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 واألربعني اخلامسةحمضر اجللسة 
 

 ه(. 7102 أكتوبر 41) 0341 صفر 01الثالاثء : التاريخ
  رئيس جملس النواب. السيد احلبيب املالكي: الرائسة

 الثالثةاعة ابتداء من الس دقيقةساعتان وسبعة وثالثون  :التوقيت
 .األربعنياوالدقيقة  زوال

لسة املصصصة لسأسللة الففيية املتعلقة اجل جدول األعمال:
 .ابلسياسة العامة اليت جييب عنيا رئيس احلكومة

 
 :لسةرئيس اجل رئيس جملس النواب، السيد احلبيب املالكي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني
 احلكومة،السيد الرئيس 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
من الدستور، وخاصة الفقرة  011طبقا ملقتضيات الفصل       

 724إىل  722الثانية منه، وعمال كذلك مبقتضيات املواد من 
من النظام الداخلي. يعقد جملس النواب جلسة اليوم املصصصة 

ب عنيا رئيس ليت جييلسأسللة الففيية املتعلقة ابلسياسة العامة ا
 .احلكومة
وقبل الفروع يف جدول أعمالنا، أعطي الكلمة للسيدة       

 .األمينة لتالوة ملصص عن املراسالت الواردة على املكتب
 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجللسة

 شكرا السيد الرئيس،
يقضي  73.02توصلت رائسة اجمللس مبفروع قانون رقم       

املتعلق مبدونة التجارة،  07.17من القانون رقم  07بتغيري املادة 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
إذن، إذا مسحتم، نفرع اآلن يف جدول األعمال الذي       

 :يتضمن حمورين اثنني
يتعلق مبوضوع السياسة العامة املتعلقة  :حملور األولا 

ابلفباب، ويضم ثالثة أسللة ذات املوضوع الواحد، تقدم هبا كل 
من فرق وجمموعة األغلبية، وكذلك فريق األصالة واملعاصرة والفريق 

 االستقاليل للوحدة والتعادلية؛
م  فيتعلق مبوضوع اجليوية املتقدمة ويض :احملور الثاينأما      

ثة أسللة ذات موضوع واحد تقدم هبا كل من فرق كذلك ثال
وجمموعة األغلبية وكذلك فريق األصالة واملعاصرة والفريق 

 .االستقاليل للوحدة والتعادلية
ويف هذا اإلطار، أعطي الكلمة ابلنسبة للمحور األول للنائبة       

السيدة إميان اليعقويب إبسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال 
علق ببلورة سياسة مندجمة لفائدة الفباب وأذكر دقيقة واحدة املت

 .لطرح السؤال
 :النائبة السيدة إميان اليعقويب

 السيد الرئيس احلكومة،
نص الدستور املغريب على ضرورة توسيع وتعميم مفاركة       

الفباب يف التنمية اإلقتصادية والثقافية والسياسية للبالد 
يف احلياة النفيطة، خصوصا للفلات ومساعدهتم على االندماج 

اليت تعاين من صعوابت على املستوى الدراسي واالجتماعي 
وامليين. وهبدف بلورة هذه احلقوق، أقر الدستور عددا من اآلليات 
املؤسساتية من بينيا أتسيس اجمللس اإلستفاري للفباب والعمل 

 .اجلمعوي
عة تعاين من جممو ابلرغم من كل ما ذكر، ما زالت هذه الفلة       

من املفاكل من بينيا البطالة املتففية بكثرة يف صفوف حاملي 
الفيادات، فضال عن انقطاع فلات كبرية منيم عن الدراسة، مما 
جيعليم عرضة ملصاطر كثرية. لذلك نسائلكم، السيد رئيس 
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احلكومة، عن اإلجراءات املتصذة من أجل أتطري هذه الفلة 
 ف املستوايت، وما هي اخلطوات العمليةواإلهتمام هبا على خمتل

اليت ستقوم هبا احلكومة لتبلور بطريقة تفاركية سياسة مندجمة 
لدورة يف افتتاح ا فباب، كما دعا لذلك صاحب اجلاللةموجية لل

 .التفريعية؟ شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للنائبة السيدة ابتسام عزاوي إبسم فريق       
 .املعاصرة لتقدمي السؤال املتعلق بنفس احملوراألصالة 

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

إذا كانت اإلرادة امللكية، وإرادة كل الفاعلني السياسيني       
تنحو حنو إيالء الفباب مكانه خاصة على املستوى 

ث حيسواء من حيث تنفيط احلياة السياسية أو من  السياسي،
املفاركة يف كل احملطات السياسية، تعبلة وتصويتا وترشيحا 
ومواكبة وتتبعا. فماذا أعددمت لفاابت وشباب املغرب؟ فماذا 
أعددمت من أجل اندماج سلس يف احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية 

 والثقافية وغريها من امليادين؟
 :السيد الرئيس

عادلية ستقاليل للوحدة والتشكرا، الكلمة اآلن ابسم الفريق اإل      
 .يف نفس احملور، السيد النائب نوفل شباط

 :النائب السيد نوفل شباط
 السيد الرئيس،

عندما نتحدث عن الفباب، فإننا نتحدث عن فلة عريضة       
من املغاربة تتجاوز نسبتيم الثلث، نتحدث عن مستقبل البالد 

حياة ودعامتيا األساسية، نتحدث عن القلب النابض لل
اإلقتصادية واإلجتماعية، نتحدث عن طاقات شابة مؤهلة ولكنيا 
تبقى غري مستغلة على الوجه املطلوب نتيجة النموذج التنموي 

مية كما و املعتمد والذي أابن عن ففل يف تدبري السياسات العم

رب يف خطاب افتتاح الربملان، عندما اعت عرب عن ذلك جاللة امللك
اة ب واخنراطه اإلجيايب والفعال يف احليجاللته أن أتهيل الفبا

الوطنية يعد من التحدايت اليت ينبغي رفعيا ابلنظر لكون العديد 
منيم يعانون من اإلقصاء والبطالة. فيل لدى احلكومة اسرتاتيجية 
واضحة لضمان اخنراط الفباب يف احلياة العامة؟ وما هي التدابري 

جلة وق الفغل ومعااملتصذة لتمكني الفباب من االخنراط يف س
تزايد معضلة البطالة يف صفوف الفباب مبا فييم خرجيي اجلامعات 

 .واملعاهد؟ والسالم
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن       
 .األسللة املتعلقة ابحملور األول

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة
الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على بسم هللا الرمحن 

 .رسول هللا وآله وصحبه
 السيدات والسادة،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء، وكتاب الدولة والنواب احملرتمني،

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
اء قيطيب يل يف البداية أن أعرب لكم عن سعاديت لتجديد الل      

 هبذه املؤسسة التفريعية املوقرة يف هذه اجللسة األوىل لسأسللة حول
السياسات العامة األوىل هذه الوالية التفريعية. أود يف البداية أن 
أشكر خمتلف الفرق اليت طرحت األسللة، هذا السؤال وركزات 
على هاذ املوضوع احليوي اللي هو موضوع الفباب. احنا كنعرفو 

خر بطاقات شابة، وأن الساكنة الوطنية هي ساكنة أبن املغرب يز 
شابة ابمتياز، فثلث الساكنة ترتاوح تقريبا، ترتاوح أعمارهم بني 

سنة من جمموع السكان وهو رصيد متميز، رصيد ميم  43و 03
مية جدا، رافعة للتنمية البفرية ورافعة للتنمية اإلجتماعية ورافعة للتن

 مة، وذلك ألن الفباب هم األقدرالفاملة ورافعة للتنمية املستدا
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على املبادرة وعلى اإلبتكار وعلى النظرة التجديدية وعلى مواكبة 
 .التطور العلمي والتكنولوجي

وال خيفى عليكم اإلهتمام الكبري كما طرح بعض السيدات       
والسادة النواب يف أسللتيم، اإلهتمام الكبري الذي حتظى به هذه 

 لك حممد الساد  نصره ،هلل، وهو ما لجلىالفلة من قبل جاللة امل
يف عدد من اخلطب امللكية ومن الرسائل امللكية، آخرها اخلطاب 
السامي الذي ألقاه جاللته مبناسبة افتتاح هذه السنة التفريعية 
 ،حيث قال جاللته، وعلى غرار املبادرة الوطنية للتنمية البفرية

ألسا  للفباب تقوم اب فإننا ندعو إىل بلورة سياسة جديدة مندجمة
على التكوين والتفغيل قادرة على إجياد حلول واقعية ملفاكليم 

 .احلقيقية خاصة يف املناطق القروية واألحياء اهلامفية والفقرية
وانسجاما مع هذه التعليمات امللكية السامية، وأيضا تفعيال       

 ملضامني الربانمج احلكومي الذي بوأ الفباب موقع مركزي يف
سياسة احلكومة، فقد وضعت احلكومة سياسة مندجمة لفائدة 
الفباب هتدف إىل حتسني شروط تكوين وإدماج واخنراط هذه 
الفلة يف احلياة العامة واحلياة اإلقتصادية واحلياة اإلجتماعية. هاذ 
البلورة دايل السياسة املندجمة للفباب اللي اهتمت هبا احلكومة، 

باب، نصة االسرتاتيجية الوطنية للفوكنت عرضت هنا يف هذه امل
ترمجناها يف إطار سياسة مندجمة للفباب، واليت قام السيد وزير 
الفباب والرايضة بعرض أرضية أولية هلا فييا التوجيات العامة، 
فييا احملاور، فييا اإلجراءات األوىل االستعجالية، عرضيا السيد 

يعين آخر  7102أكتوبر  72الوزير، يف جملس حكومي بتاريخ 
جملس حكومي، ولكن هو عرض فقط املنيجية واألرضية واآلفاق 
املستقبلية العامة، وهي كتبىن على ركائز: الركيزة األوىل هي 
اإلنصات والتواصل مع الفباب، منفيو عندهم ونتصنتو لييم 
ونفوفو كيفاش كيفكرو مها الواقع دايهلم، كيفاش كينضرو للواقع 

 غرب حاال ومستقبال، وكتبىن أيضا علىدايهلم والواقع دايل امل
تنويع العرض العمومي هلؤالء الفباب والعمل على إشراكيم يف 

خمتلف هذه العروض العمومية وأيضا الرتكيز على حموري التكوين 
والتفغيل والتنفيط اإلجتماعي والثقايف. لكن األهم أشنو هو؟ 

اسة للسياألهم أن هاذ العرض األويل اللي هي األرضية األولية 
املندجمة للفباب ستعمل احلكومة على إطالق حوار وطين حوهلا 
وفق مقاربة تفاركية موسعة يف أفق وضع منظور متكامل وسياسة 
مندجمة متكاملة غادي منفيو وغادي نفركو أوال الربملانيني بطبيعة 
احلال، وغادي نفركو اجملتمع املدين، وغادي نفركو اجلماعات 

ركو ترابيا جيواي وإقليميا وحمليا، وغادي نف الرتابية املنتصبني
النقاابت واألحزاب السياسية الفبيبات بطبيعة احلال دايل 
األحزاب السياسية، هاذ اإلشراك اهلدف منه هو هاذ السياسة 
اللي وضعنا األرضية العامة دايهلا تكون متكيفة مع الرغبات 

اولو حن والتطلعات واحلاجيات دايل الفباب يف عموميم، وغادي
إن شاء ،هلل خنرجو منيا سياسة وطنية مندجمة للفباب مع برامج 
للعمل الوطين وأيضا إطار مرجعي للتمويل، لتمويل هذه السياسة 
وبرامج متعددة السنوات وغادي إن شاء ،هلل انطالقو إبذن ،هلل يف 

تكون هاذ السياسة  7102تطبيقيا. احنا كنتمناو بداية سنة 
 .يف خطواهتا األخريةاملندجمة اجلديدة 

وأيضا من أجل حتقيق تعبلة وطنية شاملة واخنراط جيوي يف       
تنزيل هاذ السياسة الوطنية للفباب حنرص على تفعيل دور 
اجليات اإلثين عفر يف هاذ الورش، من خالل التنسيق مع 
اجليات، ومن هنا غادي تبدا احلكومة من خالل القطاع الوصي 

يات من أجل صياغة ميثاق الفباب الدولة على فتح حوار مع اجل
-7102واجلية، تعاقد الدولة واجلية حول ميثاق الفباب 

وابلتايل اعتماد عقد برانمج موقع من طرف خمتلف  ،7170
الفاعلني املعنيني كيحدد هاذ العالقة بني الدولة وبني اجلية فيما 

 .خيص اإلخنراط يف سياسة خاصة ابلفباب
طار العام الذي سنحرص إن شاء ،هلل على هذه إذن هي اإل      

 تطبيقه يف الفيور املقبلة وبلورته، ولكن أيضا أريد أن أقول أنه يف
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إطار تفعيل السياسة احلكومية يف جمال الفباب، ألن بعض 
األسللة كتقول ليا أشنو درتو دااب؟ احلكومة اختذت فعال مجلة من 

 خمتلف لفباب يفالتدابري اهلادفة إىل حتسني العرض املوجه ل
مناحي احلياة سواء التعليمية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية 
والثقافية، ولذلك احملاور الثالث اللي غادي نفري لييا ابقتضاب 

 :هي
 التعليم والتكوين؛ أوال -
 ل؛التفغي اثنيا -
 .احلياة الثقافية واإلجتماعية اثلثا -
تما كتعرفو أبنه أنفيما خيص التعليم والتكوين بطبيعة احلال،       

من أكرب اإلشكاالت املوضوعة أمامنا فيما خيص الفباب هو أن 
منكنه من تعليم ذي جودة وشامل أيضا، ألن اليوم عندان أكثر 

مليون دايل الفباب بدون تعليم، بدون تكوين بدون عمل،  2من 
وهذا رقم كبري. ومعاجلة هاذ اإلختالل حيتاج إىل تعبلة وطنية، 

قلنا هذيك السياسة املندجمة غادي تكون تفاركية داكفي عالش 
وخصنا انخذو الوقت ابش نعبأو مجيع الفاعلني بغينا اجلميع 
يتملكيا، اجلميع تكون دايلو يف النياية، ابش اجلميع نتعبأو ليه، 
ألن هذا ورش كبري، ورش خصو التعاون من قبل اجلميع. ولكن 

راءات ببعض اإلج رغم ذلك، حاولنا فيما خيص التعليم أن نسرع
اخلاصة اللي حاولنا هبا ندجمو أكرب قدر ممكن من الفباب يف 
جمال التعليم، ويف هذا اإلطار تقرر الرفع من نسبة التسجيل يف 
املؤسسات اجلامعية ذات اإلستقطاب احملدود اللي هي خاصة 
مبجاالت: الطب، جمال اهلندسة، جمال التجارة والتسيري والتدبري 

مرة واحدة يف  % 71الت، رفع نسبة التسجيل بتدبري املقاو 
 .7102-7102هذه السنة اجلامعية 

وأيضا كما تعرفون، وكما قلت من قبل يف مناسبات سابقة،       
مّكنا متدريب التكوين امليين حاملي شيادة البكالوراي من املنحة 
وذلك ألول مرة بنفس الفروط منحة الطلبة اجلامعيني متدريب 

يين احلاصلني على الباكالوراي، وهو اإلجراء الذي التكوين امل
ألف متدرب  21سيسمح من التمكني التدرجيي ألكثر من 

 311حاملي شيادة البكالوراي من املنحة بغالف مايل يناهز 
مليون درهم، وهذا أظن أبنه إجناز ميم هو ذو بعد إسرتاتيجي  
ن كما قلت دائما، ألنه غادي ميكن يقوي التكوين امليين أل

التكوين امليين هو التكوين الذي سيمكن الطلبة املتدربني 
املتصرجني منه من أن يلجوا سوق العمل بسيولة أكرب، وابلتايل 
فتقوية هاذ النوع من التكوين شيء ميم جدا، وهذا قرار أيضا 

 .درانه منذ شيرين أو ثالثة أشير تقريبا
لصحة، التأمني ا بطبيعة احلال ابلنسبة للتأمني اإلجباري على      

األساسي الصحي عن املرض، هذا اللي خاص ابلطلبة، مع 
األسف الفديد كان التفعيل دايلو حمدود، واألرقام كتبني 
داكفي، داكفي عالش اآلن رفعنا مستوى التنسيق مع اجلامعات 
ومع املؤسسات التعليمية يعين املدار  العليا لنحاول أن نرفع 

 هاذ التغطية الصحية اللي هي التأمنيالطلبة يف  مستوى اندماج
اإلجباري عن املرض اخلاص ابلطلبة، واللي الغالف املايل دايلو 
موجود ولكن حنتاج إىل تفعيل اخنراط الطلبة فيه وهو غادي ميكن 
الطلبة ابش ميكن لييم أثناء الدراسة دايهلم يتمتعو هباذ التغطية 

طالب جامعي  ألف 721الصحية مبا يفيدهم وهي كتيم تقريبا 
أو يف مؤسسة التعليم العايل ومدار  عالية مبيزانية إمجالية تقدر 

 مليون درهم، ودجمنا يف هاذ قانون املالية احلايل، بعض 001
اإلجراءات اليت تسمح للفباب برفع مستوى تكوينيم يف نفس 

 الوقت الذي يفتغلون فيه؛
أنتما   ،، هو أيضا حمور ميم جداحمور التشغيلفيما خيص       

كتعرفو أبنه يف إطار املقاربة اجلديدة، استطاعنا نرفعو نسبة 
التفغيل السنة املاضية وهاذ السنة التفغيل ابلتعاقد يف الرتبية 

ألف أستاذ اللي  47الوطنية بفكل غري مسبوق، السنة املاضية 
ألف أستاذ مبعىن أنه يف  71اشتغلو ابلتعاقد، يف السنة املقبلة 
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ألف أستاذ،  77غلو ابلتعاقد يف الرتبية الوطنية سنتني غادي نف
يعين أكثر مما توظفه الدولة من قبل يف جمموع القطاعات. وهذا 
جيد كبري، وغادي ندعمو هاذ اجليد أكثر يف املراحل املقبلة، 
بطبيعة احلال عندان اآلن واحد النقاش مع اجليات وأيضا مع وزارة 

أن منكن اجلماعات  الداخلية، لوضع مرسوم خاص ميكننا من
الرتابية عموما يف إطار التعاقد مع اجلية من التفغيل يف جماالت 
معينة غادي نبداو ابلصحة، الفبيبة والرايضة وغريها... ألن 
عندان كثري من املؤسسات دايل القرب اللي اليوم ما فيياش 
مؤطرين، والتفغيل احمللي أو اجليوي كيمكّنا ابش نستاجبو 

النا  اللي على األرض، ايال كنا يف زاكورة،  للحاجيات دايل
غادي تكون األولوية للنا  دايل زاكورة، ايال كنا يف بوعرفة غادي 
تكون األولوية للنا  دايل بوعرفة أو على األقل إقليم أو زوج اللي 
حداهم، ألن غادي تكون ال املبارايت وال التفغيل غادي يكون 

ة جدا ألن من قبل كانت بتعاقد حملي وجيوي، وهذه نقلة ميم
صعوابت كبرية عندما يكون التوظيف مركزي وهذا غادي يسيل 
علينا كثري من امليام من بينيا أن غادي نرفعو العدد دايل املفغلني 
يف هذا اجملال من قبل السلطات العمومية بفكل كبري وغري 

 مسبوق إن شاء ،هلل؛
ية، يف قانون املال اثلثا عندان واحد اإلجراء راه اللي عندكم      

وهو حتسني منظومة التحفيز اللي هو كان حتت تصرف الفركات 
، تفغل 7واملقاوالت اجلديدة اللي كانت عندها إمكانية توظف 

مبعىن الضريبة  l'IR والدولة كانت كتلف أوال ابإلعفاء من 7
على الدخل وكتكلف الدولة ابملستحقات اإلجتماعية. هاذ 

أكثر، أعطاان واحد النتائج لكن كانت  اإلجراء بغينا نقويوه
متوسطة، بغينا نعطيوه واحد املدى ابش ميكن منكّنو املقاوالت 
والفركات تفغل أكثر فياذ اجملال، أوال اعطيناها سيولة أكثر يف 

أجراء ماشي  01التفغيل؛ اثنيا اعطيناها إمكانية التفغيل حىت ل
اآلالف  ينا عفراتيعين طوران هاذ الربانمج اللي ميكن يعط 7فقط 

على األقل ورمبا ملات اآلالف من األجراء ابلتفغيل هبذا اإلجراء 
اللي هو على الرغم من أنه إجراء بسيط ولكن إجراء ميم جدا 
وغادي ميكن املقاوالت الصغرى واملتوسطة ابخلصوص ابش تزيد 
يف اإلمكانيات دايل التفغيل دايهلا. بطبيعة احلال هناك عدد مما 

ا لربامج النفطة يف جمال التفغيل، هناك دراسة هلا لنفعلييسمى اب
أكثر ابش نعطيوها واحد املدى أقوى وخصوصا دعم القدرات 
املقاوالتية للفباب عن طريق التفغيل الذايت، دعم التفغيل 
 الذايت، رفع الدعم املايل املرصد هلاذ التفغيل الذايت يف أفق تكوين

ودعميم  جمال املقاوالتآالف شاب وشابة يف  7على األقل 
 .ومواكبتيم ابش يوصلو إىل إنفاء مقاوالهتم

يما : دااب غنجي يف التنفيط، فمستوى التنشيطهناك على    
خيص التنفيط اإلجتماعي والثقايف، الوزارة الوصية من خالل 
الربانمج اللي تعرض أمام جملس احلكومة واللي حظي بنقاش عميق 

دايل املراكز، ودايل الدور ودايل  جدا، حاولنا به نوسعو العرض
املؤسسات اليت ميكن أن تكون حتت تصرف اجلمعيات دايل 
الفباب أو دايل الفباب عموما. احنا كنعرفو أبن من بني أكرب 
اإلشكاالت هو أين سيفتغل هذا الفباب؟ فلذلك أول ما يعين 
إجراء فياذ اجملال هو دور الفباب، دور الفباب اآلن غادي 

عندان برانمج دايل اإلصالح والتجديد وأيضا  7102 ينطلق يف
دور شباب، غنغطيو هاذ  202التفعيل من حيث املضامني ل

ألن احنا إطلعنا على  7102دور الفباب اللي كاينة مجيعا يف 
 الوضعية دايهلا اآلن، لقينا كثري منيا يف وضعية صعبة، بعضيا يف

يتوضع  ن غاديوضعية كارثية، بعضيا ال ييتم هبا. فلذلك، اآل
واحد الربانمج ديناميكي لإلصالح مرة واحدة جلميع دور الفباب 

، ومن حيث املضمون غادي حناول ما أمكن نرفعو 7102يف 
املستوى دايل دور الفباب، تكون أيضا يكون فييا املعلومات 
املؤسساتية للربامج احلكومية املوجية للفباب، مجيع الربامج غادي 

  الوسائل دايل األنرتنت املعلوماتية اآلن حتتتكون اآلن احلمد هلل
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تصرفنا موجودة كتسيل هاذ امليمة مبعىن بغى شي شاب يف جمال 
التكوين يعرف على الربامج اللي كاينة يف جمال التفغيل، أشنا هي 
الربامج النفيطة اللي ميكن ميفي لييا، ويف جمال التنفيط ميكن 

لة وضع، وبرامج التنفميفي ويلقى مجيع املعلومات موجودة ت
 اإلجتماعية توضع حتت تصرفه؛

ملعب  424اثنيا مالعب القرب، اليوم عندان تقريبا واحد       
قرب، فلذلك قررت احلكومة يف السنة املقبلة إنفاء مرة واحدة 

ملعب قرب جديد، يعين ضعفني دايل مالعب القرب اللي   211
ماعات ملعب قرب جديد توضع رهن إشارة اجل 211كانت، 

الرتابية بطبيعة احلال، وخصوصا يف العامل القروي لسد اخلصاص 
يف العامل القروي. مراكز التصييم بطبيعة احلال حىت هو كاين جيد 

مركز ختييم  71وكاين برانمج ملراكز التصييم وخصوصا إنفاء 
مقعد، وهذا  07.111جديد لسد اخلصاص بطاقة استيعابية 

كن الفبيبات احلزبية وغريها ميغادي ميكن حىت اجلمعيات يف 
تكون عندها فضاءات للتصييم أوال جيدة يف املستوى، وأيضا 
ميكن تستوعب الطلبات اللي كاينة ألن الطلبات فوق العرض 
اليوم، غادي نعملو إن شاء ،هلل على نتجاوزو هاذ اخلصاص، 

غادي تعرف واحد الديناميكية فياذ اجملال واهلدف  7102وسنة 
 :ماذا؟ اهلدف دايلنا هو أن منكن الفباب من اإلندماجدايلنا هو 

 على مستوى التعليم ابش ميكن يكون تعليم ذي جودة؛ :أوال     
على مستوى التفغيل عن طريق الربامج النفطة  :اثنيا     

للتفغيل، ورفع الطاقة دايل التفغيل دايل الدولة ودايل املقاوالت 
 والتفغيل الذايت؛

مستوى التنفيط اإلجتماعي والثقايف عن طريق على  :اثلثا    
 .توفري فضاءات مناسبة

هذا هو إذن املصطط العام لربانجمنا، فيه الربانمج اإلستعجايل       
اللي غادي نديروه فورا، وفيه الربانمج العام اللي  7102دايل 

هي السياسة املندجمة اللي غيتفتح علييا يف األشير املقبلة إن شاء 

د احلوار وطين، سيفارك فيه اجلميع وابخلصوص الفباب ،هلل واح
اللي مها الفباب الربملانيني غادي يفاركو فيه ابش ميكن تكون 
سياسة مندجمة متملكة من اجلميع ويتعبأ هلا اجلميع إن شاء ،هلل، 

 .شكرا جزيال والسالم عليكم ورمحة ،هلل وبركاته
 :السيد الرئيس

ان ، حيضر معنا وفد ميثل برملنوابشكرا السيدات والسادة ال      
وذلك   (CEDEAO)  اجملموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

يعا، نعتز مجبرائسة "مصطفى سيسيلو". وهبذه املناسبة، وابمسكم 
مبا يقوم به خدمة لوحدة الفعوب اإلفريقية، شكرا على حضوركم 
لة امعنا. نفتتح األن ابب التعقيبات إبعطاء الكلمة إبسم فريق العد

 .والتنمية، النائب السيد خالد البوقرعي
 :النائب السيد خالد البوقرعي

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

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة والسيدات أعضاء احلكومة احملرتمون،
 أعضاء جملس النواب احملرتمون،السادة والسيدات 

يطيب يل أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية يف       
إطار التعقيب خبصوص السؤال املوجه للسيد رئيس احلكومة، 
حول بلورة سياسة مندجمة لفائدة الفباب. ولقد استمعنا جيدا 
 لرده، لنا اليقني أبن السيد رئيس احلكومة، له من اإلمكانيات
والقدرات ما ميكنه أن يستمع لنبض الفباب وأن يتفاعل معه 
بفكل إجيايب، ال ينكر أحد اجمليودات اليت تقوم هبا احلكومة،  
كما احلكومة السابقة، يف إطار بلورة إسرتاتيجية واضحة املعامل 

 .تستيدف الفباب
ولكن السيد رئيس احلكومة، امسحلي يف هذه الكلمة اللي       

نحى التعقيب العادي الذي درجنا عليه، ولكن ما غتنحوش م



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

7 

سأبثكم مهوم فلة ميمة وواسعة من هذا اجملتمع، فلة تتمىن لو أن 
تكون يف صلب اإلهتمامات حقيقة وواقعا وأن تستفيد من 
مقدرات وخريات هذا البلد على قدم املساواة مع ابقي الفلات 

 .األخرى
ن ب هو حديث عاحلديث السيد رئيس احلكومة، عن الفبا      

املستقبل، وهو أيضا حديث عن احلاضر، احلاضر الذي يقول أبن 
الفباب ميثل كثلة وازنة يف اهلرم السكاين املغريب، وهو بذلك له 
حقوق على هذه الدولة احملرتمة، حقوق كفلة من املواطنني وحقوق  
كجيل سيكون يف مواقع املسؤولية مستقبال ومواقع املمارسة 

يف هذه املواقع سيحدد مصري البالد. وطبعا عليه  والفعل وأداؤه
واجبات تفرضيا عليه املواطنة احلقة وهذه هي املعادلة الصعبة. 
نتقاسم مجيعا املسؤولية يف أن نبث هذا النفس، كيف ميكن أن 
جنعل املواطنة جسرا بني أداء الواجب واإلستفادة من احلق عند 

 شبابنا؟
 الفباب السيد رئيس احلكومة، احلديث عند الفباب أو عن      

ال ينبغي أن يكون خبلفيات اإلستغالل أو التوظيف أو اإلحتواء، 
وإمنا ينبغي أن يكون خبلفية اإلستيعاب واإلحتضان وإعطاء 
الفرص والفتح، فتح الباب من أجل املبادرة، من أجل اإلبداع 
خ ياخلالق طبعا وفق مقارابت لجعل املعرفة عمودا هلا، معرفة التار 

احلقيقي للبلد، ومعرفة القيم املفكلة للحمة البلد، ومعرفة 
التجارب اإلنسانية األخرى اليت ميكن التفاعل معيا إبخضاعيا 

 .للصصوصية املغربية ال إسقاطيا إسقاطا أعمى وبتعسف
السيد الرئيس، الفباب املغريب دائما كان يف مقدمة صفوف       

فعته ومن أجل عزته ومن العمل من أجل هذا الوطن، من أجل ر 
أجل كرامته، كان دائما سباقا للتضحية من أجل مستقبله، وعرّب 
م عرب التاريخ عن وعي كبري ابملسؤولية امللقاة على العاتق دايلو فل
لجرفه تيارات الغلو والتطرف والتفدد يف مجيع اإللجاهات، ومل 

 كان اليت حىت يف اللحظات يغامر يوما ابملركب اليت تقلنا مجيعا

فييا السياق اإلقليمي والدويل مغراي ومفجعا، ولنا يف أحداث 
الربيع العريب السيد الرئيس، خري دليل عندما قام الفباب املغريب 
يف بدوره الطبيعي يف التنبيه إىل اإلختالالت اليت يكتوي آباثرها و 

الوقت نفسه اخنرط يف مناقفة مداخيل احلل ومناصرة األطروحات 
يت مجعت بني رفع مطالب اإلصالح بدون هوادة مع املعتدلة ال

التفبث بعدم التفريط يف استقاللية القرار ويف ميزة اإلستقرار 
 .السياسي الذي مييز بلدان

هناك عدد من اإلختيارات، اإلصرار علييا يف اجلانب السليب       
سيكون ضارا ومضرا هبذه الفلة، ولعل التوجييات اليت وردت يف 

يا لكي، يف اإلفتتاح دايل السنة التفريعية اليت نعيفاخلطاب امل
اآلن، جيعلنا ننبه أن الربامج والسياسات العمومية املوجية للفباب 
ال جمال فييا للصطأ وال لإلرجاء وال للتلكؤ أو إخضاعيا 
للحساابت اإليديولوجية القاصرة والكاحبة لتقدمي خدمة عمومية 

السيد  هذه اإلختيارات تستجيب لتطلعات الفباب وطموحاهتم.
الرئيس، قد تكون أعطااب وقد تساهم يف إحداث أعطاب نربزها  
كما أبرزمتوها أنتم يف مداخلتكم، ويف جوابكم، جميودات جيب 
أن ترقى إىل أن تصبح سياسة عمومية حائزة لقوام التكامل 
واالندماج. الغالب يف املسألة الفبابية والتعاطي معيا على أسا  

    قطاعية حمدودة، غالبا تتوالها وزارة الفبيبة والرايضة  أهنا قضية
أو وزارة الفباب والرايضة ومل ترقى إىل التعاطي األفقي، أغلب 
اجمليود احلكومي املوجه للفباب ينصب على تنظيم الوقت الثالث 
أو وقت الفراغ، وغريها من األمور اليت قد تكون أعطااب أو حتدث 

 :التحدايت أسوقيا بعناوين أعطااب، هناك جمموعة من
كاين حتدي اإلستقرار العائلي الذي يعاين منه  -
 الفباب؛
حتدي التفغيل، حتدي التفغيل، هناك إحصائيات  -

رمسية للمندوب السامية للتصطيط واجليات املصتصة يف هذا 
الصدد نذكر السيد رئيس احلكومة، مبطالبنا اليت كانت خالل 
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الق برانمج لضمان دخل أدىن التصريح احلكومي من أجل إط
لتيسري اإلدماج اإلجتماعي للفباب العاطل مقابل التفغيل ألداء 
خدمات ذات النفع العام ابإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية 

 يتم متويله يف إطار إصالح صندوق املقاصة؛
كاين حتدي التعليم، وهنا البد من اإلشارة إىل الدراسة  -

األفريقي للتنمية حول إكراهات النمو  اليت أجنزها البنك
االقتصادي ابملغرب بطلب من السيد رئيس احلكومة السابق، 
حيث إعتربت الدراسة أن من بني اإلكراهات الكربى، ونسطر 
هنا على الكربى يف النمو اإلقتصادي هي منظومة الرتبية 
والتكوين، حيث إعتربهتا الدراسة هي احللقة األضعف وقد جاء 

معرض كالمكم السيد رئيس احلكومة، فيما خيص تنمية  هذا يف
الرأمسال البفري حيث ال تزال نسبة التمدر  ابلتعليم الثانوي 

 ضعيفة وغريها؛
 كاين حتدي الفقر؛ -  

حتدي الصحة وانتفار اخلمر واملصدرات وأبواب  -
 املدار  واملؤسسات التعليمية تصرخ وتستغيث من هاذ األمر؛

  اجلمعوي والسياسي، فيذا يسائلنا حننحتدي التأطري  -
كأحزاب سياسية، يسائل احلكومة، يسائل الدولة عن الفرص اليت 
نتيحيا مجيعا للفباب، عن النظرة اليت يكوهنا الفاب الجاه الفاعل 
السياسي. لسأسف الفديد جيب علينا أن نرقى أبخالقنا وأبعماهلا 

نفروا الفباب ن أن يوبتصرفاتنا إىل مستوى املسؤولني الذين ال ميك
من سلوكاهتم، جيب علينا أن نقضي مجيعا على النموذج السياسي 
الذي يسوق للفباب واللي هو يف العقل دايل الفباب حيث 

 .السياسة جمال عند البعض وللتكسب ومحاية املصاحل
أخريا السيد رئيس احلكومة، ال جيب أن يصدق علينا قول       
 :الفاعر
     باِب ِبَدمِع َعيينَبكيُت َعلى الشَ " 

 غ  ِن الُبكتاُء َوال الَنح  يبفَ َلم يُ 

            أال لَيَت الَشب    اَب يَعوُد يَوم    ا   
      ُرُه ِبا فع   ل املَشي  بفَُأخبِ 
             عريُت ِمَن الَشباِب وَكاَن َغّضا  

  " َكما يَعرى ِمَن الَوَرِق الَقضيبُ 
 .ورمحة هللاوالسالم عليكم 

 :السيد الرئيس
شكرا، إبسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة اآلن للسيدة       

 .تفضلي السيدة النائبة، النائبة ابتسام عزاوي
 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 والسادة النواب، نواب األمة احملرتمون،السيدات 

هل تعرفون ما معىن أن تكون شااب أو شابة يف مغرب اليوم؟        
كأحد األصوات الفبابية داخل هذه القاعة، امسحوا يل أن أقدم 
لكم ثالث صور لفباب، منني غنقدميا لكم متأكدة أبنكم كلكم 

االت غتعرفو عربهم على شباب يف حميطكم كيفبيو هلاذ احل
سنة، عند ديبلومات ميمة  42هاذي أو أكثر. أان شاب عمري 

ومؤهالت علمية عالية، عائليت كافحوا وانضلوا بزاف ابش نقرا 
وابش نعاوهنم ألن حمتاجني أنين نعاوهنم، لكن ما لقيتش فرص 
الفغل، البطالة كانت هي مصريي وملدة سنوات، وإىل يومنا هذا  

ليومي داييل، أان عالة على كنمد يدي ابش انخذ املصروف ا
 .عائليت ومصدر حزن وأمل لييم

سنة، من ذوي االحتياجات اخلاصة،  73أان شابة عمري       
مساري التعليمي كان مسار نضال وجحيم ابلنسبة ليا، النعدام 
الولوجيات يف املدرسة ومن بعد يف املعيد ويف عدد كبري من 

واجتيدت وحتديت الفضاءات العمومية، لكن رغم هذا قاومت 
وضعييت وجنحت وخترجت وكنت فصورة بزاف حبكومة بالدي 
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من مناصب الوظيفة العمومية  %2ألهنا خصصت نسبة 
لسأشصاص ذوي االحتياجات اخلاصة، لكن اكتففت أبن هذا  

 .كان فقط تصرحيات صحافية وال أثر هلا على أرض الواقع
شباب  سنة، يف مدينيت كاينة دار 02أان شاب عمري       

وحدة، نقدر نقول علييا ميجورة بناية بال روح وال أنفطة، ما  
كاينش كذلك ال فضاءات ثقافية، ال مسارح، ال سينمات وال 
 غريها من األماكن اللي ختليين أنين مني املواهب داييل، اللي ختليين
أنين مني اإلدراك واحلس الثقايف داييل، وما بقا قدامي غري أنين 

 .إىل مقيىنتنقل من مقيى 
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

الفباب تلك اهلبة الدميوغرافية الرائعة، نصف احلاضر وكل       
املستقبل، الفباب انتظاراهتم معروفة والتحدايت املطروحة أماميم 
واضحة وعلى رأسيا حتدي البطالة أو معضلة حرمان بلدان من 

قام اد إىل األر جزء ميم من طاقاته وكفاءاته وسواعده. ابالستن
الرمسية للمندوبية السامية للتصطيط، فإن أعلى معدالت البطالة 
تسجل يف صفوف الفباب اللي كرتاوح األعمار دايهلم ما بني 

وعند حاملي الفيادات بنسبة  %7757سنة ب 73و 07
، وهاذ األرقام كتعرفو وكنعرفو أهنا أقل بكثري من الواقع 0257%

 ملوها يف إجناز هاذ اإلحصائياتنظرا للفرضيات اللي كتستع
 .هادي
مفاريع سياسة التفغيل الذايت اللي مرات إىل حدود اليوم       

أغلبيا فاشلة وأغلبيا ال تستجيب إىل حاجيات املقاوالت، 
 %2من مفاريع برانمج "مقاوليت" هي فاشلة وسّدات،  17%

شاب  7111فقط من هاذ املقاوالت اللي ما زالة صامدة، حوايل 
م ضحااي برانمج "مقاوليت" هم اليوم اآلن إما يف احملاكم أو يف ه

شاب أصبحوا بني ليلة وضحيا   7111السجون، حوايل 
كاجملرمني وعالش؟ ألن احلكومة ما التزماتش ابلضماانت اللي 

وعدات هبا، بسبب غياب الدعم، بسبب غياب املساندة اللي 
 ."وليتعلنات علييا احلكومة واجليات الفريكة يف "مقا

أعلنتم كذلك، السيد رئيس احلكومة، أنكم ستقومون بتمويل       
مقاول ذايت من ذوي االحتياجات اخلاصة، رجاء ما  311

تعطيوش هلاذ الفباب األمل إذا كان غادي يكون مصريهم أيضا 
هو السجون وردهات احملاكم. وبرانمج "مقاوليت" ماشي استثناء 

إطار  01.111انمج تكوين بل لسأسف هذه هي شبه قاعدة، بر 
ألف جماز املصطط  77تربوي كنعرفوامصريو ومآلو، إجراء تكوين 

االستعجايل للتكوين امليين ابلنسبة لقطاع الصناعة التقليدية 
وقس على  %04منوذجا، اللي نسبة اإلجناز دايلو ما تعداتش 

اي ريث نوضعو حد هلاذ الففل ألن خاصنا نوضعو حد  ذلك،
ن الوضعية خطرية وكارثية. كنتظرو كذلك أننا هلاذ الففل، أل

نقومو ابإلطالع على مضمون السياسة اجلديدة املندجمة للفباب، 
ل واللي كنتمناو أهنا تكون مشولية وكتحقق اإللتقائية ابلفعل بني ك

املكوانت الوزراية املعنية، عندكم فرصة ذهبية السيد رئيس 
تعيفيا التارخيية اللي كاحلكومة، ابش تكونوا عند مستوى اللحظة 

بالدان، عندكم كل اإلمكانيات، عندكم كل الصالحيات لوضع 
وإجناز إجراءات استعجالية، مسؤولية حاضر ومستقبل شبابنا 
أمانة يف أعناقكم، فيل ستكونون عند مستوى اإلنتظارات؟ 
حكومتكم السابقة أطلقت اإلسرتاتيجية الوطنية للتفغيل 

ديدة تعلنون عن املصطط ، يف النسصة اجل7107-7177
نفس الفيء،  7170-7102الوطين للنيوض ابلتفغيل 

وغادي نعاودو منرو من نفس املراحل: دراسات، مكاتب دراسات  
كتكلف ملات املاليني، يف حني أن التفصيص معروف عندان 
إشباع يف هاذ السياق، إمىت غادي مترو لسأجرأة السيد رئيس 

؟ شكون اللي غادي ينجز؟ احلكومة؟ شكون اللي غادي يفعل
دايل  3اليوم اإلحصائيات كتقول أن شاب واحد ما بني كل 

سنة  73أو  07الفباب يف املغرب اللي كرتاوح أعمارهم ما بني 
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على املستوى الوطين ال يعمل، ال يدر  وال يتابع أي تكوين، 
دايل الفباب يف املغرب ال يعمل  3اليوم عندان شاب ما بني كل 

 يتابع أي تكوين. نزيدكم معطيات صادمة أخرى: ال يدر  وال
من الفباب املغريب ما كيتوفروش على تغطية صحية،  27%
من  %72من الفباب كيعانيو أمراض نفسية خطرية،  71%

سنة كيتعطاو  73أو  07الفباب اللي كرتاوح أعمارهم ما بني 
           املصدرات، وأرقام وإحصائيات أخرى مؤملة لضيق الوقت 

 .ال أستطيع سردها
نتحسر كذلك النعدام سياسة ثقافية حقيقية موجية       

للفباب، أي شباب سننتج وألي جمتمع نريد؟ إيال كان شبابنا ما  
كيلقاوش دور شباب مؤهلة، ما كيلقاوش مسارح، ما كيلقاوش 
فضاءات ثقافية، ما كيلقاوش مالعب رايضية، فني كنوجيو 

و للتطرف؟ للجرمية؟ إذا كان هذا ه شبابنا؟ للعنف؟ للعدوانية؟
 .اهلدف فراه احنا انجحني فيه وغاديني ليه بطريقة انجحة

هذا هو واقع احلال السيد رئيس احلكومة، أن تكون شااب       
أو شابة يف مغرب اليوم، هو كفاح يومي ضد السقوط يف 
اإلحباط، ضد السقوط يف اليأ ، ضد اإلستسالم واختيار قوارب 

ليا متنح احلياة. أن تكون شااب أو شابة يف مغرب اليوم، املوت لع
هو نضال دائم إلجياد مساحة فسحة ضوء ضد اإلختناق يف بيلة  
كثرية التحدايت واملصاطر، شبابنا يزخر ابألفكار، وحيرص على 
املسامهة داخل جمتمعه، لكنه معرض لإلقصاء من دائرة الفرص 

ء من قرار، الفباب جز املتاحة، وصوته حمدود يف عملية صنع ال
 احللول وجيب النظر إلييم كمفاركني نفيطني يف قلب عملية هتيلة

 .وتنفيذ وتقييم الربامج والسياسات العمومية املوجية هلم
استجاب ملطالب الفباب وأنصفيم، سواء  7100دستور       

من حيث التنصيص على توسيع وتعميم مفاركة الفباب يف 
من  قتصادية والثقافية والسياسية، وكذلكالتنمية اإلجتماعية واإل

حيث احلرص على مساعدة الفباب على اإلندماج يف احلياة 

النفيطة واجلمعوية. اآلن جيب تنزيل مقتضيات الدستور على 
أرض الواقع، اجمللس اإلستفاري للفباب والعمل اجلمعوي  
كمكسب دستوري ميم طال انتظاره، لتقوم األغلبية احلكومية 

قة على نسصة ال ترقى إىل طموحات الفباب وفاعلي ابملصاد
العمل اجلمعوي. وهنا أذكر أبننا قد طالبنا مبنح اختصاصات أقوى 
للمجلس، وضرورة مراعاة إعمال مبدأ املناصفة وكذا التمثيلية 

   .اجليوية واجملالية واحلساسيات املصتلفة يف تفكيلة اجمللس
تعاطي  يف النطالبكم السيد رئيس احلكومة جبدية أكرب

مع قضااي الفباب يف سن وتفعيل السياسات العمومية الناجعة 
عملية وعلمية دقيقة وعميقة، كفى من التعبري عن أهداف حمتفمة 
وكمعارضة بناءة مسؤولة ومواطنة سنواصل عملنا سنواصل مدكم 
ابملقرتحات للدفاع بكل قوة عن قضااي وحقوق الفبات وشباب 

ل وخارج أرض الوطن، والسالم عليكم املغرب املتواجدين داخ
 .ورمحة ،هلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للسيد النائب عمر عباسي ابسم الفريق 

 .االستقاليل للوحدة والتعادلية
 :النائب السيد عمر عباسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،
 السادة أعضاء احلكومة،

 الزمالء والزميالت،
يف احلقيقة عدة أفكار وردت يف املداخالت السابقة،  

ولكن السيد رئيس احلكومة أان اتبعت ابهتمام كبري جوابكم 
وبكثري من الرتكيز، ملاذا نقوم اليوم إبعداد سياسة عمومية للفباب 
واحلكومة السابقة قامت إبعداد سياسة عمومية للفباب وضعت 

نزيليا؟ هل اليوم املطلوب هو إعداد إجراءات وتعيدت بت
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سياسات عمومية ال تنفذ على أرض الواقع مع كامل األسف ما 
يطلبه الفباب املغريب اليوم أعتقد أبنه أكرب بكثري من إعداد 

 .سياسات عمومية
 السيد رئيس احلكومة،

يف هذا املكان ومبناسبة مناقفة مفروع القانون التنظيمي  
ا فاري للفباب والعمل اجملتمعي نبيناملتعلق ابجمللس االست

احلكومة إىل أنه مفروع فارغ ال يرقى إىل الدستور وإىل اإلرادة 
امللكية القوية يف إخراج مؤسسة استفارية قادرة على أن حتتضن 

 .النقاش العمومي يف بالدان
السيد رئيس احلكومة، األولوية اليومية التفغيل، البطالة  

 دد السلم االجتماعي، املطلوب اليوم منأزمة كبرية يف بالدان، هت
احلكومة اختاذ تدابري عملية، بعيدا عن اخلطاابت فقط من أجل 

 .التجاوب مع هذه املعضلة
السيد رئيس احلكومة، ال ميكن لنا يف الفريق االستقاليل  

للوحدة والتعادلية إال أن ندعوكم إىل كثري من االهتمام ابلفباب 
 .ناطق احلدوديةيف العامل القروي يف امل

لسيد رئيس احلكومة، وردت كلمة مفتاح يف خطاب ا 
جاللة امللك افتتاح السنة التفريعية احلالية وهي إعطاء الكلمة 
للفباب، مت إعداد أرضية هاذ السياسات العمومية للفباب بعيدا 
عن التفاور، يعين ما غاديش نوجدو سياسة عاد نطلقو احلوار 

ا، املقاربة التفاركية يف إعداد جمموعة العمومي وال األرضية هل
 .وإطالق واحد اجملموعة املبادرات هي ضعيفة يف هذا اجملال

لسيد رئيس احلكومة، للحكومة نقول الفباب املغريب ا 
يريد الكرامة اليوم، الكرامة هي الكلمة املفتاح اليت ختتزل العديد 

 .من اهلموم واملعاانة واالنتظارات
مة، اجلواب على معضلة الفباب السيد رئيس احلكو  

يقتضي يف احملصلة ما دعا جاللة امللك إليه، وهو يعين إعادة النظر 
يف النموذج التنموي بغية يعين التجاوب مع التفاوت ما بني 

اجليات وما بني الفلات وحل هاذ املسألة متر وجواب عرب التوزيع 
بالدان حمدودة،  لالعادل للثروة يف بالدان، حنا تنعرفو أبن املوارد داي

ولكن ندعو احلكومة إىل االجتياد يف هذا اجملال، أان كنت سعيد 
نسمع كلمة زاكورة وأان ولد زاكورة يف التعقيب دايل السيد رئيس 
احلكومة، ولكن السيد الرئيس، زاكورة دااب بغاو غري املاء ما لقاوه، 

و نعرفك فما ابل كيقلبو على شي حاجة أخرى، من املؤسف وحنا 
إرادتك والنية دايلك اخلالصة، ولكن مع كامل األسف أان أمتىن 
صادقا وأان غادي خنتم أنه احلكومة تننتقل خاصنا واحد االنتقال، 
الفباب اليوم جيب أن نتفق على أنه اليوم أولوية أساسية عند 
اجلميع، ولكن اليوم مع كامل األسف كاين واحد اجملموعة دايل 

، أشار إىل جمموعة دايل البؤر فييا التعليماالنتظارات السي خالد 
فييا التفغيل، فييا التحدي، اإلعالم العمومي اليوم كيف يؤطر 
الفباب؟ ما هي برامج اإلعالم العمومي؟ وابلتايل هناك جمموعة 

وغادي نعاود أنكد أنه احلكومة جيب أن  دالقضااي ذات األولوية
اب والعمل للفب تستدرك األمر فيما يتعلق ابجمللس االستفاري

اجلمعوي املوجود اآلن يف الغرفة الثانية ابش خنرجوا واحد مؤسسة 
عمومية فعال قوية وقادرة على التجاوب مع جمموعة دايل 
االنتظارات دايل الفباب املغريب، ألنه يف هناية املطاف هذه 
احلكومة هي امتداد للحكومة السابقة اليت نعرف مجيعا أهنا 

اق بفضل إرادة ملكية صادقة للتجاوب مع جاءت يف واحد السي
انتظارات واحلراك الفبايب وبفضل نضال القوى الدميقراطية، وكانوا 
املطالب واضحة، كاين الفق السياسي وكاين الفق االجتماعي 
وكاين الفق االقتصادي، لذلك السيد رئيس احلكومة، بغينا 

من ل و أفعال، الفباب املغرب بغاو أفعال لقد ملوا من األقوا
 .الفعارات، شكرا

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، ابسم فريق التجمع الدستوري السيد 

 .النائب كرمي الفاوي، لكم الكلمة السيد النائب
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 :النائب السيد كرمي الشاوي
 شكرا السيد الرئيس،

الكلمة داييل، السيد رئيس احلكومة، غادي نتفق معكم 
، دايل اخلطاب امللكي السامي يف الوقت اللي أشرت إىل األمهية

وهذا حقيقة بفيادة دايل اجلميع امليتمني واملتتبعني على أن 
قد أعاد االعتبار للفباب املغريب  7102أكتوبر  04خطاب 

وللعمل اجلمعوي الذي ظل لوقت طويل يتصبط يف واحد 
 .االرلجالية اليت تعيق التنمية

كلم ت فبعد هذا اخلطاب وهنا كنتفاعل مع زميلي اللي
من حزب االستقالل ما حمتاجينش رمبا االسرتاتيجية، ولكن 
حمتاجني اليوم إىل سياسة جديدة مندجمة يكون أساسيا هم 
الفباب ويعتربون فييا شريكا أساسيا يف صياغتيا سواء خالل 
املرحلة االستفارية القبلية أو البعدية، استنادا وطبقا للمقولة 

فعله ألجلي وتفعله بدوين تما تفعله : "الفيرية اليت تقول
، اليوم الفرصة حقيقة متاحة إلعداد وبلورة هذه السياسة "ضدي

اجلديدة، لكي تكون جوااب على كل طموحات وانتظارات وآمال 
الفباب املغريب، وكذلك لتكون مسلك جديد للدولة املغربية 
العتماد منيجية جديدة وواعية من أجل رعاية وصيانة الفباب 

أيضا حمطة للقطع  .دخول غمار العوملة والتنافسية ومتكينيم من
مع كل تلك السياسات املتجزءة واملفتتة بني القطاعات اليت 
أثبتت التجربة أبهنا تبقى لجارب حمدودة وعاجزة، كذلك فرصة 

إىل اآلن الذي توج  7111لتقييم احلوار الوطين للفباب منذ 
عتبار توج بعني االالسيد الرئيس احلكومة كنتمىن منكم أنه اتخذو 

بواحد املذكرة شبابية كضمن واحد العدد دايل املطالب، واحد 
العدد دايل االنتظارات اللي حنا اليوم مجيعا مطالبني، وهنا كما 
قال جاللة امللك نصره ،هلل، ماشي مطالبني ابلنقاش وإعادة النقاش 
 والتحليل وإعادة التحليل، ال، حنن اليوم مطالبني مجيعا ببلورة
مضامني هذه املذكرة وتنزيليا على أرض الواقع واملرور مباشرة إىل 

العمل والتنفيذ والبحث عن احللول، ألن مفاكل الفباب كما 
قالت الزميلة من قبل، ألن مفاكل الفباب يعرفيا اجلميع، هذه 
السياسة كذلك ينتظر منيا الفباب أن تكون قادرة على حل 

وي، كذلك واألحياء اهلامفية مفاكليم وخاصة شباب العامل القر 
والفقرية وذوي العمل الغري النظامي وغري املييكل، وهذا بفيادة 

نيم وتقدم املغرب، وأن متك جاللة امللك، ال يستفيدون من تطور
من احلصول على تكوين عايل اجلودة وكذلك عمل الئق وخدمات 

لوسط ا إجتماعية مالئمة، إضافة إىل املزيد مث املزيد من اإلدماج يف
 .اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي والثقايف

الفباب اليوم حباجة كذلك إىل التنزيل الفعلي للدستور،  
من الدستور ابلتسريع  021وكذلك الفصل  44ال سيما الفصل 

إبحداث اجمللس اإلستفاري للفباب والعمل اجلمعوي، مع 
نفيذ تضرورة الرتكيز على خلق آليات تكون فعالة وجيدة ملتابعة 

هذه السياسة سواء من حيث اإلجراءات، من حيث مؤشرات 
التحقيق والنتائج، وكذلك من حيث املسؤولية، على أن هاذ 
السياسة خاصيا تكون مرتبطة يعين كذلك ختضع ملبدأ املسؤولية، 
ادية ربط املسؤولية ابحملاسبة، إضافة إىل توفري مجيع املوارد البفرية امل

لك مع العمل على دعم اجملتمع املدين واملالية الكافية، كذ
واجلمعوي حىت يتمكن من اإلخنراط يف تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية، 

لى ع ،وحث اجلماعات كما أشرمت كذلك السيد الرئيس احلكومة
اإلهتمام ابلفباب ووضعيم يف صلب أولوايت ميزانيتيا، ونفس 
األمر كذلك حىت هو كينطبق على القطاع اخلاص، كذلك فإن 

نجاعة دايل ملي كنتحدثو على اآلليات، فاألكيد كتبقى اآللية ال
األكثر جناعة يف هاذ الباب رمبا هو خلق واحد اإلطار كيفما كان، 
يكون هو اللي كيسير بواحد الطريقة موحدة على القطاع دايل 
الفباب ويكون كينسق بطريقة علمية منيجية من بني خمتلف 

 .الوزارات، وشكرا السيد الرئيس
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 :لسيد الرئيسا
شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد احلكيم األمحدي 

 .إبسم الفريق احلركي
 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السادة أعضاء احلكومة،
 السادة أعضاء جملس النواب،

خذ الكلمة إبسم الفريق احلركي للتعقيب آيطيب يل أن 
 ابلسياسة العامة للحكومة حول بلورة سياسةعلى السؤال املتعلق 
 .مندجمة لفائدة الفباب

السيد رئيس احلكومة احملرتم، البد أن ننطلق من قاعدة 
معيارية أساسية وحتمية، وهي أن اجملتمع ال ميكنه أن يبىن ويتطور 
إال بفبابه، واقع احلال السيد الرئيس، يفري إىل معطيات صادمة 

رب، فالفباب الذين يصل عددهم إىل عن واقع الفباب يف املغ
من إمجايل عدد  %43مليون شاب وشابة وميثلون  00أكثر من 

السكان املغاربة، يعانون من عدة مفاكل تطرح أسللة حارقة، 
ألف منيم يغادرون املدرسة سنواي، نسبة البطالة يف  721

اليت  %71، %71صفوفيم تفوق املعدل الوطين لتصل إىل 
، تتوىل وظائف ضعيفة وهامفية غري مؤثرة تفتغل من الفباب

من الفباب فقط منصرطون يف األحزاب السياسية وال يثقون  0%
من  %27يف املؤسسات الدستورية ويف املفيد السياسي، 

ميددين ابضطراابت صحية  %71الفباب بال تغطية صحية، 
 .ونفسية

 السيد رئيس احلكومة،
 دايل الفبابالواقع عنيد ال يرتفع، هذا هو الواقع  

املغريب، هذه املعطيات كفف عنيا السيد وزير الفباب والرايضة 
يوم اخلميس املاضي أمام جملس احلكومة، السيد رئيس احلكومة 
احملرتم، أمام هذا الواقع الذي يرخي بثقله على مكون جمتمعي 

لحة م فاعل وخالق، فإن تطوير السياسات الفبابية أصبح ضرورة
النتظار، فالبد من تكوين مالئم لسوق الفغل ورهاان ال حيتمل ا

ومنح أراضي الدولة للمقاولني الفباب أبمثنة رمزية من أجل 
االستثمار وخلق الثروة، ويف هذا الصدد نقرتح خلق مناطق 
صناعية يف كل جية ويف كل إقليم أمكن وختويل املزيد من الدعم 

لذي اب املقاوالت الفباب، وإجياد احللول املالئمة لدعم الفب
يفتغل خارج االقتصاد الغري املييكل، فال بد من سياسة ذات 
نفس يتجاوب مع الطلب اجملتمعي اآلين للفباب، وجييب عن 
اإلشكاالت املرتبطة ابلتفغيل والصحة والتعليم، وإجياد حلول 
واقعية ملفاكل الفباب حقيقية، وخاصة يف املناطق القروية 

ياهتم قاربة تروم حتسني مستوى حواألحياء اهلامفية والفقرية، مب
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وتطوير قدراهتم 

 .للمسامهة يف بناء اجملتمع
لقد آن األوان لصياغة اسرتاتيجية مندجمة طموحة 
ومبدعة والقطع مع السياسات اجملزءة واملفتتة تبني القطاعات، 

 ،موييف منوذجنا التن أكد على ضرورة إعادة النظر ،فجاللة امللك
ونعتقد جازمني أبن هذا النموذج التنموي ال يستقيم بدون إدماج 
الفباب يف توطيده والسيما على مستوى التكوين والتعليم 

 .وتفجيع املبادرات الفبابية
إن إدراج الفباب ضمن سياسة عمومية أتخذ شكل 
اسرتاتيجية وطنية جيب أن تكون لصاحل الفباب ومبفاركة 

 اب، هذه االسرتاتيجية املفروض تبنييا من طرف الدولة يتعنيالفب
أن تتفكل حماورها األساسية من التعليم النافع اجملدي ومتلك 
التكنولوجيا واالندماج يف مسارات التكوين امليين واستقطاب 
العاطلني الفباب يف القطاع العام والقطاع اخلاص والنسيج 

 .املقاواليت، شكرا
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 :السيد الرئيس
كرا للسيد النائب، ابسم الفريق االشرتاكي الكلمة ش

 .للسيد الرئيس شقران أمام
 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمني،
ايل دحنن نبين الفباب والفباب يبين الوطن، هذه مقولة  

سنة علييا، مبعىن أن هذا  77الفييد امليدي بن بركة، وقد مرت 
الرهان وهاذ التحدي وهاذ األمل وهاد الطموح والفباب املغريب 
هو يعين مستمر منذ عقود، هو حتدي مطروح منذ عقود ابلنظر 
إىل أمهية الفباب يف البناء وصناعة املستقبل اجلماعي املفرتك، 

ضر من قبل مجيع املكوانت دايل وهو أيضا رهان الشك حا
اجملتمع، وعلى رأسيا صاحب اجلاللة اللي أكد يف اخلطاب دايلو 
يف االفتتاح دايل هاذ الدورة على أن أتهيل الفباب املغريب 
واخنراطه اإلجيايب والفعال يف احلياة الوطنية يعد من أهم التحدايت 

 .اليت يتعني رفعيا
ب جملموعة دايل اجلوانبطبيعة احلال كاينة هناك واحد ا 

اليت تتقاطع فييا قضااي الفباب وانتظاراهتم مع مسار التحول 
ببالدان على كافة املستوايت االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، 
والسياسية، الفباب يتأثر ويؤثر كذلك، ولكن لسأسف الفديد 
اليوم على أن الفباب املغريب يتأثر أكثر مما يؤثر، ألنه ليس هناك 
حسن لإلنصات للفباب املغريب، وأعتقد أن أول طريق هو حسن 
اإلنصات للفباب املغريب، االستماع إىل املعاانة دايلو، ولعل أهم 
اإلشكال يعانيه الفباب املغريب اليوم هو اإلشكال دايل البطالة، 
العطالة، هذا واقع هاذ األشكال هذا اللي كيجعل كيضرر من 

ه نتكلمو على التغطية الصحية، را جوانب أخرى، راه منني جنيو
 إيال كان الفغل متوفر راه التغطية الصحية متوافرة مبدئيا وابلتايل

الفغل كيفكل واحد اهلاجس عند الفباب املغريب، أكثر من 
حىت على الفلات دايل التالميذ ودايل الطلبة  ذلك يفكل خطورة

لظاهرة ا الذين يعين يظل املستقبل غامضا أماميم ابلنظر إىل هاذ
دايل البطالة اللي رمبا لسأسف الفديد لجعل األفق نوعا ماشي 
بذاك األمل اللي مفروض يكون يف الفباب، وابلتايل وجب 
اإلهتمام هباذ اجلانب، وجب على أنه توّجه السياسات العمومية 
إىل ما يسمح خبلق أكرب عدد ممكن من مناصب الفغل، وهو 

 .له مجيعنا بطبيعة احلاتفكري وعمل مجاعي جيب أن نقوم ب
هناك نقطة اثنية مرتبطة وحنن نتحدث وحنا شفنا بعض  

التقارير منيم التقرير دايل السيد وزير الفبيبة والرايضة على 
االخنراط دايل الفباب يف احلياة العامة واحلياة السياسية، راه 
الفباب كان منصرط ألنه كان واحد النوع دايل العمل دايل 

 اللي كتفتغل على قضااي الفباب، واللي مفروض مجعيات وطنية
اليوم على أنه خاص يتم اإلهتمام هبا وابألطر دايهلا والتأهيل 
دايهلم، ابش أهنا تسمح هلم ابش يكون العمل دايهلم كيستجب 
 لإلنتظارات دايل الفباب املغريب اليوم، وحىت فيما يتعلق آبليات

ليت فباب والطريقة ااإلستقبال، راه ملي كنفوفو اليوم دور ال
تفتغل هبا هي الطرق اللي شفناها احنا ملي كنا صغار ابش 
دخلنا لدار الفباب، هناية دايل الثمانينات وبداية التسعينات، راه 
نفس الفيء، مل يتغري شيء، دور الفباب البناايت كما هي، رطق 
االشتغال كما هي، وابلتايل جيب االجتياد يف هذا اجلانب ألن 

أساسي وإجياد احللول يف هذا اجلانب خاصة فيما يتعلق  التكوين
 .ابلتفغيل هو املدخل األساسي ألي حل آخر، شكرا

 :السيد الرئيس
شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب مجال  

 .كرميي بنفقرون إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية
 :النائب السيد مجال كرميي بنشقرون

 سيد الرئيس احملرتم،شكرا ال
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 السيد رئيس احلكومة احملرتم،
 ن،و السيدات والسادة الوزراء احملرتم
 ن،و السيدات والسادة النواب احملرتم

اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية من زاوية نظران ونظر 
مجيع من يرى يف الفباب مستقبل هذا الوطن نقول، من ال شباب 

     ن مجيع املؤسسات إىل األسرة اليتله ال مستقبل له، انطالقا م
ال تتوفر على شبااب فال مستقبل هلا، وابلتايل ماذا أعددان هلذا 
الفباب؟ ماذا قدمنا له؟ وما هي الصورة اليت نريدها لفباب اليوم 
ورجاالت الغد؟ كل من يف القاعة كان ميثل الفباب، خرية شباب 

نوا انضلوا وقدموا وبهذا الوطن وخارج القاعة أيضا موجودين، ملن 
هذا الوطن، األجيال الصاعدة أطفالنا اآلن أيضا هم شباب الغد 
ومستقبل الغد، فماذا سنقدم هلؤالء الفباب من سياسات عمومية 
قابلة للتطبيق قابلة للبلورة؟ فعال هناك سياسات وهناك برامج مت 
تقدمييا، لكن هذه الربامج وهذه السياسات هل اتسمت إبرادة 

ة للتغيري واإلصالح منذ عقود؟ سؤال جوهري علينا أن حقيقي
جنيب عنه مجيعا كمؤسسات من داخل الربملان، اليوم الفباب 
يعاين على كافة األصعدة، الفباب وكل أسرة وكل بيت البد أن 
جند فيه شااب أو شابة تعاين، البطالة كأول وأكرب مفكل اآلن 

فكلة ة، هذه املأصبح يفكل بؤرة توتر عند كل األسر املغربي
رادة إبمرتبطة أبزمة كبرية وأزمة جيب أن نصلحيا بفكل عميق و

حقيقية أال وهي أزمة منظومة الرتبية والتكوين، أزمة تعليمنا 
العمومي، التعليم العمومي أسطر كثريا على التعليم العمومي ألنه 
هو الذي كان وجيب أن يظل الوسيلة األمثل للرتقى اإلجتماعي 

طبقات الفعبية بوطننا، جيب أن نناضل من أجل ذلك ألبناء ال
مجيعا كفرقاء سياسيني ألن هذا هو املسلك احلقيقي للتنمية، اليوم 
أيضا هناك مفاكل كربى خنرت اجملتمع املغريب من انتفار 
املصدرات وآفات الفساد يف خمتلف اجملاالت وهذه الرسائل اليت 

ا من داخل لنقوهل يومتعيق تقدم وطننا احلبيب، كل ذلك أييت ال

الربملان، من داخل املؤسسة التفريعية، علينا بلورة إصالحات 
تفريعية قانونية حقيقية يف خمتلف القطاعات بفكل التقائي، 
السيد رئيس احلكومة، على جمموعة من القطاعات احلكومية أن 
تلتقي يف برامج موحدة، ال أن يكون هذا يفّرق وهذا يغّرب، 

 ن التعليم مثال جيب أن يكون على ميينه كل منفعندما نتحدث ع
الفبيبة والرايضة وعلى يساره وزارة الثقافة مثال، ألهنم رافدين 
أساسيني للتكوين والتكوين املوازي، أين هي األندية اليت كانت 
تؤدي دورها داخل املدار  العمومية واجلامعات؟ أين هي املراكز 

مية؟ أين خل املؤسسات التعليالثقافية اليت ميكن أن نبنييا من دا
هي مالعب الرايضية يف زمن ليس ببعيد كانت املدرسة تنتج 
األبطال والرايضيني واألدابء والكتاب واملبدعني، فيجب أن...، 

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس
 .شكرا
 :مجال كرميي بنشقرون  النائب السيد

لفباب اإذن على العموم رسالتنا مجيعا هي للفباب وإىل 
 .وحتية للجميع، شكرا

 :السيد الرئيس
شكرا، قبل إعطاء الكلمة للسيد رئيس احلكومة ملواصلة 
النقاش من خالل تعقيبه، إذا مسحتم، أعطى الكلمة للسيدة 
األمينة إلخباركم مبا استجد على مستوى النظام الداخلي، لكم 

 .الكلمة السيدة األمينة
 :لسغاللو أمينة اجملاأمساء  ةالسيد

 شكرا السيد الرئيس،
قرار احملكمة الدستورية حول النظام الداخلي جمللس 
النواب، توصلت رائسة اجمللس قبل قليل بقرار احملكمة الدستورية 

املتعلق ابلنظام الداخلي للمجلس الذي قضت من  02/27رقم 
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خالله احملكمة الدستورية مبطابقة مواد النظام الداخلي للمجلس 
 .للدستور يف صيغتيا املعدلة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للسيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة
 بسم هللا الرمحن الرحيم،

أوال، أريد أن أشكر مجيع السيدات والسادة النواب الذين    
تفاعلوا مع كلميت يف هذا املوضوع امليم جدا واحلسا ، ولكن ،هلل 
 ،جيازيكم خبري، ما نظنش واش الكلمة داييل كانت فييا الفعارات

يل كانت الكلمة داي  ابلعكس ،األقوال والتحليل وإعادة التحليل
 7102وما دجمناه يف القانون املايل أغلبيا إجراءات وقرارات 

واألعمال اللي غادي نديروها ابألرقام، داك الفي اللي غادي 
مبعىن كانت برامج واقعية حتاسبوان على هاذ  7102نديرو يف 

الربامج، تسجلوا هاذ األرقام وجنيو من بعد ونتحاسبو علييا بعد 
سنة وال بعد سنتني حنا مستعدين، فلذلك ماشي شعارات 

قوال، ابلعكس أان حاولت ما أمكن يف الكلمة داييل حنيد مجيع، وأ
راه كانت عندي كلمة موسعة، مجيع األمور اللي فييا غري 
الفعارات واملسائل املكرورة واللي كتعرفوها كما ما كنعرفوها 
مجيعا، حنا ماشي هنا ابش نككروها ونعاودوها، األمهية دايل 

ية دايل الفرتة املرحلة القطاع األمهية دايل الفباب، األمه
اإلشكاالت اللي كانت ابلنسبة للفباب، هاذ الفي معروف 
والتفصيصات كما قال جاللة امللك يف اخلطاب دايلو، هناك 
تضصم يف التفصيصات ولكن حنا خاصنا منفيو ابش حناولو ما 
أمكن نوضعو برامج فعالة انجعة للصروج من اإلشكاالت 

 ؛املوجودة، هذه النقطة األوىل
أقول لبعض اإلخوان اللي قالوا ماشي  :النقطة الثانية

سياسة قطاعية، أان متفق معكم، حنا الربامج اللي طرحناها هي 
برامج هي سياسة ماشي قطاعية، سياسة أفقية، هضران على 

التكوين، هضران على التعليم، هضران على التفغيل، هضران على 
فيه عدد ميم من العمل اإلجتماعي والثقايف، فيذا مفاركة 

القطاعات احلكومية، اللي ميكن نقول أكثر من نصف احلكومة 
مندجمة فيه، هاذ الربامج فلذلك هي سياسات أفقية، واخا بعضيا 
تتبناه وزارة معينة أو قطاع معني ولكن هو كنقطة ارتكاز وإال فيو 

 يتفاعل مع خمتلف القطاعات األخرى؛
متاميا قبل حنن نتعيد إبالربامج اللي انطلقت من  :اثلثا  

ألف من حاملي  77التكوين أتهيل  77وبرعايتيا، الربانمج دايل 
اإلجازة من أجل احلصول على شيادة الكفاءة املينية هذا الربانمج 

آالف جماز،  01بدا وكان ميم، مت فيه الفطر األول اللي كييم 
 فعال مت التكوين دايهلم بعد أن وضعت، اشنو هي اجملاالت اللي
غيتم فييا التكوين عملي، ابش ميكنيم من اإلندماج يف سوق 

 كملت للتكوين، ألن على حسب الفغل، فعال األغلبية دايهلم
اللي انقطعو يف وسط التكوين  0711اإلحصائيات، هناك تقريبا 

اللي كيمتد من عفرة أشير إىل اثنا عفر شيرا، ولكن تقريبا أكثر 
ة تسلم لييم شيادة الكفاءكملو التكوين دايهلم، غي  2111من 

املينية وغادي ميكن آنذاك يندجمو فييا وحنا غادي نتبعو هاذ 
الفي ابلدراسة، وغادي نطلقو الفطر الثاين من الربانمج 

جماز يف الفطر الثاين دايل التكوين اللي غادي ندققوه  07.111
وعندان اإلجتماع دايل اللجنة يف هذا األسبوع ابلذات، اللي فيه 

 "CGEM" القطاعات احلكومية مع قطاعات أخرى، خمتلف
اللي مها عندهم عالقة هباذ التكوين اللي غادي نقيمو  ...إىل آخره

املرحلة السابقة، غادي حناولو ما أمكن نوجيو ونستافدو من 
الدرو  دايهلا ابش تكون املرحلة املقبلة أكثر فائدة إبذن ،هلل. إذن 

انعقاد اللجنة على املصرجات هذا شاء ،هلل، وغادي نعلنو أثناء 
 .دايل هاذ اللجنة

إطار تكوين طرف  01.111ابلنسبة للربانمج دايل 
اللي تكونو صيفطو يل رسائل  01.111تربوي، فعال هاذ 
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متعددة، ولكن حنا راه متبعني هاد الربانمج والنجاح دايلو، 
متبعينو، ابملناسبة ميكن نقول لكم أبن عدد منيم ما يقرب من 

قريبا دوزو املبارايت دايل املراكز اجليوية ملين الرتبية ت 4111
 او مسار. وهناك، فيادذوالتكوين واندجمو فييا وراهم غادين، خ

 7300املباراة دايل التعاقد دايل التفغيل يف التعليم، هاذ السنة 
ما             هنم أتقدمو ملبارايت التعاقد، ابملناسبة مها عندهم امتياز 

نتقاء، مبجرد ما يقدمو امللف دايهلم مباشرة  كيصضعوش لال
كيتقدمو للمبارة. ما كنفوفو ال نقط ألهنم مها دوزو هداك 
الربانمج، عندهم امتياز، واآلخرين راهم كيحاول يراجع امللف 

اللي تقدمو ملبارايت  7300دايهلم ابش ينتقى منيم، وهاد 
، 412  ، يف فا77، يف احملمدية 242التعاقد منيم يف البيضاء 

، وهكذا  720، يف الرابط 17، يف مكنا  747يف مراكش 
كنعطيو مجيع اإلحصائيات ابش نعرفو أبن هاد الفي إحصائيات 
مدققة، عالش؟ ألن عندان األمساء دايهلم، عندان أرقام البطاقات 
الوطنية ومتبعينيم ألن حنا بغينا هاذ الربانمج ينجح، حنا بغينا 

ن ينجح، وإيال بقى منيم شي وحدي الربانمج يففل؟ ما بغيناش،
راه املبارة كتجي قريبا، ألن حنا قرران املبارايت دايل كل سنة 
غتبدى تدار يف بداية السنة، ما غنبقاوش حىت آلخر السنة، ابش 
يكون التكوين دايل ست شيور هلادو اللي غيدوزو مبارايت 
ر يالتعاقد، على األقل ستة أشير. معىن ذلك، يف يناير أو فربا

غادي تكون مباراة جديدة إن شاء ،هلل، وميكن عاود جييو املبارايت 
اللي بقاو إن شاء ،هلل وغادي تكون عندهم االمتيازات اللي كانت 

 .عند السابقني دايهلم
ابلنسبة للربانمج الوطين للتفغيل، هاد الربانمج الوطين 
هو برانمج عرض أمام جملس احلكومة وهو يف احلقيقة تكييف 

 ير اإلسرتاتيجيات الوطنية للتفغيل اللي كانت تعرضات يفوتطو 
آخر الوالية السابقة، احلكومة السابقة، وبدات األجرأة دايلو 

، راه فيه عدد من 7102مباشرة، بدءا من هاذ قانون املالية 

اإلجراءات، من بينيما هاديك تقوية برانمج حتفيز وعدد من 
ة له، وهناك جلان اإلجراءات األخرى جزئية، هي راها أجرأ

موضوعاتية دايل هاد الربانمج للتطبيق دايل الربانمج الوطين 
الفغل، بدأت يف اإلشتغال فعال، وهي بصدد إعداد الربانمج 
التنفيذي هلاذ املصطط يف خمتلف اجملاالت، وعدد من اإلجراءات 
غادي يتم تفعيليا يف إطار ما مسيناه املصططات اجليوية للتفغيل، 

يوي، هذا يعين واحد فكرة جديدة اللي بدات وبدا املصطط اجل
 7102احلوار فييا مع اجليات، وفعال يف يوليوز املاضي، يوليوز 

أطلق الربانمج اجليوي للتفغيل جلية الرابط، الوزارة املعنية مع 
اجليات، مث أطلق مع جية سو  ماسة، وهناك الفروع يف إعداد 

مجيع الربامج،  ست برامج أخرى مع جيات أخرى، وغنكملو
عالش؟ ألن قلنا برامج التفغيل خاص تكون عملية، قريبة من 
الفباب ومن املواطنني الباحثني عن الفغل، ابلتايل تكون مع 
اجليات يف إطار برامج معيم تكون أحسن، غادي يكون الدعم 
املركزي وغادي تكون املفاركة واملبادرة اجليوية ابش جنحو هاذ 

 .فغيلالربامج اجليوية للت
ابلنسبة املقاواليت اللي هضرات عليه األستاذة، مقاوليت 

س سنوات من مخ هو برانمج فعال مل يكن انجحا وراه توقف منذ
رانمج بعدها مباشرة بدا ب "مقاوليت"سنني تقريبا، توقف هاداك 

بعد وضعه  "التفغيل الذايت"، "التفغيل الذايت"جديد اللي تسمى 
 "اوليتمق"أرجو أبنه أظن أبنه أكثر جناحا لربانمج  7107بدا يف 

بسبب أنه استفاد من النقائص وإالختالالت اللي كانت يف 
وهاذي هي احلياة األمور اللي كتبدى عندما  "مقاوليت"برانمج 

 من خالل برامج أخرى ونستدرك ما أمكن وتبدأ نقائصيا كنحاول
في للقدام، وهاد الربانمج دايل التفغيل جديدة حتاول ما أمكن مت

الذايت اآلن على حسب اإلحصاءات األوىل هو انجح وغادي 
حناولو ما أمكن ندعموه أكثر ابش يكون انجح يف املستقبل أكثر 

قاء واملواكبة الدعم واإلنت .وهو فيه الدعم، فيه انتقاء، فيه املواكبة
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التدبريية،  الية وفيهوهاذ املواكبة كتفمل خمتلف اجلوانب فيه امل
وفيه كتقوم به عدد من املؤسسات، كتقوم به مكتب التكوين 
امليين راه عندو فيه برامج والكثري منيا انجح وخصوصا ابلنسبة 

ني دايال، ولكن أيضا وزارة التجارة والصناعة راه حىت هي جيللصر 
 .عندها برانمج يف هاذ اجملال

ه ابلعكس، إذن هاذي هي السياسة العامة أظن أبن 
عكس ما قال أحد اإلخوان هوهاذ احلوار اللي غادي نطلقوه 
احلوار الوطين غادي تكون عندو أتثري كبري ابلنسبة للسياسة 
املندجمة للفباب، وخا توضعات اإلطار العام ألن اإلطار العام 
قبل ما يكون احلوار الوطين خاص يتوضع واحد اإلطار العام 

لوطين، عاد كنطلقو احلوار الوطين، واملنيجية العامة لإلطار ا
وهداك احلوار الوطين غادي نفوفو املصرجات دايلو إن شاء ،هلل 

نا إرادة كل  .ومنه غادي نستصرجو هاذ السياسة املندجمة للفباب
وفق الفعار الذي رفعناه اإلنصات واإلجناز إن شاء ،هلل، والسالم 

 .عليكم ورمحة ،هلل وبركاته
 :السيد الرئيس
لسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن للمحور الثاين شكرا ل

املتعلق مبوضوع اجليوية املتقدمة، وأول سؤال يطرحه السيد النائب 
 .عبد الرحيم واعمرو إبسم فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

 .املرسلني
 احلكومة احملرتم،السيد رئيس 

نسائلكم اليوم يف فريق األصالة واملعاصرة ما هي 
ل اخلطوات اليت أقدمتم علييا بغاية التسريع الفعلي والعملي لتنزي

 .اجليوية املتقدمة على أرض الواقع؟ وشكرا
 

  :السيد الرئيس
ابسم الفرق وجمموعة األغلبية السؤال الثاين يطرحه السيد 

 .ق، السيد سعيد شبعتو، ميكروالنائب نور الدين األزر 
 :النائب السيد سعيد شبعتو

 .ما هي حصيلة وآفاق اجليوية املتقدمة؟ وشكرا
  :السيد الرئيس

السؤال الثالث يطرحه السيد النائب نور الدين رفيق إبسم 
 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد نور الدين رفيق
اء زالت اجليوية املتقدمة اليت جالسيد رئيس احلكومة، ال 

تعرف تعثرا يف تدبري السياسات العمومية على  7100هبا دستور 
املستوى اجليوي بعد مرور سنتني عن اإلنتصاابت اجليوية يف 

، يف الوقت الذي كان فيه املغاربة يتطلعون إىل أن تصبح 7107
يوي جهذه املؤسسات املنتصبة فاعال حموراي يف بلورة منوذج تنموي 

يضمن للساكنة حقيا الدستوري يف العيش الكرمي، يف خمتلف 
اجملاالت االقتصادية وإالجتماعية والتعليمية والبيلية. فيل لدى 
احلكومة تصور واضح إلعطاء اجليوي املتقدمة بعدها الدستوري 
احلقيقي؟ وهل لدى احلكومة تصور واضح إلعطاء اجليوية 

ذة ، وما هي التدابري املتصاملتقدمة بعدها الدستوري احلقيقي
لضمان التفعيل السليم للجيوية املتقدمة إنسجاما مع التوجيات 
امللكية الواردة يف خطاب افتتاح الربملان عندما دعا جاللة امللك 
احلكومة إىل وضع جدول زمين مضبوط الستكمال تفعيل اجليوية 

 .وشكرا، املتقدمة
 :السيد الرئيس

 .حلكومةالكلمة اآلن للسيد رئيس ا
 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،
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 ،ونالسيدات والسادة النواب احملرتم
أريد أن أشكر مرة أخرى خمتلف الفرق الربملانية والنيابية 
على طرحيا هلاذ األسللة العامة يف موضوع ميم جدا، اللي هو 
موضوع اجليوية املتقدمة كمحور اثين ألسللة السياسة العامة يف 
هذه اجللسة، وذلك اعتبارا للدور اهلام الذي تقوم به اجلية كرافعة 

يف  ية واإلجتماعية اليت تنفدها بالدانأساسية للتنمية اإلقتصاد
 .ظل القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد الساد  نصره ،هلل

امسحوا يل أن أذكر، السيدات والسادة النواب احملرتمني، 
حدى إأن الربانمج احلكومي جعل من ترسيخ اجليوية املتقدمة 
لسياسية امكوانت حموره األول نظرا ملكانتيا الدستورية ومكانتيا 

ومكانتيا يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ومن هنا شرعت 
احلكومة يف التفعيل، لكن أان بغيت هنضر عن املنيجية من خالل 
ثالث أمور أقدمنا علييا أو سنقدم علييا، عاد جني للتفصيل 

  :داحملاور لتفعيل اجليوية املتقدمة حاال ومستقبال 3دايل 
ت واجليوية مكانة اختذان مبادرة إعطاء هلاذ اجليا أوال

برانمج لزايرة اجليات الذي واكبتم مراحله األوىل، من هنا فسأول 
مرة يتحرك فريق حكومي برائسة رئيس احلكومة إىل اجليات 
ليستمع، ليتفاعل، ليتعاقد أو ليبدأ النقاش حول التعاقد، وبدينا 

 ،خنيفرة-ابجليات األقل منوا يف سلم اجليات جينا جبية بين مالل
اتفيالت، ويف الفير املقبل إن شاء ،هلل غنمفيو -مث جية درعة

جلية أخرى، وهذه مكنتنا ابش نستمعو للمنتصبني مباشرة، رؤساء 
اجلماعات يف اجلية كليم ورؤساء جمالس العماالت واألقاليم، 
أعضاء جملس اجلية وبطبيعة احلال كنديروا لقاء خاص مع مكتب 

لوزراء الفريق احلكومي املوجود، ا اجلية، وأيضا كيكون تفاعل بني
وكتاب الدولة مباشرة مع مسؤويل اجلية، وهذا كيعطينا احنا صورة 
أوضح وكيعطي للجية فكرة كيف نفكر؟ ونرى كيف حنل عدد 
من اإلشكاالت املوجودة واليت حتتاج فعال إىل أن نتحرك إىل 
األرض مباشرة ابش ميكن حنلوها، إذن هذا إجراء أول كيعكس 

جية دايل اإلنصات اللي قلنا واللي غيتبعيا اإلجناز إن شاء مني
 ؛،هلل

وهناك أعلنا أبننا غادي حناولو نفعلو  :النقطة الثانية
التعاقد بني احلكومة واجليات، وهذا واحد الورش غادي نديروه 
إن شاء ،هلل غادي نوقعو تعاقدات، غادي فقط يتصوت يف اجلية 

ش عات حكومية يعين ما سامهاتعلى واحد الربانمج مث تتجي قطا
 وضوح، هذا حيتاج إىل ...بزاف، ما عبلاتش املوارد املالية إىل آخره

وابلتايل كنفكر مجيع رؤساء اجليات اللي زرانهم وأيضا أعضاء 
بدو التفاعل مع امكاتب اجليات وأيضا السادة الوالة اللي 

اد هالقطاعات احلكومية وبدأ النقاش ابش نبلورو هاذ التعاقد، 
برانمج  "PDR " التعاقد غادي ينطلق بطبيعة احلال من برانمج

ادي يتم عليه غ ،التنمية اجليوية، هاذ الربانمج غادي انطلقو منه
النقاش لصياغة التعاقد، طيب إذن هذا يف املنيجية دائما النقطة 

 ؛الثانية
ألول مرة غادي نديرو إن شاء ،هلل قريبا  :النقطة الثالثة

رأسه رئيس احلكومة، حيضر فيه مجيع رؤساء اجليات لقاء، غادي ي
 وحيضر فيه أيضا الوزراء املعنيني وخصوصا فيما خيص
         اإلختصاصات الذاتية للجيات يف البداية، وغادي حناولو 
ما أمكن يكون هاذ االجتماع اهلدف منو هو احلكومة كليا 

تافقو نتنصت إىل رؤساء اجليات وتتفاعل معيم، ومن مت غادي 
يف املنيجية كيفاش غادي نتافقو؟ وغادي خندمو يف املستقبل، 
املنيجية كيفاش غادي نديروا هلاذ برامج التعاقد، التعاقد بني 
اجليات واحلكومة وكيف نطور العمل ابش ميكن نعطيوا هلاد 
اجليوية املكانة اليت تستحقيا سياسيا ويف التنمية اإلقتصادية 

ة  ليكم أن هاذ النقط املنيجية عندها أمهياإلجتماعية، وال خيفى ع
 .كبرية إن شاء ،هلل

اآلن ما هي املستوايت اليت نفتغل علييا حاليا؟ واللي 
دران فييا إجراءات وحنن عازمون ابش نديرو اإلجراءات يف 
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احملطات املقبلة، أوال على مستوى استكمال النصوص القانونية 
ة املتعلقة انني التنظيميوالتنظيمية الالزمة لتفعيل مضامني القو 

جبماعات الرتابية، وذلك أنه متاشيا مع تعيدات الربانمج احلكومي 
تعمل احلكومة على تسريع وترية استكمال الرتسانة القانونية 
املرتبطة ابجليوية، وأنتم تعرفون أنه حنا يف ست أشير صادق 

مرسوم خيص اجلماعات الرتابية، ثلثيا  47اجمللس احلكومي على 
مراسيم هو مرسوم دايل  7ريبا ييم اجليات واجليوية، بقى لينا تق
صناديق، هو صندوق التأهيل اإلجتماعي وصندوق التضامن  7

صناديق غادي خنرجوا املراسيم دايهلم موجودة،  7اجليوي، هاد 
ولكن فييا شوية احلوار وأنتم تعرفون إخراج املناصب دائما البد 

تدخلة القطاعات احلكومية من احلوار مع خمتلف اجليات امل
شاء ،هلل يف ن داملراسيم إ 7املتدخلة، ولذلك حنن سنصرج هاذ 

  .أو ثالثة داألسابيع املقبلة 7القريب، األسابيع 
 وابملناسبة أنتم تعرفون أبن القانون التنظيمي دايل اجليات

وأعطى  7107يوليوز على ما أظن  2صدر يف اجلريدة الرمسية يوم 
شير للحكومة إلخراج  41ه الربملان، أعطى الذي صادق علي

شير،  41أكتوبر غادي ينتيي هاد  2املراسيم التطبيقية هنار 
دجنرب، بقات لينا  2غادي خنرجوا مجيع املراسيم التطبيقية قبل 

دالقرارات التنظيمية السيد وزير  2القرارات التنظيمية، عندان 
لداخلية صدرها وزير االداخلية موجود، القرارات التنظيمية قرارات ي

بفراكة مع وزير املالية، وزير املالية هاذ القرارات التنظيمية هتم 
التدبري الوضع االنتقايل للموارد البفرية، هتم ممتلكات جمالس 
العماالت، هتم إحداث مؤسسة األقاليم والوكيل القضائي 
للجماعات الرتابية، هتم تدبري مالية اجلماعات الرتابية وهاد 

ارات التنظيمية كليا غادي تصدر يف اآلجال احملددة القر 
وسأحرص شصصيا على أن تصدر يف آجال احملددة، على كل 
حال حنا ملزمني ألن القانون كيلزم هباد الفي، وغادي نلتزمو 
ابلقانون إشاء ،هلل وغادي حنرتمو األجل القانوين إبذن ،هلل، ولكن 

يع أخرى قوانني أيضا لجدر اإلشارة إىل أن هناك ثالث مفار 
عندها عالقة مباشرة أو غري مباشرة هبذا الورش دايل اجليوية شنو 
هي؟ هناك أوال مفروع قانون يتعلق بنظام األمالك العقارية 
للجماعات الرتابية والقواعد املطبقة علييا لضمان التدبري األمثل 
ألمالك اجلماعات الرتابية واحملافظة علييا، هذا مفروع قانون أيضا 
يفتغل عليه حاليا، هناك أيضا مفروع قانون بتحيني القانون 
املتعلق ابجلباايت احمللية بغية مواكبة اإلختصاصات اجلديدة 
للجماعات الرتابية مع تقليص عدد الرسوم، تقوية ربطيا جبباايت 
الدولة، مراجعة قواعد أتسيس الرسوم يف الجاه تبسيط احتساهبا 

 ادي وكذا الرفع من مردودية هذهوربطيا بوترية النفاط اإلقتص
الرسوم، هناك اثلثا إعداد تصور ملفروع القانون احملدد لكيفيات 

تنمية القروية وخمططات ال وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التييلة
مفاريع  4خبصوص فتح مناطق جديدة للتعمري، وهادي أيضا 

دايل القوانني سنحرص إن شاء ،هلل على أن يتم إخراجيا يف 
 ستقبل القريب إبذن ،هلل ونفتغل علييا، واجليات املعنية مبعىنامل

اإلدارات املعنية راه كتفتغل علييا. اثنيا، هذا احملور األول، 
 استكمال النصوص القانونية والتنظيمية؛

يوية : ما كاينش جاحملور الثاين هو إعداد ميثاق الالمتركز      
يس ىل فاش جيت أان كرئبال متركز إداري، ولذلك منذ اللحظة األو 

حكومة، وضعت هاذ امللف من األولوايت. وابملناسبة أريد أن 
مرة وهو يذكر  07أذكر أبن جاللة امللك، قبل اخلطاب األخري، 

سنة تقريبا على إخراج ميثاق الالمتركز،  07وحيث احلكومة منذ 
، مبعىن أنه 04إما يف خطب ملكية وإما يف رسائل. هاذ املرة هي 

 .ألسا  ضروري إلكمال وإمتام اجليوية املتقدمةواحد ا
هاذ ميثاق الالمتركز، اللي هو سند للورش اجليوية املتقدمة،       

 :يروم ماذا؟ يروم األهداف التالية
، بنقل عدد من اإلختصاصات دايل اإلدارات أوال 

املركزية إىل اإلدارات اجليوية، بغية متتيعيا، هاذ اإلدارات اجليوية، 
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رة على أن تكون هي رافعة، إىل جانب اجليات للتنمية ابلقد
االقتصادية واإلجتماعية وللدفع هبا. ما غنبقاوش دائما نعولو على 
املركز، حىت على مستوى اإلدارة. بدات على مستوى التعليم، أنتم 
دا تعرفون يف التعليم يف وزارة التعليم، عندان األكادمييات اجليوية، ب

يعيا بصفة مؤسسة عمومية، إعطائيا عدد من هاذ الورش دايل متت
الصالحيات دايل اإلدارة املركزية، لكن هذا الورش ابقي خصو 
حىت هو دفعة وبغينا مجيع اإلدارات تفوت عدد من االختصاصات 
ومن اإلمكانيات، بطبيعة احلال البفرية واملادية إىل إدارهتا اجليوية 

ي، قوية  شقيا اإلدار قوية يف ،ابش تكون عندان اجليات قوية فعال
يف شقيا السياسي اللي هي جمالس اجليات ومكاتب اجليات، 
وهذا غادي ميكن بدفع دعم اإلدارة الالمتمركزة عرب حتقيق إنسجام 
السياسات العمومية على املستوى الرتايب، هداك االنسجام دايل 
السياسات الرتابية ما بقاش غنديروه يف الرابط، غادي نديروه على 

وى اجلية، عربت شوية مزاين وال ال؟ ألن إيال وىل مندوب مست
جيوي للصحة، مندوب جيوي دايل التعليم، مندوب جيوي 
دايل التجييز، مندوب جيوي دايل الفالحة... عندهم 
الصالحيات مها غادي ينسقو ساهل على مستوى اجلية. دااب 
خص التنسيق خص يتم مركزاي على مستوى الرابط، عاد اجلية  

ول ليه دير، ما ديرش هاد الفي غادي حناولو ما أمكن ننييوه كيق
وغادي نقلو هاد الصالحيات ابش ميكن التنسيق غادي يكون 

 على مستوى اجلية وهذا شيء ميم؛
تطوير اخلدمات اجليوية ومالءمتيا مع اإلنتظارات  -

احمللية، من خالل تواجد املصاحل اإلدارية ابلقرب من املواطنني 
للحاجيات احمللية. وهذا أيضا سيؤدي إىل دعم  واإلستجابة

الدميقراطية احمللية عربمصاحبة اجلماعات الرتابية وتقدمي 
املساعدات التقنية الالزمة للجماعات الرتابية من أجل إعداد 

 .خمططات التنمية

وعلى هذا األسا  يرتكز التصور اجلديد لإلدارة الالممركزة       
، الذي بوأ اجلية مستوى 7100ليوز على تنزيل مبادئ دستور يو 

الصدارة يف العالقات بني خمتلف الفاعلني احملليني وجعله فضاء 
للحوار، فضاء للتفاور، فضاء إلعداد الربامج التنموية وفضاء 

 .أيضا لتتبع تنفيذ هذه الربامج التنموية
وأتسيسا على املبادئ املذكورة، وعلى التوجييات امللكية       

كن أن نتحدث عن اخلطوط العريضة للتصور اجلديد السامية، مي
 :لإلدارة الالممركزة يف احملاور التالية

توضيح دور هاد املرسوم اللي غادي جيي، دايل ميثاق  -
الالمتركز اإلداري، غادي يكون فيه توضيح دور اإلدارات املركزية 
وحتديد مياميا وخصوصا يف التاطري والتصور والتوجه والتقييم 

قبة أداء اإلدارات الالممركزة، فضال عن الدور املنوط هبا يف ومرا
 جمال إعداد النصوص التفريعية والتنظيمية؛

مواكبة اإلصالح اجليوي األخري وإبراز املستوى  -
اجليوي ابعتباره اإلطار املالئم النسجام السياسات العمومية 

يام ملولربجمة مفاريع خمتلف القطاعات احلكومية، إمكانية لجميع ا
اإلدارية املفرتكة املنسجمة أو املتكاملة عن طريق إحداث إدارات 
جيوية تكون قادرة على إجناز مفاريع جيوية غادي تكون تبىن 
على أقطاب جيوية، على أقطاب جيوية هذا ابقي فيه نقاش،  
كيفاش غادي نفّعلوه، توضيح جمال تدخل الفاعلني وحتديد 

الممركزة ز من إدارة مركزية ومصاحليا الالعالقة بينيم يف جمال الالمترك
والسلطات احمللية وفاعلني اقتصاديني تقوم على أسا  تفويض 
صالحية اختاذ القرار مع تدعيم جمال تنسيق أنفطة املصاحل خاصة 

 .ضمان وحدة عمل مصاحل الدولة على املستوى اجليوي
ألمانة اهاذ امليثاق دايل الالمتركز تقريبا موجود، هو عند       

العامة احلكومة، تّدير ليه الصياغة القانونية إن شاء ،هلل، غادي 
خيص واحد الفيرن شيرين، امليم قبل هناية السنة إن شاء ،هلل، 
نتمناو خنرجوه. اآلن ولكن اإلدارات تقريبا وقع احلوار مع خمتلف 
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اإلدارات، حنا يف جمال الصياغة القانونية ونتمناو، إن شاء ،هلل، 
 قبل هناية السنة كما قلت، إبذن ،هلل؛ خنرجو
ة متكني اجلماعات الرتابية من الكفاءات البفرية املؤهل :اثلثا      

واملوارد املالية الكافية لتنفيذ املصططات اجليوية. ال خيفى، على 
السيدات والسادة النواب، أن تنزيل ورش اجليوية املتقدمة مير 

دبري ة لبلوغ حكامة جيدة يف تأساسا عرب مواكبة اجلماعات الرتابي
شؤوهنا وممارسة اختصاصاهتا، يف أفق حتويل هذه االختصاصات 
واملوارد البفرية واملالية املرتبطة هبا وكذا متكينيا من املوارد املالية 

 .الالزمة لتنفيذ خمططاهتا التنموية
فلذلك أوال على مستوى املوارد البفرية، يف إطار مواكبة       
ملتقدمة وسعيا يف متكني اجلماعات الرتابية، سواء منيا اجليوية ا

اجليات أو العماالت واألقاليم أو اجلماعات من سد حاجياهتا 
من املوارد البفرية املتمرسة ومبا يضمن التوزيع املعقلن للموارد 
البفرية العمومية مبصتلف مكوانت القطاع العام، خاصة بعد نقل  

ىل اجلماعات الرتابية، فإن كثري من االختصاصات وامليام إ
احلكومة عازمة على تفعيل آليات احلركية املنصوص علييا يف 
النظام األساسي العام للوظيفة العمومية وال سيما آلية النقل 

 :واإلحلاق
نقل املوظفني، فيما يتعلق بنقل املوظفني املنتمني إىل  أ(      

 7.04.342 اهليلات املفرتكة بني اإلدارات، فإن املرسوم رقم
 42غفت املتعلق بتحديد كيفية تطبيق الفصل  7الصادر يف 

مكرر من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، فتح إمكانية 
ى نقل املوظفني املنتمني إىل اهليلات املفرتكة بني الوزارات، بناء عل

طلب منيا أو تلقائيا، إن اقتضت ذلك ضرورة املصلحة لدى 
 ، هاذي اآللية األوىل؛اجلماعات الرتابية

اآللية الثانية: اإلحلاق وذلك أنه حسب نفس املرسوم،  ب(      
 41، ال، مرسوم آخر الصادر يف 7.04.374حسب املرسوم 

 32و 32املرتبط بتحديد كيفية تطبيق الفصول  7103يناير 

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، فتح  71مكرر و
اجلماعات الرتابية ملدة ثالث سنوات على  إمكانية اإلحلاق لدى

األكثر قابلة للتجديد، كما ميكن للموظف امللحق لفرتة ال تقل 
عن املدة املذكورة املدمج بصفة هنائية لدى اجلماعة الرتابية امللحق 

 لدييا؛
التفغيل مبوجب عقود ابجلماعات الرتابية، وعالوة على  ج(      

ة، اعتماده لفائدة اإلدارات العمومي ما سبق، فإنه وعلى غرار ما مت
تعكف احلكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي العتماد التفغيل 
مبوجب عقود لدى اجلماعات الرتابية مع األخذ بعني اإلعتبار 
طبيعة وخصوصيات هذا القطاع لتمكني اجلماعات الرتابية من 
يع ر استقطاب الكفاءات واخلربات القادرة على إجناز وقيادة املفا

مبصتلف ربوع اململكة، من جية، ولسد اخلصاص امللحوظ على 
مستوى املوارد البفرية املؤهلة واملتصصصة لدى هذه اجلماعات 

 .الرتابية، ال سيما يف بعض املرافق احليوية من جية أخرى
كما لجدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن وزارة الداخلية       

ني الس اجليات املتعلقة بتعيأشرت على مجيع قرارات رؤساء جم
العامني للمصاحل، وذلك لإلسراع يف وضع اهلياكل اإلدارية  املديرين

اجليوية كمرحلة أولية وأتسيسية للفروع يف تنفيذ الربانمج 
التنموي، ومن جية أخرى ينكب العمل على وضع اإلطار 
اإلجرائي لربامج التكوين املستمر لفائدة منتصيب موظفي اجليات، 

اإلرتقاء مبؤهالهتم وقدراهتم يف خمتلف جماالت التدبري  قصد
      وجدير ابلذكر يف هذا اإلطار، أنه يتم حاليا إعداد  ي.العموم

أو تنفيذ التصاميم املديرية اجليوية للتكوين للجيات اإلثين عفر، 
 واحدا منيا مت إجنازه كنموذج مبواكبة من وزارة الداخلية؛

املوارد املالية، لقد مت الفروع يف مد على مستوى  :اثنيا      
اجليات ابإلعتمادات امللتزم هبا ومتت برجمة التوقعات املالية إىل 
حدود هناية الوالية اإلنتدابية للمجالس احلالية مع احرتام سقف 

مليار درهم سنواي اليت ستحول إىل جيات يف أفق سنة  01
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من . ويف هذا السياق، عملت احلكومة على الرفع 7170
اإلعتمادات املوجية للجيات من خالل الرفع من حصة حصيلة 

، 7102خالل %4عوض  %3الضريبة على الفركات إىل 
ونفس احلصة من حصيلة الضريبة على الدخل تطبيقا ألحكام 

املتعلق ابجليات، وهكذا انتقلت  000.03القانون التنظيمي رقم 
 7102سنة دايل املليار درهم  3املوارد املصصصة للجيات من 

مليار درهم  2، لتصل إىل 7102مليار درهم سنة  2و 7إىل 
 7102حسب مقتضيات مفروع قانون املالية  7102سنة 

املعروض على الربملان حاليا. وجدير ابلذكر أيضا، أن اجليود 
متواصلة من أجل تعزيز قدرات اإلدارة اجلبائية اجليوية بفراي 

حقاهتا استصالص مست ولوجستيكيا لتمكينيا من تطوير وسائل
ومن تنمية مداخيليا مبا يضمن هلا القيام على الوجه املأمول مبيام 
املسؤوليات املناط هبا، وغادي إن شاء ،هلل يكون اللقاء اللي غادي 
يكون مع رؤساء اجليات جمال لتدقيق كثري من األمور اللي هضران 

هبا  وعلييا، ألن يف مفاريع املراسيم األخرية حرصنا ابش مندّ 
رؤساء اجليات أوال يعطيو الرأي دايهلم عن طريق مجعيات، رؤساء 
اجليات، يدليو ابلرأي دايهلم عاد كندوزوه يف جمالس احلكومة، 
وابلتايل فحىت هاد املرسوم اخلاص ابلصندوقني.. املرسوم اخلاص 
بصندوق التضامن بني اجليات وصندوق التأهيل اإلجتماعي 

هبم السيد رئيس مجعية رؤساء اجليات  جوج دايل املراسيم مدينا
وعربو على املالحظات دايهلم عاد أعيد النظر فييما انطالقا من 
تلك املالحظات ليعرض يف األسبوعني املقبلني على جملس 

 احلكومة إن شاء ،هلل؛
برامج التنمية اجليوية وإعداد الرتاب، بطبيعة احلال  :اثلثا      

حناولو أنسسوها من خالل هاذيك  هاذ املقاربة التفاركية غادي
اإلجتماع ابش ندققو أكثر أشنو هي األمور املفرتكة واللي خص 

 فييا النقاش؛

برامج التنمية اجليوية وإعداد الرتاب، مت إعمال تدابري  :رابعا      
متعددة ترمي إىل تعزيز الوظيفة التنموية للجيات يف إطار هذه 

 اد إعداد الرتاب كإحدى األدواتاجليوية املتقدمة، نريد منيا اعتم
األساسية لتنزيل اجليوية املتقدمة، وجدير ابلذكر يف هذا اإلطار 
إىل أن احلكومة صادقت مؤخرا على النص التنظيمي املؤطر ملسطرة 
إعداد التصميم اجليوي إلعداد الرتاب، كما أن بعض اجليات قد 

حيث  نشرعت يف إجناز تصاميميا مستعينة يف ذلك ابملواكبة م
التكوين وتوضيح النصوص القانونية والدالئل املنيجية والعملية 

 اليت توضع رهن إشارهتا؛
العمل وفق آلييت املواكبة والتعاقد على حتقيق  -2

اإلنسجام واإللتقائية بني سياسة الدولة من جية يف اجملاالت 
اإلقتصادية واإلجتماعية واخلدماتية وبني الربامج اجليوية للتنمية 

ن جية أخرى، وذلك إلنفاء أو خلق برامج تنموية تضمن م
التكامل بني اجليود املبذولة من لدن الدولة واجليود املبذولة من 

 قبل اجلية ومن قبل اجلماعات الرتابية األخرى؛
ولجدر اإلشارة يف هذا الباب، إىل أن تسعة جمالس  -3

 جيوية قد صادقت على براجميا التنموية، وهي بصدد النقاش
معيا لتدقيق بعض اإلشارات التقنية وسيصادق علييا يف القريب 

كليم قبل هناية السنة ونتمىن   1إن شاء ،هلل. على كل حال هاد 
أن يصادق من طرف اجملالس املتبقية على الربامج التنموية الثالثة 

 .األخرى
ختاما أود أن أجدد التأكيد للمجلس املوقر، على أن و 

لبناء ابلنسبة للحكومة يعد حتوال جذراي يف اورش اجليوية املتقدمة 
الدميقراطي لبالدان، ويعترب خطوة أساسية يف مسار توطيد أسس 
 وركائز الالمركزية الرتابية، مبا يضمن التوزيع اجملايل العادل للثروات
وللجيود اإلستثمارية، حىت يتسىن بلوغ هذه الغاية املثلى. كان 

حة، قامت هبا احلكومة وتعتزم هناك حماور حمددة، إبجراءات واض
القيام هبا يف القريب إن شاء ،هلل إلمتام ورش اجليوية املتقدمة. 
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وكما رأيتم حاولت أن أركز على اإلجراءات ومل أحتدث على 
األسس الفلسفية وال األسس النظرية، ال للجيوية وال للجماعات 
كم لالرتابية. حنا بغينا نكونو حكومة اإلنصات واإلجناز، ننصت 

وللمجتمع ونعمل ونذهب لإلجناز إن شاء ،هلل والسالم عليكم 
 .ورمحة ،هلل وبركاته

 
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، نفتتح ابب التعقيبات 
إبعطاء الكلمة للسيد عبد الرحيم واعمرو إبسم فريق األصالة 

 .واملعاصرة
  :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

 جملس النواب احملرتم، شكرا السيد الرئيس
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،
 زمياليت زمالئي النواب احملرتمني،

 7112السيد رئيس احلكومة احملرتم، خطاب العرش لسنة       
دعا فيه جاللة امللك، إىل اعتماد هنج احلكامة الرتابية احمللية، يقوم 

ز. يف جليوية املوسعة واإلسراع ابلالمتركعلى النيوض ابلالمركزية وا
، دعا صاحب اجلاللة، إىل تنصيب اللجنة 7101سنة 

اإلستفارية للجيوية، وهاته اللجنة هي اليت عملت على حتديد 
معامل اجليوية املتقدمة واعتربت اجلية جزءا من هياكل الدولة. ويف 

لة ، اعترب جال7102اخلطاب امللكي اإلفتتاحي للربملان لسنة 
امللك، أن اجليوية أصبحت واقعا ملموسا، أما يف هذه السنة 

، فقد دعا جاللته، إىل اعتماد أجندة نقل املوارد 7102
واالختصاصات، وهاذ الفي اللي اشرمت ليه يف الكلمة دايلكم يف 

 .البعض منو
واحلديث هنا، السيد رئيس احلكومة احملرتم، يدفعنا إىل       

ات املمنوحة للجية، فاإلختصاصات التأكيد على االختصاص

 املفرتكة واملنقولة هي مرتبطة إبرادتكم السياسية، اليت حلد الساعة،
مل تعربوا عنيا يف ترمجتيا إىل واقع ملمو . استمعنا إبمعان 

سنني هاذي اللي دازت  2للجواب دايلكم وحنا كنعرفو ابللي 
حد اإلرادة  ة واعلى اجليوية املوسعة. اليوم فعال اليوم، اليوم كاين

 .كنسمعوها ولكن جات معطلة شوية، هذا هو األهم
ودعوين أركز فقط السيد رئيس احلكومة احملرتم، على       

اإلختصاصات الذاتية اليت هي مؤكدة مبوجب القانون. فبعد هذا 
 املسار من التعبري عن اإلرادة امللكية والدعم املتواصل جلاللة امللك،

مة، نؤكد اليوم أن احلكومة مل تبذل أي جميود لورش اجليوية املتقد
لتفعيل هذه اإلرادة وهذا الدعم، بل مل تكن هنائيا يف مستوى 
التفاعل اإلجيايب مع توصيات اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي 

 .والبيلي
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

كيف ميكن للجية أن تتكلف ابإلستثمار يف إطار       
تية وهي أصال ليست عضوا يف اللجنة اجليوية اختصاصاهتا الذا

واللجنة الوطنية لإلستثمار؟ وكيف ميكن للجية أن تكون مكلفة 
ابإلستثمار وهي ال حتظى حىت ابستفارة احلكومة يف هذا اجملال؟ 
وكيف ميكن جلية أن متار  اختصاصاهتا الذاتية، وهي حلد الساعة 

اصة م مياميا اخلعلى سبيل املثال، مل تتمكن من نقل واستيال
ابملكتب الوطين للتكوين امليين وإنعاش الكفاءات؟ وكمثال آخر،  
كيف هلا أن متار  اختصاصاهتا الذاتية ووزارة التجييز ال زالت 
 .متانع يف نقل االختصاصات للجية كما ينص على ذلك القانون

لذلك، نتوجه إليكم السيد رئيس احلكومة احملرتم، ابلقول يف       
 األصالة واملعاصرة، اجلية اليوم تفتغل إبمكانيات أقل بكثريفريق 

من الصيغة اليت كانت علييا اجلية سابقا، بفعل العرقلة الواضحة 
السنوات هاذي ابش  4من طرف احلكومة ذاهتا، ألن راه 

ة املفروع.. إضافة إىل أن اجلية اليوم ال زالت تفتغل بتبويب امليزاني
وهو ما يدفعنا إىل القول أبن اجلية ، 0117اليت يعود إىل سنة 
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اليوم مبنية على ابطل، وتعمل خارج اإلطار القانوين املنظم للجية 
اليوم، خاصة إذا ما استحضران أن اجلية هتيئ ميزانيتيا على مدى 
ثالث سنوات علما أبن احلكومة ال تتحدث وال تستفري مع 

كية اليت تتغىن ر اجليات ابلباب واملطلق، فأين حنن من املقاربة التفا
 هبا احلكومة يف كل املناسبات؟
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

مل تقوموا بدوركم فيما يتعلق جبعل خمتلف املسؤولني عن       
القطاعات احلكومية متملكني لسأسس اجليوية، ومتفبعني 
مببادئيا وقيميا، ومطّلعني بفكل دقيق على نطاق صالحياهتا 

 قي مؤسسات الدولة واجلماعات الرتابيةومتيزها عن صالحيات اب
األخرى. هاذ الفي اللي خصو يتفيم مزاين، مل تبادروا إىل القيام 
نوية بقيادة إسرتاتيجية للجيوية وابلتتبع والتقييم وصياغة تقارير س
وا لعرض خالصتيا ومقرتحاهتا وتتبع تطبيقيا وتوصياهتا. مل تقوم

 جل الدعم واملواكبةابلتنسيق بني القطاعات احلكومية من أ
اإلجرائية على املستوى املركزي واجليوي، مل تقوموا أبية مبادرات 
من أجل دعم قدرات وجناعة أطر وزارة الداخلية، ابعتبار دورها 
الرايدي يف تنفيط وتنظيم وضبط العالقات بني املؤسسات 
واألطراف املعنية بتنزيل اجليوية. مل تقدموا على متكني اجليات، 

ة الفي اشرتو ليه السيد رئيس احلكومة احملرتم، ابملوارد البفريوهاذ 
املؤهلة لإلضطالع مبياميا على الوجه األمثل واستحضار التفاوت 
اجملايل بني اجليات، مل تصدروا ما تبقى من املراسيم، واشرتو هلاذ 
الفي مفكورين السيد رئيس احلكومة احملرتم، إال أنه املرسوم 

رتم، تأهيل اإلجتماعي السيد رئيس احلكومة احملاملتعلق بصندوق ال
واحد العجز  اشرتو ليه ولكن البد من التوضيح، هذا غادي يقلص

يف جماالت حيوية كاملاء الصاحل للفرب، الكيرابء، السكن، 
الصحة، التعليم، الطرق. أان أتساءل ونتساءل يف الفريق، هذا راه 

 دد دايل الوقفاتخيرج هو األول، حنا كنعرفو اليوم واحد الع
االحتجاجيه واملسريات اللي النا  فواحد جل األقاليم كزاكورة،  

كقلعة السراغنة وغريهم من األقاليم... ألن إيال وفران هاذ الفي 
هلاد النا ، يقيين على أن األمور غتمفي مزاين. كلنا كنعرفو 
مدى هذا الضو، الطريق، ايال وصلنا الطريق والسكىن والصحة 

راه األمور غادي تكون إن شاء ،هلل خبري وعلى خري. راكم  والتعليم
تطرقتو هلذ العمل ولكن يعين جيب التعجيل، خصو خيرج دغية 
ألن تعطل. كذلك تطرقتو مليثاق الالمتركز، جيب كذلك اإلسراع، 
مازال ما خرج، جيب اإلسراع إبخراج ميثاق الالمتركز إىل حيز 

رتم، السيد رئيس احلكومة احمل الوجود، والذي بدونه وهادي قلتوها،
تسجل والبد نقولوها ليكم، بدونه يستحيل، يستحيل حتقيق 
النموذج التنموي الذي يطمح إليه الفعب املغريب ودعا إليه جاللة 

 .امللك يف خطابه األخري
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

هل لديكم أجندة أولية لنقل اإلختصاصات واملوارد بكل      
، طية عن ففل احلكومة يف تدبري ملف اجليوية املتقدمةصدق للتغ

سواء من حيث الفعالية والنجاعة املطلوبة، أو من حيث وضع 
اآلليات الكفيلة بتنزيليا؟ إال كانت هاد األجندة أولية بغيناكم 
السيد رئيس احلكومة، كيف هدرتو على هادوك املراسيم اللي قلتو 

شي  د الالمتركز إيال عندكمغادي تعاود تصدر وبغينا نعرفو وها
 .أجندة أولية نوروان هبا ونورو هبا كذلك الرأي العام وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا. الكلمة اآلن للسيد النائب إدريس الصقلي عدوي       

 .إبسم فريق العدالة والتنمية
 :النائب السيد إدريس الصقلي عدوي

وآله  رسولهبسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على 
 .وصحبه

 السيد رئيس احلكومة،
 السادة والسيدات الوزراء،

 اإلخوة واألخوات النواب احملرتمني،
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السيد رئيس احلكومة، استمعنا إىل جوابكم إبمعان. أكيد      
نتفق مع جمموعة من املعطيات واألفكار اليت وردت يف هاذ اجلواب 
دايلكم، ال أب  اليوم أن نذكر السيد رئيس احلكومة، حنن اليوم 
يف بداية السنة الثالثة هبذه اجليوية املتقدمة. هناك ما ميكن أن 

شوية على مصري ومآل ومستقبل هاذ خنفيه، هناك واحد القلق 
اجليوية املتقدمة. ألهنا كما أكدمت هي مدخل إلعادة بناء 
مؤسسات الدولة والتحديث دايهلا، وهي حاملة لواحد املفروع 
التنموي اللي تيدعم اإلستثمار وتيدعم املقاولة. هناك حتدايت، 
 هناك انتظارات، لكن هناك صعوابت، راه أشرمت إىل بعضيا السيد

 .رئيس احلكومة
، هو البد من استيعاب دقيق وعميق لطبيعة األمر األول      

االنتقال من مفيوم الوصاية إىل مفاهيم التدبري احلر والتعاقد 
اللي هي أسس أربع دايل اجليوية املتقدمة.  والتفريع والصدراة

وهذا نداء من هاد املنرب، لكل الفاعلني الرتابيني واملصاحل الالمركزية 
ملزيد من التنسيق طبعا يف إطار احرتام الصالحيات والتكامل 

 والتمايز؛
، اجليوية هي واحد الفرصة أقول الندماج األمر الثاين      

، دائما 7107والتقائية السياسات العمومية، وهذا ففلنا فيه قبل 
هاذ السؤال كان مطروح دايل التقائية واندماج السياسات 

ق يوم اجليوية فرصة وجمال ترايب لكي حنقالعمومية والقطاعية، ال
هاذ اإلنسجام وحنقق هاذ اإللتقائية، وإعداد برامج التنمية اجليوية 
والتصميم اجليوي إلعداد الرتاب هو واحد الورش مالئم لكي 

 ينصرط فيه اجلميع؛
، وهنا أشرمت إلييا، البد من تعزيز املوارد املالية املسألة الثالثة      

 7103ل واحد التطور إجيايب، ال ميكن أن ننكره، البد أن نسج
ما خصص للجيات واحد مليار درهم، واحد مليار درهم يف 

داملاليري دايل الدراهم، ولكن  2يف قانون املالية  7102، 7103
هذا يبقى غري كايف، اليوم الربامج دايل التنمية اجليوية اللي ّدارت 

 011ني دايهلا ترتاوح ما بيف جمموعة من اجليات الغالفات املالية 
مليار درهم هنا بدون أن نعرض عليكم  70مليار درهم إىل 

التجارب املقارنة يف هذا اجملال، جية فرنسية امليزانية دايهلا تصل 
  مليار درهم؛ 43إىل 

اإلدارة أكدمت ذلك ونؤكده مرة أخرى، ألن  املسألة الرابعة،      
هان أساسي لنجاح اجليوية تعزيز املوارد البفرية هو واحد الر 

املتقدمة، الوضع احلايل داإلدارة اجليوية ميكن نقولوه بكم صراحة 
مؤسف، ال بد من أطر وكفاءات ملواكبة هاذ األوراش اليوم اللي 
مقبلة علييا اجليات، ألن التنمية هي تنمية اإلنسان ابإلنسان من 

 أجل اإلنسان؛
دان امسيا معكم، ولكن عنأشرمت إلييا ونتق املسألة اخلامسة      

فييا جمموعة من املالحظات السيد رئيس احلكومة، لو مسحتم 
بذلك، هو عدم استكمال هاد اإلطار القانوين والتنظيمي املواكب 
اليوم للجيوية املتقدمة، اليوم القانون املنظم للوظيفة العمومية 
ب االرتابية هذا آن األوان ابش يقع التعجيل إبصداره وإخراجه، غي

قانون اليوم تينظم التعاقد بني الدولة واجليات يف تنزيل 
اإلختصاصات املفرتكة واملنقولة، أضف إىل ذلك ما أشرمت إليه 
دايل صندوق التضامن وصندوق التأهيل اجلماعي، وكذلك عندان 
جمموعة من املالحظات اللي تنعتربوها أساسية يف بعض املراسيم 

شان أساسيان اللي تيحددو اليت صدرت وأساسا يف واحد الور 
خارطة الطريق ابلنسبة للجيات، هو برانمج التنمية اجليوية 
والتصميم اجليوي إلعداد الرتاب. اليوم برانمج التنمية اجليوية 
ينبغي أن يصدر يف هناية السنة األوىل، التصميم اجليوي إلعداد 
ة يالرتاب املرسوم دايلو خرج بداية السنة الثالثة، برانمج التنم

اجليوية ينبغي أن يعتمد على التوجيات العامة دايل التصميم 
اجليوي إلعداد الرتاب داخل هاذ املرسوم دايل التصميم اجليوي 
تتفريو للجنة وزارية حتدد اإلطار العام، وهاذ اللجنة الوزارية ينبغي 
أن تكون مبرسوم. إذن هنا كاين إشكاالت حقيقية، كذلك يف 
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مة وهذا ورد يف قانون املالية مفروع قانون إطار البد من خطوة مي
من خالل اإلعفاء من الذعائر والغرامات على  7102املالية 

ضرائب ورسوم الدولة وتكامال مع هذا اإلجراء نقرتح عليكم تعميم 
هذا اإلجراء على اجلماعات الرتابية والتسريع إبحالة مفروع هذا 

 .القانون على الربملان لتتم املصادقة عليه
بني احلكومة  طبعا كل هذا يقتضي واحد التواصل يف األخري      

والفاعلني اجليويني وأساسا رؤساء اجملالس اجليوية، وال يستقيم 
هذا بدون طبعا استقامة النصب دايلنا واإلدارة دايلنا "فاستقم كما 

 .أمرت"، شكرا لكم السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

ابسم فريق التجمع السيد النائب نور الدين األزرق 
 .الدستوري، السي سعيد شبعتو معذرة

 :النائب السيد سعيد شبعتو
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

 املرسلني،
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ت وبغيالسيد رئيس احلكومة، استمعنا ملداخلتكم، 
نذاكر معكم يف ثالث أشياء: أوال نوعية التعاقد، اثنيا مستوى 

 .الالمتركز، واثلثا اإللتقائية اللي كتقرتحو علينا
د اجليات، وشفنا أن املطالب خمتلفة، وما  7فعال زرتيو 

ارتكزاتش على الربانمج متاع التنمية اجليوية اللي كان مطلوب أنه 
أن التعاقد إىل كان غادي يتعرض أمامكم، وهذا بغيت نقول 

يكون، السيد الرئيس احلكومة، خاصو ييم اجلانب اإلقتصادي، 
، 034ملاذا؟ ألن إيال جينا للصدارة كيفما جات يف الدستور يف 

الصدارة غري فيما خيص الربانمج التنموي، ابش ما يكونش   يف

يف التدبري احلر اللي هو معطي  042كيتناقض مع املادة 
لية. وإيال كنيضرو على الربانمج التنموي راه كون  للجماعات احمل

          كان شامل وكييم مجيع القطاعات ما ميكناش نديروه قبل 
ما نديرو خمطط إعداد الرتاب اجليوي، إذن إيال سبقناه ألن 

 .غيقتصر على مفاريع تنموية فقط
 ابلنسبة ملستوى الالمتركز، فأنتم شفت أنكم حددتيو

اتع الدستور كتعطي يعين  031بينما املادة  على مستوى اجلية،
التفريع اللي هو أسا  الالمتركز حىت اجلماعات احمللية األخرى 

، إذن إيال بقينا على مستوى اجليات يف الالمتركز 031املادة 
فكيفاش غادي حتققو االلتقائية، االلتقائية ألن مجيع اجملاالت، 

ليمي في، اجملال اإلقاجملال الوطين وظيفي، اجملال اجليوي وظائ
وظائفي، اجملال اتع اجلماعات الرتابية وظائفي وعملي، إذن ما 
ميكنكم لكم حتققو االلتقائية إال على مستوى اجلماعات، إذن 
واش انتما واثقني أن اجليات منني غديرو التعاقد معيا فيما خيص 
مجيع االختصاصات مبا فييا االختصاصات اللي كتيم املسائل 

ية، واش هي غادية حتول ما زال هاذوك االختصاصات االجتماع
ومتفي ابش تنجز االلتقائية على مستوى اجلماعات، هذا غري 
ممكن، عالش؟ ألن املفرع ملي شرع يف الثالث القوانني التنظيمية  
كنا فيمنا أن امليام متاع اجلية هي ميام تنموية مبفيوم اقتصادي 

الس اجملالس اإلقليمية، واجملوامليام االجتماعية غتدار على مستوى 
اجلماعية، خاصة أن املستوى امليم اللي ميكن تكون فيه االلتقائية 
لعدة أسباب وانتما كتعرفو هاد الفي هو على املستوى اإلقليمي، 

ما بني اجلماعات احمللية والقطاعات الوزارية     عالش؟ ألن 
فرية، إذن إيال بواجملتمع املدين وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية ال

حصرتيو الالمتركز يف مستوى اجلية فغادي تكون قصرتيو يف حق 
بعض اجلماعات احمللية وكذلك سياسة القرب فيما خيص الساكنة 
اللي هي ما ميكنلياش متفي للمستوى اجليوي، خاصة إيال كانت 

قليمية ا بعض اجملالس كتدير الربجمة مع مجاعات أخرى ومع جمالس
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ا أجنع ليس بطريقة أفقية، وملاذا الطريقة األفقية ألهن بطريقة عمودية
بكثري وهي دميقراطية وليس ابب أكرب ألن مجيع املستفارين 
اجليويني منتصبون على مستوى األقاليم وسيحاسبون على 
مستوى األقاليم، إذن مجيع، مجيع احملاور ومجيع املبادئ كتدفع 

 ية ولكن إىلابحلكومة أهنا متفي ماشي غري إىل مستوى اجل
مستوى اجملالس اإلقليمية، وكذلك اجملالس اجلماعية، رمبا أن، 
يعين، هاذ األعمال اللي كتقومو هبا، ما غاديش متكنكم أنكم 
متفيو يف كل إقليم إقليم، ولكن كنظن أن من خالل وزارة الداخلية 

 ...وكذلك السادة العمال اللي مها عندهم
 :السيد الرئيس
 .شكرا

 :يد سعيد شبعتوالنائب الس
يعين واحد التصور أفقي ميكن يقوموا هباذ العمل هذا، 
وخاصة أن هناك صندوق التنمية القروية اللي جبانب صندوق 
تنمية التأهيل وكذلك التضامن كيصصو خيرج للوجود، وشكرا 

 .لكم
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور 
 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادليةالدين مضيان ابسم 

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،
 السادة الوزراء،
 السيدة الوزيرة،
 إخواين أخوايت،

قط واحد املالحظة السيد الرئيس، السيد رئيس ف 
احلكومة هذه جلسة لتقييم السياسات العمومية وهي جلسة 
شيرية، واش فقط يعين هبا رئيس احلكومة وبعض الوزراء، كنت 
أمتىن وجيب أن نرسخ هذا العرف كلما تعلق األمر جبلسة هاته أن 
ش تكون احلكومة حاضرة بكل أفرادها، ألن هذا ما كاييمك

بوحدك السيد الرئيس احلكومة وال غريك، إذن احلكومة جيب أن 
تنصت إىل مداخالت السيدات والسادة النواب يف هذه اجللسة، 
إذن، على كل، أمتىن أن ال يتكرر هذا مستقبال، األهم من كل 
شيء، هو اليوم حنن يف جلسة هي يف الواقع هي لتقييم حصيلة 

سؤال ؟ وأن هاذ السؤال، هذا الالتنزيل اجليوي لسنتني، ماذا حتقق
احملوري جاء مباشرة بطبيعة احلال بعد اخلطاب امللكي األخري 
الذي دعا فيه احلكومة لوضع جدول زمين مضبوط الستكمال 
تفعيل اجليوية املتقدمة، بعد سنتني من التفعيل، ماذا حتقق؟ أية 
حصيلة؟ ال على املستوى التدبريي وال على املستوى اإلقتصادي 

ال على مستوى اإلجتماعي وال الثقايف، اخلالصة بعد سنتني من و 
التنزيل، مل نصل إىل املبتغى املنفود، شنو، ما هي األسباب؟ 
األسباب كثرية، ما كنيضرش فقط ال ميكننا احلديث فقط على 
اجلانب القانوين واملراسيم إىل آخره، كاين جمموعة من األعطاب 

علي يعين حالت دون التنزيل الفوهي عبارة عن ارتباكات كثرية، 
لنموذج تنموي والذي نعتربه التجربة السابقة أن النموذج اجليوي 

رانش د التنموي أعرج، عالش؟ أوال ما انتبيناش ملسألة أخرى، ما
قراءة موضوعية للتقطيع الرتايب، واش فعال كان سليما بغض النظر 

ن التجانس يعلى املالحظات اليت أثرانها يف تلك الفرتة؟ واش كا
بني األقاليم املكونة هلذه اجليات؟ واش ما فكرانش ما عدانش 
واحد حلظة أتمل للتفكري؟ واش كاين التجانس بني مكوانت 
األقاليم هلذه اجليات، بطبيعة احلال مدرانش قراءة ولكن هناك 

نزيل ت مالحظات كثرية يف هذا اجملال، كذلك حني نتحدث عن
ين من مفروع القانون املايل احلايل يعوعن دعم اجلية ننطلقو فقط 
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ماذا قدمه هاذ املفروع القانون احلايل لتفعيل ورش اجليوية؟ من 
حيث التدابري اجلديدة اليت كان من املفروض بطبيعة احلال أن 
يساهم ذلك املفروع يف هذا التنزيل، كل ما قدمه لسأسف هو 

الرفع  ىعبارة عن إجراءات بسيطة جدا حمدودة وحمتفمة ال تتعد
 %4من عائدات بعض العائدات الضريبية، املداخيل الضريبية من 

غادي خندمو اجلية، كذلك أي موقع  0، واش هباذ 3إىل 
للمفاريع التنموية املدرجة يف خمططات التنمية اجليوية أثناء إعداد 
مفروع، مجيع اجليات إال اجليات القليلة دران مفاريع، دران 

نيا كيجاوب علييا مفروع القانون خمططات واش ألنه جييب ع
املايل، أبدا ما كاينش ذاك الفي، ما كاينش األاثر دايل هاذ الفي 
يف القانون املايل، إذن ابش غادي خندمو هاذ اجلية، خندموها 

 .من املداخيل الضريبية أبدا %3، ب%4ب
كذلك كاين السيد رئيس احلكومة أشار نتمناو إن شاء  

ل اإلجتماعي وصندوق التضامن بني ،هلل أنه صندوق التأهي
اجليات يرى النور يف القريب العاجل، ألنه هو حل وحل جملموعة 
من اإلشكاليات، كذلك كاين واحد اجملموعة من اجليات دارت 
 وكالة تنمية تنفيذ املفاريع، مزاين، لتفعيل ورش اجليوية املتقدمة،

وهاذ ، 7104مار   71وهي بطبيعة احلال مقيدة مبرسوم دايل 
احنا كنعرفو التعقيد دايل املساطر دايلو، ملاذا مل يتم التعامل مع 
هذه الوكالة لتسريع هذه املفاريع كما هو معمول به عند بعض 

غادي  7104الوكاالت األخرى؟ إذن املسطرة دايل مرسوم 
 .تقيدان وغادي تعقدان

إذن كذلك غياب التنسيق بني خمتلف القطاعات  
األخرى، اجلية تربمج واجملالس اإلقليمية تربمج، والوكالة تربمج، 
والوزارة تربمج، إذن ما كاينش واحد التقاطع بني هذه القطاعات 
بصفة عامة، واحد كيفرق واحد كيغرب، إذن هنا ما عندانش 

ة  املوارد البفري واحد الرؤية مفرتكة يف هاذ اجملال هذا، كذلك
كانت اجليات تفتغل بنفس املوارد البفرية املوروثة عن التقسيم 

السابق، حىت ابلنسبة لينا نتمناو إن شاء ،هلل أو يف إطار تفعيل 
الالمتركز متدان الوزارات املركزية أبطرها إذا ما أردان فعال تفعيل هاذ 
            اجليوية املتقدمة، كذلك الفضاءات كاين اجليات اللي 
ما عندهاش مقرات، كاين املوظفني، أطر، ميندسون رؤساء فرق، 
أعضاء املكتب اجليوي يفتغلون يف الكلورات ما عندهومش، 
وحنن نتحدث عن التنزيل وعن التفعيل كذا، إذن علينا الوقف 
وقف، أن نقف وقفة أتمل حقيقية للوقوف على مواطن اخللل من 

 ع وترية تنزيل اجليوية بفكلأجل إقالع جديد ومن أجل تسري
 .منطقي وموضوعي، وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا للسيد الرئيس، ابسم الفريق احلركي الكلمة اآلن 

 .للسيد حممد أوزين
 :النائب السيد حممد أوزين

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

 السيد الرئيس،
 م،السيد رئيس احلكومة احملرت 
 السيدات والسادة الوزراء،

 ...طبعا ال خيتلف اثنان يف كون النموذج
 :السيد الرئيس

 .نستمعو، نستمعو لبعضنا من فضلكم
 :النائب السيد حممد أوزين

قلت ال خيتلف اثنان يف كون منوذج اجليوية املتقدمة يف 
بالدان منوذج متفرد، ففي الوقت الذي سعت بلدان إىل ضمان 

م جيات، سعت بالدان وهي موحدة وهلل احلمد وحدهتا عرب ض
إىل تنظيم جماهلا على مستوى اجليات، وهذا هو سر تفرد التجربة 
 املغربية طبعا اليت عملت على ضمان توازن بني استقاللية التدبري
ووحدة اجملال، طبعا داخل وحدة الوطن، لكن السيد رئيس 
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بقتينا لكن ساحلكومة سبقتينا كانت واحد جمموعة دايل النقط و 
ودرجتييا مفكورا، فوق الرتسانة القانونية طبعا هناك مفاكل، 
حتدثو على التعاقد، وحتدثو سبقوين واحد اجملموعة دايل اإلخوان 
على نقط اللي ميمة جدا، ولكن أعتقد أن السؤال غادي حناول 
نلصص السيد رئيس احلكومة، السؤال اجلوهري اللي غادي حيدد 

اجلية غدا إن شاء ،هلل هو اآليت: واش احلكومة لينا مستقبل دايل 
مستعدة لتفويت صالحياهتا للجية؟ هذا هو السؤال احملوري 

عالش قلتيا فكالمك، التجربة دايل  السيد رئيس احلكومة
الالمركزية عفناها من بداية التسعينات، طبعا هباجس أننا نقربو 

ش ألن مفلولة، عالاإلدارة للمواطن ولكن ابنت أبهنا لجربة كانت 
صربان يف الالمركزية ولكن ما عضدانهاش غاب الالمتركز، طبعا، 
فاش كتحدثو على الالمتركز، كنتحدثو على السلطة املالية اللي 
خصيا تتحول، فاش كتقول الوزارة اليوم خصيا ختلى على بعض 
الصالحيات دايهلا، طبعا، كحل وحيد وأوحد لضمان هاذ 

ط أكيد أن اليوم احلكومة أو الوزير يف الراب املستقبل دايل اجلية،
راه صعب عليه جدا أنه يدبر، يعين، على مستوى القطاع دايلو 
يف ربوع اململكة، كليا املفاكل، يعين اللي كتوقع، ولو أن غادي  

 .كنقولوا هناك حضور، هناك زايرات كتبقى غري كافية
ب كأعتقد أن اليوم، اليوم الوزارة أو احلكومة خاصيا تن

على التفكري، على اإلسرتاتيجية، على الرؤية، على املنظور، على 
املصاحبة، على املراقبة، وأيضا على السير وتتبع اإلجناز، طبعا 
هاذ الفي إيال السياق دايل اليوم، ما كيبقالناش خيارا آخر من 

طموحنا كان كبري السيد رئيس احلكومة، وأان كنتحدث  .غري هذا
مكنا ، طموحنا كان كبري، -ية فا معاك كنائب رئيس جل

      ولكن ما بغيتش نتحدث على خيبة األمل، كنتمناو أن اليوم 
زالني يف مرحلة جنينية هلذا املولود دايل اجلية ولكن راه حنا  ما

وصلنا السنة الثالثة، يعين السنة الثالثة كيما تفضلو جمموعة دايل 

احد النوع ين، كيصّلي و دايل اإلخوان وابلتايل هاذ الفي كيوقع، يع
 .دايل اإلحراج
بعا املوارد البفرية اللي ضعيفة السيد رئيس احلكومة، ط

"  l’unicité des procédures" املساطرغياب وحدة 
ج حتدثو على النصوص التطبيقية، وقلتو بفرتوان وقلتو غادي ختر 

يف النياية دايل السنة، ولكن حىت الوحدة دايل املساطر املتعلقة 
 ابلتدبري املايل، املتعلقة أيضا إبعداد الربامج التنموية كتصلق لنا

 .مفكل
هناك أيضا الضبابية، ضبابية طبعا فيما يتعلق 
ابختصاصات اجلماعات الرتابية يف عالقاهتا مع اجلية، ألن بغينا 
يكون تكامل، ما يكونش تنافر، ما يكونش تدافع وهاذ الفي 

على ضعف املوارد املالية  حاصل اآلن، أيضا ما غاديش هنضر
ابعتبار اختصاصات املوكولة اليوم للجية، وطبعا اإلنتظارات اللي  
كاينة دايل الساكنة وخصوصا يف العامل القروي، طبعا واحد 
املسؤولية اللي كبرية وكبرية جدا، ولكن بغينا الطموح دايل اجلية، 

وات دبغيناه، هو كبري ولكن بغينا السيد رئيس احلكومة، أن األ
دايلو تنزل ابش هاذ الطموح، إن شاء ،هلل، ما يكونش دون سقف 

 .االنتظارات، وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .شكرا، ابسم الفريق اإلشرتاكي، السيد النائب حممد املالحي     
 :النائب السيد حممد املالحي
 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة،
 ء،السادة الوزرا

 ن،و السيدات والسادة النواب احملرتم
فعال، السيد رئيس احلكومة، العرض والتفصيص 
احلكومي كان اليوم فيه واحد جمموعة األبعاد اللي هي كيفاش 
نستحضرو هبا اجليوية املتقدمة، واللي اعطت واحد جمموعة 
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داخلطوط العريضة يف هاذ الفأن هذا، واليوم احلمد هلل على أننا 
 ،أفق بعد اخلطاب امللكي السامي دايل جاللة امللكأصبح لنا 

خطاب اللي هي كليا تصب يف هاذ العملية  04وكانوا أكثر من 
دايل اجليوية املوسعة، وكنعرفو على أننا اليوم، يعين، مبقدور اجلية 
على أنه اتخذ واحد الطابع المتركز ابش يعين تكون هي الرافعة 

موية، املستوايت اإلقتصادية والتندالتنمية على واحد جمموعة دايل 
ويعلم اجلميع أن جاللة امللك، حفظه ،هلل، ما فتئ يناضل يف كل 
الواجيات ليتبوأ شعبه الصدارة بني األمم والفعوب، واللي جعل 
على أنه من هاذ اإلشكاليات، السيد رئيس احلكومة، على أننا 

احد و  سنتكلم لغة األرقام، السيد رئيس احلكومة، هناك، يعين،
اجملموعة دايل األمور اللي خصيا، يعين، خترج، هناك املراسيم 
املتعلقة ابلقسم اخلامس واملرتبطة مبالية اجلية اليت تقيد منح 
اإلعتمادات املصصصة للجية، مل تصدر بعد واللي كيجعل على 
أنه هاذ البعد اجليوي للمالية العمومية بعيد املنال هناك، السيد 

طاء املكوانت اجليوية هوامش من الصالحيات إع رئيس احلكومة،
يف التدبري هناك إخراج املرسوم احملدث لصندوق التضامن بني 
اجليات، هناك التسريع إبخراج ميثاق الالمتركز يراعي أثناء تنفيذه 
مبدأ التوازن بني اجليات، هاذي السيد رئيس احلكومة يعين واحد 

 طيوها، كذلك علىاجملموعة دايل املالحظات اللي كنبغيو نع
سبيل املثال هناك مفاكل متت معاجلتيا على صعيد اجلية على 
املستوى دايل اجلية وكان عندها واحد الواقعية يف تدبري الفأن 

 .العام احمللي
 السيد رئيس احلكومة،

أان غادي نعطي واحد اجملموعة دايل املالحظات اللي 
ة اللي  يماحلس-تطوان-هي كانت على املستوى دايل جية طنجة

كان فييا واحد اجملموعة دايل التدبري يعين أفقي واللي هو عندو 
واحد البعد اسرتاتيجي يف التنمية بني مجيع املكوانت السياسية 
دايل اجلية، هناك السيد رئيس احلكومة الدعم دايل اجلامعة، 

هناك النقل املدرسي، هناك املنح اجلامعية، هناك حماربة األمية، 
ن بعقد الفراكة بني اجلية ومدرسة العليا لسأساتذة، هناك التكوي

هناك   pré-fabriquéهناك القضاء على احلجرات دايل
الفراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش التفغيل والكفاءات، هناك 

 .املسامهة يف دعم املستعجالت الطبية
 السيد رئيس احلكومة،

 وإن كانت اإلمكانيات ضعيفة راه كاين جيات اللي هي
تعمل يعين بغرية وطنية ومبصتلف املكوانت السياسية، من أجل 
يعين رفع املستوى دايل التنمية فياذ اجليات وهذا يعين عمل اللي  
كيجعلنا على أننا منتصبني ميكن نتفاعلو مع مجيع املقررات، اللي 
هي كيكون عندو واحد الطابع اللي هو دايل الغرية الوطنية، 

 .وشكرا
  :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد امنيلي إبسم 
 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :النائب السيد سعيد امنيلي
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
لتقدم ليفرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية 

واالشرتاكية، يف إطار مناقفة السؤال الففيي املتعلق ابلسياسة 
 .العامة حول حصيلة وآفاق وتطبيق اجليوية املتقدمة

وهي مناسبة جندد من خالهلا أتكيدان على االخنراط يف  
إجناح ورش التجربة اجليوية، مثمنني املكتسبات والرتاكمات 

لى مبدأ ذلك من الرتكيز عومثريين للنواقص واإلختالالت، والبد ك
التضامن بني اجليات كوحدات ترابية ختول هلا كل الصالحيات، 
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اليت من شأهنا بلورة اإلسرتاتيجية احلكومية يف خمتلف اجملاالت، 
 .ولذلك يتعني تعبلة كل الوسائل واإلمكانيات املتاحة

إن اجليوية املتقدمة ال ميكن اختزاهلا فقط يف ترسانة  
دة ساطر، بل يتعني أن تكون تعبريا عن إرادة قوية جديللقوانني وامل

يف اإلصالح والتغيري بفكل منيجي يتوخى اختاذ قرارات جريلة 
 .ملصاحل الدولة واسع وشجاعة لتطبيق مبدأ الال تركيز

لقد أصبح من الضروري كذلك إعادة هيكلة مصاحل  
الدولة على الصعيد اجليوي على شكل أقطاب كربى، من قبيل 

طب االجتماعي، قطب اإلستثمار والتفغيل والتنمية الق
اإلقتصادية، قطب الرتبية والتكوين، قطب الثقافة والرتاث وغريها 
من األقطاب، وعالقة مببادئ العدالة اإلجتماعية والتوزيع العادل 
خلرية هذا الوطن، يستوجب منا العمل على إقرار آليات اقتصادية 

ابية اواتت بني اجليات كوحدات تر ومالية، للحد من الفوارق والتف
وداخل اجليات نفسيا، اعتمادا على منطق املساواة بني املواطنات 
واملواطنني خاصة يف جماالت التعليم والصحة والتفغيل، والبد  
كذلك من إعطاء األولوية للمناطق النائية وامليمفة، واعتماد 
 يفبرامج للنيوض أبوضاع النساء والعمل على إدماج الفباب 

 .خمتلف السياسات العمومية
لقد أصبح لزاما اليوم، وضع تصور اسرتاتيجي ألجل 
وضع أسس منوذج تنموي قوي متجدد ومبتكر، مينح حيوية أكثر 
ابختيارات وأولوية السياسة االقتصادية واإلجتماعية، املبنية على 

 .مفاريع التنمية تعزيز اإللتقائية بني القطاعات احلكومية وضم
ا اإلطار البد من متكني اجليوية من آليات العمل ويف هذ 

املنتج والفعال، حىت تفكل تعبريا جديدا جليل جديد من 
اخلدمات العمومية للقرب، كما أن إقرار عدالة جمالية حقيقية هو 
تعبيد للطريق حنو التوزيع العادل، والسالم عليكم ورمحة ،هلل 

 .وبركاته
 

 :السيد الرئيس
 .النائب عمر بالفريجالكلمة اآلن للسيد 
 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم،
 السيد رئيس احلكومة،

 ،مسعتكم كتكلمو يف املوضوع دالفباب ابألخص
هادي من عندي بدون  ،وشعرت حقيقة ابلصدق يف كالمكم

جماملة، ولكن بغيت فياذ املوضوع واش ما كانش من املفروض 
وية قبل ما نتكلمو على اجليإلعطاء مصداقية أكثر هلاذ اجمللس، 

املتقدمة، ما نتكلمو على اجليات امليمفة يف بالدان، وعلى 
األخص اجليات اللي كتغلى اليوم، الريف عالش ما كناقفوش 
اليوم التقرير األخري دايل اجمللس األعلى للحساابت، اخلروقات 
واحللول، احلل اللي يكون خيرج من هاد اجمللس، احلل طلب ابلعفو 

ام، وعالش ما كناقفوش منطقة زاكورة، النا  اللي كتموت الع
ابلعطش يف زاكورة، واحلل املناسب للحد من زراعة الدالح، حنا 

لنقاش ا دعارفني أبن الدالح خاصو يتوقف، أان خايف يكون ها
وهاد املصطلحات دايل اجليوية املتقدمة حبال امليثاق اجلماعي 

جمللس ا دعاقلني عليه فيا كاين النا  اللي ما زال،  0122دايل 
اللي كان حبال العصا السحرية، جايبينيا حبال إيال غتحل مجيع 
         مفاكل املغرب، فأان خايف من هذا ال املفاكل السياسة، 
ال اإلجتماعية، ال اإلقتصادية، خايف من هاذ النوع دايل 

 .املصطلحات وهاد اهلروب إىل األمام، شكرا السيد الرئيس
 :الرئيسالسيد 

الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة للجواب على 
 .التعقيبات
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 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب على مالحظتيم 
وعلى مناقفتيم يف موضوع حيوي حبال هاذ املوضوع دايل 

طيت  حاولت جناوب عملية، عاجليوية املتقدمة، وبطبيعة احلال أان
إجراءات وعطيت حىت اآلجال دايل اإلجراءات إمتا غادي 

آش غادي نديرو، قلت أبن املنظومة  7102نطبقوها، قلت 
القانونية غادي نكملوها قبل هناية دجنرب، قلت أبن صندوق 

واملرسوم  7102التضامن اجليوي غادي نربجمو فيه إن شاء ،هلل يف 
دجنرب، وقلنا أبن برامج التنمية اجليوية  2قبل دايلو غادي خيرج 

اليت صادقت علييا اجليات وهي عند اإلدارات املركزية، قبل  1
هناية السنة غادي تصادق علييا هنائيا، بقات بعض األمور التقنية 
رجعات لبعض اجليات ابش يعاود هي أمور غري تقنية، قلنا أبن 

لكن هذا ورش جديد، التعاقد مع اجليات حنا يف حوار معاه، و 
ما عمرو ما كان، خاصنا يكون حوار فيه، ابش ميكن نلقاو فيه  
كيفاش غنديرو هاد التعاقد، ألنه هو غادي حيل لينا هاد 
اإلشكاالت كليا، الكثري من اإلشكاالت اللي تقالت هي غادي 
حتل، هنار جنيو للتعاقد غادي نقولو ميزانية التجييز يف اجلية ها 

ايل اجلية، ها املسامهة دايل وزارة التجييز، على هو املسامهة د
 .ه..إىل آخر .. مستوى الصحة، ها املسامهة دايل..، ها

إذن ابش حنددو هاذ الفي خاص تعاقد وفق برامج  
حمددة، وميكن تكون متعددة السنوات، وبطلب آبجال حمددة 
وقلنا أبن زايرة اجليات بديناها وأن شيراي غادي نديرو زايرة 

واجلية الثالثة غادي لجي يف الفير املقبل، وقلنا أبن هناك  للجية
اجتماع مع رؤساء اجليات وهذا أول إطار تنظيمي ميم غادي 

الكثري من اإلشكاالت اللي طرحوها  ..يفكنا ابحلوار ميكن
اإلخوان راه خاص فييا واحد النقاش حوار حىت نلقاو احللول 

 ماشي ورش كان قدمي، دايهلا، ألن هذا ورش جديد بداتو بالدان،

 7107وعندان فيه حلول إىل آخره، ال هذا ورش جديد من 
بديناه فلذلك خاصنا منفيو وفق مقاربة تفاركية حىت نلقاو احللول 
ملصتلف اإلشكاالت املوجودة، وقلت أبن ميثاق الالمتركز اإلداري 
راه هو يف املراحل دايلو األخرية وأنه قبل هناية السنة غادي خيرج 

هلا، ابآلجال داي شاء ،هلل، عطيناكم عدد من التعيدات موضحة إن
مربجمة، حنا ما غادي هنضروش اش قال هداك..، شفت هاديك 
الورقة دايل اشنو قالت األخت قبيلة، يعين األفعال وليس األقوال 
والفعارات إخل، حنا كاع خرجنا من هاد قضية الفعارات ابش 

 شرة واإلجنازات اللي غاديمنفيو لسأقوال ومنفيو لسأفعال مبا
جنزوها، إن شاء ،هلل، عندان واحد املقرتح، ما عرفت شكون اللي 
قالو، يسمح يل ولكن مقرتح جيد، قلت لوزير الداخلية هذا 
خصنا نطبقوه، تقارير سنوية حول تنزيل اجليوية املتقدمة، طالب 
بتقارير سنوية، هذا، إن شاء ،هلل، غادي حناولو، ولكن هاذ 

مة ايهلل عندها ست شيور، ابقي ما دوزان عام ابش نصدرو احلكو 
التقرير األول، السنة األوىل غادي نصدرو التقرير األول، إن شاء 
،هلل، نفوفو آش، بطبيعة احلال، غادي نديروه مبنيجية تفاركية 
مع اجليات، ما نصدروش تقرير دايل احلكومة بوحدها، ابش 

ها  كاين، ها شنو بقى لنا،  نقولو ها شنو حققنا، ها النقص اللي
اخلطوات املقبلة، ها كيفاش غنتصرفو فييا، ها العقبات والعراقيل 
اللي لقيناها، ألهنا طبيعي يف واحد الورش جديد تلقى قدامك 
واحد العراقيل ما كانش منتظرة أو متوقعة أو ال تقدر علييا، 
ء اخصنا نكونو متواضعني، ولكن احلاجة اللي قّدينا علييا، إن ش

،هلل، إبرادة سياسية قوية غادي نديروها، وغادي تفوفو أبن هاذي 
ميثاق الالمتركز اللي أان ما غنقول عجزت عليه احلكومات السابقة 

سنة تقريبا، اللي ما اعطاتوش أمهية والّ جات أمور أخرى  71منذ 
تقّدرت أبهنا أهم منو، إن شاء ،هلل، حنا غادي خنرجوه يف السنة 

عمر دايل هاذ احلكومة، وأظن أبن هذا إجناز غادي األوىل دايل 
 .يكون ميم إبذن ،هلل
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كيفاش غادي نديرو للنقل االختصاصات؟ بطبيعة  
احلال هاد اإلختصاصات غادي ننقلوها لإلدارات اجليوية ابش 
نكون مفامهني، االختصاصت الذاتية دايل اجليات راه خصنا 

كن  فييا ابش ميتنّقل لييا وخصنا منفيو وغادي يكون حوار 
كيفاش هاذ اإلختصاصات الذاتية تكون عند اجليات، 
االختصاصات املفرتكة غادي نفوفو كيفاش أشنو اللي غادي 
نقولوه، اللي ما غينقلوهش إخل، ولكن هذا جمال حوار وتدرجيي، 
خصو جيي على سبيل التدرج، ولكن ابلنسبة لنقل اختصاصات 

 ت اجليوية، ابش نتفامهو آشاإلدارة املركزية غادي تنقل لإلدارا
غادي نديرو، يف اإلدارات اجليوية وفق مقاربة جديدة، وفق لجميع 
دايل اإلدارات يف أقطاب، وفق تقوية هاذ اإلدارات على مستوى 
امليزانيات وعلى مستوى املوارد البفرية، ألن االختصاصات خاص 

يعي، بمتفي معيا امليزانيات، وخاص ميفي معيا املوارد البفرية، ط
وفق منيجية تفاركية، وفق منيجية اللي هاذو يكونوا رافعة من 

 .روافع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
اإلشكاالت اللي طرحيا أحد اإلخوان دايلنا أنه خصنا  

منفيو على مستوى األقاليم أيضا، واألقاليم فييا املندوبيات 
دي ااجليوية غادي تبقى اإلختصاصات دايهلا، ولكن صعيب غ

نفتتو القرار غادي نفتتوه يف مجيع األقاليم، ورمبا غنمفيو 
اجلماعات اقل، الّ، إيال عندان إدارات جيوية قوية، ألن هي راه 
ماشي ساهلة عندها كلفة مالية عالية، ألن خصك األطر، النا  
اللي غادي يفرفوا علييا املسؤولني، ما غادي يقاوش ماليا وإداراي 

،  احلاليني، ألن واّلت عندهم، اختصاصاتيف مستوى املسؤوليني
صالحيات أكرب، خاص تّعطا لييم إمكانيات أكرب، فلذلك هذا 

 .ورش راه ماشي ساهل ولكن، إن شاء ،هلل، غادي منفيو فيه
حد اإلخوان طرح القضية دايل املالية دايل اجلية وهاد أ 

 الفي قليل إخل، ولكن أان أذكر أبن يف القانون التنظيمي دايل
يوليوز  7107اجليات، اللي كما قلنا منذ قليل، يعين، صدر يف 

يف الباب دايل  022تنفر يف اجلريدة الرمسية، فيه املادة  7107
الدولة للجيات  ترصد" مالية اجليات، املادة دايل املوارد فيه

من  7مبوجب قوانني املالية بصفة تدرجيية نسب حمددة يف %
من حصيلة الضريبة على  %7حصيلة الضريبة على الفركات و

من حصيلة الرسم على عقود التأمني، تضاف  %71الدخل، و
إلييا اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة يف أفق بلوغ سقف 

، ماليري درهم" حنا دااب وصلنا 7170ماليني درهم سنة  01
سبعة، معىن ذلك راه حنا قراب لليدف، إن شاء  7102، 2

 اللي كان تدار نقطة كل سنة كنزيدوها، مبعىن نيي،هلل، وحنا غاد
حنا غاديني حنو اهلدف، هاد القانون صادق عليه الربملان، حنا 

إن شاء ،هلل،  7170عيب علينا ايال ما طبقناش القانون، يف 
نتمىن نوصلو هذيك عفرة داملالير، إن شاء ،هلل، وغادي نوصلوها 

امت ق دارات والوزاراتإبذن ،هلل وأيضا أريد أن أقول أبنه راه اإل
بواحد اجليد كبري من هنار جات اجليات، ألن اجليوية أوال جات 
ابلتقسيم اجلديد للجيات، خاصنا نستحضروه وهاد التقسيم 

خاص مجيع اإلدارات  7107اجلديد للجيات اللي كان يف 
املركزية، الوزارة أتقلم معاه، راه هو جيد كبري خاصيا حىت هي 

هنا خاص تضموا هلنا إىل آخره، راه واحد  تعاود تقسم، اللي
اجليد كبري دايل اإلدارات املركزية قامت به، ابش توجد هذا 
اإلدارات اجليوية دايهلا اللي هي ابقي ما عطيناها اختصاصات 
ولكن وجدات، مبعىن أهنا تدار واحد اجليد وهذا راه استغرق سنة 

رة أي اإلدا وال سنة ونصف، راه ماشي ساهل ابش تعيد اهلندسة،
وزارة أعادت هندسة إدارهتا اخلارجية يف خمتلف اجليات، مث يف 
نفس الوقت راه عدد من اإلدارات بذات كتفوض بعض األمور، 
صحيح ماشي يف املستوى ذاك الفي اللي بغينا الالمتركز اإلداري، 
ولكن فوضت عدد من األمور، مثال حيث اإلخوان طرحوا وزارة 

لوزارية كليا قامت هباذ الفيء، ولكن وزارة التجييز، القطاعات ا
التجييز مثال فوضت عدد مثال الدراسات والصفقات يف حدود 
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واحد السقف معني، فوضتو للجيات، فوضت أيضا أغلب 
تراخيص املراقبة دايل املديرايت اجليوية اإلقليمية، فوضتيا لعدد 

حدود  من املديرايت اجليوية دايهلا، امليزانيات السنوية أيضا يف
معينة تقريبا املفوضة لييا، فيناك عدد من األمور املفوضة، ولكن 

 .حنا كنيدفوا ابش يكون التفويت أكرب
طيب السؤال األخري النيائي اللي عرب عليه األستاذ   

دايل احلزب اإلشرتاكي املوحد، هاذ السؤال اللي طرحيت راه فعال 
توما أسللة نأان كنعتارف أبنه خاص أسللة تطرح، ولكن هادي 

طرحوها، واش غادي طرحوا سؤال وجني وجناوب على سؤال 
آخر، ال ميكن، ألن حنا جنيب على األسللة املطروحة، وابملناسبة 
األسللة اللي طرحيت اللي معقولة بعضيا راه أجاب عليه، أوال 

اثنيا  ؛ندرة املياه جاوبت عليه يف سؤال دايل السياسات العمومية
زيرة وكاتبة الدولة يف املاء جات للجنة، وأيضا السيد الوزير والو 

     هي مستعدة لكي لجيب عن هاذ السؤال يف أي جلسة، حنا 
ما عندان ما خنبيو يف هاذ الفي، إيال كاين خلل كاين خلل 
وخاصنا نعاجلوه، املسؤولية دايل احلكومة كنتحملو هاد املسؤولية، 

م، كنعتذر ل املاء لييوكنعتذر لإلخوان اللي وقع اإلرتباك يف إيصا
لييم علنا، ألن هاذي مسؤولية الدولة ولكن كتوقع إشكاالت، 
وهاد اإلشكاالت راه حنا خدامني كنعاجلوها إن شاء ،هلل وعندان 
اإلرادة ابش نعاجلوها، هناك تدخالت من قبل اإلدارات املعنية 
سواء دايل املكتب الوطين للكيرابء واملاء الصاحل للفرب أو كان 

دارات الرتابية، العماالت واإلدارات الرتابية والسلطات املركزية اإل
أو كانت دايل املاء أو دايل الفالحة أو دايل أمسو راه كيديرو 
جيدهم إن شاء ،هلل، عندان مفكل شوية يف التنسيق ويف 
اإللتقائية، أان متافق معاك غادي نسيرو، ولذلك املاء حنا عقدان 

ا على زاكورة، لجمعنا قلن ة، لجمعنااللقاءات دايل جلنة خاص 7
آشنو عندك، قلنا للماء أشنو عندك، وانقفنا هاذ الفي  ةللفالح

وراه علناه، وأي مفكل كان راه حنا مستاعدين جنمع عليه 

 تالوزارات املعنية ونديرو التوافقات الضرورية ونديرو التدخال
بدوه، ما كان جن ننيم الدو هاذ املبالضرورية، إيال خاصنا املال جن

إيال خاصنا نتحركو ابش نزورو لعني املكان، نزوروه، وراه السيدة 
مفات راه زارت زاكورة فعال، و الوزيرة السيدة كاتبة الدولة يف املاء 

فات يف عني املكان، حتل املفكل دايل املاء، فعال، وحل ووق
لي لا les forages املفكل، وابملناسبة واحد اإلشكالية دايل

وطلبنا من املاء الصاحل ، les foragesهادوك  اكانوا متو ما  
للفرب من هذاك املكتب الوطين للكيرابء واملاء الصاحل للفرب 
ابش يقوم ابمليمة دايلو يف إيصال املاء لإلخوان، ولكن هاذي 

شوف عندان إجراءات متوسطة املدى  ،إجراءات استعجالية
صطط علييا يف إطار املوطويلة املدى، أعلنا علييا، وغادي نعلنو 

الوطين للماء وشكرا جزيال، شكرا السيد الرئيس، والسالم عليكم 
 .ورمحة ،هلل وبركاته

 :الرئيسالسيد 
 .رفعت اجللسة شكرا،

 


