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 واخلمسني ةالرابعحمضر اجللسة 
 
 ه(. 7192 نونرب 72) 9341 ربيع األول 8 االثنني: التاريخ
  رئيس جملس النواب. احلبيب املالكيالسيد : الرائسة

ثة وستة وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الثال ناتعاس :التوقيت
 زواال والدقيقة الثامنة واألربعني.

لألسئلة الشفهية املتعلقة املخصصة لسة اجل جدول األعمال:
 .ابلسياسة العامة اليت جييب عنها رئيس احلكومة

 
 :لسةرئيس اجل رئيس جملس النواب، السيد احلبيب املالكي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد رئيس احلكومة

 السيدة والسادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب

من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة  911طفقا ملقتضيات الفصل 
من ابلنظام  784إىل  728منه، وعمال ملقتضيات املواد من 

الداخلي، يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة لألسئلة الشفهية 
 .املتعلقة ابلسياسة العامة اليت جييب عنها رئيس احلكومة

ة م أن أغتنم الفرصوقبل أن نشرع يف جدول األعمال أستسمحك
نوفمرب  71لنستبق احلدث العاملي الذي خيلده املنتظم األممي يف 

من كل سنة، للتضامن مع الشعب الفلسطيين، وإذن فبعد غد 
أي يوم األربعاء املقبل يقف العامل من جديد يف يوم عاملي أقرته 
منظمة األمم املتحدة، وخيلده أحرار العامل وضمائره احلية وكافة 

ل والشعوب اليت حترص على صيانة احلق الفلسطيين، الدو 

وتتضامن مع الشعب الفلسطيين من أجل حقه املشروع يف 
 .استقالله الوطين، وبناء دولته الوطنية املستقلة

إهنا مناسبة جندد فيها تضامننا الثابت مع شعبنا الفلسطيين 
الصامد، لنؤكد أن قضية فلسطني ما زالت مل جتد احلل العادل 

ملنصف، وأن حقوق أشقائنا فلسطني غري قابلة للنسيان، وغري وا
، 9132قابلة للتصرف، على أساس قرار اجلمعية العامة سنة 

وابلتايل ال حل هلذه القضية العربية العادلة إال بضمان احلق يف 
اإلستقالل الوطين والسيادة وحق أشقائنا فلسطني يف العودة إىل 

منهم  يوهتم وأراضيهم اليت صودرتدايرهم واستعادة ممتلكاهتم وب
من غري وجه حق، هي كذلك مناسبة للتأكيد أبن املغرب بكل 
مكوانته الوطنية، وبقيادة جاللة امللك حممد السادس حفظه هللا 
رئيس جلنة القدس ملتزم ابلقضية الفلسطينية، و مبواصلة جهوده 

ويل طخلدمة هذه القضية املصريية، ودعم الصمود الب احلثيثة كلها
 .ألشقائنا يف فلسطني

ويف هاذ األفق، ال يفوتين أن أشري إىل أننا يف جملس النواب، قمنا 
ضمن نظامنا الداخلي  978ابلتنصيص يف مادة خاصة، املادة 

اجلديد، على تشكيل جمموعة عمل موضوعاتية ختص القضية 
 الفلسطينية العادلة، وذلك أتكيدا اللتزام اململكة املغربية ومؤسستنا
ا التشريعية ابألفق النضايل املسؤول هلذه القضية الوطنية، واعتباره
أولوية من أولوايت عملنا الربملاين، خصوصا على مستوى 
ة الدبلوماسية الربملانية ونشاطنا اخلارجي يف كافة املنتدايت ويف كاف

 .احملافل الدولية ذات الصلة

 السيدات والسادة النواب،

ه اجللسة يتضمن جزءين. يتعلق اجلزء أذكركم أن جدول أعمال هذ
 األول ابألسئلة احملورية، واجلزء الثاين يتعلق بباقي األسئلة. ونشرع
اآلن يف بسط أسئلة اجلزء األول الذي يتضمن حمورين اثنني: األول 
حول موضوع البعد اإلجتماعي يف خمتلف السياسات العمومية، 
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رق هبا كل من فويضم ثالث أسئلة ذات املوضوع الواحد، تقدم 
وجمموعة األغلبية، وكذلك إبسم املعارضة فريق األصالة املعاصرة 
والفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. أما احملور الثاين فيتعلق 
 مبوضوع السياسة املائية وأتثريات التقلبات املناخية ويضم سؤالني
اثنني يف إطار وحدة املوضوع تقدم هبا كل من فرق وجمموعة 

 .غلبية والفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادليةاأل

ويف هذا اإلطار أعطي الكلمة، فيما خيص احملور األول، للنائب 
احملرتم السيد كمال العفو إبسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي 
 .السؤال املتعلق ابلبعد اإلجتماعي يف خمتلف السياسات للعمومية

 :النائب السيد كمال العفو

 الرئيس،السيد 

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

حظيت املسألة اإلجتماعية إبهتمام كبري من طرف احلكومة، من 
خالل العديد من األوراش واملبادرات واملخططات املعتمدة، إال 
أن التحدي اإلجتماعي الصارخ ال زال يلقي بظالله من خالل 

ذا ه العديد من املؤشرات اليت تتطلب التحسني واإلرتقاء. ويف
م  الصدد ميثل تعزيز التنمية البشرية حمورا مركزاي ورئيسيا يف الربان

احلكومي، من خالل تعزيز رصيد سياسات إجتماعية وجتاوز 
التحدايت القائمة يف جماالت حماربة الفوارق اإلجتماعية واجملالية 
والقروية والتصدي للهشاشة والفقر، ودعم الفئات اهلشة وصيانة 

ماعي واألسري وتقليص نسبة الفقر واهلشاشة، التماسك اإلجت
ابإلضافة إىل حتدايت الرتبية والتكوين والصحة واإلسكان. لذا 
نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم عن إسرتاتيجية احلكومة يف 

 .اجملال اإلجتماعي؟ وشكرا

 

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس، نقطة نظام، تفضل

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل )نقطة 
 :)نظام

 شكرا السيد الرئيس،

فقط من جديد، أثري موضوع دايل التغيبات املستمرة ملكوانت 
وزير، وحنا يف جلسة خاصة  44احلكومة، هنا السؤال األول فني 

دايل السياسات العمومية. إذن فهل هذه املواضيع اليت سيناقشها 
لس النواب ختص فقط رئيس احلكومة؟ إذن فكان ابألحرى جم

بطبيعة احلال، على األقل جييو واحد العدد اللي هو حمرتم، هذه 
جلسة ال تتكرر أسبوعيا، هذه جلسة شهرية، فلذلك كفى 
تبخيسا للعمل الربملاين وتبخيسا للعمل احلكومي، فاحلكومة اليت 

ننتظر  وزرائها ماذا مل تستطع أن تعبئ أو تتعبأ من أجل إحضار
 .منها؟ شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، السيد رئيس احلكومة حاضر معنا، الكلمة اآلن للنائبة 
احملرتمة السيدة فاطمة الطوسي إبسم فريق األصالة واملعاصرة لتقدمي 
 .السؤال املتعلق ابلبعد اإلجتماعي اخلاص ابلسياسات العمومية

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات، السادة النواب،

نسائلكم السيد رئيس احلكومة عن تقييمكم للسياسة احلكومة 
املنتهجة يف البعد اإلجتماعي، وال سيما ما يرتبط مبحاربة الفقر 

قع حادث واهلشاشة واإلقصاء اإلجتماعي، هل كان البد أن ي
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مفجع وأليم سقطت فيه أرواح بريئة لتذكريكم أو رمبا إقناع هذه 
احلكومة بضرورة الوقوف وقفة أتمل وتقييم ملا تنتهجونه من 
سياسات عمومية يف الشق اإلجتماعي، فاجعة الصويرة اليت 

امرأة حوادث التدافع مبعابر املوت، وما  91ذهبت ضحيتها 
يس جراء التدافع فحسب، تشهده من حاالت وفيات متكررة ل

كيلوغرام من   911بل كل إمرأة حتمل على ظهرها ما يفوق 
السلع، إنه الفقر واملوت والكرامة املهانة بصيغة املؤنث السيد 
رئيس احلكومة، هذا يطرح تساؤالت عديدة جتعلنا نستشعر مجيعا 
حجم وسشاعة الفوارق اإلجتماعية القائمة ببالدان، وابلتايل هل 

سياسة عامة حقيقية على املستوى اإلجتماعي؟ حكومة  للحكومة
ذات نفس إجتماعي كما تقولون؟ أم حنن أمام حكومة تدبري 

 أزمات متفرقة تنعدم فيها الرؤية؟

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية يوسف حدهم

 :النائب السيد يوسف حدهم

 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب احملرتمني،

جعلت احلكومة من تعزيز التنمية البشرية حمورا مركزاي ورئيسيا يف 
برانجمها املقدم أمام الربملان، كما جعلت من دعم القطاعات 
اإلجتماعية التعليم والصحة وكذا التشغيل، مث تقليص الفوارق 

 مل القروي إحدى األولوايت اليتاجملالية وإيالء عناية خاصة للعا
، فإذا كانت احلكومة 7198استند عليها مشروع القانون املايل 

قد عربت عن إرادهتا يف استحضار البعد اإلجتماعي يف توجيهاهتا. 
فهل لديها إسرتاتيجية واضحة وبرانم  حمدد إلعطاء البعد 
ري باإلجتماعي مدلوله احلقيقي للسياسات العمومية؟ وما هي التدا

 القانونية والتنظيمية واإلدارية واملالية املتخذة لتجسيد هذا البعد يف

الواقع امللموس الذي ال زالت فيه الفئات الضعيفة تعاين من الفقر 
من  % 91واإلقصاء والتهميش، بينما تستفيد فئة حمدودة متثل 

من ثروات البالد وفق  % 47املغاربة تستحوذ لوحدها على 
 .إحصائيات رمسية

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

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

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 ورمحة هللا وبركاته، السالم عليكم

أان سعيد دائما أن نتفاعل وأن جنيب يف إطار هاذ اجللسة اخلاصة 
لألسئلة الشهرية املرتبطة ابلسياسات العمومية، وأريد أن أقول أبنه 
ابلنسبة للحكومة جلسة األسئلة الشهرية وخاصة السياسات 
العمومية ال تعين التوقف عن خدمة الوطن يف أي مكان، عندان 

من الربملانيني اآلن إما مع جاللة امللك، وزراء إما مع جاللة  عدد
امللك، أو يف نيجرياي، أو يف لقاءات يف طنجة، أو يف لقاءات 
أخرى، كل واحد عندو اخلدمة دايلوا كيديرها، واملكلف ابجلواب 
هو رئيس احلكومة حاضر، واإلخوان اللي عندهم عالقة واللي 

ا للقطاعات اللي كنجاوبو عليهحاضرين داخل املغرب ابلنسبة 
هاد احلديث عن البعد اإلجتماعي  حاضرين، وهذا هو املهم

للسياسات العمومية دايل احلكومة، واحد احلديث مهم، وبطبيعة 
احلالة حنا كما قلنا أثناء تقدمي الربانم  احلكومي، قلنا أبن عندان 
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 طداخلطوط إسرتاتيجية يف السياسات العمومية، اخل 4ابخلصوص 
اإلسرتاتيجي األول هو دعم إنتاج الثروة، دعم املقاولة وخصوصا 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ودعم اإلستثمار، ألن ابش نلقاو 
اإلمكانيات ابش نلبيو احلاجيات اإلجتماعية وحاجيات التطور 
دايل بالدان خاصنا نتجو الثروة، البعد الثاين هو بعد إجتماعي، 

ذ وفيه حماور اللي غادي جني ليها يف ها وحتدثنا عن هذا طويال،
العرض، البعد الثالث هو البعد دايل احلكامة، ال إستثمار بدون 
حكامة وال تطوير البنية اإلجتماعية بال حكامة، وهاد احلادث 
دايل الصويرة راه حادث آملنا مجيعا، بكل صراحة مؤمل جدا، 

ي غيتعلن هوابملناسبة راه البحث القضائي مستمر، جبرد ما ينت
على النتائ  كلها، وغادي انخذوها بعني اإلعتبار بطبيعة احلال،  
كما التحقيق اإلداري حىت هو مستمر، وال ميكن ملغريب أن يقع 

 .هاد الشي إال ويتأمل

وحنا أيضا منذ البداية علنا على أن حنا راه عندان هاذ اهلم دايل 
 أو اجلغرايفالعديد من الفئات اإلجتماعية، إما ألسباب البعد 

ألسباب اإلقصاء اإلجتماعي، أو ألسباب متعددة مع األسف 
الشديد يعيشون الفقر أو اهلشاشة، ومن البداية قلنا اإلسرتاتيجية 
دايلنا يف هاذ اجملال، هي أوال هناك إصالحات وهناك برام  
وهناك سياسات بدأت منذ عهد احلكومات السابقة، احلكومات 

األخرية، فهاذ السياسات، وهاذ  السابقة وخصوصا احلكومة
الربام ، وهاد اإلسرتاتيجيات، غادي نواصلوها، وبطبيعة احلال 
غادي حناولوا نطوروها، وهناك أيضا واعدان إبخراج برام  جديدة 
واملصادقة على إسرتاتيجيات جديدة حتاول أن تطور هذا البعد 

 .اإلجتماعي يف السياسة دايهلا

يف سؤال بعض اإلخوان، هو متعدد العمل اإلجتماعي كما ورد 
األوجه كيشمل مجيع السياسات، كل سياسة خاص يكون فيها 
البعد اإلجتماعي، وابلتايل فعندما نتحدث عن البعد اإلجتماعي 
نتحدث على التعليم والرتبية والتكوين، كنتحدثو على اخلدمات 

الصحية، تنتحدتو على التشغيل، وكنتحدتو على الربام  
، كأربع أسس أساسية للسياسة اإلجتماعية، ال ميكن اإلجتماعية

ما ميكنش نتصورو أنه يقدر نقضيو على الفقر بدون التشغيل، 
ولوج الشباب، وولوج األطر إىل التشغيل، ألن الشغل هو أقرب 
وأقصر طريق إىل اخلروج من الفقر، وال ميكن الناس يتأهلو أكثر 

 الرتبية قر إال جبودة يفعلى التشغيل، وال ميكن أيضا أن حنارب الف
والتكوين، وابلتايل فهاذي هي احملاور األساسية اللي غادي هنضر 

 عليها

أوال: فيما خيص حتسني اخلدمات يف جمال الرتبية والتكوين، وهاذ 
املوضوع هضرت عليه على أساس أن التعليم والرتبية التكوين حنا 

دا غادي خنرجوا جعاطيينو أمهية كبرية، واآلن نشتغل، وقريبا قريبا 
القانون اإلطار إلصالح منظومة الرتبية والتكوين، ألنه هو اللي 
غادي يؤطر علينا اإلصالح دايل التعليم يف املراحل املقبلة، غادي 

سنة، هذا مرتكز على الرؤية اليت كان  91إىل  91منشي علينا 
قد أصدرها اجمللس األعلى للتعليم، إذن حنا عندان خارطة الطريق 

هاذ املسألة، خارطة الطريق، بطبيعة احلال القانون اإلطار ما  يف
غاديش حيل كل شي، ولكن خارطة القانون اإلطار غادي يؤطر 
لينا اجملال وعليه غادي نبنيو تطوير القوانني املوجودة، ورغم ذلك 

أشهر  6أشهر ألن ما تنساوش أبن هاد احلكومة راه غري  6فهاد 
ان عدد من اإلجراءات، بعضها غري أشهر اختذ 6هادي، يف هاد 

مسبوق، بعضها غري مسبوق، مثال عندما نتحدث مبجرد ما جات 
ا احلكومة ابش لقينا يف جمال التوظيف أو التشغيل يف التعليم لقين

، فورا بعد التفكري وبعد 7192مقررة يف  ألف اللي كانت 99
ش يف ألف مرة واحدة، اب 73التشاور، القطاعا املعين قرران نزيدو 

ألف تشغيل ابلتعاقد، ونقرروا يف سنة  41نوصلوا ل  7192
ألف، وهذا عدد غري مسبوق ماشي فقط يف قطاع  71، 7198

التعليم، غري مسبوق حىت على مستوى التوظيف يف الوظيفة 
العمومية كلها، واللي مكنا من هاذ الشي هو هاذ التشغيل 
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لة إن شاء هللا املقبابلتعاقد اللي ميكنا ابش نوسعو، ويف السنوات 
غادي نوصل يف اجتاه التوسيع حىت يف القطاعات األخرى، إذن 
هذا، ولكن عندان عداد من الربام  يف جمال التعليم اللي هي برام  
إجتماعية، واللي هي استمرينا فيها أو قويناها، ونشري لعدد منها، 
اد دمثال املستفيدين واملستفيدات من الداخل كل مجيع الربام ، از 
 3العدد دايل الناس اللي كيستافدوا منها بنسبة معينة، إما ب 

يف بعضها دايل الناس اللي   % 71 % 91حىت ل  % 1، %
كيستافدوا، وهاذا برام  دايل احلماية اإلجتماعية، إيال كنهضروا 
على برانم  تيسري، وإيال كنهضروا على برانم  دايل اإلستفادة 

درسي أو غريها كلها برام  تزادت من الداخليات أو اإلطعام امل
فيها امليزانية وتزاد عدد املستفيدين منها، وحنا عندان يف سنة 

عزم على أن تزيد هذه األرقام كلها، عدد املمنوحني  7198
ألف هاذ السنة  411أيضا، ممنوحني يف التعليم العايل كان حوايل 

ألف بزايدة  466ألف كان، دااب هاذ السنة وصل  471وصل 
تقريبا، كل سنة كيتزاد العدد ولكن اللي بغيت نشري ليه   91%

كأيضا هو املنحة دايل املتدربني دايل التكوين املهين اللي غتهم 
ألف  21ألف على األقل يف األفق دايلوا إيال كمل الربانم   21

ة دايل املتدربني يف التكوين املهين، مبنحة بنفس الشروط دايل املنح
ا ، هاذي كلها راه برام  إجتماعية يستفاد منهدايل التعليم العايل

 .فيما خيص الرتبية والتكوين

حتسني ولوج للخدمات الصحية بطبيعة احلال غنشري لواحد 
 1القضية، ألول مرة تزادت امليزانية، امليزانية دايل التعليم ب

داملليار درهم، مرة واحدة يف سنة واحدة، هي كانت  1داملليار، 
مليار درهم مبعىن تزاد  11.7درهم، هاد السنة  مليار 13تقريبا 
تقريبا مرة واحدة، وحنا غادي منشيوا يف هاذ اإلجتاه  % 1ب

تزادت وابملناسبة غادي جيي يف اجتاه  % 8دايل الزايدة، ب 
الزايدة املستمرة كل سنة يف امليزانيات دايل القطاعات 

يزانية دايلوا اإلجتماعية، التعليم والصحة، ابلنسبة للصحة تزادت امل

يف هاذ القانون مشروع القانون املالية اللي صادقتو عليه  % 1ب
منذ فرتة، نتوما راه شفتو هاد الزايدة وصادقتو عليها، كانت تقريبا 

، 21مليار يف  93مليار، والت  93مليار أو أقل من  93
، وأيضا ألول مرة غتكون يف جمال الصحة % 1تزادت تقريبا ب

، ولذلك قلت حىت فيما 7198ل سنة آالف منصب شغ 3
خيص التشغيل دايل الدولة اآلن غادي تزاد أبرقام غري مسبوقة 
ولكن وفق إسرتاتيجية جديدة، والتشغيل هو املدخل األساس 

 .حملاربة الفقر

وأيضا فيما خيص اإلسرتاتيجية دايلنا فيما خيص اخلدمات الصحية 
ما خيص الصحية في راه صادقتو على القانون دايل تعميم اخلدمات

املهن احلرة، واألجراء املستقلني، وهاذ الشي إن شاء هللا غادي 
نبداو فيه، اآلن سنبدأ يف نشر املراسيم التطبيقية قريبا دايل هاذ 
القانون بعد صدور قانون دايل التقاعد حىت هو دايل املهن احلرة، 
 غادي نبداواها وابلطبع غادي نبدأ فورا يف العمل على تطبيق
التغطية الصحية ابلنسبة هلاذ الفئات، واللي غادي إن شاء هللا 
غادي يكون عندها أتثري مهم جدا، الولوج للتشغيل، الولوج 
للتشغيل هو أيضا واحد احملور غادي خندموا عليه، هناك 
اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل، هاد اإلسرتاتيجية الوطنية اللي 

ذي ت أخريا يف جملس حكومي هاعندها احملاور دايهلا، اللي تعرض
 منذ شهر ونصف تقريبا، واللي اآلن حنن بصدد تدقيقها وحتويلها
إىل برام  عمل، ولكن أيضا يف هاذ املشروع دايل قانون املالية 
راه صدقتوا عليه هناك عدد من اإلجراءات املدعمة للتشغيل وأكرب 
ى لدعم التشغيل هو دعم املقاولة، ابالنتقال إىل الضريبة ع

خفضنا الضغط  IS progressive الشركات التصاعدية
اجلبائي على املقاولة وخصوصا املقاولة الصغرى واملتوسطة، هاد 
ختفيض الضغط اجلبائي سينسحب على املقاولة اللي هي أصال 
عندها صعوابت اللي هي الصغرى واملتوسطة، وستتمكن ابلتايل 

دايل دعم  ربانم من حتسني قدرهتا على التشغيل، ولكن أيضا ال
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 91املقاوالت اجلمعيات حديثة النشأة بتمكينها من تشغيل 
سابقا يف الربانم  السابق، وخففنا  1بدل من  91أشخاص 

الشروط دايل استفادة املقاوالت من هاد التشغيل دايل هؤالء 
األشخاص، مقابل ماذا؟ مقابل إعفائهم من الضريبة على الدخل 

، وإعفائهم وحتمل الدولة حلصة آالف درهم 91يف حدود سقف 
املشغل برسم االشرتاكات املستحقة للصندوق الوطين للضمان 

، وهذا حتفيز للتشغيل وهذا غادي ميتد إىل CNSS االجتماعي
 .7179سنة 

وأيضا غادي جني دااب للربام ، تقليص الفوارق اجملالية 
واالجتماعية فيما خيص الربام  اللي تدارت، وأريد أن نؤكد أن 
مجيع الربام  اللي كانت سابقا بدات كلها مستمرة، برانم  دعم 
األرامل ال يزال هؤالء األرامل يستفدن منه، إيال وقع شي إشكال 

عاجلته، ل اجلهات املعنية حملاولة ميف مكان معني، ظريف فورا تتدخ
وهاذ الربام  هي برام  ممتدة على الرتاب الوطين، أحياان تقع 
إشكاالت، ولكن على العموم هذه الربام  هي برام  مستمرة، 
هي برام  فاعلة على األرض، يستفيد منها عدد من األشخاص 
اللي مها يف الوضعيات فقر أو يف وضعية هشاشة. وهاذ الربام   
 22كتعين برانم  دعم األرامل اللي اآلن كيستفدوا منو حوايل 

ألف طفل تقريبا كيستفدوا منو يف هاد  711ألف أرملة يعين 
الوضعية، عندان صندوق التماسك االجتماعي وهاد صندوق 
التماسك االجتماعي راه شفتوا يف هاذ قانون املالية، وسعنا 

 همالت، وابش يشملالقاعدة دايلو لكي يشمل أيضا األمهات امل
األطفال الذين توفيت أمهاهتم والت اجلدات مثال مها اللي  
كيتكفلوا هبم إىل آخره، وهاذ الشي ما كانش من قبل، وابلتايل 
فالربام  اللي كانت موجودة كما قلت، حنا كنوسعوا احلماية 
االجتماعية عن طريق توسيع هذه الربام ، كما وكيفا ونوعا، 

ي  حسب التجربة اللي كنطلعوا ليها والل وختفيف شروطها على
كنشوفوها يف الواقع وحسب التقييمات اللي كاينة، وابملناسبة يف 

األايم املقبلة غادي يصدر رمبا التقييم اجلديد دايل برانم  راميد 
 اللي هو الربانم  دايل الدعم االجتماعي الدعم الصحي

l'assistance medicale ا الدعم الطيب أو الصحي، هذ
راميد اللي كيتوجه لشرحية معينة من املواطنني، إما اللي ما 
عندمهش دخل وال اللي عندهم دخل بسيط جدا واللي اآلن  

مليون شخص تقريبا، ولكن هاذ الربانم  كيحتاج  99كيغطي 
اللي هو املرصد الوطين للتنمية البشرية  l'ONDH للتقييم دااب

مة هاد ائسة احلكو دار تقييم استمر سنتني ونصف هو اتبع لر 
املرصد، وهاذ التقييم غادي ميكن يعطينا خالصات ابش ميكن 

 .نطوروا هاذ الربانم  غنطوروه ابش ميكن يكون موجه أكثر

د  3وأخريا حنا بدينا اآلن بدينا اآلن واحد الدراسة متشعبة فيها 
األوجه مع خرباء وطنيني وخرباء دوليني ابش نشوفوا هاذ احلماية 

مبختلف براجمها اللي كثرية، ألهنا جات غري إشارة  االجتماعية
ملختلف براجمها ابش نطوروها يف املستقبل، هاد الدراسة عالش 

د املستوايت، املستوى األول هو تلقائية  3منصبة؟ منصبة على 
هاد الربام  االجتماعية كثرية، اآلن كنشوفوا  الربام  االجتماعية

فيما  ش هي يف التنسيقواش هي فعال كتمشي املستفيدين؟ وا
بينها كاين التنسيق؟ ألن كاين برام  اللي كديرها قطاعات، وكاين 
برام  اللي كديرها هاد القطاعات، فهذا الدراسة األوىل، التقائية 

 الربام  االجتماعية؛

الدراسة الثانية هي دايل االستهداف، هاذ الدراسة كتقوم هبا وزارة 
ش حندوا ما يسمى ابلرقم غادي ينتهي اب 7198الداخلية يف 

للشخص غادي  identifiant unique االجتماعي املوحد
يويل عندو واحد الرقم اللي غادي يعرفوا به ما هي اإلنتاجية دايلو،  
كيفاش كيتصرف وشنو هي الربام  اللي كيستافد منها؟ وشنو 
هي املداخيل دايلو؟ ابش تكون االستهداف أكثر دقة، ألن 

نش يكون إال إيال عندان خريطة نعرفوا فعال االستهداف ما ميك
شكون اللي حمتاجني ابش ميشيو هلم؟ ماشي كنديرو الدعم 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

7 

وكيمشي الناس اللي ما خاص هومش يتلقاو هاد الدعم، ألن حنا 
دركنا أبن بعض الربام  أحياان، بعض الناس ما خصهومش 
يستافدوا منها، كيستفدوا منها، بعض الناس عندهم الشروط ابش 

كونوا يدخلوا يف الربانم  معني، ولكن ما كيوصلومهش هذاك ي
الدعم، ألن إىل حد الساعة تصريح الدخول يف الربام  هو إرادي 
مبعىن واحد األرمة خاص تعرف أبن كاين الربانم ، خاصها تعرف  
كيفاش تدير ابش تسجل، ابش فني غادي متشي، وخصها متشي 

يدير فد منو، هذا كالتحرك ابش تسجل يف الربانم  ابش تستا
واحد العائق وخصوصا ابلنسبة للناس إما أرامل أو املطلقات وال 
 آخرين اللي غيستافدوا يف برانم  تيسري اللي مها بعاد، يف اجلبال
أو يف القرى اللي ما عندهومش القدرة ابش يتحركوا وما 
عندهومش القدرة ابش حيصولوا على املعلومة. وابلتايل بدل ما 

ا إرادي، اجمليء إىل الربام  االجتماعية غتويل الدولة هي نديروا هذ
اللي غتحدد اجلهات ومتشي ليهم ابش توصل هلم الربام  
االجتماعية، وهذا تطور فيما خيص املقاربة االجتماعية يف 

 .املستقبل

املستوى الثالث هو تعميم التغطية الصحية اإلجبارية عن طريق 
املهن احلرة ودايل األجراء هاذ تطبيق القانون األخري دايل 

 3املستقلني، ورابعا هو احلكامة دايل الربام  االجتماعية، 
داملستوايت اآلن كنشتغلوا فيها، عدد من القطاعات احلكومية 
ورائسة احلكومة كتشرف على هاذ الدراسة هاذي وهاذ 
التوجهات، وبتنسيق أيضا مع خرباء دوليني ألن حنا حريصني 

يع التجارب الدولية، ابش ميكن الدعم اآلن ابش نستافدوا من مج
 .اللي كيتوزع ميشي للناس اللي كيستحقوه فعال

وأان مرة أخرى أريد أن أؤكد إىل أن هاذ الربام  كلها وغريها كثري 
وهاذ الدعم اللي كيمشي إما دعم اجتماعي أو عن طريق 
اخلدمات الصحية أو اخلدمات دايل التعليم غادي حنرصوا ابش 

سنة بعد سنة، ابش ميكن تكون طرق احلماية االجتماعية تطور 

عندان فاعلة وتصل للمواطنني واملواطنات اللي مستحقينها حيثما  
كانوا، وميكن هبذه الطريقة أن نعمل على تقليص الفقر أكثر يف 
املستقبل ونقلصوا اهلشاشة أكثر والناس اللي كيستحقوا هاذ الدعم 

 .وهاذ التوجيه يوصلوه

احلال حنا ما بغيناش حنولوا املواطنني إىل دائما سعاية بطبيعة 
منتظرين، عالش أان جبدت التعليم يف األول؟ والتشغيل، ألن حنا 
بغينا أيضا من شروط احلماية االجتماعية اجليدة هو نوفروا العيش 
الكرمي للمواطن عن طريق التعليم اجليد والعمل الكرمي والشغل 

هم واألويل من االسرتاتيجية اللي خدامة الكرمي، وهذا هو اجلزء األ
 .هبا احلكومة، وشكرا جزيال، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

ما زال عندك الوقت السيد رئيس احلكومة إيوا غري انساو، ولكن 
ما زال غادي تستافد من الوقت ابلنسبة للتعقيب على التعقيب، 

 .السيد النائب

 :د اللطيف وهيبالنائب السيد عب

 شكرا السيد الرئيس،

دم مالحظة، ق غري فقط أنه بعد السيد رئيس الفريق االستقاليل
فالفريق دايلنا انقش هذا الصباح أن غياب احلكومة حىت يف 
القانون املايل، السيد رئيس احلكومة حضر فقط حينما قدم تقريره 

قطاعية، امليزانية الالسيد وزير املالية، ما حضرو حىت الوزراء يف 
حىت وزير ما حضر يف امليزانية القطاعية، واعتربان أبن ذلك فيه 

 واحد...؛

اثنيا أن السادة الوزراء حيث كيجيوا راه ما كيجيوش لنزهة 
واسرتاحة، راه مهمة دستورية جييو، مع رئيس احلكومة راه مهمة 

ان  ري دستورية يكونوا حاضرين، يف الوالية السابقة كان السي بنك
كتجي معاه احلكومة كلها، أان ما عرفتش عالش ما بقاتش كتجي 
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اآلن معكم، بينما يف احلكومة السابقة كيجي سي بن كريان، 
 .شكرا

  :السيد الرئيس

شكرا، نفتح ابب التعقيبات، الكلمة للسيد النائب عبد اجمليد 
 .جوبي  إبسم فريق العدالة والتنمية

 :يجالنائب السيد عبد اجمليد اجلوب

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 71الرئيس نشكركم على إاثرة اإلحتفال الدويل ب  السيد -أوال
نوفمرب للتضامن مع الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة وهي 
مناسبة لنؤكد ما يلي: تضامننا مع الشعب الفلسطيين يف ما يعانيه 

 من الكيان الغاصب؛

نقرتح عليكم عقد جلسة خاصة ابلقضية الفلسطينية يف  -اثنيا
جداهتا وعلى رأسها دعم مسار الوحدة أقرب اآلجال ملدارسة مست

 الفلسطينية؛

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

إن طرحنا السيد رئيس احلكومة هلذا سؤال انبع من حرصنا املشرتك 
منه املتعلقة  49على تنزيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 

ابحلقوق األساسية للمواطن وهي الصحة والتعليم والتشغيل 
مبراقبة العمل احلكومي ومدى التزام احلكومة يف والسكن، وقيامنا 

 تنزيل برانجمها خاصة يف شقه اإلجتماعي؛

تنفيذا لدوران الربملاين يف مراقبة السياسات العمومية  -اثلثا
وتقييمها، ويف هذا اإلطار نود أن نسجل ابرتياح اإلجناز الكبري 
الذي حققته احلكومة على الصعيد التشريعي يف اجملال 

ماعي، مثل التغطية الصحية ومدونة الشغل وقانون فقدان اإلجت
الشغل، واملصادقة على قانونني هامني خيصان التغطية الصحية 
واإلستماع للمستقلني املهن احلرة وهو إجراء انتظره النجارون 
والصباغون والصناع التقليديون والسائقون املهنيون واحملامون 

، إال أنه اليت تشمل الوالدين واألطباء يف انتظار التغطية الصحية
السيد رئيس احلكومة رغم هاذ الزخم من القوانني التشريعية فإننا  
كنالحظو أن كاين واحد اهلوة بني التشريعات القانونية وبني 
التدابري واإلجراءات املتخذة مما يعين أن اجملهودات املبذولة يف 

ية أو تفتقد إىل فتنزيل احلقوق اإلجتماعية واالقتصادية أبهنا غري كا
 .احلكامة والنجاعة

وهنا ال بد أن نستحضر فاجعة إقليم الصويرة اليت تسائلنا مجيعا 
حكومة وبرملاان وجمتمعا مدنيا، إن جمتمعنا املغريب قائم على 
التضامن والتكافل واإلحسان، لكن اإلحسان العمومي املؤطر 

ات مؤسسابلقانون، اإلحسان العمومي املكمل لعمل احلكومة ولل
العمومية، ولكن السؤال، ولكن السؤال من وقف ضد الدعم 
املباشر للفقراء الذي طرحته احلكومة السابقة برائسة األستاذ عبد 
اإلله بن كريان؟ من عطل استفادة األرامل من صندوق التماسك 
اإلجتماعي؟ من عطل صدور قوانني متعلقة ابلتغطية 

ون يعطل اآلن صدور قانواالجتماعية للمستقلني؟ ومن  الصحية
التغطية الصحية اخلاصة ابلوالدين، لقد برز السيد رئيس احلكومة 
توجه حكومتكم االجتماعي جبالء يف مشروع قانون املالية 

مليار درهم لدعم القطاعات  941، إذا مت ختصيص7198
 يف إطار تعميم نظام من امليزانية العامة %11اإلجتماعية مبا ميثل 

ة راميد، فإننا نسجل ابرتياح استفادة أكثر من التغطية الصحي
، ونسجل  7192مليون من هذا النظام إىل غاية غشت  99,36
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كذلك أن عدد العمليات اجلراحية الكربى والنوعية ابملراكز 
، وعدد اخلدمات الصحية جتاوز 831االستشفائية اجلامعية بلغ 

شاهدة لة و ماليني، إن هذه األرقام يف بعدها الكمي والنوعي دا 1
على الطابع اإلجتماعي هلذه احلكومة، ومهما اختلفنا يف تقييم 
هذا النظام، ومهما طرحنا من اختالالت تعرتيه، فال ميكننا أن 
خنتلف أن هذا النظام قد أسدى خدمات جليلة لفائدة فئة 

 .إجتماعية عريضة

وهنا نبدي بعض املالحظات حفاظا على استدامة هذا النظام 
 :يره وجتويدهوسعيا لتطو 

 ؛أتهيل البنية التحتية اإلستشفائية وتوفري املوارد البشرية :أوال

ويف هذا الصدد نسجل ابرتياح امليزانية املخصصة لوزارة الصحة 
 .36,4واليت ارتفعت بزايدة قدرها  7198مبشروع قانون املالية 

إعادة النظر يف نظام التمويل الذي يعتمد على الدولة  :اثنيا
ات الرتابية واملستفيدين الذي أابن عن عجزه وقدرته مع واجلماع

 .خلق آلية لضمان املسامهة املالية جلميع األطراف

إخراج قانون الوكالة الوطنية لنظام املساعدة الطبية راميد  :اثلثا
للوجود حملاصرة اإلشكاالت على صعيد التدبري والتمويل، ويف هذا 

جييب  األغلبية، نتمىن أنالسياق تقدمنا مبقرتح قانون مع فرق 
 .على اإلنتظارات خبصوص هذا النظام

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

خبصوص دعم األرامل نسجل أنه من أهم أبرز اإلجنازات 
واإلجراءات اليت قامت هبا احلكومة السابقة، وسارت على هنجها 

ذا هحكومتكم دعما للتضامن اإلجتماعي، وميكن أن نعترب أن 
أرملة،  22.111اإلجراء مبثابة حلم حتقق، إن صرف دعم مقاربة 

يتيم، ليؤكد جليا مدى التزام حكومتكم  711.111وما يزيد عن 

ابلربانم  احلكومي يف شقه اإلجتماعي، إال أنه السيد رئيس 
احلكومة، مازلنا نطالب ونلح يف توسيع اإلستفادة من هذا 

ن د، اثنيا توسيع اإلستفادة مالصندوق ليشمل األرامل بدون أوال
هذا الصندوق ليشمل اليتامى الذين فقدوا الوالدين، فقدو 
الوالدين واحملظونني من طرف أحد األقارب، وذلك طبقا للمادة 

 .من مدونة األسرة 929

نتساءل السيد رئيس احلكومة، عن حمدودية عدد األرامل 
 22.111املستفيدة من خمصصات هذا الصندوق الذي يبلغ 

كما صرح بذلك وزير املالية حني تقدميه   441.111مقارنة مع 
 .ملرسوم صندوق دعم األرامل

يف ما يتعلق بصندوق التكافل العائلي، نتساءل كذلك عن 
حمدودية عدد املستفيدات من هذا الصندوق، إذ منذ انطالقه سنة 

 .قرار فقط 93261مت تنفيذ  7192إىل هناية ماي  7199

نطالب ابملزيد من التحسيس هبذا الصندوق يف  ويف هذا اإلطار،
احملاكم واإلدارات مع إعادة النظر يف مساطر االستفادة منه قصد 
تبسيطها، كما نثمن عاليا إدراج النساء املهمالت ضمن الئحة 
املستفيدات من خمصصات هذا الصندوق عرب دعم شهري وبقاء 

روع ورد يف مش استفادة األطفال يف حالة وفاة األم املهملة، كما
 .7198قانون املالية 

وعليه ندعو احلكومة لإلسراع إبخراج املرسوم استفادة النساء 
املهمالت من هذا الصندوق، وأن ال يكون مصريه التأجيل 

 .أبهداف سياسوية ضيقة

خبصوص جمال اإلعاقة فإننا نسجل ابرتياح تدخالت احلكومة 
قية ارابت حقو بنهجها سياسة إجتماعية مندجمة بتوجهات ومق

ترمجتها جمموعة من األوراش اهليكلية، والبد أن نشيد هنا بتدخل 
صندوق دعم التماسك اإلجتماعي لتحسني ظروف متدرس 
األطفال يف وضعية إعاقة، وتدخله يف اقتناء املعينات التقنية 
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واألجهزة اخلاصة وبتشجيع اإلندماج املهين واألنشطة املدرة 
داث تسيري مراكز اإلستقبال، وهنا للدخل مع املسامهة يف إح

نوصي مبا يلي: اإلعتماد على اجلمعيات املتخصصة يف جمال 
اإلعاقة أو تتوفر على أطر متخصصة لتحسني ظروف متدرس 
األطفال يف هذه الوضعية، يف إطار التكامل والتنسيق واإلنتقائية 

 ..ندعو وزارة الرتبية الوطنية

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

 .ابقي واحد احلديث السيد الرئيس

  :السيد الرئيس

 .تفضل، كمل

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

من أصبح منكم آمنا " ختاما يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم
يف سربه، معاىف يف جسده عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له 

كومة، ومسؤولية احل رئيس احلكومة هذه مسؤوليتكم السيد "الدنيا
 .ومسؤوليتنا مجيعا، وهللا املستعان

 :السيد الرئيس

 .شكرا إبسم فريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة فاطمة الطوسي

 

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 النواب احملرتمون، السيدات والسادة

يف جلسة اليوم ال ميكننا يف فريق األصالة واملعاصرة إال أن نذكركم 
مرة اثنية ابلسياق الوطين أو فاجعة بولعالم اليت تسائلنا وتديننا 
مجيعا، واليت ذهبت ضحيتها جمموعة من النساء، هذه الكارثة اليت 

من أبناء  ةعرت على واقع الفقر املدقع الذي تعاين منه فئات واسع
وبنات شعبنا من جهة، وعلى واقع استغالل البعض لفقر الناس 
بدل املسامهة يف إبداع احللول للقضااي واملشاكل اإلجتماعية من 

 . جهة أخرى

تعلمون أكثر من غريكم السيد رئيس احلكومة، أن الظرفية اليت 
نعيشها كمغاربة هلا خصوصيات وحتدايت وطنية وانتظارات 

فئات وشرائح اجملتمع املغريب، وتدركون أن األمر  وطموحات لكل
يتطلب خارطة طريق مؤطرة للعمل، من أجل حتقيق هذه 
اإلنتظارات، وعلى رأسها التنمية املنصفة اليت تضمن الكرامة 
للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل والتعليم اجليد واخلدمات 

عال فالصحية الضامنة للكرامة اإلنسانية والقضاء املنصف وال
 .واإلدارة الناجعة

على  7198لقد أكدمت خالل تقدمي مشروع القانون املايل لسنة 
ختصيصكم حوايل نصف امليزانية للقطاعات اإلجتماعية، وهو ما 

 .دفع بكم إىل اعتبار هذا املشروع ذي معامل إجتماعية واضحة

 السيد رئيس احلكومة،

ية حوايل الرمسلقد بلغ عدد الفقراء ابملغرب حسب آخر املعطيات 
من السكان، وترجع  %97مليون فقري، أي ما يناهز  3,7

أسباب انتشار ظاهرة الفقر إىل احلرمان من التمدرس والتعليم، 
ويعاب على السياسات العمومية املنتهجة من قبل احلكومة زايدهتا 
يف تكريس ظاهرة الفقر عوض العمل على احلد من الفوارق 

بني الفئات امليسورة، والشرائح اإلجتماعية وتقليص اهلوة 
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اإلجتماعية املعوزة، فعلى سبيل املثال ال احلصر وحسب معطيات 
استفادت األسر امليسورة  7192املندوبية السامية للتخطيط لسنة 

من دعم الدولة لغاز البوطان واملواد الغذائية، يف حني  %41من 
ة لنسبمن هذا الدعم العمومي فقط، واب %94استفاد الفقراء من 

من الدعم، أما ابلنسبة لدقيق  %31للسكر استفاد األغنياء من 
من األسر ذات الدخل األعلى  %71القمح فقد استحوذت 

 %71لفائدة  %94من الدعم احلكومي مقابل  %47على 
 .من األسر ذات الدخل يف أسفل الرتتيب

يف نفس السياق كشفت نفس املؤسسة عن كون نظام الرميد 
فقط من  %76,9اء له انعكاسات سلبية ألن املوجه للفقر 

من السكان  %91املستفيدين من هذا النظام، يصنفون ضمن 
أي ثلثي من  %66األقل دخال ابملغرب، يف حني أن أكثر من 

 %8املستفيدين ينتمون إىل الطبقة الوسطى وليسوا فقراء، وحوايل 
 من املستفيدين من هذه التغطية الصحية هم أبناء هم أغنياء

 .من املغاربة األعلى دخال %91يدخلون يف خانة 

 السيد رئيس احلكومة،

تصرون أن حكومتكم ذات توجه إجتماعي إىل درجة مل معها 
املغاربة قاطبة من خطابكم وعربمت دائما أنه أييت على رأس 
أولوايتكم إصالح التعليم والنهوض بقطاع الصحة وتقليص 

بلية لعامل القروي واملناطق اجلالفوارق اإلجتماعية واملالية خاصة اب
والنائية، والبد أن نذكركم مرة اثنية يف فريق األصالة واملعاصرة أبن 
الواقع شيء وخطابكم ال ميت إىل هذا الواقع بصلة واملغاربة كلهم 

 يدركون أن البطالة

 

ضاربة أطناهبا يف صفوف نشطاء هذا الوطن، خاصة الشباب 
 من املشاكل سواء على مستوىمنهم، وتعليمنا حيبل ابلعديد 

املناه  والربام  واملقررات أو على مستوى احلياة املدرسية، أو 

تكوين األطر الرتبوية واإلدارية أو التجهيزات األساسية ومدى 
قدرته على استيعاب عدد األطفال يف سن التمدرس ومحايتهم من 
اهلدر املدرسي، والقطاع الصحي شاهد على مجيع أشكال وأنواع 

 .املظاهر احلاطة من الكرامة اإلنسانية

 السيد رئيس احلكومة،

أين حنن من الدولة االجتماعية ذات التكافل االجتماعي 
والتضامن الوطين أمام ضغط االحتجاجات االجتماعية وتزايد 
املطالب االجتماعية امللحة لعموم املواطنني وعدم قدرة احلكومة 

االجتماعي الذي يزداد على االستجابة والتجاوب مع الوضع 
أتزما يوما بعد يوم ويرفع من وترية االحتجاجات واألحداث 
بشكل متسارع؟ إضافة إىل األحداث العنيفة واملغاربة اليت تعرفها 
املؤسسات التعليمية وصور بؤس ومعاانة املواطنني اليت تعرفها 

 أغلب املستشفيات يف ربوع اململكة؟

ونصف امليزانية الذي تتباهون أين حنن من الدولة االجتماعية 
بتخصيصه للقطاعات االجتماعية يذهب أغلبه يف جمال التسيري 
وال حيظى جمال االستثمار فيه إال ابلنظر القليل، والواقع املعيش 
املزري للمواطنني يؤكد ذلك، أين حنن من الدولة االجتماعية يف 
 غياب تصور حكومي واضح خبصوص التنمية املنصفة اليت تضمن
الكرامة للجميع، وتوفر الدخل وفرص العمل خاصة للشباب، 
وتوفر شروط الولوج للخدمات االستشفائية والتعليم اجليد املدم  
يف سوق الشغل والقضاء املنصف والفعال، بعيدا عن كل أشكال 

 الزبونية والرشوة والفساد؟

أين حنن من الدولة االجتماعية واحلكومة غري مدركة لألمهية 
ل يف هذه اللحظة املفصلية من اتريخ بالدان للتوزيع العاد القصوى

للثروة والضرورة امللحة لتقليص التفاواتت بني كل الفئات 
واجملاالت، ومالءمة السياسات العمومية مع انشغاالت املواطنني 
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حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة وكل جهة وكل فئة 
 خاصة الفئات املهمشة والفقرية؟

دولة االجتماعية واحلكومة مفتقدة ملنظور جامع أين حنن من ال
للتنمية البشرية واملستدامة يتداخل فيها الدعم االجتماعي بدعم 
الكفاءة والتأهيل والقدرة على املبادرة واإلبداع وخلق الثروة 
والتحصني الروحي والفكري ضد كل أشكال العنف والتطرف 

 .واإلحنراف

ية اليت ات الدولية والوطنحكومتكم غري مستحضرة بتاات للسياق
نعيش على إيقاعها هذه السنة، نقوهلا بكل صراحة، هذه احلكومة 
غري قادرة على مباشرة العمل يف جماالت الصحة والتعليم والسكن 
والطاقة واملاء والنقل والتشغيل وغريها، وذلك الفتقادها إىل 
 الكفاءات القادرة على القيام هبذه املهام والوظائف من جهة،
ومن جهة اثنية بسبب التباعدات السياسية الكبرية والكثرية بني 
مكوانهتا، ومن جهة اثلثة بسبب عدم التقائية السياسات القطاعية 
داخل احلكومة، لذلك ميكننا التأكيد للشعب املغريب أن هذه 
احلكومة ليست يف مستوى اللحظة السياسية والدستورية اليت 

لمغاربة بحت عرقلة حقيقية ابلنسبة لجيتازها املغرب خاصة أهنا أص
فيما خيص تدبري شأهنم العام، وأصبحت مشكل حقيقي بدل أن 
تكون طرفا أساسيا إىل جانب ابقي املؤسسات الدستورية يف حل 
املشاكل والقضااي االجتماعية ذات الصلة بتحسني الشروط 
وظروف العيش ابلنسبة للمغاربة بكل فئاهتم وشرائحهم 

 .وشكرااالجتماعية، 

 

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر احجرية ابسم الفريق 
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد عمر احجرية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد رئيس احلكومة،

 حضرات السيدات النائبات، السادة النواب،

 رئيس احلكومة،السيد 

 خلعتيين ملي قليت أبنك كتنتظر النتائ  دايل التحقيق يف حادث
الصويرة، أان نعطيك النتائ ، املتهم احلقيقي هو الفقر، هو 
احلرمان، هو األزمة اإلقتصادية اللي كيعيشوها املغاربة، املتهم 
احلقيقي يف هاذ الشي اللي وقع يف الصويرة هو دفع الناس دفعتهم 

سنة كلهم  41امرأة األصغر وحدة اللي كانت متاك احلاجة 
امرءات مسنات، وجاوا دربوا الكيلومرتات ابش ايخذوا القفة، 
مبعىن الفقر الفقر هو اللي دفعهم وهاذ الشي ماشي مسؤولية دايل 
احلكومة هي مسؤولية دايلنا كاملني وجينا اليوم ابش نقولولك 

الهم زمة االقتصادية وصاحلقيقة، املغاربة مضرورين، مقهورين األ
للعظم، املؤشرات كلها مؤشرات سلبية، البطالة وصالت 

 .% 91.6ألول مرة  % 91.6

 السيد رئيس احلكومة،

هناك إنذارات متعددة، اخلطب دايل صاحب اجلاللة، هناك 
تقارير دايل اجمللس األعلى للحساابت، تقارير دايل البنك الدويل، 
البنك املغريب، التقرير دايل مؤسسات مغربية، هاد التقارير كلها  
كتقول أبنه كاين أزمة، ولكن ملي تكون احلكومة يف حالة شرود، 

رى، كتعطي ترتيب غري مشرف ورأسها كيخمم يف حواي  أخ
 994للبالد، الرتتيب اليوم دايل املغرب دايل مؤشر التنمية هو 

دولة، مؤشر التنمية فيه كل شي، هنا عطاوان النتيجة،  941على 
السيد رئيس احلكومة، البطالة مليون  994حنن اليوم يف املركز 

ألف شاب وشابة يف البطالة اليوم، الفقر، عدد الفقراء  761و
داملليون  4ألف مغريب، وكاين واحد  611يف املغرب مليون و
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العبني الرباج مع الفقر واش يطلعوا للفقر وال ال، وهم يف اهلشاشة، 
راهم حتت العتبة دايل الفقر، هاذ الشي كله   611أما مليون و

كنقولوا لك السيد رئيس احلكومة ابش تعرفو أبنه كاين األزمة يف 
املدن ويف كل النواحي داملغرب كاين  املداشر، يف القرى، ويف

غليان، كاينا احتقان اجتماعي، التعليم، التعليم، واش غادي نبقاو 
سنني واحنا كنسمعوا  91هذا ملي طلعت أان هلاذ الربملان هذه 

إصالح التعليم، غادي نبداوا يف اإلصالح، واش هاذ اإلصالح 
غادي  مازال ما بدأ، واش هاذ اإلصالح ما بغاش يكمل؟ مىت

نبقاو يف هاذ اإلصالح، كل ما جتي حكومة جتي مبنظور جديد 
اإلصالح، والدان ضايعني، والدان ووالدكم ووالد املغاربة ضايعني،  
كل واحد كيجي وكيدير التجربة فيهم، هاذ الشي وأنت أعرف 
ابلنفسية هو اللي عطى اليأس واليأس هو اللي عطى هاد الشي 

ولد رس املغربية دايل العنف، اليأس ياللي احنا كنشوفوه يف املدا
العنف السيد رئيس احلكومة وهذا من املسؤولية دايلكم مسؤولية 
دايل احلكومة أهنا تنكب على التعليم، التعليم هواألساس يف البالد 
إيال غاب التعليم غادي تغيب كل األسس دايل الرتبية، ألنه 

 .التعليم مراتبط ابلرتبية

 السيد رئيس احلكومة،

ال ترقى إىل املستوى الدويل اللي  % 1.2امليزانية دايل الصحة 
هاذ الشي كله هو اللي عطاان اليوم  % 97و  % 91هو تقريبا 

مستشفيات معطلة، الناس..، واش كاين السيد رئيس احلكومة 
اللي مريض ابلسرطان وتيعطيوا له موعد على عام؟ واشنو هذا 

ن شي واحد وأنت طبيب  عطاوه له ابش ميوت من دااب عام، كاي
كينتاظرو هو فيه السرطان عام؟ كاين شي واحد اللي خصه يدوز 

أشهر، هاذ الشي هو عنوان دايل واحد  6السكانري خصه يتسىن 
الفشل دايل املنظومة صحية اللي خاص ننكبوا عليها ونديروا 
إصالح ماشي إصالح متعثر إصالح حقيقي وخاص املغاربة، هاذ 

 لسيد رئيس احلكومة زوين ومزاين ولكن املغاربةالشي اللي قليت ا

من مسعوه ما حسوش أبن هذاك الشي هو اللي كيعيشوه املغاربة  
كيعيشوا حواي  أخرى كيعيشوا أمور عكس متاما ذاك الشي اللي 
قلتيه كيجي يف واحد الدولة اللي ما عندهاش أزمة، األزمة واصلة 

 ب املنعشنيلكل البيوت ملي تلقى األغنياء والناس أصحا
العقاريني وكتسوهلم كدايرة الدعوة وكيقول لك واقفة مبعىن األزمة 

 .وصالت لكل شي، حىت للناس األغنياء

 السيد رئيس احلكومة،

السكن خمزون املرتفع دايل السكن ما مبيوعش، املشاريع موقفة 
املقاوالت اللي قليت أبهنا كتدعموها مقاوالت أكثر املقاوالت اليوم 

دايل دايل اإلفالس املقاولني وال دالعائالت اللي راهم يف يف حالة 
ما عندهومش ابش  sans provision احلباسات ألهنم شيك

خيلصوا الناس، وابلتايل هاذ الشي كله أعطى أبنه اليوم نعطيك 
مليون دايل  4ماليني ونصف و 7واحد رقم مهول ولكن ما بني 

دهم أفق دايل ما عن stage املغاربة ما خدامينش ما هم يف
االشتغال، هذا حبال واحد املثلى كتقول يف وجدة " اللي يتسىن 
 4احسن ملي يتمىن واللي يتمىن احسن ملي قاطع الياس" هاذ 

داملليون قاطعني الياس يف اخلانة دايل اليأس، ما كيتسناوا ما 
مليون  4ما عندهم هذا واحد الرقم مهول وهاد  stage عندهم

ف  يقدروا يديروا مشاكل واحتقان يزيدوا يف هم اللي غذا هللا حي
التأجي  دايل اإلحتقان اللي اليوم حاصل يف البالد، السياسات 

والسياسات دايل احلكومة هذه اللي  العمومية والسياسات دايل
 6، ماشي هاذي 7197شهور راه بدات هاذي  6هاذي 

شهور، وابلتايل هذا استمرار دايل العمل احلكومي، والعمل 
سنني، املعدل دايل العمل  3كومي النتيجة دايلو كتبان على احل

سنني، املشاريع كلها كربت أم صغرت   3احلكومي كيبان من بعد 
 .سنني 3كتبان النتائ  دايهلا على 

 :السيد الرئيس
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 .شكرا السيد النائب، تفضل اثنية

 :النائب السيد عمر احجرية

تالالت تعاين من إخالكلمة للسيد رئيس احلكومة، اجلهة الشرقية 
أكثر هاذ الشي اللي قلتو وطلبنا منك موعد ابش نشوفوك يف 

 .أقرب وقت، عندان مشكل كبري يف اجلهة الشرقية

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد هللا غازي إبسم 
 .فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 .رحيمبسم هللا الرمحن ال

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

السيد رئيس احلكومة، يف جوابكم تطرقتم مبا فيه الكفاية ملا جاء 
يف الربانم  احلكومي، كذلك ملا جاء يف قانون املالية من إجراءات 
وكنشاهدو إجنازات يف ميدان السياسات اإلجتماعية، اليوم 
األبعاد اإلجتماعية يف السياسات العامة تسائلنا أوال يف التمثل 

ئ  وال اللي بغينا نروجو ليه دايل آمشن من للمقاربة، متثل الرا
مقاربة للفعل اإلجتماعي حملاربة الفقر، كيساءلنا هاذ التمثل هذا 
وكنتسائلوا معاه، من له املصلحة يف اختزال ذلك، يف املنحة، يف 
الصدقة، يف املكرمة؟ من خيتزل الفعل التنموي اإلجتماعي يف 

ل ذلك؟ السؤال دايمعاجلة سطحية ريعية؟ من له املصلحة يف 
 .التمثل مطروح اليوم أكثر من أي وقت مضى

 السيد رئيس احلكومة،

اخلطاابت امللكية األخرية خاصة دايل افتتاح الدورة التشريعية 
والنقاش اللي تفتح حول النموذج التنموي حنن يف صلب ذلك 

النقاش، وحنن نتناول وحنن نناقش السياسات اإلجتماعية، 
خيارات؟ كيفما قالت واش معاجلة تستحضر اخليارات، آش من 

الكرامة، الكرامة دايل اإلنسان عوض اإلدالل دايلو، معاجلات 
تتم يف خظم العملية اإلنتاجية، كيما شرتو ليه مشكورين السيد 

 .رئيس احلكومة، وال املقارابت تشجع اإلتكالية

 السيد رئيس احلكومة،

دايل  بنية على املنطقال مناص اليوم من معاجلة تتوخى الكرامة، م
اإلنتاج، املعاجلة الريعية السيد رئيس احلكومة هي معاجلة دايل 
 .اإلخضاع ودايل اإلسرتقاق أكثر من اإلسرتزاق، دايل اإلسرتقاق

 السيد رئيس احلكومة،

الدعامة دايل اإلستثمار ودايل خلق الثروة ودايل التمكني، ومن 
  هي يف العلية فيف اعتقادان la croissance خالهلا النمو

L'AMO  دايل العملية كلها، النمو وكل نقطة دايل النمو أنتما
 أكثر من أي حد آخور أن كل نقطة تتعرفو السيد رئيس احلكومة
ألف منصب شغل،  41حىت ل  91دايل النمو كتخلق بني 

وابلتايل فمن خالل الدعامة دايل االستثمار وخلق الثروة والتمكني  
اد التشغيل الذايت، التشغيل األجري يف اقتصكندعموا التشغيل، 

السوق واالقتصاد االجتماعي والتضامين من خالل االستثمار  
كندعموا املوارد الضريبية اللي هي اللي كدير التمويل املستدام 
للسياسات االجتماعية يف غياب هذا، السيد رئيس احلكومة، 

ها ونستون يماذا سنوزع؟ نوزع، نقوم بتوزيع البؤس هللا يرحم عل
تشرشل نقوم بتوزيع البؤس ضروري من خلق الثروة ابش نلقاو ما 
نوزعوا، كاينني رافعات، الرافعة دايل السياسات القطاعية،  
كنسجلوا يف السياسات القطاعية احلالية بعد اجتماعي وتضامين، 
خمطط املغرب األخضر، يف املشروع الكبري والورش الكبري دايل 

جتماعية، يف املشروع دايل املقاول الذايت دايل احلد من الفوارق اال
صندوق التماسك االجتماعي، كذلك الرافعة دايل تلبية الطلب 
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االجتماعي ابلتعليم يف الصحة يف السكن هاذوا كاملني جمموعني 
من الدستور، السيد  49من الدستور، هاذ الفصل  49يف الفصل 

يأسس مرجعية ك رئيس احلكومة، مرجع أساسي نرجعوا له كاملني،
هلاذ احلقوق مقارابت احلق عوض مقارابت الصدقة واملكرمة، 
السيد السيد رئيس احلكومة، احملافظة على البعد اإلقليمي 
ا للتضامن والتعاضد مبرجعياهتا الدينيةوالثقافية ال تعارضة هلا مع م

 .حنن بصدده، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .نللسيد النائب حممد أوزيشكرا، ابسم الفريق احلركي، الكلمة 

 :النائب السيد حممد أوزين

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

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء،

بكل صدق وإخالص وبعيدا عن كل املزايدات أو دغدغة 
بة اسيس مآسي املغار العواطف أو اإلاثرة أو حىت الركوب على أح

واستحضارا أيضا لكل اجلهود الرامية إىل حف  كرامة املواطنني  
كمغاربة إال أن هناك ال زال هناك جمال يدعو إىل القلق، السيد 
رئيس احلكومة، وطبعا فاجعة مجاعة بولعالم ابلصويرة ليست إال 
الشجرة اليت ختفي غابة من املعاانة لشرحية عريضة من املواطنني 

حياان يف صمت مدوي، وأنتم السيد رئيس احلكومة ابن العامل وأ
القروي وأكيد أنكم تتشاطرون معي نفس هذه القناعة سي 
حرضان هللا يذكروا خبري كان دائما كريدد واحد الكالم وكيقولون 
املغاربة ما كيموتوش ابجلوع، املغاربة كيموتوا ابلذل، ولكن اليوم 

 يس احلكومة، ما بغيناهم ميوتوا الطموحنا أن املغاربة، السيد رئ

ابجلوع وال ابلذل، ألن احلالة هاته غادي تبقى بصمة عار يف 
جبيننا حنن كمسؤولني وحنن كفاعلني، بل أكثر من هذا وذاك أنه 
غادي يكون تنكر لواحد التاريخ دايل الثقافة دايل العراقة د 

 .املغاربة املطبوع ابلنخوة وابلنفخة وابلعفة

 س احلكومة،السيد رئي

األمر كيتعلق ابلعدالة االجتماعية واجملالية وهو ما اندينا به كحركة 
شعبية كمنطلق، كمبدأ وكمرجع منذ أواخر مخسينيات القرن 
املاضي، اليوم أصبح وهلل احلمد مرتكزات للسياسات العامة، 
للحكومة مظاهر العجز االجتماعي الصارخ، تدين املؤشرات 

فيها  اليوم حول اجلهات اليت تتمركز وتستوطناالجتماعية تسائلنا 
حدة مظاهر الفقر واهلشاشة واألمية واهلدر املدرسي، واستفحال 
مؤشرات وفيات األمهات واألطفال وغريها حادثة الصويرة ال 
ميكن اعتبارها حداث معزوال ألهنا ليست املنطقة الوحيدة اليت تعاين 

د يعين  افئة فغري أكيمن حيث السياسات االجتماعية الغري املتك
كثري يف بالدان، و كنعرفوها مجيع كأبناء القرية، هاذي ليست، 
السيد رئيس احلكومة، ليست قراءة عدبية أو يعين سلبية، هو 
فقط استحضار لواقع عنيد كنرفضوه كمغاربة ما كنقبلوش وما  
كنرضاوش به طبعا، حنن ال ننكر اإلجنازات، الربام ، واملخططات 

الرامية إىل االرتقاء االجتماعي ابلفئات اهلشة، لكن  واملبادرات
الواقع املثل أمامنا ومثل هذه األحداث جتعلنا نسائل اليوم جناعة 

وء توزيع س السياسات العمومية وأثرها على املواطن، ونسائل أيضا
مثار النمو، أكيد أن إطالق السياسات واإلسرتاتيجيات والربام  
واملخططات أمر جيد، لكن هل توقفا يوما وقفة للتأمل والتقييم 
والتقومي ملراجعة ودراسة اجلدوى واألثر؟ هذا سؤال عريض 
يستوجب اجلواب، وهنا حتضرين مبادرات خالقة جدا كان الراعي 

، ة نظري املبادرة الوطنية للتنمية البشريةاألول هو صاحب اجلالل
والصناديق اهلادفة إىل التماسك اإلجتماعي، وبرام  التشغيل 

 .والصحة والسكن إىل غريها
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مرة أخرى وبعيدا عن املزايدات، إننا من منطلق غريتنا وحبنا 
لسلطة هذا البلد العزيز نطمح لسياسة اجتماعية متوازنة وعادلة 

 اإلحسان، سياسة تقطع مواقع يستشري فيهتشجع املبادرة بدل 
الفقر من أجل إجياد مقعد يف املدرسة أو مستشفى يف أو سرير 
يف املستشفى، كما نسعى إىل مغرب واحد لكل املغاربة تتكافؤ 

 .فيه الفرص وتتساوى فيه احلظوظ، شكرا السيد الرئيس

  :السيد الرئيس

سم ان رحاب ابشكرا اليسد النائب، الكلمة للسيدة النائبة حن
 .الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة حنان رحاب

مساء اخلري لكل املغاربة ولكل املغربيات اللي تيتابعوان اليوم، مساء 
اخلري، وحنن خنلد األايم العاملية للعنف ضد النساء، وحنن على 

أايم من كارثة كبرية عشناها حنن كمغاربة، وعاشتها  2مرمى 
امرأة مغربية مهمشة فقرية،  91قداهنا ل النساء املغربيات بف

اختارت على أهنا توقف من أجل قفة ال تضمن كرامتها، من أجل 
قفة ال تضمن قوت يومها اليومي، ومن أجل قفة قاتلة عنواهنا 

 .حذاء بالستيكي دايل امليكا جاب قنوات العامل أبمجعها

غربنا، م اليوم احنا تناقشو البعد اإلجتماعي دايلنا يف بالدان، يف
تناقشوه وكل واحد فينا تيحمل املسؤولية لآلخر، تناقشوه وكل 
 واحد فينا تيعترب نفسه بريئ من هاذ الفقر، بريئ من هاذ اهلشاشة،
أو بريئ من هاذ االستغالل، احنا تيبان لينا على أننا كلنا كمغاربة 
مسؤولون على هاذ اإلستغالل، مسؤولون على هذه اهلشاشة 

 .ولني على هذا الفقرومسؤوالت ومسؤ 

اليوم القفة ما تيوزعهاش مكون واحد، اليوم استغالل املغاربة 
استغالل هشاشتهم ما تتمش مكون واحد، اليوم القفة والعملية 
اإلحسانية تنستغلوها كاملني ما دام تنصمتو عليها كاملني، 
تنعتربو على أنه أي حل لفقر املغاربة أي حل لعوز املغاربة، وأي 

للبعد اإلجتماعي احلقيقي، اللي تيضمن احلق وال يضمن  انتصار
الصدقة، اللي تيضمن الواجب وال يضمن التواكل، اللي تيضمن 
التضامن وال يضمن اإلتكالية هو أن جنعل من احلقوق األساسية 
اليت تقرها املنظومة اإلنسانية حق وواجب والتزام لنا مجيعا أن 

نا مجيعا، احلق يف التعليم حقنوفره، احلق يف الشغل حقنا مجيعا، 
احلق يف الصحة حقنا مجيعا، من ميكن أن يساعد هذه احلكومة، 
وأن يساعدان مجيعا، وأن يساعد املغاربة مجيعا من أجل أن جيعلوا 
 6من هذه اللحظة حلظة املآسي اليت عشناها كاملني يف هاذ 

شهور حلظة إمجاع وطين هو أن يقوم كل واحد منا انطالقا مين 
انطالقا منا كفريق، وانطالقا منا كربملان بعمله، مرورا على و 

املنتخبني احملليني، مرورا على املنتخبون اجلهويون، مرورا على 
املسؤولني داخل اإلدارات، مرورا على املوظفني، هذه ليست حلظة 
مزايدة، هذه لسيت حلظة أن يعزي البعض والبعض اآلخر يف 

نساء،  91خر بنجاحه، من ماتوا فشله أو يهنئ البعض البعض اآل
من احتجوا على املاء أبناء هذا الوطن، من احتجوا من أجل 
مدرسة أبناء هذا الوطن، وكلنا مسؤوليتنا كاملني جمموعني أن 
نعمل كل واحد فينا فبالصتو ابش ميكن حنققو، ألنه املنتخب 
الذي حيول ميزانية اجلماعة لصاحل مجعيته، من حيول أرصدة 

ل التنمية بد الوطين للتنمية البشرية من أجل ترفيه الصندوق
البشرية، املساءل من جيعل من صناديق معينة صندوق الدعم 
الثقايف ووسيلة لدعم مسرحيته أو فنه أو مجعيته، مساءل، هلذا 
احنا تنقولوا كفريق إشرتاكي أننا مسؤولون كاملني وعلى أنه على 

 ..جتماعياألقل ما سطرته احلكومة يف جانبها اإل

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، 
الكلمة للسيد النائب عبد هللا اإلدريسي البوزيدي، ما كاينش؟ آه 
السيدة، ما كاينش التصحيح، تفضلي السيدة النائبة معذرة 

 .تفضلي
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 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 احلكومة احملرتم،السيد رئيس 

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية
يف إطار مناقشة موضوع البعد اإلجتماعي يف السياسات العمومية 
وهو املوضوع الذي يتم استحضره يف مناسبات عديدة ولكن 

املناسبات تقرتن ابألحداث واملظاهر املأساوية لألسف معظم هذه 
 اليت تدمي قلوبنا واليت متس فئات عريضة من جمتمعنا ويف خمتلف
مناطق املغرب، لقد قامت بالدان مبجهودات كبرية يف شىت 
اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية أساسا، إال أن منوذجنا ظل دائما 

مية السياسات العمو  مرهوان ألعطاب متعددة، سامهت يف حمدودية
على املستوى اإلجتماعي، وابلتايل على عدم القدرة على إنتاج 
أمناط تنموية خترج البالد من خانة الدول الفقرية إىل خانة الدول 

 .الصاعدة

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

مل يعد ممكنا اليوم لبالدان أن تستمر هكذا، دون مباالة حبدة 
جتماعية وقساوة العيش، قساوة العيش اإلختالالت والفوارق اإل

ضد ليس شعار، وإمنا هو واقع يعيشه املغاربة واملغربيات، جيب 
التسريع حبلول شجاعة، تستطيع إحداث األثر يف حياة املغاربة، 
وهذه املسؤولية بقدر ما هي موجهة أوال إىل السلطات العمومية 
ني يوالدولة، فهي أيضا تسائل اخنراط الفاعلني اإلقتصاد

واإلجتماعيني بشكل واع وقوي، ألن املطلوب اليوم هو إدراك 
احلجم احلقيقي للمشاكل اإلجتماعية والتنموية املطروحة وما ميثله 
ذلك من حتدايت أمام االستقرار ببالدان، وعليه فإن احلاجة ملحة 
اليوم للمرور إىل السرعة القصوى للنهوض ابلوضع اإلجتماعي 

واالنكباب على النموذج التنموي الذي  للمواطنات واملواطنني
تتطلبه أوضاعنا والذي جيعل املواطن يلمس األثر احلقيقي والفعلي 

 .ونتائ  السياسات العمومية على معيشه اليومي

 السيد رئيس احلكومة،

هاذ النموذج اليوم ال ميكن أن يقوم دون تركيز أهدافه على ضرورة 
قي نفس قوي وحقيحتسني ظروف عيش الساكنة، من خالل ضخ 

يف القضااي اإلجتماعية وتنمية خمتلف اجلهات بشكل متوازن 
ومتكامل لتحقيق العدالة اجملالية والعدالة اإلجتماعية، وتعزيز دولة 
القانون يف اجملالني اإلقتصادي واحلقوقي، ألهنا السبيل إلجراء 
خطوات أعمق وذات أثر فعلي يف احلياة اليومية للفئات اهلشة 

 .ة، وشكراوالفقري 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد عمر بالفري ، السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

تكلمت يف جلسة سابقة على ضرورة اخلروج من ثقافة اهلمزة يف 
املغرب والدخول يف بناء عقد اجتماعي يف بالدان العزيز، قلت 
أبن هذا العقد اإلجتماعي خصه يتبىن على فكرة اللي هي مجيلة 

بني األجيال، فهاذ العقد اإلجتماعي حمتاج إىل  التضامن العادل
 :داألمور ماشي اكثر 7

 رؤية واضحة من حكام البالد، رؤية مبنية على قناعات؛ -أوال

ة جمهود عادل من مجيع فئات اجملتمع، وأان مقتنع أبن املغارب-واثنيا 
مستعدين يضحيو من أجل وليداهتم، بشرط أن تكون هذه 
التضحية عادلة خاص بسهولة ببساطة كبار السياسيني 
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د رئيس يواالقتصاديني يضحيو بشوية حىت مها، فالسؤال، الس
احلكومة احملرتم، هل لكم رؤية واضحة يف التضامن العادل بني 

 .اجلهات؟ وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد للنائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة للتعقيب على 
 .تدخالت السيدات والسادة الذين مثلوا الفرق واجملموعة النيابية

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 . الرمحن الرحيمبسم هللا

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا للسيدات والسادة النواب احملرتمني،

أان أنصت إبهتمام جلميع التدخالت وإيال الحظتو أان قلت أبن 
 :مستوايت 7حنا يف هاد القضية دايل احلماية اإلجتماعية عندان 

يف السياسات والربام  اللي دارهتا احلكومات  اإلستمرار -أوال
 السابقة مجيعا وتطوير ما جيب تطويره؛

هو ابتكار وإبداع سياسات وإسرتاتيجيات وبرام   -احملور الثاين
جديدة، وميكن نقول أبنه مجيع الفرق اللي هنا الفرق اللي هنا  
كلهم كانوا يف حكومات سابقة، وخدمو يف جهات اجتماعية، 

ون اللي دار الربانم  االستعجايل للتعليم و خذا منو واخا وشك
مليار؟ أان عالش قلت هاد القضية،  47مليار، وفينا هي  47

ابينة أان واضح الكالم داييل، أان ابش نقول، أان ابش نقول، أان 
حاولت يكون الكالم داييل مسؤول، هذه املعضلة عاملية ابملناسبة 

نا حىت تقدمة، وهذه معضلة جمتمعيف مجيع الدول مبا فيها الدول امل
حنا كيعانيها، وهذه معضلة العالج دايهلا ماشي هباد البساطة،  
كل حكومة دارت جهود يف هاد اجملال، ابش نصفو الناس، كل 
حكومة دارت جهود، أمثر بعضها وبعضها مل يثمر فيه شوية 
دالنقص، فيه النجاح، هذا طبيعي يف حياة البشر، فهاذي 

جلماعية ابش نواجهو هاذ املشكلة بطريقة مسؤولة مسؤوليتنا ا
وبطريقة شجاعة، ميكن نؤكد هنا أبن هاذ احلكومة عندها 

الست شهور ابش حنلوا  6شهور، يف  6الشجاعة الكاملة ألن يف 
مشكل دايل املنحة دايل الطلبة دايل املتدربني يف التكوين املهين 

ل دايل مليون درهم، حنلو املشك 711بغالف مايل دايل 
مليون درهم،  311املمرضني وما أدراك ابلغالف املايل دايل 

مليار مرة واحدة، ونزيدو يف امليزانية  1ونزيدو يف ميزانية التعليم ب 
 7192ألف ما بني  11دايل الصحة والتشغيل، يف التعليم دايل 

، ونطورو عدد من الربام  مرة واحدة، راه هذا ماشي 7198و
دايلو غادي تظهر، إن شاء هللا، حنا  جهد بسيط، النتيجة 

كنتسناوها وغادي جتي يف القريب، وحنن عندان الشجاعة، عندان 
اإلرادة ابش نزيدو مزيد من اجلهد يف املراحل املقبلة ونستافدو من 

 التجارب دايل اجلميع، هاذي النقطة األوىل؛

صحيح صندوق املقاصة جزء منهم كيمشي  -النقطة الثانية
عقول ألن الدولة فاش كتدعم البوطة دايل الغاز، راه لألغنياء، م

ما كيشريهش غري الفقري، كيشريها الغين، هذا نظام ورثناه، دااب 
إيال كانت، إيال كان الفريق احملرتم كيشوف أبن هاد نظام املقاصة 
ما خذامش وكيمشي لألغنياء جييب تعديل يف قانون املالية يزولو، 

ساعة نناقشوه، ألن الواحد خصو أان ما عندي مشكل، وديك ال
يكون عندو اقرتاح، واقرتاح قانون املالية من عندكم، وحنا 

 .مستعدين للحوار يف هاذ اجملال مع اجلميع أغلبية ومعارضة

وابملناسبة راه حنا عازمني ابش نصلحو إن شاء هللا، ولكن غادي 
نصلحوه ما غادي نصلحوهش ابش نضرو الفئات الفقرية واهلشة 

توسطة، اآلن حنا كنفكرو وكنشوفو كيفاش نديرو ابش وامل
 نصلحوه بطريقة متدرجة أوال، اثنيا ابلطريقة اللي نوجهو فيها اجلزء
األهم من داكشي اللي غادي نوفور فيه إىل برام  إجتماعية 
تستهدف الفئات احملتاجة فعال. داكشي عالش حنا غادي نكملو 

ش نعرفو شكون اللي أوال الربانم  دايل دراسة االستهداف اب
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خاصو يستافد من هاذ الشي، ومن بعد إن شاء هللا غادي نديرو 
هاذ الربام . وهاذ الشي راه ماشي ماغاديش ميشي بعيد راه 

إن شاء هللا هاذ برام  اإلستهداف الدراسة دايلو غادي  7198
تكمل إبذن هللا، ولكن أان كنقول راه كل مسؤولية مشرتكة ألن 

وع قانون دايل التغطية الصحية للوالدين أكثر عندان واحد مشر 
شهر وهو يف الربملان راه حىت هو مسؤولية راه مسؤولية  41من 

مشرتكة، إيال جا شي قانون خاصو يدوز، ايال فيه شي حاجة 
نصلحوها، نصلحوها من غدا حنا مستاعدين احلكومة مستعدة 
 إيال كاين شي تعديل نطوروه، شي مسائل كتشوفو أبهنا غري
مناسبة نصلحوها ولكن ماميكنش نوقفو مشروع قانون ويوقف 
هكا إىل ما ال هناية وهو غادي للفئات اهلشة املواطنني كيتسناوه 
املوظفني وغريهم راه كيتسناوه ألن عندهم والديهم حىت مها بغاو 

 .يدخلوهم معاهم يف التغطية الصحية

، لف مشرتكإذن ابش نقول أن هذا امللف اإلجتماعي راه م       
خصنا خندمو عليه جمموعني وبروح وطنية وحنا مستعدين وإن شاء 
هللا ما يكون غري اخلري ايال خدمنا فيه جمموعني سننجح فيه. 
وابملناسبة التقارير واألرقام اللي تقدمت غري صحيحة ماشي حيث 
احلكومة السابقة اللي كان مرأسها حزب العدالة والتنمية وهاذ 

يها هاذ األغلبية، ال الفقر نقص قبل أن أتيت احلكومة واللي ف
احلكومة السابقة، وزاد النقص ما كافيش هذاك النقص صحيح، 
ولكن خصنا نعتارفو أبن هناك جهود متت يف بلدان وأن هاذ 
اجلهود أمثرت نسبيا، ولكن خصنا نزيدو هاذ اجلهود غري كافية، 

لدولية إىل ا وغري صحيح أن تقارير البنك الدويل وتقارير املنظمة
آخره كتقول املغرب فيه أزمة، فينا هو هاذ التقرير؟ خرجوه ليا هللا 
جيازيكم خبري، ما كاين حىت شي تقرير اللي كيقول فيه أزمة، 
التقارير الدولية كتقول أبن اإلقتصاد املغريب مثني وقوي، إقتصاد 
قوي، وأن حىت على املستوى اإلجتماعي هناك تطور ولكن هناك 

ت أيضا صحيح، اإلشكاالت موجودة ولكن التطور إشكاال

هداك التقرير دااب  7131موجود آخرها دايل البنك الدويل دايل 
راه فيه التشخيص وفيه االقرتاحات دايل  7131املغرب يف 

املنظمات الدولية ما كاينش اللي كيقول أزمة، نقولو مشاكل 
زمة أواخا، نقولو بعض اجملاالت فيها أتخرات معقول، ولكن 

عالش هللا جيازيكم خبري انتما راه املمثلني دايل األمة، راه أي 
مستثمر أجنيب أو وطين عندو شي فلوس بغى يستثمرها تتقول له 
أزمة كيجر جيبو، كيجر يديه، تيقول حىت نشوفو خنرجو من هاذ 
األزمة. خصنا نكونو موقعيني اثين نعاونو بالدان، نعاونوها 

 ون تضخيم ودون هتوين، ما نصغروشابملصداقية صحيح ولكن د
املشاكل حىت هنونوها نقولو ما نعاجلوهاش ولكن اثين ما 
هنولوهاش. راه أان كنقول هاذ الشي بروح أخوية ألن هذه بالدان 

سنني دايهلا ومتشي أان  1مجيعا وهاذ احلكومة راه غادي دوز 
سنني  3غانبقى رئيس حكومة إالى األبد ما ميكنش راه عندي 

 3ملها وغادي جيي رئيس حكومة آخر، إيال بقينا هاذ غانك
سنني غادي نشوفو.. حنن عودتنا بالدان أن املؤسسات دايهلا  
كتمشي حىت النهاية دايهلا استقرار سياسي احلمد هلل مضمون، 
فهمتيين، شوف حنا أوال ما خايفينش من بالدان، ما خايفينش 

عمدة ألن عندها أ من بالدان، وماخايفينش على بالدان احلمد هلل
قوية بدءا من جاللة امللك اللي هو الراعي للدميقراطية وانتهاءا 
بوعي الشعب املغريب فهمتيين، ولكن ماشي هذا هو اإلشكال، 
حنا نقومو مبهمتها يف هاذ اللحظة اللي حنا فيها مسؤولني حنن 

فلذلك  .من موقع احلكومة وأنتم من موقع كربملانيني ممثلني األمة
نقول اخلطاب دايلنا يكون متوازن، كاين إجيابيات كثرية، أان ك

وكاين خصاصات ونقص أيضا كثري. وحنا عندان اإلرادة ابش هاذ 
 .النقص نعاجلوه إن شاء هللا ونواجهوه

يف ما خيص الربام  اإلجتماعية، راه أنتما كتعرفو أبن هناك     
الية"، جمليف ذاك الربانم  اللي كيتسمى "برانم  تقليص الفوارق ا

اللي معروف هاذ الربانم  هو برانم  طموح، أو ابملناسبة هاذ 
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الربانم  دايل تقليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية ابلوسط القروي 
اللي هو كيعين اجملال ابخلصوص، هذا الدراسة اللي حتددات اللي 

مجاعة تعاين من  9714جا منو الربانم  أش كتقول؟ كتقول أبن 
الشي راه ماشي مت هاذ السنة وال السنة املاضية،  اخلصاص، هاذ

راه هي األغلبية الساحقة  9714هاذي منذ سنوات، عرفيت هاذ 
كيعانيو   9711، 9111دايل اجلماعات، عندان شي تقريبا 

اخلصاص مع ذلك حنن إرث فيه خصاص كبري يف خمتلف 
دوار اللي حتددات فيها اخلصاص  73.111اجلماعات، وفيها 

عي ابملعايري اخلمسة، ألن املعايري دايل اخلصاص دايل اإلجتما
الدواور الفقر، فيما خيص الفقر اجملايل مبعىن الطريق، املدرسة 
االبتدائية، اإلعدادي أو اخلدمات الصحية إىل آخره...، هو  
كنحددو على حساب القرب املسافة دايل القرب من هاذ 

يف جمال جمال الفقر، و البنيات، وهبا كتحدد الدرجة دايل الدوار يف 
 .اخلصاص

إذن هاذ الربانم  اللي حدد هاذ الشي، حدد واحد       
اإلسرتاتيجية، واحد الربانم  دايل املعاجلة، هاذ برانم  املعاجلة 
اللي غادي ميشي على مدى سنوات بدا فعال وانطلق وحنا 
أعطيناه اإلنطالقة يف يوليوز املاضي، ألن يف يوليوز فقط تدار 

خيص، تدارت الربام  اجلهوية وجات مركزاي، ومت التفاوض التش
عليها والتنسيق، ومت اإلعتماد دايهلا مركزاي وبدات اإلنطالق دايل 
ة هاذ املشاريع اللي فيها متويل مشرتك ما بني اجملالس اجلهوية املبادر 
الوطنية للتنمية البشرية وصندوق تنمية العامل القروي واملناطق 

ة رات املعنية اللي هي وزارة الفالحة والتجهيز والصحاجلبلية والوزا
والتعليم واملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب، كل واحد  
كيمول بطرف من التمويل احملدد يف الربانم ، أو بدات فعال 
انطلقت املشاريع ودااب احلمد هلل، عدد من مشاريع كمالت قليلة، 

مشي على مدى سنوات، إذن ألن حنا يف السنة األوىل أو غي
املليار دايل  4,1وهاذ قانون املالية غادي يضخ فهاذ الربانم  

الدرهم، وهذا جزء من إصالح التفاوت اجملايل والتفاوت 
اإلجتماعي، مبعىن هناك أموال تضخ ماشي كالم وأان دائما كنبغي 
إيال جيت جناوب يف الربملان مع السيدات والسادة الربملانيني على 

ئلة كنجيب معااي إجراءات عملية، ما مت كذا مليار أو مليون أس
درهم هلاذ اجملال، إجراء معني يف التعليم، يف الصحة، فتحنا 
جماالت، ابش نكونو عمليني، ماشي فقط شعارات وتوجهات 
واللي هي أيضا مهمة، هي أيضا مهمة، ولكن خاصها ترجم يف 

 .اليةيص الفوارق اجملإطار إجراءات عملية، إذن هذا ابلنسبة لتقل

ولكن يف السياسات اإلجتماعية راه عندان واحد العدد من       
سردتش ليها كلها، هذيك العدد دايل  السياسات اإلجتماعية، ما

السياسات االجتماعية كتهم املعاقني، وكتهم املسنني، وكتهم 
األطفال املهملني، النساء املهمالت واألطفال أيضا املهملني، 

عدد من الفئات وكل فئة كتحتاج إىل مقاربة خاصة، وكتهم 
وابلتايل توضعات هاذ الربام  وهاذ السياسات بعضها ينطلق اآلن 
فقط، هاذ القضية دايل السياسة الوطنية لألشخاص املسنني، 
وبعضها انطلق وحنن عندان اإلرادة الكاملة ابش نطوروه إن شاء 

ن أشكر مرة أخرى أريد أ هللا يف املستقبل، أو نعطيوه واحد الزخم.
مجيع السيدات والسادة النواب، وأستسمح على بعض التدخالت 
اللي هي رد فعل فقط على تدخالتكم اليت كانت يف املستوى 

 .وجعلت تدخلي يف املستوى أيضا، شكرا جزيال

  

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة. منر اآلن إىل احملور الثاين املتعلق       
مبوضوع السياسة املائية على ضوء أتثريات التقلبات املناخية، 

يف إطار وحدة املوضوع. الكلمة للسيد  7والذي يتضمن سؤالني 
النائب رشيد البهلول ابسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال، 
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السيدات والسادة النواب تفضل السيد الرئيس، معذرة السيد 
 .النائب

 :شرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرةالنائب السيد حممد ا

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

عاود اثين مرة اثنية السيد الرئيس، حنا اليوم بغينا نعرفو 
شكون اللي غادي يسول اآلخر واش حنا اللي غاديني نسولو 

رئيس احلكومة اللي غادي يقول لنا؟  رئيس احلكومة؟ وال السيد
 .إذن حنا يف جلسة تشريعية ملساءلة رئيس احلكومة

احلاجة الثانية السيد الرئيس احلكومة، تكلم على الشجاعة،       
حنا كنقولو ليه هنا رمسيا بغينا إيال كاين شي واحد اللي أخل 

ملتابعة، اابإللتزامات دايلو يف الوزراء السابقني حيرك املسطرة دايل 
 .شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، بدون شك السيد رئيس احلكومة سجل املالحظة،       
 .الكلمة للسيد النائب رشيد هبلول تفضل السيد الرئيس تفضل

 

النائب السيد إدريس اليزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

طة دايل اجللسة.. دازن نق أان عندي نقطة نظام يف التسيري      
النظام األوىل ما جاوبناش عليها وهي خارج تسيري اجللسة، هاذي 

بدعة جالسني تنديروها فهاذ اجمللس، وهو منني يتكلم رئيس 
احلكومة نطلبو منو نقطة نظام وجناوبو عليها، نتكلمو على 
احلضور، اللي تكلم على احلضور راه الناس كاملني شافو قانون 

دايل املعارضة من أصل أكثر  14شحال اللي صوت عليه  املالية
من مائة، إذن إيال كاين شي غياب وال شي حضور كل واحد 
يدوي على راسو. ولكن هذه بدعة، إيال غادي نديرو نقط نظام 
  دايل التسيري دايل التسيري، إيال غنجاوبو نطالب حبقنا يف اجلواب

 على جدول كذلك، منني يتكلم رئيس احلكومة بغض النظر
األعمال اللي درانه عطيوان حىت حنا جناوبو. هاذ الكالم هذا غري 
معقول والتسيري دايل اجللسة، التسيري دايل اجللسة ونقط نظام 
تدخل فقط يف صميم تسيري اجللسة، وذاك الشي دايل الربانم  

 .47مليار دايل الدرهم ماشي غري  37اإلستعجايل راه 

 :السيد الرئيس

السادة الرؤساء.. السيد النائب.. السيد الوزير.. السيد       
الوزير.. السيد النائب.. السيد النائب تكلم معااي ما تكلمش مع 
النواب تكلم معااي أان. السادة الرؤساء، السيد رئيس احلكومة، 
جزاه هللا خريا ولو أنه تيحرتم النظام الداخلي وتيحرتم روح الدستور 

الشهر. فما فيها ابس مرة مرة نسمعو  تيجيي يزوران مرة يف
لبعضياتنا وخاصة مساءلة رئيس احلكومة ولو أحياان تتكون خارج 
اإلطار وأان معك ما فيها ابس ألنه حاضر معاان، وله القدرة لوضع 
النقط على احلروف، وهلذا شكرا لكم شكرا لكم. تفضل السيد 

 .النائب، السيد الوزير، السيد الوزير تفضل، تفضل

 :لنائب السيد رشيد البهلولا

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
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 السيدات والسادة النواب،

خطت بالدان خطوات هامة على مستوى سياستها املائية       
سواء من خالل تشييد السدود لتخزين املياه واحملافظة عليها، أو 

من املاء الصاحل للشرب. من خالل جمهودات تعميم اإلستفادة 
إال أن تسارع وترية التقلبات املناخية وشح وأتخر التساقطات 
املطرية، ابت يؤثر سلبا على االحتياطات املائية مما أدى إىل 
النقص الذي ابتت تعرفه العديد من املناطق يف بالدان. لذا 
نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم، ما هي املبادرات املستعجلة 

ليت قامت وتنوي احلكومة القيام هبا ملعاجلة اخلصاص الذي ا
تسجله العديد من املناطق مبا يضمن املاء الشروب لعموم 
املواطنني؟ وما هي السياسة املائية املتبعة للحفاظ على املخزون 

 .املائي وتوفري وترشيد هذه املادة احليوية؟ وشكرا

 :السيد الرئيس

 الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلستقاليلشكرا للسيد النائب،       
 .للوحدة والتعادلية، السيد النائب حممد بلحسن

 :ناالنائب السيد حممد بلحس

 .شكرا السيد الرئيس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ا تضرب املغرب كليا أو جزئيمل تعد ظاهرة اجلفاف اليت       
تشكل هتديدا حقيقيا لإلقتصاد الفالحي والوضعية الفالحية 
ومريب املاشية فقط، بل إن هذه الظاهرة اليت أخذت طابعا هيكليا 

أصبحت أبعادها مقلقة مبا حتمله من خماطر على احلياة اليومية 
للمواطنني واإلستقرار اإلجتماعي، عندما سيجد سكان بعض 

ق القروية منها واحلضرية أنفسهم أمام أزمة عطش حقيقية يف املناط
املستقبل وأمام صعوبة احلصول على مياه الشرب بعدما ظهرت 
مؤشرات هذه األزمة يف بعض املناطق اليت خرج سكاهنا يف حراك 
 .شعيب ضد العطش ما دام احلصول على املاء يعترب حقا دستوراي

كومة، هل قامت احلكومة هلذا، نسائلكم السيد رئيس احل      
بدراسة حقيقة وضعية العرض املائي؟ هل لدى احلكومة سياسة 
مائية واضحة املعامل يف ظل التقلبات املناخية؟ هل لدى احلكومة 
إسرتاتيجية واضحة على املدى القريب واملتوسط والبعيد؟ وما هي 
 التدابري املتخذة ملواجهة املخاطر املرتتبة على ظاهرة اإلحتباس
احلراري؟ وما هي اإلجراءات املتخذة ملراجعة اجلفاف على 
املستوى القريب بعدما أصبح هذا الشبح يهدد معيشة ساكنة 

 .العامل القروي واليت تعتمد على الفالحة وتربية املاشية؟ وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة       
  .الضرورية يف شأن السؤال الثاينلتقدمي التوضيحات 

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هذا موضوع آخر حىت هو مهم ومهم جدا، وذلك أنه اليوم       
 يشهد العامل وبالدان جزءا وجزء من هاذ العامل تغريات مناخية
مقلقة، وراه كما ترون هناك تعبئة على املستوى الدويل وبالدان 
منخرطة يف هذه التعبئة بقوة، بل بالدان تعترب من البلدان الرائدة 
ا يف التعبئة العاملية ملواجهة تقلبات وتغريات املناخ اخلطرية. وأيض
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ال خيفى عليكم، السيدات والسادة النواب احملرتمني، أن بالدان 
ها اجلغرايف هي من بني الدول اليت تتسم مبحدودية حبكم موقع

مواردها املائية وهشاشتها حيال التغريات املناخية، املغرب يتميز 
بكونه يف املناخ مناخ جاف إىل شبه جاف مع تباين توزيع 
التساقطات املطرية يف املكان، ترتكز هذه التساقطات املطرية يف 

من  % 2ثل سوى األحواض الشمالية وحوض سبو اليت ال مت
املساحة اإلمجالية للمغرب ابإلضافة إىل عدم انتظام هذه األمطار 
يف الزمان حيث تتعاقب فرتات ممطرة وفرتات جفاف طويلة. وحنا 
دااب اآلن الدراسات واملعطيات املتوفرة كتبني أبن حجم املوارد 

مليار مرت مكعب، أي ما  77املائية الطبيعية ببالدان يقدر حبوايل 
مرت مكعب للفرد  611مرت مكعب للفرد الواحد،  611عادل ي

الواحد يف السنة. ويرتقب أن ينخفض هذا املعدل يف أفق سنة 
مرت مكعب للفرد يف السنة يعين غاديني  161إىل ما دون  7141

عل يف النقص يف توفر املوارد املائية الطبيعية ببالدان، وذلك أوال بف
ا بفعل الطلب على املاء، ولكن أيض التزايد السكاين وبفعل ارتفاع

 .تناقص حجم املوارد املائية وبفعل التغريات املناخية

ويف ظل هذه املعطيات، وهذا الوضع، اخنرطت بالدان منذ      
عقود كما تعرفون منذ ستينيات القرن املاضي يف مسلسل تعبئة 
املوارد املالية وهللا يرحم جاللة امللك احلسن الثاين، اللي كان رائد 

ترية دايل تعبئة املوارد املائية مع ارتفاع و  دايل هاذ اإلسرتاتيجية
ريق يات التحتية املائية، وذلك ابخلصوص عن طاإلستثمار يف البن

سد كبري بسعة  931إنشاء السدود. واليوم بالدان تتوفر على 
مليار مكعب ابإلضافة إىل آالف اآلابر  92,6إمجالية تفوق 

واالثقاب إلستخراج املياه اجلوفية، الشيء الذي مكن من حتسني 
ية الصناعية ملائالولوج إىل املاء الصاحل للشرب وتلبية احلاجيات ا

والسياحية وكذا تطوير الفالحة السقوية على نطاق واسع، يف ظل 
ظروف صعبة تتسم كما رأينا بعدم انتظام التساقطات املطرية 
وتوايل فرتات اجلفاف. واليوم كنطلبو سيدي ريب، يغيثنا إن شاء 

هللا، نسال هللا سبحانه وتعاىل، جييب هاذ الشتا يف القريب إبذن 
 .ة لعبادههللا رمح

ومن أجل مواكبة التطور اإلقتصادي واإلجتماعي لبالدان،       
وكذا الربام  والسياسات القطاعية، ومواجهة اخلصاص يف املاء، 
فقد مت إعداد خمطط وطين للماء أوال، اثنيا برانم  وطين للتطهري 
السائل ومعاجلة املياه العادمة اثنيا، كما مت إعداد برانم  استعجايل 

 .واجهة اخلصاص اثلثامل

أوال مشروع املخطط الوطين للماء، هاذ املشروع دايل املخطط    
الوطين للماء الذي حيدد األولوايت الوطنية وبرام  العمل فيما 

، كان قد 7141يتعلق بتعبئة واستعمال موارد املياه يف أفق سنة 
مت بتشاور اتم مع خمتلف الفاعلني يف قطاع املاء. واليوم هناك 
العمل على مراجعة هاذ املخطط الوطين للماء ألن تبني أنه جيب 

سنة بعد صدور القانون،  41أن حنوله إىل خمطط وطين على 
القانون الوطين للماء. هذاك القانون كيفرض علينا يكون املخطط 

 7171، من 7111سنة. غادي منشيو إذن يف أفق  41دايل 
ن عين مشتغلة اآل، وهناك فرق عمل يف القطاع امل7111حىت ل

ابستمرار بتنسيق مع خمتلف املتدخلني، سواء يف قطاعات 
حكومية أو غري قطاعات حكومية إلمتامه يف السنة املقبلة إن شاء 

 .هللا

املرتكزات األساسية للمخطط الوطين للماء، ألن املخطط       
الوطين اللي كان عندان اآلن، حنا كنطبقو فيه يف انتظار خترج هاذ 

 :رتاتيجية الوطنية للماء إن شاء هللا، كريكز على حماور ثالثةاإلس

هو التحكم يف الطلب على املاء وتثمينه،  احملور األول -     
وذلك من خالل إعداد برانم  عمل يتعلق بتدبري اإلقتصاد يف 
املاء، سواء املاء الصاحل للشرب، من خالل رفع املعدل الوطين 

كمعدل وطين   %81الصاحل للشرب إىلملردود شبكات توزيع املاء 
. 7141، واحملافظة على نفس املعدل حىت سنة 7171يف أفق 
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أو أيضا فيما خيص املاء املوجه للسقي، عرب حتويل ما يعادل 
هكتار سنواي من السقي االجندايب إىل السقي املوضعي  11.111

من  %11الذي هو أكرت اقتصادا للماء هبدف الوصول إىل 
يف أفق  %21و 7171سقية اإلمجالية يف أفق املساحة امل
. وكذا تشجيع الفالحني على تبين مزروعات ذات 7141

مردودية عالية، ينضاف إىل ذلك حتسني مردودية قنوات جر ونقل 
مياه الري، وكذا توعية وأتطري الفالحني من أجل إستعمال 
 التكنولوجيا املقتصدة للماء، ألن أنتما كتعرفو أبن اجلزء األكرب
من الضياع دايل املاء كيتم يف القنوات ويف السقي ابخلصوص. 
وإن كانت حىت فيما خيص املاء الشروب هناك ضياع، كاين دول 
غربية كثرية، اآلن فيها عقوابت للناس اللي كيضيعو املاء دون 
حاجة حقيقية، اللي كيهز التيو كيغسل طوموبيلتو كاتكون عندو 

يه طريقة غري معقلنة، أيضا فعقوابت، اللي كيستعمل املاء ب
ضوابط وفيه عقوابت وحىت حنا خصنا منشيو فهاذ اإلجتاه هدأ 

 التحكم يف الطلب على املاء؛ "أ"

تدبري وتنمية العرض املائي عرب تنويع مصادر التزويد من  -ب   
خالل اللجوء ابإلضافة لتعبئة املياه السطحية بواسطة السدود 

ة، كتحلية مياه البحر وإعادة الكربى إىل مصادر غري تقليدي
 إستعمال املياه العادمة بعد معاجلتها وسنرجع إىل هذه النقط؛

احملافظة على املوارد املائية السطحية واجلوفية واجملال  -ج    
 الطبيعي والتأقلم مع التغريات املناخية، عرب وضع وتفعيل خمططات
ملياه اعمل هتم تشجيع احلكامة اجليدة فيما يتصل إبستعمال 

 اجلوفية، ومحاية البحريات الطبيعية واحملافظة على الواحات واملناطق
 الرطبة وتسريع تفعيل الربانم  الوطين للتطهري السائل وغريها من

 .الربام 

التدابري املتخذة يف إطار تفعيل املخطط الوطين للماء،  :اثنيا   
دامني دااب خأشنو اآلن أشنوا هي احملاور اللي خدامني عليها اآلن، 

على احملاور التالية، ابخلصوص هي ثالثة داحملاور ابخلصوص، ثالثة 
 :أو أربعة حماور ابخلصوص

 هو املواصلة اإلسرتاتيجية لتعبئة املياه السطحية، عرب :احملور األول
السدود   4إنشاء وهاد الشيء راه قلناه يف الربانم  احلكومي، 

 ى سنواي، وابملناسبةدالسدود متوسطة وصغر  91كربى سنواي، و
دايل السدود تقريبا راه كملوا، مها زرار يف  4اآلن راه  7192

الصويرة، وتيوين يف ورزازات، وموالي بوشتة يف شفشاون، 
دالسدود إن شاء هللا اللي غادي يكملوا ألن  4عندان  7198و

هذا خمطط طويل، ماشي خمطط كان الصباح غادي نقررو سد، 
ل سد، هذا مشروع طويل، ابلنسبة ل ويف هاذيك السنة كيكم

، عندان سد متالوت يف ميدلت، سد خروفة يف العرايش، 7198
إذن هناك سدود قيد اإلجناز، وكل  4عندان سد مرتيل يف تطوان، 
 91دالسدود تكون كمالت، و 4سنة غادي حناولوا ما أمكن 

سدود متوسطة وصغرى، هذا احملوراألول، وهذا غادي نستمروا 
خاصنا نعبؤوا أقصى ما ميكن من املياه السطحية اللي  فيه، ألن

عندان، ما خنليوهاش، وجزء كبري ابملناسبة من املياه كتمشي للبحر، 
 وخصوصا يف هاذ احملور الشمايل اللي فيه تساقطات مطرية كافية،

اللجوء إىل حتلية مياه البحر، وهذا جزء من  :احملور الثاين
ادي ندخلوها ونعززوها يف اإلسرتاتيجية دايلنا، بدات وغ

، 7111-7171اإلسرتاتيجية الوطنية دايل املاء اللي غيجي 
وهباد املناسبة هناك فكرة، إىل أنه مجيع املدن الساحلية غادي 
تكون حمطات دايل التحلية، ألن هذا خيار ما عندانش عليه 

داحملطات  4الين، ضروري إسرتاتيجية، واحلمد هلل اآلن عندان 
ية بدات، وعندان حمطة قيد اإلنشاء دايل احلسيمة، دايل التحل

 وعندان حمطة التحلية اللي هي أكرب حمطة حتلية يف املنطقة كلها يف
اجلنوب، جبوار ماسة، هاذي غتكون غتنت  غتعطينا املاء الصاحل 
للشرب وغتعطينا املاء للسقي، وهي ضخمة كبرية يف إطار شراكة 

غادي تكون..، وعندان  قطاع خاص قطاع عام، بطبيعة احلال
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أيضا غادي تكون عندان يف الداخلة، إذن هناك برانم  متوسط 
املدى هو هذا، ويف املخطط الوطين للماء أو يف اإلسرتاتيجية 
الوطنية للماء، غادي يكون برانم  طويل املدى دايل هاذ املراكز 

 .دايل حتلية مياه البحر

جل اجلهود املبذولة من أيف هاد اإلسرتاتيجية، دعم  :احملور الثالث
تشجيع إعادة إستعمال املياه العادمة بعد معاجلتها ذلك أن هناك 
عدد مهم من هذه املياه العادمة كيضيع، اآلن هناك عداد من 
احملطات دايل املعاجلة، ولكن ابقي ما عندانش إستثمار واستغالل 
هاديك املياه، فنحن بصدد وضع خمطط دايل هاذ اإلستثمار 

 .ل وإعادة إستعمال املياه العادمةواستغال

إذن هادي هي املوجهات الكربى إلسرتاتيجية ابش نوفروا املاء، 
ولكن ما غادي ننتظروش حىت نديروا هاذ الشي كامل عاد نعاجلوا 
املشكل اتملاء، انطالقا من التوجيهات دايل جاللة امللك يف آخر 
ا جملس وزاري، كانت تشكلت واحد اللجنة وزارية رصدهت
شخصيا، فيها مجيع القطاعات املعنية ودرسنا إشكالية املاء احلالية 
وخصوصا حنا كنتحسبو رمبا أتخر األمطار كما وقع فعال 
وتوضعات جلنة التقنية، هاد اللجنة التقنية قامت بعمل دارت عدد 
من اللقاءات، قامت بعمل مهم أول عمل دارت هو جردات 

هم ل املاء، الدواور اللي فيمجيع النقاط اللي فيها اخلصاص داي
خصاص دايل املاء، وحاولت تدير سبل املعاجلة، واش املعاجلة 
نديروا أثقاب، وال نديروا آابر قريبة نزودوا ابملاء فورا، أو املعاجلة 

ونوفروهم، حاولنا نوفرو امليزانية  les citernes ضروري نديروا
من  الكاملة ابش نواجهوا هاذ اخلصاص، أو نديروا عدد

التدخالت، وتربجمات وكل دوار تدار ليه، وعاودان التدخل اللي 
خاص يتدار يف كل منطقة، وحنا السلطات احمللية مع اجلهات 
املعنية راه مكلفة مبتابعة تنفيذ ذلك، وميكن نقول ليهم هذا هو 

 programmeالربانم  اإلستعجايل املؤقت الذي حاول أن
provisoire  جيرداملؤقت الذي حاول أن: 

النقط اللي فيها املشاكل، وحياول كل نقطة يدير   مجيع -أوال
كيفاش غادي نعاجلو واشنو هي املوارد املالية الضرورية؟ وشكون 
اجلهات املعنية هبذه املعاجلة؟ وحنن سنحرص إن شاء هللا على 
تطبيق هاذ الربانم . طبيعي حنا عارفني أبن بعض النقاط فيها 

سطة  دن الكربى واملتو صعوابت، ولكن ما تنساوش أبنه احلمد امل
كلها اآلن مزودة ابملا وغادة مزاين وبعضها يطرح إشكاالت، مثال 
 الدار البيضاء خصنا نبداو يف حمطة حتلية املياه جبوار الدار البيضاء

ايك ها العمدة عندان هنا، ألهنا أصبحت  7171-7171
استعجالية ما غادي نبقاوش نلقاو املا ابش نزودو الدار البيضاء 

مدينة ضخمة إيال ما درانش حمطة ابش تعاون ألن املياه  وهي
 السطحية اللي كاينة غري كافية واملياه اجلوفية راه كتسنتفدوها عن
طريق، يعين، إلستغالل أحياان املفرط هلا، فلذلك حنا عندان رؤية، 
عندان خمطط اآلن اللي هو كيتدرج يف إطار إسرتاتيجية بعيدة 

وهاد اإلجراءات بدأت فعال، ألن ما  املدى وفيه إجراءات قوية
غادي انتاظروش حىت يوقع هاد املخطط، وهاذ اإلجراءات إن 
شاء هللا غادي تكون إبذن هللا، هي طموحة وتكون إبذن هللا 
معاجلة هلاذ اإلشكاالت املوجودة دايل املا وحنا عارفني أبن هاذ 

و منو ياألشكال بعض املواطنني واملواطنات يف بعض املناطق كيعان
أن خصهم اإلنصات ولذلك أان شخصيا تدخلت يف عدد من 
امللفات لدى القطاعات املعنية مباشرة ألن حنا كنعتربو أبن املاء 
 هي واحد احلاجة حيوية للمواطنني، وحنن حنرص على توفريها، إن

 .شاء هللا للجميع، وشكرا جزيال، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

 ا للسيد رئيس احلكومة، نفتتح ابب التعقيبات إبعطاء الكلمةشكر 
 .للسيد النائب أمحد شوكي إبسم فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد أمحد شوكي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا
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 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيداتن والسادة الوزراء،

 والسادة النواب،السيدات 

صدق هللا  "وجعلنا من املاء كل شيء حي ":قال هللا تعاىل
العظيم، وإذا كان املاء الذي نشربه أييت من املزن أبمر هللا، فإن 
مسؤولية تدبريه موكولة إلينا موكولة إىل احلكومة ابلدرجة األوىل، 

 شتت قطاع املاء وجعلته -فماذا فعلت احلكومة اي ترى؟ أوال
متعددة بنظرات خمتلفة، يصعب التنسيق بينها، ولقد   وزارات

كشفت الدراسات الدولية وكشفت الدراسة الوطنية منذ زمان، 
أن مواردان املائية يف تناقص خميف، وطرح الربملانيون والربملانيات 
عشرات األسئلة حول مشاكل املاء، ولكن احلكومة مل تستفق 

هرات من كل حىت تصاعدت االحتجاجات والوقفات والتظا
صوب، فسارعت إىل تشكيل جلنة أبمر من جاللة امللك تضاف 
إىل تلكم الوزارات من أجل إجياد التدابري واآلليات اليت حتد من 
أزمة املاء، ومل نكن ندري قبل تدخل السيد رئيس احلكومة اليوم 

 أين وصلت أعمال هذه اللجنة؟

وف  ومعر السيد رئيس احلكومة، إن تشخيص مشكل املاء موجود 
 كما تعلمون

 

ولكن الذي ال نراه جبالء وهو ما قلتم هو خمطط طويل املدى ال 
يتغري بتغري الوزراء، إسرتاتيجية واضحة املعامل للماء تضع يف 

 :حسباهنا

 املوت السريع الذي يصيب سدودان بسبب التوحالت؛ :أوال

 أحنباسات املطر املزمنة؛ :اثنيا

 املائية اجلوفية؛احنصار تراجع الفرشاة  :اثلثا

التبذيرات املمنهجة الستغالل املاء، فلقد أكد اجمللس  :رابعا
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي أن..، إستهالك املاء يتميز 

 ابلتبذير؛

 قلة برام  تصفية املياه العادمة؛ :خامسا

اإلهتمام بربام  اإلستمطار االصطناعي ابلطائرات  :سادسا
 املتخصصة؛

ضرورة اإللتجاء إىل حتلية مياه البحر الذي حييط بنا  :سابعا
علىمئات الكيلومرتات، و مبوازاة ذلك جيب أن توضع سياسة 
غابوية أمهها التشجري والتشجري املستدمي لتخليف الغاابت 

 .وتوسيعها وتنميتها واحلفاظ عليها

إن غياب مثل هذه اإلسرتاتيجية الشموليتة السيد الرئيس يؤدي 
ألموال وضياع الوقت وإبقاء الناس حتت هتديد العطش، إىل هدر ا

وأقدم يف هذا اجملال مثاال إقليم بوملان املرتامي األطراف والذي 
يعرف نقصا حادا يف املاء ابعرتاف السيدة وزيرة املاء، إذ تبني أن 
اجلهود اليت بذلت لتزويد بعض مجاعاته ابملاء الشروب ستعاد 

ن ظهر أنه يتحتم جلب املاء إليها ملنضوب مصادر املياه حمليا و 
سد احلسن الثاين من أعايل حوض ملوية، مثال آخر السيد 
الرئيس، مجاعة زراردة إبقليم صفرو اليت استغاض سكاهنا عدة 
مرات واليت ال يلجأ حلل مشاكلها املائية إىل السدود القريبة منها. 

ملدى ا إننا السيد الرئيس يف حاجة ماسة إىل نظره مشولية بعيدة
منذ البداية تغنينا عن تكرار نفس األشغال وحتقق جاهزيتنا أمام  

 .كل التحوالت، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم فريق العدالة والتنمية الكلمة للسيد 
 .النائب عمر فاسي فهري
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 :النائب السيد عمر فاسي فهري

 .ول هللارس بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمد هلل والصالة على

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أحتدث ابسم فرق األغلبية يف هذا املوضوع املهم، 
 والذي أرجوه السيد رئيس احلكومة، هو أن تكون هذه

اجللسة فرصة لتطوير هذا القطاع والسمو به إىل مستوى 
 السياسات العامة واألفقية واليت جندها يف خمتلف القطاعات،

اليوم فهمنا أبنه التميز دايل املغريب يف هاذ  ،السيد رئيس احلكومة
املداخلة دايلكم املبنية على التخطيط،  اجملال مستمر من خالل

على اإلجناز وعلى املتابعة والتفاعل مع خمتلف اإلشكاليات اللي 
 وهذا نرجو هللا عز وجل ابش يوفقنا كاملني تيعيشوها املواطنني

نكونوا يف املستوى دايله، التميز داملغرب اللي بذل فيه جمهودات  
كبرية يف خمتلف احملطات واللي وصلنا اليوم ابش نكونوا عندان 
واحد اجلائزة عاملية جائزة املرحوم صاحب اجلاللة احلسن الثاين يف 

ل صيت دايهلا جتاوز احلدود داياملاء واللي والت جائزة عاملية وال
 .اململكة الشريفة

احنا اليوم جيب أن نثمن هذا التميز وجيب أن نطوره ابش نوصلوا 
هلذاك اإلندماج، هذاك التشارك، هذاك ربط املسؤولية ابحملاسبة 
اللي هي األساس الدستوري دايل العمل دايلنا على خمتلف 

دايل  اجملموعة املستوايت، اليوم مداخليت سوف تلتزم بواحد
دايل األبعاد، البعد إسرتاتيجي، البعد داحلكامة،  4اإلقرتاحات يف 

والبعد األثر على املواطن. ونظرا لألمهية دايله، هداك عالش خليته 
 .هو التايل

د اإلشكاليات كربى عندان فيها  3من الناحية اإلسرتاتيجية عندان 
لنا ت اللي كمتابعة، عندان فيها عمل، وعندان فيها إشكاليا

تنعرفوها، اليوم كيفاش نديروا حنلوا اإلشكاليات مبختلف املوارد 
والطاقات اللي عندان والتجربة اللي راكمناها؟عندان إشكال يف 
املاء الصاحل للشرب، فعال واحد اجملموعة داملراكز تشتكي، وفعال 
هذاك االشتكاء دايهلا كان تيخصوا االستباقية، وأرجو أن نكون 

الشق املتعلق ابإلسرتاتيجية تكون الكلمة السر فيها هو  يف هذا
اإلستباقية دايل األزمات والتفاعل معها يف أسرع األوقات. يف 
هاذ الشي ميكنا هنضروا على خمتلف احملاور ولكن اللي مهم هو 
التسريع دايل اإلخراج دايل القوانني التنظيمية دايل قانون املاء، 

 دايل التنسيق هاذيك اللجنة بنياللي مهم أيضا هو التكثيف 
وزارية تستمر يف العمل ويف العطاء ويف املتابعة، املهم هواالندماج 
مع خمتلف القطاعات اإلنتاجية، مع القطاعات املعنية والتنمية 
املستدامة، املياه والغاابت ومع خمتلف اجلماعات الرتابية اللي فيها 

ول مقرتحة كونوا هاذ احللتيكونوا املشاكل وفيها تيكونوا احللول وي
بتشارك وابقرتاح ومبناقشة وبتأطري وبتملك للحلول من طرف 

 .املنتخبني احملليني

طبعا يف هاذ املستوى عندان إشكال آخر واإلشكال دايل التملك 
دايل الثقافة دايل املاء ملي تنقولوا االقتصاد داملاء والسادة الزمالء 

خصنا فة وهديك الثقافة تيسبقوين، اإلقتصاد يف املاء راه ثقا
ندعموها، ما خصناش خندموا غري يف اجلانب التقين، خصنا 

 .خندموا يف اجلانب التواصلي

 % 81اليوم عندان إشكاليات حقيقية يف الري دايل األراضي 
تتمشي للري، إيال اقتصدان غري الربع دايهلا هي اللي تنستهلكوه 

ا واحد ون هذه عندهيف املاء الصاحل للشرب كله، فأرجو ابش تك
 .األمهية

اليوم عندان خصنا التأقلم مع التغريات املناخية، السيدة كاتبة 
الدولة راه هي خصها تعرف اجملهودات داملغرب النظرة دالناس 
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للمغرب، التمويالت اخلارجية اللي كاينة على الصعيد العاملي اليوم 
تثمارات سخاص املغرب يثبت التألق دايله ابجللب دايل خمتلف اال

يف هاذ اجملال، عندي اإلشكالية دايل املعطيات، القانون جاب 
املعطيات خصها تقتسم، خصنا نطبقوا هاذ املعطى ويكون خمتلف 

 .الفاعلني عندهم نفس املعطيات ابش يتاخذوا القرار

أكتفي هنا وأرجع إىل النقطة دايل احلكامة، احلكامة اهلدف منها 
ة دايل تطوير اإلجناز، تطوير املتابع األساسي هو تطوير الفاعلية،

األهداف وهنا عندان إشكاليات حقيقية، عندان إشكاليات 
مؤسساتية، ال يعقل أننا اليوم تيسيح لنا القانون ابش نعقدوا 
 اجمللس األعلى للماء واملناخ ما زال ما عقدانهش ألنه عندان
إشكال حقيقي هو املصادقة على املخطط الوطين للماء أساسا 

 .وعندان إشكاليات أخرى

عندان عقود الفرشة املائية، ال يعقل أن الفرشة دايلنا عندان فيهم 
إشكاليالت حقيقية دايل التدبري وحنا ما زال ما قديناش خنرجوهم 
نوبة كيخصنا دراسة، نوبة كيخصنا مذاكرة، نوبة كيخصنا مازال 
 ما جا شي واحد، تيخص التعاقد هو األساس دايل البناء دايل

 .املستقبل املشرتك

وعندي يف القضية دايل احلكامة نقطة أساسية اللي هي املوارد 
البشرية هلذا القطاع، هاذ القطاع مستنزف، موارده ال تكفي، 
اخلربة فيه تيخصها سنوات وسنوات، تيخصنا هاذ األطر املوجودة 
تيخصنا نواكبوها، وتيخصنا الدعم دايهلا أبطر جديدة وكفاءات 

 .جديدة

دان إشكاليات حقيقية على صعيد التدبري دايل املياه، ما عن
 ..ميكنش التمثيلية اإلقليمية واجلهوية تكون

أخريا أصل للنقطة األخرية إيال مسحيت السيد الرئيس اللي هي 
األثر على املواطن، بغينا ما يبقاوش املواطنني حيسو ابحلكرة، هاد 

 .احلق الدستوري خصو يوصلهم

 السيد رئيس احلكومة، استمرو يف حل املشاكل، فاألخري تنقولكم
استمرو يف مواكبة اإلستثمارات، عنداك متشيو تسمعو هذاك 
اللي..، النهار دايل الفرح تريكب يف الطيارة والنهار دايل القرح 

 .تيمشي يركب على األمل د الفقراء، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

جمع ين األزرق، إبسم فريق التشكرا، الكلمة للسيد النائب نور الد
 .الدستوري

 :النائب السيد نور الدين األزرق

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس احلكومة،

 السيدات السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 وجعلنا من املاء كل"أعيد قول هللا تعاىل، حني قال عز من قائل
فإنه تعاىل قد وجهنا إىل احليوية القصوى، األبدية  ."شيء حي

للسعي إىل توفري املوارد املائية. وحنمد هللا أن بالدان رحبت رهاانت 
 .السدود اليت أدت مهامها وكما قلت رحم هللا امللك احلسن الثاين

ر لكن اليوم وابلنظر إىل بالدان، أتثرت ابلتقلبات املناخية اليت تؤث
لى جممل احلياة اليومية للمغاربة، إضافة إىل أن حاجة، كما سلبا ع

فهاد  %41قلت السيد رئيس احلكومة، حاجة الفرد تقلصت ب 
سنة األخرية، وعلى حسب دراسات، خاصة صندوق النقد  41

. وإننا 7141من هنا ل  %11الدويل ممكن توصل حىت ل 
أننا  و حني نقول أبن اآلن ال قدر هللا مل ندخل سنة اجلفاف، 

كذلك ال خنفي ختوفاتنا، لذلك وجب اإلسراع إبجراءات عملية، 
منها حتسيس املواطن على احلفاظ على املاء، منها تنوهو مبا جاء 
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يف القانون املايل تتمة سياسة السدود، لكن هناك سدود يف هاذ 
املوجودة، خاصها صيانة وخاصها ترشيد. تكلمتيو على  931

بحر، مهمة ولكن مكلفة وابلتايل  إنشاء حمطات حتلية ماء ال
كنطلبو إبستعمال الطاقات املتجددة، ابش هاذ مياه البحر تصبح 

 .غري مكلفة

أقل، املياه  %81هناك النشاط الزراعي يستهلك أكثر من 
العذبة، فإن اللجوء إىل الزراعات البديلة اليت ال حتتاج إىل كميات 

 م نقيط املرب هائلة من املاء، وكذلك ترشيد إستعماهلا ابلت
Goutte à goutte   وهنا كنوهو مبجهودات احلكومة اللي

كتقوم هبا يف تنزيل املخطط األخضر، خاصة املوجه للفالحة 
 تكلمتو ملحة على التأقلم مع هاد التغريات الصغار. والضرورة كما

واملغرب استفاد  l'adaptation climatique املناخية، أي
ندوق األخضر للمناخ مبجهودات من ثالث مشاريع ممولة من الص

احلكومة وكذلك وزارة الفالحة، ولكن ال بد أن حنسس القطاع 
 mieux prevenir ":اخلاص بسياسة استباقية، كما تيقولوا

que guerir"  لوضع استثمارات حمافظة على املناقشة، هناك
، كمشروع  triple A تقوية الشراكات جنوب جنوب كمشروع

هنا تنوهو ابلسياسة املتبصرة جلاللة امللك الطاقات املتجددة و 
 .حممد السادس نصره هللا وأيده، وخبصوص املياه املستعملة

اآلن تيمكن لنا املياه الشتوية خنزنوها ونعيدو إستعماهلا، تكلمتيوا  
كذلك على معاجلة املياه العادمة خصها تعمم، ابش نسقيو هبا 

ات ، كاين اإلمكانياملناطق اخلضراء وميكن نوظفوها يف الزراعة
دايل ضخ مياه البحر بدون معاجلة يف القنوات إلستعمال يف واحد 
الوقت معني يف يف املنازل، املتضرر األول يف حالة اجلفاف، ال 
قدر هللا، هو الفالح الصغري، فإن املنطق وضرورية اإلستقرار عوض 
اهلجرة القروية والسلم اإلجتماعي تقتضي أن يتوجه هذا الدعم 

 الفالح الصغري يف إطار التضامن وتكافل، ونعلم أن ارتفاع إىل
محوضة احمليطات وحرارهتا تتأثر مبخزون األمساء الصغرية من طرف 

األمساك الكبرية ألن هاذ الظروف املناخية تتجي عوامل انبعااثت 
وهنا تنوه،  les gazs à effet de serres الغازات الدفيئة

ريس وخصنا مقتضيات خصنا ملصاريف نطبقو إتفاق اب
 COP23 الذي عرف جناحا متميزا وكذلك COP22ل

اللي هو كذلك اعطى نتائ  إجيابية وخاصة فيما يتعلق ما قبل 
اللي لعب املغرب دورا حامسا بفضل رئيسه األخ صالح  7171

 .الدين مزوار

 :السيد الرئيس

 ...شكرا السيد النائب

 :النائب السيد نور الدين األزرق

السيد الرئيس احلكومة، حنا فضلنا يف التجمع  آخر قطاع
الدستوري أن نوجه بعض األفكار، ماشي أسئلة، ألن نؤمن أبن 
األمر يتجاوز احلساابت ألن كيفما كانت فاملاء قضية وجود أو 

 .عدمه، وشكرا

 

 :السيد الرئيس

شكرا، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد 
 . أزوكا النائب احلسني

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

أوال أثري انتباهكم أن الفريق اإلستقاليل يشتغل ويؤدي مهامه بكل 
األخ  اوطنية ومسؤولية وعمله منزه عن العبث، التقارير اليت أدىل هب

احملرتم السي عمر احجرية سنوفرها وسنسلمها لكم عند انتهاء  
 .كلميت املتواضعة
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 السيد رئيس احلكومة،

 السادة النواب السيدات النائبات احملرتمات،

غري مقبول اليوم يف بالدان أنه ابش نشوفو احلركات االحتجاجية 
على املاء يف زاكورة، يف تينغري، يف آيت ابعمران، يف عدة مناطق، 
 وبالدان اللي تتفتخر أبنه فعال بنات وخسرات إمكانيات كبرية
على السدود منذ السبعينيات، هذا تيساءل ابلفعل هاذ السياسة 
هاذي ومدى فعال تدبريان املندم  والتشاركي هلذه املياه، كذلك 
واقعة وفاجعة بولعالم تسائل فقط ليس اهلدف األساسي هو فتح 
حتقيق ولكن هو فتح حتقيق عالش يعين ما حققناش االكتفاء 

ناش اإلكتفاء أو األمن على األقل ما حقق الغذائي؟ عالش
الغذائي؟ كذلك يسائلنا هاد املوضوع هذا كذلك ملا نرى أسر 
وعائالت تيصهروا الليايل ابش يشدو الصف ابش يشدو خنشة 
دايل الدقيق، هذا موضوع آخر جيب يعين التحقيق فيه بدل 
التحقيق العادي الروتيين اللي غادي تقوم به الضابطة القضائية،  

يف بالدان أنه عندان واحد الدستور اللي تيعين كذلك ما مقبولش 
يدعو واختياري كذلك أنه يعين يبين جمتمع متضامن دميقراطي، 
فيه اجلميع كيتمتع ابآلمن والعدالة اإلجتماعية واجملاليةن واملساواة 
والكرامة، وكذلك يعين اإلهتمام ابلفئات األقل حظا، واإلهتمام 

ستوى ، أنه ابش يكون فيه هاذ املابملوارد الطبيعية وحقوق األجيال
دايل يعين تدين اخلدمات فيما يتعلق ابلصحة واملاء والتعليم، 
وكذلك ابش أنه هاد الدستور هذا رمبا أنه مراتقيناش أنه نكونو يف 
املستوى دايل هاد الدستور اللي كلف وامتن العديد من اجلهات 

العمومية  سساتاللي فيها الدولة، واجلماعات الرتابية، وكذلك املؤ 
ذات الصلة ابش أهنا تقوم بتيسري الوصول هلاذ املاء على قدم 
املساواة، وهنا كذلك ابش نزيد نزكي كل ما تنقولوا، وراه ظفتوا 
بعض األرقام ونتمىن كذلك أنه هاذ األرقام ما تقولوانش منني 
جبتوها، فحنا فقط جبناها من املؤسسات الوطنية الدستورية دايل 

ث ية التشاركية ودايل التنمية املستدامة، فتبلغ مثال تلو الدميقراط

كمعدل وطين، يف حني أنه يف   39.71املاء الصاحل للشرب 
مناطق أخرى كمراكش وغريها دايل السياحة ودايل الصناعة أكثر 
من هاذ األرقام، كذلك أنه التكلفة دايل التدهور دايل املوارد 

ايل الدرهم، اليوم تنستخرجوا مليار د 4.3املائية ببالدان تيتجاوز 
مليون مرت مكعب سنواي، إنطالقا من املخزوانت  111أكثر من 

مليون مرت مكعب  811الغري القابلة للتجديد، ونزيدوا كذلك أنه 
من املياه يلقى هبا مباشرة يف البحر ألنه كاين فشل ذريع يف 
السياسة دايل نقل املاء من األحواض اللي فيها وفرة لألحواض 
اللي فيها النذرة، مبعىن أنه العنوان العريض هلاد املسألة هاذي أنه 

 .وفرةفشلنا يف التدبري والوفرة، فكيف ال فكيف سننجح يف تدبري ال

سأنتقل كذلك إىل برانم  كثريا ما احلكومة تتقول أنه وصلنا فيه 
وتعلق ابلباجري، يعين هاذي مغالطات، وتنجيب ليكم  % 11

دايل الساكنة يف العامل  % 11.4نه فقط أرقام اللي تتدل أب
القروي مها اللي وصلوا هلاذ املادة هاذي، كذلك الربط الفردي يف 

، ونسجل مثال طنجة احلسيمة % 42الوسط القروي ال يتجاوز 
، فباألحرى كذلك % 91، وتسجل جهة الدار البيضاء 92%

 .فيما يتعلق تدبري املياه العادمة

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد النائب سعيد التدالوي إبسم الفريق احلركيشكرا، 

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

صحيح الكالم اللي جيتوا به كلو أان معاكم فيه، أن موضوع املاء 
مهم جدا، املناخ اتملغرب جاف أو شبه جاف، آالف اآلابر 

رج منها املاء، املخطط الوطين للماء، ولكن السيد رئيس تستخ
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احلكومة، هاذ املخطط الوطين للماء أان كنتساءل كيفاش بغيتوا 
ونتوما ما فكرتوش أان متنيت  7141تديروا سياسة دايلوا حىت ل 

يف التوصيات دايلكم غي ذكروا وتفكروا يف اجمللس األعلى للماء 
ومنا هذا، سؤال عريض  إىل ي 7117اللي ما نعاقدتش من 

كيتطرح فني هو هاذ اجمللس، اللي كانوا فيه علماء، وكانت فيه 
توصيات، وكانت فيه واحد العداد دايل األمور، غنعطيك على 
سبيل املثال، اليوم كاينة ندرة املاء، كيخص تدخل قلت كذلك 

م الصاحل للشرب خصو عقوبة يعترب جرمية، ابهلل عليك ضياع املاء
رئيس احلكومة، املدينة اخلضراء بوسكورة ابلدار البيضاء  السيد 

 leدايهلا، و les piscinesكلها كتسقي اجلرادي دايهلا و
golf  دايهلا ابملاء الصاحل للشرب، وممنوع حيفرو اآلابر، مع العلم

احلوض املائي دايل الدار البيضاء كيقول ليك املا دايل بوسكورة 
يف  c'est une eau perdueاللي التحت كيمشي للبحر، 
 مرتو ويسقيو هبا، شركة 2وال  6عوض ما جيبدوها على 

LEDEC  هي اللي كتستافد كتبيع املاء الصاحل للشرب. هل
هذي ماشي جرمية؟ املاء الصاحل للشرب، واحد آخر على بضع  
كيلومرتات يف مدينة احملمدية ما لقاو ش جغمة املا يشربوها وواحد  

، هاذي مشاكل PISCINE عمر هباكيسقي هبا جردة وال كي
 .استعجالية

فيما خيص القطاع الفالحي، حنا عندان القطار يف خريبكة اللي  
كيدي الفوسفاط للجرف، اليوم حنن يف ندرة املياه، وحبسو لنا 

ابملاء،  LE TRANSPORT هاد املا اللي كاين دااب
وهذاك املاء فني كيمشي؟ كنوضع كذلك هاذ السؤال السيدة  

الدولة؟ فني كيمشي هذا املاء ملا كيوصل ذاك الفوسفاط كاتبة 
كلم من خريبكة للجرف وما   711للجرف؟ عالش كيجيب 

كلم لعبدة ونسقيو به عبدة، مع العلم أنه ماء   11ندوروهش ب 
ألن جايب  organiques غين ابملواد الطبيعية واملواد

؟  ةالفوسفاط، عالش ما نسقيوش به املنطقة دايل عبدة اللي جاف

كنسيفطوه للبحر وأان أتساءل على هذا البحر اشنو هي حالتو 
هبذاك املاء؟ كذلك غادي نقول لكم واحد املسألة، سبو كان 

كلم   8معروف عندو يف الضفة الشمالية واليمينية دايلو كانت 
ومشات كلها، وكانت األسطوالت البحرية، السفينات كانو  

للي كانت اد اللنب اكيدخلو، كيبحرو وسط سبو وكيمشيو حىت لو 
وهذا ابش الفرنسيس   un chantier naval فيه ورشة حبرية

كانو فاجئو األملان فذاك الوقت ملي خرجو وفاجئوهم يف املهدية.  
كيفاش هاذ األرض تراجعت؟ وأان غادي نذكر بواحد املعقولة 
دايل واحد احلكيم رمحه هللا يف القضية دايل أوريكا ملا جاو الناس  

قولك الواد دا لينا ديوران، قال ليهم الواد جاب الرسومة كيبكيو كي
دايلو ودا بالدو، الناس كرتامى على العقار دايل احلوض املائي. 
إذن كاينة توصيات دايل اجمللس األعلى للماء يف هاذ املوضوع،  
كاين واحد العدد دايل األمور خاصنا نرجعو هلا إيال بغينا نرشدو 

 ..الدراسات. بسرعةوبسرعة ما خاصناش نتظرو 

 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة فتيحة السداس إبسم 
 .الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة فتيحة السداس

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

كان وال زال لسؤال املاء يف املغرب بعدا إسرتاتيجيا يف معظم 
السياسات الوطنية منذ االستقالل، ويتجلى ذلك يف حجم 
استثمارات اليت مت إجنازها، خاصة يف جمال التجهيزات املائية 
واإلعداد اهليدروفالحي وتدبري الري، حيث استطاع املغرب بفضل 
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جيعل من الفالحة عصب هذا اإلختيار السياسي اإلرادي أن 
ابيات كل هذا اإلجياإلقتصاد الوطين وقاطرته التنموية. لكن رغم  

فإن السياسة الوطنية يف جمال املاء اليت اعتمدت إىل  وهاذ اجملهودا
حدود الساعة على العرض مل تعد ذات جناعة ال قطاعيا وال إطار 

ىل تزايد إالنموذج التنموي املعتمد إىل حدود اليوم، وذلك ابلنظر 
الطلب النات  عن النمو الدميوغرايف ومتطلبات التنمية وارتفاع 
الطلب الفالحي على ماء السقي، حيث تستهلك الفالحة 

من العرض املائي العام، من جهة  %81و 81لوحدها ما بني 
من جهة أخرى تراجع التساقطات املطرية بفعل التغريات املناخية 

ثريات ي السطحي واجلويف، و كذلك أتوأتثرياهتا على املخزون املائ
اجنرافات الرتبة من جراء عوامل التعرية املتعددة الشيء الذي قلص 

 .بدوره من الطاقة االستيعابية للسدود الكربى بسبب توحلها

لكل هذه األسباب وغريها وأنتم ذكرمت  السيد رئيس احلكومة،
ياسة س الكثري منها أصبح من الواضح وامللموس أن االعتماد على

العرض مل تعد انجعة، وإذا استمر األمر على ما هو عليه اليوم من 
اإلستغالل املفرط وغري عقالين ودون إجناز مشاريع جديدة منتجة 
وتبين خطة صارمة وواضحة املعامل وقابلة للتطبيق، يف جمال محاية 
املوارد املائية من الضياع والتلوث سيصل العجز هللا حيف  إىل 

 . مسبوقةمعدالت غري

ى نطالب يف الفريق اإلشرتاكي ابلعمل عل السيد رئيس احلكومة،
التنسيق املستعجل لتجاوز مظاهر ضياع املوارد املائية كما ابلنسبة 
للقطاعات األكثر تضررا، كذلك القيام ابإلجراءات املستعجلة 
من طرف القطاع الوصي للتجاوب مع املطلب الدستوري احليوي 

طنني املتجلي يف احلق يف وجود املاء الصاحل للمواطنات واملوا
نقطة  41للشرب خاصة ابلنسبة للمناطق املتضررة أزيد من 

جغرافية حرجة، برجمة مشاريع لتزويد املدن الساحلية من خالل 
وذكرمت الكثري منها من خالل حتلية ماء البحر تنويع املصادر، 

اطق املغرب. من التأكيد على السياسة املائية التضامنية ما بني كل

كن اإلعتماد على سياسة تواصلية مت وأخريا، السيد رئيس احلكومة،
املغاربة مجيعا من معرفة كل احلقائق املتعلقة مبشكل املاء يف 

 .املغرب

  :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة لبلق 
 .ةإبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكي

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واإلشرتاكية

 يف إطار التفاعل مع جوابكم حول السياسة السيد رئيس احلكومة،
العمومية يف جمال املاء وهو موضوع يكتسي أمهية وراهنية كبرية 

اقطات ابلنظر للظرفية اليت متر هبا بالدان، واليت تعرف أتخرا يف التس
املائية واملطرية وما قد يرتتب عن ذلك من انعكاسات خاصة 

ى املستوى برية علخبصوص املناطق البورية اليت تعرف هشاشة ك
اإلجتماعي، وحنن نسائلكم السيد رئيس احلكومة، إىل أي مدى 

ات املناخية يف سياساتنا العمومية؟  هناك إدخال للتغرير

اكية إننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرت  السيد رئيس احلكومة،
نعترب أن املاء هو ملك مشرتك للمغاربة قاطبة وهو يرتبط ابحلق 

ة، هذا احلق الدستوري والكوين وعلى هذا األساس نريد يف احليا
أن يتم تعامل احلكومة مع هذا املورد الطبيعي بشكل متساو 
وبشكل متوازن بني األجيال، متوازن بني اجملاالت الرتابية، ومتوازن 

 .املواطنات واملواطنني بني

هو  ءإننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية نعترب أن هذا املا
ثروة وطنية وجيب تدبريها فقط من طرف الدولة، ونقول فقط من 

  .طرف الدولة حبيث ال ميكن التعامل مع املاء

كنطلب ابش السادة النواب حيرتمو السيدات  السيد الرئيس،
 .والسادة النواب ملي كانو كيدخلو
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 :السيد الرئيس

 .ةاإلنتصات من فضلكم، السيدة الرئيسة تفضلي السيدة الرئيس

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واإلشرتاكية

راه املاء هذا راه احلياة هاذي وابلتايل كنعتربو أبن املاء ال ميكن 
التعامل معه على أساس أنه سلعة ختضع لقانون العرض والطلب، 
 وابلتايل فهي غري قابلة للتفويت أو للتدبري اخلاص وقد سبقين
السيد النائب وتكلم عن هذه النقطة بطريقة مستفيضة، فالدولة 
احلكومة ملزمة ومؤمتنة على ضمان احلد األدىن الستفادة املواطنني 
واملواطنات من هذه الثروة الوطنية، وعلى أساس أن تقوم ابعتماد 
التسعرية والتسعرية املرتفعة كلما مت استهالك مفرط للماء خاصة 

 .يف إطار الكماليات

إننا وإن املغرب اليوم هو مدعو إىل إعادة النظر يف السياسة 
الفالحية من خالل الرتكيز على األمن املائي، واألمن املائي  
كأولوية ابعتماد..، غادي نلخص غنلخص، فمن غري أقول من 
غري املعقول أن يقطع مواطنات ومواطنني ويف أغلبية األحيان 

 نقطة ماء، يف حني يتمأطفال وطفالت الكيلومرتات من أجل 
استنزاف املخزون املائي ىف الفرشاة املائية وخري مثال على ذلك 

 .ماسة، وشكرا-الفرشة املائية لسوس 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة السيدة الرئيسة، السيد رئيس احلكومة ما زال 
رصيد من الوقت للجواب على تعقيبات السيدات والسادة 

 .النواب

 :د الدين العثماين رئيس احلكومةسع السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هذا املوضوع مهم جدا وتقالت بزاف دايل األمور اللي أيضا 
مهمة، بغيت نوضح أوال ما كاينش تشتيت دايل قطاع املاء، كاين 

وع آخر  نواحد القطاع دايل املاء اللي كاين، املياه والغاابت هذاك 
كان دائما املياه والغاابت ممكن دائما، فا فينا مها هاذ القطاع 
دايل املاء الكثرية؟ والو كاين قطاع واحد دايل املاء، حبال قلنا 
التكوين كاين واحد، كاين وزارة التعليم والتعليم العايل والبحث 
العلمي والتكوين املهين فيه كتاب الدولة التكوين املهين راه قطاع 

احد يف التكوين املهين غري هذاك اللي كاين، نفس الشيء و 
ابلنسبة للماء كاين وزارة التجهيز واملاء واللوجيستيك واملاء قلنا 
وكاين كتابة الدولة يف املاء، أما املياه والغاابت هذاك ماء مبفهوم 
آخر، املاء الشروب وتدبري املياه والبناايت املائية إىل آخره كيقوم 

 .حد هو قطاع املاء، هاذي النقطة األوىلبه قطاع وا

النقطة الثانية صحيح حتدثو بعض النواب احملرتمني على معاجلة 
املياه العادمة وأهنا جزء مهم خصو يكون يف اإلسرتاتيجية وأؤكد 
لكم أن هاذ املعاجلة دايل املياه العادمة كاينة واحد املخطط 

جلة املياه ومعا خاص، كيتسمى الربانم  الوطين للتطهري السائل
العادمة، وهو اآلن يف شراكة بني كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية 

مدينة ومركز حضري  441املستدامة ووزارة الداخلية، وكيهم 
 مليار درهم، وهاذ الربانم  طويل املدى 11بتكلفة إمجالية تبلغ 

اه إىل مستوى الرفع من امليفيه جزء مهم كيهدف إىل أن يصل 
تقريبا اليوم. اليوم كاين  %31مقابل  %61املعاجلة إىل العادمة 
حمطة يف أفق  711حمطة تقريبا، اهلدف هو نوصلو  998
حمطة اآلن طور اإلجناز، فهذا جزء من  26، هناك 7171

اإلسرتاتيجية اللي كاينة، وهي فيها برانم  خاص وكاين خدمة 
املياه  دايل عليه. كاين إشكال أن هاذ املياه العادمة، هاذ احملطات

العادمة املخرجات دايهلا ماشي دائما تيستعمل وإمنا جزء منها  
كنلحوه يف البحر كيمشي فلذلك، الربانم  هو إستعمال أقصى 
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ما ميكن من هاذ املياه املعاجلة، بطبيعة احلال يف سقي املناطق 
 .اخلضراء، إذن هذا هو، هذا ابلنسبة هلاذ امللف

ء، صحيح، هناك جملس أعلى للماء ابلنسبة اجمللس األعلى للما
تنشأ، ولكن مبجرد ما تصادق على القانون اجلديد دايل املاء، 
هذا كيفرض علينا واحد اجملموعة دايل اإللتزامات، فلذلك غادي 
جنمعو اجمللس األعلى للماء واملناخ مبجرد ما نكملوا اإلسرتاتيجية 

لس ، ألن االختصاصات دايل اجمل7111-7171الوطنية للماء 
األعلى للماء واملناخ أول اختصاص أهم اختصاص هو املصادقة 
على اإلسرتاتيجية الوطنية للماء، ومبا أن اإلسرتاتيجية الوطنية 
للماء، اآلن كنصاوبوها، ما غادي نعقدوش لال شيء خصنا 
نعقدو مبجرد ما تكون موجودة ليصادق علىها، وهذا، إن شاء 

 .سنة املقبلةهللا، غادي يكون يف الغالب يف ال

إعادة القطاع أي هيكلة القطاعات اخلاصة ابملاء هذا أيضا واحد 
واش غيتفتح قريبا جدا، غيتعاود يتهيكل، إن شاء هللا، غتكون 

 .دراسة يف هذا اجملال وغادي يكون اإلهتمام به

وا أختم بفكرة فيما خيص هاذ القضية التغريات املناخية، انتما كتعرف
أبن بالدان دارو واحد اجلهد كبري يف هاذ القضية دايل التغريات 
املناخية، وأنه عندان االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اللي 
تصادق عليها يف األخري يف جملس وزاري منذ الفرتة منذ شهور 

وهاذ اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املستدامة، اآلن معدودة جدا 
تتحول إىل برام ، وأيضا وأيضا وهذا هو املهم يف هاذ 
اإلسرتاتيجية، وأيضا املهم فيما خيص جهود بالدان يف مواجهة 
التغريات املناخية وهو أان غادي نقلو هاذ الشي إىل خمططات 

ل احلوار جهوية، هاذ املخططات اجلهوية بدا واحد عمل داي
والنقاش عليها يف عدد من اجلهات، واليوم تدارت ورشة، فاس 
مكناس ايك؟ مع اجلهة دايل فاس مكناس وتدارت ورشات قبل 
مع بعض اجلهات األخرى، وهاذ الورشات اهلدف منها هو وضع 
خمططات جهوية للتأقلم والتكيف مع التغريات املناخية، جزء كبري 

حىت هو جزء منو غادي يويل هم من اجلزء، حىت يف قضية املا 
جهوي وغادي تنقل هاد املخططات إىل اجلهات وهاذ الشي 
غادي يتزامن مع تقوية اجلهوية من جهة، ولكن أيضا غيتزامن مع 
خروج ميثاق الالمتركز واللي إن شاء هللا غادي ينقل جزء من 
اختصاصات دايل اإلدارات املركزية إىل اإلدارات اجلهوية، ابش 

ألمور كتم جزء كبري منها على مستوى اجلهات. كنظن تكون ا
أبن تدبري املا ايال وىلر جهواي غادي يكون الناس يعرفوا الدواور 
اللي فيها املشاكل أكثر، غادي يتدخلوا بسهولة بدال من متشي 
املعلومة حىت للرابط وعاود ترجع من الرابط للجهة ملركز اجلهة، 

ء هللا، وإن كان اآلن راه  حنا غادي نسهلو هاد الشي، إن شا
كاين خمطط دقيق وراه عرضتو عليكم منذ مدة هو هذا فيه مجيع 
النقاط، وكل نقطة أشنو هي آليات املعاجلة، إما حتلية مياه البحر 

أو الشاحنات الصهرجيية، كاين حىت عدد  les forage أو
 الشاحنات الصهرجيية اللي توفرات وامليزانية دايهلم، وكيفاش غتوزع
هاد امليزانية، ابش ميكن نواجهو هاذ املرحلة الدقيقة، إن شاء هللا، 
حنا سنكون يف خدمة املواطنات واملواطنني وماشي عيب ايال 
احتجو املواطنات واملواطنني، نقول هلم اللي عندو شي مشكل 
واحت  مرحبا به، واحنا مستاعدين نتصنتو هلاد اإلحتجاج نتصلو 

هذا ما فيهش مشكل، ولكن أيضا  ومباشرة ابملسؤولني ونتحرك
حنا حريصني ابش تكون عندان أسلوب استباقي، إيال قدينا نديروا 
أسلوب استباقي هذا هو األصل، خاصنا نعاجلوا املشاكل قبل ما 
تكون، هذا هو األصل، ولكن احلياة هي هاذي كتوقع بعض 
املشاكل كنتحسبوا يف جهة وكتخرج من جهة أخرى، كتوقع، إيال 

ت واحتجو املواطنني، هذا من حقكم وحنا إن شاء هللا وقعا
مستعدون حلل هذه املشاكل معهم و نديرو جهدان إىل أقصى 
حد شكرا جزيال، وبطبيعة احلال أنتم السيدات والسادة الربملانيني 
راه جزء من املهمة دايلكم توصلوا لينا هاذ الشي قبل ما حيتجو 

 .ركاتهكم ورمحة هللا تعاىل وباملواطنني، ومرحبا بكم، والسالم علي
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن إىل الشق الثاين املتعلق 
بباقي األسئلة، ويتضمن سؤاال واحدا لفريق األصالة واملعاصرة 
حول موضوع القطاع الغري املهيكل، الكلمة للسيدة النائبة وائم 

 .احملرشي لطرح السؤال

 :وائم احملرشيالنائبة السيدة 

 السيد الرئيس

 السيد رئيس احلكومة

 .ماذا أعدت احلكومة ملعاجلة القطاع الغري املهيكل؟ وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

طرح هذا بأشكر الفريق احملرتم والسيدة النائبة احملرتمة على التفضل 
السؤال الذي يتعلق ابلقطاع غري املهيكل وابملناسبة املعطيات 
ل اإلحصائية كتبني أبن القطاع غري املهيكل اليوم كيساهم يف تشغي

داملليون شخص،  7.3تقريبا على حسب بعض اإلحصائيات 
 .من النات  الداخلي اإلمجايل % 97أي حبوايل وكيساهم حبوايل 

لة هذا القطاع كانت احلكومة السابقة ويف إطار العمل على هيك
قد أعدت نظاما خاصا ابملقاول الذايت وخرج به قانون خاص 
يتضمن تسهيالت وحتفيزات من أجل مساعدة الشباب على 
أتسيس مقاوالت وتيسري ولوجهم إىل سوق الشغل، ابإلضافة إىل 
تشغيل تشجيع القطاع غري املهيكل على اإلندماج يف النسي  

املنظم، هاذ النظام دايل املقاول الذايت، واللي صدر اإلقتصادي 
، 7191واللي تصادق عليه سنة  993.94فيه قانون خاص 

ا واللي بدا فعال العمل به، ومنذ صودق عليه اآلن تقريبا كاين تقريب
 11ألف مقاول ذايت، الطلبة دايل املقاول الذايت، وحوايل  61

 .ألف منهم فعال بدأو اإلشتغال

يف هاد النظام دايل املقاول الذايت هو أنه يسهل اإلنسان األمهية 
تشكيل املقاولة بنظام مبسط وإجراءات مبسطة، ميكن تكون غري 
 9عن طريق اإلنرتنيت، اثنيا إطار إجتماعي وجبائي حمفز، عندو 

سنواي، ابلنسبة للمقاول  % 9 من املسامهة اجلبائية اجلزافية، %
اري، الصناعي أو يف اجملال التج الذايت اللي كيشتغل يف اجملال

، يعين واحد النظام % 7ابلنسبة اللي كيشتغل يف اخلدمات عندو 
جبائي حتفيزي وبسيط جدا، أيضا عندو حماسبة بسيطة مبسطة، 
ومعفى من شروط وجوب التقييد يف السجل التجاري، إذن هناك 
عدد من اإلجراءات البسيطة اللي خالت فعال على مدى فعال 

ريبا سنة ونصف، حنولوا من القطاع الغري املهيكل إىل فقط تق
ألف شخص، وحنا قلنا يف الربانم  احلكومي  11القطاع املهيكل 

 911ألف شخص، إنشاء  911أبن عندان اهلدف دايل حتويل 
ألف شخص مقاول ذايت، معىن ذلك أنه اهلدف غادي نتجاوزوه 

اس الذين الء النإيال مشينا هباذ الوترية، وحنا مواكبني أيضا هلؤ 
ينتقلوا إىل هاذ النظام وهذا أحسن طريقة لينتقل هؤالء املواطنون 
من القطاع غري املنظم إىل القطاع املنظم هبذه التحفيزات، وشكرا 

 .جزيال، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

 .يف ما تبقى من الوقت شكرا، الكلمة للسيدة النائبة

 :حملرشيالنائبة السيدة وائم ا

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفنا يف فريق األصالة واملعاصرة أن نتطرق اليوم ملوضوع من 
األمهية مبكان أال وهو القطاع الغري املهيكل. وابملناسبة نود اإلشارة 
إىل أن هذا املوضوع كان حاضرا بقوة بني طيات الربانم  احلكومي 
للحكومة السابقة واحلالية، وهو موضوع انل حظا وافرا من التداول 

اخلطاب السياسي دون أن يثمر حلوال واقعية  والنقاش يف
وملموسة، إن مل نقل أنه ازداد انتشار واستفحاال وابت يهدد 
املنظومة اإلقتصادية اليت تعاين اهلشاشة أصال، علما أن الكل 
يراهن على ما سيسفر عنه النموذج التنموي املرتقب يف األمد 

وكافة  ةاملنظور، لكي يستوعب ويستحضر كل الظواهر السلبي
اإلختالالت اليت صارت ثنهك مالية الدولة، بل وعمقة من أزمة 

 .مواردها، ألن واقع هذا القطاع ال يطمإن السيد الرئيس

 9.68لقد بلغ عدد الوحدات اإلنتاجية الغري املنظمة حوايل 
مليون وحدة سنة  9.11مقابل  7193مليون وحدة سنة 

فع عدد الوحدات سنوات ارت 2، مما يعين أنه يف غضون 7112
ألف وحدة جديدة وصافية،  944ابلقطاع الغري املهيكل حوايل 

أي بعد خصم الوحدات اإلنتاجية اليت أفلست وأغلقت أبواهبا، 
هاذ األرقام تعين كذلك أن القطاع الغري املهيكل يف توسع وتزايد 
مستمرين سنة بعد أخرى، وأننا بصدد ظاهرة تزدادت استفحاال 

 .ألف وحدة غري منظمة إضافية كل سنة 91ة وانتشارا بوتري 

ما قدره  7194إن رقم املعامالت القطاع الغري املهيكل، بلغ سنة 
سنواي  % 6.1مليار درهم، وبذلك عرف ارتفاع بنسبة  391

، مما يعين أن رقم معامالت القطاع الغري املنظم 7112منذ سنة 
إلقتصادي ايتزايد بوترية عالية تكاد تصل إىل ضعف معدل النمو 

الوطين، وهذا يدل على أن وثرية متدد هذا القطاع تبقى جد 
مليار  3.1مرتفعة، مما يفوت على اخلزينة العامة للمملكة حوايل 

درهم برسم الضريبة على الشركات. واخلطري يف األمر السيد الرئيس 
يكمن يف بروز ظاهرة أخرى مسكوت عنها وغري مفكر فيها، 

 لقطاع الغري املهيكل تتم بواسطة القطاعوهي أن عملية متوين ا
 .من جمموع مقتنياته، هذا من جهة أوىل % 29نفسه بنسبة 

من جهة اثنية نالح  أن حوايل مخس قيمة السلع املقتناة من 
طرف الوحدات الغري املهيكلة مصدرها هو القطاع املنظم، وابلتايل 

ني ب فإن هناك ختوف كبري من وجود عالقة ملتبسة وغري سليمة
القطاعني الغري منظم واملنظم، حيث يستغلها هذا األخري لتحقيق 
مكاسب اقتصادية ومالية ال ختضع ألي مراقبة، علما أن هذه 
العالقة قائمة يف اإلجتاهني معا أي أن القطاع املهيكل يزود القطاع 

من مقتنياته، ويف نفس الوقت القطاع  % 71الغري املنظم حبوايل 
من  % 9الوحدات الغري مهيكلة حوايل  املنظم يشرتي من

نية مبيعاهتا، انهيك أن هذه املبيعات تتم بدون فواتري وإثبااتت قانو 
 .مما يسهل عملية التملص اجلبائي

مليون شخص، وبذلك فهو  7.3إن القطاع الغري املنظم يوظف 
ة آلية لتخفيف الصدمات اإلجتماعية اليت تتجلى يف تفشي البطال

أسفر  7194و  7112ب ألهنم ما بني سنيت خاصة بني الشبا
ألف منصب  71انتشار القطاع غري املنظم على خلق حوايل 

شغل صايف كمعدل سنوي، مما يفضي بنا إىل اإلستنتاج أبن هاذ 
 .القطاع املنظم أصبح ينوب عن احلكومة يف توفري فرص الشغل

د ييف ظل هذا الواقع وأمام هذه املعطيات حيق لنا أن نتساءل الس
الذايت  املتعلق ابملقاول الرئيس عن مدى تقييم احلكومة للقانون

الذي هللت له احلكومة السابقة، وإعتربته نظاما قادرا على 
التخفيف من ظاهرة األنشطة الغري املهيكلة؟ أمل يكن من األجدر 
واألفيد أن تتجه احلكومة إىل تعزيز موارد الدولة عرب توسيع الوعاء 

ن إثقال كاهل املواطنني واملقاوالت الصغرى الضرييب، بدال م
واملتوسطة بفرض املزيد من الضرائب؟ وملاذا ال تتجه احلكومة إىل 
اعتماد مقاربة مشولية تتحصن أوال ابلوفاء واإللتزام أمام الذين 
راكموا جتربة اخنراط يف املشاريع احلكومية الفاشلة مثل "رواج"، 

 ، حيث ختلت احلكومة عن"مقاوليت"، "حانويت"، إىل غري ذلك
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املستفيدين من هذه الربام  وتركتهم أيتاما اتئهني بني ردهات 
احملاكم أو قابعني بدهاليزالسجون، شكرا السيد الرئيس، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيدة النائبة، السيد رئيس احلكومة لكم بضعة دقائق

 :الدين العثماين، رئيس احلكومةالسيد سعد 

شكرا جزيال السيدة النائبة احملرتمة على التشخيص الذي قدمته، 
، القانون دايل املقاول الذايت سنة 7193ولكن األرقام كلها ف 

، 99/7192وقلنا أبنه يف آخر إحصاء اللي مت يف شهر  7191
مقاول  13.111طلب. اآلن  61.111اآلن آخر إحصاء 

يف  % 34من النساء،  %43نشئوا مقاولتهم، منهم ذايت فعال ا
يف الصناعة،  %92فقطاع اخلدمات،  %43قطاع التجارة، 

يف الصناعة التقليدية، هذا معناه أنه هاذ الربانم  دايل  6%
املقاول الذايت إيال يف عام ونصف أنشأ لينا حول لينا من القطاع 

حنا نقولو  شخص، 11.111الغري املهيكل إىل القطاع املهيكل، 
يف  71.111شخص، يعين  11.111ولكن هي  13غري 

السنة، راه اهلدف اللي حددانه يف الربانم  احلكومي غادي 
سنوات. هذا هو اهلدف اللي درانه، وأظن  3نوصلوه يف أقل من 

 .أبن املقاول الذايت هبذه الوترية غادي يتزايد أكثر

أكثر،  لتحسيسدااب حنا التطوير دايلو غادي ميشي يف اجتاه ا
مبعىن نوصلو املعلومة إىل أقصى ما ميكن من الناس، أمام التبسيط 
راه ما كاينش تبسيط أكثر من ذاك الشي اللي تدار، إذن هذا 

 .املقاول الذايت

ابلنسبة السيدة النائبة قليت فرض املزيد من الضرائب، ما عرفت 
 l'I.S progressif فني هي هاد مزيد من الضرائب. ابلعكس

راه هو الضغط اجلبائي على الشركات راه نقص ابلعكس، نقصاانه 
ونقصاان عدد من املستوايت أخرى وخصوصا فيما خيص 

اإلستثمار الصناعي، فيما خيص التشغيل، أعطيت مثال منذ قليل 
ابلعكس، هناك العمل على جذب الناس ابش يدخلو يف القطاع 

ة دايل الوثري املهيكل ابش توسع الوعاء الضرييب. وأظن أبنه 
اإلرتفاع دايل املدخول الضرييب يف هاذ السنتني األخريتني، بني 
فعال أبن املدخول الضرييب كيزيد ماشي عن طريق زايدة الضغط 
الضرييب، وإمنا عن طريق زايدة الوعاء الضرييب. أما الضغط الضرييب 
فحنا غادين يف اجتاه التخفيف دايلو سنة بعد سنة، حنا بدينا 

راه مهم جدا ابلنسبة  l'I.S progressif ول مرةهبادي أل
للمقاوالت املتوسطة ابخلصوص، تستفيد مجيع املقاوالت ولكن 
ابخلصوص املتوسطة، وأظن أبنه يعين يف إطار احلوار مع رجال 
األعمال، مع الكونفدرالية العامة لرجال األعمال، راه هاذ املسائل 

لوب غري املهيكل وأس دايل الضغط الضرييب أوال، اثنيا القطاع
املعاجلة دايلو هو جزء من احلوار اللي كاين واللي بديناها منذ 
فرتة، وغادي نوصلوه عن طريق إنشاء اللجن اللي غتنكب على 
هاذ احملاور اخلاصة، وإن شاء هللا عندان تفاؤل أبن هاذ الربانم  

وحنث  دايل املقاول الذايت سينجح ومن خاللكم كنحث الشباب
 .فالقطاع املهيكل ينضمو ليه شكرا جزيالالناس 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد رئيس احلكومة. أهنينا جدول األعمال. شكرا للجميع 
 .ورفعت اجللسة

 


