنح فرصا
وهومش كبيرة يجب استثمارها كما ال يجب أن تظل حكرا على ما يسمى
بالشركات الكبرى الرائدة أو  LES CHAMPIONS NATIONAUXالتي
تلعب دورا مهما في القارة اإلفريقية ،لكن نريد أن تكون قاطرة تجر
عبرها الشركات الصغرى واملتوسطة وفاعلين اقتصاديين وفاعلين
آخرين ألن إفريقيا أصبحت محط إهتمام جميع اقتصاديات الدول
القوية فاملنافسة ستكون على أشدها وقوتها ،األمر الذي يحتم علينا
تركيزوتقوية نشاطنا اإلقتصادي والتجاري وجعلهما أكثرحضورا وأكثر
تنافسية داخل إفريقيا.
وفي الختام ،واعتبارا لكل ما سبق واستحضارا للمصلحة العليا
لوطننا فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت باإلجماع على اإلتفاقيات
املعروضة على أنظارمجلسنا املوقراليوم ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،اآلن الكلمة للسيد النائب عبد الرحمن
الحرفي بإسم فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد عبد الرحمان الحرفي:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين،
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري وذلك في إطار
مناقشة  3مشاريع قوانين بمثابة اتفاقيات مهمة جدا ويتعلق األمر
بمشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في
مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي وعلى
بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور

5646

الجريدة الرسمية للبرملان

املوقعة ببروكسيل في  14يناير  2019ثم مشروع قانون رقم 10.19
يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل رسائل بين اململكة
املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكول رقم  1ورقم 4
من االتفاق األورو متوسطي املؤسس لشراكة بين اململكة املغربية من
جهة واملجموعة األوروبية والدول األعضاء بها من جهة أخرى املوقع
ببروكسيل في يوم  25أكتوبر 2018ثم على مشروع قانون رقم 11.19
يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القرية
االفريقية زليكاف املوقع بكيغالي رواندا في  21مارس .2018
بداية ال يمكننا في فريق التجمع الدستوري إال أن ننوه بمصادقة
االتحاد األوروبي على القرار املتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في
مجال الصيد البحري املستدام مع املغرب ،وبروتوكول تطبيقه وكذا
تبادل الرسائل املصاحبة له مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ،
وتأتي هذه املصادقة بعد موافقة البرملان األوروبي على هذا القرار ،وهو
ما يعتبر على مستوى الشكل آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب
األوروبي.
إن هذا االتفاق الذي يغطي منطقة الصيد البحري املمتدة من كاب
سبارتيل في الشمال إلى الرأس األبيض جنوب مدينة الداخلة بشأنه
منح إمكانية الصيد االتحاد األوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 280
مليون أورو ،وبالتالي ال يمكننا إال اإلشادة به لكون جزء كبير من هذا
املبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية املستدامة القتصاد الصيد البحري
للمغرب بما في ذلك األقاليم الجنوبية للمملكة.
إن الهدف من هذا االتفاق هو تمكين االتحاد األوروبي واملغرب من
التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري
واالستغالل املسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها
االتفاق ،ودعم جهود اململكة الرامية إلى تطوير القطاع واالقتصاد
األزرق عموما .وفي هذا اإلطار فإن األقاليم الصحراوية املغربية تظل
جزءا ال يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل السيادة.
إننا في فريق التجمع الدستوري نشيد وننوه بالتزام الطرفان
بموجب هذا االتفاق بتنمية الصيد مستدام في منطقة الصيد على
أساس الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف األساطيل
املتواجدة فيها .إن وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية واالقتصادية
واالجتماعية ألنشطة الصيد املنجزة من طرف سفن االتحاد األوروبي
من شأنه أن يحدد شروط ممارسة سفن هذا األخير ألنشطة الصيد في
منطقة الصيد والتعاون االقتصادي واملالي في هذا القطاع بهدف تعزيز
إدارة املحيطات وكذا التعاون اإلداري لتنفيذ املقابل املالي والتعاون
العلمي والتقني وذلك من أجل ضمان االستغالل املستدام للموارد
السمكية في منطقة الصيد وتنمية القطاع البحري باإلضافة إلى التعاون
بشأن التدابير ،تتبع ومراقبة أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام
القواعد الجاري بها العمل وضمان ودرأنا من فعالية التدابير املحافظة
على املوارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد والسيما لألغراض مكافحة
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الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ،وإقرار تعديالت
جوهرية على البروتوكول املرافق له ،وهو البروتوكول الذي يهدف إلى
تنفيذ أحكام اإلتفاق وتحديد شروط ولوج سفن اإلتحاد إلى منطقة
الصيد ،وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد املستدامة
خصوصا إمكانية الصيد واملسطرة التي تمكن سفن اإلتحاد األوروبي
من الحصول على تراخيص الصيد واملقابل املالي وطريقة الدفع وكذا
التنسيق في املجال العلمي.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
بالنسبة ملشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على اإلتفاق
على شكل تبادل الرسائل بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي بشأن
تعديل البروتوكولين رقم  1ورقم  4من اإلتفاق األورومتوسطي املؤسس
لشراكة بين اململكة املغربية من جهة ،واملجموعة األوروبية والدول
األعضاء بها من جهة أخرى ،املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر،2018
والذي يشتمل على مادة فريدة ،إننا نعبر عن ارتياحنا التام على تبادل
رسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين
رقم  1و 4من اإلتفاق األورومتوسطي ،إذ أن هذا اإلتفاق يؤكد بشكل
واضح وصريح أن منتوجات الفالحة والصيد البحري القادمة من
األقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيالت التعريفية نفسها التي
يشملها اتفاق الشراكة.
إن هذا التصويت وبأغلبية ساحقة يأتي ليتوج مسلسال طويال من
املفاوضات التقنية واملشاورات السياسية واملصادقات القانونية التي
تم اإلنخراط فيها بين املغرب واإلتحاد األوروبي ،إن املغرب في مفاوضاته
هاته مع اإلتحاد األوروبي يستند على منطق ثالثي األسس ،يتمثل أوال في
الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه
حول الصحراء املغربي ،وثانيا في الحفاظ على مصالحة اقتصادية في
قطاع هام مع شريك تجاري مفضل ،وثالثا في تشبث صادق بالشراكة
متعددة األبعاد والعميقة مع اإلتحاد األوروبي ،إننا بإسم فريق التجمع
الدستوري لنعبرعن تقديرنا الكبيرللعمل الذي قامت به كل املؤسسات
األوروبية والدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي ،واللتزامها املتواصل في
إطار روح املسؤولية بهدف التصدي ملناورات والهجمات التي تشنها
الجزائروالبوليساريو بهدف تقوية هذه الشراكة العريقة.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
أخيرا وبالنسبة ملشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه على
اإلتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية زليكاف
املوقع بكيغالي رواندا في  21مارس  ،2018فإنه يأتي لتسهيل اإلندماج
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بين األسواق اإلفريقية مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات
اإلقتصادية اإلقليمية ركائز إتفاق هذه املنطقة ،وكذا فقد وقع املغرب
إلى جانب أزيد من  40بلد إفريقيا على إتفاق املؤسسة ملنطقة التجارة
الحرة القارية اإلفريقية ،وعلى إعالن كيغالي إلطالق منطقة التجارة
الحرة وتم توقيع اإلتفاق خالل أشغال القمة اإلستثنائية العاشرة
لإلتحاد اإلفريقي حول املنطقة اإلفريقية القارية للتبادل الحر في
العاصمة الرواندية كيغالي.
إن من شأن إقامة منطقة التبادل الحر القارية إحداث سوق
مشتركة للسلع والخدمات لفائدة أكثرمن مليارمستهلك مع ناتج داخلي
خام مركب يتجاوز  3000مليار دوالر ،وستساهم ال محالة في ارتفاع
نسبة التجارة اإلفريقية البيئية إلى  52%من أفق سنة  ،2022وتمهد
الطريق إلحداث اتحاد جمركي بعد  4سنوات ومجموعات اقتصادية
افريقية في أفق سنة .2028
بناء على كل هاته املعطيات ونظرا ألهمية هذه مشاريع القوانين
بمثابة اتفاقيات ونظرا لحالة اإلستعجال بشأن املصادقة عليها وتنزيلها
على أرض الواقع ،ال يسعنا في فريق التجمع الدستوري سوى التعبير
عن نتصويتنا باإليجاب لصالحها ،آملين أن تتعزز ترسانتها القانونية
والتشريعية بمشاريع قوانين أخرى من هذا القبيل في كل املستقبل
القريب ،وشكرا على إنصاتكم ،والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة عبلة بوزكري
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائبة السيدة عبلة بوزكري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية
ألشيد مرة أخرى بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسية املغربية
الرسمية ،والتي ما تزال تحققها تحت القيادة القوية لجاللة امللك،
حفظه هللا ،ولعل النتائج التي بصمت عليه مؤخرا تؤكد العمل
الدبلوما�سي الذؤوب واملسؤول من أجل مواصلة مد الجسور بين
إفريقيا وأوروبا ،ونحن في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية نشيد
بالرؤية الجديدة للدبلوماسية املغربية التي تهدف إلى رسم واقع جديد
في العالقات املغربية اإلفريقية واألوروبية تصبو إليه الشعوب القارتين
من تنمية مستدامة وعيش كريم ،وتسعى إلى إرساء خطة عمل إيجابية
كفيلة بضمان مستقبل أفضل للقارتين من خالل شراكة حقيقية بين
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اإلتحاد األوروبي وإفريقيا واإلرتقاء إلى مستوى ميثاق مشترك ،وذلك
ملواجهة التحديات املطروحة عليهما من خالل تطوير تنافسية مشتركة
والسير في اتجاه اإلندماج اإلفريقي أوال والتعاون الثنائي اإلفريقي
واألوروبي املثمر ثانيا ،إذ تعتبر هذه اإلتفاقيات  3بمثابة إنطالقة
حقيقية للشراكة السياسية واإلقتصادية املغربية واإلفريقية من جهة
واملغربية األوروبية من جهة ثانية ،كما أنها قد تشكل منعطفا حاسما
في تاريخ القارتين ال سيما وأن محورها األسا�سي هواإلستثمار من أجل
تنمية مستدامة وتحقيق التطور املنشود وبناء املستقبل الزاهرلبالدنا.
إن الحديث اليوم عن اإلتفاقيات املعروضة على مجلسنا املوقر
واملتعلقة سواء باتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام أو تبادل
الرسائل بين اململكة املغربية واإلتحاد األوروبي ،أو اإلتفاق املؤسس
ملنطق التجارة القارة اإلفريقية زليكاف تؤي مدى التطور املسجل في
عالقة املغرب الثنائية مع شركائه األفارقة واألوربيين ،بما يرسخ أواصر
الصداقة والتعاون واإلقتصادي الفعلي ،وذلك من خالل التوقيع على
هذه اإلتفاقيات ذات البعد اإلقتصادي واملالي والتنموي واإلستراتيجي،
ونغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالدور الذي يلعبه املغرب في تقريب
الرؤى األفارقة واألوروبيين من خالل مجهوداته األخيرة ،والتي يمكن
التنبؤ إيجابيا بمخرجاتها والتي تتيح للمغرب تحت قيادة ،جاللة امللك،
لعب دور فاعل على املستوى اإلفريقي واألوروبي بشكل عام ،في بعث
عالقات تعاون حقيقية بين مكوناته.
وبالنظر إلى غنى التجربة املغربية في مجال التعاون مع الشريك
األوروبي ،أصبح اليوم نموذجا انطالقا من الثقة التي راكمها جانبا
املغربي واألوروبي ،وعمال على تعزيزها اقتصاديا وأمنيا وثقافيا في أفق
مواصلة تطوير العالقات مع الشركاء الجدد الذين بات التعاون معهم،
يجسد االرتياح والرغبة في تطويراآلفاق املشتركة كالشريك الرو�سي مثال
والصيني ،في انتظار اإلرتقاء العالقات مع باقي الشركاء كالهند والبرازيل
وباقي القوى العاملية الصاعدة .كما أن اإلتفاقيات املعروضة أمام
مجلسنا املوقر اليوم ال تقل أهمية عن اإلتفاقيات السابقة التي تمت
املصادقة عليها في السنوات األخيرة ،بالنظرإلى التأثيرالذي بدأ إشعاهه
يلوح في األفق على املستوى اإلقليمي والدولي.
إن فريقنا اليوم يعتبرالتصويت على هذه اإلتفاقيات فرصة للتأكيد
على أهمية تواجد املغرب على مستوى املنظمات الدولية ،ولذلك فهو
يدعو بهذه املناسبة إلى التشجيع والدفع بالكفاءات املغربية للترشيح
ملناصب داخل أجهزتها ،ملا لها من دور كبير في إشعاع املغرب على
املستوى الدولي ،وإذ نؤكد كعادتنا على الحرص كل الحرص والتتبع
املتواصل من أجل تنفيذ مضامين هذه اإلتفاقيات ،من أجل تحصين
وتقوية صورة وسمعة اململكة املغربية ،مادام األمر يتعلق باتفاقيات
ثنائية لها خصوصياتها بما تقتضيه من إستراتيجية وسرعة في التنفيذ،
حتى تكون هاذ اإلتفاقيات مدلولها الحقيقي في تقوية الحضور املغربي
على املستوى الدولي وترجمة نوايا املغاربة الصادقة في تحقيق التنمية
املستدامة باملعاييرالدولية.
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إن مصادقتنا اليوم على اإلتفاقيات تشكل مدخال أساسيا
لتعزيز الحضور املغربي في املنتظم الدولي ،بالنظر ألهميتها ودورها في
تطوير العالقات اإلفريقية األوروبية خاصة في املجاالت اإلقتصادية
والدبلوماسية التي تستوجب اليقظة والحرص الشديد على التصدي
لكل تحركات خصوم املبادرة املغربية ،ولذلك على الحكومة أن تضع
سياسة خارجية واضحة انطالقا من رؤية جاللة امللك ،اتجاه الشركاء
القدامى والجدد ،وأن تعمل على تفعيل دبلوماسية قوية بخطى ثابتة
وبتنسيق مع املؤسسة البرملانية التي ال يقل تأثيرها وأهميتها عن تأثير
الحكومة حتى تستطيع مواكبة مختلف املبادرات ملختلف الفضاءات
والوجهات الدولية التي شملها اإلهتمام امللكي ،ونؤكد من جهتنا كفريق
استقاللي اصطفافنا وراء كل املبادرات السامية ،التي يرسم من خاللها
جاللة امللك ،خارطة الطريق متجددة للدبلوماسية املغربية بشقها
السيا�سي واإلقتصادي واإلستراتيجي واإلنساني ،وذلك عبر الشراكات
املبنية على مقاربات ناجحة وناجعة مرتكزاتها مصداقية املغرب
والتطور املتواصل ،وأهدافها الربح املشترك والرقي باملستوى املعي�شي
لإلنسان بغض النظرعن لونه أو جنسه أو دينه أو انتمائه.

السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
نعلن في نهاية هذا التدخل على مصادقة الفريق على هذه املشاريع
التي تخدم املصلحة العليا لبالدنا ،حماها هللا من كل مكروه ،تحت
القيادة الرشيدة ،لجاللة امللك ،نصره هللا ،وأدام اإلستقرار واإلزدهار
للشعب املغربي العزيز ،والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:
الكلمة اآلن للفريق الحركي وأعطي الكلمة للسيد النائب لحسن
السكوري.

النائب السيد لحسن السكوري:
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا
بخصوص مشاريع قوانين خاصة باالتفاقيات الدولية  3املعروضة على
أنظارمجلسنا املوقر ،وبداية البد من التأكيد على األهمية اإلستراتيجية
لهذه اإلتفاقيات التي تجسد في العمق توجه املغرب نحو تعزيز مكانته
وتقوية عالقاته مع اإلتحاد األوروبي ومع العمق اإلفريقي وتقوية
إشعاعه وانفتاحه الدولي ،كما تعكس هذه اإلتفاقيات الدينامية
الجادة التي تعرفها الدبلوماسية املغربية الرسمية بقيادة جاللة امللك،
محمد السادس ،نصره هللا ،والدبلوماسية املوازية بمختلف لروافدها.
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السيد الرئيس،
إن مصادقة البرملان على مشاريع هذه اإلتفاقيات تعتبرمن
صميم اإلختصاصات التي خولها له الدستور ،انطالقا من أهميتها
اإلستراتيجية وإنسجاما مع التوجه املنفتح للدبلوماسية التي ينهجها
املغرب الوفي لشركائه التقليديين ّ
والتواق إلى التأسيس لشراكات أخرى
واعدة ومنتجة ،حيث تعكس هذه اإلتفاقيات بجالء أهمية حضوره
القوي وتوطد تموقعه املتقدم على املستوى السيا�سي واإلقتصادي
واإلجتماعي في املنطقة ،وبهذه املناسبة ال يسعنا في الفريق الحركي إال
أن ننوه بالدور الطالئعي للدبلوماسية املغربية بمختلف تصنيفاتها،
وضمنها الدبلوماسية البرملانية املتمثلة بصفة متميزة في اللجنة البرملانية
املشتركة املغرب اإلتحاد األوروبي التي كان لها حضور ّ
فعال في البرملان
األوروبي خالل مختلف مراحل التصويت على اتفاقية الصيد البحري
مع شريك عرفت عالقته باملغرب تطورا نوعيا في العقدين األخيرين.

السيد الرئيس،
إن املصادقة النهائية لإلتحاد األوروبي على اتفاقية الصيد البحري
مع املغرب والتي تدخل في صميم القانون الدولي ،والتي تستمد من
خط العرض  35إلى خط العرض  22من كاب سبارطيل بالعرائش إلى
غاية الرأس األبيض بنواحي الداخلة ،يحمل في طياته رسائل وأجوبة
عميقة وصريحة فهو يعكس الثقة في املغرب وأهميته في املنطقة على
كل املستويات ،كما يعتبر ترجمة تنعملية لهذه الشراكة اإلستراتيجية
التاريخية ومتعددة األبعاد بين اإلتحاد األوروبي وبالدنا ،ثانيا :هو يكرس
انهيار توقعات ومزاعيم وطروحات خصوم وحدتنا الترابية وضحد كل
املغالطات وكل دروب وأشكال التشويش الفارغ ،التي لم تستطع ولن
تستطيع النبيل من مسارنا التنموي والديمقراطي الثابت ومن إجماعنا
الوطني الراسخ بخصوص وحدتنا الترابية ،وهو أيضا تعتبر هذه
اإلتفاقية مكسبا وطنيا بكل املقاييس بما فيها السيا�سي واإلقتصادي
عالوة على احترام الجوانب البيئية والحفاظ على الثروة السمكية
وديمومتها ،خاصة عبر إقرار فترة الراحة البيولوجية والتقيد بمخرجات
وتوجهات البحث العلمي في هذا الصدد.
كما تعتبر مصادقة اإلتحاد األوروبي انتصارا إلرادة ومبادرات ممثلي
ساكنة الصحراء املغربية باعتبارهم املمثلين الشرعيين والوحيدين
لهم ،كما تعد أيضا هذه املصادقة على قراراإلتفاق وبروتوكول تطبيقه
وكذا تبادل الرسائل املصاحبة ربحا سياسيا وحجة دامغة لعدالة
قضيتنا الوطنية على املستوى األممي ودعامة أساسية للوضع املتقدم
الذي يتمتع به املغرب مع اإلتحاد األوروبي؛

السيد الرئيس،
نقدرأيضا في الفريق الحركي أهمية مشروع قانون رقم  19.10الذي
يوافق بموجبه على اتفاق يهدف إلى تبادل الرسائل بين اململكة املغربية
واإلتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم و 1و 4من اإلتفاق
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األورو متوسطي الذي يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفالحة والصيد
البحري القادمة من األقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضالت
التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة .وفي هاد اإلطار ال يسعنا
إال أن نثمن عاليا املجهودات املبذولة التي جسدتها املفاوضات التقنية
والقانونية واملشاورات السياسية ،التي دشنتها بالدنا مع اإلتحاد
األوروبي في إطار الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية من
جهة والحفاظ على مصالحه االقتصادية في قطاع هام مع شريك
تجاري مفضل من جهة أخرى؛
وفي هاد اإلطار فإننا نثمن في الفريق الحركي إتفاق الطرفين على
إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة في السنة من أجل تقييم انعكاسات
هاد اإلتفاق على الساكنة املعنية خاصة فيما يخص التنمية املستدامة
واستغالل املوارد الطبيعية بعد دخوله حيزالتنفيذ؛

السيد الرئيس،
بخصوص مشروع  11.19الذي يوافق بموجبه على اإلتفاق
املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية فإن أهدافه تنسجم
مع توجهات بالدنا الرامية إلى اإلندماج والتكامل مع األشقاء األفارقة،
وقد أكدت بالدنا من خالل العديد من الزيارات امللكية السامية
ملجموعة من البلدان اإلفريقية على املساهمة الفاعلة في مشاريع
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية التي أطلقها اإلتحاد اإلفريقي ،خاصة
في إطارما يسمى بأجندات .20.63
وفي هذا الصدد شكل انخراط بالدنا الفعال في مفاوضات منطقة
التبادل الحر القارية اإلفريقية مشروعا يحظى بأهمية كبرى باإلتحاد
اإلفريقي ،وتجدر اإلشارة إلى أن من شأن إقامة منطقة التبادل الحر
القارية إحداث السوق مشتركة للسلع والخدمات لفائدة أكثر من مليار
مستهلك مع ناتج داخلي خام مركب وضخم ،يتجاوز  3000مليار دوالر،
مما سيساهم ال محالة في ارتفاع نسبة التجارة اإلفريقية البينية،
وتمهيد الطريق إلحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات ومجموعة
اقتصادية إفريقية في أفق سنة .2028
وفي هذا الصدد ،فإننا نؤكد في الحركة الشعبية ،في الفريق الحركي
على نفس اإلعالن التفسيري الذي أبدته اململكة املغربية بمناسبة
توقيعها على هاد االتفاق بتاريخ  21مارس  ،2018والذي مفاده أن هذا
التوقيع ال يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من األحوال كاعتراف من
اململكة املغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل
اململكة املغربية ،من شأنه أن يمس بوحدتنا الترابية أو الوطنية؛

السيد الرئيس،
أود في األخير التأكيد على أهمية اإلتفاقيات التي نحن بصددها،
على غرارالعديد من اإلتفاقيات التي صادق عليها البرملان ،لذلك ننتظر
من الحكومة مواكبتها وتتبعها وتنزيلها في شكل تدابير إجرائية ،وبطبيعة
الحال ،فإننا في الفريق الحركي سنكون داعمين لهذه اإلتفاقيات تصويتا
ومواكبة ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الفتاح أهل
مكي بإسم الفريق اإلشتراكي.

النائب السيد عبد الفتاح أهل مكي:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب
للمساهمة في مناقشة مشاريع القوانين املتعلقة اإلتفاقات الدولية
املعروضة أمامنا للمصادقة ،والتي نعتبرها ذات أهمية بالغة بكونها
تأتي في سياق عوملة العالقات الدولية واملبادالت اإلقتصادية والتجارية
وتعزيزروابط التضامن والتعاون بكل أبعادهما من كل القارة اإلفريقية
في إطار استمرار التعاون جنوب جنوب ،باإلضافة إلى ترسيخ الشراكة
اإلستراتيجية والتاريخية التي تربط املغرب باإلتحاد األوروبي ألن تفاعلنا
اإليجابي مع مشروع القانون رقم  11.19املتعلق باإلتفاق املؤسس
ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية يأتي في إطار قناعتنا الراسخة
بأهمية التعاون جنوب جنوب ،كأولوية إستراتيجية لضمان تنمية
إجتماعية واقتصادية مستدامة لفائدة القارة اإلفريقية.
وإيمانا منا بحكامة التوجه الذي تبنته بالدنا خالل السنوات األخيرة
سواء من خالل العودة القوية لإلتحاد اإلفريقي أو من خالل الزيارات
امللكية للعديد من الدول اإلفريقية ،والتي مكنت من تمتين الروابط
مع شركائنا في إفريقيا جنوب الصحراء وإبرام العديد من اإلتفاقيات
الثنائية والجهوية املتعلقة أساسا بالجانب التجاري واالستثماري،
دون إقفال الحضور الوازن للمقاوالت املغربية في األسواق اإلفريقية
واملساعدات التقنية التي قدمتها للعديد من الدول والدعم املتواصل
لها ،أما في اإلطار الثنائي أو في اإلطار األممي املتمثل في مساهمة املغرب
في حفظ السلم واألمن اإلفريقي و عن طريق مشاركته في بعثات السالم
األممية.
وفي هذا السياق ،فإن انضمام املغرب لهذه اإلتفاقية املنشأة
ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية الرامية لإلدماج بين األسواق
اإلفريقية تماشيا مع األهداف واملبادئ املنصوص عليها في معاهدات
أبوجور املتمثلة أساسا في إنشائ سوق قارية مع حرية تنقل األشخاص
ورؤوس األموال والسلع والخدمات ،من شأنه أن يساهم في تكريس
البعد اإلفريقي للمملكة وتعميق التكامل االقتصادي وتعزيز التواجد
باألسواق اإلفريقية ،وفتح آفاق واعدة لإلقتصاد الوطني إلى جانب
إرساء شركات متنوعة ومثمرة وإقامة روابط إقتصادية منصفة وعادلة
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ومتوازنة ،ونحن نناقش هذه اإلتفاقية املعروضة علينا للمصادقة البد
أن ننوه ونثمن املقاربة الجديدة القائمة على اإلهتمام بالدبلوماسية
اإلقتصادية كمرتكز أسا�سي في العالقات الدولية الجديدة وصناعة
القرار الدولي واملؤسسات العاملية ،و كآلية فعالة ومترجمة للبعدين
اإلقتصادي والتجاري بالدبلوماسية التقليدية.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة،
الشك أن مصادقتنا اليوم على مشروع القانون املتعلق باتفاق
الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واإلتحاد
األوروبي ومشروع القانون املتعلق باإاتفاق بشأن تعديل البروتوكولين
رقم  1و 4من اإلتفاق األورو متوسطي املؤسس للشراكة بين املجموعة
األوروبية واململكة املغربية ،نعتبرها في الفريق اإلشتراكي لحظة مهمة
بالنسبة لبلدنا وذلك راجع للعديد من اإلعتبارات ،أهمها:
أوال :كون هذه اإلتفاقية تأكيد على أهمية الشراكة اإلستراتيجية
بين اإلتحاد األوروبي واملغرب ،وعلى ضرورة تكريس وتعزيز التعاون بين
الجانبين وفق معايير تنطلق من مصلحة الطرفين ،في إطار السيادة
الوطنية والوحدة الترابية للمغرب ،التي ال يمكن إخضاعها لجوانب
إجرائية أو التفاوض بشأنها.
ثانيا :نعتبرأن التنصيص باإلتفاق الفالحي الجديد على عدم التمييز
بين منتوجات أقاليمنا الصحراوية ومنتوجات باقي جهات املغرب،
وعلى االستفادة من نفس االمتيازات في ولوج األسواق األوروبية ،وأن
موافقة البرملان األوروبي بأغلبية ساحقة بعد صدور قرار املحكمة
األوروبية ،على اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام الذي يسري
على كافة السواحل األطلسية ،يشكالن انتصارا للدبلوماسية املغربية
وإرادة ومبادرة ساكنة ومنتخبين الصحراء املغربية ،باعتبارهم املمثلين
الشرعيين الوحديين للساكنة.
ثالثا :التنصيص على التوازن واستدامة اإلتفاق بما يضمن مصالح
بالدنا واحترام استدامة املوارد والثروات البحرية ،عبر الحفاظ على
تجدد املوارد السمكية ومراجعة أصفف كميات األسماك السطحية
الصغيرة في الجنوب ،وإخضاع بعض أنواع األسماك للمخططات
تدبيرية صارمة لحمايتها ،وتعزيز نظام مراقبة املصايد ورفع املغرامات
مقارنة مع القطب قلت السابقة.
رابعا :تجويد االنعكاسات والفوائد على السكان املحليين ،من خالل
رفع عدد البحارة املغاربة في األسطول األوروبي ،وتحسين أوضاعهم
وتكريس املتطلبات اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية ،واملساهمة في
التنمية االقتصادية واالجتماعية باألقاليم الجنوبية.
وإذ نؤكد تجاوبنا وتثمينا لهذه مشاريع القوانين ،وتأييدنا لها،
اسمحوا لي السيد الرئيس أن أجدد تأكيدي على مالحظاتنا واقتراحاتنا
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في هذا الشأن ،اتفاقيات التبادل الحربشكل عام ،سواء تلك التي دخلت
حيزالتنفيذ أو تلك التي ال زالت موضوع مفوضات .وأهم هذه املالحظات
هو أن أغلب ،إن لم أقل جل اتفاقيات التبادل الحر ،ثنائية كانت أو
متعددة األطراف ،لم تحقق اآلثار املرجوة في مجاالت النمو اإلقتصادي
والتناف�سي وفي خلق مناصب الشغل املؤهلة والتنمية البشرية ،حيث
يسجل امليزان التجاري املغربي عجزا بنيويا .ومن أجل تجاوز الحصيلة
التجارية السلبية لهذه اإلتفاقيات ،ندعو الحكومة بمختلف قطاعاتها
إلى ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير جديدة ناجعة وفعالة لتحفيز
الصادرات وتأهيل املقاوالت الصغرى واملتوسطة على وجه الخصوص،
لجعلها في صميم مسلسل التنمية اإلقتصادية ،وقادرة على مواجهة
انفتاح األسواق.
كما نعتبر أن التقاءية السياسة القطاعية وإشراك الشركاء
الفعلين االقتصاديين واالجتماعيين ،ومساهمتهم في تحديد وتنفيذ
اإلستراتيجيات القطاعية ،يشكالن أحد أهم اآلليات للحد من التفاوت
بين األهداف املعلنة والغير املعلنة في بنود االتفاقيات وبين النتائج
املحصل عليها .وأخيرا التأكيد على ضرورة اإلهتمام بقطاع الصيد
البحري التقليدي باألقاليم الجنوبية ،الذي تشتغل به الفئة العريضة
من الساكنة املحلية ،عن طريق التعجيل باتخاذ التدابير الضرورية
لتأهيله وتطويره وتقوية تنافسيته ،ومع تمكين العاملين بهذا القطاع
الحيوي من الوسائل الضرورية ومواكبتهم للرفع من قدراتهم اإلنتاجية،
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد الزايدي
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

النائب السيد سعيد الزايدي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للتقدم
واالشتراكية في إطار الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية
الجاهزة واملتعلقة بمشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه على
اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد
األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل رسائل مرافقة
لالتفاق املذكور املوقعة ببروكسيل في  14يناير  ،2019مشروع قانون
 10.19يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين اململكة
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املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم  1ورقم 4
من االتفاق األورومتوسطي املؤسس للشراكة بين اململكة املغربية من
جهة واملجموعات األوروبية والدول األعضاء بها من جهة أخرى املوقع
ببروكسيل في  25أكتوبر من سنة  ،2018مشروع قانون رقم 11.19
يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة بالقارة
االفريقية واملوقع بإقليم روندا في  21مارس من  .2018هذه املشاريع
قوانين تكت�سي أهمية بالغة بالنظر إلى طابعها االستراتيجي املتعدد
األبعاد والتي تدعم احضور املغرب التاريخي العريق والبارز في القارة
االفريقية واملنطقة األورومتوسطية نظرا إلشعاعه الثقافي وامتدادات
أواصره التاريخية والروحية وثقله االقتصادي والجيوسيا�سي في وجدان
الشعب اإلفريقي وما يجعل املغرب ينفرد بمكانة متميزة في محيطه
اإلقليمي ضمن قائمة الدول التي تحظى بثقة الفاعلين االقتصاديين
الدوليين مغرب يتسم بإجماع كل قواه حول قضاياه الوطنية املصيرية.
السيد الرئيس ،إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية نعتبر
أن اختيارات املغرب للتعاون وربط الشراكات واتفاقات مع أوروبا
والدول االفريقية اختيار إرادي تفرضه اعتبارات التاريخ املشترك
وقيمة املبادالت التجارية والتعاون املالي والتقني ،لذلك املقاربة
الجديدة للمملكة املغربية تقوم على تعزيز املسار التنموي لبالدنا وفق
رؤية واضحة مع استحضار السياقات الوطنية واإلقليمية والدولية
برهاناتها وتحدياتها كما تأسس على استشراف الفرص التي تتيحها
محورية تدعيم الشراكة والتعاون ما بين املغرب وشركائه التاريخيين
في ضفتي البحر األبيض املتوسط والعمق اإلفريقي على قاعدة االحترام
والتبادل ومواصلة الجهود الرامية إلى إرساء شراكة حقيقية وفعالة،
بما يحقق التوازن في املبادالت وتقاسم التجارب وتبادل الخبرات وتعزيز
مسار اإلصالحات الديمقراطية ببالدنا ويقوي أواصر التقارب والتفاهم
وتنسيق جهود بناء فضاء افريقيي أورومتوسطي قوامه التنمية وخلق
مزيد من فرص الشغل والتطور العلمي والثقافي والسياحي وضمان
االستقرار والسلم واألمن وجعله نموذج للتعايش والتفاعل الحضاري
بين األمم .لذلك فإننا نسجل وبكل ارتياح حرص كل الفاعلين
الحكوميين بتنسيق وطيد مع ممثلي األمة عبر الدبلوماسية البرملانية
وممثلي ومنتخبي أقاليمنا الجنوبية خالل جميع مراحل بلورة هذه
االتفاقيات على الحفاظ على مصالحنا بالدنا الحيوية والدفاع عن
قضيتنا األساسية واملحورية أال وهي وحدتنا الترابية والسيادة على
أقاليمنا الجنوبية بالصحراء املغربية ،ال�شيء الذي تم التأكيد عليه
وهو أن أي اتفاقية تشمل أقاليمنا الجنوبية ال يمكن التفاوض بشأنها
والتوقيع عليها إال من طرف اململكة املغربية في إطار سيادتها الكاملة
على هذا الجزء من أراضيها ذلك من بين ما تم إدراجه والتنصيص عليه
بشكل صريح ضمن بنود مشاريع القوانين املعروضة أمامنا اليوم.
إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية نطمح أن تجسد
هاته االتفاقيات والشراكات على أرض الواقع الشراكات املتكافئة
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املتوازنة والتي لن تتأثى إال عبرنهج مقاربة متقدمة في املجال االقتصادي
والدبلوما�سي والسيا�سي وذلك وفق منطق االعتراف واإلقرارباستقاللية
الدول في قراراتها وسياستها الداخلية واحترام حقوقها الوطنية
والسيادية وتفهم املصالح املشتركة بروح من التعاون والتبادل للمنافع
البينية في استحضار تام للبعد البيئي واإليكولوجي حفاظا على حقوق
األجيال الالحقة وفي األخير وانطالقا من هذه الحيثيات سنصوت
باإليجاب لصالح هذه املشاريع القوانين ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج تعذر عليه
الحضور.
نمراآلن إلى عملية التصويت على مشاريع القوانين ونبدأ بالتصويت
على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم  10.19كما صادقت
عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه
على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي
بشأن تعديل بروتوكولين رقم  1ورقم  4من االتفاق األورواملتوسطي
املؤسس لشراكة بين اململكة املغربية من جهة واملجموعات األوروبية
والدول األعضاء بها من جهة أخرى واملوقع ببروكسيل في  25أكتوبرمن
السنة املاضية .2018
نمرللتصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 14.19
كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  14.19يوافق
بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة
املغربية واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل
الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور املوقعة ببروكسيل في  14يناير من
السنة الحالية .2019
مشروع القانون األخير نصوت على املادة الفريدة املكونة ملشروع
القانون رقم  11.19كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
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صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  11.19يوافق

شكرا جزيال للسيدة الوزيرة ،شكرا للسيد الوزير ،شكرا لكم

بموجبه على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية

جميعا ،سنتناول وجبة الغذاء بكيفية جماعية ،إحياء لتقاليدنا،

املوقع بكيغالي برواندا في  21مارس .2018

تقاليد املجتمع القروي.

