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 نيالتسعو  ةاخلامسحمضر اجللسة 
 

 (.م2192 وليوزي 2ه )9341 شوال 18 االثنني :التاريخ

 رئيس جملس النواب.املالكي  احلبيب السيد: لرائسةا

لثالثة اابتداء من الساعة  مخسة دقائقو  تاساع أربع :التوقيت
 .األربعنيوالدقيقة  زواال

 ةجلسة عمومية خمصصة لألسئلة الشفهي األعمال:جدول 
 .الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة العامة

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني
 السيد رئيس احلكومة،

 السيد وزير الدولة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
من الدستور، وخاصة الفقرة  911ألحكام الفصل  طبقا      

من النظام  224إىل  272الثالثة منه، وعمال مبقتضيات املواد من 
الداخلي يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة لألسئلة الشفوية 
املتعلقة ابلسياسة العامة، واليت جييب عنها السيد رئيس احلكومة. 

أن جدول أعمال هذه وجتدر اإلشارة طبقا للنظام الداخلي، 
اجلزء يتعلق اجلزء األول ابألسئلة احملورية، و  جزأين:اجللسة يتضمن 

 .الثاين يتعلق بباقي األسئلة

وقبل ذلك، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت       
 .الواردة عن اجمللس، لكم الكلمة السيدة األمينة

 :السيدة أمساء اغاللو، أمينة اجمللس

 . الرمحن الرحيمبسم هللا
 شكرا السيد الرئيس،

 :توصل مكتب اجمللس مبقرتحات القوانني التالية      

  لربملان، امقرتح قانون يتعلق إبلغاء نظام معاشات أعضاء
 شناوي وعمر بالفريج؛مصطفى  به النائبان تقدم

  مقرتح قانون حتدث مبوجبه الوكالة الوطنية للقصور
 ، حممدمضياننور الدين  والسادة: به السيدات والقصبات، تقدم

قيوح، عبد العزيز لشهب، حممد  بلحسان، عمر عباسي، زينب
خدجية  ،عةربين بإميان  احلافظ، أاب عبد العزيز، منرية الرحيوي،
، احلسني الكبري قادا ومي،الرضواين، عبد اجمليد الفاسي، أمحد الت

دة حيق اإلستقاليل للو وعبد الرمحان خيري عن الفر  بوزحاي
 .شكرا السيد الرئيس ،والتعادلية

 :السيد الرئيس

 شكرا السيدة األمينة،

نشرع اآلن السيدات والسادة النواب، يف طرح أسئلة اجلزء       
األول والذي يتضمن حمورين اثنني: احملور األول حول موضوع 

يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ والثاين  خطة العمل الوطنية
 .ع املخطط الوطين للتشغيليتعلق مبوضو 

وأعطي الكلمة اآلن يف إطار احملور األول، للنائب السيد       
مجال بنشقرون كرميي ابسم فرق وجمموعة األغلبية، لتقدمي السؤال 
املتعلق خبطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

 .دقيقة واحدة لطرح السؤال السيد النائب
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 :مجال بنشقرون كرميي النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،
 السادة والسيدات الوزراء احملرتمني،

ع كبري التطور احلقوقي الذي عرفته بالدان م  ابعتزازنسجل       
بداية هذه األلفية، واملنجزات والرتاكمات احلاصلة منذ إحداث 

هذا الصدد، قامت احلكومة  هيئة اإلنصاف واملصاحلة. ويف
ابملصادقة على خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان، بناء على مقاربة تشاركية مع كافة املتدخلني واملعنيني 
هبذا اجملال. يف مقابل ذلك، ما زالت عدد من التقارير الصادرة 
عن بعض املنظمات الوطنية والدولية تتقدم مبجموعة من 

 .الحظات حول وضعية اإلنسان ابملغربامل

لذا السيد رئيس احلكومة، نسائلكم عن اآلليات اليت       
اعتمدهتا احلكومة لتنزيل وتفعيل هذه اخلطة حىت تكون لبنة 
أساسية يف مواصلة بناء دولة احلق والقانون، ومحاية الدميقراطية 
 وحقوق اإلنسان. كما نسائلكم عن اجلهود املبذولة للجواب
والتفاعل مع املالحظات اليت سجلتها املنظمات الوطنية والدولية، 

 .وشكرا لكم

  :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم فريق األصالة       
، واملعاصرة للسيد النائب توفيق ميموين. السؤال متعلق بنفس احملور
 دخطة العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، تفضل السي

 .النائب

 :النائب السيد توفيق ميموين

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

أعدت احلكومة ما أمسته خبطة العمل الوطنية يف جمال حقوق       
اإلنسان، وأعلنت من خالهلا عن حتقيق أهداف كربى من قبيل 
ترسيخ مسلسل اإلصالح السياسي ومأسسة حقوق اإلنسان 

عزيز دينامية الوعي احلقوقي، وكذا تدعيم املبادرات املسامهة يف وت
انبثاق دميقراطية تشاركية، غري أن الواقع يقر بوجود عدد من 
التجاوزات اليت ال متث بصلة لتلك االهداف املعلنة. وتبعا لذلك، 
نسائلكم السيد رئيس احلكومة، عن حصيلة تنزيل هذه اخلطة، 

 .شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب. الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلستقاليل       
للوحدة والتعادلية للسيد النائب إمساعيل البقايل. السؤال املتعلق 
أبي سياسة حكومية لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان؟ تفضل 

 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد إمساعيل البقايل

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

لتزمت احلكومة يف برانجمها بصون حقوق وكرامة املواطن، ا      
وتعزيز احلرايت واملساواة من خالل اعتماد سياسة مندجمة يف جمال 

ولية اليت الد واالتفاقياتحقوق اإلنسان، مبا يتالءم مع الدستور 
صادق عليها املغرب. بعدما صوت املغاربة على وثيقة دستورية 

ية سية مكانة متميزة أببعادها السياسبوأت احلقوق واحلرايت األسا
واإلجتماعية، حيث علق املغاربة آماال كبرية على هذا  واالقتصادية

البعد الدستوري يف اإلصالح والتغيري مبا يضمن حقهم الدستوري 
يف العيش الكرمي، يف الوقت الذي تعرف فيه منظومة احلقوق 

الرأي أو  نواحلرايت تعثرا ملحوظا، سواء على مستوى التعبري ع
السلمية أو على مستوى ممارسة احلق  االحتجاجاتعلى مستوى 

يف اإلضراب، بعدما مت تعطيل مشروع القانون التنظيمي 
لإلضراب. فهل لدى احلكومة سياسة واضحة لتعزيز منظومة 
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حقوق اإلنسان، إقرارا وممارسة؟ وماهي التدابري املتخذة لتجسيد 
وسيع اقع امللموس، مبا يف ذلك تمضامني الربانمج احلكومي يف الو 

اإلستفادة من احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية؟ إىل أي مدى 
استطاعت احلكومة التفعيل السليم ألحكام الدستور اليت نصت 

 .على هذه احلقوق واحلرايت ببعدها الكوين؟ وشكرا

 :السيد الرئيس

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

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

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

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
 السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب، وأشكر الفرق النيابية أوال أشكر       
ة اليت تتفضل بطرح هذا السؤال احليوي، واملرتبط مبسألة الدميقراطي

وحقوق اإلنسان يف بالدان. واليت كما تعرفون تشكل خيارا ال 
رجعة فيه، ليس فقط اليوم، ولكن منذ فرتة طويلة، ولكن 

 .2199ر ابخلصوص بعد مصادقة الشعب املغريب على دستو 

وميكن من البداية أن أقول، وكما قال بعض السادة النواب       
احملرتمني، إن بالدان قد خطت يف جمال الدميقراطية، ويف جمال 
حقوق اإلنسان خطوات معتربة، يعرتف هبا اجلميع، يراها الشعب 
املغريب يوميا يف حياته. ولكن هذا ال مينع من أن نعرتف أيضا، 

هناك خصاص، وهناك إشكاالت، حنتاج مجيعا أبن هناك نقص، و 
إىل أن نتعاون ملعاجلتها ومواجهتها وجتاوزها. وهباد النظرة اللي هي 
متوازنة ومنصفة، ميكن أن نكون أوفياء للمغاربة واملغربيات، الذين 
قاموا جبهود مشكورة، مشهودة يف الدفاع عن احلرايت والدفاع 

ف عاصر، وأيضا أن نعرت عن حقوق اإلنسان يف اتريخ املغرب امل
جبهود اجملتمع املدين، نعرتف جبهود الفاعلني الرمسيني لألحزاب 
السياسية، وجبهود املسؤولني أيضا واليت أدت إىل أن بالدان اليوم 
احلمد هلل، مقدرة على هذا املستوى دوليا دون أن مينعنا هذا، من 

ى داملوجودة على امل االختالالتأن نبذل جهودا يف معاجلة 
 .املتوسط والقريب إن شاء هللا

ولذلك احلكومة، جعلت هذا املوضوع من صميم برانجمها       
احلكومي، الذي نص، من بني ما نص عليه، على اعتماد سياسة 

 رتاتيجياسحكومية مندجمة يف جمال حقوق اإلنسان، وفق ختطيط 
تشاركي، وابخلصوص من خالل حتيني اخلطة الوطنية يف جمال 

راطية وحقوق اإلنسان. وهبذا، فبمجرد ما نصبت احلكومة، الدميق
ومنذ األسابيع األوىل، قامت ابلعمل على التشاور مع خمتلف 
الفاعلني لتحيني اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان، واهلدف األساس هو اإلنتقال إىل مستوى آخر من 

. وصحيح اإلنسان، يف جمال مقاربة حقوق االسرتاتيجيالتخطيط 
 2112أن اخلطة املوجودة هي خطة كانت قد متت صياغتها بني 

، 2199، ولكن بعد ذلك مل يتم حتيينها بعد دستور 2191و
 .فكان اهلم األول للحكومة هو حتيني هذه اخلطة مبقاربة تشاركية

وقبل اخلوض يف مضامني هذه اخلطة واملنهجية اليت اعتمدت       
ا لتذكري ببعض املؤشرات األخرية اليت حققتهلوضعها، البد من ا

بالدان يف جمال ترسيخ الدميقراطية وحقوق اإلنسان. البد أن نشري 
بطبيعة احلال، إىل مستوى توطيد استقالل السلطة القضائية وفاء 
للتوجهات الدستورية. ومن هنا حرصت احلكومة على جتسيد 

لتنظيمي قانون ااإلستقالل الفعلي للسلطة القضائية، من خالل ال
املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة، وعلى القانون  94..91رقم 

والقانون   املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية، 911.94
املتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل إىل الوكيل العام  44.97

، حيث مت 2197غشت  2للملك لدى حمكمة النقض، بتاريخ 
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ليم السلط بني وزير العدل والوكيل تس 2197أكتوبر  .بتاريخ 
العام للملك لدى حمكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، 
ليتجسد بذلك اإلستقالل املؤسسايت الكامل للسلطة القضائية 
بشكل فعلي وبشكل واقعي، وتكون هبذا بالدان قد قطعت 
أشواطا كبرية يف مسلسل بناء نظامنا الدستوري القائم على فصل 

 ط وتوازهنا؛السل

اإلطار القانوين والتنظيمي للدميقراطية  استكمال-اثنيا    
 33.93التشاركية. فاعتمدت يف البداية القانون التنظيمي رقم 

بتحديد شروط وكيفية ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل 
السلطات العمومية، مث بعد ذلك صودق على مرسومه التطبيقي 

واطنني اليت شرعت يف تلقي عرائض املونشر، وعينت جلنة العرائض 
 3.93.فعال ومعاجلتها، وكذلك اعتماد القانون التنظيمي رقم 

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال 
 التشريع؛

حق املواطنني يف احلصول على املعلومات،  تكريس-اثلثا      
 حلق يف احلصولاملتعلق اب 49.94من خالل اعتماد القانون رقم 

على املعلومات، والذي يعد حقا من احلقوق واحلرايت األساسية 
اليت نص عليها الدستور، اعتبارا لألمهية القصوى اليت يقتضيها 
هذا احلق ويكتسيها يف تعميق الدميقراطية وتعزيز الشفافية 
واحلكامة اجليدة. وأنتهز هذه الفرصة ألحث اإلدارات مبختلف 

تجاوب مع املواطنني، مع اجملتمع املدين، مع أنواعها على ال
 اإلعالميني يف هذا اجملال؛

إطار من التعامل الفعال مع شكاايت وتظلمات  وضع-رابعا     
واقرتاحات املواطنني من خالل البوابة الوطنية للشكاايت، اليت 
هي بوابة مندجمة اشتغلت لتحاول أن توجه مجيع الشكاايت دايل 

ات العمومية، من خالل بوابة واحدة بطريقة اإلدارات واملؤسس
سهلة ميسورة، متكن أيضا من مراقبة كيفية جتاوب اإلدارات مع 

شكاايت املواطنني. بطبيعة احلال، هذه املكتسبات على الرغم من 
تطلبات مل لالستجابةأمهيتها كما تعلمون، ليست كافية وحدها 

 يف إجيايب املواطنني، إال أهنا خطوات إجيابية تؤسس لتحول
العالقات بني املواطنني والسلطات العمومية، بني املواطنني 
ومؤسسات الدولة، وتقوم على التفاعل اإلجيايب مع انتظارات 
املواطنني ومع مطالبهم وتطلعاهتم يف الكرامة واملشاركة الفاعلة يف 

 .البناء الدميقراطي

ب اسأحتدث لإلجابة على أسئلة السيدات والسادة النو       
أوال، على مسار إعداد وحتيني اخلطة؛ اثنيا، مضامني اخلطة؛ اثلثا، 
حصيلة تنفيذ هذه اخلطة حلد الساعة وآلياهتا؛ رابعا، جهود 

وص املنظمات الدولية خبص احلكومة يف إطار التفاعل مع تقارير
 .وضعية حقوق اإلنسان

اطية ر يف مسار إعداد وحتيني خطة العمل الوطين يف جمال الدميق      
وحقوق اإلنسان، أريد أن أقول أوال، أبن هذه اخلطة منتوج وطين 
خالص قام من خالل، وآبليات التشاور الواسع بني الفاعل 
احلكومي والفاعل املدين، مجيع منظمات حقوق اإلنسان، أو 
املشتغلة يف جمال حقوق اإلنسان، شاركت والفاعل املؤسسايت، 

والتنمية اإلقتصادية الذي يعين مؤسسات حقوق اإلنسان 
واإلجتماعية، والربملانيني، والسلطة القضائية وغريها. إذن هناك 

عمر هذه  مثرة عمل تشاركي وتشاوري واسع ابتدأ رمسيا يف بداية
احلكومة، واستمر لشهور وذلك تفاعال مع التوصيات وخطة عمل 
مؤمتر فيينا حلقوق اإلنسان، أيضا وتفعيال لتوصيات هيئة 

أيضا مع اخنراط املغرب واحرتامه  وانسجامااملصاحلة، األنصاف و 
 .الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اللتزاماته

وقد مكنت هذه املقاربة التشاركية من األخذ بعني اإلعتبار مجيع 
مهوم وتطلعات خمتلف الفاعلني الذين تشاركوا يف وضع هذه 

لنهائية،  ااخلطة، ويف تقوميها ويف تطوير صيغتها ابش توصل للصيغة 
كان هناك عدد من اللقاءات التشاورية وأيضا تلقي خمتلف 
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مالحظات الفاعلني مبختلف أنواعهم، وكان اهلدف هو بلورة رؤية 
مجاعية حول هذه اخلطة، مضامينها، أولوايهتا وآليات تنفيذها، 
وقد استمرت عملية التحيني والتطوير هذه ما يقرب من ستة 

 النهاية عن حتويل التوصيات أشهر، ستة أشهر، وأسفرت يف
الواردة يف الصيغة األوىل من مشروع اخلطة القدمية إىل تدابري 
عملية، إضافة إىل تعزيزها وتقويتها إبضافة تدابري جديدة وإضافة 

حماور جديدة مهت احلكامة األمنية، مكافحة اإلفالت من  3
ومكنت  .العقاب، املقاولة، حقوق اإلنسان، حقوق الشباب

تدبري يف الصيغة  292التحيني من رفع عدد التدابري من  عملية
تدبريا يف الصياغة األخرية  342إىل  2191األوىل دايل 

 .املعتمدة

وتتوجيا هلذا املسار املتميز، مت اإلعالن عن خطة العمل الوطنية يف 
، 2197دجنرب  94جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان بتاريخ 

تعلن هنائيا عن اخلطة حبضور  أشهر ابش .يعين هادي اياله 
خمتلف الفاعلني املؤسساتيني واحلكوميني واملدنيني، وعدد من 
املتدخلني وأيضا أسرة اإلعالم كانت حاضرة. فعرضت وصودق 

يف جملس احلكومة،  2197دجنرب  29على هذه اخلطة بتاريخ 
متوجا بذلك عشرية من اجلهود املتواصلة على خمتلف املستوايت 

ة واملدنية واجلامعية واإلعالمية واحلكومية واخلرباء املؤسساتي
وغريهم، للوصول إىل هذه النتيجة، مما أكسب هذه اخلطة 
مقومات وثيقة وطنية مرجعية منبثقة عن اختيارات إسرتاتيجية 

 .ورؤية مجاعية للسياسة احلقوقية ببالدان

وقد مت العمل على إشعار هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق 
نسان، ابعتمادها وبذلك تكون اململكة املغربية، الدولة التاسعة اإل

والثالثني عرب العامل، اليت وضعت خططا من هذا النوع يف جمال 
حقوق اإلنسان، تفاعال مع توصية إعالن وبرانمج عمل فيينا، 
وأيضا تنفيذا للتوجهات الدستورية يف هاد اجملال، فبالدان من بني 

ة بلد اليت تتوفر على خطة إسرتاتيجي 911ن م 41البلدان القليلة 

يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان وهذا شيء مهم، إذن هادي 
غري ست شهور ابش صادقنا على هذه اخلطة، صادق عليها 

 .اجمللس احلكومي، أصبحت اآلن جاهزة للتنفيذ

مضامني اخلطة، هادي اخلطة كما قلت، هتدف إىل اإلرتقاء 
 ة يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان والنهوضابلتجربة املغربي

هبا، وبطبيعة احلال دائما من خالل تعزيز املكتسبات اليت نعتز 
هبا، من خالل تطوير املكتسبات املوجودة، ولكن أيضا من خالل 

وجتاوز النقائص اليت أيضا نعرتف أبهنا  االختالالتمواجهة 
 .موجودة يف جمتمعنا حقوقيا

 :حماور 3تتكون اخلطة من 

: هو الدميقراطية واحلكامة، ذو طابع سياسي، احملور األول
حكامة وتدبري عن طريق مراجعة التشريعات الوطنية، عن طريق 
تعزيز احلكامة اجملالية، عن طريق اقرتاح التدابري الكفيلة بضمان 

حفظ النظام العام واحرتام حقوق اإلنسان، وابلتايل   التوازن بني
من بني األمور اجلديدة فهاد اخلطة هي أمور  كما قلت منذ قليل

مرتبطة ابحلكامة األمنية يف احملور الفرعي اخلامس احلكامة األمنية، 
سلمي والتجمع والتظاهر ال االجتماعواحملور الفرعي السادس حرية 

وأتسيس اجلمعيات، احملور الفرعي السابع مكافحة اإلفالت من 
ت بتشاور واخنراط من العقاب، هادي كلها حماور جديدة ومت

اجلهات األمنية أنفسها، وهذا مهم جدا ألن بغينا مجيع اجلهات 
املرتبطة مبجال حقوق اإلنسان سواء كانت مدنية أو حكومية أو 
غريها، تكون مشاركة لتكون منخرطة، وفيها عدد من اإلجراءات 

 مهمة قد أرجع إىل بعضها؛

ية والبيئية، ماعية والثقافاحلقوق اإلقتصادية اإلجت احملور الثاين،   
ألن اليوم احلقوق ال ترتبط فقط ابجلانب السياسي ولكن أيضا 
هاد اجليل املهم من احلقوق اللي هو احلقوق اإلقتصادية، واحلقوق 
 اإلجتماعية، واحلقوق الثقافية، واحلقوق البيئية واليت أيضا اهتمت
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ال هبا هذه اخلطوة بعد أن قامت بتشخيص اخلصاص يف هذا اجمل
ومن متة جات عدد من احملاور واإلجراءات، منها : الرفع يف 
مستوى جودة املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين، ضمان الولوج إىل 

يف الشغل، التوجيه  االندماجاخلدمات الصحية، تيسري 
اإلجتماعي للسياسة السكنية، وضع سياسة بيئية مندجمة وتقوية 

ر، اإلنسان وغريه أيضا من احملاو  دور املقاولة يف النهوض حبقوق
 ويتضمن أيضا عدد من اإلجراءات؛

هو محاية احلقوق الفئوية والنهوض هبا، وذلك  احملور الثالث،   
أن هناك عدد من الفئات دوليا اليوم، وأيضا وطنيا حىت من خالل 
املبادئ الدستورية حتتاج إىل إجراءات خاصة، ألهنا فئات حتتاج 

ىل محاية أو إىل وقاية، ومن هنا جات الفروع إىل استدراك أو إ
 :دايل اخلطة من خالل

تعزيز اإلجراءات والضماانت الوقائية واحلمائية للحقوق  أوال،    
الفئوية وكفالة النهوض هبا، وابخلصوص األطفال والنهوض أبدوار 
الشباب يف التنمية، وكفالة ذوي اإلعاقة، وصيانة حقوق 

 ز حقوق املهاجرين والالجئني وغريهم؛األشخاص املسنني، وتعزي

، البند الثاين فهاد احملور هو النهوض أبوضاع الفئات اثنيا   
 .اإلجتماعية اليت تعاين من التهميش واإلقصاء

اإلطار القانوين واملؤسسايت، ويتوجه هذا  ، هواحملور الرابع    
احلوار إىل حتصني ما حتقق من مكتسبات يف جمال حقوق اإلنسان 

تعزيزها بباقي اإلجراءات وذلك من خالل: ابخلصوص، تعزيز و 
احلماية القانونية احلماية املؤسساتية حلقوق اإلنسان وال سيما 
حقوق املرأة، حرية التعبري واإلعالم والصحافة واحلق يف املعلومة، 

 .حفظ األرشيف وصيانته وضمان اللجوء إليه

رتبطة رتيب التدابري املوانطالقا من هذه احملاور األربعة، مت ت    
تدبري من حيث كوهنا  342بتفعيل اخلطة واليت، كما قلنا، هي 

ذات طبيعة تشريعية أو طبيعة مؤسساتية أو تتعلق ابلتحسيس أو 

التواصل أو تعزيز القدرات، التكوين وتعزيز القدرات أو غريها مع 
 التحديد يف كل بند من البنود من هم الفاعلون املكلفون ابلتدخل

يف هذا احملور أو يف هذا التدبري بوصفهم أطراف الشراكة أو أطراف 
التعاون؟ وما هي األهداف املتوخاة على املدى الزمين الذي تغطيه 

يعين أثناء هاد الوالية احلكومية  2129-2192اخلطة اليت هي 
ما هي اآلن حصيلة تنفيذ هذه اخلطة للدميقراطية وحقوق  احلالية؟

اعتماد اخلطة الوطنية يف جمال  بعد نزيلها؟ مباشرةاإلنسان وآليات ت
أشهر فقط، مت الشروع يف تنزيلها عرب عدد  .حقوق اإلنسان منذ 

 :من التدابري وهادي بداايت وستأيت تدابري أخرى

هو التواصل والتعريف ابخلطة، وهنا متت عدد  التدبري األول      
مستوى  من اإلجراءات من اللقاءات تشاركية تواصلية على

اجلامعات، عدد من اجلامعات الوطنية على مستوى.. استثمر 
املغرب املعرض الدويل للنشر والكتاب على مستوى التعريف 

 47ابخلطة حىت دوليا، وعرضت يف اللقاء الرفيع املستوى للدورة 
ا كي هبا، مث أيض اجمللس حقوق اإلنسان اللي أيضا ابش نعرفو 

حقوق  املتخصصني يف جمال ختضع للتقييم من قبل الفاعلني
اإلنسان دوليا، وأيضا أشركت عدد من اجلمعيات يف إعمال خطة 
العمل الوطنية وآليات التنفيذ، تنفيذ دايهلا، وأيضا مت اإلعالن يف 

أبريل عن فتح ابب الرتشيح أمام مجعيات  .2إىل  2الفرتة ما بني 
قد مت التوصل ، و الاجملتمع املدين لتقدمي مشاريع مجعوية يف هاذ اجمل

طلبا يهم مجعيات  211جال القانوين بعقب انتهاء اآل
ومنظمات من خمتلف مناطق اململكة لإلسهام يف هاذ الورش دايل 
التعريف ابخلطة يف إطالق مبادرات ومشاريع تسري يف اجتاه 
التحسيس هبا أو تنفيذ بعض مضامينها اليت هي مرتبطة كثريا 

ني اللي ة حبال اإلعاقة، حبال املسنابجملتمع املدين أو بفئات معين
ل احملور فيها، وأيضا اإلسهام يف تفعي ابغاو اجملتمع املدين يشاركو 

األول من اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
املتعلق ابلدميقراطية أو املتعلق ابحلكامة أو غريه... هاذ الشي  
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 عمليا حىت يف كامل هناك حث للمجتمع املدين على أن يساهم
 عملية التنزيل، وعملية التقييم وعملية التحسيس والتواصل؛

، آليات مؤسساتية لتتبع وتقييم وتنفيذ اخلطة إحداث-اثلثا      
خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ألن 
 حنا واعيني أبن هاذ اخلطة ها هي كيخصنا آلية لتتبع التنفيذ، آلية

. وابملناسبة غنديرو جلنة وطنية سيصادقها وهناك مشروع للتقييم
مرسوم معد اليوم هلذا الغرض، هاذي ماشي عادية، إهنا آلية 
للتنسيق بني خمتلف الفاعلني، غادي يكون فيه الفاعلني 
املؤسساتيني، املؤسساتيني )اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجمللس 

األخرى( الفاعلني  ، عدد من اجملالسواالجتماعياالقتصادي 
املدنيني غادي يكونو موجودين، إضافة بطبيعة احلال إىل الفاعلني 
احلكوميني املطلوب منهم يطبقو هاذ اخلطة، فإذن واجلمعيات 
واجلامعات أيضا اخلرباء... إذن غادي تكون عندان واحد اآللية 
للتنسيق بني خمتلف هذه الفاعلني وكلهم غادي يبداو يذاكرو 

ارب تظمة يف تنفيذ اخلطة، ويف تقييم اخلطة وعندان جتبطريقة من
فهاذ الشي احلمد هلل، وكانت جتارب انجحة يف جماالت أخرى 

 ولكن ميكن أن نقول أبهنا انجحة؛

إعداد املخطط اإلجرائي التنفيذي خلطة العمل  وأخريا      
الوطنية، املصفوفة دايلو قد أعدت بتشاور مع مجيع وتشارك مع 

، دخلني وأيضا أعدت اخلطة الوطنية على املستوى الرتايبمجيع املت
تنزيل هذه اخلطة الوطنية على املستوى الرتايب أيضا، ألن املستوى 
الرتايب اجلهوي حىت هو مهم جدا ابش ما نبقاوش معلقني فقط 
وطنيا ولكن أيضا حىت اجلماعات الرتابية وأيضا لتكييف عدد من 

 تنفيذ ني على املشاركة أيضا يفمقتضياهتا وحث الفاعلني اجلهوي
هذه اخلطة ويف تقييمها ومتابعتها. وبطبيعة احلال آخر مقتضى 
هنا هو هناك تصور حول مواصلة احلوار يف عدد من القضااي اليت 
بقيت عالقة حىت بعد اخلطة، هناك جمموعة من القضااي مل يتم بعد 

اب هاذي االتشاور مع خمتلف الفاعلني الوصول إىل توافق حوهلا، د

اللي ما وصلناش على التوافق ما خصناش خنليوها جتمد لينا اخلطة 
األمور اللي هي متوقعني وهي األكثرية، بل وضعت خطة فيها 
األمور املتوافق عليها ابش تشد طريقها، واألمور اللي حوهلا 
خالف هناك آلية ملتابعة النقاش واحلوار حوهلا للوصول إىل نتائج. 

هاذ القضااي راه أعلنت من قبل معروفة: قضية وأنتما كتعرفو 
اإلعدام، احلكم ابإلعدام، املصادقة على النظام األساسي 

 27للمحكمة اجلنائية الدولية، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
وبعض القضااي املرتبطة مبدونة األسرة، فهذا احلوار بني خمتلف 

 املستقبل، قات يفاملتدخلني والفاعلني مفتوح للوصول إىل تواف
 .وهاذي هي املقاربة اإلجيابية والتفاعلية

اآلن غادي نعطيو واحد شوية دايل الوقت لواحد السؤال       
ورد على بعض السادة النواب، مرتبط بتفاعل املغرب مع التقارير 
الدولية حول وضعية حقوق اإلنسان. ميكن نقول أبنه املغرب هو 

، خيص التعامل مع املنظمات الدوليةمن أكثر الدول انفتاحا فيما 
وهذا داخل يف االنفتاح الوطين على العامل، وابلتايل كان هناك 
تفاعل مستمر مع املنظمات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان أو 
يف غريه. لكن صحيح أيضا أن بعض التقارير املوضوعية واملسؤولة 

 التقرير ورد يفوالبناءة ال ميكن أن تتعامل معها إجيابيا، وأي نقد 
ماشي فقط الدويل، حىت التقارير الوطنية عندان منظمات وطنية 
ذات فعالية وذات جتربة يف جمال حقوق اإلنسان، وحنا بوصفنا 
يف احلكومة، بوصفنا فاعل رمسي من واجبنا أن ننصت هلا وأن 
نتفاعل إجيابيا مع تقاريرها، وأن ندرسها وأن نتحاور معها وأن 

نا، هذا الفاعل الوطين لكن أيضا حىت الفاعل نقنعها أو تقنع
الدويل حنا أيضا مفتوحني عليه. تقاريران كانت إجيابية أتيت 
ابنتقادات أو أتيت مبقرتحات، حنا راه دائما كنتصنتو ليها 
وكنتابعوها، واليوم عندان وزارة دولة مكلفة حبقوق اإلنسان خاصة، 

ر هاذ التقاريمبعىن ذلك أنه حنا عندان جهاز خاص كيتابع 
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وكيحاول يدرسها ويتفاعل معاها ويتناقش معها ويستقبلها إىل 
 ...آخره

ويف هذا اإلطار، فإن احلكومة هذا يستدعي الفخر، فإن       
احلكومة ال تذخر جهدا يف الرد على أي ادعاءات يف نفس 
املستوى، اللي كنتفاعلو إجيابيا ولكن إذا كان ادعاءات غري 

ة ال تذخر جهدا يف الرد عليها تصحيحا مؤسسة فإن احلكوم
لصورة بالدان احلقوقية، إيال كاين شي نقد موضوعي حقيقي ما  
كاين مشكل نتقبلوه وحنن بصدر مفتوح، ولكن إيال كاين شي 
ادعاءات غري مؤسسة، كاين شي اهتامات مبنية على ابطل من 
واجبنا حنن أن ندافع عن بالدان وعن صورة بالدان. وكما يقوم 

يع الفاعلني عرب العامل يدافعون عن دوهلم، يدافعون عن أوطاهنم، مج
حنا أيضا سندافع عن بلدان ولكن ابحلق وليس ابلباطل، ابلدليل 

 .واحلجة وليس ابلدمياغوجية فقط

فإذن، البد أن ننصف بالدان وننصف صورة بالدان، أحياان       
ان وعند نتعرض إىل محالت ظاملة، كاينة هاذ احلمالت الظاملة

خصوم عرب العامل، وحنا عارفني هباذ الشي. ولذلك حنا هؤالء 
البد أن نرد عليهم بقوة، وهاذ الشي ّدار يف مجيع التقارير الدولية  
كتدرس، كيتم التفاعل معها ومن هنا احلكومة حرصت على 
مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، مأسسة التفاعل مع التقارير 

جا، كتابة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان  الدولية وكل تقرير
 مجيع لقاء بني وزاري يف تتكلف إبعداد التقييم األويل، كنديرو

القطاعات احلكومية املعنية، كنديرو تقييم موضوعي من قبل 
اجلميع، مث من بعد كنحاولو ما أمكن نصوغو رد الفعل دايلنا، 

لف خمت ولكن أيضا احلوار والتواصل بشأن هذه التقارير مع
الفاعلني سواء كانوا وطنيني أو دوليني، واعتماد مقاربة تشاركية يف 
تدبري امللف احلقوقي ببالدان. وميكن أن أقول هنا أبن املغرب من 
خالل هاذ الشجاعة دايلو على املستوى الدويل، بغيت نقول أبنه 
من أكثر الدول عرب العامل تفاعال وانفتاحا على آليات دايل 

اخلاصة دايل املقررين اخلاصني، ومن أكثر الدول عرب اإلجراءات 
ين شي اللي استقبل من املقرر ال العامل إيال حسبناها املغرب داك

ورمبا  .اخلاصني أو خرباء دوليني يف جمال حقوق اإلنسان مهم جدا
أقول أنه غري يف هاد السنوات األخرية، ست سنوات استقبل 

ين وخرباء دوليني، كان املغرب إحدى عشر إجراء خاصا من مقرر 
آخرها مثال املقرر اخلاص املعين ابلتعذيب، وأان هداك كنت يف 

استقبلناه وهادي  2192وزارة اخلارجية، كنت وزير اخلارجية سنة 
، تاختالالاستقبلو. معناه حنن نقول عندان  2192شجاعة يف 

ولكن ما عندما ما خنبيو مع الفاعلني الدوليني كنستقبلوهم 
 هلم، االنتقادات دايهلم كنستقبلوها وكناقشوهم ومنشيووكنفتحو 

عندهم نقولو هلم إيال كان شي حاجة معقولة عندهم حناولو 
نعاجلوها عندان، ولذلك هادي راه شجاعة يف بلدان، وقليل جدا 
من دول اجلنوب، جنوب البحر األبيض املتوسط من يقوم هبذا، 

، الفريق العامل 2194مقررا خاصا معنيا ابالجتار ابلبشر سنة 
، املقررة اخلاصة املعنية 2194التعسفي سنة  ابالعتقالاملعين 

 ، اخلبرية املستقلة املعنية بقضااي حقوق2192ابحلق يف الغذاء يف 
وقريبا سيستقبل املغرب  .219اإلنسان والتعاون الدويل سنة 

 املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاء واحملامني، وسيستقبل املغرب
ملقررة اخلاصة املعنية ابألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز ا

العنصري. إذن هناك أيضا انفتاح وسنحاول أن نتفاعل إجيااب، 
اجيااب مع مجيع التقارير الدولية املنصفة وأن ننصت هلا يف مستوى 
إنصاتنا للتقارير الوطنية وملختلف اجلمعيات احلقوق الوطنية اليت 

هاد اجملال ألهنا قامت أبدوار مهمة يف اتريخ أجدد الشكر هلا يف 
املغرب املعاصر، وابقي مطلوب منها تقوم ابألدوار مستقبال يف 
متابعة تنفيذ هذه اخلطة ويف تقييمها ويف إبداء املالحظات، وأيضا 
مجيع املواطنني واإلعالم، اإلعالم راه عندو دور كبري، فلذلك 

 .أمامها كلها راه حنا مفتوحني  والربملانيني أنتم أيضا، هذه األدوار



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

9 

وأريد أن أؤكد يف األخري، أبن احلكومة عندها اإلرادة       
الكاملة، وعندها عزم أكيد على املضي قدما يف تنفيذ مضامني 
هذه اخلطة اليت وضعت بطريقة تشاركية وتشاورية مع خمتلف 
 املتدخلني، إن شاء هللا، واهلدف دايلنا أن نرفع بالدان عاليا يف

اجملال احلقوقي مبختلف أنواع احلقوق السياسية، اخلاصة 
زيال والثقافية والبيئة وغريها... وشكرا ج واالقتصاديةواإلجتماعية 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، أفتح اآلن ابب التعقيبات      
 زمي اإلدريسي إبسمإبعطاء الكلمة للسيد الرئيس، إدريس األ

 .فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد الرئيس

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 ، مداخلة مسلمة:والتنمية

 بسم هللا الرمحن الرحيم
وصلى هللا وسلم على سيدان حممد  احلمد هلل رب العاملني

 .الرسول األمني وعلى آله وصحبه أمجعني
 احملرتم؛السيد الرئيس 

 احملرتم؛السيد رئيس احلكومة 
 احملرتمني؛السيدات والسادة الوزراء 
 احملرتمني؛السيدات والسادة النواب 

يف البداية، البد من توضيح أسباب نزول هذا السؤال، 
ابعتبار أنه مت تغيري سؤال حموري كان مربجما سابقا يف موضوع 

د ت اجمللس ومبوافقتكم السيآخر، وذلك بعد استشارة كل مكوان
 خطة العمل الوطنية يفرئيس احلكومة، واستبداله بسؤال حول 

 .جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان

وبكل شفافية ووضوح، أقول أن تغيري الربجمة جاء على إثر 
الصدمة اليت أصابتنا وأصابت الرأي العام الوطين جراء األحكام 

يف  2192يونيو  .2الثالاثء  صدرت ليلةالقاسية والثقيلة اليت 
حق جمموعة من املعتقلني من نشطاء احلراك االجتماعي الذي 

 عرفه إقليم احلسيمة واجلماعات اجملاورة له السنة املاضية. 

 السيد الرئيس،

، ابلنظر ملا قةدقيلقد مت برجمة هذا املوضوع يف هذه الظرفية ال
اف نصترمز إليه هذه اخلطة من تفعيل لتوصيات هيئة اإل

واليت كرسها دستور اململكة يف اببه الثاين املتعلق  ،واملصاحلة
ابحلرايت واحلقوق األساسية، ومبا ترمز إليه أيضا هذه اخلطة من 
 اخنراط بالدان يف احرتام التزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان.

وهنا نؤكد يف البدء أن الدميقراطية وحقوق اإلنسان هي مبتدأ 
عملية تنموية مستدامة وعماد األمن واالستقرار، وغاية كل 

 ابعتبارها تضمن متتع اجلميع ابحلرية والكرامة واملساواة، وتكافؤ
الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكرمي، وحترر 
طاقات املواطنني واملواطنات وتعبئ إمكاانهتم وتضمن اخنراطهم 

 نمية.الواعي واملسؤول يف دورة البناء والت

وهو ما أكد عليه جاللة امللك حممد السادس حفظه هللا يف 
لإلعالن العاملي حلقوق  29خطابه السامي مبناسبة الذكرى الـ

ذلك أننا نؤمن إمياان راسخا أن احرتام حقوق اإلنسان بقوله " 
االنسان وااللتزام ابملواثيق الدولية املكرسة هلذه احلقوق ليس 

 ."ةفرضها مستلزمات البناء والتنميترفا أو موضة بل ضرورة ت

وهو ما نصت عليه هذه اخلطة من ضمن أهدافها 
االسرتاتيجية من خالل إدماج مبادئ حقوق اإلنسان يف 
السياسات احلكومية ويف خمتلف اخلطط والربامج التنموية 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية بغاية املسامهة يف حتسني ظروف
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ربة ات وحتقيق التنمية البشرية املستدامة وحماعيش األفراد واجلماع
 الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي. 

لذا، فإن هذه اخلطة مبا تضمنته من إدماج واندماج كل 
املؤسسات والسياسات العمومية ومبا تسعى إىل حتقيقه من التقائية 
وتنسيق وتكامل بني خمتلف التدخالت والفاعلني، هي تعبري 

عميق وإرادة مجاعية أبن االستجابة حلاجيات  مجاعي عن وعي
ومتطلبات املواطن املغريب يف العيش الكرمي والتعامل مع انتظاراته 
وتعبرياته ومن ضمنها احتجاجاته ال ميكن أن يقتصر على مقاربة 
واحدة مهما اكتملت أركاهنا وبدت فاعليتها يف املدى القصري، 

ات عاون خمتلف املؤسسوأن التعامل املندمج وتظافر اجلهود وت
وتعاوهنا وتوازن تدخالهتا هو وحده الكفيل ابحلفاظ على هيبة 
الدولة وضمان أمنها واستقرارها وخضوع اجلميع للقانون وتعزيز 

 الثقة يف املؤسسات.

 السيد الرئيس،

من جهة أخرى، نسجل إبجيابية أن اخلطة أولت أمهية كربى 
ماانت العدالة وللضلتفعيل توصيات امليثاق الوطين إلصالح 

ا املؤسساتية والفعلية اليت توفرها السلطة القضائية بسائر مكوانهت
 من أجل ضمان سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

وهنا، ال بد أن نقف عند التحول الكبري الذي شهدته مؤخرا 
بالدان، والذي جتلى يف نقل اختصاصات وزير العدل إىل الوكيل 

ملك لدى حمكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، العام لل
 واملتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاهتا.

وككل حمطة أتسيسية وككل إصالح عميق، وغري مسبوق 
على الصعيد الوطين ورمبا حىت على الصعيد الدويل، يغري جذراي 

لقا  خماوف وقمنوذجا وتوازان كان قائما منذ عقود ال بد أن يثري
لدى الرأي العام، وهو يتابع خطواته األوىل على طريق التنزيل، 

وال سيما إذا تتالت جمموعة من املساطر واإلجراءات والدعاوى 
ال يستوعبها جيدا الرأي العام وتثري لديه تساؤالت وخماوف حول 
 مدى احرتام القانون وضماانت املتابعة واحملاكمة العادلة بشأهنا. 

جاء يف األمر الذي وجهه جاللة امللك  يف ظهري تعيني لقد 
:   2197أبريل  4لوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض يف ا
وعليه، فنأمره، بصفته رئيسا للنيابة العامة، واملسؤول "

القضائي األول عن حسن سريها، ابلدفاع عن احلق العام 
 ،والذود عنه، ومحاية النظام العام والعمل على صيانته

متمسكا، هو وسائر القضاة العاملني حتت إمرته، بضوابط 
سيادة القانون ومبادئ العدل واإلنصاف اليت ارأتيناها هنجا 
موفقاً الستكمال بناء دولة احلق والقانون، القائمة على صيانة 
حقوق وحرايت املواطنني واملواطنات، أفرادًا ومجاعات، يف 

 ". اتإطار من التالزم بني احلقوق والواجب

كما نصت الرسالة امللكية السامية اليت وجهها جاللة امللك 
إىل املشاركني يف مؤمتر مراكش الدويل للعدالة  2192أبريل  2يف 

حول موضوع : استقالل السلطة القضائية بني ضمان حقوق 
 املتقاضني واحرتام قواعد سري العدالة، على أنه :

تقالل ل اس"أييت يف مقدمة هذه التحدايت، ضمان تفعي
السلطة القضائية يف املمارسة والتطبيق، ابعتبار أن مبدأ 
االستقالل مل يشرع لفائدة القضاة، وإمنا لصاحل املتقاضني، وأنه 
إذ يرتب حقا للمتقاضني، فكونه يلقي واجبا على عاتق 

 القاضي."

"كما أن تعزيز الثقة يف القضاء، ابعتباره احلصن املنيع 
فعة األساسية للتنمية، يشكل حتداي آخر لدولة القانون، والرا

جيب رفعه بتطوير العدالة وحتسني أدائها، ملواكبة التحوالت 
 االقتصادية واالجتماعية، اليت تشهدها خمتلف اجملتمعات."
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وهنا البد من التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم هلذه 
التوجيهات هبدف تبديد بعض املخاوف واملؤشرات املقلقة اليت 

ك رت يف البداايت األوىل على صعيد بعض امللفات اليت مت حتريظه
األحباث والدعوى العمومية بصددها. كما أنه سيكون من 

قة الضروري القيام بتقييم حقيقي هلذه التجربة اجلديدة، مبا يعزز الث
يف حياد واستقاللية وحرص النيابة العامة على التعامل وفقاً 

يف كل اإلجراءات واملساطر للقانون ودون جتاوز أو تعسف 
القانونية املتعلقة ابألحباث واملتابعات ومراعاة قرينة الرباءة ومحاية 

  احلياة اخلاصة وحرمة املنازل واملراسالت.

ومن جهة أخرى، نشري إىل ضرورة التعامل جبدية وشفافية 
وسعة صدر مع ما يثار من انتهاكات ماسة ابحلقوق واحلرايت، 

واألحباث بشأهنا، والسيما حني يتعلق األمر وإجراء التحرايت 
ابدعاءات تتعلق ابلتعذيب أو االعتقال التعسفي والتعامل معها 
ابحلزم الالزم والبيان وتنوير الرأي العام حول نتائج التحقيقات 
املفتوحة، حيث أن كل بالغ بفتح التحقيق يف ادعاءات ينبغي 

 أن حيسم ببالغ حول نتائج هذا التحقيق.

ال نفهم عدم اإلسراع إبخراج اآلليات الوطنية حلماية  وهنا
حقوق اإلنسان ومن ضمنها اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 
واليت نص عليها القانون احملدث للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، 
وحنن نذكر بتفاعل الربملان إجيابيا وبسرعة قل نظريها مع هذا 

مة ال بناء هذه اآلليات الالز القانون ابلنظر الستعجالية استكم
 حلماية احلقوق واحلرايت. 

كما نؤكد يف األخري على ضرورة مواصلة تعزيز احلماية 
القانونية والقضائية حلقوق اإلنسان وتوفري شروط احملاكمة العادلة 
من خالل تسريع اعتماد سياسة جنائية حديثة مبنية على مبادئ 

ي ابعتماد القانون اجلنائ حقوق اإلنسان واإلسراع يف هذا الصدد
وقانون املسطرة اجلنائية وابعتماد قانون جديد منظم للسجون مبا 

يضمن أنسنة املؤسسات السجنية وحتسني ظروف إقامة النزالء 
وتغذيتهم ومحاية ابقي حقوقهم، وإبخراج املقتضيات القانونية 
الناظمة للعقوابت البديلة هبدف احلد من إشكاالت االعتقال 

 ياطي واالكتظاظ يف السجون.االحت

 السيد الرئيس،

كما سبق وأشرت يف البداية، وحنن نقارب أهداف 
وطموحات خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان، تستوقفنا األحكام اليت أصدرهتا غرفة اجلناايت االبتدائية 

يونيو  .2مبحكمة االستئناف ابلدار البيضاء ليلة الثالاثء 
2192. 

وإننا بقدر ما نؤكد على احرتامنا الستقاللية السلطة القضائية 
وعلى ثقتنا يف هذه السلطة الدستورية وإمياننا أبدوارها اهلامة 
واحلامسة يف صون احلقوق واحلرايت، ويف ترسيخ األمن القضائي 

ثال وحنن نؤكد على االحرتام واالمت الالزم للدفع بعجلة التنمية،
على إنفاذ القانون ومساندتنا لرجال ونساء  الواجب للقائمني

األمن ودعم دورهم يف احلفاظ يف إطار القانون على النظام 
واالستقرار وحفظ األموال واملمتلكات ومحاية أمن اجملتمع 
 واستقراره، فإننا ومن موقع املسؤولية السياسية ودوران يف متثيل األمة

يف جمتمعنا  ما يعتملال ميكن أن نتغاضى أو نقصر يف التعبري عن 
وعن صدمتنا جراء األحكام القاسية الصادرة يف حق نشطاء 

 احلراك االجتماعي ابحلسيمة.

إن هذه القضية ال ميكن التطرق إليها وال مقاربتها مبعزل عن 
سياقها السياسي احلاكم، ولقد سبق وأكدان يف جلسة األسئلة 

يونيو  .لـ  هـ املوافق9342رمضان  99الشفوية ليوم الثالاثء 
، على أن االحتجاجات اليت عرفها إقليم احلسيمة هي 2197

احتجاجات ذات طابع وأهداف ومرام حقوقية واجتماعية وتنموية 
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صرفة، وأنه ال ميكن معاجلتها إال يف إطار مقاربة شاملة ومندجمة 
سياسية وحقوقية وتنموية ملعاجلة أصل االختالالت عوض 

 االكتفاء مبعاجلة أعراضها.

إن هذا املسار القضائي وهذه األحكام أتيت بعد مسار طويل 
 22بدء بعد استشهاد املرحوم حمسن فكري رمحة هللا عليه يوم 

، وما تبع ذلك من احتجاجات متواصلة، وما تلى .219أكتوبر 
ذلك من اعتقاالت وإصاابت يف صفوف رجال األمن 

وزارية إىل  ومن حماوالت إلرساء احلوار ونزول وفود واملتظاهرين
عني املكان وحتقيقات، مرورا بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 

 وانتهاء مبا مسي بزلزال سياسي كبري وغري مسبوق.

كل هذا لنذكر أبن هذا املسار القضائي سبقته وواكبته 
تفاعالت ومواقف سياسية ورمسية تقر مبشروعية مطالب حراك 

عات هلا وجنمت عنه تب احلسيمة وأحلت على ضرورة االستجابة
 سياسية كبرية يف خضم هذا السياق.

واليوم وابلنظر هلذا السياق، نؤكد أننا يف فريق العدالة 
والتنمية ندعو وندعم كل املبادرات اهلادفة إىل املعاجلة املندجمة 
هلذا امللف مبا يضمن املزيد من الثقة يف بالدان ومؤسساهتا 

مكاانت يف أن تستثمر كل اإل وابألخص يف القضاء، وأملنا كبري
الدستورية والقانونية والقضائية املتوفرة مبا يسمح بطي هذا 

 امللف هنائيا ملا فيه مصلحة بالدان.

ونستلهم هنا من تقرير اخلمسينية حول التنمية البشرية 
ابملغرب، حاجتنا اليوم وحنن نعيش هذا الوضع الدقيق وحنن نتطلع 

 يستجيب لتطلعات وانتظارات إىل بلورة منوذج تنموي جديد
املواطنني، إىل فتح النقاش العمومي إبشراك كل الفاعلني وعلى 
رأسهم الفعاليات السياسية والنقابية واجملتمعية على أوسع نطاق 
وكما كان الشأن يف كل احملطات احلرجة ببالدان، حول السياسات 

فمصري  .العمومية اليت يتعني تفعيلها يف املستقبل القريب والبعيد
بالدان يوجد بني أيدينا، وبالدان تتوفر على وسائل اخنراطها القوي 

 يف مسار تنموي واعد يساهم فيه اجلميع.

إن فضائل النقاش العمومي والذكاء اجلماعي، ال تقدر 
بثمن، وليست هناك مقاربة ميكن أن تعوض لوحدها، يف جمال 

كار، طاملا كان فتدبري احلياة والتقلبات السياسية جدال وتالقح األ
اهلدف هو خدمة املشروع الوطين التنموي الكبري واملصلحة العليا 

 للوطن.

كما أن توطيد املمارسة الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان 
هي وحدها السبيل اليت ميكن أن توجه بالدان حنو السري الثابت 
على طريق النجاح، وترصيد ومتنيع اإلجنازات ومعاجلة التحدايت 

املضي بثقة وطمأنينة على طريق التنمية املدجمة واملستدامة و 
 .واملستجيبة النتظارات وتطلعات املواطنني واملواطنات

إننا اليوم أمام مترين حقيقي لضمان التفاعل الالزم واجملدي 
واهلادئ يف التعامل مع االحتجاجات بوجهها اجلديد وهو ما 

ة اجلميع. أفرادا ة وفاعلييتطلب تفهم اجلميع وأتقلم اجلميع وفعالي
ومجاعات أحزااب ومؤسسات ومواطنني يف إطار املواطنة امللتزمة 
ومبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة وتالزم احلقوق ابلواجبات مبا يعزز 
الثقة يف املؤسسات يف التئام اتم حول الثوابت الكربى الوطنية 

نموي تاجلامعة مبا مينع بالدان وحيصن مسارها الدميقراطي وال
 الصاعد.

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته. 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب توفيق امليموين 
 .ابسم فريق األصالة واملعاصرة
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 :النائب السيد توفيق امليموين

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،
 راء احملرتمني،السيدات والسادة الوز 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
نتناول الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة طبعا يوحدان 
نفس اهلاجس، وهو هاجس األحداث احلالية الطاغية على 

سنوات على إطالق  7الساحة، وكذلك حتكمنا مرور أكثر من 
لقت طهذه اخلطة ماشي كما ذكرتو السيد الرئيس احلكومة أنه ان

مبعىن هناك  2191، كانت يف الصيغة األوىل دايهلا يف 2197يف 
سنوات واحلكومة مشرفة على هاد اخلطة دايل حقوق اإلنسان  7

يف احلكومة السابقة واللي حكومتكم احلالية هي امتداد هلا، 
سنوات على هذه اخلطة يستدعي وقفة أتمل  7وابلتايل فإن مرور 

 . إنزاهلاللوقوف على حصيلة احلكومة يف

 السيد رئيس احلكومة،

طاملا نبهنا يف فريق األصالة واملعاصرة على أنه ينبغي العمل 
على جتاوز منطق التعبري عن النوااي، واخلروج من الدائرة املفرغة 
اليت تلقي بنا يف متاهات الوقوف عند حد الوعود املناسباتية غري 

ن موقفنا عربان عاملقرونة ابلقدرة على التطبيق العملي، وطاملا 
بوضوح اتم وقلنا إن اخلطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان هي خطة إجيابية وطموحة سواء يف صيغته األوىل 

، وال ميكن ألي فاعل 2197أو الثانية يف سنة  2191يف سنة 
سياسي أن يعرتض عليها وعلى خلفياهتا وانطالقتها وأهدافها، 

ن دائما على التأكيد على أن حتقيق هذه اخلطة لكننا كنا مصري
على أرض الواقع وجعلها مكسبا حقيقيا لكل املغاربة يستشعرون 
به وحيسون به يف حياهتم اليومية يتطلب التزاما حكوميا ابجلدية 
واملسؤولية والصرامة واحلزم لفرتة طويلة بدون كلل وال ملل، وهو 

ع يف تعاطيكم كحكومة مما مل نلمسه كفريق األصالة املعاصرة 
هذه اخلطة، كما نبهنا إىل ضرورة مباشرة احلكومة للعمل على 
ربط املسؤولية ابحملاسبة ومناهضة الفساد واملساواة بني املواطنني 
للولوج إىل الصحة والتعليم والسكن الالئق وتربية األجيال على 

 اياملواطنة والتسامح ونبذ العنف والكراهية ابعتبارها تشكل قضا
ملحة يف بالدان خصوصا لدى فئة الشباب، هذه الفئة اليت 
أصبحت تعيش حاالت من اليأس واإلحباط وانعدام الثقة وهو 

 .ما أدى إىل انبعاث احتجاجات هنا وهناك يف بلدان احلبيب

 السيد رئيس احلكومة،

لقد كنا من السباقني إىل املطالبة ابلتعامل مع هذه 
اربة والنضج وعدم التعاطي معها مبق االحتجاجات بنوع من التعقل

أمنية معزولة، ال أتخذ بعني االعتبار ظروف عيش املواطنني املزرية 
بفعل سياسات جمحفة تراكمت سلبيتها طيلة عقود من الزمن 
والتفكري يف خمرجات وحلول على قاعدة أن االحتجاجات ما هي 

واقب عإال أصوات معربة عن مطالب ابحلق يف التنمية وحمددة من 
، التفاواتت االجتماعية واجملالية احلاصلة يف املعيش اليومي للمغاربة

وقبل أن تستفحل األمور وتزداد حدهتا طالبنا من احلكومة التدخل 
ابحلكمة املطلوبة يف التعاون مع احتجاجات منطقة احلسيمة 
ونواحيها وإشراك خمتلف الفاعلني واإلطارات املدنية عرب تبين 

ستعجل يضع يف مقدمته إطالق سراح املعتقلني برانمج عمل م
على قاعدة أحداث احلسيمة، وضمان احلق يف التنظيم املدين عرب 
جتاوز بعض العراقيل للسلطات احمللية واختاذ إجراءات سريعة كفيلة 
ببناء الثقة وإبداء حسن النية لبحث إمكانية القيام إبجراءات ذات 

 .الصلة ابلتجاوب مع مطالب الساكنة

 السيد الرئيس احلكومة،

كما كنا حريصني كفريق األصالة واملعاصرة على أال نسقط 
مرة  ضيقة، جتر البالد يف مطب أية مزايدات سياسية أو حزبية
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أخرى إىل ما ال حتمد عقباه، وإىل تكرار ما جرى يف العقود 
السابقة. غري أنكم مصرون على اإلستمرار يف إاثرة العديد من 

فتيل العديد من األزمات عرب تصرحياتكم الغري  النعرات وإشعال
املنسجمة مع موقعكم يف قيادة العمل احلكومي، واليت تشنون من 
خالهلا حراب على قطاع حكومي حتت مسؤوليتكم، وهتامجون 
أحزااب منافسة لكم بدال من حتمل مسؤوليتكم يف ما يقع يف 

لة بفعل ثق املغرب اليت تعرف احتجاجات ممااحلسيمة وابقي مناط
سياساتكم الفاشلة يف تدبري القضااي وامللفات املرتبطة برغبة 

 .الساكنة أو ساكنة املنطقة واملناطق األخرى يف العيش الكرمي

 السيد رئيس احلكومة،

ضمن نتائج التحوالت العميقة اليت شهدهتا أو شهدها       
املغرب قبل عقدين من الزمن، كانت هناك توصيات هيئة 

ألرضية األوىل هي ا اثنتني:واملصاحلة أفرزت آليتني اإلنصاف 
املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان، وهي اليت كنا نتوقع 
إحداثها لنوع من أتهيل اجملتمع هبدف استيعاب ثقافة سياسية 
ذات منطلقات وأبعاد حداثية ودميقراطية. وقد كان حلكومتكم 

، عن املستوى النصيب األوفر يف مسلسل الرتاجعات على هذا
األرضية  همبيتة بفعل تعطيل آليات تطبيق هذسبق إصرار ونية 

داخل العديد من القطاعات احلكومية، وعلى رأسها مؤسسات 
التنشئة اإلجتماعية مبا فيها وزارة الرتبية الوطنية، وهو ما يعكس 
اإلرادة املعاكسة حلزبكم احملافظ يف تطلعات خمتلف املشارب 

 ة الدميقراطية واحلداثية؛الفكرية والسياسي

 السيد رئيس احلكومة،

اآللية الثانية هي خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية       
وحقوق اإلنسان، اليت كانت موضوع رهان املغاربة إلدماج مبادئ 
حقوق اإلنسان ومقاربة النوع يف السياسات احلكومية، ويف خمتلف 

شاركة تكون خمرجاهتا ضامنة مل اخلطط والربامج التنموية، وعلى أن

سياسية ومساواة ومناصفة وتكافؤ الفرص واحلكامة الرتابية 
واألمنية واإلدارية والنزاهة والشفافية إىل غريها من املبادئ املتعارف 
عليها. بكل جرأة تتطلبها املرحلة، فإن سياستكم احلكومية بدل 

راء ى و أن تذهب مباشرة إىل معاجلة املشاكل املطروحة تتخف
الكالم املعسول والوعود احلاملة، بل أكثر من ذلك تتجه حنو املزيد 
من أتزمي األوضاع وتقليب املواجع وتسميم األجواء بعدم التدخل 
لوقف نزيف تداعيات األحداث والوقائع اجلارية يف العديد من 
املناطق يف جهات اململكة، والتصرحيات اإلعالمية غري املسؤولية 

 .من جهة أخرى

لذلك فنحن يف فريق األصالة واملعاصرة، مؤمنون ابستقاللية       
السلطة القضائية وبضرورة تعزيز أدوارها يف محاية احلقوق واحلرايت 
والنهوض هبا، لكننا نعرب عن أسفنا الشديد جتاه األحكام اليت 
صدرت يف حق املعتقلني على خلفية أحداث الريف ونعتربها 

. ية مع ما راكمته بالدان يف اجملال احلقوقيقاسية جدا وغري متماش
وحنن يف فريق األصالة واملعاصرة نتشبث ابنتسابنا لإلرث الرمزي 
ملرجعية اإلنصاف واملصاحلة، ونعترب أن بالدان يف غري حاجة إىل 
تكميل طاقاهتا يف ما ال يسهم ابملضي قدما على درب اإلصالح 

 فاق الواعدة اليتالشامل، وأن متطلبات مرحلة الدخول يف اآل
بئة فتحتها املرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية اجلديدة تقتضي تع
 .اجلهود من أجل اخلروج من املأزق اللي... شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا للسيد النائب. الكلمة       
ود بركايو، لاآلن ابسم فريق التجمع الدستوري للسيد النائب مو 

 .، نصف دقيقةمن فضلكمالسيد النائب السي بووانو 

 :النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس احلكومة،
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 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يل كامل الشرف أن أساهم يف مناقشة هذا املوضوع احليوي       
 ابسم فريق التجمع املتعلق حبكامة تنزيل حقوق اإلنسان،

الدستوري. وهي مناسبة نستعرض ونذكر فيها معاجلة مبا حققته 
بالدان من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان، وبناء دولة احلق 
والقانون وفق مسرية مستمرة انطلقت إراداي منذ أزيد من ثالث 
عقود، وتتجلى يف معمار قانوين متكامل األطراف واألركان وفق 

ولية املعرتف هبا، وإنتاج جمموعة من املؤسسات املعايري الد
ليت عرفتها ا االختالالتالتدبريية ملختلف  واالجتهاداتواآلليات 

 .بالدان يف مرحلة من مراحل الصراع السياسي واحلقوقي

واستطاع املغرب جبميع مكوانته وحساسياته، وبتوافق مع       
بطي  احلقوقيةعاهل البالد وقيادته الرشيدة، معاجلة امللفات 

صفحة املاضي وفق مقاربة منوذج مشهود هلا دوليا وذلك وفق 
منظور إصالحي منوذجي متدرج تراكمي اخنرط فيها كل القوى 
والعناصر مبا فيها اليت كانت ضحية سنوات اإلعصار، وذلك حتت 
عناوين ومؤسسات وأمساء خلدها التاريخ السياسي للمغرب 

حلقوق اإلنسان إىل هيئة احلديث؛ من اجمللس االستشاري 
إىل للضحااي ومدونة األسرة  واالستماعاإلنصاف واملصاحلة 

وانتظام احلياة الدميقراطية وطنيا وترابيا، وحتديث املنظومات 
القانونية وفق املعايري الدولية احلديثة ومعاجلة خمتلف األوضاع 
 الفردية واجلماعية والتعددية والسياسية والثقافية واالجتماعية

واللغوية املطروحة على الساحة الوطنية وذلك جتسيدا لعملية 
اإلنتقال الدميقراطي اهلادئ والسلس أبقل التكاليف و أبوسع 

 .األرابح واملردودية

 

 السيد رئيس احلكومة،

سيسجل التاريخ أن املغرب بقيادة ملكه الشاب واملتفتح،       
ظمة مل يكن ان أنت أركعجنح ابمتياز يف اجتياز حمطة اترخيية زعز 

ابحلسبان سقوطها، بل كانت مناسبة لنا لتطوير نظامنا السياسي 
وفق منوذج دميقراطي حديث.. إيال  واالجتماعي واالقتصادي

امسحيت السيد الرئيس.. أهلت بالدان للدخول يف اندي 
الدميقراطيات املعاصرة مببادئ وجيل جديد من احلقوق واحلرايت 

سة ردية، ومجاعية وتعددية معربة عن اهلندآبلياهتا وضماانهتا الف
اإلجتماعية والتارخيية والثقافية للمغرب واملغاربة، وفق نظام ملكي 

 .يقوم على أساس مبدأ فصل السلط وتوازهنا اجتماعيدميقراطي 

إن ما أفرزته املرحلة التارخيية اليت نعيشها من خمرجات ال       
ا ويلهينا حية، ولن يشغلنيشكل النهاية ابلنسبة ملسريتنا اإلصال

عن معاجلة اإلفرازات األخرى املعرية عن السقف املرتفع عن 
احلرايت واملطالب احلقوقية واالجتماعية والثقافية لألجيال 
اجلديدة، واملستفيدة من مناخ احلرايت واحلقوق اليت أقرها 

هي والتواصل. و  لالتصالوالتكنولوجية احلديثة  2199دستور
ني طبيعية مصاحبة لعملية التنزيل الدميقراطي ملضامظاهرة صحية و 

واليت نعتربها حمكا وخمتربا للتفاعل االجتماعي  2199دستور 
والتدافع واملواجهات الفعلية بني أطراف متناقضة من حيث أدوارها 
ومسؤوليتها وحدود هذه األدوار واملسؤوليات خصوصا اجلهات 

لقانونية، وتطبيق النصوص ا املسؤولة عن احملافظة على النظام العام
وجهات أخرى مشحونة ابلدوافع واحلاجة إىل حتقيق املطالب 

ش وتوفري اخلدمات األساسية وفرص العي واالقتصاديةاإلجتماعية 
اإللكرتوين العابرة جلميع  االتصالوالشغل، مدعومة بوسائل 

 .احلدود

ثرات، ؤ يف ظل هذه األجواء املفتوحة واملنفتحة على خمتلف امل      
بري االنتهازي املباشر أو عن بعد، يصبح التع لالستغاللوالقابلة 

اإلجتماعي واحلركات اإلجتماعية مظهرا من مظاهر املرحلة 
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 ، ومترينا ميدانيا لتفعيل مقتضيات القانون وإجراءاتهاالنتقالية
وتفاصيله، وجماال لرتسيم احلدود بني احلقوق والواجبات واحلرايت 

رار لتنازع والتدافع بني احلقوق الفردية واجلماعية، وإقواملسؤولية وا
ت مراقبة وذلك حت االستقرارسلطة النظام والضبط واحملافظة على 

 .السلطة القضائية

السيد الرئيس، إننا فعال أمام حتدايت ومسؤوليات جسيمة،       
ومرحلة حساسة مطروح علينا مجيعا تدبريها حبكمة وحكامة وهي 

 :تتجلى كالتايل

  اهلاجس األول هو حتقيق التنمية املستدامة، والعيش
الكرمي جلميع فئات اجملتمع ومكوانته وجماالته اقتصاداي واجتماعيا 

 وثقافيا وسياسيا وبيئيا؛
  ة شرط أساسي لتحقيق التنمي االستقراراحملافظة على

 املستدامة والرفاهية اإلجتماعية؛
 ت  قوق واحلراياحرتام املقاربة الدميقراطية واحرتام احل

 .كخيار اثبت ودستوري

إن التوفيق بني هذه األهداف الرئيسية، يتطلب منا وجود      
دولة قوية مبؤسسات قوية، وفاعلة وانجعة بتداخلها وأداء أدوارها 
وتقدمي خدماهتا وفق القانون والشرعية كما يتطلب من اجلميع 

ل بفرض و احرتام شرعية املؤسسات، وعدم الطعن فيها وعدم القب
 .شرعية الشارع والدعوة إىل الفوضى والفتنة من أي كان

إننا يف فريقنا، وبكل وعي ومسؤولية ندعو إىل التعامل مع       
مفرزات الدينامية االجتماعية ومظاهرها، الذي تعرفه بعض 
جهات اململكة واملسؤولية واحلكمة واالحتكام إىل املؤسسات 

حرتام فات، وتطبيق القانون، واوشرعية هذه املؤسسة يف حل اخلال
قراراهتا وأحكامها واستقالليتها بعيدا عن األحكام اجلاهزة 
واملسبقة، وجتييش العواطف والسواكن خلدمة أجندة خاصة 

 ...انتهازية وغري مسؤولة

 :السيد الرئيس

 ...شكرا      

 :النائب السيد مولود بركايو

ان يف نيب كيف ما ككما أننا يف فريقنا نرفض أي تدخل أج      
السيد  secondes 41سري نظامنا وعدالتنا وقضائنا، 

 ...الرئيس

 :السيد الرئيس

 .تفضل كمل      

 :النائب السيد مولود بركايو

كما أننا يف فريقنا نرفض أي تدخل أجنيب كيفما كان يف       
سري نظام عدالتنا وقضائنا. إن القضاء هو سيد نفسه، ويراقب 

وفق درجات التقاضي واملعايري املعمول هبا عامليا، نفسه ذاتيا 
واألحكام تستأنف، وتنقض أمام القضاء املختص وليس يف 
الشارع العام. ودولة احلق والقانون، ومبدأ فصل السلط، كل ال 
يتجزأ واحرتام مؤسسات الدولة واجب، وهو عنوان لسلوك مدين 

 .أخالقي وسياسي وشكرا السيد الرئيس

 :سالسيد الرئي

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين       
مضيان إبسم يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة 

 .السيد الرئيس

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
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فعال كما قيل، أن إدراج هاد املوضوع ضمن هذه اجللسة       
الشهرية هو اختيار موضوعي جدا، على اعتبار أن اجمللس دائما 
هو مرآة تعكس مهوم وانشغاالت الشعب املغريب. فلذلك، السيد 
الرئيس احلكومة، نناقش اليوم هذا املوضوع، وحنن نسائلكم اليوم 

قوق ها احلكومة لتعزيز منظومة حعن السياسة العمومية اليت تعتمد
 .اإلنسان ببالدان

ينبغي أن نؤكد بداية على أن اللحظات العصيبة واملفصلية       
يف اتريخ األمة، تستلزم منا كفاعلني سياسيني وطنيني أن نتحلى 
ابملسؤولية والصراحة الالزمة، بعيدا عن املزايدات السياسوية 

جياد احللول ال يساهم قطعا يف إ وهتريب النقاش العمومي وتعوميه مبا
 .الناجعة

إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، كواجهة نضالية       
حلزب اإلستقالل، معتزون ومؤمنون حبجم الرتاكم اإلجيايب والنوعي 
الذي حتقق يف جمال تعزيز احلقوق واحلرايت ببالدان انطالقا من 

كبها من إجراءات وتدابري جتربة اإلنصاف واملصاحلة، وما وا 
سامهت بشكل كبري يف جرب الضرر وطي صفحات املاضي األليم، 

، واليت نصت 2199وصوال إىل اإلصالحات الدستورية لسنة 
جبرأة على دسرتة كل احلقوق اإلنسانية والكونية، كما هي متعارف 

 .عليها دوليا

يف  ةوعلى الرغم من كل ذلك، ومما حتقق من تطورات إجيابي      
جمال منظومة حقوق اإلنسان ببالدان، علينا أن نعرتف مجيعا أبن 
هناك جمموعة من التجاوزات والرتاجعات أحياان، اليت أصبحت 
تعرتي هذه املنظومة بشكل متصاعد من قبيل بطبيعة احلال 
التضييق على احلرايت وهوامشها، ومنع أوجه التعبري السلمي 

على  يص للتجمعات والتضييقابلفضاءات العمومية، وعدم الرتخ
بعض النشطاء احلقوقيني والنقابيني والصحافيني، وإعمال املقاربة 
األمنية بدل اإلنصات واحلوار، عالوة على االعتقاالت العشوائية 
أحياان. وهي تراجعات أصبحت تسائل حبدة املسألة احلقوقية 

 نببالدان، ومدى استيعاب القائمني على هذا الدور الذي ميكن أ
تلعبه يف تكريس قيم احلق والواجب، واحلرية، والكرامة، والعدالة، 
واملسامهات، واملواطنة. وهذه الرتاجعات تسائل حكومتكم، عن 
مدى الوفاء بربانجمها احلكومي، ومدى حرصها على إجناح 
التوجهات اجلديدة يف منظومة احلقوق واحلرايت األساسية كما 

 .2199أقرها دستور 

 احلكومة،السيد رئيس 

هناك اليوم قلق حقوقي واسع ببالدان حول تراجع جمال       
احلرايت، تراجع تتحمل فيها املسؤولية احلكومة أوال وأخريا، وهو 
جزء مرتبط أساسا بفشلها يف حتقيق عدد من احلقوق الدستورية، 
وعلى رأسها شروط العيش الكرمي والتنمية احمللية يف جمموعة من 

ك اليت أنتجت احتجاجات سلمية رفعت فيها املناطق خاصة تل
احلسيمة، زاكورة، بوعرفة، جرادة، اتزة،  صرفة:مطالب اجتماعية 

وغريها... كما أن االحتجاجات عرب مواقع التواصل االجتماعي 
وصلت إىل حد املقاطعة. كل هذا واجهته احلكومة بكثري من 

سؤولية مالالمباالة، والتصرحيات املستفزة ومل تتحمل فيه حىت 
زال أو تسريع وترية اإلجياز، وهو ما أدى إىل الزل اإلستباقيالتواصل 

امللكي الشهري الذي استبشر له املغاربة أمجعون ترسيخا للمبدأ 
 .الدستوري ربط املسؤولية ابحملاسبة

 السيد رئيس احلكومة،

هناك اليوم أفعال وممارسات، هناك جتاوزات وتراجعات،       
إصالح منظومة احلقوق ببالدان وتقلص جمال  حتد تدرجييا من

احلرايت، فهل املقاربة األمنية واالعتقاالت هي احلل، هي جواب 
احلكومة الصرف على حقوق اجتماعية اقتصادية وتنموية أقرها 

؟، فهل احتجاجات احلسيمة مثال واليت كانت وال 2199دستور 
ملرضى ازالت مطالبها اجتماعية حمضة، تنشد مستشفى ملعاجلة 

وخاصة داء السرطان، وهو حق دستوري حسب البند األول من 
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، تنشد جامعة للتكوين من أجل التنمية وهو حق 49الفصل 
، وفرص الشغل حتفظ كرامتهم 49من الفصل  4دستوري البند 

وكذلك. وهل كان عطش  49وهو حق دستوري كذلك، الفصل 
هذه  زاكورة ومطالب جرادة وغريها من املناطق، هل كانت

املطالب االجتماعية الصرفة تستحق كل هذا االستهتار احلكومي 
 والتأخر يف إجناز املشاريع وتعثرها؟، واالستفزاز يف التصرحيات اليت

وصلت إىل حد التخوين واالنفصال بدل التواصل واحلوار اجلاد 
واملسؤول. فلو تدخلت احلكومة يف الزمان واملكان، وابلفعالية 

ل ا عما وصلنا إليه اليوم، فعلى احلكومة اليوم وبكاملطلوبة ألغنتن
 .جرأة أن تعرتف مبسؤولية السياسية يف هذا الصدد

 السيد رئيس احلكومة،

حنن يف حاجة إىل تفعيل مبدأ حتمل املسؤولية، واليت ال جيب       
أن يتحملها أبناء الريف وغريه من املناطق، ألهنم مل ينتجوا األزمة 

ل، فشل السياسات احلكومية وخمططها بل هم ضحااي الفش
التنموي، وفشل النموذج التنموي. لذلك نقول لكم اليوم، أن 
منظومة العدالة ما وجدت إال لتحقيق الطمأنينة والعدل بني 
الناس، إن أبناء الريف هم جزء من هذه األمة، ومؤمنون ابلوطن 

 ،ومتشبثون مبقدساته، وأن األحكام الصادرة يف حقهم ابتدائيا
إبمجاع مجيع املغاربة كانت قاسية وخلفت نقاشا، كانت قاسية 
وخلفت نقاشا كبريا يف خمتلف األوساط السياسية واحلقوقية ولدى 

 .الرأي العام الوطين والدويل

 السيد رئيس احلكومة،

ندعو اليوم من هذا املنرب إىل اعتماد مصاحلة حقيقية       
ل هنائي، وعالج مدخالهتا األساسية طي هذه الصفحة بشك

مجيع اجلروح التارخيية واحلاضرة، واستشراف آفاق غد مشرق 
يقية حيتضن فيه هذا الوطن الكبري كل أبنائه، وحتل فيه التنمية احلق

ل مبختلف جتلياهتا االقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية، حم

التأخر والتعفر والالمباالة، وخلق األسباب من أجل احملاكمات 
ومهية والصورية أحياان بناء على حماضر مفربكة ومصطنعة، وهذه ال

مسؤولية احلكومة يف تفعيل خمتلف احلقوق الدستورية ومحايتها 
 .وصيانتها، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا السيد الرئيس. إبسم الفريق احلركي، الكلمة       
 .بديعللسيد الرئيس حممد م

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 رؤساء الفرق على التفكري يفيف البداية، أشكر اإلخوان       

طرح هذا املوضوع اللي عندو واحد الراهنية كبرية. كنشكر السيد 
ئيس ، والسيد ر االقرتاحرئيس جملس النواب، على تقبله هذا 

ذا املوضوع هل االختياراحلكومة، على جتاوبه مع هذا املعطى. فهذا 
ريب، غجا فواحد اإلطار كتخيم عليه نقاشات واسعة يف اجملتمع امل

على خلفية ما عشناه يف األسبوع الفارط حول قضية احلسيمة 
ومعتقلي احلسيمة. غادي نرجع هلاد املوضوع يف بطن هذه 

 ..املداخلة.. السيد الرئيس، ما حتسبوش هاد الشي السيد الرئيس

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

إن اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ابدرت حكومتكم       
يها، هي عصارة وتتويج ملسار دميقراطي مؤسسايت، تضمن إل

حقوق الفاعلني يف خمتلف مكوانت اجملتمع املغريب. وتعرفون  
، وعماد الطمأنينة، وعماد االستقراركذلك أن احلقوق هي عماد 
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النمو واالزدهار، وهذه اخلطة يف نظران تستجيب فعال ملتطلبات 
ت كرمي وتؤطر بتفاعالاملواطن املغريب يف الكرامة والعيش ال

 .مقومات اجملتمع

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

هل من الواجب أن أذكر أبن املغرب يعرف اليوم تطورا هاما       
يف اجملال احلقوقي واملؤسسايت والدميقراطي ويف جمال احلرايت 
العامة، هذا التطور جعله يعتلي مكانة الرايدة بني الدول اليت 

يف جمال حقوق اإلنسان، حيث  سرتاتيجياااعتمدت ختطيطا 
دولة اليت وضعت خطة عمل  41يصنف املغرب اليوم ضمن 

 .وطنية يف هذا اجملال

هذا التحول، السيد رئيس احلكومة احملرتم، له أمهيته وال       
ميكننا إال أن ندعمه ونسري فيه تعزيزا لدولة احلق والقانون، فلقد 

أوراشا مفتوحة لإلصالح شهد املغرب إصالحات متعددة، و 
والتحديث، مما جيعلنا نطمئن على سريان يف بناء دولة املؤسسات، 
الشاهد على ذلك احملطات احلقوقية املتميزة اليت عرفها املغرب منذ 
هناية القرن املاضي، وضمنها إحداث هيئة اإلنصاف واملصاحلة 

 .اليةاالنتقاليت أصلت للتجربة املغربية يف جمال العدالة 

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

الوطنية حلقوق اإلنسان، فعال إطارا ال  االسرتاتيجيةإن       
يؤسس فقط للحقوق العدلية، ولكن للحقوق للولوج إىل خمتلف 
اخلدمات اإلجتماعية. نعيش اليوم حرية التعبري، وحرية الرأي، 
املغرب يعيش اليوم نقاشا واسعا، وجيب علينا أن ننصت إىل 

تمع، وإىل الشعب ونتفهم مطالبه املشروعة، ونتفاعل معها، اجمل
ونتجاوب معها. وما نعيشه اليوم مع قضية احلسيمة، أشنو السبب 
دايهلا؟ هاد القضية هذه راه ابدية عامني هذه، والناس تيظاهرو، 
والناس تيطالبو وما مسعناش هلم، وما جتاوبناش معاهم ابلقدر 

يلة ان علينا نتاخذو التدابري الكفالكايف ويف الوقت الكايف. ك

ابلتجاوب قدر اإلمكان واإلنصات، وعلينا حنن كربملانيني التأطري، 
حنن يعاب علينا الغياب كمؤسسات للوساطة، سواء أحزاب، 
سواء نقاابت علينا اليوم أن نلعب هذا الدور كامال، كامال. حنن 

لى إثر ع نتفهم السيد الرئيس، الصدمة اليت أصيبت هبا العائالت
األحكام، ولكن نتمىن إن شاء هللا أن يف درجات القضاء املقبلة 
أن تتجدد، أن تتضح األمور، وأن نصل إىل ما يضمن احلقوق 

 والعدل للجميع.

شكرا السيد الرئيس احملرتم.. السيد الرئيس حسبتوا عليا الوقت  
اللي..هذا موضوع مهم.. نبلغوا الرسالة دايملا ونتواصلو مع 

 ...سالنا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، كان احتساب دايل الوقت الذي مل       
تتكلم فيه.. الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلشرتاكي، السيد الرئيس 

 .شقران أمام

 :رئيس الفريق االشرتاكي النائب السيد شقران أمام

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس احلكومة،

 والنواب احملرتمني،السيدات والسادة الوزراء 
دون إعادة التذكري أبسباب نزول هذا السؤال، وبطبيعة احلال       

ارتباطا ابلواقع الذي نعيشه اليوم، واألحداث واملواقف املسرتسلة 
ها املرتبطة هبا. جيب يف البداية أن أشري إىل بعض النقط اليت نعترب 

اضل نأساسية، أوال حنن كفريق اشرتاكي، فريق حلزب انضل وي
دائما من أجل دولة احلق والقانون، دولة املؤسسات، انضلنا من 
أجل فصل السلط، ال ميكن مطلقا أن نتدخل يف عمل القضاء، 
وأن نقيم أحكامه خاصة وأن األمر يتعلق مبلف ال يزال رائجا أمام 
احملاكم وهناك مراحل أخرى نتمىن أن تعرف مسارا آخر بطبيعة 

 .احلال
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ن اإلشارة إىل مسألة نعتربها أساسية، هو أن لكن البد م      
بالدان قطعت أشواطا مهمة جدا يف مسار ترسيخ حقوق اإلنسان 
هبا، وكانت هناك تضحيات جسام. ويصعب علينا اليوم أن 
نتحدث عن هذا الواقع الذي نعيشه أبنه واقع شبيه بسنوات 
الرصاص، حنن بعيدون عن سنوات اجلمر والرصاص بسنوات 

وإذا كانت هناك اليوم حواجز، ممارسات تسيء إىل املسار ضوئية، 
احلقوقي يف بالدان، جيب أن نقف عند هذه احلواجز وهذه 
املمارسات من أجل جتنبها مستقبال لبناء مغرب الغد. أان غادي 
نبدل املثل وغادي نقول، "من يزرع الشك حيصد العاصفة"، 

ليوم هناك ملغرب اوجيب أن نؤسس للثقة يف هذا الوطن، اليوم يف ا
واقع آخر ليس هو مغرب األمس، راه الناس اللي ضحاو وتعتاقلو 
وكانت الكلمة بقليع الناب، صعيب اليوم جتي تقارن هاد الواقع 

 .ابلواقع دايل األمس

يف نفس الوقت بطبيعة احلال، دولة احلق القانون تقتضي       
ة دايل اجملموععلى أننا جنتهدو، ألن كيفما كان احلال هناك واحد 

األخطاء، جيب أن نعمل من موقعنا كنواب على أن نستثمر 
اإلمكاانت املتاحة قانونيا ودستوراي من أجل خلق واقع جديد، 
اآلن كاينة واحد اجملموعة دايل النصوص القانونية، حنا اآلن 
بصدد مناقشة القانون اجلنائي وبواحد جمموعة دايل التعديالت؛ 

ق ما يتعلق ابإلفالت من العقاب، ما يتعلما يتعلق ابلتعذيب، 
ابإلختفاء القصري، هادي واحد اجملموعة دايل اجلوانب اللي 
خاصنا جنتاهدو فيها ابش كنجعلو على أن كل من يفكر أو يوهم 
نفسه أبن املغرب قادر أبنه يرجع اللور كيما كان، قال كيلقى 

رجع يأمامه نصوص قانونية مبثابة سدود حتول ضد أي كان أنه 
 .للماضي

اليوم كاين واحد اجملموعة دايل األشياء تتم، جمموعة دايل       
املواقف، لكننا حنتاج كذلك إىل مواقف مواطنة، ليس مبواقف 
تتباكى أمام الكامريات، ويف الصالوانت تقول واقعا آخر، نكونوا 

صرحاء مع املواطنني، املعتقلني نتعاطف معهم ونتعاطف مع 
 لكل مواطنة ومواطن أن يعيش عيشا كرميا وأن عائالهتم، نتمىن

يعيش حبرية، كنتعاطفو مع العائالت، جيب أن جنتهد يف إجياد 
احللول لنخرج بواقع آخر، ألنه هناك من خالل مواقفه من يعمق 
األزمة، من يبحث عن تعميق األزمة، ال من جيتهد جيتهد إلجياد 

ان ر إىل حالتها وكاحللول، غدا ستكون فرحتنا إذا ما عادت األمو 
اجلميع صرحاء بطبيعة احلال يف إطار دولة احلق والقانون. ألن راه  
كاينة إشكاالت تطرح على املستوى القانوين، كيف نوازن بني 
القانون وسلطة القانون وبني الواقع؟، كيف جنتهد؟، حنلقو داك 
التوازن؟ ألن أحياان جتد نفسك مضطرا أن تنفذ القانون، كيفاش 

بني القانون، ما تكونش عندي نصوص قانونية وخنليها  نوازن
جممدة، ويف نفس الوقت كيف أجتهد وأمسح أبنين خنلق واحد 

 .الظروف اللي جتعلنا نزيدو لألمام

امسحيت السيد الرئيس بنقطة أساسية،  يالوغادي خنتم إ      
وأخرية بطبيعة احلال، هو أننا لكي نبين للمستقبل جيب أن نتسم 

لوضوح، جيب أن نقطع مع الشك، جيب أن نكون صرحاء بلغة ا
مع املواطنات واملواطنني، وجيب أن نقدم حلوال عملية قابلة 
للتطبيق على أرض الواقع، ال عندما توضع للنقاش جند أمامنا أمام 

 .مآزق أخرى تزيد من الغموض شكرا

 :السيد الرئيس

عاد ئبة سشكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة النا      
 .واالشرتاكيةالزايدي، إبسم اجملموعة النيابية للتقدم 

 :النائبة السيدة سعاد الزايدي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
 السيد الرئيس،

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

، االشرتاكيةو أتدخل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم  يشرفين أن      
يف إطار خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 
فانطالقا من حرص صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره 
هللا، على ترسيخ دولة احلق والقانون، وصيانة حقوق اإلنسان 

وطنية مع مطامح القوى ال واحلرايت الفردية واجلماعية، ويف تناغم
الدميقراطية، وإمياان منا مبرتكزات التوجيهات امللكية السامية يف 
هذا اجملال. أصبحت احلكومة ملزمة بتطوير آليات العمل، ودمج 
البعد الدميقراطي وحقوق اإلنسان يف آن واحد، وذلك إلرساء 

ملسار ا قواعد املقاربة اجلديدة للمملكة املغربية املتمثلة يف تعزيز
التنموي الشامل لبالدان، ويف استحضار اتم للظرفية املشحونة 

 النتباهاوطنيا، إقليميا ودوليا واليت تفرض علينا مجيعا، من جهة 
، ومن جهة أخرى اإلنصات اجليد االحتجاجيةلتصاعد احلركات 

لصوت ومعاانة اجلماهري الشعبية احملرومة واحلرص على التجاوب 
 مطالبها العادلة واملشروعة، نشدد على التعامل السريع والفعال مع

الذكي واحلكيم لتجنب أتجيج األوضاع مع ضرورة احلرص على 
خلق أجواء اإلنفراج وبعث نفس دميقراطي جديد يضمن صيانة 

 .احلرايت، وتثبيت املكتسبات احلقوقية والدميقراطية

ء اويف هذا الصدد، وارتباطا ابألحكام الصادرة يف حق نشط      
ام اتم مع مرجعيتنا الفكرية، ويف احرت  وابنسجامحراك الريف، نعرب 

الستقاللية القضاء، عن استغرابنا لقساوة هذه األحكام، وهو ما 
مل يسهم أبدا يف إذكاء جو االنفراج املطلوب اليوم يف بالدان. 
فمعاجلة هذه املتابعات واحملاكمات جيب أن تكون حقوقية 

اكمة ار التقيد بضوابط القانون وقواعد احملوسياسية، وال جيب اعتب
العادلة سببا يف إصدار مثل هذه األحكام مما جيعلنا نتطلع إىل 
مراجعتها بكل الوسائل القانونية جتاواب مع آمال وانتظارات أوساط 

 .عديدة وخمتلفة من جمتمعنا

 السيد رئيس احلكومة،

حياتنا  يف احلاجة اليوم ماسة إىل ضخ نفس دميقراطي جديد      
الوطنية، من خالل توسيع فضاء الدميقراطية، ورد اإلعتبار إىل 
العمل السياسي، وتتميم وتثمني دور املؤسسات، وبعث الروح يف 
منظومة حقوق اإلنسان والسعي احلثيث إىل تلبية املطالب 
املشروعة جتاواب مع حق العيش حبرية وكرامة سواء يف الريف أو يف 

. وحيث أن املغرب بصدد صياغة منوذج تنموي ابقي ربوع اململكة
جديد، فإننا نعترب أن املدخل األساسي له هو املكانة اليت يتعني 
أن نعطيها مجيعا للعمل املؤسسايت احلزيب واجملتمعي يف وضع هذا 
النموذج وقيادته، لتسود حقوق اإلنسان يف كافة ربوع اململكة 

لبيئي. والثقايف وا واالجتماعي واالقتصاديمبفهومها السياسي 
أملنا أن تطلع حكومتكم، السيد رئيس احلكومة، اليوم واليت حنن 
جزء منها، ابلدور املنوط هبا على هذا املستوى مع جتديد اخنراطنا 
والتزامنا إلجناح هذه التجربة والربانمج احلكومي الذي تعاقدان من 

 .شأنه. وهللا ويل التوفيق والسالم عليكم ورمحة هللا

 :يد الرئيسالس

 .شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب مصطفى شناوي      

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 .حتية واحرتام

غريب أمركم، السيد رئيس احلكومة، تنددون خبروقات 
أننا نزويال وال تلتفتوا إىل ما يقع يف املغرب وكحقوق اإلنسان بف



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

22 

نعيش يف جنة من احلرايت واحلقوق وما األحكام األخرية يف حق 
شباب الريف إال مثال عن جنة احلقوق اليت نعيشها واليت تبشران 
هبا، تقول املغاربة أنكم بصدد خطة حلقوق اإلنسان، املغاربة 

 ن يسمعوا هبا، البالدحمتاجون ألن يعيشوا حقوق اإلنسان ال أ
دايلنا تستيقظ كل يوم على انتهاكات وخروقات واملس بكرامة 
اإلنسان وتدهور احلقوق االقتصادية واإلجتماعية، وهذا يعين عدم 
توفر اإلرادة السياسية لقطع وممارسة املاضي وضعف اآلليات 
الالزمة لتفعيل تلك احلقوق وضمان التمتع هبا، لقد خرج املواطنون 

ة، املطالبة ابحلقوق، حقوق اقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئييف 
فلم تستجيبوا لتلك احلقوق، بل على العكس من ذلك قمتم 
بتخويلهم واهتامهم ابالنفصال وأزلتم الغطاء السياسي على تلك 

اإلجتماعية مع األسف ببالغكم املشهور، فمهدمت  االحتجاجات
اكمات الغري واحمل االعتقالفتم  الطريق للمقاربة األمنية والقضائية،

 .العادلة مث إصدار األحكام بقرون من السجن

إن ما ميارس اآلن على أرض الواقع مغاير للخطاب الرانن 
جه حق، بغري و  االعتقالمفرط للقوة،  استعمالحلكومتكم، هناك 

غياب شروط احملاكمة العادلة، إصدار األحكام القاسية، منع 
 يداع، عدم متتع غالبية املواطنني من احلقمجعيات من وصوالت اإل

 .يف الصحة والتعليم والعمل والسكن الالئق إخل

إن إعداد النصوص ال يكفي، بل عليكم أن جتعلوا من 
حقوق اإلنسان سلوكا يوميا مؤسساتيا للدولة يف الشارع واإلدارة 
والقضاء، إن اخلطاب حول حقوق اإلنسان يتبخر مع وجود 

إىل املاضي املؤمل وسنوات الرصاص وما خلفته من ممارسات تعيدان 
مآسي فردية ومجاعية وانتهاكات جسيمة، ولعل األحكام األخرية 
يف حق شباب الريف إال مثال عن ذلك، ومن هنا أشدد على 
ضرورة اإلفراج عن املعتقلني السياسيني على خلفية كل 

 ءااالحتجاجات اإلجتماعية املشروعة والعمل على تصفية األجو 

احلقوقية والتدبري السلمي والدميقراطي للصراع اإلجتماعي 
 .والسياسي

ويف هذا اإلطار، أذكر أننا تقدمنا كفدرالية اليسار الدميقراطي 
 .عليكممبقرتح قانون يتعلق ابلعفو العام والسالم 

 :السيد الرئيس

دات للسادة الرؤساء والسي االستماعشكرا للسيد النائب، بعد 
اب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة للجواب على والسادة النو 

 .التعقيبات ملا تبقى من الوقت لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب احملرتمني على تعقيباهتم، 
في ء ال ميكنين أان بوصأان بغيت نقول أوال وقبل كل شي غري

رئيس احلكومة وبوصفي مواطن مغريب، أن أفرح بسجن أي مواطن 
هاد الشي راه قلتها من اللحظة األوىل.. قلتها، كيف وأان شخصيا 
يف ظروف أصعب عانيت من اعتقال يف درب موالي الشريف 
اللي كاع ما كاين ابقي املعايري اللي ابقي ما كاينش كاع املعايري 

يف السجون دايلنا ابلعصابة واألصفاد، وممنوع الكالم، كل  الدولية
 واخا ما هضر شي غري كيدوز داك احلارس كيقول اسكت اسكت

حد، من راس الكلوار حىت للنهاية، وأمضينا هناك يعين فرتة يف 
ظروف أصعب اللي عاش هاد التجربة األليمة ال ميكن إال أن 

 .ةيتعرض جتربة مماثليشعر ابألمل واملعاانة دايل أي مواطن ك

وبطبيعة احلال ال ميكن إال أن نشعر ابألمل دايل اآلابء 
جن، ، للسلالعتقالواألمهات اللي األبناء دايهلم كيتعرضوا 

للمحاكمة، ومها كيعانيو هاد الشي ما ميكن إال أي واحد يشعر 
به، ولكن أيضا من جانب آخر هذا حكم قضائي والقضاء 

توراي وقانونيا أن أتدخل يف عمل مستقل، أان ممنوع علي دس
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قضائي، أردت أم مل أريد، شئت أم أبيت، هذا ماشي الرغبة، 
وماشي العواطف، وأريد أن أقول للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني أن القضاء يف بالدان مستقل وفق أحدث املعايري الدولية 
وقد سامهتم هبذا ابملصادقة على القوانني املعنية بذلك وهو 

ستقالل حقيقي ال يشاورين وال أشاوره، ما كاينش، كاع ما كاين ا
قبل، فكيف واليوم مؤسسات مستقلة وابلتايل جيب أن الوعي 
هباد القضية املهمة، هاد الشي راه كاين يف عديد من الدول 
الدميقراطية و كيطرح إشكاالت طبيعي، يطرح إشكاالت لدى 

ة القضائية، ، لدى السلطالسلطة التنفيذية، لدى السلطة التشريعية
هادي سلط وهاد الشي اإلشكاالت بالدان بدات يف هاد املسار 
هو مسار حممود وتعاجل املشاكل دايلوا يف املستقبل، ورفع منسوب 
النزاهة والشفافية يف القضاء اليوم منوط ابجمللس األعلى للسلطة 
القضائية، والشك أن اجمللس األعلى واعي بكل هذا ويقوم 

راءات الضرورية يف هاد اإلجتاه، فلذلك هللا جيازيكم خبري ابإلج
وأنتم متثلون سلطة تشريعية كما أنه ال ميكن للسلطة التنفيذية أن 
تتدخل يف الربملان، كذلك ال ميكن هلا أن تتدخل يف القضاء، وال 
يف العمل القضائي وال يف قراراته. وبطبيعة احلال أان كإنسان أان 

الواثئق دايل امللف، لست على إطالع  لست على إطالع على
على حيثيات القرار الذي اختذته اهليئة القضائية، وابلتايل هذا ال 
خيول يل حىت أن أختذ رئيا شخصيا موضوعيا يف هذا احلكم الذي 
اللي موجود واللي قلت رغم كل شيء احلمد هلل هناك مراحل 

يعين و  أخرى للتقاضي كما قال مجيع السيدات والسادة النواب
عندان أمل فيها، عندها أمل يف القضاء دايلنا ولكن أيضا ابملقابل 
أرجو من السيدات والسادة الربملانيني كما أهنم إيال جاب هللا وقع 

، ملان فإخلشي مشكل ابلنسبة لواحد الربملاين ما غاديش نقولوا الرب 
ميكن يوقع شي مشكل، الربملانيون حىت مها بشر، إيال ما عجبناش 

قانون خرج من الربملان ماشي غادي نضربو الربملان ابحلجر  شي
ونعايروه ال، وإذا خرج حكمه يف سلطة قضائية ال يعجبنا لسبب 

من األسباب، جيب أن ال حنطم السلطة القضائية وال مؤسساتنا، 
خاصنا نعتزوا هبا وخندموا ابش نديروا مغرب أفضل يف املستقبل، 

 .هادي النقطة األوىل

لثانية، اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، النقطة ا
حىت ل  2112صحيح أهنا تصاغت الصيغة األوىل سنة 

، لكن مل تعتمد من قبل، احلكومة آنذاك مل تعتمدها 2191
وابلتايل بقيت خطة مشروع ولكن مل يصادق عليها، وكما قلت 
فاش جينا تكلفت وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان وأشكر 
السيد الوزير، وزير الدولة على اجلهود دايلو ألن هو شرف على 
هاد امللف من البداية إىل النهاية وعلى هاد الورش اللي هو مهم، 

ال بغينا نقولو أو إي فقام ابلتحيني دايل اخلطة وفق مقاربة تشاركية
اخلطة قفزت من واحد الوضع إىل وضع آخر أوسع أرحب أعمق 

ات وال من حيث عدد احملاور وال من ال من حيث عدد اإلجراء
حيث طبيعة االشتغال اللي مت فيه وال من حيث سعة الشراكة 
ومن حيث عدد من املعايري حىت أصفت علينا، احلمد هلل، وفق 
املعايري الدولية خطة تشرف املغرب، احنا غادي نديرو التطبيق 

 أشهر .دايهلا، احنا متفق معكم، احنا غري يف بداية التطبيق 
بداية التطبيق، وسنتعهد داك الشي اللي كريتبط ابجلانب 

 .احلكومي، إن شاء هللا، احنا غادي نديرو جهدان نطبقوه

ما يرتبط جبهات أخرى، إما مثال اجملتمع املدين أو اجلهات أو 
غريها احنا غادي نشتغلو معهم يف إطار التشاركية، ولكن أيضا 

اإلجتماعية ما  تاالحتجاجاعلى مستوى تعامل احلكومة مع 
خصناش نغطيو الشمس ابلغرابل، احلكومة تعاملت مع خمتلف 

اإلجتماعية وفق مقاربة  واالحتجاجاتاملطالب اإلجتماعية 
مشولية تبدأ من احلوار إىل اإلنصات، إىل تفعيل األوراش 
اإلجتماعية على األرض وهاد الشي قمنا به وانتم شاهدين عليه، 

أمنية، ليست هناك مقاربة أمنية،  ماشي.. ما غنديروش مقاربة
السيد النائب، ما كاينش مقاربة أمنية، املقاربة الشاملة األمين جزء 
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اشهر والناس كيتظاهرو، لو   4صغري فيه، وإال راه يف جرادة راه 
كانت املقاربة األمنية خاص تكون من النهار األول هادي  

تذاكر و  كتسمى مقاربة أمنية، ولكن عندما حتاور وتنزل عندهم
معهم وكينزل أعلى املسؤولني والوزراء والوايل والعامل إىل آخره، 
وعندما حناول أن جند حلول عندما نضع برامج جديدة، عندما 
نقوم إبجراءات على األرض بعضها ينجح وبعضها ال ينجح، هاد 
الشي كل شي كاين، ولكن هي مقاربة مشولية سنستمر يف املقاربة 

أن احلكومة مبا فيها وزارة الداخلية كتنظر  الشمولية، ودليل على
لألمر من جانب إجيايب وعلى أهنا ال نستهني ابالحتجاجات دايل 
املواطنني، أننا استعرضنا اإلحصائيات، آش غادي نلقاو؟ غادي 

وقعت، بلغ عدد التظاهرات، املظاهرات  2197نلقاو أنه سنة 
 97211 2197واالحتجاجات يف الشارع العام بلغ عدد سنة 

  2192يف خمتلف جهات املغرب، ويف ستة أشهر األوىل من سنة 
شهر عندان  92مبعىن أنه يف سنة ونصف  241.كان عندان 

مظاهرة أو احتجاج يف الشارع العام، يف الشارع العام،   23441
من  %4، %4كم هي االحتجاجات اليت منعت؟ 

ك ، معىن ذلك، احلمد هلل، هنا4االحتجاجات هي اليت منعت 
إمكانية االحتجاج، بزاف كيحتجو الناس على املاء، حيتجوا على 
مطالب اجتماعية، احتجوا بغاو يتضامنوا مع شي جهة إىل آخره، 
يف الرابط، يف الدار البيضاء، يوميا، إذن املقاربة األمنية هاد الشي 
فيه مبالغة، لكن إيال تدخلت أجهزة األمن هي ملزمة، ملزمة ابش 

لتدخل إذا قررت التدخل خاص يكون عندها مربرا، تلتزم بقواعد ا
وخاص تلتزم بقواعد التدخل، ما تديرش االستعمال املفرط للقوة، 
ما تسيئش للمتظاهرين، ما تستعملش األلفاظ املسيئة، هناك 
قواعد أحياان تقع جتاوزات، نعرتفو هباد الشي، أحياان تقع 

اوزات ت عندها جتجتاوزات، وأان كنظن أبن اجلهات األمنية إذا ثب
تقوم إبنزال العقوابت الضرورية على حسب الدرجة دايل 
التجاوزات، فلذلك خصنا بعد نعرتفو هباد اجلو واحلرية اللي 

موجود يف بالدان، جيب أن ال.. وأشكر السيد النائب احملرتم ألنه 
ما ميكنش نذاكر سنوات الرصاص اثين بزاف، بزاف، اليوم، احلمد 

عرب بطريقة، تنتقد طوال وعرضا، بزاف دايل هلل، الصحافة كت
التظاهرات موجودة، مجعيات اجملتمع املدين، أحياان تقع مشاكل 
جيب أن نتدخل ملعاجلتها، أان متافق معكم، ولكن أيضا، أان  
كنستغرب يف التهجم على احلكومة اللي هي عمرها سنة، سنة 

 هللا يف موضوع دايل احلرايت مع أنه..، ولكن السيد النائب،
سنة يف ظلها تلك  .9جيازيك خبري أنتم كنتم يف احلكومة مدة 

حزب، يف ظلكم زج بسياسيني يف السجون، يف  احلكومات حل
ظلكم منعت منابر صحافية، سجن صحافيون بتهم مرتبطة 
ابلصحافة وحرية التعبري، وأيضا على املستوى اإلجتماعي، أان 

ملستشفى، وينتظرون ا متفق معكم هناك مواطنني ينتظرون الطريق،
وينتظرون إىل آخره، ولكن ما ميكنش يف سنة حنلو مجيع املشاكل 
دايل املغرب كامل دايل الطرقان، ألن لو قامت احلكومات 
السابقة لو قامت احلكومات السابقة كل واحد دار شوية كون 
داب حلينا مشكل دايل الطرقان، نشوفو الوضع احلايل واحنا 

إىل ما هو أفضل، أان متفق معكم وسنرجع  ملتزمني ابش حنسنوه
 .بعد قليل لنتحدث يف جمال التشغيل ويف جمال حماربة الفقر

وأيضا السيد النائب اللي قال أبن احلكومة قامت بتخوين 
 املتظاهرين وأان كنستغرب فني هاذ البيان هللا جيازيكم خبري جيبو

عرضها وأن يليا، إذا مل يستطع انئب أن يقرأ البياانت املوجودة 
بنزاهة كما هي ليس هناك أي بالغ للحكومة وال لألغلبية حىت 
هي تقوم أبي انتهاك حلق املتظاهرين وال بتخوينهم وال ابالنتقاص 
منهم، وأظن أبن اإلخوان الربملانيني مزاين يتحاّلو أبعلى درجة 

 يف هاذ األمور ما بغيتش نقول النزاهة، االنتباه فهاذ األمور االنتباه
يس هناك.. وخروج املواطنني وقلتها هنا مرارا ونقولوها ابستمرار ل

أو للتظاهر ملطالب اجتماعية أو  لالحتجاجخروج املواطنني 
سياسية أو حقوقية حمرتم يف إطار القانون بطبيعة احلال، وإيال قلنا 
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احنا من واجبنا نتصنتو هلم ماشي من حقنا فقط، ماشي اّل هذا 
ليهم وكنديرو جهدان ابش نو فّيو واجب علينا، كنتصنتو 

دايلنا على حسب ما نستطيع، وفوق طاقتنا ال نالم،  اباللتزامات
بطبيعة احلال ال يكلف هللا نفسا إال وسعها، ولكن احلاجة اللي 
يف جهدان من واجبنا نقومو هبا إن شاء هللا وسنعمل على أن نويف 

اطنني دمو املو دايلنا نوفّيو هبا وخندمو لبالدان وخن االلتزامات
يس اإلنصات واإلجناز ل ونتصنتو مزاين ولذلك احنا ختاران شعار

عبثا ألن عرفنا أبن املطالب دايل املواطنات واملواطنني ترتفع مع 
مرور الوقت، ترتفع ألسباب عديدة من بينها أتخر أوراش التنمية 
 يف عقود طويلة جدا، ولكن أيضا هللا جيازيكم خبري كيفاش نقارنو

 غرب مع بفنزويال؟ فنزويال يف واد واملغرب يف واد، فنزويال اليتامل
متظاهر، فنزويال اليت تعيش يف  1.قتل فيها املتظاهرين أكثر من 

عامل آخر، هاذ املقارنة هللا جيازيكم خبري تكايسو على بالدكم، 
ألن تصرحياتكم عندما ال تكون موزونة تنقلها املنظمات الدولية 

وا األجنبية على أهنا حقائق، ارمحوا بلدكم قول وتنقلها الصحافات
احلقائق كما هي على األرض، شكرا جزيال والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا وبركاته

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن للمحور الثاين املتعلق 
مبوضوع املخطط الوطين للتشغيل والذي يتضمن ثالث أسئلة يف 

وضوع، أعطي الكلمة للنائب ولكن بشرط الرجوع إطار وحدة امل
 .دقيقة 92بعدد أكرب، 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احلكومة،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

الوطين  ططننتقل اآلن للمحور الثاين املتعلق مبوضوع املخ   
للتشغيل والذي يتضمن ثالث أسئلة يف إطار وحدة املوضوع، 
أعطي الكلمة للسيد النائب حممد غيات إبسم الفريق األصالة 

ة واملعاصرة لتقدمي السؤال املتعلق ابملخطط الوطين للتشغيل، دقيق
 .واحدة من ابب التذكري

 :النائب السيد حممد غيات

 السيد الرئيس احملرتم،
 يس احلكومة احملرتم،السيد رئ

 السيد وزير الدولة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
السيد رئيس احلكومة احملرتم، يف ظل تنامي السخط 
اإلجتماعي بسبب ارتفاع البطالة وما ينتج عنها من ضغوط 
إجتماعية وال سيما يف أوساط الشباب، ونظرا لفشل كل ما مت 

ده من سياسات وبرامج حكومية يف جمال التشغيل، عمدت اعتما
حكومتكم إىل اإلعالن عن خمطط وطين جديد للتشغيل ميتد إىل 

، لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة عن مضمون 2129سنة 
وأهداف هاد املخطط وكذا آليات التنفيذ دايلو؟ وشكرا السيد 

 .الرئيس

 :الرئيسالسيد 

بيعة ة للسيدة النائبة إميان بن ر شكرا للسيد النائب، الكلم
 إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية لتقدمي السؤال املتعلق

 .ابستفحال أزمة للتشغيل

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد رئيس احلكومة، أصبحت البطالة تتسع بشكل خطري 
اب حاملي لتشمل بشكل أكثر الشب % 91لتتعدى عتبة ل 

 اتيجيةاالسرت الشهادات، يف غياب أي تدابري ملموسة لتفعيل 
الوطنية للتشغيل اليت أقرهتا احلكومة، ويف غياب إرادة سياسية 
حكومية ملعاجلة هذه الوضعية اإلجتماعية اليت تؤرق العائالت 
املغربية وتدعوا للقلق بشكل أصبحت معه هتدد السلم اإلجتماعي 

لشغل الالئق لدى الشباب املغريب ميثل مادام احلصول على ا
مدخال أساسيا لضمان مقومات العيش الكرمي لدى املغاربة، فهل 
لدى احلكومة سياسة واضحة وخمطط حمدد ملعاجلة أزمة التشغيل 
اليت ال تزداد إال استفحاال؟ وما هي اإلجراءات املصاحبة والتدابري 

ليت ال زالت حربا ل االوطنية للتشغي االسرتاتيجيةامللموسة لتفعيل 
على ورق؟ األمر الذي يؤدي حتما إىل فقدان الثقة يف مثل هذه 

، هالكلالستالوطنية ابعتبارها جمرد شعارات  االسرتاتيجيات
 .وشكرا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، السؤال الثالث واألخري إبسم فرق وجمموعة 
   .سفياألغلبية، الكلمة للسيدة النائبة إشراق البوي

 :النائبة السيدة البويسفي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

جاء الربانمج احلكومي يؤكد على أن التشغيل يشكل أحد 
التحدايت الكربى اليت تعتزم احلكومة مواجهتها وجعلها يف صلب 
أولوايهتا ومعاجلتها يف جوانبها القانونية واملؤسساتية واهليكلية 

عية، وملعاجلة هذا التحدي اختذت احلكومة عدد من التدابري والقطا
واإلجراءات اليت تشكل الربانمج التنفيذي للمخطط الوطين 

، لذا نسائلكم السيد 2129و 2192للتشغيل، للفرتة ما بني 
رئيس احلكومة، عن طبيعة التدابري واإلجراءات املتخذة وآليات 

ربانمج ائج املتوخاة هلذا التنزيلها وجدولتها الزمنية؟ وما هي النت
وآاثرها على احلد من البطالة وال سيما يف صفوف الشباب؟ 

 .وشكرا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة 
 .على األسئلة املطروحة

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

سوله الصالة والسالم على ر بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل 
 .وعلى آله وصحبه

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

بطبيعة احلال أشكركم على التفضل بطرح هاد السؤال، املهم 
جدا حول املخطط الوطين للتشغيل أو للنهوض ابلتشغيل وتطبيقه 
وتنفيذه ابعتبار التشغيل مدخل أساسي لضمان العيش الكرمي 

لمواطنات واملواطنني هو مدخل أساسي لتحقيق السلم ول
اإلجتماعي، لكن البد أن نعرتف أبن قضية التشغيل هي قضية 

، مرتاكمة اسرتاتيجيمعقدة، هي قضية مركبة، هي قضية ذات بعد 
 .سيطةبيعين هي تراكم طويل من قبل، وليست بسيطة ليست 

ووعيا من احلكومة هباد األمهية دايل الشغل، ألن املواطن 
اللي ما خدامش بطبيعة احلال هو هذا أقصر طريق للدخول إىل 
الفقر والتهميش واإلقصاء وإىل املشاكل بكل أنواعها، وهذا 
واضح، وأيضا عندما ترتفع البطالة بشكل كبري يف منطقة من 

 حقيقي.  عياجتمااملناطق كتويل أزمة اجتماعية وقلق 

ولذلك التزمت احلكومة يف الربانمج احلكومي ابعتماد 
سياسة عمومية، تقوم أساسا على النهوض ابلتشغيل وبعالقة 
الشغل وجتويد برامج إنعاش الشغل، وحتسني أداء مؤسسة 
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التشغيل، وتطوير شروط العمل الالئق، عرب مجلة من التدابري. 
لتشغيل الوطنية ل يةاالسرتاتيجولكن كان يف مقدمتها تفعيل 

 .القطاعية ابالسرتاتيجياتوربطها 

ولذلك وفق هذا التصور، وانطالقا من هذا الربانمج، ابدرت 
احلكومة خالل األشهر األربعة األوىل، ايهلل جات احلكومة يف 
 أربع شهور األوىل لتنصيبها، ابدرت إىل الشروع يف تنفيذ التدابري

 سرتاتيجيةااللة هضران على الرامية إىل النهوض ابلتشغيل. قبي
الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، دااب تنهضرو على املخطط 
الوطين للتشغيل ووضع خمططات تنفيذية له، يعين من األشهر 

الوطنية  االسرتاتيجيةاألوىل خمتلف املخططات، وراه فيها حىت 
ملكافحة الفساد، انطلقنا ما يعين أن احلكومة عندها تصور واضح، 
ماشي عبثي، ماشي بدينا كنقلبو أشنو نديرو، ال من البداية عرفنا 

ن هنا، خصنا برامج خمططات تنفيذية هنا، ولك االسرتاتيجيةأبن 
هاد الشي خصو ورش دايل بضعة شهور لوضعه ولتثمني إجناز 

 .الوسائل التنفيذية لتنزيله

ولذلك ومن خالل اعتماد التوجهات األساسية للسياسة 
ذية  جمال التشغيل، قمنا بتنفيذ بوضع خمططات تنفياحلكومية يف

، وعدد من 2129للمخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل، يف أفق 
الربامج احلكومية املرتبطة ابلشق دايل التشغيل، وقد متت املصادقة 
على آليات تنفيذ وتفعيل هاد الربانمج من طرف اللجنة الوزارية 

، مث صودق 2197غشت  22للتشغيل يف اجتماعها املنعقد يف 
 99على الربانمج التنفيذي يف اجتماع هذه اللجنة املنعقد بتاريخ 

 27، ومت التوقيع على ميثاق تنزيل الربانمج بتاريخ 2192أبريل 
، وهاد امليثاق دايل التنزيل دايل املخطط الوطين 2192أبريل 

كان بني   2192أبريل  27للتشغيل والذي مت التوقيع عليه يف 
ات املعنية احلكومية من جهة، ومجعيات جهات اململكة القطاع

من جهة أخرى، ممثلة برئيسها أو انئب رئيسها، واإلحتاد العام 
ملقاوالت املغرب، ابش نرجعو لنفس املقاربة اللي هضرت عليها 

منذ قليل فيما خيص اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، 
ملتدخلني، اول أن تدمج خمتلف االلي هي املقاربة التشاركية اليت حت

ولو مل يكونو حكوميني، ألن هذه أوراش، هاد النوع دايل األوراش 
هي أوراش وطنية ابمتياز حتتاج إىل تعبئة مبختلف املتدخلني 

 .الوطنيني

وقبل الدخول يف بعض تفاصيل املخطط الوطين للتشغيل أو 
ى واقع لللنهوض ابلتشغيل، اريد أن أعطي واحد النظرة موجزة ع

الشغل ببالدان، أوال البد أن نقول أبن سوق الشغل ببالدان 
تتميز جبملة من اإلكراهات الكربى، تواجه منو التشغيل وتعترب 

 :ينهابمن بني التحدايت اليت جيب أن نواجهها بوعي، ومن 

  أوال ضعف دينامية خلق العمل املنتج، وهو هاد
يت وسيأ التيةالديناميكية هي ديناميكية اجتماعية ومقاو 

 اإلجراءات اليت نقرتح ابش نتجاوزو هاد العائق

  النقائص الكمية والنوعية اليت متيز أتهيل وتكوين املوارد
البشرية على خمتلف املستوايت، سواء تعلق األمر ابلتكوين العام 
األويل، أو ارتبط ابلتكوين املهين، أو ارتبط ابلتكوين خالل 

 املستمر؛ التشغيل أو ما يسمى ابلتكوين
  حمدودية السياسة العمومية يف التشغيل، واليت ترتكز على

 تدبري املرحلة األولية إلدماج ذوي الشهادات فقط؛
  عدم كفاية مناصب الشغل جملموع العاطلني الذين

يبحثون عن الشغل، وانتم كتعرفو أبنه اليوم كيكون عندان ما 
 مواطن جديد يلج سوق الشغل، وسوق 411.111أكثر من 

ألن حنا يف واحد  411.111البحث عن الشغل، سنواي 
املرحلة دايل الذروة دايل ولوج الشباب إىل سوق الشغل، وهو 

 le يطرح حتدي هلذه احلكومة وللحكومة املقبلة، قبل ما داك
pic ما يبدا ينزل خصو واحد شوية الوقت؛ 
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  تثمني ضعيف للرأمسال البشري، وهو خيتلف حسب
 النوع؛مكان اإلقامة، حسب 

  هيمنة قوية للهشاشة يف التشغيل وخاصة يف القطاع غري
 .املنظم، وغريه من التحدايت اليت يطرحها سوق الشغل

لكن رغم ذلك ميكن أن أقول أنه يف الفرتة األخرية كانت       
هناك بوادر إجيابية فيما خيص سوق الشغل وجمال التشغيل، هاد 

رية، فصول األربعة األخبوادر التحسن اإلجيابية سجلت خالل ال
ومتثلت على اخلصوص وفق اإلحصائيات دايل اجلهات املعنية، 
وخصوصا املندوبية السامية للتخطيط، أو اجلهات دايل وزارة 

 :املالية، وهي تتمثل فيما يلي

  إحداث يف أربعة فصول، يعين يف ظرف سنة واحدة
منصب شغل صايف، مقابل فقدان  111..2إحداث 

 ؛.219نة منصب س 47.111
  منصب شغل بني الفصل األول  111..99إحداث

 ؛2192والفصل األول من سنة  2197من سنة 
  تراجع طفيف يف معدل البطالة على املستوى الوطين ما

والفصل األول من سنة  2197بني الفصل األول من سنة 
حسب آخر اإلحصاء للمندوبية السامية  1,2%، 2192

 للتخطيط؛
 ب الشغل املؤدى عنه من الشغل استمرار ارتفاع مناص

، .219سنة  %24,3مقابل  2197سنة  % 24,2الكلي 
مع تراجع حجم الشغل غري املؤدى عنه، على حسب دائما 

 املندوبية السامية للتخطيط؛
  عرب  2197شخص سنة  12.111إدماج أكثر من

 الربامج اإلرادية للتشغيل، واليت سأرجع إىل بعضها؛
  انت د املسجلني بقاعدة البياصايف لعد ارتفاعحتقيق

اخلاصة ابلصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي أبكثر من 

أجري فهاد ربعة د أمسو.. وهو اإلحصاء الدقيق  921.111
هو اللي   "CNSS" الذي ميكن أن نعتمده ألن التسجيل يف

كيبني ليك واش كاين إضافة جديدة يف سوق الشغل وال ال؟ 
 ؛"CNSS" الناس مسجلني جداد يف

  شخص يف إطار التوظيف  1.111.إدماج ما يزيد عن
يف اإلدارات والتعاقد والتشغيل ابملؤسسات العمومية واجلماعات 
احمللية، وهو رقم غري مسبوق كما قلنا مرارا. وعلى حسب 
اإلحصائيات اللي كاينة والتوقعات وحسب قانوين املالية دايل 

غادي يدخل سوق الوظيفة العمومية  2192و 2197
شخص، وهذا غري مسبوق، هو يف سنتني غادي  12.111

نشغلو حنا، إما يف الوظيفة العمومية أو عن طريق التشغيل 
 .ابلتعاقد، ما شغل يف واليتني كاملتني من قبل

وانطالقا من العناصر الرئيسية للتشخيص املتحدث عنها، متت     
بلورة املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل، وفق رؤية متكاملة 
ومندجمة كما قلت سابقا، تقوم على توحيد وتنسيق 

خطط القطاعية املتعلقة ابلتشغيل. ويتضمن هذا امل االسرتاتيجيات
ختضع  اليت الوطين، إىل جانب اإلجراءات احلالية إلنعاش الشغل،

لتقييمات مستمرة لتحسينها وجتويدها والرفع من مردوديتها، 
ل مت إغناؤها من خالمقرتحات إجراءات جديدة إلنعاش التشغيل 

مسامهة خمتلف األطراف املعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات 
عمومية وفاعلني اقتصاديني وذلك يف إطار مقاربة تشاركية 

 .وتشاورية

وامسحوا يل أيضا أن أحتدث على أن إعداد املخطط الوطين       
للتشغيل مت على أساس منهجية تشخيصية يف ضوء رصد سوق 

 ته، وأيضا وفق مقاربة تشاركية وتشاورية من طرفالشغل فتطورا
خمتلف األطراف املتدخلة، سواء كانت قطاعات حكومية، 
ومؤسسات عمومية، فاعلني اقتصاديني، فاعلني اجتماعيني، 
خرباء وغريهم... وميكن أن نقول أبنه ألول مرة يف اتريخ املغرب 
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نا كنعتربو ح يتم اعتماد هذه املقاربة يف معاجلة ملف التشغيل، ألن
يف عدد من املقارابت السابقة هو أن  االختالالتأبن من بني 

خصنا واحد املخطط وطين للتشغيل كيدمج خمتلف املتدخلني يف 
التقائية كاملة وخصوصا بني القطاعات احلكومية نفسها. ما 
ميكنش قطاعات حكومية غتقوم ابلتشغيل متعددة وال يتم أي 

ر وما تكونش عندان واحد اآللية تنسيق فيما بينها وأي تشاو 
منتظمة، منتظمة للتنسيق واإللتقائية، وهذا ما حاولنا أن نتجاوزه 

أبريل  27وكما قلنا فقد مت التوقيع يوم  .فهاذ املخطط اجلديد
، على ميثاق التنزيل الفعلي للربامج التنفيذي من طرف 2192

رب املغالقطاعات احلكومية املعنية، واإلحتاد العام ملقاوالت 
 .ومجعيات جهات اململكة

األهداف األساسية للمخطط الوطين للتشغيل ميكن خنتصروها      
 : يف ثالثة أهداف أساسية هي

الباحثني عن الشغل من آليات ووسائل تسمح هلم  متكني-أوال   
ابكتساب املهارات الضرورية، والسلوكيات املهنية الكفيلة إىل أن 

 يدجمو مهنيا؛

الشباب الذين سيلجون سوق الشغل إىل حتمل  عدف-اثنيا   
املسؤولية يف بناء مشروعهم املهين جبدية ومثابرة، ومساعدهتم 

 ومواكبتهم فهاذ اجملال؛

 .ديناميكية جمتمعية للتضامن حول قضية التشغيل إجياد-اثلثا  

وقد حدد هذا املخطط مخسة أهداف بشكل واضح خالل       
 :ما يلي تتمثل يف 2129-2197الفرتة 

 اتاالسرتاتيجيإلحداث مناصب الشغل يف إطار  السعي-أوال   
 املخططات القطاعية؛

قدرات الشباب ومالءمة كفاءاهتم ومهاراهتم مع  حتسني-اثنيا  
سوق الشغل عرب تكوينات إما طويلة املدى أو قصرية املدة 

 ومتنوعة التخصصات؛

ؤجر ر العمل املالدعم من خالل التحفيزات يف إطا تقدمي-اثلثا   
 لفائدة الباحثني عن الشغل؛

إنشاء املقاولة واملشاريع املقاوالتية إما يف إطار  مواكبة-رابعا  
شركات انشئة، أو مقاوالت جد صغرية ومتوسطة، أو املقاول 

 الذايت أو غريها؛

 .%.3على معدل النشاط فوق نسبة  احملافظة-خامسا  

 الروافع، واحد اجملموعة دايل وبذلك متت واحد اجملموعة دايل      
اإلجراءات إما تدابري للدعم أو تدابري حتفيزية أو تدابري للتنزيل، 

. ما يةاالسرتاتيجوهي اليت ميكن أن ننجزها يف إطار التوجهات 
األول هو  االسرتاتيجي؟ التوجه االسرتاتيجيةهي هذه التوجهات 

 كن أليدعم إحداث مناصب الشغل، وميكن أن أقول أبنه ال مي
إسرتاتيجية دايل إحداث التشغيل أن تكون انجعة وفاعلة إال من 
خالل دعم املقاولة، وخصوصا املقاولة الصغرى واملتوسطة، وإال 
من خالل دعم اإلستثمار، اإلستثمار اخلاص بطبيعة احلال سواء  
كان استثمار وطين أو كان استثمار أجنيب، وإال من خالل تفعيل 

ئه الدعم الالزم. وهاذ الشي اللي حاولنا القطاع اخلاص وإعطا
نديروه، وقد قلت هذا أثناء عرض الربانمج احلكومي، قلنا القطاع 
اخلاص راه ميكن يلعب دور أكرب، وكنشكرو مجيع املقاوالت 
الوطنية اليت تشتغل يف هاذ اجملال ويف غريه، هي الباب األساس 

لك غل. لذخللق الثروة، هي الباب األساس إلجياد مناصب الش
أمهية القطاع اخلاص مهم جدا، أمهية حتفيز اإلستثمار سواء كان 
الداخلي، الوطين أو كان األجنيب حىت هو مهم، ومن هنا عدد 

 : منه االجتاهفهاد  اليت تقوم هبا بالدان االسرتاتيجياتمن 
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رفع مستوى تنافسية اإلقتصاد الوطين، هو ورش مهم ألن 
طين هو اللي غادي جيبد مستوى تنافسية اإلقتصاد الو 

اإلستثمارات من اخلارج أو من الداخل، وميكن اليوم أن نفتخر 
أن بالدان هي واحدة من ثالث بلدان إفريقية اجلاذبة لإلستثمار 
اخلارجي، وهذا شيء نفتخرو به من خالل اجلهود متت على مدى 
سنوات ماشي هاد احلكومة، حنا كنحصدو اليوم جهود متت على 

كن حنن عندان املسؤولية ابش نزيدو هاد اجلهود إىل سنوات، ول
األمام وتظهر هذه اجلهود أيضا من خالل القفزة الكبرية لبالدان 

، "Doing Business" فيما خيص مؤشر ممارسة األعمال
هاد مؤشر ممارسة األعمال اللي قطعنا فيه كما قلنا مرارا واحد 

يف ممارسة  922، من املرتبة 2197ل 2191القفزة كبرية من 
وهي قفزة مهمة جدا، وحنن اآلن نتنافس  1.األعمال إىل املرتبة 

من خالل عدد من اإلجراءات اليت نقوم هبا ابش نستطعو نزيدو 
أكثر تنافسية اإلقتصاد الوطين، ونتمناو، إن شاء هللا، فهاد السنة 
حنققو تقدم أيضا لبعض النقط، والسنة األخرى التقدم يف بعض 

لنكون من  2129ف دايلنا هو ماذا؟ أن نصل سنة النقط واهلد
األوائل عرب العامل يف مؤشر ممارسة األعمال، وهاد الشي   21

كنديرو فيه إجراءات، إن شاء هللا، وغادي جنحو فيها، إبذن هللا، 
 بتعاون اجلميع؛

ها وأيضا هناك عدد من التدابري العملية اليت يتم الشروع يف تنزيل
، من بينها عدد 2191-2192السنتني أ بصفة استعجالية فهاد

من التحفيزات واإلعفاءات املمنوحة للمستثمرين يف إطار ميثاق 
اإلستثمار الذي نعده، والذي هو سنحاول أن نربطه ابلعدد 
الفعلي ملناصب الشغل اليت حيدثها هاد املستثمرين أو حتدثها 

-2192املقاولة. وهاد الشي بديناه من برانمج "حتفيز" يف 
، رفعنا عدد مناصب الشغل يف برانمج "حتفيز" الذي، .219

اللي كتكون معاه اإلعفاءات أو الدعم العمومي دايل الدولة  
كتأدي التحمالت االجتماعية كتأديها الدولة، أو حتفيزات جبائية 

 91مناصب شغل،  91دايل مناصب شغل إىل  2أخرى من 
ولكن  القدمية،املناصب الشغل ميكن توصلها املقاولة اجلديدة و 

 91.111احملدثة يف هاد املدة ميكن كنزيدو التحفيز إىل حدود 
 2191، كانت حىت ل2129درهم، وزدان سنتني أخرى حىت ل

، وهذا إجراء أدمج يف قانون املالية دايل 2129دااب زدان حىت 
 ؛2192

أيضا هناك العمل على إرساء مرصد وطين للشغل، أو جلنة 
لشغل، والذي سيتابع إحداث وفقدان فريق اليقظة حول سوق ا

أو مناصب الشغل وتوقعات مناصب الشغل يف املراحل املقبلة، 
وآشناهي األولوايت دايل الشغل؟ واشنو هي طلبات املقاوالت 
يف مناصب الشغل؟ هاد الشي خصنا فيه مرصد. واآلن راه كاين 

م تدراسة تتم عملية لإلستفادة من مجيع التجارب العاملية واللي غي
 قريبا إرساء هاد املرصد الوطين للشغل؛

دعم وتطوير القطاع اجلمعوي، ابعتباره خزان هام لفرص 
الشغل وحنن ندرس كيف ميكن أن نزيد التحفيزات، ألن فهاد 

فهاد قانون املالية تزادت التحفيزات اللي كانت بعض  2192
املقاوالت أيضا أضيفت إليها التعاونيات وأضيفت إليها 

 ؛اجلمعيات

تشجيع وتطوير الربامج اهلادفة اخلاصة ابخلدمات ذات املنفعة 
العامة، خصوصا التعليم األويل، حمو األمية، التنمية املستدامة، 

 الرايضة والثقافة وغريها...؛

تفعيل اإلجراءات املسطرية لتنزيل مشاركة التعاونيات يف جمال 
لتوجه االصفقات العمومية وغريها من اإلجراءات يف مستوى هذا 

 .االسرتاتيجي األول

ع الثاين هو مالءمة التعليم والتكوين م االسرتاتيجيالتوجه 
متطلبات سوق الشغل، وهذا فيه عدد من اإلجراءات من بينها : 
تطوير احلس املقاواليت وروح املبادرة يف مجيع مستوايت وأسالك 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

31 

التعليم، ولذلك أدجمت بعض التكوينات يف جمال احلس املقاواليت 
وغادي منشيو ندجموها أكثر. اآلن حىت يف القسم اخلامس دايل 

أدجمت مادة ولكن ابقي هاد الشي غادي يتطور حنا  االبتدائي
 البتدائيايف البداايت دايلو لوضع برامج ابش التالميذ دايلنا من 

واإلعدادي والثانوي يبدا عندهم احلس املقاواليت العملي، العملي. 
، غادي يرفع املستوى دايل حىت جودة وهاد الشي، إن شاء هللا

دايل التكوينات وغادي يرفع املستوى دايل اإلقبال دايل الشباب 
على املبادرة املقاوالتية بعد خترجهم، وهذا إن شاء هللا، غادي 

 يكون عندو أتثري أيضا على التشغيل، إذن احلس املقاواليت؛

لتكوين سمح ابروح املبادرة أيضا، العمل على وضع منظومة ت      
مدى احلياة، إن شاء هللا، من خالل اختاذ عدد من التدابري العملية 
من بينها تعزيز وتطوير القدرات وتنمية املهارات السلوكية 
 والكفاءات املطلوبة يف سوق الشغل بتنظيم مسالك تكوينية، تعزيز

برامج تعليم اللغات ابعتبارها إحدى أجنع الوسائل لإلدماج املهين، 
م التكوين داخل املقاولة والتكوين ابلتناوب والتدرج املهين. دع

وسيتم الشروع يف اختاذ مجلة من التدابري ذات األولوية يف سنة 
من خالل إدخال التدابري املتعلقة مبهننة  2191ويف سنة  2192

التكوينات ذات الولوج املفتوح، منصات التكوين عن بعد عن 
لي عد، احلس املقاواليت وهو الطريق األنرتنيت، التكوين عن ب

حتدثت عليه، اللغات، القدرات والسلوكات وتشجيع التدريب 
ابملقاوالت لفائدة الطلبة وداخل فيه هاد التثمني دايل التكوين 
املهين، ما يبقاش التكوين املهين كيتنظر ليه على أن كيمشي ليه 

ه، ري اإلنسان فقط اللي ما قادش ميشي للتعليم اآلخر اجلامعي وغ
ال داك الشي عالش بدينا أبول إجراء درانه يف األشهر األوىل من 
عمر هاد احلكومة، هو دران املنحة للمتدربني دايل التكوين املهين، 
ابش نقولو هلم راه انتما يف نفس مستوى الطالب الذي يذهب 
إىل اجلامعة، عندو نفس احلقوقن وهاد السنة راه تعطات 

ن املهين، ماشي هو اهلدف اللي  متدرب يف التكوي 99.111ل

، 21.111كنهدفو ليه، حنا وفق امليزانية املخصصة حىت ل
ولكن يف السنة األوىل كتكون شوية اإلجراءات املسطرية ويتدربو 
املؤسسات إىل آخره... نتمناو يف السنة املقبلة نرفعو العدد ليصل 

أو أكثر، إن شاء هللا. امليزانية دايلو موجودة  71.11إىل 
مرصودة، إن شاء هللا، وغادي نوفيو هباد الشي، وهذا يعين العمل 
على رفع جودة التكوين املهين، ابش هداك الطالب املتدرب دايل 
التكوين يتفرغ للتكوين دايلو ألن عندو منحة. وهاد اإلجراء 
ماشي إجراء مايل فقط هو إجراء ذو بعد اسرتاتيجي، ابش نعطيو 

مقبلة  نة دايلو يف مجيع دول العامل، اليتللتكوين املهين واحد املكا
على التحديث، مقبلة على التحوالت، مقبلة على إعطاء 
اإلستثمار الوطين وغريه إهتمام، مقبلة على إعطاء التصنيع دور 
يف اإلقتصاد الوطين كتعطي قيمة كبرية للتكوين املهين، ما 

دران  اخصناش نستصغرو القيمة دايل التكوين املهين. وابلتايل حن
هاد اإلجراء، وإجراءات أخرى وحتدثت منذ قليل مع السيد كاتب 
الدولة يف التكوين املهين، اجلودة دايل التكوين املهين، إن شاء 
هللا، غادي نعطيوه حىت هو أمهية ابش يكون الئق، الئق 
ابلتطلعات اليت هندف إليها مجيعا كمغاربة، هذا التوجه 

 االسرتاتيجي الثاين؛

ة الثالث، هو تكثيف الربامج النشيط السرتاتيجياالتوجه 
للتشغيل ودعم الوساطة يف سوق الشغل، هاد الربامج النشيطة  
كانت ولكن حنن ملزمني بتطويرها، التقييم دايهلا والتطوير دايهلا، 
وهاد الشي تدارت فيه اجتماعات مع اجلهات املعنية، مع وزارة 

و كيفاش لتقييم، ودايل نشوفالشغل وأيضا مع الوكالة املعنية دايل ا
نطوروها، نبسطو املساطر دايهلا، نشوفو العوائق اللي كاينة دون 
اإلستفادة منها، نطورو الشروط دايهلا، هاد الشي كامل كاين 
جهود فيه، وإن شاء هللا، سنتحرك ابش نعطيوه واحد القيمة كبرية 

 يف املستقبل. 
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دعم  االسرتاتيجي:ومن بني األمور اللي داخلة يف هاد احملور 
الوساطة يف سوق الشغل، والوساطة شيء مهم يعين تكون عندان 
هاد الناس اللي بغاو يديرو مقاوالت دايهلم أو املقاول الذايت، 
هؤالء خصنا ندعموهم عن طريق واحد النوع دايل اخلربة، ولذلك 
أطلقنا مشروع مسيناه مشروع "ميثاق أجيال من أجل العمل"، 

ايلو، تدرس من قبل خرباء، اآلن إن شاء هللا، غادي دران الصيغة د
  نعطيوه اإلنطالقة قريبا يهدف إىل أتطري الباحثني عن شغل،

هذاك اللي غادي يبحث عن الشغل، غادي نديرو منظومة 
إلكرتونية اللي بغى كيدخل كيختار شكون اللي بغاه ابش يواكبو 

اشتغلوا  رباء الليجماان هاذو متطوعني، احلمد هلل لقينا عدد من اخل
يف القطاع العام واشتغلوا يف القطاع اخلاص اللي عندهم خربة يف 
التدبري يف إنشاء املقاوالت اللي مستعدين يعطيو اخلربة دايهلم،  

 business plan كيف ميكن يديرو هاذ املنظومة املالية دايهلم
دايلو، كيفاش ميشي يبحث عن التمويالت، كيفاش يدير التدبري 

املقاولة وإنشاءها، كيفاش يدير يبحث حىت على الصفقات،   دايل
كيفاش يشتغل إىل آخره... هاذ الشي كاين الناس اللي عندهم 

عام، هاذو مستعدين يعطيو اخلربة دايهلم وحنا غادي  41خربة 
نديرو واحد املنظومة اللي كنربطو به بني اخلبري اللي بغى يعطي 

 ون عن عمل لتكون هناكاخلربة دايلو، والشباب الذين يبحث
سنة من  41و 92املواكبة منظومة وطنية لتأطري الشباب ما بني 

 42طرف ذوي اخلربة املتطوعني الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 
سنة وما فوق، وتطمح هذه املنظومة إن شاء هللا إىل جتنيد  71و

متطوع من ذوي اخلربة الطويلة ألجل أتطري  22.111
 21.111سنواي يف أفق إدماج  شاب مستفيد 911.111

منهم سنواي يف إطار إنشاء هاذ املقاوالت اخلاصة هبم، وبطبيعة 
احلال استفدان من جتربة دولية وطورانها أيضا ابش نزيدو فيها 

  وطنيا؛

 سوق الرابع، حتسني االسرتاتيجيوأيضا خبصوص التوجه 
الشغل وظروف العمل وخيص هذا التوجه يتم من خالل تطوير 

م املعلومات حول سوق الشغل، تطوير آليات اإلشتغال، نظا
حتسني ظروف العمل، حتسني احلماية اإلجتماعية، وهذا يتم من 

 :العملياتخالل عدد من 

  وضع ميثاق اجتماعي؛ 
 العمل على توسيع جمال اإلتفاقيات اجلماعية؛ 
  السهر على تعميم التغطية الصحية لألجراء والتفعيل

 األجراء؛  التدرجيي لتغطية غري
  التغطية الصحية لغري األجراء والذي صادق الربملان على

القانون دايلو، وحنا فهاذ الشهر إن شاء هللا غادي نصادقو يف 
اجمللس احلكومي وقبل ذلك يف اللجنة الوزارية اخلاصة بذلك على 
املراسيم التطبيقية له، واللي غادي نبداو املشاورات مع اجلهات 

 املنظمات دايل هؤالء املهن احلرة؛ تعزيز مراقبة املعنية، يعين مع
 احرتام احلقوق األساسية يف الشغل؛

  ،اعتماد أمناط جديدة للتشغيل والتشغيل عن بعد
سيتم الشروع  .التشغيل ابلتعاقد، التشغيل لبعض الوقت وغريه كثري

-2192يف تنفيذ بعض التدابري ذات األولوية بصدد سنة 
 :يليكما   2191

 ويد عمل جهاز تفتيش الشغل؛تعزيز وجت 
  حتسني وتبسيط اإلستفادة من التعويض عن فقدان

الشغل اللي أصال هو تطور سنة بعد سنة، وحنا غنحاولو ما 
 أمكن نطوروه؛

  وضع منظومة لرصد سوق الشغل وهو املرصد الذي
 حتدثت عنه منذ قليل؛

 اخلامس واألخري، هو دعم البعد االسرتاتيجيوأخريا التوجه 
 هوي للتشغيل ألن كنعتربو أن التشغيل ما ميكنش مت فيه فقطاجل
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إجراءات وطنية، ولكن يف إطار اجلهوية املتقدمة خاص جمالس 
اجلهات، وخاص عدد من املؤسسات اجلهوية أيضا أن تدخل يف 
هاذ الورش وتساهم فيه ابش نكيفو الربامج دايلنا مع احلاجيات 

ضع مواكبة اجلهات يف و  دايل كل جهة جهة. ويف هذا اجملال متت
الربامج اجلهوية اإلقليمية إلنعاش التشغيل وإغنائها، جتويد عملية 
التشخيص الرتابية، إرساء منظومة للحكامة اجلهوية واإلقليمية 

هدف ي االسرتاتيجيإلنعاش الشغل. وهنا إن شاء هللا هاذ التوجه 
 دإىل وضع منظومة جهوية للنهوض ابلتشغيل. أشنو مت العمل حل

الساعة؟ مت العمل على التوقيع عقود برامج بني احلكومة من جهة 
وكل جهة على حدة، وقد مت فعال التوقيع مع بعض اجلهات 
وخصوصا بدات جبهة الرابط وعاد اجلهات األخرى وقريبا غيتم 

لبعد اب اهتمامتطوان، وابلتايل فهناك -مع جهة الشمال طنجة
هوي إيال و أبن هاذ البعد اجلاجلهوي يف جمال التشغيل، ألن كنعترب 

قويناه غادي يعطي فرص كبرية للتشغيل جهواي. وسيتم العمل بعد 
هذه التوقيعات على تنزيل الربانمج من خالل إنشاء املراكز اجلهوية 
للتشغيل، وهذا من اختصاصات دايل اجلهات، وتطوير 
الكفاءات أيضا جهواي، إعداد املخططات اجلهوية للتشغيل بناء 

 مضامني الربانمج اجلهوي للتنمية، إجناز التشخيصات الرتابيةعلى 
وضع منظومات جهوية   والدراسات اإلستشرافية ترابيا جهواي،

ت للتشغيل الذايت ولتحسني القابلية للتشغيل، إعداد وتنفيذ إجراءا
جهوية للنهوض ابلتشغيل وكل هذا بتنسيق مع اجلهات، وقد مت 

جهات  ت امليدانية أيضا إىل خمتلفالشروع يف تنظيم بعض الزايرا
 .اململكة يف هذا اجملال

وأريد أن أقول أبن جهود احلكومة يف هذا اجملال يعين مطردة       
وسنطورها إن شاء هللا، وبغيت أنكد أن احلكومة عندها العزم، 
وعندها اإلرادة لتفعيل هذا املخطط الوطين للتشغيل وإعطاء كل 

سو أبن الشباب والشاابت اللي ما اإلهتمام الالزم. حنا كنح
خدامينش وتيبحثو عن سوق الشغل راه كيعيشو املعاانة واألسر 

دايهلم كيعيشو املعاانة، ومها يف اتصال يومي معااي، كل يوم راه  
كنتلقى إما بريد إلكرتوين، وإما عن طريق "الواتساب"، وإما عن 

، إما عن الطريق املباشر من قبل عدد من "SMS" طريق
و ملواطنات واملواطنني، وحىت الربملانيني كيتصلو بنا، اللي كيبحثا

عن الشغل واللي أحياان سنوات كيبقاو ما لقاوش الشغل. فلذلك 
حنا عندان اهلم كيفاش نطورو هاذ الشي، وكيفاش نزّلو هاذ 

قة املخطط الوطين للتشغيل بطريقة فاعلة وبطريقة انزجة، ويتم بطري
نني الشغل الكرمي هلؤالء املواطنات واملواط سريعة أيضا، ابش نوفرو

ابش يفرحو ببالدهم، يفرحو ابلشغل دايهلم، ويفرحو معاهم 
العائالت دايهلم وحنا نفرحو معاهم إن شاء هللا، والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، نفتح اآلن ابب التعقيبات       
دار إبسم فريق العدالة ة للسيد النائب أمحد جعطاء الكلمإب

 .والتنمية

 :دارالنائب السيد أمحد ج

 ...شكرا السيد الرئيس،      

 :السيد الرئيس

السيد النائب اللي شواي عمش عينينا، إيال امسحيت معذرة       
ومن األحسن بالش إذا مسحت. شكرا لكم السيد النائب شكرا، 

 .تفضلوا السيد النائب تفضل

 :دارالنائب السيد أمحد ج

 .احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أتيت البطالة يف صدارة املشكالت االقتصادية واالجتماعية       
لبية. ي إىل آاثر إجتماعية ساليت يعاين منها املغرب، واليت تؤد

-2192احلكومة السابقة أجنزت أول إسرتاتيجية وطنية للتشغيل 
، الربانمج احلكومي أقر ضرورة العمل على اعتماد هذه 2122

ة بعد مالءمتها وتطويرها، وقد اطلعت اللجنة الوزاري االسرتاتيجية
للتشغيل بتحديد التوجهات واألهداف األساسية للسياسة 

ة يف جمال التشغيل، ووضعت املخطط الوطين للتشغيل احلكومي
، وبرانجمه التنفيذي الذي يرتكز على مخس 2192-2129

 : حماور أساسية

دعم إحداث مناصب الشغل حسب  : احملور األول -      
، 2192املندوبية السامية للتخطيط خالل الفصل األول من سنة 

منصب شغل،  ألف .99عرف اإلقتصاد الوطين إحدااث صافيا ل
آالف منصب شغل يف نفس الفرتة من سنة  911مقابل إحداث 

إىل  %91,7. مما أدى إىل انتقال معدل البطالة من 2197
على املستوى الوطين، إذن هناك تراجع طفيف يف  91,2%

حجم ومعدل البطالة. الربانمج احلكومي يسعى إىل تقليص البطالة 
ال ميكن حتقيقه إال ، إن مثل هذا املعدل %2,2وخفضها إىل 

ابقتصاد قوي ومتكامل وبنسبة كبرية من الشغل تعتمد على النمو 
واإلستثمار. فيما خيص نسبة النمو، فقد أفاد بنك املغرب يوم 

يونيو يف الشهر املاضي أنه بعدما تسارع منو اإلقتصاد الوطين  29
 %.,4، فإنه من املتوقع أن يرتاجع إىل 2197سنة  %3,9إىل 

  .2191سنة  %4,9و 2192سنة 

أما ابلنسبة لالستثمار، فمن املعلوم أنه كلما زاد االستثمار       
زاد التشغيل. ونثمن التدابري املتخذة من طرف احلكومة يف هذا 
اجملال، من قبيل التحفيزات الضريبية واالجتماعية وغريها... وإذ 

قل تننوه أيضا ابجلهود املبذولة لتحسني مناخ األعمال، حيث ان

عامليا، فإننا نثري االنتباه إىل إجراءات  2.ترتيب بالدان إىل املرتبة 
 :يتعني أخذها بعني االعتبار

 ضمان احلماية للمستثمر من املخاطر؛ -      

العمل على املساواة بني مجيع املستثمرين يف احلقوق  -      
 والواجبات؛

ثمر املست تقدمي خدمات ما بعد االستثمار، أي مرافقة -      
 يف حل مشاكله طوال عمر املشروع؛

تقليص اإلجراءات البريوقراطية سواء ابلنسبة لإلدارة أو  -      
 احمليط االقتصادي واملايل، وكذا النظام املصريف واجلبائي؛

 يتعني اقرتاح مشاريع تصمم لتشغيل أكرب عدد ممكن؛ -      

يعهم اطنني وتشجمتويل ودعم املهارات الفنية لدى املو  -      
 .على مزاولة العمل احلر، وإدارة املشاريع الصغرية

إن البطالة ابملغرب ظاهرة هيكلية وليست ظرفية إال يف جزء       
 قليل منها، مبعىن أهنا مرتبطة أساسا ابملشاكل البنيوية اليت يعاين

منها االقتصاد الوطين، ومن أمهها أنه اقتصاد احتكاري، اقتصاد 
بشكل كبري، اقتصاد غري تنافسي على املستوى  غري مهيكل

الدويل. ومن هذا املنطلق، فإن معضلة البطالة ال ميكن حلها من 
دون إحداث تغيريات جذرية على النموذج االقتصادي الوطين يف 
اجتاه اقتصاد حر وتنافسي، خيضع قوال وفعال ملبادئ الليربالية 

الستثمار يف االقتصادية مع ضرورة تدخل الدولة، وذلك اب
القطاعات االسرتاتيجية والبنيات التحتية مبا يكفي للرفع من 
الطلب الداخلي املؤدي إىل تدفق االستثمارات اخلاصة الداخلية 

 منها واخلارجية؛

مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق  احملور الثاين؛-      
تمعيا الشغل : إن معاجلة إشكالية التشغيل ابعتبارها مشروعا جم

متر ابلضرورة عرب إصالح منظومة الرتبية والتكوين، وإن األمل 
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معقود على اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي بغية 
 اإلسهام يف حتسني مالءمة التكوين مع سوق الشغل؛

م تكثيف الربامج النشيطة للتشغيل ودع احملور الثالث؛-      
الربامج القائمة  القانوين لتتبع وتقييم الوساطة : ينبغي تفعيل اإلطار

من أجل ضمان تقييم ممنهج هلذه الربامج، وأنمل من املخطط 
الوطين للتشغيل، تعزيز برامج التشغيل الذايت وإطالق برامج 
جديدة تشمل العاملني ابلقطاع غري املنظم والقرويني والنساء، كما 

 .أنمل منها احلد من التفاواتت الرتابية

فيما خيص تعزيز تدابري الوساطة، يتعني أن تقوم وزارة و       
الشغل واإلدماج املهين بدور أساسي يف حكامة الوساطة بسوق 
الشغل، من أجل السهر على متاسك وفعالية أنشطة الوساطة، 
وتشجيع الشراكات بني القطاع العام واخلاص. وهنا ندعو إىل 

اءات، التشغيل والكفإعادة النظر يف دور الوكالة الوطنية إلنعاش 
من أجل إنعاش العمل املنتج الالئق، وتثمني الرأمسال البشري، 
وتقريب فرص الشغل من الشباب ومواكبتهم وتسهيل ولوجهم 
لسوق الشغل. كما نسائلكم عن حصيلة عمل املرصد الوطين 
حول سوق الشغل، والذي تتجلى مهمته الرئيسية يف حتسني نظام 

ل وتغطية اخلصاص على مستوى املعلومة حول سوق الشغ
 الدراسات االستشرافية والتحليالت املوضوعاتية؛

 :ني ظروف العمل واشتغال سوق الشغلحتس احملور الرابع؛-     
نثمن حصيلة الربانمج الوطين لتفتيش الشغل، سواء ابلنسبة 
لألولوية الوطنية األوىل اليت هتم مراقبة قطاع التعليم اخلصوصي 

سة والنظافة ومراكز النداء، أو ابلنسبة لألولوية وشركات احلرا
الوطنية الثانية اليت هتم مراقبة ظروف الشغل والتشغيل اخلاصة 
ابلنساء واألطفال واألشخاص يف وضعية إعاقة، حيث متت زايرة 

ألف مالحظة.  221مؤسسة، ومت تسجيل حوايل  2211حوايل 

اذا بعد هذا عمل مهم قام به جهاز مفتشية الشغل، ولكن م
 : ويف هذا اإلطار، نطالب ب .تسجيل املالحظات؟

 تقوية جهاز مفتشية الشغل، وتعزيز آليات املراقبة وتوفري 
املوارد البشرية تدرجييا، مراجعة مدونة الشغل عرب مقاربة تشاركية 
مندجمة ملالءمة مقتضياهتا مع معايري العمل الدولية وتطوير تشريع 

 الشغل؛
 لقانون التنظيمي املتعلق ابإلضرابالشروع يف مناقشة ا ،

 4الذي متت إحالته على جلنة القطاعات اإلجتماعية بتاريخ 
، ولقد راسلت جلنة القطاعات اإلجتماعية الوزارة 2197فرباير

املعنية ثالث مرات وال جواب. ومؤخرا متت مراسلة رائسة جملس 
 النواب؛
  ملهنية، االتسريع إبحالة مشروع القانون املتعلق ابلنقاابت

وندعوكم السيد رئيس احلكومة، لعدم اإلرهتان للتوافقات اليت ال 
 تنتهي؛
  إخراج نظام التغطية اإلجتماعية للعمال املستقلني

وأصحاب املهن احلرة إىل الوجود، بدءا ابلفئات املنظمة مع إجراء 
 الدراسات اخلاصة ابلفئات الغري املنظمة؛

 عن  تعويضحتسني وتبسيط شروط اإلستفادة من ال
 فقدان الشغل؛

؛ دعم البعد اجلهوي يف التشغيل : ندعو احملور اخلامس-      
إىل إغناء الربامج اجلهوية إلنعاش التشغيل، واألخذ بعني اإلعتبار 
خصوصيات كل جهة، وأيضا التعزيز التدرجيي الضطالع اجلهات 

 .مبهام النهوض ابلتشغيل يف إطار التعاقد بني الدولة واجلهات

وختاما، نؤكد أن إشكالية التشغيل ال ترتبط ابلعمل احلكومي       
فقط، بل تعد مشكال جمتمعيا، يتطلب اخنراط كافة الفاعلني 

 . ويبقى اهلدف األمسى لإلصالحاتواالجتماعيني االقتصاديني
اليت حيملها املخطط الوطين للتشغيل، هو تيسري اإلدماج، 
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دي وتنافسية البالد، والتماسك اإلجتماعي، والنمو اإلقتصا
 .شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة       
 .للسيد النائب حممد غياث

 :النائب السيد حممد غياث

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون

بغيت يف البداية نشكر السيد رئيس احلكومة، على اإلدراج       
دايلو هلاذ املوضوع املهم جدا فهاذ اجللسة الدستورية، وإن كان 
أتخري الربجمة يوحي أبن إشكالية التشغيل ال حتظى مبا يكفي من 
اإلهتمام من طرف احلكومة دايلنا. ومما يؤكد ما أقول، أن اللجنة 

، وأول اجتماع رمسي  2192ة ابلتشغيل تكونت يف الوزارية املكلف
كاين هدر دايل الزمن السياسي السيد رئيس   2192كان يف 

 21احلكومة. هاذ السنتني تقريبا اخلزان دايل العطالة كيتزاد ب
ألف عاطل كل سنة، واليوم حجم البطالة يف بالدان وصل إىل 

شر ألف عاطل عن العمل، هذا ماشي رقم هاذو ب 211مليون و
 هلم طموح، وهلم انتظارات. 

السيد رئيس احلكومة، املؤشر األساسي للحكم على جناح أو 
مسعنا لك بكل إمعان، ودققنا    فشل حكومة راه هو معدل البطالة

كذلك يف املخطط احلكومي، ونقر أبن هناك جمهود تشاوري  
تدبري، هاذ التدابري ماشي كلها،  21كبري، هاذ املخطط يضم 

جمرد نوااي. اإلشكالية اليوم يف البالد معروفة، مليون ولكن جلها 
ألف عاطل، ولكن اإلجابة مبهمة، ما كاينش أرقام، ما   211و

 .كاينش تواريخ دايل اإلجناز، بغيت غري فني نشد ما لقيتش

السيد رئيس احلكومة، ندوزو للتنفيذ دايل املخطط، هناك جمموعة 
لي لني األساسيني المن املتدخلني الالئحة عندي ولكن املتدخ

غادي يبقاولك مها ثالثة، كاينة املنظومة دايل التكوين والتأهيل 
وكاين منظومة الوساطة، وكاين املشغل واملقاولة، ونشوفو مدى 
استعداد وجاهزية هاذ املكوانت الثالث يف تنزيل هاذ املخطط، 
املالحظة األوىل أن اجلسور شبه مقطوعة ما بني هاذ املكوانت، 

للمنظومة األوىل وهي التكوين والتأهيل انخذو اجلامعة،  وندوز 
اليوم كاين إمجاع وطين أن العرض األكادميي ال يتناسب 
وحاجيات سوق الشغل، إذن هي آلة إلنتاج البطالة يف بالدان 
ووزيران يف التعليم راه كان رئيس جامعة وكيعرف هاذ الشي، 

امية دوبية السالتكوين املهين وغادي نرجع آلخر تقرير للمن
، يقول ابحلرف املردودية اخلارجية يعين 2192للتخطيط أبريل 

نسبة اإلدماج تبني وبدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه ال من 
حيث الكم وال من حيث النوع، هذا تقرير دايل مؤسسة دستورية 
وماشي دايل املعارضة السيد رئيس احلكومة، جمموعة يف املداخلة 

 يت هلاذ املؤسسة هاذي. آليات الوساطةدايلك راك جلأ
ANAPEC  3.1هي اللي ميكّنا واش نشدو فيها داب أعندان 

مستشار يف التشغيل أطر كفؤة ومؤهلة، ولكنها غري كافية أمام 
ألف عاطل عن الدعم واملصاحبة،  211حاجيات مليون و

املعادلة ماشي صعيبة السيد رئيس احلكومة، راه شبه مستحيلة، 
لف متطوع اللي جا يف املداخلة دايلك ما عرفتش  أ 22هاذ 

كيفاش غادي يتم التأطري دايهلا والتشغيل دايهلا، املهم هذا مشكل 
 .مطروح

املشغل املقاولة اللي مفروض أهنا  ندوزو للمكون الثالث هو
تستوعب هاذ الكم اهلائل من العاطلني، املقاولة اليوم كتشوف 

كومة ال بنيوي، ألهنا ترى أبن احلنفسها غري معنية هباذ املوضوع ال
توفر الشروط الضرورية لتحفيزها على املشاركة يف هاذ الورش،  
كاين اتفاقيات على املستوى املركزي ولكن خصنا ندوزو للميدان 
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وشوف آشنو واقع على املستوى احمللي  le terrain ندوزو
 .واجلهوي

السيد رئيس احلكومة ما بغيتكش اتخذ ما أقول من ابب 
التهويل ولكن خذو من ابب التنبيه يف إطار معارضة بناءة، ألن 
جناح احلكومة دايلنا هي جناح دايل البالد، املعضلة دايل البطالة 

 à la راه خصها رؤية مشولية حمورها منوذج تنموي بديل اليوم والّ 
mode   كل شي كيتكلم فيه وحىت واحد ما كيشتغل عليه، اللي

صو يقول هلا احلقيقة، هاذ الشي اللي كيبغي هاذ البالد راه خ
واقع اليوم راه نتيجة دايل سياسات عمومية فاشلة دايل 
احلكومات املتتالية، كاين مشكل يف ضعف دايل احلكامة، ما 
نعيشه اليوم هو أزمة اقتصادية وإجتماعية حقيقية وكل املؤشرات 
تؤكد هذا، كل ما نطلب منك السيد رئيس احلكومة هو أنك 

ذاك الثور من قرونو، وتنزل ابلثقل دايل الصالحيات اللي تّشد ه
تيخوهلا الدستور من أجل إصالح األعطاب بكل صرامة وبكل 
جرأة يف اختاذ القرار، راه ليس من اختصاص القوات العمومية وال 
من اختصاص القضاء تدبري األزمات اإلجتماعية، ألن يف هذا 

مل نطلب منكم حت موت للسياسة وضرب لشرعية املؤسسات، لذا
مسؤولياتكم الدستورية والسياسية والتارخيية، وأتكد السيد رئيس 
احلكومة أنك غادي جتيب ما يكفي النزهاء فهاذ البالد والشرفاء 
لدعمكم ومساندتكم يف هاذ اإلجتاه، أمتىن أن تكون الرسالة قد 

 .وصلت، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

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

 

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

كرئيسا   نا فيكمالسيد رئيس احلكومة، جمددا جندد الثقة دايل
هلذه احلكومة، ملا عهدانكم وعهدانه فيكم من روح وطنية، 

الصفحة من  .9ونشكركم على هذا املوضوع اللي جا وخذا 
الربانمج احلكومي دايلكم السيد رئيس احلكومة، كنعتربوه 
وكتعتربوه موضوع ذا أولوية، ولكن السيد رئيس احلكومة بكل 

 كم تسمحو لينا انقشو معكماحرتام وموضوعية كنطلبو منكم أن
بعض النقط فهاذ املوضوع، حماربة البطالة والشغل ما ميكنش 
نقضيو عليها ابلوظيفة العمومية بوحديتها، الوظيفة العمومية 
املقدورية دايل الوظيفة العمومية حمدودة، اليوم البد من اللجوء 
للقطاع اخلاص، ملي كنتكلمو على القطاع اخلاص كنتكلمو على 

املقاولة املغربية، ومع كامل األسف استمعنا لكم يف املداخلة  دعم
دايلكم القيمة السيد الرئيس، ومداخلة طموحة جدا ونتمىن 
التحقيق لو استطعنا أننا حنققو النصف دايهلا راه احنا غادي 
نكونو خرجنا يف هاذ الوالية راحبني شيئا ما، ألن هاذ الشي ما 

 .عهدانش يف احلكومات السابقة

ولكن الظرفية اليوم صعيبة السيد رئيس احلكومة، الظرفية 
اإلقتصادية والسياسية صعيبة، اليوم البد ما نقولو أن املستثمر 
فقد الثقة يف اإلستثمار، حاليا كنعرفو مستثمرين كثار اللي 

ما  une visibilité مستعدين يستثمرو ولكن ما عندهوش
زاف ية كتعاين من بقدرينش يدخلو لالستثمار. املقاولة الوطن

احلوايج السيد الرئيس، اليوم املقاولة الوطنية كتعاين من الفساد 
 le اإلداري، ومن هاذ الباب كنحييو املبادرة اللي عملتو دايل

numero vert  اإلعالن ابلفساد ويف هاذ الظرفية الوجيزة
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 شفنا النتائج دايهلا، املقاولة الوطنية تعاين من البريوقراطية السيد
 .رئيس احلكومة، وأنتما بيديكم ابش حتلو هاذ املشكل

نسائلكم اليوم السيد رئيس احلكومة آش درتو يف املوظفني 
األشباح يف هاذ اإلدارات؟ املقاولة الوطنية تعاين من القطاع الغري 
املهيكل، وصدقوين السيد الرئيس أن اليوم الناس اللي يف القطاع 

ة غري املهيكل عوض أن الوزار املهيكل والو كينتقلو للقطاع ال
والقطاع غري املهيكل والقطاع املهيكل اليوم القطاع غري املهيكل 

 .هو اللي كيمشي عند القطاع الغري املهيكل على التنافسية

املقاولة تعاين من الشطط يف استعمال السلطة دايل بعض 
ة لاملسؤولني، وهنا كنسائلو فينا هو ربط املسؤولية ابحملاسبة، املقاو 

 املغربية تعاين من الدعم واملواكبة، وهنا بغيت نرجع التكوين املهين
والفشل دايهلا، بكل  la formation continue ونرجع

صراحة ما استطعش التكوين، مؤسسة التكوين املهين أهنا تواكبها، 
 وغادي نطرح تساؤل السيد رئيس احلكومة أشنو الدور دايل

L'ANAPEC؟ L'ANAPEC ت وخاصنا اليوم فشال
فشالت يف التدبري  L'ANAPECنقولوها بصريح العبارة، 

دايل هاذ القطاع، إذن السيد الرئيس اليوم احنا كنتحملو املسؤولية 
دايل هاذ الشي، عالش كنتحملو املسؤولية دايل هاذ الشي، ألن 
املغالطات واحلساابت السياسية هي اللي وصلتنا هلاذ الشي، اليوم 

الية أجنيب يقدر جيي هلاذ، فهاذ الظروف احل أعطيوين شي مستثمر
ويستثمر، كل شي واضح، إذن كنتكلمو على التشغيل، غادي 
منشيو للمثلى املغربية الشهرية شكون اللي كيسبق؟ البيضة وال 

 .الدجاجة! وا خاصنا نوفرو بعدا املقاوالت فني نشغلو الناس

 اليوم السيد الرئيس حان الوقت أننا كلنا نتحملو هاذ
فو دم كيعانيو، كيصر  املسؤولية، اليوم كنشوفو األمهات واآلابء

جوفهم على الوليدات دايهلم، ويف آخر املطاف يشد حايط فراس 
الدرب وكيمشي للضياع، وانتما كتعرفو الضياع فني كيأدي، هاد 
الشي دايل األمن اللي ولينا كنعيشوه يف بالدان راه هو نتيجة عدم 

اليوم خصنا نتحملو مسؤوليتنا   .ومةالشغل السيد رئيس احلك
كأحزاب، وجنيبو خنب جديدة، ألن املواطن اليوم ابركة عليه من 
دوك الناس اللي اعتادو الوجوه دايهلا. اليوم كاين عندان كفاءات، 
وخاص األحزاب حتمل املسؤولية دايهلا ألن ما ميكنش يل أان جني 

عو وهنا عاود نرجندير سياسة املقاولة، وأان ماشي يف املقاولة، 
 .لألسطوانة دايل ربط املقاولة ابلسياسة

إذن السيد رئيس احلكومة، ما غنطولوش املشاكل كثرية وانتما  
كتعرفوها. حنا كنتظرو منكم الكثري السيد رئيس احلكومة، 
وكنعرفو أبن الظروف صعبة، هللا يكون يف العون، ولكن خص 

 دايلكم السيد رئيسهاد األمور اتخدوها جبدية، وهاد الربانمج 
احلكومة، ما بغيناش يبقى حرب على ورق. وعندي طلب خاص 
السيد الرئيس، طلب خاص اللي كنتمىن من زمان أن يف آخر 
الوالية دايل هاد احلكومة أو احلكومات املستقبلية أن جيينا كل 
وزير ويعطينا العرض دايل احلصيلة دايلو، ما ميكنش شي خيدم 

ا نعرفوا غدا شكون خدم وشكون اللي وشي يبقى جالس، خاصن
أدى الواجب دايلو وشكون اللي ما أداش، وهادي هي ربط 

 .املسؤولية ابحملاسبة، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، الكلمة للسيد النائب أمحد التومي

 :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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السيد رئيس احلكومة، امسح يل يف البداية أن أصحح 
بعض ما جاء يف تدخل السيد رئيس احلكومة، جوااب على السيد 

عين أنه بغيت نتأكد يرئيس فريق الوحدة والتعادلية، اللي غري 
سنني،  3احلكومة دايل األستاذ عباس الفاسي، كانت غري ف 

عام. من خالل هاد املدة هادي، حتقق واحد العدد  .9ماشي 
ألف منصب شغل، واحد مليون  922دايل اإلجنازات الكبرية، 

فاصلة ثالثة، يعين يف مدة اإلنتداب، إلغاء السالمل الدنيا، نسبة 
برانمج  .record عمرها ما حتققت تقريبا هذا، اللي %.النمو 

النقط يف اخلفض على ضريبة الدخل، برانمج راميد إىل  2تيسري، 
 .آخره، نسد القوس، السيد رئيس احلكومة

السيد رئيس احلكومة، تكلمتم وعرضتم الربانمج الوطين 
ق للنهوض ابلتشغيل، واللي تطرقتو ليه يف مبادرة.. ممكن هاد امليثا

قع بني العديد من الوزارات. وكنعتربو السيد رئيس اللي تو 
احلكومة، أنه هاد امليثاق هو جمموعة من املتمنيات، هو نسخة 
رمبا طبق األصل لواحد املبادرات سابقة، كمبادرة "مقاوليت" اليت 
مل تكن موفقة رغم جناعتها. حنا كنا كنتاظروا السيد رئيس احلكومة 

تش. السابقة ونشوفو عالش ما جنحاأن يكون تقييم هلاد املبادرات 
 .أشنو هو موقع القوة وموقع الضعف

لوطنية ا االسرتاتيجيةتكلمتم السيد رئيس احلكومة على 
للتشغيل اللي صادقت عليها احلكومة السابقة، اللي كتمد يف فرتة 

، ولكن ما تكلمتوش السيد رئيس احلكومة، 2122و 2192
ال وهو خفض نسبة على واحد اهلدف كنعتربوه هدف مهم، أ

، احنا كنعتربوا السيد رئيس 2122يف أفق  %3البطالة إىل 
احلكومة هاد املؤشر مهم ما عرفناش عالش احلكومة ما بقاتش  
كتلتزم به، ما بقاتش كيتكلم عليه، والت كتكلم يف التصريح 

 % 3، احنا كنعتابروا هذا 7.2، جات 2.2احلكومي جات 
لي، واملغرب كبلد انمي حمتاج مهمة ألن هاذا هو التشغيل الك

يعين للطاقات يعين العمل، يعين هذا السيد رئيس احلكومة خاصنا 

نتشبتو هباد ال..، ال ندري السيد رئيس احلكومة ملاذا مل يتم يعين 
 leالتأكيد على هذا اهلدف، ودران أنه يعين اهلدف دايل

maintien  كنسبة التشغيل، كمستوى التشغيل،   %3.أي
السيد رئيس احلكومة يعين هذا ضعيف جدا، ألنه  هذا يعين

، كنلقاو  l'ocde ابملقاربة احنا إيال قاران مع يعين مع الدول دايل
  % 34، يعين هادي % 72أن نسبة التشغيل راه فيه أكثر من 

اللي كيشتاغلو، احنا أ السيد رئيس احلكومة   9/2كأن تقريبا 
ل وزارة ن يكون مشككنعتربوا أن مشكل التشغيل يعين أكرب من أ

أو جمموعة من الوزارات، أو موضوع إجراءات وتدابري رغم جناعتها 
إنه مشكل النموذج التنموي الذي ما زلنا نبحث عنه دون أن 
 نصل إليه. وما التوجيه امللكي، إابن افتتاح الدورة اخلريفية األخرية

 .للربملان، إال تذكري عن أمهية اعتماد هاد النموذج املنشود

 خنتلف السيد رئيس احلكومة عن تشخيص معضلة البطالة يف ال
بالدان فهي أعمق مما يتصوره اإلنسان، مؤشر التشغيل يف حدود 

كيفوت  ocde وهو ضعيف أان كنت قلت أنه يف دول % 34
، ضحااي البطالة هم الشباب حاصلني على شواهد عليا % 72
ة ئ، والعنصر النسوي ابخلصوص الذي ميثل ضمن الف% 21

، وهذا حيف كبري يف حق املرأة املغربية % 23الشغيلة أقل من 
 .اليت تشكل نصف اجملتمع وعلى نفس احلقوق بشقيقها الرجل

ماليني ونصف تقريبا  91من خالل تفحص حالة التشغيل ل
ال  % 21اللي كاينة يف املغرب، نتوقف عن حقائق صادمة: 

ل وال ال يتوفرون على عقد عم % 1.يتقاضون أي أجر، 
 92يستفيدون من أي تغطية صحية، مستوى التأطري ال يتعدى 

، % 72جهات تستحوذ على  2، توزيع غري عادل للشغيلة، %
وحىت نكون منصفني السيد رئيس احلكومة ال نريد أن حنملكم 
وحدكم مسؤولية ما وصل إليه مستوى البطالة، فهذه مسؤولية 

واان اإلقتصادي وطنية، منذ أن كان يف يوم من األايم مست
يف مستوى دول ككوراي اجلنوبية وماليزاي وجنوب  واالجتماعي
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أورواب، لكن هذه األخرية تطورت وأصبحت هلا الرايدة يف العديد 
من امليادين اإلقتصادية والتكنولوجية رغم أن مواردان الطبيعية 

 .والبشرية يف مستوى مواردان أو تقل

كومة الوقت لتتخذ احلنعتقد السيد رئيس احلكومة أنه حان 
مبادرات اترخيية وجريئة للحد من البطالة أو حماربتها هاته البطالة 
اليت ما هي إال نتاج إلختيارات سياسات اقتصادية واجتماعية 
معينة، ولنا يف التوجيه امللكي، الذي أشرت إليه سابقا حمفزا 

 .ومشجعا

 مقرتحات السيد رئيس احلكومة، أوال التشغيل مخس :أوال
هو نتاج اإلستثمار جيب اإلعرتاف أن سياسة اخلوصصة وإعادة 
هيكلة القطاع العام اليت انتهجها املغرب غداة برانمج التقومي 
 اهليكلي مل أتت ابلنتائج املنتظرة ومل حتقق منوا اقتصاداي من شأنه

دفع املغرب إىل مصاف الدول الصاعدة، وما تصنيف املغرب يف 
لناتج مؤشر التنمية البشرية ومعدل تنمية ا مرتبة متأخرة عامليا يف

عقود متتالية  4ل % 24الداخلي اخلام الذي مل يتعدى سقف 
واملسامهة الضعيفة جدا يف خلق مناصب الشغل ابلنسبة للقطاع 
العام واملؤسسات واملقاوالت العمومية والنسبة ضعيفة للقطاع 

 أورواب يفاخلاص يف اإلستثمار، حيث ال تتعدى الثلث يف حني أن 
، وهذا السيد رئيس احلكومة أتفق معك أنه القطاع % 11يفوق 

اخلاص الزم أيخذ مسؤوليتو يف اإلستثمار ويدير رمبا أكثر من 
، ابلرغم من أن مستوى اإلستثمار العمومي يف البنيات % 11

من الناتج الداخلي اخلام وهو  % 41األساسية ميثل أكثر من 
ى خلق ال ينعكس هذا اجملهود إجيابيا علأعلى املستوايت يف العامل 

 يةالثروة وفرص الشغل وتنافسية نسيجنا املقاواليت، فاحملفظة العموم

ألف  941مؤسسة ال يتعدى مستوى التشغيل فيها  725
منصب شغل، يف حني أن هاد العدد كان جيب أن يتضاعف 

ألف  221ليصل على األقل إىل مستوى الوظيفة العمومية أي 
موظف لكل  21نسبة هلذا املستوى يعطينا أقل من منصب ابل

موظف  21أي  21ألف نسمة يف حني أنه يف أورواب يف املستوى 
 .لكل ألف نسمة

السيد رئيس احلكومة، نعتقد أنه أصبح لزاما كذلك أن نعيد 
النظر يف قوانني االستثمار اليت تؤطر القطاعات اإلنتاجية 

وع اخلوصصة أو إعادة واخلدماتية األساسية واليت كانت موض
اهليكلة لفتحها للمزيد من اإلستثمارات اخلاصة واحلد من احلواجز 
لولوجها، فلم يعد مقبوال يتم احتكارات قطاعات أبكملها من 
طرف عدد حمدود جدا من الفاعلني، مل يعد مقبوال أن نشرع لفتح 
قطاع عمومي للمنافسة ونعطي الرتاخيص واالمتيازات إلثنني أو 

 .فاعلني ويتم إغالق يعين السوق يف وجه اآلخرينثالث 

اثنيا السيد الرئيس، أان كنظن هذا دايل املنظومة احلكامتية 
هي مهمة كذلك املقاوالت العمومية، يعين كذلك السيد الرئيس 
أنه املراجعة شاملة ملدونة الشغل، ألن هذا شيء مهم، ألنه ماشي 

ايهلا كان القطاع د  قانون واحد يطبق على مجيع الشركات كيفما
 IL FAUT وكيفما كان عدد املستخدمني فيها، أان كنظن هذه

ADAPTER هذا لكل قطاع ولكل مؤسسة. 

كذلك السيد رئيس احلكومة، واحنا بصدد املصادقة على القانون 
األساسي لبنك املغرب غدا بغينا، السيد رئيس احلكومة، أنه من 

يكون التشغيل،  األهداف األساسية دايل بنك املغرب خاص
التشغيل الكلي وهذا راه كاين يف العديد من الدول اإلسكندانفية 
وأمريكا ابخلصوص، احنا بغينا أنه السياسة النقدية تكون كتخدم 

 .يعين التشغيل

 يجيةاالسرتاتأخريا، السيد رئيس احلكومة أنه إيال بغى هاد 
ار جيي يف طالوطنية هاد الربانمج الوطين احنا بغينا يكون جيي يف إ

قانون إطار ابش يكون ملزم، ابش يكون السادة النواب يسامهوا 
يف املناقشة دايلو وكذلك يف املصادقة عليه وتتبعه، شكرا السيد 

 .الرئيس
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 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن إبسم من الفريق احلركي السيد 
 النائب عبد احلق األمحدي

 :األمحدي النائب السيد عبد احلق

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يعترب التشغيل هو الشغل الشامل ملكوانت اجملتمع املغريب 
سواء احلكومة أو الربملان أو األسرة أو الشباب أو املقاوالت 

هو الكرامة  االستقرارئيس احلكومة، هو فالشغل، السيد ر 
واإلحساس ابلوطنية احلقيقية، هو بلورة الدور احلقيقي لكل مواطن 

تبار إليه، الشغل هو االخ ابالنتماء واالعتزازيف بناء هاد الوطن 
احلقيقي ملدى جناعة السياسة العامة للحكومة واملقياس الفعلي 

 .ملدى تقدم هذا اجملتمع

 ومة، الوضع احلايل للتشغيل مقلق إىل حدالسيد رئيس احلك
ما، فال توجد أي أسرة وال يوجد هبا معطل والشباب سواء كان 
متعلما أو مل حيالفه احلظ يف التعليم يعاين من البطالة، فرغم 
اجملهودات اليت بذلتها الدولة واحلكومات املتعاقبة، فإننا نسجل 

و ملف شغيل هأبن هذه اآلفة تتفاقم يوما بعد يوم فملف الت
شائك ومعقد، ولكن هذا ال مينع من اإلجتهاد يف إجياد خمارج 
وحلول لتطويق هذا املشكل وجتاوز اإلحصائيات واألرقام الناطقة 
والصادمة املسجلة يف هذا الصدد، فحسب تقرير للمندوبية 

 .219السامية للتخطيط فإن عدد العاطلني تزايد بني سنيت 
م يف الوسط احلضري، كما ألف شخص مجيعه 31ب  2197و

على الصعيد  % 91إىل  % 1.1أن معدل البطالة ارتفع من 
سنة  23سنة و 92وأن الشباب املرتاوحة أعمارهم بني  الوطين

، كما يصل %2..2ميثلون الشرحية األكثر عرضة للبطالة مبعدل 
معدل البطالة لدى حاملي الشهادات من مستوى عال إىل 

ل البطالة مسجل لدى النساء أكثر علما أن أعلى معد 24.4%
من  %7بكثري لدى الرجال، وحسب نفس اإلحصائيات فإن 

ألف شخص يئسوا متاما من البحث  24العاطلني ما يناهز 
 .عن العمل الدؤوب

السيد رئيس احلكومة، هذه املعطيات اإلحصائية تسائلنا 
وتسائل كذلك تدبري هاذ امللف، واليت تعود إىل جمموعة من 

 :اب نذكر منها على سبيل املثال ال احلصراألسب

 القطاع غري املهيكل على اإلقتصاد الوطين؛ أتثريات-أوال

التكامل والتنسيق بني الربامج والسياسات النشيطة  ضعف-اثنيا
للتشغيل، وهذا يطرح علينا إشكالية احلكامة اليت تضيع على 

 بالدان الكثري من الفرص واجلهد واملوارد؛

علومات ومعطيات حول سوق الشغل وهذا جيعلنا م غياب-اثلثا
 بعيدين عن التخطيط األمثل لسوق الشغل؛

غياب املعطيات واملعلومات حول أسواق الشغل احمللية يف -رابعا
غياب اتم للبعد اجلهوي، مع العلم أن املوضوع يوجد يف صلب 
السؤال التنمية الذي ال ميكن أن يتحقق دون أجوبة حملية، مما 

لتكوين مع االحتياجات احمللية يف إطار جهوية وحملية يتطلب ا
 القرار؛

جانب هذه املخارج التنظيمية والتنسيقية فال بد من  إىل-خامسا
 .توحيد الرؤاي يف إطار أهداف موحدة ومشولية

ص من يف تقديرينا يف الفريق احلركي هناك آليتني أساسيتني للتقلي
 استثمار الطاقاتهذه اآلفة يف سياق تنموي كذلك ميكن من 

 :األمثل لالستثمار
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التكوين الذي يتأرجح بني املركز واجلهة وقطاع التكوين  :أوال
 املهين اآلن بدأت تتضح الرؤية بنوع من التناغم بني قطاع التشغيل

وكتابة الدولة يف التكوين املهين ومكتب التكوين املهين، األمر 
سؤوليات وضبط املالذي يدفع إىل املطالبة ابملزيد من التوضيح 

 .للوقوف على مدى جناعة كل القطاع وكل مسؤولية

لوطنية ا واالسرتاتيجيةإسرتاتيجية إنعاش التشغيل  :اثنيا
للتكوين املهين أي ترابط وأي تنسيق بينهما؟ وأي دور ملختلف 
املكوانت املتدخلة يف قطاع التشغيل؟ أي دور للوزارة املكلفة هبذا 

ل واألجراء أم وضع تصور فعلي وحقيقي القطاع؟ هل محاية العما
 إلشكالية التشغيل؟

السيد رئيس احلكومة، هناك مفارقات كبرية وصارخة يف هذا 
اجملال، فهناك خصاص كبري ومهول يف خمتلف القطاعات، ويف 
املقابل هناك شباب حاصل على دبلومات يقضون بياض يومهم 

ال أييت، وهو يت و وسواد ليلهم يف املقاهي واألزقة ينتظرون الذي أي
أمر على مرارته يسائلنا ماذا عملنا لفائدة هذا الشباب؟ اثنيا: 
اإلستثمار كأحد الدعائم األساسية خللق فرص الشغل، هل قامت 
الدولة بتقييم خمتلف الربامج اليت تساعد على خلق مناصب 
الشغل؟ هل كانت هذه الربامج انجحة وكافية المتصاص البطالة  

يت وبرانمج التشغيل الذايت؟ أكتفي هبذا القدر، كربانمج مقاول
 .شكرا لكم

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة 
 .للسيدة النائبة مينة الطاليب

 

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

 السيد رئيس احلكومة،

تفاعال مع التوجهات العملية للمخطط الوطين للتشغيل  
  تقدمتم هبا، امسحوا يل إبسم الفريق اإلشرتاكي أنوالعناصر اليت

من املالحظات اليت هتم منهجية اشتغالكم وكيفية  أسجل جمموعة
إعداد وتنفيذ السياسات العمومية املرتبطة ابلتشغيل ومنظومة 

 .احلكامة املرتبطة هبا

على مستوى التخطيط اإلسرتاتيجي نالحظ وجود  : أوال -
عمومية  الزمن التدبريي املتعلق ابلسياسة الازدواجية غري مفهومة يف

للتشغيل بني الزمن احلكومي الذي حددمت أفق املخطط يف 
والزمن اإلسرتاتيجي الذي حددمتوه يف الربانمج احلكومي  2129
، إذ يتعني عليكم منذ اآلن التخطيط ألفق أبعد 2122يف أفق 

 .مبنظور مستقبلي يتجاوز املنظور احلايل

  فاواتت يف األفق الزمين بني املخططات الوزاريةكما نسجل الت
كمخطط التسريع الصناعي، خمطط املغرب األخضر وخمطط 
السياحة وغريها، األمر الذي يؤكد غياب اإللتقائية الفعلية بني 
السياسات القطاعية اليت من املفروض أن تكون نتيجة للتفعيل 

هبذه  لاحلقيقي آللية التنسيق املنوطة برئيس احلكومة، فه
املخططات القطاعية املتفاوتة اإليقاع سنحقق اإللتقائية والتنسيق 

 .بني خمتلف السياسات العمومية اليت هلا عالقة إبنعاش التشغيل

نالحظ وجود توقعات مرتفعة متعلقة إبحداث مليون  :اثنيا -
ألف منصب شغل، أمام اإلكراهات املتعلقة ابلنمو  211و

لما رات اهلادفة إىل تقوية اإلستثمار، عاإلقتصادي، وتواضع املباد
أنكم التزمتم يف احملور الثالث للربانمج احلكومي بتصور شامل يهم 
دعم التحول اهليكلي للنسيج اإلقتصادي وحتفيز اإلستثمار، 
النهوض ابلشغل واإلدماج املهين وتعزيز التنمية املستدامة والتأهيل 

 .البيئي

 يف املخطط الوطين تستحضر ال نعتقد أن اإلجراءات املعتمدة
اإلكراهات احلقيقية اليت تواجه احلكومة على مستوى حتقيق النمو 
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اإلقتصادي املطلوب والتقدم مبشاريع التنمية املستدامة، أضف إىل 
 % 2.2ذلك أن نسبة البطالة اليت التزمت احلكومة أال تتجاوز 

واستفحلت ظاهرة  % 91يف السنة األخرية وفاقت  ارتفعت
 .طالة بشكل مهول أبوساط الشبابالب

 فيما يتعلق مبالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات الشغل : اثلثا-
البد من مراجعة املرجعيات اليت يستند إليها املخطط الوطين 
للتشغيل على ضوء األرقام واملعطيات الصادمة اليت خلصت إليها 

ط، واليت طيالدراسة اليت أجنز هتا مؤخرا املندوبية السامية للتخ
أكدت على أن نسب حاملي شهادة التعليم العام وحاملي شهادة 
التكوين املهين يف صفوف السكان العاطلني هي األكثر ارتفاعا 

ومعدل بطالة  % 97و 32حيث تصل على التوايل إىل حوايل 
 % 21حاملي الشهادات التعليم العام بلغ يف املتوسط حوايل 

 .املي شهادة التكوين املهينابلنسبة حل % .2وما يقرب من 

يتطلب املخطط احلكومي للتشغيل كما تؤكدون على  :رابعا-
ذلك ضرورة تطوير العالقة املهنية ومأسسة احلوار اإلجتماعي 
واملفاوضات اجلماعية، لكن املعطيات يف الواقع تؤكد العكس 
وتضع على احملك املقاربة التشاركية مع الشركاء اإلقتصاديني 

يني وأن احلوار اإلجتماعي متعثر وهو ما ستكون له واإلجتماع
تداعيات سلبية على مستوى التعبئة واإلخنراط اجلماعي لتفعيل 

 .السياسات العمومية

تؤكدون على البعد اجلهوي يف النهوض ابلتشغيل لكن  :خامسا -
هناك بطء شديد يف تفعيل مقتضيات وآليات اجلهوية املتقدمة، 

قتضيات الدستور وإصدار النصوص وعدم اإلسراع بتفعيل م
القانونية الالزمة، إذا نالحظ على سبيل املثال التأخر يف إصدار 
ميثاق الال متركز اإلداري الذي مل يفوت جاللة امللك، الفرصة إال 
وذكر بضرورة اإلسراع إبصداره، لذلك عليكم حتمل مسؤوليتكم 

دمات يف يف دعم اإلستثمار وتقوية البنيات التحتية وتعزيز اخل
 .هاتفقط مبواكبة اجل االكتفاءخمتلف املناطق اجلهوية وليس 

أخريا، ختاما، السيد رئيس احلكومة، ال بد من التخطيط 
ل عرب وخلق فرص الشغ املتكامل إلنعاش التشغيل االسرتاتيجي

تشجيع االستثمارات وخلق الدينامية اإلقتصادية، خالصة القول 
اجلة قيق التنمية املستدامة ومعالسيد الرئيس وإذا التحقيق وحت

وذج مالتفاواتت اجملالية وهو ما يستلزم وضع التشغيل يف صلب الن
 .جاللة امللك، شكرا هإىل بلورت االتنموي الذي دع

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، اآلن الكلمة للسيد النائب سعيد الزايدي 
 .واالشرتاكيةإبسم اجملموعة النيابية للتقدم 

 :نائب السيد سعيد الزايديال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ت بداية نتقدم ابلشكر اجلزيل لفرق وجمموع األغلبية اليت تفضل
 ةبطرح املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل ضمن مواضيع السياس

العامة اليت جييب عليها ابلطبع رئيس احلكومة، وهو خمطط يرتكز 
على أسس قوية وجدولة دقيقة ومرقمة، ومت التوقيع على ميثاق 

 .تفعيله مع القطاع اخلاص وجمالس اجلهات

 السيد رئيس احلكومة،

فرغم اجملهودات اليت بذلتها بالدان عرب اإلسرتاتيجيات 
الرفع تقوية أداء اإلقتصاد الوطين و واملخططات الوطنية والتنموية ل

ت اليت والصعواب االختالالتمن تنافسيته وجاذبيته ومواجهة 
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تواجه منوذجنا التنموي الذي أابن عن حمدوديته وجناعته يف تطوير 
اقتصادان الوطين، فإن نسبة النمو اليت مت املراهنة عليها حلل مسألة 

البطالة اليت ال  وىالتشغيل مل حتقق الطفرة النوعية بتقليص مست
زالت مرتفعة، األمر الذي يعمق سوء التوزيع للثروات وعدم 
اإلنعكاس اإلجيايب للمنجزات الكبرية واحملققة يف بالدان على 
مستوى عيش مجيع املواطنني. هلذا فإننا اليوم يف حاجة ماسة 
للقيام بتقييم شامل لربامج التشغيل وخمططات التنمية للوقوف 

واإلخفاقات ومراجعة هذه املخططات مبا ينسجم على املكاسب 
 .مع احلاجيات احلقيقية يف جمال التشغيل والتنمية املستدامة لبالدان

 السيد رئيس احلكومة،

إننا نعي جيدا حجم التحدايت اليت يواجهها سوق الشغل 
بفعل التطورات التكنولوجية والثورة املعلوماتية والتحوالت 

دولية يعرفها عامل األعمال وقوة املنافسة ال املتسارعة والكبرية اليت
ابستقطاب اإلستثمارات، األمر الذي يؤدي إىل انقراض وظائف 
وظهور وظائف جديدة، ويفرض على بالدان التموقع اجليد يف 

 .اإلقتصاد الدويل املعومل

 السيد رئيس احلكومة،

كما يتعني على بالدان تبين إسرتاتيجية وطنية توازي بني 
إلستثمار اخلاص لتطوير املنظومة اإلنتاجية الوطنية، مبا تشجيع ا

ميكنها من إنتاج مناصب شغل تستجيب للحاجيات املتزايدة يف 
جمال التشغيل واحلفاظ على مناصب الشغل املوجودة، ومواصلة 
اجملهود العمومي لسد اخلصاص يف القطاعات اإلجتماعية 

، مبا حيقق بلية اهلشةوالتنموية، وال سيما يف املناطق القروية واجل
 .العدالة اإلجتماعية واجملالية واحلفاظ على التماسك اإلجتماعي

 السيد رئيس احلكومة،

من هذا املنطلق، فإننا نعترب أن املداخل األساسية ملواجهة 
معضلة التشغيل اليت تؤرق ابب ومضجع الفاعلني اإلقتصاديني 

باب ة والشواإلجتماعيني والسياسيني ومجيع األسر املغربي
وخصوصا حاملي الشهادات العليا، تتمثل يف ضرورة تدخل الدولة 
ابعتبارها املشغل األساسي ومنتج للسياسات العمومية 
لإلضطالع بدورها يف جمال التشغيل، تقوية دور اجلهات كأقطاب 
تنموية لتقوم أبدوارها اإلقتصادية واإلجتماعية مبا ينسجم مع 

ة، ويراعي احلاجيات واخلصوصيات احمللي األهداف واملرامي الوطنية
إحداث جسور بني منظومة الرتبية والتكوين وسوق الشغل يف 

 .جمال التكوين األساسي واملستمر

وتلكم السيد رئيس احلكومة، مسامهتنا يف حدود احليز الزمين 
املخصص لنا ونعتقد أنكم تتقامسون معنا اإلنشغاالت والغاايت، 

 . تعاىل وبركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابلكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة للرد 
 .على التعقيبات يف ما تبقى من الوقت، تقريبا عشر دقائق

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

شكرا للسيدات والسادة النواب على مالحظاهتم اليت 
ا مجيعها وعلى استدراكاهتم. أريد أن أقول مرة أخرى إن سجلته

 التشغيل ال يتم.. وتفعيله ال يتم عرب قرار رمسي وال عرب قانون وال
عرب مرسوم، وإمنا هو نتيجة ديناميكية اقتصادية تتم يف بالدان، 
وهاذ الديناميكية االقتصادية مرتبطة بواحد املنظومة متكاملة، فيها 

لة وجذب اإلستثمارات األجنبية وتشجيع املقاو تشجيع اإلستثمار 
والتكوين اجليد وحماربة الفساد وغريها، ولذلك احنا مهتمني ابش 
نوضعو إسرتاتيجيات متعددة يف مجيع هاذ املستوايت، واحلمد هلل 
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هي اآلن راه فّعلنا عدد من األوراش إما لوضع وإما للعمل على 
 .بدء تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات

يف سنة خرجنا ذاك الشي اللي مهم ألول مرة اليوم   راه احنا
كتويل عندان خمطط وطين للتشغيل مندمج وحياول أن يدمج 
خمتلف القطاعات، ولكن أيضا خمتلف املتدخلني، هذاك اإلتفاقية 
اللي توقعت راه فيها القطاع اخلاص وفيها اجلهات، فامليثاق الذي 

تم هلاذ ألول مرة كوقع لتفعيل التشغيل فلذلك هاذ الرؤية هي 
الطريق اإلندماجية، ألن اإللتقائية، صحيح اإللتقائية يف الربامج 
شيء مهم جد،ا وخصنا خندمو ابش نرفعو درجة اإللتقائية، شنو 
هي اإللتقائية؟ الفالحة والتجارة والسياحة واإلقتصاد اإلجتماعي 
 وغريه إىل آخره، كلها معنية ابلتشغيل وليس فقط وزارة واحدة أو
قطاع واحد، وأيضا اجلهات املعنيني وأيضا ابخلصوص املقاولة 
معنية، ومن هنا أان وجهت رسالة إىل املقاولة على أننا هنا لندّعم 
هاذ املقاولة، عندان واحد الربانمج دايل التشاور والتفاعل بني 
احلكومة واإلحتاد العام ملقاوالت املغرب، احنا حريصني عليه، 

ا يس اجلديد الحتاد مقاوالت املغرب، انقشناستقبلت السيد الرئ
فهاذ املوضوع احنا قريبا غادي نديرو اجتماعات أخرى، املقاولة 
ما ختافوش مها فامهيّنا واحنا فامهينهم، وأيضا الشباب العاطل حىت 
احنا فامهينهوم مزاين ومتّبعينهم، وأيضا اجملتمع عموما حنن ننصت 

 .هلمومه والهتماماته

 خيّليكم ما بنقاوش نعاودو هاذ القضية أزمة ولكن أيضا هللا
اقتصادية، أان ما فهمتش فني هاذ األزمة الاقتصادية، هذا ال يقول 
هبا حىت املقاوالت أنفسهم، هناك مشاكل صحيح هناك تعثرات 
يف بعض الربامج، صحيح، ولكن القول أبزمة اقتصادية هذا مجيع 

ولية كتعطي التقارير الدالتقارير الدولية ما كتهضرش عليه، بل كل 
للمغرب واحد التقدم كبري على مستوى الديناميكية اإلقتصادية 
يف احمليط كله، فلذلك هذا ماعرفتش ما كاينش وغري متوهم يكون 
يف بالدان ال حاال وال مستقبال، ابلعكس اإلستثمارات األجنبية 

على عكس ما قال أحد السيدات والسادة النواب هناك تدفق 
ستثمارات األجنبية والتقارير الدولية، وأيضا التقييمات مهم لإل

املغرب من أكثر الدول اإلفريقية جذاب  كتجعل اجلهوية اإلفريقية
وال  24لإلستثمارات األجنبية، واش هاد الشي جا غري عفوا، 

دولة إفريقية، املغرب من الثالثة األوائل، فكرو مزاين فهاذ  23
ية، ماشي شي حاجة يستهان القضية، هذا ماشي شي حاجة عفو 

هبا، شي حاجة مهمة، وإىل اآلن ابقي فهاذ األسبوع اللي فات 
جديدة  اتفاقيات راه كل مرة تيكون استثمار أجنيب جديد ويكون

وهاد اإلستثمار األجنيب يفيد يف دعم إنتاج الثروة ويف دعم 
مناصب الشغل إىل آخره، وشكون اللي غادي يستثمر يف هاد 

مروا تثمروا فيه الناس اللي كنشوفوهم كيجيوا وكيستثالبالد، كيس
وشكون غادي جيي يستثمر يف هاد البالد، غريب حنن نرى 

 22عندان  2197االستثمارات األجنبية أتيت إىل حد أنه سنة 
إىل حد  2192مليار دايل اإلستثمار األجنيب، فهاد السنة 

داملليار  2الساعة راه كاين تدفق اإلستثمارات حىت ملاي املاضي 
دايل اإلستثمارات األجنبية، وهناك اتفاقيات جديدة وهناك 
مستثمرين جدد إن شاء هللا غادي جييوا، فلذلك على هذا 
املستوى خصنا نرتبطوا ابحلقائق املوضوعية وليس أن نلقي أبمسوا 

 .جزافا

هاد الوكالة املغربية إلنعاش  ANAPEC ابلنسبة ل
لوا ليست فاشلة ميكن نقو  الشغل، هذه ابلعكس ليست فاشلة

الربامج الللي دارت واجلهود اللي دارت غري كافية، ال ترقى إىل 
مستوى احلاجيات دايل سوق الشغل، أان متافق معكم ولكن 
 نقول فاشلة ماغتبقاش، وكون ما بقاتش شحال هذه

ANAPEC  إىل حد الساعة استطاعت يف برانمج إدماج غري
ألف شخص وهذا  12مج ، استفاد من الربان2197يف سنة 

منهم غادي  % 1.شيء مهم، ودااب اآلن يف برانمج إدماج فيه 
يبقاوا يف الشغل من قبل الشركات اليت استفادت من هاد الربانمج، 
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ألف طالب  21هناك برانمج أتهيل استفاد منه ما يقرب من 
للشغل، وبرانمج حتفيز وهناك برانمج التشغيل الذايت، كل برانمج 

لو، فلذلك غري صحيح هذا ميكن نقولوا غري كايف، أان واحلظ داي
متفق معكم غري كايف ولكن هاد املؤسسة الوطنية كتقوم جبهودها 

 .وقامت هبا وعندها دور مهم يف أمسو

هو فيما خيص حتفيز اإلستثمار، هناك اليوم عندان على الطاولة 
عدد من الربامج، عندان أوال اإلصالح دايل املراكز اجلهوية 
لإلستثمار وانتما عارفني أبن هاد إصالح املراكز اجلهوية 
لإلستثمار كانت فيه جلنة يرتأسها رئيس احلكومة بتعليمات من 
جاللة امللك، واشتغلت ملدة شهور وقدمنا الربانمج اإلصالحي 
أمام جاللة امللك، واحنا اآلن بصدد وضع مشروع القانون اللي 

مار إىل مؤسسات عمومية غادي حيول املراكز اجلهوية لالستث
وغادي جييبوه للربملان، وعندان حزمة إصالحات كلها غادي متشي 
يف اجتاه رفع املراكز اجلهوية لإلستثمار كي تستطع أن تليب 
احلاجيات احلالية، وألن األهداف اللي كانت أتسست عليها سنة 

هاد املراكز اجلهوية لإلستثمار مل تعد كافية اليوم ديك  2112
كانت مهمة، ولكن اليوم حتول اإلقتصاد الوطين فغادي ساعة  

حنولوها ابش تويل مواكبة للتطورات والتحوالت دايل اإلقتصاد 
الوطين، هناك امليثاق اجلديد لإلستثمار والذي يف األسابيع املقبلة 
إن شاء هللا غادي يكون كامل ال زلنا يف واحد الربانمج دايل 

لو ودايل التشاور مع خمتلف الوضع دايلو ودايل التطوير داي
 .املتدخلني

جهود احلكومة يف القطاع الغري العام غري مسبوق كما ذكرت، 
غري مسبوق هنائيا كما ذكرت وهو مهم، ولكن كاين واحد 
الربانمج اللي مهم هو إعداد املتخرجني جيدا لإلستثمار، أان كنظن 

 يلأن التعليم هو من بني املداخل لرفع مستوى قابلية التشغ
l'employabilité  القابلية للتشغيل، ألن املشكل أن

ط اخلرجيني دايلنا القابلية دايهلم للتشغيل ليست كافية بسبب من

التعليم فلذلك احلل اتوجهنا وعطينا أولوية داألولوايت ابلنسبة 
للحكومة هي التعليم رفع مستوى رفع جودته، رفع مالءمته مع 

إلجراءات اليت بدأت فعال سوق الشغل، وهناك دخلت عدد من ا
وبعضها سيبدأ قريبا من بينها مثال غنقولكم غري مثال من بينها 

رفعنا عدد الطلبة يف مسالك التكوين ذات  2197سنة 
اإلستقطاب احملدود، الطب، اهلندسة، الصيدلة، التسيري والتدبري، 

يف هاد الدخول اجلامعي  % 21املقاوالت إىل آخره رفعناه ب 
يف الدخول اجلامعي املقبل يعين  % 41نرفعه ب املاضي، وس

غادي نرفعوا عدد الطلبة فيه، مع ذلك غتكون عندهم  % 21
قابلية أكثر إلجياد الشغل بسهولة، ولكن أيضا حىت يف التعليم 

ي كرتفع دعم للمسالك املمهننة، الل اجلامعي املفتوح حىت فيه هناك
 أحدث وابلتايل قدرة املتخرج على أن يلج لسوق الشغل بسرعة،

مسلك جديد ممهنن  211تقريبا، غري فهاد السنتني، أكثر من 
يف التعليم اجلامعي، يف مسالك التكوين ذات اإلستقطاب املفتوح، 
ومنها هاد املسلك اجلديد الذي أعطينا له اإلنطالقة منذ أايم 
فقط، إبعادة اإلعتبار..، إبنشاء مسلك التكوين املهين يف جمال 

ادي يويل عندان إجازة يف الرتبية، يعين غيكون عندان الرتبية. غ
إجازة يف الفيزايء والرتبية، إجازة يف الكيمياء والرتبية، إجازة يف 
اجلغرافية والرتبية، هذا غادي ميكن هادو حىت يف جمال الرتبية 
والبيداغوجي، تكون عندهم تكوين معني الذي سيمكنهم من 

ليم لتعليم العام، ولكن أيضا التعيدوزو املبارة دايل الدخول إىل ا
يف قطاعات أخرى، ويف التعليم اخلاص بسهولة ومبهنية، تكون 

 .عندهم مهنية

وأيضا قامت احلكومة إبجراء قوي وحتدثت عليه يف جمال 
التحفيز يف قانون املالية األخري، والذي يشمل اإلعفاء من 

لى ع التحمالت اإلجتماعية، ومن التحمالت الضريبية، الضريبة
ابلنسبة  2مستخدمني جدد، بدل من  91الدخل يف حدود 

وزدان فيه سنتني أخرينا حىت  2192جلميع املقاوالت الناشئة منذ 
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، وهو إجراء قوي ونوعي ألنه يعترب وسيلة حتفيزية هلذه 2129ل 
املقاوالت الناشئة يف تشغيل الشباب، ولكن أيضا هذا عممناه 

ء مهم، غادي ميكن اجلمعيات للتعاونيات واجلمعيات، وهذا شي
الناشئة هي أيضا تشغل فأمسو. وهذا أظن أبنه غادي يعطي دفعة 

 .للتشغيل

وأيضا هاد اخليار التكوين املهين، على عكس ما قال أحد 
السادة النواب احملرتمني، التكوين املهين نسبة اإلدماج يف اخلرجني 

يال هين إدايلو، ابألرقام عالية جدا، مجيع أسالك التكوين امل
كيدخلو سوق الشغل بعد   %2.1.أو  %2.مجعناها، عندان 

يدخلون سوق الشغل بعد ثالث سنوات.  %24.7أشهر و 1
معىن ذلك، نسبة اإلندماج يف سوق الشغل ابلنسبة خلرجيي 
التكوين املهين عالية. لكن حنا واعيني أبهنا التكوين املهين خصنا 

  حىت اخلاص، ندعمو حىتنطوروه أكثر، كما وكيفا، ال العام وال
التكوين املهين اخلاص ابش يتطور أكثر، ابش يليب، حنا عارفني، 
ألن هاد الشي اللي كيتخرج من التكوين املهين ما كافيش، مادام 

كيدخلو لسوق الشغل بعد ثالث سنوات، إذن خصنا   %24هو 
نزيدو منو، وما كاين مشكل. وأيضا هناك مراجعة سنوية 

مر وين املهين، عندما أييت شي واحد كيجي يستثللتكوينات والتك
عندان يف الطريان، إيال بدا االستثمار، ايهلل كيديراألرض،  
كيصوهبا، كيبين املعمل، بدا التكوين املهين كيكون ليه، ما يكون 
هو موجود بعد سنتني مثال، حىت تكون بعض األطر خترجات من 

يه التفاهم كيتم ف  التكوين املهين أو يف طور التخرج، وهاد الشي
مع املستثمرين. وهاد الشي مت فيه عدد من التخصصات، وهاد 
الشي ديناميكية عالش؟ ألن سوق الشغل اليوم عرب العامل متحول، 

سنة  41، 21وأغلب املهنيني املوجودة اليوم، ميكن من هنا ل 
ما تبقاش موجودة، ما غنبقاوش نكونو فيها إيال بدينا كنكونو 

ث سنوات أو أربع سنوات، غنكونو كنكونو مهن فيها بعد ثال
ستنقرض. إذن خاص تكون عندان رؤية مستقبلية، التكوين املهين  

كيحاول يراقب هاد الشي ابش يتطور. إذن هناك جهود فيما 
خيص التكوين املهين، خصنا نعرتفو هباد اجلهود، وأن ال نقول أبن 

فاشل. وأيضا  L'ANAPEC التكوين املهين فاشل وال
دجمنا عدد من التكوينات مثال مسار  وحتدثت على هاد املسألة

 اكتشاف املهن ابلتعليم اإلبتدائي طبق التطبيق األويل منوذجي يف
على مجيع  2129أكادميية واحدة للتجريب وسيعمم يف أفق 

املدارس االبتدائية ابملغرب، اكتشاف املهن يف التعليم اإلبتدائي، 
اد و برانمج بدأ فعال ويتعلق إبدماج هبرانمج الرتبية املالية وه

 املكون اجلديد يف برانمج السنتني األخريتني من التعليم اإلبتدائي
وهادي بدى راه كيديروا معارض وكيديروا حماولة اإلستئناس مبا 
موجود يف العمل املايل إىل آخره، تنظيم األايم املالية يف املغرب 

 2192ملالية منذ سنة بشراكة مع اجلمعية املغربية للثقافة ا
ألف تلميذ وتلميذة، وهاد الشي   211تستهدف سنواي حوايل 

كل شي لرفع املهارات وإدماج مزيد من املهارات يف التعليم 
االبتدائي والتعليم الثانوي، أان أريد أن أؤكد مرة أخرى على أننا 
جادين يف هاد أمسو وأن املخطط اجلديد دايل التشغيل هو خمطط 

ل مرة يف اتريخ املغرب، واحنا بغينا مزاين تعيطوا على نوعي، ألو 
السيد الوزير يعطيكم مزيد من التفاصيل يف اللجنة املعنية، وشكرا 

 .جزيال والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا، ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين واألخري املتعلق بباقي 
ي يتضمن سؤاال لفريق األصالة واملعاصرة حول األسئلة والذ

موضوع السياسة املتبعة يف جمال حماربة الفقر واإلقصاء 
 .االجتماعي، الكلمة للسيد النائب عبد اللطيف وهيب

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب
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السيد رئيس احلكومة، ألول مرة يف التاريخ بغيت نعطيك واحد 
ال حماربة الفقر اإلقصائي السؤال السياسة املتبعة يف جم

 واإلجتماعي؟

 :السيد الرئيس

لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة، كما شئتم جلوسا تفضل السيد 
 .رئيس احلكومة تفضل

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 شكرا السيد الرئيس،

هنيئا بطرح السؤال ألول مرة يف  شكرا السيد النائب،
ن، هذا عقبوا، االنتقال إىل مرحلة متطورة مزايالتاريخ، كنتوا غري تت

سؤال مهم سؤال مهم، وإن كان سبق لنا وأن أجبنا على هذا 
السؤال يف رمبا يف الغرفة الثانية يف جملس املستشارين، ولكن هو 
مهم دائما طرحه، ألن الفقر هو من بني اإلشكاالت اليت نعاين 

ام إلحصاء العمنها على رغم من التحسن الذي وقع على حسب ا
ل  2113للسكان والسكىن تقلصت نسبة الفقر يف املغرب من 

 2113وتقلصت نسبة اهلشاشة بني  % 21ب  2193
، ولكن هذا مهم مهم النقاش فيه وإعطاء  % 21تقريبا  2193و

كيف تفكر احلكومة؟ وماذا تنوي فعله؟ وبغيت نقول أبن أوال 
اعات م مجيع القطهاد اإلشكالية دايل الفقر إشكالية أفقية هت

احلكومية واملتدخلني فيها متعددين، حىت املؤسسات العمومية 
 .مبعىن هتم اجلميع، وابلتايل التدخل فيها حيتاج إىل تنسيق عادي

 وميكن أن أقول أبن مداخل التدخل متعددة،

ال ميكن حماربة الفقر واهلشاشة إال بتعزيز الديناميكية  -أوال
 ، دعم املقاولة، دعم التشغيل؛االقتصادية ودعم اإلستثمار

التشغيل هو املدخل األساسي حملاربة الفقر هؤالء  -اثنيا
الفقراء خاصنا نلقاوا هلم الشغل الكرمي وابلتايل يف إعداد املخطط 

الوطين للنهوض ابلتشغيل الذي حتدثت عنه منذ قليل كله يصب 
واطنني مليف اجتاه حماربة الفقر واهلشاشة وإدماج هؤالء املواطنات وا

 يف سوق الشغل، وابلتايل يف العيش الكرمي؛

تقليص الفوارق اجملالية، ألن الفقر ليس فقط اجتماعيا  -اثلثا
مبعىن بني الفئات اإلجتماعية، ولكن هو ابألساس جمايل وحنن 
نعرف أن هناك تفاواتت جمالية كبرية ولذلك كان هناك مدخل 

جملالية ص الفوارق اأساسي كان قد برمج من قبل هو برانمج تقلي
 2197واإلجتماعية ابلوسط القروي، وهو برانمج ميتد من سنة 

وقد قامت احلكومة إبطالق هاد الربانمج ووضع  2124إىل 
نة براجمه السنوية، متت تعبئة املوارد املالية املرتبطة بربانمج عمل س

مليار درهم، وهتم مخس قطاعات  22..املقدرة ب  2192
تعليم، الطرق، املاء الشروب والكهرابء القروية، حيوية، الصحة، ال

لكن  مليار درهم .4.3ساهم فيه صندوق التنمية القروية ب 
هناك أيضا مستوى آخر هو برامج الدعم اإلجتماعي وحتسني 
حكامة هاد برامج الدعم، هنا كنقول أبن اجلديد اللي جابت 

 :ستوايتدامل 3احلكومة شنوا هو؟ هو واحد املقاربة مندجمة فيها 

اآلن حنن بصدد وضع دراسة إلطالق سياسة مندجمة  :أوال
وموحدة للحماية اإلجتماعية تدمج مجيع الربامج، وهي كثرية أنتم 

 تعرفون الربامج فهاد اجملال كثريو وميكن نرجعو هلا من بعد؛

توسيع التغطية الصحية األساسية للمهن احلرة وغري  :اثنيا
داملستوايت،  2فقرية واهلشة، هاد األجراء وحتسينها للفئات ال

وقلت منذ قليل أن التغطية الصحية وتعميمها غادي نطلقوه يف 
 .داملراسيم ونشرها 2هاد األسابيع املقبلة بعد املصادقة على 

حتسني حكامة وهندسة أنظمة احلماية اإلجتماعية عن  :اثلثا
طريق تطوير توحيد نظام اإلستهداف وحتسني عدالة الدعم 

ماعي، وهاد نظام اإلستهداف اآلن غادي نكملوه سنة اإلجت



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

49 

ابش ميكن برامج احلماية اإلجتماعات تذهب فعال إىل  2191
 .املستحقني

حتسني اخلدمات اإلجتماعي يف وحدات القرب كما  :رابعا
وكيفا على حسب املعايري الوطنية املعتمدة، ومن هنا كاين التعليم 

، هاد 2197/2192سنة  %2 وتزادت امليزانية للتعليم مبا يقرب
 السنة الدراسية، وأيضا التشغيل يف جمال التعليم، التشغيل يف جمال

الصحة، الدعم دايل الربامج الصحية وأيضا الدعم والتكوين يف 
جمال احلماية اإلجتماعية، هذا أيضا احملور الرابع وهناك آلية 

وسنرى  ،الثالثة، والتنسيق فيما بينها للمتابعة دايل هاد الربامج
إن شاء هللا يف القريب نتائجها إبذن هللا، والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا وبركاته، شكرا جزيال

  :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لكم السيدة النائب عبد اللطيف 
 .وهيب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 السالم عليكم،
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،
 الوزراء،السادة 

 السادة النواب،
كل هذا املسا نسمع ونسمع هتاين كثرية لكم السيد الرئيس، 
وكان هذا املوضوع يهمين ألنه مرتبطة ابألحداث اليت وقعت يف 
جرادة يف الريف، اهلشاشة والفقر ولكن حينما صدرت األحكام 
السيد الرئيس شعرت أننا نعيش أايما حزينة، رغم أين كنت أرغب 

ن أانقش سيادتكم اليوم يف موضوع الفقر واهلشاشة، فمن مطمئنا أ
العار يف دولة عريقة ميتد اترخيها لقرون خلت، ال زلنا نتحدث 

 .فيها عن الفقر، وال زلنا نتكلم فيها عن ماليني الفقراء

إن الفقر مل يكن يف يوم من األايم نتاج وضع طبيعي معني أو 
خلقناه  غريب، بل إنناقدرا حمتوما على فئة عريضة من الشعب امل

بسياساتنا املتعاقبة، خلقناها برباجمنا اإلقتصادية واإلجتماعية 
اجملحفة، فسياسة احلكومات املتعاقبة منذ اإلستقالل إىل اليوم 
مسؤولة عن الفقر، وكذلك الفشل يف مشاريعنا التنموية، مث هناك 

كم ل عجز احلكومة يف وضع اختيارات بنيوية قوية وواقعية، فهنيئا
السيد رئيس احلكومة هبذا العجز، هنيئا لكم بتقدمي تصريح 
حكومي قلتم فيه والوثيقة ما زالت موجودة، ووعدمت خالله ابلكثري 

زام من التزامكم بتوفري إلزامية الولوج التام للتعليم والتكوين إىل اإللت
إبحداث منظومة لليقظة اإلجتماعية، بل وعدمت ببلورة سياسة 

مويلية ية ابألطفال يف وضعية هشة، مث توفري اآلليات التوطنية للعنا
للتكفل ابأليتام واألطفال املتخلى عنهم، وكذلك وعدمت ابلرفع 
من قيمة التعويضات العائلية وكذلك تعزيز الربامج اهلادفة لفك 
العزلة عن العامل القروي وتنمية املناطق اجلبلية، وعدمت بتشجيع 

ء يات يف اجملال القروي واألحياالتمدرس خاصة ابلنسبة للفت
اهلامشية ابملدن، مث بناء الداخليات ودور الطلبة والطالبات، بل 
ومن أقوى ما وعدمت به هو أنكم مل تكتفو ببناء مقرات إقامة 
األساتذة ومهنيي الصحة يف العامل القروي فقط، بل كذلك ستبنون 

راتديها، كم ملدورا للضيافة، قرب املراكز الصحية لفائدة املرافقني 
هي مجيلة هذه الوعود، فهنيئا لكم السيد رئيس احلكومة وهنيئا 

 .املغريب بوعودكم للشعب

السيد رئيس احلكومة، مسعنا أبن الفقر تقلصت نسبته يف 
املغرب ولكن يف حقيقة األمر فقط غريمت منهاج الدراسة والتحليل، 

دويل إىل لفانتقلتم من طريقة إحصاء الفقراء وفق منظور البنك ا
أسلوب اإلحصاء بطريقة تعدد األبعاد، لتقول لنا وللعامل فقد 
اخنفض الفقر يف املغرب، واحلقيقة أن هذا الواقع مل يتغري فقط 
منهاج اإلحصاء والدراسة هي اليت تغريت، وطبيعي من ينطلق من 
عناصر خمتلفة أن يصل إىل نتائج خمتلفة، فلم يعد قرار تواجدان 
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، املندوب السامي إنه % 22القروي سوى بنسبة اليوم ابلعامل 
رقم يغري وتراجع التعليم مل يعد يساهم يف الفقراملتعدد األبعاد، 

، املندوب السامي إنه رقم ضئيل، ويف % 22سوى بعجز دايل 
 الوسط احلضري مل يعد النقص يف التعليم خيلق الفقر سوى بنسبة

 ا احلرمان يف، إنه رقم ضعيف، املندوب السامي، وأم% 1.2.
بة جمال التعليم فلم يعد املساهم يف الفقر يف العامل القروي سوى بنس

، تطور ملحوظ، إهنا أرقام ختيفنا وواقعها يسائلكم % 23.2
السيد رئيس احلكومة، يقول أحد السياسيني الكبار نصبح قادة 
حقيقيني حينما نقر العمل لنمو املواطنني وليس لنمو األرقام، 

السيد رئيس احلكومة، السيد رئيس احلكومة كنتم أود  فهنيئا لكم
وأنتم الذين رفعتم شعار احلكومة اإلجتماعية أما هذه الرفاهية 
والكرامة يف الواقع املعيش للمغاربة، بدل أن نراكم وأنتم تفككون 
مجيع مكتسبات الشعب املغريب يف اجملال اإلجتماعي، وهكذا 

سطى حني أهنكتم الطبقة الو عمقتم من مؤشر القضاء على الفقر، 
إبصالحاتكم الغراء، بل مل يهدأ لكم ابل حىت أنزلتم هذه الطبقة 
إىل قاع الفقر، وبعدها رفعتم دعم صندوق املقاصة ولن ختلقوا أية 
إمكانية اقتصادية واجتماعية موازية حلماية القدرة الشرائية، تباهيتم 

لك يف ى، ال ننكر ذأمام العامل أبنكم أمسكتم بزمام امللفات الكرب 
بعضها، ولكنكم جتاهلتم أهم القرارات الكربى حتتاج إىل نوع من 
اإلجراءات املصاحبة واملواكبة حلماية املواطنني، فأعلنتم إفتخاركم 
مبعاجلة هذه األوضاع يف اخلطاابت والتصرحيات والواقع يكذهبا 

 .ةمابلغليان واإلحتقان اإلجتماعي، فهنيئا لكم السيد رئيس احلكو 

السيد رئيس احلكومة، يف عهد حكومتكم انفجرت عالقة 
احلكومة ابلنقاابت بعدما رفضتم احلوار وأقفلتم اببه، فتفجرت 
اإلحتجاجات اإلجتماعية هنا وهناك، بل انتقل املواطنون إىل 

شركات وفضحوا  4احتجاج أبسلوب حضاري راق جدا وقاطعو 
التعبري  املثلى يف بذلك.. على جمرد فهم هذه الطريقة احلضارية

السلمي، أما طريقة تعاملكم معهم فحدث وال حرج، عن 

اإلرتباك، عن اإلهاانت املسرتلة يف حق ذلك املواطن الذي وثق 
 .فيكم وصوت عليكم

السيد رئيس احلكومة، يف ظل حكومتكم اإلجتماعية الشعبية 
الدميقراطية إرتفعت حدة قمع املتظاهرين ألسباب إجتماعية، 

كام قضائية ما أنزل هللا هبا من سلطان، وأنتم واقفني وسط أح
مشدوهني كجهاز رمسي عاجزين عن التعامل مع كل هذه 
األحداث، وخمتفني وراء شعار واجب التحفظ، أين شعاراتكم 
اليت كانت ابألمس القريب؟ عن احلقوق وعن احلرايت؟ أين 

ستوري  دحقوق اإلنسان بعدما صنعتم هلا وزارة؟ وزارة دولة مبوقع 
كبري؟ ودور صغري اختزل يف خلق برامج حرب على ورق، ويف 
أقصى احلاالت تنقيط للقضاة من طرف وزير عدلكم، وزير الدولة 
يف حقوق اإلنسان، تنقيط للقضاة من األكفاء وغري األكفاء، 
حىت أصبحت حكومتكم فقرا يف السياسة، وفقرا يف اإلقتصاد، 

ىت عقل احلقوق واحلرايت، بل حوفقرا يف الدميقراطية، وفقرا يف 
احلكومة ابت يفتقد إىل القدرة على اإلبداع وعلى إجياد أبسط 
احللول، فهنيئا لكم السيد رئيس احلكومة، هنيئا لكم بواقعكم 
الرديء الذي صنعتموه وسامهتم فيه ببصمتكم وهنيئا هلذا الشعب 
األيب الذي لقنكم دروس املقاطعة، وهنيئا لكم بشباب اراتد 

لسجون يف عهدكم وصدرت األحكام حبجمها مرتاكمة على ربيع ا
شباهبم وحولت عز عمرهم إىل خريف، أمهات املعتقلني فكلى 
وأطفاهلم يبكون، وأسر تشردم، مئات الكيلومرتات ملعانقة 
املعتقلني، أبي حق تصنعون السياسة وبرامج تنموية فاشلة تؤدي 

رون لواقع وأنتم تإىل السجون، عاجزون، متفرجون، متمسكون اب
اهنيار احلقوق واحلرايت، إنكم جتلسون على كراسى وترية غري 
آهبني بدموع النساء وآهات األطفال، هم ينظرون إلينا أبمل وحنن 
ال منلك إال صدى آهاهتم، لقد أسئتم إىل هذا الوطن، وكانت 
األحكام قاسية يف حق شباب الريف، تلك الضربة اليت قسمت 

 ما حكومتكم فبات يطرح عليها الشعب املغريبظهر أغلبيتكم، أ
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احلق الدستوري يف اإلحتجاج واملطالبة  السؤال الكبري، ما قيمة
ابحلق يف التنمية، إذا كانت النتيجة هي األحكام القاسية، إذا  
كان هذا هو اجلواب، فهنيئا لكم السيد رئيس احلكومة هبذا احلظ 

من الريف  الشعب املغريباألقصى من الفقر الدميقراطي، وحتية إىل 
 .إىل لكويرة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة للتعقيب 
على ما استمعنا إليه من طرف السيد النائب فيما تبقى من 

 .الوقت، أربع دقائق

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

 ،شكرا السيد الرئيس

أان غادي هنضر غري مع املواطنني، ألن من غري املعقول خنلطو 
 Polémique بني احلكومة والقضاء، ما غندخلش أان يف هاد

هنائيا، ولكن صحيح، كاين واقع ردئ يف بعض.. ولكن املواطنني 
عارفني شكون اللي صانع هذا الواقع، املواطنني راه كيشوفو، 

ملعنوية سؤولية، املسؤولية االشعب كيعرف شكون اللي كيتحمل امل
احلقيقية يف بعض األمور، أان ما بغيتش نبقى..، يكفي أنه السيد 
األمني العام دايلكم، دعى إىل النقد الذايت، والنقد الذايت يعين  
كاين شي أمور.. غري ديرو هادك النقد الذايت ومن بعد جنيو 

ومي، كللحكومة، أان ما عندي مشكل، أما الوعود يف الربانمج احل
احنا ابقي نعد بكل ما ورد يف الربانمج احلكومي، ولكن على 
مخس سنوات، واش سنة وحدة خص الربانمج احلكومي نكملوه؟ 
وبدينا وكثري من اإلجراءات وفينا هبا، وغادي نوفيو ابلباقي إن 
شاء هللا، وغادي نوصلو إىل أعلى درجات من تطبيق ما وعدان 

شيو حنا نعد به املواطنني وغادي من به يف الربانمج احلكومي، هذا
 .فيه

ذكرت مثال الرفع من التعويضات العائلية، حنا أعلناه، إن شاء 
، سواء وقعنا مع 2191هللا يف قانون املالية اجلديد، ابتداء من 

النقاابت وال ما وقعناش، الزايدة يف التعويضات العائلية وعدان به 
 ودة يف عرضنا وحناصايف وعد هنائي، وعدان وعود أخرى، موج

يف حوار مع النقاابت، واحلوار اإلجتماعي ما فشل، احلوار 
اإلجتماعي مل يتوقف، ولكن احلوار االجتماعي طالب النقاابت 
ابإلرجاع، ابش نعاود نذاكرو يف بعض النقاط بعمق، وحنا ما 
عندان مشكل، بصدر رحب وغادي نستمروا إن شاء هللا، وحنا 

بعد فاتح ماي، غري منذ منذ أسبوعني، وحنا دران جولة أوىل اآلن 
غادي نستمرو، احنا متفامهني معهم، النقاط دايل اخلالف اللي  
كاينة، راحنا تندبروها، وإن شاء هللا ما يكون غري اخلري وغادي 
تشوف غادي ندير مفاجأة فهاد القضية هادي، ولكن حنا 

ان به من عدقايلينها من قبل راه إيال ما توقعش هاد الشي اللي وا
هنا ملشروع قانون املالية، واحد اجملموعة د األمور غادي نوفيو هبا 
للمواطنني. عالش؟ ألن كاين انس موظفني كينتظرو الزايدات، 
تينتظرو هاديك حتسني الوضعية دايهلم، واحنا حىت مها كنشوفو 
فيهم، وإن كان حنا ما سخيناش بداك الشي نديروه إال مع 

ي كنقولو حنا خدامني معهم بنية وإبرادة النقاابت، حنا ابق
وغادي نستمرو معهم إبذن هللا، لكن احلكومة أيضا، ابألرقام، 
خلي الكالم العام، ابألرقام أشنو دران فهاد السنة اللي دران دااب، 

 92.111فيما خيص حماربة الفقر، أليس الزايدة للممرضني 
ليس شاشة؟ أممرض، أليست هي من حماربة الفقر ومن حماربة اهل

ن دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي ترفعات امليزانية دايهلا م
 2192مليار سنة  ..4ل  2197د املليار درهم سنة  2.7

هي من بني اآلليات الفعالة يف حماربة الفقر؟ واملبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية اللي هي ورش ملكي، أطلقه جاللة امللك، برؤية 

ربة اآلن التج .ولكن هو أيضا ورش مقدر دوليا ،ستقبليةملكية م
لمبادرة ل اتنفيذ نفتخر هبا دوليا وتدعم ماليا من قبل احلكومة
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 3، واللي اآلن وصل املستفيد منها "مليون حمفظة"دايل  امللكية
عدد املستفيدات من الدعم املباشر دايل األرامل اللي  ؛داملليون

، 71.111مة تسلمتو ب وراه احلكو  22.111تزايد اليوم 
غري يف هاد احلكومة هادي، أليس هو مبحاربة الفقر؟  92.111

احنا كنذاكرو ابألرقام وابألموال اليت وزعت، أليس تنفيذ برانمج 
ب والذي بدأ ألول مرة يف اتريخ املغر  التعويض عن فقدان الشغل

 ري فهادغمنذ ثالث سنوات تقريبا واللي املستفيدين اليوم منو 
 ، أليس هو من آليات حماربة الفقر؟ 23.111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهكذا، إيال جينا نديرو ابألرقام كثري من اإلجراءات اللي 
واحنا  ،قفما كافياش، أان مت مت هبا هي حماربة للفقر واهلشاشةقا

حىت  إن شاء هللا دو يف دعم حماربة الفقر واهلشاشةمستعدين نزي
 .بركاتهه، والسالم عليكم ورمحة هللا و ينقضي عل

 :السيد الرئيس

 .ةرفعت اجللس شكرا للسيد رئيس احلكومة، شكرا للجميع،

 


