
 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

1 

 
 

 ملائةبعد ا نيستالو  ةبعالساحمضر اجللسة 
 
 (.م0202يونيو 04)ه 0442 شوال 02 اإلثنني التاريخ:
 .جملس النواب رئيساحلبيب املالكي  السيد الرائسة:

 باحاعشر صاحلادية ابتداء من الساعة  تاساع ثالث التوقيت:
  .امسة عشراخلوالدقيقة 
عمومية خمصصة لألسئلة الشفهية جلسة  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 

 رئيس احلكومة،السيد 

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه  022طبقا ألحكام الفصل 
من نظامنا الداخلي،  022إىل  072 وعمال مبقتضيات املواد من

يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة 
در يب عنها السيد رئيس احلكومة. وجابلسياسة العامة واليت جي

 :اإلشارة أن جدول األعمال هلذه اجللسة يتضمن جزأين اثنني

 األول يتعلق ابألسئلة احملورية والثاين بباقي األسئلة. قبل انطالق
أشغالنا أعطي الكلمة للسيد األمني لتالوة املراسالت الواردة على 

 .اجمللس

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

 :توصل مكتب اجمللس من السيد رئيس احلكومة ب

يوافق مبوجبه على اإلتفاقية على  02.02مشروع قانون رقم  -
 شكل التبادل الرسائل بني اململكة املغربية واإلحتاد األورويب؛

 يوافق مبوجبه على اإلتفاقية املؤسسة 00.02مشروع قانون رقم  -
 القارية إلفريقيا؛ ملنظومة التجارة احلرة

يوافق مبوجبه على اتفاقية الشراكة  04.02مشروع قانون رقم  -
 يف جمال الصيد املستدام بني اململكة املغربية واإلحتاد األورويب؛

 :ومن الفريق احلركي توصل مكتب اجمللس ب

يتعلق  4..2مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  -
 .سيد الرئيسبتوحيد احملاكم؛ شكرا ال

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد األمني، نشرع اآلن يف طرح أسئلة اجلزء األول والذي 
يتضمن حمورين اثنني؛ األول حول موضوع السياسة احلكومية 
للنهوض أبوضاع مغاربة العامل، والثاين يتعلق مبوضوع الالمتركز 

ئب ااإلداري، وأعطي الكلمة اآلن يف إطار احملور األول للسيد الن
 .رشيد محواين إبسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال

 :محوينالنائب السيد رشيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
تقديرا واعتزاز ابلدور الكبري ملغاربة العامل ومسامهتهم يف التنمية 

عم وتقوية املتميزة يف داإلقتصادية واإلجتماعية للوطن، وملكانتهم 
النسيج اإلقتصادي الوطين التزمت احلكومة بتنزيل املقتضيات 
الدستورية وخدمة مغاربة العامل والدفاع عن حقوقهم وصيانة 
مصاحلهم ومحاية هويتهم الدينية والثقافية، بعد مرور سنتني من 

 :عمر احلكومة
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دة ائإبجياب جمموعة من اجملهودات واإلجراءات لف نسجل-أوال
هذه الفئة من املواطنني لتحسني استقباهلم وتسهيل جمموعة من 

 اخلدمات العمومية املقدمة هلم؛

نفس السياق نسائلكم، السيد رئيس احلكومة، حول  ويف-اثنيا
 اإلجراءات اليت ستقوم هبا احلكومة لتعزيز متتع مغاربة العامل حبقوق

 شح يفاملواطنة الكاملة وأخص ابلذكر حق التصويت والرت 
اإلنتخاابت، انطالقا من بلدان اإلقامة؛ نسائلكم كذلك عن 
أسباب التأخر يف عرض ومالءمة وحتيني القانون املتعلق مبجلس 

 .اجلالية مع املقتضيات الدستورية اجلديدة، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
 .احلمود لطرح السؤالللسيدة النائبة لطيف 

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن السياسات احلكومية اليت تقومون هبا  السيد الوزير،
مليون  4اجاه مغاربة العامل خصوصا أن هاد الفئة اللي تناهز 

ساكنة يف خمتلف الدول املختلفة ابلعامل، وتعرف عدة مشاكل 
ات، سواء حني دخوهلم ألرض الوطن، جمموعة سواءداخل القنصلي

من اإلكراهات، السيد الوزير، يعيشوهنا بشكل يومي هبذه 
القنصليات، كذلك يعيشوهنا بسبب دخوهلم كيفما قلت يف املدة 

 .دايل لقضاء عطلتهم ابملغرب، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

والتعادلية،  ةشكرا السيدة النائبة، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحد
 .الكلمة للسيد النائب حممد البكاوي لطرح السؤال

 

 :النائب السيد حممد البكاوي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

هتمامات ا إلتزم الربانمج احلكومي جبعل مغاربة اخلارج يف صلب
احلكومة وأولوايت سياستها خصوص إذا ما تعلق األمر حبماية 

والدفاع عن حقوقهم وتوطيد عالقتهم بوطنهم األم، كما مصاحلهم 
وعد برانجمكم احلكومي ابلعمل على حتسني وتطوير اخلدمات 
اإلدارية، ومعاجلة الشكاايت واملنازعات اإلدارية العالقة يف 
القنصليات منذ وقت طويل، الذي تتستدعي أتهيل خدمات 

ثمار تالقنصليات مبا خيدم سياسة القرب. أما خبصوص االس
ابملغرب من طرف مغاربة العامل، فالحظنا من جهتنا عرقلة جمموعة 
من املشاريع جهة الشرق منوذجا بسبب عدم جاوب ومواكبة 
املسؤولية، مما أدى إىل فقد ثقة املستثمر الوطين من جهة وضياع 
فرص من شأهنا توفري مناصب شغل مهمة، من جهة أخرى، 

يف  حلكومة سياسة واضحة املعاملالسيد الرئيس احملرتم، هل لدى ا
تدبري وضعية اجلالية املغربية مبا يضمن النهوض هبا وجاوز 
اإلكراهات والصعوابت اليت تعرفها مبا فيه خدمة مغاربة اخلارج؟ 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على 
 .األسئلة املتعلقة ابحملور األول

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس اجلكومة

احلمد هلل والصالة والسالم على  بسم هللا الرمحن الرحيم،
 رسول هللا وعلى آله وصحبه،

 السيد الرئيس،
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 السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة والنواب احملرتمني،

أشكركم مجيعا، أشكر السيدات والسادة النواب على التفضل    
بطرح هذا السؤال الذي يهم شرحية عزيزة من أبناء هذا الوطن 
وهم إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون خارج أرض الوطن، وهؤالء 

ماليني  5ماليني مواطنة ومواطن،  5يقدر عددهم حاليا حبوايل 
من ساكنة املغرب  %00مواطنة ومواطن على األقل وهو ما يناهز 

منهم يوجدون يف  %25وروبية، وأغلبهم يقطنون يف البلدان األ
 .أورواب

وال خيفى عليكم العناية السامية، اليت يوليها جاللة امللك، حممد    
السادس، حفظه هللا، هلذه الفئة من املواطنني، وهو حفظه هللا ما 
فتئ يدعو إىل ضرورة العمل على تعزيز العالقة مع مغاربة العامل، 

جهم يف طنهم األم وتسهيل إندماتعزيز العالقة بني مغاربة العامل وو 
بلدان اإلقامة وضمان حقوقهم، وتنفيذا هلذه التعليمات امللكية 
السامية، تعمل احلكومة على تنفيذ إسرتاتيجية وطنية لفائدة 
مغاربة العامل مت يف إعدادها مراعاة تطلعاهتم، مراعاة انتظاراهتم 

ذ بعني خحسب خمتلف بنياهتم اإلجتماعية والسوسيولوجية مع األ
اإلعتبار التغريات والتطورات ذات الطابع اإلقتصادي واإلجتماعي 
والثقايف والسياسي، اليت تعرفها بلدان اإلستقبال، وذلك استنادا 
إىل ما تضمنه الربانمج احلكومي من إجراءات وتدابري هتدف إىل 
النهوض أبوضاعهم وإىل معاجلة خمتلف قضاايهم، ويتمحور 

وضاع مغاربة العامل أساسا حول ثالث اإلهتمام احلكومي أب
 :مستوايت

 الوطنية ملغاربة العامل؛ حتصني اهلوية :املستوى األول

محاية حقوقهم وضمان ومصاحلهم يف بلدان  :املستوى الثاين
 اإلقامة؛

ضمان احلفاظ على روابط الصلة ابلوطن األم  :املستوى الثالث
 .وخصوصا وخصوصا لدى األجيال الناشئة

هتا هذا الصدد يتم تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية اليت متت بلور  ويف    
حول ثالث حماور إسرتاتيجية أساسية، تروم حتقيق أهداف 
خاصة، كما قلنا، هي الثالثة، اآلن، ما هي مجلة من الربامج 
والتدابري اليت عملت احلكومة من خالهلا على الوصول إىل هذه 

 :يلحماور كالتا اإلسرتاتيجية؟ وسأحاول استعرضها يف شكل

ابجلانب الرتبوي وهو الذي يهدف ابخلصوص إىل  النهوض-أوال
حتصني اهلوية الوطنية ملغاربة العامل، ذلك أن هذا املطلب مرتبط 
 ابلتعليم، ابلرتبية يعترب أحد أهم املطالب امللحة اليت تشغل ابل

األسر املغربية املقيمة ابخلارج، ويشكل التجاوب مع هذا املطلب 
ة على اهلوية الوطنية لألجيال واإلهتمام به صمام أمان احملافظ

الناشئة يف أبعادها اللغوية وأبعادها الثقافية وأبعادها الدينية، كما 
 .يشكل وسيلة فعالة لتحقيق اندماج إجيايب مبجتمعات اإلستقبال

ومن متة حرصت احلكومة على تطوير برامج لتعليم اللغة العربية     
تعليم الرمسي أو تبطة بربامج الوالثقافة املغربية ملغاربة العامل سواء مر 

ارتبطت بربامج التعليم غري الرمسي، وهي برامج ليست ابجلديدة 
ليست هذه احلكومة اليت استحدثتها، وإمنا حاولنا أن ندعمها 
ونطورها أكثر، وإال فاحلمد هلل املغرب كيقوم يف عدد من دول 

هذا  اإلستقبال جبهود منذ عقود من الزمن يف هذا اجملال، أذكر يف
ية اخلصوص أوال: برانمج التعليم الرمسي للغة العربية والثقافة املغرب

ابخلارج، وذلك مبقتضى اتفاقيات شراكة مربمه مع بعض الدول 
خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، وينفذ، ينفذ الربانمج 
تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية لفائدة التالميذ املغاربة 

ات التعليمية لبلدان اإلقامة الشريكة من طرف أساتذة ابملؤسس
مغاربة يتم تعيينهم هلذا الغرض، ويستفيد من هذا التعليم حوايل 

من التالميذ املغاربة املقيمني  75.222أو ما يزيد قليال عن 
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مفتشني  5أستاذا و 504ابخلارج، و يضم يف هيئته التعليمية 
ر ما تتيحه هذا كله يتم يف إطا ومنسقا تربواي واحدا، وبطبيعة احلال

القوانني يف دول اإلستقبال، ذلك أن هناك تطورات يف القوانني 
يف دول اإلستقبال، أنتم تعرفون دول استقبال اإلشكاالت اليت 
تعرفها وخصوصا مع منو بعض اإلجاهات، االجاهات السياسية 

أقلم تاملناوئة ألنواع من حقوق املهاجرين وهذا حيتاج فعال إىل ال
مع التطورات اليت تتم يف بلدان اإلستقبال، لكن ابملوازاة مع ذلك 
هناك واحد الربانمج أيضا غري رمسي لدعم تدريس اللغات والثقافة 
املغربية، وذلك بتنسيق وشراكة ودعم لعدد من مجعيات املغاربة 

من حاجيات  %02املقيمني ابخلارج، وهذا ال يغطي سوى 
 اجملهودات على النهوض ابلتعليم غريمغاربة العامل وانصبت 

النظامي للغة العربية والثقافة املغربية وذلك من خالل برانجمني 
 :أساسيني

الربانمج األول هو برانمج دعم ومواكبة مشاريع مجعيات  :1
ة مغاربة العامل العاملة يف جمال تعليم اللغة العربية والثقافة املغربي

طة يف وبرانمج تزويد اجلمعيات النشيلفائدة األطفال املغاربة هنا، 
 0202اجملال الرتبوي ابلكتب املدرسية وقد مت خالل املوسم 

مجعية من مجعيات مغاربة العامل ابملقررات  057تزويد  0202و
ألف مرجع، بطبيعة احلال املقررات الدراسية  022الدراسية تفوق 

ريسها، دالوطنية هي نفسها اليت تزود هبا هذه اجلمعيات لتقوم بت
وميكن أن أقول أبنه يف بضع سنوات قامت الوزارة املعنية بتوفري 

ألف طفل  052ألف من الكتب املدرسية املغربية لفائدة  557
مت توزيعها بطبيعة احلال كما قلت بشراكة مع مجعيات اجملتمع 
املدين، ابإلضافة إىل قيام مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني 

ألف كتاب مدرسي معىن ذلك يف اجملموع  042 ابخلارج بتوزيع
ألف كتاب مدرسي يف بضع سنوات وزعت  222هي حوايل 

على مغاربة العامل وتقوم كما قلنا مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة 
 .املقيمني ابخلارج بدور مركزي يف هذه العملية

فيما خيص الدعم الثقايف فهناك عدد من الربامج فيما خيص  :2
قايف أخص منها اجلامعات الثقافية اجلامعة اخلريفية، الدعم الث

اجلامعة الشتوية، اجلامعة الربيعية وجامعات صيفية متعددة وذلك 
من خالل استقبال شباب وشاابت مغاربة مقيمني مبختلف دول 
االستقبال إما يف إطار اجلامعات الوطنية أو يف إطار عدد من 

ة ج املقامات الثقافياحلواضن األخرى يف املغرب، هناك برانم
بشراكة مع النسيج اجلمعوي املغريب ابخلارج لفائدة الشباب 
املقيمني هناك راه وتنظم هذه املقامات بعدد من املؤسسات 
 الثقافية والتعليمية وهتدف إىل عرض ثقافة املغرب وحضارة املغرب

وحماولة التعريف هبا والتفاعل مع هذه اجلمعيات ومع املغاربة 
ابخلارج، برانمج العروض املسرحية وهذا الربانمج أيضا  املقيمني

تطور نوعي  0202انطلق منذ بضع سنوات لكنه شهد سنة 
وتطور عددي كما ونوعا، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة 

فرقة مسرحية مغربية من أجل تنظيم جوالت  42مع ما يقارب 
 0.2د من أزيمسرحية لفائدة مغاربة العامل على إثرها مت تقدمي 

عرض مسرحي لفائدة املغاربة املقيمني مبختلف القارات وفوجئنا 
أن هناك إقبال كبري على هاد الفرق املسرحية بل املطالبة ابملزيد، 

هذه هناك أيضا برانمج لعرض نفس العروض  0202وخالل سنة 
مع االنفتاح على دول جديدة أخرى مل تشملها اجلوالت السابقة 

اضيتني ومبوازاة مع هاد الربانمج العام للعروض يف السنتني امل
املسرحية انطلق أيضا برانمج اجلوالت املسرحية الناطقة ابألمازيغية 
وذلك بنفس اآللية من خالل عرض كيدار طلب عروض وكتجيو 
املسرحيات ويتم انتقاء املسرحيات وذلك بتنسيق مع املعهد امللكي 

ية يف جمال ظيم تظاهرات ثقافللثقافة األمازيغية ويف إطاره يتم تن
الثقافة والتعابري األدبية الفنية الشعر، املسرح، املوسيقى واألدب 

عرض  50، 0202األمازيغي ويف هذا الصدد مت تقدمي سنة 
املسرحي ابللغة األمازيغية لفائدة املغاربة املقيمني ابخلارج. هناك 

 ملغربيةا مستوى اثلث دائما يف هاد اإلطار هي املراكز الثقافية
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ابخلارج هذا أيضا واحد العمل مهم، وتعمل احلكومة على 
مواصفلة إحداث املراكز الثقافية املغربية ابخلارج، بطبيعة احلال 

ال دائما أنتم تعرفون يف إطار ما تتيحه القوانني يف إطار بلد اإلستقب
وتسمى دار املغرب بطبيعة احلال وتصلح كفضاء لتأطري أبناء 

ام يف ربية والتعريف ابلثقافة املغربية املختلفة واإلسهاجلالية املغ
احلفاظ على اهلوية الوطنية يف أبعادها املختلفة، وأيضا احتضان 
معارض أحياان تطول مددها إما دايل الصناعة التقليدية والّ دايل 

ت الثقافة املغربية، وحتتضن مجعيات مغربية اليت حتاول أو تعاونيا
 ن تعرض منتوجها الثقايف أو الفكري أو يفأو غريها اليت تريد أ

جمال الصناعة التقليدية على مغاربة العامل، وقد متت املصادقة على 
ة برانمج عمل املركز الثقايف املغريب املغرب مبونرايل بكندا برسم سن

وجيري العمل على إهناء هتيئة املركز الثقايف املغريب  0202
سمح مزيد برانجمه ونتمىن أن تأبمسرتدام يف أفق افتتاحه وانطالق 

 من الدول ابفتتاح هذه املراكز الثقافية؛

على مستوى العمل اإلجتماعي وهذا الرافعة الثانية، الرافعة األوىل 
هي العمل الرتبوي التعليمي، الرفيعة الثانية هو العمل اإلجتماعي، 
وهاد العمل اإلجتماعي عندو واحد األمهية كبرية يف بعض أجزائه 

خل مع اجلانب الرتبوي، ذلك أنه تتم إقامة خميمات صيفية، يتدا
وأنتم تعرفون هذا سنواي، ونعمل على هاد املخيمات الصيفية 
تستقبل كل سنة مزيد من األطفال، أطفال املغاربة املقيمني 
ابخلارج كل سنة، رفع العدد دايل هؤالء األطفال من من ترتاوح 

 سنة؛ 02و 2أعمارهم بني 

ك دعم متدرس أبناء األسر املغربية املعوزة املقيمني واثنيا، هنا
ابخلارج، وخصوصا يف بعض الدول اإلفريقية يف تونس يف اجلزائر 

تلميذة  222يف الكوت ديفوار ويف غريها، ويستفيد منه حوايل 
 ؛0202-0202وتلميذ كل سنة وخصوصا سنة 

ة املقيمني بتنفيذ برانمج التكوين املهين واحلريف لفائدة الشباب املغار 
 ابخلارج؛

اإلدماج الدراسي للعائدين بصورة اضطرارية وخصوصا يف مناطق 
النزاع إىل املغرب وهاد الشي تدار فيه واحد العمل مهم جدا 

 ، بعض اإلخوان العائدين من ليبيا مثال؛0202وخصوصا سنة 

ختصيص منح جامعية لفائدة الطلبة املعوزين من أبناء املغاربة 
 ارج؛املقيمني ابخل

املساعدة اإلجتماعية للمغاربة املوجودين يف وضعية هشاشة أو 
استغاثة من خالل حتمل مصاريف ترحيل جثامني املغاربة، وقد مت 

جثمان مواطن  0002ترحيل حوايل  0202-0207سنة 
مغريب معوز مقيم ابخلارج من خمتلف بلدان اإلستقبال، بطبيعة 

 ؛أتمني خاص بنقل اجلثامنياحلال، من الذين ال يتوفرون على 

التكفل أبداء مصاريف ترحيل الراغبني منهم يف العودة إىل أرض 
 الوطن؛

دعم الفئات اهلشة من املغاربة املقيمني ابخلارج سواء كانوا سجناء 
أو قاصرين أو مسنني من خالل إطالق طلبات عروض مشاريع 

 موجهة لفائدة مجعيات مغاربة العامل؛

ة حمور الرافعة الثالثة هي رافعة القانونية واإلداري وهذا جيران إىل   
ألهنا رافعة أساسية، وذلك بتنسيق مع البعثات الديبلوماسية 
املغربية يف العامل، يتم العمل على محاية احلقوق املشروعة للمغاربة 
املقيمني ابخلارج، ويف هاد اجملال هناك بطبيعة على املستوى 

ية املفعول موقعة بني سفارات اتفاقية سار  05القانوين عقد 
وقنصليات اململكة املغربية ومكاتب احملاماة ابخلارج للرتافع عن 

اتفاقية مع  05بلد استقبال توقعت  02هؤالء املغاربة، وذلك 
مكاتب حماماة يف تلك الدول للدفاع عن هؤالء املغاربة، وقد 

انونية قاستفاد من اإلستشارات القانونية يف إطار نظام املساعدة ال
أكثر من ألف مستفيد ومستفيدة وبطبيعة  0202برسم سنة 
 .يشمل عدد من املستوايت األخرى احلال هذا
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على املستوى اخلدمات اإلدارية وابلنسبة القنصليات هناك     
أمور  0 عمل دارج مستمر جدا ولكن أريد أن أقول أبن متت فيه

 التهميشية قياتاللي هي فعال ثورية األمر األول هوتفعيل االتفا
l'apostille  هادي كانو يف األول الواحد إيال عندو شي

شهادة وال شي وثيقة مغربية موقعة خاص يديها السفارة املعنية 
هنا توقع خاص يديها أوال املركز دايل مسيتو املركز اإلداري التابع 
لوزارة اخلارجية ويوقعو له عاد كيديرها للسفارة يوقعوها ابش ميكن 

التهميشة  l'apostille له يف بلد االستقبال اآلن وال عندانتقبل 
اليت أنيطت فيها ابلسلطات احمللية أي سلطات كانت اعطات 
شي وثيقة هاد الوثيقة إدارية هي موجهة مباشرة إىل اخلارج دون 
املرور على هاد املراحل وثيقو أبن أان اللي عشت يف وزارة اخلارجية 

عاد طلقنا هاد الربانمج دايل  0202 هاديك املرحلة قبل ما ألن
الدخول فهاد االتفاقية دايل التهميشية، كان هناك صعوابت كبرية 
جدا على هاد املسائل فهاد املستوى، ولذلك هذا يعترب واحد 
القفزة فيما خيص ختفيف العبء تنقل عدد من مغاربة العامل عرب 

 .اإلدارات املركزية لقضاء مآرهبم، إذن هذا األول

ولكن هناك واحد املسألة أخرى مهمة جدا هو إحداث شباك     
وحيد متنقل عرب العامل أشنو هو؟ كنمشيو جلميع اإلدارات املغربية  
كيعطيوان ممثل مسؤول كينتاقل هاد املكتب من املغرب إىل 
القنصليات وكيمشي وكنديرو واحد الوقت معني ابش اللي 

اك ون هداك الشبعندوغرض يقضيه مع اإلدارات املغربية كيك
الوحيد املتنقل وهذه جربة جديدة تروم إىل تقريب اخلدمات 
اإلدارية وإىل تقدمي االستشارات أحياان القانونية وأحياان تيخص 
تقدمي التوضيحات وأحياان حل عدد من املشاكل وأيضا عملية 
التحسيس كتكون عملية التحسيس هاد الشباك الوحيد الذي ابدا 

األسفار دايلو األوىل  0202والذي سجل يف االنطالق دايلو 
إىل اسبانيا وإىل إيطاليا ومشلت كل قنصليات اململكة املغربية 

قطاع إداري  04قنصلية مع العلم أن  04هبذين البلدين 

ومؤسسات عمومية شاركو يف هذه العملية عن طريق إيفاد أطر 
غاربة عليا خمتصة يف جماالت متعددة وذلك لتقريب اخلدمات إىل امل

ابش نوسعو هاد الربانمج  0202يف هذه الدول و سننطلق يف 
ويشمل قنصليات أخرى وهاد الشباك الوحيد املتنقل غيبدى يتنقل 

 .يف خمتلف يف القنصليات املغربية

الرافعة اخلامسة هو عملية مرحبا هاد عملية مرحبا واللي ابدات 
ا يف القريب بطبيعة احلال ببطء واللي غادي تسارع الوترية دايهل

وهي عملية مهمة جدا مهمة جدا وخصوصا أن عملية انتقال 
مغاربة العامل إىل بلدهم هي أكرب عملية انتقال بني احلدود يف العامل  
كله فهاد الفرتة الزمنية ليس هناك أي بلد يشهد دخول هاد الكم 

ألف تقريبا  22.د املليون و 0من مواطنيه يف فرتة زمنية حمدودة 
ألف اللي دخلو  72ألف وال  572د املليار و 0ملاضية السنة ا

املغرب يف شهرين ونصف وخرج مثلهم، إذن عملية العبور فيها 
ألف شخص ذهااب جيئة وذهااب وهادي  22.د املليون و 5عبور 

 عملية ضخمة جدا وبطبيعة احلال كتحتاج جلهود كبرية وانطالقا
بطة هبذه العملية مية املرتمن التنفيذ وتنفيذا للتعليمات امللكية السا

ألن هاد العمل كيشرف عليه مباشرة الرائسة الفعلية جلاللة امللك 
وكيشاركو فيها عداد من املتدخلني ابإلدارة املركزية وجهات رمسية 
مؤسسة حممد اخلامس للتضامن وغريه من املتدخلني وعموما تتم 

أن  نهذه العملية يف واحد الظروف عالية جدا وجيدة جدا وميك
أقول أنه هيأت هلا اململكة يعين واحد اللوجستيك وبنيات حتتية 
متميزة جدا ميكن أن أقول أبن املغرب كيستقبل مغاربة العامل يف 

موانئ لنقل املسافرين ميناء طنجة  4هذه املرحلة هادي حمطة عرب
املتوسط، طنجة املدينة، ميناء الناظور، ميناء احلسيمة ويستقبلهم 

موزعني يف الرتاب الوطين وعملية العبور يف سنة  مطار 02عرب 
د املليون  5كما قلنا عرفت دخول وخروج أكثر من   0202

 .ألف عربة .77ألف مسافر و 522و
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وابش نعرفو وهادي واحد النقطة مهمة جدا ذلك أنه كان     
هناك من يشوش على املغرب وكتبت بعض الكتاابت يف اخلارج 

ربة صداها يف املغرب تقول أبن املغا ابخلصوص ولكن أحياان جد
دايل اخلارج ما بقاش غادي جييو وأهنم والت عندهم نظرة سلبية 
على بلدهم، ولكن تبني أن هذا الكالم كله غلط، وأن كل سنة  
كيزيد عدد املغاربة كل سنة يزيد عدد املغاربة، إيال رجعنا املنحىن 

 22ى األقل أو ألف عل 22اخلط اإلحننائي دايل الزايدة كل عام 
ألف كيزيد كل سنة، ومن املنتظر هذه السنة أن يزيد عدد املغاربة 
الذين يقبلون على بلدهم وهذا دليل على أن هاد املغاربة يقدرون 
بلدهم، حيرتمون بلدهم، ويقدرون جهود جاللة امللك، وجهود 
املغرب الستقباهلم وكيحسو أبهنم يف بالدهم وكيحسو أبن هناك 

وى حتضاهنم وملساندهتم والستقباهلم يف يعين واحد مستاستعداد ال
عال من االستقبال، ولكن أيضا كيعكس أنه املغاربة عندهم واحد 
االرتباط قوي ببلدهم وبوطنهم ألن شحال قلنا دايل املغاربة يف 

ألف  722د املليون و 0د املليون شحال كيجي  5اخلارج راه 
هذا عدد ضخم  راه يعين ما شي عدد بسيط %52أكثر من 

ابملقارنة حىت مع عدد املغاربة يف اخلارج، ولذلك حنن نوجه هلم 
التحية وابش نعرفو اجلهد دايل السلطات املعنية راه خصنا نعرفو 

مرة وحدة واحد النهار  22دااب هاد الباب إيال جينا ندخلو منو 
قنا أندخلو ألف طبيعي أن تكون خصنا إعادة اهليكلة راه يف 

ألف شخص يف  47وسط أحياان نصل يف الذروة إىل طنجة املت
ألف شخص أي  47اليوم الواحد تصور امليناء كيستقبل 

لوجيستيك حنتاجه وأي موارد بشرية حنتاجها يف مجيع املستوايت 
وأي بناايت حنتاجها؟ واحلمد هلل هاد العملية عموما تتم بطريقة 

ة من طبيعة سبسلسة وبطريقة جيدة. وأريد ابملناسبة وأريد ابملنا
احلال أن أجدد الرتحيب هبؤالء املغاربة يف بلدهم وطنهم وبني 
ذويهم وإخواهنم ولكن أريد أن أتوجه ابلشكر والتنويه إىل مجيع 
املتدخلني وهم كثريون سواء تعلق األمر ابإلدارات أو اجلهات 

الرمسية اإلدارات والوزارات اليت تتدخل وهي كثرية أو أيضا مؤسسة 
امس للتضامن واألمن الوطين والدرك امللكي والوقاية حممد اخل

املدنية والقوات املساعدة وغريهم من املتدخلني الذين يسامهوهنا 
ويشاركون يف إجناح هذه العملية الوطنية الكربى اليت هي الوحيدة  

 .كما قلت والفريدة على مستوى العامل

خلارج، يشكل اب أخريا تنظيم اليوم الوطين للجالية املغربية املقيمة
اإلحتفال هباد اليوم الوطين للمغاربة املقيمني ابخلارج الذي 

غشت من كل سنة فرصة لتوطيد الروابط بني 02يصادف يوم 
املغاربة املقيمني ابخلارج ;بلدهم األصلي، ومن هنا يتم هذا 

ه موضوع وخيتار ل اململكة،اإلحتفال يف خمتلف والايت وعماالت 
كل سنة، وتتم على هامشه عدد من   ذو راهنية حسب سياق

الندوات العلمية وعدد من ورشات عمل املوضوعاتية حول 
 القضااي اليت تشغل ابل مغاربة العامل؛

دعم ومواكبة استثمارات مغاربة العامل، هاد اجملال حىت هو -سابعا
تدار فيه اجلهد كبري وأنتم تعرفون أن هناك خلية خاصة للمعلومات 

اربة مغاربة العامل استحدثت، وتستقبل هؤالء املغوالتوجيه لفائدة 
اليت حتدثنا عنها هنا، اجلهة  02وهناك أيضا إطالق املبادرة اجلهة 

ملغاربة العامل املقاولني واليت يقدمون عليها بشكل كبري،  02
وأطلقنا املنتدى األول لتعبئة الكفاءات املغربية وفيه يتنظم هذا 

أكتوبر  5اون يف قطاع الطريان يف امللتقى يف كندا لتطوير التع
، وكان هناك إقبال كبري لكفاءات مغربية بكندا، وأطلقت 0202

النسخة الثالثة من املبادرات اإلقتصادية لنساء اجلنوب ووضع نظام 
 معلومايت ملواكبة هؤالء املغاربة؛

الشراكة مع اجملتمع املدين املغريب ابخلارج، هذا أيضا  تطوير-اثمنا
واحد املستوى اللي هناك إهتمام به على مستوى احلكومة من 

 :خالل
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برانمج دعم اجلمعيات العاملة لفائدة مغاربة العامل، وميكن  -أوال
أن أقول أبنه عندان واحد قاعدة بياانت دايل اجلمعيات العاملة 

 0522يمني ابخلارج، ويضم ما يقرب من يف أوساط املغاربة املق
مجعية نشيطة مبختلف بلدان اإلقامة، وتقوم هذه اجلمعيات بواحد 
الدور، حيوي، حيوي على املستوى الثقايف، على املستوى 
التعليمي، على املستوى التواصلي، على املستوى املقاواليت 
واإلقتصادي وعلى املستوى القانوين واإلداري يف الدفاع عن 

قوق املغاربة العامل، وتدّعم احلكومة املعنية، وبعض املتدخلني، ح
وعدد من املتدخلني، مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني 

 ابخلارج تدّعم عدد من املشاريع اليت تقوم هبا هذه اجلمعيات؛

برانمج الرفع من قدرات مجعيات مغاربة العامل، وذلك من خالل  -
 والدورة التدريبية لفائدة هذه اجلمعياتتنظيم عدد من اللقاءات 

وأحياان تنتقل فرق إىل بعض املدن لتنظيم هذه الدورات التكوينية، 
وقد نظمت يف كل من برشلونة ومالقة وبعض املدن األخرى، 

 عدد من هذه الدورات التكوينية؛

مواكبة مجعيات مغاربة العامل يف مبادرات التنمية املشرتكة، وذلك  -
اخنراط هؤالء املغاربة يف الديناميكية اليت تشهدها للعمل على 

بالدان على خمتلف املستوايت، وذلك من خالل القيام بدور 
الوساطة وتشجيع هذه اجلمعيات، املهم أنه هناك إهتمام خاص 
جبمعيات اجملتمع املدين ملغاربة العامل وحماولة لنعمل على إدماجهم 

 املدين الوطين؛يف الديناميكية اليت يشهدها اجملتمع 

يف اخلتام بقيت نقطتان أشار إليهما السيدات والسادة النواب    
احملرتمني، األوىل كتهم املشاركة السياسية للمغاربة املقيمني 

ملرتبط هاذ القضية حىت جييكم القانون ا ابخلارج، أنتم تعرفون أبن
يف اإلعداد لإلنتخاابت لتنظيم اإلنتخاابت املقبلة وبعدها نتحدث 
عنه، بكل صراحة أان من أوائل من دّعم هذا املشروع حىت قبل 

بطبيعة احلال هذا  0227-.022-0225-0224من 
حيتاج إىل فتح حوار موسع وبعدها إن شاء هللا حنن عندان كل 

ة اللي من خالل املقاربة التشاركية والتشاورية للبحث عن اإلراد
الطريقة املثلى لتتم هذه املشاركة السياسية للمغاربة املقيمني 

 ؛0200ابخلارج، ولكن أنتم تعرفون هذا زمنه 

لس النقطة الثانية ابلنسبة ملشروع القانون املتعلق إبعادة تنظيم جم   
ن روع أويل موجود موجود ولكاجلالية املغربية ابخلارج واحد املش

اعل أطلقت دراسة ملعرفة أوفق السبل يف تركيبة اجمللس ويف طريقة تف
ة ما تستكمل هذه الدراس ومبجرد هذا اجمللس مع مغاربة العامل، 

واملشاورات واملشاورات املرتبطة هبا إن شاء هللا سنحيل هذا 
الية املغربية املشروع، مشروع القانون املتعلق إبعادة تنظيم جملس اجل
 .ابخلارج على الربملان أو على جملس النواب ابخلصوص

من خالل هذه اإلطالة العامة واملختصرة أريد أن أقول أبن     
 هناك فعال إسرتاتيجية للتدخل تتفاعل مع مغاربة العامل وكل الربامج

اللي كانت موجودة من قبل، كل الربامج مت تطويرها كل الربامج 
قافة واء كانت برامج يف التعليم أو كانت برامج يف الثمت تطويرها س

أو كانت برامج يف الدعم اإلداري والقانوين كلها زيدت فيها أمور، 
إما مبادرات نوعية وإما تطوير فيما خيص امليزانيات املرصدة أو 
عدد املغاربة الذين توجهت إليهم الربامج، فهاذ السنتني مجيع تلك 

ا منذ ضيفت إليها برامج نوعية حتدثتم عنهالربامج مت تطويرها وأ
قليل، وتشّكل مرحلة عملية مرحبا تشكل املناسبة للتفاعل مع 
هؤالء املغاربة املقيمني ابخلارج واستقباهلم أحسن استقبال، وكما 
قلت منذ قليل تزايد أعداد املغاربة املقيمني ابخلارج الذين يوجدون 

ربامج كانت انجعة على أرضهم كل سنة دليل على أن هذه ال
وكانت انجحة وكانت فاعلة وكانت مفيدة، إن شاء هللا حنن أيضا 
عندان كل اإلرادة يف أن نطورها أكثر والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .وبركاته، وشكرا جزيال
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 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد رئيس احلكومة، منر اآلن إىل ابب التعقيبات إبعطاء 
 .ميةغريب إبسم فريق العدالة والتن الكلمة للسيد الرئيس يوسف

 :النائب السيد يوسف غريب

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من حيث وجب اإلبتداء وأتوجه بتحية عالية لكل بداية أبدأ    
مغاربة العامل، أحيي جّدهم ومثابرهتم واخنراطهم ومسامهتهم 
اإلجيابية يف بلدان اإلستقبال، يف كل بلد زرانها السيد رئيس 
احلكومة احملرتم جند هلم فيه مآثر وبصمات، لكن هلم فؤاد يهوي 

فلهم منا  ق واحلنني،إىل املغرب يسكنهم الوطن يقودهم إليه العش
مجيعا التحية والتقدير وهلم منا واجب اإلهتمام والعناية واحلماية، 
وعذرا هلم عن كل تفريط أو تقصري والتحية موصولة يف هذا 

عمل على اليت هتتم وت اإلبتداء لكل القطاعات الوزارية واملؤسسات
ليوم اتسيري وتدليل الصعوابت ملغاربة العامل، واجملال الذي تناوله 

يعد نقطة التقاء ومصّب اهتمامات قطاعات عديدة، ولذلك 
حرصت احلكومة على عقد اجتماعات اللجن اللجنة البني وزارية 
مبوجب املرسوم اليت تعمل من خالله على تتبع التوصيات 
واإلجراءات. وتفاعال مع ما جاء يف عرضكم السيد رئيس 

 :التاليةاحلكومة احملرتم، أبدي املالحظات 

وأبدأ بنقطة أساسية جندها تتكرر على لسان اجلالية وهي املشاركة 
يف السياسة ملغاربة العامل، نص الدستور يف مادتني أساسيتني املادة 

على احلقوق واملصاحل املشروعة للمغاربة املقيمني  07و .0
كما نعلم مجيعا حق املشاركة   07ابخلارج، وبسط يف املادة 

ة لذلك شيح واالنتخاب واملمارسة الفعليالسياسية ابلتصويت والرت 
انطالقا من بلدان اإلقامة، إن هذا احلق الدستوري ينتظر اليوم 
 تنزيال فعليا ميكنهم من املشاركة السياسية واملسامهة يف بناء الوطن،
وأذّكر هنا أن خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق 

رورة عي األول إىل ضتشرييف حمورها الفر  0200-0202اإلنسان 
النهوض مبشاركة املواطنني واملواطنات يف تدبري الشأن العام على 

 .املستوى احمللي والوطين واجلهوي

ولتتحقق مشوليته كان من املالئم يف تقديرينا التنصيص يف     
األهداف اخلاصة على النهوض مبشاركة املغاربة املقيمني ابخلارج، 

أثرا يف هذه اخلطة، كما نؤكد على وهو األمر الذي مل جند له 
ضرورة اإلسراع بدسرتة جملس اجلالية املغربية ابخلارج صحيح أشرمت 
السيد رئيس احلكومة إىل ضرورة إمتام الدراسة املتعلقة به، ولكن 

سنوات أو  2إىل اليوم مرران ب  0200أعتقد أننا منذ دستور 
طة الثانية قيزيد فيجب أن نسرع بذلك، يف اجلانب القانوين الن

وهو من األولوايت اليت جيب إيالءها العناية الالزمة ذلك أن 
اجلالية املقيمة ابخلارج تعيش صعوابت تتصل ابألحوال الشخصية 
واحلالة املدنية والعقارات واألمالك والقضااي اإلدارية عموما وجزء 
من هذه الصعوابت انشئ عن ازدواجية املرجعية القانونية، وهو 

اإلتفاقيات القضائية تيسريه دون شك ولكن مع ذلك  ما حتاول
تنتصب إشكاالت عديدة كانت حمطة دراسة الندوة املنعقدة 

ارج، مبراكش بتنظيم من الوزارة املنتدبة املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخل
وبشراكة مع وزارة العدل واحلرايت واجمللس األعلى للسلطة 

 الداخل ضور احملامني املغاربة يفالقضائية ورائسة النيابة العامة حب
واخلارج، حيث عرضت اإلشكاالت ومت التعاطي معها ابجلرأة 
العلمية الالزمة ومت تقدمي اجتهادات قضائية مهمة عرّبت عن 
احلرص الالزم على اهلوية واإلنتماء واالنفتاح على البعد الكوين يف 
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 إطار يف توازن ودون استيالب، وهو ما جيب استثماره يف تقديرينا
 .مناظرة وطنية متحض هلذه الغاية

ويف هذا السياق أيضا نقرتح يف إطار انفتاح اجلامعة على    
حميطها أن يتم إحداث املزيد من وحدات املساتر ومسالك 
الدكتوراه ابجلهات خاصة تلك اليت هبا جالية كبرية ابخلارج على 

تها مبا يراكم هأن ترتّكز اهتماماهتا البحثية على قضااي اجلالية جب
 .مادة علمية رصينة تؤسس على اإلجتهادات التشريعية املتنوعة

وخالصة ما سبق السيد رئيس احلكومة احملرتم، املزيد من     
تكييف املدونة مع قضااي وأحوال هذه الفئة وحرصا على التماسك 
األسري هلذه الفئة من املواطنني فإنه من املفيد أيضا دعم احلكومة 

مع اجملتمع املدين، وذلك إلحداث مراكز اإلستماع  لشراكات
ودعم القنصليات مبزيد كاين شي حاجة ولكن بغينا املزيد مبزيد 
من املستشارين القانونيني من أصحاب التكوين املتميز وخاصة يف 
اجلهات اليت تعرف كثافة للمغاربة املقيمني ابخلارج، مع ضرورة 

 .ني الرمسيتنيوابللغتتسلحهم بلغة بلد اإلستقبال 

ويف نفس اإلطار ندعو إىل اإلهتمام بفعاليات اجملتمع املدين    
النشيطة وشيئ من هذا حاصل دون شك، واليت تقوم بدور أتطري 

 .هام يكرس ارتباط املغاربة هبويتهم وقضااي وطنهم وتشجيعا
للمجتمع املدين اجلاد والفاعل نقرتح أن تبادر القطاعات احلكومية 

 إحداث جائزة خاصة ابلتجاريب اجلمعوية الرائدة على املعنية إىل
مستوى جاليتنا يف اخلارج، ومن اإلنصاف يف القول إن احلكومة 
املغربية منذ الوالية السابقة عملت على تذليل بعض من هذه 
اإلشكاالت إبصدار الدورية املشرتكة املوجهة إىل رؤساء البعثة 

فني ة والعمال والقضاة احمللالدبلوماسية واملراكز القنصلية والوال
حول تطبيق مقتضيات مدونة األسرة والنصوص ذات الصلة على 
املغاربة املقيمني ابخلارج، كما نثري العناية إىل ضرورة توسيع 
املساعدة القانونية ملغاربة العامل وخاصة املتواجدين بدول اخلليج 

 .الذين تلقى منهم هنا يف الربملان بشكاايت كثرية

ن جهة اإلدارة فما فتئت اخلطاابت امللكية كما أكدمت، أما م
السيد رئيس احلكومة، تؤكد وتدعو إىل ضرورة ختليق وحتديث 
اإلدارة املغربية وال خيفى أن مغاربة العامل يصطدمون أحياان يف 
تعاملهم مع اإلدارة مبظاهر البطء والتسويف وتعقيد املساطر وهو 

دارة جا من املقارنة بني حال اإلما خيلف لديهم شعورا ابخليبة ان
يف بلد اإلستقبال وحال إدارة بلدهم األصل، وهو ما ميتد عميقا 
يف نفوسهم ويدفعهم أحياان وخاصة عند األجيال اجلديدة إىل 
شيئ من العزوف ال نريد له أن يكرب، وهلذا ندعو إىل تفعيل 

ل السؤال عالتوجيه امللكي السامي املتعلق ابلالمركزية والالمتركز ول
الثاين الذي سيطرح يف هذه اجللسة مرتبط بذلك، ويرتبط هبذا 
أيضا ما يتعرض له بعض املستثمرين من تضييق وحماوالت 
اإللتفاف على حقوقهم بتعليالت ومربرات واهية ومنهم من اضطر 
 إىل طرق أبواب الربملان والوزارة املنتدبة املكلفة ابملغاربة املقيمني

 تدخل مشكورة يف مثل هذه األمور إلنصافهم، ومنابخلارج واليت ت
ط املفيد هنا التأكيد على أمهية القيام بتقييم ملدى فعالية العمل ابخل

األخضر اخلاص ابلشكاايت والذي ابتدأ العمل به يف الوالية 
السابقة بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون وذلك ملعرفة مدى 

 ت يتعلق ابلعقاراتاإلستجابة وجزء كبري من هذه الشكااي
وابألمالك وابألحوال الشخصية، ونؤكد على حضور قضااي مغاربة 
العامل ضمن اهتمامنا ابلربملان ونشري إىل آخر مبادرة من جملس 

 ..النواب

 :السيد الرئيس

 .شيء ما من اإلنصات من فضلكم

 :النائب السيد يوسف غريب

وهي القيام مبهمة استطالعية إىل بعض القنصليات املغربية يف 
تعاون اتم مع املسؤولني من أجل تطوير وتكريس وتثمني 
اإلجيابيات وجاوز السلبيات احلاصلة، يف اجلانب التأطري دينيا 
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ولغواي وثقافيا نشري، لقد صار املغرب كما نعلم مجيعا حمطة إقبال 
ري أننا يتعلق ابلتأطري الديين، غ وموضو حماكمات واستنساخ فيما

نؤكد على ضرورة توفر شروط مهمة يف األئمة والوعاظ ومنها 
الكفاية اللغوية التواصلية الالزمة أي إتقان لغة بلد اإلستقبال معي 
ا إتقان اللغتني الرمسيتني وخاصة ابلنسبة للمناطق اليت تتواجد هب

زمة ضا املعرفة الالاجلالية الناطقة ابألمازيغية، ومن الشروط أي
ابلسياقات اإلجتماعية والثقافية لبلدان اإلستقبال لفهم 
اإلشكاالت الرتبوية واألسئلة النابعة من تفاعل اجلالية مع بلدان 
إقامتها وذلك لضمان اندماج سلس وللحفاظ على األبعاد 

ي الثقافية واهلويتية، ويف اجلانب الثقايف البد من استثماري حقيق
 ..ر املغرب، صحيح، تيتبناوا دور متاه املغربلبناايت دا

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس، السيد الرئيس

 :النائب السيد يوسف غريب

إذن أكتفي هبذا القدر، واش انتهى طيب على أن أسلمكم نسخة 
 .منه

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة النائبة لطيفة احلمود 
 .الة واملعاصرةإبسم فريق األص

 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة ملساءلة    
ه هلم مبغاربة العامل، حيث أوجحصيلة السياسات العامة املتعلقة 

حتية خالصة أينما كانوا، حتية إعتزاز إىل هذه الفئة اجملتمعية اليت 
أعتز ابإلنتماء إليها رغم أن املطلب األساسي الذي تتمحور حوله 
وهذه املداخلة ليس فئواي، ألنه يتعلق حبق دميقراطي ودستوري يف 

يع املغاربة اخنراط مج املشاركة والتمثيلية السياسيتني من أجل ضمان
سواء كانوا يعيشون داخل أو خارج الوطن يف املشروع الدميقراطي 
الذي زكت الدستور اجلديد ركائزه ومقوماته، الدستور الذي جيعل 
من كل املغاربة سواسية أمام القانون يف احلقوق والواجبات، 

 ةونسائلكم عّما تعتزمون القيام هبا فيما تبقى من عمر هذه الوالي
لوضع حد هلذا التهميش السياسي الذي يطال مغاربة العامل، كما 
نسألكم عن ما حتقق فعال من حماور برانجمكم احلكومي الذي 

 .التزمتم به أمام هذا اجمللس يف مستهل واليتكم

 السيد رئيس احلكومة،

يف هذه الفرتة من كل صيف يتواصل موسم العودة إىل الوطن،    
علت لى القنصليات املغربية ابخلارج فماذا فحيث يتزايد اإلقبال ع

 القة؟خاحلكومة لكي يتم التعاطي مع هذه الفرتة من السنة بطرق 
الطرق قد يكون من ضمنها فتح الطريق أمام عقود عمل مومسية 
مع متعاقدين حمليني للتخفيف من حدة االكتظاظ أمام الشبابيك 

اللوجستية، بشرية و وتقليص زمن اإلنتظار يف ظل حمدودية املوارد ال
ية، خاصة يف بعض القنصليات اليت تعرف متركزا ألبناء اجلالية املغرب

دون إقفال اإلصالحات اجلوهرية الضرورية من أجل تبسيط 
املساطر اإلدارية وتفعيل املنصة اإللكرتونية قصد تسهيل الوصول 
إىل خمتلف اخلدمات القنصلية عرب اإلنرتنت، يف إطار حتديث 

ألداء القنصلي عالوة على تعزيز شبكة املراكز القنصلية وعصرنة ا
وحتديث بناايهتا عن طريق متكينها من الولوجيات ومرافق صحية، 
مما يتيح ظروف استقبال تليق مبواطنينا يف اخلارج مقارنة مع 
اخلدمات اإلدارية املقدمة هلم يف بلدان اإلقامة، وهو ما ال يعفي 
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ات اإلدارية داخل أرض الوطن  احلكومة من مهمة جويد اخلدم
كذلك، خاصة وأن العطلة ترتبط لدى العديد من مغاربة العامل 
ابمللفات العادية واألحكام القضائية والشكاايت اإلدارية ومساطر 
التحفيظ خشية السطو على عقاراهتم وإجراءات الزواج والطالق 

ا، هومشاريع اإلستثمار وملفات املتقاعدين وتعشري السيارات وغري 
فماذا أعدت احلكومة من تدابري لتعيني خماطبني للمهاجرين داخل 
اإلدارات العمومية وتبسيط اإلجراءات وتسريع معاجلة املنازعات 

 القانونية واإلدارية؟

 السيد رئيس احلكومة،

ماذا أعددمت لشطر العودة من عملية العبور هلذه السنة من تدابري 
ة فادي كارثة السنة املاضيخاصة وإجراءات استثنائية من أجل ت

مبيناء طنجة املتوسطي؟ وماذا أعدت مصاحل الوزارة املنتدبة ووزارة 
النقل ومؤسسة حممد اخلامس وإدارة امليناء إلحتماالت االزدحام 
خاصة يف أفق تسارع وترية العودة وتزامنها مع عطلة عيد األضحى 
أبرض الوطن وموعد الدخول املدرسي ابملهجر؟ ولقد سبق 
وأدرجتسؤاال كتابيا يف املوضوع إىل سيادة الوزير على إثر هذه 
الكارثة ظل دون جواب حىت اآلن، لقد كنت السنة املاضية 
شاهدة يف عني املكان يف غياب اتم حملاورين وخماطبني إذن مل 
تشكل احلكومة خلية أزمة، وبذلك قضى على األقل أزيد من 

ر إىل ة يف ميناء يفتقساعة انتظار قبل الصعود إىل الباخر  22
املرافق الصحية املتنقلة الكافية، هذه األوضاع املزرية جعل العديد 
من األسر يتخوفون من العبور على منت سياراهتم لكنهم يضطرون 

بسبب الغالء الفاحش لتذاكر الطائرات ويؤسفنا فعال أن  إليها
نكرر كل سنة نفس الشكاوى اليت ال يبدو أن احلكومة تتعاطى 

عها ابجلدية الالزمة مستهينة خبمسة ماليني من املغاربة يسامهون م
مليار درهم من العملة الصعبة  2.يف اقتصادي بلدهم مبا يفوق 

حيث خيصص لعبورهم البحري أسطول هزيل ال توجد ضمنه أية 

ابخرة مغربية خالصة، أما أمثنة تذاكر العبور فهي من بني األغلى 
 .يف العامل

 حلكومة،السيد الرئيس ا

إن اهلجرة املغربية ال تدر العملة الصعبة فقط، بل إهنا حتبل 
الة ابلكفاءات املغربية املنتشرة يف دول العامل واملتأهبة للمسامهة الفع

يف التنمية املستدامة لبلدها األصلي، خاصة يف ظل لربوز أجيال 
جديدة من الكفاءات املغربية العالية واملتنوعة واليت مل تبلور 

كومة أي إسرتاتيجية لإلستفادة من خرباهتا وأتمني روابط دائمة احل
معها، إذ ليس ببعض املنتدايت املرجلة مثل املنتدى املغريب 
البلجيكي حول اهلجرة الذي حجزت له الوزارة املنتدبة قبل ثالثة 
أشهر مئات من األشخاص من الكفاءات ومن غري الكفاءات 

ن ورقة أنه لن يسفر حىت ع وخصصت له ميزانية ضخمة، يف حني
صغرية تتضمن توصيات وجيهة أو خالصات مفيدة، إن مثل هذا 
التعاطي الكمي والسطحي واالستعراضي مع الكفاءات املغربية 
ابخلارج جمرد جيب أن يعوضه تفاعل إجيايب خالق بل تكون فيه 
الكفاءات املغربية ابخلارج ال ال تكون فيه الكفاءات املغربية 

اء جمرد مجهور جمرد مجهور يؤتى به للتصفيق فقط بل شركابخلارج 
حقيقيني يف التفكري يدلون أبصواهتم وتصوراهتم وأفكارهم 
ومقرتحاهتم، فهذه الكفاءات ميكن استثمارها يف العديد من 
اجملاالت هن وهناك أيضا وخاصة على مستوى تعليم اللغتني 

وإغناء برامج  اخلارجالعربية واألمازيغية ونشر الثقافة املغربية يف 
الرتبية والتأطري الديين من أجل احلفاظ على اهلوية املغربية لدى 
األجيال اجلديدة للهجرة، وهذا لن يتم دون وضع مقاربة تشاركية 
مندجمة تشرك الكفاءات احمللية العارفة ابلرتكيبة النفسية 

يني مال 5واإلجتماعية والثقافية ألبناء اهلجرة ألهنا منها وإليها، 
املغاربة ليس هلم سوى مركزين للثقافة األول بكندا والثاين بفرنسا 
ويف بلجيكا ال ندري، كيف حتولت داركم يف إطار الشراكة املغربية 
الفالمانية إىل داران، الفضاء احملدود على مستوى املساحة واإلنتاج 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

13 

واإلشعاع، وملاذا الوزارة عاجزة عن توفري مركز ثقايف خالص هلا يف 
روكسيل أبجندة ثقافية مغربية بعيدا عن التجاذابت الثقافية ب

والسياسية البلجيكية، أما دار املغرب يف أمسرتدام واليت استنزفت 
ميزانية ضخمة يف اقتناء املبىن وأشغال الصيانة فال ندري ملاذا هي 
مقفلة يف وجه مواطنينا هبولندا منذ انتهاء األشغال قبل أربعة 

 .أعوام

 ئيس احلكومة،السيد الر 

مجيل أن نتغىن ابإلرتباط العاطفي الذي جيمع مغاربة العامل ابلوطن 
األم وهو ارتباط قوي وحقيقي بال شك، لكن أمام هذا الوضع 
املختل وإزاء السياسات والتدابريالرتقيعية املعتمدة نطلب منكم 
ابسم فريق األصالة واملعاصرة أن تتداركوا األمر للحفاظ على حبل 

املكني بني أبناء اجلالية ووطنهم األم، وتدعيمه سياسيا الود 
 0.2و 02-07-.0ابملسارعة إىل تنزيل مقتضيات الفصول 

وإجياد اآلليات القانونية من أجل تفعيل  0200من دستور
املشاركة السياسية ملغاربة العامل، حيث تدعو الضرورة إىل إجراء 

سيه ومن بينها مبجل إصالحات توفر اآلليات التمثيلية يف الربملان
مراجعة مدونة اإلنتخاابت والقوانني التنظيمية وحتديد التقطيع 

تصويت وحق ال الرتايب ومنط اإلقرتاع مبا يضمن ملغاربة العامل حق
 الرتشح يف مجيع اإلستحقاقات الوطنية ودعم متثيليتهم يف مجيع

هيئات احلكامة واملؤسسات الدستورية ابململكة، فمناقشة مقرتح 
م وانني لتفعيل الفصول املتعلقة مبغاربة العامل هي جسيد للفهق

الشامل للدميقراطية، اليت ال ميكن أن تنبين على تغييب شرحية 
مهمة وأساسية من املواطنات واملواطنني املغاربة رغم مسامهتهم 
الفعالة يف اقتصاد بلدهم وأتهبهم الدائم للدفاع عن قضاايه 

 .املصريية

 احلكومة،السيد الرئيس 

أود أن أختم مبا حصل أمس يف مطار حممد اخلامس لقد انتظران 
ألكثر من ساعة لكي حنصل على حقائبنا، فمرحبا ابملغاربة 

 .املقيمني ابخلارج، وشكرا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل إبسم 
 .فريق التجمع الدستوري

 :دستوريالالنائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

بداية البد السيد رئيس احلكومة أن نسجل بكل إجيابية العناية 
اسات املغربية يف السياخلاصة واملكانة اللي كيحتلوها اجلالية 

العمومية دايلكم والربانمج احلكومي اللي جيتو به وفق خارطة 
 .طريق اللي رمسها صاحب اجلاللة نصره هللا

 السيد رئيس احلكومة،

، نريد أن ننوه أيضا ابلعمل اللي كتقوم به اجلالية املغربية يف اخلارج
يها فوابخلصوص يف الدفاع على القضية الوطنية اللي كتداتفع 

 .بكل اإلمكانيات اللي عندها

 السيد رئيس احلكومة،

كل اجلهود دايلكم اللي كتعملوها مع كامل األسف يف أرض 
الواقع كيفما كنقولو إيد وحدة ما كتصفقش، ال تنزيل دايل 
اجملهودات دايلكم السيد رئيس احلكومة، ما كنلمسوهاش يف أرض 

وزراء، والّ السادة ال الواقع وهذا ماشي ذنبكم السيد السيد الرئيس
على أن كنلقاو املعامالت كتختلف من إدارة على أخرى وهاذو 
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ابلناس املسؤولني داخل اإلدارات، اجملهودات اللي كتقوم هبا 
 7.4اجلالية املغربية ما ميكنش نبخسو منها ألن ملي كنشوفو 

دايل املليار دايل الدوالر كتحويالت اللي كتجي لبالد، وهي 
اتج الداخلي اخلام، وكتمشي يف اإلستثمارات داخل من الن 0..

 %04البالد، كنشوفو أن هاذ اإلستثمارات مع كامل األسف 
دايهلا كتمشي يف استثمارات اقتصادية مدرة للدخل ولفرص 

منها كتمشي للعقارات ولكن احلماية  %40الشغل، وكنشوفو أن 
السيد  لدايل هاذ اإلستثمارات ما كيناش، انخذو على سبيل املثا

رئيس احلكومة، اإلستثمارات اللي كيستثمرو فيها مها مقاوالت 
صغرى ويف بعض األحيان كتكون مقاولة متوسطة، من خالل 

 un acompagniement املقاوالت دايهلم ما كنلقاوش
هلاذ الناس واّل واحد التكوين ليهم قبل ما يدخلو يف هاذ 

قاو دهم كيلاإلستثمار، مع كامل األسف كيمشيو كريجعولبال
ضرائب كتسناهم ما كيكونوش كينتظروها عالش؟ ألن كاين 
واحد اآلجاالت دايل دايل التصرحيات اللي ما كتخداش بعني 
اإلعتبار عندهم مها، وما كتكونش مواكبة للفرتة اللي كيدخلو 

 .فيها

 السيد رئيس احلكومة،

ي  كثري وبكل صراحة الل واحد النقطة اللي بغينا أنكدو عليها
تحز يف نفسنا السيد رئيس احلكومة نبغيك تصنت ليا فهاد ك

النقطة ابلذات والسيد الوزير، هادي أربع سنوات هاد 
اإلستثمارات اللي كيديروها مغاربة اخلارج كيجيوا من معارض اللي  
 كنمشيوا على الدول األجنبية وكنعرضوا فيها املنتوج املغريب، بغيت

قار وا على نقطة واحد هي العاملشاكل كثرية وكفريق بغينا أنكد
مادام نسبة اإلستثمار يف العقار هي أعلى نسبة يف املداخيل دايهلم 

وكنشوفوا واحد املعرض اللي كيكون سنواي يف فرنسا  %40هي 
وكنشوفوا واحد الظاهرة  SMAG IMO ويف بعض الدول هو

سنني عوض كان هداك املعرض كان مبثابة عرس كيجيوا  4هادي 

ية  ة كيتلقاوا فيه من كل بلدان العامل من كل البلدان األوروبله املغارب
كيجيوا كيتلقاوا متا أوال من أجل االستثمار، واثنيا من أجل 
يتالقاوا مع االحباب دايهلم اللي مثال يف فرنسا وكنشوفوا أن 
أجنبيني كيجيوا كيشريوا عقارات يف هداك املعرض، اليوم تطرح 

هو االقتناء من عند الودادايت  واحد املشكل أربع سنوات هذه
السكنية احنا كنأكدوا العمل النبل اللي كيقوم به السكن 
التضامين ولكن مع كامل األسف اليوم هاد النوع من السكن 
اصبح اليوم واحد الناس كيفما كنقولوا مساسرة أو مالني الشكارة  
 كيستثمروا يف هاد النوع والنتيجة هي اللي كنشوفوا يف

SMAG  م وكنظن أنكم تبعتوه بغينا نعرفوا أشنو درتوا يفاليو 
هاد املسالة السيد هذا ماشي ذنبكم راه كنأكدوا راه ماشي ذنبكم 

 PAR TOUS هللا يكون يف العون ما ميكنش لكم تكونوا
سنني واحنا يف هاد املشكل  4هنا وهنا ولكن أشنو دران ألن 

 .ومازال اليوم كنعيشوه

 السيد رئيس احلكومة،

اديش نكون ما نكونوش عدميني ونقولوا أبن ما كاين والو ما غ
عملتوا الكثري من أجل احلماية دايل هاد الناس وكنوهوا ابلعمل 
 اللي قمتوا به واللي قام به السيد الوزير وزير العدل واللي كيقوم به

السيد الوزير الوصي على اجلالية من خالل التعديل دايل املادة 
ولكن  0ما خيص الوكالة فيما خيص املادة دايل حتفيظ العقار في

هادشي راه ماشي كايف كنطلبوا منكم هذا طلب خاص دايل هاد 
الناس ألن تالقينا هبم السيد الرئيس وداكشي الش خصصنا هاد 
املداخلة هلم طلب خاص ألن اليوم شحال دايل املغاربة عناوا من 

قي باب ابهاد الودادية، ومع كامل األسف اليوم كنشوفوا هاد ال
عند   RESERVATION مفتوح وابقي الناس كيديرو

هاد الودادايت بدون ما يكون أي حل، حنن لسنا ضد الودادايت 
ولسنا ضد أي حاجة ولكن حنن مع محاية هاد الفئة من املواطنني 
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املغاربة اللي كتأدي واحد املهمة و كتأدي واحد واجب وطين  
 .كبري هلاد البالد، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر احجرية 
 .إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :احجريةالنائب السيد عمر 

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

 السيد رئيس جملس النواب،

 احلكومة،السيد رئيس 

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس،

أوال يف الفريق اإلستقاليل ال ميكننا أن ننكر اجملهودات اللي قامت 
هبا بالدان يف السنوات األخرية والتحوالت اإلجيابية الكربى يف 
التعاطي مع ملف مغاربة العامل، وهاد التحوالت اللي عرفتها بالدان 

دايل  أساسا إىل العناية الساميةيف التعاطي مع هاد امللف كرتجع 
صاحب اجلاللة هباد امللف وهباد الشرحية دايل املواطنني اللي  
كيقطنوا خارج املغرب، ابملناسبة كذلك الفريق االستقاليل حييي 
 عاليا كل املتدخلني على اجملهودات الكبرية دايهلم يف عملية العبور

 .وطنىل أرض الوعملية االهتمام ابملغاربة يف التنقل دايهلم إ

 السيد رئيس احلكومة،

داملليون مغريب النصف دايهلم أكثر من النصف دايهلم  5أكثر من 
من جمموع  %04هادو كيمثلوا  تزاد يف اخلارج مبعىن هاد املغاربة

دولة، هم  022الساكنة، كيقطنوا يف مجيع أقطار العامل أكثر من 
خزان قوي من املوارد البشرية املتألقة يف كل امليادين، حتويالت 

مليار  72داملليار دوالر أي ما يعادل  7دايهلم كتقارب كيما قلتوا 

 تعادل غريبدرهم، ودائعهم البنكية هو اللي كيحرك اإلقتصاد امل
من الودائع املغربية يف األبناك الوطنية، كيما قلتوا مغاربة  02%

العامل هم أكثر الشعوب ارتباطا ابلوطن األم دايهلم، أكثر من 
النصف كريجعوا للمغرب، بغينا نتساءلو على النصف اآلخر 
عالش ما كيجيش؟ واجليل الثاين واألجيال اجلديدة اللي خصنا 

مها جييو، هاد األجيال دايل الشباب نشجعوهم ابش حىت 
واألجيال اجلديدة حىت مها خص خنلقو آليات دايل تشجيع ابش 
جييو لبالدهم، كذلك وجب توجيه التحية إىل مغاربة العامل ألنه يف 

 00مليون دايل املغاربة من ضمن  5مليون سائح كاين  00
 .مليون سائح

 السيد رئيس احلكومة،

 0022إطار،  2222 مع األسف، غادي نعطيك أرقام مقلقة
طبيب غادرو املغرب سنة  22.مهندس،  22.رجل أعمال، 

وانضافوا إىل مغاربة العامل حسب املنظمة العاملية للهجرة،  0202
إىل حدود شهر أبريل املنصرم كذلك تراجعت التحويالت بنسبة 

، وكان هاد الوضع غادي يكون أسوأ لوال التحويالت اللي 2%
إلرتفاع دايل املغاربة دايل الشرق األوسط، كذلك عرفت واحد ا

هناك إشكالية احلفاظ كيما تطرقتو هلا، السيد رئيس احلكومة، 
راكم عارفني املشاكل مع األسف بغيناك يف التعقيب تعطينا 
احللول، إشكالية احلفاظ على اهلوية اللغوية والدينية والوطنية 

ألبناء دايهلم بية دايل ااحلقيقية، املغاربة كيوجدوا صعوبة يف الرت 
واالندماج دايل األبناء دايهلم، كذلك بغينا يف الفريق اإلستقاليل 
أنه احلكومة تعطينا واحد إسرتاتيجية دايل اإلهتمام ابجليل، 
األجيال اجلديدة دايل املهاجرين، اللي هواجليل الثالث واجليل 

م ابلوطن الرابع من أجل توطيد دايل العالقة وتقوية العالقة دايهل
 دايهلم؛

كاين كذلك، عندان يف الفريق اإلستقاليل بغينا نوجهو للحكومة 
ماشي فقط االنتقاد وال مالحظات ولكن اقرتاحات، احلكومة 
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خصها توضع واحد إسرتاتيجية واضحة املعامل يف امللف دايل 
مغاربة العامل، مع األسف، اليوم جينا كناقشوا هاد امللف وجينا 

ننا كناقشو ملف مغاربة العامل غري يف الصيف مع الصيف، وكأ
حبال اللي عندهم مشكل غري يف الصيف ومرتبط فقط ابلعبور، 
يف حني أن خص يكون هاد امللف ملف يناقش يف كل سنة 
عندهم مشاكل كيدخلو للمغرب ماشي فقط يف الصيف، ولكن 
يف كل فصول السنة، يف األعياد، يف املناسبات إىل آخره، وابلتايل 
خص تكون واحد إسرتاتيجية واضحة ومتكاملة دايل التعاطي مع 
ملفات مغاربة العامل بشكل مشويل ماشي بشكل جمزأ، وتكون 
فيها، خاصة، واحد احلاجة اللي أساسية هي التواصل واإلنصات، 
وما نعطيوش هاد الصورة النمطية دايل كناقشو مغاربة العامل يف 

 الصيف ألنه مرتبط ابلعبور؛

السيد رئيس احلكومة، قليت لنا واش تيجي إن شاء هللا كذلك، 
القانون وغادي نناقشو املشاركة دايل مغاربة العامل، مشاركة دايل 
مغاربة العامل خصها واحد املسائل تقنية ولوجيستيكية كبرية، ابش 
ميكن أهنم يشاركوا يف احلياة السياسية وهذا كنظن أبنه ما غاديش 

م، ال معارضة، ولكن خص نبداوها من اليو خنتلفو فيه ال أغلبية و 
وخصنا نشاركو فيها املغاربة اللي كيسكنو على برا، وخصنا من 

نقولو،  0200اليوم نوّجدو، نوّجدو ابش ماشي مللي نوصلو ل
ايوا راه كان خصنا الوقت وكاين أمور معقدة تقنية وابلتايل عاواتين 

 نؤجلها مرة أخرى؛

تعمل على إخراج كل القوانني  كذلك احلكومة خص وال بد أهنا
 التنظيمية املتعلقة مبغاربة العامل؛

كذلك احلكومة وال بد أهنا تشجع عودة املغاربة لبلدهم عرب بوابة 
اإلستثمار، نشجعهم خبلق آليات جديدة دايل اإلستقبال داخل 

 املراكز اجلهوية ومنحهم حتفيزات ضريبية وإدارية؛

 السيد رئيس احلكومة،

ملغاربة اللي عايشني على برا كلهم إما عندهم دايل ا 78%
اجلنسية وإما أهنم يف طور التجنيس، وابلتايل هذا الرقم خاص وال 
بد انخذوه بعني اإلعتبار، ابش هاد الناس نعطيوهم إهتمام ابش 

 يبقاوا عالقتهم وطيدة مع الوطن دايهلم؛

  االعطل بني أروقة اإلدارات ملي كيجيوا ومه كذلك لتفادي قضاء
كيدوروا يف اإلدارات خاص أوال التعريف دايل التواصل معهم 
على أساس أنه كاين الرقمنة دايل بعض اإلدارة وخاص تعميم 

دايل املشاكل غادي  %52الرقمنة دايل اإلدارات، ألنه أكثر من 
حتل إذا كانت الرقمنة وإذا تواصلنا مهم، وكنوجه رسالة للسيد 

اخلارج أنه يوجد واحد الكتيب الوزير املكلف ابملغاربة دايل 
للمغاربة ملي يكونوا داخلني وعندهم الوقت يف الطيارة يقراوا اشنو 
مها املستجدات واشنو هو اجلديد اللي كاين يف بالدهم ابش يعرفوا 
راه ما عندهومش عالقات مستمرة ابلبالد دايلنا، أشنو كيجرى 

تعرفها ك  فيها وشنا مها التحوالت والتغيريات والتحوالت اللي
بالدان، وابلتايل خص خنلقوا هاد آلية التواصل يف داك الوقت دايل 

 التنقل دايهلم؛

كاين كذلك مشاكل دايل تعرفها عملية العبور دايل الغالء وكذا 
ولكن بغينا كذلك نوجهوا رسالة للسيد رئيس احلكومة ابش عملية 

وا ز التفتيش تكون غري مرة واحدة وتعطى هلم وريقة ابش مين يدو 
عرب ممرات دايل التفتيش تكون عندهم ورقة أبهنم تفتشوا غري مرة 

 ما تفتشوش بزاف داملرات ومها داخلني لبالدهم؛

وكاين يف إطار حتضري النموذج التنموي اجلديد الذي اندى به 
داملليون مغريب اللي  5صاحب اجلاللة كنقرتحوا ابش تصبح هاد 

دان لتنموية اجلديدة يف بالمقيمة ابخلارج أحد مكوانت املعادلة ا
وأننا ندجموهم، ألهنم كفاءات كربى كتعيش يف اخلارج خصها 
تدخل للمغرب خاصها تشاركنا هناك أطباء، أساتذة، رجال 
أعمال، كفاءات كبرية، خصنا ندعوها ابش تدخل تنخارط يف 
التنمية دايل بالدها، خصنا نتعاملوا مع املغاربة يف اخلارج على 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

17 

اربة ماشي مهاجرين، وابلتايل يكون حيسوا براسهم أساس أهنم مغ
 .أبهنم حبالنا حباهلم عندهم نفس احلقوق ونفس الواجبات، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد احلكيم 
 .األمحدي إبسم الفريق احلركي

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق احلركي لإلدالء بوجهة نظران    
خبصوص املوضوع املطروح الذي يتعلق بشرحية مهمة من املغاربة، 

ه على  ران واعتزازان كذلك ابلدور الذي تطلع بخنصها مبحبتنا وتقدي
كافة املستوايت، كما حتظى برعاية وعطف صاحب اجلاللة، 
امللك حممد السادس، نصره هللا، يف هذا الصدد نشري أبن اجليل 
 اجلديد من املهاجرين املغاربة أثبتوا كفاءهتم وصنعوا مسعة طيبة يف

جر يف بالد املهبالد املهجر فهم اآلن يتقلدون مناصب مهمة 
ومتكنوا من ولوج عامل األعمال واملقاوالت، كما أهنم أضحوا 
يشكلون مجاعات للضغط تساهم يف الدفاع عن مصاحل املغرب 
يف اخلارج على مستوى العمل الدبلوماسي املوازي ابإلضافة إىل 
مسامهتهم يف تنمية البالد حبيث أن حتويالت مغاربة العامل متثل 

اتج الداخلي اخلام وتشكل أول مورد للعملة من الن %7حوايل 
 ة الدولةالنوعية واملتميزة لكتابوهنا البد أن نشيد ابلبادرة  .الصعبة

املكلفة ابجلالية املغربية ابخلارج وذلك ابإلنفتاح وإعادة استقطاب 
 .الكفاءات يف اخلارج واإلستفادة من جربتها

ر ال سيما بلدان املهجيف مقابل ذلك فإن مغاربة العامل يعانون يف 
بعد صعود اليمني املتطرف يف عدة دول أوروبية حيث تتواجد 
نسبة كبرية منهم وهو األمر الذي يتطلب من احلكومة أخذ هذه 
املعطيات بعني اإلعتبار من خالل سياسة واضحة اجاه بلدان 
املهجر من أجل محايتهم من كل أصناف امليز والتعامل معهم 

نهم وسالمتهم واحلفاظ أيضا على حقوقهم، بدونية وأتمني أم
وعلى مستوى آخر وإذ نقدر أمهية اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة 
لفائدة جاليتنا املغربية ابخلارج برعاية ملكية سامية، فإننا نطالب 
حبماية القاصرين من أبناء املهاجرين ابعتبارهم فئة هشة معرضة 

 البشر أو اجلماعاتلإلستغالل من قبل عصاابت اإلجار يف 
 التبشريية املتطرفة كما ندعو احلكومة إىل تطوير وتفعيل اتفاقية

الضمان اإلجتماعي عالوة على جويد اخلدمات القنصلية 
ابإلمكانيات املادية واملوارد البشرية، وجويد اخلدمات  بتمكينها

اإلدارية داخل املغرب مبا يتطلبه األمر من مرونة وسرعة والتعامل 
شكاايهتم وحل مشاكلهم املتعلقة ابلتعويض عن حوادث مع 

الشغل أو السري وتصفية تركات ذويهم املتوفني ابخلارج، وحل 
النزاعات األسرية الناجة عن الزواج املختلط أو الطالق أو احلضانة 

 .وغريها

كما ال تفوتنا اإلشارة إىل ما يتهددهم من سطو عن طريق التزوير 
نية واجب يل فإننا نعترب أبن محاية حقوقهم العيعلى عقاراهتم، وابلتا

وطين، السيد الرئيس، جيب اإلستعدادات والتحضري القبلي واجليد 
ية الستقبال اجلالية املغربية يف ظروف جيدة حىت يتسىن هلذه اجلال

اإلخنراط واإلندماج يف احلركية اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية 
ل اجلوي فتح ابب املنافسة يف النق اليت تعرفها بالدان، كما جيب

للمناطق البعيدة خاصة أمريكا وكندا حىت يتسىن ألفراد اجلالية 
املغربية وأسرهم العودة إىل بلداهنم أيضا، وال خنتصر على النظر إىل 
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اجلانب األورويب فقط، نشري أيضا السيد الرئيس إىل معاانة اجلالية 
د عودهتم املغربية بكندا بع املغربية بدول اخلليج، معاانة اجلالية

لإلستثمار يف دايرهم لقو جمموعة من العراقيل جيب حلها، وعلى 
العموم نطالب ابسرتاتيجية وطنية ورؤية واضحة لصاحل اجلالية 
املغربية السيما على مستوى اهلوية والتعليم والتأطري الديين 

كا ر واملشاركة السياسية وجذب االستثمار ببلدهم وقضاء مآرهبم، ش
 .لكم

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيد النائب 
 .سعيد بعزيز

 :النائب السيد سعيد بعزيز

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب،

ا اجلالية هبأوال البد أن نشيد ابجملهودات اجلبارة اليت تقوم 
املغربية املقيمة ابخلارج خدمة لقضااي الوطن، فاجلالية املقيمة 
ابخلارج هم خري سفراء للبلد يف جمموعة من االجاهات ويف 
مقدمتها املسامهة يف تذويب اهلوية الوطنية الدينية والثقافية 
واإلجتماعية والدفاع عن القضية الوطنية، فال أحد جيادل اليوم 

اع احلكومي املعين خطى خطوات جد جريئة وإجيابية على أن القط
خدمة للجالية املغربية، فكما جاء على لسان السيد رئيس 
احلكومة أن هناك جمهودات جبارة تتعلق أوال بتطوير وتوسيع ما  
كان من قبل، من قبيل مثال برانمج اجلامعات الشبابية اللي مت 

  توسيعها من إىل مخس، بعدما كانت واحدة؛

لق ا يف ما يتعلق بتوسيع العرض الثقايف ويف ما يتعأيض
بتوسيع إحداث املراكز الثقافية على املستوى الدويل يف بلدان 
اإلستقبال، وهناك أيضا اإلبداع وهذا هو الذي يهمنا فاإلبداع 
هو اإلجراء الذي ينبغي أن تتسم به احلكومة يف كل امللفات، 

غربية منتدايت الكفاءة املونلمس اإلبداع فهاذ اجملال على مستوى 
سواء العلمية والصناعية واخلدماتية والتعليمية، وأيضا التشبيك 
اللي اجهت ليه، اجه ليه القطاع احلكومي املعين عرب إحداث 
شبكات من قبيل منتدى احملامني وأيضا منتدى الكفاءات يف 

، وهذا 02صناعة الطريان، وأيضا الشباك الوحيد املتنقل واجلهة 
اإلبداع الذي حنتاج إليه، فنحن ال حنتاج إىل وزراء اللي   هو

كيضبطو العمل اإلداري وفقط، بل إىل وزراء يبدعون حق اإلبداع 
ويتجهون حنو التنفيذ، ولكن السيد رئيس احلكومة امسحو يل بعد 
هذه التوطئة على مستوى هذا القطاع أن أقول اليوم أن هذا يقام 

ظمها تراجع هذه امليزانية السيما وأن معمبيزانية متواضعة، البد أن 
 يتجه حنو القطاع االجتماعي؛

على مستوى اخلصاص اللي كاين يف األطر يف 
القنصليات، فكاين خصاص، وهاذ اخلصاص ما ميكن يتعاجل إال 

بشرية إضافية للقنصليات، ألنه اثين  يف احلكومة بتخصيص موارد
لية فلنسيا، ا على القنصإيال شفنا الفيديو اللي تيتداول اللي مؤخر 

ساعات أو مها تيقولو أبن املوظفني يقومون  .أن االنتظار ملدة 
مبجهود جبار، ولكن القلة دايهلم هو اللي أدى هلذاك، يعين كاين 
إشكاالت اللي احلكومة هي اللي مسؤولة عليها، مسألة أيضا 
وهذا هذا أساسي، ال ينبغي أن ننظر اليوم إىل اجلالية كرقم 

الت وفقط، فاجلالية مبجرد أن تطأ قدمها على أرض الوطن  معام
كتعدد القطاعات احلكومية املتدخلة يف جماالت خمتلفة، وابلتايل 
فكل قطاع حكومي خاصو يتحمل مسؤوليته أثناء تواجد أبناء 

ألكثر،  22.املليون و 0اجلالية يف أرض الوطن ابش نقلو من 
يق فئة ألنه يكون التنسواحد احلصة اللي هي أكثر خدمة هلاد ال
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واإللتقائية ما بني القطاعات احلكومية املعنية، مسألة أخرى يف ما 
يتعلق ابملشاركة السياسية، املشاركة السياسية السيد رئيس احلكومة 
لن نقبل أبهنا تبقى حىت لنهاية دايل الوالية وجي مع القوانني 

قت كايف و اإلنتخابية فذاك الزخم اللي تيكون، خاصها جي ويف 
من أجل أهنا تلقى نقاش حقيقي، أيضا سبق لينا طرحنا التعديل 

من أجل الفتح ابملقاربة التشاركية  0227دجنرب  00دايل الظهري 
جمللس اجلالية املغربية ابخلارج، من أجل إشراك حىت هو يف 
السياسات العمومية إسوة مبواطنني الداخل، فاملواطن يف الداخل 

 اخلارج من حيث احلقوق، وابلتايل عندان هو نفسه املواطن يف
املقاربة التشاركية للداخل خاصنا نوضعوها أيضا للخارج، مسألة 

 ..النصب اللي كيتعرضو ليه يف العقار جمموعة األمور اللي

 :السيد الرئيس 

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة للرد على 
 تبقى من الوقت، آ عفوا، هذا خطأ غادي ميكين التعقيبات، يف ما

نعيط ضعف الغالف الزمين، السيدة النائبة ثورية الصقلي إبسم 
 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، عجبك احلال

 :النائبة السيدة تراي الصقلي

 .ضروري، ابش انخذ وقيت شي شوية

 :السيد الرئيس

 .دة النوابدقيقة إضافية، عن إذن السيدات والسا

 :النائبة السيدة تراي الصقلي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدة والسادة النواب،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

لقد أنصتنا إبمعان جلوابكم، وما جاءت به احلكومة، لكننا نؤكد 
اع مغاربة اإلشرتاكية أن النهوض أبوضيف اجملموعة النيابية للتقدم و 

العامل ليس مسألة مومسية مرتبطة ابلربوع أثناء العطل الصيفية 
واألعياد بل هي مسألة تقتضي تفعيل ما التزمتم به يف برانمج 
احلكومي احلايل والسابق، والذي صوت عليه جملس النواب، وما 

فعيل تجاء به الدستور يف حقوق لفائدهتم، ونؤكد على ضرورة 
اللي  24حقوقهم كاملة مبا فيها التمثيلية السياسية وحتليل جربة 

ميكن نعرفو مستقبال أن تكون مشاركة متثيلية لفائدة مغاربة العامل 
تكون انجعة وفعالة واملشاركة فيهم يف املؤسسات اإلستشارية 
وهيئات احلكامة وتفعيل القانون املنظم جمللس اجلالية املغربية يف 

، وهذا نعتربه مطلبا دميقراطيا أساسيا إلعادة الثقة وربط اخلارج
 5اجلسور بني مغاربة العامل ووطنهم األم، وهم يفوق عددهم 

ماليني نسمة مقيمني يف أورواب وبلدان عربية وغريها من الدول 
 .سنة 42وأغلبيتهم شاابت وشبان أقل من 

 السيد الرئيس احلكومة،

ثل إدخال العملة الصعبة، فهي مت اختزال دور جاليتنا يف ال ميكن
ثروة بشرية مادية وغري مادية ملا تزخر به من كفاءات وطاقات 
ميكن أتهيلها لتلعب دورا أساسيا يف الدفاع عن املصاحل العليا 
لوطننا اقتصاداي وسياسيا، كما جيب جويد وتعميم جربة الشباك 

عيد جهات صالوحيد لصاحل مغاربة العامل يف بلدان املهجر وعلى ال
وأقاليم اململكة من أجل حتقيق جناعته، وللحد من بطء والعراقيل 
اإلدارية واملواكبة ملشاريعهم اإلستثمارية املنتجة ومحاية ممتلكاهتم 

 .العقارية

 السيد رئيس احلكومة،

هناك مهاجرات ومهاجرون يعيشون مشاكل يف بلدان إقامتهم 
، وخاصة وابت اإلداريةومرتبطة ابلعزلة والرفض اإلجتماعي والصع
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الطلبة والعاملني، وهي مشاكل تتعلق ببطاقة اإلقامة والتغطية 
الصحية وغري ذلك، والبعض يعاين من أجل االستغالل والعنف 
وال سيما النساء واألطفال غري املرافقني ومشاكل متعلقة حبقوق 

 .األسرة وخاصة أثناء الطالق كرعاية ومحاية حقوق األطفال

سيد رئيس احلكومة، إحاطة عملية العبور جبميع الشروط وأخريا، ال
 لنقل،االصحية واألمن والسالمة وتقدمي أمثنة تفضيلية يف جمال 

ليتمكنوا من زايرة أرض الوطن مع أسرهتم، ولكي جنعل أطفال 
م جاليتنا أكثر ارتباطا بوطنهم وثراته الثقايف واحلضاري لتشجيعه

أحب وطين وسأعود إليه"  على العودة لوطنهم لنجسد الشعار"
 .اونعتز مبغربيتنا يف العامل وحنييهم على تشبتهم بوطنهم وشكر 

 :السيد الرئيس

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

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 .بسم هللا

 الرئيس،شكرا جزيال السيد 

شكرا جلميع السيدات والسادة النواب احملرتمني من األغلبية 
واملعارضة، والذي برهنتم من خالل مداخلتكم أبن بلدان وأيضا 
احلكومة قامت مبجهودات جبارة لإلستجابة للحاجيات مغاربة 
العامل، ليس فقط يف الصيف فقط فهذا غري صحيح، السياسة 

نة،  هي سياسة مستمرة طيلة الس العمومية اليت تعتمدها احلكومة
كثري من الربامج اللي كنهضرو عليها هي كاينة يف مجيع الشهور، 

 .أوال

هي يف شهرين  0.7داملليون اللي قلنا وال  0.5الدخول  -اثنيا
ونص فقط، ماشي معناه ما كيدخلوش مغاربة آخرين من مغاربة 

 شالعامل طول السنة، هاد العدد فقط دايل شهرين ونصف، اب

نبني اجلهد الضخم اللي كاين، وهنا جيب أن أتوقف عند القضية 
دايل الدخول، اإلزدحام االنتظار دايل املسافرين اللي كان وقع 
السنة املاضية عند املغادرة ابملناسبة وقع يف يوم واحدا فقط، يوم 

 40.222واحد والسبب واضح هو أن طنجة املتوسط كيدوز 
 52.222داك النهار جات ، 47.222وميكن منشيوا حىت ل

، 47.222حىت ل 40.222مسافر، طبيعي إيال ميكن تدوز 
ساعة  00غادي، كان يوقع أتخر دايل  52.222إيال جات 

ساعة، حساب بسيط، ولكن عندان  04 ابلنسبة للبعض أو دايل
، خص امليناء 42.222إشكال آخر أهم هو أن احنا كندوزو 

آلخر، كل ابلنسبة للميناء ااملستقبل يكون مستعد راه عندان مشا 
مسافر  02.222الطاقة اإلستيعابية مليناء اجلزيرة اخلضراء هو 

 42فقط، معىن ذلك أنه واخا خنرج  سيارة يوميا 5222فقط و
ألف خص اآلخر يستقبلها كيغادي ندير؟ ولذلك وممنوع علينا 
وابملناسبة ممنوع علينا خترج الباخرة من هنا إال كان يف الطرف 
اآلخر استعداد الستقبال الباخرة ما ميكنش متشي وتبقى يف البحر  

حدود  ككتسىن يعين هناك حىت ابلنسبة للبلد اللي كيستقبل وهنا
لطاقات اإلستقبال، طيب منني جا املشكل، أبن احنا اخرتان ابش 
يكون التذاكر مفتوحة وأنتم كتعرفوا العامل كله التذاكر كتعتامد 

 00على احلجز املسبق، من هنا كيعرفوا الواحد عنده األحد مع 
، احنا عندان التذاكر مفتوحة مبعىن كيجيوا 2أو عندو األحد مع 

وكيطلع صاحلة ملدة سنة واش ميكن نرجعوا على  الناس حىت لتما
هاد التذكرة املفتوحة ونديروا هذا غادي يضيق شوية على هاد 
املغاربة اللي كيسافروا، ولكن هو احلل احلقيقي اجلدري هو هذا 
ابش ميشي الواحد كيعرف الباخرة دايلو احنا ما عندانش هاد 

لك  ملسألة فلذالقضية اآلن، تسهيال على املغاربة دارت هاد ا
كنطلبوا منهم حىت مها يتفهموا هاد الصعوابت اللي كتكون اللي 
هي صعوابت موضوعية، وهذا يف يوم واحد وقع، مل تقع مشاكل 
طول هديك شهرين األخرى ما وقعاتش مشاكل كاين مشاكل 
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جزئية صغرية كتوقع شخص معني يف التفتيش يف أمسو إىل آخره 
عندان املشكل فهاد النهار دايل  ولكن هادي حمدودة، لكن عندان

املغادرة نتمىن هاد العام املغاربة اللي غادي يغادروا يديروا االحتياط 
أمامه، ما جييش حىت لألحد اللي هو األحد واقف ميشي يغادر 
اجلمعة يغادر السبت، ألن عادة الناس كيكون عندهم الدخول 

هذا  شكلللعمل يوم اإلثنني هو كيغادر يوم األحد فهذا هو امل
خاص فيه واحد احلوار واحد عملية التفكري اللي نتجاوزوا هاد 
الصعوابت اللي هي الصعوابت الوحيدة ومرحبا مبغاربة العامل الذين 

 يزدادون كل سنة؛

وبغيت نقول ازدايد املغاربة كل سنة اللي كيجيوا دليل على     
ت ااالستقبال دايهلم كان جيد فيه بعض املشاكل على أن البني

ممتازة فيها بعض النقص هاد الشي اللي كاين، وابلنسبة اإلستقبال 
دايهلم يف الوحدات اإلدارية ما تنساوش أبنه كان واحد املنشور 

يلزم مجيع اإلدارات تكون  0205دايل رئيس احلكومة سنة 
عندها واحد الوحدة إدارية شباك خاص ابستقبال مغاربة العامل 

   العماالت، يف اإلدارات، كلشيولذلك كيتفعل هاد الشباك يف
كيفعلوا هاد الشباك هذا ابش ميكن مغاربة العامل يلقاو خماطب 
يعين خاص هبم نتيجة أهنم مها كيجيوا واحد الفرتة زمنية قصرية 
واحنا عارفني أبن هديك الزمنية القصرية خصهم يقضيوا عدد من 

 احلوايج دايهلم كنسهلو ليهم هاد املهمة؛

د أن أقول أبن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ولكن أيضا الب
دارت واحد اجلهد كبري، اآلن مغاربة العامل ميكن أن حيصلو على 
معلومات على العقارات دايهلم حيث مكان يف العامل عن طريق 
األنرتنيت، ابلنسبة لربانمج حمافظيت اللي هو مفعل هي من بني 

قمنة الشبه الكاملة اإلدارات اليت استطاعت أن تصل إىل الر 
للمحافظة العقارية ابش واحلمد هلل هادشي جاوزان مشاكل العقار 

 .سنني وال  5اللي كانت واحد الوقت اللي كانت هادي غري 
سنني اليوم جاوزانها فضينا فلذلك هذا واحد اجلهد كبري ميكن 

خص التعريف به أكثر ابش يعرفوا أكثر يدخلو بطريقة سريعة 
 .فق معهمأكثر هذا متا

ابلنسبة ملشكل الودادية اللي شار هلا أحد اإلخوان واحد     
الودادية هي ودادية واحدة وراه على كل حال القضية يف القضاء، 

م الوزارة املعنية راه كتستقبل املعنيني ابستمرار وهي دارت ليهم الدع
 0القانوين عن طريق تعيني حماميني، الوزارة هي اللي عينات 

ة ابش يدافعو على هاد املغاربة ولكن فني غتنتهي القضي داحملامني
 .هذا بيد القضاء والقضاء هو الذي سيحكم وسيحسم

ابلنسبة للشباب ليس هناك عمل مومسي ألول مرة وهذه من     
إبداعات هاد احلكومة عممنا اجلامعات والت اجلامعة الربيعية 

امعة ت اجلوالت اجلامعة الصيفية والت اجلامعة اخلريفية ووال
فهي طول السنة  الشتوية ووالت مجاعة خامسة جامعة األخوين

هاذ الربامج دايل اجلامعات دايل املغاربة دايل الشباب املغاربة 
اللي كيجيو أو كتستقبلهم اجلامعات املغربية، هاذ الشي ابقي ما 
معممش يف اجلامعات، ولكن هناك برانمج ابلتعاون بني الوزارتني 

يع اجلامعات غتويل هاذ اجلامعات جهوية، إن شاء لتعميمه يف مج
هللا، وغادي تستوعب عدد متزايد، عدد أكرب من الشباب املغاربة 

 .من اخلارج

أريد أن أشري أيضا إىل أنه على مستوى التعليم تدار واحد اجلهد 
إبداعي دارتو مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني ابخلارج هو 

عن طريق وضع برانمج لتعليم  "i madrassa" إ مدرسة،
مد هلل اللغتني الرمسيتني وتعليم الثقافة املغربية عرب اإلنرتنيت، واحل

 عليه إقبال متزايد متزايد أو فيه ثالثة داملستوايت، املستوى األول،
املستوى الثاين، املستوى الثالث، مع ذلك أو هذا غادي يفتح 

ية وأيضا دايل اللغة األمازيغ جمال أنه التعليم دايل اللغة العربية أو
دايل الثقافة املغربية غادي يكون متاح ملغاربة العامل بطريقة سلسة 

 .ملن أراد منهم
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أريد أن أقول أيضا أبنه دارو واحد اجلهد كبري على مستوى     
مليون درهم  25نقل اجلثامني، ألول وصلناها لواحد امليزانية دايل 

استثنائي من رائسة احلكومة  ، بدعم 0202يف سنة واحدة سنة 
كما ذكرين السيد الوزير منذ قليل، يعين زدان واحد الدعم هلاذ 
البند دايل امليزانية خاص لنقل اجلثامني، مما يعين واحد اإلهتمام 
هباذ املسألة، بطبيعة احلال جثامني الناس واألسر املعوزة، املعوزة 

 ضرورة أن أاندي إىلوالذين ال يتوفرون على التأمني، ومن هنا أريد 
نشتغلو ابش نعممو هاذ التأمني على مجيع املغاربة ألن هو 

 .الضمانة حقيقة أبن توفر املسائل يف الوقت املناسب

هناك املنتدايت، هاذ املنتدايت اللي شكروها بعض السادة     
النواب، أريد أن أذكر أبن منتدايت بعضها إبداع دايل احلكومة، 

ي تذكر، منتدى دايل الناس دايل املتخصصني منتدى احملامني الل
يف صناعة الطريان اللي تدار يف كندا، هاذي ومنتدى احملامني 
سنوي ويهدف إىل تعبئة هاذ الطاقات دايل القانونيني واحملامني 
املغاربة يف اخلارج، ابش أوال نطورو حىت املنظومة القانونية دايلنا 

ضية مق وهاذ السنة املاوكتدار كل سنة موضوع حمدد كيتناقش بع
ميكن كان على قضية مدونة األسرة، حول مدونة األسرة، وغادي 
منشيو يف هاذ املنتدايت إن شاء هللا مبا شاء، املنتدى املغريب 
البلجيكي األول كنشكر السيدة النائبة اللي ذكرتنا به، فعال 
للتواصل مع الكفاءات املغربية يف بلجيكا، أان أريد أن أؤكد هلا 
أبن هناك تقرير مفصل، أو فيه التوصيات أعد دايل هاذ املنتدى، 
وأن هناك حىت العمل لتنزيل توصيات دايل هاذ املنتدى املغريب 
البلجيكي األول، معىن ذلك اي هللا بدينا، هذا األول وغادي تتلوه 

 .منتدايت مغربية بلجيكية أخرى

، واحد ال أدري ماذا بقي، بقي ابش نعطي واحد املعلومة    
املعلومة هو أنه أمس األحد، أمس األحد دخل املغرب 

من مغاربة العامل، هذا خاص مبغاربة العامل، دخل  024.222
، ودخل منهم فمطار حممد اخلامس 2022منهم لطنجة املتوسط 

، بطبيعة احلال مطار حممد اخلامس، احنا مجيعا عندان 2222
 ها أكثر، صحيحاملسؤولية ابش نطورو اخلدمات دايلو وجنودو 

ولكن وقع واحد شوية املشكل فهاذ األواخر نتيجة بعض 
اإلضراابت اليت نتمىن حنلو هاذ املشكل، وانتما تتعرفوا مجيع 
مطارات العامل إيال كان إضراب راه كتوقع واحد شوية اإلرابك 
دايل الدخول دايل املسافرين أو اخلروج دايهلم، وهناك عمل جدي 

شكل دايل هاذ اإلضراابت ولكن احلمد هلل ملتابعة حلل هاذ امل
رغم ذلك كان الدخول بطريقة سلسة واحنا منتظر أن العدد دايل 
املغاربة اللي دخلو هاذ العام غادي يكون غادي يزيد حىت هو 
وهذا كما قلت منذ قليل دليل على أن مغاربة العامل يثقون يف 

جيدا  تبلدهم، حيبون بلدهم، ولكن أيضا على أن احلكومة أعد
دخوهلم إىل بلدهم، شكرا جزيال، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

 شكرا السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة النواب،

اإلداري والذي  ننتقل اآلن إىل احملور الثاين املتعلق مبوضوع الالمتركز
ريق فيتضمن ثالثة أسئلة يف إطار وحدة املوضوع، الكلمة إبسم 

 .األصالة واملعاصرة للسيد النائب توفيق امليموين

 :النائب السيد توفيق امليموين

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

يف إطار مواكبة إصالح العميق الذي عرفته بالدان على مستوى    
الالمركزية واملتمثل يف تنزيل اجلهوية املتقدمة وختويل صالحيات 

جماعة الرتابية، أعلنت احلكومة عن إعداد تصور جديد واسعة لل
لإلدارة الال ممركزة، وبناء عليه نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم 
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عن تقييمكم لسياسة احلكومة املرتبطة إبصالح نظام الالمتركز 
اإلداري يف إطار اجلهوية املتقدمة، ويف إطار كذلك املرسوم األخري 

 الصادر يف املوضوع؟

 :لسيد الرئيسا

شكرا للسيد النائب إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .الكلمة للسيد النائب الشيخ ميارة

 :النائب السيد الشيخ ميارة

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس اجمللس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 السادة النواب،

السيد رئيس احلكومة، صدر مؤخرا املرسوم مبثابة ميثاق وطين 
للالمتركز اإلداري يؤطر العالقة اجلديدة بني اإلدارة املركزية واملصاحل 
اخلارجية الالممركزة وحتديد القواعد الكفيلة بتوزيع اإلختصاصات 
بينهما، مبا يضمن تعزيز التنظيم اإلداري احمللي وتقوية البعد 

ضاء فرادي مالئم لبلورة السياسة الوطنية لالمتركز اجلهوي يف ف
اإلداري وحتسني آداء الفعل العمومي، وأتهيل القدرات 
املؤسساتية لإلدارة العمومية مبا فيه خدمة التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية الشاملة وتقليص التفاواتت اجملالية والفوارق 

ع املركزي صبح الطاباإلجتماعية، وتكريس احلكامة الرتابية بعدما أ
للسلطة أسلواب متجاوزا يف تدبري السياسات العمومية، هل لدى 
احلكومة خمطط واضح املعامل لضمان التفعيل السليم ملضامني هذا 
 امليثاق ملواكبة اخليار اإلسرتاتيجي للجهوية املتقدمة وتعزيز مبادئ

املساواة و  الفعالية والنجاعة واحلكامة اجليدة وقيم النزاهة والشفافية

ق وتكافؤ الفرص يف املرافق العمومي، ما هي التدابري الكفيلة بتحقي
التقائية أفضل للسياسات العمومية على املستوى اجملايل وضمان 
التكامل املنشود ملختلف اإلسرتاتيجيات والربامج الوطنية واجلهوية 
للتنمية املستدامة يف إطار إصالح شامل لإلدارة يعتمد أساسا 

 ..التدبري القائم علىعلى 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب ابسم فرق وجمموعة األغلبية الكلمة للسيد 
 .النائب حممد املالحي

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة أعضاء جملس النواب احملرتمني،

نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ابسم األغلبية عن اخلطوات 
املنهجية واإلجرائية والتشاورية اليت ستعتمدها احلكومة ألجرأة 
املرسوم مبثابة امليثاق الوطين لالمتركز اإلداري، مبا يضمن ممارسة 
السلطات واالختصاصات بشكل فعال على املستوى الرتايب يف 

لدستورية القائمة اليت تنص على التنظيم انسجام مع املبادئ ا
 .اجلهوي والرتايب؟ شكرا السيد رئيس احلكومة

 :السيد الرئيس

السيد رئيس احلكومة، لكم الكلمة لإلجابة على األسئلة اليت 
 .استمعنا إليها مجيعا

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

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

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 ..أشكركم مجيعا على اختيار هاد املوضوع

 :السيد الرئيس

 .شوية داإلنصات من فضلكم

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 ..املوضوع املرتبط ابلالمتركز اإلداري

 :السيد الرئيس

 ..السيدات النائبات من فضلكم

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 وهو موضوع أولته احلكومة اهتماما خاصا وتفاعلت معه تفاعال
دؤواب وفق مقاربة تشاركية أفضت إىل اعتماد املرسوم مبثابة ميثاق 

 07وطين لالمتركز اإلداري الذي نشر ابجلريدة الرمسية بتاريخ 
وذلك تنفيذا للتعليمات السامية جلاللة امللك، ، 0202دجنرب 

حممد السادس، نصره هللا، الذي ما فتئ يدعو إىل تفعيل ورش 
اجلهوية املتقدمة وإخراج ميثاق متقدم لالمتركز اإلداري وحتديد 
برانمج زمين دقيق لتطبيقه، كما اعتمدت احلكومة املرسوم رقم 

جعي ديري املر املتعلق بتحديد منوذج التصميم امل 0.02.42
يذ لالمتركز اإلداري الذي أييت يف إطار الشروع الفعلي يف تنزيل وتنف

 .مقتضيات ميثاق الال متركز اإلداري

هاذ امليثاق هو مهم جدا ينطلق من تصور شامل ومتكامل ال     
يهم فقط نقل اإلختصاصات والسلط من املركز إىل املصاحل الال 

ظام اإلداري ، هيكلي يف بنية النممركزة، ولكن يتعلق بتحول هيكلي
لبالدان، من خالل ختويل هذه املصاحل الالممركزة صالحيات مهمة 

وأساسية يف جمال التدبري املايل، يف جمال حتفيز اإلستثمار وإعداد 
وتنفيذ الربامج القطاعية، وتدبري املوارد البشرية، مما سيمكن إن 

ليه عة مع ما كنا عشاء هللا يف هناية هذا الورش على إحداث قطي
من مركزية، هذاك اهلضر دايل سر للرابط خاصنا نقطعوها هنائيا 
لتصبح كل جهة عندها القدرة على أن تقود براجمها التنموية وأن 

 .تستجيب حلاجيات املواطنات واملواطنني بطريقة ذاتية

جدر اإلشارة إىل أن هاذ الورش اهلام منوذج من اإلصالحات     
تكررت الدعوات امللكية لتفعيلها، وأريد هنا، هناك الكربى اليت 

خطاب ملكي أو رسالة ملكية يف هاذ املوضوع،  02إىل  07
الذي  0202أغلبها خطب ملكية، أكتفي خبطاب العرش سنة 

كما هنيب ابحلكومة الشروع يف إصالح " :يقول فيه جاللة امللك
رؤية لاإلدارة العمومية، لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه ا

الرتابية اجلديدة، وهو ما يطرح مسألة الالمتركز الذي ما فتئنا 
، يعين يشري هنا إىل الرسالة "سنوات 01ندعو إليه منذ أزيد من 

، مث اخلطاب 0220إىل الوزير األول، سنة  0220امللكية سنة 
، 0202أكتوبر  00امللكي، مث جاء اخلطاب امللكي أمام الربملان 

وهو امليثاق الذي " :إىل ميثاق الالمتركز مث قالوهو امليثاق أشار 
، وهذا يعين مدى اجلرأة الذي حتلت به "دعوان إليه عدة مرات

 .احلكومة ملباشرة هاذ الورش وإلخراج هذا امليثاق

ما هي مبادئ مرتكزات أهداف امليثاق الوطين لالمتركز     
 ناإلداري؟ ميكن أن أشري إىل بعضها من خالل التنصيص على أ

أوال مبدأ اإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطين من خالل ضمان 
، التوزيع اجلغرايف املتكافئ ملصاحل الدولة الالممركزة يعترب مبدأ أوال

واملبدأ الثاين هو ختويل اجلهة مكانة الصدارة يف التنظيم اإلداري 
ملركزي الرتايب وجعلها املستوى البيين يف تنظيم العالقة بني املستوى ا

هام قي املستوايت، وأييت اثلثا مبدأ التفريع العام على توزيع املواب
وحتديد االختصاصات بني اإلدارات املركزية واملصاحل الالممركزة، 
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ومن هنا قام امليثاق، ميثاق الالمتركز اإلداري الذي أصدرته 
 :احلكومة قام على دعامتني اثنتني

ايب رها الفضاء الرت الدعامة األوىل هو اإلنطالق من اجلهة، ابعتبا
املالئم لتنفيذ توجهات الدولة املتعلقة ابلالمتركز اإلداري ولتكون 

جملالس اجلهات كعمود آخر من أعمدة هذه اجلهوية  شريك
 املتقدمة؛

الدعامة الثانية الدور احملوري لوايل اجلهة ابعتباره ممثال للسلطة 
من  045املركزية على مستوى اجلهة وفق ما ينص عليه الفصل 

الدستور وفاعال حموراي لتنسيق أنشطة املصاحل الالممركزة والسهر 
حتت سلطة الوزراء املعنيني على حسن سريها ومراقبتها وحتسني 
التقائية السياسة والربامج واملشاريع العمومية على مستوى اجلهة، 
ومن هنا شرعت احلكومة على تنزيل ميثاق الال متركز اإلداري 

خارطة طريق سيتم تدقيقها ابعتماد مبدأ  بشكل تدرجيي وفق
التدرج يف تطبيق وتفعيل مضامني هذا امليثاق، داخل أجل زمين 
ال يتعدى ثالث سنوات ذلك أن ميثاق الال متركز اإلداري نص 

، 0200-0202سنوات  2على أن مدى التنفيذ سيذهب إىل 
ومع إرساء آليات عملية لضمان الفعالية وجناعة هذا التنزيل 

 0225و 22فادي وتدارك نقائص املرسومني السابقني لسنة وت
واللذان مل ميكن تطبيقهما من تنزيل ال متركز حقيقي إلدارة الدولة، 
مبا حيقق توزيعا متوازن اإلختصاصات والوسائل بني اإلدارات 

 .املركزية للدولة ومصاحلها الال ممركزة

 :ويف هاذ اجملال أشري إىل ما يلي   

خارطة الطريق لتنزيل امليثاق، ما هي حماور هاذ اخلريطة  حماور-أوال
 .دايل احملاور  .دايل الطريق؟ هاذ اخلريطة دايل الطريق تتضمن 

 :حماور

حمور آليات التنزيل واحلكامة ويشتمل على إعداد  :احملور األول
التصاميم املديرية للالمتركز اإلداري من لدن كافة القطاعات املعنية، 

اق الال متركز على ضرورة إعداد هذه التصاميم املديرية وقد نص ميث
، وهذا سيمكننا يف النهاية بعد 0202قبل متم شهر يوليو 

استكمال هاذ التصاميم املديرية على أن تكون عندان خريطة طريق 
مفصلة متكاملة لنقل اإلختصاصات من اإلدارات املركزية إىل 

 اإلدارات الالممركزة؛

حمور تنظيم اهلياكل اإلدارية، ويشمل اإلجراءات  هو :احملور الثاين
املربجمة قصد إرساء اهلياكل املتعلقة بتنزيل الال متركز اإلداري مثل 
إرساء اللجنة اجلهوية للتنسيق من خالل تنظيم الكتابة العامة 
للشؤون اجلهوية، مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بتنظيم 

ت ملناظيم اهليكلية املراسيم والقراراالقطاعات احلكومية ومراجعة ا
 للقطاعات الوزارية املتعلقة بتنظيم مصاحلها املركزية وال ممركزة، معىن

 ذلك سيل من املراسيم سيتم مراجعتها؛

هو حمور تدبري املوارد البشرية ويتضمن التدابري  :احملور الثالث
لية و املربجمة ملراجعة النصوص املتعلقة ابلتعيني يف مناصب املسؤ 

واملناصب العليا بغرد إدراج مقتضيات تنظيمية حمفزة على 
اإلشتغال ابملصاحل الال ممركزة ومراجعة النصوص املتعلقة حبركية 
موظفي الدولة، وهاذي مقتضيات بعضها قانوين وبعضها 

 تنظيمي؛

ر حمور املراقبة والتدبري املايل واحملاسبايت ويتعلق األم :احملور الرابع
لتدبري من املقتضيات القانونية املتعلقة ابلتدبري املايل اب مبراجعة عدد

احملاسبايت، ومالءمة بعض املقتضيات فيما يتعلق مبنح صفة 
 اآلمرين ابلصرف اجلهويني لرؤساء املصاحل الال ممركزة أو غريها؛

حمور التفويض عرب مراجعة املراسيم املنظمة لذلك،  :احملور اخلامس
لتفويض ليشمل تفويض اإلختصاص من خالل توسيع مفهوم ا

 والسلطة واملهام وعدم حصره يف تفويض اإلمضاء والتأشري؛
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حمور التكوين والتواصل ويهدف إىل تنظيم  :احملور السادس
لقاءات أتطريية وتكوينية ملختلف املتدخلني مركزاي وجهواي 

 .يف تنزيل ورش الالمتركز اإلداري وإقليميا

ورش ورش كبري ورش يتضمن عددا وهبذا يتضمن أبن هاذ ال    
مراجعة و  وتعديل قواننيمن املقتضيات هتم حىت قوانني مراجعة 

وتعديل سيل من املراسيم وأيضا عدد من التدابري األخرى، هذا 
 .فيما خيص خارطة الطريق لتنزيل امليثاق

 الكفيلة بتنزيل امليثاق التدابري-اثنيا

اق اإلداري نص امليثمن أجل ضمان تنزيل أمثل لورش الالمتركز 
 :على جمموعة من املقتضيات ميكن جرد أمهها على النحو التايل

اعتماد هندسة جديدة لتوزيع اإلختصاصات بني املستويني : 1
املركزي وابقي املستوايت الرتابية، حيث مت التنصيص على أن 
املستوى املركزي لن يضطلع إالّ ابملهام ذات الطابع الوطين أو اليت 

ميكن القيام هبا على املستوى اجلهوي أو على مستوى ال 
العماالت واألقاليم، كما مت حتديد اإلطار املرجعي لإلختصاصات 
 املنوطة ابملستوى اجلهوي ابعتباره الفضاء الرتايب األمثل لتنزيل

السياسات العمومية للدولة، وضمان التقائيتها وإنسجامها 
د إىل ركزة، يف حني يعهوتنسيق أنشطتها وعمل املصاحل الال مم

مستوى العمالة واألقاليم أساسا مبهام تنفيذ الربامج واملشاريع 
 العمومية؛

إحداث اللجنة اجلهوية للتنسيق حتت رائسة وايل اجلهة كإطار : 2
تشاوري وكذلك الكتابة العامة للشؤون اجلهوية ملساعدته على 

ال تنسيق جم ممارسة اإلختصاصات املوكولة إليه مبوجب الدستور يف
أنشطة املصاحل الال ممركزة للدولة واليت متارسها على مستوى اجلهة، 

 والسهر على حسن سريها ومراقبتها حتت سلطة الوزراء املعنيني؛

اعتبار إحداث التمثيليات اإلدارية املشرتكة وهذا ورش حىت : 3
هو صعب فيه صعوابت بني قطاعني وزاريني أو أكثر، يعترب هذا 

 سياسة الالمتركز اإلداري، ملا هلا من دور يف جانس املهام أولوية يف
وتعضيد الوسائل وترشيد النفقات وحتقيق اإللتقائية وجناعة 
اإلجناز، وكذا أتهيل املصاحل الال ممركزة ملمارسة صالحيات تقريرية 
بكيفية انجعة وفعلية مع تكريس مسو املستوى اجلهوي من خالل 

 ائسية؛اإلدارية القطاعية واملشرتكة سلطة ر  اعتبار رؤساء التمثيليات

إلزام القطاعات الوزارية بوضع تصاميم مديرية مرجعية لالمتركز : 4
اإلداري خاصة ابملصاحل الال ممركزة التابعة هلا، حتدد هاذ تصاميم 
املديرية حتدد اإلختصاصات اليت سيتم نقلها لفائدهتا واملوارد 

ومؤشرات قياس جناعة أدائها مع  البشرية واملادية الالزمة لذلك،
سنوات كأجل أقصى لتنفيذ هذه التصاميم املديرية  2حتديد 

ني املرجعية، أخذا بعني اإلعتبار التدرج يف التنزيل مبا يوائم ويالئم ب
جرأة املقرتحات وواقعية التنفيذ يف إطار تعاقدي بني القطاعات 

ة املعنية، ية اجلهويالوزارية ووالة اجلهات ورؤساء التمثيليات اإلدار 
وسيتم إعداد هذه التصاميم املديرية ملختلف القطاعات الوزارية 
وفق النموذج وفق التصميم النموذجي احملدد مبوجب املرسوم الذي 
نشر منذ شهور بتحديد منوذج التصميم املديري املرجعي للالمتركز 

 اإلداري؛

مراجعة  من أجلالتزام احلكومة ابختاذ مجيع التدابري ا الالزمة : 5
النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، وال سيما تلك 
املتعلقة منها بتنظيم مالية الدولة واحملاسبة العامة ومراقبة نفقات 
الدولة وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاهتا وقواعد التفويض 
والنصوص املتعلقة ابلوظيفة العمومية والتعيني يف مناصب 

 .ليةاملسؤو 

 الثالث آليات حكامة تنزيل امليثاق احملور-اثلثا
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اللجنة الوزارية للالمتركز اإلداري تعّد اللجنة الوزارية لالمتركز  -1
اإلداري آلية لقيادة وتتبع تفعيل سياسة الدولة يف جمال الالمتركز، 
وهذه اللجنة اليت يرأسها رئيس احلكومة تضم يف عضويتها كال 

للحكومة وقطاعات الداخلية واإلقتصاد واملالية من األمانة العامة 
وإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية وتطّلع مبجموعة من 
االختصاصات تتمثل أمهها يف املصادقة على التصاميم املديرية 

زمة فضال عن كوهنا قوة اقرتاحية الختاذ التدابري الال املرفوعة إليها
ركز اإلداري يف جمال الالمتلتنفيذ التوجيهات العامة لسياسة الدولة 
 .والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها

 وبغاية تسريع وترية إعداد التصاميم املديرية للوزارات، وقد قلتم    
منذ قليل اآلن خمتلف الوزارات ومكلفة وملزمة إبعداد تصاميمها 

، وبغية تسريع وهذه 0202املديرية هلذا الورش، قبل هناية يوليوز 
اجتماعات، برائسة رئيس احلكومة  4رية، عقدت جلنة القيادة الوت

، شرعت من خالهلا يف 0202يونيو  02مارس و 02ما بني 
دراسة واعتماد التصاميم املديرية لالمتركز اإلداري اخلاصة مبختلف 
القطاعات الوزارية. وبطبيعة احلال هاد اللجنة الوزارية هي اليت 

 نموذجي لالمتركز اإلداري، حيثأعدت امليثاق دايل التصميم ال
صادقت اللجنة على أول تصاميم إداري، ويتعلق األمر بتصميم 

األخري، وهناك أربع وزارات  0202يونيو  02وزارة الداخلية يوم 
تقريبا تصاميمها املديرية شبه جاهزة ليتم املصادقة عليها يف 

املديرية  ماألسابيع املقبلة إن شاء هللا، وتعد املصادقة على التصامي
لالمتركز اإلداري حمطة حامسة إلعطاء اإلنطالقة الفعلية للشروع يف 
تنفيذ هذه التصاميم املديرية، اليت حتدد جماالت تنفيذ سياسة 
الالمتركز اإلداري، مادام أن امليثاق الوطين لالمتركز اإلداري مؤطر 
جبدول زمين حمدد، حيث يتعني أن تكون مجيع التصاميم املديرية 

صادق عليها بنهاية شهر يوليوز، على أن تكون مجيع اإلدارات م
 .يف وضعية ال تتمركز إداري يف أفق ثالث سنوات

اللجنة التقنية لتنزيل الالمتركز اإلداري، مبوازاة مع اللجنة  -2
الوزارية لالمتركز اإلداري، مت إحداث جلنة تقنية مكونة من 

وزارية، أعضاء يف اللجنة الالقطاعات احلكومية املعنية، واليت هي 
ركز وتتكلف مبهام السري على التنزيل األمثل ملقتضيات امليثاق الالمت

اإلداري وخمتلف القطاعات الوزارية يف إعداد التصاميم املديرية 
املذكورة، ودراسة مشاريع هذه التصاميم املديرية، وإبداء 

 ةمالحظات بشأهنا، وذلك وفق رؤية مشرتكة وموحدة بني كاف
القطاعات الوزارية، ألنه أعدت، إضافة إىل املرسوم اللي تدار، 
دارت واحد املذكرة توجيهية خاصة يف هاد اجملال، وهذه الدراسة 

ة اليت تقوم هبا اللجنة التقنية هي إعداد لعرض تلك التصاميم املديري
على اللجنة الوزارية للقيادة، ويف هذا اإلطار عقدت هذه اللجنة 

مع خمتلف القطاعات املعنية من أجل توضيح اجتماعا  00
منهجية إعداد التصاميم املديرية لالمتركز اإلداري، ومن أجل حثها 
على التسريع إبعدادها. ولكن أيضا من أجل دعمها تقنيا، مبعىن  
كتشرح هلا كيف ميكن إعداد هذه التصاميم املديرية؟ أشنو هي 

ي يف هذا الضرور  اإلشكاالت اللي كتوقع وكتعطيها لدعم التقين
 .اجملال، وتسندها على هذا املستوى

وبغرض ضمان التأمني السليم ملقتضيات الالمتركز اإلداري 
وملمارسة فعالة لإلختصاصات املزمعة نقلها أو تفويضها، فإن 
خمتلف القطاعات الوزارية مدعوة إىل اختاذ جمموعة من التدابري 

داري يف الالمتركز اإلاملواكبة، تتمثل أساسا يف إدراج مقتضيات 
ية الربجمة امليزانياتية، فضال عن تعزيز التنسيق بني املصاحل املركز 

ا والرتابية بشأن آليات تنزيل مقتضيات امليثاق، وفق ما مت حتديده
 .مبوجب التصميم املديري لالمتركز اإلداري

ختاما، معشر السيدات والسادة النواب احملرتمني، من هاد اجلرد، 
ت فيه شوية ولكن ابش نبني أبن احلكومة جادة، ليست واخا طول

فقط حتلت ابجلرأة يف إخراج ميثاق الال متركز اإلداري، ولكن جادة 
من خالل التحسب ملختلف املراحل دايل التنزيل دايلو حىت 
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ينجح هذا الورش إن شاء هللا، واحلكومة عاقدة العزم على املضي 
اري ، ورش الالمتركز اإلدبقوة وبفعالية وبنجاعة يف هاد الورش

رش اجلهوية و  من أجل مواكبة املستوايت،جويدا وتنزيال على مجيع 
املتقدمة الذي اخنرطت فيه بالدان ابختيار ال رجعة فيه هو اختيار 
ال رجعة فيه و بوصفه اإلطار األنسب لتحقيق أهداف التنمية 

توازنة واليت االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة والعادلة وامل
تنشدها بالدان يف ظل القيادة الرشيدة، جلاللة امللك، حفظه هللا، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، قبل مواصلة أشغال اجللسة مرة 
أخرى ألتمس بكيفية خاصة من السادة النواب احرتام النظام 

حيرتم هذه املؤسسة على مستوى  الداخلي من خالل اقتناء ما
اللباس، شكرا لكم، منر اآلن إىل ابب التعقيبات إبعطاء الكلمة 

 .للسيد الرئيس سليمان العمراين ابسم فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد سليمان العمراين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 والسيدات النواب احملرتمني،السادة 

ية اليوم نسائلكم يف فريق العدالة والتنم السيد رئيس احلكومة،
إىل جانب األغلبية حول موضوع الالتركيز اإلداري أو الالمتركز 
اإلداري يف ارتباط بنظام احلكامة الرتابية هذا الربط الواعي 

ان منه دوالقاصرات بني الالمتركز وبني نظام احلكامة الرتابية قص
التأكيد على أن التنمية اجملالية ال ميكن أن تنتج وأن تتحقق إال 

خبدمة اجلهوية والالمركزية من جهة وبني الالمتركز من جهة اثنية، 
فالتحليق عاليا ابلتنمية اجملالية ال يصح إال جبناحني متوازنني 

 .متكاملني، يف ذلك هاد الربط مهم جدا فهاد اإلطار

لنبدأ مبا جيب أن نبدأ به، هذا إصالح  احلكومة،السيد رئيس 
جوهري قدمتوه السيد رئيس احلكومة إىل جانب احلكومة كل 
أعضاء احلكومة كل مكوانهتا، بتوجيه جاللة امللك، حفظه هللا، 
اليوم ينبغي أن نعتز مجيعا هبذا اإلصالح اجلوهري السياسي 

ع بالدان عاليا  فاهليكلي املؤسسايت الدستوري الذي إن شاء هللا سري 
كما هي اليوم، وسيعزز هاد النموذج استثنائي دايل املغرب احلمد 
هلل هذا واحد اإلصالحات املهمة جدا اليت تسري فيها بالدان، 
رغم احنا تنتأملو اليوم ولألسف الشديد هناك بعض األقالم وبعض 
املنابر ال يعجبها العجب وال الصوم يف رجب بدل ألن تنخرط 

وطن لكي تعرف هباد الورش بكل ما أوتيت من حلساب ال
الوسائل، اخنرطت يف املنطق دايل التعمية ودايل التبخيس وكأن 
هاد اإلصالح دايل واحد احلزب معني وال واحد اجلهة معينة، 
هذا إصالح دايل البالد دايل اململكة املغربية، ولألسف اليوم هذا 

و رمبا يصدق ن نقولاملنطق دايل التبخيس إيال بغينا نستعرو ميك
 فيه القول دايل البصريي رمحة هللا عليه يف البوردة "قد تنكر العني

 ."ضوء الشمي من رمد وينكر الفم طعم املاء من سقم

طيب السيد الرئيس احلكومة أنكدو يف هاد الكلمة على أن     
طبعا البد نوهو السيد الرئيس أبمور أساسية أتى هبا هاد امليثاق 

التشاورية الواسعة ومبنهج التدرج الذي حكمه وعديد  وابملقاربة
من اإلجراءات النوعية داخل هذا امليثاق اجلوهري، طيب دعوان 
السيد رئيس احلكومة نتحدث معكم حول مقومات أساسية نراها 

السياسة وهلذا الورش األساسي، وحتدايت تنتصب أمام هذا  هلذه
مون ئيس احلكومة، تعلاإلصالح اجلوهري، يف األمر األول السيد ر 

ويعلم اجلميع على أن التجارب اإلصالحية دائما أمامها حتدايت، 
ألن هذه التحدايت ما هو يتعلق هبذا الورش دايل الالمتركز 
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اإلداري، ال شك أن هذا اإلصالح عميق، لكن مهما يكن هذا 
اإلصالح عميقا وهو كذلك، مهما يكن قواي وهو كذلك لن يبلغ 

إذا مل تتأهل العقليات وتتغري، ألن تنزيل هاذ  مداه، ولن ينجح
الورش يعين بواسطة البشر واملوظفني واملسؤولني، هاذ اإلمكان 

 .البشري إذا مل يتغري فما غديش منشيو بعيد إيال قدر هللا

يف ذلك السيد رئيس احلكومة، يف تقديران هناك نوعان من 
، النوع األول التحدايت الكبرية واجلوهرية فهاذ اإلطار، التحدي

األول من التحدايت، اللي تنسميه حتدايت تثمني اإلمكان 
البشري، ال خالف، أنه ضروري التداعي إىل التأهيل الشامل 
للقائمني على إنفاذ هذا اإلصالح خصوصا يف املستوايت الدنيا 
ابعتبار املقاومة الطبيعية لإلصالحات اجلوهرية واليت ال تعرب 

د أو معاكسة إرادية واعية لإلصالح، ابلضرورة عن سوء القص
نقول لكم السيد رئيس احلكومة أبن رهان اإلصالح ابإلدارة يقوم 
على مرتكزات، ومن أمهه إصالح اإلدارة نفسها، وهذا لن يتحقق 
بدون تعبئة حقيقية وعميقة ملواردها البشرية واخنراطها القوي يف 

مني ة والتثمنطق اإلصالح، وهذا ممكن التحقق ابإلشراك والثق
والتحفيز والتعاقد، وليس مبجرد ممارسة السلطة الرتاتبية، لألسف 
الشديد السيد رئيس احلكومة أنتم تعلمون هناك حصيلة متواضعة 
الخنراط اإلدارات العمومية يف الورش دايل اخلدمة إشهاد على 
مطابقة النسخ ألصوهلا، هذا تيطرح التحدي دايل أتهيل حقيقي 

 .ميةإلدارتنا العمو 

النوع الثاين من التحدايت، حتدايت إنتاج التنمية على املستوى     
الرتايب، لنعيد طرح السؤال، ملاذا توجد الدول؟ وتوجد اجلماعات 
الرتابية؟ إذا مل تكن هاذ املنظومة كلها يف خدمة اجملتمع، يف ذلك 
اليوم هاذ اإلصالح سيعزز توطني اخلدمة العمومية أبنواعها على 

ى احمللي، وهنا بغينا السيد رئيس احلكومة نتطارح معكم املستو 
بعض االستفهامات، من ابب التأكيد، أليس االختيار الدميقراطي 
اثبثا دستوراي جديرا للمملكة؟ أليست اإلنتخاابت احلرة والنزيهة 

والشفافة هي أساس مشروع التمثيل الدميقراطي؟ أليس رؤساء 
لتمثيل هويتهم، شرعيتهم من ا اجلماعات الرتابية يستمدون مشروع

من الدستور على أن الوالت  045اإلنتخايب؟ أمل ينص الفصل 
والعمال يساعدون رؤساء اجلماعات الرتابية وخاصة رؤساء 
اجملالس اجلهوية على تنفيذ املخططات والربامج التنموية؟ أمل ينص 

من الدستور أيضا أن الوالة والعمال ينسقون مع  045الفصل 
من  .04الالممركزة حتت سلطة الوزراء املعنيني، الفصل مصاحل 

الدستور أمل ينص على أن التنظيم اجلهوي والرتايب يرتكز على 
مبادئ التدبري احلر، التدبري احلر والتعاون والتضامن؟ طيب هاذي 
أسئلة ال حتتاج إىل جواب إجيايب، من جهة أخرى السيد رئيس 

هي الروح؟ وما هو اإلمسنت؟ احلكومة، لنطرح السؤال مجيعا، ما 
الذي يسكن أنفسنا يعين الوطنية، لنتأمل سر تردد بعض الكلمات 
املفاتح يف الدستور خاصة، التعاون، التضامن، احلوار، التشاور، 
املساعدة، التناسق، النجاعة والفعالية، التكامل، اإلنسجام، 

يح فيها تاإلنتقائية، الشراكة الفاعلة، التعاقد، هاذ الكلمات املفا
عنوان كبريان، كاين التعاون، أو كاين الفعالية، ال ننكر أنه احلمد 
هلل منطق التعاون والفعالية موجودان مبقدار، لكن يف املقابل بعض 

عن النصوص األساسية  املمارسات تزعجنا، وتعرف انزايحات
توجد اليوم مسلكيات ال تبعث على االطمئنان توجد مقاومات 

ح خصوصا عدم االستعداد للتخلي عن ملقتضيات اإلصال
الصالحيات، بعض املمارسات املاسة بقواعد التدبري احلر 

ها واستمرار العمل مبنهج الوصاية واملراقبة املبالغ فيها واليت عفا علي
 الزمن وانتهت ابلقانون؛

عرقلة بعض املشاريع وأتخري التأشريات على بعض املقررات    
من املستبسطات املهلكات السيد للجان اجلماعات الرتابية و 

رئيس احلكومة واش ابش تشوف واحد املسؤول ترايب ما هي وما 
لوهنا؟ هذا ال ينسجم مع املنطق ومع املغرب ومع الدستور ومع 
السياسة مع كل هذه املقتضيات السيد رئيس احلكومة، طبعا ال 
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نعمم ولكن هذا موجود مبقدار ينبغي أن ينتهي منهج بعض 
 واملوظفني يف املصاحل الال ممركزة كمن حاجة قضيناها املسؤولني

برتكها سريو الرابط كما قلتو السيد رئيس احلكومة خاص الرابط 
ميشي عند املواطن، هاد املنطق دايل الالمتركز اإلداري هذا هو 

 التغيري اجلوهري احلقيقي؛

املساس ابلوظيفة التعطيل د األحزاب السياسية ابش حزب    
ط خاصو يطلع يدير طلب يوصل حىت الرابط يتسناو يدير نشا

شهور ابش ميكن دير نشاط املساس ابلوظيفة التأطريية د األحزاب 
السياسية هذا غري معقول هنائيا السيد رئيس احلكومة، األحزاب 
السياسية حت هي عندها مسؤولية ال ختفى ينبغي أن نتحمل 

شعل العام ة هاد املمجيعا املسؤولية يف أن نقدم أفضل النخب لقياد
الرتايب هذا املالحظ السيد رئيس احلكومة هاد امليثاق كان ينبغي 
أن يكون بقانون ايك دران الدسرتة دايل اجلهوية ابلدستور بدل 
القانون هذا قانون جاللة امللك حفظه هللا كان مفروض يكون 
هاد الشي أيضا ميثاق بقانون ألنه غادي يعطيه قوة واحلال أن  

 .لظهري دايل الفصل العامل كما تعلمونكاين ا

يف اخلتام السيد رئيس احلكومة نؤكد على منطق التعاون    
والتضامن جيب أن يسري بني كل مسؤوليني الرتابيني وتكون الثقة 
بني كل املسؤولني هاد الصالحيات اجلديدة دايل العمال والوالة 

ألي  profil تقتضي واحد امللمح جديد كيف كنقولو ابلفرنسية
وال يصح هلاد املهمة اجلديدة وفق هاد املهام اليت حددها امليثاق 
وطبعا مزاين ديرو لقاءات تواصلية أتطريية السيد رئيس احلكومة  
كحكومة مع الوالة والعمال مع رؤساء املصاحل اخلارجية من أجل 

ها التأطري والتأهيل والتوعية وديرو برامج تكوينية اللي تكلمتو علي
يثاق كل هذا وغريه أساسي وجوهري السيد رئيس احلكومة يف امل

حنن واثقون يف إرادتكم على إصالح ينجح مطمئنون التحدايت 
 .. املطروحة هي حافزون ال

 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، شكرا الكلمة اآلن إىل السيد النائب توفيق 
ادي غامليموين ابسم فريق األصالة واملعاصرة، السيد الرئيس، 

وتيثبت الرائسة دايلو على مستوى جلنة مهمة جدا وابلتوفيق إن 
  .شاء هللا

 :النائب السيد توفيق امليموين

  شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

مسامهتكم  ىيف البداية السيد رئيس احلكومة احملرتم أشكركم عل
الدورية يف هذا التمرين الرقايب الذي أصبح ممارسة دميقراطية راسخة 

 .يف التجربة املغربية النابغة

وضوع بداية نقول لكم أننا نعترب م السيد رئيس احلكومة احملرتم،
الالمتركز اإلداري ورشا اسرتاتيجيا وحيواي ألنه يشكل مع ورش 

رطني جوهريني الزمني الالمركزية وجهني لعملة واحدة بل وش
لتحديث مفاصل الدولة املغربية واقتسام السلطة بني الثروة 
واجلهات، لقد نبه جاللة امللك حفظه هللا إىل أمهية ورش اجلهوية 
وإىل ضرورة إجنازه بتبصر وتدرج إذا ما أردان أن يرتمج يف تنظيم 

ية ببنية الدولة وإعادة صياغة الروابط بني املركز واجلماعات الرتا
ببالدان، لكن نسجل يف هذا الصدد مالحظتني أساسيتني أوهلما 
أنه طال انتظار ميثاق الال متركز اإلداري وأتخره ضيع على املغاربة 

من الدميقراطية والتنمية البشرية والتقاءية السياسات  سنوات 2
العمومية ، يف زمن عدم اإلنصاف الصارخ يف توزيع االستثمار 

اململكة، وغياب خدمات القرب ابلرغم من   والتنمية على جهات
 .0200كون الدستور أوجب ذلك منذ سنة 
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وأمام هذا التماطل، تدخل جاللة امللك، وأصدر أوامره السامية 
إبصدار ميثاق الال متركز اإلداري قبل الدخول الربملاين ألكتوبر 

. واثين مالحظتني، السيد رئيس احلكومة، أنه ابلرغم من 0202
اإلسرتاتيجية لورش الالمتركز اإلداري، فإننا نسجل أبسف األمهية 

شديد أن احلكومة انفردت، واقول انفردت، إبعداد ميثاق وطين 
الالمتركز اإلداري، دون تشاور مع املؤسسة التشريعية، يف خرق 
سافر للمقاربة التشاركية اليت نص عليها الدستور، حينما نص 

 .على فصل السلط وتعاوهنا وتكاملها

الوقت ال يسعفنا للمناقشة الشاملة  السيد رئيس احلكومة،
والعميقة إلشكالية لالمتركز اإلداري بني الواقع والقانون، لذلك 
سأقتصر على بعض املالحظات األساسية على ميثاق مضامني 

، 0202دجنرب  .0، الصادر بتاريخ 02.وتبعيات املرسوم رقم 
أجرأة ، كتصور حكومي وكمبثابة ميثاق وطين ل الالمتركز اإلداري

هلذا التصور األحادي اجلانب لقضية سياسية واقتصادية 
 .وإجتماعية وجمالية وثقافية ذات طبيعة جمتمعية

ولضيق الوقت، سأقتصر على مثان املالحظات واستنتاجات 
 :خبصوص هذا املرسوم

أوىل هذه املالحظات من حيث الشكل، املرسوم يعاجل إشكالية 
ي بشكل عام وفضفاض، وأحياان ال حيرتم الدستور الالمتركزاإلدار 

لتايل فيما يتعلق ابلفصل بني اجملال التشريعي واجملال التنظيمي، واب
يعكس النزعة التحكمية للحكومة يف عالقتها مع السلطة 

 :املنتخبة، وأعطي هنا مثالني

إختصاصات اللجن التقنية  24املرسوم وسع يف مادته 
قم ن حمدثة بظهري شريف مبثابة قانون ر ابلعماالت، بينما هي جل

ابختصاصات العمال. وهنا  املتعلق 05/20/77بتاريخ  .02
يطرح إشكال تطاول املرسوم على اختصاصات القانون، مبعىن أن 

 .املرسوم يعدل القانون، وهو ما خيالف الدستور

السيد رئيس احلكومة، من املرسوم،  07 مثال آخر يتعلق ابملادة
عية عدة مقتضيات تشري احلكومة تلتزم مبراجعةتنص على أن 

 إلتزام ابسم الربملان، وهو أمر لتصبح مالئمة مع املرسوم/ وهذا
من الدستور، ونتساءل هل هذا التزام  70 خملف كذلك للفصل

 عملي؟

اإلنشاء  اثين املالحظتني، السيد رئيس احلكومة، املرسوم كثري
رح إشكالية ظيمية ويطوفضفاض، وهو ما يتناىف مع الطبيعة التن

حدود اإلختصاصات والصالحيات، وصعوبة تفعيل ربط 
ة املسؤولية ابحملاسبة، وحيتاج تطبيق هاد املرسوم بدوره، إىل ترسان

من النصوص التنظيمية األخرى، والعلم عند هللا هاد النصوص 
التنظيمية مىت ستصدر؟ علما أبن هناك أتخر يف صدور النصوص 

 .وايت متعددةالتنظيمية على مست

النقطة الثالثة، السيد رئيس احلكومة، املرسوم عزز دور وايل اجلهة 
لكن مل حيدد اختصاصاته بدقة، كما أنه مل يبني طبيعة سلطته، 
فاملطلوب هو منحه سلطة تقريرية لينجح يف مهام التنسيق بني 

 .خمتلف اإلدارات على الوجه املطلوب

تضمن هيئة الممركزة بني املالحظة الرابعة، هو أن املرسوم ي
الوزارات، لكن هاد املرسوم مل حيدد معايري تدخل هذه اللجنة، 
األمر الذي خيلق ال حمالة هيئات صورية وغري انجعة، وهو ما 

 .والقطاعيةسيقلل من جناعة السياسات العمومية 

النقطة اخلامسة، السيد رئيس احلكومة، هو أن املرسوم مل يعطي 
رد ابلعمالة، سلطة مالية، وتبقى ابلتايل سلطتها جماللجن التقنية 

 .سلطة تشاورية ال سلطة للتقرير

من املرسوم، تنص على أن  00املالحظة السادسة، هو أن املادة 
أشهر،  .داخل  إعداد التصاميم املديرية ل لالمتركز اإلداري، سيتم

شهر قد قاربت على االنتهاء، فنسائلكم أ .ونالحظ أبن هاد 
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رئيس احلكومة، عن حصيلة إعداد تلك التصاميم املديرية  السيد
 .ل لالمتركز اإلداري

النقطة السابعة، تتعلق أنه، بعد سنة ونصف من نشر املرسوم، 
نسائلكم السيد رئيس احلكومة، عن الربانمج الزمين الذي حدتته 

من املرسوم الختاذ  45اللجنة الوزارية لالمتركز اإلداري تبقى املادة 
ز ابري الالزمة لتنفيد املرسوم مبثابة امليثاق الوطين ل لالمتركالتد

 .اإلداري

مما الشك فيه، يف نقطة أخرية، هوأن تطبيق امليثاق حيتاج إىل 
موارد مالية استثنائية، ولن تكون إال يف القانون املايل لسنة 

 ، فما هي مستجدات مشروع القانون املايل القادم؟0202

لتنظيمي لالمتركز اإلداري والرتايب، إذا كان اخلالصة أن اإلطار ا
يسعى إلىبلوغ هدف جيد، وهو مواكبة اجلهوية املتقدم وتوفري 
التقائية السياسات العمومية والقطاعية على املستوى الرتايب 

صيغته ب لتحسني ظروف حياة املواطنني، فإن الواقع يبني أن امليثاق
هدد خبطر عدم املعتمدة، صعب األجرأة ألنه غري عملي وم

، 0200الفعالية والبقاء يف إطار شبح وهو ما يناقض دستور 
سؤالني أخريين السيد رئيس احلكومة، هو هل املرسوم الالمتركز 
اإلداري اجلديد هو ميثاق عملي السيما أنه ال يتضمن أي سقف 
زمين لتفعيله هذا سؤال أول، والسؤال الثاين واألخري يف هذه 

س الغرض من امليثاق هو اإللتفاف على ما املداخلة هو أن ألي
حتقق من تطور نوعي يف جمال الدميقراطية التمثيلية وسحب ما 

 ..أعطي بيد ابليد األخرى

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب حممد زكراين إبسم 
 .فريق التجمع الدستوري

 

 :النائب السيد حممد زكراين

الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف بسم هللا 
 املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أشارك يف مناقشة العرض الذي تقدم به السيد رئيس    
لدستوري، وجوااب على احلكومة، وذلك ابسم فريق التجمع ا

 .السؤال الذي طرحه فرق وجمموعات األغلبية، وتزامنا مع مرور 
مبثابة امليثاق  02..0.07أشهر كاملة على صدور املرسوم رقم 

الوطين للالمتركز اإلداري، وأن هذا امليثاق يعد لبنة أساسية مكملة 
  ملسلسل اإلصالح اإلداري والرتايب الوطين الذي اعتمدته بالدان

، ونسجل بكل 0200كثمرة من مثار اإلصالح الدستوري لسنة 
إجيابية إصدار املرسوم اخلاص ابلالمتركز اإلداري الذي انتظران 
قدومه لعقود، كمدخل أساسي لرتسيخ حكامة التدبري اإلداري 
الرتايب، وخطوة مهمة يف إعادة توزيع الوظائف اإلدارية واملوارد 

دبري كز واجلهات من حيث التقرير والتالبشرية واملالية ما بني املر 
وتوزيع املسؤوليات وجاوز اإلختناقات واإلختالالت املعيقة 
حلكامة وفعالية وجدوى اإلدارة الرتابية والتنمية اجملالية، وبناء على 

 .قراءة معمقة ملضامني امليثاق الوطين لالمتركز اإلداري

مة حتت احلكو وعلى ما استمعنا إليه يف عرضكم السيد رئيس    
واستحضارا لواقع احلال يف ما خيص التنزيل الفعلي  هذه القبة،

ألجندة اإلصالح اجلهوي املتقدم والتعثر الذي يعرفه هذا التنزيل 
من حيث توفري بعض اآلليات التدبريية، ونقل اإلختصاصات إىل 
اجلهات، فإنه من الواجب علينا أن نتساءل ونسائلكم السيد 
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مدى التزام خمتلف اجلهات املعنية هبذا الورش  رئيس احلكومة عن
الكبري، بتنزيل اإللتزامات واحرتام اآلجال املنصوص عليها يف 
امليثاق واآلليات العديدة املشار إليها يف صلبه، وحتيني العديد من 
النصوص التشريعية والتنظيمية ملالءمتها مع اهلندسة اإلدارية 

 .متركزاليت وعد هبا ميثاق الال والتوزيع اجلديد للبنيات اإلدارية

السيد رئيس احلكومة، نتوخى من ضمان جناح اإلنتقال اإلداري    
والتدبريي إلعطاء دفعة قوية للجهوية املتقدمة ولإلصالح 
الالمركزي بتوفري بناايت إدارية جديدة بصالحيات وسلطة 
 وقرارات توازي وتعادل القرار اجلهوي الالمركزي لفائدة املواطنني

واملستثمرين اجلهويني واحملليني، والتجاوب مع احلاجيات 
واإلكراهات الالمركزية، وتقدمي خدمات مرفقية للقرب وابلسرعة 
 املطلوبة يف تناسق وتكامل بني املصاحل الالمركزية املنتخبة جهواي

ما وإقليميا وبني املصاحل التابعة للدولة يف نفس النطاق اجلغرايف، ك
ىل  اإلداريني يف نفس اجملال التنظيمي حيتاج إأن تعدد املتدخلني

ان آليات لإللتقائية والتنسيق والتجانس الذي يوفره وجود جل توفري
 جهوية وتقنية للتنسيق حتت سلطة مسؤولني ترابيني يف مستوى

الوالة والعمال كنقاط تقاطع بني املستوى الالمركزي واملستوى 
 .الالتركيزي لإلدارة الرتابية

الشك فيه أن تزويد اجلهات والعماالت واألقاليم  مما    
ابملستوايت التنظيمية إدارية التدبري ومواكبة التنظيم الالمركزي 
املمثل للسكان سيساعد على التوطني الرتايب للسياسات العمومية 
والسياسات القطاعية واألخذ بعني اإلعتبار اخلصوصيات اجلهوية 

ت ت وتنفيذها وتقييمها حتواإلقليمية يف إعداد هذه السياسا
ة، أنظار متابعة الساكنة وممثليهم يف خمتلف اجملالس الرتابية املنتخب
مج وإن هذه املقاربة ستضمن حتقيق النجاعة والفعالية يف تنفيذ الربا

 واملخططات واملشاريع اليت تتوىل املصاحل الال ممركزة إجنازها ومتابعة
ريب األقاليم، وكذا تقتنفيذها يف خمتلف اجلهات والعماالت و 

اخلدمات العمومية من املرتفقني سواء كانوا أشخاص طبيعيني 

أوإعتباريني بكل فعالية وجودة واستمرارية، ويف إطار تفعيل 
مضامني امليثاق الالتركيز اإلداري نلح على أمهية حتقيق العدالة 

عة باجملالية والتوزيع املنصف واملتكافئ ملختلف املصاحل اإلدارية التا
للدولة والعمل على معاجلة اإلختالالت والتفاواتت يف اإلستفادة 
من اخلدمات العمومية وتقريب اإلدارة من املواطنني واملواطنات 

زيع تبعا النتشارهم وتوزيعهم اجملايل والدميوغرايف وحتيني خريطة تو 
مصاحل الدولة الرتابية بشكل منصف وعادل بني خمتلف اجلهات 

 .ماالت واجلماعات احملليةواألقاليم والع

واجلدير ابملالحظ أن احلكامة الرتابية تقتضي القيام مبجهود 
أتطريي وأتهيلي إلجناح عملية إعادة انتشار وتوزيع الكفاءات 
واملوارد البشرية بنفس اإلصالح وحتسيسي يف صفوف اجلسم 

 .الوظيفي ملواكبة اإلدارة املغربية يف بعدها الرتايب

 نتوجه إليكم وعربكم ملختلف املسؤولني كومة،السيد رئيس احل
واإلداريني إىل ضرورة حتقيق مصاحلة وطنية بني اإلدارة املغربية 
واملواطنات واملواطنني املغاربة واإلحتكام إىل القانون وقواعد 
اإلنصاف والعدالة والضمري املهين يف جمال العالقات اليومية 

قليمية ملركزية واجلهوية واإلوالتعاون مع خمتلف املصاحل اإلدارية ا
 ..واحمللية جسيدا لدولة احلق و القانون

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة رفيعة املنصوري 
 .إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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امسحوا يل قبل أن قبل أن أبدأ تعقييب إبسم الفريق االستقاليل أن 
أسجل مالحظة وغياب وزارتني معنيتني هبذا النقاش اليوم وهي 
وزارة الداخلية ووزارة حتديث اإلدارة، طبعا السيد الرئيس مرت 

ل الفص مثان سنوات عمل على دستور اململكة والذي أقر يف
جبوهر ما جاء به املرسوم مبثابة ميثاق الال متركز اإلداري،  045

وبعد أن بقي هذا امليثاق حربا على ورق يف برانجمكم احلكومي 
سواء يف احلكومة األوىل أو الثانية جاء خطاب جاللة امللك 

ليجدد توجيهاته  0207مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية ل 
 زيل هذا النطاق الالمتركز اإلداري البالغالسامية ابإلسراع يف تن

ورة حقيقية ث األمهية، والذي أنمل يف الفريق اإلستقاليل أن يشكل
أن يشكل ثورة حقيقية يف إعادة الصياغة القرار التنموي استناد 

 .على احلاجيات واألولوايت األساسية

جزء من األعطاب التنموية ال ترجع ابألساس إىل  السيد الرئيس،
النقص يف املوارد املالية أو املادية أو البشرية، بل هي يف الواقع 
ترجع إىل هيمنة اإلدارة املركزية على صناعة القرار التنموي، دون 
مراعاة للحاجيات واألولوايت كذلك راجعة أيضا إىل عدم 
 اإللتقائية بني املصاحل الال ممركزة بني القطاعات الوزارية واملؤسسات

زر على تسيريها، واليت تشتغل لألسف على شكل جاليت تشرفون 
 .معزولة

فضال عنذلك غياب التنسيق بني اجلماعات  السيد الرئيس،
الرتابية وعلى رأسها اجلهات طبعا هاذ اجلهات اللي كتلقى 
مشاكل كبرية يف حتديد أواّل اختاذ القرار مع خناطبكم احمللي فيما 

نوجدو ك السيد الرئيس، كخيص برجمة املشاريع واختاذ القرار، لذل
أبننا كندشنو الطريق أواّل كندشنو مدرسة يف غياب الطريق أواّل 
مستوصف يف غياب الكهرابء واملاء ، كذلك أننا اليوم كنحفرو 
الطريق وغّدا كتجي مؤسسة أخرى وكتقطع ذيك الطريق ابش 
يدوز الكابلي دايل التليفون طبعا السيد الرئيس، هاذ اإلختيار 

يف بالدان هو هاذ  0200اطي اللي أقره الدستور دايل الدميقر 

اإلختيار اللي أقّر به الدستور وهاذ اخليار الدميقراطي هو جزء هام 
ال يتجزأ، اليوم السيد الرئيس، كنالحظو أبن املسار اللي قطعتو 
 بالدان فيما خيص الالمركزية كيتوجه واللي كتقر بتوجه حنو جهوية

أعطاب جوهرية نعنوهنا يف الفريق موسعة يواجه لألسف عدة 
اإلستقاليل ابلتباين الكبري يف سرعة مسارالالمتركز اإلداري، 
وكذلك املسار الطويل للالمركزية وهو ما يضرب يف العمق اخليار 
اإلسرتاتيجي لبالدانن بل و يساهم يف إفساد الثقة يف املؤسسات 

خراج هذا إواملنتخب والفاعل السياسي، وهنا البد أن ننبهكم أن 
امليثاق حليز الوجود ليس هدفا يف حد ذاته على اعتبار أبن هناك 
واحد اجملموعة من القوانني والنصوص التنظيمية بقيت حتربا على 

 .ورق ومل تنفذ على الواقع

إن ميثاق الالتركيز هو ثقافة هو قناعة  السيد رئيس احلكومة،
ايهلا دفهل لدى حكومتكم قناعة وثقافة تفويض بعض السلط 

دايل الوزراء دايهلا إىل مصاحله الال ممركزة يف اجلهات، علما أبن 
السيد الرئيس، أنكم يف إطار اجلوالت التأطريية والتواصلية مع 
اجلهات قلتم حرفا أبن هناك بعض الوزراء أو بعض القطاعات 
اللي يستحيل أننا حنّيدو هلم االختصاصات دايهلم ونفوضوها 

  ة، وهذا هو العائق الكبري لتفعني الال مركزيةللمصاحل الال ممركز 
كذلك إعادة انتشار الكفاءات على مستوى اجلهات ووضع 
واحد التعادلية دايل هاذ اإلنتشار وخلق حتفيزات هلاذ األطر 
واملوارد البشرية اللي غتنّزل هاذ امليثاق، طبعا نؤكد يف الفريق 

ة ى مع الرؤياإلستقاليل أن األهداف دايل هاذ امليثاق كتماش
دايلنا كحزب اإلستقالل فيما خيص التنسيق بني املصاحل الال 
ممركزة، لكن نسجل وبقوة هو إشراك اجلماعات الرتابية يف هذا 
التنسيق على مستوى برجمة هاذ املشاريع التنموية أو هذه الربامج 

ن التنموية، واليت واليت ترتأسها اجلهات اليت تغيب بشكل قطعي ع
 ة، فإذ ال يعقل أن مجيع الربامج التنموية كتنفذ السيدهذه الربجم

الرئيس، يف غياب بعض دراسة اجلدوى أو املواكبة حىت ولو أن 
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مكتب الدراسات كيما قليت راه كيجي من الرابط وكيعمل لنا 
 .دراسة يف غياب الفاعل احمللي السياسي

ل هاذ ايطبعا إيال استمرينا هباذ طريقة االشتغال وهاذ التنزيل د    
ميثاق الالمتركز غتكون نصف خطوة حنو حتقيق هذا الالمركزية، 
اليوم السيد الرئيس، كنا كنتظرو يف اجلواب دايلكم أوالّ يف العرض 

جواب حقيقي أبن أين وصلت احلكومة يف تنزيل ورش أو  دايلكم
هذا الورش أو هذا امليثاق الالمتركز اإلداري؟ لكن اليوم فوجئنا 

اءة لمرسوم مبثابة ميثاق الال متركز وكأننا ال جنيد القر بقراءة فقط ل
 ..د هاد املرسوم، اليوم أنتم جمربون السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، ابسم الفريق احلركي الكلمة للسيد الرئيس 
 .حممد والزين

 :النائب السيد حممد والزين

حبه على آله وصبسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم 
 أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب األفاضل،

السيد رئيس احلكومة، ال ميكننا بداية إال أن هننئ أنفسنا    
وهننئكم وهننأ بالدان على امليثاق الوطين لالمتركز اإلداري الذي 
خراج إىل حيز الوجود طبعا يف انتظار مواكبته إبجراءات التنزيل 
والتنفيذ فنحن كحركة شعبية نعترب هذه التجربة فريدة من نوعها 

وتوقنا أبن تكون يف مستوى الرهاانت  ال يعدهلا إال طموحنا
واالنتظارات واآلمال املعقودة عليها، وهذا رهني بطبيعة احلال 

مبنسوب اإلرادة وابلقدرة على متلك آليات التنفيذ حىت ال يقتصر 
األمر على حسن النية املعرب عنها نظراي يف هذا املرسوم، حنن ال 

ا هذا ات اليت جاء هبجنادل السيد رئيس احلكومة يف أمهية اإلجراء
النص الذي ميكن اعتباره فور يف جمال التدبري الالممركز والذي ال 
ميكن أن تستقيم الالمركزية بدونه، وهذا هو موقفنا الذي طاملا 
عربان عنه فاحلركة الشعبية أسست قناعتها منذ عقود على ردم 
اهلوة الساحقة بني اجملاالت وبني األشخاص يف سياق مغرب 

 .موحد مبين على تكافؤ الفرص متضامن

امليثاق اللي كناقشو اليوم، السيد رئيس احلكومة احملرتم، حيمل    
نفس دستوري، لكن السؤال املطروح، هل جييب هذا السؤال على 
خمتلف اإلشكاليات املطروحة سابقة؟ هل جييب على إشكالية 

لتقائية ااالتقائية، التقاءية السياسات العمومية، التقاءية الربامج، 
التدخالت العمومية، التقائية اهلشاشة والفقر يف عدد من 
اجلهات؟ إىل آخره من األسئلة احلارقة، أكيد السيد رئيس احلكومة 
الرد دايلكم واجلواب دايلكم إيال كنت كتسمعو ليا السيد رئيس 
احلكومة احملرتم أكيد غادي يكون إبجياب أليس كذلك؟ أان  

ااي طبعا ألنه هاد النص طبعا جييب كنطرح السؤال كتافقو مع
واحد اجملموعة دايل األسئلة احلارقة اللي كانت مطروحة واللي  
كتعترب إشكاليات سابقة إذا كنقول لكم كرتح عليكم السؤال 
السيد الرئيس إيال كنتو كتافقو كان رد دايلكم للجواب إبجياب 

يس لفأوال ملاذا هو مرسوم السيد رئيس احلكومة؟ عالش مرسوم و 
ان ؟ كوالالمتركز مبرسومقانون؟ عالش اجلهوية جات القانون 

طموحنا أن يصدر هذا القانون املرسوم كما كتعرفو غري ملزم غدا 
جي حكومة أخرى غادي حتيدو، مبعىن أن على مستوى اثين 
أنكم السيد رئيس احلكومة غيبتم وهذا هو رمبا العبات اللي عندان 
لكم إشراك املشرع احنا كنا يعين كنواب كان ميكن لنا كنتظرو 

جية يد هذه الوثيقة ابش نعطيو واحد احلمبناسبة لإلسهام يف جو 
قانونية أكرب، مث ملاذا تسمية امليثاق له مفهوم أخالقي؟ احنا ما  
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كنختلفوش عليه كميثاق شرف يف حني كان األحرى أن يكون 
قانون الالمتركز اإلداري بغينا نعطيو احلجية القانونية السيد رئيس 

ة القانون، ضر بقو احلكومة وبغيناه فعال يكون قوة يعين يكون حا
طبعا كنتأسفو على غياب هاد إشراك املشرع، ألن كنعتربو السيد 
الرئيس احلكومة وهذا بغيتو يكون رمبا عنوان هلاد الفقرة اللي  
كتحدث عليها اآلن أننا شركاء يف اجملتمع، كان بودان أن نكون 

سنوات كنتسائلو  2أيضا شركاء يف القرار، مث األجندة للتنزيل 
يري ما هي املعا عالش هاد احليز الزمين؟ كيتساءلو الناساليوم 

؟ تتبقى لنا 0200-0202املعتمدة الختيار هذا احليز الزمين 
قراءة وحدة أنه مرتبط هذا هو اإلسرتاتيجي ضخم يف هاد احلجم 
أنه مرتبط ابلوالية احلكومية، هل ورش إسرتاتيجي اللي كنتافقوا 

ية؟ ألن فقط ابلوالية احلكوم عليه فهاد احلجم غادي يكون مرتبط
هذه هي القراءة اللي كتبقى، اجلهوية السيد رئيس احلكومة مرة 
أخرى غادي يتافق معااي ليست نصوص أو مساطر وإمنا هي إرادة 
سياسية حقيقية، ما ردكم على غياب املؤسسات العمومية؟ طبعا 
ضمن هذا اخليار اللي كنسميوه اإلسرتاتيجي الالمتركز جيب أن 

شمل املؤسسات العمومية وليس فقط الوزارية القطاعات الوزارية، ي
حىت هي بعيدة على املركز بغينا نشوفوا  la CDG بغينا نشوفوا

الراميد، بغينا نشوفوا موازين مثال موازين، عندان وكالة دايل الطاقة 
الشمسية يف احلقول دايل الطاقة الشمسية اللي كنشوفوا يف 

 اجلنوب الشرقي، ولكن ما كنشوفوش يعين ورزازات يف املغرب يف
احلضور دايهلا كاين يف الرابط، وما كاينش حمليا هاد الشي بال ما 
هنضروا على الغياب دايل التنسيق، ال مع ممثل احلكومة اللي هو 

 .الوايل وال مع ممثل اجلهة

املفارقات األخرى اللي كاينة السيد رئيس احلكومة وهذا سؤال      
 ا الوزارة اللي أعدت هداك امليثاق إعدادا وتفعيال هيكيتطرح علين

وزارة ممركزة، ما عندهاش ولو مصلحة خارجية واحدة إسوة 
ابلوزارات اآلخرين، يف حني أن هناك قطاعات كانت رمبا سباقة 

ياه إىل الالمتركز قبل ال جيي امليثاق كنفكر يف الربيد كنفكر يف امل
 ..داخليةوالغاابت وكنفكر حىت يف وزارة ال

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، ابسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة اآلن للسيدة 
 .النائبة فتيحة سداس

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

 شكرا السيد رئيس جملس النواب،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

بفضل ما راكمه من إصالحات مؤسساتية يف لقد جنح املغرب    
جمال الالمركزية، ومن خالل تقييم هذه الرتاكمات تبني على أن 
منظومة الالمركزية حتتاج إىل دعامة أخرى أساسية وهي دعامة 
الالمتركز، كما نتفق مجيعا على أن ميثاق الال متركز اإلداري لذاك 

ية املشاريع الوطنالذي كان من املفروض أن يكون قانوان هو أحد 
املهيكلة وليس جمرد إجراء عادي، بل هو انعكاس إلرادة سياسية 
حقيقية اهلدف منها هو تغيري وحتويل اإلدارة املغربية من إدارة ممركزة 
وما تعنيه من بطء يف التسيري والتدبري ومن فرملة ملسار التنمية 

ه من تطوير نيببالدان إىل إدارة ال ممركزة مبصاحل الالممركزة، وما تع
وجويد أداء اإلدارة املغربية هبدف توفري الشروط الالزمة لتنفيذ 
السياسات العمومية على الصعيد الرتايب ومواكبة ورش اجلهوية 

 .املتقدمة

 السيد رئيس احلكومة،

لقد جاء املرسوم مبثابة امليثاق الوطين الالمتركز اإلداري تفعيال    
العديد من اخلطب، كما يندرج  للتوجيهات السامية الواردة يف
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ضمن إحدى التحوالت األربع اليت تسعى إىل حتقيقها خطة 
إصالح اإلدارة املعتمدة من طرف وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة 
العمومية، والذي يعد آلية أساسية إلحداث حتول تنظيمي 
ابإلدارات العمومية لتكريس املبادئ العامة للحكامة اجليدة 

ارة من املواطنات واملواطنني وجعلها قاطرة لتحقيق وتقريب اإلد
التنمية احمللية واجلهوية ولتفعيل مضامني هذا امليثاق، كما قلتم 
السيد رئيس احلكومة، مت إصدار املرسوم الذي يقضي بتحديد 
منوذج التصميم املرجعي لالمتركز اإلداري حيث من املفروض على  

لنكون هبذا قد اخنرطنا كل قطاع أن حيدد النموذج اخلاص به، 
فعليا وعمليا يف تنزيل مضامني هذا امليثاق، وألجل هذا الغرض 

ضامني يتعلق بتفعيل م أي متابعة عمل القطاعات الوزارية فيما
ميثاق الالمتركز اإلداري فنحن نتابع ابهتمام ابلغ عمل اللجنة 

قة ثالوزارية لالمتركز اإلداري، وكذا عمل سيكريتارية الدائمة املنب
عن اللجنة الوطنية واملمثلة يف وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة 
العمومية، وأنتم تعلمون السيد رئيس احلكومة أمهية هذه االرتسامة 
املديرية والتوجيهية فهي أساس وجوهر تفعيل مضامني امليثاق، 
خصوصا أبن هناك آجال وأفق زمين وجب احرتامه، كما أن هذه 

كزية الصالحيات اليت حتتفظ هبا اإلدارة املر التصاميم هي من حتدد 
وتبني االختصاصات الوظيفية والصالحيات التقريرية اليت من 
املفروض أن تقوم بنقيلها إىل مصاحل الالممركزة، من خالل ذلك 
يتم تفعيل ميثاق تفعيل سياسة الالمتركز اإلداري على النحو 

 تغطية اف يفاملضمن يف مضامني امليثاق إذ يتعني لزوما اإلنص
الرتاب الوطين من خالل ضمان التوزيع اجلغرايف املتكافئ ملصاحل 
الدولة الالممركزة، مث التسريع يف توزيع املهام وحتديد االختصاصات 
بني اإلدارات املركزية واملصاحل الالممركزة التابعة هلا وضمان وحدة 

نقل  ىعمل مصاحل الالممركزة للدولة، كما أن املسألة ال تقتصر عل
الصالحيات واالختصاصات فقط بل إىل نقل املوارد البشرية 

واملادية إىل املصاحل الالممركزة حىت تتمكن من القيام ابملهام املنوطة 
 .هبا واختاذ املبادرات حتقيقا للفعالية والنجاعة

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب سعيد امنيلي ابسم 
 .لنيابية للتقدم واالشرتاكيةاجملموعة ا

 :النائب السيد سعيد النميلي

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل وحدة والصالة والسالم 
 على رسوله الكرمي وعلى من واله إبخالص إىل يوم الدين،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيد الرئيس،

 السادة والسيدات النواب،

 اجملموعة النيابية للتقدميشرفين أن أتناول الكلمة ابسم    
واالشرتاكية يف إطار مناقشة موضوع الالمتركز اإلداري واحلكامة 
 الرتابية، وهو من املواضيع اليت تكتسي راهنية ابلغة حبكم ما تقدمه
بالدان من إعادة النظر يف البناء اإلداري بشكل يواكب التطور 

ثقافيا و احلاصل على مستوى هياكل الدولة اقتصاداي واجتماعيا 
وبيئيا ودميوغرافية، وذلك من خالل وضع تصور شامل جيمع ما 
 بني الالمركزية ابعتبارها آلية مؤسساتية وتدبريية عن طريقها يتم

متكني اجلماعات الرتابية من صالحيات واختصاصات مهمة 
والالتركيز كنمط تقين يسمح إبعادة توزيع الصالحيات داخل 

 .أجهزة الدولة

لسياق أصدرمت السيد رئيس احلكومة، ميثاقا وطنيا ويف هذا ا    
لالمتركز اإلداري يقوم على مرتكزين أساسيني يتعلق املرتكز األول 
ابجلهة ابعتبارها الفضاء الرتايب املالئم لبلورة السياسة الوطنية 
لالمتركز اإلداري، ويتعلق املرتكز الثاين ابلدور احملوري لوايل اجلهة 
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سيق طة املركزية على املستوى اجلهوي يف تنابعتباره ممثل للسل
أنشطة املصاحل الالممركزة، ونعترب يف اجملموعة النيابية للتقدم 
واالشرتاكية أن هاذين املرتكزين يتعني أن يكوان منسجمني دون 

 .تغليب مصاحل مرتكزة على مصاحل املرتكز اآلخر

 السيد رئيس احلكومة،

األوىل لالستقالل اختارت فلسفة الدولة ومنذ السنوات    
الالمركزية هنجا يف التدبري واليت قطعت خطوات مهمة على هذا 
املستوى، إال أهنا ظلت متعثرة ومل ترقى إىل املستوى املطلوب لكون 
جزء كبري من تدبري الشأن العام ظل ممركزا وأن أغلب سلطات 

ظرفية الراهنة لالقرار ال زالت ممركزة ابملصاحل اإلدارية املركزية، وأمام ا
ا بالدان اليت دخلت مرحلة جديدة قوامه والتحوالت اليت تعرفها

إرساء جهوية متقدمة اليت تشكل فرصة إلصالح النظام الالمركزي 
اإلداري، ذلك أن متكني اجلهات بصالحيات واسعة يفرض على 
الدولة اليوم أن أتخذ بعني اإلعتبار أن تدخالهتا ومركزية القرارات 

العمومي أصبح أمرا مستحيال يف ظل تزاد وتنوع حاجيات والفعل 
املواطنات واملواطنني املشروعة، مما جعل من اجملال الرتايب احمللي 
 فضاءا رحبا ملناقشة وتدبري اإلشكاالت احلقيقية املتعلقة ابلتنمية

ة، مع يف خمتلف مستوايهتا اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئي
اإلعتباري للمؤسسات املنتخبة يف حتمل استحضار الوضع 

مسؤولياهتا والقيام بواجباهتا املكفولة املكفولة مبقتضى القانون، 
عالوة على أمهية اجملتمع املدين وجعله شريكا فعليا يف كل مشاريع 

 .التنمية مبختلف مستوايهتا، والسالم عليكم مجيعا

 :السيد الرئيس

 .نائب عمر بالفريجشكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد ال

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم،

 السيد الرئيس،

من األشياء اللي كيعطلو وأنتما عارفني اللي كيعطّلو التنمية دايل 
البالد هو واحد النوع دايل عدم الوضوح والتهرب من 
املسؤوليات، هذا شيء وواقع خص مجيع الفاعلني السياسيني 

ا ما الالمتركز اإلداري شيء جد إجيايب تقريبيفهموه، ابلنسبة لنا 
يكناش نكونو ضد تقريب اإلدارة للمواطنني تنفيذ الربامج 
للمواطنني، ووالوالة والعمال كيما جات يف يف كالمكم مها 
مسؤولني لتطبيق سياسة الدولة وسياسة احلكومة على مستوى 

لك ذاجلهة واإلقليم، هذا شيء مهم وابلنسبة للوضوح هاذ الشي ك
دايل  0مهم ابش املواطنني يكونو عارفني ونبسطو األمور، ولكن 

األسئلة جد بسيطة بغيت نطرحها عليكم أنت كرئيس احلكومة 
من الدستور أنت اللي كتقرتح الوالة والعمال  42طبقا للفصل 

فبغيت نعرف أان شنا مها املعايري اللي كتعتمد عليها ابش تقرتح 
املسألة دايل العمال ابش نعرفو ابش  العمال والوالة؟ وكذلك على

حىت القّياد اليوم اللي كاينني يعرفو شنو مها املهارات اللي خصهم 
يطورو ابش يكونوعمال املستقبل؟ هذا اجلانب األول اجلانب 

ت نعرف بغي وحتّمل املسؤوليةالثاين حىت هو من أجل الوضوح 
حيث كنسمعو عدد دايل األشياء، كيفاش كيتم التنسيق بينكم 

 22أنتما كممارس للسلطة التنظيمية دايل البالد طبقا للفصل 
من الدستور أنت هو الرئيس دايل اإلدارة املركزية دايل البالد 
السيد رئيس احلكومة، كيفاش كيتم التنسيق بينكم وبني هاذ 

 و منسقني ورؤساء اإلدارة املغربية على مستوىالوالة؟ اللي مها واّلد
 اجلهة، واش كتلقاو مرة مرة يف العام اجتماع عام واش كيكون

video conférence ؟ هاذو أشياء مهمة ابش املغاربة إيال
بغينا نردو الثقة للمغاربة للسياسة خص حبال هاذ األشياء تبسيط 

طة جدا،  وبسي املفاهيم ويف آخر املطاف را مها املفاهيم بسيطة
كنرجعو للقضية دايل اخلروج من عدم الوضوح وحتّمل املسؤولية 

 .اللي عندو شي مسؤولية يتحمل ذيك املسؤولية، وشكرا
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 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة للرد على 
 .التعقيبات

 :سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة السيد

 .الرمحن الرحيمبسم هللا 

 شكرا جزيال السيدات والسادة النواب احملرتمني،
أان أظن أبن يف العرض داييل كنت واضح وأنه عطيت اخلطات    

اللي دران، ما ميكنش نقولو راه غري استعرضت املرسوم هذا كالم 
غري دقيق هنائيا، حتدث عن اللجنة جلنة القيادة اللي هي كريأسها 

ن اإلجتماعات اللي دارت وحتدث على رئيس احلكومة وحتدث ع
وضع املخططات املديرية واللي هي اآلن قيد امسو، حتدثنا على 
اللجنة التقنية اللي واكبات اإلدارات وحتدثنا على املخطط املديري 
األول دايل وزارة الداخلية اللي صادقنا عليه يف اللقاء األخري دايل 

ة وأهنا مديرية شبه جاهز اللجنة الوزارية، وحتدثنا على أنه خمطط 
ا غادي نصادقو عليها يف األسابيع املقبلة، حتدثنا على التأثري دايهل

على خمتلف القوانني واملراسيم وأن عندان مشروع لتطوير  هاذ الشي
هذه القوانني واملراسيم على مدى السنوات املقبلة، حتدثنا على 

يل نواب أتهأمور كثرية ومهمة، صحيح أنه كما قال أحد السادة ال
العقليات شيء مهم، صحيح، ولكن ميكن نقول أبنه التجربة اللي 

شهور ونصف تقريبا اللي  4خضناها إىل حد الساعة يف هاد 
دازت بينات أن مجيع اإلدارات تعبأت هلاد الورش، مجيع 
اإلدارات، صحيح أنه يف املرحلة األوىل أشنو العملية دايلنا؟ 

طات املديرية وهاد املخططات العملية دايلنا هو وضع املخط
املديرية جيب أن تتضمن ما يلي، ما هي اختصاصات كل قطاع 
حكومي؟ ألن خصنا بعدا جنردوا اإلختصاصات آش كيدير هاد 
القطاع احلكومي املركزي؟ ما هي اإلختصاصات اليت ميكن نقلها 
إىل إدارات الممركزة؟ وما هي اإلختصاصات اليت ميكن تفويضها؟ 

ختصاصات اليت ال ميكن ال نقلها وال تفويضها، وما هي اإل
داخلاانت وكنجردوا كل شي، مث كنتقلوا  2وابلتايل عندان 

للمستوى الثاين اللي هو النقل مىت سيتم؟ واش يف الشهور األوىل، 
واش يف السنة الثانية، واش يف السنة الثالثة؟ هاد النقل إيال غادي 

ية م النقل بطريقة إجيابيتم أشنا هي اإلجراءات املصاحبة ليت
وبطريقة على مستوى ماذا؟ على مستوى املوارد البشرية، على 

املالية، على مستوى التكوين والتأهيل دايل الناس  مستوى املوارد
اللي غيتنقل هلم هاد االختصاص ألن كاين اختصاص اللي 

 .غايتنقلوا خاص اآلخر يكون قادر على ممارسته

حمددة اآلن هاد املخطط املديري  إذن هناك مراحل معينة    
غادي ينزل هديك املراحل على كل إدارة إدارة وعلى كل وزارة 
وزارة النهار غادي نصادقوا على هاد الشي غادي تكون عندان 

 0202واحد خريطة طريق واضحة آش غادي نديروا إىل هناية 
، كيفاش غايتم 0200، آش غنديروا يف 0202آش غنديروا يف 

هاد األمور؟ إىل آخره إذن حنن غاديني يف وضع خرائط  النقل دايل
طريق طبيعي إيال غادي نبنيوا واحد العمارة واش غادي جنيوا 
النهار األول نقولوا ابقي ما درتيش الساس وخاص بعدا ندير 
البالن، وكون احلكومات السابقة دارت البالن دايل هاد الشي  

ن ملناسبة جاللة امللك، مكعما جنيوا احنا نديروا البالن اليوم، وا
رسالة أو  07وهو يتحدث على الالمتركزاإلداري،  0220رسالة 

 0202خطاب ملكي، ولذلك اخلطاب امللكي اللي جبت دايل 
قال منذ عشر سنوات وأان أمر منذ عشر سنوات، فلذلك هاد 
الشي اللي كتقول هاد احلكومة غري مسبوق فيه جرأة، ألن هو 

يه هيبة راه صعيب ماشي ورش بسيط، عالش ألن هاد الورش ف
ألنه كون كان بسيك كون كاع الناس داروه وهتنينا وجينا اآلن  

 .كنفذو كنطبقو النتائج دايلو إذن هذا النقطة األوىل

البد أن أجيب على سؤال ملاذا إخراج امليثاق مبرسوم وليس     
هو الذي ميارس السلطة  22بقانون؟ رئيس احلكومة وفق الفصل 
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ظيمية ومتضمنات هاد امليثاق كلها يف السلطة التنظيمية وال التن
تدخل يف السلطة التشريعيتها احملددة ابلدستور أيضا، ولذلك هاد 
الشي اللي فيه هو كيف يتعامل الوزير مع اإلدارة الال ممركزة دايلو، 
هاديك الصالحية اللي أصال معطيا له ولكن معطيا له مبرسوم 

 ل الوزير راه حمددها املرسوم دايل التعينيألن ديك الصالحيات داي
هو اللي حدد أبن هاد الوزارة كتقوم بكذا هذاك الشي اللي حمدد 
له املرسوم كينقلوه لواحد السلطة مركزية البد أن ينقله مبرسوم، 
إذن هذا هو، ولكن عندان واحد امليثاق اللي كان الذي يتم 

وراي نصوص عليه دستاإلعداد له هو ميثاق املرافق العمومية امل
والذي غادي يكون بقانون، ولكن هداك القانون غادي يتحدد 
القواعد العامة فقط، ألن الباقي اللي هو املمارسة هو من السلطة 
التنظيمية الذي سيحدد مبراسيم من بعد، وسنأيت إىل هذا بعد 

 .ذلك

أان كان عندي جواب هنا على ميثاق الال متركز اإلداري منذ     
تقريبا منذ سنة وأان البارح خرجت اجلواب اللي دران هنا سنة 

والذي وعدت فيه إبخراج هذا املرسوم، واعدت فيه ابلعمل على 
تنفيذه، احنا ما عندان حىت شي مشكل ابش الوزير املعين ابش 
جيي للجنة ويعرض اخلطوات ويستمع للسيدات والسادة النواب 

اد حىت شي مشكل فه احملرتمني، ويتشاوروا إىل آخره ما كاين
 .املسألة

التصاميم املديرية بدأ املصادقة على  ما هي حصيلة إعداد    
مىت ستصدر  ؟التصميم الوحيد والتصاميم األخرى يف الطريق

سنني  2النصوص التنظيمية األخرى املصاحبة؟ هاديك راه هي 
ألن كاين نصوص تنظيمية، شوف نقول لكم واحد القضية هنار  
كنستعدو ابش نشرح واحد املسألة، هنار كنا كنوجدو القانون 
الذي صادق عليه الربملان دايل اإلصالح دايل املراكز اجلهوية 

دد من األوراش، عالش؟ ألن ما لالستثمار، تضطرينا نوقفو ع
د األوراش، كنخرج مرسوم وأان كنستعد قانون، القانون   2ميكنش 

كيجي الربملان ميكن جيي بطريقة معاكسة املرسوم ال ميكن، ومن 
بينها مرسوم الالمتركز اإلداري خلينا حىت خرج هداك القانون، ألن 
خص مجيع النصوص أن تكون منسجمة وابش تكون منسجمة 

ميكنش نديرها مرة، وحدة ضروري نديروها متسلسلة ملزمني، ما 
حىت امليثاق دااب عندان ميثاق االستثمار أجلنا عمدا حىت خرج 
 ميثاق اللي قبل، ميثاق املراكز اجلهوية لالستثمار وميثاق الال متركز

ابش ميكن هداك نديروه بطريقة منسجمة مع هذه النصوص، هذا 
يه بطريقة ي بطريقة معقلنة، وأن نسري فالبناء التشريعي ضروري ميش

متدرجة ومتصاعدة، فلذلك املراسيم ومشاريع القوانني اللي 
هضرت عليه غادي توجدها احلكومة بتوازي مع هاد الورش، ألن  
كنكتشفو اآلن، كنكتشفو شحال من أمور يف قوانني ويف مراسيم 
خصها تعدل، دااب هاد الشي عملية اكتشاف، ألن ابش نديرو 

احد عملية مسح جلميع القوانني واملراسيم هذا عمل متعب وعمل و 
مضين طويل وخصنا حنييو األمانة العامة للحكومة والوزارات املعنية 

 .اللي كتقوم ابلعمل ألنه عمل فعال مضين، فعال

حضور الوزارتني، أان اللي كنقرر شكون غادي حيضر يف هاذ 
ة رئيس احلكوم اجللسة، أان على حساب الدستور هذا كتسألو

اآلخرين أان كنقول هلذا حضر اللي وزير يف مهمة خارج الوطن ما 
غنقولش له ال بقا ما متشي حىت ألمسو حبال الوزير املكلف ابإلدارة 
العمومية أو أي وزير آخر، صحيح احلضور هنا مزاين ما كاين 
مشكل ولكن ماشي غادي جنيب احلكومة كلها حنطها وخنلي 

احنا حكومة إجناز نريد أن نعمل فلذلك اللي  اخلدمة على برة،
غادي ينجز ميشي، وكنحضرو هنا يف حدود ما هو منطقي وما 
هو ضروري ماشي ضروري حنضرو أمسو احنا ماشي حكومة 
استعراض، احنا حكومة إجناز وعمل والسالم. وغادي جنيو، 

 .شكرا جزيال

بة  ابملناسمسؤولية الوالة والعمال، أان أريد أن أحدث شيء، و     
كان واحد الوقت الوالة والعمال كلهم كيجيو من الداخلية ميعىن  
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كيجيو كيجيو من السلطة من رجال السلطة، ومنذ فرتة بدأ هناك 
تعيينات مزدوجة، فاش وىل الوالة كيقومو أبعمال على مستوى 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، ماشي أعمال أمنية فقط، هذا 

يني دايهلم من كفاءات وفعاليات اللي  اضطر أن يكون التع
كتمارس مهام أيضا تنموية اللي كتجي كمهندسني، كناس من 
مؤسسات عمومية أخرى، من إدارات، ولكن اللي الحظتو اآلن 
هاد الشرحية هادي وال عندها موقع داخل الشرحية دايل العمال 
والوالة، وهذا شيء إجيايب مهم جدا، وهذا كيهيأ هلذا الورش، 

ذلك عندما اللي كناقشوه من طبيعة احلال االقرتاح دايل الوالة ول
والعمال كيتم من قبل رئيس احلكومة مببادرة من الوزير املعين، عاد 
هو كيعدل الالئحة دايلو وكيجي عندي وكناقشو واحد بواحد 
وكنقولو بطبيعة احلال ماشي كنعرقل أي حاجة ولكن أمسو ولكن 

ها وكنمشيو مع احلاجة اللي فيها احلاجة اللي منطقية كناقشو 
املنطق، عن طريق اختيار كفاءات اللي كتجي، راه دااب إيال 
الحظتو راه كتجي أكثر من إما رجال أعمال وإما من أطر عليا 
دايل الدولة، وإما.. ألهنا خاصهم يقومو بواحد املهمة اللي هي 

ن كمهمة دايل اإلسهام يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ول
على حساب، فلما حتدثنا على الدور احملوري للوايل يف هاذ 
الورش، ال يعين أنه يتخذ القرارات، وإمنا أنه ينسق، ألن هو الوايل 
مكلف، وايل اجلهة عندو دور حموري يف التنسيق بني أنشطة 
املصاحل الالممركزة والسهر حتت سلطة الوزراء املعنيني كما هو يف 

 عنيني على حسن سريها ومراقبتها والعمل علىالقانون، الوزراء امل
حتقيق التقائية السياسات والربامج واملشاريع يف هاذ اإلطار، 
ولذلك طبيعي عندما ننقل الصالحيات هلذه اإلدارة الالممركزة أن 
يقوم الوايل بدور التنسيق، ألن فعال كنحتاجو إىل دور التنسيق 

دايل   غادي نسميوهممع احتفاظ هلؤالء املديرين اجلهويني إيال
اهليئات، دايل اإلدارات الالممركزة بكامل صالحياهتم 

 .واختصاصاهتم يف هذا اجملال

وأظن أبن السادة الوالة والعمال يقومون بعمل مركزي وأساسي     
يف هاذ اإلطار وألنه إيال ما كاينش اإللتقائية راه أنتما قلتوها، 

ي حنفر ابش ندوز ش ماشي غادي ندوز الطريق مث من بعد كنجي
حاجة أخرى الواد احلار، مث عاوتين كنحفر ابش ندوز الضو مث  
كنعاود حنفر ابش ندير شي حاجة أخرى، مث نعاود حنفر وهكذا، 
هذا نتيجة عدم وجود اإللتقائية، فاإللتقائية بني خمتلف اإلدارات 
شيء أساسي وشيء ضروري وأظن أبن ميثاق الال متركز اإلداري 

اإللتقائية بني اهليئات الالممركزة، بني اإلدارات أرسى أسس 
 .الالممركزة

ومرة أخرى أريد أن أؤكد أن احلكومة عازمة وعندها كل إرادة     
على أن تنجح هاذ الورش، وابملناسبة ماشي هاذ الورش الوحيد 
اللي جات احلكومة مبدعة فيه، وسباقة فيه وجريئة فيه، اليوم 

 املرتبطة ابهليئات دايل ابجلماعاتعندكم كتناقشو القوانني 
الساللية، اللي منذ قرن من الزمن، كنا كنتمناو يف أبريل يدوز، ما 

، ما كاين 0202، أبريل 0202دازش يف أبريل ابش نديرو أبريل 
ابس إيال زدان به بضعة شهور، ما كاين مشكل، ألن التجويد 

ه احىت هو مهم، هذا ماشي هدف يف حد ذاته، هذا غري متنين
ولكن، ولكن إيال استمر فيه النقاش ابش جنودوه ونعمقو فيه 
مكاين مشكل، ولكن اخلروج دايلو سيشكل نقلة على مستوى 
األراضي الساللية وعلى مستوى التدبري دايل هاذ امللف، وغادي 
يكون فيه متتع املرأة الساللية بنفس حقوق الرجل أيضا، وهذا قفزة 

هلل كتجي ابش حتقق هاذ القضية وأظن أبن هاذ احلكومة احلمد 
وأيضا عدد من األوراش اليت جئنا ألول مرة وابشرانها وحتللنا 
ابجلرأة ابش ندوزوها وغادي نستمرو يف أوراش أخرى، بطبيعة 
احلال هذا ال مينع أن مجيع تدخالت دايل السيدات والسادة 

 لالنواب احملرتمني راه سجلت النقاط اإلضافية واملهمة واليت سنعم
إن شاء هللا على اإلستفادة منها، ولكن أان أدعوكم إىل أو أدعو 
اللجنة املعنية إىل دعوة السيد الوزير إىل احلضور ملناقشة، لعرض 
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ما مت حتقيقه حلد الساعة ومناقشته وإعطاء مالحظات السيدات 
والسادة النواب احملرتمني، شكرا جزيال والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .وبركاته

 :الرئيس السيد

شكرا للسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين واألخري    
املتعلق بباقي األسئلة، والذي يتضمن سؤالني، السؤال األول تقدم 
به فريق األصالة واملعاصرة حول موضوع التحكم يف الدين 

 .العمومي، طارح السؤال السيد النائب سعيد ضور

 :النائب السيد سعيد ضور

 شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة احملرتم، ال شك أن تدبري ملف الدين 
حلكومتكم، حيث ما  العمومي يعد أحد أهم الرهاانت ابلنسبة

فتئتم تؤكدون على ضرورة محاية القرار السيادي للبالد، ومن مث 
تفادي اللجوء املفرط إىل اإلستدانة، وعليه نسائلكم السيد رئيس 

احملرتم عن سياسة حكومتكم خبصوص التحكم يف الدين احلكومة 
 العمومي؟

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 أكي يسربح ريب أ سيدي سعيد،

ما سعيد أكسربح ريب، سيقسي أيدي إيسهما ابهرا، هذا السؤال 
مهم جدا، ولكن بغيت حنيد منو واحد الشوية إيال امسحتو، أوال 

السيادي يف املغرب راه حممي منذ فرتة طويلة قبل ما  القرار السي
جي هاذ احلكومة، والراعي األول حلمايته هو جاللة امللك ما 

قة العمومي زدان فيه وال نقصنا ال عال نطرحوش هاذ القضية، الدين
له ابلقرار السيادي الوطين إيال احنا كنا كنقرورو فيه، هاذي 

 النقطة األوىل؛

النقطة الثانية ما نضخموش هللا جيازيكم خبري هاذ القضية دايل 
املديونية، املديونية الوطنية متحكم فيها، النسب دايلنا احنا دايل 

اتج الداخلي اخلام هي من أكثر النسب املديونية مقارنة مع الن
اخنفاضا يف العامل ماشي غري فقط يف..، من أكثر النسب اخنفاضا، 
 إيال شفنا غري يف الدول املتقدمة ودول اجلنوب كلها متحكم فيها؛

اثلثا، عندان القانون التنظيمي اللي أنتما صادقتو عليه واللي فيه 
فقط  اإلقرتاض كيمشي الشروط دايل اإلقرتاض، واللي كيقول أبن

يف اإلستثمار، فلذلك حىت إيال اقرتضنا، حىت إيال اقرتضنا أو زدان 
راه كتبقى  autoroute بزاف يف املديونية إيال دوزان واحد

لألجيال املقبلة، بنينا واحد امليناء راه كتبقى لألجيال املقبلة، 
وخا فيه جزء  TGV وكتحرك اإلستثمار وكتدير مداخيل، دران

اإلقرتاض ولكن راه هو إرث لألجيال املقبلة، وكان غادي من 
يدير دفعة للتنمية وللمداخيل ابلنسبة للوطن، فلذلك مادام 
القانون التنظيمي األول أعطاان اإلطار العام، مادام احلكومة  
كتقرتض فقط لإلستثمار، فهذا ربح ماشي شي حاجة اللي 

 خارجة على اإلطار العام؛

ا، راه اإلقرتاض األفق دايلو كيتحدد يف قانون رابعا، وهذا مهم جد
املالية الذي يصادق عليه الربملان، فلذلك احلكومة كتحرك يف 
إطار ما هو مصادق عليه من قبل الربملان ما نزيدو عليه سنتيم ما 
نقصو، وخا هي كتشوف األرقام راه ما نزيدو عليه مانقصو، إذن 

يزانية، ون التنظيمي للملكل هذا فهو حمصن، حمصن قانونيا، القان
القانون التنظيمية للمالية، حمصن قانونيا من خالل قانون املالية، 
حمصن تدبرياي من خالل أنه كيمشي فقط لإلستثمار، حمصن 
اقتصاداي أنه ال ميكن أن يكون إال استثمار منتج، فلذلك ما 

 .خصناش نضخمو هاذ القضية
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دافها التحكم، ورغم ذلك فإن هذه احلكومة جعلت من أه    
التحكم يف الدين العمومي، وألول وقد قلتها هذا هنا أثناء اجلواب 

وهو الوترية  0222على مناقشة احلصيلة، ألول مرة، أوال من 
دايل الدين غادية، راه آخر تقرير اللي مصاحب لقانون املالية 

راه فيه على الديون وفيه التزايد دايهلا عرب السنوات  0202دايل 
 0202ترتفع إىل آخره، ولكن اليوم ألول مرة سنة  وكيفاش

إىل  0202سنة  %550.اخنفضت مديونية اخلزينة من 
وهذا منحى  %254يعين اخنفض ب 0202سنة  457%.

سنوات يف املالية  02دايل اإلخنفاض غري مسبوق منذ أكثر من 
العمومية، وهذا شيء مهم ألن هذا انتج على اجلهد دايل احلكومة 

و هلاذ النتيجة، وهاذ التطور اإلجيايب للمنحى ابش نوصل
التصاعدي كيعكس املنحى، وغري هذا راه إجيايب، غري هذا راه 
شيء إجيايب واحنا غاديني نوصلو ابملناسبة وغادي نوصلو، غادي 

 املرحلة يف نوصلو إن شاء هللا إىل ختفيض أكرب هلذا الدين العمومي
 .ورمحة هللا وبركاتهاملقبلة، شكرا جزيال، والسالم عليكم 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، لكم الكلمة السيد النائب للتعقيب 
 .فيما تبقى من الوقت

 :النائب السيد سعيد ضور

 السيد رئيس احلكومة،

وهللا أريغ ابش إديك اتفقخ، ولكن األرقام ال ديرالنني أورايد 
 .األرقامامسحان ابش أدي تفاق كيلي تنيت ابلنسبة 

السيد رئيس احلكومة، يعترب مؤشر املديونية اخلزينة العمومية    
أهم مؤشر على اإلطالق ابلنسبة للمالية العمومية، ألنه أهم بكثري 
من ابقي املؤشرات األخرى كعجز امليزانية العمومية أواجملهود 

وغريها من املؤشرات  العمومي،اإلستثماري للحكومة أو اإلدخار 
حبيث ميكن بواسطتها أن يعرف إن كانت امليزانية يف األخرى. 

وضعية سليمة أو ال، فكلما كانت مديونية مرتفعة، كلما تقلص 
 la marge de هامش مناورة امليزانية العمومية يعين

manoeuvre وكلما فقدت امليزانية العمومية ليونتها ،
خاصة  ،ومرونتها، مما يعرقل ويعيق تكييفها مع الظرفية االقتصادية

خالل السنوات العجاف حيث جد الدولة نفسها عاجزة عن أي 
ن مبادرة للعناية ابلفئات املتضررة بسبب تفاقم مديونيتها، فضال ع

ذلك، فإن الستفحال املديونية العمومية انعكاسات سلبية أخطر 
 .بكثري من هذه التداعيات

مية يعين و حبسب املعطيات اليت لدينا، بلغ جمموع املديونية العم   
ما يتعلق ابملديونية احلكومة مع احتساب إقرتاضات املؤسسات 

 0204مليار درهم،  0204العمومية واجلماعات الرتابية، حوايل 
مليار درهم، فإذا قاران هذا احلجم من الدين العمومي مع الناتج 

مليار  0270، والذي يقدر حبوايل 0207الداخلي اخلام لسنة 
ليت أن كتلة الدين العمومي تكاد تناهز الثروة ادرهم، فإننا نستنتج 

ينتجها اإلقتصاد الوطين سنواي، وهذا لوحده يدل عن استفحال 
 .املديونية العمومية اليت أمست مصدر قلق شديد

واستنادا إىل املعطيات الرمسية الصادرة عن احلكومة، وابلرغم    
من أن حجم الدين العمومي يقل شيئا ما عن املعطيات الواردة 
أعاله، إال أن القلق الذي يثريه واالنشغال الذي يتولد عنه يبقى 
قائما، بلغت مديونية اخلزينة، اقرتاضات اخلزينة العمومية، أي 

، وفق وزارة اإلقتصاد واملالية، 0202ة احلكومة فقط، مع متم سن
من الناتج  % ..4.مليار درهم، أي ما يعادل  702ما قدره 

الداخلي اخلام، علما أن املؤسسات الدولية توصي بعدم جاوز 
من الناتج الداخلي اخلام، حىت يتأتى  %2.مديونية اخلزينة لنسبة 

ذه األرقام هالتحكم املطلق من طرف احلكومة يف مديونية اخلزينة، 
مليار درهم، أما إذا  50تبني أن املغرب جاوز هذه العتبة حبوايل 

أضفنا إىل مديونية اخلزينة اقرتاضات املؤسسات العمومية، فإن 
مليار درهم، متثل  022األمر سيزداد سوءا، ألنه جيب إضافة 
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جمموع اقرتاضات املؤسسات واملقاوالت العمومية، وبذلك يصبح 
مليار درهم، حبسب  222مومي ما يناهز حجم الدين الع

من الناتج الداخلي  %20املعطيات الرمسية، أي ما يعادل حوايل 
من الناتج الداخلي  %2.، فأين حنن من عتبة 0202اخلام لسنة 

للسنة السالفة الذكر، الفرق بني هذه العتبة وحجم الدين  اخلام
كلفة   مليار درهم، وميثل 205العمومي احلايل يقدر حبوايل 

اإلحنراف املايل الذي عرفته احلكومة السالفة ومل تستطع تقوميه 
 .احلكومة احلالية

وهنا جدر اإلشارة إىل أنه كان من األفضل احلديث عن مؤشر     
اإلقرتاضات عوض مؤشر الدين العمومي أي الديون مبختلف 

، متأخرات األداء، ودائع اخلواص واألغيار TVA أنواعها مبا فيها
زينة العامة، وهو ما يعين أن نسبة الدين العمومي تضاهي ابخل

الثروة اليت ينتجها املغرب خالل سنة كاملة كما قلت سالفا، هذه 
املعطيات تبني جبالء أن احلكومة استنفدت هامش اإلستدانة 

بح املتاحة هلا وأنه جيب عليه حاليا التفكري مليا وجبدية يف كيفية ك
ا خالل ري يف كيفية ختفيضها تدرجييهذه االستدانة قبل التفك

 .السنوات املقبلة

تتحمل السؤال احلكومة السابقة املسؤولية كاملة على هذه    
مية، الوضعية املزرية واحملفوفة ابملخاطر اليت تتسم هبا املديونية العمو 

ألن حكومة السيد عباس الفاسي اليت انتهت واليتها مع متم سنة 
قة اليت خلفتها مديونية يف ذمة تركت احلكومة الساب 0200

 5055مليار درهم أو ما يعادل  420اخلزينة العمومية تقدر ب
من الناتج الداخلي اخلام، مما يعين أن حجم الدين للخزينة كان 

، 0200من الناتج الداخلي اخلام مع هناية سنة  %2.دون 
والذي يطابق توصيات مؤسسة الدولة حبيث مل تستطع ال احلكومة 

بقة وال احلالية احلفاظ على مستوى أو تقليصه، بل عمدات السا
مليار  022إىل الزايدة فيه ليصل إىل جمموع اقرتاضات احلكومتني 

درهم، ومن مت الرفع من هذا الدين قياسا ابلناتج الداخلي اخلام 
 .0207سنة  %555.إىل  %5055من 

نستخلص إذن أن حكومتكم واحلكومة السابقة مها حكومتا     
ة مديونية واقرتاض ابمتياز ألنه جلأات إىل احلل السهل لتموين امليزاني

العمومية عوض البحث عن موارد أخرى، لقد ادعت احلكومة 
السابقة كما تدعي حكومتكم اليوم أن هذه القروض استعملت 
لتمويل االستثمارات العمومية، غري أننا ال نالحظ أن العديد من 

قات كومتان استعملت لتغطية نفالقروض اليت حصلت عليها احل
التسيري، كما مل تستطع هذه التجهيزات واالستثمارات أن حتقق 
منوا اقتصاداي مهما، ألن نسبة النمو اإلقتصادي خالل السبع 

كمتوسط سنوي، مما يدل عن   252سنوات األخرية مل تتجاوز 
ضعف فعالية وجناعة هاذ اإلستثمارات، وابلتايل عن سوء 

 .قرتاضات العموميةاستعمال اال

إن استفحال اإلستدانة العمومية يرتتب عنها عدة خماطر أبرزها     
تقلص ميزانية التجهيز، ولتوضيح تلك التأثري ارتفاع املديونية 

، واليت تسري .020العمومية سنعرض نتائج من دراسة مليزانية 
على ابقي سنوات احلكومتني، احلالية والسابقة، اليت أكدت على 

مليار درهم حتتل الرتبة الثانية من  2504.ميزانية التجهيز أن 
مليار درهم، أتيت بعدها  022انحية احلجم وراء ميزانية التسيري 

مليار درهم، واليت تتجاوز بكثري  0.ميزانية خدمة الدين العمومي 
هاذ الرقم إذا ما أخذان بعني اإلعتبار خدمة الدين القصري األمد 

 002زانية العامة، فالرقم احلقيقي إذا هو الذي ال يسجل ابملي
مليار درهم وهو ما يبني أن نفقات خدمة الدين العمومي هي 
اليت أتيت يف املرتبة الثانية، وتبقى ميزانية التجهيز بذلك جد 
متواضعة. ويرجع التضخم املسجل يف نفقات خدمة الدين 

الية و العمومي إىل اإلرتفاع املهول يف حجم اإلقرتاضات خالل ال
احلالية والسابقة، وهو ما أدى إىل تراجع غالف ميزانية التجهيز 

 .علما أبن الفوائد والعموالت تدرج يف ميزانية التسيري



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

45 

ويف هذا الصدد وحبسب التقرير األخري للمجلس األعلى     
للحساابت، فإن وزارة اإلقتصاد واملالية اعرتفت لقضاة هذا اجمللس 

م ما احملاسبيت للمالية العمومية، مت خص أنه يف إطار ورش التقومي
مليار درهم من ميزانية التجهيز لسنة  07يزيد عن مليار و

انية إىل ميزانية التسيري لنفس السنة، وابلنسبة مليز  ، وضمها0205
درهم مسجلة  024.222.222هناك على األقل  .020سنة 

مبيزانية التجهيز وهي تعترب يف احلقيقة مصاريف تدخل ضمن 
 يزانية التسيري، هذه األمثلة تدل على أن احلكومة تنفخ يف ميزانيةم

التجهيز وتضخم حجمها عن طريق ترحيل قسط يف ميزانية 
نة التسيري إىل ميزانية التجهيز، تفاقمت اإلقرتاضات الداخلية للخزي

مليار  0.0بزايدة تقدر ب 0202إىل سنة  0200من سنة 
 .درهم

ف للخزينة العمومية إىل القروض إن من شأن اللجوء املكث    
إزاحات القطاع اخلاص من السوق املالية ومزامحته بشدة ألن 
املدخرين والبنوك يفضلون منح القروض للخزينة العمومية عوض 
القطاع اخلاص، ومما يزيد الطني بلة كون هذه املزامحة الشرسة اليت 

الوطين  ديتعرض هلا القطاع اخلاص أتيت يف وقت يعاين فيه اإلقتصا
، .022خصاصا هيكليا وبنيواي يف اإلدخار الوطين منذ سنة 

حبيث ال يستطيع أن يغطي املتطلبات املالية لإلستثمار الوطين 
سنة املنصرمة ويقدر هاد اخلصاص، ويقدر هذا  00خالل 

 ..مليار درهم 44اخلصاص يف االستثمار الوطين حبوايل 

 :السيد الرئيس

السيد رئيس احلكومة إذا كانت لكم رغبة شكرا للسيد النائب، 
 .فيما تبقى من الوقت، ما زال ما زال اخلزان مهم

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

آسي سعيد، زايد أكيغتسكوست أجاغ  شكرا السيد النائب،
أنساول، أشكر السيد النائب احملرتم ولكن أعود إىل ما حتدثت 

ه من مبادئ ومن توجهات، أوال، أوال ما كنحسبوش ابألرقام  عن
كنحسبو ابلنسب، ألن األرقام، إيال عندان الناتج الداخلي اخلام 

يف واحد املستوى، طبيعي اللي كيوازيه من الدين من  0220يف 
امليزانية دايل التجهيز ودايل غادي يكون يف املستوى دايلو، اليوم 

ة م تزاد بواحد النسبة، امليزانية دايل الدولهذا الناتج الداخلي اخلا
تزادت بواحد النسبة وكتزيد كل سنة، طبيعي أن يزداد األرقام ال 
دايل ميزانية التجهيز وال دايل ميزانية االستثمار، هادي هادي 
املسألة األوىل، املسألة الثانية كما قلت سابقا، هذا مؤطر قانونيا، 

ملالية كنصادقو على الغالف دايل معىن ذلك أنه ما دام القانون ا
اإلقرتاض فقد صادق عليه الربملان كغالف لإلقرتاض، فكنسريو 
يف حدود ما هو مصادق عليه، وليس هناك..، ال ميكن للحكومة 
أن تقرتض للتسيري، ال ميكن للحكومة إال أن تقرتض لإلستثمار 

ر اماشي للتجهيز، راه فرق، لإلستثمار، وامليزانية دايل اإلستثم
مليار درهم، من أعلى نسب ميزانية اإلستثمار يف العامل   025هي 

كنسبة مئوية للميزانية من أعلى نسب، ألن احنا عندان اإلستثمار 
، ما كاينش يف العامل تقريبا، ما كاينش ولذلك حىت 20% 22

يف التقارير الدولية، كيعتربوا حنا نسبة اإلستثمار العمومي من 
ميكن أن تدهب لإلقرتاض إال  أعلى النسب، فلذلك ال

لإلستثمار، ألنه هو أصال اإلستثمار عايل، هو ابش خنفضو من 
الدين عندوا واحد اآللية، اآللية دايلو الوحيدة هو أن خنفض من 
ميزانيات اإلستثمار العمومي، خصنا خنفضو من اإلستثمار 
العمومي كي أخفض من احلاجة إىل الدين، وهذا خصو آليات 

وهو بدأانه يف هاد امليزانية دايل هاد السنة، هاد السنة ابتكارية 
بدينا اعتماد آلليات جديدة لتمويل املشاريع اإلستثمارية املربجمة 
ابمليزانية العامة، وقد بدأت فعال وحدة منها اللي هي الشراكة 
املؤسساتية وصادقتو يف قانون املالية على واحد امليزانية معينة 
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د غيتمول يف املداخيل اللي غيتمول من هاخمصصة اللي هي اللي 
من املشاريع  الشراكة املؤسساتية، وهذا تدار ابش ميول عدد

البنيات التحتية مواكبة تعدد من االسرتاتيجيات القطاعية، ولكن 
أيضا حنن بصدد وضع مشروع قانون دايل راه صادق عليه اجمللس 

بعض  معاحلكومي بقات فيه شوية دايل واحد النقطة للنقاش 
املؤسسات اللي هو قانون دايل الشراكة تعديل قانون الشراكة بني 

هاد مشروع قانون  ppt القطاع العام والقطاع اخلاص اللي تسمى
سنحيله قريبا على الربملان، ونريده أن يعطي دفعة أقوى مما كانت 
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مما سيمكن من ختفيض 

 العمومية، وابلتايل ختفيض احلاجة إىل الدين ميزانية االستثمار
استطعنا  0202-0207العمومي الذي قلت أبنه من سنة 

وهادي بداية مهمة  %2.4اخنفضو نسبة مديونية اخلزينة ب 
راه ماشي سهلة بطبيعة احلال يف النسبة دايل الدين دين  2.4%

 .اخلزينة إىل الناتج الداخلي اخلام

بواحد القضية مهمة دااب فرنسا منذ  لكن أان غادي خنتمها    
دايل نسبة الدين العمومي  il frole 100% شهرين والنقاش

إىل الناتج الداخلي اخلام وكلهم كيكتبو يف اجلرائد هل هذا مقلق؟ 
صعيب ماشي صعيب إىل آخره،  022هل ليس مقلق؟ واش 

راه كنجيبوه ابش  022واألغلب كيقولو الش انتما مقلقني على 
استثمار وهداك االستثمار غادي ينتج لنا ثروة اللي غادي نديرو 

خنلصو به إذا مل ليس هناك استثمار وليست هناك دولة متقدمة 
يف جنوب أورواب إال ونسبة الدين العمومي فيها أعلى من املغرب 

مما يعين أن هو آلية للتنمية  %.2و %20، 22ليست هناك من 
ويل فلذلك التنمية حتتاج إىل مت راه ما ميكنش دير التنمية بدونه ألن

هذا ال يشكل أي مشكل ابلنسبة املالية العمومية وال يشكل أي 
خطر ابلنسبة امليزانية دايل الدولة مادام كيمشي فقط االستثمار 
الذي ينتج الثروة والذي هو يف هد ذاته هداك اإلنتاج دايلو جزء 

 ة هو يفمنو كيمشي ألداء هذا الدين وجزء من الدين ابملناسب

التدبري النشيط  la gestion active التدبري النشيط للدين
للدين أشنو هو التدبري النشيط للدين كنكتشف واحد الديون 
اللي هي أقل كلفة كنخلص هاديك اللي أعلى كلفة ابلدين األقل  
كلفة ابش تبقى عندي يف السنوات املقبلة أبقل كلفة وهذا هو 

ل إىل على ختفيض دين اخلزينة لتصوهذه احلكومة التزمت ابلعمل 
يف القانون املالية وحنن بدأان هذه السنة فعال يف هذا  2%.

بدأ هذا التخفيض إن شاء هللا وغادي  0202التخفيض سنة 
وهذا هو التدبري النشيط والفعال  0202ينخافض أيضا سنة 

للدين والتخفيض دايل الدين هو ختفيض ذو طابع اسرتاتيجي 
 .آين شكرا جزيال، والسالم عليكم ورمحة هللاماشي ذو طابع 

 :الرئيسالسيد 

شكرا، ننتقل اآلن إىل السؤال الثاين تقدم به الفريق االستقاليل 
للوحدة والتعادلية حول موضوع مآل خمطط تنمية املناطق البعيدة 

 .واملعزولة الكلمة للسيد النائب صاحل أوغبال

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ
 أيتما دي إيستما،أزول، 

 أزول أسلواي ن تنباضت،
 أزول أسلواي دي إميوراين،

أسقسي إماح إزليس امساحتيل ن تنابضت محاس أودغار نفاليت 
ديستنارن إملناطيق أد اللي ن أكوكنني، إن موريدن محاس نتيميزارع 
آد آر ابهرا متارتن حوكاما وال حودرار، تنابضتنون، ما حتيل أفاد 

 .ازاي نيفالس إالن، شكرا السيد الرئيسأفالس تفسوس أز 

 :السيد الرئيس

 .أان فهمت كل شي، وشكرا لك، السيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
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 .ما حنيل إمتيزار أنوكنني أزول أكما إيكوت

لقصري اأريد أن أقول أبنه فهاد القضية، السؤال يف هذا الوقت 
جدا مع األسف الشديد أريد أن أقول أبن هناك مجيع الربامج 
احلكومية يف مجيع القطاعات فيها جزء مهم للمناطق البعيدة 
والنائية والعامل القروي عموما، لكن أريد أن أشري هنا ابخلصوص 

-0207إىل برانمج تنمية املناطق البعيدة وتقليص الفوارق اجملالية 
مليار والذي انطلق  52مجايل يقدر ب بغالف مايل إ 0202

، هاد الربانمج اللي انطلق من واحد الدراسة 0207سنة 
إسرتاتيجية اللي حاولت تدرس الوضعية دايل هاد املناطق امليدانية 

ألف  02املنجزة واللي حددت أن العديد من املناطق وخصوصا 
مجاعة تعاين من خصاص على مستوى البنيات  0070دوار و

ة واخلدمات اإلجتماعية، ولذلك انطلق تنفيذ هذا األساسي
الربانمج وبطبيعة احلال هاد الربانمج كتوجدوا جلان جهوية لتنمية 
اجملال القروي واملناطق اجلبلية مع ذلك الربانمج كيجي من حتت 
ماشي من احلكومة كيجي من حتت اليت تضم يف عضويتها رؤساء 

 ممركزة، القطاعات اجلهات، املنتخبني، رؤساء املصاحل الال
احلكومية املعنية وغريها هم اللي كيوضعوا هاد الربانمج وكيوضعوا 

و  0207الربانمج السنوي متت املصادقة على برامج سنوات 
مشروع يف هذا دايل  0200وكتضم  0202و  0202تنفذ 

ودارت اإلعتمادات دايلو بطبيعة احلال هو بشراكة بني  0202
اء احلال واملكتب الوطين للكهرابء وامل اجلهات واحلكومة بطبيعة

الصاحل للشرب واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية كل واحد عندو يف 
حتقق يف هاد  0202-0207التمويل جزء وبغيت نقول أبنه يف 

 : الربانمج ما يلي

كيلومرت من الطرق واملسالك   4442بناء وهتيئة وإصالح  -
 .0202قرر حىت ل من الربانمج امل %40القروية بنسبة 

 .من الربانمج %44وحدة صحية بنسبة  024أتهيل  -

مؤسسة تعليمية يف هذه املناطق بنسبة  725بناء وإصالح  -
 .من الربانمج 42%

من  %.4منزل ابملاء الصاحل للشرب بنسبة  .0050تزويد  -
 .الربانمج

 .الربانمجمن  %22دوار بنسبة  .00كهربة  -

كاين بزاف دايل   0202حىت ل  بناءا على ذلك هوبرانمج
 املناطق اللي تربجموا ولكن راه تربجموا يف السنتني والثالث سنوات

، غاديني يف الربانمج تدرجييا معىن ذلك 0202املقبلة حىت ل 
هناك برامج خاصة هلذه املناطق، هناك إهتمام خاص هباد املناطق 

ملناسبة كما ابحيتاج إىل شيء من الوقت وفق الربجمة والربجمة دايلوا 
أكرر مرة أخرى أتيت من هذه اللجان اجلهوية ومن جلن حملية. 

 .شكرا جزيال

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد رئيس احلكومة، لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد صاحل أوغبال

السيد رئيس احلكومة، كنا أنمل يف الفريق اإلستقالل للوحدة 
ات انمج حمدد واضح األهداف وآليوالتعادلية أن أييت جوابكم برب 

 .0تنفيذ للتوجيهات الواردة يف اخلطاب امللكي مبناسبة الذكرى 
لعيد العرش عندما دعا جاللة امللك إىل وضع خمطط عمل 
ومندمج ملعاجلة األوضاع الصعبة اليت تعيشها ساكنة املناطق 
البعيدة واملعزولة، ابعتبارها ورشا اجتماعيا طموحة يشكل مدخال 
إلنصاف هذه املناطق والرفع من مستوى معيشة ساكنتها 
واإلستجابة لتطلعاهتا وانتظاراهتا يف العيش الكرمي، ومقومات 
املواطنة احلقة مبا يضمن إخراجها من دائرة اإلقصاء والفقر 
والتهميش وخمتلف املظاهر احلياة البئيسة يف أفق بناء جمتمع 

 .متضامن تسوده املساواة والعدالة
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ر حقيقة واقع مري إن جوابكم السيد رئيس احلكومة يعكس    
تريدون التسرت عليه إلخفاء فشل السياسات العمومية اليت تنهجها 
احلكومة ملعاجلة أوضاع املناطق البعيدة واملعزولة اليت تعاين من 
غياب العدالة اجملالية. فأين حنن من العدالة اجملالية السيد الرئيس 

لذي تضطر فيه سكان هذه املناطق وما احلكومة؟ يف الوقت ا
أكثرهم المتطاء الدواب إن وجدت، للتوجه حنو املراكز القروية 
لقضاء مآرهبم ويقطعون ألجل ذلك مسافات طويلة عرب مسالك 
مهرتئة وغري صاحلة، ويف انعدام بنيات حتتية طرقية. وأين العدالة 

الء لشرب ؤ اجملالية السيد رئيس احلكومة؟ يف الوقت الذي يضطر ه
املياه قد تكون غري صاحلة للشرب ويقطعون ألجلها أحياان 

وأين العدالة اجملالية السيد الرئيس احلكومة يف   مسافات طويلة؟
الوقت الذي يضطر فيه سكان هذه املناطق للمشي سريا على 
األقدام ملاسافات طوال من أجل حتسني العلم واملعرفة يف ظروف 

 جملالية السيد الرئيس احلكومة؟ يف الوقتوأين العدالة ا  قاسية؟
الذي يضطر فيه سكان هذه املناطق كلما حل الظالم إليقاد 
الشموع لإلضاءة؟ وأين هي هذه العدالة السيد رئيس احلكومة 
عندما تضع املرأة مولودها وقد تفقده أو تلقى هي حذفها لعدم 

ترى  اوجود خدمات صحية للقرب؟ وأين هي العدالة اجملالية حينم
أطفال هذه املناطق يزاولون أشغال زراعية فالحية تكربهم يف 
الوقت الذي ميضي يف أقراهنم أوقات سعيدة يف املخيمات الصيفية 
وداخل املرافق ودور الشباب ميارسون هوايتهم املفضلة؟ وأين وأين؟ 
مشاكل جبملة وال حصر هلا السيد الرئيس يعاين منها سكان هذه 

ضون أنتم عنها طرف من خالل سياساتكم املناطق يف ما تغ
 .العمومية اليت تكرس عزلتهم وتضرب بكرامتهم عرض احلائط

السيد رئيس احلكومة، أيكون هذا جزاء كل من أ سدى    
خدمات جليلة للوطن وساهم يف حركة التحرير الوطين وقاوم 
اإلستعمار يف اجلبال الشاخمة وضحى ابلغايل والنفيس لعزة هذا 
الوطن، هاد الناس كلهم السيد الرئيس املناطق النائية اللي ولدات 

 محو الزايين، عبد الكرميدوك الناس دوك املقاومني الكبار موحى 
اخلطايب، وعدي هبم واملختار السوسي إخل، لذلك ندعوكم السيد 
الرئيس قبل أن أختم أنك تزرو هاد املناطق ابش تشوفها ولكن ما 

 ..جيش دااب راه كاينة العقرب دااب كاين احلنوشة وما كايناش

 :السيد الرئيس

 .لةدقيقة كامشكرا، السيد رئيس احلكومة ما تبقى من الوقت 

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

أوال عرضت الربانمج برانمج مفصل مدقق السيد النائب، ال امسح 
ليا قليت يل ما كاينش برانمج مفصل، الربانمج دايل تنمية األقاليم 
البعيدة هو برانمج مفصل واللجان اجلهوية اللي كتوضعوا وهي 

ي كتنفذ جزء كبري منه، احنا كنعطيوا الفلوس ابلعكس كاين الل
هاد الشي هادي النقطة األوىل، لو كان هاد الربانمج لو كان هاد 

دقائق، ابش نشرحوا  4املوضوع مهم عندكم ما ديروهش يف 
مزاين، ديرو سؤال مركزي مع مجيع الفرق ونعطيوه ساعة يف املرة 

ح اطق عزيزة فعال امسح ليا ال امساملقبلة، إيال كان عندكم هاد املن
يل والربامج موجودة وعملية والناس اللي كيطبقوها راه أنتما جزء 
منها ألن انتما داخلني يف جمالس اجلهات، داخلني يف اجلماعات 
الرتابية خصكم ختدموا وتكفضوا حىت انتما، أما احلكومة كتعطي 

يا وإقليميا؟ فني  ة حملامليزانية دايهلا، حمليا وإقليميا فني كتم الربجم
 .كتم التنفيذ؟ شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد رئيس احلكومة، شكرا جزيال على مسامهتك، شكرا 
أهنينا جدول أعمال اجللسة األوىل، منر  الوزراء،للسيدة والسادة 

 .اآلن إىل اجللسة الثانية اجللسة التشريعية

 


