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محضر علجليل عييتين

عيترايخ: اإلثنين 29 ربيع األول 1439 )18 دجنبر 2017م(.

عيرئرسل: السيد عبد العزيز العماري النائب األول لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  وستة  ساعتان  عيتوقلت: 
الثالثة زواال والدقيقة الثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
الحكومية التالية:

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

الثقافة واالتصال؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

العالقات مع البرملان؛ .•

حقوق اإلنسان. .•

عييلد عبد عيعزيز عيعمراي، ائيس علجليل:

أشرف  على  وعييالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بيم 
عملرسلين.

افتتحت الجلسة،

عييلدة عيوزيرة عملحت9مل،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلس النواب، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي. يتضمن جدول األعمال 34 سؤال شفوي موزعة على 12 
قطاعا وزاريا. وقبل أن نشرع في بسط جدول األعمال، أعطي الكلمة 
للسيدة أمينة املجلس لتالوة املراسالت الواردة على املجلس فلتتفضل 

مشكورة.

عييلدة أسمرء عغاليو أملدل عملجلس:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

تطبيقا...

عييلد ائيس علجليل:

السيدات والسادة النواب املحترمين، لقد بدأت أشغال الجلسة، 
تفضلي.

عييلدة أسمرء عغاليو أملدل عملجلس:

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من 
الفصل 69، وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب. وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم 
تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة، ونخص 
بالذكر في جلسة األربعاء 15 نونبر الصباحية، وجلسة 27 نونبر 2017، 
تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحددة في الفقرتين الثانية 
العامة،  الجلسة  في  أسمائهم  بتالوة  وذلك   147 املادة  من  والرابعة 
للمجلس،  الداخلية  والنشرة  للبرملان،  الرسمية  الجريدة  في  ونشرها 
وموقعه اإللكتروني. ويتعلق األمر بالسيد النائب مصطفى تضومانت، 
يتعلق األمر أيضا بالغائبين للمرة الثانية في جلستي 13 و20 نونبر 2017 
بالسيد محمد بوهدود بودالل، يتعلق األمر أيضا في جلسة 17 و20 
نونبر 2017 للمرة الثانية بالسيد محمد ناصر، يتعلق األمر بالغائبين 
للمرة الثالثة في جلستي 15 نونبر الصباحية واملسائية، وجلستي 16 نونبر 

2017 بالسيد النائب عدي خزو.

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

مجلس النواب، توصل املجلس ب65 سؤاال شفويا و114 سؤاال كتابيا 

و142 جوابا على أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرع عييلدة عألملدل،

إيال اسمحتوا، توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف 

بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، غادي يحدث واحد الترتيب ديال 

جدول األعمال، األسئلة املوجهة لقطاع الثقافة واإلتصال غادي تبرمج 

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  املوجهة  األسئلة  بعد  مباشرة 

والتعليم العالي.

قطاع  وهو  له  املوجه  قطاع  بأول  األسئلة  بسط  في  اآلن  ونشرع 

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية، بأول سؤال للسيدات 

مقدمي  أحد  تفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  النواب  والسادة 

السؤال.
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عيدرئبل عييلد غلبل بداون:

شكرع عييلد عيرئيس،

ظاهرة  ملحاربة  املتخذة  التدابير  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيد 
التسول.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

طبعا موضوع التسول من املواضيع ذات األهمية البالغة، هناك 
التقائية في التدخل بين العديد من القطاعات الحكومية، إن كان على 

املستوى الوقائي أو العالجي أو التكفلي إن أردتم نفصل فيها فيما بعد.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة غلبل بداون:

السيدة الوزيرة، كنت أتمنى أن تجيبونني عن سياستكم في محاربة 
الظاهرة، الواقع يقول أن الظاهرة أصبحت مستفحلة في جل مدن 
اململكة، وما قدرتوش كحكومة أنكم ضبطو الظاهرة. الصراحة ولينا 
كنشوفو جميعا مناظر ومشاهد يحتضنها الشارع املغربي مؤملة جدا، 
والسبب الحقيقي ديالها واملشكل أنها في املدن الكبيرة والصغيرة وحتى 
السياحية واملشكل ديالها كيبقى الفقر والهشاشة والبطالة في صفوف 
الشباب، األسر ما قادراش تلبي حاجياتها من مأكل وملبس ومسكن 
التسول،  لإلقالع عن  البديل  لقاتش  ما  األسر  ذلك،  غير  إلى  وصحة 
وكتبقى الفئة لألسف حساسة جدا التي تتسول من النساء وأطفال 
النساء ممكن  وشباب وهي عرضة لالستغالل، حنا كنعرفو كيفاش 
تستغل واألطفال كيفاش ممكن يستغلوا والشباب كيفاش يستغلوا، 
أنتم كحكومة مسؤولون عن استفحال الظاهرة ومطالبون بمحاربتها 
له  الذي نطمح  التنموي  أمام املشروع  ألنها أصبحت تقف كتحدي 

جميعا كمغاربة، ويجب أن تحافظوا على كرامة املواطن شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة الوزيرة للرد.

عييلدة بيلمل علحقروي وزير عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

أوال التسول في املغرب لم يبدأ مع هذه الحكومة وال حتى مع الحكومة 

التي سبقتها، هذا سلوك إجتماعي مشين صحيح، لكن له بعض األسباب 
املوضوعية وهناك أسباب في الواقع ذاتية. نبغي نقول لك بأنه على 
املستوى الوقائي، السياسة اإلجتماعية كلها تستهدف الحد من مثل 
هاته الظواهر ومن ضمنها طبعا التسول: محاربة األمية، محاربة الهدر 
املدر�سي، كذلك دعم الفئات الهشة والصعبة وأيضا تأهيل مؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية، كل هاذ السياسة اإلجتماعية هي باش نحّدو من 

مثل هاته الظاهرة.

ولكن بغيت نقول لك بأنه اليوم كاين بعض املبادرات، سواء على 
مستوى التشخيص كاين اآلن عندنا األرقام التي تبين بأن هاته الظاهرة 
هاته  كل  اعتبار  على   ،13% بنسبة  و2016   2015 بين  ما  تقلصت 

املبادرات. لكن الظاهرة ال زالت مستمرة...

عييلد ائيس علجليل:

والسادة  السيدات  الثاني،  للسؤال  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النواب من فريق األصالة واملعاصرة. السؤال املوالي حول مراكز رعاية 

املسنين، طارح السؤال فريق األصالة واملعاصرة.

عيدرئب عييلد محمد أشرواو ائيس فريق عألصريل وعملعرصرة:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم حول مراكز رعاية املسنين، شنو دارت 
الحكومة في هاذ املجال هذا؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، الجواب السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

الرعاية  مؤسسات  تأهيل  مستوى  على  جدا  مهم  عمل  هناك 
القانون  مشروع  التشريعي،  املستوى  على  وكذلك  اإلجتماعية، 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بين أيديكم، نتمنى تصادقوا عليه، باش 

تكون عندنا ألية إصالحية لهاته املنظومة.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

عيدرئب عييلد هشرم مهرجري:

البطاقة ديالي ما حاضراش، السيدة الرئيسة كنشوفو تعاملكم مع 
املسنين يعني معمم، ما كتاخذوش بأن املغرب املجتمع املغربي يختلف، 
يعني املسن في األقاليم الصحراوية ما�سي هو املسن في الشمال ما�سي 
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هو.. ولهذا خذيتو معيار واحد في مراكز رعاية املسنين، خذيتو مقياس 
الدار البيضاء والرباط، أو كاينين بعض املدن اللي كنقول ليك ما�سي 
منين  أدات، ألن  اللي  هي  ديالكم  الحكومة  ليهم، ألن سياسة  حاجة 
كنديرو الدري كراجل كنسكنوه في الطبقة الرابعة، في 200 ألف سكن 
بدون مصعد، كنقولو لو دي باك لدار املسنين، على األقل نوجدو لو 
دار املسنين ألن كون مشينا في السكن اللي عرفناه املغاربة وعشنا فيه 
كاملين وعاونا فيه ما كانوش غنوصلو لهاذ املواصل. دابا كنسولوك على 
األقاليم واش عندكم رؤية، ألن املجتمع الدستور كينص بأن هناك 
اختالف الثقافات، في العادات في التقاليد ديال املغاربة راه املغاربة 
ما�سي بحال بحال، أو ما�سي الدار البيضاء والرباط هي املقياس، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

هو في الواقع عندنا واحد االشتغال مهم جدا على مستوى مؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية ديال املسنين، ال من حيث التأهيل وال من حيث 
ولكن  االجتماعيين.  العاملين  تكوين  الخدمات، وال من حيث  تجويد 
بغيت نقول لألخ املشكلة ما�سي هي هاذي، املشكلة اآلن في اإلنسان، راه 
كاين اللي عندو فيال في rez-de-chaussée أو كيشد باه أو يحطو في الباب 
ديال مؤسسة الرعاية االجتماعية وال يطلعو ل train أو يودرو تمايا، 
القضية راه ما�سي ديال troisième وال quatrième étage، القضية 
ديال ثقافة جديدة، تحول قيمي، اليوم والو الشبان والراشدين بشكل 
عام كيتملصو من املسؤولية ديالهم إزاء املسنين. اآلن املؤسسات ديال 
راه ما�سي  ديال املسن  الجليس  بأن  تتأهل ألن حنا فاهمين  املسنين 
هو ذاك املربي بالنسبة للطفل، واليوم هاذ الدورات التكوينية جارية 
 la املفعول، عندنا تعاون مع مؤسسات وطنية اللي هي كتساعدنا بحال
CDG بحال l’OCP بحال L’AKWA بحال واحد املجموعة من املؤسسات 
اللي كيعاونو وكذلك امليزانية ديال الدولة، عالش؟ ألننا عازمين باش 
نصححو املنظومة ديال مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بأكملها، أو ما 

عمر املوضوع ديال املسنين ما كان عندو...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة. السؤال املوالي حول تفعيل بطاقة معاق 
للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

عيدرئب عييلد محمد بوشنلف:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلدة عيوزيرة عملحت9مل،

إذا كانت هناك فئة تحتاج للمزيد من العناية واإلهتمام فإنها فئة 
ذوي اإلحتياجات الخاصة. نسائلكم السيدة الوزيرة، عن واقع بطاقة 

املعاق وأفق اإلستفادة من الخدمات التي تخولها.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال بالنسبة للبطاقة هذه كينص عليها 
طبعا القانون اإلطار الذي نشر في الجريدة الرسمية، وصادقتم عليه في 
وقت سابق، واللي ما غادي يمكن لينا اليوم نمنحو هاذ البطاقة حتى 
نكونو متأكدين أن هناك بيانات لتقييم اإلعاقة. لكن على ما توصل هاذ 
البطاقة، هناك شهادة التي تمنح لكل من يحتاج شهادة على اإلعاقة 
باش يدوز امتحان، وال باش يحصل على إعفاء من طبعا عندو ليه 
األولوية كشخص معاق. فإذن، عموما البطاقة غادي تجي منين غادي 
نديرو بيانات ديال تقييم اإلعاقة، وال من هنا لذاك الوقت ليس هناك 

أي فراغ فهناك شهادة تملي هذا الفراغ.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

عيدرئب عييلد عبرعهلم عيشويخ:

شكرا السيدة الوزيرة على هذا التوضيح، وحنا في فريق العدالة 
بها من  كتقومو  اللي  املجهودات  على  نشكروكم  لينا  يمكن  والتنمية 
للحكومة  استمرارية  هي  اللي  الحكومة  هاذ  ومع  السابقة،  الحكومة 
الخصوص  بهاذ  للحسابات  األعلى  املجلس  ديال  والتقرير  السابقة، 
خاصة فيما يتعلق بصندوق التماسك اإلجتماعي وتدبير ديال املوارد 
ديال برنامج دعم األشخاص في وضعية إعاقة كيعطي أرقام اللي كتبين 
هاذ املجهودات املبذولة، رقم بسيط عدد األطفال اللي استافدو في إطار 
دعم التمدرس انتقل من حوالي 2000 شخص حوالي 4500 شخص 

واللي كيفوق النسبة ديال %50 لألطفال.

حقيقة هاذي مجهودات جبارة ولكن البد من تكاثف املجهودات 
ديال الجميع من أجل النهوض بالوضعية ديال األشخاص في وضعية 
تسرعو  أنكم  منكم  كنطلبو  الوزيرة،  السيدة  الباب  هاذ  وفي  إعاقة 
اللي  الخدمات  ديال  الالئحة  وتوسيع  للوجود  البطاقة  هاذ  بإخراج 
ممكن يستافدو منها ما تبقاش محتكرة غير على التعليم وعلى الحقوق 
في النقل والولوجيات كنتمناو على أنها تشمل حتى القطاع ديال الصحة 
وكنتمناو منكم أنكم تعاقدو مع العاملين في القطاع العام فهاذ املجال 
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من أجل تقديم خدمات التطبيب والصحة لهاذ الفئة هاذي اللي هي 
فئة جد محتاجة، وكذلك التعاقد مع مؤسسات عمومية ومقاوالت 
عمومية من أجل مواكبة التقنية والتنفيذ في العمليات ديال السكن 
خاصة فيما يخص الولوجيات، وفي نفس اإلتجاه ال بد ما يكون هناك 
تأهيل ديال املرافق بحيث أن الصدور ديال هاذ البطاقة ما يمكنش أن 
الناس يستفادو منو واملرافق ما كاينش فيها واحد املواكبة باش تكون 

اإلستفادة على الشكل الفعال.

في األخير السيدة الوزيرة، كنطلبو منكم أن تأخذوا التدابير املناسبة 
حيث آن األوان أنه يكون هناك استهداف مباشر لألشخاص في وضعية 
لهاذ  الحاجة  أمس  في  ألنهم  منهم  املعوزة  الفئات  خاصة  إعاقة، 
اإلستهداف املباشر، كذلك كنطلبو منكم تساعدوالجمعيات في العالم 
القروي اللي كيستافدو من طلبات اقتراح املشاريع في توفير الحصة 

ديالهم، وشكرا جزيال.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

أوال االستهداف بدأ في صندوق التماسك اإلجتماعي عندما استهدف 
تمدرس األطفال وكذلك توزيع األجهزة واملعينات وأيضا املراكز الخاصة 
وضعية  في  األشخاص  من  لحامليها  للدخل  املدرة  األنشطة  وتمويل 
إعاقة. لكن كذلك هناك عمل اليوم على السجل اإلجتماعي املوحد اللي 
هو يرصد الفئات في وضعية هشة من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة 

إلستهداف ناجع إن شاء هللا.

عييلد ائيس علجليل:

السؤال املوالي متعلق بالنقص الحاد في الولوجيات لدى األشخاص 
الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة فتلحل سدعس:

شكرع عييلد عيرئيس،

قامت  اللي  املجهودات  رغم  كنالحظو  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
يخص  فيما  التوافقي  التناوب  حكومة  منذ  املتعاقبة  الحكومات  بها 
الولوجيات، وحنا كنعرفو أن قانون الولوجيات خرج في 2003 وعلى 
في  املعاقين  لألشخاص  دولية  اتفاقية  على  املغرب صادق  هناك  أن 
2007. ولكن ال زلنا نالحظ أن املعاقين وخصوصا املعاقين حركيا باقي 
كيعانيو معاناة كبيرة من الولوجيات، ما هي استراتيجية حكومتكم فيما 

يخص التفعيل واحترام البنود واملعايير املتعلقة بالولوجيات في املباني 
العامة وفي الحافالت وفي غيرها من كل الوسائل التي ستمكن املعاق 
من التحرك بشكل مستقل عن دعم أي شخص آخر؟ وشكرا السيدة 

الوزيرة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، الجواب السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

كنشكر السيدة النائبة على طرح هذا السؤال الخاص بالولوجيات، 
ونبغي نقول لها بأنه بالفعل في 2003 خرج قانون ولكن ما خرجوش 
القرارات املفعلة له وهذا هو املشكل، اآلن نشتغل مع جميع املتدخلين 
الحكوميين باش يخرجو هاذ القرارات. طبعا الولوجيات حنا قدمنا فيها 
اليوم نموذج ديال مدينة مراكش وتصاميم ملجموعة من املدن بحال 

الرباط، وجدة وطنجة والدار البيضاء كذلك.

اآلن الولوجيات كنظن بأنه عبر كذلك الحمالت التحسيسية اللي 
درنا أصبحت حاضرة عند املسؤولين، ونحن اليوم نشتغل من خالل 
الرقمي باش  التجارة والصناعة واإلقتصاد  التقييس مع وزارة  لجنة 
يخرجو املعايير التي يجب أن تعتمد وتعمم عند الجميع وتصبح شرطا 
عندما يتعلق األمر ببناية أو يتعلق األمر بوسائل النقل أو حتى وسائل 
اإلتصال، ألن الولوجيات ما�سي غير الولوجيات االسمنتية فهي ولوجيات 
في اإلتصال وولوجيات كذلك في النقل وغيرها مما يسمح للمواطن اللي 

حامل اإلعاقة متساوي مع املواطن اللي ما حاملش لإلعاقة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، التعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة فتلحل سدعس:

أن  على  بالتأكيد  التوضيحات،  هاذ  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
املغرب ولج هذا املجال بشكل واع، ونحن نعرف اإلرادة القوية لتمكين 
لكن  واملواطنين.  املواطنات  كباقي  عادية  حياة  من  املعاق  الشخص 
السيدة الوزيرة، أنت مواطنة وأنا مواطنة ونحن نعرف أنه الولوجيات 
نعاني منها بشكل كبير، ليس نحن ولكن الشخص  زلنا  لحد اآلن ال 
املعاق، وأكبر دليل وأنا أتوجه للسيد رئيس الجلسة بأنه ليست هناك 

ولوجيات اآلن بقاعات البرملان...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لك، وقد سبق التزام املجلس بتوفير هذه الشروط بالنسبة 
السيدة  رد  إضافي؟، شكرا،  تعقيب  هناك  هل  تأكيد.  بكل  لألطفال 

الوزيرة فيما تبقى من الوقت إذا كان هناك.
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عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

عييلد عيرئيس،

جميعا  نتحمل  لكي  العالية  الروح  هاته  نثمن  أن  إال  يمكن  ال 
مسؤولياتنا، لكي نوفر الولجيات لألشخاص في وضعية إعاقة واليوم 
املغرب هو يتلمس طريقه نحو أن يكون بلدا ولوجا لكل أبنائه دون تمييز.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن إحداث األندية النسوية بالعالم القروي 
تفضلي  الدستوري،  التجمع  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة  علمل زيدعن:

شكرع عييلد عيرئيس،

إلحداث  االستعجالي  برنامجكم  عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم 
األندية النسوية بالعالم القروي، وعن مواكبتكم ملهارة املرأة القروية.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعمليروعة 
وعيتدملل عالجتمرعلل:

شكرا، بغيت غير نقول بأن األندية النسوية في الواقع ليست تابعة 
لوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية، بل هي تابعة 
لوزارة الشباب والرياضة. ونقول بأنها تتجاوز تقريبا 300 ناد نسوي 
تقوم بأدوار مهمة من قبيل محاربة األمية، وتعليم النساء بعض األشغال 
اليدوية، وكذلك تأهيلهن للتعرف على حقوقهن، وتمكينهن من الحياة 

الكريمة انطالقا من كفاءات يتعلمنها داخل هذه األندية.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

عيدرئبل عييلدة  علمل زيدعن:

إن املرأة ما زالت تعاني من األمية، والفقر، والتهميش، ونقص مراكز 
التكوين والتأهيل خاصة بالعالم القروي. املرأة تموت في معبر باب سبتة 
ومن أجل قفة ال تساوي حتى 150 درهم في مدينة الصويرة، كما أن 
%80 من النساء القرويات يعملن في مجال الفالحة، %55 منهن عمرهن 
ال يتجاوز 40 سنة، وأكثر من 85 منهن ال يمكنهن ولوج سوق الشغل، 
أو خلق مشاريع مدرة للدخل بسبب النقص الكبير للتوعية وللنوادي 
النسوية التي يمكنها أن تساهم في تغيير هذا الوضع، كما أن عدد كبير 

من األندية النسوية لم تحصل على الدعم املخصص لها.

ومتكامل  شامل  برنامج  بوضع  اليوم  مطالبة  فحكومتكم  ولهذا، 
لالرتقاء باملرأة واتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تحقيق نوع من العدالة 
املجالية بخصوص إنشاء وتتبع األنشطة املزاولة من طرف هذه األندية، 
والتكثيف من هذه البرامج واألنشطة الخاصة باملرأة والطفل خاصة 

بالعالم القروي، وباملناطق الجبلية، فمثال جماعة »الكفيفات«...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب من فريق األصالة املعاصرة.

عيدرئب عييلد هشرم عملهرجري:

تضامنية  زيارة  كانتسناو  كنا  اللي  الوقت  بخير،  أمواتكم  أذكروا 
لضحايا فاجعة العائالت ديالهم، لفاجعة »سيدي بولعالم« بالصويرة 
وكتسبقي  القضاء  وكتسبقي  وكتقول  مسؤولة  كنلقاوك  وشيشاوة 
اللجان اللي كلفها جاللة امللك، باش تبحث فهاذ الفاجعة وكتقولي بأن 
سبب الوفات هو اللهطة، والتدافع. إيال ما نصفتوش السيدة الوزيرة، 

الحيين نصفوا غير امليتين ولو بالسكوت وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب، رد للسيدة الوزيرة، ليس هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد 
السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعيتدملل 
عالجتمرعلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

أنا كيفما قلت لكم معتادة من هاذ الفريق بالضبط على أسئلة 
استفزازية كذوبة، تعتمد على كالم قد يقال في سياق آخر ال عالقة له ال 
بواقعة بوعالم وال عالقة له باملواطنين، الحديث كان عن الثقافة ديال 
الصف التي تتواجد في الدول املتقدمة وال تتواجد في دول مثل بلدنا، 
والذي يريد أن يلصق هداك الكالم مع واقعة الصويرة هو يستقصدني 
بالضبط، وانتم كتعتمدوا على كالم كيدور يا إما في الفايسبوك، يا 
إما في إعالم مغرض، وهذا، وهذا يحملكم مسؤولية كنواب عن األمة، 
خصكم تبقاو تمحصوا، تبقاو تقولوا الكالم الذي يتناسب مع صفتكم 
ومع هذه القبة، ما�سي تنقلوا الكالم الكاذب بريد أن يشوش والذي 
يزعج، راه ممكن يدور في الفايسبوك ألن الناس كتجمع في الفايسبوك، 
شوية  �سي  تكونوا  خص  البرملان،  قبة  إلى  يتنقل  يمكنش  ما  ولكن 

مسؤولين هللا يخليكم.

عييلد ائيس علجليل:

ذوي  إدماج  مراكز  بناء  حول  املوالي  السؤال  السيدة،  شكرا 
اإلحتياجات الخاصة، السيدات والسادة النواب من فريق التجمعي 

الدستوري، التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.
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عيدرئبل عييلد وفرء عيبقرلي:

شكرع عييلد عيرئيس،

الحكومة  إتخذتها  التي  التدابير  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
لبناء  برنامجكم  هو  وما  اإلعاقة،  لحاملي  إجتماعية  حماية  لتحقيق 

مراكز تأهيلية خاصة بهذه الفئة؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعيتدملل 
عالجتمرعلل:

شكرع عييلدة عيدرئبل عملحت9مل،

طبعا الجواب طويل جدا ولكن غنختصرو، أنه اطلقنا أوال سياسة 
إعاقة، ثم مخطط  في وضعية  عمومية مندمجة لحماية األشخاص 
لتفعيل هذه السياسة، ما ننساوش صندوق التماسك اإلجتماعي الذي 
يقدم خدمات، وكذلك تأهيل املنظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية 
ديال األشخاص في وضعية إعاقة، اليوم هناك تكامل ومنظومة متكاملة 
املتدخلين  جميع  بين  التقائية  هي  اللي  العمومية  السياسة  إطار  في 

الحكوميين، مع مجال انخراط املجتمع املدني في هذا الباب.

عييلد ائيس علجليل:

التعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

عيدرئبل عييلد وفرء عيبقرلي:

ضرورة  نسجل  وباملقابل  جوابكم،  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
وضع خريطة وطنية كتراعي التوازن ما بين الجهات في بناء هاذ املراكز 
اإلتفاقيات  الدستور،  من   34 الفصل  الوزيرة  السيدة  التأهيلية، 
أن  على  كتدل  هاذي،  الشريحة  هاذ  بحقوق  الصلة  ذات  الدولية 
املغرب منخرط انخراط تام في إدماج هاذ الشريحة هاذي في النسيج 
السوسيواقتصادي، ولكن ملي تنرجعوا نرصدو الواقع كنلقاو أن هاذ 
الشريحة كتعاني، كتعاني من اإلقصاء، كتعاني من التهميش والدليل 
على هذا شفنا الوقفات اللي كينظموها في مختلف املدن، مثال مدينة 

فاس اللي خرجوا كيطالبوا فيها بالولوجيات لوسائل النقل العمومي.

السيدة الوزيرة، مغرب اليوم ومساره الديمقراطي ما كيسمحش 
بهكذا وقفات...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا هل هناك تعقيب إضافي؟ فريق األصالة املعاصرة، تفضل 
السيد النائب.

عيدرئب عييلد عبد عيلطلف وهبي:

السيدة الوزيرة، راوي الكفر ليس بكافر، وقد جاءت لغتكم في 5 
وال 4 ديال املصادر إعالمية، كان عليكم أن تكذبونها، لسنا نحن الذين 
هي  بالديمقراطية  وقبولكم  للديمقراطية  احترامكم  عدم  نستفزكم، 

التي تستفزكم. شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل، فريق العدالة والتنمية، تعقيب 
إضافي.

عيدرئب عييلد عبد هللا بووعنو:

السيد الرئيس، هاذ البرملان فيه تراكم، لكن تصوروا دايما فين 
ما كتجي الوزيرة ثالثة ديال األسئلة تتكرر، والديمقراطية إذا كان �سي 
فريق اللي يمكن يفتخر بها هو فريق العدالة التنمية، حزب العدالة 
والتنمية، ملي كنتكلموعلى الديمقراطية، كنتكلمو حتى على استقاللية 
القرار، حرام أن واحد الفريق يحط واحد الطعن ويسحبو بعد جوج 

ساعات، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة، تفضلي، استمعوا لرد 
السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعيتدملل 
عالجتمرعلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

أنا بغيت نجاوب السيد النائب املحترم اللي كيتكلم على الديمقراطية، 
نحن في دولة الحق والقانون وهناك قوانين مؤطرة، وهناك كذلك قانون 
ي كتجي كتبرمج سؤال وتلقي سؤال آخر وتهرب بذلك السؤال 

ّ
داخلي، مل

إلى منطقة ساخنة، ماذا تريد بذلك؟ هاذي األولى، ثانيا هللا يخليك 
نقل في عدة مواقع راه أنتما عارفين، يكفي يكتب واحد باش تنقل عليه 
 
ّ
املواقع األخرى واش غاتدير بحال الناس األميين اللي ملي كيقول لك أل
 تكون كاذبة وخا يكون فيها أي مس 

ّ
ا تكون خاطئة وخا

ّ
راها مكتوبة وخ

 راها مكتوبة، إيوا إيال مكتوبة را الذي 
ّ
 كتدير ال

ّ
بحقيقة الوضع بحال هكا

كتبها إنسان وذاك اإلنسان عندو خلفيات وربما تصفية حسابات وربما 
أشياء أخرى قد تكون منهم، فلذلك أنا ما كنقول بأن املواطنين املغاربة 
ما كيهمهومش هاذ السجال السيا�سي الخفي، وأنا ما جاياش نديرمعكم 
السجال الخفي، أنا جاية في إطار احترام هاته املؤسسة التي كنت أنتمي 
إليها وأعتبرها مؤسسة تتجسد فيها الديمقراطية، تمنح ممثلي األمة أن 
يسائلوا الحكومة، أن تسائلني في السياسة التي أقوم بها نعم، أن تهرب 

دائما باألسئلة إلى مناطق تريد أن تحاسب بها...
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عييلد ائيس علجليل:

املهملة  الطفولة  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
للسيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة عبلل بوزكري:

عييلد عيرئيس،

عييلدة عيوزيرة،

ما هي التدابير املتخذة ملعالجة وضعية الطفولة املهملة بما يضمن 
حقها الدستوري في العيش الكريم؟

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيدة الوزيرة.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعيتدملل 
عالجتمرعلل:

املهمة  األسئلة  من  السؤال  هذا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
جدا والتي تتحدث عن الطفولة أو األطفال املهملين، وأنتم تعلمون أن 
األطفال املهملين اليوم هم أبناء األمة وأبناء الشعب وعلى الحكومة 
أن توفر لهم جميع الخدمات التي تجعلهم يتساوون مع باقي األطفال، 
بداية بالتسجيل في الحالة املدنية، بداية بتثبيت الهوية، وأنتم تعلمون 
أن اليوم هناك حملة لتسجيل جميع األطفال بما ال يوصمهم بأنهم 
مجهولي الوالدين، وهذا واحد ال�سيء اللي خصنا نفتخرو فيه فبالدنا، 
اليوم كذلك هناك مجموعة من الخدمات في إطار توفير التمدرس لكل 
األطفال دون تمييز، ثالثا بالنسبة لهؤالء األطفال كاين مؤسسات ديال 
الرعاية اإلجتماعية، اللي اليوم في إطار إصالح املنظومة كيف ما قلت 
ليكم نحاول أن نوفرخدمات جيدة من جهة، وكذلك عامل اجتماعي 

بمستوى مرب.

عييلدة ائييل علجليل:

على  التعقيب  املحترمة  النائبة  السيدة  النائبة،  السيدة  تعقيب 
جواب السيدة الزيرة.

عيدرئبل عييلدة عبلل بوزكري:

عييلدة عيوزيرة،

األطفال هم زهورالدنيا إال أن سوء التدبير الحمائي لهم حّول هذه 
لحماية  املندمجة  العمومية  السياسات  كل  صبارشائك،  الزهورإلى 
الطفولة وكل البرامج الوطنية لتنفيذها لم تستطع أن تقلصمن تأزم 
الوضعية وال أن تحد من املنحى التصاعدي لها، أكثر ما يزيد عن 50 

ألف طفل في الشارع، رقم مهول ومخجل ويندر بأبشع العواقب في بلد 
يتطلع إلى غد أفضل، هذا الرقم الصادم على خطورته بمثابة الشجرة 
التي تخفي الغابة، إن الحق الحمائي هو حق دستوري وهو يلزمكم في 
إطار اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية، وهذه اإللتزامات اعتبرها أنها هي 
مجرد مداد على الورق، السيدة الوزيرة ما قلتم يجعلني أستحضر ما 
قاله جاللة امللك في خطابه للذكرى 15 من عيد العرش عندما قال 
يقول جاللته : »إنني ال تهمني الحصيلة وال األرقام وإنما يهمني قبل كل 
�سيء التأثير املباشر والنوعي ملا تم تحقيقه من منجزات لتحسين ظروف 

عيش املواطنين«.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 
النائبة فريق األصالة واملعاصرة.

عيدرئبل عييلدة مريكل خللل:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلدة عيوزيرة،

كنظن أن احنا فهاذ القبة كنتناولو قضايا األمة ويجب أن نكون 
فريق  على  عندك  اللي  االنطباع  غيساعفناش  ما  وبالتالي  إيجابيين، 
األصالة املعاصرة ألن غيكرس لينا الصورة النمطية اللي كاينة في األذهان 
عن عالقة الحكومة مع املعارضة، السيدة الوزيرة، أذكركم بموقف 
شجاع صدر منكم في امللتقى الدبلوما�سي عبرتو فيه على تحفظكم على 
مصطلح األم العازبة وعلى أن أي طفل خارج مؤسسة الزواج هونتاج 
عالقة بين رجل وامرأة يتعين على الرجل تحمل مسؤوليته وبالتالي ولو 
باإلجبار، السيدة الوزيرة، موقف حقوقي بامتياز أنا شخصيا قناعتي 
تتما�سى مع هذا املوقف، لذا السيدة الوزيرة أسائلكم في حالة أنني هذا 
موقف صدر من امرأة في موقع املسؤولية اتجاه واحد القضية اللي كتهم 
واحد الشريحة مهمة من النساء، أنا أيضا كنائبة برملانية إيال وظفت 
صالحياتي في هاذ اإلطار وتقدمت بمقترح قانون لتعديل املقتضيات 
القانونية اللي تتعلق بإثبات النسب واللي كتما�سى مع املوقف ديالكم، 
وبالتالي  بدعمكم،  املقترح  هاذ  الوزيرة، هل سيحظى  السيدة  سؤالي 

إنسجاما مع موقفكم؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة الفريق اإلشتراكي.

عيدرئبل عييلدة عبتيرم مرعس:

عييلدة عيوزيرة،

البارح توفى واحد القاصرمن تحت العجالت انتاع واحد الرموك، 
للمناطق  ميدانية  بزيارات  تقوموا  الوزيرة  السيدة  خصكم  وهنا 
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الحدودية عامة وإقليم الناظور خاصة، ألنه قبلة القاصرين الراغبين 
في العبور إلى أوروبا، باش توقفوا على املعاناة اليومية لهاذ األطفال 
املهملين واملشردين في غياب تام لدور اإليواء ومراكز اإلستقبال، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلي السيدة الوزيرة للرد.

عييلدة بيلمل علحقروي وزيرة عألسرة وعيتضرمن وعيتدملل 
عالجتمرعلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

بغيت نقول بالنسبة للنقطة األخيرة طبعا هناك اليوم أمام جميع 
قد  عمومية  سياسة  هناك  أن  بالهجرة،  املرتبطة  اإلشكاليات  هاته 
انطلقت تقريبا هاذي واحد السنتين، أريد كذلك أن أقول بأن الحكومات 
هي تشتغل بإمكانياتها وكذلك انطالقا من اإلطار الذي يحكمها، يعني أننا 
كنشتغلو بتوفير سياسات عمومية وبرامج ومؤسسات، بحال وحدات 
حماية الطفولة، اإلسعاف بالنسبة لألطفال، وبالتالي راه هذا هو العمل 
الذي سنحاسب عليه، بغيت انطلق بسرعة للنقطة اللي ثارت األستاذة 
التي  الطريقة  وكذلك  املوضوع،  إثارة  على  كنحييك  وأنا  مهمة  ألنها 
قدمت بها هذا السؤال، أنا طبعا مع أوال أن نثبت العالقة الترابطية بين 
الفاعل والطفل يعني أننا نستعملو اليوم L›ADN باش نلقاو لكل طفل 
األب ديالو، أوعلى األقل املسؤول على إنتاجه، اآلن واش علماء الشرع 
يقبلوا إثبات النسب هذاك ال�سي ما دخلش في االختصاص ديالي، إنما 

أنا مع إثبات العالقة الترابطية بين الرجل واإلبن.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، وأشكر السيدة الوزيرة على مساهمتها في 
هذه الجلسة، ونمر إلى قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي، مرحبا 
والسادة  للسيدات  املنهي  التكوين  مراكز  عن  سؤال  الوزير،  بالسيد 
النواب من فريق التجمع الدستوري، فريق التجمع الدستوري تفضل 

السيد النائب.

عيدرئب عييلد حملد عيعر�شي:

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير واإلجراءات املتخذة من أجل 
تعزيز وتأهيل مراكز التكوين املنهي بمختلف مدن وأقاليم اململكة؟

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال،

مراكز التكوين املنهي لها مكانة متميزة ضمن إستراتيجية وزارة التربية 
الوطنية والتكوين املنهي، وبالتالي هناك تقريبا جهة التكوين املنهي خالل 
املوسم الحالي 2017-2018 بمختلف عماالت وأقاليم اململكة يتوفر 
على 584 مؤسسة للتكوين املنهي، يعني استقبلت ما يزيد على 587 ألف 
متدرب ومتدربة من بينهم 371 مؤسسة تابعة ملكتب التكوين املنهي، 
الوطنية  التربية  وزارة  إستراتيجية  الحكومي  البرنامج  إطار  في  هناك 
سنوات   4 ضمن  املنهي  للتكوين  مركز   123 إحداث  املنهي،  والتكوين 
املقبلة، وبالتالي هناك واحد اإلستراتيجية لدى وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املنهي، تتعلق أساسا بأن يكون يعني أن نصل إلى مليون و700 
ألف خريج متدرب ومتدربة في أفق 2021، بالتالي هناك واحد العناية 
خاصة لدى هاذ وزارة التربية الوطنية في ما يتعلق بتعميم هاذ مراكز 
التكوين املنهي على مجموعة من جهات اململكة وكذلك على مجموعة 

من العماالت واألقاليم.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب تفضل.

عيدرئب عييلد حملد عيعر�شي:

شكرا السيد الوزير املحترم على الجواب ديالكم، البد السيد الوزير 
من اعتماد مقاربة جديدة لقطاع التكوين املنهي، تنبني على خلق برامج 
مندمجة ترتكز على تعزيز القدرات الذاتية للساكنة املستهدفة، وخاصة 
الشباب، وذلك بهدف اندماجها السوسيومنهي واإلستجابة ملتطلبات 
سوق الشغل، خاصة في املهن الجديدة التي ظهرت بفضل األوراش 
الكبرى التي انخرط فيها املغرب مثل قطاع صناعة السيارات والطائرات 
والخدمات والسياحة والفندقة وغيرها، وهذا لن يتأتى بطبيعة الحال 

إال عبر خلق املزيد من مراكز التكوين املنهي، خاصة بالعالم القروي.

إننا نتطلع إلى خلق املزيد من املراكز والتي بإمكانها تكوين كفاءات 
املجهودات  لتكملة  مدخال  ذلك  باعتبار  معينة،  مهن  ملزاولة  خاصة 
ومعتزون  فخورون  إننا  اإلجتماعي،  لإلدماج  الضرورية  التربوية 
بالتدشينات واألنشطة التي يقدم عليها صاحب الجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا بهدف تطوير...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لك، هل هناك تعقيب إضافي، السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت.
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عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

هناك، بالطبع هناك عرض جديد في ما يتعلق بالتكوين املنهي من 
خالل فتح مسارات جديدة تواكب مجموعة من املشاريع، خصوصا 

املشاريع املرتبطة باملجاالت اإلقتصادية، وشكر.

عييلد ائيس علجليل:

الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  شكرا، 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

عيدرئب ععييلد محمد بونس:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييرنة عيوزاعء،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على تسريع إخراج القانون 
وتحقيق  العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  إلصالح  اإلطار 
التعبئة املنهجية الكفيلة بإنجاح إصالح هذه املنظومة، فمتى سيتم 

إخراج هاذ القانون اإلطار إلى حيز الوجود؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا جواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، فعال نحن أمام قانون إطار، 

وحينما نقول قانون إطار نكون أمام قانون له أهميته خصوصا وأنه 

من  مجموعة  اتخذت  الحكومة  وبالتالي  البعيد،  املدى  على  يشتغل 

الخطوات متعلقة بإخراج هذا القانون أو مشروع قانون إلى حيز الوجود 

انطالقا من الرؤية اإلستراتيجية ديال اإلصالح ديال 2015 و2030، 

طبعا تم إعداد مشروع قانون من خالل الحكومة السابقة، تم عرضه 

على املجلس األعلى للتربية والتكوين، أبدت هذه املؤسسة مجموعة من 

املالحظات تم كذلك أخذها بعين االعتبار، حاليا هناك تم األخذ بعين 

اإلعتبار مجموعة من املالحظات سواء التي جاءت من خالل املجلس 

األعلى أو من خالل مجموعة من القطاعات الحكومية، حاليا هناك 

في  يعني  وننتظر  للحكومة،  العامة  األمانة  لدى  يوجد  قانون  مشروع 

األشهر املقبلة أن يخرج إلى حيز الوجود، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد محمد بونس:

عييلد عيرئيس،

السيد الوزير ملاذا تأخرت الحكومة عن تقديم هذا القانون الذي 

يعلق عليه املغاربة آماال كبيرة في تحسين منظومة التعليم، وإخراجه 

من دوامة األزمة التي يعيشها؟ وهل لدى الحكومة سقف زمني محدد 

فشل  عن  حقيقيا  تعبيرا  يعتبر  هذا  هل  الوجود؟  حيز  إلى  إلخراجه 

الحكومة في تدبير السياسة العمومية، تهم قطاعا استراتيجيا يرتبط به 

مستقبل البالد؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ رد السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

أنا قلت بأن هذا قانون إطار، قانون إطار البد أن تتبعه مجموعة 

القانونية، وبالتالي الحكومة لم تتأخر ألننا أمام رؤية  من الخطوات 

استراتيجية ديال اإلصالح 2015-2030، وهذا القانون هو قانون إطار 

وبالتالي البد أن نأخذ بعين اإلعتبار مجموعة من الخطوات من خالل 

إبداء اآلراء من طرف مؤسسة املجلس األعلى للتربية، وكذلك األخذ 

بعين االعتبار القطاعات الحكومية األخرى.

عييلد ائيس علجليل:

الجهوية  التغطية  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

للجامعات، السيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد عيشلخ ملراة:

السيد الوزير، التزمت الحكومة في برنامجها برفع نسبة التمدرس 

بالتعليم العالي من نسبة %33 إلى %45 في 2020-2021، وذلك من 

خالل مراجعة التغطية الجهوية للجامعات، فماذا اتخذت الحكومة 

للوصول إلى هذا الهدف؟

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.
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عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

هاذ  وستنجز  الحكومي،  البرنامج  إطار  في  التزمت  فعال  الحكومة 
البرنامج ديالها وفق رؤية استراتيجية ديالها، والبرنامج الحكومي ما بين 
2016-2021، حاليا هناك مجموعة من مرتكزات التي نركز عليها في 
إخراج هاذ املؤسسات الجامعية أو التغطية الجهوية للجامعات، يقوم 
إعداد  الجامعية،  الخريطة  املسجلين، مراجعة  بالرفع من عدد  أوال 
والبحث  العالي  التعليم  ديال  املنظومات  وكذلك  املديري،  املخطط 
العلمي، هناك حاليا على املدى القريب سيتم إحداث املؤسسات التالية 
كلية  بالجديدة،  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية 
متعددة التخصصات بالحسيمة، كلية متعددة التخصصات بتاونات، 
كلية الطب بالعيون، وهناك مجموعة من املؤسسات خصوصا بعض 
املدارس العليا للتكنولوجيا، كذلك هناك الزيادة ديال %20 من عدد 
املسجلين برسم 2017-2018، ونشتغل في ما يتعلق بمراجعة الخريطة 
الجامعية، وبالتالي الحكومة ملتزمة ببرنامجها الحكومي وفق سنوات 

هاذ البرنامج الحكومي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد عيشلخ ملراة:

السيد الوزير، الجهات الجنوبية تشكل أكثر من %53 من التراب 
الوطني، وتفتقر إلى جامعة، فهناك بالنسبة ملدينة كلميم أحدثت الوزارة 
كلية متعدد التخصصات، كلميم تبعد عن أكادير ب 200 كيلومتر، 
العيون تبعد عن أكادير ب 660 كيلومتر، الداخلة تبعد عن العيون ب 
560 كيلومتر، وتفتقر إلى الجامعة، لذلك نطلب من الحكومة أن تتخذ 

إجراءات سريعة إلحداث الجامعة بمدينة العيون، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ فريق العدالة والتنمية، إحداث الجامعة 
بمدينة العيون شكرا.

عييلد ائيس علجليل :

هل فهناك تعقيب إضافي؟ فريق العدالة والتنمية.

عيدرئبل عييلدة فرتحل عيشوثر 9:

عييلد عيوزير،

ال  كذلك  تافياللت  درعة-  جهة  الصحراوية  األقاليم  جانب  إلى 
تتوفر على جامعة، جهة درعة- تافياللت كذلك السيد الوزير 5000 

طالب حاصل على البكالوريا كل سنة بما يشكل %50 من عدد الطلبة 
تيغادروا الجهة للبحث على فرص أخرى للتعليم، وهذا السيد الوزير، 
كيكلف األسر اقتصاديا واجتماعيا ضريبة كبيرة، فاليوم السيد الوزير، 

كنطالبو بإنصاف هاذ الجهة في إطار العدالة املجالية، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل :

تعقيب إضافي للتجمع الدستوري.

عيدرئب عييلد عبد عيونون خرثوش:

السيد الوزير الحديث على التغطية الجهوية للجامعات يطرح 3 
ديال اإلشكاالت أساسية، اإلشكال األول كيف قال السيد النائب من 
أكادير إلى طنجة إلى وجدة 14 الجامعة، من أكادير إلى الداخلة صفر 
جامعة، 3 دالجهات في الصحراء بدون جامعة هذا أوال، ثانيا كنعرفو 
 donc ،أن التوزيع العادل يعني على مستوى التعليم العالي ال يوجد
بغينا  احنا  العالي،  التعليم  توزيع  في  املجالية  العدالة  على  نسائلكم 
في  يعني  وبغينا نمشو  املتقدمة  الجهوية  ديال  النموذج  نقدمو واحد 
تكريس الحكم الذاتي في املناطق الجنوبية وال جامعة من أكادير إلى 
الداخلة هاذي أوال، ثانيا في كلميم هناك مركز جامعي ملدة 6 سنوات 
لم يرق ال إلى كلية متعددة التخصصات وال إلى كلية مستقلة، نطالبكم 
بترقية املركز الجامعي لكلميم إلى كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
واإلجتماعية على غرار بزاف ديال املؤسسات في مناطق أخرى، شكرا 

السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، تعقيب إضافي آخر؟ التقدم واالشتراكية.

عيدرئبل عييلدة زهوا عيوهرب9:

الدراسة  متابعة  في  واملواطنين  املواطنات  وحق  باملوضوع  عالقة 
الجامعية، ملف الطلبة املوظفين طرحناه ومازال غادي نطرحوه السيد 
الوزير املحترم، صدرالقرار ديال محكمة االستئناف اللي كيأيد القرار 
االبتدائي اللي كيق�سي بأن هاذ الرسوم هاذي ما�سي من حق الجامعة 
أنها تفرضها، اإلجازة كتطلب منهم 4000 درهم، املاستر للسنة، املاستر 
20000 درهم والدكتوراه مليون للسنة ال�سيء الذي كيضرب املجانية 

ديال التعليم وايال كان املبرر ديال الجامعة...

عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيدة النائبة ، تعقيب إضافي آخر الفريق اإلستقاللي.

عيدرئب عييلد أحمد عيتوم9:

شكرع عييلد عيرئيس،

ونحن نتكلم عن الخريطة الجامعية أريد أن أثير انتباهكم السيد 
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الوزير إلى بعض املراكز الجامعية كمركز إقليم قلعة السراغنة وخنيفرة، 
فمثال مركز إقليم قلعة السراغنة يتوفر على أكثر من، مسجل فيه أكثر 
من3000 طالب فيه ثالث تخصصات، واحد في طريق التصفية، ألم 
يعني  نواة جامعية  إلى  املركز  هاذ  لتأهيل  الوقت  الوزير  السيد  يحن 
متعددة التخصصات، وذلك الستيعاب يعنى الطلب من اإلقليم ومن 
كذلك بعض املناطق املجاورة بإقليم الرحامنة وإقليم أزيالل؟ شكرا 

السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل :

رد السيد الوزير على التعقيبات.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

شكرع عييلد عيرئيس،

طبعا  هي  التساؤالت،  هاذ  على  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
تساؤالت مشروعة تستجيب ملطالب وكذلك النشغاالت الرأي العام 
الوطني، كذلك انشغاالت الطالب، خصوصا وأننا لدينا إستراتيجية 
متعلقة بالعدالة املجالية فيما يتعلق بإحداث الجامعات، وهي يعني من 
أولويات وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، هناك مرتكزات قلتها في البداية ديال الجواب ديال السؤال 
األول تقوم بالدرجة األولى على مراجعة الخريطة الجامعية، الوزارة 
تشتغل على مراجعة الخريطة الجامعية، كذلك تشتغل على إعداد 
املخطط املديري ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا يقت�سي 
منا البد أن نشتغل وفق مسطرة معينة، وفق توجه معين وهو يعني وفق 
رؤية شمولية مندمجة، وهنا البد أن أقول يعني هاذ التساؤالت هي طبعا 
تساؤالت مهمة ستؤخذ بعين اإلعتبار من طرف وزارة التربية الوطنية 
أن قول  العلمي، ولكن البد  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين 
بأنه تم بالنسبة لألقاليم الجنوبية يمكن نقول بأن كاين هناك تم على 
مستوى إحداث املؤسسات الجامعية الجديدة، هناك املدرسة الوطنية 
للتجارة والتسيير بالداخلة، فيما يتعلق على املدى القريب سيتم إحداث 
املؤسسة ديال كلية الطب بالعيون واملدرسة العليا للتكنولوجيا، ولكن 
نقول لكم بعض املؤسسات اللي غادي تكون إن شاء هللا بمقت�سى 
بالقنيطرة  للتكنولوجيا  عليا  مدرسة  فتح   2018-2017 ديال  السنة 
فتح املدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور، تحويل الكلية املتعددة 
العلوم  معهد  فتح  القانونية،  العلوم  كلية  إلى  بتطوان  التخصصات 
األمنية بسطات، كاين العلوم القانونية واإلقتصادية بالجديدة متعددة 
التخصصات بتاونات، متعددة التخصصات بالحسيمة، مؤسسة يعني 
بقلعة  للتكنولوجيا  عليا  بتطوان، مدرسة  للتكنولوجيا  عليا  مدرسة 
السراغنة، املعهد العالي للعلوم الرياضية بفاس، وبالتالي كاين واحد 
والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  لدى  البرنامج مسطر 

العالي، وهاذ التساؤالت احنا غادي نسجلوها وناخذوها بعين اإلعتبار، 
وشكرا لكم.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة 
والتنمية تفضلي.

عيدرئبل عييلدة سعرن يعمراي:

والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  تقرير  كشف  الوزير،  السيد 
والبحث العلمي أن أكثر من نصف األطفال املغاربة %56 ال يستفيدون 
من التعليم األولي، واعتبر عدم اإلستفادة من التعليم األولي مسؤوال عن 
%67 من الهدر املدر�سي، وعن كون 100 ألف طفل يكررون القسم األول 
االبتدائي كل سنة، إذن السيد الوزير في ظل تعدد الشركاء واملتدخلين، 

ما هو اإلصالح الذي تعتزم الوزارة القيام به في مجال التعليم األولي؟

عييلد ائيس علجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

شكرع عييلد عيرئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاذ التساؤالت، يعني البد أن أشير على أن 
قطاع التربية والتعليم األولي بالدنا يعني يتميز بعدد املتدخلين واملهتمين 
من قطاعات حكومية طبعا وفاعلين وخواص وجمعيات املجتمع املدني 
بعض  ديالو  بالتعميم  يتعلق  فيما  وقد عرفت  ومؤسسات عمومية، 
امليثاق  لدن  املسطرة من  األهداف  تحقيق  الصعوبات على مستوى 
اإلحصائيات  بعض  نعطيكم  يمكن  وهنا  والتكوين،  للتربية  الوطني 
منها  مؤسسة  ألف   23 يناهز  ما  أن   ،2017-2016 الدراسية  السنة 
12 ألف و395 بالوسط القروي، وتنقسم هذه املؤسسات من حيث 
نوع التراخيص إلى مجموعتين، املجموعة األولى تخضع لقانون ديال 
05.00، املجموعة الثانية فهي املؤسسات التي تم الترخيص لها بالفتح 
قبل صدور هذا القانون، هناك بالفعل كما قالت السيدة النائبة هناك 
بعض الصعوبات متعلقة بضعف استثمار القطاع الخاص بالتعليم 
األولي، خصوصا في الوسط القروي، ولكن هناك مجموعة من التدابير 
فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية، هاذ التدابير املتخذة تتعلق بتعميم 
التعليم األولي ذي الجودة لجميع أطفال 4 سنوات من خالل التدابير 
التالية: إرساء وتفعيل اإلطار املرجعي للتعليم األولي، واستقبال تالميذ 
التعليم األولي 4 و 5 سنوات يعني في السنوات املقبلة، طبعا هناك 
تكوين مربي التعليم األولي بمؤسسة التكوين املنهي، وبالتالي كاين واحد 
اإلستراتيجية لدى وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بإصالح التعليم 

األولي، وشكرا.
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عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد عييعلد عيصرنق:

شكرع عييلد عيرئيس،

عنها  عبرتم  التي  املبذولة  الجهود  كنثمنو  الوزير  السيد  باملناسبة 
والتي تقوم بها الوزارة من أجل إصالح التعليم األولي، واسمحونا هاذي 
أنها  الجميع على  يجمع  اللي  ديالنا  املنظومة  أن  نقولو  باش  مناسبة 
تعاني من أعطاب منظومة التربية والتكوين عموما، إيال ما صلحنا �سي 
التعليم األولي وعطيناه ما يستحق من األهمية راه غيسري علينا هذاك 
األرقام  وبالتالي  مايل«،  الخيمة خرج  من  الشعبي«  املثل  ديال  املثال 
الواردة في السؤال عندها داللة ومؤشرات خطيرة تنم على ضرورة وضع 
الوزارة اليد ديالها بقوة على هذا التعليم األولي باش يتصلح وما تبقى 
�سي معولة غير على الشركاء، وإال الوزارة إيال غتبقى مكتفية بالجوانب 
اإلدارية والقانونية باش ترخص وال ما ترخصش هذا في اعتقادي غير 
كاف، ألن معظم املناطق ديال العالم القروي وفي الجبال معظم املناطق 
الهامشية في املدن ديال األحياء الشعبية، هذه ما يمكن ليهاش تجذب 
وتجلب مستمرين للنهوض بهذا القطاع كما تعول على ذلك الوزارة، 
يمكن يصالح هاذ ال�سي في أحياء أخرى، ولكن في مثل هذه املناطق إال 
ما اعترينا بالتعليم األولي، واستغلينا اإلطار والفضاءات اللي عندنا ديال 

املدارس العمومية في القرى وفي الجبال واملناطق النائية اللي منها..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

املرتبطة  اإلشكاليات  لهاذ  تشخيص  عندها  الوزارة  بأن  قلت  أنا 
التدابير  من  مجموعة  اتخاذ  بصدد  نحن  ولكن  األولي،  بالتعديل 
القانونية وكذلك املرتبطة أساسا بمجال التربية والتكوين، وهو تكوين 
املوارد البشرية العاملة بهذه املؤسسات وكذلك إعداد مشروع املعايير 
الدنيا على األقل بالنسبة لجودة التعليم األولي، وكاين هناك إعداد 
هندسة منهجية خاصة بالتعليم األولي، وهاذ املوضوع ديال التعليم 
األولي يشغل يعني من االهتمامات األولية، من األولويات األساسية لدى 
وزارة التربية الوطنية وبالتالي نحن بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير 

لتحسين وضعية التعليم األولي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال اآلخر لفريق العدالة والتنمية حول 

النائب  السيد  املنهي، تفضل  التكوين  تتبع وتقييم مردودية منظومة 
بطرح السؤال.

عيدرئب عييلد عبد عيوعحد بوحرشل:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، يتطلب تطوير التكوين املنهي منظومة لتتبع 
وتقييم هذه املردودية، وهو ما يقت�سي وجود نظام معلوماتي مندمج 
يتضمن مجموعة من املؤشرات الواضحة التي تسهل عملية التقييم 
التي  اإلجراءات  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  والتتبع، 
التكوين  وتقييم مردودية  والتقييم  التتبع  لتطوير عملية  ستتخذونها 

املنهي، وشكرا السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

شكرا للسيد النائب على هذا السؤال، كتابة الدولة املكلفة بالتكوين 
املنهي اآلن بصدد وضع مخطط واضح ودقيق إلنجاز مجموعة من عملية 
التقييم تستند باألساس على توصيات املجلس األعلى للحسابات، وهاذ 

يمكن تلخيصها في ما يلي:

- وضع خريطة توقعية للتكوين املنهي؛

- وضع نظام معلوماتي مندمج؛

- تحسين هيكلة وحكامة نظام التكوين املنهي؛

- تعزيز الجسور الداخلية والخارجية؛

- وكذلك تقييم التكوين بالوسط املنهي والقطاع الخاص، واملراقبة 
املادية لعقود القانون الخاص للتكوين املنهي؛

وتقييم  تتبع  بهاذ  مرتبطة  األخرى  التدابير  من  مجموعة  وهناك 
مردودية منظومة التكوين املنهي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عييلد فراوق عيطرهري:

شكرا السيد الوزير على هذا الجواب، وهي مناسبة لتثمين مجهودات 
العاملين في القطاع، هناك تطور ملموس في عدد املؤسسات، في عدد 
املتدربين، في مهن التخصصات في املهن ديال عالم السيارات والطائرات، 
إال أن هناك مجموعة من املالحظات سجلت من طرف تقارير املجلس 
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األعلى للحسابات وتسجل من طرف العاملين بالقطاع، أوال محدودية 
املؤشرات املعتمدة من أجل تقييم منظومة التكوين تطرحون معدل 
اإلدماج والطلب وهي مؤشرات غير كافية، فندعوكم، السيد الوزير، 
إلى االنفتاح على عدم مالءمة العمل مزاولة التخصص املحصل عليه، 

معدل خصائص العمل املزاول، ومعدل األجرة املمنوحة عن العمل.

للمعلومات  املديري  املخطط  إعداد  بعد  يتم  لم  الوزير،  السيد 
الخاص بقطاع التكوين املنهي، كما نسجل السيد الوزير تدني جودة 
التكوين الناتج عن اعتماد سياسة الكم عوض الكيف، بحيث الطلبة 
املتربون ما يقرأون 15 ساعة عوض 30، ندرة املعدات واملواد األولية 
بعض  في  االكتظاظ  السنة،  نهاية  امتحانات  تشترى خالل  ما  غالبا 
الشعب 60 و30، سوء تنزيل القانون 36.96 الخاص بالتكوين التناوبي، 
املدير  عهد  في  املسجلة  التسجيل  رسوم  عن  التراجع  إلى  وندعوكم 
السابق التي وصلت ل 1000 درهم للتقني املتخصص، كما ندعوكم إلى 
التعجيل بإخراج دالئل الجودة الخاصة بالشعب دليل املكون، ودليل 

املدير، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

شكرا السيد النائب، كتابة الدولة في التكوين املنهي تشتغل وفق 

رؤية شمولية مندمجة وهاذ املالحظات التي وردت في التعقيب ديالكم 

ستؤخذ بعين اإلعتبار، وسنرى هل ممكن بعض النقط التي جاءت 

خصوصا فيما يتعلق، يعني، قلتم بأن كاين 30 ساعة، التدريس 15 

ساعة إلى غير ذلك، هاذ النقط سيتم دراستها في كتابة الدولة للتكوين 

املنهي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 

املعاصرة حول تطوير قطاع التكوين املنهي، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد يوسف عيرويجل:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن إستراتيجيتكم لتطوير قطاع التكوين 

اإلختالالت  من  للحد  املتخذة  التدابير  وكذا  خدماته،  وتجويد  املنهي 

التي يعيشها القطاع خاصة فيما يتعلق بتوزيع املوارد املتاحة وتعدد 

املتدخلين في القطاع؟

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

شكرا على هاذ السؤال،

طبعا الوقت ما كيسمح لناش نهضرو على تطوير قطاع التكوين 
املنهي وتجويد الخدمات ديالو، ولكن كما قلت في الجواب على سؤال 
سابق، هناك يعني واحد املجموعة من املكتسبات ال بد أن نسجل ذلك 
بإيجابية، املكتسبات اللي كاينة في مراكز التكوين املنهي على مستوى 
توفير العرض للتكوين املنهي يتالءم مع متطلبات سوق الشغل، وبالتالي 
التي  الكبرى  األوراش  من  مجموعة  اإلعتبار  بعين  تأخذ  رؤية  هناك 
تعرفها اململكة ومراكز التكوين املنهي تأخذ بعين اإلعتبار هاذ األوراش، 
وتعمل على تلبية حاجيات املشاريع املهيكلة، وهنا نقول بأن كاين هناك 
مجموعة من التخصصات سيتم فتحها خصوصا فيما يتعلق بمخطط 
التسريع الصناعي، الرؤية ديال 2020 املتعلقة بالسياحة، خطة املغرب 
األخضر، اإلستراتيجية الوطنية للتنمية اللوجيستيكية إلى غير ذلك من 
األوراش الكبرى، وهنا ال بد أننا نقول بأننا نشتغل كذلك وفق واحد 
الذي  املنهي  التكوين  نظام  وحكامة  فعالية  بتحسين  املتعلقة  الرؤية 
يتطلب فعال التدقيق في أدوار ومسؤوليات مختلف املتدخلين، طبعا 
نشتغل على وضع قانون إطار للتكوين املنهي يحدد مهام الهيئات املكلفة 

بتنظيم ومراقبة التكوين املنهي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

التعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد يوسف عيرويجل:

شكرا السيد الوزير، ال زال القطاع يعرف عدة إكراهات تحول دون 
بلوغ أهدافه ونذكر من بينها:

محدودية تغطية القطاعات بإطار مرجعي للمهن والكفاءات ودليل 
للوظائف واملهن؛

غياب مرجعية وطنية لتقييم املتدربين؛

مشاركة محدودة للمهنيين في التكوين وفي تطوير التكوين بالتناوب؛

غياب قانون مؤطر للتكوين املستمر؛

غياب إستراتيجية مندمجة خاصة باملقاوالت املتوسطة والصغرى 
والصغيرة جدا؛

ضعف التغطية في بعض األقاليم وعلى سبيل املثال ال الحصر 
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إقليم اليوسفية الذي يعرف أكبر معدل الهشاشة والفقر على املستوى 
الوطني، في حين أن مؤسسة التكوين املنهي الوحيدة باإلقليم ال ترقى إلى 
املستوى املطلوب للتكوين وال تساير حاجيات سوق الشغل، وفي نفس 
اإلقليم بلدية الشماعية التي عرفت إغالق مركز التكوين املنهي مما دفع 
بالكثير من األسر للتخلي عن إرسال أبنائها للمدن املجاورة نظرا لضعف 
الحالة املادية، كما تجدر اإلشارة أنه يجب إشراك الغرف املهنية في 
إعداد برامج التكوين املنهي كما هو معمول به في البلدان التي استطاعت 

أن تواكب منظومة التكوين املنهي على متطلبات سوق الشغل، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير، هناك تعقيب 
إضافي، عفوا السيد الوزير، تفضلوا، فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عييلد يوسف آيت علحرج لحين:

السيد الوزير، غير في إطار الجودة ما ننساوش كذلك توفير مراكز 

املراكز،  لهاذ  تيقدموا  للي  خاصة  واملتدربات  املتدربين  ديال  اإليواء 

 عبر النقل العمومي 
ّ
األماكن البعيدة اللي تنلقاو تيتنقلوا بالدرجات وال

التسجيل  ديال  الرسوم  أن  نضيف  كذلك  تيعانيوا،  اللي  واملعاناة 

ت اآلن 1000 
ّ
والرسوم ديال الترشيح اللي مرتفعة بدات ب200 درهم وال

درهم غير قابلة لالسترداد شحال التخلي املتدربين، باملقابل أنه تنلقاو 

مؤسسات بحالها بحال l’EST 200درهم، اآلن هو بإمكانو يستردها في 

حالة إيال ما التحق، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

طيب رد السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

البد أن أقول بأن هاذ الحكومة أصدرت مرسوم يتعلق بمنح ملتدربي 

ومتدربات التكوين املنهي، وهذا في حد ذاته من املكتسبات ديال هاذ 

الحكومة خصوصا وأنها تعطي أولوية خاصة للمتدربين واملتدربةات في 

مراكز التكوين املنهي، فيما يتعلق بإشكالية الجودة إلى غير ذلك، حاليا 

كتابة الدولة تقوم بإنجاز دراسة جدوى حول مدى ر�سى املقاوالت على 

خريجي مؤسسات التكوين املنهي من أجل استطالع اآلراء ديالهم، وإيال 

كانت بعض الثغرات أو بعض اإلكراهات سيتم معالجتها، طبعا نشتغل 

على قانون إطار وضع قانون إطار للتكوين املنهي اللي غادي يعطينا واحد 

البعد استراتيجي فيما يتعلق بفعالية وحكامة هاذ مراكز التكوين املنهي، 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال املوالي للفريق الحركي حول واقع التعليم باألقاليم 
الجنوبية، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد محمد عألمين نيدي:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم هل ستحتفظ الوزارة بمنهجية الحركة 
لالستجابة  والرامية  املاضية  السنة  خالل  اعتمدتها  التي  االنتقالية 
لجميع الطلبات في غضون ثالث السنوات؟ أم أن هناك مقاربة جديدة 
سيتم اعتمادها في هذا الشأن؟ ما هو مآل التعويضات الخاصة برجال 
ونساء التعليم في املناطق الصعبة والنائية التي سبق أن أقرتها الوزارة 
سابقا والتي تشمل املناطق الجنوبية؟ أسائلكم عن مصير نتائج مباراة 
انتقاء املفتشين التي تم إجراؤها خالل شهر ماي من السنة الحالية؟ 
وأخيرا ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها للنهوض بواقع التعليم باألقاليم 

الجنوبية بصفة عامة وجهة الداخلة بصفة خاصة؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

في البداية، البد أن نقول بأن املؤشرات التربوية بالجهات الجنوبية 
إيجابية ومشجعة، وطبعا أن الوزارة تبذل مجهودات جبارة للنهوض 
بالتعليم باألقاليم الجنوبية في مجال تعميم التمدرس وتوسيع قاعدة 
االحتفاظ  أجل  من  املبذولة  املجهودات  عن  فضال  التمدرس،  هاذ 
باألطفال أطول مسار درا�سي ممكن للحد من الهدر املدر�سي، طبعا كانت 
هناك تساؤالت فرعية فيما يتعلق بواقع التعليم باألقاليم الجنوبية 
تتعلق بالحركة االنتقالية، حاليا الوزارة تشتغل والزالت ويعني تحتفظ 
بهاذ املقاربة وبهاذ املنهجية ديال الحركة االنتقالية التي نشتغل عليها 
حاليا وطبعا هاذ اإلشكالية ديال الحركة اإلنتقالية ما غاديش تكون 
مستقبال باعتبار أن مثال التوظيف بالتعاقد في السنوات املقبلة غادي 
اإلشكالية  هاد  غتبقناش  وما  والجهات  األقاليم  مستوى  على  يكون 
التعويضات  حول  التساؤل  كان  طبعا  االنتقالية،  بالحركة  املتعلقة 
على  اإلقليمية  اللجن  من  مجموعة  هناك  كانت  النائية  املناطق  في 
مستوى العماالت واألقاليم كانوا يترأسونها السادة العمال للنظر في 
هاذ اإلشكالية ديال التعويضات في املناطق النائية، ونتمنى أن نصل إلى 
صيغة توافقية في هاذ املجال، واللي نبغي نقول بأن هناك واحد املقاربة 
مهمة لدى الوزارة خصوصا في إعطاء واحد الدينامية جديدة فيما 

يتعلق مجموعة من املواضيع التي تم إثارتها من طرفكم، وشكرا.
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد محمد عألمين نيدي:

شكرا السيد الوزير، نطالب السيد الوزير بضرورة إحداث نواة 
جامعية على مستوى جهة الداخلة التي يتكبد أبناؤها معاناة التنقل 
إلى املناطق الشمالية، ضرورة تعزيز التعليم األصيل بالجهة واالرتقاء 
ذوي  األطفال  تمدرس  وتشجيع  الخصو�سي،  املدر�سي  بالتعليم 

االحتياجات الخاصة.

نتساءل، السيد الوزير، عن مصير عدد من املؤسسات التربوية التي 
تمت برمجتها وترميمها وإصالحها بالجهة والتي لم تجهز بعد، على سبيل 
املثال ال الحصر ثانوية الحسن الثاني أقدم ثانوية بمدينة الداخلة، 
هيئات  في  الخصاص  على  للتقلب  الكافية  املناصب  توفير  ضرورة 

التدريس واألطر اإلدارية واألعوان، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي، رد السيد الوزير إذا كان هناك رد.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل، مكلف بريقلرم 
عيعرلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطدلل  عيت9بلل  وزير  مقرم 

وعيبحث عيعلم9:

املشاريع  وكلفة  الزمنية  بالبرمجة  املتعلقة  اإلحصائيات  بعض 
املرتبطة بالجهة، كاين هناك فيما يتعلق بسنة 2018 إحداث الثانوية 
2، إحداث  التأهيلية املحيط  الثانوية  2، إحداث  النهضة  اإلعدادية 
تأهيلية  ثانوية  إحداث  املحيط،  مدرسة  إحداث  املنار،  مدرسة 
الخواريزمي. في 2019 إحداث 10 أقسام للتعليم األولي، وبالتالي هناك 
واحد الكلفة مالية يعني تصل حوالي 50 مليون درهم في ما يتعلق بهاذ 
املشاريع، طبعا هناك مشروع يتعلق بتقليص الفوارق املجالية بالوسط 
القروي من خالل إحداث مدرستين ابتدائيتين بالوسط القروي، وهاذ 

النقط التي تمت إثارتها ستأخذ بعين االعتبار.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم في ما يخص القطاع السابق، ونرحب 
بكم في ما يخص قطاع الثقافة واإلتصال بسؤال أول للفريق اإلشتراكي 
السيد  تفضل  والشباب،  للطفولة  املخصصة  التلفزية  البرامج  عن 

النائب.

عيدرئب عييلد محمد عملالحي:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، ما الذي ستقوم بها وزارتكم من أجل تمكين الطفولة 
وشباب البالد من برامج تلفزية هادفة؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل:

هناك واحد الرؤية شمولية لدى وزارة الثقافة واإلتصال خصوصا 
في ما يتعلق باملجال ديال الشباب، احنا حاليا نشتغل وفق واحد الرؤية 
األسرة  قناة  القنوات خصوصا  بعض  بإحداث  أوال  تتعلق  شمولية، 
بالنسبة  أهمية  عندها  تكون  غادي  اللي  القناة  من  وهذه  والطفل، 
للشباب، كذلك دراسة إخراج قناة وثائقية كذلك غتكون عندها أهمية 
العمومي  القطب  ديال  قنوات  هناك  كاين  طبعا  للشباب،  بالنسبة 
ستشتغل وفق يعني هاذ املقاربة املخصصة للطفولة والشباب، طبعا 
ديال  دفتر  على  كذلك  حاليا  نشتغل  قانونية،  ترسانة  على  نشتغل 
صورياد  وشركة  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  مع  التحمالت 
القناة الثانية، وبالتالي غادي نجعلو بأنه من األولويات لدينا في إطار هاذ 
العقد املستقبلي أهمية الشباب تكمن في ما يتعلق بمجال ديال اإلعالم 

العمومي.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

عيدرئب عييلد محمد عملالحي:

السيد  اإلعالم  فعال  الجواب،  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 
وتربوي  أخالقي  توجيه  من  للمرء  وما  الرابعة،  السلطة  هو  الوزير 
الوزير نسجل مجموعة  السيد  بالنسبة لألطفال والشباب،  وسلوكي 
ديال املالحظات، األولى هو عدم القدرة على ضبط النفس واستخدام 
العنف بدل التفاوض والشعور الدائم بعدم اإلدمان والخوف والقلق 
بالنسبة لألطفال، تقليد األطفال للعنف الخيالي إلى العنف الواقعي، 
تكرار مشاهد العنف في وسائل اإلعالم يؤدي إلى انعدام اإلحساس اتجاه 
السيد  التلفزيونية  الرسالة  التسامح،  بمبادئ  اإلعتماد  دون  العنف 
الوزير ال يجب أن تتحول إلى نتيجة عكسية مفادها التنمية والعنف 
والسلوك العدواني، خطورة تعزيز الجريمة لدى الطفل من خالل تقليد 
األدوار، الخلط لدى الطفل بين الواقع االفترا�سي الذي يعرض أمامه 
وبين الواقع الحقيقي، الرسالة التلفزيونية السيد الوزير ال يجب أن 
تتحول إلى نتيجة عكسية مفادها تنمية العنف والسلوك العدواني، 
خطورة تعزيز الجريمة لدى الطفل من خالل تقليد األدوار، السيد 

الوزير ال يجب أن يكون للبعد التجاري آثار على البعد التربوي.

عييلد ائيس علجليل:

العدالة  النائب  السيد  تعقيب إضافي؟ تفضل  شكرا، هل هناك 
والتنمية.
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عيدرئب عييلد حللم9 عز عيعرب:

عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، طبعا وأنتما كتهضرو على هاذ املقاربة اللي كتشتغلو 
ال�سي،  اللي يحترم هاذ  القانونية طبعا خاصنا  الترسانة  عليها، وعلى 
الثانية  القناة  أن  اإلنتباه ديالكم  نثيرو  بغينا  أوال  الوزير  السيد  ألنه 
مؤخرا قامت ببث يعني إعالن للقمار، وكتعرفو بأنه هاذ ال�سي مخالف 
للقوانين، القوانين ديال يعني دفاتر التحمالت وكذلك للقوانين ديال 
يعني السمعي البصري وكذلك بالنسبة للهاكا كتجرم هاذ ال�سي، فطبعا 
احنا أوال كنثيروا االنتباه ديالكم ألنه هذا مال عمومي، فالسيد الوزير 

تنطالبوكم بفتح تحقيق، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل:

طبعا هاذ األمر يتعلق بالترسانة القانونية وبالقانون، وعندنا طبعا 
العليا لإلتصال السمعي  الهيئة  11.15 املتعلق بإعادة تنظيم  قانون 
العمومية،  القنوات  تراقب  التي  الدستورية  املؤسسة  هي  البصري، 
املقتضيات  من  مجموعة  فيه  الذي   77.03 ديال  القانون  وكذلك 
القانونية التي تنظم هذا املجال، وكذلك فيما يتعلق بتساؤل متعلق 
بالشباب واألسرة والطفولة طبعا كما قلت بأن هناك برامج مهمة في 
القنوات العمومية ونشتغل على إخراج قناة لألسرة والطفل اللي غادي 

تكون من املكتسبات املهمة بالنسبة لألسرة املغربية.

عييلد ائيس علجليل:

السؤال املوالي للسيدات السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، 
تفضل أحد السائلين تفضل.

عيدرئب عييلد موالي عيبشي9 طوثر:

شكرع عييلد عيرئيس،

وزارتكم  تقوم  الثقافية  األنشطة  دعم  إطار  في  الوزير،  السيد 
بدعم مجموعة كبيرة من الجمعيات، إال أنه يالحظ أن تقريبا %60 من 
هذا الدعم تستفيد جهتين فقط، من هاذ الباب نسائلكم ونطالبكم 

باإلجراءات الكفيلة لتوزيع عادل لهذا الدعم؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل:

طبعا الذي ال مقاربة جديدة فيما يتعلق بالدعم العمومي للبرامج 

الثقافية، وحاليا  الثقافية و كذلك الجمعيات  الثقافية واملهرجانات 
تم تشكيل لجنة ديال التقييم والتتبع فيما يتعلق بالدعم العمومي 
وسنسعى من خالل واحد رؤية جديدة أن نشتغل على ما يمكن أن 
نسميه بالعدالة املجالية، حاليا كاين واحد النقطة أساسية أن مثال 
الجمعيات املحلية والجهوية ستكون املديريات الجهوية هي اللي غادي 
املحلية  الجمعيات  لهاذ  العمومي  الدعم  ديال  الحق  عندها  تكون 
والجهوية، وأال تأتي إلى مدينة الرباط قصد الحصول على هذا الدعم، 
طبعا هناك مجموعة من القرارات الوزارية التي ستؤخذ بعين اإلعتبار 
األولويات  بين  ومن  العمومي،  بالدعم  املتعلق  املجال  هاذ  لتحسين 
أن تكون هناك العدالة املجالية فيما يتعلق باستفادة مجموعة من 
الجمعيات و كذلك من املهرجانات سواء املحلية أو الجهوية وفق تصور 

جديد، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة أملدل فوزي زيزي:

شكرع عييلد عيرئيس،

شكرع عييلد عيوزير،

السيد الوزير، صراحة هاذ امللف ال زالت تعتريه عدة مشاكل مهمة 
جدا، إيال خذينا غير الفترة ما بين 2005 و2016 وصل الدعم 46 مليون 
درهم، استفادت منه 835 جمعية، ولكن يعني %59.25 كلها جمعيات 
الكبرى-  البيضاء  الدار  وجهة  القنيطرة  سال-  الرباط-  لجهة  تنتمي 
سطات، وهذا أمر في الحقيقة محزن جدا ألن اململكة املغربية تتوفر 

على 12 جهة ما�سي جهتين.

النقطة اللي بغيت نشير لها السيد الوزير وهي نقطة صراحة أعتبرها 
خطيرة شيئا ما هي تتعلق بالتقارير واملحاضر ديال اللجنة املكلفة يعني 
متابعة امللفات ديال الدعم، هاذ اللجنة التقارير ديالها السيد الوزير 
تقاريرغير كاملة بتاتا ألنها ما تتوفرش على الالئحة ديال الجمعيات اللي 
توفرت يعني من هذا الدعم وما تتوفرش كذلك على يعني الالئحة ديال 
الجمعيات التي لم تستفد من الدعم وأسباب الرفض، وبالتالي هنا 
يسائلنا عن مدى شفافية هاذ املسطرة هاذي وسيسائلنا كذلك على 

مدى مصداقية هاذ العملية برمتها.

املسألة الثالثة السيد الوزير، هي تتعلق بأن أغلب الجمعيات اللي 
 2003-7 رقم  األول  الوزير  ديال  املنشور  تتحترمش  ما  معها  تتعاملو 
اللي تينظم عالقات الشراكة ما بين الحكومة وما بين الجمعيات وما 
كيحترمش كذلك املادة 32 من الظهير الشريف 1.58.373 اللي عندو 
عالقة بالحق في تأسيس الجمعية، ألنها ما تترسلش يعني تقارير مفصلة 
تقارير مالية مفصلة حول املصاريف حول فين تصرف الدعم بالتحديد، 
وما تترسلش يعني امليزانيات والحسابات ديال الجمعية، وهذا تيضرب 

عاود ثاني في مصداقية هاذ الجمعيات هاذي..
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عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل:

تنشكر السيدة النائبة على اإلحاطة التامة باملشموالت ديال هاذ 
الثقافي،  املجال  في  خصوصا  العمومي  بالدعم  املرتبطة  اإلكراهات 
وكانت نقط أساسية نحن نشتغل على هاذ النقط، كاينة واحد اللجنة 
ديال التتبع والتقييم وطبعا سأخذ بعين االعتبار هاذ املقترحات اللي 

جاءت من طرف السيدة النائبة، وشكرا لكم.

عييلد ائيس علجليل:

آخر سؤال في القطاع للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئل عييلدة فرطمل عيطو�شي:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن استراتيجية الحكومة املرتبطة بتحسين 
التغطية الترابية في مجال البنيات التحتية الثقافية؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل:

شكرا للسيدة النائبة على هذا السؤال، طبعا هذا موضوع يعني 
عندناش  ما  حاليا  استراتيجية  ولكن  عليه،  لإلجابة  ساعات  خاصو 
استراتيجية، ولكن عندنا مخطط العمل ديال وزارة الثقافة املرتبط ب 
2021/2017 خصوصا على مستوى البنيات التحتية، طبعا معنى من 
األولويات أن تكون هناك العدالة املجالية فيما يتعلق باملراكز الثقافية 
للقرب  الثقافية  باملراكز  يتعلق  فيما  جديد  التصور  واحد  وعندنا 
خصوصا على مستوى الوسط القروي، باعتبار أن الوسط القروي 
يحتاج كثيرا لهاذ البنيات التحتية على مستوى املراكز الثقافية، طبعا 
هناك واحد الرؤية جديدة فيما يتعلق بهاذ املجال الثقافي وإعطاء واحد 

الدفعة نوعية ودينامية جديدة للمجال املتعلق بالبنيات التحتية.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة فرطمل عيطو�شي:

شكرا السيد الوزير، لألسف الحكومي ال يعقل أن ال تكون للحكومة 
استراتيجية في املجال الثقافي، وكما ال يخفى على أحد، السيد الوزير، 

دور املراكز واملركبات الثقافية في حماية الشباب واألطفال من االنحراف 
والتطرف، لكن هذه املؤسسات الثقافية، السيد الوزير، على قلتها وإن 
وجدت فإنها تعاني من الكثير من اختالالت من حيث التدبير، هناك 
انعدام العدالة املجالية في توزيع املوارد البشرية في املدن الصغرى 
والنائية أغلبية الدور الثقافة مغلقة بسبب غياب موظفين متخصصين 
أصيبت  بل  متواضعة،  أو  غائبة  ثقافية  خدمات  أمام  يضعنا  وهذا 
الخدمات الثقافية بالكساد، نخ�سى أن تقدم وزارة الثقافة استقالتها 
نتساءل كذلك عن  باملغرب،  الثقافي  الشأن  تدبير  يدها من  وتنفض 
سبب اإلجهاز عن الخزانات البلدية التي تدبر بشراكة بين وزارة الثقافة 
واملجالس الجماعية املنتخبة، أغلبية الخزانات البلدية، السيد الوزير، 
رفعت وزارة الثقافة اليد عنها في ال مباالة بالخدمات التي تقدمها هذه 
الخزانات للتالميذ والطلبة الباحثين، وخير دليل على االرتباك، السيد 
الوزير، الذي تعرفه مجموعة من دور الثقافة باملغرب أعطي املثال بدار 

الثقافة بالزمامرة هاد الثقافة التي تم تدشينها في 2008..

عييلد ائيس علجليل:

تفضل  هناك  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
العدالة والتنمية.

عيدرئب عييلد محمد أوايش:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، في إطار هاذ التقريب ديال البنيات الثقافية 
للشباب في املناطق الجبلية والقروية، أود أن أحيطكم علما بفضيحة 
مركبين  لبناء  الصفقة  بواحد  يتعلق  األمر  تارودانت  إقليم  في  كبرى 
ثقافيين في كل من جماعة الكردان وجماعة إيغرم، صاحبة الصفقة هي 
عمالة إقليم تارودانت سنة 2010 املدة ديال الصفقة 7 شهور،هاذي 7 
د السنوات واألشغال متوقفة كنطالبوا منكم، السيد الوزير، بطبيعة 
الحال ما�سي القطاع ديالكم اللي مسؤول ولكن اللي مسؤول هو القطاع 
ديال الداخلية أن تبحثوا في هذه القضية وتحاسبوا من يحتاج إلى 

محاسبة، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد الوزير.

عييلد محمد عألعرج وزير عيبقرفل وعالتصرل:

هاذ النقطة غادي ناخذها بعين االعتبار، ولكن كنظن بأنه يجب 
الثقافة، وحنا عندنا  التابعة لوزارة  الثقافية  املراكز  بين  نميز ما  أن 
النائبة هضرات على  والسيدة  التحتية،  البنيات  لتقوية  استراتيجية 
خميس الزمامرة مركز ثقافي غادي نقوموا بالتجهيز ديالو وراني قلتها في 
لجنة التعليم والثقافة، وعندنا أولويات، وغير اللي نبغي نقول لكم بأن 
درنا السنة الثقافية الجديدة بدات في 12 أكتوبر 2017، لحد اآلن بعد 
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شهرين وصلنا أكثر من 600 نشاط ثقافي على مستوى جهات اململكة، 
وبالتالي كل شهرين غنعطيكم األنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة 
الثقافة، أنا ما غنقولش عندي إستراتيجية، طبعا اإلستراتيجية حينما 
نتحدث عن إستراتيجية عندها واحد املراحل إلنجازها، ولكن نشتغل 
على إيجاد هاذ اإلستراتيجية، أنا قلت ليك بأننا عندنا مخطط العمل، 
وبالتالي هاذ املجال ديال املراكز الثقافية عندنا فيها يعني تنشتغلو باش 
يكون عندنا التعميم على مستوى جهات اململكة، والعماالت واألقاليم 
من  مجموعة  في  خصوصا  القروي،  الوسط  إلى  بعيدا  وسنذهب 
الجماعات التي على األقل تتكون فيها ثانوية اللي يمكن لينا نشأو فيها 
واحد نقط القراءة، احنا عندنا واحد مخطط العمل، وراه السيدات 
البرنامج،  هاذ  على  اطلعو  والتعليم  الثقافة  اللجنة  أعضاء  والسادة 

وكلهم شكرو هاذ مخطط العمل، ربما السيدة النائبة الوحيدة اللي..

عييلد ائيس علجليل:

أشكر السيد الوزير على مساهمته معنا، وننتقل إلى قطاع الشغل 
واإلدماج املنهي مرحبا السيد الوزير، بسؤال أول حول احترام قوانين 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الشغل 

والتعادل، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد نوا عيدين افلق:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، إن احترام القوانين التنظيمية للشغل يعتبر دعامة 
أساسية لتحسين شروط العمل وصيانة حقوق العمال وضمان السلم 
اإلستعجالية  اإلجراءات  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  اإلجتماعي، 
املتخذة الكفيلة باحترام القوانين املنظمة للشغل، بما يضمن حقوق 

املأجورين؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد محمد يتلم، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال احنا ما محتاجينش السيد النائب 
إجراءات استعجالية، احنا عندنا عمل منتظم وعندنا يعني مقاربة 
متكاملة لفرض احترام قانون الشغل، القضية األولى اللي بغيت نشير 
لدى جميع  اإلجتماعية  املسؤولية  ثقافة  دعم  على  نشتغل  أننا  ليها 
األطراف، من خالل التشجيع ديال املفاوضة الجماعية واإلبرام ديال 
ديال  املنظور  كيغير  إستراتيجي  دعامة  أنها  باعتبارو  الشغل  اتفاقية 
النزاع داخل املقاولة، ولهذا كاين واحد الوعي بغيت نأكد ليك كاين 
واحد الوعي متزايد عند جميع األطراف بهاذ القضية، ولهذا اليوم وصلنا 
إلى رقم قيا�سي ربما باملقارنة مع السنوات في عدد اتفاقية الشغل التي 
تم عقدها، اآلن وصلنا ل15 اتفاقية شغل وهو �سيء مهم جدا، كيبين 

أنه كاين واحد التحول. القضية الثانية عندنا واحد البرنامج وطني ديال 
التفتيش ديال الشغل اللي هو كيركز على القطاعات الهشة، القطاعات 
اللي فيها القابلية ديال قيام نزاعات ديال الشغل خاصة الشركات ديال 
الحراسة، الشركات ديال املناولة، الشركات ديال النظافة ولهذا يعني 
واحد العمل كبير قدرناه فهاذ األمر هذا، والنتائج راه أعطيتها في اللجنة، 

العدد ديال املالحظات اللي تقدمات راه أشرت لها في اللجنة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل.

عيدرئب عييلد نوا عيدين افلق:

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، لكن البد اإلشارة أن 
اإلشكالية املطروحة ال تكمن في القوانين، بقدر ما تهم املمارسة التي 
يكتوي بنارها الطبقة العاملة سواء في ما يخص الحد األدنى لألجور 
وساعات العمل، اإلستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان 
اجتماعية  حماية  غياب  في  الصحية  التغطية  وبالتالي  اإلجتماعي، 
حقيقية تضمن للعمال حقهم الدستوري في العيش الكريم واإلنخراط 
وتكافؤ  واملساواة  اإلجتماعية  العدالة  تسوده  مجتمع  املجتمع.  في 
القانونية  الفرص، األمر الذي يقت�سي السهر على تنفيذ املقتضيات 
الخاصة بالشغل حتى يتمكن الفرقاء العامل ورب العمل من تحقيق 
التوازن اإلقتصادي واإلجتماعي في عالم الشغل، حتى يعرف كل طرف 
ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وبالتالي محافظة الطبقة العاملة 
على حقوقها املكتسبة، وأن ال تتعرض إلى جميع أشكال الطرد التعسفي 

والتوقف عن العمل.

عييلد ائيس علجليل:

إلى السؤال  النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ نمر  شكرا السيد 
املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

عيدرئب عييلد أحمد جدعا:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، جهاز تفتيش الشغل باملغرب تيعيش مجموعة 
من املشاكل، أشنو هي اإلجراءات اللي غادي تتخذها الوزارة لتصحيح 

هذا الوضع؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد محمد يتلم، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

ديال  األهمية  أن  على  معاكم  متفق  أنا  املحترم،  النائب  السيد 
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الجهاز ديال تفتيش الشغل، كما أشرت يعني وضعنا برنامج أوال برنامج 
كما  واالستهداف  الجهاز،  هاذ  ديال  املردودية  من  نرفعو  باش  وطني 
الحواسيب،  املتطورة،  العمل  املفتشين بوسائل  تزويد  تمت اإلشارة 
صياغة  لسهولة  املعلوماتية  األنظمة  املحمولة،  الهواتف  اللوحات، 
التقارير، املوارد البشرية الحكومة التزمت في البرنامج الحكومي بالزيادة 
التدريجية في املناصب املالية املخصصة للوزارة علما أنه خصص هذه 
السنة 30 منصب شغل، في السنتين املاضيتين كان 0 مفتش وأيضا 
الوزارة قامت بهدف سد الخصاص في مجال تفتيش الشغل بتحويل 
إطار 23 متصرف إلى إطار مفتش سنة 2005، من املنتظر كذلك أن 
نحول 30 متصرف إلى مفتش سنة 2018، وباإلضافة إلى العملية ديال 
اإلنتشار ديال املفتشين اللي كانو كيشتغلوا في اإلدارة املركزية حفزناهم 
باش يخرجو للمقاطعات ديال التفتيش وفعال استجاب الكثير بعدد من 

التحفيزات.

كاين واحد مسألة مهمة أننا عقدنا اتفاقية مع الصندوق الوطني 
ديال الضمان اإلجتماعي باش نتكاملوا املفتشين ديال املراقبين ديال 
الصندوق مع املفتشين ديال الوزارة نتكاملو وغادي نتبادلو املعلومات 
وبهذا غادي نطورو الفاعلية ديال جهاز التفتيش ديال الوزارة والفاعلية 
أيضا ديال جهاز التفتيش ديال الصندوق الوطني من خالل هاذ التكامل 

ومن خالل هاذ االتفاقية.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد عبد عيلطلف عيدرصري:

السيد الوزير املحترم، بداية نشير باإلجراءات التي قامت بها وزارة 
الشغل ال سيما ما يتعلق منها بالتكوين املستمر والتأهيل وتزويد مفت�سي 
الشغل بأجهزة إلكترونية حديث لتسهيل وتجويد عملهم، كذلك نثمن 
للخصاص  نظرا  محدودا  يبقى  أثرها  أن  رغم  االنتشار  إعادة  عملية 
مما  التقاعد،  بفعل  سنويا  تتناقص  والتي  البشرية  املوارد  في  الكبير 
يستوجب وهذا أشرتم إليه في معرض الجواب ديالكم أنه يكون إحداث 
ديال مناصب جديدة كل سنة، السيد الوزير الثقة ديالنا في الحكومة 
في  املراقبة  أجهزة  أقدم  من  يعد  الذي  الحيوي  الجهاز  بهاذ  للنهوض 
اململكة حيث يكت�سي تفتيش الشغل أهمية بالغة في مراقبة تطبيق 
أحكام مدونة الشغل وفي حل نزاعات الشغل، لكن تبقى الحاجة ملحة 
ملزيد من التدابير بالنظر إلى وضعية الجهاز الحالية و بالنظر إلى جسامة 

املهام املنوطة به.

معلوم السيد الوزير النظام األسا�سي حقق مكاسب مهمة لفئات 
إلى  الشغل لكن بعض مضامينه أصبحت متجاوزة وتحتاج  مفت�سي 
والتناقض  للتداخل  وتفاديا  والرهانات،  املستجدات  ملواكبة  تطوير 
الحاصل بين مهمتي املراقبة وحل النزاعات والصلح التي يقوم بها الجهاز 

وجب التفكير بجدية في إمكانية الفصل بينهما بخلق جهاز جديد يتكلف 
بتسوية النزاعات وإجراء الصلح، مع ضرورة إيجاد صيغ مناسبة وفعالة 
لتوفير الحماية القانونية واألمنية والجسدية ملفت�سي الشغل أثناء القيام 
للرفع من مردوديتهم  بمهامهم وبعدها، مع تحفيز وتعويض مفتشين 
وفعاليتهم، ونلفت انتباهكم السيد الوزير إلى الوضعية املزرية لبعض 
مقرات مديريات تفتيش الشغل التي تفتقد ألبسط وسائل العمل مما 
ي�سيء إلى الوجه ديال الوزارة وإلى هاذ الجهاز ويحد من فعاليته، وشكرا 

السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل األصالة واملعاصرة.

عيدرئب عييلد محمد علحجي9ة:

السيد الوزير، جهاز تفتيش الشغل ينقرض، يستغيث، جهاز تفتيش 
الشغل ما جاش الوقت فوقاش نقدو نفصلو ما بين مهمة املراقبة ومهمة 
املصالحة، جهات تفتيش الشغل إذا انجحتو في إعادة اإلنتشار غتردو 
الحقوق للشغيلة والحقوق للمرتفقين، أين نحن من الحماية القانونية 
ملفت�سي الشغل؟ جزء منهم يتابع أمام محاكم املحكمة في ملفات جزء 
منها ملفق، وبالتالي جا الوقت باش نقطعو مع هاذ الظواهر ونعطيو لهاذ 

الجهاز األهمية ديالو، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب آخر؟ جواب السيد الوزير.

عييلد محمد يتلم وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

أوال، بالنسبة لنا حنا في الوزارة كتنحترمو القضاء والقرارات ديالو 
ولكن هذا ما كينفي �سي أننا معتكفيين باش كنفكرو في الوسائل لحماية 

الجهاز ديال التفتيش وغنكونو معاه دائما؛

القضية الثانية: نسهر على تطوير الجهاز ديال التفتيش كما وكيفا 
وظائف  فكرة فصل  في  نفكر  الفكرة  وهاذ  أهم،  هو  الكيف  وتطوير 
املراقبة على وظائف الصلح ألن املسألة طبيعية، ما يمكنش في الصباح 
واحد كتصيفطو يدير محضر وفي االخر كيجي كيصالح ما بين الشركة، 
فإذن حنا كنفكرو فهاذ ال�سي بجدية، إن شاء هللا، سنشتغل في هذا 

األفق وفي األفق الذي تكلم فيه اإلخوان املتدخلون.

عييلد ائيس علجليل:

نمر إلى السؤال املوالي للسيدات السادة النواب من فريق التجمع 
الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة خديجل عيزير 9:

عييلد عيرئيس،
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ارتفاع عدد  إلى  أدت  التي  األسباب  نسائلكم عن  الوزير،  السيد 
العاطلين ببالدنا وعن اإلجراءات املتخذة للتصدي لهذه اآلفة؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد محمد يتلم وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

في الحقيقة هاذ السؤال ديال األسباب هو سؤال يجيب عنه الباحثون 
كيمنعش  ما  هذا  ولكن  االقتصاديون،  والباحثون  اإلجتماعيون 
باش نقولو بعض املعطيات التي لدينا، بطبيعة الحال، كنعرفوا بأنه 
اإلقتصاد ديالنا، يعني، مرتبط بواحد الطرف منو بالتقلبات املناخية 
ونهار كتكون مشاكل في األمطار كيكون تأثير على نسبة ديال سميتو، 
ولكن الحمد هلل بالدنا اليوم غادية كتحرر من هاذ النموذج املرتبط 
بالفالحة إلى نموذج مرتبط بالصناعة وبالخدمات، أيضا حنا كنشتغلو 
القطاعية  واإلستراتيجيات  القطاعية  اإلستراتيجيات  اليوم  باش 
واالستثمارات يكون عندها واحد املضمون ديال الشغل، وهذا أحد 
القضايا األساسية التي نشتغلو عليه وستكون موضوعا للنقاش الذي 
سيدور حول نموذج النمو الذي ستفتحه الحكومة، يعني قريبا. بطبيعة 
الحال نشتغل أيضا، على مالءمة برامج التربية والتكوين مع حاجيات 
سوق الشغل، وحتى املهن ديال املستقبل حتى هي داخلة في إطار البرامج 
ديال الوزارة. أيضا، نشتغلو باش نطورو نفّعلو الدور ديال الجهات، ألن 
الجهات اليوم عندها دور أسا�سي وأحد االختصاصات الذاتية ديال 
التشغيل وحنا غنواكبو الجهات وغنتعاونو مع الجهات في إطار التعاون 
دولة يعني الجهات، إذن انطالقا من هاذ التوجهات العامة ألن السؤال 
يحتاج إلى وقت طويل صغنا مخططا وطنيا للتشغيل، وهناك لجنة 

وزارية تسهر على تفعيله وإنزاله..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة خديجل عيزير 9:

السيد الوزير، شكرا على الجواب، لكن يجب اإلقرار في البداية 
أن تلمس الحلول بالنسبة ملعضلة التشغيل يكمن بالدرجة األولى في 
تطوير البنيات اإلقتصادية، فال بد من معدل نمو مرتفع نسبيا، وكذلك 
للتصدي لهذه الظاهرة، كذلك ال بد من التشجيع والعناية باملقاوالت 
املتوسطة والصغرى أي مقاربة القرب على اعتبار أنها األكثر تشغيال، 
كذلك ال بد من اإلستثمار في قطاعات مشغلة وواعدة، نقول السيد 
الوزير، أننا نحن في فريق التجمع الدستوري نؤكد على أنه إلى جانب 
مواصلة تفعيل برامج التشغيل الذاتي، وإلى جانب برنامج تأهيل وإصالح 
يعهدها  التي  التوظيفات  جانب  وإلى  املنهي  والتكوين  التربية  منظومة 
القطاع العام حاليا، وإلى جانب املخطط التنموي للنهوض بالتشغيل، 

نقول املرتكز على الرافعات الخمس، وهنا كنأكد على رافعة دعم الجهد 
الجهوي في التشغيل، كنأكد من هاذ املنبر على أنه حسب ما وصل إلى 
سمعي عن مخطط أو عن خلق مشروع منطقة تجارية حرة بمدينة 
الفنيدق اللي غادي تموقع وتخصص لها طنجة املتوسط 100 هكتار..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
املوالي واألخير في القطاع للسيدات والسادة النواب في فريق األصالة 

واملعاصرة.

عيدرئب عييلد مصطفى توتو:

عييلد عيرئيس،

سؤالي مرة أخرى السيد الوزير املحترم عن التدابير املتخذة لتحفيز 
التشغيل الذاتي؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل :

الجواب السيد الوزير.

عييلد محمد يتلم، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

بطبيعة الحال التشغيل الذاتي هو واحد املحور أسا�سي في البرنامج 
الحكومي، الحكومة يعني كاين عندنا واحد البرنامج ديال مواكبة حاملي 
املشاريع، حددنا ليه يعني واحد الهدف ديال ألفين حامل مشروع خالل 
سنة 2017، حققنا منو %65 وما زال العمل جاريا من أجل تحقيق 

الهدف املنشود، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

التعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد مصطفى توتو:

عييلد عيرئيس،

السامية  للمندوبية  الرسمية  األرقام  حسب  الوزير،  السيد 
للتخطيط، البطالة في ازدياد مستمر وجهة الشرق تعرف أعلى معدالت 
البطالة على املستوى الوطني اللي هي %17.5 كيعني أن الحكومة ما 
دارت حتى مجهود، أكثر من هذا تعرف مدينة جرادة وإقليمها أكبر نسبة 
في البطالة على مستوى الجهة بمعدل %32.2 وهي نسبة مؤسفة ومقلقة 
والكارثة أن البطالة ترتفع لدى النساء بجرادة ب%63.1 وكتعرفو واش 
األرقام  وهاذ  الوزير،  السيد  النساء  عند  البطالة  ترتفع  ي 

ّ
مل كيوقع 

املخجلة كتفرض عليكم تدابير مستعجلة إلنقاذ هاذ الجهة من البطالة 
وذلك البتكار حلول أخرى وكنقترح عليكم السيد الوزير، التنسيق مع 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وl’ANAPEC ومتدخلين آخرين إلنقاذ 
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الشباب من فاجعة البطالة على املستوى الوطني وجهة الشرق وإقليم 
جرادة بالخصوص.

عييلد ائيس علجليل :

هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير.

عييلد محمد يتلم، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

بما أنك السيد النائب كتقترح أنا غنقترح عليك واحد القضية، بما 
أنك أنت نائب كتمثل الجهة ديال الشرق غادي تم�سي عند اإلخوان 
ديالكم ديال الشرق في مجلس الجهة وقول ليهم راه الوزارة مستعدة 
تجي تنوطي معكم واحد البرنامج جهوي ديال التشغيل، وأنا تالقيت 
معهم مؤخرا في الزيارة األخيرة، واإلخوان ديالl’ANAPEC مستعدين 
باش يشتغلو معكم باش تديرو حتى أنتما البرنامج الجهوي ديالكم كما 
دارتو عدد من الجهات، واليوم كاينة مشاريع عملية ما كاينش الوزارة 
ما دارت والو، الحكومة ما دارت والو، غير البارح كنت في إقليم سيدي 
سليمان وتفتح واحد املصنع جديد اللي هو يعني بوجو سيتروين وفتحنا 
وكالة جديدة غادي ناخذو 1400 في الوهلة األولى، وهاذ املشروع غادي 
يخلق حوالي 14000 منصب شغل غير مباشر باش تعرف بأن الحكومة 
خدامة وبطريقة جدية والبرنامج الوطني ما�سي وإن شاء هللا غتكون 
النتائج، صحيح أن البطالة ظاهرة عويصة وكبيرة ولكن نحن عازمون 
إن شاء هللا بالتفاعل مع كافة القطاعات الحكومية أن نقف وأن نحقق 

ما هو ممكن تحقيقه بدون مزايدات.

عييلد ائيس علجليل:

إلى  ونمر  معنا.  مساهمتكم  على  وأشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
قطاع الشؤون العامة والحكامة مرحبا السيد الوزير بسؤالين، األول 
تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  الفريق  من  النواب  السادة  للسيدات 

السيد النائب.

عيدرئب عييلد حللم فؤعن:

عييلد عيوزير عملحت9م،

في ظل تعدد املؤشرات الدالة على تآكل وتراجع الطبقة املتوسطة. 
فما هي سياستكم الحكومية لدعم وتقوية هذه الفئة؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيد الوزير.

عييلد لحين عيدعوني، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريشؤون عيعرمل وعلحكرمل:

شكرع عييلد عيرئيس،

شكرع عييلد عيدرئب،

كتعطيونا دقيقة ونصف وبغيتونا نعطيوكم كاع اإلستراتيجية راه 
ما يمكنش، إذن تنقولو هاذ الشريحة منشطة لإلقتصاد الوطني وكذلك 
هي دعامة إجتماعية عندها تحمالت كبيرة ولكن املشاكل ديالها من بين 
املشاكل الكبرى السكن، التعليم والصحة واحنا تنحاولو ما أمكن نحلو 

هاذ املشاكل إن شاء هللا.

عييلد ائيس علجليل:

التعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد حللم فؤعن:

السامية  املندوبية  اإلجتماعية  الفوارق  لقياس  الوزير،  السيد 
للتخطيط اعتمدت واحد التفاوت في النفقات وخدت واحد النسبة 
ديال %5 من الطبقة امليسورة وطبعا %5 من الطبقة الفقيرة واتضح 
بأن الطبقة الفقيرة تنفق أقل من %1 من، طبعا، النفقات الوطنية، 
بينما امليسورة كتوصل ل%23، وهنا كيتضح بأن هناك فرق كبير بين 

الطبقة امليسورة والطبقة طبعا الفقيرة في البالد.

السيد وزير، املندوبية كانت تعتمد التفاوت في الدخل ما�سي في 
النفقات، ألن الدخل هو اللي مهم، فالفقيرة دائما الدخل ديالها كتصرفو 
كامل وما كيكفيهاش، في الوقت اللي امليسورة كّدخر واإلدخار كيزيد 
يعمق املشكل، والبنك الدولي، السيد الوزير، زكى هاذ القضية وخرج 
بخالصة كيعتبر أن كل فرد كيربح بين 10 و14 دوالر ينتمي إلى الطبقة 
املتوسطة التي تمثل حسب، طبعا، تقرير هذا البنك %25 وهي نسبة 
ضئيلة مقارنة مع الدول األخرى الصاعدة اللي حنا كنتمناو نوصلو لها، 

إن شاء هللا، مثال ملي كنقول ليك بولونيا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير.

عييلد لحين عيدعوني، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريشؤون عيعرمل وعلحكرمل:

أوال البنك الدولي راه ما تايصاوبش األرقام، راه كيجي كيديهم من 
هنا، غير باش نعرفو راه la HCP هو اللي كينتج هاذ األرقام، هاذوك 
األرقام هاهما عندي، في الحقيقة غير الواحد إيال غني راه ماتيستهلكش 
كل�سي الدخل ديالو، الحمد هلل اللي كاين الناس تيذخرو ويال ما كاينش 
املدقع،  الفقر  عندنا  هو  املشكل  البالد  فهاد  غنستثمرو  باش  ادخار 
على األقل 500 ألف واحد ما عندو والو، 500 ألف في املغرب حسب 
معطيات HCP و4 داملليون داملغاربة فقراء هاذوهما األولوية عالش 
خصنا  ولكن  ديالها،  الدعم  ضروري  املتوسطة  الشريحة  خدامين، 
نعرفو بلي استقرار األسعار راه املغرب ما�سي من البلدان اللي كتعرف 
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تضخم، را تقريبا %1.5 في السنة، إذن استقرار األسعار ولكن كيما قلت 
راه مشكل اإلنفاق ايال خصو يخلص في املدرسة الخاصة، ايال خصو 
يم�سي لكلينيك، ايال ما عندوش الطرقات هاذو تكاليف زايدة، ولكن ايال 

درنا الجودة ديال املستشفى ودرنا الجودة داملدرسة...

عييلد ائيس علجليل:

والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد عبد عيرزعق نريت عنبو:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير نسألكم، ماذا أعدت الحكومة من إجراءات لحماية 
املواطن من ارتفاع أسعار بعض املواد اإلستهالكية ؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيد الوزير.

عييلد لحين عيدعوني، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريشؤون عيعرمل وعلحكرمل:

...خصو باش تكون هاد املواد هي اللي نشوفو االستراتيجية، راه ما 
يمكنش تكون إستراتيجية للمواد كلها، بحاالش؟

عييلد ائيس علجليل:

تفضل السيد النائب، التعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد عبد عيرزعق نريت عنبو:

البارح في دمنات جلبانة 240، الفول 70، اللفت 160، هاد ال�سي 
 le ما كنسولو على les fonds d’arthichaut عالش، حنا ما كنسولوش
mais وكنسولو على �سي حاجة، بطاطا خيزو البصلة الدنجال الفول، 
هاد ال�سي ديال دمنات، الزيت 1200 ريال، الهوندا 300 ريال باش تركب 

من هنا لهيه سيدي، وشكرا السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل تعقيب إضافي، الفريق االستقاللي. 
السيد الوزير تفضل، السيد الوزير هناك تعقيب إضافي...

عيدرئب عييلد نوفل شبرط:

غير بالتي تسنى بالتي عليك، السيد الوزير، واش كتعرف بأن أسعار 
املواد األساسية الواسعة االستهالك بما فيها الخضر والفواكه والقطاني 
والزيت كتعرف ارتفاعا صاروخيا، وغير الزبدة، السيد الوزير، كتدير 
100 درهم دابا، وحماية املستهلك قال لك كتوصل 150 درهم، وهاد 

جميع املواد لم تعد في متناول ذوي الدخل املحدود ليجدوا أنفسهم 
السيد  رقيب،  وال  حسيب  دون  اليومي  غذائهم  تأمين  عن  عاجزين 
الوزير، أنا بعد كنشوف، السيد الوزير، أنا بعد كنشوف غير في التلفزة 
تقول األسعار مستقرة والعام زين، أنا بغيت نعرف غير واش االختصاص 
ديالكم في مراقبة األسعار، واش كيكون غير في شهر رمضان؟ والسالم 

عليكم.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد الوزير.

عييلد لحين عيدعوني، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريشؤون عيعرمل وعلحكرمل:

شكرا ورمضان ربما ما كاينش في أكتوبر ياك؟ أكثر من 23 ألف طن 

اللي تقبطات خدامين العام كلو غير باش تطمئن ولكن إيال قبطنا 23 

ألف طن قنطار هي ربما كاينة 100 ألف ما غاديش نقول لك را احنا 

، املراقبة خدامة ولكن اآلن اليوم إيال كان الجفاف 
ّ
مراقبين كل �سي ال

راه الفالحا كيعرفو إيال احنا ما كنعرفوا �سي وقت الجفاف راه كيطلعو 

األسعار، السنة املاضية البصلة شحال وصلت؟ إذن العرض والطلب 

ما �سي الحكومة اللي كتحرث البطاطا، تنقولو هاذي موسم صعيب 

موسم صعيب حقيقة هاذ ال�سي كاين، ولكن نقولو نجيوا هنا للبرملان 

نقولوا راه البطاطا غالت ما العمل؟ إيال السوق صاح الفالح تياكل 

العصا.

إذن املشكل هو العرض والطلب خاصنا نشجعو اإلنتاج واملشكل 

ديالنا هو املاء، نهار نوفرو املاء الكافي غتكون الفالحة مزيانة، املشكل 

ديالنا هو املاء، راه بعض البرجات خاويين ديال بني مالل راه 18 % 

بين الويدان 18 % فقط، واش الحكومة اللي خواتو؟ إذن تنقولو هاذ 

الظروف نتمناو إن شاء هللا يغيثنا هللا سبحانه وتعالى وبالثلج ولكن هاذ 

ال�سي خصنا تحلية ماء البحر ما عندنا �سي بديل والحكومة راه بدات 

إن شاء هللا في أكادير غتكون أكبر محطة ديال تحلية ماء البحر هدفها 

الفالحة، ومن هنا 3 سنين إن شاء هللا غتكون خدامة ولكن خصنا 

محطات أخرى، راه كاينة في الداخلة ديال 5000 هكتار إذن خصنا 

نمشيو فهاذ املشروع إن شاء هللا ديال تحلية ماء البحر إيال بغينا نعالجو 

هاذ اإلشكاليات، أما إيال قدر هللا إيال كان الجفاف ما تطالبوش من 

الحكومة تصب الشتا بسبب الحكومة ال ما تتصبش بسبب الحكومة، 

إذن هذا عرض وطلب والغالب هللا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال املوالي للسيدات السادة النواب من فريق التجمع 

الدستوري.
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عيدرئب عييلد عدي خزو:

عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة 
بالعالم  األسبوعية  باألسواق  السلعة  ووفرة  وجودة  األسعار  ملراقبة 

القروي؟وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيد الوزير.

عييلد لحين عيدعوني، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريشؤون عيعرمل وعلحكرمل:

شكرع عييلد عيرئيس،

شكرع عييلد عيدرئب عملحت9م،

كيما قلت املراقبة مستمرة طيلة السنة هي كتشمل كل املجاالت إيال 
ىشفنا الدقيق شهر واحد 8138 كيلوغرام اللي اتعدمت، إيال ماشينا 
 confiture 173للحوم والسمك 4046 كيلو إيال مشينا مثال العسل و
إذن املجاالت كلها ها الوثيقة عندي اللي بغاها يطلع عليها شحال من 
خرجة كانت، عدد الخرجات 5439، عدد وزن املواد التي تمت مراقبتها 
121306 طن، األطنان هاذ املرة، إذن اإلدارة خدامة ولكن آش تنقول 
 كل �سي كنراقبوه أبدا، راه كيما تيقول عندنا 

ّ
لكم؟ ما�سي تنقولكم ال

املثل راه السّراق ما�سي أنت تتحضيه راه هو كيحضيك، إذن اإلدارة 
خدامة وإيال كان عندكم �سي ملفات عندنا تليفون راه عندنا 2 ديال 
األرقام ديال التليفون، إيال كان اإلتصال بنا وعطيونا العناوين واآلن 
اإلدارة كتجاوبكم على 15 اليوم في كل امللفات األخرى، إذن احنا األرقام 
موجودة ومفتوحة 24/ 24 إذن احنا كنتصنتو للمواطنين آش تنقولو 

واملراقبة خدامة 24/24 ليال ونهارا، إيال كان �سي حاجة حتى في الليل.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد عدي خزو:

السيد الوزير، نطالبكم السيد الوزير لتعيين لجنة مشتركة ملعاينة 
الوضع في األسواق األسبوعية بالخصوص العالم القروي، نطالبكم 
السيد الوزير لتقديم الدعم املادي لبعض الجهات املعنية نظرا للنقص 

في البنية التحتية في هاذ األسواق األسبوعية.

ترميم وإصالح وتبليط  في  النظر  بإعادة  الوزير، نطالبكم  السيد 
الصحية  السالمة  لضمانات  يستجيب  بشكل  األسبوعية،  األسواق 
البيئية في جميع األقاليم بالخصوص إقليم تنغير كسوق إيغي نمكون، 
وآيت سدرات، وساغرو، وتاغزوت نايت عطا، وآيت هاني، وأمسمرير، 

تفعيل  األسبوعية،  كاألسواق  الصحية  املرافق  وبناء  األقاليم،  وباقي 
لجان مراقبة أسعار الجودة، تحويل بعض األسواق إلى خارج املركز 
لضمان سالمة البيئة الصحية، تحويل بناء املجازر إلى خارج املراكز 
مجزرة  كنموذج  للساكنة،  والصحية  البيئية  السالمة  على  للحفاظ 

مركز امسمرير التي تسبب حاليا اضرار للساكنة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ استنفذتم الوقت السيد الوزير 
مرحبا  واملعادن،  الطاقة  قطاع  إلى  ونمر  مساهمتكم،  على  أشكركم 

السيد الوزير، تعقيب إضافي تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة ملدل عيطريبي:

بالكم  فقط  مهتمة  يمكن  الحكومة  بأن  كنعرفوا  يعني  الجودة 
وبالتواجد ديال الغذاء في السوق، لكن اإلشكال هو أي نوعية لهاذ 
مخصصة  الحليب  د  الشحنة  واحد  هناك  كانت  أخيرا  املنتوجات، 
األطفال، ما عرفناش إلى حد اآلن من استهلك هاذ الحليب من أطفالنا 

املغاربة لوال تدخل فرنسا لحجبها.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، رد السيد الوزير.

عييلد لحين عيدعوني، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريشؤون عيعرمل وعلحكرمل:

أوال هذه مادة مستوردة، وعبر العالم كاين مواد وكاين أدوية وكاين 
مختبرات اللي مخصصة في هاذ ال�سي، نهار كتخذ �سي قرار، خذينا القرار 
واش كاين فرق بين الوقت اللي فرنسا خذات القرار وبين الوقت اللي 

املغرب خذا القرار، هذا هو الفرق.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على مساهمتكم السؤال قطاع الطاقة 
واملعادن والتنمية املستدامة للسيدات السادة النواب من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد عنايس عيبمري:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، خضعت منظومة املخزونات االحتياطية ملهمة رقابية 
من طرف املجلس األعلى للحسابات، وأكد في تقريره األخير أن املخزون 
االحتياطي من املنتوجات البترولية سجل نقصا هيكليا على املستوى 
القانوني املحدد في 60 يوما من املنتجات املكررة. لذلك نسائلكم السيد 

الوزير، عن أسباب هذه االختالالت وعن إجراءات تجاوزها؟ وشكرا.
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عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد عزيز اثرح، وزير عيطرقل وعملعرنن وعيتدملل عمليتدعمل:

موضوع  أن  فعال  أكدتم  كما  املحترم،  النائب  السيد  نشكر 
اللوجيستيك الطاقي بصفة عامة من املواضيع املهمة واللي الحكومة 
نظرا  الطلب،  لتزايد  نظرا  الطاقي  اللوجيستيك  عليها  كتشتغل  اآلن 
للحاجيات، نظرا أيضا ألهمية هذه املادة، اللي نبغى نأكد أنه باش نعطي 
بعض األرقام، اآلن الشركات مطالبة أن تستثمر لكي تصل إلى 60 يوم، و 
لذلك حجم االستثمار اآلن ما بين 2017 و2021 2.2 مليار ديال الدرهم، 
بإضافة تقريبا حوالي %60 من القدرات ديال التخزين، 12 شركة اللي 
كتسثمر ما بين 2017 و 2000، مسألة أخرى أنه حسب القانون أن 
هناك إجراءات في حق كل شركة ال تلتزم، ولذلك اآلن هاذ الشركات 
تستثمر كما قلنا 2.2 مليار ديال الدرهم مخزون، األمر اآلخر نحن اآلن 
قررنا أن نبسط املساطر باغي نخبر السادة النواب والسيدات النائبات 
أن املساطر اآلن تشجع على االستثمار في مجال املحروقات، نفتح املجال 
لالستثمار ما�سي فقط ضروري أنه يكون مستورد ومخزن وموزع حتى 
يوصل عندك، القانون ال يفرض ذلك، ولذلك اآلن اللي بغا يستثمر 
في التخزين نفتح املجال، وجا واحد العدد ديال الطلبات اآلن افتحنا 
املجال، اللي بغا يستثمر فقط غير في االستيراد مع تقنين الشروط ديال 
التوزيع ما�سي فهاد االتجاه ولذلك املنظومة كلها اآلن بصدد املراجعة 
ديالها، مع تشجيع كل ما يتعلق بالتخزين، وهذا إن شاء هللا غيكون 
واحد اإليجابية بالنسبة السوق املغربي وضمان أيضا تزويد السوق 

املغربي باملنتوجات الطاقية.

عييلد ائيس علجليل:

التعقيب السيد النائب، تفضل.

عيدرئب عييلد ملون مهريل:

السيد الوزير املحترم، توصلنا بواحد الخبر عاجل، انهيار غار أدى 
إلى وفاة 4 ديال األشخاص في منجم في شيشاوة، من خالل قراءة متأنية 
ملا جاء في تقرير املجلس األعلى للحسابات وخاصة ما يتعلق باملخزون 
ومسايرة  مالءمة  عدم  يلي:  ما  نسجل  البترولية  للمواد  االحتياطي 
القوانين املنظمة للمخزون االحتياطي للمنتوجات البترولية املكررة بما 
هو معمول به من قبيل العاملين في امليدان ومراجعة القانون 009.71 
أصبحت من أولويات ترشيد القطاع، يسجل التقرير كذلك أن املراقبة 
الشهرية تقتصر على إعداد البيانات لكشف مستويات املخزون بدون 
قانونيا،  عليها  املنصوص  الجزاءات  ألعمال  الالزمة  األهمية  تعير  أن 
والتي نسجل باملناسبة ضعف قيمتها مقارنة مع األهمية اإلستراتيجية 
باملنتوجات  التي توفرها هذه املخازن خاصة إذا تعلق األمر  واألمنية 

البترولية، كما أن التقرير جاء بعدد من التوصيات واملقترحات وتتعلق 
بما يلي: إنشاء مخزون احتياطي لدى العاملين بقطاع يعادل 30 يوما 
من االستهالك الوطني كأجرأة على املدى املتوسط، على املدى البعيد، 
العمل على اعتماد توصيات وكالة الدولة للطاقة والتي تعتمد 90 يوما 
من اإلستهالك حتمية تدخل الدولة كشريك مع العاملين في قطاع، من 

التوصيات..

عييلد ائيس علجليل:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
النائب األصالة واملعاصرة.

عيدرئب عييلد موالي هشرم عملهرجري:

وفي سؤال سابق طلقناه على السيد وزير الشغل واإلذماج املنهي، كنا 
طالبنا بتحسين ظروف عمال مناجم سكساوة بإقليم شيشاوة، اآلن 
كنتوصلو بوفاة 4 ديال العمال في هاذ املنجم »إنا هلل وأنا إليه راجعون« 
وكنعاودو نأكدو، ما�سي األجر، ما�سي نطالبو بالخالص ديالهم، كنطالبو 

بتحسين ظروف عمال املناجم، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد الوزير.

عييلد عزيز اثرح وزير عيطرقل وعملعرنن وعيتدملل عمليتدعمل:

كتفهم أنه يكونو قتلى في واحد املنجم عمال باملناسبة ما�سي عمال 
رسميين، أنا جاني التقرير هذا les clandestins غير باش نتفاهمو، 
كتعرفوا في القطاع ديال املعادن كاين واحد العدد ديال األنشطة اللي 
هي غير قانونية، واآلن، هللا يجازيكم بخير، أنا عندي التقرير اللي وصلني 
انت عندك التقرير، فاللي كاين هو أنه وجدنا قانون Statut ديال اللي 
كيخدموا في املعادن، هذا القانون جاهز غادي يجي للبرملان املوقر، ديال 
حماية العامل وديال الشروط ديال العمل في املعادن، هاد ال�سي من 
اإلجراءات التشريعية اللي اآلن، الحمد هلل، وفي املعادن اللي اآلن، إن 
شاء هللا، غادي نجيبوها للبرملان، ونتمناو نعجلوا بها، باش يشتغلوا 

اإلخوان ديالنا واألخوات ديالنا في ظروف حسنة في املعادن.

فيما يتعلق بالتخزين نعاود نذكر ببعض األمور:

وكتوزع  غتستورد  اللي  الشركة  بمعنى  ذاتي،  التخزين  كان  أوال- 
كتقول لها خص دير التخزين الذاتي، شرط هاذ الشرط غنحيدوه، 
غيمكن يّدار ما يسمى بالتخزين املشترك، ما�سي ضروري كل شركة تدير 

تخزين ذاتي، يمكن يتشاركوا 3 وال 4 وال 5 يمكن ينجحوا..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، رحم هللا أموات املسلمين، ونمر إلى السؤال املوالي للسيدات 
والسادة النواب فريق العدالة والتنمية.
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عيدرئب عييلد علحيين حريش:

إنقاذ  إلى  الرامي  البرنامج  عقد  أو  برنامج  املحترم،  الوزير  السيد 
شجاعا  قرارا  كان  الوزير،  السيد  والكهرباء،  للماء  الوطني  املكتب 
اليوم ونحن نسائلكم  بنكيران،  اإلله  محسوبا لحكومة األستاذ عبد 

عن تقييم تنفيذ حصيلة هذا البرنامج نثير انتباهكم إلى مجموعة من 

اإلختالالت التي تمس دعامة أساسية من دعاماته، وهي تأمين ولوج 

املواطنين واملواطنات للماء والكهرباء والصرف الصحي، هناك إخالل 

كبير مالحظ في مجموعة من املناطق إللتزام املكتب الوطني للكهرباء 

أسوق مثاال على ذلك املناطق الصحراوية الحدودية، منطقة إقليم أسا 
الزاك، حيث الحرارة كتوصل في الصيف 50 درجة، وانقطاع متكرر 

للماء والكهرباء، لكم أن تتخيلو كيف يمكن أن يكون العيش في مثل 

هذه املناطق، وشكرا السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد عزيز اثرح، وزير عيطرقل وعملعرنن وعيتدملل عمليتدعمل:

السيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال في ما يتعلق باملكتب 

الوطني للكهرباء، على أية حال لإلشارة نحن مجمعون على أن أي مواطن 

توفي حتى في ظروف غير عادية فهو مواطن يهمنا أمره، هاذ ال�سي ال 

نختلف حوله، ما يمكنشاي نتزايدو عليه فقط أنا أعطيت هاذ التدقيق 

باش نعرفو بأن هاذ ال�سي كيتطرح لينا حتى في املعادن في الشرق، واحد 

العدد داملعادن abandonnée كيوقع لينا فيها مثل هاذ اإلشكاالت، 

واآلن مع السادة العمال والوالة نشتغل على هاذ املوضوع.

فيما يتعلق باملكتب الوطني، في الحقيقة أنا طلبت منكم إيال كان 

ممكن يجيو للجنة، ألنه سأعرض عليكم واحد املشروع ضخم قامت 

به الحكومة السابقة، مهم ستراتيجي ديال واحد املكتب الذي أنقذ 

باش نكونو صرحاء، يجب أن نعترف لكل من قام بالدور، الذي أنقذ من 

وضعية توقفت معها اإلستثمارات، وكدنا أن نتوقف عن إنتاج منتوج 

أسا�سي اللي هو الكهرباء واملاء، ولكن الحمد هلل استطعنا نديرو هاذ 

ال�سي، وحققنا نتائج مالية مهمة، لكن تبين في ما بعد، على أنه نحتاج 

إلى مرحلة ثانية واللي هو اآلن مع السيد رئيس الحكومة نشتغل على 

عقد برنامج جديد، باش يمكنا نطورو األداء ديال املكتب الوطني في 

املستقبل، وإيال كان الوقت نشرحو أشنا هي أهم املجاالت ديال التطوير 

بالنسبة للمستقبل.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة عزوهر عيعرعك:

السيد الوزير، الكل يتذكر الوضعية الحرجة التي عرفها املكتب 
الوطني للماء والكهرباء سنة 2012 بسبب سلبية املؤشرات املالية التي 
كادت أن تجعل هذا املكتب في وضعية حرجة جدا، باملقابل نتذكر 
الدولة  إنقاذ هذا املكتب،  جميعا تدخل الحكومة والدولة من أجل 
السيد الوزير عززت األصول الذاتية للمكتب بمبلغ يقارب 2,2 مليار 
لفائدة  مهمة  مالية  اعتمادات  قدمت  كذلك  الدولة  الدرهم،  ديال 
املكتب 1,8 كدعم جزافي عن الفيول، الدولة كذلك واصلت دعمها 
ملشاريع اإلستفادة من خدمات قطاع الكهرباء واملاء والتطهير الصحي 
من أجل أن يستفيد العالم القروي، وأن تصل نسبة اإلستفادة 99%، 
على أن تستفيد 400.000 أسرة، كذلك الدولة أكدت من خالل نفس 
العقد البرنامج على مراجعة تعريف املاء والكهرباء دون املساس باألشطر 
اإلجتماعية، السؤال املطروح السيد الوزير، ما هو أثر هذا الدعم على 
الكيلواط؟ اليوم السيد الوزير، االحتجاجات متواصلة بسبب ارتفاع 
كلفة املاء والكهرباء، العدادات املشتركة غير مفعلة، من جهة أخرى 
املالية؟  عافيتها  املؤسسة  هذه  فعال  استعادت  هل  الوزير،  السيد 
التقرير ديال 2015 السيد الوزير، هناك نقص un.déficit ديال -7,33 

مليار ديال الدرهم، اليوم السيد الوزير الحكومة مطالبة باالنكباب..

عييلد ائيس علجليل:

النائب  السيد  إضافي؟  تعقيب  النائبة، هل هناك  السيدة  شكرا 
املحترم األصالة واملعاصرة.

عيدرئب عييلد عبد عيلطلف وهبي:

هو هذاك، ال ال ما كاينش ذاك ال�سي، هذاك ملف غادي نطويوه، 
على كل ال أنا غير عندي إشكال كنقولو كاين واحد البرنامج، وكاين واحد 
املبالغ توضعات والسيدة النائبة أعطت أرقام، وهناك غضب ملكي 
على املدير العام، كاين �سي خلل، إما هاذ املدير العام ما دارش شغلو، 
إما التقييم ما صحيحش، وإال ما غيكون الغضب امللكي مؤسس على 
أن البرنامج املتفق عليه ما تنفذش، واش درتو تقييم لهاذ املؤسسة؟ 
واش شفتوها تلتزم باإللتزامات اللي فيها؟ كنت تكلمت على الدائرة ديال 
األسبوع اللي فات وخلصت بأنه الواد الحار خلصناه هذة عشر سنين 

ولحد اآلن ما درهوش..

عييلد ائيس علجليل:

السيد  رد  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير.

عييلد عزيز اثرح، وزير عيطرقل وعملعرنن وعيتدملل عمليتدعمل:

أوال أنا أعتذر، ربط موضوع اإلعفاء باملكتب الوطني ما عندو عالقة، 
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ال السادة حنا راه مع الرأي العام، راه الناس عارفين الوقائع، كنقولوا 
الحقائق هداك مرتبط بمجال محدد اسمه الحسيمة، وإال إيال كان 
اإلعفاء منذ التقرير ال باش القضية تكون واضحة باش ما نجمعوش 
�سي مع ال�سي حنا مسؤولين، كنمثلوا وكتمثلوا األمة حنا جهاز تنفيذي، 
ملا دار تقرير، السيد رئيس الحكومة، ترأس لجنة القيادة ديال عقد 
البرنامج وتبين في واحد مجموعة املجاالت كاين تقدم، واحد مجموعة 
املجاالت ما كاينش تقدم، واملجاالت اللي فيها تقدم تبين أن الدولة 
ساهمت واملكتب قام أيضا بعمل جبار في هاذ املجال، واملجال اللي 
فيها تقدم أيضا شفنا شنو هي األسباب اللي غتكون هي جزء من عقد 
البرنامج الجديد، على سبيل املثال كانت هناك ضمن الشروط مراجعة 

بعض األثمنة تتعلق باملاء لم تقم مراجعتها ألن الحكومة قدرت على أنه 

ماكاين الشروط إيال بغيتوا تقولوا باش يمكن لينا نراجعوا املنظومة 

ديال املاء نظرا اإلشكاالت املطروحة باملاء، كونها لم تراجع هاذ األثمنة 

ديال املاء كان عندو واحد التأثير مالي معين، قلنا ناخذوه بعين االعتبار 

ولكن  الشرائية  القدرة  نراجعوا غنحافظوا  باش  ما�سي  املستقبل  في 

غنلقاوا الحل بالنسبة للمكتب الوطني، ثم كانت القضية ديال أننا 

 la fusion نجمعوا الكهرباء مع املاء اتضح فيما بعد على أنه بدل من

ديال الدمج البد نفكروا في la synergie بمعنى أننا عندنا الكهرباء ألن 

عندو واحد املنطق واملاء عندو واحد املنطق، كيفاش نحافظوا على 

املؤسسة مع الحفاظ على 2 ديال األنشطة بواحد الطريقة اللي فيها 

نوع من االنسجام؟ ثم هناك..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال األخير في القطاع للسيدات 

والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة نزهل عييزيدي:

يشكل غالء فاتورة السقي، السيد الوزير، لدى الفالحين الصغار 

عائقا حقيقيا لتنمية فالحية فعالة ومستدامة في العديد من مناطق 

املغرب كالرحامنة، وكجهة درعة تافياللت، و بني مالل خنيفرة، وغيرها 

من املناطق اللي كتعرف تكلفة اإلنتاج فيه واحد االرتفاع كبير لدرجة 

أصبح األمر فيها ضرورية للتفكير في تبني األلواح الشمسية كتقنية لضخ 

املياه، وبالتالي، السيد الوزير، نسائلكم عن املنظور االستراتيجي لتبني 

هاذ التقنية، وكذلك العروض التي تقدمونها لهاذ الفئة من الفالحين 

النظيفة؟  الطاقات  اعتماد  على  وتشجيعهم  اإلنتاج  تكلفة  لخفض 

وشكرا السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد عزيز اثرح، وزير عيطرقل وعملعرنن وعيتدملل عمليتدعمل:

كنتمى يسعفني الوقت، السيدة النائبة املحترمة، كنشكرك على 
طرح هاذ السؤال سبق أن طرح هنا وطرح، ولكن الوقت ال يسمح، ولكن 
بإيجاز ما عندناش حل إال الطاقات البديلة، بالدنا ما عندهاش حل 
إال النجاعة الطاقية، بالدنا ما عندنهاش الحل إال تم�سي عند الفالحة 
وتم�سي عند الفالحة وتم�سي عند النقل وعند الصناعة وعند البنايات 
باش نبذلوا الطريقة الستهالك الطاقة بطاقات جديدة، انتما عارفين 
األرقام الوقت ما كيسمحش باش نقول لكم، حنا كنستهلكوا 93%، 
6 مليار ديال الدوفيز اللي كنخلصوها، إشكاالت كثيرة. أضف إلى ذلك 
أنا كنت هاذ ال�سي غنتعاونوا فيه ما غيكونش فيه أغلبية ومعارضة 
وماغيكونش فيه جهة وجهات أخرى، كنخلصوا السنة املاضية 7 د 
املليار ديال الدرهم ديال غاز البوطان، هاذ العام يمكن غنوصلوا ل 
10 د املليار ديال الدرهم ديال la subvention يعني واحد الرقم 1000 
مليار سنتيم، بمعنى بغينا املواطن اللي هو ضعيف اللي باغي باش يطيب 
بها ويسخن بها تم�سي لو، والفالح بغينا نعاونوه باش يم�سي للطاقات 
البديلة، اليوم البرنامج اتفقنا عليه مع وزارة الفالحة آخر اجتماع مع 
وزارة املالية 2018 غنبداوا عملية اإلنجاز غيكون دعم ديال الفالح، 
الفالح  ديال دعم  كاملة  املنظومة   PackEdge في  ندخلوها  لنا  يمكن 
الصغير وحتى الفالح الكبير ألن حتى هو كيستهلك كثير أيضا الطاقة باش 
يمكن لنا إن شاء هللا انعوضوها بالطاقات البديلة وهادي فيها فائدة 

الفالح، وفائدة البالد وفائدة اإلنتاج.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيدة النائبة، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد نوا عيدين قشبلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

في  وزارتكم  تبذلها  التي  املجهودات  أثمن  املحترم،  الوزير  السيد 
مجال الطاقة الذي عرف تطورا كبيرا من خالل املشاريع الكبرى كنور 
1،2،3 و4، لكن السيد الوزير نرى أن اهتمام وزارتكم بفئة الفالحين 
الصغار تبقى ضعيفة بالرغم من أن هاته الفئة تشكل نسبة مهمة في 
املجال الفالحي الوطني. إن املغرب يتوفر على موارد طبيعية هامة ال 
سيما الطاقة الشمسية التي يمكن أن توفرها أشعة الشمس بحجم 
3 آالف ساعة سنويا أي ما يعادل 5 كيلواط في الساعة إال أن ضعف 
برنامج دعم الفالحين الصغار لتمكينهم من الطاقة الشمسية ال يرقى إلى 

مستوى املطلوب.

السيد الوزير، ال يخفى عليكم أن القطاع الفالحي ببالدنا يعتبر 
قطاعا حيويا هاما يستهلك أكثر من %13 من الناتج الوطني للطاقة 

تستعمل أساسا في الضخ والري وهذا يثقل كاهل الدولة.
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السيد الوزير املحترم، بصفتي واحدا من نواب األمة وحامال لهمومها 
القرية  دائرة  تاونات  إقليم  وكمثال  منهم  الصغار  الفالحين  سيما  ال 
غفساي ومن هاته القبة البرملانية املحترمة أؤكد لكم أنه أصبح من 
الضروري وضع برنامج متكامل ودائم لدعم الفالحين الصغار من أجل 
استفادتهم من الطاقة الشمسية وذلك بتوفير غالف مالي هام يمكن من 
الحصول على األلواح الشمسية املولدة للطاقة، إلى جانب هذا السيد 
الوزير فإن الطاقة الشمسية تساهم بفعالية في الحفاظ على البيئة ال 
سيما وأن املغرب أصبحت له مكان راقية في العالم في هذا املجال، ومن 

جهة أخرى في الطاقة...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير 
تفضل.

عييلد عزيز اثرح، وزير عيطرقل وعملعرنن وعيتدملل عمليتدعمل:

....اللي جا بها السيد النائب املحترم من الفريق املحترم، مقترحات 
كما قلنا مأخودة بعين اإلعتبار، تجي املناسبة في اللجنة املوقرة أنني 
نعرض عليكم املشروع الذي قدم في الحكومة ديال النجاعة الطاقية، 
واللي ننتظر، إن شاء هللا، أن يصادق عليه املجلس الوزاري، ولكن على 
أية حال البرنامج متكامل في كافة القطاعات بما فيه الفالحة جاهز، 
العقد البرنامج مع الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية أنه جاهز، االتفاق 
مع وزارة الفالحة اتفقنا باش نبداو عملية اإلنجاز انطالقا من التجربة 
اللي كانت بدات في 2013، ما تنساوش راه بدات واحد التجربة اعطات 
اللي  األمور  l’ajjustemnt بعض  األمور  النتائج، شناهي بعض  بعض 
خصنا، األمر األول هو، خاصة الفالح الصغير اللي تكلمتو عليه، صعيب 
كل فالح يدير ألواح شمسية لكل واحد هكتار وال واحد، فالفكرة هو 
نديرو ما يسمى  املائية،  التجهيزات  كيفاش كيفما درنا على مستوى 
باأللواح املشتركة، فحنا بغينا نشتغلو في اإلتجاه باش تكون الكلفة 

أقل، ثم أيضا تكون الفائدة كاينة، املسألة الثانية هي قضية املاء...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مساهمتك في هذه الجلسة، 
ونمر إلى قطاع الشباب والرياضة، مرحبا السيد الوزير، نبتدىء بسؤال 
أول للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 

السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة حلرة بوفرعشن:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلستراتيجية الوطنية للشباب و عن 
مصيرها؟

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيد الوزير.

عييلد اعشلد عيطريبي عيعلم9، وزير عيشبرب وعيريرضل:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، اإلستراتيجية الوطنية للشباب لم تعتمد 
في املجلس الوزاري، فهي ال أثر لها، وجاء الخطاب امللكي في افتتاح 
التشريعية وطلب بإعداد أو بلورة سياسة مندمجة للشباب  الدورة 

عوض اإلستراتيجية، ونحن نشتغل على ذلك، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

التعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة حلرة بوفرعشن:

اللي  شكرا السيد الوزير، على األقل على هاذ الصراحة ديالكم 
كنحييها، بطبيعة الحال اإلستراتيجية الوطنية للشباب، يعني، خذات 
واحد الوقت كبير من 2009 وتداولوا عليها 4 ديال الوزراء وصلت 2014 
وفيها  حولها،  رسمي  تصريح  وخرج  حكومي  مجلس  في  عليها  صودق 
استشارات  فيها  كان  الحال  بطبيعة  واليوم  التدابير،  ديال  مجموعة 

قطاعية وحول الشباب 27 شاب إلى آخره على مستوى الوطني.

اليوم في اللجنة السيد الوزير كيجي وكيجيب أخبار أخرى هو أنه 
كيجيب أرضية جديدة لسياسة مندمجة للشباب، نتمنى تكون هاد، 
بطبيعة الحال األرضية ما فيهاش �سي حاجة جديدة ألن كل اإلحصائيات 
وكل التشخيصات موجودة ومن طرف مؤسسات متعددة، نتمنى أن 
هذا  ألن  مصداقية،  عندها  يكون  للشباب  املندمجة  السياسة  هاذ 
التردد للوزارة وهاذ مشكل التواصل املنغلق والعشوائي داخل القطاع 
هو الذي يجعل هذا، يعني، هاذ الشباب يعتقد أننا نشتغل به وليس 
معه وكذلك نشتغل بدونه وهو بعتقد أن وزارة الشباب ضده، فنتمنى 
أن على األقل فهاد املدة هاذي يقدر السيد الوزير أنه يخّرج للوجود 
واحد 4، 5 ديال التدابير حقيقية، ويخراج البطاقة ديال الشباب اللي 

فيها إدماج.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي، رد السيد الوزير 
تفضل.

عييلد اعشلد عيطريبي عيعلم9، وزير عيشبرب وعيريرضل:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، نحن ال ننطلق من الفراغ، هناك تراكم، 
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العمل اللي قامت به الوزارة على مدى سنين إلعداد اإلستراتيجية عمل 
جد مهم جدا، سيدمج في السياسة والسياسة أكبر من اإلستراتيجية 

حسب منطوق الفصل 49 من الدستور، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

نمر إلى السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من الفريق الحركي، 
تفضل صاحب السؤال.

عيدرئبل عييلدة يللى أحكلم:

إذن السيد الوزير، في إطار السياسة اللي هضرتو عليها دبا املندمجة 
للشباب، الهادفة إلى تقوية وتحسين الخدمات العمومية لفائدة هذه 
الفئة، نسائلكم السيد الوزير عن البرامج الحكومية الرامية إلى الرفع 
من قدرات الشباب إن على مستوى تأهيل دور الشباب، وتهيئة مراكز 
التخييم واالستقبال أو مواكبة هذه الفئة على مستوى التأهيل الثقافي 

واملعرفي؟

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

عييلد اعشلد عيطريبي عيعلم9، وزير عيشبرب وعيريرضل:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، 3 ديال املرافق اللي ذكرتيهم اللي كدبرهم 
وزارة الشباب والرياضة، أوال دور الشباب فعال دور الشباب هناك واحد 
البرنامج جديد اللي احنا كنشتغلو عليه اللي يهدف إلى تأهيل البنية 
التحتية أوال، ثم ثانيا املضمون الذي سيقدم لهاذ الشباب واللي غادي 
يكون نتيجة ديال السياسة املندمجة اللي غادية تخرج لحيز الوجود، 
 segma لداك  نظرا  الهجرة  فيها واحد  كان وقعات  مراكز االستقبال 
اللي كانت تعمالت، دبا ابتداء من السنة املقبلة، segma غادية تزول، 
يتعلق  ما  في  الشباب،  هاذ  أمام  نفتحوهم  وغادي  حاضر،  التأهيل 
باملخيمات راه أنتم على إطالع أنه الوزارة طلقات برنامج ديال البناء 

واحد 20 مخيم بمبلغ مالي قدره مليار درهم، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبل عييلدة يللى أحكلم:

أن  نذكر  أن  بأس  ال  ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 
الخطاب امللكي األخير أكد على ضرورة تأهيل الشباب وإدماجه في الحياة 
العامة، ولكن السيد الوزير نآخذكم ونسجل على وزارتكم عدم احترام 
والجهات  األقاليم  من  فمجموعة  املجالية،  والعدالة  الجهوية  مبدأ 
البعيدة عن املركز تعاني من خصاص مهول في البنية الشبابية، وأخص 

بالذكر السيد الوزير إقليمي الناظور والدريوش، إقليم الناظور السيد 
الوزير كيف كتعرفو هو باب أوروبا، ودشن فيه عاهل البالد مجموعة 
تواكب  أن  املفروض  من  كان  واإلقتصادية،  التنموية  املشاريع  من 
بمشاريع ثقافية، رياضية وشبابية، يكفيك القول السيد الوزير وكيف 
كتعرف مزيان أن إقليم الناظور ما فيهش دار الشباب، إقليم الناظور ما 
فيهش مركب ريا�سي، إقليم الناظور ما فيهش قاعة مغطاة بمواصفات 
عصرية، يكفيك أن مجموعة من الفرق اللي كتلعب في القسم الوطني 
األول كالريكبي يلعب في الوحلة السيد الوزير، إذن نطلب منكم السيد 
الناضور  إقليمي  في  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  العاجل  التدخل  الوزير 
والدريوش، وفي األخير السيد الوزير يجب اعتماد البعد الجهوي أثناء 
تفعيل مضامين املجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي كآلية 

للتعاطي مع قضايا الشباب في شتى اآلليات، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير.

عييلد اعشلد عيطريبي عيعلم9، وزير عيشبرب وعيريرضل:

شكرع عييلد عيرئيس،

فعال أنا كنتفق مع السيدة النائبة على أساس أنه الخصاص كبير 
جدا، وما كاينش هناك توزيع عادل للبنيات الرياضية والسوسيوتربوية 
على املستوى الوطني، لهذا السبب احنا طلقنا برنامج ديال بناء 800 
ملعب القرب لتغطية الحاجيات على مستوى العالم القروي، في ما 
يتعلق بدور الشباب، السيدة النائبة، دار الشباب الوحيدة املوجودة 
في مدينة الناظور مغلقة منذ 2001، و بنف�سي كنطرح سؤال من 2001 
حتى ل 2017، 16 سنة وهي مغلقة، هذا أمر ال يتقبله العقل، لهذا 
السبب أنا غادي نطلقو كيما قلت سابقا سنة 2017 كانت مخصصة 
للمخيمات ومالعب القرب، 2018 لدور الشباب والقاعات املغطاة، 
راه كتجي غير املوت دقة واحدة واإلمكانيات متوفرة والطاقة التقنية 
ديال الوزارة ما يمكن ليهاش تم�سي أكثر من هاذ سميتو، الخصاص كبير 

نحاولو نداركوه جميع إن شاء هللا .

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال األخير في القطاع، السيدات السادة النواب من فريق 
األصالة املعاصرة تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد سللمرن حوييش:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، ال يخفى عليكم الدور التربوي اإلجتماعي الذي تلعبه 
دور الشباب سواءا على املستوى التربوي والريا�سي في تنشئة أجيال 
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املستقبل، غير أن ما يالحظ في السنين األخيرة هو عدم العناية بها حتى 
أصبح بعضها أماكن مهجورة كحالة دار الشباب في الناظور، بناء عليه 
الدور؟  بهذه  للنهوض  اتخاذه من إجراءات  تنوون  ما  نسائلكم حول 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

الجواب السيد الوزير.

عييلد اعشلد عيطريبي عيعلم9، وزير عيشبرب وعيريرضل:

شكرع عييلد عيرئيس،

إذن كنطلق من الجواب السابق و كنكمل، اليوم كنبنيوا دار الشباب 
في مدينة الرباط، نموذج اللي غادي نديروا فيه واحد املجموعة ديال 
األنشطة ال من حيث البناية التي ستستقبلها هذه األنشطة وال البرامج 
في حد ذاتها، التجربة اللي غادي تنطالق وغادي تعمم السنة املقبلة إن 
شاء هللا، بحيث أن امليزانية دالوزارة كل سنة غادي نخصصوها ل2 
ديال املرافق باألنشطة ديالها، اإلشكالية ما�سي غير في دور الشباب وال في 
بنيات اإلستقبال بشكل عام التي ال تستجيب إلى املواصفات الضرورية 
لتجلب الشاب، كذلك إشكالية الخدمات ما بعد البناء أنه خصنا األطر 
وخصنا التدبير وخصنا األنشطة، باش يمكن لنا دوك الشباب نقدموا 
لهم هذا، عاد كنزيدوا املضمون اللي تكلمات عليه السيدة النائبة في ما 
يتعلق باإلستراتيجية أو بالسياسة املندمجة ملا تخرج باش يمكن لينا 
نفعلوهم، sinon راحنا كندوروا في واحد الدوامة وكنديروا التقليد 
وكنديروا إعادة إنتاج قضايا التي مر عليها الزمن ال تواكب، دار شباب 
ال�سي كله  ال�سي أمر غير مقبول، فهاذ  الويفي، هاذ  اليوم ما فيهاش 
كنجهزوه إن شاء هللا باش نعطيوا صورة جديدة لدور الشباب وجميع 

البنيات ديال الوزارة، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد سللمرن حوييش:

السيد الوزير، حقيقة ما خليتي لنا ما نقولوا، بما أنك أنت كتعتارف 
بأن هاذ ال�سي كاين راه صراحة راه هذه مهزلة وكتعترف بأن من 2001 
ل 2016 إلى حد اآلن العقار كاين راه حشومة الصباغة على برا والداخل 
قرار هذه كارثة ما عندنا ال أطر رياضية أنا راه حافظهم بالسميات، نهار 
اللي م�سى ال�سي عسو وال�سي عبد القادر وال�سي حما وال�سي عبد القادر 
وال�سي العربي ما عندناش أطر، هذا كنهضر على الشعبة ديال الرياضة، 
أما الشعبة ديال الشباب السيد الوزير راها كارثة ما عندنا حتى �سي 
حاجة، على األقل صاوبوا لنا هاد دار ديال الشباب فين غيمشيوا الناس 
يديروا الترفيه، يديروا املسرح يديروا الندوات، راه ما كاين ال خدمة 
ال حتى �سي حاجة، بعدا على األقل يلقاوا فين غيبقاوا فين غيمشيوا، 

السيد الوزير، احنا مستعدين كجماعة ديال الناظور باش نعقدوا 
معكم اتفاقية شراكة و ال اللقاء اللي درت مع السيد وزير الجهة من 

أجل باش نحاولوا إن شاء هللا..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة الفريق الحركي؟ 
تفضل.

عيدرئبل عييلدة حكلمل بل قيروي:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الوزير، عندي 2 مالحظات وهو بالنسبة ملالعب القرب في 

الجماعات،  من  مجموعة  كاين  إقليم  فكل  محدود،  العدد  األقاليم 

فكيفاش كيمكن لكم أنكم غادي دبروا هاذ األمر هذا، بالنسبة أنا في 

 L’Enorme منظوري باش نتسناونا نديروا واحد ملعب القرب اللي هو

ديالو اللي انتما ضابطين L’Enorme اللي كيتقام ب 150 مليون درهم 

وال هذا، إذن ما يمكنش، أنا في رأيي عالش بالنسبة باش يمكن لنا 

اللي هي  نديروا مالعب  الجماعات وهو أن  في  القرب  نوفروا مالعب 

مالعب بسيطة ما�سي gazon.artificielle باش ألن هاد ال�سي كيحد لنا 

من اإلمكانيات باش نقربوا هاد مالعب القرب بالنسبة للعالم القروي 

بالنسبة لحد بوحسيسن هاد  الثانية وهي  النقطة  الدواوير،  خاصة 

كاين واحد ملعب القرب 1 مليون درهم راه معلق، الجماعة ساهمت 

به ولكن..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد 

الوزير.

عييلد اعشلد عيطريبي عيعلم9، وزير عيشبرب وعيريرضل:

شكرع عييلد عيرئيس،

كنظن احنا ما مختلفينش على مستوى الوضع، وما مختلفينش على 

مستوى األهداف اللي بغينا نوصلو ليها، وبالتالي سنة 2017 ياهلل نفذنا 

البرنامج اللي كان موجود سابقا، و2017 حرصنا على أساس أنه جميع 

الجماعات التي ساهمت في الصندوق ديال التنمية الرياضية أنها تتنفذ، 

كانت عندها األولوية األسبقية، هذا هو اللي خلق واحد النوع من يعني 

واحد النوع من عدم الفهم ما يقع، سبقنا الناس اللي خلصو، كاين 

اللي خلص في 2015، 2014، 2013 وما مشاش يتصاوبو ليه املشاريع، 

ومشاو لعند املندوبين اإلقليميين، لكن كنتفاجأ في آخر السنة املندوبية 

اإلقليمية ما قدروش ينفذو ورجعو للوزارة 300 مليون درهم، شكرا.
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عييلد ائيس علجليل:

القطاع  إلى  ونمر  مساهمتك  على  الوزير  السيد  ونشكرك  شكرا، 
املوالي، قطاع التجارة الخارجية بسؤال للسيدات والسادة النواب من 

التقدم واالشتراكية، املجموعة النيابية، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد أحمد عيغزوي:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

سؤالنا يتعلق السيدة كاتبة الدولة باتفاقيات التبادل الحر التي كنا 
نسعى من ورائها التأثير اإليجابي على اقتصاد بلدنا، غير أن املؤشرات 
املاكرو اقتصادية خاصة عجز امليزان التجاري تبيين عكس ذلك، وهي 
حالة غير صحية تفرض على الحكومة مراجعة هاذ اإلتفاقيات؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيدة الوزيرة.

عيصدرعل  وزير  يدى  عيدويل  كرتبل  عيداهم،  عاقلل  عييلدة 
بريتجراة  عملكلفل  عيرقم9  وعالقتصرن  وعيتجراة  وعالستبمرا 

علخراجلل:

الحر  للتبادل  االتفاقيات  هاذ  املحترم، بخصوص  النائب  السيد 
فكنعرفو كلنا بأنها كتعزز الحضور ديال اململكة املغربية في دول أو في 
اإلقتصاد الوطني، وأيضا في اإلقتصاد الدولي واملغرب عازم على أن 

يكون عندنا سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي في العالم.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد أحمد عيغزوي:

طرحنا لهذا السؤال السيدة كاتبة الدولة ينطلق من وعينا بخطورة 
الوضع، إذ ال يمكن أن يستمر الحال هكذا، سنة 2016 مثال العجز 
كيمثل  الحر  التبادل  اتفاقية  إطار  في  التجارية  املبادالت  في  املسجل 
%35 من إجمالي عجز امليزان التجاري، وهذا رقم مخيف، هذا رقم 
تيناهز 70 مليار ديال الدرهم، تيفوق تحويالت مغاربة العالم، بطبيعة 
االتفاقيات،  هاذ  توقيع  اللي سبق  الحكومي  املجهود  كنقدرو  الحال 
هاذ  ديال  التوقيع  قبل  جدوى  دراسات  هناك  كانت  هل  ونتساءل 
اإلتفاقيات، ولتصحيح الوضع نقترح ما يلي: أوال مراجعة مضامين هاذ 
إعطاء  املغربية،  الخارجية  التجارة  يخدم مصالح  اإلتفاقيات بشكل 
األولوية للمناطق التي يتوفر فيها املغرب على مؤهالت تنافسية كمنطقة 
املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا cedeao، ثالثا كنطلبو منكم 
تأهيل املقاولة املغربية والرفع من قدراتها التنافسية عبر مواكبتها في 

عملية التصدير وحتها على اعتماد معايير الجودة، رابعا إجراء هو إقراء 
إجراء تيحمي املنتوج املغربي من ظاهرة الدامبين اللي كتمارسها..

عييلد ائيس علجليل:

الفريق  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترم،  النائب  شكراالسيد 
االستقاللي.

عيدرئب عييلد عالل عيعمروي:

تيستاغتو  تيعانيو  والتجار  والصناعيين  االقتصاديين  الفاعلين 
وتيسدو األبواب ديالهم نتيجة ديال تطبيق التبادل الحر مع تركيا، واحنا 
عارفين هاذ املنتوجات ديال تركيا كتستفد من الدعم بطريقة أو بأخرى 
من الدولة، وما تنشوفوش حتى �سي حاجة مواكبة �سي استثمارات في 

املغرب وال �سي حاجة أخرى.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي العدالة والتنمية.

عيدرئب عييلد عنايس صقلي عدوي:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

هو السيدة الوزيرة أكيد املغرب وقع اتفاقية التبادل الحر مع أكثر من 
50 دولة، بالضبط 56 دولة، وهاذي واحد السوق ديال مليار مستهلك، 
ديال نصف الثروة العاملية، ديال الثلث ديال التجارة الدولية، اليوم 
ال يختلف اثنان حول أن هناك عجز بنيوي وهيكلي في هاذ اإلتفاقيات 
وهذا طبعا  درهم،  مليار   200 اليوم  تتجاوز  اللي  الحر  التبادل  ديال 
نسائل اليوم النموذج التنموي املغربي يسائل مدى انسجتم مالءمة 
اإلستراتيجيات القطاعية مع هاذ اتفاقيات التبادل الحر اليوم املطلوب 
القطاعية  اإلستراتيجيات  هاذ  مراجعة  صدق  بكل  الوزيرة  السيدة 
وتقييمها و كذلك تقييم وتقويم وتحيين هاذ اتفاقيات التبادل الحر، 

شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، رد السيدة الوزيرة على التعقيبات.

عيصدرعل  وزير  يدى  عيدويل  كرتبل  عيداهم،  عاقلل  عييلدة 
بريتجراة  عملكلفل  عيرقم9  وعالقتصرن  وعيتجراة  وعالستبمرا 

علخراجلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

إجابة على طرح األسئلة فأنا كنشاطركم الرأي بأن اإلجراءات اللي 
تكلمتوا عليها هي إجراءات فعال اللي كتاخذها الصناعة يعني الوزارة 
أكثر  نعرفوا  باش  أو  التبادل  اتفاقيات  هاذ  وتشجيع  تقييم  إطار  في 
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باتفاقية التبادل الحر، فأنا متافقة معك ولكن ذكرتي رقم اللي هو 70 
مليار ديال الدرهم اللي كيسبب بعجز امليزان التجاري ولكن ما�سي هو 
صحيح، الرقم هو 200 مليار ديال الدرهم اللي كيسبب العجز في امليزان 
التجاري، بالتي اسمح لي داخلة فيه 96 مليار ديال الدرهم فقط اللي 
ذكرها السيد الوزير اللي هي من املواد الطاقية اللي كيستهلكها املغرب، 
فهذه هي أكثر املسائل اللي كتسبب في عجز امليزان التجاري، فتقييمنا 
التفاقية التبادل الحر ما داخالش فيه غير التبادل التجاري بالعكس 
هذه اإلتفاقيات داخلة في تشجيع في فتح أسواق جديدة للمغرب منهم 
كيما دكرتي CDEAO اللي غادي ندخلوا لها انخارطوا فيها مستقبال، 

الدولة  منها  استافد  اللي  الحر  التبادل  اتفاقية  هناك  أيضا  ولكن 

واستافدات منها ب 16.4 % من التبادل التجاري، واألرقام ظاهرة في 

املعدالت، أيضا هناك أيضا الصادرات اللي كتشجعها هاذ اتفاقيات 

التبادل الحر، األسواق الجديدة اللي خوالتها لنا في الصناعة مثال في 

قطاع السيارات 24.4 % من الصادرات ديال السيارات اللي كتم�سي 

لدول اللي منها اتفاقية التبادل الحر، أيضا خصنا ما نساوش بأن هناك 

الحر ومع ذلك  التبادل  اتفاقية  اللي ما عندناش معها  الدول  بعض 

تسبب في عجز امليزان التجاري ومنها على سبيل املثال الصين 17 % راه 

مسببها الصين ما مسببهاش دولة اللي عندنا معها اتفاقيات التبادل 

التجاري، أنا متافق معك بأنه هناك يجب تحيين ودراسة لهاذ اسمه 

وهو ما تقوم به اآلن الوزارة وهو دراسة اتفاقية التبادل التجاري اللي 

فيها اللي عليها يعني كان لها اآلثار اإليجابية بالنسبة للمغرب اللي انفتح 

على أسواق جديدة واللي ساهمت في يعني في الرفع من الصادرات واللي 

نحن عازمين في هذه الحكومة على الرفع بشكل أكبر اللي هو الرقم اللي 

عطيت 16.1 فهاذ الحكومة غادي يكون عندنا رقم أكبر وخاصة أننا 

دخلنا على مشاريع يعني تصديرية منها الصناعة ومنها مشاريع جديدة 

وفي قطاعات متعددة اللي غتساهم في الرفع من الصادرات وفي تقليص 

العجز التجاري، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا ونشكرك السيدة الوزيرة، ونمر إلى قطاع السياحة بسؤال 

للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد 

النائب.

عيدرئب عييلد عزيز عيلبرا:

السياحية  للتنمية  املغربي  الصندوق  نتائج  حول  السؤال  إذن 

والصناديق   WISSAL CAPITAL بمساهمة من  أورو  مليار   2 بميزانية 

السيادية وغيرها في نطاق تحقيق رؤية 2020. فلهذا السيدة الوزيرة، 

الصندوق والصناديق  إطار هاذ  في  تم تحقيقها  التي  النتائج  فما هي 

املساهمة واملشاركة؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

مرحبا السيدة الوزيرة، الجواب.

عييلرحل  وزير  يدى  عيدويل  كرتبل  بوطريب،  مللرء  عييلدة 
عالجتمرعي  وعالقتصرن  عيتقللديل  وعيصدرعل  علجوي  وعيدقل 

عملكلفل برييلرحل:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

ما  ألنه  املهم،  السؤال  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  تنشكرك 
يمكنش يكون إطالق دينامية اإلستثمار في قطاع السياحة إيال ما كانش 
دعم ديال الدولة، ولهذا في إطار رؤية 2020 تم إمضاء تأسيس هاذ 
صندوق التنمية السياحية اللي تكلمتيوا عليه برأس املال ديال 15 مليار 
ديال الدرهم اللي فيه 10 مليار من الدولة و5 مليار من صندوق الحسن 
الثاني، وهاذ الصندوق عنده أهمية كبيرة في القطاع، لغاية اليوم تم 
صرف 1.8 مليار درهم من 15 مليار اللي كانت مرتقبة فهاذ الصندوق، 
هاذ الصندوق إستثمر في محطتين: محطة تغازوت ومحطة السعيدية 
اململكة  من  مستثمرين  جلب  تم  اإلستثمار  هاذ  مع  اللي  وصال  وفي 
العربية السعودية، من قطر، من الكويت، من اإلمارات، واللي استثمرو 
في وصال اللي تكلمتيو عليها، اللي تمشات لبورقراق واستثمرت أيضا في 
الدار البيضاء في المارينا ديال الدار البيضاء، اليوم هاذ الصندوق هو 

غير اسمه وعندو هياكل مستقلة عن الوزارة، اليوم وتم توسيع..

عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد عزيز عيلبرا:

شكرع عييلد عيرئيس،

إذن في نطاق الحكامة هل لكم السيدة الوزيرة مسؤولية مباشرة 
في هذا الصندوق؟ وبالتالي أين أنتم في اإلنجازات اإلستثمارية التي لم 
تذكرونها و لم تنتج لحد اآلن التي كانت مبرمجة ولحد اآلن لم تخرج 
نسهلو عليكم  باش  الوزيرة  السيدة  احنا  للوجود منذ2012-2015؟ 
املأمورية وكيما تنقولو دائما يعني في نطاق تشجيعكم كوزيرة جديدة 
وعندكم غيرة تنهنيوكم على التدخل ديالكم ديال londre اللي كان باللغة 
اإلنجليزية اللي كان هائل وتيهم املغرب، احنا عندنا بعض اإلقتراحات 
أوال خلق صندوق الضمان املخصص لقطاع السياحة وذلك بضخ 400 
مليون درهم بين -2016 2020، خلق آليات تسيير الولوج إلى التمويالت 
البنكية وهي ضمان القروض االستثمارية الخاصة بالصندوق املركزي 
للضمان والتي تهدف إلى الحصول على القروض لخلق مشاريع سياحية 
أو توسعيها، ثانيا: السيدة الوزيرة أين هو مشروع novotel ؟ كتعرفوا 

مشاكل..
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عييلد ائيس علجليل:

النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة  شكرا السيد 
النائبة، تعقيب إضافي من العدالة والتنمية.

عيدرئبل عييلدة أسمرء عيدرصف9:

عييالم عللكم،

عييلدة كرتبل عيدويل،

حقيقة يعني في عالقة مع تطوير قطاع السياحة هناك يعني مشكل 
خطير كيعانيو منو السياح وباقي املسافرين وهو ضياع األمتعة ديالهم 

واألدهى من ذلك هو ضياع األمتعة وتيقولو.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة في ظرف ثوان.

عييلرحل  وزير  يدى  عيدويل  كرتبل  بوطريب،  مللرء  عييلدة 
عالجتمرعي  وعالقتصرن  عيتقللديل  وعيصدرعل  علجوي  وعيدقل 

عملكلفل برييلرحل:

أنا متفقة مع هاذ ال�سي اللي قلتيو وخص دعم اإلستثمار وإن شاء 

هللا غنخدموعليه حيث قطاع السياحة هو راه تم اإلعالن عنه من 

الحكومة بن راه قطاع أولوي عندو األولوية وغاندين نخدمو على هاذ 

ال�سي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا على مساهمتك معنا، ونمر إلى السؤال موجه للسيد الوزير 

املكلف بالعالقات مع البرملان من طرف السيدات والسادة النواب فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد عرنل بلطرا:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييرنة عيوزاعء،

عييلدتين عيوزيرتين،

نسائل السيد الوزير املنتدب عن مآل شكايات املتنافسين في إطار 

الصفقات العمومية الذين يدعون ويحتجون على إقصاء عروضهم 

وكيفية تعامل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية معها؟

عييلد ائيس علجليل:

تفضل السيد الوزير.

عييلد مصطفى علخلف9، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريعالقرت ما عي 9ملرن وعملجتما عملد 9:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

الناحية الرقمية هذه السنة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 
عند األمانة العامة للحكومة توصلت ب86 شكاية، املآل 56 قطاعات 
وزارية، 16 جماعات ترابية، 14 مؤسسات عمومية، تم توجيه طلبات 
توضيح للقطاعات واملؤسسات املعنية كيمكن تكون شكايات متعددة 
لنفس القطاع، 56 عدد األجوبة 33، النتيجة تم إلغاء مسطرة املنافسة 
تبعا لذلك في 4 ديال الحاالت، تم عدم قبول الشكايات في 4 حاالت 
لعدم رتكازها على أسس قانونية والحاالت األخرى راه كتاخذ املسار 

ديالها، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

التعقيب السيد النائب.

عيدرئب عييلد عرنل بلطرا:

شكرا السيد الوزير، كما تعرفون السيد الوزير املحترم هاذ املوضوع 
الصفقات العمومية يكت�سي أهمية بالغة نظرا لهذا لدوره في الرفع من 
وثيرة النمو اإلقتصادي اإلجتماعي ببالدنا واملالي، وراه يالحظ أنه بالرغم 
مراسيم  إخراج  في  السابقة  الحكومة  بها  قامت  التي  املجهودات  من 
لتنظيم هاذ الصفقات العمومية إلى أنه ما زال يالحظ على أن التدبير 
تنقصه الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، ويالحظ على 
أنه يتم تغليب كافة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، عفو الكبرى على 
حساب املقاوالت الصغرى واملتوسطة رغم أنه القانون ينص على أنه 
%20 من الصفقات يجب أن تكون من صالح فئات املقاوالت الصغرى 
املتوسطة، كذلك على املستوى دفاتر التحمالت التي تم توقيعها بين 
يعني،  ناحية،  من  أنه  على  يالحظ  العمومية  واملؤسسات  املقاوالت 
الكبرى،  الشركات  دائما كفة  تغليب  يتم  التقنية واإلدارية  الشروط 
كذلك نالحظ على أنه في العديد من الحاالت واللي البعض منها معروض 
على القضاء، يالحظ أن هناك وجود حاالت رشوة وحاالت ابتزاز بالنسبة 

للمتنافسين على الصفقات العمومية...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير، 
تفضل.

عييلد مصطفى علخلف9، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريعالقرت ما عي 9ملرن وعملجتما عملد 9:

أوال- كما تفضلتم السيد النائب كانت هنالك مجهودات وهذا فيه 
تراكم، ألن مرسوم 20 مارس 2013 وضع إطار كيضمن الولوج، املساواة 
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والشفافية الحق في التقدم بشكاية، حقيقة أول إشكالية كاينة وهو 
عدد الشكايات اللي محدودة، تصور معايا دابا اآلن السنة املقبلة 190 
مليار درهم ديال االستثمار العمومي السنة اللي قبل حوالي 185، آالف 
الصفقات والعدد كما هو مسجل 86 شكاية، هذا في حد ذاتو إشكالية، 

اللجوء ديال الناس؛

ثانيا- توفير األساس القانوني للشكاية...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى قطاع حقوق اإلنسان، مرحبا السيد 
الوزير، بسؤال للسيدات السادة النواب الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

عيدرئب عييلد عمر عبر�شي:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد وزير عيدويل،

عييلد عيرئيس،

خلدت بالدنا على غرار الدول العاملية يوم العالمي لحقوق اإلنسان 
دوري  بالدنا إلستعراض  الحقيقة خضعت  في  أشهر  وقبل  أيام  قبل 
شامل في األسبوع املا�سي أطلقتم الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق 
اإلستقاللي  الفريق  في  تدفعنا  مجتمعة  األحداث  هذه  كل  اإلنسان، 
للوحدة والتعادلية إلى مساءلة الحكومة حول واقع حقوق اإلنسان في 

بالدنا، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

جواب السيد الوزير.

بحقوق  عملكلفل  عيدويل  وزير  عيرملد،  عملصطفى  عييلد 
عإل يرن:

شكرا السيد النائب املحترم، األستاذ عبا�سي.

أشير إلى أن سؤالكم كما ورد علي مكتوبا يتعلق بالتظاهر السلمي 
في الشارع العام لذلك أرى أنه من املالئم أن أجيب في إطار السؤال، 
وحيث إن السؤال كذلك فإنني أريد أن أوضح أن وزارة الدولة املكلفة 
بحقوق اإلنسان ليست لها اإلشراف املباشر على القطاع املعني، لذلك 
فجوابنا عن هذا السؤال سيتم بطريقة، يعني، معينة من خالل ثالث 

توضيحات؛

من  أسا�سي  حق  السلمي  التظاهر  حق  أن  وهو  األول  التوضيح 
الحقوق املضمونة دستوريا والتي يجب على الدولة حمايتها وضمانها؛

التوضيح الثاني إن هذا الحق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي 
للسلطات  العمومي  الطريق  في  بتنظيم أي مظاهرة  التصريح  يفرض 

املختصة وفي حالة عدم القيام بذلك فإن هذه السلطات يمكن التدخل 
ملنع التظاهر في الطريق العمومي طبقا للقانون؛

التوضيح الثالث، إن أي تدخل للسلطات العمومية لفض التظاهر 
ينبغي أن تتم بثالث مبادئ، وهي املشروعية والتناسبية واملسؤولية، 
بالنسبة للمبدأ األول فيعني أنه ينبغي أن يكون للتدخل األمني مبررات 
قانونية كأن يكون التظاهر غير مصرح به أو مخال باألمن العمومي أو أنه 

مسلح بمدلول ما ورد في تعريف..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد عمر عبر�شي:

كانت  للسؤال  املكتوبة  الصيغة  أنه  صحيح  الدولة  وزير  السيد 
التطور  حسب  سؤال  وهو  السلمية  اإلحتجاجات  على  تتحدث 
الكرولونجي سابق على التوالي عدة أحداث وحيث أن املناسبة شرط 
ال يمكن إال التأكيد رغم التوضيحات التي قدمتم السيد وزير الدولة 
على أنه أي مالحظ نسجل مع كامل األسف أنه في عدة حاالت يالحظ 
إستعمال مفرط للقوة العمومية في فض العديد من املظاهرات وعدم 
إلى  أعمم، هذا  أنا ال  في عدة حاالت  القانون  ما ينص عليه  احترام 
جانب أنه هذه املناسبة نعتقد بأنه للتأكيد على أنه الخطة الوطنية 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان تضمنت عدة قضايا مهمة جدا ولكن 
في الفريق اإلستقاللي نؤكد على أن مع إعتبرته قضايا خالفية حسمه 

الدستور وحسمه إجماع الشعب املغربي حول عدة قضايا..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ التجمع الدستوري تفضل، واش 
باقي الوقت؟ في ما تبقى من الوقت. تفضل.

عيدرئب عييلد عبد عيونون خرثوش:

السيد الوزير، يعني في إطار يعني حقوق اإلنسان نحن نعلم أن بالدنا 
حققت وهلل الحمد الكثير من املنجزات على مستوى الحقوق ا لزرقاء 
أوالجيل األول من الحقوق املدنية والسياسية خاصة، السيد الوزير، 
يعني احنا كفريق من ضمن األغلبية وداعم للحكومة نريد منكم أيضا 
بالجيل الجديد، الحقوق  يتعلق  تطوير اآلداء الحكومي خاصة فيما 
الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية، وبالتالي منطوق الفصل 13 من 
الدستور ال سيما الحق في التربية والتشغيل نعتقد أن هاذ الفصل 
يستدعي منكم العمل خاصة على مستوى يعني تحقيق التربية للجميع 
والشغل للجميع، نحن نعلم طبعا أن الولوج املباشر للوظيفة العمومية 
توقف منذ 2011 ولكن كم من املناصب والفرص أيضا واملساواة عفوا 
الولوج  في  أو  للمناصب  الولوج  في  الجهات  بين  الفرص  تساوي  يعني 
الجتياز املباريات والولوج للوظيفة العمومية ال زال لم يتحقق نتحدث 

عن يعني عدم مساواة بين الجهات، لذلك نريد منكم العمل على..
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، هل بقي هناك تعقيب إضافي؟ ال أظن، هل من 
رد السيد الوزير؟ تفضل.

بحقوق  عملكلفل  عيدويل  وزير  عيرملد،  عملصطفى  عييلد 
عإل يرن:

كان بودي أن أبين ما ينبغي احترامه بمناسبة فض أي تجمهر وحيث 
أن الوقت ال يسمح فإنني أقترح مناقشة هذا املوضوع في اللجنة، أما 
بالنسبة ملا تفضل به السيد النائب من فريق التجمع الدستوري فإنني 

أشير إلى ما يلي :

- أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي 
أعلن عنها والتي ناقشناها في لجنة العدل والتشريع بهذا املجلس مع 
النواب والسيدات النائبات والسادة النواب بينا إلى أي حد تهتم الدولة 
بكافة الحقوق منها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وأيضا 
البيئية، وبخصوص ما هو اجتماعي خاصة بالنسبة للتعليم، فأشير إلى 
أن هذه الحكومة وضعت من أولوياتها األساسية االهتمام بالتعليم، 
ولذلك الحظتم أنه بالنسبة لقانون املالية الذي صادقتم عليه والذي 
يتعلق ب 2018 جعلنا التعليم على رأس األولويات، وكان هناك زيادة 
في مستوى امليزانية بالنسبة لهذا القطاع 9 %..، أكثر من 40 ألف بين 

متعاقد معه وموظف إلى غير ذلك من اإلجراءات، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة، هناك 3 ديال 
للسيد  األولى  الكلمة   ،152 املادة  إطار  في  الكلمة  تناول  الطلبة ديال 

النائب املحترم عدي بوعرفة تفضل.

عيدرئب عييلد عدي بوعرفل:

أزول، تانمريت تاطاست، أسميغ �سي كان تاروا ن العواري، مدن 
العواري، لوقت إيدغ تال تاغريست، إيال اوسميد، إيال أوسميد أراو 
العواري إيخوباسن واضو، دايكات أونزار إيبيي أوبريد، دايكات أوتسفيل 
إيبيي أوبريد، ينكيد واسيف أوبيي أوبريد، ويسا ديغ أوخوابسن واضو 
إي تاروا ن العواري، أكشود إورلي، تموتوت أميخوب واضو، دتو �سي 
عري أفدا تزدم أديتاوي أف�سي، ألن أكشود أوغال، نوكني نرا الحكومة 
ألن  أورتلي،  تانباضت  كان  تانباضت  ميداتيني  نا  لوقتا،  دغي  نايالن 
يخوباسن واضو �سي كان، إيشيران أودقران، تشيريتين أوداقراتن أسرا 
كوال يونزار ، أسرا كوال يتفل، أسكاس إزرين 8 ن تووتمين أديموتين 
كإملشيل، والحكومة تسين ما كيال إملشيل أسناغ أكليد إدا سأنفكو، 
نرا الحكومة أتدو �سي إملشيل، أتدو س أموكر، س آيت هاني، سيدي 
إلسيس، تانفتوشت، أتودو سيد لسين، أتدو س آيت واشو، اتدو س إيد 
موما، أيدغ نيغرمان نا داونتينيغ ها تغرمان نا يالن كالعواري، داسنميرغ 

�سي كان إيشران ن الريف أطاس ألنه الحكومة نايالن دغي داتساوال 
غ فيان أودغار نا كولين إبردان ، نا كوالو أمان، نا اكاولو أسيف، النت 
تيدوامين غورنغ ك تمازيرت نوكني، كرا يتشا، كرا أويت�سي، كرا يلسا كرا 
أويل�سي، كرا يغرا كرا أو يغري، كرا يزدغ كرا أويزدغ، نرا نوكني تمازيغت 
أفادا نمون أنك يون، سدغي أورتا يلي إغيس ن تشيكا، ما غاد أورلي 
إيغي�سي ن تيشكا سدغي، أبريد 21 أيتاوين د مكناس تافياللت، إيسول 
إيشقا س دغي، داسنميرغ �سي كان، تيقبيلين ن العواري، أراسنتينيغ 

يخصا أديلي إزروف ن عاري.

عييلد ائيس علجليل:

البرد  املوضوع حول موجة  الحال  بطبيعة  النائب،  السيد  شكرا 

القارس التي تجتاح بالدنا والكلمة اآلن للحكومة، تفضل السيد الوزير.

عييلد مصطفى علخلف9، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريعالقرت ما عي 9ملرن وعملجتما عملد 9:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

أزول فالون،

أوال املوضوع املرتبط بموجة البرد القارسة وما يرتبط بها، حقيقة 

هذا ما�سي مجال ديال املزايدة، ألن هذا واحد املجال كيتعلق مئات 

اآلالف، ماليين املغاربة اللي الحكومة اعتمدت خطة وطنية متعددة 

السنوات 26 إقليم كاينة فيه حالة يقظة عالية من أجل حل املشكل 

ديال العزلة، تم تعبئة كافة الفرق ديال التدخل من أجل البدء في 

توزيع 26 ألف مؤنة زائد األغطية باش توصل املعنيين، تم العمل على 

تأمين االتصال ألن وسائل االتصال السلكية والالسلكية ما كتبقاش 

خدامة مع l’ANRT تعبئات موارد مالية استثنائية، ألن هاد الحكومة 

من املغاربة همها الناس اللي في إيملشيل وفي أنفكو وفي كل املناطق، 

عالش؟ ألن روح واحدة كتكلف ونعطي مثال نهار الطفلة إيديا توفات في 

اإلقليم ديال تينغير اتخذات الحكومة قرارات، من بعد في غشت تحت 

جسر تلقى واحد السيد في نزيف في املخ جات املروحية وهزاتو وتعالج 

وتنقذات الحياة ديالو، نفس األمر كنديرو اآلن مع موجة البرد باألقمار 

االصطناعية باش أي مواطن في أي جبل في أي قنت نوصلو ليه ونأمنو 

ليه العالج والتغذية، بالتالي الحكومة اشتغلت وأّمنا مخطط متكامل، 

ألن كاين اإلحصاء اللي كيهم مختلف هذه املناطق و كيتيح لينا شحال 

من مروحية اآلن معبأة؟ 14 مروحية، 10 مروحيات للدرك امللكي...

عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيد الوزير، ودائما في إطار املادة 250 الكلمة للسيد النائب 

نور الدين مضيان، تفضل السيد النائب تفضل..
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عيدرئب عييلد محمد علحرفظ:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

إن وضعية األرا�سي ديال الجيش العر�سي والساللية وغيرها من 
األرا�سي التي تخضع لتشريع يرجع لسنة 1919، أصبحت تدعو للقلق 
إلى املحاكم وضياع ذوي  أكثر من أي وقت م�سى بعدما وصل األمر 
الحقوق واملستثمرين في غياب أي تدخل ملعالجة هذه الوضعية الكفيلة 
بتهديد االستقرار االجتماعي، مع العلم السيد الوزير أن هاذ األرا�سي 
التنمية  استثمارها واستغاللها لصالح  نوعية من حيث  نقلة  عرفت 
اإلقتصادية واإلجتماعية والرفع من مستوى املردودية واإلنتاج، من 
خالل انخراطها في مخطط املغرب األخضر، فإذا بهؤالء املستثمرين 
يجدون أنفسهم في وضعية صعبة تحول دون تحقيق طموحاتهم أمام 
مطالبتهم بالتخلي عن هذه األرا�سي بدون تعويضهم عن ما قدموه من 
استثمارات بما فيها املبالغ املالية املرتبطة بشراء هذه األرا�سي واملشاريع 
املنجزة فيها، كما حصل بالنسبة لألرا�سي التابعة ألوالد دليم، تكناو، 
زيرارة بإقليم سيدي قاسم وهي قبائل شراردة، وكذلك األرا�سي العرشية 
املوجودة بإقليم فاس وغيرها من األقاليم، بغيت السيد الوزير بأنه في 
هاذ اإلقليم هناك أكثر من 1200 مستفيد من 12000 مستفيد، وهناك 
أكثر من 5000 عملية بيع وشراء من أجل استثمار هذه األرا�سي، في حين 
يوجد أكثر من 1400 ملف يتعلق بهاذ القضايا، األمر الذي أدي حتما 
إلى تأزم األوضاع بشكل لم يعد يقبل أي تأخر في معالجة هذه األوضاع، 
بينما األمر يختلف تماما بالنسبة ألرا�سي مماثلة ببعض املناطق كالرباط 
ومراكش، وأخص بالذكر أرا�سي كيش األوداية، وهذا ما يطرح أكثر من 
تساؤل بخصوص هذه املفارقة التي ال يقبلها ال العقل وال املنطق في 
ظل دولة الحق وسمو القانون، وهنا السيد الوزير بغيت نتكلم معك 
ملعالجة هذه  العاجل  بالتدخل  بأنكم مطالبون  أكثروأقول  بصراحة 
األوضاع باش ما توصلش األمور ل�سي حوايج ال تحمد عقباه يكفيك 

السيد...

عييلد ائيس علجليل :

شكرا لك، الكلمة للحكومة.

عييلد مصطفى علخلف9، عيوزير عملدتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلفل بريعالقرت ما عي 9ملرن وعملجتما عملد 9:

شكرا السيد النائب، املوضوع املرتبط بأرا�سي الكيش بسيدي قاسم 
واللي كيهم 5 تحديدات إدارية، التكنة وزيرارة واشبانات وأوالد الدليم، 
4 ولكن بالنسبة لزيرارة عندها 2، على مستوى الوضعية العقارية كاين 
واحد اللي خراج ليه رسم عقاري هوديال أوالد دليم واللي املساحة ديالو 
التحفيظ،  ديال  املتبقين توضعات مطالب  األربعة  22 هكتار،   779
املجموع ديال هاذ 5 تحديدات 52915 هكتار، الخطوات اللي دارت 

في 2017 أوال تحيين ملفات التقنية ديال هاذوك 4 االولين، 2 في زيراة 
والشبانات والتكنة، واملطالب ديال التحفيظ توضعات تحددات لهاذ 
التحديدات وهي مبرمجة وكاين اللي جزء منها تّدارفي نونبر، وكاين اللي 
دبا حاليا مازال يجري في دجنبر، في إطارعملية تمليك األرا�سي الجماعية 
امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  الري  دوائر  داخل  بعضا  أو  كال  الواقعة 
السامية في املوضوع، تم اإلنتهاء من التجزئات 21000 هكتار لفائدة 
الجماعة الساللية أوالد دليم، أسفرت عن إحداث 2503 ديال القطع 
الفالحية، وتم نشر قرارات املنح الخاصة بها بالجريدة الرسمية 22 يناير 
2015، وتعمل حاليا مصلحة املحافظة العقارية على استخراج الرسوم 
الفردية، التحديدات اإلدارية 29و30 املتعلقة بالشبانات و 32 املتعلقة 
بجزء ديال زيرارة أيضا تخضع لهاذ الظهير ديال 69 الخاص بتمليك 
األرا�سي الجماعية املوجدة في دوائر الري، حيث تمت برمجة 17308 
التمليك في  الناس ديالها من عملية  الهكتارات باش يستافدوا  ديال 
إطار برنامج الدعامة الثانية ديال برنامج تحدي األلفية األمريكي، حاليا 
كاين العمل على تسريع الوتيرة ديال التصفية القانونية لهذه األرا�سي، 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

الكلمة األخيرة للسيد النائب توفيق كميل، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد عبد هللا غرزي:

شكرع عييلد عيرئيس،

غانتكلم  ولكن  باألمازيغية  عالقة  عنده  الكلمة  وتناول  اإلحاطة 
بالدارجة وبالعربية، أنا بغيت السيد الوزير وبغيت الحكومة تتفاعل 
أن  ونحيطها علما  املوقرة  الحكومة  إلى علم  نرفع  الكلمة،  تناول  مع 
فئات عريضة من الشعب املغربي من خالل تعبيرات ثقافية وحقوقية 
ومدنية، جماعات وفرادى تتطلع بإلحاح إلى إقرار رأس السنة األمازيغية 
إقراره عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، وإدراجه ضمن األطر واألعياد 
الثالثة عشرة املعترف لها بهذه الصفة وهاذ اإلمتياز، وضمنها طبعا رأس 
السنة امليالدية، منذ خطاب أجدير السيد الوزير وخطاب 9 مارس اللي 
كان هو الخطاب املؤسس لدستور 2011، التقت اإلرادة امللكية مع 
اإلرادة الشعبية حول التأسيس ملغرب جديد، مغرب التعدد الثقافي 
واللغوي، واليوم، اليوم أكثر من أي وقت م�سى آن األوان إلقرار هذا 
اإلجراء ذي الرمزية الكبيرة ليكون هو التعبير األهم واألجل والصريح 
على أن األمازيغية حقا شأن املغاربة كل املغاربة بدون استثناء، نتطلع 
لهذا اإلجراء كأول الغيث كباكورة اإلجراءات ذات الداللة بعد الترسيم 
الدستوري لألمازيغية، وما واكب تنزيلها من إكراهات وتعثرات نريدها 
عطلة رسمية ألنها أضحت مطلبا شعبيا، بعدما فرضها قوة األمر الواقع 
بترسيمها الشعبي املتجدر، السيد الوزير، بهكذا إجراءات و بهذا اإلقرار 
تصان  أن  يجب  التي  الديمقراطية  ثالثية  على  نشتغل  حقا  سنكون 

والتنمية التي يجب أن تكون شمولية والثقافة والهوية....
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عييلد ائيس علجليل:

الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير.

عملدتدب يدى ائيس  عيوزير  عيقرنا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلفل بإصالح عإلنعاة وثريوظلفل عيعموملل:

السيد النائب، األمازيغية رافد من روافد الثقافة املغربية املتنوعة 
إنسجام  إطار  في  التعايش  ديال  اآلليات  أجيال  عبر  طوروا  واملغاربة 
بطبيعة الحال وكاينة مرجعية دستورية وقانونية في هذا الشأن، لكن 
ربما يتعين التدقيق بدل الحديث عن السنة األمازيغية، ربما يجدر بنا 
تقويم  األمازيغية، وهو  السنة  وليس  األمازيغي  التقويم  الحديث عن 
يأخذ به الشعب املغربي، يأخذ به املغاربة كافة وخاصة في املناطق 
أن  بحيث  الفالحي،  واملوسم  بالطبيعة  مرتبط  تقويم  هو  الفالحية، 
بداية السنة األمازيغية هي نهاية املحصول الفالحي واإلستعداد للسنة 

الفالحية الجديدة، واإلحتفال برأس السنة بالتقويم األمازيغي كياخذ 

أشكال متنوعة تندرج في إطار تقاليد املغاربة وكتختلف من منطقة إلى 

أخرى، إذن هذا جانب ثقافي معروف، األمر يتعلق بالتكوين وال عالقة 

له باإلعتبارات ديال احتساب السنة امليالدية أو الهجري، وهو مدمج 

في الثقافة املغربية، لكن نحن لدينا ما يكفي ألن الدستور كان واضح 

وكاين اآلن اإلرساء ديال املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية وكاين 

مشروع قانون تنظيمي اللي كيحدد كيفيات إدماج األمازيغية في التعليم 

وفي الحياة العامة وهو مشروع قانون معروض على أنظار هذا املجلس، 

ويمكن يطرح هاذ الفكرة هاذي، اللي مع ذلك قلت هي ترتبط بالتقويم 

التقليدي أكثر من اللي كترتبط بالسنةأ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا للجميع، وافعت علجليل.
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محضر علجليل علحرنيل وعييتين

عيترايخ: االثنين 06 ربيع الثاني 1439ه)25دجنبر 2017م(.

عيرئرسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ساعتان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة األربعين.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  عألعمرل:  جدول 
بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

عييلد علحبيب عملريك9 ائيس مجلس عيدوعب، ائيس علجليل:

أشرف  على  وعييالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بيم 
عملرسلين.

عييلد ائيس علحكومل،

عييلدة وعييرنة عيوزاعء،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة 

النظام  من   283 إلى   278 من  املواد  بمقتضيات  كذلك  وعمال  منه، 

الداخلي، يعقد مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفهية 

املتعلقة بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. 

وقبل الشروع في دراسة جدول األعمال، أعطي الكلمة للسيد األمين 

لتالوة املراسالت الواردة على املجلس. لكم الكلمة السيد األمين.

عييلد بويون عييريك، أمين عملجلس:

شكرع عييلد عيرئيس،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بنتائج االنتخابات 

التشريعية الجزئية ليوم 21 دجنبر 2017 برسم الدائرتين االنتخابيتين 

انتخاب  املحليتين املضيق- فنيدق وسيدي إفني، والتي أسفرت عن 

مرشحين ينتميان لحزب التجمع الوطني لألحرار، وهما السيد أحمد 

مصطفى  والسيد  لفنيدق،  املضيق-  الدائرة  برسم  السومي  املرابط 

املشارك برسم الدائرة سيدي أفنى.

بمشروع  الحكومة  رئيس  السيد  من  أيضا  الرئاسة  توصلت  كما 
قانون رقم 70.17 بإعداد تنظيم املركز السينماتوغرافي وبتغيير القانون 
رقم 20.99 املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. ومن السيدين 

بمقترح  الرئاسة  توصلت  بالفريج،  وعمر  الشناوي  مصطفى  النائبين 

قانون يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام. شكرا السيد الرئيس.

عييلد عيرئيس:

شكرع يليلد عألمين.

نشرع اآلن في دراسة جدول األعمال الذي يتضمن جزأين:

الجزء األول يتعلق باألسئلة املحورية حول موضوعين: األول خاص 
باملسألة النسائية في املغرب، والثاني يتعلق بالتنمية في املناطق الجبلية 

والقروية.

والجزء الثاني يتعلق بباقي األسئلة حول موضوع إدماج مغاربة العالم 
السيدات  الكلمة  أعطي  الوطني.  واالجتماعي  االقتصادي  النسيج  في 
باسم  الزايدي  للنائبة سعاد  األول  املحور  إطار  في  النواب،  والسادة 
فرق ومجموعة األغلبية لتقديم السؤال املتعلق باملسألة النسائية في 

املغرب. لكم الكلمة، نقطة نظام، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عييلد اشلد حمو 9:

شكرع عييلد عيرئيس،

السيد الرئيس، نثمن العمل اللي كتقوم بها رئاسة مجلس النواب 
لتحسين وتجويد العمل البرملاني. في نفس الوقت نغتنم حضور السيد 
رئيس الحكومة والوزراء لنطرح إشكالية ومعضلة، وهو عدم تجاوب 
الحكومة مع األسئلة الكتابية، وهذا ي�سيء إلى املؤسستين ال الحكومة 

وال البرملان، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

الكلمة للسيدة النائبة سعاد الزايدي.

عيدرئبل عييلدة سعرن عيزعيدي:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل عملحت9م،

ال شك أن بالدنا حققت مكاسب كبيرة فيما يخص موضوع قضية 
السيد  للجمعيات،  كيرجع  والفضل  املرأة.  بقضية  والنهوض  املرأة 
من  العديد  قدمتها  اللي  للتضحيات  كيرجع  الفضل  الحكومة  رئيس 
الحركات النسائية واألحزاب الوطنية، والنضاالت ديالها اللي تجاوب 
معها صاحب الجاللة وتوجت بدستور 2011. اليوم الحكومة مطالبة 
السيد الرئيس، بمواكبة السياسات العمومية، من خالل يعني تمكين 
املرأة املغربية ودعم الدور ديالها في الحياة العامة سياسيا اقتصاديا 
اجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تفعيال للفصل 19 من الدستور أساسا. وفهاذ 
اإلطار جات الخطة الحكومية للمساواة لتحميل يعني عدة إجراءات 
ومقترحات ملحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء. وفي هاذ 
اإلطار نسائلكم اليوم السيد رئيس الحكومة، عن حصيلة املجهودات 
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الحكومية من أجل تفعيل اإلجراءات الجديدة لتمكين املرأة املغربية من 
كامل حقوقها، تفعيال لدستور 2011. ونسائلكم كذلك السيد رئيس 
الحكومة، عن املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة من أجل مناهضة 

ومحاربة العنف ضد النساء، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للنائبة عزيزة آبا باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، لتقديم السؤال في نفس املوضوع.

عيدرئبل عييلدة عزيزة أبر:

السيد الرئيس، يعتبر العنصر البشري مصدرا أساسيا لبناء مجتمع 
متوازن لتحقيق التنمية االقتصادية التي تظل آلية للبالد. وتبقى املرأة 
كإنسان وكأسرة العنصر املحوري لبناء املنظومة املجتمعية املبنية على 
القيم النبيلة واإلستقرار. وهذا ما جعل املشروع الدستوري يبوؤها 
املكانة الالئقة بها من حيث املساواة مع الرجل في الحقوق والحريات، 
الحقوقية  الحماية  وضمان  املناصفة،  مبدأ  تحقيق  إلى  والسعي 
واالجتماعية واالقتصادية لألسرة التي تعد املرأة دعامة أساسية لها. 
فإلى أي مدى تمت ترجمة البعد الدستوري لحقوق املرأة حتى تجد 
املكانة الالئقة بها في املجتمع؟ وإلى أي حد تمكنت الحكومة من بلورة 
هذه التوجهات الدستورية في سياستها العمومية؟ هل لدى حكومتكم 
استراتيجية وطنية لتحسين أوضاع املرأة من حيث التنشئة على التشبث 
بالهوية املغربية والثوابت الوطنية الراسخة، ومن حيث تعميم تمدرس 
القانونية  الحماية  القروي، من حيث تعزيز  بالعالم  الفتيات خاصة 
للنساء ضحايا العنف وغيرها من متطلبات االرتقاء االجتماعي باملرأة 

املغربية، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد الرئيس الحكومة لإلجابة 
عن األسئلة املتعلقة باملحور األول.

عييلد سعد عيدين عيعبمر 9، ائيس علحكومل:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم، علحمد هلل وعيصالة وعييالم على 
اسول هللا وآيه وصحبه.

عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

عييالم عللكم واحمل هللا وثركرته،

كنشكر جميع الفرق التي تفضلت بطرح هذا املوضوع الهام، ونؤكد 
بأن الحكومة، الحكومات السابقة تقريبا كلها، وأيضا الحكومة الحالية 
جعلت من املسألة النسائية إحدى القضايا التي هي في صلب اهتماماتها. 
وقد ركز على هذا البرنامج الحكومي، من خالل االلتزام بتعزيز حقوق 

املرأة وتفعيل مبدأ املساواة وإرساء وتفعيل هيئة اإلنصاف واملصالحة 
ومكافحة كافة أشكال التمييز، وإطالق سياسة وطنية ملناهضة العنف 
ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة »إكرام 2«، و تقوية 
اإلدماج االقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحق التنموي. هذه هي 
البنود التي وردت في البرنامج الحكومي والتي من خاللها سطرنا ما هي 
األهداف التي سنحققها في السنوات املقبلة؟ وكما قالت السيدة النائبة 

املحترمة، كانت هناك خطة املساواة »إكرام1«

عييلد عيرئيس:

دقيقة،  إذا سمحتم  الحكومة،  رئيس  السيد  املصورين،  السادة 
السادة املصورين انتهت ما اتفقنا عليه في اجتماع سابق. فاملرجو احترام 

االلتزامات. معذرة السيد الرئيس.

عييلد سعد عيدين عيعبمر 9، ائيس علحكومل:

للمساواة  الحكومية  الخطة  مكنت  الرئيس  السيد  قلت  ...كما 
»إكرام1« من 2012 حتى 2016 والتي أعدتها وزارة األسرة والتضامن 
القطاعات  مختلف  مع  بتنسيق  اإلجتماعية  والتنمية  واملساواة 
الحكومية، وأيضا مع شركاء متعددين وعلى رأسهم املجتمع املدني، 
مكنت من تحقيق عدد من اإلنجازات واملكتسبات لصالح املرأة املغربية. 
جهود  الجهود.  مختلف  بين  التقائية  لتحقيق  مناسبة  أيضا  وكانت 
املجتمع املدني، جهود املؤسسات الدستورية واإلدارات الحكومية. وقد 
تضمنت تلك الخطة »إكرام1« إجراءات دقيقة لتنزيل املساواة ومكافحة 
كافة أشكال التمييز والعنف وتمكين النساء، من خالل ثماني مجاالت 
املؤشرات  رئي�سي، وعدد من  156 إجراء  و  األولوية و24 هدف  ذات 
النوعية والكمية للتقيم. وأثمرت تلك الخطة بعد تنزيلها ديناميكية 
حكومية، ديناميكية قطاعية مهمة، أفضت إلى حصيلة أيضا مهمة، 
تتمثل في تحقيق ما يزيد على 75 % من األهداف ديالها املسطرة. حقق 
وأنجز 117 إجراء من أصل 156 إجراء تم تحقيقها، وهي حصيلة مهمة 
باعتبار الطابع الهيكلي واملهيكل لإلجراءات املفعلة. ومن ذلك مثال، أوال 
آليات املؤسسة ودعم إلتقائية السياسات العمومية، من خالل إصالح 
القانون التنظيمي للمالية الذي يدمج مقاربة النوع االجتماعي في ميزانية 
جميع القطاعات الوزارية. إحداث وتفعيل آليات قطاعية للمساواة. 
التشريعية  اإلصالحات  وهاذ  والقانونية،  التشريعية  اإلصالحات  ثم 
منها القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد 
النساء والذي صادق عليه البرملان أخيرا بصفة نهائية. وضع مشروع 
قانون محاربة العنف ضد النساء في البرملان. صدور القانون املتعلق 
باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة، وغيرها من اإلجراءات القانونية 

والتشريعية.

ثانيا التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة، كان من أهم اإلجراءات 
العملية التي استفادت منها قطاعات معينة من النساء. الدعم املباشر 
لألرامل الذي وصل اليوم إلى ما يزيد عن 77.000 أرملة إلى حدود 6 
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دجنبر 2017. التحسين النوعي والكمي للخدمات االجتماعية التي تقوم 
بها مراكز التربية واملراكز االقتصادية لصالح الفتاة واملرأة في العالم 
بتشجيع  تهم  والتي  الثالثة  دورتها  في  التميز  جائزة  إحداث  القروي. 
املساهمات الخالقة واملبدعة للنساء املغربيات، وتمنح في اليوم الوطني 
للمرأة، اللي هو 10 أكتوبر من كل سنة. تم أحداث 31.234.00 مقاولة 
ذاتية منذ سنة 2015 في إطار التشغيل الذاتي وإلى غاية دجنبر 2016، 
%40 منها مقاوالت نسائية. وهذا يعني تزايد في عدد املقاوالت النسائية 

في هذا املجال.

التنمية  في  وإدماجها  القروية  املرأة  بأوضاع  النهوض  إطار  في 
املستدامة، تم اعتماد رؤية مرتكزة على النوع االجتماعي فهاذ اإلطار، 
حيث تم في إطار مواكبة النساء القرويات في االنخراط واإلشراف على 
تدبير املشاريع املدرة للدخل في إطار البرامج الجهوية املنبثقة ملخطط 
املغرب األخضر. اتخاذ عدد من التدابير منها مثال، تكوين املستشارات 
الفالحيات في مجال وضع وتتبع وتسيير عدد من املشاريع املدرة للدخل، 
فيها تربية الدواجن، فيها املاعز، فيها النحل، فيها غيرها من املشاريع. 
تكوين الفالحات في عدد من املجاالت املرتبطة باإلنتاج الفالحي وتقنيات 
النسائية  املقاوالت  وإنشاء  خلق  تشجيع  الصغرى.  املشاريع  تسيير 
الثانية للمخطط. وهكذا مكنت  الدعامة  في إطار مشاريع  الفالحية، 

املقاربة املتبعة من تحقيق نتائج إيجابية يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

بلوغ نسبة عضوية النساء داخل مكاتب التنظيمات املهنية  .•
الحاملة ملشاريع الفالحة التضامنية املنطلقة برسم سنة 2017، حوالي 

%9 أو %10 تقريبا؛

منهم  فالح   14.700 من  أزيد  تمثل  تعاونية   440 استفادة  .•
%30 من النساء، من برامج تأهيل الفالحين الصغار، في إطار النهوض 

باملنتوجات املجالية؛

ترأس النساء ملا يقرب %42 اليوم من التعاونيات واملجموعات  .•
لتسهيل  املبرمة،  االتفاقيات  من  املستفيدة  اإلقتصادي  النفع  ذات 

الولوج إلى األسواق التجارية الكبرى واملتوسطة؛

مشاركة 49 مجموعة منتجة للمنتوجات املجالية في املعارض  .•
الدولية، في عدد من الدول، في برلين، باريس، أبو ظبي وغيرها تضم 
7700 امرأة، شاركنا في هذه املعارض الدولية وتمثل حوالي %32 من 

مجموع منخرطي هذه املجموعات.

هذا كله نتيجة واحد الجهد إلدماج مقاربة النوع وإعطاء املرأة دور 
أكبر في هذه األنشطة الفالحية والتسويقية فهاذ املقاوالت الذاتية.

ثانيا، الخطة الحكومية للمساواة »إكرام2«. بمجرد ما تم تقييد 
»إكرام2«  للمساواة  الحكومية  الخطة  إعداد  تم  »إكرام1«  الخطة 
 ،2017 3 غشت  بتاريخ  املنعقد  الحكومي  املجلس  اللي صادق عليها 
يعني منذ أربعة أشهر تقريبا، وهي خطة تمتد من 2017 حتى ل 2021 
وسيتم تنزيلها عبر، تقريبا، 24 هدف وحوالي 100 إجراء، ويهدف إلى 

حماية النساء، إلى تعزيز حقوقهن، إلى تقوية الفرص ديال العمل ديال 
النساء، إلى تمكينهن اقتصاديا وإلى نشر مبادئ املساواة ومحاربة التمييز 
والصور النمطية، وهذه، بطبيعة الحال، هاذ الخطة باستمرار دائما 
تعدات وفق مقاربة تشاركيه، شاركوا فيها القطاع الخاص، منظمات 
املجتمع املدني، الشركاء التقنيين، املاليين وغيرهم، والجامعات أيضا 
واملجالس الجهوية، إلى جانب بطبيعة الحال قطاعات حكومية وعدد 
من املؤسسات األخرى، هاد الخطة تتضمن4 داملحاور موضوعاتية، 3 
داملحاور عرضانية إضافة إلى محور داعم، 24 هدف ونحو 100 إجراء، 

وهاذ املحاور 7 داملحاور:

املحور األول، تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا؛

املحور الثاني، حقوق النساء في عالقتها باألسرة؛

املحور الثالث، مشاركة النساء في عالقتها باألسرة؛

املحور الرابع، حماية النساء وتعزيز حقوقهن؛

والصور  التمييز  ومحاربة  املساواة  مبادئ  نشر  الخامس،  املحور 
النمطية املبنية على النوع اإلجتماعي؛

والبرامج  السياسات  جميع  في  النوع  إدماج  السادس،  املحور 
الحكومية؛

املحور السابع، هوالتنزيل الترابي ألهداف الخطة الحكومية » اكرام 
2« على مستوى الجهات وعلى مستوى الجماعات الترابية.

ومحور داعم أخير تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، 
يعني منهجية تتبع التقييم,

منذ  الحكومي  املجلس  عليها  صادق  التي  الخطة  هي  إذن  هاذي 
4 أشهر، والتي سيبدأ تنفيدها وبطبيعة الحال ال بد أن أشير هنا إلى 
بعض املجهودات التي تقوم بها الحكومة، والتي قامت بها في هاذ املرحلة 

ملحاربة العنف ضد النساء:

أوال- متابعة مناقشة مشروع قانون ملحاربة العنف ضد النساء 
ووضعه في مسطرة املصادقة، وهذا القانون يهدف إلى تمييز وحصر 
األفعال والسلوكيات املدرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها 
ضحايا  بالنساء  التكفل  آليات  وإحداث  الالزمة  العقوبات  وفرض 
العنف، وقد أحيل هذا املشروع على البرملان في 4-4-2016 وقد صادق 
مجلس  في  واملصادقة  املناقشة  طور  في  وهو  النواب  مجلس  عليه 
املستشارين، وبخروج هاذ القانون إن شاء هللا، سنبدأ مرحلة جديدة، 

مرحلة جديدة بأدوات قانونية جديدة ملحاربة العنف ضد النساء؛

ثانيا- أيضا تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية الثانية ملحاربة العنف 
 »2 الحكومية »إكرام  الخطة  لتوجهات  النساء، وذلك تجسيدا  ضد 
وذلك، تتضمن تدابير مهمة ملختلف القطاعات الحكومية، تهدف إلى 
توحيد الرؤية اإلستراتيجية فيما يخص محاربة هذه الظاهرة ورصدها، 
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تحديد تحقيق التقائية التدخالت من جميع القطاعات ملحاربة هذه 
الظاهرة بالتنسيق حتى مع أطراف أخرى مدنية، وأخيرا القيام بتدابير 

حمائية ووقائية قبلية من جميع أشكال العنف والتمييز؛

ثالثا- دعم مراكز اإلستماع والتوجيه القانوني للنساء، وذلك في إطار 
تعزيز وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وفي هذا املجال 
تقدم الوزارة الوصية دعم مالي يمتد على 3 سنوات ملراكز اإلستماع 
والتوجيه للنساء ضحايا العنف، وهي املراكز التي يتم انتقاؤها بناء على 
طلب مشاريع يعلن عنها سنويا وخالل الفترة أربع سنوات املاضية تم 
دعم 225 مشروعا موزعة بين مراكز اإلستماع والجمعيات العاملة في 
مجال التوعية للنساء، وهو ما يمثل %18 من امليزانية املخصصة من 

قبل الوزارة في إطار دعم الجمعيات؛

رابعا- التنسيق والشراكة مع الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء 
الحكومية  القطاعات  مع  بتنسيق  وذلك  العنف،  ضحايا  واألطفال 
املعنية، هناك على مستوى املحاكم واملستشفيات ومصالح الشرطة 
تقديم  تم  إذا  بأنه  مستوى  على  تنسيق  كاين  كلها  امللكي،  والدرك 
مجموعة من الشكايات غيتقدم عدد من الخدمات املتكاملة والفعالة 
للنساء ضحايا العنف، من استقبال، من استماع، من توجيه، من 
إرشاد، من تكفل طبي ونف�سي واجتماعي، وذلك بشكل مجاني وأيضا 

بشكل التقائي؛

خامسا- إحداث فضاءات إضافية متعددة الوظائف للنساء، وذلك 
بالنساء ضحايا العنف، تم  بالتكفل  البنيات الخاصة  في إطار تعزيز 
العمل على إحداث فضاءات متعددة الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف على املستوى الترابي، حيث تم منذ سنة تقريبا إحداث 40 فضاء 
متعدد الوظائف، وهذه الفضاءات هي بنايات اجتماعية للقرب تقدم 
عدة خدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة من جملتها، توفير خدمات 
الدعم، خدمات التكفل، خدمات املواكبة، تقوية القدرات، التحسيس 
بهاذ الظاهرة والتوعية بحقوق النساء واإليواء أيضا، وتعتزم الوزارة 
الوصية بتعميم هذه الشبكة من الفضاءات على صعيد جميع عماالت 
وأقاليم اململكة، مع تجويد خدماتها وتطويرها عن طريق دفتر تحمالت 
خاص بهذه الفضاءات يتالءم واملعايير الدولية املتعلقة بفتح املؤسسات 
االجتماعية الخاصة بالتكفل واإليواء، ومن املنتظر أن يتضاعف عدد 
هذه الفضاءات في السنوات املقبلة، الحمالت الوطنية التحسيسية 
لوقف العنف ضد النساء، وهي حمالت تحسيسية تقوم الوزارة الوصية 
بالتنسيق مع القطاعات املعنية بشكل متواصل تنظيمها على املستويين 
ألن  والتوعوية،  الوقائية  التدابير  من  وهي  أيضا،  والجهوي  الوطني 
الوقاية دائما خير من العالج، وهذه الحمالت التحسيسية في السنوات 
األخيرة لها بعدان يتمثالن في انخراط كل مكونات القطب االجتماعي، 
وزارة األسرة والتضامن، التعاون الوطني، وكالة التنمية االجتماعية مع 
تبني املقاربة الجهوية، وتم في هذا املجال عدد من اإلجراءات، تنظيم 
الخامسة عشرة  التحسيسية  الوطنية  الحملة  الوطني إلطالق  القاء 

التي ركزت على موضوع العنف ضد النساء في األماكن العامة، تنظيم 
ورشات وتنظيم لقاءات جهوية بتنسيق مع مجالس الجهات، إشراك 
بأدوارهم  وتحسيسيهم  الترابي  املستوى  على  الفاعلين  من  مجموعة 
ثقافية وفنية ورياضية إلبراز موضوع  أنشطة  تنظيم  ومسؤولياتهم، 
هذه الحملة، استهداف فئات الشباب واملراهقين وتوعيتهم بمخاطر 

العنف ضد النساء؛

سادسا- كان هناك البحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف 
ضد النساء؛

سابعا- إحداث التقرير السنوي الثاني أو إعداد التقرير السنوي 
الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2017، ذلك أنه من 
ضد  للعنف  الوطني  املرصد  إنشاء  هو  املجال،  فهاذ  اإلنجازات  بين 
النساء، وأصدر هذا املرصد التقرير الثاني هاذ السنة في 2017 صدر 
التقرير ديال 2016، وهاذي آلية مهمة في رصد تطور هاذ ظاهرة العنف، 
ما هي سماتها؟، توزيعها جغرافيا على الفئات، أنواع هذا العنف، من 
أين صدر إلى آخره؟ ولذلك هذا التقرير مهم جدا ألن معرفة الظاهرة 
ضروري للوقاية منها وللتوجه إلى بإجراءات فعالة ملعالجتها، وهذا واحد 
اإلنجاز مهم وغادي يمكن إذن من معالجة عميقة مهمة جذرية، وأيضا 
فاعلة لهذه الظاهرة في املراحل املقبلة، فهذا إنجاز، وقد صدر التقرير 

السنوي الثاني هذه السنة سنة 2017؛

تاسعا- ال بد أن أشير إلى موقع املسألة النسائية في خطة العمل 
الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ذلك أن الحكومة 
وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  ديالها  األهداف  بين  من  أن  حددت 
اإلنسان في البرنامج الحكومي، هو تحيين هذه الخطوة وإخراجها وفعال 
على مدى الشهور املاضية كان هناك عمل مكثف من قبل الوزارة، 
إلعداد  مكثف  العمل  واحد  اإلنسان،  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة 
هذه الخطة بشراكة مع مختلف املتدخلين، مجتمع مدني، مؤسسات 
دستورية وغيرها، وفعال تم إعداد هذه الخطة العمل الوطني في مجال 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان تمتد من 2018 حتى ل 2021، وصودق 
عليها في املجلس الحكومي األخير 21 دجنبر 2017، اللي كتميز بإعداد 
جماعي ومقاربة تشاركية كما قلت، وهاذ الخطة اشتملت واحد البند 
خاص يهم النهوض بحقوق املرأة وحمايتها، وفيها عدد من اإلجراءات 
جميع  ومكافحة  املناصفة  هيئة  بتفعيل  اإلسراع  وفيها  جدا،  مهمة 
املساواة  قيم  تقوية  مداخل  من  كمدخل  املرأة  ضد  التمييز  أشكال 
والبرامج  واإلستراتيجيات  العمومية،  للسياسات  املوجهة  واإلنصاف 
واملخططات الوطنية، تفعيل مقاربة النوع في كافة املجالس املنتخبة 
وطنيا وجهويا ومحليا، ضمان انسجام املقتضيات القانونية املتعلقة 
باملرأة مع املعايير الدولية في نطاق أحكام الدستور واملمارسة اإلتفاقية 
للمملكة، تعزيز ثقافة املساواة في املجتمع وحظر كافة أشكال التمييز 
تفعيل  للمرأة،  التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي  املرأة،  والعنف ضد 
الهيئة املكلفة باملناصفة، مكافحة جميع أشكال التمييز، تعزيز الخطة 
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الحكومية املساواة في أفق املناصفة »إكرام 2«، تعزيز حماية النساء 
والوطنية،  الجنائية  والسياسة  التشريع  مستوى  على  العنف  ضد 
اإلسراع بإصدار القانون املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تعزيز 
الضمانات القانونية املتعلقة بتجريم التحرش الجن�سي، صيانة الكرامة 
اإلنسانية للمرأة، وغيرها، وغيرها...، هناك واحد 10 ديال املقتضيات 
األخرى جاءت به هذه الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 

واللي إذن الحكومة تولي لهذا املوضوع واحد اإلهتمام خاص.

وعلى املستوى الحكومي بالذات نتيجة اعتماد مقاربة النوع، ونتيجة 
اليقظة في هذا املجال، تعزز حضور املرأة في اإلدارة العمومية عموما، 
عن طريق تطور مضطرد ومستمر ومتواصل، حيث أن نسبة التأنيث 
انتقلت من %38 منذ 4 سنوات فقط أو 5 سنوات إلى اليوم حوالي 
%40، وأيضا قفزت هذه النسبة في مستوى املناصب العليا ومناصب 
في تصاعد  %22 وهي  اليوم  إلى  5 سنوات  %16 منذ  املسؤولية من 
مستمر، وسنحرص على أن يتم هذا التصاعد باستمرار، يعني األرقام 
واضحة وناطقة على أنه هناك جهد وهناك نتائج على هذا الجهد، لكن 
البد أن نعترف بأنه البد هناك أمور أخرى يجب أن نقوم بها، ونحتاج 
إلى تضافر جميع الجهود، الجميع خاصو يتعاون باش نزيدو في الجهود 
ديالنا باش نحققو أهداف أكثر في املستقبل إن شاء هللا، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

عييلد عيرئيس:

شكرع يليلد ائيس علحكومل،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

الوطنية  للجمعية  البرملاني  بالوفد  نرحب  جميعا  باسمكم 
بين  التعاون  إطار  في  زيادة  لبلدنا،  بزيارة  يقوم  الذي  لبوركينافاسو 
املؤسستين، نفتتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء الكلمة للسيدة النائبة 

بثينة قروري بإسم الفريق العدالة والتنمية.

عيدرئبل عييلدة ببيدل قرواي:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع يكم عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

عييلدعت وعييرنة عيوزاعء علحرضرين معدر،

عييلدعت وعييرنة عيزمالء عيدوعب عملحت9مون،

السيد رئيس الحكومة املحترم، اسمحوا لي قبل أن أناقش معكم 
وضعية املرأة املغربية واملسألة النسائية، أن أتوقف على الفاجعة التي 
املناسبة األليمة  اثنان من شباب مدينة جرادة، وبهذه  راح ضحيتها 
لعائالت  واملواساة  التعازي  بأحر  والتنمية  العدالة  فريق  في  نتقدم 

سبحانه  هللا  ونسأل  الصندريات،  ضحايا  على  ونترحم  الفقيدين، 
وتعالى أن يتغمدهما برحمته الواسعة، وفاة مواطنين السيد الرئيس 
الحكومة، هي أرملتين، هي يتامى جدد، هي مناسبة كذلك لنسائلكم، 
لنتساءل عن مدى تنزيل االتفاقية اإلجتماعية لسنة 1998، ولقدرة 
السياسات والبرامج املتعاقبة املوجهة لهذه املناطق من اململكة وقدرتها 
على توفير العيش الكريم، وهي مناسبة لنطلب من الحكومة أن تتحمل 
مسؤوليتها وأن تتدخل باستعجال لوضع حد الحتكار هذه األنشطة 
واستغالل شباب املنطقة في استخراج الفحم بطريقة عشوائية من 
طرف مجموعة من اللوبيات الذين يوجد لألسف من ضمنهم مجموعة 
من املنتخبين املعروفين، ونحن كفريق العدالة التنمية قررنا اتخاذ 

عدد من اإلجراءات الرقابية منها مهمة استطالعية وعقد لجنة.

السيد رئيس الحكومة، بالعودة إلى التساؤل املحوري الذي طرح 
املغربية،  املرأة  بأوضاع  والنهوض  النسائية  املسألة  اليوم حول  لهذا 
نحن اليوم ال نخاطب فيكم فقط رئيس حكومة اململكة املغربية، لكن 
نخاطب فيكم أيضا الفقيه املجتهد الذي طاملا انتصر لقضايا املرأة 
وضرورة تحريرها من نفسية اإلستبداد، لذلك نحن متأكدون بأنكم 
املرأة  بأوضاع  النهوض  ملسيرة  دفعة جديدة  املناسب إلعطاء  الرجل 
وبواقع املرأة وترسيخ حقوقها األساسية، أنتم تعرفون السيد الرئيس 
نفسية  من  املرأة  تحرير  أن  املوضوع  هذا  على  اطالعكم  خالل  من 
االستبداد رهين بتحرير املجتمع ككل من اإلستبداد، وأن التمكين للمرأة 
يمر بالضرورة عبر التمكين للمسار الديمقراطي، وباالطالع على تجارب 
الدول املتقدمة يبدو أن هناك تالزم حيوي بين التطور الديمقراطي 
وتطور حقوق اإلنسان وبرصد لواقع التطور الديمقراطي في البالد، 
نالحظ أن هناك تطور لحقوق املرأة كلما كان هناك تطور ديمقراطي 
ومسار ديمقراطي صاعد، لذلك نحن نعتقد ومؤمنون بأن نجاح املغرب 
في بناء الديمقراطية الحقيقية سيشكل مدخال حقيقيا للنهوض بأوضاع 

املرأة املغربية.

تحقق  بما  التنويه  من  البد  البداية  في  الحكومة،  رئيس  السيد 
للمرأة املغربية، وقد ذكرتم في كلمتكم عددا من املنجزات الوازنة التي 
تحققت وحققتها هاذ الحكومة والحكومات السابقة للمرأة املغربية، 
وطبعا الحكومات السابقة كانت لها بصمتها وحكومة األستاذ عبد اإلله 
بنكيران التي أضفت بعدا إجتماعيا واضحا من خالل اهتمامها بفئات 
لم يسبق اإلهتمام بها -النساء األرامل وغيرها- وأيضا نحن متأكدون 
بأن هذه الحكومة وعهد هذه الحكومة سيوقع برئاستكم على مزيد 
من اإلصالحات املهمة في هذا املجال، وفي هذا السياق نثمن عددا من 
اإلجراءات التي قمتم بها في حكومتكم منها الخطة الحكومية »إكرام 
2« بعد تقييم الخطة الحكومية »إكرام 1« وهي مناسبة لنفخر ونؤكد 
بأننا نفتخر ألول مرة في تاريخ املغرب عندنا خطة حكومية التي تشكل 
سياسة عمومية تضمن التقائية بين مختلف البرامج موجهة للنساء، 
كذلك نثمن مصادقتكم على الخطة الوطنية ونهنئكم باملناسبة على 
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مصادقتكم على الخطة الوطنية الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي 
والتدابير  الفرعية واإلجراءات  واملحاور  اإلجراءات  فيها مجموعة من 
التشريعية وغيرها املوجهة للنساء، نثمن كذلك السيد رئيس الحكومة 
مشروع القانون الذي صادقتم عليه مؤخرا واملتعلق بصندوق التكافل 
العائلي والذي سيوسع مجموع النساء املستفيدات من صندوق التكافل 
العائلي، ليشمل النساء املهمالت هذا كذلك من اإلنجازات املهمة في ها 
الشأن، لكن السيد رئيس الحكومة ال يفوتنا ونود أن نلفت انتباهكم 
املغربية،  املرأة  منها  تعاني  زالت  ال  التي  اإلشكاالت  من  مجموعة  إلى 
حقيقي،  إشكال  الحكومة  رئيس  السيد  التعليم  ديال  إشكال  هناك 
نسبة األمية في املغرب هي مؤنثة 41 % من األميين هن نساء، العنف 
ضد النساء السيد رئيس الحكومة هنا كنتساءلوا باستغراب ملاذا هاذ 
القانون؟ مشروع القانون املتعلق بالعنف ضد النساء ال زال حبيس 
رفوف الغرفة الثانية، العنف السيد رئيس الحكومة هو يغزو الفضاء 
العام، البيوت الزوجية، يمارس داخل الحجرات الدراسية، املجتمع 
لألسف تطبع مع هذه الظاهرة، ننتظر صدور هذا القانون، لكن نحن 
متأكدون بأن املقاربة الزجرية العقابية ليست هي الحل، األمر يتطلب 
نهج مقاربة وقائية تعمل على نشر ثقافة احترام املرأة وتقدريها، وذلك 
من خالل سياسات عمومية مندمجة في مجال التعليم واإلعالم، العنف 
كذلك، هناك نوع آخر من أشكال العنف وهو العنف االقتصادي، 
الفقر، السيد رئيس الحكومة، هو بصيغة املؤنث وما وقع في الصويرة 
من وفاة مأسوية ل 15 امرأة، وما يقع يوميا في معبري سبتة طاراخال 1 
وطاراخال 2 وما تعيشه هؤالء النساء من وضعية مأساوية، وما تعيشه 
النساء القرويات في القرى وفي الجبال هو كذلك مؤشر دال على هذا 
األمر، وهو ما يجعلنا نتساءل عن أثر السياسات العمومية بصفة عامة 
والسياسات املستهدفة للنساء، لن أستطرد في ذكر العدد الكبير من 
الحاالت املرتبطة بوضعيات النساء الفقيرات، لكن البد من اإلشارة، 
السيد الرئيس، ونهنئكم باملناسبة على إطالقكم للتمكين االقتصادي 
للمرأة، ولكن البد من اإلشارة إلى أن املرأة املغربية هي تساهم بقدر 
وبنسب مهمة جدا في االقتصاد الوطني، سواء كموظفة أو كمقاولة أو 
ربت مقاولة، أو عاملة في القطاع الخاص أو القطاع الغير املهيكل أو من 
خالل التعاونيات أوربت بيت، فحسب تقرير أو بحث قامت به املندوبية 
السامية للتخطيط املراة ربت البيت لها كذلك مساهمة في االقتصاد 
الوطني، بحيث اعتبرت بأن نسبة من خالل احتساب نسبة مساهمة 
الداخلي  الناتج  في  تساهم  أنها  الوطني  االقتصاد  في  بيت  ربت  املرأة 
الخام بنسبة %34.5، طبعا خروج املرأة املغربية للعمل لم يثنيها للقيام 
بأدوارها األسرية، سواء ما تعلق باألمومة ورعاية األبناء أو ما يتعلق 
باألعباء املنزلية، وهو ما يستدعي االنتباه من طرف الدولة إلى ضرورة 
توفير الشروط املناسبة ملساعدة املرأة على التوفيق بين املهام األسرية 
واملهام الوظيفية للمرأة، وندعوكم أو نقترح عليكم أن يتم تخصيص 
هاذ اإلشكالية بنقاش خاص في إطار املشاورات الوطنية التي أطلقتها 

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إدارة.

قوية  أن عزيمتكم  الحكومة،  رئيس  السيد  اليقين،  لنا  األخير  في 
للنهوض بأوضاع النساء املغربيات في اتجاه التمكين االقتصادين لهن 
وتمكينهن من حقوقهن األساسية والعمل على التقليص من الفوارق 
السيد  لكم  القروي، شكرا  واملجال  الحضري  املجال  في  النساء  بين 

الرئيس.

عييلد عيرئيس :

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة مالكة خليل باسم فريق 
األصالة املعاصرة.

عيدرئبل عييلدة مريكل خللل:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

عييلدة عيوزيرة،

عييرنة عيوزاعء،

زملالت9 زمالئ9،

التعازي لضحايا  بدورنا في فريق األصالة واملعاصرة نتقدم بأحر 
فاجعة جرادة، ومن خاللهم لكل ضحايا لقمة العيش في هذا الوطن 
العزيز، السيد رئيس الحكومة، ونحن بصدد نقاش وضعية القضية 
النسائية وما تحقق وما زال في خانة املأمول ال يسعنا بداية إال توجيه 
التحية لكل املناضالت على هذا امللف، حرائر هذا البلد اللواتي بفضل 
نضالهن الطويل استطعن تقديم تشخيص لواقع املرأة املغربية مما 

جعل منها قضية محورية.

قضية  بخصوص  اآلنية  امللفات  الئحة  الحكومة،  رئيس  السيد 
طويلة، ولكن وألن الغاية هي التجاوب والتفاعل وليس مجرد اإلخبار، 
سأكتفي اضطرارا بالنظر للحيز الزمني املخصص مللف واحد، خصوصا 
أنه لم يرد في مداخلتكم، السيد رئيس الحكومة، كانت مدونة األسرة 
لبناء صرح كبير هو املطمح  للسير قدما  لبنة أساسية  بمثابة   2004
والغاية واملستحق للمرأة املغربية، وكانت كما نعلم جميعا محل تدافع 
وصياغة  بلورة  في  متباينة  طروحات  هناك  كانت  وفكري،  سيا�سي 
نصوص قانونية يحتكم إليها في مسائل مصيرية، اآلن نحن على مشارف 
سنة 2018 وتأثير املدونة لوضعية األسرة املغربية وقلبها النابض املرأة 
ناهز 13 سنة، فترة زمنية هي الحكم، فترة زمنية هي الحجة، فترة زمنية 
حجة لبعض الطروحات، وحجة على البعض اآلخر، قد نختلف وقد 
نتفق وندخل في سجاالت الالنهائية ونحن نتناول الحجج بشكل نظري، 
ولكن ما حجة قدمها لنا الزمن كواقع معاش وكنتائج ملموسة ال نملك 
إال اإلقرار، يقر املخطئ بخطئه وستكون فضيلة يسجلها له التاريخ، 
ملنطق  واحتكاما  احتراما  أن سكت  بعد  ثانية  املصيب صوته  ويرفع 

الغلبة السياسية، ولقد سجل له التاريخ ذلك.
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كنا نطمح مع املدونة السيد رئيس الحكومة تأطير األوضاع بشكل 
يجعلها مسايرة ملنطق العصر، ومطمح هذا الوطن وتوجهاته العليا 
ولو  العقليات  توجيه  نسائه،  قبل  لطفالته  الحقوق  كل  لضمان 
بالتدريج، إن لم يتأت التغيير الجذري ملا فيه تجاوز للثقافة الدنيا اتجاه 
وتقنين  احتواء  على  بالضرورة  تقتصر  ال  القانونية  فالقاعدة  املرأة، 
ما هو كائن، ولكن في عمقها تؤسس ملا يجب أن يكون، أين نحن من 
هذا؟ أحيلكم على الكم الهائل من رصد الوضعية الذي لم يبخل به 
رجال ونساء هذا الوطن، املمارسة القضائية والتي أبانت عن مكامن 
الخلل، وكشفت عن ضرورة إعادة النظر في مقتضيات املدونة العاجزة 
عن احتواء مشكالت األسرة املغرب. عمل املنظمات النسائية أماطت 
اللثام عن عقبات عدة أمام بلوغ سقف الطموحات، وأيضا الرصيد 
اإلجتماع  علم  بالذكر  وأخص  االجتماع،  علماء  دراسات  من  املهم 
القانوني، والتي شخصت املعيقات الحقيقية أمام تنمية شاملة ومن 
ضمنها عدم النهوض بوضعية املرأة، أعمال ليست لها دوافع سياسية، 
وليست محال للتدافع، ألن القضية أعيتها وأنهكتها املزايدات السياسية، 
سنحتكم لهذه األعمال، أعمال اعتمدت معطيات، إحصائيات، مناهج 
بحث، ال نملك جميعا إال اإلقرار بموضوعيتها، بل واعتمادها للقيام 
بنداء الواجب واملسؤولية، مثالين فقط سأقدمهما لكم السيد رئيس 
الحكومة، زواج القاصرات أملنا جميعا في يوم ال تغتصب فيه الطفولة 
تحت غطاء الشرعية القانونية، وتكون املرأة املغربية مؤهلة معرفيا 

قبل أن تكون مؤهلة جسديا لتكوين أسرة.

لقد أبان تنزيل النص القانوني على عدم إنصاف لطفالتنا، فلقد 
تم التركيز على جسدها وأضحت الخبرة الطبية هي الحاسمة في قبول 
تتوارى ظاهرة  القاصر  تزويج  القاصر من عدمه، ووراء  تزويج  ملف 
تغتال معها كل فرص التنمية لهذا الوطن، إنها ظاهرة الهدر املدر�سي، 
ظاهرة القصور املعرفي لألم املغربية، مربية األجيال، ماذا نريد؟ أي أم 
نريد لهذا الوطن، أنريد أما معطاء؟ األم املغربية بطبعها معطاء، ولكننا 
وبقوة القانون نخلق أما ال تملك ما تعطيه، ألنها ببساطة ال تزال في 

أمس الحاجة للعناية، للرعاية، للمعرفة.

إثبات نسب نموذج ثاني السيد رئيس الحكومة، املحاكم وبشكل 
يومي تصدر أحكام إهمال األسرة في حق أطفال مجهولي األب ظاهرة 
يرفض البعض اإلقرار بها، ولكن لم يعد ممكن التستر عليها، لتكن لنا 
الشجاعة ملواجهة هذا امللف، وبالتالي التأسيس لعقلية جديدة لدى 

الرجل املغربي اتجاه املرأة واتجاه مسؤولياته.

املقتضيات القانونية املضمنة بمدونة األسرة مستوحاة من فكر 
رجال وبيننا وبينهم قرون من اإلنجازات اإلنسانية، ولكن صنعنا مع 
إنجازاتهم الفكرية حواجز نفسية، تحول دون قبول واقعنا بما له وما 
عليه، ومعالجته بآليات زماننا ومناهجه، مجرد مثالين، تبقى الالئحة 

طويلة لن يسعفنا الوقت لسردها.

إن الحكومة بعدم مبادرتها للتجاوب مع مكامن النقص في املدونة، 

كرست لحالة توقف وجمود في النهوض بحقوق النساء، التوقف عن 
الفعل إن لم يتضمن سوء النية إال أن تداعيته تكون أوخل من الفعل 
ال�سيء، إن كانت املدونة في حينها سنة 2004 كاملاء الزالل، فاملاء وبفعل 
التوقف أضحى راكدا، ومرتعا ينذر بالسوء، نريد مسار حقوق املرأة نبع 

ماء يتدفق باستمرار.

عييلد ائيس علحكومل،

لن نصدر أحكام قيمة من قبل الضعف واإلنتكاسة والفشل إلى 
آخره، وال النطق بأي مصطلح من مصطلحات النقد الالذع، القضية 
أكبر ولن يجديها هذا الخطاب، كما أننا ال ننتظر ما ستمدنا به الحكومة 
من أرقام حول ما أنجز وما سينجز وكون النوايا الحسنة مفعمة بها 
القلوب، فنحن ال نبخس ما أنجز وال نشكك في النوايا، ما يهمنا حقا، 
السيد رئيس الحكومة، بما أن األوان قد آن للخروج من وضعية الر 
كود، وكون التدخل أضحى ملحا ومرارة الواقع أكبر من أي يؤتيها خطاب 
هنا أو هناك، والزمن أعطانا حجته ومعرفة إلى أي حد سنترك منطق 
للقوة  النظر ونترك االحتكام  الطروحات اإلطالقية ونتقاسم وجهات 
مقترحات  مع  والتجاوب  وبالنسبية  بعقالنية  األمور  ونأخذ  العددية 
من  أقصيت  والتي  الحداثية  الطروحات  أصحاب  والنواب  النائبات 
مستعدة  الحكومة  حد  أي  إلى  صحتها  الواقع  وأثبت  األسرة  مدونة 
لالنفتاح على علوم الحاضر واملستقبل وليس املا�سي وحراسه، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة سعيدة آيت 
بوعلي باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

عيدرئبل عييلدة سعلدة آيت بوعلي:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

بدورنا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نعزي في ضحايا 
منجم الفحم بجرادة وقبلهم ضحايا منجم النحاس بإقليم شيشاوة 

وضحايا كل تقصير لم نقم بالواجب فيه في وقته.

عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

هناك مجهود بذلته الدولة لتحسين وضع املرأة إن على املستوى 
أننا  الحقوقي والقانوني أو على املستوى االقتصادي واالجتماعي، إال 

حين نقوم بتقييم هذا العمل من خالل نتائجه وآثاره نالحظ ما يلي:

أوال- تأخر في مجال تحقيق املساواة بين املرأة والرجل بالرغم من 
وجود وثيقة دستورية جد متقدمة في هذا املجال، وهو ما لم يكن 
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بإمكان كل الحكومات ما قبل دستور 2011، وهذا بسبب بطء في إخراج 
املؤسسات الدستورية الكفيلة بذلك، وتعثر في االستراتيجيات وقصور 
في اآلليات وعدم الوفاء ببعض االلتزامات ومنها إدماج مقاربة النوع في 
امليزانية العامة والقطاعية، حيث أن قانون املالية لسنة 2018 غيب 
مقاربة النوع في ميزانيته، هناك قصور في التعليم والتكوين خاصة في 
املجال القروي بالرغم من وجود برنامجين لدعم ذلك وذلك بسبب 
األعلى  املجلس  ومنها  دستورية  مؤسسات  أثبتته  لقد  فيهما،  قصور 
كبرنامج  الصحية  التغطية  لبرنامج  تعميم  عدم  وهناك  للحسابات 
»راميد« باإلضافة إلى أعطابه الذاتية، هناك بطء في محاربة الهشاشة 

والفقر وفاجعة سيدي بولعوان هي التي أيقضتنا من سباتنا.

عييلد ائيس علحكومل،

اسمحوا لي اليوم بغيت نتكلم باسم املقصيات املهمشات، حماالت 
املاء والكأل والحطب، إن وجدناه، نساء البادية، أشرتم في التصريح 
الحكومي أنها ستح�سى بتمييز إيجابي في مجال التعليم والصحة. فماذا 
حققتم لها السيد رئيس الحكومة؟ هل استحضرتم العدالة في توزيع 

الخدمات بين الجهات واألقاليم وبين املدن والقرى؟

عييلد ائيس علحكومل،

القرويات  فإن عنف  العنف،  عام عن  بشكل  املرأة  تحدثت  إذا 
مزدوج، عنف الواقع املر، وعنف غياب اإلرادة الحقيقية لتغيير هذا 

الواقع.

إن أق�سى أنواع العنف، السيد الرئيس، أن الفتاة القروية تجد 
نفسها بفعل الحاجة أمام استغالل مزدوج، استغالل مشغلها واستغالل 

النخاس الذي يبيع ويشتري ويجب أن يدخل في إطار اإلتجار بالبشر.

إن أق�سى أنواع العنف أن تتحول لحظة فرح بمولود إلى مأتم حينما 
تموت أمه أو يموت الطفل أو هما معا بسبب غياب الخدمات الصحية.

لقد قلتم في التصريح الحكومي أنكم سوف تقومون بإنجاز مستشفى 
رئيس  السيد  وعدتم؟  فماذا  قيادة،  كل  على مستوى  للوالدة  دار  أو 
الحكومة، تعالوا إلى كلمة سواء، أن نحب هذا الوطن وأن ال نق�سي من 
االستمتاع بخيراته أحدا بحماية مواطنيه ومواطناته من خوف اليوم 
وغدا، الخوف من املوت جهال وفقرا وقهرا ومرضا، وسالم على من هدى 

وعلى من اهتدى.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة خديجة الزياني 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

عيدرئبل عييلدة خديجل عيزير 9:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

عييلدعت وعييرنة عيوزاعء،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مون،

والخالصة  الحارة  بتعازينا  نتوجه  أن  البداية  في  بد،  ال  بدورنا، 
للمرحومين الشابين الضحيتين لحادثة مدينة جرادة، نقر السيد رئيس 
الحكومة مع بداية تفعيل دستور 2011 الذي انتقل بنا إلى درجة دولة 
الحقوق، شرعت بالدنا في بلورة سياسات عمومية مندمجة بشراكة 
مع مختلف القطاعات الحكومية ذات التقاطعات التي تمس بوضعية 

املرأة على أكثر من مستوى.

وهكذا وفي إطار الدفع بمبدأ تمكين املرأة من كافة حقوقها وضعت 
من  العديد  التقاء  محطة  شكلت  التي   »1 »إكرام  خطة  الحكومة 
املبادرات، لتقرير املساواة بإدماج حقوق املرأة في السياسات العمومية 
وفي برامج التمكين، ونحن اآلن بصدد تقييم هذه الخطة واإلنطالق 
في تفعيل الخطة الثانية »إكرام 2«، وبالرغم من املجهودات املبذولة 
نالحظ أن املرأة ال زالت تراوح مكانها بخصوص التمكين من حقوقها، 
ال زلنا نالحظ واقع التهميش واإلقصاء لدى املرأة القروية وفي املغرب 

العميق الذي تنعدم فيه املنظومات الحقوقية.

ومن تم ال بد أن أتساءل إلى أي حد استطاعت خطة »إكرام 1« أن 
تكرم املرأة وأن تحافظ على كرامتها؟ فإذا كانت املرأة تحرم من الحق في 
الشهادة على غرار الرجل وهو ما يسمى بالشهادات اللفيفية 12 شاهد 
كما نقول، وعلى الرغم من أنه ال يوجد نص قانوني إال أن املرأة تستثني 
من حقها في الشهادة بمبرر أن الرجال هم األقرب إلى التداوالت التجارية 
والفالحية، وكأن املرأة التي أصبحت رئيسا ألكبر املقاوالت واملرأة التي 
تمارس مهنة القضاء التجاري واملرأة الفالحة، وأنتن أيتها النائبات وأنا 
معكن ال يمكن الوثوق بشهادتنا في إثبات امللكية، ليس للمرأة كذلك 
األم الحق في نقل أبنائها من مدرسة تكون أقرب إلى مقر سكناها في حالة 
خالفات أسرية، في حين يمنح هذا الحق للرجل وبالتالي تصبح األم عرضة 
للمساومات واالبتزازات والضغوطات من طرف زوجها، ماذا عن األرقام 
الصادمة التي نشرتها املندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة 
العنف ضد النساء؟ حيث أن 9.5 مليون امرأة ممن تتراوح أعمارهن ما 
بين 18 و64 سنة 6 ماليين منهن أي بنسبة %62.8 يتعرضن لشكل من 
أشكال العنف، 3.8 مليون بالوسط الحضري و2.2 بالوسط القروي، 
ماذا كذلك عن وفيات األمهات باملغرب؟ وعلى الرغم من تراجع نسبة 
وفيات األمهات خالل 25 سنة األخيرة إال أن املغرب ال زال يسجل 121 
حالة وفاة عن كل 100 ألف حالة أم حديثة الوالدة، ماذا عن النساء 
على  الحصول  من  هن  من  الكثير  وحرمان  والساللية؟  الحبوسيات 
نصيبهن من اإلرث. مخجل جدا، ونحن على مشارف 2018 أن تكون 
بالدنا تعترف بأعراف وتقاليد ذكورية تمنح الرجال الحق بمنع نساء 
القبيلة من االستفادة من إرث آبائهن حيث يطالهن الحيف ويتعرضن 
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للتهميش واإلقصاء من حقوقهن من أرا�سي األحباس واألرا�سي الساللية. 
ماذا عن نساء معبري الذل والهوان؟ ببني انصار وسبتة املحتلة، طوابير 
ال تكاد تنتهي من النساء يعبرن يوميا إلى مليلة وسبتة السليبتين، نساء 
يعشن ظاهرة االسترقاء باملؤنث، نساء يعانين مآ�سي يومية تصل بهن إلى 
حد الوفاة من أجل توفير لقمة العيش ألسرهن، نساء تهضم حقوقهن 

ويمارس عليهن العنف والتحرش الجن�سي.

البنيات  تطوير  بضرورة  نطالب  الدستور،  التجمع  فريق  في  إننا 
خاصة  والفتيات  النساء  عيش  ظروف  لتحسين  األساسية  التحتية 
بالعالم القروي، إصدار املراسيم التطبيقية لقانون العامالت باملنازل، 
تقوية آلية مؤسسة الوساطة، التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء 
والفتيات واألسر، الدعوة إلى تفعيل القانون املتعلق بإجبارية تمدرس 
من  التعليمية  املناهج  في  واملساواة  املناصفة  فلسفة  إدماج  الفتاة، 

االبتدائي إلى العالي، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة لبنى الطاهري 
باسم الفريق الحركي.

عيدرئبل عييلدة يبنى عيطرهري:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

حضرعت عييلدعت وعييرنة،

عييلد ائيس علحكومل،

عرفت املنظومة التشريعية إنجازات كبيرة بإصدار عدة نصوص 
هذا  السياسية،  الحياة  في  املرأة  إشراك  وكذلك  تشريعية،  وقوانين 
املسار، السيد رئيس الحكومة، جعل املغرب في مصاف الدول املتقدمة 
التي اعتمدت على مقاربة النوع وتجاوبت كذلك مع املستجدات الدولية 

في هذا املجال.

حاالت  طويال،  زال  ال  املسار  هذا  الحكومة،  رئيس  السيد  لكن، 
العنف ضد املرأة تتجاوز 6 ماليين وأكثر من 2 د املليون امرأة قروية 
تتعرض للعنف، وكذلك خادمات البيوت بدون أدنى الحقوق، واملرأة 
املغربية تتعرض للعنف داخل األسرة بنفس الوتيرة في الشارع العام، 
من  أجر  بأقل  أقول  أو  بدون  وصناعيات  فالحيات  عامالت  وكذلك 
الذكور وكذلك الفتيات املغربيات هن األكثر حرمانا من الدراسة في 

العالم القروي.

عييلد ائيس علحكومل،

بغض النظر عن أسباب أو مسببات تبقى أهم تحدياتنا لوضع أو 
ملحاربة هذا الوضع هو وضع سياسة عمومية متكاملة لرفع مستوى 
املرأة وتكوينها بالتحفيز والسيما في العالم القروي، وكذلك العقاب في 
حق كل من حرم كل فتاة من حقها في التكوين، ويجب أيضا وسأقولها 

زعزعة بعض املفاهيم الدينية والثقافية الخاطئة التي ترسخ معتقدات 
فاسدة لدى املجتمع املغربي بدونية املرأة وعدم رشدها، وكذلك يجب 
تفعيل األداة اإلعالمية في هذا اإلتجاه ملحاربة الصورة النمطية الخاطئة 
للمرأة في اإلنتاج اإلعالمي، وكذلك الفني الوطني، ويجب أيضا تشديد 
تستهدف  التي  والدولية  الوطنية  اإلجرامية  الشبكات  على  العقوبات 

النساء في أغراض مشينة كاإلرهاب والدعارة وكذلك اإلستعباد.

السيد رئيس الحكومة، يجب وضع سياسة عمومية، سياسة وطنية 
في مجال النساء لتكوينهم مهنيا وتأهيلهم لولوج العمل والسيما في العالم 
الكافي،  الغير  القدر  بهذا  سأكتفي  الحكومة،  رئيس  السيد  القروي، 
ولكن يجب تغيير مقاربتنا لوضعية املرأة من عالجية إلى مقاربة وقائية 

تستهدف ثقافة املجتمع، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا، باسم الفريق اإلشتراكي الكلمة اآلن للسيدة النائبة حنان 
يكون  النائبة، غادي  السيدة  رحاب، مزيان مزيان نشوفوك وسطيا 

أحسن.

عيدرئبل عييلدة حدرن احرب:

اليوم،  تيشاهدونا  اللي  املغاربة  وكل  املغربيات  لكل  الخير  مساء 
قضية  وليست  املجتمع،  نصف  قضية  ليست  قضية  في  وتيتابعونا 
توعية، وليست قضية أن نخصص برامج توعوية خاصة للنساء دون 
أن نشمل بها كل املجتمع، املرأة هي املجتمع، املرأة مدرسة إن أعددتها 
أعددت شعبا طيب األعراق، من هنا، األعراق، من هنا، من هذا البيت 
الذي تربينا عليه بين كتبنا الدراسية، وتربينا عليه منذ نعومة أظافرنا 

يبدأ الحديث.

اليوم، تجاوزنا بكثير منطق سنة 2000، تجاوزناها بكثير، تجاوزناها 
في لغة تخاطبنا، تجاوزناها في الديباجات التي كتب بها نص السيد رئيس 
الحكومة، وتجاوزناها بشكل كبير، ونحن نبحث عن املشترك الكبير 
الذي يجمعنا، أن نجعل من املرأة املغربية رائدة في التنمية متمكنة 
اقتصاديا، متمكنة اجتماعيا، وأن نجعل لها قوانين حافظة لكرامتها، 
أن أساند زميلتي التي تحدثت عن ضرورة مراجعة مدونة األسرة، وأساند 
زميلتي أيضا التي تحدثت عن ضرورة التمكين اإلقتصادي للنساء وعن 
ضرورة متابعتهن اجتماعيا في الفريق اإلستقاللي، وأساند أيضا ما قالته 
األستاذة بثينة قروري بخصوص أوضاع النساء، وأساند كل النساء 
اللواتي تدخلن سواء عن معابر سبتة، ومعابر بني ناصر الوهمية املحتلة، 
ألقول بما أن هذا صوتنا الجامع، صوتنا الكلي، صوتنا الجمعي، ملاذا 
نجعل من هذه القضية قضية مزايدة إجتماعية وسياسية أقولها وأنا 
أتذكر بفجع بمرارة وأتذكر بحزن أيضا صور نساءنا في الصويرة، وأتذكر 
صور مئات األمهات اللي تيحملوا قفة السجن إلى معتقلي ومعتقالت 
في جرادة  في جرادة وآبائنا  بالحسيمة، وأتذكر دموع نساءنا  الحراك 
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وشبابنا في جرادة الذين استغلوا من طرف مافيات التجارة في جوع 
وكدح وعطش املغاربة.

اليوم املرأة املغربية ما�سي مكمل للرقم السياسية ما�سي كوطا، اليوم 
املرأة املغربية ما�سي مؤثر فقط في االنتخابات ويكون عندنا مسؤولين 
فقط باملساهمة في الحملة االنتخابية، اليوم املرأة املغربية فاعلة في 
صناعة القرار السيا�سي واليوم تنقولوا من هاد املنصة على أنه خاصنا 
ما�سي خطة فقط واحدة نقف عند تسميتها وال نرى مضمونها وهنا 
تندير املراجعة الذاتية ألفكاري، نقف عند تسميتها وال نرى مضمونها، 
تنقول خصنا نخرجوا قانون مناهظة العنف ضد النساء، خصنا هيئة 
خصنا نخرجوا هيئة املناصفة ورفع أشكال التمييز عن النساء تكون 
قوية جامعة موحدة فيها كاع األفكار وخصنا أكثر من هكا أن نجعل 
من التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء تمكينا بعيدا عن القطاع 
الغير منظم، تمكينا لصالح القطاع املنظم يحمي النساء من قفة املوت 

ويحملهن إلى قفة الحياة.

عييلد عيرئيس:

باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية الكلمة للسيدة النائبة 
ثريا الصقلي.

عيدرئبل عييلدة ثرير عيصقلي:

عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

عييلدعت وعييرنة عيوزاعء،

عييلدعت و عييرنة عيدوعب،

سياسية  مسألة  حول  العامة  بالسياسة  املتعلق  املوضوع  هاد 
تكت�سي بالنسبة لنا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية أهمية 
الحركات  جانب  إلى  السباق  السيا�سي  لدورنا  بالنظر  كبيرة  وراهنية 
تحقيق  أجل  من  للكفاح  والتقدمية  الديمقراطية  والقوى  النسائية 
السيا�سي  والتمكين  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  واملناصفة  املساواة 

واالقتصادي للنساء.

عييلد ائيس علحكومل،

أكيد أن هناك مجهودات بذلت للنهوض بأوضاع النساء وهناك 
تراكمات إيجابية تم تحقيقها، لكن وضعية النساء ال تتطور بالشكل 
املر�سي بل تعرف في بعض املجاالت تراجعا ال ينسجم مع اإلرادة امللكية 
السامية وطموحات الفاعلين في بالدنا، فبالدنا تحتل الرتبة 136 ما بين 
144 حسب املنتدى االقتصادي العالمي للمساواة، فالنساء والفتيات 
العديد من الظواهر االجتماعية السلبية  إلى  اليوم ال زلن معرضات 
سنذكر منها استمرار زواج القاصرات والهدر املدر�سي للفتيات في األرياف 
القرويات من تهميش وفقر وعدم توفير  النساء  تعانيه  باألخص وما 

أشكال  ومختلف  الجن�سي  التحرش  ظاهرة  استمرار  التنمية.  شروط 
الفضاء  في  العمومي وكذلك  الفضاء  في  العلنية  العنف واملضايقات 
املتعلق بمكافحة  القانون  إلى إخراج  داخل األسرة، وندعو الحكومة 
العنف ليحقق الحماية الفعلية للنساء بدل من إجراءات أكثر تمييزا 
إلى حماية  الساحة، ندعو  في  التي تروج  الوردية، األفكار  كالحافالت 
النساء املطلقات واألرامل ونحن قدمنا مقترح قانون في هذا املجال، 
قانون  وإخراج  والتمييز،  الهشاشة  مظاهر  من  العازبات  واألمهات 
اإلجهاض، أما في مجال التمكين السيا�سي للنساء فالبد أن نحرص على 
أنجع الوسائل للتمثيلية الثلث في الجهاز التشريعي والتنفيذي في أفق 

املناصفة طبقا ألهداف التنمية املستدامة.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب بالفريج.

عيدرئب عييلد عمر بالفريج:

عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

تحلرت9 يلجملا،

بالنسبة  رأيكم  هو  شنو  نعرف  بغيت  الحكومة،  رئيس  السيد 
للمساواة الحقيقية بين الرجل واملرأة في املغرب؟ شنو هو رأي حكومتكم 
في تحقيق املساواة على مستوى القوانين أوال؟ ومن جهة أخرى على 
مستوى املجتمع. وعلى مستوى التحوالت املجتمعية اللي كاينة عندنا 
في املغرب، أشنو هي سياستكم في مجال التعليم؟ تعليم أطفالنا أوالد 
وبنات. وفي مجال اإلعالم العمومي كذلك؟ من أجل اإلنتقال من مجتمع 
ذكوري اللي كان كيعتبر املكانة الطبيعية ديال املرأة هي املنزل، ومازال 
في بعض األوساط مازال كاين هاذ التصور للمجتمع إلى مجتمع عصري 
للمرأة والرجل، الزوجة والزوج، ب2 كيخدمو وب2 خاصهم يساهمو 
كذلك في األشغال املنزلية، في تربية األطفال، فأشنو بالنسبة ليكم أ 
السيد الرئيس شنو هو رأيكم في املساواة الحقيقية بين الرجل واملرأة؟ 

وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للرد على التعقيبات في ما تبقى 
من الوقت.

عييلد سعد عيدين عيعبمر 9 ائيس علحكومل:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرا جزيال لألخوات واإلخوان على تدخالتهم الغنية واملهمة جدا، 
وباملناسبة راه األخت بثينة قالتها، أنا من الثمانينات وأنا عندي كتاب 
قضية املرأة ونفسية اإلستبداد، راه جزء كبير من داك ال�سي قلناه، ولكن 
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راه ذاك ال�سي تيطبق على حسب التطور ديال املجتمع، كتدير حاجة 
واملجتمع كيطور وأنت كتزيد شوية بشوية بشوية، ما عندنا ما نديروا 
هكذا تسير األمور في العالم كله، ولكن ثاني حنا ما�سي كنسخو التجارب 
ديال العالم، حنا عندنا هوية مغربية إسالمية عندها ثاني ثوابت، ما�سي 
ضد حقوق املرأة، ولذلك أنا مع األخت واألخ اللي قال، األفكار اللي هي 
مفهومة للفهوم الدينية املعيقة لتقدم املرأة خاصنا نطوروها وخاصنا 
نعالجوها وخاصنا نصححوها، أنا معاكم أيضا، وهذا مجال التطور في 
الفكر وفي املمارسة وفي املجتمع، طيب، ولكن راه بزاف تاألمور تطورات 
الحمد هلل في بالدنا، ما خصناش نكرو ثاني أنه تطور، صحيح أن داك 

ال�سي اللي بغينا باقي قدامنا بزاف ديال األمور ولكن هناك تطور.

أوال من جهة املرأة عندها موقع أحسن من هاذي عشر سنوات 
وهادي األرقام كتبين هاذ ال�سي، وباملناسبة األخت الكريمة أو اإلخوان 
اللي قالوا األرقام ديال العنف ضد املرأة 62 %، هذا في سنة 2009، 
البحث الوطني األول للعنف ضد النساء، البحث األول الثاني بين بأنه 
هناك تراجع 17 %، صحيح أنه باقي بزاف، خاصنا باقي نعالجوا الظاهرة 
صحيح هذا ولكن ثاني إيال درنا واحد الجهد خاصنا نثمنوه، وأما بنعمة 
ربك فحدث خصنا نقولوا هذه مزيان درناها وهذه باقى ما درناهاش 
خصنا نديروها ونتقدموا إن شاء هللا ما كاين حتى �سي مشكل، وإال 
فهناك إرادة قوية للحكومة وأيضا لجميع الشركاء من املجتمع املدني 
وغيره اللي كان حوار معهم أثناء إعداد الخطة إكرام رقم 2 على امل�سي 
إلى األمام باش نوصلوا لهديك األهداف ونتقدموا باش ما استطعنا إن 

شاء هللا للوصول إليها.

طيب في ما يخص الجهود ديال الحكومة أنا خصني نقول بأنه كاين 
واحد 2 وال 3 داألمور مهمة خصنا نذكروها، أوال ذكرت واحد املسألة 
بفعل  مرة  ألول  بأنه  نقول  بغيت  للمالية،  التنظيمي  القانون  ديال 
القانون التنظيمي للمالية في هاد القانون، مشروع قانون املالية هناك 
االعتبار  بعين  وتأخذ  االجتماعي  للنوع  امليزانية مستجيبة  مقتضيات 
احتياجات النساء وبلورة برامج ميزانتية خاصة في هذا االتجاه، وهذا 
�سي مهم هذا تقدم، احنا بديناه إن شاء هللا راه احنا غاديين نحققوا 

الكثير منه.

وبالنسبة للنساء السالليات بغيت نذكر بأن داك �سي اللي تقال 
تقال، صحيح املشكل كان ولكن راه تمت فيه  اللي  بالطريقة  ما�سي 
معالجات منذ 4 و5 سنوات مهمة، أوال الجهات املعنية لوزراة الداخلية 
والجهات الوصية ومعها وزارة التضامن ومعها جهات أخرة قامت بحملة 
تحسيسية في هذا املجال وصدرت سنة 2012 دورية وزارية تدعو إلى 
الجماعية  األرا�سي  في  االنتفاع  من حق  السالليات  النساء  استفادة 
موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية وهاد ال�سي الحمد 
هلل بدا كيأثر وكيعطي النتيجة دياله في الواقع باإلحصائيات، فهمتيني، 
وأيضا تقرر أنه بالنسبة ملجلس الوصاية اللي هو مركزي مجلس الوصاية 
تمتيع النساء السالليات من طرفه من نصيبهن في مختلف مورثهن في 

األرا�سي الجماعية أي حاجة وصالت ملجلس الوصاية تيحسم فيها بحق 
النساء مع الرجال بنفس الشكل، بمعنى هاد ال�سي هذا دابا راه وقع فيه 
تقدم باقي بعض الجيوب ديال املقاومة خصنا نعتارفوا وخصنا نواجهوا 
هاد املسألة ثاني بشجاعة ونحاولوا باش نطوروا في األمام ولكن الحمد 
هلل راه كاين تطور ما�سي القضية واحد اللوحة سوداء مائة باملائة، ال، 
هناك تقدم وهناك مظاهر نقص اللي باقي خصنا نعالجوها في املستقبل.

الوطنية  الخطة  في  راه  معكم  متافق  أنا  األسرة  ملدونة  بالنسبة 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في املحور ديال النهوض بحقوق املرأة 
فيها مراجعة بعض مقتضيات مدونة األسرة، ما كاين حتى �سي مشكل 
املراجعة، وباملناسبة هناك مشروع قانون بالنسبة لزواج القاصرات راه 
صدقتوا عليه في مجلس النواب مقترح قانون اسمحوا لي مقترح قانون 
أتت به بعض الفرق أو فريق نيابي محترم صادق عليه مجلس النواب 
ومجلس املستشارين بقى تما، قولوا لصحابكم في مجلس املستشارين 
يزربوه وهو خاص بمادة زواج القاصرات، نتمنى يخرج باش يطور لنا 
هاد املقت�سى إلى األمام، الحكومة قبالت واحنا فاش جينا عاود هاد 
اللي صادق  قانون  املقترح  هاد  وقلنا  الحكومة عاود سيفطنا رسالة 
عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين نحن مستعدون للمساهمة 
واإلسراع بإصداره. إذن هذا بالنسبة لهاد املسألة ديال زواج القاصرات.

وأيضا مشروع قانون العنف ضد النساء اللي هو أذكر مرة أخرى 
بأنه منذ 04-04-2016 وهو في البرملان صادقتوا عليه على مدى 3 أشهر 
صادق عليه مجلس النواب وهو في مجلس املستشارين منذ سنة و3 
أشهر، هاد املشروع ديال القانون يجرم إكراه الفتاة على الزواج، وفيه 
مقتضيات زجرية للفاعل بمعنى خاصنا نسرعوا هذا باش يساهم حتى 
هو في معالجة الظاهرة اللي، أشير بأن املعالجة القانونية والزجرية مفيدة 
ولكن غير كافية، خاص مقاربة تحسيسية توعوية، اجتماعية، تشارك 
فيها األحزاب السياسية، تشارك فيها النقابات، تشارك فيها املجتمع 
املدني، تشارك فيها اإلعالم، تشارك فيها أألسر كل �سي خصه يشارك في 
هذا الورش اللي هو ورش وطني بامتياز والنتائج دياله وهي نتائج ديال 

املغاربة جميعا كل �سي يساهم فيها وكل �سي إن شاء هللا أسمو.

وأيضا أنا كنحيي اإلخوان اللي شاروا للكارثة فعال التي وقعت في 
جرادة والتي توفي على إثرها مواطنان عزيزان، وأريد أن أجدد كما قال 
اإلخوان واألخوات الترحم على الفقيدين الذين توفيا، وأنا أقول هنا 
أنا مستعد الستقبال برملانيي الجهة ملناقشة هذا املوضوع من مختلف 
جوانبه إن شاء هللا في هاذ األسبوع وال األسبوع املقبل باش يكون حوار. 
وهاذ املسألة باملناسبة، بحال القضية ديال الصويرة، راه في التحقيق 
املسؤوليات  يعلن  وغادي  القضية  خدى  امللك  وكيل  راه  القضائي 

وهاديك املسؤوليات حنا ناخدوها بعين اإلعتبار.

من  بمبادرة  راه  بالصويرة،  بولعالم  للقضية  بالنسبة  وباملناسبة 
ومتدخلين  الداخلية  ووزارة  واألسرة  التضامن  وزارة  املعنية  الوزارة 
آخرين، تم التكفل واإلهتمام باألسر النساء اللواتي توفين رحمة هللا 
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عليهن في هذه الفاجعة، والحقوق ديالهم قائمة، مواكبة ميدانية بفضل 
عدد من الصناديق، وبالتالي خدمات تمدرس األبناء ديالهم، واألسر 
ديالهم واملؤونة واملساعدات العينية وغيرها، وسيتابع هذا ولكن دون 
أن نغفل أنه نهار تعلن املسؤوليات، حنا مستعدين هاذ املسؤوليات 
والسالم  جزيال،  شكرا  تحقيق،  أي  نتائج  في  اإلعتبار  بعين  ناخذوها 

عليكم ورحمة هللا وبركاته .

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة النواب ننتقل اآلن 
للمحور الثاني املتعلق بموضوع التنمية في املناطق الجبلية والقروية، 
للسيد  الكلمة  املوضوع.  وحدة  إطار  في  أسئلة  ثالث  يتضمن  والذي 

النائب عبد الواحد املسعودي، بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

عيدرئب عييلد عبد عيوعحد عمليعوني:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

السيد رئيس الحكومة، يعرف الوضع بالعالم القروي وضعا مزريا. 
ياترى ما هي سياسة حكومتكم في هذا املجال للتحسين من الحياة 

واملعيشة ديال املواطنين بالعالم القروي؟ وشكرا لكم.

عييلد عيرئيس:

باسم فرق ومجموعات األغلبية، الكلمة للسيد النائب عمر احمين.

عيدرئب عييلد عمر عحمين:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل عملحت9م،

في إطار تعزيز التنمية البشرية والتماسك اإلجتماعي واملجالي، وضع 
البرنامج الحكومي من ضمن أهدافه تسريع وتيرة التنمية العالم القروي 
والجبلي، ودعم التوازن املجالي وتعزيز البرامج الهادفة إلى فك العزلة 

عن هذا املجال.

وال شك أن تراكم الخصاص الذي يعاني منه العالم القروي واملناطق 
الجبلية منذ سنوات، يستدعي من الحكومة جعل هذه البرامج في موضع 
األجرأة والتنفيذ، علما أن معاناة ساكنة هذه املناطق تزداد هذه األيام 
مع حلول فصل الشتاء وتساقط الثلوج وانتشار موجة البرد القارس، 
وبالتالي فإن التساؤل املطروح يتعلق بالتدابير الحكومية املتخذة في شأن 
فك العزلة عن املناطق القروية والجبلية، واإلجراءات املتعلقة بتنمية 
هذه املناطق بصفة عامة وال سيما بمناسبة هذا املوسم الذي تشتد 
فيه برودة الطقس من خالل التطبيب وتقديم املساعدة الالزمة وتعبئة 
الوسائل واملعدات وتهيئة املسالك وتوفير املواد اإلستهالكية والدوائية، 
وكذا حطب التدفئة وإيالء اإلهتمام للفئات الهشة واألشخاص بدون 

مأوى.

والعالم  الجبلية  املناطق  املحترم، ساكنه  الحكومة  رئيس  السيد 
القروي ينتظرون منكم الكثير، وفقكم هللا، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  وبإسم  املحور  نفس  في 
الكلمة للسيد النائب محمد البكاوي.

عيدرئب عييلد محمد عيبكروي:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل عملحت9م،

إن الحديث عن التنمية القروية يعني الحديث عن العالم القروي 
أرضا وإنسانا ملا يعرفه من مظاهر التخلف والتهميش وفي غياب تنمية 
قروية وجبلية حقيقية تضمن للساكنة حقها الدستوري في العيش 
الكريم، ما دامت هناك فئات تعاني ظروف الحياة القاسية وتشعر بأنها 
مهمشة بالنظر لألوضاع الصعبة التي يعرفها بعض املواطنين باملناطق 
البعيدة واملعزولة، كما جاء في خطاب جاللة امللك بمناسبة ذكرى 16 
لعيد العرش املجيد، مما جعل جاللته يدعو الحكومة إلى وضع مخطط 
عمل مندمج لتنمية هذه املناطق، فإلى أي مدى تم تنفيذ اإلستراتيجية 
الوطنية للتنمية القروية والجبلية؟ وماهي سياسات الحكومة املتخذة 
لتعزيز البرامج الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتنمية املناطق 
الجبلية كما جاء في البرنامج الحكومي؟ وما هي املشاريع اإلقتصادية 
الجبلية  املناطق  ساكنة  األوضاع  لتحسين  املبرمجة  واإلجتماعية 
السياسة  نجاعة  لدى  تقييم حقيقي  الحكومة  لدى  والقروية؟ وهل 

الحكومية في هذا املجال؟ وشكرا.

عييلد عيرئيس:

األسئلة  عن  لإلجابة  الحكومة  رئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
املتعلقة باملحور الثاني، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة.

عييلد سعد عيدين عيعبمر 9 ائيس علحكومل:

بيم عيرحمن عيرحلم.

شكرع جزيال عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عي 9ملرنلين،

نصحح واحد املعلومة قلتها قبايلة ما�سي دقيقة، داك التعديل ديال 
مدونة األسرة املرتبط بالقاصرات موجود بمجلس النواب، صادق عليه 
مجلس املستشارين، وهو عندكم السادة النواب املحترمين، أعتذر على 

الخطأ.

عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،
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القروية  املناطق  تنمية  موضوع  بطرح  التفضل  على  أشكركم 
الجبلية وكتعرفوا بأن املناطق القروية والجبلية عندها واحد األهمية 
كبيرة تمثل ساكنة املناطق القروية تقريبا 40 % من مجموع ساكنة 
املغرب تبلغ 13 مليون و400 ألف تقريبا نسمة حسب إحصاء 2014، 
والعالم القروي كان منذ عقود مجال تدخالت متعددة، برامج، خطط 
متتالية يجب أن نعترف بأنها خففت الكثير من الضغط من الفاقة على 
مناطق شاسعة في العالم القروي وحسنات الكثير من الفضاءات لكن 
الخصاص كان كبير وال يزال موجودا، خصنا نعتارفوا بهاذ القضية. 
ولذلك تعهدت الحكومة بتسريع برامج تنمية العالم القروي في برنامجها 
وتعهدت في هذا اإلطار باش يكون التوازن املجالي، العدالة املجالية، هذا 
هو فين دخلنا هاذ املسألة ديال تنمية العالم القروي واملناطق الجبلية 
وذلك من خالل عدد من التدابير التي تنمي املنطقة وتحسن ظروف 
عيش الساكنة وتحسن الولوج إلى الخدمات األساسية في هذه املناطق.

حصيلة املجهودات املبذولة في مجال التنمية القروية في السنوات 
األخيرة، هناك برامج متعددة تعرفونها جميعا، برنامج تعميم التزود 
باملاء الصالح للشرب الذي بلغ تقريبا 96 % خالل سنة 2016 ومن 
املتوقع مع نهاية 2017 هذه وسنة 2018 أن يبلغ 97 % بمبلغ استثمار 
قدره 925 مليون درهم، برنامج الكهربة القروية منذ انطالقه سنة 96 
مكن من بلوغ 99.47 % نهاية شهر يونيو 2017 على أن يصل إلى 99.57 
بحلول نهاية هذه السنة يعني 2017، أما برسم الفترة 2019-2018 
سيواصل برنامج الكهربة القروية الشاملة ليشمل 100 قرية تتألف من 
470 ألف أسرة وهو ما سيمكن رفع نسبة الكهربة القروية ل 99.93 % 
بحلول سنة 2019، املناطق القروية اللي بقات راه هي األصعب جبلية 
وقروية هي األصعب، ولكن رغم ذلك تحاول الجهات املعنية بذل جهود 

في هذا املجال.

البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف بناء وتهيئة 
الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى 15560 كيلومتر بكلفة مالية 
تناهز 15 مليار درهم، بلغ معدل ولوجية الساكنة القروية للطرق 79 % 
سنة 2016 في أفق بلوغ نسبة 80 % مع انتهاء هذا البرنامج سنة 2021.

على مستوى الخدمات األساسية هناك مجال التعليم، هناك دائما 
3 سنين األخيرة حتى  في  القروي، وبالتالي  العالم  في  للمدارس  تطوير 
2017 تزادت 564 مؤسسة جديدة، أما املدارس اإلبتدائية الجماعاتية 
اللي هو الصيغة الجديدة اللي بدات منذ فترة قصيرة إلى غاية سنة 
2017 ستصل 118 مدرسة، وسنحاول أن نعمم هذا النموذج ديال 
املدرسة الجماعاتية باش تمكن تكون واحد الفضاء مندمج فيه عدد 
من املرافق األخرى التي ستمكن من التخفيف على األطفال في ذلك 

الوسط القروي.

مجال الصحة أيضا هناك تطوير ببنيات جديدة مع مجال إعداد 
التراب الوطني والتعمير يتم التركيز على تأهيل وتنمية املراكز القروية 
التغطية  نسبة  وصلت  لفائدتها،  التعمير  وثائق  إنجاز  عبر  الصاعدة 

بوثائق التعمير في املناطق القروية إلى 75 % وسيتم العمل على مضاعفة 
املجهود من أجل تغطية أكبر ممكن من هذه املراكز، كما يتم العمل 
حاليا على إعداد البرنامج الوطني ملا يسمى باملراكز القروية الصاعدة 
2018-2021 الذي يهدف إلى تقليص الهجرة القروية وتنظيم التنمية 
املجالية بهذه املراكز القروية الصاعدة وتحسين مستوى عيش ساكنتها 
عبر تلبية اإلحتياجات في مجال اإلسكان والخدمات اإلجتماعية والصحة 
والترفيه والتعليم، وهاذ ال�سي ما يمكنش يكون إال إيال كانت مراكز قروية 
جاذبة ملا حولها من العالم القروي وتقوى باش يمكن نجمعوا البنايات، 
ألن باش نشتتوا البنيات هذا �سيء ما غاديش يكون مفيد ولكن عندما 
نجمعها في مراكز قروية تسمى مراكز القروية صاعدة مفيدة للمنطقة 

كلها غادي يكون هذا مهم جدا.

الشروع في تنزيل برنامج تنمية العالم القروي املسمى برنامج تقليص 
كما   2023-2017 القروي  بالوسط  واإلجتماعية  املجالية  الفوارق 
تعرفون في يوليوز املا�سي فقط بدأ تنفيذ هاد البرامج بعد إقرار البرامج 
الجهوية وهاذ البرنامج فيه من 2017 حتى ل 2023، 55 مليار درهم هو 
برنامج ما�سي صندوق باملناسبة، الناس ديما كيغلطوا كيخلطوا بين 
الصندوق والبرنامج، هناك الصندوق في هاذ السنة 3.2 مليار درهم على 
ما أظن، ولكن البرنامج أوسع من الصندوق ألن البرنامج فيه القطاعات 
الحكومية األخرى، التعليم، الصحة، التجهيز، الفالحة إلى آخره وفيه 
الجماعات الترابية فهو أوسع، وهاذ الورش ينبني على دراسة منجزة 
منذ 2014 تخلص إلى أن حوالي 24 ألف دوار هما اللي فيهم خصاصات 
كثيرة كتهم 1253 جماعة إذن 24 ألف دوار في 1253 جماعة هي اللي فيها 
الخصاص الشديد، وبالتالي هذا البرنامج غادي يركز على هاذ الدواوير 
وهو ما بدأ فعال من خالل شركاء كما قلت وكل شريك عنده نسبة من 
التمويل اتفق عليه إلى آخره وتم الشروع عمليا في تعبئة اإلعتمادات 
تم  2017 حيث  املا�سي  10 غشت  منذ  البرنامج  هاذ  إلنجاز  الالزمة 
تخصيص ما يناهز 8 داملليار درهم إلنجاز خطة عمل برنامج تقليص 
الفوارق املجالية برسم سنة 2017 وفيها شركاء كما قلنا ويتضمن هذا 
البرنامج فك العزلة عن طريق تيهيء حوالي 2850 كلمتر في هاد السنة 
من الطرق واملسالك القروية واملنشآت الفنية املرتبطة بها، ربط 330 
داور ب 49 جماعة قروية على مستوى 12 إقليم بشبكة املاء الصالح 
للشرب لفائدة 127 ألف من الساكنة، ربط 27 دوار ب 14 جماعة 
قروية على مستوى 7 داألقاليم بالشبكة الكهربائية، النهوض بالبنية 
التحتية للمؤسسات التعليمية على مستوى 340 جماعة قرويه وهكذا، 
يعني هو برنامج محدد، الدواور محددين باألسماء ديالهم في الجماعة 
ديالهم غادي كل سنة غادي مجموعة، ما يمكنش نديروا كل �سي مرة 
وحدة، ولكن كل سنة عنده البرنامج دياله تم وضعه بطريقة تشاركية 
مع الجماعات الترابية واللجنة الوزارية الدائمة لتنمية املجال القروي 
2013 والتي تشرفت  واملناطق الجبلية، والتي أسست بمرسوم سنة 
وقد عززت   ،2017 يوليوز   13 منذ شهور  لها  األولى  الدورة  برئاسة 
اللجنة بلجن جهوية لتشرف باش تكون التقائية ألن خاص الناس كلهم 
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يتجمعوا حول طاولة واحدة باش ينسقوا برامج التدخل ديالهم إيال ما 
كانش هذاك التنسيق كنضيعوا جهود كثيرة.

هناك باملوازاة مع هاذ ال�سي إهتمام خاص باملناطق الجبلية من 
خالل برنامج خاص إسمه البرنامج املندمج لتنمية املناطق الجبلية، 
هاذ البرنامج كيهم 41 إقليم و738 جماعة يتعلق بالتأهيل التضامني 
إما  أحيانا،  مهيكلة  كبرى  ومشاريع  مندمجة  محلية  مشاريع  بإنجاز 
سياحية وإما محطات ديال الطاقة الشمسية والريحية وغيرها أو أيضا 
برامج في إطار مخطط املغرب األخضر، وهكذا عرفت املناطق الجبلية 
الشروع هذه السنة 2017 في تنفيذ 537 مشروع فالحي من أصل 700 
مشروع قيد اإلنجاز على الصعيد الوطني أي %76 من مجموع املشاريع 
اللي هي الدعامة الثانية املنطلقة حاليا، هاذ املشاريع آش كتهم كتهم 
األمور اللي كاينة في الجبل، هاذيك األنشطة اللي كاينة في الجبل كتم إما 
عن طريق تعاونيات أو عن طريق بعض األنشطة املذرة للدخل اللي كتم 
مع بعض املواطنات واملواطنين هناك سواء النباتية الزيتون، اللوز، 
التين والصبار والتفاح والنباتات العطرية والنباتات الطبية والزراعات 
البيولوجية أو أيضا على مستوى تربية الحيوانات إما اللحوم الحمراء 
أو إنتاج العسل أو إنتاج النحل وذلك باستثمار إجمالي يناهز 12 مليار 
درهم على مساحة 204 ألف هكتار ولفائدة 765 فالح، وكاين واحد 
البرنامج ياهلل تعلن عليه وكان ناجح جدا في املنطقة الشرقية بجوار 
بركان وبعض الجماعات املجاورة وهم عدد من األنشطة املذرة للدخل 
وتنمية املجال وفيه 500 مواطن اللي استفدوا منه إما تربية النحل إما 
املحار، وهكذا ووفق واحد اللجنة وزارية مشات أخيرا وعاينات في عين 
املكان لقات فعال أن هناك اإلنتاج وهناك تحسن إلنتاج الساكنة وهذا 
البرنامج يعد واحد البرنامج نموذجي أول وغادي نعمموه على عدد من 
الجهات واليني كتدرس 2-3 دالجهات باش نعمموا هاذ البرنامج أيضا 
في تلك الجهات اللي هو كيمكن املواطنين محليا باش يشاركوا في واحد 
املجموعة داألنشطة مذرة للدخل وكيدربوا وكيتكونوا باش يمكن ليهم 
يندامجوا في الحياة اإلقتصادية من خالل اإلمكانات املتوفرة في املجال 
ذاك ال�سي اللي عندهم تما، ومنها النحل واملحار كما قلت وغيرها. إذن 

هذا فيما يخص هاذ األنشطة املذرة للدخل.

هناك أيضا عن املستوى الفالحي والقروي في املناطق الجبلية هناك 
عدد من املشاريع بدأت وتم اإلنجاز ديالها بدى كيعطي النتائج دياله، 
مشروع التنمية القروية مثال في األطلس املتوسط الشرقي بإقليم بوملان 
وتم إنجاز إلى حدود السنة املاضية أو ما قبل املاضية في 10 دالجماعات 
قروية في إقليم بوملان، املشروع يغطي 582 ألف هكتار استفادت منه 
مليون درهم،   306 تبلغ  بتكلفة  الساكنة  75.000 من  تناهز  ساكنة 
هم هذا البرنامج على الخصوص استصالح املسالك القروية، تزويد 
الدواوير باملاء الصالح للشرب، غرس األشجار املثمرة، تنمية املناطق 
الرعوية إلى آخره، وهاذ ال�سي راه أعطى النتائج ديالو في الواقع، صحيح 
أن الخصاص كثير، كنديرو في املنطقة وكنعاودو نتحولو ملنطقة أخرى، 

ولكن إن شاء هللا هذه البرامج بذات كتعطي األكل ديالها إن شاء هللا 
وغادي نوسعوها، هناك مشروع التنمية القروية للمناطق الجبلية في 
الراشيدية وميدلت وتينغير، هناك مشروع تنمية السالسل الفالحية في 
املناطق الجبلية إلقليم تازة، وهناك عدد من املشاريع حاولت أن تم�سي 
في ما يسمى بالفالحة التضامنية، الفالحة التضامنية ناجحة جدا، ألنها 
كتعطي في التكوين، في املواكبة، وتجعل الفالح الصغير قادر على أن 

ينتج في إطار التفاعل مع فالحة آخرين، وكتعطى إلمكانية التسويق.

مساهمة القطاع الغابوي في تنمية املناطق الجبلية اعتبارا لكون 
مجمل النظم الغابوية تتمركز في املناطق الجبلية، فقد اعتمد القطاع 
الغابوي استراتيجية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وإجتماعية وبيئية 
تعطي األولوية للتنمية املندمجة للمناطق الغابوية املحيطة بها، وتأخذ 
التوجه  هذا  كرس  وقد  املجاورة،  الساكنة  متطلبات  اإلعتبار  بعين 
حق  خالل  من  املجاورة  للساكنة  اإلنتفاع  حق  ضمان  اإلستراتيجي 
استغالل املراعي الغابوية التي توفر ما يفوق %17 من الحاجات العلفية 
للقطيع الوطني، وحق جمع الحطب اليابس لسد الحاجيات الطاقية 
املنزلية والذي أضحى يمثل %18 من الحصيلة الطاقية الوطنية، في 
واحد البرنامج توضع البرنامج العشري للقطاع الغابوي اللي كيمتد حتى 
2024، ويهدف إلى دعم نجاعة املحافظة والتدبير املستدام للغابات، 
وتنمية املناطق املجاورة لها، وهذا يهم مختلف ما قلناه من أشغال، 
لكن أريد أن أخصص واحد الفقرة خاصة بالتخفيف من معاناة ساكنة 
املناطق التي تشهد البرد القارس، وذلك أنه كما أشرت إلى ذلك سابقا، 
هناك برنامج وطني لنجدة املناطق التي تشهد البرد القارس، وفيه واحد 
البرنامج مكثف دقيق كيهم عدد محدد من الدواوير، وعدد محدد من 
الجماعات، وتم هذه السنة إيال غادي نهضر غير على البرنامج ديال هاذ 
السنة، تم فيه التكفل ب3852 شخص بدون مأوى، لن هناك كما قلت 
سابقا املحور األول هذا كيهم جميع الجماعات العمل على التعرف على 
األشخاص بدون مأوى اللي كيكونو في الشوارع، أو محاولة جمعهم، 
3852 شخص  التكفل ب  وإيداعهم في وحدات استقبال، وفعال تم 
بدون مأوى من خالل إيداعه بوحدات استقبال آمنة من أجل حمايته 
من..، ما�سي معنى ما غاديش يكون �سي وحدين آخرين تلقاهم، اللي لقى 
�سي واحد يتصل بالسلطات املعنية، يخبر السلطات املحلية ويعلمهم 

باش تقوم بالالزم، هاذي النقطة األولى.

إحصاء وتتبع 3679 امرأة حامل تم التكفل ب 203 من املقبالت 
منهم على الوالدة، لحد اآلن باملراكز الصحية أو دور األمومة أسوة بما تم 
القيام به في املوسم الفارط، مد عدد من األقاليم اللي معنية األقاليم 
التالية: الحوز، الحسيمة، بني مالل، أزيالل، بوملان، شفشاون، خنيفرة، 
إفران، ميدلت، تاوريرت، تارودانت، تازة وتنغير ب26 ألف و 650 ألف 
من األغطية كدفعة أولى عندهم، وغيتوزع على حسب الحاجات في كل 
دوار من الدواوير املحصية بطبيعة الحال، إضافة إلى إعداد دفعة أولى 
من املواد الغذائية األساسية تظم 26000 حصة من ضمن 50000 تم 
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تأمينها لهذه الغاية، توصلت به األقاليم التالية: الحوز، الحسيمة، بني 
مالل، أزيالل، بوملان، شفشاون، خنيفرة، إفران، ميدلت، تاوريرت، 
تارودانت، تازة وتنغير وتهم املناطق والدواوير فقط اللي محصية واللي 

كتهمها شدة البرد أو اللي كتعاني من العزلة بسبب الثلوج.

الغاية  لهذه  املعبأة  املروحية  الطائرات  لنزول  900 منصة  تهيئة 
والتابعة ملصالح الدرك امللكي ووزارة الصحة بنسبة تغطية تراوح 75%.

%89. ويجري  بنسبة  الخلوي  الهاتف  1065 دوار بشبكة  تغطية 
العمل على إعداد برنامج خاص لتغطية ما تبقى أي 106 من الدواور 
بالهاتف عبر األقمار االصطناعية، بمعنى املناطق اللي ما يمكنش يوصل 
لها أثناء املحاصرة بالثلوج وأثناء شدة البرد ما يمكنش يوصل لها الهاتف 
األقمار  عبر  التواصل  غيتم  العادية،  الوسائل  لها  يوصل  أو  النقال 
االصطناعية مع السلطات هناك ومع جهات معنية محددة، وهاذ ال�سي 
تابع كيتسمى ديال الخدمة تعميم  عبأنا فيه واحد الحساب خاص 
الخدمة األساسية service universel، الخدمة العاملية أو األساسية، 
كتدبروا  الحساب خاص  واحد  هذا  األساسية،  الشبكة  تعميم  هاد 
L’ANRT الوكالة الوطنية لتقنين اإلتصاالت، دوزنا غير األسبوع املا�سي 
املجلس ديال L’ANRT ودوزنا Le comité de pilotage اللي هو لجنة 
القيادة أو لجنة لتدبير هاذ الحساب، وتعبأت فيه موارد مالية لفك 
العزلة في اإلتصال أثناء هطول الثلوج والعزلة بالثلوج، وهاذ ال�سيء مهم 
جدا، ألن إذا ما كايناش االتصال ما غتحبسش الحاجيات، ما غتعرفش 
توصل، وكيف يمكن أن تتحقق؟ وهاد ال�سي تم التعبئة ديالو اآلن، كما 
تم التنسيق مع مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، من أجل 
توظيف 75 سائقا إضافيا آلليات إزاحة الثلوج، في إطار تعاقدي برسم 
هذا املوسم ملواجهة الخصاص املسجل على صعيد املوارد البشرية، 
اآلليات كاينة واآلليات إيال تزادت الثلوج كتدخل ولكن خصنا نخرجوها 
إيال جات الثلوج، وما�سي دائما كيكونو السائقين موجودين، ألنه هو 
إعداد  تم  فلذلك  املرحلة قصيرة،  واحد  في  غير  كيتم  موسمي  عمل 

الوسائل الضرورية ملواجهة هاذ الحالة.

طبية  قافلة   371 برمجة  طبية،  قافلة   371 برمجة  تم  وأيضا 
ستتحرك إلى املناطق املعنية واملناطق األكثر تضررا، وكتعني 661 طبيب 
و1949 ممرض باش تحرك، باش يمكن تم�سي لهاذ املناطق لنجدة 
الساكنة ألن هاذوك كيصعاب عليهم يتحركو إلى أقرب واحدات طبية 
أو ما كاينش وحدات طبية قريبة أو صحية قريبة. وبالتالي هذا أيضا أ تم 
التعبئة ديالو. إذن هذا البرنامج واملخططات تم وضعه، تم إحصاء هاد 

الدواوير وتم تحديد كيفية التدخل.

وأشكر جميع الجهات بما فيها وزارة الصحة، السلطات املحلية، 
من  وغيرها  التجهيز  وزارة  الداخلية،  وزارة  اإلقليمية،  السلطات 
الوزارات اللي تعبأت إلعداد هاذ البرنامج وهي واقفة إن شاء هللا باش 
تنجح تطبيق هاذ البرنامج في القريب، وشكرا جزيال، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
األصالة  فريق  بإسم  املسعودي  الواحد  عبد  النائب  للسيد  الكلمة 

املعاصرة.

عيدرئب عييلد عبد عيوعحد عمليعوني:

أشرف  على  وعييالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بيم 
عملرسلين.

عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

عييلدة عيوزيرة،

عييرنة عيوزاعء،

زمالئ9 وزملالت9 عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

شاءت األقدار أن يقترن مناقشة موضوعنا هذا، موضوعنا الهام، 
معاناة ما يقارب نصف سكان اململكة، سكان العالم القروي واستشهاد 
شابين يافعيين في مقتبل العمر وهما يقتفيان أثر لقمة العيش، ومع 
األسف تحت األنقاض اللي تنضاف إلى فواجع كل من الصويرة وباب 
سبتة املحتملة لتكون شاهدت على حال عاملنا القروي، فرحمهم هللا 

وأسدل علي عائالتهم وذويهم الصبر والسلوان.

السيد الرئيس، أعود وأقول، إن العالم القروي واملناطق الجبلية 
في وضعية حرجة، إذ استنادا إلى نتائج اإلحصاء األخير للسكان وسكنى 
فقد بلغ سكان اململكة بالبوادي واملناطق الجبلية حوالي13،4 مليون 

نسمة وهم يشكلون حوالي 40 فئة من ساكنة الوطن.

وفي هذا اإلطار، فإن تف�سي الفقر والهشاشة في البادية أضحى أمرا 
غير مقبول ومقلق، فحسب املندوبية السامية للتخطيط تأوي البادية 
املغربية حوالي 1،3 مليون فقير ال يتجاوز دخلوهم 22 درهم وذلك بسنة 
2014، فيما بلغ 3مليون نسمة عتبة الفقر املدقع سنة 2014 فما بالكم 
اليوم، من جهة أخرى نسجل وبأسف كبير أن ثلث السكان الذين هم في 
وضعية هشاشة يقطنون بالعالم القروي و باألرياف، كما أن%70 من 
الجماعات القروية لها مستوى عيش يقل عم املعدل الوطني، ناهيك 
عن االنقطاع عن التمدرس بهده املناطق، وهذا يشكل وصمة عار علينا 
جميعا، حيث بلغت نسبة الهدر املدر�سي %57 بالنسبة إلناث 74% 

بالنسبة للذكور.

وفي نفس اإلطار، واستنادا إلى إحصائيات وزارة التربية الوطنية وهي 
احصاءات الرسمية، فإن %17من تالميذ كل فوج ينقطع عن الدراسة 
التعليم  ينهو  فقط   34% يعني  الثلث  وأن  االبتدائي،  السلك  خالل 
الثانوي، في حين أن نسبة النجاح في البكالوريا ال تتجاوز العالم القروي 
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%11 أما االنقطاع عن التمدرس في البادية فهي ظاهرة نسوية بامتياز، 
ألن يسجل التسجيل في املستوى ابتدائي %55 ويصل عند املستوى 

التأهيلي إلى 12%.

ثانيا: هناك ضعف وحسب املجلس األعلى للحسابات، فإن هناك 
ضعف في استعمال املوارد املالية للمؤسسات التي تعنى سياستها بالعالم 
القروي واملناطق الجبلية وعلى رأسها صندوق التنمية القروية واملناطق 
الجبلية. وهنا نؤكد أن هاجس الحكومة غلب عليه طابع الحفاظ على 
إلى  استنادا  املجالية، حيث  التوازنات  على حساب  املالية  التوازنات 
تقرير املجلس األعلى للحسابات، نالحظ أن قبل سنة 2011 كانت نسبة 
استعمال موارد الصندوق تتراوح بين70 و%90 على العموم، بما يعني 
استعمال مكثف ومساهمة متميزة عالية للصندوق في التنمية القروية 
في هذا املجال، غير أن مساهمة الصندوق سرعان ما اتخذت منحا 
تنازليا وخطيرا منذ سنة 2011، بحيث انخفضت إلى مستوى37% ، 
ثم %12 سنة 2014 لتستقر في حدود %17 سنة 2015 وهاذي أرقام 

رسمية صادرة عن املجلس األعلى الحسابات.

فبالنسبة للمجلس األعلى للحسابات يكمن سبب هذا التراجع في 
استعمال موارد الصندوق إلى ضعف وتيرة إنجاز البرامج التنموية وعدم 
تتبع األوراش املتعلقة بها أيضا، وأيضا في محدودية الكفاءات القادرة 
على صياغة املشاريع وغياب الحكامة وبروز الصراعات السياسية حول 
من له األحقية في تدبير هذه املؤسسة، من جهتنا نعتقد أنه باإلضافة 
إلى ما سبق فإن تراجع أداء الصندوق يكمن في االنحراف واالنزالق 
املالي الذي حصل سنة 2011، حيث بلغ عجز املالية حوالي %7 من 
الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ 57 مليار درهم مقابل 35 مليار فقط 
في 2010، هذا العجز ازداد تفاقما سنة 2012 ألنه بلغ 7,2 من الناتج 
ارتأت  السابقة،  إلى مستوياته  امليزانية  الخام. وإلعادة عجز  الداخلي 
الحكومة تقليص نفقاتها بما في ذلك نفقات صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية، وبذلك انهارت نسبة استعمال موارد الصندوق من 

%76 سنة 2010 إلى %37 في 2011، و%12 سنة 2014.

إذن فأين نحن من تنمية العالم القروي ومن املناطق الجبلية التي 
أصبحت تتصدر خطابات كل الفاعلين وال سيما الحكومة؟ وبذلك يتضح 
جليا أن موارد الصندوق هي مسجلة بالحساب الخصو�سي املحدث لهذه 
الغاية، لكن االعتمادات غير املستعملة من طرف الصندوق تم توجيهها 
لتغطية نفقات أخرى، ليس لها عالقة باملشاريع املدرجة بالصندوق، 
ألن هناك فرق بين تسجيل موارد حساب الصندوق والوجهة الحقيقية 

التي تستعمل فيها.

كخالصة، يمكن القول بأن الحكومة بتخفيضها لنفقات مساهمة 
الصندوق، فإنها قررت التضحية بالتوازنات املجالية االجتماعية املنوط 
بالصندوق على حساب التوازنات املالية املتمثلة في استعادة التحكم في 
عجز امليزانية العمومية. وهذه الوضعية املزرية، ال تنحصر على صندوق 
التنمية فقط، بل تمتد إلى صناديق أخرى لها أهمية بالغة من الناحية 

فعلى  واألرياف.  البادية  لسكان  بالنسبة  واالقتصادية  االجتماعية 
سبيل املثال، نالحظ ضعف استعمال كذلك موارد صندوق التماسك 
االجتماعي سنة 2015، فمن مثال 10,5 مليار درهم كموارد، لم تستعمل 
إال 3,2 د املليار درهم، بالنسبة لالستعمال تصل بالكاد إلى %30، ويزداد 
باملاء  القروي  العالم  بتزويد  الخاص  للصندوق  بالنسبة  األمر سوءا 
الصالح للشرب. حيث بلغت موارده سنة 2015 ما مجموعه 48 مليار 
درهم لتستعمل فقط 3,4 مليار درهم. وهي سياسة ممنهجة مقصودة، 

أرادت بها الحكومة أن تغطي عن فشلها في تدبير سياستها املالية.

عييلد عيرئيس،

إن من مظاهر فشل الحكومة في تعاطيها مع السياسات العمومية 
املوجهة لفائدة العالم القروي، تتسم بانعدام االنسجام والتناسق، 
حيث أكد التقرير عن غياب التنسيق، وانعدام التوافق املشاريع املمولة 
من طرف الصندوق وبين املتدخلين، وعدم االهتمام في تالقي املشاريع 
والبرامج الحكومية. غير أن هاذ االختالالت هي أعمق من كل ذلك، ألن 
الوطنية ومخططات  القطاعية  السياسات  بين  انسجام  هناك  ليس 
التنمية املحلية، كما أنه ليس هناك ربط بين ما هو محلي وإقليمي 
وجهوي. كما أن مخططات املؤسسات العمومية : وكالة تنمية أقاليم 
للمؤسسات  باإلضافة  الجنوبية،  الوكالة  الشرقية،  الوكالة  الشمال، 
العمومية ذات الصلة، فإنها ليست متجانسة ومتناغمة مع مشاريع 

صندوق التنمية القروية.

عييلد عيرئيس،

عييرنة علحضوا،

موقعنا  ومن  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  العادة  جرت  كما 
كمعارضة بناءة، ال نكتفي أبدا بسرد الوقائع أو التشخيص، بل نتعداه 
ذلك القترح الحلول البديلة، وهو يتجلى في ما يلي، كالتالي...شكرا جزيال 

السيد الرئيس

عييلد عيرئيس:

انتهى الوقت، لكن املفيد تمدها للرئاسة ونسلموها للسيد رئيس 
خالد  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا.  مساهمتك..  على  شكرا  الحكومة، 

تيكوكين بإسم فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عييلد خريد تلكوكين:

شكرع سلدي عيرئيس،

بيم هللا عيرحمن عيرحلم، وصلى هللا وسلم على سلدنر وعلى 
آيه وصحبه ومن واله وإلى يوم يبعبون.

عييلد ائيس علحكومل عملحت9م،

عييرنة عيوزاعء عملحت9مون،
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إخوع 9 أخوعت عيدوعب،

بداية، ال بد أن نجدد الرحمات على شهداء آبار املوت في جرادة 
أرصدتهم  تنتعش  الذين  التجار  املآ�سي،  لتجار  العار  كل  العار  ونقول 
البنكية على جراح الفقراء في هذا الوطن. حقيقة وأنا على هذه املنصة، 
وأنا  املتسامحة  يعني  كلمات  أجد  أن  يصعب  يعني  الرئيس،  سيدي 
أتحدث عن سياق يعني يتسم بالقساوة. حينما نتجه إلى الجبل يقل كل 
�سيء، تقل التنمية، يقل احترام اإلنسان، تقل الكرامة حتى األوكسجين 
يقل سيدي الرئيس، أرفض اليوم فقط، فقط منسوب الصبر والصدق 
يزداد، فهل نعرف لصبر الصابرين قدرا؟، أرفض اليوم عذرا سيدي 
الرئيس، أرفض أن أختزل األمر في برد وحطب وسكر وزيت، أرفض اليوم 
وأنا أسكن في الجبل، أنا كنسكن يعني في واحد االرتفاع ديال 2000 متر 
على سطح البحر وكثيرون معي يعانون نفس السياق، أرفض أن أحمل 
ديال  الفصل  اللي هو  الشتاء  لفصل  يعني قساوة حياتنا  املسؤولية 
الغيث واملطر والثلج والجمال. املسؤولية يتحملها وطن أهاننا وأهملنا 
لعقود طويلة وما زال اآلن يظلمنا عبر برامج هي تدبيريا هي برامج جيدة، 

ولكن تخترقها السياسة طوال وعرضا.

وأستغل الفرصة ألناشدكم، سيدي الرئيس، وأناشد من خاللكم 
جميع الوزراء وأطلبهم وأتوسلهم خصوصا وزير الداخلية أرجوكم كفى 
تسييسا للتنمية في العوالم القروية، كفى تسييسا ألن جروحنا غائرة، 
الجروح ديالنا غائرة وال تحتمل يعني التأجيل، كفى تسييسا للتنمية في 
العوالم القروية ألنه هناك جيل جديد يرفض أن يعيش على هامش 
الوطن، يرفض يعني أن يرتدي قميص املتسول في عالقته مع بلده، 
بدينا كنربيو  القروية ألنه  العوالم  في  للتنمية  أرجوكم كفى تسييسا 
واحد الجيل خطير، خطير على الوكن يطرح األسئلة الخاطئة في السياق 
الخاطئ، كيفاش غادي نشرحو أنه شباب في العالم القروي اآلن كيقولو 
آش غنستافد أنا من افريقيا، في حين أن أفريقيا هي املستقبل والحكمة 
أن نتجه إلى أفريقيا، كيفاش غادي نفهمو حنا أن شباب اآلن في العالم 
وأحزاني  آالمي  كثرة  من  الجهد  عندي  بقاش  ما  لك  كيقول  القروي 
باش أنني نتضامن مع القضايا ديال األمة واملقدسات ديالها. من يدفع 
بشبابنا ليطرح هذه األسئلة املشوهة؟، أقول لكم أن الوقت قد آن 

يعني أننا نكونوا يعني في مستوى املسؤولية ألن الوقت يداهمنا.

فيما يتعلق بنا نحن كنواب، أقول أن الوقت قد آن ونحن مساءلون 
الجبل  قانون  إخراج  يجب  أمانة،  واألوطان  املستقبل  في  وسنساءل 
إلى الوجود أو وكالة تنمية املناطق الجبلية، املهم نسميه ما نسميه، 
األسا�سي هو إيجاد اإلطار اللي يقدر يعني نتعاملو فيه بمنطق إيجابي 
مع التراكمات واألحزان واآلالم ديال هاذ العوالم القروية، ال يهم ما 
سنسميه، ولكن آن األوان أننا نتعاملو به ونغيرو الرؤية السلبية اللي 
عند الدولة املغربية للمناطق القروية، التي ترى فيها فقط سياقات 
للفقر سياقات وكتعامل مع املواطنين ديالها على أنهم مساكين، نحن 
لسنا مساكين، نحن مغاربة. ومسألة أخرى، الجبال أيها السادة كنوز 

مختومة من املؤهالت، وإن كان فيها خلل فهو خلل في تصورنا وفي نظرتنا 
والطريقة التي كنشوفوها فيها، أكثر ما يمكن أن يصل فيه املستوى ديال 
الرؤية ديال الوطن إلى املناطق الجبلية هو أننا نشوفو فيها املاء املهدور 
ونشوفو فيها املعادن املسروقة اللي ما كتخليش عوائد ديال التنمية في 
املناطق ديال االستخراج، وباملناسبة كنحيي وزير الطاقة واملعادن ألنه 
قال أنه آن األوان أن الشركات ديال االستغالل خاصها تخلي العوائد 

ديال التنمية في املناطق ديال االستخراج.

ركزن  ني  الكبير«إمطاون  األطلس  قبائل  لدى  مأثور  بقول  أختم 
أسمومي أيتنيكان«،« دموع الرجال هي الشكوى«، نهار تشوفو الدموع 
في العيون ديال الساكنة ديال الجبل، أخ�سى أن يكون الوقت قد فات. 
الظلم مستمر، وكنشكرو الحكومة على املقاربة التدبيرية ديالها، ولكنه 
مشكل إرادة، هناك من ال يزال ينتعش على الجروح ديال العالم القروي، 
هناك اللي كيسيس يعني املشاكل ديالنا، هناك اآلن اللي كيشوف فينا 
ما عرفتش من أي منطلق، ولكن كونوا على يقين أن هاذ النمط ديال 
التدبير ديالنا والتسيير اللي فيه واحد الفائض من السلطة اللي يقدر 
يعطي لهذا ويحّيد لهذا، أنا أتحدث حينما تصبح سيارة اإلسعاف ودار 
األمومة واحد الروبيني تديرو في واحد الدوار يعني ورقة ديال الضغط 
السيا�سي، إلى أين نحن متجهون؟ هاذ النمط ديال التدبير اللي فيه هاذ 
الفائض من السلطة اللي يقدر يعزل ويدخل للسجن اللي بغا ويدير أنه 

يقدر يديرأي �سيء، ولكن ال نغامر بالوطن، أشكركم السيد الرئيس.

عييلد عيرئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب. الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى 
الرداد بإسم فريق التجمع الدستوري.

عيدرئب عييلد مصطفى عيرنعن:

شكرع عييلد عيرئيس،

التوضيحات حول  أشكركم السيد رئيس الحكومة املحترم، على 
القروية  املناطق  تنمية  إلى  الهادفة  وبرامجها  الحكومية  املجهودات 
والجبلية، غير أنها تبقى دون طموحات ساكنة املناطق، هاذي املناطق 
التي تفوق نسبتها  القرى بشكل عام والجبال بشكل خاص  وساكنة 
%20 من ساكنة املغرب ومساحتها %21 من مساحة البالد، كلها تعاني 
العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات اإلجتماعية األساسية، إذ أن أكثر 
من %60 من القرى تعاني بسبب غياب التجهيزات األساسية كالطرق 
والكهرباء واملاء الصالح للشرب واملراكز الصحية واملدارس، مما يزيد 
من استفحال ظاهرتي األمية والفقر حيث أن نسبة مهمة من الساكنة 
القروية تعيش تحت عتبة الفقر. إذ تشير أغلب الدراسات والتقارير 
املنجزة في هذا الشأن أن %79 من الفقراء يعيشون في العالم القروي 
وبأعالى الجبال، و%30 من األسر ال تتجاوز نفقاتها 3000 درهم سنويا 
وهو ما يقارب إلى حد ما عتبة الفقر التي حددتها املنظمات الدولية، إذ 
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أن معدل البطالة في تزايد مستمر بسبب قلة فرص الشغل القار وهذه 
املناطق تعرف أكبر نسبة لألمية حوالي %70 ومعدل تمدرس الفتيات 
%48 واألغلبية يغادرن املدرسة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي.

أما املجال الصحي فلم يستجب للتطلعات، وكمثال نذكر أن 74% 
من وفيات األمهات أثناء الوالدة هي من نصيب النساء القرويات، ألسباب 
ترتبط بالشبكة الطرقية، وسوء توزيع الخريطة الصحية، ونقص حاد 
في املوارد البشرية الطبية وضعف التجهيزات الطبية باملراكز الصحية. 
ال  الذي  ألزيالل  اإلقليمي  كاملستشفى  املستشفيات  بعض  في  فمثال 
يتوفر على جهاز السكانير، ويستقبل مر�سى من 44 جماعة ترابية مما 

يضاعف من معاناة الساكنة.

وبخصوص استفادة الساكنة من املاء الصالح للشرب، رغم أن 
الجبل يعتبر خزانا مائيا للبالد، فيبقى شبه منعدم نظرا لغياب الشبكة، 
إذ تضطر غالب األسر إلى التنقل بعيدا لجلب هذه املادة الحيوية من 
عيون غير معالجة، وتتحمل النساء واألطفال عبء هذه املعضلة مما 
يحرمهم من متابعة دراستهم في أغلب األحيان ويساهم في ارتفاع نسبة 
األمية. هذه املعطيات أكدها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 
في تقريره األخير، والذي كان صادمة للغاية بالنظر إلى ما تضمنه من 
متجذر  تخلف  وضعية  في  يزال  ال  القروي  العالم  بأن  تفيد  حقائق 
وعميق، وبالتالي فيبدو أن جميع املخططات السابقة لم تحقق األهداف 

التنموية املنشودة.

إن مراجعة اإلستراتيجية الحكومية املتبعة في مجال تنمية العالم 
القروي واملناطق الجبلية، أضحت ضرورة ملحة من أجل بلورة مشروع 
حكومي جديد، فال يعقل أن تبقى هذه املناطق على هذا الحال إذ من حق 
ساكنة األقاليم مثل إقليم أزيالل فيكيك وتاونات ألسباب وبالتالي لباقي 
األقاليم أكثر فقرا أن تستفيد من خيرات الوطن في إطار توزيع عادل 
لكل الخيرات إسوة بباقي األقاليم، واإلستجابة النتظاراتهم وحقوقهم 
الضرورية العادلة. إذ لن يتحقق هذا إال بتحسين ظروف عيش الساكنة 
اتخاذ إجراءات مستعجلة ومن أجل استشراف مستقبل  من خالل 

أفضل نقترح البعض منها ال للحصر:

أوال- العمل على استفادة ساكنة الجبال من املوارد املائية املتواجدة 
بمنطقتها كإقليم أزيالل الذي يتوفر على سدود مائية جد مهمة، كسد 
الذي تحتضنه كل من جماعة »آيت وعر�سى« »بين  الويدان«  »بين 
الويدان« و«ويزغت« »آيت مازيغ« و«أكودي نلخير«. فرغم هذا اإلحتضار 

فإن ساكنة هذه الجماعات كلها محرومة من هذه املياه؛

ثانيا- دعم وتفعيل األنشطة املدرة للدخل وتشجيع املقاوالت الذاتية 
والتعاونيات لتثمين مختلف املنتوجات الفالحية والصناعة التقليدية 

املوجة أساسا للنساء والشباب في إطار االلتقائية بطبيعة الحال؛

ثالثا- تسهيل عملية تحفيظ األرا�سي للفالحين الصغار، علما أن 
الذي  ال�سيء  جدا  بمساحات صغيرة  أرا�سي  على  يتوفرون  أغلبيتهم 

يحرمهم من اإلستفادة من القروض والدعم الفالحي. التعجيل السيد 
رئيس الحكومة، في بلورة وضع ميثاق وطني وقانون الجبل.

ختاما السيد رئيس الحكومة املحترم، ندعوكم إلى العمل جاهدين 
من أجل تخفيض وتقليص كل هاذ املؤشرات واألرقام ابتداءا من السنة 

القادمة إن شاء هللا والسالم عليكم.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد النائب عبد العزيز لشهب بإسم الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

عيدرئب عييلد عبد عيعزيز يشهب:

أشرف  على  وعييالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بيم 
عملرسلين.

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

عييرنة عيوزاعء،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

السيد الرئيس الحكومة، الزم أن نذكر هنا بأن هاذ العالم القروي 
اللي كنتكلمو عليه، كنتكلمو على واحد %90 من املساحة اإلجمالية ديال 
بالدنا، وكنتكلمو على %40 من الساكنة ديال املغرب، وحنا في الفريق 
اإلستقاللي ال ننكر املجهودات املبذولة في هذا الشأن، ولكن كيما قلتو 
فهي مجهودات غير كافية بتاتا. واسمحوا لي السيد رئيس الحكومة، هللا 
يجازيكم بخير، ما�سي كل مرة نجبدو هاذ املوضوع ديال العالم القروي، 
غنجبدوه الحصيلة هي )PERG(، هي )PNER( هي )PAGER(، وكفى راه 
مبقاش الوقت فيما غنتكلمو على هاذ العالم نتكلمو على تعميم التزويد 
باملاء الشروب والكهرباء والطرق. اليوم راه خاصنا أمور أخرى في العالم 
القروي، وكيما قلت وايال كانت اليوم مجهودات غير كافية، وهاذ ال�سي 
هو اللي كيتبين من خالل النبض ديال ساكنة العالم القروي، اليوم 
الناس  بالغبن، هناك شعور بأن هاذ  هناك غضب، هناك إحساس 
واش حنا مغرب وال ما�سي مغرب، ما يمكنش أن واحد الوقيتة كانت 
عندنا مقولة ديال )املغرب النافع واملغرب غير النافع(، واليوم نتكلمو 
على املغرب النامي واملغرب النائي. اسمحوا لي هاذ املناطق فهم كيما 
قلت كيحسو بواحد النوع إحساس ديال الحكرة، وبالتالي حان الوقت 
باش الحكومة تحمل كامل املسؤولية ديالها اليوم، وحنا الفريق ديالنا 
وكنواب كنقدمو جميع املقترحات في هاذ الشأن، وكنا عدة مرات وفي عدة 
مناسبات، كنتكلمو للسيد رئيس الحكومة على الحصيلة. مزيان تكلمتو 
على مجال الصحة، الصحة الوضع كارثي في هاذ املجال، اليوم هناك 
نقص وخصاص مهول في األطر البشرية، مكاينش حتى التنسيق بين 
املراكز الصحية الجماعية واملستشفيات اإلقليمية، مكاينش التنسيق 
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بتاتا، ناس يعني كاين خلل، كاين عدة مستوصفات اللي هي مغلقة. في 
املجال ديال التعليم، هناك اإلشكال الكبير ديال الهدر املدر�سي، وديال 
الغياب ديال األطر التربوية، كاين مشكل ديال التكرار، واليوم األرقام 
الرسمية كتكلم أن املغرب كيضيع 8 داملليار ديال الدرهم فهاذ اإلشكال 
البرنامج ديال  التكرار، إضافة كان واحد  الهدر املدر�سي وديال  ديال 
»تيسير« ملاذا لم يتم تعميمه على جميع الجماعات القروية، ملاذا لم 
يتم إدراج برنامج تيسير في املستويات ديال اإلعدادي والثانوي عالش؟ 

واش ما باغيينش تقّريو هاذ أوالد البادية؟ ما فهمناش عالش؟

كذلك السيد رئيس الحكومة، كلمتونا على املاء الصالح للشرب، 
باهلل عليكم واش باقي �سي حد اليوم تيقبل يعيش بال ماء؟ اليوم عندنا 
أكثر من 3,5 ديال املاليين ديال نسمة بدون ماء في العالم القروي، أكثر 
من 1,5 ديال املاليين نسمة السيد الرئيس، هاذي أرقام رسمية ال أتكلم، 
ما عندهمش الربط 3,5 ما عندهمش الربط، عالش ما عندهمش الربط 
للماء الصالح للشرب؟ ألن التكلفة جد غالية، ماعندهمش القدرة باش 
يربطو املاء، تيوصل املاء للمركز وما قدينش الناس يدخلو املاء السيد 

رئيس الحكومة وأنا ابن البادية وأعرف ما أقول.

كذلك اإلشكال ديال اللي تكلمتوعليه فهاذ املاء واإلشكالية مرتبطة 
ديال  والبرنامج  الواعدة  املراكز  على  مزيان  تكلمتو  السائل،  بالتطهير 
التأهيل الحضري ديال هاذ املراكز، برنامج 2018-2021 مزيان ولكن 
واش وضعتو �سي برنامج ديال التطهير السائل؟ واش غنصلحو األزقة 
والشوارع بال ما نديرو برنامج ديال التطهير السائل؟ اليوم مراكز قروية 
ساكنة عايشة مع برك ديال ماء الواد الحار وسط الواد الحار أعباد هللا 

عايشين الناس!!!

إضافة إلى هذا السيد الرئيس، نتكلمو على البرنامج ديال الطرق 
القروية، واسمحوا لي نقول لكم أنا أتساءل ملاذا الوزارة ديال التجهيز 
ما كملتش هاذ البرنامج ديال بناء الطرق بالعالم القروي الثاني؟ كان 
من املفروض أنه يتساال في سنة 2012، اليوم مجموعة ديال املشاريع 
توقفت، ما عرفناش شنو هو السبب؟ ربما غتقولو لنا هناك الجماعات 
الترابية ما التازمت�سي صحيح بعض الجماعات ما التزمت�سي ما عندهاش 
اإلمكانيات املالية، هاذي 4 سنوات الجماعات القروية نفس الحصة 
ديال القيمة املضافة اللي كانت تتوصل بها بقات هي هي، زادت النسبة 
ديال األداء ديال املوظفين األجور ديال املوظفين وتزادت نسبة ديال 
امليزانية ديال التسيير، ولكن الدعم اللي تتقدمو للجماعات بقات هو 
هو السيد رئيس الحكومة. باهلل عليك، حنا كمسؤولين على الجماعة 
الترابية كيفاش غنديرو هاذ سياسة القرب في حين أن املوارد املالية 
ضعيفة وضعيفة جدا؟ حشومة حرام، وبالتالي حان الوقت لكي نتحمل 

كامل املسؤولية فهاذ املجال.

باش نختم الكالم ديالي السيد رئيس الحكومة، فين ما كنتكلمو 
على العالم القروي كنربطوه باملشاريع املدرة للدخل الفالحة والفالحة 
التضامنية، فعال الفالحة تعتبر مصدر الدخل ديال %80 ديال ساكنة 

العالم القروي، ولكن هاذ الفالحة راه كلها فالحة معاشية بالنسبة لهاذ 
ه الفالح مسكين تيشتغل العام 

ّ
املناطق الجبلية واملناطق القروية يال

الكامل باش يعيش، باش أنه يحّسن الدخل ديالو ما كاينش، وبالتالي 
الحكومة مطالبة بتنويع التدخل في العالم القروي، وتنويع الدخل ما 
نبقاوش نعتمدو غيرعلى الفالحة ربما خصنا نشوفو نشجعو اإلستثمار، 
وتكون  تحفيز اإلستثمارات  الخاص،  القطاع  ديال  نشجعو االستثمار 
نافعة  القروية والجبلية جالبة لإلستثمارات ما تكونش  هاذ املناطق 
لإلستثمارات. أنا أخاف يجي واحد الوقت نكون كملنا البرنامج ديال 
نلقاوها  القرى  عند  نمشيو  ي 

ّ
مل ولكن  والكهرباء،  املاء  وديال  الطرق 

خوات غنلقاو الناس هاجرو ومشاو للمدن، شكرا السيد الرئيس.

عييلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حكيمة بل قساوي 
بإسم الفريق الحركي.

عيدرئبل عييلدة حكلمل بل قيروي:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

تعازينا ألهالي ضحايا جرادة، شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم 
على توضيحاتكم القيمة، والبد أن نشيد باملجهودات التي تقومون بها 
وحكومتكم املحترمة، تحت قيادة صاحب الجاللة نصره هللا، غير أن 
الخصاص مهول وراكمته سنوات عدة من اإلقصاء والتهميش، ال�سيء 
مجالية  فوارق  من  وقع  ما  لتدارك  السريع  التدخل  يستدعي  الذي 

وإجتماعية.

السيد رئيس الحكومة، اليوم في الجبال خصكم تعرفو بأن الساكنة 
الخبز.  الخبز، الحطب قبل  الجبال رافعة لشعار الحطب قبل  ديال 
فالسيد رئيس الحكومة واش حنا خصنا كل عام نبقاو نتسناو حتى 
يوصل فصل الشتاء باش نشوفو املشاكل ديال فصل الشتاء، وعاود 
نتسناو فصل الصيف حتى يجي باش نشوفو عاود الندرة ديال املاء 

ونحلو املشاكل ديال املاء.

أنتما  كنعاتبكمش  ما  احنا  الحكومة  رئيس  السيد  شوف  حنا 
ألنكم عاد ياله جيتو، ولكن كنطلبو منكم الجرأة الكبيرة باش نحلو 
هاذ املشكل ديال التنمية القروية واملناطق الجبلية، البد من وضع 
تكلمتم  الحكومة،  رئيس  فالسيد  اإلشكالية،  إستراتيجيات لحل هاذ 
عن اإلجراءات هاذيك اإلجراءات فهي استعجالية فعال ولكن كتبقى 
ترقيعية حاليا، بمعنى أن غنحلو املشاكل للدواوير والقرى حاليا ولكن 
إستراتيجيا بغينا احنا واحد 2030 مثال نلقاو صافي هاذ القرى ما بقاتش 
عائق على البالد، بغيناها تكون حتى هي منمية للبالد، فال نن�سى املوارد 
الطبيعية واملؤهالت الطبيعية اللي كتزخر بها هاذ املناطق، لهذا السيد 
رئيس الحكومة، البد من تثمين هذه املواد، فمثال نعطيكم مثال مورد 
للصيف،  قيمتو حتى  ما كنعرفو  املاء  به  املاء كنستاهنو  املاء،  ديال 
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السيد رئيس الحكومة، هاذ املاء هذا دبا راه كاين كنالحظو بأن كاين 
املياه السطحية اللي كتم�سي غي ضايعة ما كيستافد منها حتى �سي واحد 
كتستعمل في وقت الصيف ودبال ال تستعمل، فلماذا ال يتم التفكير في 
تجميعها في dans des bassins..، املهم في خزانات مائية يتم اإلستفادة 
كنكونو  وبالتالي  نستعملوها  نعاودو  الحر  وقت  في  الحاجة  عند  منها 

كنحافظوعلى الفرشة املائية وكيكون عندنا تدبير جيد للمياه.

السيد رئيس الحكومة، سوف لن أتكلم على الهدر املدر�سي وغياب 
واملوارد  اإلستشفائية  املعدات  وغياب  الصحية  واملشاكل  املعدات 
البشرية كل هاذي راه راكم عارفينها واإلخوان تكلموا عنها، لكن ال بد 
من أن أتكلم عن اإلشكالية اللي حاليا في الجبال وهي الثلوج، كنطلبو 
لليلة واحدة ليلة واحدة بين  الزيارة ولو  منكم السيد الرئيس واحد 
األسر الفقيرة بدون climatiseurs بدون تدفئة بدون هذا، فحبذا لو 
درتو هاذ الزيادة هاذي ربما فاش غتراجعو ما غيديكم نعاس بحكم 
الناس  لذوك  تشوفو حل  النعاس حتى  ما غيديكم  ديالكم  املعقول 
استعجالي، donc السيد رئيس الحكومة فبمجرد ما كيطيح عندنا الثلج 
الساكنة كتعيش في واحد التأجج، في واحد..، لهذا السيد الرئيس، 
 normalement كتساقط  اللي  الثلوج  هاذ  بأن  كنشوفوش  ما  واش 
خصنا نشوفوها من إيجابياتها، ال ما نحبسوهاش السيد الرئيس، ما 
القرى  في  الرئيس  السيد  نستثمروها،  خصنا  بالعكس  نحبسوهاش 
األوروبية راه الثلج كنستعملوه لجلب السياح، لجلب..، راه استقطاب 
هذاك استقطاب سياحي، حتى في قطاع السياحة كنالحظو بأن غياب 

حتى هاذ القطاعات هاذ القطاعات الوزارية في األقاليم.

عييلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد السيد النائب الشرقاوي الزنايدي 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

عيدرئب عييلد عيشرقروي عيزنريدي:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييرنة عيدوعب،

عييلد ائيس علحكومل،

عييرنة عيوزاعء،

شكرع عييلد ائيس علحكومل،

نسائلكم اليوم عن فئة من املجتمع عن مجاالت أقسيت عاشت 
التهميش والقسر، عاشت كذلك الحرمان، إن ما تطلقون عنه اسم 

العالم القروي واملناطق الجبلية.

أعدت  البرامج  من  مجموعة  هناك  أن  أشرتم  الرئيس  السيد 
خصيصا لهذه الفئة، إال أن البعض منها قد حقق نجاح وهذا ال ننكره، 
منها الكهربة القروية من البرامج التي حققت نجاحا وحققت ما كان 

املراد منها، كذلك فيما يخص املاء الصالح للشرب إال أنه في بعض 
البرامج لم تحقق األهداف املنشودة منها، منها السيد الرئيس الحكومة 
املاء الصالح للشرب ال زالت بعض الدواوير أو بعض املناطق يعني تحتج 
أو تعيش نوعا من العطش، هناك مجاالت قريبة من السدود وتعيش 
العطش على سبيل املثال منطقة أزيالل، فهناك مناطق تعيش العطش 

وتوجد في منطقة تزخر جبالها باملياه.

كذلك برنامج فك العزلة عن العالم القروي هذا البرنامج السيد 
إليه،  إليه فلم يحقق ما كنا نصبو  الرئيس، رغم األموال املرصودة 
فال زالت األمهات تموت في طريقها إلى املستشفيات األمهات الحوامل، 
أثناء  متعددة  لشهور  الدراسة  ينقطعون عن  األطفال  زال كذلك  ال 
فصل الشتاء، أثناء تساقط الثلوج، كذلك نسبة الهدر املدر�سي ال زالت 
مرتفعة بسبب صعوبة الولوج إلى املدارس، كذلك ال زال املواطن يعيش 
الشتاء، نعيش عندما تهطل األمطار كيولي  في فصل  القهر  نوعا من 
املواطن كيعاني من الثلوج، كيموتو. في أي بلد نحن؟ أن يموت املواطن 
من جراء الثلوج، وكذلك أن في فصل الصيف يعانون من قهر الحرارة في 

ظل غياب مرافق إجتماعية تخفف عليهم وطأة الحرارة وطأة الصيف.

ظروف  من  كثيرا  يعانون  أبناءنا  زال  ال  التعليم  الرئيس،  السيد 
التمدرس، فيعني ال زال التالميذ يدرسون تحت أسقف مؤسسات بنيت 

بمواد أكل عليها الدهر وشرب.

املرافق االجتماعية،  الوحيد هو  الرئيس، لم يبق املطلب  السيد 
فالعالم القروي كذلك يطالب بحقه في الشغل، فشهيدي جرادة أكبر 
دليل على ذلك، فأبناء هاذ الشهيدين سيجدون أنفسهم داخل هذه 

املغارات، وشكرا السيد الرئيس.

عييلد عيرئيس :

بإسم  الحموني عفوا  النائب رشيد  السيد  النائب،  للسيد  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

عيدرئب عييلد اشلد علحمو 9:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

في  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  اليوم  أتدخل 
موضوع مهم ويهمني كذلك كبرملاني عن إقليم قروي وجبلي في نفس 
الوقت وهو إقليم بوملان، السيد رئيس الحكومة وأنت في الطريق إلى 
إقليم بوملان على بعد عشر كيلومترات من إيفران تجد الطريق تحولت 
من 10 أمتار إلى 3 أمتار على بعد 20 كيلومتر من مدينة إيفران تجد 
جماعة كيكو 30 ألف نسمة ثاني جماعة قروية بإقليم بوملان ال صرف 
صحي، ال طرقات، ال أرصفة، ال مستشفى، نفس ال�سيء لجماعة تانديت 
أكبر جماعة في اإلقليم 40 ألف نسمة ال صرف الصحي ال طرقات، قس 
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على ذلك 18 الجماعة على بعد عشر كيلومترات من إفران تجد طريق 
تحولت من عشرة أمتار إلى ثالث أمتار، على بعد 20 كيلومتر من مدينة 
إفران تجد جماعة »كيكو«، 30 ألف نسمة، ثاني جماعة قروية بإقليم 
بوملان ال صرف صحي، ال طرقات، ال أرصفة، ال مستشفى، نفس ال�سيء 
لجماعة »تانديت« أكبر جماعة في اإلقليم، 40 ألف نسمة ال صرف 
صحي، ال طرقات، قس على ذلك 18 جماعة باإلقليم، نفس ال�سيء من 

أجل 21 جماعة.

السيد رئيس الحكومة، هذا نموذج من إقليم بوملان، وكذلك كاين 
تاونات وأقاليم أخرى  ال�سيء، أزيالل، وخنيفرة،  أقاليم أخرى نفس 
تعاني من نفس ال�سيء. السيد رئيس الحكومة، ما ذنب هذه األقاليم؟ 
ذنبها أنها قاومت االستعمار، أم ذنبها ألنها ساكتة ما بغياش تحتج؟ 
أم ذنبها ألنها تايقة في بالدها. السيد رئيس الحكومة، املغرب اليوم مع 
األسف يسير بسرعتين، سرعة »TGV«، وبعض املناطق ماشية بسرعة 

السلحفاة.

السيد رئيس الحكومة، هاذ ال�سي اللي كيوقع في بالدنا خطير وخطير 
ناحية  املناطق من  آخر  هي  الوطن  دافعت على  اللي  املجاالت  جدا، 
التنمية، كيفاش اليوم ناس يستشهدون على لقمة عيش في الصويرة، 

وفي جرادة، اليوم ناس دخالت للحبس ألنها كتطلب املاء ما تشرب.

السيد رئيس الحكومة،

بغينا مغربنا يكون قوي، بغينا ما يكون قوي إال بعدالة إجتماعية 
وعدالة مجالية، يكون قوي بشباب بدون بطالة، يكون قوي بأحزاب 
الحكومة.  رئيس  السيد  اإلحباط  يقيسو  املواطن  تخليوش  ما  قوية، 
وأذكركم السيد رئيس الحكومة، بما قاله عمر ر�سي هللا عنه، )لو عترت 
بغلة في العراق، لسألني هللا ملا لم تمهد لها الطريق يا عمر(، هاذ ال�سي 
للحيوان أما ما بالك باإلنسان، أخاف أن نحاسب جميعا السيد رئيس 
الحكومة ألننا ما قمناش باملسؤوليات ديالنا، وكذلك نقترح كمجموعة 
نيابية بإقرار قوانين لهذه املناطق ونقترح قانون إطار يهم هاذ املناطق 

الجبلية وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد رئيس الحكومة لكم الكلمة للرد على 
التعقيبات فيما تبقى من الوقت.

عييلد سعد عيدين عيعبمر 9 ائيس علحكومل:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرا جزيال، شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب الذين تدخلوا، 
نتبعوها،  وغادي  املالحظات،  سجلت  راه  ديالكم  املداخالت  كاع 
أشكرالسيد النائب اللي مدني باملداخلة ديالو كاملة باش من بعد نقراها 
وأنا مرتاح، ونتمعن فيها مزيان. ولكن خاصنا نكونوا موضوعيين، بكل 

صراحة خاصنا نكونوا موضوعيين. صحيح أن بالدنا باقي فيها بزاف 
عندنا  باقي  نعالجوها،  خاصنا  داألمور  بزاف  عندنا  باقي  داملشاكل، 
خصاص في العالم القروي، باقي عندنا خصاص في البنيات، باقي عندنا 
خصاص في التعليم، باقي عندنا خصاص في الصحة، هاذ ال�سي كل�سي 
صحيح. ولكن أيضا صحيح أن بالدنا حققت طفرات مهمة جدا، تقدم 
كبير، والدولة استثمرت في هاذ املناطق استثمارات عالية، ما�سي اليوم، 
ه بدينا غير 8 أشهر، ولكن مع 

ّ
ما�سي مع هاذ الحكومة، هذا الحكومة يال

حكومات متعاقبة، وما�سي صحيح أن نسبة الفقر تزيد، ما عرفتش 
منين جا هاذ الرقم، هاداك التليفون ديالك غادي تضرب، غادي دير 
»HCP« املندوبية السامية للتخطيط، غادي دير تما راه كاين الفقر 
والهشاشة غادي يعطيك األرقام ديال 2014 باملقارنة مع 2001 وغادي 
يبين ليك بأن الفقر على حسب املندوبية السامية للتخطيط انخفض 
من 15,3 % سنة 2001 إلى 4,8 سنة 2014، يعني في 12 سنة، انخفض 
الفقر إلى الثلث أو الربع تقريبا، تقريبا الربع، من 15,3 إلى 4، وأن نسبة 
الهشاشة انخفض من 38 % سنة 2001 إلى 12,5 % سنة 2014، حتى 
هو انخفض تقريبا بالثلث بالثلثين أو الثلث، فهناك تحسن فهاذ املعطى، 
خاصنا نحمدو هللا على هاذ ال�سي، ولكن خاصها نديرو جهدها ونخدمو 
أكثر، وهاذو كيستحقو كل العناية، وخاصنا نديرو البرامج التنموية، 
وخاصنا نميو هاديك املناطق، هاذ ال�سي كامل صحيح، ولكن أيضا 
خاصنا نذكرو أن هناك إيجابيات وأن هناك.. وما خصناش نديرو واحد 
الطابع سودوي، دابا إيال قلتي ليا وهادوك ما عندهمش إلى آخره وانتما 
مكاديروش الفقر، هداك املستثمر ما يجيش، وأنا قلتها لإلخوان داك 
النهار للبرملانيين، األخ اللي قال األزمة، وهاذ األزمة حتى �سي تقرير دولي 
ما قالها، املغرب ما�سي في أزمة اقتصادية، ما كاينش هاذ ال�سي نهائيا. 
يتحدثون عن مشاكل، يتحدثون عن نقص، كيتحدثو عن خصاصات، 
أما حنا ما�سي في أزمة اقتصادية، وأنتما كبرملانيين خاصكم ما تقولوش 
هاذ الهضرة ألن في نهاية املطاف أنا إيال مشيت عند �سي مستثمر يقولك 
البرملان نفسو تيقولها انتما في أزمة فأنا مغنجيش، كيف غادي نديرو، 
املستثمر الوطني حتى هو تيشد جيبو، ما بقاش كيخرج باش يستثمر. 
السامية  املندوبية  والحمد هلل  نكون موضوعيين،  أن  فلذلك، يجب 
للتخطيط راه عندها تقارير متتالية، وعندها إحصائيات معتمدة، وهي 

واضحة في هاذ ال�سي.

نفس ال�سيء سبب اإلنقطاع عن الدراسة، صحيح أن عندنا هدر 
مدر�سي، ولكن خاصنا نعتارفو بأن هاذ الهدر املدر�سي سنة بعد سنة 
هاكا  درت  جالس  وأنا  دابا  غير  أنا  املوثقة،  باإلحصائيات  كينقص، 
وخرجت le diagramme وخرجت داك ال�سي، الرسم البياني وكنشوفو 
النقص اللي وقع طيلة السنوات األخيرة، ما�سي جهود حكومة واحدة، 
هي جهود متتالية، باش نعرفو عالش كنذاكرو، وبالتالي سبب اإلنقطاع 
في اإلبتدائي، كان في 2014 : 2,9 %، ونقص في اإلبتدائي ل 1,2 % سنة 
2017، يعني نقص ألقل من النصف، 50 %، 60 % باش نقص، وهكذا 
اإلنقطاع في اإلعدادي وهكذا اإلنقطاع في الثانوي نقص، ولكن حنا ما 
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راضيينش ألن حتى هذاك 1 % خاصنا نحيدوه، ولكن خاصنا جهود 
وبرامج إن شاء هللا باش نحيدو هاذ ال�سي، هذا النقطة األولى.

النقطة الثانية أيضا هللا يجازيكم بخير، كاين أمور مبدئية، ألف 
باء ديال التدبير، عالش كنديرو الصناديق؟ صندوق التنمية القروية 
صندوق كذا، باش املوارد ديال الصندوق ال يمكن إستعمالها في �سيء 
آخر، ما تقولش ليا راه إستعملت ما يمكنش مستحيل قانونيا، إنما 
يمكن نسبة اإلنجاز في واحد العام ما نجزناش كل�سي آش كيوقع، هاديك 
ترحل للسنة املقبلة عالش درنا صناديق ما كتافيناش بالبنود في امليزانية 
يح في 

ّ
ديال اإلدارة، اإلدارة إيال ما صرفتش �سي مسائل، آش كيوقع؟ كط

la masse مشات، بينما هنا في الصناديق ال، كل �سيء يستعمل واللي ما 
يستعملش كيترحل للسنة األخرى وكيبقى، والبرنامج اللي ما كملتوش 
هاذ العام يمكن نجزو السنة املقبلة ألن امليزانية ديالو باقا، إذن خاصنا 

غير هاذ القضية نكونو واضحين فيها.

فلذلك، جميع الصناديق أموالها ال يمكن أن تستعمل داك ال�سي 
عالش تقرير املجلس األعلى للحسابات كيقول ليك راه عندكم أموال 
غير  خاصكم  أموال  فيه  اإلجتماعي،  التماسك  ديال  الصندوق  في 
تستعملوها، ما�سي قال هاذ األموال تستعمل لجهة أخرى ال، قالك غير 
نسبة اإلنجاز غير كافية، ومكاين مشكل نسبة غألنجاز إيال كانت غير كافية 
نتيجة مشاكل، نتيجة سوء التدبير، نتيجة التأخر، نتيجة البلوكاج 
اللي وقع حتى هو راه ساعد فهاذ ال�سيء أخيرة ديال الحكومة ونتيجة 
اإلنتخابات كتجي غير اإلنتخابات وتوقع مشاكل، كنقولو للوزراء انتما ما 
دشنوش، ما تبقاوش تحركو في أسمو، ما تبقاوش ديرو، كتأخر هاديك 
املشاريع شوية، كيوقع هاذ ال�سيء، ولكن هاديك األموال راه محفوظة 
وبالتالي ما عندناش فين تم�سى. ولذلك هللا يجازيكم بخير خاصنا نكونوا 
واضحين فهاذ ال�سيء باش ما يضنوش الناس ديال العالم القروي بأن 
صندوق التنمية القروية فلوسهم مشات لجهة أخرى، ما مشات لفين، 
ولذلك إيال رجعتو للتقرير اللي جا مع قانون املالية، راه فيه التقرير، 
هداك التقرير راه كيبين ديال الصناديق، كيبين وكيقولك 2016 راه في 
كذا كذا، بما فيه الرصيد املرحل من سنة 2015 يعني راه باين واضح، 

فلذلك هاذ املسائل إن شاء هللا واضحة.

بعض  على  تدخلوا  اللي  اإلخوان  بعض  بأن  أقول  بأن  أريد  أنا 
األقاليم، مثال أزيالل، وبوملان، وتاونات، وتازة، وكرسيف، وتاوريرت 
والدريوش إلى آخره... صحيح بعض املشاريع تأخرت، ولكن هي إيال كانت 
في إطار اتفاقيات موقعة راه هي غادة تجي، أنا ما عنديش التفاصيل 
ديال هاذ ال�سي، اآلن ولكن يمكن كل برنامج نرجعو ليه، وصحيح أنه 
بعض اإلتفاقيات اإلنجاز ديالها يتم التأخر كيكون التأخر في اإلنجاز 
ديالها، ولكن إيال كانت اتفاقية راه غيتنجز غيتنجز، واحنا حريصون 
إن شاء هللا باش نوسعو البنيات في العالم القروي وأيضا اإلستثمار كما 
قالت األخت والفالحة التضامنية راها استثمار مهم، الفالحة التضامنية 

راه مهم أعطى نتائج إيجابية يعني إيجابية وكبيرة جدا.

اللي  املناطق  لنجدة  الوطني  البرنامج  ديال  للقضية  نجي  غادي 
فيها البرد، اسمحو ليا راه الثلج إيال كان ف�سي بالصة راه العالم كلو 
كيديرأسمو كيديرهاذوك اآلليات طراكس باش يحيد الثلج، ما عندو 
ما يدير، ما عندناش �سي حل آخر إال تكون عندنا وايال حيد الثلج راه 
كندخلوهم ل dépôt وكنستناو حتى يجي الثلج كنخرجوهم، هذا برنامج 
استعجالي في كل جبال العالم ما يمكنش نديرو ألن حنا ما يمكنش.. 
وبعض املرات كيجي الثلج في مناطق ما كناش معولين عليها، وباملناطق 
كان كيطح فيها الثلج واحد العام ما يطيحش الثلج، �سي مناطق فيها.. 
 حنا كنذاكرو غير على األخت اللي قالت بأنه ما 

ّ
الطريق نصاوبوهم ال

خصهمش يديرو برنامج استعجالي ال يمكن، البد إيال وقع �سي حاجة غير 
منتظرة نديرو لها برنامج استعجالي ونحاولو نعالجوها، هاذ ال�سي عندنا 
ي 

ّ
نفقات الطوارئ في امليزانية كتصادقو عليها لهاذ ال�سي، ألن كنعرفو بل

عندكم طوارئ هللا يحفظ بالدنا، ولكن بعض املرات كتجي فيضانات ألن 
كتجي تساتقطات مطرية في واحد املنطقة اللي ما كناش معولين عليها، 
هاذ ال�سي كيوقع، أنتما كتعرفو أحيانا في بعض السنوات هللا يغيثنا 
بالشتاء كتجي األمطار أكثر من املعدل ديال 50 سنة في بعض املرات، 
املعدل ديال 30 سنة، املعدل ديال 10 سنين األخيرة كثيرة، هاذيك ما 
كانوش معولين عليها في البنيات املهندسين كيديرو على واحد املعدل 
معين، وهذاك املعدل في بعض املرات كيتجاوز خصنا واحد التدخل 
استعجالي كيدار في آخر لحظة ودرنا ليه ميزانية ديالو في امليزانية ديال 
الطوارئ وكتّدار باش نتدخلو فيها أو الحرارة أو بعض األمور األخرى، 
بعض الدول كتعاني من كيجيها les ouragons العواصف واألعاصير 
كيجيها العواصف واألعاصير هذه طوارئ كتجي وهاذ ال�سي أسمو ديال 
الطبيعة البشرية. فلذلك نحن السلطات املحلية، السلطات اإلقليمية، 
والسلطات املعنية بما فيها وزارة التضامن ما ذكرتهاش قبيلة امشات 
األخت بسيمة هي عن طريق برنامج مندمج دارو برنامج استعجالي لنجدة 
هاذ املناطق، هذا ال ينفي أنه نمشيو في البرامج التنموية الضرورية باش 
نوصلو التنمية لهاذ املناطق وعلى هاذ العهد سنسير إن شاء هللا والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عييلد عيرئيس:

شكرع يليلد ائيس علحكومل،

املتعلق  الثاني  الجزء  إلى  اآلن  ننتقل  النواب،  والسادة  السيدات 
مغاربة  إدماج  موضوع  حول  املعاصرة  األصالة  لفريق  واحد  بسؤال 
العالم في النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي الوطني، الكلمة للسيد النائب 

سليمان حوليش.

عيدرئب عييلد سللمرن حوييش:

عييلد ائيس علحكومل،

نسائلكم عن سياسة حكومتكم املرتبطة بتسهيل اندماج املغاربة 
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املقيمين بالخارج في النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي لبلدهم األصلي، 
اإلدارات  في  حوائجهم  قضاء  لتسهيل  املتخذة  اإلجراءات  هي  وما 
العمومية واملحاكم واملحافظات ومراكز االستثمارات وإلى غير ذلك من 

املؤسسات؟ وشكرا.

عييلد عيرئيس:

الكلمة لكم السيد رئيس الحكومة.

عييلد سعد عيدين عيعبمر 9 ائيس علحكومل:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

وقت قصير، صعيب هاذ السؤال هذا جاوبت عليه في 30 دقيقة 
ظهر لي في الغرفة الثانية، هنا غانديرو غير 5 دقائق، لذلك البد أن أعطي 
رؤوس األقالم. فقط بطبيعة الحال هناك برنامج مندمج ما�سي وليد 
اليوم فقط ولكن كيطور باستمرار، وهناك وزارة خاصة، وهناك عدد 

من اإلجراءات يمكن نذكر منها نذكر أهمها:

النسيج  في  العالم  مغاربة  املغاربة،  إدماج  مستوى  على  أوال 
تحفيز  إلى  الرامية  اآلليات  إرساء  على  الحكومة  تعمل  اإلقتصادي، 
إلى  ومواكبة استثمارات مغاربة العالم داخل أرض الوطن باإلضافة 
التدابير املتخذة لتشجيع املستثمرين عموما واملقاوالت عموما في إطار 
اتفاقيات عقود استثمارية، تم إعادة تفعيل صندوق دعم استثمارات 
 MDM)marocains.du.monde(« مغاربة العالم، هذا صندوق خاص
اآللية  للضمان، وهاذ  الوطني  الصندوق  إدارته  يتولى  الذي   »Invest
كتسمح للمغاربة املقيمين في الخارج الذين يرغبون في إنشاء مشروع 
استثماري في املغرب أو توسيع مشروع قائم في إطار قطاع الصناعة 
أوقطاع الخدمات أو قطاع التعليم أوالفندقة أوالصحة في الحصول 

على دعم وفق شروط معينة؛

اإلدارات  في  العالم  بمغاربة  الخاص  بالشبات  العمل  ثانيا  هناك 
منشور  بموجب  املحدث  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات 
العمومية  املرافق  إلى  ولوجهم  تسهيل  أجل  من  الحكومة  لرئيس 
والخدمات العمومية، وغادي نجددو فيه مراسلة كل مرة في الصيف 
كيتوصل جميع اإلدارات وجميع املؤسسات العمومية والجهات أيضا، 
الجماعات الترابية، كتم�سي ليهم هاذ املراسلة كتقول ليهم باش يفتحو 
هداك الشباك الخاص بمغاربة العالم فهاديك املرحلة اللي كيكون فيها 
دخول ديال مغاربة العالم بكثرة، وباملناسبة هاذ العبور ديال مغاربة 
العالم إلى املغرب دخوال وخروجا، هو أكبر عملية عبور في العالم كتم 
بين الحدود في منطقة في زمن قيا�سي محدد، وبالتالي كيحتاج لواحد 

التعبئة أكبر من الجهد العادي لإلدارة؛

العالم  بمغاربة  الخاصة   13 الجهة  مبادرات  إطالق  ثالثا  هناك 
والتي أطلقت هذه السنة، والتي تهدف إلى تمكين مغاربة العالم من 
الولوج إلى الخدمات املختلفة املقدمة من طرف اإلتحاد العام ملقاوالت 

املغرب، ومن طرف اإلدارة، تمكنه من التواصل والتشبيك مع الفاعلين 
اإلقتصاديين الوطنيين من أجل مساعدتهم على اإلستثمار في بلدهم 
األصلي واندماج في النسيج اإلقتصادي الوطني. تم تنظيم اليوم الوطني 
للمهاجر أيضا، وهو هاذ العام كان خاص باستثمارات مغاربة العالم 
تحت شعار »استثمارات مغاربة العالم الفرص والتحديات«، هذا عن 

املستوى اإلقتصادي.

هناك عدد من  الحال  بطبيعة  اإلجتماعي،  النسيج  على مستوى 
اإلجراءات كتهدف إلى التواصل، إلى توصيل خدمات معينة إلى مغاربة 
العالم بهدف أن يبقوا دائما مرتبطين بالوطن األم، هناك أوال املقامات 
الثقافية التي ينظم لفائدة الشباب واألطفال املغاربة املقيمين في الخارج 
وهو عبارة عن زيارات ميدانية، لقاءات تواصلية، أنشطة إلى آخره... 
تعريف عن الثقافة املغربية، تعريف على البلد األم الحضارة املغربية، 
ولذلك تم في األربع سنوات األخيرة أكثر من 34 مقام ثقافي، الجامعات 
الصيفية التي تنظم لفائدة األطفال مغاربة العالم، املخيمات الصيفية 
أيضا هاذي املخيمات الصيفية لألطفال، الجامعات الصيفية للشباب 

الذين صارت أعمارهم ما بين 18 و23 سنة.

هناك تدابير خاصة باملغاربة العائدين بصفة نهائية ألرض الوطن، 

أو  إندماجهم، هناك  الهدف منو هو تسهيل عودتهم وتسهيل  هاذي 

أو  املهاجرين  يوميا أوضاع  تتابع  اليومية هناك خلية يقظة  املتابعة 

املغاربة في الخارج املوجودين في وضعية استغاثة والعمل على تأمين 

ترحيل الراغبين منهم من العودة النهائية ألرض الوطن، في هذا املجال 

الحالي هذا، ترحيل  في شهر دجنبر  اللي تمت  العملية األخيرة  كنذكر 

235 مغربي كانوا عالقين بليبيا وهي عملية ستتلوها عمليات أخرى، 

وباملناسبة اتصلوا بيا بزاف ديال اإلخوان في وسائل التواصل اإلجتماعي 
مغاربة كيقولو عالش درتو عملية عالش ما عندكمش الطائرات، ديرو 

طائرة في النهار هذا ما�سي بهاذ السهولة، ألن عملية ترحيل مغاربة باش 
يرجعو عملية معقدة، فيها أمور قانونية، فيها أمور أمنية، فيها أمور 

إجتماعية، فيها أمور سياسية معقدة، وبالتالي جميع الجهات املعنية 

كتضافر باش تحل جميع هاذ اإلشكاالت حتى نوصلوا املسألة إلى األخير، 

شحال من مرة وأنا فاش كنت وزير خارجية في 2012-2013 واكبت 

عدد من العمليات كيقولك �سي وحدين راه عندنا املغاربة هنا خاصك 

تجيبهم كنقول ليهم صيفطو لنا بعدا نعرفهم شكون واش مغاربة وال 

ما�سي مغاربة؟ باش غادي تعرف؟ فلذلك الجهات األمنية بالتنسيق 

مع الجهات األمنية األخرى كتلقى املعلومات عليهم بما فيها البصمات 

والصور باش نعرفو واش مغاربة، حتى تبت تقول هذا فالن إلى آخره عاد 

كتدخل الجهات األخرى باش تم عملية الترحيل، وشكرا جزيال.

عييلد عيرئيس:

السيد الرئيس شكرا، الكلمة للسيد النائب في ما تبقى من الوقت.
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عيدرئب عييلد سللمرن حوييش:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

عييلد ائيس علحكومل،

موضوع مغاربة العالم موضوع مهم جدا يستحق النقاش، مغاربة 
العالم املقيمين بالخارج هم فئة عادة ما تق�سي شهرا في كل سنة داخل 
أرض الوطن، مما جعلها تتميز بوضعية خاصة تجعلها غير قادرة على 
ممارسة حقوقها، أي أن هناك عوائق تحول دون أن تستفيد بكافة 
حقوقها. فهذه الشريحة من الشعب املغربي تساهم في الناتج الداخلي 
الشغل  فرص  وخلق  واإلستثمار  التنمية  في  وتساهم  كبيرة  بنسبة 
رئيس  السيد  الساعة  حد  إلى  والفقر  البطالة  نسبة  من  والتقليص 
الحكومة، ال زالت محرومة من العديد من الحقوق ديالها أغلبيتهم إن 
لم أقل كلهم لهم غيرة كبيرة على الوطن، ويتحلون بروح الوطنية كسائر 
املواطنين املقيمين بأرض الوطن لكنهم ال زالوا محرومون من التمثيلية 
البرملانية للدفاع عن حقوقهم واملساهمة في التشريع والرقابة والعمل 

الدبلوما�سي.

بالشلحة،  وشوية  بالدارجة  غنهضر  دابا  الحكومة،  رئيس  السيد 
هاذ الفئة هاذي السيد رئيس الحكومة، كتعاني بزاف السلف راه من 
نهار كيرجعو لنا مساكن وهما كيفكرو كيفاش غيرجعو ألرض الوطن؟ 
كيفاش غيجمعو الفلوس؟ كيفاش غيخلصو الكريدي اللي فيهم؟ ولكن 
حنا ما كنعيرو ليهم أي إهتمام، راه إيال جيتي السيد رئيس الحكومة، 
املعبر ديال مليلية وهللا حتى تبكي، كيكون عندو يومين ديال الطريق 
والنهار كامل 8-6-7-9 ديال السوايع هو في الباب ديال املعبر ديال مليلية. 
خصنا نراعيو لهاذ الناس هاذو، السيد رئيس الحكومة، 8 شهور هاذي 
في  كتسنى  راه  الناس  الساعة  حد  إلى  بالقطاع  املعني  الوزير  السيد 
هوالندا، في بلجيكا، في أملانيا، في إسبانيا بغات تعرف تقرب للمشاكل 
ديالها من عندو، واحد العدد ديال الناس اللي عايشين في أوروبا باغيين 
فواحد  تقصاو  الفلوس  وجابو  الفلوس  وعندهم  استثمارات،  يديرو 
العدد ديال الصفقات، بل مشاو ناس السيد رئيس الحكومة طالع ليهم 
الدم كيقولو بأن حنا ما�سي في دولة الحق والديمقراطية، كنحاولو 

نقنعوهم باش يرجعو لبالدهم باش يستثمرو. السيد رئيس الحكومة، 
ي كتلقا األرض في الناظور والدريوش املنطقة الصناعية 800 درهم 

ّ
مل

للمتر راه صعيب هاذ ال�سي هاذي، صعيب هاذ ال�سي هذا السيد الوزير، 
حنا راه كنديرو معهم مجهودات كبيرة من أجل باش نرجعوهم وعندهم 
الكفاءات فيهم أطباء بالنسبة لألطباء واملهندسين املعادلة ديالهم ديال 
دبلوم ديالهم السيد رئيس الحكومة، خص يبقى التعجيل ديالها ثم 
السيد رئيس الحكومة، اللي هو مهم بزاف أن هاذ الناس هاذو راه العام 
كامل هو كيجمع الفلوس باش يجيبها لبالدو خصنا نفكرو فيهم، ما�سي 

من شهر 7 و8 و9 نفكروهم غير في شهرين وصافي.

نون  املغرب  غ  بكم  مرحبا  نقاراو  كأوروبا  إدجان  إمازيغن،  إيتما 
إعزان، نقاراون بالال قا سناوصل تا برات نون إ جميع الوزارات إدجان، 

ثم نقاراسان فاملتاحاط زاينون.

السيد رئيس الحكومة، إخصا تيمقرارنين باش أنعاون أودانا إيتيكن 
املجهود باش أتنجحن تاماتن نسن، إيودانا إتحيبان امللك نسين الدولة 
نسين، إيودانا إنكران غ 4 ن الصباح وديت روكيحر 5 6 وع�سي ال حياة 

ال والو.

السيد رئيس الحكومة، كيشريو الدار بواحد القيمة إجمالية ديال 
الفلوس ديال 100 مليون 150 مليون، إيال غنديروعملية حسابية من 
شحال كيعيش فيها وهللا حتى تبكي، ما كتدوز لوش أكثر من أربع سنوات 
إيال عاش 60 عام ضربها في شهر، شحال السيد رئيس الحكومة؟ هاذ 
أننا نديرو  الناس يستحقوا  أننا نوقفوا معهم، هاذ  الناس يستحقو 
معهم مجهود كبير السيد الوزير املعنى بالقطاع خصنا نتحركو جميعا 
وخصكم تعينو الناس اللي كيهضرو الشلحة في القنصليات والسفارات 
ما  اللي  الناس  كاين  راه  الناس  مع  يعني حركية  عندهم  تكون  باش 
كيفهموهش وعينو شوية ديال السفراء وشوية ديال القناصلة اللي 
كيهضرو الشلحة من أجل باش التنسيق، وشكرا والسالم عليكم نبيغ 

نقول حاجة للسيد رئيس الحكومة.

عييلد عيرئيس :

شكرا للسيد النائب، شكرا للسيد رئيس الحكومة، شكرا للسيدات 
والسادة النواب، افعت علجليل.
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محضر علجليل عيبرنلل وعييتين

عيترايخ: الثالثاء 7 ربيع الثاني 1439 ه)26دجنبر 2017م(.

عيرئرسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وستة  ساعتان  عيتوقلت: 
الثالثة مساء والدقيقة الرابعة عشر.

أعدته  الذي  التقرير  ملناقشة  عألعمرل: جلسة مخصصة  جدول 
لجنة مراقبة املالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي.

عييلد علحبيب عملريك9 ائيس مجلس عيدوعب، ائيس علجليل:

أشرف  على  وعييالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بيم 
عملرسلين.

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب، أساسا املادة 296 
منه، وكذلك على إثر قرار مكتب املجلس بعقد جلسة عامة تخصص 
ملناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة املالية العامة حول صندوق 
التجهيز الجماعي، نعقد هذه الجلسة وفق املسطرة اآلتية وفي إطار 

احترام مقتضيات النظام الداخلي.

أوال-تقديم ملخص عن تقرير لجنة مراقبة املالية العامة؛

ثانيا-تدخالت الفرق واملجموعة النيابية؛

الفرق  تدخالت  أو  التعقيبات  على  للرد  الحكومة  ثالثا-تدخل 
واملجموعة النيابية، ونختم بتعقيب الفرق واملجموعة النيابية.

اسمحوا لي قبل الشروع في املناقشة أن أذكر بأهمية دراسة التقارير 
املنجزة من طرف لجنة مراقبة املالية العامة، واملتعلقة بمراقبة وتتبع 
اإلنفاق العمومي، بما سيساهم بدون شك في تطبيق مجلس النواب 
منهجية جديدة متطورة تعتمد مراقبة النجاعة املالية وأسلوب الحكامة 
املعتمدة في تدبير البرامج واملشاريع، وأذكركم السيدات والسادة النواب 
أن هذه الجلسة هي ثاني جلسة يعقدها املجلس لدراسة هاذ النوع من 

التقارير.

الجلسة األولى تمت في إطار الوالية السابقة منذ إحداث لجنة مراقبة 
املالية العامة، فما ينبغي أن نؤكد عليه جميعا، األهمية الخاصة التي 
تحظى بها هذه التقارير كونها تستمد مصادر املعلومة وكذلك التحليل 
آراء املجلس األعلى للحسابات ومداوالت أعضاء اللجنة ورأي الحكومة، 
إضافة إلى أهمية التنصيص وهذا جانب أسا�سي، أهمية التنصيص 

على التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها وفق مدة زمنية محددة.

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

قبل الشروع في املناقشة أود أن أشكر لجنة مراقبة املالية العامة، 
أن أشكرها رئيسا وأعضاءا على املجهودات املستمرة التي يقومون بها 
وكذلك للمجلس األعلى للحسابات على مساعدته وتجاوبه الدائم مع 
طلبات املجلس، كما ينبغي تقديم الشكر كذلك للحكومة على حضورها 
املنتظم وتجاوبها الفعال في أشغال هذه اللجنة، مما يكرس ويؤسس 
لثقافة جديدة في مراقبة العمل الحكومي، ثقافة مبنية على النتائج، 

كما أغتنم هذه املناسبة ألشيد بجودة التقرير الذي أعدته اللجنة.

لتقديم عرض مركز يضم أهم  اللجنة  الكلمة ملقرر  واآلن أعطى 
العناصر مع التركيز قدر اإلمكان على أهمية التوصيات، لكم الكلمة 

السيد املقرر، السيد النائب شفيق أمين هاشم.

عيدرئب عييلد شفلق أمين هرشم:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

هنا تقديم التقرير بناء على الفصلين 147 و148 من الدستور، بناء 
على املادة 75 من القانون 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية، وبناء 
على املادتين 81 و295 من النظام الداخلي ملجلس النواب، أعدت لجنة 
مراقبة املالية العامة البرنامج السنوي 2017-2018 املتعلق بدراسة 
التقارير املوضوعاتية التي ينجزها املجلس األعلى للحسابات والتي شملت 
مجموعة من املواضيع، من بينها صندوق التجهيز الجماعي، صندوق 
التنمية القروية واملناطق الجبلية، صندوق التماسك اإلجتماعي، إلى 
الجماعي  التجهيز  موضوع صندوق  دراسة  اللجنة  برمجت  ذلك.  غير 
وهو تقرير خاص صادر عن املجلس األعلى للحسابات بناء على طلب 
من مجلس النواب. سعى به املجلس األعلى للحسابات إلى تقييم هذا 
الصندوق من حيث مدى بلوغه لألهداف املحددة والنتائج املحققة. 
لجنة  طرف  من  املقدمة  واالستشارات  األسئلة  على  باإلجابة  وذلك 
مراقبة املالية، وقد بلغت 18 سؤاال تمحورت حول 3 مواضيع أساسية.

املحور األول: إستراتيجية صندوق التجهيز الجماعي من حيث  .•
رؤيته للتنمية املجالية وطبيعته وأهدافه وطابعه اإلحتكاري وموقعه 

املؤسساتي.

البرامج  نوعية  ويشمل  القروض،  تدبير  الثاني:  املحور  .•
والعمليات املمولة وتقييم وتتبع تنفيذ املشاريع ومعايير اإلستفادة من 
تمويالت الصندوق ومدى إستجابته لطلبات التمويل وتوزيعها املجالي.

املحور الثالث: تسيير الصندوق، ويهم النجاعة املالية وحكامة  .•
واملوارد  امليزانية  وتدبير  املعلوماتي  والنظام  املخاطر  وإدارة  الصندوق 

وتقييم الحسابات.
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ولهذه الغاية عقدت لجنة مراقبة املالية أربعة لقاءات، ثالث منهم 
ترأسهم السيد إدريس الصقلي عدوي، رئيس اللجنة. ولقاء واحد ترأسه 
كان  األول  اإلجتماع  للرئيس.  األول  النائب  بن عطية،  السيد محمد 
بمعية السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ 23 ماي 
2017، خصص لإلستماع إلى عرضه الذي تطرق فيه ألهم مضامين 
وتوصيات التقرير. وعقدت اللجنة لقاءين مع السيد الوزير املنتدب 
خالله  قدم   ،2017 يونيو   7 بتاريخ  كان  األول  الداخلية.  وزير  لدى 
عرضا حول تعقيبات صندوق التجهيز الجماعي بخصوص املالحظات 
والتوصيات املضمنة في تقرير املجلس األعلى الحسابات املذكور. واللقاء 
الثاني يوم 26 يوليوز خصص لإلستماع لرد الحكومة على توصيات 
اللجنة واملصادقة على التقرير. وقبل ذلك عقدت اللجنة بتاريخ 18 
املتعلقة  التوصيات  على  للمصادقة  اجتماعا خصص   2017 يوليوز 

بالصندوق موضوع النقاش.

وقد تضمن هذا التقرير مجموعة من املالحظات تمحورت حول كون 
صندوق التجهيز الجماعي يتموقع في تمويل مشاريع تنمية الجماعات 
الترابية. ورغم ذلك، فإن أداءه ال زال ضعيفا من خالل نسبة التمويل 
عن طريق القروض التي ال تتجاوز %5. وضعية اإلحتكار غيرمستغلة 
ترابية.  جماعة   620 ترابية  لجماعات  محدودة  تغطية  جيد.  بشكل 
ضعف في تتبع املشاريع املمولة وغياب وظيفة التقييم البعدي. نظام 
معلوماتي غير مندمج. كما انبثقت عن النقاش الذي دار في مجموع 
اجتماعات اللجنة 16 توصية همت املحاور الخمسة التي اعتمدت عليها 

تقرير املجلس األعلى للحسابات على الشكل التالي:

ثالث توصيات همت محور الحكامة، تم قبولها كلها من طرف  .•
الحكومة.

توصية واحدة تهم مستوى سعر الفائدة قبلتها الحكومة. .•

أربع توصيات همت محور التمويل قبلت الحكومة ثالث منها. .•

ثالث توصيات تخص املواكبة والدعم والتقويم والتتبع، تم  .•
قبول توصية واحدة منها من طرف الحكومة.

بالنسبة للمحور األخير املتعلق بتدبير القروض، فقد قدمت  أما 
خمسة توصيات، سحبت اللجنة واحدة منها بعد اإلضطالع على رأي 
توصيات  أربع  قبول  وتم  الداخلية،  وزير  لدى  الوزيراملنتدب  السيد 
الباقية من طرف الحكومة، كما نود اإلشارة أن هذا التقرير أرسل إلى 

السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 8 نونبر 2017.

وفي األخير نتوجه بالشكر لكل من السيد الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات على تعاونه املستمر والبناء مع لجنة مراقبة املالية 
األعلى  املجلس  قضاة  والسادة  السيدات  كذلك  ونشكر  العامة، 
للحسابات على املجهودات التي يقومون بها من أجل مساعدة البرملان 
في أداء مهامه الرقابية، كما نتقدم بالشكر ألعضاء وإدارة اللجنة على 
املجهودات الكبيرة التي يقومون بها إلنجاح هذا الورش الكبير املتعلق 

بمراقبة املالية العامة.

إن إهتمام لجنة مراقبة املالية ووقوفها على نقط القوة ومكامن 
إستراتيجيا  ورشا  يعتبر  الجماعي  التجهيز  ملؤسسة صندوق  الضعف 
مرتبطا أساسا بمراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي وفق منهجية النجاعة 
املالية القائمة على الثالثي االقتصاد، النجاعة، والفعالية، ألن إصالح 

الدولة يمر عبر إصالح املالية العمومية، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  نفتح  املقرر،  للسيد  شكرا 
النائب بلعيد أعلوالل بإسم فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عييلد بلعلد أعلوالل:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس عملحت9م،

عييلد عيوزير عملحت9م،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي، تم 
إحداث هذا الصندوق سنة 1959 واكتسب صفة بنك سنة 1996، 
يقوم بتمويل املشاريع في شتى املجاالت، هدفه هو دعم وتنمية الجماعات 
الترابية، يخضع هاذ الصندوق للمراقبة املالية للدولة وملراقبة املستمرة 
لبنك املغرب وملراقبة املجلس األعلى للحسابات ومراقبة لجنة مراقبة 

املالية العامة، أصدر هاذ املجلس تقريرين:

إلى2009   2003 من  املمتدة  الفترة  يهم  وكان   2011 سنة  األول 
وتضمن التقرير 82 توصية، والتقرير الثاني صدر سنة 2015 وتضّمن 
الفترة املمتدة ما بين 2010 و2014 وتضمنت 42 توصية، الحظواأن 
عدد التوصيات نزلت من 81 إلى 42 بمثابة النصف، لكن املالحظ أن 
نسبة %51 هي من التوصيات التي تم األخذ بها، في حين أن %49 من 
التوصيات بما معدله 43 توصية لم تأخذ بها صندوق التجهيز الجماعي.

سنتناول كلمتنا هذه حول هاذ الصندوق اعتمادا على ما جاء في 
تقرير املجلس األعلى للحسابات في املحاور التالية:

املحور األول: حول إستراتيجية الصندوق التمويلية.

أوال: محدودية مساهمة الصندوق في تمويل استثمارات الجماعات 
الترابية، لوحظ أن مساهمته في تمويل الجماعات الترابية ظلت ضئيلة، 
بحيث ال تتعدى نسبة القرض %5 من التمويل املحلي حسب معطيات 
2013، يمر تمويل الجماعات الترابية بعدة مراحل ويتميز بتعقد املساطر 

وتعدد املتدخلين، ونقترح في حزب العدالة والتنمية ما يلي:

- تبسيط املساطر لتسهيل حصول الجماعات الترابية على التمويل 
في آجال معقولة؛
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- وضع معايير مضبوطة ومحددة لإلستفادة من القروض حتى ال 
يتهم الصندوق بالتوظيف السيا�سي؛

تتالءم مع  أن  يمكن  التي  أواملنح  للقروض  ابتكار صيغ جديدة   -
القروية  وخاصة  املحدودة،  املوارد  ذات  الترابية  الجماعات  وضعية 

والنائية منها.

- مراعاة تمويل ديون الجماعات الفقيرة أثناء التحضير ومراجعة 
الضريبة على القيمة املضافة؛

- مساعدة الجماعات الترابية على استثمار ما يتيحه ورش الجهوية 
املتقدمة من فرص، وخاصة مع التمويالت املرصودة للجهات؛

- دعم اقتراض الجماعات الترابية عبر تغطية املستحقات السنوية 
بفضل إمدادات مباشرة مليزانيتها بتوافق مع الحكومة؛

تمويل  في  الصندوق  املساهمة، مساهمة  أن تصل  العمل على   -
اإلستثمار العمومي إلى %20 بدل %5؛

التمويل  مجاالت  توسيع  في  جديدة  تدابير  خلق  على  العمل   -
واستفادة الجماعات الترابية من املنافسة البنكية واملالية؛

املردودية  ذات  التجارية  للمشاريع   100% بنسبة  التمويل   -
للجماعات الترابية.

كامل  مع  زالت  ما  العمومية،  للسياسة  محين  غير  إعالن  ثانيا: 
العامة  السياسة  بإعالن  الصندوق مؤطرة  تدخالت  زال  ما  األسف، 
لسنة 1993، بحيث أنه لم يتم تحيينها لتأخذ بعين اإلعتبار النظام 
األسا�سي للصندوق، باعتباره بنكا منذ 1996 وكذا مستلزمات التنمية 

املحلية.

ثالثا: نقص على مستوى مواكبة الجماعات الترابية، نالحظ بأن 63 
% من التراب الوطني في الفترة التي تمت تغطيتها ما بين 2010 و2014 
بعمليات التواصل التي قام بها الصندوق لتوضيح مساطر الجماعات هي 
التي تمت، أحدث الصندوق سنة 2004، صندوقا ملواكبة الجماعات 
الترابية، لكن تبينت النتائج عند نهاية 2014، بأن النتائج املتوخاة ما 
مديريتين  الصندوق  أحدث  لألهداف،  جزئي  وتحقيق  زالت ضعيفة 
تتعلق  والثانية  املستدامة،  بالتنمية  تتعلق  األولى  املواكبة  مجال  في 
باملساعدة التقنية، ولكن عدم تزويد هاتين اللجنتين باألطر الكافية 
حال دون تحقيق أهدافها، وضع الصندوق سنة 2008 وبشراكة مع 
من  الحد  بهدف  الكاربون،  تمويل  اسم  تحت  برنامجا  الدولي  البنك 
العمومية،  املطارح  مستوى  على  الحراري  اإلحتباس  غازات  إنبعات 
وتعميم حجم القروض التي يمكن تداولها في السوق الدولية بواسطة 
آلية التنمية النظيفة، غير أن النتائج مع كامل األسف املحصل عليها لم 
تكن مرضية، حيث أنه بعد مرور ثمان سنوات، بعد مرور ثمان سنوات، 
لم تنطلق سوى عملية واحدة همت مطرح أم عزة بالرباط، والتي لم يتم 
التوقيع على العقد املتعلق بها حسب تقرير املجلس األعلى للحسابات 

بعد، ولكن رد السيد الوزير، أثناء رده أن هذا العقد تم 2014-02-23. 
تبين النتائج أن الصندوق كان ال يتوفر مع كان األسف على رؤية واضحة 
ملواكبة الجماعات الترابية تقنيا وماليا، هناك عدة خدمات كان يقوم 
بسبب  شيئا  عنها  يعرفون  ال  الجماعات  رؤساء  ولكن  الصندوق  بها 

ضعف التواصل والبعد الجغرافي.

نقترح في العدالة والتنمية إعداد رؤية واضحة ملواكبة ومساعدة 
الجماعات الترابية من خالل:

- تنظيم لقاءات لفائدة الجماعات الترابية من أجل التوعية بدور 
الصندوق؛

- تكليف وتكوين شخص في كل عمالة وإقليم ليكون مختصا ضابطا 
ملهام الصندوق واإلجراءات والتدابير واإلرشاد وتتبع امللفات.

رابعا- معدالت الفائدة مرتفعة رغم الغياب النسبي ملخاطر القرض، 
في  املنافسة  غياب  ورغم  الصندوق،  تمويل  شروط  تحسن  ورغم 
الصندوق  لدى  الفائدة  نسب  فإن  الترابية،  الجماعات  مع  التعامل 
ظلت مرتفعة مقارنة مع النسب البنكية، إن نسب الفائدة املطبقة من 
طرف الصندوق، ال تأخذ بعين اإلعتبار نوعية الجماعة الترابية وحجمها 
والقطاع املعني باإلستثمار وطبيعة املشاريع املستثمرة، أصبح الصندوق 
يحقق نتائج بنكية مهمة جعلته يدفع جزءا من أرباحه للدولة، بحيث 
أنه دفع 503 املليون ديال الدرهم خالل سنوات 2015-2014-2013، 
من  الترابية  الجماعة  استفادة  إلى  تصور  األمر  هذا  يرافق  لم  ولكن 
أرباحه، إن إستراتيجية الخفض املرحلي لسعر الفائدة من شأنه أن 
يشجع الجماعات الترابية على مزيد من اإلقتراض، وبالتالي املزيد من 

املشاريع التنموية.

إيجابي لصالح  لتمييز  تقديم صندوق  والتنمية  العدالة  في  نقترح 
املشاريع الخاصة بالبنيات األساسية عبر تخفيض نسبة الفائدة، مقارنة 
إمكانية  دراسة  نقترح  للجماعات،  التكميلية  أو  التجارية  البرامج  مع 
اإلعتماد على ودائع الجماعات الترابية وفق مباحثات بهذا الشأن مع 

الخزينة العامة من أجل التخفيض من نسب الفائدة؛

-5 ضعف تتبع إنجاز املشاريع وغياب التقييم البعدي؛

-6 غياب إطار يحدد العالقة بين الصندوق وبين املديرية العامة 
ويحدد  املحلية  األقسام  وبين  عليه،  الوصية  املحلية  للجماعات 

مسؤولية األطراف واملساطر التي يجب اتباعها؛

عييلد عيرئيس عملحت9م،

عييلد عيوزير عملحت9م،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مون،

املحور الثاني: القروض املمنوحة

املشاريع  بنية  على  الحضرية  التهيئة  مشاريع  هيمنة  لوحظ 
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املقترحة، لجوء الجماعات القروية إلى خطوط القرض ظل محدودا، 
ضعيفة،  بمبالغ  الكالسيكية  القروض  إبرام  على  اقتصرت  حيث 
وذلك نتيجة ضعف قدرتها على اإلستدانة وقلة مداخيلها ومحدودية 
برامجها التنموية، أكثر من %69 من القروض التي تم إبرامها بين 2003 
و2014، قروض طويلة األمد تتجاوز 15 سنة، تمركز القروض خالل 
الفترة ما بين 2003 و2014، %10.5 من الجماعات اقترضت 14 مليار 
درهم، في حين أن %89.5 من الجماعات اقترضت 7 املليار، تغطية 
محدودة للجماعات بلغت خالل الفترة 2003 و2014 الجماعات اللي 
استفادت من القروض 623 أي بنسبة %41.45، الجماعات القروية 
استافدت من القروض بتغطية تقدر ب%32.61 بمعنى الثلث، في حين 
عدم تغطية ثلثي الجماعات القروية يطرح التساؤل، حول الشروط 
التقليدية للحصول على القروض اللي كانت في اإلعالن ديال السياسة 
العامة واللي كانت كتعني عدم تجاوز املديونية %40 والتمويل يكون 

الذاتي في 20%.

املحور الثالث، تقييم طلبات القروض.

- عدم التحكم في الوضعية العقارية للمشاريع؛

- ضعف نموذج تحليل الوضعية املالية الجماعات؛

- قصور في املساطر املتعلقة بتتبع معالجة طلبات القروض، ونقترح 
في العدالة وتنمية اعتماد نظام معلوماتي مندمج يسجل مراحل معالجة 

القروض؛

- غياب مؤشرات الفعالية في معالجة امللفات؛

- تفاوت، تفاوت في آجال معالجة ملفات القروض، واسمحوا لي أن 
أتوقف حو هذه النقطة هنيهة.

توصل الصندوق خالل هذه الفترة ما بين 2010 و2014 ب 671 
طلبات  معالجة  معدل  بلغ  ولكن  منها،   530 قبول  تم  قرض،  طلب 
القروض بين تاريخ اإلحالة الرسمية من طرف املديرية العامة للجماعات 
املتوسط،  املعدل  أشهر  أربعة  القرض  لجنة  اجتماع  وتاريخ  الترابية 
بمعنى حوالي %56، في الحين أن %56 حوالي 376 قرض من القروض 
أنجزت في أقل من شهرين هاذي فيها إن، تبين من خالل مقارنة طلبات 
القروض الرسمية وامللفات اللي تعالجات آش كانلقاو؟ 32 ملف قرض 
العامة  املديرية  الرسمية من طرف  إحالته  املوافقة عليه قبل  تمت 
للجماعات الترابية هاذي فيها إن وإن، 52 طلب قرض تمت إحالته 
من املديرية العامة للجماعات الترابية 5 أيام قبل انعقاد لجنة القرض 
هادي فيها إن وإن وإن، و4 د طلبات القروض تمت إحالتها في نفس 
اليوم فيها إن وإن وإن إن، وهاد إن باللغة الشلحة هي مي، وطبعا كتجي 
واحد الكالم بالدارجة عندنا اللي عندو مو العرس ما كيبقاش بال عشا، 
وباملقابل تأخرت معالجة 89 قرض ملدة تفوق 6 أشهر منها 45 قرض ملفا 
استغرقت معالجتها أكثر من سنة، هذه املالحظة التي سجلها املجلس في 
تقريره 2011 لم تؤخذ بعين االعتبار من طرف الصندوق، تؤكد وجود 

الصندوق  الطلب مباشرة على  بإحالة  تقوم  للمعالجة  حلقة موازية 
الذي يقوم بمعالجته في انتظار اإلحالة الرسمية من الجهة الوصية، 
إن هذه األمثلة الناطقة دليل ساطع لكل من قد يتهم الصندوق من 
2010-2014، سواء باملحسوبية أوالزبونية أوالتوظيف  الفترة  خالل 

السيا�سي أو غيره، سأتجاوز سميتو...

وفي األخير نؤكد أن إصالح الدولة -أنا تجاوزت جوج د املحاور ألن 
الوقت..- نؤكد على أن إصالح الدولة يمر عبر إصالح املالية العامة، وعبر 
مراقبة تتبع اإلنفاق العمومي، ولذلك نطالب من السيد رئيس مجلس 
لجنة  على  الصادرة  التوصيات  مع  التجاوب  الحكومة  ومن  النواب، 
مراقبة املالية العامة، وموافاة مجلس النواب بحصيلة تنفيذها لكي 
نعطي أهمية بالغة لعمل هذه اللجنة على غرار ما هو معمول به في الدول 
املتقدمة، ننهيء السيد الوزير على تجاوبه اإليجابي والسريع مع اللجنة، 
ونحييه على انفتاحه وننوه بأطر صندوق التجهيز الجماعي ملصالح هذا 

الوطن، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عييلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب محمد احجيرة باسم فريق األصالة 
واملعاصرة.

عيدرئب عييلد محمد عحجي9ة:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل في إطار مناقشة 
تقرير املجلس األعلى للحسابات حول صندوق التجهيز الجماعي، وسوف 

نقسم مداخلتنا إلى محورين:

تدخالت  تشوب  التي  النقائص  عن  فيه  سنتكلم  األول:  املحور 
الصندوق.

واملحور الثاني: االقتراحات لتجويد التدابير في هذا املجال.

بخصوص النقائص، نسجل في الفريق ما يلي:

أوال: البد من إعادة النظر في إعالن السياسة العامة للصندوق الذي 
يؤطر نشاط املؤسسة والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1993. تحيين 
هذه الوثيقة ضروري ملواكبة الجهوية املتقدمة، خاصة في الشق املالي 

بالنظر لضعف اإلمكانيات املالية لغالبية الجماعات الترابية؛

ثانيا: عدم لجوء الصندوق إلى التمويالت األجنبية بما فيها األبناك 
للتنمية  االفريقي  والبنك  الدولي  كالبنك  األطراف،  املتعددة  الدولية 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية، علما أن كلفة  العربي  والصندوق 
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التمويالت األجنبية منخفضة مقارنة مع التمويالت الوطنية، بحيث تبلغ 
هاذ النسبة حوالي %3 مقابل %6 في السوق الوطني. إن ولوج الصندوق 
لألسواق املالية الدولية يتطلب املرور مسبقا بوكاالت التنقيط الدولية 
لذا يجب على  الصندوق،  تدبير شؤون  لتقييم مدى نجاعة وحسن 
املؤسسة أن تعرض بانتظام محاسبتها ومساطرها ونظم تسييرها على 
وكاالت دولية معترف بها أو على وكالة وطنية أو التماس ضمان الدولة 

القتراضاتها األجنبية؛

يتجلى غياب هذه  الصندوق،  تؤطر قروض  ثالثا: غياب سياسة 
السياسة في عدم وضوح أولويات الصندوق، كما أن هناك توازن بين 
القطاعات املستفيدة وليس هناك أهداف للحد من الفوارق املجالية، 
فضال عن غياب التنسيق مع تمويالت وزارة الداخلية لفائدة الجماعة 
قصيرة  للقروض  الصندوق  سياسة  لنهج  اللجوء  وعدم  الترابية 
املدى لتمويل حاجيات الخزينة للجماعات أو للمؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية. عالوة على ذلك، لم يعوض الصندوق املعني وزارة 
املالية في الدور الذي كانت تقوم به سابقا، واملتمثل في الحصول على 
قروض من املانحين األجانب والقيام بإعادة منحها لوكاالت توزيع املاء 
والكهرباء أو املؤسسات املختصة في محاربة دور الصفيح، دور الوسيط 
هذا الذي كانت تقوم به في املا�سي وزارة املالية، مرده لعدم ثقة املانحين 
منها  تعاني  التي  العجوزات  بسبب  العمومية  املؤسسات  في  األجانب 
ماليتها. وبعد انقطاع وزارة املالية على القيام بهذا الدور في التسعينات 
من القرن املا�سي، فإن الصندوق لم يعوض وزارة املالية في القيام بهذه 

املهمة املعروفة ب les rétrocessions des prix étrangers؛

رابعا: جزء من أرباح الصندوق، حوالي 503 مليون درهم من 2013 
إلى 2015 تم تحويله لفائدة الخزينة العمومية، في حين كان األجدر 
بالصندوق أن يخفض نسبة الفائدة ألن منين كتجي األرباح؟ كتجي من 
الفائدة املرتفعة، نخفض نسبة الفائدة التي يفرضها على الجماعات 
الترابية والتي هي 8,25 % بالنسبة لسعر الفائدة الثابت، وحوالي 6,5% 
فيما يخص نسبة الفائدة املتغيرة. تحويل أرباح الصندوق إلى الدولة 
يجد تبريره بأن املؤسسات العمومية ال يجوز لها أن تحقق أرباحا وإذا 
حصل ذلك يجب تحويل األرباح إلى الخزينة العمومية، ولكن كان األولى 
أن يقوم الصندوق بخفض سعر الفائدة على قروضه لتفادي تحقيق 
األرباح على حساب الجماعات الترابية خاصة منها الفقيرة. وهنا أتذكر 
أن مجموعات كبيرة من الجماعات الفقيرة، القروض التي أخذتها من 
صندوق التجهيز الجماعي أصبح عالة عليها وفرملة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية بها وال يسمح لها بالقيام بأدوارها التنموية واألمثلة كثيرة 

في هذا الباب؛

خامسا: يجب على الصندوق وضع سياسة إرادية لتسويق منتجاته 
القروية ذات الحاجيات الضخمة واحتياجاتها  في الجماعات  خاصة 
من  وغيرها  التحتية  البنيات  في  الخصاص  لسد  الصندوق  ألدوار 

القطاعات؛

سادسا: ضرورة معالجة اختالل التوازن في التوزيع املجالي لقروض 
الصندوق، ألن الجماعات الحضرية استحوذت على أكثر من %72 من 
القروض املمنوحة ما بين 2013 و2014، أي أكثر من 15 مليار درهم 
بهذه  لنا  %2,7، فكيف  أي  القروية  الجماعات  لصالح   13% مقابل 
مستوى  على  املتواجدة  اإلختالالت  من  نخفف  أو  نحد  أن  الطريقة 

املجال؟؛

سابعا: ضرورة التفكير في تحويل نظام الصندوق إلى شركة الإسمية، 
لفتح رأسماله على   société anonyme يعني شركة مجهولة اإلسم، 
الهيئات الخارجية على املستوى الوطني وملا ال أجنبية قصد الرفع من 

موارد الصندوق واإلقتداء بالتجارة األجنبية؛

ثامنا: قروض الصندوق تتسم بالطابع النمطي، قروض الصندوق 
في غالبيتها تتسم بالطابع النمطي les crédits standarisés، ال تقبل 
التغيير أو املرونة، كما أنه ليس هناك إمكانية الحصول على تسبيقات 
العمومية املحلية، كما  بإنجاز الصفقات  املكلفة  للمقاوالت  بالنسبة 
 le التجارية  األبناك  مع  بشراكة  ممولة  قروض  وجود  عدم  نالحظ 

cofinancement ما كاينش؛

تاسعا: استنادا إلى هياكل الصندوق وحكامته الحالية ومساطره 
وكيفية اتخاذه لقراراته، يمكن اعتبار الصندوق وكالة حكومية وليس 
بنك، وكالة حكومية وليس بنك في خدمة الجماعة الترابية ألن الطابع 
اإلداري يطغى عليه كثيرا، هذا الشق املتعلق بالنقائص التي سجلناها 

بالفريق.

على مستوى الشق الثاني املتعلق باالقتراحات، اإلقتراحات البديلة 
لتدبير الصندوق، في الوقت الذي نثمن فيه التوصيات الصادرة عن 

اللجنة، فإننا نؤكد من جهتنا على ما يلي:

أوال- يجب حذف الترخيص املسبق لوزارة الداخلية كشرط قبلي، 
أي، أي قرض لتسهيل مسطرة الحصول على القروض والعمل على 
ربطها بمردوديتها اإلقتصادية واإلجتماعية وتلبيتها لحاجيات املواطنين 

األساسية؛

ثانيا- يجب على الصندوق في نظرنا : تبني تقييم أو تقسيم وإختالف 
في قروضه حسب نوعية املشاريع املزمع تمويلها بموارده؛ تنويع آليات 
التمويل للتكيف مع جميع الحاالت وخصوصية كل مشروع؛ تطوير 
كفاءة أطره في األدوات املالية بما فيها تلك املتداولة بسوق الرساميل 
قصد تسنيد قروضه إن اقت�سى الحال، titrisation des actifs ألنها 
مضمونة التسديد؛ كما يجب على الصندوق تطوير مساعدة الجماعات 
على إعداد مشاريع متكاملة وقابلة للتمويل؛ اعتماد التدرج في أسعار 
الفائدة حسب مدد القروض ونوعية العملية، ما�سي نفس السعر، 
نفس املدة، نفس.. بمعنى نقترح هنا اعتماد التدرج في أسعار الفائدة 
حسب مدد القروض ونوعية العملية؛ الوقوف وتتبع إنجاز املشاريع 
بشأنها؛ خلق مصالح  املتعاقد  للمواصفات  الواقع وطبقا  أرض  على 
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واقتناء منظومات معلوماتية لتتبع مخاطر السوق واملخاطر املتعلقة 
الترابية حسابات  بمديونية الصندوق نفسه؛ عرض على الجماعات 
جارية وحسابات االدخار، أو حسابات لربط االدخار للجماعات الترابية 
باقتراضها القتراضاتها املستقبلية، كل هذه الحسابات من شأنها تعزيز 
موارد الصندوق مجانا؛ ضرورة توفر الصندوق على محاسبة تحليلية 
للتحكم في كلفة قروضه خاصة التكاليف اإلدارية من أجور وغيرها؛ 
توسيع نطاق تدخالت الصندوق قطاعيا ومجاليا ألنه يغطي فقط 40% 
من السوق املخصص له؛ التفكير في سبل توطيد العالقات املالية بين 
الصندوق وبورصة الدار البيضاء لتعبئة اإلدخار الوطني بإصدار مثال 
سندات محلية لبورصة البيضاء عن طريق دعم الصندوق ومساندته؛

املحور الثالث لباب اإلقتراحات يؤكد فيه على مواكبة ورش الجهوية 
املتقدمة، وهنا نقترح إلصالح جذري للصندوق يقوم أو إصالحا جذريا 

للصندوق يقوم على الركائز التالية:

-تحويل الصندوق إلى بنك للتنمية الجهوية يق�سي في تنظيمه من 
نظام البنك الشعبي إلى نظام بنك التنمية الجهوية املقترح سيكون، 
بالرباط  مركزه  سيكون  املقترح  الجهوية  البنك  نظام  هذا  أن  حيث 
ورأسماله مكون من مساهمة الدولة وأيضا صندوق الحسن الثاني 
كصندوق  الوطنية  املالية  واملؤسسات  التجارية،  والبنوك  للتنمية، 
الجماعات  بتمويل  دراية  لهم  أجانب  ومساهمين  والتدبير،  اإليداع 
الترابية، بتوفر البنك املركزي املعني الذي نقترح أنه يتوفر على فروع 
بالجهات 12، وبتكوين رأسمال كل فرع من مساهمة البنك املركزي 
ومساهمات أخرى متأتية من الجماعات الترابية للجهة التي يتواجد 
بها الفرع املذكور، كما يمكن للبنوك أن تساهم في رأسمال أي فرع من 

الفروع املتواجدة في الجهات 12 املكونة للمملكة املغربية؛

أو  كانت  سواء  الودائع  على  الحصول  هي  املركزي  البنك  -مهمة 
لتعزيز موارده قصد وضعها  أجنبية  أو  داخلية  القروض سواء  حتى 
رهن إشارة الفروع، وأيضا مد الفروع بالخبرة الالزمة والتكوين الكافي 
في جميع  يحتاجونها  التي  بالوسائل  ومدهم  للفروع  أهداف  وتحديد 
امليادين. مهمة الفروع تتجلى في إبداء الرأي واملساهمة في إعداد البرامج 
التنموية املحلية والتحقق من نفعها وتمويلها وتتبع إنجازها، علما أن 
املجلس اإلداري لكل فرع سيتضمن مسؤولين من البنك باإلضافة إلى 
مسؤولين عن الجماعات الترابية، كل فرع سيقوم بدور الدرع املالي 

والخبير اإلقتصادي للجهة التي يتواجد بها؛

-كما نقترح فتح مفاوضات مع وزارة املالية لتحويل كل خزينات 
الجماعات الترابية لفائدة الفروع املعنية بتعزيز وتقوية مواردها املالية.

وفي األخير، أريد أن أؤكد على أن عدد التوصيات، إذا الحظنا أن 
عدد التوصيات التي تم قبولها من عدمه نالحظ بأن هناك ال زالت هناك 
مقاومة من أجل أن ال يستمر البنك بنفس املنهجية بحيث أنه مجموعة 
من الجماعات على املستوى الوطني لم يسبق لها أن تعاملت مع هذه 

التجهيز  صندوق  ملسؤولي  املتوالية  الخرجات  رغم  أيضا  املؤسسة، 
محدودا.  يكون  التجاوب  أن  إال  والجهات  األقاليم  لبعض  الجماعي 
أيضا جزء من الجماعات الترابية التي اهتدت إلى أخذ قروض من هذه 
املؤسسة جزء كبير منها، هناك نماذج ناجحة أكيد ما يمكنش نقولو 
كل�سي أسود، ولكن جزء من هذه الجماعات أصبحت يعني هذا القرض 
الذي أخذته من صندوق التجهيز الجماعي أصبح يعني عائق ومفرمل 
لكل العمليات التنموية التي يمكن أن تقوم بها خصوصا أن املشاريع 
التي فشلت فيها الجماعات هي التي تتحمل مسؤوليتها لوحدها والبنك 
يبقى في حل. في حين، نتمنى أن يتحول البنك إلى شريك حقيقي على 
املستوى منذ بداية فكرة املشروع في تصور هذا املشروع إلى مواكبته 
على األقل سنة أو سنتين، حتى نمكن الجماعة من أن يقف املشروع 
الذي تريد أو الذي مولته من طرف قروض صندوق التجهيز الجماعي أن 

يكون ذا مردودية وخصوصا في املشاريع التجارية.

نود  األساسية،  بالحقوق  ترتبط  التي  باملشاريع  املتعلق  الشق  في 
باإلضافة إلى البرامج األخرى التي تقوم بها وزارة الداخلية، أن البنك 
هو الذي يمول بيعني فوائد ضعيفة أو قليلة من الفوائد التي تعطى 
للمدن الكبيرة التي لها من اإلمكانيات املتوفرة مقارنة مع نظيراتها رغم 
االحتياجات الزائدة التي عندها، رغم االحتياجات الزائدة التي عندها 
أن  يجب  إشكاالت  فيها  القروية  الجماعات  ولكن  الكبرى  للعواصم 

نخفض من هذا السعر، شكرا السيد الرئيس.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب محمد عبو بإسم 
فريق التجمع الدستوري.

عيدرئب عييلد محمد عبو:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم، وعيصالة وعييالم على خي9 عملرسلين 
وعلى آيه وصحبه.

عييلد عيرئيس عملحت9م،

عييلد عيوزير عملحت9م،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

إننا نقدر في فريق التجمع الدستوري، تميز هاته الجلسة النيابية 
الرقابية، التي تجسد بحق ممارسة مجلس النواب لوظيفته الرقابية 
في مجال تقييم السياسات العمومية التي دعمتها مستجدات دستور 
2011 في هذا الباب. ولعل تقديرنا لخصوصية هاته الجلسة الرقابية 
تمويلية  أداة  يعتبر  الذي  الجماعي،  التجهيز  صندوق  موضوع  حول 

متخصصة في خدمة التنمية الترابية يرتكز على اعتبارين اثنين:

االعتبار األول، يتأسس على جودة عمل لجنة مراقبة املالية العامة 
الفتية ذات الطبيعة الخاصة التي تقارب مسألة إصالح املرفق العمومي 
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عبر بوابة إصالح املالية العمومية وعبر مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي. 
وقد برهنت هذه اللجنة املوقرة، على أنها تشكل قيمة مضافة متميزة 
للعمل البرملاني من خالل ممارستها الجيدة لإلختصاصات املوكولة إليها 
بموجب النظام الداخلي، وكذا في معالجتها للملفات املطروحة بمنهجية 
التقرير  ديمقراطية وتشاركية وكذا بمهنية أكيدة، وهذا ما يجسده 
الجيد للجنة الذي نناقشه اليوم في موضوع صندوق التجهيز الجماعي، 
وما تمخض عنه من مخرجات تبلورت عبر التعاون اإليجابي واملثمر بين 
مجلسنا املوقر من جهة، واملجلس األعلى للحسابات من جهة ثانية، ومع 

الحكومة عبر الوزارة الوصية على الصندوق من جهة ثالثة؛

الجماعي  التجهيز  موضوع  ارتباط  على  يتأسس  الثاني،  اإلعتبار 
ومسألة تمويل التنمية الترابية بدينامية مسلسل الالمركزية الترابية 
التي كانت وال زالت وستبقى أحد املرتكزات األساسية في فلسفة وبرامج 

وأعمال األحزاب املشكلة لفريقنا.

وفي هذا الصدد، البد لنا أن نستحضر باعتزاز كبير امليثاق الفعلي 
لالمركزية الترابية، وأعني به امليثاق الجماعي لسنة 1976 الذي شكل 
انطالقة تأسيسية للدينامية الجديدة لالمركزية الترابية ببالدنا، برعاية 
وتوجيه من جاللة امللك املغفور هللا الحسن الثاني طيب هللا تراه، وما 
تال ذلك من إصالحات جوهرية عميقة دستورية وتشريعية لتأسيس 
جهوية متقدمة فاعلة ببالدنا برعاية وتوجيه من جاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده. وللذكرى، وللذكرى الرمزية الدالة واملتوهجة 
فإن امليثاق الجماعي لسنة 1976 جاء يحمل توقيعات ثالثة قياديين 
تجمعيين آنذاك: األخ الرئيس املؤسس األستاذ أحمد عصمان بصفته 
وزيرا أوال، واألخ محمد حدو الشيكر باعتباره وزيرا للداخلية والألخ عبد 

الكامل الرغاي باعتباره وزيرا للمالية آنذاك، أطال في عمرهم جميعا.

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

إن مجمل األفكار واملالحظات واملواقف والتوصيات املعبر عنها أثناء 
املناقشات داخل اللجنة، سواء من طرف السيد الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات، أو السيد الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية، أو من 
طرف األخوات واإلخوة النواب من مختلف الفرق واملجموعات النيابية 
قد تم تضمينها بالتقرير، بل لقد تضمن التقرير كذلك إجابات محددة 

وإيجابية ومعللة على مختلف املالحظات والتوصيات.

وقبل أن أبدي وجهة نظر فريقي في بعض القضايا التي أظهر التقرير 
أنها في حاجة ملزيد من التوضيح، أو تبين أنه البد من إعطائها أولوية 
ضمن دينامية تطوير عمل الصندوق ونجاعة آدائه. اسمحوا لي، أن 
أؤكد مرة أخرى على الدور املتميز الذي لعبه الصندوق أي صندوق 
التجهيز الجماعي في مجال تلبية حاجيات التنمية ببالدنا، منذ أن كان 
تابعة لدى صندوق اإليداع والتدبير في أواخر  مجرد مصلحة إدارية 

الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن املا�سي إلى أن أصبح بنكا 
نشيطا قائم الذات بموارد بشرية مؤهلة وبمسؤولين محنكين تعاقبوا 
على إدارة الصندوق، ومنهم كفاءات عالية غادرونا إلى دار البقاء رحمهم 
هللا، ولوالهم ما وصل الصندوق إلى ما هو عليه من إشعاع في مجال 
تفعيل التنمية الترابية. وسأتناول اآلن ثالث نقط ال أكثر نظرا لضيق 

الوقت:

النقطة األولى: وتتعلق بمسألة العدالة التمويلية كمدخل للعدالة 
املجالية، لقد طرح نقاش متكرر داخل اللجنة حول املعايير املطبقة 
حيث  الصندوق،  يمنحها  التي  اإلقتراضية  الخدمات  من  لالستفادة 
الجماعات  حساب  على  الحضرية  للجماعات  أكثر  استفادة  لوحظ 
القروية، ال سيما الجماعات البعيدة واملهمشة والهشة التي تفتقر إلى 
أدنى املرافق األساسية. طبعا إن الصندوق يرتكز على مبدأ التدبير الحر 
واملساواة في تحديد املعايير إزاء جميع الجماعات، لكن وكما قال السيد 
بتتبع  مطالب  الصندوق  »فإن  الداخلية:  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
سياسة الدولة ومواكبتها الفعالة ألنه هو املؤهل، وهو مؤسسة بنكية له 
القدرة على تسريع اإلجراءات بفعالية«، انتهى كالم السيد الوزير. لذلك 
فإن الصندوق مطالب بانخراط إرادي قوي في إطار السياسة الجديدة 
للدولة ملحاربة اإلختالالت املجالية الكبرى والغير املقبولة في مغرب ما 
بعد دستور 2011، ال سيما وأن هناك دينامية تشريعية وتنظيمية ذات 

الصلة بتفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالجهوية املتقدمة.

إذن ال بد من اإلجتهاد في بلورة معايير تندرج ضمن هذا املنظور 
التوازني املجالي، ومن هنا ملاذا ال يتم وضع تصنيفات للجماعات الترابية 
تتجاوز التقسيم التقليدي بين الجماعات الحضرية والقروية لتراعي 
الجماعات  إدماج  وتساند على  الواقع  إلى  أقرب  معطيات ومؤشرات 
استهدافات  ضمن  النمو  واملتأخرة  واملهمشة،  والفقيرة،  البعيدة، 
العامة  الداخلية مطالبة أكثر عبر املديرية  الصندوق؟ كما أن وزارة 
نظام عادل  الصندوق من أجل وضع  للعمل مع  املحلية  للجماعات 
وعقالني وشفاف لإلمدادات األكثر التصاقا بواقع الجماعات الترابية، 
من شأنه أن يستجيب أيضا وبفعالية أكثر للحاجيات املحلية للجماعات 
في  سيما  ال  حاجياتها  لسد  اإلقتراض  في  واملهمشة  الفقيرة  الترابية 
مجال تجهيزات البنية التحتية وتلبية الخدمات اإلجتماعية األساسية 
والحيوية ملرتفقيها. ومن هذا املنطلق، على الصندوق أن يراجع في أقرب 
وقت ممكن إعالن السياسة العامة التي بلورها سنة 2013، أخذا بعين 
اإلعتبار التوجهات الجديدة للدولة كما عبر عنها صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، في خطبه السامية، وكذا توجهات الحكومة 
السياسية والتشريعية والتنظيمية واملؤسسية في مجال تطوير التنمية 
الترابية وتوفير التمويل الالزم لها من منظور تحقيق العدالة املجالية 

املنشودة؛

بخصوص النقطة الثانية، فهي تتصل بتطوير حكامة الصندوق 
ونجاعة أدائه، نعم لقد تداول املجلس اإلداري للصندوق في اجتماعه 
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بتاريخ 26 ماي 2015، اإلستراتيجية الجديدة الرامية إلى تحقيق نجاعته 
التدبيرية ونحن نتطلع إلى تجسيد ملموس لهذه اإلستراتيجية على أرض 
الواقع ال سيما فيما يخص بناء منظومة معلوماتية مندمجة وشفافة 
على أرض الواقع تمكن من التتبع السلس للملفات من طرف الجماعات 
اإللكتروني  املوقع  تطوير  على  أيضا  الحرص  مع  املعنية،  الترابية 
مع  تماشيا  والبيانات  للمعلومات  أق�سى  كشفا  ليتضمن  للصندوق 
مستجدات النهضة الرقمية التي تعرفها بالدنا بعد إحداث وكالة التنمية 
الرقمية وأخذا بعين اإلعتبار املصادقة الوشيكة للبرملان على مشروع 

قانون رقم 31.13 املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات.

ومن جهة أخرى، البد من الحرص على تبسيط املساطر تسهيال 
لولوج الجماعات الترابية ناقصة التأهيل لتمويالت الصندوق والعمل 
على تقليص آجال البت في امللفات، يضاف إلى ذلك ضرورة اإلسراع 
بتوفير مخاطبين مؤهلين ملمين بعمل الصندوق ومساطره على مستوى 

كل عمالة أو إقليم تحقيقا ملطلب تواصل القرب؛

أما بخصوص النقطة الثالثة فتهم مسألة إحداث آلية مختصة في 
مواكبة وتتبع املشاريع املمولة ومسألة التقييم البعدي املتعلق به، فهذه 
املالحظة آثارها املجلس األعلى للحسابات، وأصدرت توصية بشأنها، كما 
أنها أثيرت في نقاشات اللجنة وصدرت توصية بشأنها. لكن الحكومة رأت 
بأن هذا اإلقتراح ال عالقة له باإلختصاص املوكول للصندوق، بل من 
اختصاص رؤساء الجماعات الترابية فضال عن أنه يمس مبدأ التدبير 
الحر. ونحن نعتقد في فريقنا، السيد الوزير، أن هاته املمارسة ليست 
غريبة على الصندوق فقد مارسها من قبل وهي ال تمس بمبدأ التدبير 
الحر بل على العكس هي مواكبة لتعزيز التدبير الحر والناجع للجماعات 
تمويالته،  نجاعة  لضمان  للصندوق  مشتركة  فائدة  ولها  الترابية، 
واإلستناد عليها في وضع وتكييف مخططاته التمويلية إزاء الجماعات 
الترابية، كما أنها من جهة أخرى تفيد الجماعات الترابية بالخبرة التقنية 
للصندوق، على أن عددا من الجماعات الترابية هي في حاجة ماسة إليها، 
لذلك نرجو أن تحصل قناعة لدى الحكومة والصندوق بجدوى وأهمية 

التتبع وتقييم مشاريع التمويالت املقدمة للجماعات الترابية.

وفي األخير، فإننا ننوه مرة أخرى بجودة النقاش ومخرجاته داخل 
اللجنة، وننتظر أن نجد له تجسيدا ملموسا في مشروع القانون املتعلق 
بالصندوق قيد التحضير، وكذا استراتيجية عمل الصندوق. إن رهان 
التنمية الترابية مدخل أسا�سي للتنمية الشاملة واملستدامة، وصندوق 
التجهيز الجماعي والجماعات الترابية شريكان أساسيان في رفع تحدياتها. 

شكرا على انتباهكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عييلد عيرئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  باسم  النائب.  للسيد  شكرا  شكرا، 
والتعادلية الكلمة للسيد النائب محمد بودس.

عيدرئب عييلد محمد بونس:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
في مناقشة التقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات حول صندوق 
التجهيز الجماعي، والذي تم تقديم ودراسته داخل لجنة مراقبة املالية 
العامة باملجلس، تفعيال للعالقة الدستورية التي تجمع مجلس النواب 
الفريق  في  نعتبرها  التي  املناقشة  هذه  للحسابات.  األعلى  باملجلس 
اإلستقاللي، لبنة أساسية في التفعيل السليم للدستور روحا ومنطوقا، 
مختلف  في  العمومية  للسياسات  الجيد  التدبير  دعائم  بناء  أفق  في 

الجماعات في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة.

عييلد عيرئيس،

إذا كان تقرير املجلس األعلى للحسابات، قد شدد من جهة على 
دور هذا الصندوق وأهميته في تعزيز املشاريع والبرامج وتمويلها وفق 
الصندوق  أن هاذ  أكد من جهة أخرى على  فإنه  مجاالت تدخالته، 
يفتقد إلستراتيجية تقوم على رؤية واضحة لتعزيز التنمية املجالية، 
رؤية تراعي الخصوصية املحلية وتضمن العدالة املجالية بما يؤسس 
باعتبارها  الترابية،  من تموقع جديد للصندوق في تمويل الجماعات 
الدعامة األساسية للتنمية على املستوى املحلي واإلقليمي والجهوي، 
بحيث يمكن لهذه اآللية التمويلية أن تشكل رافعة أساسية للتنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية وأداة حقيقية للديمقراطية املحلية، وذلك 
من خالل اإلنفتاح أكثر على الجماعة الترابية والتجاوب مع حاجياتها 
لهذه  التنموية  املشاريع  في  املساهمة  قاعدة  توسيع  مع  التمويل،  في 
تمويل  مجاالت  لتوسيع  جديدة  تدابير  ووضع  املنتخبة،  املؤسسات 
الصندوق من أجل حصول املستفيدين من خدماته على موارد مالية 
البنكية  املنافسة  من  اإلستفادة  إطار  في  وذلك  تفضيلية،  بشروط 
واملالية حتى تتمكن املؤسسات املنتخبة من القيام باملهام املنوطة بها 
واملساهمة في ترسيخ النموذج التنموي الجديد الذي يتطلع إليه املغاربة 
انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة 

التشريعية الجارية.

عييلد عيرئيس،

في هذا السياق، ال بد من التأكيد بأن إحداث هذا الصندوق أملته 
متطلبات التنمية املحلية بما تحمله من إكراهات وتحديات ورهانات، 
يبقى عليه التجاوب معها خاصة بعدما أصبحت الجماعة الترابية في 
قلب سياسة القرب بما تقتضيه من ضرورة ترجمة تطلعات وانتظارات 
املواطنين في الواقع امللموس، وكذا التدبير الجيد للشأن املحلي في إطار 
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المركزية حقيقية تجعل املؤسسات املنتخبة املحلية منها واإلقليمية 
والجهوية رافعة أساسية للتنمية البشرية املستدامة، وهذا ما يتطلب 
العمل على تجسيد هذه التوجهات الجديدة حتى يكون الصندوق في 
مستوى هذه التطلعات والتحديات وربح رهانات التنمية املحلية وذلك 

من خالل:

أوال-إعداد إستراتيجية تنسجم مع السياسات العمومية وتستهدف 
تحسين خدمات هذا الصندوق؛

ثانيا-وضع تدابير جديدة لتكييف السياسة املتعلقة بسعر الفائدة 
تراعي التوزيع املجالي للجماعات وتأخذ بعين اإلعتبار طبيعة املشاريع 

املمولة؛

ثالثا-تفعيل دور الصندوق في تنزيل الجهوية املوسعة وما تتطلبه 
من تدابير لتوفير شروط نجاح املمارسة الديمقراطية املحلية؛

رابعا-إعادة النظر في نسبة الفائدة املطبقة على القروض ال سيما ما 
يتعلق بالجماعات التي ال تتوفر على موارد كافية؛

من  ملا  مواكبته  وطرق  الصندوق  تدخل  مجاالت  خامسا-توسيع 
شأنه تجاوز إكراهات وتحديات التنمية بالجماعات الترابية؛

سادسا-إعادة النظر في حصول الجماعات على قروض من طرف 
الصندوق وأال يبقى شرط اإلستفادة رهينا بقدرة املقترض على تحقيق 

فائض يمكنه من تسديد الدين؛

سابعا-ضرورة توفر الصندوق على تمثيليات جهوية بما من شأنه 
ترسيخ سياسة القرب وتفعيل الالتركيز؛

باعتباره  الصندوق  مساهمة  لتطوير  جديدة  آليات  ثامنا-وضع 
مؤسسة عمومية تساهم في التنمية املحلية؛

تاسعا-وضع إجراءات عملية فيما يتعلق بإعداد املشاريع؛

بتقييم دقيق  القيام  إمكانية  للصندوق  تتيح  آليات  عاشرا-وضع 
منها.  املتوخاة  لألهداف  إستجابتها  ومدى  املقدمة  القروض  لنتائج 

وشكرا.

عييلد عيرئيس:

للسيد  اآلن  الكلمة  الحركي  الفريق  بإسم  النائب،  للسيد  شكرا 
النائب عبد الرحمان العمري.

عيدرئب عييلد عبد عيرحمرن عيعمري:

سلد  على  وعييالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بيم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

وبعد،

عييلد عيرئيس،

عييرنة عيوزاعء،

عييرنة وعييلدعت عيدوعب عملحت9مون،

تقرير  ملناقشة  الحركي،  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
لجنة مراقبة املالية حول صندوق التجهيز الجماعي. وفي هذا السياق 
نثمن العرض الذي تقدم به السيد الوزير املنتدب املكلف بالداخلية، 
والذي حمل معطيات واقعية وحقيقية، لم تكتف بالتشخيص فقط 
بوضع معالم املستقبل في إطار رؤية تشاركية بين مختلف املتدخلين 
واملنتخبين ومختلف هيئات املراقبة، وعلى رأسها رئيس املجلس األعلى 
للحسابات. وال تفوتني كذلك املناسبة، بالشكر الجزيل للسيد املدير 
العام وأطر هذه املؤسسة على املجهودات املبذولة واملواكبة لطموحات 

الجماعات الترابية.

عييلد عيرئيس،

نحن اليوم في محطة دستورية من خاللها سيتمكن ممثلو األمة من 
إضفاء ذلك الدور الرقابي الذي خوله له الدستور. ال سيما أننا نناقش 
اليوم مؤسسة ذات أهمية بالغة، ولعبت دورا طالئعيا عبر التاريخ أي 
منذ تأسيسه سنة 1959. وقبل أوان االنتخابات املحلية عرفها سنة 
1960 في العديد من االستثمارات التنموية تحققت بفضل القروض 
التي منحها الصندوق للجماعات املحلية. بحيث يمكن اعتباره هواآللية 
الوحيدة التي تواكب استثمارات هذه الجماعات املحلية. وبالتالي يمكن 
التنمية  مجهود  في  أساسيان  شريكان  والصندوق  الجماعات  اعتبار 
الجماعية. واملطلوب منا اليوم، هو الرفع من مستوى مردودية هذه 
املواكبة وجودتها بوضع مختلف التسهيالت املمكنة لولوج الجماعات 
إلى خدمات هذا الصندوق، مما نؤكد في الفريق الحركي على ضرورة تتبع 
اإلنجازات واملشاريع التي يتم تمويلها، بغاية إنجاز تقييم بعدي لهذه 
املشاريع، مما يمكنه من التأكد من تحقيق األهداف لهذه املشاريع، 

باعتبارها بنكا للتنمية املحلية.

عييلد عيرئيس،

نحن نتفهم بأن الهدف من اإلقتراض، هو ليس تعزيز املوارد املالية 
في  القروض  يهم هو نسبة مساهمة هذه  الترابية. فالذي  للجماعات 
املحققة  فالنسبة  الترابية.  للجماعات  األجنبية  اإلستثمارات  تمويل 
إلى التطلعات، مع العلم أن العديد من  حاليا لهذا التمويل ال ترقى 
بنياتها  مستوى  على  مهول  خصاص  من  تعاني  الترابية  الجماعات 
التحتية. ومن املفارقات أن الجماعات الترابية ذات الخصاص ال تلجأ 
إلى تمويالت هاذ الصندوق إال بنسبة ضئيلة ال تتعدى %30 من النسيج 
الجماعي القروي، مقابل %70 من نسيج الجماعات الحضرية. هذا ال 
يعني السيد الوزير، أن هذه الجماعات فقيرة وذات الخصاص الكبير، 
ال ترغب في التمويل على طريق اإلقتراض، ولكن ألن الشروط املطلوبة ال 
تمكنها من اإلنفتاح على هذا الصندوق. حيث ال يمكن أن تتجاوز نسبة 
املديونية %40، كما أن شرط املساهمة الذاتية لكل جماعة يصل إلى 
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%20. فهذا عائق كبير بالنسبة للجماعات محدودة املوارد، وهذا فضال 
عن نسبة الفائدة التي تبدو مرتفعة على الرغم من الجدول الجديد 
لسعر الفائدة الذي طبق ابتداء من يوليوز سنة 2016، والذي صادق 
عليه املجلس اإلداري لهذا الصندوق خالل دورة ماي 2016. وارتباطا 
بهذا املوضوع، فإننا نطالب الحكومة بمراجعة معايير توزيع الضريبة 
الجماعات  بين  املضافة لضمان عدالة مجالية وعدالة  القيمة  على 
نفسها. فنحن نعلم بأن الحكومة ال يمكن أن تلزم هذه املؤسسة على 
منح القروض للزبون الفقير الذي ليست له قدرة على الوفاء. ولكن 
دورالحكومة يتمثل في املواكبة املستمرة لهذه الجماعات الفقيرة بغاية 
القانون الذي وعدتم بإعداده  إلى مشروع  بها. ونحن نتطلع  اإلرتقاء 
ليعمل على تطوير خدمات هاذ الصندوق، وتوسيع تغطيته ليشمل 
الفقيرة جدا  الجماعات  الترابية، وال سيما  الجماعات  أكبر عدد من 
والبعيدة والجماعات ذات االمتياز الجبلي. ومن هذا املنطلق نؤكد على 
ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات في 
تقريره سنة 2010، فيما يتعلق بتفعيل املواكبة. لذا نؤكد على مراجعة 
بعض الشروط، كما أسلفنا سابقا، فألننا نركز أساسا على الخصاص 
البنيوي والتنموي. وبالتالي يتعين التفريق بين املشاريع املمولة فهناك 
مشاريع ذات مردودية وهناك مشاريع أخرى تتعلق بالبنيات األساسية 
والحيوية املرتبطة بالحياة العامة للمواطنين. وعلى سبيل املثال كاملاء 
الصالح للشرب وتطهير السائل إلى آخره. ثم هناك مشاريع أقل أهمية 
تهم الكماليات كالتزيين والترفيه إلى آخره، بإعطاء التمييز اإليجابي، على 
األقل بالنسبة للبنيات األساسية الضرورية في منح القروض أو تخفيض 
نسبة الفائدة. فهذا هو التضامن الحقيقي الذي تضمنته روح الدستور.

عييلد عيرئيس،

نؤكد بأن هاذ الصندوق مدعو إلى نهج سياسة تواصلية ميدانية 
من أجل اإلنفتاح على الجماعات. كما يجب تفعيل دور الصندوق في 
متخصصة،  عليا  بأطر  الترابية  الجماعات  بتزويد  والتأطير  املواكبة 
أيضا.  كذلك  الالزمة  والتغطية  الالزمة  بالدراسات  القيام  بإمكانها 
مقترحين تأسيس الفروع الجهوية لهذا الصندوق، من شأنها التأطير 
والتكوين ودراسة املشاريع واإلنكباب على التقييم املالي البعدي. وأخيرا 
السيد الرئيس، نقدر من جديد املجهودات العالية لهذا الصندوق، 
ونتمنى من خالل هذا النقاش العام أن نضع تصورات مشتركة، كفيلة 
بجعل هذا الصندوق بنكا للتنمية الحقيقية بشكل تضامني عادل على 
مستوى مختلف الجماعات الترابية، التي نعتبرها في الفريق الحركي منبتا 
حقيقيا ملشاريع التنمية، ومساهما فعليا في املجهود العمومي للدولة 
في إطار سياستها التنموية ..، أقول قولي هذا وأستغفر هللا العظيم، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيدة النائبة 
فتيحة سداس.

عيدرئبل عييلدة فتلحل سدعس:

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مون،

أود في البداية باسم الفريق اإلشتراكي، التنويه بالعمل الكبير واملهم 
الذي يقوم به املجلس األعلى للحسابات، من خالل قضاته وأطره، 
لتزويد مؤسستنا التشريعية بمعطيات ومالحظات وتوصيات، تساعدنا 
على القيام بدورنا الرقابي في تدبير املالية العمومية. إيمانا منا في الفريق 

اإلشتراكي، بأن أي إصالح داخل الدولة يبتدئ أوال بإصالح ماليتها.

الجماعي،  التجهيز  صندوق  تدبير  مناقشة  بصدد  اليوم  نحن 
املؤسسة البنكية التي يعتبر الهدف منها دعم وتمويل مشاريع الجماعات 
الترابية لتحقيق للعدالة املجالية، عبر التدبير الحر للجماعات الترابية 
لتحقيق  تؤهلها  موسعة،  ذاتية  اختصاصات  وفق  شؤونها  وتسيير 
انتظارات املواطنات واملواطنين، فنحن نعرف أن مالية صندوق التجهيز 
الجماعي تدبر وفق القوانين التي تنظم القطاع البنكي. مما يستدعي 
هذا  وحكامة  نجاعة  مدى  ومراقبة  لتقييم  واضحة  مؤشرات  وضع 
الصندوق. فعلى الرغم من تسجيل تحسن كبير على مستوى تنفيذ 
التوصيات املتعلقة بتقرير املجلس األعلى للحسابات، واملرتبطة أساسا 
بتدبير موارده البشرية ونظامه املعلوماتي فإنه البد من الوقوف على تتبع 
وتنفيذ باقي التوصيات، على اعتبار أن صندوق التجهيز الجماعي يعتبر 
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املالي تحت 
وصاية الدولة، مما يستدعي وضع مؤشرات واضحة لتقييم ومراقبة 

ومدى نجاعة وحسن تدبيره.

إن أهمية صندوق التجهيز الجماعي في املساهمة، ولو بشكل يسير، 
نؤكد  يجعلنا  الترابية  الجماعات  داخل  التنموية  املشاريع  وتمويل 
ونلح على ضرورة حل كل اإلختالالت املرتبطة بسعر الفائدة. رغم أننا 
السيد الوزير، في آخر اجتماع للجنة مراقبة املالية، تعهد بخفض سعر 
الفائدة إلى %5، لتتمكن الجماعات الترابية التي تعاني من هشاشة 
كبيرة من إمكانية اإلستفادة من موارده، وحتى يتسنى لهذا الصندوق 
املعتمد من  املعلوماتي  فالنظام  أجلها.  التي خلق من  باألدوار  القيام 
طرف صندوق التجهيز الجماعي غير مندمج وال يسهل اتخاذ القرار، 
كما ال يوضح بالشكل الكافي مراحل عملية منح القروض ابتداء من 
التوصل بملف طلب، إلى التسديد التام للقرض، مما يجعل مسطرة 
اإلستفادة والتسديد تطول وتعيق تقدم مشاريع الجماعات الترابية، 
وال تسمح تلقائيا بالتقييم املالي للجماعات الترابية التي استفادت أو 
طلبت اإلستفادة من القروض، إذ يتم القيام به بواسطة برامج تحليل 
النصوص العادية. نحن في الفريق اإلشتراكي نطالبكم السيد الوزير، 
بإعادة النظر في اإلطار اإلستراتيجي للصندوق، حتى يتمكن من األخذ 
تنموي  نموذج  املغربية إلرساء  للدولة  الجديد  التوجه  اإلعتبار  بعين 
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جديد يستجيب ملختلف حاجيات ومتطلبات املواطنات واملواطنين، 
ذات  الترابية  الجماعات  مشاريع  مواكبة  وتوسيع  تقوية  عبر  وذلك 

اإلمكانيات املحدودة وتمكينها من تمويل مشاريعها.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيدة النائبة. بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، 
الكلمة للسيد النائب سعيد النميلي.

عيدرئب عييلد سعلد عيدمللي:

عييالم عللكم،

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
تقرير لجنة  العامة املخصصة ملناقشة  الجلسة  في هذه  واإلشتراكية 
مراقبة املالية العامة، حول صندوق التجهيز الجماعي، في إطار تنفيذ 
مضمون دستوريي ير�سي قواعد التعاون والتفاعل بين املؤسسات، وعلى 
رأسها مؤسستنا التشريعية في تفاعلها مع املجلس األعلى للحسابات 
بوصفه جهازا مختصا بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة. نود أن 
نثمن التفاعل اإليجابي للسيد الوزير مع ما يزيد على 12 توصية، والتي 

أبدى بشأنها السيد الوزير، رأيا إيجابيا بهدف تجويد آداء الصندوق.

مجموعتنا النيابية تبدي رأيها املتواضع في كيفية وسبل إنجاح تدبير 
الصندوق في حدود الحيز الزمني املخصص لنا على أساس أن مالحظاتنا 

وتوصياتنا متضمنة بتقرير اللجنة.

يمنحها  التي  للقروض  أولوية  وإعطاء  توجيه  ضرورة  على  نؤكد 
بعين  األخذ  مع  منها،  الفقيرة  خاصة  الترابية  للجماعات  الصندوق 

اإلعتبار التوازن املجالي في تقديم هذه القروض.

نعلم  ألننا  التنموية،  املشاريع  وتركيب  التقنية  املساعدة  تقديم 
جميعا محدودية املوارد املالية والتقنية والبشرية للعديد من الجماعات 
الترابية خاصة الفقيرة باملناطق القروية والجبلية، يتوجب إعادة النظر 
في شروط تقديم القروض، خاصة نسبة املديونية التي يجب أال تتجاوز 
الحدود املعقولة وكذا تجديد وتحسين شرط املساهمة كتمويل ذاتي 
للمشروع في أفق تقليص هذه النسبة العمل على تجاوز نسبة محدودية 
وهي  الترابية  الجماعات  تمويل  في  الجماعي  التجهيز  صندوق  تدخل 

النسبة التي ال تتراوح 5%.

لنا اليقين السيد الوزير، في عزمكم على اإلستجابة لخفض سعر 
الفائدة املطبق على قروض الجماعات، وهذا �سيء إيجابي يحسب لكم، 
ونسعى أن تسير هذه املراجعة نحو التخفيض وتوحيدها بغض النظر 

لخدمة  بقرض عمومي موجه  يتعلق  القرض  القرض، ألن  على مدة 
عمومية، في إطار االلتزام بمبادئ وقيم الحكامة يتعين اليوم العمل 
على نشر جميع املشاريع املودعة لدى الصندوق واإلعالن عنها سواء 
التي تم قبول تمويلها أو التي تم رفضها مع وضع آليات للتتبع وتقييم 
املعيش  على  وآثارها  املحلية  للتنمية  إستجابتها  ومدى  املشاريع  هذه 
بإحداث ملحقات للصندوق  املطالبة  للمواطنات واملواطنين.  اليومي 
إحداث  للجماعة،  الخدمة  لتقريب  بالجهات  األقل  على  بالجماعات 
شباك وحيد ومخاطب وحيد، تبسيط املساطر للحصول على القرض، 
مبدأ  يتحقق  حتى  أخرى  وأبناك  عمومية  ملؤسسات  الفرص  إعطاء 

التنافسية، والسالم عليكم جميعا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفرج.

عيدرئب عييلد عمر بالفريج:

عييالم عللكم،

تحلل يلجملا،

األعلى  للمجلس  شكرا  الديمقراطي،  التمرين  على  شكرا  حقيقة 
املالية  للجنة مراقبة  املؤسساتي، شكرا  بدوره  الذي قام  للحسابات 
على عملها، شكرا الرئاسة لبرمجة هذه الجلسة، شكرا للسيد الوزير 
لحضوره وتجاوبه مع مجلس النواب في هاذ املوضوع، شكرا للسيد 
النائب أعلوالل اللي زادني 14 دقيقة اليوم حيث كنتمنى مائة في املائة 
ذاك ال�سي اللي قلتي السيد النائب، ولكن إيال بغينا نزيدو ونجحو فهاذ 
التمرين الديمقراطي تماما وال كليا خصنا من جهة نقدمو توصيات 
إلصالح هاذ الصندوق أكيد ولكن كذلك خصنا نحاسبو املسؤولين على 
سوء تدبير إن لم نقل أكثر واإلختالالت اللي كاينة، هذا إيال بغينا نردو 
الثقة للمواطنين في السياسة، إيال بغينا نصلحو هاذ البالد راه خاص 

الثقة، راه بدون ثقة ما يمكّناش نصلحو.

قلت إختالالت سأركز حيث بقات لي غير دقيقة واحدة على نقطتين 
مالحظتين اللي جات في تقرير املجلس األعلى:

ال�سي  جبدها   15 رقم  بالتوصية  تتعلق  اللي  هي  األولى  النقطة 
أعلوالل بأن هناك وجود حلقات مزاوية ملعالجة طلبات القروض، هذا 
كيتبين بأن كاين إختالل حقيقي ما نكترش فهاذي، التوصية رقم 35 
 »SAB« ما تجبداتش، النظام املعلوماتي للصندوق فتم اقتناء برنامج
ما�سي ساب باألملانية »SAB« شركة لبنانية في سنة 2005 عن طريق 
الصفقات ب7 د املليون ديال الدرهم، وفي 2011 هذاك ما عمرو ما 
خدم. الناس جا في التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات كيستعملو 
excel et word هذا عار، بنك من الحجم ديال هاذ الصندوق يستعمل 

excel et word، فهذا بالتالي زعما كيتبين بأن كاين اختالل؛
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نقطة أخيرة باش نختم هي تتعلق بالحكامة ديال الصندوق، هذا 
ما�سي إختالل وال سوء تدبير وال نقص أقول ديال الشفافية، جاء في 
التقرير ديال مجلس إداري، ألن املجلس اإلداري فيه السيد والي بنك 
املغرب واملدير العام ديال CDG أعضاء ولكن ما كيحضروش، هذا 
كنظن بأن خص تخرج توصية بأن هاذ املسؤولين الكبار اللي عندهم 
يعطيو  باش  اإلداري  املجلس  فهاذ  يحضرو  ديالهم خصهم  الكفاءة 
بالكفاءة ديالهم لهاذ املجلس. فبالتالي أنا كنعتبر بأن باش نكونو إيجابيين 
هذا تمرين ديمقراطي ولكن خصنا ندخلو فواحد املنطق أفضل ديال 
كفى من »عفى عن ما سلف« خصنا نزيدو لقدام، نحاسبو املسؤولين 

ونقدمو.. شكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير للرد عن التدخالت، 
ال خطأ، شوف السيد الوزير جمع وضرب وقسم.

عييلد نوا عيدين بوطلب، عيوزير عملدتدب يدى وزير عيدعخللل:

ال غير باش نعرف ساعة ونصف،

وآيه  هللا  اسول  موالنر  على  وعييالم  وعيصالة  هلل  علحمد 
وصحبه،

عييلد عيرئيس عملحت9م،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

مناقشة  أجل  من  املوقر  بمجلسكم  اليوم  أتواجد  أن  يسعدني 
التوصيات املنبثقة عن لجنة مراقبة املالية العامة واملتعلقة بصندوق 
التوصيات  التجهيز الجماعي، وفي هذا الصدد أود أن أسجل أهمية 
التي تم بلورتها في هذا التقرير والتي ستساهم ال محالة في تجويد آداء 
في  وذلك  وفعاليته،  مردوديته  من  والرفع  الجماعي  التجهيز  صندوق 
سياق الجهود الحثيثة املبذولة في سبيل تفعيل ورش الجهوية املتقدمة 
والذي يهدف باألساس إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كفاعل متميز 

للنهوض بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية لبالدنا.

عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

بداية أود أن أنوه باملقاربة التفاعلية التي سادت مختلف االجتماعات 
واللقاءات التي تم عقدها في إطار لجنة مراقبة املالية العامة حول هذا 
املوضوع، وكذا بالتفاعل اإليجابي للسيدات والسادة النواب املحترمين، 
والذي ينم عن إهتمامهم الكبير بهذا الصندوق وبالدور الهام الذي يلعبه 

في دعم جهود الجماعات الترابية في اإلستثمار وتحريك عجلة التنمية.

وفي هذا السياق، فقد خلص تقرير مراقبة املالية العامة إلى إصدار 
16 توصية تم قبول مجملها أي 12 توصية تتوزع على 5 محاور كالتالي:

فيما يتعلق باملحور األول والذي يهم الحكامة، فقد اقترحت اللجنة 
التوصيات الثالثية اآلتية:

-تحيين اإلطار القانوني واإلستراتيجي للصندوق؛

-اعتماد تسمية جديدة للصندوق كمؤسسة بنكية متخصصة في 
التنمية الترابية؛

-تطوير وتوسيع تغطية خدمات الصندوق على صعيد كل جهة.

وبهذا الخصوص وسعيا منه لتسريع وثيرة اإلصالحات املنوطة به، 
مخطط  إلعداد  دراسة  إنجاز  بصدد  الجماعي  التجهيز  فإن صندوق 
إستراتيجي للتنمية وذلك بهدف تعزيز دوره في مجال التنمية الترابية، 
األهداف  تحقيق  اإلستراتيجي  املخطط  هذا  من  الصندوق  ويتوخى 

األساسية التالية:

- أوال: اإلرتقاء بدور الصندوق إلى بنك للتنمية الترابية.

- ثانيا: إعداد مشروع قانون منظم للصندوق مع اعتماد تسمية 
جديدة للمؤسسة.

- ثالثا: إصالح مساطر عمل الصندوق من أجل تبسيطها.

وتنويع  للصندوق  املالية  املوارد  تعبئة  كلفة  في  التحكم  رابعا:   -
مصادرها.

- خامسا وأخيرا: تعزيز املساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية 
من أجل إعداد مشاريعها التنموية.

عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

فتجدر  الفائدة،  سعر  بخفض  املتعلق  الثاني  املحور  بخصوص 
اإلشارة إلى أن الصندوق يحرس على خفض سعر الفائدة املطبقة على 
قروض الجماعات الترابية، علما أن نسب الفائدة التي يطبقها تظل 
كبير  كلفتها مرتبطة بشكل  تبقى  والتي  تعبئة موارده  رهينة بشروط 

بشروط السوق املالي.

وبالرغم من هذه اإلكراهات، فقد عرفت معدالت الفائدة خالل 
العشر سنوات األخيرة، انخفاضا ملموسا بحيث انتقلت من %8.5 سنة 
2006 إلى 5.08 ابتداء من فاتح يوليوز2017. حنا راه في 5% منذ فاتح 

يوليوز 2017.

أما املحور الثالث املتعلق بالتمويل، فقد اقترحت اللجنة املوقرة 
أربع توصيات تم التحفظ بشأن واحدة متعلقة بالبنوك التشاركية في 
ما تم اعتماد الثالثة املتبقية واملرتبطة بمراجعة إعالن السياسة العامة 
للصندوق، والحرص على التدبير النشيط لخزينة الصندوق مع تحسين 
مردودية توظيف فائضه، وتنويع وتوسيع ولوج الصندوق ملوارد مالية 

أخرى بما فيها التمويالت الخارجية.



عدد.46–09.ربيع الثاني.1439  )29.دجنبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2982  

وتفعيال لهذه التوصيات سيعمل الصندوق على تقييم مقتضيات 
العامة، وذلك من أجل تحينها ومراجعة معايير منح  إعالن سياسته 

القروض في اتجاه تبسيطها.

تنويع  على  الصندوق  فسيعمل  املالية،  باملوارد  يتعلق  فيما  وأما 
مصادرها والخفض من كلفتها، وكذا العمل على تعزيز آلياته للتدبير 

النشيط لخزينته.

مع  مفاوضات  في  انخرط  قد  الصندوق  فإن  الصدد،  هذا  وفي 
مؤسسات مالية دولية من أجل جلب تمويالت ذات كلفة منخفضة.

عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

والتقييم  والدعم  باملواكبة  املتعلق  الرابع  باملحور  يتعلق  فيما 
والتتبع، فقد اقترحت اللجنة املوقرة ثالث توصيات، تم التحفظ على 
اثنتين متعلقتين بتقديم املساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية، 
وإحداث آلية مختصة في مواكبة وتتبع املشاريع، في ما تم اعتماد توصية 
متعلقة بتكثيف اللقاءات التحسيسية للتعريف بالخدمات التي يقدمها 

الصندوق.

تنظيم  خالل  من  وباستمرار،  الصندوق  يعمل  الصدد  هذا  وفي 
لقاءات دراسية وورشات عمل بمختلف جهات اململكة على التعريف 
بدور الصندوق لدى الجماعات الترابية، مع التقديم وشرح مساطر منح 
القروض، تعزيز القدرات التقنية والقانونية واملالية للجماعات الترابية، 
الترابية من أجل إعداد مشاريعها  منح املساعدة التقنية للجماعات 

وتمكينها من تمويل الصندوق.

فقد  القروض،  بتدبير  واملتعلق  الخامس  املحور  بخصوص  وأما 
اقترحت اللجنة املوقرة أربع توصيات تهم:

-وضع مسطرة واضحة ومبسطة ملعالجة طلبات القروض في آجال 
معقولة؛

املشاريع،  تنفيذ  وضعيات  بتقديم  املعنية  الجماعات  -مطالبة 
مدعومة بكشوفات الحسابات؛

-وضع مسطرة رسمية للجوء إلى العقود امللحقة بالقروض؛

-تطوير النظام املعلوماتي املتخصص في النشاط البنكي، حتى يكون 
مالئما ملهام الصندوق.

وفي هذا الصدد يعمل الصندوق حاليا على دراسة جميع املساطر 
املعمول بها من أجل تحيينها وتبسيطها وتحديد آجال معقولة لدراسة 
امللفات، كما يحرص على مطالبة الجماعات املعنية بتقديم وضعيات 
وموقعة  مؤرخة  الحسابات،  بكشوفات  مدعومة  املشاريع،  تنفيذ 
من طرف اآلمر بالصرف واملتدخلين اآلخرين في إنجاز وتتبع الصفقة 

املتعلقة باملشروع، وذلك طبقا للمقتضيات التعاقدية.

وأما فيما يتعلق بوضع مسطرة رسمية للجوء إلى العقود امللحقة 
بالقروض، فيتعين التذكير بأن الصندوق يتوفر على هذه املسطرة وهي 

نفس املسطرة املخصصة ملنح القروض.

فإن  املعلوماتي،  النظام  بتطوير  املتعلقة  التوصية  وبخصوص 
الصندوق بصدد إعطاء انطالق إلنجاز دراسة إلعداد املخطط املديري 
لنظامه املعلوماتي من أجل تطويره ومالءمته مع أهدافه اإلستراتيجية.

عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مون،

تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم سحب توصية واحدة بإجماع أعضاء 
اللجنة، ويتعلق األمر بإحداث صندوق للضمان املركزي لفائدة صندوق 
التجهيز الجماعي يخصص لضمان استرجاع ديونه املرتبطة بالجماعات 
ثالث  بشأن  التحفظ  تم  بينما  بديونها،  للوفاء  تجد صعوبات  والتي 

توصيات وهي كاآلتي :

- التوصية رقم 7: املتعلقة بانفتاح الصندوق على منتوجات تمويلية 
أخرى على شاكلة منتوجات البنوك التشاركية وبالنسبة لهذه التوصية، 

فإنها ال تدخل ضمن أولويات الصندوق.

لتحديد  التقنية  املساعدة  بتقديم  املتعلقة   :10 رقم  التوصية   -
فإن  التوصية  هذه  بخصوص  الترابية،  الجماعات  مشاريع  وإحداث 
مشاريع  إنجاز  وتأطير  الدراسات  تمويل  بإمكانها  الترابية  الجماعات 

التنموية بنسبة تفضيلية تقدر ب3 %.

وفي هذا الصدد، فإن الصندوق مستعد ملؤازرة الجماعات الترابية 
ماليا

- التوصية رقم 11: املتعلقة بإحداث آلية مختصة في مواكبة تتبع 
املشاريع خالل مرحلة تنفيذ وتقييم املشاريع املمولة، ففيما يتعلق بهاته 
التوصية فإن تفعيلها يبقى من اختصاص رؤساء مجالس الجماعات 
والتي  بها،  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  بأحكام  الترابية، وذلك عمال 
تدخل في إطار قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.

عييلد عيرئيس،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

ال يسعني في األخير، إال أن أتوجه مجددا بعبارات الشكر إلى السيدات 
والسادة النواب املحترمين على اهتمامهم البالغ بهذا املوضوع باعتباره 
آلية فعالة ملواكبة جهود الجماعات الترابية في الرفع من وثيرة اإلستثمار 
وتحريك عجلة التنمية ببالدنا، وأجدد اإلشادة بالتوصيات العملية التي 
تم بلورتها بهذا الخصوص والتي من شأنها املساهمة في النهوض بالدور 

املنوط بهذا الصندوق والرفع من نجاعته وفعاليته.

كما ال تفوتني الفرصة هنا دون أن أؤكد لكم على انخراطنا التام 
في اعتماد املقاربة التشاركية والفلسفة التفاعلية للتجاوب مع مختلف 
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الرؤى واآلراء، وعزمنا الراسخ على مواصلة إعمال مبدئ الحوار الجاد 
والتشاور املثمر حول كافة املواضيع التي من شأنها املساهمة في النهوض 

بأوضاع بالدنا والرقي بها إلى مصاف الدول الرائدة.

اسمحوا لي السيد الرئيس، بعد تالوة هذا الخطاب أن أتفاعل مع 
بعض املالحظات اللي جاءت على لسان بعض السادة النواب املحترمين، 
فيما يخص القروض قيل أنه أن الجماعات الحضرية استحوذت على 
القروض مقارنة مع الجماعات القروية وأن هناك قروض نمطية وأنه 
يجب حذف الشرط القبلي ل DGCL املديرية العامة للجماعات املحلية، 
أريد هنا أن أؤكد أن بالدنا إذا تمكنت من عدم وجود الجماعات الترابية 
في مأزق مالي كما كان الحال في أوروبا، فهذا راجع ألنه هناك مراقبة، كان 
هناك بنك كبير أكبر بكثير من صندوق التجهيز الجماعي يسمى دكسيا، 
وكان يغامر ولم تكن هناك مراقبة ألنه اليوم كنقولوا التدبير الحر كاين 
ولكن إيال مشينا وحيدنا الشرط القبلي إيال الجماعة كانت في املشكل 
الدولة هي الضامنة. إذن خصنا نضمنوا هذاك وال يمكن للدولة أن 
تضمن قروضا بدون مراقبة أن الجماعة لها القدرة لإلقتراض، هذا 
التدبير الحر، نعم يمكن لجماعة أن تستثمر في أي مشروع يهمها ولكن 
الدولة خاصها تضمن عبر صندوق  للدولة،  كانت هناك ضمانة  إذا 
حصة الجماعات الترابية من القيمة املضافة، ال يمكن تبقى غادية 
األمور على هواها، هذاك ال�سي عالش هذا من الشروط الضرورية باش 
يكون هناك تدبير محكم لهاذ القضية هاذي، استحواذها للقروض ما 
كاينش هناك واحد املبلغ معين والجماعات الحضرية اليوم ما بقاش 
نقولو الجماعات الحضرية والقروية بحال بحال، جات واستحوذت 
القروية، أي جماعة  للجماعات  الشوية  على هذاك وبقى غير واحد 
جماعة عندها مشروع يمكن لها تجي وتقدم والصندوق هو اللي كيحاول 
يوازي بين الطلبات واإلمكانيات ديالو، إيال كانت مليار غادي يقلب على 
مليار، إيال كانت 2 ديال املليار غادي يقلب على 2 ديال املليار، كانت 6 
ديال املليار غادي يقلب على 6 ديال املليار، ولكن إيال ما كانش هناك 
طلب وإمكانية وقدرة لإلقتراض ما، هو بنك وجا في التدخل ديال في 
التوصيات بأنكم بغيتو يكون سميتو بنك التنمية الترابية ألنه راه هو 
مراقب من طرف بنك املغرب ألنه بنك، هاذيك التسمية ديال الصندوق 
شوية كتدخل واحد الفهم ربما شوي مغلوط تنسحابو صندوق غادي 
يبدا يعطي ويبدا هذا هذا بنك ومراقب. إذن واليوم احنا كنفتخرو بأنه 
كيما تيقولو الفرنسيين tous les indicateurs sont ouverts جميع 
املؤشرات ديال الصندوق هما اللون األخضر، عامل اإلستغالل من 
العوامل على الصعيد البنكي اللي هما اللي أقل نسبة، إذن باش ما 
يكونش الكلفة ديال الصندوق الكلفة ديال املوارد البشرية كلفة ضئيلة 
جدا بالنسبة لرقم املعامالت، %5 من املوارد، %5 القروض قلتو هي 
نسبة %5 من املوارد ديال الجماعات الترابية، ولكن احنا ما خصناش 
للمبالغ  بالنسبة  نشوفو  خصنا  للموارد  بالنسبة  النسبة  نشوفو 
املرصودة لإلستثمار ذيك الساعة خصنا نوزولو سميتو التكلفة ديال 
املوظفين وديال النفقات العادية وهذا ونشوفو غيراإلستثمار هاذيك 

النسبة غادي تطلع، طلب يكون هناك فروع جهوية هاذي  الساعة 
حتى هي نفس اإلشكالية ألنه كنقولو بأنه إيال بقينا نديرو فروع جهوية 
غتكون تكلفة والتكلفة غطلع وهذاك النسبة ديال الفائدة اللي بغيناه 
نهبطوها غادي مباشرة غادي تطلع ألنه صندوق التجهيز الجماعي ما�سي 
بحال األبناك األخرى ما عندوش ودائع، ما عندوش الناس كيجيو كينزلو 
فيه الفلوس، هو كيقترض وتيم�سي ياخذ السندات محلية..، باش كاي 
اليوم راه احنا تقريبا وصلنا لواحد اإلتفاق مع بنك دولي باش يكون 
عندنا باش نستافدو من ذيك النسبة ديال القروض اللي هابطة نازلة 
ولكن خصكم تعرفو السيدات والسادة النواب املحترمين، خصنا نزيدو 
على ذيك النسبة اللي هي نسبة جد مهمة بالنسبة لنا، خصنا نزيدو 
 ما يمكناش نمشيو ناخذو نسبة ديال 

ّ
عليها مخاطر ديال الصرف، ال

%0.5 ونقولو نفرحو ونقولو عندنا .. ألنه مخاطر ديال الصرف يمكن 
تردهانا 5و6 و7 % وذيك الساعة نصدقو فإذن خص يكون عندنا واحد 
pakage دابا اليوم احنا تقريبا وصلنا لواحد الحل مع واحد البنك باش 
يكون عندنا نسبة الفائدة اللي كتكون pakigé كتبقى نسبة معقولة 
ونسبة أقل من السوق في املغرب هذا هو اللي خصنا نقلبوا عليه، إيال 
لقينا نسبة اللي كتظم املخاطر ديال الصرف وتكون نسبة قل من دوك 
النسب اللي كيعطينا السوق هذه مزيانة، والسوق راه األبناك ما�سي 
بالضرورة كتساعدنا، األبناك كتفاهم بيناتها وكيعطيك واحد النسبة 
وتيقول لك خذها وال خليها، ما�سي الدور ديالنا، احنا هذاك مجلس 

املنافسة هو اللي خصه يدير شغاالته، فين هو؟

تتبع سياسات الدولة، احنا متفقين احنا إيال الدولة قامت خذات 
واحد السياسة وقالت لنا بأنه خصنا نواكبوا جماعات فقيرة ونديروا 
واحد النسبة ل ولكن خص الدولة هي اللي تكفل بهداك الهامش اللي 
كاين بين النسبة دالفائدة اللي الصندوق كيتحملها ألنه هو خص يكون 
عنده توازن مالي وبالنسبة اللي يمكن يم�سي للدولة، احنا إيال كانت 
ديال  أداة  احنا  فيها،  احنا كنخارطوا  السياسة  الدولة عندها واحد 

الدولة كنهضر هنا بإسم صندوق التجهيز الجماعي.

كل  وتتبع  البعدي  التقييم  هي  نقول  بغيت  اللي  األخرى  القضية 
مشروع هذا جد املكلف ألنه إيال كان خاص على الصندوق باش يتم 
يتبع كل مشروع مشروع خصه واحد الفريق كبير ديال..، وهذا راه كلفة 
وهاذ الكلفة غادي تزاد في نسبة الفائدة، احنا تنقولوا إيال كان واحد 
التقييم بعدي ديال واحد العدد داملشاريع نقدروا نطلبوا واحد مكتب 
دراسات باش يم�سي يدير لنا هاد التقييم البعدي ونشوفو آشنا هي 
النجاعة؟ هذه ما�سي مشكلة ولكن باش يكون تتبع مشروع بمشروع 

هذه شوية صعيبة.

 dividend القضية األخيرة اللي بغيت نطرق لها هي القضية ديال
جا في التدخل بأنه الصندوق كان عنده هناك ربح وإيال ما كانش كيربح 
الصندوق غيكون مشكل، هاد الربح هذا لسنوات اش كان؟ كيدخل 
في le repport a nouveau باش الرأسمال ديال الصندوق يكبر وما حد 



عدد.46–09.ربيع الثاني.1439  )29.دجنبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2989  

الرأسمال ديال الصندوق كبر وهو كيكون كيولي عنده إمكانية باش 
يقترض أكثر، ألنه إيال كاين هناك خاص يكون واحد التوازن املوازنة 
بين الرأسمال ديال الصندوق وبين الحجم ديال اإلقتراضات، ما يمكن 
�سي هو رأسمال دياله 100 مليون وغيقتارض 20 مليار حتى واحد ما 
غادي يبغي يعطيه الفلوس، لذلك تم خالل سنوات ضخ هذاك الربح 
في رأسمال الصندوق، إال أنه في سنة 2013 وكتعرفوا الوضعية اللي 
كانت فيها البالد، تم كطلب للصندوق وكجميع املؤسسات العمومية 
باش يساعدوا الدولة يساهموا بواحد النسبة من داك الربح كمساهمة 
الدولة، وتم التفاعل مع هاد الطلب اللي بقى في 2014 و 2015 ما 
تجاوبناش معه في 2016 وفي 2017 ألنه ما تجاوبناش لسبب رئي�سي ألنه 
2015 دخالت الجهوية املتقدمة، تكلمتوا السيدات والسادة النواب 
املحترمين على الجماعات الفقيرة، ولكن نسيتوا واحد القضية الجهات 
غادي اليوم هم اللي غيوليوا املقترضين الكبار ألنهم عندهم إمكانيات 
االقتصادية  التنمية  ديال  املهمة  واحد  وعندهم  مهمة  اقتراضية 
واالجتماعية اللي مهمة، إذن خاص الصندوق يكون قادر باش يواكب 
الجهات في اإلقتراضات ديالها وباش يواكبها خص الرأسمال دياله يزيد 

يكبر، اليوم ربما إيال ما قمناش بداك ال�سي اللي خصنا نقوموا به يمكن 

غادي نلقاوا راسنا عندنا واحد السقف ديال القروض اللي..، وحنا 

خدامين اليوم باش كنشوفو كيفاش يمكن لينا نتجاوزو هاذ القضية 

هاذي. ولذلك ف les dividendes ..دازت املرحلة ديال 14-15، ولكن 

اليوم حنا تنقولو للدولة بأنه خصنا نرفعو من رأس املال، ألنه هي اللي 

غتمكنا باش نعطيو القروض للجهات. وإن شاء هللا بالقانون املقبل 

الجديد باش ندخلو حتى في اإلطار ديال العمل ديال الجماعات، ديال 

هي  حتى  اللي  املحلية،  التنمية  لشركات  الجماعي  التجهيز  الصندوق 

خصها تولي تستفد من هاذ الصندوق، واحد العدد ديال الهيئات اللي 

تابعة للجماعات وتابعة للجهات خصها يكون عندها استفادة لهاد..، 

أتمنى أنا كنت جد سعيد بالتفاعل مع لجنة مراقبة املال العام، وكيف 

ما شفتو من أصل 15 توصية، إيال زولنا هديك 16 ألنه تم السحب 

ديالها، تفاعلنا مع 12، واآلخرين وحدة ألنه كتبان لينا ما�سي ضرورية، 

األبناك التشاركية أظن بأنه خاصنا حتى نشوفها كيفاش غتعامل مع 

هذا، وما كتبانش لي أشنو هي العالقة مع التجهيز الجماعي، اآلخرين ب2 

هادوك ألنه فيهم كلفة عالية وغادي نتناقضو مع الطلب ديال تخفيض 

الكلفة، وشكرا جزيال على انتباهكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد الوزير على كل هذه التوضيحات، اآلن نمر إلى النقطة 

األخيرة من جدول األعمال واملتعلقة بتعقيبات بعض الفرق فيما تبقى 

من الوقت، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة. هل هناك متدخل أو 

متدخلة من السيدات والسادة النواب للفريق؟

عيدرئب عييلد عبد عيلطلف وهبي:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييرنة عيدوعب،

في الحقيقة غير ما صرحتم به، تيطرح بزاف د اإلشكاالت. أوال تحويل 
الصندوق إلى بنك والبحث عن رؤوس أموال دولية أو بنك دولي، كيطرح 
الجماعي كيعتمد كثير على  التجهيز  لنا إشكال، ألنه كتعرفو صندق 
الرأسمال الوطني كذلك، وضع السندات إلى آخره. فتنتسائلو في إطار 
هاد القروض واش الرأسمال الوطني ما يمكنش تفتح له الفرصة باش 
حتى هو يدخل للصندوق، ألن فيه فوائد، فيه أرباح، يدخل للصندوق 
إما على شكل بيع سندات، إما على شكل مباشر، وطرحنا هاد اإلشكال 
هذا، ألنه حنا بغينا نطورو األسمال الوطني ما�سي غير نقترضو، ألنه إيال 
اقترضنا من الخارج وجبنا الفلوس غادي نديو الفوائد اللي في الخارج 

مع الرأسمال.

بغينا كذلك على املستوى الوطني تكون عندهم..، املشكل اللي كاين 
إيال حولناه من صندوق إلى بنك، ألن البنك يسعى إلى الربح أوال، ديك 
املساعدات التقنية خصنا نفصلوها، خصنا نخلقو واحد املؤسسة ديال 
املساعدة التقنية اللي غيكون الدور ديالها هو تيهئ مساعدة للجماعات، 
أما البنك تكون املسألة ديالتو هو قضية حسابية وقضية تقديم األموال 
والتتبع ديالها واملراقبة ديالها إلى حين التنفيذ ديالها، ويمكن هنا غادي 
يوقع لنا واحد النوع ديال االصطدام بين املجلس األعلى للحسابات اللي 
غيراقب، هو اللي غيراقب فلوسو، ألن هو غادي يراقب فلوسو خصو 
يعرفها فين مشات واملجلس االعلى للحسابات غادي يراقب سير وإدارة 
هاد األموال من طرف الجماعات، خصنا نفكرو كيفاش غيكون هاد 

التنسيق باش ما توقعش مشادات بيناتهم.

ثانيا أنه قد نختلف، املشكل فين كاين؟ دابا اآلن الصندوق يقدم 
واحد مجموعة د األموال للجماعات مزيان، ولكن غدا غنجيب مشروع 
لواحد املؤسسة ما�سي بحال صندوق هي فالحقيقة بنك، ألنه حتى اآلن 
راه بنك، بنك كجميع البنوك. ولكن ديك الساعة غيكون بنك بشكلو 
املضبوط، بشكلو..، اإلشكال اللي كاين؟ أنا ملي كنجي بواحد مشروع 
ديال طريق وال كندير واحد املشروع، بالنسبة لي املشروع كيهمني إما في 
مجالي االنتخابي إما في مجالي السيا�سي. البنك بصح خصاتو النجاعة 
نديرو  لي  غتقول  االصطدام،  واحد  يوقع  غادي  آخره،  إلى  والجودة 
�سي منتوج  تعطي  ما غاديش  الطريق  القرية هاديك  في هاد  الطريق 
غادي  اللي  املبالغ  ديال  مشكل  يكون  غادي  عليه  وبناء  اقتصادي، 
تم�سي تما، غادي يقولك ال بالنسبة لي هادي خدمة مرفق عام، خدمة 
كذا، غادي نصطدمو، واش خاص واحد اإلطار اللي يكون فيه نقاش 
في هاذ املوضوع؟ وهنا كفكر في العملية اللي دارتها البنك الشعبي بين 
قوسين ما يسمى بالفروع اإلقليمية اللي دار فيها مجلس إدارة إقليمي 
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وكيذاكرو رجال أعمال ما بينتهم، وكيشوفوا املجال فين غادي تم�سي 
واش يمشيو في هاذ اإلتجاه، وهكذا غادي يكون واحد النقاش تحت 
إشراف الجهة والبنك والجماعات ويديرو واحد اإلختيارات مشتركة، 
ألن املشكل شكون اللي كاين، حنا كنديرو تتجي الجماعة كتدير واحد 
املشاريع، تتجي الجهة تدير واحد املشاريع، كل واحد كيدير اللي بغا، 
كتجي الجهة كتدير واحد الطريق طويلة على مستوى الجهة، وكتجي 
واحد الجماعة كتدير واحد الطرق ما عندها عالقة بهاديك الطريق 
األخرى ما كتخرجكش كاع ليها، هاد التنسيق هذا طرح واحد اإلشكال 
كبير، واش خاصنا نخرجو األموال، تيخرج بواحد النسق عام لتنمية أو 
نخليوا الجهة الدير اللي بغات، ونبقاو نعطيو املبالغ املالية، أنا كنتمنى 
أنكم تمشيو في هاد اإلتجاه تطوير هاد البنك، كيفما كان الحال هاد 
بعض  عندنا عالش  اللي  اإلشكال  عليه،  نحافظو  الصندوق خاصنا 
الجماعات كتستافد، نكونو واضحين كتستافد، وكل مرحلة سياسية 
وكتستافد �سي جماعات معينة عندها انتماءات سياسية معينة، كان 
هذا إشكال قبل وتأخر وصبح اإلشكال عندنا حنا ثم من بعد كان عند 
اآلخرين اتهمنا به حنا ثم اآلن كنتهموا به اآلخرين، وغاديا األمور هاكا، 
خاص نديروا معايير، خاص كل واحد ونوبتو، خاص نديرو معايير، ربما 
ما كاينش هاد ال�سيء ولكن عندنا تخوف، عالش منتافقو على معايير 
اللي تكون مضبوطة وملزم بها الجميع، ألنه هذا هو اإلشكال اللي كاين، 
التخوفات اللي كاين تتم�سي كيقولك هاذ الصندوق كيستقبل فالن 
من الحزب فالني وما كيستقبلش الحزب الفالني، ولكن راه اسمعناه 
وتقالينا شحال من مرة، واآلن أنا كنعتقد خاصنا نتافقو على معايير، 

وخاص يكون عندنا واحد اإلتفاق مشترك بين الجميع.

القضية األخرى أنا ما عمرني عرفت بأن هاد الصندوق يمكن تكون 
عندو مشكل، ألن منين تتجي الفلوس ديال الجماعة أول حاجة كيديرها 
اآلمر بالصرف كيم�سي كياخد دوك الفلوس كيسيفطهم للصندوق مع 
الفوائد باش كل سنة بحسب امليزانيات كلهم، شحال غيجي الصندوق 
غتعطيوه داك الحق كذلك، حيث غيجي البنك غتديرو هاد الحق، 
بمعنى أنه حيت نعطي ميزانية للجماعة نقوليه تسنا راه داك البنك 
هو مثلو مثل جميع األبناك غيقلب على رأس املال غادي يكون عندو 
واحد اإلمتياز على البنوك اآلخرين، وهاد اإلمتياز أشنو هو؟ أن ديونه 
مضمونة من طرف الدولة ليس على مستوى املبدأ العام ولكن كذلك 
على مستوى املمارسة، البنك الشعبي، السؤال األخير، اسمح لي السيد 

الرئيس إيال طولت.

عييلد عيرئيس :

ال تفضل.

عيدرئب عييلد عبد عيلطلف وهبي:

حنا تنقولو بأن القطاع الخاص خاصو يتعاون مع الجماعات في 
إطار املشاريع، واش غادي يقبل هاد البنك أنه يمول مشاريع قطاع عام 

قطاع خاص، واش يقبل هاد الصندوق ألنه الرأسمال الوطني غادي 
نلزموه يجيب الرأسمال ديالو باش غادي يساهم إما من عندو إما من 
الرأسمال  تجيب  والجهات  الجماعات  أي  والدولة  العادية،  األبناك 
ديالها من هاد البنك، واش كاينة هاد اإلمكانية، هاد اإلمكانية باش 
هي إيجابية غادي تكون وسيلة باش يشاركو بنوك القطاع الخاص مع 
البنك اللي في القطاع العام، واللي غيتحول شيئا فشيئا إلى قطاع خاص 
في املستقبل حيث دخلوه رؤوس أموال وطنية ودولية، كنتمنى أنكم 
تفتحو هذا الباب للرأسمال الوطني، كنتمنى كذلك أنكم تنفتحوا على 
جميع املؤسسات القطاع الخاص اللي غشتغلو مع القطاع العام، وكي 
غتديرو تراقبوها من جديد، املجلس األعلى للحسابات غادي يراقب غير 
الجزء ديال الجماعات، ما يمكن لو يراقب الجوء ديال القطاع الخاص، 
مرتبطين يمكن نلقاو �سي تعديل قانوني، فاختصاصات املجلس األعلى 
للحسابات أعتقد أنه كاينة هاد اإلمكانية كنتمنى لكم التوفيق، وشكرا.

عييلد عيرئيس :

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب أحمد ادراق بإسم فريق 
العدالة والتنمية، فيما تبقى من الوقت.

عيدرئب عييلد أحمد أناعق:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عييلد عيرئيس،

شكرا أوال السيد الوزير على تجاوبه الكبير مع البرملان ومع مجلس 
الجماعي  التجهيز  صندوق  املوضوع،  هذا  مناقشة  في  سواء  النواب 
وكذلك مع لجنة مراقبة املالية العامة وأعتقد كذلك مع باقي اللجن، 
السيد  غير مسبوق  ألنه  به  بديت  اللي  الحال  بطبيعة  التنويه  وهاذ 
الوزير، كنا فعال وجدنا بعض املشاكل مع سلفكم في املرحلة السابقة 
في برمجة بعض اللقاءات، وبالتالي البد ما أنوه بهاذ الحضور الدائم 

واملستمر للسيد وزير الداخلية واملنتدب في الداخلية في البرملان.

النقطة الثانية البد ما نوهو مرة أخرى بإسم فريق العدالة والتنمية 
باملجلس األعلى للحسابات، أوال في التقارير التي تقدم وجودة التقارير 
التي تقدم من طرف املجلس سواء تلك التي يعني يطلبها البرملان اللي 
على رأسها الصندوق اللي تناقشوه اليوم أو التقارير التي يعدها من 
رئيسا ومكتبا  العامة  املالية  بلجنة مراقبة  ننوه  نفسه، كذلك  تلقاء 
وأعضاء وننوه بهذه التجربة التجربة اللي هي كما سماها بعض اإلخوان 
تجربة ناشئة بالنسبة للبرملان ولكنها األيام والشهور والسنوات تبين أنها 
مهمة جدا، وأن املواضيع التي يعني تناقشها وتثيرها تستحق العناية، 
هاذ التفاعل بطبيعة الحال بين الحكومة والبرملان من خالل مناقشة 
مضامين تقرير لجنة مراقبة املالية العامة هو غير مسبوق هو تنزيل 
وبالتالي  املوقر.  ملجلسنا  الداخلي  النظام  من   296 املادة  ملقتضيات 
السيد الوزير ال بد من من تثمين ما أشرتم إليه فيما يتعلق بإستراتيجية 
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التنمية املقبلة للبنك، ونتمناو أنه هاذ املحاور كلها أن ترى النور قريبا 
وعلى رأسها املوضوع ديال أو مشروع القانون الذي وعدتمونا في اللجنة 
أنه سيرى النور قريبا وسيتم عرضه على هذه الدورة أو الدورة املقبلة، 
اللي بطبيعة الحال تعديل اختصاصات الصندوق ثم كذلك اإلرتقاء 
بهذه املؤسسة العمومية اللي هي صندوق التجهيز الجماعي إلى يعني بنك 

للتنمية على مستوى الجهة.

لكن السيد الوزير، البد أن نؤكد مرة أخرى رغم رفضكم ل2 ديال 
التوصيات املتعلقة باملواكبة أن نؤكد عليها مرة أخرى كما أكدنا في 
اللجنة ألنها من اختصاصات الصندوق، وهذه املؤسسة وأعتقد أن 
املادة الثالثة من القانون املنظم للصندوق يعني واضحة، بحيث تقول 
بشكل صريح مؤازرة الجماعات املحلية في تحديد مشاريعها وتقييمها 
وبالتالي احنا كنعاودو نؤكد  تنفيذها،  تنفيذها وتقييمها وتتبع  وتتبع 
عالش  جدا  مهمة  مواكبة  ديال  النقطة  هاذ  أن  العامة  الجلسة  في 
كنطرحوها؟ ألن لو كانت هاذ املوضوع ديال املواكبة لوصلنا إلى نسبة 
كبيرة من الجماعات الترابية التي تقترض، مادام صرحتم كذلك السيد 
الوزير أن هاذ اإلختصاص ديال اإلقتراض أوال فيه قرار أو مقرر ديال 
املجالس املنتخبة، فيه كذلك القدرة على اإلرجاع هاذ القرض، فيه 
يعني نسبة التمويل ديال الجماعات الترابية وبالتالي هذا املوضوع ديال 
في  نطرحوه، صحيح طرحنا  وكنعاودو  عليه  نؤكدو  كنعاودو  املواكبة 
اللجنة أنه نديرو وحدات جهوية لهذا الصندوق، أجبتم أنه يمكن يطرح 
إشكاالت فيما يتعلق بالرفع من ميزانية التسيير، اليوم عندنا 106 ديال 
املوظفين، يمكن نزيدو يعني مصاريف إضافية من ميزانية التسيير اللي 
كتشكل تقريبا %55 من ميزانية الصندوق، تفهمنا ذلك وقلنا تّدار يعني 
أنوية أو يعني موظفين مكلفين على مستوى العماالت واألقاليم، ولكن 
تدار إستراتيجية للمواكبة من خالل الصندوق على املستوى املركزي 
هاذ ال�سي كنعاودو نأكدو عليه من جديد، ما فيه نقاش وإال غنبقاو 
فهاذيك 623 ألن عندنا 623 جماعة من أصل على األقل 1503 دون 

احتساب مجالس العماالت واألقاليم وكذلك الجهات.

ناقشنا  أنه  أتمنى  الفائدة لألسف الشديد كنت  يتعلق بسعر  ما 
واحد النقطة مهمة جدا في اللجنة تتعلق بودائع الجماعات الترابية اللي 
اليوم هي موجودة في الخزينة ديال الدولة، كيف يمكن إذا من خالل 
القانون اللي غتجيبو أو من خالل التنسيق مع وزارة اإلقتصاد واملالية 
أن يصبح هذا البنك ألنه البنك الوحيد اللي عندنا، صحيح هو مؤسسة 
عمومية مملوك للدولة بنسبة %100؟ كيف يمكن لهاذ الصندوق أنه 
الترابية؟ إيال عندنا الفلوس فهاذ الصندوق  يتلقى ودائع الجماعات 
بهذه الطريقة ديال الودائع الجماعات الترابية اللي هي اآلن كاينة، كما 
قلت في الخزينة ديال الدولة، يمكن أن نخفض نسبة الفائدة بين 1 
حتى ل %3. إيال خفضنا هاد النسبة هادي، وهذا هو املطلب الرئي�سي 
واملعقول، إيال خفضنا هاذ النسبة هاذي كنظن غنساهمو في تنمية 
حد  ما  ولكن  الوطني،  الصعيد  على  املشاريع  من  كبير  العدد  واحد 

الفائدة مرتفعة، صحيح عرفت انخفاض في السنوات املاضية، ولكن 
بغيناها تنخفض أكثر باش نمكنو الجماعات خصوصا منها الضعيفة 

من، يعني، هذه القروض.

املوضوع ديال ما غنرجعش ليه نعتقد أنه أشرتم السيد الوزير إلى 
أنكم غتبناو مراجعة واضحة للسياسة العامة اللي تقريبا حوالي 22 

سنة والصندوق اعتمد منذ 1993 وبالتالي سأتجاوزها.

بقات نقطة أخرى مرتبطة بهذا املوضوع ديال املشاريع، أشرتم وكما 
أشارت كلمة الفريق في السابق إلى أن نسبة كبيرة من املشاريع مرتبطة 
بالتهيئة الحضرية، راه واضح في التقرير، السيد الوزير، جدول رقم 8 
كيأكد بأن التهيئة الحضرية 733 مشروع من أصل 1287، فيما باقي 
ناكدو  إذن كنعاودو  آخره،  إلى  يعني، 99،9،200، 22،31  املجاالت، 
بأنه مجاالت أخرى ينبغي أن يتوجه إليها الصندوق فيما يتعلق بالدعم 

ديالو.

السيد الوزير، ملا طرحنا هاذ املوضوع ديال الصندوق ونؤكد أنه 
هاذ  اللي طرحت  النيابية  الفرق  كان ضمن   2015 في  العدالة  فريق 
املوضوع، ضمن البرنامج السنوي للمراقبة، طرحناه ألن بغينا فيه حنا 
اللي حقق تنمية حقيقية على مستوى الجماعات الترابية جهة كانت 
أو إقليم أو جماعة في املستوى الثالث، وطرحنا مجموعة من األسئلة، 
لألسف الشديد أنه ما زال ما لقيناش الجواب ديالها، ما يتعلق باملحور 
التنموية  بالرؤية  يتعلق  ما  خصوصا  باالستراتيجية،  املتعلق  األول 
للمجال الجغرافي الوطني بالنسبة للصندوق، وأظن أن هناك تكامل 
كبير بين مختلف الصناديق في هذا اإلطار، كذلك التقييم، هادي أشرت 
إليها، تقييم وتتبع تنفيذ املشاريع أنا كنظن هاذي نقطة أساسية ومهمة، 
ما يمكنش لصندوق فقط يعطي الفلوس بالخصوص أنه تم التصريح 
في اللجنة أن هناك مشاريع متوقفة لإلشكاالت إما ألن مرتبطة بالعقار، 
أو مرتبطة بضعف التتبع أو غيرها، وبالتالي كنظن هاذ املوضوع ديال 

التتبع ال بد أن نعود إليه مرة أخرى.

القضية اللي كتطرحوا دائما ديال، أنا أعتقد أنه هاذ النفقات، كما 
 les annuitées أشار �سي وهبي قبلي، النفقات ديال أو القروض يعني
املبالغ املالية املخصصة للصندوق هي نفقات إجبارية، ترصد ضرورة 

في امليزانيات ديال الجماعات الترابية.

املوضوع ديال النظام املعلوماتي، ركز التقرير، وأشرت إلى ذلك في 
اللجنة، أكد التقرير على أن هناك 30 برنامج، ولكنها غير مندمجة، يعني 
كل مصلحة، كل قسم داخل هاذ الصندوق عندو برنامج ديالو، ولكن 
كيف يمكن لهذه البرامج أن نجمعها وتصبح مندمجة فيما بينها هاذ 
التساؤل ما زال، يعني، أثير في إحدى التعقيبات ما زال ما لقيناش عليه، 

يعني، الجواب.

في األخير، في األخير كنعاود نثمن املجهود اللي تبدل الحر أوال من 
طرف لجنة مراقبة املالية العامة، من طرف أطر اللجنة، من طرفكم 
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كنعاود  ولكن  للحسابات،  األعلى  املجلس  طرف  من  الوزير،  السيد 
البداية  في  قال  كما  أن صحيح  النواب،  مجلس  رئيس  السيد  نذكر 
هذا هو التقرير الثاني اللي غيتعرض، يتعرض على الجلسة العامة، 
كنذكرو بأنه البرنامج السنوي للمراقبة ديال هاذ السنة هاذي راه ما 
زال أعتقد ما مشاش للمجلس األعلى للحسابات، عندنا اليوم التقرير 
الرابع كندرسوه في اللجنة اللي هو صندوق التماسك اإلجتماعي بعدما 
دوزنا الطرق التنمية القروية وكذلك التجهيزالجماعي كندرسو صندوق 
التماسك اإلجتماعي، بغينا هاذ اإلسراع السيد الرئيس اإلسراع بإرسال 
أو اتخاذ القرار املناسب بخصوص هذا البرنامج السنوي قصد الشروع 

إن شاء هللا في املدراسة ديالو، شكرا لكم والسالم عليكم ورحمو هللا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، فريق التجمع الدستوري هل هناك تعقيب 
فيما تبقى من الوقت؟

عيدرئب عييلد مويون بركريو:

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

تنشكركم السيد الوزير أوال على حقيقة هاذ التدابير اللي جبتوها 
يمكن غادي تعطي واحد الدفعة واحد القيمة مضافة لهاذ الصندوق، 
في الحقيقة الصندوق احنا في التجمع الدستوري احنا مع استقاللية 
ل في مؤسسة 

ّ
ديال املؤسسات املالية ألن ال يمكن الحكومة باش تدخ

مالية وغتولي عندها واحد الصبغة سياسية باش تر�سي هذا واآلخر، 
الصندوق كنوهو باإلنجازات ديالو الصندوق تقريبا تخلق في ظهير 1959 
 بنك في 1996، واحنا تنعرفو املنجزات اللي دارت على مستوى املدن 

ّ
وال

الكبرى على مستوى الجماعات القروية وصلنا لواحد املستوى صحيح 
أن يجب أن نغير الطريقة ديال التدبير والتسيير، ألن خصنا النجاعة، 
كاينة منافسة عاملية ما يمكن �سي احنا كنطمحو ألقل من %5 وباش 
يمكن لينا السيد الوزير نزلو على %5 خاص الوسائل واآلليات اللي 
تيعمل بها الصندوق خصها تطور، ألن هناك مصاريف يمكن نقصو 
منها وإيال نقصنا منها يمكنا نزلو على %5، كذلك خاص املراقبة ديال 
املجلس األعلى للحسابات واملراقبة ديال الوزارة الوصية باش يكون 

واحد التدبير ناجع.

ل فيها اللي تطرقو لها بعض النواب هو 
ّ
النقطة األخرى اللي غندخ

الجماعات القروية واملناطق الجبلية، هاذ الجماعات القروية بذيك 
مئوية من  النسبة  واحد  توفر على  الجماعة خاص  أن  ديال  القيود 
التمويل، أغلبية الجماعات القروية ياله تدابز باش تخلص املوظفين 
ديالها السيد الوزير، البد من الوزارة أنها تحّمل هاذ النصيب فيما 
يخص باألخص املناطق الجبلية اللي تتعاني وتعاني صحيح أن كاين 

مجهودات من طرف وزارة الداخلية ومن طرف قطاعات أخرى ولكن 
إيال بغينا هاذ الجماعات حتى هما ياخذو النصيب ديالهم هاذ 20% 
اللي تتهضروعليها تنطلبو منكم السيد الوزير تحّملها وزارة الداخلية، 
على األقل هاذ %20 بالنسبة للمناطق الجبلية وبالنسبة للجماعات 

القروية.

في الحقيقة اللي هو كان صندوق التجهيز الجماعي وغادي يولي بنكا، 
الصندوق  مهمة جدا وغتقوي  هي  اللي  التوصيات  بهاذ  كنوهو  احنا 
وغتعطيه واحد الفعالية أكثر ولكن تنطلبو منكم املزيد من املراقبة 
واملواكبة والتتبع، باش تكون النتيجة أحسن ألننا دبا احنا مع العوملة 
ومع املنافسة واحنا معكم في القضية ديال األموال وحتى ديال بعض 
األبناك وديال الخارج ولكن يجب كيما قلنا املردودية والنجاعة واملواكبة 

والتدبير الناجع، وشكرا السيد الرئيس.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
السيد النائب يوسف حدهم.

عيدرئب عييلد يوسف حدهم:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

إننا  الوزير،  السيد  الفريق اإلستقاللي  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
العام  الرأي  تنوير  شأنها  من  التي  التوضيحات  هذه  على  نشكركم 
وبخصوص بعض التساؤالت ظلت مطروحة، ولكننا كنا نود في الفريق 
األعلى  املجلس  تقرير  ضوء  على  الحكومة  لنا  تقدم  أن  اإلستقاللي 
للحسابات، إستراتيجية محددة تشكل خارطة الطريق لعمل الصندوق 
كمؤسسة عمومية، موكول إليها مهمة تمويل البرامج واملشاريع اإلنمائية 
للجماعات الترابية، في ظل اإلختيارات الجديدة التي جاءت بها الوثيقة 
من  تتمكن  حتى  املنتخبة،  الترابية  املؤسسات  لصالح  الدستورية 
ممارسة املهام املنوط بها في تدبير الشأن املحلي على الوجه املطلوب في 

مختلف املجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية.

كنا نود أن تأتي الحكومة بهذه املناسبة، بتصور واضح للتدابير 
الكفيلة بخلق جسور التعاون املثمر بين الصندوق كمؤسسة تمويلية 
والجماعات الترابية كمؤسسات منتخبة، مادام الصندوق يعتبرمرفقا 
وتكافؤ  املساواة  أساس  على  خدماته  من  اإلستفادة  ينبغي  عموميا 
الفرص بين مختلف الجماعات الترابية، بما فيها النائية منها والفقيرة، 
في إطار معاييرموضوعية تحترم فيها مبادئ الحكامة الجيدة، بعيدا عن 

أي شكل من أشكال التمييز واملحسوبية والزبونية.
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عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار وجود سياسات عمومية بديلة في مجال 
التنمية املحلية، أصبحت تتجاوز صالحيات صندوق التجهيز الجماعي، 
بحيث أضحى هذا الصندوق أكثر من أي وقت م�سى مطالبا بالتجاوب 
مع التحوالت العميقة التي يعرفها املغرب في مجال التأهيل الحضري 
إطار  في  عنها  املعبر  للتطلعات  يكون مواكبا  وأن  الترابية،  للجماعات 
التفعيل السليم للدستور فيما يخص الجهوية املتقدمة، بما يجعل 
الجماعات الترابية في قلب دينامية التنمية وتفعيل البرامج اإلستثمارات 
من  الخروج  الجماعي  التجهيز  صندوق  على  يفرض  وهذا  املحلية، 
من مقاربة الالمركزية الحضرية في تقديم املساعدة التقنية واملالية 
والتفاعل مع الجماعات القروية األكثر فقرا وهشاشة، واألكثر حاجة 

للقروض املوجهة للتنمية املحلية.

وبرامج  مشاريع  تمويل  على  فقط  يقتصر  ال  الصندوق  دور  إن 
الجماعات الترابية بقدر ما يهم مواكبة تنفيذ هذه املشاريع ومواكبتها 
لتجاوز اإلختالالت املرتبطة بحكامة تدبير التمويالت املقدمة ومنظومة 
الشفافية واألشكال املحاسباتية ومهنية املتدخلين، وهذا ما يتطلب 
بما  تدخالته  ومجاالت  الصندوق  هذا  عمل  طريقة  في  النظر  إعادة 
مجاالت  بتحديد  يتعلق  فيما  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  مع  ينسجم 
التدخل وطبيعة املشاريع، وذلك في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة حتى 
يكون هذا الصندوق في قلب السياسة العمومية، وينعكس اإلختيارات 
التي يتطلبها النموذج التنموي الجديد الذي استهدف أغراضه ولم يعد 
يستجيب لتطلعات املواطنات واملواطنين في تحقيق العدالة اإلجتماعية 

والتوازن املجالي.

وال تفوتني هذه املناسبة السيد الوزير دون التذكير باملكتسبات التي 
تثمينه  ينبغي  باعتبارها رصيدا وطنيا  راكمها الصندوق منذ إحداثه 
التنمية املحلية، وذلك من خالل  واستثماره وتطويره ملا فيه خدمة 
انخراطه في منظومة اإلدارة الرقمية التي من شأنها تبسيط املساطر 
اإلدارية وتقريب اإلدارة املركزية من الجماعات الترابية والتخفيف من 
ومكافآت  العامة  الحياة  تخليق  في  واملساهمة  اإلدارية  البيروقراطية 
النجاعة  على  القائم  املجدي  التعامل  وتشجيع  اإلداري،  الفساد 
والفعالية والتدبير الجيد للملفات املطروحة للدراسة بعيدا عن كل ما 
من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي واملنتظم لعمل الصندوق، 
مادام هذا األخير يشكل آلية لتحقيق األهداف التي تتوخاها الجماعات 
املهام  لتمكينها من املواطنين ممارسة  الالزمة  التمويالت  الترابية من 
املنوطة بها على الوجه الذي تتطلع إليه الساكنة في التنمية املستدامة.

هذا  لدعم  الالزمة  الوسائل  تقديم  بدورها  الحكومة  على  وتبقى 
الصندوق وتحسيس خدماته وتعزيز حضوره كمؤسسة تمويلية كفيلة 

الترابية  الجماعات  بين  والتكامل  والتضامن  التعاون  دعائم  بترسيخ 
الغنية منها والفقيرة، في أفق القضاء على التفاوتات املجالية، والفوارق 
اإلجتماعية التي رسختها سياسة املغرب النافع واملغرب الغير النافع، 
ما دام الصندوق مطالبا لإلنخراط في السياسة العمومية واملشاريع 
باإلستجابة  بدورها  املطالبة  الترابية  بالجماعات  املرتبطة  والبرامج 

للساكنة في مختلف املجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حكيمة بل قساوي 

بإسم الفريق الحركي، السيدة النائبة فيما تبقى من الوقت أنا آسف.

عيدرئبل عييلدة حكلمل بل قيروي:

شكرع عييلد عيرئيس،

شكرا السيد الوزير، على التوضيحات القيمة، فمؤسسة الصندوق 
راكمت خبرة كبيرة من خالل عمل الصندوق كممول وحيد ملشاريع 

الجماعات الترابية، ولذا وجبت مواكبة الجماعات بإنجاز الدراسات 

الفقيرة، كما  للجماعات  بالنسبة  والتأطير، خاصة  التكوين  في  وكذا 

ال يجب أن ينحصر التمويل فقط للمشاريع املألوفة، فأيضا البد من 

تمويل املشاريع التنموية التي من شأنها رفع املداخيل، مداخيل الجماعة 

التجهيز  صندوق  ويبقى  مهمة،  أرباح  يحقق  الصندوق  وأن  خاصة 

البد  لذا  بنكية،  مؤسسة  يكون  أن  قبل  عمومية  مؤسسة  الجماعي 

من تخفيض نسبة الفائدة بالنسبة للجماعات القروية، فالخصاص 

مهول والبد من اإلنخراط واملساهمة في تنميتها، كما ال يجب حرمان 

الجماعات التي ال تحقق الفائض، ألن كاين مشكل ديال الفائض ديال 

ثالث سنوات، ألننا بذلك كنحرموها من تحقيق التنمية، فأولى ممكن 

نعطيوا مثال التمويل ويكون السداد ديال الدين يعني ما يكونش مباشرة 

يعني يكون مطول، فال يعقل أن ننهج سياسة عندك نزيدك ما عندكش 

ما نعطيكش، أيضا شرط عشرين % ديال الشرط بالنسبة للتمويل، 

البد ما نتخالو عليه بالنسبة للجماعات خاصة القروي والجبلية، ألن 

خاصنا نمشيوا مع سياسة الحكومة، أشنو راه حنا بغينا ننميوا هاذ 

املناطق إذن حتى الصندوق خاصو يساهم في هاذ األمر هذا، نقطة 

أخرى وهي أن البد ما نفرقوا ما بين النسبة املطبقة على املشاريع اللي 

هي بالنسبة للبنيات األساسية، واملشاريع اللي كتخص مثال التزيين ديال 

نديرو خصا في واحد الشارع وال هذا البد نفرقوا ما بين هاد النسب ديال 

هاد 2 مشاريع.

نقطة أخيرة وفي إطار سياسة القرب نؤكد ألن تفضلتوا قلتو ما 

يمكنش باش ما نزيدوش في املصاريف ديال ميزانية التسيير، ولكن نؤكد 

على خلق ملحقات الصندوق بكل جهات اململكة، وشكرا.
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عييلد عيرئيس:

للسيدة  الكلمة  اإلشتراكي  الفريق  باسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
النائبة فتيحة سداس.

عيدرئبل عييلدة فتلحل سدعس:

شكرع عييلد عيرئيس،

أوال قبل أن أتوجه السيد الوزير البد من شكر رئاسة املجلس على 
أنها برمجة هذه الجلسة التشريعية ألنه حنا ليس لنا تقليد ملناقشة 
املالية تشتغل بشكل كبير  أنه لجنة مراقبة  الشكل  بهذا  النوع  هذا 
وأيضا هناك تجاوب للسيد رئيس املجلس األعلى للحسابات مع هذه 
الجلسة ومع السيد رئيسها الذي يبذل مشكورا جهدا كبيرا في هذا 
املجال وهاد النوع من الجلسات لتقييم السياسة في الحقيقة ملراقبة 
املالية العمومية بالنسبة ملجلس النواب هو �سيء جيد، فالشكر للسيد 
رئيس مجلس النواب ولكافة النواب والسيدات والسادة النواب الذين 

يشتغلون معهم في مكتب املجلس،

 le fond ،السيد الوزير، نحن نتحدث عن صندوق التجهيز الجماعي
هذا fond حنا في املغرب اليوم ملا كنشوفوا مجموعة ديال الصناديق، 
 c’est ،ها صندوق التماسك اإلجتماعي، ها صندوق التجهيز الجماعي
pas pareil لكن في العقلية ديالنا حنا كنواب وأيضا في رغبتنا ألن هذا 
نقاش بيننا السيد الوزير في اللجنة، قلنا أنه ما يمكنش املغرب حنا 
كلنا كناشدوا على أنه غدا هاد البلد بغيناها تكون بلد مستقر وآمن، 
ما يمكنش يكون هاد البلد مستقر وآمن بدون شروط العيش الكريمة، 
أبسط شروط العيش الطريمة مسلك، مسلك باش يدوز اإلنسان، 
الطريق باش يدوز اإلنسان، مدرسة فين يقرا، يعني هادي ما�سي �سي 
حاجة اللي كبيرة، والشروط البسيطة، فإذن حنا ملا كنا كنقولوا للسيد 
الوزير مشكورا واللي أيضا ساعفنا في لجنة مراقبة املالية العمومية 
في هاد اإلتجاه، ملا كنا كنتكلموا معاه كنتكلمو على كنقولوا أ ودي حنا 
ما�سي بلد متوازن قراه بين مدنه، بين املدينة واملدينة، وبين القرية 
والقرية، وبين املدشر واملدشر، وأنتم تعرفون بفعل موقعكم أكثر مني 
الهشاشة التي تعيشها مجموعة من القرى ومجموعة من الجماعات 

الترابية.

السيد الوزير حتى األصل أو الهدف من خلق هاد الصندوق ما كانش 
فقط هو الهدف منو بنك، ألنه ملا تحدتوا كأنكم كتحدتوا على بنك، هو 
فعال بنك نتوما وصلتوا به لواحد البنك ولكن أيضا فيه شروط متعددة 
وهاد الشروط ال تحترم في تنمية الجماعات الترابية، حنا السيد الوزير 
 la promotion ما�سي املناقشة ديالنا لهاد الصندوق الهدف منها هو
ديال الجماعات الترابية بالشكل اللي يخلي أنه غدا ما نلقاوش الناس 
دايرة اإلضرابات على ود ما عندهاش منين تدوز، اليوم دابا كنا كنتكلمو 
البارح على تنمية التنمية القروية والجبلية وكاين السيد رئيس الحكومة 

كيتكلم كيقولك أودي حنا كاين الجرافات وكاين كذا وكاين املحالت 
السيد الوزير ما كاينش فيهم الطريق، منين كيطيح الثلج راه العزلة 

التامة.

كاين بعض  التنمية،  نرجعوا لصندوق  باش  الصندوق  هاذ  إذن 
الجماعات السيد الوزير، بعض الجماعات الترابية اللي ما كتعرفوش 
واش كاين وال ما كاينش؟ لهذا كنا في النقاش معاكم داخل اللجنة 
كنطلبوكم بالتحسيس وأنتما جيتو في التقرير ديالكم بأنكم ستقومون 
بدورات تكوينية لتحسيس الجماعات املحلية أن هناك صندوق التجهيز 

الجماعي ممكن يستفيدوا بالقروض منو إلى آخره...

الوقع، حنا دراسة الوقع ما زال تنطالبو بها وغنبقاو تنطالبو بها، ألن 
غير كافي أنك كتقول ليا رصدتي كذا وم�سى كذا، وم�سى كذا. شنو الوقع؟ 
شنو استفدنا؟ هاذ دراسة الوقع اليوم في املغرب والت مسألة ضرورية 
وأساسية. لهذا نشكركم السيد الوزير على استجابتكم وعلى ردكم، 

ونتمنى أن تأخذو بعين اإلعتبار مالحظاتنا وشكرا.

عييلد عيرئيس:

رئيسة  الرئيسة،  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية عائشة البلق.

عيدلربلل  عملجموعل  ائييل  يبلق  عرئشل  عييلدة  عيدرئبل 
يلتقدم وعالشت9عكلل:

شكرع عييلد عيرئيس،

وبدوري وبإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، نشكركم 
السيد الوزير، على تفاعلكم اإليجابي، على تعاونكم ال على مستوى 
األشغال ديال اللجنة وعلى مستوى تفاعلكم اإليجابي مع املداخالت 
ديال السيدات والسادة النواب. بالفعل ما يمكن لنا إال نقر باملجهودات 
اللي بدلتوها السيد الوزير، خصوصا لتبني 12 توصية من أصل 16 
وهذا مجهود ما يمكن إال نعتارفو به ونقره وفي إطار هاذ املجهودات هاذي 
كنطلبو منكم، أكيد أنكم ستبذلون املزيد من املجهودات لتفعيل وتنزيل 
هذه التوصيات، وعلى رأسها على سبيل املثال وال على سبيل الحصر 
والتحسيسية  التواصلية  الحمالت  من  التكثيف  ديال  املسألة  مثال 
للتعريف بالصندوق وبالخدمات ديال الصندوق. املسألة ديال املعالجة 
ديال النظام املعلوماتي للصندوق، واملسألة اللي هي أساسية أيضا من 
بين التوصيات اللي كنحرصو حنا في املجموعة النيابية بأنكم تحرصو 
على التفعيل ديالها املسألة ديال وضع مساطر محددة وتبسيط هذه 
املساطر لتيسير الولوج للخدمات لهاذ الصندوق، ومن بين هاذ املسألة 
ديال هاذ املسألة إيال حرصتو عليها راه غادي تجاوب على اإلالت األربع 
أو الخمس اللي اثارها الفريق في البداية ديال الجلسة ألن ما كانتش في 
الحقيقة من بين اإلختالالت اللي ترصدات ما كانتش مساطر واضحة 
ي غادي توضعو هاذ املسطرة وتكون 

ّ
القروض، وبالتالي مل ملنح هذه 
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واضحة وتكون بسيطة غادي تكون هاذ املسألة ديال الشفافية اللي 
حنا كلنا كنطالبو بها والحكامة اللي أكيد كل املكونات اللي حاضرة فهاذ 

املجلس املوقر كطالب بها.

ولكن السيد الوزير، عندنا مالحظات في بعض التوصيات اللي كان 
عليها تحفظ، مثال حنا ما تنتكلمش على املسألة ديال التتبع والتقييم 
النيابية كنهضرو على املسألة ديال  ودراسة األثر، حنا في املجموعة 
للمشاريع.  اإلعداد  عند  كتعطى  اللي  التقنية  املساعدة  أي  الدراسة 
وهاذي حنا في اإلعتقاد ديالنا وعلى حسب التقرير ديال املجلس األعلى 
اللي هو مشكور في التعاون ديالو مع هاذ املؤسسة ومع اللجنة، اللي 
اعطانا بأنها اعتبرناها تحصيل حاصل وتدخل قد ما كتقدمو وكتقبلو 
وبالتالي  الخدمة،  هاذ  أن  حاصل  تحصيل  داخلة  هذا  ديال  الطلب 
كنتفاجأو في إطار التدقيق ديالكم فهاذ التوصية بأنها مشمولة يمكن 
للصندوق يقدم هاذ الخدمة ولكن بقيمة تفضيلية بنسبة ديال فائدة 
3 %، وبالتالي حنا في املجموعة النيابية كنطلبو منكم التوضيح السيد 
الوزير، هاذ 3 % فاش كتدخل؟ واش كتزاد على ديك نسبة الفائدة؟ 
بالتالي واش هي خدمة ضمنية خصو يقدمها الصندوق؟ وبالتالي كنطلبو 

توضيح منكم السيد الوزير فهاذ النقطة.

وحنا كنتكلمو على نسبة الفائدة، ما يمكن لنا إال فعال نسجلو إيجابا 
املجهود اللي قمتو به السيد الوزير، لتخفيض النسبة ديال الفائدة 
الوزير، مع  2016، ولكن مع التخفيض السيد  وخصوصا من سنة 
تخفيض كتبقى هاذ النسبة واش كيجاوبنا هاذ التخفيض على املسألة 
ديالت وضعية االحتكار؟ واخا ما كيأسسهاش القانون، ولكن بحكم 
الواقع واش هاذ النسبة ديال التخفيض كيبقى واخا كاين تخفيض 
كتبقى هي أعلى من النسبة ديال األبناك التجارية. ومع التخفيض، واش 
هاذ التخفيض غادي يمكن الثلثين ديال الجماعات الترابية اللي هي 
خارج التغطية من الخدمات ديال هاذ الصندوق؟ ألن فعال الصندوق 

ما كيستفدو منو تقريبا إال 34 % من الجماعات، وحنا كنعرفو هاذ 
في  كاينين  اللي  الجماعات  بهم؟  اللي معني  الثلثين شكون  الجماعات 
القرى وفي الجبال... وبالتالي هي ما معنياش بهاذ الخدمات لسنوات 
ما كانتش معنية بالخدمات ديال هاذ الصندوق، وحنا كنعرفو السيد 
الوزير، إيال زدنا أكدنا وعلى حسب التقرير ديال املجلس األعلى ودرنا 
الدراسة النوع ديال هاذ الخدمات كلها كتم�سي في الخدمات األساسية 
والبنيات التحتية، أعباد هللا هاذ الناس راه كيطلبو غير باش كيطلبو 
هاذ اإلستثمار وهاذ القروض غير باش ديرو الخدمات، غير باش يجيب 
املاء والضوء. وبالتالي حنا كنعرفو الحجم  الطريق، غير باش يجيب 
ديال.. وكاين السيد الوزير، من بين التحفظات ديالكم هي بأن التنويع 
ي كان الطلب ديال التنويع، حنا ما كنقولوش ليك األبناك التشاركية، 

ّ
مل

يكون  وقلنا خصو  املنتوج.  ديال  التنويع  النيابية،  املجموعة  في  حنا 
واحد النسبة كتراعي الحاجيات ديال هاذ الجماعات اللي ما عندهاش 
اإلمكانية ديال الولوج، حنا كنا كنقولو ضروري يكون التنويع، باش 
يمكن لو يجاوب على الحاجيات ديال هاذ الجماعات اللي ما يمكنش ليها 

تتوفر فيها الشروط.

كاينة مسألة أخرى.. نقطة أخيرة أختم بها، بالفعل حنا كنعرفو بأن 
كاينة إشكاليات متعددة املستويات، ما كاينش غير الصندوق اللي خصو 
املالية  التقطيع اإلداري، مثال ديال املراجعات  يدخل فيها مثال ديال 
املحلية للتنمية، ولكن كاينة مسائل كتعني الصندوق، وحنا كنراهنو 
على مشروع القانون اللي غتجيبوه السيد الوزير، وستلقانا في املوعد 

من أجل تجويد خدمات هذا الصندوق. وشكرا السيد الرئيس.

عييلد عيرئيس:

للسيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
والسادة النواب، افعت علجليل.
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محضر علجليل عيبريبل وعييتين

عيترايخ: األربعاء 8 ربيع الثاني 1439ه )27دجنبر 2017م(.

عيرئرسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ثمانية وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة مساء 
والدقيقة الثانية عشر.

جدول عألعمرل: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشروع القانون رقم 82.17، يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر 
وصوائر التحصيل املتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات 
والجماعات  واألقاليم  والعماالت  الجهات  لفائدة  املستحقة  واألتاوى 

الترابية.

عييلد علحبيب عملريك9 ائيس مجلس عيدوعب، ائيس علجليل:

أشرف  على  وعييالم  عيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بيم 
عملرسلين.

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
والغرامات  الزيادات  بإلغاء  يتعلق   ،82.17 رقم  قانون  مشروع  على 
والحقوق  والرسوم  بالضرائب  املتعلقة  التحصيل  وصوائر  والذعائر 
واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم 

والجماعات الترابية، الكلمة للسيد الوزير.

ائيس  يدى  عملدتدب  عيوزير  علخلف9،  مصطفى  عييلد 
علحكومل عملكلف بريعالقرت ما عي 9ملرن وعملجتما عملد 9 بريدلربل 

عن عييلد عبد عيوعفي يفتيت، وزير عيدعخللل:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس عملحت9م،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مون،

نيابة عن السيد وزير الداخلية، يشرفني أن أتقدم أمام مجلسكم 
الزيادات  بإلغاء  املتعلق   82.17 رقم  القانون  مشروع  بعرض  املوقر 
والرسوم  بالضرائب  املتعلقة  التحصيل  والذعائر وصوائر  والغرامات 
والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجهات والعماالت 
واألقاليم والجماعات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة املنعقد 

بتاريخ 14 دجنبر 2017.

يندرج هذا املشروع في إطار وضع إطار قانوني ملساعدة الجماعات 
الضرائب  أوال جميع  الذاتية، ويستهدف  تعبئة مواردها  الترابية على 

والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات 
الترابية بدون استثناء، فتح املجال لجميع امللزمين لإلستفادة من هذا 

اإللغاء.

ومن هذا املنطلق وعلى غرار ما تم اعتماده في قانون املالية لسنة 
للدولة  العائدة  والرسوم  والواجبات  للضرائب  بالنسبة   ،2018
واملنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب، بادرت الحكومة باقتراح 
واملساهمات  والحقوق  والرسوم  بالضرائب  املتعلقة  الجزاءات  إلغاء 
واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وذلك في إطار اإلجراءات 

املصاحبة لقانون املالية.

إذن يهدف هذا املشروع أوال:

-تشجيع امللزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات 
فاتح  قبل  بالتحصيل  أمر  شأنها  في  والصادر  الترابية  الجماعات 

يناير2016 والتي لم يتم استخالصها قبل فاتح يناير 2018؛

-اإللغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل 
املتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة 
لفائدة الجماعات الترابية قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوموا 
بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى 

قبل فاتح يناير 2019؛

وصوائر  وزيادات  والذعائر  بالغرامات  فقط  املدينين  -استفادة 
التحصيل الغير املستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017 من إلغائها كليا 

وتلقائيا؛

تحصيل  من  وتمكينها  الترابية  الجماعات  مالية  تعزيز  أخيرا  -ثم 
املوارد الجبائية املستحقة لفائدتها باإلضافة إلى تقليص حجم الباقي 
بإيجاد  الترابية  الجماعات  هذه  به  طالبت  طاملا  الذي  استخالصه 

الحلول املناسبة لها.

تلكم هي الخطوط العريضة وأهم األهداف التي جاء بها مشروع 
القانون، هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عييلد عيرئيس:

وحساة  مريم  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  الوزير،  للسيد  شكرا 
مقررة لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية.

عيدرئبل عييلدة مريم وحيرة:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد عيرئيس عملحت9م،

عييلد عيوزير عملحت9م،
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عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مون،

يشرفني أن أقدم لكم التقرير الذي أعدته لجنة املالية والتنمية 
 82.17 رقم  مشروع  مناقشة  بمناسبة  النواب  بمجلس  اإلقتصادية 
التحصيل  والذعائر وصوائر  والغرامات  الزيادات  بإلغاء  يتعلق  الذي 
املتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة 
لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات كما أحيل من مجلس 

املستشارين.

لقد عقدت اللجنة بشأن مشروع القانون املذكور اجتماعا بتاريخ 
27 دجنبر 2017 برئاسة السيد النائب املحترم عبد هللا بووانو رئيس 
اللجنة، وحضور السيد نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير 
الداخلية، وخالل عرض مفصل تطرق السيد الوزير املنتدب ألهداف 
قانوني  إطار  في وضع  تتمثل  والتي  الذكر،  السالف  القانون  مشروع 
ملساعدة الجماعات الترابية على تعبئة مواردها الذاتية ويشمل اإلجراء 
املستحقة  واألتاوى  واملساهمات  والحقوق  والرسوم  الضرائب  جميع 
لجميع  املجال  فتح  مع  استثناء،  بدون  الترابية،  الجماعات  لفائدة 
امللزمين لإلستفادة من هذا اإللغاء على غرار ما تم اعتماده في مشروع 
والرسوم  والواجبات  للضرائب  بالنسبة   2018 لسنة  املالية  قانون 

العائدة للدولة واملنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.

الجماعات  مالية  سيعزز  القانوني  املقت�سى  هذا  أن  إلى  وخلص 

لفائدتها،  املستحقة  الجبائية  املوارد  تحصيل  من  وسيمكنها  الترابية 

الذي  استخالصه  الباقي  تقليص حجم  إلى  باإلضافة  جهة،  من  هذا 

لطاملا طالبت به الجماعات الترابية بإيجاد الحلول املناسبة، بعد ذلك 

أهمية  على  املتدخلين  أجمع جميع  العامة حيث  املناقشة  باب  فتح 

مشروع القانون رقم 82.18 في مساعدة الجهات والجماعات الترابية 

على تحصيل املوارد الجبائية املستحقة لفائدتها، وذلك للتمكن من 

إنجاز مشاريعها التنموية ومواكبة اإلصالح الالمركزي الذي انخرطت 

فيها بالدنا لتأهيل الجماعات الترابية وجعلها شريكا فعليا للدولة، فيما 

يتعلق بالتوجيهات الكبرى للسياسة العامة للبالد.

السيدات  تدخالت  جميع  يشمل  الذي  التقرير  عليكم  سيوزع 

والسادة النواب بالتفصيل، وباملقابل إجابات السيد الوزير فيما يخص 

تساؤالت السيدات والسادة النواب؛

في األخير، عرض مشروع قانون في 82.17 للتصويت والذي صوت 

عليه باإلجماع من طرف جميع الفرق السياسية واملجموعة النيابية، 

وشكرا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيدة املقررة، نفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد 

الرئيس عبد هللا بووانو بإسم األغلبية.

عيدرئب عييلد عبد هللا بووعنو:

موالنر  على  وعييالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بيم 
اسول هللا.

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت عييرنة عيدوعب،

اسمحوا لي، بداية باسمي كرئيس لجنة املالية، أن أقدم الشكر 
والتقدير ألعضاء اللجنة، الذين استجابوا لعقد اللجنة هذا الصباح، 
الساعة العاشرة صباحا وناقشوا وصوتوا على هذا املشروع قانون، 
الرئيس، لكي نتوجه للسيدات والسادة  وهي مناسبة كذلك، السيد 
النواب اللي بقاو معنا فهاد اليوم من أجل عقد هاته الجلسة للتصويت 

على هذا مشروع القانون.

مشروع القانون الذي بين أيدينا بالنسبة إلينا مهم جدا، أوال فيه 
املالءمة مع ضرائب الدولة، جا املشروع جا في قانون املالية ديال 2018 
اللي باملناسبة صدر اليوم بالجريدة الرسمية بعدما ما، يعني، تعثر نوعا 
ما بسبب الطعن، اللي كانت فيه عدة مواد مطلوب الطعن فيها، ولكن 
املحكمة الدستورية، يعني، أصدرت قرارها النهائي بأنه ليس فيه ما 
يخالف الدستور وفيه املادة 7 واملادة 10 اللي فيها عدد من التدابير 

اإلعفائية فيما يخص الضرائب ديال الدولة.

اليوم هاذ مشروع قانون كيتكلم على الرسوم واألتاوات الخاصة 
بالجماعات املحلية، هو مهم صحيح كما قالت السيدة املقررة ألنه 
أو  التمويل، وهنا بغيت نفتح قوس  سيمكن الجماعات املحلية من 
قوسين ألثير بعض القضايا، األولى هو أنه الباقي استخالصه اليوم على 
الجماعات املحلية يفوق 15 مليار ديال الدرهم، هذا الرقم هو الرقم 
ديال 2015، كان تدبير في 2013 واللي مكن الجماعات من حوالي 2.2 
ديال املليار ديال الدرهم بهذاك اإلعفاء ديال 2013، مقابل الدولة كان 
اإلعفاء هو 1.3 مليار ديال الدرهم، معنى أنه هاته اإلعفاءات تمكن 
الجماعات املحلية من ضخ تمويل ال أقول يعني استثنائي في ظرف وجيز 

جدا وكيمكنها من أنها تم�سي يعني تقدم في املشاريع اللي عندها.

هذا التمويل اليوم كيطرح األمر الثاني هو أنه كيجي أساسا منين 
للجماعات، كيجي من TVA، الضرائب املحولة وكيجينا من الضرائب 
اللي هي كنسميوها ذاتية، هذه الضرائب الذاتية ما غنتلموش عليها فيها 
واحد %27، لكن الباقي هو الضرائب املحولة شكون اللي كتجمعها وزارة 
املالية، هنا كنطلبوا باش دير مجهود كبير فيما يتعلق بالضرائب املحولة 
ألن الباقي استخالصها فيها كبير كيوصل حتى %60، وما يمكناش اليوم 
بتنمية  كتقوم  بالتنمية  كتقوم  اللي  نطالبوها  املحلية  الجماعات  في 
كبيرة جدا، ألن ملي كتكلموا اليوم على االستقرار، صحيح أنه كاينة 
املؤسسات وكاينة الدولة وكاينة عندنا عدد من الهيئات ولكن من بين 
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الجماعات الترابية، ألن هي اللي قريبة املواطنين كتقدم لهم خدمات 
باش كيبقياو مستقرين وما كيوقع ليناش كما يقع في عدد من الدول 
وكيوقع حتى عندنا في بعض املدن وفي بعض الجهات، ولذلك الحاجة 
إلى التمويل اليوم مطروحة إلى جانب هاذ الضرائب املحولة والضرائب 

الذاتية عندنا TVA كنطرحوا والزلنا نطرح.

السيد الوزير، ومن خاللكم الحكومة ال بد أن يصدر مرسوم يحدد 
كيفية توزيع هاد TVA ما يمكنش نبقاو كنتظروا كنتاظروا أنه في 1985 
الحكومة قررت والدولة تدير %30 الجماعات املحلية، بقينا كنتسناو 
حتى 2006 ل 96 خرجنا منشور من 96 إلى اآلن يتم توزيع الضريبة على 
القيمة املضافة بمنشور لألسف الشديد فيه 3 ديال العناوين، ولكن 
ال تحترم، أنا أقولها قلتها في الحكومة السابقة وكنقولها في عهد هاد 
الحكومة، وقلناها سابقا، البد أن يخرج املرسوم في أقرب اآلجال اللي 
كيحدد هاذ ال�سي، منين كنتكلموا على التنمية املحلية طبعا العدد من 
املدن استفادت ولكن عدد آخر من املدن لم تستفد، وأخلص ببعض 

التوصيات، السيد الوزير، ومن خاللكم الحكومة:

أوال: البد من التعبئة ديال امللزمين، ما يمكنش اليوم أنه كتوجهوا 
فقط للضرائب، راه الضرائب فيما يتعلق ب 2016-2017-2018 راكم 
معفون وراه ما غتخلصوش الغرامات، ولكن حتى الرسوم واألتاوات 
د الجماعات املحلية كيخص بذل مجهود كبير من طرف الحكومة في 
التواصل مع املواطنين ومع امللزمين، التواصل معهم، وما يمكنش هاذ 
ال�سي يكون بال ما نمشيوا أساسا لتغيير القانون، الجبايات املحلية من 
الثمانيات بقينا كنتظروا حتى 89 ومن 89 بقينا كنتظروا حتى 2007 

باش يخرج لنا القانون ديال الجبايات املحلية.

اليوم قانون الجبايات املحلية 47.06 وصل إلى منتهاه، البد أن يغير 
ويغير فيه 2 د املسائل أساسية بالنسبة إلينا أوال كيخصو يولي بحال 
قانون املالية، قانون املالية الضرائب كتغيروا والرسوم كيتغيروا كل 
عام كتجي في قانون املالية، الجماعات املحلية خاصها تبقى كتسنى 
10 سنوات باش تغيروه خاصو يجي في أقرب اآلجال ودار فيه تدابير 

وإجراءات باش يبقى يتغير كل سنة حتى هو لكي يعالج اإلشكاالت؛

ثانيا: أنه حنا كذلك مطلوب منا املوارد البشرية، املوارد البشرية 
مطلوب من الحكومة اآلن، خرجوا القوانين في 2015 فيما يتعلق بقرار، 
قرار ديال التعويض عن املسؤولية باقي ما خرج لحد الساعة، اليوم 
واحد 2 داملوظفين واحد خدام مع الدولة مع وزارة املالية وواحد خدام 
مع الجماعات الترابية يقدروا يكونوا خوت، ب2 شدو اإلجازة، واحد 
كنعطيوه التعويض على الصباط وعلى اللباس وعلى السكن وكنعطيوا 
ديال على ثالث أشهر وستة أشهر وعلى 13 شهر، وواحد ديال الجماعات 
املحلية كنعطيوه درهم عن كل ألف درهم دون أن يتعدى 600 درهم، ما 
يمكنش اليوم كنبقاوا كنتكلموا على التنمية واحنا كنرغبوهم، كنرغبوا 
املوظفين هللا يجازيك بالخير خذ املسؤولية وملي كياخذها كيقول هللا 
يجازيك بالخير وتابعوا املجلس األعلى للحسابات، وتابعة املفتشية ديال 

املالية وتابعينو املحاكم، البد اليوم أن هاذ القرار خصه يخرج في أقرب 
اآلجال، هاته بعض الرسائل اللي بغيت نرسلها خالل هذا القانون، 

شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس محمد اشرورو 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

عيدرئب عييلد محمد أشرواو ائيس فريق عألصريل وعملعرصرة:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب،

املشروع  أناقش  أن  بدوري  أود  واملعاصرة،  األصالة  فريق  بإسم 
املتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وغيرها لصالح الجماعات 
الترابية، حقيقة تفاعلنا إيجابيا مع هذا املشروع قانون سواء من حيث 
الوقت القيا�سي في البرمجة أو من حيث التصويت، وهنا الزم أن نبين 
بأنه من خالل هذه البرمجة العشوائية يتبين اإلرتباك الحاصل في عمل 

الحكومة، ما كاينش واحد النظر البعيد.

هذا بطبيعة الحال مشروع قانون عنده أهمية قصوى للرفع من 
أيضا ما  التنمية، الزم  الجماعات من أجل مواجهة متطلبات  موارد 
كان   120.12 القانون  على  املجلس  2013 صادق  سنة  بأنه  نذكروا 
التزام أوال ديال وزير الداخلية أن من خالل هاذ اإلجراء املبلغ املرتقب 
تحصيله هو 7 داملليار ديال الدرهم، بينما اللي حصل في الحقيقة هو 

2.2 داملليار ديال الدرهم.

تقييم  من  الزم  قانون  املشروع  هاد  على  نتكلموا  ما  قبل  اليوم 
التزام  أيضا  كاين  الثانية  الحاجة   .2013 سنة  في  جا  اللي  املقت�سى 
ديال الحكومة وخاصة ونحن في عهد الدستور الجديد التزام للحكومة 
اليوم  املحلية،  الجبايات  ملنظومة  بمراجعة شاملة وعميقة  باإلتيان 
كاين واحد النقص كبير في املداخيل ديال الجماعات، اليوم كنتكلموا 
على الجماعات الفقيرة، عالش فقيرة؟ ألنه جزء من هذا الفقر يأتي من 
عدم تفعيل مجموعة من القوانين، جزء أيضا من هاذ الفقر يأتي من 
عدم مراجعة منظومة الجبايات املحلية، اليوم األرقام تتقول بأنه الباقي 
استخالصه لصالح الجماعات الترابية يقدر ب 44 مليار درهم، تصوروا 
معي هذا املبلغ لو وضع رهن إشارة الجماعات الترابية، ماذا يمكن أن 
تفعله له هذه الجماعات؟ خاصة ونحن نعرف أن عدة مناطق من 
املغرب وخاصة املناطق القروية والجبلية تعرف نقصا حادا في البنيات 
التحتية، تعرف نقصا حادا في الخدمات اإلجتماعية، تعرف نقصا حادا 
في اإلمكانيات، إذن هاذ ال�سي كله تيخلي أنه العمل ديال الحكومة ما 

تيبقاش عندو حتى �سي معنى نظرا ألنه ال يستجيب ملتطلبات الساكنة.
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املالية  وزير  السيد  معنا  يحضر  أن  نتمنى  كنا  الثانية،  الحاجة 
اإلقتصاد واملالية، والسيد وزير الداخلية، ولكن نحن اآلن نتكلم مع 
السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان لنقول له بأنه اإلمكانيات ديال 
الجماعات الترابية ال يمكن فهاذ الظرفية هاذي ما يمكنش الجماعات 
الترابية باش تقوم بالدور ديالها إيال ما الحكومة قامت بمراجعة شاملة 
بعدة  تقدم  فريقنا  أنه  علمنا  إذا  املحلية خاصة  الجبايات  ملنظومة 
تعديالت في القانون 47.06، والحكومة دائما كانت ترفض بدعوى أنها 
ستأتي بمراجعة شاملة ملنظومة الجبايات املحلية، وهاذا �سيء نأسف 
له جدا، نظرا لكون يعني جميع املوارد وجميع املداخيل ديال الجماعات 
الترابية تأتي من هذه املنظومة، وبالتالي حان الوقت ألن تلتزم الحكومة 
بما وعدت به في عدة مناسبات، وتنظن بأن هاذي حكومة خاص تكون 
عندها املصداقية ديالها، منين تقول واحد الكلمة توفى بها، وعندنا 
تقارير اللي كتقول هاذ ال�سي السيد الوزير سنة 2000 في مشروع قانون 
املالية ديال 2012، الحكومة التزمت بأن تأتي إلى املؤسسة التشريعية 
ملراجعة شاملة ملنظومة الجبايات املحلية، إذن هاذ ال�سي كلوا السيد 
الوزير الزلنا يعني نطالب وبإلحاح شديد ألن الجماعات الترابية اليوم 
أغلب املشاكل ديال العالم القروي أغلب املشاكل ديال املدن أيضا، 
أغلب املشاكل ديال الهوامش ديال املدن توجد في هذه في هذا اإلجراء 
الذي يق�سي برفع من موارد الجماعات الترابية. نتمنى أن تأخذ الحكومة 

بهذه التوصية وبهذا الطلب في املستقبل، والسالم عليكم ورحمة هللا.

عييلد عيرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة للسيد النائب أحمد التومي.

عيدرئب عييلد أحمد عيتوم9:

بيم هللا عيرحمن عيرحلم.

عييلد عيرئيس،

عييلد عيوزير،

عييلدعت وعييرنة عيدوعب عملحت9مين،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروع القانون رقم 82.17 املتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات 
والحقوق  والرسوم  بالضرائب  املتعلقة  التحصيل  وصوائر  والذعائر 
واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم 

والجماعات، واملحال على مجلسنا من مجلس املستشارين.

تعزيز  في  املساهمة  أجل  من  املشروع  هاذ  الرئيس  السيد  يأتي 
وخاصة  والجماعات  واألقاليم  والعماالت  للجهات  الذاتية  املداخيل 
الجماعات الترابية الفقيرة التي تعاني من ضعف التحصيل، وهو ما 
املشاريع  بعض  تنفيذ  من شأنه عرقلة  وبالتالي  مداخيلها،  على  يؤثر 

يقت�سي  املشروع  هذا  مع  إيجابيا  الفريق  تعامل  حنا  تبرمجها،  التي 
منا مسألة تقييم التدبير املماثل السابق سنة 2013 والنتائج املترتبة 
عنه، كما نثير مسألة األثر املتوقع على تطبيق هذا اإلجراء، كما نود أن 
أؤكد على الطابع اإلستثنائي لهذا اإلجراء، إذ ال ينبغي أن يتخذ صفة 
الديمومة واإلستمرارية، وبالتالي فإن على الجهات والعماالت واألقاليم 
الضرائب  تحصيل  أجل  من  جهودها  من  تضاعف  أن  والجماعات 
واألتاوات في وقتها من ملزميها، مع ضرورة اإلعتراف بأن أغلبها ال يتوفر 
على اإلمكانات البشرية واملادية للتحصيل السريع وهو ما يتطلب توفير 

هاته اإلمكانيات للجميع.

كما نسجل ضرورة القيام بصفة مستمرة بحمالت تحسيس لفائدة 
امللزمين بالضرائب واألتاوات، ألهمية أداء ما بذمتهم في حينه لتفادي 
الذعائر والصوائر والغرامات حتى يكونوا في وضعية سليمة إزاء الجهات 
املستحقة لهذه الرسوم، وكذلك تحسيس املعنيين بهذا اإلجراء كي ال 

يطلعوا على مزاياه ويقوموا بتسوية وضعيتهم بناء عليه؛

إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر بصفة شاملة في القانون 47.06 
املتعلق بجبايات الجماعات املحلية الذي نرى بأنه بلغ مداه، وأصبح 
من املستعجل مراجعته ومالءمته مع املستجدات التي عرفتها بالدنا بعد 
دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ووضعها الجديد 

كشريك حقيقي للتنمية ودعم اإلستثمار وأيضا لدعم املالية املحلية.

وال يفوتنا أن نطالب بالتعجيل بخلق إطار محفز للعاملين بالجماعات 
الترابية على استخالص هاته الواجبات إسوة بزمالئهم بإدارة الضرائب 
والخزينة العامة، وهنا اتفق تماما مع ما جاء به السيد رئيس لجنة 
املالية بخصوص توحيد، يعني، املعايير واملزايا، ومن بين العقبات التي 
يجب معالجتها لتحقيق التحصيل السهل والسريع، العمل على تعزيز 
العنونة ألن هذا �سيء موضوع مهم ألنه غالبا ما يتخلف امللزمون نظرا 
لكون العناوين غير مضبوطة أو غير موجودة أصال، على تعزيز العنونة 
واستخالص  وتبليغهم  بالواجبات  للملزمين  بيسر  الوصول  أجل  من 
ما في ذمتهم، وهو ما يدفعنا إلى طلب دعم املبادرات الهادفة إلى إقرار 
أنظمة معلوماتية ورقمية لتدبير املوارد املالية في إطار اإلدارة الرقمية. 
هذا السيد الرئيس ما نود قوله بخصوص هذا التدخل، ونحن نساند 

مشروع القانون، وشكرا.

عييلد عيرئيس:

الذي  القانون  مشروع  للتصويت  أعرض  النائب،  للسيد  شكرا 
يتضمن مادة فريدة:

املوافقون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 82.17.

افعت  النواب،  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
علجليل.
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