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رح ر الجلسة الث4لثة والخمسي1

الت4ميخ: الثالثاء فاتح رمضان 1437هـ )7 يونيو 2016م(.

لرئيس  األول  الخليفة  األنصاري،  محمد  السيد  املستشار  الرئ4سة: 
املجلس.

الت0ق ت: ساعة وعشر دقائق، ابتداء من الساعة الثانية والدقيقة 
العاشرة بعد الزوال.

جدول األعم4ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش4م الس د رحمد األيص4مي، مئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة والسالم على أشرف املرسلي1.

الس4دة ال0زماء املحترر10،

الس دات املستش4مات املحترر4ت،

الس4دة املستش4مو1 املحترر10،

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

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

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

مراسالت وإعالنات.

الكلمة لكم ال�سي عدال.

املستش4م الس د رحمد عدال، أري1 املجلس:

شكرا الس د الرئيس.

املجلس  عن  صادرة  قرارات  بأربعة  املستشارين  مجلس  توصل 
الدستوري تتعلق على التوالي بما يلي:

القرار رقم 16/1001 ق�سى بموجبه بإلغ4ء ايتخ4ب الس د عثم14 
في  أجري  الذي  االقتراع  إثر  على  املستشارين  بمجلس  عضوا  ع لة 
الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية  الهيئة  2015، في نطاق  2 أكتوبر 
ومجالس العماالت واألقاليم لجهة كلميم-واد نون، وبتنظيم انتخاب 
جزئي لشغل املقعد الشاغر، طبقا ملقتضيات املادة 92 من القانون 

التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين.

القرار رقم 16/1002 ق�سى بموجبه بإلغ4ء ايتخ4ب الس د ع4بد 
في  أجري  الذي  االقتراع  إثر  على  املستشارين  بمجلس  شك ل عضو 
الجماعية  املجالس  ملمثلي  الناخبة  الهيئة  برسم   2015 أكتوبر   2
ومجالس العمالت واألقاليم جهة الرباط – سال–القنيطرة، وبتنظيم 
92 من  انتخاب جزئي لشغل املقعد الشاغر طبقا ملقتضيات املادة 

القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين.

القرار رقم 16/1004 ق�سى بموجبه بإلغاء انتخاب السادة: رحمد 
رهدب وحم د زاتني وجم4ل بن مب عة، والس دة ر نة عف14 أعضاء 
بمجلس املستشارين، على إثر االقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 
في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية ومجالس الجماعات 
واألقاليم جهة الدار البيضاء–سطات، وبتنظيم انتخاب جزئي لشغل 
القانون  من   92 املادة  ملقتضيات  طبقا  الشاغرة  األربعة  املقاعد 

التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين.

القرار رقم 16/1005 ق�سى بموجبه بإلغ4ء ايتخ4ب الس د أف  لي 
االقتراع  إثر  على  املستشارين  بمجلس  عضوا  إبراه م  أحمد  أهل 
الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس 
الذهب،  الداخلة-واد  جهة  واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجماعية 
وبتنظيم انتخاب جزئي لشغل املقعد الشاغر طبقا ملقتضيات املادة 92 

من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين.

كما توصل املجلس من مجلس النواب بمشاريع القوانين التالية:

1. مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة االتجار بالبشر؛

2. مشروع قانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 
2013؛

3. مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال 
التعمير والبناء؛

والتشغيل  الشغل  شروط  بتحديد   19.12 رقم  قانون  مشروع   .4
املتعلقة بالعامالت والعمال املنزليين في إطار قراءة ثانية.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 7 
يونيو 1016، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 16 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 8 أسئلة؛

- عدد األجوبة: 5 أجوبة.

وفي الختام، أحيط املجلس املوقر علما أننا سنكون مباشرة بعد 
السيد  عرض  ملناقشة  تخصص  عمومية  جلسة  مع  األسئلة  جلسة 
التلفزي  البث  يتم  أن  على  للحسابات،  األعلى  األول ملجلس  الرئيس 
لوقائعها يوم غد األربعاء ما بين الساعة الحادية عشر صباحا والثانية 

زواال.

شكرا السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د األري1.
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وبعد أن أقول للجميع رمضان مبارك سعيد، نستهل على بركة هللا 
جدول أعمال هذه الجلسة.

نقطة نظام، تفضل أسيدي مرحبا.

املستش4م الس د عبد الحق حيس14:

شكرا الس د الرئيس.

الس د الرئيس، 

بموضوع  يتعلق  فيما  املستشارين  مجلس  ملكتب  برسالة  بعثت 
التنبيه الذي وجهه لي هذا املكتب، وطلبت قراءتها في بداية الجلسة، 
كما حدث في الجلسة املاضية التي تمت فيها تالوة قرار مكتب مجلس 

املستشارين.

لكن، الحظت أن هذه الرسالة لم تتلى، وعليه أطلب منكم، السيد 
الرئيس، أن تسمحوا لي بقراءتها.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د الرئيس.

أعطيتكم  قد  املستشار،  السيد  لكم،  واحتراما  تجاوزا  أوال  هذه 
وسمحت لكم بتناول الكلمة في إطار نقطة نظام، باعتبار أن نقطة نظام 

تتعلق بالتسيير، وهذه النقطة ال تتعلق بالتسيير.

فيما يخص ما أشرتم إليه فهذه القضية من اختصاصات املكتب، 
وسأعمل بأمانة على نقل ما تفضلتم به إلى املكتب ليتداول بشأنها، وإن 

شاء هللا إذا قرر املكتب أن تتلى فستتلى في جلسة الحقة.

شكرا.

إذن، نستهل على بركة هللا جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال 
اآلني، من بين السؤالين اآلنيين املوجهين للسيد الوزير املكلف باملغاربة 
املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وموضوعه "اإلعداد لعملية عبور 

2016"، وقد تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

بسط  أو  تقديم  أجل  من  املحترمين  الفريق  أعضاء  الكلمة ألحد 
السؤال.

املستش4م الس د رحمد عدال:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مو1 املحترر10،

نعتبر هذا السؤال سؤاال كالسيكيا، ألنه يطرح كل سنة كلما حل 
موسم العبور وموسم توافد املغاربة املقيمين خارج أرض الوطن.

والواقع هو أن عميلة العبور ال يمكن حصرها في موسم محدد، ألنها 
بدأت بحكم تطورات كثيرة تعرف فترات متواترة خالل السنة، إال أن ما 

يميز فصل الصيف هو الكثافة الناتجة عن موسم العطل بدول املهجر، 
حيث تكون الفرصة سانحة لكي يقوم املغاربة بالخارج بزيارة أهاليهم 

وذويهم.

إدارية  إجراءات  من  يواكبها  أن  يجب  وما  العبور  أن عملية  كما 
على مختلف األصعدة ال يمكن حصرها في تسهيل الولوج إلى الوطن 
عبر النقط الحدودية في املطارات واملوانئ والطرق البرية، لكن هناك 
ولوج  بتسهيل  تتعلق  العملية  هذه  تواكب  أن  يجب  أخرى  إجراءات 
املهاجرين لإلدارات العمومية وتبسيط املساطر إلنجاز الوثائق اإلدارية 
ومختلف مناحي حياتهم بالوطن، حيث أن الكثير منهم يتخبطون في 
مشاكل مردها إلى طول وتعقد املساطر اإلدارية وفترة الصيف أو العطلة 

ال تكفي ملساعدة هذه املهاجرين.

لهذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن إجراءات الحكومة إلنجاح 
موسم العبور لهذه السنة؟ وأي عمل ستقوم به الحكومة لتسهيل، 
ليس فقط عبور الحدود، بل ولوج املغاربة املقيمين بالخارج باملرافق 

العمومية؟

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة عن السؤال.

ب4لخ4مج  املق مي1  ب4ملغ4مبة  املكلف  ال0زير  برو،  أييس  الس د 
وشؤو1 الهجرة:

شكرا الس د الرئيس.

شكرا الس د املستش4م املحترم على السؤال.

اللي في الحقيقة جا في وقتو كذلك، العملية ديال استقبال املهاجرين 
املغاربة املقيمين بالخارج انطلقت يوم األحد، هاذ العملية كما جاء في 
السؤال ديالكم ال تتعلق فقط بانسيابية الدخول أو العبور، بل هي 

عميلة شمولية فيها أوجه متعددة.

اللي يمكن لي نقول لكم بأن العملية ديال املغرب هي نموذجية على 
صعيد كل الدول اللي عندها جاليات في الخارج، نموذجية ألن:

أوال، يرعاها، ترعى على أعلى مستوى في البالد، من طرف جاللة 
امللك نصره هللا.

ثانيا، أن هذه العملية هذه حققنا فيها تراكمات، هذه التراكمات 
هي اللي سمحت لنا نوصلوا لهاذ املستوى بطبيعة الحال اللي استفدنا 
من كل ما عرفناه من قبل، هناك لجنة تترأسها وزارة الداخلية، هناك 
دور محوري ملؤسسة محمد الخامس للتضامن في هذا املجال، وبالتالي 
كل سنة هناك تقييم للعملية ديال السنة املاضية، هناك تقييم كيدار 
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كذلك مع الجانب اإلسباني، واالجتماع راه كان في شهر مارس، وبالتالي 
على حسب هذه التقييمات تنديرو اإلجراءات ملعالجة، بطبيعة الحال، 
وتدبير هذه العملية ديال الدخول ديال املغاربة، اللي الحمد هلل اللي كل 
سنة على سنة تيرتفعو، السنة املاضية ارتفعوا بــــــ 4%، بالنسبة للسنة 

اللي قبل ارتفعت كذلك، وهذا تيبين كذلك اإلقبال.

املالحة  مثال  بأنه  لك،  نقول  ليا  يمكن  األخرى  للجوانب  بالنسبة 
التجارية، املالحة البحرية هاذ العام تم معها توفير 27 باخرة، بزيادة د 
3 دالبواخر مقارنة مع السنة املاضية، تؤمن 10 خطوط بحرية يوميا 
بطاقة استيعابية ديال 60 ألف مسافر يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
12% على املخطط ديال 2015، باإلضافة لواحد الباخرة احتياطية من 

أجل التدخل في أوقات الذروة.

في  التحتية  البنية  ناحية  من  تدار  اللي  مجهود  كل  كذلك  هناك 
املوانئ، هناك املجهود اللي تدار في النقل الجوي اللي كذلك الخطوط 

امللكية الجوية دارت واحد البرنامج خاص فهاذ املجال.

كذلك، وهذا جا في السؤال ديالكم ألنهم ملي تيجيو، تيجيو كذلك 
وعندهم ما يقضيو في اإلدارات، وتتذكروا في 2015 كانت هناك واحد 
الدورية لجميع املؤسسات واإلدارات، باش يكون شباك وحيد للمغاربة 
ديالهم،  األغراض  يقضيوا  باش  العملية  لتيسير  بالخارج  املقيمين 
إضافة، بطبيعة الحال، لكل ما تم القيام به في مجال التكنولوجيات 
الحديثة، قبل ما يجي هنا يشوف آشنو خاصو؟ كيفاش يديرو؟ باش 

تسهل املأمورية.

لم نصل إلى الكمال، ولكن االجتهاد الدائم موجود.

شكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة لكم، السيد املستشار، للتعقيب على جواب السيد الوزير.

املستش4م الس د رحمد عدال:

شكرا الس د الرئيس.

شكرا الس د ال0زير.

أنا بدوري ابغيت نشكركم، السيد الوزير، حول املجهودات اللي 
كتقوموا بها ومجهود كبير وبانت املالمح ديالو وبانت املجهودات ديالكم.

فيما يخص وسائل النقل على مستوى املوانئ واملطارات، نعم، أكيد 
كاين تحسن كبير، والفضل تيرجع لكم درتو واحد املجهود كبير.

املسألة ديال ما هو إداري، نحن نعيش كمنتخبون وعلى مستوى 
األقاليم اليوم الوطني للجالية يوم 10 غشت، هناك عدة مشاكل، عدة 

اقتراحات، يعني تنخرجو بتوصيات، لكن مازال األمور غادية ببطء.

بغيناكم تجتهدوا، السيد الوزير، ألن املغاربة املقيمون بالخارج راه 
كل طرف من الكبد ديالنا، خاصنا نعتنيو بهم ونعطيوهم واحد العناية 
فهاذ العطل هاذي باش نحلوا املشاكل ديالهم، وعندهم مشاكل كبيرة 
خاصكم  املؤسسات  مستوى  على  العمومية،  اإلدارات  مستوى  على 

تديرو واحد املجهود، السيد الوزير.

هاذ الشباك اللي ذكرتو راه باقي األمور �سي شوية خاصها تحسن 
شوية الوضعية ديالهم باش يحسوا حتى هما راهم عندهم دور كبير في 

املجتمع وفي الوطن ديالهم.

وشكرا لكم.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الزالت لديكم بعض الثواني إذا أردتم استعمالها، السيد الوزير، في 
إطار التعقيب.

الس د ال0زير املكلف ب4ملغ4مبة املق مي1 ب4لخ4مج وشؤو1 الهجرة:

أنا فقط باش نقول بأن هاذ ال�سي كلو اللي قال السيد املستشار 
كنتفق معه، مازال خاصنا نزيدو مجهود، ألن مازال مشاكل، مازال 

انتظارات.

ولكن هاذ ال�سي تيهمنا كاملين كمنتخبين، كجماعات، كمسؤولين، 
وبالتالي االجتهاد ضروري وواجب علينا.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

إذن اآلن ننتقل إلى السؤال اآلني املوالي وموضوعه جديد اتفاقية 
الضمان االجتماعي بين اململكة املغربية وهولندا، املقدم من طرف فريق 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد أعضاء الفريق لبسط السؤال.

املستش4م الس د رحمد الرزرة:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء املحترري1،

الس4دة والس دات املستش4مين املحترري1،

الس د ال0زير،

أثارت  التي  املشاكل  ظهور  منذ  جاهدة  املغربية  الحكومة  عملت 
مخلفاتها  تجاوز  على  هولندا  مملكة  مع  االجتماعي  الضمان  اتفاقية 
السلبية على أبناء جاليتنا املتواجدة بعدد مهم من الديار الهولندية، 
حيث عملتم مشكورين على الدفاع وبشراسة على الحقوق املكتسبة 

ألفراد جاليتنا من خالل تجديد هذه االتفاقية.
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الس د ال0زير،

لطمأنة هذه الجالية الوفية لضوابط األمة املغربية ومقدساتها، 
البلدين  بين  االتفاقية  هذه  في  الجديد  هو  ما  العام،  للرأي  وتنويرا 

الصديقين؟

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

الس د ال0زير املكلف ب4ملغ4مبة املق مي1 ب4لخ4مج وشؤو1 الهجرة:

شكرا الس د الرئيس.

اللي بغيت نقول فهذه اللحظة اللي الحمد هلل يوم السبت الزميل 
ديالي السيد وزير التشغيل وقع على االتفاقية مع الجانب الهولندي، 
أن هاذ املسلسل كان شاقا، كان طويال كان–بطبيعة الحال- فيه عدة 

تدخالت وفيه عدة أبعاد.

 ،1972 ديال  االتفاقية  بواحد  األمر  وكيتعلق   ،2013 في  انطلق 
وكيتعلق كذلك بقانون اللي صدرته هولندا من أجل هولندا، من أجل 

الهولنديين، من أجل الناس اللي عايشين في بالدها.

هاذ املسلسل هذا استطعنا أننا نوصلوا لواحد املحطة اللي يمكن 
نقول لكم أنه مررنا في مراحل كانت صعبة جدا، مراحل ديال توتر 

شديد، توتر شديد في املفاوضات مع الجانب الهولندي.

كيفاش تعاملنا بعدا في املفوضات؟

املقاربة ديالنا اشتغلنا ثالث ديال الوزارات في تنسيق تام، ال، هذا ال 
يكفي، كذلك اشتغلنا مع املجتمع املدني، الجمعية ديالنا اللي في هولندا 
اللي جاو لهنايا، اشتغلنا مع املحاميين املغاربة اللي في هولندا اللي جاو 

لهنايا.

وهنا بهاذ املناسبة، السيد الرئيس، باش نترحمو على واحد الشخص 
اللي كان عند واحد الدور كبير جدا، فهاذ املفاوضات في الدور اإليجابي، 
في الدور البناء هو ال�سي الصايم رحمه هللا اللي توفى هاذي عشرة أيام 
في حادثة سير، اللي كان عندو دور كبير جدا، والحمد هللا هاذ االتفاقية 

هاذي وصلت يعني للدرجة اللي كان كيتمناها كذلك بالعطاء ديالو.

هاذ االتفاقية هاذي كتحفظ الحقوق ديال املغاربة اللي كيستفدوا 
منها اآلن، اللي كيستفد أرامل أو يتامى أو، أو... غادي يبقى الحق ديالو 

كيستفد منو، ما غادي تقيسو حتى �سي حاجة.

 ،2016 ديال  الجديد  األرملة   2016 من  ابتداء  أنه  كاين  اللي 
اليتيم الجديد ديال 2016، اللي اختار أنه يجي للمغرب غادي تنقص 
له–بطبيعة الحال- ذاك املدخول ديالو بــــــ 10%، ألن هولندا دارتو 

بالنسبة  بالنسبة للجميع، وأخذت واحد املعدل ديال كلفة العيش 
للجميع، وهذا أسا�سي باش نحضروه لجميع الدول ما�سي فقط...

النقطة األخرى كذلك، كاع ذوك املغاربة اللي ما دعاوش الحكومة 
الهولندية باش ترجع لهم ذاك الحقوق ديالهم، بفضل هاذ االتفاقية 
غادي ترجع لهم ذاك ال�سي كامل في 2016، اعتبره اتفاق ديال التوازن، 

اتفاق دالحكمة، اتفاق ديال الدفاع على الحقوق ديال املغاربة.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

إذن، الكلمة اآلن ألحد السادة أعضاء الفريق من أجل التعقيب 
على جواب السيد الوزير.

املستش4م الس د لحسن أدعي:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

أشكركم على مجهوداتكم التي قمتم بها إلخراج هذه االتفاقية إلى 
حيز الوجود، حيث حافظتم فيها على السيادة املغربية ودافعتم بشراسة 
على حقوق املغاربة الذين أفنوا زهرة عمرهم في بناء أوروبا ككل بعد 
الحرب العاملية الثانية خصوصا، ونحن نعلم الظروف القاسية التي 
اشتغلوا فيها والتي كانت صعبة جدا، تولدت لديها العديد من األمراض 

املزمنة.

أعتقد أن األصدقاء األوروبيين ال يمكنهم أن ينسوا للمغاربة الدفاع 
عنهم ضد البطش النازي، خصوصا في فرنسا وهولندا، ولعل املقابر 
املغاربة املتواجدة بهولندا على وجه الخصوص،  الجماعية للشهداء 
ألبلغ شاهد ودليل على ذلك، وبالتالي نشكركم على هذا املجهود الذي 

أعدتم بموجبه االعتبار ألبناء جاليتنا في الديار الهولندية.

الس د ال0زير املحترم،

مشاكل الجالية بأوروبا متعددة ومرتبطة أساسا بظروف اإلقامة، 
لكن  أنفسهم،  األوروبيين  عيش  عن ظروف  حقيقة  تختلف  ال  وهي 
هناك أمورا ال يمكن السكوت عليها، كتنامي ظاهرة امليز العنصري، مع 
االشتغال، السيد الوزير، على تسريع وتيرة اإلدارة خالل تواجد هذه 
الجالية في بلدها والعمل على تكريس االلتقائية والتنسيق بين مختلف 
اإلدارات العمومية، باعتماد الشباك الوحيد لحل بعض اإلشكاالت 

اإلدارية التي الزالت الجالية تنتظر حلها.

الس د ال0زير املحترم،

عندنا الناس اللي كيجيوا بالطوموبيل كيخرج لفرنسا، كيعطيو 
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ما  أخرى  بطوموبيل  كيرجعوا  ملي  الطوموبيل،  باللي خرجوا  الورقة 
كيخليوهمش يدخلوا، ألن الطوموبيل األخرى ما حيدوهالوش، ما�سي 

الذنب ديال املهاجرين.

وبعض املرات باش يجي يحيدها، هو غادي يخرج مثال من الناظور، 
هو كان داخل، يعني خارج من طنجة، كيقول له من الناظور خاصك 

ترجع، يعني الديوانة، ترجع لطنجة تحيد الطوموبيل.

هاذ األمور هاذو راه خاص تكون واحد التنسيقية بين اإلدارات، يعني 
ألن الجاليات، التعب ديال السفر يعني ما يمكن لهومش يعني يجي من 
الناظور وال من سبتة باش يحيد الطوموبيل في طنجة، يعني هاذ األمور 
خاصها تحيد، مادام عندو الورقة وكيقدم باللي هو خارج، يعني خارج 
لفرنسا وال لهولندا أوال أي بلد، يعني ديال املهجر، وكيقولوا خاصك 

تم�سي للديوانة فاش خرجتي الطوموبيل.

وهاذ ال�سي، السيد الوزير، الزم يعني...

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت في حدود بعض 
الثواني.

الس د ال0زير املكلف ب4ملغ4مبة املق مي1 ب4لخ4مج وشؤو1 الهجرة:

شكرا الس د الرئيس.

ما غاديش ربما ندخل فهاذ القضية ..، ولكن يمكن ليا نقول لك 
وأشهد بذلك باإلرادة الكبيرة ديال اإلدارة ديال الجمارك الديوانة ديالنا، 
دائما وقت ما تنحطو لهم �سي مشكل وإال تيجتهدو إلى أق�سى حد باش 

يحلوا املشكل.

وهاذ ال�سي في الحقيقة ما�سي فقط في اإلدارة ديال الديوانة، هذا 
تنشهد به بالنسبة لإلدارات ديالنا كاملين، هناك اجتهاد وإرادة ورغبة، 
يعني ما تصوروش كيفاش تيتفاعلوا وكيفاش تيتعاملوا، وقت ما تنقول 
لهم هذا مشكل ديال املغربي في الخارج يعني بالسرعة باش يتعاملوا مع 

هاذ املشكل، هذه هي الحقيقة.

أكيد أن بعض املشاكل تتطلب ربما وقت أكثر، أكيد أن ربما هناك 
مساطر اللي تتخلي ما تلقاوش الحل بسرعة، ولكن اللي أسا�سي أن 

هناك اجتهاد.

وعندنا اجتماع يوم االثنين 22 يونيو ديال اللجنة الوزارية برئاسة 
رئيس الحكومة باش كذلك نتطرقو لهاذ النقط.

شكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

وكذلك نتقدم لكم بالشكر الجزيل حول مساهمتكم القيمة في هذه 
الجلسة.

واآلن، هناك سؤال حول "تفاقم الديون الخارجية للمغرب، السؤال 
الذي تقدم به الفريق االشتراكي للسيد وزير االقتصاد واملالية"، فالكلمة 

ألحد السادة أعضاء الفريق من أجل طرح السؤال.

املستش4م الس د رحمد علمي:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

رمضان كريم للجميع.

الس د ال0زير، 

رؤية  املغربية  الحكومة  تمتلك  هل  يسائلكم  االشتراكي  الفريق 
واضحة على مستوى تقوية القدرات االقتصادية للدولة، قصد التحكم 
في الديون الخارجية التي تفاقمت من جهة والتمكن من تسديدها من 

جهة أخرى؟

شكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة لكم السيد الوزير من أجل الجواب على السؤال.

الس د رحمد ب0سع د، وزير اإلقتص4د وامل4ل ة:

شكرا الس د الرئيس املحترم.

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

بدوري أتمنى للجميع رمضان إن شاء هللا مبارك سعيد.

حول هذا السؤال داملديونية واللي تيجي دائما، أريد أن أؤكد بداية 
أن مديونيتنا متحكم فيها، مديونية مستدامة، مديونية مدبرة بطريقة 
عقالنية، وال تدعو إلى القلق مقارنة مع مؤهالتنا االقتصادية ومقارنة 

أيضا مع مؤهالتنا املالية.

وإلى شفتو بالنسبة للمديونية الخارجية راه كل سنة تتخرج وكاالت 
التنقيط، وتتنقط املديونية ديالنا ودائما تحافظ على تنقيطها في درجة 

االستثمار.

مجموع  من   2015 سنة  آخر  إلى  بلغ حجمها  التي  املديونية  هاذ 
املديونية دالخزينة الداخلية والخارجية 629 مليار درهم أي ما يمثل 
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63.4% من الناتج الداخلي الخام.

للناتج  بالنسبة  املديونية  فيها  تمثل  ما  البلدان  بعض  نعطيك 
الداخلي الخام، اليابان 245%، املغرب 63%، اليونان 196%، إيطاليا 
133%، لبنان 132%، البرتغال 127%، فرنسا واسبانيا حوالي %100، 

وحتى بلدان ربما مجاورة األردن ومصر لحوالي %90.

يعني أننا لم، يعني مديونيتنا في مستوى أو الناتج الداخلي الخام ال 
تبلغ يعني درجة الخطر.

هاذ املديونية منين جاية؟ جاية املديونية ألنها مرتبطة بعجز الخزينة، 
والحمد هلل هناك إصالحات اللي خلصت معجز الخزينة في السنوات 
القانون  أيضا  وأنتما دوزتيو  باللجوء لالستثمارات  املاضية، مرتبطة 
التنظيمي لقانون املالية، غدا إذا قلتوا لينا أو لحكومات مقبلة هبطوا 
من املديونية ساهل، غادي نهبطو االستثمار، وهذا مضر باالقتصاد 

الوطني ومضر بخلق فرص الشغل وبخلق البنيات األساسية.

والحمد هلل هاذ القاعدة الذهبية اللي كانت في القانون التنظيمي 
وفي  امليزانية  في  أكثر  التحكم  من  املستقبل  في  تمكننا  غادي  للمالية 
املديونية، وكما تعلم الجميع طبعا املديونية راها مرخص بها من طرف 

البرملاني مترخصا قبليا في إطار قوانين املالية.

أعتقد أن اإلصالحات كما قلت فيما يتعلق بعجز الخزينة والعجز 
ديال امليزانية اللي تقلص من 7.6% في 2013 إلى أقل من 3.5% هاذ 
بصفة  املديونية  محفظة  أيضا  بتدبير  املتعلقة  واإلصالحات  السنة، 
عامة، كانت مديونية خارجية أو داخلية حتى باش ما نضغطوش أيضا 
على السوق الداخلي ويكون هناك واحد التنويع فيها يتعلق بالعمالت، 
إلى آخره، وتقييم الذي يقوم به كل املؤسسات الدولية حول مديونيتنا 
وتوجيهها أساسا إلى االستثمار، سوف يساهم في طبعا تقليص الضغط 

ديال املديونية.

ومن املنتظر إن شاء هللا أنه السنة املقبلة غادي تكون في انخفاض.

شكرا السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة لكم السيد املستشار للتعقيب على جواب السيد الوزير.

املستش4م الس د رحمد علمي:

شكرا الس د الرئيس.

أو  املديونية  ديال  النسبة  املحترم،  الوزير  السيد  الحقيقة  في 
االقتراض العمومي بصفة عامة التي سردتها على مسامعنا هي %63 
من الناتج الداخلي الخام، احنا في تقديرنا املتواضع هي نسبة مقلقة، 
ومعدل مقلق له تداعيات على التركيبة املالية للدولة، وأن املقارنات 

التي قمتم بها هي مقارنات غير صحيحة.

املغرب، السيد الوزير، ما�سي هو اليابان، املغرب ليس هو فرنسا، 
وأن املبدأ العام في علم املالية العمومية وفي االقتصاد بأن االقتراض 
أنتم  احنا  صحيحا،  يكون  املهيكل  االستثمار  إلى  يوجه  ملا  الخارجي 
خاصكم تقولوا لنا هذا االقتراض فين كيديرو به يوجه لالستهالك، 

يوجه إلى رد الديون ديال الخزينة.

هي  واملالية،  االقتصاد  وزير  السيد  قلتوا،  اللي  املقارنة  فبالتالي 
مقارنة غير صحيحة، والقاعدة أن القياس أو املقارنة مع وجود الفارق 
هو غير صحيح وال يقوم حجة، وهاذ ال�سي اللي تنقولوا راه مقعد في علم 

ديال املالية العمومية.

االقتراض الخارجي إذا كان موجها لالستثمار، صحيح، ألن الدولة 
على  املحفز  بدور  وكتقوم  لالستثمار،  املحفز  بدور  كتقوم  ذاك  إذ 
التنافسية، أما ديرو لنا يتفاقم الدين الخارجي وتوجهوه لالستهالك، 

فهذه العملية غير مقبولة.

البحث عن  في  الحالية  الحكومة  استمرار  بأن  نقولوا  بغينا  احنا 
الحلول السهلة للهروب من األزمة سيرهن مستقبل األجيال القادمة 
بهاذ املديونية الخارجية الثقيلة، وبأن املسار الذي اتخذته الحكومة 
الحالية ال ينبئ بأن لهاته الحكومة عزما على إبداع نموذج تنموي مغربي 
يساير التحوالت اللي كيشهدها العالم وكيساير التحوالت ديال اليابان 

وفرنسا، السيد الوزير املحترم.

احنا بغينا نقولو البد من البحث عن مصادر جديدة للتمويل، والبد 
من املراهنة على العنصر البشري والبد من االبتعاد عن توجيه االقتراض 
العمومي وتوجيهه لالستهالك، ألن ذلك سيضر بصورة املغرب وسيضر 

باملوازنة العامة طبقا للمبادئ العامة املقعدة في علم املالية.

وشكرا السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

بإمكانكم، السيد الوزير، استعمال ما تبقى لكم من بعض الثواني 
للتعقيب على تعقيب السيد املستشار.

الس د وزير اإلقتص4د وامل4ل ة:

املقارنة مقعدة تقعيدا صحيحا، ألنه كنهدرو املديونية على الناتج 
الداخلي الخام، هذه املقارنة كتكون في جميع التقارير ديال املؤسسات 

الدولية.

التنظيمي  القانون  على  صوتم  أن  منذ  املديونية  أن  لكم  وأؤكد 
للمالية موجهة بالكامل و100% لالستثمار، وهذا التوجه ديال الحكومة 

والتوجه ديال بالدنا في هذا املجال.
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وشكرا السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا، شكرا الس د ال0زير.

إذن شكرا لكم كذلك على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.

الوطنية  التربية  وزارة  قطاع  وهو  آخر  قطاع  إلى  سننتقل  واآلن 
والتكوين املنهي مع السؤال املقدم من طرف فريق األصالة واملعاصرة، 

حول موضوع "خلق إطار خاص بهيئات اإلدارة التربوية".

الكلمة ألحد السادة أعضاء الفريق املحترمين لتقديم السؤال.

املستش4م الس د أحمد ت0يزي:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

إخ0اني املستش4مين،

الوطنية  للجمعية  الوطني  املكتب  بيان  في خطوة تصعيدية دعى 
ملديرات ومديري التعليم االبتدائي باملغرب إلى خوض وقفات احتجاجية 
وطنية  مسيرة  وتنظيم  والوطني،  والجهوي  اإلقليمي  املستوى  على 
احتجاجا على تلكؤ الوزارة الوصية على القطاع في االستجابة ملطالب 

فئات املديرين، وفي مقدمتها خلق إطار خاص بهيئة اإلدارة التربوية.

اإلجراءات  املحترم، عن  الوزير  السيد  نسائلكم،  ذلك  أجل  ومن 
املزمع اتخاذها لتفعيل مطلب خلق إطار خاص بهيئة اإلدارة التربوية؟

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب على السؤال.

الس د خ4لد برج4وي، ال0زير املنتدب لدى وزير الترب ة ال0طن ة 
والتك0ين املنهي:

شكرا الس د الرئيس.

الس د الرئيس،

الس دات والس4دة املستش4مين،

الس4دة ال0زماء،

مر 14 رب4مك للجم ع.

أشكر السيد املستشار على هاذ السؤال، بحيث أنه الوزارة تولي 
اهتمام خاص وتقدير للمسار املنهي ملديري املؤسسات التعليمية على غرار 
باقي فئات موظفي القطاع، كما تقدر املجهودات التي يبذلها املديرون 

للنهوض باإلدارة التربوية والرقي بها إلى مستوى اإلصالح املنشود.

التعويضات عن األعباء  الرفع من  تم  املجهودات،  لتلك  وتقديرا 
اإلدارية ملديري املؤسسات التعليمية سنة 2011 وتمكينهم من وسائل 
العمل، كما أحدثت الوزارة ألول مرة في تاريخ املنظومة التربوية مسلكا 
لتكوين األطر اإلدارية برسم سنة 2015/2014، حيث تم تكوين الفوج 
التربوية خالل  اإلدارة  في مسلك  إطار   109 املستفيدين  األول وعدد 
املوسم الدرا�سي املا�سي، والفوج الثاني يضم 420 إطار خالل املوسم 
الدرا�سي الحالي، حاليا يوجد حوالي 18.000 موظف يمارسون مهام 

اإلدارة التربوية، إطارهم األصلي أستاذ.

وكما تعلمون، ال يمكن إحداث إطار مديري مؤسسة تربوية، ألنها 
مهمة تم التكليف بها وليست وظيفة، لكننا نتدارس حاليا مع وزارة 
"هيئة  إحداث  إمكانية  واملالية  االقتصاد  ووزارة  العمومية  الوظيفة 
التدبير اإلداري التربوي لتنظيم املسار املنهي في اإلدارة التربوية"، إطار 

متصرف تربوي وإطار مساعد تربوي.

وقد تمت مناقشة املسار املنهي لفئة مديري املؤسسات التعليمية مع 
النقابات األكثر تمثيلية في إطار الحوار االجتماعي، وتنكب حاليا اللجنة 
النظام  دراسة مشروع  والنقابات على  الوزارة  بين  املشتركة  التقنية 
باإلدارة  العاملين  آفاق  االعتبار  بعين  يأخذ  الذي  الجديد  األسا�سي 

التربوية.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة لكم السيد املستشار من أجل التعقيب على جواب السيد 
الوزير.

املستش4م الس د أحمد ت0يزي:

على أن وظيفة املدير هي تكليف وليست بوظيفة، في الواقع هذا 
املشكل الكبير فيما يخص هاذ العملية، ألن كلكم غادي تمشيوا معايا 
على أنه املدير هو قطب الرحى داخل املؤسسة التربوية، وال يمكن أبدا 
أن نتكلم على تدريس، ال سواء في الثانوي وال في االبتدائي إلى ما كانش 

املدير في املستوى.

املدير خاص يكون عنده صفات ريادة، تكون عنده تكوين، أن يكون 
مكونا فيما يخص واحد العدد ديال املسائل اإلدارية عاد يدير املدير، ما 
�سي أي واحد، ألن آش مشات اإلدارة ديالنا تدير هذه سنين؟ أن واحد 
تيم�سي في التعليم حتى تيعيا، حتى تتوصل 37 عام حتى تيف�سى، تيقول 

له أجي تسترح باش تدير مدير.

هذا خطأ فادح هو الذي أدى إلى اإلشكاليات الكبيرة اللي الحظناها 
في التعليم، وغادي نشوفوا اآلن واحد العدد ديال املدارس اللي فيهم 
مديرين عندهم هاذ الكفاءة ديال التدبير، كفاءات تدبيرية بحال �سي 
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واحد تيدير شركة، تدبير في املال، في العالقات باألساتذة في البيداغوجية 
ديال التالميذ.

في  مدارس  أن  تنلقاوا  املدارس  ديال  العدد  واحد  إلى شفنا  إذن 
في  الرفيع،  ال�سي  ذاك  دراري من  لك  تتخرج  واحدة مدرسة  منطقة 
تعليمنا بأساتذتنا، باألساتذة اللي عندنا، بالتعليم اللي عندنا، بالبرامج 
اللي عندنا، تتخرج لنا تالميذ في مستوى عالي من التكوين، ومدارس 
أخرى حداهم في نفس الحي، ما �سي نقول هذا حي برجوازي، في نفس 
الحي مدرسة أخرى ال تعطي هاذ النسبة عالش؟ ألن هاذ ال�سي املشكل 

ديالو هو اإلدارة اللي هي أساسية.

ثم كذلك هاذ )Leadership( اللي غادي نعطيوه، مزيان فتحنا، كان 
تشجيع كبير جدا عندما فتحنا هاذ املسالك، باش نكونو مديرين، باش 
يكون عندو صفة مدير، ما�سي ذاك اللي عيا في القسم عاد نسيفطوه 

ملدير، مزيان فيه 109، 400 باقي، عندنا خصاص كبير كاين 18.000.

خاص  حليتوها  اللي  املسائل  هذه  قلتو  اللي  لهذه  البد  ولكن 
املديرين  من  جدا  كبير  عدد  محدود  أجل  في  تعطيكم   )vraiment(

القادرين على تملك هذا اإلصالح اللي هو كبير جدا في ميدان التعليم.

إذا ما كاينش هاذ املديرين اللي كيديرو عندهم هذا التملك، راه ما 
غنجحوشاي في إنجاح هذه املنظومة ديال التربية والتكوين.

هذه الجمعية أش تتقول؟ هذه الجمعية الوزارة ال�سي الوفا، راه هو 
كاين هنا كان وزير، دار معهم واحد العدد كبير جدا من االجتماعات، 
استقبلهم واتفق معهم على واحد العدد ديال املسائل، وكان الحوار، 
واش؟ عالش أنتما ملي جيتو قطعتو ذاك الحوار؟ خاص الحوار أن يكون 
حوار مبني، اللي غادي يدينا إلى هذه املسائل التي ال نريدها لبلدنا فيما 

يخص هذه اإلضرابات التي يهددون بها، إلى آخره، نحلوا معهم الحوار.

داروا واحد العدد داملسائل، هضرو مع هاذ الناس، تفاهمو مع هاذ 
الناس...

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الزالت لديكم بعض الثواني، السيد الوزير، يمكن لكم استعمالها.

شكرا.

إذن، نشكركم على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.

واآلن هناك سؤال موالي حول موضوع "اإلكراهات التي تعرفها جهة 
املقدم من طرف  السؤال  وهو  السياحي"،  املجال  في  درعة-تافياللت 
السادة أعضاء  فالكلمة ألحد  السياحة،  للسيد وزير  الحركي  الفريق 

الفريق من أجل تقديم السؤال.

موالي عبد الرحمان، تفضل.

املستش4م الس د عبد الرحم14 الدمي�سي:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

أخ0اتي املستش4مات، إخ0اني املستش4مين،

مر 14 رب4مك،

الوطنية  للسياحة  أساسيا  رافدا  درعة-تافياللت  جهة  تعتبر 
واألجنبية وذلك ملا حباها هللا من مناظر طبيعية خالبة ومناخ متميز، إال 
أنها الزالت تعاني نقصا في البنيات األساسية، األمر الذي ال يساعد على 

تشجيع السياحة بها.

وعلى هذا األساس نسائلكم، السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة 
من طرف الحكومة من أجل تطوير املنتوج السياحي املغربي؟

وما هي املقاربة املعتمدة من طرف الحكومة لتشجيع املستثمرين في 
القطاع السياحي، حتى يتمكنوا من مواصلة نشاطهم في ظروف تتسم 

بتراجع نسبي للسياحة؟

شكر السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

جاء دوركم السيد الوزير للجواب على السؤال.

الس د لحسن حداد، وزير الس 4حة:

شكرا الس د الرئيس.

املستشارين  والسادة  للسيدات  مبارك سعيد  بدوري رمضان  أنا 
ومن خاللهم لجميع املغاربة.

شكرا للسيد املستشار على طرحه لهاذ السؤال.

فيها  تافياللت  درعة-  الراشيدية،  ورزازات-  ديال  الجهة  بالفعل، 
إمكانيات كبيرة جدا، وهذه اإلمكانيات نحن في إطار استغاللها، ولكن 
مازال ما وصلناش للمستوى الذي نريده، ملاذا؟ ألن هناك تحديات 

مطروحة.

مثال تحديات على مستوى النقل الجوي، رغم وجود 3 مطارات 
يعني مازال ما وصلناش أنه يكون واحد طيران بشكل كبير جدا، رغم 

املجهودات اللي عمالتها، ال الجهة وال عملتها الحكومة.

على مستوى البنية التحتية متواجدة، ولكن فيها تحديات، متواجدة 
على مستوى ورزازات مثال، ولكن كانت هناك إشكاليات كبيرة جدا 

وإضرابات وقفت كثير من الفنادق نحن في إطار الحل ديالها.

املسألة الثالثة اللي موجودة على مستوى هذه الجهة والتي يجب 
نعم، هناك مجموعة من  التنشيط،  ديال  املسألة  العمل عليها، هو 
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املهرجانات ال ديال التمور وال أحواش وال بالنسبة للملحون، وال غيرها، 
ولكنها ليست كافية من أجل أنه نعطيو واحد اإلشعاع كبير جدا بالنسبة 

للمنطقة.

إذن، هذه كلها تحديات تواجهنا، ما تتعنيش بأننا مكتوفي األيدي، 
ولكن أنه هناك عمل الذي نقوم به ال على مستوى الترويج، ال على 
مستوى البنيات التحتية، خارج ورزازات، ألن عندها البنيات التحتية 
الالزمة، ال على مستوى أنه يكون هناك يعني نوع من اإلشهار بالنسبة 

للمنطقة، خصوصا على مستوى التظاهرات التي تنظم فيها.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

إذن الكلمة لكم من أجل التعقيب على جواب السيد الوزير.

املستش4م الس د عبد الرحم14 الدمي�سي:

شكرا الس د ال0زير على الج0اب.

إال أنه، السيد الوزير، وأنتما كيف ما تتعرفوا أنه هذه املنطقة، 
ديال  القطاع  هي  لها  بالنسبة  منتجة  واللي  معروفة  اللي  القطاعات 

السياحة والسينما، وكذلك بعض الفالحة املعاشية.

وبالتالي هذا القطاع هو األساس بالنسبة للمداخيل ديال املواطنين، 
وباش يمكن لينا نوطنو هاذ الناس في هاذ املناطق هاذي.

إال أنه كيف ما جاء في الجواب ديالكم، أن كاين إشكاليات مع 
الخطوط امللكية شوية، كاين مشكل كبير جدا، ال في التوقيت وال من 

.)il est subventionné( وخا )tarif( الناحية ديال

كاين مشكل آخر ديال املشروع اللي تدار ديال القصبات، إلى حد 
اآلن ال يرى الوجود، مازال مشكل فيه، مشكل كبير جدا ما�سي صغير.

واللي  سدات،  اللي  األوطيالت  ديال  مجموعة  ديال  مشكل  كاين 
بقاو العمال ديالها متشردين إلى حد اآلن ما تلقاش لهم الحل، 5 ديال 
الفنادق اللي هي مسدودة، وكانت عدة مراسالت عدة اجتماعات، إال 
أنه لم يوجد أي حل، كان حتى لقاء مع السيد رئيس الحكومة وماتلقاش 
فيه  تابعتمونا  راكم  �سي  وكل  4 سنين،  هاذي  هذا،  يومنا  إلى  الحل 

وسايرتونا فيه معالي الوزير.

ولكن راه ما بقيناش بغينا األجوبة عادية، راه هاذي مسائل والت 
آنية، أو ال كنقولوا لهاذ الناس خوذو وجهة أخرى وسكنوا في مناطق 
أخرى، هاذ املنطقة راه ما بقاتش ديال السكنى، ألنه إلى حيدتي السياحة 

والسينما والفالحة املعيشية راه ما بقا والو.

السينما كذلك، املشكل ديال السينما غير مؤخرا أكبر إنتاج سينمائي 
اللي كان وقع فيه )un incident( صغيور ديال )l’acteur(، طاح وما 

لقاش العالج ديالو، وجابوه نقلوه حتى للدار البيضاء، حتى هذاك ال�سي 
ملي انتعش، ال السينما اللي كتعطي بزاف ديال ليالي املبيت في سميتو، 

وحتى هي كذلك فيها مشكل حاليا وفيها واحد التنافس شرس وكبير.

املنتجين  واحد  وكانت كتعطي   )la2 zone 4( في  كنا  كان كذلك 
في  كنا  كاينش  ما  الدولة حاليا  تعاونهم،  أنها  واملستثمرين كتحاول 

)la2zone 4( ما ابقيناش فيها.

السياحة كاين )la taxe d’incentive( ما تدار فيها والو، وبالتالي 
ابحال اللى كتقولوا لينا راكم في قاعة االنتظار.

كنتمنى أن السيد الوزير أنه تخرجونا من قاعة االنتظار، ألن هاذ 
ال�سي راه "وصل السيل الزبى".

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

إذن، الكلمة لكم السيد الوزير من أجل التعقيب على ما جاء على 
لسان السيد املستشار.

الس د وزير الس 4حة:

هو في الحقيقة راه السيد املستشار راه ما يمكنش لك تجيب مستثمر 
وأنت عندك نسبة ديال امللء ديال %30.

ورزازات وقعت فيها مشاكل كبيرة، وكانوا بعض النقابات مصممة 
على إغالق بعض الفنادق، وكان هاذي إشكالية كبرى، واجهناها جميعا 
في 2012 و2013، كان تشريد العمال من طرف كذلك الناس اللي هما 

مساهمين فهاذ املسألة هاذي.

باش غادي، راه ساهل باش تغلق واحد املقاولة، ساهل باش غتجي 
املقاولة،  لهاذيك  يدخلوا  السياح  بأنه  تخليش  وما  وغتوقف قدامها 

ولكن اآلن صعب إعادة الفتح ديالها.

من ضمن الفنادق اللي كنشتغلو عليها هاذي 3 ديال السنوات، 
فندق اللي هما العمال مشردين ملدة سنوات وحكم لصالحهم ب 12 
مليون ديال الدرهم، ولكن شكون هو اللي غياخد هاذ الفندق هذا 
وعندو 25 مليون ديال الدرهم ديال املتأخرات ديال الضريبة، وعندو 
إشكالية كبرى بالنسبة لالستثمار، وعندو إشكاليات ديال العمال، أين 

هو الذي؟

نحن عملنا العمل ديالنا، ولكن هاذي تتبقى مسألة اللي هي قطاع 
خاص، نتدخل باإلمكانيات املوجودة لدى الحكومة من أجل الدعم، 

ولكن راه البد أننا كلنا مسؤولين على هاذ املسألة هاذي.

مثال، بالنسبة للطيران، هنا عملنا على الطيران باش يمكن لو أنه 
يكون مثال في ورزازات وفي الراشيدية بدعم من الجهات وبدعم من 
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تجيب  باش  دولية  مع شركة  اتفاقية  على  كذلك  ووقعنا  الحكومة، 
أشهر   6 ملدة  اشتغلت  الشركة  هاذيك  ورزازات،  مدينة  إلى  الطيران 

ووقفات، ملاذا؟ ألنه كذلك ليس هناك تجند من أجل العمل على هذا.

ورزازات،  ملدينة  البريق  نعيدو  لنا  يمكن  باش  جميعا  مسؤوليتنا 
وكذلك الجهة ديال تافياللت- درعة.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

اآلن "تشجيع السياحة الداخلية"، هو موضوع السؤال املقدم من 
طرف فريق العدالة والتنمية للسيد وزير السياحة، فليتفضل أحد 

أعضاء الفريق من أجل تقديم السؤال.

تفضلوا اسيدي.

املستش4م الس د عبد السالم �سي ك0مي:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء املحترري1،

الس4دة املستش4مين املحترري1،

السيد الوزير املحترم، تعرف السياحة الخارجية تحوالت مرتبطة 
بظروف غير متحكم فيها، مما ُيظهر أهمية السياحة الداخلية في تنشيط 

الحركة السياحية ودعم املقاوالت املشتغلة في القطاع.

واإلجراءات  التحفيزات  أهم  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذا 
املتخذة للرفع من نسبة وحجم السياحة الداخلية؟

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

إذن، الكلمة لكم، السيد الوزير، من أجل الجواب على السؤال، 
تفضل السيد الوزير.

الس د وزير الس 4حة:

شكرا الس د الرئيس.

شكرا السيد املستشار على هذا السؤال. وهذا سؤال أسا�سي ومهم 
ووجيه، ملاذا؟ ألنه السياحة الداخلية أصبحت اآلن من األعمدة ديال 
السياحة الوطنية، راه في 2012 فاش جات هاذ الحكومة كانت تشكل 

فقط 25% من مجموع السياحة، اآلن %33.

رقم املعامالت قفز من 24 مليار درهم إلى 33 مليار ديال الدرهم، 
وهذا نظرا ألن هناك تحفيزات اللي عملت عليها هاذ الحكومة، من ضمن 
هذه التحفيزات ما هي؟ هي أنه واحد العرض مناسب بالنسبة للسياحة 

الداخلية، ما يسمى بمحطة "بالدي" راه وصلنا لتقريبا دابا 3، ونحن في 
إطار العمل باش يكونوا واحد 5 آخرين.

اللي دخلنا فيها ديال  التجربة  الثانية، هاذ املسألة ديال  املسألة 
العطل املوزعة اعطات األكل ديالها ألن والو املغاربة تيسافروا أكثر، والو 
كذلك تتكون تنافسية أكثر بين الفنادق، ما تيكونش اكتظاظ، وهذا في 

صالح السائح املغربي.

هناك اآلن ونريد أن نناقش هذا مع الفرقاء االجتماعيين مع وزارة 
املالية، وربما نطرحوها في املالية الجديدة، وهو التوفير بالنسبة للعطل، 

شيكات العطل أساسية بالنسبة للسياحة الداخلية.

باإلضافة للعمل اللي استمرينا فيه اللي بداتو الحكومات السابقة، 
اللي هو "كنوز بالدي" واللي هو تيعطي الثمار ديالو خارج العطل، وهو 

يعني منتوج مهم جدا بالنسبة للسياحة الداخلية.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة اآلن ألحد واضعي السؤال من أجل التعقيب على جواب 
السيد الوزير.

املستش4م الس د عبد السالم �سي ك0مي:

شكرا الس د ال0زير.

تنشكركم على الجواب ديالكم.

وهناك  الداخلية،  السياحة  تتعرفو  ملموس  تطور  كاين  فعال 
مجهودات مبذولة في هذا اإلطار، إال أن النتائج أو األهداف املنشودة لم 
تتحقق بعد بالشكل املطلوب رغم مرور عدة سنوات على انطالق تجربة 
مخطط بالدي، كما قلتو السيد الرئيس، كان مقرر باش تدار 8 ديال 
املؤسسات أو ديال املناطق ديال التهيئة السياحية، اليوم يااله 3 اللي 
تحققوا، 5 باقي ما تحققوش، هاذ 3 ما تتجاوزش تقريبا واحد 12 ألف 

سرير اللي كان مقرر هو 47 ألف سرير.

بمعنى أن هناك واحد التأخر في إخراج هاذ املناطق ديال التهيئة 
السياحية، كما أن املنتوج اآلخر املسمى "نوادي بالدي" واللي تيستهدف 
الطبقة الوسطى واملقرر إنجازه في بني مالل، وأزيالل، وموالي بوسلهام، 

وتازة، والشاون، مازال لم ير النور بعد.

الس د ال0زير، 

احنا عندنا واحد املجموعة ديال املالحظات على هاذ البرنامج ديال 
مخطط "بالدي":

املالحظة األولى أن العروض املقدمة من طرف مؤسسات السياحية 
ال تستجيب لحاجيات األسر املغربية وال تالئم قدرتها الشرائية، ألن 
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مخطط "بالدي" من الناحية العملية يقوم على خفض أسعار املبيت 
بالنسبة ديال 50%، وتوفير امتيازات بالنسبة لألطفال املرافقين لذويهم، 
إضافة إلى خفض أثمان النقل بالنسبة للسياح الذين يتوفرون على 

الحجوزات في الغرف.

املالحظة الثانية، أن عدد محدود من املؤسسات الفندقية هي التي 
انخرطت في العملية.

املالحظة الثالثة هو ضعف الترويج للمنتوج السياحي املحلي.

املالحظة الرابعة هو ضعف انخراط املستثمرين في إنجاح املخطط 
رغم تضمنه إلعفاءات ضريبية مهمة.

احنا، السيد الوزير، املطلب ديالنا هو ديرو واحد املحطة تقييمية 
لهاذ البرنامج ديال بالدي باش تعرفوا اإلكراهات اللي تتعيق التنفيذ 

ديالو باش يساهم في اإلنعاش ديال السياحة الداخلية.

وشكرا السيد الوزير.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة لكم السيد الوزير للتعقيب.

الس د وزير الس 4حة:

شكرا الس د الرئيس.

غير بالنسبة للسيد املستشار باش نقولو 47 ألف سرير ل2020، 
احنا مازالين في 2016، احنا مشتغلين غادي نوصلوا لها إن شاء هللا 

هاذي األولى، املسألة األولى.

وقعت،  اللي  التعثرات  بعض  كاينة  أننا  البد  راه  الثانية  املسألة 
مثال سيدي العابد في الجديدة كان املستثمر موجود 400 مليون ديال 
الدرهم، ولكن كان هناك إشكالية ديال العقار اللي مشات للمحاكم 
وطلعت ونزلت، إلى درجة أنه اضطر املستثمر بحكم العقد اللي موجود 

بيناتنا، أنه ما يبقاش، أنه يخرج من هاذ املشروع هذا.

وهناك بعض املشاريع اللي هي اآلن يعني في إعادة النظر فيها، مثال 
موالي بوسلهام، موالي بوسلهام كان مخططا أن يكون "نادي بالدي"، 
ولكن إلى شفت موالي بوسلهام راه بنية إيكولوجية هشة، والبد أننا 
نديروا فيها واحد املشروع اللي هو ما يأثرش عليه بشكل كبير جدا على 
املحطة اللي موجودة هناك، ألنها محمية مهمة، ويجب أن يكون هناك 

مشروع مناسب لها.

أعملنا يعني عرض طلب العروض بالنسبة لتازة، مازال ما جانا حتى 
�سي واحد، غادي نعاوده ونعاوده بشكل اللي هو يمكن أنه من الناس 
املستثمرين ديال الشرق واملستثمرين ديال الشمال أنهم يقدروا عليها 

بالنسبة لتازة.

إذن نحن في إطار العمل ولكن في إطار كذلك العمل باش نعرفوا 
شكون هما اللي يمكن لهم يستثمروا، ألن هذه مسألة ديال القطاع 
أنا  "بالدي"،  ديال  بالعروض  يهتم  املغربي  الخاص  القطاع  الخاص، 
تنظن بأن ناجحة، ولكن كذلك راه فاش كتم�سي أنه 400 مليون و300 
مليون ملحطة معينة مثال في تازة وال بني مالل وال مثال، كتكون صعيبة، 
مثال ما عندناش إشكالية بالنسبة ل )Cap de l’eau( بالنسبة رأس 
املاء، أنه هناك املستثمر، ولكن هناك إشكالية ديال كيفية أنه احترام 

املسائل اللي تتعلق بقانون السحب.

إذن هناك إشكاليات أخرى مطروحة وتحديات، ولكن بالنسبة لنا 
هذا يعني مخطط مهم جدا، وسنستمر فيه، وهناك اهتمام كبير، ال 

بالنسبة للقطاع الخاص وال بالنسبة للقطاع العام.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

وشكرا مرة أخرى على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.

واآلن هناك سؤال موالي من بين السؤالين املوجهين للسيد وزير 
نسبة  من  "الرفع  موضوعه  واألول  االجتماعية  والشؤون  التشغيل 
الوطني  الصندوق  لدى  بهم  املصرح  عدد  ومن  االجتماعية  التغطية 
للضمان االجتماعي في إطار محاربة التهريب االجتماعي"، وهو مقدم من 

طرف فريق االتحاد املغربي للشغل.

فالكلمة ألحد أعضاء الفريق املحترم من أجل بسط السؤال.

املستش4مة الس دة أر4ل العمري:

شكرا الس د الرئيس.

الس د الرئيس،

الس د ال0زير،

الس دات والس4دة املستشرين املحترري1،

الضمان  صندوق  في  املنخرطين  قاعدة  توسيع  بموضوع  عالقة 
االجتماعي، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي تتخذونها من 

أجل احترام إلزامية التصريح باألجراء؟

شكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس دة املستش4مة.

الكلمة اآلن للسيد الوزير للجواب على السؤال.
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والشؤو1  التشغ ل  وزير  الصدنقي،  السالم  عبد  الس د 
االجتم4ع ة:

شكرا الس د الرئيس املحترم.

املستشارة  والسيدة  للشغل،  املغربي  االتحاد  فريق  نشكر  بغيت 
املحترمة على وضعها هاذ السؤال اللي هو ذو طابع اجتماعي واضح.

كما تعلمين السيدة املستشارة، وأنت من أهل، يعني مناضلة نقابية 
تعرفين املوضوع، أن هناك عدة مبادرات كنقومو بها إما في إطار الوزارة 
أو في إطار الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، تتمثل أساسا فيما 
اقت�سى  إذا  الزجري  التحسي�سي والجانب  الجانب  في جانبين:  يخص 

الحال، مما جعل الحمد هلل أن الطبع.. مع تقوية اإلمكانيات.

بغيت فقط نذكر أن الصندوق الوطني )la CNSS1 ( انتقل عدد 
ديال الوكاالت ديالو من 60 وكالة سنة 2005 إلى 92 وكالة حاليا، مع 
إحداث 10 ديال الوكاالت متنقلة اللي كيمشيوا لبعض املدن اللي ما 
فيهاش عدد املقاوالت كبير، كيمشيوا إما في أيام األسبوع أو �سيء من 
بغاوا  املقاولين  األحيان بعض  في بعض  أن  يمكن  القبيل، حتى  هذا 

يصرحوا، ولكن ما كيقاوش الوكالة، لذلك وسعنا الشبكة.

ال�سيء اللي جعل أن عدد اآلن العمال املصرح بهم انتقل من مليون 
و500 ألف سنة 2005، يعني السنة اللي دخل فيها التأمين اإلجباري عن 

املرض حيز التطبيق إلى 3 املليون و100 ألف في نهاية سنة 2015.

بالطبع هناك يعني في بعض األحيان تنصرحو، ولكن ما تنصرحوش 
الغش  ديال  ظاهرة  كاين  ذلك،  غير  إلى  العمل،  ديال  األيام  بكامل 
موجودة، ولكن تتضاءل وتتقلص سنة بعد أخرى بفضل هذه الجهود 
تيلعبوا دور  إللي  النقابات  إلى  باإلضافة  فيها،  تيقوموا  اللي  املشتركة 
كذلك أسا�سي، لجان املقاوالت غادي نعملوا باش تكون لجنة املقاوالت، 
في   )la CGEM2( املنظمة اإلخوان ديال  به  تتقوم  اللي  العمل كذلك 

محاربة القطاع غير املهيكل.

هذا موضوع أسا�سي مجتمعي تيخصنا نشتغلو فيه جميع، كل واحد 
من موقعه، ألن تيبقى الرابح األخير هو السمعة ديال بالدنا واملصالح 
ديال العمال اللي خاصها تحمى، احنا بغينا مقاولة مواطنة اللي تؤدي 
الواجبات ديالها، باش ذاك املقاول تيفكر في رأسو من حقه يربح، ولكن 
كذلك من واجبه أنه يحترم الحقوق ديال الناس اللي تيشتاغلوا معه 

واللي بفضلهم تينمي الثروات ديالو.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale
2 Confédération Générale des Entreprises du Maroc

الكلمة لك السيدة املستشارة للتعقيب على جواب السيد الوزير.

املستش4مة الس دة أر4ل العمري:

الس د ال0زير،

لكي  االجتماعية  التغطية  توسيع  الحكومة  تعتزم  اللي  الوقت  في 
تشمل املهنيين املستقلين والعاملين غير األجراء، نراها عاجزة عن فرض 
احترام التصريح باألجراء لدى الصندوق الوطني االجتماعي، بحيث ال 
يتجاوز عدد املقاوالت املنخرطة 169.612 مقاولة، في حين أن عدد 
الوحدات اإلنتاجية في القطاع الغير املهيكل تفوق مليون و500 وحدة 

إنتاجية.

وإذا كان عدد األجراء املصرح بهم هم 3.100.000 منخرط فأقل من 
الثلث، أقول السيد الوزير، يتم التصريح بهم 12/12 شهر.

األضرار امللحقة باألجراء نتيجة عدم التصريح، طبعا اللي عندو عدة 
تمظهرات، إما عدم التصريح مطلقا إما التصريح بأيام ناقصة، إما 

التصريح بأجور غير حقيقية وناقصة.

آشنو هي النتيجة؟ النتيجة أن أكثر من 40% من األجور ما كتتجاوز 
الحد األدنى لألجور)SMIG3(، النتيجة كذلك هي حرمان فئات عريضة 
صندوق  بهم  املصرح  األجراء  ثلثا  بحيث  االجتماعية،  الحماية  من 
الضمان االجتماعي ما تيستوفيوش الشروط اللي تتخولهم الحق من 

االستفادة من املعاش أي 3240 يوم.

أكثر من هذا، السيد الوزير، وهي أن واحد الشريحة، واحد الفئة في 
الضمان االجتماعي بنفسو اللي هما العرضيين واللي هما 700 مستخدم 
ومستخدمة وأكثرهم نساء ال يتم التصريح بهم في التغطية الصحية وال 

في الحماية االجتماعية بصفة عامة.

الس د ال0زير، 

بها أطر داملفتشية ديال  اللي تيقوموا  على الرغم من املجهودات 
صندوق الضمان االجتماعي، حيث تمت تسوية واحد 68.000 أجير 
ال�سيء اللي تيدل على أن هنالك غش، فمع ذلك هاذ ال�سي تيبقى غير 
كاف في غياب إستراتيجية كفيلة بفرض احترام القانون، واللي كانت 
اللجنة التقنية إلصالح أنظمة التقاعد، كانت وضعت عليها اليد وبدات 

فيها واللي أهم املحاور ديالها هي:

الشغل عبر  بتفتيش  املتعلقة  القانونية  الترسانة  وتقوية  تعزيز   -
تعديل القانون ديال 72؛

- محاربة العمل الهش؛

- تقوية الوضعية القانونية للمفتشين واملراقبين بإضفاء الحجية 
القانونية ملحاضرهم؛

- تجريم عرقلة الولوج على أماكن العمل بالنسبة للمفتشين؛
3 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
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- إرساء تنسيق وااللتقائية باألطراف املتدخلة من مفت�سي الوزارة 
ومن مفت�سي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛

- التوجه نحو الرقم التعريفي املوحد بين املصالح، أي الضمان 
االجتماعي، التكوين املنهي، مديرية الضرائب من أجل محاربة التهرب 

االجتماعي.

وشكرا السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس دة املستش4مة.

الزالت لديكم بعض الثواني إذا أردتم استعمالها، السيد الوزير، 
للتعقيب، تفضلوا اسيدي.

الس د وزير التشغ ل والشؤو1 اإلجتم4ع ة:

غير أوال األرقام اللي قدمت السيدة املستشارة ال أجادلك فيها، هي 
القراءة  غير  )la CNSS( صحيحة،  ديال  املعطيات  أرقام خذيتها من 

ديالها تختلف.

أنا نطلب منك باش تقارني عدد املقاوالت اللي كتصرح مع عدد 
املقاوالت ديال القطاع العصري، خليونا القطاع الالشكلي احنا تنعرفو 

يعني هذاك مشكل آخر، )le secteur informel( راه واضح.

ولكن إلى ابغينا نتناقشو في القطاع العصري ينبغي االعتراف على 
أن معدل التصريح يتجاوز 80%، وينبغي االعتراف كذلك بأن األمور 
تتحسن، تتحسن، ما خصناش نبينو واحد الصورة سلبية سيئة، راه 

املغرب فين كان وفين راه اليوم، باش ما نبقاوش غير ..

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

اآلن هناك سؤال تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
للسيد وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، حول موضوع "التعجيل 

باستعمال القن لتسجيل ملفات مرض في املناطق النائية".

الكلمة ألحد السادة أعضاء الفريق.

املستش4م الس د عبد السالم اللب4م:

شكرا الس د الرئيس.

الس دة ال0زيرة، 

الس4دة ال0زماء.

األخ0ات واإلخ0ة املستش4مين.

الس د ال0زير، 

كنظن أن مضمون السؤال قد اطلعتم عليه، ونتأسف لنذكركم 
من جديد أن هناك فئة من املوظفين تعاني األمرين في غياب قن أو 

)code( ديال )CNOPS4( باش يسجلوا امللفات املرضية.

املتكاثرة  االحتجاجات  هاذ  وإقناع  العام  الرأي  تنوير  فالرجاء 
واملنتشرة عبر ربوع اململكة احتجاجا على هذا الوضع.

فالسؤال لكم، السيد الوزير.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

إذن، الكلمة لكم السيد الوزير من أجل الجواب على تساؤل السيد 
املستشار.

الس د وزير التشغ ل والشؤو1 اإلجتم4ع ة:

شكرا الس د االرئيس املحترم.

أشكر السيد املستشار على وضع السؤال.

ربما ما ابسطش السؤال ديالو بما يكفي من وضوح باش يفهموا 
السادة املستشارين، يعني كان يمكن لي نعاود السؤال على األقل، ولكن 
غيستغرق.. وغايم�سي الوقت ديالي، 3 ديال الدقائق غير في السؤال باش 

نعاود، ألن مشكل معقد وتقني...

الس د مئيس الجلسة:

في حدود املساحة الزمنية املتاحة، تفضلوا السيد الوزير.

الس د وزير التشغ ل والشؤو1 اإلجتم4ع ة:

اسمح لي السيد املستشار املحترم.

قلت هاذي وجهة نظر، حرية التعبير.

رمضان هذا هللا ير�سي عليك، خلينا نكملو النهار بخير، هللا ير�سي 
عليك.

الس د املستش4م املحترم، 

هاذ السؤال، أشكركم على طرح سؤالكم.

كتعرفوا أن )la CNOPS( "الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط 
االجتماعي" تعطي الصالحية، تفوض للتعاضديات على التدبير ديال 
التأمين الصحي على املرض، وباش يدبروا هاذ امللفات، املوظفين ديال 
 )les codes( "التعاضديات كيعطيو لهم األقنان كيف ما قلت جمع "قن

باش يدخلوا امللفات ديال الناس باش يعالجوا األمراض.

كاين مساطر قانونية في االتفاقية واضحة، أوال، خاص يكون املعني 
باألمر معروف لدى هاذ التعاضدية يعني رسمي.
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املوظفين  ديال  "التعاضدية   )l’MGPAP( مع  خاص  �سيء  حدث 
العموميين"، احنا بصدد، أنا باتصال مع السيد رئيس التعاضدية وال 
مع املدير العام ديال )la CNOPS( بصدد إيجاد حل ُمر�سي، ألن هاذ 
ال�سي كيتطرح غير مع تعاضدية واحدة ما�سي مع التعاضديات اآلخرين، 
في حين أن التعاضدية عندها 3 ديال املرات عدد املنخرطين، واألمور 

كتم�سى ما كاين ال صداع، ما كاين ال زحام، ما كاين والو.

هاذ اإلخوان ديال )l’MGPAP( وتناقشت مع ال�سي عبد املولى مرات 
ومرات متعددة، كيدير اتفاق مع جماعة، مثال عندي واحد العدد ديال 
اللوائح ديال املدن اللي فيها املقر، كيوضع رهن اإلشارة ديالو موظف 
ديال الجماعة ما�سي ديال )L’MGPAP(، هذاك املوظف في حين أن 
العملية،  ديال  السرية  على  كيحرص  هو   )la CNOPS( ديال  املدير 
وعدم التسرب ديال ذاك األرقام السرية، ألن وقعت لنا تسربات ديال 
أرقام سرية، واحد املوظفة استعملوا لها األرقام السرية، وداروا واحد 
العمليات حسابية، وفقدت كاع الشغل ديالها، كانت على وشك أنها 

تدخل السجن.

مناقشته  بصدد  احنا  للغاية،  جدا  وخطير  عميق  األمر  يعني 
ومعالجته، وملا... وأتمنى أننا نتوصل إلى حل ُمر�سي فهاذ القضية هاذي، 

وغادي نخبر السادة املستشارين على الجديد.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

إذن، الكلمة اآلن ألحد أعضاء الفريق، السادة أعضاء الفريق من 
أجل التعقيب على جواب السيد الوزير.

املستش4م الس د عبد السالم اللب4م:

شكرا الس د الرئيس.

وبحسم  وبحزم  بجدية  نتناولوه  خاصنا  املوضوع  هذا  أن  تنظن 
السيد الوزير.

راه ما يمكنا�سي نستخفو بمصالح الناس، غادي نعطي للرأي العام 
وللسادة املستشارين واملستشارات موظف، هذا موظف عندو ملف 
َمَر�سي اللي فيه 150 درهم، ساكن في جرسيف مثال وال فكيك، فكيك 
خاصو يتنقل لوجدة واعطيني اشحال ديال )transport( باش يجي من 
َر�سي نتاعو، ألن )CNOPS( حرم هاذ 

َ
فكيك لوجدة باش يحط امللف امل

.)compte( باش يمكن لها تدخل ل )code( التعاضدية من القن أو

في  منخرط  كاين  باش  دابا  كاين  راه  اإلخوان،  نفهمو  باش  هذا 
 )code( التعاضدية، ها هو خصو يدفع امللف املر�سي، ولكن ما عندوش
باش يدخل ل )CNOPS( وتيبقى يتنقل من فكيك مثال حتى لوجدة باش 

يحط، غادي يخسر 1000 درهم باش يقبط 150 درهم.

احنا  والتعاضدية،   )CNOPS( بين  ما  راه كان صراع  ال�سي  وهاذ 

ما�سي شغلنا فيهم، القضاء واملسطرة اإلدارية خاصها تطبق، وما كينش 
حشومة والتهاون في �سي مصلحة املواطن.

أنا راني ال من هاذ الطرف وال من هاذ الطرف، قد ما أنني مع الطرف 
اللي تيضيع أال هو املنخرط، املنخرط اليوم ها االحتجاجات في الرباط، 

احتجاجات في مكناس، في تازة، في وجدة، جميع املناطق.

وباركة ما نشوه هاذ البالد، إلى كانوا واحد الجوج ديال العناصر 
مختلفين نقبطهم ويكون القانون هو الفائز، حتى الين غادي نبقاو 

احنايا إيوا باك صاحبي، هذا ديالي هذا ما�سي ديالي؟

كاينش  وما  الوزير،  السيد  بخير،  يجازيك  املسطرة هللا  أنطبقوا 
الحشومة وال الرأفة.

أنا تنأكد مرة أخرى أن املواطنين املنخرطين في التعاضدية تيضيعو، 
واألنين ديالهم كبر، حتى الين غادي نبقاو نجاملو قدور وال الجياللي؟

شكرا السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د الرئيس.

السيد املستشار ، شكرا.

وشكرا لكم السيد الوزير على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.

إلى آخر سؤال مسجل في هذه الجلسة، وهو موجه  واآلن ننتقل 
للسيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة 
والحكامة، حول موضوع "السطو على أعمال علمية لباحثين مغاربة 
من طرف البنك الدولي" من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 

للشغل، فليتفضل أحد أعضاء املجموعة لبسط السؤال.

املستش4مة الس دة مج4ء الكس4ب:

شكرا الس د الرئيس.

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مو1،

رمضان سعيد للجميع، وهللا يكون في عون املواطنين مع األسعار 
اللي طلعت للسما.

أعمالهم  على  بالسطو  الدولي  البنك  مغاربة  باحثين  ثالث  اتهم 
واستعمالها بشكل مغلوط في إطار الدراسة التي أنجزت حول برمجة 
الهيكلة القروية باملغرب، مما جعلهم يطالبون بعدم نشر هذه الدراسة.

ولكن لألسف البنك الدولي نشر هذه الدراسة وأدرج أسماء هؤالء، 
مما استدعى أنهم احتجوا على هذا املوضوع.

ونسائلكم إذن، السيد الوزير، عن اإلجراءات التي تعتزمون القيام 
بها لرد االعتبار لهؤالء الباحثين ومن خاللهم للباحثين املغاربة والبحث 
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العلمي؟

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس دة املستش4مة.

الكلمة لكم، السيد الوزير، للجواب على تساؤل السيدة املستشارة.

الس د رحمد ال0ف4، ال0زير املنتدب لدى مئيس الحك0رة املكلف 
ب4لشؤو1 الع4رة والحك4رة:

رمضان  يدوزوا  املغاربة  يخلي  ابغاش  ما  فاللي  الحق  ياخذ  هللا 
فالراحة دسيدي ربي.

توصلت وزارة الشؤون العامة والحكامة بتاريخ 13 دجنبر 2013 
برسالة من طرف البنك الدولي، حول اتهام 3 باحثين مغاربة للبنك 

الدولي بالسطو على أعمالهم العلمية واستعمالها بصفة مغلوطة.

تعاقد  قد  كان  أنه  الرسالة،  هذه  من خالل  الدولي  البنك  وأكد 
في إطار مشروع  إنجاز دراسة  الدراسات)ICON2E( قصد  مع مكتب 

.)RuralStruc program(

الطاولة  تحت  من  الباطن  بالتعاقد  املكتب  هذا  قام  وقد 
)sous-traitance( مع السادة الباحثين للمشاركة في إنجاز البحث 
املذكور، وبالتالي فإن البنك ال تجمعه أي عالقة تعاقدية مباشرة 

مع الباحثين الثالث.

وبموجب نظامها األسا�سي كبنك لإلنماء متعدد األطراف وكمؤسسة 
بالحصانة  املؤسسة  هذه  تتمتع  املتحدة،  لألمم  تابعة  مختصة 
ّول للمنظمات الدولية العمومية التي انضم لها 

َ
خ

ُ
وباالمتيازات التي ت

املغرب سنة 1958، ولقد وقعـــت الحكومــــة املغربيــــة في أبريــــل 1998 
عــلى اتفاقيــــة املقــر )accord de siège( لتمثيلية البنك الدولي في بالدنا، 
والتي تنص على أن هذه املؤسسة تتمتع بالحصانة القضائية الكاملة، 
إال فيما يخص القضايا الناتجة عن ممارسة حقها في إصدار أو ضمانات 

أوراقا مالية متعلقة بتلك املمارسة.

أما فيما يخص القضية املرفوعة من طرف الباحثين ضد البنك 
الدولي فهي اآلن أمام أنظار القضاء.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

السيد  رسالة  وال  على جواب  التعقيب  إطار  في  اآلن  لكم  الكلمة 
الوزير، تفضلي.

املستش4مة الس دة مج4ء الكس4ب:

شكرا الس د ال0زير على هذا الرد.

لرد  به  القيام  تعتزمون  ماذا  على  جاوبتوناش  ما  لألسف  ولكن 
االعتبار للباحثين؟

اللي سردتو علينا فقط تاريخ البنك الدولي وعالقته مع املغرب.

ولكن لألسف هاذو باحثين لجؤوا، األمر موجه للقضاء فعال ولكن 
توجهوا لكم واستقبلتهم وطلبوا وما درتو حتى حاجة.

كاين 9 ديال )les notes techniques( اللي توجهوا لكم وحتى �سي 
حاجة ما درتوهاش.

طلبوا لجنة تحقيق، ما دارتش، طلبوا لجنة دولية للتحكيم، ما 
دارتش.

اإلشكالية اللي تطرح مع هذا املشكل هو احنا هاذ التقارير هاذي 
املغلوطة، واللي الناس احتجوا على أسمائهم تدرج، هذا ألنه نزهاء، ما 

بغاوش أسماؤهم تدرج في إطار دراسة تم تزوير نتائجها.

هاذ الناس هاذو غيورين على الوطن وما بغاوش أن هذه التقارير 
بنى عليها سياسات اقتصادية واجتماعية، وتقام على إثرها 

ُ
املغلوطة ت

مشاريع بتمويل غالبا ما يكون دولي في إطار املديونية اللي تحدثوا عليها 
زمالئي قبيلة.

ولألسف املشاريع بناء على تقارير مغلوطة، بطبيعة الحال ما غادي 
تكون إال فاشلة، ولكن لألسف الشعب املغربي سيضطر ألداء الديون، 
لألسف ما�سي فاشلة، الديون ملزمة راه األجيال ديالنا تتخلصها بناء 
على تقارير مغلوطة، واحنا تنشوفو كل السياسات الال اجتماعية والال 
هنا  وندرجو  املؤسسات،  دهاذ  التقارير  هاذ  على  تتبنى  واللي  شعبية 
مسألة صندوق النقد الدولي والوصفة ديالو السحرية ديال الصندوق 

املغربي للتقاعد.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس دة املستش4مة.

إذن، الكلمة اآلن لكم، السيد الوزير، إذا كان عندكم �سي تعقيب.

الس د ال0زير املنتدب لدى مئيس الحك0رة، املكلف ب4لشؤو1 
الع4رة والحك4رة:

أنا ما ابغيتش ندخل فهاذ الجدال، ألن املوضوع أمام القضاء.

وراه املؤسسات البد تتحترم القضاء املغربي، راه كاين فصل السلط.

ولكن ملي تكلمتو علي مباشرة غادي نقول لك، جاو عندي هاذ 
الناس، اقريتي التقرير ديالهم أنه مصلحة املغرب.. أودي هللا يهديكم، 

أنا ما ابغيتش ندخل فهاذ ال�سي.

أسيدي ما ابغيتش ندخل، آش غادي تدخلني، تدخلني فالتخربيق، 
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تدخلني في تقارير مدسوسة.

شكرا.

املغاربة عارفيني وعارفينك.

شكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا.

اآلن، اسمحوا لي ختاما، أتقدم لكم بالشكر الجزيل إسوة بزمالئكم 

على مساهمتكم القيمة، السيد الوزير، في هذه الجلسة.

وأشكر الجميع.

ورمضان مبارك سعيد مرة أخرى.

ومفعت الجلسة.
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رح ر الجلسة الرابعة والخمسي1

الت4ميخ: الثالثاء فاتح رمضان 1437هـ )7 يونيو 2016م(.

الرئ4سة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس املجلس.

الت0ق ت: ساعتان وخمس وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
والدقيقة الثانية والعشرين بعد الزوال.

جدول األعم4ل: مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحسابات حول أعمال املجلس أمام البرملان برسم سنة 2014.

املستش4م الس د عبد الحك م بن شم4ش، مئيس املجلس:

بسم هللا الرحمن الرح م.

الس دة والس4دة ال0زماء املحترر10،

الس دات والس4دة املستش4مو1 املحترر10،

الس دات والس4دة املحترر10،

تطبيقا ألحكام  اللحظة  نعقدها  التي  الجلسة،  افتتاح  أعلن عن 
الفصل 148 من الدستور، وخاصة الفقرة األخيرة منه، وعلى إثر إيداع 
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات للتقرير السنوي لهذا 
املجلس برسم سنة 2014، وبعد تقديمه لعرض حول أعمال املحاكم 
املالية خالل الجلسة العامة املشتركة بين مجل�سي البرملان يوم األربعاء 

4 ماي 2016.

وعمال بأحكام املادة 279 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، 
والتي تنص في فقرتها األخيرة على أن تجرى املناقشة داخل كل مجلس 

على حدة بين أعضائه والحكومة.

هذا  ملناقشة  العامة  الجلسة  هذه  املستشارين  مجلس  يعقد 
العرض، تفعيال كذلك لقرار مكتب املجلس املؤرخ في 30 ماي 2016، 
وبناء على الترتيب املتفق عليه في اجتماع ندوة الرؤساء املنعقد في 31 
ماي 2016، بعد التنسيق طبعا مع مجلس النواب على توزيع القطاعات 

التي ستشملها املناقشة، حسب خصوصية كل مجلس على حدة.

وعليه، أود أن ألفت انتباهكم إلى أن املناقشة في هذه الجلسة، 
ستنصب على قطاعات:

- الداخلية؛

- السكنى وسياسة املدينة؛

- التربية الوطنية والتكوين املنهي؛

- الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛

- ثم الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.

 170 قدرها  إجمالية،  زمنية  حصة  املناقشة  لهذه  وستخصص 
دقيقة، موزعة بالتساوي بين املجلس والحكومة، بمعدل 85 دقيقة 

لكل منهما.

وأذكر بأنه، طبعا، ملكونات املجلس كما للسيدة والسادة الوزراء 
الحرية الكاملة في استعمال الحصص الزمنية املخولة لهم وتوزيعها كما 

يشاؤون بين املناقشة والتعقيب.

وأود أخيرا أن الفت انتباهكم إلى أن وقائع هذه الجلسة لن يتم بثها 
على التلفزيون مباشرة، وقد جرى االتفاق مع املسؤولين على التلفزيون 
بأن يتم بث هذه الجلسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من 

يوم غد، ألسباب مرتبطة بالبرمجة.

الكلمة ألول  املناقشة، وأعطي  باب  أفتح  لي،  إذا سمحتم  واآلن، 
متدخل في هذه الجلسة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، في حدود 
16 دقيقة، وزعها كما تشاء، السيد الرئيس، بين املناقشة والتعقيب، 

16 دقيقة، تفضل السيد الرئيس.

املستش4م الس د عبد السالم اللب4م:

النبي املصطفى  الرح م، والصالة والسالم على  الرحمن  بسم هللا 
الكريم وعلى آله وصح4بته أجمعي1.

الس د الرئيس،

الس دة ال0زيرة،

الس4دة ال0زماء،

األخ0ات املستش4مات،

إخ0اني املستش4مين،

يسعدني أن أتناول الكلمة اليوم، باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، للمساهمة في مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس 

األعلى للحسابات.

أتمنى  أن  االستقاللي،  الفريق  وباسم  املناسبة،  بهذه  يفوتني  وال 
للجميع رمضان مبارك سعيد، وهو اليوم البداية، نتمنى أن يكون بداية 
خير وسالمة وصحة على الجميع، وخاصة على حامي هذا الوطن ورمز 

وحدته، جاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده.

الس د الرئيس،

ال يفوتني بهذه املناسبة دون أن أسجل، باسم الفريق االستقاللي، 
وبكل فخر واعتزاز، املجهودات التي يبذلها املجلس األعلى للحسابات 
وكذا املجالس الجهوية للحسابات، كما نوجه الشكر الجزيل والتقدير 
للسيد الرئيس األول وقضاة وأطر هذه املؤسسة الدستورية على العمل 

الجاد الذي يضطلعون به في أدائهم ملهامهم النبيلة.

كما أود بهذه املناسبة التنويه بمنهجية التقرير، الذي ال يكتفي 
برصد االختالالت املالية فقط، بل يشكل أرضية مهمة إلثراء النقاش 
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املرتبطة  األساسية  امللفات  الحكومي ملختلف  التدبير  العمومي حول 
بالشأن العام والوقوف على فعالية ونتائج السياسات العمومية وعلى 

االختالالت والصعوبات التي تكتنفها.

ونظرا لتعدد املجاالت التي أبدى فيها املجلس مالحظاته وتحذيراته 
من مخاطر تغا�سي الحكومة على اتخاذ التدابير املناسبة لتدارك بعض 
االختالالت، التي من شأنها أن تؤثر على األداء الحكومي، فإن لدينا في 

هذا املجلس املوقر القطاعات التي ذكرتموها، السيد الرئيس.

وسأبتدئ بقطاع الداخلية، ومنها هذا القطاع الحيوي الذي يشكل 
اللبنة األساسية الستقرار وهدنة واطمئنان الشعب املغربي. وهنا أوجه 
جزيل الشكر والتنويه لجهاز األمن والداخلية بأصنافها على هذه النعمة 
غبط 

ُ
التي نتوفر عليها، ونحمد هللا سبحانه وتعالى عليها، وهي نعمة ن

عليها من طرف األحباء، كما نحسد عليها من طرف الخصوم.

وعلى الشعب املغربي وعلينا جميعا، كطبقة سياسية، أن نحرص 
كل على أن يستمر هذا االستقرار وهذا األمن في ربوع اململكة، حيث منه 

منطلق لكل التنمية والتنمية الدائمة واملستدامة والالزمة.

الس د الرئيس،

بجميع  ننوه  أن  يجب  املغرب  يعيشها  التي  الوضعية  هذه  إن 
املجهودات التي تبذل ويبذلها الجميع، خاصة أطر وزارة الداخلية، غير 
أن لدينا بعض املالحظات فيما يخص تنزيل الجهوية املتقدمة، الذي 
مازال يعرف تعثرا ملحوظا بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية 
للقوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية، إذ أن تفعيل أغلب 
املقتضيات القانونية يخضع اليوم لدوريات ومذكرات صادرة عن وزير 
الداخلية وبصفة مؤقتة، كما هو الشأن بالنسبة لتدبير املصالح اإلدارية 

للجماعات وكذا التدبير املالي وغيرها.

صدور  غياب  في  تعقيدا  تزداد  السليمة  غير  الوضعية  هذه  إن 
نصوص تنظيمية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للنصوص املؤطرة 
لوضعية رؤساء الجماعات الترابية وكذا التعويضات املمنوحة ألعضاء 
املكاتب وفق السياق السيا�سي والترابي الجديدين، مما يؤثر على تفعيل 
عدد من الصالحيات املوكولة للجماعات الترابية، سواء تلك الواردة في 

الوثيقة الدستورية أو في القوانين التنظيمية.

وفي ظل وضعية الغموض هاته، مازالت الوزارة لم تفرج بعد عن 
النتائج الرسمية التفصيلية لالنتخابات الجهوية والجماعية وانتخابات 
مجلس العماالت واألقاليم التي عرفتها بالدنا خالل شهر شتنبر 2015، 
وهو أمر ال يعزز من مصداقية العملية االنتخابية وشفافيتها ونتائجها، 
بل إنه يتعارض مع حق أسا�سي ورئي�سي، كرسه الدستور في الفصل 27 

منه، وهو الحق في الوصول إلى املعلومة.

يفرض  املقبلة  االنتخابية  لالستحقاقات  والتحضير  اإلعداد  إن 
بالضرورة استثمار التراكمات اإليجابية واستحضار التراكمات السلبية 

التي كشفت عنها االستشارات االنتخابية السابقة.

وفي هذا الصدد، نؤكد على محدودية عمل اللجنة املكلفة بتتبع 
أغلب  في  املنتخبين  لشكايات  االستجابة  وعدم  االنتخابية  العملية 
األحيان، وهو ما يجعل مطلب حزب االستقالل بإسناد مهمة اإلشراف 

على االنتخابات إلى هيأة مستقلة، طالبنا بها وال زلنا، ولها راهنيتها اآلن.

اآلن ال زلنا ننتظر–ونحن على مرمى حجر من االنتخابات املقبلة–
الزلنا ننتظر لوائح صالحة وشفافة، لوائح تخرج منها املوتى وتخرج منها 
جميع الشوائب التي تعكر الديمقراطية في هذا البلد، ال زلنا نلح على 
الديمقراطية  وضمان  لالنتخابات  كأساس  الوطنية  البطاقة  ضرورة 

الشاملة.

إننا اليوم ندق ناقوس الخطر على بعض الحاالت التي نالحظها في 
جل الجهات، وهي تدخل جهات أساسية، جهات نافذة في التشويش على 
الديمقراطية، على الديمقراطية التي ناشدها املغرب في دستوره 2011، 
وكنا نسعى أن نكون بلدا ديمقراطيا حسب التوجه امللكي السامي في 

هذا الصدد.

إننا ندق ناقوس الخطر على التشويش والتحكم وإرغام الناخبين 
على اختيار لون من األلوان، هذا سوف لن يخدم مصلحة املغرب في 
حمد عقباه، فلمصلحة من يتم هذا 

ُ
�سيء، بقدر سيرجع بنا إلى ما ال ت

التدليس؟ فلمصلحة من هذه الشياطين االنتخابية تتحرك في هذه 
اإلبان بالذات؟

إلى  نجح  قد  التقرير  أن  غرو  فال  العمومية،  اإلدارة  وبخصوص 
حد كبير في الكشف عن األعراض املرضية التي تتخبط فيها اإلدارة 
العمومية، فرغم االلتزام الحكومي بإصالح اإلدارة وتحديثها وتخليقها، 
غير أن األداء الحكومي في هذا املجال يبقى متواضعا إن لم نقل ضعيفا.

واعتبارا لكون اللحظة الزمنية املخصصة للفريق في 16 دقيقة، 
فسوف لن يسعفني الكالم ألتعمق في كل صغيرة وكبيرة، إذ املناقشة 
ال تسعفنا في استجالء كافة األعطاب، أعطاب اإلدارة العمومية، فإننا 
سنركز على البعض منها، خاصة تلك التي أثارها التقرير فيما يتعلق 
بإشكالية مراجعة النظام العام األسا�سي للوظيفة العمومية وإصالح 
التعليم  القطاعات:  تدبير  يعرفها  التي  واالختالالت  التقاعد  نظام 
والسكن واالقتصاد االجتماعي والتضامني، فضال على املشاكل املرتبطة 

بالتدبير املفوض لبعض الخدمات واملرافق.

ألننا في الفريق االستقاللي نؤكد على أن املدخل األسا�سي للرفع من 
املنتوج وفعالية السياسات العمومية في مختلف القطاعات الحيوية 
العمومية يمر عبر إقرار إصالح حقيقي للنظام العام واألسا�سي للوظيفة 
العمومية، يأخذ بعين االعتبار املبادئ، مبادئ الكفاءات واالستحقاق 
والشفافية في ولوج الوظيفة أو الوظائف العمومية وفي إسناد مناصب 
املسؤولية، فضال عن إقرار منظومة جديدة لألجور وتحسين األوضاع 
االجتماعية للموظفين واملستخدمين في اإلدارات العمومية والجماعات 
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الترابية.

وأمام العجز الحكومي على إنجاز كل هذا، وفي ظل التغييب الكلي 
للنقابات والهيئات االستشارية املعنية، ابتدعت الحكومة، ومع كامل 
األسف، إجراءات ترقيعية تروم تفكيك منظومة الوظيفة العمومية، 
يبقى أخطرها على اإلطالق اإلجراء القا�سي باستحداث آليات التقاعد 
الوظيفي والنظامي لإلجهاز على ما تبقى من حقوق ووضعية املوظفين 
في ظل تعطيل الحوار االجتماعي، تعطيل الحوار االجتماعي القاتل، وهو 

ما يهدد اإلدارة بسكتة قلبية أخرى.

أما بالنسبة لحق اإلضراب، فإذا كان الدستور قد ضمن هذا الحق، 
فإن القرارات، قرارات االقتطاع من أجور املوظفين املضربين يعد خرقا 
واألحادي  السوي  الغير  الفهم  على  ويبرهن  الدستور،  ألحكام  سافرا 
لسلطة اإلدارة في الحفاظ على استمرارية املرافق والخدمات العمومية.

الس د الرئيس،

أنفسنا  للوحدة والتعادلية، نجد  الفريق االستقاللي  في  إننا نجد 
مجبرين من جديد، على التعبير على استيائنا الكبير من سياسة فرض 
األمر الواقع التي تنهجها الحكومة واستقوائها في محاولة تحييد الشركاء 
مقتضيات  على  التقاعد، ضدا  نظام  إصالح  ملف  االجتماعيين عن 
الدستور ذات الصلة، وخاصة الفصل 13 منه، الذي ينص على ضرورة 
تفعيل مؤسسات التشاور االجتماعي وإشراك الفاعلين االجتماعيين 

فيما يخص بلورة وتنفيذ السياسات العمومية.

إن منطق اإلصالح بهذه املنهجية املختلة لن يفي إال إلى نصوص 
الفريق  في  فنحن  لذلك  عكسية،  ونتائج  ترقيعية  وحلول  مشوهة 
االستقاللي ننضم إليكم، السيد الرئيس األول، في دعوة الحكومة وباقي 
الفاعلين إلى حوار من أجل إصالح متوافق عليه، ال يقتصر على الحبوب 
املهدئة، املتمثلة في اإلجراءات املقياسية املقترحة والتي جاء في التقرير 
غير كاف، تعكس الرؤية القصيرة ملدى إلدارة ملف بطبيعته ذا بعد 

استراتيجي وطويل األمد.

فيما يخص الجانب التعليمي، إن الجانب التعليمي يبقى النقطة 
السوداء في تقرير املجلس، ألننا كما يبدو أن التقرير قد غيب الحقيقة 
األساسية، وهي العبث، العبث بمصالح الدولة، حيث أنا نرى صفقات، 
السيد الوزير املحترم، نرى صفقات مشبوهة ومغلوطة وأن وزارة التربية 
الوطنية ينقصها الحكامة الجيدة والتدبير املعقلن، ويجب تشبيب هذه 
الوزارة بكفاءات واعدة، ذات غيرة وطنية، والدليل لدينا في جهة الرباط 
– القنيطرة – الخميسات – زمور إلى آخره، انعدام صفقات الطهي، 
انعدام الصفقات ديال املواد الغذائية، منين كياكلوا هاذ الداخليات؟ 
كيف جابوا هاذ الفلوس؟ عندنا صفقة فيها 12 مليار تقريبا، 10 ديال 
املليار وشوية –عفوا – 10 ديال املليار، هاذي مازالة موقفة، واللي 
اخذا الصفقة ما تيستحقهاش، مرتب هو الرابع، هو الرابع في الترتيب، 
واخذا هاذ الصفقة، وبعدما فطنت وزارة املالية راه كل �سي موقف 

اليوم، وشكون اللي غادي يبحث إلى ما بحثش السيد الوزير؟ إنها كارثة، 
ولدي امللفات، املحاضر مزورة، والشخص استفاد ثم استفاد.. ليس له 
الحق، وشكون اللي يقدر يهضر؟ املوظفين كلهم اللي رفضوا التوقيع 
موقفين، يا ريت نعرفو عالش توقفوا. هاذ الشيك لو كيوقع هنا في الجهة 
ديال الرباط اللي قريبة لكم. إلى كان هاذ السيد ما تيقيسو حد أو عندو 
�سي ركيزة–كيف تنقولو في الدارجة – كتحميه فما تيمكن لهاش تحميه 
على خراب امللك العام، على تشريد األسر، على ضياع املال العام وأوالد 
الشعب كلهم اآلن تيضيعوا، واحنا في حاجة لترشيد النفقات السيد 

الوزير.

الس د الرئيس:

شكرا الس د الرئيس.

استنفذتم الوقت املخصص للفريق.

املستش4م الس د عبد السالم اللب4م:

شكرا الس د الرئيس.

أتمنى أن يصل صوتي وصراخي إلى آذان املسؤولين في وزارة التربية 
الوطنية، عساهم أن يستيقظوا.

الس د الرئيس:

شكرا السد الرئيس.

الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد الرئيس في 
حدود 15 دقيقة، يحق لك طبعا أن تتصرف فيها كما تشاء.

املستش4م الس د عبد العزيز بنعزوز:

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة والسالم على أشرف املرسلي1.

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

الس دا1 ال0زيرا1 املحترر14،

الس دة ال0زيرة املحتررة،

بداية، البد من تثمين هذه اللحظة الدستورية، واللي دأب املجلس 
األعلى للحسابات ومجل�سي البرملان على االنتظام في مناقشة التقرير 
الذي يقدمه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات أمام مجل�سي 

البرملان كل سنة.

فال يمكنني إال التنويه، أوال، بعمل املجلس األعلى وكذلك التنويه 
بانتظام هاذ اآللية الدستورية ملراقبة العمل الحكومي وكذلك لتقييم 

السياسات العمومية، وهذا مكسب لبالدنا ومكسب للمغاربة كاملين.

حول  عامة  شاملة  املالحظات  ديال  جوج  نسجل  بغيت  بداية، 
التقرير الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات:

املالحظة األولى: يتعلق األمر بواحد األمر أفقي، يعني يخترق جميع 



9ي8  الجريدة الرسمية للبرملانعدد212 - 214رمضان1437 )220يونيو20162( 

القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية، هي أنه بالدنا اليوم لم 
نتمكن من االقتراب، أقول "من االقتراب" من الحكامة ومن الشفافية 
ومن املحاسبة، الزلنا بعيدين، يعني هاذي خالصة عامة أي واحد يقرا 
للمجلس  األول  الرئيس  السيد  ديال  للعرض  التقرير ويستمع كذلك 
األعلى للحسابات كيخرج بهاذ الخالصة، اللي هي هامة وخطيرة جدا، 
عالش؟ ألنه بالدنا ما يمكن لناش نتقدمو في كل مجاالت الحياة العامة 
إال بتفعيل الحكامة الجيدة في تدبيرنا لشؤوننا، وهذا األمر، مع األسف، 
هاذ الحكومة وهاذ ال�سي التقرير ينطق، هاذ الحكومة وال خطوة واحدة 
الفلوس كتضيع، ومازال  الفساد مستشري،  تجاه الحكامة الجيدة، 
غنجي نتذاكر على القطاعات، املحاسبة ما كيناش، اللي دايرين الجرائم 

ينفلتون من العقاب.

إذن فنحن الزلنا بعيدين بعد مرور خمس سنوات على هاذ الحكومة 
اللي رفعت شعارها املركزي "محاربة الفساد واالستبداد"، ومن طبيعة 
الحال ركزت كثير على أنها ستطبق مبادئ وقيم الحكامة الجيدة في تدبير 

الشأن العام، الزلنا بعيدين باعتراف التقرير.

املالية  أن  على  التقرير  ديال  الثانية  الخالصة  الثانية:  الخالصة 
جدا،  عميقة  بنيوية  اختالالت  كتعيش  البالد  في  اليوم  العمومية 
بالرغم من أن السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات أشاد 
بأن الحكومة قد تمكنت أخيرا من تخفيض عجز امليزانية في حدود، 
ولكن على كل حال لن يسعفني الوقت ملناقشة هذا األمر ولدحض هاذ 

التفاؤل الزايد.

لم نتمكن حقيقة من تخفيض عجز امليزانية بعوامل متينة واستنادا 
إلى بناء مقومات اقتصاد وطني قوي قادر على الصمود أمام التحوالت 
اإلقليمية والدولية وكذلك التحوالت املناخية، وذلك ما حصل هذا 
العام، ها احنا غاديين إلى نسبة النمو أضعف خالل هاذ العقود من 

الزمن.

فاسمحوا لي ما غاديش نجي قطاع بقطاع، هناك بعض األمور اللي 
كتخترق كل القطاعات اللي تذاكرت عليها، ولكن باغي نركز على بعض 
القضايا التي تبدو لنا، في فريق األصالة واملعاصرة، ذات أهمية في هاته 

املرحلة بالذات، وسأبدأ بالتقاعد.

هو  ما  للحسابات،  األعلى  املجلس  ديال  التقرير  اإلخوان،  هذا، 
تقرير ديال النقابات، ما هو تقرير ديال املعارضة. التقرير انتصر ملوقف 
الحركة النقابية، وانتصر ملوقف املعارضة، بأن اإلصالح اللي جات به 
أو مشروع اإلصالح اللي جات به الحكومة هو مشروع جزئي، إصالح 
جزئي، هاذ اإلصالح الجزئي أش كيدير؟ يؤجل األزمة فقط. إلى إمتى 
كيأجلها؟ كيأجلها ل 2028 في أحسن األحوال، بل قد يؤجلها إلى فقط 
املغربي  الصندوق  بل  ثاني،  عاود  الصناديق  هاذ  وغتخوى   ،2024
للتقاعد عالش كنتذاكرو، غيخوى هاذ الصندوق في 2024، وإلى طبقت 
الحكومة اإلجراءات والتدابير اللي جايباه من خالل مشاريع القوانين 

اللي اليوم راها محطوطة في مجلس املستشارين، وبالتالي فينبغي ونحن 
بإزاء واحد التقرير ديال مؤسسة دستورية موضوعية، ال يمكن ألحد 
منا أن ينعت املجلس األعلى للحسابات على أنه مع هاذ الطرف أو ذاك، 

فهو مع املصلحة العليا للبلد وللمغاربة.

العقل  إحكام  يعني  الحكومة  خاللك  من  الوزير،  فالسيد  إذن، 
وباركة من ذاك شدان الحبل وأغنان واملعاندة مع الحركة النقابية 
وشد لي نقطع لك، نتصنتو لهاذ الرئيس، السيد الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات، ورجعوا للحوار، رجعوا للحوار ألنكم ماغتحلوش 
املشكل، ألنكم غتغرقوا البالد في أزمات أخرى، ألنه هاذ اإلصالح–كيف 
ما قال ال�سي ادريس جطو–هاذ اإلصالح جزئي، ما غيحلش املشكل، 
أجيوا نجلسو لألرض ونحلو املشكل، وأكيد بذكائنا الجماعي، حركة 
نقابية، فاعلين اجتماعيين، اقتصاديين، حكومة وأحزاب، وحوار اللي 
مرزن وجالسين وكنسمعو لبعضنا مزيان، غنلقاو الحل للمغاربة في هاذ 
املشكل اللي هو يهم كل املغاربة اللي هو ديال التقاعد، ألنه املشكل عندو 

جوج ديال األبعاد:

املغربي  الصندوق  تصلحو  باغيين  أنتما  أن  هو  األسا�سي  البعد 
للتقاعد، في حين أن األزمة تشمل جميع أنظمة التقاعد، كغنديرو نحلو 
هاذ املشكل هذا؟ هنا فين كتتمثل الجزئية ديال املنظور واملقاربة ديال 

الحكومة.

ثانيا وأهم، 70% ديال املغاربة ما عندهمش التقاعد، 70% ديال 
الساكنة النشيطة ما عندهمش التقاعد.

توسعوا  غتزيدوش  ما  الوزير،  السيد  الحكومة،  اإلصالح،  بهاذ 
القاعدة ديال املشتركين واملستفيدين، ونحن نطمح بحالنا بحال شعوب 
العالم أي مواطن كيتزاد فوق هذه األرض الطيبة خاص التقاعد ديالو 
يكون مضمون، غير كيتزاد خاصو يكون مضمون، هذا هو اإلصالح، 
يقدر يتطلب لنا شوية ديال الوقت، ولكن ما ْحراش هاذ الزربة دابا 
اللي كتدير الحكومة الحالية اليوم هي غتزيد تعمق املشكل أكثر، ونترزنو 

ونلقاو حل على املدى البعيد.

الباب،  هذا  في  املقترحات  من  الكثير  لدينا  نحن  حال،  كل  على 
سنعرضها في إبانها خالل مناقشة هذه املشاريع اللي كنتمناو وكنأملو 

تسحبها الحكومة وترجع إلى طاولة الحوار.

فيما يتعلق بالوظيفة العمومية، أنا عندي واحد السؤال، السيد 
الوزير، ابغيتك تجاوب عليه، التقرير خالص، يسجل التقرير على أن 
مستوى الخدمات العمومية املقدمة ال يزال "بعيدا عن معايير الحكامة 
التي وضعها الدستور"، هاذ "بعيدا عن معايير الحكامة"–كما قلت–في 
كل �سي ما�سي غير هنا، حيث تكررت بزاف في التقرير، "حيث ال يزال 
املواطن، خاصة في املجال القروي واملناطق النائية يواجه صعوبات في 
الولوج للمرفق العمومي"، "املبادرات اإلصالحية ظلت متفرقة ومفتقدة 
لالستمرارية"، "غياب إستراتيجية واضحة إلصالح الوظيفة العمومية".
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قديتوش  ما  عالش  لكش  نقول  ما  السؤال،  واحد  عندي  ولكن 
واحد  الحكومة،  هذه  ديال  فقط  ما�سي  املسؤولية  ألن  تصلحوها، 
املبلغ صادم، أنا صدمني باغي نفهم بحالي بحال املغاربة، صرفتوا–

ما�سي أنتما، الحكومات املتعاقبة–9.6 مليار درهم على اإلصالح ديال 
الوظيفة العمومية، شحال كتجي هاذ 9.6؟ كتجي 960 مليار أشنو درتوا 
بها؟ يااله درتوا اعتماد االمتحان في التوظيف، 960 مليار، فين مشات؟ 
فين مشت؟ شكون اللي اخذاها؟ أش درتوا بها؟ هاذ 960 مليار عطاتها 
لكم البنك اإلفريقي للتنمية، البنك الدولي واالتحاد األوربي، هاذ ال�سي 
مذكور في التقرير ما�سي أنا اللي كنقولو، أنا غير باغي نفهم مع املغاربة 
فين مشاوا هاذ الفلوس؟ اإلدارة هي هي، البيروقراطية هي هي، الفساد 
هو هو، استحالة الولوج هي هي، كل �سي هو هو. في تقدرينا، ليس هناك 

أي تدابير جديدة اللي ممكن نتفاءلو ملستقبل اإلدارة.

إصالح منظومة األجور مهم جدا ألنه واحد العدد ديال املوظفين 
واملوظفات متضررين، والتقرير هاذ ال�سي كيجي في التقرير دائما، ما�سي 
املعارضة اللي كتقولو، ما�سي حزب األصالة واملعاصرة اللي كيقول، 
أن املوظفين متضررين من كون أن الراتب األسا�سي يبقى ثابتا ويتم 
تحريك فقط التعويضات، وهاذ ال�سي مرتبط باألنظمة األساسية ديال 
املوظفين، هاذ األنظمة األساسية لم تعرف أي إصالح منذ 1973، يعني 
هاذي على هاذي اشحال؟ 43 سنة، والكل كان ينتظر من هذه الحكومة 

أنها تدير �سي بادرة في هذا االتجاه.

التربية الوطنية، التربية الوطنية حتى هي عندي فيها سؤال، عندي 
فيها سؤال، السيد الوزير، واحد 8.9 ديال املليار ديال الدرهم عالش ما 

بغاوش يعطيوها لكم باش تحلوا املشاكل لعباد هللا؟ 

املقاوالت فلست، السيد الوزير، واحد العدد ديال العمال واألسر 
مشردة، السيد الوزير، االقتصاد الوطني تمس بهاذ اإلجراء ديال عدم 
األداء ديال املتأخرات اللي على عاتق األكاديميات الجهوية، قولوا لنا 
عالش ما بغاوش يعطيوا الفلوس؟ واش ما عندهومش؟ ال أعتقد، ألنه 
خفضوا عجز امليزانية، جمدوا 90 مليار من املوارد املرصدة للحسابات 
بالدراهم  الدرهم–كنهضر  ديال  املليار  ديال   4 الخصوصية، جمدتوا 
جمدتوه  االجتماعي،  التماسك  صندوق  بالسنتيم–ديال  ما�سي  دابا 
باش تخفضوا ذيك العجز اللي تذاكرنا عليه وقلنا احنا ما متفاءلينش، 
عالش ما متفاءلينش؟ ألن جمدتوا 4 ديال املليار، جمدتوا 90 مليار، ألن 
اعطاوكم الفلوس من الخليج ما�سي ديالكم، ألن رحلتوا االعتمادات، 
ما كتصرفوهاش في السنة اللي خاصكوم تصرفوا وتديروا االستثمار، 
وكترحلوها إلى السنة الالحقة، هاذ ال�سي باش خفضتوا، ولكن ما�سي 
على حساب االقتصاد ديال البالد، ما�سي على حساب املصالح ديال 
املقاولة الوطنية، ما�سي على حساب األوضاع االجتماعية ديال واحد 
العديد من العمال في بالدنا، اللي اليوم هما مشردين نظرا لهاذ اإلجراء 

الغير الشعبي والغير الوطني، ألنه يمس بتنافسية االقتصاد الوطني.

الصناعة التقليدية، األستاذة، أنا عندي، السيدة الوزيرة املحترمة، 

عندي واحد السؤال، ألنه التقرير أش كيقول؟ كيقول اختالالت في 
املكتب ديال تنمية التعاون.

اللي  شكون  خاصة  مجهود؟  �سي  درتوا  واش  االختالالت  هاذ 
املواطنين  منو  التعاون؟ كيستافدوا  تنمية  كيستافد من هاذ مكتب 
البسطاء، وخصوصا الفالحة، وكيقولها التقرير، كيقول أودي من بين 
النواقص ديال هاذ الوزارة هي ما استطعاتش توسع التعاون أو تنمية 
التعاون خارج القطاع الفالحي، بقت في حدود القطاع الفالحي، هاذ 
العجز، هاذ عدم القدرة على التوسع واالمتداد في باقي القطاعات فين 
كاين الهشاشة، فين كاين الفقر من النقائص املسجلة للحكومة الحالية 

وللحكومات املتعاقبة من طبيعة الحال.

غنخلي ذيك 35 ثانية.

شكرا السيد الرئيس.

الس د الرئيس:

شكرا الس د الرئيس.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية. تفضل، السيد الرئيس املحترم، 
في حدود 10 دقائق.

املستش4م الس د يب ل ش خي:

شكرا الس د الرئيس.

الس دة ال0زيرة املحتررة،

الس4دة ال0زماء املحترري1،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

يطيب لي أن أتدخل اليوم، باسم فريق العدالة والتنمية، في إطار 
األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  الذي قدمه  السنوي  التقرير  مناقشة 
للحسابات حول أعمال املجلس أمام البرملان، طبقا ملقتضيات الفصل 

148 من الدستور.

كما ننوه بهذه املناسبة باألدوار املهمة التي يضطلع بها هذا املجلس 
طبقا ملقتضيات الفصل 147 من الدستور من أجل تدعيم وحماية 
مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة بالنسبة للدولة 

واألجهزة العمومية.

وإننا إذ نسجل بإيجاب جملة من املالحظات والتوصيات املهمة التي 
تضمنها هذا التقرير، فإننا نريد أن نتوقف عند بعض النقائص املرتبطة 
خصوصا بالسياق السيا�سي واالقتصادي العام الذي جاءت فيه هذه 
الحكومة، والذي ال يمكن إغفاله في عملية تقييم التدبير الحكومي في 

جملة من القطاعات التي تناولتها أعمال ومهام املجلس.

ولعل من األمور التي ال ينبغي إغفالها في هذا املجال هو أن هذه 
بفقدان  يهدد  انحداري،  بمسار  اتسمت  مرحلة  في  جاءت  الحكومة 
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واضحا  كان  النزيف  هذا  االقتصادي،  القرار  على  الوطنية  السيادة 
في عجز ميزان األداءات وعجز امليزانية العامة وتدني احتياط العملة 

الصعبة وتفاقم املديونية بمعدل 4 نقط كل سنة منذ 2009.

املالية  عافية  استعادة  في  مسؤوليتها  الحكومة  تحملت  ولقد 
العمومية، حيث تبنت سياسة إرادية جريئة لتحقيق التوازنات املاكرو 
اقتصادية، حسنت من مستوى املوازنة العامة، وحدت من وتيرة تفاقم 
املديونية، وهي السياسة التي أفضت إلى عدد من النتائج اإليجابية التي 
تنطق بها عدد من األرقام واملعطيات واملؤشرات االقتصادية واملالية 

واالجتماعية.

وقد كان للشجاعة في إصالح صندوق املقاصة دور مهم وأسا�سي 
في التحسن الحاصل في املوازنة العامة للدولة، وذلك بتسجيل تراجع 

ملحوظ في نفقاتها.

كما تمكنت الحكومة من إطالق ورش العدالة االجتماعية وسياسة 
الحماية االجتماعية، عبر سلسلة من اإلجراءات الدالة في هذا املجال 
على مستوى التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل وتأمين 
الهشة  الفئات  واستهداف  الشغل  حوادث  عن  والتعويض  التقاعد 

داخل املجتمع.

الداخلية، فنحيي الحكومة على جهودها  أما على مستوى قطاع 
الرامية إلى استكمال الصرح الديمقراطي واملؤسساتي ببالدنا وتنزيل 
املقتضيات الدستورية املتعلقة بالجهوية املتقدمة، من خالل إجراء 
واملقاطعات  الجماعات  ومجالس  الجهات  مجالس  أعضاء  انتخابات 
والعماالت واألقاليم، إلى جانب انتخاب أعضاء الغرف املهنية وممثلي 
املأجورين وكذا انتخاب أعضاء مجلس املستشارين في أجواء إيجابية، 

طبعتها في العموم الشفافية والنزاهة.

الجماعات  ملواكبة  للحكومة  املوجهة  الدعوات  مع  نتفق  كما 
الترابية، خاصة مجالس الجهات بالدعم املالي والبشري والتكويني، مع 
شرط احترام مبدأ التدبير الحر املخول ملجالس الجهات، كما نص على 
ذلك الدستور، حتى تساهم هذه املجالس في تنزيل الجهوية املتقدمة 
وتفعيل الحكامة الترابية وتحقيق التنمية املنشودة، إال أننا نتفق مع ما 
ورد في التقرير بشأن تأخر اعتماد امليثاق الوطني للالتمركز الذي وعدت 

به الحكومة في برنامجها.

وفي مجال سالمة وأمن املواطنين، نشيد بأداء األجهزة األمنية في 
بإتباع  واإلرهاب  والتطرف  الجريمة  ومحاربة  للمواطنين  األمن  توفير 

إستراتيجية استباقية، مع مراعاة املقتضيات القانونية.

باملنجزات  نشيد  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  مجال  وفي 
بعض  معالجة  ضرورة  على  الوقت  ذات  في  نؤكد  أننا  إال  املحققة، 
والفاعلية  املردودية  كغياب  املشاريع  بعض  في  املسجلة  االختالالت 
املنتخبين  بعض  طرف  من  املشاريع  لبعض  السيا�سي  االستغالل  أو 

والجمعيات املحسوبة عليهم.

أما في مجال السكنى وسياسة املدينة، فإننا نثمن املجهودات التي تم 
بذلها بتخفيض العجز السكني عبر البرامج السكنية املعتمدة من طرف 
الحكومة، لكن رغم املجهودات املبذولة في هذا القطاع، فإنه مازال 
يواجه تحدي استمرار هذا العجز من خالل استمرار أحياء الصفيح، 
انعكاس سلبي على مدننا اجتماعيا واقتصاديا  له  الذي كان  ال�سيء 
وحضريا، كما يجب إعادة النظر في مجموعة من البرامج التي لم تحقق 
نتائجها رغم املبالغ املالية الكبيرة املخصصة لها، باإلضافة إلى ضرورة 
إيجاد حل ملجموعة من املشاريع العالقة لدى شركة العمران، خصوصا 

املدن الجديدة التي تتطلب مواكبة خاصة حتى تحقق أهدافها.

أما على مستوى التربية الوطنية والتكوين املنهي، فإننا نشيد أو نثمن 
املجهود املبذول في الجانب االجتماعي وااللتزام بنتائج الحوار االجتماعي، 
التربوية وإقرار  وكذا املقاربة التشاركية حول سبل إصالح املنظومة 

الرؤية االستراتيجية 2030-2015.

كما ندعو إلى مواجهة مشكل االكتظاظ وضعف البنيات األساسية 
والتأطير، خاصة في العالم القروي، فرغم أهمية امليزانية املرصودة 
وعدد املناصب املالية املعتمدة، مازالت املردودية والجودة تشكل تحديا 
حقيقيا، وفي ذات الوقت نرفض الصورة السوداوية التي يروج لها ملآرب 

شتى ولتمرير مخططات جديدة قديمة.

أما على مستوى الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، فإننا نتوقف 
بإيجابية عند اإلصالحات الكبرى املرتبطة باإلدارة العمومية من خالل 
املنظومة الجديدة للتعيينات، من خالل إرساء ولوج الوظيفة العمومية 
على أساس الشفافية واملساواة والكفاءة وتكافؤ الفرص، من خالل 
مكافحة الفساد عبر املجهود املبذول على مستوى منظومة الصفقات 
العمومية وكذا إجراءات إحالة ملفات املجلس األعلى للحسابات على 

القضاء وغيرها من اإلجراءات األخرى.

كما أننا نسجل أن التقرير لم يقدم مقترحات واضحة بخصوص 
اإلصالح الشامل والهيكلي ملنظومة التقاعد، بعد حديثه عن محدودية 
مستعجال  التقرير  اعتبره  والذي  الحكومة،  به  بادرت  الذي  اإلصالح 

وضروريا.

ونود أن نؤكد، من جهة أخرى، أن التقرير بقي سجين مالحظات 
جزئية مرتبطة بقطاعات بعينها دون تجاوزها إلى وضع خالصات كبرى 
يمكن أن تساهم في تدعيم مسار التدبير الحكومي، نستحضر منها على 

شكل عناوين، نظرا لضيق الوقت:

أوال: التأكيد على الرفع من فعالية االستثمارات العمومية، وهو 
أمر مرتبط بمجموعة من القوانين واملؤسسات التي جاءت في البرنامج 

الحكومي؛

الوطني، من  ثانيا، على تحصين مناعة االقتصاد  التأكيد،  ثانيا: 
خالل العمل على تقليص آثار الظرفية الخارجية؛
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ثالثا: التأكيد على الحاجة إلى جيل جديد من اإلصالحات وتقوية 
النموذج التنموي لبلدنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

الس د الرئيس:

شكرا الس د الرئيس.

أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي في حدود 8 دقائق، تفضل السيد 
املستشار املحترم.

املستش4م الس د عبد الرحم14 الدمي�سي:

الس د الرئيس،

الس4دة ال0زماء،

الس دة ال0زيرة،

الس4دة املستش4مين،

الس دات املستش4مات،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر في 
إطار مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة 2014، هذا التقرير 
الذي يندرج في سياق تطوير التواصل املؤسساتي وفاعلية الرقابة على 
العام  السياسات العمومية في مجال مراقبة امليزانيات وصرف املال 
وإبداع آلية جديدة وفعالة لحكامة جيدة في تدبير املالية العمومية، 

ومن منطلق مبني على الرصد والتتبع بآليات متسمة باملوضوعية.

وفي البداية نود أن ننوه بهذه املبادرة الهامة التي نعتبرها محطة 
دستورية هامة، تطبيقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور، والتي 
من خاللها تستطيع السلطات التشريعية اإلطالع على عمل املجلس 
واملساعدة على القيام بأدوارها الدستورية، إعماال لقواعد الشفافية 

والنزاهة في تدبير املال العام.

وهي مبادرة أيضا تساهم في تعزيز التفاعل اإليجابي بين املؤسسات 
املجال  وتفتح  والرقابية،  والتنفيذية  منها  والتشريعية  الدستورية 
الفاعل  عالقة  تحكم  التي  الضيقة  النظرة  من  للخروج  للسياسيين 
السيا�سي بتقارير املجلس األعلى للحسابات، والتي كانت مختصرة في 
األفعال القضائية وتحريك املتابعات، استثمار هذه التقارير من أجل 
بلورة برنامج عمل تشاركي مع مختلف املؤسسات الدستورية، وتحديدا 
في قطاعات إستراتيجية مالية، اقتصادية، اجتماعية وحقوقية، وهو ما 
من شأنه أن يساهم في حكامة تشريعية قد تضفي على هذه املؤسسات 

ملسات إيجابية.

الس د الرئيس،

إن هذا التقرير املتواجد بين أيدينا يتسم بالغنى في شقيه القيمي 
والكمي، خاصة ملا تضمنه من مالحظات وتوصيات، صيغت باحترافية 

متميزة، في تشخيص ومراقبة عدد من القطاعات الحكومية واملؤسسات 
التشخيص  تعدت  علمية  وبمنهجية  الترابية،  والجماعات  العمومية 
إلى وضع بدائل وخطط استشرافية، ستساهم–ال محالة–في توجيه 
بوصلة صانعي القرار العمومي باملغرب، تفاديا لالنزالقات املحتملة التي 
قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعية عقالنية أثناء صياغة القرارات 

السياسية أو اإلدارية أو غيرها.

املوضوعاتي  التقرير  بمضامين  اإلشادة  نجدد  السياق،  هذا  وفي 
العمومية، متوخيا  تقييم املشاريع والسياسات  الذي يستهدف مهام 
القطاعات  مختلف  تدبير  في  العمومية  لألموال  األمثل  اإلستعمال 
العمومية، كما ننوه بعمل قضاة وأطر املجلس، وعلى رأسهم السيد 

الرئيس األول للمجلس.

الس د الرئيس،

إذا كانت قوانين املالية أداة مركزية وجوهرية في إعمال السياسات 
العمومية والعامة، فإن التقرير املتواجد أمامنا أظهر بوضوح اإلختالالت 
املالية، سواء تعلق األمر بطريقة التدبير أو التسيير للعديد من املؤسسات 
العمومية، أو من خالل الوضعية التي رافقت املنظومة الضريبية، من 
تهاون في األداء الضريبي أو من خالل غياب التأطير القانوني بخصوص 
اإلعفاءات، حيث أكد التقرير على أن النسبة اإلجمالية للتحصيل لم 
تتعد نسبة 92% من توقعات قانون املالية لسنة 2013، وهو ما شكل 
تراجعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2012، التي سجلت نسبة تحصيل 
ناهزت 104%، وهو ما يجعلنا نطالب بتكثيف املجهودات وتعزيز املوارد 

البشرية لكي يكون التحصيل في املستقبل في مستوى التطلعات.

الس د الرئيس،

إن املالية العمومية تواجه بعض املعيقات، خاصة على مستوى 
الدين العمومي املرتفع والغير القار، حيث بلغت املديونية العمومية 
5.63% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6.59% خالل السنة الفارطة، 
مما يحيلنا إلى ضرورة التفكير في توجيه الدين الخارجي لالستثمار الذي 
يذر فوائد مهمة لتغطية الديون وااللتزام باتخاذ سياسة حذرة تجاه 
املنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي واألخذ بعين االعتبار 

التراكمات للحكومات السابقة.

الس د الرئيس،

الحركي  الفريق  في  دائما  نعتبره  الذي  التعليم  فيما يخص قطاع 
القضية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية والرافعة األساسية 
ما جاء  إلى  نشير  أن  نود  للمغرب،  االقتصادية واالجتماعية  للتنمية 
التي تمنح لألكاديميات  التقرير حول توقيف جزء من اإلمدادات  في 
الجهوية للتربية والتكوين بمبلغ إجمالي وصل إلى 9.8 مليار درهم عند 
نهاية سنة 2015، مما أصبحت معه هذه املؤسسات عاجزة عن الوفاء 
بالتزاماتها إزاء املوردين واملتعاقدين معها، ويحكم على عدد كبير من 
املقاوالت باإلفالس، وقد بلغ إلى علمنا أن الحكومة شرعت في صرف 
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هذه املتأخرات، وعليه فإننا نطالب بتسريع هذه العملية وإعمال مبادئ 
النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين املقاوالت ذات اإلستحقاق.

الس د الرئيس،

أما على مستوى الجماعات الترابية، فقد تم رصد عدة اختالالت 
من حيث تدبير املوارد البشرية واملالية، مما نتج عنه قصور وضعف 
في البرامج وتتبع األشغال وتنفيذها وعدم احترام النصوص التنظيمية 
العربات،  حظيرة  تدبير  وسوء  العمومية  الصفقات  بإبرام  املتعلقة 
مع العلم أن بعض تقارير املجلس في هذا اإلطار ال تراعي خصوصيات 
النجاعة  تواجهها،  التي  املوضوعية  واإلكراهات  املحلية  الجماعات 

واملساواة والشفافية.

كما أن نظام الجبايات املحلية بدوره لم يسلم من هذه النقائص، 
من حيث تعدد الرسوم والضرائب وضعف اإلدارة الجبائية املحلية 
وغياب الرؤية املندمجة بين النظام الجبائي الوطني واملحلي، إضافة إلى 
قلة املوارد البشرية وضعف تكوينها في املجال الضريبي واملعلوماتي، مما 
ينتج عنه ضعف املداخيل الجبائية وتراكم املبالغ غير املستخلصة التي 
أصبحت تأخذ منحى تصاعديا، وبالتالي فإن الجماعات املحلية ستبقى 
في ظل هذا الخصاص محكوم عليها باالنتظار بما ستجود به الدولة عليها 
من تحويالت مالية، ال�سيء الذي يؤثر سلبا على استقاللها املالي واإلداري 
في أفق إيجاد حلول ناجعة لهذه الصعوبات املزمنة، خصوصا وأن بالدنا 
اختارت السير على خطى الدول التي جعلت من الجهوية والالمركزية 

املحلية السبيل االستراتيجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

إننا في الفريق الحركي نعتبر أن إصالح نظام الجبايات املحلية يعد 
من العوامل األساسية لالرتقاء باملالية املحلية حتى يتسنى لها مواجهة 
واملقاوالت، خصوصا على  املواطنين  وتلبية حاجيات  التنمية  تحدي 
مستوى التبسيط وتحقيق االنسجام والتركيز على النجاعة واملساواة 

والشفافية، وتوضيح الرؤية لدى الخاضعين للضريبة.

ضمان  أجل  من  اعتماده  تم  الذي  املفوض  التدبير  نظام  أما 
استمرارية الخدمات العمومية وتحسين جودتها، فإننا نؤكد على أن 
التجربة الحالية أبانت على اختالالت كبيرة أيضا من حيث عدم احترام 
املفوض إليه اللتزاماته التعاقدية وضعف املراقبة واملوارد البشرية، 
مما جعل هذا النظام لم يرق إلى ما كان متوخيا منه، سواء من حيث 
والتي  املقدمة،  الخدمات  أسعار هذه  الخدمات وال من حيث  جودة 
تظل فوق طاقة املستهلك، لذا البد من أخذ كافة هذه املالحظات التي 
تم رصدها بعين االعتبار، آملين أن تتكاثف جهود الجميع في حدود 
اإلمكانات املتاحة إليجاد حلول ناجعة لها حتى يتسنى تقديم خدمات 

في مستوى طموح الجميع.

الس د الرئيس،

الفالحية  التنمية  ووكالة  الفالحة  وزارة  بين  التنسيق  غياب  إن 
ومكتب التعاون أثر بشكل سلبي على متابعة مستوى نشاط التعاونيات 

الفالحية، مما يستلزم من الحكومة السهر على إقامة هذا التنسيق 
وتكثيف املجهودات في هذا املجال.

إننا في فريقنا نثمن مجهود الحكومة الرامي إلى تخصيص اعتمادات 
والصناعة  الفالحة  في  خصوصا  القطاعات،  إلستراتيجية  مهمة 
والسياحة والبناء والتعمير والتشغيل، إال أننا ننبه الحكومة إلى الظروف 

الصعبة التي تمر منها العديد من القطاعات واملقاوالت التي تدهورت..

شكرا، نعم أسيدي.

الس د الرئيس:

شكرا الس د املستش4م املحترم.

انتهى الوقت السيد املستشار.. شكرا السيد املستشار على تفهمك.

أعطي الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار في حدود 7 دقائق، 
تفضل السيد الرئيس املحترم.

املستش4م الس د رحمد البك0مي:

شكرا الس د الرئيس.

الس دنن ال0زيرين،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

إنه ملن دواعي السرور أن أتدخل اليوم باسم فريق التجمع الوطني 
للمجلس  األول  الرئيس  جطو  إدريس  السيد  عرض  ملناقشة  لألحرار 
األعلى للحسابات في لحظة اعتبرها تاريخية بكل املقاييس، لحظة تؤرخ 
للدينامية التي تعرفها بالدنا على درب إرساء دولة الحقوق والحريات 
واملؤسسات، والذي يجسده املبدأ الدستوري الذي ناضلت من أجله 

كل القوى الحية في بالدنا، وهو ربط املسؤولية باملحاسبة.

في هذا اإلطار، جاءت الفقرة األخيرة من الفصل 148 من الدستور، 
األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيد  عرض  لتقديم  أسست  والتي 

للحسابات ومناقشته من طرف البرملان.

وبعد تمعننا في مضامين هذا التقرير، الذي ال يسعنا إال أن ننوه 
به وبمضمونه، كما أنه ال يعفينا من إبداء بعض املالحظات عليه، من 

خالل صياغته بالشكل الذي يحفظ حقوق وذمة الغير.

إن التضخيم اإلعالمي الذي صاحب إعداد هذا التقرير بعد صدوره 
وضع مجموعة من املنتخبين واملسؤولين في قفص اإلتهام، علما أن منهم 
من لم يمد يده إلى املال العام بل اتهم فقط في ذمته املالية، ال�سيء الذي 
نتأسف له، ألنه ي�سيء إلى األشخاص، خصوصا النزهاء منهم والذين 

يشتغلون بكل صدق ووطنية في تدبير الشأن العام.

ومما يفسر ذلك العدد الضئيل لهذه امللفات ذات الصبغة الجنائية، 
والتي أحالتها النيابة العامة للمجلس األعلى للحسابات على السيد وزير 
العدل والحريات، والتي لم تتجاوز ملفين اثنين، لذا نلتمس من السيد 
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الرئيس األول للمجلس األعلى األخذ بعين االعتبار ذلك أثناء صياغة 
هذه التقارير، والتي تجعل الكل في سلة واحدة، وعلى اإلعالم كذلك 
االعتماد على التحري والبحث والتدقيق، دون الزج بشرف الناس، ألن 

ذلك سيجعلهم يبتعدون عن تدبير الشأن العام أكثر فأكثر.

اشتغال  طريقة  إلى  التطرق  منا  تستدعي  املناقشة  هذه  أن  كما 
لتدبير  في مراقبتها  الجهوي، وخصوصا  الصعيد  املالية على  املحاكم 

الجماعات الترابية.

ومختلف  املواضيع  أهمية  إلى  وبالنظر  الوقت،  ضيق  وأمام 
القطاعات التي تطرق لها التقرير، سأكتفي بمناقشة ما تضمنه التقرير 

حول القطاعات التالية:

أوال، امل4ل ة الع4رة:

على مستوى املالية العامة، فإن ما تضمنه العرض فهو مطابق 
املحاسبين  حسابات  بمطابقة  العام  التصريح  في  جاء  الذي  للتقرير 
الفرديين للحساب العام للمملكة، والذي تضمن نفس املالحظات على 
الوضعية املالية للبالد في سنة 2011-2012 واالحتقان الذي وصلت 
إليه، حيث بلغت نسبة العجز إلى حدود 7%، إضافة إلى ضعف تنفيذ 
بإجراءات  القيام  وقتها  الحكومة  على  فرض  الذي  ال�سيء  امليزانية، 
صارمة وصعبة في نفس الوقت كالزيادة في ثمن املحروقات وتوقيف 
حوالي 15 مليار درهم من االستثمارات للخروج من تلك الضائقة املالية.

إنها مناسبة لكي ننوه بعمل وزارة االقتصاد واملالية في هذا الباب، 
التي  الهيكلية  واإلصالحات  اإلجراءات  تلك  ثمار  نقطف  اليوم  ونحن 
وتحرير  املقاصة  إصالح صندوق  من خالل  الضائقة  هذه  صاحبت 
أسعار املحروقات وإقرار القانون التنظيمي للمالية، حيث تمكننا، وهلل 
الحمد، من تسجيل نسبة عجز لم تتجاوز 4%، وتمكننا من الحفاظ على 
األمن املالي لبالدنا، إال أنه البد أن نؤكد على أن مجهود اإلدارة في تنفيذ 
مجموع النفقات املنجزة يبقى ضعيفا وال يرقى إلى مستوى الطموحات، 
خصوصا في الشق املرتبط باالستثمار، ذلك أن نسب إنجاز امليزانية 
يبقى مرتفع، كله في التسيير مع نسب ضعيفة في االستثمار، والتي لم 

تتجاوز %30.

تتعد  لم  التي  الخصوصية  الحسابات  إلى  ينسحب  األمر  نفس 
17% ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة والتي لم تتجاوز نسبة 
1%، ال�سيء الذي يعكس بامللموس ضعف تنفيذ امليزانيات املرتبطة 
باالستثمار، وهو ما يحيلنا إلى مبدأ الحكامة في التسيير والتدبير، ويطرح 
إشكالية تؤثر على االستثمار العمومي على وضعية املواطن، خصوصا 
في القطاعات املرتبطة بالصحة والتعليم والسكن وفك العزلة الذي 

يتطور بشكل بطيء.

الس د الرئيس،

الوظيفة  قطاع  موضوع  على  يحيلنا  الحكامة  ملوضوع  بالنسبة 
االرتقاء  في سبيل  تبذل  العمومية. هناك، حقيقة، مجهودات جبارة 

بمستوى أداء املرفق العمومي، الذي الزال يعاني، منوهين باإلستراتيجية 
الوطنية ملحاربة الفساد، مطالبين الحكومة بضرورة إقرار النظام العام 
للوظيفة العمومية، عبر توحيد منظومته في كافة الوظائف واالستمرار 
في محاربة مختلف مظاهر املحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في 
التعيين في املناصب العليا، مع إعطاء الفرصة للكفاءات والطاقات 
املنتجة وطرد كل املوظفين األشباح، منوهين بالعمل الحكومي في هذا 

الباب، الذي أوقف صرف حوالي 700 أجرة موظف وموظفة.

مجهودات ال ينكرها إال جاحد، لكن على الحكومة أن تسرع في إعادة 
انتشار املوظفين بما يسمح بخلق توازن بين مختلف الجهات، ذلك أن 
الجهات البعيدة تفتقر اليوم إلى الكفاءات واألطر املكونة القادرة على 
اإلبداع واالبتكار ومواكبة مختلف األوراش، كما يجب أن تسرع كذلك 
في حل مشكلة األطر واملوظفين العالقة بعد تنزيل مشروع التقسيم 
اإلداري الجديد لألكاديميات، والذي الءم التقسيم الجهوي الجديد 
للجهات، بحيث إن هناك أطرا متوقفة وال تشتغل وال تعلم إلى اليوم 

مصيرها.

قط4ع اإلسك14:

يعاني هذا القطاع اليوم ركودا كبيرا، املنعش العقاري رغم كل ما 
منها قطاع  يستفيد  التي  الضريبية  التحفيزات واإلعفاءات  يقال عن 
العقار، الزال يعاني، ال�سيء الذي يتطلب وضع دينامية جديدة من خالل 
توفير العقار، عبر اإلسراع في معالجة قانونية ألرا�سي الجموع ومختلف 
األرا�سي التي تعرف منازعات، ال�سيء الذي يفرض على الحكومة بذل 
مجهودات جبارة لتطهير العقار ووضعه رهن إشارة املستثمرين لتوفير 

عرض سكني الئق وحسب إمكانيات كل مواطن على حدة.

التقرير،  تضمنه  ما  نزكي  فإننا  تامسنا،  مشروع  بخصوص  أما 
حيث وقفنا عن أن هذا املشروع عرف عدة اختالالت، جعلت املشاريع 
السكنية تتوقف فيه، ال�سيء الذي أثر على املواطن واملواطنة الذي 
طرح  مما  للجودة،  غياب  في  السكنية  مشاريعه  إنجاز  ينتظر  الزال 

تساؤالت عريضة حول منتوج مؤسسة العمران.

الس د الرئيس:

شكرا الس د الرئيس.

انتهى الوقت السيد الرئيس املحترم، شكرا.

املستش4م الس د رحمد البك0مي:

شكرا الس د الرئيس.

نعطيوك هاذ التقرير.

الس د الرئيس:

شكرا.
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الكلمة اآلن في حدود 6 دقائق لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
تفضل السيد الرئيس املحترم.

املستش4م الس د عبد اإلله حفظي:

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة والسالم على أشرف املرسلي1.

الس د مئيس رجلس املستش4مين املحترم،

الس دا1 ال0زيرا1 املحترر14،

الس دات والس4دة املستش4مو1 املحترر10،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
الرأي ومناقشة العرض الذي تقدم به السيد رئيس املجلس  إلبداء 

األعلى للحسابات، طبقا للفصل 148 من الدستور.

ونظرا لضيق الحيز الزمني املخصص لفريقنا، فلن أتوقف عند كل 
القطاعات الواردة في التقرير، بل سأقدم بعض املقترحات حول بعض 

منها فقط.

وقبل ذلك، اسمحوا لي في البداية أن أشير إلى أهمية تكريس هذا 
السياسات  وتقييم  املراقبة  تعزيز  بنهج  املؤطر  الدستوري  التوجه 
إقرار  نحو  أكيد  سعي  في  التدبيرية،  االختالالت  وتقويم  واملمارسات 

حكامة املرفق العمومي.

فاملقتضيات الدستورية الجديدة الخاصة بتقديم مجموعة من 
الهيئات واملؤسسات الوطنية تقاريرها السنوية أمام البرملان، هي آلية 
اختارته  الذي  الدستوري  التوجه  لتعزيز هذا  اآلليات األساسية  من 
السلط  فصل  وعلى  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  على  القائم  بالدنا، 

وتكاملها.

وإليفاء هذه التقارير ما تستحقه من أهمية، كان األجدى أن تتم 
مناقشتها داخل اللجان املختصة أوال، قبل الجلسة العامة، من أجل 
مثل:  من  محاور  نناقش  أن  يعقل  ال  إذ  الوقت،  إكراه  على  التغلب 
املالية  لتطور  األساسية  والجوانب  واملالية  االقتصادية  التوازنات 
العمومية وأنظمة التقاعد وتدبير املنازعات القضائية للدولة ومنظومة 
الوظيفة العمومية والجبايات املحلية، فضال عن األنشطة املتعلقة 

بالرقابة القضائية للمجلس األعلى للحسابات وغيرها.

فكيف لنا أن نناقش هذه املحاور وغيرها في بضع دقائق؟

الس د الرئيس،

لقد أشار السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات في عرضه أمام 
البرملان يوم 04 ماي املا�سي للظروف الصعبة التي تمر منها العديد من 
إقبالها  تراجع  واملتوسطة، من حيث  الصغرى  واملقاوالت  القطاعات 
على التمويل البنكي وتدهور قدرتها على االستثمار وخلق فرص الشغل 
بنسب غير معهودة، وأو�سى بمالءمة وتحيين االستراتيجيات القطاعية، 
بهدف ضمان مردودية أكبر للمجهود املالي للدولة واستعادة املقاولة 

الوطنية لديناميتها، ملا في ذلك من آثار إيجابية على رفع وتيرة النمو 
وإحداث فرص الشغل.

ونعتبر ما طرحه املجلس األعلى للحسابات من مالحظات جوهرية، 
إلى  الولوج  املقاولة، وإشكالية  التي تعيشها  تخص الظروف الصعبة 

التمويل الذي ال يتناسب وحجم انتظارات املقاولين وطبيعة أنشطتهم.

لهذا ندعو الحكومة إلى أخذ تلك املالحظات بعين االعتبار وإيجاد 
حلول مناسبة لها.

وفي هذا السياق، نعتبر أن أحد مداخل اإلصالح ملعالجة معضلة 
التمويل، التي تعتبر أكبر كابح لنمو املقاولة يتجلى في إصالح القانون 
املتعلق بآجال األداءات وتسديد مستحقات املقاوالت على املؤسسات 
املكلف  الوزير  السيد  نشكر  إذ  هنا،  )ونحن  العمومية،  واإلدارات 
بامليزانية على الجهود التي ما فتئ يبذلها من أجل تسوية هذا امللف، 
فإننا نتساءل عن سبب تأخير هذا املشروع على عرضه على مساطر 
املصادقة( ومعالجة كذلك إشكالية تمويل املقاولة من خالل تسهيل 

ولوجها إلى التمويل.

الس د الرئيس،

الس دات والس4دة،

فتح اإلصالح الدستوري الذي باشره املغرب بتصويته على دستور 
28 يوليوز 2011 آفاقا جديدة لإلصالح الشامل، ومنها إصالح اإلدارة 
عام،  بشكل  العمومي  التدبير  حكامة  وتأهيل  وعصرنتها  العمومية 
خصوصا في الجانب املتعلق بتدبير املرافق العمومية. غير أن "مستوى 
التي  الحكامة  معايير  بعيدا عن  يزال  املقدمة ال  العمومية  الخدمات 

وضعها الدستور"، هنا أفرد النص كما جاء في التقرير.

األعلى  املجلس  به  أتى  الذي  التشخيص  مع  تماما  نتفق  ونحن 
للحسابات من كون كل املبادرات اإلصالحية ظلت مفتقدة لالستمرارية، 
نظرا لغياب إستراتيجية واضحة، مما جعل النتائج املحققة لحد اآلن 

دون الحد املطلوب من حيث مستوى الفعالية والنجاعة.

وفي هذا السياق، نشدد على أهمية إقرار إستراتيجية وطنية إلصالح 
نظام الوظيفة العمومية، تنطلق من املداخل التالية:

- تقوية أسلوب عدم التركيز اإلداري وتخفيف العبء على اإلدارات 
املستوى  على  الالممركزة  للمصالح  منها  البعض  وتحويل  املركزية 

الجهوي؛

- تبسيط املساطر اإلدارية التي تتسم بالتعقيد، مما يؤثر على جودة 
الخدمات العمومية التي تقدمها اإلدارة للمرتفقين؛

- تقوية اإلدارة اإللكترونية واعتماد أساليب حديثة ومتطورة، مما 
سيكون له بالغ األثر على جودة الخدمات العمومية التي تقدمها اإلدارة؛

إلى مرحلة  الوصول  بهدف  والجبائي  املالي  النظام  رابعا، تطوير   -
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التدبير الناجع للمالية العمومية والحكامة الجيدة؛

- مباشرة عمليات التوظيف على أساس برنامج توقعي للوظائف 
والكفاءات.

ال يسعني في ختام هذا التدخل إال أن أنوه باملجهود الذي ما فتئ 
املجلس األعلى للحسابات يبذله في مجال مراقبة املالية العمومية، كما 
نسجل بارتياح كبير وتيرة تصاعد التقارير التي تنتجها املجالس الجهوية 
للحسابات في كل الجهات، وذلك بهدف تقييم تدبير عمل مختلف هذه 

الجماعات والوقوف على اإلكراهات والنقائص التي تعاني منها.

شكرا السيد الرئيس.

الس د الرئيس:

شكرا الس د الرئيس.

لرؤساء  يسمح  املستشارين  ملجلس  الداخلي  النظام  وباملناسبة، 
الفرق باستدعاء السادة الوزراء إلى اللجان الدائمة ملناقشة املواضيع 

التي يشرفون على تدبيرها.

الكلمة اآلن للفريق االشتراكي.

تفضل، السيد الرئيس املحترم، في حدود 5 دقائق.

املستش4م الس د رحمد علمي:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

باسم الفريق االشتراكي أقف اليوم أمام مجلسنا املوقر من أجل 
السيد  ألقاه  الذي  العرض  بخصوص  واآلراء  الرؤى  وتطارح  تداول 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات في جلسة مشتركة بالبرملان 

يوم 4 مايو املنصرم.

هذا العرض ال يمكن للمرء إال أن يصفق له بحرارة، نظرا ملا يتضمنه 
وملا يفسحه من إمكانيات للتداول في القضايا التي المسها والتي تمس 

جوهر الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ببالدنا.

الس د الرئيس،

إننا في الفريق االشتراكي، وانطالقا من قناعاتنا املتمثلة في العمل 
على ترسيخ قيم الديمقراطية وتفعيل روح الدستور ملا يمثالن هذان 
املبدآن من مداخل أساسية في بناء الوطن بشكل ديمقراطي حداثي، 
للمجهودات  الحكامة واملحاسبة، فإننا نؤكد على تقديرنا  ينبني على 
الذي يبذلها املجلس األعلى للحسابات في تفعيل مراقبة املالية العمومية 
بالتوازي مع حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، ومرد هذا التقدير 
يرجع إلى الطبيعة املوضوعية واملجردة، التي تحكم كل تقارير املجلس 

األعلى للحسابات وباقي املؤسسات الدستورية.

الس د الرئيس،

إن التقرير الذي بين أيدينا وكذا العرض الذي قدمه السيد الرئيس 
فيها  تتخبط  التي  األزمة  واقع  بامللموس  يظهران  البرملان  أمام  األول 
السياسات املالية العمومية للحكومة، وهاته األزمة تم إثباتها من خالل 
أرقام من خالل معطيات تضمنها عرض السيد الرئيس األول، وهي تبقى 

معطيات قائمة ما دامت الحكومة لحد الساعة لم تعمد إلى دحضها.

إننا في تفاعلنا اليوم مع هذا التقرير، نجد أنفسنا أمام حكومة 
بعيدة كل البعد عن امتالك رؤية اقتصادية إستراتيجية، قادرة على 

النهوض بالبلد والعبور به إلى مصاف االقتصاديات الصاعدة.

الغذائية،  املنتوجات  أسعار  وتراجع  النفط  أسعار  تراجع  فرغم 
الشريف  املكتب  ملبيعات  الجيد  الصادرات  مستوى  إلى  باإلضافة 
هذه  بالخارج،  املقيمين  املغاربة  تحويالت  نمو  واستمرار  للفوسفاط 
الظروف كان باإلمكان استغاللها واستغالل هذه الظرفية بشكل أكثر 
فاعلية وبمنطق إيجابي من أجل النهوض باالقتصاد الوطني ومن أجل 

التصدي للمشاكل الداخلية، وهذا �سيء لم يتم بالشكل املطلوب.

الس د الرئيس،

إن املنطق االقتصادي السليم يقوم على جدلية مؤداها ارتباط 
القرار االقتصادي الوطني بانعكاساته على املستوى االجتماعي، مما يعني 
ظهور العالمات التنموية من رقي اجتماعي ومستوى تعليمي ووضعية 
صحية متقدمة ومقاوالت مواطنة قادرة على املنافسة وأنظمة تقاعد 
عادلة، لكن هذا كله الزال يقبع في مستويات كاشفة لغياب الرؤية 
والتصور املتكامل، فتقرير املجلس األعلى للحسابات وباقي املؤسسات 
الوطنية املهتمة بالجانب املالي الزال ينبه إلى ضرورة االلتزام بسياسة 
حذر إزاء تواصل املنحى التصاعدي للدين العمومي والخارجي بجميع 
مكوناته، وهو ما قد يرهن الدولة وقراراتها السيادية لدى مؤسسات 

االقتراض وشروطها املجحفة.

االقتصادية  أبعادها  في  السياسية  الوضعية  هذه  نثير  أذ  وإننا 
واالجتماعية، نكون إلى جانب املجلس األعلى للحسابات، محتكمين إلى 
الغيرة الوطنية وحلمنا بمغرب قادر على التأثير في محيطه الدولي والجهوي 
واإلقليمي، والذي ال يمكن أن يكون ذا جدوى في غياب وطن باقتصاد 

قائم الذات ومستقل ومتحرك نحو املستقبل، جالبا لالستثمار.

وهذا نسجل غياب إستراتيجية وطنية لدى الحكومة، اللهم إال تبني 
سياسات ظرفية عاجزة عن جلب االستثمارات الكبرى.

وهنا نؤكد كفريق اشتراكي داخل مجلس املستشارين على ضرورة 
إشراك الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين من أجل إعادة النظر في 

الوضعية املالية، مما سيسمح...

الس د الرئيس:

شكرا السيد الرئيس.
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املستش4م الس د رحمد علمي:

شكرا الس د الرئيس.

وسوف أسلم لكم باقي التقرير مكتوبا.

الس د الرئيس:

شكرا الس د الرئيس، شكرا على تفهمك.

الكلمة املوالية لفريق االتحاد املغربي للشغل في حدود 5 دقائق، 
تفضلي السيدة املستشارة.

املستش4مة الس دة أر4ل العمري:

الس د الرئيس،

بداية، باسم االتحاد املغربي للشغل، أشكر الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات وكافة أطره على عملهم املؤسساتي، الذي يساهم 
في العمل البرملاني ويعتبر دعامة في مجال تقييم السياسات العمومية 

ومراقبتها.

هاذ العرض ديال السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات أتى في 
مرحلة سياسية جد دقيقة وفي مناخ اجتماعي متوتر، نتيجة الهجوم 
على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة املغربية واعتماد 
الليبرالي املتوحش والزيادة املتتالية في األسعار  سياسة تكرس النهج 
واإلجهاز على نظام املقاصة وتحرير املواد البترولية والرفع من قيمة 
الكادح  املغربي  الشعب  غالبية  تمس  التي  املباشرة  الغير  الضرائب 
حساب  على  التدبير  وسوء  الحكامة  وضعف  االختالالت  ومعالجة 
األجراء، وال أدل على ذلك من املخطط االنفرادي التراجعي في تدبير ملف 

أنظمة التقاعد.

وقد أبانت هذه السياسات عن فشلها في القطاعات االجتماعية، 
حيث إفالس منظومة التربية والتعليم، العجز الهيكلي في مجال الصحة، 
غياب سياسة تحد من ارتفاع نسب املعطلين، الضعف املهول في البنية 

التحتية الخاصة إلى ما ذلك من تمظهرات الفشل.

غادي نضطر باش نقول فقط بعض التعاليق على مستوى بعض 
القطاعات، محور هاذ املداخلة:

املبادرات  فشل  على  نؤكد  العمومية،  الوظيفة  لقطاع  بالنسبة 
اإلصالحية التي تبنتها الحكومات املتعاقبة بما فيها الحالية، في غياب 
رؤية شمولية من أجل إصالح حقيقي يساهم في إعادة الثقة بين اإلدارة 
واملواطن واالستجابة النتظاراته في الرفع من جودة الخدمات املقدمة 
له وتبسيط املساطر ودعم سياسة القرب، وكذلك التعاطي مع قطاع 
الوظيفة العمومية والجماعات الترابية بصفة انفرادية، الدليل على 
ذلك كمثال هو تغييب الحوار االجتماعي في قطاع الجماعات املحلية 
النقابات وخارج كل حوار  واإلصرار على تحضير نظام أسا�سي خارج 
اجتماعي، أضف إلى ذلك التضييق عن الحريات النقابية عبر االقتطاع 

من األجور وتجريم ممارسة الحق النقابي بموجب الفصل 288.

بالنسبة ملا أثير في التقرير حول كتلة األجور، فالبد من اإلشارة بأن 
القطاع العمومي في املغرب ال يوظف سوى 9% من الساكنة النشيطة، 
في حين يبلغ هذا املعدل في دول أخرى ما بين 16 و20، والنسبة املغربية 
هي أضعف النسب في شمال إفريقيا، ومن تم ضرورة الرفع من الناتج 
الداخلي الخام الذي يعاني من الضعف نتيجة السياسات الحكومية، 

وليس نتيجة ارتفاع كتلة األجور.

بالنسبة كذلك لألنظمة الداخلية، الدولة هي املسؤولة عن تعدد 
في  بها  املقاربة املعمول  التي تنهجها، وفق  في إطار االلتقائية  األنظمة 
التعويضات التي أصبحت تطغى عن األجر األسا�سي، ومن تم ضرورة 
توحيد األنظمة الداخلية للفئات وكذلك األنظمة األساسية للمؤسسات 
العمومية على قاعدة طابعها اإلداري أو التجاري أو الصناعي. بالنسبة 
 )nous sommes confortés dans notre position( ..مللف التقاعد نحن
ألن نفس املالحظات ديالنا هي اللي جا بها التقرير ديال املجلس األعلى 
للحسابات، حيث اعتبر اإلصالح املقيا�سي الجزئي والتجزيئي الذي تحاول 
الحكومة الحالية تمريره خارج مؤسسات الحوار االجتماعي على حساب 
األجراء واملنخرطين لن يحل األزمة ملنظومة التقاعد ولن يضمن ديمومتها 
ونجاعتها، تماما كما جاء في عرضه، وهو بالضبط ال�سيء الذي ما فتئ 
االتحاد املغربي للشغل يؤكد عليه، باعتبار أن املقاربة املحاسباتية التي 
تتعامل بها الحكومة مع هذا امللف املجتمعي لن يكون من شأنها سوى 
تأجيل العجز الحالي ومفاقمته في املستقبل، فال بديل وال مناص من 
اإلصالح الشمولي العادل واملنصف من خالل بلورة منظومة القطبين، 
مع األخذ بعين االعتبار القدرة املساهماتية لألجراء للحفاظ على قدرتهم 
الشرائية وتوفير معدل تعويض صافي، يضمن مستوى عيش كريم عند 

اإلحالة على التقاعد.

قد كان رئيس املجلس مصيبا في دعوته للتوافق عبر الحوار االجتماعي 
على هذا امللف، ومن ثمة يجدد االتحاد املغربي للشغل دعوته للتفاوض 
والتوافق حول هذا امللف املجتمعي في إطار مؤسسة الحوار االجتماعي.

بالنسبة لقطاع التربية والتكوين، طبعا األعطاب معروفة، وبالرغم 
من االعتمادات املرصودة لهذا القطاع كتبقى الحلول طبعا هي ترقيعية 

وجزئية.

وفي نظرنا السبب الرئي�سي هو عدم إشراك الفاعلين األساسيين.

الس د الرئيس:

التمييز اإليجابي، في إطار تدابير التمييز اإليجابي. كملي، كملي.

املستش4مة الس دة أر4ل العمري:

)Donc( من بعد عندنا قطاع ارتباطا بقطاع التربية والتكوين، بغيت 
نشير لقطاع التكوين املنهي وضرورة نهج سياسة أو إستراتيجية وطنية في 
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مقاربة إشكالية التكوين املستمر، ال تنحصر في القطاع الخاص، ولكن 
كذلك تشمل القطاع العمومي والقطاع الشبه عمومي.

بالنسبة للمقاربة..

الس د الرئيس:

شكرا الس دة الرئيسة، شكرا.

الديمقراطي  الدستوري  االتحاد  لفريق  اآلن  الكلمة  أعطي 
االجتماعي.. غير موجود.

في  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  ملجموعة  املوالية  الكلمة 
حدود 4 دقائق، تفضل السيد املستشار.

املستش4م الس د املب4مك الص4دي:

ط ب، شكرا الس د الرئيس.

الس دنن ال0زيرين،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1.

رمضان كريم، ومن خاللكم إلى كل املغاربة.

يشرفني أن آخذ الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل بمناسبة عقد الجلسة املخصصة لتقرير الرئيس األول للمجلس 

األعلى للحسابات.

إننا نسجل بارتياح الدور الذي يقوم به املجلس األعلى للحسابات 
ملساعدة البرملان في املجاالت املتعلقة باملالية العمومية، وفقا للفصل 
اللحظات  أهم  من  التقرير  هذا  مناقشة  ونعتبر  الدستور،  من   148
املسار  لتعزيز  تكريسا  العمومية،  السياسات  حول  بالحوار  املرتبطة 

الديمقراطي.

إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن املجاالت التي 
الوقت  أنه نظرا لضيق  إال  في غاية األهمية،  التقرير هي  إليها  تطرق 
ستختصر في مناقشة موضوعين. األول يتعلق بنظام املعاشات املدنية، 
وذلك لكونه أضحى موضوع الساعة من خالل النقاش العمومي الذي 

فتح في شأنه، والثاني يهم منظومة الوظيفة العمومية.

نسجل ما وقف عنه تقرير املجلس من قصور في مقاربة الحكومة 
ملعالجة ملف التقاعد وإصرار الحكومة على تمرير هاته املشاريع والتي 
تهم نظام املعاشات املدنية وحده دون غيره من باقي أنظمة املعاشات، 
خارج كل إطار تشاركي، وهذا يؤكد نزوع الحكومة إلى االستفراد بالقرار 
في هذا املجال، وينبهها إلى عدم نجاعة اإلصالحات املقياسية ويو�سي 

ب..

هذا املجلس األعلى للحسابات، وهاذ ال�سي كحركة نقابية وكمركزية 
نقابية قلناه في كل الحوارات مع األسف للحكومة، لكن نعتبر اليوم أن 
املجلس األعلى هو مؤسسة دستورية محايدة، ويقول ما قالته الحركة 

النقابية من قبل، ويو�سي ب:

- تجاوز اإلصالحات املقياسية واعتماد اإلصالح الشمولي ملنظومة 
التقاعد؛

- ضرورة انخراط جميع الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين ضمن 
رؤية شمولية ومندمجة في ورش اإلصالح؛

- مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين واملتقاعدين وظروف اشتغال 
العمال واملوظفين.

غير أن التقرير – في نظرنا–أغفل التطرق إلى العوامل األخرى التي 
عمقت أزمة نظام املعاشات املدنية، ونذكر من بينها:

- ضعف التعريفة املطبقة في احتساب الحقوق بسبب عدم أداء 
الدولة )أي املشغل والجماعات الترابية( الحصة املعمول بها عامليا وفي 

باقي صناديق التقاعد؛

- إثقال كاهل ميزانية الصندوق بسبب قرار املغادرة الطوعية في 
الوظيفة العمومية؛

ومراقبة  الصندوق  بها  قام  التي  األموال  توظيفات  بعض  تدبير   -
املعاشات؛

- تناقص عدد املساهمين بقرار سيا�سي بعدم التشغيل في الوظيفة 
العمومية.

إن موضوع إصالح أنظمة التقاعد ليس باألمر الهين، بل يعد ملفا 
إلى طاولة  امللف  إعادة هذا  نراهن على  لذلك  للجدل،  ومثيرا  صعبا 
الحوار االجتماعي، وبالتالي نرى في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
ضرورة إرجاع املشروع املقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار 
االجتماعي، على اعتبار أنه ال يمكن وال إصالح للصندوق املغربي للتقاعد 
على حساب املوظفات واملوظفين وعموم األجراء، وال بديل عن اإلصالح 

الشمولي..

الس د الرئيس:

شكرا الس د املستش4م املحترم.

انتهى الوقت.

املستش4م الس د املب4مك الص4دي:

العمومية،  الوظيفة  ملنظومة  مباشرة  نتطرق  اشوية،  غا  زيدني 
خاص أ السيد الرئيس، راه بحضور تبقى تعطينا الوقت، كاين اللي 

حاضر 100% وكناخذو آخر توقيت.

الس د الرئيس:

منين ياخذ املكتب هاذ القرار يكون في جدول أعمال املكتب.
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شكرا، إذن التوصية وصلت، شكرا السيد املستشار املحترم.

وآخر كلمة عندي في برنامج هاذ الشطر األول من الجلسة ملجموعة 
العمل التقدمي، في حدود 4 دقائق، تفضل السيد املستشار املحترم.

املستش4مة الس دة ثري4 لحرش:

.. كون كنتي كريم، السيد الرئيس، واحنا ابغيناك تكون كريم.

الس د الرئيس:

لو كان جيتي انتيا نكون كريم، درت تدابير التمييز اإليجابي لفائدة 
زميلتك.

تفضل السيد املستشار املحترم.

املستش4م الس د عبد اللط ف أعم0:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين،

رمضانكم كريم وصيامكم مقبول.

مجموعتنا ال ترى التطرق إلى كل ما ورد في التقرير، ونظرا للوقت 
مجموعتنا  في  نعتبرها  مسألة  إلى  مباشرة  سأذهب  لها  املخصص 
 la fonction( أساسية، تتعلق بالوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية

publique( اللي عندها عمق فلسفي وعمق سيا�سي كبير.

هاذ اإلدارة أداة لتنفيذ السياسة العمومية، بدون إصالح حقيقي 
لإلدارة ال يمكن الحديث عن إصالحات وعن سياسات عمومية.

اإلشكالية فيما كشف عنه املجلس األعلى للحسابات ليس جديدا 
وليس مبتكرا، سبق له أن اكتشفه وورد في تقاريره سابقة، ولكن ال�سيء 
ذا طابع  اإلدارة  تتعقد، وأصبح إشكال  املسألة  أن  يؤرقنا هو  الذي 
بنيوي من خصوصيات طبيعة الدولة املغربية فيها دواليب مختلفة، 

هذا يشتكي منه رئيس الحكومة بنفسو في عدة مناسبات.

البد أن نعلن بأنه كفى، البد من اإلصالح الحقيقي لإلدارة حتى 
تكون في مستوى تنفيذ السياسات العمومية تنفيذا حقيقيا، فاملجلس 
األعلى للحسابات أشار إلى هذا بشكل قوي جدا ملا تحدث عن غياب 
الحكامة، إشارة منه إلى أنه ال يمكن الحديث عن تحديث اإلدارة وبناء 
دولة عصرية بدون االنتباه إلى إزالة هذا العيب الخطير اللي موجود في 
هشاشة أو في دواليب هذه الدولة، من املسؤول؟ عدة تدخالت، عدة 
قطاعات إلى آخره، دولة داخل دولة هذا يجب أن يزول، فتوقف عند 
كتلة األجور مثال، العجز التام عن إيجاد حل ملنظومة األجور، اإلخوان 
16% من املداخيل الجبائية،  التفاقم،  إلى درجة  شاروا لهاذ ال�سي، 
63% من التحمالت دون التحمالت االجتماعية، هذا �سيء البد سيثقل 

اإلدارة ويجعلها لن تتحرك من موقعها.

مسألة أخرى كذلك، مستوى الخدمات وتدنيها، الخدمات العمومية 
وتدنيها فصل فيها املجلس األعلى للحسابات.

في  مسؤول  غير  بشكل  الغياب  ظاهرة  استفحال  الثانية  املسألة 
الوظيفة العمومية، مما يؤكد افتقاد املبادرة اإلصالحية.

للموارد  العادي  بالتوزيع  االختالل  في  تتعلق  الرابعة  واملسألة 
البشرية، مع اعتماد نظام املساواة أو على األقل شبه املساواة عندما 

يتعلق األمر بالخصوص في األماكن النائية.

وأخيرا يتعلق األمر بتحديث اإلدارة وتجديد هياكلها.

كذلك أصر املجلس األعلى للحسابات على أن يحك هذه املسألة، ألنه 
مسألة خطيرة إذا لم تنبه، ال يمكن بهاذ )les retouches( اللي كنسمعوه 
اآلن، كثرة الدراسات، وسمعنا األرقام املخصصة لهاذ املوضوع وبدون 

أن ننتبه إلى عمق وجوهر املشكل.

وعلينا أن نبحث في العالقات الضرورية ملختلف االختالالت املرتبطة 
بأنماط الحكامة اإلدارية املتعددة، خصوصا وأننا نبني جهة متقدمة 
وموسعة، وأعتقد بأن مما يساهم–ال محالة–في تعزيز حكامة إدارية 
لدولة  والتحديثي  التدريجي  البنيات  لبنات  للبنة من  رائدة ومؤسسة 

قوية، دولة عصرية تسعى إلى أن تطلع إلى مستوى الدول الصاعدة.

وشكرا.

الس د الرئيس:

شكرا الس د املستش4م املحترم.

الوزراء حسب  للسادة  الكلمة  إلعطاء  ننتقل  اآلن  اسمحتو،  إلى 
الترتيب وحسب الحصة الزمنية املخولة لكل وزير، وفقا للمراسلة اللي 

صفط لنا السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

الكلمة للسيد وزير الداخلية.

الحك0رة،  مئيس  لدى  املنتدب  ال0زير  ربديع،  رحمد  الس د 
املكلف ب4ل0ظ فة العم0ر ة وتحدنث اإلدامة:

السيد وزير الداخلية تعذر عليه الحضور، وكلفني بعرض كلمته 
أمامكم.

الس د الرئيس:

تفضل السيد الوزير، تفضل إلى املنصة في حدود 15 دقيقة.

الس د ال0زير املنتدب لدى مئيس الحك0رة، املكلف ب4ل0ظ فة 
العم0ر ة وتحدنث اإلدامة )ي 4بة عن الس د رحمد حص4د، وزير 

الداخل ة(:

بسم هللا الرحمن الرح م والصالة والسالم على أشرف املرسلي1.
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ح رات الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

رمضان مبارك سعيد.

وعيا منه بأهمية الوقاية من املخاطر، انخرط املغرب منذ عدة 
بذلك  املجال، مسجال  في هذا  في مسلسل تحسين سياسته  سنوات 
عام  قطاع  من  الشركاء  جميع  جهود  تضافر  بفضل  ملحوظا  تقدما 
ومؤسسات  الباحثين  مساهمة  إغفال  دون  مدني،  ومجتمع  وخاص 

البحث العلمي.

وينبغي التذكير في هذا السياق بأنه غداة الزلزال الذي شهدته مدينة 
الحسيمة في 24 فبراير 2004 كان صاحب الجاللة، نصره هللا وأيده، قد 
ذكر في خطابه السامي ليوم 25 فبراير 2004 أن املغرب ليس مستعدا 
كما ينبغي ملواجهة الكوارث الطبيعية وتدبير األزمات، فأعطى، حفظه 
هللا، تعليماته السامية للسيد وزير الداخلية، آنذاك، حول التفكير في 
إحداث خلية أو وحدة إدارية، يعهد إليها بتدبير األزمات وتنسيق تدخالت 
جميع األطراف، بغية تحقيق الفعالية املرجوة في ظرف وجيز، وقد تم 
بالفعل إحداث "مركز اليقظة والتنسيق" سنة 2007 الذي شرع العمل 

به في فبراير 2008.

بمهمة  يضطلع  والتنسيق  اليقظة  مركز  بات  الحين  ذلك  ومنذ 
تدبير األزمات، على غرار ما هو معمول به في املراكز املماثلة لدى الدول 
 )le COGIC1( املتطورة التي أشار إليها تقرير املجلس األعلى للحسابات ك

بفرنسا و)le COBRA( ببريطانيا.

وفي إطار املهام املنوطة به، يسهر مركز اليقظة والتنسيق بشكل 
يومي على:

أوال: تتبع وتقييم حاالت االضطرابات الجوية بتنسيق مع كل من 
مصالح األرصاد الجوية وهندسة املياه وإشعار السلطات املحلية حسب 

الحاالت التخاذ اإلجراءات االحترازية واالستباقية عند الضرورة؛

ثانيا: تعبئة كل الطاقات وتسخير اآلليات واملعدات على مستوى 
التدخل وتحت إشراف السادة الوالة والعمال من أجل الحفاظ على 

سالمة السكان وممتلكاتهم والحد من حجم الخسائر املادية؛

امليداني  االستعداد  بضرورة  املحليين  املسؤولين  تحسيس  ثالثا: 
لتدبير األزمات بحسب طبيعتها؛

رابعا: تدبير الكوارث الطبيعية واملخاطر والحد من األضرار الناجمة 
عنها.

وفي هذا السياق، ينبغي أن نشير إلى أن املشجع املغربي قد وضع 
آليات قانونية لتفادي مخاطر الفيضانات من خالل قانون املاء وقانون 
التعمير، اللذان نصا بصفة صريحة على منع البناء على ضفاف األودية 
القابلة  أو  املنخفضة  األرا�سي  قرب  وكذا  البحري  العمومي  وبامللك 
لالنجراف، كما حددت ضوابط التعمير وتصاميم التهيئة مقتضيات 
1 Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises

ملزمة تمنع إقامة التجزئات السكنية باملناطق املهددة بالفيضانات.

وفي هذا الصدد، فقد قامت كل عماالت وأقاليم اململكة منذ 2006 
بوضع خرائط تحدد املناطق املعرضة للفيضانات داخل نفوذها الترابي.

وتجدر اإلشارة فيه في هذا اإلطار إلى أن كال من وزارة التجهيز والنقل 
ووزارة البيئة، سابقا، الوزارة املكلفة باملاء، حاليا، قد أعدتا في إطار 
مخطط وطني ملكافحة الفيضانات دراسة تقنية شاملة حول تحديد 
النقط السوداء باملدن واملراكز الحضرية، حيث رصدت 390 موقعا 

مهددا بالفيضانات.

وتفعيال للمخطط املذكور، فقد تم بشراكة مع الجماعات املحلية 
الفنية  املنشآت  من  أول  شطر  إنجاز  أخرى،  عمومية  ومؤسسات 
البيضاء  والدار  وأكادير  كطنجة  املهددة  الكبرى  املدن  حماية  قصد 
ووجدة واملحمدية وبعض املراكز الحضرية والقروية، هذا باإلضافة 
لها عالقة  إعدادها،  تم  ومتخصصة،  قطاعية  أخرى  إلى مخططات 
بالتقليص من املخاطر، ويتعلق األمر بمخطط محاربة املخاطر الفالحية 
واملخطط املديري للوقاية ومكافحة حرائق الغابات واملخطط الوطني 
ملحاربة اجتياح الجراد واملخطط العام لتنظيم اإلغاثة وبرنامج إعادة 
هيكلة األحياء املهددة باالنهيار، وبرنامج القضاء على مدن الصفيح، 
والبرنامج الوطني ملواجهة آثار موجة البرد وكذا اإلستراتجية الوطنية 

لتدبير املستعجالت الطبية واملخاطر الصحية املرتبطة بالكوارث.

للوقاية  العامة  املديرية  قامت  فقد  امليداني،  املستوى  على  أما 
املدنية، بإحداث مراكز جهوية تتوفر على مخزون احتياطي هام من 
األغطية والخيام واألسرة، يتم تخصيصها عند الحاجة لفائدة الساكنة 
املتضررة من آثار الكوارث الطبيعية، فضال عن تكوين وحدات خاصة 

للتدخل، أنيط بها دعم الفرق اإلقليمية تحسبا ألي طارئ.

على رست0ى تدبير املخ4طر:

استشرافية،  مقاربة  اعتماد  يقت�سي  للمخاطر  الناجع  التدبير  إن 
قوامها الوقاية واإلستباقية ومالءمة توظيف الوسائل البشرية واملادية 

حسب االحتياجات والحاالت، بهدف حماية األرواح واملمتلكات.

وفي هذا اإلطار، تعمل وزارة الداخلية بمعية القطاعات الوزارية 
املخاطر  للوقاية من  بلورة إستراتجية شاملة ومندمجة  املعنية على 
والتنسيق  الربط  مستوى  تحسين  على  ترتكز  أنجع،  بشكل  وتدبيرها 
بين مختلف املتدخلين في امليدان وتقوية القدرات في مواجهة الكوارث 

الطبيعية.

الكوارث  آثار  محاربة  صندوق  إحداث  تم  السياق،  هذا  وفي 
الطبيعية، بمقت�سى قانون املالية لسنة 2009، خصص لتدبير حاالت 

الطوارئ، ترصد له الدولة 200 مليون درهم سنويا.

إن بالدنا تتجه اليوم بخطوات ثابتة نحو ترسيم سياسة عمومية 
للوقاية من املخاطر وتدبيرها، من خالل إعمال برنامج التدبير املندمج 
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للمخاطر والكوارث الطبيعية وتحسين قدرة البالد على مواجهتها، وهو 
البرنامج الذي سيتم تمويله من طرف البنك الدولي في إطار قرض قدره 

200 مليون دوالر.

وبطلب من وزارة الداخلية والوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة 
والتنمية  التعاون  العامة والحكامة، قامت منظمة  بالشؤون  املكلفة 
تدبير  سياسات  حكامة  حول  دراسة  بإنجاز   )l’OCDE2( االقتصادية 
في  اعتمدوا  دوليون،  خبراء  عليها  أشرف  باملغرب،  الكبرى  املخاطر 
منهجيتهم على تجارب مماثلة سبق العمل بها في كل من فرنسا وإيطاليا 
مايو  شهر  خالل  الدراسة  هذه  الصات 

ُ
خ تقديم  تم  وقد  واليابان، 

املنصرم.

وهنا أود التأكيد على أن وزارة الداخلية عاقدة العزم على بلورة 
إستراتيجية وطنية مندمجة لتدبير املخاطر بدعم من البنك الدولي، 

ُسَسها من:
ُ
تستمد أ

امليدانية املعدة من طرف  الدراسة  املنبثقة عن  التوصيات  أوال: 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية؛

ثانيا: الخبرة التي راكمها مركز اليقظة والتنسيق التابع للوزارة؛

ثالثا: الدروس املستخلصة من املشاريع التي سيتم اختيارها للوقاية 
من املخاطر على الصعيد الوطني في السنوات املقبلة واملدعمة من طرف 

صندوق آثار الكوارث الطبيعية.

ويبقى إعداد قانون اإلطار أو مدونة خاصة بالوقاية وبتدبير املخاطر 
كفيل بتحسين آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين املعنيين وخلق 
املتعددة  القطاعية  واالستراتيجيات  املخططات  داخل  أكبر  انسجام 
في هذا الشأن، فاالشتغال على املقاربة القانونية الشاملة سيعزز–ال 
لنظام  الجيدة  والحكامة  واملسؤولية  الشفافية  على  محالة–القدرة 

تدبير الكوارث الطبيعية.

لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  بالدنا،  خير  فيه  ملا  هللا  وفقنا 
الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، وأقر عينه بولي عهده 
صاحب السمر امللكي األمير موالي الحسن، وشد أزر جاللته بشقيقه 
صاحب السمو امللكي األمير موالي رشيد وبسائر أفراد األسرة امللكية 

الشريفة، إنه سميع مجيب.

والسالم عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

الس د الرئيس:

شكرا الس د ال0زير.

أعطي الكلمة اآلن للسيد وزير السكنى وسياسة املدينة في حدود 
15 دقيقة.

2 Organisation de Coopération et de Développement Économiques

الس د رحمد يب ل بنعبد هللا، وزير السكنى وس 4سة املدننة:

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة السالم على أشرف املرسلي1.

الس د الرئيس املحترم،

الس دات املستش4مات املحترر4ت،

الس4دة املستش4مين املحترري1،

يسرني أن أتناول الكلمة بمناسبة انعقاد هذه الجلسة املخصصة 
املواضيع  أتناول  وأن  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  مع  للتفاعل 
"العمران  بشركة  يتعلق  فيما  خاصة  العمران،  بمؤسسة  املرتبطة 
أطلق  التي  الجديدة  املدينة  بهذه  تعنى  التي  الشركة  أي  تامسنا"، 
مشروعها صاحب الجاللة امللك محمد السادس، أيده هللا، سنة 2006.

ومن املالحظات األولى التي تأتي في هذا التقرير أن هناك سوء تفاعل 
مع ضرورة تأطير هذه املدينة على املستوى القانوني، أي اإلطار القانوني 
الذي من الضروري أن يوضع لتأطير املدن الجديدة، وفعال ليس هناك 
إلى يومنا هذا أي قانون يؤطر هذه املدن الجديدة، وعملنا في وزارة 
السكنى في هذه التجربة الحكومية على وضع مشروع بعثنا به إلى األمانة 
العامة للحكومة، وهو اليوم في دوائر النقاش الداخلي للحكومة قبل أن 
ُيدرج، إن شاء هللا، في القريب العاجل على مجلس للحكومة لنتمكن 

من عرضه بعد ذلك على مجلسكم املوقر وعلى مجلس النواب كذلك.

فيما يتعلق بالتدبير املباشر ملدينة "تامسنا" التي تعد من املدن األربعة 
التي تشرف عليها وزارة السكنى من خالل مؤسسة العمران، فيما يتعلق 
بتدبير مدينة تامسنا على وجه الخصوص، فعال هناك عدد من النقط 
اإليجابية التي يتعين تسجيلها، اليوم تامسنا تضم ما يفوق 30.000 
نسمة، اليوم تامسنا تحتضن كثيرا من الفئات التي كانت تعيش واألسر 
التي كانت تعيش في مدن الصفيح، لكنها كذلك تحتضن عدد من األسر 

التي تأتي من الفئات املستضعفة وكذلك من الفئات الوسطى.

لم تعرف كل النجاح الذي كنا ننتظره بالنظر إلى عدد من العوائق 
فعال، والتقرير يقف على البعض منها، لكن من الضروري أن نؤكد على 

كل ما تم القيام به طيلة هذه السنوات التي مرت.

املعالجة  إنجاز كل شبكات الصرف الصحي ومحطات  بداية، تم 
والطرق وقنوات املاء الصالح للشرب والكهربة والهاتف وذلك بنسبة 
100%، باستثناء الجزء املحتل، والتقرير يشير إلى ذلك من طرف الحي 
لشركة  تابعة  ضيعة  هناك  كانت  أن  بمعنى   ،"SODEA3" الصفيحي 
"SODEA"، وهذه الضيعة اليوم أصبحت مسكونة من قبل عدد من 
األسر، وتشكل فيها حي صفيحي، نجد صعوبات إلى يومنا هذا من أجل 

إعادة إسكانها، وأتمنى أن نجد الحل في القريب العاجل.

إعداد  يتم  أي عملية،  انطالق  أنه قبل  إلى  تجدر كذلك اإلشارة 
مخطط مالي مرتقب، وهو ما تم القيام به بالنسبة ملدينة تامسنا، لكن 

3 Société de Développement Agricole
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املخطط املالي يكون مخطط مبني على توقعات وليس على ما يمكن أن 
نالقيه من صعوبات عند بلورة املشاريع على أرض الواقع.

جميع  من  الخارجية  الطرقية  بالشبكة  املدينة  ربط  تم  كذلك، 
الجهات، وسأعود ألتكلم عن مخطط اإلقالع الذي قمنا به في إطار هذه 

الحكومة، الذي كرس أكثر ووطد أكثر هذا املوضوع.

تم ربط كذلك املدينة بالطريق السيار بشكل نهائي، ومن يمر من 
هذه املنطقة يعلم بأن هناك اآلن ممر يأتي من خرجة أو خروج عين 

عتيق.

ربط كذلك مدينة تامسنا بمدينة الرباط، األشغال انتهت بالشطر 
األول وانطلقت بالشطر الثاني بينما الشطرين 3 و4 فهما محل دراسة 
النهائي  املسار  على  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  بعد مصادقة 
بتاريخ 13 نونبر 2015، كان هناك صعوبة، بحيث أنه من أجل الربط 
النهائي كان من الضروري أن نمر على الحزام األخضر من داخل الحزام 

األخضر، واليوم استطعنا أن نتجاوز هذا اإلكراه.

ربط املدينة الجديدة بمدينة تمارة، كذلك مشروع اليوم في طور 
الدراسة.

ربط مدينة تامسنا بجماعة سيدي يحيى، ومن يذهب إلى عين املكان 
يالحظ املجهود املبذول على هذا املستوى، علما بأنه من أجل القيام 
بذلك، نواجه كذلك عدد من األحياء الصفيحية التي يتعين التغلب 

عليها.

120 هكتار  تكون  للمساحات الخضراء، كان مقررا أن  بالنسبة 
من املساحات الخضراء، اليوم 30% من هاذ املساحات أنجزت، كان 
وحدة   10.000 بينها  من  وحدة سكنية   50.000 إنجاز  كذلك  مقررا 
النصف  تقريبا  أنجزت  العمران  العمران،  بها شركة  تكلفت  سكنية 
يعني 5.000 وعدد من الشركات األخرى أنجزت جزء ال يستهان به، لكن 
وجدنا صعوبات، بدون شك أنكم تعلمون أن بعض الشركات األجنبية 
كمل املشاريع التي التزمت بها، 

ُ
منها ولكن كذلك الوطنية واجهت أو لم ت

ووجدنا صعوبة حقيقية إلى يومنا هذا من أجل استرجاع ملكية األرا�سي 
املعنية وإكمال هذه املشاريع، وهو ما نقوم به اليوم، سواء تعلق األمر 
أي  اليوم،  املغربي  ثم  الفرن�سي األصل  املشروع  أو  املاليزي  باملشروع 

."General Contractor" مشروع "هداية" ومشروع

التهيئة  تصميم  في  املسجلة  العمومية  املرافق  يخص  فيما  أما 
وعددها 145 مرفق، أنجزت شركة العمران 39 مرفق حيوي، 26 تم 
الشروع في استعمالها و13 سيتم استغاللها في أقرب اآلجال، وذلك 
في إطار كذلك هاذ املخطط ديال إقالع اللي عملنا على تدشينو بتاريخ 
اللي تشاورنا فيه مع مختلف  2013، وهاذ املخطط هذا  20 مارس 
القطاعات املعنية، سواء تعلق األمر بوزارة التجهيز أو وزارة التعليم أو 
وزارة الشبيبة والرياضة أو وزارة الثقافة أو وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية أو وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات من أجل أن نتمكن 

من إضافة هذه املشاريع الجديدة.

ويمكن اإلشارة على هاذ املستوى إلى كل ما استطعنا القيام به، من 
ضمن ذلك ملحقة ديال املدرسة العليا، أوال، إدخال جزء من الجامعة 
املدرسة  بسال،  للتكنولوجيا  العليا  املدرسة  ديال  امللحقة  املغربية، 
الوطنية للعلوم التطبيقية، مدينة العلوم واالبتكار، وهناك اليوم جزء 
أو قطع أرضية مخصصة الحتضان جزء من هذه الجامعة، جامعة 
محمد الخامس، وأعتقد أن هذا األمر يشكل مدخل أسا�سي بالنسبة 

إلنجاح هذه املدينة.

إدخالها  على  اللي عملنا  الثقافية  املرافق  هناك عدد من  كذلك 
بالشبيبة  مرتبطة  ومرافق  تربوية  ومرافق  اإلقالع،  مخطط  إطار  في 
والرياضة وكذلك مسجد كبير، من الضروري أن نتحدث عن ذلك، 
هذا املسجد هو ثاني أكبر مسجد في املغرب، أتمنى أن يتم تدشينو في 
غضون هذا الشهر ديال رمضان، وهو معلمة حقيقية اللي غتكون في 
هذه املدينة، ناهيك على املشاريع الطرقية اللي تكلمت عليها، التي تربط 
املدينة بالرباط، بتمارة، بسيدي يحيى، أي أننا بذلك كنفكو العزلة 
تماما على هذه املدينة، ونعطي لها جاذبية جديدة، ع�سى أن نتجاوز 
بعض الصعوبات املرتبطة بكون أن هذه املدينة ال يمكن أن تحتضن كل 
قاطني مدن الصفيح في املدن املجاورة، أي أن تحتضن مدن الصفيح 
ديال سيدي يحيي وديال تمارة وديال عين عتيق وديال مرس الخير وغير 

ذلك.

إذا قمنا بذلك سيكون مآل هذه املدينة الفشل، ألن باقي الفئات 
االجتماعية لن تقبل بالسكن في هذه املدينة إذا وصلنا إلى 10.000، 
15.000 أو 20.000 سكن مخصص ملدن الصفيح فقط أو لساكني 
مدن الصفيح في هذه املدينة، وهو ما نعمل اليوم على تجاوزه من خالل 

الدفع بمشاريع جديدة موجهة كذلك للفئات الوسطى.

دمت فيما يتعلق بالتدبير املالي وبتدبير 
ُ
هناك كذلك مالحظات ق

املوارد البشرية بالنسبة لهذا املشروع.

بالنسبة للتدبير املالي حقا هناك صعوبات، صعوبات مرتبطة بهذا 
التأخر، صعوبات مرتبطة كذلك بكون أن كل هذه املشاريع لم تنجز في 
وقتها، مع األسف، مع ضرورة انتظار مخطط اإلقالع، الشركة شركة 
ألن  املستوى،  هذا  على  الصعوبات  بعض  تالقي  تامسنا"  "العمران 
السيولة الضرورية غير موجودة بالنظر لتأخر كل هذه املشاريع التي 
تكلمت عنها، ومن الطبيعي أن يقف التقرير الذي أنجزه املجلس األعلى 

للحسابات على كل هذه النقائص.

البشرية، هناك كذلك عدد من املالحظات،  باملوارد  يتعلق  فيما 
وهي مالحظات موجهة ملؤسسة العمران، سواء تعلق األمر بمؤسسة 
التابعة، أي كل الشركات  الهولدينغ أو باملؤسسات  العمران األم أي 
التابعة ملؤسسة العمران، هناك كالم منذ مدة، وهذا األمر وارد كذلك 
بالنسبة ملجلس الرقابة الذي سينعقد بالصدفة بعد أسبوعين، أعتقد 
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يوم 27، مجلس الرقابة الذي ينعقد سنويا، كل دورة تكون مناسبة 
للوقوف عند هذه االختالالت أي كتلة األجور التي وصلت إليها مؤسسة 
العمران وكذلك تدبير املوارد البشرية والنظام املخصص إلى ذلك، نفس 
ال�سيء ينطبق على مؤسسة "العمران تامسنا" التي بدورها تجتهد من 

أجل تجاوز هذه الوضعية بارتباط مع الشركة األم.

هناك كذلك ضرورة تصفية العقار املرتبط بشركة تامسنا، فعال 
الجزء األسا�سي من العقار تم تصفيتو، ولكن هناك بعض العقارات 
التي تدخل في إطار دائرة املدينة التي يسكنها أسر صفيحية بمعنى األسر 
إلى يومنا هذا عدد  التي تسكن في مدن الصفيح، وهذا األمر تطلب 
من املجهودات من أجل الحصول على امللكية النهائية، واألمر يتعلق 
بعشرات الهكتارات ليس أكثر من ذلك، وهناك مجهودات التي تبذل من 
أجل تسجيل هذه العقارات بشكل نهائي في الوعاء العقاري املخصص 

للمدينة بشكل رسمي.

أعتقد أن أساس املالحظات التي قدمت كانت تتمحور حول هذه 
وعلى  املالحظات  هذه  كل  تتبع  على  حال سنعمل  أي  وعلى  النقط، 
األخذ بها وعلى ضرورة تصحيح ما يمكن تصحيحه، علما بأن جزء كبير 
من هذه املالحظات سبق ال ملؤسسة العمران وال لوزارة السكنى أنهم 
استجابوا لها وأجابوا املجلس األعلى للحسابات حولها، وسنواصل–

كما قلت لكم–االجتهاد من أجل األخذ بها.

وشكرا لكم.

الس د الرئيس:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة اآلن للسيد ويزر التربية الوطنية والتكوين املنهي في حدود 5 
دقائق.

الس د خ4لد برج4وي، ال0زير املنتدب لدى وزير الترب ة ال0طن ة 
والتك0ين املنهي:

السالم عل كم ومحمة هللا وبرك4ته.

شكرا الس د الرئيس،

الس دات والس4دة املستش4مين،

الس4دة ال0زماء،

في الوزارة لدينا بعض التوضيحات بخصوص النقطتين الواردتين 
في تقرير السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، األولى تتعلق 
باإلمدادات التي تمنحها الدولة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

وأداء مستحقات املقاوالت واملتعاقدين.

فبخصوص هذه النقطة، إلى حدود سنة 2009 كانت األكاديميات 
تتوصل بالسيولة بتطابق مع مجموع االعتمادات املرصودة لها كاملة 

خالل نفس السنة املالية.

وابتداء من سنة 2010 اعتمدت وزارة املالية منهجية جديدة تقوم 
على الربط بين التزويد بالسيولة والحاجيات الفعلية من األداءات، 
اعتمادا على ميزانية الخزينة التي تأخذ بعين االعتبار رصيد حساب 
التابعين لهم وكذا  اآلمرين املساعدين بالصرف واآلمرين املساعدين 

مبالغ األداءات املتوقعة دوريا.

لحسابات  املحولة  السيولة  كل  صرف  تم   2015 سنة  وخالل 
األكاديميات 4.4 مليار درهم، وخصص مجملها لتصفية جزء من ديون 

السنوات السابقة، التي تناهز 8 مليار درهم عند نهاية سنة 2014.

االعتمادات  من  درهم  مليون   300 األكاديميات ب  توصلت  وقد 
من  جزء  لتسديد  األولوية  أعطيت  وقد   ،2015 نهاية  في  اإلضافية 

املصاريف املرتبطة بشكل مباشر بالعملية التربوية.

الجهوية  ورش  تفعيل  على  الوزارة  عملت   2016 سنة  وخالل 
املتقدمة، من خالل اتخاذ مجموعة من التدابير ووضع اآلليات املتعلقة 
بهذه املرحلة من أجل إرساء سلس لألكاديميات وفق التقسيم الجهوي 
الجهوية  األكاديميات  ميزانية  منها  وخاصة  حاليا،  العمل  به  الجاري 

املؤشر عليها والقابلة للتنفيذ:

- تزويد حسابات األكاديميات بالسيولة بعد فتح حساباتها؛

- صدور مرسوم الحلول؛

واملحاسبين  باألداء  املكلفين  والخزننة  الدولة  مراقبي  تعيين   -
املفوضين على مستوى األكاديميات واملديريات اإلقليمية؛

- إعداد نماذج مالحق العقود امللحقة؛

- صدور مقرر وزير االقتصاد واملالية بتاريخ 14 أبريل 2015 القا�سي 
بتنفيذ املادة 5 من مرسوم الحلول.

إذن هذه مجموعة من اإلجراءات التي كان من الالزم القيام بها بعد 
اعتماد الجهوية املوسعة، والتي تعتبر مكتسب كبير قصد التمكن في 

نهاية املطاف من أداء ديون األكاديميات.

أما بالنسبة للنقطة الثانية التي تتعلق باملوارد البشرية وتأمين الزمن 
املدر�سي واإلداري، فقد ساهم حل العديد من امللفات على استقرار 
املنظومة التربوية، مما أدى إلى انخفاض عدد اإلضرابات بشكل ملحوظ 
مقارنة مع السنوات املاضية، كما حرصت الوزارة على تطبيق املساطر 
القانونية واملراقبة اإلدارية من أجل التصدي للغيابات الناتجة عن 
الشهادات الطبية والوهمية، مما أدى إلى تقليص ملحوظ في الغيابات.

وفي نفس السياق عملت الوزارة على تفعيل مبادرة تتعلق بتأمين 
الزمن املدر�سي واإلداري، يهدف إلى صيانة حق التلميذ والتلميذة في 
االستفادة الكاملة من الغالف الزمني السنوي وترسيخ ثقافة االلتزام 
واملسؤولية والسلوك املنهي في التعامل مع الزمن اإلداري، وذلك عبر 4 
مداخل متكاملة، تتضمن إرساء آليات الشفافية ورصد وتتبع وتسجيل 
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املدر�سي  الزمن  هدر  عن  الناجمة  البيداغوجية  واملعالجة  التغيبات 
واملعالجة القانونية لحاالت التغيب.

هذه املداخل املعتمدة تتمثل في إرساء آليات الشفافية، ثم آلية 
ضبط وتسجيل الغياب، ثم املعالجة البيداغوجية ثم املعالجة اإلدارية، 
وكل هذه التدابير تم اعتمادها عبر نظام معلوماتي متطور يمكن من 

التدبير اإليجابي لهذه املداخل.

ومن أجل ترشيد وعقلنة توزيع املوارد البشرية فقد أصدرت الوزارة 
التربوية،  األطر  من  والخصاص  الفائض  لتدبير  مسبوقة  غير  مذكرة 
مكنت هاذ العملية من إعادة انتشار وكسب أكثر من 7.000 أستاذ 
وأستاذة، وتعتمد هذه اآللية على إعطاء جدول حصص كاملة وتفادي 

عمل األساتذة بأنصاف جداول الحصص.

واملديريات  األكاديميات  مقرات  في  العاملة  ألطر  بالنسبة  أما 
اإلقليمية، فقد اغتنمت الوزارة فرصة الجهوية املتقدمة إلعادة انتشار 
املوظفين العاملين بهذه الوحدات، وذلك مراعاة للحاجيات الحقيقية 
األطر  من  التعليمية  املؤسسات  لحاجيات  وأيضا  الوحدات،  لهذه 

اإلدارية والتقنية.

وشكرا.

الس د الرئيس:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة اآلن للسيدة وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني.

الس د ال0زير املنتدب لدى مئيس الحك0رة، ركلف ب4ل0ظ فة 
العم0ر ة وتحدنث اإلدامة:

السيدة الوزيرة كانت طلبت مني أن أتدخل في األخير، ولكن ربما ألم 
بها ألم وتعتذر.

الس د الرئيس:

إذن أعطي الكلمة لك، السيد الوزير، وزير الوظيفة العمومية، في 
حدود 15 دقيقة.

الس د ال0زير املنتدب لدى مئيس الحك0رة، املكلف ب4ل0ظ فة 
العم0ر ة وتحدنث اإلدامة:

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة والسالم على أشرف املرسلي1.

الس د الرئيس املحترم،

ح رات الس دات والس4دة،

بعض  يتضمن  الذي  التدخل  بهذا  أمامكم  أتقدم  أن  يشرفني 
التوضيحات بشأن املالحظات التي وردت في عرض السيد الرئيس األول 

للمجلس األعلى للحسابات واملتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية.

النقطة األولى، نظام التقاعد: لقد أثار عرض السيد الرئيس األول 
يشكلها  التي  بالخطورة  تتعلق  واالقتراحات  املالحظات  من  مجموعة 
تفعيل  العمومية، وغياب  املالية  التقاعد على  أنظمة  توازن  اختالل 
توصيات اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد لسنة 2007 وبعدم 
كفاية اإلصالحات املقترحة من لدن الحكومة لتجاوز العجز الذي يعاني 
منه نظام املعاشات املدنية، فضال عن ذلك، فقد تم اعتبار في هذا 
التقرير أن أسباب تفاقم أزمة الصندوق املغربي للتقاعد ترجع باألساس 
إلى عنصرين اثنين: تراجع العامل الديموغرافي وارتفاع األجور داخل 

القطاع العام.

إن ما تضمنه عرض السيد رئيس املجلس بخصوص إصالح أنظمة 
التقاعد يقت�سي تقديم بضع التوضيحات:

أوال، تعتبر الحكومة إصالح نظام املعاشات املدنية ورشا مستعجال 
ومصيريا إلنقاذ هذا النظام من اإلفالس وضمان حقوق املنخرطين فيه، 
وهو الطابع االستعجالي الذي أكدت مجموعة من الدراسات والتقارير 
عليه، ال سيما تقرير املجلس األعلى للحسابات ل 2013 وتقرير املجلس 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي ل 2014.

ح رات الس دات والس4دة،

إن اختالل التوازن املالي لنظام املعاشات املدنية يرجع باإلضافة إلى 
العنصرين اللذين ذكرهما السيد رئيس املجلس األعلى إلى أسباب أخرى، 
نعتبرها أكثر أهمية وال سيما تلك املرتبطة، أوال، باحتساب املعاش بناء 
في  التعويض  ارتفاع معدالت  إلى  أدى  للموظف، مما  على آخر أجرة 
املغرب أو في النظام املغربي للتقاعد إلى 83%، وفي بعض الحاالت قد 
يفوق مبلغ املعاش مبلغ آخر أجرة، حيث قد يصل إلى 110%، وتعتبر 
هذه النسبة جد مرتفعة مقارنة مع الدول األخرى كفرنسا 50%، كندا 

44%، تركيا 65% والبرتغال %53.

التي يضمنها  الحقوق  التعريفة املطبقة مقابل  ثانيا، عدم توازن 
لكل موظف يساوي ضعف مجموع  املمنوح  املعاش  أن  النظام، أي 

االقتطاعات واملساهمات املحينة.

ثالثا، ارتفاع معدل سن التوظيف، حيث انتقل من 23 سنة إلى 28 
سنة، وتطور أمد الحياة، حيث انتقل بعد 60 سنة من 18.8 سنة إلى 

21 سنة حاليا.

ح رات الس دات والس4دة،

القوانين،  مشاريع  من  مجموعة  الحكومة  أعدت  تعلمون،  كما 
املكلفة  الوطنية  اللجنة  عمل  إطار  في  التشاور  مسلسل  إلى  استنادا 
بإصالح أنظمة التقاعد، واستئناسا بتقرير املجلس األعلى للحسابات 
وبالرأي الذي أصدره املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بتاريخ 30 
أكتوبر 2014 بخصوص هذا املوضوع، وتتضمن هذه املشاريع مجموعة 
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من اإلصالحات ومن اإلجراءات إلصالح نظام املعاشات املدنية، وتهم 
باألساس املقاييس التالية:

- سن اإلحالة على التقاعد؛

- نسبة احتساب املعاش؛

- األجر املرجعي لحساب املعاش؛

- ونسبة االشتراكات.

إن اإلصالح املقيا�سي الذي تقترحه الحكومة ال يشكل إال مرحلة أولى 
وآنية ذات طابع استعجالي في مسلسل اإلصالح، سيتلوه إصالح شمولي، 
يجمع  عمومي  قطب  قطبين،  في  التقاعد  أنظمة  توحيد  سيتضمن 
منخرطي نظام املعاشات املدنية والنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد، 
واملهنيين واألشخاص غير  الخاص  القطاع  أجراء  يهم  وقطب خاص 

األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

الس د الرئيس املحترم،

ونحن إذ نتفق مع ما جاء في تدخل السيد الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات من حيث أن املقاييس املقترحة مراجعتها سوف لن 
تحل إشكالية التقاعد بصفة نهائية، فإننا نرى أنها ستمكن من تأجيل 
نظام أزمة املعاشات املدنية ملدة قد تصل إلى 10 سنوات، وهو وقت 
كاف لكي تبادر الحكومة إلى وضع قانون إطار وخارطة طريق إلصالح 

شامل ألنظمة التقاعد.

وفي األخير فيما يخص هذه النقطة، ال يسعني إال أن أثمن الدعوة 
التي وجهها السيد الرئيس لجميع الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين 
إلى ضرورة االنخراط في ورش إصالح أنظمة التقاعد واإلنكباب على 
معالجة إشكالياته بكل مسؤولية وباعتماد إصالحات جوهرية تقدم 
حلوال ناجعة وفعالة على املدى املتوسطي والطويل، وتمكن من الحفاظ 
على ديمومة منظومة التقاعد، مع األخذ بعين االعتبار القدرة الشرائية 

للمنخرطين واملتقاعدين.

فيما يخص النقطة الثانية، توزيع املوظفين: ورد في عرض السيد 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات أن أكثر من 90% من املوظفين 

تتركز في قطاعات التعليم والداخلية والصحة والعدل واملالية.

في هذا اإلطار أشير إلى أنه بالفعل إن 6 إدارات عمومية تستقطب ما 
يناهز 90% من مجموع املوظفين، وهي التربية الوطنية والتعليم العالي 
نظرا العتبارات طبيعية  وذلك  واملالية،  والعدل  والداخلية  والصحة 

بالنظر إلى عدة عوامل، أهمها على سبيل املثال:

ارتباط هذه القطاعات بأهم املرافق الحيوية التي تقدم الخدمات 
االجتماعية األساسية ملختلف شرائح املواطنين، فالبد من اإلشارة إلى 
أن نسبة ال تمركز املوظفين على الصعيد الوطني تقدر بأزيد من %93 

مقابل 7% فقط على صعيد املصالح املركزية؛

فيما يتعلق بمعدل التغطية حاليا، فيقدر ب 16 موظف لكل ألف 
نسمة على الصعيد الوطني، ويسجل هذا املعدل أعلى نسبة بالجهة 
الجنوبية: جهة العيون–الساقية الحمراء مثال فيها 31 موظف لكل ألف 

نسمة، وجهة الداخلة–واد الذهب 23 موظف لكل ألف نسمة.

فيما يخص تركيز املوظفين، فيمكن الجزم بأن توزيع أعدادهم بين 
مختلف جهات اململكة االثنتي عشر يعرف تفاوتا ملحوظا، بحيث أن 4 
جهات فقط تستقطب أكثر من 60% من مجموع املوظفين، وهي: جهة 
الرباط – سال – القنيطرة بــــــ 21% وجهة الدار البيضاء- سطات %16 
وجهة فاس- مكناس بـــــ 12% وجهة مراكش – آسفي ب 11%، في حين 

أن 8 جهات مجتمعة تضم أقل من 40% من مجموع املوظفين.

وفي هذا اإلطار، وسعيا إلى معالجة هذه التفاوتات في توزيع املوظفين، 
سواء على املستوى الجغرافي أو بين مختلف القطاعات وإدارات الدولة 
والجماعات الترابية، فقد عملت الحكومة على إحداث آليات تسمح 
اإللحاق  هم   ،2014 في سنة  مرسومين  قبيل  من  املوظفين  بحركية 
والوضع رهن اإلشارة، وتمت املصادقة مؤخرا في 2015 على مرسوم 
يسمح بنقل املوظفين املنتمين إلى الهيئات املشتركة بين اإلدارات ما بين 
اإلدارات العمومية أو الجماعات الترابية، وذلك إما بطلب من املوظف 
أو تلقائيا من اإلدارة، ويهم هذا املرسوم أزيد من 260.000 موظف، فيها 
125.000 باإلدارات العمومية و134.000 بالجماعات الترابية، وقد بدأ 

العمل بهذا املرسوم بداية من منتصف هذه السنة.

فيما يخص التغيب عن العمل، كنقطة وردت في التقرير، فظاهرة 
الغياب بالوظيفة العمومية ظاهرة ملحوظة، والبد من التذكير بأن في 
2012 صدر منشور للسيد رئيس الحكومة التخاذ عدة تدابير وإجراءات 
عملية في هذا الشأن من بينها: اعتماد تدابير وقائية يومية دائمة ملراقبة 
تتعلق  دورية  إجراءات  اتخاذ  تم  كما  للموظفين،  اليومي  الحضور 

باملراقبة السنوية لحضور املوظفين.

والبد من اإلشارة إلى أن تطبيق هذه اإلجراءات أسفر عن ضبط 
2628 حالة غياب خالل سنوات 2012 حتى ل 2015، وهو تغيب غير 
مشروع وتم اتخاذ إجراءات الالزمة في حق املتغيبين، أي الفصل عن 
1330 حالة على  تم ضبط  املتغيبين  العمومية. من هؤالء  الوظيفة 

صعيد قطاع التربية الوطنية.

فيما يخص كتلة األجور، وهي مالحظة وردت كذلك في التقرير، 
حيث جاء بارتفاع كتلة األجور خالل الفترة 2008-2015 بنسبة %47، 

مقابل تزايد أعداد املوظفين بنسبة %8.5.

أشير إلى أن هناك عوامل محددة ساهمت في هذا االرتفاع، أذكر 
منها:

أوال، تم توظيف أو إحداث مناصب تناهز 170.000 منصبا ماليا 
ما بين سنتي 2007 و2015، وهو ما تطلب غالفا ماليا إجماليا ناهز 17 

مليار درهم، بمعدل سنوي يبلغ 2.25% من كتلة األجور.
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التكلفة السنوية  الترقية، حيث تقدر  التوظيف هناك  إلى جانب 
للترقية، سواء تعلق األمر بالترقية في الرتبة أو الترقية في الدرجة، بحوالي 

2.7% من كتلة األجور سنويا وتلقائيا.

النقطة الثالثة التي أثرت في كتلة األجور نتائج الحوارات االجتماعية 
منذ 2008 حتى اليوم، حيث اتخذت الحكومة تنفيذا لاللتزامات الحوار 
االجتماعي خالل الفترة املشار إليها في تقرير املجلس األعلى للحسابات 
الدولة  موظفي  لفائدة  اإلجراءات  من  2015، عددا  2008 حتى  من 
والجماعات الترابية، حيث بلغت التكلفة اإلجمالية لهذه الحوارات 32 

مليار درهم، 32 مليار درهم.

ونتيجة لهذه الحوارات فقد ارتفع معدل األجر من 5333 درهم إلى 
7381 درهم، مع العلم أن متوسط األجر الشهري الصافي ..

الس د الرئيس:

شكرا الس د ال0زير املحترم.

انتهى الوقت، وباإلمكان موافاة الرئاسة بمداخلتكم لتوزيعها على 
الفرق واملجموعات.

الس د ال0زير املنتدب لدى مئيس الحك0رة، املكلف ب4ل0ظ فة 
العم0ر ة وتحدنث اإلدامة:

يكمن لي نستغل الوقت ديال الزمالء ديالي اللي...

الس د الرئيس:

طبعا، طبعا ممكن، تفضل.

الس د ال0زير املنتدب لدى مئيس الحك0رة، املكلف ب4ل0ظ فة 
العم0ر ة وتحدنث اإلدامة:

من  األجر  معدل  قلت–ارتفع  االجتماعية–كما  الحوارات  نتائج 
الشهري  األجر  متوسط  أن  العلم  مع  درهم،   7000 إلى  درهم   5000
الصافي ببالدنا يمثل 3.1 أضعاف الناتج الداخلي اإلجمالي الفردي، 3.1 
أضعاف الناتج الداخلي اإلجمالي الفردي، وفي فرنسا يمثل 1، في إسبانيا 

1.2 وفي تونس 1.4 وفي تركيا 1.6.

الس د الرئيس،

ح رات الس دات والس4دة،

وردت  الذي  للمترفق،  املقدمة  العمومية  بالخدمات  يتعلق  فيما 
اإلشارة إليه في عرض السيد الرئيس األول للمجلس، بحيث جاء في 
بالتقرير "إنه ال يزال بعيدا عن معايير الحكامة التي وضعها الدستور، 
وأن املواطن خاصة في املجال القروي واملناطق النائية ال يزال يواجه 
صعوبات في الولوج للمرفق العمومي". هنا يجب التأكيد على أنه من 
بين أهم املشاريع التي تمت بلورتها في هذا الشأن انطالق عدة إجراءات 

ومشاريع، أذكر منها فقط:

- مشروع اعتماد نظام لالستقبال واإلرشاد؛

- اعتماد مشروع ميثاق املرافق العمومية؛

- تدعيم سياسة الالتمركز اإلداري، حيث يوجد اليوم على املستوى 
الجهوي أزيد من 317 إدارة ال ممركزة من مستوى مديريات ومندوبيات 

ومفتشيات، وعلى املستوى اإلقليمي أزيد من 1138 وحدة إدارية.

املبادرة  بكون  املتعلقة  العرض  في  الواردة  املالحظة  وفيما يخص 
اإلصالحية ظلت متفرقة ومفتقدة لالستمرارية، نظرا لغياب إستراتيجية 
واضحة ومحددة النتائج وانعدام الجدولة الزمنية لتتبع تنزيلها، فالبد 
من التذكير بأنه في إطار تفعيل برنامج الحكومة أعدت الوزارة برنامج 
العمومية وتعزيز  املرافق  تأهيل  إلى  2014-2016 يسعى  عمل برسم 

قدراتها التدبيرية ويقوم على محاور ثالثة:

أوال: تثمين الرأسمال البشري؛

والحكامة  باملرتفق  أو  باملواطنين  اإلدارة  عالقة  تحسين  ثانيا: 
والتنظيم، ال يسع الوقت ألن أغوص فيها.

املحور الثالث واألخير، وهو دعم تحديث اإلدارة، فعالقة بحصيلة 
برنامج دعم إصالح اإلدارة العمومية التي تم الجزم ضمن عرض املجلس 
األعلى للحسابات بأنها لم تحدث التغيير املنشود داخل اإلدارة العمومية 
املغربية، باستثناء تعميم املباراة للتوظيف وأن باقي اإلجراءات لم تجد 

طريقها نحو التطبيق.

هنا أذكر أن البرنامج تم إعداده سنة 2002، تضمن هذا البرنامج 
مجموعة من اإلجراءات، 37 إجراء يهم تحسين تدبير املوارد املالية، 31 
إجراء يتعلق بتحسين تدبير املوارد البشرية و14 إجراء يهم التحكم في 

كتلة األجور وفق نسق تصاعدي، ويخضع لتتبع مستمر.

وفي هذا اإلطار أيضا نشير إلى أنه قد تم:

- إنجاز الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات؛

والتكوين  األداء  وتقييم  بالترقية  املتعلقة  النصوص  إصدار   -
املستمر؛

- تجميع األنظمة األساسية؛

- حذف الدرجات املرتبة في الساللم 1 إلى 5؛

- إصدار مرسوم يتعلق بإعادة هيكلة اإلدارات الالممركزة.

االختالالت  إلى  بالنظر  أنه  أؤكد  أن  إال  يسعني  ال  الختام،  وفي 
تم خالل  فقد  العمومية،  اإلدارة  تعرفها  التي  واملقاومة  والصعوبات 
ساهمت  الهامة،  اإلصالحات  من  مجموعة  اعتماد  األخيرة  السنوات 
في تحسين أداء املرافق العمومية، علما أنه يجري العمل حاليا على 
استكمال هذا املسلسل اإلصالحي من خالل العمل على اعتماد املراجعة 
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الشاملة للنظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، وهو الورش الذي 
تم االنتهاء من إعداده، وهو اآلن في التنقيحات األخيرة على مستوى 
واإلستراتيجية  اإلداري  الالتمركز  ميثاق  للحكومة،  العامة  األمانة 
لتسهيل  املساطر  تبسيط  الفساد ومتابعة مشروع  الوطنية ملكافحة 

الولوج إلى الخدمات العمومية وتيسير االستثمار.

السالم عليكم.

الس د الرئيس:

شكرا الس د ال0زير.

ح رات الس دات والس4دة املستش4مين،

أود أن أخبركم بأنني توصلت للتو بجواب مكتوب من طرف السيدة 
وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، وسوف 

أحرص على موافاتكم به الحقا.

استوفينا اآلن التعقيبات ديال السادة الوزراء.

أعتقد أن جميع الفرق واملجموعات البرملانية استنفذت الرصيد 
ديالها من الوقت، فيما عدا فريق األصالة واملعاصرة اللي مازال عندك 
في الرصيد ديالك، السيد الرئيس، بضعة ثواني، ما عرفتش بالضبط 

غادي يبان اآلن، تفضل.

تاخذ الكلمة؟ تفضل.

املستش4م الس د عبد العزيز بنعزوز:

جوج ديال األمور:

األمر األول، التفاعل الحكومي مع التقرير أنا كنعتبرو غير إيجابي، 
تفاعل كنعتبرو ما جاوبش على اإلشكاالت الحقيقية املثارة في التقرير.

املسألة الثانية، هو عافاكم، السادة الوزراء املحترمون، ما تبقاوش 
تقارنونا بـــــ Japon وفرنسا، دابا 3 ديال املرات اليوم في هاذ املجلس 
املوقر، ألنه في هاذ املقارنة ال قياس بوجود الفارق، زعما صراحة يثير 

الغثيان.

الس د الرئيس:

شكرا الس د الرئيس.

وفقا للمراسلة اللي وردتنا من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان ال يزال في حوزة السادة أعضاء الحكومة 20 دقيقة من الوقت، 

هل من إضافة؟

إذن، شكرا ملساهمتكم. 

ومفعت الجلسة.

مالحق: املداخالت املكتوبة املسلمة للرئاسة

أوال: رداخالت الفرق واملجم0ع4ت الن 4ب ة:

 ( رداخلة الس د رحمد البك0مي، مئيس فريق التجمع ال0طني 
لألحرام:

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

إنه ملن دواعي السرور أن أتدخل اليوم باسم فريق التجمع لوطني 
للمجلس  األول  الرئيس  جطو  إدريس  السيد  عرض  ملناقشة  لألحرار 
األعلى للحسابات في لحظة اعتبرها تاريخية بكل املقاييس، لحظة تؤرخ 
للدينامية التي تعرفها بالدنا على درب إرساء دولة الحقوق والحريات 
واملؤسسات، والذي يجسده املبدأ الدستوري الذي ناضلت من أجله 

كل القوى الحية في بالدنا، وهو ربط املسؤولية باملحاسبة.

في هذا اإلطار جاءت الفقرة األخيرة من الفصل 148 من الدستور 
األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيد  عرض  لتقديم  أسست  والتي 
في  تمعننا  وبعد  البرملان،  أعضاء  طرف  من  ومناقشته  للحسابات 
مضامين هذا التقرير الذي ال يسعنا إال أن ننوه به وبمضمونه، كما أنه 
ال يعفينا من إبداء بعض املالحظات عليه، من خالل صياغته بالشكل 

الذي يحفظ حقوق وذمة الغير.

إن التضخيم اإلعالمي الذي صاحب إعداد هذا التقرير بعد صدوره 
علما  االتهام،  قفص  في  واملسؤولين  املنتخبين  من  مجموعة  وضع 
أن منهم من لم يمد يده إلى املال العام بل اتهم فقط في ذمته املالية، 
ال�سيء الذي نتأسف له، ألنه ي�سيء إلى األشخاص، خصوصا النزهاء 
منهم والذين يشتغلون بكل صدق ووطنية في تدبير الشأن العام. ومما 
يفسر ذلك العدد الضئيل لهذه امللفات ذات الصبغة الجنائية، والتي 
وزير  السيد  على  للحسابات  األعلى  للمجلس  العامة  النيابة  أحالتها 
العدل والحريات، والتي لم تتجاوز ملفين اثنين، لذا نلتمس من السيد 
الرئيس األول للمجلس األعلى األخذ بعين االعتبار ذلك أثناء صياغة هذه 

التقارير، والتي تجعل الكل في سلة واحدة.

وعلى اإلعالم كذلك االعتماد على التحري والبحث والتدقيق، دون 
الزج بشرف الناس، ألن ذلك سيجعلهم يبتعدون عن تدبير الشأن العام 

أكثر فأكثر.

اشتغال  طريقة  إلى  التطرق  منا  تستدعي  املناقشة  هذه  أن  كما 
لتدبير  في مراقبتها  الجهوي، وخصوصا  الصعيد  املالية على  املحاكم 

الجماعات الترابية.

ومختلف  املواضيع  أهمية  إلى  وبالنظر  الوقت،  ضيق  وأمام 



عدد212 - 214رمضان1437 )220يونيو20162( الجريدة الرسمية للبرملان888   

القطاعات التي تطرق لها التقرير، سأكتفي بمناقشة ما تضمنه التقرير 
حول القطاعات التالية:

- املالية العمومية خصوصا في سنة 2011 و2012؛

- الوظيفة العمومية؛

- مؤسسة العمران، )تامسنا(؛

- مؤسسة حقوق املؤلفين؛

- الجماعات الترابية؛

- إشكالية التقاعد.

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

على مستوى املالية العامة، فإن ما تضمنه العرض فهو مطابق 
املحاسبين  حسابات  بمطابقة  العام  التصريح  في  جاء  الذي  للتقرير 
الفرديين للحساب العام للمملكة، والذي تضمن نفس املالحظات على 
الوضعية املالية للبالد في سنة 2011 و2012 واالحتقان الذي وصلت 
إليه، حيث بلغت نسبة العجز إلى حدود 7% إضافة إلى ضعف تنفيذ 
بإجراءات  القيام  وقتها  الحكومة  على  فرض  الذي  ال�سيء  امليزانية، 
صارمة وصعبة في نفس الوقت كالزيادة في ثمن املحروقات وتوقيف 
حوالي 15 مليار درهم من االستثمارات للخروج من تلك الضائقة املالية.

إنها مناسبة لكي ننوه بعمل وزارة االقتصاد واملالية في هذا الباب، 
التي  الهيكلية  واإلصالحات  اإلجراءات  تلك  ثمار  نقطف  اليوم  ونحن 
وتحرير  املقاصة  إصالح صندوق  من خالل  الضائقة  هذه  صاحبت 
أسعار املحروقات وإقرار القانون التنظيمي للمالية، حيث تمكنا، وهلل 
الحمد، من تسجيل نسبة عجز لم تتجاوز 4%، وتمكنا من الحفاظ على 
األمن املالي لبلدنا، إال أنه البد أن نؤكد على أن مجهود اإلدارة في تنفيذ 
مجموع النفقات املنجزة يبقى ضعيفا وال يرقى إلى مستوى الطموحات، 
خصوصا في الشق املرتبط باالستثمار، ذلك أن نسب إنجاز امليزانية 
يبقى مرتفع، كله في التسيير مع نسب ضعيفة في االستثمار، والتي لم 

تتجاوز %30.

تتعد  لم  التي  الخصوصية  الحسابات  إلى  ينسحب  األمر  نفس 
17% ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة والتي لم تتجاوز نسبة 
1%، ال�سيء الذي يعكس بامللموس ضعف تنفيذ امليزانيات املرتبطة 
والتدبير،  التسيير  في  الحكامة  مبدأ  إلى  يحيلنا  ما  وهو  باالستثمار، 
ويطرح إشكالية أثر االستثمار العمومي على وضعية املواطن، خصوصا 
في القطاعات املرتبطة بالصحة والتعليم والسكن وفك العزلة الذي 

يتطور بشكل بطيء.

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

هناك  العمومية،  الوظيفة  قطاع  على  يحيلنا  الحكامة  موضوع 
حقيقة، مجهودات جبارة تبذل في سبيل االرتقاء بمستوى أداء املرفق 
العمومي، الذي الزال يعاني، منوهين باإلستراتيجية الوطنية ملحاربة 
للوظيفة  العام  النظام  إقرار  بضرورة  الحكومة  مطالبين  الفساد، 
العمومية، غير توحيد منظومته في كافة الوظائف واالستمرار في محاربة 
مختلف مظاهر املحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في التعيين في 
املناصب العليا، مع إعطاء الفرصة للكفاءات والطاقات املنتجة وطرد 
كل املوظفين األشباح، منوهين بالعمل الحكومي في هذا الباب، الذي 

أوقف صرف حوالي 700 أجرة موظف وموظفة.

مجهودات ال ينكرها إال جاحد، لكن على الحكومة أن تسرع في إعادة 
انتشار املوظفين بما يسمح بخلق توازن بين مختلف الجهات، ذلك أن 
الجهات البعيدة تفتقر اليوم إلى الكفاءات واألطر املكونة القادرة على 
اإلبداع واالبتكار ومواكبة مختلف األوراش، كما يجب أن تسرع كذلك 
في حل مشكلة األطر واملوظفين العالقة بعد تنزيل مشروع التقسيم 
اإلداري الجديد لألكاديميات، والذي الءم التقسيم الجهوي الجديد 
للجهات، بحيث إن هناك أطرا متوقفة وال تشتغل وال تعلم إلى اليوم 

مصيرها.

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

قطاع اإلسكان قطاع يعاني اليوم ركودا كبيرا، املنعش العقاري، رغم 
كل ما يقال عن التحفيزات واإلعفاءات الضريبية التي يستفيد منها قطاع 
العقار، الزال يعاني ال�سيء الذي يتطلب وضع دينامية جديدة من خالل 
توفير العقار، عبر اإلسراع في معالجة قانونية ألرا�سي الجموع ومختلف 
األرا�سي التي تعرف منازعات، ال�سيء الذي يفرض على الحكومة بذل 
مجهودات جبارة لتطهير العقار ووضعه رهن إشارة املستثمرين لتوفير 

عرض سكني الئق وحسب إمكانيات كل مواطن على حدة.

أما بخصوص مشروع تامسنا فإننا نزكي ما تضمنه التقرير، حيث 
املشاريع  جعلت  اختالالت،  عدة  عرف  املشروع  هذا  أن  عن  وقفنا 
السكنية تتوقف فيه، ال�سيء الذي أثر على املواطن واملواطنة الذي 
طرح  مما  للجودة،  غياب  في  السكنية  مشاريعه  إنجاز  ينتظر  الزال 

تساؤالت عريضة حول منتوج مؤسسة العمران.

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،
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مؤسسة  هي  املؤلفين  لحقوق  املغربي  املكتب  ملؤسسة  بالنسبة 
عمومية وطنية، أحدثتها الحكومة منذ زمان لضمان حقوق املؤلفين، 
وهي مؤسسة ذات صبغة اجتماعية محضة ليستفيد منها املبدعون 
املغاربة، تحت مسؤولية وزارة االتصال، إال أن أبرز مالحظات أثارها 
تقرير املجلس األعلى للحسابات تتجسد في غياب كلي للحكومة، بحيث 
أن املبدعين املغاربة وعلى رأسهم الفنانون واملمثلين ال يستفيدون منها، 
بحيث نجد أن حجم االستفادة ضعيف جدا وفيه محسوبية كبيرة، 
بحيث تبين أن حقوقهم تضيع بشكل فاضح ومكشوف، فلوال الرعاية 
بأوضاع  للتكفل  مناسبة  كل  في  تتدخل  نراها  التي  السامية  امللكية 
الفنانين واملمثلين لكانت الكارثة، بحيث املطلوب اليوم من الحكومة 
ووضعه  املكتب  لهذا  جيدة  حكامة  أسس  إلرساء  العاجل  التدخل 
تحت املجهر من أجل الحفاظ حقوق املبدعين املغاربة الذين يعانون 
ويفتقرون جلهم إلى أبسط الحقوق، على الرغم من مجهودات الحكومة 

في إقرار قانون الفنان وتنظيم القطاع.

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

الجماعات الترابية، إن الوقت واملجال ال يتسعان لسرد كل املعاناة 
التي يعانيها املنتخبون في مختلف جماعاتهم، أبرزها قلة اإلمكانيات 
وضعف املوارد البشرية وعدم قدرة هذه املوارد على بلورة املخططات 

اإلستراتيجية لهذه الجماعات.

أعطتها  التي  الواسعة  الصالحيات  الوضعية،  هذه  فاقم  ومما 
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حديثا لها، حيث لم تستطع 
بعد الجماعات الخروج من قوقعة التدبير السابق في غياب التكوين 
الترابية،  الجماعات  وموظفي  للمنتخبين  الحكومة  به  وعدت  الذي 
ال�سيء الذي يتطلب اإلسراع في فتح أوراش التكوين وإخراج املراسيم 
وللموظف  املنتخب  لنظام  الجماعي  بالتدبير  املرتبطة  التطبيقية 
الجماعي كذلك، مؤكدا على أن التقارير الجهوية للمحاكم املالية أبانت 
عن محدوديتها، حيث إنها لم تراع طريقة وظروف اشتغال املوظفين في 
معالجة بعض القضايا اآلنية واملستعجلة وكذلك بعض املشاريع ذات 
البعد االجتماعي، على اعتبار الجماعة اليوم في العالم القروي يتوسع 
مجال تدخلها لتشمل وتجسد القرب الحقيقي من املواطن، لذا أصبح 
من الواجب على قضاة املجلس األعلى للحسابات مستقبال إعادة النظر 
في طريقة افتحاصهم ملالية الجماعات، بما يضمن حقوق املنتخبين 
ويحافظ على كرامتهم ومصداقيتهم على اعتبار أن بعض التسريبات 
تكون لها عواقب وخيمة تظلم في غالب األحيان مجموعة من املنتخبين 
ذلك  توظيف  الخصوم  ويحاول  ومصداقيتهم  بنزاهتهم  املعروفين 
سياسيا، خصوصا في ظل تنامي ظاهرة تردي الخطاب السيا�سي الوطني.

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

وفي األخير، البد أن أعرج على موضوع التقاعد، مؤكدا داخل فريق 
التجمع الوطني لألحرار على أن بالدنا اليوم في حاجة ماسة لهذا اإلصالح، 
الذي بادرت إليه هذه الحكومة بكل شجاعة، والتي نحييها باملناسبة على 
تحملها ملسؤولياتها، مبرزا أن غياب البدائل لدى النقابات في معالجة 
هذا امللف، والذي تحاول تبريره بعرقلة مرور املشاريع وفق املساطر 
الدستورية املعمول بها داخل مجلسنا املوقر ضدا على الدستور وضدا 
على أغلبية السادة املستشارين، يبقى أمرا ال يمكن القبول به، ألنه 
يكون جديدا في عالم السياسة وهو مبدأ "ديكتاتورية األقلية"، ال�سيء 
الذي يفرض علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا في اإلسراع في إخراج هذه 

القوانين إلى حيز الوجود إما بالقبول أو بالرفض.

كانت هذه هي مداخلة فريق التجمع الوطني لألحرار في مناقشة تقرير 
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، والتي اعتمدنا فيها 
على منهج االعتدال واملوضوعية في إعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدين 
أن الحوار والنقاش الهادئ واملسؤول هو السبيل الوحيد لحل كافة 
خالفاتنا وأن االحتكام إلى الديمقراطية باالعتماد على مبدأ التصويت 
هو عين الحكمة والصواب، والذي تذهب إليه كافة األعراف والتقاليد 
التي  القضايا  كل  دائما على  نتوافق  أن  يمكن  الديمقراطية، ألنه ال 
تهم شعبنا كل من موقعه، ويبقى له دائما الحسم عند حلول أجل 

االستحقاقات االنتخابية.

والسالم عل كم ومحمة هللا تع4لى وبرك4ته.

2( رداخلة فريق االتح4د الع4م ملق4والت املغرب:

الس د مئيس رجلس املستش4مين املحترم،

الس د مئيس املجلس األعلى للحس4ب4ت،

الس دات والس4دة ال0زماء املحترر10،

الس دات والس4دة املستش4مو1 املحترر10،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
الرأي ومناقشة العرض الذي تقدم به السيد رئيس املجلس  إلبداء 
األعلى للحسابات، طبقا للفصل 148 من الدستور، ونظرا لضيق الحيز 
الزمني املخصص لفريقنا، لن أتوقف عند كل القطاعات الواردة في 

التقرير، بل سأقدم بعض املقترحات حول بعض منها فقط.

وقبل ذلك، اسمحوا لي في البداية أن أشير إلى أهمية تكريس هذا 
تعزيز  نهج  باختيار  املؤطر  بالدنا،  اختارته  الذي  الدستوري  التوجه 
املراقبة وتقييم السياسات واملمارسات وتقويم االختالالت التدبيرية، في 
سعي أكيد نحو إقرار حكامة املرفق العمومي، فاملقتضيات الدستورية 
الجديدة الخاصة بتقديم مجموعة من الهيئات واملؤسسات الوطنية 
تقاريرها السنوية أمام البرملان هي آلية من اآلليات األساسية لتعزيز هذا 
التوجه الدستوري القائم على ربط املسؤولية باملحاسبة وعلى فصل 



عدد212 - 214رمضان1437 )220يونيو20162( الجريدة الرسمية للبرملان890   

السلط وتكاملها.

األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  حضور  يعد  اإلطار،  هذا  وفي 
للحسابات أمام البرملان لتقديم تقريره السنوي، حدثا ذا داللة كبيرة، 
يهمنا أن نشدد عليه ونرسخه كتقليد برملاني لتطوير الحكامة البرملانية، 
من منطلق أن املجلس األعلى للحسابات هو الهيأة العليا ملراقبة املالية 
العمومية، الذي خول له الدستور الجديد مهام تدعيم وحماية مبادئ 
في  مهامه  عن  فضال  واملحاسبة،  والشفافية  الجيدة  الحكامة  وقيم 
تقديم مساعدته للبرملان في املجاالت املتعلقة بمراقبة املالية العامة، 
ويجيب عن األسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائف البرملان في التشريع 

واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة.

وإليفاء هذه التقارير ما تستحقه من أهمية، كان األجدى أن تتم 
من  العامة،  الجلسة  قبل  أوال،  املختصة،  اللجان  داخل  مناقشتها 
أجل التغلب على إكراه الوقت، إذ ال يعقل أن نناقش محاور من مثل: 
املالية  لتطور  األساسية  والجوانب  واملالية  االقتصادية  التوازنات 
العمومية، أنظمة التقاعد، تدبير املنازعات القضائية للدولة، منظومة 
الوظيفة العمومية، الجبايات املحلية، فضال عن األنشطة املتعلقة 
بالرقابة القضائية للمجلس األعلى للحسابات وغيرها. فكيف لنا أن 

نناقش هذه املحاور وغيرها في بضع دقائق؟

الس د الرئيس،

لقد أشار السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات في عرضه أمام 
البرملان يوم 04 مايو املا�سي، للظروف الصعبة التي تمر منها العديد 
من القطاعات واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، من حيث تراجع إقبالها 
على التمويل البنكي وتدهور قدرتها على االستثمار وخلق فرص الشغل 
االستراتيجيات  تلك  وتحيين  بمالءمة  وأو�سى  معهودة،  غير  بنسب 
القطاعية، بهدف ضمان مردودية أكبر للمجهود املالي للدولة واستعادة 
املقاولة الوطنية لديناميتها، ملا في ذلك من آثار إيجابية على رفع وتيرة 

النمو وإحداث فرص الشغل.

ومن املهم التأكيد على أن املقاوالت تعد لبنة أساسية في النسيج 
االقتصادي الوطني ومصدرا رئيسيا لخلق الثروات ومناصب الشغل، 
غير أنها تواجه تحديات كبيرة وعديدة على مستوى تحسين مردوديتها 
وتنويع إنتاجاتها، مما ينعكس سلبا على فعاليتها، ويحد من دورها في 

االستثمار والتنمية ومناصب الشغل وخلق الثروة.

ونعتبر ما طرحه املجلس األعلى للحسابات من مالحظات جوهرية 
إلى  الولوج  وإشكالية  املقاولة  تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  تخص 
التمويل الذي ال يتناسب وحجم انتظارات املقاولين وطبيعة أنشطتهم، 
على الحكومة أخذ تلك املالحظات بعين االعتبار وإيجاد حلول مناسبة 

لها.

وفي هذا السياق نعتبر أن أحد مداخل اإلصالح ملعالجة معضلة 
التمويل، التي تعتبر أكبر كابح لنمو املقاولة يتجلى في:

- إصالح القانون املتعلق بآجال األداء وتسديد مستحقات املقاوالت 
على املؤسسات واإلدارات العمومية، )ونحن، إذ نشكر السيد الوزير 
املكلف بامليزانية على الجهود التي ما فتئ يبذلها من أجل تسوية هذا 
امللف، فإننا نتساءل عن سبب تأخير هذا املشروع على عرضه على 

مساطر املصادقة(؛

إلى  ولوجها  تسهيل  من خالل  املقاولة  تمويل  إشكالية  معالجة   -
التمويل.

الس د الرئيس،

الس دات والس4دة،

فتح اإلصالح الدستوري الذي باشره املغرب بتصويته على دستور 
 جديدة لإلصالح الشامل، ومنها إصالح اإلدارة 

ً
28 يوليوز 2011 آفاقا

عام،  بشكل  العمومي  التدبير  حكامة  وتأهيل  وعصرنتها  العمومية 
خصوصا في الجانب املتعلق بتدبير املرافق العمومية.

بعيدا عن  يزال  املقدمة ال  العمومية  الخدمات  "أن مستوى  غير 
معايير الحكامة التي وضعها الدستور"، كما جاء في التقرير.

األعلى  املجلس  به  أتى  الذي  التشخيص  مع  تماما  نتفق  ونحن 
للحسابات من كون كل املبادرات اإلصالحية ظلت مفتقدة لالستمرارية، 
نظرا لغياب إستراتيجية واضحة، مما جعل النتائج املحققة لحد اآلن 
دون الحد املطلوب من حيث مستوى الفعالية والنجاعة، إذ ال تزال 
اإلدارة املغربية عموما تعاني من اختالالت عديدة، تتجلى في تعقيد 
في  التحكم  على  اإلدارة  قدرة  وعدم  اإلدارية  الوثائق  وكثرة  املساطر 
تضخم هياكلها وسوء توزيع موظفيها إداريا وجغرافيا، باإلضافة إلى 
املركزية التي الزالت تطبع مسار اتخاذ القرار اإلداري، وتقف حاجزا أمام 
مبدأ تقريب اإلدارة من املواطنين وتحسين خدماتها اتجاه املستثمرين، 
وبالتالي البد من السهر على التقليص من كلفة تسيير املرافق اإلدارية 
وتحسين مستوى أدائها واالهتمام بتلبية الحاجيات اليومية املتزايدة 
للمواطنين، من أجل الرفع من مستوى عقالنية العمل اإلداري وفعاليته 

لتكون إدارة أكثر جودة وأكثر قربا.

وفي هذا السياق، نشدد على أهمية إقرار إستراتيجية وطنية إلصالح 
نظام الوظيفة العمومية، تنطلق من املداخل التالية:

1- تق0ية أسل0ب عدم التركيز اإلدامي وتخفيف العبء على اإلدارات 
املركزية وتحويل البعض منها للمصالح الالممركزة على املستوى الترابي؛

2- تبس ط املس4طر اإلدامية التي تتسم بالتعقيد، مما يؤثر على 
جودة الخدمات العمومية التي تقدمها اإلدارة للمرتفقين؛

3- تق0ية اإلدامة اإللكتروي ة واعتماد أساليب حديثة ومتطورة، 
مما سيكون له بالغ األثر على جودة الخدمات العمومية التي تقدما 

اإلدارة؛

4- تط0ير النظ4م امل4لي والجب4ئي بهدف الوصول إلى مرحلة التدبير 
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الناجع للمالية العمومية والحكامة الجيدة؛

5- رب4شرة عمل 4ت الت0ظ ف على أساس برنامج توقعي للوظائف 
والكفاءات.

الس د الرئيس،

الس دات والس4دة،

ال يسعني في ختام هذا التدخل إال أن أنوه بالجهود التي ما فتئ 
املجلس األعلى للحسابات يبذلها في مجال مراقبة املالية العمومية.

كما نسجل بارتياح كبير وتيرة تصاعد التقارير التي تنتجها املجالس 
عمل  تدبير  تقييم  بهدف  وذلك  الجهات،  كل  في  للحسابات  الجهوية 
مختلف هذه الجماعات والوقوف على اإلكراهات والنقائص التي تعاني 

منها.

لتضطلع  الكافية  باألطر  املالية  املحاكم  تعزز  أن  ونتمنى 
باالختصاصات املوكولة إليها في مجال مراقبة امليزانية وصرف املال العام 

وإبداع آليات جديدة وفعالة لحكامة جيدة في تدبير املالية العمومية.

 ( رداخلة الفريق االشتراكي:

الس د الرئيس،

التشريعية  مؤسستنا  داخل  ومن  العادة  جرت  كما  اليوم  نقف 
واآلراء  الرؤى  وتطارح  للتداول  املستشارين  مجلس  غرفة  وبالضبط 
بخصوص العرض الذي تقدم به السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات 
املحترم، السيد إدريس جطو، وهو العرض الذي ال يمكن للمرء إال أن 
يصفق له بحرارة، نظرا ملا يتضمنه ونظرا ملا يفسحه لنا من إمكانيات 
للتداول في القضايا املعروضة في التقرير، والتي تمس جوهر الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ببالدنا.

لسنة  اململكة  بامتياز، كما حددها دستور  إنها لحظة دستورية 
2011 في فصله 148، كما أنها لحظة لالستعراض بكل أريحية وبمنطق 
سياقاتها  عن  تخرج  لن  التي  والتصورات  للمواقف  وطني  سيا�سي 
الوطنية، متجادلة ومتفاعلة مع ما جاء به التقرير السنوي للمجلس 
األعلى للحسابات لسنة 2014، حيث منح املجلس بمنهجيته العلمية 
املحترمة الزمن للفاعلين السياسيين والنقابيين واالقتصاديين املشكلين 
لغرفتنا قصد االطالع املبكر، حتى نستطيع اإلملام بشكل كاف بمحتوى 

التقرير بهدف بلورة نقاش واع وهادف يبتعد عن الشعبوية واالرتجال.

الس د الرئيس،

إننا في الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين، وانطالقا من إيماننا 
وقناعاتنا الراسختين في تاريخ حزبنا العتيد واملتمثلة جملة وتفصيال في 
العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية وتفعيل روح الدستور ملا يمثالن 
على  ينبني  حداثي  ديمقراطي  لوطن  بنائنا  في  أساسية  مداخل  من 
الحكامة واملحاسبة، فإننا نؤكد في البدء–كما أكدناه سابقا وفي لحظات 

مماثلة–عن تقديرنا للمجهود الذي يبذله املجلس األعلى للحسابات في 
تفعيل مراقبة املالية العمومية بالتوازي مع حماية مبادئ وقيم الحكامة 
املوضوعية  الطبيعة  إلى  باألساس  يرجع  التقدير  هذا  ومرد  الجيدة، 
واملجردة، التي تحكم كل تقارير املجلس وضدا على كل التوجهات التي 
تحاول عمدا وعن سبق إصرار وترصد أن تشيطن مضمون هذه التقارير 
والعاملين عليها، والتي ال تقف عند تقارير املجلس األعلى للحسابات، بل 
كل تقارير املؤسسات الدستورية الوطنية، من قبيل املندوبية السامية 
للتخطيط وبنك املغرب، محاولين التشويش عبر صبغ هذه التقارير 

بصبغة التآمر وخدمة أجندات مجهولة.

الس د الرئيس،

السيد  قدمه  الذي  العرض  وكذلك  أيدينا  بين  الذي  التقرير  إن 
إدريس جطو رئيس املجلس األعلى للحسابات أمام الغرفتين يظهران 
العمومية  املالية  السياسات  فيها  تتخبط  التي  األزمة  واقع  بامللموس 
للحكومة الحالية، رغم أن التقرير ورغم هذه األزمة حاول اختيار كلمات 
منمقة وملطفة ولبقة، ال تعكس واقع األزمة على عكس التقرير السابق 
للسنة املاضية، إال أنه حافظ على منحى التوجيه وإثارة مكامن الوهن 
والضعف والتخبط رغم مخاطرها على االقتصاد الوطني وانعكاساته 

االجتماعية.

إننا في تفاعلنا اليوم مع هذا التقرير، نجد أنفسنا في البداية أمام 
حكومة بعيدة كل البعد عن امتالك رؤية اقتصادية إستراتيجية، قادرة 

على النهوض بالبلد والعبور به إلى مصاف االقتصاديات النامية.

جد  العاملية  االقتصادية  الظرفية  التقرير–أن  فرغم–حسب 
مواتية، من خالل الوضع العالمي لسعر النفط الذي يعرف تراجعا 
واضحا ال سابقة له في التاريخ وكذا تراجع أسعار املنتوجات الغذائية، 
باإلضافة إلى مستوى الصادرات باألداء الجيد ملبيعات املكتب الشريف 
للفوسفاط واملهن العاملية للمغرب )السيارات املواد الفالحية..( واستمرار 
نمو تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج، باملوازاة مع تزايد االستثمارات 
املالية  قانون  تنفيذ  في  إيجابي  أثرت بشكل  والتي  املباشرة،  األجنبية 
لسنة 2015، كان باإلمكان استغالل هذه الظرفية بشكل أكثر فاعلية 
وبمنطق إيجابي قصد النهوض باالقتصاد الوطني ومشاكله الداخلية، 
وهو ما لم يتم بالشكل املطلوب، مما دفعنا إلى إجهاض املمكن الواقعي 

واملكوث في سياق التمني والدعاء والتودد للمطلوب التاريخي.

الس د الرئيس،

إن املنطق االقتصادي السليم يقوم على جدلية مؤداها ارتباط 
القرار االقتصادي الوطني بانعكاساته على املستوى االجتماعي، بما يعني 
ظهور العالمات التنموية من رقي اجتماعي ومستوى تعليمي ووضعية 
صحية متقدمة ومقاوالت مواطنة قادرة على املنافسة وأنظمة تقاعد 
عادلة، إال أن كل هذا ال زال يقبع في مستويات متدنية كاشفة لغياب 

الرؤية والتصور املتكامل.
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لقد دبرت هذه الحكومة الشأن املالي واالقتصادي في سياق دولي 
مساعد–أشرنا إليه سابقا–وفي سنوات مطرية أنعم بها هللا علينا وفي 
ظل دينامية دبلوماسية منقطعة النظير لجاللة امللك، كان من نتائجها 
جلب الدعم املالي والدبلوما�سي والسيا�سي لبلدنا العزيز. ورغم كل هذا 
ظل املجلس األعلى للحسابات كعادته في التقارير السابقة ينبه إلى جانب 
باقي املؤسسات الوطنية املهتمة بالجانب املالي بضرورة االلتزام بسياسة 
حذرة إزاء تواصل املنحى التصاعدي للدين العمومي والخارجي بجميع 
مكوناته، وهو ما قد يرهن الدولة وقراراتها السيادية لدى مؤسسات 
االقتراض وشروطها املجحفة، التي من نتائجها املباشرة العصف على 
املستوى الداخلي باملؤسسات التابعة للقطاع العام بالتزاماتها املالية 

واالجتماعية وما يشكله ذلك من تهديد للمالية العمومية.

إننا عندما نثير هذه الوضعية السياسية في أبعادها االقتصادية 
للحسابات، محتكمين  األعلى  املجلس  إلى جانب  نكون  واالجتماعية، 
إلى الغيرة الوطنية وحلمنا في مغرب قادر على التأثير في محيطه الدولي 
غياب  في  جدوى  ذا  يكون  أن  يمكنه  ال  والذي  واإلقليمي،  والجهوي 
وطن باقتصاد قائم الذات ومستقل ومتحرك نحو املستقبل، جالبا 

لالستثمار.

وفي هذا السياق، نسجل غياب إستراتيجية وطنية لدى الحكومة 
املال  الرأس  لصالح  تنساق  يمينية  ظرفية  سياسات  تبني  اللهم 
املتوحش، عاجزة عن جلب االستثمارات الكبرى. وهنا ال بد من الوقوف 
بشكل موضوعي وبشكل يدفع لالفتخار على املجهودات امللكية في تبنيه 
لسياسة انفتاحية على قوى اقتصادية عاملية جديدة، تشكل نماذجا 
ناجحة على املستوى العالمي، قوى قادرة على ضخ استثمارات عمالقة 
النهوض باالقتصاد الوطني وقادرة على امتصاص ظاهرة  قادرة على 
البطالة املتفشية، في ظل السياسات املنتهجة في ظل هذه الحكومة، 
الحالية حسب املجلس  اتخذتها الحكومة  التي  القرارات  وعلى رأسها 
األعلى للحسابات، التي أدت إلى إضعاف املقاوالت العمومية واملقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، والتي تجلت في تدهور قدراتها على االستثمار وعلى 

خلق فرص الشغل.

إلى جانب  وهنا نؤكد تبنينا كفريق اشتراكي بمجلس املستشارين 
املجلس األعلى للحسابات ملطلب العمل على ضرورة إشراك الفاعلين 
االجتماعيين واالقتصاديين من أجل إعادة النظر في الوضعية الحالية، 
مما سيسمح لنا بالوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تمنع هذه 

املقاوالت من ضمان مردوديتها واستعادة ديناميتها.

الس د الرئيس،

عاش املغرب في السنوات األخيرة وفي ظل هذه الحكومة حركات 
هذه  وأظهرت  الحيوية،  القطاعات  كل  شملت  متتالية  احتجاجية 
االحتجاجات في نفس الوقت على وعي الفاعلين واملشاركين فيها عن 
حس ووعي وطنيين، حيث لم تخرج أية منها على سياقها السلمي، رافعة 

مطالب عادلة ومحددة، رغم محاولة البعض إلصاق تهم التسييس 
وخدمة أجندات سياسوية انتخابية، تم تفنيدها بسرعة بحكم عدالة 

املطالب رغم واقع التضييق والقمع الذي تعرضت له بشكل غير مبرر.

إن تصاعد وتيرة الحركات االحتجاجية مرده باألساس إلى ضعف 
الحكومة في االستجابة وفي فتح باب الحوار، وكيف بإمكانها ذلك وهي 
تنهج بشكل واع سياسة األذن الصماء حتى مع شركائها االقتصاديين 
واالجتماعيين؟ خارقة بذلك روح الدستور القا�سي بالتفاعل االيجابي 
معهم ما دام الوطن للجميع والحكومة حكومة الجميع وليست حكومة 

ألطراف محددة بعينها.

والذي  التقاعد،  أنظمة  إصالح  موضوع  الصدد، عرف  هذا  وفي 
الحكومة  بين  كبيرا  تجاذبا  إشكالية،  قضية  إلى  موضوع  من  تحول 
الراغبة في تمرير إصالحها رغما على أنف الجميع واألطراف االقتصادية 
واالجتماعية الرافضة له، مما أدى إلى سياق متوتر بين األطراف املعنية، 

بتنا معه نعاين مواقف متصلبة، قد ال تخدم املصلحة الوطنية.

لقد كان على الحكومة، وحسب ما جاء في التقرير، أن تضمن الحد 
األدنى من التعاطي اإليجابي العلمي مع توصيات الهيأة الوطنية إلصالح 
إمكانيات  التقرير  فوت حسب  مما   ،2007 ألبريل  التقاعد  منظومة 

لتدعيم احتياطاته، وأدى إلى تدهور وضعيته بشكل ملحوظ.

وهنا نطرح السؤال العريض:

ما القصد من وراء هذا التعنت في تفعيل التوصيات؟

هل نحن أما سياسة تأزيم ما يمكن تأزيمه؟

األحادية  التصورات  إلى  واالرتكان  التشاركية  املقاربة  غياب  إن 
يعبر بامللموس–كما قلناه سابقا في عرضنا السنة املاضية–على النهج 
التحديات  مجابهة  من خالله  يمكن  ال  والذي  والتحكمي،  اإلقصائي 
والتغلب على املصاعب وإيجاد البدائل، فبإمكاننا إيجاد حلول ناجعة 
ألنظمة التقاعد، تأخذ في عين االعتبار التعقيدات التي يعرفها موضوع 
اإلستراتيجية،  بلورة  في  املتبعة  املنهجيات  ويراعي  وإصالحه  التقاعد 
والتي ال يمكن أن تكون محصورة في املدى القريب، بل تتجاوب مع املدى 
املتوسط والبعيد، وذلك من خالل الورش اإلصالحي وبمشاركة كل 
الشركاء وعلى أرضية وطنية تتغلب على الشوفينية في املواقف وتأخذ في 
العمق مصلحة املستفيدين من أنظمة التقاعد، ورش شعاره مصلحة 

املواطن فوق كل اعتبار.

لقد وقف تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة 2014، في تناوله 
ملوضوع منظومة الوظيفة العمومية على منهجية التشخيص الذي حدد 
بعض مكامن الخلل في الوظيفة العمومية وبالضبط إشكالية توزيع 
املوظفين، والتي وصفها التقرير أنها ال تستجيب ألي منطق اقتصادي أو 
ديموغرافي، وال تستجيب كذلك للتنظيم الجهوي الذي اعتمده املغرب 
بسنه لجهوية متقدمة، حيث يتركز جل املوظفين في الرباط والجنوب 
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دون باقي الجهات.

العمومية  الوظيفة  سلك  في  الغياب  مسألة  التقرير  تناول  كما 
يدفعنا  التعليم  قطاع  في  حصرها  أن  غير  عملية،  واقعية  كمشكلة 
للتفاعل بشكل يعيد الكرامة لهذا القطاع، ألن مبررنا في ذلك أنه ال 
يمكن النهوض باملسألة التعليمية دون املراعاة بشكل كامل للوضعية 
الوظيفة  إشكاليات  بين  من  كانت  إذا  أنه  حيث  للمعلمين،  املزرية 
العمومية تكمن–حسب التقرير–في سوء التوزيع، فإن هذا اإلشكال 
ال ينطبق على التعليم الذي نجد فيه املعلم واإلطار التربوي في تضحية 
دائمة وفي كفاح مستمر من أجل تعليم أبنائنا في أق�سى املناطق وفي 

ظروف تعليمية ال يمكن تصورها في القرن الواحد والعشرين.

إليها  يتطلع  ال  والتي  "اليوتوب"  على  املبثوثة  األفالم  سلسلة  وما 
املسؤولين على القطاع لتبرز مدى فداحة هذه الوضعية ومدى تأثيرها 

على األداء التعليمي والتلقيني.

ملتفقون  العموميين  املوظفين  وباقي  والتعليمية  التربوية  األطر  إن 
على ضرورة إصالح منظومة الوظيفة العمومية حتى تستطيع تجاوز 
مالحظات املجلس األعلى للحسابات بخصوص جودة الخدمة العمومية 
املقدمة سواء في املدينة والبادية، والتي لن تخرج في منطقها األولي على 
إصالح منظومة أجور املوظفين واعتماد مقاربة شمولية وتشاورية مع 
في مجال ضبط وبرمجة هذا اإلصالح  الفرقاء االجتماعيين  مختلف 

ودعم الشفافية والنزاهة بقطاع الوظيفة العمومية.

يتأتى أساسا عبر إرساء منظومة  كما أن إصالح منظومة األجور 
جديدة لألجور تنبني على مبادئ العدالة واإلنصاف والشفافية وإعادة 

االعتبار للراتب األسا�سي وجعله عنصرا أساسيا في األجرة.

اقتصادية  تبعات  له  الحكومي  القرار  إن  سابقا  قلنا،  وكما 
واجتماعية، وهو ما سنسلط الضوء عليه بخصوص واقع اإلسكان 
من خالل ما عرضه تقرير املجلس األعلى للحسابات بخصوص مراقبته 
لشركة العمران "تامسنا" يدفعنا إلى إثارة املغزى من القصور الواضح 

في االلتزام باملفاهيم الجديدة، التي أساسها وجوهرها املواطن.

تهيئة  في  الجديدة  املدينة  ومفهوم  فلسفة  نستحضر غياب  وهنا 
وبناء تامسنا، حيث تحولت إلى عبء حقيقي على املواطنين الساكنين 
بها، كما أن تكليف الجماعة القروية بتسييرها وتدبيرها في غياب تام 
لإلمكانيات نعتبره باألساس تهرب حكومي من االلتزامات التي أساسها 
البحث عن اآلليات الناجعة في تسهيل أمور املواطنين، وعلى رأسها عدم 
ربط املدينة الجديدة بشبكة طرقية مالئمة، مما يسهل الولوج إليها عبر 

مختلف وسائل النقل.

في  املبرمجة  بالتزاماتهم  يوفوا  لم  العموميون  الشركاء  أن  كما 
االتفاقية اإلطار املبرمة بتاريخ 13 مارس 2007 والخاصة بإنجاز املرافق 
العمومية الضرورية، مما جعلها كجزيرة مفصولة على العالم الخارجي.

فبأي منطق سنشجع املواطن على االنخراط في سياسة اإلسكان 
والتعمير وفي ظل عدم الوفاء بااللتزامات وفي ظل التهرب من املتابعة 
في العملية التنفيذية اليومية، وهو ما أكده التقرير، حيث تم التوقيع 
على اتفاقية إطار بتاريخ 13 مارس 2007 بين وزارة اإلسكان )العمران( 
وخمسة قطاعات وزارية، غير أنه لم يتم االلتزام ببنود هذه االتفاقية، 
حيث إنه، وإلى حدود 31 دجنبر 2014، تم إنجاز 20 مرفقا فقط من 

أصل 118 التي تم االتفاق بشأنها.

أما بخصوص شركة تهيئة الرياض، فإننا نؤكد بالحرف على ما 
قلناه السنة املاضية وفي هذا املجلس، حيث قلنا أنه وجب التأكيد على 
أن املسؤولية وتحقيق شعار "محاربة الفساد" يفترض باملنطق، أوال، 
تفعيل توصيات املجلس األعلى للحسابات، وهو ما لم يتم بخصوص 
شركة تهيئة حي الرياض، حيث التسيب هو سيد املوقف دون رقيب من 

الوزارة املعنية ودون ردع قانوني.

الس د الرئيس،

نأسف فعال أن تعمل الحكومة وعلى امتداد سنوات تدبيرها للشأن 
العمومي على تعطيل هاته اآللية الدستورية، بل وتنكرها إلرادة من 

وضعوا ثقتهم في شعارات عصماء بالتخليق ومحاربة الفساد.

أال يوجد في أجندة هذه الحكومة غير أجرأة وتنفيذ إمالءات صندوق 
النقد الدولي حتى ولو تعلق األمر بقرارات ال شعبية، تزيد من تفقير 

الطبقات الهشة واملسحوقة من أبناء هذا الوطن؟

ملاذا ال تبادر الحكومة بنفس الحماسة التي تبديها في عالقتها مع 
األعلى  املجلس  توصيات  تفعيل  إلى  وتبادر  الدولي،  النقد  مؤسسات 
للحسابات، وتحيل تقاريره على السلطة القضائية، وهو ما سيكون له 
بالغ األثر على ترسيخ مبادئ وآليات الحكامة والتخليق ويحد من نزيف 

هدر املال العام؟

ث4ي 4: رداخالت أع 4ء الحك0رة

ج0اب الس دة وزيرةالصن4عة التقل دنة واالقتص4د االجتم4عي 
والت 4رني ح0ل تقرير الرئيس األول للمجلس األعلى للحس4ب4ت:

سجل القطاع التعاوني املغربي تطورا بفضل تظافر جهود العديد 
من املتدخلين.

انطالقتها  أعطى  التي  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  وتعتبر 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، يوم 18 ماي 2005 

أهم دفعة لتنمية القطاع باستهدافها الفئات الهشة من املجتمع.

كل  طرف  من  واملواكبة  الدعم  من  ملزيد  القطاع  هذا  ويحتاج 
املتدخلين لتجاوز العراقيل الحالية. وعليه وجب التأكيد على املالحظات 

التالية:

والتكوين  والتحسيس  )الترخيص  املكتب  تدخالت  أغلب   -
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واملراقبة...( تتم مباشرة بواسطة أطر املكتب؛

امليزانية  أن  حيث  إليها،  اإلشارة  تتم  لم  املكتب  موارد  ضعف   -
السنوية ال تكفي لسد حاجيات التسيير؛

 1500 من  أزيد  ملواكبة  ثالث  هو  باملندوبيات  املوظفين  معدل   -
تعاونية وتحسيس الساكنة النشيطة بالجهة؛

للتعاونيات يعتبر فرصة لتجاوز طول مسطرة  القانون الجديد   -
ترخيص إحداث التعاونيات.

التقرير تضمن العديد من االستنتاجات تحتاج إلى توضيح:

- انخفاض عام لرأسمال التعاونيات املحدثة راجع إلى تراجع عدد 
التعاونيات السكنية )الرأسمال الذي يجب أن يفوق 20.000 درهم في 

حين أن باقي رأسمال التعاونيات يبتدئ من 7000 درهم(؛

عدد  في  امللحوظة  الزيادة  يواكب  لم  املنخرطين  عدد  تزايد   -
التعاونيات، نظرا القتصار أغلبية التعاونيات الحديثة التأسيس على 
عدد 7 أعضاء، هذا املعطى ال يعتبر سلبيا ألن تطور عمل التعاونية 
يضمن  الذي  هو  والبعيد  املتوسط  املدى  على  برنامج  في  وانخراطها 
نجاحها واستقطاب منخرطين جدد واالنضمام إلى اتحاد تعاوني قائم 
تشجع  العالم  عبر  للتعاونيات  املنظمة  القوانين  بأن  علما  باملنطقة، 
املغربي  والقانون  املنخرطين،  من  قليل  بعدد  ولو  تعاونيات  إنشاء 
الجديد 112.12 حدد العدد األدنى عند التأسيس في 5 أشخاص عوض 

7 سابقا؛

- بالنسبة ملالحظة ضعف نمو القطاع التعاوني باملجال الحضري، 
الراهنة  الحالة  قراءة  في  االختصار  عدم  ضرورة  على  التأكيد  وجب 
ومقارنتها مع العدد اإلجمالي، بل يجب مقارنة تطور التعاونيات باملجال 
مندوبية  إحداث  أن  حيث  الفارطة،  سنوات  الخمس  في  الحضري 
للمكتب بالدار البيضاء أثر إيجابيا )مثال: أحدثت تقريبا 30 تعاونية في 

املطعمة(؛

غير  الواقع  في  هي  التعاونيات  من  كثير  بأن  املتعلق  االستنتاج   -

نشيطة ال يرتكز على أي أساس علمي، واملكتب بصدد إعداد إحصاء 

عام للتعاونيات لإلجابة بشكل مرقم على هذا املؤشر وإعطاء معطيات 

أخرى حول القطاع التعاوني.

املعطيات التالية الواردة في التقرير تستدعي بعض التوضيحات:

- املكتب أعد في 2013 املخطط املديري لإلعالميات، وهو في صدد 

تنفيذ مقتضياته:

• نظام معلوماتي لتدبير األنشطة املرتبطة بالتعاونيات لفائدة مكتب

تنمية التعاون؛

• برنامج معلوماتي خاص بالتكوين )برنامج مرافقة(؛

• نظام التدبير االلكتروني مللفات أرشيف التعاونيات.

- هيمنة التعاونيات الفالحية على قطاع التعاوني املغربي، هو معطى 

إمكانيات  مازالت  املغرب  ففي  وحده،  املغرب  على  يقتصر  ال  عالمي 

متوفرة لتثمين العديد من املوارد الطبيعية الفالحية بواسطة املزيد من 

التعاونيات.

الوطني  واملكتب  التعاون  تنمية  مكتب  وقع  فقد  اإلطار  هذا  وفي 

لالستشارة الفالحية اتفاقية شراكة لتضافر جهود الطرفين من أجل 

تفعيل البرنامج الوطني لتسريع تأسيس 15.000 تعاونية فالحية جديدة 

في أفق سنة 2020.

كما تجمع املكتب عالقات قوية بباقي مديريات ومؤسسات وزارة 

الفالحة كوكالة التنمية الفالحية لتسويق منتوجات التعاونيات.

الفالحي  القرض  مجموعة  مع  اتفاقية  مؤخرا  املكتب  وقع  كما 

بالعالم  العاملة  والتعاونيات  الفالحية  التعاونيات  لتمويل  للمغرب 

القروي بصفة عامة.
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رح ر الجلسة الخ4رسة والخمسي1

الت4ميخ: الثالثاء 8 رمضان 1437هـ )14 يونيو 2016م(.

الرئ4سة: املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخليفة الثاني لرئيس 
املجلس.

الت0ق ت: ثالث وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الواحدة والدقيقة 
الخامسة عشر زواال.

جدول األعم4ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش4م الس د عبد اإلاله الحل0طي، مئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة والسالم على أشرف املرسلي1.

أعلن عن افتت4ح الجلسة.

الس4دة ال0زماء املحترر10،

الس دات والس4دة املستش4مو1 املحترر10،

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

السادة 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 للسيد األمين.

املستش4م الس د أحمد ت0يزي، أري1 املجلس:

شكرا الس د الرئس.

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة والسالم على النبي األري1.

توصل مجلس املستشارين بثالث )3( قرارات صادرة عن املجلس 
الدستوري، تتعلق على التوالي بما يلي:

الس د  إيتخ4ب  بإلغ4ء  بم0جبه  ق�سي  ي00 /ي   مقم  القرام   -
ن0سف بنجل10 ع 0ا بمجلس املستش4مين، على إثر اإلقتراع الذي 
أجري في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي غرف الصيد 
البحر، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبتنظيم إنتخاب جزئي لشغل 
التنطيمي  القانون  من   92 املادة  ملقتضيات  طبقا  الشاغر،  املقعد 

املتعلق بمجلس املستشارين؛

الس د  إيتخ4ب  بإلغ4ء  بم0جبه  ق�سي  ر00 /ي   مقم  القرام   -
رحمد سع د كرام ع 0ا بمجلس املستش4مين، على إثر اإلقتراع الذي 
أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املجلس الجهوي 
الشاغر،  املقعد  لشغل  إنتخاب جزئي  وبتنظيم  لجهة سوس-ماسة، 
بمجلس  املتعلق  التنطيمي  القانون  من   92 للمادة  ملقتضيات  طبقا 

املستشارين.

عبد  السيد  انتخاب  إلغاء  إلى  الرامي  الطعن  طلب  برفض  وكذا 
اللطيف أعمو عضوا بمجلس املستشارين على إثر االقتراع املذكور.

- القرام مقم 008 /ي  ق�سى بم0جبه بإلغ4ء ايتخ4ب الس د عص4م 
الخملي�سي عضوا بمجلس املستشارين على إثر االقتراع الذي أجري 
في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية 
ومجالس العماالت واألقاليم، جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وبتنظيم 
انتخاب جزئي لشغل املقعد الشاغر، طبقا ملقتضيات املادة 92 من 

القانون التنظيمي ملجلس املستشارين.

كما توصل مجلس املستشارين من مجلس النواب بمشاريع القوانين 
التالية:

- مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛

- مشروع قانون رقم 59.13 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 
املتعلق بمدونة التأمينات؛

- مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية.

بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 14 
يونيو 2016 فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 14 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 6 أسئلة؛

- عدد األجوبة: 5 أجوبة.

كما نحيط املجلس املوقر أننا سنكون على موعد بعد نهاية جلسة 
األسئلة الشفهية مع جلسة عمومية تخصص النتخاب املجلس لثالثة 

أعضاء باملحكمة الدستورية.

شكرا السيد الرئيس.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د األري1.

ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال األول موجه لقطاع 
الشباب والرياضة، وموضوعه "تخليق الحياة الرياضية"، وقد تقدم به 
كل من الفريق االستقاللي، فريق األصالة واملعاصرة، الفريق االشتراكي 

والفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم السؤال.

املستش4م الس د الحسن سل غ0ة:

شكرا الس د الرئيس.

بسم هللا الرحمن الرح م، والصالة والسالم على س د املرسلي1.

الس4دة ال0زماء،

الس دات والس4دة املستش4مين،

الس د ال0زير املحترم،

القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  نهاية  قرب  عند  الشديد  لألسف 
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الذين  والالعبين  األندية  تصريحات مسؤولي  تكثر  األقسام  بمختلف 
البيع  يعني  املقابالت،  في  تالعبات  بوجود  بينهم  فيما  التهم  يتبادلون 
القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  بمصداقية  يضر  الذي  األمر  والشراء، 
ويؤثر سلبا على القيم الرياضية والروح الرياضية الذي ينبغي أن تسود 

املقابالت التي يتابعها الجمهور الريا�سي بشغف كبير.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير:

ما هي اإلجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها للحد من هذه 
املمارسات السلبية وتخليق الحياة الرياضية؟

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م املحترم.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

الس د لحسن السك0مي، وزير الشب4ب والري4ضة:

الس د الرئيس املحترم،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

املمارسة  ملوضوع  تولونه  الذي  االهتمام  على  أشكركم  بداية 
الرياضية ببالدنا بصفة عامة والحرص على تخليق الحياة الرياضية 

بصفة خاصة.

السيد  إليها،  أشرتم  التي  التصرفات  فإن  سؤالكم،  على  جوابا 
ببالدنا  الرياضية  للمنظومة  ت�سيء  ندينها  والتي  املحترم،  املستشار 
احترام  على  والحرص  السهر  وتستوجب  النزيه  التباري  وملصداقية 

الشفافية ومصداقية املقابالت الرياضية وتكافؤ الفرص.

وتتولى هذه املهام باألساس، كما تعلمون، الجامعات الرياضية من 
خالل أنظمتها األساسية وقوانينها الداخلية التي تحدد األجهزة املوكول 
إليها بدارسة وتتبع كل الشكايات أو التصريحات أو املقابالت الصحفية 
التي تشير من قريب أو من بعيد إلى املس بجوهر قيم ومبادئ الروح 
الرياضية املبنية على التنافس الشريف وتقبل نتائج املباريات بروح 

رياضية.

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك لجنة التحكيم املستقلة بحكم القانون 
ومشكلة من حكام دوليين سابقين، وكذلك لجنة األخالقيات التي تقوم 
بمهامها وتتخذ إجراءات عقابية كلما ثبت أن هناك إخالل بالقوانين أو 

باألخالقيات الرياضية.

الالزمة  اإلجرائية  والتدابير  العمومية  السياسات  مستوى  على 
لترسيخ الحكامة وتخليق املجال الريا�سي، تعمل الوزارة على:

- تطبيق بنود النظام األسا�سي للجامعات ودفتر التحمالت؛

- توفير التكوين لألطر اإلدارية والتقنية؛

- مواكبة الفرق الوطنية والتتبع الطبي للرياضيين؛

- العمل على ترسيخ القيم ومبادئ الروح الرياضية.

الشأن  تدبير  في  الديمقراطية  وترسيخ  الحكامة  إلرساء  وتدعيما 
النموذجي  األسا�سي  النظام  بشأن  وزاري  قرار  إصدار  تم  الريا�سي، 
للجمعيات الرياضية تم نشره مؤخرا بالجريدة الرسمية، أي في 19 ماي 

.2016

على مستوى تخليق الحياة الرياضية، أعدت الوزارة مشروع قانون 
ملحاربة املنشطات، وذلك حماية لصحة الرياضيين وضمانا لشفافية 

املظاهرات الرياضية وتكافؤ الفرص بين املتبارين.

ولإلشارة فإن املغرب وافق مبدئيا على اتفاقية مجلس أوروبا حول 
مكافحة التالعب في املنافسات الرياضية التي هي اتفاقية دولية، وسيتم 

التوقيع على هذه االتفاقية يوم 3 يوليوز 2016.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستش4م الس د الحسن سل غ0ة:

كنشكر الس د ال0زير على اإلن 4ح4ت دن4لكم.

احنا ما كنشكوش بأن وزارة الشباب والرياضة كتعمل واحد املجهود 
كبير، ولكن مع األسف الشديد وهاذ ال�سي قلناه في عدة مناسبات، دائما 
بأن الوزارة بوحدها ما يمكنلهاش تحد من هاذ النوع ديال التالعبات، 

إلى ما كانش واحد التضامن حكومي من وزارة الداخلية ووزارة العدل.

مع األسف الشديد رغم كل هاذ اإلجراءات مازال كنسمعو اللي ما 
سمعناهش هاذي 40 سنة، ملي كتسمع فريق تيربح ب 17 ل 1، ألنه 

كيخصوا 16 إصابة باش يضمن البقاء ديالو.

نعم، هناك قرارات من الجامعة في إطار الزجر وبهاذ األندية، ولكن 
هاذ املفهوم اللي كيترسخ فالقاعدة ديال كرة القدم، كيفاش غادي 
يمكن لنا نحاربوه إلى ما كانتش واحد اإلرادة فعال ديال الحكومة مازال 

كنقولها، ما نقضيوش على هاذ النوع ديال اإلجراءات.

ونتمنى من خالص أعماقنا أن تتوقف هذه التالعبات وأن تتوقف 
معها ممارسة التحكم، سواء في املشهد الريا�سي أو السيا�سي، خدمة 

للصالح العام واالستقرار الوطني بقيادة جاللة امللك نصره هللا.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م املحترم.

الكلمة للسيد الوزير في حدود ثواني معدودة.

الس د وزير الشب4ب والري4ضة:

أوال، كيظهر ليا بأن القطاعات املعنية بالشأن الريا�سي كتدخل في 
الظروف اللي كيخصها تدخل فيها، والدليل على ذلك هو البالغ املشترك 

اللي قمنا بإخراجه مع وزارة الداخلية ووزارة العدل.

اللي كنبغي نقول وهو أنه يعني يجب اإلقرار في الحقيقة على أن 
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رياضية  وجمعيات  وزارة  الجميع،  طرف  من  تبذل  مجهودات  هناك 
وإعالم ومجتمع مدني للنهوض بالرياضة ببالدنا.

وأود التذكير على أن الوزارة...

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

انتهى الوقت، وشكرا لكم على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة.

السؤال الثاني موضوعه "تشجيع السياحة الداخلية"، الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتقديم 

السؤال.

املستش4م الس د ن0سف رحيي:

شكرا الس د الرئيس.

الس4دة ال0زماء،

الس4دة املستش4مين،

الس دات املستش4مات املحترر4ت.

الس د ال0زير،

قطاع السياحة الداخلية -كما تعرفون- حلقة إستراتيجية لبناء 
قطاع سياحي وطني مندمج ومتكامل.

لتقوية  املعتمدة  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذا 
العرض السياحي املوجه للمواطن املغربي بجميع شرائحه؟

وكذلك نسائلكم، السيد الوزير عن الخطة التي اتخذتها حكومتكم 
فيما يخص تقوية جذب بعض املناطق السياحية املغربية التي نرى أنه 

الزالت مهمشة في هذا اإلطار؟

شكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

الس د لحسن حداد، وزير الس 4حة:

شكرا الس د الرئيس.

شكرا السيد املستشار على طرح هاد السؤال.

السياحة  فيها  تتكون  اللي  هي  الناضجة  الوجهات  راه  وبالفعل 
الداخلية كتلعب واحد الدور مهم جدا.

 ،%45 حتى   40 تقريبا  كتلعب  فرنسا  وال  اسبانيا  شفتو  إلى  راه 
احنا عندنا هدف في إطار الرؤية ديال 2020 أننا نوصلوا لـــــــ 40% من 

السياحة الداخلية.

كنا في 2012: 25% اآلن وصلنا لــــــ31%، رقم املعامالت ديال السياحة 

الداخلية راه 33 مليار درهم، هذا بفضل اإلجراءات اللي كاينة، إجراءات 
اتخذتها الحكومات املاضية واتخذتها هاذ الحكومة.

من ضمن هاذ اإلجراءات وهو أنه العرض ديال" بالدي" اللي هو 
يتقدم اآلن بشكل كبير جدا، وصلنا تقريبا ثالث داملحطات اللي هي 
بشروط مناسبة للمغاربة، وهناك كذلك وجود الطرق السيارة تساهم 
في السفر ديال املغاربة، هناك كذلك املسألة ديال العطل اللي والت 
جهوية، تساهم كذلك في العمل على أنه خلق تنافسية ما بين الفنادق، 
وإجراءات أخرى اتخذناها في هذا اإلطار هذا، بالنسبة لنا السياحة 

الداخلية مهمة بالنسبة للسياحة العامة.

وشكرا جزيال.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستش4م الس د ن0سف رحيي:

الس د ال0زير،

لقد أنصتت لعرضكم يعني باهتمام. اللي ابغيت نؤكد عليه، السيد 
الوزير، هو أن السياحة الداخلية راه عندنا أربعة محاور مهمة، اللي 
إذا ركزنا عليها غادي نجحو أكثر من هاذ النجاح اللي حققتو، ألن ما 

نقولوش ما كينشاي، فعال كاين.

والحمد هلل هاذ العمل ديالكم كيساهم اليوم في قطاع ديال الفندقة 
ب30%، ولكن السيد الوزير، كنقول بأنه العرض خاصو يتحسن، كاين 

العرض وكاين التسويق وكاين البنية التحتية وكاين تشجيع االستثمار.

بالنسبة للعرض ما يمكنش اليوم مثال مدينة بحال الراشيدية وال 
بحال بني مالل، كل واحدة في شكل ديالها، واحدة في الصحراء واحدة 
كاينة في منطقة جبلية، ما يكونش عندنا بالديطاي يعني نعرفو أش فين 
يمكن نمشيو؟ ونعملو على هاذ العرض هذا مع الناس املسؤولين في 
املنطقة، كانوا مهنيين وال كانوا مسؤولين ديال الدولة، هذا من ناحية 

العرض.

بالنسبة  الوزير، أنت عارف  التحتية، السيد  البنية  الناحية  من 
للطائرات، اليوم عندنا الخيار نمشيو للداخلة ب3000 درهم في السبت 
واألحد، وال الجمعة والسبت واألحد، وال نمشيو لباريس ب1500 درهم 
وال نمشيو لبرشلونة ب2000 درهم، يعني الخيار واضح، إلى ما عملناش 
على واحد يعني )l’offre( واحد العرض في البنية التحتية، يعني خاصتنا 
بالنسبة  الجهات،  تخدم  اللي  وطنية  شركة  خاصنا  جهوية،  شركة 
ل)transport(، وبالنسبة للمواطنين العاديين راهما كيمشيوا للعطلة 

في الكار وكيمشيوا في )train( وكيمشيوا في السيارات ديالهم.

راكم  العطل،  بطاقة  ذيك  على  الوزير،  السيد  طلبناكم،  وكنا 
خدامين عليها، ولكن كنظن بأنه خاص التسريع، خاصنا نسرعوها.

وبغيت نعاود نؤكد، السيد الوزير، أنه هاذ املسألة ديال السياحة 
الداخلية راه كتوجه لعموم املواطنين، كاين )les 5 étoiles( وكاين.راه 
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ابغيناهم حتى هما يمشيو، ولو كيمشيو اليوم ملراكز االصطياف، هما 
اللي كيوافقوهم من حيث الثمن، من ناحية الكلفة، وهاذوك مراكز 
االصطياف كاين عند املجموعات الكبرى، ابغينا يكون �سي شكل اللي 
تكون مراكز االصطياف ب120 درهم أو 150 درهم لهاذ الناس، باش 

شريحات كبرى ديال املغاربة يمكن يمشيو للعطلة.

ولهذا كندوزو للتشجيع ديال االستثمار في هذا اإلطار، إلى ما كانش 
تشجيع ديال االستثمار في إطار مراكز االصطياف ما غنوصلوش لهاذ 
من  منطلقينش  ما  كنقولوش  ما  احنا  حال  كل  وعلى  هذا،  العرض 

العدم، راه كاين واحد العمل اللي هو كبير.

ال�سي  ذاك  عرفتيه،  راك  الوزير،  السيد  التسويق،  كذلك  كاين 
ديال االنترنيت راه ما خدامش، كنقولوا على كنوز بالدي، كنوز بالدي 
ما خدامش التسويق ديالها في االنترنيت ما كاينش، بغينا �سي موقع 
االنترنت اللي يكون في املستوى، نشوف فيه الثمنات ويمكن لنا نديروا 

فيه الحجز عبر االنترنيت.

وشكرا السيد الوزير.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

الس د وزير الس 4حة:

أنا في الحقيقة، السيد املستشار املحترم، متفق معك.

العرض يتطور، هناك عرض اللي هو اآلن مناسب لواحد الشريحة 
ديال  املحطة  "بالدي"،  إطار  في  املتوسطة  الطبقة  من  املغاربة  ديال 
"إفران"، ديال "إيمي ودار"، ديال "مهدية" اللي كنشتغلو لها ومحطات 

اللي هي جاية.

ولكن كذلك يجب باش نشوفو في الطبقة اللي هي عندها واحد 
اإلمكانيات محدودة واللي كتم�سي للمخيمات، إلى غير ذلك، هاد كذلك 

موجود عرض في هذا اإلطار هذا.

غير هو اإلشكالية اللي مطروحة بالنسبة لهاذ الشريحة، يجب أن 
نجد واحد العرض اللي هو كيناسب كذلك املستثمرين، واللي يكون 

مربح بالنسبة للمستثمرين.

غير املسألة اللي كاينة راه بالنسبة للبنية التحتية اللي هي كاينة 
اآلن، هي تشجع بشكل كبير جدا على السياحة الداخلية، راه السياحة 
الداخلية هي اللي كانت املميز الكبير جدا بالنسبة ألكادير، هي تساهم 
بمراكش بشكل كبير جدا، ولكن حتى العرض ديال الطيران راه كاين 
كذلك  بها  قاموا  اللي  الجهة،  بها  قامت  اللي  املجهودات  مجهودات، 
وزارات متعددة، و )Le ticket( بالنسبة ل )le billet( بالنسبة للداخلة 
ما �سي 3000، راه 2000 درهم، وهذا ألن كاينة مساهمة ديال الجهة 

وكاينة املساهمة ديال كثير من الفرقاء.

وأنا متفق معك، لدعم السياحة الداخلية يجب أن تكون هناك 
تكون  واللي  الطيران  ديال  الداخلية  السياحة  في  متخصصة  شركة 
بتكلفة قليلة، راه تجارب دولية موجودة في جزر الكناري في دول أخرى 

خاصنا نشتغل عليها.

بالنسبة لي أنا، املسألة األساسية اللي الورش اللي خاصنا نشتغلوا 
عليه جميعا وكذلك مع املجموعة ديال مقاوالت املغرب، وهو شيكات 
العطل، هاذ شيكات العطل هو توفير بالنسبة للعطلة اللي يمكن يساهم 
فيه املشغل، ويساهم فيه كذلك الناس اللي تيشتغلوا، ويمكن لو أنه 
يعطي واحد الدفعة قوية بالنسبة للسياحة الداخلية، هذا هو اللي 
أعطى دفعة قوية في إسبانيا وأعطى دفعة قوية في فرنسا، خاصنا 
كذلك أننا نشتغلوا عليه، ولكن بامتيازات وكذلك بتحفيزات ضريبية 
بالنسبة للمشغلين باش يمكن لهم يساهموا كذلك في املجهود ديال 

العطل.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا، شكرا، شكرا الس د ال0زير.

ونشكره كذلك على مساهمته معنا في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤال الثالث، موضوعه "تثمين املواقع األثرية"، وقد 
تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية، الفريق الحركي، فريق التجمع 

الوطني لألحرار. الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم السؤال.

املستش4م الس د رحمد الرزرة:

بسم هللا الرحمن الرح م.

الس د الرئيس،

الس4دة ال0زماء املحترري1،

الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

الس د ال0زير املحترم،

لحقب  ترجع  التي  األثرية  املناطق  من  بمجموعة  املغرب  يزخر 
وحضارات مرت على بالدنا، منها على سبيل املثال ال الحصر منطقة 
املعالم  أهم  إحدى  تعتبر  التي  بطرفاية،  البحر(  )دار   "casamar"
التاريخية باملنطقة، إضافة إلى "وليلي"، ضواحي موالي إدريس زرهون، 

و"بناصا" ضواحي مشروع بالقصيري.

تعرف  املغرب  مناطق  بمختلف  املتواجدة  ومثيالتها  املواقع  هذه 
لتلك  املحتضنة  املناطق  تنمية  من  يحد  الذي  ال�سيء  كبيرا،  إهماال 

املواقع األثرية.

الس د ال0زير، 

هل تملك وزارتكم برنامجا شامال للنهوض بهذه املواقع؟

وما هو مستوى التنسيق بين وزارتكم ووزارة السياحة الستقطاب 
السياح املغاربة واألجانب الكتشاف تلك املواقع األثرية؟

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م.
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الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

الس د رحمد األري1 الصب حي، وزير الثق4فة:

شكرا الس د املستش4م على هذا السؤال.

بالفعل املغرب كيتوفر على واحد التراث غني متنوع، تراث مادي 
تيم�سي من الفترات ما قبل التاريخ، إلى الفترات القديمة، إلى عهدنا هذا، 
وبطبيعة الحال الدولة تتجتهد ما�سي فقط منذ االستقالل، ولكن دائما 
الدولة اجتهدت باش تحمي هذا التراث اللي تيمثل جزء من الذاكرة 

ديالنا، واللي احنا ملزمين باش ننقله إلى األجيال الالحقة.

يمكن نقول لكم بأن وزارة الثقافة تتدخل على عدة مستويات، 
املستوى األول الخبرة العلمية التقنية، الخبرة في تأهيل وترميم هاذ 
املعالم التاريخية، ثم توفير جزء من امليزانية املخصصة لترميم هاذ املآثر 

التاريخية.

املغرب تيضم 16.000 موقع أثري، اللي قمنا بالجرد ديالو 16.000.

على  تتكلم  ملي  مشتركة،  مسؤولية  هي  املسؤولية  بأن  وتتفهموا 
الدولة بأن هناك وزارة الثقافة بطبيعة الحال اللي تتساهم بإمكانياتها 

املتواضعة، كاين قطاعات عديدة، كاين الجماعات الترابية.

اليوم، وهذا هو اللي حاولنا نوضعوا فهاذ الفترة منذ 2013 واحد 
الرؤية إستراتيجية اللي تتجعل بأن كل املتدخلين تيشتغلوا من أجل 
حماية هاذ التراث، ما�سي فقط ألن تيمثل الذاكرة ديال بالدنا، ولكن 
اليوم التراث تيمثل واحد رأس مال، كل ما استثمرنا فيه كل ما كاين 

مردودية فعلية على الصعيد االقتصادي، على الصعيد السياحي.

هاذ الرؤية متواجدة، ولكن تتطلب تعبئة إمكانيات مالية كبيرة أكثر 
من ثالثة داملليار ديال الدرهم إلى حدود 2020 أوال 2021.

الفترة ديال 2015-2020 تتطلب ثالثة د املليار ديال الدرهم، ما 
عندناش.

تنقومو باملرافعة، قمنا باإلستراتيجية، قمنا بالدراسات، غادي يجي 
واحد الوقت اللي املغرب غادي يوعى باألهمية ديال الحماية ديال التراث 

ديالو، وباألهمية ديال االستثمار في التراث ديالو.

وآنذاك هاذ التراث غادي يكون عندو واحد املردودية أساسية على 
الصعيد االقتصادي.

شكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستش4م الس د رحمد الرزرة:

أشكركم، الس د ال0زير، على ج0ابكم ال 0م.

وباسم فرق األغلبية أردنا طرح هذا السؤال لراهنيته، وذلك أن 
أسباب نزوله تستدعي منكم التدخل العاجل إلنقاذ قلعة "دار البحر" 
بطرفاية، واملطار التاريخي، والقصبة التي اشترى زينتها السلطان موالي 
مقلقة  جد  وضعية  في  توجد  والتي   ،1894 سنة  منذ  األول  الحسن 

ومهددة باالنهيار.

الس د ال0زير،

للحفاظ  واملستعجل  اآلني  التدخل  أجل  السؤال من  وجهنا هاذ 
على هذا املوروث اإلنساني، وهذا التدخل أردناه داخل فريق التجمع 
الوطني لألحرار أن يكون بمعيتكم، تفاعال مع كافة هيئات املجتمع املدني 
باملدينة، حفاظا على الذاكرة الجماعية للمغرب، كبلد عريق ضارب 
بجذوره في أعماق التاريخ، خصوصا وأن مدينة طرفاية لها ما لها من 
ثقل ومكانة تاريخية عريقة، وتجسد بامللموس لعالقة مدن الصحراء 

بسالطين الدولة العلوية واململكة املغربية.

وشكرا.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د املستش4م املحترم.

الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

الس د وزير الثق4فة:

فيما يخص املوقع ديال "باب البحر" أمام طرفاية، الدراسة قمنا 
بها.

اليوم تيتطلب هاذ الترميم واحد 12 مليون ديال الدرهم، ديال الباب 
ديال طرفاية، واحنا اآلن في اتصال مع وزارة الداخلية ومع الجماعات 
الترابية أو املديرية العامة ديال الجماعات الترابية، لتمويل هاذ املشروع 
ديال الترميم ديال "باب البحر"، وربما إال توفرت هاذ اإلمكانيات، يمكن 
لو للدراسة، حيث هي جاهزة، يمكن لها تنطلق من هاذ السنة، احنا في 

اتصال مع وزارة الداخلية.

اللي نبغي نؤكد عليه، هو أن وزارة الثقافة اشتغلت من أجل واحد 
الرؤية وطنية فيما يخص حماية هاذ التراث، وبأن هاذ الرؤية غادي 
تسمح للتراث باش يلعب واحد الدور أسا�سي في التنمية االقتصادية، 
بشراكة مع الجماعات الترابية، ألن ما يمكنش الجماعات الترابية تتهرب 
من املسؤولية ديالها، ما يمكنش تقول بأن هاذ السور طاح، هاذ الباب 

ما مرممش.. هاذي مسؤولية ديال وزارة الثقافة، مسؤولية وطنية.

الس د مئيس الجلسة:

شكرا الس د ال0زير.

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم ملساهمتكم معنا في هذه الجلسة.

شكرا ملساهمة الجميع.

ومفعت الجلسة.
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رح ر الجلسة الس4دسة والخمسي1

الت4ميخ: الثالثاء 8 رمضان 1437هـ )14 يونيو 2016م(.

الرئ4سة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس املجلس.

الت0ق ت: ساعتان وخمس عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة الواحدة 
والدقيقة األربعين زواال.

جدول األعم4ل: انتخاب ثالثة )3( أعضاء باملحكمة الدستورية ألول 
مرة.

رجلس  مئيس  شم4ش،  بن  الحك م  عبد  الس د  املستش4م 
املستش4مين:

ب4سم هللا الرحمن الرح م.

ح رات الس دات والس4دة املستش4مين املحترري1،

املحكمة  أعضاء  انتخاب  جلسة  الجلسة،  افتتاح  عن  أعلن 
الدستور  من   130 الفصل  ألحكام  طبقا  نعقدها  التي  الدستورية، 
والتي–كما  املستشارين،  ملجلس  الداخلي  النظام  مواد  ومقتضيات 
باملحكمة  أعضاء   3 النتخاب  املجلس  اإلشارة–يخصصها  سبقت 

الدستورية ألول مرة.

وقبل أن نمر لعملية االنتخاب، أخبر املجلس املوقر بأن اإلجراءات 
بتنسيق  تمت  قد  الدستورية  املحكمة  أعضاء  النتخاب  اإلعدادية 
تام ومحكم مع مجلس النواب، وقد أسفر هذا التنسيق على االتفاق 
على منهجية موحدة وعلى حزمة من التدابير اإلجرائية واملسطرية، في 
توافق تام مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 
ومقتضيات النظامين الداخليين ملجل�سي البرملان، مما أسفر على ما يلي:

- تم اإلعالن عن فتح باب الترشيحات النتخاب مجلس املستشارين 
لثالثة )3( أعضاء باملحكمة الدستورية بتاريخ 2 ماي 2016؛

- تم إيداع الترشيحات في الفترة املمتدة من 18 إلى 30 ماي 2016 
على الساعة الثالثة زواال؛

- تم حصر مكتب املجلس لالئحة الترشيحات املستوفية للشروط 
املنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور في فاتح يونيو 2016؛

- تم إدراج موضوع عقد جلسة االنتخاب في جدول أعمال مكتب 
املجلس بتاريخ 7 يونيو و8 يونيو و13 يونيو 2016؛

- تم توزيع امللفات على جميع أعضاء مجلس املستشارين بتاريخ 8 
يونيو 2016؛

- تم ترتيب جلسة االنتخاب من طرف ندوة الرؤساء في اجتماعيها 
املنعقدين بتاريخ 9 و 14 يونيو 2016.

وأخبر السيدات والسادة املستشارين املحترمين بأن ملفات الترشيح 
املتوصل بها بلغ عددها خمسة )5(، همت الفئات التالية:

)3( سنوات:  ثالث  ملدة  الدستورية  املحكمة  لعضوية  الترشيح   -
ترشيح واحد؛

سنوات:   )6( ملدة ست  الدستورية  املحكمة  لعضوية  الترشيح   -
ترشيح واحد؛

سنوات:   )9( تسع  ملدة  الدستورية  املحكمة  لعضوية  الترشيح   -
ترشيح واحد؛

- الترشيح دون تحديد فئة من الفئات الثالث املذكورة: ترشيحان 
إثنان.

الدستورية  املحكمة  لعضوية  املترشحين  مللفات  دراسته  وبعد 
املستوفين  املترشحين  الئحة  املجلس  مكتب  حصر  أعاله،  املذكورة 
للشروط الواردة في الفصل 130 من الدستور واملادة 270 من النظام 

الداخلي ملجلس املستشارين كالتالي:

- الترش ح لع 0ية املحكمة الدست0مية ملدة ثالث ) ( سن0ات: 
يعرض مكتب املجلس ترشيح الس د رحمد ج0هري، الذي قدم ملف 

ترشيحه الفريق الحركي؛

- الترش ح لع 0ية املحكمة الدست0مية ملدة ست )ي( سن0ات: 
يعرض مكتب املجلس ترشيح السيد يدنر امل0رني، الذي قدم ملف 

ترشيحه فريق األصالة واملعاصرة؛

- الترش ح لع 0ية املحكمة الدست0مية ملدة تسع )9( سن0ات: 
يعرض مكتب املجلس ترشيح الس د رحمد األيص4مي، الذي قدم ملف 

ترشيحه الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

كما أخبر املجلس املوقر بأن عملية االنتخاب التي سنباشرها بعد 
قليل سيشرف عليها مكتب أتشرف برئاسته، ويتكون من السادة أمناء 
السيد  السيد محمد عدال،  السيد أحمد لخريف،  الثالث:  املجلس 

أحمد تويزي.

وأذكر السيدات والسادة أعضاء املجلس بمقتضيات الفصل 130 
من الدستور، الذي ينص على أن التصويت يكون باالقتراع السري 

وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم املجلس.

وبما أن عدد األعضاء الذين يتألف منهم املجلس هو 120 عضوا، 
فإن صحة االنتخاب تكون بحصول كل مترشح على عدد من األصوات 

يساوي أو يفوق 80 صوتا.

وقبل الشروع في عملية االنتخاب، أستأذنكم لتقديم توضيحات 
حول الضوابط املنظمة النتخاب األعضاء الثالث باملحكمة الدستورية 

وفق عملية التصويت التي ستجري على الشكل التالي:

يجري االنتخاب باعتماد ثالثة صناديق شفافة لالقتراع، يخصص 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد212 - 214رمضان1437 )220يونيو20162(  90 

كل صندوق النتخاب فئة من الفئات الثالث التي تتألف منها املحكمة 
الدستورية. ولقد تم تمييز كل فئة بلون معين من األظرفة ومن أوراق 
التصويت الفردية التي تحمل إسم املترشح وخاتم مجلس املستشارين 

كما يلي:

 األظرفة وأوراق التصويت ذات اللون البني تهم فئة 3 سنوات؛• 

 • 6 فئة  تهم  الفاتح  األصفر  اللون  ذات  التصويت  وأوراق  األظرافة 
سنوات؛

األظرفة وأوراق التصويت ذات اللون الرمادي تهم فئة 9 سنوات.• 

وستتم عملية التصويت عبر إتباع الخطوات التالية:

2أ. يتقدم عضو املجلس لدى أمين املجلس املكلف بفئة 3 سنوات، 
ويتسلم منه، بعد توقيعه في الئحة املصوتين، الظرف وورقة التصويت 
الفردية الخاصة بهذه الفئة، يدخل عضو املجلس إلى املعزل، ويقوم 
بوضع ورقة التصويت التي تحمل إسم املترشح الصوت لفائدته عن 
هذه الفئة في الظرف املخصص لها، وبعد خروجه من املعزل، يعود 

ليضع الظرف في صندوق االقتراع الشفاف املخصص لهذه الفئة؛

املجلس  أمين  لدى  مباشرة  املجلس  ينتقل عضو  ذلك،  بعد  2ب. 
املكلف بفئة 6 سنوات ليوقع على اسمه، ويقوم بوضع ورقة التصويت 
التي تحمل إسم املترشح املصوت لفائدته عن هذه الفئة في الظرف 
املخصص لها. وبعد خروجه من املعزل يعود ليضع الظرف في صندوق 

االقتراع الشفاف املخصص لهذه الفئة؛

2ج. وأخيرا، يتوجه عضو املجلس لدى أمين املجلس املكلف بفئة 9 
سنوات ليوقع على اسمه في الالئحة املعدة سلفا، ويقوم بوضع ورقة 
التصويت التي تحمل اسم املترشح املصوت لفائدته عن هذه الفئة في 
الظرف املخصص لها. وبعد خروجه من املعزل، يعود ليضع الظرف في 

صندوق االقتراع الشفاف املخصص لهذه الفئة.

وللتوضيح، فإنه يعتبر الغيا كل ظرف فارغ وكذا األوراق التي ال 
تحمل خاتم املجلس أو األوراق التي تحمل بيانات كيفما كانت مكتوبة 

أو عالمة، من شأنها أن تؤثر على مبدأ سرية التصويت.

االلتحاق  األمناء  السادة  من  أطلب  التوضيحات،  هذه  بعد 
بمقاعدهم املخصصة لهم لإلشراف على عمليات التصويت، كل في 

إطار الفئة املخصصة له:

)3( سنوات، تفضل من  - األستاذ أحمد لخريف عن فئة ثالث 
فضلك؛

من  تفضل  سنوات،   )6( ست  فئة  عن  عدال  محمد  األستاذ   -
فضلك؛

- األستاذ أحمد تويزي عن فئة تسع )9( سنوات، تفضل من فضلك.

إذن، ال�سي لخريف 3 سنوات، ال�سي عدال 6 سنين، ال�سي تويزي 

9 سنين.

اللون  3 سنوات،  البني لفئة  اللون  إذن، كنذكر السادة األمناء، 
األصفر الفاتح لفئة 6 سنوات، اللون الرمادي فئة 9 سنوات.

إلى اسمحتو، اآلن أطلب من املجلس املوقر اختيار 3 أعضاء من 
اللي  واملجموعات  الفرق  مترشحين،  قدمت  التي  للفرق  املنتمين  غير 
ما رشحاتش، 3 أعضاء للتوقيع على الئحة املصوتين ومتابعة عملية 

التصويت برمتها، فمن يتطوع لهذه املهمة؟

تفضل أ األستاذ، ال�سي نبيل األندلو�سي عن فريق العدالة والتنمية، 
وهو لم يرشح في مجلس املستشارين.

اشكون آخر؟

تفضل أ سيدي، ال�سي محيي الدين.

مستشار أو مستشارة أخرى، تفضلي، السيدة املستشارة املحترمة، 
السيدة عائشة.

أطلب كذلك من الفرق التي قدمت مترشحين انتداب ممثلين عنها 
باش يتبعوا معنا العملية ديال التصويت من بدايتها إلى نهايتها.

عن فريق األصالة واملعاصرةا، شكون اللي غيكون؟

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية: السيد املستشار  أنا قلت 
العزري.

الفريق الحركي: األستاذ يحفظه.

.. عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل.

اآلن أطلب من السادة األمناء التأكد من تطابق عدد األظرفة وعدد 
 14 يومه  بتاريخ  املجلس  الحالي ألعضاء  العدد  مع  التصويت  أوراق 
يونيو وهو 105، على اعتبار أن هناك 15 مقعدا جرى إلغاؤها من طرف 

املجلس الدستوري.

إذن حسبوا، هللا يخليكم، عدد األظرفة وعدد األصوات، وقولوا لنا 
واش هي متطابقة مع اللوائح.

ال، ال�سي تويزي، ال�سي تويزي.

هللا يخليكم، هذه الجلسة يديرها رئيس، إلى ابغيتو نربحو اشوية 
ديال الوقت.. أ ال�سي التويزي، غتحسب عدد األظرفة وعدد األوراق، 
وقل لنا واش هي متطابقة مع الالئحة ديال أعضاء مجلس املستشارين 

اللي هي 105 عضو.

األستاذ لخريف: 105، حسبتي األوراق و)les enveloppes( ياك؟

ال�سي تويزي، ال�سي تويزي: 105؟

ال�سي عدال
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املستش4م الس د رحمد عدال:

105 أ سيدي.

الس د مئيس املجلس:

إذن، عدد األظرفة وعدد أوراق التصويت مطابقة للعدد الحالي 
ألعضاء املجلس، أال وهو 105 عضوا.

اآلن، أستأذنكم لكي أقدم بشكل مركز السيرة الذاتية لكل مترشح، 
وأشير هنا إلى أن مكتب املجلس قد حرص، طبقا ملقتضيات القانون، 
على توحيد املعطيات والعناصر التي تضمنتها هذه البطاقة بالنسبة 
املترشحين  ديال  امللفات  أن  العلم  مع  الثالث،  املترحشين  لجميع 
عضوات  جميع  على  توزيعها  تم  قد  املفصلة  للمعلومات  املتضمنة 

وأعضاء املجلس بتاريخ 8 يونيو.

أبدأ باملترشح للمدة االنتدابية لــــ 3 سنوات أال وهو السيد محمد 
جوهري:

- الفريق مقدم الترشيح: الفريق الحركي.

بالنسبة للمعطيات الشخصية:

- األستاذ محمد جوهري مزداد بتاريح 1946 بورزازات؛

- أعلى شهادة علمية حصل عليها: اإلجازة في الحقوق سنة 1968 
وتكوين بدبلوم الدراسات العليا في املهن القضائية والقانونية؛

- الخبرة املهنية التي راكمها املترشح:

• قا�سي نائب وكيل الدولة ما بين 1970-1974؛

• محامي منذ سنة 1974 إلى اآلن؛

•  عضو بمجلس النواب ورئيس فريق األصالة املغربية والعدالة 
االجتماعية ما بين 1993-1997؛

• عضو بمجلس املستشارين ورئيس فريق ما بين 1997 و2006؛

• عضو باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان لفترتين انتدابيتين ما بين 
2002 و2011.

أنتقل إلى املترشح للمدة االنتدابية ل 6 سنوات، أال وهو السيد ندير 
املومني:

- الفريق املقدم الترشيح: فريق األصالة واملعاصرة.

بعض املعطيات:

- فالسيد ندير املومني مزداد بتاريخ 1971/11/27 بأملانيا ونقل إلى 
الرباط باملغرب طبعا؛

- وأعلى شهادة علمية: الدكتوراه في الحقوق بتاريخ 25 يناير 2003 
في القانون العام، تخصص: القانون الدستوري والعلوم السياسية؛

- الخبرة املهنية التي راكمها بعض أبرز محطاتها:

• أوال، إطار إداري بالجامعة منذ 1975؛

• عين أستاذا مساعدا للتعليم العالي في 22 أبريل 2004؛

• نائب لعميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية؛

2 شتنبر  إلى   2009 28 ديسمبر  بالشراكة والتعاون من  • مكلف 
2012؛

• ملحق لدى املجلس الوطني لحقوق اإلنسان منذ 8 فبراير 2013؛

• مسؤول عن الدراسات القانونية باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
في الفترة ما بين 8 فبراير 2013 إلى 12 يناير 2014؛

لحقوق  الوطني  باملجلس  والتوثيق  والبحث  الدراسات  مدير   •
اإلنسان من 12 يناير 2014 إلى يومه.

املترشح للمدة االنتدابية ل 9 سنوات، وهو السيد محمد األنصاري:

- الفريق مقدم الترشيح: الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بعض أبرز املعطيات الشخصية:

- فالسيد األنصاري محمد مزداد في 1944/12/31 بالريصاني ؛

- أعلى شهادة علمية حصل عليها: دبلوم الدراسات العليا للجامعة، 
تخصص قانون األعمال واملقاوالت في 2 يونيو 2010؛

- الخبرة املهنية التي راكمها أبرز محطاتها أنه:

• مسجل بجدول املحامين الرسمين بمكناس منذ 12 فبراير 1979؛

• عضو سابق بمجلس النواب في الفترة ما بين 1993 إلى 1997؛

• عضو بمجلس املستشارين منذ 26 ديسمبر 1997 إلى تاريخه؛

• رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس املستشارين 
ما بين 1998-2009؛

• رئيس الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس املستشارين 
ما بين 2009-2015؛

 30 منذ  املستشارين  مجلس  لرئيس  األول  الخليفة  أيضا  وهو   •
أكتوبر 2015.

والسادة  السيدات  من  وأرجو  التصويت،  عملية  في  نشرع  واآلن 
املستشارين املحترمين أن يتفضلوا مشكورين للتصويت بعد املناداة 
عليهم بأسمائهم، والالئحة ستكون مرتبة حسب الترتيب األلف بائي 

لإلسم الشخ�سي.

إذن، على بركة هللا، أنادي على السيد املستشار املحترم السيد أبو 
بكر عبيد، إلى الصندوق املخصص لفئة ثالث )3( سنوات.

أذكر بأن األصوات امللغاة هي:
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- يكون الظرف خاوي؛

- يكون الظرف حامل لورقة تصويت فيها عالمة أو فيها إشارة؛

- الظرف الذي يحمل ورقة تصويت ال تحمل خاتم املجلس.

هذه هي الحاالت املوجبة إللغاء الصوت.

صندوق الفئة املخصصة ل ست )6( سنوات.

استعد السيد املستشار املحترم السيد أحمد احميميد يقرب لربح 
بعض الوقت، السيد املستشار املوالي السيد أحمد احميميد، قرب من 

فضلك هنايا.

السيد املستشار ال�سي أحمد اإلدري�سي: غائب.

السيد املستشار ال�سي أحمد بابا اعمر حداد، قرب من فضلك.

إلى كان يمكن نسرعو شوي من الوتيرة، هذا هو املضمون ديال..

طيب، أنادي اآلن على املستشار السيد املحترم أحمد بابا اعمر 
حداد، هو الذي كيصوت.

السيد أحمد بولون، السيد أحمد بولون.

السيد أحمد شد، السيد أحمد شد: غائب.

السيد ادريس الرا�سي، السيد الرئيس تفضل.

السيد املستشار املحترم السيد الحبيب بن الطالب، تفضل أل�سي 
الحبيب.

السيد املستشار املحترم السيد حسن بلمقدم، تفضل أل�سي حسن.

السيد املستشار املحترم ال�سي الحسن سليغوة، ال�سي سليغوة، ما 
كاينش؟ تفضل أل�سي سليغوة.

السيد املستشار املحترم ال�سي الحسين العبادي، الحسين العبادي، 
ما كاينش؟ غائب.

أل�سي  تفضل  املخلص،  الحسين  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
املخلص.

السيد املستشار املحترم ال�سي الحو املربوح، تفضل ال�سي الحو.

السيد املستشار املحترم ال�سي الطيب البقالي، تفضل أل�سي الطيب.

العربي  ال�سي  العرائ�سي،  العربي  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
العرائ�سي.

السيد املستشار املحترم ال�سي العربي املحر�سي.

السيد املستشار املحترم ال�سي املبارك الصادي.

السيد املستشار املحترم ال�سي املختار صواب. هللا يجيبنا في الصواب. 
ال�سي صواب.

السيد املستشار املحترم ال�سي املصطفى الخلفيوي.

السيد املستشار املحترم ال�سي املهدي عتمون.

السيد املستشار املحترم، ال�سي النعم ميارة.

السيدة املستشارة أمال العمري، أمال العمري.

السيدة املستشارة املحترمة أمال ميصرة.

السيد املستشار املحترم ال�سي امحمد احميدي.

السيدة املستشارة املحترمة ثريا لحرش، ثريا.

السيد املستشار املحترم ال�سي جمال الدين العكرود، جمال الدين 
العكرود: غائب.

السيد املستشار املحترم حمة أهل بابا.

السيد املستشار املحترم ال�سي حميد القميزة.

حميد  ال�سي  كوسكوس،  حميد  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
تفضل.

تفضلي،  املحترمة  املستشارة  السيدة  الزومي،  خديجة  السيدة 
خديجة.

السيدة املستشارة املحترمة رجاء الكساب.

السيد املستشار املحترم ال�سي رحال املكاوي، رحال.

السيد املستشار املحترم ال�سي رشيد املنياري.

السيد املستشار املحترم ال�سي سعيد السعدوني.

السيد املستشار املحترم ال�سي سعيد زهير، ال�سي سعيد زهير.

السيد املستشار املحترم سيدي الطيب املوساوي.

السيد املستشار املحترم سيدي صلوح الجماني: غائب.

السيد املستشار املحترم سيدي محمد ولد الرشيد، سيدي محمد 
ولد الرشيد، ما كاينش؟

السيد املستشار املحترم سيدي مختار الجماني.

السيد املستشار املحترم السيد عادل البراكات.

السيدة املستشارة املحترمة عائشة آيتعال.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد اإلاله الحلوطي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد اإلاله املهاجري.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد اإلله حفظي، السيد الرئيس.

لن تحتاج إلى قلم ال�سي حفظي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الحق حيسان.
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السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الحميد الصويري، عبد الحميد 
الصويري. كاين ياك؟ عبد الحميد الصويري.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الحميد فاتحي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الرحمان الدري�سي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الرحيم أطمعي.

ال�سي عبد  الكميلي،  الرحيم  ال�سي عبد  املحترم  املستشار  السيد 
الرحيم الكميلي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد السالم اللبار.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد السالم بلقشور.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد السالم �سي كوري.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الصمد قيوح.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الصمد مريمي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد العزيز بنعزوز.

العزيز  عبد  بوهدود،  العزيز  عبد  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
بوهدود: غائب.

السيد املستشار املحترم ال�سي حامي الدين عبد العلي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الكريم الهمس، تفضل ال�سي 
كريم.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الكريم لهوايشري.

الكريم  عبد  مهدي،  الكريم  عبد  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
مهدي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد اللطيف أبدوح.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد اللطيف أعمو، تفضل ألسيد 
الرئيس.

السيد املستشار املحترم ال�سي عبد الوهاب بلفقيه.

السيد املستشار املحترم ال�سي عدي شجري.

السيد املستشار املحترم ال�سي عز الدين زكري، عز الدين زكري، 
تفضل.

السيد املستشار املحترم ال�سي عزيز مكنيف.

علي  كاينش؟  ما  العسري،  علي  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
العسري، علي، علي.

السيد املستشار املحترم ال�سي عمر مورو.

السيدة املستشارة املحترمة فاطمة الحبو�سي.

السيدة املستشارة املحترمة فاطمة الزهراء اليحياوي.

السيدة املستشارة املحترمة فاطمة آيت مو�سى.

السيد املستشار املحترم فؤاد قديري.

السيدة املستشارة كريمة أفيالل، كريمة.

السيد املستشار املحترم ال�سي لحسن أدعي، لحسن، لحسن أدعي.

السيد املستشار ال�سي مبارك السباعي. السيد الرئيس تفضل.

السيد املستشار املحترم السيد مبارك جميلي، ال�سي مبارك.

محمد  ال�سي  اباحنيني،  محمد  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
اباحنيني: غائب.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد األنصاري، ال�سي األنصاري.

ال�سي  العبدالوي،  البشير  محمذ  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
محمذ البشير العبدالوي.

السيد  هو  فين  البكوري.  محمد  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
الرئيس؟ السيد الرئيس.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد الرزمة. تفضل السيد الرئيس.

تفضل  بيد هللا.  الشيخ  الدكتور محمد  املحترم  املستشار  السيد 
السيد الرئيس.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد العزري. تفضل أسيدي.

محمد  ال�سي  القندو�سي،  محمد  ال�سي  املحترم  املستشار  السيد 
القندو�سي.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد زروال، ال�سي محمد زروال.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد سالم بنمسعود، محمد سالم 
بنمسعود.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد عبو. تفضل السيد الرئيس. 
ال�سي محمد عبو.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد علمي.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد لشهب.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد مكنيف.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمود عرشان.

السيد املستشار املحترم ال�سي موالي ادريس الحسني علوي. موالي 
ادريس تفضل.

السيد املستشار املحترم ال�سي موالي عبد الرحيم الكامل.
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السيدة املستشارة املحترمة نائلة مية التازي. نائلة تفضلي.

السيد املستشار املحترم ال�سي نبيل األندلو�سي.

السيد املستشار املحترم ال�سي نبيل شيخي، نبيل، نبيل شيخي.

السيدة املستشارة املحترمة نجاة كومير. نجاة كومير تفضلي.

السيدة املستشارة املحترمة وفاء القا�سي.

السيد املستشار املحترم يحفضه بنمبارك.

السيد املستشار املحترم ال�سي يوسف محيي.

املستشار  السيد  تفضل  تويزي،  أحمد  املستشار  السيد  واآلن 
املحترم، ال�سي تويزي.

السيد املستشار املحترم ال�سي لخريف، وقع وخذ الظرف والورقة.

السيد املستشار املحترم ال�سي محمد عدال، وهو املصوت ما قبل 
األخير، ما قبل األخير. حتى أنا عندي الحق نصوت، ياك أعائشة؟

إذن آخر مصوت عبد ربه.

املحترمين،  املستشارين  والسادة  السيدات  إذن، حضرات  طيب. 
قبل اإلعالن عن اختتام عملية التصويت، أسأل: هل صوت جميع 

السادة املستشارين؟

إذن صوت الجميع.

املجلس  أعضاء  والسادة  السيدات  جميع  تصويت  بعد  واآلن 
الحاضرين، أعلن عن انتهاء عملية تصويت مجلس املستشارين النتخاب 
ثالثة أعضاء باملحكمة الدستورية ألول مرة، برسم املدد االنتدابية 

لثالث )3( سنوات، وست )6( سنوات، وتسع )9( سنوات.

وأطلب اآلن من السيد األمين املشرف على صندوق االقتراع وأوراق 
التصويت الخاصة بفئة ثالث سنوات، األستاذ لخريف، القيام بفتح 
صندوق االقتراع واحتساب عدد األظرفة ومقارنتها مع عدد املصوتين 

املوقعين على الالئحة.

مازال كاين واحد )l’enveloppe( تماك.

املستش4م الس د أحمد لخريف:

 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33
 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48
 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63
 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78

.98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93

الس د مئيس املجلس:

إذن عدد املصوتين هو 98.

شكرا.

األصوات  فرز  في  الشروع  املحترم  األمين  السيد  أطلب من  اآلن، 
الخاصة بفئة ثالث )3( سنوات.

املستش4م الس د أحمد لخريف:

1، 2، 3، 4؛

فارغة؛

5، 6، 7؛

فارغة؛

 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8
23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35؛

فارغة؛

36، 37؛

فارغة؛

38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50؛

فارغة، فارغة؛

51، 52؛

فارغة؛

53؛

فارغة؛

54؛

فارغة؛

55، 56، 57، 58، 59، 60؛

فارغة؛

61؛

فارغة؛

62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69؛

فارغة؛

.70
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الس د مئيس املجلس:

مازال.

املستش4م الس د أحمد الخريف:

71، 72، 73، 74، 75، 76؛

فارغة؛

.84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77

الس د مئيس املجلس:

ال�سي لخريف، ال�سي لخريف، القاعة كلها تبعنا معك، ال داعي.. ال، 
اإلخوان واألخوات اللي معك هما اللي يقرروا.

ما رأيكم؟

إذن، اآلن، عدد.. قل لنا، أ ال�سي لخريف، عدد األصوات املعتبرة 
صحيحة، 84 قلت، ياك؟

املستش4م الس د أحمد لخريف:

.84

الس د مئيس املجلس:

.84

عدد األصوات، األوراق امللغاة، خاص يقولها لي هو، خاص يقولها 
لي، خاص األمين يقولها.

املستش4م الس د أحمد لخريف:

.14

الس د مئيس املجلس:

14؟

عدد األوراق امللغاة = 14.

هل هناك من أوراق متنازع بشأنها؟

ال�سي الخريف، أ ال�سي الخريف.

املستش4م الس د أحمد لخريف:

? Oui

الس د مئيس املجلس:

هل هناك من أوراق متنازع بشأنها؟

املستش4م الس د أحمد لخريف:

ال، ال.

السيد رئيس املجلس:

طيب، شكرا.

اآلن أطلب من السيد األمين، املشرف على صندوق االقتراع وأوراق 
التصويت الخاصة بفئة 6 سنوات، ال�سي محمد عدال، يفتح صندوق 
االقتراع ويحسب عدد األظرفة، ويقول لنا ما إذا كانت متطابقة مع عدد 

املصوتين املوقعين على الالئحة.

املستش4م الس د رحمد عدال:

واحد هللا، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 
 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32
 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47
 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62
 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77

.98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92

الس د مئيس املجلس:

إذن، عدد املصوتين هو 98.

هل هذا العدد متطابق مع املوقعين على الالئحة عندك أ ال�سي 
عدال؟

املستش4م الس د رحمد عدال:

98 مستشار.

الس د مئيس املجلس:

شكرا.

إذن اآلن، إلى سمحتي، ال�سي عدال، نبدأ في عملية فرز األصوات 
الخاصة بفئة ستة )6( سنوات.

املستش4م الس د رحمد عدال:

واحد هللا، 2، 3، 4؛

ملغاة؛

5، 6، 7؛

ملغاة؛

8، 9؛
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ملغاة، ملغاة؛

10؛

ملغاة؛

11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23؛

ملغاة؛

24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33؛

ملغاة؛

34؛

ملغاة؛

35، 36، 37، 38، 39؛

ملغاة؛

40، 41، 42؛

ملغاة؛

43، 44، 45؛

ملغاة؛

46، 47؛

ملغاة؛

48، 49، 50، 51، 52؛

ملغاة، ملغاة، ملغاة؛

54، 55، 56، 57، 58؛

ملغاة؛

59، 60، 61، 62، 63؛

ملغاة؛

 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64
.82 ،81 ،80 ،79 ،78

الس د مئيس املجلس:

كملتي ال�سي عدال؟ ال�سي عدال.

املستش4م الس د رحمد عدال:

17 ديال امللغاة، السيد الرئيس.

الس د مئيس املجلس:

اشحال ال�سي عدال؟

املستش4م الس د رحمد عدال:

امللغاة = 17.

الس د مئيس املجلس:

امللغاة = 17.

األوراق الصحيحة؟

املستش4م الس د رحمد عدال:

 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33
 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48
 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63

.81 ،80 ،79 ،78

عدد األوراق املعبر عنها: 81.

الس د مئيس املجلس:

إذن، عدد األوراق املعتبرة صحيحة = 81.

عدد األوراق امللغاة = 17.

هل هناك من أوراق متنازع بشأنها؟

شكرا.

إذن، اآلن أطلب من السيد األمين املشرف على صندوق االقتراع 
وأوراق التصويت الخاصة بفئة تسع )9( سنوات، األستاذ أحمد تويزي، 
عدد  مع  ومقارنتها  األظرفة  عدد  واحتساب  الصندوق  بفتح  القيام 

املصوتين املوقعين على الالئحة.

املستش4م الس د أحمد ت0يزي:

 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33
 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48
 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63
 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78

.98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93
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98، السيد الرئيس.

الس د مئيس املجلس:

شكرا، 98، وهو متطابق مع الئحة املصوتين.

شكرا.

إذن، ال�سي السيد تويزي، إذا اسمحتي اآلن ننتقلو إلى عميلة فرز 
األصوات الخاصة بفئة تسع )9( سنوات.

املستش4م الس د أحمد ت0يزي:

فارغة؛

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9؛

فارغة؛

10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20؛

فارغة، فارغة؛

21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28؛

فارغة، فارغة؛

29، 30، 31، 32، 33؛

فارغة؛

34؛

فارغة؛

35، 36، 37، 38، 39، 40؛

فارغة؛

،42 ،41

فارغة؛

43، 44؛

فارغة؛

45؛

فارغة؛

46؛

فارغة؛

47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55؛

فارغة؛

56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64؛

فارغة؛

65، 66؛

فارغة؛

..80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67

الس د مئيس املجلس:

هللا يخليكم، السادة املستشارين، راه مازال ما كملناش، مازال ما 
كملناش.

آ السادة املستشارين، مازال ما كملناش.

األستاذ تويزي، عدد األوراق املعتبرة صحيحة = 82؛

عدد األوراق امللغاة.

ما  مازال  األنصاري،  ال�سي  آ  املستشارين.  اإلخوان  آ  اإلخوان،  آ 
كملناش.

عدد األوراق امللغاة = 16.

عدد األوراق املتنازع بشأنها إن وجدت.

إذن، اسمحوا لي اآلن، وطبقا لنتائج الفرز الخاصة بالفئات الثالث، 
أعلن.. راه خاصنا نكملو هاذ اإلجراءات، أ اإلخوان. هللا يخليكم. بضعة 

دقائق.

إذن، طبقا لنتائج الفرز الخاصة بالفئات الثالث:

- أعلن عن ايتخ4ب رجلس املستش4مين للس د رحمد ج0هري 
ع 0ا ب4ملحكمة الدست0مية للمدة االيتداب ة لثالث ) ( سن0ات، 
بعد حصوله على 84 صوتا، وهو عدد يفوق ثلثي األعضاء الذين يتألف 

منهم مجلس املستشارين؛

امل0رني  يدنر  للس د  املستش4مين  رجلس  ايتخ4ب  عن  أعلن   -
للمدة االيتداب ة لست )ي( سن0ات،  ع 0ا ب4ملحكمة الدست0مية 
بعد حصوله على 81 صوتا، وهو عدد يفوق ثلثي األعضاء اللي كيتألف 

منه مجلس املستشارين؛

- أعلن عن ايتخ4ب رجلس املستش4مين للس د رحمد األيص4مي 
ع 0ا ب4ملحكمة الدست0مي للمدة االيتداب ة لتسع )9( سن0ات، بعد 
حصوله على 82 صوتا، وهو عدد يفوق ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم 

مجلس املستشارين.

شكرا لكم جميعا.

ومفعت الجلسة.
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