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محضرخلاجلسلخلةع برةخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ :الثالثاء 18 رجب 1437ه )26 أبريل 2016م(.

لةرئ سل : السيد راشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: ساعتان وستة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
زواال.

: الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفهية  جدولخلألعم ل 
املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخرلبيدخلةط ةبيخعلمي،خرئيسخمجلسخلةمولب:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي3.

لةسيدخرئيسخلاحكوملخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةوزرلءخلملحترمو3،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

طشقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة 
منه وعمال بمقتضيات املواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، 
الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  هذه  النواب  مجلس  يعقد 
املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، وقشل 
الشروع في جدول األعمال، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة ملخص 

عن املراسالت الواردة على املكتب، فلتتفضل.

لةسيدةخأميملخبوهدودخأميملخلملجلس:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

التمريض، •  مهنة  بمزاولة  يتعلق   43.13 رقم  قانون  مشروع 
أحيل من مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية؛

مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القشالة، أحيل • 
من مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية؛

مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 • 
املتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال األداء؛

رقم  القانون  من   23 املادة  بتتميم  يق�ضي  قانون  مقترح  وكذلك 
37.99 املتعلق بالحالة املدنية تقدم به السيد النائب محمد لعسل 

رئيس املجموعة النيابية لتحالف الوسط.

التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد  وأخيرا، 
توصل بها مجلس النواب من 19 إلى 26 أبريل 2016 هي كالتالي:

32 سؤاال شفويا و95 سؤاال كتابيا. أما األسئلة الكتابية املتشقاة 
دون جواب هي 7831 وتم سحب سؤال شفوي واحد، شكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، نشرع اآلن في جدول األعمال الذي يتضمن جزأين، يتعلق 
الجزء األول باألسئلة املحورية في سؤالين اثنين، والجزء الثاني يتعلق 
بشاقي األسئلة ويتضمن ستة، الكلمة اآلن في إطار الجزء األول املتعلق 
السؤال  لتقديم  دقيقة  في حدود  الكلمة  وأعطي  املحورية،  باألسئلة 
وسشل  الصحة  واقع  حول  األغلشية  ومجموعة  لفرق  األول  املحوري 

االرتقاء بها، الكلمة، شكون اللي غيطرح السؤال؟

لةم ئبخلةسيدخمحمدخسعدو3:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدخرئيسخلاحكوملخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلء،

إخولنيخأخولتي،

نيابة عن فرق األغلشية سأطرح السؤال التالي:

واقع  حول  تقريرا  مؤخرا  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أصدر 
الصحة باملغرب، يستشف منه أن الرشوة متفشية في املستشفيات وأن 
القطاع يعاني من نقص كشير في األطر الطشية، باإلضافة إلى كون الصحة 
تستهلك نصف ميزانية األسر وأن الولوج إلى الخدمات الصحية ال يزال 
صعشا، باإلضافة إلى ارتفاع أثمنة األدوية وتوفر العديد من املستشفيات 
على أدوية منتهية الصالحية، من هذا املنطلق نتساءل عن الطريقة 
األنسب للتعامل مع هذا التقرير، وما هي مجهودات الحكومة لالرتقاء 
بالقطاع الصحي، ووضع حد ملعاناة املغاربة في هذا الجانب على املدى 

القريب واملتوسط والشعيد؟ وشكرا لكم.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة 
عن السؤال املحوري األول.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكومل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،خلاحمدخهللخولةصالةخولةسالمخعلىخ
رسولخهللاخوعلىخآةهخوصحشهخومنخولاله.

لةسيدخرئيسخمجلسخلةمولبخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،
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أود في الشداية أن أشكركم على طرح هذا املوضوع الذي يشكل 
مناسشة لعرض الخطوات العريضة للسياسة العامة للحكومة في مجال 
الصحة وما تحقق من منجزات والوقوف عند التحديات التي ال تزال 
مطروحة اليوم أمام هذا القطاع، وال يخفى عليكم أن قطاع الصحة 
من  كغيره  والتسعينات  الثمانينات  عقدي  خالل  كشيرا  عجزا  راكم 
القطاعات االجتماعية، مما يجعل إعادة تأهيله تستدعي سلوك مقاربة 
نوعية  إجراءات  واتخاذ  مهمة  وبشرية  مالية  موارد  وتعشئة  شمولية 
لتحسين حكامة القطاع، وتتطلب بعض الوقت لتنعكس على مستوى 

جودة الخدمات.

لذلك فقد بادرت الحكومة إلى اعتماد استراتيجية قطاعية للصحة 
برسم 2012-2016، ترتكز على تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، 
وتعزيز صحة األم والطفل وذوي االحتياجات الخاصة، وتطوير آليات 
الوقاية والسيطرة على األمراض وتحسين الحكامة، وتعميم التغطية 
الصحية األساسية وتوفير األدوية واملستلزمات الطشية وتحديث اإلطار 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  والشراكة  الجهوية  وتوطيد  القانوني 
كل كلمة هنايا راه تحت منها حكاية كداش، السيد الرئيس، من أجل 
دعم املنظومة الصحية وضمان الولوج املتكافئ إلى الخدمات الصحية 
 10،89 من  ملموس  بشكل  الصحة  وزارة  ميزانية  رفع  تم  األساسية 
مليار درهم سنة 2011 إلى 14، 28 مليار درهم سنة 2016، هي األولى، 
ولتعزيز املوارد البشرية في قطاع الصحة العمومية خصص له برسم 
للمراكز االستشفائية   3973 منها  16317 منصب شغل  الفترة  نفس 
الجامعية، ومن أجل تحفيز املوارد البشرية تم إحداث مؤسسة الحسن 
الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي 
املنصوص  االجتماعية  الخدمات  لتقديم  جاهزة  اآلن  وهي  للصحة 
عليها في القانون املؤسس، كما تم تحسين املسطرة املتعلقة بالحركة 
االنتقالية للموظفين وذلك ضمانا للشفافية والنزاهة إضافة إلى اعتماد 

الجهوية في مشاريات التوظيف.

لةسيدخلةرئيس،

لقد سجل القطاع الصحي خالل السنوات األربعة األخيرة منجزات 
نوعية منها على الخصوص:

بلغ عدد املستفيدين من النظام الراميد الذي أعطى جاللة امللك 
انطالق تعميمه سنة 2012 أكثر من 8، 5 مليون حاليا مستفيد حاليا، 
املستهدفة  األصلية  الفئة  إجمالي  من   100% فقط  تغطية  بنسشة 
والجميع يتذكر أن العدد اللي كان لم يكن يصل إلى 500 ألف، وقد مكن 
تعميم هذا النظام من خفض النفقات املشاشرة لألسر في العالجات 
بنسشة %38 وتسجيل ارتفاع مهم في استهالك الخدمات االستشفائية، 
استعجالي،  طبي  فحص   708.556 من  أزيد  تقديم  مثال  تم  حيث 
بيولوجي، تكفل ب350.000مصاب بمرض  إنجاز 1،5 مليون تحليل 
السكري وما يفوق 270.000 مصاب بارتفاع الضغط الدموي والقيام 
ب725عملية جراحية على القلب املفتوح و825 ألف حصة لتصفية 

الكلي اللي كانوا كيجو عندو الناس للدار باش يطلشوا منو املساعدة 
العمليات ديال القلب املفتوح وال ديال تصفية الكلي ما بقاوش كيجيو 
عندو الناس كيفهم هاذ ال�ضي، وليني اللي كان منهي ما كاين مشكل، كما 
تم إحداث التغطية الصحية للطلشة التي دخلت حيز التنفيذ برسم 
املوسم الجامعي الحالي، أكثر من 20 سنة وهي كتستنى وتم كذلك وضع 
مشروع قانون بإحداث التغطية الصحية للمستقلين، وهذا كان حلما 
يكاد قريب من الخرافة، من حرفيين وأطشاء وصيادلة ومحامين وغيرهم 

وتهم نحو 13 مليون شخص، طشعا هذا باقي ما بداش كيطشق؛

ثانيا–أقرت الحكومة، وألول مرة في بالدنا، سياسة دوائية مشنية على 
رؤية شاملة ومتكاملة، وقد تم بهذا الخصوص تحيين مرسوم تحديد 
أثمنة الدواء ما بقاوش مالين الدوا متفقين مع الوزارة يديروا اللي بغاو، 
كيشوفو شحال الدواء في الدول اللي قريشة لينا وكيديرو الدواء يثمن 
قريب من هذاك الوسط اللي كاين تما، وهذا سمح بتخفيض سعر 
2000 دواء بنسب تراوحت ما بين 20 و%80 وسيتم كذلك تخفيض 
أسعار أزيد من 1000 مستلزم طبي هذه 20 و%80 إجماال، أما إيال 
جينا نشوفوا وحدة وحدة كاين اللي الثمن ديالو تخفض 20 مرة ما�ضي 
20 % رفع امليزانية الخاصة واحد الدواء كان كيدير حوالي 200 درهم 
املريض كان كيشريه ب 4000 درهم واش متشعني �ضي واحد وال بواحدي 
كنغوت هنايا، رفع امليزانية الخاصة باقتناء األدوية لتصل إلى 2 مليار 
تدير تحل  الوردي تشوف كيفاش  ا�ضي  و400 مليون درهم خاصك 
هاذ املشكل، باش ما نشقاوش حنا داخلين في هاذ الدواء يخسر لينا في 
املستشفيات، خليوهم يمشيو يشريو من الصيدليات وحنا نخلصوهم 
بدال من 675 مليون درهم سنة 2011، إدراج 60 دواء جديد لألمراض 
املزمنة ضمن قائمة األدوية املقشول استرجاع مصاريفها، هذا راه أدوية 
غالية يا ك ا�ضي الوردي، توفير دواء جنيس دواء مقاوم لاللتهاب الكشد 
الفيرو�ضي c بثمن مناسب هذه ثورة بال ما نتكلمو عليها 3000 درهم 
مقابل مليون درهم للسعر األصلي ويمكن أن يستفيد من هذا الدواء 

حوالي 625.000 مواطن مغربي مصاب بهذا املرض .

ياك فهمتوني مزيان؟ في بالصة 60 ألف اللي باش غيشريه دابا 
كان كيشريه بمليون درهم، 100 مليون، توقيع 100 مليون سنتيم، 
أودي فاش غتصفق هللا يهيدك، توقيع اتفاقية جديدة للثالث املؤدي 
التأمين اإلجشاري األسا�ضي على املرض من اإلعفاء من  تمكن مؤمني 
تسبيق املصاريف املتعلقة بشعض األدوية املعوض عنها، وهو ما سيمكن 
من الولوج لقائمة من األدوية الشاهظة الثمن والتقليص من الحصة 
املتشقية على عاتقهم عن طريق الصيدليات املنضمة لالتفاقية، هاذو 
الناس اللي كانو كيمشيو خاصهم يخلصو عاد يطلشو دابا غيخلصو غير 

الثلث والدولة غتكلف تخلص ال�ضي اآلخر مشاشرة.

وعلى مستوى تعزيز الشنيات التحتية الصحية تم برسم السنوات 
األربعة األخيرة تشغيل 74، عقلو عقلو مزيان آش كنقول، تشغيل 74 
مؤسسة صحية جديدة نذكر منها، املركز االستشفائي الجامعي بوجدة، 
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واملستشفى الجامعي املتعدد التخصصات بمراكش، و7 مستشفيات 
والعقلية  النفسية  لألمراض  مستشفيات  و3  ومحلية  إقليمية 
ومستشفيان لسرطان الدم و12 دار ومصلحة للوالدة و45 مؤسسة 
صحية أساسية و16 مركزا لتصفية الدم، غنقول ليكم بكل صراحة 
أنا ملي قريت هاذ ال�ضي تفاعلت معه ذاك ال�ضي، عالش تتشفوني راني 
متفاعل دابا واحد الشوية أكثر من العادة، ألن تشارك هللا، هللا يكمل غير 
بخير ويجيب اللي يوقف على هاذ ال�ضي، كما تم تعزيز عرض العالجات 
باملركز االستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار الشيضاء بتدشين املصلحة 
الجديدة للوالدة واملصلحة الجديدة للمستعجالت، وإعطاء انطالقة 
 THROMA أشغال وإنجاز مركز الطب النف�ضي ومصلحة املستعجالت
CENTER من قشل جاللة امللك حفظه هللا، وسيتم بحول هللا إنشاء 
مستشفى جامعي بمدينة العيون، ابتداء من سنة 2016 على مساحة 

تشلغ 30 هكتار، بطاقة استيعابية تشلغ 500 سرير.

وعلى صعيد آخر يتم العمل على تنفيذ املخطط الوطني للتكفل 
باملستعجالت االستشفائية وما قشل االستشفائية الذي أعطى جاللة 
امللك انطالقته بتاريخ 5 مارس 2013، حيث تم إطالق الرقم الوطني 
 4 اقتناء  141؛  االستعجالية  الطشية  للمكاملات  املخصص  املوحد 
جهوية  مصلحة   11 إحداث  )HéliSMUR(؛  هيلوكوبتر؛  مروحيات 
لإلسعاف الطبي االستعجالي les SAMU؛ هاذو إيال كنتي في الدار وما 
قدرتيش تم�ضي للطشيب واملريض ديالك تتعيط عليهم كيجيو فورا؛ 
عليكم-  الخير  قياس  طشعا  الخير  قياس  -أنتما  مصلحة   15 إحداث 
إحداث 15 مصلحة متنقلة للمستعجالت الطشية االستشفائية؛ تأهيل 
 40 إحداث  االستشفائية،  الطشية  للمستعجالت  مصلحة   12 ودعم 
 40 إلى إحداث  يهدف املخطط  للقرب،  الطشية  للمستعجالت  وحدة 
وحدة أخرى؛ ترميم مصالح املستعجالت والفحص باألشعة باملستشفى 
الجامعي ابن سينا بالرباط، مع تجهيزها بأحدث األجهزة الطشية؛ توزيع 
138 سيارة إسعاف مجهزة ووحدة صحية متنقلة سنة 2013، و54 
سيارة إسعاف مجهزة خالل سنة 2014، وتوزيع 138 سيارة إسعاف 
عالية الجودة ومجهزة بأحدث التجهيزات الشيوطشية لفائدة عدد من 
األقاليم والجهات. كما يتم تشغيل املستشفى املتنقل، هاذي ألول مرة 
في املغرب ياك ال�ضي الوردي؟ أخصك تدي النواب يشوفو أصاحبي هاذ 
ال�ضي، قل لهم يمشيو يشوفو هاذ املستشفى املتنقل، كيسمعوني أنا 
كيحساب لهم واش غير كنعاود لهم الخرايف، ديهم يشوفو هاذ ال�ضي 
والصعشة  النائية  املناطق  ساكنة  لفائدة   ambulances  138 كامل، 

الولوج.

ال�ضي  بذاك  غير  كيأمنو  املغاربة  راه  الوطني،  املخطط  إطار  وفي 
اللي شافو، وفي إطار املخطط الوطني للوقاية ومحاربة داء السرطان 
وبشراكة مع مؤسسة اللة سلمى للوقاية وعالج السرطان تم تشغيل 
قطبي األورام السرطانية لدى النساء في كل من الرباط والدار الشيضاء 
وتشغيل مراكز جديدة لعالج السرطان بمراكش 160 سرير وفاس 8 

أسرة، ومكناس 50 سرير ووجدة 45 سرير، وتنفيذا للمخطط الوطني 
للتكفل باألمراض النفسية والعقلية الذي أعطى جاللة امللك انطالقته 
بتاريخ 12 يونيو 2013 تم تدشين املستشفى الجهوي لألمراض العقلية 
 hôpital النهاري  املستشفى  وتشغيل  سرير،   120 بوجدة  والنفسية 
du jour لألمراض العقلية والنفسية بمراكش، هادذ كيجيو وقيلة في 
النهار وفي العشية كيمشيو يشاتوا في ديورهم ياك أ �ضي وبرمجة بناء 
املستشفيات، وعالش ما�ضي انت اللي جيتي تجاوب على هاذ السؤال 
والنفسية  العقلية  لألمراض  النهاري  املستشفى  وتشغيل  وتهنينا؟ 
بمراكش وبرمجة بناء مستشفيات األمراض العقلية والنفسية بكل من 
أكادير وقلعة السراغنة والقنيطرة وإحداث مصالح جديدة مندمجة 
40 سريرا، وإدراج أدوية  إلى   30 للصحة العقلية بطاقة إيوائية من 
بسيكوطروب من الجيل الثاني والثالث في قائمة األدوية األساسية في 

مجال الصحة العقلية.

تعزيز حكامة القطاع، في إطار تعزيز حكامة القطاع الصحي والتي 
تعتبر إحدى أكبر التحديات املطروحة حاليا عملت الحكومة على مدى 
السنوات األربع األخيرة على تأهيل الترسانة القانونية املؤطرة للقطاع 
انسجاما مع املخططات واألوراش اإلصالحية التي يجري تنفيذها، وبهذا 
الخصوص تم إعداد أزيد من 81 قانونا ونصا تنظيميا همت مجاالت 
متنوعة واستراتيجية قصد تحصين املكتسشات وتحديث طرق ومناهج 
تدبير املنظومة الصحية وضع آليات حكامة جيدة للقطاع، وهذا راه 
هو واحد املشكل أسا�ضي راه تقدر تشني املستشفيات اللي بغيتي وتجيب 
املاطريال اللي بغيتي وتدير القوانين اللي بغيتي إيال ما تجبراتش الحكامة 

الجيدة طشعا ذاك ال�ضي كلو كيشقى محدود جدا.

وعلى صعيد آخر تم إطالق خدمات جديدة ابتداء من يناير 2016 
»ألو  وخدمة  العمومية  املستشفيات  في  املواعد  أخذ  شملت خدمة 
شكاية« وخدمة »ألو اليقظة الوبائية« وخدمة »ألو تسمم« باإلضافة 
إلى خدمة »ألو مصلحة املساعدة الطشية املستعجلة« بهدف تسهيل 

الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة املواطنين.

ومحاربة  الصحية  للمؤسسات  العادي  السير  ضمان  إطار  وفي 
تفتيش  مهمة   132 إنجاز  تم  للقطاع،  السليمة  الغير  املمارسات 
للمصحات و19 مهمة تفتيش وتقييم املصالح الالممركزة مستشفيات 
ومندوبيات، باإلضافة إلى معالجة 237 شكاية همت حاالت اإلهمال 
وسوء االستقشال وتغيب األطر الصحية والرشوة وبيع األدوية والعمل 
الصحية  الخدمات  وتردي  إليه  املر�ضى  وتوجيه  الخاص  بالقطاع 
واألخطاء الطشية، وقد تم بموجب ذلك إحالة 46 من مهنيي الصحة على 

املساطر التأديبية واتخاذ قرارات في حق 7 مصحات.

لةسيدخلةرئيس،

بالرغم من املجهودات الكشيرة املشذولة للنهوض باملنظومة الصحية 
بشالدنا، فإن تمة تحديات ال تزال تثقل كاهل هاذ القطاع وخاصة على 
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مستوى توفير املوارد البشرية واملادية الالزمة وتحسين إدارة املؤسسات 
الصحية،  التغطية  منظومة  وضشط  القطاع  وحكامة  االستشفائية 
وضمان العدالة املجالية في اللجوء إلى الخدمات االستشفائية، ولعلمنا 
بهذه التحديات فإن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول املناسشة وفق 
والسالم  تدريجية،  بصفة  أكله  يؤتي  بدأ  ما  وهو  املتاحة  اإلمكانيات 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في حدود دقيقتين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخجم لخلإلدري�سيخلةشوزيد0:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

ال أحد ينازع في كون قطاع الصحة ال يزال يعاني عجزا راكمه خالل 
والولوجية  واألدوية  والخدمات  واألطر  املرافق  مستوى  على  عقود 
وغيرها، انتهى كالم السيد رئيس الحكومة، السيد الرئيس، التطرق إلى 
مجال الصحة يتطلب وقتا أكثر، أبدأ بمحاور مهمة أحاول أن ألخصها:

جاللة  عليه  أشرف  بامتياز،  ملكي  مشروع  هذا  الراميد،  أوال- 
امللك ويهم بدأ ب 8 ماليين د املواطنين ولكنه مع األسف وصل إلى 9.2 

التساؤل، كيفاش وصلنا لهاذ 9.2؛

النقطة الثانية- هو أنه هاد الراميد حاليا مهدد بالسكتة القلشية، 
عالش؟ ألنه هناك مستشفيات تعمل وكانت الفوترة، ولكن مع األسف 
لم يتم تسديد هذه املشالغ، وبالتالي كان هناك انعدام السيولة وعجز 
مالي الذي يهدد املؤسسات االستشفائية، إضافة إلى كون أن الحكومة 
عاد   2015 ل  2012-2013-2014 حتى  طيلة سنوات  بهذا  تلتزم  لم 
للمراكز  150 مستشفى مشات  الكشيرة فيها عندها  تعطات والنسشة 

الصحية الجامعية.

تكلمتو السيد الوزير على التفتيش، التفتيش مع األسف املساطر 
دياله معقدة وال يمكن للمصالح الصحية ال الجهوية وال املحلية أنها 
معقدة  املسطرة  واحد  خاصو  وبالتالي  املصحات،  في  وخاصة  تديرو 
كيكون في علم الجميع، كيكون معروف في النهار الفالن الفالني في 10 
 le غادي يمشيو، وبالتالي ملي كنمشيو ما كنجبرو حتى �ضي حاجة، كاين
TPA الوقت الكامل املعدل، هذا مع األسف جاء به السيد الوزير، ولكن 
وقع اإلجهاض ديالو من طرف من داخل حكومتكم، ألنه ال يمكن حاليا 
املصالح الصحية االستشفائية الجامعية كتعرف واحد العجز كشير وما 
كاينش أساتذة اللي يأطروا األطشاء ديال الغد، إلى جانب أن هاذ األطشاء 
جلهم مع األسف كيسيروا املصالح ديالهم بالتليكموند من برا وهم ما 

كيخدموش داخل املستشفى...

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية في حدود أربع دقائق.

لةم ئبخلةسيدخمصطفىخلإلبرلهيمي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيمخولةصالةخولةسالمخعلىخسيدن خمحمدخ
وعلىخآةه.

لةسيدخرئيسخلاحكومل،

لةس دةخأعض ءخلاحكومل،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

ديال  أتطرق لإلحصاء  أن  أريد  أنا  الحكومة  السيد رئيس  بداية، 
2014 هاذ اإلحصاء اللي اعطى واحد النسشة ديال نمو ديمغرافي اللي 
هو 1.25 %وهذا عنده واحد املجموعة من التداعيات على الصحة، 
ولكن اإلشكال الكشير ، السيد رئيس الحكومة، وهو عنده عالقة بتجديد 
األجيال راه غادي يكون عندنا مشكل كشير السيد رئيس الحكومة إيال ما 
تفطناش لهاذ املشكل خاصة أن نسشة الخصوبة غادية وكتقل والت 
لكان هذا مشكل  القروي  العالم  امرأة ولوال  2.2 ديال األطفال لكل 
أكبر، هذا عنده تداعيات على انقالب ديال الهرم السكاني واللي بدات 
ديال  املجموعة  واحد  ووالت  الساكنة،  داخل  كتشان  الشيخوخة 
األمراض خاصة األمراض الغير السارية واللي الكلفة ديالها غالية واللي 
تمر عبر 90 % من الوقاية هاذ ال�ضي عالش هاذ السؤال اليوم ما�ضي هو 
سؤال قطاعي؟ ألن عنده امتدادات لقطاعات أخرى اللي هي الفالحة، 
واللي هي الصناعة الغذائية باش تنقص شوية من امللح وشوية من 
بواحد  اللي عنده عالقة  الغذائية، وهذا ممكن  الصناعة  في  السكر 
املجموعة من األمراض اللي خاصنا نشوفو فيها تدخل جميع الحكومة، 
عنده تداعيات على تهديد هاذ األمراض هذه أنها تهدد الصناديق ديال 
التغطية الصحية وتهدد امليزانية العامة، وبالتالي هاذ التهديد وخاصة 
هاذ التغطية الصحية، أنا اسمح لي، السيد رئيس الحكومة، بغيت ندير 
واحد املقارنة ما بين 4 ديال الحكومات في التغطية الصحية وفي امليزانية 
ديال وزارة الصحة، جاء القانون ديال 2002 الحكومة ديال ال�ضي جطو 
هللا يذكروا بالخير منين جابوا له هاذ القانون جابوا 3 الكتب قالوا له 
كاين التغطية الصحية ديال املوظفين، وكاين الراميد وكاين املستقلين، 
واختار املوظفين واختار املستخدمين وحتى واحد ما عيشو، ما قالولوش 
عالش ما درتيش الراميد، جات الحكومة ديال ال�ضي عشاس الفا�ضي 
واختارت أنها تدير التجربة في تادلة أزيالل 420 ألف، الحكومة ديالكم 
السيد رئيس الحكومة دارت 2 ديال االختيارات صعشة التعميم، 8.5 
مليون كنتحدثو على9 ماليين ومائتين، واآلن مشيتو للتغطية الصحية 
للمستقلين، وباملناسشة نشغيو باش الغرفة الثانية تفرج على هادوك 
إيال  للمستقلين،  التقاعد  وديال  الصحية  التغطية  ديال  القوانين 
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عندهم �ضي مشكل معك في التقاعد اآلخر ما كاين مشكل، ولكن هادوا 
يطلقوهم ألن املستقلين راهم كيعاينوا.

فيما يتعلق بامليزانية السيد رئيس الحكومة، 4 ديال الحكومات، 
 5 مليار   18 اليوسفي  الرحمان  عشد  ال�ضي  وقت  في  الصحة  ميزانية 
دالسنوات، في وقت ال�ضي جطو 30 مليار ديال الدرهم، في وقت األستاذ 
عشاس الفا�ضي 40 مليار ديال الدرهم، في الوقت ديالكم السيد رئيس 
الحكومة 63 مليار ديال الدرهم زائد 10 ديال الراميد 73 مليار ديال 
الدرهم، املعدل كانت في وقت السيد اليوسفي 4 مليار تقريشا 5 وفي وقت 
ال�ضي جطو 6 مليار وفي وقت ال�ضي عشاس الفا�ضي 10 وفي وقتكم السيد 
رئيس الحكومة 14 مليار ديال الدرهم، هذا مجهود كتقوم به الحكومة 
وهذا مشروع راه غادي وبالتالي خاص نردو األمور إلى نصابها، هل هذا 
كافي؟ السيد رئيس الحكومة، غير كافي، ألننا ما زال كندورو في %5 و6% 
وبالتالي خاص نشوفو الزيادة ولكن اإلشكال اللي مطروح وهو عدم 
تنفيذ امليزانية، خاصة ديال االستثمار وديال الصيدلية املركزية التي ال 
تتجاوز 45 % و %48، املوارد البشرية السيد رئيس الحكومة كاين واحد 
اإلشكال كشير وهو الندرة كشيرة في املوارد البشرية، وهنا نشغيو نحييو 
السيد رئيس الحكومة والناس اللي خدامين في القطاع العمومي واللي 
خدامين في القطاع الخاص راه خاصهم واحد التحية خاصة، وملي 
هضرتو على األرقام السيد رئيس الحكومة راه 5 مليون تاع الناس اللي 

جاو للمستشفيات تم استشفائهم 314 ألف...

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت شكرا، الكلمة لفريق األصالة 
واملعاصرة في حدود 4 دقائق.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلبرورو:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكومل،

فريق  باسم  املنبر  هاذ  من  كنسائلكم  الحكومة،  رئيس  السيد 
األصالة واملعاصرة حول حادث مأساوي عرفتو املنطقة ديال واملاس 
إقليم الخميسات ملا كانت عربة من نوع بيكوب هازة أكثر من 10 ديال 
العياالت وتقلشت بهم، الحادث خلف 6 ديال النساء اللي توفو وأكثر من 

14 مصابة إصابات متفاوتة الخطورة.

في  يكون  باش  الحكومة،  رئيس  السيد  الثاني،  املأساوي  الحادث 
راسكم هاذ ال�ضيء هو أن املستشفى املحلي ديال واملاس اللي تشنى سنة 

1997 ب2 مليار ونصف ما زال كيشتغل كمركز صحي.

الحادث املأساوي الثالث السيد رئيس الحكومة هو غياب الوزراء 
املعنيين باش يخففوا اآلالم ديال الفاجعة سواء في املستشفى أو أثناء 
عملية الدفن اللي كان دفن بالجملة السيد رئيس الحكومة، واألسئلة 

اللي كنطرحو اليوم السيد رئيس الحكومة عالش الوزراء ديالكم حتى 
�ضي واحد ما قام ب�ضي زيارة باش يتفقد هاذ الناس هادو؟ واش كتعتبرو 
بأن الساكنة ديال هاذ املنطقة مغاربة من الدرجة الثانية وال الدرجة 
الثالثة؟ تنظن بأن هادو مغاربة كيستاهلو حتى هما التفاتة من الحكومة.

كيما  املروحيات  حضرتوش  ما  الحكومة  رئيس  السيد  عالش 
كتعملوا في بعض األحيان؟ عالش شريتوهم إيال ما حضروش؟ باش 
يمكن ينقدوا بعض الحاالت وخاصة بأنه كان أكثر من 7 سوايع باش 
ما  املعدات  الخميسات  والو  فيها  ما  واملاس  ألن  للسوي�ضي،  يوصلوا 
وأطر  بمجهود من سلطات محلية  قام  اللي  كاينش، وكنشكر جميع 
طشية ولكن الفاجعة وقعت، املؤسف السيد رئيس الحكومة املحترم، 
هو أن الوزيرة والوزير اللي تعاقشوا على وزارة الصحة جاوبوه من هاذ 
املنبر هذا في عدة مرات بأن املشكل ديال املستشفى سيحل في أقرب 
اآلجال وأنا كنتسائل آشناو هي أقرب اآلجال عندكم؟ واش 10 سنوات 
وال 20 عام وال 30 هللا أعلم، ما زال، كنعتقد السيد رئيس الحكومة بأن 
تدبير امللفات االجتماعية كالصحة والتعليم والششاب والرياضة وغيرها 
النتائج ما  بأنه ما كاينش مجهود كشير، على األقل ما كاينش  كيشين 
كنشوفوهاش بامللموس وخاصة في العالم القروي وكون الوزراء ونذكر 
بواحد السؤال آخر السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء والشيئة، ملعازيز 
الواد الحار جاوبت الوزيرة اللي قشل منكم ألن 2009 غادي يشدا، اليوم 

الواد الحار كيجري فوق الطريق، األوبئة كثيرة.

وكون الوزراء املعنيين في الحكومة ديالكم ما قادرينش باش يتحملوا 
املسؤولية، وكاحتجاج السيد رئيس الحكومة على الطريقة اللي تعاملت 
وأيضا  املحلي،  املستشفى  مع  وأيضا  الحادثة،  هاذ  مع  الحكومة  بها 
كنائب لألمة، ما يمكنش لي نستمر نكذب على الناس، ألنه تنقول لهم ها 
املشكل غيتحل وما تيتحلش. إذن أنا كنتحمل املسؤولية كنائب األمة، 
من هاذ املنبر السيد رئيس الحكومة، كنعلن عن تقديم استقالتي من 

مجلس النواب، ألن ما قادرش باش نحل هاذ املشكل، وشكرا.

لةسيدخلةرئيس،

االستقالة ديالي، هاك أ السيد الرئيس.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار في حدود 7 دقائق، 
السيدات والسادة النواب، السيد الرئيس، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخنورخلةدينخلألزرق:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي3.

لةسيدخرئيسخمجلسخلةمولب،

لةسيدخرئيسخلاحكومل،

لةسيدلتخولةس دةخلةوزرلء،
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أخولتيخإخولنيخلةمولب،

السيد رئيس الحكومة، باسم التجمع الوطني لألحرار، ننوه بالحصيلة 
وننوه بالنتائج اللي حصلت عليها هاذ الحكومة ألنها جد إيجابية، ولكن 
غتسمح لي غنهدر معاك كطشيب غنهز الطابلية وستيتوسكوب وغنم�ضي 
لواحد املركز صحي باش ندوز للمر�ضى، أول مريض باش ندير التشخيص 
بصراحة غنقولك على أنه السياسة العامة للصحة ال ترقى إلى انتظارات 
املواطنين، هاذ املريض طلشنا لو تحاليل، جاو التحاليل قريناهم، تنلقى 
أنه كاين واحد النقص، نقص في األطشاء، نقص في املمرضين، نقص 
في املساعدين، نقص في املراكز الصحية وحتى في األطشاء كنعرفوا أن 
املعدل في التحاليل 3 حتى ل 4 األطشاء أللف الساكنة، بقات عندنا 
نصف طشيب أللف ساكنة أي عندنا في املغرب واحد 19 ألف ناقصينا 
80 ألف، ما�ضي هاذ الحكومة اللي بوحدها مسؤولة على هاذ املوضوع 
باش نكون واضح، الحكومة دارت مجهود وزادت في العدد، ولكن غير 
كافي السيد رئيس الحكومة، خاصنا خصاص ديال 80 ألف طشيب، 
كيفاش غنديرو لهم خاصهم تكوين، ما�ضي غنكونوهم في عام أو في 5 
سنين، هاذ الخصاص السيد رئيس الحكومة كيزيد يتفاقم في املناطق 
النائية، في العالم القروي، في املناطق الجنوبية، عالش؟ ألنه ما كاينش 
تعيينات لهاذ املناطق وبعض األطشاء كيرفضوا يمشيو، فاالقتراح وهو 
أنه عندنا 12 جهة خاصنا 12 كلية و12 مستشفى CHU باش يكونو 
الوقت حنا كنطلشوا دابا  ال�ضي غيطلب  تعيينات جهوية، ولكن هاذ 
اآلن اتخاذ قرارات تحفيزية un statut لهاذ املناطق باش يمكن األطشاء 
يمشيو يعالجوا املر�ضى، هاذ الخصاص في األطشاء تيأثر على الخصاص 
في املراكز الصحية، املعدل السيد الوزير كيعرف أنه 12 ألف لكل مركز 
صحي، في املراكز الحضرية يعني في الحضري 25 ألف نعطيك مثال سال، 
تابريكت فيها 252 ألف من السكان، شحال فيها د املراكز الصحية؟ 5، 
معناه كل مركز صحي غيخصو 50 ألف، تنقولوا نشنيو ولكن تيقول لك 
واخا نشنيو خاص املوارد البشرية، خاص األطشاء، خاص يعني املمرضين 
وخاص وهذا تيخلي املر�ضى أنهم بحاجة لهادـ، فجميع أغلشية املؤشرات 

هي في نقص.

بالنسشة للتغطية الصحية هاذ الحكومة دارت مجهود جشار ألن كنا 
في %30 وهاذ املوضوع راه من عهد �ضي الطيب بن الشيخ وحنا كناقشوه 
إلى أن جات هاذ الحكومة ونفذته وب %30 راه مرينا دابا تقريشا راه وصلنا 
ل%60 وهذا �ضيء إيجابي ما كناش نوصلوا لو لوال املجهودات اللي قامت 
بها هاذ الحكومة ال في الراميد وال في الطلشة وال في، دابا اآلن غنمشيو 
 l’universel املهن الحرة ولكن راه ما نكرهوش نمشيو للتغطية الشاملة
إن شاء هللا هذا طموح ما تنقولوش أن هذا ولكن خاصنا نوصلو لو 
بحال في دول أخرى كاين التغطية الشاملة، جميع فهاذ املريض ما 
عندوش ما�ضي موظف إذا ما عندوش التغطية ديال la CNOPS، ألنه 
اليوم la CNOPS تتعوض %70 وكتجي التعاضديات كتزيد %20 يعني 
تيخلص هو %10، ولكن مع األسف la CNSS ما عندوش تعاضديات 

كيتعوضوا غير ب %70 إذا خاصهم %20 واللي عند الراميد يعني كاين 

 tier payant واحد املجهود، وهنا نوه السيد الوزير القرار اللي خيذيتي

ويعني  يؤدي  ما  بدون  الدوا  وياخذ  الفرماسيان  يم�ضي  املريض  أنه 

التعاضدية غادي غتعوض الفرماسيان غير هو التعويض ما خاصوش 

ما يفوت شهر، وصراحة اليوم هاذ القرار تخذا غير ل 85 دوا، طموحنا 

هو غدا نوليو في 200 نفوتو نشوفو األدوية الغالية مثال 500 درهم، 

وكلها يم�ضي املريض ياخذها فابور، ألن التعاضدية غادي تخلص ال 

ما�ضي فابور ما تيخلصش، تيخلص غير %10 بالنسشة للموظفين و30% 

بالنسشة la CNSS، أما بالنسشة للرميد راه ما عند حيت الرميد بحال 

اللي قلت السيد الوزير بغيت نعطيه الدوا لقيتهم Périmé مع األسف ما 

كندبروش هاذ األدوية وراه جات في الكلمة ديالك، هاذ اإلعفاء ديال ألنه 

دابا الدولة الحكومة ما يمكن لهاش تمول كاع القطاع، فاملواطن حتى 

هو خاصو يساهم وكي كنلقاو أنه املواطن ديالنا املغربي تيخسر 1500 

درهم على الصحة ديال شحال تيخسر على التيليفون 2000 درهم، إذا 

خاص مساهمة خاص دابا كاين التغطية الصحية اإلجشارية األساسية، 

ولكن كاين التغطية التكميلية اللي خاصها تعاون، اإلخوان هضروا 

على الصحة النفسية بصراحة تيوقعوا حوادث �ضي تيقتل �ضي مشاكل 
اجتماعية وهي ناتجة عن األسرة ما كايناش غير كافية لهاد املرض الرازي 

ما تلقاش الشالصة، فاملريض تيشقى في الدار كيفاش غادي تديه تيدير 

أشياء غير خارجة عن اإلرادة ديالو، ولكن باش نديوه املستشفى خاص 

تدخل السلطة العمومية وما تنوصلوش لهذا إيال تيدير بعض الفضائح، 

كاين السيد وزير الصحة بعض األدوية ما كايناش، واش اليوم السيروم 

والتيتانيوم ما كاينش؟ ما كاينش، الناس اللي بغاو يمشيو العمرة السيد 

تيدروا هذا داك vaccin anti meningo وهللا ما صابوه وكان تتشيريما 

الناس اللي غيمشيو الحج إذا وجدو لهم اآلن هاذ السيروم باش منين 

في  يلقاو هاذ السيروم بعض األدوية ما كايناش  يكونو غاديين الحج 

املغرب إيال بغيتي غير نعطيك بغيت غير فيتامين د ال �ضيء رخيص ولكن 

باش يمكنا نردوه...

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، شكرا، الكلمة لفريق اإلتحاد 

الدستوري في حدود دقيقتين و15 ثانية.

لةم ئبخلةسيدخلا ليفيخقدلدرة:

شكرا السيد الرئيس، نتمنى السيد الرئيس يرجع العداد للصفر.

لةسيدخلةرئيس:

يا هللا غير زيد انا نحسبها لك في األخير زيد.
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لةم ئبخلةسيدخلا ليفيخقدلدرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكومل،

هاذ األرقام اللي عطيتونا سمعناها أكثر من مرة على لسان وزيركم 
أن  على  وكنقولوا  البرملان،  قشة  في  كذلك  لسانكم  وعلى  الصحة  في 
غنخاطشوكم  سياسية  مزايدات  كنديروهش  ما  الدستوري  االتحاد 
من خالل النشض ديال الشارع، من خالل الواقع املعاش في سبيطارات 
الحكومة،  رئيس  السيد  غنقولكم  اللي  ال�ضي  هاذ  واملستشفيات، 
منها ما يذكر وفيات األمهات  التالية ما تحققش  األلفية  أن أهداف 
الوثيرة وفيات األطفال دون السن  الواضعات ما زال مستمر بنفس 
الخامسة باقي كاين، عودة داء السل إلى معدالت سابقة، تراجعنا وكثير 
في هاد املجال هذا فشل نظام راميد كل �ضي كيشهد ،كل �ضي يجمع على 
أن راميد الشداية ديالو كانت خاطئة وكان منذ سنتين األولين يتعاد النظر 
في الطريقة باش كن، ها الشطاقة ديال راميد عندنا السيد عند املواطن 
العادي عندو بطاقة راميد منين كيم�ضي للمستشفى ما كيلقى طشيب، ما 
كيلقى راديو، ما كيلقى حتى �ضي حاجة اللي غيمكن يستفد منها من هاذ 
الشطاقة وبالتالي كيخرج للقطاع الخاص، بالنسشة لتخفيض األثمنة 
السيد رئيس الحكومة كتشاهاو به كثير 2000 دواء خفضنا، خاصكم 
تعرفوا السيد رئيس الحكومة أن ديك الوصفة اللي كيدي ديك املواطن 
وهو فرحان بأن الدواء رخاص، راه كيم�ضي لعند الطشيب شحال عندو 
في الوصفة الطشية راه كاينين وصفات طشية اللي ما كيوصلش فيها درهم 
وال 50 سنتيم ديال االستفادة، راه ملي كتعطي أرقام أمام املواطنين راه 
هاديك األرقام مشتتة بواحد الطريقة اللي ما غيستافدش منها الفقير، 
راه بحال الفقير بحال الوزير بحال البرملاني بحال الغني، كل �ضي كياخذ 
داك 50 سنتيم في داك الوصفة الطشية، وبالتالي هادي راه سياسية غير 
ناجعة خاص تعيدو النظر في هاذ القضية هاذي، 2 حوايج أساسيين 
كاينة ضعف الشنيات األساسية إيال ما حليتوش املشكل ديال الشنيات 
األساسية ما خصناش املروحيات بقدر ما املروحيات كنحتاجوهم في 
املواطن وتنشداو  الخدمات الصحية خاصها تقرب من  راه  الكوارث، 
نديروTGV واملروحيات وداك ال�ضيء باش نجيشو الناس للرباط وللدار 
نتكلمو على  ما يمكنش  راه  الحكومة  السيد رئيس  وبالتالي  الشيضاء، 
خدمات جيدة وولوج الخدمات الصحية بدون ما يكونوا املوارد البشرية 
الكافية، الطشيب هللا يحسن عونوا أمام 200 واحد كتسنى كل �ضي عيا 
كتسمى  وبالتالي  الخاص  للقطاع  يخرجوا  األطشاء  كيمشيو  باالنتظار 
الحكومة ما دارت حتى �ضي مجهود لهاذ القطاع باقي حنا حنا معاكم 

على ..

لةسيدخلةرئيس:

في  الحركي  للفريق  الكلمة  النائب،  السيد  التوقيت  انتهى  شكرا، 
حدود 5 دقائق.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيل:

بسمخهللاخولاحمدخهلل.

الحسن الثاني، السيد رئيس الحكومة، قال: )ال تقاس قوة الدول 
واألمم بمدخراتها من العملة الصعشة وال بمخزونها من الذهب والفضة 
وإنما بصحة شعوبها(. اليوم في هاذ السؤال أ السيد رئيس الحكومة، 
كاينة واحد املجهود  النواب،  السيد رئيس مجلس  الوزراء،  والسادة 
جماعي اللي ال بد ما نحيي دور السيد رئيس مجلس النواب والسيدات 
والسادة النواب املحترمين بالترسانة التشريعية اللي واكشت الحكومة 
كافياش،  ما  وباقا  تشتغل،  القانونية عالش  األرضية  نعطيوها  باش 
ولكن بغينا نمشيو في واحد السياسة منسجمة هي سياسة ديال املقاربة 
الجهوية، إيال بغينا نتغلشو على هاذ املشكل. هاد السياسة الجهوية أول 
�ضيء خاصنا إعادة انتشار املوارد، ألن تكون عندك االستراتيجية اللي 
بغيتي والبرنامج اللي بغيتي، إيال ما عندكش النساء و الرجال املؤهلين 
األكفاء، ما يمشيوش بعيد، واليوم يمكن لنا نفتخرو كمغاربة باألطر 
الطشية والششه الطشية واألعوان والسائقين ديال سيارات اإلسعاف، 
ألن فيهم واحد املجموعة كشيرة كتحلى بالنزاهة واملصداقية والوطنية 
وكيتضرب بهم املثل على صعيد الدول. غرسنا القلب السيد الوزير، 
وغرسنا الكلي، وزرع الكلي وشرعنا لزرع األنسجة. اليوم املغرب غادي 
للدراوش وق�ضى واحد  الراميد  مزيان وخصنا نكونوا متفائلين ودرنا 
األغراض، ولكن ما كافيش السيد رئيس الحكومة، اليوم التوصيل ما 
مقشولش واملسطرة صعيشة، هداك امللف الناس اللي في املناطق الجشلية 
وفي  يكملوه  باش  بطوطة  ابن  رحلة  عليه  كيديرو  والشوادي  والنائية 
االخر كيقولوا لو باقي ما جاوبوناش. قصروا مدة قرار اللجنة اإلقليمية 
يجاوبوا الناس في سيمانة، في 4 أيام إذا اقت�ضى الحال، أما املرض ما 

كيتسناش وإيال تسنى غيزيد تفاقم الوضعية ديالو؛

واحد  عندنا  التحتية،  الشنيات  ديال  اإلشكال  عندنا  ثانيا- 
املستوصفات وواحد دور الوالدة بالخصوص، خاص يمشيو لهم األطر 
الطشية واخا غير مرة في الشهر، وهنا كنطالشو بالعدالة املجالية لقطاع 
للصحة، املغربي خدام غير بصحتو هي راس مالو السيد الوزير، خاص 
اليوم نوفروا لو هديك الصحة تشقى لو والدولة ما تكلفش به، ما يحتاج 
ال راميد ال هم يحزنون، وباش نعاونوه خاصنا نوفرو لو األمور اللي منين 
يحتاجها يصيبها، سيارات اإلسعاف، العياالت كيولودو وفي الليل وفي 
النهار وفي كل سوايع، وكنعرض عليكم باش تجيو تشوفوا دار الوالدة 
ديال عرباوة نموذج باملشادرة الوطنية للتنمية البشرية، راه كاينة واحد 
املجموعة راه ما كايناش غير الحكومة اللي خدامة في هاذ ال�ضي د الصحة، 
كاينة املشادرة وكاينة القطاع الخاص اللي اليوم خاصو يمد يدو للقطاع 
العام، ألن املواطن كيؤدي غالي في القطاع الخاص، والدولة باقية ما 
دارتش لهم تحفيزات باش يمشيو للعالم القروي، عالش لكلينيكات 
كلهم غير في الدار الشيضاء والرباط ومراكش وفاس؟ هادوك اللي في أعالي 
الجشال ما�ضي مغاربة، واخا صحتهم ما تكونش هي هديك، وعلى األقل 
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السيد الوزير استعملوا التوعية لهاذ الناس، التلفزة باركة من األفالم 
وريو للنساء كيفاش يتعاملوا مع ولدهم إيال طلعت ليه السخانة، ما�ضي 
يزيدو يغطيوه ويخافو عليه، يقولوا لهم أشنو يديرو ليه، سديتي بويا 
عمر مزيان ولكن فين يمشيو هادوك اللي شوية ما بقاوش عاديين هما 
نكونوا شوية  باش  اإلخوان  مني  املستشفيات وطلشوا  هادوك. بعض 
جهويين، كاينة 2 املستشفيات في ميدلت والنواحي ديالها هادي 6 سنين 
وهما كيتبناو، إيوا إما نكملوهم وال نقولوا لهم نوظفوهم ل�ضي حاجة 
أخرى، املراكز االستشفائية راه رجع القانون للجنة راه برمجناه نهار، 
كنا دايرينو غدا باش نوريوكم النواب كيعاونوا الحكومة باش تخدمن 
وقلنا للوزير مشغول غدا غنديروه االثنين باش نمشيو في هاذ الجهوية 
لكم وهللا  العافية«. شكرا  اسألوه  سألتم هللا  الجهوية..«إن  واملراكز 

يعاونكم.

لةسيدخلةرئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
الديمقراطي في حدود 4 دقائق.

لةم ئبخلةسيدخلدريسخبوط هر:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي3.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

يشرفني باسم فريق التقدم الديمقراطي، أن أتناول الكلمة في إطار 
املسائلة الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة والتي اختارت فرق 
ومجموعة األغلشية أن يكون موضوع سؤالها حول واقع الصحة وسشل 
االرتقاء بها، على ضوء تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والشيئي 
والذي يستشف منه أن واقع الصحة بشالدنا يعاني العديد من املشاكل 

واالختالالت.

بها  قامت  التي  املجهودات  خالل  ومن  الحال  واقع  إلى  وبالرجوع 
الحكومة، فإننا نسجل العديد من املكتسشات والتراكمات اإليجابية، 
والتي أبانت عن جرأة وشجاعة كشيرتين في التعاطي مع واحد من أعقد 
القطاعات التي ظلت لعقود تجتر نفس املشاكل واالختالالت دون أن 
تكون هناك حلول عملية، بل أحيانا كانت مواضيع ذات الصلة بالقطاع 
لم يكن باإلمكان اقتحامها أو التفكير في فتحها للنقاش والخوض في 

تفاصيلها.

لةسيدخلةرئيس،

أكثر  بين  من  باملغرب  الصحة  قطاع  أن  على  جميعا  نتفق  قد 
واملواطنين  املواطنات  بصحة  املشاشر  الرتشاطه  حساسية  القطاعات 
والرتشاطه بقدرتهم الشرائية من جهة وما يعانيه كذلك هذا القطاع من 
نقائص عديدة ومن اختالالت متعددة، ال يكون في الكثير منها للسياسات 

العمومية أي تأثير مشاشر عليها من جهة أخرى. إال أننا وبكل موضوعية ال 
بد أن نسجل وبإيجابية ما تم تحقيقه إن على مستوى تخفيض أثمنة 
ما يزيد عن 2000 دواء والذي يهم بعض األمراض املزمنة املكلفة جدا 
يتزايد  الذي  الطشية »راميد«  املساعدة  نظام  برنامج  أو على مستوى 
عدد األسر املستفيدة من خدماته يوما عن يوم، في أفق اإلعفاء الكلي 
لألسر املعوزة من أداء االنخراط السنوي، إضافة إلى الطفرة النوعية 
للموارد البشرية العاملة بالقطاع والتي تزايدت بشكل ملحوظ مقارنة 
مع السنوات السابقة، سواء على مستوى التوظيفات الجديدة أو على 
مستوى انتشارها، بما يضمن تكافؤ الفرص في العالج بين املواطنات 
واملواطنين في مختلف الجهات وأقاليم اململكة دون تمييز، عالوة على 
الترسانة القانونية الهامة التي حظيت في مجملها باإلجماع أو باألغلشية 
املطلقة والتي ستساهم ال محالة في التأطير الجيد للقطاع وحكامته 

وإرساء شروط وممارسات سليمة وفعالة وناجعة.

تلكم السيد الرئيس، مساهمة فريق التقدم الديمقراطي في هذا 
املحور، وهي مناسشة نعبر من خاللها عن اعتزازنا بما حققته الحكومة 
من خالل وزارة الصحة في هذا القطاع الحيوي واملعقد في اآلن ذاته، 
رغم االختالالت والنواقص التي ال تزال تعتريه وهذا �ضيء طشيعي بالنظر 

لحساسية هذا القطاع وبالنظر للتراكمات السلشية منذ عقود خلت.

لةسيدخرئيسخلاحكومل،

تق�ضى  الذين  من  لكم  املؤيدين  وجميع  وحكومتكم  جعلكم هللا 
حوائج الناس على أيديهم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمجموعة النيابية لتحالف 
الوسط في حدود دقيقتين.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةع ليخمحمدخهاللي:

لةسيدخرئيسخلاحكومل،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

نقول  غادي  الحكومة،  رئيس  السيد  يسمعني  ملي  نقول  بغيت 
الحكومة.  رئيس  السيد  املستعجالت،  هو  مقتضب  الكالم  واحد  لو 
املستعجالت قمت بزيارة أخيرة ألحد املستعجالت في ظروف خاصة، 
باألطر  املغاربة ووزارة الصحة  الحالة كارثية، واش حنا  فوجدت أن 
أو   500 املستعجالت؟ بحيث هاد  تنظم هاد  باش  قاداش  ما  ديالها 
والطشيب  وممرض،  وكاين طشيب  كتسنى  جالسة  اللي  البشر  د   600
كي غادي يعمل مع هاد الناس واملمرض كيفاش غادي يعمل مع هاد 
الناس؟ باهلل السيد رئيس الحكومة حالة تشكي ألنه الغالب هللا وبنادم 
موجود وواحد العدد كشير. هذي من جهة، من جهة ثانية بغيت نهدر 
.les كتعرفوا بأنها مصالح مستقلة عندها  CHU، les. CHU لكم على
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ميزانيات ديالها. هاذ les CHU يجب السيد رئيس الحكومة إعادة النظر 
في امليزانيات ديالها. فملي تنشوفو قوانين التصفية ديال املالية، نجد أن 
هذه املستشفيات ال تصرف جميع اعتماداتها وهذا غريب في األمر، ملي 
تنهضرو على الخصاص وتنهضرو تنلقاو واحد العدد ديال االعتمادات 
اللي ما تصرفتش من هاذ امليزانيات ديال هاذ املصالح املسيرة بطريقة 
خاسرين،  وهذا   les scannersالطشية اآلالت  ديال  وعدد  مستقلة، 
فلذلك يجب تبسيط املساطر حتى تتمكن هذه املستشفيات من أداء 
مهامها والقيام بالواجب املنوط بها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال 

يجب في نظرنا نكران ما عمل لحد اآلن ...

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة 
للجواب على التعقيشات فيما تشقى من التوقيت، تفضل السيد رئيس 

الحكومة.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3،خرئيسخلاحكومل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،

لةسيدخلةرئيس،

ما غنختلفوش باللي ما وصلناش لذاك ال�ضي اللي بغينا واليني ما 
عرفتش واش من السذاجة ديالي وال شنو هو السبب ملي كنجي لهنا 
ال�ضي  هاذ  مزيان،  ال�ضي  هاذ  أودي  الناس  يقولوا  اإلنصاف؟  كنتظر 
متوسط، هاذ ال�ضي عيان، وكل واحد يعطي يد هللا في ذاك ال�ضي اللي 
كنقول  الكالم  هاد  كنسمع  ملي  فرحان،  غنكون  يتقاد،  باش  عيان 
الحزب  غير  آخر  الصحة من حزب  وزير  لي،  اسمحوا  راه حنا،  زعما 
اللي كنتمي ليه، اإلخوان ديالي اللي معايا في الحزب كيسولوني، عالش 
دايما انت كتشيد بوزير الصحة؟ واإلخوان الوزراء االخرين حتى هما 
كيسولوني، أنا كنشتغل معاه مشاشرة، كنشوف النصوص القانونية 
الجريئة اللي دوز السيد وزير الصحة، كنشوف اإلنجازات الكبرى على 
مستوى التجهيزات األساسية وعلى مستوى التجهيزات اللي كتكون في 
املستشفيات، كنشوف املجهود اللي كيشدل واسمحوا لي املجهود اللي 
كيعترفوا لو به املواطنين ما كنظنش تدار �ضي استطالع ديال الرأي من 
نهار اللي جينا لهاذ الحكومة لآلن ما طلعش فيه السيد وزير الصحة بين 
الوزراء هو األول، وهاذ ال�ضي كلو إذن كيفاش؟ واش في �ضي عالم آخر 
وال في بالدنا وال، على األقل اعترفوا لو بهاذ املجهود فحال اللي قال هاذ 
املتدخل األخير، قال أودي هاذ ال�ضي اللي تدار مزيان ولكن راه ما كافيش 
وعندو الحق حتى أنا متفق معاكم ما كافيش هاذ ال�ضي، كاين أسشاب 
كثيرة وأول ما غنشدا به إيال سمحتيو لي فين ماجينا لهنا كتقولوا لينا 
مناسشات متعددة ومواضيع متعددة، هذا مشروع ديال جاللة امللك، 
الراميد بحال اللي قال الدكتور، قال الراميد هذا مشروع ديال جاللة 
امللك، واش جاللة امللك طشيب؟ شكون اللي نفذ القرار ديال جاللة 

امللك، الحكومة، اسمحوا لي ما تشقاوش تفرقوا بيناتهم، جاللة امللك 
هو اللي أعطى التوجيه األول باش يكون، تكون التجربة في املنطقة ديال 
تادلة -أزيالل وليني ملي جات هاذ الحكومة جاللة امللك كنعتقد أنه 
إكراما منه لهذه الحكومة لكي تنجز شيئا مهما، وإكراما منه لشعشه أنا 
واحد النهار كنا في املجلس الوزاري قال لي ال�ضي ابن كيران راه غادي 
نديرو اإلطالق ديال الراميد نهار الثالثاء، قلت نعم آسيدي نهار الثالثاء 
راه غادي نكون في فرنسا راك سيفطيني باش..، قال نهار االثنين إذن 
غنكون في فرنسا قال لي نوخروا هاذ ال�ضي، ودار اإلطالق ديال التعميم 
ديال الراميد على املغرب كامل، هاذي شجاعة منو وثقة منو في النفس 
األمور،  كندبرو  نضنا  بعد  من  اللي  احنا  ديالو،  الحكومة  وفي  ديالو 
بالتوجيهات ديالو بالدعم ديالو، ما تشقاوش تفرقو املغاربة يسحاب ليهم 
واش كاين امللك وعندو �ضي مجموعة خدامة معاه أو كاين حكومة أخرى 
كترون، كل �ضي اللي كيدير امللك مزيان، كل �ضي اللي كتدير الحكومة 
وكالحكومات  السابقة  كالحكومات  الحكومة  هاذ  آ سيدي  خايب، ال 
ديال  شوية  يخليكم،  خليونا هللا  امللك،  جاللة  حكومة  هي  الالحقة 
املعقول، راه إيال درتيو هاذ ال�ضي ما نشقاوش نقولوا هاذ الهضرة، جاللة 
امللك ما�ضي طشيب، وما�ضي قا�ضي، جاللة امللك هو القشة ديال هاذ 
الشناء كامل، كيعطينا التوجيهات، تيتخذ القرارات الكشيرة ولكن احنا 
اللي كنمشيو نشتغلو وإيال نجحنا احنا إيال ما نجحناش راه احنا ولكن 
ما�ضي تشداو تفرقو تقولوا ال هذا ديال جاللة امللك إذن نجحت، وهذه 
ديالكم إذن ما نجحاتش، راه ما�ضي معقول هاذ الكالم هذ،ا خليونا 

نكونوا يعني معقولين.

أرا لينا دابا على مستوى هاذ ال�ضي اللي دارت الحكومة، هللا يجازيكم 
بخير، في هاذ املجال بالضشط ديال الصحة، في هاذ املجال بالضشط 
ديال الصحة راه من اللي كاينة �ضي حاجة سميتها الرمزية، مللي كنسمع 
أنا شخصيا كمواطن هذاك ال�ضي اللي قال هذاك األخ وخا ذاك الرقم 
وقيال األخ عندو فيه شوية املشالغة، 500 ، 600 في les urgences هذة 
غادي تولي الصين الشعشية، ال بزاف تقدر تكونوا خمسين ستين راه 
مشكل، ولكن ال ما كاينش 500، 600 اسمحوا لي، ولكن أنا حتى أنا دبا ما 
كنمشيش اسمع األخ الكريم، راه كنعطي أهمية كشيرة للتدخالت ديالك، 
راه أنا ما كنمشيش دبا les urgences ولكن كنت كنم�ضي إلى عهد قريب، 
حتى في األيام األولى ديالي ديال رئاسة الحكومة، فعال املناظر التي نرى 
هناك مؤسفة، متافقين، املسشتفيات ما كتمشاش بحال اللي بغينا، 
ولكن خاص اإلنسان يأخذ بعين االعتشار كذلك من أين انطلقنا ألنه 
ملي كتسمعوا 4 ديال les hélicoptères وينوض واحد األخ ويقول ليك 
 les hélicoptères ال أ سيدي خاصينا les hélicoptères ما خصيناش
هذوك les hélicoptères تيعتقوا لينا ذيك املرأة مسكينة اللي في الجشل 
اللي ما كانتش غادية الوالدة ديالها تتم بسالم، غادية تفقد إما حياتها 
إما حياة الوليد ديالها إما الحياة ديالهم ب2، وذلك اإلنسان املريض وال 
كتذكروا حتى ذاك اإلنسان اللي مشينا جشناه اللي مات في الثلج واللي 
خفنا عليه ال تاكلو الحيوانات، هاذ النوع ديال الناس وأما مائة وكذا 
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وستون ambulances مجهزة، مستشفى متنقل هاذ الكلمات لم تكن 
موجودة في املغرب، 2 أو 3 ديال الكليات ديال الطب، ما نعرف شحال 
ديال LES CHU كل واحد كيكلف مليار فاصلة 2 ديال الدرهم، أشياء 
كثيرة ستوقع آ اإلخوان، هاذ األشياء الكثيرة، يجب أوال أن نحمد هللا 
عليها ونقول ليكم حتى هي فيها في أكثرها توجيهات ديال جاللة امللك بال ما 
تكلموا على الشجاعة اللي تحلت بها هاذ الحكومة، ملي حررت الرأسمال 
في االستثمار في املجال الصحي، اسمحوا لي غير هاذي بوحدها إن كانت 
لكافية يا رسول هللا، ألنه غادية تدفع الوسط باش يكون فيه منافسة 
وملي غادي يكون منافسة ما غيستافد إال املواطن العادي، ولكن ما�ضي 
غير هاذ ال�ضي فقط كذلك واحد املجموعة ديال القوانين اللي مرتشطة 
باإلضافة للراميد كاين هاذ القضية ديال التغطية الصحية بالنسشة 
اللي بقات كتسنى منعرفش واش 20 عام كأمل في هاذ املغرب، طشعا 
باقي ما نفدنهاش ألن خاص القوانين تخرج وخاص التشاور مع األطراف 
واحدا واحدا وحنا راه حنا انتقلنا من كدا و30 % إلى %62 في التغطية 
الصحية، طشعا غتقولوا ليا الراميد كنمشيو ما نلقاوش ذاك ال�ضيء 
اللي بغينا، أوال وقشل كل �ضيء انتقلنا من 420 ألف، اسمعوا األرقام 
من 420 ألف 9.9 ماليين غير هاذ الرقم هذا راه مرعب وانا نقولكم 
واحد القضية، من الطشيعي إيال انتقلنا من 420 ألف ل 9.9 ما يلقاوش 
الناس الخدمات ملي يمشيو، طشيعي، تصور واحد الجهة كانت هازة 
420 ألف في إطار الراميد والت هازا 9.9 ديال املاليين ديال الناس وواحد 
العدد ديال الناس اللي ما كانوش نهائيا كيتوجهوا للمستشفيات اليوم 
كيعرفوا باللي عندهم الراميد كيمشيو، ما كانوش كيمشيو نهائيا ذاك 
ال�ضيء إيال جاب هللا املرض كيشقاو فيه حتى كي، ولكن إيال بغا �ضي واحد 
فيكم ينتاقدنا يقولينا شحال ديال الناس مشاو باش ياخذو الرعاية 
الصحية وتعالجوا ولقاو ذاك ال�ضيء اللي قيقلشوا عليه وشحال اللي ما 
لقاوش، ألن في املغرب أش تيوقع دير �ضي حاجة مزيانة ديرها 10 الناس 
كيمشيو 9 كيقضيو الغرض أش كيديروا ؟ كيسكتوا، واحد كيوقع لو 
�ضي مشكل كيتقلب عليه العالم، إيوا شنو اسمحوا ليا هللا يشارك في 
العروبية ديالنا، آش قالوا ؟ باقي �ضي عروبي هنا وال ما بقاوش؟ آش قالوا؟ 
آش قالوا؟ قال لك دويو علينا وجيو علينا، آودي أ�ضي رشدي اسميتك 
ياك، دويو علينا وجيو علينا، ما زال ما وصلناش لذاك ال�ضي اللي بغينا 
في الصحة وهاذ ال�ضيء اللي بغينا أنا غنقول لكم واحد القضية، ما 
غنوصلولوش إيال بقينا غير كنشنيو في املستشفيات ما غنوصلولوش إيال 
بقينا غير كنشريو في السكانيرات وليريمات بقينا غير كنشريو في األدوية 
وداك ال�ضيء، خاصنا كذلك نراجعو املقاربة، وأنا كنقولها للسيد الوزير 
ونعاود نقولها ليك السيد الوزير عالنية، ما استطعت من الخدمات 
الصحية ارفع يديك عليه، ما�ضي ترفع التمويل ديال الدولة، ال بالعكس 
التمويل ديال الدولة غنقول لك واحد القضية السيد وزير الصحة 
خاصنا نزيدو فيه، هاديك 14 مليار ديال الدرهم ما كفياش، خاصنا 
نزيدو فيه ولكن خاصك ترفع يديك عليه عالش ألنه ملي كنديرو سكانير 
وكنديرو لييريم وكنديروا في يد املوظفين واللي كيتشدلوا على داك ال�ضي، 

يعني بحال واحد الحاجة غالية وثقيلة غير السيارة اإلنسان تيقولك ما 
تسلفهاش، فكيفاش لييريم وكيفاش لسكانير وكيفاش داك ال�ضي ديال 
الراديو؟ وكيفاش داك ال�ضيء ديال العجب العجاب اللي وال عندكم ولى 
عندكم واحد العدد ديال األجهزة كثيرة جدا؟ فشحال ما جبرتي واألدوية 
ديالنا اللي كتشقا لينا تما حتى كتخسر إلى آخره، ألن هاذ ال�ضي هذا 
خاصو الكشدة ، OR هاذ القضية الكشدة السيد الوزير نقصات في هاذ 
الوطن وخاصها ترجع وخا خاصني نعاود نهنيك عالنية ونعاود نقولها 
بالدارجة إيال ما فهموهاش الناس بالعربية أنك استطعت واحد الدواء 
اللي كانوا املغاربة إلى بغاوه كيشريوه 100مليون ديال السنتيم توجدو 
ليهم ب 60 الف ريال برافو عليك السيد الوردي، وتحديتي فيه الدول 
الكبرى، برافو عليك ال�ضي الوردي أنا تنقول لها من البرملان هللا يخرجها 
بسالمة حتى هي، املسألة الثانية ما خاصناش ال�ضي شكون اللي قال لينا 
خاصنا 80 ألف ديال األطشاء؟ راه واحد الصفر راه عندك ال�ضي لزرق 
درتيه ما�ضي هو هذاك ما�ضي 80 ألف �ضي 8000 وال 7000، 8000 ما�ضي 
ساهلين ديال األطشاء، ولكن اسمحوا ليا النهار اللي اتخذ السيد الوزير 
القرار باش الطلشة ديالنا اللي تيقراو يعطيو من الوقت ديالهم عامين 
لشالدهم كل �ضي ناض كيغوت علينا، إيوا كيفاش غنديرو اإلخوان؟ 
النواب البرملانيين ملي كنجيو نتاخذو قرار اللي هو في صالح الشعب 
واملجتمع كتقولو لينا ضريتو باألطشاء، ملي كان نتراجعو على هاذ ال�ضي 
ملي كانتراجعو تتقول لينا خاصكم األطشاء واملمرضين واملوظفين ديال 
الصحة، ما يمكنش خاصكم تختارو وحدة فيهم واش بغيتيو نخليو 
الطلشة على خاطرهم وال بغيتيو تعالجو الناس ويمشيو املوظفين ديالنا 
للجشال واملناطق النائية؟ أنا غنقول ليكم راه ما تنزلناش على هذاك 
القرار راه السيد الوزير راه ملتزم مع هاذوك اإلخوان الطلشة باش غادين 
يعاجلوا ذاك ال�ضي وراه احنا كنحاولو وكنفكروا، أنا من األمور اللي قلت 
لو قلت لو شوف كيفاش تدير للناس اللي كيشتغلو في الصحة، القطاع 
الخاص يمشيو يشتغلو عندنا ولو غير نهار في األسشوع واحنا نخلصوهم، 
يطلعوا منها يديو معهم األجر عند هللا سشحانه وتعالى ومنها يعاونو بالدهم 
وما غيستافدوش بزاف بطشيعة الحال، ولكن ما�ضي مشكل اإلنسان 
إيال خدم بالدو، واش بالدك وكالتك وشرباتك وقراتك وصالتك حتى 
وليتي طشيب وتضن عليها بيوم واحد في األسشوع، أنا ال أعتقد أن املغاربة 
أن  كيرفضو، وخا  أنهم  ما كنعتقدش  الششاب  هاذوك  هكذا، وحتى 
الظروف اللي عملناهم كانت مزيانة ولكن ناض كل �ضي كيساندهم، 
اآلباء ديالهم واألمهات ديالهم وناض كل �ضي كيساندهم، ال ما بقاوش 
فيكم هاذوك الناس اللي في الشوادي وهاذوك الناس وهللا العظيم أنا 
عندي عندي العروسة ديالي مرات ولدي أقسم لكم باهلل العلي العظيم 
وكتقرا، أقسم لكم باهلل العلي العظيم ما كنت مستعد نّدخل لها باش 
ما تمشيش ياك كنت غنخليها غتم�ضي بحالها بحال الناس، كنحلف 
باهلل..، إيال ما درناش هكذا املغاربة ما�ضي طشعا واجب وذيك الساعة 
قولو باللي واجب، ما�ضي بحال هذا اللي عاد جاي اليوم حتى بقات 5 
شهور عادي يقدم عليا استقالتو، إيال كنتيو متافقين معاه، إيال كنتيو 

متافقين معهم قدمو استقالتكم حتى أنتما هّنيونا منكم...
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لةسيدخلةرئيس:

الثاني حول السياسة الحكومية في  ننتقل اآلن للسؤال املحوري 
مجال الششاب، تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أعطي 
فليتفضل  املحوري،  السؤال  لطرح  واحدة  دقيقة  حدود  في  الكلمة 

واضعو السؤال، تفضل السيد النائب، تفضل.

لةم ئبخلةسيدخممصورخملش ركي:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكوملخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

نسائلكم السيد رئيس الحكومة حول التدابير التي قمتم بها من 
أجل تنفيذ مضامين االستراتيجية الوطنية املندمجة للششاب من حيث 
الغالف املالي املرصود وغيرها من التدابير الضرورية، والخطوات التي 
تعتزمون القيام بها من أجل ضمان التوزيع العادل الستفادة الششاب 
املغربي من كل الفرص التي تتيحها هذه االستراتيجية، علما أن بالدنا 
الششاب  عاصمة  الرباط  مدينة  فعاليات  املقشل  الشهر  ستحتضن 

العربي بامتياز.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة 
عن السؤال املحوري الثاني.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3،خرئيسخلاحكومل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،خلاحمدخهللخولةصالةخولةسالمخعلىخ
رسولخهللاخوعلىخآةهخوصحشهخومنخولاله.

لةسيدخرئيسخمجلسخلةمولبخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

لقد انخرطت بالدنا في اعتماد سياسات لفائدة الششاب انسجاما 
مع دستور 2011 الذي جاء بمقتضيات نوعية لتدبير الشأن الششابي 
وتنفيذا لاللتزامات الواردة في البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة 
التعامل مع قضايا الششاب وفق تصور شمولي، ينسق ويدعم جهود كل 
املتدخلين في قضاياه ضمن مقاربة تشاركية، وهو ما تمت ترجمته في 
إطار االستراتيجية الوطنية املندمجة للششاب، وتعد هذه االستراتيجية 
لفائدة  العمومية املوجهة  إطارا مشتركا وموحدا ملختلف السياسات 
الششاب، وقد انبثقت هذه االستراتيجية من الحوار الوطني للششاب 
الذي عرف مشاركة 27 ألف شاب وشابة وتركز هذه االستراتيجية على 
اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للفئات الششابية الهشة من خالل 5 

محاور أساسية:

أوال- زيادة الفرص االقتصادية للششاب وإنعاش وتشغيلهم، وقد 
تم إطالق مجموعة من املشادرات في هذا االتجاه خاصة البرامج التالية:

الذي يستهدف أساسا  التكوين من أجل اإلدماج  -تحسين نظام 
الششاب في بداية مشواره املنهي؛

مساعدة املقاوالت حديثة النشأة على تشغيل طالبي العمل في إطار 
عقود شغل غير محددة املدة مقابل مجموعة من التحفيزات الضريبية 

واملالية؛

بدء تنفيذ نظام املقاول الذاتي الذي عرف إلى حد اآلن نجاحا فاق 
التوقعات؛

وفي إطار تأهيل الششاب من حاملي الشهادات، تم إطالق برنامج 
لتأهيل 10 آالف شاب وشابة في مهن التربية والتكوين؛

كما تم إطالق برنامج ثاني يهم التأهيل املنهي ل 25 ألف شاب وشابة 
في مهن أخرى ومطلوبة في سوق الشغل، هادو عندهم اإلجازة ودرنا لهم 
واحد التكوين غيوصل حتى لسنة، كياخذ فيه منحة وكيتكونوا في أمور 

أخرى؛

اعتماد االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي في أفق 2021 بغالف 
مالي يشلغ 65 مليار درهم خالل 5 سنوات سيساهم فيها كل من القطاعين 
الخاص والعام من أجل تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وخلق فرص 
الشغل، وسيستفيد من هاته االستراتيجية 10 ماليين مواطنة ومواطن، 
ما  الشغل،  في سوق  إدماجهم  أفق  في  والتأهيل  التكوين  من خالل 
خاصش، باقي من بعد اليوم نشداو نلقاو �ضي دري ما كيدير والو، خاصو 
يا إما يكون تيقرا في املدرسة العمومية، إما يكون في التكوين املنهي إما 

يكون كيشتغل؛

الخدمات  إلى  الششاب  ولوج  وجودة  فرص  من  الرفع  ثانيا  .-
عند  الخصوص  بهاد  الوقوف  ويمكن  جودتها،  وتحسين  األساسية 
دارا   605 يشلغ مجموعها  الششاب حيث  تعزيز ششكة مؤسسات دور 
للششاب من هاد 347 بالوسط الحضري و258 بالعالم القروي، تنظيم 
املخيمات الصيفية لفائدة الششاب. حيث بلغ عدد املستفيدين خالل 
املوسم املا�ضي من »عطلة للجميع« نحو 226 ألف مستفيد، تعزيز 
وتأهيل ششكة املنشآت الرياضية ببناء عدد هام من القاعات املغطاة 
واملسابح، إلى جانب املراكز السوسيو رياضية للقرب حيث تم فتح 358 

مركز فيما 321 مركزا آخر في طور اإلنجاز،

ثالثا: تعزيز املشاركة الفعالة للششاب في الحياة االجتماعية  .-
مشروع  االتجاه  هذا  في  ويصب  القرار  صنع  في  واملشاركة  واملدنية 
القانون املتعلق باملجلس االستشاري للششاب والعمل الجمعوي الذي 
تم إعداده، والذي سيعرض خالل األيام القليلة املقشلة بحول هللا على 

مجلس حكومي للمصادقة قشل إحالته على املؤسسة التشريعية؛

تعزيز احترام حقوق اإلنسان من خالل مالءمة القوانين ذا  .-
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الصلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا االتجاه؛

والتقييم  واإلعالم  للتواصل  املؤسساتية  األجهزة  تقوية  .-
والحكامة وهو ما سيتعزز خاصة بإرساء املجلس االستشاري للششاب 
والعمل الجمعوي الذي سيتولى كقوة اقتراحية دراسة وتتشع القضايا 
التي تهم الششاب، وتقديم االقتراحات الوجيهة من أجل النهوض بأوضاع 
الحياة  في  االنخراط  على  تحفيزه  وكذا  الجمعوي،  وعمله  الششاب 

الوطنية بروح املواطنة واملسؤولية.

وختاما، تجدر اإلشارة إلى أن جامعة الدول العربية ومن منطلق 
املستهدفة  السياسات  في  الرائدة  األعضاء  الدول  من  املغرب  كون 
الششاب  الرباط، »عاصمة  للششاب منحت بالدنا احتضان فعاليات 
العربي لسنة 2016« تحت شعار »من أجل ششاب متعايش ومشدع«، 
وستشهد هذه التظاهرة التي تشكل ملتقى حقيقيا لإلبداعات ومشادرات 
الششاب العربي في شتى املجاالت مشاركة نحو 3500 شاب وشابة من 

الدول العربية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيس:

العدالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  شكرا 
والتنمية في حدود ثالث دقائق.

لةم ئبخلةسيدخيونسخمفت ح:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيم،خ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي3.

لةسيدخرئيسخلاحكوملخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةوزرلءخلملحترمو3،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

لةسيدخلةرئيس،

بالششاب، عنده  املتعلقة  العمومية  السياسات  مناقشة موضوع 
نسشة كشيرة مرتشطة بمنهجية املقاربة، حتى ال نخطئ املداخل، فشين 
مقاربة كالسيكية وبين مقاربة جزء كشير منها كتعتمد فقط على الجانب 
املطلبي، يجب اليوم أن نشلور مقاربة مشنية على تحرير املشادرات، على 
تحرير الكفاءات، وعلى التحفيز ديالها قصد إجابة معقولة لواحد العدد 
أولويات  بناء على  احتياجات،  بناء على  الششاب،  ديال  القضايا  من 
وبناء على معطيات حقيقية حتى نتجاوزو واحد العملية ديال التقزيم 
ديال قضايا الششاب في نقط معينة أو في فئات معينة على غرار حملة 
الشواهد وغيرها، الحكومة ديالكم، السيد الرئيس، قامت بإجراءات 
غير مسشوقة من االستقالل لليوم كانت إجراءات غير مسشوقة يمكن لنا 
نهضرو على االستراتيجية الوطنية ديال التكوين املنهي بغالف مالي متاع 
65 مليار ديال الدرهم، التغطية الصحية ديال الطلشة، استراتيجية 
التكوين والتأهيل د 10 آالف و 25 ألف، القضية ديال املقاول الذاتي 

ثم نقطة أساسية سيكون لها ما بعدها هي القضية ديال فصل التكوين 
على التوظيف، وهي نقطة مهمة، ألن من شأنها التوسيع ألن إيال بقينا 
باملقاربة الكالسيكية غنشقاو كنعتمدو فقط على املناصب املالية اللي 
كيوفرها قانون املالية، في حين بهاذ املقاربة غادي نتحررو قصد توسيع 
هاد الفئات متاع املستفيدين، أكيد السيد رئيس الحكومة أن هناك 
واحد العدد من النقائص على مستوى قضية التعليم واحنايا القضية 
ديال اللجنة التقنية اللي درتوها على مستوى رئاسة الحكومة قضية 
مهمة، قضية أخرى كنغفلوها كثيرا هي العرض الثقافي املوجه للششاب، 
احنا اليوم بين تطرفين، إما تطرف في اتجاه معين أو تطرف اتجاه آخر، 
ولكن بناء الشخصية ديال الششاب وفق مقومات الشخصية املغربية 

ما زال كنلمسو فيه واحد النقص.

على مستوى اإلعالم العمومي العرض الذي يقدم للششاب ما زال 
هناك نقص ثم، السيد الرئيس، التأخر غير املفهوم على مستوى تقديم 
مشروع املجلس االستشاري للششاب والعمل الجمعوي، االستراتيجية 
إلى   2013 في  كانت  املشروع  من  األولى  والنسخة   2013 في  نوقشت 
يومنا هذا ما زال كن...، هاذ ال�ضي، السيد الرئيس، تيتطلب منا على 
األقل في تقديرنا 3 األمور أساسية القضية األولى، التنسيق وتجميع 
هاذ املشادرات في وثيقة موحدة، حتى نتمكن من الحديث حقيقة على 
استراتيجية حقيقة تمكننا من تحديد التدابير واألوراش، تمكن من 
منهجية دقيقة وآليات مضشوطة للتتشع والتقييم، اآلن مطروح علينا 
في إطار الحكامة سؤال البرمجة الزمنية سؤال املؤشرات مقابل القياس 

سؤال الجهات املكلفة وبالتالي لجنة أفقية.

لةسيدخلةرئيسخ:

شكرا، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في حدود ثالث 
دقائق و15 ثانية.

لةم ئبخلةسيدخممصورخملش ركي:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةمولب،

نشكركم السيد رئيس الحكومة على هاته التوضيحات التي تفضلتم 
بها، لكننا أود أن

أطرح 3 إشكاليات متعلقة باالستراتيجية املندمجة حول الششاب، 
كما تعلمون السيد الرئيس، عملت الحكومة على إخراج االستراتيجية 
حول  توزعت  محاور،   5 تضمنت  والتي  للششاب  املندمجة  الوطنية 
الرفع من الفرص االقتصادية املتاحة للششاب ومن قابليتهم للتشغيل 
وتطوير ولوج الششاب إلى الخدمات األساسية وتحسين جودتها وتقليص 
الفوارق الجغرافية وتشجيع الششاب على املشاركة الفاعلة في الحياة 
اإلنسان  احترام حقوق  وتعزيز  القرار  واملدنية، وصناعة  االجتماعية 
وتقوية املقتضيات املؤسساتية املتعلقة بالتواصل واإلعالم والتقييم 

والحكامة.
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لكن اإلشكالية األولى متعلقة بآليات التنسيق وااللتقائية املتاحة 
األخرى  القطاعية  والبرامج  واالستراتيجيات  االستراتيجيات  هاته  بين 
سواء التي تم إخراجها سلفا أو تلكم التي تعكف الحكومة على إعدادها 
والتي تتداخل مع االستراتيجيات في عدد من املجاالت واملواضيع من 

قشيل مسألة التشغيل؛

أما اإلشكالية الثانية فترتشط بغياب مؤشرات تتشع تقييم تنفيذ هذه 
االستراتيجية وفق جدول زمني محدد من أجل التعرف عن كثب على 

مستوى تقدم آليات التنفيذ؛

فكما  الحكومة،  رئيس  السيد  واألخيرة  الثالثة  االستراتيجية  أما 
تعلمون أن هاته االستراتيجية كانت ثمرة نقاش وطني شاركت فيه عدة 
هيئات ومنظمات ششابية وكذلك ششيشات حزبية على املستوى الوطني 
وكان هناك حوار وطني ما بين القطاع الو�ضي وزارة الششاب والهيئات 
الششابية على املستوى الوطني والتي انخرطت فيه بكل جدية ومسؤولية 

أملة أن تحقق مجموعة من الطموحات الخاصة بالششاب املغربي.

وهذا ما يفرض ضرورة الوفاء بااللتزامات من خالل تسريع عجلة 
تنفيذ هاته االستراتيجية التي تجيب على عدد من اإلشكاالت واألسئلة 
رغم  أفضل،  في مغرب  األمل  لهم  وتخلق  للششاب،  بالنسشة  العالقة 
أن شريحة عريضة من الششاب املغربي غير واعية ومدركة بمضامين 
هاته االستراتيجية، كما أن فئات عريضة من الششاب املغربي ليست 
على علم بوجود هاته االستراتيجية السيد رئيس الحكومة، إضافة إلى 
أن هناك غياب آليات حقيقة لتجسيد هاته االستراتيجية وجعلها في 
مستوى تطلعات وانتظارات الششاب ومواجهة التحديات التي يفرضها 
الواقع املغربي، من حيث التشغيل السيد رئيس الحكومة، من حيث 
التعليم السيد رئيس الحكومة، من حيث السكن الالئق، من حيث 
واإلنسية  الوطنية  الهوية  حماية  تضمن  التي  االجتماعية  التنشئة 
املغربية وضمان العيش الكريم للششاب حتى ينخرط بالفعل في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية للشالد ويكون فاعال لتقدم الدولة وازدهارها 
لتحتل بذلك املكانة الالئقة بها بين األمم والشعوب، لذا أطلب منكم 
السيد رئيس الحكومة، ضرورة بذل مجهود مضاعف من أجل تقريب 
هاته االستراتيجية من عموم الششاب املغربي موازاة مع الدعوة السابقة 

من أجل تنفيذها، وشكرا.

لةسيدخلةرئيسخ:

شكرا، الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي في حدود ثالث دقائق.

لةم ئبخلةسيدخلدريسخلةرضولني:

لةسيدخرئيسخلاحكوملخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

يشرفني أن أتدخل في موضوع يهم شريحة واسعة من املجتمع، إنها 
قوة التغيير االقتصادي واالجتماعي والسيا�ضي، شريحة الششاب ملا لها 
من إمكانيات في إدارة القوة االقتصادية وتحريك العجلة السياسية 
بها  التي تقوم  بإيجاب املجهودات  إننا إذ نسجل  واالجتماعية أيضا، 
الحكومة والتي تروم إلى إدماج فعال للششاب في السيرورة التنموية التي 
تعرفها بالدنا، أيضا نسجل املعطيات التي تفضلت بتقديمها في معرض 

جوابكم.

في  الدستورية  للوثيقة  السليم  التنزيل  أن  نؤكد  فريقنا  في  إننا 
مجال الششاب يجب أن يتجه أساسا إلى أوال توسيع وتعميم مشاركته 
في التنمية الشاملة واملستدامة للشالد، تيسير ولوج الششاب إلى سوق 
الشغل املعضلة التي أرقت جميع الحكومات، وما أحوجنا إلى تشغيل 
ششابنا للنهوض باقتصادنا وإحداث تغيير حقيقي على مستوى مجتمعنا.

وباملناسشة نثمن في هذا السياق مشروع املرسوم الذي صادقت 
عليه الحكومة مؤخرا، والذي يهدف إلى إحداث إعانة لتأهيل 25 ألف 
شاب من حاملي اإلجازة في حدود ألف درهم شهريا، وندعوه إلى توسيع 
االستفادة من هذا البرنامج وتمديد فترة الدعم املالي إلى حين حصولهم 
على مناصب شغل تتالءم مع مؤهالتهم، كما هو الشأن في الدول الرائدة 

في هذا املجال.

معالجة  أيضا  الحكومة،  رئيس  السيد  كرامة  هو  الشغل  إن 
االختالالت املجالية على مستوى السياسة العمومية في مجال الششاب، 
وأساسا نريد لفت انتشاهكم إلى الششاب بالعالم القروي الذي يعاني 

أكثر، أيضا السيد الرئيس..

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي، وأعتذر.

لةم ئبخلةسيدخعرف تخعتمو3:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدخرئيسخلاحكوملخلملحترم،

املتعلقة  املعطيات  بمختلف  أحاط  الذي  على جوابكم  نشكركم 
بالسياسة الحكومية في مجال الششاب، والواقع أن املسألة الششابية 
أصشحت مطروحة بإلحاح، ال سيما بعد دستور 2011 الذي خصص 

مكانة خاصة للششاب.

ومن هذا املنطلق فإن مقاربة موضوع الششاب يتعين أن تكت�ضي 
صشغة الشمول، على اعتشار تعدد اهتمامات وطموحات الششاب من 
جهة ودورهم املركزي اآلني واملستقشلي من جهة أخرى، وبالتالي نعتقد 
بأنه ال يجب اختزال قطاع الششاب في مجاالت محدودة مرتشطة أساسا 
الششاب  إدماج  عن  فالحديث  فقط،  والتخييم  والترفيه  بالرياضة 
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أن  يجب  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الحياة  في  وإشراكهم 
يتم بمنظور التعامل معهم كفاعل أسا�ضي ومشادر حقيقي ضمن هذه 
املجاالت، ومن تم فإن العمل يجب أن ينصب على إشراك هذه الفئة في 

صياغة مختلف السياسات العمومية.

ومن هذا املنطلق فإننا مطالشون بتدعيم الجامعة إلنتاج النخب 
للششاب  األعلى  املجلس  قانون  إلى سن  الحكومة  ندعو  الشابة، كما 
ليكون ملتقى للتعشير عن األفكار والرؤى االستراتيجية التي تدخل في 
صلب اهتمام الشابة والشاب املغربي، وكذا العناية بالششاب بالوسط 
القروي واملناطق النائية والجشلية، فالتحوالت الدستورية والسياسية 
التي جرت في املغرب ينشغي أن يلتقطها الجميع، والتي تنحو إلى مجتمع 

الحقوق والحريات والتضامن وتكافؤ فرص الشغل، وشكرا لكم.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

ال بد نعتذر لهم ياك ؟ ما كانش خاصني هللا يسامح هللا يسامح صافي، 
ألنه هو يقدم استقالتو وأنا مالي؟ صافي هللا يسامح صافي، شوف أنقول 
لك واحد القضية دابا ما�ضي غي واحد عندي مشاكل كثيرة، اعتذرنا دبا 
اعتذرنا أ ميلودة اعتذرنا صافي ... حبس التوقيت حبس التوقيت، إيوا 

شفتي دبا!

لةم ئشلخلةسيدةخميلودةخح زب:

شتي دبا هو أنت، ألن ما تحترمش..

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

ملي جلست وأنا كنقول هاذ النهار ما كانش خاصني نجشذهم، بقا 
فيا الحال، بقا فيا الحال، اعتذرت ليهم، شوفو النتيجة، إيوا املهم 

املستقشل يحن هللا، دابا هاذ املرة هللا يسامح دبا اإلخوان شوف.

لةسيدخلةرئيس،خلةس دة،

هاذ القضية ديال الششاب، الششاب راه هو الحل ديال الشعوب 
واألمم، كانوا الناس شحال هاذي ملي كيتزاد عندهم ولّيد كيفرحو، 
ملي كتزاد عندهم بنّية كيفرحو ألنه كيعرفو غاي يكبر، غادي يقرا، وال 
ما غيقراش، غادي يخدم، وغادي يوقف مع والديه، والنهار اللي غادي 
يكبرو غادي يلقاوه في كتافهم، دبا والو الناس واحلين بوالدهم، والشعوب 
واحلة بالششاب ديالها، وخايفة منهم، خايفة منهم إيال يتطرفو، خايفة 
منهم إيال يمشيو لإلرهاب، خايفة منهم ال يخرجو للشارع، خايفة منهم 
ال يديرو ثورة، خايفة منهم ال يمشيو لإلجرام، راه كاين مشكل كوني، 
وكشير وخطير، ما غتكفيش فيه وزارة الششيشة والرياضة، ما غيكفيش 
فيه وزارة التشغيل، هذا بكل صدق، واحد اإلشكال صعيب، واحنا 

عملنا واحد االستراتيجية، خاص اإلشراف على هاذ االستراتيجية بقوة 
وأمانة، باش الششاب ديالنا يلقاو التأطير، ال على مستوى التعليم، ال 
على مستوى التكوين، ال على املستوى األخالقي، ما تشقاوش هللا يجازيكم 
بالخير تتجيو هنا وتتكلموا مع الششاب على أساس خاصنا نوجدوا لهم 

كل �ضي، أين هو قول الشاعر:

كل صعب على الششاب يهون** هكذا عزيمة الششاب تكون

غلطت فيها؟ �ضي باس ما كاين، رحمة هللا عليه، املعنى هو هذاك، 
أنا  أنه  هو  عندنا  املهم  مشكل،  ما�ضي  الكريم  القرآن  غير  من  إذن 
نحملوهم  ديالنا  الششاب  باش  ليها،  االنتشاه  كنثير  القضية هذه  هاذ 
ما  يعاونوهم،  والديهم،  مع  يشتاغلو  صغار  يكونوا  ملي  املسؤولية، 
يتخاذش الحياة على أنها متعة وعلى أنها الفشوش، ما تربيوش والدكم 
على الفشوش، ربيوهم على املسؤولية، ربيوهم على الجدية، ربيوهم 
على العمل، الششاب ديالنا ما خصهومش يكونوا كيعرفوا باللي كاينة 
طريق وحدة للوصول للمشتغيات ديالهم وهي االحتجاج، خاصهم يعرفوا 
باغيين  يكونوا هم  ملي  بجنبهم،  يكون  واملجتمع غادي  والديهم  باللي 
يقراو، ملي يكونوا هم باغيين يتكونوا، ملي يكونوا هم باغيين يخدموا، 
واليني خاصهم يلقاونا بجنبهم، دابا الولد مسكين ملي..، عالش عملنا 
هاذ البرنامج ديال 25 ألف، باش تفهموه مزيان، قلت لهم الدراري اللي 
عندهم اإلجازة خذوهم وديروا لهم واحد البرنامج خاص بهم، قريوهم 
شوية   la comptabilité ديال  شوية  إنجليزية  شوية  فرنسية  شوية 
ديال marketing هاذ األشياء كلها هي..، وكذلك ركزوا األمور ديالهم في 
اللغة العربية، باش يعرفوا يعيشوا في الحياة، ويدخلوا وتكون عندهم 
ما عنده حتى عالقة  الجامعة  تيخرج من  الدري  01.34.37مسارب، 
باملجتمع، احنايا ملي كنا صغار، كنا كنكونوا صغار كنوكونوا مشينا 
بعنا وشرينا وتكلمنا وهضرنا ووقعات لنا مشاكل وفلتنا منها، اإلنسان 
تيطلع مكون، اليوم الشاب تيطلع من املدرسة للدار من الدار للجامعة، 

من الجامعة للدار ما تيتكونش، وما كيقدرش يواجه الحياة.

ولهذا من جهة القطاعات املعنية هللا يجازيكم بالخير سواء تعلق 
األمر بوزارة الداخلية وتعلق األمر بوزارة الششيشة والرياضة وتعلق األمر 
بوزارة التعليم، مزيد من الجدية والحرص، ما تديروش مشاكل السيد 
بلمختار للدراري ملي يشغيوا يرجعوا للمدرسة، تقولوا له ما عندكش 
 comme je sais que vous êtes d’accord avec ،الشهادة مدرسية
vous فهمتي وال ال، ما تديروش لهم اللي بغى يرجع للمدرسة، خليوه في 
املدرسة حتى يدير 16 عام، وملي يكمل 16 عام يم�ضي للتكوين املنهي، وال 
يتعاونوا الدراري باش يلقاو العمل، هذه هي الروح وهذه روح ما غاديش 
نقدر ندريها ال أنا بوحدي، ال الحكومة بوحدها، هذه واحد الروح كشيرة.

أنا اللي كنعتاقد هو أنه الوضعية ديال الششاب ديالنا في املغرب 
ما�ضي أحسن بزاف من الوضعية ديال الششاب في واحد العدد ديال 
الدول، ولكن الحمد هلل أحسن منهم، ألنه الششاب ديالنا لو كان كانت 
الوضعية دياله بحال ديك الدول لو كان انفجر بحال اللي انفجر الششاب 
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ديك الدول، الوضعية ديال الششاب ال بأس بها ولكن ما كافيش، باقيين 
احنا في حاجة كشيرة للتأطير سواء على مستوى الجمعيات، سواء على 
ما  راه  سواء  الديني،  التكوين  مستوى  على  سواء  التعليم،  مستوى 
كاينش �ضي طريقة بحال اللي قال الحسن الثاني هللا يرحمه ) مواجهة 
الفكر املتطرف إال من خالل اإلسالم الصحيح( ألنه املتطرف راه واحد 
كيدير لنا من األذى ما ال يستطيع أن يفعله عشرات، واحد متطرف ال 
قدر هللا أو متشدد أو إرهابي يقوم من األذى ما ال..، ولهذا التأطير ديال 

الششاب راه ما�ضي قضية ديال اللعب.

ونحن فيما يخص الشغل قلنا ذاك ال�ضي اللي درنا، فيما يخص 
العمل  يخص  ما  في  دارنا،  اللي  ال�ضي  داك  قلنا  والترفيه،  الرياضة 
الجمعوي، قلنا داك ال�ضي اللي درنا، ولكن يمكن لي نعترف أمامكم 
أنه لحد اآلن الجهود اللي كنشذلوا كلها غير كافية ال بد أن يهب املجتمع 
املدني، الناس اللي فيهم اللي عندهم ما يعلموا للششاب يخرجوا يعلموا، 
اإلخوان ديالنا املتقاعدين، اللي عندهم ما يعلمو للششاب ما يشقاوش 
جالسين في الشيوت ديالهم، يخرجوا يديروا جمعيات ديال الششاب، حنا 
اللي علينا نعاونوهم، يقريوهم، يعلموهم، راه كاين متقاعد في مجال 
التعليم، وال أي مجال يقدر يقول كلمة  بحال الطب وال التجهيز وال 
واحدة للشاب ينقذو، كلمة وحدة كتوريه الطريق، فهذا واحد املجهود 
كنحمل فيه املسؤولية للمجتمع ككل والحكومة لن تدخر جهدا فيه، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيسخ:

الثاني املتعلق  إلى الجزء  شكرا، السيد الرئيس الحكومة، ننتقل 
بشاقي األسئلة ونستهله بسؤال سياسة األجور الفريق االستقاللي ال�ضي 

عديل.

لةم ئبخلةسيدخع دلخبمحمزة:

نسائلكم حول التدابير التي قامت بها حكومتكم فيما يتعلق بسياسة 
األجور لتحقيق واحد املشدأ أسا�ضي من املشادئ اللي نص عليها الدستور 

اللي هو العدالة االجتماعية؟ شكرا.

لةسيدخلةرئيسخ:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

هاذ املشدأ ديال العدالة االجتماعية هو اللي شاغلي من نهار اللي 
جيت لهاذ الحكومة، هذاك ال�ضيء عالش منين جينا وحنا كنحاولوا 
باش نضيقوا الهوة بين األجور، على كل حال نشغي نثير االنتشاه أن الفارق 
الوظيفة العمومية في 2007 كانت 26 مرة بين أعلى أجر وأدنى أجر، في 
2014 وال 16 مرة ويمكنا نقولو باللي 16 كثيرة وخصوصا بعد الرفع من 
الحد األدنى لألجور إلى 3000 درهم سنة 2014 مقابل 1586 درهم سنة 

2007 وكذلك فإن املنظومة الحالية لألجور تعتبر متقادمة ومعقدة 
وغير متجانسة، كما تكرس الفئوية في مجال األجور، وتعتمد االنتماء 
إلى السلم أو اإلطار وليس العمل املنجز، ناهيك عن عدم التوازن بين 
التعويضات التي تمثل 72 % والراتب األسا�ضي الذي ال يتجاوز 22 %، 
وملعالجة هذه اإلشكاليات وغيرها فإن الحكومة بصدد إعداد مشروع 
املراجعة الشاملة للنظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، السيما 
التوظيف واملسار املنهي والحركية وتقييم أداء املوظفين وأسس تحديد 

األجر وغيرها من املقتضيات، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

لةسيدخلةرئيسخ:

شكرا ال�ضي عادل، تعقيب.

لةم ئبخلةسيدخع دلخبمحمزة:

الحكومة بطشيعة الحال عندما يتعلق األمر بالحديث عن السياسة 
ديال األجور وعندما يتعلق باألمر بالعدالة االجتماعية، هذا بغض النظر 
على التزامكم بما جاء في الدستور، أيضا كاين هناك التزامكم بتصريح 
األولى  السنة  بين  ما  األرقام  ديال  املقارنة  نسمعو  تمنينا  الحكومة، 
للحكومة والسنة األخيرة للحكومة باش يمكن الرؤية تكون أوضح فيما 
يتعلق بالجهد اللي قامت به الحكومة ديالكم في السياسة ديال األجور، 
ولكن واملناسشة شرط إذن كاين واحد فئة أساسية في هاذ املوضوع 
ديال األجور اللي هما العمال الفالحيين وإقليم الخميسات عرف يوم 
الجمعة حادثة سير مروعة ديال عامالت فالحيات واللي كانت موضوع 
تقرير ديال منظمة دولية قشل سنتين فيما يتعلق باألجور ديال العمال 

الفالحيين.

وحقيقة اليوم هاذ املوضوع ديال األجور مسؤول بصفة أو بأخرى 
في  كانت عندهم أجور  لو  النساء  املؤملة، ألنه هاذ  الحادثة  عن هاذ 
املستوى كون خذاو وسائل نقل اللي تيعدوها البشر وكان ما نكونوش 
أمام هاذ املأساة اللي تتعيشها املنطقة واللي هي منطقة مشمولة بجبر 
الضرر الجماعي، مع األسف يمكن كاين ضعف السياسات العمومية 
في هاذ املنطقة وكاين أيضا مشكل آخر ديال تدبير الجماعات املحلية 
وديال تجديد النخب محليا، بالتالي هذا كله تيطرح إشكال كشير جدا 
حول هاذ املنظومة ديال األجور ألن هاذ الفوارق االجتماعية والطشقية 
اللي كتكرس في املجتمع تتكون عندها تشعات أخرى خطيرة اللي تتمس 
ما  الحكومة  رئيس  السيد  تكلمتو  بالدنا،  ديال  االستقرار  حتى  أيضا 
بغيتش نعقب عليكم ولكن فقط غير بالنسشة لألطشاء والطلشة اللي 
تكلمتو عليهم في املناطق النائية، ألنه جزء من املشكل اللي كان في هاذ 
الحادثة، هو أنه ما كاينش مرافق طشية، والطائرة ديال ال�ضي الوردي لم 

تصل في الوقت..

لةسيدخلةرئيسخ:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، السيد رئيس الحكومة عندكم 
�ضي تعقيب.
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لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

طشعا أنا كنتأسف لهاذ الحادثة، ولكن نشغي نقول واحد القضية، 
بهاذ  كيتنقلو  بداوا  عاد  أنا  جيت  حتى  واش  الفالحيين  العمال  هاذ 
الطريقة؟ سمحوا لي، اللي كاين هو أنه ملي كيشغي اإلنسان يعالج �ضي 
ديال  األجور  على  معايا  تتكلموا  دابا  يوقفها،  كذلك  كيخاف  حاجة 
العمال الفالحيين، راه ما�ضي ما عندي حتى مشكل باش نقادهم غدا مع 
العمال اللي كيعملو في املدينة ولكن شكون اللي يضمن لي باللي أرباب 
راه عندنا مشكل  يشتاغلو،  باش  يجيشوهم  يمشيو  الضيعات غادي 
اإلخوان ديال التنافسية في العالم كله، ما�ضي غير في السميك ديالنا في 
الفالحة، بل حتى في السميك ديالنا في الصناعة، ألنه اليوم ملي كاينة 
دول بحال الهند وبحال البرازيل وبحال غيرها اللي كيشتاغلو واملردودية 

ديالهم..

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى التوقيت، ننتقل للسؤال املوالي، رؤية 
الحكومة ملعالجة إشكالية تدبير املخاطر بشالدنا فريق األصالة واملعاصرة.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخبودرل:

بكرلخلةسيدخرئيسخمجلسخلةمولب،

لةسيدخرئيسخلاحكومل،

لةسيدلتخولةس دةخلةوزرلء،

أوال بغيت نقدم التضامن ديالي مع األخ اشرورو ومع سكان وملاس، 
ألن فعال السيد رئيس الحكومة ما عجشناش الحال، قلتي لنا إيال ما 
ألن  أوال  مزيان،  درتي  واعتذرتي  تستاقلو  تقدروا  الحال  عجشكومش 
االستقالة كنقدموها لرئيس مجلس النواب وثانيا ألن الحادثة تستحق 
شوية ديال املعاملة خاصة، ألن فيها وفيات مغاربة خوتنا، مسلمين، 
السؤال كنت غادي نغير كاع هاذ ال�ضي، ولكن ملي اعتذر السيد رئيس 
الحكومة مقشول االعتذار دياله، ولكن ما عاجشناش الحال أيضا في 
التعامل ديال الحكومة مع الكوارث الطشيعية في جهة سوس ماسة-
درعة في الفيضانات سابقا، ومؤخرا في زلزال الريف، إقليم الحسيمة، 
إقليم الدريوش، إقليم الناظور وإقليم تازة، فما هو سر هاذ التلكؤ 

السيد رئيس الحكومة؟ وشكرا.

لةسيدخلةرئيس:

السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

لةسيدخلةرئيس،

القضية ديال العناية باملخاطر واالستعداد لها، هي واحد العملية، 

أوال وقشل كل �ضيء مكلفة جدا، وثانيا بالنسشة لواحد الدولة بحال املغرب 
تتطور، راه اإلمكانيات اللي واضعة الدولة والوسائل اللي تتشتاغل بها 
راه ما�ضي ساهلة بالنسشة لدولة بحال املغرب، ولكن بحال اللي قلت في 
األول وكنعاودو حتى دابا، في جميع األحوال كيشقى هاذ ال�ضي غير كافي، 
ولكن نشغي ندير واحد القضية، ما يشقاوش اإلخوان كيجيوا يحرجونا 
ذاك  الحسيمة،  ديال  الزلزال  وقع  ما  أول  الكالم، عالش؟ ألنه  بهاذ 
ال�ضي اللي وقع في الجنوب السنة املاضية يعني راه ديال السنة املاضية، 
هاذ ال�ضي الحكومة راه عمالت ذاك ال�ضي اللي قدرات في ذاك الوقت 
وراه باقية تتعالج اإلشكاليات دياله، هاذ السنة هذه في الحسيمة أول 
ما وقع ذاك ال�ضي جاللة امللك اتصل بالسيد وزير الداخلية، وعطاه 
التوجيهات دياله كيفاش خاصه يتصرف، والسيد وزير الداخلية اتصل 
بي وعلمني بكل �ضي اإلجراءات اللي غيدريو والغد من بعد يوم أو يومين 
كان ال�ضي ضريس في املنطقة، وكنتابعو، كنشغيو نقولو لهاذ اإلخوان 
ديالنا السياسة هي الشرف، السياسة هي الشرف، حنايا ملي جاللة 
راه  دياله  التدخل  باللي  فيها، كنعتابرو  الحاجة كيدخل  امللك واحد 
كينوب علينا في ذاك ال�ضي، وملي كيكلف وزارة الداخلية كنعتابرو باللي 
راه الحكومة هي اللي كتقوم بالواجب ديالها كما في كل �ضيء بالتوجيهات 
ديال جاللة امللك، ما�ضي كنشداو نتخاصمو حنا وهو، وال يم�ضي جاللة 
امللك، ونمشيو حنا، ويصيفت جاللة امللك، ونصيفتو حنا، ويم�ضي يعزي 
جاللة امللك، ونمشيو حنا، ال، كنعتبرو باللي جاللة امللك، منين تيم�ضي 
راه تينوب علينا كاملين، والشعب املغربي خاص يفهم هاذ القضية، ألنه 
هاذ القضية ديال كل مرة يتجب جاللة امللك في هاذ األشياء وتجشذ هاذ 
النوع من اإلحراج، راه السلطة متشعة األوضاع في املنطقة ديال الريف، 
وحنا راه حنا الريف خوتنا، وحنا خوتهم، وكاينين في كافة األحزاب، 
ما كاين حتى حزب خاص ال بالريف، والب�ضي منطقة أخرى، فهمتيني 
وال، وراه حنا معهم وال قدر هللا إيال وقعات �ضي حاجة غادي يلقاونا في 
الصف ديالهم بكافة اإلمكانيات ديال الحكومة وكنطلب هللا ما يوقع 
حتى �ضي حاجة وما يشقى حتى �ضي حد يتاجر باملآ�ضي ديال هاذ الشعب 

املغربي، وشكرا لكم.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الرئيس، �ضي بودرا.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخبودرل:

السيد الرئيس، الحكومة حنا ما كنتاجروش، ولكن كنطلقو من 
الواقع وانتم قشل قليل قلتم بأن انتما اللي كتنفذو التوجيهات ديال 
جاللة امللك، ألن جاللة امللك ما�ضي طشيب، إذا شكون اللي كيتنفذ، 
كيمشو  والدنا  اللي  املدارس  على  نطمأنو  بغينا  كنا  الوزراء،  كينفذو 
كيقراو فيها، واش مهددة باالنهيار وال ال؟ بغينا نطمأنو على البراج، على 
سد محمد عشد الكريم الخطابي، واش فيه �ضي مشكل؟ واش غادي 
ينهار؟ كنا نبيغنا نطمأنوا على اإلنارة، حاليا كاين وضع اقتصادي مزري 
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نتيجة ديال هاذ الزلزال، كاين أزمة في التجارة، كاين ركود اقتصادي، 
كاين وزارات ربما خاصها تدخل، كاين مجموعة ديال الوزارات اللي 
كتنفذ توجيهات جاللة امللك، جاللة امللك فوق راسنا، وجاللة امللك 
في زلزال 2004 سكن معنا 14 يوم، ولكن الوزراء كانوا كيشتغلو، وزارة 
التجهيز والنقل هي مكلفة كانت باش تدير الفحص التقني ديال املدارس 
واملساجد والسيد الوزير بنعشد هللا كان حاضر آنذاك مشكورا، ساهم 
في هاذ العملية، وعارف هاذ ال�ضي اللي وقع، كنا كنتظروا يوقع نفس 
ال�ضيء، ولم ال يوقع واحد اإلعفاء ضريبي لواحد املدة، ألن النتائج وخيمة 
 une zone économique جدا، وال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة
spéciale أنا كنظن بأن رئيس الحكومة هاذي حكومة صاحب الجاللة 
فعال، وحكومة جميع املغاربة وحكومة جميع الجهات، والسالم عليكم.

لةسيدخلةرئيس:

تفضل السيد الرئيس.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

أنا لست ضد النظر في إشكاليات اقتصادية قد تكون تسشبت في 
هذه االرتدادات، ولكن نشغي نطمأن السيد النائب، أن الحكومة قايمة 
بالواجب ديالها، ولكن الحكومة ما كتشغيش تخلع الناس، ألن الدور 
ديال الحكومة هي طمأنهم، والحمد هلل لحد اآلن باقي ما وقع حتى �ضي 
حاجة de grave حتى �ضي حاجة خطيرة باقي ما وقعات، وعالش حنايا 
نشقاو نتصرو باللي غادي يوقع غير األشياء السلشية؟ ولو كان ضروري 
املستشفيات  وباللي  مضمونة  املدارس  باللي  نتأكدو  نمشيو  باش 
مضمونة، لو كان امشينا، خاصنا نطلب هللا سشحانه وتعالى السالمة، 
ولكن في نفس الوقت نشقاو مستعدين وحنا مستعدين، ولهذا خاصنا 
نعاودو نقولها هاذ القضايا هاذي ما كتصالحش للمزايدات هاذ القضايا 
هاذي اللي فيها الخطر على املواطنين واللي فيها األمن والطمأنينة ديالهم 

تعالج بالتعاون وليس باملزايدات.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، ننتقل إلى السؤال املوالي للفريق االشتراكي 
حول تعدد التناقضات في التصريحات الحكومية.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد رئيس الحكومة، نسائلكم بشأن جملة من التناقضات في 
أعضاء  وبين  بينكم  وتارة  تصريحاتكم  في  تارة  الحكومية  التوجهات 
أنتظر  أنا  صافي،  أجيب  إذا  بحاالش  هو  الجواب  شكرا،  الحكومة، 
جوابكم السيد رئيس الحكومة سيكون أفضل، تفضلوا السيد رئيس 

الحكومة.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

ما عرتفكش عالش كتهضري؟ هضري قولي ليا بالعربية تاعرابت وأنا 
غادي نجاوبك حتى أنا.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

كنت أفضل السيد رئيس الحكومة أن أعرف جوابكم، ولكن ال 
بأس في حقكم في املعلومة، أوال واملناسشة شرط، ديمقراطيات ال تخ�ضى 
ششابها، االستشداد هو الذي يخاف من ششابه، والرسالة التي ترسل 
اليوم أن الشارع مصدر لالستقرار �ضيء سلبي، السيد رئيس الحكومة، 
مع  وتناقضاتكم  تناقضاتكم  تعرفونه عن  ما  نرصد  أن  وازعنا  ليس 
أعضاء الحكومة، أفق تالمذة املغرب وهم يتتشعون صراعا علنيا بينكم 
التعليم،  في  التعليم أضاع عليهم رؤية حول مستقشله  في  الوزير  مع 
املواطنين اليوم يتساءلون عن الزمة ال علم لي أو ما فراسيش، يؤسفني 
وأنا أقل تجربة منكم أن أخبركم أنه ال يجوز باملنطق الذي عكستموه 
اآلن، الشلد فيها امللك وفيها الحكومة تدبر، من ال علم له، أو من له علم، 
الزمتكم السيد رئيس الحكومة ونحن نتتشع جملة من املواقف، أنتم 
الحكومة، وزير الداخلية جزء من الحكومة، ملاذا نقول عيطت على 
الدولة، أنتم الدولة فيما يتعلق بسياسة األمن، لذلك كيف نفهم أن..، 
وأحرص على عشارتي، أال تتحملوا مسؤوليتكم في التدخالت العنيفة وأن 
تقولوا للشعب املغربي أن قانون املالية ينجز خارجكم، في إطار املادة 
30، هل تعرف ملاذا كل �ضي هاذ ال�ضي، ألنه يزعزع أهم ركيزة لالنتقال 
الديمقراطي في املغرب، وهي مؤسستكم، مؤسسة رئاسة الحكومة تكون 
باالنسجام، بالحكمة، بالتشصر، بالرجال، بالنساء القادرين على الصبر 
النوازل، وعلى تحمل املسؤولية كاملة، ال نعطيكم دروسا من  أمام 

الفريق االشتراكي ولكن نقول لكم أمال في تحقيق تغيير حقيقي روحه..

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيدة النائشة، انتهى التوقيت شكرا، الكلمة للسيد رئيس 
الحكومة.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

أنا ما عندي حتى مانع تعطيني الدروس أ اللة حسناء قابل، وغير 
تكون الدروس صحيحة، وتكونوا ملتزمين بها، ألن منين قلتي ليا الكلمة 
كالمك  الحال،  عجبي  الششاب،  من  تخاف  ال  الديمقراطيات  ديال 
صحيح، وليني بغيت نسولك واش ذاك ال�ضي غير على الدولة وال حتى 
األحزاب، أال ترين أن األحزاب السياسية التي ال تطشق الديمقراطية 
تدخل في مشاكل مع ششابها ال تنتهي إال بإخراجهم من الحزب، أما الثقة 
أ اللة حسناء الثقة أنا كنتكلم بصدق وبوضوح وبصراحة وديريكت، 
هذاك ال�ضي اللي قلت هو اللي وقع في املغرب، وهذاك ال�ضي اللي قلت 
هو اللي كنخاف منو كرئيس الحكومة، وهذاك ال�ضي اللي قلت هو اللي 
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كنتعرف باللي عملتش ما يكفي، ولكن مع ذلك أثنيت على الششاب 
املغربي الذي في نفس الوقت بقي متماسكا، والذي في نفس الوقت لم 
يتجاوز الحدود، والذي في نفس الوقت مازال يصيح، وهو على صواب 
حين يصيح، منين تيكون عندو الحق، ما�ضي منين ما تيكونش عندو 
الحق، باش حنا كحكومة واملسؤولين بصفة عامة والدولة كلها تصنت 
ليه، وتعطيه الحق في الحاجة اللي عندو فيها الحق، والحاجة اللي ما 
عندوش فيها الحق تقول له خاصك ترجع للصواب وحتى انت تحمل 
مسؤوليتك، أما التناقض اللي تيوقع بيني وبين الوزارة ديالي، مادام 
انتي من االتحاد االشتراكي أحيلك على كتاب كتب على املرحلة اللي كان 
فيها �ضي عشد الرحمان اليوسفي تشوفي شحال من تناقض كان في ذلك 
الوقت، وغادي تالحظي باللي الحمد هلل واحد العدد ديال التناقضات 
نقصات، وحنايا بهاذ الطريقة هادي بحال املصارن في الكرش، كنتحتك 
مع بعضيتنا، ولكن واخا هكذا الحمد هلل كنلقاو عاوتاني في اآلخر طريقة 
باش نتفاهموا إيال كنت واخذت على الوزير ديالي في املالية �ضي حاجة 
راه ذاك ال�ضي في واحد اإلطار كنت كنعتبروا أنا صواب، ولكن رجعنا 
لقينا فيه تفاهم، راه حتى في األسرة كيدابزو الناس كاع، املهم هو ما 
يتفارقوش، إيال هداهم هللا، ولحد اآلن حنا باقي ما تفارقناش، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلةرئيس:

ننتقل إلى السؤال 4 حول تكوين السياسات االجتماعية، تقدم به 
الفريق االشتراكي تفضل �ضي املختار السيد النائب.

لةم ئشلخلةسيدةخلمل ت رخرلبد0:

السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، أكدتم كحكومة في مذكرة 
تقديم في قانون املالية لسنة 2015 بالتركيز على بلورة سياسة اجتماعية 
اإلجراءات  هي  ما  إذا  والهشاشة،  والتهميش  الفقر  مظاهر  من  للحد 

املتخذة في هذا املجال؟ وشكرا.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، السيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

لقد استطاعت بالدنا بفضل املجهودات املشذولة في املجال االجتماعي 
التقدم في تحقيق أهداف األلفية للتنمية، بل تجاوزت بعض األهداف 
املسطرة، فقد وصلت نسشة ولوج الساكنة القروية للششكة الطرقية 
إلى %85، ومعدل الربط بالششكة الكهربائية %99 وارتفعت نسشة ولوج 
الساكنة القروية للماء الشروب إلى %95، وتجاوزت نسشة الولوج إلى 
التعليم االبتدائي %99، وقامت الحكومة بمتابعة تنفيذ بعض البرامج 
املهمة الجارية وبتنزيل برامج أخرى، لم تجد من قشل طريقها للتنفيذ، 
صعيد  وعلى  أكلها،  تؤتي  بدأت  جديدة  برامج  انطالقة  أعطت  كما 

املجهود املالي رفعت الحكومة من حجم االعتمادات املوجهة للقطاعات 
االجتماعية رغم الظرفية االقتصادية الصعشة، إذ دأبت على تخصيص 
أكثر من نصف اعتمادات امليزانية لهذه القطاعات، واعتشارا لظرف 
الوقت املخصص للجواب فإنه ال يمكن الدخول في التفاصيل، وشكرا.

لةسيدخلةرئيسخ:

شكرا، السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخرلبد0:

السيد رئيس الحكومة، أنا أود أتدخل في الجانب املرتشط بالفقر، 
الطشقية  في  التناقضات  التصريحات،  ما�ضي  التناقضات  وحول 
مواطنين  هناك  الطشقية  التناقضات  للفقر،  املنتجة  هي  واملجالية، 
ومواطنات يعيشون في الرفاهية وفي الشذخ، وهناك موطنين ومواطنات 
يعيشون تحت عتشة الفقر املدقع ودون مستوى عيش يضمن كرامتهم، 
نافعة  مجاالت  هناك  املجالي،  املستوى  على  تناقضات  هناك  أيضا 
منتجة للثروة، وهناك مجاالت غير نافعة منتجة للفقر، وتحدثتم عن 
التقرير متاع األلفية، للتنمية لسنة 2015، هذا التقرير أكد على أن 
نسشة الفقر في الشوادي هو 9 مرات أكثر من نسشة الفقر في الحواضر، 
ومؤشرات الفقر السيد رئيس الحكومة هي الصحة والتعليم واملستوى 
املعي�ضي والكهرباء واملاء ورفع التهميش، إذن األرقام التي أعطيتها، ملاذا 
نسشة هذا الفقر في الشوادي ترتفع 9 مرات على مثيلتها في..02.00.13...
والدليل على ذلك يجب إقرار توازن اجتماعي اقتصادي يكون من خالله 
هذه  على  قضاء  من  للثروة  العادل  التوزيع  الحكومة  رئيس  السيد 

التناقضات، وشكرا.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة �ضي تعقيب.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكومل:

ما  ولكن  األرقام،  بعض  على  النائب  والسيد  أنا  نختلفو  ربما 
غنختلفوش على املشدأ ديال الكالم ديالو، احنا متفقين اللي خاصنا 
عدالة اجتماعية، متفقين باللي خاصنا الشادية نهتمو بها باش تطلع 
واحد الشوية، منين اللي جيت لهاذ الغرفة وأنا كرئيس ديال الحكومة 
وأنا كنقول هاذ الكالم، ولكن مع األسف الشديد، خاص يعرفوا املغاربة 
أن هنالك مقاومة شديدة ألي تصرف من هاذ القشيل، وأنا غنذكركم 
، السيد الرئيس املحترم، ملي جيت قلنا باللي نلغيو املقاصة في أفق 
التوزيع املشاشر على األشخاص ذوي اللي في الحالة ديال الضعف وديال 
تتخيل،  القرار ال  لهاذ  باللي قامت مقاومة  يتعرف  الهشاشة، خاص 
وكذلك من بعض األحزاب، التي قالت هاذ ال�ضي عشد اإلله إيال م�ضى حتى 
بدا تيوزع على الفقراء الدعم املشاشر غادي يشقى جالس لينا هنا، وهما 
خاصهم يهزموه في االنتخابات، وباش يهزموه في االنتخابات كيخصهم 
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يمنعوه، ويعرقلوا لو، ويديروا كافة الوسائل ويشكيو لكافة الجهات 
باش ما يتمكنش من القيام بهاذ العمل، طشعا أنا هو رئيس الحكومة 
ولكن راه هاذ ال�ضي ما �ضي ساهل راه صعيب راه احنا أنا رئيس الحكومة 
في املغرب ما�ضي رئيس الحكومة ديال دولة أخرى، ديال املغرب، والعمل 
في املغرب صعب، ومع ذلك السيد النائب املحترم كنظن غتكون فرحتي 
النهار اللي داز الدعم ديال األرامل وهو دعم محدود ولكن عندو رمزية 

كشيرة...

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الفريق االشتراكي دائما فشل إصالح التعليم 
العمومي.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلملالحي:

شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم، نسائلكم اليوم عن إقراركم 
يكلف  أنه  أوضحتم  حيث  العمومي؟  التعليم  إصالح  بفشل  مؤخرا 
خزينة الدولة 54 مليار درهم دون أن يرقى إلى األهداف املسطرة، وفي 

انتظار جوابكم شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكوملخ:

بعدا أنا باغي نقول واحد القضية، الناس اللي كيقولوا باللي التعليم 

ديالنا فاشل %100 في راسهم �ضي حاجة، ما كنهضرش عليك انت وما 

كنهضرش عليكم انتما. هادوك اللي كيقولوا باللي التعليم ديالنا ما�ضي 

وباقي كيخرج طلشة  ديالنا محترم  التعليم  كلو،  وما�ضي فاشل  فاشل 

المعين هاذ العام هذا 39 طالب ديالنا اللي دخل polytechnique ديال 

فرنسا، حنا الدولة األولى اللي خارج فرنسا، وما�ضي غير هاذ ال�ضي فقط، 

كاين واحد العدد د األمور، ولكن التعليم ديالنا حتى هو مازال ما رقاش 

لهداك ال�ضي اللي طلشنا، وباقي بعض األمور فيه مرتشكة ما كتمشاش 

بالطريقة اللي بغينا وهاذ ال�ضي عالش؟ كاين املجلس األعلى للتعليم اللي 

كان متأخر هدي مدة طويلة دار مع ال�ضي مزيان بلفقيه واليوم مع ال�ضي 

عزيمان ودار مخطط بالتعاون مع الوزارة وبالتوجيه ديال جاللة امللك 

اللي كلفني بهذه املهمة مشاشرة، في نهاية السنة املاضية إيال كتذكروا 

ألهميتها عطاها لرئيس الحكومة مشاشرة وراه حنا اآلن ياهلل وضعنا 

القانون اإلطار، هاذ ال�ضي كلو باش نصححوا االختالالت ديال التعليم، 

ديال   300.000 فيه  اللي  ديالنا  التعليم  باللي  نقولوا  علينا  حشومة 

املوظفين كلو فاشل وهاذ الناس ما كيقوموا بحتى �ضي دور، الناس اللي 

كيقولوا هاذ الكالم هللا وأعلم اشنو في راسهم.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلملالحي:

شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم، حنا حتى حنا بغينا نعرفوا 
هاذ الناس اللي كيقولوا هاذ ال�ضي هذا، حنا نسائلكم بصفتكم رئيسا 
للحكومة، السيد رئيس الحكومة حنا بغينا في آخر الوالية ديالكم وحنا 
كبرملان مشرف على النهاية ديالو على أننا باش تعطينا لغة األرقام، لغة 
األرقام هي اللي يمكن توضح واحد املجموعة د االلتشاسات حول هذه 

اإلشكالية.

السيد رئيس الحكومة، حنا بغينا استراتيجية، الحكومة بغيناها 
تعطينا واحد االستراتيجية، حنا مشينا في الجهوية املوسعة والجهوية 
املوسعة كتطلب واحد املجموعة من اإلمكانيات. السيد رئيس الحكومة 
خاصكم تشينوا على مدى السياسة الحكومية ديالكم. ما معنى الجهوية؟ 
الجهوية خاصكم تعطيو االختصاصات ألن ملا حنا عندنا مشكل دابا 
طنجة  تطوان  الجهة  في  التشغيل  وزير  السيد  معنا  وكان  الجهة  في 
الحسيمة واللي الجهة خصصت 62 مليون الدرهم، باش يمكن تعاون 
فيما يخص املشاكل ديال التعليم العالي ألن الجامعات السيد رئيس 
الحكومة أصشحت فيها واحد االكتظاظ مهول، كذلك بالنسشة للطلشة 
اللي خصص لهم 5 مليون د الدرهم بالنسشة للمنح، ألن ما تعطاتش 

ليهم من طرف الحكومة.

باش  ديالكم  جهوية  سياسة  بغينا  حنا  الحكومة،  رئيس  السيد 
تنخرط، ألن التعليم هو أساس تقدم الشعوب وازدهار الحياة ديالها، 
السيد رئيس الحكومة، هذا برنامج خاصكم انتما تعلنوا عليه في إطار 
العمل السيد رئيس  االستراتيجية ديال الجهوية املتقدمة، وهذا هو 
الحكومة، حنا ما بغيناش اللغة الخشبية، بغينا لغة األرقام وسياسة 

توضيحية فيما يخص املستقشل ديال املغاربة، وشكرا.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، السيد رئيس الحكومة .

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3،خرئيسخلاحكومل:

هاذ األخ فحال اللي سشق ما كيمكنش لي نختلف معاه في املنطق ديال 
الكالم اللي كيتكلم. االستراتيجية كاينة رؤية اللي غادية بالتعليم من 
2015 حتى ل 2030. معالجة اإلشكاليات األخ الكريم، الجهوية كتعرف 
باللي التعليم هو األول اللي بدا الجهوية من خالل األكاديميات، غادي 
نعترف ليك بواحد القضية، حنا كدولة مع األسف الشديد كنلقاو 
واحد le résistance ألن في نهار األول فاش كونا هادوك األكاديميات، 
كوناهم في اتجاه أنه الرئيس األكاديمية يكون وزير التعليم في الجهة 
ديالو وتعطاه الصالحيات كاملة وتعطاه اإلمكانيات كاملة، وانا نقولك 
اليوم راه كنهضر مع ال�ضي بلمختار قشل متكلم على الشيداغوجية وال على 
لغة التدريس وال على حتى �ضي وحدة من هاذ املشاكل، دير لنا شوية 
اإلمكانيات  وعطيوهم  الصالحيات  عطيوهم  املديرين  النظام،  ديال 

وحاسبهم، شكرا.
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لةسيدخلةرئيس:

املدن  تنمية  حول  الدستوري  االتحاد  لفريق  سؤال  آخر  إذن 
الصغرى، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةزردللي:

بكرلخلةسيدخلةرئيسخلملحترم،

السيد رئيس الحكومة املحترم، تعاني مدننا الصغيرة وأقول السيد 
املستويات  جميع  وعلى  مشاكل  عدة  من  الصغيرة  الحكومة  رئيس 
باعتشارها مدنا تمثل وضعا وسطا بين ما هو قروي وما هو حضاري. 
نسائلكم هل من سياسة حكومية لتنمية هذه املدن الصغيرة وتحسين 

مستوى عيش ساكنتها وإعادة االعتشار إليها؟ وشكرا.

لةسيدخلةرئيسخ:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3،خرئيسخلاحكومل:

التزايد  نتيجة  سريعا  نموا  تشهد  املغربية  املدن  الرئيس،  السيد 
الديمغرافي أو الهجرة، مما أدى إلى زيادة عدد سكانها وتوسع نطاقها 
الكبرى  الحضارية  املراكز  بين  العالقة  ضشط  يستدعي  مما  املجالي، 
واملتوسطة والصغرى واملجاالت القروية املحيطة بها إليجاد التوزيع 
ويرتكز  والصناعية،  والتجارية  السكنية  االستعماالت  لتمركز  األمثل 

تدخل الحكومة في هذا املجال على 3 توجهات أساسية وهي:

للخدمات  الولوج  وتسهيل  املتواجدة  التحتية  الشنيات  -تأهيل 
األساسية؛

املجاورة  القروية  الجماعات  بعض  مراكز  على مستوى  -التدخل 
االقتصادية  التنمية  برامج  تستلزمهم  ملا  الصغرى  املدن  لشعض 

واالجتماعية؛

-التوطين اإلداري لشعض األقطاب الحضرية الجديدة في محيط 
بعض املدن الصغرى، مما يشكل فرصة لإلقالع التنموي لهذه املدن 

وتأهيلها.

 143 على  بالتوقيع  و2015   2012 بين  ما  الحكومة  قامت  وقد 
اتفاقية، السيد النائب املحترم، بغالف استثماري يقدر ب 10 ماليير 
درهم، همت أكثر من 112 مدينة متوسطة وصغيرة، مما ساهموا بشكل 
ملحوظ بتعزيز الشنيات التحتية األساسية وتحسين املشهد الحضاري 

واالرتقاء بالتجهيزات في هذه املدن.

واملتوسطة  الصغرى  املدن  هذه  على  اإلقشال  تزايد  فإن  وأخيرا، 
من قشل بعض الفئات االجتماعية يضعنا أمام ضرورة الرفع من وتيرة 
بين  التنموي كصلة وصل  لتلعب دورها  تأهيل هذه املدن الصغرى 

القرى واملدن املتوسطة والكبرى، وشكرا.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، الكلمة للفريق، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةزردللي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم،

لقد طرحنا هاذ السؤال في الفريق الدستوري لعدة اعتشارات:

- االعتشار األول: وهو الدور الذي تلعشه هذه املدن الصغيرة في بالدنا 
في التقليل من آثار الهجرة نحو املدن الكبرى؛

- االعتشار الثاني: هو كذلك امتصاص الضغط املتواصل على املدن 
الكبرى؛

- االعتشار الثالث: أن هذه املدن رغم كونها صغيرة فهي تساهم في 
تطوير النسيج العمراني في بالدنا.

ولكن السيد رئيس الحكومة رغم كل هذه االعتشارات وهذه األدوار 
واختالالت  تعاني من عدة مشاكل  فإنها  الصغرى،  املدن  تلعبها  التي 
السيد  إليكم  أتحدث  أو  في مسار تطورها وتنميتها، أحدثكم  عميقة 
رئيس الحكومة اليوم، وأنا رئيس جماعة ملدينة صغيرة حدودية وهي 
على  وأنا  االختالالت،  هذه  كل  حول  بحرقة  أتحدث  أحفير،  مدينة 
يقين بأن جميع رؤساء املجالس الجماعية ملثل هذه املدن يقاسمونني 
ويشاطرون نفس هذه الحرقة، إن لم أقل الحكرة، فمدننا ال تنمو وال 
تتطور بالشكل الكافي كون هاذ املدن، لألسف حاليا تشكل فقط حلقة 

ما بين العالم القروي والعالم املدن الكبرى.

الصغيرة،  املدن  هذه  ساكنة  نحن  الحكومة  رئيس  السيد  حاليا 
نشعر أننا ال نحن ضمن خانة العالم القروي بإمكاننا االستفادة من 
دعم العالم القروي، وال نحن ضمن املدن الكبرى التي استحوذت على 

كل املشاريع وعلى كل األنشطة.

هذه املدن الكبرى السيد رئيس الحكومة، تتوفر على إمكانية النمو 
الحضرية  فيها كاملجالس  تكون فاعلة  التي  املجالس  والتطور بفضل 
في  فيها،  الكشيرة  االستثمارات  بفضل  وكذلك  والجهوية  واإلقليمية 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية، لكن فإن مدننا ال تتوفر على هذه 
اإلمكانيات مما يحكم عليها بالركود والسكون وغياب دينامية تنموية، 
وعلى سبيل املثال السيد رئيس الحكومة دراسة في مدينة أحفير لتنمية 
هذه املدينة يتطلب قيمة مالية 30 مليار سنتيم، وإيال السيد الرئيس 
بكل  كفائض  سنتيم  مليون   200 سنة  كل  ووفرنا  الجهود  الحكومة 
رئيس  السيد  سنتيم  مليار   30 ديال  التنمية  نديرو  باش  املجهودات 
الحكومة، يجب أن ننتظر 150 سنة، وهكذا هذا صحيح هذه الدراسة 

السيد رئيس الحكومة، 30 مليار 200 مليون سنويا خاصنا 150 سنة.
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دينامية  تعرف  الكبرى  املدن  كانت  إذا  الحكومة،  رئيس  السيد 
فيها  تتغير  وهكذا  الهيكلية،  والبرامج  التأهيل  برامج  بفضل  تنموية 
الشوارع وتزداد أناقة سنة بعد سنة، وتطمح بعض املدن أن تضاهي 
مدن أوربية، أما نحن على مستوى املدن الصغرى نظل في مكاننا ننظر 
بإيجاب ملا يحدث حولنا ونكتفي بالنظر فقط، ألنه يعوزنا الكثير لكي 

نلحق بهذه املدن.

السيد رئيس الحكومة، املدن الكشيرة وتحدثتم عن أقطاب جهوية 
كبرى، نعم، ولكن ال نقتل املدينة الصغيرة ذات التاريخ وذات التراث، 
السيد رئيس الحكومة، إيال كاتن هاذ املدن الكشيرة، األزقة والشوارع 
تتوسع والجامعات والكليات، فحال هكذا، السيد رئيس الحكومة حنا 
في املدن الصغيرة، ما زلنا نناضل من أجل صرفي صحي، مازلنا نناضل 
من أجل مستشفى، ما زلنا نناضل من أجل مدرسة، ما زلنا نناضل من 

أجل دار ششاب.

السيد الرئيس الحكومة، أما عندما نتكلم عن مسشح أو مسرح أو 
دور سينما، فهذا نعتبره بالنسشة إلينا مجرد أحالم كأحالم اليقظة وعلى 

األجيال القادمة أن تطالب بذلك إن سمحت الظروف.

وعليه السيد رئيس الحكومة، ملاذا نفكر في منح تخصصات لهذه 
املدن، املدن الصغيرة سياحية، وحدة صناعية، وحدة تعليمية، وحدة 
ثقافية، إننا اليوم السيد لرئيس الحكومة، والحمد هلل لم نعد في مغرب 
نافع ومغرب غير نافع، لكننا ال زلنا نكرس مدن نافعة وأخرى ليست 

كذلك بما يتعين عليه العمل من أجل تدارك هذا الواقع وشكرا.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، السيد رئيس الحكومة عندكم �ضي تعقيب.

لةسيدخعشدخلإلةهخلبنخكيرل3خرئيسخلاحكومل:

هللا يخليكم، خليونا نكونوا واضحين مع بعضنا، اسمحوا لي، كاين 
واحد العدد ديال املجاالت، هذا واحد منها، السكنى والتعمير والصحة، 
التعليم، هذه واحد العدد من املجاالت راكمنا فيها تأخير كشير عالش؟ 
الطشقة  وبين  الدولة  بين  املغرب صراع، صراع سيا�ضي  في  كان  ألنه 
السياسية دام 40 سنة، ما بدينا كنخرجو منو حقيقة حتى ل 75 في 
املسيرة الخضراء، وحتى ل 96 ملي بدا التناوب التوافقي، وفي هذيك 
تم�ضي لإلشكاليات  ما  الدولة عوض  ديال  اإلمكانيات  املرحلة هذيك 

األول،  في  تفاهمناش  ما  جابش هللا،  ما  تفاهمنا  كان  لو  الشلد  ديال 
خليناهم كنا محتاجين ل 40 عام باش نتفاهموا. من 56 حتى ل 96 
عاد باش نتفاهمو ونديرو مسار آخر اللي نقشلوا به بشعضنا بصراحة، 
ضيعنا الوقت والسبب ديال ضياع الوقت، القضايا االجتماعية ديالنا، 
ضاع شوية التعليم، ضاعت الصحة، ضاع هاذ ال�ضي كامل، ولكن راه 

الخطوات اللي تدارت من ذاك الوقت لدابا راها جشارة.

األولى ما تواخذوش، ما تكلموش على املدن الصغيرة واملتوسطة 
في تناقض مع املدن الكشيرة. األولى بعدا هي املدن الكشيرة، واسمحوا 
لي خليوني نشيد باسمكم ونشكر جاللة امللك اللي هو اللي كان محمد 
السادس، باش نكونوا واضحين، هو اللي كان وراء اإلنعاش واإلصالح 
ديال األوضاع ديال واحد العدد ديال املدن الكبرى، رد لها االعتشار ونشدا 
بوجدة اللي قريشة ليك األخ الكريم. اسمحوا لي اللي ردها تقريشا مدينة 
تقريشا تضاهي املدن األوروبية، ما نتكلموش على طنجة، ما نتكلموش 
على الدار الشيضاء، ما نتكلموش على الرباط، دابا حنا غير الدخلة ديال 
الرباط غير هادي بضع شهور، الدخلة ديال الرباط من جهة مكناس 
كندخلوا  ولينا  داخلين..،  إلى  فحال  فيها  كندخلوا  كتحشمنا،  كانت 

الحمد هلل..، تطوان زوينة من عند هللا، ولكن سيدنا تهلى فيها.

السيد  كذلك  املتوسطة  املدن  وهاذ  الصغيرة  املدن  هاذ  ثانيا 
الرئيس، فينك بعد؟ هللا يخليك يجيونا غير الرؤساء فحالك عندهم 
الكشدة على هاذ ال�ضي، ألن حتى هادوك اإلمكانيات الصغيرة واحد العدد 
منهم ما تهالوش في املدن ديالهم. اسمح لي الحقيقة خاصنا نقولوها، 
واحد العددديال الجماعات املحلية ترأسوها واحد العدد ديال الناس 
اللي والو هما الباس عليهم، بالحق املدينة بقات فحال اللي كانت وال 
تدهورت، ولهذا باغي نقول لك واحد القضية كيقولوا الفرنسيين » 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire « انت دابا جيتي ألحفير 
خدم مزيان، وذاك ال�ضي اللي عندك دير به ذاك ال�ضي اللي قديتي عليه، 
والحكومة مضطرة وملزمة باش تعاونك، وأنا نقول لك أنا شخصيا 
نساعدك، ولكن بغيت نقول لك أنت ولكافة رؤساء الجماعات ديال 
املدن الصغيرة واملتوسطة بالتعاون مع وزارة الداخلية اللي هي السلطة 
تحركوا  برامج،  ديرو  التعمير  وزارة  مع  السكنى،  وزارة  مع  الوصية، 

وتخدموا في االتجاه الصحيح شوية بشوية األمور تحسن.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا، انتهى التوقيت، شكرا لكم السيد الرئيس،خرفعتخلاجلسل.
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محضرخلاجلسلخلاح ديلخعشرةخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ: الثالثاء 25 رجب 1437ه )3 مايو 2016م(.

لةرئ سل: السيد عشد اللطيف وهبي، النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

الثانية  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  لةتوقيت: ساعتان وعشرون 
زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولخ
الحكومية التالية: 27 سؤاال )8 آنية(:

الداخلية؛ .•

العدل والحريات؛ .•

الوظيفة العمومية؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

شؤون الهجرة. .•

لةسيدخعشدخلةلطيفخوهبي،خرئيسخلاجلسل:

تأخرنا، هذه الساعة الثانية وخمس دقائق إيال اسمحتوا السادة 
السالم  دقائق،  خمسة  في  محدد  بتأخير  الجلسة  سنبتدئ  النواب، 

عليكم ومساء الخير.

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس قصد تقديم تقريرها، تفضلوا 
السيدة األمينة.

لةسيدةخصش حخبوب مخأميملخلملجلس:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية  .-
لألشغال العمومية؛

املدني،  الطيران  بمدونة  يتعلق   40.13 رقم  قانون  مشروع  .-
أحيل من مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية.

ومن املجلس الدستوري توصل املكتب بالقرار رقم 16/995 الذي 
املنتخب  الشهجة  السيد حميد  بإثشات تجريد  املجلس بموجشه  صرح 
عضوا بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية املحلية تارودانت الشمالية 
من صفة عضو بهذا املجلس، وبشغور املقعد الذي يشغله فيه، ويأمر 
بإجراء انتخاب جزئي لشغل املقعد الشاغر تطشيقا ملقتضيات الشند رقم 

5 من املادة 91 من القانون التنظيمي ملجلس النواب.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب محمد اشرورو بطلب 
استقالته من مجلس النواب.

وتوصلت رئاسة مجلس النواب ب: 33 سؤاال شفويا؛ 119 سؤاال 
كتابيا؛ 62 جوابا عن األسئلة الكتابية وبقية األسئلة الكتابية بدون 

جواب في حدود 7754، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخلةسيدةخأميملخلملجلس،

نبتدئ وفق الفصل 100 من الدستور افتتاح هذه الجلسة، إذن 
هناك 27 سؤاال شفهيا، وأعتقد 3 أسئلة في إطار مقتضيات املادة 104 

من النظام الداخلي.

نخبركم ويخبركم السيد رئيس املجلس على أنه غدا على الساعة 
الحادية عشر صشاحا ستكون جلسة مخصصة لتقديم تقرير السيد 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املجلس برسم 
سنة 2014، ونلتمس حضور الجميع قصد االستماع إلى تقرير رئيس 

املجلس.

هناك  أن  ونالحظ  سؤال..،  وأول  الداخلية  وزارة  بقطاع  نبتدئ 
سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر باحتالل الشوارع من طرف 
مرة  طرحهما  النواب  السادة  من  سنطلب  لذلك  املتجولين،  الشاعة 
واحدة، أوال السؤال من فريق االتحاد الدستوري، فليتفضل لوضع 

السؤال.

لةم ئبخلةسيدخب و0خبلعس ل،خرئيسخلةفريقخلةدستور0:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

لةسيدخلةوزير،

لةسيدل3خلةوزيرل3،

واقتصادية  اجتماعية  ظاهرة  املتجولين  الشاعة  مشكل  أصشح 
الحكومة مشروعا  الوزير، هل أعدت  السيد  نسائلكم  لذا  وثقافية. 

مندمجا لحلها عوض الكيل بمكيالين؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، السؤال سيطرحه فريق العدالة والتنمية، 
تفضلي السيدة النائشة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخعزوه خلةعرلك:

بكرخةكمخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، عن عملية تثبيت الشاعة الجائلين نسائلكم؟
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

على  لكم جواب  الوزير  السيد  املحترمة،  الرئيسة  السيدة  شكرا 
سؤالي الفريقين.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

جوابا على السؤالين املوضوعين حول احتالل الشوارع من طرف 
الشاعة املتجولين وظاهرة تثبيت الجائلين في الشوارع العمومية، يشرفني 
أن أخبركم أنه تنفيذا للتعليمات املولوية السامية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، انكشت لجنة وزارية مكونة من 
وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
على إعداد مشروع تأهيل الشاعة املتجولين وذلك بغية النهوض بأوضاع 
اللجنة بتنسيق مع كافة املتدخلين  الفئة، بحيث وضعت هذه  هذه 
برنامجا وفق مقاربة شمولية تنظيمية على مستوى جميع العماالت 
واألقاليم يضمن لهذه الفئة املورد املالي عبر تحسين وضعهم االجتماعي 
وضمان كرامتهم. وهكذا فقد قامت السلطات املحلية بتحديد وحصر 
الشاعة املتجولين حسب الصنف والنشاط املزاول، كما شرعت عبر 
املقاربة التشاركية مع الفاعلين املهنيين من وضع برنامج تنظيمي يصون 
كرامة هذه الفئة من املجتمع ويحافظ على جمالية مدننا ال�ضيء الذي 

يمكن من تحرير امللك العام من االستغالل العشوائي.

هذا البرنامج الذي يرمي إلى تنظيم الشاعة املتجولين على شكل أربعة 
أصناف:

أسواق األزقة أوles marchés des rues ، اإلبقاء على الشاعة  .-
بنظام  محددة  وشروط  أوقات  وفق  الحالية  بالفضاءات  وتنظيمهم 

داخلي؛

الشيع بالتجوالle commerce itinérant خاص بشعض الفئات  .-
مثل بائعي السمك عبر تزويدهم بدراجات نارية ثالثية العجالت؛

تهيئة   ،marchés périodiques الدورية  األسواق  املار�ضي  .-
فضاءات بأسواق دورية محددة حسب األيام والساعات؛

وأخيرا األسواق القارة ذات األسقف الحديدية وتهيئة مجال  .-
قار ذو بنية خفيفة قرب األماكن املعتادة لتسوق املستهلكين، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

االتحاد  فريق  رئيس  للسيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
الدستوري املحترم.

لةم ئبخلةسيدخب و0خبلعس ل،خرئيسخلةفريقخلةدستور0:

السيد الوزير، ظاهرة الشاعة املتجولين ظاهرة معروفة، كتجلى في 

احتالل امللك العام من طرف الشاعة املتجولين. هاذ الظاهرة السيد 
الوزير، عندها مخاطر عديدة ومتنوعة ألنها كتمس األمن االجتماعي 
أو كتمس واحد الشريحة عريضة من املواطنين اللي خاصهم يكسشوا 
القوت ديالهم أو كتهم كذلك تطشيق القانون، ولكن مع األسف املعالجة 
ديال هاذ الظاهرة كنرميوها للمسؤولين الترابيين اللي هما القياد، اللي 
كيعانيو األمرين فهم بين نارين واش يطشقوا القانون؟ أو ال ما يطشقوهش؟ 
أو في كلتا الحالتين راهم مسؤولون، إذن كنخليو الشاعة املتجولين أو 
السلطات املحلية ممثلة في القياد في مواجهة يومية، وقد تقع انفالتات، 
وهاذ االنفالتات كيتأثر عليها كاين اللي كيحرق الجسد ديالو، كاين اللي 
كينتحر، كاين اللي كيحتج، كاين اللي كيدير احتجاجات واحد العدد 

ديال األمور، يعني ما ال تحمد عقشاه.

السيد الوزير، احنا بغينا سياسة حكومية عامة لحل هاذ املعضلة، 
احنا كنعرفو بأن جميع الحكومات اللي دازت وال هاذ الحكومة حتى واحد 
ما أعطى اهتمام لهاذ امللف هذا اللي كيمس واحد الشريحة عريضة من 
املواطنين، فهناك رجال السلطة اللي كيقومو بالعمل ديالهم، كنالحظو 
يوميا اللي كيقومو به أمام الرأي العام، أمام الكاميرات الخفية، أمام 
وسائل اإلعالم بجميع األصناف ديالها، هاذ الناس راه في التدخالت 
ذاك  من  وال  الطرف  هذا  من  انفالتات، ال  كتوقع  ما  بد  وال  ديالهم 
الطرف، ولكن مع األسف أننا كنصدرو أحكام مسشقة على هاذ الناس 
وكندينوهم فهنا كنتفاجأو كذلك كيفاش أن السيد رئيس الحكومة، 
أنه يعني في تصريح يعني يوجه القضاء ويصدر أحكام على هاذ الشريحة 
من املواطنين، احنا كل �ضي أبناءنا، احنا بغينا هنا وهذا ضرب للحريات 
معروفة  راها  الطعن  فطرق  لألحكام،  وضرب  للديمقراطية  وضرب 

قانونيا ومعروفة عند الجميع.

فهاذ امللف خاص الحكومة تعالجوا بوسائل ديالها بسياسة عمومية 
شاملة، ألن باش تهتم باش تعطي لهاذ الناس حقهم ألن هاذو أصشح 
عندهم حق مكتسب راه ما يمكن ليناش نقولو لهاذ الناس سيرو راه ما 

عندكمش خاص خطة وهاذ ال�ضي كيتجاوز..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

والتنمية  العدالة  لفريق  التعقيب  أعطي  الرئيس،  السيد  شكرا 
املحترم، تفضلي السيدة النائشة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخربيعلخلطمين�سي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

شكرا السيد الوزير، كنشكركم على التصور واملجهودات ديالكم 
بخصوص عملية تثبيت الشاعة املتجولين، ولكن تصوركم عل املستوى 
املركزي يختلف تماما على مستوى بعض مدن اململكة، وما قضية وفاة 
أمي فتيحة املشهورة يعني بحرق نفسها ما عنا بشعيد اللي عشناه شهر 
تقريشا. وبالتالي السيد الوزير، آن األوان بأن املقاربة األمنية والشطط 
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في استعمال السلطة ما بقاش مجدي، وبالتالي علينا كاملين كمسؤولين 
وفاعلين في القطاع كجماعات محلية، كمنتخشين، كبرملانيين، كحكومة، 
أننا ندبرو امللف بمقاربة شمولية واقعية عملية وذلك عن طريق يعني 
إدماجهم في برامج التنمية البشرية بناء فضاءات وأسواق نموذجية، 
كذلك نيسرو علمية تأسيس الجمعيات الشاعة املتجولين ممنوعين حتى 
من تأسيس جمعيات باش يدبرو مسائلهم بشكل يعني جماعي وبشكل 
للتنمية  الوطنية  املشادرة  ديال  التمويالت  في  ندمجهم  منظم، كذلك 
البشرية، كذلك نفتحو باب التشاور والحوار مع هاذ الفئة املجتمعية 

املهمشة واللي مقهورة يعني الفقر وبالتالي نفتحو الحوار مع املنتخشين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة املحترمة، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ تفضلوا، 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأدرلق:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةوزير،

التجارة الغير منظمة وغير املهيكلة السيد الوزير، أصشحت مصدرا 
لعيش العديد من األسر املغربية، ما يقت�ضي تضافر الجهود وخصوصا 
وزارتكم السيد الوزير، وعندنا في حالة ديال إنزكان بعمالة إنزكان-

آيت ملول إقليم أو مدينة من املدن اللي تعرف يوميا يعني حوالي 300 
ألف مواطن اللي كيتواردو على هاذ املدينة ديال 14 كلم مربع، بغينا 
هاذ اإلقليم وهاذ املدينة يؤخذ بعين االعتشار في البرامج ديال الحكومة 

مستقشال، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، ما عندكمش �ضي تعقيب؟ تفضلوا 
السيد الوزير إيال عندكم �ضي تعقيب؟

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أنا متفق مع السيد النائب على أنه الظاهرة مجتمعية وكشيرة وخص 
تضافر الجهود وكل �ضي، ولكن ما تيهمش األمر غير رجال السلطة، تيهم 
كذلك املنتخشين حتى هما راه مهتمين بالدرجة األولى بهاذ..، كذلك جميع 
الفاعلين باش نظمو هاذ الفئة واللي تنعملو أنها نثبتوها فعال في األماكن 
اللي قريشة ليها واالهتمام ديال الحكومة بتوجيهات من جاللة امللك، 
أنه هاذ الفئة غاديا تنظم إن شاء هللا وتعطاها فضاءات اللي تسمح 
ليها بمزاولة هاذ املهنة اللي هي مصدر العيش ديالها، وكذلك الضمان 
ديال الكرامة ديالهم. القضية ديال الجمعيات ال أحد ممنوع من تنظيم 

الجمعيات في هاذ القضية ديال التجار، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

العدالة  لفريق  املوالي  السؤال  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية حول األرا�ضي الساللية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةدي ز:

بتفويت  الساللية  األرا�ضي  على  الوصية  الداخلية  وزارة  تقوم 
بعضها في إطار مشاريع مختلفة. لدى نسائلكم السيد الوزير املحترم، 
عن املسطرة املتشعة في هذا الشأن وعن استفادة ذوي الحقوق من هذه 

التفويتات؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

كما في علمكم األرا�ضي الجماعية الفالحية يتم كراؤها وليس تفويتها، 
إما عن طريق طلشات العروض وإما بالترا�ضي طشقا للشروط الواردة 
بالوصاية  1919 واملتعلق  أبريل   27 في  الظهير املؤرخ  في الفصل من 
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير شؤون األرا�ضي الجماعية، كما 
تم تعديله بواسطة الظهير الشريف املؤرخ في 1963 والذي ينص على 
ما يلي: »يمكن للجماعات أن تبرم باملراضاة وبموافقة الو�ضي عقودا 
لالشتراك الفالحي أو أكرية ال تتجاوز مدتها ثالثة سنوات، ويجب أن تبرم 
هذه األكرية أو العقود كتابة وال يمكن تجديدها إال بموافقة صريحة من 

الو�ضي«، هناك بعض حاالت التفويت املنصشة على األرا�ضي القروية 

كاألرا�ضي املفوتة للمجمع الشريف للفوسفاط والوكالة املغربية للطاقة 

.»MASEN« الشمسية

املجاالت  ضمن  الواقعة  الساللية  األرا�ضي  بتفويت  يتعلق  فيما 

وخاصة  للقانون  وفقا  تتم  فإنها  السكنية،  والتجمعات  الحضارية 

الفصل 11 من الظهير الشريف املشار إليه كما تم تعديله، وتنجز هذه 

أو  الترابية  الجماعات  أو  الدولة  لفائدة  كقاعدة  العقارية  العمليات 

املؤسسات العمومية أو الجماعات الساللية، إما باملراضاة إذا كانت 

الجماعة املالكة ومجلس الوصاية متفقين على مشدأ وشروط التفويت 

وإما بواسطة نزع امللكية في حالة العكس، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير على احترامكم للوقت كذلك، تعقيب، تفضل 

السيد الرئيس املحترم عن فريق العدالة والتنمية.
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لةم ئبخلةسيدخعشدخلةرحمنخرلبح:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

وضع  الساللية  األرا�ضي  لتنظيم   1919 قانون  الوزير،  السيد 
في سياق يخدم املعمر، لألسف الدولة باقي تتبناه على علته وتحرم 
السالليين من حق تملك أراضيهم. السيد الوزير، هل يعقل أن يحرم 
السالليون من شراء أراضيهم الحضرية وإقامة تجزئات عليها وتفوت 

لغيرهم في ظروف مششوهة أحيانا.

السيد الوزير، إننا نثمن توجيهات جاللة امللك، بتفويت األرا�ضي 
الساللية املسقية ملستغليها ونطالب في هذا اإلطار أن يشمل هذا القرار 
كذلك  نطالب  األخضر،  املغرب  مخطط  إطار  في  املسقية  األرا�ضي 

بتفويت جميع األرا�ضي الساللية الفالحية ملستغليها من الساللة.

بتفويت  قانون  مقترح  أن قدم  لفريقنا  الوزير، قد سشق  السيد 
وعليه  منتظمة،  بصفة  ملستغليها  الخاصة  الدولة  ملك  من  األرا�ضي 
قامت اإلدارة بإحصاء وتحديد األرا�ضي ومستغليها بجماعات: املزوضية 
وآيت ايمور وسيد الزوين، نطالب باإلسراع في تفويت هذه األرا�ضي 

ملستغليها.

من جهة أخرى، نود أن نخبركم السيد الوزير، أن معمال لإلسمنت 
أنه تستفيد  1800 هكتار من أرض الساكنة دون  بشيشاوة يستغل 
الجماعة والساكنة من أي مداخيل كراء لهذه األرا�ضي رغم أنها تاريخيا 
أراض زراعية ورعوية استغلها أجدادهم ملا يزيد عن 400 سنة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق االتحاد الدستوري.

لةم ئبخلةسيدخلا ليفيخلقدلدرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

نتفق  عامة  بمصلحة  تيتعلق  تيكون  ملا  التفويت  الوزير،  السيد 
ما  خاصة  وشركات  خاصة  بمصالح  كيتعلق  يكون  ملا  ولكن  عليه، 
خاصش تكون أثمنة زهيدة، على بعد 10 كيلومترات من الرباط كنلقاو 
سبيطة  اوالد  ديال  الساللية  الجماعات  ديال  املجموعة  واحد  بأن 
مثال كتحتج يوميا االحد الثالث، االحد الثالث ولكن ما كاينش جلوس 
ما  وال  الحق  واش عندهم  الناس  هاذ  نعرفو  باش  الحوار  إلى طاولة 
عندهمش الحق؟ جمعيات حقوقية تقف إلى جانبهم يوميا تما وخاص 
وزارة الداخلية تاخذ موقف، جلسوا مع هاذ الناس في طاولة الحوار 
إيال عندهم �ضي حق نعطيوه لهم، وايال ما عندهمش �ضي حق خاصنا 
نقولوه لهم هاذ ال�ضي ما خصش يستمر 8 سنوات والجدال واقع وقائم 
ولكن ما وصلوا حتى ل�ضي حل يعني �ضي قرار اللي يمكن ينصفهم في 

املطالب ديالهم، وايال ما كان عندهم حق نقول لهم ما عندكمش حق.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير 
عندكم تعقيب.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

القضية ديال فتح الحوار مع  في  ..ال�ضي اقدادرة ما كاين مشكل 
الجماعة ديال اوالد سبيطة راه حنا فخابرنا وما كاين مشكل، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخلةسيدخلةوزير،

ننتقل إلى السؤال املوالي عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
والتعادلية  الوحدة  السيد فريق  تفضلوا  العلمية،  بالشرطة  املتعلق 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخجمفي:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةس دةخولةسيدلتخلةمولبخلملحترمو3،

وننوه  األمنية  بأجهزتنا  ننوه  أن  إال  يسعنا  ال  ولألمانة،  بداية 
بالساهرين على هاته األجهزة ونؤكد على دعمها. فيما يتعلق بالسؤال، 
استبشر املغاربة خيرا بإحداث جهاز الشرطة العلمية، غير أن هذا الجهاز 

ظل محدودا جدا، فما السبب في ذلك؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير عندكم جواب.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

الشرطة العلمية والتقنية راه محدثة منذ زمن هادي األولى؛ وثانيا أنه 
وزارة الداخلية واملديرية العامة لألمن الوطني موفرة لها جميع الشروط 
باش تقوم بالواجب ديالها في جميع مناطق اململكة، عندهم مختبر وطني 
في الدار الشيضاء عندو جميع اإلمكانيات وتيتدخل في جميع امليادين، 
الوثائق  على  الخبرة  في  متخصص  اللي  التقنية  الشرطة  مختبر  كاين 
والعملة الوطنية، هناك مختبرات جهوية تم إنشاؤها منذ سنوات بدينا 
ب4 مختبرات جهوية واآلن تنعمموها على جميع مناطق اململكة. اللي 
كاين أنه داك التدخل ديال الشرطة العلمية في العمليات اإلجرامية أو 
العمليات اللي تتطلب التدخل ديالها تيكون في أغلب الحاالت تيكون 
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 l’intervention immédiate التدخل immédiat آني وتيكون في الوقت
تتكون عندهم.

املجهودات اللي تشذلت من طرف الشرطة العلمية، املعالجة ديال 
10 آالف إيال بغيتي نعطيك اإلحصائيات، فاملختبر ديال الشرطة في 
الرباط فهاذ السنة 7800 حالة، التشخيص بالشصمات تم رفع أكثر من 
مائة ألف أثر الشصمات بمسرح الجريمة ما�ضي في �ضي حاجة، مختبر 
الشرطة العلمية في الدار الشيضاء معالجة ديال 4655، أنا اللي نقدر 
نقول لك بأنه حتى على الصعيد الدولي عندهم سمعة كشيرة وتيستافدو 
منهم أجهزة اللي عندها باع طويل فهاذ امليدان، والدليل على ذلك في 
حادث أركانة اللي وقع في مراكش فالشرطة ديالنا احنايا قامت بالواجب 
ديالها كما يجب وجات فرق من FBI جات فرق من الشرطة الفرنسية 
ي قاموا بالعمليات وداروا الفحص وداك ال�ضي هذا ما 

ّ
من املختبرات ومل

لقاوا حتى �ضي مالحظة اللي يديروها على هذاك ال�ضي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ عفوا تفضلوا السيد 
النائب، التعقيب ديالكم.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخجمفي:

بكرلخلةسيدخلةوزيرخلملحترم،

الهدف من طرحنا هذا السؤال هو أن يتم تدعيم هذا الجهاز ألن 
عمله يتخذ بعد ال محدود باعتشار أنه ليست هناك قضية صغيرة وال 
قضية كشيرة، ينشغي الشحث في سائر القضايا قد تكون هناك قضية ال 
يتم أن تتولى االهتمام الشالغ في حين أنه عند الشحث فيها ربما ستأخذ 
منعطفا خطيرا قد تكون له أبعاد خطيرة على املستوى الوطني، ونحن 
ما يهمنا باألساس هو األمن على املستوى الوطني ونشكركم مرة أخرى 

السيد الوزير املحترم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخلةسيدخلةم ئب،

كاين تعقيب إضافي؟ هل هناك من تعقيب إضافي؟ شكرا السيد 
الوزير، شكرا السيد النائب. ننتقل إلى الفريق االشتراكي حول سؤال 
السيد  تفضلوا  الجماعات،  لرؤساء  انتخابوية  ممارسات  بعض  عن 

النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخبوبعيبخنبيه:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم حول قيام بعض رؤساء الجماعات 
بممارسات غير قانونية كبرمجة وتنفيذ مشاريع خارج إطارها القانوني 
املجلس،  مقررات  دون  القروي  العالم  في  خاصة  بأشغال  واالنفراد 

وإقصاء  شخصية  أغراض  في  للجماعة  مملوكة  وسائل  واستغالل 
وتهميش مناطق يعتبرون في املعارضة ويشترطون على السكان الوالء 
لهم، واالنتفاض على املعارضة مقابل االستفادة من خدمات الجماعة 
التي تعتبر في األصل حقوق مضمونة قانونا لفائدة السكان، وعلى سبيل 
ملثال ال الحصر ما وقع في صيانة وإصالح املؤسسات التعليمية حيث 
تم حرمان مدرستي لخصاصمة لشحير والغواوتة بجماعة موالين الواد 
بنسليمان، وكذلك محاولة رئيس جماعة بريكن جرسيف تهريب عملية 
املطلوبة خاصة اإلجازة  الشروط  توفره على  املدير رغم عدم  تعيين 
وتجاوز السلم اإلداري والتواطؤ مشاشرة مع موظفي وزارة الداخلية، 
واستصدار قرار التعيين في وقت توجد في الجماعة عشرة أطر تتوفر 
على اإلجازة، وفي جماعة خميسات الشاوية تم تسجيل عدة تجاوزات 

وتالعشات وصلت إلى حد تزوير محاضر الجلسات وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير تفضلوا.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

بممارسات  الجماعات  رؤساء  بعض  قيام  على  الجواب  على  غير 
القانون  ملقتضيات  طشقا  بأنه  التذكير  أوال  قانونية،  غير  انتخابوية 
التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات وتدبير شؤون الجماعات 
حر وخاصهم يحترموا القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، هاذ رؤساء 
انتدابهم وفقا  الجماعات عندهم اختصاصات يمارسونها طيلة مدة 
لبرنامج عمل الجماعة، وكذلك وفقا ملا هو مبرمج من اعتمادات في 

امليزانية املرصودة إلنجاز بعض املشاريع التنموية.

الجماعات  مجالس  القانونية  الناحية  من  يمنع  ما  هناك  ليس 
ورؤسائها من إنجاز بعض املشاريع التنموية بتراب جماعتهم مع قرب 
االستحقاقات االنتخابية، غير أنه إذا ثشتت تجاوزات بهاذ الخصوص 
أصوات  الستمالة  أو  انتخابية  ألغراض  الجماعة  آليات  كتسخير 
الناخشين، فإن هذه الوزارة ستتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك، 
هذا السؤال récurrent ديما كيرجع لداك قشل االنتخابات كيرجع دائما 
 à la مسائل زعما من الصعب أنه باش تعرفوا واش بدا برنامج جديد

veille ديال االنتخابات وال..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال املوالي، كاين �ضي تعقيب 
إضافي؟ ننتقل إلى السؤال املوالي للفريق االشتراكي حول مكافحة الفقر 

والهشاشة واإلقصاء االجتماعي، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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لةم ئبخلةسيدخاحسنخبمولر0:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

املالية  قانون  تقديم  مذكرة  خالل  من  سنويا  الحكومة  تجدد 
التزامها بالعمل على مكافحة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي في 
األحياء الهامشية والدواوير واملناطق الجشلية واملناطق النائية وكذلك 
في مستوى مختلف الفئات االجتماعية. لكن الواقع السيد الوزير، أن 
واقع الفقر والهشاشة ما يزال مستفحال وسؤالنا، هل الحكومة شرعت 
في تنفيذ التزاماتها؟ أم أنها تعاني من عراقيل وعقشات نريد أن نتعرف 

عليها؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير املحترم للجواب.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

والهشاشة  الفقر  مكافحة  في  سياسة  عندها  كذلك  الحكومة 
واإلقصاء االجتماعي وخاصة اللي غادي نتطرق لو كاختصاص وزارة 
الحصيلة  تعد  اللي  البشرية  للتنمية  الوطنية  املشادرة  وهي  الداخلية 
ديالها إيجابية وساهمت في الحد من العجز االجتماعي وكذلك محاربة 
اإلقصاء والهشاشة، الحصيلة ديال املشادرة الوطنية للتنمية البشرية 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  طرف  من  انطالقتها  أعطيت  أن  منذ 
السادس نصره هللا، سنة 2005 حققت 42 ألف مشروع، االستثمار 
بلغ 37 مليار ديال الدرهم اللي استافدو منها أكثر من 10 ماليين، هاذ 
املساهمة ديال املشادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 24 مليار، مكنت 
املشادرة كذلك من إفراز ما يزيد على 8300 نشاط مدر للدخل لفائدة 
128 ألف مستفيد، العالم القروي كذلك استفاد من إنجاز 26 ألف 
مشروع منذ 2005 إلى نهاية 2015 االستثمار اإلجمالي 17 ألف درهم.. 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الفريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضل  الوزير،  السيد  شكرا 
االشتراكي للتعقيب.

لةم ئبخلةسيدخاحسنخبمولر0:

بكرلخلةسيدخلةوزير،

فنحن نتفق معكم وبخصوص ما يتعلق بما قامت به املشادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، ولكن هاذ األرقام هاذي رغم ضخامتها وحجمها لم 
تنجح في القضاء أو الحد من هذه الظواهر االجتماعية التي تنخر مناطق 
عديدة من مملكتنا وتنخر كذلك العديد من الفئات االجتماعية. لكن 
هاذ  على  كذلك  ونشكركم  على صراحتكم  نشكركم  الوزير،  السيد 
األرقام هاذي ولكن السيد الوزير، السيد رئيس الحكومة، في حيث ما 
حل وارتحل ينشر العكس، ينشر بأن العام زين وبأن حكومته قامت بما 

ال..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ننتقل 
إلى السؤال املوالي للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية حول تأهيل 

املدن، تفضل السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةولحدخلألنص ر0:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

ال أحد ينكر ما عرفته مدننا الكشيرة منها والصغيرة في مختلف ربوع 
اململكة من تأهيل وال ينكر ذلك إال جاحد لكن، هذا ال يمنع من أن بعض 
املدن لم تعرف التأهيل الذي عرفته هاته املدن التي تحدثت عنها وعلى 
سبيل املثال تعثر برنامج تأهيل مدينة مكناس، فمدينة مكناس عرفت 
من خالل تدبيركم السيد الرئيس منذ سنتين لبرنامج وإطالقكم برنامج 
تأهيل مكناس الكشير تحت إشراف السيد الوالي السابق الذي انخرط 
فيه الساكنة بدون قيد أو شرط بجميع فئاته وبجميع مكوناته، لكنه مع 
األسف لم يرى النور لغاية اليوم، فما أنتم فاعلون إلخراج هاذ البرنامج 

السيد الوزير؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

فعال البرامج ديال التأهيل الحضري لتعزيز البرامج الوطنية زعما 
عطات واحد النتيجة بالنسشة للمدن ديال اململكة كاملين سواء املراكز 
الصغيرة أو املدن الكشيرة، وكلنا اللي من �ضي منطقة كيعرف بأن املدن 
ديالنا عرفت واحد التطور مهم جدا. ونتمناو أنه هاذ السياسة نستمرو 

فيها تحت الرعاية ديال سيدنا هللا ينصرو.

القضية ديال مكناس، فعال التيهيء ديال مخطط مكناس وعملتو 
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فيه جميعا تحت إشراف السيد الوالي السابق وفعال تهيأت حتى الوثائق 
وهي كشيرة بزاف غير باش تقراها تشارك هللا زعما السيد الوزير، اخذت 
منو وقت كشير داك�ضي باش.. ونتمناو أنه على غرار املدن الكشيرة ديال 
الدار الشيضاء والرباط وطنجة أنه مكناس تعرف هذه االلتفاتة ديال 

سيدنا، إن شاء هللا بإذن هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا الوزير املحترم. السيد النائب املحترم عندكم تعقيب؟

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةولحدخلألنص ر0:

شكر لكم السيد الوزير املحترم على جوابكم وعلى طمأنتكم للساكنة 
ديال اإلقليم، ال أتحدث عن مدينة مكناس ألن البرنامج يتحدث عن 
تأهيل إقليم مكناس، أي مكناس الكشير. فاليوم لست في حاجة للتذكير 
بأن عندنا مراكز حضرية كذلك تدعو إلى التأهيل كشأن توالل وويسالن 
مكناس،  من  القريشة  القروية  والجماعات  وبوفكران  ادريس  وموالي 
وأعتقد بأن الحاجة أصشحت ملحة اليوم أكثر من أي وقت م�ضى السيد 
الوزير املحترم، إلخراج هذا البرنامج إلى حيز الوجود ونحن كلنا ثقة 
فيكم أنكم تسرعوه قدر اإلمكان، ألن الساكنة تنتظر بشغف كشير أن 
تنطلق أشغال هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

عشد هللا  ال�ضي  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

تفضلوا السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميل:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

بالفعل جاللة امللك، أعطى االنطالقة لعدد من املدن هللا يزيدها: 

تطوان طنجة، سال، الرباط، القنيطرة، الدار الشيضاء، مراكش، وجدة. 

وديال  طشعا  امللك،  جاللة  ديال  االلتفاتة  هاذ  أن  كذلك  بغينا  حنا 

الحكومة ألن 30 مليار اللي هو مخصص كدعم عمومي لهاته املدن، 

مكناس خصها تكون حاضرة كأولوية من األولويات، إذا كانت هي مرتشة 

كسابع مدينة ما يمكنش تشقى سابع مدينة من حيث عدد السكان، 

ولكن من حيث الدعم العمومي تكون هي األخيرة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب؟ شكرا  الوزير عندكم �ضي  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا 

السيد الوزير. ننتقل إلى السؤال املوالي للفريق االشتراكي حول موضوع 

األرا�ضي  نواب  انتداب  وشروط  بمدة  املتعلقة  الدورية  تنفيذ  عدم 

الساللية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخب عزيز:

السيد الوزير، نسائلكم حول أسشاب عدم تنفيذ الدورية املتعلقة 
بمدة وشروط انتداب نواب األرا�ضي الجماعية، خصوصا أن الوالية 
انتدابهم عن طريق  يتم  األولى قد مرت واللي فيها ست سنوات ولم 
االنتخاب أو توكيل جديد وفق املسطرة اللي تتم في التعيين، فحول هذا 

املوضوع نسائلكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير الجواب.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

الشؤون  مديرية  الداخلية،  وزارة  مصالح  أن  أوال  للتذكير  غير 
القروية أصدرت دليل النائب سنة 2008 الذي مر على تفعيله أزيد من 
سشع سنوات وليس 12 سنة كما جاء في السؤال، وهاذ الدليل يوضح 
الساللي  النائب  انتخاب  وشروط  بكيفية  املتعلقة  الضوابط  ويحدد 
املؤهل للتدبير الجيد للشأن املحلي، وكذلك الجزاءات املترتشة في حالة 
اإلخالل باملهام املنوطة به اللي كتوصل حتى العزل وفي بعض الحاالت 
املتابعة القضائية. كذلك تم تعزيز هذا الدليل بإصدار دوريات وزارية 
تحث العماالت واألقاليم املتواجدة بنفوذها الترابي األرا�ضي الجماعية 
الساللية من خالل ضشط كل  الجماعات  نواب  على تحيين وضعية 
ملدة  املنظم  الشرط  مراعاة  مع  نوابها،  بملفات  املتعلقة  املعطيات 
االنتخاب املحدد في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إال أن هذا 
الشرط ال يسري بأثر رجعي على النواب الذين تم انتخابهم قشل صدور 
الدليل املذكور، وتنفيذا للتعليمات امللكية الواردة في الرسالة السامية 

املوجهة للمشاركين..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب إيال عندكم �ضي تعقيب؟

لةم ئبخلةسيدخسعيدخب عزيز:

شكرا، السيد الوزير مدة االنتداب ست سنوات قابلة للتجديد وفق 
املسطرة األولى اللي كيتم فيها التعيين هذه هي اللي ما تماتش، خصوصا 
وأن اآلخرين وإن استافذو من عدم رجعية الدورية فهناك إشكال في 
الصراع  حول  يتمحور  ال  السؤال  هذا  أن  للتوضيح  وغير  الشروط. 
اللي كاين ما بين تضارب مصالح الجماعة الساللية والجماعة املعنية 
الترابية املعنية في إقليم جرسيف واللي اآلن لجنتكم اآلن في عين املكان.

التعجيل  هو  امللتمسات:  ثالثة  عندنا  الوزير،  السيد  فاملطلوب 
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بتنفيذ هذه الدورية أوال؛ وثانيا وضع نظام تعوي�ضي لهاذ النواب باش 
العمل  عن  تعويضات  خاصهم  ألن  القانونية  ملسائل  يميلوشاي  ما 
ديالهم؛ وامللتمس الثالث هو ضرورة مأسسة الجماعات الساللية، ألن 

املأسسة غادي هي في حد ذاتها فيها تقريب اإلدارة من..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي. إذن ننتقل للسؤال املوالي لفريق العدالة والتنمية حول 
للجماعات  التنظيمية  بالقوانين  املتعلقة  التطشيقية  املراسيم  إعداد 
والتنمية،  العدالة  فريق  املحترم عن  النائب  السيد  تفضل  الترابية، 

أعطيوه الصوت هللا يجازيكم بخير، أعطيو للعدالة والتنمية الصوت.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأوريش:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

التنظيمية  والنصوص  التطشيقية  املراسيم  إعداد  في  التأخر  عن 
املتعلقة بالقوانين التنظيمية للجماعة الترابية نسائلكم اليوم، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير املحترم.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

كما في علم الجميع بأن مقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة 
واملتعلقة بالجماعات الترابية تنص على إلزامية صدور كافة النصوص 
التنظيمية املنصوص عليها في هذه القوانين داخل أجل ال يتعدى 30 
شهرا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، أي قشل نهاية سنة 2017، 
لحد اآلن تم إعداد 26 مشروع نص تطشيقي تمت إحالتها على األمانة 
العامة للحكومة قصد عرضها على مسطرة املصادقة، واآلن راه يتم 
حاليا وضع اللمسات األخيرة على النصوص التطشيقية.. مع العلم أن 
بعضها يتطلب التشاور مع الكثير من القطاعات الحكومية. غير اللي 
نأكد للسيدات والسادة النواب املحترمون، أن الوزارة ملتزمة بأن تعمل 
التنظيمية  بالقوانين  الواردة  التطشيقية  النصوص  كافة  إعداد  على 

املتعلقة بالجماعات داخل اآلجال املحددة فيها، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، عندكم تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا 
السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميل:

السادة الوزراء، احنا أثناء مناقشة القوانين التنظيمية هاذ املادة 
33 شهر كنا تفاوضنا عليها، كانت ستة شهور والت عام، بعد منها 24 
والت 33، ولكن واعدتونا قلتو لينا العام األول إن شاء هللا هاذ ال�ضي 
غيتيسر، 30، 30 شهر عفوا عامين ونصف، لكن كاينة فيهم اللي هو 
مهم، أنا كنشكركم أن 26 أحلتوها، نتمناو أنه في القريب العاجل. ولكن 
غنذكر لكم 3 موقفة لهم دابا، دابا القانون ديال اإلدارة الترابية، هذا 
قانون خاصو يخرج ألنه موقف كل �ضي، جميع املصالح موقفة على هذه 
اإلدارة، ما غيمكن نديرو ال هيكلة ال يعني ال تحفيزات ال والو بال بها، 
دابا اآلن في السنة األولى خاصنا نوجدو خاصها le pack خاصو يوجد 
ما كاينش املراسيم ديالو، التحويالت في الجزء الثاني القشاض والخزان 
كيقول ليك ما يمكنش حتى يخرج املرسوم، هاذو على األقل تعطيوهم 

العناية واألولوية باش يخرجوا في القريب العاجل شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  �ضي  كاين  الرئيس،  السيد  شكرا 
الوزير عندكم �ضي تعقيب؟ شكرا السيد الوزير، شكرا السيد النائب 
املحترم. ننتقل إلى السؤال املوالي عن فريق األصالة واملعاصرة حول 
تفضلوا  والعماالت،  لألقاليم  اإلداري  التقسيم  في  املعتمدة  املعايير 

السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخرحوخلةهيلع:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، كلما قمتم بإحداث عماالت وأقاليم جدد إال واحدد 
العدد ديال املناطق والقشائل تيتساءلو عن املعايير املعتمدة في هذه 
العمليات، خاصة القشائل اللي تتكون مشتتة، مشتتة في عدة أقاليم 
وحتى بعض الجهات مثال قشائل زعير، قشائل زعير هي مفرقة لثالثة ديال 
األقاليم وزوج ديال الجهات، ال�ضيء اللي خال الساكنة ديالها كلهم بدون 

استثناء تيطالشو باش تكون عندهم عمالة بمدينة الرماني عالش؟

أوال العمالة أصشحت رافعة أساسية في التنمية عوض التهميش، 
التهميش القاتل اللي هذه سنوات وهو ضارب املناطق ديال زعير، في 
جميع القطاعات: الصحة، الطرق، التعليم، املاء، شوية نسبيا الكهربة 

القروية لوال التدخل املشاشر واملادي ديال وزارة الداخلية؛

ثانيا قشائل زعير بغات تكون غير بحالها بحال القشائل املجاورة لها 
املعايير  العلم أن  إلخ... مع  مثل زمور، زيان، الشاوية، دكالة، عشدة 
املطلوبة كلها متوفرة بدليل أن مدينة الرماني في آخر عملية قمتم بها 
كانت مقترحة وفي الالئحة الرسمية، مع األسف ما خرجاتش وخاب 
الظن ديال الساكنة ونتمناو السيد الوزير في العملية املقشلة ما تخيشوش 

الظن ديال ساكنة زعير وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

شكرا، الشكر موجه للنائب املحترم على إيالءه األهمية لهاذ املوضوع 
ألنه كان سؤالين موجهين فهاذ اإلطار، وكان أكد السيد وزير الداخلية 
في جلسة األسئلة الشفوية ليوم 2015/24 في معرض جوابه على سؤال 
يتعلق بتعديل التقسيم الترابي للمملكة أنه لن يكون هناك أي تغيير في 
التقسيم الترابي للمملكة خالل السنة الجارية، اآلن أنه الجهود منصشة 
باقيين  أنه هناك أقاليم جديدة  على كيفما جاء في التدخل ديالكم 
تنعاونوها باش تأهل وتمكن من التوفر على املوارد البشرية واملرافق 
الالزمة، ونتمناو أنه إيال كان �ضي في املستقشل إيال كانت �ضي حاجة إن 

شاء هللا بإذن هللا تاخذ بعين االعتشار الطلب ديالكم وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب ما عندكم..، كاين �ضي تدخل 
إضافي؟ تفضلوا السيد عن فريق التقدم الديمقراطي.

لةم ئبخلةسيدخعمرخلةزعيم:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، عالقة بالسؤال نعرض عليكم السيد الوزير حالة 
منطقة القايد الرامي التي كانت تابعة إلقليم الرشيدية ب20 كيلومتر 
وتم إلحاقها بإقليم تنغير ب70 كيلومتر، رهاننا السيد الوزير ينحصر في 
النظر في إعادة األمور إلى سابقها وفي انتظار ذلك نلتمس منكم السيد 
الوزير، تمكين سكان املنطقة من االستمرار في الحصول على الشواهد 
اإلدارية من قيادة الريصاني بالرشيدية، وهاذ امللتمس السيد الوزير هو 

موضوع مراسلة وكذلك سؤال كتابي وجه إليكم وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير عندكم �ضي تعقيب؟

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

نتمناو أنه إن شاء هللا نشوفو هاذ املشكل عن كثب إن شاء هللا 
ونلقاو الحل املناسب للساكنة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى سؤال للفريق االستقاللي للوحدة 
السيد  تفضلوا  الفقيرة،  الترابية  الجماعات  دعم  حول  والتعادلية 

النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخلاحسنخببهي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة من طرف الحكومة لدعم 
الجماعات القروية الفقيرة حتى تضطلع باملهام املنوطة بها على الوجه 

املطلوب؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

التنمية  في  تتعرفوا  ما  بالغ كيف  اهتمام  الداخلية عندها  وزارة 
املحلية ومواكشة الجماعات كلها وخاصة الجماعات القروية، الجماعات 
القروية وزارة الداخلية مكناتها من الحصة ديالها من منتوج الضريشة 
على القيمة املضافة 14 مليار ديال الدرهم سنة 2016، كاين هناك دعم 
التنموية لفائدة الجماعات  إضافي كذلك مخصص لتمويل املشاريع 
مساهمة  تغطية  منها:  محدودة  مالية  موارد  عندها  اللي  الترابية 
الجماعات القروية في تمويل البرامج واملخططات الوطنية املندمجة 
التي قامت بها الحكومة من أجل تنمية العالم القروي؛ تخصيص مشلغ 
مالي يقارب 550 مليون درهم لتمويل مشاريع تمس الكهربة القروية؛ 
إعداد برنامج التأهيل الترابي في إطار املشادرة الوطنية للتنمية البشرية 
اللي تيشمل أكثر من 500 جماعة قروية منتمية ل22 إقليما يهم هاذ 

البرنامج الذي يتم خالله إنجاز من 2011 إلى 2016 خمسة مليار ديال 

الدرهم شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، عندكم تعقيب تفضلوا السيد النائب 

املحترم عن فريق الوحدة والتعادلية.

لةم ئبخلةسيدخلاحسنخببهي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، ونريد أن نقول أن السبب 

الذي دفعنا في الفريق االستقاللي لطرح هذا السؤال هي املعاناة التي 

تعيشها بعض الجماعات القروية الفقيرة وعلى سبيل املثال ال للحصر، 

ال زالت عدة جماعات بإقليم موالي يعقوب تعاني من الفقر املدقع هذا 

اإلقليم الذي يعتبر من أكبر األقاليم مساحة وأصعبها تضاريسا ومن 

أفقرها كذلك.
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ولكل هذا، نطلب من الحكومة تفعيل توجيهات جاللة امللك نصره 
هللا، الذي حث الحكومة على االهتمام باملناطق الفقيرة في أكثر من مرة 
ومن خالل خطابه األخير بمناسشة عيد الششاب عندما تكلم نصره هللا، 
وبالحرف عن الدواوير واملداشير والكوانين، إن هذا الخطاب كان بمثابة 
خارطة طريق وتوصيات للحكومة من أجل العناية بالعالم القروي، إن 
أغلب الجماعات باإلقليم السالف الذكر السيد الوزير، تعيش من 
الضريشة على القيمة املضافة كما جاء على لسانكم التي تمنحها لها 
الدولة وحوالي 85 % من ميزانية هذه الجماعات الفقيرة تخصص ألجور 
موظفين بحيث ال يمكنها أن تعرف النمو بدون االهتمام بها على جميع 
املستويات، حيث ال زلنا نسجل عدم توفر بعض ساكنة هذا اإلقليم، 
يعني إقليم موالي يعقوب، على التجهيزات الضرورية للحياة منها: املاء 
الكهرباء، املسالك، الطرق املعشدة، املستوصفات،  الصالح للشرب، 

املدارس...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

 2 عندنا  إضافي؟  تعقيب  عندكم  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
فرق عندهم تعقيب إضافي الفريق الحركي أوال، ثم نعطيوكم تعقيب، 

تفضلوا الفريق الحركي، تعقيب إضافي من فريق الحركة.

لةم ئبخلةسيدخع دلخلةسش عي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، هناك جماعات فقيرة السيد الوزير، بدون مداخيل 
أو مداخيل ضعيفة ال تستفيد من برنامج ديال »تيسير« وال تستفيد 
كذلك من البرنامج ديال املشادرة للتنمية البشرية، ربما لضعف املنتخشين 
أو التواصل ديالهم مع املصالح ديال الداخلية، نطالشكم السيد الوزير، 
باش تعاودو يعني الترتيب أو التصنيف ديال هاذ الجماعات، وأخص 
بالذكر إقليم آسفي جماعة الثوابت، جماعة املراسلة، جماعة الشهدة.

املنتخشين  ديال  تكوين  األخير  في  الوزير،  السيد  منكم  ونلتمس 
خصوصا الجدد رؤساء الجماعات، عالش؟ باش يتكونوا في إطار يعني 
التركيب ديال املشاريع وترتيب األولويات لالستفادة من هاذ الدعم أو 
صندوق ديال التنمية القروية اللي اشرتو ليه السيد الوزير في الجواب 

ديالكم، التكوين ديال رؤساء واملنتخشين وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل  والتنمية،  العدالة  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخجم لخمسعود0:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، مجموعة من الجماعات الترابية ذات الطابع القروي 

والجشلي بإقليم تازة، على سبيل املثال بويشالن، مغراوة، تيزي وسلي، 
مستوى  على  كشير  خصاص  من  تعاني  والكوزات  الشرقية  مكناسة 
وممارسة  تنزيل  عن  عاجزة  الوزير،  السيد  يجعلها  مما  اإلمكانات 
االختصاصات الذاتية ديالها كما ينص عليه قانون الجماعات 113.14. 
ولذلك السيد الوزير، يتطلب األمر إيالء عناية خاصة باملجموعة ديال 

هاذ الجماعات اللي عندها طابع قروي وجشلي وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير ايال عندكم �ضي تعقيب.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

اللي  البرنامج  أنه  املحترمين،  النواب  السادة  ديال  التساؤالت  غير 
ديال 22 إقليم اللي تيمس 22 إقليم وكذلك البرنامج اللي جاي اآلن 
ديال العالم القروي أنه يمكن في إمكانه باش يسد هاذ الخصاص فهاذ 
الجماعات القروية الفقيرة أو التي ال تتوفر على إمكانيات تمكنها من 

القيام بواجشاتها وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل.. إيال اسمحتو.. ننتقل إلى سؤال موالي 
لفريق التجمع الوطني لألحرار حول تعزيز األمن وخلق الطمأنينة واألمان 
اسمحتو  إيال  املحترم،  النائب  السيد  تفضلوا  املواطنين،  نفوس  في 

السيدين الرئيسين.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخلةعجيلي:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

نسائلكم اليوم عن الوضعية األمنية بشالدنا وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم عن الفريق التجمع، تفضلوا السيد 
الوزير املحترم.

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

أود أن أطمئنكم أن الوضعية األمنية في املغرب الحمد هلل مستقرة 
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ومزيانة وما تاتشوبها حتى شائشة، biensur داك الحياة العادية اليومية 
كاين هناك جرائم، ولكن ال يمكننا التحدث سواء على تف�ضي الجريمة 
كتقوم  األمنية  املصالح  والحمد هلل  األمور مضشوطة  استفحالها،  أو 
بالواجب ديالها بالطشع وفق اإلمكانيات املتاحة لها، ولكن اللي نأكدو لك 
أنه الجريمة منخفضة وحل الجرائم والعثور على املجرمين إيال عطيتك 
اإلحصائيات موجودة نعطيها لك، أنها تدل على أنه الوضعية األمنية 

مستقرة في الشالد واملصالح األمنية كتقوم بالواجب ديالها وشكر.

لةسيدخلةرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيد النائب املحترم عندكم تعقيب، 
تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخلةعجيلي:

بكرلخلةسيدخلةوزير،

بها  اللي كيقوم  املجهودات  نن�ضى  نشكركم على جوابكم، حنا ال 
اللي كيسهروا على األمن، ال يفوتنا أن  الناس  األمن والدرك وجميع 
نذكركم عن مفوضية الشرطة بشلدية الشماعية اللي هي مغلقة منذ 
على  يحصل  باش  اليوسفية  مدينة  إلى  كيتنقل  واملواطن  7 سنوات 
الشطاقة الوطنية، والشلدية ديال الشماعية راه كتحتاج إلى شرطة للسير 

والجوالن ألن والت مدينة يعني هي كتشمل عدة جماعات.

وكنشكروكم ثانيا على هاذ املشادرة ديال األمن، الحمد هلل واإلطمئنان 
اللي في الشالد، وكنشكرو جميع اللي كيسهرو معاكم واللي كيعاونوكم، 
ولكن السيد الوزير، احنا بغينا هاذ املفوضية باش تشتغل إن شاء 
هللا في أقرب وقت ألن راه كتخلصو عليها واحد القدر شهري ومجهزة، 
كيتساءل هاذ املواطن عالش هاذ املفوضية ما اشتغلتش وشكرا السيد 

الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير عندكم �ضي تعقيب؟

لةسيدخلةشرقيخلةضريس،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةدلخليل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد النائب، فعال كاينة مدن وبلديات كشيرة اللي عرفت واحد 
ليها األمن  باش يدخل  فيها األمن  واللي كتحتاج  النمو سكاني متزايد 
الوطني، كاين السيد وزير الداخلية، وال املدير العام لألمن الوطني وال 
كاين  تفتح عدة مفوضيات،  باش  برنامج  أنها عندها  املصالح  جميع 
هناك أسشقيات ولكن نتمناو أنه إن شاء هللا تكون الشماعية في إطار 
لألمن  العامة  واملديرية  الداخلية  وزارة  كتعتمدو  اللي  البرنامج  هاذ 
الوطني. اللي يمكن ليا نقول أنه ننوه باألمن الوطني وال الدرك امللكي 

وال القوات املساعدة وال الوقاية املدنية ولكن كذلك رجال السلطة 
واألعوان ديالهم واملجهود ديالهم اللي كيشذلوه...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، رجال السلطة غادي يجي في السؤال املوالي، 
هناك ستة أسئلة دفعة واحدة حول ممارسة بعض رجال السلطة 
ستتقدم بها ستة فرق. أعطي الكلمة للفريق االشتراكي املحترم قصد 
السيد  السلطة، تفضل  توجيه سؤاله حول موضوع ممارسة رجال 

النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخب ج الت:

األحداث  من  مجموعة  مؤخرا  العام  الرأي  تابع  الوزير،  السيد 
التي تمس باملؤسسات، مؤسسات الدولة ودولة الحق والقانون وعلى 
الخصوص بكرامة املواطنين. ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها؟ وما هي 
املزمع التي ستقومون بها استشاقيا لتفادي مثل هاته الحاالت التي نقول 
بأنها استثنائية لكن ال نريد لشلدنا في الظرف الحالي أن نسمع بها؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، ننتقل للفريق الحركي لطرح سؤال في 
نفس املوضوع، تفضلوا السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلألعرجخرئيسخلةفريقخلاحركي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

نحن في الفريق الحركي بقدر ما نسجل وننوه بالدور الذي يقوم به 
رجال السلطة سواء في الحواضر أو في القرى، خصوصا على مستوى 
املحافظة على النظام العام، على املحافظة وحماية الحقوق والحريات، 
اإلستثنائية  السلوكات  ولشعض  املمارسات  لشعض  نتأسف  ما  بقدر 
والنادرة التي تمس بمصداقية هذا الجهاز. وبالتالي نتساءل في الفريق 
الحركي، ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف وزارة الداخلية خصوصا 
للسلطة؟  الجديد  للمفهوم  منافية  هي  اللي  املمارسات  بعض  تجاه 

وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، ننتقل إلى فريق التقدم الديمقراطي بدوره، 
لتوجيه السؤال حول نفس املوضوع.

لةم ئبخلةسيدخفؤلدخحجير:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، نتوجه إليكم بهاذ السؤال الشفوي اآلني لنسائلكم 
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حيثيات  بشأن  أجريتموها  التي  والتحقيق  الشحث  عملية  نتائج  عن 
فتيحة«،  »امي  الدروة« وقضية  »قائد  ومالبسات وتطورات قضيتي 
وهما القضيتان التي تتشعهما الرأي العام الوطني عبر مختلف وسائل 

اإلعالم واملنابر اإلعالمية والتواصلية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نفس  له  واملعاصرة  األصالة  فريق  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السؤال، تفضلوا السيدة الرئيسة.

لةم ئشلخلةسيدةخميلودةخح زبخرئيسلخفريقخلألص ةلخولملع صرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن حقيقة ما حدث في القنيطرة والدروة؟ 
شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الرئيسة، ننتقل إلى فريق التجمع الوطني لألحرار.

لةم ئشلخلةسيدةخجليللخمرسلي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

التي  األحداث  بعض  العام  الرأي  ومعها  اإلعالم  وسائل  تناقلت 
أصشحت تعرف بقضية »قائد الدروة« و«قائد القنيطرة«، نسائلكم 

السيد الوزير عن حيثيات ومالبسات هاتين القضيتين، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة املحترمة، بالنسشة لفريق الوحدة والتعادلية، 
سؤال آني، تفضلوا في نفس املوضوع.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخمقمع:

لةس دةخلةوزرلء،

لةس دةخلةمولبخولةم ئش تخلملحترمو3،

السيد الوزير، هناك انفالتات في الساحة االجتماعية بين رجال 
السلطة واملواطنين، كيف ترى وزارتكم معالجة هذه اآلفة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة، السيد الوزير تفضلوا بغيتيو تجيو للمنصة، 
تفضلوا.

لةسيدخمحمدخحص دخوزيرخلةدلخليل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

بطرح  لتفضلهم  النواب  والسادة  السيدات  أشكر  أن  أود  بداية 
وقائد  الدروة  قائد  السلطة  رجلي  ملفي  بموضوع  املرتشطة  األسئلة 
امللحقة اإلدارية بإقليم القنيطرة، والذي حظي باهتمام من طرف الرأي 

العام الوطني.

التفاصيل ديال هذا ألن  في  تتشعتم جميعا، وما غندخلش  فكما 
على   un jugement نديروش  ما  باش  بجوج  القضاء  أمام  القضية 
داك ال�ضيء اللي عملوا واللي ما عملوشاي، غنعطيكم فقط.. فوزارة 
الداخلية اعتمدت مقاربة استشاقية في الدروة في الوقت اللي حتى �ضي 
واحد مكان سايق لخشار بالضشط في 27 فبراير، مع العلم أن الواقعة 
كانت في شهر ونص قشل كنا تخبرنا بها مشاشرة تم توقيف املعني باألمر، 
من  وعزله  نهائيا  إعفاؤه  وتم  التأديبي  املجلس  على  بعد عرض  ومن 
الوظيفة نهائيا. فهاذ املستوى، كان إلخالله بواجشه اتجاه الوزارة واتجاه 
اإلدارة، ولكن املسائل القضائية وال كانت املسائل جنائية وال هاذي 
هداك القضاء هو اللي غايشوف فيه، احنا شفنا فقط على أن هاذ 
السيد ديال الدروة ما كانش خصو يم�ضي يدير هديك التصرفات اللي ما 
كنحكموش عليها قضائيا، ولكن كنقولوا ت�ضيء لصورة رجل السلطة، 

داك ال�ضي عالش قلنا نعزلوه على القضاء ويتابع املسائل ديالو.

فيما يخص إقليم القنيطرة، هذا التحقيق اللي عملناه كانت بعض 
les vidéos de témoignage على القايد وداك ال�ضي كلو ولكن داك 
ال�ضي ما�ضي كشحث إداري ما كافيشاي باش تدير une conviction زعما 
عن قناعة مضشوطة داك ال�ضي عالش القضاء اللي راكم تتعرفوا باللي 
الشرطة وهذا راه عندهم وسائل ديال التحقيق أكثر نجاعة من تحقيق 
إداري، داك ال�ضي عالش قلنا القايد ديال القنيطرة زولناه من القنيطرة 
باش ما يشقاش في عين املكان ما تكونش عندو حتى �ضي تأثير على مجرى 
التحقيق وندخلوه للداخلية في انتظار مسار ديال التحقيق القضائي هاذ 
الخطرة، واللي غادي يشين أشنا هي املسؤولية ديال كل واحد. املسؤولية 
اللي بانت لنا اللي باينة هي ديال جوج ديال املقدمين اللي كانوا حاضرين 
في العملية وأثناء احتراق هديك السيدة لنفسها، فهدوك الزوج ديال 
املوظفين تم عزلهم بصفة نهائية، ما بقاوش هذا ومن طشيعة الحال 
راهم ما زال متابعين أمام القضاء. فهاذ اإلجراءات كلها املتخذة بكيفية 
أقولها فورية، ما تسنينا حتى �ضي حاجة خذينا قرارات مشاشرة وكما 
قلت ما�ضي حيث خرجات للعموم وال ما خرجاتشاي فالتدابير أخذت 

في ما قشل.

فشصفة عامة كلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل عبر اتخاذ 
ي كتفوت اإلجراءات اإلدارية 

ّ
اإلجراءات اإلدارية الالزمة، علما أن مل

للقضاء فاحنا عندنا الثقة التامة في القضاء بالنسشة للمسائل اللي 
غتطرح عليه كما هو الحال بالنسشة للدروة والقنيطرة.
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فشصفة عامة كذلك، نحرص كل الحرص على تتشع أداء رجال اإلدارة 
الترابية وعلى تعميق األبحاث بشأن كل املخالفات املرتشطة بالحاالت 
التي يتم فيها اإلخالل بقواعد االنضشاط اإلداري من خالل إيفاد لجان 
إدارية بصفة منتظمة، فين ما كانت �ضي حالة إال ما تتكون لجنة ال بد 
تم�ضي لعين املكان وتجيب االستنتاجات ديالها بكل تجرد، كما نقوم في 
حال ثشوت أي إخالل بإحالة ملفات املعنيين باألمر على املجلس التأديبي 

وترتيب الجزاءات املناسشة.

نعطيكم فقط خالل السنتين األخيرتين، خالل السنتين األخيرتين 
ربما الناس ما كيعرفوش هاذ ال�ضي، كان هناك 18 مجلس تأديبي تم 
خالله عرض 70 ملف ديال رجل السلطة، وقد تم خالل نفس الفترة 50 
عقوبة تأديبية منها 10 ديال الحاالت ديال العزل اللي كتبث أن هناك 

مخالفة ثابتة بالضوابط اإلدارية املعمول بها.

ومناسشة الجواب على هاذ األسئلة اليوم، تدفعني كذلك إلى التذكير 
-وراه بعض اإلخوان قالوها قشيلة- بطشيعة وظائف رجل السلطة، فهاد 
الفئة من املوظفين تتحمل أعشاء جسيمة وراه تقالت قشايلة تفرضها 
خصوصية املهام املنسوبة إليها، ففضال عن مهمة الحفاظ على النظام 
العام هناك مسؤولية السهر على احترام القوانين وزجر املخالفات، وهي 
مهام يتم الحرص على ممارستها وفق األحكام الدستورية والضوابط 

القانونية وفق ما جاء به املفهوم امللكي الجديد للسلطة.

وال يخفى عليكم كنواب لألمة راكم كتعيشو هاذ ال�ضي، وأنتم على 
علم تام بمالبسات تدبير الشأن العام املحلي أن املسؤولية تفرض على 
رجل السلطة التدخل املشاشر سواء إلجراء املعاينات الالزمة أو فرض 
تطشيق القانون، وبالتالي االحتكاك الدائم باملخالفين للقانون وهو ما 
يجعلهم وأؤكد أؤكدها هنا معرضين لالعتداء املستمر سواء اللفظي أو 
حتى الجسدي في بعض األحيان، وبدون شك ال يخفى على السيدات 
والسادة النواب املحترمين، التنامي الواضح لظاهرة االعتداء على رجال 
وأعوان السلطة خالل األربع سنوات األخيرة، إذ بلغ.. وهذا الرقم ربما 
غادي يجيكم كشير جدا، بلغ العدد اإلجمالي للحاالت املرصودة فهاذ 
األربع سنين 2600 حالة موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية أو 
دعاوي لدى املحاكم، وقد اتخذنا قرار منذ سنتين تقريشا أن ال يتم 
التنازل منذ سنتين عن أي مسألة أمام القضاء تهم االعتداء على رجل 
نهائية. املعدل الشهري ديال  سلطة هذه مسألة حسمنا فيها بصفة 
هاذ االعتداءات ارتفع من 43 سنة 2011 إلى 68 سنة 2015، وترتشط 
املحلية  السلطة  بتدخل  في علمكم  غالشية هذه االعتداءات كما هو 

ملحاربة الشناء العشوائي أو لتحرير امللك العام.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

ال يتعلق األمر هنا بتقديم تبريرات لفائدة رجال السلطة، لكن من 
حقنا أن نستغرب أمام كل هذه اإلكراهات للتحامل على هيئة رجال 

السلطة من خالل استغالل وقائع وحوادث معزولة، معزولة حالة وال 
زوج وال ثالثة، نقوم حاليا دائما بإجراء الشحث الالزم وإعمال املساطر 

التأديبية في حالة ثشوت أو إخالل بالتزامات مهنية.

إن تسجيل أخطاء معزولة لشعض رجال السلطة ال يعني وضع هيئة 
بكاملها تضم ما ال يقل عن 4 آالف رجل سلطة في سلة واحدة، فهذه الفئة 
املدعومة ب30 ألف عون سلطة تحرص على ممارسة مهامها وفق ما 
تقتضيه املصلحة العامة وتؤدي واجبها بكل تفان وإخالص وبتضحيات 
ال تعنيهم كرجال أو نساء للسلطة فقط، بل تمتد إلى عائالتهم بحكم 
إكراهات عملهم املستمر وتجندهم 24 ساعة على 24 طيلة أيام األسشوع 
بما فيها أيام السبت واألحد. ويجب هنا التذكير كما قلت سابقا، بأننا في 
كل الحاالت، في كل الحاالت نحرص على احترام استقاللية القضاء وال 

نصدر أبدا أحكاما مسشقة على قضايا رائجة أمام املحاكم.

وأغتنم هذه املناسشة ألتوجه لرجال وأعوان السلطة ألثمن الجهود 
التي يشذلونها في إطار ممارسة مهامهم، وأحثهم على تجسيد سياسة 
صالحياتهم  مزاولة  في  العام  الصالح  خدمة  مشدأ  واعتماد  القرب 
الدستورية والقانونية، كما أدعوهم إلى املزيد من املثابرة والتفاني في 
العمل في احترام تام للضوابط القانونية وألخالقيات ممارسة السلطة.

وتظل ممارسة الشناء الديمقراطي بشالدنا مستمرة ملواصلة تدعيم 
أسس مجتمع حداثي تسود فيه سلطة القانون كأسمى تعشير عن قوة 
من سلطات  وأحكامه  ملقتضياته  الجميع  فيه  يخضع  بشكل  الدولة 
منتخشة وسلطات إدارية وكذا املواطنات واملواطنين أفرادا وجماعات. 
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير هذه الشالد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة 
لسيدنا املنصور باهلل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، اعتقدت أن املوضوع له أهمية خاصة لذلك 
سمحت للسيد الوزير أن يتجاوز الوقت القانوني، هذا ال يثير هذا النقد 

كله. تفضلوا الفريق االشتراكي املحترم للتعقيب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخب ج الت:

شكر السيد الوزير، يخيل لنا أننا أمام حكومتين، بقدر ما استمعنا 
أمام  يحتج  القريب  باألمس  الحكومة  رئيس  اآلن،  تقولوه  ملا  جيدا 
تجاوزات رجال السلطة، يفتي في أحكام ما زالت رائجة ولتطمئن قلوبنا، 

قولوا لنا السيد الوزير من يسير رجاالت السلطة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، ننتقل للفريق الحركي، تفضلوا السيد 
الرئيس املحترم.
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لةم ئبخلةسيدخمحمدخلألعرجخرئيسخلةفريقخلاحركي:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

الفريق الحركي يسجل بإيجابية هذه املقاربة االستشاقية التي تتخذها 
وزارة الداخلية، خصوصا تجاه بعض املمارسات وبعض السلوكات التي 
تمس بمهام رجال السلطة. نحن نعتقد جميعا وننوه بالعمل الذي يقوم 
به رجال السلطة خصوصا في مجال احترام القوانين، زجر املخالفات، 
حماية الحقوق والحريات ولكن أعتقد كذلك ال بد أن تكون هناك بعض 
املواكشات ديال مهام خصوصا املهام ديال رجال السلطة، خصوصا 
السعي إلى تحصين املكانة ديالهم والتمكين ديالهم بشعص املقتضيات 
الواردة في الدستور خصوصا على مستوى الحكامة الترابية، خصوصا 

على بعض املستجدات ديال املفهوم الجديد للسلطة.

إذن ال بد إضافة إلى املقاربة االستشاقية نعتقد في الفريق الحركي أن 
وزارة الداخلية ملزمة بتتشع هاذ الخصوصيات ديال مهام رجل السلطة 
على مستوى التكوين ديالهم وعلى مستوى الولوج ملهنة رجال السلطة 

وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، ننتقل لفريق التقدم الديمقراطي املحترم.

لةم ئبخلةسيدخفؤلدخحجير:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

نشكركم السيد الوزير، على التوضيحات واملعطيات املهمة التي 
ونريد  الدروة.  وقضية  القنيطرة  قضية  من  كل  القضيتين،  تخص 
فتح  لوزارتكم بخصوص  واإليجابي  السريع  بالتفاعل  التنويه كذلك 
تحقيق وإجراء بحث في القضيتين، ونسجل تعاملكم مع هذه الحادثتين 
بالحزم والصرامة الالزمين، وخصوصا من الجانب اإلداري في انتظار أن 

تقول العدالة كلمتها األخيرة.

وفي إطار تفاعلنا مع الحادثتين، ولتفادي عدم تكرارها ملا تحمله من 
خطورة، نود التأكيد على أربع مرتكزات أساسية:

نحو  نزوح  ألي  الصارمة  املواجهة  مقاربة  اعتماد  ضرورة  أولها، 
الشطط في استعمال السلطة ومحاربة حالة الفساد والرشوة وسط 
بعض رجال وأعوان السلطة، خصوصا فيما يخص الشناء غير املرخص 

والعشوائي وتسليم شواهد إدارية غير قانونية؛

ثانيا، بذل املزيد من الجهد في التأطير والتكوين خاصة فيما يتعلق 
بكيفية التعامل مع بعض الحاالت لتفادي حدوث كوارث إنسانية من 
قشيل ما حدث بالقنيطرة في إطار.. وفي إطار ترسيخ املفهوم الجديد 

للسلطة واحترام حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛

ثالثا، ضرورة اعتماد مقاربات اجتماعية وإنسانية في اتجاه تنظيم 

الشاعة املتجولين للحفاظ على موردهم املعي�ضي من جهة، والحفاظ 
على السير العادي للمرفق العمومي من جهة أخرى؛

إلى  اللجوء  ثقافة  وترسيخ  والقانون  الحق  دولة  احترام  رابعا، 
املؤسسات األمنية والقضائية في حالة تسجيل أي تجاوزات أو خروقات 

منافية للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، ننتقل إلى فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضلوا السيد الرئيسة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخميلودةخح زبخرئيسلخفريقخلألص ةلخولملع صرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

منطقية  ديالك  األجوبة  هاذ  نعتبر  بغيت  أنا  الوزير،  السيد 
وموضوعية، ولكن بغيت نسولك واش كتحضر في املجلس الحكومي؟ 
ملاذا لم تقنع رئيس الحكومة بما صرحت به اآلن أمامنا؟ رئيس الحكومة 
الذي يمثل الحكومة شارك إلى جانب النقابات في تظاهرة فاتح ماي 
وهذا أمر غريب جدا، ألن فاتح ماي الطشقة الشغيلة ترفع اإلحتجاجات 
واإلنتقادات ضد الحكومة، وهاذ الحكومة ما عرفناهاش ضد من تحتج؟ 
وضد من كتنتاقد؟ واش كاينة �ضي حكومة أخرى؟ وريوها لنا، كاين �ضي 
رئيس حكومة آخر؟ وريوه لنا، باش نهضرو معاه ونحتجو عليه، راه هاذ 
الكالم اللي قلتي اآلن، قلتي بأنكم ال تتدخلون في مجرى القضاء، رئيس 
الحكومة تدخل وبشكل سافر وعبر عن رأيه بشكل واضح، وفي هذا خرق 

للدستور، وفي هذا مساس باملغاربة واستشالد للمغاربة، نحن ندين كل 

التجاوزات ولكن ال نريد تسييس القضية، وال نريد الركوب على هموم 

املواطنين من أجل مصلحة حزبية ضيقة، ولكن في نفس الوقت هذا 

التناقض الحاصل في الحكومة، هذا الخلط في املواقع يخيفنا ويخيف 

كل املغاربة. بغينا شوية ديال الوضوح بغينا شوية ديال الشفافية، اللي 

في الحكومة يقول لنا راه في الحكومة، واللي في النقابة يقول لنا راه في 
النقابة، واللي في املعارضة يقول لنا راه في املعارضة، راه ما يمكنش تكون 

متهم وتكون قا�ضي، ما يمكنش تكون في الحكومة تدبر شؤونها وتوهم 

املغاربة بأنك تنتقدها..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إيال اسمحتي السيدة الرئيسة، ايال اسمحتو هناك.. إيال اسمحتي، 

إيوا خليونا نتدخلو، وصافي خليونا نتدخلو حنا نقررو.. خليونا كاين 
رئاسة ديال املكتب أنا اعطيت الوقت للجميع وزدت الوقت للجميع 
راه ضابط الوقت بما فيه.. اسمحوا لي اسمحوا لي بما فيه الحكومة.. 

بما فيه الحكومة، ال غير نسمعو لشعضياتنا.. السيد الرئيس.. تفضلوا 

السيدة الرئيسة بقات لكم دقيقة.
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لةم ئشلخلةسيدةخميلودةخح زبخرئيسلخفريقخلألص ةلخولملع صرة:

الدستور وفريقه  يحترم  الحكومة ال  الرئيس، رئيس  السيد  واش 
تريده أن يحترم البرملان؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تدخلت،  هي  لي  اسمحوا  اسمحتو..  ايال  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
عندكم الحق في التدخل اإلضافي قولوا اللي بغيتوا، عندكم الحق في 
التدخل اإلضافي، قولوا للي بغيتو، هناك رئيس للفريق احترموه، راه 
رئيس الفريق بغا يسجل مالحظة يسجلها.. أعطي الكلمة لفريق التجمع 
الوطني لألحرار، تفضلوا فريق التجمع الوطني لألحرار.. خصنا نتعلمو 

نسمعو لشعضياتنا، تفضلوا السيدة النائشة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخجليللخمرسلي:

املرجو توفير أجواء الهدوء...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

غير تفضلي، غادي تتوفر، غير تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخجليللخمرسلي:

شكرا، التوقيت، التوقيت، كيحسب..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

غانعطيك راه كنشوف التوقيت، غير تفضلي، ال غير تفضلي، غير 
تفضلي، أودي غير تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخجليللخمرسلي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، نحن اليوم بالفعل أمام قضيتين 
أصشحتا قضيتي للرأي العام ولألسف أخذتا بعد سياسوي، الوضع في 
املغرب أن السلطة املحلية هي مؤسسة من أعرق مؤسسات الدولة 
املغربية والتي بني عليها النظام والدولة في املغرب والتي أيضا تمكنت من 
التطور عبر الزمن وآخر تطوراتها كان في إطار املفهوم الجديد للسلطة، 
ومن طشيعة الحال في إطار واحد الجو ديال الديمقراطية وإطار حقوقي 
إلخ... الذي نوهت به مجموعة من املؤسسات الدولية على رأسها التقرير 

األممي األخير.

لكن اليوم نحن أمام حالتين من اإلنزالقات اللي كنتمناو أنها تكون 
ممارسات اللي معزولة، وكنوهو هنا بهاذ املناسشة باإلجراءات السريعة 
والجدية اللي اتخذتها وزارتكم بالنسشة لهاتين الحالتين، وأيضا نعبر عن 
ثقتنا في القضاء واملساطر القضائية املتشعة للشث في هاتين القضيتين، 
ولكن من طشيعة الحال نحن ال نريد ونشجب االستغالل السياسوي 

لهاتين القضيتين.

أن  اليوم  باملحاسشة، يجب علينا  إطار ربط املسؤولية  في  وأيضا 
ننوه باإلدارة الترابية وأن ننوه بالقضاء وأن نشجب جميع الضرب في 

املؤسسات في إطار االنتصار للمشروع املجتمعي الذي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  املحترمة،  النائشة  السيدة  شكرا 
والتعادلية تفضلوا، تفضلي السيدة النائشة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخمقمع:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

نحن تتشعنا جوابكم وسمعنا بأن هناك حاالت معزولة، بالفعل 
حاالت معزولة ولكن بدأت تتناثر في جميع الشلد هنا وهناك، إذن ما 
تتشقاش معزولة. السيد الوزير، أين نحن من بلد في عهد امللك محمد 
السادس، اللي كيعرف واحد املسار ديمقراطي اللي فيه كل املخالفة 
لحقوق اإلنسان تعتبر انتهاكا لهذه الحقوق؟ كيف يعقل السيد الوزير، 
أنه كيجيو رجال السلطة واش نربيو األجيال على ثقافة حقوق اإلنسان 
اإلنسان؟  احترام حقوق  بعدم  املواطن  يواجه  للسلطة  نجيو  ومنين 
اللي  الحاالت  إلى  الحالة منفردة إضافة  الوزير، واحد  السيد  هناك 
بحي  سكنية  مجموعة  ديال  حاالت  هناك  أن  قشلي  من  هنا  سمعنا 
االنطالق 2 ويؤسف لها هذه الحالة أننا في العاصمة، في عاصمة الشالد 
تقع مثل هذه االنتهاكات، أنه كيجيو رجال السلطة من جميع األطياف 
ويعتدون على ملك هذه املجموعة السكنية بدون موجب حق سيدي 
الوزير، تيجيو الجرافات وجميع أنواع السلطة تحضر هناك ويعتدون 
على املواطنين الذي يحتجون ويقولون »اللهم إن هذا منكر« ولو لحقنا 
في املعلومة اعطيونا أسيدي باش جايين تتهجموا على ملك الغير وباش 

تتقومو بهاذ الهدم وال أحد يجيب رجال السلطة وعاينت ذلك بنف�ضي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، راه زدنا عليك 7 دقايق كاين تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الرئيس عن فريق العدالة والتنمية.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميل:

والشاقة  الكشيرة  املجهودات  نثمن  نحن  الوزراء،  السادة  أوال 
التي يقوم بها نساء ورجال السلطة في جميع امليادين، نثمن املقاربة 
الحكومية االستشاقية واليقظة وتطشيق سيادة القانون. أنا غير بغيت 
بها  كندبجو  بيانات  كنديرو  االزدواجية،  واحد  عندنا  كاينة  نفهم 
وكنتدخلو في القضاء وفي األحكام، لكن منين كينوض رئيس الحكومة 
كيعبر على رأي، كنتهموه بأنه كيدخل في القضاء، أنا بغيت غير نفهم 
بأنه غينزل مع واحد ششه نقابة  هنا. ثم حزب بأكمله كيصدر بيان 
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ولكن ممنوع على رئيس حزب يدخل مع نقابة وحدة أخرى يعبر، أنا غير 
بغيت نفهم، صحيح سنحتج ونشقى نحتج على التحكم وعلى بيع الوهم، 
وغادي نشقاو إلى حين أن يسقط هذا التحكم من أي موقع كان والشيع 
ديال الوهم ومحاولة احتجاز ورهن وزارة الداخلية بشكايات ملغومة 
وبأسئلة وبإيقاف التشريع سنقف له باملرصاد، وزارة الداخلية يجب 
أن تشقى في الحياد، وسنتصدى لكل هاته األشكال ممن صدرت، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

هللا  تعقيب؟  �ضي  عندكم  الوزير  السيد  الرئيس.  السيد  شكرا 
يجازيكم بخير راه احنا في البرملان، ما كاين الش نشعثو بهاذ الرسائل.. 
كاين �ضي تعقيب إضافي؟ تفضلوا من الحركة، هذا غير، غير نسمعو 
لشعضياتنا كل واحد يقول اللي بغى، غير نسمعوا لشعضياتنا، تفضلوا 

السيدة الرئيسة.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

الشكر موصول لكل رجال السلطة ونساء السلطة النزهاء الشرفاء.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

دقائق  خمسة  ليك  زدت  الوقت،  كمل  الرئيسة  السيدة  شكرا 
تفضلي.. هذا بشوية عليكم دبا غنشقاو ندابزو على الدقايق، تفضلي 
شوفي  تفضلي،  تفضلي  امليكرو  أعطيوها  الرئيسة،  السيدة  تفضلي 

الوقت ديالك.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيل:

قلنا كنوهو بنساء ورجال السلطة النزهاء اللي كيشغيو الشالد، واللي 
بغاو يشنيو املغرب الديمقراطي الحداثي اللي فيه املساواة اللي جات 
في الدستور. لكن السيد الوزير، بغيت أنا نطلب منكم حاجة وحدة، 
القياد اللي كتصيفطو للعالم القروي ما يكونوش اوالد املدينة ويدخلوا 
وما  بغاو،  آش  الناش  يسمعوا  للدواور  يخرجو  عليهم،  ويسدو  لشيرو 
يطشقوش القانون على الدراوش والكشار وصحاب النفوذ والنقود ما 

يعاملوهمش بحال بحال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الرئيسة، تفضل السيد الوزير عندكم �ضي تعقيب؟ 
عندكم تعقيب إضافي؟ تفصلوا، ال أنتما، راه جوج املعارضات كاينين، 
واملعاصرة  راه غير طلشتها لألصالة  إيال اسمحتي  الرئيس  السيد  إيه.. 
وغادي نجيو لعندكم، ما عندنا حتى �ضي إشكال بغيتو تسشقوا تفضلو، 
ما عندنا حتى �ضي إشكال السيد الرئيس، بغينا غير اللي بغيتو اللي بغا 

فيكم يسشق يتفضل، تفضلي السيدة الرئيسة.

لةم ئشلخلةسيدةخميلودةخح زبخرئيسلخفريقخلألص ةلخولملع صرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أن يشارك حزب في فاتح ماي، هذا شغلو، ألنه ال يدبر الشأن العام، 
أن يشارك رئيس الحكومة ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الرئيس إيال اسمحتي السيدة الرئيسة.. إيال اسمحتو غير 
لهاذ  نوصل  واش ضروري  ال  الرئيس،  السيد  قرار..  نأخذو  انتظروا 
املستوى ديال واحد كيرد على واحد؟ تفضلي السيدة الرئيسة تفضلي، 
إيه أنا متفق معك ما زال ما شفتش ما زال ما لقيتش �ضي واحد كاين، 
كتكمل الكالم ديالها، من حيث ترد بالسمية على �ضي واحد غندخل، 
كتكمل الكالم ديالها ما عندي ما تندخلش في الرأي ولكن إال ردات على 
�ضي نائب غنمنعها ما كاينش، كتكمل املنطق فاش جات به واش ندخل 

ليها في التصور ديالها.. واسمحو لي ثاني، تفضلي السيدة الرئيسة.

لةم ئشلخلةسيدةخميلودةخح زبخرئيسلخفريقخلألص ةلخولملع صرة:

نعاود نقول إذا كان حزب في املعارضة مشارك في تظاهرة فاتح ماي 
نفهمها، ولكن إذا شفت الحكومة غاديا هازة الالفتات في فاتح ماي 
ديال  الخطاب  يدير واحد  الحكومة  رئيس  وملا نشوف  نفهمهاش،  ما 
االنتقاد وديال االحتجاج ما نفهموش. ولهذا كنطرح السؤال قولوا ليا 
فين هو رئيس الحكومة، فين هي الحكومة، باش نجي نحتج عليها حتى 
أنا، التحكم، واش باقي �ضي تحكم أكثر من هذا اللي احنا عايشين فيه؟ 
ها التحكم ها هو.. التحكم في البرملان، التحكم في القضاء، التحكم 
في املؤسسات، التحكم اليوم راه انتقلنا من التحكم للتهكم، دابا أنتم 

كتهكموا على املغاربة، كتضحكو على املغاربة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إيال اسمحتي السيدة النائشة ماء العينين، السيدة النائشة املحترمة 
ماء العينين، السيدة النائشة املحترمة ماء العينين، واش يمكن تخلي 
الرئاسة تسير الجلسة؟ ما يمكنش تكلمي وتكلم هي راه يستحيل، خليها 
تكمل الكالم ديالها.. نعم، قولي شكون اللي كيدخل نتدخل فيه؟ إيوا 

هاذ ال�ضي اللي أعطى هللا...

كملي  تفضلي  الرئيسة،  السيدة  تفضلي  الرئيسة،  السيدة  كملي 
السيدة الرئيسة، كملي السيدة الرئيسة هللا يجازيك بخير، راه أنا عارف 

الوقت أكثر منك االستاذ الشرقاوي، خلينا نكملو الجلسة، تفضل..

لةم ئشلخلةسيدةخميلودةخح زبخرئيسلخفريقخلألص ةلخولملع صرة:

املغاربة، بغاو يستشلدو  الناس بغاو يضحكوا على  على كل حال، 
املغاربة، بغاو يستغفلو املغاربة، واملغاربة راهم فاقو وعاقو وباركة.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة، تفضل السيد الوزير.. تفضلوا السيد الوزير 
عندكم �ضي تعقيب؟ آه تفضلوا اسمح لي الفريق االستقاللي تفضلوا.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخمقمع:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، أعود ثانية وأقول لكم بأننا بقدر ما نشجب أي اعتداء 
على رجل السلطة، نشجب أيضا اعتداء من رجل السلطة على املواطن 
واستعمال العنف غير املبرر، إذن أنا حيث كنحمل ليكم هاذ الواقعة 
وهاذ الظلم ديال هاذ الساكنة املجموعة السكنية ديال االنطالق 2 هنا 
بالرباط، ألنه تم االعتداء عليهم عنفا وتم االعتداء على امللك ديالهم 
الكالم موجه حتى للسيد وزير  اللي هو محفظ وأكثر من هذا وهاذ 
العدل، ألنه هناك حكم ق�ضى بعدم قشول رفع االحتالل املادي وفي الغد 
تأتي الجرافات وجميع أنوع السلطة ويقومون بالهدم من أجل توسيع 
الشارع، أين نحن من حقوق اإلنسان السيد الوزير؟ حذاري أن يقع 
هذا االنفالت وأن نعود إلى العادة القديمة التي تخلق عداوة بين رجل 
السلطة واملواطن، احنا الحمد هلل اآلن أصشحنا كنعيشو في واحد املسار 
ديمقراطي يجب أن نحافظ على هذا املسار، يجب.. وكانت الصحف 
صحف كتنشر هاذ االعتداء وبداية هاذ االعتداء، ووزارتكم صامتة 
يجب أن تتدخل فوريا السيد الوزير وأن تقوم بالشحث وتستمعوا لهاذ 
الناس، وال بد من الحوار وباش تجي السلطة العمومية أنا برا�ضي جابو 
لي واحد من السلطة بدين جدا ومعاه وتيم�ضي لي ويجي، باش كاع ما 
نتجولش كاع، وإن كان حق التجول حق مشروع غير كنقولو هاتونا 

برهانكم، هاتونا برهانكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخلةسيدةخلةم ئشلخلملحترمل،

السيد الرئيس آش عندكم؟ عندكم بعض الثواني، ياهلل تفضلوا 
السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخربيدخروكش 3خرئيسخفريقخلةتقدمخلةديمقرلطي:

أعتقد أن الطشقة العاملة لها تنظيماتها لكي تتكلم باسمها فيما 
يتعلق بفاتح ماي مفهوم فاتح ماي، فاتح ماي هو عيد أممي يحتفل 
به الجميع ومناضالت ومناضلو األحزاب السياسية بصرف النظر عن 
األممي،  العديد  بهذا  واالحتفال  تخليد  في  الحق  كامل  لهم  مواقعهم 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الوزير؟  السيد  تعقيب  �ضي  عندكم  الرئيس،  السيد  شكرا 
املجموعة.. اسمح لي السيد الوزير اسمح لي كاين واحد التعقيب إضافي 

عند املجموعة تفضلوا، تفضلوا السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخعشدخلةع ليخلةهاللي:

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

أعتبر بكل موضوعية أن هذه الحالتين حاالت استثنائية، واالستثناء 

يقع ما�ضي غير في رجال السلطة في جميع اإلدارات املغربية. ملاذا أثير 

هذا الجدل كله؟ ألن هاذو قائدين ونحن نعمل بجانبهم ونعرف مدى 

ال  على،  والسهر  واألحد  السبت  ونهارا،  ليال  عملهم  ومدى  إخالصهم 

محالة أنه..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير إيال عندكم �ضي تعقيب؟

لةسيدخمحمدخحص د،خوزيرخلةدلخليل:

أنا تنظن كل �ضي تقال كنظن املسائل واضحة، هناك حاالت يعني 

محدودة جدا اتخذت فيها اإلجراءات الالزمة والقضاء ما زال مستمر 

في العمل ديالو، احنا مع تطشيق القانون من طرف الجميع، بما فيه 

الناس اللي خرج عندهم قرار باش توسع لهذاك دارتو الجماعة وتنشر 

في الجريدة الرسمية وتعلمو الناس في إطار القانون، املهم هاذ ال�ضي كلو 

يمكن لينا نتذاكرو فيه ولكن هاذ ال�ضي اللي عندي مكتوب، على أن 

املساطر كلها اتشعت والقانون يجب أن يحترم، إيال خص يتوسع الشارع 
خص كل �ضي يحترم املساطر اتشعت اللي ما بغاش يحترم ما.. بالقانون 

بالقانون، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير وشكرا على املساهمة، فينا هو السيد وزير 

العدل؟ شوف لينا السيد وزير العدل هللا يجازيك بخير.. ننتقل إلى 

قطاع العدل، إيال اسمحتو السادة النواب، السيدة الرئيسة، السيد 

الوزير.. إيال اسمحتو السادة النواب ننتقل إلى سؤال لفريق العدالة 

والتنمية حول موضوع املخطط التشريعي وهو سؤال استدراكي عن 

السؤال على  لطرح  والتنمية  العدالة  فليتفضل فريق  سؤال سابق، 

السيد الوزير.. ايال اسمحتي السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخلةم صر0:

السيد الوزير املحترم،..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

.. تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم 

تفضلوا..
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لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخلةم صر0:

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

حول مستوى تنفيذ الوزارة ملضمون املخطط التشريعي والصعوبات 
التي تواجهونها في هذا املجال نسائلكم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.. إيال اسمحتو السيد 
الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميد،خوزيرخلةعدلخولاحري ت:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخلةم ئش ت،

لةس دةخلةمولب،

بالطشع هناك مخطط تشريعي للحكومة، هاذ املخطط التشريعي 
الذي أحدث ألول مرة في تاريخ الحكومات املغربية، بالنسشة لقطاع 
منها  ثالثة  تنظيمية،  قوانين  مشاريع  أربعة  هناك  والحريات  العدل 
أنجزت وصودق عليها ونشرت بالجريدة الرسمية، األخير وهو املتعلق 
باملادة 133 من الدستور، هذا يعني سيعرض إن شاء هللا في أول مجلس 
وزاري للمصادقة عليه. طشعا كما هو معروف هناك مشاريع قوانين 
أخرى توجد، بعضها وهي األكثرية لدى األمانة العامة للحكومة، ثالثة 
فقط وأقول ثالثة مشاريع فقط التي نتوفر على مسودتها ولم نقم بإنجاز 
الصيغة النهائية لهذه املسودات، ويتعلق األمر بمشروع قانون يتعلق 
باللفيف ومشروع قانون يتعلق باملساعدة القضائية والقانونية، مع 
وأيضا مشروع  مرسوم،  بشأنها  القضائية صدر  املساعدة  أن  العلم 
باقي  الطريق.  في  كلهم  هاذو  لإلجرام  الوطني  باملرصد  يتعلق  قانون 
املشاريع، وأقول باقي املشاريع كلها بيد األمانة العامة للحكومة ومنذ 
وقت طويل، وبعضها أحيل عليكم وتضمن ذلك مشروع قانون متعلق 

بالتنظيم القضائي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم، إيال اسمحتو 
السادة النواب، إيال اسمحتو السادة النواب باش نستمعو لشعضنا.

لةم ئبخلةسيدخعمرخبنيطول:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

شكرا السيد الوزير على تعقيشكم، فعال منذ أن حازت هذه الحكومة 
ثقة صاحب الجاللة، وثقة مجلس النواب، قدمت برنامجها من ضمن ما 

قدمت مخططا تشريعيا، هاذ املخطط التشريعي السيد الوزير تضمن 
عدة نصوص قانونية لها عالقة بقطاع العدل الذي تشرفون عليه 
السيد الوزير، وفعال هذه الوزارة تحت إشرافكم بذلت مجهودا كشيرا 
ومشهود به ومسجال، هذا املجهود تمثل في تقديم العديد من النصوص 
القانونية التنظيمية آخرها القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى 
للسلطة القضائية، ونحن نعلم ما لهذا القانون من أثر هام في استقالل 
القانون  قدمتم  أيضا  ثم  السلط،  باقي  القضائية عن  السلطة  هذه 
التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�ضي لرجال القضاء، ذلك السيد الوزير 
أعتقد على أن هذه املنظومة لن تكتمل باستكمال الترسانة التشريعية، 
ألنها تشتغل في تكامل والتقائية من خاللها يمكن أن تحقق العدالة، 

إذن السيد الوزير، نحن نسجل على أننا ننتظر..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير عندكم �ضي تعقيب؟ أعتقد بأن عندكم حتى التوقيت ديالكم ما 
بقاش عندكم التوقيت شكرا السيد الوزير. ننتقل إلى السؤال املوالي 
لفريق العدالة والتنمية عن األمن القضائي باملغرب، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخخير0:

بل األمن القانوني، السيد الوزير، تفيد بعض التقارير أن املغرب 
احتل املرتشة السادسة ضمن عدة دول قوية سياسيا واقتصاديا من 
خالل مؤشر األمن القانوني، القائم على مشدأ الحماية من اآلثار السلشية 

للقوانين، ولهذا نسائلكم عن أهمية هذا التصنيف وأثره على بالدنا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميد،خوزيرخلةعدلخولاحري ت:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم، بالفعل هناك 
بتصنيف  قامت  بفرنسا،  القاري  القانون  مؤسسة  عن  صدر  تقرير 
هذه  انتهت  القانوني،  األمن  مؤشر  حيث  من  الدول  من  مجموعة 
املؤسسة إلى ترتيب اململكة املغربية في باب األمن القانوني في املرتشة 
السادسة متقدما على دول هامة كإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية 
واليابان وكندا والبرازيل. هذا التقرير جاء ليزكي تقارير أخرى بخصوص 
اللجنة  تقارير  إلى  أشير  وهنا  القانوني،  واألمن  القضائية  النجاعة 
األوروبية للنجاعة القضائية CEPEJ، أشير أيضا إلى أنه بالنسشة إلينا 
ما زال الطريق طويال من أجل أن ننجز مزيدا من توطيد األمن القانوني.

وبهذا الخصوص أشير إلى أن بالدنا والحمد هلل أصشحت تتوفر على 
مؤشرات إيجابية جيدة ينشغي أن تتوطد، ومن ذلك صدور القانونين 
التنظيميين املتعلقين باستقالل مؤسسات السلطة القضائية، مشروع 
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قانون التنظيم القضائي الذي تنظرون فيه في هذا املجلس، وكذلك 
القانون  مشروع  الطريق،  في  اللي  املدنية  املسطرة  قانون  مشروع 
أخرى  إلى قضايا  إضافة  الجنائية  املسطرة  قانون  الجنائي، مشروع 
مثل القانون املتعلق بالدفع بعدم الدستورية بالنسشة لحماية النساء، 

هذه..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم عندكم �ضي 
تعقيب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخبنخعشدخلةص دق:

السيد الوزير شكرا على هذه اإليضاحات، أنا أتساءل إيال اسمحتو، 
كيف أن ملا يصنف املغرب في الدرجة 75 و80 و85 كتفتح األبواق، 
وكنشداو نتكلمو على أن املغرب متأخر في مجال معين، وملا نصنف في 

املرتشة السادسة حتى واحد ما كيتكلم.

أنا بغيت نأكد على أن األمن القانوني يتوجه بالخصوص إلى الفاعلين 
االقتصاديين وإلى املستثمرين، وكيعطيهم الطمأنينة لالستثمار في الشلد، 
وهذا أمر إيجابي جدا ونثمنه كما نثمن جميع املجهودات اللي قمتم بها 
على رأس وزارة العدل والتي أثمرت ما نحن نعيشه اليوم من تجديد 
مستقلة،  كسلطة  القضائية  للسلطة  تكريس  ومن  القضاء  لهياكل 

كنهنيوكم على هاذ النتائج..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

لفريق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية عن العقوبات الشديلة، تفضلوا السيد النائب املحترم 

عن فريق العدالة والتنمية.

لةم ئبخلةسيدخحسنخلاح رث:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

تتميز محاكمة األحداث غالشا بتشني مقاربة قانونية صرفة في غياب 
ششه تام ألية مقاربة تربوية أو حقوقية موازية، مما يساهم في الرفع 
من عدد األحكام السالشة للحرية ويؤثر سلشا في إمكانية إصالح الحدث 
الحقا. نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن التدابير الكفيلة بخلق رؤية 
واضحة للتعامل مع هذه الفئة من وجهة نظر تربوية حقوقية وحمائية 

في جميع مراحل الشحث والتقا�ضي شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير، إيال اسمحتو 
السيد النائب الفريق االشتراكي إيال اسمحتو، هللا يجازيكم بخير القاعة 

من هاذ الجيه، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميد،خوزيرخلةعدلخولاحري ت:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

املحاكم  أمام  تقارب  األحداث  قضايا  بأن  النائب،  السيد  أفيد 
مقاربة حقوقية تربوية قشل أن تقارب بأي مقاربة أخرى، الدليل هو أن 
التسليم للعائلة بالنسشة للحدث الجانح كيوصل األمر إلى 39,99 يعني 
40 % كتم�ضي تسلم للعائلة؛ الحرية املحروسة يا هللا 7,56؛ إيداع 
مؤسسة تربوية 11,49؛ التوبيخ 8,41؛ العقوبة الحبسية النافذة ملا 
كيتعلق األمر بجرائم خطيرة ال تتجاوز 10,28 %، وبالطشع هنا أشير إلى 

أنه كيكون هناك الحبس اللي هو فيه عزل للرشداء عن األحداث.

طشعا عندنا قانون املسطرة الجنائية الذي نتمنى أن يعرض عليكم 
قريشا، فيه مجموعة من املقتضيات الجديدة والتي تقارب هاذ املوضوع 
واحد املقاربة تربوية حقوقية على سبيل املثال التأكيد على املصلحة 
الفضلى للحدث وتغليبها على تقدير القرارات املتخذة في حقه، كنم�ضي 
باش ما يفوتنيش الوقت حتى نوصل إمكانية تغيير العقوبة السالشة 
للحرية بشدائل العقوبات كالعمل املنفعة العامة أو تنفيذ بعض الحقوق 
أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية، إذن نحن نشاطركم التوجه 
واإلحساس ألنه األطفال أحداث ينشغي أن يشقوا دائما يعاملون بصفة.. 
وأختم السيد الرئيس أنه اآلن في القانون الجنائي 12 سنة كيمكن 
يدخل للسجن، اآلن في مشروع قانون جنائي حتى كيفوت 15 سنة حنا 

غاديين معاكم في نفس االتجاه.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، عندكم �ضي تعقيب وال تعقيب إضافي؟ تفضلوا 

السيدة النائشة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخأميملخلةعمرلنيخلإلدري�سي:

السيد الوزير، نثمن مجهوداتكم في هذا املجال كما في مجال العدالة 

بصفة عامة، لكن ال زلنا نطمح السيد الوزير مع هذه الفئة والتي هي 
تمثل يعني فئة مهمة في املجتمع، ال زلنا مثال هناك مجموعة من األمور 

كنقل األحداث الذين يتم نقلهم مع الراشدين إلى املحاكم، كذلك نريد 

تفعيل الشرطة الخاصة باألحداث، كذلك تفعيل كذلك قضاة خاصين 

العقوبة  أيضا  تفعيل  أيضا،  تفعيل  الوزير  السيد  باألحداث، كذلك 

الشديلة كما قلتم تفعيلها كمثال مهمات اجتماعية في املستشفيات في 

دور العجزة مما يعزز قيم املواطنة لدى هاذ األحداث حتى يعني ال نعود 

إلى االنتكاسة أو لحالة العود، كذلك هناك ال زال هناك اكتظاظ في 

مراكز إعادة التأهيل، فمثال غير على سبيل املثال مراكش ال زالت يعني 

النسشة مرتفعة عندنا 68 ولكن..
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة املحترمة، ننتقل.. أنت وزير العدل تفضل، 
تفضل السيد وزير العدل خارج التغطية، غير تفضل.

لةسيدخمصطفىخلةرميد،خوزيرخلةعدلخولاحري ت:

غير اطمئن جميع األحداث تنظر في قضاياهم يعني محاكم األحداث، 
بدون استثناء هاذي من النظام العام، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على مساهمتكم. ننتقل اآلن إلى قطاع 
العدالة  لفريق  األول  السؤال  اإلدارة،  وتحديث  العمومية  الوظيفة 
الشكايات،  وإيداع  االستقشال  بمكاتب  اإلدارة  تزويد  حول  والتنمية 

تفضلي السيدة النائشة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخخديجلخأبال�سي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، ال يخفى عليكم املستوى الحقيقي الذي ال ترقى إليه 
اإلدارة في إطار غياب مكاتب الستقشال وإيداع الشكايات، وخاصة أن 

من أكبر أهداف البرنامج الحكومي وهو تحسين أداء اإلدارة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير الجواب.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةم ئشلخلملحترمل،

نعم يعتبر تطوير اإلدارة من أهداف البرنامج الحكومي، وفي هذا 
اإلطار تم اعتماد مخطط بالوظيفة العمومية تضمن ثالث محاور:

املراجعة  موضوعه  وكان  البشري  الرأسمال  تثمين  األول:  املحور 
املوظفين  حركية  هم  العمومية،  للوظيفة  العام  األسا�ضي  للنظام 

والتكوين املستمر وكذلك تدبير مهننة القطاع العمومي؛

اإلدارة  بين  العالقة  تحسين  الثاني:  املحور  أو  الثانية  النقطة 
واملواطنين، همت أساسا تبسيط املساطر لتيسير الولوج إلى الخدمات 

العمومية؛

االستراتيجية  وضع  تم  وهكذا  الحكامة  تضمن  الثالث:  واملحور 
الوطنية ملحاربة الفساد، التي تمت املصادقة والتعاقد من أجل تنزيل 

مضامينها هذا الصشاح ومشروع الولوج إلى املعلومة.

الثانية وهي االستقشال، فعال االستقشال  أما فيما يخص النقطة 
الوزارة  العمومية، وهكذا وضعت  يشكل أحد األبواب األولى لإلدارة 
يعني عدة  آليات، فيه  التكوين، فيه كذلك  برنامجا لالستقشال فيه 
إلى  الولوج  عند  املواطنين  وتوجه  وتؤطر  وتسهل  ستبسط  إجراءات 

اإلدارات العمومية وسيتم تعميم..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى التعقيب، تفضلوا السيد النائب 
املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأمكرلز:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

عنه  تحدثتم  ما  الوزير  السيد  باملناسشة  كنثمنو  الوزير،  السيد 
بخصوص االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد اللي ممكن بالتفعيل 
ديالها أننا نتجاوزو واحد العدد ديال السلشيات في اإلدارة ديالنا، أنا 
كنهضر معكم اليوم السيد الوزير، وكنستحضر الفصلين 157 و156 
من الدستور اللي كيهضرو على امليثاق ديال املرافق العمومية لقواعد 
الحكامة الجيدة لتسيير اإلدارة واللي كيهضر على تلقي اإلدارة واملرافق 

العمومية للشكايات واملالحظات ديال املرتفقين ديالها، السيد الوزير 

كنطرحو سؤال حول هذه األشياء أين وصلتم في تنزيلها؟

أحيلكم السيد الوزير إلى بعض التجارب اليوم اللي بدات تتظهر 

في بعض الجماعات املحلية بعد 4 شتنبر ديال القرب من املواطنين 

والتعامل اإليجابي مع الشكايات ديالهم واملداومة أحيانا في األيام ديال 

العطل وغيرها من اإلجراءات، أنا كنظن السيد الوزير، املواطن فهاذ 

األشياء ما كيطلبش �ضي حاجة كثيرة أو ال �ضي حاجة مستعصية باش 

الجيد،  التواصل  كيطلب  الجدية،  كيطلب  املواطن  معاها،  نتجاوبو 

كيطلب السرعة في األداء والنجاعة، هاذ األشياء الثالث السيد الوزير..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، ما بقاش الوقت السيد الوزير، عندكم �ضي 

تعقيب إضافي؟ ننتقل إلى السؤال املوالي لفريق التجمع الوطني لألحرار 

حول ترشيد املوارد البشرية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخن صرخلةسشتي:

نسائلكم، سيدي الوزير املحترم، عن إستراتيجيتكم فيما يخص 

تأهيل وترشيد املوارد البشرية التابعة لإلدارة التربوية للمملكة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.
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لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

فيما يخص التدابير املتخذة لترشيد املوارد البشرية في إطار توفير 
إمكانيات اإلدارة العمومية لالستفادة من الكفاءات والقدرات، فقد 
تم إعداد عدة مراسيم همت أساسا حركية املوظفين، لتمكين اإلدارة 
من استقطاب املوظفين الذين يتواملون مع متطلشاتهم وخصوصيات 
قطاعاتهم، وكذلك من جانب آخر يوفر اإلطار القانوني امليسر لألطر 
وللكفاءات لولوج اإلدارات التي تتوافق مع تكويناتهم، وهكذا تم إصدار 
رهن  بالوضع  املتعلق  واملرسوم  املوظفين  وإدماج  لإللحاق  مرسوم 
اإلشارة واملرسوم األخير املتعلق بنقل املوظفين، وهذا املرسوم األخير 
قد بدأ تفعيله منذ شهر أبريل هذه السنة، يعني منذ تقريشا أسشوع أو 
أسشوعين سيمكن اإلدارة من استقطاب ومن قشول املوظفين الذين 
بااللتحاق  املوظفين  يمكن  وكذلك  بيسر  االلتحاق  هذا  يعبرون عن 
بإدارات أخرى عند طلبهم وبإرادتهم وكل هذا لنمكن اإلدارة العمومية 

من االستفادة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم عندكم �ضي 

تعقيب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخن صرخلةسشتي:

..وترشيد املوارد البشرية التابعة لإلدارة الترابية مجالس الجهات 

املشاريع  من  تعد  املحلية  واملجالس  واألقاليم  العماالت  ومجالس 

ورش  مواكشة  إلى  يهدف  الذي  اإلداري  الالتمركز  لسياسة  املكرسة 

الجهوية املتقدمة وإرساء إدارة ناجعة وقريشة من املواطن، عبر تطوير 

وتحسين االستقشال بجميع املرافق العمومية التابعة لإلدارة الترابية 

اإلدارة  عالقة  تحسين  عن  فضال  واملحلي،  املركزي  الصعيدين  على 
باملواطن ومشروع ميثاق املرافق العمومية وتثمين الرأسمال البشري 

بالعمل على املراجعة الشاملة للنظامين األساسيين الوظيفة العمومية 

وملوظفي الجماعات الترابية ودعم التدبير التوقعي للموارد البشرية.

إن اإلدارة املغربية الحالية راكمت رصيدا مهما من املنجزات وأنجشت 

نخشا وأطرا ساهمت في بناء هذا الوطن، وكان لها الفضل الكشير فيما 
نحن عليه اليوم. وألجل ذلك فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نرى 

أن موضوع تحديث اإلدارة الترابية وعصرنة أساليب اشتغال مواردها 

البشرية واستغالل طاقاتها على أحسن وجه يظل رهانا من الرهانات 

والدستورية  املؤسساتية  اإلصالحات  ظل  في  التغيير  ملواكشة  الكبرى 

للمملكة ومطلب أسا�ضي بهدف االرتقاء بحكامة اإلدارة العمومية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا السيد الوزير على مشاركتكم. 
وننتقل إلى قطاع العالقة مع البرملان واملجتمع املدني حول سؤال لفريق 
األصالة واملعاصرة حول مساطر منح وصرف الدعم املوجه لجمعيات 

املجتمع املدني، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخمدهو3:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن املساطر املعتمدة في منح وصرف الدعم 
املمنوح لجمعيات املجتمع املدني وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةبرمل 3خ معخ لةعالق تخ وزيرخ لةعم ر0،خ لةعزيزخ عشدخ لةسيدخ
ولملجتمعخلملدني:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

أوال أشكر السيد النائب على طرح هذا السؤال املهم اللي كيرتشط 
بالشفافية في صرف املال العام، واللي كاين فيه على كل حال، كاين 
اللي  دولي  دعم  كتلقى  اللي  الجمعيات  كيلزم  اللي   58 ديال  الظهير 
كيتجاوز 10 آالف درهم باش تقدم الحسابات ديالها للهيئات املانحة، 
كاين منشور ديال السيد الوزير األول في املوضوع ديال الشفافية وديال 
الدعم ديال الجمعيات، واللي جديد هو أنه في 11 مارس كان واحد 
انشأ بوابة سميتها  املنشور جديد ديال السيد رئيس الحكومة باش 
الوزارية،  القطاعات  جميع  كيلزم  اللي   ،»Association« »شراكة« 
وكيلزم جميع املؤسسات العمومية باش تمر عن هاذ الشوابة وتعلن 
في إطار الشفافية للمشاريع ديالها باش يكون الشفافية، كذلك على 
هذا  في  مهم  بدور  تيقوم  للحسابات  األعلى  املجلس  الرقابة  مستوى 

املجال، وشكرا لك.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، عندكم تعقيب السيد النائب املحترم؟

لةم ئبخلةسيدخلةشرق و0خلةرودلني:

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

تكلمتو على الشفافية، الحقيقة لألسف لم نلتمس هاذ الشفافية، 
التوزيع ديال الدعم على الجمعيات اليوم في املغرب تيكون بمنطق 
الوالءات، وهاذ ال�ضي المسناه في مجموعة ديال املجالس منذ 2011، 
شفنا بأن مجموعة الجماعات تتعطي للجمعيات التي كانت ال تستفيد 
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واليوم أصشحت تستفيد من مشالغ خيالية وبعيدة عن رقابة املجلس 
كتجيو  باش  اليوم  مهمة  املسألة  واحد  كاين  ثم  للحسابات،  األعلى 
للمناظرة ديال الصخيرات حول املجتمع املدني، عيطتو فيها على واحد 
الجمعيات وجمعيات ما حضروش، جيتو ثاني درتو مناظرة ديال الرباط 
الجمعيات اللي ما حضروش في الصخيرات جشتوهم للرباط، هذا هاذ 
ال�ضي كل�ضي لم يخلق إجماع واليوم كنشاهدو في املغرب لألسف أن 

هناك توزيع بمنطق الوالءات واستمالة الناخشين.

ثم أن السيد الوزير املحترم، اليوم باش غتهضرو املنشور ديال 2004 
و2014 ديال رئيس الحكومة، هذا على الورق اليوم ما كاينش هناك 
جمعيات عندها أموال خيالية وال تحاسب، ثم هناك تمويل خارجي 
ليست هناك مراقشة وأنتم تعرفون اليوم حجم التهديد على هاذ الشالد، 
ليست هناك مراقشة والحكومة غائشة وهذا هو الذي نستنكره السيد 
الدستور،  باملحاسشة ديال  تفعلوا ربط املسؤولية  نتمنى أن  الوزير، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.. عندكم تعقيب 
إضافي؟ تفضلوا، تفضلوا السيدة النائشة املحترمة عن العدالة والتنمية.

لةم ئشلخلةسيدةخسع دخبيخيخ:

..السيد الوزير، املجتمع املدني الجاد يطالب برفع يد التحكم عن 
الدعم املخصص له، ال زال هناك جمعيات مهمة ال تتلقى الدعم في 
حين هناك جمعيات فقط وهمية موجودة على األوراق تتلقى دعم 

سخي جدا وبأشكال مششوهة لحسابات انتخابوية خصوصا من..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.

لةبرمل 3خ معخ لةعالق تخ وزيرخ لةعم ر0،خ لةعزيزخ عشدخ لةسيدخ
ولملجتمعخلملدني:

أوال امللتقيات اللي نظمتها الوزارة كيتم التسجيل ديال الجمعيات 
بشكل مفتوح في الشوابة ديال الوزارة، اللي تسجل مرحشا به وكيشارك في 

امللتقيات، اللي ما تسجلش هاذي مسؤولية الجمعية؛

ديال  تقرير  سنويا  يتقدم  الشفافية  إطار  في  يكون  غادي  ثانيا: 
الشراكة مع الجمعيات مرفق بالقانون املالي، كل سنة غايجيكم تقرير 

وغادي تكون فيه النقاش على هاذ املستوى؛

ثالثا: الجماعات املحلية كنوجه لها نداء أنها تستعمل كذلك هاذ 
الشوابة، ولكن هاذ الشأن تيهم الجماعات املحلية، أنا قلت لك اآلن 
القطاعات في الحكومية واملؤسسات العمومية ملزمة بمقت�ضى املنشور 
تكون  يمكن  باش  املسلك  نفس  أن تسلك  ينشغي  املحلية  الجماعات 

املزيد من الشفافية.

الجميع،  األمر مسؤولية  االنتخابي على كل حال هذا  االستغالل 
ديال املنتخشين وكذلك املجتمع املدني، احنا نريد أن يكون العمل مدني 
مستقل حقيقة، كفى من هاذ املرحلة اللي تيكون االستغالل السياسوي 
واالنتخابي فهاذ املوضوع ديال املجتمع املدني، املجتمع املدني فاعل 
أسا�ضي وشريك في التنمية خليوه يقوم باألدوار ديالو، ما ندخلوش فيه 
الحسابات اللي هي ضيقة ينشغي أن تكون الشفافية وكاين كذلك اآلن 
املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات تتعطينا تقارير 
مع كامل األسف على بعض الجمعيات اللي فيها تضارب املصالح، فيها 
منتخشين كانوا كيستافدو فيها أشكال اللي على كل حال هذا الدور ديال 
الرقابة واللي خصها تاخذ املسار ديالو لتطشيق القانون وال �ضيء غير 

القانون.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال املوالي حول موضوع االرتقاء 
بحكامة املؤسسات السجنية لفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل 

السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخحسنخبوهريز:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن استراتيجية الحكومة لالرتقاء بالحكامة 
داخل املؤسسات السجنية؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةبرمل 3خ معخ لةعالق تخ وزيرخ لةعم ر0،خ لةعزيزخ عشدخ لةسيدخ
ولملجتمعخلملدني:

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

على كل حال بالنسشة لهاذ املوضوع، املندوبية العامة عملت واحد 
االستراتيجية لهاذ املوضوع من 2016 ل2018، فيه 4 املحاور أساسية: 
تيهيء  السجناء؛  أمن وسالمة  الحفاظ على  أنسنة ظروف االعتقال؛ 

املعتقل إلعادة اإلدماج؛ تحديث اإلدارة.

وتحديث  الحكامة  يخص  فيما  الثاني  املحور  على  انتما  وركزتو 
اإلدارة، نقول لكم بعض اإلجراءات املتخذة: أوال: تحديث هياكل اإلدارة 
املركزية  اإلدارة  وتولي  الالتركيز  من  نوع  عندنا  يولي  وباش  املركزية، 
العامة  املفتشية  دور  تفعيل  التخطيط،  ديال  باألدوار  فقط  كتقوم 
وتعزيز اآلليات التتشع واملراقشة، تدارت دالئل مرجعية للمساطر الخاصة 
معلوماتي  نظام  إعداد  تم  السجني،  القطاع  التدبير  مجال  بمختلف 
مندمج وقطع أشواط كيسهل في موضوع ديال تشادل املعلومات وكذلك 
كيسر املوضوع ديال اتخاذ القرارات، وتم إحداث لجنة مركزية تجتمع 
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بشكل دوري بهدف تتشع وتنفيذ التوصيات الواردة على التقارير الصادرة 
على اللجان القضائية واإلقليمية، باإلضافة إلى الجهود املرتشطة بتثمين 
واحد  وتدار  املستمر  والتكوين  التكوين  يخص  فيما  البشرية  املوارد 
الدولية  الجامعة  السجنية بشراكة مع  العلوم  في  املاستر متخصص 
بالرباط فيه حاليا 90 من األطر العليا اللي كتكون باش يمكن تدعم هاذ 

املوارد البشرية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةم ئبخلةسيدخحسنخبوهريز:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بطشيعة الحال، نثمن عاليا واحد املجموعة ديال املجهودات التي 
ابتدأت منذ أن ابتدأ النقاش العمومي يكبر فهاذ املوضوع هذا، انطالقا 
من 2012 بعد صدور واحد التقريرين رسميين للجنة استطالع برملانية 
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ثم من 2012 كاين واحد النقاش 
اللي خذا حقو اليوم في النقاش العمومي بصفة عامة، وثمن بواحد 
املجموعة ديال املشادرات ربما ما تكلمتوش عليها السيد الوزير، كتعلق 
الناحية  من  هذا  السجناء،  ديال  بالتأهيل  كتعلق  اإلدماج،  بإعادة 

اإليجابية؛

لكن من الناحية السلشية وهو الشق األكبر املشكل ديال االكتظاظ 
مشكل خطير وخانق تعيشه املؤسسات السجنية باملغرب، نعرف بأنه 
من املصادر ديال هاذ املشاكل ومن األسشاب ديال هاذ املشاكل هم 
االعتقاالت االحتياطية هادي عامين وثالث سنين وحنا كنتكلمو على 
هاذ املشكل واالنعكاسات ديالو، ديال االعتقال االحتياطي ولكن لحد 
الساعة باقي ما وجدنالوش الحلول يعني مكاينش واحد اإلرادة قوية 
باش نحلو هاذ املشكل ديال االكتظاظ، ألنه االكتظاظ عندو انعكاسات 
أخرى على اإلمكانيات، على املوارد، على مجموعة من األشياء اللي في 

األخير كتخلي هاذ املجهودات اللي كتقوم بها الدولة في مجال االرتقاء..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املشاركة  على  الوزير  السيد  املحترم، شكرا  النائب  السيد  شكرا 
إلى قطاع مكلف  اآلن  ننتقل  الجلسة.  فهاذ  اللقاء هذا  فهاذ  ديالكم 

باملغاربة املقيمين بالخارج تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخلةرلبد0:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدينخلةوزيرين،

لةسيدةخلةوزيرة،

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

آش عندكم السيد الرئيس؟

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخلةرلبد0خ)خنقطلخنظ م(:

موضوع  حول  آني  بسؤال  اشتراكي  كفريق  تقدمنا  نظام  نقطة 
مشاكل املهاجرين املغاربة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

اللي كيحدد  املجلس هو  ديالكم على مكتب  املساءلة  نحيل هاذ 
عناصر الجلسة ما�ضي أنا، أنا كنفذو قرار املكتب في تسيير الجلسة فقط، 
اسمحو لي السيد النائب إيال عنكم �ضي حاجة رئيس الفريق كيوجهها 
للمكتب هو اللي كيقرر في الجلسة.. هذا ما�ضي تسيير نظام الجلسة هذا 
شغل املكتب ما�ضي شغل الرئاسة ال غير نديرو القانون.. آشمن قانون 
تخرق في حقكم؟ واسمح لي السيد النائب واش غير اللي جا غادي يطلع؟ 
راه كاين اللي كيقول بأن املكتب هو اللي كيحدد عناصر الجلسة طشقا 
للنظام الداخلي، ما يمكنش نجي نخرق أنا قرار املكتب، قرار املكتب 
حدد األسئلة، حدد األجوبة وحدد االتفاق مع.. في ندوة الرؤساء واسمح 
لي السيد النائب.. ال أنا كنرجع غير للقانون، السيد النائب أنا كنتكلم 

مع نائب واقف كيتكلم معايا.. تفضل خرق القانون ما عندي إشكال..

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخلةرلبد0خ)خنقطلخنظ م(:

احنا خرقنا  إيال  القانون،  الحكومة خرقت  عندنا مشكل ألن  ما 
القانون مكاين مشكلة. قلت تقدمنا بسؤال شفوي آني يتناول موضوع 
ومشاكل املهاجرين املغاربة املقيمين بالخارج، اليوم بعد األسئلة اللي 
راجعت تفاجأنا بأن الحكومة قشلت تجاوب على سؤالين آنيين لألغلشية 
ورفضت باش تجاوب على سؤال تقدم به الفريق االشتراكي في نفس 
في  حقنا  كتصادر  الحكومة  أن  على  االنطشاع  يعطي  وهذا  املوضوع، 

مراقشة عملها وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، ننتقل إلى الفريق الحركي قصد.. ما يمكنش 
السيد الوزير انتم تعطيونا نقطة نظام ما يمكن لكمش هذا توجه 

للمكتب عندنا تفضلوا.

لةبرمل 3خ معخ لةعالق تخ وزيرخ لةعم ر0،خ لةعزيزخ عشدخ لةسيدخ
ولملجتمعخلملدني:

..السيد الرئيس ألتدخل لو أن األمر أثير على أن الحكومة تخرق 
تحترم  الحكومة  أن  الرئيس  السيد  لكم  وأؤكد  لكم  أقول  القانون، 
القانون ومقتضيات األسئلة اآلنية منصوص عليها في النظام الداخلي 
ونحترم مؤسسة مكتب املجلس ونحترمكم السيد الرئيس والحكومة ال 

تخرق القانون.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

موضوع  حول  الحركي  للفريق  اآلن  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
جاليتنا املقيمة باسشانيا، تفضلوا السيد النائب املحترم عن الفريق 

الحركي.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةسيمو:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

لاحضورخلةكريم،

فعال السيد الرئيس، الجالية ديالنا بديار املهجر خاصة في اسشانيا 
هي جالية وطنية بامتياز، حريصة على املؤسسة امللكية بامتياز، على 
املواطنة ديالها بامتياز، لألسف كيحسو على أنهم كاين تقصير بحقم، 
بغينا من السيد الوزير والوزارة والحكومة ديالنا تعتني بهم عناية خاصة 
وخاصة بعض املضايقات وبعض املكتسشات اللي كانت عندهم وتم 
املواطن  الحكومة االسشانية عن هذه املكتسشات، دابا  التراجع ديال 
إيال هود للمغرب وبقا 60 يوم ونهار كيصشح مجرد من اإلقامة ديالو 
اللي خدم 30 عام ما كنتكلموش على الجدد ديك املشلغ اللي كيعطيوه 

الشركات ديال 4000 درهم، 400 أورو كنتكلمو على هذا.

وكنتكلمو على رخصة السياقة، ما عندوش الحق يسوق في اسشانيا 
من بعد كانوا كيعطيوهم الشيرمي مقابل يعطيه الشيرمي ديال املغرب، 
دابا اآلن خاصك دوز وانت قشليته كعامل أمي ما فاهم والو، واآلن 
كتقول لو دوز الشيرمي االمتحان باالسشانية هذا أمر يستحيل، كنطلب 
من الحكومة ديالنا باش تفتح الحوار وتفك الحصار على املغاربة وتحيد 
من هاذ املعاناة اللي كيعانيو منها الناس السيد الرئيس، السيد الوزير 
وراهم  للنقاش  األرض خصشة  نتعاونو معكم، جبرنا  وبغينا  املحترم، 
كيحصرو كل الحرص على الوحدة الترابية ديالهم وعلى اململكة ديالهم، 
املجال  على  الشاب  كتفتحو  اللي  بحال  نقاش  تفتح  الحكومة  بغينا 
الحوار  نفتحو  خاصنا  اإلجرام  الهجرة،  اجتماعي  هو  ما  االقتصادي 
على العامل اللي مهاجر في اسشانيا وخاصة منطقة Terrassa تعتبر يعني 
مدينة من املدن املغربية من ناحية الكثافة السكانية، وإن كانت داخل 

التراب االسشاني واحنا السيد الوزير، بغينا �ضي لقاء في أقرب وقت..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للتعقيب.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي3خب ا  رجخ
وبؤو3خلةهجرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

املغاربة في الخارج فين ما كانوا هما وطنيون، ديال اسشانيا وفرنسا 
وقطر وفي العالم كامل في 100 دولة كلهم لهم نفس الشعور، نفس 

االنتماء ونفس الغيرة على بالدهم باش نكونو مفاهمين.

النقطة الثانية، التدخل ديالكم السيد النائب املحترم راه يختلف 
بواحد الشكل كشير على ما جاء في السؤال اللي توصلت به ولكن ما كاين 
مشكل، واش املعنى ديال داك الكالم اللي كتقولو بأن كاين �ضي قانون 
خاص باملغاربة وقانون خاص بالناس اخرين؟ كاين قوانين ديال دولة 

اسشانيا تطشق على الجميع بما فيهم املغاربة هادي النقطة األولى؛

بأنه مضايقات ما كايناش  اللي تكلمتو عليها  ثانيا، فهاذ الحاالت 
تقدير  وهناك  احترام  هناك  بالعكس  املغاربة  ممنهجة ضد  سياسة 

للمغاربة واملغاربة كيساهموا في التنمية ديال هاذ الشالد؛

باملساعدات  كيتوصل  اللي  مثال  كاين  ديالهم  القانون  أنه  ثالثا، 
االجتماعية، القانون اللي كاين ويسري على الجميع ملا تيخرج على الشالد 
أكثر من 15 يوم تطشق عليه ما كاين في القانون، ثانيا اللي تيخرج على 
الشالد ديالهم أكثر من 6 شهور تيطشق عليه كذا.. هذا ما تيعنيش بأن ما 
فتحناش هاذ املواضيع، فتحنا هاذ املواضيع وتناقشنا معهم وطورنا 
كذلك التعاون معهم باش نديرو واحد النموذج ديال التعاون، ديال 

التنمية، ديال االهتمام االنشغال مشترك اللي فيه بالدنا، اللي فيه 

الدولة االسشانية، اللي فيه املنتخشين، فيه املجتمع املدني ديالنا اللي 

نشيط تما جدا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، ما بقاش عندكم الوقت ديال النائب 

لفريق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  إضافي؟  تعقيب  �ضي  كاين  املحترم، 

أفراد  على  املتتالية  االعتداءات  والتنمية حول موضوع عن  العدالة 

الجالية املغربية بالخارج، تفضلوا السيدة النائشة املحترمة.

لةم ئبخلةسيدخنزهلخلةوفي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

إفراغ 5 رصاصات في رأس محمد السليماني، 2000 حالة حسب 

اللجنة االستشارية لحقوق اإلنسان بفرنسا واعتداءات أخرى في بلدان 

أوروبية تجعلنا لألسف الشديد نتجاوز حالة اإلسالموفوبيا والعنصرية 

إلى حالة الكراهية التي نعلم تاريخها في التاريخ اإلنساني. واليوم نسائلكم 

املقيمين  املغاربة  لحماية  املؤسساتية  اإلجراءات  الوزير، عن  السيد 

بالخارج وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائشة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.
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لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي3خب ا  رجخ
وبؤو3خلةهجرة:

السؤال اللي أتوصل به يختلف عن السؤال اللي كيتطرح في القاعة، 
السؤال اللي توصلت به يتعلق بداك املغربي اللي توفى في إسشانيا، وهاذ 
السؤال اللي طرحات األخت ال عالقة له بالسؤال اللي توصلت بيه باش 

نكونو مفاهمين؛ النقطة الثانية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إيال اسمحتي السيدة النائشة، خليه يقول اللي بغى تفضل السيد 
الوزير.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي3خب ا  رجخ
وبؤو3خلةهجرة:

..ثانيا ملا تنجي في السؤال تيقولك هناك اعتداءات متتالية، خاصنا 
نعرفوا واحد القضية وهاذ ال�ضي خاصنا نتعاونو فيه كاملين، بأنه هناك 
الطريق  كتلقى  يمينية متطرفة  أحزاب  أنه  اللي خالت  معينة  أجواء 
ديالها باش توصل للسلطة في عدد من الدول. التساؤل اللي تنطرحو 
على أنفسنا، كيفاش يمكن لنا نواجهو هاذ الجو اللي سائد؟ كيفاش 
يمكن لنا نخليو الجالية ديالنا في املستوى اللي تفرض التقدير وتفرض 
االحترام؟ وهاذ ال�ضي اللي دائما تنقول العمل ديالنا مهم أن يذهب إلى 
املرافق اإلدارية، ولكن األهم كيف نعمل كي تكون جاليتنا في مراكز 
القرار السيا�ضي واإلقتصادي وغير ذلك، هادي هي املعادلة وهادي هي 

الطريقة االشتغال ديالنا وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل  املحترمة،  النائشة  السيدة  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم عن التعقيب.

لةم ئبخلةسيدخيوسفخغربي:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة في الجواب ديالكم يعني ختمتم 
بأسئلة هي ذاتها األسئلة التي طرحتها السيدة النائشة املحترمة، بمعنى 
الحادث  اإلشكال.  لتجاوز  الضرورية  الالزمة  الحلول  عن  تشحثون 
العنصري الذي أودى بحياة السليماني رحمه هللا هذا حادث عنصري 
بغيض له داللة يجب الوقوف عندها ألن املنطق ال يقشل أن يتحول 
حادث مرور إلى جريمة قتل نكراء هادي مسألة أولى. املنتظر من الحكومة 
السيد الوزير، االستعجال في القضايا مثل هذه، واملتابعة في التحقيق 

ألنه استهداف ليس لسليماني وحده بل للمغاربة جميعا؛

املسألة الثانية، الفاعل فهاذ الحادث هذا هو رجل أمن وهو مؤشر 
خطير، ألن ما يمكنش رجل أمن حاميها يصشح حراميها؛

املسألة الثالثة، أن الدعم واملصاحشة لألسرة يجب أن تكون جيدة 

وبكل ما يكفل لهذه األسرة متابعة القضية ماديا ومعنويا ألن اسميتو 
هذا هو الذي سيمكنها من حيازة حقوقها ويعني أن تحوز اإلنصاف، لقد 
صار التعجيل السيد الوزير في االستجابة واملصاحشة أمر ضروري ألن 

يجب أن نقول األشياء بمسمياتها، موجة اإلسالموفوبيا..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، عندكم تعقيب السيد الوزير تفضلوا.. 
النائب  السيد  تفضلوا  االشتراكي،  اإلتحاد  تعقيب إضافي عند فريق 

املحترم.

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخرلبد0:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدينخلةوزيرين،

في التعقيب اإلضافي ديالنا نذكركم السيد الوزير أن طالب كان يدرس 
في كلية الطب بدولة أوكرانيا ينتمي إلى مدينة جرادة تم قتله ووزارتكم 
لم تتكلف بنقل جثمانه، ونعود إلى مشاكل الجالية املغربية بإسشانيا 
ونتير مشكل متاع رخص السياقة، املغاربة املقيمين في دولة إسشانيا 
يؤدون غرامات باهظة في الوقت اللي لقاوهم يسوقوا بالشيرمييات متاع 
استشدال  بموجبها  تم  االتفاقية سابقة  كانت واحد  في حين  املغرب، 
رخص السياقة املغربية بمثيلتها اإلسشانية، اليوم عالش الوزارة ديالكم 

ما دخلتش فهاذ اإلشكال؟

ثانيا، تعتبر منطقة مورسيا هي املنطقة اللي فيها واحد الجالية مهمة 
جدا بإسشانيا لكن الخدمات القنصلية بعيدة، هي في فالنسيا ولكن 
الجالية املقيمة في مورسيا كتنقل وكتلقى واحد املشاكل في التنقل 

ديالها؛

ثانيا، في مثل هذا اليوم من األسشوع الفارط انقلشت سيارة مات فيها 
6 مغاربة أغلشيتهم ينتميو للمنطقة املهمشة اللي هي إقليم فكيك وهاذ 
الحادث ما�ضي حادث عر�ضي هذا مرتشط بالظروف متاع العمل فيها 

السكن، فيها أوقات العمل..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي3خب ا  رجخ
وبؤو3خلةهجرة:

تقول �ضي حاجة قولها  املحترم، هللا يخليك منين  النائب  السيد 
واعطي معطيات كاملة، عالش ما تكفالتش الوزارة بداك الطالب ديال 
أوكرانيا؟ قول الحقيقة وقول شنو قالت العائلة ديال الناس اللي في 
جرادة اللي كنا كنتشعوهم يوميا يوميا ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، 
ألن ناضوا املغاربة خلصوا les pompes funèbres ما يمكنش احنا 
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نسترجعو الفلوس من عند هادوك وتشعناهم وكان االستقشال وشكون 
 l’ambulance اللي وصلهم للمطار ديال الدار الشيضاء حتى لجرادة؟
ديال املغرب السيد النائب املحترم قولوا الحقيقة للمغاربة، ما تقولش 
النص وتوقف هللا يرحم لك الوالدين راه من باب األمانة قول الحقيقة.

السيد النائب املحترم، لم ننتظر أن تكون هذه املالحظة عاد نقومو 
بالتعجيل، واش احنا ما عندناش نفس الغيرة؟ واش احنا ما عندناش 
نفس اإلرادة؟ في حين وقع داك�ضي السفارة، والوزارة، وزارة الخارجية، 
القنصلية كلها تعشئات وبطريقة يعني بواحد االستعجال كشير جدا وقفنا 
على الجثة وتم تكلفنا بالجثة ديال اسشانيا وتدفن اليوم السبت واآلن 
دارت دقيقة صمت والشلدية كلها تعاطفات واملجتمع املدني كلو تعاطف 
وتقرات الفاتحة واآلن داك الجاني راه في السجن والقضاء قابط طريقو 

وهناك بطشيعة الحال الدعم القانوني لهذه العائلة املغربية شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير وشكرا على مشاركتكم. وننتقل إلى مقتضيات 
تناول الكلمة في إطار مقتضيات املادة 104 من النظام الداخلي، وأول 
متدخل هو األستاذ محمد املالحي عن الفريق االشتراكي إلى السيد وزير 

التعليم العالي املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلملالحي:

بكرلخلةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدينخلةوزيرين،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

فعال، السيد الوزير الجامعة هي فضاء للعلم واملعرفة واالبتكار، 
ويرجع الفضل إلى هذه املؤسسة لتكوين عدد من األطر الوطنية في 
جميع التخصصات، ونعتز اليوم بهذه الشريحة التي تسير دواليب الدولة 
وقيمة هذه األطر التي تشتغل اليوم السيد الوزير، إال أن كاين هناك 
تحريف في املسار اللي كيجعلنا على أننا كناخذو واحد املجموعة ديال 
االستفهامات السيد الوزير املحترم، هناك السرقة األدبية بخصوص 
ديالو  امليزانية  محدود  العلمي  الشحث  والدكتوراه،  املاستر  مواضيع 
املرصودة ضعيفة وضعيفة جدا وهاذ ال�ضي هذا ما يمكنش السيد 
الوزير باش يمكن نطورو اآللية ديال التعليم ديالنا في الجامعة املغربية 
ألن الجامعة املغربية نعتبرها على أنها واحد املدرسة علمية اللي خاصها 
واحد املجموعة ديال اإلمكانيات باش يمكن يكون فيها هاذ األمور هاذي.

ثم من أبرز الخروقات السيد الوزير، اللي كاينة في الجامعة: هناك 
التوظيف، هناك الزبونية، هناك املحسوبية في إجراء واحد املجموعة 
ديال عدم القشول بسلك املاستر والدكتوراه ومشكل ديال النقط السيد 
مشكل  كاين  الشخصية،  للمسائل  الجامعة  استغالل  كاين  الوزير، 
ديال الدبلوم ديال املاستر ثم هناك حاالت أخرى السيد الوزير، ال يتم 

احترام التخصصات فيما يخص أساتذة خريجي دار الحديث الحسنية 
يشتغلون مناصب أساتذة في القانون الجنائي وهو ما يضعف جودة 

التكوين لدى الطلشة.

هادي واحد املجموعة ديال اإلشكاليات اللي هي في الحقيقة نحن 
نعترف على أنه وقع واحد العمل اللي هو عمل مشكورين عليه، ولكن 
ديال هاذ  املواكشة  اللي هي خطيرة جدا هو  إشكالية وإشكالية  كاين 
العمل اللي هو عمل ديالنا كاملين وانتما السيد الوزير، هما املسؤول 

األول على هاذ العشث، ثم كاين هناك اكتظاظ..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، إال اسمحتو لنا السادة النواب تفضلوا 
السيد الوزير املحترم.

لةسيدخاحسنخلةدلود0خوزيرخلةتعليمخلةع ليخولةشحثخلةعلميخ
وتكوينخلألطر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةم ئب،

الجامعات في العالم كلها إشكالية التعليم سير لكل دولة غتلقى 
إشكالية التعليم، اآلن القانون املنظم للتعليم العالي أكل عليه الدهر 
عندك  الجديد  القانون  هللا  شاء  إن  قريشا  يجيكم  وغادي  وشرب، 
أن  يمكن  ال  وقانوني  إداري  دور  عندها  الوزارة  الجامعة  استقاللية 
تتدخل.. أنا معاك في بعض الحاالت التوظيف فيه إشكاليات ولكن 
السلطة د الوزير هنا ما عندو حتى سلطة، خاص املؤسسات الجامعية 
هي اللي كتدخل وحنا اقترحنا باش يولي مشكل التوظيف وطني كيفما هو 
في العالم ومن بعد االول كيختار الثاني، الثالث، الرابع، هاذ اإلصالحات 

جاية خصها تكون في القانون وإنما القانون ما كيعطيناش سلطة.

هللا  املوارد  مشكل  املشكل  راه  العلمي،  بالشحث  يتعلق  فيما  أما 
يهديكم، وراه املوارد عندنا صندوق ديال دعم الشحث العلمي، املشكل 
 L’OCP: 90 كيف تصرف املوارد املالية، صرفنا 200 مليون ومن بعد مع
 ،les appels à projets مليون، اآلن 200 مليون ما�ضي هي املشكل كتدير
خصك تدير لجنة باش تختار املخيرين، كتجيب الناس من برا ومن 
الداخل، خاصك تراقب داك املخرجات ديال الشحث العلمي ألن ما�ضي 
غير تعطي، كانت كتعطى الفلوس وتم�ضي، خاصك تراقب مخرجات 
الشحث العلمي. أنا قلت الشارح 700 مليون محطوطة عندي واش غير 
املؤسسات  ديال  مشكل  موارد،  مشكل  ما�ضي  ال  هكداك؟  نصرفها 
 une Agence de يولي  باش  كنأهلوه  ياهلل  كانش مؤهل  ما   CNRST
ياهلل  كانتش  ما   une Agence de moyens عندناش  ما   moyens
كنخلقوها، L’Agence d’évaluation ياهلل عملناها مع األسف داك�ضي 
اللي لقيناه كنحسنوه اآلن، إيال كنزيدو القدام مزيان، إيال كنتأخرو 

قولوها لنا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى متحدث ثاني في إطار مقتضيات 

واإلجراءات  الجامعي  العنف  وللتنمية  العدالة  فرق  عن   104 املادة 

تفضلوا  الشوقرعي،  خالد  السيد  املحترم  النائب  منه،  للحد  املتخذة 

السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخخ ةدخلةشوقرعي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، موضوع العنف داخل الجامعة طرحناه أكثر من 

مرة في هذه القشة، كنا نتمنى أن ال نعيد طرحه، كنا كنتمناو كذلك 

أنه يكون الشهيد عشد الرحيم الحسناوي هو آخر ضحية لهذا العنف 

داخل الجامعة. نعود لطرح هذا اإلشكال اليوم بسبب املشهد اآلتي: 

طالشة إسمها كريمة الفورصية بجامعة سيدي محمد بنعشد هللا بفاس، 

داخل الحي الجامعي، داخل غرفتها آمنة مطمئنة في غفلة من األمر 

كيجيو مجموعة من الطلشة كيخرجوها من الغرفة يقتادونها للساحة 
الجامعية، يعقدون لها محاكمة داخل الساحة الجامعية ثم يقررون 

الدولة، وكل  أو تقوم مقام  الدولة،  طردها، هذي دولة تقوم داخل 

املشاهد تم التقاطها بكاميرا مثبتة داخل الحي الجامعي.

السيوف  يحمي حاملي  من  الوزير،  السيد  هنا  املطروح  السؤال 

األمني؟  الغطاء  لهم  يوفر  الجامعة؟ من  داخل  والشواقير  والسواطير 

من يمولهم؟ من يوفر لهم الغطاء السيا�ضي؟ يتحركون بأسلحة آمنين 

مطمئنين، ال حسيب وال رقيب.

السيد الوزير املحترم، العنف واإلرهاب في الجامعة له إسم، إسمه 

التيار القاعدي، إسمه البرنامج املرحلي، إسمه الكالكلية، وعذرا على أن 

ندنس هذه القشة بهاته األسماء، هاذ التيار تاريخو حافل وماضيه كذلك 

بالتآمر على الدولة املغربية، ولألسف طرف من هاذ التيار تسللوا إلى 

مواقع املسؤولية في الدولة ويعتزون بأنهم دازوا فهاذ املدارس وكان لها 

الفضل عليهم في التنشئة السياسية.

السيد الوزير املحترم، إيال كان �ضي تحقيق خصو يتفتح وتطالب به 

وزارة الداخلية والحكومة املغربية ما يمكنش يتوجه إلى منظمة ششابية 

قامت بالدور ديالها في حث املواطنين والششاب املغاربة على التسجيل 

في اللوائح االنتخابية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخلةدلود0خوزيرخلةتعليمخلةع ليخولةشحثخلةعلميخ
وتكوينخلألطر:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

العالي،  التعليم  النائب املحترم، والداودي غير وزير  شكرا السيد 
الداخلية  وزير  على  تعيطو  كنتو  وزير..  وال  العنف  ديال  وزير  ما�ضي 
وتسألوه، الجانب األمني ما�ضي شغلي أنا، اإلشكالية كل واحد يقوم 
بالدور ديالو، هذا كاين مشكل د األمن كاين مشكل د القضاء، أنا اللي 
عندي القوانين ديالي كنطشقها، اللي لقيناه املشكل هو خصنا نعرفوا 
داخل  أو  الجامعة  داخل  العنف  كيستعمل  لقيناه  اللي  سمياتهم، 
األحياء الجامعية كيتشطب عليه، كتحيد ليه املنحة وغيرو، القانون 
احنا مطشقين القوانين ديالنا املشكل هو تيجيك ملتم كتم�ضي للشرطة 
تيقولك جيب سميتو، تم�ضي عند القا�ضي كيقول لك جيب الحجة، 
وأنا غادي نشقى حا�ضي ليهم الحجة رآه معروفين في السوق، إيال بغينا 

نقشطوهم رآه موجودين.

إذن أنا صريح معكم، ألن اللي كيعملو العنف هم بعض العشرات.. 
والقتلة غير واحد وال غيتجرح والجامعة هادي مصيشة، أما يكون العنف 
مستمر واالمتحانات تتاجل وغيرو هذا فعال مشكل تيدنس الجامعة 
املغربية صورة الجامعة املغربية حنا باغيين نكونو قاعدة في إفريقيا 
يشداو يجيو الناس يقراو عندنا واألوروبيين يقراو عندنا والصورة ديال 
العنف هي والت لصيقة ومع األسف حتى التلفزيون املغربي، واش دوزو 
عمركم شفتو �ضي برنامج مغربي على الشحث العلمي فهاذ التلفزيون؟ 
هاذ  هي  ليه  قلت  العنف،  في  تكلم  أجي  قاليا  عليك  تيعيطو  العنف 
الجامعة املغربية ولى فيها غير العنف صافي؟ هذا هو الصورة اللي بغينا 
نعطيوها للمغرب. إذن هذا مشكل مطروح فعال خاص هاذ اإلشكالية 
تعالج وما خصش هاذ ال�ضي يشقى ألن معروفين في الساحة، أنا نقول 
لك معروفين عند كل واحد إذن خص كل واحد يقوم بالواجب ديالو 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى الفريق الدستوري.. نعم في إطار 
الفصل 104 ننتقل إلى الفريق الدستوري عن األرقام الصادمة التي 
الدستوري،  االتحاد  فريق  عن  اإلعاقة  حول  الوطني  الشحث  قدمها 

تفضلوا وشكرا السيد الوزير.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخزردللي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةوزير،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو3،

تطشيقا للمادة 104 من الداخلي ملجلس النواب، أتناول الكلمة في 
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موضوع هام حول األرقام الصادمة التي قدمها الشحث الوطني حول 
اإلعاقة.

السيد الرئيس، وأخيرا أفرجت الحكومة عن الشحث الوطني الثاني 
حول اإلعاقة، والذي توصل إلى أن نسشة انتشار اإلعاقة على املستوى 
الوطني تشكل 6 % من الساكنة. وبغض النظر عن املنهجية املعتمدة 
واملتشعة في هدا الشحث، فإن األرقام املعلن عنها تؤكد بامللموس أنه 
ال �ضيء يذكر قد تحقق في مجال اإلعاقة، معنى ذلك أن نسشة ولوج 
األشخاص ذوي اإلعاقة للتمتع بحقوقهم لم تعرف أي تحسن، نسشة 
1 % فقط من األشخاص في وضعية اإلعاقة هم الذين يصلون إلى 
 % 45 نزيفا مضطردا قد يسجل  التعليم تعرف  الجامعة، مسارات 
في التعليم األسا�ضي ولكن نسشة 10 % فقط هي التي يكون بمقدورها 

تجاوز هذا التعليم األسا�ضي.

جاء هذا الشحث وميز ما بين اإلعاقات الخفيفة واإلعاقات العميقة، 
وال نعرف سبشا لهذا التميز اللهم إال إذا كان الغرض هو التخفيض من 
حجم األرقام املعلنة خاصة وأن نسشة 10 % من ذوي اإلعاقة يجهلون 
أن  املفروض  من  التي  املؤسسات  ويجهلون حتى  بل  كلية حقوقهم، 
تضطلع بدور في إدماجهم. يشدو أن الرغشة في وضع سياسة عمومية 
معينة هي التي تحكمت في نتائجها الشحث بمعنى أننا طوعنا الشحث 

ليكون في خدمة السياسة وليس العكس وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و0،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

سيدخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي3.

النبرة  بهذه  املحترم،  النائب  السيد  تتحدث  أن  يؤسفني  أوال، 

ولها  ونصف  سنتين  منا  أخذت  دراسة  علمي،  بحث  في  التشكيكية 

ترخيص من HCP املندوبية السامية للتخطيط، من خالل الترخيص 

واشنطن  مجموعة  برتوكول  اعتماد  وكذلك   CC WESTT ديال 

اإلحصائية املعروفة دوليا؛

ثانيا، قدمت يعني أرقام خاطئة، طشعا يجب أن نفتخر أننا اليوم أوال 

نعرف مستوى اإلعاقة في املغرب، نحن منذ عشر سنوات ال نعرف هل 

ارتفع هذا الرقم أم تدنى؟ اليوم نعرف بأنه عندنا 6,8 % من اإلعاقة في 

املغرب، بينما في سنة 2004 من خالل الشحث الوطني األول، كان عندنا 

فقط 5,1 وهذا مهم جدا، أوال ألننا وضعنا قانون إطار للنهوض بوضعية 

خاصنا  نزلوه  باش  حقوقهم،  وحماية  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 

نعرفو شحال عندنا من الناس اللي عندهم اإلعاقة العميقة؟ شحال 

من الناس اللي عندهم اإلعاقة الخفيفة؟ شحال من الناس اللي عندهم 

ال�ضي ما كيترسمش على �ضي حاجة، هاذي  اإلعاقة املتوسطة؟ هاذ 

الحكومة بينها وبين آخر واليتها بضع شهور، لكن نحن نقدم أرقام من 

أجل املستقشل، من أجل الدولة تعرف مستوى اإلعاقة ونعرفو شحال 

عندنا ديال الفئات. وهاذ التقسيمات متعارف عليها دوليا ما يمكناش 

اليوم نجيو نشداو نديرو واحد القراءة سلشية فقط ألنه إنجاز مهم.

وما دام ركزتي على التعليم، غير باش نقولك، في 2004 يا هللا كانت 

عندنا 32 % من األشخاص ذوي اإلعاقة اللي كيدرسو، اليوم عندنا 

41,8 % وغادي تساعدنا السياسة العمومية اللي وضعنا اآلن إلى جانب 

القانون اإلطار باش تولي التعليم وتمدرس األشخاص في وضعية إعاقة 

جزء ال يتجزأ من منظومة التعليم اللي انضاف إليها كذلك الرافعة 

الرابعة من استراتيجية التعليم اللي عاد كتوضع اآلن، إذن هاذ األرقام 

غادي تنفعنا باش نعرفو الخدمات، سواء في التمدرس، سواء في الصحة 

أو كذلك في املعينات اللي غنقدمو للمستحقين..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا وشكرا لكم جميعا، ونرفعخلاجلسل.
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محضرخلاجلسلخلةث نيلخعشرخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ : األربعاء 26 رجب 1437ه )4 ماي 2016م(.

لةرئ سل : السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وأربعة  ساعة   : لةتوقيت 
الحادية عشر صشاحا والدقيقة السادسة عشرة.

جدولخلألعم ل: جلسة عمومية مشتركة تخصص لالستماع لعرض 
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املجلس 

برسم سنة 2014.

لةسيدخرلبيدخلةط ةبيخلةعلميخرئيسخمجلسخلةمولبخرئيسخ
لاجلسل:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي3.

لةسيدخرئيسخمجلسخلملستش رينخلملحترم،

لةسيدخلةرئيسخلألولخةلمجلسخلألعلىخةلحس ب ت،

لةسيدلتخولةس دةخلةوزرلءخلملحترمو3،

لةسيدلتخولةس دةخلةبرمل نيو3خلملحترمو3،

طشقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة 
منه، يقدم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات خالل هذه الجلسة 
املشتركة ملجل�ضي البرملان عرضا عن أعمال املجلس، مناسشة نجدد من 
خاللها تثميننا للتعاون املشترك بين املؤسسة التشريعية واملجلس األعلى 
للحسابات، هذا التعاون الذي شملته العديد من أنشطة البرملان، سواء 
بالجلسات العامة أو باللجان الدائمة أو من خالل الدراسات واآلراء 
التي يقدمها املجلس األعلى للمؤسسة البرملانية. نجدد الشكر باسمكم 
جميعا للسيد رئيس األول للمجلس األعلى للحسابات وأعطيه الكلمة، 

فليتفضل.

لألعلىخ ةلمجلسخ لألولخ لةرئيسخ جطو،خ لدريسخ لةسيدخ
ةلحس ب ت:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.خلاحمدخهللخولةصالةخولةسالمخعلىخ
رسولخهللاخوعلىخآةهخوصحشه.

لةسيدخرئيسخمجلسخلةمولبخلملحترم،

لةسيدخرئيسخمجلسخلملستش رينخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو3،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخولملستش رو3خلملحترمو3،

على  املوقر ألعرض  مجلسكم  أمام  أحضر  أن  ويسعدني  يشرفني 

أنظاركم خالصة أعمال املجلس األعلى واملجالس الجهوية للحسابات، 
تنفيذا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور.

باملجلس  االرتقاء  على  اململكة  دستور  عمد  فقد  تعلمون،  وكما 
األعلى للحسابات بصفته الهيئة العليا ملراقشة املالية العمومية، كما 
خول له مهام تدعيم وحماية مشادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية 

واملحاسشة.

للبرملان، ضمن  مساعدته  في  املجلس  دور  إن  القول،  عن  وغني 
في  يسهم  أن  من شأنه  العمومية،  املالية  بمراقشة  املتعلقة  املجاالت 
إغناء مسار الديمقراطية بشالدنا، من خالل املساءلة واملناقشة حول 
تنزيل السياسات العمومية وتقييمها ورصد االختالالت التي قد تشوبها. 
كما أن االختصاصات الدستورية املتعددة لكل من املجلس واملجالس 
الجهوية للحسابات، تمنح لهذه الهيئة دورا فاعال في مراقشة املال العام 
سواء  للمراقشة،  الخاضعة  األجهزة  على  السارية  بالضوابط  والتقيد 
بالجماعات  أو  العام  القطاع  ومؤسسات  الدولة  بمرافق  األمر  تعلق 
الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا بمراقشة نفقات الحمالت االنتخابية 
واألحزاب السياسية والتصريح اإلجشاري باملمتلكات وجمعيات املجتمع 

املدني املستفيدة من الدعم املالي للدولة.

الجوانب  بعض  عند  أتوقف  أن  العرض،  هذا  خالل  من  وأود 
املعطيات  على  بناء   ،2013 سنة  العمومية  املالية  لتطور  األساسية 
الحسابية النهائية لتلك السنة، وكذا عند أهم مؤشرات الظرفية املالية 
واالقتصادية للسنة الفارطة 2015، قشل أن أعرض على أنظاركم بعض 
األنشطة واملهام الرقابية ذات الصشغة االستراتيجية التي أنجزت مؤخرا 

أو التي توجد ضمن برامج العمل التي اعتمدها املجلس.

كما أود أن أشير بأن التقرير السنوي األخير الذي تشرفت برفعه إلى 
صاحب الجاللة نصره هللا وأيده، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة 
والتوصيات  واملالحظات  املعطيات  يتضمن  البرملان،  غرفتي  ورئي�ضي 
الدقيقة فيما يخص كل أعمال املجلس واملجالس الجهوية للحسابات.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

وضع املجلس بين أيديكم تقريرا حول تنفيذ قانون املالية لسنة 
2013 وتصريحا عاما بمطابقة حسابات املحاسشين العموميين الفردية 
للحساب العام للمملكة، وذلك طشقا ألحكام الفصل 148 من الدستور 
وعمال بمقتضيات املادة 66 من القانون التنظيمي لقانون املالية املتعلق 

بالوثائق الواجب إحالتها على البرملان قصد مناقشة قانون التصفية.

وتثير النتائج النهائية املتعلقة بتنفيذ قانون املالية برسم سنة 2013 
خمس مالحظات رئيسية:

بموجب  االستثمارات  مستوى  خفض  إلى  الحكومة  لجأت  أوال- 
مرسوم يق�ضي بوقف تنفيذ جزء من نفقات االستثمار بمشلغ 15 مليار 
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2013 كأجل  أكتوبر  نهاية  الحكومة قرار تحديد  اتخذت  درهم، كما 
أق�ضى إلصدار مقترحات االلتزام، وهو ما أدى إلى الحد من استهالك 

ميزانية االستثمار.

ثانيا- تم تسجيل تغييرات ملحوظة على مستوى تنفيذ النفقات 
باملقارنة مع التوقعات، فقد بلغت االعتمادات املفتوحة في إطار قانون 
املالية ما قدره 358 مليار درهم، فيما وصلت االعتمادات النهائية إلى ما 
يناهز 455 مليار درهم أي بزيادة إجمالية قدرها %27.04، ويعزى هاذ 
االرتفاع باألساس إلى االعتمادات املرحلة وكذا رفع سقف تكاليف كل 

من الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة املسيرة بصفة مستقلة.

ثالثا- على مستوى املوارد، يتشين أن النسشة اإلجمالية للتحصيل 

لم تتعد نسشة %92 من توقعات قانون املالية لسنة 2013 وهو ما 

يشكل تراجعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2012 التي سجلت نسشة تسيير 

ناهزت %104. وإذا كانت املداخيل الجشائية برسم السنة املالية 2013 

قد عرفت بصفة إجمالية استقرارا مقارنة مع السنة التي قشلها، فإن 

مستوى تحصيل املداخيل غير الجشائية قد سجل انخفاضا بلغ نسشة 

.6.17%

الداخلي  الناتج  %5.1 من  إلى نسشة  امليزانية  تقليص عجز  رابعا- 

 2012 %7.2 سنة  بلغت  الخام بعد أن سجل العجز نسشة قياسية 

أي بفارق %2 من الناتج الداخلي الخام في سنة واحدة، وذلك حسب 

معطيات التقرير السنوي لشنك املغرب برسم سنة 2014.

خامسا- تفاقم املديونية العمومية خالل سنة 2013، فقد ارتفع 

حجم الدين العمومي للخزينة من 493.7 مليار درهم سنة 2012 إلى 

554.3 مليار درهم مع نهاية السنة املالية 2013 أي بزيادة 60.6 مليار 

درهم، مسجال بذلك ارتفاعا على مستوى املديونية في الناتج الداخلي 

الخام، إذ بلغت %63.5 سنة 2013 مقابل %59.6 خالل السنة التي 

سشقتها.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع قانون التصفية وكذا الحساب العام 

للمملكة برسم 2013 لم يتضمن أية معطيات حول قيمة االقتراضات 

الداخلية ذات األمد القصير )أقل من سنتين( والتي ال يتم احتسابها 

كموارد للميزانية، علما أن هذا النوع من التمويالت كلف خزينة الدولة 

أزيد من 5.75 مليار درهم كفوائد وعموالت.

أما فيما يخص الدين العمومي والذي يدخل في نطاقه دين الخزينة 

والديون املضمونة من طرف الدولة، فقد بلغ جاري الدين العمومي 

678.85 مليار درهم بنهاية سنة 2013 مقابل 591.85 مليار درهم عندما 

متم سنة 2012 أي بزيادة 87 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسشة 

%12.8 مقارنة مع السنة السابقة، وبالتالي فقد عرفت سنة 2013 
زيادة قياسية باملقارنة مع الثماني سنوات األخيرة.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

بعض  استعادة  من  العمومية  املالية  تمكنت   2014 سنة  خالل 
توازناتها ولو بصفة جزئية، إثر اإلجراءات الهادفة إلى الزيادة في املوارد 
الذي  العرض  من خالل  لي  وقد سشق  للنفقات،  النسبي  واإلستقرار 
تشرفت بتقديمه أمامكم في السنة الفارطة أن أبرزت السمات الرئيسية 
ألوضاع املالية العمومية لسنة 2014، وسنعمل على موافاتكم بتقرير 
املجلس عن تنفيذ قانون املالية والتصريح العام باملطابقة املتعلق بهذه 

السنة، آملين أن نتوصل بالنتائج الحسابية النهائية في أقرب اآلجال.

وبالوقوف عند أهم املعطيات املتوفرة حاليا، فإن تنفيذ قانون 
على  تميزت  التي  اإلقتصادية  بالظرفية  تأثر  قد   2015 لسنة  املالية 
مستوى املشادالت الخارجية، بتراجع األسعار العاملية للمواد النفطية 

وللمنتوجات الغذائية األساسية:

بحجم  انخفض  الذي  التجاري  امليزان  عجز  مستوى  على  _أوال 
إجمالي، وصل 34.9 مليار درهم أي بنسشة 18.6 % باملقارنة مع سنة 

.2014

_ثانيا على مستوى عجز الحساب الجاري بميزان األداءات، حيث 
تراجع من 5.7 % من الناتج الداخلي الخام إلى %2.3 مع نهاية 2015، 
إثر استمرار وثيرة نمو تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج بنسشة زائد 3% 

وباملوازاة مع تزايد االستثمارات األجنبية املشاشرة.

_ثالثا على مستوى االحتياطات الدولية التي ارتفعت إلى 224.6 مليار 
درهم بزيادة تقدر ب23.5 % أي ما يعادل 6 أشهر و24 يوم من واردات 

السلع والخدمات.

_رابعا على مستوى تحمالت املقاصة التي تراجعت من 32.7 مليار 
درهم سنة 2014 إلى ما يقارب 14 مليار درهم سنة 2015 عوض 22.9 
مليار درهم املرتقشة في مشروع امليزانية، علما أن الحكومة سشق أن 

اتخذت عدة تدابير في هذا املجال أذكر منها:

ديسمبر  فاتح  من  ابتداء  السائلة  الشترولية  املواد  أثمان  _تحرير 
2015؛

_تعويض الدعم لفائدة الفيول املوجه إلنتاج الكهرباء بإمدادات 
تدريجيا  تقليصها  أفق  في  والكهرباء  للماء  الوطني  للمكتب  مشاشرة 

وحذفها سنة 2017.

أما فيما يخص تطور النفقات العادية األخرى، فقد واصلت كتلة 
األجور منحاها التصاعدي خالل سنة 2015 حيث بلغت 102.7 مليار 
درهم أي ما يزيد عن %56 من املداخيل الجشائية، بل تصل هذه النسشة 
إلى %65.3 إذا أضيفت إلى ذلك التحمالت االجتماعية، وبالتالي فإن 
مؤشر هذه النفقات بالنسشة للناتج الداخلي الخام يظل في مستويات 

مرتفعة تصل إلى %12 سنة 2015.
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أما على مستوى نفقات االستثمار بلغت األداءات عند نهاية 2015 
ما يناهز 58.5 مليار درهم بزيادة 7.8 باملقارنة مع سنة 2014، كما عرف 
حجم االعتمادات املرحلة عندما تم 2015 تزايدا عما كان عليه في السنة 
السابقة، مما يؤشر على أن تنفيذ ميزانية االستثمار اليزال يعرف الكثير 
من االختالالت، سواء على مستوى االلتزام أو على مستوى مسالك أداء 

النفقات العمومية.

لةسيدخرئيسخمجلسخلةمولبخلملحترم،

لةسيدخرئيسخمجلسخلملستش رينخلملحترم،

فيما يخص موارد الخزينة، فقد تراجعت املداخيل الغير الجشائية 
خالل سنة 2015 بما يناهز 6.10 مليار درهم أي بنسشة تقارب 30% 
وثيرة  انخفاض  إلى  التراجع  هذا  ويعزى   ،2014 سنة  مع  باملقارنة 
مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي، 3.7 مليار سنة 2015 مقابل 

13.7 مليار درهم سنة 2014.

كما سجلت هذه السنة انخفاض املداخيل املتأتية من املؤسسات 
واملنشآت العمومية كاملجمع الشريف للفوسفاط ناقص ملياري درهم، 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ناقص500 مليون درهم)، وفي 
سمحت  االستثنائية  املداخيل  بعض  الخزينة  موارد  سجلت  املقابل 
بتغطية جزئية لهذا التراجع، نذكر منها حصيلة ترخيص لألنترنيت من 

الجيل الرابع 4G بمشلغ 1.7 مليار درهم خالل سنة أبريل 2015.

وبناء على املعطيات األولية لتنفيذ املوارد والنفقات فإن وضعية 
املالية العمومية لسنة 2015 عرفت تحسنا في نسشة عجز امليزانية، 
إذ بعد االنخفاض امللحوظ بين سنة 2012 اللي كانت فيها ( %7.2( 
و2013 (5.1)% واصل عجز امليزانية منحاه التراجعي حيث بلغ 4.9 من 
الناتج الداخلي الخام سنة 2014 و4.3 سنة 2015 مستقرا في مستوى 

توقعات قانون املالية.

قد  والسادة  السيدات  امليزانية، حضرات  نسشة عجز  كانت  وإذا 
انخفضت، فإن ديون الخزينة على الرغم من استقرار حصتها بالنسشة 
للناتج الداخلي الخام في مستوى %63.4 عند نهاية سنة 2015، فقد 
انتقل حجمها من  األخيرتين، حيث  السنتين  ارتفاعها خالل  واصلت 
584.2 مليار درهم عند نهاية 2014 إلى 626.6 مليار درهم في متم سنة 
2015، أي بإضافة 42.4 مليار ملديونية الخزينة، تم اكتتابها في السوق 
الداخلية، وباملقابل سجل حجم الدين الخارجي للخزينة استقرارا في 

املستوى املسجل عند نهاية 2014 بما يقارب 140 مليار درهم.

وبخصوص خدمة الدين فقد ارتفعت من 133 مليار درهم سنة 
2014 إلى 143 مليار سنة 2015 دون أن تسجل تغييرا بشأن نسشتها 

بالناتج الداخلي الخام حيث بقيت مستقرة في حدود 14.5% .

وفيما يخص الدين العمومي بما في ذلك الدين الذي يستفيد من 
من  ارتفع  حيث  ملحوظا  ارتفاعا  عرف  حجمه  فإن  الدولة،  ضمان 

743 مليار درهم سنة 2014 إلى 807 مليار درهم سنة 2015 أي بقيمة 
تجاوزت 64 مليار درهم ما يمثل %81.3 من الناتج الداخلي العام.

ملحوظا  تحسنا  فقد سجلت  الخزينة،  تمويل  بشأن شروط  أما 
الداخلي  الدين  أمد  متوسط  عرف  وهكذا   2014 سنة  مع  باملقارنة 
للخزينة ارتفاعا من 5 سنوات و9 أشهر سنة 2014 إلى 6 سنوات و3 
أشهر سنة 2015، كما أن السعر الفائدة السنوي املرجح عند اإلصدار 
شهد انخفاضا مهما من %4,27 إلى %3.08 بين سنتين املذكورتين وهذا 

جد مهم.

وانطالقا من هذه املعطيات، فإن املجلس األعلى للحسابات، إذ 
بالتزام  يو�ضي  الخزينة،  تمويل  الشروط  تحسن  في  االستمرار  يثمن 
سياسة حذرة إزاء تواصل املنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع 
مكوناته، ويحث الحكومة على بدل مزيد من الجهود قصد التحكم في 
ارتفاعه، خصوصا وأن املجلس يسجل عدة اختالالت على مستوى 
أداءات الخزينة ومؤشرات املالية العمومية، سأقتصر هنا على عنصرين 

أساسيين منها :

أوال_ تراكم ملتأخرات األداء، فإذا اقتصرنا على متأخرات الضريشة 
على القيمة املضافة املستحقة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية 
دون القطاع الخاص، نالحظ أنها انتقلت من 8,7 مليار درهم سنة 2010 
إلى 12,5 مليار درهم 2011، 16.1 مليار سنة 2012 إلى 25,18 مليار 
درهم عند نهاية 2015، أي ما يناهز %48 من مداخيل ميزانية الدولة 
من الضريشة على القيمة املضافة، ويعتبر هذا املشلغ وتعتبر هذه املشالغ 
ديونا على الدولة إزاء أكبر املؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي تلعب 
دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية لشلدنا، ويتعلق األمر 
أساسا باملجمع الشريف للفوسفاط، الشركة الوطنية للطرق السيارات 
باملغرب، املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، املكتب الوطني 
للسكك الحديدية، شركة الخطوط الجوية امللكية املغربية، ومن شأن 
عدم معالجة هذه الديون أن يحد من قدرة املؤسسات املعنية على 
الوفاء بالتزاماتها املالية، كما أنها تشكل إحدى املخاطر التي قد تهدد 

املالية العمومية.

اتخذت  التي  اإليجابية  التدابير  بعض  الخصوص  بهذا  ونسجل 
مؤخرا في اتجاه الحد من تراكم دين هذه الضريشة، لفائدة املؤسسات 

واملقاوالت العمومية منها أساسا:

لشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  من  تمكين  .-
واملكتب الوطني للسكك الحديدية من قروض بنكية قصد التخفيف 
من إكراهات الديون التي تعاني منها املؤسستان إزاء املتعاقدين معهما؛

-. كذلك اإلعفاء من الضريشة على القيمة املضافة بالنسشة 
في عمليات اإلصالح،  الغيار املستعملة  للطائرات والتجهيزات وقطاع 

وكذا بالنسشة لعمليات استيراد القطارات والتجهيزات السككية؛

القيمة  على  للضريشة  العادي  السعر  تطشيق  نسجل  كما   .-



عدد.19–03.شعشان.1437  )10.ماي.2016( الجريدة الرسمية للبرملان38م   

املضافة الشالغ %20 على عمليات النقل السككي، بهدف تخفيض دين 
الضريشة الذي تعاني منه هذه املؤسسة العمومية؛

وكما تعلمون، فإن هذين التدبيرين األخيرين تم إقرارهما بمقت�ضى 
قانون املالية لسنة 2016 الذي وافقتمون عليه.

ثانيا ودائما في ما يخص االختالالت على مستوى أداء الخزينة، سجل 
الجهوية  الدولة لألكاديميات  تمنحها  التي  وقف جزء من اإلمدادات 
للتربية والتكوين والذي لم يتم تحويله لفائدتها بمشلغ إجمالي وصل إلى 

8,9 مليار درهم عند نهاية سنة 2015.

ونظرا لحجم هذه املتأخرات، فقد انعكست بصفة سلشية على هذه 
األكاديميات التي أصحشت عاجزة على الوفاء بالتزاماتها إزاء املوردين 
واملتعاقدين معها، واعتشارا ملا قد يترتب عن هذه الوضعية من آثار 
وخيمة، فإن املجلس يدعو إلى معالجة هذه الديون في آجال معقولة 
وإذا  املعنية،  العمومية  للمؤسسة  املالية  الوضعية  استقرار  بهدف 
كان هامش التدخل في هذا املجال قد يشدو ضيقا نظرا للتأثير املشاشر 
واملزدوج على نسشة عجز امليزانية وحجم ديون الخزينة، فإن وفاء الدولة 
بالتزاماتها من شأنه ضخ املزيد من السيولة في النسيج اإلنتاج الوطني، 
مستحقاتها،  من  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  من  العديد  وتمكين 
مما سيساعدها على مواجهة إكراهات التمويل التي تعتبر إحدى أهم 

العراقيل التي تواجهها.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

 2015 سنة  ميزانية  تنفيذ  إطار  في  الحكومة  مجهود  نسجل  إننا 
بتخصيص أغلفة جد مهمة لدعم استراتيجيات املغرب القطاعية وفي 
مجاالت متعددة، كالفالحة عبر مخطط املغرب األخضر وبرنامج التنمية 
القروية، واملناطق الجشلية والصناعة عبر مخطط التسريع الصناعي، 
والسياحة عبر مخطط رؤية 2020 في الشناء وفي التعمير، التشغيل عبر 
االستراتيجية الوطنية للتشغيل، نسجل في املقابل الظروف الصعشة 
التي تمر منها العديد من القطاعات واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
حيث تراجع إقشالها على التمويل الشنكي وتدهورت قدراتها على االستثمار 
وخلق فرص الشغل بنسب غير معهودة، مما يستدعي مالءمة وتحيين 
واالقتصاديين  االجتماعيين  الفاعلين  بمشاركة  االستراتيجيات  تلك 
بهدف ضمان مردودية أكبر للمجهود املالي للدولة، واستعادة املقاولة 
النمو  وثيرة  رفع  على  إيجابية  آثار  من  لذلك  ملا  لديناميتها،  الوطنية 
وإحداث فرص الشغل وتوفير ظروف العيش الكريم لشرائح واسعة من 

املواطنين.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

إن عدم توازن أنظمة التقاعد، يشكل مخاطر كشيرة بالنسشة للمالية 
العمومية، كما يمثل تهديدا لضمان ديمومة هذه األنظمة وتمكنها من 

الوفاء بالتزاماتها اتجاه املتقاعدين الحاليين واملستقشليين، وقد أف�ضى 
التشخيص الذي قام به املجلس سنة 2013 إلى ضرورة إيجاد حلول 
شمولية والتعجيل بمشاشرة مسلسل من اإلصالحات اآلنية والعميقة 
القصير  املدى  على  ويمتد  املتواجدة  التقاعد  أنظمة  جميع  يشمل 

واملتوسط والشعيد.

وإذا كان اتفاق سنة 2003 ما بين الهيئات النقابية والحكومة والذي 
%6 على ثالثة مراحل،  بنسشة  الرفع من االقتطاعات  اقتصرنا على 
2004، 2005، 2006، وأداء 11,5 مليار درهم كمتأخرات للدولة اتجاه 
رفع  من  مكن  قد  االتفاق  هذا  كان  إذا  للتقاعد،  املغربي  الصندوق 
احتياطات هذا الصندوق من 16 مليار سنة 2003 إلى 85 مليار سنة 
منظومة  الوطنية إلصالح  الهيئة  توصيات  تفعيل  عدم  فإن   ،2014
تدعيم  إمكانيات  الصندوق  على  فوت  قد   ،2007 ألبريل  التقاعد 
صارت  حيث  ملحوظ،  بشكل  وضعيته  تدهور  إلى  وأدى  احتياطاته 
مساهمات غير كافية لتغطية االلتزامات، إذ تم تسجيل عجز بمشلغ 
936 مليون درهم سنة 2014، 2.8 مليار درهم في سنة 2015، 6,8 مليار 

مرتقشة هذه السنة، أي 10,6 مليار درهم خالل 3 سنوات فقط.

تم  التي  القوانين  مشاريع  املدرجة ضمن  اإلصالحات  وبخصوص 
اعتمادها من قشل الحكومة، وتقديمها للبرملان، فإنها وإن كانت ضرورية 

تشقى غير كافية نظرا لعدة اعتشارات من ضمنها ما يلي :

أوال: ال يشمل اإلصالح املقيا�ضي املقترح مجموعة أنظمة التقاعد، 
وبالتالي ال  للتقاعد،  املغربي  للصندوق  املدني  الشق  يقتصر على  بل 
يساهم في إحداث تقارب بين أنظمة التقاعد حتى داخل القطاع العام، 
فعلى سبيل املثال يحدد املشروع سن اإلحالة على التقاعد في 63 سنة، 
بالنسشة للصندوق املغربي للتقاعد، في حين تم اإلبقاء على حد 60 

سنة، بالنسشة للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد،

ثانيا: لن يمكن اإلصالح املقيا�ضي سوى من تقليص العجز الحالي، 
االلتزامات  لتغطية  كافية  غير  املساهمات  ستظل  إذ  منه  التقليص 
منحى  سيأخذ  بل  قائما  العجز  وسيظل  التقاعد،  رواتب  وسداد 
تصاعديا خالل السنوات املقشلة، حيث سينخفض من ناقص 6,8 مليار 
درهم سنة 2016، إلى ناقص 3,2 مليار درهم سنة 2017 أي مع بداية 
تنزيل اإلصالح املقترح، وسيتجه إلى االرتفاع سنة 2020 ليصل إلى 4,1 
مليار درهم ثم يتواصل هذا املنحى التصاعدي إلى حدود استنزاف كامل 

االحتياطات في أفق 2028 هي في الحقيقة منتصف 2027.

ويعزى هذا التفاقم املتسارع في وتيرة العجز إلى عدة عوامل من بينها 
عنصرين اثنين أساسيين:

يكمن العنصر األول في تراجع العامل الديمغرافي إلى حوالي 2,5 فقط 
من املنخرطين النشيطين لكل متقاعد، وذلك بسبب االستقرار النسبي 
لعدد املنخرطين النشيطين الذي لم يرتفع إال بنسشة %15 خالل 15 
سنة األخيرة، ما بين 2000 و2015، في حين أن عدد املتقاعدين ارتفع 
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بأزيد من %160 خالل نفس الفترة، حيث انتقل من 120 ألف متقاعد 
إلى 313 ألف، أواخر 2015، ومن املنتظر أن يصل إلى ما يقارب 443 

ألف في أفق 2020.

أما العنصر الثاني فيتجلى في االرتفاع امللحوظ الذي شهدته األجور 
داخل القطاع العام، وكذا املنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في 
تزايد حصة األطر ضمن  إلى  باإلضافة  العمومية،  اإلدارة  في  الدرجة 
املتقاعدين، مما يؤدي إلى ارتفاع هام في قيمة املعاشات، فعلى سبيل 
اإلشارة يشلغ املعاش املتوسط لجميع متقاعدي الصندوق 6482 درهم 
في أواخر 2015، وإذا اقتصرنا على فوج املتقاعدين لسنة 2015 وحدها 
ترتفع قيمة املعاش املتوسط إلى ما يناهز 8960 درهم وقد تفوق هذه 

القيمة عتشة 11 ألف درهم بالنسشة لفوج املتقاعدين لسنة 2020.

الخاصة  املقتضيات  املقترح  اإلصالح  يعالج  لم  ذلك  عن  وفضال 

لكل  تخول  التي  املعاش  على  لإلحالة  القانوني  السن  قشل  بالتقاعد 

موظف أو عون ق�ضى 30 سنة من الخدمة الفعلية حق الحصول على 
معاش تقاعد وبدون أي شروط أو قيود، فإذا كان املعدل السنوي 

لحاالت التقاعد قشل السن القانوني لم يتجاوز 1250 حالة خالل التسع 

سنوات املاضية، ما بين 2006 و 2014، فإنه قد ارتفع بشكل مفاجئ إلى 

أزيد من 7500 حالة خالل سنة 2015، %85 منهم ينتمون إلى قطاع 

التعليم.

وتكمن االنعكاسات السلشية للجوء إلى التقاعد املشكر دون ضوابط 

القطاعات  بعض  لدى  البشرية  املوارد  أعداد  تقليص  في  محددة 

الحيوية مثل التعليم والصحة، وكذا في تسريع مدة استنفاذ احتياطات 

نظام املعاشات املدنية، فعلى سبيل املثال وإذا أخذنا بعين االعتشار 

وجود ما يناهز 93600 من املوظفين أواخر سنة 2015 يستوفون شرط 

قضاء أكثر من 30 سنة من الخدمة الفعلية، التي تمكنهم من اللجوء 

إلى التقاعد املشكر، فإن مغادرة %25 منهم فقط للوظيفة العمومية 

ستؤدي إلى انخفاض ديمومة النظام بأربع سنوات، مما سيترتب عنه 

نفاذ احتياطات الصندوق في سنة 2024 وال 2023.

واعتشارا لهذه اإلكراهات، فقد كان من األجدى وضع قاعدة ملزمة 

بأال تتم تصفية املعاش إال عند بلوغ حد السن القانوني للتقاعد، كما 

هو معمول به حاليا في نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي عندنا في املغرب وتقريشا في كل الدول، أو إذا أردنا باعتماد 

تخفيض مناسب بشكل يحافظ على حياد العملية بالنسشة للنظام.

وفي مجال آخر، نلفت انتشاه السيدات والسادة النواب واملستشارين 

املحترمين، أن احتياطات صناديق التقاعد تكون مصدرا هاما لتمويل 

االقتصاد، ذلك أن انخفاض أو استنفاذ احتياطات الصندوق املغربي 

للتقاعد قد تنتج عنه آثار وخيمة على تمويل الخزينة واألسواق املالية.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

إن املجلس األعلى للحسابات يعرب عن قناعته الراسخة بأن إصالح 
منظومة التقاعد ليس باألمر املستحيل، شريطة انخراط جميع الفرقاء 
االقتصاديين واالجتماعيين في هذا الورش الحيوي، ذلك أن اإلصالحات 
املقياسية املقترحة وإن كانت ملحة ومستعجلة تظل غير كافية وال يمكن 
أن تشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصالح شمولي ملنظومة التقاعد. 
ومن أجل ذلك، يهيب بجميع الفرقاء أن ينكشوا على هذه اإلشكالية بكل 
العمق الذي تقتضيه، وأن يتم اعتماد إصالحات جوهرية تقدم حلوال 
ناجعة وفعالة على املدى املتوسط والطويل، وتمكن من الحفاظ على 
منظومة التقاعد والرفع من ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية ،مع 
مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين واملتقاعدين وهذا ممكن، وظروف 

اشتغال املوظفين والعمال.

وعلى صعيد آخر، فإن املجلس يسجل بارتياح الشروع في توسيع 
التقاعد،  أنظمة  من  الخاص  القطاع  فئات  من  مجموعة  استفادة 
وذلك من خالل إدراج مشروع القانون املتعلق بنظام املعاشات الخاص 
بفئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون 
للضمان  الوطني  للصندوق  تدبيره  يعهد  والذي سوف  نشاطا خاصا 

االجتماعي.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

وعيا بأهمية دور قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية ومكانته في 
إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، أنجز املجلس األعلى للحسابات 
مؤخرا مهمة تقييم لهذا القطاع، حيث سينشر التقرير املتعلق بها في 
غضون األسابيع القليلة القادمة، وكما تعلمون يتسم قطاع املؤسسات 
توضح  كما  املتنوع  وبحجمه  االقتصادي  بوزنه  العمومية  واملقاوالت 
ذلك اإلصدارات الدورية لوزارة االقتصاد واملالية، إذ يتكون من 212 
 422 الخزينة،  بمساهمة مشاشرة من  44 مقاولة عمومية  مؤسسة، 
القطاع منحى  أغلب مؤشرات  فرع ومساهمة عمومية، وقد سجلت 
تصاعديا، كما يدل على ذلك الحجم اإلجمالي في االستثمار الذي وصل 
سنة 2015 إلى 76,5 مليار درهم، ورقم املعامالت الذي بلغ مع نهاية 
2014 ما يزيد عن 198 مليار درهم، والقيمة املضافة بحوالي 72,7 مليار 
درهم، والتمويل الذاتي les capitaux propre الذي يناهز 42,2 مليار 
درهم يمكن أن أزيد وهذا تعرفونه جميعا، هذه املعطيات تكون بين 
أيديكم مع دراسة مشاريع قوانين املالية، أن هذه املؤسسات تشغل 
130 ألف تقريشا من العاملين وكتصرف كأجور تقريشا 31 مليار درهم، 
وقد خلصت الدراسة التقييمية املنجزة إلى االستنتاجات والتوصيات 

التالية:

أوال : االرتشاط الدائم الذي يعرفه القطاع بميزانية الدولة حيث 
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واملقاوالت  املؤسسات  لفائدة  املالية  املوارد  تحويالت  مجموع  بلغ 
العمومية سنة 2014، ما قدره 34 مليار درهم منها 3 فاصلة مليار درهم 
في شكل رسوم ششه ضريبية. وفي املقابل، فإن تحويالت هذه الهيئات 
إلى خزينة الدولة عن نفس السنة لم تتجاوز 9.8 مليار درهم، يساهم 
فيها عدد ضئيل من املؤسسات واملقاوالت العمومية، كاملجمع الشريف 
للفوسفاط، صندوق اإليداع والتدبير، شركة اتصاالت املغرب، الوكالة 
وتسجل  للمطارات،  الوطني  املكتب  العقارية،  للمحافظة  الوطنية 
محفظة املقاوالت العمومي مردودية مالية ضعيفة، علما أن العديد 
من هذه املؤسسات توجد إما في مرحلة إعادة الهيكلة كاملكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب وشركة الخطوط الجوية امللكية املغربية 
أو أنها في فترة استثمارات مكثفة كاملكتب الوطني للسكك الحديدية، 
الشركة الوطنية للطرق السيارة، أو أسندت إليها أو لفروعها مشاريع 
تدخل في إطار تفعيل السياسات القطاعية للدولة، مثل العديد من 

املساهمات التابعة لصندوق اإليداع والتدبير.

: يعاني قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية من مديونية  ثانيا 
مرتفعة حيث بلغ حجمها سنة 2015 ما مجموعه 245.8مليار درهم، 
وهو ما يمثل %25 من الناتج الداخلي الخام وهذا رقم جد مرتفع، 
إضافة إلى ارتفاع هذه املديونية بوتيرة متزايدة، إذ بلغت نسشة ارتفاعها 
%64 فيما بين 2010 و 2015، وباملقابل فإن حجم املتأخرات الضريشة 
على القيمة املضافة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية كما يشق أن 
أشرت إلى ذلك في هذا التدخل، بلغ مع نهاية 2015 حوالي 25 مليار درهم، 
العمومية  املتراكمة في حساب املقاوالت  الديون  وقد ترتب عن هذه 
ارتفاع اللجوء لالقتراض حيث تقدر التحمالت املالية املرتشطة بتمويل 
دين الضريشة على القيمة املضافة بما يناهز مليار درهم سنة 2015، 
و3.6 مليار درهم عن الفترة ما بين 2010 و 2015، وفي هذا املجال 
يو�ضي املجلس بالعمل بصفة تدريجية على تسوية الوضعية املالية 
للمقاوالت العمومية الكبرى وتقليل املخاطر وتجنب تراكم متأخرات 
القروض والديون، وتدخل في هذا اإلطار ضرورة اإلسراع بمعالجة تدبير 
الصندوق الداخلي للتقاعد التابع للمسؤولية املشاشرة للمكتب الوطني 

للكهرباء

واملاء الصالح للشرب، والذي وصل قيمة التزاماته في نهاية سنة 
إحدى  لصالح  بتفويته  وذلك  درهم،  مليار   19,7 يناهز  ما  إلى   2015
املؤسسات املختصة على غرار املقاربة التي سلكتها األجهزة العمومية 
الشريف  املجمع  أو  الحديدية  للسكك  الوطني  كاملكتب  األخرى 

للفوسفاط صيف 2007.

بعدها  في  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  أهمية  تتجلى  ثالثا: 
االستراتيجي، والذي يقت�ضي أن تمارس الدولة دورها في الوصاية على 
هذه املؤسسات واملقاوالت، من أجل ضمان أداء هذه الهيئات ملهامها 
بما يتما�ضى مع السياسات القطاعية املحددة من طرف الدولة، ومن 
خالل املمارسة العملية وخالفا للتجارب الدولية الرائدة في هذا املجال، 

تم تسجيل عدم قدرة العديد من الوزارات القطاعية على وضع أسس 
حوار استراتيجي مع املؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.

توجهات  مع  املعنية  للمقاوالت  استراتيجية  رؤية  وملالءمة  لذا 
السلطات العمومية يو�ضي املجلس باعتماد سياسة إرادية تكمن في 
وضع خطة متكاملة وواضحة حول املؤسسات واملقاوالت العمومية، 
ولالستراتيجيات  للدولة  اقتصادي  املاكرو  اإلطار  مع  منسجمة  تكون 
القطاعية، وتضع األسس املرجعية لقيادة املحفظة العمومية ومراقشتها 
ومالءمتها للوضعية االقتصادية واملالية، وقصد تكييفها مع املحيط 
التجارية  العمومية  املؤسسات  تحويل  يتعين  والتناف�ضي  االقتصادي 
كل ما أمكن إلى شركات مجهولة االسم وذلك قصد اعتماد أساليب 
جديدة في التدبير، منها فتح املساهمة في رأس املال، التدبير املفوض، 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقصد توفير الظروف املواتية 
لتحسين حكامة هذه الهيئات، يو�ضي املجلس بتحفيزها على التعاقد 
 les contracts مع الدولة بإبرام هذه العقود البرامج كل ما أمكن ذلك
programmer علما أن هذه العملية أبانت عن نجاعتها في التقارب مع 

االستراتيجيات الوطنية وساهمت في ضشط التزامات الطرفين.

l’etat axionneurفإن  املساهمة  الدولة  بدور  يتعلق  ما  في  رابعا: 
خصوصيات الهيئات العمومية ذاب الطابع التجاري تقت�ضي أن يتم 
تتشع أنشطتها ضمن بنية مختصة بمعزل عن املؤسسات األخرى ذات 
الطابع اإلداري وتتولى هذه الشنية املختصة الوكالة، مثال مهام تدبير 
املحفظة العمومية للدولة ورصد وتقييم مؤشراتها وأدائها االقتصادي 
واملالي وعرض نتائجها بناء على املعايير املحاسبية الدولية وكذا تقديم 

تقرير عن مختلف هذه املؤشرات بصفة دورية.

خامسا : رصدت الدراسة أيضا اختالالت تتعلق بعدم التحكم في 
توسيع املحفظة العمومية، حيث تم خالل الفترة ما بين 2008 و2015، 
إحداث 25 مؤسسة عمومية جديدة كما تمت املصادقة على إحداث 

184 فرع ومساهمة مالية.

وتتخذ غالشا قرارات إحداث املقاوالت العمومية حسب كل حالة 
على حده في غياب مقاربة مندمجة نابعة من رؤية شمولية ومنسجمة، 
ويعتبر عدم التحكم في توسيع املحفظة العمومية مصدر العديد من 
مما  العمومية،  واملؤسسات  الدولة  بين  االختصاصات  تداخل  أوجه 
يؤدي إلى توزيع غير مالئم للموارد العمومية وزيادة مستوى التكاليف 
بدراسة جدوى  القيام  املجلس  يو�ضي  الصدد  وفي هذا  والتحمالت، 
أو فروع جديدة  مقاوالت عمومية  بإحداث  األمر  تعلق  كلما  توقعية 

للتأكد من مدى القيمة املضافة لهذه املشادرة.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

الوظيفة  حول  موضوعاتية  دراسة  بإنهاء  حاليا  املجلس  يقوم 
العمومية بشالدنا، وتتناول هذه الدراسة تشخيصا لواقع اإلدارة وتتطرق 
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لحصيلة أهم اإلصالحات التي عرفتها بالدنا في هذا املجال، ولإلشكاالت 

التي تحول دون بلوغ الغايات املرجوة، كما تقدم الدراسة نماذج من 

التجارب الدولية الناجحة التي يمكن أن تقتبس منها السلطات املعنية 

بعض الحلول عند بلورة مشاريع إصالح نظام الوظيفة العمومية، وأود 

فيما يلي أن أعرض ألهم الخالصات األولية التي توصل إليها املجلس من 

خالل هذه الدراسة:

فيما يخص الوضعية الراهنة للوظيفة العمومية، فقد بلغ عدد 

585 ألف و500  أزيد من   2015 العموميين املدنيين سنة  املوظفين 

موظف، يرتكز أكثر من %90 منهم في 5 قطاعات عمومية، وهي قطاع 

التعليم، الداخلية، الصحة، العدل، املالية، كما أن توزيع املوظفين 

على الصعيد الوطني ال يستجيب ألي منطق اقتصادي أو ديموغرافي مع 

ظاهرة تركيز املوظفين في بعض الجهات الرباط، وهذا طشيعي، الجنوب 

لوحظ  كما  دكالة عشدة،  تطوان،  أخرى طنجة  مناطق  على حساب 

أيضا ضعف في ترشيد استعمال أعداد املوظفين بشعض القطاعات، 

كالتعليم مثال اللي فيه 2037 موظف في 16 أكاديمية جهوية، 7686 

موظف في 63 نيابة، 2364 موظف في وضعية إلحاق أو استيداع، 210 

موظف في وضعية تفرغ نقابي.

وتعاني الوظيفة العمومية من ظاهرة الغياب حيث سجلت سنة 

2014 في قطاع التعليم فقط على سبيل املثال، اللي هو القطاع اللي 

تقريشا فيه %50 من املوظفين، ما مجموعه 663 ألف و400 يوم غياب، 

مبرر وغير مبرر، وهو ما يعادل تقريشا غياب 4000 مدرس طوال السنة 

الدراسية.

وخالل الفترة ما بين 2008 و2015 ارتفعت كتلة األجور بنسشة 47% 

في حين أن أعداد املوظفين تزايدت بنسشة %8.5، كما ارتفع معدل األجر 

الشهري في نفس الفترة من 5333 درهم إلى 7381 درهم، وبالتالي فإن 

النسشة السنوية الرتفاع كتلة األجور ما بين 2008 و 2015 وصلت إلى 

5.6 %، حيث بلغت سنة 2015 ما يناهز 120 مليار درهم باحتساب 

مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد ومنظمات االحتياط االجتماعي.

وتجمع التقارير واألبحاث امليدانية الصادرة عن منظمات وطنية 

ودولية على أن مستوى الخدمات العمومية املقدمة ال يزال بعيدا عن 

معايير الحكامة التي وضعها الدستور، حيث ال يزال املواطن خاصة 

في املجال القروي واملناطق النائية يواجه صعوبات في الولوج للمرفق 

العمومي.

وتجدر اإلشارة إلى أن مسألة اإلصالح وتحديث اإلدارة العمومية قد 

استرعت اهتمام الحكومات املتعاقشة، ومن أهم ما سجله املجلس بهذا 

الصدد، كون املشادرات اإلصالحية ظلت متفرقة ومفتقدة لالستمرارية، 

الجدولة  وانعدام  النتائج  ومحددة  واضحة  استراتيجية  لغياب  نظرا 

الفعالية  مستوى  على  املحققة  النتائج  وتشقى  تنزيلها،  لتتشع  الزمنية 

املشادرات  أهم  الدراسة  وأستعرض  املطلوب  الحد  دون  والنجاعة 

اإلصالحية في هذا املجال منذ نهاية التسعينات إلى اليوم وخاصة برنامج 

دعم إصالح اإلدارة العمومية املمول من طرف الشنك اإلفريقي للتنمية 

والشنك الدولي واالتحاد األوربي بقيمة إجمالية بلغت 9.6 مليار درهم 

وهو برنامج أنجز على 4 مراحل امتدت ما بين سنتي 2003 و 2011.

وتشين للمجلس على إثر هذه الدراسة أن حصيلة هذا البرنامج لم 

تحدث التغيير املنشود داخل اإلدارة العمومية فشاستثناء تعميم املشاراة 

للتوظيف لم تجد باقي اإلجراءات بعد طريقها نحو التطشيق.

وتتجلى أهم الخالصات في هذا الشأن في أن إصالح سياسة التوظيف 

والتكوين والتقييم والترقية، ال يمكن أن يتم بمعزل عن إصالح منظومة 

األجور، ارتشاطا باألنظمة األساسية والتي لم تعرف بدورها أي إصالح 

جوهري منذ سنة 1973.

وبفعل اإلجراءات املتوالية التي عرفتها منظومة األجور، استجابة 

في  املتمثلة  مكوناتها  بين  التوازن  اختل  للموظفين  الفئوية  للمطالب 

الراتب األسا�ضي والتعويضات وأصشحت معقدة وغير عادلة، وهكذا 

أصشح الراتب األسا�ضي مكونا هامشيا من أجر املوظف بفعل الزيادات 

النظام  فئة، حسب  بكل  الخاصة  التعويضات  مختلف  عرفتها  التي 

على  باعتمادها  املنظومة  هذه  أن  كما  إليه،  تنتمي  الذي  األسا�ضي 
األنظمة األساسية أصشحت متجاوزة، نظرا لكونها ال تميز املوظفين ذوي 

الكفاءات وال تحفز على التنافس والجدية وروح املشادرة وباإلضافة إلى 

تعقيدات منظومة األجور تظل عمليات التوظيف والتقييم والترقية 

بعيدة عن منطق التدبير الفعال، حيث تفتقد اإلدارات العمومية برؤية 

واضحة لعملية التوظيف في غياب تدبير توقيع للوظائف والكفاءات، 

كما أن الترقية أصشحت تكت�ضي طابعا تلقائيا دون ارتشاط بالكفاءة أو 

تحسن في مردودية املوظف أو املرفق اإلداري وعلى سبيل املثال همت 

عملية الترقي في الدرجة سنة 2013 ما مجموعه 83041 موظف بأثر 

مالي فاق 4 مليار درهم.

وعلى ضوء املالحظات التي وقف عليها املجلس، سيقدم التقرير 

املتعلق بهذه املهمة والذي سينشر بمجرد استيفاء مسطرة التواجهية، 

بعض التوصيات التي نتمنى أن يتم التعامل معها بإيجابية من مختلف 

األطراف املعنية خدمة للمصلحة العليا للشالد.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دة،

أعد املجلس تقريرا حول تدبير الكوارث الطشيعية، انصب على اإلطار 

القانوني واملؤسساتي وعلى تقييم دورة تدبير أخطار الفيضانات، حرائق 

الغابات، الزالزل ال قدر هللا والجراد حيث تم من خالل هاذ التقرير 

التدابير املتخذة للوقاية من الكوارث موضوع الدراسة ومدى  تقييم 
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جاهزية بالدنا ملواجهتها في حالة وقوعها ال قدر هللا كما قلت، ومن أهم 

املالحظات التي سجلها املجلس في هذا اإلطار كون تدبير املخاطر املتعلقة 

بالكوارث الطشيعية يظل قطاعيا وموجها أساسا نحو إدارة األزمات عند 

ظهورها بدل اتشاع مقاربة متكاملة للوقاية منها والحد من آثارها كما 

ان النصوص القانونية تعالج القضايا املتعلقة بتدبير املخاطر قد تم 

إعدادها لالستجابة لحاجيات معينة ولم توضع في إطار رؤية شاملة 

تؤسس الستراتيجية منسجمة للوقاية ومكافحة الكوارث، إضافة إلى 

والهيئات  اإلدارات  بين  التنسيق  املتدخلين مشكل  تعدد  يطرح  ذلك 

املعنية.

مهمتها  تكون  وطنية  هيئة  خلق  ضرورة  إلى  املجلس  خلص  وقد 

األساسية وضع استراتيجية مندمجة ومتعددة األبعاد لتدبير املخاطر 

تأخذ بعين االعتشار جميع مراحل التدبير انطالقا من الوقاية والتخفيف 

بين  التنسيق  التأهيل وضرورة  السيطرة وإعادة  إلى  الكوارث  أثر  من 

مختلف املتدخلين، وسينشر هذا التقرير في األيام القليلة القادمة، هو 

قيد الطشع.

ولملستش رو3خ لةمولبخ ولةس دةخ لةسيدلتخ حضرلتخ
لملحترمو3،

االختصاصات  مختلف  املنصرمة  السنة  خالل  املجلس  واصل 
مستوى  فعلى  القضائية  وغير  منها  القضائية  قانونا،  له  املوكولة 

االختصاصات الغير القضائية والتي تتكون أساسا من مراقشة تدبير 

األجهزة العمومية قام املجلس بمراقشة عدة قطاعات، وهكذا تم إنجاز 

3 مهمات رقابية تتعلق بقطاع النقل، همت كل من مديرية النقل عبر 

الطرق والسالمة الطرقية تفويض نظام تدبير رخص السياقة والشطائق 

الرمادية، إضافة إلى تدبير املركز الوطني إلجراء االختشارات والتصديق، 

كما قام املجلس بمراقشة مؤسستين بعالقة مع قطاع اإلسكان واإلنعاش 

العقاري وهما شركة العمران تامسنا وشركة التهيئة الرياض.

للحسابات  األعلى  املجلس  أصدره  الذي  السنوي  التقرير  وعرف 

إدراج نتائج مراقشة بعض األجهزة من قشيل املعهد الوطني لشحث الزراعي 

ومديرية األرصاد الجوية الوطنية، وقد أنهى املجلس إنجاز مهمات رقابية 

هامة، سيتم نشرها الحقا، كتلك املتعلقة بمراقشة صندوق اإليداع 

 SMIT»السياحية للهندسة  املغربية  الشركة  املغرب،  بريد  والتدبير، 

مراقشة  مجال  في  الختصاصه  األهمية  إيالء  في  املجلس  »وسيستمر 

التسيير، حيث يقوم حاليا بإنجاز مهمات بعدة مؤسسات استراتيجية 

من بينها املجمع الشريف للفوسفاط، املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب، املكتب الوطني للسكك الحديدية، القرض الفالحي، 

إلى جانب املجلس األعلى للحسابات.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دة،

تمارس املجالس الجهوية للحسابات نفس االختصاصات إزاء املالية 

للحسابات  االعلى  للمجلس  األخير  التقرير  ويخصص  املحلية  العامة 

وملواكشة  أعماله،  يقدم حصيلة  به  كتابا خاص  لكل مجلس جهوي 

تنزيل الجهوية املوسعة ودخول التقسيم الجهوي الجديد للملكة حيز 

التنفيذ، تم إحداث 4 مجالس جهوية جديدة للحسابات، بدا العمل 

في 3 منها في كل من بني مالل، الراشيدية، كلميم، فيما سوف تتم إقامة 

املجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة واد الذهب بمجرد االنتهاء 

من إعداد املقر املخصص له.

12 مجلسا جهويا  تتوفر والحمد هلل على  بالدنا  وهكذا أصشحت 

هذا  من  الهام  الحيز  كان  إذا  اململكة،  كل جهات  تغطي  للحسابات، 

العرض حضرات السيدات والسادة، قد خص لشعض املواضيع التي 

القضائية  الغير  الرقابية  االختصاصات  مع  ارتشاط  في  هامة  نعتبرها 

للمحاكم، فإنه ال يفوتني أن أذكر أن هذه املحاكم ال تغفل ممارسة 

املحاكم  قامت  وهكذا  قانونا،  لها  املوكولة  القضائية  االختصاصات 

املالية خالل سنة 2014 بإصدار 43 قرارا وحكما في مجال التأديب 

املتعلق بامليزانية واملالية، كما قامت النيابة العامة بتحريك املتابعة 

أمام املحاكم املالية في حق 46 مسؤوال وعونا، وقد قام املجلس خالل 

سنة 2015 بنشر نماذج من القرارات املتعلقة بهذا االختصاص.

فقد عرف  العموميين،  املحاسشين  في حسابات  الشت  ميدان  أما 

االختصاص  هذا  تميز  وقد  قرارا وحكما،   1194 ما مجموعه  إصدار 

خالل السنة املاضية، بإحداث غرفة مختصة على مستوى املجلس 

األعلى للحسابات، تم تمكينها من املوارد البشرية الضرورية، األمر الذي 

سمح لها بتشني مقاربة جديدة تنشني على املراقشة املندمجة، التي لم تعد 

تستهدف  بل  العمومي،  املحاسب  لحساب  السندية  باملراقشة  تكتفي 
كذلك التأكد من حقيقة إنجاز العمليات على أرض الواقع، وإضافة إلى 
إصدار عدد من القرارات فيما يتعلق بمسؤولية املحاسشين العموميين، 
أدى عمل هذه الغرفة إلى رصد اختالالت، تكت�ضي طابعا جنائيا، تمت 
إحالتها على السيد وزير العدل، وإلى الوقوف على بعض الحاالت التي 
قد تستوجب متابعات في ميدان التأديب املالي، والتي مازالت املسطرة 

جارية بشأنها.

استئناف  في  تختص  على غرفة  تعلمون  كما  املجلس  يتوفر  كما 
األحكام الصادرة على املجلس الجهوي عن املجالس الجهوية للحسابات، 
والتي أصدرت خالل سنتين 2014 و 2015 50 قرارا استئنافيا، في حين 

الزال 30 ملفا رائجا سيتم الشت فيها خالل هذه السنة.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملستش رو3خلملحترمو3،

في ختام هذا العرض واسمحوا لي إن أطلت، أود أن أشيد مرة أخرى 
بالتعاون الجدي والشناء، القائم بين السلطة التشريعية واملجلس األعلى 

للحسابات في مختلف مجاالت الرقابة على املالية العمومية.
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كما أغتنم الفرصة ألجدد الشكر للحكومة على دعمها املتواصل 

قصد توفير الظروف املواتية للمجلس والتي تسمح له بأن يلعب أدواره 

الدستورية كاملة، هدفنا جميعا خدمة الصالح العام والحرص على 

التقيد بمشادئ وقيم الحكامة الرشيدة، واالرتقاء بشالدنا إلى مصاف 

الدول الرائدة في هذا امليدان.

إن بالدنا اليوم، وبالرغم من التحديات التي يفرضها املحيط الدولي 

والجهوي الشالغ التعقيد، يمكنها أن تفتخر باملكاسب التي أنجزتها في 

مسار تجربتها الديمقراطية، والحفاظ على أمنها واستقرارها وتحصين 

جبهتها الداخلية.

كما أن مغرب اليوم يسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحاته في تنويع 

وتعزيز نموذجه التنموي، الذي أبدعه صاحب الجاللة امللك محمد 

الشعب  مكونات  مختلف  فيه  وتنخرط  وأيده،  هللا  نصره  السادس 

املغربي. وفقنا ملا في الخير، والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، شكرا لكم 

السيدات والسادة البرملانيون،خرفعتخلاجلسل.
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