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 حمضر اجللسة الثامنة والعشرين بعد املائة   
 

 .(1102دجنرب 01ه )0441الثاين  ربيع 4األربعاء : التاريخ

 .السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب: لرائسةا

دقيقة ابتداء من الساعة ساعتان وأربعة وعشرون : التوقيت
 .الرابعة زواال والدقيقة اخلامسة والثالثني

جلسة عمومية ملناقشة تقرير جلنة مراقبة املالية : جدول األعمال
 .العامة حول صندوق التماسك االجتماعي

 
 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة:

  

راقبة ننتقل إىل اجللسة الثانية املتعلقة مبناقشة تقرير جلنة امل
املالية العامة حول صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، وذلك 

من الدستور، وتطبيقا ملقتضيات  042عمال أبحكام الفصل 
من النظام الداخلي، الكلمة ملقرر جلنة املراقبة العامة  192املادة 

 .ق، فليتفضل السيد املقررالسيد النائب هاشم أمني شفي

 :قرر جلنة املراقبة العامة، مالنائب السيدهاشم أمني شفيق

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،

 :السيد الرئيس

السيدات والسادة النواب، وصلنا للجلسة الثانية اللي عندها نفس 
 .املوضوعاألمهية نظرا لطبيعة 

 :شفيقالنائب السيد هاشم أمني 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

من الدستور، وبناء على املادة  042طبقا ملقتضيات الفصل    
من النظام الداخلي جمللس النواب الذي حيدد اختصاصات  20

سؤاال  44جلنة مراقبة املالية العامة، أعدت جلنة مراقبة املالية العامة 
مرتبطا مبوضوع تسيري احلساب اخلصوصي للخزينة املرصد ألمور 

لتماسك اإلجتماعي، ومهت خصوصية املسمى صندوق دعم ا
 :هذه األسئلة األهداف الرقابية الستة التالية

أوال: التقييم حكامة الصندوق وطرق صرف أمواله من طرف  -
 خمتلف املتدخلني؛

 اثنيا: رصد مداخيل الصندوق ومصارفه منذ إنشائه؛-

 اثلثا: حتديد عدد املستفيدين حسب اخلدمات املقدمة؛ -

رابعا: التأكد من مدى احرتام معايري وشروط األهلية من أجل  -
 اإلستفادة من برامج الدعم اإلجتماعي اليت ميوهلا الصندوق؛

خامسا: تقييم النتائج وآاثر الربامج املمولة من طرف الصندوق   -
  كلما أتتى ذلك؛

 سادسا: تقييم آفاق هذه الربامج ودميومة املوارد املخصصة هلا -

 .ةعلى اإلستجابة للمتطلبات املتزايدة للفئات املستهدفوقدرهتا 

 :وقسمت هذه األسئلة على الشكل التايل

 أسئلة ذات الطابع؛ 4 -

 أسئلة هتم برانمج تيسري؛ 8 -

 سؤاال يهم برانمج نظام املساعدة الطبية؛12 -
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 أسئلة هتم برانمج مليون حمفظة؛ 9 -

 .قةيف وضعية إعاأسئلة هتم املساعدة املقدمة لألشخاص  10 -

وقد أدرج اجمللس األعلى للحساابت هذا املوضوع ضمن     
، وأعد تقريرا حوله أحيل على جلنة 1102برانجمه السنوي لسنة 

، وعلى إثر توصلها 1107نونرب  7مراقبة املالية العامة بتاريخ 
 41ابلتقرير املذكور، عقدت اللجنة مثانية لقاءات دامت حوايل 

 :ساعة مع كل من

السيد إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت 
 ؛ 1107نونرب  12يوم الثالاثء 

بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية  السيدة
 ؛1107دجنرب  09اإلجتماعية يوم الثالاثء 

السيد نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية يوم 
  ،1102اير ين 02الثالاثء 

 ؛1102ماي  1السيد أانس الدكايل وزير الصحة يوم الثالاثء 

 السيد سعيد أمزازي وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم
 ؛1102ماي  02العايل والبحث العلمي يوم الثالاثء 

ماي  41السيد حممد بوسعيد وزير اإلقتصاد واملالية يوم األربعاء 
1102. 

وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة عقدت لقاء داخليا يوم اإلثنني     
صادقت فيه على التوصيات اليت أعدهتا، كما  1102يوليوز  1

إىل السيدة وزيرة األسرة  1102يوليوز  02استمعت يوم األربعاء 
والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية اليت انتدهبا السيد رئيس 

رير اللجنة، وصادقت اللجنة على التق احلكومة للرد على توصيات
أكتوبر  02الذي أعدته يف اجتماعها املنعقد يوم 

 .ابإلمجاع ،1102

إن إحداث صندوق دعم التماسك اإلجتماعي مبوجب قانون    
جاء ليعزز آلية التماسك اإلجتماعي لفائدة  1101املالية 

الساكنة اليت تعاين من الفقر واهلشاشة، قصد متويل ودعم 
عمليات اإلجتماعية اليت تستهدف الفئات املعوزة، وال سيما من ال

خالل املسامهة يف متويل النفقات املتعلقة بتنفيذ نظام املساعدة 
الطبية وتعميمه، وتقدمي مساعدة لألشخاص يف وضعية إعاقة، 
من خالل اقتناء األجهزة اخلاصة وحتسني ظروف متدرس األطفال 

 ماج املهين والنهوض ابألنشطةيف وضعية إعاقة، وتشجيع اإلد
املدرة للدخل، وكذا املسامهة يف خلق وتسيري بنيات االستقبال 
هلذه الفئة، ابإلضافة إىل مكافحة اهلدر املدرسي عن طريق منح 
الكتب واللوازم املدرسية واملساعدات املالية املباشرة لفائدة 

اجملهودات  ماألطفال املتمدرسني املنتمني لألسر املعوزة، إال أنه رغ
اليت تبذهلا احلكومة يف اجملال اإلجتماعي والسياسات العمومية 
الرامية إىل تقوية التماسك اإلجتماعي، فقد سجل اجمللس األعلى 
للحساابت جمموعة من املالحظات اليت تعرفها الربامج املمولة من 
خمصصات صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، إضافة إىل حكامة 

رزها غياب إسرتاتيجية مندجمة لتفعيل الربامج هاذ األخري، أب
اإلجتماعية اليت يشملها الصندوق، إىل جانب حمدودية آليات 

 .التتبع والتقييم يف املغرب

 :السيد الرئيس

السيد النائب، السيد النائب من فضلك إذا مسحت، شكرا، شكرا 
 .لك. تفضل السيد املقرر

 :النائب السيد هاشم أمني شفيق،

 شكرا،

إىل جانب حمدودية آليات التتبع والتقييم، وكذا مسألة التمويل 
اليت تطرح بشكل قوي. هذه املالحظات وغريها اليت مهت كل 
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الربامج على حدة، عملت اللجنة على دراستها مع احلكومة، 
 .وكانت فرصة لتقدمي أجوبة هبذا اخلصوص

 من جهتها أكدت احلكومة على مكانة البعد اإلجتماعي يف    
خمتلف السياسات العمومية، حيث أنه خالل السنوات األخرية 
عرفت القطاعات اإلجتماعية اهتماما كبريا من قبل احلكومات 
 املتعاقبة، ال على مستوى ختصيص املوارد املالية والبشرية، وال على

مستوى اإلصالحات اهليكلية الكربى، وكذا اعتماد سياسات 
 املواطناتعمومية تروم اإلستجابة حلاجيات 

 .املواطنات واملواطنني، خاصة منهم الفئات اهلشة

كما أكدت احلكومة على أن اإلكراهات املرتبطة بصندوق     
دعم التماسك اإلجتماعي والربامج اليت ميوهلا انجتة عن تسجيل 

ملوارد هذا الصندوق، وارتفاع تكلفتها وعدد  سالب رصيد سنوي
املعنية،  بلي بني اجلهاتاملستفيدين منها وضعف التنسيق الق

 .إضافة إىل إشكالية اإلستهداف اليت حتتاج إىل مقاربة أكثر فاعلية

أما من جهتها فقد أوصت بضرورة اإلنكباب على تقييم     
الربامج اإلجتماعية املتناشرة اليت ميوهلا صندوق دعم التماسك 
اإلجتماعي لتقومي اإلختالالت اليت شابتها، كما نؤكد على وضع 
سياسة إجتماعية عمومية قارة وواضحة املعامل، يكون قوامها دعم 
الفئات املستهدفة يف إطار عدالة إجتماعية متوازنة، وضمن 
إسرتاتيجية مندجمة لكل القطاعات املتدخلة تتجاوز النظرة 
اإلجتماعية الفئوية واحلرص على ضمان متويل قار وكفيل هلذه 

 لتسريع إبخراج السجلالسياسة وضمان شروط استمراريته، وا
اإلجتماعي املوحد الكفيل حبل مسألة االستهداف الفئوي والرتايب 
للفئات اليت هي حباجة إىل الدعم من أجل تدبري أمثل للموارد 

 .املالية للصندوق

توصية  47هذا وقد متكنت جلنة مراقبة املالية العامة من إعداد     
لداخلي جمللس من النظام ا 194بناء على مقتضيات املادة 

 :حماور هي 2النواب، موزعة على 

أوال: توصية عامة متعلقة مبالية صندوق دعم التماسك  -
 اإلجتماعي وخمتلف الربامج اليت ميوهلا؛

اثنيا: برانمج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة، حيث أوصت  -
اللجنة احلكومة ابحلرص على إرساء تدابري جديدة قصد 

 يف وضعية إعاقة، وحتفيز اجلمعياتاستهداف مباشر لألشخاص 
على االخنراط يف جمال اإلعاقة، مع اإلسراع يف صرف املنح املالية 

ذه املخصصة هلا، وحتيني وتبسيط الدليل املسطري املتعلق ابنتقاء ه
 اجلمعيات؛

اثلثا: نظام املساعدة الطبية، أوصت اللجنة خبصوصه على  -
دبري النظام الفصل بني مهمة تإحداث اهليئة املكلفة بتدبري النظام و 

ومهمة تقدمي اخلدمات الصحية، مع احلرص على تفادي أي 
تداخل يف االختصاصات بني هذه اهليئة ووزارة الصحة فيما يتعلق 
بتدبري املوارد املالية، مما سيمكن من تدبري مايل وحكامة أفضل 
لنظام املساعدة الطبية، وابلتايل ضمان مستحقات املستشفيات 

مومية واملؤسسات العمومية للصحة واملصاحل الصحية التابعة الع
للدولة، كما أوصت اللجنة ابلعمل على إجياد صيغة الستفادة 
املواطنني أصحاب الطلب احلاملني لوصوالت إيداع ملفاهتم 

 بسبب التأخر يف إعداد البطائق؛

رابعا: برانمج مليون حمفظة، أوصت اللجنة خبصوصه احلكومة  -
 على االستفادة املتكافئة بني نفس املستوايت الدراسيةابحلرص 

 ويف اجملالني القروي واحلضري، واستبدال تسمية الربانمج مبا يواكب
 تطوره؛

خامسا: تدبري برانمج تيسري، وقد أوصت اللجنة احلكومة  -
 بتسريع وبربط النظام املعلومايت لربانمج تيسري ابلنظام املعلومايت
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ت النظام احلايل، إضافة إىل توصيات أخرى مسار لتجاوز إشكاال
 .ختص كل برانمج على حدة جتدوهنا مفصلة يف التقرير

توصية، يف حني  42وهكذا، فقد وافقت احلكومة على     
سحبت اللجنة توصية واحدة، من جهة أخرى التزمت احلكومة 
ابلتعجيل إبحداث وتفعيل السجل اإلجتماعي املوحد واعتماد 

مؤطرة بني وزارة اإلقتصاد واملالية واألطراف املعنية، اتفاقيات 
واعتماد خطة بديلة لتجاوز حمدودية تطور رصيد الصندوق، مع 
توسيع دائرة املوارد املالية لتشمل موارد قارة أخرى أو الرفع من 
قيمة املوارد احلالية، للحفاظ على دميومة التمويل الصندوق وإرساء 

 إلجتماعي يف إطار خمطط إسرتاتيجيسياسة مندجمة يف اجملال ا
متعدد السنوات، مع تعزيز آليات التنسيق بني خمتلف املتدخلني، 
والقيام بدراسة تقييميه شاملة وعاجلة لكل الربامج، بناء على عدد 
املستفيدين وأثره على ظروف عيش األسر املستفيدة وعلى أساس 

اسها على وانعك اإلجتماعية، الربامج الكلفة املالية املخصصة هلذا
املنظومة اإلجتماعية والرتبوية، وعلى التماسك اإلجتماعي بشكل 
عام، وتوخيا للسياسة التنموية االجتماعية، حتث أثرها املباشر 
والفعال على الوضعية اإلجتماعية للمواطنني وتساهم يف تثمني 
الرأمسال الالمادي للمملكة، ويبقى مطلب حتسني حكامة 

 قطاعية والعمل على تناسقها والتقائيتها، معاإلسرتاتيجيات ال
استحضار حمدودية املوارد املالية املتاحة واألولوية الوطنية لتحقيق 
تنمية مستدامة، من التدابري الضرورية والعاجلة اليت جيب العمل 

 .على حتقيقها، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

ي قرر، امسحو يل نظرا لطبيعة املنتوج الذشكرا، شكرا للسيد امل   
نعتربه مهم، ومن املهام اجلديدة ملؤسستنا احملرتمة أن أشكر السيد 
رئيس اللجنة وأن أشكر أعضاء املكتب، وأن أشكر السيدات 

 .والسادة أعضاء اللجنة ملا يقومون به، شكرا

لة اأفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة ملتدخلني ابسم فريق العد    
والتنمية، املتدخل األول السيد النائب عبد اللطيف رشيد، عندو 

 .، تفضل السيد النائب01هو حصة األسد 

 :النائب السيد عبد اللطيف رشيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدان الوزيران،

 احملرتمون،السيدات والسادة النواب 

أتشرف أبن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة    
تقرير جلنة مراقبة املالية العامة حول صندوق التماسك 
اإلجتماعي، قبل اخلوض يف هذا املوضوع، البد من اإلشادة 
ابلدور الكبري الذي أصبحت تلعبه جلنة مراقبة املالية العامة يف 

ن مومية، ويف تتبع اإلنفاق العام، سواء من متقييم السياسات الع
حيث النجاعة أو اإلقتصاد أو الفعالية، خصوصا وأن إصالح 

 .الدولة أصبح مير عن طريق إصالح ماليتها

الشكر موصول كذلك للسيد رئيس اجمللس األعلى     
للحساابت، وللطاقم املساعد له الذي استجاب لطلب اللجنة، 

جنة، شكل أرضية خصبة للنقاش داخل الل ورفع تقريرا يف املوضوع
الشكر موصول كذلك للحكومة اليت تفاعلت بشكل إجيايب مع 
تساؤالت ونقاش ومداخالت السيدات والسادة النواب، وكذلك 
الشكر، جندد الشكر للحكومة اليت وافقت على مجيع التوصيات 

توصية بعد أن مت سحب توصية  42اليت رفعتها اللجنة وعددها 
 .واحدة

السيد الرئيس، عالقة ابملوضوع، وقبل اخلوض يف مناقشة هذا 
املوضوع، البد من اإلشارة إىل أن بعض وسائل اإلعالم نشرت 
خربا عاراي من الصحة يف منتصف هذا اليوم، مفاد اخلرب هو أن 
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دعم الفقراء ألكثر من استفادة من برامج  الربملان خيتلف حول
الية ضيح فإن جلنة مراقبة املصندوق التماسك اإلجتماعي، وللتو 

اليت تنص على  01التوصية رقم  ع علىوإبمجا العامة صادقت 
إقرار اجلمع يف اإلستفادة من أكثر من برانمج وقد وافقت عليه 

 .احلكومة كذلك

 02لقد أحدث صندوق التماسك اإلجتماعي مبوجب املادة     
 مج الدعم، وذلك هبدف متويل برا1101من القانون املالية لسنة 

 :املتعلقة ابملسامهات التالية

 أوال: املسامهة يف متويل النفقات املتعلقة بتفعيل نظام املساعدة -
 الطبية؛

اثنيا : املسامهة يف متويل املساعدة يف إطار تعاقدي لألشخاص -
 ذوي االحتياجات اخلاصة؛

ي اثلثا: املسامهة يف متويل النفقات املتعلقة مبحاربة اهلدر املدرس -
 وتشجيع التمدرس؛

رابعا : الدعم املباشر للنساء واألرامل احلاضنات ألطفاهلن  -
 .اليتامى يف سن التمدرس

 .أمهية صندوق وحصيلة منجزاته

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ذي ال إننا عندما نناقش موضوع صندوق التماسك اإلجتماعي   
يعد من أهم إجنازات احلكومة السابقة اليت جعلت الطبقات 
الفقرية يف صلب اهتماماهتا، إمنا نناقش مشروعا جمتمعيا 
وإسرتاتيجيا وآلية لتوجيه السياسات العمومية من أجل توفري 
احلماية اإلجتماعية ألكثر من ثلث املواطنني الذين يعانون من 

جتماعية اليت ميوهلا الصندوق الفقر واهلشاشة، إن الربامج اإل
تؤسس فعال ملغرب التضامن وملغرب التماسك وتقليص الفوارق 
اإلجتماعية، والنقاش السياسي هومفتوح اليوم حول تدبري 
الصندوق وحصيلته جيب أن يساهم يف اقرتاح احللول الناجعة 
لضمان دميومة برامج هذا الصندوق، وأن يساهم كذلك يف جتاوز 

إلختالالت اليت تعاين منها براجمه، بعيدا عن لغة اإلكراهات وا
التبخيس والتيئيس واملزايدات، خصوصا وأن هذا املشروع الوطين 
اإلسرتاتيجي هو أكرب من أن يعكس برانجما حكوميا ينتهي ابنتهاء 
حكومة ما، حصيلة الصندوق أصبحت اليوم أمرا واقعا، حيث 

ايت رغم التحد يستفيد من خدماته أكثر من ثلث املواطنني،
 .والنقائص اليت تؤثر على جودة اخلدمات

فيما خيص حصيلة نظام املسامهة الطبية، بلغ عدد املستفيدين     
، شّكل مستفيد 414و 212مليون و 01 ،1102هناية سنة 

من جمموع الوافدين على املستشفيات  %21املستفيدون 
 العمومية،

عدد اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات العمومية بلغت     
مليون خدمة، عدد اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات  11

مليون خدمة، مت تقدمي أزيد من  9،2الصحية العمومية بلغت 
مليون من الكشوفات اخلارجية، عدد اإلستشارات الطبية  7،2

ل تكفال دايل املليون ونصف استشارة طبية، 1بلغت حوايل 
من مليونني من املستفيدين الذين يعانون من األمراض  أبكثر

حالة ابملستعجالت  2املزمنة، استقبال أكثر من مليون فاصلة 
العمومية، اليوم اليوم هناك من الفقراء من يستفيد حىت من 

عن الفئات املعوزة،  عمليات رزع الكبد اليت كانت بعيدة املنال
لعامل القروي كان مشرفا على وأعرف شخصيا مواطنا يسكن اب

اهلالك بسبب تشمع الكبد، استفاذ من عملية زرع الكبد وكلفت 
املستشفى اجلامعي ابن رشد مليون درهم. وبفضل نظام املساعدة 

حسب البحث الوطين  %42الطبية اخنفض إنفاق األسر حبوايل 
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 4211حول إنفاق األسر، وقد ساهم يف هذه النسبة ختفيض 
 .طيب دواء ومستلزم

ة مبزيد املعني القطاعات نطالبوأمام تزايد عدد املستفيدين     
من الدعم خصوصا يف بنيات اإلستقبال، وتوفري املوارد البشرية 
الالزمة، خصوصا األطباء، حيث نتوفر فقط على طبيب ونصف 

مواطن، بينما منظمة الصحة العاملية تطلب على  0111لكل 
 .مريض 0111د األطباء لكل  2األقل 

يف ما خيص برانمج مليون حمفظة، اليت تشمل لوازم مدرسية     
داملليون سنة  4وكتب مدرسية، فقد تضاعفت إىل أكثر من 

 ؛1102

يف ما خيص برانمج تيسري، تقدمي حتويالت مالية لألسر املعوزة     
قصد حتفيزهم على التمدرس، حتفيز أبنائهم على التمدرس، ومبلغ 

درهم لكل تلميذ شهراي، وابملناسبة  011و 21 املنحة هو ما بني
فإننا نثمن مبادرة احلكومة ابلرفع من الدعم املخصص لربانمج 
تيسري، الذي يستهدف األسر عرب التالميذ يف مشروع قانون املالية 

ألف درهم وليستفيد  071داملليار  1ليصل إىل  1109لسنة 
 أسرة، داملليون تلميذ، وأكثر من مليون 1منه أكثر من 

يف ما خيص برانمج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة، بداية     
نثمن كذلك اهتمام احلكومة والقطاع املعين هبذه الفئة اليت كانت 
تعتمد سابقا على العمل اخلريي واإلحساين، ونطالب ابملزيد من 
رفع الدعم لفائدهتا، ونثمن كذلك ختصيص احلكومة يف مشروع 

 91.111مليون درهم لدعم  211 :1109قانون املالية لسنة 
 .ألف يتيم 022أرملة أو 

ثة ثالالتحدايت واإلكراهات اليت تواجه الصندوق، هناك     
 :أساسية تحتداي

 املوارد؛ من حيث إشكالية دميومة الصندوق اليت مل تعد كافية، -

اثنيا: إشكالية مسطرة اإلستهداف املتبعة، ومشكل  -
مر صندوق املقاصة الذي كانت اإلستهداف هو أكرب مشكل د

مليار درهم، حيث أصبح يستفيد من  27ختصص له احلكومة 
 هاذ املبلغ الضخم أي األغنياء عوض الفقراء؛

املشكل الثاين الذي يعاين منه الصندوق، هو مرتبط ابحلكامة،  -
ويتعلق األمر بعدم توفر برجمة متناسقة ملوارد الصندوق ونفقاته، 

اسبايت ومعلومايت مندمج ابملستشفيات وكذلك غياب نظام حم
العمومية، عدم وفاء بعض الشركاء ابلتزاماهتم، التأخر يف صرف 

 .بعض املنح

على أي ابلنسبة للمقرتحات اليت نقرتحها من أجل ضمان     
 :دميومة الصندوق وجتويد خدماته نقرتح ما يلي

ات قالبحث عن متويالت قارة وموارد مالية جديدة لتغطية النف -
 .املتزايدة للصندوق

 .اختاذ تدابري وإجراءات فعالة لتقوية حكامة الصندوق -

اثلثا: التنزيل للسجل اإلجتماعي املوحد الذي هو نظام وطين  -
  لتسجيل األسر قصد اإلستفادة من برامج الدعم اإلجتماعي عرب

ت التكنولوجيا اعتماد معايري دقيقة وموضوعية وإبستعمال
احلديثة، مما سيمكن من حتسني مردودية اخلدمات اإلجتماعية 
وترشيد نفقات الصندوق، ولعل احلكومة اليوم منكبة على وضع 
اللمسات األخرية هلذا املشروع اإلسرتاتيجي الطموح الذي 
سيكون كذلك من أهم إجنازاهتا، والذي عرّب عنه صاحب اجلاللة 

 العرش اجمليد، إننا نعترب املبادرة اجلديدة لعيد 09مبناسبة الذكرى 
إلحداث سجل اجتماعي موحد بداية واعدة لتحسني مردودية 

 .الربامج اإلجتماعية، والسالم عليكم ورمحة هللا
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  :السيد الرئيس

شكرا، هل هناك متدخل اثين؟ شكرا للسيد النائب الذي    
لنائب عبد سيد اتدخل إبسم فريق العدالة والتنمية، اآلن الكلمة لل

 .الغين خمداد إبسم فريق األصالة واملعاصرة

  :الغين خمداد النائب السيد عبد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

  :لسيد الرئيسا

 .السيدة الوزيرة نسيتيها

  :النائب السيد عبد الغين خمداد

 .معذرة السيدة الوزيرة

 ... احنا تعودان على

 :السيد الرئيس

 .أان متعود شي ابس ما كاين

  :النائب السيد عبد الغين خمداد

تعودان على الغياابت املتكررة دايل أعضاء احلكومة قلت  احنا   
 .راه واقيال ما كايناش وال شي حاجة

  :السيد الرئيس

 .شكرا شكرا

  :النائب السيد عبد الغين خمداد

السيد الرئيس، يشرفين أن أتدخل إبسم فريق األصالة واملعاصرة    
يف مناقشة تدبري احلساب اخلصوصي للخزينة املرصد ألمور 

خصوصية، صندوق دعم التماسك اإلجتماعي الذي مت إحداته 
مة يف عهد احلكو  1101من قانون املالية  02مبوجب املادة 

السابقة، هبدف متويل برامج الدعم اإلجتماعي: املساعدة الطبية، 
 األشخاص يف وضعية إعاقة، برانمج مليون حمفظة، برانمج تيسري. 

وقبل التفصيل يف جمموع اإلختالالت املرتبطة بتدبري هذا    
احلساب، مثله يف ذلك مثل كل السياسات العمومية اليت تشرف 

ذا د تذكري املواطنات واملواطنني أبن هعلى تسيريها احلكومة، نو 
الصندوق الذي كان املغاربة يف أمس احلاجة إىل خدماته 
اإلستعجالية ابلنظر إىل ارتفاع سقف احلاجة إليه من طرف فئات 
وشرائح عريضة من جمتمعنا، وبسبب سوء تقدير احلكومة للظروف 

ذا الصعبة اليت يعيشها املغاربة، وبسبب سوء تدبري احلكومة هل
الصندوق، عملت على أتخري انطالق خدماته حبيث مل يتم 
الشروع يف صرف اإلعاانت املالية للربامج اإلجتماعية اليت ميوهلا، 

، وهذا يدل بشكل 1104إال بعد سنتني من إحداثه أي خالل 
واضح على أن آخر شيء ميكن أن يدخل يف دائرة إهتمام هذه 

ة املعوزة واهلشة والفقري احلكومة هو حاجات وانتظارات الفئات 
اليت يطاهلا اإلقصاء والتهميش من طرف هذه احلكومة واليت 
سبقتها، وتتعرض يف واقعها املزري للويالت جراء سياسات 
عمومية ال شعبية، غري مبالية بتوفري فرص الشغل والرفع من احلد 
األدىن لألجور وحتسني أجور املتقاعدين، وال هم هلا سوى البحث 

للزايدة يف الضرائب واألسعار وضرب القدرة الشرائية عن فرص 
للمواطنات واملواطنني وحرمان املغرب من فرص توفري شروط 

 .العيش الكرمي

 لسيد الرئيس،ا

بفعل سوء تدبري وتسيري السياسات العمومية من طرف    
احلكومة، أصبح النموذج التنموي عاجزا عن تلبية حاجيات 
املواطنات واملواطنني، وعن اإلستجابة لكافة انتظاراهتم وتطلعاهتم، 
وهو ما مل يعد يسمح بتمويل النمو اإلقتصادي والتضامن 
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ة اإلقتصادي اإلجتماعي وضمان احلقوق األساسية يف أبعادها
واإلجتماعية، مبا ميّكنه من أتمني احلق يف العالج والتعليم جلميع 
مكوانت اجملتمع، وفق مقاربة حقوقية ومنهجية تشاركية وحكامة 

 .انجعة قوامها توطيد التماسك اإلجتماعي

وبفعل هذه السياسات العمومية غري العادلة يف حق 
ملغرب اعي يف االشعب املغريب قاطبة، أصبح التماسك اإلجتم

يعرف هزات قوية بدأت تظهر آاثرها من خالل ارتفاع وثرية 
اإلحتقان اإلجتماعي هنا وهناك، وبروز حركات احتجاجية 
تقودها فئات مهمشة ومقصية وجدت يف شبكات التواصل 
اإلجتماعي متنفسا للتعبري عن سخطها من اتساع دائرة الفقر 

 .واحلرمان ومظاهر اإلقصاء والتهميش

وبفعل التدبري والتسيري احلكومي اإلنفرادي للسياسات     
العمومية، أصبحت املقاربة التشاركية املنصوص عليها يف الدستور 
غري ذات أمهية، وأصبح صوتنا يف الربملان كمعارضة غري ذي 
جدوى، وأصبحت تقارير مؤسسات احلكامة والرقابة غري ذات 

عام  تدبري الشأن الالالدمقراطية يف  نفع، بل إن هذا األسلوب
للمغاربة، وعدم اإلنصات والتجاوب مع اإلنتقادات واملالحظات 
والتوصيات وامللتمسات، أدى إىل تعطيل أدوار ووظائف كل 
مؤسسات الوساطة، من أحزاب ونقاابت ومجعيات، وهو ما ينذر 
أبزمة حقيقية سيكون عنوانه البارز املواجهة املباشرة بني الشارع 

ولة، وهو ما يفرض على احلكومة اليوم قبل غد ومؤسسات الد
الرتاجع عن اختياراهتا الالدميقراطية والالشعبية، والتوجه رأسا إىل 
إعادة النظر يف توجيه سياساهتا العمومية، عرب املسامهة يف إرساء 
معامل ومقومات لنموذج تنموي جديد، واعد من حيث حتقيق 

هللا،  ذلك جاللة امللك نصره النقلية النوعية املطلوبة كما دعا إىل
واليت يصبو إليها املغاربة مجيعا، بدل اللجوء إىل وسائل اإلعالم 
قصد ممارسة املزايدات السياسية الفارغة والبوليم العقيم اجتاه 

 .خمتلف الفاعلني السياسيني واإلجتماعيني واإلقتصاديني

 السيد الرئيس،

اية أن املواطن هو غإننا يف فريق األصالة واملعاصرة نعترب    
السياسات العمومية، فقدرات الدول تتجلى يف ما متتلكه من 
طاقات بشرية وسر تطورها يكمن يف عقول أبنائها وسواعدهم، 
فاإلنسان أغلى رأمسال وأمسى قيمة، والسياسات العمومية يف 
األول واألخري هدفنا اإلنسان ذاته، وحنن كفريق األصالة واملعاصرة 

ب، ومن خالل مراقبتنا لألداء احلكومي بشكل عام، مبجلس النوا
ومن خالل وقوفنا على وضعية صندوق دعم التماسك 
اإلجتماعي، البد أن نسجل فشل هذه احلكومة واليت سبقتها يف 
تطوير احللول اإلجتماعية واإلقتصادية، وممارستها ألسلوب التمويه 

تمثلة ربة، املاجتاه الرأي العام وعدم قدرهتا على حل مشاكل املغا
 .يف الفقر املتزايد والعطالة املستفحلة والتعليم والصحة الفاشلني

لذلك، نؤكد لكم أن احلكومة اليوم وبفعل تعنتها واستقوائها     
وعدم إنصافها وجتاوهبا وتفاعلها مع الفاعلني مبختلف مشارهبم 

 والسياسية والفكرية والثقافية واللغوية، تضيع على اإلجتماعية
املغرب واملغاربة فرصة بلورة سياسة اجتماعية انجعة، وإعادة 
هيكلة عميقة وشاملة للربامج والسياسات الوطنية يف جمال الدعم 

 .واحلماية اإلجتماعية

ومن منطلق حرصنا الشديد على املصلحة الوطنية ووضعها     
قع قلنا من مو  ت السياسوية الضيقة، فقدفوق كل اإلعتبارا

املعارضة نتمىن أن يكون تقديران وتقييمنا السليب لألداء احلكومي 
جمانبا للصواب، حىت يتمكن املغاربة فعال من احلق يف الولوج إىل 
خدمات صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، للتخفيف من وقع 

سف، كن ولألمعاانهتم مع الفقر واحلاجة واإلقصاء والتهميش. ل
فإن ما عرب عنه رئيس اجمللس األعلى للحساابت أمامنا مجيعا، 

، أكد مبا ال يدع جماال للشك 1102أكتوبر  14هنا ابلربملان يف 
أننا كناعلى صواب حني قال على الرغم من اجملهود من املايل 
للدولة يف اجملال اإلجتماعي، وتعدد الربامج واألجهزة العمومية 
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 زها، فإن بالدان مل تتمكن من تقليص الفوارق واحلداملكلفة إبجنا
من مظاهر الفقر واهلشاشة اليت تعرفها الساكنة يف العديد من 
املناطق وجهات اململكة، وقد أكد أبن عامل الزمن يضغط علينا 
 مجيعا من أجل القيام بقطيعة مع وضعية التشثت اليت تعرفها املوارد

عي وتوزيعها بني خمتلف املالية املرصودة للمجال اإلجتما
املخططات والربامج واألجهزة، وإغفال آاثرها على األوضاع 
اإلجتماعية للساكنة، فالظروف احلالية تفرض أكثر من أي وقت 

ة تتوخى خالل مقاربلة هلذه املوارد وجتميعها من مضى تعبئة شام
اإلستهداف األمثل للفئات والشرائح املعنية، وتضع يف مقدمة 

برامج الدعم اإلجتماعي، من خالل التدبري اهلادف إىل  أولوايهتا
دعم التمدرس واملساعدة الطبية، عرب مساعدة مبسطة ومعايري 
موضوعية مدققة لإلستفادة املرتكزة على اإلستحقاق وتقييم اآلاثر 
املباشر على حتسني ظروف املواطنات واملواطنني، وقد أوصى من 

 اوز اإلختالالت اليتأجل حتقيق ذلك أبنه على احلكومة جت
رصدها اجمللس األعلى للحساابت يف تقريره حول احلساب 
اخلصوصي للخزينة املرصد ألمور خصوصية صندوق دعم 
التماسك اإلجتماعي، من حيث غياب إسرتاتيجية مندجمة لتفعيل 
برانمج الدعم اإلجتماعي، متّكن من حتديد األهداف املتوخاة 

ضع تمويل اليت يتم على أساسها و والفئات املستهدفة ومصادر ال
برجمة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق، عدم انتظام 
املداخيل السنوية للصندوق، وذلك لكون جزء منها غري قادر 
وغري قار أو حذف مداخيل متأتية من إجراءات مؤقتة دون 
تعويضها، فقد سجل الصندوق يف السنة املاضية رصيدا سلبيا 

درهم، معاانة مجيع الربامج املمولة عرب الصندوق من  انهز املليار
 2خصاص يف التمويل، يف حني راكم الصندوق رصيدا يناهز 

، 1102مليون درهم، دون إنفاق عند هناية  224ماليني و
من اإلعتمادات  %71متوسط االعتمادات الغري مربجمة متثل 

قانون لاملفتوحة منذ تفعيل الصندوق، وهذا خرق سافر ملقتضيات ا

، سيما مبدأ التخصيص والرتخيص، 041.04التنظيمي للمالية 
تم غياب آلية التنسيق بني خمتلف املتدخلني املعنيني وابلتايل ال ي

وضع برجمة متناسقة ملداخيل الصندوق ونفقاته واإلحتياجات 
التمويلية لكل برانمج على حدة، ضعف مستوى فعالية وجناعة 

 لصندوق، وكذا غياب نظام معلومايتاإلنفاق العمومي املتعلق اب
مندمج ميكن من جتميع كل العمليات املرتبطة ابلصندوق الشيء 

 .الذي ال يساعد على تتبع وضبط وضعيته

 السيد الرئيس،

فيما يتعلق ابلربامج اإلجتماعية املمولة من طرف الصندوق    
املتمثلة يف املسامهة يف متويل مساعدة األشخاص ذوي 

اخلاصة، سيما املتعلقة بتحسني ظروف متدرس اإلحتياجات 
األطفال يف وضعية إعاقة وابقتناء األجهزة اخلاصة واملساعدات 
التقنية األخرى، وتشجيع اإلندماج املهين واألنشطة املدرة للدخل، 

 .واملسامهة يف إحداث وتسيري مراكز اإلستقبال

ن مإن برانمج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة تعرتيه مجلة     
 :اإلختالالت تتمثل يف

تغطية متفاوتة للجمعيات الفاعلة يف جمال اإلعاقة حسب     
من اجلمعيات العاملة يف جمال  %42اجلهات، حيث تتمركز 

اإلعاقة واليت تستفيد من إعاانت مالية من أجل تشجيع متدرس 
األطفال يف وضعية إعاقة يف جهة الدار البيضاء سطات والرابط 

وفاس مكناس، رغم أن هذه اجلهات تتوفر على سال القنيطرة 
، يف حني توجد جهات 2،2نسبة إعاقة أقل من املتوسط احملدد 

ذات نسب تتجاوز املتوسط الوطين يف اإلعاقة وال تتوفر إال على 
 القليل من اجلمعيات الفاعلة يف اجملال؛

تعاين بعض اجلهات من خصاص يف خدمات العالج والتطبيب  
نية التعاقد مع العاملني يف القطاع العام، حيث بسبب عدم إمكا
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يتم صرف التعويضات بطريقة غري مقننة يف الغالب تعويضات عن 
 التنقل فقط؛

ضعف نسبة التغطية اجلمعيات الفاعلة يف جمال اإلعاقة يف     
 .العامل القروي، مقارنة مع نسبة انتشار اإلعاقة

ضعية األشخاص يف و ضعف عدد املستفيدين يف برانمج دعم     
 إعاقة؛

حمدودية الغالف املايل املخصص جملال دعم التمدرس     
 لألشخاص يف وضعية إعاقة؛

أتخر يف صرف املنح املالية للجمعيات املستفيدة من الدعم     
 املايل؛

نقائص تشوب معايري انتقاء اجلمعيات الفاعلة يف جمال     
 اإلعاقة؛

م لوطين على قاعدة للبياينات هتعدم توفر مؤسسة التعاون ا    
 عدد املستفيدين يف جمال صناعة األجهزة واملعدات التقنية؛

تفعيل جزئي جملال تشجيع اإلندماج املهين واألنشطة املدرة     
 للدخل؛

غياب التنسيق مع القطاعات احلكومية املعنية بدعم األشخاص    
 يف وضعية إعاقة؛

اللة مبادرة سامية لصاحب اجل تنزيل برانمج مليون حمفظة وهو   
اجلاللة نصره هللا ، فقد عرف عدة إختالالت عمت التدبري املايل 

 .واحلكامة والتقييم والتتبع

من قبيل عدم وفاء الشركاء ابإللتزامات املالية، مما أدى إىل تراكم 
الديون املتعلقة بربانمج مليون حمفظة، إذ بلغ حجم الديون 

مليون درهم،  424ما قدره  1102-1102املرتاكمة إىل حدود 

مما نتج عنه متأخرات يف األداء لفائدة بعض املمولني داخل األجل 
 .املنصوص عليها يف العقد

يعاين الربانمج من إستفادة غري متكافئة بني نفس املستوايت    
الدراسية على مستوى اإلبتدائي واإلعدادي يف اجملالني القروي 

 .واحلضري

 األطقم املدرسية؛أتخر يف توزيع 

وضع موارد بشرية ولوجيستيكية رهن إشارة اجلمعيات يف غياب 
 إطار قانوين؛

ظة تفويض اجلمعية املغربية لدعم التمدرس وتنفيذ برانمج مليون حمف
 إىل وحدات مستقلة عنها؛

 ضعف وتتبع تقييم الربانمج؛

عدم توفر برانمج مليون حمفظة على مؤشرات قياس رقمية لتتبع 
ج الربانمج وتقييم مدى آاثره على التقليص من نسب اهلدر نتائ

املدرسي وتشجيع اإلقبال على التمدرس، ويقتصر تقييم الربانمج 
على مؤشرات كمية فقط ختص تطور عدد املستفيدين والكلفة 

 املالية واملوارد احملصل للعملية؛

غياب أية دراسة تتعلق بتقييم آاثر برانمج مليون حمفظة على 
الفئات املستهدفة، من قبيل معدالت احلضور والنجاح الدراسي 
للتالميذ الذين ال يتوفرون على بيئة اجتماعية وأسرية مالئمة 

 .لتطوير إمكانياهتم، وأثر ذلك على التماسك اإلجتماعي

ان وية إال أن هذا التطور كعلى الرغم من تطور املؤشرات الرتب   
 بسبب وجود حلول ترقيعية لتحقيق اهلدف املتمثل يف الزايدة يف
عدد املستفيدين، من قبيل التكلفة البسيطة للحقيبة املدرسية، 
والنقص من حمتوى احملفظة املدرسية، وتنويع األطقم املدرسية، 

ع يواإلعتماد ابألساس على نظام اإلعارة املتمثل يف جتميع وتوز 
ألف تلميذ وتلميذة من  411الكتب املستعملة الزال أكثر من 
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سنة ينقطعون سنواي عن الدراسة، األمر  02و 2الفئة العمرية بني 
الذي يتسبب يف أتخري حتقيق تعميم التعليم من جهة أوىل، ويف 
الرفع من خزان األمية من جهة اثنية، وجيعل بالدان حتتل مراتب 

 .ية البشريةمتأخرة يف مؤشرات التنم

أسفرت مراقبة برانمج تيسري عن جمموعة من املالحظات مهت    
طرق متويله وحكامته، انعكست سلبا على حصيلته بسبب غياب 
سجل اإلجتماعي يصنف األسر بناء على أوضاعها 
السوسيواقتصادية، وقد ساهم التأخر يف صرف املنح املالية للفئات 

ور يف انمج، كما ساهم القصاملستهدفة يف تكريس اختالالت الرب 
التطبيق املعلومايت املعتمد يف وجود بعض اإلكراهات العملية، 
خاصة تلك املتعلقة بصعوبة الربط بشبكة اإلنرتنيث ابلنسبة 
للمؤسسات التعليمية املتواجدة يف املناطق النائية، وكذا قصور 

 بطالتطبيق املعلومايت احلايل اخلاص بربانمج تيسري يف تدبري وض
ز الربانمج، غياب آلية لتقييم برانمج تيسري، سواء قبل أو بعد اإلجنا

مع غياب مؤشرات خاصة ابلربانمج متكن من قياس مدى حتقيقه 
لألهداف املرجوة، واقع نظام املساعدة الطبية مل حيقق أهدافه يف 

م توفري العالج والدواء اجملاين للفقراء واملعوزين الذين مت قبول ملفاهت
يعدون تكاليف العالج ونفقات التشخيص والتحليالت  والذين

الطبية، واحلصيلة سلبية جدا على مستوى الولوج اجملاين للعالج 
والدواء، حيث أن تعميم نظام املساعدة الطبية على الفقراء 
واملعوزين، ليس هو املقياس احلقيقي للنظام، بل اإلستفادة من 

ندما و بطاقة راميد عجمانية العالجات اليت هي فلسفته، وحامل
 .يلجون املستشفيات العمومية...شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، شكرا جزيال

  

الكلمة اآلن ابسم فريق التجمع الدستوري للسيد النائب كرمي 
 .الشاوي

 :كرمي شاوي النائب السيد

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

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أتشرف اليوم بتقدمي تدخل فريق التجمع الدستوري يف هذه    
اجللسة املخصصة ملناقشة تقرير جلنة مراقبة املالية العامة، حول 
احلساب اخلصوصي املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق 
التماسك اإلجتماعي"، التقرير يعترب من األمهية مبكان ال من 

ال ملسار الذي قطعه و وال من حيث ا  حيث املوضوع الذي تناوله
من حيث الظرفية اليت يناقش فيها، وال النتائج املستخلصة من 
النقاشات املعمقة للتقرير الذي قدمه اجمللس األعلى للحساابت 

 .مشكورا للجنة مراقبة املالية

 وهبذه املناسبة، فإن فريقنا ينوه ابلعمل اجليد والقيم الذي قامت    
سؤاال مرتبطا  44ية من مبادرة تقدمي به جلنة مراقبة املالية بدا

مبوضوع تدبري احلساب اخلصوصي املرصد لصندوق التماسك 
اإلجتماعي واملوجهة للمجلس األعلى للحساابت، الذي بدوره 
أدرج موضوع مراقبة صندوق دعم التماسك اإلجتماعي ضمن 

، ونثمن التقرير الذي أجنزه اجمللس 1102برانجمه الرقايب لسنة 
كل مهنية وإتقان حول هذا الصندوق، حيث قدم للجنة املوقر ب

مجلة من املالحظات الدقيقة والتوصيات القيمة، جتاوبت معها 
لقاءات مع القطاعات املعنية هبذا  2جلنة مراقبة املالية بعقد 

الصندوق ومع السيد الرئيس األول للمجلس األعلى وقضاته 
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 من القطاعات مبجرد إحالة التقرير، ومّهت هذه اللقاءات كل
 : احلكومية اآلتية

 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛

 الوزارة املنتدبة لدى وزارة الداخلية؛

 وزارة الصحة؛

 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل؛

 .وزارة اإلقتصاد واملالية

، على 1102يوليوز  1ونذكر أبن اللجنة صادقت يوم     
التوصيات اليت أعدهتا عقب انتهاء النقاش حول تقرير اجمللس 

 .األعلى للحساابت بعد تفاعل احلكومة مع هذه التوصيات

السيد الرئيس احملرتم، مما الشك فيه أن اجلميع يقدر أولوية    
البعد اإلجتماعي الذي اخنرطت فيه بالدان بقيادة جاللة امللك 

ة وأسبقية معاجلة اإلختالالت اإلجتماعينصره هللا، وعيا أبمهية 
والنقص املسجل يف الولوج إىل اخلدمات اإلجتماعية ويف 
اإلستفادة من املرافق اإلجتماعية التعليمية والصحية، لدى فئات 
عريضة من اجملتمع املغريب وأسرهوأفراده وجهاته، لقد سبق لتقرير 

 21ل أن قدم تشخيصا وحصيلة  1114اخلمسينية الصادر سنة 
سنة من اإلستقالل، إضافة إىل سلسلة متنوعة من التقارير 
التقييمية الصادرة عن مؤسسات وطنية وأجنبية، جتمع كلها على 
أولوية التصدي لإلختالالت والعجز املسجل يف جمال اخلدمات 

 .اإلجتماعية وتفشي الفقر واهلشاشة اإلجتماعية واجملالية

 1112ماي  02جلاللة يوم هلذه اإلعتبارات، أطلق صاحب ا    
ة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبهداف واضحة، مث تبعتها سلسل

من املبادرات املوجهة لفئات إجتماعية أخرى، إما بسبب الفقر 
أو اإلعاقة أو نقص البنيات األساسية، ويف هذا اإلطار مت إحداث 

  ،1101صندوق دعم التماسك اإلجتماعي مبوجب قانون املالية 

كآلية جديدة لتعزيز التماسك اإلجتماعي لفئات الساكنة اليت 
تعاين من الفقر واهلشاشة، وذلك بتقدمي متويالت ودعم للعمليات 
اإلجتماعية املستهدفة للفئات املعوزة، من خالل متويل كل 
النفقات املخصصة لنظام املساعدة الطبية وتعميمه، وحتسني 

م افحة اهلدر املدرسي ودعمتدرس األطفال يف وضعية إعاقة ومك
األسر املعوزة اليت هلا أطفال متمدرسون، وكذا النهوض ابألنشطة 
املدرة للدخل، إال أنه ابلرغم من اجملهودات والسياسات العمومية 
اهلادفة إىل تعزيز التماسك اإلجتماعي فقد سجل اجمللس األعلى 

اليته عللحساابت يف تقريره جمموعة من اإلختالالت اليت حتد من ف
وحكامة الربامج املمولة من خمصصات صندوق دعم التماسك 

 .اإلجتماعي

 :ومن أبرز النتائج اليت توصل إليها اجمللس   

هلا غياب إسرتاتيجية مندجمة لتفعيل الربامج اإلجتماعية اليت ميو    -
 الصندوق؛

 حمدودية آليات التتبع والتقييم؛   -

 .هاستقرار متويل الصندوق واستدامت   -

كما أكد أعضاء احلكومة من خالل مناقشة اللجنة معهم     
تقرير اجمللس األعلى للحساابت على وجود إكراهات فعلية مرتبطة 
بصندوق دعم التماسك اإلجتماعي والربامج اليت ميوهلا تتلخص 

 :فيما يلي

 تسجيل رصيد سنوي ملوارد الصندوق، -

 املستفيدين من الربامج املمولة، ارتفاع مضطرد دايل -

 ارتفاع تكاليف متويل الربامج املمولة، -

 ضعف التنسيق القبلي بني اجلهات املعنية، -

 اإلستهداف يف حاجة إىل مقاربة أكثر فعالية، -
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إننا يف فريقنا نعترب أن ما اخنرطت فيه بالدان من اعتماد     
سياسات وبرامج للدعم اإلجتماعي اهلادف إىل صيانة التماسك 
اإلجتماعي، هو عمل إجيايب وجتربة راكمنا من خالهلا جمموعة من 
اإلجيابيات، كما ختللتها سلبيات وإختالالت قابلة للمعاجلة 

ما نسجل شابت هذه التجربة، ك والتطوير وتقومي اإلختالالت اليت
ونثمن ما توصلت إليه جلنة مراقبة املالية، من خالل التحليل 
املوضوعي واخلالصات والتوصيات اليت توصلت إليها واملضمنة يف 
التقرير الذي نناقشه اليوم، والذي جاء يف سياق اإلهتمام الوطين 
ابلبعد اإلجتماعي الذي يقوده صاحب اجلاللة مع احلكومة 

 .والربملان واجملتمع املدين واملقاولة املواطنة

إن اجلميع اليوم متفق على ضرورة اإلنكباب على وضع     
إسرتاتيجية مندجمة إلدماج الربامج اإلجتماعية املتناثرة وترشيد 
القطاعات املتدخلة يف إطار سياسة إجتماعية عادلة وواضحة 

تسريع وضع  ة الضيقة، معاملعامل وقارة ومتوازنة تتجاوز النظرة الفئوي
السجل الوطين املوحد لضبط مسألة اإلستهداف الفئوي واجملايل 
وفق قاعدة بياانت علمية، مع األخذ بعني اإلعتبار التوصيات 

املتوافق عليها مع احلكومة، اليت التزمت من جهتها بتفعيل  42
السجل اإلجتماعي املوحد واعتماد مجلة من اإلتفاقيات املؤطرة 

كل من وزارة املالية والقطاعات األخرى املعنية، واعتماد خطة بني  
لتوسيع مصادر متويل الصندوق وموارده املالية واحملافظة على 
دميومة متويل براجمه، مع التزام احلكومة أيضا ابلقيام بتقييم شامل 
لكل الربامج ودراسة أثرها على ظروف عيش األسر املستفيدة، 

ة املخصصة هلذه الربامج اإلجتماعية، على أساس الكلفة املالي
وانعكاسها على املنظومة اإلجتماعية والرتبوية وعلى التماسك 
اإلجتماعي بشكل عام، والسالم عليكم ورمحة هللا، شكرا السيد 

 .الرئيس

  :السيد الرئيس

شكرا، شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن إبسم الفريق    
 .يد النائب حممد بودساإلستقاليل للوحدة والتعادلية الس

  :النائب السيد حممد بودس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على النيب األمني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة احملرتمني،

التعادلية للوحدة و  يسعدين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل   
يف مناقشة التقرير الذي أعدته جلنة مراقبة املالية العامة مبجلس 
النواب حول دعم صندوق التماسك اإلجتماعي، وذلك انطالقا 

حداثه إ من التأكيد يف بداية األمر على أن هذا الصندوق الذي مت
هبدف متويل برامج  1101من قانون املالية ل  02مبوجب املادة 

اإلجتماعي يف قطاعات خمتلفة، عرف تسيريه جمموعة من  الدعم
اإلختالالت، األمر الذي يتناىف مع املفهوم اجلديد لألداء واملرتكز 
على منطق النتائج الذي دعا جاللة امللك إىل اعتماده أكثر من 
 مرة. ونعترب اليوم يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية مناقشة

 قوف بشجاعة على هذه اإلختالالت اليتهذا التقرير فرصة للو 
ة آاثر هذا مالمس  جيب اإلنتباه إليها قبل فوات األوان، حبيث أن

الصندوق وحصاد نتائجه من قبل الفئات املستهدفة أمر ضروري 
وغاية جيب بلوغها، وإال سيكون إحداثه كعدمه، وابلتايل التصور 

ريا ا عسالعام للحكومة لدعم التماسك اإلجتماعي سيبقى حلم
للتحقيق أمام غياب إسرتاتيجية عمل واضحة وواقعية، يشارك فيها 
خمتلف املتدخلني يف الربامج اليت ميوهلا الصندوق، سواء على 
مستوى الرؤى أو املساطر واآلليات املعتمدة أو على مستوى 
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اإلجراءات املتخذة من أجل ضمان التفعيل السليم للتوجهات 
 .وفق األهداف احملددة له اليت أحدث من أجلها، وكذا

 السيد الرئيس،

وليؤدي الصندوق الدور الذي أحدث من أجله، البد من العمل 
يدة، ترمجة اإلسرتاتيجية املواكبة املستمرة للحاجيات املتزا  اجلاد يف

وكذا العمل على التقييم املتواصل اآلخر من النتائج مبا مينع وقوع 
عائقا أساسيا أمام  أي إختالالت قد تشوب الصندوق وتشكل

حتقيق األهداف املتوخاة منه، وابلتايل قد تدفع ابهتزاز الثقة لدى 
الفئات املستهدفة من مدى جدواه، خصوصا وأن اإلمكانيات 
املرصودة له مت ختصيصها لتقوية التماسك اإلجتماعي وتوفري احلد 
 األدىن للعيش الكرمي، وكما يعلم اجلميع أن أغلب الصناديق احملدثة
يف عدد من اجملاالت عندما تفتقد إىل تصورات واضحة وواقعية 
تفشل يف بلوغ أهدافها، وحىت ال يتكرر األمر مع هذا الصندوق 
ذو البعد اإلجتماعي ابمتياز، البد من احلرص على خلق الفرص 

ن األمل املبين ع  اليت يتطلع إليها املواطنون واملواطنات ابالبتعاد
ع الوهم هلم من خالل تصحيح للمجهول، ونتوقف عن بي

اإلختالالت اليت رصدها اجمللس األعلى للحساابت وتطرق إليها 
 .تقرير جلنة مراقبة املالية العامة

انطالقا مما سبقت اإلشارة إليه، يدعو الفريق اإلستقاليل للوحدة    
والتعادلية يف جمال الدعم اإلجتماعي إىل وضع برجمة متعددة 

لنموذج التنموي اليت تسعى بالدان إىل السنوات تتماشى مع ا
إرسائه، وذلك من خالل حتديد أولوايت الصندوق وفق مداخيله 
ومصادر متويله، وكذا بناء شراكات فاعلة وخمططات مدروسة، 
من شأهنا أن تتجاوز كل اإلكراهات املتعلقة بربانمج هذا 

مايت و الصندوق واإلستعمال األمثل للموارد املالية ابعتماد نظام معل
 مندمج لتدبري احلاجيات،

 

 السيد الرئيس،

وعيا منا ابألمهية البالغة اليت يكتسيها هذا الصندوق كهيأة    
حديثة تتكلف بفئة كبرية من املواطنني واملواطنات يف وضعية 
هشة، فإننا ندعو إىل اعتماد رؤية واضحة ودقيقة قابلة للتنزيل من 

ياسات قيقي يف تدبري السأجل إعطاء البعد اإلجتماعي مدلوله احل
 :العمومية من خالل

أوال: القيام بتقييم حقيقي هلذا الصندوق ورصد خمتلف الثغرات  -
واإلختالالت اليت يعرفها على مستوى التمويل، وإجناز الربامج 

 .وحتقيق األهداف

 السيد الرئيس،

إعادة النظر يف اإلطار التشريعي والتنظيمي املعمول به حاليا  -
جمموعة من الربامج املمول من قبله، استحضار العدالة اجملالية يف 

 يف املقاربة املعتمد

يف جمال االستهداف، لتفادي إقصاء مجاعة ترابية من اإلستفادة 
 من الربامج،

اعتماد تصور متكامل للمشاريع يف إطار التنسيق بني خمتلف  -
القطاعات املعنية من أجل حتقيق األهداف املنشودة والدفع 
مبخطط التماسك اإلجتماعي إىل األمام، مبا يرسخ احلكامة يف 

 التدبري والنجاعة يف األداء،

العمل على وضع آلية التتبع الضرورية من أجل جتاوز  -
يسجلها اجمللس األعلى للحساابت واملرتبطة  املالحظات اليت

 .ابألساس بغياب التصور املندمج لتفعيل التماسك اإلجتماعي

 وإذ نؤكد يف الفريق اإلستقاليل على ضرورة التفكري يف تدبري   
برامج هاذ الصندوق الرامية إىل حتقيق التماسك اإلجتماعي 

دث من  أحابجلدية والصرامة املطلوبتني، لبلوغ األهداف اليت
أجلها واليت تسري يف اجتاه تقليص الفوارق اإلجتماعية، وإعطاء 
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العدالة اجملالية مدلوهلا احلقيقي، يف زمن يعترب املواطن مهه األول 
هو البحث عن العيش الكرمي الكفيل بضمان حقوقه االجتماعية 
ابلدرجة األوىل، واليت أيمل يف تعزيزها من خالل برامج هاذ 

التوجهات امللكية السامية يف اجملال اإلجتماعي  الصندوق وفق
 .غشت األخري، وشكر 11الواردة بشكل واضح يف خطاب 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم الفريق احلركي، الكلمة للسيدة  شكرا،
 .النائبة ليلى أحكيم

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 الوزيرة، السيدة

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي لإلدالء بوجهة    
نظران حول تقرير جلنة مراقبة املالية خبصوص صندوق التماسك 
اإلجتماعي. مما الشك فيه أن الفلسفة واهلدف اللذين أطرا 

كمات العجز إحداث هذا احلساب اخلصوصي أملتهما ترا 
اإلجتماعي، واتساع دائرة الفقر والتهميش واحلاجة إىل آليات 
قانونية فعالة لتدارك هذا العجز وتقليص دائرته يف جماالت 
اجتماعية إعرتهتا العديد من اإلختالالت، وابلتايل فإن هذا 
الصندوق رغم حداثة إنشائه فقد لعب الدور املنوط به، رغم 

، واليت كانت مثار مالحظات مظاهر القصور اليت شابته
 .وتوصيات اجمللس األعلى للحساابت

 

 سيدي الرئيس،

لقد سبق جلاللة امللك أن جدد التأكيد يف خطابه السامي    
لعيد العرش اجمليد، على حجم اخلصاص  09مبناسبة الذكرى 

السائد يف اجملال اإلجتماعي، والحظ يف املقابل تعدد برامج 
مكاانت املالية املرصودة هلا، تظل مشتة الرعاية اإلجتماعية واإل

بني خمتلف اهليئات العمومية، لكن دون أن تستجيب بفعالية 
حلاجيات املواطنني، وابإلضافة إىل ذلك، فإن هذه الربامج تعاين 
من التداخل ومن ضعف التناسق بينها، وعدم قدرهتا على 
استهداف الفئات واجملاالت اليت تستحقها، وخاصة املناطق 
واجلهات ذات اإلمتداد القروي واجلبلي، األمر الذي يكشف 
ابمللموس أن منظومة الدعم اإلجتماعي تفتقر إىل تصور واضح 

 .يعتمد على األثر واإلستهداف األمثل للساكنة وللمناطق املعنية

 سيدي الرئيس،

ويف تقديران يف الفريق احلركي، فإن إحداث السجل اإلجتماعي    
داة املثلى والفضلى الستهداف الفئات اليت املوحد، سيكون األ

حتتاج إىل الدعم اإلجتماعي كنظام وطين لتسجيل األسر احملتاجة، 
من خالل استعمال وسائل التكنولوجية احلديثة، وذلك هبدف 

مردودية الربامج اإلجتماعية على املدى القريب واملتوسط،  حتسني
ل هذه املبادرة جل تفعيوابلتايل فإننا أنمل أبن تتضافر اجلهود من أ

 .امللكية املقدامة الواردة يف خطاب العرش األخري

إىل جانب موضوع األثر، فهناك موضوع حكامة الصندوق،     
، والشروع يف 1101فهذا الصندوق على الرغم من إحداثه سنة 

، ال يتوفر على إسرتاتيجية مندجمة وفق تصور 1104تفعيله سنة 
 اإلجتماعي، كما أنه ال يتوفر على واضح لتفعيل برامج الدعم

برجمة متناسقة ملوارد الصندوق وخدماته، كما أن الربامج املمولة 
من طرفه تعرف عدة إختالالت ترجع ابألساس إىل ضعف 
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التمويل، وعدم حتصيل مجيع املسامهات املتفق عليها مع الشركاء،  
 .كما هو الشأن ابلنسبة لربانمج مليون حمفظة

لصدد، إننا وإذ نثمن هذه املبادرة امللكية السامية، ويف هذا ا    
اليت أعلن عنها صاحب اجلاللة من أجل تشجيع اإلقبال على 
التمدرس، واحلد من اهلدر املدرسي، فإننا يف الفريق احلركي نؤكد 
على ضرورة البحث عن صيغ أخرى للشراكة كفيلة ابلرفع من 

ستفيدين بدون حتسيس املعدد احملافظ املوزعة، ابجلودة املطلوبة و 
ابلدونية إزاء أقراهنم، من خالل تفادي محل هذه احملافظ لعبارات 
تفيد الدعم اإلجتماعي، وذلك أخذا بعني اإلعتبار التأثري النفسي 
السليب على التالميذ، كما ننبه كذلك إىل إشكالية أتخر توزيع 

شكل ماألطقم املدرسية مقارنة بتاريخ انطالق املوسم الدراسي، و 
نظام اإلعارة املتمثلة أساسا يف غياب أماكن ختزين الكتب 

 .املستعملة، وكذا حالتها املهرتئة

نسجل ابلنسبة لتدبري برانمج تيسري، أبن هذا األخري استفاد     
من املالحظات اليت أبداها اجمللس األعلى للحساابت، من خالل 

ي ابتداء من الدخول املدرس توسيع نطاق اإلستفادة واإلستهداف
احلايل، ومع ذلك، فإن هذا الربانمج الزال يف حاجة إىل فرص 
أخرى للتمويل من أجل توسيع اإلستفادة، ابإلضافة إىل توطيد 
حكامته من خالل إرساء نظام معلومايت متطور، ووضع برانمج 
تعاقدي لتنفيذ الربامج، وذلك لتفادي أتخر صرف املنح املالية 

 .صل يف بعض األحيان إىل أكثر من سنةالذي و 

وعالقة دائما ابلتمويل، فإننا ندعو إىل الرفع من الغالف املايل     
املخصص جملال دعم التمدرس لألشخاص يف وضعية إعاقة، الذي 
يعترب حمدودا وهزيال، والرتكيز بصفة خاصة على الرفع من نسبة 

وي، وهو األمر مل القر تغطية اجلمعيات الفاعلة يف جمال اإلعاقة ابلعا
الذي يفسر يف نظران ضعف عدد املستفيدين من برانمج دعم 
األشخاص يف وضعية إعاقة، وهذه مسؤولية موكولة كذلك 
ملؤسسات التعاون الوطين، اليت الحظ اجمللس األعلى للحساابت 

أبهنا ال تتوفر على قاعدة للبياانت هتم عدد املستفيدين من 
ات التقنية، ابإلضافة إىل ضعف اإلندماج األجهزة اخلاصة واملعد

 .املهين واألنشطة املدرة للدخل ابلنسبة هلذه الفئة

 ،سيدي الرئيس

نظام املساعدة الطبية الذي مت تعميمه ابتداء من شهر مارس    
، ألنه صرف ، يعترب بدوره نظاما رائدا وذا نفس إجتماعي1101

يهدف إىل ولوج األشخاص املوجودين يف وضعية هشاشة أو فقر 
إىل كافة اخلدمات الصحية املتوفرة يف املؤسسات العمومية، غري 
أنه مازال يواجه جمموعة من اإلكراهات ومن بينها صعوبة ضبط 

 .الفئات املؤهلة لإلستفادة

لعمومية اابإلضافة إىل ذلك وعلى مستوى الواقع، فاملستشفيات   
ال قدرة هلا على استقبال كل املستفيدين من النظام، والكل يعرف 
اخللل املزمن الذي تعرفه منظومة الصحة، والسيما على مستوى 
توفر بعض التخصصات، واملوارد البشرية الشبه الطبية، واملعدات 

 .واملستلزمات

ة قإننا يف الفريق احلركي وإذ نطالب أبن تكون بطاقة رميد بطا    
صاحلة لإلستعمال يف مجيع املستشفيات، فإننا ندعو إىل إحداث 
نظام الطرف الثالث، وكذلك إطار تعاقدي مع املؤسسات 

 .الصحية على غرار موظفي اإلدارات العمومية

ويف األخري، نثمن قبول احلكومة لتوصيات جلنة مراقبة املالية،     
 كامل بنياألمر الذي يشكل يف تقديران قمة التجاوب والت

 .املؤسستني، وفقكم هللا والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيدة النائبة، ابسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة اآلن 
 .للسيدة النائبة فتيحة سداس
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 :النائبة السيدة فتيحة سداس

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيد الوزير،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق اإلشرتاكي يف إطار    
مناقشة تقرير جلنة مراقبة املالية العامة حول صندوق التماسك 
اإلجتماعي، يف البداية امسحوا يل أن أهنأ أنفسنا على عمل هذه 

ة وتتبع باللجنة اليت ترتبط مهامها أساسا بدعم دور الربملان يف مراق
اإلنفاق العمومي، سواء تعلق األمر ابملراقبة البعدية املرتبطة أساسا 

بطة مبناقشة مشاريع قوانني التصفية السنوية، أو املراقبة املوازية واملرت
بتدبري مالية املؤسسات العمومية واحلساابت اخلصوصية للخزينة 
 العامة، واليت يدخل ضمنها صندوق التماسك اإلجتماعي الذي

حنن اليوم بصدد مناقشته عرب الوقوف عن املالحظات اليت رصدها 
اجمللس األعلى للحساابت واملرتبطة أساسا حبكامة الصندوق، 
ومشكل حتديد عدد املستفيدين، ومدى احرتام معايري وشروط 
االستفادة، وجودة اخلدمات املقدمة، وكذا الشق املرتبط بدميومة 

 .موارد هذا احلساب اخلصوصي

أوال جيب أن ننوه بقبول احلكومة لكل التوصيات اليت طرحتها     
جلنة مراقبة املالية العامة، كما تعلمون لقد أكد جاللة امللك يف 
مناسبات متعددة على أمهية الشأن اإلجتماعي وخصه برتكيز كبري 
يف جل خطاابته، معربا عن إهتمامه ابلربامج املتعلقة بكل ما هو 

انمج احلكومي أعطى امللف اإلجتماعي اجتماعي، كما أن الرب 
أمهية ابلغة وجعله يف صلب اهتماماته. إننا يف الفريق اإلشرتاكي 

ية انطالقا من هويتنا اإلشرتاكية والدميقراطية، نعترب ترسيخ الدميقراط
اإلجتماعية يف صلب أهدافنا السياسية، ونواصل الدعوة من هذا 

 م على جعل امللفاملنرب إىل ضرورة تبين رؤية واضحة تقو 
اإلجتماعي أولوية األولوايت، مع وعينا الكامل بطبيعة اإلكراهات 
اليت يعرفها اإلقتصاد الوطين، حيث ال ينبغي اإلعتماد فقط على 
املقاربة التقنية على حساب التوازانت اإلجتماعية، واملتمثلة يف 

 .حماربة الفقر واهلشاشة وتوسيع التغطية الصحية إىل آخره

فصندوق دعم التماسك اإلجتماعي الذي أحدث مبوجب     
، يهدف إىل متويل برامج 1101من قانون املالية لسنة  02املادة 

 الدعم اإلجتماعي واملتمثلة يف املسامهة يف متويل النفقات املتعلقة
بتفعيل نظام املساعدة الطبية، ومتويل مساعدة األشخاص ذوي 

املدرسي، خاصة تلك اإلحتياجات اخلاصة، ومكافحة اهلدر 
املرتبطة مبنح الكتب واللوازم املدرسية، برانمج مليون حمفظة، وكذا 
املساعدات املالية لفائدة األطفال املتمدرسني يف األسر املعوزة، 
برانمج تيسري، والدعم املباشر للنساء األرامل احلاضنات ألطفال 

الذي  هيتامى يف سن التمدرس، إال أن اجمللس للحساابت يف تقرير 
أعده حول صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، والذي مشل الفرتة 

، أشار إىل أنه رغم إنشاء صندوق 1102إىل هناية  1101من 
، علما أن 1104، فإن تفعيله مل يتم إال ابتداء من 1101 سنة

، ويتعلق األمر بتيسري ومليون 1101جل براجمه انطلق تنزيلها قبل 
بري بية. إن ما ميكن الوقوف عليه يف تدحمفظة ونظام املساعدة الط

هذا احلساب اخلصوصي هو مشكل تعدد املتدخلني وتنوع الربامج 
اليت تستفيد من متويله، ونوعية خدماته اليت تستهدف فئات 
إجتماعية خمتلفة على مستوى مجيع تراب اململكة، الشيء الذي 

سك اترتب عنه غياب إسرتاتيجية مندجمة لتفعيل برامج دعم التم
اإلجتماعي، منذ إحداث هذا الصندوق مع غياب دراسة دقيقة 
لألثر أو الوقع، كل جل هذه الربامج وكذلك جمموع املوارد 
 والنفقات املرتبطة به على املدى املتوسط والبعيد، وقد بلغ جمموع

ما قدره  1102املداخيل احملولة إىل الصندوق عند هناية 
منتظمة تتأرجح بني  مليون درهم، رغم أهنا غري 02.127
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 1102و 1101اإلرتفاع والرتاجع خالل الفرتة املمتدة بني 
لكون جزء منها غري قار يف ظل غياب رؤية واضحة للموارد 
املتوقعة، وكذا غياب املعلومات الكافية املرتبطة ابستعمال املبالغ 
املرصودة ملختلف برامج الدعم اليت ميوهلا الصندوق بسبب غياب 

 قطاع سيق بني خمتلف املتدخلني املعنيني، واملتمثلني يفآليات التن
وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية وقطاع 
الداخلية وقطاع الرتبية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 
العلمي وقطاع الصحة، مما يستلزم إبرام اتفاقيات بني وزارة املالية 

ية على برامج الدعم اإلجتماعي، مع مراعاة ومجيع القطاعات الوص
الربجمة املتعددة السنوات وإعداد تقارير دورية هتم مجيع أنشطة 
الصندوق وبراجمه ووقعه، وكذا احلرص على تنزيل نظام معلومايت 
مندمج ومتكامل يوفر املعطيات الكافية ويدّعم عمليات 

عي ااإلستهداف اليت تتجلى أساسا يف إحداث السجل اإلجتم
الوطين، لتحديد والوصول إىل الفئات املستهدفة بشكل دقيق 
وفعالية وحكامة العمليات املرتبطة ابلدعم اإلجتماعي على 
العموم، وتلك املمولة من طرف صندوق التماسك اإلجتماعي 
على اخلصوص لنتمكن من حتقيق الوصول إىل تعميم هذه الربامج 

ى الية، مبنية عللتشمل مجيع الفئات اهلشة، وفق عدالة جم
إحصائيات حمّينة تراعي التقسيم اإلداري اجلديد للمملكة، 
وتتماشى مع التنظيم الرتايب الذي ينص عليه الدستور، والذي 
حتتل فيها اجلهة الصدارة لتحقيق الغاية اليت أحدث من أجلها 
هذا الصندوق، وضمان اإلستعمال األمثل ملوارده ملواكبة 

 .ليت تراعي كرامة املواطنات واملواطننياحلاجيات املتزايدة ا

إننا اليوم، مطالبون، أغلبية ومعارضة، بتحقيق دميقراطية    
اجتماعية وربط املسؤولية ابحملاسبة، مع إعادة النظر يف آلية 
االستهداف املتبعة يف مجيع الربامج اإلجتماعية مبا فيها تلك 

األمر  علقاملرتبطة بصندوق دعم التماسك اإلجتماعي، سواء ت
بنظام املساعدة الطبية الذي يعاين الكثري من االختالالت،  

كتداخل االختصاصات بني الوكالة الوطنية للتأمني الصحي ووزارة 
الصحة يف تدبري املوارد املالية، واملشكل املرتبط جبمع وزارة الصحة 
بني اختصاصيني متنافيني، وصايتها على املؤسسات العمومية 

شفاء وتسيريها للموارد املالية للنظام، عرب نقل للعالج واإلست
الصيدلية املركزية إىل حساب صندوق   اإلعتمادات من حساب

التماسك اإلجتماعي، الشيء املخالف ملبادئ القانون التنظيمي 
 .للمالية وغريها من اإلختالالت اليت يصعب الوقوف عليها

رورة تدبري ض وختاما جندد التأكيد يف الفريق االشرتاكي على    
الشق اإلجتماعي بعيدا عن كل مقاربة ضيقة، مع اإلسراع إبخراج 
السجل اإلجتماعي إىل حيز الوجود ابعتباره اآللية األساسية يف 

 .عملية اإلستداف، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة سعاد الزيدي 
 .واإلشرتاكية إبسم اجملموعة النيابية للتقدم

 :النائبة السيدة سعاد الزيدي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيدة الوزيرة،

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران احملرتمان،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم    
ة يف هذه اجللسة املخصصة ملناقشة تقرير جلنة مراقب واإلشرتاكية

املالية العامة حول صندوق التماسك اإلجتماعي، وهي اجللسة 
اليت تدخل يف إطار تقليد دستوري يكرس آليات التعاون والتفاعل 
بني املؤسسات الدستورية، وقبل تناول مسامهة جمموعتنا النيابية 

ة الصادقة ، أود أن أتقدم ابلتحييف مناقشة التقرير الذي بني أيدينا
للسيدة والسادة الوزراء املشرفني على القطاعات احلكومية اليت  
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كانت موضوع تقرير هذا الصندوق على جتاوهبم ومسامهتهم 
القيمة، وكذا على تفاعلهم اإلجيايب مع التوصيات املقدمة من قبل 

د هذا االلجنة املوقرة، إىل جانب السيدات والسادة النواب يف إعد
التقرير على ضوء تقرير اجمللس األعلى للحساابت، وعلى ضوء 

 .عروض القطاعات الوزارية املعنية املشار إليها

 السيد الرئيس،

قناعتنا راسخة يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية أبمهية    
موضوع التماسك اإلجتماعي، ابعتباره مدخال رئيسيا لإلستقرار 

ة من اآلليات الفعالة لتوزيع الثروة، عالوة على  اإلجتماعي وآلي
كونه دعامة من دعامات األمن واحلماية اإلجتماعيني، وانطالقا 
من هذه القناعة، فالكل جيمع اليوم على تعثر الربامج اإلجتماعية 
املمولة من طرف صندوق التماسك اإلجتماعي وحمدودية وقعها 

لفة امج، ابلرغم من الكاإلجتماعي على األسر املعنية هبذه الرب 
املالية الضخمة املخصصة هلا، وذلك الفتقارها إىل ثالثة عناصر 

 :أساسية على األقل، واملتمثلة يف

 حتديد األهداف املتوخاة من هذه الربامج بشكل قبلي؛ -

 حتديد الفئات املستهدفة بناء على معايري موضوعية وشفافة؛ -

 .دائم وقارمث كذلك حتديد مصادر للتمويل بشكل  -

 السيد الرئيس،

إن التشخيص الواقعي واملوضوعي للربامج اإلجتماعية اليت مت    
متويلها من طرف صندوق التماسك اإلجتماعي يفرض إجراء 
تقييم مشويل وعاجل هلا يف كليتها، وليس بناء على املستفيدات 
واملستفيدين منها، بل بناء على األثر الذي ميس ظروف عيش 

 نية وعلى أساس الكلفة املالية املخصصة هلا هلذه الربامج،األسر املع
مقابل الوقع اإلجتماعي واملعيشي، وعلى قياس مؤشرات التنمية 
اليت تسجل، مع األسف، بالدان تراجعات على صعيد الصعيد 

العاملي بشأهنا، ومن اإلشكاليات اليت ال تزال تعيق تطور هذه 
هلا ني والربامج اليت ميو الربامج كذلك، إشكالية تعدد املتدخل

الصندوق، واليت تستهدف فئات إجتماعية خمتلفة يف جممل تراب 
اململكة، لذلك يتعني وضع إسرتاتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك 
اإلجتماعي وفق رؤية موحدة بني مجيع املتدخلني، واعتماد مقاربة 

 ةالتعاقد وتفعيل إبرام اتفاقيات الشراكة مع كل متدخل على حد
لضمان وضبط جمال كل متدخل، وترتيب اجلزاءات يف حالة 
اإلخالل ابإللتزامات، وهو األمر الذي من شأنه ترشيد العمليات 
والنفقات، ومن خالل ضمان جناعة وفعالية هذه الربامج ومدى 
حتقيقها لألهداف، واحلرص على ضمان الشفافية والنزاهة وربط 

والتقييم واملراقبة  ليات التتبعاملسؤولية ابحملاسبة، وكذلك تفعيل آ
وحتسني احلكامة يف تدبري األرصدة املالية املخصصة للصندوق، 
إن اإلجراءات والتدابري اليت إختذهتا احلكومة، ومن أجل اجلواب 
على سؤال االستهداف، هي املبادرة إىل وضع سجل اإلجتماعي 

لذي اواحد وموحد كمرجع يف حتديد الفئة اجملتمعية املستهدفة، و 
يتعني أن يقوم على استهداف األسر وليس األفراد، وتدقيق 
الوضعية من أجل أن تكون واضحة وقابلة للقياس عرب معايري 
مرنة، أتخذ بعني اإلعتبار تطورات منط عيش األسر املعنية 
ابالستهداف، طبعا، مع ضرورة حتديد هذه األسر املستهدفة 

سلطة بشكل موضوعي وجتنب إستعمال الشطط يف ال
 . واإلستهداف السياسوي

 السيد الرئيس،

إن احلكومة مطالبة أبن جتعل السياسات العمومية يف اجملال    
اإلجتماعي ضمن إطار خمطط متكامل يتجاوز النظرة الفئوية 
اإلجتماعية احملدودة، واعتماد تصور شامل يدمج القطاعات 

ا بني الواجب قيامه املعنية، وأيخذ بعني اإلعتبار اإللتقائية
الفاعلني املعنيني هبذا امللف، واليت ستكون من إلتزاماهتا البحث 
عن مصادر جديدة للموارد تكون قارة لضمان دميومة خدمات 
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صندوق التماسك اإلجتماعي، تلكم، السيد الرئيس، هي أهم 
مالحظاتنا واقرتاحاتنا ذات الصلة بتقرير اللجنة، وشكرا لكم على 

 .اإلصغاء

 :لسيد الرئيسا

شكرا، شكرا للسيدة النائبة، نستمع اآلن إىل رد احلكومة على 
ضوء مداخالت السيدات والسادة النواب، وأعطي الكلمة للسيد 

 .بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير 
 :الداخلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 يس احملرتم،السيد الرئ

 السيدة الوزيرة،

 السيد الوزير،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة حول صندوق دعم التماسك    
اإلجتماعي فيما يتعلق ابلقضااي املرتبطة بنظام املساعدة الطبية 

" ومبادرة توزيع مليون حمفظة، مركزا على اجلوانب اليت ختص "راميد
قطاع الداخلية. وبداية أود أن أعرب عن شكرهذه الوزارة 
للسيدات والسادة أعضاء جلنة مراقبة املالية العامة املوقرة ملدى 
إهتمامهم وتفاعلهم مع هذه الربامج اإلجتماعية، وكذلك لرتكيزهم 

تنظيمية فتئت تثريها بعض اجلوانب العلى نوعية القضااي اليت ما 
والتدبريية هلذه الربامج، فضال عن أمهية اإلقرتاحات والتوصيات 
اليت أسفرت عنها أشغال هذه اللجنة، مبا يساهم يف إغناء آليات 
التدبري وحكامة هذه الربامج، حتقيقا ملزيد من الفعالية والنجاعة 

 .دفةيف أدائها وضماان لوقعها على الفئات املسته

فبالنسبة لنظام املساعدة الطبية "راميد"، فقد تناولت جممل     
توصيات اللجنة جوانب هامة، عربت عنها هذه الوزارة اإلخنراط 
يف اعتمادها وتفعيلها، علما أبن هذه التوصيات ترمي أساسا إىل 
ترشيد بعض آليات التدبري واحلكامة وتدقيق أو تطوير أساليب 

 كلفة بتدبري النظام أو مالءمة بعض جوانبهاشتغاهلا كاهليأة امل
التنظيمية مع املقتضيات القانونية، فضال عن العمل على تيسري 
ولوج املستفيدين إىل اخلدمات الطبية، خاصة يف حالة جتديد 

 .البطاقة

ويف هذا الصدد، أود أن أشري إىل أن هذه الوزارة، بتنسيق مع     
 أمني الصحي، قد سبق هلا أنوزارة الصحة والوكالة الوطنية للت

قامت بتعميم دورية على السادة الوالة والعمال، تشري من خالهلا 
إىل أنه مت اإلتفاق على متكني املواطنني من الولوج إىل اخلدمات 
  الصحية اإلستشفائية بدون بطاقة، وابإلدالء فقط بوصل ايداع،

 ةعلما أن املؤسسات الصحية ستتوىل بشكل آين مراقبة أهلي
اإلستفادة، مع إعطاء األولوية للحاالت اإلستشفائية املستعجلة 

 .واالستثنائية إلصدار بطاقة راميد يف أجل أقصاه أسبوع واحد

وعالوة على ذلك، ركزت توصيات اللجنة على إعداد تصور     
مشويل لتقييم تعميم نظام املساعدة الطبية، والعمل على مراجعة 

على  رجمة توقعية واستباقية، مع احلرصمنظومته املالية واعتماد ب
حتصيل جمموع املسامهات املتعلقة ابجلماعات الرتابية لتمويل نظام 

 .املساعدة الطبية بناءا على عدد املستفيدين

ويف هذا الصدد، واعتبارا ملبدأ استقاللية ميزانية جمالس اهليئات     
ىل أن الوزارة إ الرتابية على امليزانية العامة للدولة، فتجب اإلشارة

إذ تواكب اجلماعات يف تدبري نفقاهتا ومواردها املالية، فإهنا تعمل 
على دعم اجلماعات ذات املوارد املالية احملدودة للوفاء إبلتزاماهتا 

 .املالية ومع مراعاة أولوايهتا كذلك يف التدبري احمللي
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أما خبصوص برانمج توزيع مليون حمفظة والذي ظل حمتفظا    
يته األصلية رغم مضاعفة سقفه ملرات متعددة، فقد جتاوز بتسم

ماليني تلميذ وتلميذة برسم املوسم الدراسي  4عدد املستفيدين 
. ويف هذا السياق، أود أن أؤكد على أن الوزارة 1102-1109

ل من خالل التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعم
 00خ راكة مع األطراف املعنية بتاريمنذ التوقيع على اتفاقية الش

على تفعيل إلتزاماهتا واملتمثلة أساسا يف تعبئة  1102غشت 
املوارد املالية، ورصد اإلعتمادات إىل السيدات والسادة والة 
وعمال العماالت واألقاليم بصفتهم رؤساء اللجن اإلقليمية للتنمية 

 ابالبشرية، وآمرين مساعدين بصرف اإلعتمادات من احلس
اخلصوصي املرصد ألمور خصوصية اخلاص ابملبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية، وكذا اإلشراف على توزيع اللوازم املدرسية على 

ت وجدير ابإلشارة، أن التوصيا   املستفيدين من هذا الربانمج. 
اليت متت بلورهتا ضمن أشغال جلنة مراقبة املالية ومت قبوهلا من 

 من برانمج مليون حمفظة، فهي ترمي إىل طرف القطاعات املعنية
حتسني تدبري هذا الربانمج، ال سيما على مستوى ضبط 
املستفيدين وحتديد دائرة اجملاالت الرتابية املستهدفة، وتوسيع 
اللوازم املدرسية يف الوقت املناسب على التلميذات والتالميذ 

على  هاملستفيدين، مما يساهم يف ترشيد الزمن املدرسي واستغالل
 .الوجه األمثل

فة إن التجسيد الفعلي هلذه التوصيات بتنسيق والتقائية بني كا   
األطراف املتدخلة من شأنه إضفاء املزيد من النجاعة على تدبري 
هذا الربانمج اإلجتماعي، الذي ما فتئ يساهم بشكل ملموس 
إىل جانب برانمج تيسري يف تقليص نسبة اهلدر املدرسي، ال سيما 

ملناطق النائية واألوساط اإلجتماعية اليت تعاين من الفقر يف ا
واهلشاشة وضعف البنيات األساسية، واليت جيب الرتكيز عليها من 
أجل ضبط استهداف الشرائح املعنية مبختلف برامج الدعم 

اإلجتماعي، مما يثري مسألة حتسني واندماج آليات اإلستهداف 
 .ماعيةاليت تستند عليها كافة الربامج اإلجت

ووعيا أبمهية حتسني نظام اإلستهداف، وتثمينا ملكتسبات     
الربامج اإلجتماعية اليت عرفتها بالدان خالل السنوات األخرية، 
خاصة نظام املساعدة الطبية راميد ومليون حمفظة وبرانمج تيسري 
والدعم املباشر للنساء األرامل يف وضعية هشة احلاضنات 

فعيل مت الشروع ابتداء من هذه السنة يف تألطفاهلن اليتامى، فقد 
مشروع إسرتاتيجي التعريف االستهداف ينبين على جمموعة من 
املرتكزات املتكاملة فيما بينها، نذكر من بينها السجل اإلجتماعي 

 .املوحد

فتطبيقا ملنشور السيد رئيس احلكومة املتعلق إبصالح وحكامة    
لوزارة مهمة اإلشراف على منظومة احلماية اإلجتماعية، تتوىل ا

 اللجنة املوضوعية املكلفة مبقاربة االستهداف، حيث تعمل بتنسيق
مع القطاعات املعنية على تسريع وترية إجناز خمتلف املكوانت 
القانونية والتنظيمية هلذا السجل ووضع آليات تفعيله. وسيمكن 

دى م هذا السجل الذي يرتكز على معرف رقمي وحيد من حتديد
ية اإلستفادة من الربامج اإلجتماعية، عرب اعتماد معايري قابل

موضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على معطيات سوسيو 
اقتصادية دقيقة وحمّينة بشكل دوري عرب آليات للتكامل مع النظم 
املعلوماتية األخرى، مما سيمكن من التحقق الفعلي من 

الدعم  اإلستهداف وتفادي اإلزدواج يف اإلستفادة من
اإلجتماعي، علما أبن هاد السجل سيشكل املنطلق الوحيد 
للولوج لكافة الربامج اإلجتماعية، الشيء الذي سيتيح إمكانية 
هندسة وتنفيذ برامج إجتماعية مندجمة ومنصفة وشفافة، ومن 
املرتقب تعميم هذا السجل خالل الفرتة املمتدة ما بني مارس 

 .1114ويونيو  1111
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 الرئيس،السيد  تلكم

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أهم املعطيات واخلالصات األساسية املتعلقة ابلتوصيات اليت    
تفضلت جلنة مراقبة املالية العامة ببلورهتا خبصوص الربامج 

السالفة الذكر، وذلك على ضوء ما سبق هلذه الوزارة  اإلجتماعية
أن قدمته للجنة املوقرة من توضيحات وبياانت وتدقيق 
للمعطيات، سواء منها ذات الطابع العملي واإلجرائي أو املرتبطة 
ابالختصاص، وإن إعمال وتفعيل ما متت صياغته من توصيات 

رة أخرى، على ميقتضي تظافر اجلهود كافة املتدخلني، مع التأكيد 
أن مصاحل وزارة الداخلية واليت واكبت أو سامهت يف وضع وإجناز 
هذه الربامج اإلجتماعية كتجربة غري مسبوقة ببالدان، تثمن كل 
عمل تقييمي للنتائج األولية هلذه التجربة الفتية وحترص على 
اإلنفتاح على كل اإلقرتاحات والتوجيهات البناءة، وعلى العمل 

 التفاعل اإلجيايب بشأهنا من أجل تفعيلها على أرضعلى حتقيق 
الواقع، مبا يساهم يف إغناء هذه التجربة وأتهيلها لإلرتقاء إىل 
مراحل أكثر نضجا ومالءمة لطبيعة البنيات السوسيواقتصادية 
والدميغرافية لبالدان، ومبا يواكب الدينامية العامة لليت جتسدها 

اللة ات السامية لصاحب اجلاألوراش التحديثية يف ظل التوجيه
امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، والرامية إىل إرساء قواعد بناء 
منظومة متكاملة ومندجمة للحماية اإلجتماعية ببالدان، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد الوزير املنتدب، الكلمة اآلن للسيدة بسيمة 
 .قاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعيةاحل

 

السيد بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

 وبركاته، السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل

يشرفين أن أشارككم النقاش اليوم يف هذه اجللسة العمومية     
اخلاصة مبناقشة تقرير جلنة مراقبة املالية العامة حول صندوق دعم 
التماسك اإلجتماعي لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، وكذلك 
جل الفئات املستهدفة من هذا الصندوق، يف إطار العمل املشرتك 

ات أمهية التشريعية والتنفيذية ببالدان يف قضااي ذ بني املؤسستني
قصوى، واليت أتيت يف مناخ عام يتسم بدينامية األوراش املهيكلة 

 .اليت انطلق العمل هبا يف هذا اجملال

فإىل جانب اإلشراف على أجرأة خدمات صندوق دعم    
يف وضعية إعاقة موضوع جلسة اليوم، تعمل  التماسك اإلجتماعي

وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية على تنزيل 
السياسة العمومية املندجمة للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية 

من خالل جمموعة  1110-1107إعاقة، وخمططها التنفيذي 
لى أرض عمن الربامج اليت قطعنا فيها أشواطا مهمة يف تفعيلها 

الواقع، حيث يتم العمل على إطالق دراسة إلرساء أول نظام 
ة لتقييم اإلعاقة ملنح بطاقة شخص يف وضعية إعاقة، حتدد فيه نوعي

 إعاقة كل شخص ودرجة حدهتا وفق املفهوم اجلديد لإلعاقة
املتعلق حبماية  97.04من القانون اإلطار  14تطبيقا للمادة 

قة والنهوض هبا، وكذا العمل حقوق األشخاص يف وضعية إعا
من  2على إعداد نظام للدعم اإلجتماعي الذي تنص عليه املادة 

القانون اإلطار إبجناز دراسة جدوى ستكون أرضية لوضع نظام 
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وانطالقا من مشروع وإطالق، عفوا مشروع تقنني    الدعم هذا، 
خدمات مؤسسات الرعاية اإلجتماعية اليت تستقبل األشخاص 

 22.02إعاقة بعد أن متت املصادقة على القانون  يف وضعية
املتعلق مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية، وأيضا الشروع يف هتييء 
النصوص التطبيقية هلذا القانون لإلعالن عليها يف مقتبل سنة 

، كما مت إطالق عمل املركز الوطين للرصد والدراسات 1109
ة، وكما رأيتم ل اإلعاقوالتوثيق كآلية لتقوية الرصد واحلكامة يف جما

أو اتبعتم الشروع يف تنفيذ برانمج مدن ولوجة اليت متت برجمتها 
مجاعة ترابية وهي الرابط، الدار  04يف إطار شراكات جتمعنا مع 

البيضاء، وجدة، طنجة، اتزة، القنيطرة، سال، بين مالل، اجلديدة، 
 الفاس، مكناس، أكادير، إنزكان والالئحة طويلة للمستقبل، وإ

فهاته هي املدن اليت وقعنا معها فعليا، واليت يتم مبوجبها إطالق 
مشاريع لتهيئة هذه اجلماعات بولوجيات بناءا على دراسات 
تشخيصية وتصميمات مالئمة لإلحتياجات، مع مواكبة تقنية 
ودعم القدرات املهنيني الرتابيني العاملني يف هذا اجملال، كما يتم 

ول مباراة موحدة خاصة ابألشخاص يف اآلن العمل على تنظيم أ
ديسمرب  14وضعية إعاقة، واليت ستتم إن شاء هللا إجراؤها يوم 

من أجل احتساب  1102تفعيال للمرسومني الصادرين سنة 
، وإىل جانب ذلك مت إطالق الربانمج %7تطبيق نظام احلصيص 

 يف الوطين لتكوين مهنيي إعاقة التوحد لتوفري اخلربة الالزمة لبالدان
هذا اجملال، والشروع يف معرية لغة اإلشارة لتمكني األشخاص 

 .الصم يف بالدان من لغة إشارة مغربية

طيات عرض هاته اإلجنازات هناك الكثري من اإلجاابت يف    
إطار التفاؤل مع توصيات اللجنة املوقرة، السيدات والسادة 
 النواب، أحدث صندوق دعم التماسك اإلجتماعي كما تعلمون

كآلية ترتجم انتظارات الفئات اهلشة واملعوزة   1101أحدث سنة 
من املواطنات واملواطنني ببالدان، ومن ضمنهم األشخاص يف 
وضعية إعاقة وأسرهم واجلمعيات العاملة يف هذا اجملال، والذي 

تضمن جمموعة من اخلدمات لدعم هاته الفئة، ومت عقد اتفاقية 
تضم وزارة األسرة  1102مارس  41شراكة ألجرأهتا يوم 

والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية ووزارة اإلقتصاد واملالية 
والتعاون الوطين، واليت مت مبوجبها وضع شروط وأوجه صرف 
دعومات هذا الصندوق، مع اعتماد معايري تتوخى احلكامة اجليدة 

ة، للربانمج وحتقيق النجاعة والفعالية الضرورتني يف الربامج العمومي
وأعطيت اإلنطالقة الفعلية هلاته اخلدمات يف لقاء تواصلي ليوم 

حبضور مجيع الفاعلني مبا فيهم األشخاص  1102أكتوبر  11
 : يف وضعية إعاقة واليت تشمل

 أوال: حتسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛ -

 اثنيا: اقتناء األجهزة اخلاصة واملساعدات التقنية؛ -

 اإلندماج املهين واألنشطة املدرة للدخل؛ اثلثا: تشجيع -

 .رابعا: املسامهة يف إحداث وتسيري مراكز االستقبال -

 1102نونرب  1كما مت إبرام إتفاقيتني موضوعيتني يف يوم    
ألجرأة خدمات الصندوق، تتعلق األوىل بوضع برامج تروم تشجيع 

ألسرة ا اإلندماج املهين واألنشطة املدرة للدخل ومتت بني وزارة
 والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية ووزارة الشغل واإلدماج

املهين، والتعاون الوطين، وكالة التنمية اإلجتماعية، والوكالة الوطنية 
 إلنعاش التشغيل والكفاءات، يف حني تتعلق الثانية بتحديد اإلطار

العام للشراكة لتحسيس ومواكبة األشخاص يف وضعية إعاقة 
املشاريع، إبحداث مشاريع مدرة للدخل أو مقاوالت حاملي 

الصغرية يف ما بني املؤسسات التابعة للوزارة والوكالة الوطنية 
 .إلنعاش التشغيل والكفاءات

 ،السيدات والسادة النواب

امسحوا يل أان أتقاسم معكم بعض األرقام املتعلقة حبصيلة هذا    
وضعية  ال يفالصندوق، ففي جمال حتسني ظروف متدرس األطف
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إعاقة، وصل عدد األطفال املستفيدين خالل هاته الفرتة إىل 
مليون درهم،  97،2مستفيد بغالف مايل وصل إىل  2241

مجعية تسري مراكز متدرس األطفال يف وضعية  104صرف لفائدة 
إعاقة على خمتلف جهات املغرب، وقد يكون هناك بعض 

يات اوت بني اجلمعالتفاوت، ومن هنا جاءت املالحظة على التف
ألن األمر يتعلق كذلك بتواجد اجلمعيات ومببادرهتم إىل طلب 

 .الدعم

وتتجلى معايري الدعم حسب اجملال ونوعية اإلعاقة ونوعية     
 :التكفل وعدد اخلدمات املقدمة واليت تشمل ثالث أصناف

 اخلدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية؛ -

 الرتبوية والتأهيلية والعالجية لدعم اإلدماج املدرسي؛اخلدمات  -

اخلدمات العالجية الوظيفية التكميلية داخل مؤسسة  -
 .متخصصة لفائدة عدد من املستفيدين

ويف جمال تشجيع اإلندماج املهين واملشاريع املدرة للدخل دعم     
، أزيد من 1102وأكتوبر  1102الصندوق ما بني نونرب 

مليون درهم،  41قيمة مالية وصلت إىل مشروع ب 0104
 .توسعت حسب نوعيات اإلعاقة

ويف جمال اقتناء األجهزة اخلاصة واملساعدة التقنية، استفاد ما     
شخص يف وضعية إعاقة برسم السنوات الثالثة  7724يزيد عن 

مليون دايل الدرهم، والبد من  11، مببلغ 1102قبل يعين 
 السنة دايل اإلنطالق الصندوق يف اإلشارة أن املبلغ تضاعف من

 .1107إىل سنة  1102

أما يف جمال املسامهة يف إحداث وتسيري مراكز اإلستقبال     
 72ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة، فتم صرف ما جمموعه 

، حيث مت هتيئة 1107مليون درهم برسم السنوات السابقة غري 
ة  وضعية إعاقمركز للتوجيه ومساعدة األشخاص يف 22وجتهيز 

إقليم، ليصل جمموع املبالغ املرصودة  22موزعة على صعيد 
-1102-1102خلدمات الصندوق على مدى هاته السنوات 

مليون درهم، وبعد مرور أزيد من  442فقد، أزيد من  1107
ثالث سنوات على انطالق عمل صندوق دعم التماسك 
 اإلجتماعي، مت تسجيل ممارسات فضلى، سواء من انحية

املؤسسات املسؤولة عن أجرأة خدماته أو اجلمعيات املستفيدة أو 
األشخاص يف وضعية إعاقة أنفسهم تؤكد جناح هاته التجربة 

 .وآاثرها اإلجيابية على الفئات املستفيدة

وملزيد من حتسني وجتويد خدمات هذا الصندوق وتثمني     
 من ريحصيلته سنة بعد سنة عملنا على اختاذ جمموعة من التداب

 ؛1102حتيني الدليل املسطري سنواي وذلك منذ  -أمهها: 

 اثنيا: القيام بزايرات ميدانية لعشر جهات ملواكبة املشاريع؛ -

اثلثا: التفاعل مع املالحظات ذات الصلة خبدمات صندوق  -
دعم التماسك اإلجتماعي كيفما كان املصدر الذي يوجه هاته 

ها لتوصيات اليت صادقت عليرابعا: التجاوب مع ا -املالحظات؛ 
جلنة مراقبة املالية العامة حول تقييم تدبري الربامج املمولة من 
خمصصات صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، مث العمل كذلك 

  انطالقا من املذكرات واملقرتحات اليت استقبلناها من اجلمعيات
العاملة يف جمال متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة على وجه 

 1102أكتوبر  41، ولقد مت تنظيم يوم دراسي، يوم اخلصوص
لتقييم أجرأة خدمات هذا الصندوق وتقدمي شهادات بعض 
املستفيدين واملستفيدات من أجل ترصيد املكتسبات وتعميمها 
والوقوف على الصعوابت وسبل حتيني التدابري املسطرية املنظمة 

لون شخصا ميث 011هلذا اجملال، والذي شارك فيه أزيد من 
مجعيات عاملة يف جمال اإلعاقة، إىل جانب الفاعلني احلكوميني 

 .املعنيني
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 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

جتاواب مع مالحظات جلنة مراقبة املالية العامة مبجلسكم املوقر،     
يشرفين أن أتقاسم معكم ما قمنا به لتفعيل كل التوصيات اليت 

 .قبلتها احلكومة

خبصوص توصية إرساء إطار التنسيق بني مجيع املتدخلني من     
أجل دعم األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة وتشجيع 
متدرسهم، خنربكم أن املادة اخلامسة من اإلتفاقية الثالثية املوقعة 
بني وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية ووزارة 

شراف ين تنص على إحداث جلنة لإلاإلقتصاد واملالية والتعاون الوط
تتحدد مهامها يف اإلشراف والتتبع وتقييم وأجرأة خدمات 
الصندوق، وهي اإلطار الذي نفّعله من أجل تقييم وتتبع تفعيل 

 هذا الصندوق؛

بط خبصوص التوصيتني املتعلقتني ابلتنصيص على ر  -اثنيا    
ية مصندوق دعم التماسك اإلجتماعي ابلتزام السلطات العمو 

املتعلقة حبماية حقوق  97.04مبقتضيات القانون اإلطار 
األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا، واحلرص على إرساء 
تدابري جديدة قصد استهداف مباشر لألشخاص يف وضعية 
إعاقة، هادي توصيتني التاليتني، خنربكم أننا أطلقنا دراسة لبلورة 

خاص ندة لفائدة األشتصور يرسي نظاما للدعم والتشجيع واملسا
يف وضعية إعاقة غشت املاضي، واليت سيكون من بني خمرجاهتا 
وإال فمخرجاهتا كثرية، أن نوفر سيناريو مقرتح لتنزيل نظام الدعم 
اإلجتماعي والتشجيع واملساندة والذي يدخل، طبعا، فيما بعد 

 إىل جانب ابقي الربامج يف السجل املوحد اإلجتماعي؛

اهتا خمطط عمل إجرائي حيدد خمتلف املراحل كذلك من خمرج   
واإلجراءات العملية الضرورية إلرساء هذا النظام، وسيتم على ضوء 

يف  ننتائجها، إعداد مشروع نص أو إعداد نص تشريعي متضم
 .من القانون اإلطار 2املادة 

خبصوص توصية حتفيز اجلمعيات على اإلخنراط يف جمال اإلعاقة    
يط ف املنح املالية املخصصة هلا، وحتيني وتبسمع اإلسراع يف صر 

الدليل املسطري املتعلق ابنتقاء هذه اجلمعيات، أخربكم أننا نظمنا،  
لتقييم  1102أكتوبر  41كما أشرت سابقا، يوما دراسيا يوم 

أجرأة خدمات هذا الصندوق لرتصيد املكتسبات والوقوف على 
لتفاعل ا من االصعوابت، وأخذان جبل التوصيات اليت خرجنا هب

مع اجلمعيات املشاركة واللي هي يف الواقع هي املسرية جملموعة من 
املراكز، سواء تعلق األمر ابلتمدرس، أو أيضا العاملني على تفعيل 

 ابقي احملاور املتعلقة ابستهداف األشخاص يف وضعية إعاقة؛

خبصوص توصيات التعاقد مع القطاع الصحي العام لضمان    
طفال يف وضعية إعاقة من خدمات التطبيب والعالج، استفادة األ

فإن وزارة الصحة يف إطار خمطط العمل الوطين لتنزيل السياسة 
العمومية للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة كمكون 
أساسي يف تفعيل هذه السياسة العمومية تعمل على تنزيل جمموعة 

كر شف املبمن التدابري املهمة، ومن بينها وضع منظومة للك
كبة واضطراابت التعلم وموا  والتكفل ابضطراابت طيف التوحد

 .األسر

خبصوص توصيات مواكبة حاملي املشاريع يف خمتلف مراحل    
اإلجناز، سيما ما يرتبط ابلتدبري املايل واملصاحبة ودعم القدرات، 

مراحل، تتم  4فإن مواكبة حاملي املشاريع املدرة للدخل تتم عرب
وجيه ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة، مت عرب يف مراكز ت

دراسة املشاريع ومواكبتها من قبل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
مث تتم مواكبة ميدانية من قبل أطر مركز التوجيه  والكفاءات

 .ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطين
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ار على وعدم اإلقتصخبصوص توصية تفعيل اإلندماج املهين     
األنشطة املدرة للدخل من إعطاء األولوية للنساء والفتيات، وهذه  
كذلك توصية اليت أقرهتا اللجنة، فإننا بصدد تنظيم أول مباراة  
كما أشرت موحدة خاصة ابألشخاص يف وضعية إعاقة، ويعين 
العدد دايل واضعي امللفات من النساء يف الواقع كان أقل بكثري 

ات اليت وضعها الذكور، مما سيصعب لدينا أن نرفع من من امللف
عدد املتبارايت يف هذه املباراة األوىل، لكن أنمل يعين يوم إجراء 
هذه املباراة أن تكون النتيجة يف صاحل اجلميع، الذكور واإلانث 

 .ولكن نود أن تكون هناك إانث

 يفخبصوص توصية العمل على توفري املوارد البشرية املتخصصة    
تدريس األطفال يف وضعية إعاقة وتقوية قدرات الفاعلني 
اجلمعويني، أخربكم أنه فيما يتعلق بتعليم األشخاص يف وضعية 
 إعاقة يف األقسام املدجمة، تتوىل وزارة الرتبية الوطنية توفري مدرسني

للقيام مبهام التأطري البيداغوجي والرتبوي، أما ما خيص املراكز 
ة هاته يات تتوىل التعاقد مع خمتصني ويتم تغطياخلاصة، فإن اجلمع

اخلدمات عرب صندوق دعم التماسك اإلجتماعي يف إطار شروط 
 .وتدابري مسطرية حمددة

 :السيد الرئيس

 .السيدة الوزيرة، بضع دقائق إذا مسحيت

السيد بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 ....السيد الرئيس وإن كان األمر أحاول أن أختم

 :السيد الرئيس

 ...العرض مفيد جدا، لكن

السيد بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

للتفاعل مع توصيات اللجنة، وأريد أن أشكر يف هناية هذه  ...
ني بالكلمة التعاون احلاصل الذي يدل على أن هناك التقائية فيما 

مكوانت احلكومة ابتداءا يف تفعيل صندوق التماسك 
اإلجتماعي، أريد أن أذكر هباته املناسبة برانمج دعم لألرامل 
احلاضنات ألبنائهن األيتام، حيث يتم التعاون الكامل مع وزارة 
الداخلية ومل يسجل على هذا الربانمج أية مالحظة، ال من طرف 

 رف جلنتكم املوقرة، وأردتاجمللس األعلى للحساابت، وال من ط
يف هناية هذه الكلمة أن أشري إىل هاته اإللتقائية املهمة إىل جانب 
التعاون فيما بيننا وبني مؤسستكم، وذلك تثمينا لألعمال اجليدة، 
وأيضا استشرافا لربامج أخرى لفائدة الفئات اهلشة من اجملتمع 

 .املغريب، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيدة الوزيرة، الكلمة اآلن للسي اخللفي، الوزير 
املكلف ابلعالقات مع الربملان، غادي نعطيوه البطاقة دايل النائب 

 ...إىل جانب البطاقة األخرى

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ديناملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع امل

 .صايف إبسم املعارضة هاد العشية هذه

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الوزير

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 .تبارك هللا عليكم

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم 
 .سيد املرسلنيعلى 
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 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين بعد إبالغكم اعتذار كل من السيد وزير اإلقتصاد       
راه اليوم غادي  41واملالية احلمد هلل راه داز قانون املالية أغلبية 
أمام  شرفين أن أقفيوصل إن شاء هللا يف الليل إن شاء هللا، ي

جملسكم املوقر لتسليط الضوء على أهم اإلجنازات اليت مت القيام 
هبا من أجل تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، 

ملضي مواجهتها قصد ا وكذا الوقوف عند أهم التحدايت اليت جيب
قدما يف سبيل حتقيق األهداف املنشودة من أجل حتقيق هذا 

 .الصندوق

حوا يل ابملناسبة، وهذا على الوزراء الثالث، أن أنوه وامس   
مبختلف اجلهود اليت بذلت من طرف القطاعات املعنية، من طرف 
أعضاء اللجنة، ومن طرف الفرق النيابية، واليت مكنت من بلورة 
عدد من التوصيات اليت تفاعلت مع احلكومة واليت ستمثل ابلنسبة 

، دوق التماسك اإلجتماعيإلينا مرجع يعتمد للنهوض أبداء صن
والذي ميثل إحدى األجوبة األساسية على التحدايت اإلجتماعية 

 .اليت يواجهها جمتمعنا

إن تعزيز آليات التضامن والتماسك اإلجتماعي، ميثل إحدى       
األهداف األساسية واألولوايت اليت يركز عليها الربانمج احلكومي، 

 اإلجتماعي والتنسيق بني وذلك من أجل حماربة الفقر واإلقصاء
جمموع الربامج مبا ميكن أيضا من حتسني ظروف عيش الطبقات 
املعوزة واألشخاص يف وضعية إعاقة. وقد مت إحداث صندوق دعم 

، ويف تلك 1101التماسك اإلجتماعي يف قانون املالية لسنة 
السنة مت إطالق نظام املساعدة الطبية الذي أعطى جاللة امللك 

س نصره هللا، عملية تعميمه على خمتلف ربوع اململكة حممد الساد

، فضال عن اضطالع هذا الصندوق بتمويل 1101يف مارس 
النفقات اخلاصة بدعم متدرس أبناء األسر الفقرية وحماربة اهلدر 
املدرسي، وكذا دعم األشخاص يف وضعية إعاقة، والدعم املباشر 

 .للنساء األرامل يف وضعية هشة

تفعيل خدمات الصندوق، حرصت وزارة اإلقتصاد  ومن أجل      
املالية على رصد اإلعتمادات املالية الالزمة جملموع برامج الدعم 
املستفيدة من مداخيل هذا الصندوق. وذلك يف إطار تعاقدي مع 
األطراف املعنية يستجيب لقواعد احلكامة اجليدة، وأيضا بناء على 

 .سامهة يف سد اخلصاصدراسة احلاجيات واملتطلبات من أجل امل

إن االعتمادات املربجمة يف هذا الصندوق يتم احتساهبا بناء       
على دراسة املعطيات املتوصل هبا من طرف القطاعات املستفيدة، 
وذلك لتحديد املبالغ الالزمة للمسامهة يف متويل حاجيات الربامج. 

هذا حتيني -، 1102منذ إحداث الصندوق، وإىل غاية نونرب 
مليار درهم  04الصندوق بغالف مايل يناهز  ساهم-ملعطياتا

مليار درهم لفائدة نظام  2,4 منها:يف متويل جمموع الربامج، 
املساعدة الطبية الذي حيتل الصدارة، وبعده برامج حماربة اهلدر 

مليار درهم،  4,2املدرسي "تيسري" و"مليون حمفظة"، وبعده مببلغ 
م لنساء األرامل يف وضعية هشة ودعيليه برانمج الدعم املباشر ل

مليار درهم، إذن هذا  1,0األشخاص يف وضعية إعاقة مببلغ 
 .، جمموع كل سنة1102التحويالت املالية إىل غاية هناية نونرب 

على مستوى الصحة مت تعزيز ميزانية وزارة الصحة لتنتقل       
، 1102سنة  04,79، إىل 1112مليار درهم سنة  2,04من 
. مبعىن يف عشر 1109مليار درهم برسم سنة  02,44إىل 

سنوات متت مضاعفة امليزانية دايل قطاع الصحة، مبا فيها 
ية تإعتمادات اإلستثمار املخصصة لربانمج أتهيل البنيات التح

والتجهيزات وتوفري التجهيزات الصحية الذي مت وضعه خصيصا 
ملواكبة نظام املساعدة الطبية. ومت توفري اعتمادات مالية إضافية 
يف إطار احلساب اخلاص مبنح دول جملس التعاون اخلليجي، كما 
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 1101منصب شغل فهاذ السنوات من  12.111مت إحداث 
نصب مايل م 2121منصب، منها  12.111، 1102 إىل

ألف،  11لفائدة املراكز اإلستشفائية اجلامعية، مبعىن كيبقى لنا 
فهاذ السنتني أو فهاذ ثالت سنوات دايل هاذ  ألف 11وفهاذ 

منصب لقطاع  1111احلكومة تقريبا النصف، وانتقلنا من معدل 
مبعىن متت  4111املعدل هو  1109و 1102الصحة اآلن 

رية. وهلذا السبب ارتفع عدد املضاعفة دايل عدد املوارد البش
مليون مستفيد يف  7,2املستفيدين من نظام املساعدة الطبية من 

. هاذ 1102مليون مستفيد يف  01,01إىل ما يفوق  1104
مليون مستفيد. اليوم عندان أزيد  2,2النظام وضع على أساس 

مليون ابش نقدرو يعين  4مليون مستفيد، تقريبا تزادت  01من 
 .ي وصل له هاذ النظام على مستوى الدعماملستوى الل

يف  211.111برانمج "تيسري" انتقل عدد املستفيدين من  
مليون  1,0السنة املاضية إىل  211.111، 1104-1102

؛ أيضا عدد املستفيدين من الدعم 1109-1102مستفيد 
املباشر للنساء األرامل يف وضعية هشة انتقل مع هناية أكتوبر 

يتيم؛ وأيضا  022.111أرملة وأكثر من  29.402إىل  1102
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من الدعم، سجل 

شخص من اإلعانة التقنية املعدات  41.490يف إطار إستفادة 
وفيما خيص برامج حتسني ظروف متدرس األطفال  التقوميية الطبية،

مستفيد من  292تلميذ وأيضا  01.111يف وضعية إعاقة، 
مركز للتوجيه  22ع املذرة للدخل ابإلضافة إىل هتيئة وجتهيز املشاري

 .إقليم 22ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة على صعيد 

التحدايت املطروحة، واليت أابن عنها هذا التقييم اهلام ميكن       
 :علىهنا الوقوف 

  التحدي املرتبط حبكامة الربامج املستفيدة من الصندوق
اعي، جية مندجمة لتفعيل برامج الدعم اإلجتميف ظل غياب إسرتاتي

متكن من حتديد األهداف املتوخاة والفئات املستهدفة ومصادر 
التمويل اليت يتم على أساسها وضع برجمة متعددة السنوات 
لتخصيص مداخيل الصندوق. هذا واحد التحدي اللي اجمللس 

عتربو تاألعلى واحلساابت والنقاش وأيضا ابلنسبة لوزارة املالية ك
أيضا هذا حتدي ينبغي العمل على مواجهته وغادي نطرح من 

  بعد؛
  أيضا التحدي دايل ضعف التنسيق القبلي وعدم اعتماد

مرجعية موحدة أثناء إعادة اإلسرتاتيجيات والربامج القطاعية ينتج 
 عنه اختالف الرؤى ويزيد من صعوبة حتقيق االلتقائية؛

  من  الربامج املستفيدةأيضا التحدي الثالث أن تقييم
الدعم يقتصر على مؤشرات تطور عدد املستفيدين والكلفة املالية، 
دون تقييم ألاثر الربامج على الفئات املستهدفة مع غياب منظومة 
معلوماتية، فضال عن اإلشكالية املرتبطة بدميومة النفقات دميومة 

 .موارد صندوق والتحكم يف النفقات

ة، إلقتصاد املالية مع ابقي القطاعات احلكوميابلنسبة لوزارة ا      
العمل أوال على حتسني آليات االستهداف عرب مشروع السجل 
اإلجتماعي املوحد والذي سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة تكلف 
السيد الوزير املنتدب لدى السيد وزير الداخلية من بسط 

تبطة به ر عناصرها، وسيمكن هذا املشروع وأيضا املنصة الرقمية امل
من توحيد املعلومات اإلجتماعية واالقتصادية للمواطنني وابلتايل 
حتديد الفئات اهلشة والفقرية. وهذا واحد الشيء أساسي من أجل 
ضمان معرفة، ضمان إيصال الدعم للمستحقني وفرز الفئات اليت 
ستستفيد من دعم الدولة، كما سيمكن من تسجيل وتصنيف 

يو اقتصادي، وأيضا سيمكن من األسر حسب املستوى السوس
 .التدبري األمثل للموارد املالية ملختلف الربامج

أيضا هنالك اإلجراءات اليت طرحت على مستوى وزارة الصحة   
واليت سأتعرض هلا على مستوى كلمة السيد وزير الصحة، الذي 
يعتذر عن عدم متكنه من احلضور شخصيا، والذي أيضا أكد 
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ن التوجه الذي حيكم احلكومة، فضال على الشكر، وأكد على أ
من الدستور، وتفعيل التوجيهات السامية  40عن الفصل 

لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، والواردة يف 
، حيث دعا جاللته، 1102يوليوز  19خطاب العرش ليوم 

احلكومة ومجيع الفاعلني املعنيني للقيام إبعادة هيكلة شاملة 
ج والسياسات الوطنية يف جمال الدعم واحلماية وعميقة للربام

 .اإلجتماعية

ويف هذا الصدد، وزارة الصحة عملت على قبول جمموع       
توصية. وهنا  02التوصيات اليت مت بسطها من طرف اللجنة، 

البد من تسجيل التعاون الذي كان مع اللجنة والذي مكن من 
ات وصيتدقيق صيغة عدد من التوصيات، وشكلت هذه الت

مرجعية ابلنسبة للوزارة يف بلورة املخطط، خمططها من أجل 
إصالح حكامة نظام املساعدة الطبية بكل حزم ومسؤولية، مع 
توفري الشروط الضرورية من إمكاانت مادية وبشرية للوفاء 

 .إبلتزاماهتا

وهنا البد من اإلشارة، إىل أن هذا النظام، وهاذي واحد       
املسألة أساسية، اجمللس األعلى للحساابت قدم إحصاءات رقمية 
عن املستفيدين من نظام املساعدة الطبية، ألن الناس كتنتاقد  
كتقول هذا النظام ماذا حقق؟، اآلن اجمللس األعلى للحساابت 

الة كشف على مستوى مليون ح 1,0 مدققة:قدم لنا معطيات 
األمراض ابلنسبة للحاالت املرتبطة ابألمراض املزمنة؛ حاالت 

مليون؛  7,2ألف؛ الكشوفات اخلارجية  221اإلستشفاء 
ألف؛ احلاالت  411مليون و 1اإلستشارات الطبية املتخصصة 

ألف. هذا واحد اجملهود معترب، هنا  211ابملستعجالت مليون و
ملرافق لصحية والطبية اللي كتشتغل يف االبد من التنويه ابألطر ا

 .الصحية العمومية

أيضا ضمن هذا النظام، وهاذ الشي راه تقدم أثناء املناقشة       
السكري؛ أمراض  :212.111ب دايل قانون املالية، التكفل 

أمراض السرطان؛  :112.111الضغط الدموي؛  :770.111
حجم داء السل. وهذه املؤشرات تكشف عن  :021.111و

اجملهود املبذول والذي ال ميكن اإلستهانة به، وهو جمهود ميثل 
مكتسب ينبغي صيانته، ولكن يف نفس الوقت ينبغي العمل على 
مواجهة التحدايت القائمة حىت نتمكن من توفري اخلدمة الصحية 

 .الالزمة لكافة املواطنات واملواطنني

امللك  اللةونظرا لألمهية القصوى اليت يوليها صاحب اجل      
حممد السادس نصره هللا، لقطاع الصحة، فقد مت تقدمي مشروع 
اخلطوات األوىل اليت اختذهتا احلكومة تنفيذا لتوجيهاته السامية، 

 1102نونرب  7املتعلقة بقطاع الصحة، وذلك يوم اخلميس 
ابلقصر امللكي ابلرابط. ويتعلق األمر على اخلصوص بتقومي 

نفيذ برانمج نظام املساعدة الطبية، اإلختالالت اليت تعوق ت
واملراجعة العميقة للمنظومة الصحية الوطنية. وأعطى جاللة امللك 
تعليماته السامية، قصد مواصلة التفكري خبصوص خمتلف مقارابت 
اإلصالح املطروحة للدراسة وذلك ابلتنسيق مع القطاعات 

 .اليةملواهليئات املعنية، ال سيما وزاريت الداخلية اإلقتصاد وا

ويف هذا الصدد تثمن وزارة الصحة مضامني التوصيات اليت      
صدرت عن جلنة مراقبة املالية العمومية يف هذا اجملال، خاصة وقد 
نتجت عن حوار معمق مت فيه األخذ مبالحظات الوزارة. ومما ال 

 1112شك فيه أن هذه التوصيات توجد اليوم يف صلب خمطط 
ة  سن حكامة جيدة لنظام املساعدة الطبيللوزارة، والذي يتجلى يف

مع العمل على تطوير وتبسيط مساطره وإحداث جهاز خاص 
بتدبريه، ألن التوصية هي إحداث هيئة مكلفة بتدبري نظام 
املساعدة الطبية والفصل بني مهمة تدبري النظام ومهمة تقدمي 
اخلدمات الصحية، مع اعتماد آليات مبتكرة للتمويل والتدبري 

ون عرض العالج لفائدة املستفيدين من نظام ذا جودة، كلفة ليك
مقبولة متحكم فيها هبدف منح املواطن البسيط املساواة والكرامة 

 .والعدالة اإلجتماعية
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اليت ستمكن من تنزيل هذه  ترتكز هذه اإلسرتاتيجية      
 من العمل على تفعيل برانمج أتهيل البنية التحتية 02التوصيات 

والتجهيزات الطبية؛ تسهيل الولوج إىل األدوية واملستلزمات الطبية 
األساسية؛ وتكريس توجه اخلدمات عرب تعزيز الولوج إىل خدمات 

الية مجاملراكز الصحية األولية وزايدة الطاقة االستيعابية اإل
للمستشفيات العمومية وحتسني االستقبال هبا، مع تطوير الصحة 

 .املتنقلة ابلعامل القروي وصحة القرب وطب األسرة

وستعمل الوزارة أيضا على تعزيز الشراكة مع ابقي املؤسسات،       
ابقي مؤسسات القطاعات الصحية لتعزيز شراء اخلدمة املتميزة، 

ل ت اإلستشفائية العمومية من خالأو غري املتوفرة يف املؤسسا
التعاقد، على غرار ما يهم مرضى القصور الكلوي احلاد، لتشمل 
الفحوصات ابألشعة والتحليالت البيولوجية وخدمات صحية 
أخرى. ويف هذا الصدد، ال بد من اإلشارة أن ميزانية األدوية 

 1,4مليون درهم قبل إحداث هذا النظام إىل  211انتقلت من 
ة درهم، تقريبا تضاعفت أبربع مرات، حىت يتم توفري األدويمليار 

 .الالزمة هلذا النظام

وتؤكد وزارة الصحة على أهنا يف إطار حرصها على املالءمة       
بني العرض والطلب فيما خيص العالجات وضمان جودهتا 
واآلليات الالزمة لضمان حسن تدبري هذا النظام والتمويل 

حداث هيئة مستقلة من أجل فصل مهام املستدام، وذلك عرب إ
متويل نظام املساعدة الطبية عن مهام تقدمي اخلدمات الصحية، 
حيث سيمكن هذا اإلجراء من تدبري مايل وحكامة أفضل للنظام 
والبحث عن مصادر مبتكرة لتمويل نظام املساعدة الطبية مع 

 ةالرتكيز على فاعلية النظام املعلومايت، وتعزيز مصاحل الفوتر 
 .ابملستشفيات العمومية ابملوارد البشرية الالزمة

وهنا ال بد من اإلشارة أن احلكومة قبلت معاجلة التعارض       
مبثابة مدونة التغطية الصحية،  22.11بني مقتضيات القانون 

املتعلق بتطبيق مقتضيات هذا  1.12.077ومقتضيات املرسوم 

ا إرساء نظام القانون، واللي ااثرت إشكاليات عملية؛ أيض
 للمحاسبة التحليلية والفوترة وربطه بنظام معلومايت مندمج ملعرفة

الكلفة احلقيقية لكل مستفيد من خدمات نظام املساعدة 
الطبية؛أيضا توسيع سلة العالجات املقدمة يف إطار نظام املساعدة 
الطبية؛ أيضا اإلسراع بتفعيل خمتلف أنظمة التغطية الصحية 

عمل على إعداد وإطالق تصور مشويل لتقييم األخرى؛ أيضا ال
سنوات تعميم نظام املساعدة الطبية، ووزارة الصحة يف املناقشة 
دايهلا مع اللجنة أشارت إىل اإلطالق دايل هاذ املشروع؛ أيضا 
مراجعة التعريف وضبط العالقة بني الصندوق دعم التماسك 

جلهود من ل ااإلجتماعي والصيدلية املركزية؛ وأيضا العمل على بذ
أجل مزيد من التعريف بربانمج املساعدة الطبية، وخاصة يف 

 .املناطق النائية

وعلى مستوى الشق اخلاص ابلتعليم الرتبية الوطنية وخاصة ما    
يهم "برانمج مليون حمفظة" و"برانمج تيسري"، إن هذا الربانمج 

واالنقطاع  ريندرج يف إطار إسرتاتيجية الوزارة الرامية إىل حماربة اهلد
املدرسي بغية حتقيق تعميم متدرس منصف خاصة ابلوسط القروي. 
ويف هذا الصدد، ميثل كل من "برانمج مليون حمفظة" و"برانمج 
تيسري" جزء من منظومة برامج الدعم اإلجتماعي للتمدرس حيث 
ابإلضافة إليه هنالك املطاعم املدرسية والداخليات مث النقل 

لدعم اإلجتماعي على اخلصوص األوساط املدرسي. ويهم جمال ا
القروية والشبه حضرية، واملناطق ذات اخلصاص ابإلضافة إىل 

 .إعطاء األولوية لتشجيع متدرس الفتيات القروايت

هنا اجلديد أن الربانمج دايل "تيسري" أصبح يشمل أيضا       
العامل احلضري ابلنسبة لإلعدادي، العامل احلضري ابلنسبة 

نه وقع التعميم دايلو على اجلماعات ككل، انتقلنا لإلعدادي أل
مجاعة، وتقدر الكلفة السنوية  0211مجاعة إىل  411من 

لربامج الدعم اإلجتماعي مبلياري درهم، دون احتساب كلفة النقل 
املدرسي اليت تدخل ضمن االختصاصات الذاتية للمجالس 
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ل الدرهم مليار داي 4الرتابية. ومن املنتظر أن تصل الكلفة إىل 
مليار دايل الدرهم هاذ السنة جمموع برامج الدعم  4هاذ السنة، 

 .اإلجتماعي للتمدرس على مستوى قطاع الرتبية الوطنية

ليت وهاذي كانت من النقاشات ا-ولتقييم أاثر هذه التدابري       
 الوزارة على إطالق دراسة عملت-الصندوقأثريت على مستوى 

حتت  1107عم اإلجتماعي منذ سنة تقييمية آلاثر برامج الد
ة إشراف املرصد الوطين للتنمية البشرية، وبتنسيق مع اهليئة الوطني
ي. للتقييم التابعة للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلم

وعلى املدى املتوسط، فإن إرساء السجل اإلجتماعي املوحد 
ة هلذه بسيمكن أيضا من حتسني وتوحيد آليات اإلستهداف ابلنس

الربامج. وهنا نشري إىل أنه إىل أن "برانمج تيسري" مكن من ختفيض 
اهلدر املدرسي يف املناطق اليت اعتمد فيها بنسبة كبرية، واملناطق 
اليت مل يكن فيها معتمد بقي اهلدر املدرسي مرتفع. وهلذا السبب، 
بفعل اإلجراء الذي اعتمد سنتمكن إن شاء هللا أن يتقلص 

حاليا إىل  % 2,7ملدرسي ابلسلك االبتدائي من االنقطاع ا
 .1111-1110يف  1,2%

ويف هذا الصدد، فإن "برانمج تيسري" الذي سينتقل عدد       
-1107ألف تلميذ يف املوسم الدراسي  711املستفيدين من 

 01إقليم و 21مجاعة قروية يف  444، موزعني على 1102
تلميذ وتلميذة  ألف 21مليون و 1جهات، والذي سينتقل إىل 

مجاعة على جمموع األقاليم. وقد  0211موزعني على أزيد من 
، من التمكن 1112مكن هذا الربانمج منذ انطالقه يف شتنرب 

من ختفيض نسبة اهلدر املدرسي ابملؤسسات التعليمية املستهدفة 
من األطفال املنقطعني عن  %47، واسرتجاع % 27حبوايل 

 444سجل، ولكن فقط ابلنسبة ل الدراسة. هذا اإلجناز الذي
مجاعة قروية، غريها بقات املعدالت واملؤشرات مرتفعة، كما مت 
التمكن من حتسني نسبة الفتيات املتمدرسات أبربع نقاط، حيث 

قبل انطالق الربانمج إىل  %41انتقلت نسبة اإلانث من 
42%.  

 يفوتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الواردة يف خطاب العرش   
، وضعت الوزارة برانمج عمل يتضمن مجلة 1102يوليوز  19

 :من التدابري ذات طابع استعجايل لتقوم على ما يلي

أوال توسيع جغرايف بناء على نسبة اهلدر املدرسي، حسب -      
 السلك التعليمي والوسط اجلغرايف؛

دة ابجلماعات املتواج اثنيا تغطية مجيع املؤسسات اإلبتدائية-      
 القروية؛

اثلثا مجيع مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي املتواجدة -     
ابجلماعات احلضرية والقروية، هذا هو التحول وابلتايل سيصل 

ألف، بزايدة مليون  27مليون و 1عدد املستفيدين كما أشرت 
 071مليار و 1ألف تلميذ، لتنتقل الكلفة اإلمجالية إىل  420و

مليون درهم مقارنة مع املوسم  241مليون درهم بزايدة مليار و
املاضي. واهلدف تقليص االنقطاع املدرسي ابلسلك اإلبتدائي من 

؛ ويف السلك 1112-1114 يف أفق %0مث  1,2إىل  2,7
إىل  1111-1110يف  %2حاليا إىل  % 01اإلعدادي من 

، ومت تطوير نظام جديد لإلستهداف  1112-1114يف  4%
ما مت إبرام اتفاقية شراكة، اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة ك

 اإلقتصاد واملالية من أجل تعزيز وتوسيع "برانمج تيسري"؛

كما أيضا مت إدخال التعديالت الالزمة على الصيغة احلالية -      
للمنظومة املعلوماتية للربانمج، واليت مت دجمها مع منظومة "مسار"، 

تبع األاثر دايل هاذ الربانمج والرفع من وهذا غادي ميكن من ت
 فعاليته؛

كما مت تطوير آليات لتقييم الربانمج من حيث النتائج -      
الدراسية احملصل عليها من طرف التالميذ املستفيدين. ويف هذا 
الصدد أطلقت دراسة من طرف الوزارة، إنسجاما مع التوجيهات 
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بية من طرف وزارة الرت امللكية السامية يف خطاب العرش األخري، 
الوطنية، من طرف الوزارة املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة 
إلرساء نظام وطين للحماية اإلجتماعية. وهذه الدراسة ستعمل 
أيضا على تقييم أاثر برامج الدعم اإلجتماعي، إذن عندان تقييم 
غيّدار من طرف اهليئة الوطنية للتقييم على مستوى اجمللس األعلى 

بية والتكوين، وعندان تقييم أيضا على مستوى وزارة الشؤون للرت 
 .العامة واحلكامة

أما على مستوى الربانمج، وهنا أشري أن التوصيات اليت       
توصيات تتهم "برانمج تيسري"،  4قدمت يف هذا الصدد، هي 

إعادة النظر يف استهداف وشروط اإلستفادة وتبسيط املسطرة مت 
ة اإلشكاليات املرتبطة بصرف املنح يف التفاعل معها، معاجل

آجاهلا، والتسريع بربط نظام معلومايت لتيسري النظام املعلومايت 
 .ملسار أيضا مت التفاعل معها

أما على مستوى "برانمج مليون حمفظة"، فتعد املبادرة امللكية       
"مليون حمفظة" آلية من اآلليات األساسية للتشجيع على 

وحماربة اإلنقطاع املبكر عن الدراسة، وتتمثل احلصيلة  التمدرس
ألف مستفيد ومستفيدة، بعد أن كانت  22مليون و 4احلالية يف 
ألف، مبعىن عمليا  174: مليون و 1119-1112البداية يف 

تقريبا تضاعف العدد ثالث مرات ونصف، ومتثل اإلانث أزيد من 
، إذن %22، والسلك اإلبتدائي %21، الوسط القروي 42%

ألف،  411الغالبية موجهة هلاذ.. هاذ السنة عرفت الزايدة دايل 
هاذ املوسم الدراسي الذي حنن فيه، هذه العملية تتم حتت إشراف 

، 1107-1102اجلمعية املغربية لدعم التمدرس، وانطالقا من 
 00يف إطار اتفاقيات شراكة موقعة بني جمموع الشركاء وقعت يف 

 شراف على عملية تنفيذ املبادرة امللكية، أصبح اإل1102غشت 
 موكول للتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة

 .الداخلية، وحددت اإلتفاقية إلتزامات كل طرف

مليون درمها  491أما خبصوص التمويل، فإن امليزانية تبلغ       
وطنية لحتول إىل احلساب اخلصوصي املسمى صندوق دعم املبادرة ا
 411للتنمية البشرية، واآلن الكلفة ستنتقل مع اإلجراء دايل 

ألف مستفيد إضايف على  411مليون و 411ألف مستفيد، إىل 
مليون درهم. واختذت الوزارة عدد من  411السنوات السابقة إىل 

اإلجراءات هتم إعداد وإرساء مكون معلومايت متعلق ابلدعم 
مسار"، ابتداءا من هاذ املوسم اإلجتماعي على مستوى منظومة "

، يهم "برانمج مليون حمفظة" إبضافة 1102-1107الدراسي 
لباقي الربامج، وسيمكن من تتبع فردي للتلميذ أو للتلميذة بناء 
على الرمز اإلستداليل ملسار التالميذ؛ أيضا ختصيص دورات 
تكوينية للسادة املدبرين اجلهويني واإلقليميني واحملليني قصد 

ينهم من متلك هاذ املساطر اجلديدة، من أجل إستثمارهم يف متك
التتبع والتقييم؛ وأيضا مت إرساء آليات للتنسيق بني املصاحل 
اخلارجية للوزارة على املستوى احمللي مع التنسيقيات اإلقليمية 

 .للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العماالت واألقاليم

 :السيد الرئيس

 .بضعة دقائق السيد الوزير      

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

ويف هذا الصدد، فإن التوصيات السبع اليت تقدمت هبا       
اللجنة مت قبوهلا وخاصة اليت مهت تطوير النظام مع تدقيق 

 رص، التوصية املتعلقة ابحلرص علىاملالحظات خاصة ما يهم احل
اإلستفادة املتكافئة بني نفس املستوايت الدراسية يف اجملالني 
القروي واحلضري، حيث اقرتحت أو الحظت الوزارة أن التوجه 
يقوم على اعتماد نظام تفضيلي لفائدة العامل القروي نظرا حلجم 

 .اخلصاص يف البنيات التعليمية يف العامل القروي
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ختاما، أجدد الشكر للسيد الرئيس وألعضاء اللجنة،       
وألعضاء اجمللس على اجملهود الذي بذل، والذي من شأنه أن 
ميكن بلدان من التقدم أكثر يف تعزيز نظام احلماية اإلجتماعية، 
خاصة بعد اعتماد مشروع قانون السجل اإلجتماعي املوحد 

 ربملان. وأنمل أنوالذي سيكون أمام أنظار اجمللس قريبا أمام ال
يقع العمل بسرعة من أجل إخراجه، حىت يتم العمل به تدرجييا 
انطالقا من هناية السنة املقبلة، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا للسيدين       
معو مازال ابغيني تس الوزيرين، شكرا للسيدات والسادة النواب.

أعتقد أن اجللسة كانت غنية خالل  رأيكم؟التعقيبات؟، أشنو 
مداخالت السيدات والسادة النواب، وكذلك ردود السيدة 
والسادة الوزراء، إذا شئتم شخصيا ليس لدي أي مانع، ولكن أان 
الحظت أبن، الحظت ما تالحظون، ما تالحظون ولكم واسع 

 .النظر، تفضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

بات غري ترشيدا للوقت بطبيعة احلال، أنه ميكن نكتفيو بتعقي      
 .دقيقة 12، وال 11دقائق أحسن من  2املعارضة دون األغلبية، 

 :السيد الرئيس

ة  الكلمة األغلبي السيد الرئيس، ال إيال املعارضة اخذات      
كذلك ستساهم، إما.. نفتحو ابب التعقيبات؟ ال. شكرا لكم، 

  .شكرا جزيال على صربكم ومسامهتكم

 


