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محضرعيلجلسةعيلعشرينعبعدعيملائة

يلتاأيخ: الثالثاء 25 صفر 1439هـ )14 نوفمبر 2017م(.

يلرئاسة: املستشارة السيدة نائلة مية التازي، الخليفة الخامس لرئيس 
املجلس.

الثانية  الساعة  من  إبتداء  دقيقة،  عشرة  وإحدى  ساعة  يلتوقات: 
والدقيقة السابعة والثالثين بعد الزوال.

جدر عيبع ا : مناقشة األسئلة الشفهية.

يملستشاأةعيلسادةعفائلةعماةعيلتازي،عأئيسةعيلجلسة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحامعريلصالةعريلسالمععلىعأشرفعيملرسلين.

أعلنععنعينتتاحعيلجلسة.

يلسادةعيلوزيرة،

يلساديتعيملستشاأيتعيملحت2مات،

يلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات، الكلمة لك السيد األمين.

يملستشاأعيلسادعأح دعتويزي،عأمينعيملجلس:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

بسمعهللاعيلرح نعيلرحامعريلصالةعريلسالمععلىعيلنبيعيبمين.

بداية توصلت الرئاسة برأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول 
مشروع القانون رقم 89.15 يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل 

الجمعوي، والذي تم إعداده بناءا على طلب مجلس املستشارين.

كما توصلت رئاسة مجلس املستشارين بمراسلة من الوزير املكلف 
أنه سيتولى اإلجابة  البرملان يخبر من خاللها املجلس،  بالعالقات مع 
بالنيابة عن السؤال الفريد املوجه لقطاع الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة، وذلك لتواجد السيد الوزير في مهمة رسمية خارج أرض 

الوطن.

وبالنسبة لألسئلة املتوصل بها خالل الفترة املمتدة من يوم األربعاء 
8 نوفمبر إلى غاية يوم الثالثاء 14 نوفمبر 2017 فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 33 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 6 أسئلة؛

- عدد األجوبة الكتابية: 8 أجوبة.

شكرا السيدة الرئيسة.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيبمين.

املوجه  األول  اآلني  بالسؤال  الجلسة  هذه  أعمال  جدول  نستهل 
للسيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، حول الوضعية الصحية 
ملعتقلي حراك الريف بالسجون، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

يملستشاأةعيلسادةعأجاءعيلكساب:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلسادعيلوزير،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرن،

حقيقة هذا سؤال ما�ضي آني، ومن بعد ناقشو هاذ املوضوع بشكل 
أعمق مع السيد الوزير.

نسائلكم على أوضاع السجناء املعتقلين بالسجون املغربية.

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادةعيملستشاأة.

مكتب مجلس املستشارين برمج هذا السؤال كسؤال آني ألن توصل 
به كسؤال آني من طرف الحكومة.

الكلمة للسيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

يلسادعمصطفىعيلخلفي،عيلوزيرعيملنتدبعلدىعأئيسعيلحكومةع
يملكلفعبالعالقاتعم عيل27ملانعريملجت  عيملدنيعريلناطقعيلرس يع

باسمعيلحكومة:

دون الدخول في جدل حول سؤال آني أو سؤال عادي، ألنه احنا 
بالنسبة لنا سؤال توصلنا به في 25 أكتوبر، ولكن كاينة وثيقة اللي مكننا 
منها الناس ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كتقول بأنهم حالوه 

في 18 شتنبر.

احنا السؤال املضمون ديالو األسا�ضي على اعتبار أن بالنسبة إلينا 
ألنسنة  إنسانية  مقاربة  اعتماد  على  تقوم  الحكومة  ديال  السياسة 
الوضعية في السجون والتدبير ديالها، وهاذ ال�ضي اعتمدت فيه سياسة 

فيها عدد من املحددات:

كاين أوال، اإلشكالية ديال ظروف اإليواء، على اعتبار أننا كنواجهو 



ر57ر الجريدة الرسمية للبرملانعددم42 - 8مربيع األولم1439 )27منوفمبر2017( 

فعال اإلشكالية ديال االكتظاظ، وتدار مجهود فهاذ الصدد أدى إلى فتح 
سجون جديدة وإلى إطالق عملية بناء سجون أخرى.

ألن  الصحية،  الرعاية  ديال  اإلشكالية  هي  الثانية  اإلشكالية 
املؤشرات املوجودة كتفرض تخصيص إمكانيات مالية واملندوب العام 
إلدارة السجون واإلدماج، طرح هاذ املوضوع ومجلس الحكومة األخير تم 
فيه التعبير على هذا األمر، ألن كاينة إشكالية مرتبطة بتوفير الخدمات 
الصحية بشكل كامل، رغم ذلك كاين الحد األدنى الذي نحرص على 
توفيره وضمانه، وهذا الحد األدنى هو اللي جعل اآلن املوارد البشرية 
واألطر الصحية واملمرضين واألطباء على املستوى النف�ضي، ألن كاينة 

إشكاليات كثار في هذا املجال وكيوقع التوفير ديالها.

اإلطار  ديال  باملراجعة  كيتعلق  اإلستراتيجية  في  الثالث  العنصر 
القانوني الحالي، ألن كاين واحد العدد ديال االلتزامات الدولية ديال 
ومن  الحقوقية  الهيئات  من  كتصدر  اللي  توصيات  كاينة  املغرب، 
مراجعات  اعتماد  كتقت�ضي  واللي  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 

قانونية أساسية.

ثم أخيرا كاين عمل اللي مهم اللي هو اإللغاء ديال نظام القفة، على 
أساس أن الدولة تتحمل الكلفة، وفعال هذا واحد اإلصالح اللي انطلق، 
وإن شاء هللا وصلنا إلى مستوى أننا نتقدمو فواحد النسبة كبيرة ديال 

اإلنجاز والحمد هلل راه هاذ املستوى متقدم.

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاأةعيلسادةعأجاءعيلكساب:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

شكريعيلسادعيلوزير.

في الحقيقة جواب السيد الوزير كيبين فعال على أننا كنا على صواب، 
والسؤال كان املضمون ديالو هو الوضعية الصحية للسجناء املعتقلين 
ديال الحسيمة اللي كانوا مضربين عن الطعام، الجواب ديالكم كان 
بعيد كل البعد وهذا كيطرح اإلشكالية اللي طرحناها في األول ديال آنية 

السؤال، ملا كنطرحو سؤال آني خصو يتجاوب عليه في حينه.

وكيف ما قلتو السيد الوزير احنا طرحنا السؤال في 18 شتنبر، 
يعني بعد 4 أيام ستكون شهرين، وهذا خارج اآلجال الدستورية لسؤال 

عادي، فما بالك بسؤال آني هاذي من جهة.

من جهة ثانية احنا طرحنا السؤال على السيد وزير الدولة املكلف 
بحقوق اإلنسان، لألسف احنا طرحنا عليه السؤال ألن املسألة مسألة 

حقوقية، حقوق املعتقلين والوضعية ديالهم الصحية، يحال السؤال 

عليكم ما فهمناش عالش.

إضافة احنا، السيد الوزير، من أسبوعين قلنا بأنه ضمير الحكومة، 

احنا بغينا نسائلوا فعال فيه ضمير الحكومة في املعاملة في التدخالت 

ديال الحكومة أو ضمير الحكومة في ما يخص أو الشق الخاص بالوضعية 

ديال املعتقلين.

انتما، السيد الوزير، ذكرت لنا اإلستراتجية ولكن في الحقيقة احنا 

نسائلكم على االعتقاالت السياسية، ألن هاذ الشباب هادوا اعتقلوا 

ألنهم طلبوا بمستشفى، طلبوا بجامعة، وبمدارس وبطرق لفك العزلة 

عن املنطقة، هناك أطفال معتقلون.

كتهضروا لنا على اإلستراتجية هناك أطفال معتقلون، هناك أيضا 

في اآلونة األخيرة عندنا معتقلون سياسيون ينتمون إلى فيدرالية اليسار 

الديموقراطي اللي يعتقلون ويتابعون بتهم تثير الضحك، ألن متابع ألنه 

نقر على )j’aime( في الفيسبوك وال وزع البيان ديال التضامن مع تظاهرة 

في إطار التضامن مع حراك الريف.

ضمير  يثير  أال  هذا  الصحافيون،  عندنا  املحامون،  أيضا  عندنا 

الحكومة اللي مفروض يكون فيه حي؟ ولكن يبدو أنه مستتر وال غائب 

أصال.

عندنا أيضا في ما يخص القضية ديال املعتقلين، عندنا التعرية 

واملعاملة السيئة، التعرية واش فتحتوا تحقيق في هاذ املوضوع ديال 

تعرية بعض املعتقلين وتصويرهم في أوضاع ما�ضي هي هاديك؟ مهينة 

للكرامة اإلنسانية، هل فتحتوا تحقيق في هاذ املوضوع؟

على سجون  الحسيمة  ديال  السجناء  توزيع  مسالة  أيضا  هناك 

اململكة، واش هذا عقاب لألسر ديالهم؟ إضافة إلى العقاب اللي كتديروا 

للناس اللي كيطالبوا بحقوقهم؟

شكرا السيدة الرئيسة.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادةعيملستشاأة.

الكلمة للسيد الوزير.

يلسادعيلوزيرعيملنتدبعلدىعأئيسعيلحكومةعيملكلفعبالعالقاتع
م عيل27ملانعريملجت  عيملدنيعريلناطقعيلرس يعباسمعيلحكومة:

كنت  املندوبية،  على  كنوب  بحكم  لي  توجه  لو  السؤال  أنا  أوال، 
غنجاوب على هاذ األسئلة كاملة، ولكن فاش طرحتي السؤال في األول 

اهضرت على الوضعية ديال السجون، فلهذا جاوبتك على الوضعية 

ديال السجون.
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يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، اسمحي لي انتهى الوقت.

ظاهرة  موضوعه  الثاني،  السؤال  يخليكم،  هللا  املوالي  السؤال 
فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  بالسجون،  اإلكتظاظ 

العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

يملستشاأعيلسادعيلحسينعيلعبادي:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادةعيلوزيرة،

يلسادعيلوزير،

رغم املجهودات املبذولة من طرف الحكومة خالل السنوات األخيرة 
لتحسين ظروف االعتقال واالهتمام بالسجن والسجناء، إال أننا نالحظ 
انتشار  إلى  يؤدي  الذي  األمر  مستمرة،  مازالت  اإلكتظاظ  حالة  بأن 

مجموعة من الظواهر كاستهالك وترويج املخدرات بين النزالء.

لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، حول اإلجراءات التي ستتخذونها 
بطبيعة الحال في إطار التضامن مع باقي القطاعات الحكومية املعنية 
بهذه الظاهرة من أجل التصدي للظواهر املنتشرة بالسجون ومن أجل 

تحسين وضعية السجين؟

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكري.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

يلسادعيلوزيرعيملنتدبعلدىعأئيسعيلحكومةعيملكلفعبالعالقاتع
م عيل27ملانعريملجت  عيملدنيعريلناطقعيلرس يعباسمعيلحكومة:

أوال كما سبق أن أشرت، السياسة املتبعة تقوم على أوال تحسين 
ظروف اإليواء، وضمنها احترام الكرامة ديال السجين، ولهذا أي حالة 
األممية  اللجنة  تحقيق، ومؤخرا  كيتفتح  إدعاؤها  تم  التعذيب  ديال 
ملناهضة التعذيب هي حددت التاريخ وقالت لك أنا بغى نزور املغرب، 
اعطيونا  التعذيب،  ملناهضة  االختياري  البروتوكول  وفق  واعطينا 
القائمة ديال السجون واملراكز اإلحتجاز اللي عند الشرطة، سلمناهم 
القائمة، اختاروا هما املناطق اللي غادي إزوروها، وراه شفنا من بعد 
التصريح الصحافي، املغرب ليست له عقد نقص إزاء �ضيء ما، البعض 
كيقول راه الدولة بغى تخبيه أو الحكومة كتخبيه، بالعكس إلى كانت 
إدعاءات يتفتح تحقيق، وتترتب املسؤوليات، أما باش نقولوا أن املغرب 
فيه االعتقال السيا�ضي خصنا نرجعوا نقراوا التعريف ديال االعتقال 

السيا�ضي.

أما  نواجهوها،  باش  السياسية  اإلرادة  عندنا  انتهاكات  وقعت  لو 
نقدمو املغرب وكأننا سنوات الرصاص ديال السبعينات، هاذ ال�ضي ال 
يستند لألسف على أساس، بالعكس عندنا ما يكفي من القدرة والجرأة 
على أن املغرب إلى قطع أشواط في مجال النهوض بالحقوق والحريات 

أننا نتقدموا.

ولهذا، نيابة على السيد املندوب العام للسجون، يمكن لكم تديروا 
زيارة استطالعية اختاروا السجن اللي ابغيتو، وراه قالها في مجلس 
النواب في اللجنة باش توقفوا على واش هاذ االدعاءات، ألن البعض 
تيجي تيتحدث على أوضاع صحية وكأن الناس راه على مشارف املوت، 
احنا تنقولو �ضيء بسيط، عندكم اختصاصات قدموا الطلب واختاروا 
اليوم وتكون زيارة، وهاذ ال�ضي راه قالوا املندوب العام للسجون حتى 

للناس السادة النواب املحترمين في مجلس النواب، اعالش؟

ألن ما عندناش عقدة نقص إلي قلتو هذا اختالل أو هذا وقع مشكل 
أو كذا، ولكن ما نقدموش الصورة وكأن املغرب جهنم في السجون 

ديالو.

ال هاذ ال�ضي غير منصف وال يعكس الحقيقة والواقع، ولهذا اإلرادة 
ديالنا في مواجهة االكتظاظ كاينة، اإلشكالية ديال االعتقال االحتياطي 
في  سياسة  اعتماد  ضرورة  ديال  ثارت  اللي  اإلشكاليات  مطروحة، 
التعديالت  ديال  مشروع  في  اآلن  مطروحة  واللي  البديلة  العقوبات 
القانون الجنائي اللي هو محال على مجلس النواب أيضا هذا إجراء، 
أيضا  هذا  بالسجون  املرتبطة  القانونية  املنظومة  ديال  واإلصالح 

مطروح.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادعفبالعيبفدلو�سي:

شكريعيلسادعيلوزيرععلىعهذهعيلتوضاحات.

طبعا بالنسبة لنا في فريق العدالة والتنمية خلفية في طرح السؤال، 
هاذ السؤال هو يبقى أن اإلطار العام هو أن السجين يفقد حريته وال 
يفقد كرامته وإنسانيته، لكن املسجل أن مجموعة من الحاالت يعني 
هناك معاناة حقيقية بالنسبة للسجناء، ظاهرة االكتظاظ ما هي إال 
وجه من أوجه هاته املعاناة، فكيف نتصور، السيد الوزير، مثال غير إلى 
خدينا نموذج ديال سجن الناضور من بين يعني النماذج السيئة، مع 
األسف الشديد، تنلقاو 80 سجين في عنبر وبدون وفي نفس العنبر تنلقاوا 
يفقدون  السجناء  هاذ  أنه  بمعنى  مغطى،  غير  واملرحاض  مرحاض، 

إنسانيتهم وكرامتهم.

مع  الوزير،  السيد  إليها،  أشرتم  التي  اإلدعاءات  ديال  القضية 
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األسف، نسجل أنه هناك بطء في التفاعل، خصنا نقولوا بأن كاين بطء 
في التفاعل مع ادعاءات التعذيب، ما يتعلق بالناس ديال املعتقلين، 
هاذ القضية اإلشكالية ديال االكتظاظ أصال من بين األوجه ديالها أو 
املسببات هو هاذ االعتقال االحتياطي، االعتقال االحتياطي نجد نسب 
جد مرتفعة، بحيث أنه وصلت في التقارير الرسمية سنة 2016 لـــ %40.

فإذن ومن بين هاذ السجناء املعتقلين االحتياطيين السجناء ديال 
زاكورة وديال الريف، فإذا كان املتابعون في جرائم تتعلق بالجرائم املالية 
يعطى لهم السراح املؤقت، ناس نهبوا أموال الشعب املغربي تيتابعوا في 
حالة سراح وهاذ الشباب اللي معروف عندهم جميع الضمانات، كاين 
الضمانات ديال الحضور أمام املحكمة، مع األسف الشديد يتابعون 
وهم معتقلون في حالة اعتقال، وبالتالي هاذ االزدواجية، السيد الوزير، 

الشعب املغربي كاين هناك واحد التذمر.

شكرا السيدة الرئيسة.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم، ونشكر كذلك السيد الوزير على 
مساهمته.

استنزاف  وموضوعه  املاء،  لقطاع  املوجه  األول  للسؤال  ننتقل 
الفرشة املائية، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي 

لتقديم السؤال.

يملستشاأعيلسادعنؤيدعقديري:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

شكريعيلسادةعيلرئيسةعيملحت2مة.

يلسادةعيلوزيرة،

أنك مؤتمنة على قطاع املاء ال شك وأنك تذكرين قول هللا تعالى 
"وجعلنا من املاء كل �ضيء حي"، معنى اآلية صريح وقوي، فليس املاء 

عنصرا للحياة فقط بل هو املصدر والسبب املباشر لتواجد األحياء.

وتأسيسا على هذا املعنى الندرة التي كنعيشها اليوم، ندرة املياه 
التي تعرفها عدد من املناطق املغربية تنذر بواقع مزعج وبأيام عصيبة، 
سؤالنا في الفريق االستقاللي تحديدا اليوم، هل أنتم واعون بخطورة 
الوضع؟ وإذا كان الجواب باإليجاب -أي بنعم- نبغيو نعرفو التدابير التي 
اتخذتموها لتطويق األزمة ولتفادي كل مكروه قد يحدث ال قدر هللا 

خلال باألمن املائي للبالد.

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

يلسادةعشرناتعألادأيعأناال ،عكاتبةعيلدرلةعلدىعرزيرعيلتجهيزع
ريلنقلعريللوجيستاكعريملاءعمكلفةعباملاء:

يلسادةعيلرئيسة،

يلسادةعيملستشاأرن،

ولو أن موضوع السؤال يتعلق بالفرشة املائية اآلن نتحدث عن 
النذرة ما كاين مشكل، السؤال يتقاطع مع أسئلة أخرى اللي تتكلم على 
نفس املوضوع املتعلق بوضعية املوارد املائية على الصعيد الوطني اللي 
تتميز بواحد النوع ديال الندرة والخصاص املسجل مع اختالف وتباين 

بين املناطق.

مستوى  على  العجز  وحد  عرف  األخيرتين  السنتين  في  بالفعل 
التساقطات املطرية اللي تجاوز ما بين 20 إلى 40% وانعكس باألساس 
على مستوى حقينة ديال السدود اللي ما عرفتش واردات مائية مهمة، 
وعرفت عجز قد أقول حاد في بعض املناطق بالخصوص في حوض ملوية 
اللي تجاوز العجز 60% وانعكس على مستوى حقينة السدود، وانعكس 
أيضا هذا العجز على مستوى املنظومات املائية الهشة اللي تتزود منها 
بالخصوص بعض املناطق القروية والجبلية التي تزود سواء عن طريق 
اآلبار وال األتقاب وال بعض العيون التي نضبت مما خلق اضطراب قد 
أقول وأقولها مرة أخرى محدود مقارنة مع السياق العام ديال التزويد 
بالخصوص في املناطق اللي عندها منظومات هشة، مناطق جبلية، 

قروية اللي عندها محدودية املوارد املائية املحلية.

ولكن الحكومة لم تقف عاجزة أمام هذا الوضع، بل بالعكس تنقلنا 
وتفاعلنا عن طريق التفاعل املباشر، عن طريق اإلنصات، عن طريق 
التواصل، عن طريق اإلشراك، وكانت هناك حلول آنية ومستعجلة 
والزلنا في تفعيل هذه الحلول عبر تعميق االستكشاف املائي الجوفي، 
اللي كانت تعرف ضياع ومردودية  عن طريق تأهيل بعض الشبكات 
األحيان  بعض  أالستباقي  والتدبير  املراقبة  أيضا  طريق  عن  ضعيفة، 
لحقينة السدود، ثم بعد ذلك كاين هناك حلول إستراتيجية على املدى 

املتوسط والبعيد واللي هي املشاريع كلها قيد اإلنجاز.

نحن  ولكن  إكراهات  أو  األحيان  بعض  في  تأخر  عرفت  صحيح، 
الوضعية  نحد،  الحدود حتى  أو عازمين على مواصلة هذه  مطالبين 
الشمال،  دول  بعض  تعرفه  عما  تختلف  ليست  البالد  ديال  العامة 
الفضاء املتوسطي اآلن وضعية مماثلة في البرتغال، وضعية مماثلة في 
إسبانيا، وضعية مماثلة في جنوب فرنسا، كل هذه البلدان في الحوض 
ديال البحر األبيض املتوسط في ضفته الشمالية والجنوبية تعرف يعني 
وقع سلبي لهذه التقلبات املناخية والتأخر في التساقطات املطرية، شكرا 

لكم السيد املستشار.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادةعكاتبةعيلدرلة.
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الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادعنؤيدعقديري:

يلسادةعيلوزيرة،

تحدثتم عن ضعف التساقطات وعن التغيرات املناخية، أنا أقول 
بأنه إذا كانت هذه النذرة قدرا إلهيا حتميا محتوما فال راد لقضاء هللا، 
ولكن أن تكون النذرة بفعل فاعل تعرفه الوزارة أو ألسباب تتحا�ضى 

الوزارة الحديث عنها فهذا أمر ال يمكن قبوله مهما كانت املسوغات.

أنا باش نوضح كالمي سأنطلق من مثال حي، مادام باملثال يتضح 
املقال، إقليم برشيد كان إلى غاية األمس القريب كان ينعم بفرشة مائية 
غنية سميكة مترامية األطراف ممتدة على أكثر من 22 جماعة، اليوم 
لألسف الشديد تقلصت هذه الفرشة املائية وانكمشت وانحصرت في 
5 جماعات من أصل 22، والخطير أن املنسوب ديالها يتراجع يوما بعد 
يوم بل ساعة بعد ساعة بسبب االستنزاف واالستغالل الجائر واألعمى 
واملدفوع برياح الجشع والطمع ديال عدد من املزارعين دون األخذ بعين 
اللي  الحالي  الجيل  اآلتية استقباال ولكن هاذ  االعتبار األجيال ما�ضي 
ربما غدا ما غيلقاش ما يشرب وكل هذا على مرأى ومسمع من وكالة 
الحوض املائي ألبي رقراق، هاذ الوكالة غمضت عينها اليوم على الناس 
اللي تيحفروا دون ترخيض، وغمضت عينها على الناس اللي تيحفروا 
بترخيص ولكن تجاوزوا العمق املسموح به، مما أصبح يتهدد اآلبار ديال 
املزارعين البسطاء التي تستغل اللي ما تيتعداش العمق ديالو 60 و70 

متر واللي تيستعملوها من أجل الشرب والسقي للماشية ديالهم.

ناس تكتلوا في إطار جمعية جادة مجتهدة اخذاو مبادرات، مدوا اليد 
للوكالة ديال الحوض املائي ولكن ال حياة ملن تنادي، ولو كانت ذاكرتي 
ما تخونيش آخر لقاء كان في 19-04-2017 موضوع زراعة الجزر هذا 
موضوع على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة، السيدة الوزيرة، 
اليوم كيلو غرام ديال خيزو تيستنزف أكثر من 260 لتر من املاء، وإلى 
3600 هكتار  اليوم تعدت  في برشيد  املزروعة  بأن املساحات  عرفنا 
بعملية بسيطة جدا نقدرو نحسبو الكميات الهائلة والخيالية املستهلكة 

من ناحية املاء.

الوزيرة، وزارة الفالحة خصها تدخل على الخط  اليوم، السيدة 
لتقنين هذه الزراعة، وإلى اضطربنا نعتمدو نظام الكوططة، نعتمدو 
نظام الكوططة. خصكم لقاء عاجل مع هاذ الناس، السيدة الوزيرة، 
ال يسألون ألنفسهم، ولكن يسألون لخير البالد وخير اإلقليم، جعبتهم 

طويلة وفيها ال�ضيء الكثير وعندهم الحلول اللي يقدموا لكم.

شكرا السيدة الرئيسة.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة.

يلسادةعكاتبةعيلدرلةعلدىعرزيرعيلتجهيزعريلنقلعريللوجيستاكع
ريملاءعمكلفةعباملاء:

يلسادةعيلرئيسة،

يلسادعيملستشاأعيملحت2م،

كتابة الدولة املكلفة باملاء وال وكالة األحواض املائية لم تتحا�ضى 
القيام بما يجب القيام به فيما يتعلق بمراقبة وضبط كل االختالالت 
والترامي على امللك العام املائي، العشرات ديال املحاضر تزود يوميا اللي 

تنضبطو فيها الترامي.

املائية ديال برشيد تتعرف واحد  إقليم برشيد والفرشة  بالفعل 
االستنزاف مفرط ألنه كاين مزارعين اللي تيزرعوا الجزر وتيخليوه يعني 
تيوجد الجزر شهر )juin( وتيخليوه حتى )octobre( تيرتفع الثمن ديالو 

في السوق وعاد كيجنيوه باش يمشيو يبيعوا.

احنايا اآلن بتنسيق مع الجهة ديال الدارالبيضاء سطات مع وزارة 
بزارعة أي زراعة  الزراعة هذي، احنا لسنا  تقليل هاذ  الفالحة من 
من الزراعات ولكن دون أن يكون هناك أي وقع على مستوى الفرشة 

املائية، شكرا لكم.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكرا للسيدة الوزيرة، ونطلب منكم باش نرحبو بأطفال املوظفين 
ديال مجلس املستشارين اللي خلطوا علينا في القاعة اليوم.

شكرا لكم.

السؤالين الثاني والثالث تجمعهما وحدة املوضوع، لذا نعرضهما 
الحركي وموضوعه  الفريق  بداية بسؤال  دفعة واحدة، ويتعلق األمر 
أزمة املاء باملغرب، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي 

لتقديم السؤال.

يملستشاأعيلسادععبدعيلرح انعيلدأي�سي:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلسادةعيلوزيرة،

يلسادعيلوزير،

إخوينيعيملستشاأين،

أخويتيعيملستشاأيت،

األخت الوزيرة، كما تنعرفو أن األزمة ديال املاء فهي بالنسبة لبعض 
املناطق في املشاكل ديال الفالحة ولكن في املناطق اللي احنا تنتميو لها 
واللي أنتما كنتم في زيارة غير في القريب اللي دزتو لهاذ املناطق اللي تتعيش 
مشاكل كبيرة في املاء ديال الشرب تنتمنى أننا نعرفوا اإلستراتيجية ديال 
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الوزارة ديالكم في هاذ املناطق اللي في الحقيقة والت غادية تكون واحد 
الهجرة كبيرة جدا في حالة إلى ما كانوش حلول واقعية، وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكري.

السؤال التالي موضوعه مواجهة الخصاص في مياه الشرب في بعض 
مناطق البالد، والكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العمل 

التقدمي لتقديم السؤال.

يملستشاأعيلسادععديعشجري:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلسادةعيلوزيرة،

يلسادعيلوزير،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرن،

نسائلكم، السيد الوزيرة املحترمة، عن أزمة املاء الشروب في عدد 
من مناطق اململكة نتيجة نفاذ املوارد املائية التقليدية بها، فما هو 
تقييم وزارتكم للوضعية؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها أوال ملواجهة 
هذا الخصاص بشكل استعجالي؟ ثانيا لضمان استمرارية تزويد هذه 

املناطق بموارد مائية بديلة؟

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكري.

باملاء لإلجابة على السؤالين  املكلفة  الدولة  الكلمة للسيدة كاتبة 
املتعلقين بأزمة املاء.

يلسادةعكاتبةعيلدرلةعلدىعرزيرعيلتجهيزعريلنقلعريللوجيستاكع
ريملاءعمكلفةعباملاء:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلسادةعيملستشاأرن،

تماشيا مع جواب السؤال األول، بالفعل عرفت بالدنا في السنتين 
السابقتين عجز على مستوى التساقطات املطرية، واللي انعكس أيضا 
الجهات،  بين  ما  تفاوت  تسجيل  مع  املائية،  الواردات  مستوى  على 
األحواض ديال ملوية وحوض أم الربيع من أهم األحواض اللي عرفت–
قد أقول–عجز حاد واللي انعكس على مستوى حقينة السدود، اآلن 
فقط 37% كنسبة ملء إجمالية على مستوى سدود اململكة و140 سد 
كبير مقابل 45% في السنة الفارطة، وهاذ الوضعية أيضا انعكست على 
مستوى املنظومات املائية اللي كتزود منها بالخصوص املناطق الجبلية 
والقروية اللي أصبحت منظومات هشة ومنظومة تتأثر بفعل تراجع 

انخفضت  ديالها  اإلنتاجية  القدرة  عرفت  اللي  املطرية  التساقطات 
والصبيب انخفض، وبالخصوص في فترة الذروة، وفي بعض األحيان 
عرفت نضوب لبعض العيون وبعض اآلبار اللي كتزود منها هاذ الساكنة 

هاذي.

بطبيعة الحال انطالقا من هاذ الوضعية اللي خلفت اضطرابات 
هاذ االضطرابات  اللي عرفت  املراكز  في مجملها تظل محدودة،  اللي 
تقريبا 38 مركز بالنسبة اللي كيتدخل فيها املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب، ثم بعض املراكز األخرى اللي تعتبر الجماعات الترابية 
هي الفاعل األسا�ضي في عملية توزيع املاء، يعني ما يقارب تقريبا واحد 
5177 دوار إلى حد ما اللي كيهم واحد الساكنة إجمالية مليون ونصف 

مواطن.

انطالقا من هاذ الوضعية بطبيعة الحال تدخلت الحكومة طيلة 
هذه الفترة وكانت هناك حلول آنية ومستعجلة اللي يمكن نلخصوها في:

- تعميق استكشاف املاء الجوفي، يعني عمقنا واحد عملية اللجوء 
إلى اآلبار واألثقاب؛

- تزويد عدد من الدواوير بالصهاريج ولو أن هاذ الحل هذا ال ير�ضي 
الجميع وما كيرضيناش احنا أيضا كحكومة؛

الضياع  من  والحد  الشبكة  وتأهيل  املاء  في  االقتصاد  عملية   -
والتسربات اللي كتعرفها العديد من الشبكات ديال التوزيع؛

- باإلضافة إلى تثمين الصيانة والتدبير أالستباقي في بعض األحيان 
لهاذ الحقينة اللي قطعنا املاء في بعض األحيان، كنا مضطرين باش 
املناطق  بعض  في  الفالحة  أن  أشير  هنا  السقي.  ديال  املاء  نقطعوا 
تكبدت خسائر مادية مهمة، وكنبغي نحيي الروح التضامنية للعديد من 

الفاعلين في القطاع الفالحي في هذا الشأن.

هذا فيما يتعلق بالتدابير االستباقية، وانطالقا أيضا من التعليمات 
امللكية اللي آمر صاحب الجاللة باش تشكل لجنة وزارية تبت في هذا 
األمر على مستوى الحكومة، انعقدت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس 
الحكومة واللي انبثق عن االجتماع ديالها تشكيل واحد اللجنة تقنية من 
مختلف القطاعات الوزارية املعنية، قطاع الفالحة، وزارة الداخلية، 

قطاع أيضا املاء الصالح للشرب وكتابة الدولة املكلفة باملاء.

هاذ اللجنة اللي اشتغلت بواحد الوتيرة عالية اللي نتج عن األشغال 
اللي  اللي هو كيشمل جميع املناطق  البرنامج استعجالي  ديالها واحد 
كتعرف خصاص واللي كتعرف عجز بتقديم حلول آنية ومستعجلة، 
وفيها مشاريع مهيكلة لتسريع وثيرة االستثمار في قطاع املاء، كنعرفوا 
قطاع املاء هو أنه لو أننا تأخرنا في إخراج مشاريع اللي سنة أو سنتين 
كيكون عندها واحد االنعكاس مباشر على مستوى التأمين في التزويد 
وإذا عطلنا البراج سنة كيكون عندنا واحد السنة ديال املشاكل، وإذا 

عطلنا محطة ديال التحلية سنة غيكون عندنا نفس املشاكل.
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أن  هو  املائي  األمن  رهان  ربح  ديال  العصا  أو  األسا�ضي  املشكل 
االستثمارات على مستوى البنية التحتية خاصها تخرج فالوقت ديالها 
دون تأخير. هذا ما نسعى إليه، ونأمل بأنه تكون املوارد املالية العمومية 
املهيكلة  املشاريع  هذه  إخراج  من  األقل  على  نتمكنو  باش  موجودة 

واالستثمارات الضرورية في املستقبل.

شكرا لكم السادة املستشارين.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادةعكاتبةعيلدرلة.

واآلن التعقيبات على جواب السيدة كاتبة الدولة، والكلمة للفريق 
الحركي في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادععبدعيلرح انعيلدأي�سي:

أنه  إال  ديالكم،  الجواب  على  الوزيرة  السيدة  أخرى  مرة  شكرا 
السيدة الوزيرة وانتوما تتعرفوا املنطقة مزيان أنه بعض املناطق في 
املناطق ديال الريصاني أنيف، والت فعال ولى إشكالية ديال أن الناس 
واش باقي يسكنوا تمايا أو ال غادي يغادرو هذه املناطق، وهاذ ال�ضي 

انتوما عارفينوا جيدا.

كانت عندكم كذلك زيارة لإلخوان ديالنا ديال زاكورة وكان حلول 
اللي هي ما�ضي هي حلول دائمة بعض الحلول اللي تنتمناو من هللا أن 
الفرشة املائية ترجع، ولكن كاين إشكال السيدة الوزيرة اللي احنايا 
نتساءلو عليه هو بعض السدود اللي تدارت على اعتبار أنها غادي تمد 
بعض املدن باملاء الصالح للشرب كسد تيوين اللي إلى اليوم اللي تقريبا 
دوز 7 سنين باش يخرج هاذ الصفقة هاذي اللي هي خدامة حاليا، 
واللي مازال اإلشكالية مازال املدينة ديال ورزازات تعاني من ندرة املياه 

الصالحة للشرب وهذا خالق واحد اإلشكاليات كبيرة في املنطقة كلها.

كذلك كنا طلبنا انه تكون واحد املضخة ما بين السد ديال أكدز 
باش حيث يكمل السد كذلك تكون املضخة جاهزة، ما�ضي حتى كيكمل 
السد عاود ثاني عاد نقلبو عاود ثاني على كيفاش نديرو الحلول ديال 
الضخ ديال املاء حتى لزاكورة، هذه هي اإلشكاليات اللي احنا تنهضرو 
عليهم السيدة الوزيرة، مع العلم أنه–كما قال اإلخوان اللي قبل منا–
هو االلتقائية ما بين الوزارة والوزارة ديال الفالحة غادي تحل مجموعة 
ديال املشاكل ألن تتعرفي الفالحة دابا حاليا بعض اإلخوان اللي تيمشيوا 
بحال الدالح، بحال مجموعة اللي هضروا عليها اإلخوان ديال الجزر في 
الجهة ديال برشيد، ومناطق أخرى اللي كتعرف مشاكل أكثر من املناطق 
اللي تنهضرو عليها حاليا، ولكن مازال ما توصلناش أننا نلقاو أجوبة 

حقيقية لهذه املناطق دياولنا ديال درعة تافياللت.

وشكرا السيدة الوزيرة.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة ملجموعة العمل التقدمي في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادععديعشجري:

شكري.

على  كذلك  ونشكركم  جوابكم،  على  الوزيرة  السيدة  نشكركم 
املجهودات اللي كتقوموا بها في مجال تدبير املوارد املائية.

يلسادةعيلوزيرة،

الجميع يقر بالخطوات الكبيرة اللي قطعتها بالدنا في مجال التزويد 
السنين  في  أنه  إال  القروي،  املجال  للشرب وخصوصا  الصالح  باملاء 
األخيرة هذه العملية كتعرف اختالالت كبيرة ناتجة أساسا عن التغيرات 
املناخية، وللتخفيف من هذه االختالالت ومن أزمة العطش، كنقترحو 

السيدة الوزيرة، ونطالبكم ببعض املسائل.

في  باالستمرار  الحال  تتعلق من طبيعة  األولى  للمسألة  فبالنسبة 
إنجاز منشآت مائية جديدة لتعبئة موارد أخرى؛

كذلك نطالب ونقترح مد بعض املناطق بالقنوات الجهوية، املناطق 
اللي ما كتتوفرش فيها املوارد املائية املحلية الكافية، على غرار ما تم 

القيام به واحات زيز مثال اللي يمكن لنا نعمموها على مناطق أخرى؛

ثالثا، التركيز أكثر على موارد مائية بديلة، كتحلية مياه البحر وكذلك 
معالجة املياه العادمة؛

رابعا، كنقترحو كذلك تقوية دور املراقبة من خالل دعم الشرطة 
املائية باش يمكن لنا نسهرو على الترشيد ديال املوارد املائية ومحاربة 

تلوث املياه؛

في  الفالحية  الضيعات  لتوسيع  الترخيص  عدم  كنقترحو  كذلك 
املناطق اللي تتعرف فيها الفرشة املائية واحد االستغالل املفرط؛

وسادسا، تنقترحو التحيين ديال املخططات املديرية ديال األحواض 
التغيرات  وهاذ  الجديد  املعطى  هاذ  االعتبار  بعين  تاخذ  باش  املائية 

املناخية.

كل هذا، السيدة الوزيرة املحترمة، في إطار أن نضمنو لبالدنا واحد 
االستمرارية لتزويد السكان بهاذ املادة الحيوية.

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيبات.
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يلسادةعكاتبةعيلدرلةعلدىعرزيرعيلتجهيزعريلنقلعريللوجيستاكع
ريملاءعمكلفةعباملاء:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرن،

الشرقي  الجنوب  مناطق  هي  بجوجها  عليها  تكلمتوا  اللي  املناطق 
ما  املطرية  والتساقطات  وهيكلي،  بنيوي  الجفاف  واحد  كتعرف 
ديالها،  االنتظام  بعدم  وتتميز  ملم   100 األحيان  في بعض  تتجاوزش 
الحموالت  ديال  فترة  هي  باألساس  فيها  تنستغلو  املنطقة  هاذ  ولكن 
وفترة الفيض اللي تتجي على شكل عواصف رعدية، ولكن هاذ املنطقة 
استثمرت فيها الحكومة في الثالث سنوات األخيرة الكثير، أكثر من %80 
على  الشرقي  الجنوب  ملناطق  باألساس  وجهت  االستثمار  ميزانية  من 
مستوى البنية التحتية، 5/3 سدود، سد تودغى، سد أكدز، ثم سد 
قدوسة على مستوى بودنيب، من أجل االستثمار األمثل لذاك املياه اللي 

تتجي على شكل حموالت أوال على شكل فيض.

املنطقة اللي تكلمت عليها السيد املستشار، منطقة املعيذر اللي فيها 
ألنيف، وحصية.. إلخ، هاذ املنطقة اللي مازال فيها النقص ومازالت فيها 
املنظومة منظومة هشة، احنا اشتغلنا على هذا الشأن اللي غتجي قناة 
جهوية إما من سد تودغى اللي تيتبنى أو سد أكدز باش تزود جميع هاذ 
الجماعات على مستوى منطقة املعيذر لستة أو سبعة الجماعات اللي 

ما زالت تزود عن طريق الشاحنات الصهريجية.

املنشآت املائية الزلنا نستثمر فيها ابقى لنا فقط 2 سدود واحدة في 
منطقة الكرامة وواحد على سد واد غريس، وغنكونو تقريبا عبأنا %90 
من املياه يعني حتى �ضي نقطة من املاء ما غادي تبقى تضيع في البحر في 
منطقة الجنوب الشرقي، واحنا تنعملوا من أجل تحيين الدراسات ديال 

املواقع باش نخرجوا، إن شاء هللا، في السنوات املقبلة.

التحلية بطبيعة الحال، نحن السيد املستشار، مطالبين اآلن بإعادة 
النظر في نمط التوزيع، يعني الشريط الساحلي في املستقبل ما غيكونش 
عندنا بديل من غير اللجوء إلى البحر، يعني من الداخلة حتى للسعيدية 
خاصها تكون فيها األقطاب الحضرية كل قطب خاص تكون فيه محطة 
تحلية، تنشتغلو ها هي أكادير خرجت، تنشتغلو اآلن على الدار البيضاء 
غيكون عندنا آسفي وربما طنجة، منطقة الدريوش الناضور كلها غادي 
تزود عن طريق التحلية، ومطالبين بالبحث عن شركاء في هذا الشأن 
باش نخليو بالخصوص املناطق الداخلية اللي تكون عندها موارد مائية 

تقليدية.

احنا  للماء،  الوطني  تحيين املخطط  أو  النظر  إعادة  فيما يخص 
تنشتغلو على تحيين هاذ املخطط اللي أعطينا استشراف لحدود 2050 
وبطبيعة الحال املخططات املديرية هي بشكل موازي. املخطط الوطني 

للماء واملخططات املوازية أو ما يعرف...

شكرا لكم.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادةعيلوزيرة.

السؤال الرابع موضوعه حماية الفرشة املائية، الكلمة ألحد السادة 
املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.

يملستشاأعيلسادعيبوعبكرعيعباد:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلسادةعيلوزيرة،

يلسادةعريلساديتعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادةعيلوزأيء،

املتخذة من  واإلجراءات  التدابير  الوزيرة، عن  السيدة  نسائلكم، 
الذي  الحاد  النقص  وكذلك  املائية،  الفرشة  لحماية  وزارتكم  طرف 

تعرفه بعض املناطق في هذه املادة الحيوية.

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة.

يلسادةعكاتبةعيلدرلةعلدىعرزيرعيلتجهيزعريلنقلعريللوجيستاكع
ريملاءعمكلفةعباملاء:

يلسادةعيلرئيس،

شكريعيلسادعيملستشاأععلىعطرحعهذيعيلسؤي عيملهم.

اللي من  املائي الجوفي هو يعد من املخزون اإلستراتيجي  الرصيد 
املفروض أننا نلتجؤو لو في هاذ الفترات هاذي فترات ديال الخصاص 
أوال الجفاف، هاذ املخزون اللي تنتوفرو تقريبا على واحد 120 فرشة 
مائية يعاني من االستنزاف، يعاني من االستغالل الغير العقالني والغير 
املرشد والغير املستدام، والرصيد املائي الجوفي املتجدد 4 املليار متر 
مكعب، ما يستغل 5 مليار متر مكعب، يعني العجز مليار متر مكعب اللي 
تنستهلكوه وما �ضي ديالنا هو ديال األجيال املقبلة، وهذا يسائلنا جميعا 
كيفية إعمال الحكامة الجيدة في تدبير هذا املصير، وخاصنا نعرفو هاذ 
املوارد املائية الجوفية اآلن تتزود أكثر من 30% من الساكنة اإلجمالية، 
90% منها ساكنة قروية، وتساهم في سقي تقريبا 40% من املساحات 
املسقية، يعني مليون ونصف هكتار اللي كنتوفرو لو 40% كاملة من 
املاء تسقى عن طريق املياه الجوفية، مما يسائلنا جميعا كيفية ضمان 

استدامة هاذ الرصيد املائي الجوفي.

طبيعة الحال كاين العديد من املناطق اللي مستوى العجز فيها أصبح 
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يدق ناقوس الخطر، وأصبح يهدد أيضا باستدامة املشاريع امللحقة بها 

وبالتزويد، احنا ما بقناش عاجزين، ولكن املسألة ديال استدامة املياه 

الجوفية ال تعني فقط كتابة الدولة املكلفة باملاء، كل األطراف معنية 

من أجل إعمال الحكامة وضمان استدامة هذه املشاريع.

هناك العقد الفرشة املائية )les contrats de nappe( اللي كنشتغلو 

عليها مع الفرقاء ديالنا اللي كتحدد لك أشنو هما التدابير واإلجراءات 

باش على األقل نسترجعو املوازنة املائية.

هناك اإلجراءات القانونية اللي نص عليها قانون املاء، يعني املراقبة 

والزجر والغرامات وشرطة املياه وكل�ضي هاذ ال�ضي كامل وما كنتوفقوش 

اللي  العقالني  الغير  النزيف ومن هاذ االستغالل  باش نحدو من هاذ 

خاصو فيه مساهمة الجميع، وألتمس من الجميع أنه ينخرط في هاذ 

املقاربة.

شكرا لكم السيد املستشار.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكري.

الكلمة للفريق االشتراكي للرد على التعقيب.

يملستشاأعيلسادعيبوعبكرعيعباد:

يلسادعيلوزيرة،

اللي دفع هاذ اإلخوان كلهم لوضع هاذ السؤال اللي هو كيتشابه وهو 

النقص الحاد في هذه املادة الحيوية، وما كتعرفو املناطق وجل املناطق 

باملغرب من أزمة في مياه الشرب.

يلسادةعيلوزيرة،

هاذ ال�ضي ناتج عن التدبير الغير العقالني لهاذ املوارد املائية.

يلسادةعيلوزيرة،

جاء على لسانكم بأنه قلتوا كاين استنزاف، واش مكاينش �ضي حلول 

باش يوقف هاذ االستنزاف ديال املاء؟ احنا كنتساءلو دبا واش الحكومة 

هي كتقول بأنه كاين استنزاف، خاص توضع حد لهاذ االستنزاف، كاين 

نعطيك  عشوائيا،  هكاك  غير  كتم�ضي  مياه  كاين  العشوائي،  السقي 

مثال، على سبيل املثال، املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي في دكالة، 

املياه غادية غير مع الويدان، ال حسيب وال رقيب، هذا ظلم هذا، احنا 

كيضرنا هاذ ال�ضي في خواطرنا.

يلسادةعيلوزيرة،

ما  املاء  ولكن  الخارج،  نجيبوها من  نقدرو  يمكن �ضي حاجة  راه 

يمكنش نجيبوه، راكم شفتو كيفاش األزمة اللي عاشوا الناس ديال 
زاكورة واألزمة ديال العطش اللي عاشوا وزان.

يلسادةعيلوزيرة،

ديال  الصهريج  كيشريوا  الناس  ديالنا،  املنطقة  في  عندنا  احنا 
املاء ب500 درهم في املنطقة ديال آسفي، هذا عار، هذا ظلم في حق 

الساكنة.

يلسادةعيلوزيرة،

احنا كنطالبو بأن يكون حلول، حلول ما تكونش ترقيعية، حلول 
تكون موضوعية، وتكون معقولة، ألنه هاذ ال�ضي إلى بقينا غاديين هاذ 
ال�ضي ال يبشر بالخير، هاذ ال�ضي راه احنا ما كنشوفهش احنا دبا كنشوفو 

واحد 10 سنين وال 15 عام هاذ األمور كيفاش غادية تكون.

يلسادةعيلوزيرة،

كاين �ضي بعض املزروعات اللي هي كتستنزف واحد العدد كبير ديال 
املياه، خاصها يكون واحد التنسيق ما بينكم وبين وزارة الفالحة باش 
تضبط هاذ األمور، ما تبقاش كيف جا على لسان واحد اإلخوة ديال 
حزب االستقالل بأنه كاين مياه، كاين مزروعات بحال الجزر وخيزو، 
وكاين مزروعات أخرى ما بغيتش نذكرها ما كاين الش، ألنه حقيقة 
املزروعات راه هي في صالح البالد ولكن في صالح الفالح أوفي صالح 

السكان، ولكن املياه ال حول وال قوة إال باهلل.

وفي الختام، ما اعرفتش أش غادي نقول، هللا يجعل هللا تبارك 
وتعالى يغيثنا باملطر، هذا هو خير الختام.

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيب.

يلسادةعكاتبةعيلدرلةعلدىعرزيرعيلتجهيزعريلنقلعريللوجيستاكع
ريملاءعمكلفةعباملاء:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

هو أن جميع املزروعات بعدا عندها بعد دور في األمن ألغدائي ديال 
املغاربة، ما يمكن لناش نتهموا مزروع دون آخر، الجزر عندو دور والدالح 
عندو دور، وكل�ضي كيساهم في األمن الغذائي للمغاربة، ولكن اللي خاص 
هو أننا نستهلكو ذاك املياه اللي متاحة بطريقة عقالنية وبطريقة مرشدة 
وبطريقة مستدامة، وهذا ما نسعى إليه، حتى الفرقاء ديالنا في وزارة 
الفالحة حتى هما عندهم برنامج جد طموح من أجل االقتصاد في مياه 
السقي من أجل حث الفالحين ومساعدتهم باش يطوروا أنظمة السقي 
من أنظمة تقليدية إلى أنظمة عصرية، وكاين هناك مساهمات مادية 
وتحفيزية في هذا الشأن، ولكن كنقول دائما الطموح أكثر والواقع �ضيء 
آخر، اللي خاص فيه أيضا مساهمة الجميع حتى الفالح يكون واعي 
ومول البئر يكون واعي، واملستهلك يكون واعي واملنتخب يكون واعي، الكل 
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خاصو يساهم من أجل إعمال حكامة جيدة وتدبير عقالني ومستدام 
لهذا املورد املائي.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكرا، نشكر السيدة كاتبة الدولة على مساهمتها في هذه الجلسة.

وموضوعه  واملعادن،  الطاقة  لقطاع  املوجه  للسؤال  وننتقل 
اإلجابة  سيتولى  سامير،  لشركة  القضائية  التصفية  قرار  تداعيات 
عنه بالنيابة الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

يملستشاأعيلسادععبدعيإلالهعيملهاجري:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلسادةعيلوزيرة،

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

بالتصفية  والقا�ضي  البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة  قرار  أثار 
أسئلة  املغرب  في  النفط  بتكرير  املختصة  لشركة السامير  القضائية 
التصفية  لقرار  واالجتماعية  االقتصادية  باآلثار  مرتبطة  عديدة 

القضائية.

القضائية  التصفية  تداعيات قرار  من أجل ذلك نسائلكم حول 
لشركة السامير؟

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكرا. الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

يلسادعيلوزيرعيملنتدبعلدىعأئيسعيلحكومةعيملكلفعبالعالقاتع
م عيل27ملانعريملجت  عيملدنيعريلناطقعيلرس يعباسمعيلحكومة:

أوال، أبلغ االعتذار ديال السيد وزير الطاقة واملعادن لعدم التمكن 
وكلفي باإلنابة عليه في هذا السؤال.

أوال كما تفضلتم باإلشارة إليه املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
بتاريخ 21 مارس 2016 أصدرت حكما يق�ضي بفتح مسطرة التصفية 
القضائية في مواجهة الشركة املغربية لصناعات التكرير السامير واإلذن 
باستمرار نشاط الشركة ملدة 3 أشهر تحت إشراف السانديك وقا�ضي 

منتدب.

رغم ذلك تم تمديد مدة نشاط الشركة عدة مرات من أجل تمكين 
التصفية  ديال  املآل  انتظار  في  أجورهم  تقا�ضي  من  املستخدمين 

اتخذ  القضائي  املستوى  على  اللي  األول  اإلجراء  وهذا  القضائية، 
العتبارات متعددة منها االعتبار الذي أشرت إليه.

اليوم نحن إزاء عدد من التطورات، باعتبار أن الجهات القضائية 
يفيد بوجوب  امللف  في هذا  الذي أصدرته  الحكم  إطار  في  املختصة 
تقديم عروض شراء املصفاة للسانديك اللي تحدد، وأن تتضمن هذه 
بنشاط  الخاصة  بالتوقعات  يتعلق  فيما  محددة  تفاصيل  العروض 
إنجاز صفقة  وتاريخ  وكيفية سداده  الشراء  وتمويلها وسعر  املصفاة 
املقدمة ألجل ضمان  والضمانات  وآفاقه  التشغيل  البيع ومستويات 

تنفيذ مضمون العرض الذي سيقدم.

الحكم  هذا  بمضمون  بالتقيد  ملزمون  نحن  إلينا  بالنسبة  إذن، 
كحكومة، صدر حكم حدد هاذ العناصر، وبالنسبة إلينا نحن ملزمون 

به.

النقطة الثانية التي ينبغي التأكيد عليها أن–وهذا جزء من النقاش 
املطروح–أن تداعيات التصفية القضائية ال تعني أن الشركة ستنتهي، 
التصفية القضائية قد تكون مدخال باش الشركة تعرف واحد املسار 
جديد كوحدة إنتاجية مساهمة في إنتاج الثروة وموفرة ملناصب شغل، 

مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات ونتائج اقتصادية واجتماعية.

أجور  أداء  على  األزمة  اندالع  منذ  حرصت  الحكومة  ثانيا، 
املستخدمين، حيث قامت إدارة الجمارك على رفع اليد جزئيا على أموال 
الشركة قصد تمكينها من أداء أجور املستخدمين، وهذا واحد القرار 
ليس بالسهل، ولكن بالنسبة لنا االعتبار االجتماعي كان حاضرا فيه 

بقوة.

أيضا بالنسبة لحقوق العمال في جميع األحوال بمقت�ضى الفصلين 
التوزيع  قواعد  وكذا  وااللتزامات  العقود  قانون  من  و1242   1241
باملحاصة الفصول 504 إلى 510 من املسطرة املدنية يستفيد العمال 
من مبدأ األولوية بخصوص مستحقاتهم املالية، باش تتوقع تصفية 
هذه  بمقت�ضى  األولوية  هما  عندهم  راه  تمويالت  وكتكون  قضائية 
الفصول التي أشرت إليها على باقي الدائنين، وهنا أشير أيضا للمادة 382 

من مدونة الشغل.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

شكريعيلسادعيلوزير.

حضريتعيلساديتعريلسادةعيملحت2مين،

ابغيت نوضح واحد األمر هام جدا، ال يتعلق األمر بالتمديد لتشغيل 
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املصفاة، املصفاة ال تشتغل، املواكن واقفين، املواكن واقفين. فقط 
هناك تمديد في التحمل ديال األجور، وليس األجور كاملة بل الرواتب 
األساسية، التعويضات ما تيتقاضوهاش العمال وشحال من عامل؟ 
نتحدث عن آالف العمال، آالف األسر، ونتحدث عن مدينة بكاملها، 

هذا أمر.

األمر الثاني، عالش طرحنا السؤال وفعلنا الفصل 93 من الدستور 
ما  الوزير  احنا عارفين  واخا  الحكومي  التضامن  مبدأ  فيه  وارد  اللي 
مبدأ  إطار  في  الدستور  من  الفصل  هاذ  نفعلو  بغينا  ولكن  جايش، 
التضامن الحكومي، عالش؟ ألنه اليوم هناك تطورات حول موضوع 

املصفاة ديال تكرير البترول في السامير، رقم واحد.

رقم جوج، دازت عشرين عام على الخوصصة ديال السامير، اليوم، 
20 سنة عندنا مسافة زمنية كافية باش نديرو تقييم واش نجحنا في هاذ 
الخوصصة وال كانت الصفقة فاشلة، في تقديري ربما الجميع سيقدر 
ذلك، صفقة بيع ال سامير للخواص، أوال، حولها شبهات وثانيا فاشلة 
بالتأكيد، ها الحصيلة ها النتائج، اآلالف من العمال اللي كيعانيوا 
اللي  شكون  واقتصاديا،  اجتماعيا  منكوبة  بكاملها  مدينة  بل  اليوم 

استافد من هاذ الخوصصة؟

بغينا نطرحو هاذ السؤال بعد 20 عام بالضبط، فالقول بأن األمر 
في يد القضاء صحيح، ولكن بموازاة الحكومة خاصها تدير مجهود، أش 
تديروا راه ما تديروا والو، خاصكم تقلبوا على الناس اللي غادي يشريو، 
شحال عندكم من عرض؟ عندكم 3، الضمانة راه بالغتوا فيها بزاف، 
25 مليار عالش هاذ املبالغة في وضع الضمانة ديال 25 مليار على الناس 
اللي داروا طلب العروض باش يشريو؟ بغينا نعرفو الرأي العام بغينا 
ديال  ديال السامير والساكنة  العمال  املأجورين  يعرف معانا خاصة 
املحمدية باغين نعرفو عالش رفعتو الضمانة اللي عادة 3% رفعتوها 
10% مبلغ كبير صعيب، هي صحيح األمر يتطلب ضمانة كافية ألنه 
هذه معلمة صناعية وطنية خاص الحفاظ عليها، وملا ال عودة الدولة 

لتشغيل هذه املصفاة بالبدائل املمكنة.

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

على  للرد  الوقت  انتهى  الوزير  السيد  املستشار،  السيد  شكرا 
التعقيب.

إذن نشكرك على مساهمتكم معنا.

ونواصل مع السؤال األول املوجه لقطاع الشغل واإلدماج املنهي، 
وموضوعه القانون رقم 18.12 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، 
للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

لتقديم السؤال.

يملستشاأةعيلسادةعرناءعيلقا�سي:

شكريعيلسادةعيلرئيسةعيملحت2مة.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

عن  بالتعويض  املتعلق   18.12 القانون  صدور  من  الجدوى  ما 
حوادث الشغل في مقابل عدم إلزامية التأمين عن األمراض املهنية؟

وشكرا السيد الوزير.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادةعيملستشاأة.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

يلسادعمح دعيتام،عرزيرعيلشغلعريإلدماجعيملنهي:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

شكريعيلسادةعيملستشاأةععلىعتفضلكمعبطرحعهذيعيلسؤي .

على  التأمين  إجبارية  إقرار  تم  قد  أنه  أذكركم  الحال  بطبيعة 
األمراض املهنية بمقت�ضى القانون رقم 18.01 بتاريخ 19 غشت 2002، 
وذلك بمناسبة تمديد إجبارية التأمين عن حوادث الشغل إلى املشغلين 
الخاضعين لنظام الضمان االجتماعي، وتم التراجع عنه قانونيا عن هذه 
اإلجبارية بمقت�ضى القانون رقم 06.03 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2003، 
عاتق  على  امللقاة  اإلضافية  االجتماعية  التحمالت  إلى  بالنظر  وذلك 
املشغلين، ألنه–كما تعلمون–التأمين عن األخطار املهنية ليس تأمينا 
اجتماعيا كما هو متعارف عليه في أنظمة الحماية االجتماعية، بل هو 

مسؤولية املشغل، بحيث يتحمل على إثرها جميع أقساط التأمين.

ورغم ذلك، نحن في الوزارة عاكفون على إعادة طرح هذا امللف على 
الطاولة ودراسته من جديد ودراسة الجدوى من إجبارية التأمين عن 
األمراض املهنية وبتشاور مع املعنيين لكيفية العودة إلى اإللزامية ديال 

التأمين على املرض، ألن هذا طموح ديالنا جميعا.

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاأةعيلسادةعرناءعيلقا�سي:

شكريعيلسادعيلوزيرععلىعجويبكم.

واألمراض  الشغل  بحوادث  الخاص   18.12 القانون  األسف  مع 
املهنية احتفظ بنفس فلسفة ظهير 1963 فيما يخص التعويضات، 
وخاصة التأمين التجاري بالنسبة لألمراض املهنية وحوادث الشغل، 
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وما يعاب عليه أكثر هو عدم تنظيمه لألمراض املهنية واكتفى باإلحالة 
إلى ظهير 43، حيث أن الجانب القانوني ال زال تعتريه عدة نواقص.

إن العمال والعامالت وذوي الحقوق في الحاالت التي يصاب فيها 
العامل والعاملة بمرض منهي قد يف�ضي أحيانا إلى املوت بسبب ظروف 
العمل التي يشتغل فيها يجدون تعقيدات في إجراءات إثبات الضرر 
الناجم عن هذا املرض وتحديد املسؤوليات، أضف إلى ذلك ضبابية 

املعايير.

كل هذا يجعل من قانون 18.12 يستبعد التعويض عن املرض املنهي 
الناجم عن أخطار معروفة في الئحة األمراض املهنية املحدد واملحدودة 
كالتي تسببها بعض املعادن واملواد الخطيرة التي يتعرض لها عمال البناء 
واملختبرات كأمراض الحرير الصخري والجمرة الخبيثة والالئحة طويلة، 
قضايا  في  محاكمنا  تعيشه  ما  ذلك  على  دليل  وخير  الوزير،  السيد 

التعويض عن األمراض املهنية والحاالت عديدة، السيد الوزير.

وفي هذا الباب، السيد الوزير، نرى أن الحكومة مطالبة بالزيادة في 
اإليرادات لتدارك الحيف الذي لحق ضحايا حوادث الشغل واألمراض 
املعامل  في  التأمين والسالمة  إجبارية  املهنية، مطالبة كذلك بفرض 
الفحص  مجال  في  اإلمكانات  وتوفير  الشغل  طب  وفرض  واملقاوالت 
وتشخيص األمراض املهنية، مما يتطلب سياسة االلتقائية بين وزارة 
الشغل والصحة والعدل لتقرير الحماية االجتماعية للعمال والعامالت 

ملا قد يتعرضون له من أمراض مهنية وحوادث شغل.

أذكركم، السيد الوزير، بغياب نص يلزم املقاولة املشغلة بالتأمين 
عن األمراض املهنية، عكس ما كان منصوص عليه في ظهير 63 والذي 
كان ينص على التزام املشغل بالتأمين عن الحوادث واألمراض املهنية 

معا.

وما نسجله في فريق االتحاد املغربي للشغل أن قانون 18.12 ترك 
مسألة التعويض عن األمراض املهنية اختيارية رغم أن هناك تعهد من 
طرف وزير التشغيل السابق خالل مناقشته في البرملان بإخراج قانون 

خاص باألمراض املهنية.

وتطبيقا، السيد الوزير، ملقتضيات الفصل 110 من الدستور ومن 
املتعلقة   187 كاتفاقية  املغرب  عليها  التي صادق  الدولية  االلتزامات 
تحقيق  منطلق  ومن  املهنيتين،  والسالمة  للصحة  الترويجي  باإلطار 
العدالة واإلنصاف وتوفير حماية أكثر للطبقة العاملة، نرى في االتحاد 
املغربي للشغل أنه أصبح من الضروري إصدار قانون خاص باألمراض 
املهنية–سيدتي رجاء–ليس فقط بالنسبة للقطاع الخاص بل وحتى 
هذا  ملثل  اآلخر  هو  يفتقر  الذي  العمومية  الوظيفة  لقطاع  بالنسبة 
التشريع والعمل على تعديل التشريعات املهنية ومن ضمنها القانون 

.18.12

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادةعيملستشاأةعيملحت2مة.

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعرزيرعيلشغلعريإلدماجعيملنهي:

شكريعيلسادةعيملستشاأة.

العمومية، هذه مسؤولية  بالوظيفة  يتعلق  فيما  أنا متفق معك 
حكومية، ولكن فيما يتعلق بالقطاع الخاص أوال التشريع هو التشريع 
مسؤولية مشتركة بيننا وبينكم ما�ضي غير احنايا، حتى انتوما عندكم 

اإلمكانية القيام بمبادرة تشريعية في هذا االتجاه.

التشريع  راه  الثالثة  باألطراف  األمر  يتعلق  الثانية حينما  املسألة 
االجتماعي خاصو يتبنى على حوار اجتماعي وهذا أحد مكونات أو أحد 
املحاور الحوار االجتماعي، ولكن رغم ذلك أعيد وأؤكد أننا في الوزارة 
عاكفون على النظر في هذا املوضوع، لكي نحين اإلطار التشريعي لألمراض 
املهنية ونعمل على مالءمته مع االتفاقيات الدولية الصادرة في هذا 
املجال ونعمل بتنسيق مع وزارة االقتصاد واملالية بحكم االختصاصات 
املسندة لها في مجال مراقبة عملية التأمينات التي تباشرها مقاوالت 

التأمين.

نحن عاكفون مع الوزارة ديال املالية على دراسة للجدوى حول 
إجبارية التأمين على األمراض املهنية، وانطالقا من نتائج وتوصيات 
ديال هاذ الدراسة غادي نعاودو النظر في الظهير الذي أشرتم إليه، كما 

وقع تغييره وتتميمه املتعلق باألمراض املهنية.

شكرا السيدة.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

نشكر السيد الوزير على مساهمته معنا، مازال، آه اسمح لي كاين 
مازال السؤال، اسمح لي. السؤال الثاني موضوعه على اإلستراتيجية 
الوطنية للتشغيل في أفق 2025، والكلمة ألحد السادة املستشارين من 

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال.

يملستشاأعيلسادعيوسفعمحيي:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادعيلوزير،

املحور الثالث من البرنامج الحكومي 2017-2021 جا بواحد اإلجراء 
للنهوض بالتشغيل، أال وهو تفعيل برنامج التشغيل 2025، هاذ البرنامج 
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كما عرفتو السيد الوزير استنزف وقتا كبيرا وأمواال كثيرة باش يتنجز، 
وشاركنا فيه وكانت االنتظارات كبيرة باش يخرج ألنه فيه واحد األمور 
مهمة، ولو أن الكونفدرالية كان عندها �ضي بعض التحفظات، ولكن 
احنا كنا تنتاظروه، وكان السيد رئيس الحكومة فاش جاء وأعلن على 

البرنامج الحكومي تعهد باإلنزال ديالو.

احنا تفاجأنا، السيد الوزير، في 21 سبتمبر 2017 ببالغ ديال مجلس 
املخطط  هاذ  للتشغيل،  هناك مخطط وطني  بأنه  تيقول  الحكومة، 
في غشت  وزارية  بين  اللجنة  في  ديالو  االعتماد  تم  للتشغيل  الوطني 
2017، بدون إشراك الفاعلين اللي تيهمهم األمر اللي هما املشغلين، 
اللي كان تعهد السيد   2025 بإلغاء هاذ اإلستراتيجية  وتنظن كذلك 

رئيس الحكومة باش يفعلها.

السؤال السيد الوزير، واش هاذ املخطط فعال غادي يجي باش يلغي 
هاذيك اإلستراتيجية أوال نفهمو املسألة آش فيها؟

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

يلسادعرزيرعيلشغلعريإلدماجعيملنهي:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

مستويين  من  وهما  إستراتيجية  يلغي  أن  ملخطط  يمكن  كيف 
مختلفين؟

إذن ليس صحيحا، اإلقرار ديال املخطط الوطني ال يعني التخلي 
بهذه  تم االستلهام  إنه قد  بل  للتشغيل،  الوطنية  على اإلستراتيجية 
ديال  التوجهات  وضع  في  ديالها  األساسية  والدعامات  اإلستراتيجية 
الحكومي،  الزمن  في  تيندرج  الوطني  املخطط  الوطني،  املخطط 
واإلستراتيجية تتجاوز الزمن الحكومي ألنها كانت تدارت في األفق ديال 

2025، هذه هي املسألة األولى.

القضية الثانية عدد من البرامج التي جرى تفعيلها قبل املخطط 
الوطني للتشغيل ويجري تفعيلها إلى اآلن هي مستلهمة من اإلستراتيجية 
الوطنية قبل أن يكون املخطط الوطني للتشغيل، وبالتالي مثال نعطيك 
مثال عدد من البرامج اللي تدارت في إطار مع الجهات في إطار الحكومة 
السابقة ويتم استكمالها اليوم في إطار الحكومة الحالية مثلما هو الشأن 
بالنسبة للبرامج ديال التشغيل اللي مندمجة في إطار النموذج التنموي 
ديال األقاليم الجنوبية هي مستلهمة عوض التنزيل ديال واحد البعد 

جهوي الذي جاءت به اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ثم ثانيا البرنامج الحكومي تيتبنى اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، 
وفي إطار التفعيل ديالها يعني تم إحداث اللجنة الوزارية ديال التشغيل.

املسألة األخرى، إذا تأملتم، كما قلت، فبالنسبة للخطة الزمنية 
لتفعيل هاذ املخطط الوطني، كاين واحد اللحظة اللي هي إعادة تقييم 

وتحيين اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل.

عندهم  كانش  ما  إلى  نسخة،  عندهم  اإلخوان  يكونوا  نتمنى  أنا 
نسخة نصيفط لكم نسخة ديال املخطط، وفيها في البرمجة الزمنية 
اللي هي املحطة ديال إعادة تحيين اإلستراتيجية، ألن  واحد املحطة 
كل إستراتيجية هي كتوضع رؤية وكتوضع توجهات إستراتيجية، ولكن 

البرنامج الحكومي كيتكلم على تدابير وكيتكلم على برامج.

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادعيوسفعمحيي:

شكريعيلسادعيلوزير.

احنا اليوم -إلى اسمحتي- كنتكلمو على الحكامة، أنت تكلمتي بأنه 
كاين تنزيل دابا في الجهات، هذا املفروض حاجة مزيانة تنخدمو، ولكن 
اللي  إستراتيجية  التنزيل  نديرو  نوضو  كيمكن  كيفاش  الوزير  السيد 
مازال ما تدارتش ليها خطة عمل وال تبدلت وجا فيها مخطط في بالصة 

إستراتيجية وتنزلوها قبل ما نديرو مخطط.

احنا بعد ما فهمناش، إلى يمكن نقول واحد الكلمة، السيد الوزير، 
كيف  وال  املخططات  تنزيل  ديال  ال�ضي  هاذ  في  النجاعة  راه  أنه  هو 
تنسميوها احنا عجلة الجودة كيف تتسمى، تيقول لك خاص تكون 
إستراتيجية وتكون التنزيل ديالها وتكون التقييم ديالها ومن بعد تيكون 
املخرجات نعاود ندير إستراتيجية وهاذ ال�ضي باش تنحسنو احنا، إلى 
خلينا اإلستراتيجية ونضنا درنا مخطط ومن بعد ذاك ال�ضي درنا التنزيل 
الجهوي يعني راه ما باقي تنعرفو راسنا فين، أما هاذ ال�ضي راه كله عندنا.

لهذا اليوم السؤال ديالنا اليوم السيد الوزير كان واضح، الحكامة 
راه كنظنو احنا مع الخطاب ديال سيدنا هللا ينصرو ديال 13 أكتوبر زاد 
تكلم على هاذ ال�ضي قال لك خاص خطة جديدة اللي يمكن لنا يكون 

فيها حكامة أكثر ويكون فيها دقة أكثر ويكون فيها النجاعة أكثر.

وثانيا، السيد الوزير، كاين املشاركة واإلشراك، احنا ما شركوناش 
كيفاش غادي يمكن واحد الناس اللي هما غادي يديروا التنزيل تشاركهم 

غير في التنفيذ ما تشاركهمش في بلورة هاذ املخطط.

احنا ما كانش في راسنا ألنه اللي معروف هو أنه إلى كانت اإلشراك 
في  مجموعين  القطاعات  في  الناس  هذوك  ديال  االنخراط  تيكون 
املديريات كاملين، وملي تيكون االنخراط تتكون نتيجة وتتكون الجودة 
وهذا هو عالش تنحثو اليوم بغيت مقاربة تشاركية نكونوا فيها في جميع 
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املراحل ديالها ما�ضي حتى آلخر، ألنه تنتوصلو احنا بواحد العدد ديال 
األمور اللي هي أحيكت وتصوبت في باليصها ما تنكروش أنها تقدر تكون 
مزيانة، ولكن راه ما داخالش في اإلطار اللي معقول اللي تيبان لنا احنا 

غادي يعطي الجودة.

شكرا السيد الوزير.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعرزيرعيلشغلعريإلدماجعيملنهي:

أنا مع السيد املستشار أنه أي إستراتيجية أو برنامج حكومي تيخصو 
الحكامة، تنأكد لك بأن الحكامة في هاذ املرة هذي إن شاء هللا متوفرة 
ألنه اليوم عندنا لجنة وزارية وعندنا واحد اللجنة ديال التتبع اللي هي 
اللي مشتغلة اآلن،  ديالها وعندنا لجان موضوعاتية  كتهيء األعمال 
اللي كتحضرها في كل قطاعات وخدامة اآلن على وضع برنامج ديال 
األولويات–أنا جايك–على برنامج ديال األولويات وغادي يكون عندنا 
مخطط تنفيذي خالل نهاية السنة إن شاء هللا غنعرفو أشنو هي األمور 
اللي غنديرو هاذ السنة والسنة في خالل األربع سنوات القادمة إن شاء 

هللا.

فيما يتعلق باإلشراك، أوال كاينة مقاربة تشاركية ما بين القطاعات 
الحكومية ما بيننا وبين الجهات ألنه البعد الجهوي أسا�ضي، ولكن في إطار 
هذا قبل ما نطلقو هاذ املخطط راه احنا طلقنا واحد التشاور عمومي في 
املوقع ديال الوزارة وجاتنا بزاف ديال املساهمات، وكما تعلمون قريبا 

إن شاء هللا ربما غادي يكون لنا معكم واحد الجلسة اللي فيها..

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكرك على مساهمتكم، حيث عندنا جلسة 
مع السيد رئيس الحكومة مور هاذ الجلسة. إذن خاص نطبقو الوقت.

وننتقل للسؤال املوجه لقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، 
وموضوعه تقييم التوقيت املستمر املعتمد ببالدنا منذ سنوات، الكلمة 
لتقديم  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد 

السؤال.

يملستشاأعيلسادعلحسنعأدعي:

شكريعيلسادةعيلرئيسةعيملحت2مة.

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

من  بالتأكيد  املستمر  للتوقيت  املغرب  اعتماد  من  سنوات  بعد 
الحكومة على نتائجه اإليجابية على االقتصاد الوطني وخاصة في مجال 

توفير االستهالك الطاقة والعالقة مع الشركاء االقتصاديين بأوربا.

السيد الوزير املحترم، ما هو تقييمكم لهذا اإلجراء، وما مدى نجاعة 
تطبيقه؟

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

يلسادعمح دعبنعبدعيلقادأ،عيلوزيرعيملنتدبعلدىعأئيسعيلحكومةع
يملكلفعبإصالحعيإلديأةعرلالوظافةعيلع وماة:

شكري.

السؤال اللي تفضلتو به حول تقييم اعتماد التوقيت املستمر فعال 
يخص مسألة التقييم اللي هي أصبحت أساسية بالنسبة للسياسات 
العمومية، قبل ذلك نذكر السيد والسادة املستشارين واضعي السؤال، 
بناء  اللي اتخذت في اإلدارة املغربية  القرارات األساسية  أن هذا من 
على دراسات، راه كاين دراسات الجدوى وكانت مشاورات مع شركاء 
اقتصاديين واجتماعيين، وهاذ ال�ضي خذا سنوات حتى ل2005 عاد 
اتخاذ القرار ديال اعتماد التوقيت املستمر في اإلدارات ديال الدولة وفي 

الجماعات املحلية.

وبالتالي أنه بعض الصعوبات في التالؤم مع هاذ التوقيت، أجريت 
دراستين حول اعتماد هاذ التوقيت في 2006 وفي 2016، متباعدين 
زمنيا واملدة كافية، وهاذ الدراستين أكدوا واحد املنحى ديال التوجه 
ديال الفاعلين األساسيين اللي هما شملتهم الدراسة اللي هما املواطنين 
واملرتفقين واملوظفين، واالتجاه العام إلى درجة أنه كاين معدل ديال 
اعتبروا   %42 واحد  إيجابي،  املستمر  التوقيت  بأن  أعتبروا   %62
املدة  في  انخفض خصوصا  األمامية  املكاتب  في  االنتظار  طوابير  بأن 
الصباحية، و52% اعتبروا بأن الخدمة العمومية مضمونة ومتواصلة 
حتى في األوقات ديال تناول وجبة الغذاء، يعني قبل الزوال وبعد الزوال.

إحصائيات  كاينة  للموظفين  بالنسبة  حتى  العام  فاالتجاه  إذن، 
على  نعتمد  يمكن  كذلك  عامة،  بصفة  للمستثمرين  وبالنسبة 
اإلحصائيات اللي صدرتها وزارة الطاقة واملعادن، من الناحية كما ورد 
في السؤال ديالكم، يعني جميع اإلحصائيات واملؤشرات تؤكد على إنجاز 
واحد االقتصاد مهم في استهالك الطاقة باعتماد هاذ التوقيت املستمر.

ويمكن نقول لك إجماال، بأن املغاربة على غرار كافة دول البحر 
األبيض املتوسط، اندمجوا في هاذ النظام وتالءموا معه، وبالتالي فهو 
يعني توقيت إيجابي، لكن اإلدارة مع ذلك يمكن نعلن عليها اآلن أنها تعتزم 
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إجراء دراسة أخرى، ألنه هاذ التقييم وهاذ االحتياطات ضرورية لكي 
يعني كتكون عندنا نظرة إيجابية حول األثر الفعلي ديال هاذ التوقيت.

شكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادعمح دعأباحناني:

شكريعيلسادعيلوزيرععلىعجويبكم.

وأعتقد أنه يصعب في هذا الوقت الوجيز املخصص لكم لإلجابة 
على هذا السؤال، على اعتبار أن الوقت ال يكفي، ولكن سنعمل في إطار 
الفريق على استدعائكم إلى اللجنة املختصة ملناقشة موضوع تقييم 
أداء التوقيت املستمر، إال أنه يتبين لنا في فريق التجمع الوطني لألحرار، 
الذي كنا من السباقين للمطالبة بإقرار هذا النظام ملا له من أثار إيجابية 
والفعال على غرار الدول التي اعتمدته، والتي نجحت إلى حدود اآلن في 

تحسين أداء مرافقها العمومية.

يلسادعيلوزير،

في بالدنا مع األسف نجد أن املواطن املغربي غير راض عن أداء 
هذا التوقيت خصوصا في مرافق القرب، مؤكدين أن انطباع املواطنة 
واملواطن يبقى بالنسبة إلينا الوسيلة الوحيدة للحكم على هذا النظام، 
حيث نجده ساخطا على أداء مرافق الدولة، وهو االنطباع السائد لدينا 
جميعا، ولعل الخطب امللكية األخيرة التي انتقدت بشكل الذع أداء 
اإلدارة املغربية التي أصبحت ضعيفة بل أكثر من ذلك تعرقل وثيرة 
التدبير  إلى  إنجاح املشاريع ومختلف االستراتجيات الوطنية، وت�ضيء 
العام، وبالتالي تعيق التنمية في البالد، لذلك فإن عملية تشخيص ال 
تكفي بل علينا التفكير في إيجاد الحلول لتحقيق نجاعة أداء املرافق 
العمومية وتحسين أدائها، ألنه في غياب االنضباط وضعف املراقبة 
وغياب عنصر الزجر أدى إلى عدم االكتراث بأهمية الوقت والزمن بشكل 

عام الذي أصبح السومة الغالبة التي نعشها.

فإننا نؤكد داخل التجمع الوطني لألحرار أننا لن نرتقي بمستوى أداء 
مرافقنا العمومية في غياب الضمير املنهي واإلحساس بمستوى املسؤولية 

وهو في وضعنا في أفق تيهئ نموذجنا التنموي الجديد.

يلسادعيلوزير،

بطبيعة الحال اإلدارة ملي تجي ما تفتح حتى إلى 11 وبالتالي املوظفين 
تيمشيوا مع الواحدة، بل األكثر من ذلك يوم الجمعة كأنه يوم عطلة 
تتجي لإلدارة تتلقى اإلدارة ما فيها أحد، الجمعة وكأنه أصبح يوم عطلة 
كالسبت واألحد، إذن إلى كان املوظف البد له يم�ضي يتغذى آنذاك اللهم 

نرجعو للوقت اللي كان عندنا من قبل.

وشكرا.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

شكري.

الكلمة للسيد الوزير.

بإصالحع يملكلفع يلحكومةع أئيسع لدىع يملنتدبع يلوزيرع يلسادع
يإلديأةعرلالوظافةعيلع وماة:

جوج ديال النقط للتفاعل مع هاذ التعقيب.

أوال أحنا كمسؤولين سواء كنا ممثلين ديال األمة أو مسؤولين على 
تدبير الشأن العام، نحتاطوا كثيرا قبل أن نقول أن املواطن راض أو غير 
راض، أحنا تنبنيوا القرارات بناء على دراسات ألنه االستطالع واستنتاج 
الرأي راه علم )C’est un savoir(، واش املواطن راض أو ال ما راض، هذه 

خصها دراسة.

ثانيا، وهو هذا األمر أجبتك عنه في عدة مناسبات، هناك نوع من 
مواقيت  في  االنضباط  وانعدام  املنهي  الضمير  انعدام  بين  ما  الخلط 
االلتحاق واالنصراف للمكاتب وما بين التوقيت املستمر، هذا ال عالقة 
له بالتوقيت املستمر، هذا خاص إجراءات زجرية أخرى ال عالقة لها 
بالتوقيت املستمر، يمكن لك تشوف نهار الجمعة الناس.. من 11 حتى 

نهار االثنين، خصك تعرف اعالش.

يلسادةعأئيسةعيلجلسة:

على  نشكرك  الوقت،  انتهى  لي  اسمح  الوزير،  السيد  شكرا 
مساهمتكم، وشكرا ملساهمتكم جميعا.

رأنعتعيلجلسة.
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محضرعيلجلسةعيلحاديةعريلعشرينعبعدعيملائة

يلتاأيخ: الثالثاء 25 صفر 1439هـ )14 نوفمبر 2017م(.

يلرئاسة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس املجلس.

يلتوقات: ثالث ساعات، إبتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

جدر عيبع ا : جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة 
بالسياسة العامة لرئيس الحكومة، حول موضوعين:

الرصيد  تعبئة  مجال  في  الحكومة  بسياسة  يتعلق  يبر :  يملوضوعع
املرتبطة  اإلشكاالت  ومعالجة  االستثمار،  لفائدة  للدولة  العقاري 

باألرا�ضي الساللية، أرا�ضي الجموع ونزع امللكية.

يملوضوععيلثاني: يتعلق بسياسة الحكومة في تنزيل الالتركيز اإلداري 
ملواكبة ورش الجهوية املتقدمة.

يملستشاأعيلسادععبدعيلحكامعبنعش اش،عأئيسعيملجلس:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

أعلنععنعينتتاحعيلجلسة.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلسادةعيلوزأيءعيملحت2مون،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، واملادتين 
241 و242 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس 
هذه الجلسة لتقديم األجوبة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة 
من قبل السيد رئيس الحكومة املحترم، حول موضوعين جرى االتفاق 

عليهما على مستوى ندوة الرؤساء.

املوضوع األول: يتعلق بسياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد 
املرتبطة  اإلشكاالت  ومعالجة  االستثمار،  لفائدة  للدولة  العقاري 

باألرا�ضي الساللية، أرا�ضي الجموع ونزع امللكية.

واملوضوع الثاني: يتعلق بسياسة الحكومة في تنزيل الالتركيز اإلداري 
ملواكبة ورش الجهوية املتقدمة.

وإذا سمحتم، نشرع اآلن في معالجة أسئلة املحور األول وعددها 
سبعة أسئلة، ولكن قبل ذلك وألنني أعرف أنكم جميعكم ككل املغاربة 
في الداخل والخارج تغمركم مشاعر الفرحة واالعتزاز بتأهل املنتخب 
باش  باسمكم جميعا  أريد  فإنني  العالم،  إلى تصفيات كأس  الوطني 
ميتكررش هاذ الكالم كثيرا، أن نتوجه بتهنئة للمنتخب الوطني ومن 
خالله للشعب املغربي، وأن نحيي بحرارة الشباب املغاربة من فريقنا 
الوطني وكل الهيئات التي ساهمت قليال أو كثيرا في إحراز هذا االنتصار 

الكبير، ومزيدا من االنتصارات القادمة إن شاء هللا.

أريد كذلك أن أرحب بوفد يحل بيننا من منتخبي وأطر برملانية من 
الدول الشقيقة الثالثة، فلسطين واإلمارات العربية املتحدة والبحرين.

لهم  املرافقة  أطرهم  ومن  وشباب  أطفال  بالبراعم  كذلك  أرحب 
الذين يزورون املجلس.

فإذن على بركة هللا أفتح باب التدخالت بالنسبة للمحور األول، 
ووفق الترتيب املتوافق عليه، أتشرف بإعطاء الكلمة ألول متدخل عن 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

يملستشاأعيلسادعيلحسنعسلاغوة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يلسادةعريلسادةعيلوزأيء،

زمالئيعيبعزيء،

يلسادعأئيسعيلحكومة،

نعالج اليوم مشكل من أهم وأخطر املشاكل املرتبطة باالستثمار 
في بالدنا، وكذلك إشكالية األرا�ضي الساللية، حيث يتكبد االقتصاد 
الوطني خسائر كبيرة جراء عدم دمج هذه األرا�ضي في مسلسل التنمية 
واالستفادة من هذا الرصيد العقاري الهائل لتحريك عجلة االقتصاد، 

مع إيجاد صيغ لتمليك هذه األرا�ضي ألصحابها.

هي  ما  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم،  املنطلق،  هذا  ومن 
اإلجراءات املستعجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها لحل هذه املعضلة 

بصفة نهائية؟

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

واملعاصرة عندو سؤال، تفضل  املوضوع فريق األصالة  في نفس 
السيد املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادعيلحبيبعبنعيلطالب:

شكريعيلسادعيلرئيس.

بسمعهللاعيلرح نعيلرحامعريلصالةعريلسالمععلىعخي2عيملرسلين.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

نسائلكم حول استراتيجية الحكومة لتسخير العقار لخدمة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية.

شكرا.
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يلسادعيلرئيس:

أعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيدة املستشارة 
املحترمة.

يملستشاأةعيلسادةعكري ةعأناال :

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلسادةعريلسادةعيلوزأيءعيملحت2مون،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يعرف مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة االستثمار وتدبير 
األرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع ونزع امللكية مجموعة من اإلشكاالت، 
لذا نسائلكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، عن اإلجراءات والتدابير 

التي اتخذتموها أو تعتزمون اتخاذها من أجل تجاوز هذه اإلشكاالت.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

الكلمة اآلن للفريق الحركي املحترم.

يملستشاأعيلسادععبدعيلرح انعيلدأي�سي:

يلسادعيلرئيس،

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يإلخوينعيلحضوأ،

تشكل تعبئة العقار بمختلف أنواعه محركا أساسيا لجلب االستثمار 
وخلق الثروة، إال أنه يشكل في نفس الوقت عائقا لبلوغ هذه األهداف، 
السيما ما يعرفه ملك الدولة الخاص وكذا األرا�ضي الساللية والجموع 

ونزع امللكية من مشاكل.

املرتبطة  اإلختالالت  ملعالجة  الحكومة  إستراتيجيات  هي  ما  أوال، 
بتعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة االستثمار؟

ثانيا، ما هو تصوركم ملعالجة اإلشكاالت املتعلقة باألرا�ضي الساللية 
والجموع ونزع امللكية؟

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

أعطي الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد 
الرئيس املحترم.

يملستشاأعيلسادعمح دعيلبكوأي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م.

يلسادةعريلسادةعيلوزأيء،

إخوينيعيملستشاأين،

لقد اقترحنا في فريق التجمع الوطني لألحرار مناقشة أرا�ضي الجموع 

اقتناعا منا بأنه حان الوقت إلحداث رجة كبيرة في سياسة تدبير هذه 

األرا�ضي التي أصبحت اليوم مثار مشاكل متعددة، أثارت الصراعات 

حولها ما بين ذوي الحقوق من جهة وما بين ذوي الحقوق واإلدارة من 

درجتها  بمختلف  الوطنية  محاكمنا  جعل  الذي  ال�ضيء  أخرى،  جهة 

غارقة في هذه القضايا، أصبح معها مجلس الوصاية عاجزا اليوم عن 
أداء دوره ووظيفته، ولم يستطع فك الخالفات التي ال تنتهي بين ذوي 

الحقوق واإلدارة، ولعل أبرز مثال على هذا في هذا اإلطار إقليمي تنغير 

وتاوريرت.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

لم يعد من املقبول اليوم أن يبقى حوالي 12 مليون هكتار واقفة 

وجامدة في حين أن بالدنا اليوم في حاجة ماسة إلى تعبئة العقار العمومي 

اإلقالع  أولويات  أولى  باعتباره  العمومي،  االستثمار  تحديات  ملواجهة 

االقتصادي املرتكز على خلق الثروة، ثم لم يعد مقبوال كذلك أن نستمر 

في تدبير هذه األرا�ضي بهذا الشكل البطيء الذي أبان عن محدوديته في 

معالجة اإلشكاليات املطروحة حول موضوع هذه األرا�ضي.

ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى توفير سكن الئق، لم يعد مقبوال أن 

تبقى على هذه الوضعية والقطاع الفالحي في مختلف األقاليم يحتاج 

إلى هذا النوع من العقار لتوسيع مختلف نشاطاته ملواصلة إنجازات 

املخطط األخضر.

وضعية  على  نبقى  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  مقبوال،  يعد  لم 

جمود هذه األرا�ضي ومخطط التسريع الصناعي يحتاج إلى العقار من 

أجل إنجاز االتفاقيات لخلق مناطق صناعية حرة، خاصة باملقاوالت 

الصغرى واملتوسطة لخلق الرواج االقتصادي.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

تعبئة هذا العقار ملواصلة إنجاز مختلف اإلستراتيجيات الوطنية 

أولوية ضرورية لتسريع وتيرة إنجاحها، لذلك نسائلكم: إلى متى ستبقى 

أرا�ضي الجموع على وضعية الجمود؟ وما أنتم فاعلون إلشراكها في إنجاز 

مختلف اإلستراتيجيات الوطنية التي تحتاج إلى تعبئة جماعية ونفس 

جديد لتوطينها توطينا متوازنا بين مختلف الجهات؟

وشكرا.
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يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

املحترم،  االشتراكي  للفريق  املحور  في هذا  األخيرة  قبل  ما  الكلمة 
تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعيملختاأعصويب:

يلسادعيلرئيس،

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرن،

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

الفريق االشتراكي يسائلكم عن سياسة الحكومة في مجال تعبئة 
الرصيد العقاري للدولة لفائدة االستثمار.

شكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

تفضل  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  للفريق  اآلن  الكلمة 
السيد املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادعمح ودععرشان:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يلسادةعيلوزأيء،

إخوينيعأخويتيعيملستشاأين،

يلسادعيلرئيس،

هاذي أكثر من 30 عام وأنا تنسمع أن كاين هناك إجراءات باش تحل 
هاذ املسألة ديال األرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع، والزلنا لحد اآلن 

ننتظر الحل النهائي لهاذ املعضلة هاذي.

يلسادعيلرئيس،

أنتم طبيب واالفتحاص هي من املؤهالت اللي عندكم، ابغينا نعرفو 
اليوم أشنو العقاقير الهادفة اللي عندك باش هاذ املسألة هاذي نفصلو 

فيها بصفة نهائية مستقبال؟

شكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

يلسادعيلرئيس،

الحكومة من عقاقير،  أعدته  ما  لتوضيح  الرئيس  السيد  تفضل 
نتمنى تكون )les antibiotiques( هاذ املرة.

يلسادعسعدعيلدينعيلعث اني،عأئيسعيلحكومة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام،عيلح دعهللعريلصالةعريلسالمععلىعأسو عهللاع
رآلهعرصحبه.

يلسادعيلرئيس،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

أود أن أشكر الفرق املحترمة على طرح األسئلة املتعلقة بسياسة 
الحكومة في مجال مرتبط بموضوع حيوي، هاذ املوضوع الحيوي عرف 
مشاكل مزمنة، وفي الحقيقة ما�ضي فقط منذ 32 سنة كما قال السيد 
املستشار، بل منذ االستقالل، وهاذ املشكل ديال العقار والسياسة 
العقارية مزمن طرح إشكاالت عديدة وأيضا احنا عارفين بأن وجود 
تعدد أنواع األرصدة العقارية، بأن عدم وضوح القوانين واملقتضيات 
القانونية وأيضا عدد من العوامل األخرى أدى إلى أنه كانت هناك في 
فترات معينة، عملية استيالء غير مشروعة على أنواع من هذه العقارات 
ابحال األرا�ضي الساللية، ابحال حتى األرا�ضي ديال ملك الدولة، وأن 
هاذ االستيالء أو أن بعض الجهات أو بعض اللوبيات أو بعض األشخاص 

أكلوا وشربوا من هذه األرا�ضي طيلة هذه العقود.

دابا إلى كان هاذ املوضوع مزمن 32 سنة، ما كاينش عقار اللي غادي 
يحل كل�ضي في 32 يوم، هي تحتاج إلى نفس على مدى متوسط، ولكن 
أريد أن أؤكد بأن الحكومة عندها اإلرادة القوية باش تساهم في حل 

هذه اإلشكاالت.

في البداية، البد أن أتطرق، أن أقول بأن هاذ املشكل ديال العقار هو 
مشكل أفقي، عندو طابع أفقي، ألن املتدخلين فيه متعددين، مرتبط 
بمختلف مجاالت النشاط البشري االقتصادي واالجتماعي واإلنساني، 
الحركة ديال السكان وغيرو، وبالتالي فيخص تكون فيه تدخالت اللي 

هي أفقية، كتدخل فيه جميع أجهزة الدولة وجميع القطاعات.

والبد أن أشير هنا إلى أنه على الرغم من هاذ الطابع املزمن، اللي أشار 
إليه السيد املستشار، ديال هاذ املشكل، عقدت أول مناظرة وطنية، 
أول مناظرة وطنية حول سياسة العقار لم تعقد إال سنة 2015، 8 و9 
دجنبر 2015، وهي املناظرة التي عقدت تحت الرعاية السامية لجاللة 
امللك حفظه هللا، وحظيت بتوجيه رسالة سامية إلى املشاركين فيها، 
شكلت خارطة الطريق إلصالح شامل لنظام العقار في إطار السياسة 
القانونية  األبعاد،  مختلف  االعتبار  بعين  تأخذ  املعالم،  واضحة 

واملؤسساتية والتنظيمية واإلجرائية العملية، وغيرها.

ومن بين هذه التوجيهات الواردة في الرسالة امللكية من بينها:

أوال، اعتبار الطابع األفقي لقطاع العقار الذي يجعل من اإلكراهات 
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والرهانات التي تواجهه أمرا مشترك بين مختلف املتدخلين والفاعلين؛

ثانيا، ضرورة اعتماد إستراتجية وطنية، شمولية وواضحة املعالم، 
لتثمين العقار بإدماجه في التنمية.

ثالثا، اعتماد اآلليات املالئمة لعقلنة تدخالت مختلف الفاعلين 
املعنيين لتدبير قطاع العقار.

رابعا، مواكبة السياسة العقارية للدولة بالتقييم املستمر لالختيارات 
املتبعة من قبل الدولة في مجال تدبير العقار، بهدف قياس أثارها على 

مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبشرية وغيرها.

وفي إطار تفعيل توصيات هذه املناظرة الوطنية الهامة، تم اتخاذ 
جملة من اإلجراءات العملية هي التي دمجناها في البرنامج الحكومي وهي 

التي نشتغل عليها اليوم.

أوال، تشكيل وتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، 
هذه اللجنة أحدثت بمرسوم في 24 ماي 2016، وهي آلية مؤسساتية 
هامة لتنسيق تدخالت مختلف القطاعات باش تولي عندنا سياسة 
مندمجة في العقار، وهاذ اللجان البين وزارية أو اللجان الوزارية هي من 
اآلليات الفاعلة اللي كتمكن تكون عندنا سياسات مندمجة وتدخالت 

أيضا منسقة.

طيب هاذ اللجنة بين الوزارية، عهد إليها، تتسمى اللجنة الوزارية 
الصالحيات  الحال  بطبيعة  مراعاة  مع  العقارية،  للسياسة  الدائمة 

املسندة للقطاعات املعنية، جملة من االقتراحات من بينها:

- اقتراح التوجهات اإلستراتيجية لسياسة الدولة في مجال العقار 
وعلى الحكومة؛

التدابير  بشأن  للتداول  العمومية  القطاعات  تدخالت  تنسيق   -
التشريعية والتنظيمية واإلجرائية وغيرها التي تعتزم الحكومة اتخاذها 
في هذا املجال، في مجال إصالح السياسة العمومية في املجال العقاري.

وقد تم الشروع الفعلي في تفعيل هذه اللجنة، ألن اللجنة كاين 
اللجنة الوزارية على مستوى الوزارة، كاين أيضا كتابة هذه اللجنة فيها 
االجتماع  والقطاعات، عقدت  املعنية  الوزارات  ديال جميع  املمثلين 
األول، االجتماع الثاني ستعقده في األسبوعين املقبلين تقريبا في أفق 
عقد اللجنة بين الوزارية على مستوى الوزراء قبل نهاية هذه السنة، 

والذي هو يعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة.

هاذ اللجنة الوزارية في حد ذاتها إنجاز، ألن هي غادي تواكب وضع 
السياسة العقارية وغادي تواكب تنفيذ هذه السياسة العقارية وغادي 
املشكل،  هاذ  ديال  العوائق  أهم  بين  من  هو  الذي  التنسيق  تواكب 
الفالحة تتدخل بطريقة، التعمير يتدخل بطريقة، واإلسكان يتدخل 
تتدخل  غيرها  أو  الصناعية  املناطق  في  والصناعة  التجارة  بطريقة، 
بطريقة، وهكذا، اآلن خاص تكون عندنا واحد الطريقة ديال التدخل 

اللي هي فيها انسجام والتقائية، هذه األولى.

وإعداد  العقارية  الوطنية  اإلستراتيجية  إعداد  هو  الثاني  اإلجراء 
مخطط عمل لتنفيذها، فباملوازاة مع تفعيل هذه اللجنة الوزارية فإن 

العمل منصب حاليا على إعداد 3 أو 4 أمور:

أوال، إطالق حوار وطني، بطبيعة الحال ما غادي يكونش حوار موسع 
ولكن حوار إلتمام أشغال املناظرة، اللي غادي يبني على املناظرة وغادي 

يتفتح هاذ الحوار الوطني غادي يكون جهوي بالخصوص؛

ثم بالتوازي معه غادي توضع اإلستراتيجية الوطنية للعقار ويوضع 
معه نخطط عمل لتنفيذها، هذا املشروع الذي بدأ التنفيذ ديالو سيتم 
تنفيذه بشراكة مع هيئة تحدي األلفية األمريكية في إطار ميثاق التعاون 
ستمنح  والذي   2015 نونبر   30 بتاريخ  املغربية  الحكومة  مع  املوقع 
بموجبه الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دوالر ستوجه لتمويل برامج 
العقار،  إنتاجية  اثنين، من ضمنهما مشروع  يشتمل على مشروعين 
وكالة  وستشرف  دوالر،  مليون   170 له  توجه  غادي  العقار  إنتاجية 
حساب تحدي األلفية املغرب، يعني الوكالة املغربية لتحدي األلفية، 
باعتبارها  مغربي  إطار  وكيرأس  املغاربة  كل  فيه  اللي  املغربي  الطرف 
مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ برنامج التعاون املذكور، ستشرف على 
هذا الحوار وعلى مخرجاته، وذلك وفق منهجية تشاركية وتشاورية، 
سيتم تنظيم مناظرات جهوية، كما قلنا، على مدى ستة أشهر في إطار 
التشاور مع مختلف الفاعلين واملتدخلين على مستوى كل جهة، سواء 
كانوا عموميين أو خواص أو مجتمع مدني، في أفق بلورة اإلستراتيجية 

العقارية الوطنية ومخطط تنفيذها.

إذن هذا هو املحور الثاني الذي سيتم إذن الشروع فيه باملوازاة مع 
اللجنة بين الوزارية اللي هي غادي توازي هاذ املحور الثاني، ولإلشارة 
فقد تم اإلعالن عن طلب العروض املتعلق باختيار مكتب الدراسات 
الذي سيعهد إليه تقديم الدعم التقني والدعم اللوجيستيكي الالزم 
وإعداد  للدولة  العقارية  السياسة  حول  الوطني  الحوار  هاذ  ملواكبة 
إستراتيجية عقارية وطنية ومخطط تنفيذها، هذا من حيث املنظور 

العام للسياسة العقارية.

ثانيا، ألن غادي نجي مع األسئلة واحد، واحد، ثانيا، هاذ القضية 
األمور  بين  للدولة لالستثمار، هذا فعال من  العقاري  الرصيد  تعبئة 
صحيح  اإلخوان،  قال  كما  مهم،  عقاري  رصيد  عندنا  مهمة،  اللي 
وكنحتاجوه في االستثمار، ولذلك كان هناك اهتمام كبير بتوفير الوعاء 
العقاري الالزم ملختلف املشاريع االستثمارية بمختلف املجاالت، سواء 
وغيرها، وهذا  الخدمات  في مجال  السياحة،  الصناعة،  الفالحة،  في 
كنعرفوا بأنه يعد هاجس أسا�ضي بالنسبة للمستثمرين ألسباب عديدة، 

لذلك انطلقت الخطة ديال الجهات املعنية في الحكومة في محاور:

االستثمار،  لدعم  للدولة  الخاص  امللك  تعبئة  هو  األول،  املحور 
فامللك الخاص للدولة يسهم بشكل فاعل في االستثمار بمختلف جهات 
اململكة عن طريق تعبئة األرا�ضي الالزمة لفائدة املستثمرين من القطاع 
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العام والخاص لتمكينهم من مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث 
فرص الشغل.

وكما هو معلوم تخضع عملية تفويت أرا�ضي امللك الخاص للدولة 
ملقتضيات املرسوم املؤرخ في 5 مارس 2002 واملغير واملتمم باملرسوم 
امللكي بتاريخ 1967 بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، كما وقع 
تغييره وتتميمه، والذي تم اتخاذه تطبيقا ملقتضيات الرسالة امللكية 
في  آنذاك،  األول  الوزير  إلى  املوجهة   2002 يناير   9 بتاريخ  السامية 
موضوع "التدبير الالمتمركز لالستثمار"، وقد بلغ حجم العقارات التي 
مشاريع  إلنجاز  والخواص  العموميين  الفاعلين  لفائدة  تسخيرها  تم 
االستثمار من أهم القطاعات املنتجة خالل الفترات املمتدة من 2002 
إلى غاية 2016 ما يناهز 70000 هكتار بقيمة استثمار متوقعة تقدر بـ 
241 مليار درهم و236 ألف منصب شغل مرتقب، منها ما تم في إطار 
اتفاقيات االستثمار املوقعة أصال وعليها تعهدات وفي إطار التدبير أو في 

إطار التدبير الالمتمركز.

فيما يخص القطاع الصناعي، هذه القضية ديال القطاع الصناعي 
اإلشكاالت  هاذ  عارفين  احنا  اإلشكاالت،  من  عدد  كيطرح  فعال  هو 
اللي طرحها، عرفنا بعدد من املناطق الصناعية، تم منذ بدأ إنشاء 
من  كثير  الحال،  بطبيعة  الكل  ما�ضي  كثير  الصناعية  املناطق  هذه 
املستثمرين اللي اخذاو بقع صغيرة أو كبيرة في هذه املناطق الصناعية، 
داروا اإلنجازات ديالهم وأوفوا بالتعهدات ديالهم، ولكن هناك أيضا 
كثيرون لم يوفوا بتعهداتهم، ووقعت إشكاليات في هاذ ال�ضي وال تزال 
هذه اإلشكاليات، ومن بين العوائق في هذا املجال هو عدم وجود قانون 

منظم ألن املراسيم أو القرارات غير كافية للتدخل فيها.

ولذلك، اآلن عندنا منظور جديد للتعامل مع القطاع الصناعي، 
والذي يهدف إلى االستجابة ملتطلبات املستثمرين ورهانات التنافسية 
الدولية، مع الحرص، كيهدف للحد من املضاربة العقارية، فضاءات 
الحظائر  املندمجة،  الصناعية  املحطات  للتصدير،  الحرة  املناطق 
الصناعية املوجهة للكراء، وهذا منظور جديد بدأ منذ فترة، واملناطق 

الصناعية ومناطق األنشطة الصناعية.

تم في هذا املجال أخذ عدد من التدابير يمكن أن نلخصها في ثالثة 
املحاور، وهذا املحور ديال العقار الصناعي أيضا تشتغل فيه املكتب 
الخاص بحساب تحدي األلفية كيهدف أوال إلى تخطيط وتطوير وتأهيل 
بعض  واتخذت  تطويرها  طريق  عن  هذا  الصناعية،  املناطق  وتدبير 
تدبير جديد، وخصوصا  نموذج  في  أولي  كنموذج  الصناعية  املناطق 

املنطقتين الصناعيتين لبوزنيقة وحد السوالم.

األلفية  تحدي  هيئة  تجريبية ممولة من طرف  مناطق  إلى  ثانيا، 
سيتم إنشاء صندوق املناطق الصناعية املستدامة، هاذ )le fonds(هاذ 
الصندوق سيمكن من إرساء–بطبيعة الحال دائما بالتعاون مع الوزارة 
املعنية اللي هي وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي–

من دعم مبادرات خاصة أو عمومية تشجع على اعتماد نموذج جديد 
يوجهه  الذي  للطلب  االستجابة  غايته  الصناعية،  املناطق  لحكامة 

املستثمرون.

والذي  الصناعي،  العقار  لتطوير  الخبرة  مركز  إحداث  تم  ثالثا، 
سيكون مدعوا لدعم الحكومة في تنزيل هذه املقاربة الجديدة وخاصة 

من خالل:

أوال، إعداد قانون جديد حول املناطق الصناعية، وهاذ القانون 
الجديد والذي تكلفت وزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي بمواكبة مركز الخبرة بإعداده، غادي يكون هو اللي غيمكنا في 
املستقبل باش نتدخلو حتى باش نستردو هاذ العقارات اللي ما وفاوش 
أصحابها بإنشاء االستثمارات وخالوها إما للمضاربة أو ألهداف أخرى 
بدا  راه  القانون  وهاذ  جديد،  قانون  إعداد  هذا  إذن  صناعية،  غير 

اإلعداد ديالو ونتمناو يكمل في الفترات املقبلة؛

ثانيا، مواكبة وزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
إلنجاز دراسة وطنية للطلب حول العقار الصناعي، وبالتالي نبنيو عليه 
ما  اآلن  إلى حد  الصناعية،  املناطق  وطنية حول  إستراتيجية  إعداد 
كتكونش دراسات وطنية عميقة اللي بها كنديرو املناطق الصناعية، 
كانت اشوية دراسات مبتدئة وكانت اشوية تحت الطلب، الضغوط، 
واحد الجهة كيجيو البرملانيين كيطالبوا للناس أو الجماعات كنديرو 
منطقة صناعية، اليوم عندما عدد من املناطق الصناعية فارغة، دابا 
غادي تدار دراسة عميقة ودراسة وطنية حول الطلب ديال املناطق 
إلى ما عندكش  الطلب خاصو يجي من املستثمرين،  الصناعية، ألن 
املستثمرين ديال �ضي جهة املنطقة الصناعية واحد االستثمار اللي ما 
غاديش يكون مؤدي إلى النتيجة، إذن خاص دراسة فهاذ املجال اللي 
غادي يؤثر على إستراتيجية بعيدة املدى فيما يخص برمجة املناطق 

الصناعية؛

ثالثا، تعزيز قدرات وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
األطراف  قدرات  وكذا  الصناعية،  املناطق  تطوير  مجال  في  الرقمي 

الفاعلة األخرى، مثل السلطات املحلية؛

وأخيرا، رابعا، تعميم املمارسات الفضلى في مجال تطوير املناطق 
الصناعية، وهو الذي يعني الحكامة الجيدة، وذلك كما قلنا غيبدا في 

مناطق صناعية معينة على أساس التجربة، ثم ستعمم بعد ذلك.

هاذي هي إذن الخطة املوجودة الجديدة في إطار هاذ تحدي األلفية 
واللي ابدات، وإن شاء هللا ونتمنى أن تجد التأثيرات ديالها في املدى 

املنظور.

املرتبطة  في معالجة اإلشكاالت  الدولة  إلى سياسة  سأنتقل فورا 
باألرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع.

أنتم تعرفون بأن األرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع هذا من بين 
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امللفات اللي هي فعال مزمنة، من قبل االستقالل ولكن بالخصوص من 
االستقالل وبقات اإلشكاالت فيه إلى اليوم، ويجب أن نعترف أنه ما 
كانتش هناك ما نجحناش جميعا، احنا غنذاكرو غير بصفتنا مغاربة، 

ما نجحناش في تدبير هاذ امللف بالطريقة الجيدة.

صحيح أن كان هناك تطوير في مجال التدبير جزئي، كانت عدد من 
األمور تدارت، ومن بين آخر األمور اللي دارت وزارة الداخلية هو دارت 
 )terrecollective.ma( هاذ )terrecollective.ma( واحد املوقع خاص
على األقل توضعت فيه املساطر وتوضعت فيه املعلومات اللي الناس 
باش يستافدوا من هاذ املعلومات باش يمكن يدبروا، ألن كثير من الناس 
أصحاب األرا�ضي الساللية وال النواب وال غيرهم أحيانا ما تيعرفوش 
كيفاش يديروا فتيغلطوا في املساطر وال في الجهات اللي تيتوجهوا لها، 

مما يؤدي إلى إشكاالت يعني إشكاالت عديدة.

فلذلك البد أيضا من رؤية جديدة وإستراتيجية جديدة في تدبير 
ملف األرا�ضي الساللية، ولذلك هذيك الرسالة امللكية السامية اللي 
اهضرنا عليها التي كانت قد وجهت إلى املشاركين في املناظرة الوطنية 
في  2015 أيضا ركزت  في  اللي كانت  للدولة  العقارية  األولى للسياسة 
األرا�ضي  نظام  إصالح  إلى  ودعت  الساللية،  األرا�ضي  على  منها  فقرة 
الجماعية واالستثمار والترصيد نتائج الحوار الوطني بشأنها ومخرجاته، 
تضافر الجهود من أجل إنجاح العملية، تسريع وثيرة تصفية الوضعية 
القانونية لألرا�ضي الجماعية، ولذلك تفعيال لهذه التوجيهات امللكية 
الجماعي  العقار  تدبير  في مجال  الحكومة  إستراتيجية  ترتكز  السامية 
الجموع على ثالث  وأرا�ضي  الساللية  باألرا�ضي  املرتبطة  واإلشكاليات 

محاور، ثالثة املحاور:

الساللية  لألرا�ضي  القانونية  الوضعية  األول، هو تصفية  املحور 
وأرا�ضي الجموع، وفض النزاعات املرتبطة بها.

وفي هذا املجال، أشنو هي الخطوات اللي خدامين فيها دابا؟ أول 
خطوة هو مراجعة اإلطار القانوني، وانتوما عارفين اإلطار القانوني يرجع 
إلى ما قبل عقود عندنا مشروع القانون، مشروع قانون الظهير ديال 
1919 باقي خدام إلى اآلن بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات 
الساللية وضبط تدبير شؤون األمالك الجماعية وتفويتها، 1919. هناك 
ظهير 18 فبراير 1924 املتعلق بتحديد األرا�ضي الجماعية، وهناك أخيرا 
الظهير ديال 1969 املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، 
الظهائر عن طريق قوانين  ديال هاذ  والتغيير  التعديل  ما درناش  إلى 

جديدة ال يمكن حل املشكل ديال األرا�ضي الساللية حال جذريا.

ولذلك، اليوم هناك اشتغال حثيث على مراجعة هذه القوانين، 
واحد فيهم في املراحل ديالو األخيرة، و2 في املراحل املتوسطة باملشاركة 
ديال جميع املتدخلين، هناك لجن منكبة على هذا ونتمناو نكملوه في 
السنة املقبلة، نتمناو 2018 تكون سنة ديال إخراج هذه القوانين كلها 
أو بعضها، ألن انتوما تتعرفوا مراجعة قوانين عتيقة قديمة مثل هذه، 

عويصة  عويصة،  اإلشكالية  بواحد  مرتبط  متعددين  متدخلين  فيها 
حقيقة تحتاج إلى جهد كبير وإلى حوار طويل، إذن هذه األولى واحنا 
غادي نمشيو مع هاذ املشروع حتى نكملو هاذ املشروع ديال تعديل هاذ 

القوانين ألن به يمكن نقاربو مقاربة جديدة.

النقطة الثانية، الرفع من وتيرة التحفيظ الجماعي العقاري في أفق 
تحقيق هدف استراتيجي متمثل في تحفيظ 5 مليون هكتار في أفق سنة 
التحفيظ ديال األرا�ضي الساللية حتى هو كان طارح  2020، عملية 
إشكال دابا اآلن تنسرعو فيه، وبطبيعة الحال هناك جهود تتقوم بها 
وأيضا  ديالها،  والكفاءات  ديالها  األطر  وتنحييو  العقارية  املحافظة 
بالتنسيق بطبيعة الحال مع مختلف املتدخلين وخصوصا ديال وزارة 

الداخلية اللي باش نسرعو عملية التحفيظ، فهناك عملية راه كتسير.

العقارية الجماعية وضبط  املعلوماتية واألرصدة  القاعدة  ضبط 
عدد الجماعات الساللية وعدد ذوي الحقوق املرتبطين بها هذا قد تم، 
 )terrecollective.ma( وفيه إحصائيات وإلى دخلتو غير املوقع املذكور
راه غادي تلقاو فيه عدد من اإلحصائيات وعدد من.. حتى الوثائق التي 

صدرت في هذا املجال؛

تحسين الدفاع عن مصالح الجماعات الساللية من خالل توحيد 
قواعد الترافع، تكوين اجتهادات قضائية في مجال األرا�ضي الساللية، 
إبرام حوالي 40 اتفاقية للدعم القضائي مع املحامين، كاين استيالء من 
قبل اللوبيات لفترات على األرا�ضي الساللية كاين هاذ ال�ضي، والجهات 
املعنية راه تتدخل املحاكم وانتوما تتعرفوا أحيانا راه تتأخر هذه األمور 
في املحاكم، وحتى القدرات ديال الدفاع تكون محدودة، فلذلك تحسين 
هذه املصالح ديال الجماعات الساللية للدفاع هذا �ضيء مهم، وهناك 

آالف القضايا اآلن أمام املحاكم ديال األرا�ضي الساللية.

وأخيرا فض النزاعات بين أفراد الجماعات الساللية واألغيار من 
خالل تسريع عمل مجلس الوصاية، ولكن نظام الحكامة كله إذا خرجنا 

ذوك القوانين غادي نغيرو، هذا إذن املحور األول، هذا غير محور.

املحور الثاني، تثمين األرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع، وذلك من 
خالل تعبئة العقارات الجماعية الواقعة داخل املدارات الحضارية، 
للجماعات  عقارية  محاسبة  بمثابة  لألثمنة  مرجعي  دليل  إعداد 
الساللية، إدماج ذوي الحقوق في إطار التنمية املحلية من خالل إنجاز 
عدد من املشاريع اإلحتماعية واملشاريع املدرة للدخل على أساس تجميع 
ذوي الحقوق، وخصوصا في إطار التعاونيات وكثير من التعاونيات اآلن 

والكثير منها ناجح والحمد هلل.

الثالث، دائما في هذا امللف ديال األرا�ضي الساللية، هو  املحور 
الحقوق،  لذوي  الساللية  األرا�ضي  ديال  التمليك  عملية  في  الشروع 
ولذلك نحن أعلن هنا، أنه أوال التمليك ما بدا القرار ديال التمليك 
كان هناك أوال الظهير ديال 69 اللي هو كيمكن هذا التمليك، من 69 
هناك  كان  التسعينات  أواسط  تمليك،  أي  يتم  لم  للتسعينات  حتى 



ر52ر الجريدة الرسمية للبرملانعددم42 - 8مربيع األولم1439 )27منوفمبر2017( 

قرار بتمليك 36 ألف هكتار، ويمكن أن أقول لكم منذ هذه السنتين 
3 سنوات فقط كان هناك عمل في الغرب باملناسبة عمل إلتمام تمليك 
36 ألف هكتار، واآلن أريد أن أعلن بأنه راه الرسوم العقارية التترات 
ديال هاذ الناس راه تقريبا موجودين، وفي القريب غادي يتم هاذ 36 

ألف هكتار التمليك ديالهم.

التمليك،  توسيع  ديال  أخرى  العملية  واحد  نديرو  خاصنا  لكن 
ولذلك اآلن في إطار دائما املكتب ديال وكالة تحدي األلفية سيتم العمل 
اآلن على تمليك 47 ألف هكتار أخرى إضافية من غير 36 ألف هكتار 
من نفس األرا�ضي الساللية لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة جديدة 
ومبسطة بشراكة مع برنامج تحدي األلفية األمريكي، في إطار نشاط 
ألف   36 هذيك  نموذجية،  هي  تمكننا  غادي  هاذي  القروي،  العقار 
اعالش تسرعت؟ ألن باش نعدو هاذ البرنامج قال لك ما يمكنش أنا 

ندخل مع 46 ألف قبل ما نعرف ملاذا 36 ألف بقات من التسعينات؟

امشينا ولقينا املشاكل، إما مسطرية، إما إدارية، إما عدم املعرفة 
ديال الناس ذوي الحقوق كيفاش يديروا، إما عدم التفاهم واالنسجام 
بين املتدخلين، غير مشاكل مسطرية عادية وبسيطة، تحلت هذيك 
املشاكل فلذلك منها استفدنا الدرس باش نديرو واحد املسطرة ديال 

التمليك.

اآلن غادي يتنفذ على واحد البرنامج نموذجي فيه 46 ألف هكتار 
أيضا في الغرب، باملناسبة، غادي ياخذ 4 سنين تقريبا أو 5 سنوات ألن 
املدة ديال البرنامج ديال تحدي األلفية هو 5 سنين، غادي ياخذ هاذ 
الفترة كلها إذا نجح غادي نخرجو بمسطرة مبسطة واضحة للتمليك 

باش يمكن من بعد نوسعوه ليشمل 300 ألف هكتار بعد ذلك.

إذن هذا هو القصة ديال التمليك فين واقفين، وإن شاء هللا نحن 
متفائلون أنه غادي نمشيو تدريجيا، ولكن ذاك ال�ضي اللي ابقى 60 عام 
ما تدار وتدار منو واحد الجزء في 3 سنين 4 سنين في الحقيقة خاصنا 
للخمس  مضبوط  برنامج  اآلن  وعندنا  إنجاز،  هذا  ألن  لو،  نصفقو 
سنوات املقبلة لـ 46 ألف هكتار، وبعدها غادي نبداو في برامج أخرى 
باش نتوسعو حتى لـ 300 ألف هكتار، وبعدها غادي تكون عندنا مساطر 
واضحة وغادي تخرج إما في إطار قوانين أو في إطار مراسيم تنظيمية 

باش يمكن العمليات من بعد تسهال.

وأخيرا، السيدات والسادة املستشارين، كلمة حول سياسة الدولة 
في مجال معالجة اإلشكاالت املرتبطة بنزع امللكية:

بالنسبة لنزع امللكية، تم تشكيل لجنة بين وزارية مكلفة من جميع 
القطاعات التي لها عالقة مباشرة بنزع امللكية، هاذ اللجنة عقدت عدد 
من االجتماعات، وتمخضت عن إعداد مصفوفة، شخصت مختلف 
وباش  الحلول،  من  عدد  واقترحت  كاينة  اللي  املسطرية  اإلشكاالت 
اخرجنا؟ اخرجنا أوال بواحد املشروع دليل عملي موحد ورسم بياني 
لكافة مراحل املسطرة، دابا اآلن هاذ الدليل العملي املشروع ديالو 

موجود أولي وغادي نحاولو نصادقو عليه في القريب، كما أعدت نفس 

اللجنة مسطرة استيفاء التعويض كيف يتم، مسطرة موجهة للمواطن 

تحدد شروط االستفادة من التعويض في حالة نزع امللكية، من أجل نزع 

امللكية، وسيتم نشرها بموقع الخدمات العمومية.

البرنامج  من جهة أخرى، وتفعيال لاللتزامات الحكومية بمقت�ضى 

الحكومي، فإن الجهود منصبة على مستوى مختلف القطاعات الوزارية 

املعنية على تسوية املبالغ املستحقة برسم التعويض عن نزع امللكية من 

أجل املنفعة العامة وتنفيذ األحكام القضائية.

اللقاء فيه جميع القطاعات املعنية  وفي هذا املجال، درنا واحد 

بتنفيذ األحكام القضائية وإعطاء التعويضات وترأستها شخصيا وحثينا 

مختلف الوزارات للوفاء بتعهداتها، غادي نتابعها عن طريق اجتماعات 

األحكام  وتنفيذ  الوزارات  ديال  األداء  نسبة  نتابعو  وغادي  أخرى 

القضائية.

باملوازاة مع هذا، تنديرو واحد املسألة ذات أهمية، وهي أنه اآلن 

نحن بصدد وضع قانون خاص ديال نزع امللكية للمصلحة العامة أو 

لفائدة الدولة، وهذا دابا احنا خدامين عليه واألمانة العامة للحكومة 

مشكورة تكلفت به، فغادي يكون هو اللي غادي يدير يكون إطار عام 

لهاذ املوضوع باش نحلو اإلشكاالت املزمنة.

وفي األخير، ابغيت نؤكد أوال الدور املحوري ديال هاذ املوضوع ديال 

العقار والتعقد ألن املوضوع معقد فعال، لكن عندنا اإلرادة الكاملة باش 

نمشيو لألمام باش نحلو اإلشكاالت ديال هاذ املوضوع املعقد، أعطيت 

لتنفيذ  آجال  وأعطيت  حاليا،  عليها  نشتغل  التي  الحلول  من  عدد 

التزامات محددة في السنة املقبلة أو في السنوات املقبلة، ومن بينها 

إعداد اإلستراتيجية العقارية الوطنية مع برنامج تنفيذي مصاحب لها 

بناء على حوار وطني جهوي ينبني وينطلق من توصيات املناظرة الوطنية 

للسياسة العقارية.

شكرا جزيال على االنتباه.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م.

واآلن نشرع في االستماع إلى التعقيبات، في إطار التفاعل مع جواب 

السيد رئيس الحكومة، وأول متدخل هو الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضل السيد املستشار املحترم في حدود ما تبقى لكم من 

الوقت.

وباملناسبة لكم كامل الحرية في تصرفه بين أن توزعوه على املحورين 

أو تستهلكوه في هذا املحور، اللي بان لكم.
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يملستشاأعيلسادعيلحسنعسلاغوة:

إلى اسمحت، السيد الرئيس، احنا عندنا جوج ديال األسئلة، وغادي 
نتدخلو فيهم بجوج، يعني نحاولو ناخدو غير النصف، وإلى ما كملتش 

التدخل غادي نسلم لك باش تديرو في الجلسة.

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يلسادةعريلسادةعيلوزأيء،

زمالئيعيبعزيء،

يلسادعأئيسعيلحكومة،

تبعت الجواب ديالكم وسجلت بعض املالحظات في التدخل ديالكم 
بعض  واحد  نعطيكم  غادي  ديالكم  الجواب  من  نحاول  غادي  اللي 
ي كتقول السيد 

ّ
النظرية ديالي، وبكل صراحة وقال "وشهد شاهد" مل

رئيس الحكومة عدم وضوح القوانين، "وشهد شاهد من أهلها" احنا 
كنعرفو املشاكل ديال املغرب هما القوانين ديالو، ولكن اشكون هو 
املسؤول من أجل تحيين هذه القوانين؟ أنتما السيد رئيس الحكومة، 
بعض  في  الوضوح  عدم  كيقول  الحكومة  رئيس  كنسمعو  ي 

ّ
مل راه 

القوانين، راه كتأكدوا احنا متفقين معكم، كاين عدة مشاكل في هاذ 
القوانين، ولكن إلى ماصلحتوهاش اشكون اللي كتنتظروا اللي غادي 
يجي يصلحها؟ عندكم أغلبية مريحة، أهم ما يمكن نصاوبو وهو مراجعة 

بعض القوانين، هذا التدخل ديالكم.

أنا  أشخاص،  األطراف،  عند  من  األرا�ضي  استيالء  ثانيا،  قلتو، 
كنتمنى باش توضحوا هاذ النقطة ألنها استيالء، احنا ابحال راه احنا 
في واحد الدولة اللي ما فيهاش قانون، إذن كاين هاذو اللي.. واش كتكلم 
على أصحاب األرا�ضي اللي عندهم 20 عام و25 عام؟ هما اللي والو اآلن 

في وضعية غير قانونية في هاذ األرا�ضي؟

قلتو، السيد الرئيس، كاين اللي كياكل وكيشرب، احنا مستعدين، 
القوانين  تطبقوا  لكم  يمكن  باش  القانونية  الصالحيات  جميع  لكم 
الجاري بها العمل، فما يمكنش في هاذ الوقت نسمعو بأن كاين اللي 
كياكل وكيشرب ومن عند السيد رئيس الحكومة، وما كيتخذش قرارات 

جريئة في هاذ النقطة.

إذن أنا كنت كنتمنى بكل صراحة نسمع واد النوع ديال القرارات، 
ألن املغرب كلو كينتظر أشنو غادي تخرج منو هاذ االجتماع، ألن نظرا 
ألهمية هاذ املواضيع، أنا كنت كنتمنى موضوع االستثمار يكون في جلسة 
وحدة، ما نديروش جلسة فيها جوج ديال املحاور ولها أهمية، ال بالنسبة 

لألرا�ضي الساللية، وال بالنسبة لالستثمار.

هناك توصيات املناظرة، هناك تشكيل لجنة الوزارة، هناك إعداد 
اإلستراتيجية، هناك سيتم مناظرات جهوية، هناك تعبئة، ولكن كلهم 
في هاذ اللي سجلت ما كاينش هناك واحد القرار اللي يمكن نرتاحو لو 

كاملين، وال نقول بأن كاين هناك واحد مشروع قانون عند األمانة العامة 

للحكومة، اللي غادي يخرج إن شاء هللا قريبا، وكتعرف هاذ املسائل.

غادي نحاول نركز على بعض املسائل اللي اعرفها املغرب، بعض 

الحكومات السابقة، وانتما كتعرفوا، السيد رئيس الحكومة، وكنت 

برملاني عند ذاك، فاش داز قانون إصالح األرا�ضي الزراعية، فاش داز 

قانون اإلصالح الزراعي، ما عنديش اإلصالح بالنسبة للمغرب كامل، 

ألن هذا كيهم جميع التراب الوطني، ولكن غادي نعطيكم غير بعض 

اإلحصائيات اللي عشتها في مدينة فاس، مثال اإلصالح الزراعي بمدينة 

فاس اللي طبق كان 800 هكتار داخل املدار الحضري، فاش كنتكلمو 

على 800 هكتار داخل املدار الحضري و300 هكتار على الجانب ديالو 

هي 1100 هكتار، هاذ اللي تم التمليك ديالها، وذاك الوقت ديالها كنا 

كنقولوا راه خطأ، ألن الدولة كون كانت ذاك الساعات استفدات غير بـ 

50% من ذاك الوعاء العقاري ديال اإلصالح الزراعي اللي هي 550 هكتار 

مثال ملي تنقول في مدينة فاس راه هاذ ال�ضي كيشمل جميع مناطق 

فهاذ  نطيحو  كناش  ما  مثال  غير  عطيتك  أنا  املدن،  جميع  املغرب، 

املشكل ديال الوعاء العقاري.

تصور بأن مدينة فاس ما بقاتش كتقدر تدير مشروع ديال التنمية 

البشرية، حراك  التنمية  تدير  فين  عقاري  وعاء  مكتلقاش  البشرية، 

نديرو بعض االستثمارات.

معلوم كاين هناك بعض الجهات وبعض الوالة اللي استطاعو يتغلبو 

على هاذ املشكل، ويمكن لي نقول ليكم بأنهم نجحوا نوعا ما في االستثمار، 

ولكن كيبقى في جهة من بعض الجهات وعلى حسب العقليات وعلى 

حسب التعامل، وعلى حسب كل مدينة وشكون اللي كيسيرها والكيفية 

باش كتسير، إلى كان عقلية ديال بعض املسيرين ديال اإلدارة مثل مثال 

طاحت لي دبا في بالي، ملي كيجي مكتب ديال االتحاد العام للمقاوالت 

وكيكون عندو يوم درا�ضي وكيحاول يضمن 50 مقاولة دولية ووطنية 

للحضور ديالها، وكيطلب ميعاد للسيد الوالي ومكيعطيه لوش، من بعد 

شهر بتدخل من نائب برملاني عاد كيعطيه ذاك امليعاد من بعد أسبوع 

آخر، واش كتظن هاذي هي املعاملة اللي غيمكن تعالج بها نوع ديال 

االقتصاد في املدن؟

السيد رئيس الحكومة، كنظن بأن استنفذت الوقت ديالي غنحاول 

نم�ضي لألرا�ضي الساللية بعجالة، كنتمناو إصالح شامل ملنظومة أرا�ضي 

الجموع في شقها القانوني من خالل اإلصالح الشامل للظهير املنظم 

ديالكم،  فالتدخل  كما جاء   1919 أبريل   27 ديال  الجموع  لألرا�ضي 

وكنتمناو التفكير في صيغة لتمليك هذه األرا�ضي ألصحابها وفتحها أمام 

املبادرات الخاصة، مع إيجاد صيغة تمكن الدولة من اقتناء بعض هاذ 

األرا�ضي.

وشكرا السيد الرئيس.
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يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

السيد  أتفضل  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  اآلن  الكلمة  أعطي 
املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادعيلحبيبعبنعيلطالب:

شكريعيلسادعيلرئيس،

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

مجهودات،  هناك  صحيح  املوضوع،  حول  ردكم  بإمعان  تتبعنا 
صحيح هناك إنجازات البعض منها حقق نتائج إيجابية والبعض اآلخر 
عرف بعض اإلخفاقات، غادي نجي في نهاية العرض ديالي باش نعطي 

بعض األمثلة.

بأن  تنحسو  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم،  لنا  اسمحوا  ولكن 
الحكومة ال تتوفر على خريطة طريق متكاملة على إستراتيجية شمولية، 
بل أن اهتمام الحكومة لن يرق ملستوى الطموح امللكي اللي عبر عليه 
جاللة امللك من خالل الرسالة السامية املوجهة للمشاركين في أشغال 
 ،2015 دجنبر  في  للدولة  العقارية  السياسة  حول  الوطنية  املناظرة 
الدينامية  في  العقار  أهمية  يرقى الستحضار  لم  االهتمام كذلك  هاذ 

االقتصادية والتنموية ببالدنا.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

إننا نعتبر حكومتكم محظوظة ألنها جات مباشرة بعد انعقاد هاذ 
املناظرة، جات لقات أمامها تشخيص دقيق لواقع قطاع العقار في جميع 
تجلياته جات ولقات أمامها جملة من التوصيات القيمة واللي هي نتاج 
عمل جاد لثلة من الخبراء املختصين واألكاديميين واملهنيين والفاعلين 
لكن يتضح للحكومة لن تبادر إلى التنزيل ديال هاذ التوصيات وتنفيذها 
من خالل مقاربة باألحرى من خالل إستراتيجية مندمجة بل استمرت 
في التعامل مع املوضوع بطريقة أفقية من خالل إجراءات هنا وهناك 
متفرقة، هنا وهناك وبالتالي فإننا بصدد ضياع املجهود الفكري والعملي 
للمناظرة وضياع التوصيات املنبثقة عنها وضياع كذلك للقيمة املضافة 
للعقار في التنمية االقتصادية االجتماعية في خلق الثروة وكذلك خلق 

فرص الشغل.

يلسادعيلوزير،

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

إنكم مقبلون على بلورة أسس نموذج تنموي جديد، وبهذه املناسبة 
فإننا نتمنى استحضار البعد االقتصادي واالجتماعي للعقار، ويشكل 

إحدى دعائم هاذ النموذج.

بالنسبة للنماذج اللي ناجحة في القطاع الفالحي وغادي نتحدث 
بالضبط على وكالة التنمية الفالحية اللي جل القطاعات الحكومية 

وضعت األرا�ضي الخاضعة لها، األرا�ضي الفالحية رهن إشارة االستثمار 

وبالتالي هي وضعتها رهن إشارة االستثمار.

النتائج اليوم جد إيجابية وملموسة بحيث أن جل األهداف اللي 

كانت مسطرة في أفق 2020 في إطار هاذ اإلستراتيجية تحققت فقط 

في السنوات األولى من انطالق هاذ اإلستراتيجية، نتمناو هاذ النموذج 

يتعمم على باقي القطاعات التجارية والصناعية والتجارية إلى غير ذلك.

بالنسبة للنماذج لألسف اللي تتعرف بعض التعثر، قطاع السكن 

الحكومات  بأن  تنعرفو  الحكومة،  رئيس  السيد  وهنا،  االقتصادي، 

املتعاقبة، من الحكومة ديال السيد إدريس جطو، وضعت عدة آالف 

من األرا�ضي رهن إشارة شركات العمران من أجل معالجة إشكاليات 

السكن االقتصادي، وجزء من هذا العقار الزال مجمدا، وموازاة مع 

ذلك على الصعيد املحلي الجهات الجماعات الترابية وضعت العقار 

التابع لها رهن إشارة هاذ املؤسسة في إطار البرنامج الحكومي وملعالجة 

السكن االجتماعي.

ولكن لألسف الشديد هناك إخالل خطير لهاذ املؤسسة اللتزاماتها 

ال هي نزلت املشاريع في اآلجال املحددة، ال هي التقيدات بنود االتفاقيات 

املبرمة مع الجماعات وال هي صرفت لهاذ الجماعات مستحقاتها من 

هاذ املشاريع، وبالتالي ضيعت عليها الفرصة ديال االستثمار األمثل لهاذ 

عليها  وضيعت  املنتجة،  االستثمارات  إشارات  رهن  وتضعها  األرا�ضي 

كذلك إمكانيات تقوية إمكانياتها املالية ملواكبة برامجها التنموية.

نتمناو السيد رئيس الحكومة هاذ املوضوع تعطيو عناية خصوصا 

فيما يتعلق بالعمران مراكش.

أنه  الحكومة،  رئيس  السيد  الواضح،  الجموع،  ألرا�ضي  بالنسبة 

موروثة  أنها  األرض، خصوصا  بهاذ  املتعلقة  القوانين  تحيين  ضرورة 

األرا�ضي  تلك  ملكية  انتقال  وتسهيل  وتبسيطها  الحماية  عهد  على 

لألفراد تماشيا مع التوجه، املبادرة امللكية الواردة في الرسالة املوجهة 

للمشاركين في املناظرة حول إصالح العقار ببالدنا.

سمعنا  تستفيد،  ال  اليوم  لحد  الساللية  للمرأة  بالنسبة  كذلك 

مبادرات هنا وهناك ولكن في الواقع اليوم ال تستفيد، وهذا يشكل شكل 

من أشكال التمييز ضد املرأة اللي الدستور ديالنا واضح في املوقف منه، 

وكذلك املواثيق الدولية.

بالنسبة لنزع امللكية، األكيد، السيد رئيس الحكومة، أنه السلط 

الواردة  القانونية  بالنصوص  تتقيد بشكل دقيق  للملكية ال  النازعة 

في القانون 7.81 ولذالك ينتج عنه هزالة التعويضات، تأخير كبير في 

صرفها، باإلضافة إلى عدم استفادة املنزوع ملكيتهم من عائدات فوائد 

األموال املرتبطة بهذه العمليات واملودعة لدى صندوق اإليداع والتدبير.

شكرا السيد الرئيس.
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يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية املحترم، ولكن قبل ذلك 
اللحظة وفدا رفيع املستوى يتكون من عدد من السيدات  نستقبل 
منتدى  أعضاء  برملانات صديقة،  وممثلي  رؤساء  والسادة  الرئيسات 
رؤساء ورئيسات برملانات أمريكا الوسطى والكرايبي الفوبريل، الذين 
الجتماع   35 دورتهم  بمجلسيه،  املغربي  البرملان  ضيافة  في  يعقدون 

املنتدى، فإذا باسمكم جميعا نرحب ترحيبا خاصا بهم.

الكلمة اآلن للسيدة املستشارة املحترمة عن فريق العدالة والتنمية، 
تفضلي السيدة املستشارة.

يملستشاأةعيلسادةعكري ةعأناال :

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلسادةعريلسادةعيلوزأيءعيملحت2مون،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

حظيت السياسة العقارية للدولة بعناية خاصة من طرف جاللة 
امللك نصره هللا، حيث شدد جاللته في أكثر من مناسبة على أهمية 
الحكومات  عملت  كما  املستدامة،  للتنمية  أساسية  كرافعة  العقار 
املتعاقبة على إيالء الرصيد العقاري اهتماما أكبر وجعله قاطرة للتنمية 
وهو املنهج الذي سارت عليه الحكومة الحالية كما جاء في جوابكم، إال 
أن اإلحصاءات املتوفرة تظهر أن 69% من الوعاء العقاري للدولة توجد 
في املجال القروي، في حين توجد 23% في املجال الشبه الحضري و%8 
في الوسط الحضري، كما أن 11% فقط من العقارات مبنية في الوقت 

الذي ال تتجاوز فيه النسبة املحفظة %60.

يلسادعأئيسعيلكومةعيملحت2م،

وكما ال يخفى عليكم، فإن تعبئة الرصيد العقاري يخلف مشاكل 
مرتبطة بنزع امللكية تتعلق أساسا ببطء مسطرة التعويض ناهيك عن 
ضعف هذه التعويضات مما ينعكس سلبا على الوضعية االقتصادية 
واالجتماعية للسكان املحليين، في الوقت الذي تستفيد فيه املقاولة من 

هوامش ربح مهمة.

بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  في  فإننا  اإلطار،  هذا  وفي 
املستشارين، وإذ نثمن وعي حكومتكم بأهمية الوعاء العقاري ووظيفته 
كرافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، فإننا نثير االنتباه 

لألمور التالية:

أوال، ضرورة التسريع بمراجعة الترسانة القانونية من أجل مالءمة 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  التطورات  مع  العقارية  التشريعات 
تعرفها بالدنا، وإقرار مدونة خاصة باألحكام القانونية املرتبطة بأرا�ضي 

الجموع كأرضية مشتركة لجميع الفاعلين في املجال الجماعي، وكذلك 
تعزيز آليات املراقبة للحد من املضاربات العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع 
األثمان، وكذلك مراجعة النصوص الخاصة بنزع امللكية والتعمير من 
أجل ضمان العدالة العقارية وحماية حقوق املالك وضمان تعويض 

معقول لهم؛

تحسين الحكامة وتصريف الوعاء العقاري للدولة واعتماد العدالة 
املجالية في توزيع االستثمارات املستفيدة من هذا الوعاء، مما سيساهم 
ربط  وكذلك  االستثمار،  الستقطاب  قابال  وجعله  املجال  تأهيل  في 
بالرفع من التشغيل واحترام  العقاري  استفادة املقاوالت من الوعاء 
قانون الشغل باإلضافة إلى تحسين أجور العمال، وهو ما فتئنا نؤكد 

عليه في االتحاد الوطني للشغل باملغرب؛

جعل العقار في صلب أي نموذج تنموي جديد؛

تعزيز األمن العقاري وتيسير ولوج املواطنين للسكن الالئق مع تنويع 
العرض السكني املالئم ملختلف الشرائح االجتماعية، خصوصا الطبقة 

الهشة والطبقة املتوسطة؛

ترشيد استعمال الوعاء العقاري في املدن الكبرى بتشجيع التوسع 
العمودي؛

حماية األرا�ضي الفالحية من التوسع العمراني والعمل على وضع 
آليات لتدبير أرا�ضي الدولة في مجال االستثمار الفالحي.

وختاما، ندعو إلى إعمال مبدأ املساواة في تولي منصب نائب الجماعة 
الساللية، خصوصا بعد فتوى املجلس العلمي األعلى سنة 2010، والتي 
أكد فيها على أحقية املرأة في الجماعات الساللية في االستفادة مثل 
الرجل من االنتفاع باألرا�ضي الجماعية، وتماشيا مع مقتضيات دستور 

2011 والعهود واملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكريعللسادةعيملستشاأة.

أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي املحترم، تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادععبدعيلرح انعيلدأي�سي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يإلخوينعريبخويتعيلحضوأ،

تفاعال مع جوابكم القيم نسجل املالحظات التالية، السيد رئيس 
الحكومة:

- عدم إيالء األهمية الكافية للعقار خالل مباشرة اإلصالحات املتعاقبة 
ملدونة االستثمار، باعتباره معيارا أساسيا لتقدير وتقييم مناخ األعمال؛
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القانوني وعدم  للدولة وتحديد نظامه  امللك الخاص  - عدم تعريف 
ضبط محفظة عقارات الدولة؛

- عدم تجانس البنية العقارية للدولة؛

- عدم تقييم أثر التحفيزات العقارية املمنوحة على أثمنة البيع؛

- غياب أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري؛

- تعقيد مساطر التفويت؛

- اختالالت تتعلق بصعوبة تحديد أثمنة البيع؛

- تأخر الدولة في تعويض نزع امللكية العقارية الخاصة.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

لتجاوز هذه اإلشكاليات، يجب:

- إعداد مدونة ألمالك الدولة من أجل تعريف دقيق مللك الدولة 
وآليات  وتفويته  تدبيره  ومسطرة  القانوني  نظامه  وتحديد  الخاص 

تثمينه وحمايته؛

- تقييم مدى انعكاس التحفيزات العقارية على أثمنة البيع ومدى 
وقع ذلك على القدرة الشرائية لفئات ذوي الدخل املحدود على وجه 

الخصوص؛

بعين  أخذا  للدولة،  العقار  من رصيد  لالستفادة  معايير  إعداد   -
االعتبار خصوصيات واحتياجات القطاعات الحكومية؛

- وضع نظام معلوماتي مخصص لتدبير أمالك الدولة، في هذا اإلطار 
السيد الرئيس، اإلشكاليات اللي تنعيشوها كجماعات هو، كما هضروا 
كاينة  إلى  وتنطالبو  العقار  ديال  اإلشكال  هي  سبقوني،  اللي  اإلخوان 
إمكانية أنها تكون األولوية للجماعات فيما يخص العقار، باش يمكن 
على األقل نهضرو على االستثمارات كما هضرتو على األحياء الصناعية 

وكذلك على مجموعة ديال االستثمارات ملا يمكنش نديروهم.

تنفوتو  أننا  هو  الحكومة،  رئيس  السيد  كذلك،  إشكالية  كاينة 
مجموعة ديال األرا�ضي الساللية للناس وتنقولو لهم يستثمروا فيهم، في 

حين أنهم بعاد وغير مجهزة وبأثمنة اللي هي خيالية.

فاملناطق  االستثمار  يكون  أن  كنطالبو  أننا  كذلك  إشكال  كاين 
أنهم  فالخارج  ديالنا  اإلخوان  وكنطالبو  فاملغرب  وبالخصوص  ديالنا 
يجيو يستثمروا فالبالد ولكن كيلقاو تعقيدات كبيرة جدا في املساطر 
القانونية، وهذا كيخلي أنه صاحب رأس املال كيف ما تتعرفوا دائما 

كيكون عندو واحد التخوف كبير.

فالدولة اليوم مطالبة أنها تجاوب على مجموعة ديال التساؤالت 
واملستثمرين  كاينة،   )déja( هي  اللي  االستثمارات  ديال  بالخصوص 
ندوزو  عاد  مشاكل  وعندهم  تعقيدات  وعندهم  العمل  ابداو  اللي 
لهاذ اإلشكاليات األخرى اللي كتهضروا عليها السيد رئيس الحكومة، 

وبالتالي ال بد أننا نعطيو يد املساعدة لإلخوان اللي )déja( عندهم هاذ 
االستثمارات اللي راها واقفة، وهي كثيرة جدا وفي مجموعة ديال املدن، 
وكتكون واقفة على بعض املسائل اللي هي بسيطة جدا، خاص اللي 
يشد باليد ديال هاذ الناس هاذو اللي حطوا أموال كبيرة واللي ما لقاوش 

اللي يشد باليد ديالهم السيد الرئيس.

وكنخلي الفرصة للزميل ديال في املحور الثاني.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

وأعطي الكلمة اآلن ألحد اإلخوة من فريق التجمع الوطني لألحرار، 
تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعلحسنعأدعي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

شكريعيلسادعأئيسعيلحكومةععلىعجويبكمعرعلىعيلتوضاحاتعيلتيع
قدمت وها.

يلسادعيلرئيس،

نظرا لألهمية البالغة التي تحتلها أرا�ضي الجموع في الحياة اليومية 
للمواطن وكذا اهتمامات اإلدارة بمحاسنها وبمساوئها، وتبعا للعديد 
من التوصيات الوطنية املطروحة خالل العديد من امللتقيات الوطنية 
والجهوية بخصوص أرا�ضي الجموع، فإننا نلتمس منكم التقنين اآلني 
للموضوع وضبط تدبير شؤون العقار الجماعي، بحيث أن هناك جهات 
ال تزال تشتغل إما شساعة وفضفضة التوجيهات التنظيمية املركزية 
ووضعية  الحقوق  ذوي  تحديد  الوصاية،  مجلس  قرارات  غرار  على 
نواب الرا�ضي، شواهد االستغالل والتصرف، ملفات االستثمار، هناك 
الناجع  التعاطي اإليجابي  في  الثغرات والتقاعس  في إظهار  يتفنن  من 
مع املوضوع، مما يولد االحتقان واحتجاجات على مستوى القبائل، 
والضحية دائما هي الساكنة العامة، وفي مقابلها ابتزازات مافيا العقار.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

نلتمس منكم تسريع وتقنين وضبط وتحيين املعطيات التنظيمية 
فعال  ومساهم  أسا�ضي  شريك  بالفعل  تكون  حتى  الجموع  ألرا�ضي 
في التنمية املحلية والوطنية عامة، والرفع من االستثمار الذي يعتبر 
املحرك األسا�ضي القتصاد سليم، وهو القادر على خلق مناصب شغل 
بصفة مستدامة، إال أن تعبئة الوعاء العقاري بمختلف أنواعه يظل 

أحد أهم العوائق أمام هذا النوع من االستثمار.

نزع  إمكانيات  العمومي يستفيد من مختلف  فإذا كان االستثمار 
امللكية ألجل املصلحة العامة، فإن االستثمار الخاص يبقى دائما في 
مواجهة هذه األنواع من العراقيل التي في منتهاها تكون عائقا فعليا أمام 
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تدبير عجلة االقتصاد املغربي اليوم.

السيد  نطالبكم،  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في  فإننا  لذلك، 
العروض  عن  اإلعالن  نظام  إقرار  بضرورة  املحترم،  الحكومة  رئيس 
لكافة عقارات الدولة بما فيها عقارات الجموع للعموم، وذلك تشجيعا 
ألصحاب املشاريع على االستثمار، إذ ال يعقل أن يبقى العقار بين يدي 

أشخاص ومؤسسات بعينها أو بأيدي املضاربين.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

بعد تسطير مجموعة من اإلستراتيجيات القطاعية الهامة وتأطير 
وجهة  من  نعتبر  االقتصاد،  لتأهيل  كرافعة  خاصة  الشراكة  عملية 
نظر فريقنا أن عملية تصفية الوعاء العقاري تظل إحدى أهم النقاط 
السوداء التي تواجه املجهود االستثماري، وأنتم تعلمون أكثر منا أن 
التنزيل الحقيقي والكامل ملخطط املغرب األخضر ومخطط التسريع 
الصناعي وباقي املخططات القطاعية ستلزم بشدة التفكير في حلول 

مقبولة ومستدامة إلشكالية تعبئة الوعاء العقاري.

فالعقار ال يزال إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتطوير 
اقتصادياتها والدفع بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، خصوصا 
وأن بالدنا تراهن على احتياطها العقاري إلنجاح العديد من املشاريع 
التنموية، وهنا ال بأس أن نسائلكم عن مآل التوصيات التي تمخضت 
عن املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية 
االقتصادية، حيث جاءت الرسالة امللكية محملة بجملة من التوصيات.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نقدر الجهود التي بذلتها الحكومة 
تنمية  في  لتساهم  وتأهيلها  الجموع  أرا�ضي  استغالل  الطرق  لتدبير 
االقتصاد املحلي والوطني، إال أننا اليوم في حاجة لحلول إبداعية تمكن 
من مواكبة املجهودات االستثمارية القطاعية، ومن ضمنها إيجاد نظام 
متطور يتعلق بتنظيم أرا�ضي الجموع وتدبير استغاللها، وعلى رأس ذلك 
إعادة النظر في منظومتها القانونية عبر العمل على صيغ مدونة موحدة 

تنظم هذا املجال الذي...

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

آسف، يمكن لك تسلم لنا املداخلة باش ندخلوها في األرشيف ديال 
هاذ الجلسة، شكرا. إذن أعطي الكلمة اآلن للفريق االشتراكي املحترم، 

تفضل السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعمح دععل ي:

شكريعيلسادعيلرئيسعيملحت2م.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يلسادةعريلسادةعيلوزأيءعيملحت2مين،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادعأئيسعيلحكومة،

املساءلة،  هاته  املحور موضوع  لجوابكم حول  بإمعان  استمعت 
حيث  من  ولكن  واألهداف،  املضامين  حيث  من  بإيجابية  وسجلت 
اعتماد مخطط عمل لفك اإلشكالية موضوع هاته املناقشة، فأعتقد 
أن اإلشكال الزال قائما، وأن الجواب ال يتضمن حلول واقعية لتجاوز 
الحالية  للحكومة  يمكن  التي  العقارية  بالسياسة  املرتبطة  اإلشكالية 
الوعاء  رصد  أجل  من  تعتمدها  أن  السابقة  الحكومات  فات  والتي 

العقاري املغربي من أجل االستثمار.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

باستثناء  أنه  على  االشتراكي  الفريق  باسم  أقول  موضوعية  بكل 
األرا�ضي العقارية الغير قابلة للتفويت والتي تبرمج من طرف الدولة أو 
الحكومة في إطار الشراكة بين القطاع العام أو الخاص واملستفيدون 
الخزينة  لفائدة  السنوية  الكرائية  املبالغ  يؤدون  الشراكة  هاته  من 
املخصصة  للدولة  اململوكة  العقارية  األرا�ضي  فإن  للدولة،  العامة 
لإلنعاش العقاري أو للصناعة أو للسياحة الزالت بعيدة كل البعد من 

أجل تعبئتها لفائدة االستثمار، اعالش السيد رئيس الحكومة؟

العقاري  الوعاء  للحصول على  املستثمرين  أمام  أول عائق  أقول 
السيد  املراكز،  هاذ  لالستثمار،  الجهوية  املراكز  هو  للدولة  اململوك 
رئيس الحكومة، أثناء دراستها للملفات املطروحة أمامها ال تعرف إال 
عقلية العرقلة وتطالب املستثمرين، سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو 
معنويين بشروط تعجيزية، ويمكن أن ألخص لكم القول بأن الطريقة 
ديال معالجة امللفات املطروحة أمام املراكز الجهوية لالستثمار فيما 
يتعلق بالشق املتعلق بتفويت األرا�ضي اململوكة للدولة لرصدها لفائدة 
االستثمار تنقول على أن الطريقة اللي تتعامل بها هاذ املراكز هي طريقة 

روتينية إدارية معقدة وجد صعبة.

أنا ما غنطولش، السيد رئيس الحكومة، وأتجه إلى الخطاب امللكي 
بمناسبة عيد العرش املجيد الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، والذي يعزز ويؤكد صحة ما نقوله بصدد هاذ املراكز الجهوية 
برصد  املتعلقة  للملفات  ديالها  املعالجة  ديال  والطريقة  لالستثمار، 

العقار من أجل االستثمار.

على  نقترح  اشتراكي  كفريق  احنا  الحكومة،  رئيس  السيد  ثانيا، 
الحكومة ونحن مكون من مكونات هاذ األغلبية، باش يكون التفويت 
لفائدة املستثمرين عموما بدرهم رمزي، اعالش درهم رمزي، السيد 
الرئيس الحكومة املحترم؟ كنقول على أن الجواب هو واضح، وأعطيكم 
مثال، ألن االستثمار مثال في امليدان السياحي يتطلب رأسمال كبير، 
والحقوق ديال الدولة املغربية ستبقى محفوظة عن طريق استيفاء 
السياحي  املشروع  نجاح هذا  بعد  تحصلها  لها  يمكن  اللي  الضرائب 
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في  األرباح  على  املفروضة  السنوية  الضريبة  ديال  فاملحصول  الهام، 
املجال السياحي بإمكانها أن تعادل قيمة العقار، أما نجيو للمستثمر 
ونديرو له حجرة عثرة ونقولو له هاذ العقار إلى ابغيتي تاخذوا خاصك 
10 مليار سنتم، عاد هو ينوض يستثمر ويجيب الضمانات البنكية، فما 
يمكنش نشجعو أو نقول الحكومة ديالنا كتعبأ العقار لفائدة االستثمار.

أشاطركم  وأنا  تحدثتم  الحكومة،  رئيس  السيد  الثانية،  النقطة 
الرأي على األرا�ضي الساللية والجموع، وأنا منذ النهاية كنقول على أن 

هاذ األرا�ضي هي حاجز أمام إقرار التنمية االقتصادية ببالدنا.

قبل قليل ذكرتم بأن الظهير اللي كيحكم هاذ األرا�ضي الساللية 
وأرا�ضي الجموع يعود إلى سنة 1919، واحنا كفريق اشتراكي، كنقول 
على أن هاذ الظهير البقاء ديالو وهو يعود إلى الفترة االستعمارية، وهو 
وصمة عار في وجه هاذ الحكومة وال الحكومات السابقة، ألن في إطار 
تحيين املنظومة التشريعية ديالنا خاص هاذ الظهير اللي ظهر في الحقبة 

االستعمارية يزول.

احنا كفريق اشتراكي، السيد رئيس الحكومة، غادي تلقاو السند 
التام أثناء املناقشة والتصويت اعالش؟ من أجل أوال رفع الحيف عن 

املرأة الساللية للوصول إلى حقها في االستفادة من هاذ األرا�ضي.

ثانيا، احنا كنقترحو إما التمليك ديالها للمالكين ديالها اللي باسطين 
يدهم عليها اللي هما السالليين، وكنعطيكم مثال الشريط اللي يبتدئ 
وحتى  بوسلهام  موالي  بجماعة  مرورا  القنيطرة  إقليم  جماعة..  من 
إلقليم العرائش أو ال امشيتي لجهة بني مالل–خنيفرة كنلقاو 70%من 
الوعاء العقاري هو ساللي، وكيف يمكن للحكومة تعامل بهاذ املنطق 
ونقولو غنرصدو هاذ األرا�ضي الساللية أو نديرو اإلشهار بأن األرا�ضي 

الساللية موضوعة رهن إشارة املستثمرين؟

احنا كنقولو السيد رئيس الحكومة، معذرة السيد الرئيس...

يلسادعيلرئيس:

زد بعض الثواني إلى ابغيتي.

يملستشاأعيلسادعمح دععل ي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أنا كنقول كفريق اشتراكي، هاذ املعالجة الفورية، أحنا السيد رئيس 
الحكومة بغيناكم تعطيونا واحد خطط عمل، أجندة 2018-2019 أما 
)س( أو )سوف نعمل( فهي تفيد املستقبل البعيد وليس القريب، احنا 
ابغينا نقولو التمليك ديال األرا�ضي الساللية غتفيد الدولة وغتكون 
في صالح السالليين وغتساهم في إقرار تنمية اقتصادية حقيقية، وآن 
األوان لتدخل تشريعي فوري من طرف الحكومة، ألن السيد الرئيس باش 
الحكومة نهضر معكم بكل موضوعية، البرملان عندو سلطة تشريعية 
إيه، ولكن الحكومة هي منبثقة من انتخابات شعبية، والحكومة تدبر 

الشأن العام للمغاربة عندها إمكانيات هي كتقدم بمشاريع قوانين، ما 
جبتوش �ضي مشروع قانون اللي يعالج هاذ اإلشكالية والبرملان تقاعس 
عن القيام بدوره، خاصة واحنا كنعرفو بأن الحكومة ال تتعامل إيجابيا 

مع مقترحات القوانين اللي كيتقدموا بها النواب وال املستشارين.

وشكرا السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

آخر متخل في هاذ املحور، الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 
املحترم، تفضل السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعإدأيسعيلري�سي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

مرة  أول  أنك  تنشكرك  الرئيس،  السيد  الوقت  تحسب  ما  قبل 
تساهلتي مع األستاذ ال�ضي العلمي وزدتيه واحد الدقيقة.

يلسادعيلرئيس:

ما�ضي أول مرة.

يملستشاأعيلسادعإدأيسعيلري�سي:

شكري،عحتىعأفاععطانيعريحدعيلدقاقةعفيعإطاأعيملررفة.

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأين،

يلسادعأئيسعيلحكومة،

موضوع السياسة العقارية تدخل في صلب اهتماماتنا في الفريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، وهذا ما جعلنا نتفاعل إيجابا مع 
تناول هذا املوضوع على مستوى مساءلة رئيس الحكومة الذي ال نشك 

في إدراكه ألهمية ومدى حساسيته بالنسبة لالستثمار.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

وتنزيل  الفالحة  وإنعاش  القروية  الجماعات  املراكز  ديال  التهيئة 
املخططات  وإنجاز  تنزيل  العقار،  إلى  يحتاج  املغرب األخضر  مخطط 
إنجاز  العقار،  إلى  يحتاج  الصناعية  املناطق  وإحداث  الصناعية 
مخططات سياحية قائم أساسا على العقار، مشاريع البنيات التحتية 
واملستشفى  املدرسة  توفير  العقار،  إلى  تحتاج  األساسية  والتجهيزات 
للمواطنين  االجتماعية  الحاجيات  من  وغيرها  الرياضية  واملالعب 
أساسه هو العقار، وبالرجوع إلى واقع الحال نجد العديد من املشاريع 
االستثمارات  وحتى  بل  الخاصة  االستثمارات  ومشاريع  العمومية 
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األجنبية معطلة ومعرقلة بسبب املشاكل املرتبطة بالوعاء العقاري، 
الجماعات الترابية واملراكز الجهوية لالستثمار بل والقطاعات الوزارية 
حملها املشروع مسؤولية تعبئة أحياء صناعية وتعبئة أرا�ضي الستقبال 
وجلب االستثمار، لكنها تبقى غير قادرة في ظل الوضعية الحالية للعقار 
باملغرب، عاجزة عن تحقيق هذا الهدف وتكاد ال تخلو مدينة أو قرية من 

توقف مشاريع وعدم إنجازها الصطدامها بمشاكل العقار.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

ال يعقل أن 15% من العقار الوطني اللي هي اآلن محفظة حسب 
كانت  فالحية  أرا�ضي  هناك  كذلك  الوطنية،  املناظرة  ديال  التقرير 
ضيعات كبيرة ومني كانت ضيعة وعندها )titre( ديالها، معالي رئيس 
الحكومة، إذا اعطيتيني األذن وكانت األذن ديالك صاغية السيد رئيس 

الحكومة، السيد رئيس الحكومة.

املعمرين  خالوها  كبيرة  ضيعات  كاين  صاغية،  األذن  كانت  إذا 
ابغى  اللي  واشراوها ناس وقدام باش اشراوها ومن بعد تجزأت ولى 
يدخل تما كين تيولي داخل على الشياع وعندو القطعة ديالو، واش 
ما حانش الوقت باش تملك هذه األرا�ضي اللي عندهم النسبة ديالهم 
وصافية؟ باش تحلوا هذه املشاكل ألن ملي تيجي املستثمر تيقول لك أن 

ابغيت أرض عندها )titre( ديالها.

غادي نرجع، السيد رئيس الحكومة، بالنسبة ألرا�ضي الجموع خاص 
يكون واحد القرار سيا�ضي لتسوية وضعية هذه األرا�ضي ديال الجموع، 
ألن غادي تكون حروب أهلية في املستقبل، اعالش؟ ألنه خاصها تسوى 
وخاص تكون قرار سيا�ضي، ألن أرا�ضي الجموع، السيد رئيس الحكومة، 
تنقسم لـ 5 ديال األقسام، هناك أرا�ضي رعوية، أرا�ضي غابوية اللي 
عند ذاك ذوي الحقوق إال الحق الوهمي، كذلك هناك أرا�ضي بضواحي 
املدن أو داخل املدارات الحضرية وهنا فين كاين املشكل، ملي تتقلب 
على مستشفى تديرو وتيجي في ديال املياه والغابات ما تعطيك حتى شبر، 
فين تتم�ضي الحكومة؟ تتم�ضي ألرا�ضي ديال ذاك الجموع وتديهم، كلها 
األرا�ضي تتشريها بأثمنة رخيصة، إذن هذا مزير على العقار ديالو ديال 
الغابة وذاك الناس اللي عندهم الوصاية خاصها تزير باش تعطي ذاك 

األرض بواحد الثمن اللي هو منطقي.

كذلك، السيد رئيس الحكومة، األرا�ضي اللي تابعة للمياه والغابات، 
قلنا في هذاك الحق الوهمي، كاين كذلك أرا�ضي التي تستغل من طرف 
ذوي الحقوق وكل واحد عندو الحق ديالو في الجريدة الرسمية وعندو 
القطعة ديالو، هاذ الناس خصهم يتملكوا ألن تياخذ ذاك ال�ضي وفي 

الجريدة الرسمية في وزارة الداخلية عندو الحق ديالو.

كذلك، السيد الرئيس، بخصوص السطو اللي هضرت عليه كاين 
وزارة الداخلية، ملي وزارة الداخلية هي الوصية باش ما يبقاش القيل 
والقال السيد رئيس الحكومة، أنتم، رئيس الحكومة عليكم، أن تتدخلوا 
وتكون عندكم سلطة باش تدخلوا مع وزارة الداخلية ووزارة الداخلية 

هي اللي تدير بيان توضيحي للرأي العام وتم املتابعة ديال هؤالء الناس 
اللي تيمشيو لهاذ األرا�ضي هاذي، ولكن كاين القضاء ونكونو احنا كلنا 
جريئين وتكون واحد املؤسسة اللي تابعة هاذ املسائل هذي، السيد 

رئيس الحكومة.

كذلك كاين هناك أرا�ضي جموع تيسموها بالقطنة أي ديال السكن، 
للرباط  قريب  للقنيطرة،  قريب  النموذج  واحد  غير  نعطيكم  وغادي 
العاصمة، الجماعة ديال سيدي الطيبي كاين أساتذة امشاو اشراو 
عند ذوي الحقوق، كاين معلمين واملجتمع كلو والناس كلها تتشري عند 
هاذ الناس بوثائق وتتبني، وبقيت ذاك البني راه باني ولكن الوضعية 
باش تسوى  الجرأة  تكون  كيفاش  قانونية،  �ضي وضعية  ما عندوش 

الوضعية ديال هاذ الناس اللي بانين الديور.

كذلك، السيد رئيس الحكومة، كاين األرا�ضي دابا اللي ابغى يبيع 
األرا�ضي ديالو، فالح 40% إلى ابغى يكري خص تنقص...

السيد رئيس الحكومة، أنا ما يمكن لي إال نتمنى لك التوفيق، ونتمنى 
لك أنك تكون عندك، إن شاء هللا، الصدى الرحب وتم�ضي في هاذ 

التوجه ونتمنى هللا يوفقك باش تعمل على املعالجة ديال هاذ املشاكل.

وشكرا جزيال السيد رئيس الحكومة.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيسعيملحت2م.

الحكومة،  رئيس  السيد  جواب  على  التعقيبات  من  انتهينا  إذن 
ونعطيو اآلن الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتفاعل مع ما استمعنا إليه 

من تعقيبات، تفضل السيد الرئيس املحترم.

يلسادعأئيسعيلحكومة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

يلح دعهللعريلصالةعريلسالمععلىعأسو عهللا.

يلسادعيلرئيس،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأين،

أنا شاكر لجميع املالحظات التي تم إبداؤها، غادي ندير غير واحد 
اشوية ديال يعني التفاعل.

أوال ملا تحدثت على االستيالء هو جزء من اإلشكاالت اللي كاينة، 
راه اليوم كاين فيما يخص أرا�ضي الجموع 2230 ملف أمام املحاكم 
على األقل، فيها 56% فيها املنازعات العقارية متنوعة من بينها عملية 
االستيالء هاذ ال�ضي كاين، إذن امللفات أمام املحاكم ذاك ال�ضي اللي 
قلت تديروا وزارة الداخلية أو تيديروه النواب أو تيديروه أشخاص 
آخرين أيضا افهمتيني، و32% في املنازعات اإلدارية و12% في املنازعات 

املالية.
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بالنسبة لبعض اإلخوان اللي قالوا الجواب ال يتضمن حلول عملية، 
نقول  ال�ضي؟ عندما  أكثر من ذاك  اعرفت آش من حلول عملية  ما 
اإلستراتيجية راه ما يمكنش ما كنوضعوهش بين عشية وضحاها، إلى 
وضعت إستراتيجية في شهر عرف بأنني تنكذب، إلى وضعت إستراتيجية 
حتى في أربعة أشهر عرف بأنني تنكذب، اإلستراتيجية عندها األسس 
ديالها،  ديالها، عندها األدوات واآلليات  الزمني  املدى  ديالها، عندها 
إلى ما استنفذتهاش ال تسمى إستراتيجية، )cocotte minute( تتسمى 
غير بحال �ضي حاجة غير نكذبو على راسنا، فهذي غادي تاخذ طريقها، 
انطالقا من توصيات  يكون جهوي،  أوال حوار غادي  راه قلت هناك 
املناظرة غادي تكون حوارات جهوية، من بعد راه فريق الخبراء تيشتاغل 
غادي نمشيو إلستراتيجية وطنية ومن بعد مخطط تنفيذي على هاذ 
اإلستراتيجية الوطنية، هاذ ال�ضي احنا واعدين به وغادي نمشيو فيه 

تدريجيا.

املراكز الجهوية لالستثمار اآلن نحن بصدد إعادة النظر في املراكز 
الجهوية لالستثمار، وغادي يتعاد فيها النظر في طريقة الحكامة ديالها، 
الهيكلة ديالها، املهام ديالها، طرق التدخل، هاذ ال�ضي كامل خاص يتعاد 

فيه النظر وهادي تحتاج دراسة وتستمر شهور تقريبا.

بالنسبة للمرأة الساللية كل ما وقع في املا�ضي من اإلقصاء ديال 
املرأة الساللية، اآلن يجب أن نتركه وراء ظهورنا، وهاذ ال�ضي قرار وطني 
اتخذ منذ فترة وخصوصا منذ واحد الفتوة ديال املجلس العلمي األعلى، 
ثم من بعد استصدرت دوريات إلى النواب دورية في 2010 ودورية في 
في  السالليات بحقهم  النساء  تمتيع  إلى  الدوريات تدعو  2012 وهاذ 
االنتفاع من األرا�ضي الجماعية موضوع التقسيمات الجديدة من لدن 
الهيئات النيابية إذا وقعت، وأنه أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم 

مستقبال دون أخذ بعين االعتبار حق املرأة الساللية.

وأيضا على مستوى مجلس الوصاية هو في جميع العمليات التي 
النساء  تمتيع  على  يحرص  هو  وتصله  الوصاية  مجلس  فيها  يتدخل 

السالليات بنصيبهم في مختلف موروثهن من األرا�ضي الساللية.

واحد  كاين  هو  بأنه  نقول  ابغيت  الصناعية،  للمناطق  بالنسبة 
النموذج جديد أشرت له ديال اإليجار، من قبل كان البيع، دابا اآلن بدأ 
إنشاء نموذج جديد ديال الكراء بدال من البيع، وهاذ النموذج الجديد 
للمستثمر، ألن  بالنسبة  الكلفة، كلفة االستثمار  إلى تخفيف  تيهدف 
الكراء تيضخم الكلفة ديال االستثمار، أحيانا كيخلي املستثمر عاجز 
توفير  الجديد عن طريق  النموذج  أداء االستثمار، وبالتالي هاذ  على 
مناطق صناعية معدة لإليجار، وهاذ النموذج بدأ إن شاء هللا نتمناو 

ينجح غادي يبدا في الطور األول بـ 1000 هكتار.

وباملناسبة، ابغيت ندخل لهاذ املشكل ديال العقار، راه التحفيظ 
بذلت فيه غير طيلة هاذ السنتين األخيرتين املحافظة العقارية واحد 
الجهد كبير، وارتفع النسبة ديال التحفيظ بشكل ملحوظ جدا، ويمكن 

أن نقول بأن القمر االصطناعي، القمر االصطناعي محمد السادس )أ( 
الذي أطلق منذ فترة من بين األمور اللي غادي يقوم بها هو مواكبة هاذ 
العملية ديال السياسة العقارية، مواكبة جميع عمليات التدخل في 
العقار، غادي يبدا يعطي معلومات مدققة حول وضعية العقارات، 
نبداو نشريو. هاذ  العمليات بدل  البناء، حول عدد من  حول تطور 
ال�ضي كنا كنشريوه من ناس آخرين من دول أخرى، غادي يولي ينتجو 
قمر اصطناعي وطني، فلذلك غادي يسهل علينا هاذ العمليات، وغادي 

يواكب أيضا العملية ديال املحافظة العقارية.

قضية الترسانة القانونية راه شرت لها، أنا ما نظنش أنه كاين �ضي 
حاجة أكثر من هاذ ال�ضي، عندنا ترسانة قانونية متقادمة، ما�ضي فقط 
3 مشاريع ظهائر ديال  لها  اللي شرت  فيما يخص األرا�ضي الساللية 
2018، 2026 و69، ولكن أيضا ظهائر أخرى مثال الظهير ديال 2014 
املتعلق بامللك العمومي للدولة وظهائر أخرى، هاذي كلها أيضا موضوعة 

على الطاولة ملحاولة تجديدها.

ولكن انتوما تتعرفوا بأن مراجعة القانون املعين ال يتم بين عشية 
وضحاها، خاص فيه مقاربة تشاركية، خاص تدخل جميع املعنين، 
خاص استشارة الخبراء في امليدان، خاص استشارة الخبراء القانونيين، 
وكل عملية تتاخذ وقت باش ما نوقعوش في أخطاء، وخاص مقارنتها 
راه  ال�ضي  وهاذ  هذا  وخاص  الوطنية،  القانونية  الترسانة  بمجموع 
مشتغلين عليه إن شاء هللا، وهاذ القانون غادي يوصلكم في القريب 

بإذن هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيسعيملحت2م.

ننتقل اآلن ملعالجة األسئلة املرتبطة باملحور الثاني، وعندي هنا في 
البرنامج 9 أسئلة، وأفتح باب التدخالت ألول كلمة للفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادععبدعيللطافعأبدرح:

شكريعيلسادعيلرئيس.

سؤالنا هو كما يلي، يعد الالتركيز اإلداري أحد الرهانات األساسية 
في برنامج اإلصالح اإلداري ببالدنا.

نسائلكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، عن آفاق هذا الورش 
اإلداري في إطار الجهوية املتقدمة.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

شكري.
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الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة.

يملستشاأةعيلسادةعفجاةعك ي2:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يلسادةعيلوزيرة،

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

الدستورية  الوثيقة  حملتها  التي  املقتضيات  كل  من  الرغم  على 
والتي ترمي إلى االرتقاء بالالتركيز اإلداري، باعتباره ورشا مهيكال يروم 
تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة وتوجها حاسما لتطوير وتحديث 
هياكل الدولة، إال أن واقع الحال يكشف تلكؤ الحكومة في إخراج ميثاق 
ملسار  األساسية  املعيقات  إحدى  يشكل  ما  وهو  اإلداري،  الالتركزي 
الجهوية املتقدمة ويحد من كل الغايات واملقاصد املتوخاة من هذا 

الورش الواعد.

املحترم، حول  الحكومة  رئيس  السيد  نسائلكم،  ذلك،  أجل  من 
سياستكم في تنزيل الالتركيز اإلداري ومواكبة ورش الجهوية املتقدمة.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية، تفضل.

يملستشاأعيلسادعفبالعشاخي:

يلسادعيلرئيس،

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

سؤالنا في نفس االتجاه يتعلق بالتقدم الحاصل في ورش الالتركيز 
بالدنا  في  املتقدمة  الجهوية  ديال  الورش  بإنجاح  في عالقته  اإلداري 

وتطوير مسلسل الالمركزية؟

شكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

يملستشاأعيلسادعمباأكعيلسباعي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يشكل تنزيل وتقوية الالتركيز اإلداري إحدى أهم الركائز والدعامات 
الجهوية املتقدمة املنشودة، فإدارة جهوية فاعلة ومندمجة هي الضمانة 

لتحفيز االستثمار ومواكبة األوراش الكبرى وتفعيل الجهوية املتقدمة.

هي  ما  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  نسائلكم،  عليه،  بناء 
الوجود؟  إلى حيز  اإلداري  الالتمركز  ميثاق  الزمنية إلخراج  أجندتكم 
وما هي اإلستراتيجية الحكومية ألجرأة وتقوية الالتركيز اإلداري ملواكبة 

الجهوية املتقدمة؟

شكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

يملستشاأعيلسادععبدعيإللهعحفظي:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام،عريلصالةعريلسالمععلىعأشرفعيملرسلين.

يلسادعيلرئيس،

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيلوزأيءعيملحت2مون،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

يلسادعأئيسعيلحكومة،

يمثل انطالق مسلسل الجهوية املتقدمة منعطفا هاما في املسار 
السيا�ضي الديمقراطي والتنموي باملغرب لتوسيع حقل الديمقراطية 
والبشرية  االقتصادية  للتنمية  رافعة  وجعلها  الجهوية  التمثيلية 
واملجالية  االجتماعية  الفوارق  من  والحد  واملستدامة،  املندمجة 
والنهوض بدينامية النمو والتوزيع املنصف لثماره، إال أن تنزيل هذه 
الجهوية يطرح تحديات متنوعة كما يتيح فرصا يتعين استغاللها لتعزيز 
البناء الديمقراطي والدفع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

في مغرب للجهات موحد ومتضامن، ومن بين هذه التحديات:

- اندماج السياسات العمومية وإيجاد التقائية تكاملية بينها؛

للجهوية  السليم  التنزيل  أجل  من  للجهة  املالية  املوارد  تعزيز   -
املتقدمة؛

- إنجاح الالتمركز اإلداري؛

الثروة واملؤشرات  الفوارق الجهوية على مستوى خلق  - معالجة 
بالتعليم والتكوين  يتعلق  بالحقوق األساسية، خاصة فيما  املرتبطة 
تنموي جديد منصف ومتماسك،  نموذج  إبداع  إطار  في  والتشغيل، 
وانسجاما مع الخطاب السامي لجاللة امللك في افتتاح الدورة التشريعية 

الحالية.



رر5ر الجريدة الرسمية للبرملانعددم42 - 8مربيع األولم1439 )27منوفمبر2017( 

يلسادعأئيسعيلحكومة،

رغم تنصيب املجالس الجهوية منذ شتنبر 2015 وصدور القانون 
الجهات  2015، مازالت بعض  يوليوز  في  للجهات   111.14 التنظيمي 
تنزيل  يعيق  مما  الجهوية،  التنموية  برامجها  إعداد  تستكمل  لم 
الجهوية املتقدمة، فحسب املادة 83 من القانون املذكور يفترض أن 
من  األولى  السنة  خالل  برامجها  أعدت  قد  الجهوية  املجالس  تكون 
مدة انتدابها، وأن تستند في ذلك إلى تشخيص جهوي في انسجام مع 
مختلف  في  املعتمدة  العمومية  والسياسات  اإلستراتيجية  التوجهات 
القطاعات وحرص على إحداث التقائية بين اإلستراتيجيات القطاعية 
على املستوى الجهوي، إال أن 8 جهات فقط لحد اآلن أعدت برامجها 
وصادقت عليها بينما ال تزال برامج باقي الجهات في طور اإلنجاز، وهذا 

إخالل بالطبع بنصوص القانون التنظيمي.

في هذا اإلطار، نتساءل: هل تم التشاور مع القطاع الخاص وإشراكه 
فعليا في مسلسل إعداد البرامج التنموية الجهوية، كما تؤكد على ذلك 

املادة 83 من القانون التنظيمي؟

وأقول لكم، السيد رئيس الحكومة، أنه عدا جهتين اثنتين، منهم 
جهة الدار البيضاء من أجل اإلنصاف، وجهة أخرى لن أذكر اسمها 
هما اللي تم إشراك االتحاد العام والقطاع الخاص فيها بصفة فعلية 
ونموذجية، أما الجهات األخرى فإما تجاهلت االتحاد العام والقطاع 

الخاص وإما هناك �ضي حاجة شكلية والسالم، ما كاينش �ضي حاجة.

وهل أخذ التشخيص كل املقاربات بعين اإلعتبار بما فيها مقاربة 
لجذب  بالجهة  تنافسية  أقطاب  لخلق  إشارات  هناك  هل  النوع؟ 
دعم  للجهات  الذاتية  االختصاصات  بين  من  وأن  سيما  االستثمار، 
الجهة  يكرس  بما  االقتصادية  األنشطة  مناطق  وإحداث  املقاوالت 

كوجهة مفضلة لالستثمارات الوطنية واالستثمارات األجنبية؟

يلسادعأئيسعيلحكومة،

إننا إذ نثمن جهود الحكومة في مجال استكمال النصوص القانونية 
املتعلقة  التنظيمية  القوانين  مضامين  لتفعيل  الالزمة  والتنظيمية 
 4 على  واملصادقة  تطبيقي  مرسوم   62 بإصدار  الترابية  بالجماعات 
البشرية  املوارد  تعبئة  في مجال  املبذولة  واملجهودات  أخرى  مراسيم 
املؤهلة، فإننا نسجل أن جل الجهات تفتقر لألطر املتخصصة والفنية 
املؤهلة، وذلك لتقصير اإلدارة في توفير التكوين الالزم لألطر اإلدارية 
للجهات من جهة، ومن جهة ثانية لقصور العمل السيا�ضي في إفراز نخب 
تستطيع رفع التحديات على املستوى الترابي، وهو ما نبه إليه جاللة 
امللك في خطاب العرش 2017، حين وضع النخب السياسية واإلدارية 
إنجاز  تحول دون  التي  املعيقات  لتجاوز  أمام مسؤوليتها  والحكومية 

النموذج التنموي املغربي.

وإذا كان الالتمركز اإلداري يقت�ضي نقل السلطة التقريرية ووسائل 
العمل من املركز إلى املجال الترابي التخاذ القرار على أساس مبدأ القرب 

من املرفق العمومي بسرعة وجودة وبأقل تكلفة في إطار جهوية متقدمة، 

فإن تنزيله يستوجب إعداد وإخراج امليثاق املتعلق به، باعتباره ركيزة 

رغم  كثيرا  لألسف  امليثاق  هذا  بلورة  تأخرت  وقد  لتنزيله،  أساسية 

الدعوات املتكررة لجاللة امللك للتعجيل بإعداده خاصة في خطاب 6 

نوفمبر 2016 وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

واالنتظارات  التطلعات  مستوى  في  امليثاق  هذا  يأتي  أن  ونأمل 

ويحدد املهام واملسؤوليات، مثال توضيح أدوار ومهام وصالحيات العامل 

إرساء ال  أجل  الترابية، من  التنظيمات  إلخ... على مختلف  والوالي... 

تمركز شامل يحقق نقال فاضال متدرجا للسلط والوسائل.

فما هي العراقيل، السيد رئيس الحكومة، التي أدت إلى التأخر في 

إعداد ميثاق الالتمركز، وهل الحكومة منكبة بالفعل على بلورته؟

يلسادعأئيسعيلحكومة،

الجهة،  اختصاصات  أهم  االقتصادية من  التنمية  لكون  اعتبارا 

فإننا نرى أن هناك ضرورة ملحة إلعداد ميثاق للتعاون االقتصادي 

واالجتماعي الجهوي بين الجهة والقطاع الخاص وسائر الشركاء وإحداث 

هيئة استشارية لدى املجالس الجهوية لدعم امليثاق املذكور، تسهيال 

وتعزيزا لشراكة فعلية مع القطاع الخاص تمكن من تحقيق االلتقائية 

بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وختاما، نرى أن نجاح مسلسل الجهوية املتقدمة على أرض الواقع 

يق�ضي بإنشاء آلية أو هيئة عليا على املستوى الوطني للقيادة والتتبع 

والتقييم، ونتساءل: أال ترون أنه يجب تعميق التفكير من أجل بلورة 

هاذ اآللية أو الهيئة؟

كما نتساءل عن ما إذا كانت الحكومة قد قامت بدراسة وتفعيل 

مقترحات امللتقى البرملاني للجهات الذي نضمه مجلس املستشارين يوم 

6 يونيو 2016؟

بالعمل الدءوب للمجلس على مستوى األنشطة  باملناسبة  وننوه 

املتعلقة باملجاالت الترابية التي تدخل في دائرة اختصاصه بحكم تركيبته 

التمثيلية، وعندنا امللتقى الثاني للجهات، بعد يومين نهار الخميس إن 
شاء هللا، وأتمنى أن تشرفونا السيد رئيس الحكومة وكذلك الحضور 

ديال رؤساء الجهات بما يضمن مصلحة الديمقراطية املحلية.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

رجاء إذا أمكن تسليم املداخلة. أعطي الكلمة اآلن للفريق االشتراكي 

االتحاد  فريق  شكرا.  الوقت،  استنفذتم  الرئيس  السيد  آه  املحترم، 

املغربي للشغل، تفضلي السيدة الرئيسة.
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يملستشاأةعيلسادةعأما عيلع ري:

يلسادعيلرئيسعيملحت2م.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

زماالتي،عزمالئيعيملحت2مين،

إذا كانت الالمركزية اختيارا تدبيريا لتمايزات وخصوصيات املجتمع 
في أفق تعزيز وتدعيم الصيرورة الديمقراطية لصياغة واتخاذ القرارات، 
تساهم فيها كل الفعاليات والتنظيمات املدنية، فالالتركيز اإلداري كنقل 
السلط  توزيع  إعادة  آخر  بمعنى  الدولة،  الصالحيات ألعوان  لبعض 
داخل إدارة الدولة من املصالح املركزية إلى املصالح الخارجية شرط ال 
غنى عنه إلنجاح الالمركزية والجهوية، حيث رغم اختالف املفهومين في 
الجوهر فهدفهما املشترك هو وضع أسس إدارة القرب وتخفيف األعباء 

عن املركز.

ويعتبر طبعا الالتركيز من أبرز الشروط لإلصالح اإلداري بهدف الرقي 
باإلدارة املغربية وتجاوز مجموعة من السلبيات املتعلقة بمركزية اتخاذ 
القرارات املوروثة عن الدولة املركزية أو البيروقراطية، حيث تحل فيه 

املواكبة واملراقبة واملحاسبة محل السلطوية والوصائية.

وقد استعمل دستور 2011 ألول مرة في تاريخ املغرب منذ االستقالل 
املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية، تعبيرا عن رغبة املشرع املغربي في 
تعزيز مسار الالتركيز كنمط لتكريس إدارة القرب من املواطنين في إطار 
جهوية متقدمة، فالالمركزية في بعدها الجهوي املتقدم ال يمكن أن 
تحقق أهدافها إال في إطار مواكبتها بتحويل االختصاصات من اإلدارة 

املركزية إلى مندوبيها وممثليها املحليين.

وبالرغم من املجهودات املبذولة، البد من اإلقرار ببطء بل وفشل 
تحويل اإلدارة إلى محرك أسا�ضي للتنمية، حيث أن التقدم في الهياكل 
الترابية الالمركزية ال توازيها األدوات املتعلقة بالالتركيز كالزمة للجهوية 
للتنمية  واقعيا  حافزا  الالتمركز  من  يعمل  منظور  وفق  املتقدمة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعدالة االجتماعية، عبر سياسة 

تؤسس على مبادئ محددة منها:

- قبول الالتمركز كمبدإ محدد لتدخالت الدولة؛

لألدوار  توزيعا  تفرض  اختصاصات  مجموعات  منطق  تبني   -
واملسؤوليات؛

السياسات  والتقائية  اإلدارات  بين  املشترك  العمل  تبني منطق   -
العمومية وتنسيق الوسائل واملوارد بما فيها البشرية، وهذا هو بيت 

القصيد.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

في  الهامة  والحلقة  الجهوية  مسلسل  إنجاح  في  الرحى  قطب  إن 
الذي  هو  البشري  فالرأسمال  البشري،  العنصر  هو  الالتركيز  ميثاق 

يترجم السياسات العمومية على أرض الواقع في وقت تفتقر فيه معظم 
الجماعات الترابية إلى موارد بشرية قادرة على بلورة اإلرادة الخاصة 
بالالمركزية على املستوى املحلي، إذ تقت�ضي عملية إعادة بنيات إدارة 
مواكبة  والتدبير  للتسيير  وحديثة  جديدة  أساليب  استخدام  الدولة 
لتطورات وتحوالت، خاصة على مستوى تدبير املوارد البشرية التي تعتبر 

أساس املمارسات والعمليات اإلدارية.

إن االرتقاء باملوارد األساسية الترابية والضامن األسا�ضي لنجاعة 
وفعالية وجودة خدماتها للمواطنين أي الضمان لجودة املرفق العمومي 
الذي نشهد ترديه يوما بعد يوما، ونحن ننتظر السيد رئيس الحكومة 

ميثاق املرفق العمومي كذلك.

وليس من قبيل الصدف أن يتم في بعض النماذج الدولية، ومنها 
النموذج املغربي الذي استقينا منه مجمل املنظومة التشريعية اإلدارية 
الترابية  الجماعات  موظفي  إخضاع  يتم  أن  الفرن�ضي،  النموذج  أي 
لوظيفة عمومية خاصة، أال وهي الوظيفة العمومية الترابية، فال مناص 

من:

- التوفر على سياسة تدبيرية للموارد البشرية على قاعدة االرتقاء 
باملوارد  اإلدارية  البنيات  مد  أجل  من  الترابية  العمومية  بالوظيفة 
تتمكن  حتى  واألعباء  الكفاءات  حيث  من  حاجياتها  البشرية حسب 
املواطنين والفاعلين  إنجاز مهامها واالستجابة ملختلف متطلبات  من 

والشركاء؛

- التوفر على إطار عام لتدبير املوارد البشرية يمكن من االستجابة 
للحاجيات ذات األولوية للدولة والتالؤم مع مهامها الجديدة؛

وتوسيع  واألعوان  لألطر  بالنسبة  مثمنة  مهنية  مسارات  إقرار   -
آفاقهم املهنية وإغناء تجربتهم وتمكينهم من تحمل املسؤولية والرفع 

من كفاءتهم؛

- تعميق املعرفة باملوارد البشرية املحلية 150.000 موظف، السيد 
إبراز جيوب الخصاص والفائض وتحديد  الحكومة، من أجل  رئيس 

املشاكل بواسطة بحوث ودراسات على مستوى الجماعات الترابية؛

- البحث عن الكفاءات النوعية املوجودة بمختلف القطاعات، وهي 
موجودة السيد رئيس الحكومة؛

- إحداث منظومة للتحفيز بأشكال متعددة؛

- تخويل املنادب الجهوية بعض االختصاصات؛

- تفعيل عقود ترابية؛

- إقرار تحفيزات في شكل تعويضات تأخذ بعين االعتبار اإلكرهات 
الجغرافية وتثمين املسؤولية امليدانية )وأفتح قوس هنا، السيد رئيس 
الحكومة، للتذكير بالتعويض عن املناطق النائية الذي ال يزال حبيس 

الرفوف، مع أنه أقر وتم االتفاق عليه في إطار الحوار االجتماعي(؛
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- املرافقة االجتماعية الناجمة عن إعادة االنتشار الذي يجب أن 

يخضع إلى الطوعية؛

- توطيد العالقة بين تدبير املسار املنهي والترقيات لشغل مناصب 

املسؤولية؛

- تبسيط املساطر؛

- الحد من الفوارق في التعويضات بين القطاعات وكذلك داخل 

نفس الدرجات النظامية؛

الرقمي  املجال  في  التكوين  طبعا  فيه  بما  التكوين  جهاز  تعزيز   -

للموظفين  بالنسبة  املعلومة  إلى  الوصول  في  دور  من  له  سيكون  ملا 

واملرتفقين.

كل ذلك في إطار حوار اجتماعي بناء، هادف ومسؤول هدفه األسمى 

تنمية مستدامة مدمجة لكل الفئات الشعبية وعلى رأسها الشباب، 

وأطلب من هذا املنبر بأن يكون هنالك فروع جهوية ملجلس الشباب 

املزمع تنصيبه.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

هذه بعض املساهمات منا، كنتمناو منكم تاخذوها بعين االعتبار في 

تنزيل امليثاق، ميثاق الالتركيز اإلداري.

وشكرا على اإلطالة.

شكر السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  ملجموعة  اآلن  الكلمة  أعطي 

تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعمباأكعيلصادي:

لتفعيل  املتخذة  اإلجراءات  عن  الحكومة  رئيس  السيد  نسأل 

الالتمركز اإلداري وعن التدابير املتخذة للرفع من القدرات التدبيرية 

للموارد البشرية.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكري.

الرئيس  السيد  تفضل  التقدمي،  العمل  ملجموعة  اآلن  الكلمة 

املحترم.

يملستشاأعيلسادععبدعيللطافعأع و:

يلسادعأئيسعيلحكومة،

السؤال عن الالمركزية والالتركيز في ظل دولة مركزية تسعى إلى بناء 
دولة ترابية، نظن بأنه يستدعي أوال تحقيق إإلرادة السياسية الحقيقية 
إصالح  إطار  في  االقتصاديين  والشركاء  السياسيين  الفاعلين  لكل 

شمولي، يقت�ضي:

1- مراجعة السياسات العمومية وتمركزها وتفكيكها؛

2- مراجعة االختالالت ومراجعة كيفية وضعها دائما في املركز على 
حساب املناطق الترابية، وهذا ال يتما�ضى نهائيا مع الالتمركز؛

3- التحقيق في إطار هو تخفيف من ثقل حجم الدولة املركزية على 
حساب الدولة الترابية التي مازالت ضعيفة تتنامى ببطء كبير؛

4-  وجود وضع حد لالزدواجية املؤسساتية بين الدولة واملؤسسات 
تضمحل  أو  املسؤولية  تغيب  األحيان  بعض  أصبح  حتى  املنتخبة، 

املسؤولية،

4- هناك حاجة مستعجلة العتماد مبدأ وحدة املسؤولية السياسية، 
اآلن مع األسف ما كاينش هذا املبدأ نهائيا في العالقة بين املركز والجهة 

وشفنا هاذ ال�ضي في عدة مناسبات.

6- أن األمر يتطلب بناء ثقة الدولة، بناء ثقة الدولة التي تعطي لكل 
مواطن الحق في االستفادة املنصفة والعادلة في خدمة األزمة.

إن مسار بناء الثقة يتطلب معالجة الشعور القائم حاليا من طرف 
الجماعات الترابية بأنها مهمشة، بأنها غصبت حقوقها، بأنها ال تعامل 

على أنها كيان منتخب له مقومات بحكم القانون للمساءلة.

في الخالصة أن ما نراه من مجموعتنا أن تقوية االتمركز يمر عبر عدة 
مراحل، نحصرها في أربعة محاور:

األول معالجة االختالالت بين الدولة املركزية والدولة الترابية وإعادة 
بناء الدولة الترابية التي مازالت لم تكن في مستوى التعامل الحقيقي 

والناجع بين املركز؛

ثانيا، اعتماد أهمية وحدات القرب، الكل يتحدث عن القرب ولكن 
مع األسف والسياسة الالمركزية تعني القرب بالدرجة األولى ومساءلة 
املواطنين واالعتراف باملبادرة على الصعيد املحلي، كذلك املبادرة غالبا 
تأتي على الصعيد املركزي أو على صعيد العمال والوالة، ال تأتي أو تقمع 

التي تأتي من املنتخبين؛

متعددة  أهداف  بوضع  املركزية  اإلدارة  التزام  الثالث،  املحور 
في عالقة  الحساب  أساسها  على  يقع  ومتسلسلة،  منسقة  السنوات 

الدولة املركزية بالترابية؛

وأخيرا، وضع الهياكل العملية لضمان االمتثال لألهداف املعلنة من 
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خالل ميثاق يتعدى املبدأ.

ال نريد املبادئ في املواثيق، نريد أدوات للنجاعة للتعامل لخلق أدوار 
لتفعيل اإلبداع واالبتكار لدى الساكنة وممثليها، من أجل تطويع الدولة 

حتى تكون مشاركة حقيقية فيما يتعلق ببناء املغرب بكامله.

هذه العالقة القائمة بين املركزية والالمركزية هذه هي شروطها في 
أنظمة الدول الديمقراطية الحديثة التي تسعى إلى توسيع وتقاسم بين 
الدولة واملجتمع ومكوناته، وهذا هو العمق وروح الدستور في الباب 
املتعلق بوضع الجهوية، وهي كذلك املضامين التي عبرت عنها القوانين 
إلنصاف  حقيقية  أدوات  هناك  ليست  األسف  مع  إنما  التنظيمية، 
الدولة  مع  في عالقتها  الترابية  الدولة  بناء  إلى  املضامين  وصول هذه 

املركزية.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

على  لإلجابة  املحترم  الحكومة  رئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  أعطي 
األسئلة التي طرحت في هذا املحور.

يلسادعأئيسعيلحكومة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

يلسادعيلرئيس،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

هذا موضوع مهم، فايت تطرقنا له أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، 
وباش نقولو اعالش تنهضرو بعدا كنهضرو على الالتركيز أو الالتمركز بجوج 
حاجة واحدة، مرة تنقولو الالتركيز والالتمركز، ولكن الخطاب امللكي في 
املراحل األخير استعمل لفظ الالتمركز، وكيعني أن اإلدارة تفوض بعض 
صالحياتها إلدارة محلية، ما عندو عالقة بالهيئات املنتخبة، هو خاص 
يتكامل مع الهيئات املنتخبة، كنقولو اليوم الجهوية املتقدمة عندها 
رجالن، عندها الهيئات املنتخبة اللي هي مجالس الجهات مع مكاتب 
الجهات، وعندنا اإلدارات اللي هي اإلدارات الجهوية اللي خاصها تمثل 
السلطة املركزية أو الدولة، إذن كنهضرو في الالتمركز، كنعملو على 

تفويض بعض سلط الحكومة املركزية أو اإلدارات إلى إدارات محلية.

السلطة فيها اتخاذ القرار وفيها موارد مالية، وفيها موارد بشرية، 
وذلك في إطار واحد التسلسل إداري محكم، وبطبيعة الحالة اليوم 
الجميع متفق واليوم على كل حال هذا معطى أصبح معطى دستوري 
وفيه توجيهات ملكية واضحة، وخصوصا في آخر خطاب ديال جاللة 
امللك أثناء افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الحالية، والذي 
متقدم  ميثاق  إخراج  وإلى  املتقدمة  الجهوية  استكمال  إلى  فيه  دعا 

لالتمركز اإلداري وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.

هذا الالتمركز اإلداري هو مهم جدا، أوال مهم إداريا، ألن غادي يبسط 
العمل اإلداري، غادي يقرب الخدمات اإلدارية للمواطنين، غادي تولي 
احداه، اتخاذ القرار ما غاديش يبقى في الرباط غادي يولي على مستوى 
الجهة، وربما جزء منه على مستوى اإلدارة اإلقليمية، إذن هذه النقطة 
األولى، فائدة بدال ما نقولو سير للرباط، الواحد اللي تقطعت لو الخلصة 
خاصو يجي للرباط، دائما تقع إشكاالت على مستوى تدبير الشؤون ديال 

املواطنين على هذه املسائل.

حتى البرمجة ديال املشاريع تتم إذا ما كانش اإلذن ديال اإلدارة 
املركزية ال يمكن برمجتها، لكن فيها أيضا على املستوى التنموي فائدة 
مهمة على املستوى التنموي أنها كيتم تدبير املشاريع التنموية، تدبير 
التوجهات التنموية تدبر على مستوى الجهة اللي هما الناس اللي أكثر 
املحلية،  وبالحاجيات  السكان  وبحاجيات  الجهة  بحاجيات  معرفة 
وأيضا على مستوى التنسيق كتكون التنسيق كيكون أفضل، تنسيق 
السياسات العمومية على املستوى الجهوي كيكون آنذاك ممكنة ألن 
اآلن خاص مجلس الجهة مثال اآلن مكاتب الجهات اللي تيوضعوا برامج 
التنمية الجهوية، تنسقوا مع اإلدارات ولكن إذا ما كاينش اإلذن ديال 
اإلدارة املركزية، هذاك التنسيق ما كيتمش، وفي بعض األحيان خاص 
التنسيق مع اإلدارة املركزية إما أثناء وضع برامج التنمية الجهوية أو 
التعاقدات أو االتفاقيات باقي ما ابديناش التعاقدات أو اتفاقيات مع 

القطاعات املعنية.

اآلن، إذا تم هذا الالتمركز وفق ما نتصوره، هاذ ال�ضي غادي يتم 
جهويا بمعنى كل�ضي غادي يتم تما، معنى ذلك التنسيق بين اإلدارات، 
بين التجهيز والصحة والتعليم والفالحة وغيرها بيناتهم من جهة، ولكن 
بينهم وبين مجالس الجهات غادي يتم جهويا دون حاجة إلى الرجوع 
إلى اإلدارات املركزية، إذن غادي يسهل علينا بزاف ديال األمور على 

مستوى التنسيق.

املستوى  على  قطيعة  سيحدث  تم  إلى  هام  إصالح  فهذا  بالتالي 
اإلداري مع ما كنا عليه باش ننتقلو لإلدارة الالممركزة، وأهم �ضيء غادي 
تكون قريبة من املواطنين، غادي تكون قريبة من الهموم ديالهم، وأيضا 
املواطن غادي يقرب من مصادر القرار وغادي تكون عندو حتى القدرة 

من التأثير على هاذ مصادر القرار، إذن هذه هي الفكرة العامة.

فيه،  هضرنا  راه  ال�ضي  هاذ  سؤال،  هذا  وصلنا؟  فين  اآلن  دابا 
الصيغة األولى ديال ميثاق الالتمركز اإلداري موجودة، تم فيها التحكيم 
والتنسيق بين مختلف القطاعات املعنية، طبيعي باش هاذ ال�ضي اللي 
تتكون فيه الوظيفة العمومية تتكون فيه الداخلية، تتكون فيه املالية 
إضافة بالخصوص، ولكن إضافة إلى القطاعات األخرى كلها، عموما 
تم االتفاق على الخطوط العامة ديال هاذ امليثاق وحتى على بعض 
املقتضيات التفصيلية، اآلن هو لدى األمانة العامة للحكومة، منكبة 
على إتمام الصياغة القانونية فنيا األخيرة، بعد ذلك إن شاء هللا السنة 
املقبلة غادي يكون هذا امليثاق موجود وغادي نخرجوه، ونتمناو يكون في 



نر5ر الجريدة الرسمية للبرملانعددم42 - 8مربيع األولم1439 )27منوفمبر2017( 

البداية األولى لسنة 2018، وكما قلت غادي يكن قطيعة واحد القفزة 
فيما يخص التعامل اإلداري.

طيب أشنو هي املبادئ املوجهة لالتمركز اإلداري؟

ممارسة  ووسائل  السلطة  تحويل  كيعني  اللي  اإلداري  الالتمركز 
مستوى  على  الالممركزة  املصالح  إلى  املبادرة  على  والقدرة  السلطة 
الجهات، اإلدارات على مستوى الجهات وكتهدف إلى تحقيق الفعالية 
واحد  فيه  هذا  الترابية،  والتغطية  اإلنصاف  ولضمان  والنجاعة 

املجموعة ديال املبادئ املوجهة أهمها ما يلي:

يتم على مستوى  الجهة، ألن هذا غادي  املبدأ األول، هو تبويء 
على  املركزية  اإلدارة  تمثيل  في  الصدارة  مركز  الجهة  تبويء  الجهة، 
املستوى الترابي وفي إقامة العالقات بين اإلدارات املركزية ومصالحها 
الالممركزة، اعتبارا لكون املستوى الجهوي يمثل اإلطار األمثل واملالئم 
النسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية ملختلف القطاعات، 
وكذا املواكبة التقنية واملساعدة لفائدة الجماعات الترابية، ال سيما 

للجهة.

وهنا أود التأكيد بأن هاذ األمر يمثل اختيار سيا�ضي حيوي بالنسبة 
لتعزيز ورش الجهوية املتقدمة التي تنشدها بالدنا، حيث سيتم االنتقال 
من الصيغة التي كانت على مستوى العماالت واألقاليم التي كانت من 
قبل تشكل محور تجميع االختصاصات الالممركزة إلى صيغة متقدمة 
تخول الجهة مركز الصدارة في تنسيق االختصاصات الالممركزة ملصالح 

الدولة؛

املبدأ الثاني توضيح أدوات اإلدارات املركزية التي يجب أن تنحصر 
في بلورة التصور وتأطير السياسات والبرامج العمومية على املستوى 
إعداد  وكذا  الالممركزة،  املصالح  أداء  نجاعة  وتتبع  وتقييم  الوطني 
وتخويل  التنظيمية  والنصوص  القانونية  النصوص  الحال  بطبيعة 
تنفيذ  اختصاص  الجهوية  اإلدارات  يعني  الالممركزة،  املصالح 
السياسات العمومية وإنجاز املشاريع وأيضا إنجاز البرامج قبل ذلك 

وكذا تقديم املساعدة والدعم التقني للجماعات الترابية؛

املبدأ الثالث، تنسيق أنشطة املصالح الالممركزة من خالل إحداث 
طريق  عن  جهوية  أقطاب  نسميوها  وقوية،  مشتركة  جهوية  إدارات 
تجميع عدد من اإلدارات تكون قوية، تكون قادرة على إنجاز املشاريع 
على  متواجدة  وزارية  مصالح  عدة  تدخل  تستوجب  التي  الجهوية 
املستوى الترابي أو على املستوى الجهوي بما يحقق وحدة تدخل الدولة 

على املستوى الجهوي، وهذا كله �ضيء.

املبدأ الرابع غادي يكون ناتج عنه هو القدرة على بناء سياسات 
عمومية مندمجة وفعالة على مستوى الجهة، جهوية، تحقق التقائية 

السياسات العمومية على مستوى الجهة.

املركزية غتكون عندها توجهات  السلطة  البرامج اآلن  إذن وضع 

توضع القوانين، توضع التصورات، توضع املراسيم التنظيمية بينما 
وضع البرامج فيتم على املستوى الجهوي، وبالتالي غادي تكون عندنا 

القدرة أكثر على تنسيق البرامج الجهوية.

الالتمركز اإلداري هاذي غير  ثانيا، أهم مضامين مشروع ميثاق 
املبادئ املوجهة، سيقوم مشروع ميثاق الالتمركز اإلداري على وضع 
منظور جديد–كما قلنا–لتدخل الدولة على املستوى الترابي، والسيما 
من خالل إعادة تنظيم املصالح الالممركزة للدولة ونقل اختصاصات 

إليها، وكذا تنسيق تدخل الدولة على املستوى الترابي.

ونقل  للدولة  الالممركزة  املصالح  تنظيم  إعادة  أوال  فيها  إذن 
االختصاصات إليها، هذا املحور األول اللي غادي ينص عليه هاذ امليثاق 
ديال الال تمركز، وهذا كيعني بناء إدارات جهوية قوية باختصاصات 
أو  النقص  وتدارك  كافية  مالية  وبموارد  قوية  بشرية  وبموارد  قوية 
النقائص املوجودة في املرسومين السابقين سنة 1993 وسنة 2005 
واللذين لم يمكن تطبيقهما من تنزيل التمركز حقيقي إلدارة الدولة بما 
يحقق توزيعا متوازيا لالختصاصات والوسائل بين اإلدارات املركزية 

للدولة ومصالحها الالممركزة.

في هذا اإلطار، نهدف من خالل هاذ املنظور املتقدم لالتمركز اإلداري 
ضمان تنسيق أنشطة مختلف املصالح الالممركزة على املستوى الترابي 
كما قلنا، مع تخويل هذه التمثيليات املوجودة جملة من االختصاصات 

املهمة تتمثل فيما يلي:

- املساهمة في إعداد برنامج عمل الدولة على املستوى الجهوي، إذن 
هي مركزيا غير التوجهات العامة وبرامج العمل على املستوى الجهوي؛

- التنشيط واإلشراف على أنشطة املصالح الالممركزة على مستوى 
العماالت واألقاليم، هي اللي غتكلف ذيك الساعة النيابات أو اإلدارات 

اإلقليمية؛

- مواكبة الجماعات الترابية السيما الجهة في إعداد برامج التنمية 
الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب بتكامل وانسجام مع برنامج 

عمل الدولة على املستوى الجهوي؛

في  الترابية  والجماعات  الدولة  بين  الشراكة  عالقات  تدعيم   -
مختلف مجاالت التنمية الجهوية، هذا باإلضافة إلى املصالح الالممركزة 
املوجودة أيضا على مستوى العماالت واألقاليم، التي ستتولى تنفيذ 
السياسات والبرامج العمومية الحكومية مع تقديم الدعم واملساعدة 

الالزمة للجماعات الترابية ولفائدتها على مستوى األقاليم والعماالت.

وجدير بالذكر في هذا الصدد، أن مشروع ميثاق الالتمركز اإلداري 
اإلدارية  القرارات  اتخاذ  صالحية  الالممركزة  املصالح  لرؤساء  يمنح 
بمقت�ضى  لهم  املخولة  االختصاصات  نطاق  في  تدخل  التي  الفردية 
يمكن  ال  التي  تلك  باستثناء  العمل،  بها  الجاري  واألنظمة  القوانين 
تفويضها لهم بموجب املقتضيات التشريعية أو التنظيمية، وهذا توجه 
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مهم سيمكن من تفويض جزء مهم من اختصاصات اإلدارة املركزية إلى 
املصالح الالممركزة بما يمكن من تخفيف العبء على املصالح املركزية 

التي لم يبق من اختصاصها إصدار مثل هذه القرارات.

اآلن تنسيق التدخل الترابي للدولة: تقت�ضي فعالية تدخل الدولة 
على املستوى الترابي تتبع تنزيل مشروع الالتمركز اإلداري على املستوى 
املركزي من جهة وتنسيق عمل املصالح الالممركزة على املستوى الترابي 

من جهة أخرى.

ولتحقيق هذا الهدف اللي هو ضمان التنسيق، سينص مشروع 
امليثاق، الذي سيصدر إن شاء هللا، على إحداث لجنة وزارية خاصة 
بالالتمركز اإلداري تحدث لدى رئيس الحكومة ولجنة للتدبير الجهوي 

لدى والي الجهة.

أوال، )أ(، اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري: نص مشروع امليثاق، 
الذي هو في طور الصياغة، على إحداث لجنة وزارية لالتمركز اإلداري 
لدى رئيس الحكومة تناط بها مهمة اقتراح التوجهات العامة للسياسة 
وتقييم  تنفيذها  على  والسهر  اإلداري  الالتمركز  مجال  في  الحكومية 
نتائجها، ويناط بهذه اللجنة، التي تضم في عضويتها كل من السلطة 
الحكومية املكلفة بالداخلية واملالية والوظيفة العمومية، فضال عن 

السلطات الحكومية القطاعية املعنية، على الخصوص املهام التالية:

أداء  ونجاعة  فعالية  من  بالرفع  الكفيلة  التدابير  كافة  اقتراح   -
املصالح الالممركزة؛

- إبداء الرأي في علمية نقل االختصاصات واملسائل إلى املصالح 
الجهوي  املستوى  على  الالممركزة  املصالح  تجميع  وفي  الالممركزة 
الحصيلة  وتقييم  الوزارية  بين  الجهوية  املديريات  قائمة  وتحديد 
السنوية لسياسة الالتمركز إداري، وباملناسبة هاذي غادي تكون واحد 
الورش ديناميكي، ما يمكنش ذاك ال�ضي باش غادي نديروه النهار األول 
وغادي يكون كامل، غادي يتطور تدريجيا، وهاذ عملية التنزيل اللي 
غادي تتم بطريقة تدريجية هاذ اللجنة الوزارية هي اللي غادي توضع 
البرنامج الزمني وغادي تواكب التنزيل وغتدخل التعديالت املناسبة في 

الوقت املناسب، هاذي بالنسبة للجنة الوزارية لالتمركز اإلدراي؛

اآللية الثانية، هي لجنة التدبير الجهوي: هاذ لجنة التدبير الجهوي 
العمل ديالها هو تنسيق عمل اإلدارات الالممركزة، يعني ابحال اللي 
قلنا اإلدارات الجهوية أو األقطاب الجهوية اللي غادي تولي دابا التعليم 
اللجنة  واحد  تكون  غادي  هاذي  إلخ،  وغيرها...  والصحة  والفالحة 
تتجمعهم على مستوى الجهة، وهو ما ينص مشروع امليثاق على إحداثه، 

إحداث لجنة للتدبير الجهوي يرأسها والي الجهة تناط بها املهام التالية:

- السهر على ضمان انسجام والتقائية أنشطة املصالح الالممركزة 
على املستوى الجهوي؛

مقاربة  وفق  الجهوي  املستوى  على  الدولة  عمل  برنامج  وضع   -

تتبع  االعتمادات،  برمجة  األولويات،  تحديد  يخص  فيما  تشاركية 
إنجازه، يعني برمجة اعتمادات غادي تتم اآلن على املستوى الجهوي ما 

ابقاش غادي يتم مركزيا؛

- إبداء الرأي حول مشاريع السياسات والبرامج العمومية للدولة 
على املستوى الجهوي؛

- دراسة وإعداد عقود برامج ذات الطابع الجهوي لتربيط الدولة 
بالجماعات الترابية السيما الجهة.

اليوم غادي نديرو، احنا أعلنا بأنه غادي نديرو عقود برامج بين 
الدولة والجهات، اليوم اللي خاص يوقعها هو الدولة، السلطة املركزية، 
توقع مع  الجهة غادي  توقع جهويا،  الالتمركز غادي  ميثاق  غدا مع 
اإلدارة الجهوية يعني لجنة التدبير الجهوي غادي تدبر هاذ األمر، غادي 
تولي عقود البرنامج على مستوى الجهة، إذن هذا على مستوى منظومة 

الحكامة وآليات التدخل.

اآلن بقيت نقطة وهي التدابير املصاحبة لتنزيل مشروع الالتمركز 
اإلداري، ذلك أن هذا الورش الكبير خاصو برنامج عمل صحيح، زمني، 
واضح، سنعلن عنه فور صدور ميثاق الالتمركز اإلداري إن شاء هللا، 
وهاذ برنامج العمل اللي غادي يهدف إلى نقل االختصاصات، لكن غادي 

يم�ضي معه في املواكبة أمران اثنان:

أوال التدبير الالممركز للموارد البشرية، فمواكبة تنزيل الالتمركز 
إداري يحتاج باملناسبة مع نقل االختصاصات إلى مصالح الالممركزة إلى 
تمكين هذه املصالح الالممركزة عن الجهوية من موارد بشرية مؤهلة 
كفأة على درجة عالية من الخبرة، من املهنية ومن التجربة، وقادرة على 
تدبير الشأن املحلي وتحقيق أهداف التنمية الجهوية، سواء فيما يتعلق 
عمومية  خدمات  على  الحصول  في  املواطنين  لحاجيات  باالستجابة 
منتظمة وجيدة أو بتصور وتنفيذ االستثمارات ذات القيمة املضافة 
على الصعيد الترابي، وهو ما تحرص الحكومة على تنفيذه من خالل 
الالممركزة  املركزية ومصالحها  اإلدارة  بين  واألعوان  املوظفين  توزيع 
على الصعيد الجهوي واإلقليمي بما يضمن بشكل معقلن االستجابة 
ملختلف  الالممركزة  املصالح  تخويل  مع  املصالح  هذه  لحاجيات 
القطاعات الوزارية صالحية تدبير املوارد البشرية املعنية، سواء فيما 
يتعلق بوضعيتها اإلدارية أو فيما يخص حاجياتها إلى التأهيل والتكوين 

املستمر، هذا األول؛

تخويل  إن  الدولة:  مليزانية  الالممركز  التدبير  الثانية، هي  الحاجة 
السياسات  تنزيل  مجال  في  واسعة  اختصاصات  الجهوية  املصالح 
والبرامج العمومية على املستوى الترابي يقت�ضي بالضرورة تعزيز التدبير 
للمديرين  أوسع  صالحيات  منح  خالل  من  الدولة  مليزانية  الالممركز 
الجهويين واإلقليمين فيما يتعلق بتنفيذ امليزانيات وإحداث ميزانيات 
جهوية على أساس البرامج يكون فيها املدراء الجهويين آمرين مساعدين 
بالصرف، مع تعزيز آليات املراقبة البعدية لتنفيذ هذه امليزانيات، إذن 
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غادي تكون مواكبة للموارد البشرية، غادي تكون مواكبة بامليزانيات 
وبالقدرة على التصرف في هذه امليزانيات.

وختاما، البد أن أقول نتمنى إن شاء هللا هاذ الورش اللي هو طموح 
هاذ  فيه  ابداو  يكون   2018 بداية  مع  نتمناو  طويال،  املغرب  انتظره 
الورش، أريد أن أؤكد من الحكومة عازمة إن شاء هللا على إتمامه وعلى 
دعمه وعلى إتقانه أيضا، وإن شاء هللا هاذ امليثاق راه احنا اعطيناكم 
الخطوط العامة، اآلن تقريبا راه في املراحل األخيرة بمجرد ما يخرج هاذ 
امليثاق يمكن نعاود نديرو �ضي جلسة أو في اللجنة الدائمة املعنية يمكن 
يجي أحد الوزراء لتقديم هذا امليثاق، ويمكن نقول بأنه احنا عندنا 
اإلرادة الكاملة ملواصلة تنزيل الالتمركز اإلداري، والهدف بطبيعة الحال 
أيضا هو مواكبة ورش الجهوية املتقدمة الذي انخرطت فيه بالدنا، 
باعتباره خيارا ال رجعة فيه وبوصفه اإلطار األنسب لتحقيق أهداف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة والتي تنشدها 
بالدنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

حفظه هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م.

ننتقلو اآلن إلى التعقيبات على الجواب ديال السيد رئيس الحكومة 
اللي استمعنا إليه، أعطي الكلمة ألول متدخل عن الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية إذا كان بقي في رصيده من وقت، اعطينا الوقت 
عفاك، مازال السيد الرئيس راه عندكم.. تفضل 7 دقايق أو 8 دقايق 

مازال.

يملستشاأعيلسادععبدعيللطافعأبدرح:

شكريعيلسادعيلرئيس.

رئيس  السيد  نتفاعل مع جواب  أن  الحقيقة  في  البداية البد  في 
الحكومة اللي في الحقيقة ذاك ال�ضي اللي ابغينا نقولو سبقتنا لو، هذا 
الحقيقة ألنه ابحال إلى كنتشاركو في التفكير، ألنه هاذ املوضوع من بعد 
ما كان مضمون ديال الخطاب امللكي السامي، بطبيعة الحال اهتمينا 
به كذلك كما اهتمت به الحكومة، باعتبارنا، أوال، كبرملانيين، وكذلك 
كفاعلين سياسيين، وذلك من أجل املشاركة باش نكونو واجدين في 
الوقت اللي غادي تفكروا فيه تديروا املشاركة وتوسعوا دائرة التشاور 
واملناقشة، باش يمكن فعال نطورو هاذ املوضوع، ألنه موضوع اللي ما�ضي 
جديد على املغرب، هو ابدات املرحلة منذ زمن، منذ التقسيمات التي 
كانت عرفتها التراب ديال اململكة، وبالتالي املواكبة اللي كانت جات في 
إطار واحد املجموعة ديال املراسيم وال مجموعة ديال القوانين اللي حتى 
إلى امشينا للتواريخ ديالها كنشوفها كتضبط مراحل دقيقة في التطور 
ديال املجتمع املغربي، سواء عندما يكون هناك إحصاء ديمغرافي أو 

تقييم حقيقي للتحوالت االقتصادية واالجتماعية.

إذن اإلسقاط والتطور ديال مسار ديال الالتركيز فعال أسا�ضي ومهم، 
ولكن عندنا واحد االزدواجية وأثرتها السيد رئيس الحكومة املحترم في 
واملدبرين  املنتخبين  باملدبرين  املتعلق  بالشق  األمر  ويتعلق  جوابكم، 

املعينين، االزدواجية فيما يخص التنمية بصفة عامة.

املحلية،  الديمقراطية  إطار  في  املنتخبة  الجماعات  مستوى  على 
فالتطور اللي عرفو املغرب منذ 1976، فاش ابدات أول ميثاق جماعي 
الحقيقة  في  كانت  واللي  املحلي  التدبير  ديال  العملية  هاذ  لتنظيم 
حددت  اختصاصات،  أعطت  مرة  أول  اللي  ونوعية  أساسية  نقلة 
املنتخبة،  والسلطة  املعينة  السلطة  بين  ما  االختصاصات، وضحتها 
وواكبتها كذلك تحوالت من بعد تقريبا واحد 20 سنة اللي جات في إطار 
تعديالت اللي كانت في 2002، ثم بعد ذلك في 2009 لتستقر بعد صدور 

دستور 2011، من خالل القانون التنظيمي للجماعات املحلية.

الجهة  كذلك  مستوى  على  حتى  كبير  وتطور  حقيقي  مسار  هذا 
كتم�ضي  التطور  وواحد  املخاض  واحد  كذلك  عرفت  اللي  والجهوية 
من الجهة اإلدارية للجهة االقتصادية، اآلن كنتكلمو على جهة تنموية 
البعد كذلك واحد املصداقية، واحد  القرب وتعطاها واحد  تالمس 

القوة، باعتبار أن التمثيلية كتكون بانتخابات مباشرة.

إذن هاذ التطور على هاذ املستوى، كنلقاو على املستوى اآلخر كاين 
اشوية ديال التعثرات، كاين شوية ديال اإلخفاقات، ما كاينش مواكبة 
باش يمكن فعال هاذيك الحركية اللي ابغيناها تكون، تكون على جميع 
املستويات، مركزيا ما كنتذاكروش كانت واضحة، ولكن على املستوى 
املحلي كاينة إشكاليات، واآلن احنا كنتذاكرو اآلن حيث كنبغيو كنتكلمو 
على البرامج التنموية ديال الجهات الحصيلة أشنو هي اليوم؟ 9 ديال 
الجهات اللي وضعت التصاميم ديالها وبقية الجهات ما وضعتش، أشنو 
السبب؟ أشنو املوضوع؟ واش ضعف التقنية في التصور؟ في املواكبة؟ 
اللي  التأطير؟ في الحضور ديال القطاعات األخرى  في  في املصاحبة؟ 
متواجدة محليا؟ كيبقى سؤال، وخصوصا واحنا في نصف الوالية، 

بمعنى ثالث سنين تقريبا قربت تسالي وتبقى 6 سنين.

إذن احنا أين نحن؟ كيفاش فرغنا املحتوى ديال ما تم التصويت 
القانون  التنظيمية وخصوصا  بالقوانين  املتعلق  القبة  هاذ  في  عليه 
التنظيمي ديال الجهة باش تلعب الدور ديالها، وكاين رهان أنه هاذ 
االنطالق تكون انطالق إيجابي كبير وأسا�ضي، املالحظ اليوم هو أن هاذ 

البرامج التنموية فيها تعثر وتعثر كبير.

يكون  الحكومة غادي  رئيس  السيد  ثم كذلك حسب معلوماتي، 
متوفر على معلومات أفضل وأكثر، وحتى هاذ التصاميم أو ال هاذ البرامج 
التنموية مازال ما تصادقش عليهم وال مازال ما تأشرش عليهم، ال�ضيء 
اللي كيعطي وكيخلينا نتساءلو ونقولو واش هاذ املدة االنتدابية غتدوز 

بيضاء بدون مشاريع تنموية والتنزيل ديالها على املستوى املحلي.
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تنفكرو  لنا هو حتى قضية  بالنسبة  ثم كذلك وهذه أهم حاجة 
في هذه العملية تنذاكرو على البعد ديال املوارد البشرية، من خالل 
الجهوي  باالمتداد  التجربة، حيث تحدث �ضي حاجة وعندها عالقة 
وكتكون ابغات تنتقل من املركز للجهة كثيرا ما كيجيو غير الناس اللي 
غضبانين عليهم، يعني ذاك اإلطار وذاك املوظف اللي اسمتيو كيتصرف 
باش يم�ضي كأنه انتقال تأديبي، في الوقت اللي هو األساس واألهم هو أنه 
األطر خصوصا حيث تتكون بداية تجربة ما فيجب أن يكون أطر أكفاء 
واألطر األساسية واملهمين ألنه االنطالقة دائما عندها شروطها وعندها 

الضوابط ديالها.

كان بودنا كذلك حيث أنا وجدت مداخلة متكاملة، ولكن حقيقة 
في  الحكومة كان عندو السبق  الرئيس املحترم، السيد رئيس  السيد 
التجاوب مع املحتوى اللي في املداخلة اللي هيأنا كفريق، ولكن كان 
البد أننا تكون املساهمة ديالنا والتفاعل ديالنا في انتظار أننا نشاركو 
بشكل أكثر في الوقت اللي يتعرض هاذ امليثاق ديال الالتركيز اإلداري 
على املؤسسة البرملانية باش يمكن ندليو باالقتراحات ديالنا وبالتصور 
ديالنا لهذا الورش املهم واألسا�ضي واللي كنعتبرو أنه من ضمن الركائز 

األساسية ديال التنمية واللي فعال لحد اآلن تشكل معيق.

اآلن  املحاسبة،  وعن  املسؤولية  نتحدث عن  ونحن  آخر،  جانب 
كاين مبدأ آخر ديال املحاسبة التدبيرية أوال ديال هدر الزمن ديال والية 
انتخابية معينة، حيث تنبغيو نديرو هاذ املحاسبة واش غادي نحاسبو 
التعثر  هذا  نحاسبو  غادي  أوال  سهلة،  دائما  كتبقى  اللي  املنتخبين 
اللي عندنا في عدم إنزال هذا الدعم وهذا الواجب اللي مفروض أنه 
الحكومة والدولة تكون كتمدو للناخبين واملنتخبين، باش يمكن فعال 
يقوموا بالعمل ديالهم على أحسن قيام، وبالتالي نحقق هذاك التفاعل 
اللي كنبحثو عليه واللي هو الطموح ديالنا واللي أعتقد في اعتقادي هو 
البعد الحقيقي ديال التنزيل ديال الالمركزية اإلدارية باش يمكن لنا 

فعال تكون تضافر الجهود من أجل خدمة املواطنين.

شكرا السيد الرئيس املحترم.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

وإذا أمكن أن تسلموا مداخلتكم مكتوبة لضمها للرصيد الوثائقي 
ديال هذه الجلسة، شكرا. أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية 

املحترم، عفوا نسيت األصالة، تفضل السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

حضريتعيلساديتعريلسادةعيملحت2مون،

يلسادعأئيسعيلحكومة،

درتي معنا واحد الخدمة أنا ما متفقش، مزيان اعطيتينا درس أشنو 
هو الالتركيز والالتمركز ومن بعد ابديتي كتعرض علينا املضامين ديال 
امليثاق أو مشروع امليثاق، أنا قد أقول على أنه ما عندكمش الحق السيد 
رئيس الحكومة، خاصنا نشوفو باش نتناقشو معك. من حقنا النهار اللي 
غادي نشوفو املشروع أجي ذيك الساعة نتذاكرو، أنت كتعرض عندك 
ديال  املنهجية  املنطق وهاذ  فهاذ  ما عندوش،  البرملان  االمتياز،  هاذ 
مناقشة املؤسسة التشريعية منهجية خاطئة وفيه ما ابغيتش نقول 

أكثر من هاذ ال�ضي.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

قلت لنا هاذ املشروع غادي يخرج مع بداية السنة املقبلة، البارح، 
السيد الوزير ها هو جالس املحترم قال مع نهاية هذه السنة، ال، سيان 
بين بداية السنة ونهاية السنة، ألن هاذ ال�ضي أشنو كيترجم؟ كيترجم 
أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة ولكن غادي نهضر على هاذي 
للزمان،  الحديث  العصر  ديال  متقدم  مفهوم  �ضي  ما عندهاش  دابا 
وضيعتو لنا فيه 15 سنة. حين أقول ضيعتونا انتوما يعني أتحدث عنكم 
وأسالفكم من األستاذ عبد الرحمان اليوسفي هللا يطول لو في العمر إلى 

اليوم.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

جاللة امللك ما�ضي فقط في الخطاب األخير ديال افتتاح البرملان حث 
الحكومة ودعا الحكومة في خطاب العرش 2012 إلى إخراج امليثاق ديال 
الالتركيز وقال ما مضمونه أنه ما فتئ يدعو الحكومة منذ 10 سنين، 10 
سنين حتى لـ 2012 زيد عليها 5 سنين 2017 هي 15 عام وما ابغيتوش 
تخرجوه، وجاي اليوم أنت تتقول السنة املقبلة والوزير ديالكم البارح 
قال نهاية هاذ املوسم، وهاذي واحد شهرين ونصف قال هاذ األيام 
العامة  غيخرج، وأنت تتقول السيد رئيس الحكومة راه عند األمانة 
للحكومة ومن بعد تراجعتي، دابا هاذ ال�ضي اليوم قلته، قلتي راه عند 
األمانة الخطوط العامة، راه احنا متفقين عليها ولكن بعض التفاصيل 

ما زال. هللا أكبر السيد رئيس الحكومة.

اتفقتيش،  ما  باقي  وأنت  للحكومة  العامة  األمانة  عند  حاطها 
وباألحرى أنك توافق مع البرملان ومع جميع املكونات املهتمة واملعنية 
بهذا املوضوع، إذن فاألمر ال يتعلق اليوم بمناقشة التفاصيل واملضامين 
ديال هاذ مشروع امليثاق الذي سيولد أو لن يولد، يمكن لنا نتفقو 
ويمكن لنا نختلفو، ولكن في نهاية املطاف نتوافقو، املشكل في تدبيركم 
للزمن، تدبير في غير محله وتتضيعوا على املواطنين وعلى الوطن الكثير 
من الفرص ديال التنمية وديال خدمة املصالح ديال الشعب وديال 
املواطنين، هاذ 15 عام اللي ضيعتو، السيد رئيس الحكومة، انتوما–
عفوا–واللي سبقوكم، هاذي فيها معاناة حقيقية، فيها أضرار قد لحقت 
باملواطنين وبالسكان وبالشعب، فيها أضرار لحقت باالقتصاد الوطني، 
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بالشباب،  لحقت  أضرار  فيها  العمومية،  باملالية  لحقت  أضرار  فيها 
بالنساء، باألطفال، فيها أضرار لحقت باملدرسة، ف 15 عام تقاس بهذه 

التكلفة االجتماعية واالقتصادية الغالية.

فاحنا كنا جينا اليوم طرحنا السؤال وما جاوبتيش عليه السيد 
رئيس الحكومة، قلنا لكم اعالش تأخرتو باش يمكن لنا نطمئن هاذ املرة 
ما تتأخروش ألنه تأخرتو 15 عام، أشنو هو املشكل؟ ما جاوبتوناش. 
السيد الوزير طرحنا عليه سؤال هاذي شهر ما جاوبش حتى هو، جا هنا 
بدا تيدخل ويخرج في الهضرة، ما جاوبناش، اعالش؟ أنا غادي نقول 
لك اعالش، ألنه ما خليتوناش الفرصة من غير أن نقولو لكم اعالش، 

ألن الحكومة ال مسؤولة، ما عندهاش الشعور باملسؤولية، رقم واحد.

رقم جوج، ألن ما عندكمش اإلرادة السياسية الحقيقية، ما أثارني 
في هذا الباب واللي زاد أكد لي القناعة على أن ما عندكمش اإلرادة، 
التوصية  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ديال  التوصيات 
تملك  دار  دار؟  آش  األولى   ،76 في  دار،  اللي  التوصية   76 في  األولى 
املسؤول للجهوية أول توصية، واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
ال ينطق على الهوى، اعرفكم أن ما عندكمش هاذ التملك، ألن اشكون 
غادي ينفذ هاذ ال�ضي؟ هما انتوما والتملك أشنو مقصود به؟ تكون 
عندكم القناعة باملشروع ما مقتنعينش، تكون استوعبتو الجهوية، 
ما  الجهوية،  ديال  والقيم  املبادئ  تكونوا ضابطين  استوعبتهاش،  ما 
ضابطينهاش، هذا هو اإلشكال الحقيقي، إذن فالال مسؤولية تأتي من 
كون ألن فاش تنهضرو على الالتمركز ما�ضي تعطي غير السلط، السيد 
رئيس الحكومة، تعطي للناس القرار وتعطيهم الفلوس وتعطيهم املوارد 
البشرية في األقاليم والعماالت باش يقدروا ينميو بالدهم، يعني املناطق 

والعماالت واألقاليم ديالهم، انتوما تتدابزوا والوزراء تيدابزوا بناتهم.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

اللي  الداخلية  وزيري  أو  الداخلية؟  وزير  هو  فين  نسولكم  بعدا 
معنيين بالجهوية؟ وأنت تتهضر لي على اللجان بين وزارية.

أنا أقول وأنصحكم، السيد رئيس الحكومة، هاذ األمر ديال الالتركيز 
اإلداري بما يعني من حكامة إدارية وإنجاح الجهوية املتقدمة كمشروع 
مهيكل للدولة خاصو قطاع حكومي مستقل بذاته كيتكلف بالالتركيز 
متعلق  هو  ما  بكل  وكيتكلف  الجهوية  بالتنمية  وكيتكلف  اإلداري 
بالجماعات الترابية، وإلى بغيتو بصح تنتقلوا إلى السرعة القصوى في 

تنفيذ هاذ املشروع الهام واإلستراتيجي.

فأنتم عندكم تعديل حكومي هاذ األيام، إيوا نقصو لنا، غرقتو لنا 
الحكومة بكتابات الدولة اللي ما عندهم نفع بصراحة، فقط إلرضاء 
بعض األحزاب وبعض األشخاص في هذه األحزاب، حرام هاذ ال�ضي، 

هاذ ال�ضي حرام.

املغرب اليوم محتاج إلى قطاع فعال يسهر على إرساء الالتركيز اإلداري 
والجهوية املتقدمة بشكل صادق مع املواطنين والوطن، براكة ما تكذبوا 

على الناس، نقصوا من هاذ كتاب الدولة، ندعوكم إلى روح املسؤولية 
والروح الوطنية اللي ال أشك في أنكم عندكم هاذ الروح واعطيونا اللي 

غيسهر، أما بالنسبة للجان نهار اللي غتقتل �ضي حاجة دير لها اللجان.

السيد رئيس الحكومة، قال ليك آش غيدير؟ قال ليك غنديرو 
لجنتين، لجنة غتدبر هنا ولجنة غتدبر لهيه، فهاذ تصوركم في انتظار 

نشوفو املشروع تصور فاشل، السيد رئيس الحكومة.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعفبالعشاخي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيلوزأيءعيملحت2مون،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

أود في البداية باسم فريق العدالة والتنمية أن أنوه من خالل كلمتكم 
من  وكذا  املتقدمة،  للجهوية  الحيوي  الورش  ترسيخ  على  بحرصكم 
خالل ما سطرتموه في البرنامج الحكومي وأكدتم عليه في مشروع قانون 
املالية لسنة 2018، وذلك بالعمل على استكمال الترسانة القانونية 
التنظيمية الالزمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية ذات الصلة، 
والذي حققتم بصدده تقدما ملحوظا باإلضافة إلى الرفع من املوارد 
املالية التي تم تحويلها من امليزانية العامة إلى الجهات، غير أننا نسجل 
التزمتم  التي  اإلجراءات  بعض  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  باملقابل، 
باتخاذها الزالت لم تعرف طريقها -مع األسف الشديد- إلى التفعيل 

بالرغم من كونها من العوامل األساسية لنجاح الجهوية املتقدمة.

نذكر منها على سبيل املثال:

- إجراء وضع آلية للتشاور والتتبع والتنسيق وضمان التنزيل األمثل 
للجهوية املتقدمة؛

- اإلجراء الثاني يتعلق بتفعيل صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق 
التضامن بين الجهات، نظرا ألهميتهما في دعم املوارد املالية للجهات.

كما وقف فريقنا من خالل الندوة العلمية التي نظمها حول موضوع 
على  التنزيل"  وإكراهات  النصوص  مضامين  بين  املتقدمة  "الجهوية 
جملة من اإلشكاالت التي مازال يواجهها تنزيل الجهوية املتقدمة، نذكر 

من بينها:

- غياب هياكل مؤسساتية ذات بعد أفقي للمصاحبة واملواكبة في 
تنزيل ورش الجهوية املتقدمة؛

- ضعف االنخراط الفعال لعدد من القطاعات الوزارية املركزية في 
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مسلسل تنزيل الجهوية؛

- هيمنة الرؤية القطاعية واملركزية بسيادة منطق التجزيء والفصل 
بين السياسات العمومية التي يتم وضعها؛

الترابي  املستوى  على  الالممركزة  املصالح  بين  التنسيق  - ضعف 
والتقائيتها  العمومية  السياسات  نجاعة  على  شك  دون  يؤثر  والذي 

واندماجها؛

- عدم مسايرة الالتركيز اإلداري ملشروع الجهوية املتقدمة، حيث 
تتوفر على مصالح  الحكومية لحد اآلن ال  القطاعات  زالت بعض  ال 
الممركزة متطابقة مع التقسيم الجهوي وباختصاصات ترابية حقيقية.

ونعتقد في فريق العدالة والتنمية أن تجاوز عدد من هذه اإلشكاالت 
لهذه  املحدود  الزمني  الحيز  إطار  في  بعضها  ذكر  على  اقتصرنا  التي 
املداخلة، يكمن في التسريع وفق مقاربة تشاركية باعتماد وتنزيل ميثاق 
حجر  باعتباره  وذلك  إعداده،  على  تنكبون  الذي  اإلداري  الالتمركز 
الزاوية في إحكام تنظيم العالقة بين الجهات والجماعات الترابية األخرى 
من جهة والدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها ومصالحها خاصة على 

املستوى الترابي من جهة أخرى.

خطابه  في  امللك  جاللة  عليه  أكد  ما  اإلطار  هذا  في  ونستحضر 
بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش عندما دعا إلى ضرورة مواكبة 
تنزيل الجهوية املتقدمة باإلسراع بإعداد ميثاق للالتمركز اإلداري، إذ 
ال جهوية ناجحة بدونه وذلك بما يقتضيه األمر من تجاوز للعقليات 

املركزية املتحجرة، كما ذكر جاللته.

تنزيل  مواكبة  يتطلب  والذي  ننشده  الذي  اإلداري  الالتمركز  إن 
الجهوية املتقدمة يقت�ضي في نظرنا أن يندرج في إطار مراجعة شاملة 
العمومية ومهامها ومنهجية  الدولة واملؤسسات  لطرق تنظيم أجهزة 
عملها وحضورها على املستوى الترابي والعمل على نقل السلطات من 

املركز إلى املحيط وإعادة النظر في منظومة الحكامة اإلدارية.

الالتمركز  يتجاوز  وشامال  حقيقيا  التمركزا  يكون  أن  يلزم  كما 
التنظيمي والجغرافي لإلدارة واملتمثل في مجرد إحداث مصالح الممركزة 

دون أن يواكب ذاك تفويض حقيقي للسلطات التقريرية.

كما ندعوكم، السيد رئيس الحكومة، إلى وضع خارطة طريق أو 
التسريع بتنزيل هذه الخريطة التي وردت في مداخلتكم، تحدد املراحل 
وقابلة  دقيقة  أهداف  وفق  للتنزيل  الزمنية  والجدولة  األولوية  ذات 
ستشكل  التي  األولويات  جرد  من  انطالقا  تحديدها  يجب  للقياس 
دعامة  يشكل  أن  نطمح  والذي  املنشود،  الالتمركز  في  الزاوية  حجر 
أساسية على طريق تنزيل ورش الجهوية املتقدمة ببالدنا، وبما يسهم في 
االستجابة بحاجيات وتطلعات وانتظارات املواطنين في العدل والحرية 

والكرامة والتنمية.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي املحترم.

يملستشاأعيلسادعمباأكعيلسباعي:

يلسادعيلرئيس،

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

يلسادةعريلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

التعجيل  فإن  أهميته،  تخفى  ال  الذي  املوضوع  هذا  بخصوص 
مدخال  كونه  العتبار  أساسية،  أولوية  يعد  الالتمركز  ميثاق  بإخراج 
أساسيا إلرساء الجهوية املتقدمة ناجعة وهادفة، وفي هذا اإلطار نؤكد 
عليكم، السيد رئيس الحكومة، أن ميثاق الالتركيز ليس غاية في حد 
ذاته ما لم تصاحبه إرادة سياسية قوية لدى الفاعل الحكومي املركزي 

لنقل سلطة القرار إلى املسؤولين الجهويين واإلقليميين واملحليين.

وفي هذا السياق أيضا، فالحكومة مدعوة إلى نقل القرار اإلداري إلى 
مستعمليه الفعليين قصد مواكبة صناع القرار التنموي على مستوى 
امليثاق  مصاحبة  إلى  أيضا  الحكومة  ندعو  كما  الترابية،  الجماعات 
بسياسة إعادة االنتشار بغية خلق التوازن بين الجهات على مستوى 
املوارد البشرية، ضرورة الحذر من السقوط في مركزية أخرى داخل 
الجهات نفسها، مما يتطلب مراعاة التوازن املجالي واإلقليمي داخل 

املجال الترابي للجهة.

التدريجي  بالنقل  نطالبكم  الدستورية،  للمقتضيات  وتفعيل 
لالختصاصات املنقولة واملشتركة إلى الجماعات الترابية وفي صدارتها 

الجهات.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

اللي كنطلبو منكم هو اإلسراع بمشروع هاذ امليثاق باش تجيبوه 
للبرملان، ألن السيد رئيس الحكومة، ال السادة الوالة وال السادة العمال 
كيدعيو لواحد العدد ديال االجتماعات اللي كيطولوا ساعات وساعات، 
ولكن في األخير السادة رؤساء الجماعات كياخذوا ذاك الوقت ديالهم بال 
حد، ألن ذاك السيد رئيس املصلحة وال السادة رؤساء املصالح بدون ما 

كيخذوش القرار كيبقاو يتسناو القرار املركزي.

ولهذا، نطلب منكم، السيد رئيس الحكومة، بجدية هاذ املشروع 
اللي هو مشروع ميثاق الالتمركز.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيسعيملحت2م.



ر 5ر الجريدة الرسمية للبرملانعددم42 - 8مربيع األولم1439 )27منوفمبر2017( 

ابغيت ننتهز هاذ الفرصة باش نعبر عن أسفي للسيد رئيس الفريق 
أفهم  ألنني  املستشارين،  والسادة  السيدات  ولكافة  املحترم،  الحركي 
وأتفهم أنه بسبب ضيق الوقت املتاح في هذه الجلسة ال تتاح الفرصة 
دائما لإلحاطة بكل الجوانب املرتبطة بهاذ املوضوع الهام، وأكاد أقول 
املوضوع املصيري بالنسبة لورش الجهوية املتقدمة اللي اختاريناه باش 

يكون موضوع حوار وتفاعل مع السيد رئيس الحكومة.

ولهذا السبب، أود أن أذكر بأن مجلس املستشارين، وبغرض أن 
يعطيكم فرص أوفر لإلحاطة بكل اإلشكاالت وبكل األسئلة والقضايا 
املرتبطة باملوضوع اللي احنا بصدد مناقشته اليوم وبغيره من املواضيع 
تعرفونها،  أخرى  وألسباب  السبب  لهاذ  املتقدمة،  بالجهوية  املرتبطة 
املستشارين  مجلس  قرر  املستشارين،  والسادة  السيدات  حضرات 
للملتقى  الثانية  النسخة  ينظم يوم الخميس، بعد غد، ما سميناها 

البرملاني للجهات.

وكما ال يخفى عليكم هذه محطة ثانية ي على درب ترجمة الطموح 
اللي عندكم والرؤية اللي عند مجلس املستشارين، وهي الرؤية اللي 
يضطلع  أن  من  املستشارين  مجلس  تمكين  إلى  خاللها  من  نسعى 
بوظائف برملان الجهات لألسباب اللي كتعرف، فالتركيبة ديال مجلس 
املستشارين، من أصل 120 مستشار ومستشارة، عندنا 36 مستشار 

يمثل املجالس الجهوية.

ملجلس  األسبقية  يعطي  املغربية  اململكة  دستور  أن  كتعرفوا 
املستشارين في مناقشة مشاريع القوانين املرتبطة باملجالس الترابية، وفي 
مقدمتها املجالس الجهوية، وكذلك الدستور يعطي ملجلس املستشارين 
الجهوية  بالتنمية  املرتبطة  القوانين  مشاريع  مناقشة  في  األسبقية 
محكمة  يصير  أن  قبل  الدستوري  واملجلس  االجتماعية،  والتنمية 
دستورية في واحدة من أهم اجتهاداته أعطى ملجلس املستشارين الكلمة 
تعديالت  عليها  كندخلو  اللي  القوانين  بمشاريع  يتعلق  فيما  النهائية 
واللي مرتبطة باملجالس الترابية أو التنمية الجهوية، وهو استثناء على 

القاعدة العامة ديال إعطاء الكلمة األخيرة ملجلس النواب.

فلكل هذه األسباب، مجلس املستشارين مدعو إلى أن يلعب الدور 
ديالو كامال فيما يتعلق بمواكبة هذا املشروع اللي دخلت فيه بالدنا 
واللي هو مشروع أمة، ومشروع جاللة امللك مشروع الجهوية املتقدمة.

ديال  الوطني ال  املجهود  يدعم  بأن  املستشارين مطالب  ومجلس 
الحكومة وال ديال املجالس الجهوية وال غيرها من املؤسسات الدستورية 
والوطنية باش نواكبو جميعا هاذ الورش اللي الجميع يقر بأنه ورش 
إصالحي، استراتيجي، كبير، ال يشبه في أي �ضيء املشاريع اإلصالحية 
األخرى اللي دخلت فيها بالدنا، ألن هاذ الورش ببساطة ورش الذي يعيد 

صياغة الهياكل ديال الدولة وبنية الدولة.

في  الخميس  يوم  نظموه  غادي  اللي  الجهات  ديال  الثاني  امللتقى 
هذه القاعة، إن شاء هللا، واللي ستمتد أشغاله على مدى يوم كامل، 

سيعالج ثالثة مواضيع مركزية، كنقدرو في مكتب مجلس املستشارين 
أنها مواضيع مفصلية اللي تتلخص بشكل مكثف أهم اإلشكاالت وأهم 
التحديات وأهم العقبات اللي مازال تتفرمل–إلى سمحتو لي نستعمل 
هاذ التعبير- تفرمل انطالق قطار الجهوية بالوتيرة التي ما فتئ جاللة 

امللك يشدد عليها.

ولذلك، فأنتم مدعون وكذلك الحكومة املحترمة للمشاركة بفعالية 
في هاذ امللتقى البرملاني الثاني للجهات، ما�ضي باش نعاودو إنتاج نفس 
الخطابات اللي سمعنا هاذي سنوات ممتدة، ولكن باش نوقفو تحديدا 
في ثالث  املتقدمة  الجهوية  تتواجه مشروع  اللي  العوائق  ما هي  على 

مواضيع أساسية:

- املوضوع األول: هو املتعلق بإشكالية املوارد البشرية؛

- املوضوع الثاني: متعلق بالتمويل ديال الجهوية؛

- املوضوع الثالث: متعلق ببرامج التنمية الجهوية وباألسئلة املتعلقة 
ببرامج التعاقد بين الدولة واملجالس الجهوية.

ونأمل ونحن على يقين أنه سامحونا إلى ما كانش عندكم الوقت 
نهار  ولكن  املوضوع،  بهاذ  املرتبطة  الجوانب  كل  في  تتكلموا  اليوم 
الخميس غيكون عندكم ما يكفي من الوقت بحضور املجالس الجهوية 
والحكومة واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وكذلك املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، باش يكون عندنا الوقت نقدمو املساهمة 
ديالنا املؤسساتية من خالل توصيات مضبوطة، نتمنى أن تجد آذانا 
صاغية تنضاف إلى رصيد التوصيات التي ما فتئ مجلس اإلقتصادي 
واإلجتماعي والبيئي يقدمها وإلى رصيد كذلك التوصيات التي انبثقت من 

هذه القاعة إبان تنظيم امللتقى البرملاني األول للجهات.

فعذرا للسيدات والسادة املستشارين على ضيق الوقت ولكن يوم 
الخميس غيكون عندكم ما يكفي من الوقت.

بقي في برنامج هذه الجلسة بعد أن استنفد فريق االتحاد املغربي 
للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية ومجموعة العمل التقدمي 
الوقت اللي كان في الرصيد ديالها، بقي في برنامج هذه الجلسة االستماع 
إلى رد السيد رئيس الحكومة على التعقيبات اللي استمعنا إليها، مازال 
عندكم؟ سامحوني إذن غلطت، مسامحة، إذن عندكم الكلمة السيد 
املسامحة،  سامحوني،  الوقت،  استهلكتو  لي  يسحاب  أنا  املستشار. 

تفضل السيد املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادعمباأكعيلصادي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م.

أن  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  باسم  أتشرف 
أتناول الكلمة في املحور الخاص بسياسة الحكومة لتنزيل الالتمركز 
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اإلداري ملواكبة ورش الجهوية.

نعتبر، السيد رئيس الحكومة، نحن في الكونفدرالية الديمقراطية 
واألسا�ضي  الحقيقي  الفاعل  إشراك  دون  يتم  إصالح  أي  أن  للشغل 
للمعنيين باألمر عبر فتح حوار حقيقي مع ممثليهم -أي النقابات املمثلة 
لهؤالء املوظفين واألطر- يبقى دون تحقيق النتائج املرجوة منه إن لم 

نقول يمكن أن يحقق نتائج عكسية.

يلسادعأئيسعيلحكومة،

املرسوم املتعلق بالالتركيز اإلداري صدر في 12 يناير 2006 ما�ضي 
في 2005، في 2005 داز في املجلس الوزاري وصدر املرسوم في يناير 
2006، كنتساءلو اليوم اعالش هاذ الحكومات املتعاقبة ما قدراتش 
تنزل املضامين ديال املرسوم؟ خاصة املادة 10 اللي تتكلم على تنزيل 
نزلت  الحكومات  هاذ  وكانت  االختصاصات،  وتنقيل  االختصاص 
مضامين هاذ املرسوم كنا على األكثر في 2013 كل القطاعات الوزارية 
اإلداري،  لالتركيز  املديري  التصميم  على  تتوفر  الترابية  والجماعات 

وسنكون اليوم أمام تقييم حقيقي لهذا الورش.

اليوم، السيد رئيس الحكومة املحترم، تتقول لنا النقائص ديال 
املرسوم، هو ما تنزلش أصال، والعيب فينا وفي الحكومات السابقة هو 
أنه ما كنديرو تقييم حتى ل�ضي عمل ديالنا، كنبقاو من هاذ الورش 

للورش الثاني دون تقييم ودون الوقوف على مكامن الضعف.

هاذ املرسوم تدار بميزانيات، وتدارت فيه دراسات، وتدارت بميزانية 
من املال العام، اليوم كنتساءلو واش كل حكومة تجي تدير دراسة ما إن 
كنهيو دراسة حتى يجي وزير يدير دراسة أخرى في نفس املوضوع، وكتبقى 

كل الدراسات على الرفوف.

نعطيك القيمة املالية لبعض.. قرض بقيمة 9,6 مليار درهم من 
البنك اإلفريقي ومن البنك الدولي على 4 مراحل من 2003 إلى 2011 
تصرف على هاذ املرسوم ديال امليثاق ديال الالتمركز، دراسة حول 
الالتمركز اإلداري بتكلفة مالية قدرها 4 مليون درهم من 2014 إلى 
2016، واإلشكال هو أنه نقترض هذه األموال باش نديرو هاذ البرامج 
والخلفية الحقيقية والخلفية السياسية الحقيقية اعالش ما قدرناش 
نزلو الالتمركز اإلداري هو أنه السلطة املركزية ما قداش تتخلى على 

االختصاصات ديالها وتنقلها للجهات واألقاليم.

يلسادعأئيسعيلحكومةعيملحت2م،

تلبي  أن  ينبغي  مجتمعنا  تالئم  والتي  الحقيقية  الدراسات  كل 
الحاجيات امللحة للمواطنين واملواطنات، وينبغي أن تكون من طرف 
األطر والخبرات التي تزخر بها اإلدارة املغربية والتي ال تطلب منكم سوى 
االهتمام واالعتناء بأوضاعها وتمتيعها بحقوقها أولها الكرامة، عوض 
هزالة األجور وتمتيعها بأجر الئق، خاصة بعد االقتطاعات التي مست 
عموم األجراء بعد تمرير ما سمي باإلصالح املشؤوم لصندوق التقاعد، 
وكذلك بعد تمرير مرسوم تنقيل املوظفين وجعله سيف على رقاب 

املوظفين.

املوارد البشرية تطلب إسناد املهام واملسؤولية ينبغي أن يكون بناء 
على االستحقاق والكفاءة والنزاهة واملصداقية عوض الوالء الحزبي 
ينخر  املشكل  وهاذ  قانونية،  الال  لألوامر  واالمتثال  العائلية  والقرابة 

اإلدارة املغربية.

الجماعات  إلى  وستنتقلون  بالتعليم،  بدأتم  بالعقدة  التوظيف 
الترابية لفتح املجال أمام الوظيفة العمومية، والحقيقة، السيد رئيس 
الحكومة، خاصكم تكونوا واضحين مع املغاربة، خصنا ننهيو وقولوا 
لشراء  نمرو  وغادي  العمومية  الوظيفة  إلنهاء  حقيقية  إرادة  عندنا 

الخدمات ونتناقشو في هاذ املوضوع، ما�ضي كل مرة نديرو إجراء.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

راه زدت لكم ابحال الزمالء ديالكم دقيقة و20 ثانية، البقية يوم 
الخميس.

على  للتعقيب  املحترم  الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطي  إذن 
التعقيب، أفضل تعبير للتفاعل مع التعقيب.

يلسادعأئيسعيلحكومة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

شكريعيلسادعيلرئيس.

هذا  إلى  بقوا  الذي  املستشارين  والسادة  للسيدات  جزيال  شكرا 
الوقت معنا.

دابا جبتو لي سؤال على التركيز اإلداري وابغيتي ما نجاوبش على 
التركيز اإلداري، نجاوب على �ضي حاجة أخرى؟ غنجاوب على التركيز 
اإلداري. أشنو كاين في املرسوم، ما كاينش �ضي حاجة أخرى، ألن املرسوم 
هو الذي يسطر أشنو هاذ التركيز اإلداري، كيفاش غنديرو ليه، الحكامة 
ديالو، الصفات ديالو، واش نجاوب ب�ضي حاجة أخرى؟ واش أنت تقول 
لي التركيز اإلداري ونقول لك �ضي حاجة أخرى؟ ال يمكن، هذاك الجواب 
ذاك ال�ضي اللي كاين ما كاينش �ضي حاجة أخرى، التركيز اإلداري يعطينا 
التعريف آش غنديرو فيه، واعالش ابغينا نعطيوه للجهات، وأشنو 
ينسقو  غادي  كيفاش  ديالها،  االختصاصات  وأشنو  ديالها،  املكانة 

بيناتهم، أشنو هو التأثير، وهاذ ال�ضي اللي كاين.

أظن بأن الحكومة الحالية والدليل على أن عندها اإلرادة أن األمور 
اللي وعدنا بها هنا كلها لحد الساعة تحققت، قلنا غادي نكمل املراسيم 
ديال الجهات وفعال اليوم كملنا املراسيم ديال الجهات، في ستة أشهر 
صدرنا 37 مرسوم، املجموع ديالها 68 مرسوم إلى زدنا عليها 30 هي 
اللي كانت صدرت قبل، هاذ 37 مرسوم اللي درنا دابا هي جزء من 80 
مرسوم تقريبا كلها صدرناها في ستة أشهر، هذا راه حسبها اشحال من 
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مرسوم في النهار أو في األسبوع، راه الجرا تنديرو االجتماعات، وتنجمعو 
اإلدارات، وتنشجعو، وتنشوفو األطر وتنقولو لهم سربيو، ونتناقشو مع 
األمانة العامة للحكومة باش نخرجو مرسوم باش ما يوقعش الغلط ألن 

البد من التنسيق.

يعد  اآلن  بمرسوم، وهو  اإلداري غيصدر  التركيز  ميثاق  باملناسبة 
وقلنا نهاية السنة أو بداية السنة املقبلة راه واحد، سنصدره في نهاية 

السنة ليبدأ تطبيقه في بداية السنة املقبلة، إذن هذا ما فيهش خالف.

بالنسبة لصندوق التضامن بين الجهات، صادق املجلس الحكومي 
في آخر خميس على صندوق التضامن بين الجهات وراه غادي يصدر 
قريبا في الجريدة الرسمية، وواعدنا بزيارة الجهات، درنا برنامج مجلس 

الجهات باش نعطيو للجهوية املتقدمة املكانة ديالها.

بالنسبة لبرامج التنمية الجهوية احنا ما �ضي مسؤولين على الجهات، 
على مكاتب الجهات ما �ضي مسؤولين عليهم، محتاجين الدعم اللي باقي 
ما وجدوش، اللي وجدوا قلت البد ما يوقع نقاش بين املركز والجهات، 
كانت إشكاالت في بعض املسائل التقنية، للتطوير، طريقة العرض.. 
إلخ، دابا قل نهاية هذه السنة غادي يتصادق على 9 اللي كاينين، 9 دابا 

كاينين، 9، هاذوك 3 اآلخرين نتمناو الجهات يلتحقوا بهاذ ال�ضي.

وبالتالي األخ اللي كان قالها ليس هناك تنزيل بطيء للجهوية املتقدمة 
باملقارنة مع السرعة ديال هاذ 6 أشهر مع السرعة اللي كانت، وهاذي 
راه 20 سنة ما�ضي 10 سنين باملناسبة اللي طالب جاللة امللك باش 
يخرج ميثاق الالتركيز، تقريبا أكثر من 2002 الخطاب في 2002، ميثاق 
الالتمركز، فلذلك إلى قارنا هاذ السرعة بالسرعة ديال هاذ السنوات 
كلها أظن بأننا في سرعة جيدة باملقارنة مع ذاك ال�ضي اللي كان، نطورو 

هاذ السرعة نزيدوها إلى آخره احنا موجودين ما كاين مشكل.

القانون  من   188 املادة  للجهات،  املرصودة  لإلمكانيات  بالنسبة 
التنظيمي للجهات آش تيقول؟ تيقول: "ترصد الدولة للجهات بموجب 
قوانين املالية بصفة تدريجية نسبة محددة في 5% من حصيلة الضريبة 
من  و%20  الدخل  على  الضريبة  حصيلة  من  و%5  الشركات  على 
حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من 
امليزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 مليار درهم سنة 2021، 
دابا 2018 مبرمجة 7 مليار درهم، مع ذلك نسير وفق املرسوم، هذا 
أنتم اللي صادقتم عليه باش تم�ضي الدولة، هذه إمكانيات الجهة راه 
هي هاذيك، في 2021 نتمناو نوصلو لهاذيك 10 املليار، ولكن راه احنا 
غاديين في اتجاهها بطريقة معقولة، طريقة سليمة، فلذلك ما كانش 

�ضي تأخر في صرف املوارد املالية للجهة.

عقود البرنامج صحيح، هاذي خاصنا نشوفو باقي ما كاينش، أول 
مرة غادي نديرو عقود برامج بين الجهة والدولة، ودائما الحاجة اللي 
كتدار املرة األولى دائما تيكون فيها واحد اشوية ديال التحفظ من بعض 

الجهات، خاصنا نشوفو نتقنوها، خاص حوار.. إلخ، واحنا عندنا اإلرادة 
باش نمشيو للقدام باش يمكن نجحو هاذ عقود البرامج على األقل في 

االنطالقة ديالها.

نقطة أخرى تينص القانون التنظيمي للجهات، الذي صدر في 7 
يوليوز 2015، ينص على أنه خاص تصدر املراسيم التنظيمية في ظرف 
30 شهر، أنتم اللي صادقتم عليه، 30 شهر غادي تنتهي يوم 7 دجنبر، 
احنا راه أصدرنا القوانين التنظيمية في الوقت املناسب، إذن ما كاينش 

تأخر، املقتضيات القانونية التزمنا بها.

صحيح، وكون درنا طريقة أسرع لكان أحسن، دائما الواحد تيفضل 
 ،)les normes( يكون أحسن ولكن في إطار املقتضيات القانونية، احنا في
الحكومة عندها  أن  تيبين  ال�ضي  هاذ  املوجودة،  القانونية  املعايير  في 
إرادة، ما�ضي هذاك ال�ضي اللي قلتو، السيد املستشار، ما عندهاش 
إرادة، عندها إرادة وواعية بذاك ال�ضي اللي باغية، وغادية إليها إن شاء 
هللا عن طريق اإلنجاز الحقيقي كما قلنا منذ البداية أثناء عرض البرنامج 
تنصت  واإلنجاز،  باإلنصات  تمسك  غادي  الحكومة  هاذ  الحكومي، 
للشركاء بمختلف أنواعهم وللمواطنين وتتعامل تنجز وتتحاول تنجز 
على أرض الواقع إنجازات عملية حقيقية باش نتقدمو، ذاك ال�ضي اللي 

ما تدارش واحد الوقت الناس لهم أعذارهم، خاص التقييم ديالهم.

باملناسبة راه تنديرو التقييم، هاذ قضية ميثاق الالتركيز تدار تقييم 
لعدم تطبيق اآلخر، الدراسات اللي قلتها كلها تقييم، هذاك التقييم 
السابق على أساسه تطور باش نخرجو الجديد، الهدف من هذا امليثاق 
ديال الالتمركز اإلداري هو نقربو اإلدارة من املواطنين، البرامج تدار على 
املستوى الجهوي، الخدمة غادي تدار على املستوى الجهوي، املواطنين 
عندهم مع من يتفاوضوا جهويا، العرائض اللي اآلن خاصهم يصاوبوها 
للحكومة غادي يصاوبوها للجهة ألن غادي تولي الجهة هي اللي عندها 
القرار وهي اللي عندها اإلمكانيات املالية وهي اللي عندها اإلمكانيات 

البشرية أيضا إن شاء هللا.

ونحن متفائلون في هذا املجال وغادي يجي هاذ الوقت إن شاء هللا 
بعد سنة ونتحاسبو على هاذ الوعود التي أطلقتها هنا.

وشكرا جزيال للجميع، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

يلسادعيلرئيس:

شكريعللسادعأئيسعيلحكومة.

يلسادةعيلوزأيء،

يلسادةعريلسادةعيلوزأيء،

يلسادةعريلسادةعيملستشاأين،

شكرا على مساهمتكم. 

رأنعتعيلجلسة.
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محضرعيلجلسةعيلثافاةعريلعشرينعبعدعيملائة

يلتاأيخ: الثالثاء 2 ربيع األول 1439هـ )21 نوفمبر 2017م(.

املجلس،  رئيس  شماش  بن  الحكيم  عبد  السيد  املستشار  يلرئاسة: 
والسيد عبد الصمد قيوح، الخليفة األول للرئيس.

يلتوقات: ساعتان وإثنتان وثالثون دقيقة، إبتداء من الساعة الثانية 
والدقيقة السابعة واألربعين بعد الزوال.

جدر عيبع ا : مناقشة األسئلة الشفهية.

يملستشاأعيلسادععبدعيلحكامعبنعش اش،عأئيسعيلجلسة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحامعريلصالةعريلسالمععلىعأشرفعيملرسلين.

أعلنععلىعبركةعهللاععنعينتتاحعيلجلسة.

يلسادةعيلوزأيءعيملحت2مون،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الجلسة ألسئلة  املجلس هذه  املستشارين يخصص  الداخلي ملجلس 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال 
هذه الجلسة، أدعو املجلس املوقر لتالوة الفاتحة ترحما على ضحايا 
حادث التدافع خالل عملية توزيع مساعدات غذائية من طرف إحدى 
الجمعيات الخيرية بجماعة سيدي بولعالم ضواحي الصويرة، راجيا من 
العالي القدير أن يسكن الضحايا فسيح جنانه وأن يرزق أهلهم وذويهم 

الصبر والسلوان.

ْحَمِن  الرَّ  ۞ اْلَعاَلِميَن  َربِّ  لَِّ  اْلَحْمُد  ِحيِم۞  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اَلّ  ِبْسِم 
اهِدَنا   ۞ َنْسَتِعيُن  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك   ۞ يِن  الدِّ َيْوِم  َماِلِك  ِحيِم۞  الرَّ
َراَط اْلُمْسَتقِيَم ۞ ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم  الصِّ

الِّيَن۞ آمين. َواَل الضَّ

ا َيِصُفوَن ۞ َوَسَلٌم َعَلى اْلُمْرَسلِيَن ۞ َواْلَحْمُد  ِة َعمَّ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ
لَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَن۞

واآلن أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من 
مراسالت ومن إعالنات، الكلمة للسيد األمين املحترم.

يملستشاأعيلسادعأح دعلخريف،عأمينعيملجلس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيءعيملحت2مون،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

توصل مكتب مجلس املستشارين بمشروع قانون املالية رقم 68.17 
للسنة املالية 2018.

جدول  على  استدراك  لدينا  الشفهية  األسئلة  لجلسة  وبالنسبة 
أعمالها، حيث عوضت؛

يبسئلةعيلتالاة:

- مآل النظام األسا�ضي ملوظفي الجماعات الترابية؛

- إشكالية األمن ببالدنا؛

- ارتفاع مؤشر الجريمة باملغرب املوجهة لقطاع الداخلية؛

- األساتذة املتعاقدين املوجه لقطاع التربية الوطنية؛

رقم  بالقانون  الخاصة  التنظيمية  النصوص  بإصدار  التعجيل   -
الشباب  لقطاع  املوجه  والرياضة  البدنية  بالتربية  املتعلق   30.09

والرياضة؛

- الفقر باملغرب املوجه لقطاع األسرة والتضامن.

بابسئلةعيلتالاة:

بولعالم  أوالد  األسبوعي  السوق  الذي شهده  املأساوي  الحادث   -
بمدينة الصويرة للفريق االستقاللي؛

- فاجعة مدينة الصويرة للفريق االشتراكي؛

بولعالم  سيدي  جماعة  فاجعة  تكرار  لتفادي  املتخذة  التدابير   -
للفريق الحركي؛

املغربي  االتحاد  لفريق  بولعالم  قرية  فاجعة  في  امرأة   15 وفاة   -
للشغل؛

- فاجعة الصويرة لفريق العدالة والتنمية؛

- فاجعة الصويرة لفريق األصالة واملعاصرة.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 21 
نوفمبر 2017، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 45 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 24 سؤاال؛

- وعدد األجوبة الكتابية: 7.

السالم عليكم.

يلسادعيلرئيس:

شكريعلكمعيلسادعيبمين.

األصالة  فريق  رئيس  من  بمراسلة  املجلس  رئاسة  توصلت  كما 
واملعاصرة، هذا نصها:
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إلىعيلسادعأئيسعمجلسعيملستشاأينعيملحت2م

يملوضوع: ملتمس مساءلة الحكومة.

سالمعتامعبوجودعموالفاعيإلمام،

رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اململكة،  دستور  على  بناء 
1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 املوافق ل 29 يوليوز 2011، 

السيما الفصل 106 منه؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس املستشارين الجاري به العمل، 
مساءلة  بملتمس  املتعلق  الرابع  الجزء  من  الثاني  الباب  والسيما 

الحكومة، املواد 231، 232، 233، 234؛

بولعالم  عرفتها جماعة سيدي  التي  الصادمة  الفاجعة  إثر  وعلى 
التابعة إلقليم الصويرة واملتمثلة في وفاة 15 امرأة وتسجيل العديد 
من اإلصابات، وأمام ثبوت املسؤولية السياسية للحكومة فيما حصل 
وتقصيرها في اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة من أجل حسن تنظيم 
الغذائية  املساعدات  بتوزيع  املتعلقة  العمليات  هذه  مثل  وتأطير 

والخيرية...

نكمل الرسالة ونعطيك نقطة نظام، السيد الرئيس، تفضل نقطة 
نظام في التسيير.

يملستشاأعيلسادعفبالعشاخي:

يلسادعيلرئيس،

تقديم هاذ امللتمس هو مؤطر بنص الدستور، ومؤطر بمقتضيات 
النظام الداخلي، وينبغي أن يودع -صحيح- في إطار جلسة عامة كما هو 

منصوص عليه في النظام الداخلي.

لكن اليوم نحن بصدد جلسة أسبوعية حدد جدول أعمالها سلفا، 
أن يذكر أنه توصلت رئاسة املجلس برسالة من فريق األصالة واملعاصرة 
هذا مقبول من الناحية القانونية، أما أن تدمج في جدول األعمال وتقرأ 
الرسالة، احنا كنعتبرو بأن هذا مخالف للدستور ومخالف للنظام 

الداخلي، السيد الرئيس.

مع  توائموه  حتى  املوضوع  هذا  إرجاء  منكم  نلتمس  وبالتالي، 
املقتضيات القانونية.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيسعيملحت2م.

والحالة هذه أقرؤها على حضراتكم، مقتضيات دستور اململكة 
املغربية ومقتضيات النظام الداخلي ملجلس املستشارين ذات الصلة 

باملوضوع الذي نحن بصدده.

يسائل  أن  املستشارين  "ملجلس  يلدستوأ:  منع 76 ع يلفصلع
الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على األقل خمس أعضائه، وال يقع 
التصويت عليه، بعد م�ضي ثالثة أيام كاملة على إيداعه، إال باألغلبية 

املطلقة ألعضاء هذا املجلس.

يبعث رئيس مجلس املستشارين، على الفور، بنص ملتمس املساءلة 
إلى رئيس الحكومة، ولهذا األخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا املجلس 

جواب الحكومة، يتلوه نقاش ال يعقبه تصويت".

هذا الفصل 106 من الدستور.

يملادةع ر2عمنعيلنظامعيلديخليعملجلسعيملستشاأين: "طبقا ألحكام 
الفصل 106 من الدستور، يتم إيداع ملتمس مساءلة الحكومة بتسليم 
مستند خاص به إلى رئيس املجلس في جلسة عامة، يسمى هذا املستند 
ملتمس مساءلة الحكومة، يجب أن يرفق هذا املستند بالئحة موقعيه 
وأن يشمل خمس أعضاء املجلس على األقل، يأمر الرئيس بنشر أسماء 

املوقعين على ملتمس مساءلة الحكومة الذي ينشر برمته في املحضر".

يملادةع2ر2: "ال يحق ألي عضو في املجلس أن يوقع أكثر من ملتمس 
واحد في نفس الوقت، وال يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب 

منع بعد إيداعه لدى الرئيس".

يملادةعرر2: "ال تصح املوافقة على ملتمس مساءلة الحكومة إال 
بتصويت األغلبية املطلقة ألعضاء مجلس املستشارين، وبعد م�ضي 3 

أيام كاملة على إيداعه".

بنص  الفور  على  املستشارين  مجلس  رئيس  "يبعث  يملادةع ر2: 
ملتمس املساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا األخير أجل 6 أيام ليعرض 

أمام هذا املجلس جواب الحكومة".

ملتمس  بخصوص  الحكومة  جواب  تقديم  "بعد  5ر2:  يملادة 
املساءلة تنظم املناقشة باقتراح من املكتب وندوة الرؤساء، ال يعقب 

املناقشة تصويت".

حضريتعيلساديتعريلسادة،

هذه هي مقتضيات الدستور والنظام الداخلي التي تؤطر املوضوع 
الذي نحن بصدده.

وحيث أن رئاسة مجلس املستشارين، توصلت صباح هذا اليوم 
ومباشرة بعد انتهاء أشغال ندوة الرؤساء، فقد شعرنا أن من واجبنا 
بعد أن كان مقررا أن تسند رئاسة هذه الجلسة للسيد الخليفة األول 
للرئيس، شعرنا أن من الواجب وبعد تنسيق مع السيد رئيس الجلسة 
اللي كان تقرر في اجتماع املكتب ليوم أمس، أن نترأس هذه الجلسة في 

احترام تام وحرفي للمقتضيات التي تليتها على حضراتكم.

تفضل ال�ضي الحلوطي.
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يملستشاأعيلسادععبدعيإلالهعيلحلوطي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلساديتعريلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

احنا، السيد الرئيس، فقط نريد أن نطبق املقتضيات القانونية 
ومقتضيات النظام الداخلي بالحرف أمام هذه الواقعة.

نحن اليوم نجدك، السيد الرئيس، تترأس هذه الجلسة بالطبع 
السيد  املكتب  في  القرار  اتخذ  الذي كان سيترأسها، كما  عوضا عن 
الخليفة األول، وسبب ترؤسك لهذه الجلسة هو أنه ينبغي أن يقدم لك 
امللتمس شخصيا، ألن القانون ينص على تقديمها للرئيس وليس ألحد 

نوابه، للرئيس فقط، ولذلك فأنتم تترأسون الجلسة، السيد الرئيس.

يذهب  أن  املفروض  من  يكن  لم  امللتمس  أن  املفروض  ولذلك، 
إليكم عبر مراسلة، كان ينبغي أن يقدم اليوم وفي الجلسة العامة كما 
من   106 الفصل  ألحكام  طبقا  الرئيس،  السيد  عليها  منصوص  هو 
الدستور، يتم إيداع ملتمس مسائلة الحكومة بتسليم مستند خاص 

إلى رئيس الجلسة في جلسة عامة وليس في مكتب، السيد الرئيس.

ولذلك، كنا ننتظر أن يقدم امللتمس في جلسة عامة للسيد الرئيس، 
وأن ال تقرأ علينا املراسلة، وال تقرأ علينا الرسالة، وإنما نخبر بالئحة 

السادة املوقعين من طرف السيد أمين املجلس.

شكرا لكم السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

اللي عندي  أنا كنت في األوراق  لو أنكم صبرتم غير بضع ثواني، 
موجد، كنت سأقول سأخاطب الفريق صاحب املبادرة بتسليم هذا 
أمين  السيد  مع  سأحرص  وكنت  املوقعين،  بالئحة  مرفوقا  املستند 
القانوني، هاذ ال�ضي اللي كنا  املجلس على التأكد من توفر النصاب 
غادي نديرو، وعليه، غير ما صبرتوش غير مسالة ثانية، وعليه، أطلب 
من السيد، من فضلك، استمعنا إليك ال�ضي الحلوطي.. وعليه، أطلب 

من السيد الرئيس في هاذ الفريق.

تفضل السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعح ادعكوسكوس:

يلسادعيلرئيس،

إلىعأس حتيعليعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

الزمالء، كذلك بطبيعة  السادة  إلى ما جاء على لسان  باإلضافة 
الحال، نمشيوا بتطبيق املادة 231 من النظام الداخلي، واملادة 106 
من الدستور، ولكن كذلك من الضروري أن نطبق املادة 32 من النظام 

الداخلي، ألن هناك مكتب اللي نعقد البارح، وتم تحديد جدول أعمال 
هاذ  ديال  األعمال  احترام جدول  الضروري  من  الجلسة،  هاذ  ديال 
الجلسة، ألن السيد الرئيس، إلى امشينا خارج جدول األعمال الذي 
حدد البارحة من قبل املكتب غادي نكونوا خارقين املادة 32، وبالتالي 

خارقين النظام الداخلي، ملاذا؟

ألن ليس من املفروض أن تتم قراءة الرسالة اآلن أو تقديمها في هاذ 
الجلسة بالذات، ما�ضي من الضروري في هاذ الجلسة، وربما الجلسة 
املستشارين  مجلس  مكتب  يضع  اللي   32 املادة  كاين  ألن  املقبلة، 
جدول أعماله، طبقا ملقتضيات الفصل 82 من الدستور، وبالتالي لم 
يتم احترام جدول األعمال ديال املكتب الذي حدد البارحة، هذه هي 
اإلشكالية اللي مطروحة السيد الرئيس، ما يمكنش نطبقو 231 ونخرق 

املادة 32 من النظام الداخلي.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيل�سيعأح د.

يظهر أن هناك الكثير من نقط النظام، مرحبا، إذن نظموا غير 
املناقشة ديالنا ونظموا اإلصغاء لبعضنا البعض.

تفضل  الرئيس،  للسيد  الكلمة  نعطي  الدين  حامي  ال�ضي  اسمح 
السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعلحسنعأدعي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

بدورنا نحن فريق التجمع الوطني لألحرار، أعتقد أنه وفي نفس 
الوقت، ونطبق القانون في مناورة مكشوفة، أعتقد أن املادة 32 من 
النظام الداخلي، ألن الرسالة لم تدرج في اجتماع املكتب، موقف زمالئنا 

يعني في األغلبية.

شكرا، أنا كنضم صوتي للزمالء ديالنا في األغلبية، ألن هاذ ال�ضي ما 
خصوش، قبايلة السيد الرئيس، كنا اجتمعنا معك في )bureau( قلت 
لنا بأن ال�ضي قيوح اللي غادي يترأس الجلسة، وعلى أساس إذن هاذ 
ال�ضي فيه �ضي حاجة، مادام ترأست الجلسة، السيد الرئيس، باش تقرا 

علينا الرسالة، هذا ما�ضي معقول.

وشكرا.

يلسادعيلرئيس:

السيد املستشار املحترم، واش ملي كنت كنتكلم كنت كتسمعني؟ 
قلت األخ الكريم، األخ املحترم، راه قلت لكم السيد الرئيس املحترم، 
أنه مباشرة بعد ما انتهينا من االجتماع ديال ندوة الرؤساء اللي حضرت 

ليه، توصلت رئاسة املجلس باملستند الذي نحن بصدده.
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قلت لك مباشرة راه ما كاين ال مناورة ال مكشوفة وال مستترة، ما 
كاينش هاذ ال�ضي، زعما عيب نوصلو حتى لهاذ املستوى، نشك بأن 
هناك من يدبر مؤامرات بشكل مكشوف وال مستتر، تأكد بأنه ما كاينش 

هاذ ال�ضي.

وغادي نكتفي بهاذ القدر في توضيح هذه املسألة احتراما لك وللفريق 
املحترم ولإلخوة واألخوات أعضاء املجلس املحترمين.

تفضل ال�ضي حامي الدين.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعليعحاميعيلدين:

يلسادعيلرئيسعيملحت2م،

نحن في هذه الجلسة، ونحن في إطار فريق العدالة والتنمية نريد 
أن ننبه إلى ضرورة احترام الدستور أوال، واحترام مقتضيات النظام 
الداخلي. هذه الجلسة، السيد الرئيس، هي جلسة شفوية تنعقد تحت 
الفصل 100 من الدستور، هذه الجلسة تنعقد باألسبقية، تخصص 
باألسبقية لألسئلة الشفوية، ال يجوز أن يكون فيها أي مقت�ضى آخر 
سابق على األسئلة الشفوية بغض النظر عن الخالف الحاصل حول 
مدى اعتبار هذه الجلسة، جلسة عامة مخصصة يمكن أن يندرج في 

إطارها ملتمس املساءلة أم ال.

لكن باإلضافة إلى ما قاله الزمالء أو أنه لم يتم التنصيص ال في 
جدول األعمال وال في إطار ندوة الرؤساء وال في إطار مكتب املجلس، 
باإلضافة إلى كل ذلك هذه الجلسة تنعقد باألسبقية وتخصص لألسئلة 

الشفوية وأجوبة السادة أعضاء الحكومة.

شكرا لكم.

يلسادعيلرئيس:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أعطي الكلمة اآلن.. سجلتك السيد الرئيس، عندي السيد رئيس 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  رئيس  والسيد  واملعاصرة  األصالة  فريق 

والتعادلية.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

يلسادعيلرئيس،

حضريتعيلساديتعريلسادة،

فيها،  حضرت  اللي  الرؤساء  ندوة  ديال  االجتماع  بعد  مباشرة 
موضوع  درس  واملعاصرة  األصالة  فريق  الفريق،  باجتماع  التحقت 
فاجعة الصويرة من كل الجوانب، واستقر قرار الفريق تطبيق الدستور 
عالنية  الحكومة صرح  رئيس  السيد  وأن  خاصة  الحكومة،  ملساءلة 
على أن الحكومة تتحمل املسؤولية فيما حدث، ابغينا السيد رئيس 

الحكومة.. أنا تنهضر على الحيثيات.. ما قاطعتكش.

يلسادعيلرئيس:

من فضلكم، من فضلكم.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

إذن طاملا أن السيد رئيس الحكومة يحمل لحكومته املسؤولية، 
ملتمس  بمسطرة  يتعلق  فيما  واضح   106 الفصل  في  والدستور 
املساءلة ديال الحكومة، وكذلك املادة 231 من النظام الداخلي ملجلس 

املستشارين، هذه املادة أعتقد ال تقبل التأويل السيا�ضي.

ما نحن بصدد نقاشه في هذه، نقاش املسطرة ديال طرح امللتمس 
من عدمه هو بتأويالت وخلفيات سياسية.

نحن ندعو إلى التطبيق الحرفي للدستور وللنظام الداخلي بدون 
خلفيات سياسية، وأن القضية التي نحن بصددها اليوم ديال فاجعة 

الصويرة و 15 مواطنة اللي فقدنا ال تحتمل املزايدة السياسية.

يلسادعيلرئيس:

شكرا، واضح، أعطي الكلمة اآلن للسيد الرئيس املحترم، تفضل 
ال�ضي اللبار.

يملستشاأعيلسادععبدعيلسالمعيللباأ:

شكريعيلسادعيلرئيس.

لم أكن أود أن أتدخل، لكن كثرت التدخالت، وأنتم السيد الرئيس 
تتحملون مسؤولية هذه التدخالت، كل رؤساء الفرق املحترمين أجمعوا 
أن ال مجال لتالوة الرسالة التي وجهت إليكم من طرف السيد رئيس 

الفريق األصالة واملعاصرة.

أظن أنه بتوجيه رسالة إليكم فإنه يطبق مفعول الدستور، النص 
106 من الدستور والنظام الداخلي ملجلسنا املوقر في مساءلته للحكومة.

بالرجوع إلى جدول أعمال جلستنا هاته، والتي تنص حرفا، وخصص 
بفاجعة  خاص  سؤال  بتخصيص  وكافيا  وافيا  حيزا  املوقر  مجلسنا 
الصويرة، وقرأتم الفاتحة ترحما على شهداء هذه الفاجعة، كلنا، كل 
املجلس، كل البالد فهي تستلطف هللا سبحانه وتعالى لهذه النازلة والتي 

نتمنى أن ال تتكرر في بالدنا.

معنا  ومادام  املوضوع سيناقش،  دام  ما  الرئيس،  السيد  ولكن، 
السيد وزير الداخلية، فلماذا جئتم بتالوة الرسالة؟ فاسمح لي السيد 
الرئيس، فأنتم اآلن ترخصون لكل أسبوع ستجدوني إن شاء هللا ممن 
في  الحكومة  ملساءلة  ملتمس  نديرو  غادي  مرة  وكل  ملتمس،  يقدم 

املوضوع الذي نناقشه حاال.

إذن ما كنتم وال يخفى عليكم وأنتم مارستم، تبارك هللا عليكم 
كرئيس فريق ودابا رئيس املجلس، فهذا خطأ ال نقبله وأنتم تدفعون 
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باملجلس إلى نوع من الال معقول.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعيلرئيس:

أنا كنتساءل معكم: هل من الضروري نزيدو نفتحو املجال لكلمات 
أخرى، رجاء راه املغاربة تيتفرجوا فيكم، وعندنا جلسة فيها جدول 
أعمال، ومعنا السادة أعضاء الحكومة املحترمين اللي مرتبطين بمواعيد 

والتزامات مضبوطة.

استمعنا ملا فيه الكفاية أظن، أطلب وأناشدكم يعني ما استمعنا له 
فيه الكفاية، إال اسمحتو لي تعطيو لي نوضح، من فضلك ال�ضي تويزي.

غير باش نبدا نأكد للسيد الرئيس املحترم ال�ضي اللبار، تأكد بأنه إلى 
صيفطتي لرئاسة مجلس املستشارين ملتمس ديال مساءلة الحكومة 

سأقوم بنفس ال�ضيء، غادي نجي، من الواجب نجي لهذه الجلسة.

نعم، السيد الرئيس، اسمع لي كيف ما استمعت لك، راه كاين �ضي 
حاجة اسميتها.. ال، من فضلكم أنا استمعت لكم، ما تنقاطع حتى �ضي 
واحد فيكم، وراه كتعرفوا راه كاينة �ضي حاجة اسميتها آداب الحوار، 
منكم  كنلتمس  دابا  إليكم  استمعت  أنا  البعض،  لبعضنا  اإلصغاء 

تستمعوا لي.

ملتمس  ديال  املوضوع  هاذ  املمكن  من  كان  ما  لكم  تنقول  أنا 
املساءلة، ما كان من املمكن نديروه في جدول األعمال اللي قال ال�ضي 
حميد، ألنه ما جاناش في الوقيتة اللي كان مكتب مجلس املستشارين 
منعقد، ولو أن هاذ امللتمس جانا.. أنا نكمل، السيد الرئيس، أنا تنهضر 

دابا، غادي نعطيك كلمة من فضلك.

لرئيس  الداخلي  والنظام  الدستور  بمقت�ضى  موجه  ملتمس  هذا 
انتهاء  بعد  اليوم  جانا  امللتمس  هاذ  أن  وحيث  املستشارين،  مجلس 
االجتماع ديال ندوة الرؤساء اللي ما احضرت لهاش، السيد الرئيس، 

ألن لو كان جانا في االجتماع نقولها إلخواني الرؤساء، ما تنخبيو والو.

وحيث أن هاذ امللتمس موجه للرئيس، كما ينص على ذلك الدستور 
جدول  انتهاء  بعد  جاني  امللتمس  هاذ  أن  وحيث  الداخلي،  والنظام 
األعمال ديال ندوة الرؤساء، من الواجب نحضر معكم هنايا، بعد أن 
استأذنت ونسقت مع أخي الخليفة األول للرئيس، باش نجي نسهر على 
احترام املادة 232، اللي كتقول بصريح العبارة: طبقا ألحكام الفصل 
106 من الدستور يتم إيداع ملتمس مساءلة الحكومة بتسليم مستند 
خاص به إلى رئيس املجلس، ما�ضي رئيس الجلسة، إلى رئيس املجلس في 

جلسة عامة، يسمى هذا املستند ملتمس مساءلة الحكومة.

يجب.. وغير اسمعني، السيد الرئيس، راه قلت لك لو كان صبرت علي 
غير )seconde(، اصبرت عليا غير )seconde( ما كناش غاذي نضيعو 

تقريبا 20 دقيقة، راه أنا جاي لذاك ال�ضي اللي كتقول.

باش نقول أطلب من رئيس الفريق اللي قدم هاذ املستند، يسلم 
أمام أنظاركم جميعا، طبقا ملقتضيات املادة 232، باش ننوركم، ألنه 
هذا تمرين جديد باش ننورو بعضياتنا فقط، هذا تمرين راه فيه حتى 
اشوية دالبيداغوجية آإلخوان. أنا حسب املعلومات ديالي، لم يسبق في 
ظل الدستور الجديد في هذا املجلس املوقر، أن قدم هذا امللتمس باش 

نديرو هاذ التمرين البيداغوجي لبعضياتنا ما فيها باس.

القضية ما فيهاش مؤامرة مكشوفة، السيد الرئيس، هللا يهديك، 
انت زعما راه راجل معقول، ولن تتزعزع قناعتي بسبب ما قلته.

لذلك، باش نختصرو، كنطلب من الفريق املحترم يسلم للرئاسة 
مستند املساءلة والئحة املوقعين، وبعدها غادي نتأكد من هاذ الالئحة 
مع السيد األمين وغادي ننصرف إلى كنت، السيد الرئيس، ثقيل الظل 

عليك.

تفضل.. طيب وقد استلمت من الفريق املعني املستند، أعطوني 
غير بضعة ثوان نتأكد النصاب واش كاين أو ال، ال، حرصا من.. أنا غير 

ابغيت نتأكد.

طيب، بعد إطالع الرئاسة على الئحة املوقعين، والتأكد من توقيع 
24 عضوا باملجلس على املستند، أي ما يعادل خمس أعضاء املجلس 
التي يشترطها الفصل 106 من الدستور، أطلب نشر امللتمس وأسماء 

املوقعين عليه في محضر الجلسة تطبيقا للنظام الداخلي.

وسيقوم مكتب املجلس باتخاذ اإلجراءات القانونية الخاصة بعقد 
من   106 الفصل  ملقتضيات  طبقا  امللتمس،  على  التصويت  جلسة 

الدستور واملادة 231 التي قرأتها عليكم قبل قليل.

الشفهية  األسئلة  جلسة  أعمال  جدول  املجلس  يستأنف  واآلن 
برئاسة أخي الخليفة األول للرئيس.

شكرا لكم، تفضل السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادععبدعيلص دعقاوح،عأئيسعيلجلسة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

يلسادعيلرئيس،

املوجهة  باألسئلة  الجلسة  أعمال هذه  نستكمل جلستنا وجدول 
إلى السيد وزير الداخلية حول فاجعة الصويرة والتي يجمعها وحدة 
الحادث  الفريق االستقاللي وموضوعه  والبداية مع سؤال  املوضوع، 
املأساوي الذي شهده السوق األسبوعي أوالد بولعالم بمدينة الصويرة، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم السؤال.

يملستشاأةعيلسادةعخديجةعيلزرمي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،
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هل أتاكم حديث املطاحن وقصة تعاون تسمى حصاد الجماجم، 
صراخ تعالى من قلوب نساء سدت املسامع، صراخ فجر في صدري 
براكين صوت املدافع، بعد أن تهاوت أجساد منهكة مناضلة من أجل 

لقمة عيش ملوثة بالدم.

دولية،  قنوات  على  معمما  كليشيا  أصبحت  التي  الصورة  هذه 
هذه هي الحقيقة، ولكن في الحقيقة من نافلة القول أن نتحدث بعد 

اإلجراءات والتدابير التي اتخذها صاحب الجاللة.

ولكن البد من موقعنا كمستشارين أن ندلو بدولنا، ليس من باب در 
امللح على الجراح، السيد الرئيس، وال من باب توسيع مساحات الحزن 
وال تمطيطها وال التطبيع مع الحزن ولكن من باب معالجة الظاهرة في 

حد ذاتها.

ويقدم  للحكومة،  كاملة  املسؤولية  يحمل  االستقاللي  والفريق 
سيتقدم  أنه  معلنا  دوره،  يستحضر  وهو  الضحايا،  لعائالت  تعازيه 
بمقترح قانون ينظم عمليات اإلحسان والتضامن واملساندة، ويدعو إلى 
جدية التفكير في خلق مؤسسة واحدة تحت رعاية الدولة تختص بهذه 

املبادرات وتضع إستراتيجية لها.

واملساندة  بالتآزر  نؤمن  بالتضامن،  يؤمن  شعب  نحن  أجل 
االجتماعية، بغية الحد من الهشاشة، فنحن نطمح للعيش الكريم.

ولكن هذه القيمة املجتمعية قد تتحول إلى كوارث إذا لم تؤطر 
بواسطة مؤسسة قائمة بذاتها، معروفة مصادر تمويلها وعقود برامجها 
وبوضوح أهدافها، يجب أن تكون بعيدة عن أي استمالة انتخابية، 
ألنه ال عالقة إطالقا بين ما هو انتخابي وسيا�ضي ونقابي وجمعوي، 
والتضامن، ال عالقة بين هذه األشياء في ظل تماهي الحدود بين كل هذه 

العتبات، فإننا نسقط في االرتشاء السيا�ضي.

يلسادعيلرئيس،

يلسادةعيلوزأيء،

كذلك  ونقول  قوانين،  للتطوع  نقول  ولكن  بالتطوع  نؤمن  نحن 
أصابعنا متجهة نحو الحكومة، ولكن لن نجزم ألننا نحترم االختصاصات، 
وربط  جميعا،  ستلزمنا  التي  الجارية  التحقيقات  بنتائج  وسنقبل 
املسؤولية باملحاسبة بات طريقه معبدا باملغرب بعد اإلجراءات التي 

اتخذها صاحب الجاللة مؤخرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري،عيفتهىعيلتوقاتعيلسادةعيملستشاأة.

لتقديم  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال، تفضل السيد املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادعمح دععل ي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

في بداية السؤال ديال الفريق االشتراكي ال أملك، السيد الرئيس، إال 
تقديم العزاء لعائالت ضحايا الحادث املأساوي، متمنيا من هللا سبحانه 
وتعالى أن يتغمد املوتى بالرحمة واملغفرة وبالشفاء العاجل للضحايا، 

وال أملك إال القول "إنا هلل وإنا إليه راجعون".

السؤال دالفريق، السيد الوزير املحترم، هو أن ساكنة الجماعة 
الترابية لبولعالم إقليم الصويرة عاشت ومعها الشعب املغربي فاجعة 
أحداث االزدحام الذي أدى إلى موت العشرات من النساء إثر عملية 

توزيع مواد غذائية على املحتاجين.

نسائلكم، السيد وزير الداخلية املحترم، عمن يتحمل مسؤولية 
هاته الفاجعة؟ وهل آن األوان لوضع سياسة حكومية ناجعة للقضاء 

على الفقر والهشاشة في قرى وكذلك هوامش مدن اململكة املغربية؟

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

لتقديم  الحركي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال، تفضل السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعمباأكعيلسباعي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

إخوينيعأخويتيعيملستشاأينعيملحت2مين،

عرفت جماعة سيدي بولعالم بإقليم الصويرة يوم األحد املنصرم 
مأساة اجتماعية حقيقية، إذ خلف تدافع العديد من النساء للحصول 

على مساعدات غذائية 15 وفاة إضافة إلى 5 حاالت إصابتهم خطيرة.

على هذا األساس، نسائلكم، السيد الوزير املحترم، ما هي التدابير 
املتخذة إزاء هذا الحدث املؤسف؟

ما هي إستراتيجية الحكومة في مجال ضبط وتقنين العمل الخيري 
لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث املأساوية؟

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

السؤال الرابع، موضوعه دائما فاجعة قرية بولعالم، والكلمة ألحد 
السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل لتقديم السؤال، 

تفضلي السيدة الرئيسة.
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يملستشاأةعيلسادةعأما عيلع ري:

باسم فريق  التعازي  نقدم  بداية غادي  الرئيس،  السيد  سؤالنا، 
االتحاد املغربي للشغل لعائالت الضحايا، ثم بعد ذلك أسائل الحكومة 
أو الوزير اللي معنا على أشنو هي التدابير الحكومية اللي غادي يتخذها 
من أجل التحقيق في الفاجعة، ثم بعد ذلك التدابير اللي غادي تجعلنا 

نتفاداو أمثال هذه املآ�ضي االجتماعية؟

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

السؤال الخامس دائما في وحدة املوضوع، والكلمة ألحد السادة 
تفضلوا  السؤال،  لتقديم  والتنمية  العدالة  فريق  من  املستشارين 

السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعفبالعشاخي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعيلوزير،

سؤالنا يتعلق كذلك بفاجعة الصويرة املؤملة، وبعد تقديم واجب 
العزاء ألسر الضحايا وذويهم، سؤالنا يتعلق باألسباب املباشرة وكذلك 
املؤلم،  الحادث  هذا  إلى  أدت  التي  والعميقة  الحقيقية  األسباب 
واإلجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها تفاعال مع هذا الحادث وهذه 

النازلة؟

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

فريق  من  املستشارين  السادة  السادس ألحد  السؤال  في  الكلمة 
األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال، تفضلوا السيد املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادععبدعيإلالهعيملهاجري:

يلسالمععلاكم،

يلسادعيلرئيس،

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأين،

غير للتوضيح السيد الرئيس، هي راه جماعة سيدي بولعالم، أنا 
سمعت دابا ثالثة ديال األسماء لهاذ الجماعة، جماعة سيدي بولعالم.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

على إثر الفاجعة الصادمة التي وقعت يوم األحد املا�ضي بجماعة 

بسبب  امرأة   15 وفاة  في  واملتمثلة  الصويرة،  بإقليم  بولعالم  سيدي 
التدافع الشديد خالل عملية توزيع مساعدات غذائية، فإننا في فريق 
املأساة،  لهذه  الكاملة  الحكومة املسؤولية  األصالة واملعاصرة نحمل 
ونسائلها في الوقت نفسه عن استمرار صمتها غير املبرر أمام الفو�ضى 
والتسيب التي تعرفها عملية توزيع املساعدات الخيرية وغياب التدابير 

الضبطية والتأطيرية لهذا املجال؟

وشكرا السيد الوزير.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

األسئلة  على  لإلجابة  املحترم  الداخلية  وزير  السيد  لكم  الكلمة 
املتعلقة دائما في إطار وحدة املوضوع، ابغيتو املنصة السيد الوزير، 

ابغيتو تجاوبوا من مكانكم، اللي ابغيتو.

يلسادععبدعيلويفيعلفتيت،عرزيرعيلديخلاة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

في البداية، اسمحوا لي أنني باش نتقدم باسمي الخاص ونيابة عن 
أعضاء الحكومة بأحر التعازي ألسر الضحايا، سائال من هللا عز وجل أن 

يتغمدهم بواسع رحمته.

اللي وقع في جماعة سيدي  اللي وقع صباح يوم األحد،  الحادث 
الساعة  مع  تقريبا  الحادث  وقع  الحنشان،  لدائرة  التابعة  بولعالم 
العاشرة صباحا في إطار واحد العمل ديال توزيع املساعدات اللي قامت 
به واحد الجمعية محلية، واللي كانت عندها عادة كتقوم بهاذ العملية 

فهاذ السنين األخيرة فهاذ الفترة من السنة.

الفرق اللي وقع بين هاذ السنة والسنوات الفارطة اللي ما كانش وقع 
فيهم �ضي إشكال، هو أن هاذ السنة العدد ديال الساكنة اللي جات تاخذ 
مساعدة كان كبير بزاف مقارنة مع السنوات الفارطة، وجاو فواحد 
الوقت يعني محدد، ووقع واحد النوع من التدافع، اللي مع األسف 
الشديد أن كاين ضحايا 15 النساء تغمدهم هللا برحمته، و7 ديال 

الجرحى.

هاذ النساء تعرضوا لواحد النوع ديال التدافع بيناتهم مما جعل أنهم 
يطيحوا في األرض ووقع واحد النوع ديال التدافع، كتعرفوا حيث تيكون 
التدافع بين هاذ ال�ضي تنعيشوه في مباريات كرة القدم، إلى آخره، حيث 
تيكون واحد النوع التدافع اللي تنسميوه.. ، كيصعب األمر وكيصعب 

علينا اإلنقاذ يكون بسهولة.

تم التدخل في الحين، تم التدخل في الحين وتم نقل الضحايا بسرعة، 
للمستوصف القريب، ومن تم للمستشفى، مع األسف تم الوفاة ديال 
15 ديال النساء، كيف قلت في األول، وتم تقديم اإلسعافات الضرورية 
واألولية لـ 7 ديال الضحايا آخرين، واللي الحمد هلل الحالة ديالهم اآلن 
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مستقرة.

وفورا تم اإلعالم بهاذ الحادث، تدخل صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأعطى األوامر ديالو من أجل باش يتخذوا كافة 
اإلجراءات الالزمة من أجل تقديم الدعم واملساعدة الضرورية لهاذ 

العائالت، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، في الحين تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف 
النيابة العامة، وتم أيضا فتح تحقيق إداري من طرف وزارة الداخلية، 
مازال  والتحقيقات  الترابية،  لإلدارة  العامة  املفتشية  اآلن  به  تتقوم 
غادية، وغادي توصل إن شاء هللا للنتائج ديالها، وبالنتائج ديالها غادي 

يتم التبليغ ديالها للرأي العام.

في نفس اإلطار، أعطى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا التعليمات ديالو للحكومة باش أنها تبدا العمل ديالها على القضية 

ديال اإلحسان العمومي وتوزيع املساعدات.

وفي هاذ الباب، اللي ابغيت نقولو، بأن اليوم اإلحسان العمومي 
تيأطروا قانون ديال 71، وما كاينش �ضي قانون تيأطر توزيع املساعدات، 
كاينين دورية اللي تتأطرو بصفة يعني يمكن نقولو ما�ضي دقيقة %100، 
ومع التغيرات اللي كتوقع في املجتمع املغربي خاص يواكبو واحد النوع 

ديال القوانين اللي كتواكب التطور ديال املجتمع.

وفي نفس الوقت، ما خصناش ننساو بأن املجتمع املغربي معروف 
بهاذ الخصلة ديال التضامن والتعاون، يعني إلى جينا اليوم أننا نأطرو 
هاذ العملية خاصها التأطير ديالها في واحد الجهة، وفي نفس الجهة ما 
خصناش نضيعو هاذ التكافل اللي كيمتاز به املجتمع ديالنا، واللي هو 
ما�ضي ولد اليوم، لكن تيجي يعني من قديم الزمان في بالدنا، التضامن 

كان وغادي يبقى واحد النوع ديال الخصلة كيمتاز بها الشعب املغربي.

وفي هاذ اإلطار نيت، هاذ الصباح نيت، وقع واحد اإلجتماع اللي 
حضروا لو مجموعة ديال الوزراء، السيد وزير الدولة املكلف بحقوق 
اإلنسان، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التضامن، وزارة العالقات 
مع البرملان اللي كتشرف على الجمعيات، واألمين العام للحكومة، الهدف 
ديال هاذ االجتماع اللي وقع هاذ الصباح، أنه غنبداو في العمل من أجل 

تأطير هاذ العمل اإلحساني، واإلحسان العمومي، وتوزيع املساعدات.

بلدنا اليوم محتاجة إلطار قانوني كينظم هاذ العمل، اإلطار اللي 
كيفسح املجال أمام جمعيات وأمام األشخاص أنهم يقوموا بهاذ العمل، 
وفي نفس اإلطار يحمي الطريقة ديال التوزيع والطريقة ديال جمع املال، 
الن ما يمكنش نخليوه مفتوح، وما خصناش نمنعوه، ألنه حتى واحدة 
ما�ضي في مصلحة بالدنا، خص يتأطر بصفة واضحة وفي نفس الوقت 

يساعد الناس اللي باغيين يقوموا بهاذ العمل.

وفي األخير، اللي ابغيت نقول بأن التحقيقات اللي غادية وهي اللي 
غتثبت املسؤولية، أي واحد كانت وإذا كانت املسؤولية مباشرة وغير 

مباشرة ديال جميع املتدخلين، واللي غادي يتم اإلعالن عليها في وقتها 
إن شاء هللا.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

للفريق  الكلمة  الوزير،  السيد  جواب  على  بالتعقيبات  ونبدأ 
االشتراكي، بحكم أن الفريق االستقاللي استنفذ وقته.

الكلمة لكم السيد املستشار املحترم، في حدود دقيقة و45 ثانية.

يملستشاأعيلسادعمح دععل ي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعيلوزير،

التأطير  ديال  غياب  هناك  بأن  وقلتم  بإمعان،  إليكم  استمعت 
القانوني ال  اإلطار  في  الغياب  ولكن  ونعرفه،  القانوني، هذا صحيح، 
يمنع الحكومة بصفة عامة من استعمال آليات موجودة ال في القانون 
ديال 71 وال عبر التنسيق بين مؤسسات ديال الدولة للتصدي ملثل هذه 
الظاهرة، ألن صفر مخاطر ما موجداش ومتفقين عليها، ولكن بالنسبة 
للحكومة التي تدبر الشأن العام للمغاربة بإمكانها أن تستحضر ما ال 
يحمد عقباه، وباش تنقص املسألة ديال املخاطر، حيث هذه فاجعة 
تشوه صورة البلد، 15 امرأة و6 كما جاء على لسانكم في حالة حرجة 

أو سبعة.

يلسادعيلوزير،

املسألة ديال اإلحسان العمومي، احنا في االتحاد االشتراكي للقوات 
أهمية  االجتماعية  املسألة  إعطاء  إلى  سباقين  دائما  كنا  الشعبية، 
بيد  الدولة،  بيد  يبقى  العمومي  اإلحسان  بغينا  احنا  ولكن  قصوى، 
الدولة، السيد وزير الداخلية، ولو في غياب اإلطار القانوني، احنا ابغينا 
اإلحسان  لكن  النبيل،  املفهوم  هو  اإلحسان  معهم،  نحن  املحسنين 
بأي  الوطني،  التعاون  وزارة  كاينة  راه  للخيريات،  اعطيوه  العمومي 
حق تجي جمعية أو جمعيات أو جهات كتخدم أجندات في محطات 
األغلبية  في  ملا كنا  ننبه سواء  انتخابية، ودائما  مستقبلية، محطات 
أو املعارضة أو اليوم احنا في األغلبية ننبه إلى املخاطر ديال استغالل 

اإلحسان العمومي لخدمة أجندات.

ثانيا، احنا في الفريق االشتراكي، السيد وزير الداخلية، نتساءل عن 
حجم األموال التي تغدق ال في الجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وال 
في جهة تافياللت–درعة، وال في الدار البيضاء وال في بني مالل، أين هي 
مصدر هذه األموال؟ خاصة القانون ديال 71 راه كيمنع .. السيد وزير 

الداخلية.

الرخصة من  الفلوس خصني  ديال  ندير االكتتاب  ابغيت  إلى  أنا 
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األمانة العامة للحكومة، إذن هاذ الناس اللي كيجيبوا هاذ الفلوس، من 
أين لهم هذا؟ بأية طريقة يتم استصدار...

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

يفتهىعيلوقتعيلسادعيملستشاأ،عشكري.

الكلمة للفريق الحركي في حدود دقيقتين و24 ثانية.

يملستشاأعيلسادعمباأكعيلسباعي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

تفاعال مع جوابكم، السيد الوزير، إذ نجدد تعازينا الحارة ألسر 
الضحايا في هذا الحادث األليم، فإننا في الفريق الحركي، ندعو إلى ما 

يلي:

إلى تشكيل لجنة استطالعية من  الدعوة بشكل مستعجل  أوال، 
طرف اللجنة الدائمة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية، 

للوقوف على مالبسات الحادث؛

ثانيا، الدعوة الجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية 
بحضور السيدة الوزيرة املعنية بالقطاع قصد التداول في هذه الفاجعة 

وتقييم برامج الوزارة واملؤسسات التابعة لها؛

ثالثا، تخصيص جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، ملوضوع 
تقييم البرنامج الحكومي في املجال االجتماعي، وفي صدارتها البرنامج 

املوجه للحد من الفقر والهشاشة االجتماعية.

يلسادعيلوزير،

جاء في الجواب ديالكم بأن واحد العدد ديال الوافدين من النساء 
اللي جاو باش ياخذوا هذه اإلعانة كاين اللي ضرب 30 كلم وكاين اللي 
ضرب 40 كلم على رجلو، واللي في اخبارنا هو بأنه كاين واحد العدد ديال 
النساء اللي باتوا في العراء، هاذ ال�ضي كلو اعالش جاو؟ ما جاوش على 

نزهة، راه جاو باش ياخذو ذيك لقمة العيش لوليداتهم.

زيادة على هاذ الكثرة ديال هاذ النساء، السيد الوزير، راه كان في هاذ 
الوقيتة اللي احنا في أواخر شهر 11 راه كان شهر 10 وشهر 11 صبات فيه 
الشتا، هاذ النساء كانوا كيعملوا في الحقول مع الفالحة، �ضي تتكربل، 
�ضي تتنقي، كانوا.. دابا راه ما كاينيش، واحد العدد ديال النساء اللي 
جاو من إقليم آسفي، ألنه هاذ ال�ضي كان نادينا به، السيد الوزير، عدة 
مرات، واحد العدد ديال املعامل اللي كانت تتخدم 40 ألف حتى ل 50 
ألف ديال النساء، اللي كانوا كيمشيو ينقلوهم بالكاميونات لهادوك 
فين  لقاو  ابقاوش  ما  راه  يخدموا،  النساء  دوك  يجيبو  باش  املعامل 

يخدموا، ال الصويرة وال...

راه هذه املناطق ما نجيوش غير على الصويرة، راه كاين الهشاشة 

الوزير، شيشاوة وال احمر وال الصويرة راه ما كاينش  بامتياز السيد 
معامل اللي فين يتالهى هاذ الناس.

ولهذا، السيد الوزير، تنطلبو منكم ما دام سيدنا كينادي باملبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية راه ما واصالش لهاذ الناس، ابغيناكم توصلوا 
لهاذ الناس وهاذ العياالت بالخصوص ألن كاين جمعيات كيتستفدوا 
من املباردة الوطنية للتنمية البشرية، ولكن واحد العدد ديال األرامل 
وديال النساء.. في الدار راه ما كتستفدش من املبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل، تفضلي السيدة الرئيسة.

يملستشاأةعيلسادةعأما عيلع ري:

يلسادعيلوزير،

هذه مأساة ينذى لها الجبين، 1500 إمرأة من مجموع الساكنة اللي 
هو 8000، ابغيتكم تشوفوا النسبة املئوية، يعني هذا كيدل على أن.. 
وجا هاذ ال�ضي في بعض التقارير ثلث املغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر.

صحيح أن هنالك لجنة اللي غادي تقوم بالتق�ضي.. إلى آخره، هذه 
مسألة اللي هي محبذة باش نعرفو نوقفو على املسؤوليات في التنظيم، 
في  احنا  املسؤولية  لكن  اإلعانات  هذه  مثل  ديال  التوزيع  في  كذلك 
نظرنا في االتحاد املغربي للشغل هي مسؤولية سياسية، هي مسؤولية 
ديال الحكومات املتعاقبة التي فشلت في محاربة الفقر أو على األقل في 
التقليص من الحدة ديالو، هي مسؤولية في السياسات العمومية اللي 
ما عندهاش أثر على العيش اليومي ديال فئات عريضة من الشعب 
املغربي، هي مسؤولية ديال السياسات العمومية والنموذج التنموي 

اللي كيخلي باقي عندنا احنا املغرب النافع واملغرب غير النافع.

الحادثة ديال سيدي بولعالم ما هي إال الشجرة التي تخفي الغابة، هي 
غيض من فيض، وأن هاذ ال�ضي غادي يزيد حدة إذا بقي الجفاف، اللي 
كنطالبو به، السيد الوزير، هو أوال إعادة النظر في النموذج التنموي كلو 
ديال املغرب، خاصنا هاذ السياسات العمومية تقييم، وخاصنا يكون 

عندها آثار على الساكنة ديال املغرب، خاصنا العدالة االجتماعية.

املدني  املجتمع  التضامن،  يلغيش  ما  ال�ضي  هاذ  كذلك  كيخصنا 
عندو الحق يتضامن، واحنا املغاربة عندنا التضامن شيمة من الشيم 
معروفين بها املغاربة، لكن هذا التضامن خاص تضامن مؤسساتي، 
عندنا صندوق ديال التكافل االجتماعي، عندنا الصندوق ديال تأهيل 
 la caisse( العالم القروي، فين هما هادوك الفلوس اللي فيه، تحيدات
de compensation( اللي كان عندها واحد الدور مهم في واحد العدد 
ديال املنتوجات، اآلن كان خاص يكون الدعم املباشر، ما شفناش هاذ 
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الدعم املباشر، ما عندناش إحصائيات باش 1500 امرأة تطالب بذاك 
الخنشة ديال الدقيق، هذا مؤشر خطير وخطير جدا.

مؤسساتي  تضامن  يكون  خاصو  التضامن،  لهاذ  كذلك  بالنسبة 
حتى على مستوى املجتمع املدني، خاص الوحدة املؤسساتية للدعم 
وللتضامن، كاين كذلك إعادة النظر في هذه الجوانب القانونية اللي 
ابغينا نقولو وكاين كذلك الدفع باالقتصاد التضامني واالجتماعي في 
إطار مؤسساتي على قاعدة مقاربة حقوقية، طبعا باش يستفدوا منها 

كلها كل الفئات ديال املغاربة وخاصة الفئة الهشة.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادةعيلرئيسة.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعفبالعشاخي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعيلوزير،

اليوم هذه جلسة عامة يشاهدها املغاربة وقلوبهم يعتصرها األلم 
بفعل هذا الحادث املؤسف واملؤلم.

اليوم، ابغينا نتكلمو كالم ديال الصراحة، أنا ال أريد باسم فريق 
العدالة أن تتحول مثل هذه الجلسات اللي تنديروها في وقت ما تيوقع 
�ضي حادث مؤلم كوسيلة للتنفيس وكنتكلمو وتنمشيو، هذه الجلسة 
ينبغي أن يكون لها ما بعدها، وينبغي أن نستخلص الدروس جميعا مما 

وقع.

السيد الوزير، أوجه من خاللكم الكالم إلى الحكومة.

السيد الوزير، ما وقع يسائلنا جميعا أوال بخصوص، كما ورد في 
مداخلة قبلي، نجاعة السياسات العمومية املعتمدة في بالدنا، وهنا 
املبادرة  التي تشوب  امللك بخصوص االختالالت  غنشير لكالم جاللة 
الوطنية للتنمية البشرية في إحدى خطبه األخيرة، كنتساءلو ماذا قمنا 
الكوارث،  كننتظرو  به؟  قمنا  اللي  أشنو  االختالالت؟  نقوم هذه  لكي 

كننتظرو الفواجع من مثل هذه الفاجعة، مع األسف الشديد.

السيد الوزير، ومن خاللكم أوجه الكالم كذلك إلى الحكومة، هذه 
النازلة تسائل فعال النموذج التنموي ديالنا كذلك، جميل أن نقوم 
بإحصاء ثروة املغرب، ونقولو عندنا اشحال ديال املليارات ديال الدراهم، 
ولكن األجمل من ذلك واللي هو واجب الوقت هو أن نحرص على اتخاذ 
إجراءات شجاعة ومستعجلة من أجل إيجاد الصيغة املناسبة لتوزيع 
ثروات املغرب لكي تصل إلى هذه الفئات الهشة واملحرومة، وما نبقاوش 
نشوفو هاذ املشاهد ديال اآلالف ديال الناس واقفين في طوابير مذلة من 

أجل الحصول على مساعدات ال تتجاوز قيمتها بضعة دراهم.

السيد الوزير، نحن اليوم أمام محطة مفصلية تسائلنا جميعا من 
أجل اتخاذ اإلجراءات الشجاعة، واإلجراءات الشجاعة ينبغي أن تتجاوز 
العقليات العتيقة، احنا ما تنفهموش كيفاش أنه لحد اآلن لم يصدر 
بالغ عن الوكيل العام فيما يتعلق بفتح التحقيق في هذه النازلة، وقامت 
وزارة الداخلية نيابة عنه من خالل بالغها اللي قلبنا على النسخة ديالو 
األصلية وما لقيناهاش، لقينا فقط عبر قصاصة لوكالة املغرب العربي 
العامة،  النيابة  ناطقة باسم  الداخلية أصبحت  لألنباء، وكأن وزارة 

خاصنا املعقول إلى ابغينا نتعاملو مع مثل هذه امللفات.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادععبدعيإلالهعيملهاجري:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعيلوزير،

الحقيقة أنا عندي هنا بزاف ديال األوراق، ولكن أنا غادي نتجاوز 
هاذ األوراق وغادي نهضر، ألن أنا في الحقيقة عشت هاذ الفاجعة وكنت 
قريب منها وكنت حاضر، ما كنتش حاضر في الوقوع ديال الفاجعة 
ولكن ما بعد، ونصحح لألخت، السيدة الرئيسة، أكثر من 5000 امرأة، 
السيدة الرئيسة، اللي كاينة أكثر من 5000، 1500 بايتة الليلة ديال 
السبت، ما يفوق 2200 امرأة بايتة الليلة ديال السبت فهذاك املكان 

في العراء.

في  عاش  اللي  الوزير،  السيد  نفسو،  تيطرح  اللي  السؤال  وهنا 
السبب  هو  أشنو  نفسو  تيطرح  اللي  السؤال  املأساة،  هاذ  الحقيقة 
الحقيقي اللي غادي يخلي هاذ املئات ديال النساء يقطعوا مسافات 
ديال 80 و60 و100 كيلومتر باش يشدوا قفة فيها 150 درهم وفي أق�ضى 
تقدير 200 درهم؟ أشنو هو السبب الحقيقي اللي غادي يخلي املئات 
ديال النساء تبات في العراء الليلة كاملة ديال السبت، وكنعرفو البرودة 
ديال الطقس فهاذ الوقت من السنة، تبات في العراء باش تشد قفة بـ 
200 درهم في أق�ضى تقدير ديالها، نعرفو السبب الحقيقي اللي غادي 
يخلي مئات ديال النساء تيقطعوا مسافات ديال 40 و30 و20 كيلومتر 
على رجلهم وخارجين من ديورهم مع 3 الليل و2 دالليل باش يشدوا هاذ 
القفة هاذي، راه هاذ الحقيقة أنا ذاك ال�ضي حضرت له، ال إله إال هللا، 

ال إله إال هللا.

ونزيد، السيد الوزير، راه الوقت، ما اعرفتش أنا هاذ الوقت.

السيد الوزير، الحكومة أنا اللي غادي نأكد لكم أنها كانت مقصرة 
قبل ما توقع هاذ الكارثة، وزادت قصرت من بعد وقوع هاذ الكارثة، ألن 
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حتى مسؤول حكومي فيكم ما جاش يشوف غير هاذوك الناس، وخا غير 
يطل عليهم، ال للموقع ديال الحادثة وال للمستشفيات وال للعزاء اللي 

كان، ما عدا سيدنا هللا ينصرو اللي تكلف بهاذ ال�ضي، وعاش امللك.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم للرد على التعقيبات.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

بداية فيما يخص اإلحسان العمومي، كيف قلت كاين فراغ قانوني، 
النص اللي كينظم اإلحسان العمومي نص قانوني كيرجع لعام 1971، 
املرسوم التطبيقي ديالو في 2005، وتوزيع املساعدات ما كاينش نهائيا، 
كتسايرش  ما  واللي  كتنظمو،  اللي  هي  الداخلية  لوزارة  دورية  كاينة 

الوقت اآلن.

األمانة  كيتطلب من  العمومي  اإلحسان  بأن  املعلومة،  واحد  غير 
املنفعة  على صبغة  كيتوفروش  ما  اللي  للجمعيات  للحكومة  العامة 
العامة، أما اللي عندو صبغة املنفعة العامة راه ما كيحتاجش يطلب 

رخصة من األمانة العامة للحكومة.

اإلشكال اللي كيتطرح اليوم فهاذ الشق هذا، فيما يخص الشق.. 
ما يمكنش التعاون بين األشخاص واملعاونة ديال الجمعيات، راه كيف 
قلت في األول، راه داخل في الصلب ديال الشخصية املغربية، داخل في 
صلب التقاليد ديالنا، ما يمكنش نجي اليوم ونحيدو ونقولو أودي راه 
غادي نديرو �ضي مؤسسة اللي غتكلف بالتعاون، كاينة مؤسسة التعاون 
الوطني اللي كتقوم بالدور ديالها، ما يمكنش نجيو اليوم نديرو وحدة 
اخرى اللي غادي تقوم بهاذ النوع ديال املعاونة ألن غادي نحرمو املجتمع 

من واحد املتدخل اللي هو مهم اللي هما الجمعيات.

جدية،  بطريقة  وكيخدموا  مؤطرين  عندهم  اللي  جمعيات  كاين 
بطبيعة الحال ما كيمنعش كاين بعض الجمعيات مع األسف اللي ما 
عندهمش هاذ الخاصية، لكن ما خاصناش نجمعو كل �ضي في إطار 

واحد.

كاين جمعيات ومؤسسات اللي كتقوم بالخدمة على الوجه الكامل، 
إذن ما يمكنش نجيو اليوم نقولو.. كاين بعض الدول صندوق الزكاة، 
إلى آخره، بالدنا التعاون كان فيها ديما )pluriel(، متعدد، وخاصو يبقى 

متعدد.

فيما يخص فسؤال آخر، العدد ديال النساء اللي كانوا تما بالنسبة 
هذه   ،8000 تبلغ  اللي  بولعالم  سيدي  جماعة  ديال  الساكنة  لعدد 
الجمعية حين دارت اإلعالن ديالها، دارت اإلعالن ملدة أيام، وممكن 
أسابيع من قبل تعلن أنها غادي تقدم مساعدات وأعطت واحد الرقم 

اللي هو مهم ديال تقريبا أكثر من 10 آالف قفة، واللي كان خاصها تدار 
على 3 أيام، هكذا كانت تدار حتى في السنوات الفارطة.

مع األسف اإلعالم بهذه املساعدات جعلت أن الناس تجي من جميع 
املناطق واجتمعت تما، يعني حين تنهضرو على.. ما واصالش رقم 5000، 
لكن الرقم كان كبير، راه جايين من كل صوب وحدب، اللي كيسمع 
كنعرفو  راه  محتاجهاش،  ما  واللي  محتاجها  اللي  جا،  راه  مساعدة 

املجتمع ديالنا كيداير.

بطبيعة الحال راه كاملين كنعرفو هاذ القضية، أن املساعدات.. 
يعني اإلعالن بهذه املساعدات جعل بأن الناس جاو بزاف وجاو من 
مناطق متعددة وراك عارفين ذيك املنطقة كيدايرة، كيف كيكون هاذ 

النوع ديال.. كيتعطاو هاذ املساعدات.

استخالص الدروس هاذي ما فيهاش شك، بأن فاجعة ابحال هاذي 
ما يمكنش دوز وتمر مرور الكرام. وفي هذا الصدد، احنا اليوم خدامين 
على هاذ القضية ديال وضع اإلطار القانون لتأطير هاذ اإلحسان العمومي 
وتوزيع املساعدات اللي بالدنا محتاجة لو اليوم، ألن التطور اللي وقع 
في وسائل التواصل، جعل بأن الناس كتطلب اإلحسان العمومي عبر 
ما  باش  اليوم  يتأطر  كامل  ال�ضي  هاذ  يعني خص  الفايسبوك، عبر.. 

نبقاوش غاديين في جميع االتجاهات، يتأطر مزيان.

من ناحية أخرى، تقديم مساعدات للعائالت، هذا مشروع اللي كان 
وباقي، غير اليوم في وزارة الداخلية خدامين على السجل الوطني للسكان 
الوطني  للسكان والرقم  الوطني  الوطني املوحد، هاذ السجل  والرقم 
املوحد آلية من اآلليات املهمة اللي غتسمح لبالدنا حين يتوفر عليها أن 

املساعدات تم�ضي في حين خصها تم�ضي.

قدروا  اللي  الهند،  هو  به  قام  اللي  بلد  ديال  املثل  واحد  اخذينا 
املوحد  الوطني  الرقم  هاذ  ويحدوا  الوطني  السجل  هاذ  يديروا  أنهم 
اللي كيسمح لهم أن املساعدات ما تمشيش في أي إطار، ويتم تجميع 
أنها  يمكن  املستهدفة  الفئة  باش  آخره،  إلى  "راميد"..  املساعدات، 
تستفد، وتكون الوحيدة اللي تستفد، باش ما يمشيوش العمل والجهود 
تم�ضي وتفرق في جميع االتجاهات، إن شاء هللا احنا خدامين عليه، وفي 
القريب العاجل إن شاء هللا غادي يكون موجود، واللي غيسمح لنا بأن 

هاذ املساعدات تكون في يد أمينة.

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

وفي  الداخلية،  قطاع  إلى  املوجهة  األسئلة  إطار  في  دائما  وننتقل 
موضوع األمن والجريمة، والتي يجمعها كذلك وحدة املوضوع، والبداية 
مع الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، وموضوعه تنامي الجريمة 

ببالدنا، الكلمة لكم السيد الرئيس املحترم.
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يملستشاأعيلسادععبدعيلسالمعيللباأ:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

ماذا تعدون للحد من نسبة الجريمة؟

يلسادعأئيسعيلجلسة:

الجواب لكم السيد الوزير، اسمح لي، وحدة املوضوع، أعتذر.

إذن، السؤال الثاني في نفس املوضوع، محوره ارتفاع نسبة الجريمة، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي لتقديم السؤال، تفضلوا األستاذ القيدوم ديالنا.

يملستشاأعيلسادعمح ودععرشان:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يس حعليعيلسادعيلرئيس،

يلسادةعيلوزأيء،

بدورنا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، نقدمو التعازي 
ديالنا كذلك لألسر ديال الضحايا ديال الفاجعة ديال إقليم الصويرة، 
ونترحمو على األرواح ديال اللي امشاو ضحية ديال هاذ الفاجعة هاذي.

سؤالي، السيد الوزير، كثير من األوساط والصحف تتكلم على تنامي 
الجريمة في بالدنا، فما هو واقع الحال في هاذ املجال، السيد الوزير؟

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

السؤال الثالث دائما في موضوع الوضعية األمنية باملغرب، الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد املستشار 

املحترم.

يملستشاأعيلسادعيملهديععث ون:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأين،

يلسادعيلوزير،

كبيرين،  وشك  قلق  محل  ببالدنا  األمنية  الوضعية  أضحت  لقد 
املدن  بمختلف  استفحلت  وأصنافها  أشكالها  بمختلف  فالجريمة 
األمن  انعدام  في  املغربية  العائالت  لدى  الشعور  ولد  مما  والقرى، 

وانفالته.

هي  ما  يلي:  كما  الوزير،  السيد  نسائلكم،  األساس،  هذا  على 

إستراتيجية الحكومة في مجال ترسيخ األمن ببالدنا بمختلف أشكاله؟

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

ألحد  الكلمة  املوضوع،  وحدة  في  الرابع  السؤال  إطار  في  الكلمة 
السادة املستشارين من الفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد 

املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادعلحسنعأدعي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

قبل طرح السؤال، البد أن نتأسف في فريق التجمع الوطني لألحرار، 
للحادث املأساوي الذي ذهبت ضحيته 15 مواطنة مغربية، من املغرب 

العميق، في جماعة سيدي بولعالم.

لهم  وأقول  الضحايا  أسر  أعزي  فريقنا،  وباسم  املناسبة،  وبهذه 
أعظم هللا أجركم وأحسن عزاكم وغفر ملوتاكم، منوهين في هذا اإلطار 
والذي  السادس حفظه هللا،  محمد  امللك  لجاللة  العاجل  بالتدخل 
أعطى تعليماته الصارمة للتكفل بالضحايا وبعائالتهم الصغيرة، حيث 
طلب فتح تحقيق دقيق ومعمق لهذا الحادث املفجع، حيث تفاعلنا في 
حزب التجمع الوطني لألحرار معه بسرعة من خالل البالغ الصادر عن 
الحزب الذي أكدنا فيه على ضرورة تبني توجيهات جاللة امللك في هذا 
اإلطار، والهادفة إلى ضرورة تأطير العمل اإلحساني وحسن تنظيمه حتى 

ال تقع مثل هذه الحوادث املؤملة.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

تميزت بالدنا وهلل الحمد، باألمن واالستقرار على مدى عقود، حيث 
أصبحنا وهلل الحمد متميزين على مستوى دول العالم في محاربة الظاهرة 
اإلرهابية والجريمة، ال�ضيء الذي يشهد به العالم، بل أكثر من ذلك كان 

األمن واالستقرار أحد عناصر قوتنا بين مختلف األمم والشعوب.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

وإذ ننوه بعمل رجال األمن الوطني ومختلف األجهزة األمنية ومقاربتها 
اإلستباقية في محاصرة ومحاربة مختلف الخاليا اإلرهابية ذات البعد 
الدولي، إال أن الجريمة مع األسف تكاثرت في اآلونة األخيرة، ال�ضيء الذي 

ي�ضيء ملنظومتنا األمنية.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

استشرت الجريمة داخل املجتمع بشكل غير مسبوق، فما هي إذن 
اإلجراءات التي ستقومون بها ملحاصرة الجريمة داخل املجتمع؟
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وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة لكم، السيد الوزير، في حدود 12 دقيقة لإلجابة على األسئلة 
األربعة، تفضلوا السيد الوزير.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

يلسادعيلرئيسعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

على  املحترمين  املستشارين  والسادة  للسيدات  بالشكر  أتوجه 
طرحهم لهذه األسئلة املرتبطة جميعها بقضية أساسية تهم محاربة 
املناسبة  هذه  اغتنام  أود  ببالدنا، حيث  األمنية  والوضعية  الجريمة 
الوضع  بحقيقة  الوطني،  العام  الرأي  ومن خاللكم  علما  إلحاطتكم 

األمني وبمختلف املعطيات املرتبطة بذلك.

بعض  بشأن  البرملانيين  السادة  هواجس  للداخلية  كوزير  أتفهم 
الظواهر األمنية املحدودة التي تظهر بين الفينة واألخرى بالشارع العام، 
ألسباب اجتماعية أو غيرها، لكن هل هذا يدفعنا لتبني نظرة متشائمة 
حول الوضعية األمنية ببالدنا؟ هل الوضع الحالي يدعو للقلق بشكل 

يستدعي تغيير نمط اشتغالنا ومقاربتنا األمنية؟

الجواب نجده قطعا في العديد من املؤشرات واملكتسبات اإليجابية 
التي سنتطرق إليها بالتفصيل، لكن قبل ذلك سنجد الجواب في طبيعة 
انشغاالتنا الحالية كمؤسسات حكومية وتشريعية وأحزاب سياسية 

ونقابات مهنية وجمعيات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم.

لو كانت وضعيتنا األمنية هشة، هل ستكون أولوية النقاش العمومي 
يجعله  بما  وتعزيزه  تقويته  وكيفية  التنموي  نموذجنا  حول  منصبة 

متماهيا مع تطلعات وانتظارات املواطنين؟

يلسادعيلرئيسعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

إن السعي إلى تحقيق أق�ضى درجات األمن واألمان، يشكل أوال وقبل 
كل �ضيء الدور األسا�ضي والجوهري ألي دولة، وبه تقاس مدى قوتها 
ومدى قدرتها على حماية مواطنيها، لذا فإن تعزيز الوضعية األمنية 
امللك  الجاللة  توجيهات سامية متواصلة لصاحب  بشكل موضوعي، 
محمد السادس نصره هللا وأيده، الذي يحرص كل الحرص على أن 

تبقى اململكة املغربية في صدارة الدول اآلمنة واملستقرة.

دعم  تضع  الحكومة  فإن  السامية،  امللكية  للتعليمات  وتنفيذا 
القدرات األمنية وتمكينها بالوسائل املادية والبشرية الالزمة في صلب 

برنامجها، بحيث ال تدخر أي جهد من أجل تحقيق ذلك وفق اإلمكانات 
واملوارد املتاحة، ويكفي الرجوع إلى البرنامج الحكومي املصادق عليه في 
هذه املؤسسة املوقرة في أبريل 2017 لنتأكد من وضوح رؤية الحكومة 

وتصورها لبلوغ األهداف املتوخاة.

وعلى هذا األساس، فإن وزارة الداخلية واملصالح األمنية تجعل 
من هذا املوضوع في طليعة مهامها من خالل اعتماد إستراتيجية أمنية 
محكمة وخطوط عمل متعددة األبعاد، يتم تحيينها باستمرار لجعلها 
قادرة على التكيف مع متطلبات الواقع ومع مستويات تطور الجريمة، 

فضال عن التغيرات التي يعرفها املحيط اإلقليمي والدولي.

ولتنفيذ هذه اإلستراتيجية بالشكل املطلوب، تم إرساء العديد من 
اآلليات التنسيقية التي تضمن الفعالية في أداء املنظومة األمنية، من 
بينها اللجان اإلقليمية لألمن، التي تجتمع أسبوعيا وكلما دعت الضرورة 
إلى ذلك، بتأطير من الوالة والعمال وممثلي مختلف املصالح األمنية على 

صعيد كل عمالة وإقليم اململكة.

عمل هاته اللجان يشكل مصدر قوة لإلغناء املتواصل لإلستراتيجية 
األمنية املعتمدة، وتشكل بالفعل فضاء ليس لتأطير التدخالت األمنية 
امليدانية فحسب، بل كذلك للتفكير واقتراح السبل الكفيلة بتعزيز 

اإلحساس باألمن عبر مواكبة املستجدات واملتغيرات املحلية.

أعتقد أنه بفضل مختلف مقومات هذه اإلستراتيجية القائمة على 
مقاربة مندمجة ووقائية وزجرية وعلى قواعد الحكامة األمنية، فقد 
استطاعت التجربة املغربية أن تحقق رأسماال أمنيا، قوامه منظومة 
كافة  مجهودات  منسجم  بشكل  إطارها  في  تنصهر  متكاملة  وطنية 
الفاعلين في امليدان، وهو املكسب الذي شكل سندا قويا أفاد بشكل 

كبير نموذجنا التنموي وجعل بالدنا مرجعا في االستقرار واألمن.

واألكيد أن الفضل في كل ذلك يعود أوال وأخيرا لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، الضامن األول لألمن واستقرار 
الوطن وراعي املصالح األمنية بمختلف مكوناتها، حيث ما فتئ جاللته 
يشيد في العديد من خطبه السامية بأدائها ويدعو إلى ضرورة التنسيق 

بين جميع مكوناتها، على اعتبار أن أمن املغرب واجب وطني.

وقد تم بفضل هذه املقاربة تحقيق نتائج هامة، خاصة على مستوى 
التهديدات  مواجهة  في  املختصة  األمنية  للمصالح  االستباقي  التدخل 
اإلرهابية التي تحيط ببالدنا كخطر دائم ومستمر، حيث تقوم هذه 

املصالح بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.

مجهودات مختلف املصالح األمنية ساهمت بشكل كبير في محاربة 
الجريمة العادية واملنظمة، مما أدى إلى التحكم في استقرار معدالت نمو 
الجريمة رغم التطور الديمغرافي والحضري والتحوالت العميقة التي 

عرفها املجتمع املغربي.

لذا، يجب أن ننهئ جميع املصالح األمنية والسلطات املحلية على 
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هذا األداء املتميز، وعلى املجهودات املبذولة من أجل املحافظة على 
أمن البالد وسالمة األفراد واملمتلكات، وعلى روح التضحية وخصال 
في  املتدخلين  مختلف  سلوك  يالزم  الذي  الواجب  وأداء  املسؤولية 

املجال األمني.

يلسادعيلرئيسعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

إن طريقة اشتغال املصالح األمنية والترابية وطبيعة آلية التنسيق 
املعمول به ال يمكن إال أن تعزز اإلحساس باألمن لدى عموم املواطنين، 
السيما وأن نطاق بعض الجرائم املسجلة يكون معزوال ومحدودا في 
املنطقة في زمن معين بشكل ال يرقى إلى درجة الظاهرة التي تدعو للقلق، 
ويبقى أداء املصالح األمنية والترابية في امليدان خير دليل على املجهودات 
املبذولة لتعزيز إحساس املواطن باألمن وتعزيز ثقته في املقاربة األمنية 

املعتمدة.

املصالح  تقوم جميع هاته  اليومي االعتيادي،  ففضال عن عملها 
بشكل مستمر وبتأطير من اللجان اإلقليمية لألمن بحمالت تطهيرية، كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك في مختلف النقاط التي تعرف سلوكات إجرامية 
مثيرة لالنتباه، حيث يتم تحقيق نتائج جد جيدة تلقى استحسانا كبيرا 

من طرف املواطنين.

ولطمأنة الرأي العام بشكل أكبر، من الالزم القول أن معدل الجريمة 
بشكل عام عرف استقرارا منذ 2015، كما أن معدل الجرائم التي تمس 
اإلحساس باألمن لم يشهد أي ارتفاع طيلة السنوات املاضية، بالرغم 
التحديات  وتزايد  املضطرد  الديمغرافي  والنمو  الحاجيات  ارتفاع  من 

األمنية املختلفة األشكال واملصادر.

ولتقريب مجلسكم املوقر من املعطيات املدنية التي تشكل مصدر 
فخر واعتزاز، البد من التأكيد على أن مصالح األمن الوطني على سبيل 
املثال قامت خالل سنة 2017 وإلى نهاية شهر شتنبر بحل اإلشكاالت 
املطروحة على مستوى 378.000 قضية، منها 420000 قضية مسجلة، 
أي بمعدل إنجاز بلغ 92.23%، وهو من أفضل املعدالت العاملية حيث 

تم بموجبها تقديم 402000 شخص أمام العدالة.

وبالنسبة للجرائم املقرونة بالعنف، والتي تؤثر سلبا على اإلحساس 
باألمن، فقد تمكنت مصالح األمن برسم نفس املدة من معالجة 29000 
قضية، قدم بموجبها 30000 شخص أمام العدالة، كما عرفت الفترة 
موضوع  يشكلون   118000 بينها  من  شخصا   380000 إيقاف  ذاتها 

مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ارتكابهم جرائم مختلفة.

في  منخرطا  نفسه  املغرب  يجد  املتميز،  الجغرافي  موقعه  وبحكم 
مواجهة قوية ضد شبكات الهجرة السرية واالتجار في املخدرات، وكذلك 
الجهود  مكنت  وقد  للحدود،  العابرة  املنظمة  اإلجرامية  الشبكات 
املبذولة من إحباط أزيد من 50000 محاولة هجرة غير شرعية نحو 
أوروبا وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان االتجار في البشر 

منذ بداية سنة 2017.

أما في مجال محاربة املخدرات، فقد تم خالل هذه السنة أيضا 
حجز أكثر من 71 طن من مادة الشيرا.

كبار  على  القبض  إلقاء  في  كذلك  تجلى  املسترسل  املجهود  هذا 
بارونات املخدرات على املستوى الوطني وتفكيك عدد مهم من الشبكات 
األمنية  املصالح  بنجاح  هنا  وأذكر  املخدرات،  تهريب  في  املتخصصة 
خالل شهر أكتوبر املا�ضي في تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال 
تهريب الكوكايين انطالقا من سواحل أمريكا الالتينية في اتجاه أوروبا 
عبر التراب الوطني، حيث أفضت هذه العملية إلى حجز أكثر من طنين 
ونصف من هذه املادة مع إلقاء القبض على 13 عضوا، وقد تابعتم 
معقدة،  منظمة  جرائم  مع  األمنية  مصالحنا  تعاملت  كيف  جميعا 
بحيث تمت معالجتها بسرعة كبيرة وكفاءة عالية قل نظيرها، وأقصد 
هنا الجريمة التي راح ضحيتها بمدينة مراكش الطالب في كلية الطب 
والصيدلة حمزة الشايب رحمه هللا، والتي تخضع اآلن لتحقيق قضائي 

مفصل.

األمنية  للوضعية  الدولي  املجتمع  رؤية  فإن  هذا،  كل  عن  زيادة 
باملغرب يعززها أكثر انخراط بالدنا الفعال في محاربة الجريمة الدولية 
الالمشروط مع شركائه  والتعاون  في ذلك اإلرهاب  بما  أنواعها،  بكل 
الدوليين، مما مكنها من تبوأ مكانة مرموقة ونيل اعتراف وتقدير املنتظم 

الدولي.

بأن  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  للقول  تدفعنا  املعطيات  هذه  كل 
يفند  مما  كبير،  فيها بشكل  األمنية جد مستقرة ومتحكم  الوضعية 
انطباع التهويل الذي يروجه البعض بشكل مبالغ فيه من خالل عدة 
وسائل، من بينها مواقع التواصل االجتماعي، هذا مع العلم أن كل ما يتم 
الترويج له يتم التعامل معه في حينه بكل مسؤولية من طرف املصالح 
األمنية، حيث تؤخذ جميع املعلومات الجدية كمصدر من املصادر التي 

يتم االعتماد عليها لتحسين وتعزيز خطط العمل في املجال األمني.

يلسادعيلرئيسعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

مكونات  جميع  انخراط  تستدعي  الجريمة  محاربة  بأن  منها  وعيا 
املجتمع، فإن منهجية وزارة الداخلية واملصالح األمنية تقوم ميدانيا 
على إشراك فعاليات املجتمع املدني واملنتخبين وجمعيات األحياء في 

أشغال اللجن املحلية لألمن كلما دعت الضرورة لذلك.

إضافة إلى ذلك، تم تعزيز التنسيق والتعاون مع املصالح التابعة 
التحسيسية  الحمالت  استئناف  أجل  من  الوطنية  التربية  لوزارة 
باملؤسسات التعليمية لتفادي الوقوع في اإلدمان على املخدرات وكذا 
التحسيس بمخاطر التحرش واالستغالل الجن�ضي للقاصرين والتطرف.

كما أذكر باتفاقيات الشراكة التي تجمع وزارة الداخلية مع مجموعة 
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من الفاعلين االقتصاديين، أذكر منهم املجموعة املهنية لبنوك املغرب 
على  القضاء  من  مكنت  والتي  التمويل،  لشركة  املهنية  واملجموعة 

الجرائم التي كانت تستهدف هذه القطاعات.

وأؤكد، في األخير، أن وزارة الداخلية حريصة على مواجهة ظاهرة 
اإلجرام بجميع أشكالها بتنسيق كامل مع كل الجهات املعنية، إدراكا 
منها لحجم انتظارات املواطن في هذا املجال، وكذا ألهمية توفير األمن 
وعلى  الداخلي  املستوى  على  الوطن  صورة  لتعزيز  أسا�ضي  كشرط 

املستوى الدولي.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزيرعيملحت2م.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في إطار التعقيب على 
جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادععبدعيلسالمعيللباأ:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

مرة أخرى إن الفريق االستقاللي الذي ال يريد من خالل هذا السؤال 
أن يبخس الناس أشياءهم أو يقلل من املجهودات املبذولة في إطار األمن 
واستقرار هذا الوطن، بل يعتبر األمن واالستقرار من النعم التي يجب 
أن نحمد هللا سبحانه وتعالى عليها، وهي النعمة التي نحسد عليها، هذا 
األمن واالستقرار هو النبراس أو هو الطريق السوي الذي يؤدي إلى نمو 

اقتصادنا وإبراز بلدنا في التوجهات امللكية السامية.

يلسادعيلوزير،

نحن هنا وفي صدد مناقشة الجريمة يجب أن نحيي عاليا رجال 
امللكي والقوات املساعدة وكل  الدرك  األمن بشتى أصنافهم، ورجال 

األجهزة التي تسهر على أمن واستقرار الوطن.

املعتاد،  فاقت  بالدنا  في  جريمة  هناك  أن  نقول  لن  نحن سوف 
باملقارنة مع باقي الدول نحن لنا ولدينا نصيب من هذه الجريمة التي 
لم نألفها، والسبب راجع إلى وجود برنامج تنموي ال يواكب طموحاتنا، 
ال يواكب التوجه الذي رسمه جاللة امللك: الفقر، الهشاشة، البطالة، 
البطالة، البطالة، كلما وفرت أو توفرت فرص الشغل إال وسنجد أننا 

نقلل أو تقل نسبة البطالة.

أسباب  الجريمة،  لنحلل  الوزير،  السيد  يداهمني،  الوقت  إن 
الجريمة، تنوع الجريمة، ونرجعو للقانون غنلقاو أن الجرائم تعددت، 
نحن املغاربة لم نعتد على أن نرى أبناءنا، السيد الوزير، لم نتعود أن 
نرى أبناء املدارس يتعاطون للمخدرات حتى يفقدون عقولهم وصوابهم، 
ويتجهون نحو السجون مباشرة، لم نعتد أن نرى في بالدنا اختالل أمني، 

ال�ضيء الذي يجب أن نغير نموذجنا التنموي.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري،عيفتهىعيلوقتعيلسادعيلرئيس.

دائما في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، الكلمة للفريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعمح ودععرشان:

شكريعيلسادعيلرئيس.

شكريعيلسادعيلوزيرععلىعيلجويبعديالكم.

أنا ما غندخلش معكم في الجدل حول األرقام والنتائج اللي تيحققها 
هاذ القطاع الحيوي ديال بالدنا، أنا تنبغي فقط نقول لكم، السيد 
واعطيوهم  األمن  ديال  رجال  ديال  الوضعية  من  حسنوا  الوزير، 
املادية  الناحية  من  وال  البشرية  الناحية  من  ال  الكافية  اإلمكانيات 

وصيبوا لهم سكن يليق باملهام اللي قايمين بها.

وأنا أتكلم معكم ألنني كنت أنتمي إلى هذه األسرة، وأعرف جيدا 
الفصيلة  هاذ  بها  تتقوم  اللي  الجسيمة  والتضحيات  الشاق  العمل 
من الشعب ديالنا، فحتى ولو سلمنا أن الجريمة تفاقمت في بالدنا ما 
الوضعية هاذي، فنحن  هاذ  بوحدهم  الناس  لهاذ  نحملو  خاصناش 
هاذ  في  مسؤول  كذلك  هو  كامل  ديالنا  واملجتمع  كمنتخبين  كذلك 
املسألة ديال األمن، فاألسرة الصغيرة ديالنا، اآلباء واألمهات ما ابقاوش 
قايمين بذيك التأطير التربوي املعروف اللي كنا تنعرفوه في األسرة ديالنا، 
املدرسة نفس ال�ضيء ها انتوما تتشوفوا والعنف دخل الداخل ديال 

املدرسة اآلن في هاذ...

الشارع هو براسو ما ابقيناش تنأطرو احنا كأحزاب سياسية ألن 
احنايا تخلينا على التأطير وتخلينا على املهمة ديالنا، ولذلك فأنا تنظن 
على أن املسألة هي مسألة جماعية ديالنا كلنا، واملحافظة على األمن 
وعلى املمتلكات هي من املسؤولية ديال الجميع، فخاصنا في هاذ املسألة 
اللي  األحداث  ديال  املستوى  في  الداخلية  ديالنا  الجبهة  تكون  هاذي 

كنعيشوها.

وشكرا السيد الرئيس.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

الكلمة للفريق الحركي دائما في إطار التعقيبات على جواب السيد 
الوزير، تفضلوا السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعيملهديععث ون:

شكريعيلسادعيلرئيس.
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يلسادعيلوزير،

خاللها  من  أبرزتم  التي  الهامة  التوضيحات  هذه  على  نشكركم 
مجهودات الدولة املبذولة لحماية أمن املواطنين وممتلكاتهم.

وفي هذا اإلطار، ال يسعنا في الفريق الحركي إال أن نجدد التنويه 
والدرك  األمن  أجهزة  ومختلف  امللكية  املسلحة  القوات  بمجهودات 
امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية وكافة مكونات اإلدارة الترابية 

لحماية أمن واستقرار البالد.

البد كذلك أن نسجل االعتزاز الكبير بالتميز املغربي على مستوى 
الحكامة األمنية من خالل اعتماد املقاربة االستباقية للتصدي للجريمة 
ومكافحة اإلرهاب والتطرف والتعاون الخالق مع مختلف بلدان العالم 

في هذا املجال.

العمل  على ضرورة  الوزير،  السيد  لكم،  نؤكد  أخرى،  جهة  من 
على تعزيز القدرات اللوجيستيكية والبشرية لدعم أجهزة األمن التي ال 
يتجاوز عدد مواردها البشرية اليوم 55000، كما ندعو إلى العمل على 

تعزيز التوازن بين املقاربة األمنية والحقوقية والتنموية.

واعتبارا لحجم التحديات األمنية التي تواجه بالدنا داخليا وخارجيا، 
فإننا في الفريق الحركي نتطلع إلى بلورة سياسة حكومية مندمجة على 
الذي  لألمن  الشامل  املفهوم  باستحضار  األمنية  السياسة  مستوى 
يمتد من مكافحة الجريمة إلى ضمان األمن الغذائي والثقافي والحقوقي 

والروحي لكافة املواطنين.

كما نعتبر أن الحد من الجريمة يتطلب في منظورنا الحركي إعادة 
النظر في البرامج الحكومية املتعلقة بمحاربة البطالة والحد من الفقر 
عميق  إصالح  وكذلك  منها  املرجو  النتائج  تعط  لم  التي  والهشاشة 
ملنظومة التربية والتكوين وإدماج الشباب في الحياة العامة وتكثيف 
برامج التوعية عن طريق اإلعالم ومختلف املؤسسات املكلفة بالتأطير.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار، دائما في إطار التعقيب على 
جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادعلحسنعأدعي:

أشكركمعيلسادعيلرئيس.

شكريعيلسادعيلوزيرععلىعجويبكم.

نحن في فريق التجمع الوطني لألحرار، نثمن مجهوداتكم ومجهودات 
كافة األجهزة األمنية وعلى مقاربتها اإلستباقية، وحسب املعطيات التي 
تضمنها جوابكم، تبقى نسبة الجريمة مرتفعة رغم كل هذه الجهود، 

وإنزكان  وأكادير  ومراكش  البيضاء  كالدار  الكبرى  املدن  في  خصوصا 
وفاس وطنجة، هذه املدن لها قيمتها واقتصادها املبني على السياحة، 
وبالتالي نجد هذه املعطيات ت�ضيء ملقاربتنا األمنية وت�ضيء لنموذجنا 

املبني على االستقرار، الذي يبقى رأسمالنا الكبير.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

يعني راه هاذ ال�ضي ما�ضي معقول اللي كنشوفوه التشرميل، واحد 
السيد ام�ضى يصلي في الجامع الفجر في طنجة، تعرض لو واحد قال لو 
نزل، نزل لو 100 درهم اللي في جيبو وخال دار بوه، يعني عصاه مزيان 

قال لو اعالش ما تهز غير 100 درهم، يعني هاذ ال�ضي ما�ضي معقول.

شكرا السيد الوزير.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة لكم، السيد الوزير، في ما تبقى من...

إذن، ننتقل دائما في إطار قطاع الداخلية، السؤال 11 وموضوعه 
العليا،  الشواهد  لحاملي  الترابية  الجماعات  موظفي  تسوية وضعية 
لتقديم  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  والكلمة 

السؤال، تفضلوا السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعيلنعمعمااأة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأين،

يلسادعيلوزير،

هناك مجموعة من موظفي الجماعات الترابية حصلوا قبل ديسمبر 
2011 على شواهد عليا خولت لهم التوظيف في السلم 11، إال أنه لحد 

الساعة مجموعة من الجماعات الترابية لم تطبق ذلك املرسوم.

نسائلكم، السيد الوزير، عن األسباب وعن كيفية الخروج من هاذ 
الوضعية؟

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

يلكل ةعلكمعيلسادعيلوزير.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

يلسادعيلرئيس،

يلسادعيملستشاأ،

اللي ابغيت نوضح في هاذ الباب، حيث كانوا النصوص القانونية 
كتسمح لنا نسويو الوضعية راه كنا كنسويوها، يعني باش تعرف العدد 



عددم42 - 8مربيع األولم1439 )27منوفمبر2017( الجريدة الرسمية للبرملان562رم 

بـ 3908 موظف، تم تسوية  تسوت الوضعية قبل ما يتبدل النظام 
الوضعية املهنية ديالو.

مع األسف ابتداء من النظام الجديد اللي كيمنع علينا ابحال في 
اإلدارات العمومية اآلخرين أن تسوى الوضعية لهاذ األشخاص فقط 
بالشهادة، البد خاص املباراة، البد خاصو يدخل في واحد اإلطار ديال 
املالية  املناصب  كيكونوا  حين  كتفتح  واللي  املباريات  وديال  املباراة 
موجودة، عندو الحق تسوى الوضعية ديالو، من غير هاذ الطريقة مع 

األسف القانون ما كيسمح ليناش.

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزيرعيملحت2م.

الكلمة لكم السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعيلنعمعمااأة:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، إال أنه الحالة اللي كنتكلمو عليها، 
السيد الوزير، هي الحالة الخاضعة للمرسوم رقم 2.11.100 الصادر في 
أبريل 2011، واللي كينص على أنه توظف هاذ حملة الشواهد ابتداء 
حتى لــ 30 ديسمبر 2011، كاين 78 حالة ال زالت قائمة، وكيخضعوا 
في  حالة   78 قائمة  زالت  وال   2011 في  خارج  اللي  املرسوم  للنظام، 
الجماعات الترابية على صعيد اململكة، هذا ال يعني أنه في 2011 تم 
التسوية ديال أكثر من 7 آالف )3 آالف في الجماعات املحلية و4 آالف 
والزيادة في باقي الوزارات( ألنه كان مرسوم كيشمل الجميع اللي كان في 

ديسمبر 2011 تم هذا املرسوم.

الشواهد  حملة  من  حالة   78 ابقى  باقية،  اللي  الحاالت  أنه  إال 
العليا، السلم 11 في الجماعات الترابية، وهاذي راه ثالث سنين، السيد 
الوزير، كنا راسلنا وزارة الداخلية عن طريق الفريق االستقاللي، في ما 
يخص املوضوع، وراسلناهم إسميا باألسماء ديال الحاالت ديال هاذ 
الناس اللي في املغرب كل�ضي، بدعوى على أن الجماعات الترابية تقول 
عدم توفر املناصب املالية، بينما املرسوم كان واضح ال يتكلم عن توفر 
املناصب املالية عن ضرورة.. وعلى الرغم من أنه ال تطبق فيهم املجريات 
القانونية ألن عندهم مرسوم خاص بهم، وبالتالي على أنه هذه كانت 
حالة واللي بقات فيها 78 ديال املوظفين اللي اقراو في الفترة اللي كان 
مسموح بها على أساس بأنهم خصهم يتوظفوا بالشواهد، وهي حالة 

قائمة في النظام القديم.

ديال  القضية  هاذ  استيفاء  تم  ما  بعد  من  الجديد  النظام  في 
التوظيفات في ديسمبر 2011 وتم تسوية الوضعية، متفقين على أنه من 
بعد ذلك خاص اجتياز مباريات احنا كنتفقو، لكن هذه الحاالت الزالت 

عالقة قبل 30 ديسمبر 2011، السيد الوزير.

وبالتالي هذه فرصة باش نذكرو الوزارة على أساس بأنه تشوف 
من هاذ الحاالت ديال هاذ 78 اللي هما موظفين أكفاء واللي غالبيتهم 
بالرغم من أن  الترابية،  في الجماعات  تيشغلوا مناصب مهمة حاليا 
مستوى ديال األجر ديالهم الزال إما في السلم 5 أو 6 أو حتى السلم 10، 
بينما الشواهد ديالهم تتخول لهم على أنهم يكونوا في الساللم 11 بل 
بالعكس خاصهم يكونوا خارج السلم حاليا إلى احتسبنا من 2011 حتى 

لدابا.

هذه معضلة كاينة، السيد الوزير الداخلية، وتتحمل الجماعات 
الترابية مشكل كبير فيها نظرا لعم توفر املناصب املالية، ولكن أنا تنظن 
على أنه يجب إرغام الجماعات املحلية على أنها توفر املناصب املالية 
لهاذ 78 ديال البنات وأبناء املغاربة اللي اقراو واللي من حقهم على أنهم 

يستافدوا من هاذ الوضعية القانونية.

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

الكلمة لكم، السيد الوزير، إذا أردتم الرد على التعقيب.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

بسرعة، السؤال ديالك كان سؤال شامل على هاذ ال�ضي اعطيت 
لك جواب شامل، إلى كانوا حاالت 78 يعني على هاذ 3900 اللي تسوت 
الوضعية ديالهم احنا على أتم االستعداد على أننا ندرسوها، وإذا كان 

من حقو راه غادي ياخذ حقو، ما كانوش راه ما يمكنش.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الداخلية، موضوعه  السيد وزير  إلى  دائما موجه  الثاني  السؤال 
السادة املستشارين من  النقل الحضري، والكلمة ألحد  تدبير رخص 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد املستشار املحترم.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبوهدرد:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

تدبر الوزارة ملف الرخص النقل الحضري، كريمات الطاكسيات 
الكبيرة والصغيرة.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

ما هي معايير وشروط التغيير والتحويل الذي تصادق عليه اللجان 
اإلقليمية في حالة وفاة أصحاب رخص النقل؟

شكرا.
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يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة للسيد الوزير.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

لإلجابة على هاذ التساؤل اللي طرحو السيد املستشار، ابغيت نعطي 
في األول واحد الرقم اآلن عدد سيارات األجرة بصنفيها الكبير والصغير 
وصل إلى 77000 رخصة سيارة، منها 45000 سيارات كبيرة رخصة من 
الصنف الكبير و32000 من الصنف الصغير، هاذ الرخص تعد امتياز 

شخ�ضي اللي بدا تيتم الستعمال سيارة األجرة.

اإلشكال اللي تيطرح ملي تيتوفى صاحب سيارة األجرة، حيث تيتوفى 
صاحب سيارة األجرة كاين واحد املعيار اللي دارتو وزارة الداخلية باش 

يسمح أنها تفوت الرخصة لواحد آخر.

ما  شخ�ضي  امتياز  ألنه  املبدأ،  هو  هذا  تفوت  ال  الرخصة  أوال 
اللي  الحاالت  هاذ  بالتفويت،  يسمح  الحاالت  بعض  لكن  تيتفوتش، 
يمكن نذكرهم كاين األرامل اللي هما في وضعية مادية صعبة، كاين 
األرامل وأبناء قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، كاين األطفال 
القاصرين غير القادرين على توفير موارد العيش لهم، وكاين األبناء من 
ذوي االحتياجات الخاصة، هاذو هما اللي معمول بهم، لكن في األخير زدنا 
واحد آخر اللي هما أبناء املتوفى اللي عندهم رخصة سياقة وتيستغلوا 
سيارة األجرة، ألنه تيكون تيستعملها ما يمكنش تحيد لو وهو مصدر 

رزق ديالو، هذا هو اإلطار فين تتخدم هاذ اللجنة.

اللي تالحظ هو أنه في عدد الطلبات ديال تحويل الرخص اطلع، 
يعني في 2014 كانوا 720 طلب، 2016 وصل 1160 طلب، اآلن في 2017 
وصلنا تقريبا 2000 طلب، حقيقة الوزارة غادي تحاول ما أمكن أن 
املكان املمكن وفي إطار هاذ املعايير اللي من حدها أنها تساعد العائالت 
اللي توفى رب الرخصة تساعدهم راه تتقوم بها، لكن تيبقى هذا مقنن 

ومنظم في إطار هاذ الدورية.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبوهدرد:

وعلى  جوابكم  على  الوزير  السيد  أشكركم  أن  البداية  في  البد 
في  النظر  إعادة  العمل على  في هذا اإلطار، طالبا منكم  مجهوداتكم 
وإدخال  معه  والقطع  الريع  ملحاصرة  املأذونيات  ملف  تدبير  طريقة 

منظومة النقل الحضري في مجال االستثمار الخاص لتشجيع املهنيين 
على  الحفاظ  مع  القطاع  هذا  في  االستثمار  إلى  والتوجه  املعطلين، 

الحقوق املكتسبة للعائالت املعوزة.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

البد أن ننوه بعمل الحكومة السابقة في تجديد حظيرة سيارات 
األجرة التي وصلت إلى ما يقارب 21000 سيارة أجرة كبيرة بنسبة وصلت 
الوطني، سيارات  45000 سيارة على املستوى  45% من مجموع  إلى 
جلها مع األسف يصل عمرها إلى 30 سنة، ولم يستطع املنهي تغييرها 
بفعل ظروفه املادية الصعبة وأوضاعه املزرية، في الوقت الذي يفترض 
فيه السائق املنهي أن يكون في الصورة الالئقة على اعتبار أنه إحدى 

الواجهات األساسية التي تسوق لها البلدان املتقدمة.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

لتجديد   2016 إلى   2013 من  الحكومة  خصصته  الذي  الدعم 
هذه الحظيرة والذي يصل إلى 80000 درهم انتهى في 31 دجنبر 2016، 
قدمنا في فريق التجمع الوطني لألحرار تعديالت على قانون املالية 2017 
لتمديده ملواصلة ورش إصالح هذه الحظيرة التي تحتاج اليوم إلى هذا 
الدعم، علما أن الصندوق الخاص بها الدعم كان يتوفر على مبالغ 
مالية مهمة جدا، تمكن من إتمام إصالح هذا الورش إال أن تأخر صدور 
اإلدارة  وتأخر  املنهي  السائق  النقل وظروف  وزارة  املرسوم من طرف 
املعنية في إعطائه وثائق، الوثائق املطلوبة عصفت بهذا الصندوق ولم 

تمكنه من مواصلة مهامه.

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

نطلب منكم التعاون معنا من أجل إحياء هذا الدعم ألن القطاع في 
أمس الحاجة إليه لتجديد هذه الحظيرة وتحسين أداء النقل الحضري.

وشكرا السيد الوزير.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

السيد الوزير، ما تبقى من...

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

غير واحد النقطة فيما يخص تجديد الحظيرة ألن مهمة بزاف، اآلن 
وصلنا تقريبا لــ 50%، هذا تيجعل أن الحكومة تتساهم تقريبا بواحد 
املقدار ديال 800 مليون في السنة، يعني ما يناهز 10000 سيارة في 
السنة، هو مجهود كبيرة من أجل تطوير حظيرة السيارات ومن أجل 

تحسين الجودة ديال هاذ السيارات.

مع األسف تيطلب إمكانيات مالية مهمة بزاف، تنحاولو ما أمكن 
أننا نلقاوها باش أن الحظيرة تولي في املستوى املطلوب اللي خاصو يكون 

في بالدنا.
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وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

وننتقل إلى السؤال الثالث عشر وموضوعه تقييم برنامج الحكومة 
في مجال تنظيم الباعة املتجولين، والكلمة ألحد السادة املستشارين من 

فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال، تفضلوا السيد الرئيس.

يملستشاأعيلسادععبدعيلسالمعبلقشوأ:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادينعيلوزيرين،

إخويني،عأخويتيعيملستشاأيتعيملحت2مات،

نسائلكم اليوم، السيد الوزير، نحن في فريق األصالة واملعاصرة على 
موضوع ال يقل أهمية اليوم وأضحى يشكل مشكال وعائقا أمام مجموعة 
من الفاعلين، أقول االقتصاديين، ولو أن الناس يعتقدون أن األمر 
كبير أو ضخم في هذا املجال، لكن أنا أتكلم عن الباعة املتجولين، هاذ 
املوضوع أقول هو أضحى إفراز أو تجلي من تجليات الواقع االقتصادي 

االجتماعي أو يوثق ملظهر من مظاهر الهشاشة أو البؤس االجتماعي.

ماذا أعدت حكومتكم، السيد الوزير، من أجل التعاون والتكافل 
والتضامن ووجود حل جذري ملعضلة الباعة املتجولين في بالدنا؟

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة لكم السيد الوزير في إطار اإلجابة.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

في البداية باش نرجعو للبداية ديال إيجاد حلول لهذه اإلشكالية 
وهذه املعضلة اللي كيطرحوها الباعة املتجولون، كانوا هناك تعليمات 
لوزارة  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  اعطاهم 
العمل  بواحد  يقوموا  أنهم  باش  والتجارة  الصناعة  ووزارة  الداخلية 

مشترك إليجاد حلول لهذه الفئة من املواطنين.

ابدينا في األول بتحديد وحصر الباعة املتجولين على صعيد األقاليم 
كلها، العماالت واألقاليم كلها، تم إحصاء 124000 مستفيد في 78 
عمالة وإقليم، وهاذ املستفيدين تقرر أنهم يتنظموا على نوع ديال 4 
التدخالت، أوال فيما يخص أسواق األزقة، واللي هما الهدف منهم أن 
الباعة املتجولين يبقاوا داخل الشوارع واألزقة ملدة محددة داخل هذه 

األزقة ديالهم.

كاين نوع آخر ديال البيع بالتجوال يعني ب )les motocycles( وال 
بنوع العربات خاصة بائعي السمك وبائعي بعض املواد اللي يمكن أنه 

يتنقلوا بالدراجات النارية.

كتكون  لكن  يومية،  كتكونش  ما  أسواق  دورية،  أسواق  كاين 
بطريقة كيتهيؤوا فضاءات باش يتم البيع داخل واحد املجموعة ديال 

الفضاءات أيام محددة وفي أزمنة محددة وفي أوقات محددة.

وفي األخير كاين أسواق قارة اللي في األحياء، والهدف منها هو تهيئة 
واحد املجال قار اللي كيستعملوه هاد الباعة.

تسلمت  اللي  التجهيزات  ديال  العدد   ،2017 متم شهر شتنبر  إلى 
وصلت تقريبا 10000 مستفيد، اللي هما في طور االستفادة تيوصلوا 
تقريبا لـ 20000، وفيما يخص تهيئة األسواق كاين واحد 72 وحدة اللي 

تم التهيئة ديالها لفائدة تقريبا 16000 مستفيد.

هذا هو العمل اللي تنقومو به، هذا ما كيمنعش بأن كاين إشكالية 
كبيرة اللي كتحد من املردودية والتدخل ديالنا، أوال عدم إيجاد مواضع 
اللي تسمح لنا باش نبنيو خاصة في األسواق القارة ما تتسمح لناش نلقاو 

مناطق اللي مطلوبة واللي يمكن لها تستعمل كأسواق قارة، األولى.

ثانيا، هاذ املواطنين اللي كيزاولوا هاذ املهن بطبيعتهم متجولين، 
الحصر ديالهم كيوضع لنا بعض اإلشكاليات، ألنه اليوم كنحصيوهم 
كنلقاو ناس، غدا كنلقاو واحدين آخرين، وفي ذات الوقت ما كنلقاوش 

جمعيات اللي يمكن تؤطرهم بصفة أننا نتدخلو...

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة لكم السيد املستشار بلقشور.

يملستشاأعيلسادععبدعيلسالمعبلقشوأ:

بالفعل، السيد الوزير، أنه العمليات اللي قمتم بها هي فعال كانت 
على أرض الواقع، لكن في نظرنا تبقى خجولة جدا وضعيفة وال تساير 
الهم والكم الكبيرين الذي يعرفه هذا القطاع ديال الباعة املتجولين، 
كاينة تحديات كبيرة في هذا املجال، يجب أن يكون هناك تضامن بين 
السلطات املحلية والجماعات املحلية باش يمكن لنا أننا نلقاو حلول 

ونبتكر حلول اللي غتدخل في االهتمامات ديال الباعة املتجولين.

هاذ املوضوع ديال الباعة الجائلين ليس بموضوع سهل وموضوع 
بأريحية ونتعامل معه بشكل عادي جدا، وكأننا  نتعامل معه  عادي 
البائع املتجول راه قلب  الوزير،  نح�ضي إحصائيات عادية، فالسيد 
نظام في تونس مثال، يعني خاصنا ناخذو هاذ املوضوع بهذه األهمية 
الكبيرة جدا، يجب أن نبتكر حلول كبيرة، خاصنا نكرازيو اشوية كيف 
تيقولوا )la substance grise( باش يمكن لنا نلقاو حلول مهمة وتكون 

عندها جاذبية للباعة املتجولين.
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راه مجموعة من الحلول ما لقاتش انخراط ديال الباعة املتجولين، 
وتم فيها هدر للمال العام، ألن ما كانتش مناسبة وألن املسئولين املحليين 
ما اعطاوش.. ما هرسوش ريوسهم كيف تيقولوا بالدارجة ولقاو حلول 
اللي غتكون عندها جاذبية قوية لهاذ الناس ديال "الباعة املتجولين"، 

راهم أبناء الوطن ويؤمنون بالثوابت ويبحثون عن لقمة العيش.

عن  وتبحث  تبدع  أن  في  للحكومة  نحملها  املسؤولية  بالتالي، 
اإلمكانيات املادية لكي يكون هناك إقناع للباعة املتجولين من أجل 
تثبيتهم في محالتهم وهيكلتهم وتحويلهم من قطاع غير منظم إلى قطاع 
منظم منتج يؤدي الضرائب، ويكون بالتالي في خدمة االقتصاد الوطني 

ومشغل بدوره، وأن ال يكون عالة على وطننا وعلى اقتصادنا.

السيد الوزير،

نخاطب فيكم حسكم الوطني من أجل إيجاد حلول لهذه الوضعية 
ولهاذ املعضلة اللي تنعتبروها ما�ضي ساهلة وتتفاقم يوما بعد يوم، 

املوضوع راه كبير السيد الوزير ما�ضي مبادرات...

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ،عيستنفدتمعيلوقت.

من  الترابية  الجماعات  حصة  موضوعه  عشر  الرابع  السؤال 
الضريبة على القيمة املضافة، وهو سؤال موجه من طرف فريق العدالة 

والتنمية، تفضلوا السيد املستشار لوضع السؤال.

يملستشاأعيلسادععبدعيلسالمع�سيعكوأي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

يلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

يلسادعيلوزير،

تتلقى الجماعات الترابية حصة من الضريبة على القيمة املضافة 
تتفاوت من جماعة إلى أخرى، لذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن 

املعايير التي تعتمدونها في توزيع هذه الحصص.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

فيما يخص املعايير اللي كتعتمدها الوزارة في توزيع حصة الجماعات 
الترابية من حصة الضريبة على القيمة املضافة، منذ 1996 الوزارة 
اعتمدت واحد نظام توزيع الحصة كيشمل حصتين، الحصة األول 

كتاخذ بعين االعتبار 3 معايير:

املعيار األول هو حصة جزافية )une dotation forfaitaire( اللي 
كتعطى لجميع الجماعات بنفس املقدار باش ما يكونش هناك تفاوت، 

هاذي حصة كيستافدوا منها جميع الجماعات الترابية وهي محددة؛

الثاني كاين اإلمكانيات الجبائية )fiscalمpotentielمle( اللي كيتعطى 
عندها  اللي  جماعة،  جماعة  لكل  الجبائية  اإلمكانيات  حسب  على 
إمكانيات كبيرة الحصة ديالها كتكون أقل بطبيعة الحال من الجماعة 
اللي ما عندهاش نهائيا إمكانيات جبائية، وإذا ما درناش هاذ العملية 
غنلقاو بأن الجماعات اللي ما عندهاش إمكانيات جبائية غتولي كتوفر 

فقط على الحصة الجزافية واللي هي قليلة بزاف؛

املعيار الثالث، وهو األهم بالنسبة لي، هو املجهود الضريبي، فوقتما 
أي جماعة دارت جهود بأنها تنمي املداخيل ديالها فوق ما كان كتعطى 
ليها حصة أكبر من الحصة على الضريبة على القيمة املضافة، هذا 
الهدف ديالو أنه تشجع الجماعات الترابية أنها تنمي املداخيل ديالها 
املباشرة، باش ما تبقاش فقط معتمدة على التحويالت اللي كيجيو لها 

من الضريبة على القيمة املضافة.

الحصة الثانية اللي ما كتدخلش فهاذ الباب هي حصة أخرى اللي 
كتعطى للجماعات كمساهمات فيما يخص مثال الجماعات القروية 
القروية واملاء الصالح للشرب والطرق  الكهربة  فيما يخص مجاالت 
اإلنعاش  لفائدة  املقررة  الحصة  تغطية  يخص  فيما  كاين  القروية، 
الوطني ملكافحة البطالة، كاين تمويل النفقات املشتركة بين الجماعات، 
حيث كتكون مجموعة من الجماعات وكتعطى إعانة للجماعات باش 

تساهم فهاذ الشراكة.

وأخيرا، كاين منح حصص مالية خاصة اللي تيتعطاو من أجل تمويل 
واحد املجموعة ديال املشاريع اللي هما مشاريع برامج التهيئة الحضارية، 

مشاريع تحسين البنية التحتية، إلى آخره، هذا هو اللي تيدار اليوم.

لكن باش يمكن لنا أننا نمشيو للمستقبل راه احنا نقومو بإعداد 
دراسة باش نقومو بواحد املقارنة للتجارب لدول أخرى باش نشوفو 
واحد  وإعطاء  التوزيع  تحسين  أجل  من  تيتم  التوزيع  هاذ  كيفاش 

العدالة في التوزيع ديال الحصص في املستقبل.

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة لكم السيد املستشار إطار التعقيب.

يملستشاأعيلسادععبدعيلسالمع�سيعكوأي:

شكريعيلسادعيلرئيس.
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تنشكرركمعيلسادعيلوزيرععلىعيلجويبعديالكم.

هو فعال الحصة ديال الجماعات من الضريبة على القيمة املضافة 
تتشكل واحد املورد مهم من امليزانية ديال هاذ الجماعات وتتساهم 
في التنمية املحلية وتتضمن التوازن املالي لهاذ الجماعات. هو فعال، 
السيد الوزير، املنشور اللي شرتو لو ديال التوزيع واللي تيرجع لـ 1996 
اعتقادنا هو أن هاذ املنشور أصبح عاجزا عن مواكبة األدوار التنموية 

التي أصبحت تلعبها هذه الجماعات.

وبعض  التقادم  أصابه  نقولو  يمكن  الوزير،  السيد  النص،  هاذ 
املعايير ديالو تفتقد للدقة ويكتنفها الغموض، خصوصا في الشق الثاني 
التكاليف  املحولة وال بعض  التكاليف  تيعتبر بعض  اللي   %30 ديال 
املشتركة وال بعض االستثناءات، هنا البد من معايير دقيقة وواضحة 

في هذا املجال.

لذلك، السيد الوزير، احنا تنقترحو نظام جديد مبسط وواضح 
للتوزيع بناء على قانون يساهم في إعداده أعضاء البرملان، يعني تتاح 
الفرصة للسادة البرملانيين باش يديروا نظام جديد غادي تراعى فيه 

العدالة بين هذه الجماعات.

يتقدم  يمكن  الشفافية،  ملبدأ  تفعيال  الوزير،  السيد  وكذلك، 
تقرير سنوي للبرملان حول توزيع هذه الحصة من الضريبة على القيمة 

املضافة أثناء املناقشة ديال امليزانية السنوية.

النقطة الثانية، السيد الوزير، هو النسبة ديال 30%، النسبة ديال 
30% املخصصة للجماعات الترابية هاذي تم اإلقرار ديالها سنة 1986 
واللي جزء كبير منها تيتوجه للنفقات ديال التسيير ديال املوظفين وديال 
الصيانة إلى غير ذلك، هاذ النسبة ديال 30% لم تعد كافية لتمكين 
هذه الجماعات من لعب أدوارها االقتصادية واالجتماعية، لذلك يبقى 

الرفع من هذه الحصة مطلبا مشروعا بالنسبة للجماعات.

يلسادعيلوزير،

كذلك باإلضافة إلى هاذ 30% اللي يمكن ترتفع، احنا تنطالبو باش 
تكون البحث عن موارد أخرى للجماعات من غير الحصة ديال الضريبة 
القيمة املضافة، أصبحت ضرورة ال خيار باش هاذ الجماعات  على 

تقوم بالدور ديالها االقتصادي والتنموي.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأعيملحت2م.

ننتقل إلى السؤال الخامس عشر وموضوعه التدبير املفوض، وهو 
سؤال موضوع من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 

تفضل السيد املستشار املحترم لوضع السؤال.

يملستشاأعيلسادعمباأكعيلصادي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيملستشاأينعيملحت2مين،

طبعا نتقدم باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأحر التعازي 
املسؤولية  كامل  ونحمل  املمنهجة،  التفقيرية  السياسة  ألسر ضحايا 

للحكومة ونطالب بعقد جلسة عمومية ملساءلة الحكومة.

بخصوص السؤال املتعلق بالتدبير املفوض، هذا التدبير املفوض هو 
موضوع طويل وعريض، لكن نود في هاذ الجلسة أن نتكلم عن واحد 
القطاع ديال النظافة، كاين قطاع ديال النقل الحضري اللي تيعاني 
من اختالالت كبرى نموذج القنيطرة، كاينة توزيع املاء والكهرباء، غالء 
الفواتير، كاينة مسيرات احتجاجية في كل املناطق ديال اململكة وكاينة 

هاذ عمال النظافة اللي تنسميهم مهندسو النظافة باملغرب.

هاذ العمال اللي تيعانيو معاناة كثيرة ومتعددة، نطالبكم، السيد 
وزير الداخلية، بأخذ بعين االعتبار الوضعية االجتماعية لهؤالء العمال، 
السادة  من  املطلوب  لكن  الجميع،  تيعرفها  ديالهم  واملعاناة  املآ�ضي 
العمال والسادة الوالة يحرصوا على فرض حقوق ديال هاذ العمال 
وفرض على هاذ الشركات ديال التدبير املفوض أنها تحترم قانون الشغل، 
فغير معقول أنه هاذ العمال ملي يحسوا بالظلم يلتجؤوا للعمل النقابي 
ويؤسسوا مكتب نقابي، فإذا بالشركة تطرد كل املناديب ديال األجراء 
كيف ما وقع لنا في الدارالبيضاء، شركة "سيطا" واللي ثبت الفشل 
ديالها ويمكن فسخت–ما�ضي يمكنـ  اكيد أنه تفسخ العقد معها ولكن 
ابقاو 20 ممثل ديال األجراء اللي وقفتهم واللي وعداتهم الجماعة باش 

ترجعهم للعمل ديالهم ابقاو لحد الساعة موقوفين.

يلسادعرزيرعيلديخلاةعيملحت2م،

طالبناكم بحوار قطاعي، نسائلكم اعالش، السيد وزير الداخلية، 
ما كاينش هاذ اإلمكانية أنكم تستقبلوا النقابات ديال قطاع الجماعات 
الترابية وتفتحوا معهم حوار، رغم أنه اتصلنا عدة مرات وكان اتفاق 

معنا وعاوتاني تأجل هاذ اللقاءات؟

يلسادعرزيرعيلديخلاة،

إلى ما كانش الحوار مع املمثلين ديال األجراء، إلى كان اللي دار العمل 
النقابي يتطرد ويولي في العوض ما يحسن األوضاع االجتماعية ديالو 
يولي تيعاني من مآ�ضي اجتماعية، السيد وزير الداخلية، أشنو زعما 
ابغينا اإلشارة اللي نلتقطو احنا كمسؤولين نقابيين؟ واش النقابة تدارت 
باش تدافع على الحقوق وتزيد إضافة للجانب االجتماعي ديال الطبقة 
العاملة وال ابغينا نعطيو صورة على أنه اللي انتمى للعمل النقابي نجريو 
عليه ويولي مآ�ضي ويولي يشوف في النقابة، في املركزية النقابية، هي اللي 

تسبت لو في التشريد ديالو.

لذلك، السيد وزير الداخلية، تنطلبو منكم تعطيو توجيهات لبعض 
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العمال وبعض الوالة باش على األقل يعطيو لهاذ العمال بعض الحقوق 
اللي عادية ومنصفة.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة لكم السيد الوزير في إطار التعقيب في إطار الرد على الجواب.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

السؤال على ما فهمت فيه جوج شقين:

ديال  املجموعة  لواحد  املفوض  التدبير  تيخص  فيه  األول  الشق 
املرافق الجماعية، والشق الثاني فيما يخص العمال ديال هاذ املرافق.

فيما يخص الشق األول وبال من.. هو حقيقة التدبير املفوض اسمح 
ملجموعة ديال املرافق العمومية أنها تجود العمل ديالها وهاذ ال�ضي 
األعلى  املجلس  ابحال  املراقبة  ديال  مستقلة  هيئات  ديال  بشهادة 

للحسابات في التقارير ديالو.

اإلشكالية باش ندخلو في التفاصيل 3 دقايق ما غاتسمح ليناش بها، 
لكن اللي يمكن نقول بأنه حيث يكون تدبير مفوض مدروس مزيان وتيتم 
املتابعة ديالو بطريقة مسترسلة وبطريقة جدية راه تيكون ناجح، حيث 
تيكون تدبير مفوض تدار بطرق بسرعة وبال ما يتخاذوا احتياطات كاملة، 
بسرعة تيبان الفشل ديالو، وما يمكنش أننا نبنيو على فشل ديال واحد 
وال جوج باش نقولو بأن املنظومة كاملة بأنها فاشلة، بالعكس كاين 
تدبير مفوض اللي ناجح واللي تيعطي األكل ديالو واللي ساهم بأنه ينمي 
االستثمارات ويحسن من جودة املرفق ويسمح للمواطنين أنه يستافدوا 

.)un service de qualité( من

وما  والقانون  الحق  دولة  في  احنا  العمال،  ديال  للقضية  نرجعو 
يمكنش �ضي واحد ما يطبقش القانون، وخاصة وإلى كان كيدبر املرفق 

اللي هو مرفق عمومي.

ذكرتو الحالة ديال الدارالبيضاء، هاذي حالة شاذة اللي كانوا فيها 
ديال  النهاية  امشات حتى  ما  الشركة  أن  ذلك  والدليل على  مشاكل 
التفويض ديالها، هذي حالة شاذة، والشاذ ال حكم عليه، لكن بصفة 
عامة األمور تتم�ضي بسالسة والسادة الوالة والعمال تيدخلوا في أي 
وقت حين كيتطرحوا هاذ اإلشكاليات وكيلقاو الحلول، وعندنا بزاف 
ديال التجارب مع بعضنا في هاذ الباب، وكنحاولو ما أمكن يكون الحلول 
اللي كنلقاو ما يكون فيها ال ضرر وال ضرار وكيسمح بإيجاد حلول اللي 

كيكون في بعض الحاالت كتحمي املستخدم.

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

وننتقل إلى السؤال 16، وموضوعه مشروع املرسوم املتعلق بتحديد 

شروط منح التعويضات عن املسؤولية لفائدة رؤساء األقسام واملصالح 

الجماعية، والسؤال موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية، يتقدم 

أحد السادة املستشارين لوضع السؤال، تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعمح ذعيلبشي2عيلعبدالري:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيء،

يلسادةعيملستشاأين،

ال يخفى الدور الذي تقوم به الجماعات الترابية في مجال التنمية 

وفي تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة واحنا مع االنتقال للجهوية وما 

يقتضيه من نقل االختصاصات من املركز للجهات واألقاليم، وكيبقى 

الركن األساس في هذه العملية وفي تحسين الجودة ديال الخدمات هما 

العنصر البشري واملوظفين، إال أنه لألسف أن رؤساء األقسام واملصالح 

ديال الجماعات الترابية محرومين من االمتيازات اللي كيستافدوا منها 

باقي رؤساء األقسام واملصالح في اإلدارات العمومية األخرى.

كيحدد  اللي  املرسوم  مآل  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذلك، 

التعويضات لهاذ الفئة هاذي.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة لكم السيد الوزير.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

في البداية ابغيت نقول أن جميع موظفي الجماعات الترابية راه 

كيستافدوا من جميع التعويضات اللي كيستافدوا منها موظفي الوظيفة 

العمومية، ما كاينش فرق بيناتهم، فين كاين اإلشكالية؟ كاين اإلشكالية 

في التحفيزات اللي كتعطى ملناصب املسؤولية، املرسوم اللي كيحدد هاذ 

التعويضات راه تم اإلعداد ديالو وراه في طور املصادقة، راه دخل في 

الطريق ديالو إن شاء هللا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

من فضلك السيد املستشار، الكلمة لكم السيد املستشار في إطار 

التعقيب.
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يملستشاأعيلسادعمح ذعيلبشي2عيلعبدالري:

شكريعيلسادعيلوزير.

السيد  نتمناه، ولكن نعرفو،  ما  ديالو هذا  الطريق  إلى كان خذا 
الوزير، على أن هاذ املرسوم هذا راه استغرق 40 سنة، راه منصوص 
عليه في النظام األسا�ضي ديال موظفي الجماعات منذ شتنبر 1977، 
ولحد اآلن ال زال لم يصدر بعد، ملي كتبشرنا غادي يصدر إن شاء هللا، 
مع أن السيد الوزير خاصنا نعرفو بأنه القانون التنظيمي 113.14 نص 
على أنه في حدود 30 شهر، احنا دابا وصلنا لـ 29 شهر معنى باقي شهر 
كيخصو يصدر، مع أن النظام ديال التعويضات ديال الرؤساء ديال 
الجماعات والنواب ديالهم ورؤساء اللجان وغيرهم راه صدر في أكتوبر 
2016، مع أنه جا تينسخ املرسوم ديال يناير 2005، بمعنى كاين تفعيل 

ديال بعض املراسيم وكاين تأخر ديال مراسيم أخرى.

الزمالء ديالهم مثال نجيبو بعض  باقي  بأنه  الوزير،  السيد  علما، 
النماذج املقارنة، فمثال ملي كناخذو املدير العام ديال الجماعة راه عندو 
الجماعات الكبرى، راه عندو 500 درهم، والجماعات القروية عندو 
300 درهم، بينما كنمشيو غير للغرف املهنية، املدير العام عندو من 
3000 حتى لـ 9000 درهم ديال التعويض، ورؤساء األقسام عندهم من 
3000 درهم، ورؤساء املصالح 1750 درهم، كنمشيو للعماالت نفس 

ال�ضيء، رؤساء األقسام 3000 درهم ورؤساء املصالح 1750 درهم.

اآلن املرسوم اللي خرج ديال املدراء ديال الجهات، 24 ألف درهم إلى 
42 ألف درهم كتعويض، بينما هاذ الفئة مازالت تنتظر السيد الوزير، 
إذا قارناهم دابا احنا املقارنة على املستوى الوطني، إلى امشينا قارنا 
باألنظمة األخرى مثال في فرنسا، كتعرف، السيد الوزير، على أنه املدير 
العام كيتقا�ضى أكثر من 7 آالف ديال األورو، ورؤساء األقسام أكثر من 
6 آالف أورو، ورؤساء املصالح أكثر من 5 آالف أورو، باقي املدراء اآلخرين 
نفس ال�ضيء، احنا باقي املدراء اآلخرين ديال املصالح، وكتعرف، السيد 
الوزير، بأنه كاين املدير اللي كيتولى مرفق كبير، مثل محطة طرقية، مثل 
مجزرة، وفيها دينامية كبيرة، وفيها إمكانات مادية كثيرة، وهاذ املوظف 
كيتقا�ضى 3 آالف، 4 آالف درهم، وأنت كتطالبو باش يستخلص لك 

األموال، وباش يكون عفيف، وباش يكون كذا.

وهنا  الوزير،  السيد  الفئة،  لهاذ  ضرورية  التحفيزات  أن  بمعنى 
اآلن احنا كنتواجهو بظاهرة الترحال، إذا الحظتو، السيد الوزير، بأنه 
املغادرة الطوعية راه كاين واحد املجموعة التقاعد النسبي كتشوفو 
النسب ديال املوظفين في الجماعات، أنا الجماعة اللي كنشتغل فيها 
راه تقريبا نزل للثلث من 2004 لـ 2017، من 2100 ديال املوظفين إلى 
أقل من 1500. نطلبو على ربي، السيد الوزير، بأن هاذ ال�ضي يتسرع في 

أقرب األوقات.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيملستشاأ.

الكلمة لكم السيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

يلسادعرزيرعيلديخلاة:

يل�سيعيلعبدالري،

عندنا حتى لآلخر ديال الشهر باش نخرجو املراسيم، قبل آخر الشهر 
غادي يخرجوا، هاذي ملزمة لنا، ما�ضي ملزمة لكم لكنها ملزمة لنا، وقبل 

اآلخر ديال الشهر إن شاء هللا غادي يخرجوا.

اآلن الهدف هو تحفيز هاذ املوظفين اللي عندهم املسؤولية التحفيز 
إطار  واحد  في  يكون  خاص  ديالهم  التحفيز  الحال  بطبيعة  ديالهم، 
اللي  إمكانيات  كاين  محدودة،  غير  إمكانيات  ما�ضي  اإلمكانيات  عام، 
 la masse( هي محدودة، وكاين جماعات اللي الكلفة بعض الساعات
مداخيل  كتوازي  املوظفين  ديال  التسيير  ديال  الكلفة   )salariale
الجماعة، هذا كيوضع واحد املجموعة ديال اإلشكاليات، وإذا زدنا 
طلعنا هاذ التحفيزات غادي نوصولو لواحد الدرجة اللي هي ما يمكنش 
للجماعة تتحملها، إذن نقدر نقول لك بأن املرسوم راه غادي يتوجد 
بالتعويضات  غيتوصلوا  املسؤولين  وهاذ  ديالو،  الوقت  في  وغيخرج 

املستحقة.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكرا السيد الوزير، باسم املجلس نشكركم السيد الوزير والسيد 
الوزير املنتدب على مساهمتهما القيمة في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع الفالحة، وموضوعه التدابير 
املتخذة ملواجهة آثار الجفاف.

لإلشارة فإن فريق األصالة واملعاصرة تمسك بطرح هذا السؤال رغم 
اعتذار السيد الوزير عن حضور أشغال جلسة اليوم، وحيث أنه لم 
ينب عنه أيا من أعضاء الحكومة يمكن للفريق املحترم طبقا ملقتضيات 
املادة 256 من النظام الداخلي إما تقديم سؤاله في هذه الجلسة أو 
تأجيله إلى الجلسة املوالية، الكلمة ألحد السادة املستشارين املحترمين.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

شكريعيلرئيس.

حضريتعيلساديتعريلسادة،عمساءعيلخي2.

يلسادعيلرئيس،

أكدنا في جلسة سابقة على ضرورة تفعيل الفصل 93 من الدستور 
اللي املقت�ضى ديالو واضح اللي كيأكد على مبدأ التضامن الحكومي، 
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هذا  إطار  في  الحضور،  عن  الحكومة  غياب  يعني  ال  الوزير  فغياب 
التضامن كان ممكن تكليف أي عضو آخر من الحكومة لإلجابة عن 

أسئلة البرملانيين.

نحن نطرح األسئلة ديالنا للسيدات والسادة املحترمين ما�ضي في 
ارتباط بالحضور أو غياب الوزير، ما غنقولش نهار اللي ترشق لو والنهار 
اللي ما ترشق لوش، ولكن غادي نقول على أنه طرح األسئلة بالنسبة 
لنا في فريق األصالة واملعاصرة كيخضع لشرط واحد، وسيخضع له 
في القادم من الجلسات، وهو القضايا ذات األولوية بالنسبة للشعب 

املغربي من منظورنا كفريق في املعارضة.

وبالتالي فقد يحصل أن وزير أو عضو من أعضاء الحكومة عندو عذر 
مقبول للتغيب عن الجلسة، ولكن الحكومة برمتها ما عندهاش العذر 
نهائيا باش تغيب وما تجاوبش أسئلة البرملانيين حول قضايا حيوية تهم 

املواطنات واملواطنين، ما�ضي معقول نهائيا، هذا البعد األول.

البعد الثاني، السيد الرئيس، هو حرصا منا على استقاللية البرملان 
وعلى الفصل بين السلط، فال يمكن أن نقبل بتاتا تدخل الحكومة في 
شؤون البرملان في تحديد جدول أعماله، ما كايناش ف�ضي نظام برملاني 

أبدا.

ديال  التغيبات  الئحة  كتجيكم  الرئيس،  السيد  فاملكتب،  أنتم 
األعمال،  جدول  كتحددوا  الالئحة  تلك  ضوء  وفي  الحكومة  أعضاء 
أعتقد هاذ ال�ضي ما يمكنش نسميوه من غير التدخل في الشؤون ديال 
البرملان، ناهيكم على أن البرملان من طبيعة الحال تحت رحمة السلطة 
املالية للحكومة، هو اللي كيحدد امليزانية ديال البرملان بمجلسيه النواب 
واملستشارين، وبالتالي تشبثنا بتفعيل الفصل 93 وتفعيل املادة 256 
من النظام الداخلي هو دفاع عن حق البرملان في مساءلة ومراقبة عمل 

الحكومة.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

عندي 3 دقايق اخرى.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

يخليك،  وأن أشرت، هللا  لي  ديالكم، كما سبق  معلوم هذا حق 
السيد الرئيس، ابغيتو نقطة نظام في إطار التسيير، نقطة نظام محددة 
ومقننة في إطار التسيير مرحبا، هللا يجازيكم بخير باش ما ندخلوش ل�ضي 
)polémique( راه كان واحد االتفاق بين جميع السادة رؤساء الفرق 
املحترمين في اجتماع ديال املكتب أمس لتفادي نقط النظام، وغير في 
ديال  للموضوع  وصلنا  والتكامل  والتعاون  والتفاهم  التساهل  إطار 
سيدي بولعالم باش نديرو فيه أسئلة آنية باتفاق، وذلك تفاديا لنقط 

النظام، إلى كانت في التسيير ما كاين مشكل، ولكن باش ما.. هللا يكثر 
خيرك، تفضل لك نقطة نظام، تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادعلحسنعأدعي:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أتدخل في إطار نقطة نظام من أجل تسجيل موقف فريق التجمع 
تستهدفنا  مبيتة  بطريقة  الفرق  بعض  لجوء  حول  لألحرار  الوطني 
وتستهدف وزراءنا بشكل غير مقبول في محاولة يائسة إلحراج السيد 
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، الذي 

أخبر الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

السيد الرئيس، هللا يخليك ما عندكش الحق، السيد الرئيس، هللا 
يجازيك بخير، عن الفريق ديال التجمع الوطني.. إيوا خليني كنجاوب، 
والسيد الرئيس، والسيد الرئيس، كنهضر معك، راني حصرتو وقطعت 

عليه امليكرفون، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي بعد التدخل.

السيد الرئيس، هللا يخليك غادي نكون مضطر لقطع امليكرفون، 
وذلك تطبيقا للنظام الداخلي، إلى كان عندك �ضي حاجة فيما يخص 
السيد  الرئيس،  السيد  مرحبا.  كنترأسها  اللي  الجلسة  ديال  التسيير 
الوزير طلبتو نقطة نظام؟ هللا يخليك السيد الرئيس. نعم؟ واش ابغيتو 
باش تجاوبوا على السؤال ديال األصالة واملعاصرة اللي موجه للسيد 
وزير الفالحة؟ إيوا خوذ امليكرو السيد الوزير باش نسمعك هللا يجازيك 

بخير، ما افهمتش أشنو الطلب ديالكم.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  الخلفي،  مصطفى  السيد 
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم 

الحكومة:

الطلب هو بالنظر إلى أن السؤال تضمن معطيات تتعلق بالحكومة 
في عالقتها مع البرملان كنطلب الجواب.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

هاذ  لكم  اللي كيكفل  الدستور هو  ديالكم وذلك  الحق  ال، هذا 
ال�ضي، ابغيتو تنتظروا حتى يكمل السيد رئيس الفريق السؤال الثاني 
أم إذا شئتم اآلن؟ ألنه الدستور واضح في هاذ املسألة كاين هناك تكافؤ 

الفرص بين الحكومة وبين البرملان.

يكثر خيرك،  لي هللا  الثاني.. اسمح  السؤال  تفضلوا  بنعزوز  ال�ضي 
مقتضيات  نفس  عليه  تسري  الثاني  السؤال  يخليك.  هللا  لي  اسمح 
لكم  الكلمة  السمكية،  الثروات  السابق، وموضوعه حماية  السؤال 

السيد الرئيس املحترم.
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يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أنا أتأسف ملوقف اإلخوان في الفريق اللي تيدافعوا على الحكومة، 
احنا موقفنا مبدئي واضح، نتعامل مع الحكومة في إطار مبدأ التضامن 

ديال الفصل 93، ما تنميزوش.. عندي الوقت ديالي...

يلسادعأئيسعيلجلسة:

السيد الرئيس، راه ما غنعطيكش الكلمة، السيد الرئيس، هللا يكثر 
خيرك. املستشار املحترم تيوضع السؤال ديالو في إطار األسئلة الشفهية 

ما يمكنش تقاطعو، هللا يجازيك بخير، تفضل السيد املستشار.

من فضلك )la régie( يرجعو التوقيت. هللا يخليك السيد املستشار، 
اشوية ديال التعاون، هللا يجازيكم بخير، تفضل السيد املستشار.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أنا لن أرد، ولكن موقفي مبدئي وراقي جدا، ونتعامل مع أعضاء 
املاضية  ابحال، ففي الحصة  ابحال  الحكومة كأسنان املشط كلهم 
طرحنا السؤال عن وزير كان مسجل غائب السيد وزير الطاقة واملعادن، 
وفي إطار التضامن جاوبنا السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان 
مشكور، كنا نتوقع نفس ال�ضيء اليوم، ألنه في األسبوع املا�ضي اعتبرنا 

أنه موضوع السامير يكت�ضي أولوية اجتماعية..

يلسادعأئيسعيلجلسة:

ال، هللا يخليك اسمح ليا السيد املستشار ما يمكنش تقاطع الزميل 
السيد  للمجلس، تفضل  احتراما  يخليك  يمكنش هللا  ما  راه  ديالك، 

املستشار، واخلينا مع ال�ضي بنعزوز، تفضل ال�ضي بنعزوز.

يملستشاأعيلسادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

اليوم طرحنا جوج ديال األسئلة في تقديرنا، وتقديرنا تقدير مستقل، 
قرار فريق األصالة واملعاصرة في القضايا اللي تيشوفها تستأثر باهتمام 
الشعب، وخاصها تطرح قراره مستقل ما غيتدخل فيه حتى واحد، اليوم 
احنا شفنا على أنه تأخر التساقطات املطرية قد تكون مدعاة للقلق على 
املوسم الفالحي، قلنا غنطرحو السؤال، والرأي العام الفالحي ومجموع 
املوسم  مستقبل  على  وتخوف  قلق  اآلن  يعيش  الوطني  العام  الرأي 

الفالحي لهاذ املوسم 2018-2017.

فيما يتعلق باملوضوع ديال الثروة السمكية، الثروة السمكية ألنه 
هناك مشاكل اجتماعية حقيقية في قطاع الصيد البحري، اللي بانت 
 )les armateurs( هاذ األسبوع من خالل إضراب تيشنوه مجموعة ديال
يعني املجهزين ديال املراكب والبحارة اللي شلوا واحد الجزء من القطاع 

ديال الصيد البحري، وهاذ األزمة االجتماعية هي ناتجة عن االختالل 
اللي كاين في املخزون السمكي وكيفاش التدبير ديالو من طرف الحكومة.

كذلك في ضوء التقرير الخطير الذي يدق ناقوس الخطر اللي صدر 
هاذي أسبوع حول موضوع املخزون السمكي في الشواطئ أو في البحر 
ديال البالد على أنه هاذ املخزون مهدد، مهدد، هذا تقرير دولي، ابغينا 
الحكومة تجاوب ونطمئن الرأي العام في املوضوع، اعالش ما يتكلفش 

عضو في إطار التضامن لإلجابة؟

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

أعطي الكلمة للسيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، وذلك في 
ما يضمنه الدستور للحكومة في إطار التوازي.. آل�ضي بنعزوز راه تنجاوبك 
ال�ضي بنعزوز راك توجتهي للمكتب، ونحن هنا يحكمنا القانون ونظامنا 
الداخلي قبل كل �ضيء، نحن زمالء بطبيعة الحال نختلف، ولكن حينما 
نختلف نرجع إلى القانون الذي كتبناه جميعا وصوتنا عليه جميعا وعلى 

الدستور كذلك الذي صوتنا عليه جميعا.

للسيد  الكلمة  للحكومة، أعطي  الدستور  ما يخوله  إطار  في  إذن 
الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

يلسادعيلوزيرعيملنتدبعلدىعأئيسعيلحكومةعيملكلفعبالعالقاتع
م عيل27ملانعريملجت  عيملدنيعريلناطقعيلرس يعباسمعيلحكومة:

أرالعبسمعهللاعيلرح نعيلرحام.

يلسادعيلرئيس،

بالنسبة للحكومة عالقتها مع البرملان تقوم على التعاون، مع االحترام 
الشديد لالستقاللية، نحن ال نمارس رقابة لنتدخل في جدول أعمال 
الجلسات، الذي نقوم به هو مقت�ضى املادة 247 من النظام الداخلي 
ملجلس املستشارين، أن نعلن بأن هذه املادة ماذا تقول، تقول املادة 
247: "في الحالة التي ال تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب عن 
سؤال شفهي بعد انصرام األجل" بمعنى هذه املادة تفترض أن الحكومة 
خاصها تخبر املجلس باإلعالن عن األسئلة اللي مستعدة تجاوب عليها، 
كما خاصها تخبرو باألسئلة، واألسئلة اللي ما مستعداش تجاوب عليها 
حتى هي تتخبرو بها، بمعنى فاش تنديرو هذيك املراسلة إلى املجلس 
كنقولو ها األسئلة اللي كاين استعداد تطبيقا للمادة 247، وعلى أساسها 
كيمكن للمجلس أن يمكن في الحالة التي ال تعلن الحكومة استعدادها 
للجواب عن سؤال شفهي بعد انصرام األجل يمكن لصاحبه أن يطلب 
مكتب  ويخبر  موالية  في جلسة  وتقديمه  األعمال  في جدول  تسجيله 

املجلس الحكومة بهذا الطلب وتاريخ الجلسة.

املسألة ديال التضامن الحكومي هاذي منخرط فيها، ولكن أحيانا 
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كيكون التقدير ديال الوزير أنه فاش كيتطرح السؤال كتطرح قضايا 
تنقومو  بها، ولهذا احنا  اللي على دراية  اللي كيكون هو  التعقيب  في 
بالواجب ديالنا في كال الواجهتين، كنحيلو السؤال، كنخبرو باالستعداد 
ديال إمكانية إنابة وزير آخر ما�ضي بالضرورة الوزير املكلف بالعالقة 
مع البرملان، هذا إلى وقعت في بعض الحاالت ما كيعنيش نعطيو واحد 

الحكم عام ديال أن الحكومة غائبة وال تجيب على األسئلة.

هنا عندي اإلحصائيات من بداية دورة أكتوبر 2015 بالنسبة لهاذ 
املجلس واألسئلة املجاب عنها، فعال راه النسبة مرتفعة ألن إذا اخذينا 
809 ديال األسئلة، األسئلة  2017 راه  نونبر   20 لـ   2015 من أكتوبر 
املتبقاة 1500، ولكن 809 اللي تتخضع للبرمجة، وفاش تنشوفو التوزيع 
بحسب القطاعات الحكومية نعم كاين تفاوت، ولكن كاين إرادة عند 

القطاعات الحكومية ككل.

بالنسبة للقطاع ديال الفالحة، أنا أقدر بأن األسئلة اللي طرحت في 
الصيد البحري مهمة، راه عندنا يوم الجمعة املقبل كاين عندنا محطة 
نقاش ألن الحكومة في الجوهر ال تتهرب، بالعكس، كون تكون واحد 
العالقة إيجابية ويكفي أنكم أمس بالليل اتصلتو بي كوزير باش يوقع 
تغيير في األسئلة كان بإمكاني نقول لكم أجل 24 ساعة، ولكن قلت ال، 
نسقت مع السيد وزير الداخلية، اعتبرت بأن قضية طارئة وكبيرة هي 
فاجعة الصويرة نترحم على الشهداء، واستجبنا في وقت وجيز، في وقت 

وجيز، وهذه إرادة من الحكومة في التعاون مع البرملان.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

وقبل أن ننتقل إلى القطاع املوجه لقطاع التربية الوطنية، أريد أن 
أذكر بأنه قائمة السادة أعضاء الحكومة الذين سيحضرون أشغال 
جلسة األسئلة الشفهية والذي كان موضوع مراسلة والذي سيتعذر 
عليهم املشاركة في أشغال الجلسة بمجلس املستشارين يوم الثالثاء 
21 نونبر 2017 توصل بها املكتب، وبين الوزراء الذي سيتعذر عليهم 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  السيد  اسم  تضم  الحضور 

القروية واملياه والغابات، هذا رد املكتب.

إذن ننتقل إلى السؤال املوجه لقطاع التربية الوطنية، وموضوعه 
السادة  ألحد  والكلمة  املستمر،  بالتكوين  املتعلق  القانون  مآل 

املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال.

تفضلوا السيد الرئيس املحترم.

يملستشاأعيلسادععبدعيإللهعحفظي:

بسمعهللاعيلرح نعيلرحام،عريلصالةعريلسالمععلىعأشرفعيملرسلين.

يلسادعيلرئيس،

يلسادعيلوزيرعيملحت2م،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأرنعيملحت2مون،

في 2012 قرر املجلس اإلداري ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
بتكوين لجنة ثالثية عهد إليها بإعادة النظر في منظومة التكوين املنهي 

بإعداد إصالح على مرحلتين:

املرحلة األولى بإدخال تعديالت على دليلي املساطر الخاصين بالعقود 
الخاصة بالتكوين و بـ )GIAC1( باملجموعات املساعدة على املشورة، 
وهو ما تم بالفعل في 2 يونيو 2014 وبسطنا املساطر، ولكن ما بلغناش 

األهداف ديالها؛

املرحلة الثانية وهي على املدى املتوسط إلعمال إصالح شامل عبر 
مشروع قانون اللي فيه أساسا جوهريا فيه واحد البند اللي مهم هو 
أنه إسناد تدبير التكوين املنهي لهيئة خارج منظومات مكتب التكوين 
املنهي وإنعاش الشغل، ألنه ال يستقيم أن يعاد إلى مكتب التكوين املنهي 
 )opérateur et régulateur( وهو فاعل ويكون في نفس الوقت مقنن
وصادق مجلس الحكومة في 5 يونيو 2014 على هاذ مشروع القانون 
ومن تم اختفى ملدة 3 سنوات، وتم تحريك هاذ امللف أخيرا في بداية هاذ 
الخريف، حقيقة وتفاجأنا أنه عرف تراجعا هاذ الصيغة عرفت تراجعا 
كبيرا بالنسبة للصيغة األولى اللي كنتمنى في صيغة توافقية بين جميع 
تيكونوا  هما  اللي  ومؤسساتيين  واالقتصاديين  االجتماعيين  الفرقاء 
وإنعاش  املنهي  التكوين  مكتب  ديال  اإلداري  املجلس  ديال  التركيبة 

الشغل.

إذن، احنا نسائلكم، السيد الوزير، عن مآل الصيغة األولى ديال 
مشروع قانون 74.13.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

السيد  سؤال  على  لإلجابة  املحترم  الوزير  السيد  لكم  الكلمة 
املستشار.

يلسادعمح دعيالعرج،عرزيرعيلثقانةعريالتصا :

شكريعيلسادعيلرئيس.

شكرا السيد املستشار على هذا السؤال. بالطبع له أهميته في الوقت 
الحاضر، خصوصا وأننا حينما نتحدث عن التكوين املستمر نتحدث 
عن تنظيم وتدبير ثالثي، وبالتالي هناك أطراف متعددة في إطار هاذ 
التصور وفي إطار هاذ الرؤية، وفعال هناك رؤية إستراتيجية جديدة 
اإلشكاليات  إلى  بالنظر  املستمر،  التكوين  ديال  املجال  بهاذ  متعلقة 
والثغرات التي كانت في 10 سنوات املاضية، وبالتالي كانت هناك إرادة 
واضحة لدى الحكومة السابقة واآلن هناك كذلك إرادة فيما يتعلق 

1 Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil
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بهاذ الرؤية اإلستراتيجية، ولكن دائما في إطار تنظيم وتدبير ثالثي ديال 
األطراف.

القصير  املدى  على  كانت  األولى  مرحلة  هناك  كاين  قلتم  وكما 
واملتوسط، وبالتالي توصلنا إلى مجموعة من النقط األساسية املتعلقة 
مساطر  بدليل  بالتكوين،  الخاصة  بالعقود  الخاص  املساطر  بدليل 
خاص باملجموعات ما بين املهن لدعم االستشارة، وكذلك فيما يتعلق 

خصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

وكاين هناك املرحلة الثانية وهي املرحلة -كما قلتم- ديال املتوسطة 
إيجاد إطار قانوني  بإدخال تعديالت شاملة من خالل  وطويلة األمد 
املستمر  بالتكوين  املتعلقة  املحاور  في  املسألة، خصوصا  هاذ  ينظم 
انطالقا من رؤية إستراتيجية جديدة، خصوصا على مستوى توسيع 
املجال ليشمل فئات جديدة، كذلك مسؤولية املشغل في ضمان إقرار 
حق األجير، كذلك التحفيز على تثمين الكفاءات وكيفية تمويل هذا 
التكوين، وبالتالي تم إعداد مشروع قانون هو حاليا في إطار املناقشة في 
إطار املجلس الحكومي، وربما سنعمل جميعا على التسريع من إخراج 

هذا القانون.

طبعا حينما نكون أمام قانون سيتم إحالته كذلك على املؤسسة 
الفرق  هذه  ارتأت  إن  تعديالت  كذلك  ولتقديم  ملناقشته  البرملانية 

والسيدات والسادة املستشارين.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

السيد الرئيس، الكلمة لكم.

يملستشاأعيلسادععبدعيإللهعحفظي:

شكريعيلسادعيلوزير.

مرد سؤالنا، السيد الوزير، هو أن هاذ الغياب ديال هاذ القانون 
أنه أحدث عدة اختالالت، أوالها هو أنه عطل واحد الفصل مهم في 
الدستور الحالي الفصل 31 الحق اللي تيكفل حق املواطنين واملواطنات 

في التكوين املستمر، وخصوصا في التكوين مدى الحياة.

ديال  الوطنية  اإلستراتيجية  في  كبير  الشق  واحد  عطل  وكذلك 
التكوين املنهي اللي توقعت في 2016 واللي تروم–كما تعلمون السيد 

الوزير–من بين أهدافها األساسية تكوين 10 ماليين مستفيد.

إذن هاذ الشق ديال التكوين املستمر اليوم اإلستراتيجية أقولها لكم 
أنه ما غاديش يمكن تبلغ األهداف ديالها ألن ما موجودش هاذ القانون 
ديال التكوين إلى زدناه لإلطار الوطني لإلشهاد اللي حتى هو غير موجود 

اليوم.

كذلك املسائل املتعلقة بحقوق األجير، هضم حقوق األجير، ألنه–
للترقي االجتماعي، وكذلك  كما تعلمون–أن التكوين املنهي هو وسيلة 

حقوق املقاولة ألنها كتحسن اإلنتاجية ديالها من خالل التكوين املنهي 
وكتحسن التنافسية ديالها، وخصوصا أنها تمول بتقريبا 200 مليار 
سنتيم، يعني جوج مليار درهم، اللي 70% تؤول مداخيلها إلى التكوين 
األسا�ضي بالنسبة ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، و%30: 650 
مليون درهم ما كتستفدش منها إال في حدود 50 مليون درهم، يعني 
اليوم نمول تقريبا بـ 90% ميزانية مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، 

وهذا �ضيء...

شكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

السيد الوزير فيما يبقى لكم من الوقت، دقيقة.

يلسادعرزيرعيلثقانةعريالتصا :

هناك إرادة واضحة وإرادة سياسية في إخراج هذا القانون إلى حيز 
الوجود في أقرب األوقات بالنظر إلى العديد من املعطيات، خصوصا 
املعطيات اإليجابية، وأعتقد بأن اإلصالح ديال هاذ القانون جاء بناء 
على اإلشكاليات والثغرات التي كانت في السابق، وبالتالي كاين هناك 
إرادة سياسية، ونعمل على إخراجه في أقرب األوقات لتعزيز الضمانات 

املتعلقة في هاذ املجال ديال التكوين املستمر.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

طبعا السيد الوزير باقي معنا لإلجابة على السؤال املوجه لقطاع 
الحسانية  الثقافة  حماية  هو  السؤال  وموضوع  واالتصال،  الثقافة 
ومنحها اإلشعاع الالئق بها، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية.

يملستشاأعيلسادععث انععالة:

شكريعيلسادعيلرئيس.

يلسادةعيلوزأيءعيملحت2مين،

يلساديتعريلسادةعيملستشاأين،

الحسانية  بالثقافة  املغربية  للمملكة  الدستورية  الوثيقة  حفلت 
وأكدت على ضرورة حماية هذا املوروث الالمادي والذي يعتبر جزء ال 

يتجزأ من الثقافة املغربية ككل.

لذا، نسألكم، السيد الوزير املحترم: ما هي التدابير التي ستقوم بها 
ما تستحق من  الحسانية وإعطائها  الثقافة  لحماية وصيانة  الوزارة 

قيمة، باعتبارها موروثا ثقافيا بامتياز؟
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يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة لكم السيد الوزير.

يلسادعرزيرعيلثقانةعريالتصا :

شكريعيلسادعيلرئيس.

بالفعل حماية الثقافة الحسانية من أولويات البرنامج الحكومي، 
وكذلك من األولويات ديال وزارة الثقافة، بالنظر على أن هاذ الثقافة 
من  البد  وبالتالي  الدستور،  ومقتضيات  الدستور  أحكام  في  جاءت 
إعطائها األولوية، وبالتالي هناك مجموعة من االلتزامات في إطار مخطط 
عمل حكومي ديال وزارة الثقافة، ويمكن لي نقول لكم بأن هناك واحد 
2017-2021، من خالل  املخطط ديال جدولة زمنية ممتدة ما بين 
واحد الكلفة مالية ستبلغ 16 مليون درهم بالنسبة لجهة العيون و20 
مليون درهم بالنسبة لجهة الداخلة و63 مليون درهم بالنسبة لجهة 
كلميم، وهناك التزامات تتضمن بالدرجة األولى حماية وصيانة مكونات 

الثقافة الحسانية، من خالل مرتكزات أساسية:

املرتكز األول: يتعلق بالتنشيط الثقافي والفني وإعادة االعتبار للتراث 
الحساني؛

مواقع  من  مجموعة  بتسجيل  يتعلق  اللي  الثاني:  املرتكز  هناك 
النقوش الصخرية؛

املوسيقى  وتثمين  تأهيل  ببرنامج  يتعلق  ثالث:  مرتكز  وهناك 
الحسانية؛

والبرنامج أو املرتكز الرابع: يتعلق بجرد التراث الحساني الغير املادي.

وبالتالي هناك أولوية لدى قطاعات الثقافة خصوصا فيما يتعلق 
بحماية التراث الثقافي الحساني، وهذه من األولويات، وخصصت لها 
مبالغ مالية مهمة في هاذ املخطط العمل ديالنا إن شاء هللا في السنوات 

املقبلة.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكريعيلسادعيلوزير.

الكلمة لكم السيد املستشار عيلة.

يملستشاأعيلسادععث انععالة:

شكريعيلسادعيلوزيرععلىعيلجويب.

أتمنى أن يكون ما جاء في الجواب فهو حقيقي، ولكن السيد الوزير، 
يجب على الحكومة أن تعطي أهمية لهذا املوروث الثقافي واللي هو في 

الحقيقة موروث ثقافي مهم جدا وما�ضى باش...

ولكن املقترح اللي عندنا، السيد الوزير، هو إعطاء أهمية لإلذاعة 

الجهوية بالعيون من أجل إبراز مؤهالت هذا املوروث الثقافي، إمكانيات 
مادية، إعطائها ألن ما عندهاش إمكانيات مادة باش.. نعطيك مثال 
النقل املباشر عندها سيارة وحدة ما يمكنش. إذن من خالل إبراز هذا 
املوروث الثقافي هو إعطاء دعم كافي لإلذاعة الجهوية من خالل كذلك 
سجلنا عليك ومن خاللنا سجل املواطنين ما قلت به من إمكانيات مادية 
اللي غادي تعطى لجهة العيون ولجهة الداخلة ولجهة كلميم، فعال هذه 
الجهات هما اللي فيهم هذا املوروث الثقافي املهم ال من ناحية املوسيقى 

وال من ناحية جميع اإلمكانيات.

نتمنى، السيد الوزير، أن يكون ذلك حقيقيا وفي أجل.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

شكري.

الكلمة لكم السيد الوزير.

يلسادعرزيرعيلثقانةعريالتصا :

بالفعل البد لإلعالم أن يواكب هذه املستجدات املتعلقة بحماية 
التراث الثقافي، وبالتالي عندنا أولويات كذلك مخطط العمل في تقوية 
املديرية الجهوية ديال االتصال بجهة العيون، وكذلك مواكبة اإلذاعة 
املوجودة في العيون وتلفزة العيون لهذه املستجدات املتعلقة بالنظر إلى 
الدور الذي يقوم به اإلعالم في املجال ديال الثقافة والتحسيس بأهمية 

مثل هذه املواضيع املتعلقة بالتراث الثقافي خصوصا الحساني.

وشكرا.

يلسادعأئيسعيلجلسة:

السادة  الوزير على مساهمتكم معنا، نشكر جميع  السيد  شكرا 
املستشارين املحترمين على مساهمتهم.

رأنعتعيلجلسة.

ملحـــــــق:

"ملت سع موضوعهاع يملجلس،ع لرئاسةع يملوجهةع يملريسلةع  -ع
مساءلةعيلحكومة."

2-عأس اءعيلسادةعيملستشاأينعيملوقعينععلىعيمللت س

البرملان في، 21 نوفمبر 2017.

إلــــــــى

يلسادعأئيسعمجلسعيملستشاأينعيملحت2م

يملوضوع: ملتمس مساءلة الحكومة.
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سالمعتامعبوجودعموالفاعيإلمام،

رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اململكة،  دستور  على  بناء 
سيما  ال   ،)2011 يوليو   29(  1432 من شعبان   27 بتاريخ   1.11.91

الفصل 106 منه؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس املستشارين الجاري به العمل، وال 
سيما الباب الثاني من الجزء الرابع املتعلق بملتمس مساءلة الحكومة 

)املواد، 231، 232، 233، 234(؛

بوعالم  سيدي  جماعة  عرفتها  التي  الصادمة  الفاجعة  إثر  وعلى 
التابعة إلقليم الصويرة، واملتمثلة في وفاة 15 امرأة، وتسجيل العديد 

من اإلصابات؛

وأمام ثبوت املسؤولية السياسية للحكومة فيما حصل، وتقصيرها 
في اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة من أجل حسن تنظيم وتأطير مثل 

هذه العمليات املتعلقة بتوزيع املساعدات الغذائية والخيرية.

املوقعين  املستشارين،  مجلس  وأعضاء  عضوات  نحن  ارتأينا، 
والدستورية  الرقابية  اآللية  تحريك هذه  الحكومة،  مللتمس مساءلة 
من أجل مساءلة الحكومة حول هذا الحدث األليم، واستدعاء رئيسها 
عاجال أمام مجلسنا املوقر لتقديم توضيحاته حول هذا املصاب الجلل.

املوقعين على هذا  املحترم، الئحة  الرئيس  السيد  رفقته  تجدون 
أعضاء  خمس  في  املحدد  القانوني  للنصاب  طبقا  وذلك  امللتمس، 
املجلس، حسب مقتضيات الفصل 106 من الدستور واملادة 231 من 

النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

رتفضلويعبقبو عأس ىععباأيتعيلتقديرعريالحت2يم.

أس اءعيلسادةعيملستشاأينعيملوقعينععلىعيمللت سعريآلتاةعأس اؤهم:

1- السيد عبد العزيز بنعزوز؛

2- السيد حميد قميزة؛

3- السيد عادل البراكات؛

4- السيد موالي عبد الرحيم الكامل؛

5- السيد الحبيب بن الطالب؛

6- السيد الحمامي محمد؛

7- الحو املربوح؛

8- السيدة نجاة كمير؛

9- السيد عبد السالم بلقشور؛

10- السيد أمحمد أحميدي؛

11- السيد احمد تويزي؛

12- السيد عبد اإلاله املهاجري؛

13- السيدة فاطمة آيت مو�ضى؛

14- السيد محمد الشيخ بيد هللا؛

15- السيد العربي املحر�ضي؛

16- السيد عبد الرحيم الكميلي؛

17- السيد محمد مكنيف؛

18- السيد مصطفي الخلفيوي؛

19- السيد عبد الكريم الهمس؛

20- السيد العربي هرامي؛

21- السيد إبراهيم شكيلي؛

22- السيد احمد االدري�ضي؛

23- السيد الحسين املخلص؛

24- السيد حسن بلمقدم.
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