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 بعد املائة احلادية عشرحمضر اجللسة 
 

 (.م9194أكتوبر  91ه )0490 صفر 91 االثنني :التاريخ

 .رئيس جملس النواباحلبيب املالكي  السيد: لرائسةا

الدقيقة و  زواالة الثالثابتداء من الساعة  أربع ساعات :التوقيت
 .اشرةالع

جلسة عمومية خمصصة لألسئلة الشفهية  األعمال:جدول 
 .الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة العامة

 
 :السيد احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف  
 .املرسلني

 احلكومة،السيد رئيس 

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة الوزراء معذرة،

 السيدات والسادة النواب،

طبقا ألحكام الفصل مائة من الدستور، وخاصة الفقرة       
 912إىل  971الثالثة منه، وعمال كذلك مبقتضيات املواد من 

من النظام الداخلي، يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة 
يد الشفوية املتعلقة ابلسياسة العامة اليت جييب عنها السلألسئلة 

 .رئيس احلكومة

مال، جدول أعمال اجللسة وجتدر اإلشارة أن جدول األع      
ثاين يتعلق األول ابألسئلة احملورية واجلزء ال اثنني:ين أيتضمن جز 

يتعلق بباقي األسئلة. فنشرع اآلن يف طرح أسئلة اجلزء األول والذي 
 عيةاالجتمااألول حول موضوع األوراش  اثنني:يتضمن حمورين 

؛ والثاين يتعلق 9491واإلجراءات املرتبطة هبا برسم سنوات 
 دما  الشباب. مبوضوع السياسة العامة للحكومة اخلاصة إب

أعطي الكلمة اآلن يف إطار احملور األول للسيدة النائبة فتيحة 
 فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال املتعلق ابألوراش ابسمسداس 

 .9491واإلجراءات املرتبطة هبا برسم سنة  االجتماعية

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،السيدات و 

 السيدات والسادة النواب،

اخنرطت احلكومة يف جمموعة من األوراش والربامج       
، انطالقا من الربانمج احلكومي الذي أفرد حمورا االجتماعية

اجملايل. وقد و  االجتماعيبتعزيز التنمية البشرية والتماسك  خاصا
وجهت العديد من اخلطب امللكية السامية احلكومة إىل ضرورة 
إعطاء األمهية الكربى واألولوية الالزمة لتفعيل السياسات والربامج 

 .االجتماعيةيف جمال الدعم واحلماية 

من هذا املنطلق، نسائلكم السيد رئيس احلكومة، عن       
 9491برسم سنة  الجتماعيةااإلجراءات العملية لتنزيل األوراش 

واملتعلقة أساسا إبعادة هيكلة الربامج والسياسات الوطنية يف جمال 
واستهداف الفئات اجملتمعية اليت  االجتماعيةالدعم واحلماية 

تستحقها بشكل شامل وعميق، وإطالق جيل جديد من 
، الالتاالختاملبادرات املدرة للدخل، ولفرص الشغل، وتصحيح 
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نظومة الوطنية للصحة، وبرانمج التغطية الصحية والسكن، وامل
شاشة واجملالية، والتصدي لله االجتماعية"راميد"، وحماربة الفوارق 

والفقر ودعم الفئات اهلشة، عالوة على صيانة التماسك 
واألسري ودعم الطبقة املتوسطة وتنميتها والنهوض  االجتماعي

دابري اليت عن التابلرأمسال البشري بصفة عامة. متسائلني كذلك، 
ستتخذها احلكومة إلشراك القطاع اخلاص للنهوض ابمليدان 

 .وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطنات واملواطنني االجتماعي

 :السيد الرئيس

سم فريق األصالة واملعاصرة الكلمة اآلن للسيد النائب اب      
ة معذر  االجتماعية.درار، تطوير مقاربة السياسات و بأحممد 

 .السيد النائب

 :درارو بأالنائب السيد حممد 

 شكرا السيد الرئيس،

 ...اصلح ديك السمية هللا يرضي عليك      

 :السيد الرئيس

 .اصلحناها تلقائيا إبعطائك الكلمة      

 :درار النائب السيد حممد أبو

 ال ال اصلحها كتابة عفاك،      

 شكرا السيد الرئيس،

 احلكومة،السيد رئيس 

كعماد أساسي يف   االجتماعيكثر احلديث عن الشق        
السياسات احلكومية، لذلك الشك أن السياسات وسنتفق 

كمفهوم جديد حاولت   االجتماعيةمعكم، الشك أن السياسات 
بالدان تبنيه وبلورته يف سياساهتا العمومية من أجل جتويد احلياة 

ء دايل إدرا  العديد من األمسااليومية للمواطنني. وكثر أكثر يعين 

هاذ الربامج، لكن مع األسف الشديد بدون آثر يعين حقيقي 
لدى املواطن. لذلك تنتساءلو معاكم ومعاان املواطنني، على 

 ؟تماعيةاالجالتصور دايلكم لتطوير املقاربة دايلكم السياسية 
 .شكرا

 :السيد الرئيس

درار، الكلمة اآلن للسيدة النائبة أبو  شكرا السيد النائب      
ادلية لطرح للوحدة والتع االستقاليلالفريق  ابسمخدجية الرضواين 

 .االجتماعيةالسؤال املتعلق ابألوراش 

 :النائبة السيدة خدجية الرضواين

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 السادة النواب احملرتمني،

أعطى جاللة امللك منذ اعتالئه عرش أسالفه امليامني، أمهية       
 ماعياالجتابلواقع  االرتقاءهبدف  االجتماعيةقصوى لألوراش 

للمواطنني خاصة الفئات املعوزة وذات الدخل احملدود. وإمياان منا 
ال ميكن أن تتحقق بدون التنمية  االقتصاديةبكون التنمية 

يس احلكومة، عن التدابري ، نسائلكم السيد رئاالجتماعية
 احلكومة لتسريع وترية اإلصالحات يف اختذهتاواإلجراءات اليت 

هذا اجملال؟، وما هي األوراش اليت أعدهتا احلكومة برسم سنة 
طنني يف للموا واالقتصادية االجتماعيةللنهوض ابألوضاع  9491

 ظل تفشي وتزايد مظاهر الفقر واهلشاشة وارتفاع معدل البطالة؟

 :سيد الرئيسال

 .الكلمة للسيد رئيس احلكومة، فليتفضل مشكورا      
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 :ومةرئيس احلك سعد الدين العثماين، السيد

احلمد هلل والصالة والسالم على  بسم هللا الرمحن الرحيم،
 .رسول هللا وآله وصحبه

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

وأشكر يف البداية مجيع الفرق بتفضلها بطرح هذا السؤال      
ه برسم واإلجراءات املرتبطة ب االجتماعيةاحملوري املرتبط ابألوراش 

. أريد أن أؤكد يف البداية، أبن احلكومة واعية 9491سنة 
 هتمامواال، وواعية بضرورة إيالء األولوية االجتماعيابخلصاص 

 .االجتماعيةالالزم للقضية 

يد أن أؤكد اثنيا، أن احلكومة كما قلنا يف الربانمج وأر 
 االجتماعيةاحلكومي منذ البداية، تعطي األولوية لألوراش 

وخصوصا على مستوى التعليم والصحة والتشغيل واحلماية 
يت اليت هي ال االقتصاديةمع أولوايت للقطاعات  االجتماعية

 . االجتماعيةستدعم النهوض هبذه القطاعات 

وقد أتت اخلطب امللكية األخرية اللي ضمن انشغاالت 
احلكومة وأتت اخلطب امللكية األخرية لتدعم العمل احلكومي يف 

اخلاص للشأن  لالهتمامهذا اجملال وتسطر رؤية واضحة 
ولتطوير وحتسني املقارابت املعتمدة يف هذا الشأن،  االجتماعي

 ...ومن هنا ميكن أن أقول أبن احلكومة

 :لرئيسالسيد ا

السادة الصحفيني، من فضلكم احرتموا السيد رئيس       
 .احلكومة

 

 :ومةرئيس احلك سعد الدين العثماين، السيد

، واليوم أيضا يف 9491أبن احلكومة يف قانون املالية  ...      
اللي عندكم، فيه عدد من التدابري  9491مشروع قانون املالية 

واإلجراءات اجلريئة والشجاعة وأحياان غري املسبوقة لدعم الفئات 
اليت حتتا  فعال إىل دعم ماشي فقط الفقرية، ماشي  االجتماعية

فقط اهلشة ولكن حىت الطبقة املتوسطة الدنيا ولكن أيضا حىت 
املقاوالت الصغرية واملتوسطة. وهاذ مشروع قانون املالية كما قلت 
يف البداية هو مشروع اجتماعي ابمتياز ابألرقام وابإلجراءات، هاذ 

حماور  0دان فيها ابخلصوص القضية االجتماعية كما قلت عن
ابإلضافة إىل حماور أخرى مرتبطة ابلعدالة اجملالية : أوال التعليم؛ 

ذه . هاالجتماعيةاثنيا الصحة؛ اثلثا الشغل؛ رابعا احلماية 
األساسية، بطبيعة احلال يف كل من هذه السياسات أنخذ بعني 

لى أساس ع ابلعامل القروي والبادية لالهتماماحلاجة املاسة  االعتبار
ق البعيدة، ابملناط االهتماماخلصاص والنقص الذي ورثناه اترخييا، 

. العدالة اجملالية وأيضا قضية السكن الالئق االعتباراألخذ بعني 
دايل القطاعات اللي هي قطاع التعليم  9وسنرى أبنه ابخلصوص 

وقطاع الصحة كان هناك ارتفاع متزايد للميزانية املرصدة يف 
بشكل غري مسبوق، وأيضا الرفع من عدد  9491و 9491

املناصب املالية هلذين القطاعني بشكل غري مسبوق أيضا ابألرقام، 
غادي نوصلو  9491حبيث قطاع التعليم بوحده اليوم مع 

 74.444، 9491منصب مايل إيال دخلنا  74.444ل
منصب مايل مبعىن يتجاوز عدد من احلكومات السابقة يف مخس 

د كبري بذلته الدولة أوال لتجاوز اخلصاص، سنوات، وهذا جه
ولكن هو أيضا يفيد فئات واسعة من الشباب ويفتح هلم ابب 

 .الشغل
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، الجتماعياابلتايل يف جمال التعليم، غادي منشيو غري للشق    
غري الشق االجتماعي ألن هناك واحد اجلهد، بذل جهد لدعم 

 البداية عليم، وكما قلت يفيف جمال الت االجتماعيةخمتلف الربامج 
نبدا هباذ القضية دايل امليزانية اللي وصالت اليوم يف مشروع قانون 

دايل املليار دايل  7بزايدة  01.977.444املالية اللي عندكم 
، وأيضا الربامج % 1الدراهم مبقارنة مع السنة املاضية أي تقريبا 

ت بشكل ور اليت تط اجتماعيةدايل دعم التمدرس اللي هي برامج 
غري مسبوق، خمتلف الربامج كتعرفوها غري "تيسري" بوحدو وكنا 
قد وعدان يف الربانمج احلكومي مراجعة اإلستهداف اجلغرايف 
وتوسيعه إىل آخره...، واليوم وصلنا وبدعم من جاللة امللك، 

 9491دائما عدد املستفيدين اليوم غادي يكون ابتداء من يناير 
ألف فقط  744وسم الدراسي مقابل مستفيد خالل امل 9,9: 

 9خالل املوسم الدراسي السابق، والكلفة اإلمجالية غادي توصل 
مليون فقط، فإذن هذا واحد  044مليون مقابل  97مليار و

اجلهد كبري جدا وهذا غادي يوصل مباشرة إىل الفئات اليت 
تستحقها. وأيضا هذا هو املهم، هذا الربانمج عندو أتثري يف 

عندو أتثري يف مقاومة اهلدر، عندو أتثري يف مقاومة  التمدرس،
التكرار دايل األقسام، عندو أتثري يف رفع اجلودة دايل التعليم، 
فهذا مدخل واحد من مداخيل متعددة يف هذا اجملال بطبيعة احلال 
هناك عدد من الربامج األخرى اللي مرتبطة ابلداخليات واملطاعم 

 .املدرسية وغريها

هنالك التعميم التدرجيي للتعليم األويل، واللي الدولة  أيضا      
غادي ّدير فيه واحد اجلهد كبري، واللي اليوم غري هاذ السنة غادي 

قسم جديد يف التعليم األويل، أغلبها  0444تفتح ما يقرب من 
اآلن موجود ألهنا اي إما كتكون أقسام مت إصالحها، أو بناء أقسام 

يستمر ولكن فيه الرتكيز ابألساس جديدة واجلهد ابقي غادي 
 .على العامل القروي حيث موجود اخلصاص فعال

اذ ابلنسبة للطلبة راه أنتوما عارفني مجيع اجلهود اليت متت فه      
وخصوصا منحة متدريب التكوين  االجتماعياجملال دايل الدعم 

املهين احلاصلني على البكالوراي واملسجلني ابملستويني التقين 
نيني املتخصصني، وهاذي أيضا حاجة جديدة جابتها والتق

احلكومة، وهذه السنة سنحاول أن نعممها، السنة املاضية تقريبا 
ألف متدرب يف التكوين املهين، واهلدف دايلنا  99استافدو منها 

ألف تقريبا، وهذا راه الطالب أو  04نوصلو هاذ السنة إىل 
 املتدرب راه جيد أتثريها مباشرة؛

املرتبطة بقطاع الصحة، قطاع الصحة  االجتماعيةاألوراش       
حىت هو قطاع اجتماعي ابمتياز، ولدعمه على الرغم من أننا 
واعيني أبن احلكامة دايل قطاع الصحة حىت هو خاصو جهد، 
احلكامة دايل قطاع الصحة، وإعادة النظر يف عدد من املشاريع 

عم، ة حيتا  إىل د.. ولكن رغم ذلك احنا واعيني أبن قطاع الصح
ا فرفعنا امليزانية هذه السنة مبليار ونصف تقريبا درهم، وهو زايدة مب
يقارب وما يزيد تقريبا عن عشرة % ابملقارنة مع السنة املاضية، 

 .وهذا شيء مهم

بطبيعة احلال تقوية املنظومة دايل املساعدة الطبية، نظام       
 جدا وأيضا هو يسري يفاملساعدة الطبية "الراميد"، هو شيء مهم 

، وأيضا مراجعة احلكامة دايلو، االجتماعيدايل الدعم  االجتاه
وفتح وكالة خاصة أو جهاز خاص ملتابعة نظام التغطية الطبية، 

مليون  044وسرتصد هذه السنة اعتمادات مالية مهمة مليار و
مليون درهم،  244، بزايدة دايل 9491درهم يف ميزانية 
ة خمتلف الربامج دايل ولو  اخلدمات الصحي وسنعمل على حتسني

 وخصوصا يف مؤسسات القرب؛

 التشغيل، حتدثنا عن التشغيل مرارا وهو التشغيل هو :اثلثا      
أكرب مدخل حملاربة اهلشاشة، أكرب مدخل للعيش الكرمي، واحنا 
واعيني بوجود عدد كبري من الشباب عاطلني وجيب أن نعمل على 
حل هذا املشكل دايل البطالة. ومن هنا قامت احلكومة وانكبت 
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اللي  اتيجيةواالسرت الوطنية يف هذا اجملال  االسرتاتيجيةعلى إعداد 
فيها حماور اللي فايت هضرت عليها من هذا املنرب، اللي هي إما 
دعم إجياد مناصب شغل جديدة، أو مالءمة التعليم والتكوين مع 
متطلبات سوق الشغل، أو تكثيف الربامج النشطة للتشغيل ودعم 

م غل أو دعالوساطة، وحتسني ظروف العمل واشتغال سوق الش
 البعد اجلهوي يف التشغيل.

متيزت هذه اخلطة األخرية بكوهنا داخل فيها عدد من 
الشركاء، شركاء متعددين من بينها مجعية رؤساء اجلهات ابملغرب، 

العام ملقاوالت املغرب، وبعض الشركاء اآلخرين  االحتادوأيضا 
ابخلصوص دعم البعد اجلهوي للتشغيل  9491وابلتايل ستعرف 

اجلديدة للجهة يف هذا امليدان، واملنصوص  االختصاصاتق وف
عليها يف القانون التنظيمي ابجلهات، وقد وقعت اتفاقيات أثناء 

 .اإلعالن عن هذا البعد اجلهوي يف حفل خاص

 ستحرك.. ولكن ولكن أيضا هناك عدد من الربامج النشطة      
اللي بغيت  األمر األول أساسية:دايل األمور  9هنا بغيت نشري ل

نشري ليه هو املباراة اخلاصة ابألشخاص يف وضعية إعاقة، ختصيص 
لألشخاص يف وضعية إعاقة، ورد أول مرة يف مرسوم يف  7%

يف أي  %7. ومنذ ذلك احلني مل يتم الوصول إىل 9444يوليوز 
سنة، دائما كانت جهود صحيح، اجلميع حاول، ولكن دائما  

صدر مرسوم جديد   9490كان هناك صعوابت، وابلتايل يف 
كينظم هاذ العملية وكيلزم ابش تكون فيها إجراءات حمددة ابش 
ميكن نوفرو هلاذ األشخاص ذوي اإلعاقة أكرب الفرص ابش يدخلوا 
للتوظيف. طيب هاذيك اإلجراءات رغم ذلك مكنت واحد 
الشوية حتسن واحد الشوية ولكن داكشي بسيط، ومن هنا جات 

رايت خاصة لذوي اإلعاقة، اللي غيسهل الفكرة دايل تنظيم مبا
عليهم الولو  إىل الوظيفة العمومية. اآلن هو أصدر املرسوم فهاذ 
اجملال، اآلن حنن بصدد العمل على التنفيذ دايلو عن طريق تدابري 
متقدمة للقيام أبول جتربة، لتنظيم مباراة خاصة لذوي اإلعاقة، 

ري ابش نعدلو  . دران جهد كب9491منصب قبل هناية  74فيها 
مية كثري من املقتضيات القانونية أو التنظيمية، قانونية مبفهوم تنظي

اليت تقف حجر عثرة واليت ال تسمح، واليوم غادي نظمو أول 
، دخلنا 9491مباراة ولكن كما رأيتم يف مشروع قانون املالية 

دايل اإلجراءات اللي كتسمح ابش نسرعو هباذ املباراة   9واحد 
منصب خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة مركزاي،  944: واحد 

يف كل قطاع، هاذيك غادي تبقى  %7ماشي معىن لغينا هاذيك 
وغادي نعاودو جنمعو منهم لتنظيم مبارايت خاصة، ولكن إضافة 

 املبارايت، ولضمان واحد احلد األدىن لتنظيم هاذ %7هلاذيك 
خاص، وهذا إجراء غري مسبوق  944اخلاصة وطنيا، ختصص 

نة وطنية أيضا جل وأحدثتهبذه الفئة،  االهتمامأيضا يف إطار هاذ 
ى دايل اخلاصة لضمان التطبيق السليم هلذا املقتض املبارايتلتتبع 

اخلاصة، ولكن أيضا هذه اللجنة الوطنية لألشخاص  املبارايت
يف  لسليم حلصة هؤالء األشخاصاملعاقني تضمن أيضا التطبيق ا

خمتلف املبارايت يف وضعية إعاقة، وضمان حسن سري املبارايت 
اخلاصة مركزاي. هذا إضافة عندان أيضا واحد املهمة، التواصل مع 

هذا  يف لالخنراطاملؤسسات العمومية، مع اجلماعات الرتابية 
 الورش.

إذن إن شاء هللا غادي نعطيو الدفعة هلاذ التوظيف 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، إبجراءات غري  %7حلصة دايل وا

املستوى الثاين وحىت هو مهم جدا، وهو إشراك العمل  مسبوقة؛
اجلمعوي كفاعل حموري يف ميدان الوساطة يف سوق الشغل، ويف 
هذا اجملال ّدرات عدد من اإلجراءات؛ واحد اإلجراء ألول مرة 

اللي كيستافدو شي  هو داك 9491دخل يف قانون املالية دايل 
منو املقاوالت دايل اإلعفاء من الضريبة على الدخل ابلنسبة 

أيضا  94يف إطار التحفيز والت  7للوظائف اجلديدة، كانت 
ألول مرة دخلنا فيها اجلمعيات، أي وظائف جديدة ابلنسبة 
للشركات اجلديدة أو اجلمعيات اجلديدة، دااب هاذ السنة فهذا 
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 ذ القضية تشمل مجيع اجلمعيات يفأيضا مقرتح ابش نوسعو ها
ضوابط معينة ممكن نرجعو هلاذ املسألة من بعد. إذن هذا واحد 
اجملموعة دايل اإلجراءات أيضا مهمة جدا وغري مسبوقة يف هذا 

 اجملال؛

 الجتماعاتسريع تفعيل برانمج تقليص الفوارق  :خامسا هناك      
عليمات  كان وفق التواجملالية ابلعامل القروي : هاذ الربانمج اليت

 9491، غادي نواصلوه يف 9497امللكية السامية، اللي بدا يف 
واحلمد هلل الربامج دايل هاذ السنتني نفذت فواحد النسبة ابقي 

نسبة معتربة. هاذ الربانمج  9491ما درانش التقييم النهائي دايل 
يف عمومه تقدر التكلفة دايلو على مدى هذه السنوات كلها يعين 

مليار درهم، صندوق التنمية القروية غادي  74ريبا سبع سنوات تق
، املبادرة الوطنية للتنمية %04، اجملالس اجلهوية %07يعطي 
، املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب %1البشرية 

. وهاذ السنة غادي يتربمج يف إطار هاذ الربانمج مبختلف 7%
لهم ية التجهيز، الصحة كاملتدخلني مبا فيهم القطاعات املعن

دايل املليار  7عندهم دور فهاذ الربانمج، هاذ السنة غادي يكون 
درهم وهذا غادي ميشي أساسا إىل املناطق القروية والبعيدة 

 واجلبلية؛

وهذا شيء مهم تنزيل املرحلة  :سادسا هناك بطبيعة احلال      
يت تشرف جاللة لالثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي ا

امللك ابإلشراف على حفل اللي كان فيه اإلطالق دايهلا، وفهاذ 
املرحلة مبادرة التنمية البشرية غادي تويل عندها واحد الدور أكرب 
يعين مستقبلي مهم جدا، وغادي ّدخل عدد من الربامج جديدة 
مبا فيها حتسني الدخل، واإلدما  اإلقتصادي للشباب وغريه من 

مواكبة األشخاص يف وضعية هشة وغادي ترفع امليزانية الربامج، 
مليون درهم سنواي ما  144دايهلا، وغادي تويل تقريبا مليار و

مليار على مدى عشر سنوات. وجتدر اإلشارة إىل  91يقدر ب
أن متويل هذه املرحلة دايل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيتم 

من قبل  %24العامة،  يف إطار امليزانية % 04حتمله بنسبة 
 من قبل التعاون الدويل؛ % 94اجلماعات الرتابية، 

خصين نشري لواحد اإلجراء اجتماعي مهم أيضا،  :سابعا      
وهو مواصلة األنشطة املمولة يف إطار صندوق التكافل العائلي، 
ودران فيه واحد اإلجراء مهم عن طريق تعديل القانون اللي كان 

الئحة املستفيدين من هذا الصندوق، صندوق موجود يف توسيع 
التكافل العائلي عرب إدرا  فئات جديدة من جهة أوال؛ اثنيا 
تبسيط املساطر دايل استفادة النساء اللوايت سيستفدن من هذا. 
وقد صادق الربملان على هذا القانون بطبيعة احلال، وابلتايل إضافة 

ثبوت يثاق الزوجي و إىل األوالد مستحقي النفقة بعد احنالل امل
عوز األم، أضفنا فئات جديدة مستحقو النفقة من األوالد خالل 
قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز األم، يستحق النفقة من 
األوالد بعد وفاة األم من قبل ما كانوش هادو كيستافدو، يستحق 
النفقة من األوالد اخلاضعني للكفالة الزوجة املعوزة املستحقة 

فهادو كلهم تضافو فهاذ مشروع القانون وهذا توسيع  للنفقة،
لفئات جديدة حىت هي حمتاجة إىل أن تستفيد من هذا الصندوق، 
وأظن أبن هذا شيء مهم وغادي يرفع عدد النساء املستفيدات 

 من الصندوق سنواي؛

هناك حمور مهم جدا هو تطوير حكامة برامج  وأخريا،      
 ردوديتها، وهذا هضرت عليه هناوحتسني م االجتماعيةاحلماية 

اجعة املنظور متكامل ملر  فهاذ املنرب، وهضرت على أنه هناك واحد
ككل، وأيضا مراجعة برامج احلماية   االجتماعيةاحلماية 

هناك  فيما بينها، وقلنا يف هذا اجملال أبن التقائياالجتماعية حنو 
موحد الذي سيصدر بقانون،  اجتماعيعمل إلحداث سجل 

إحداث السجل الوطين للسكان وإحداث الوكالة الوطنية  وهناك
 ياجتماعللسجالت. وابلتايل غادي يكون عندان واحد الرقم 

ت  ، ويف نفس الوقاالستهدافلألشخاص، وهذا غادي ميكننا من 
ة،  متكاملة ومندجم اجتماعيةكان هناك عمل لوضع سياسة محائية 
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 921عندان  كتشمل مجيع القطاعات ابش ميكن.. هاذ الربامج
برانمج، ابش ميكن نشوفو هاذ الربامج إيال كان فيها التكرار، 
توارثناها عربالسنوات، بل عرب العقود. وغادي منشيو إن شاء هللا 
فهاذ اجملال ابش غادي تعقد واحد املناظرة وطنية لتوسيع التشاور 

حىت نكملو هاذ الدراسة اللي  ..االجتماعيةحول موضوع احلماية 
اآلن موجودة وغادي تعقد هاذ املناظرة يف شهر نونرب املقبل، يعين 
بعد أقل من شهر ابعتبارها ورش وطين هام هبدف اعتماد 

تم متكاملة، ومالحظة سي اجتماعيةوطنية لسياسة  اسرتاتيجية
عرضها على اللجنة الوزارية لقيادة إصالح وحكامة املنظومة 

وم، منذ فرتة فقط مبرس أحدثت، وهي اللجنة اليت اعيةاالجتم
وعقدت أول لقاء هلا منذ بضعة أشهر، وهي اللي أعدت املراسيم 
األربعة دايل توسيع التغطية الصحية لتشمل املهن احلرة واملهنيني 
املستقلني وغري األجراء. وإنشاء هللا غادي تبدا املشاورات مع 

ل ميكن نوصلو هلاذ التعميم داياملهن املنظمة يف القريب، ابش 
هذه التغطية الصحية لدى هذه الفئات واللي مها مهمني، واللي  

دايل املليون ونصف، وإيال زدان  0كيوصل العدد دايهلم تقريبا 
الناس اللي مها أصحاب احلقوق، غادي نوصلو حوايل عشرة دايل 

من  %24املليون، الثلث تقريبا أقل قليال من ثلث السكان، 
ان املغرب، وهاذ الورش غادي يكون مهم وأشكر السيدات سك

والسادة النواب وأيضا املستشارين، ألهنم صادقوا على القانون يف 
وقت سابق منذ حوايل سنة، واآلن خرجت املراسيم العامة وهنار 
غادي تبدا املشاورات، فاحنا غاديني فهاذ الورش بكل عزمية إن 

 .شاء هللا ابش نوجهوه

للحكومة كما قلت ثبت ابألرقام،  االجتماعيةالسياسة  إذن      
ابمليزانيات، ثبت بعدد املناصب احملدثة، ابألرقام مرة أخرى، ثبت 
أيضا بعدد الربامج اليت حتدثت عن بعضها، أان اعطيت غري أمثلة 
اللي بعضها غري مسبوق، كنحلو به إشكاالت مزمنة. وإن شاء 

ا على الربامج غيكون التأثري دايهلهللا، احنا عندان الثقة أبن هذه 

املواطنات املواطنني، وغادي توصل النتيجة دايهلا إبذن هللا 
ابلتعاون بني اجلميع، شكرا جزيال والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة. نفتح اآلن ابب التعقيبات       
فريق  ابسمى اإلبراهيمي إبعطاء الكلمة للنائب السيد مصطف

 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة أعضاء جملس النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتقدم ملناقشة هذا السؤال املطروح حول       
لقانون  9491املرتبطة مبشروع القانون  االجتماعيةاإلجراءات 

املالية. وكما نعرف، السيد الرئيس، أن هاذ مشروع قانون املالية 
أييت يف ظروف سياسية، وكذلك إكراهات اقتصادية عاملية يعرفها 

شروع يف هاذ م االجتماعياجلميع. وقد ركزمت كثريا على الشق 
القانون وذلك ألنه املغرب كما قلتم يعرف خصاصا كبريا يف هذا 
اجملال، وكذلك لتقليص الفوارق اجملالية اليت تعرف فوارقا كبرية. 
اليت ما فتئ صاحب اجلاللة، ينبه احلكومة واملتدخلني املختلفني 
 لكي نوليها اهتماما خاصا كذلك يف العديد من اخلطب، وكان
آخرها خطاب العرش، وكذلك خطاب ثورة امللك والشعب 

 .وخطاب افتتاح الدورة الربملانية احلالية
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 السيد الرئيس،

هذا املشروع أييت بعد صدور القانون املنظم لقانون املالية       
، والذي ينص على أن القوانني املالية أتيت على شكل 9490سنة 

تقييم ت ميكن تتبعها، و مشاريع وبرامج متعددة السنوات مبؤشرا
عمل احلكومة من خالهلا، وعلى أساس أيضا الربانمج احلكومي 
الذي مبوجبه مت تنصيب حكومتكم من طرف الربملان، كما ينص 

، يف الوقت الذي مل جند أية إشارة 9499على ذلك دستور 
للربانمج احلكومي سواء يف العرض، عرض مشروع قانون املالية 

 .رفيت الربملان، أو أمام جلنة املاليةهباته القاعة على غ

 الواردة ابملشروع، ميكن االجتماعيةأما خبصوص اإلجراءات       
إبداء املالحظات التالية : أوال نثمن اجملهود املايل الكبري املبذول 
فيما خيص قطاعات التعليم، والصحة، والسكن، والتغطية 

 .االجتماعية

مليار دايل  01فيما يتعلق ابلتعليم السيد الرئيس، خصصتم       
، فهذا جمهود معترب لتعميم برانمج "تيسري" 09الدرهم مقابل 

م وتوسيع العرض املدرسي وتعميم التعليم أو البدء يف تعميم التعلي
األويل. ولكن السيد الرئيس، نقول لكم اليوم الزلنا جند مدارس 

ى الربانمج اإلستعجايل إىل اآلن منذ الربانمج الذي كان يدع
مدارس بدون أسوار، وبدون مراحيض، وبدون حد أدىن حىت 
 .يتمكن أطفالنا من التحصيل يف ظروف تليق ابلتعليم والتكوين

ونشري أيضا السيد الرئيس، أن القانون اإلطار الذي جيب       
أن ال خير  عن الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية 

كوين حيتا  إىل اعتمادات قد تفوق إمكاانت الدولة، لذا والت
جيب كما هو معمول به يف العديد من دول العامل إحداث حساب 
لدعم التعليم تساهم فيه الدولة واجلماعات الرتابية والفاعلني يف 
 القطاع اخلاص. كما حيتا  القانون اإلطار أيضا، ملوارد بشرية كافية

ات والتكوين الدائم مع ضمان التحفيز  ومؤهلة ابلتكوين املستمر
 .الضرورية لتوفري العيش الكرمي هلاته املوارد البشرية

أريد أن نطرح عليكم سؤال رمبا هو سؤال الساعة ابلنسبة       
قط للتالميذ وأوليائهم، فيما يتعلق ابلتوقيت الصيفي واستمراره، ف

راسة فعال دنريد منكم اآلاثر اجلانبية هلاذ التوقيت هل أجريتم 
السيد الرئيس على هذا التوقيت؟، فإن كانت لديكم دراسة فزودوا 
هبا الربملان، وكذلك ما هي اإلجراءات املواكبة؟ سواء تعلق األمر 
ابلنسبة لألطفال والتالميذ، وكذلك للعاملني ابإلدارات العمومية، 

 وكذلك ابلقطاع اخلاص؛

صحية،  ك تغطيةفيما يتعلق بقطاع الصحة، صحيح أن هنا      
ولكن نريدكم أن تزفوا للمغاربة عن اتريخ البدء يف هذه التغطية 
الصحية، ألن هناك عشرة ماليني ممن ينتظرون هذه التغطية 
الصحية، ألنه املراسيم صدرت وبقي مرسوم، وهلذا يعين على األقل 
ابلنسبة للفئات اللي هي منظمة جيب البدء ولو ابلتدريج، ولكن 

ات كثرية فرمبا بعض اليأس بدأ يدب لدى هاته هناك انتظار 
 .الفئات

مليون  044فيما يتعلق بنظام "الراميد"، خصصتم مليار و      
درهم يف السنة املاضية،  244درهم السيد الرئيس، مقابل مليار و

 244حنن درسنا الواثئق السنة املاضية مل جند أثرا هلاذ املليار و
دوق التماسك اإلجتماعي ، وألنه صن9491درهم نتاع سنة 

حسب القانون التنظيمي لقانون املالية ال ميكنه أن يعطي لصندوق 
الصيدلية املركزية وكذلك ابلنسبة للجماعات احمللية، والوكالة 
الوطنية وضمان التأمني الصحي حىت هي ما عطاتش هاذوك 
الفلوس اللي عندها، وابلتايل مل جند أثرا هلاذ املليار. وهلذا، جيب 
أن ننبه لشيء دقيق، ال جيب أن خنلط ما بني ميزانية اإلستثمار 
يف الصحة وميزانية "الراميد"، دااب هاذ الشي نتاع البين كنقولو هاذ 
الشي راه احنا كنديروه للراميد، هذه وزارة الصحة وليست وزارة 
"الراميد"، كتبين للمواطنني املغاربة كلهم، وابلتايل ماشي مّلي  
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 املستشفى نقولو هذاك داخل يف "الراميد" وكنحسبوهكنبنيو واحد 
يف "الراميد". فنحن نثمن هاذ اإلجراء اللي زدتو يف امليزانية، ولكن 
نريد لو أنه يكون هناك إجراء لزايدة نقطة، ألنه اآلن حلد اآلن  

 % 0واحنا دائما فديك  % 0 - %7كان دائما كنديرو 
، جيب كل "PIB" لدخلابلنسبة للميزانية العامة أو ابلنسبة ل

أو كما تقول  1و 7السنة نزيدو نقطة حىت ميكن أن نصل إىل 
 .% 94املنظمة العاملية للصحة 

السيد الرئيس، فيما يتعلق ابلنسبة لألدوية خنصص مليارين       
من الدراهم، يف الوقت ال يصرف إال مليار واحد ونقول لكم هاذ 

كنملؤو واحد الشي اليوم ماشي راه احنا عندان واحد  
االستمارات، املراكز الصحية اليوم ما فيهاش األدوية دايل مرض 
السكري كاينني ثالثة، كاين فقط واحد ما فيهاش األدوية دايل 
الضغط الدموي، كاين ثالثة كاين فقط واحد، مكاينش األدوية 

 "D" ، مكاينش الفيتامني"A" كاينش فيتامنيا  دايل الربو، م
هلذا نقول لكم حىت ابلنسبة لتزويد ابلنسبة لألطفال. و 

 9497املستشفيات، كيطلبو سنوات ومها كيطلبو األدوية يف 
ما كيعطيوش خالل السنوات، ومرة وحدة كيجيبو  9497و

ما ميكنش حىت هلادوك  9497و 9497واحد الكاميو كيجيبو 
املستشفيات أهنم يديرو هادوك األدوية، وابلتايل كاين واحد 

نسبة هلاذ القضية دايل األدوية، وابقي واحد املشكل كبري ابل
القانون اللي هو قانون نتاع التغطية الصحية للوالدين، السيد 
الرئيس، جيب أن أتخذوا إجراء مع الغرفة الثانية اليت نطالبها أن 
تفر  عن هذا القانون ألن جمموعة من الوالدين كيمرضو وما  

 .كيلقاوش ابش يداواو حلد الساعة

آالف هاذي سنتني  0نسبة للموارد البشرية، خصصتم ابل      
مشكورين على هاذ اجملهود ولكن هناك خصاص كبري، السيد 

ألف طبيب اليوم إيال بغينا  94رئيس احلكومة، حنتا  أكثر من 
آالف كما ينص على ذلك املنظمة  94طبيب لكل  92نديرو 

اجلزائر و  العاملية للصحة، وهاذ الشي راه موجود بدول اجلوار تونس
ألف فقط دايل  92أو  94، واحنا ال نتوفر إال على 92عندهم 

السيد الرئيس، هناك  .األطباء وكذلك مثلهم من املمرضني
استقاالت مجاعية، هناك اضطراابت، هناك أسابيع الغضب، 
هناك أجواء اآلن أصبحت يعين غري صحية داخل املؤسسات 

اص ىت للقطاع اخلالصحية، وهاذ الشي نتاع اإلضراابت مشى ح
وابلتايل جيب أن تقوموا إبجراءات عملية لكي خنر  من هذا النفق 

 .املظلم داخل قطاع الصحة

عالقة ابلربانمج احلكومي، السيد رئيس احلكومة، نصيتو يف       
الربانمج احلكومي على تعزيز االستقاللية املالية واإلدارية لواحد 

تعيني أسابيع طبيب جا ابل املؤسسات الصحية، اليوم هاذي أربعة
دايلو من وزارة الصحة للمركز الصحي. واش معقول، السيد رئيس 
احلكومة، كنتكلمو على اجلهوية املتقدمة ما زال كاين تعيينات من 
وزارة الصحة وابلتايل هاذي واحد اجملموعة من األمور اللي خصنا 

 .نطرقو هلا

ب أن فيما يتعلق ابإلعاقة، السيد رئيس احلكومة، جي
ات هلذه احلكومة مشالفرق الربملانية معارضة ومساندة  %7نطبق 

واضطر الربملان  ... لعند هاذ الناس وذاكرت معاهم، وقالت هلم
 % 7تطبيق بأن يقدم تعديال يف هاذ قانون املالية سيقدم التقرير 

. مث %7هي  %7منصب، ولكن  944ماشي  74ماشي 
رئيس احلكومة، واش اللي عندو التوحد، اإلعاقة احلادة، السيد 

 débile وال اللي معروف التشخيص دايلو عندو زايد ب
mental  وما حيرك ال يديه وال رجليه، هذا خاص ماشي مشكل

وال عندو شي مشكل،  géne خصنا نشوفو واش عندو شي
هذا خاص تصرف ليهم واحد اإلعانة مباشرة اللي خاصها تعطى 

 ت اتعهم اللي كيعانيو يف صمت. أما ابلنسبةهلاذ الناس والعائال
للتشغيل فاإلسرتاتيجية طموحة جدا، ولكن ابلنسبة لإلعتمادات 

 ...املخصصة للتشغيل فهي قليلة جدا فيما يتعلق ابلقدرة الشرائية
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 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن إبسم فريق األصالة       
واملعاصرة للسيد النائب حممد بودرار، غادي تصححين السيد 

 .لكم الكلمة السيد النائب النائب جهرا..

 :رار دو بأالنائب السيد حممد 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا وآله 
 .وصحبه

 السيد الرئيس،

 رئيس احلكومة،السيد 

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب احملرتمني،

السيد رئيس احلكومة، استمعت إبمعان شديد للمعطيات       
اللي قلتو واألرقام اللي دليتو هبا، امسح يل أن أقول لك أبهنا تتكرر 
يف كل لقاء، مع إختالف بسيط. وامسح يل أكثر نقول ليك أبهنا 
أرقام مغلوطة، مغاديش نقول ليك أرقام كاذبة رغم أنه واحد 
 القطاع معني تيقول ليك إيال بغييت تكذب عندك جو  دايل

les méthodes أما تكذب مباشرة، أو ال تبقى تعطي ،
األرقام واإلحصائيات، وأظن أنك مشييت فهاذيك النقطة الثانية. 

 ...عالش السيد رئيس احلكومة

 :السيد الرئيس

 .لكم الكلمة السيد النائب      

 :رار دو بأالنائب السيد حممد 

على كل حال عالش أرقام مغلوطة؟، ألنه منني تنشوفو ..      
خطورة األوضاع على أرض الواقع، وتنشوفوا هاذ احلراك كيفاش 

ل، ، وواقع الصحة، وواقع التشغياالحتجاجاتداير، وتنشوفو هاذ 
وواقع التعليم، أكيد غادي نقولو هاذ األرقام مغلوطة. خطورة 
األوضاع السيد رئيس احلكومة، كانت دافع قوي لتدخل جاللة 
امللك، ونبهكم شحال من مرة، ملا ينبهكم جاللة امللك، فهي 
شهادة على أنكم فشلتم يف التدبري السيد رئيس احلكومة، يعين 

بقى ما زال ما يتقال. فشلتم يف التدبري.. هناك مصاحل شخصية ما 
ومصاحل سياسية تبعدكم عن التدبري السليم، اخنرطتم فيها أنتم 
وشركاؤكم يف التدبري احلكومي. ولكن اآلذان الصاغية هي اللي 

 .تتجاوبو هبا

بية احنا يف فريق األصالة واملعاصرة اش تنقولو، تيبان لينا الضبا      
ة سواء التدبري، تيبان لينا فشل حقيقي وذريع يف التنمية املنشوديف 

م ، تيبينها أكثر عداالقتصاديوالشق  االجتماعيعلى الشق 
ا  م ، وابلربانمج احلكومي. وقولو هاذياالنتخابيةابلوعود  االلتزام

كايناش، غتقولو لنا "البام" تيدير السياسة ايك؟، سأحيلكم على 
تورية اللي عندكم أعضاء فيها واللي ما تقارير املؤسسات الدس

تيمارسوش السياسة، آخرها اجمللس األعلى للحساابت، كذلك 
قبل منو اجمللس اإلقتصادي، وبنك املغرب، والكثري من املؤسسات 
الوطنية اللي أعطت تقييم حقيقي للتدبري دايل احلكومة، كاين 
 شوية دايل التشويش السيد الرئيس، ولكن ماعليش، ماعيش

 ...أودي األفكار ما غاديش ميشيو غري أرا ما تشوشو

 :الرئيسالسيد 

السيدات والسادة تنلتمس منكم احرتام املتدخلني، تفضل السيد 
 .النائب تفضل

 :درار النائب السيد حممد أبو

هاذيك خطة مدروسة يلجأ إليها بعد األحباب، على كل حال 
هاذ املؤسسات أشنو قالو؟ قالك أسيدي نزيف حاد للمالية 
العمومية، عدد كبري من الربامج ال ننفذ واللي تيتنفذ فيها ينفذ 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

11 

بشكل سييء جدا، ما عليش ما عليش غري خليهم، إختالالت 
طاعات خميفة ف القخطرية يف التدبري، إحصائيات رقمية يف خمتل

جدا وخمجلة، لكن أخطر شي حاجة أخطر ما مسعت أان عند 
هاذ املؤسسات صراحة هو ذاك اللشي اللي مسعت عند اجمللس 
األعلى للحساابت، منني تيقول ليكم ما كايناش الشفافية وكاين 
التمويه يف البياانت املالية للحكومة عرب وزارة املالية، هذا اهتام 

 كانت احلكومة تتحرتم راسها حتط اإلستقالة عرفيت شنو إيال
دايهلا، ويتبعها حماكمة ألن هذا اهتام كبري، هذا امسيتو واحد النوع 
دايل الغش واحد التزوير دايل املعطيات، احنا كنتكلمو على 
املالية العمومية، هذا أخطر تصريح مسعتو أان عند شي مؤسسة 

ملؤسسات ا بغيتوش ادستورية تراقب وتقيم التدبري احلكومي، م
الوطنية، منشيو للمؤسسات الدولية ونشوفو اإلحصائيات آش 
تيقولو، مؤشر التنمية ايك السي اشرورو، مؤشر التنمية املغرب يف 
أسفل الالئحة، تصورمعااي دول عندها حروب أحسن منا يف 
الرتتيب، دول مستعمرة يعين حتت وطأة االستعمار أحسن منا يف 

يقي دايل حاجة خمجلة بزاف تتينب التدبري احلق الرتتيب، يعين شي
هاذ احلكومة، إيال كنا غنتكلمو على األرقام يف الصحة والتشغيل 
والتعليم فأان ما تنبغيش بزاف نتكلم يف األرقام، ولكن يكفي 
يكفي أننا منشيو للصحة نقولو أبن هناك خصاص كبري يف املوارد 

بل احلضيض مقا البشرية وأبن الولو  للخدمات الصحية يف
عاطل دايل األطباء يعين ما كاينش عندهم الشغل،  7444

، ابلنسبة للتعليم وصمة عار %90ابلنسبة للتشغيل وصلنا ل 
على هاذ احلكومة واحلكومة السابقة واللي عندها أتثري على مجيع 

ألف تلميذ يغادرون كل سنة، املشكل  974القطاعات، 
يف  د رئيس احلكومة، ماشياألساسي اللي بغيت نوصل ليه السي

األرقام اللي تتقولو كل مرة تندّخلها يف القطاعات، املشكل 
مشكل تدبري، مشكل حكامة، مشكل يف انعدام الرؤية، مشكل 
ما كاينش إبداع يف إجياد احللول ومواجهة املشاكل واألزمات ها 

اللي كيخصكم، التعامل دايلكم مع احلراك الشعيب صفر، هتيجون 
كأنكم تقتاتون من احلراك مّلي يكون، تيعجبكم أنه الشارع و 

الشارع ينوض، رمبا تستمدون البقاء دايلكم يف التدبريمن احلراك 
 .خصو يكون، هذا االستنتا  اللي تيبان يل أان

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم م فريق التجمع الدستوري 
 .للنائب السيد عباس الومغاري

 :ب السيد عباس الومغاريالنائ

 بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 :السيد الرئيس

 .اإلنصات السيدات والسادة النواب ، تفضل السيد النائبشوية 

 :النائب السيد عباس الومغاري

 السيدات الوزيرات احملرتمات،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

السيد رئيس احلكومة احملرتم، كيتبني من خالل التدخل دايلكم 
املوجهة  االعتماداتأنه احلكومة اليوم رفعات من حجم 

، اليوم الصعبة االقتصاديةرغم الظرفية  االجتماعيةللقطاعات 
املسؤولية ملقاة، مسؤولية التاريخ ملقاة على كل األطراف والفئات 
أغلبية ومعارضة، لكن رغم اجملهودات املبذولة من أجل أتهيل 

، مل نتمكن إىل يومنا هذا من تغطية العجز االجتماعيةالقطاعات 
 اتيجيةاسرت ، هلذا نطلب وضع االجتماعيةالذي تعرفه اخلدمات 

طاع الصحة، ألن يف التدخل داييل غادي ركز على جديدة لق
تسبب يف واليت ت االختالالتبعض القطاعات اليت تعرف بعض 
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املشروعة داخل فئات واسعة  االنتقاداتأغلب األحيان وبعض 
 .تالالتاالخمن اجملتمع، وهذا ال يعفينا أن نبدي رأينا يف هذه 

ة ترتكز حجديدة لقطاع الص اسرتاتيجيةكما قلت جيب أن نضع 
على حتسني الولو  للخدمات الصحية، وتعزيز صحة األم والطفل 

اخلاصة، وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على  االحتياجاتوذوي 
األمراض، وحتسني احلكامة وتوفري األدوية واملستلزمات الطبية، 

املستعجالت، و  االستقبالوتدارك العجز الكبري الذي تعرفه بنيات 
الطبية راميد الذي أعطى جاللة امللك، انطالقته  فنظام املساعدة

ماليني مستفيد وسينضاف  0سجل أكثر من  9499يف مارس 
ماليني أخرى بعد املصادقة على  7عليه يف السنة املقبلة أكثر من 

قانون التغطية الصحية لفائدة العمال املستقلني وأصحاب املهن 
أمهات طلبة و احلرة، وكذلك توسيع التغطية الصحية لتشمل ال

َؤمنني يف إطار نظام التغطية الصحية اإلجبارية ابلقطاع 
ُ
وآابء امل
 .العام

وإذ نثمن ونستحسن هذه اخلطوات لتوفري سبل الولو  العادل 
للخدمات الصحية للفئات اهلشة والضعيفة جتد هذه األعداد 
اهلائلة ختوفنا من عدم قدرة قطاع الصحة حاليا على استقبال 

ال قبل للبنيات واملؤسسات الصحية على استيعاهبا وافدين جدد 
وستجد من عوامل تدين املؤشرات يف سلم التنمية البشرية. ويف 
ظل اخلصاص الكبري يف األطر الطبية والشبه الطبية واإلدارية وسوء 

آالف  0التدبري حنييكم، السيد رئيس احلكومة، على ختصيص 
 هذا العدد يف منصب شغل يف قطاع الصحة ونتمىن أن يساهم

ختفيف العبء امللقى على عاتق األطر العاملة حاليا ابلقطاع واليت 
احتجاجا على تردي األوضاع  ابالستقالةأصبحت هتدد مرارا 

داخل املستشفيات. وإذ نثمن كذلك الدور احملوري الذي يلعبه 
الذي مت إحداثه برسم قانون املالية  االجتماعيصندوق التماسك 

ة وحمارب االجتماعيا خيص تعزيز التماسك فيم 9499لسنة 
الفقر، نطلب كذلك، السيد رئيس احلكومة، توسيع الفئات 

املستفيدة من هذا الصندوق كيتامى األمهات واألبوين على غرار 
يتامى اآلابء وكذلك ختصيص حصة جزافية لألرامل بدون أبناء،  
ن يكما مت إدرا  وجاء يف التدخل دايلكم فئة جديدة للمستفيد

 .من صندوق التكافل العائلي

لقطاع  الذي توفرونه وال يفوتين كذلك أن ننوه ابلدعم الكبري
التعليم، وذلك بتقليص اخلصاص الذي يعرفه القطاع يف األطر 

 74سنوات، حيث سيبلغ عدد املناصب أكثر من  2الرتبوية منذ 
ألف منصب شغل، بينما السيد رئيس احلكومة ال توجد أي 

ه اآلن تدل على أن النظام التعليمي بدأ يسرتد عافيت مؤشرات حىت
الصحيح، انهيك عن أن املعارف ومتطلبات  االجتاهويسري يف 

العصر تزداد تطورا وتعقيدا مما يصعب مهمة اللحاق ابلركب ويضع 
املزيد من التبعات على املسؤولني ألجل البدئ يف رؤية واضحة 

قبل اجملهول، شبابنا أمام املست املعامل ملواجهة حالة الرتدي اليت تضع
لذا نطلب منكم السيد رئيس احلكومة اختاذ بعض التدابري 
املستعجلة كتعميم املنحة الدراسية على كل متدريب مؤسسات 

ألف اللي تكلميت عليها غري كافية و سيبقى  04التكوين املهين، 
دائما اخلصاص، وهنا سأقف وقفة أتمل وأقول السيد رئيس 

  ..حلمد هلل على تدخل صاحب اجلاللة، فيما خيصاحلكومة ا

 :الرئيسالسيد 

التعادلية للوحدة و  االستقاليلالفريق  ابسمشكرا السيد النائب، 
 .الكلمة للسيد النائب حممد احلافظ

 :النائب السيد حممد احلافظ

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

السيد رئيس احلكومة، علينا أن نعرتف أبن مؤشرات األزمة 
تيجة بالدان واليت ال تزداد إال اتساعا هي ناليت تعرفها  االجتماعية
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منوذ  تنموي فشل يف إنتا  الثروة وتوزيع النمو اإلقتصادي على 
مجيع الشرائح والفئات اإلجتماعية مبا يضمن التوزيع العادل للثروة 

الفقر واليأس واإلحباط واإلقصاء والتهميش  لتتعمق ذلك مظاهر
وتزدهر أحالم اهلجرة حبثا عن غد أفضل، وأمام عجز احلكومة يف 
إعادة النظر يف هذا النموذ  التنموي دعا جاللة امللك، يف خطاب 
العرش، إلعادة النظر يف هيكلة الربامج اإلجتماعية بشكل شامل 

واطنني النتظارات امل أمام فشل السياسات العمومية يف اإلستجابة
وانشغاالهتم وتطلعاهتم يف العيش الكرمي واعتمادها على إجراءات 
ترقيعية وحلول مرحلية كرد فعل على عوض تطبيق برانمج 

 .اجتماعي واضح املعامل

وأتيت هذه املبادرة امللكية، من أجل إعطاء البعد اإلجتماعي 
خال دللسياسات العمومية مدلوهلا احلقيقي لتشكل بذلك م

إلصالح وضع قدرات املغاربة يف خمتلف اجملاالت، بعدما وصلت 
اسا يف تتمثل أس االحتقانلدرجة خطرية من  االجتماعيالوضعية 

ارتفاع معدالت البطالة بشكل مل يسبق له مثيل يتجاوز عتبة 
، ويشمل خمتلف الفئات الشابة مبا فيه خرجيو اجلامعات 94%

واملعاهد العليا. يف الوقت الذي جاء مشروع القانون املالية لسنة 
ألف منها خمصصة  97ألف منصب مايل،  04ب  9491

الف لقطاع الصحة والباقي موزعة آ 0للتعليم يف إطار تعاقد و
 .على القطاعات احلكومية األخرى مبا فيها األساس األمن والدفاع

وأمام احنصار جمال الشغل جلأ الشباب إىل اهلجرة السرية اليت 
أخذت طابعا علنيا خالل اآلونة األخرية حبثا عن مقومات العيش 

لشرائية االكرمي رغم املخاطر اليت يتعرضون هلا، تدين القدرة 
 تهالكيةاالساملواد  للمواطنني ومستوى املعيشة أمام ارتفاع أسعار

بشكل أصبح معه يهدد األمن الغذائي للمغاربة بعدما أصبحوا 
عاجزين عن مواجهة متطلبات حياهتم اليومية، لتشكل آلية 

يقيا عن عمق تعبريا حق االستهالكيةاملقاطعة الشعبية لبعض املواد 
بوترية متسارعة، تزايد مظاهر اآلفات  ةاالجتماعياألزمة 

اإلجتماعية املتمثلة أساسا يف اإلنتحار والتسول اليت ال تزداد إال 
انتشارا داخل اجملتمع املغريب، غياب إرادة سياسية حقيقية ملأسسة 
احلوار اإلجتماعي والكفيل بتعزيز السلم اإلجتماعي ومتكني 

ب  أجوبة عن املطالاهليئات النقابية من ممارسة دورها بتقدمي
املشروعة املرتبطة ابحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية واملهنية 
واملعيشية، تدين اخلدمات الصحية بشكل أصبح معه املغاربة 
حمرومني من حقهم الدستوري يف التطبيب والعال  أمام 

 99اإلختالالت اليت يعرفها نظام الرميد الذي يؤمن أكثر من 
مليون مواطن السيد الرئيس. وال  99ى مليون مواطن وأؤكد عل

خيتلف الوضع ابلنسبة لقطاع التعليم ذلك أنه رغم مئات املليارات 
 اليت صرفت إلصالحه فإن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين أقر أبن
هذا القطاع وصل إىل حافة اإلفالس وغياب العدالة اإلجتماعية 

لشأن ابلنسبة ذلك ايف جمال الرتبية وتكافؤ الفرص التعليمية، وك
للسكن الذي يعاين أزمة خانقة أمام فشل برانمج مدن بدون 
صفيح يف حتقيق األهداف املتوخاة منه مبا يضمن املغاربة حقهم 

تدهورا  ةاالجتماعيالدستوري يف السكن الالئق. وتزداد الوضعية 
واجملالية وغياب الربامج  االجتماعيةمع اتساع رقعة الفوارق 

قيقية لبناء جمتمع متضامن تسوده املساواة وتكافؤ احلكومية احل
 .االجتماعيةالفرص والعدالة 

تبقى  املتأزمة االجتماعيةيف ظل هذه الوضعية السيد الرئيس 
املعلنة عنها جمرد ذر الرماد يف عيون املواطن  االجتماعيةاألوراش 

الذي اكتوى مبا هذه السياسة احلكومية الالشعبية األمر الذي 
السؤال مدى فعالية وجناعة هذه الربامج واإلجراءات يطرح 

اليت تكلمت عنها السيد رئيس احلكومة،  االجتماعيةواألوراش 
 واالختياراتليس فقط على مستوى املضامني والتوجهات 

واستهداف الفئات املعنية، ولكن أيضا من حيث التنزيل الفعلي 
جاء هبا  ت اليتهلذه الربامج على أرض الواقع، مبا فيها األولواي
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واليت مت تكرارها يف مشروع قانون املالية  9491قانون املالية لسنة 
9491. 

 :السيد الرئيس

شكرا، ابسم الفريق احلركي الكلمة اآلن للسيد النائب حممد أوزين. 
 .الكلمة للسيد النائب سعيد التدالوي، هناك تغيري مل يعلن عنه

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 .الرمحن الرحيم بسم هللا

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

ما غاديش خنتلفو السيد الرئيس احلكومة على أن مناقشة 
القطاعات اإلجتماعية هي صلب انتظارات املغاربة أمجعني، وهي 
الصحة، التعليم، قطاع الشغل، ما غاديش نطول يف قطاع الصحة 

لكم غري على أقسام املستعجالت على خمتلف مناطق غادي حني
اململكة، خنليكم متشيو ابلليل وتشوفو ديك الصورة، الداخل 

هي  9491مفقود واخلار  مولود، بال ما نتكلم على ميزانية 
منصب شغل أان بغيت نعرف فني كاينة؟ وفني مشات؟  0444

ي كانت؟ للواش كاينة؟ واش هاذ الناس اشتغلو؟ يف إطار امليزانية ا
هذا هو اللي كنعملو مع كامل األسف يف قوانني املالية ما  
 كنحسبوش القانون املايل اللي صوتنا عليه، واش تنفذ وال متنفذ

بغينا نعرفوها فينا  9491يف ميزانية  منصب شغل 0444ي ش
 هي؟

قطاع التعليم بغينا نعرفو واحد املسألة اليوم هنار األحد تفاجأان 
الساعة تبدلت وما تبدلتش، كاين تليفوانت اللي بدلوها 

ابش  979وتيلوفوانت اللي ما بدلوها شي، بدينا كنمشيو ل 
نتأكدو أبن الساعة احلقيقية إينا هي فيهم واش األوىل وال الثانية، 

شيو كومة، اليوم غنطلبو من األطفال ميابهلل عليك السيد رئيس احل
، واش ساعة كافيهم ابش ميشيو 9ويرجعو مع  9خيرجو مع  1مع 

وجييو ويتغذاو؟ هذا سؤال كنطرحوه، واش هاذ النظام بغينا نزّولوه 
وهيأان نظام على األقل تكلمتوعلى اجملهود يف املطاعم أان معكم 

ين ستوى الوطوكنأيدكم، ولكن حىت نديرو هاذ النظام على امل
يكونوا مجيع املؤسسات العمومية فيها مطاعم وموفرة ابش اإلنسان 

تيفكر يف ولدو اللي  9ذاك املوظف ما شكونش عقلو اتلف مع 
 .يف الزنقة

شجيع تشغيل، صحيح تتكلمتو على قطاع التشغيل ومناصب ال
هني بواحد العدد دايل القطاعات، منها املستثمر التشغيل راه ر 
وه ويال بغينا نشجعوه راه ال يعقل جيي راجل ابغي خصنا نشجع

يستثمر ويشري عقار فاللي غادي يبين فيه مصنع دايل حلة 
دايل املليون دايل  7مرت يشريه حت ل  9444مرت وال  9444

 2444الدرهم هذا ماشي استثمار، ما ميكنش كيشري ب 
درهم للمرت مربع راه ما ميكنش، هذا ماشي  7444و 0444و

ر إيال بغينا نشجعو االستثمار خصنا نسهلو ملكية العقار استثما
للمستثمرين، ولكن بشروط بشروط ابش ما يدخلوش مضاربني، 
يكون دفرت التحمالت جييب ليا املشروع دايلو، شحال دايل 
الوقت غادي ينجزو؟ وشحال دايل العمال غادي يشغلو؟ 

ابش ينفذ  une caution bancaire ويعطيين ضمانة بنكية
يف اتريخ وآجال حمدد، أان معكم ابش تشجعوهم فهاذ اإلطار 
السيد رئيس احلكومة. التشغيل كذلك رهني كاينة مشاكل اللي 

اآلن اجلواب عليها وخصنا بكل صراحة هنضرو  املغاربة كينتظرو
مع املغاربة بصراحة ألنه إيال بدينا كنزوقو غادي يقولك غري  

قبل اآلن كاين إضراب كنضحكو عليهم، اليوم كاين املغرب م
دايل الشاحنات، حالة الشاحنات مشلولة، تينعكس هاذ الشي 
على اخلضر، كينعكس على األسواق، كينعكس على واحد العدد 
دايل األمور، كاين بالغ صحايف صدر على وزارة النقل اللي هو 
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خلق هاذ الضجة ما عندو ال اتريخ ال راس ال ساس فيه واحد 
ما عرفناه واش صحيح وال ال وابقي اآلن ما  اخلامت دايل الوزارة

تكذبش، كاين بالغ دايل واحد العدد دايل النقاابت ومهنيون 
تيطالبو بلقاء مع رئيس احلكومة ابش يتفكو هاذ املشاكل، انهيك 
السيد الرئيس كاين قطاعات سيارة األجرة حىت مها ابتداء من غّدا  

 .كينضمو وقاطع غالء احملروقات

 :سالرئيالسيد 

لسيد الكلمة اآلن ل االشرتاكيشكرا السيد النائب، ابسم الفريق 
 .النائب حممد مالل

 :ماللالنائب السيد حممد 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 .شرتاكياالالفريق  ابسمأود يف البداية السيد الرئيس أن أمثن 

 :الرئيسالسيد 

 .شوية دايل اإلنصات السيدات والسادة النواب

 :ماللالنائب السيد حممد 

اليت دعا خالهلا جاللة امللك، إىل إيالء أمهية كربى  املبادرة
ة خاصة التعليم والصحة والتشغيل واحلماي االجتماعيةللقطاعات 
ري اليت والتداب، ونثمن كذلك السيد الرئيس اإلجراءات االجتماعية

، 9491مشروع قانون املالية لسنة  جاءت هبا احلكومة من خالل
ؤالنا؟ موضوع س االجتماعيةخاصة اجلوانب املتعلقة ابلقطاعات 

وأريد كذلك السيد الرئيس أن أعرب عن قلقنا إزاء ما تعيشه هذه 
القطاعات من تراجع وضعف يف احلكامة وصعوبة ولو  ابلنسبة 

للمواطنني، وال أدّل على ذلك السيد الرئيس ما جاء به اجمللس 
األعلى للحساابت يف تقريره األخري من خالصات، واليت توضح 
جبالء الوضعية املقلقة واإلكراهات اليت يواجهها خاصة قطاعي 

قرير ابلطبع ، تاالجتماعيةالتعليم والصحة والسكن املوجه للفئات 
وقواي  ، مما يستدعي تدخال عاجاليصف ويتعرض للفرتة السابقة

من طرف احلكومة خاصة فيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة 
 .واستدراك اخلصاصات املسجلة االختالالتلتقومي هذه 

وأريد السيد رئيس احلكومة أن أعرض عليكم بعض األمور اليت 
يعيشها قطاع وبعض اإلختالالت اليت يعيشها قطاع الصحة 

ب ضعف املوارد البشرية وضعف كذلك املناصخاصة فيما يتعلق ب
، 9491املالية املخصصة هلذا القطاع يف إطار قانون املالية لسنة 

وكذلك واحد الوضعية اللي هي وضعية شاذة والهية متركز األطر 
 قباالتاالستالطبية يف حموري الدار البيضاء والرابط، وكذلك 

رالطبية يف بالدان، ألطاملتكررة واليت تعربعن الوضعية اليت تعيشها ا
وكذلك تعثر إجناز جمموعة من املؤسسات اإلستشفائية وأعطيكم 
منوذجا السيد الرئيس احلكومة بتعثر إجناز توسيع املستشفى 
اإلقليمي ابلصويرة، وكذلك املستشفى احمللي لتمنار الذي ابتدأت 

إىل اليوم مل تنته، يعين أربع سنوات وهاذ  9490به األشغال سنة 
شغال ال زالت مستمرة. كذلك السيد رئيس احلكومة، احلالة األ

املزرية اليت توجد عليها املؤسسات اإلستشفائية يف عدة مناطق 
من اململكة خاصة املراكز الصحية السيد رئيس احلكومة، اليت هي 
يعين بناايت فارغة ما فيها ال أطر طبية وال جتهيزات وال كذلك 

اطنات الطبية وكثريا ما يشتكي املو أدوية، كذلك غياب التجهيزات 
واملواطنني عرب تراب اململكة من واحد الداء، أال وهو دائما 
السكانري ما خدامش، هاذي مسألة اللي أمتىن أن القطاع الوصي 
أن جييب عنها، كذلك غياب األدوية خاصة املوجهة لألمراض 
املزمنة، خاصة السكري وأمراض القلب والشرايني، كذلك السيد 
رئيس احلكومة االستفادة من بطاقة الراميد أصبحت مستحيلة 
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خاصة وأن حاملي هذه البطاقة قليل ما يستفيد من اخلدمات 
الصحية. كذلك قطاع التعليم يعرف بعض اإلشكاليات، وأذكر 
منها أتهيل يعين الواجب فعله هو أتهيل هاذ املؤسسات التعليمية 

كذلك عة من اإلكراهات و خاصة يف اجملال القروي اليت تعيش جممو 
توفري املرافق الضرورية هبذه املؤسسات وكذلك وضعية كذلك 
 .اجتماعية تعيشها الفتيات يف اجملال القروي، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 االشرتاكيةو اجملموعة النيابية للتقدم  ابسمشكرا السيد النائب، 
 .الكلمة للسيدة النائبة تورية الصقلي

 :السيدة تورية الصقليالنائبة 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس احلكومة احملرتم،

رية يكتسي أمهية واستعجالية كب االجتماعيةموضوع األوراش       
ابلنظر للسياق العام الذي حيضر فيه مشروع قانون املالية، والذي 

 القتصاديةااملطالبة ابحلقوق  االحتجاجيةيتميز بتزايد احلركات 
وحتقيق الكرامة والعدالة. لقد اندينا يف حزب التقدم  تماعيةواالج

، بنفس دميقراطي جديد لبناء دولة احلق والقانون واالشرتاكية
 بشكل واالجتماعي االقتصاديواملؤسسات، ومراجعة الواقع 

 .جريء وحاسم

 السيد رئيس احلكومة،

لقد أنصتنا لعرضكم إبمعان، وحنيي ما جاءت به احلكومة       
يف مشروع قانون املالية، واليت  اجتماعيمن إجراءات ذات طابع 

، تماعيةاالجمست منظومة الرتبية والتكوين والصحة والتغطية 
ونتمىن أن يكون هلا أثر ملموس على مستوى عيش املواطنني 

 واجملالية. إال أن ذلك ال االجتماعيةواملواطنات وحماربة الفوارق 
غبتنا يعفينا يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، من التعبري عن ر 

قيق نوع نعتربها أساسية لتح االقرتاحاتيف املزيد وتقدمي بعض 
من االنفرا  االجتماعي وإعادة الثقة للمواطنني والفاعلني 

وخاضعة  ة. فالتدابري املعلن عنها جاءت بصفة جمزأاالقتصاديني
نظر إليها  ي االجتماعيةللمنطق السائد حلد اآلن مفاده أن النفقات 

كنفقات غري منتجة، يف حني كان من األجدر أن تكون هذه 
التدابري كعناصر بناء النموذ  التنموي اجلديد الذي دعاان إليه 

 .صاحب اجلاللة

 ومن هذا املنطلق، نعرب عن ختوفنا أن تتم هذه النفقات على      
حساب الطبقات املتوسطة اليت مل تعط هلا العناية الالزمة، وابلنظر 
إىل ارتفاع أسعار البرتول على الصعيد العاملي، والذي سينعكس 
سلبا على املستهلكني واملقاوالت والتشغيل، نتساءل هل ما زلتم 
ا ملتزمني بتسقيف هامش الربح يف احملروقات؟، كما نعرب عن خيبتن

جم ليت هتم توفري فرص الشغل اليت ال تعكس حجتاه التدابري ا
انتظارات مئات اآلالف من الشباب العاطل. ومهما كانت 
اإلجراءات املعلن عنها فهي يف حاجة للتعبري عنها بشكل قوي 

االعتبار للفعل السياسي  تعبوي يرد ومحلها سياسيا عرب خطاب
 ويعيد الثقة للمواطنات واملواطنني يف إطار حوار اجتماعي

 .وجمتمعي بناء، وعلى هذا األساس ستجدوننا جبانبكم

 :الرئيسالسيد 

 .شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج      

 :النائب السيد عمر بالفريج 

 السيد الرئيس،

 السالم للجميع، السيد رئيس احلكومة،

 حتية للجميع،

دقايق   9السيد رئيس احلكومة، مرة مرة تتكون عندي أاناي       
ابش نتكلم معاكم، كنظن أبن أهم حاجة اليوم اللي حمتاجني هلا 
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يف املغرب هي كيفاش خندمو على اسرتجاع الثقة، عندان أزمة ثقة 
حقيقية، مسعتكم مرارا تتكلمو على هاذ األزمة دايل الثقة. 

 ء منها وال جزء كبري منها راجعفبالنسبة ليا هاذ أزمة الثقة جز 
غنقولو للتناقض بني اخلطاب واملمارسة عند الفاعل السياسي 
واملسؤول السياسي. وامسحوا يل السيد رئيس احلكومة، مّلي  
كنسمع أان يف خطابكم قبايلة مّلي تكلمتيو قلتيو أبن كتعطيو 

ملالية اأنتما أولوية للتعليم، التعليم هو األولوية. فهاذ مشروع قانون 
وسياستكم، هذا غري صحيح كاين جو  دايل األمثلة فهاذ 
شحال بقات يل؟ دقيقة، أوال مناصب الشغل خطأ أبن غيتخلقو 

ولكن  97.444منصب شغل هاذ السنة، غيتخلقو  97.444
اللي  2000ا donc 92.444غيتحالو على التقاعد 

منصب شغل، يف الوقت اللي احنا عارفني  9444غيتخلقو 
قام أبن اخلصاص إيال بغينا نوصلو ملستوى تونس خصنا ابألر 

ولكن  74.444أستاذ يف املغرب، ما قادينش خنلقو  74.444
 هذا املثال األول؛ 74.444إيال بغينا نوصلو لتونس 

املثال الثاين املدارس اجلماعاتية ابعرتاف اجمللس األعلى       
، 9444مدرسة مجاعاتية يف املغرب  9444للرتبية، اخلصاص 

عرفيت شحال كيتخلقو شحال حكومتكم خلقات هاذ العام؟ 
، وما ميكّناش نقولو أبن األولوية للتعليم ألن 94شحال بنات؟ 

عارفني أبن هاذ اخلصاص وما.. ولكن كنحرتم أان يكون رأي 
آخر، ولكن ما جتيوش عفاكم السيد رئيس احلكومة، تقولو لنا 

مة الثقة يكرس هذاك نقولو أز أبن األولوية للتعليم حيث هذا كيزيد 
بني املواطن واملؤسسة ما يبقاش كاع يتّبع اخلطاب دايل الفاعل 
السياسي، واحنا يف حاجة إىل اسرتجاع الثقة، شكرا السيد رئيس 

 .احلكومة

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، شكرا للسيدات والسادة النواب على       
عقيبات رئيس احلكومة للرد على التتعقيباهتم. الكلمة اآلن للسيد 

 .فيما تبقى من الوقت، لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة

 :ومةرئيس احلك سعد الدين العثماين، السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

شكرا جلميع السادة النواب الذين عقبوا والذين حتدثوا والذين       
ين النقد، ولكن اثانتقدوا، ابملناسبة احنا ما عندانش مشكل مع 

راه دائما تنقوهلا بعض األلفاظ النفق املظلم بزّاف، هذه مبالغة  
 14واّل  74كبرية وأان البارح تالقيت مع عدد من األطباء شي 

وكان معاان الكاتب العام دايل وزارة الصحة، وّذاكران، ّذاكران يف 
املوضوع يف املواضيع اللي تتهمهم كاين إشكاالت، صحيح 

ة الصحية تبىن من قبل اجلميع، مكاينش طرف واحد اللي  املنظوم
كيتحمل بوحدو املسؤولية دايل وضعية املنظومة الصحية اليوم. 
نقولو كاين إشكاالت، كاين مشاكل نفق مظلم هذا فيه مبالغة، 
واحنا كنتصنتو جلميع املطالب وكنحاولو ما أمكن نلّبيو األمور 

 اب هاذي مالحظة عامة؛املمكنة يف احلدود املمكنة، ولكن دا

لكن املالحظة الثانية املهمة اللي بغيت نقول احنا كنعتربو       
اخلطب امللكية والتوجيهات امللكية دعم للحكومة، احنا فاش جا 
خطاب العرش تالقينا أعضاء احلكومة فرحنا، عالش؟ ألن مجيع 
آليات البلوكا  اللي كاينة يف بعض الربامج استطعنا نتجاوزوها 

مة ابش تسري يف هاذ أمسو، وهو دعم معنوي، دعم قوي للحكو 
ونقول ليكم ما تقّلبوش على شي تناقض بني رئيس احلكومة 
وجاللة امللك، جاللة امللك هو رئيس الدولة على راسنا وعينينا 
وفوق رؤوسنا، والتعليمات دايلو كنديرو جهدان ابش نطبقوها 
ونلتزمو هبا، وال ميكن لرئيس احلكومة إال أن يكون منسجما مع 

ات والتوجيهات دايل جاللة امللك. وإيال بغيتو شي رئيس التعليم
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حكومة من جهة أخرى قلبو عليه يف جهة أخرى مكاينش يف 
املغرب ما غادي يكونش، كيسري بشي طريقة أخرى أو بشي 
منطق آخر، ال ميكن أن يكون، ولكن أهم شيء هاذي النقطة 

 الثانية؛

عااي الربانمج النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، أان جبت م     
احلكومي هازو معااي، اللي هو توافق بني األحزاب احلكومية، ابش 
نقول لكم األمور عديدة فهاذ الربانمج يف الشق اإلجتماعي اللي 

 : مت التنفيذ دايهلا فعال، قلنا

  تعزيز نظام الدعم "تيسري" ورفع الغالف املايل املرصد له من
افية واألسالك أجل ضمان التمدرس توسيع الدوائراجلغر 

 غادي يبدا التنفيذ دايلو؛ 9491املدرسية املستفيدة، يف 
 ة يف وضعية إعاق قلنا إيالء عناية خاصة لتمدرس األطفال

ووضعيات خاصة، ميكن نعطيكم تقرير كامل، احلمد هلل اليوم 
هناك دعم كبري يف إطار صندوق التماسك اإلجتماعي، 

عية إعاقة توسع هاذ الدعم وىل قوي لألشخاص يف وض
وحتسني ظروف متدرسهم ابآلالف، ابآلالف وأيضا إحداث 

مركز على صعيد  07مراكز اإلستقبال والتوجيه خاصة هبم 
شخص  00.444إقليم، يستفيد من خدماته حوايل  04

يف وضعية إعاقة. وهاذ الشي راه دار غري.. كاين شوية، ولكن 
خرية. ألهاذ التوسيع كان فهاذ ثالث سنوات األربع سنوات ا

واليوم التمدرس دايل األطفال ودايل التالميذ يف وضعية 
إعاقة، اليوم غيتقوى وغيتقوى أكثر عرب واحد اآلليات 
حمددة، ووزارة التعليم منخرطة فيها وأيضا الوزارات األخرى 
منخرطة فيها، وشفنا اليوم ألول مرة فو  دايل ذوي اإلعاقة 

هلم الوزير يف األقسام دايدوزو الباكالوراي وأان زرهتم والسيد 
عن طريق مجيع آليات الدعم الضرورية، هذا وغادي نوسعوه 

 بطبيعة احلال؛

  التسريع إبخرا  القانون اإلطار إلصالح منظومة الرتبية
والتكوين والبحث العلمي، احنا راه جبناه لكم، هذه هي 

 املسؤولية دايلنا، دااب املسؤولية دايلكم؛
 ها هو -ملتدربني يف التكوين املهين أيضا البدء يف متكني ا

مبنحة دراسية، بنفس الشروط وآليات املنحة  -مكتوب
اجلامعية، وفيها يف الشهور األوىل، دااب غادي نبداو نوسعوه 

 تدرجييا، بدأانه.. إذن حنن..؛
  الرفع من املصاريف.. هذه يف قطاع الصحة، حتسني وتعميم

ا فيه، ة احنا بديناخلدمات الصحية، التغطية الصحية الشامل
الرفع من املناصب املالية املخصصة للقطاع رفعنا منها، 

، تقولو ليا مكافيش، أان معاكم، ولكن دران 0444/0444
جهد رفعنا منها بشكل غري مسبوق يف اتريخ املغرب. وهذا 

، أقل قليال، هاذ الشي 9744، 9744شيء مهم، كانت 
كانت  9491، 9744كانت   9497اللي كان قبل، يف 

 ؛0444ودااب  0444
  الرفع من عدد طلبة مهن الصحة، دااب هاذ الشي غادي

 يتناقش..؛
  حتسني شروط تطبيق مبادريت دعم األرامل وصندوق التكافل

 العائلي، وذلك عن طريق تبسيط املساطر؛
  مراجعة "تيسري" وإجراءات وشروط اإلستفادة بغية الرفع من

يدين من وتوسيع املستف عدد املستفيدات فعليا من هذا الدعم
التكافل االجتماعي. احلمد هلل درانه، صدران مشروع القانون، 

 وسعنا وبسطنا؛
  من مناصب الشغل لفائدة األشخاص يف  %7تفعيل حصة

وضعية إعاقة، احنا خدامني فيه ألول مرة غادي نديرو املباراة 
 .اخلاصة، احنا غاديني وكنوفيو هباذ الشي شيئا فشيئا وهكذا

إذن ابش نقول أبن احنا منخرطني يف إطار الربانمج احلكومي       
نفسه، األغلبية كلها، هذا ماشي حزب معني دون حزب، وزارة 
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دايل  7، 0، 2دون وزارة ألن أغلب هذه اإلجراءات فيه 
مندرجة فيه مجيع  %7القطاعات مندرجة فيه، أما هذا دايل 

يح ما نكرهوش القطاعات. فلذلك احنا غادي وكنوفيو.. صح
نسرعو، نديرو هاذ الشي بسرعة يف السنة األوىل ولكن هذا برانمج 
دايل مخس سنوات، وحنا كنخدمو إن شاء هللا ابش نوفيو جبميع 

 ..أو أغلب ما ورد يف هذا الربانمج

هذه نقطة إذن مهمة، ولكن واحد القضية ما فهمتهاش       
دايل  والتعليماتأثناء احلديث على هاذ التناقض بني احلكومة 

جاللة امللك، كتقولو أبنه مصاحل شخصية، مصاحل سياسية هي 
اللي كتخلي بعض الوزاراء كيبتعدو عن األهداف، فشل ذريع يف 
التنمية اإلقتصادية، وقلتو "البام" نقولو كيدير السياسة، اخلطة 
مدروسة ملواجهة.. أان ما فهمتش هاذ اإلشارات كلها ألن مع 

أان اللي كنالحظ أبن الناس دايلكم يف الرابط األسف الشديد، 
مها اللي كيديرو السياسة الغري الدميقراطية. لنتصور أن واحد الفريق 
انض واحتل منرب الرئيس ومنع التصويت على قانون املالية، آش 
غادي نقولو؟ غادي نقولو أن هذا غري دميقراطي، ماشي 

اصمة، كبرية هي العالدميقراطية هي هاذي.. امسح ليا هناك مجاعة  
نضتو احتليتو املنصة، انضو الناس دايلكم، ماشي ضروري انتما  
كلكم موافقني أان عارف أان متافق، أان عارف أبن ماشي كلكم 

ولكن سياسيا، مع األسف، كتحملو املسؤولية، هذا  موافقني
سيجران إىل اجملهول، حىت احنا عندان عدد من اجلماعات احنا يف 

، واش منشيو؟ حزب آخر فالين أو فالين واش املعارضة كحزب
ميشي حيتل ايال كان يف املعارضة؟، هاذ األمور خصنا نوقفوها. 
النقاش السياسي مهما يكن حادا مرحبا به، فلذلك أان 
املالحظات دايلكم، أان مرحب هبا، إذا كانت فهاذ كنقاش 
 اسياسي وكانتقاد أان مرحبا ابالنتقاد، ولكن جيب أن حنمي مجيع
دميوقراطيتنا اللي هي فعال انشئة، كلنا حنميوها عن طريق محاية 
املؤسسات وسري املؤسسات، واحرتام رؤساء هذه املؤسسات، 

اإلحرتام.. واحرتام املساطر والقوانني اللي كتشتغل هبا املؤسسات، 
طيب، غادي جني للقضية دايل قانون  .ال دميقراطية بدون قانون
ألسف عليه، أان نبغي نقول ليه أبن مع ا التصفية، األخ اللي هضر

الشديد، قلتو واش هاذ الشي كيتطبق واّل ما كيطتبقش؟، انتم  
كتعرفو أبن كاين قوانني التصفية، واحلمد هلل هاذ احلكومة 
واحلكومة السابقة قلصت اآلجال دايل عرض قوانني التصفية، أان 

 94ا نفاش كنت بالصتكم، كنت انئب برملاين كنا كنشوفو قدام
 94عام، كيجي واحد قانون التصفية دايل ما بعد  99سنني 

سنوات. دااب اآلن قلصنا هاذ األجل بشكل كبري جدا، واّلت 
قوانني التصفية كتجي يف سنتني، اآلن وأريد أن أشري إىل أن ما 
دام كرتجعو للتقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت إىل أن عرض 

وبر للحساابت أمام الربملان يف أكتالرئيس األول للمجلس األعلى 
األخري، آشنو قال؟ قال : "وإذ يسجل اجمللس األعلى  9491

للحساابت هبذا الشأن التحسن امللموس يف آجال موافاته مبشروع 
قانون التصفية من طرف وزارة اإلقتصاد واملالية، فإننا أنمل أن يتبع 

ومثمر مع  قالتقرير وكذا الواثئق املرفقة، أن يتبعه نقاش عمي
احلكومة حول خمتلف اإلشكاليات اليت تعرفها املالية العمومية 
واستخالص احللول املمكنة لتجاوزها داخل آجال معقولة". إذن 
احلكومة كتويّف ابش جتيب قوانني التصفية، بطبيعة احلال، هي 
ملتزمة أيضا ابإلستماع إىل مالحظات السيدات والسادة 

ي ات اجمللس األعلى للحساابت اليت هالربملانيني، وأيضا مالحظ
آراء ومالحظات جيب أن نناقشها ونعرضها للتدقيق للتدقيق، هذا 

 ابلنسبة لقانون التصفية؛

ابلنسبة لدعم ذوي اإلعاقة الشديدة وهي من النقط اليت -      
طرحت، حنن يف الربانمج دايلنا، اللي عرضناه على الوزارة على 

ابش  9491اإلجتماعية فيه هاذ القضية، اللجنة الوزارية للحماية 
غادي يكون دايل إمتام الدراسة، ألن خصنا ندرسو شحال من 
واحد كان غادي تكون مستهدفني، كيفاش غادي يّدار هذا 
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الدعم؟، ولكن احنا معولني إن شاء هللا ابش نديرو هاذ الدعم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة، واملرسوم تقريبا موجود حنتا  

تدقيقات مبجرد ما نكملو الدراسة، إن شاء هللا، غادي منشيو  إىل
 فهاذ اإلجتاه؛

تسقيف مثن احملروقات ابقي، إن شاء هللا، ملتزمني به -       
 وحنن غادي منشيو ليه يف القريب؛

بقى ليا هاذيك القضية دايل التوقيت الصيفي، ال بد أن -     
 ضروري، آه مهم،أشري إليه، فهمتيين، وال ماشي مهم، ماشي 

مزاين، هاذ القضية دايل التوقيت الصيفي، أوال خصين نشري 
لواحد املسألة، النهار االول فاش بدا التوقيت الصيفي يف العامل، 
يف العامل، عالش بدا؟ أشنو هو السبب؟ السبب دايلو هو الطاقة، 
هو االستهالك دايل الطاقة، وال تزال عدد كبري من دول العامل، 

بة هذا كيعين غري دول دايل النصف الشمايل دايل الكرة ابملناس
األرضية، ما حتت امسو مبدئيا ما كيعنيش الناس اللي يف خط 
االستواء اللي عندهم الليل والنهار متقاربني، فلذلك هو تغيري 

ساعات إىل  2الساعة ال يعنيه، إمنا يعين اللي عندهم تباعد دايل 
ار والشتاء فيما خيص النه ساعات، ما بني الصيف 7ساعات،  0

 :والليل. فذاك الشي عالش كيتدار، ألن ثبت أن عندو دور يف

 االستهالك دايل الكهرابء؛ تقليص-أوال   

 االستثمار يف جمال إنتا  الكهرابء؛ تقليص-اثنيا   

 .الغازية االنبعااثتالغازات،  إنتا -اثلثا   

فلذلك هاذ الشي موجود يف العامل، هلذا كاين نقاش ماشي       
غري يف املغرب وإمنا يف دول عديدة. إمنا من بعد اكتشفت واحد 
السلبية ملدة عقود ما كانش االنتباه ليها كبري، هو أن ذاك التغري 
يف الساعة تغري يف الساعة مربك ومضر، صحيح الضرر دايلو 

سبوع أو عشرة أايم اليت تلي حمدود يف أسبوع أو األايم أو األ
املرات ألن يف  0التغيري، ولكن فعال عندان احنا عندان تغيري 

املرات فعال فيه إشكال. طيب ابلنسبة  0رمضان أيضا، التغيري 
لينا احنا هاذ التوقيت الصيفي يف الصيف تؤدي إىل واحد 
االقتصاد يف استهالك الطاقة واالقتصاد يف االستثمار يف الطاقة، 

مليون درهم سنواي، واإلقتصاد يف الطاقة وخصوصا  904مبا يفوق 
يف نقاط الذروة، ألن هذيك نقطة الذروة هي املهمة، اشنو هي 
نقطة الذروة؟ عندما كيزيد العمل اإلستهالك الصناعي دايل 
الطاقة مع اإلستهالك املنزيل كيتزامنو يف نفس الفرتة فكيأدي إىل 

يكرب، وهذاك اإلستهالك الكبري واحد اإلستهالك كبري جدا، ك
أشنو ما كيكرب اإلستهالك كنلجأو إىل وسائل دايل الطاقة غالية 
جدا، حبثو عليها يف السوق الدولية أو يف اإلنتا  عن طريق الفيول 

اللي ساهلني  "les turbines de fioul" وهي غالية ألن مها
لدولة اابش جتينا الطاقة كثرية، وهاجس الدولة أشنا هو؟، هاجس 

واحد الذروة  "pic" هو األمن الطاقي، ما يوقعش ليها شي
ابستهالك الطاقة اللي ما نقدش أوال ما نتحسبهاش، ومنقدش 
نستجب ليها مما سيؤدي إىل انقطاعات يف الكهربة، وأنتم تعرفون 
أن أي سلعة وأي خدمة أول معيار فيها هو اإلستدامة دايهلا، 

ب الثاين اللي هو اجلودة، اجلان عاد كنفكر يف اجلوانب، اجلانب
الثالث اللي هو الثمن، ألن إيال مكايناش ميكن نفكر يف مسائل 

 .األخرى

فلذلك، أول شيء اللي دار فيه جهود كبرية لإلستثمار هو       
التزويد ابلطاقة، الناس اللي كيوصلهم الضوء يبقى يوصلهم، 

، إيال ل الضوالواحد إيال شعل أمسو الضوء الزر دايل الضو كيشع
عندو آالت ما يتوقفش عليهم الضوء، واحلال أنه منذ ثالث 
سنوات هناك ارتفاع متدر  يف استهالك الطاقة، من قبل نتيجة 
جهود دايل النجاعة الطاقية تغيري دايل املصابيح، وقع واحد شوية 
دايل النقص شوية، شوية من بعد عاوتين طلع نتيجة أن هذاك 

للي هي سهلة، اللي هي املصابيح الشي دايل النجاعة ا
اإلقتصادية تقريبا استنفذت أغراضها، استنفذت قدرهتا، وىل 
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عندان وما ميكنش نطبقو على الزايدات يف السنوات املقبلة 
 :لسببني

عام   94السبب األول هو التغريات اإلجتماعية، هاذي -      
،  كثري من األسر اياله كتكون عندهم ألة كهرابئية واحدة وجو 

عندو ثالجة وشي حاجة بسيطة، دااب أغلب األسر يف املدن 
ورمبا أكثر من اآلالت الكهرابئية، فلذلك  0، 7، 0، 2عندها 

 حىت اجتماعيا وقع واحد التحول كيويل الضغط الكهرابئي؛

اثنيا التصنيع حىت هو كيضغط يف استهالك الكهرابء، مما -      
 الصيفي من املغامرة أن أدى إىل أن هاذ القضية دايل التوقيت

 .نرتاجع عنه حاليا

ولذلك ملا قلنا أنه خاصنا نعممو، قلنا نعممو التوقيت 
الصيفي اللي هو عندو سلبيات أيضا صحيح، صحيح، أان متفق 
معكم عندو سلبيات، قلنا نعممو التوقيت الصيفي، ندرسو 
السلبيات، نعاجلو هاذ السلبيات، ونواصلو التقييم طيلة املرحلة 
املقبلة. وهاذ السلبيات إبتفاق اجلميع هي األوىل فيهم هو 
األطفال اللي كيمشيو للمدرسة، ولذلك دران أول إجراء مع هاذ 
القرار اللي هو الدخول يكون يف التاسعة يف املدارس العمومية، 
وابملناسبة هاذ الدخول يف التاسعة هذا غري إجراء أويل، اإلجراءات 

 الشركاء. اليوم السيد الوزير، مشكورا داراألخرى يتم بلورهتا مع 
لقاء مع الفيدراليات دايل مجعيات اآلابء والتالميذ، وخرجو بواحد 
التصور معني، غدا غادي يدير مع النقاابت املمثلة يف القطاع، 
من بعد غادي يدير مع الفيدراليات دايل القطاع اخلاص، من 

ألسبوع ، هاذ ابعد غنمشيو احنا نتفاوضو نشوفو القطاع اخلاص
ألن قبل الدخول اجلديد اآلن التالميذ يف عطلة قبل الدخول 
غادي يكون عندان تصور دقيق متوافق عليه مع خمتلف الشركاء 

 حول اإلجراءات اللي غادي نديرو، هاذي النقطة األوىل؛

النقطة الثانية، هاذ اإلجراءات غادي تكون فيها مرونة ألن       
غادي تكون جهوية أو حىت اإلقليمية غادي منشيو للجهوية، 

غادي تكون فيها واحد الشوية غادي انخذو بعني اإلعتبار 
اخلصوصيات دايل املناطق القروي واحلضري، القروي ماشي حبال 
احلضري، اجلهات البعيدة ماشي حبال القريبة، املدن الكربى ماشي 
 حبال الصغرى املتوسطة والصغرى. فلذلك غادي تكون فيه مرونة
وغيتوجه فهاذ الشي توجيهات واضحة إىل مديري األكادمييات، 
ها هو السيد وزير الرتبية الوطنية، موجود قدامنا ينصت وهاذ 
الشي تناقشنا فيه مرارا واليوم راه دار أول لقاء وها التقرير دايل 
اللقاء أمامي وفيه عدد من اإلجراءات اليت إن شاء هللا غادي 

اضع ال حىت التوقيت اإلداري حىت هو خنواكبو هبا، وبطبيعة احل
ألن يكون فيه نقاش وابش حىت هو ندخلو فيه تعديل اللي غادي 

 .يبدا مع الدخول املدرسي القريب

إذن احنا غاديني فهاذ اإلجتاه بطبيعة احلال، وإن شاء هللا       
رغم ذلك أان تنقول أبنه حنن ننصت إىل خمتلف املالحظات 
واالنتقادات دايل املواطنات واملواطنني أوال، اثنيا بطبيعة احلال أان 
متفهم لردود فعل عدد من املواطنني واملواطنات ألن جا القرار 

، أان متافق معاكم جا مفاجئ كدت مفاجئ، وأان متافق معاكم
أن أقول، يعين ألن دران جملس حكومي عادي وجملس حكومي 
خاص ضروري ألن هاذ القرار هذا ماشي قرار بسيط كان فيه 
تشاور موسع، كان فيه خصنا ضروري خنرجوه يف الوقت حىت 
يكمل به هذاك التشاور وحىت يكون فيه.. ألن هو قرار ليس قرار 

هاذ القرار دااب اآلن غادي نديرو التقييم، ونشوفو بسيط. اختذان 
هاذ التقييم آش غادي يعطينا، وإن شاء هللا احنا مفتوحني، آه 
واحد النقطة اللي سولوين عليها بزاف دايل املواطنني، بزاف دايل 
 املواطنني اتصلو بيا وسيفطو ليا جبميع الوسائل، وسيفطو لرائسة

يري فيه عما كان نشتغل به احلكومة هو رمضان، رمضان ال تغ
سنوات، ابملناسبة هذا ماشي قرار فقط دايل احلكومة، رمضان 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

22 

غادي يبقى حمرتم كما كان. ابملناسبة املرسوم فيه أبنه ميكن اختاذ 
قرار دايل واحد الفرتة دايل اإلستثناء دايل تغيري هاذ التوقيت، 

ولو قايك فهمتيين هذه إمكانية هاذي إمكانية.. على كل حال كن
للمغاربة ألفوا يف رمضان شيئا احنا ما غاديش نتدخلو فهاذ الشي 
ماشي غتجي حكومة تقلب العادات دايل املغاربة مرة واحدة  

 .كلهم، إذن هذا هو التوضيح الذي أردان أن آيت به هنا

أان متفق مع األخوات واإلخوان اللي قالوا أبن قطاع التعليم،       
ل فيه إشكاليات، أان متافق معاكم قطاع الصحة، قطاع التشغي

واش احنا كنقولو كل شي مقاد، إيال كان كل شي مقاد غادي 
يكون صايف هاذ احلكومة كاع ما غادي جتي ابملناسبة، وكون 
غادي يبقاو هادوك اللي كانوا قبل منا. وابملناسبة أيضا هذا إرث 
 ثقيل ماشي احنا احلكومة بوحدها كتحمل املسؤولية دايلو خصنا
نكونوا واضحني، وراه هذاك التقرير دايل اجمللس األعلى 
، للحساابت راه فيه الربانمج اإلستعجايل، وفيه كيفاش أنه راه فيه
. راه فيه ما بغيتش نقرا داكشي، ايك فهمتيين، فيه.. فيه.. وفيه.
ومن متا جاءت إختالالت قبل وأثناءها ما دار الربانمج 

الربانمج االستعجايل إال ألن كان  اإلستعجايل.. امسح ليا ما ّدار
شي حاجة قبل غري انجعة، وكان القطاع كيعاين داكشي عالش 
دارو برانمج استعجايل، داز الربانمج االستعجايل ما عاجل 
اإلشكال مزاين، واش واحد اإلشكال حلكومة اتبعة حكومة من 
 اتريخ املغرب لليوم واحلة فيه غادي جنيو احنا نعاونوه يف عام وال
عامني. ولكن األرقام تبني أبن عندان إرادة، األرقام كتبني أبن احنا 
غاديني يف اإلجتاه الصحيح، األرقام كتبني أبن احنا إن شاء هللا 
سنشتغل وغادي نوصلو لنتائج، ما كنقولوش أبن غادي حنلو 
مجيع اإلشكاالت، ولكن غادي حنلو عدد مهم من اإلشكاالت، 

 .عدد مهم من اإلشكاالت

 

ن شاء هللا غادي خير  هذاك القانون اإلطار إبذن هللا اللي إ
غادي، واخا احنا بدينا التطبيق دايلو من اآلن عدد من الربامج 
اآلن اللي كطبق هي دايل الرؤية اإلسرتاتيجية، هنار خير  القانون 
اإلطار غادي يكون الدعم فهاذ االجتاه ألن غادي عطينا الضوء 

ى، مراسيم أخرى، ألن هاذ الشي فيه األخضر نفذو قوانني أخر 
منظومة تشريعية متكاملة، أو نتمىن تسرعو هباذ القانون اإلطار، 
جمال الصحة نفس الشيء، واش احنا كنقولو جمال الصحة راه  
كلو مزاين؟ راه عارفني احنا واعيني واان كنت برملاين بالصتكم أو  
م ككنت فهاذ الشي دايل الصحة، شكرا جزيال، السالم علي

 .ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

انتهى الوقت السيد الرئيس، ننتقل اآلن إىل احملور الثاين، شحال 
 .الدقائق. رفعت اجللسة لعشر دقائق 94دالوقت 

 :السيد الرئيس

 بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 ت والسادة النواب،السيدا

ننتقل اآلن إىل احملور الثاين املتعلق مبوضوع السياسة العامة 
للحكومة اخلاصة إبدما  الشباب، والذي يتضمن ثالثة أسئلة يف 
إطار وحدة املوضوع، أعطي الكلمة للنائب السيد هشام صابري 
 .إبسم فريق األصالة املعاصرة لتقدمي السؤال، تفضل السيد النائب

 :السيد هشام صابري النائب

 شكرا السيد الرئيس،
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حيزا مهما  9499السيد رئيس احلكومة احملرتم، أفرز دستور 
ومكانة خاصة لفئة الشباب، حيث ألزم الدولة ابلعمل على توسيع 
وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية 

 احلياة يف والثقافية والسياسية للبالد، ومبساعدهتم على اإلندما 
النشيطة واجلمعوية وتقدمي املساعدة ألولئك الذين تعرتضهم 
صعوبة التكيف املدرسي، املدرسي أو اإلجتماعي أو املهين، كما 
نص الدستور على ضرورة تيسري ولو  الشباب للثقافة والعلم 
والتكنولوجيا والفن والرايضة واألنشطة الرتفيهية، وتوفري الظروف 

لكم اقتهم اخلالقة يف كافة اجملاالت، ولذلك نسائاملواتية لتفتق ط
عن اإلجراءات امللموسة واخلطوات العملية اليت تقوم هبا 
حكومتكم من أجل تنزيل وتفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية املندجمة 

 .للشباب؟ شكرا

 :السيد الرئيس

دائما يف إطار وحدة املوضوع، الكلمة للسيد النائب طارق قاديري 
 .للوحدة والتعادلية االستقاليل الفريق ابسم

 :النائب السيد طارق قاديري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

السيد رئيس احلكومة احملرتم، الشباب ذكورا وإاناث هم أمل هذه 
األمة وعماد ظهرها، عقوهلم سواعدهم محاسهم ثروة مثينة بني 

ق لكن لألسف عجزمت عن توظيفها خلل أيديكم وحتت تصرفكم،
التنمية وحتقيق الرخاء. لقد تعاملتم دائما مع هذه الفئة على أهنا 

ة، ومل تروا فيها يوما أبهنا فرصة مصدر قلق وهم وجزء من األزم
لتجفيف ينابيع األزمة، أمهلتموهم صغارا، أمهلتوهم صغارا حينما 
م مل توفروا هلم تعليما انفعا، وجتاهلتموهم كبارا حينما مل توفروا هل

شغال منتجا يضمن هلم العيش الكرمي، وحده اليأس ظل وفيا هلم 
ا ثقاال خفافبل أوىف منكم كحكومة، والذي جعلهم ينفرون 

مهاجرين حىت أنتم غري مبالني ابملخاطر. السيد الرئيس، أمل حين 
 ؟اسرتاتيجيةالوقت لتجعل من الشباب أولوية 

 :السيد الرئيس

فرق وجمموعة األغلبية، الكلمة للسيد النائب سعيد  ابسم      
 .النميلي

 :النائب السيد سعيد النميلي

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

ميثل الشباب نسبة مهمة من الساكنة، ويشكل ثروة حقيقية       
لبلدان يتعني أن تكون حمركا دافعا لعجلة التقدم والتنمية، وعليه 
فمن الواجب علينا أن نضعه يف صلب النموذ  التنموي اجلديد 
ابعتباره رأمساال حقيقيا. وقد دعا صاحب اجلاللة، يف هذا الصدد 

ب مندجمة للشباب من شأهنا أن تفتح له اب اسرتاتيجيةإىل إرساء 
 .الثقة واألمل يف املستقبل

وعليه، نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم، عن السياسة       
العامة للحكومة املتعلقة إبدما  الشباب لتمكينه من تعليم 
 وتكوين يؤهله لإلخنراط يف الدورة التنموية وعامل املعرفة واإلبتكار،

م الالزم له خللق املقاوالت وتشجيعه على مبادرات وتوفري الدع
التشغيل الذايت لضمان دخل قار حيفظ له كرامته، وتيسري اندماجه 
الكامل ومشاركته املنتجة يف احلياة الوطنية واملهنية من أجل 
اإلستفادة من إمكانيات الشباب وقدراهتم بدل دفعه إىل التفكري 

 .ابهلجرة إىل اخلار ؟ وشكرا

 :الرئيس السيد

 .شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة      
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 :ومةرئيس احلك سعد الدين العثماين، السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمني،

شكرا جزيال على التفضل بطرح هذا السؤال حول السياسة       
العامة للحكومة خاصة إبدما  الشباب، علما أن هذا املوضوع 
شكل أحد حماور اجللسة الشهرية األوىل للسنة التشريعية الفارطة، 
حيث كان لنا فرصة لعرض تصور احلكومة يف موضوع السياسة 

اليت  ية إلدما  الشبابالعامة املتعلقة ابلشباب والسياسة الوطن
تعمل احلكومة جاهدة على تنزيلها. أريد هنا أن أبني أمرا مهما، 
وهنا كانت عندان اإلسرتاتيجية الوطنية اإلسرتاتيجية الوطنية 
إلدما  الشباب، ومن بعد جاللة امللك، يف خطابه السامي 

دعى إىل "بلورة  9491-9497مبناسبة افتتاح السنة التشريعية 
يدة جديدة مندجمة للشباب تقوم ابألساس على سياسة جد

التكوين والتشغيل، قادرة على إجياد حلول واقعية ملشاكلهم 
احلقيقية خاصة يف املناطق القروية واألحياء اهلامشية والفقرية". 
إذن دعى جاللة امللك، إىل وضع سياسة جديدة مندجمة للشباب، 

هرية بتاريخ جللسة الشوهو ما سهر القطاع املعين على بلورته، ويف ا
كنت قد أطلعت جملسكم املوقر على التصور   9497أكتوبر 24

األويل للحكومة آنذاك خبصوص هذه السياسة املندجمة يف السنة 
املاضية. ومنذ ذلك احلني مت إعداد هذه السياسة املندجمة اعتمادا 

تياجات اح االعتبارعلى تشخيص واقع هذه الفئة وأخذا بعني 
شباب املغاربة هبدف حتقيق إدماجهم اجملتمعي، وتطلعات ال

إدماجهم املهين، إدماجهم يف خمتلف السياسات القطاعية املوجهة 
 .للشباب

وقد انصب العمل منذ ذلك احلني على تدقيق أهداف       
وتوجهات هذه السياسة املندجمة، وحتديد التدابري واإلجراءات 

ندجمة لفائدة ه السياسة املالعملية املرتبطة بتنفيذها، ومت بناء هذ
 : الشباب على ستة لتوجهات أساسية

الرفع من فرص تشغيل الشباب عرب عقلنة اإلستهداف  .9
 وترسيخ التدخالت؛

 حتسني جودة التعليم والتمكني والتكوين املهين؛ .9
 اعتماد خطة صحية موجهة للشباب؛ .2
ضمان مؤسسات للقرب فعالة وقادرة على االشتغال أفقيا  .0

 التنشئة اإلجتماعية؛على وظائف 
تشجيع الشباب على التطوع واملسارعة واملشاركة املواطنة يف  .7

 القرار العمومي؛
التنسيق البني قطاعي والتقائية السياسات العمومية وبرامج  .0

 .التنمية الرتابية

من أجل تنزيل هذه السياسة املندجمة لفائدة الشباب، مت       
 :حماورإجراء موزع على أربعة  09حتديد 

 يشمل التشغيل والتعليم والصحة؛ :احملور األول   

يشمل خدمات القرب والرتفيه والرايضة والتنشئة  :احملور الثاين   
 اإلجتماعية؛

يشمل أو يرتبط ابحلكامة واملشاركة املواطنة  :احملور الثالث   
 للشباب؛

خيص تنسيق التدخالت والتقائية الربامج ذات  :احملور الرابع   
 .الصلة ابلتنمية البشرية الرتابية

ويف إطار تنزيل هذه السياسة الوطنية، كل قطاع من القطاعات     
املعنية هبا تنكب بطبيعة احلال على وضع اللمسات األخرية يف 

 ستهدافاالاليت هي موجودة فعال لتحديد  اسرتاتيجيتهاإطار 
اإلطار،  االضروري هلذه الفئة من الشباب وهي فئة مهمة. ويف هذ

ئدة فقد قررت تشكيل جلنة خاصة بتتبع تنفيذ السياسة املندجمة لفا
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الشباب تضم خمتلف القطاعات الوزارية املعنية، واليت سأترأس 
اجتماعها األول يف غضون هذا األسبوع، والغاية هو إحداث هذه 
اللجنة وجعلها آلية لضمان حكامة جيدة هلذه السياسة املندجمة 

ن خالل تنسيق تدخالت خمتلف الفاعلني، وإن  لفائدة الشباب م
كان أشري هنا إىل أن ثالثة قطاعات عندها أصال االسرتاتيجيات 

 :دايهلا واملخططات دايهلا

فهذا االسرتاتيجية دايلو واضحة، إمنا سنحاول  :التعليم-أوال      
أن ننسق معه حىت التدخالت دايلو تكون مندجمة ومنسجمة مع 

    أخرى؛تدخالت قطاعات 

للصحة،  9497يف إطار خمطط  :الصحة قطاع-اثنيا      
فحىت هو عندو عديد من الربامج موجهة للشباب سيتم إدخاله 

 يف التنسيق؛

غيل الوطنية للتش االسرتاتيجيةعندان  :التشغيلوالثالثة هي       
واللي جزء كبري منها بل أغلبها منصب ومركز على الشباب. إذن 
هاذ القطاعات كلها فيها عدد من التدابري، عدد من التدابري وقد 
أشرت إىل بعضها منذ قليل، ألن التدابري دايل التشغيل يف وزارة 
التعليم أو يف وزارة الصحة أو يف غريها كلها كتعين الشباب، وعدد 
 .من التدابري األخرى اليت تعين هذه القطاعات كلها هتم الشباب

فيما خيص التكوين املهين، جيب أن نقول أبنه هناك     
، وهناك وعندها 9499الوطنية للتكوين املهين  االسرتاتيجية

التكوين بطبيعة احلال اللي تيكّون هم كلهم شباب، قد رأينا أبن 
 منحة دايل التكوين املهين الليدران عدد من اإلجراءات من بينها 

غتصّعد سنواي، إن شاء الل؛، توسيع العرض دايل التكوين املهين؛ 
رفع جودة التكوين املهين، وغريه من األمور املرتبطة ابلتكوين 
 املهين، وبطبيعة احلال تنويع العرض دايل التكوين املهين بتنسيق

 .مع خمتلف القطاعات املتدخلة يف التكوين املهين

وهندف بطبيعة احلال يف كل هذا إىل أن يكون هناك انسجام       
وتكامل بني التكوين املهين والتعليم العام من جهة، وبني التعليم 
والتكوين والتشغيل من جهة اثنية، وحنن ننكب اآلن على تنظيم 
امللتقى الوطين أو اللقاء الوطين للتكوين والتشغيل واللي غادي 

على عدد من األمور املوجودة يف  يكون هو غادي يصادق
بني  النسجاماالوطنية للتشغيل اللي مرتبطة هباذ  االسرتاتيجية

الشيئني، وهذا معروف عالش؟ ألن هناك مهن ستختفي يف 
السنوات املقبلة، هناك مهن جديدة ستظهر، هناك حتوالت عاملية 
يف جمال التكنولوجيا، فيجب أن أنخذ هذا بعني اإلعتبار فيما 

ص التخصصات اجلديدة لنفتحها سواء يف التعليم العام أو يف خي
التكوين املهين، وجاللة امللك، يرعى هذا اليوم الدراسي وقد أعطى 

غشت بتنظيمه، فإذن هذا، فيما خيص  94توجيهه يف خطاب 
 .التشغيل

بطبيعة احلال كما أشار أحد اإلخوان يف السؤال دايهلم، القضية    
موجهة للشباب شيء مهم جدا ويف هذا جيب  دايل املقاولة أيضا

أن نثمن اجلهود اللي متت إىل حد الساعة فيما خيص "املقاول 
ألن املقاول الذايت هو واحد اآللية مهمة لإلدما   الذايت"

للشباب وتيسري ولوجهم لسوق الشغل  واالجتماعي االقتصادي
 عن طريق مواكبتهم ودعمهم وتكوينهم أوال ومواكبتهم ودعمهم
إلنشاء مقاوالهتم يف إطار املقاولة الذاتية، وكتعرفوا أبن هاد املقاول 

هاد النوع دايل املقاول اللي عنده عدد من التحفيزات  الذايت هو
وعدد من الدعم اللي ميكن هاد املقاولة دايلو بسرعة بسهولة، 
وأيضا هناك املواكبة وميكن أن نقول اليوم أن هاد نظام املقاول 

إطار سنتني دايل التطبيق دايلو عرف جناح مقدر، الذايت يف 
 14هو تسجيل ما يناهز  9491واحلصيلة اليوم إىل متم شتنرب 
مليون درهم من رقم املعامالت  044ألف مقاول ذايت وحوايل 

املصرح به من قبل هؤالء املقاولني الذاتيني وهذا شيء مهم 
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 دعم إنشاء يف وسنستمر يف دعم هؤالء املقاولني الذاتيني وسنستمر
 .أي ينشئ هؤالء املقاولني مقاوالهتم الذاتية

وأيضا فيما خيص دائما هاد اجلانب دايل التسهيل دايل إنشاء 
املقاوالت، هناك أيضا عدد من اإلجراءات لتسهيل إنشاء 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة واللي يف الغالب كتمشي يف اجتاه 

ل من حيث املناصب داي الشباب ال من حيث اللي كينشؤوها وال
واحد  9491الشغل اللي كيحدثوها، وقد رأينا يف القانون دايل 

اإلجراء يف إطار حتفيز التشغيل عن طريق اإلعفاء من التحمالت 
دايل األجراء يف  94اإلجتماعية والضريبة على الدخل يف حدود 

 7درهم ومن قبل كانت  0444، يف حدود 9491ميزانية 
فيها اجلمعيات ألول مرة بتاريخ املغرب كيتم هاد داألجراء، وزدان 

، 9491التحفيز دايل اجلمعيات وهذا شيء مهم جدا يف سنة 
وأيضا هناك عدد من اإلجراءات اللي كتدخل يف إطار املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية يف إطار هاد النسخة الثالثة دايل املبادرة 

ل واإلدما  تحسني الدخالوطنية للتنمية البشرية والذي يتعلق ب
اإلقتصادي للشباب وهو يهدف إىل توفري الدخل وخلق فرص 
عمل للشباب وإن شاء هللا غادي يكون عندو واحد التأثري إجيايب 
مهم، ودائما يف إطار دعم مبادرات دايل العمل اجلمعوي املوجهة 
للشباب هو إن كان هناك إطالق برانمج دعم التشغيل اجلمعوي 

ذا شيء مهم غادي تويل اجلمعيات اآلن حىت هي وحتفيزيه وه
يدار هلا برامج خاصة لتحفيزها للتشغيل بطبيعة احلال أساسا 

 .غتشغل الشباب

 9491إذن اان هضرت على املقتضى الضرييب يف قانون املالية 
 94واليت تتحمل الدولة النفقة الضريبية على الدخل لتشغيل 

ونتطلع  9497سة بعد شهرا، اجلمعيات املؤس 90أجراء ملدة 
إىل إلغاء هاد القيد الزمين لتمكني عدد واسع من اجلمعيات من 
اإلستفادة من هذا املقتضى، هناك أيضا برجمة إقرار متكني 
اجلمعيات من اإلستفادة من التكاليف القابلة للخصم ابلنسبة 

للمقاوالت وابلنسبة للجمعيات اليت هلا شراكة مع الدولة، وهناك 
عروض لع إىل العمل على ختفيض العبء الضرييب املتعلق باثلثا نتط

التكوين املوجهة ألطر اجلمعيات، وقد أطلقت الوزارة املعنية الوزارة 
املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين عملية التشاور 
عمومي موسعة يف غشت املاضي وذلك تبعا لتنصيب املذكرة 

، املالية على التشغيل اجلمعويالتوجيهية إلعداد مشروع قانون 
ا على تدقيقه مذكرة تشتغل الوزارة 944حيث مت تلقي أزيد من 

 مدها من بعد وقبل اعتمادها ابش تدار منهاوتدقيقها وميكن تعت
برانمج متكامل يظم اجلوانب القانونية، اجلوانب الضريبية، اجلوانب 
التحفيزية واجلوانب دايل التكوين املوجهة للشباب يف إطار العمل 

 اجلمعوي. 

ولكن هناك أيضا تعزيز قدرات اجلمعيات يف تشغيل الشباب عرب 
لدولة، وهذا آليات شراكة مع الدولة استثمار آليات الشراكة مع ا

مهمة جدا واللي تطورات بشكل كبري فهاد السنوات األخرية، 
وذلك إلجناز مثال برامج حمو األمية، دااب برامج حمو األمية منذ 

حملو األمية، هناك واحد الربامج موجهة  إنشاء الوكالة الوطنية
ابش  اتوتعاقدات توقع مع اجلمعيات والدعم دايل هاد اجلمعي

ميكن هي تقوم مبحو األمية عن طريق تشغيل الشباب واليوم هناك 
آالف مجعية يف شراكة مع الوكالة  0آالف مجعية،  0ما يناهز 

مليون درهم، هناك  044الوطنية حملو األمية لغالف مايل يفوق 
أيضا التعليم األويل اللي تطلق الربانمج دايل التعميم دايلو وهو 

مليون درهم إلدرا   274واحد املليار وأيضا غيتخصص فيه 
اتفاقيات شراكة مع جمالس  99ألف طفل جديد وتوقيع  944

اجلهات إلجناح هاد الربانمج وغيكون للجمعيات أيضا دور معني 
 فيه، وبطبيعة احلال حماربة الفوارق اجملالية واحلماية اإلجتماعية ودور

طنة دمة املوااجلمعيات يف النموذ  التنموي، إطالق مشروع اخل
والتطوع التعاقدي بشراكة مع وزارة الشغل والوكالة الوطنية إلنعاش 
الشغل والكفاءات لالعرتاف جبهود التطوع داخل اجلمعيات، 
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وهذا مشروع مهم طموح جدا وسيعلن قريبا عن مشروع قانون 
 دجنرب املقبل مبناسبة اليوم العاملي للتطوع 7التطوع التعاقدي يوم 

ق النقاش حول هاد املشروع دايل القانون، وإيال من أجل تعمي
جبناه غادي ميأسس وينظم هاد القضية دايل التطوع داخل 
اجلمعيات وغادي يفتح جمال كبري للعمل واملسامهة اجملتمعية 

 .وللتعاقد وللشباب وهذا شيء مهم

تنزيل مشروع اجلمعيات واألمن اجملتمعي، اليوم بدا بشراكة مع 
لتعزيز قدرات اجلمعيات العاملة  سطات-ضاءالبيجملس الدار 

املوجهة للشباب يف جمال األمن اجملتمعي عموما يف حماربة اجلرمية، 
حماربة اإلدمان، حماربة املخدرات، حماربة العنف، وهذا نظمت فيه 
بتنسيق مع جملس اجلهة دايل الدار البيضاء مناظرة وطنية أوىل ومت 

ة ت وفدراليات وطنية فاعلإطالق مخس شراكات مجعوية مع هيئا
 يف هذه اجملاالت؛

أتهيل الفاعلني اجلمعويني وخاصة الشباب يف جمال املشاركة 
املواطنة والدميقراطية التشاركية عرب إطالق واحد الربانمج لتعزيز 

فاعل مجعوي كلهم من الشباب يف جمال التقدم  9944قدرات 
ور العمومي وهذا اابلعرائض وامللتمسات التشريعية وتعزيز دور التش

تدار فيه واحد اجلهد كبري جدا يف عدد من األقاليم واجلهات دايل 
الوطن وهذا اإلقبال عليه كل لقاء يقبل فيه عشرات اجلمعيات 
والشباب، والدليل على أنه ميكن هلؤالء الشباب أن يسرتدوا أن 
 يستعيدوا الثقة يف وطنهم والثقة يف اجلهود اليت تقوم به اجلهات

كومية واملؤسسات العمومية يف هاد اجملال، بل أكثر من هذا احل
أثبتت األرقام أنه يف هاد السنوات األخرية تزايد انضمام الشباب 
إىل اجلمعيات ابقي األحزاب والنقاابت ابقي يف األرقام القدمية، 
ولكن اجلمعيات هناك إقبال متزايد للشباب على أتسيس 

عيات موجودة وهذا شيء اجلمعيات أو على اإلنضمام إىل مج
مهم، اسرتدوا الثقة يف العمل اجلمعوي وبطبيعة احلال حنن 
مدعمون هلاد العمل اجلمعوي وسنواصل الربامج يف تطوير هذا 

العمل اجلمعوي وأيضا الربامج فيما خيص أتهيل الفاعلني 
 .اجلمعويني وخاصة الشباب للمشاركة يف تدبري الشأن العام

 واحد احملور اللي هو أساسي وهو أيضا البد أن أشري هنا إىل
  واإلدما  االجتماعيخاص بوزارة الشباب والرايضة هو اإلدما  

الثقايف واإلدما  الرايضي للشباب وهو اللي دارت فيه أيضا برامج 
خاصة داخل يف إطار هاد السياسة املندجمة للشباب، فيه اإلدما  

ري لي دارت، نشللشباب وهذا فيه عدد من األمور ال االجتماعي
ابملناسبة إىل برانمج دايل بناء املخيمات من اجليل اجلديد وهاد 
املخيمات من اجليل اجلديد اللي تدار عن طريق الشراكة يف كثري 
من األحيان من القطاع العام والقطاع اخلاص، وهذا سيمكن من 
توسيع العرض واإلمكانية دايل االستفادة مزيد من الشباب هلاد 

ستفاد ا سواء الصيفية أو غريها، وابملناسبة يف هاد السنة املخيمات
ألف من الشباب وهذا رقم غري  974من هذه املخيمات 

 974ألف،  974مسبوق، يف السنة اللي قبل منها ميكن كان 
ألف وهذا  944ألف يعين يف سنة واحدة زدان ما يقرب من 

اص خغادي يزيد، متصاعد نتيجة توفري مزيد من البنيات، ألن 
البنيات، البنيات القدمية تصلح، توّسع جتّهز مزيد مزيد من 
البناايت واملخيمات هو فضاء لتكوين الشباب وتدريبهم ابلتنشئة 
على املواطنة املؤطرون يف كثريين من األحيان شباب واملأطرون 

 .أيضا شباب وأطفال

بطبيعة احلال هناك برانمج لتأهيل دور الشباب وتوسيع هاد 
الشبكة دايل دور الشباب، وأيضا برانمج النوادي النسوية لفائدة 
الفتاة وهذا فيه عدد من األمور جديدة، هناك على مستوى 
اإلدما  الثقايف والفين، ولكن اللي بغيت نوقف عليه هو اإلدما  

ية دارت واحد الربانمج لتلبية الرايضي، وذلك أن الوزارة املعن
اخلصاص الكبري يف مالعب القرب، وذلك عن طريق وضع واحد 

مليون من صندوق  044اآللية دايل التمويل خدات قرض دايل 
التجهيز اجلماعي، ويف هاد اإلطار كنت توقعات واحد الشراكة 
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بني وزارة الشباب والرايضة ووزارة الداخلية وزارة اإلقتصاد واملالية 
ملعب  144وصندوق التجهيز اجلماعي، ابش ميكن حتدث 

للقرب مرة واحدة، مرة واحدة وابملناسبة خصنا نعرفو أبن اليوم 
ملعب قرب وهذا غادي يرفع العدد إىل  9044عندان تقريبا 

يف مدة قصرية، مث من بعد الوزارة هي مكلفة إذن هبذا  2944
الس مع اجمل التمويل، وهذا شيء مهم بتنسيق، بطبيعة احلال،

اإلقليمية وبتشارك معها، وهذا الربانمج غادي ميكننا ابش نلّبيو 
احلاجة واخلصاص الكبري يف مالعب القرب، احلمد هادي منذ 
سنوات كنشوفو كثري من املدن ابملناطق مالعب القرب كتنشأ، 
فتحت فضاءات للشباب وخصوصا اجلمعيات الرايضية ابش 

 وأان كنعرف بعض املالعب دايلميكن يلقاوا فضاءات يلعبوا، 
بعو القرب كتشتغل من الصباح إىل الليل، فريق اتبعو فريق، فريق ات

فريق، وهذا شيء مهم ولكن خص تعزيز هاد الشبكة داملالعب 
القرب ابش ميكن تليب مزيد من الطلب املتزايد وخصوصا يف العامل 

 .القروي ويف مدن الصغرية، إذن هادي ااّلوىل

ل، هناك أتهيل عدد من البنيات، البنيات الرايضية بطبيعة احلا
األخرى، ولكن يف جمال التكوين األكادميي الرايضي اللي هو مهم 
جدا التكوين األكادميي لألبطال الرايضيني الشباب مت العمل على 
إحداث املسالك الدراسية اخلاصة "رايضة ودراسة" وهذا شيء 

خا إيال كان رايضي اللي  مهم ألن كان عندان مشكل أن التلميذ وا
كيتبع الدراسة دايلو صعيب هو يتّبع السلك دايل التكوين ابش 
يصبح من بطل رايضي، دااب اآلن أحدث هذا السلك، وهذا 
السلك هذا كيمكن التلميذ ابش يدير الدراسة دايلو ويف نفس 
 الوقت كيتّبع التكوين دايلو، تكوين رايضي ومعريف وثقايف مندمج

لرايضية وصقل املواهب وتنمية القدرة البدنية يف نفس واملهارات ا
الوقت غادي يكمل الدراسة دايلوا، ويف نفس الوقت غادي يتم، 
إن شاء هللا، إحداث تكوين مهين مبراكز التكوين الرايضي 
وإحداث ختصصات ابلتعليم العايل للتعليم الرايضي، وهذا 

كوين ية لتغيمكننا ابش، إن شاء هللا، تكون عندان بنيات قو 
 أكادميي لألبطال الرايضيني يف املستقبل على غرار الدول اليت اللي
فاتنا فهاد اجملال، وهذا فيه واحد اخلطة، جزء منو غادي يتعرضت 
يف الربانمج الذي سنعرضه أمام جاللة امللك، فيما خيص برانمج 
دايل تطوير التكوين املهين، إذن هناك عدد من اجملاالت اليت يتم 

 :داجملاالت 9اإلهتمام ابلشباب، ركزت ابخلصوص على  فيها

اجملال األول، هو جمال دايل العمل اجلمعوي ألنه فيه بزاف 
اإلجراءات جديدة، وركزت اثين على جمال اإلندما  اإلجتماعي 

فيه و  والرايضي والرتفيهي ابلنسبة الشباب، ألن حىت هو مهم جدا
ندر  هي برامج يعين ت أمور جديدة، ابلنسبة للربامج األخرى ال

يف إطار اإلسرتاتيجيات والسياسات القطاعية دايهلا ولكن كلها 
موجهة إىل الشباب وخصوصا التعليم والصحة اللي واحد اجملموعة 

 .من الربامج املوجهة للشباب والتشغيل

أريد أن أضيف يف التشغيل مسألة واحدة وهو أنه هناك برانمج 
يق آسفي كجهة منوذجية بتنسمت بدء تنفيذه يف جهة مراكش 

وشراكة مع البنك الدويل وأيضا مع القطاعات احلكومية املعنية 
لبلورة مشروع دعم تشغيل الشباب الذي يهدف إىل حتسني 
اإلدما  اإلقتصادي للشباب الذين مل يسبق هلم أن استافدوا ال 
من فرصة عمل وال من فرصة التكوين وال من فرصة التدريس 

 تقاء بقدراهتم وكفاءاهتم وتشجيع احلس املقاواليتوذلك عرب اإلر 
 :لديهم، يرتكز هذا املشروع على ثالث حماور

 حتسني فرص العمل واإلدما  اإلقتصادي هلم؛ :احملور األول -

هو دعم روح املبادرة املقاوالتية هلؤالء الشباب  :احملور الثاين -
 وتعزيز أبعادها اجلهوية؛

ذ قدرات الفاعلني املؤسساتيني ودعم تنفيتعزيز  :احملور الثالث -
 هذا املشروع؛
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ومن أجل أجرأة هذا املشروع الذي تبلغ تكليفته املالية ما يناهز 
مليون درهم تقريبا، هناك  744مليون دوالر يعين  74على 

ضون اتفاقية بني احلكومة املغربية والبنك الدويل سيتم توقيعها يف غ
 ه هو اإلستفادة من اخلربة الدوليةهذه السنة اجلارية، واهلدف من

يف جمال العناية هباد الشرحية من الشباب، وهادي غتكون جتربة 
منوذجية من بعد غادي نعمموها يف خمتلف اجلهات ألن هاد 
 .الشرحية مهمة وتوسعات مع األسف الشديد مع مرور السنوات

وابملناسبة البد أن أشري لقضية شرت هلا هنا وأشري احلكومة هي 
مستعدة حتمل املسؤولية دايهلا، احنا واعيني ابملسؤولية دايلنا، 
احلكومة واعية ابإلشكاالت دايل الشباب واحنا عندان اوالد  
كلكم عندكم اوالد واحنا كنشوفوا كاين إشكاالت حقيقة ولكن 

سنة  24خص اثين نكونوا موضوعيني، اليوم الشاب اللي عنده 
ذه احلكومة وال احلكومة راه ما خرجش من املدرسة يف عهد ه

منهم بني من السكان  %20السابقة، ابملناسبة اليوم الشباب 
سنة مبعىن دااب عندان الشباب هو األكثرية دايله فهاد  20و 97

العمر وبطبيعة احلال هذه غادي حترك غادي حترك املستقبل ودائما 
مليون دايل األميني، ولكن هاد األميني  1مليون إىل  1أقول أن 

اه خرجوا من املدرسة يف عهد احلكومات السابقة ماشي هاد ر 
احلكومة، وخا كثري منهم خرجوا للبطالة يف عهد احلكومات 
السابقة فنحن ندبر أيضا إراث ويف نفس الوقت ويف نفس الوقت 
ندبر اإلشكاالت املوجودة اليوم فهي إشكاالت متطابقة أسأل 

وجودة، اإلحصائيات م هللا أن يوفقنا ملا فيه اخلري على كل حال
بال، صحيح وإن شاء هللا غادي نرجعوا هلا ابلتدقيق إذا أردمت، 

 .شكرا جزيال والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، منر اآلن إىل ابب التعقيبات إبعطاء 
لة فريق العدا ابسمالكلمة إىل السيد النائب رضى بوكمازي 

 .والتنمية

 :النائب السيد رضى بوكمازي

 بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة السالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة والسيدات أعضاء احلكومة،

 السادة والسيدات النواب احملرتمني،

ملناقشة  ةيشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمي
موضوع ذي أمهية ابلغة واللي هو موضوع الشباب واللي هذه 
مناسبة أننا أنكدوا على األمهية دايل مناقشة هذا املوضوع يف 
مناقشة السياسات العمومية املوجهة هلاد الفئة على اعتبار املركزية 
واحملورية دايل فئة الشباب وكيفاش ميكن ليها أهنا تكون أداة مهم 

 .و التقدم والنمو دايل البالد دايلناللتوجه حن

بكل أتكيده ال ميكن هبذه املناسبة، السيد رئيس احلكومة، إال أن 
أستحضر معكم حجم اجملهودات اليت بذلت وتبذل يف جمال 

ويف جمال احلكومة قصد العمل على إدما  الشباب يف  الشباب
احلياة العامة، وكذا اإلجراءات اللي جا هبا املشروع دايل القانون 

، خاصة اإلجراءات املتعلقة ابجلانب 9491املالية لسنة 
واللي ذكرانها فيها يف اجلزء األول من هاد اجللسة، مث  االجتماعي

يب خبلق على املستوى الضري ربط اإلجراءات التحفيزية للمقاوالت
افة ، إضواالجتماعي االقتصاديفرص الشغل وابآلاثر دايهلا 

لإلجراء املهم اللي جات به قانون املالية، واللي هو اإلعفاء دايل 
املقاوالت الشابة من الديون املستحقة للجماعات وللدولة، وهذا 

لشباب اأمر مهم ميكن ليه يعين يزيد يطور جمهود احلكومة يف جمال 
 .االجتماعيةابإلضافة جملموعة من اخلدمات 

اثنيا، هاد اإلجراءات ميكنا نعتربوها واحد اللبنة من اللبنات اللي 
قامت هبا احلكومة احلالية والصادقة من أجل اإلجابة على جمموعة 
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من اإلشكاالت اللي كيعيشوها وكيعرفوها الشباب املغريب، ولكن 
عض ومة من أننا نتقاسم مع بعضنا البهذا ال مينع السيد رئيس احلك

بعض هذه اإلشكاالت ميكن لينا أننا نتكلموا أساسا على املشكل 
احلقيقي اللي اليوم كيعيشوه الشباب، واللي السؤال العريض اللي  
كيواجه اليوم الشباب، هو سؤال األمل يف املستقبل وسؤال الثقة 

مية وقدرهتا عمو يف الدولة، ويف املؤسسات والثقة يف السياسات ال
على أهنا تكون جواب على اإلشكاالت واإلنتظارات دايل 
الشباب املغريب، ولألسف هاد السؤال دايل الثقة وهاد السؤال 
اتألمل، هو اللي خالان أننا كنشوفوا اليوم الظاهرة دايل اهلجرة مع 
تسجيل املالحظات دايولنا عليها، واليوم جمموعة من احلركات 

يف مناطق يعين متعددة من تراب الوطن دايلنا، دايل اإلحتجا  
وهذا اللي كيخلينا معنيني السيد رئيس احلكومة أننا نبحثوا مجاعة 
على إجاابت هلاد اإلشكاالت، وكنعتقد السيد رئيس احلكومة أن 
هاد السؤال دايل األمل والسؤال دايل الثقة مرتبط أساسا بطبيعة 

ياسي ألنه اليوم املناخ الساملناخ السياسي الذي جيب أن يتوفر، 
والدميقراطي هو مدخل من املداخيل األساسية اللي ميكن لينا من 
خالهلا أننا حندثوا جو من الثقة لدى فائدة الشباب، وهباد املناسبة  
كنسجلوا ابرتياح يعين نسبة اإلنفرا  اللي كتعرفها بالدان وخاصة 

، من صره هللابعد اإلجراءات اللي ألقدم عليها صاحب اجلاللة، ن
خالل يعين املناسبات الوطنية يف الصيف املنصرم، ولكن هذا ال 
مينع من أننا حمتاجني إىل جرعات سياسية أكرب ملواصلة اإلصالح 

، واللي ابألساس خاص يكون الفاعل واالقتصاديالسياسي 
احلزيب معين فيه بشكل كبري، وكنعتقد أن السيد رئيس احلكومة 

و أن األحزاب السياسية جيب أن تضطلع أن املدخل األساسي ه
أبدوارها الدستورية كاملة، إضافة إىل ذلك اليوم من بني األسباب 
اللي كتخلي الشباب ما يبقاش يثيق يف الفاعل السياسي وأشرمت 
السيد الرئيس إىل أن جاذبية العمل اجلمعوي أكرب من جاذبية 

مشهد لالعمل السياسي، لألسف اليوم كنشوفو انس كيتصداو ل

السياسي، ومها متابعني يف قضااي دايل اإلختالس وال تدبري 
األموال العمومية وهذا تيعطي إشارة سلبية على اجلاذبية دايل 
العمل السياسي، ابلتايل اليوم احنا معنيني مجيعا، ال األحزاب 

 .السياسية ال املؤسسات ابش أننا نرضيو بناء هاد املناخ

ة على أنه عربان يف فريق العدالة والتنمي السيد الرئيس، سبق لنا وأن
من بني املداخيل األساسية استعادة هاد الثقة، هو املناخ السياسي  
كيفما قلت، واليوم املغاربة جممعني على الثوابت الدستورية 
األربعة، أحياان نرى بعض الرتدد املتعلق ابإلختيار الدميقراطي، 

ه كيما ه إىل النهاية، ألناللي ما عندانش خيار غري أننا منضيو في
سبق وعربان يف فريق العدالة والتنمية، ال تنمية بدون دميقراطية 
حقيقية وال دميقراطية حقيقية إال أبحزاب حقيقية قادرة على أن 
تقوم بوظائفها، هلذا السيد رئيس احلكومة اليوم الشباب هو واحد 

تقدم لالفرصة أو ابألحرى إمكان بشري جيب استثماره يف جمال ا
دايل البالد دايلنا وما يتمش التعامل معه على اعتبار أنه عائق يف 
التنمية، ابلعكس خاصنا نستثمروه بشكل إجيايب، واملدخل هلاد 
اإلستثمار هو أننا نتجاوزو النظرة القطاعية يف التعامل مع قضااي 

 مندجمة عمومية جتاه الشباب اللي الشباب وتكون عندان سياسة
رة القطاعية كيف ما قلت، وتقطع مع النظرة اللي  تقطع مع النظ

كتجعل من الشباب اإلحتيا  دايلو الرتفيهي أو يف االحتيا  دايلو 
 .املرتبط ابلوقت الثالث السيد رئيس احلكومة

أيضا هذه املناسبة السيد رئيس احلكومة ابش أنكدو على أنه اليوم 
ش غيتم اتاإلسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب اللي ما بق

اإلعتماد دايهلا، وكاين سياسة جديدة جيب اإلسراع يف هاد 
السياسة اجلديدة، اليوم ما حمتاجينش للتشخيص، ما حمتاجينش 
نعرفو املطالب دايل الشباب اليوم الشباب حاضر وفاعل بشكل 
يومي من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي، من خالل التعبري 

 واحد اجملموعة دايل احملطات، دايلو على االحتياجات دايلو يف
ى ابلتايل خصنا منضيو يف االجتاه دايل أننا نزّلو ها اإلسرتاتيجية عل
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أرض الواقع، وهلذا أان كنتفاعلو معكم السيد رئيس احلكومة 
 :مبجموعة من اإلقرتاحات

إن أي حديث على الفشل دايل النموذ  التنموي هو  -أوال
لنموذ  التنموي يف إدما  ابألساس حديث على عدم قدرة هذا ا

الشباب يف صريورة التنمية، هلذا أي تفكري يف صياغة معامل منوذ  
تنموي جديد رهينة ابألساس خبلق مزا  عام مساعد على شعبان 
على املستوى السياسي والدميقراطي واإلقتصادي، ويف نفس 

 الوقت جعل الشباب هو حمور هذا النموذ  التنموي؛

طار الرئيس، كنقرتحو عليكم التفكري يف تبين قانون إ السيد -اثنيا
للشباب، حيدد جمموع تدخالت الدولة خالل هاد العشرية املقبلة، 

 PIC وكيفما قلت السيد رئيس احلكومة احنا يف املرحلة دايل
ابلنسبة الشباب، ابلتايل خص تدخالت الدولة تكون مضبوطة 

 ومؤطرة به من خالل هذا القانون؛

السيد رئيس احلكومة، ننوه ابجملهود املبذول على مستوى  -اثلثا
اخلدمات اإلجتماعية وما غاديش نطّول فيها ألن كانت يف املرحلة 
السابقة، سواء ال من خالل املنح، يعين، يف اجلزء األول من 
اجللسة، ال من خالل املنح، ال من خالل برانمج "تيسري" ال من 

اإلجراءات، ولكن هاد ما  خالل، يعين، من خالل جمموعة من 
كيمنعش السيد الرئيس، أننا حمتاجني إىل تطوير هذه الربامج 
وضمان سبل التنفيذ دايهلا حبكامة، ألن كاين جمموعة دايل 
الربامج مهمة ولكن لألسف األثر دايهلا ما كيوصلش للشباب 
املعنيني هبا واللي كتضيع يف الطريق، هلذا خص، خص آليات 

 .يد الرئيسدايل تطوير، الس

نثري انتباهكم السيد الرئيس، السيد رئيس احلكومة، أن  -رابعا
االختيار دايل اإلجتاه حنو املهننة، بكل أتكيد عندو إجيابيات، 
ولكن راه عندو من السلبيات اللي خصنا ننتبهو ليها هو أنه الزمن 
اللي كان كيقضيه الطالب داخل اجلامعة، ماشي هو الزمن اللي 

نو وم املتدرب يف التكوين املهين، وابلتايل غادي نكو غيقضيه الي
حاجة إىل فرص أكرب، واللي غيخلينا خصنا نديرو جمهود تنموي 
أكرب. ومن هاد الباب نّبه، السيد رئيس احلكومة، لواحد الفئة من 
الشباب اللي هي ما موجودة ال يف اجلامعة ال يف املدرسة، ال يف 

، رع اللي عندها احتياجات أكربالتكوين املهين موجودة يف الشا
واللي هي أكثر عرضة للهشاشة والفقر بل أكثر من ذلك اليوم 

من الساكنة السجنية هي ساكنة شابة، ابلتايل هاد الفئة  14%
حتتا ، السيد الرئيس، جمهود إضايف ابش نعطيوها األمل والثقة يف 

 .البالد دايهلا أهنا قادرة تستوعبها

ي، السيد رئيس احلكومة، فعال بدلتو على املستوى اإلقتصاد
جمهود كبري، وفرتو موارد مالية مهمة جملموعة من املخططات، على 
رأسها خمطط التسريع الصناعي واملخطط دايل الفالحة، ولكن 
اليوم عندان إشكال حقيقي يف إدما  الشباب دايل العامل القروي، 

مرتبط  ما وكنعتقد، السيد رئيس احلكومة، أن املشكل فهاد اإلد
بتعثر الدعامة الثانية يف املخطط األخضر، ألن هاد الدعامة، كان 
ممكن تكون السبيل أبن ختّلي هاد الفئة من الشباب ينخرطوا وما 
يهاجروش من القرية إىل املدينة، هلذا نتمىن، السيد الرئيس، أن 
تستدرك السياسة الفالحية، تستدرك السياسة الفالحية اجلديدة 

 .كن الدعامة الثانية يف املخطط من حتقيقهما مل تتم

مث السيد رئيس احلكومة، غادي منشي مباشرة لواحد الفئة من 
الشباب، من الشباب اللي مها دايل الترياانت، هاد الفعل الشبايب 
خصو تطوير، وكنبغي نّبه السيد رئيس احلكومة أن اليوم كاينة 

وهاش ما نقبل حماوالت دايل التحكم يف اجملال الرايضي وخصنا
ألن التحكم يف اجملال الرايضي غادي تكون عندو ردة فعل خايب  

 .كيفما كانت عندو أمور أخرى، وشكرا
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 :السيد الرئيس

يق فر  ابسمشكرا ، الكلمة اآلن للسيد النائب هشام صابري 
 .لكم الكلمة السيد النائب .األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد هشام صابري

 جملس النواب،السيد رئيس 

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة أعضاء احلكومة احملرتمني،

املداخلة، البد أن أفتح قوسا حول تصريح السيد قبل ما نبدى 
رئيس احلكومة أثناء تدخله خبصوص كلمة "الداعشية" اليت وردت 
يف تدوينته، أان بكل صراحة فاش مسعتها وقريتها يف الصحافة أول 

ايدات، مز  مرة قلت أبنه ما ميكنش ما صحيحاش تقدر تكون غري
راجعو نديرو خصنا نولكن لألسف بعد ما أكدتوها كيتبني يل أبنه 

جمهود يف املراجعة دايل كيفية حتمل املسؤولية من موقع كل واحد، 
 ألنه اإلخوان اللي تكلميت عليهم، ونعتوهوم ابلداعشية، فإهنم

داعشي. عالقة له ابلفكر الال ينتمون إىل صنف حداثي دميقراطي 
فما ثبت يوما، السيد رئيس احلكومة، أن محلوا فكرا داعشيا، وال 

 أنه ساهم أو شارك ال يف بت يوما أن الفكر الذي ينتمون لهث
االغتياالت السياسية اليت عرفها املغرب من اغتيال عمر بن جلون، 
اغتيال آيت اجليد بنعيسى، اغتيال املعطي بوملي، وما ثبت يوما 
أن قيادهتم قالت أهنا لن تسلمهم أخاها، كأننا يف دولتني وكأننا 

علم، وأغلق القوس سيدي رئيس احلكومة وأمتىن يف حروب وهللا أ
أن تراجعوا هذا املصطلح، ألنكم رئيس للمغاربة مبا فيهم هاد 

 .املستشارين، وشكرا

 :السيد الرئيس

السادة النواب..، السادة النواب..، السادة النواب...، السيد 
الرئيس..، السادة النواب..، من فضلكم نستمعو لبعضنا..، 

...، السادة النواب لكم الكلمة السيد النائب لكم السادة النواب
السيد الرئيس..، السيد  السيد الرئيس من فضلك..،...الكلمة

الرئيس..، السي األزمي من فضلك..، السيد الرئيس..، السيد 
الرئيس..، السيد الرئيس..، لكم الكلمة السيد النائب لكم 
الكلمة، لكم الكلمة السيد النائب، السادة النواب ، نقطة نظام 

 .للسيد الرئيس، تفضل

رة واملعاصالنائب السي حممد اشرورو رئيس فريق األصالة 
 :)نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

هادي جلسة دستورية، كنظن أبنه األخالق تقتضي أن حنرتم 
بعضنا البعض، ملا يكون هناك من يتدخل، أن نسمح له أن 
يتدخل مبا يشاء، والسيد رئيس احلكومة غيجاوب، حنا اليوم  

 .شكرا ،للسيد رئيس احلكومة، ماشي لبعضيتنا البعض كنتوجهو

 :يد الرئيسالس

 .السيد الرئيس لكم الكلمة، ومن بعد السيد النائب

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية )نقطة نظام(

السيد الرئيس، ما كاينش مبا يشاء السيد الرئيس، ما كاينش اللي 
يطلع للمنصة متا ويوصف الناس، ويبدا يتكلم على قضااي 

ابالغتياالت، إيال كاين شي اغتيال هو اغتيال ويوصف الناس 
الدميقراطية اللي كان هاد املكون سيساهم فيه، أما أن يصف 

أما أن يصف الناس ابإلغتياالت فاملغاربة  ..الناس ابالغتياالت
عارفني شكون كيغتال، لذلك فخاص كل واحد يوزن الكالم 

 .دايلوا ويعرف اش تيقول
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 :السيد الرئيس

 .السيد النائبلكم الكلمة 

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرئيس،

 :السيد الرئيس

امسحلي دقيقة السيد النائب إذا مسحت، اعطيو الكلمة للسيد 
 .عمربالفريج السيد النائب تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

شكرا السيد الرئيس، كنتأسف كنتأسف ألن وصلنا كنتكلموا 
ادي دورة دايل جملس بلدي، ولكن هذا مع األسف حبال ال ه

الشديد راجع حىت للسيد رئيس احلكومة كيتصرف كيتكلم حبال 
ال كيدافع على جملس بلدي، حنا يف جلسة دستورية كنتكلموا  

 .كممثلي األمة

 :الرئيسالسيد 

شكرا لكم، الكلمة السيد النائب لكم الكلمة، استمعوا السادة 
النواب، السادة النواب، لكم الكلمة السيد النائب، السيد 
الرئيس، السيد النائب..، من فضلك لكم الكلمة السيد النائب، 

 .لكم الكلمة السيد الرئيس السي مبديع

 :م(طة نظا)نق النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 .السيد الرئيس، دااب كتفتحوا اجملال لبعض

 :السيد الرئيس

السيد النائب من فضلك حنرتمو بعضنا للبعض، تفضل السيد 
 .الرئيس

 

 :طة نظام()نق النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

السيد الرئيس كنفتحوا اجملال لبعض السيدات والسادة النواب ابش 
م مفهمتش عالش السيد النائب احملرت يبخسوا بعض املؤسسات، 

جبد اجملالس البلدية وكأهنا يعين سبة يف حق هاد املؤسسات، 
دستورية، دميقراطية، مكون من مكوانت  املؤسساتعالش 

املؤسسة دايل الدولة املغربية وما نسمحو حىت لشي واحد 
 .ميسهوم

 :الرئيسالسيد 

 .لكلمةالنائب، لكم اشكرا السيد الرئيس، نواصلوا التدخل السيد 

 :النائب السيد هشام صابري

شكرا لكم الكلمة تفضل، السيد رئيس احلكومة احملرتم إننا نعاود 
اليوم مناقشة موضوع الشباب دون أن نبارح مكاننا عمليا، تبعا 
لنقاش سابق مع احلكومة يف نفس املوضوع، ونؤكد لكم مرة أخرى 

بشرية  أو اجتماعية أو ديةاقتصاأنه ال ميكن أن تستقيم أي تنمية 
عامة بدون التوظيف األمثل إلمكاانهتا وجعل الشباب يف صلب 

داخل كل الربامج واملشاريع، لذلك أصبح مطلب التدخل  اهتمام
نتظارات مطلبا جمتمعيا استعجاليا يقدم إجيابة إجرائية انجعة ال

جمتمع بكل فئاته وشرائحه لتطلعات الشباب مبختلف أعمارهم 
اللذين وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق  االجتماعيةوانتماءاهتم 

بعدما أن أهنكتم سنوات غري يسرية من التهميش وبعدما أان شفت 
حناجرهم يف املظاهرات واالحتجاجات، بعدما أن أعتقل من 

وغرق يف البحر من غرق، واآلن اعتقل ومات منهم من مات، 
السيد رئيس احلكومة فهاد اللحظة اللي احنا كناقشوا فيها 
احتجاجات ومسرية يف الدار البيضاء لألساتذة املتعاقدين الذي 
تلقاو وعودا من طرفكم وصرح وزير من حزبكم خبصوص تسوية 

 .ملف التعاقد ومل نرى أي شيء إىل اليوم
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ية التاريخ أنه من داخل هذه السيد رئيس احلكومة، من سخر 
القاعة وعلى مرأى ومسمع املغاربة دائما ما تزايدمت على أنفسكم 

ابلدرجة األوىل وكانت كل  االجتماعيةوعلى الكل أن حكومتكم 
خطبكم تنصب على إيالء الشباب أمهية خاصة، بل وتقدمون 
وعودا بوضع حلول وإجياابت عملية لقضااي ومشاكل الشباب، 

نقطع م ان وأتكد املغرب بدون شك أنكم جنحتم بشكلولقد أتكد
النظري يف إنتا  الكثري من الكالم، وكرستم استنفاذ منسوب الثقة 

 .بني الشباب واملؤسسات

ويف معرض مداخلتكم السيد رئيس احلكومة، أنه تناولتم جمموعة 
من القطاعات، فلم تشيدوا أبرقام حقيقية وإجنازات إال ابلنسبة 

 .وزير 04رغم أنه احلكومة فيها  لقطاع واحد،

 السيد رئيس احلكومة،

إننا نؤكد لكم من داخل فريق حزب األصالة واملعاصرة، أن سياسة 
التشغيل هي املؤشر األساسي الدال على عافية جمتمعنا املغريب 
وهي بوصلة ثقة الشباب يف بالدهم، وهي األرضية اليت تتيح 

تع س مبكانتهم عند التمللمواطنني خاصة منهم الشباب، اإلحسا
حبقوقهم واإلسراع إىل تنفيذ واجباهتم، بناء على مبدأ ربط احلقوق 

عنه  هلذا الوطن والدفاع ابالنتماءابلواجبات، وتقوي قناعتهم 
بدون تردد، وترسخ إحساسا ابلكرامة اإلنسانية، إذا ال كرامة 

ون دبدون تشغيل السيد رئيس احلكومة، وأقوهلا وأكررها ال كرامة ب
 .شغل

إن موضوع مراجعة السياسة املتبعة يف جمال التشغيل اليوم بشكل 
جذري، ينبغي أن يؤطر مببدأ فتح اجملال للشباب من أجل 

من التوزيع العادل للثروة وتشجيع اإلنتا  واحلق يف  االستفادة
الوصول إىل املناصب احملدثة عرب مبادئ تكافؤ الفرص. وهنا بال 

همت الصحافة وكتبت ما كتبت حول، ما ما نفتح قوس، لقد اس
 .حول؟ راك عارفيين عالش كنهضر

 السيد رئيس احلكومة،

نسائلكم اليوم من يتحمل مسؤولية الواقع املرير الذي وصل إليه 
حال شباب بالدان؟ ولعل خري دليل على مرارة هذا الواقع هي 
األرقام املفجعة اليت سوف أتطرق إىل جانب منها، نسبة البطالة 

سنة، مع معدل  90و 97من بني الذين ترتاوح أعمارهم  90.7
من حاملي  70.0يف املدن،  %09وصل إىل أكثر من 

الشهادات املعطلني منهم، مبعىن وهنا أتساءل مع املغاربة حول 
من املسؤول عن رسم السياسة التعليمية ببالدان؟ ومن وضع هاته 

 ؟ وما هياملناهج اليت ال تتالءم مع متطلبات سوق الشغل
اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة من أجل توجيه أبناء الشعب 
لدراسة ما يتطلب من سوق الشغل؟ ابهلل عليكم السيد رئيس 
احلكومة، ما مصري الطلبة خرجيي شعب التاريخ واجلغرافية واللغة 
العربية واللسانيات واجليولوجيا؟ ما عدا االلتحاق بسوق العطالة 

 .كما حيلو للبعض أن يسميهأو بشيش العطالة،  

ولقد تبخرت كل األحالم وسقطت مجيع األقنعة عن الوجه البشع 
للقرارات املتخذة من طرفكم، وال نعتقد أن مشروع قانون املالية 

الذي متت صياغته من زاوية التقين، بعملية زائد  9491لسنة 
سنوات، حامال نفس  7هنا وانقص هناك، يتم استنساخه ملدة 

ملية لفائدة ع اسرتاتيجيةتنفيذ العلل والتشوهات الغري قادرة على 
الشباب، كما دعت إىل ذلك توجيهات صاحب اجلاللة، 

 .لتحسني أوضاعهم وتوسيع املشاركة يف التنمية الوطنية

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

اعتبارا منا كون الشباب داخل اجملتمع غاية يف ذاته وليس ورقة 
ذه الفئة ملتعلقة هبللمزايدات السياسية، نرصد لكم بعض األرقام ا

صادمة للغاية، وهي أرقام صادرة عن تقارير املؤسسات الوطنية، 
مية بلغ ين ابملؤسسات التعليعدد الشباب العاطلني وغري املتواجد

ألف شاب تقريبا، فني مها السيد رئيس احلكومة؟  744و نمليو 
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ما كايننيش يف املدارس، ما خدامينش، عانو من اهلدر املدرسي، 
 .ا مصريهم؟ هللا أعلم. كيف تفكررون..وهللا أعلمولكن م

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيد 
 .النائب خالد الشناق

 :النائب السيد خالد الشناق

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وعلى آله وصحبه،

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة أعضاء احلكومة احملرتمني،

 زمياليت زمالئي النواب احملرتمني،

وحنن نتناول موضوع الشباب، امسحوا يل أن أترحم على أرواح 
لفريق احتاد  0جمموعة من الشباب اللي توفاوا اليوم العدد دايهلم 

عازينا هللا هلم الرمحة وتطنجة اللي توّفوا يف حادثة سري، نسأل 
 .احلارة ألسرهم

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

أنصت وابهتمام شديد لكل ما تفضلتم به حول السياسة العامة 
للحكومة اخلاصة إبدما  الشباب وقبل أن أخوض يف صلب 
املوضوع، ال بد أن أقف حلظة، حلظة من عند خطاب التيئيس 

بالد كحلة، م يف اجملتمع من قبيل الوالعدمية اللي ولينا كنشوفو اليو 
البالد مشات، او حّلوا لنا احلدود خنويو البالد إىل غري ذلك من 
اخلطاابت اهلدامة تضرب وبشكل مباشر يف مؤسسات الدولة 
ورجاالهتا وحتبط شبابنا وترسم له صورة قامتة عن مستقبل بالدان، 

، ال بد من مةهاد املسألة اليوم تسائلنا مجيعا، السيد رئيس احلكو 

الوقوف على أسباب دايل هاد اخلطاابت، نشجب ونستنكر 
بشدة هذا النوع من اخلطاب الذي ينذر خبطر السلم اإلجتماعي، 
وهنا وجب التنويه ابجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة. وجتدر بنا 
اإلشارة إىل أن البالد تسري خبطى اثبتة حنو التقدم واالزدهار، وأننا 

واب، اإلشكال اللي عندان اليوم خصنا نشتغلوا يف يف سكة الص
التدبري اجليد واحلكامة وجناعة األداء، ومجيل جدا اليوم نشوفو 
جمموعة من املكوانت السياسية واّلت كتهضر على هاد زرع الثقة 

 .واألمل، خصوصا يف صفوف الشباب

فبلدان له من اإلمكاانت واملوارد ما يسمو به إىل مصاف الدول 
قدمة، لكننا نعاين، السيد رئيس احلكومة، بغيتكم تسطّروا املت

عليها مزاين، من أزمة قيم وحكامة وإبداع، كما تعلمون، وكما 
يؤكد عليه اجلميع، الشباب يشكل كتلة وازنة من اجملتمع املغريب 

 20و 90من اللي عمرهم يرتاوح ما بني  %20وميثل أزيد من 
 .افيةتصادية وإجتماعية وثقسنة، ويشكل ثروة حقيقية وقاطرة اق

يف مثل هذا اليوم، السيد رئيس احلكومة، من السنة املاضية أجبتم 
على نفس السؤال داخل هاد القبة املوقرة، بغينا نعرفو اليوم 
املنجزات العملية واألثر دايهلا على الشباب من خالل هاد السنة؟ 
ني بنسائلكم ابخلصوص السيد رئيس احلكومة عن ميثاق الشباب 

؟ ومآل الربامج والتعاقدات 9499-9491الدولة واجلهات 
اجلهوية يف اجتاه تفعيل دور اجلهوية املتقدمة يف جمال التشغيل 

 وتفعيل اجمللس اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي؟

ال خنفى عليكم، السيد رئيس احلكومة، الشعور ابلقلق الشديد 
هو هباد نا ال بد ما نبّ والبالغ إزاء وضعية الشباب يف املغرب، وه

املسألة اللي ولّينا كنشوفو من جديد يف اجملتمع دايلنا، أال وهي 
موضوع اهلجرة السرية، تسائلنا اليوم مجيعا، ال بد من الوقوف 
على األسباب وراء هاد الظاهرة املخيفة، عندان معطيات اليوم، 

 974.444السيد رئيس احلكومة، وأرقام خميفة جدا، أزيد من
بني  %94ب يغادرون التعليم كل سنة، نسبة البطالة بلغت شا
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من الشباب ال يتوفرون  %77سنة،  90إىل  97الشباب من 
من الشباب منخرط يف حزب سياسي  %9على تغطية صحية، 

مليون شاب اليوم يف وضعية  0.0أو نقابة، واخلطري أن أكثر من 
 هشاشة، هذه إحصائيات جاءت يف األرضية من أجل بلورة
سياسة مندجمة للشباب اللي جات هبا الشباب والرايضة واللي 
ابملناسبة كّنوهو ابجلرأة والشجاعة دايل وزارة الشباب والرايضة 
إلعطاء هاد الصورة الواقعية على أوضاع الشباب اللي هي جزء 
من احلل، وكنوهو كذلك ابجملهودات اللي كتقوم به وزارة الشباب 

ع السيد رئيس احلكومة، ال بد من والرايضة، هذا مشكل اجلمي
تظافر جهود احلكومة كاملة للنهوض أبوضاع الشباب كما جاء 
يف الربانمج احلكومي، على ما يبدو واللي كيظهر يل أن اإلشكال 
احلقيقي ملشكل الشباب هو منظومة الرتبية والتكوين اليت ال تؤدي 

ب، ادورها يف التأهيل واإلدما  اإلجتماعي واإلقتصادي للشب
نشيد يف هذا اجلانب ابلقانون اإلطار للرتبية والتعليم اللي بصدد 
املناقشة دايلو يف اللجنة، ولكن، السيد رئيس احلكومة، خص 
تسريع التنزيل دايل املضامني دايلو يف أقرب وقت وال جمال للخطأ 
 .فيه، فاخلطأ يف هذا اجملال سيكون جد مكلف، وإن مل أقل قاتال

نثمن جمهودات احلكومة من خالل مشروع قانون املالية       
، خصوصا يف الرفع من االعتمادات املالية للقطاعات 9491

االجتماعية وخصوصا التعليم يف ظل الظرفية واإلكراهات 
در ، وخصوصا فيما يتعلق بربانمج "تيسري" وحماربة اهلاالقتصادية
 .املدرسي

 الذايت السيد رئيس يف جانب التشغيل، فكرة املقاول      
ألف مقاول  04ألف و 04احلكومة، فكرة ممتازة، عندان اليوم بني 

قي ذايت، بغينا نعرفو السؤال املطروح، بغينا نعرفو الوزن دايهلم احلقي
، الوطين، رقم املعامالت دايهلم، نسبة التأطري دايهلم االقتصاديف 

غينا نعرفو ، باملردودية دايل املشاريع دايهلم يف اإلقتصاد الوطين
 .احلصيلة والتقييم دايل هاذ الورش املهم

طبقة وسطى قروية من خالل التوجيهات السامية  ثإحدا      
لصاحب اجلاللة، يف اخلطاب األخري البد من أهنا ستوفر سبل 
العيش الكرمي وستخلق أنشطة جديدة مذرة لفرص الشغل 

كتار على ن هوالدخل، سيما لفائدة الشباب عن طريق توزيع مليو 
صغار الفالحني، هاذي ورشة كبرية إىل جانب "املخطط 
األخضر" اللي اعطت فرصة كبرية للشباب وخصوصا شباب العامل 
القروي اللي كيعيشو واحد التهميش وواحد اإلقصاء كبري، واللي 
ماستافدوش من التنمية يف البالد خصوصا اللي معندمهش شواهد 

ة ابش ينشأو تعاونيات فالحيمدرسية، اعطاهتم فرصة كبرية 
ومشاريع مذرة للدخل، كنشيدو هباذ روح املخطط، وهذا هو 
اإلبتكار واإلبداع اللي خاصو يكون عندان السيد رئيس احلكومة، 
ألن اليوم عندان أزمة إبداع وإبتكار، وهذا ما جاء على لسان 

 .صاحب اجلاللة، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، شكرا. الكلمة اآلن للسيد النائب       
 .للوحدة والتعادلية االستقاليلالفريق  ابسمعمر عباسي 

 :النائب السيد عمر عباسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيد وزير الدولة،

 السادة الوزراء،

 السيدة الوزيرة،

 والنائبات،السادة النواب 
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يف احلقيقة السيد الرئيس احلكومة، ال ميكن إال أن ننوه بداية       
بكل ما تضمنه جوابكم، اإلجراءات اليت قامت هبا بعض 
القطاعات احلكومية. ولكن دعوين أؤكد على أنه جاللة امللك، 

أكتوبر يف خطابه السامي أمام الربملان دعى إىل تسمية  92يوم 
وهذه املنهجية ختتلف كثريا على منهجية  األمور مبسمياهتا،
 .التيئيس والعدمية

السيد رئيس احلكومة، صحيح أن هذه جلسة دستورية       
ملساءلتكم، ولكنها أيضا فرصة لنا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية للتعبري على العديد من القضااي اليت هتم عدة مؤسسات 

على موضوع الشباب يف سياق يف بالدان. أوال نتحدث اليوم 
أزمة، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية السيد رئيس 
احلكومة، أزمة سياسية فيها الثقة يف املؤسسات ترتاجع بشكل  
كبري جدا؛ أزمة اقتصادية كبرية جدا؛ أزمة اجتماعية مظاهرها بينة 
 للعيان. وعودة اخلطاب اليوم حول الشباب مرده ابألساس أنه
الشباب املغريب كسر جدار اخلوف وأصبح يعرب اليوم، يعرب يف 

 .الفايسبوك، يعرب يف املالعب، يعرب يف عدة فضاءات

أان كنبغي نذكر السيد رئيس احلكومة، وهو يعلم هذه القضااي       
بشكل جيد أبنه قضااي الشباب املغريب اليوم هي التشغيل، وهي 

وية فرص واملساواة، وهي اهلالتعليم، وهي الصحة، وهي تكافؤ ال
والقيم ضد اإلستيالب الثقايف، وهي قضااي اجلرمية والعنف، وهي 
إشكالية اهلجرة وهي أيضا الثقة يف املؤسسات. السيد رئيس 
احلكومة، هذه فرصة أيضا لنؤكد على أنه جيب على احلكومة أن 

رية، حقه يف على آرائه حب تضمن للشباب املغريب حقه يف أن يعرب
ذه السلمي املشروع، ولكن أيضا ه االحتجا ية التعبري ويف حر 

بالد هو ثوابت ال االحتجا فرصة لنا لنؤكد على أنه سقف هذا 
ومقدساهتا، لذلك نرفض وندين أي مساس سواء بعلمنا الوطين 

 .أو هبذه الثوابت يف أي احتجاجات

السيد رئيس احلكومة عفوا، صحيح أن هناك العديد من   
، ولكن مطالب الشباب املغريب أوال وأخريا االجتماعيةاملطالب 

دائما هي الدميقراطية، وسبق للسيد النائب أن أشار إىل هذا 
واليوم كما األمس هذه قضية مهمة جدا  9499الكالم، سنة 

هي قضية دميقراطية والدميقراطية ليست مفهوم هالمي، هي 
اد اليت فسمضامني ألحزاب حقيقية، هي القطع مع الريع ومع ال

وعدمتوان أبنكم ستسقطونه، هو اإلهناء مع الريع ومع االمتيازات. 
أيضا مطالب الشباب املغريب اليوم، هو التوزيع العادل للثروة، هو 

، االجتماعيةو  االقتصاديةما نسميه يف حزب االستقالل التعادلية 
سيظل كل هذا الكالم حرب على أوراق إذا مل يتم هناك جمهود كبري 

ل زيع عادل للثروة عرب إصالح ضرييب حقيقي، وعرب توزيع عادبتو 
 .لإلستثمارات العمومية يف بالدان

السيد رئيس احلكومة، نعترب أبنكم هتدرون زمن اإلصالح،       
 92مع كل التقدير لبعض اجملهودات املبذولة، ولكن منذ خطاب 

أكتوبر لصاحب اجلاللة، الذي دعا إىل منوذ  تنموي جديد 
وسياسة عمومية مندجمة، إىل اليوم، يعين مع كامل األسف رغم 
أنكم يعين أشرمت إىل مضامني هذه السياسة املندجمة ولكننا ال 

 .نتوفر على أي وثيقة

السيد رئيس احلكومة، سبق أن نبهناكم إىل وضعية مأساوية       
يعيشها الشباب عموما والشباب يف املناطق احلدودية على وجه 

، ووجهنا إليكم مذكرة هبذا اخلصوص أعتقد أنكم مل جتدوا التحديد
الوقت بعد لقراءهتا، ولكن تنبه إىل وضع يعين من بوعرفة حىت 

 .لزاكورة، هناك أوضاع مأساوية يف الشريط احلدودي

السيد رئيس احلكومة، نعترب أيضا أبن هناك نوع من       
 ات اللي هياالرجتالية، ألنه كانت واحد اجملموعة من املبادر 

مهمة، ولكن كان من املفروض أن أتيت يف إطار هاذ السياسة 
العمومية املندجمة، وأن يتم اإلعالن يعين ونشر هذه الوثيقة مبا فيها 
قانون اخلدمة العسكرية، واللي احلكومة نعترب أبهنا مل تقم أبي 
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جمهود تواصلي لشرح مضامينه. أيضا املناظرة اليت دعا جاللة 
 تنظيمها خبصوص التشغيل هذا عمل مهم جدا، ولكن  امللك، إىل

كنتسائلو هاذ املناظرة عمليا تنظيمها يعين أنه املخطط الوطين 
للتشغيل جيب أن يعاد فيه النظر، أو أنه وضع بدون رؤية، أو أنه 
 يعين جمرد جتميع لسياسات قطاعية، هذا ما نعتربه ونعترب أبنه من

ة فهاذ حضور املنظمات الشبابياملفيد من املفيد حضور الشباب و 
أيضا هذه اليوم فرصة إلعادة التأكيد  .املناظرة اللي غادي تنظم

من  99على أنه جيب تفعيل اهليئات املنصوص عليها يف الباب 
، أبهنا أحد معامل التحول 9499الدستور، واليت قيل لنا سنة 

الدستوري الكبري مبا فيها اجمللس اإلستشاري للشباب والعمل 
 .جلمعوي، واليت صدر يعين القانون املنظم لها

السيد رئيس احلكومة، ميكن وأنتما تتحملو املسؤولية هاذي       
سنوات، وليس سنتان، احلزب الذي يقود احلكومة وجزء كبري  7

من األحزاب املكونة لألغلبية، ميكن لكم أن متروا من مترين 
روا من ميكن أن متصناديق اإلقرتاع، ومن حكم صناديق اإلقرتاع، و 

حكم أبن الرأي العام، ولكن هناك حكم للتاريخ السيد رئيس 
 .احلكومة

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم الفريق احلركي الكلمة للسيد       
 .النائب حلسن السكوري

 :النائب السيد حلسن سكوري

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 الوزراء،السيدات والسادة 

 السيدات والسادة النواب،

بداية أشكركم السيد رئيس احلكومة، على ما تفضلتم به يف       
جوابكم حول قضااي الشباب اليت أصبحت تشكل اجلزء األهم 
من قضااي اجملتمعات املعاصرة على اختالفها وتنوعها وتوجهاهتا. 

ة السامية يإن هذه الفئة العريضة من املواطنني، واليت حتظى ابلعنا
لصاحب اجلاللة، تعترب أكثر الفئات اإلجتماعية أتثرا ابلواقع 
ومتغرياته. ومن هذا املنطلق، وسعيا لتحصني شبابنا من اإلنكماش 
واإلنغالق مع عامله اإلفرتاضي، ومحايته من اإلجنذاب حنو أفكار 
التطرف وسلوكيات والعنف واهلجرة، البد من إاتحته الفرصة 

يم اإلنسانية من خالل املشاركة واإلنفتاح والتشبع لإلرتقاء ابلق
دبري أبسس اهلوية الثقافية املغربية املبنية على االعتدال والتعايش وت

اإلختالف. فال مكانة السيد رئيس احلكومة، اليوم ويف القرن 
الواحد والعشرين، لدول وشعوب ال تستثمر يف شباهبا كثروة 

 .حقيقية وكفرص للتنمية والتقدم

السيد رئيس احلكومة، ابلرغم من كون املغرب عرف       
 يجياتواسرتاتإصالحات جوهرية يف كل امليادين، واعتمد أوراش 

 الستفادةاقطاعية خلقت دينامية تنموية يقر هبا اجلميع، فإن 
واآلاثر مل تشمل بصفة عادلة العديد من الفئات اجملتمعية واملناطق 
املعزولة واهلشة واجملاالت القروية واجلبلية اليت ال زالت تعرف 

 االجتماعيةنقائص عدة وعجز كبري على مستوى اخلدمات 
األساسية من تعليم، وصحة، وسكن الئق، وطرق معبدة انهيك 

د رئيس فة للشباب. فهناك السيعن البنيات والتجهيزات املستهد
ألف شاب وشابة املرتاوحة أعمارهم ما  017احلكومة، مليون و

سنة على املستوى الوطين ال يعملون وال يتابعون  90و 97بني 
دراساهتم وال أي تكوين، مع العلم أن شباب املناطق القروية 
واجلبلية متضررين أكثر من هذه اآلفة. ونعترب أن معضلة بطالة 

باب هيكلية وجيب معاجلتها كظاهرة متعددة األبعاد هتدد الش
 .االجتماعي االستقراربصفة أو أبخرى 
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السيد رئيس احلكومة، تكتسي قضااي الشباب كما تعلمون       
طابعا أفقيا يستلزم تلقائية التدخالت، وهي أيضا شأن حملي 
ابمتياز يتطلب املعاجلة يف القرب. لذلك نرى يف حزب احلركة 

شعبية، وعلى مستوى املقاربة أن الرهان يف أفق بلورة النموذ  ال
التنموي اجلديد يتطلب الرتكيز يف توجهاته على البعد اجلهوي 
املدعوم بالمركزية قطاعية فاعلة لضمان اندماجية السياسات 

واملخططات اليت تروم إدما  الشباب على كل  واالسرتاتيجيات
املتاحة من دعم فرص املستوايت، ومن خالل جل املداخل 

الشغل، ومالءمة التكوين ملتطلبات الشغل، والولو  إىل اخلدمات 
على  احواالنفتاألساسية الضرورية، وتقوية الكفاءات والقدرات، 

 ...التكنولوجيات احلديثة إىل آخره

ويف هاذ املنحى السيد رئيس احلكومة، أنمل أن يكون لديكم       
تقائية تفعيل احلقيقي الندماجية والتصور واضح، وبرانمج حمدد لل

السياسات العمومية املستهدفة للشباب، وماذا عن تنزيل اجمللس 
اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي مع ضرورة تعبئة اهليئات 
 اجلهوية املختصة بدراسة القضااي املتعلقة ابلشباب الواردة يف املادة

 م السيدمن القانون التنظيمي للجهات؟، كما نسائلك 997
رئيس احلكومة، وقد جاء ذلك يف تدخلكم عن أجندة تنزيل 

أشهر،  7برانمج اللجنة الوزارية للتشغيل املصادق عليها منذ 
واملوقع من طرف القطاعات الوزارية املعنية، ومجعيات جهات 

العام ملقاوالت املغرب والسالم عليكم ورمحة هللا  واالحتاداململكة، 
 .تعاىل وبركاته

 :الرئيس السيد

مة للسيد الكل االشرتاكيشكرا للسيد النائب، ابسم الفريق       
 .عزيزالنائب سعيد اب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ال أحد جيادل، السيد رئيس احلكومة، يف كون الشباب       
فاعل أساسي يف بناء اجملتمع، وقاعدة مهمة يف حتقيق تنمية 
ر جمتمعية حقيقية. وابلتايل فأي تنمية تنمية هي رهينة ابإلستثما

يف الرأمسال البشري، هذا الرأمسال البشري اللي احملور األساسي 
يف الشباب ال بد من  اراالستثمدايلو هو الشباب، ومن أجل 

وق الرتكيز على الرتبية والتكوين والتحفيز يف هذا اجملال وربطه بس
 .الشغل

 السيد رئيس احلكومة،

الشباب املغريب اليوم ما بقاش يف حاجة إىل خطاب األمل،       
الشباب املغريب يف حاجة إىل خطاب العمل، إىل تنزيل الربامج 

س . فاليوم امسحوا يل، السيد رئيتنزيال ملموسا على أرض الواقع
احلكومة، إيال كنا كنتحدثو على غياب الثقة لدى الشباب، 
فالغياب يبدأ من الربامج اإلنتخابية اللي تتوزع يف احلمالت 
االنتخابية على أساس أنه توجدو حلول لكل شي، ومّلي تتوصلو 
للحكومة تيكون الرتاجع يف.. أول تراجع يف الربانمج احلكومي، 

سنني بدون جدوى، وكنقولو أبن هذا تراكم دايل  7كتخر  و 
احلكومات السابقة. فإيال كان فعال تراكم احلكومات السابقة 
فأنتم جئتم على رأس هذه احلكومة من أجل حتّلو دوك املعضالت، 
وإيال ما قديتوش قولوها للشعب املغريب، قولوا هلم ما قّديناش ابش 

امج دايل البالد، ما يكونوش الرب  نرجعو الثقة فعال يف املؤسسات
 .يف اجتاه واحنا يف اجتاه.. أان لن أسكت، أان سأقول كلميت هاته

فالسيد رئيس احلكومة، اليوم كاينة هيمنة دايل البطالة       
 مكتوبة، غريالطويلة األمد، اليوم كاين يف املقاوالت عقود بدون..

شباب يشتغلون بدون عقود، اليوم كاين تردي األوضاع يف الوسط 
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القروي ويف اهلوامش دايل احلواضر، اليوم كاين هجرة من القرى 
اىل هوامش املدن من الوطن إىل خار  أرض الوطن. وابلتايل 
فاحنا، السيد رئيس احلكومة، أمتىن أن تنصت إيل على أساس، 

 .. الوقت السيد الرئيسالسيد رئيس احلكومة،.

السيد رئيس احلكومة، الشباب طاقة بشرية هائلة، ولكن       
تواجه مصري شبه جمهول واللي اليوم خص فيه حلول عملية دقيقة، 
إيال كنتو تتحدثو أبنكم واعون ابإلشكاالت، فخص اإلشكاالت 
يتم احلل دايهلا. انتما اآلن كنتحدثو على سياسة مندجمة جديدة، 

جديدة مندجمة للشباب، هاذي سنة واحنا اليوم عاد   سياسة
كنسمعو أبنه كاين إجراءات، تنتحدثو أيضا على اجمللس 
اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي، راه تنشر يف اجلريدة الرمسية 

، يعين، سنة وما زال ما تفّعلش السيد رئيس 9491يناير  91
جبتوها  صيغة ابشاحلكومة، امسحوا يل، وحىت السياسة املندجمة ال

لنا راه ماشي مندجمة، تقولون أبنه تكلف القطاع الوصي، راه ما 
خصوش يتكلف القطاع الوصي، خص تكلف جلنة حتت 
إشرافكم، وتقولون أبن هناك قطاعات تشتغل، وأن هناك جلنة 
خاصة للحكامة يرتأسها رئيس احلكومة، هاذ رئيس احلكومة 

ش ندما  بني الربامج ابخص يرتأس اللجنة دايل التنسيق واال
منشيو بربانمج مندمج للمغاربة، وتتقولو أبن عندان اسرتاتيجيات 
وطنية اسرتاتيجية التشغيل والتكوين املهين، هاديك 
اإلسرتاتيجيات أصال إيال حطيتيها اآلن يف أرض الواقع راه ما 
غاديش تعطيك سياسة مندجمة، ألن كاين تضارب، كاين تضارب 

 ري بني التكوين والتعليم راه كاين تضارب، منيف قطاع واحد، غ
يلج إىل التكوين ومن ال يلج؟، وهاذو خصنا فيه اندماجية، هنا 
فني بغينا سياسة مندجمة السيد رئيس احلكومة. سنة من الزمن 

يناير  91على اإلعالن على سياسة جديدة مندجمة فيها هدر، 
باب ري للشملا صدر ونشر القانون دايل اجمللس اإلستشا 9491

 والعمل اجلمعوي يف اجلريدة الرمسية فيه هدر، وابلتايل فنحن اليوم،

السيد رئيس احلكومة، يف حاجة إىل سياسة مبنهجية موحدة 
 .ومندجمة ومنسقة

 :السيد الرئيس

ة اجملموعة النيابي ابسمشكرا السيد النائب، الكلمة اآلن       
 .ايديللسيد النائب سعيد الز  واالشرتاكيةللتقدم 

 :النائب السيد سعيد الزايدي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

قدم اجملموعة النيابية للت ابسميشرفين أن أتناول الكلمة       
، وذلك يف إطار مناقشة موضوع إدما  الشباب. وهو واالشرتاكية

موضوع ذو راهنية ابعتباره يهم فئة جمتمعية عريضة مل تنل حقها 
ابنت عن اليت أ االختالالتمن التنمية والثروة الوطنيتني، وهي 

حمدودية النموذ  التنموي لبالدان، الذي أفرز مع األسف تفاواتت 
 .إجتماعية وجمالية

 السيد الرئيس،

ة إن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية تضع نقطة نظام كبري       
عن شرحية حساسة من جمتمعنا تقدر وحسب بعض 

مليون شاب وشابة يف سن حرجة  2اإلستطالعات والبحوث ب
سنة. نسائلكم، السيد رئيس احلكومة، عن  97و 91ما بني 

عمومية ات الاإلجراءات العملية امللموسة املستعجلة، وعن املبادر 
القادرة على احتوائها وجعلها طاقة منتجة حىت ال تتحول إىل طاقة 

 ؟واالجتماعيسلبية وعنوان اإلنفالت واالحنراف األمين 
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وسوف لن نبالغ إذا ما قلنا أبن هناك اليوم مؤشرات حالة       
اإلحتقان اإلجتماعي، والذي من متظهراته تفاقم هجرة الطاقات 

ة قانونية للشباب اللذين نعترب أهنم األكثر عرضواهلجرة الغري ال
لإلقصاء االجتماعي، مما يولد لديهم شعورا إبنعدام أية إمكانية 

سعا للتأثري يف القرار اليت هتم حاضرهم ومستقبلهم ما يفتح اجملال وا
أمام العفوية والتعبريات الذاتية غري املؤطرة، مما تنطوي عليه من 

 .خماطر على اجلميع

وما الواقع واألحداث املأساوية اليت عشناها مؤخرا مثل وفاة       
الشابة الطالبة حياة، وهي تغامر حبياهتا حبثا عن فضاء عيش 
أفضل، ومن قبيل وفاة سابق وهو من ذوي االحتياجات اخلاصة  
كان حيتج إىل جانب زمالئه من أجل الكرامة اإلنسانية، إال 

 .تماعيمؤشرات أخرى عن حالة اإلحتقان اإلج

 السيد رئيس احلكومة،

ندجمة م اسرتاتيجيةلقد أكد جاللة امللك، على ضرورة إرساء       
للشباب والقناعة حاصلة اليوم لدى اجلميع بضرورة اإلهتمام 
ابلشباب، وتبين الربامج النوعية واملندجمة اليت من شأهنا تلبية 
تطلعاته يف خمتلف اجملاالت، مع ما يلزم ذلك من ضمان التقائية 

 .السياسات العمومية املستهدفة هلذه الفئة

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

باب للش االستشاريحنثكم على اإلسراع إبخرا  اجمللس       
والعمل اجلمعوي وتنصيب أعضائه وعضواته من أجل القيام 
أبدواره واملسامهة يف بلورة تصوراته حول إجناح إسرتاتيجية وطنية 
إلدما  الشباب، إسرتاتيجية مبضامني حمددة ودقيقة ومنتجة. 

جلعل سنة  رتاكية، ندعوكموحنن يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلش
 .وشكرا ،، سنة فرص الشغل للشباب9491

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، السيد الرئيس احلكومة لكم الكلمة       
 .للرد على تعقيبات السيدات والسادة النواب

 :ومةرئيس احلك سعد الدين العثماين، السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا جزيال،

 الرئيس،السيد 

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمني

أان كنأكد على ما قاله عدد من السادة النواب، من أن       
 املناخ السياسي مؤثر يف جو األمل، يف جو الثقة، يف النظر إبجيابية

السياسي.  إىل املستقبل، وهي مسؤوليتنا مجيعا أن نوفر هذا املناخ
وه بفاعل حزيب ذو ولكن ابش غادي نوفروه؟، غادي نوفر 

مصداقية وكيدير وكيتصرف سياسيا تصرف سليم وتصرف 
حضاري سواء كان يف األغلبية أو كان يف املعارضة، وأيضا بتعزيز 
مسار احلرية وتعزيز الدميقراطية وابلتنمية، وابملناسبة أان أوافق 
السيدات والسادة النواب على أنه التنمية والدميقراطية متالزمتان، 

تنمية إال بدميقراطية وبتطور دميقراطي. لكن كنهضر ألقول  وأنه ال
للسيد النائب احملرتم، السيد الرئيس، كنقول ليه.. ما وقع يف مدينة 
الرابط ويف اجمللس اجلماعي خصنا غري نتافقو على اإلدانة دايلو، 
ذلك ألين أرجو أال أن كالمكم ال يعين أنكم توافقون على ما 

اإلدانة، أان ما عندي مشكل مسيه اللي  وقع. فإذا اتفقنا على
بغييت، ألن هذه املظاهر جيب أن ال تتكرر ألهنا تشوش وتشوه، 
وهذا من املظاهر اللي كتخلي املواطنني والشباب ينفروا من العمل 
السياسي، ألن ما بقاتش قواعد، ما بقاش نظام، ما بقاش قانون، 

ن تضعوا ك، أرجو أورمبا قبل ذلك ما بقاش التزام ابلدستور. فلذل
مىن على الشيء نت ولكن أن توافقوين على إدانة هذاوصفا ملا وقع 
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هللا ما يتكررش وما جييش يف أي مؤسسة أخرى، هاذي النقطة 
 األوىل؛

النقطة الثانية، التوزيع العادل للثروة أان متافق معاك السيد       
لثروة أان لالنائب احملرتم، اللي هضر عليه مزاين، التوزيع العادل 

متفق، ما بغيتش نقول واحد الكلمة، انتما يف الفريق دايلكم 
احلزب دايلكم واحلزب دايلنا جنمعو هاذ الثروة دايلنا ونقسموها 
بزو  ونديرو التوزيع العادل غري بيناتنا.. أان أظن أبن مشروع قانون 
املالية احلايل جاء بعدد من اإلجراءات شفتك وافقيت؟ ال وافقيت 

متافق معاك.. نديروها.. حىت أان ما كاين مشكل حىت أان أان 
متفق على التوزيع العادل.. أظن أبنه اإلجراءات اللي جبنا واللي 
حتدث عليها يف السؤال األول املرتبط ابلسياسة اإلجتماعية دايل 
احلكومة فيها عدد من العناصر كلها تسري يف اجتاه التوزيع العادل 

يل املقاوالت يف مشروع قانون املالية احلا للثروة، عندما نضع على
ضريبة املسامهة، مسامهة ماشي ضريبة هي مسامهة تضامنية 

 74لألرابح دايل املقاوالت اللي كتفوق األرابح دايهلا  9,7%
مليون درهم، مث ستوجه لدعم هذه  04مليون درهم مث ستوجه 

لثروة. ل الربامج اإلجتماعية وتقويتها هذا جزء من التوزيع العادل
بطبيعة احلال ما نكرهش أان نديرو مزيد من اجلهود، وكنشكر 
املقاوالت واإلحتاد العام ملقاوالت املغرب اللي قبل، ألن هذا مت 
ابلتشاور معاه، اللي قبل تكون هاذ اإلجراءات، وكنحيي هاذ 
املقاوالت اللي هي مقاوالت مواطنة ولكن عرفو أبن هناك توزيع 

 .عادل للثروة

عندما أدخلنا عدد من اإلصالحات اجلبائية اللي كتخفف       
على املقاولة الصغرية واملتوسطة من خالل ختفيض الضريبة على 

ابلنسبة للشركات املتوسطة اللي  %97,7إىل  94الشركات من 
ألف درهم إىل مليون  244عندها رقم اللي عندها أرابح ما بني 

م يف هذا وعدد من درهم، فهذا يدخل يف هذا أيضا فهو يساه
اإلجراءات على املستوى اجلبائي وإجراءات على املستوى 

االجتماعي اللي يف القانون تسري يف هذا اإلجتاه. واحنا ما 
نكرهوش ندعمو هاذ الشي أكثر ابش منشيو يف اجتاه هذا التوزيع 
األكثر عدالة للثروة، وأن متفق معهم على ضرورة بذل املزيد من 

جملال. لكن أريد أن أؤكد مرة أخرى داكشي اللي اجلهود يف هذا ا
قلت راه اإلختالالت دايل اليوم راه جات من البارح ما خصناش 
نغطيو الشمس ابلغرابل صحيح تضاعفت عليها إختالالت 
أخرى، ولكن نعطي غري مثال واحد احنا كندويو على الشباب 

ن هم يف آلالذين مل يتلقوا تعليما كامال حقيقيا، وال تكوينا، وال ا
مليون دايل  1العمل، هاذو منني جاو؟ وأيضا نتحدث عن األمية 

األميني منني جاو هاذو؟ جاو من السنوات اليت كان فيها مغادرة 
ألف شخص،  744ألف إىل  074ألف،  044الدراسة يبلغ 
ألف تلميذ اللي غادروا املدرسة، اليوم  074، 9441ونقول أبن 

ألف ال يزال اليوم يغادرون  974دان صحيح ابقي حنن نتأمل ألن عن
املدرسة سنواي، اليوم ولكن منذ ذلك احلني إىل اليوم قلصناه 

تقريبا، وهذا واحد الرقم معترب، ما نكرهوش احنا غدا  %74ب
 .نقضيو على هاذ الشي

فلذلك أان أعلنت، وقلت أبن األولوية للتعليم، ليس فقط       
من خالل امليزانية ولكن من خالل حىت الربامج العملية اللي ّدارت 
لرفع جودة التعليم و لتخفيض هاذ اهلدر املدرسي، وخصنا نتعاونو 
مجيعا على هاذ الشي، ولكن راه ّدار واحد اجلهد معترب غري 

هللا غادي تكون النتيجة دايلو مسبوق فهاذ اجملال، وإن شاء 
والتأثري دايلو يف السنوات املقبلة، إذن هاذ القضية.. خصنا وأيضا 
التكوين املهين، التكوين املهين اللي اآلن كاين الدعم دايل التكوين 
املهين ألن احنا حاسني، حاسني فعال كما يف عديد من الدول 

اإلهتمام   واحد اللي حتّوالت إىل الصناعة أعطت للتكوين املهين
ي كبري، وانتما كتعرفو يف التكوين املهين يف أملانيا الدور دايلو ماش

حبال دول أخرى جماورة هلا، متا عندو واحد الدور كبري، فاحنا 
بغينا نعطيو هاذ الدور للتكوين املهين، ولذلك هاذ املنحة، املنحة 
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و إجراء أ دايل املتدربني يف التكوين املهين ليس إجراء ماليا حبثا،
 اجتماعيا حبثا، وإمنا هو إجراء إسرتاتيجي ابش يويّل التكوين املهين
جاذب أيضا، وهاذ الشي اللي وقع راه التحقو ابلتكوين املهين 

 774ألف متدرب جديد، ابش يقفزالرقم ل 244فهاذ السنتني 
ألف جديد، عالش؟  244ألف، وهذا رقم غري مسبوق أيضا 

جاذبة، صحيح خصنا نوسعو العرض،  ألنه مهن التكوين املهين
نوعو العرض يكون متكيف أكثر مع احلاجيات دايل التشغيل، 
وأيضا نرفعو اجلودة هاذي التحدايت دايلنا اللي إن شاء هللا 
نشتغلو عليها وميكن لكاتب الدولة املعين أو الوزير أن تدعونه إن 

 .شاء هللا ليعطي املزيد من التفاصيل فهاذ املسألة

املقاول الذايت، أريد أن أقول أبن املقاول الذايت سأل أحد       
وصلنا  9491النواب على مبلغ.. املقاول الذايت اآلن يف شتنرب 

ألف مقاول ذايت وحوايل  14ألف مقاول ذايت، يف سنتني  14ل
مليون درهم دايل رقم معاملة مصرح به، وغادي ندعمو  044

زيدو توسع، وإيال استطعنا ن أكثر هاذ الربانمج إن شاء هللا وغادي
ألف سنواي فهذا شيء مهم وميكنا نطمحو وحنن  74حىت ل 04

نطمح إىل أكثر من هذا، وهذا دران حىت برامج أخرى للمواكبة 
للتكوين قبل من هاذ الشي للمواكبة وللدعم، كاين هاذ الربامج 
وكنحاولو ما أمكن نفّعلوها على أرض الواقع، ونرجو من الشباب 

 .تموا هباذ اجملال املهم واإلجيايبأن يه

ابلنسبة للسياسة املندجمة للشباب، هاذ السياسة املندجمة       
للشباب موجودة إن شاء هللا غادي نعرضوها يف القريب يف اجمللس 
احلكومي، مث من بعد ميكن السيد الوزير جيي للجنة املعنية ليعرض 

واقع هناك فعل الاخلطوات دايهلا. توضعت بطريقة مندجمة ولكن ب
إسرتاتيجيات سابقة قطاعية، إمنا هي أتخذ هاذ السياسة املندجمة 
تيحضرو هاذوك القطاعات وكتخاذ هاذ اإلسرتاتيجيات بعني 
اإلعتبار، وكتكيف مع ما هو موجود يف اإلجراءات اجلديدة 

وهاذ  دايل السياسة املندجمة للشباب، وكيتم التنسيق لالسرتاتيجية

يد ادي نوضعو اآلن هي اليت يتم التنسيق دايل التنفاللجنة اللي غ
 .والتقييم واملراجعة إذا كان هناك حاجة إىل ذلك

وأريد أن أتوجه إىل شبابنا وشاابتنا حيثما كانوا، ابش نقول ليهم   
أبن حنن نعتربكم رأمسال املغرب، أنتم أيها الشباب رأس 

لة يف يقة فاعاملغرب، نتمىن إن شاء هللا أن تسامهوا بطر  املال
وطنكم، وأن نفتح لكم اجملال هلذا، وأن نوسع هذا اجملال؛ اثنيا 
احنا كنحسو ابملعاانة دايلكم وابملشاكل اللي كيعانيها كل شاب 
وشابة، وكنحاولو جهدان من خالل السياسات اليت ننهجها، 
والربامج اللي كنطرحوها، والدعم املوصول واملوجود وخصوصا يف 

واملناطق النائية حناول ما أمكن أن نرفع هذه املعاانة، العامل القروي 
 .وأن نقرب هذه الربامج إليكم

لكن نؤكد أنه بتعاوننا مجيعا، السيدات والسادة النواب       
الربملانيني، هللا جيازيكم خبري بتعاوننا مجيعا، وتعاون خمتلف 

لنا  ناملتدخلني، وخمتلف الشركاء، اهليئات السياسية والنقابية ميك
أن ننجح يف هذا اإلمتحان، ونرفعو هاذ التحدي، هذا هو اللي 
خصنا هاذ العزم اللي خصو والشباب خاص يكون مها أكثر 
عزما، مها اللي خصهم ينظروا على أهنم ميكن أن يرفعوا التحدي، 
ميكن أن نصل إن شاء هللا إىل التعليم اجليد وإىل الشغل الكرمي 

وي، إن شاء هللا راه عندان املؤشرات واملنتج وإىل اإلقتصاد الق
الدولية ماشي غري داكشي اللي طرحوه بعض السادة والسيدات 
النواب يف الصباح، ال كاين مؤشرات إجيابية كبرية دولية فهمتيين 
راه مؤشر التنافسية راه املغرب تقدم، وغادي نتقدمو أكثر يف عدد 

ديد األسف الشمن املؤشرات، واملؤشر دايل التنمية البشرية مع 
دائما يف اإلحصائيات كتوقع أخطاء سنصححها، وسنحقق إن 
شاء هللا تقدم إبذن هللا وغادي تشوفوه وأيضا يف خمتلف املؤشرات 
األخرى ألن عندان الثقة يف بالدان، عندان الثقة يف املستقبل دايلنا، 
عندان الثقة يف الشعب املغريب، عندان الثقة أيضا يف جاللة امللك، 

 .ذن هللا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهإب
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن السيدات والسادة       
النواب إىل اجلزء األخري، والذي يتضمن سؤالني اثنني. األول حول 
موضوع دعم املقاولة املغربية ومحايتها من اإلفالس تقدم به فريق 
األصالة واملعاصرة، والثاين حول موضوع سياسة احلكومة يف جمال 

 إلستقاليل للوحدة والتعادلية. أعطياهلجرة تقدم به الفريق ا
الكلمة اآلن للسيد النائب عزيز اللبار إبسم فريق األصالة واملعاصرة 
لطرح السؤال، لكم الكلمة.. لكم االختيار سؤال وتعقيب يف آن 
واحد، أو سؤال وبعد ذلك فيما تبقى من الوقت تقدمي التعقيب.. 

 .السي بووانو ألنه قريب لك قريب لفاس، تفضل

 :النائب السيد عزيز اللبار

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

كما تعلمون فإن املقاولة املتوسطة والصغرية والصغرية جدا       
هي عماد اإلقتصاد وأساسه، الذي ال ميكن أن يتحقق أي إقالع 
اقتصادي حقيقي لبالدان بدون أن يكون هذا النسيج يف كامل 

اكل  أن هذا النسيج يعاين مش صحته وقوته، ذلك الواقع اليوم هو
كثرية، وال أدل على ذلك هو عدد املقاوالت اليت هتلن إفالسها 
وذلك يف غياب رؤية واضحة للحكومة لدعم وتشجيع املقاولة 
املتوسطة والصغرية والصغرية جدا. وعليه نود أن نسائلكم السيد 
رئيس احلكومة، اليوم وحنن بصدد مناقشة مشروع قانون املالية، 

ن ماذا أعددمت إلنقاذ نسيجنا املقاواليت، وال سيما املقاوالت ع
 .الصغرية والصغرية جدا؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد رئيس احلكومة      

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

من الدستور  944هذه اجللسة دستورية، وعلى حسب املادة       
خمصصة ملناقشة السياسات العامة، وابلتايل كان من األجدر عدم 
طرح أسئلة يف السياسات القطاعية، ألن هنا الوزراء كيجيوا 
أسبوعيا واش غادي جياوبو الوزراء إىل رئيس احلكومة وال كيجاوب 

 .على كل شي، أوال

يم اساثنيا، رئيس احلكومة منذ البداية هناك ظهائر، هناك مر 
فوضت هذه اإلختصاصات للوزير، وعادة إذا فوضت 

وعادة ما خصنيش أان نعاود انخذها، إال بعد  اإلختصاصات
إلغاء املرسوم، فلذلك أان أعترب أن اإلجابة على األسئلة القطاعية 
ال تدخل يف صلب هاد دستوراي يف صلب هاد اجللسة، وأرجو 

لسيد ك إحرتاما لأن نتجنب هذا يف املستقبل ورغم ذلك ورغم ذل
النائب أريد أن أقول أبنه فيما خيص دعم املقاولة املغربية ومحايتها 
من اإلفالس، احنا واعيني أبنه هاد اجملال ضروري خندموا فيه 

 وخدمت فيه احلكومة، ولذلك أريد أن أقول؛

هناك مواصلة لتنزيل اإلصالحات اهليكلية الرامية إىل حتسني  :أوال
 9497إىل  9494مد هلل مناخ األعمال من مناخ األعمال واحل

، وهذا قفزة كبرية إن شاء هللا سيتحسن 01إىل  994حتسن من 
أكثر ودخلنا عدد من اإلجراءات اللي غيتحسنوا أكثر إن شاء 

 .هللا وهذا السياق مهم

هناك عدد من التدابري العملية لدعم املقاولة املغربية برسم  :اثنيا
 .9491سم مشروع قانون املالية و بر  9491قانون املالية 

أريد فقط أن أعرض واحد  9491وفيما خيض مشروع قانون 
اجملموعة اإلجراءات أوال فيما خيص إجراءات تقليص آجال األداء 
وهاد الشي راه دخلنا وهضران عليه ودران مرصد تقليص آجال 
األداء، تصفية دين الضريبة على القيمة املضافة املرتاكم وتسريع 

جاعات وهذا واحد العمل غري مسبوق غادي نديروه سنة اإلر 
مليار درهم، غادي حناولوا ما أمكن نعطي منفس   04واحدة ب 
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كبري للمقاوالت وللمؤسسات العمومية، وللشركات العمومية اللي 
هي غادي نشرطوا عليها ابش هي أتدي الديون دايل املقاوالت 

 خلاص، وهذاسواء كانت صغرى أو متوسطة أو كربى للقطاع ا
واحد العمل غادي يعطي متنفس هلذه املقاوالت ورمبا غادي يدير 
لينا الوقاية من عدد من املقاوالت اللي كتمشي لإلفالس؛ حتسني 
الولو  للتمويل من خالل تبسيط آليات الضمان حىت هو جاي 
يف أمسو ورفع سقف التمويل عرب القروض الصغرى جاي فهاد 

تماد آلية للضمان املخصصة للمقاوالت مشروع قانون املالية؛ اع
الصغرية جدا، لتبسيط ولوجها إىل التمويل جاي اثين؛ مراجعة 
اجلدول احلايل للضريبة اللي حتدثت عليه منذ قليل الضريبة على 
الشركات اللي كنخفضوا ابلنسبة للشركات اللي كان عندها 

 ةوأيضا اثنيا، هناك معاجلة صعوابت املقاول % 97.7إىل  94%
من خالل اعتماد مشروع القانون يف مدونة التجارة لتعديل مدونة 
التجارة وخصوص الكتاب اخلامس املتعلق الذي يتوخى تبسيط 
إجراء املساطر املتعلقة مبعاجلة صعوابت املقاوالت وهذا احلمد هلل 
صادقت عليه يف الربملان وتنشر، وهذا مهم جدا ألنه أوال كيهضر 

ولة من اإلفالس؛ مواكبة املقاولة املشرفة على أوال على محاية املقا
اإلفالس؛ أتهيل مسطرة الوقاية اخلارجية للمقاولة وللرفع من 
جاذبيتها من خالل تسهيل املقاولة؛ تسهيل التمويل دايهلا 
وتشجيع املتعاملني فيها وغريها؛ التنصيص ألول مرة على مسطرة 

قدرات املقاولة  ا تعزيزإلنقاذ املقاولة اليت ستوفر آلية فعالة بشأهن
 .على ختطي الصعوابت

إذن هناك عدد من اإلجراءات عملية لدعم هذه املقاوالت، لكن 
 1444هنا البد أن أشري إىل قضية، صحيح أن هناك حوايل 

مقاولة تشرف على اإلفالس سنواي، ولكن إذا قاران ابألرقام الدولية 
 فنا شحال منوإذا عرفنا أن موت املقاولة هو مثل حياهتا وعر 

 %9.0ألف مقاولة تقريبا، فإن هذا يشكل نسبة  744مقاولة، 
ألغلب دول العامل والدول القريبة منا وخصوصا  فقط وهو مماثل

الدول األوروبية، وميكن أن نقول أبن نسبة زايدة اإلفالس تناقصت 
يف السنوات األخرية وهذه هي املهم، تنقص نسبة زايدة اإلفالس، 

 0.0قارنة مع عدد املقاوالت احملدثة، دااب حندث وهاد الشي ابمل
مقاومة مقابل مقاولة واحدة تفلس وأيضا أريد أن أقول أبن هاد 
املؤشر غري معتمدة من قبل املنظمات الدولية املعتمدة هناك 
مؤشرات أخرى تعتمد أكثر رغم ذلك فإننا سنقوم بكل اجلهود 

ا هاد املقاوالت ابش ما يكونش ما يتزادش هاد اإلفالس وندعمو 
 .ما أمكن، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد رئيس احلكومة، لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

 شكرا السيد الرئيس،

أوال سيادة رئيس احلكومة هاد السؤال هو لرئيس احلكومة، وانتما 
مسؤولني عن احلكومة ككل جوااب على يعين اجلواب دايلكم أوال 

مليار دايل الدرهم ألداء مقاوالت ومؤسسات عمومية تنطلبوا  04
من هللا هاد شي يطبق يعين حىت كانت احلكومات السابقة ولكن 

ملقاوالت وخاصة اخلواص وحىت ما طبق والو حلد اآلن جل ا
االستثمارية والعمومية ما تتأديش، القروض الصغرية ومعاجلة 
صعوبة املقاولة غادي جناوبكم عليها جوااب جد مهما ألن هذه 
النقط األساسية واألولية الللي تضر املواطنني ككل، تسهيل 
املقاولة وإنقاذها هذه من مسؤولية احلكومة وأان من جهة التطفل 

آالف يعين دايل سنواي  1و 7آالف مابني  1يل كجواب يعين داي
ألف،  97ألف أو  99يف طريق اإلفالس أان كنقول أكثر من 

هنا يف نطاق بعض اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة السابقة 
واحلالية واليت ال يتسع اجملال لدركها كعملية وبرانمج امتياز فإن 

ثل ابألساس يف ضعف هاد املشكل كما مازال مطروحا ويتم
القدرات الذاتية للمقاوالت يف جمال التنمية وصعوبة احلصول على 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

46 

ة حلاجياهتا بثها كافي التمويل الكايف ملشاريعها وعدم قدرهتا على
وهو ما يرتتب عنه ارتفاع نسبة املخاطر وضعف مستوى 
الضماانت املقدمة للمؤسسات البنكية واملؤسساتية، أان كنعرفوا 

س احلكومة ما تقدوا ديروا والو مع هاد البانكات، ألن السيد رئي
النقط أساسية ال ميكن مقاوالت صغرى ميكن هلم ميولوا راسهم 

مرة  94داملرات وال  94ويف التايل ملي كيمشيوا لألبناك تيطلبوا 
 LAوهم ما عندهومش وتيطلبوا هلم يكونوا مأديني الضرائب و

CNSS قاوالت متوسطة؛ وزيد وزيد يف حالة ما كانت امل
اإلجراءات املسطرية معقدة ومشكل البريوقراطية؛ تسريع ورش 
هيكلة املراكز اجلهوية لإلستثمار، وإعطائها صالحية جديدة 
لتيسري وتبسيط املساطر اإلدارية ومعاجلة مشكل البريوقراطية 
القاتلة الساحقة، إذن تنعرفوا السيد رئيس احلكومة ما غادي ميكن 

و مع اإلدارات، أان نعطيكم سيناريو صغيور منثل لكم ديروا وال
راسي كمقاول صغري بغيت ندير انخد شي رخصة، خاصين منشي 
للمركز اجلهوي لإلستثمار ونطلب حنط مها غادي يقبلوا الطلب 
ألن عندهم افتقار يف تكثف الطلبات وتيقول لك هاد املنشآت 
د نواملقاوالت عندهم افتقار بزاف ابش هذا، خصك متشي ع

جملس املدينة أو اجلامعة و الوقاية املدنية ومجيع اإلدارات أما إيال 
مشييت للمقاولة الصغرية غتمشي األمور اإلدارية إيال ما عندك 
شي كيف تيقولوا املعرفة وال القدرة املادية ما غاديش ميكن لك 
تزيد للقدام إذن هادي تنعرفوا أبن السيد رئيس احلكومة صعيب 

الشباك الوحيد هذا املشكل عويص إسم على وصعيب، تفعيل 
غري مسمى اجمللس يعين اجلهوي لإلستثمار إسم على غري مسمى 
ألن كاين بعض الدول الراقية أو اللي يف الصعود اللي هي سر 
النجاح دايهلا هي املقاوالت الصغرى واملتوسطة، سر جناح املقاولة 

 ة أواقتصاديالصغرى واملتوسطة يف حالة ما وقع مشكل أو أزمة 

أزمة اقتصادية أو يعين ما توصلش لإلفالس ألن تيكونو يعين 
عائالت أوتيكونو أنت شركات صغار أما إيال كانوا شركات كبار 

وخا تكون  7444أو  2444السيد رئيس احلكومة يعين عندها 
اخلواص األكثرية دايل العموم، راه خاص الدولة تنوض فيهم أو 

، ألن 7444أو  2444ذ ذاك تنوض ختلص عليهم ابش تنق
ابلتايل النجاح هو املقاوالت الصغرى واملتوسطة وخاصة اجلد جد 
صغرية اللي تيقولو عليها يعين دايل العائالت، العائالت يف حالة 
ما كنوش اإلقتصادي ال ما تيخلصو ما تيتخلص ولد ما تيتخلص 
رجل ما تيتخلص، وكيقول حل حلول ابش خيرجو من الورطة 

دية، إذن وضعية الوكاالت اجلهوية لإلستثمار مشكل اإلقتصا
عويص، عدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية مع 
املتطلبات اإلنتاجية مما يستدعي ضرورة هنج أسلوب التكوين 
املستمر من طرف املقاوالت، التكوين املستمر، غياب شروط 

ابعتباره  ةاملنافسة الشريفة بسبب مجود وركود دون جملس املنافس
آلية رقابية لضبط اإلشارة إىل قطاع، يف هاد النطاق هذا املنافسة 
وكذا غياب الدور اإلجتماعي حتدايت متعلقة ابلولو  ابلنسبة 
للمقاوالت الصغرى، وهنا غادي منشي على سبيل املثال اإلضراب 
احلاصل حاليا السيد رئيس احلكومة، فتجدر اإلشارة إىل قطاع 

روقات لبضائع خيوض إضرااب بسبب ارتفاع أمثان احملالنقل الطرقي ل
وهذا املشكل األساسي ألن حىت الفالح الصغري اللي جابوه 
مشروع قانون املالية، كيفاش غادي نكونو كذا وأنتما دايرين إال 
الروبيات الكبار، هاذ الشي دايل أمثان احملروقات واملشكل 

ري ما والفقاألساسي هو اللي كيغلي حىت على ذاك الضعيف 
أو  9توصل عندو حىت للمدينة أو البالد أو كذا حىت يكون يعين 

داملرات األمثنة، مشكل حتديد احلمولة، منع الوزن الثقيل من  2
الولو  إىل جماالت حيوية هذا مشكل النقل حاليا، مشكل البطاقة 

 درهم فوق اتإلستطاعة داك 7444املهنية اللي كتكلف أكثر من 
ن والضعيف املقاول اجلد صغري، تنظيم القطاع وضماالسيد الفقري 

 ..حقوق اإلجتماعي املهين يف الصناعات احلديثة
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 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

د السيد الرئيس أقل من دقيقة هللا جيازيكم خبري، غيعطيها لينا السي
 .من

 :السيد الرئيس

 .نصف دقيقة

 :عزيز اللبارالنائب السيد 

خالصة السيد الرئيس يتضح يل وللمواطن بصفة عامة الذي 
أصبح اليوم عن طريق اإلعالميات يتوصل بطريقة سهلة وسريعة 
بكل املعلومات لذا املغرب أصبح يعاين من ظاهرة تراكم الديون 
اخلارجية اليت انتقلت أثقلت كاهن أما الديون كان هدفها حماربة 

فرص التشغيل واملقاوالت االستثمار، ظاهرة البطالة وخلق 
أستسمح هاذ الشي خاصو وقت كثري السيد الرئيس، شكرا جزيال 
ولكن إن شاء هللا يف املناقشات القطاعية إن شاء هللا غنقول مافيه 

 .الكفاية، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، السؤال الثاين واألخري

 :احلكومةالسيد سعد الدين العثماين، رئيس 

 .واحد نصف دقيقة السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 ..ابقي ليك نصف

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 نصف دقيقة غري ضروري، أان بغيتها غري نبلغ الكلمة بطبيعة احلال
دائما خاصنا نشكرو نشكر السيد النائب، ولكن أنه ما طالعتوش 

اكز اجلهوية لإلستثمار على مشروع القانون دايل إصالح املر 
والذي هو موجود اآلن يف جملس النواب والذي يعاجل أغلب األمور 
اليت ذكرمتوها وفيه اللجنة املوحدة اجلهوية املوحدة لإلستثمار أو 

 .فيه القطاعي إيه القطاعي واش غندير أنتما اللي طرحتو

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب، لكم الكلمة السيد الرئيس

 :سعد الدين العثماين، رئيس احلكومةالسيد 

أو فيه تطوير املراكز اجلهوية لإلستثمار ابش نتجاوزو هاذ 
اإلشكاالت كلها وحنن سعيدون ألن احنا خدمنا جبهد حىت 

 .جبناه نتمناو دوزوه بسرعة، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السؤال الثاين واألخري يتعلق بسياسة احلكومة يف جمال اهلجرة 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية لطرح السؤال، من طرف 

 .الكلمة للسيد النائب عبد الغين جناح

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

 شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة احملرتم، أصبح موضوع اهلجرة ابملغرب 
يقتضي إصالحات شاملة على أساس مقاربة انجعة تضمن العدل 

رين من جهة، وحتصني البالد من جهة أخرى، واإلنصاف للمهاج
بعدما حتول املغرب من بلد عبور إىل بلد إقامة أمام املوقف 
األورويب الصارم من املهاجرين، ويف الوقت الذي ازدادت فيه 
أعداد املغاربة املهاجرين السريني حنو إسبانيا بشكل خطري دون 
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مت احلكومة الذي التز وضعية أفراد اجلالية املغربية ابخلار   إغفال
يف برانجمها ابلعمل على خدمتهم والدفاع عن حقوقهم ومحاية 
مصاحلهم وهويتهم الثقافية والدينية، فلهذا، السيد رئيس احلكومة، 
فهل لدى احلكومة سياسة واضحة املعامل يف جمال اهلجرة؟ وهل 
لدى احلكومة تصورا إلصالح شامل ملنظومة اهلجرة مبختلف يف 

وأبعادها؟ وأي شراكة جتمع املغرب واإلحتاد األورويب يف جوانبها 
هذا اجملال؟ وما هي التدابري الكفيلة بتنفيذ سياسة شاملة للهجرة؟ 

 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 الرئيس،السيد 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال، وإن كان تنسحب 
عليه نفس املالحظة اليت انسحبت على السؤال األول، لكن أشري 
إىل أن التعامل مع واحد القضية مثل قضية هجرة عندها أبعاد 

بعاد سياسية، أمتنوعة، أبعاد إنسانية، أبعاد إجتماعية، أبعاد 
قانونية، أبعاد أمنية وغريها، ابلتايل هي قضية معقدة وقضية تشغل 
الرأي العام الوطين، ولكن أيضا تشغل حىت الرأي العام العاملي 
وكما قلتم فعال املغرب مل يعد بلد عبور فقط إىل أورواب، ولكن 
أصبح أيضا بلد استقرار من قبل عشرات اآلالف من هؤالء 

 ن خمتلف دول إفريقيا العتبارات اقتصادية أو اعتباراتاملهاجرين م
اجتماعية، أو اعتبارات سياسية، أو اعتبارات أمنية أو غريها من 

 .اإلعتبارات

ويف هذا السياق وانطالقا من التوجيهات امللكية السامية، قامت 
احلكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة يف جمال اهلجرة واللجوء، 

لية بعني اإلعتبار يف التحوالت اإلقليمية والدو  وهاد السياسة أتخذ
يف هذا اجملال وأتخذ أيضا بعني اإلعتبار اإللتزامات الدولية 
للمملكة املغربية يف جمال حقوق اإلنسان املبنية على مقاربة إنسانية 
ومسؤولة يف جمال اهلجرة واللجوء، وأيضا أتخذ بعني اإلعتبار 

عمق  خذ بعني اإلعتبار ابخلصوصشراكاهتا اإلقليمية والدولية وأت
 عالقاهتا ومسو عالقاهتا مع أشقائه األفارقة، املغرب يعتز بكونه بلد
إفريقي واملغرب اختذ قرار إسرتاتيجي ابإلندما  مع أشقائه 
األفارقة، ولذلك كان هناك إحداث للوزارة وزارة التعاون وزارة 

سة، هتدف اخاصة ابلتعاون اإلفريقي، وابلتايل فوجدت هذه السي
هذه السياسة الوطنية يف جمال اهلجرة إىل ضمان حقوق املهاجرين 
والالجئني وحتسني اندماجهم داخل اجملتمع املغريب، إنسجاما مع 
ث اإلتفاقيات واملواثيق الدولية اليت التزم املغرب ابحرتام بنودها حي

عملية مهت إجاابت متجددة  19برانجما و 99مت تنزيلها عرب 
اليت تطرحها هذه القضية، قضية اهلجرة على خمتلف  للتحدايت

املستوايت اليت أشران إليها، ومن هنا يف هاد اإلطار كانت هناك 
 :عدد من املبادرات

إطالق محلة استثنائية لتسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين  -أوال
، وأسفرت 9490املقيمني يف املغرب بطريقة غري قانونية منذ سنة 

من العدد اإلمجايل  %12حالة متثل  92.444عن تسوية 
طلب، ألن  97.444للطلبات املقدمة، واليت وصلت إىل 

 منها سّوي؛ %12األغلبية الساحقة منها 

إدما  األشخاص املقيمني بشكل غري قانوين ابلرتاب املغريب منذ 
، كان قد أودع 9497إىل غاية دجنرب  9490متم دجنرب 
ا وحظي ما يقارب منها طلب تقريبا، وقبل منه 91.444

ابملوافقة على أن ابقي الطلبات بصدد الدراسة، ألن  94444ب
 فيها طعون لدى اللجنة الوطنية؛
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بلغ عدد الالجئني املعرتف هبم من قبل مكتب شؤون الالجئني 
الجئ من جنسيات خمتلفة واستمع من  777وعدميي اجلنسية 

 ية سورية؛طالب جلوء من جنس 9417إىل  املختصة طرف اللجنة
متكني املهاجرين والالجئني من الولو  إىل جمموع اخلدمات 

 العمومية اليت يلج إليها عموم املغاربة؛

كما كان هناك أيضا الشروع يف حتديث اإلطار التشريعي 
والتنظيمي املتعلق ابهلجرة وذلك من خالل اعتماد القانون رقم 

كزي ومهم نون مر املتعلق مبحاربة اإلجتار ابلبشر، وهذا قا 97.90
ظاهرة  جدا ألن احنا ماشي رافضني املهاجرين، اهلجرة هاذي

 فارقة مرحبا هبم، ولكن جيب أن حناربإنسانية بشرية وإخواان األ
اإلجتار ابلبشر واإلجتار مبآسي هؤالء املهاجرين من من قبل 

 .شبكات هذه الشبكات دايل اإلجتار

نة بتحديد أتليف اللج يتعلق 9.97.07اعتماد املرسوم رقم  :اثنيا
الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة اإلجتار ابلبشر والوقاية منه، 
وأيضا كان إعداد مشروع قانونني بشأن اللجوء واهلجرة 
وسيعرضان قريبا على أنظار السلطة التشريعية إلمتام إجراءات 

 .املصادقة

لتم قهناك معاجلة إشكاليات اهلجرة غري النظامية واليت كما  :اثلثا 
تتم فعال من املغرب إىل دول أخرى، ذلك أنه يف هاذ اجملال البد 
من مكافحة هتريب املهاجرين واإلجتار ابلبشر وشبكات هاذ 
اإلجتار، من هنا مت وضع برانمج حمكم لضبط التحكم يف تدفقات 
اهلجرة وفق مقاربة إنسانية وحمرتمة حلقوق اإلنسان، وإنسجاما مع 

ة السلطات املعنية وضعت خطة أمنية طموحالربانمج الذي وضعته 
يف هاذ اجملال من خالل حماربة شبكات التهريب اليت أصبحت 
أتخذ إشكاال متعددة ومتنوعة وسيستمر املغرب فهاذ اإلجتاه دايل 

 .مقاومة هذه الشبكات وعدم التساهل معها، شكرا جزيال

 

 :الرئيسالسيد 

كلمة للسيد النائب إمساعيل البقايل لتقدمي التعقيب عن ما ورد 
 .يف توضيح السيد رئيس احلكومة

 :النائب السيد إمساعيل البقايل

 شكرا السيد الرئيس،

 ،السيد رئيس احلكومة

أول شيء السؤال ليس بقطاعي فهو سؤال موجه إىل سيادتكم  
كرئيس احلكومة، ألنه سؤال حول معضلة يعيشها املغرب 
وعشناها يف الشهور األخرية، أال و هي اهلجرة دايل أوالد مغاربة 
إخواننا املغاربة إىل الداير األوروبية، فيقيس هاذ املوضوع من مجيع 

شباب من أسرة وتضامن،  القطاعات الوزارية من تشغيل من
فغياب السياسات احلكومية الناجعة قادرة على إجياد فرص العمل 

 %04وتصل إىل %94للشباب ملا جتاوزت نسبة البطالة عتبة 
يف احلواضر يف صفوف الشباب، وهذا مؤشر جد خطري رغم 
اإلعالن عن إسرتاتيجية وطنية للتشغيل اليت يوجد هناك أسئلة  

املدرجة فيها، غياب سياسة إرادية للحكومة كثرية حسب األرقام 
تضمن إعادة اإلعتبار للعمل السياسي جيد فيه الشباب ذاهتم  
كنخب سياسية برملانية حكومية مجعوية مجاعات ترابية وإعادة 
الثقة هلم يف املؤسسات على املستوى احمللي واإلقليمي واجلهوي 

 مواقع الوالوطين، فالشباب ليس له متنفس دميقراطي حقيقي إ
التواصل اإلجتماعي ومدرجات املالعب الرايضية، غياب 
ة الدميقراطية التشاركية احلقيقية وإشراك الشباب يف العملية السياسي
وتدبري الشأن العام، حرمان الشباب من ممارسة حقهم الدستوري 
يف التظاهر السلمي والتجمهر واإلحتجا  والتعبري بكل حرية، 

 سرية واهلروب من الوطن فوق قوارب املوتأصبح موضوع اهلجرة ال
والعبور حنو إسبانيا يطرح سؤال اإلنتماء، عندما ال تتوفر شروط 
ومقومات متطلبات العيش الكرمي لدى الشباب يف غياب الشعور 
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ابألمان أمام تزايد مظاهر اإلحباط واليأس، األمر الذي أصبحت 
قوس دق انمعه هذه الوضعية ذات البعد اإلنساين واحلقوقي ت

اخلطر بعدما حتول املتوسط ألكرب مقربة مجاعية تدفن فيها آمال 
وطموحات الشباب املهاجرين الذين حيلمون بغد أفضل، سؤال 

اليت ال  هلجرة الكفاءات أيضا يطرح نفسه حبدة ابلنسبة االنتماء
ناية والرتقية والع االشتغالجتد فرصة عمل الئقة وال وظروف 

املهين، هذه الوضعية السياسة  تقاءاالر والتحفيز وشروط 
ركوب  أدت ابلشباب املغريب إىل ابالحتقاناملطبوعة  واالجتماعية

مقربة املتوسط للوصول إىل الفردوس األورويب بوترية متسارعة، بل 
األخطر من ذلك هو عودة الشباب املغريب بقوة من جديد يف 

السريني  ناآلونة األخرية ليتصدر بذلك املغاربة نسبة املهاجري
الذين وصلوا حبرا إىل إسبانيا، كما تؤكد ذلك تقارير منظمات 
دولية وإقليمية حملية وأرقام رمسية أوروبية، حيث وصل الوضع 
املأساوي إىل درجة أن الشباب أصبحوا ينامون يف الشواطئ، حتينا 

 fantôme لركوب البحر، ويعرضون أنفسهم للموت يف انتظار
درجة أصبحوا حيملون شعارات حاقدة ضد  أييت أو ال أييت، إىل

 .الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

كما نسجل أبسف شديد تزايد وترية هجرة األطفال املغاربة حنو 
أورواب حبثا عن غد افضل، هرواب من التسول يف الشوارع، مع 
غياب احلكومة وغياب الوزارة الوصية، حيث كشفت تقارير 
جديدة أن األطفال املغاربة غري املصاحبني بدأوا يتسللون إىل 

ين وصلوا إىل اسبانيا من األطفال والذ %74إسبانيا، ميثلون 
طفل، ومع ما قد يتعرضون له من ظواهر  0444يقارب عددهم 

مل اجلنسي، التسول، الع االستغاللاإلجتار ابلبشر مبا فيها 
ة إىل ، ابإلضافاالستغاللوغريها من مظاهر  االسرتزاقالقسري، 

ما كشفت املنظمة الدولية للهجرة من أن معدل الوفيات خالل 
 ...حماولة 74من كل  9املغرب يصل إىل حوايل العبور من 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، شكرا للسيد رئيس احلكومة، شكرا 
للسيدات والسادة الوزراء، شكرا للسيدات والسادة 

 .رفعت اجللسة النواب،

 

 


