
صفحة

اوينللاو ةنيل3–ع د713  7 3عقلاووذ 37ذ73  ) 33ي وي 31ي 31(

ISSN 2458 - 5629

من الدستور  68 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس النواب برمتها عمال بأحكام الفصل 

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس النواب
املدة النيابية 2016–2021–السنة التشريعية الثانية : دورة أبريل 2018

فهرست

)دورة أبريل 2018(

يوليوز   16( 1439ه  القعدة  ذو   3 اإلثنين  ليوم  املائة  الجلسة  محضر 
 .................................................................................................. 20183973م(.

ج قللاألعمةل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•
كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي؛ .•
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي؛ .•
األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•
الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق  .•
الرسمي باسم الحكومة؛

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية؛ .•
محضر الجلسة الحادية بعد املائة ليوم االثنين 9 ذو القعدة 1439ه )23 

4010يوليوز 2018م(........................................................................................ 

الشهرية  الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  األعمةل:  ج قلل
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التالية:

مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  .•
1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 )12 غشت 1976( املخول 
بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 

ولذوي حقوقهم؛
مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب؛ .•

مشروع قانون رقم 121.12 يق�ضى بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96  .•
املتعلق بالبريد واملواصالت؛

الضمان  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   43.17 رقم  قانون  مشروع  .•
االجتماعي املوقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016 بين اململكة املغربية 

وجمهورية بلغاريا؛
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مشروع قانون رقم 30.17 يوافق بموجبه على االتفاقية رقم 120 بشأن  .•

القواعد الصحية في التجارة واملكاتب، املعتمدة من قبل املؤتمر العام 

ملنظمة العمل الدولية في دورته 48، املنعقدة بجنيف في 08 يوليو 

1964؛

مشروع قانون رقم 81.16 يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 املتعلق  .•

باالتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930، املعتمد من قبل املؤتمر 

العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 103، املنعقدة بجنيف في 11 

يونيو 2014؛

بشأن  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   23.18 رقم  قانون  مشروع  .•

بين حكومة   2018 فبراير   27 في  بالرباط  املوقعة  الجوية،  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين؛

املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   22.18 رقم  قانون  مشروع  .•

بالرباط في 28 فبراير 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية بنغالديش 

ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  الشعبية 

الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية لألشغال  .•

العمومية.

محضر الجلسة الخامسة بعد املائة ليوم الثالثاء 10 ذو القعدة 1439ه)24 

4094يوليوز 2018م(........................................................................................ 

التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  اختتام  األعمةل:  ج قلل

الثانية) أبريل 2018(.
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محضرلالجليللاملةئل

اوتةريخ: اإلثنين 3 ذو القعدة 1439ه )16 يوليوز 2018م(.

لرئيس  الرابع  النائب  االنصاري،  الواحد  عبد  السيد  اورئةسل: 
مجلس النواب.

اوت قيت: ثالث ساعات وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
مساء والدقيقة الثانية والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمةل:  ج قلل
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
اإلجتماعي؛

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
االجتماعي؛

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

وشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  .•
الهجرة؛

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  .•
الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية؛ .•

اويي لعب لاو اح لاألنصةري،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

افتتحت الجلسة،

اويي لاو 1يرلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 32 سؤاال شفهيا موزعة على 

القطاعات التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .-

القطاع املكلف بالنقل؛ .-

واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .-
اإلجتماعي؛

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .-

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .-

القطاعات املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات؛ .-

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ .-

التجارة الخارجية. .-

بداية نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد 
األمين لتالوتها مشكورا.

اويي لاويةوكلب و نلأمينلاملجلس:

شكرالاويي لاورئيس،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

- مشروع قانون رقم 18.19 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل في الجمرك.

قرار يتعلق بالغائبين للمرة الثانية والثالثة تطبيقا ألحكام الدستور 
املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69، وعمال بمقتضيات 
أن  النواب، وحيث  الداخلي ملجلس  النظام  146 و147 من  املادتين 
السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم تغيبوا عن الجلسة العامة 
للمرة الثانية والثالثة خالل هذه الدورة، وتطبيقا ملقتضيات النظام 
وذلك   147 املادة  من  والرابعة  الثانية  الفقرتين  في  املحدد  الداخلي 
بتالوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرملان 

والنشرة الداخلية للمجلس واملوقع اإللكتروني.

الغائبون للمرة الثانية:

- النائب السيد أحمد الغزوي جلستي 11 و 18 يوليو 2018؛

- النائب السيد محمد لحمو�ضي جلستي 2 و 3 يوليوز 2018.

املتغيبون للمرة الثالثة:

النائب السيد محمد الزهراوي، الجلسة 5-11 و25 يوليو 2018،

النائب السيد عبد الرحمن اإلدري�ضي البوزيدي عن جلستي 11 و25 
يوليو و3 يوليوز 2018.

وتوصلت رئاسة مجلس النواب ب 85 سؤاال شفويا و130 سؤاال 
كتابيا و46 جوابا عن األسئلة الكتابية، وتم سحب سؤال كتابي واحد، 

شكرا السيد الرئيس.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرالاويي لأمينلاملجلس،

توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني يخبر فيها بما يلي:

إدراج  الخارجية  بالتجارة  املكلفة  الدولة  كاتبة  السيدة  طلب   -
األسئلة املرتبطة بالقطاع املتعلق بها مباشرة بعد اإلجابة عن األسئلة 
اللتزامات  نظرا  اإلجتماعي  واإلقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املتعلقة 

حكومية طارئة.

اويي اتلقاويةد7،

أود اإلشارة فقط فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات 
والسادة النواب بناء على مقتضيات املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب، فقد تفاعلت الحكومة مع ثالثة طلبات حول املواضيع 

التالية:

- احتالل الشواطئ من طرف أشخاص بدون سند قانوني؛

- وكذا الوقاية من الحريق من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛

- وموضوع الغموض الذي يشوب ملف مقلع الغاسول بجماعة 
للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  بوملان  بإقليم  بملوية  القصابي 

واالشتراكية.

حضراتلاويي اتلقاويةد7،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
بداية  نرحب  واملاء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  بقطاع  ونستهلها 
بالسيد الوزير، والسؤال األول عن االختالالت التي تشوب تدبير املقالع 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7لأسمةءلاونةصفي:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاو 1يرلاملحترم،

ال نجادل في الدور املركزي الذي تقوم به املقالع في تنشيط اإلقتصاد 
الوطني، خصوصا في مجالي البناء وإنشاء الطرق، إضافة إلى مساهمتها 
في تنمية مداخيل الجماعات الترابية والجهات، لذا نسائلكم السيد 
الوزير املحترم عن اإلجراءات التي تتخذونها للوقوف على هذه االختالالت 

والتجاوزات التي ينوء بها القطاع؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرالاويةد7لاون اب،

شكرالاويي 7لاونةئبل،

السيدة النائبة، كما ال يخفى عليك كان عندنا واحد التشريع فيما 
بطبيعة  وهناك  متجاوزا،  أصبح  التشريع  هاد  املقالع،  بتدبير  يتعلق 
اللي مرتبط   2017 الحال تشريع جديد دخل لحيز التطبيق في نونبر 
التي  األمور  لكل  أهمية  أعطى  الحال  بطبيعة  واللي   27.13 بالقانون 
تتعلق بالبيئة، وكذلك رفع من املدى ديال املراقبة ديال املقالع وأصبح 
لدينا اآلن مستوى يتعلق باملخططات الجهوية، وكذلك هناك لجان 
على مستوى العماالتي واإلقليمي ولكن كذلك على املستوى الوطني، 
وإن شاء هللا دابا ملي غنكملو الترسانة باقي لنا واحد القرار مشترك مع 
الصيد البحري، ستصبح هذه الترسانة جاهزة بطبيعة الحال للتطبيق، 
وأعتقد إن شاء هللا أنه ستتم املراقبة الشديدة لهاد املجال داملقالع، 

شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7لسذةدلب وذيشلالحجراقي:

شكرالاويي لاورئيس،

صحيح أن القانون 27.13 إنجاز كبير يحسب لحكومة عبد اإلله 

بنكيران، اليوم هذا القانون يحتاج إلى نصوص تنظيمية لضبط العالقة 
بوضوح بين السلطة الوصية وباقي املتداخلين، يستحضر فيها مضمون 

دفاتر التحمالت واملعايير البيئية والبعد اإلجتماعي للعاملين وللساكنة 

املجاورة.

السيد الوزير، هاد الناس اليوم نموذج تغرمت ال يحتاجون ملنطق 

الصداقات، بل لتعويضات قانونية عن األضرار، فالغبار السيد الوزير 

املجهودات،  كانت  ومهما  اإلجراءات  كانت  مهما  الغبار  دائما  غيبقى 

وبالتالي منطق التعويضات عن األضرار أصبح مطلبا أساسيا وضروريا 

السيد الوزير، أيضا يجب التدقيق في شروط منح الرخص.

من هاد املنبر السيد الوزير، ألتمس منكم ومن السلطة اإلقليمية 

أن تعيدوا النظر مع التدقيق في الترخيص ملقلع بمدخل دوار العناصر 

جماعة تاغرنت نظرا لقربه من الساكنة واللي أكيد غيخلق أضرار بيئية 

إحتراما للمجهودات الوطنية وللمواثيق الدولية التي وقعها املغرب، فعال 

ال يمكن اإلستثمار أن يكون على حساب دوار بكاملها..
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير للرد على التعقيب.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

ال بغيت غير نشير السيدة النائبة القانون خرج فعال، املرسوم خرج 
في 30 نونبر2017، خرجنا تقريبا 10 ديال القرارات، كما قلت باقي قرار 
مشترك مع الصيد البحري، باش تكمل هاد الترسانة، لكن اآلن الترسانة 
أغلبها اآلن مطبق، تحدثتي على هاد املقلع هذا ديال تاغرنت، هذا مقلع 
مرخص له، بدات املسطرة بشكل عادي مرخص له، هذا املطلب هذا 
ديال التعويضات هذا أمر آخر، لكن هذا مقلع مرخص له وانتي عارفة 
أن القضية ديال الترخيص فيها بحث عمومي، وفيها إمكانيات، إلى غير 
بالبيئة، شكرا  نقولوا مضر  املقلع ونجيو  يمكنش نرخصوا  ما  ذلك، 

السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

الطرق  بعض  تدهور حاالت  املوالي وهو عن  للسؤال  نمر  شكرا، 
املصنفة للسيدات والسادة النواب املحترمين من نفس الفريق، فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لادريسلاو مري:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، كتوفر بالدنا على رصيد طرقي من الطرق املصنفة 
الوطنية والجهوية واإلقليمية ما يفوق 41 ألف، تتعرض هذه الطرق 
لإلتالف والتدهور، وكتولي هاد الطرق غير قابلة لالستعمال، كنعطي 
عن  الوزير  السيد  نسائلكم  اليوسفية.  سحيم  جماعة  طريق  مثال 
اإلجراءات املتخذة إلصالح هذه الطرق وصيانة هذا الرصيف؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

على  تيحيلنا  السؤال  هاد  الحال  بطبيعة  النائب،  السيد  شكرا 
اإلشكال أو اإلشكاالت اللي تتعلق بالصيانة الطرقية، ونحن نتحدث 
فقط عن الطرق املصنفة اللي فيها الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية، 
كما يعلم السيد النائب راه عندنا تقريبا 57334 كلم، احنا عندنا واحد 
املستويات ديال الصيانة، كاين صيانة اعتيادية وكاين الصيانة اللي 
تنحافظوا عليها على الرصيد الطرقي، وتنعطيوا أولوية بطبيعة الحال 

للطرق اللي تتعرف واحد الكثافة ديال حركة السير اللي تتجاوز 2000 
عربة في اليوم، وعندنا بطبيعة الحال واحد املجموعة ديال املخططات 
اللي مرتبطة بتوسيع الشبكة املالءمة ديالها التثنية ديالها إلى غير ذلك. 
السيد النائب، احنا سنويا تنخصصوا حوالي مليار و700 مليون درهم 
في هاد القضية الصيانة، صحيح أن املبلغ اللي خاصنا نخصصو حوالي 
3 داملليار ديال الدرهم، احنا تنحاولوا في إطار هاد امليزانية هادي أننا 
شكرا  الوطني،  املستوى  على  الطلبات  ديال  العدد  لواحد  نستاجبو 

السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيبكم السيد النائب املحترم، الكلمة لكم.

اونةئبلاويي لمل دلمهريل:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

السيد الوزير املحترم، قد ال يختلف عاقل حول حجم املجهودات 
التي بذلت والتي يتم بذلها من طرف السيد الوزير أو من طرف سابقكم، 
لكن هذه الجهود تم تركيزها على الطرق السيارة والوطنية، وبعضها 
الجهوية، أما الطرق ذات الطابع اإلجتماعي والتي تهم حياة املواطن 
وتربطه بمصالحه وحاجياته اليومية وخصوصا اإلقليمية منها تبقى 
دون مستوى التطلعات. وأسوق لكم السيد الوزير على سبيل املثال 
ال للحصر، إقليم اليوسفية وما تعانيه الشبكة الطرقية من ضمن 
ما يعاني منه من إكراهات عديدة، ونخص بالذكر الطريق اإلقليمية 
كارثية  حالتها  أصبحت  التي  اسحيم  وجماعة  اليوسفية  بين  الرابط 

ومصدرا ملجموعة من الحوادث املتتالية.

تربط  التي  الثالثية  الشراكة  تفعيل  بعدم  سيادتكم  أذكر  كما 
وزارتكم واملجلس اإلقليمي ومجلس الجهة وتخص إصالح وتجهيز 136 
كيلومتر من الطرق داخل اإلقليم، لكنها ال زالت حبيسة الرفوف منذ 
سنة 2014، لذلك نعيد مساءلتكم، السيد الوزير، عن التدابير التي 
ستتخذونها وتولي العناية لهذا النوع من الطرق ودوره في تفعيل شراكات 

وزارتكم؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد عن 
التعقيب.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

نعطيك  باش  اليوسفية  على  سولني  الجاية  املرة  النائب  السيد 
املعطيات، ألنك تكلمتي على اإلتفاقية الثالثية، أنا ما عنديش علم بأن 
كاينة �ضي اتفاقية وقعتها وزارة التجهيز والنقل وهي حبيسة الرفوف، 
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أنه  قلتي  ثانيا  أجرأتها،  بصدد  نحن  وقعت  التي  اإلتفاقيات  جميع 
تنعطيوا األولوية للطرق السيارة الرقم الذي ذكرتم ما عندوش عالقة 
ديالها  الصيانة  السيارة هذه شركة عندها  الطرق  السيارة،  بالطرق 
الوطنية  الطرق  تخص  مليون  و700  مليار  على  تكلمت  أنا  بها  تقوم 
والجهوية واإلقليمية هادي تتهم فقط الصيانة، أما فيما يتعلق بالتثنية 
وال التوسيع وال غيره هذه تنخصصوا لها ميزانيات أخرى، شكرا السيد 

الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

للسيدات  البحري  العمومي  امللك  باحتالل  يتعلق  سؤال  شكرا، 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7لمينللاوطةوبي:

السيد الوزير املحترم، فيما يتعلق باستغالل امللك البحري نجد 
اآلن السيد الوزير املحترم بأن يتم احتالله بشكل غير قانوني وأحيانا 
عشوائي يسيئ أوال لصورة الشواطئ املغربية ويمنع املواطنين املغاربة 

من الولوج إلى هذا امللك املشترك؟ شكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

السيدة النائبة هاد امللك املشترك تنتظمه مجموعة من القوانين 
وتنتظمه مجموعة من األمور التنظيمية، آخرها الدورية الوزارية ما 
بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ل 17 ماي 2018 واللي تتكلم 
بوضوح على أن جميع الشواطئ املفتوحة لالستجمام توضع رهن إشارة 
الترابية التي تتكلف بتدبيرها واستغاللها في إطار مسطرة  الجماعات 
االحتالل املؤقت للملك العمومي، وإبرام اتفاقيات الشراكة توقع من 
واعتماد  املعنية  والجماعة  للوزارات  التابعة  الترابية  املصالح  طرف 
التحمالت والتقيد بتصميم استعمال واستغالل الشاطئ مع  كناش 
اإلقتصادية  لألنشطة  للعموم و20 %  80 % موجهة  احترام حصة 
تفتح  وخصها  أنشطة  خص  دقيق  التوازن  واحد  هذا  والتجارية، 
لسميتو، وراك الحظتي أنه هاد اليامات السلطات املحلية تقوم بواحد 
العدد ديال العمليات فعال لتحرير بعض املناطق اللي ما بغاوش بطبيعة 

الحال البعض أن يلتزم بمقت�ضى هذه الدورية، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيب السيدة النائبة، تفضلوا.

اونةئبللاويي 7لمينللاوطةوبي:

من  أوال  تم سحبها  العملية  بأن  الواقع  في  الوزير،  السيد  شكرا 

الجماعات املحلية وأنه تم االستحواذ على 80 %من تدبير هذه الشواطئ 

من طرف وزارتكم، الباقي الذي هو 20 % هناك لجن إقليمية تتداخل 

فيها مجموعة من املصالح بما فيها مصلحتكم، وأن ما يقع ال يتم تتبع 

مكترو هذه الشواطئ ويتم هناك فو�ضى، حينما يتم اكتراء جزء 20 متر 

مثال مربع يتم االستحواذ على أكثر من ألف متر مربع ويتم بواحد الشكل 

اللي أن كيهدد املواطنين ما يستافدوا باملجانية إيال ما خلصتيش ديك 

املظلة وما خلصتيش ديك الطبلة اللي غتجلس فيها والكر�ضي ال يمكن 

أن تلج لشواطئك، ونحن نعرف أن املغاربة أغلبهم أن هذا هو امللجأ 

الوحيد ألنه غير مكلف سوى تكلفة الباركينغ، اآلن إذا لم تكن تتوفر على 

ميزانية ضخمة ال تلج لهذه الشواطئ. كفى من خوصصت كل األمالك 

العمومية السيد الوزير أقولها كفى من خوصصة كل األمالك العمومية 

واتروكوا للمواطن متنفس ولو يسر في هذه العطلة الصيفية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم من 

فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لن رلاو ينلاوهرق�شي:

شكرالاويي لاورئيس،

املواطنين  بعض  هناك  األخت  قالت  كيف  هنا  الوزير،  السيد 

على  الرؤية  كحجز  اللي  الشواطئ  على  وكراسيهم  مظالتهم  ينصبون 

بعض األمهات اللي عندهم األطفال صغار اللي كيعوموا على املوجة ما 

كيشوفوهم �ضي وهذا خطر، كاين حاجة كارثة أخرى هو بالنسبة لبعض 

املأكوالت اللي كتباع على الشواطئ وهذا خطر ألن الشمس معرضة 

والعسل  الزيت  الهندية  بعض  حتى  كنشوفوا  واحنا  ستة  للشمس 

كيتباع هو الزيت والعسل ما كيتباع �ضي حتى في املناطق ديالو ما�ضي 

عاد في الشواطئ هذا نوع من النصب واالحتيال السيد الوزير، وكاين 

القهاوي بعض القهوات والشاي اللي كذلك كيدوزوا بهم كيكونوا إما في 

الفحم إما في البوطة ديال الغاز هذا خطر ألنإذا العيال كينقزوا وهذا 

يقدر يطيح داك ال�ضي ويسبب في �ضي مشكل وهاد الرخص هادو خاصو 

يتعرف ملن تعطاوا السيد الرئيس راه أغلبية ذوي السوابق القضائية 

اللي كيستغلوا هاد ال�ضي هذا، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا للرد.
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اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

اويي لاورئيس،

السيدة النائبة، يبدو أن عندك واحد املجموعة داألمور مختلطة في 
السؤال ديالك، تدبير الشواطئ اآلن تقوم به الجماعات الترابية بمقت�ضى 
دورية ديال وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية، وهذا مطلب الجماعات 
الترابية هي التي تدبر هاد األمر، املسألة الثانية قلتي أن وزارة التجهيز 
تستحوذ على 80 % هذا غير صحيح أنا قلت لك 80 % هي مفتوحة 
لالستجمام و20 % هي اللي خصها تخصص لألنشطة اإلقتصادية وهاد 
األنشطة اإلقتصادية والتجارية باملناسبة باش ما نبقاوش نقولو كالم 
ما نزايدوش عاود ثاني على املغاربة راه املغاربة باغيينها ما يمكنش يكون 
شاطئ ما تكونش فيه هاد األمور، القضية داملراقبة هذا ال تقوم به 
الوزارة لوحدها ألن كاين واحد العدد ديال القطاعات وزارية تتدخل في 
املوضوع ولكن هاد ال�ضي ديال كناش التحمالت وغيره تسهر عليه لجنة 
يترأسها الوالي أو العامل وظهر لي هاد ال�ضي واضح السيدة النائبة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

املحترمة  النائبة  السيدة  الوزير،  للسيد  الكلمة  النائبة،  السيدة 
من فضلك، السؤال املوالي هو عن إصالح وتوسيع الشبكة الطرقية 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لصةلحلأقغبةل:

السيد  نسائلكم  باملغرب  الطرقية  الشبكة  وتوسيع  إصالح  عن 
الوزير؟

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

السيد الرئيس، ما�ضي هو هذا السؤال اللي عندي..

اويي لرئيسلالجليل:

هو السؤال الرابع في جدول األعمال.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

السؤال الرابع لفريق الوحدة والتعادلية يتحدث عن إقليم معين جا 
في السؤال نقراه السيد الرئيس السؤال تيطرح ال زالت لم تشمل بعض 

األقاليم كما هو الشأن إلقليم القنيطرة الذي يعاني من الهشاشة في 
بنيته الطرقية...، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير املتخذة إلنصاف 
األقاليم التي ال زالت تعيش...، السؤال يتحدث عن إقليم القنيطرة 
ما كاين باس. أنا غنتكلم بشكل عام فيما يتعلق بالطرق كاين واحد 
ضمن  تدخل  التي  املصنفة  بالطرق  يتعلق  فيما  دالبرامج  املجموعة 
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، عندنا واحد  اختصاصات وزارة 
املجموعة ديال البرامج فيها الصيانة كما قلت اللي تتاخذ واحد مليار 
و700 مليون ديال السنتيم سنويا وكاين واحد املجموعة من األمور 
تتعلق بالتوسيع وبالتثنية وهذه بطبيعة الحال تشملها مجموعة من 
االتفاقيات مع الجهات ومع األقاليم ومع الجماعات الترابية. فيما يتعلق 
بالطرق القروية كاين البرنامج الثاني ديال الطرق القروية نحن بصدد 
إنهائه كاين البرنامج ديال التأهيل الترابي ثم كاين بطبيعة الحال البرنامج 
األخير ديال تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية اللي غيستلزم واحد 

36 مليار ديال الدرهم اللي فيما يتعلق بالطرق، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لصةلحلأقغبةل:

املرة غير توجه جهة  نتمنى هاد  الخنيفرة،  القنيطرة بحال  بحال 
الفريق اللي طرح السؤال، جل الشبكات الطرقية السيد الوزير كتعاني 
وضررات جراء التساقطات املطرية األخيرة، ونعطيك على سبيل املثال 
إقليم خنيفرة اللي كتعاني اآلن الشبكة الطرقية ديالو من مجموعة من 
املشاكل، ونفكرك السيد الوزير في الزيارة ديالك األخيرة إلقليم خنيفرة 
استبشرت ساكنة خير املنتخبون واملجتمع املدني باش مجموعة من 
مثال  نعطيك  وقع،  �ضيء  ال  الساعة  لحد  للوجود  تخرج  االتفاقيات 
خنيفرة والساكنة ديالها كلها السيد الوزير كتطلب منك تثنية الطريق 
ديال   l’autoroute في  نطيحوا  باش  وكفنسور  خنيفرة  بين  الرابطة 
خريبكة -بني مالل باش تنفتح خنيفرة على املجمع اإلقتصادي ديال 
الدار البيضاء وكذلك السيد الوزير كاين واحد الطريق اللي ثنايا ديالها 
من 1945 اللي كتربط بين كفنسور وتقبالت إقليم بني مالل قبيلة آيت 
عمو عي�ضى، هاد الناس هادو اللي زرتم أخيرا يوم السبت املا�ضي عايشين 
في واحد الحالة قديمة كتعود لزمن م�ضى مازال كيثوقوا على الدواب..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 
من فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لابراهيملاوضذيف:

شكرالاويي لاورئيس،

املناطق  في  السوداء  النقط  أو  املوت  طريق  عن  أتكلم  أن  أريد 
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الرئيسية  الطريق  -العيون،  بالذكر محور طانطان  الجنوبية، أخص 
رقم واحد إلى العيون- بوجدور الداخلة وكركرات حالة ديال الوفيات 
في الطرق غير مسبوقة واستثنائية نسبيا مع نسبة املرور اللي كاينة فهاد 
الطريق، كذلك الطريقة رقم 14 بين العيون والداخلة عرفات كذلك 
مؤخرا حوادث مميتة وهاد ال�ضي راجع لألشغال ربما ونشكر الوزير 
على الزيارة ديالو اللي كان قام بها في الطريق الرئيسية رقم 1 ولكن إما 
الشركات اللي عندها األشغال ما كتحترمش التشوير ديال األشغال أو 

أن كاين هناك نقط االستراحة وغيرها من األمور، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
التعقيبات، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

داك �ضي عالش السيد النائب أنا قلت لك لو كان طرحتي السؤال 
على إقليم خنيفرة نجاوبك دابا من 2015 ل 2017 كاين حوالي127 
املشاريع  في  فنية،  داملنشآت   3 كيلومتر،   158 الدرهم،  ديال  مليون 
اللي في طور اإلنجاز 186 كيلومتر، 234 مليون ديال الدرهم، املشاريع 
املبرمجة برسم سنة 2018، 157 مليون ديال الدرهم و75 كيلومتر و4 
ديال املنشآت الفنية، صحيح اإلقليم خصوا مازال، ولكن هاد القضية 
اللي قلتي عممتي فيها على املناطق ديال املغرب هذا غير صحيح، كاين 
العدد  وكاين واحد  بالدنا  تيدار على مستوى  كبير جدا  الجهد  واحد 
داإلمكانيات مالية هائلة كتدار، أنت تكلمتي على الطريق التي تعود إلى 

..1945

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي عن تردي الشبكة 
الطرقية بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لادريسلأقمني:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، عن تردي الشبكة الطرقية بالعالم الجبلي والعالم 
القروي نسائلكم هذا اليوم؟ ولكم الشكر.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

بطبيعة الحال هاد السؤال السيد النائب، هو في نفس السياق نعاود 

نذكر البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية فيه تأهيل ديال 15560 
كيلومتر، فيه 15.523 مليار ديال الدرهم، 85 % ممولة من طرف وزارة 
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، 15 % تمول من طرف الجماعات 
املحلية التي جلها لم يلتزم باالتفاقيات التي وقعت، حالة تقدم البرنامج 
ديال  البرنامج  ثم جا  لها االنطالقة  ألف كيلومتر أعطيت   15 تقريبا 
الدرهم  ديال  مليار   2.5 وفيه  كلمتر   2320 فيه  اللي  الترابي  التأهيل 
وآخر هذه البرامج هو برنامج تقليص الفوارق الترابية واإلجتماعية في 
العالم القروي اللي كما أقول دائما وأكرر وأعيد 36 مليار ديال الدرهم 

ستخص الطرق الغير املصنفة، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لادريسلأققمني:

كنشكروك، السيد الوزير، على الجواب ديالكم حول الطرق الغير 
املصنفة ألن هذا هو البيت القصيد ألن اسمعنا حول الطرق املصنفة 
كيفاش كتعاود وهذا ما نكروش كيفاش الصيانة ديالها كتدار ولكن 
املشكل هو الصيانة ديال الطرق الغير املصنفة التي تتوالها الجماعات 
املحلية في العالم القروي وفي العالم الجبلي، ومع األسف تعلمون السيد 
الوزير أن الجماعات املوجودة في هاد املنطقتين سواء القروية منها أو 
الجبلية هي جماعات فقيرة، فما يمكن لهاش ال من الناحية البشرية 
ال من ناحية املوارد املوارد البشرية أو املوارد املالية أنها تقوم بالصيانة 
ديال هاد الطرق، مع األسف الدولة كتخسر واحد العدد ديال الفلوس 
في البناء ديال هاد الطرق هذه، على سبيل املثال كاين الطريق اللي ديال 
40 كيلومتر اللي بين 2 دالجماعات اللي تبنات بواحد العدد ديال املاليير 
ومع األسف اليوم راه في واحد الحالة اللي ما يمكن لهاش ما بقاش 
يمكن يدوز فيها �ضي واحد، الساكنة فهاد املناطق هادي كتعاني سيما في 
يامات الشتاء ملي كيكون الثلوج وال األودية، ألن كتعرفوا بأن التضاريس 
نناشد  ولهذا  الطرق،  على  سلبيا  كيأثر  الجبلي  العالم  ديال  واملناخ 
الحكومة عبر وزارتكم، السيد الوزير، أنها تشوف الحلول املمكنة حتى 
ما نبقاوش هدر املال العام في هاد الطرق اللي كتبنى وكتبقى 3 سنين أو 
4 سنين ما تخدم �ضي، ربما تشوفوا شراكة مع هاد الجماعات، يمكن 
يكون عندها واحد �ضي شوية ديال اإلمكانيات اللي يمكن لها تعامل معها 
ولكن إيال خليتوا لها على العاتق ديال هاد الطرق كلها فهاد ال�ضي ما 
يمكنش أنها تقدر مادام أن هي ما قادراش ماديا وال باملوارد البشرية اللي 

عندها باش أنها دير هاد ال�ضي هذا، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

النائب من فريق  شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
العدالة والتنمية.
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اونةئبلاويي لإسمةعيللش كري:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، هذه مناسبة باش نذكر بالحريق اللي وقع في إقليم 
طاطا وخاصة الجماعة متاع تمنارت والجماعات املجاورة أكبر مشكل 
وكان سبب في التوسع ديال هاد الحريق هو وعورة املسالك والصعوبة 
ديالها، في حين أن هاد الجماعات هادي عندها برامج ديال تقوية هاد 
الشبكات هذه، جماعة تمنارت اللي تضررت وكذلك جماعة آقا عندها 

اتفاقية بين يدي السيد الوزير تحتاج نمكم إال العناية بها، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
من  تفضلوا  إضافي،  تعقيب  هناك  الوزير  السيد  عفوا  التعقيبات، 

الفريق اإلشتراكي.

اونةئبلاويي لعب لاوفتةحلاهللمكي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، يعيش إقليم أوسرد مؤخرا على واقع حوادث السير 
ومهرزي  الداخلة  بين  الرابطة  الوطنية  بالطريق  خصوصا  خطيرة 
إضافة  املميتة  الحوادث  تكاثر  ويعاز  املوريتاني  القطر  نحو  املتوجهة 
للسرعة املفرطة إلى غياب عالمات التشوير ووضعية الطريق الكارثية 
التي تحتاج تدخل عاجل إلصالحها. السيد الوزير، نحن أمام طريق 
في  الطريق  تكون  أن  نأمل  اإلفريقي  وعمقه  املغرب  بين  الربط  صلة 

مستوى التطلعات واالنتحارات، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة السيد الوزير للرد على 
التعقيبات.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

القضية ديال الصيانة ديال الطرق، السيد النائب ديال األصالة 
واملعاصرة ال�ضي أوقمني، مرارا وتكرارا أنا تكلمت عليها، ألنه اإلتفاقيات 
التي تتجمعنا مع الجماعات الترابية تنص على أن الصيانة تقوم بها 
الجماعات الترابية، وأنا أعلم أن الجماعات الترابية عندها إشكاليات 
إلى وزارة  بالتقنية. السؤال املوجه  مالية وعندها إشكاليات مرتبطة 
التجهيز والنقل ونحن ال عالقة لها باملوضوع أنا اقترحت على السادة 
ألن  الداخلية  وزير  فيها  يكون  داللجنة  اجتماع  تكون  أنه  املنتخبين 
الداخلية هي اللي عندها الوصاية دالجماعات ووزارة التجهيز والنقل 

ويمكن لنا نلقاو بعض الحلول.

استقبلت  بأنني  تيعرف  النائب  السيد  طاطا  بإقليم  يتعلق  فيما 
واحد العدد النواب ديال إقليم طاطا ورؤساء الجماعات وأغلب ما تم 
االتفاق عليه سنقوم به بالنسبة لإلقليم ديال جرسيف السيد النائب 

ما عنديش معطيات ألن هاد السؤال هذا ما دخلش عندي في..، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، نمر للسؤال املوالي وهو عن خلق وتشييد املسالك الطرقية 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
الدستوري، الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لع يلخزق:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن التدابير الرامية إلى تشييد املزيد 
من املسالك الطرقية بالعالم القروي؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

هاد السؤال السيد الرئيس كدت أن أقول أنظر أعاله ألن أنا هذا 
جاوبت عليه، ولكن نعاود نأكد للسيد النائب أنا كان عندنا البرنامج 
 10 11500 كيلومتر،  القروية سلى، كانت فيه  الوطني األول للطرق 
 15560 دمليار ديال الدرهم، البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية 
كيلومتر حوالي 15.5 مليار ديال الدرهم، برنامج التأهيل الترابي 2320 
كيلومتر من الطرق، 2.5 مليار ديال الدرهم، البرنامج األخير عندنا فيه 
30 ألف كيلومتر و22 ألف مسالك و8000 تقريبا ديال الطرق املصنفة 

36 مليار ديال الدرهم.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لع يلخزق:

شكرالاويي لاو 1يرلاملحترم،

النائية  املناطق  بعض  عن  العزلة  فك  في  الحاصل  للتأخير  نظرا 
بالعالم القروي بصفة عامة نطالبكم السيد الوزير ببناء إصالح الطرق 
القروية بجهة درعة تافياللت خاصة بإقليم تنغير، الطريق الرابطة ما 
بين قلعة مكونة وأزيالل عبر جماعة اغيل نمكون، الطريق الرابطة ما 
بين امسمرير وأزيالل عبر أوسيكيس، إصالح النقط السوداء بالطريق 
الجهوية رقم 704، وبناء املقطع الرابط ما بين تيلمي وأميلشيل، الطريق 
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الرابطة بين إقليم وإكنيون وألنيف عبر تازالفت، الطريق الرابطة بين 
تيسمومين وامين واسيف، الطريق الرابطة ما بين توديلت وغسات، 
الطريق الرابطة ما بين تلوين وتدافالت، الطريق الرابطة ما بين آيت 
اعلي وتاغيا نيلمشان، الطريق الجهوية تاسويت وآيت سدرة ملول، 
الطريق الرابطة بين آيت حمود وتاكمونت، الطريق الرابطة ما بين تنار 
والطريق الجهوية رقم 7 عبر تاكنسوت، السيد الوزير املحترم بعض 
الجماعات القروية بإقليم تنغير السيد الوزير راه باقي تيكون عندهم 

املشاكل ديال النقل..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ هناك تعقيب إضافي 
من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعةدللاويبةعي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، استبشرت ساكنة إقليم آسفي ببداية األشغال في 
العديد من املقاطع الطرقية، وبهاد املناسبة كنشكروا املجهودات اللي 
كتقوموا بها ولكن باقا عندنا واحد النقطة سوداء السيد الوزير ، الطريق 
الجهوية 301 الرابطة بين آسفي والصويرة الساحلية واحنا اآلن نعيش 
فصل الصيف، منطقة سياحية الطريق مزرية للغاية السيد الوزير 
لدرجة أن حتى السباق الدراجات اآلخير لإلقليم اللي كان على املستوى 
الوطني ما مشاوش يعني لغاو هاد املقطع ما بين آسفي والصويرة للحالة 
املزرية للطريق، هذا ملتمس السيد الوزير هللا يجازيكم بخير وقفوا على 
هاد الطريق وقنطار هناك يعني مازال رايبة من 2014، فنلتمس منكم 

السيد الوزير تردوا البال لهاد املنطقة، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير، عفوا مرة 
أخرى هناك تعقيب إضافي من الفريق اإلشتراكي تفضل السيد النائب 

املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاوفتةحلاهللمكي:

دير يديك على الداخلة، ما جاوبتينا حتى �ضي جواب، الطريق راه 
كتقتل في عباد هللا السيد الوزير، على األقل عطينا أمل باش نجاوبو 
الناس، راه كل سيمانة عندنا حادثة، كل سيمانة عندنا ناس متوفيا في 

الطريق، عطينا �ضي أمل السيد الوزير باش ..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لفريق 
األصالة واملعاصرة في إطار التعقيب اإلضافي، تفضل.

اونةئبلاويي لعب لالحمي لقهبي:

ما دام لواحد كيجي من الدائرة ديالوا السيد الوزير اسمعني السيد 
الوزير، السيد الوزير اسمعني، مادام كل �ضي كيجبد الدائرة ديالوا 
 LA أنا بغيت نلخصها ليك أنا بغيت نلخصها لك، إقليم تارودانت كلو

PISTE دير لنا فيها الطرقان هللا يجازيك بخير.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الرئيس، هاد التعقيبات، التعقيبات تتعلق بواحد املجموعة 
داملحاور الطرقية محددة، والحال أن األسئلة دالسادة النواب تتكون 
سؤال عام، أنا أرجو أن تكون أسئلة السادة النواب باش يكون النقاش 

مع السيد الوزير، يعني، نقاش معقول؛

ذكرتها،  أنا  داألمور  املجموعة  واحد  كاين  الثانية، طيب  املسألة 
مناطق  جميع  تهم  التي  دالبرامج  املجموعة  واحد  كلها  البرامج  هاد 
املغرب، وتنتظمها إتفاقيات، واحنا عندنا في وزارة التجهيز والنقل األمر 
واضح، جميع اإلتفاقيات سنمضيها، فيما يتعلق الربط ما بين الطريق 
والسرعة، أنا ما بغيتش نعقب، ولكن غنعقب، راه ما�ضي الطريق هي 
الطرقية  السالمة  ديال  عندنا  اللي  املعطيات  جميع  في  راه  املشكل، 
تتحدث عن السرعة، والطريق اللي تيتحدث عليها السيد النائب على 
وجه الخصوص، خصنا نتكلموا على أنه من تزنيت حتى الداخلة، 9 
داملليار ديال الدرهم اللي غادي تّدار في الطريق الوطنية رقم واحد، 
رقم غير مسبوق في تاريخ اململكة املغربية، والطريق من الداخلة لبير 
كندوز باش ما يقول ليش �ضي واحد أنا درت الطريق من الداخلة لبير 
كندوز وطريق ممتازة، قد تكون في بعض األمور تعالج ولكن هذا ما�ضي 
معنى أننا نقولو راه الطريق كارثية وتقع فيها حوادث، الحوادث هاديك 
الطريق كاين اللي تيدير فيها 150 كلم في الساعة، وهذا غير معقول 
وجميع األرقام اللي عندنا، السيد الرئيس، وهي تلتقي مع األرقام اللي 
اإلشكاالت مرتبطة  أحد  أن  تتحدث على  الدولي  املستوى  كاينة على 
بالسائقين الذين ال يحترمون قوانين السير، وإال في الطريق الوطنية رقم 
1 هي من أحسن الطرق، إن شاء هللا، ملا غتسالي غتكون من أحسن 
الطرق رغم أن العدد ديال املركبات فيها واحد العدد محدود قياسا إلى 

طرق أخرى في بالدنا، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

إن شاء هللا، شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تأخر إنجاز 
أشغال الطريق السيار ملشروع امليناء املتوسطي بالناظور، للسيدات 
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والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 
النائب املحترم لطرح السؤال.

اونةئبلاويي لعب لهللالاوب كيلي:

شكرالاويي لاورئيسلاملحترم،

نسائلكم السيد الوزير من جديد عن مآل إنجاز الطريق السيار 
ملشروع امليناء املتوسطي بالناظور؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

بغيت غير نصحح للسيد النائب ألن السؤال يتحدث عن التأخر 
والتأخر يفترض أنه كانت برمجة وتأخرنا، راه ما كاينش برمجة، إذن 
أنا ترأست مؤخرا اجتماع،  ما كاينش تأخر، هاد الطريق هذا اآلن، 
نحن اآلن تقريبا وضعنا، يعني، املسار ديالو، غيكونوا فيه 4 البداالت، 
بدال على مستوى الطريق السيار الرابط بين تازة ووجدة، الثاني على 
مستوى صاكة، الثالث غيدخل الدريوش وتيزطوطين والعروي، والرابع 
غيكون على مستوى الطريق الوطني رقم 16، اآلن بدينا واحد املجموعة 
داألمور مع األقاليم فيما يتعلق بضبط هاد املسار هذا، وبعد االنتهاء 
من الدراسة التقنية التنفيذية والدراسات املتعلقة بالتأثير على البيئة، 
وأيضا بعد تحديد التركيبة املالية، سنشرع، إن شاء هللا، في إنجاز هاد 

املشروع الهام والضخم، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لعب لهللالاوب كيلي:

شكرا للسيد الوزير على جوابكم، باملقابل سيشكل إنجاز الطريق 
السيار ملشروع امليناء املتوسطي بالناظور حلقة وصل أساسية ومتميزة 
والحسيمة،  والدريوش  الناظور  بأقاليم  األمر  ويتعلق  أقاليم،  لثالث 
علما أن هذه املنطقة بالذات تعتبر بوابة بل معبر كبير الستقبال وعبور 
الذين  املهاجرين  بالخارج، حيث يقدر عدد  عدد كبير ألفراد جاليتنا 
يعبرون هذه البوابة املطلة على أوروبا سنويا أكثر 500.000 مهاجر، 
السيد الوزير، ال شك أن كل الدراسات قد تمت وأنجزت، وأن املصالح 
الساهرة على إنجاز هاد املشروع تحت إشرفكم على علم ودراية بأهميتها 
وخصوصا أنه حظي بمناقشة جادة ومسؤولة، سواء خالل مناقشة 
مشاريع قوانين املالية ضمن امليزانية الفرعية لوزارتكم باللجن الدائمة 

املختصة أو من خالل مراقبة الحكومة وبسط أسئلة شفوية وإحالة 
أخرى كتابية من طرف السيدات والسادة النواب برملانيي الجهة عى 
الحكومة، إن تشييد وإنجاز الطريق السيار التي تربط كل من الدريوش 
الناظور، الحسيمة، امليناء املتوسطي سيشكل ال محالة قيمة مضافة 

من جهة..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ كلمة 
للسيد الوزير للرد على التعقيب.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

هو هاذي فرصة باش نقول بأن الدولة املغربية غتدير واحد الجهد 
ف تقريبا %4.7 مليار ديال 

ّ
استثنائي فهاذ الطريق السيار، هذا غيكل

الدرهم بال نزع امللكية، علما بأن الدراسات اللي راه احنا تنتكلمو على 
بامليناء  مرتبط  هذا  الحال  بطبيعة  النهار،  في  مركبة   2000  ،1500
وامليناء اللي مكلفنا في الفترة األولى ديال 10 ديال املليار ديال الدرهم ما 
يمكنش ما تكونش عندو طريق سيار تربطه يعني باملحاور اإلقتصادية 

ديال اململكة املغربية، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي وهو عن املعايير املعتمدة في برمجة 
بناء الطرق واستكمالها لفك العزلة عن بعض التجمعات السكنية، 
التجمع  الفريق  نفس  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لكريملشةقي:

اويي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن املعايير املتخذة لبناء الطرق واستكمالها 
لفك العزلة عن التجمعات السكنية؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

كلمة للسيد الوزير.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد النائب، هاذ املعايير فعال يعني برنامج من بعد برنامج 
تتحّسن املقاربة ديال الحكومات املتعاقبة لهاذ املوضوع ديال الطرق 
واملسالك القروية، كاين واحد العدد ديال املعايير تؤخذ بيعن االعتبار 
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كاين نسبة الساكنة القروية املعزولة حسب آخر معطيات اإلحصاء 
العام للسكان والسكنى، نسبة الساكنة القروية الفقيرة والهشة حسب 
الفقر والهشاشة، معدل مرافق السوسيو اقتصادية،  آخر معطيات 
معدل طول الطرق املصنفة بالنسبة لكل ألف كيلومتر مربع، ومعدل 
الساكنة، ثم بطبيعة  بالنسبة لكل ألف نسمة من  الطرق املصنفة 
الحال كاين الجانب التشاركي اللي تطور مع البرنامج الثاني ديال الطرق 
القروية والتأهيل الترابي، ثم البرنامج األخير، ثم نأخذ بعين االعتبار أن 

تكون هناك عدالة مجالية بين املجاالت، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد النائب املحترم للتعقيب.

اونةئبلاويي لكريملشةقي:

شكرالاويي لاو 1ير،

في الواقع غنتفق معكم على أن واقع الطرق في املغرب واملستوى 
ديالو إن لم نقل متوسط فهو مستحسن، لكن رغم ذلك ال يرقى إلى 
كتعرفها  لي  املناخية  التغيرات  خالل  أنه  والدليل  املطلوب  املستوى 
البالد يعود دائما مشكل ديال العزلة الذي يطال واحد العدد كبير 
من األسر املغربية، الذي بلغ في املرة األخيرة أكثر من ألف أسرة، وحتى 
املعايير اللي تكلمتوا عليها السيد الوزير املتعلقة باملردودية اإلقتصادية 
وعدد الدواوير واملسافة والبناء في هذه الدواوير هي معايير منطقية، 
لكنها في أغلب األحيان تتعارض مع حقوق اإلنسان وخصوصا الحقوق 
اإلقتصادية واإلجتماعية التي تعتبر الطريق مدخل أسا�ضي لتحقيقها، 
إذن البد من إعادة النظر في هذه املعايير لنقول أنسنتها بطريقة تجعل 
اللي  املعايير  هاذ  أهمية  إغفال  دون  لها  أسا�ضي  محور  اإلنسان  من 
تكلمتوا عليها ونوفقوا إن شاء هللا في املستقبل القريب ما بين البعد 
الحقوقي والبعد املالي والتقني وما نبقاوش نسمعوا إن شاء هللا على 
الظاهرة ديال العزلة ديال األسر املغربية سواء خالل التغيرات املناخية 

أو األوقات العادية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة السيد الوزير للرد، تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

ما عندي ما نقول لك السيد النائب، غير قلتي املردودية اإلقتصادية 
في املعايير ما كايناش، كاين معدل املرافق السوسيو اقتصادية، ألن هذا 
واحد املحور مهم جدا، فيما يتعلق بطبيعة الحال باملردودية لو كنا جينا 
نديرو املردودية االقتصادية واحد العدد ديال املناطق ما غنمشيوا 
لهاش ألن العدد ديال املركبات ما�ضي مهم، لكن فيما يتعلق بما وقع 
هاذ السنة اللي كانت سنة استثنائية في األمطار والثلوج، كان هناك 

جهد استثنائي ما�ضي غير ديال وزارة التجهيز والنقل، باملناسبة جميع 
القطاعات املعنية وزارة الداخلية وغيرها وحتى وزارة الصحة هاذي كلها 
تدخلت باش هذاك األمطار والثلوج لكي ال تنقطع الطرق ما تنتكلمش 

غير على الطرق املصنفة ولكن جل الطرق، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال املوالي وهو عن إنجاز نفق تيشكا 
النواب  والسادة  للسيدات  وورززات  مراكش  بين  الرابط  الطريق  في 

املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7لفةطمللاوزهراءلنزيه:

اويي لاورئيس،

السيد الوزير، ما مصير نفق تيشكا ضمن إستراتيجية وزارتكم؟ 
شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

تيشكا  نفق  ديال  املوضوع  هاد  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
بطبيعة الحال هو موضوع عندو راهنيتو ويطرح باستمرار داخل البرملان 
املغربي، وهادي فرصة باش نقول بأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
تشتغل عليه، بطبيعة الحال، في انتظار أن يتخذ القرار على املستوى 
اللي  الدراسات  احنا  نديروه،  وامتى  النفق  نديروا  باش  االستراتيجي 
عندنا، كان عندنا 2 ديال السيناريوهات، كان عندنا النفق ديال أوريكا 
اللي غيكون فيه تقريبا 10 كيلومتر والنفق ديال تيشكا اللي غيكون 
فيه 5.5 كيلومتر، هداك اوالني ديال أوريكا غنربحوا فيه تقريبا 112 
دقيقة بالنسبة للعربات الخفيفة و78 دقيقة بالنسبة للعربات الثقيلة. 
وبالنسبة للنفق ديال تيشكا راه غنربحوا حوالي 20 دقيقة 29 دقيقة، 
االول غيكلف تقريبا واحد 12 مليار ديال الدرهم، والتاني غيكلف حوالي 
5 داملليار ديال الدرهم، أنا كنت وعدت بأننا غادي نطلقو الدراسات 
تقنية  الجيو  الدراسات  غنطلقوا  السنة  نهاية  قبل  التفصيلية، 
والجيولوجية اللي غتعطينا، بطبيعة الحال، واحد التصور واضح على 
املسار، واللي غتكلفنا تقريبا حوالي 10 دمليون ديال الدرهم فهاد الشق 

األول من الدراسات، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب، تفضلي.
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اونةئبللاويي 7لفةطمللاوزهراءلنزيه:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، ما كنعرفش عالش ديما فين ما كنهضرو على نفق 
تيشكا، كنهضروا على املردودية وأشنو غنربحوا منو، ما كنفهمش بأنه 
كاينين طرق سيارة وكاينين واش هي فعال عندها مردودية؟ مطارات 
واش فعال هي عندها مردودية؟ كاينين بزاف ديال األمور اللي كتدار، 
وتسمى في إطار التنمية والعدالة املجالية، وملي كنمشيوا لهاد جهة 
درعة تافياللت وإقليم ورززات، كنقولوا بأنه راه ما كايناش املردودية 
أو ال كاين هاد املشكل أولى ديما تنتحججوا بّزاف ديال.. واش ما من 
حقش هاد املواطنين اللي يقبعون وراء جبال األطلس الكبير بحقهم في 
التنمية، حقهم بأنه يتواصلوا مع جميع الجهات، سواء جهة مراكش 
أسفي، أولى جهة سوس ماسة أو غيرها من الجهات، ما من حقهمش 
بأنه ملي غيمرض هذا املواطن في ورززات بأنه ينتقل بسرعة ألي مدينة 
بغى بال ما ياخذ الوقت بزاف، ما كنفهمش السيد الوزير، أنه ديما 
كنشوفوا احنا أهل هاد املنطقة بأنه كنتعرضو لتهميش كبير وإقصاء 
كبير، وما كنفهمش السبب ديالو، وما كنفهمش عالش الناس ديال هاد 
املنطقة، رغم أنه فين ما تكلمتي على الناس ديال ورززات تيقولوا ليك 
الناس ديال األقاليم الجنوبية ديال ديال الجنوب الشرقي هللا يعمرها 
دار، السيد الوزير، هاد الناس هللا يعمرها دار ولكن خاصكم تشوفوا 
ى 

ّ
من حالهم، وخاصكم تعاونوهم، خاصكم تديرو هاد النفق، ألنه ول

ضرورة ملحة وجميع هادوك الحوادث اللي تيوقعو...

اويي لرئيسلالجليل:

هناك  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
النائب  السيد  تفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  من  إضافي  تعقيب 
املحترم، عفوا هناك تعقيب إضافي من الفريق اإلستقاللي أوال، تطبيقا 

للنظام الداخلي، تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمحم لإدلم �شى:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، طرح وتطارح وتدارس نفق تيشكا، يعني يعرف أهمية 
كبرى، وذلك كما شرحتم السيد الوزير لالعتبارات التي أسلفتم ذكرها، 
أوال دوره على املستوى االقتصادي السياحي التنموي وكذلك فك يعني 
ربط ما بين الجهات، إذن هاذ االعتبارات كلها هي تفّعلت إذن تيبقى 
الحد كذلك من املخاطر، إذن أعتقد السيد الوزير البد من التعجيل 
يكون مؤدى وعندو مردودية وعندو  أنه غادي  املشروع وسيما  بهذا 
نجاعة وبالتالي يعني تيعرفوا األوساط أهمية كبرى، فهاذ االعتبارات 
كلها كتشفع وبالتالي املردودية ديالو على جميع املستويات كتشفع باش 

يعرف النور هاذ املشروع هذا، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد النائب من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

اونةئبلاويي لحمةدلآيتلبةهة:

اويي لاورئيس،

في فريق  ديالنا  املطلب  أنه هذا هو  إلى  باإلضافة  الوزير،  السيد 
التجمع الدستوري وفي إطار العدالة املجالية، فالبد في الحقيقة أن 
هاذ املناطق هاذ الجهة باش تعرف بحال هاذ املشاريع الكبرى، والسيد 
الوزير أنا اللي بغيت نثيرو عاود ثاني بما أنه هاذ املشروع باقي ما تنجز 
راه كاين مشكل في الطريق الوطنية رقم 9، اللي األشغال متوقفة فيها 
في واحد الشطر اللي هو من تيشكا ألمر زكان ثم الشق اآلخر اللي فيه 
األشغال ولكن متعثرة، راه اللي كيدوزو تما راه كيتكرفسو السيد الوزير، 

راه بغيناكم تسرعو باألشغال، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيدة النائبة املحترمة 
في إطار واضعة السؤال في إطار التعقيب اإلضافي.

اونةئبللاويي 7لفةطمللاوزهراءلنزيه:

السيد الوزير، إنجاز هاذ النفق هو إخراج هاذ الساكنة من النفق 
ديال اإلقصاء اإلجتماعي واالقتصادي، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

السيدة النائبة يبدو وهللا أعلم أنك كنت مشغولة بالتعقيب وما 
انتبهتيش اشنو قلت، أنا لم أتحدث عن أي مردودية اقتصادية، ما 
تحدتش عليها باملطلق وأنت مشيتي كتكلمي على املردودية اإلقتصادية 
وكذا أنا ما تكلمتش عليها، بالعكس أنا قلت لك وزارة التجهيز والنقل 
 2 واللوجستيك واملاء تشتغل على هاذ املوضوع، والدليل أن عندنا 
سيناريوهات واحد تيكلف تقريبا 12 مليار ديال الدرهم واحد تيكلف 
واحد 5 ديال املليار ديال الدرهم، وكنت دقيقا في الجواب، قلت عندنا 
السيدة  واضح  ال�ضي  وهاذ  جاهزين،  احنا  االستراتيجي  القرار  يتخذ 
النائبة، راه ما نبقاوش نبيعوا الوهم للمغاربة نتصوروا أن هذا قرار 
تتخذه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وتمضيه، لكن احنا اللي علينا 
أشنا هو؟ هو أن الدراسات التفصيلية وأنا تكلمت بدقة قلت الدراسات 
الجيو تقنية والجيوفيزيائية والجيولوجية اللي غتكلف الوزارة 10 ديال 
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املليون ديال الدرهم، واللي غتجي من بعد منها دراسة ديال التحديد 
étude.de.définition.une وغيجي من بعد منها الدراسة النهائية ديال 
.l’avant واحنا املشكل ما مطروحش يقدر ما يتطرحش فيما  projet
يتعلق بالتركيبة املالية ألن هذا واحد املوضوع اللي يمكن لو عندما يتخذ 
القرار نجده الحل. فيما يتعلق بالطريق الحكومة اآلن تنفق 1.7 ديال 
املليار ديال الدرهم على الطريق الوطني رقم 9، ما بين مراكش وورززات 
 
ّ
بما فيها تيشكا ألن السادة النواب ما تيقولوش بأن نفق تيشكا تغير، وال
فيه 2 طرقان طالعين و2 طرقان طالعين في الجهة األخرى، والقضية 
اللي تحدث عليها السيد النائب ديال تيشكا إمرزكان أنا شرحت املشكل 
ديالها، هذا مشكل ديال مقاولة وطنية وقع لها إفالس أعباد هللا، واحنا 
حاولنا معها ألن دائما تتقولوا املقاولة الوطنية قلنا املقاولة الوطنية ما 
نضيعوهاش، املشكل هو أننا احنا لغينا الصفقة ولكن باش يمكن لينا 

انحيدوا ذاك ال�ضي اللي عندها تما خصنا قرار ديال املحكمة..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال األخير في هذا القطاع عن 
تجويد تدبير الشواطئ وتحسين جودة الخدمات، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

اونةئبللاويي 7لوطيفللحم د:

شكرالاويي لاورئيس،

بين  3500 كلم  بلدنا بواجهتين بحريتين تمتدان على طول  يمتاز 
املحيط األطل�ضي والبحر األبيض املتوسط، وتعتبر الفضاءات السياحية 
مناسبة لالستجمام خاصة خالل فصل الصيف، كما يمكن اعتبار هذه 
الشواطئ رافعة اقتصادية مهمة بالنسبة للجماعات الساحلية ومحركا 
مغاربة  توافد  مع  خاصة  والخارجية  منها  الداخلية  للسياحة  فعليا 
العالم من يختارون قضاء عطلة الصيف بأرض الوطن، لذا نسائلكم 
السيد الوزير عما تم تهييئه من أجل تدبير هذه الشواطئ، وتأهيلها 
وتجويد خدماتها لكي تخضع للمعايير الدولية على مستوى جودة مياه 
االستحمام، وجودة الرمال، وضمان املرافق الصحية، ومراكز اإلسعاف 
والوقاية املدنية، وما الذي تحقق في إطار البرنامج السياحي املخطط 
األزرق 2020 لدعم تنافسية الشواطئ املغربية خاصة، وأن 2020 على 
األبواب، وإلى أي حد استطاع هذا املخطط الوطني إعطاء الجاذبية 
الضرورية لشواطئنا الوطنية؟، صحيح أن هناك شواطئ فازت وتمتلك 
اللواء األزرق لكنها قليل باملقارنة مع عدد شواطئنا ال تتعدى أصابع 

اليد.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

السيد الرئيس، عطفا على السؤال السابق عندنا غير باش ندقق 
مع السيدة النائبة عندنا 960 كيلومتر من املقاطع الرملية الصالحة 
ديال  املليون  د   2 وعندنا  شاطئ   160 تقريبا  عندنا  االستجمام، 
فيه  مشترك  األمر  واحد  هذا  قلت  كما  الحال  بطبيعة  املصطافين، 
دورية وزارية بين الداخلية والتجهيز اللي عطينا فيه للجماعات املحلية 
هي اللي غادي تكلف في تدبير هاد الشواطئ على أساس أن تحترم دفتر 
التحمالت اللي فيه %80 مفتوحة االستجمام و%20 مفتوحة األنشطة 
االقتصادية والتجارية املطلوبة بطبيعة الحال من طرف املصطافين، 

شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

اونةئبللاويي 7لوطيفللالحم د:

تتعرض  التجهيزات،  أبسط  إلى  تفتقر  شواطئنا  الوزير،  السيد 
يحيلنا  العمومي، وهذا  امللك  العشوائي واالستحواذ على  لالستغالل 
على مساءلتكم حول أثر تنفيذ القانون 81.12 املتعلق بالساحل، ما 
هو تقييم حكومتكم لهذا التشريع الذي اعتبر آنذاك مهما واستراتيجيا؟ 
ألننا بعد تنظيم لتظاهرتي COP22 وMEDCOP فليس مقبوال أن تكون 

مياه شواطئنا غير صالحة االستحمام.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي؟، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

ال�ضي  بين هاد  ما  الخلط  كاين واحد  راه  النائبة  السيدة  غير هو 
ديال االصطياف وامللك العمومي البحري، هذا االصطياف ما طارحش 
الجماعات  ألن  الجماعات  احنا  اعطينا  عالش  ال�ضي  ولهاد  إشكال 
تطالب به، امللك العمومي البحري هذا إشكالية كبيرة ويجب أن تسائلو 
التاريخ، راه احنا لقينا السواحل وامللك العمومي البحري امعمر بالناس 
الذين تواطئوا عليه وترامو عليه، ونحن بصدد معالجة هذه اإلشكالية 
ومعالجتها ليست قرارا، راه غنبقاو نبيعوا الوهم املغاربة إيال قلنا قرار 
راه ما�ضي قرار الهدم راه من الشواطئ كلها عامرة والسؤال هو من تواطأ 
مع هؤالء لكي يبنوا في امللك العمومي البحري، رغم أن وزارة التجهيز 
والنقل واللوجستيك كانت تقوم بمهمتها فيما يتعلق بالترخيص ضمن 
واحد املجموعة ديال األمور مسطرة بسميتو، ولكن هذا أمر وهذا أمر 

آخر فال يجب الخلط بينهما، وشكرا السيد الرئيس.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير على الرد، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة وننتقل إلى القطاع املوالي وهو املكلف بالنقل مرحبا السيد 
الوزير، السؤال األول في هذا القطاع عن وثيرة تنفيذ مشروع القطار 
املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السرعة  الفائق 
النيابية للتقدم واالشتراكية، فليتفضل السيد النائب املحترم تفضلوا.

اونةئبلاويي لالحبيبلحييني:

شكرالاويي لاورئيس،

الفائق  القطار  مشروع  إنجاز  وثيرة  على  نسائلكم  الوزير  السيد 
السرعة واإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها لرسم وتنفيذ مخطط 

نقل سككي شامل ملختلف مناطق البالد؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، تعلم على أنه بالفعل هذا املشروع الطموح 
ديال الخط الفائق السرعة اللي فيه 1500 كيلومتر تقريبا تنشتغلوا 
على هاد 200 كيلومتر اللي هي من طنجة إلى القنيطرة فاملراحل اليوم 
تقريبا راه حنا في املراحل النهائية، حيث أنه درنا تجربة ديال السرعة، 
السرعة التجارية اللي وصلنا لها ديال أكتوبر 2017 ديال 320 كيلومتر 
ووصلنا في ماي 2018 إلى السرعة القصوى اللي هي 357 كيلومتر واللي 
هي أكبر سرعة اليوم سجلت على الصعيد العربي اإلفريقي، اليوم احنا 
غندخلوا للنظام ما قبل االستغالل وهي مرحلة ما غاديش طول وللدور 
البيئية  الشروط  في جميع  القطار  أننا نوضعوا  باألساس وهو  ديالها 
واملحيط وكأنه يشتغل من الناحية التجارية، راه احنا بدينا هاد املرحلة 
تعطى في 06/19 أقل من شهر تنقولوا بأنه مباشرة بعدما نصادقوا عليها 
ونجربوا داك ال�ضي ونصادقوا ويجي املكتب اللي هو مكلف على الصعيد 
الدولي باش يشوف اإلجراءات اللي هي ضرورة خصها تكون من الناحية 
العمل  ديال  للمرحلة  ندوزوا  غادي  آنذاك  السالمة  وديال  التقنية 

التجاري مباشرة، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لالحبيبلحييني:

نشكركم السيد الوزير على املعطيات التي تقدمتم بها وهي مناسبة 

ننوه باإلرادة التي كانت وراء هذا املشروع ونعتقد أن آثاره ستكون مهمة 
على اقتصاد بالدنا وسيساهم في تطوير البنية التحتية وتنويع شبكة 
مدى  عن  نتساءل  فإننا  الوزير  السيد  املقابل  وفي  الوطنية،  النقل 
مراعاة هذا املشروع ملسألة نعتبرها جوهرية وتتعلق بالعدالة املجالية 
بين مناطق بالدنا ومدى استفادة املناطق النائية من املجهود التنموي 
إلى رسم وتنفيذ مخطط نقل سككي  في هذا الصدد  العام، ونتطلع 
يربط بين شمال البالد بجنوبها وشرقها بغربها عبر األقطاب اإلقتصادية 
الوطنية ومنها إقليم الخميسات املحروم من اإلستفادة من النقل عبر 
القطارات، رغم ما يزخر به من مقومات اقتصادية مهمة تفرض اليوم 
ما سيمكن  وهو  الوطني  السككي  املخطط  إدراجه ضمن  في  التفكير 
الطالبات ملواصلة دراستهم وكذلك العمال القاطنين باملنطقة، وشكرا 

السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد 
الوزير للرد على التعقيب، تفضلوا.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

نعم، ال غير السيد النائب ال شك تبع الخطاب امللكي، ما قبل األخير 
واللي كان واضح تيقول املغرب عندو حلم أنه يم�ضي فليس فقط غير 
للجنوب ديال الصحراء ولكن يم�ضي الخط السككي إلى إفريقيا، فهاد 
الحلم جاللة امللك، تكلم قال أن بعض اإلشكاالت اللي هي مرتبطة 
ديال  اليوم املخطط  أن  إال  ندبروها،  أن  املالية على أساس  باملوارد 
املكتب راه تيتحدث في أفق 2040 و 2045 تيتحدث على أكثر من 6000 
حتى ل 7000 كيلومتر ديال النقل ديال السكك الحديدية وأنه غادي 
نربطوا على الصعيد الخط املغاربي ثم أيضا على الصعيد الخط اللي هو 
غادي يم�ضي حتى ألفريقيا واللي الطموح ديالنا هو أننا نتجاوزوا ما هو..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر للسؤال املوالي وهو عن حوادث هجوم 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القطارات  على  العصابات 

فريق العدالة والتنمية الكلمة للسيد النائب لطرح السؤال، تفضلوا.

اونةئبلاويي لمحم لوشكر:

السيد الوزير، من حين آلخر تتعرض القطارات لهجوم من طرف 
عصابات مدججة بالسيوف وأسلحة بيضاء. ما هي اإلجراءات املتخذة 

ألجل تأمين املواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.
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اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

شكرالاويي لاورئيس،

املغرب  في  تيتحرك  اللي  يوميا  300 قطار  النائب املحترم،  السيد 
حوالي 2100 كيلومتر ديال السكة بعض الحوادث التي تقع وهي والحمد 
هلل تبقى جد جد قليلة من قبيل ما ذكرتموه، السيد النائب املحترم، 
اليوم البرنامج اللي هو متوفر وهو أن تعميم حراس األمن الخاصين على 
جميع القطارات الوطنية بدون استثناء ثم أيضا االعتماد على شركات 
اللي هي خاصة ديال األمن ديال املتابعة داخل القطار وأيضا داخل 
املحطات وأيضا حتى في املجال السككي، واليوم اإلشكالية غادي تكون 
عندنا فيها مقاربة أمنية حقيقية على أساس املستقبل منين غادي يكون 
عندنا واحد املركز واحد poste اللي غنديرو هنا في أكدال، اللي غادي 
يكون يراقب الوطن ككل وغتكون فيه أمور اللي هي تقنية جد متطورة 
على أساس أنه غادي تكون املتابعة اآلنية الدقيقة اللي يمكن نقولك 
العين شاملة على جميع  أنه غادي تكون واحد  بالثانية على أساس 
السكك داخل املحطات وداخل القطارات، وتنتمناو أنه غادي يحل 

جزء كبير من هاذ اإلشكالية اللي تفضلتو بها، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تعقيب الفريق تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لالحيينلحريش:

هناك  أن  على  إذن  معنا  تتفقون  طبعا  املحترم،  الوزير  السيد 
تنامي ملحوظ لظاهرة االعتداء على القطارات مما يهدد أمن وسالمة 
املسافرين، وهذا تيطرح استفهام أو إشكال ديال الوضع األمني في البلد 
ككل، ألنه االعتداء على القطارات طبعا حنا كنثمنو هاذ اإلجراءات 
التي تحدثتم عنها، السيد الوزير، باملقابل كنالحظو أن هناك إجراءات 
األمنية صارمة قوية وأحيانا مبالغ فيها في تأمين املطارات، وكنشاهدو 
يعني استثمار القدرات األمنية ديالنا في تأمين مجموعة من املرافق، في 
حماية املهرجانات الثقافية 7 آالف رجل أمن من أجل حماية مهرجان 
»موازين«، 2700 رجل أمن من أجل حماية مهرجان »تميتار«، 40 رجل 
أمن من أجل اقتحام مقر جريدة. هاذ املجهود هذا بغيناه يستثمر في 
حماية القطارات ألنه كيطرح إشكال كبير، سالمة املواطنين سالمة 
املسافرين هذا واحد من األولويات التي ينبغي أن تنكبوا عليها، نحن 
نعلم أن هذا ليس اختصاصكم وحدكم السيد الوزير، هذا يجب أن 
يكون موضوع مجهود مشترك بين كافة القطاعات الحكومية املتدخلة 

في هذا املجال، وشكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

الوزير، عفوا هناك  السيد  لكم  الكلمة  تعقيب إضافي؟  هل من 
تعقيب إضافي من املجموعة النيابية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لجمةللبنشورقنلكريمي:

شكرالاويي لاو 1ير،

أيضا السيد الوزير، هناك ظاهرة أخرى ال تقل خطورة، بل أكثر 
خطورة هي ظاهرة نصب املثالين والفخاخ في الطرق السيارة، بل رمي 
عابري الطرق السيارة بالحجارة من فوق القناطر. واليوم الحظنا بأن 
كاين هناك حاالت ديال السرقة وديال االعتداء بفضل هذه الوسائل 
السلبية التي اآلن معتمدة بالطرق السيارة، وحاالت االغتصاب ومحاولة 
االغتصاب لعدد من املواطنين واملواطنات، هناك من توفى وهناك من 
تعرض لحادثة سير خطيرة جدا بهاته األساليب. ماذا أنتم فاعلون في 

هذا الباب إلى جانب املصالح األمنية؟ وشكرا لكم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت من قبل. هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد تفضلوا.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

العدالة والتنمية، هو  النائب املحترم ديال  السيد  شكرا، ال غير 
جميل أنه تكون هناك مقارنات دابا حنا تنهضرو على 300 قطار يوميا، 
وتنهضرو على 2100 كيلومتر ديال السكة. املظاهرة اللي فيها نهار يومين 
3 أيام تجيب لها ألف، ألفين هذا عادي، املقارنة ما�ضي هي هذه اللي 
خاصها تكون، كاين إشكاالت اللي هي مطروحة، وحنا متافقين كما في 
الطرق السيارة اليوم كاين برنامج اللي هو مرتبط بأننا نحاولو أن كل ما 
هو مرتبط باملراقبة ديال اآلليات ديال املراقبة الكاميرات، الفيديوات، 
بناء القناطير، السياجات ديال جميع القناطر كاين اتفاقية موقعة بين 
الوزارة وبين اإلخوان ديال الداخلية وبين أيضا غتكون مع العماالت ومع 
»autoroute du maroc« باش نديرو هاذ اإلشكاالت. فنحن نشتغل 
فهاذ السياق على أساس أنه بالفعل هاذ النسب وإن كانت هي نسب 
باقا ضعيفة جدا، ولكن يجب أن نضع لها حدا نهائيا مع جميع الفرقاء 

اآلخرين ما�ضي فقط وزارة التجهيز والنقل...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السؤال املوالي يتعلق باعتماد الولوجيات في وسائل النقل 
الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من نفس الفريق من فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لهللالم �شى:

شكرالاويي لاورئيس،

وضعية  في  األشخاص  بوضعية  النهوض  إطار  في  الوزير،  السيد 
القوانين  أو  القانون  في  عليها  املنصوص  بحقوقهم  وتمتيعهم  إعاقة 
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الوطنية والدولية، ال سيما حق النقل أو التنقل بكل حرية. نسائلكم 
السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة العتماد الولوجيات في وسائل 

النقل الوطنية؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، اللي هو بالفعل 
مرتبط بالولوجيات وتسهيلها في املجال ديال النقل العمومي، فمنذ 
صدور القانون 10.03 كما تعلم والحكومات السابقة والحكومة الحالية 
تشتغل على أساس أننا ندعمو هذا املجال، كاين لجنة بين وزارية اليوم 
التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، واللي تتعمل على تنفيذ االستراتيجية 
اللي هي مرتبطة بوضع الولوجيات في مجال اإلعاقة، اليوم كاين وثيقة 
اللي يمكن نقولو قرار مشترك، مشترك بين وزارة التجهيز والنقل وأيضا 
وزارة الداخلية ووزارة الصناعة على أساس أننا نّزلو ونحددو الخاصيات 
التقنية اللي هي مرتبطة بوضع الولوجيات في الحافالت ديال النقل 
العمومي وأيضا في املحطات املرتبطة. هاذ املذكرة القرار املشترك، فيه 
إلزامية وأقول إلزامية ديال التواجد ديال هاذ األنظمة اللي هي مرتبطة 
بالولوجيات، إلزامي أنه في كل حافلة تكون واحد املساحة من أصل 
15 كر�ضي، اللي هو جالس يكون واحد على األقل من أصل 15 يكون 
مخصص لذوي االحتياجات الخاصة، وأيضا داخل املحطات إلزامية 
أن محطاتنا نصادقو عليها إال إيال كانت فيها املساحات الضرورية وأيضا 

تستجيب للمعايير اللي هي مرتبطة بذوي االحتياجات الخاصة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7لفةتحللش بةني:

شكرالاويي لاورئيس،

والتنمية  العدالة  فريق  في  السؤال  هاذ  الوزير  السيد  كنطرحو 
املتعلق بالولوجيات في وسائل النقل العمومي، أوال ألنه كيعني 2 ديال 
املليون مواطن مغربي من ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك كيعني 
األسر ديالهم اللي هي في غالبها تنتمي لفئات هشة واللي ما عندهاش 
الوسائل ديال النقل الخاص. وبالتالي السيد الوزير، املطلب الرئي�ضي 
لهاذ الفئة من املواطنين هو اإلسراع في تنزيل مقتضيات القانون اإلطار 

اللي أكيد غادي تحمل الحلول الناجعة لهاذ الفئة.

فيها  املحطات  فبعض  بالولوجيات،  الوزير  السيد  يتعلق  فيما 

ولوجيات في املداخيل ديالها ولوجيات معمارية ولكن بين املدخل ديال 
املحطة ومدخل القطار ومدخل الحافلة، فراه كاينة إشكاالت كبيرة، 
وفي بعض األحيان تيضطرو لطلب املساعدة من املواطنين في غياب 
وإيال  والطرقية.  السككية  املحطات  داخل  قارة  إجتماعية  مساعدة 
مشينا للعالم القروي السيد الوزير، راه فعال األشخاص في وضعية 
إعاقة في املناطق القروية املهمشة راهم كيتنقلو في بعض األحيان في 
ظروف غير إنسانية وبالتالي نطالبكم السيد الوزير، باإلسراع في تنزيل 

مقتضيات القانون اإلطار، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

على  للرد  الوزير  للسيد  كلمة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 
التعقيب، تفضلوا.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

شكرالاويي لاورئيس،

ضرورة  على  املحترمة  النائبة  السيدة  مع  نتفق  أن  إال  يمكن  ال 
التسريع بإنجاز كل ما هو مرتبط بالقانون اإلطار وبالقرارات اللي هي 
نا عمليا من أننا نزلو 

ّ
متخذة، قلت اليوم هاذ القرار املشترك غادي يمك

هاذ املجموعة ديال اإلجراءات، وإيال الحظتي الفرق اليوم اللي كاين هو 
أن جميع ما هو مرتبط مثال بالسكك الحديدية في املحطات الجديدة 
التي تبنى، إلزامية أنه هاذ املحطات ما يمكنش تدوز وتّقبل إال أن تكون 
فيها هاذ األمور اللي هي مرتبطة بالولوجيات. عندنا اليوم إشكالية في 
املحطات القديمة ديال النقل ديال الحافالت، اليوم جميع املحطات 
اللي هي جديدة وخاصة تلك التي تشرف عليها SNTL الشركة، ال يمكن 
أن نقبل إال أنها تتوفر فيها جميع ما هو محدد في القانون اإلطار وأيضا 

فهاذ القرار املشترك اللي حنا موقعين عليه، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في القطاع عن الحادث املأساوي 
الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 14 ضحية أخرى جراء اصطدام 
ناقلة بقطار، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري. تفضلي السيدة النائبة املحترمة لطرح السؤال.

اونةئبللاويي 7لخ يجللاوزيةني:

شكرالاويي لاورئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن حيثيات الحادث املأساوي الذي أودى 
يوم 18 فبراير 2018، ب6 أرواح و14 ضحية بإصابات متفاوتة الخطورة 
جراء اصطدام ناقلة بحافلة لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة، 
وهل من إجراءات عملية لتوفير ظروف األمن وشروط السالمة لعبور 

املمرات السككية؟ وشكرا.
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اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

 ما عرفتش السيد الرئيس، غير أنا ما فراسيش �ضي حاجة اللي فيها 
ّ
ال

نقل البضائع، ايال السيدة النائبة ايال كاين داك الحافلة الصغيرة اللي 
كانت ناقلة العمال اللي كانت ناقلة العمال، وداز فيها القطار في املدخل 
ديال طنجة إذا تقصدين هذه، فهادي ما�ضي نقل البضائع، هادي نقل، 
هادو transport اللي تيمشيو، تيمشيو نعم، هو اللي تينقل.. فإذن، كما 
تعلمون كانت فيه توجيهات ملكية وتعليمات ملكية واضحة، على أساس 
أنه بالفعل يتم فتح تحقيق بإذن النيابة العامة، وهاذ ال�ضي اللي تّدار، 
ثم أيضا تّدارت فيه لجنة ديال املفتشية العامة اللي كانت فيها وزارة 
التجهيز والنقل حاضرة وأيضا وزارة الداخلية، اللي قاموا بهاذ العمل، 
واللي اليوم التقارير تمت إحالتها على الجهات املعنية التي اتخذت القرار 
على أساس أن تأخذ ما يلزم من قرارات وفق ما هو مستخلص من هاذ 

العمليتين االثنتين.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيدة النائبة للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبللاويي 7لخ يجللاوزيةني:

شكرالاويي لاو 1ير،

أنا قلت ناقلة ولكن قلت قطار لنقل البضائع، القطار هو الذي 
كان ينقل البضائع، ما علينا السيد الوزير. هي مرت 5 أشهر على هاذ 
الحادثة، ولكن ما أثارنا نحن فريق التجمع الدستوري على إثارة وحفزنا 
على إثارة هذا املوضوع هو أن السبب ما زال قائما، وهو تلك املمرات، 
النقط السوداء التي توجد في العديد من ممرات السكك الحديدية على 
الصعيد الوطني. اليوم السيد الوزير، كنقولو على أنه وحنا مقبلين 
 ،»TGV»على إطالق القطار الفائق السرعة أو ما يعرف اختصارا ب
ي كنتكلمو 

ّ
خصنا نكونو عند مسؤولية الحدث، وعند الحدث، اليوم مل

على القطارات، كنتكلمو على تدني الخدمات، كيجرنا الحديث حتما 
باش نتكلمو على تدني الخدمات اللي كيعرفها القطاع ديال السكك 
ي كنتكلمو على قطاع السكك الحديدية، كنعرفو بأن 

ّ
الحديدية، ومل

هناك استثمارات باملاليير اللي تعمالت في البنية التحتية، وفي إعادة 
النظر في القطارات، وفي تحديث الشبكة وغيرها، ولكن الخدمات ما 

زالت متدنية السيد الوزير...

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
للسيد الوزير للرد على التعقيب.

اويي لمحم لنجيبلب ويف،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جيتيكلقاملةءلاملكلفلبةونول:

نعم، في نفس السياق، السيد الرئيس، هو السيدة النائبة تعلمين 
على أنه بالفعل اليوم املكتب الوطني للسكك الحديدية عندو برنامج 
اللي هو مرتبط بهاذ ال�ضي ديال البنية التحتية وأساسا املمرات. فهاذ 
البرنامج اللي تعلن عليه في 2012، ثم بدا التنفيذ ديالو في 2013، اليوم 
راه حنا ماشيين فواحد %80 ديال اإلنجاز ديالو، بمعنى، اليوم حذف 
إما ممرات تحت  يا  املمرات وتبديلها  أننا نحذفو جميع  املشروع هو 
أرضية، وإال بعض القناطر اللي تتمر، البرنامج راه غادي هو برنامج أقول 

طموح واللي فيه أكثر من 1,7 مليار درهم...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، انتهى الوقت السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في 
هاته الجلسة. وننتقل إلى القطاع املوالي، وهو املتعلق بالسياحة والنقل 
الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي في 4 أسئلة، أولها 
حول إشكالية التنظيم باملطارات املغربية، للسيدات والسادة النواب 
السيدة  تفضلي  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين 

النائبة املحترمة لطرح السؤال.

اونةئبللاويي 7لرفيذللاملنص ري:

نعم السيد الوزير، تعتبر املطارات هي بوابة العالم املفتوحة على 
تقدم  التي  الخدمات  من  الكثير  أن  هو  املرة  الحقيقة  أن  إال  بالدنا، 
داخل هاذ املطارات هي ال تستجيب لطموح وال تواكب الدينامية التي 
تعرفها بالدنا، ال�ضيء اللي كيخلف واحد االستياء كبير لدى مرتفقيها 
الوزير هو، ماذا أعدت  السيد  أجانب. سؤالنا  من مواطنين وسياح 
حكومتكم كخطط إلصالح وإصالح إدارة هذه املطارات، إسوة بباقي 

مطارات العالم؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير، الجواب.

الج يل قاونولل اوييةحلل ق1يرل سةج ،ل محم ل اويي ل
قاوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لاورئيس،

قشكرالاويي 7لاونةئبللاملحترمل،

فعال إشكالية املطارات مطروحة على عدة مستويات، ولكن ال بد 
تّدارت لتحسين الخدمات داخل هاذ  نعترفو أن مجهودات كبيرة  ما 
املطارات، ال بد كذلك ما نعترفو أن استثمارات كبرى قام بها املكتب 
الوطني للمطارات لتحسين واحد العدد ديال املحطات املطارية، وانتما 
في فاس وكذلك  في مراكش،  افتتاح محطات جديدة  شاهدتو معانا 



ذيذ3 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( 

محطات جديدة اللي هي جاهزة واللي قابلة لالنفتاح في األسابيع املقبلة 
منهم : مطار الرشيدية، مطار كلميم، كذلك املحطة األولى ديال مطار الدار 
البيضاء اللي هي البوابة األساسية ديال اململكة املغربية واللي األشغال 

انتهت فيها ودخلت في مرحلة التجارب قبل الفتح ديالها للمسافرين.

بجانب  كذلك،  أساسية  املطارات  داخل  الخدمات  تجويد  طبعا 
االستثمارات الكبرى اللي كنديرو كاين مجهودات اللي كّدار من طرف 
املكتب الوطني بتنسيق مع الشركاء اللي كيشتغلو داخل املجال املطاري 
مع املصالح األمنية لتسهيل الولوج ديال املسافرين إلى هاذ املحطات 

واالستمتاع ديالهم من خدمات أجود من الخدمات...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب تفضلي.

اونةئبللاويي 7لرفيذللاملنص ري:

غير السيد الوزير، حتى ايال كان مجهود ّدار فهو غير كافي ألننا وكنواب 
ديال هاذ األمة والبد من أن نقلو اليوم داخل قبة البرملان املعاناة اللي 
كيعانيوها السياح واملواطنين املغاربة اللي كيرتادو املطارات : أوال على 
مستوى اإلستقبال كنلقاو ضعف جودة خدمات اإلستقبال؛ ثانيا بطء 
على مستوى تأشيرات األمن خاصة في أوقات الذروة، راه إيال جاو 4 ديال 
الطائرات في آن واحد كيوصل الصف ديال املواطنين حتى ل2 ديال 
الساعات هذا من جهة، من جهة أخرى السيد الوزير، نالحظ فو�ضى 
عارمة على مستوى الفضاءات املخصصة لسيارات األجرة، بحيث أننا 
نابي، كاين سمسرة على مرأى ومسمع اإلدارة وكذلك  نسمعوا كالم 
املواطنين والسياح، وهاذ ال�ضي جراء تهميشكم على مهنيي قطاع النقل 

السياحي...

اويي لرئيسلالجليل:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  املحترمة، هل  النائبة  السيدة  شكرا 
السؤال املوالي وهو يتعلق بالنهوض بالقطاع السياحي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاوفتةحلأهللمكي:

بخصوص   2020 إستراتيجية  تفعيل  وصل  أين  الوزير،  السيد 
السياحة خاصة الداخلية؟ وما هي التدابير املتخذة لتمكين املغاربة من 

منتوج سياحي وطني بجودة عالية؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

الج يل قاونولل اوييةحلل ق1يرل سةج ،ل محم ل اويي ل
قاوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرالاويي لاونةئبلاملحترم،

فعال، قطاع السياحة كيعرف واحد الديناميكية فهاذ السنوات 
واحد  كتعرف  السياحية  الحركة  بها،  كيشهد  الجميع  اللي  األخيرة 
االنتعاش على جميع املستويات، بالنسبة لعدد الواردين على اململكة 
تقريبا 11,5 داملليون اللي وصلنا لها في 2017؛ زيادة كذلك بالنسبة 
لليالي املبيت، حيث أنه كاين واحد النسبة ديال النمو اللي كتفوق 10 
% مقارنة مع 2017؛ بالنسبة للمداخيل كذلك البد ما نشهدو أن كاين 
مداخل وتحسن ديال املداخيل ديال هاذ القطاع السياحي اللي فاق 
70 مليار ديال الدرهم في 2017 بزيادة تفوق 10 % مقارنة مع 2016. 
طبعا كاين مؤشر كذلك مهم اللي هو ارتفاع نسبة امللء ديال الفنادق، 
وهذا مؤشر أسا�ضي وهاذ النسبة ديال امللء عرفت واحد التحسن فهاذ 
السنتين األخيرتين تفوق %3. هاذي كلها مؤشرات إيجابية اللي كيعرفها 
قطاع ديال السياحة، كذلك كنتكلمو على اإلمكانيات اللي هي متوفرة 

لقطاع السياحة، من خالل الوزارة ومن خالل كذلك املكتب...

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

اونةئبللاويي 7لاويذ يللبنيهلي:

شكرا السيد الوزير، هاذي أرقام مهمة جدا ومؤشرات اللي كتعطينا 
واحد الفكرة على أن السياحة في بالدنا كاين هناك إستراتيجية، ولكن 
فين هو املواطن املغربي؟ فين هي الفئات املتوسطة؟ فين هي الفئات اللي 
محدودة الدخل؟ اللي من حقها أنها تفوج في بالدها وتخرج وليداتها ألن 
هذا الصيف. ولكن كنلقاو على أن كاين قلة ديال اإلمكانيات، كاين يعني 
بالنسبة للفنادق ما مفتوحاش لهاذ الناس، ممكن أن سائح يحجز من 
برا ويلقى تسهيالت ويلقى تكلفة منخفضة، ولكن سائح مغربي يتيه في 
بلده، إذن املنتوج السياحي ضعيف جدا بالنسبة للسياحة الداخلية، 
والتشغيل  االقتصادي  والنمو  التنمية  ألن  الوزير،  السيد  كنتكلم 
كيتوقف على السياحة الداخلية، واملغاربة غادي يتيقو في بالدهم وفي 
سياحتهم كلما توفرات لهم الشروط األساسية باش أنهم يعني يكونوا 
سائحين بحالهم بحال السياح اآلخرين. إذن السيد الوزير، هاذ األرقام 

رغم أهميتها فإن السياحة الداخلية تعرف اختالالت كبيرة...

اويي لرئيسلالجليل:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
مرة  عفوا  عفوا  والتنمية.  العدالة  فريق  من  املحترم  النائب  السيد 
أخرى وتطبيقا للنظام الداخلي الكلمة للسيد النائب من فريق األصالة 

واملعاصرة تفضل.

اونةئبلاويي لأحم لش كي:

شكرالاويي لاورئيس،
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السيد الوزير، إن املناطق الجبلية في بالدنا تتوفر على مؤهالت 
الجبلية  في الجماعات  تنموية  بأدوار  سياحية كبرى، يمكن أن تقوم 
الفقيرة، ولكن استثمار هذه املؤهالت تحتاج إلى بنيات تحتية من طرق 
ومن تغطية بالشبكة العنكبوتية ومن ماء ومن كهرباء. السيد الوزير، 
إن وزارتكم سبق لها أن ساهمت في شق طرقات لها صبغة سياحية، 

فنأمل أن تساهموا بدوركم في تحقيق هذه البنيات التحتية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لخةو لاوب قرعي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، املرجو البحث عن مناطق سياحية جديدة تكون 
عندها مؤهالت، وفي هذا الصدد بعجالة أقترح عليكم إقليم »الحاجب« 
ملا له من مؤهالت سياحية متميزة، »الحاجب« بوابة األطلس من سايس 
يكفي  املؤهالت جيدة جدا،  املجموعة من  واحد  األطلس وعندو  إلى 
2 ديال كاين مآثر قصبة »أكوراي«، سوق »الكور« وغيرها  نعطيلك 
وكاين املنابع ديال العيون اللي كتعتبر يعني من األمور التي تثري مدينة 

وإقليم »الحاجب« وشكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيبات تفضلوا.

الج يل قاونولل اوييةحلل ق1يرل سةج ،ل محم ل اويي ل
قاوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرا السيدة النائبة املحترمة اللي تكلمت على السياحة الداخلية 
مهمة،  الداخلية  السياحة  فعال  الداخلية،  السياحة  ديال  واألهمية 
ويمكن املؤسسات الفندقية ديالنا ما زال ما خذاتش األهمية ديال هاذ 
القطاع ديال السياحة الداخلية، وحنا كنشتغلو في إطار إستراتيجية 
للسياحة  مخصصة  سياحية  منشآت  لدعم  القطاع  ديال  تنموية 
الداخلية. وعندنا بعض النماذج اللي هي ناجحة محطة »بالدي« اللي 
ّدارت منها واحد 2 وال 3، واليوم عندنا واحد 2 اللي هي في طور اإلنجاز 

وهاذي كتوجه بالخصوص للسياحة الداخلية.

اللي فيها مؤهالت كبيرة  إلى املناطق الجبلية  البد كذلك ما نشير 
»الحاجب« وغيرها، »أزيالل«، إقليم »أزيالل« اللي فيه حتى هو مؤشرات 
سياحية ومؤهالت سياحية كبيرة، وحنا كنعطيو عناية خاصة للتنمية 
ديال هاذ السياحة القروية باش تكون سياحة املردودية ديال السياحة 
الترابية ديال اململكة.  تكون شاملة، وتكون كتقيص جميع املجاالت 

طبعا كاين مجهودات اللي كتقوم بها الوزارة، وكاين كذلك مجهودات 
اللي خص املستثمرين الخواص حتى هم يقوموا بها...

اويي لرئيسلالجليل:

الشواطئ  تأهيل  عن  هو  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم لوضع السؤال.

اونةئبلاويي لمحم لاوبكةقي:

شكرالاويي لاورئيس،

بمؤهالت  تزخر  التي  املغربية  الشواطئ  هي  كثيرة  الوزير،  السيد 
سياحية طبيعية عالية جدا، كما هو الشأن بالنسبة لشاطئ »رأس 
املاء« بإقليم الناظور، والذي يتجاوز عدد زواره في فصل الصيف أكثر 
لتأهيله  وزارتكم مخططا  تمتلك  يوميا. فهل  ألف مصطاف   20 من 

وتحويله إلى محطة سياحية متكاملة؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

الج يل قاونولل اوييةحلل ق1يرل سةج ،ل محم ل اويي ل
قاوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرا السيد النائب املحترم،

.cap« معروف مشهور، عندو  de. l’eau« »فعال شاطئ »راس املاء

مؤهالت ضخمة باش يصبح من الوجهات السياحية املهمة. والوزارة 

طلب  واحد  دارت  وكانت  الدراسات،  ديال  العدد  واحد  دارت  كانت 

العروض باش تفتح واحد املحطة متكاملة فهاذ املنطقة ديال »راس 

املاء«، لألسف املسار ديال هاذ طلب العروض ما تمش لظروف معينة 

فذاك الوقت، إلشكالية ديال الوعاء العقاري كذلك حنا واخا جبرنا 

املستثمرين وأسسنا شركة خاصة باش تقوم بهاذ املحطة السياحية 

في راس »املاء«، ولكن لألسف ما توفقناش لحد اآلن ألسباب داخلية 

كتعلق بتوفير الوعاء العقاري، طبعا فهاذيك املنطقة ما نكروش كذلك 

املجهودات  كتعرفو  وأنتما  املنطقة،  فهاذيك  ّدارت  اللي  املجهودات 

واالستثمارات الكبرى اللي ّدارت في السعيدية اللي هي قريبة من »راس 
الناظور  في  كذلك  ّدارت  اللي  الضخمة  الكبرى  اإلستثمارات  املاء«، 

والجانب اآلخر بمشروع »مارشيكا«...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب، 

تفضلوا.
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اونةئبلاويي لمحم لاوبكةقي:

املنتجعات  من  عدد  الوزير،  السيد  التوضيحات  على  شكرا 
السياحية العاملية ال تتوفر حتى على نصف ما أنعم بها هللا تعالى على 
منطقة شاطئ »راس املاء«، لكن يبقى الفرق الوحيد هو تأهيل املنطقة 
على مستوى البنيات التحتية خاصة خاللها وتقوية الشبكة الطرقية، 
بناء وتجهيز مستشفى يواكب تطور الزوار وساكنة املنطقة، تشجيع 
والترفيهية  الثقافية  األنشطة  تطوير  املصنفة،  الفندقية  البنيات 
باملنطقة، تعزيز ودعم خدمات األمن والنظافة. السيد الوزير، ال يمكن 
تأهيل واستثمار هذا الشاطئ الذي يمكن أن يغير شكل املنطقة ويساهم 
في دعم اقتصادها املحلي وتحسين دخل الساكنة باالعتماد فقط على 

اإلمكانيات...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ نمر 
إلى السؤال املوالي وهو السؤال األخير في هذا القطاع هو عن حصيلة 
تنفيذ إستراتيجية تنمية القطاع السياحي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لي نسلبنلسليمةن:

ال يجادل أحد في دور السياحة في التنمية وفي التشغيل، ولذلك 
تبذل الدولة جهود كبيرة من خالل دعم هاذ القطاع سواء عن طريق 
توفير الوعاء العقاري أو إعفاءات جبائية. لكن األرقام تزال ضعيفة، 
ولذلك نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن الحصيلة الحقيقية لهاذ 
الدعم  ملزيد من  يحتاج  زال  القطاع ال  أن  التأكيد  مع  االستراتيجية 

وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

الج يل قاونولل اوييةحلل ق1يرل سةج ،ل محم ل اويي ل
قاوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاونةئبلاملحترم،

بغيت أوال نشكركم على العناية اللي كتعطيو لهاذ القطاع بوضعكم 
هاذ األسئلة، باش نبرزو األهمية ديال هاذ القطاع ديال السياحة في 
املنظومة اإلقتصادية واإلجتماعية ديال بالدنا. البد كذلك ما نأكدو 
على التطور اإليجابي ديال القطاع ما بين 2011 و2017، عالش 2011؟ 
ألن 2011 هي كانت بداية ديال تنفيذ إستراتيجية ديال 2020، فما بين 
2011 و2017 بالنسبة للطاقة اإليوائية وصلنا اليوم في 2017 إلى 250 

ألف سرير، أي بزيادة %34 مقارنة ب2017؛

-أما بالنسبة للعدد ديال السياح دائما مقارنة ما بين 2011 و2017 
كاين واحد النسبة ديال النمو ديال 21 % وصلنا االن %21 مقارنة مع 

2011؛

-أما في عدد ليالي املبيت اللي وصلت 22 مليون ليلة، نسبة النمو 
مقارنة مع 2011 تقريبا %30؛

-بالنسبة للربط الجوي كذلك كاين واحد الحركة تنموية كبيرة اللي 
عرفها هاذ القطاع ديال النقل الجوي واللي كيساهم بطريقة إيجابية 
في تنمية السياحة ببالدنا، هاذ القطاع ديال الربط الجوي عرف كذلك 

واحد النسبة ديال النمو %23 ما بين 2011 و2017؛

-أما بالنسبة للمداخيل السياحية كذلك، من املداخيل السياحية 
انتقلنا في 2011 من واحد املعدل ديال 56 مليار ديال الدرهم إلى 71 

مليار في 2017، النسبة ديال النمو...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لخةو لتيك كين:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرالاويي لاو 1يرلاملحترم،

القطاع السياحي بأهمية خاصة وجعله محرك أسا�ضي من محركات 
الرهان  هو  كان  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  ديال 
ديال يعني الرؤية ديال 2020، والرؤية كانت بأهداف أقل ما يقال عنها 
أنها كانت طموحة جدا، ويعني كانت تصبو إلى جعل املغرب يعني من 
الوجهات العشرين األولى عامليا، ولكن على مشارف 2020 ال يجادل أحد 

بأننا بعيدون جدا عن تحقيق األهداف اللي وضعتها هاذ يعني الرؤية.

يعني نشيد السيد الوزير، باإلنتعاشة اللي عرفها القطاع خالل 
السنتين املاضيتين وكان يعني نثمن مجهوداتكم، ولكن يحق لنا أن نطرح 
األسئلة حول التصور ديال املستقبل ما بعد 2020، وحول أيضا يعني 
تقييم ديال التنزيل ديال فلسفة يعني القطب اللي اعتمدتها الهندسة 
يعني الحكومية الجديدة، يحق لنا أيضا أن نتساءل حول برنامج يعني 
تكوين وتأهيل يعني العنصر البشري، وهنا أفتح من جديد يعني قوس 
الرجاء واألمل حول الوعد اللي اعطيتوه لنا فهاذ القبة السيد الوزير، 
بإعادة فتح املركز التكوين في املهن الجبلية بإقليم أزيالل خاصة شعبة 
اإلرشاد السياحي، كلنا أمل ورجاء أن هاذ يعني الوعد يتحقق. وأيضا 
أطرح السؤال حول البرنامج ديال الوزارة يعني في االشتغال مع يعني 
القطاعات األخرى واملجالس الجهوية واملجالس ديال األقاليم اللي يعني 
إلنجاز تهيئة ترابية للعرض السياحي في أفق يعني إنجاز يعني وتنزيل واحد 

السياسة اللي غتكون شاملة وغتكون يعني مستدامة...
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم من فريق األصالة واملعاصرة.. عفوا انتهى الوقت..

اونةئبلاويي لعزيزلاولبةر:

بعجالة السيد الوزير، غير حول املشكل ديال املطارات وهو مشكل 
ديال  املشكل  عارفين.  وحنا  عارفين  أنتما  فيه،  نكثروش  ما  عويص 
التأشيرة أو الدخول ديال املواطنين أو ديال األجانب عالش تصاوبو 
هاذ«les.passeports.biométriques«؟ كنعرفو »biométrique« خصو 
تسهل املأمورية على رجال األمن، وتنعرفو في أوروبا ما كيحتاجوش كاع 
 »biométrique« يدوزو على رجال األمن غير باآلالت، إذن صاوبو هاذ
أخرى  هاذي من جهة؛ من جهة  العلمي  األمن  على  املأمورية  نسهلو 
السياحة الداخلية، من مدينة داخلية ملدينة داخلية خص تدوز عن 
طريق األمن من جهة وتخرج عن طريق األمن من جهة أخرى، إيال دخلتي 
عن طريق األمن يعني عالش هاذ املشاكل تنزيدو لرجال األمن وتنقولو 
ناحية أمنية، حنا مع األمن ولكن تسهيل  املأمورية من  بأن تنسهلو 
املساطر اإلدارية من أجل تسهيل األمور ال للزبناء بالخارج وال بالداخر، 

وشكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب املحترم من فريق 
العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

للسياحة  الجهوية  املجالس  األسئلة،  ديال  زوج  الوزير،  السيد 
واملجالس اإلقليمية للسياحة، وطبعا كاين هيئات أخرى، أي دور لها 
فهاذ.. واش ما كتسهروش كذلك على أن االنتخاب ديالها يكون بطريقة 
ديمقراطية؟ ثانيا فيما يتعلق بالشركة املغربية للهندسة السياحية، 
عندها برامج متعددة ما نزلت في حتى �ضي موقع لحد الساعة، كنتساءلو 
في  اللي طرحو املجلس األعلى للحسابات ما�ضي  واش هذاك السؤال 

محله، أن هاذ الشركة يجب أن تعاد فيها النظر، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيبات، تفضلوا السيد الوزير.

الج يل قاونولل اوييةحلل ق1يرل سةج ،ل محم ل اويي ل
قاوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

بالنسبة للمطارات السيد النائب املحترم، فعال كاين إمكانيات اليوم 
اللي كتمكنها التجهيزات اإللكترونية باش نخففو من مدة االنتظارات 

داخل املطارات، ومصالح األمن بدات في تنفيذ هاذ البرنامج، وجميع 
املطارات غادي تكون مجهزة اليوم بهاذ اآلالت اللي كتمكن من قراءة 
الجوازات البيومترية. وهاذ التجارب بدأت في مطارات متعددة ما عرفت 
واش في فاس بدات وال مازال؟ ولكن بدأت بمطارات أخرى، وهاذي 
اللي كتعيق  العدد ديال االنتظارات  غادي تمكن باش نجتنبو واحد 

اليوم الجودة ديال الخدمات داخل املطارات.

وهذاك  املحترم،  النائب  السيد  أزيالل،  ديال  للمنطقة  بالنسبة 
املركز ديال التكوين ديال »تبانت« حنا إن شاء هللا األسبوع الجاي غادي 
نكونو عندكم في أزيالل، واملهمة األساسية ديالنا فهاذ الجولة هي توقيع 
اتفاقية لفتح من جديد داك املركب ديال التكوين ديال املهن الجبلية 

في املركز ديال »تبانت«.

املغربية  بالشركة  كيتعلق  املحترم،  النائب  آخرالسيد  سؤال 
للهندسة السياحية اللي كانت مواكبة تنفيذ هاذ الرؤية ديال 2020 من 
خالل الدراسات اللي كتهيأ، من خالل اإلتصاالت مع مستثمرين باش 

يتم تنفيذ هاذ الرؤية...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، معذرة انتهى الوقت السيد الوزير، نشكركم 
على حسن مساهمتكم في هاته الجلسة. وننتقل للقطاع املوالي وهو 
الوزير،  السيد  املستدامة مرحبا  والتنمية  بالطاقة واملعادن  املتعلق 
العالي  التوتر  ذات  الكهربائية  األعمدة  مخاطر  عن  األول  السؤال 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

اونةئبلاويي لحينلالحةرس:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، عرفت عدد من املدن املغربية توسعا عمرانيا في 
أطرافها، حتى أصبحت األعمدة الكهربائية ذات التوتر العالي تمر من 
وسط بعض األحياء اآلهلة بالسكان، وباتت تشكل خطرا على حياتهم. 
لهذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي يمكن أن تتخذوها من 

أجل تجنب مخاطر هذه األعمدة الكهربائية؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

بيملاورحمنلاورحيم.

شكرا السيد النائب املحترم، أوال نبغي نذكر بأن هاذ الشبكة ديال 
 »l’autoroute« فيها  كاين  الطرق،  ديال  الشبكة  بحال  هي  الكهرباء 
و«la.voie.express« الطريق الوطنية والثانوية باش يمكن لها توصل 
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الكهرباء، ألن عندنا اإلنتاج خصنا نوصلوها للمستهلك. غالباـ ما�ضي 
غالبا دائما ملا كيّدار برنامج ديال التصميم ديال هاذ الشبكة يؤخذ 
أول  وخاصة  االستراتيجية،  األماكن  على  ديالها  البعد  اإلعتبار  بعين 
الناس، ولذلك كتالحظو في املدن  مكان استراتيجي هو فين كيسكنو 
ديالنا أنه كيدوز اآلن كتدوز هاذ األسالك يعني كتدوز في واحد املكان 
اللي غالبا كيديروه بعيد على السكان. شنو اللي كيحصل؟ وباملناسبة 
راه ما كتعطاش �ضي تجزئة وال �ضي سكن قريب منها، ال ما كاينش �ضي 
رخصة في املدن كيتعطى سكن قريب منها حتى التجزئة كتاخذ بعين 
االعتبار هاذ ال�ضي. اشنو اللي وقع؟ هو أنه كاين بعض املساكن اللي ّدارت 
بطريقة عشوائية وسمح لها أن تكون، فبالتالي هذا تيخص معالجة يعني 
ما يمكنش املكتب الوطني يتحمل مسؤولية ديال األمور يعني اللي هو 

ما�ضي مسؤول عليها.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لمحم لمر1قق:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

بخصوص هاذ التأثير السيد الوزير، ال أحد ينكرها، التأثرات طبعا 
وكتم�ضي  املغناطيسية،  الدبدبات  الصحة،  على  تأثيرات  من  كتم�ضي 
كذلك التأثيرات البيئية، هاذ البيئة هاذي اللي كتكون غالبا يعني املنظر 
مشوه على العمران وعلى الوسط البيئي ككل، ولكن اللي أخطر كذلك 

هو الصعق ديال الكهرباء، كم من أرواح أزهقت بسبب هاذ الخطوط.

ولكن السيد الوزير، في الوقت اللي البالد ديالنا خطت خطوات 
مهمة وكنذاكرو على نسبة الربط ديال %98 للكهرباء، راه هناك واحد 
العدد ديال املواطنين اللي كتمر هاذ الخطوط فوق من الديور ديالهم 
وما كيستافدوش من الطاقة، نموذج »أوربيع« و«آيت تسليت« ببني 
مالل والنماذج طبعا كثيرة. وهاذ الناس السيد الوزير، راهم مواطنين، 
دير لهم �ضي حل كيما ّدار في السوي�ضي وّدار في الرياض اللي طمرات فيها 
.les، بغاو شوية ديال العدالة املجالية باش  lignes.à.haute.tension
.un راه ضرورة  luxe حتى هما يستافدو، راه الكهرباء والت دابا ما�ضي

خصهم يتربطو بالشبكة ديال الكهرباء.

كذلك السيد الوزير، نريد منكم وضع برنامج وطني محدد باش 
هاذ املشكل يزول نهائيا، باش هاذ الخطوط تحول وال تطمر، باش هاذ 
املواطنين يكونوا يعيشوا عيش كريم. على املستوى التشريعي كذلك، 
بغيناكم تحينو هذاك املرسوم ديال 1963 الذي أصبح متجاوزا وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الرد للسيد الوزير 
تفضلوا.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

أوال املقارنة بين السوي�ضي وبين مناطق أخرى إيحاء في غير محله، 
راه اللي خلص ديال الدفن ديال هادوك األسالك، خلصو البرنامج ديال 
مدينة األنوار الرباط، ما خلصوش املكتب الوطني للكهرباء، غير باش 
القضية تكون في خباركم، راه ما كاينش �ضي تفضيل جهة على جهة. 
ي طلبت باش أنه ندفن واحد جوج ديال 

ّ
أنا رئيس مدينة القنيطرة، مل

املجاالت قال ليا سير خلصها إيال بغيتي تخلصها، ألن انت اللي مشيتي 
لعندها ما�ضي حنا اللي جينا عندك، غير باش القضية تكون عندكم 
واضحة راه ما كاينش �ضي تمييز بين.. كيوقع اشنو اللي وقع كيخصو 
يدار اتفاقية ويدار املعالجة ديال األمر، لكن كنبغي نأكد الغالبية ديال 
السكان هما اللي مشاو عند األعمدة الكهربائية، هما اللي مشاو عند 
املناطق  في  كيبنيو  ومشاو  وخالو  الجماعات،  رؤساء  وخالو  األسالك 
الخطر، بحال اللي خليناهم يبنيو حدا الوديان اللي كيفيضو، بحال ايال 

خليناهم يبنيو في الغابات، هذا إشكال خصو يتحل، طبعا ومشكلة...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. نمر للسؤال املوالي وهو عن وضعية 
الصناع املنجميين التقليديين للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق األصالة واملعاصرة.. ها عفوا.. كاين سؤال قبل السؤال الثاني هو 
عن برنامج النجاعة الطاقية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمحم لص يوي:

شكرالاويي لاورئيس،

العشرية  في  الكهرباء تطورا كبيرا  الوزير، عرف استهالك  السيد 
األخيرة ببالدنا، حيث أن تكلفة الطاقة تشكل عبئا ثقيال على ميزانية 
الدولة سواء من خالل صندوق املقاصة في دعمه للمحروقات، أو من 
خالل االرتفاع املضطرد لهذه األخيرة. السيد الوزير، نسائلكم ما هي 
ترشيدا الستهالك  الطاقية  النجاعة  برنامج  لتفعيل  املتخذة  التدابير 
الكهرباء، سواء بالنسبة للمواطنين عامة أو بالنسبة لإلدارات العمومية، 
وكذلك دون أن نن�ضى الكهربة العمومية بالنسبة للجماعات املحلية 

وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير تفضلوا.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

أشكر السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، باملناسبة باش 
نعطيو التفاصيل جميع اآلن األنشطة اللي كتقوم بها الوزارة مع الوكالة 
املغربية للنجاعة الطاقية ولينا كنستدعيو حتى الفرق البرملانية. راه كان 
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اليوم باملناسبة يوم درا�ضي حول النجاعة الطاقية للصناعة، واللي فيها 
ربح كبير وأتوجه إلى الصناعيين على األقل 20 % ديال تخفيض الكلفة 
ديال الطاقة التوجه نحو النجاعة الطاقية، وراه استدعينا الفرق باش 
يحضرو باش ياخذو التفاصيل ألنه صعب جوج ديال الدقائق نتكلمو 
على واحد البرنامج طموح اللي فيها استثمارات باملاليير، اللي كيهم فعال 
الكلفة الطاقية اللي كتعاني منها البالد ديالنا وخاصة أنها مستوردة، 
واللي كتعلق أيضا بالصحة ديالنا والبيئة ديالنا، وانتم تنعرفو الطاقة 
التقليدية الكالسيكية عندها تأثير على البيئة، ثم باإلضافة على الفاتورة 
يعني الجانب املالي. ولذلك، يمكن ليا نأكد ليكم كاين برنامج مستعدين 
مرة أخرى في اللجنة املحترمة، إذا أراد املجلس املحترم، نجيو نعطيوكم 
نعطيوكم  شاء هللا  إن  انتظار  في  البرامج  حول  بالتدقيق  التفاصيل 

غتكون أنشطة أخرى مكثفة وتستدعون إليها بمزيد من التفاصيل.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعب لاوذزيزلوذةيض:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالكم، واالهتمام بهاذ املوضوع 
ديال النجاعة الطاقية. أنا إيال اسمحتي لي السيد الوزير، غنوقف ليك 
وما نكرهش دير كذلك واحد اليوم درا�ضي حول اإلنارة العمومية، اإلنارة 
العمومية كيفما تتعرفو هي االستهالك ديالها كبير والفاتورة ديالها كبيرة 
على الجماعات املحلية والجماعات الترابية على العموم. إيال اختاريت 
مثال غير الجماعة ديال »تمارة« عندنا 20 مليون ديال الدرهم لإلنارة 
العمومية، إيال اخذنا جميع الجماعات نقدو نقدرو يعني الثمن اللي 
العموم.  على  للجماعات  اإلستثمارات  يجي  يمكن  اللي  نربحوه  يمكن 
واليوم الجماعات بغات دير �ضي حاجة فهاذ اإلطار، ولكن كتلقى راسها 
تتخبط ما بين جشع ديال بعض الشركات، ما بين الصعوبات املالية 
إنشاء  أحيانا  ديال  اإلكراهات  كذلك  بين  وما  التقنية،  والصعوبات 
شركات التنمية املحلية، ودهاليز وزارة الداخلية وما أدراك ما وزارة 
الداخلية. فلهذا نقترح عليكم السيد الوزير، وضع برنامج خاص باإلنارة 
على  الشبكة  ديال  التجديد  اإلعتبار  بعين  يأخذ  برنامج  العمومية، 
العموم، خاصة يعني ّدار واحد املصابيح يعني منخفضة ديال االستهالك 
وانتبهو بطبيعة الحال، وّدار هنا دراسة علمية بخصوص يعني اإلشكال...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟. الكلمة للسيد 
الوزير للرد على التعقيب.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

أوال السيد النائب املحترم، قرار إنشاء شركات التنمية املحلية وال 

»la.gestion.déléguée« هذا قرار ديال الجماعات املحلية، ما عندي 
ما ندير طحتو في واحد كيفهم �ضي شوية في الجماعات املحلية، هذا 
قرار وكاينة تجارب ناجحة كتحتاج املواكبة ألن في البداية ديالها. اليوم 
حنا غنديرو عدد من الورشات راه كنا درنا ديال البناء ومازال غنزيدو 
فيه ألنه كيستهلك تقريبا يعني %28، اآلن الصناعة تقريبا %22 وديال 
النقل راه حنا شغالين مع وزارة النقل وكاينة نتائج مفيدة، وغنديرو 
أيضا أيام متتالية على مستوى الجهات باش نمشيو عند املدن فعال 
فيه فائدة كبيرة جدا. لكن راه ما كاينش إنشاء ديال الشركات، عاود 
ثاني راه خصنا نقولو الحقائق، راه الجماعات ما كتخلصش كاع هداك 
ال�ضي اللي كتستهلك، راه الشركات راه مازال كتسال الجماعات وكيديرو 
معاهم تسهيالت باش يمكن يأديو بالتقسيط باش يحلو اإلشكال ما 
يمكنش اإلنارة العمومية أنها تكون طافية في املدن. ولكن اللي يمكن ليا 
نأكد ليكم هذا واحد الربح كبير بالنسبة للبلد، وأقول للسادة النواب 

املحترمين...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال املوالي هو الذي تحدثنا عنه قبل 
قليل، عن وضعية الصناع املنجميين التقليديين للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

اونةئبلاويي لعمرقلقدي:

اويي لاورئيس،

اويي لاو 1ير،

ا1قللفالقن،

السيد الرئيس، فوقاش غيتم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ألن 
خصنا نهضرو باللغة األم باش يكون التواصل أحسن، كنتظرو منكم 
تجاوبونا إن شاء هللا في القريب العاجل. يعني بالنسبة السؤال السيد 
الوزير، ما هي إستراتيجية وزارتكم للنهوض بوضعية الصناع املنجميين 
عندهم،  كانت  اللي  يعني  املكتسبة  الحقوق  سيما  ال  التقليديين 
وكنشوفو أن في اآلونة األخيرة يعني والت واحد السياسة ديال الوزارة 
يعني أصبحت ضد هاذ الصناع املنجميين هاذو يعني في مجموعة من 
تردو  يعني  اإلستراتيجية  يعني توضعو واحد  أنكم  القوانين، كنتمناو 

االعتبار لهاذ الناس هاذو وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

السيد النائب املحترم، إال إيال كنتي كتكلم على �ضي دولة أخرى، 
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الدولة جاءت للمواطن وكنأكد هاذ املنجميين يمكن هما تم�ضي عندهم 
ويشهدو لك، استقبلناهم، تحاورنا معاهم، شرحنا لهم القانون، مشينا 
أمام.  والخير  قرارات  ليهم، خذينا معاهم  للرشيدية، سمعنا  عندهم 
فيمكن ف�ضي دولة أخرى مكرفسة هاذوك الناس، أما هنا الحمد هلل 

الحماية ديالهم.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لعمرقلقدي:

املباشر  التواصل  هذا  اللقاء  هذا  على  نشكركم  الوزير،  السيد 
مع الصناع املنجميين ومهنيي النيازك واملستحثات يعني فهو كنتمناو 
يكون لقاء ناجع ويكون فعال، ألن اإلنتظارات والرهانات ديال الصناع 
من  يعني  األخيرة  اآلونة  في  يعانون  ألنهم  كثيرة جدا،  فهي  املنجميين 
الحكرة والتهميش نتيجة انتشار ظاهرة السمسرة واملضاربين يعني في 
املجال ديال القطاع املعدني. واملطالب ديالهم السيد الوزير، فهي كثيرة 

جدا لعلها يعني :

تعديل القانون 74.15، وإصالح املركزية ديال الشراء والتنمية  .•
لفكيك تافياللت »C.A.D.E.T.A.F«؛

ثم السيد الوزير، فتح باب الترخيص ديال اإلستغالل املعدني  .•
التقليدي اللي توقف من سنة 2012، يعني من أجل توسيع هامش 
األزمة  واحد  لنا  ال�ضي خالق  هاذ  للمواطنين ألن  بالنسبة  اإلستفادة 
تماك يعني نتيجة تحويل الرخص من هنا وهناك، إذن خصنا ضروري 
في القريب العاجل نفتحو مجال الترخيص من أجل استغالل الرخص 

املعدنية؛

ثم وضع ضوابط لحماية الصناع التقليديين أثناء عمليات  .•
البيع من عملية النصب واالحتيال وذلك لتسويق منتجاتهم املعدنية؛

التدخل من أجل رفع الضرر على املنجميين التقليديين جّراء  .•
توقف أوراشهم باملناطق الحدودية، ألنه كاين بزاف يعني عدد كبير من 
الرخص ديال اإلستغالل كاينة في املناطق الحدودية، كنتمناو السيد 
الوزير تنسقو مع املصالح ديال القوات املسلحة أننا نسمحو لهاذ الناس 
هاذو يستغلوا هاذ الرخص اللي كاينة في املناطق الحدودية وفي الشريط 

الحدودي املحادي لجهة درعة-تافيالت؛

ثم إعفاء الصناع املنجميين من كراء أرا�ضي لالحتالل املؤقت  .•
وتكليف املجلس اإلداري للمركزية ملعالجة هذا املوضوع مع االطراف 

املعنية...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة من فريق العدالة والتنمية.

اونةئبللاويي 7لميم نللأفتةتي:

الصناع  عن  الحديث  يمكن  ال  الرئيس،  السيد  يمكن  ال  نعم 
املنجميين وتغيب عن أذهاننا آالم مواقع وأيتام، أيتام االستغالل البشع 
والعشوائي للمناجم، وفي املقابل اغتناء غير مشروع ألشخاص بحيازتهم 
لرخص دون التقيد بأي كناش التحمالت وال االنضباط لقوانين الشغل، 
فكل ما عملوا من أجله هو نهب الخيرات على حساب الذين يغامرون 
بأرواحهم. وفي هذا الصدد كنثمنو الجهود التي قام بها رئيس الحكومة، 
في زيارته للمنطقة الشرقية بالسحب الفوري للرخص وفسح املجال 
أمام االستغالل املعقلن، الذي يمكن لتكافؤ الفرص وفهاذ الصدد كاين 

أجريت...

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد النائب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضلوا.

اونةئبلاويي لكبيرلقةد7:

الشركات  كتراكمها  اللي  والعائدات  األرباح  عادة  الوزير،  السيد 
والوسطاء من املناجم ال تنعكس إيجابيا على املنجميين وال سيما منهم 
ديال  املنجم  كتستغل  اللي  بالشركة  مثال  أعطي  وهنا  التقليديين، 
»زملو-أمباج« بجماعة بوعنان، واللي صراحة هاذ الشركة ال تعتني بتاتا 
بالصناع ال في الجانب اإلجتماعي وال في الجانب ديال البنية التحتية. 
الدليل على ذلك، هو أنه ما قامت حتى ب�ضي تجهيز ال في الطرق ال في املاء 
ال في الكهرباء، وكذلك ما عندهاش حتى طبيب في الجانب اإلجتماعي ما 
عندهاش حتى طبيب واحد حيث أنها عندها ممرض واحد كتناوب عليه 

جميع العمال.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
للسيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

الحكومة  هاذ  ليكم  قلنا  أنه  يكفي  كبير،  ملف  الحقيقة  في  هو 
ي جينا ونحن كنحاربو الوسطاء، الوسطاء اللي كنعتقد 

ّ
وخبرناكم مل

اللي فعال ما يستحقوش يكونوا وسطاء، ألن في العالم ديال اإلقتصاد 
.les اللي كيطورو  intermédiairesراه أنتما عارفين كاين ما يسمى ب
مضافة  القيمة  واحد  وكيزيدو  والتخزين  باللوجستيك  يسمى  ما 
أنا  ويديرو«packaging« ويسوقوه، هاذو شركات حقيقية نواكبوها، 
 جالسين في 

ّ
كنتكلم على نوع من الوسطاء اللي جالسين في القهاوي وال

ديورهم بالتيليفون وكيتكرفسو على الناس وما كاينش قيمة مضافة. 
حّيدنا 1400 رخصة قلناها لكم، واآلن كنحصيو الرخص اللي شادينها 
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 هاذ ال�ضي، إال إيال 
ّ
الناس ّواضعينها، راه هاذ الحكومة كتعرف تدير إال

لقات �ضي حيط كبير والحمد هلل لحد الساعة األمور غادية، حنا غاديين 
فهاذ اإلتجاه.

مشينا عند هاذ الناس اللي كيتكرفسو واللي تكلمت عليهم النائبة 
املحترمة، وعطيناهم اآلن التراخيص وغنواكبوهم مع السيد الوالي ومع 
السلطة، مشينا لسيدي بوبكر وغنلقاو حل للناس، مشينا للرشيدية 
الناس  ومع  اخذينا،  اللي  القرارات  هي  أشنا  لكم  يحكيو  يمكن  وراه 
ديال النيازك اللي كيخدم فيه 30 ألف و40 ألف واحد، باش نظموهم 
وغنديروهم عبارة على شركات، اتفقنا معاهم باش كل واحد يكون 
identifié، واآلن املركزية غيتعين ليها إدارة جديدة كما في علمكم بعدما 
داز القانون ديالها، إدارة جديدة وراه درنا الطلب ديال.. إيال عندكم 
�ضي �ضي واحد capable نزيه ما غيبيعش ويشري فيهم واللي غيعاونهم، 
اإلدارة  حتى  واآلن  مقترحات،  �ضي  عندكم  إيال  أننا  مستعدين  حنا 
الجهوية ديال درعة-تافيالت راه زدنا لها املهندسين باش تواكب هاذوك 
املنجميين، وأكثر من ذلك غنرّجعو املركزية هي اللي غتكون املخاطب 
املباشر لهاذوك املنجميين وغنرجعو املختبر، هاذ �ضي كلها قرارات باش 

نطورو هاذ القطاع ديال املعادن.

اللي باغي نقول للسادة النواب، هذه ثروة بلد باإلضافة للفوسفاط 
الحمد هلل اللي اآلن شاد الطريق ديالو وعندنا خصوم ديالنا تيخصنا 
نكونو دائما يقظين، قطاع املعادن حسب التقديرات يمكّنا نضاعفو 
الدخل ديال البالد ديالنا 3 ديال املرات، لكن بقرارات. لكن أنا كنطلب 
ملا نضارب مع املضاربين عاونوني كاملين الفرق، ما يكونش �ضي مضارب 

وسط مّنا عاونونا على هاذ ال�ضي.

اويي لرئيسلالجليل:

ونمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع، وهو عن مآل وضعية عمال 
النواب  والسادة  للسيدات  »سامير«  شركات  وأطر  ومستخدمين 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لع يلب عرفل:

اويي لاورئيس،

السيد الوزير، السؤال ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة لتسوية 
وضعية أطر ومستخدمي الشركة الوطنية »السامير«؟

اويي لرئيسلالجليل:

جواب السيد الوزير تفضلوا.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

طبعا هو السؤال على.. باملناسبة غير كان خصك تقول بأن الشركة 
خاصة غير باش نحددو املعطيات، حيث ما�ضي شركة عمومية وقع 

خوصصتها منذ زمان، وقع اللي وقع وأنتم تعرفون ذلك، والفريق املحترم 
في وسطه من يعرف تفاصيل الشركة كيف انهارت، كنتمنى في الفريق 
السيد اللي معاكم يعطيكم التفاصيل كيف انهارت الشركة، والسبب 
ديال االنهيار ديالها. لكن طبعا قطاع املحروقات هذا موضوع آخر الحمد 
هللا البالد ديالنا كنزودوها، الشركة اآلن كنتاظرو وأنا متفائل باش يجي 
اللي يشريها ونلقاو معه تخريجة، يعني اللي يمكن لنا إن شاء هللا السوق 
ديالنا على األقل نضمنو واحد %40-%30 من خالل املصفاة، ولكن 
العمال حسب القانون هما األولين كياخذو األجور ديالهم في القانون 
كيضمن لهم ذلك، واآلن راه كل مرة كنمّدو باش تشتغل باش ياخذو 
األجور ديالهم والحقوق ديالهم، وأنا متفائل إن شاء هللا يمكن لنا نلقاو 

�ضي حل »السامير«.

اويي لرئيسلالجليل:

كلمة للسيد النائب للتعقيب؟ تفضلوا.

اونةئبلاويي لع يلب عرفل:

أوال نسجل ونثمن بارتياح املجهودات الجبارة اللي كتقوم بها الحركة 
النقابية على مستوى شركة »السامير« في نضالها وصمودها ومقترحاتها 
لتسويق الوضعية والخروج من النفق املظلم اللي كاينة فيها لشركة، 
النقطة الثانية واللي هي مهمة هاذ الشركة كانت شركة وطنية منذ 
البداية، ودارتها حكومة ديال عبد هللا إبراهيم مع اإليطاليين لتوفير 
األمن الطاقي لوطننا، تم الخوصصة ديالها في 1997 في ظروف مظلمة 
آنذلك من أجل تطوير  اتخذت  التي  أنه اإلجراءات  وبالتالي  وجائرة، 
شركة لم يقع، بالتالي أنه كانت من 1999، 2004، 2008، كان هناك 
مجموعة ديال الديون تراكمت وصلت ل40 مليار ديال الدرهم. املشكل 
اللي مطروح اليوم بالنسبة لهاذ الشركة، 2015 كان هناك اإلغالق 
وأنه وقف اإلنتاج، 2016 كانت هناك التصفية القضائية، املقترح املهم 
اليوم بالنسبة للحركة النقابية اللي كاينة تما 3 ديال الحوايج أساسين: 
وإما التسيير الحر انسجاما مع املادة 152 ديال املدونة ديال التجارة 
والقانون 15.95؛ وإما العودة إلى األصل اللي هو تأميم هاذ الشركة؛ 
ويا إما أنه هاذوك الدائنين ديال الشركة يديرو مجلس إداري، وبالتالي 

يساهمو في تسييرها وتدبيرها.

الكل اليوم يتساءل، وبالتالي أنه نتمنى صادقا السيد الوزير كتهضر 
على السيد اللي كان هنا وال اللي ما كاينش هنا؟ السيد الوزير، راه أنت 
كنت في الديوان ديال ال�ضي جطو فواحد الزمن معين، حزبك لم يكن في 
الحكومة، وكنا نحترمك وكنت في الديوان ومن بين الناس اللي ساهموا 

في السياسات العمومية آنذاك، وبالتالي أنه ال أعتقد أنه...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم فريق العدالة والتنمية.



7ذذ3 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( 

اونةئبلاويي لنجيبلاوبوةلي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

السيد الوزير، الكل كيعرف شكون اللي وصل »السامير« إلى هذه 
الحالة، نبغي نقول على أن إحدى التوصيات األساسية ديال اللجنة 
ديال املحروقات هو إعادة تشغيل مؤسسة »السامير«. ندعوكم السيد 
الوزير، إلى بذل الجهود األساسية واللي كتقومو بها إلعادة تشغيل هذه 
املؤسسة الوطنية، ألنه كون كانت »السامير« خّدامة ما كانش يكون 
املشكل ال ديال 7 ديال املليار ديال الدرهم، أو 17 مليار ديال الدرهم 
كما قال السادة النواب. نبغي نقول على أن أكثر من 1000 عامل مباشر 
و5000 عامل غير مباشر يئنون السيد الوزير، كنلتمسو منكم بإلحاح 

املساهمة في إعادة تشغيل هذه املؤسسة، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على 
التعقيبات.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

الوزراء،  8 ديال  أنني كنت مستشار على  أنا كنعتز  على كل حال 
ما�ضي عا ال�ضي جطو، ولكن را كنت في التجارة والصناعة ما كانش في 
املحروقات في جهة أخرى.. أستاذ ما داروش ليا نقابة وحطوني باش 
يجيبوني للبرملان، باش نوضح هاذ ال�ضي.. باش القضية نشدوها مزيان 
هللا يجازيك بخير، ولذلك ولذلك... حسب ليا الوقت هللا يجازيك بخير...

اويي لرئيسلالجليل:

محسوب، تفضل السيد الوزير.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

كنعاود نكررها، كنعاود نعاودها أنا ما صنعوش ليا نقابة وحطوني 
ديال  نكون ف�ضي الئحة  باش  تزكية  للبرملان... وما شريت  نجيو  باش 

الكوطا...

اويي لرئيسلالجليل:

نقطة نظام تفضل، السيد الوزير.. السيد الوزير.. من بعد من بعد 
يسالي السيد الوزير.. السيدات والسادة النواب املحترمين الكلمة عند 

السيد الوزير، شكرا تفضل السيد الوزير.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

أنا ملا تكلمت على السيد النائب املحترم، وأنا أعرفه ألنه صديق، 
قلت ليكم يعطيكم التفاصيل بنية حسنة باش يعطيكم التفاصيل، 
ألنه كيعرف التفاصيل وال�ضي الغياث عارف التفاصيل.. غير اسمح ليا، 

وقلتها بنية حسنة...

اويي لرئيسلالجليل:

السيدة النائبة من فضلك، الكلمة عند السيد الوزير.. السيدة 
النائبة املحترمة الكلمة لدى السيد الوزير.

اويي لعزيزلربةح،لق1يرلاوطةقللقاملذةدنلقاوتنميللامليت امل:

أنا قلتها بنية حسنة ألنه في إطار هللا يجازيكم بخير الوقت عاود 
رّجع ليا ل36 على أية حال، وإن كان أنا بالتي 10 ثواني راه كافيني، أنا 
تكلمت بنية حسنة، في إطار الشفافية، ألنه اللي معكم السيد النائب 
املحترم عارف التفاصيل كيف انهارت، وهاد القضية ديال التأمين هذا 
قرار كبير، قرار كبير اليوم طرحتو حلول، وأنا كننهي النقابات الجادة، 
واستقبلتهم وتذاكرنا معهم، وقلنا لهم أودي اليوم بيد القضاء، وكل مرة 
كنمددوا، كيمدد السانديك وتغيير السانديك على أساس باش يمكنا 
إيال جاو الناس اللي غياخذها ويشغلوها غيدخلوا في مفاوضات مع 
الدولة، اشنو هي املفاوضات مع الدولة اللي غتكون؟ راه ما�ضي حاجة 
ساهلة، كيف غيديروا يحلوا اإلشكاالت ديال الديون ديال الجمارك، 
كيف غيديروا يحلوا اإلشكاالت ديال األبناك، كيف غنديروا الدائنين 
واش غيبغيو الديون ديالهم اآلن وال غيطرجموها إلى.. ثم في نفس الوقت 

غادي تجي تفاوض معاك، شحال غتضمن لها في السوق املغربي..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا على حسن مساهمتكم في 
هاته الجلسة، وتطبيقا للنظام الداخلي ترفع الجلسة ملدة عشر دقائق 

للصالة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

اويي تينلاو 1يرتينلمرحبة،

على بركة هللا نستأنف هاته الجلسة ونبدأ بالقطاع أو نستأنفها من 
خالل القطاع املكلف بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، في 
سؤال أول في هذا القطاع عن تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز 
أدوارها اإلجتماعية واالقتصادية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب لطرح 

السؤال.

اونةئبلاويي لالحيينلأ1قكةغ:

السيدة الوزيرة، ما هي األسباب التي يعزى إليها إخفاقكم في تحصين 
 ،2015 إلى   2007 للقطاع من  الرؤية االستراتيجية  ديال  املكتسبات 
باعتبار أنه حتى األرقام اللي كانت ديال 3 داملليون صانع وصانعة ما 
بقاتش، وكذلك 7 داملليون ديال املواطنين واملواطنات اللي عايشين 
الخام  الداخلي  الناتج  كذلك  بئيسة،  أوضاع  تيعيشو  اليوم  معاهم 
يسعفكم كذلك  لم  تراجع.  داملعامالت كذلك  املؤشر  تراجع ومعدل 
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البرنامج الوطني إلنقاذ هاذ الحرف املهددة باإلنقراض واإلندثار، من 

قبيل مثال: الصياغة الفضية بتزنيت، البناء التقليدي بسوس، الدك 

الصويري والحصير بماسة وغيرها...، كذلك أن هاذ املوضوع كذلك ما 

قدرتوش أنه تحميو املنتجات املحلية باعتبار أنه السوق ديالنا غزاتها 

منتوجات أوال غير صحية وغير مستدامة، وثانيا يعني...

اويي لرئيسلالجليل:

الوزيرة،  السيدة  الجواب  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

تفضلي.

اوييةحلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل املصلي،ل جميللل اويي 7ل
االجتمةعيل قاالقتصةدل اوتولي يلل قاوصنةعلل الج يل قاونولل

املكلفللبةوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لرئيس،

شكرالاويي لاونةئب،

أوال أنا أتفاجأ أو أتساءل على هاذ النبرة وهاذ السلبيات التي تكلمتم 

بها السيد النائب، ألنه قطاع الصناعة التقليدية اليوم في املغرب وهذا 

ليس فقط ما�ضي شهادتي ألنني مكلفة بالقطاع، ولكن من خالل زياراتنا 

امليدانية، من خالل املراصد التي نتوفر عليها وخاصة املرصد الوطني 

للصناعة التقليدية واألرقام واملعطيات التي نتوفر عليها، وليس فقط 

مجرد انطباعات ومالحظات. اليوم قطاع الصناعة التقليدية اللي هو 

قطاع أوال إرث وطني مشترك بين كل املغاربة، وهاذ اإلرث الوطني حق 

لنا كمغاربة أن نفتخر بهذا التراث، أن نفتخر بهذا التراث وهذه الثروة، 

واليوم افتخارنا بهاذ التراث وهاذ الثروة يشكل واعتزازنا بها هو مصدر 

من مصادر القوة لهاذ القطاع وللصانعين والصانعات.

فاليوم كاين مجهودات كبيرة تبذلت عبر سنوات ما�ضي فقط اليوم، 

كانت رؤية إستراتيجية ل2007-2015، وكان عقد برنامج وكانت هناك 

ورؤيتنا  القطاع  بهاذ  للنهوض  مخططنا  كذلك  اليوم  مهمة،  برامج 

واضحة للمستقبل، ترتكز على الحكامة في القطاع، وكترتكز على التأهيل 

والتكوين، وكترتكز على التمويل وعلى تطوير تسويق وترويج املنتوجات. 

أعود كذلك السيد النائب، ذكرتو بأنه عجزنا على حماية املنتوج، اليوم 

عندنا 27...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ 

التقليدية  الصناعة  وتحسين  تطوير  إجراء  عن  املوالي  للسؤال  نمر 

بالعالم القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لب عبي لوبي 7:

شكرالاويي لاورئيس،

تعتبر الصناعة التقليدية رافعة أساسية للنهوض بالتنمية في العالم 
التدابير  عن  املحترمة،  الدولة  كاتبة  السيدة  نسائلكم  لذا  القروي. 
التقليدية  الصناعة  وتحسين  لتطوير  اتخذتموها  التي  واإلجراءات 

بالعالم القروي؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا.

اوييةحلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل املصلي،ل جميللل اويي 7ل
االجتمةعيل قاالقتصةدل اوتولي يلل قاوصنةعلل الج يل قاونولل

املكلفللبةوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

أوال موضوع الصناعة التقليدية في العالم القروي كتعرفو أن أكبر 
والصناعة  التقليدية،  الصناعة  هو  الفالحة  بعد  املغرب  في  مشغل 
كتبقى  موسمية،  كتكون  أحيانا  الفالحة  أن  احتسبنا  إذا  التقليدية 
الصناعة التقليدية هي األولى في التشغيل في القرى. برنامجنا وإهتمامنا 
بالعالم القروي واضح املعالم، أوال غتالحظو بأن في مجموعة في العالم 
القروي، وفي مجموعة ديال األماكن عندنا حرص على إنشاء مجمعات 
للصناعة التقليدية، وعلى تأسيس كذلك دور للصانعات، اليوم كاينة 
شبكة لدور الصانعات تصل إلى 84 دار، هدفها هو : التكوين، حماية 
الحرف من اإلندثار، وكذلك توريث الحرف إلى األجيال، ثم توفير واحد 
املورد قار بالنسبة للنساء القرويات املشتغالت، كذلك لدينا كوطا في 
املعارض هي %20 مساهمة الصناع التقليديين املنحدرين من العالم 

القروي، %20 هي نسبة املساهمة ديالهم في املعارض التي تنظم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تعقيب للسيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمحم لأقريش:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي 7لاو 1ير7لاملحترمل،

بالطبع هاذ القطاع هذا يعتبر من املحركات األساسية لالقتصاد 
التقارير ديال املجلس  الوطني، وقد عرف طفرة هامة وهذا بشهادة 
بأن  وتبين   ،2017 في  مؤخرا  تندارت  اللي  واالجتماعي  اإلقتصادي 
املساهمة ديال هاذ القطاع كتجاوز %8,6 من الناتج الداخلي الخام، 
وكيشغل واحد 8,6 مليون عامل بشكل مباشر. التأثير ديالو التأثير ديال 
هاذ القطاع واضح، لكن كما أشار التقريرين ديال املجلس اإلقتصادي 
إلى عمل، فرغم هاذ الجهود  واالجتماعي ال زالت هناك أمور تحتاج 
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الكبيرة املبذولة، إال أن النتائج كتبقى يعني قابلة للزيادة وقابلة للتطوير.

التحديات  أهم  التقريرين رصدا  الوزيرة،  السيدة  املناسبة  وبهاذ 
منها: ضعف القدرات والكفاءات الفردية خصوصا في العالم القروي، 
والجودة غير املتكافئة للمنتجات املحلية، ونقص شبكات التسويق، 
والخصاص في االبتكار، والنقص في تأطير ودعم التعاونيات من أجل 
التجارية.  للعالمات  املنح  وضعف  لإلنتاج،  جديدة  أنماط  تشجيع 
لهذا كنقترحو السيدة الوزيرة، باش تراعيو هاذ املالحظات الجوهرية 
الرؤية  في  والبيئي، وتضمنوها  واالجتماعي  اإلقتصادي  املجلس  ديال 
االستراتيجية أو الخطة ديالكم اللي باديين فيها في أفق 2028، باش 
تركزو على التكوين ومحاربة األمية في صفوف الصناع التقليديين في 

العالم القروي وخصوصا...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 

السيدة الوزيرة للرد.

اوييةحلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل املصلي،ل جميللل اويي 7ل
االجتمةعيل قاالقتصةدل اوتولي يلل قاوصنةعلل الج يل قاونولل

املكلفللبةوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لاونةئبلاملحترم،

هو فعال اليوم حنا املخطط التنموي الذي نعتمده هو منبني على 

مجموعة ديال التقارير املهمة التي صدرت، وفيها تقرير الخمسينية، 

يعني  أوال  يعني األوراق  أبيض، وعندنا مجموعة ديال  وعندنا كتاب 

املنجزات التي تمت في السنوات املاضية اللي كنعتمدو عليها وكنشوفو 

اليوم كاينة حركية مهمة وكاينة ديناميكية مرتبطة  املنجزات. ولكن 

للتكوين  برامج  هناك  والتكوين،  القدرات  بدعم  باالهتمام  أساسا 

أطلقناها واألخرى في الطريق اللي من خاللها كنآمنو بأن تأهيل العنصر 

لتطوير هاذ  رئي�ضي  اليوم هو مدخل  التقليدية  الصناعة  في  البشري 

القطاع ولحماية هاذ املنظومة. وباملناسبة مراكزنا في التكوين اللي هي 

التقليدية هي ممتدة  للتلقين في مجال الصناعة  هناك شبكة مراكز 

التكوين  حكامة  تطوير  على  نشتغل  واليوم  الوطني،  املستوى  على 

وبيداغوجية التكوين وهندسته، ألن اليوم هاذ التكوين هو الرافعة 

األساسية لحماية الحرف والستمراريتها، طبعا التقصير...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال املوالي وهو عن تقدم املخططات 

الجهوية لالقتصاد اإلجتماعي والتضامني، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لعزيزلاولبةر:

اويي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، ما هو مآل املخطط الجهوي لالقتصاد اإلجتماعي 
والتضامني بصفة عامة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بصفة خاصة؟ 
والسكنية  الفالحية  والتعاونيات  الوداديات  لقانون  أعددتم  وماذا 

وقطاع السكن والصناعة التقليدية؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

اويي لرئيسلالجليل:

السيدة الوزيرة الجواب لجوابكم.

اوييةحلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل املصلي،ل جميللل اويي 7ل
االجتمةعيل قاالقتصةدل اوتولي يلل قاوصنةعلل الج يل قاونولل

املكلفللبةوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرالاويي لاونةئب،

اليوم السؤال حول مخططات اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، 

تعلمون السيد النائب أن هذه املخططات وضعت في سياق سيا�ضي 

سابق، وهاذ املخططات كانت مرتبطة أساسا بيعني اتفاقية مع بعض 

الجهات من أجل تنشيط االقتصاد االجتماعي والتضامني. نحن حرصنا 

على تنفيذ كل هذه التوصيات بشراكة، سواء من خالل بروتوكوالت أو 

مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع الجهات، وجهة طنجة-تطوان هي من 

الجهات التي حظيت بيعني دعم كبير في هذا الشأن، وتم تنظيم معرضين 

جهويين وتم إطالق مرصد جهوي لالقتصاد اإلجتماعي والتضامني.

ولكن اليوم في إطار الجهوية املتقدمة، وفي إطار التقسيم الجديد 

للجهات، الشك أننا مدعوون جميعا، ألن هذا اختصاص ذاتي اليوم، 

الذاتي  االختصاص  إطار  في  يدخل  والتضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد 

للجهات، وبالتالي في إطار هاذ املقاربة الجديدة نسعى اليوم وأطلقنا 

لقاءات تشاورية جهوية من أجل مستقبل أفضل لالقتصاد اإلجتماعي 

والتضامني في بالدنا، ومن أجل االعتماد على هذه املنظومة لتطوير 

اإلقتصاد، ألن اليوم كتعرفو كاين يعني القطاع العام والقطاع الخاص، 

ولكن هذا النوع الثالث من االقتصادات في دول متقدمة كيشكل نسبة 

الناتج الداخلي الخام كتوصل 10 % و12 %. فاليوم حنا في بالدنا بفضل 

اإلمكانات الهائلة التي نتوفر عليها سواء اإلمكانات البشرية واإلمكانات 

الطبيعية سواء في النباتات وفي مواد املنتجات املحلية، يمكن لنا نحققو 

ال�ضيء الكثير.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب.
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اونةئبلاويي لعزيزلاولبةر:

السيدة  الجهوية،  املتقدمة  املقاربة  نطاق  في  الجهوية،  نطاق  في 
الوزيرة، من خالل الواقع املر يبدو لنا أن مجهودات الحكومة ضعيفة 
جدا، ولم تحقق وعودها سواء على مستوى توفير املناخ املالئم، أو على 
مستوى اإلطار املؤسساتي غير الواضح، أو على مستوى غياب آليات 
التنسيق بين األطراف املتدخلة، وكذلك على مستوى وجود إطار قانوني 
متشدد، خاصة بالنسبة للتعاونيات التي تلعب دورا هاما والتي يصل 

عدد األجراء في القطاع التعاوني إلى 50.000 أجير.

منصفة  إجتماعية  تغطية  يضمن  ال  املنظم  القانون  لألسف، 
ألعضاء ومستخدمي التعاونيات الفالحية واملهنية والسكنية، وخاصة 
قطاع الصناعة التقليدية الذي يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة 
والفئات الفقيرة والهشة، كما يساهم في جلب العملة الصعبة، التي 
تلعب دورا كبيرا في تنمية اإلقتصاد الوطني، وهي تشغل الكل في الكل. 
لألسف الحكومة تجهل هذه األدوار اإلقتصادية واإلجتماعية، وهو ما 
يبرر تهميشا لقطاع السياحة والصناعة التقليدية بجل املدن العتيقة.

املخطط  يعرف  التي  طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  بالنسبة  أما 
من  بالرغم  كبيرا،  تعثرا  والتضامني  اإلجتماعي  لالقتصاد  الجهوي 
األدوار املهمة التي يلعبها مجلس الجهة، ومجهوداته الكبيرة في جلب 
قطب  إلى  تطوان-الحسيمة  بجهة  واالرتقاء  الخارجية  االستثمارات 
اإلقتصادية  الوضعية  إليه  آلت  ما  وبألم  ونتأسف  كبير،  اقتصادي 
واإلجتماعية لجهة فاس-مكناس، وما أصبحت تعرفه من ركود وجمود 
اقتصادي وتدهور في جل املجاالت والتي أصبح وضعها مثار للشفقة وال 
من يحرك ساكنا، باستثناء العطف والعناية املولوية بترميم املدينة 

العتيقة واملدن العتيقة األخرى عامة...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم.. شكرا السيد النائب املحترم. هل من 
تعقيب إضافي؟.. هل من تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة، تفضلوا.

اوييةحلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل املصلي،ل جميللل اويي 7ل
االجتمةعيل قاالقتصةدل اوتولي يلل قاوصنةعلل الج يل قاونولل

املكلفللبةوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لاورئيس،

ي كنعطيو معطيات داخل هذه 
ّ
مل اليوم  الحديث، حنا  يعني  هو 

القبة املحترمة، فنحن ننطلق من كيفما قلت من معاينتنا للواقع، ومن 
تتبعنا مع مجموعة من الوحدات اللي هي كتشتغل فهاذ املجال ديال 
كرو 

ّ
االقتصاد االجتماعي وأهمها التعاونيات. اليوم ما يمكن ليناش ن

أن املغرب كاينة حركية وكاينة ديناميكية، وما يمكّناش نعطيو هاذ 
الصورة السوداوية، ألن حنا كنجولو في جميع جهات اململكة، وكنتالقاو 

بفاعلين...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال األخير في هذا القطاع وهو عن 
النواب  والسادة  للسيدات  للتعاونيات  املوجه  الدعم  برنامج  تقييم 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لخةو لاوشنةق:

شكرالاويي لاورئيس،

اإلجتماعي  اإلقتصاد  في  هاما  دورا  التعاونيات  قطاع  يلعب 
والتضامني ببالدنا من خالل، خصوصا من خالل خلق فرص الشغل 
في صفوف الشباب والنساء حاملي أفكار املشاريع، في ظل الدينامية 
الكبيرة اللي عرفها هاذ القطاع خالل السنوات األخيرة بفضل مختلف 
البرامج العمومية، وأخص بالذكر برنامج »مرافقة« ملواكبة التعاونيات 
اللي كيدخل في ضمن إطار االستراتيجية الوطنية للنهوض باالقتصاد 
البرنامج،  لهذا  تقييمكم  عن   .2020-2010 والتضامني  اإلجتماعي 

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

اوييةحلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل املصلي،ل جميللل اويي 7ل
االجتمةعيل قاالقتصةدل اوتولي يلل قاوصنةعلل الج يل قاونولل

املكلفللبةوصنةعللاوتولي يللقاالقتصةدلاالجتمةعي:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرا لكم السيد النائب على إثارة هاذ موضوع التعاونيات، اليوم 
التعاونيات في املغرب هي املكون الرئي�ضي في منظومة اإلقتصاد اإلجتماعي 
والتضامني، بالدنا تتوفر على 20.000 تعاونية، وفي الوطن العربي عندنا 
40.000 تعاونية، يعني %50 من التعاونيات في الوطن العربي موجودة 

اخذوه بعين اإلعتبار.
ّ
في املغرب، هذا رقم ينبغي أننا، يعني، ن

الحركية، بحيث  التعاوني عرف واحد  العمل  املسألة األخرى أن 
15.000 وصلنا اليوم ل20.000، %33 تقريبا باش كيتطور وباملناسبة 
تبسيط  تم  ألنه  كبير،  دور  عندو   112.12 هو  اللي  املعتمد  القانون 
املساطر وتم، يعني، تخفيف مجموعة من اإلجراءات التي كانت تثقل 

كاهل التعاونيات.

املبادرة،  اللي كيقوم على  العمل  التعاوني هو واحد  طبعا العمل 
وعلى مبادرة جماعية، وطبعا هاذ العمل التعاوني اللي هو ثمرة حقيقية 
واللي هو املنتج الحقيقي في االقتصاد االجتماعي والتضامني، كيحتاج 
إلى اإللتقائية بين مختلف املتدخلين. ولهذا اليوم اشتغالنا على القانون 
اإلطار في اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني من أهم أهدافه هو إحداث 
هاذ اإللتقائية، ألن اإللتقائية اليوم ما بين طبعا كل الفاعلين سواء 
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حكوميين أو قطاع خاص، ألن كنقول دائما وكنأكد أن اليوم املغرب 
يتوفر على إمكانات هائلة من الناحية الطبيعية، ومن الناحية البشرية، 
وأن هذه اإلمكانات يمكنها أن تساهم في خلق مناصب شغل ويمكن أن 

تساهم في الحد...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لخةو لاوشنةق:

املجهودات  كنثمنو  تعقيبكم،  على  الدولة  كاتبة  السيدة  شكرا 
اللي كتقوم بها الحكومة فهاذ املجال جد الهام لالقتصاد الوطني، إال 
أنه هناك مجموعة من التحديات واإلكراهات اللي ما زال كتعاني منها 
التعاونيات في بالدنا، ولعل أبرزها هو مشكل الحكامة. كنشوفو بأنه ما 
دي في 

َ
ْتأ

َ
زال هناك فساد إداري ومالي في مجموعة من التعاونيات اللي ك

غالب األحيان لإلفالس في بعض التعاونيات، واللي كتأثر بشكل سلبي 
على التنافسية ديالها، كذلك مازلنا اليوم كنشوفو التعاونية بمقاربة 
اجتماعية، والبد من اإلنتقال بالتعاونية ملستوى مقاولة اجتماعية اللي 
يكون عندها واحد الدور مهم وأسا�ضي في اإلقتصاد الوطني. تحديات 

التسويق والتمويل...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، وشكرا للسيدة الوزيرة على حسن 
مساهمتها. وننتقل للقطاع املوالي وهو املكلف بالتجارة الخارجية، نرحب 

بالسيدة الوزيرة.. نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لمحم لاوت يميلبنجل نل)نوطللنظةم(:

شكرالاويي لاورئيس،

الوقت  جا  األسف  مع  ولكن  وقتها،  في  نظام  نقطة  ناخذ  بغيت 
والسيد وزير الطاقة واملعادن، آخر سؤال ديالو وم�ضى. هاذ نقطة نظام 
التنفيذي والجهاز التشريعي، حنا  تخص تسيير والتعامل بين الجهاز 
كنعرفو بأن كل جهاز عندو بعض األدبيات في التعامل مع األشخاص 
أو مع الُوَزراء وال مع النواب. وبالتالي أنا كنغتنم هاذ الفرصة، بحضور 
السيد لوزير العالقة مع البرملان باش نقول له ونوجه له رسالة باش 
يمشيوش  ما  املحترمين،  النواب  للنواب  كيتوجهو  يكونو  ي 

ّ
مل الوزراء 

لبعض األشياء اللي هي شخصية وال تفاعل سلبي ِبيَناْتُهم واتهامات غير 
مبررة. من فضلك السيد الوزير، توصل هاذ الرسالة، ألننا حنا جينا 
باش نخدمو املواطن، ما جيناش نخدمو األشخاص وال نديرو حسابات 

شخصية، شكرا السيد الرئيس.

اويي لرئيسلالجليل:

الخارجية،  بالتجارة  املكلف  للقطاع  نمر  الرئيس،  للسيد  شكرا 

نرحب بالسيدة الوزيرة في سؤال عن التقييم األولي للمخطط الوطني 
لتبسيط مساطر التجارة الخارجية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمصطفىلاوبك ري:

شكرالاويي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، قامت وزارتكم مشكورة بتفعيل برنامج لتبسيط 
مساطر التجارة الخارجية وتعميم التبادل اإللكتروني للبيانات، ما هو 

تقييمكم األول لهذا املخطط؟ شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة الجواب.

اوصنةعلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل او رهم،ل ارقيلل اويي 7ل
بةوتجةر7ل املكلفلل اورقميل قاالقتصةدل قاوتجةر7ل قاالست مةرل

الخةرجيل:

شكرالاويي لاورئيس،

شكرالاويي لاونةئبلاملحترم،

التجارة الخارجية، هي  إذن بخصوص هاذ يعني تبسيط مساطر 

االستراتيجية  في  داخلة  وأنها  خاصة  الحكومة،  أولويات  من  أيضا 

الحكومية لتحسين مناخ األعمال، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمصطفىلاوبك ري:

مشكورين على جوابكم السيدة الوزيرة، ولكن أسباب نزول هذا 

السؤال الغرض منه هو التذكير بأهمية اإلجراءات التي قامت بها الحكومة 

السابقة عند مصادقتها على املخطط الوطني للتجارة الخارجية الذي 

يعد األول من نوعه. ونحن فخورون عن الفريق الحكومي ديالنا اللي 

اشتغل على هذا املخطط طيلة الفترة الحكومية السابقة، ومن أبرز ما 

تضمنه »الشباك الوحيد« والتبادل اإللكتروني للمعلومات التي دخل 

حيز التنفيذ بمجرد دخول هذا املخطط إلى حيز الوجود.

السيدة الوزيرة، بعد دخول هذا اإلجراء إلى التطبيق، فإن املرتفقين 

لألسف يعانون التأخير في تسلم رخص االستيراد والتصدير عن طريق 

بوابة »portnet«. اليوم السيدة الوزيرة، يوجد تأخير كبير ربما ليس على 

مستوى وزارتكم وإنما على مستوى وزارات أخرى مما ينعكس سلبا على 

نشاط املستثمرين. هناك ملفات تنتظر...
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

اوصنةعلل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل او رهم،ل ارقيلل اويي 7ل
بةوتجةر7ل املكلفلل اورقميل قاالقتصةدل قاوتجةر7ل قاالست مةرل

الخةرجيل:

شكرالاويي لاونةئبلاملحترم،

إذن بخصوص هاذ االستثناءات فأكيد أن كنشاطركم الرأي بأنه 
خص يكون هناك اعتبار لهاذ األمور، بالنسبة بأن هاذ »portnet« أو 
البوابة اإلكترونية أو »الشباك الوحيد« الذي اعتمد من أجل تبسيط 
املساطر فهو يعني إرث مهم جدا، تفّعل مؤخرا في 2012 وكان الهدف 
ديالو أو من املنجزات اللي قامت به الحكومة السابقة، ولكن دائما 
بالنسبة  وخاصة  املساطر،  لهذه  بالنسبة  والتحيين  التطوير  هناك 

.»portnet»ل

اللي   »portnet« وهي  ذكرتو  كيفما  بها  تقامت  اللي  فاملنجزات 
.le ديال الدار البيضاء في 2012، وتعممت في موانئ  port تعممت في
أخرى في الدار البيضاء واليوم يمكن أن نقول بأنه نموذج يحتذى به 
جهويا وقاريا. أيضا هناك منجزات اللي تقامت بها، ولكن أيضا هناك 
اإلنجازات املستقبلية لتبسيط هذه املساطر، ألن كنشوفو بأن دائما 
كاينين اختالالت وبعض األمور اللي كتهضر على بعض اإلستثناءات ديال 
ربما كيشكل  اللي   ،»portnet« فهاذ  املستوردين  أو  املصدرين  بعض 
لهم بعض كيكون عندهم بعض إما الوقت أو كذا، ولكن هذه ما�ضي 
هي القاعدة العامة، هاذو استثناءات وما يمكّناش يعني نعمموها على 

القاعدة العامة، فاإلجراءات األخرى...

اويي لرئيسلالجليل:

هاته  في  مساهمتكم  وعلى  جوابكم  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
والشؤون  باألوقاف  املتعلق  املوالي  القطاع  إلى  وننتقل  الجلسة. 
أول عن تسوية وضعية  في سؤال  الوزير،  السيد  اإلسالمية، مرحبا 
موظفي األوقاف املتقاعدين، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، املتعاقدين عفوا.

اونةئبلاويي لحينلبرقد:

اويي لاورئيس،

السيد الوزير، يوجد عدد هام من العاملين بوزارتكم في وضعية 
والحقوق  الوظيفي  للترقي  آفاق  أي  وضوح  دون  الوزارة،  مع  تعاقد 
اإلجتماعية. لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي آفاق ومساعي وزارتكم 

لضمان وضع وظيفي مناسب لهذه الفئة من املوظفين؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

اويي لأحم لاوت فيق،لق1يرلاألققةفلقاوشؤقنلاإلسالميل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

أشكركم السيد النائب املحترم على سؤالكم، في الحقيقة املتعاقدون 
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية صنفان : الصنف األول هم الذين 
يشتغلون في املساجد، الذين يشتغلون في املساجد ال يمكن لهم بحكم 
القانون إال أن يكونوا متعاقدين بمعنى مشارطين، ألن الذي يشتغل في 
املسجد ال يقدم خدمة فقط وإنما يكون ملتزما، ولكن على كل حال إذا 
لم يصدر منه شيئ يخل بالتزامه أو بخدمته فهو في حكم يعني املتعاقد 
الدائم؛ بعض املشغلين من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على 
سبيل التعاقد مثل متفقدي املساجد أو غيرهم، فهؤالء يعني على أساس 
التعاقد األول وليس بإمكاننا أن نتعهد لهم ب�ضيء آخر، ألن هي وضعيات 
مختلفة وأوضاع مختلفة، فلذلك يعني نستعين بهم على أساس التعاقد 
وال أستطيع أن.. أما اآلخرون إذا توفروا على شهادات فإنهم يترقون، 
أما هؤالء هذه الفئة فهم يعني متعاقدون على أساس ما دخلوا عليه في 

التعاقد، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

اونةئبلاويي لمحم ل1قيتن:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، حنا باملناسبة يعني كنثمنو الجهود اللي كيبذلوها 
جميع املوظفين العاملين بوزارة األوقاف سواء باملصالح املركزية أو 
املساجد أو املصالح الخارجية، في جميع ربوع اململكة وخصوصا أنهم 
كيساهمو في تدبير هاذ القطاع الحيوي اللي كيهتم بتدبير الشأن الديني 
وباألمن الروحي للمواطنين واملواطنات في اململكة. وبالتالي نحن ال نريد 
أنتما السيد  اللي كتبذلوها  أن تبقى بعض املشوشات لهذه الجهود 
الوزير، وكتبذلها الحكومة من أجل استثباب اللي كنتكلمو عليه األمن 
الروحي واألمن الديني، وبالتالي بغيناكم تبذلو بهاذ السؤال نطرحو هاذ 
السؤال باش تبذلو واحد الجهد أكبر سواء بالقطاع ديالكم كوزارة أو 
الحكومة من أجل يعني تسوية وضعية هاذ املتعاقدين حتى يعني يكونوا 
كباقي الفئات األخرى املرسمين، سواء العاملين في األوقاف أو العاملين 
في املساجد أو العاملين في التعليم العتيق أو العاملين في تدبير الشؤون 
اإلسالمية، وباش أحيانا االستقرار حتى يشعروا يعني باالستقرار اللي 
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كيشعرو به، وكذلك املنح وغيرها من يعني اإلمتيازات اللي كيتمتعو بها 
كذلك املرسمون، وما يحسوش بهاذ الفرق وبهاذ التمايز بين املتعاقدين 

وبين يعني املرسمين، وشكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ هل من رد 
السيد الوزير في ما تبقى من الوقت تفضلوا.

اويي لأحم لاوت فيق،لق1يرلاألققةفلقاوشؤقنلاإلسالميل:

انتهى؟.. أشكر السيد النائب املحترم، في الحقيقة حنا متفقين في 
أنه بالنسبة للذين يبذلون خدمة فلهم جزاء الخدمة وأكثر من ذلك، وال 
نأملو جهدا في هذا الباب. وإنما قطاع األوقاف، قطاع الشؤون اإلسالمية 
كنتكلمو دائما على قطاع الشؤون اإلسالمية وإن كانت الوزارة تسمة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، راه فيه واحد الوضعية اللي هي موروثة، 
متعددة املراتب والوضعيات وكذا، فتعاملنا معها بكل ما يمكن من يعني 

ترتيب ومن التسوية وما نزال، ألن املسألة يعني طويلة، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، والسؤال املوالي هو عن صيانة وإعادة 
تأهيل مدارس التعليم العتيق للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7لمنير7لاورح ي:

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن ما هي اإلجراءات والتدابير التي 
السيد  وشكرا  العتيقة؟  املدارس  تأهيل  وإعادة  لصيانة  اتخذتموها 

الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا.

اويي لأحم لاوت فيق،لق1يرلاألققةفلقاوشؤقنلاإلسالميل:

أن  الجميع  يعلم  وفريقك،  املحترمة  النائبة  السيدة  لك  شكرا 
التعليم العتيق من األوراش التي نجحت فيها اململكة املغربية، ألن هاذ 
التعليم لم يعد تعليما خارجا عن التعليم، بل هو مقنن وله معادلة وله.. 
وذلك كله بفضل صدور القانون رقم 13.01 الذي هو فريد في عالم 

يعني التعليم الديني.

وأما املجهودات املادية، يكفي نقول لكم كانت كتصرف على هاذ 
االعتمادات املالية املرصودة في 2004 : ثالثة داملالين ديال الدراهم، 
اآلن 318 مليون درهم، أي ضعف مائة مرة، والوزارة قامت بتدابير 
كثيرة تتعلق بالبرامج، وبالترقية البيداغوجية، وبتسوية األوضاع اللي 
ديال اللي يمكن يسويها، وبناء عدد من املدارس إلى غير ذلك، فهذا ورش 

حيوي وقطاع هام بالشأن اإلسالمي ونحن نعتني به وبتوجيهات من أمير 
املؤمنين أعزه هللا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

اونةئبللاويي 7لمنير7لاورح ي:

السيد الوزير، هاذ املعطيات اللي قلتي كلها مهمة جدا في هاذ القطاع 
اللي هو حيوي ومهم، ولكن كنقول لكم بأن الحكومة مطالبة اليوم 
بإعادة اإلعتبار لهذا القطاع التعليمي املهم، ألنه قطاع حيوي، قادر على 
ضمان ترسيخ القيم املجتمعية بعيدا عن املنظور املالي الضيق. كما أن 
هذه املدارس العتيقة لم تحظى بالعناية الالزمة ألداء مهامها التأطيرية 

والدينية واإلشعاعية على الوجه األكمل.

السيد الوزير، التعليم العتيق يجب أن يكون جزءا ال يتجزأ من 
التعليم العمومي، سواء على مستوى الولوج أو على مستوى الوضعية 
السائد كما  العنف  والتخلي عن  القطاع،  في هذا  اإلدارية لألساتذة 
تعرفون السيد الوزير، وكذلك على مستوى األطر املرجعية املساعدة 

على التقويم، التكوين املستمر...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، رد السيد الوزير في.. عفوا هناك 
التجمع  فريق  من  املحترم  النائب  السيد  تفضل  إضافي،  تعقيب 

الدستوري.

اونةئبلاويي لمصطفىلبةيتةس:

شكرالاويي لاورئيس،

ي 
ّ
سوس الكبير، هو املهد ديال املدارس العتيقة السيد الوزير، مل

كنتكلمو على سوس الكبير، كنتكلمو من جنوب مراكش إلى تخوم »واد 
نون«، مئات ديال املدارس العتيقة اللي ساهمت واحد املساهمة كبيرة 
حتى في الحركة الوطنية. تكلمتيو على 300 مليون ديال الدرهم مهم 
جدا، كنا بغينا أنكم تكلمو لنا أكثر على الرقم اآلخر اللي كيساهمو به 
الشركاء ديالكم، اللي هما املجتمع املدني، والجمعيات واحد املجموعة 

ديال املتدخلين.

السيد الوزير، ال بد من العناية املباشرة لهاذ الناس هاذو، عالش؟ 
ألن هاذ املدارس اآلن اليوم تنجز في إطار شراكات مع الجمعيات اللي 
تعنى بهاذ املجال هذا، وكيلقاو صعوبات أنهم ياخذو واحد التراخيص 
ديال التعليم اإلعدادي أو ال التعليم الثانوي، وكنوليو في اإلجراءات 
يمكن  بأنه  أعتقد  ال  املتعاقدين.  ديال  األجور  ديال  باألداء  املرتبطة 
نمشيو بهاذ الورش ونبقاو فيه الريادة كيما قلتو قبيال بهاذ اإلمكانيات 
املتواضعة، وأيضا باإلعتماد الكلي على الشركاء اآلخرين. كنظن السيد 
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الوزير، بأنه في نفس املناطق تنلقاو 2 ديال املدارس عتيقة، مدرسة في 
فمها ملعقة من ذهب ومدرسة ال تبعد عنها إال بخطوات تتعاملو معاملة 
خاصة، وهنا بغيت نتكلم على جماعة »اصبويا« بإقليم سيدي إفني 

شكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد، تفضلوا.

اويي لأحم لاوت فيق،لق1يرلاألققةفلقاوشؤقنلاإلسالميل:

اللي ما متافقش عليه هو أننا، يعني، هناك نقص في العناية بهذا 
تامة. لكن  التعليم هو ورش كبير وبه عناية  بأن هاذ  التعليم، قلت 
وضعياته متنوعة وكنتمشاو معاه على أساس ذلك، إذا كان فواحد 
املدرسة عتيقة واحد يااله كيعرف يقري، يعني، بن عاشر ومقبول، 
واحد يااله كيعرف يقري يحفظ القرآن الكريم، واحد عندو شهادة 
جامعية كي غادي ندير نسوي بيناتهم؟ راه كاين واحد الوضع كنتعاملو 
معها كنعطيوهم كلهم واحد الدعم اللي ما كانش مسبوق، وكنعطيو 

للداخلية ما كاينش اللي في فمه ملعقة واآلخر كذا، فيه غير اللي منضم 
القانون  بهذا  مرتبط  أكثرمن 90%  ليه،  منضمش  ما  واللي  للقانون 

كنقبلوش  ما  الجمعيات  املقاييس..  بنفس  الوزارة  عليه  وكتصرف 

الجمعيات فهاذ املسألة ديال التعامل مع التعليم العتيق أبدا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، السؤال، في سؤال أخير عن تسوية الوضعية املادية لعدد 

من األئمة والقيمين الدينيين، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لاملصطفىلاملخنتر:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راء،

إخ انيلأخ اتيلاون اب،

رغم حصول عدد من األئمة والقائمين على ما يعرف برمز املساجد، 

العاملين  بحال مثال  تقادتش  ما  زال  ما  الناس  ديال هاذ  فالوضعية 

بمساجد إقليم الجديدة، ونفس ال�ضيء كتعرفو مساجد أخرى. كيما 

تتعرفو السيد الوزير، فنظام الشرط ما بقاش معمول به، هذا عالش 

األئمة والساهرين على املساجد ما كيلقاوش باش يعيشو. لذا السيد 

الوزير، أشنا هي اإلجراءات اللي غادي تاخذوها لتسوية وضعية هذه 

الفئة، علما أن األمر يتطلب االستعجال؟ وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لأحم لاوت فيق،لق1يرلاألققةفلقاوشؤقنلاإلسالميل:

شكرا السيد النائب املحترم وشكرا لفريقكم، املسألة تتعلق بماذا؟ 
حنا عندنا 52.883 مسجد والحمد هلل، يعني، فكل مرة، كل سنة كتزاد 
املساجد، هاذ املساجد في انتظار تسوية.. وكيتعينو فيها ناس، في انتظار 
التسوية ديالها كتاخذ واحد الوقت. مثال في 2017 كان عندنا 2700 
من هاذ الفئة ورصدنا لهم 50 مليون ديال الدرهم وتسوات الوضعية 
ديالهم، بقات وضعية 594 مسجد في 2018 حتى هي في طريق التسوية 

بواحد الغالف ديال 26 مليون درهم.

فيما يتعلق بالجديدة، فيها 2220 مسجد، كيزاول في 1918 من 
هذا.. كاينة وضعية 6 داملساجد اللي عندو هذا الرقم معناه أن املسألة 
إطار  في  املسألة  أن  معناه  الرقم  تعطاه هذا  اللي  التسوية،  إطار  في 
التسوية  في إطار  التسوية كتجي عام، عام ونصف  التسوية، قضية 

عامين كيتسوى، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لاملصطفىلاملخنتر:

السيد الوزير، سيدنا هللا ينصرو، أمير املؤمنين، أعطاكم، كيعطف 
ما  أنا  األمور.  بهاذ  تسرع  الوزير،  السيد  بغيناكم  الناس،  هاذ  على 
كنحلفش باهلل، الناس كيديرو هللا يذكروا به ما كيحلفوش به، وهللا 
العظيم وتهليتو في هاذ الفئة في املغرب كامل، يا هاذ البالد ما تشق وال 

تغرق وال يوصل العدو فين باغي، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

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

اونةئبلاويي لعمرقلقدي:

في إطار الحديث عن تسوية األئمة، بغيت نعرف إقليم الرشيدية 
يعني  بالشرط  خدامين  باقي  يعني  القيادات  من  مجموعة  عالش 
سواء قيادة »الطاوس« عندنا املسجد ديال »تناموست«، »أوزين«، 
نيغير«، »الرملية«،  »أجدايد«، قيادة »سيدي علي«، مسجد »إغف 
د  للقيادة  بالنسبة  ال�ضيء  نفس  بالشرط،  خدامة  كلها  »تافراوت« 
»الريصاني«، كل مرة كنمشيو للمندوب الجهوي كيقول لك غنسوي 
الوضعية، ولكن لحد اآلن مازال خدامين كل �ضي الناس بالشرط، وهذد 
املساجد قديمة كاين اللي عندها 30 سنة، 20 سنة، 25 سنة، ومازال 
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ما كاينش �ضي حل. يعني كنطالبوكم أنكم تدخلو، وتحاولو تنصفو هاذ 
املساجد خصوصا أنها جات في مناطق حدودية، أننا نردو االعتبار لهاذ 
الناس هاذو ألنهم باقيين مرتبطين غير باألرض، هاذ الناس راه كيشمو 

غير الدم ديال والديهم تم واألجداد ديالهم اللي قاتلوا املستعمر..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير 
للرد.

اويي لأحم لاوت فيق،لق1يرلاألققةفلقاوشؤقنلاإلسالميل:

فيما يتعلق بالشرط احنا ما كنفرطوش بالشرط، كنحرسو أن.. 
الشرط  األقل كيقبطو  باقيين على  األقل  نقوليكم %75 على  وكاين 
واآلخرين اللي ما بقاوش كيقبط الشرط وقع في تعاون كنحاولو انردو 
الشرط، أما اآلخرين السيد النائب كون على يقين أنهم كيتالقو من 
عندها املنحة وكياخذو الشرط، وأن فقط هادو ديال هاد العام هما 
اللي احنا في فريق التسوية ديالهم ما كاينش في هاد 52 ألف اللي ما 
كيقبضش املنحة ديال الوزارة بعضهم إلى جانب الشرط وهي األغلبية 

وبعضهم كيقبط غير هاد املنحة وال سيما في املدن، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا على جوابكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم. 
ننتقل إلى القطاع املوالي، وهو القطاع املكلف بالتنمية القروية واملياه 
والغابات في سؤال واحد عن تفعيل صندوق التنمية القروية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم لطرح السؤال.

اونةئبلاويي لمحم لاوبرني�شي:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي تقومون بها من أجل 
نجاعة الصندوق املخصص لتنمية العالم القروي؟

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اويي لحم لاقحلي،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوفالحللقاوصي ل
بةوتنميلل املكلفل قاوغةبةتل قامليةهل اوورقيلل قاوتنميلل اوبحريل

اوورقيللقامليةهلقاوغةبةت:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على إثارتكم هاد السؤال املهم اللي 
هو مرتبط بالتنمية القروية، يمكن ليا نأكد لكم أن اإلعمال ديال هاد 
الصندوق هذا تيسير في ظروف جد حسنة، أوال فيما يخص الحكامة هو 
مخصص لتقليص الفوارق االجتماعية، وكاين متدخلين كثار، وتمكنا 

من االلتقائية، وكذلك من تبسيط األعمال ديال هاد الصندوق هذا 
على الصعيد املحلي وإذن عدم التمركز ديال القرار، إذن املشاريع تتجي 
من الجهة، وكذلك تتنفذ من طرف الجهة، فيما يخص الجانب املالي ما 
بين 2017 و2018 هناك ما يقارب في كل سنة واحد 8 ديال املليار ديال 
الدراهم وبطبيعة الحال االلتزامات ماشية حتى ل %100 فيما يخص 
2017 وفيما يخص 2018 يعني املسائل سارية بكل سالسة وبكل يعني 
تيكون تفويض املالي لآلمرين بالصرف بالنيابة على الصعيد املحلي، هذا 

كل ما عندي ما نقوق في ما يخص هذا املوضوع، وشكرا،

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لمحم لاوبرني�شي:

واملناطق  القروي  التنموي  صندوق  هاذ  أحدث  كتعرفوا  كيما 
القروي والجبلي، لكن األرقام  العالم  الجبلية كآلية تمويلية لتمويل 
واملعطيات التي تكشف عن املجلس اإلقتصادي واالجتماعي من خالل 
تقريره، تنمية العالم القروي، التحديات واآلفاق ل 2017، تبقى جد 
مقلقة ال سيما في مجال الولوج والخدمات األساسية، مثال السيد الوزير 
الربط املنزلي لشبكة املاء الصالح للشرب ال يمثل إال %39 من الساكنة 
القروية، و3 مليون و500 مغربي ما عندهاش املاء للشروب، إال هاذيك 
املسائل التقليدية اللي خالوها جدودنا، زد على الربط بشبكة التطهير 
السائل، مما يطرح مشاكل صحية وبيئية، وإيال بغينا نقولو حتى كارثية، 
في حين تبقى الطرق غير مصنفة، واملسالك القروية هي األكثر استعماال 
في العالم القروي، كما رصد التقرير ضعف مستوى التنمية البشرية 
وارتفاع نسبة الفقر في الوسط القروي، حيث يبلغ إلى %79,4، في حين 
تبلغ نسبة الهشاشة %64 من مجموعة الساكنة القروية، السيد الوزير 
خاصة  جرسيف  إقليم  بالذكر  وأخص  عامة،  القروية  الساكنة  إن 
تعاني العزلة والحرمان من السقي التقليدي مثال خاصة أثناء الكوارث 
الطبيعية إيال كان جا �ضي فيضان وال ثلوج وغيرها، لذا نطالب الحكومة 
إنصاف الساكنة القروية عامة، وإقليم جرسيف خاصة الذي يعاني 
والتجهيزات  البنيات  وضعف  والهشاشة  التنمية  آليات  ضعف  من 

األساسية، وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للرد، عفوا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
قبل رد السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم من فريق التجمع 

الدستوري.

اونةئبلاويي لن رلاو ينلاأل1رق:

شكرالاويي لاورئيس،

فيه  البرنامج  الصندوق،  وهناك  البرنامج  هناك  الوزير،  السيد 
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البشرية،  التنمية  مبادرة  هناك  ميزانيتهم،  تينفذو  الجهات  الجهات، 
من  تحويالت  هناك  لكن  التنسيق،  متبعين  والعمال  الوالة  السادة 
التنمية  صندوق  تنجز،  خاصها  اللي  املشاريع  بعض  إلى  الصندوق 
القروي، النسبة ديال اإلنجاز غادا بواحد النسبة عالية، لكن هناك 
بعض اإلشكاالت في التحويالت في الوقت اللي كيكونو الدراسات غير 

موجودة تيوقع واحد التأخير.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد النائب من فريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

اونةئبلاويي لمصطفىل1يتي:

هاذ  ماء، خاص  بال  تنمية  �ضي  كاين  املحترم، واش  الدولة  كاتب 
الصندوق يضاعف املجهود ديالو في حل هاذ املشكل في إقليم فكيك، 
دوار بوشاون وبومريم والريش كلو العطشانة وتاملت، وفهاذ األسبوع 

األخير مدينة تالسين عرفت..

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير للرد على 
التعقيبات.

اويي لحم لاقحلي،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوفالحللقاوصي ل
بةوتنميلل املكلفل قاوغةبةتل قامليةهل اوورقيلل قاوتنميلل اوبحريل

اوورقيللقامليةهلقاوغةبةت:

شكرا لتفاعلكم، إيال كان الخصاص في ما يخص العالم القروي، راه 
كلنا متفقين عليه، ولهذا جاو برامج عدة لتدارك هاذ الخصاص، ال أنا ما 
متافقش معكم في ما يخص الطرق كاين يعني برامج عديدة تكلم عليهم 
السيد الوزير أثناء جوابه على األسئلة، وفي ما يخص املاء كاين فرق ما 
بين يجي املاء للدوار ويدخل في وسط..، يعني ما�ضي الناس عطشانين، 
ما  الناس،  تيدخلوهش  ما  تيدخلش،  ما  للدوار ولكن  تيجي  املاء  ألن 
.les ديالهم، وفي ما يخص كذلك الكهربة يعني  compteurs تيدروش
قربنا ل%100، يعني كاين الحكومات املتعاقبة دارت واحد املجهودات 
جد مهمة، وكاين خصاص من طبيعة الحال، وكاين هاذ البرنامج هذا 
الفوارق اإلجتماعية تنتمناو تساندونا فيه ويزيد كذلك يتكامل فيما 
باش  للدخل،  املدرة  األنشطة  يعني  يخص  وفيما  التشغيل،  يخص 
يمكن لينا نداركو هاد الخصاص هذا، العالم القروي يعني يحتاج دعم 

الجميع باش يمكن لينا نزيدوا لألمام، وشكرا لكم.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير على جوابكم أيضا وعلى حسن مساهمتكم. 
ننتقل إلى آخر سؤال وآخر قطاع في هاته الجلسة، يتعلق بالقطاع املكلف 

بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، في سؤال عن تقييم فعالية وكالة 
محاربة األمية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7ل1كيللاملريني:

السيد الوزير، صرحتم في برنامجكم الحكومي للوالية السابقة، 
بأنه في نهاية الوالية غادي تخفضوا نسبة األمية من 35 % ل 20 %، 
وطبعا هاد النسبة ما استطعتوش باش تخفضوها ألن وصلتوا إلى 32 
% فقط، وضيعتوا على املغاربة إنقاذ 6 ماليين في هاد الفترة السابقة. 
في البرنامج الحكومي الحالي جيتوا بنفس الفقرة في البرنامج الحكومي 
السيد  سؤالي   ،% ل20  نمشيو  عاوتاني  غادي  بأنه  كتقولو  ديالكم 
الوزير، ماذا فعلتم لتقوية مهام وأدوار الوكالة الوطنية ملحاربة األمية؟

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

اويي لمصطفىلالخلفي،لاو 1يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوذالقةتلمعلاوبرملةنلقاملجتمعلامل ني:

البرنامج الحكومي السابق ما فيهش 35 %، اإلحصاء اللي تعتامد هو 

ديال 2014 اللي صدرات النتائج ديالوا من بعد في 2015، هو اللي قال 

كاينة 32 %، ألن اإلحصاء اللي تم اعتماده في 2012 فاش تعرض البرنامج 

الحكومي اللي كان معتمد، كان آنذاك يتحدث على أقل من 30 %، ولكن 

التدقيق جاء مع اإلحصاء العام، طيب نرجع للجوهر تالسؤال، الحكومة 

السابقة بدات إصالح طموح، في 2013 الوكالة الوطنية ملحو األمية، من 

بعد تم اإلرساء تالهياكل ديالها، تم اعتماد إستراتيجية 2026-2016، 

واللي على ضوء نتائج اإلحصاء العام تم اعتماد إستراتيجية واقعية، 

كنقولوا في 2026 نوصلوا 10 %، على أساس 2021 نوصلوا ل20 %، 

بمعنى خاصنا نهبطو األمية بمعدل نقطتين في السنة. هذا كيقت�ضي أن 

الوكالة مع الجمعيات اللي كتشتغل نضاعفو عدد املنخرطين في برامج 

محو األمية مرتين، بمعنى إيال كانت مسجلة 400 ألف، باإلضافة 300 

ألف مع وزارة األوقاف، خاصنا نوصلوا ملليون و200 ألف، بمعنى 400 

خاصها تولي 800 ألف، اإلجراء اللي تدار كانت أوال املناظرة، املناظرة 

الوطنية عطات أن خاص يدار نظام جديد ديال الشراكة مع الجمعيات، 

ألن كاينة 4000 جمعية، 400 ألف خاصنا نوصلوا ل800 ألف، نظام 

الشراكة الجديد انتهت اللقاءات الجهوية ديالوا، ثانيا امليزانية وصلنا 

أزيد من 400 مليون درهم دعم، فيه أيضا الشراكة الدولية من أجل 

حل املشكل، إذن حل إشكالية التمويل، حل إشكالية إستراتيجية، 

حل إشكالية الهيكلة وحل إشكالية الشركاء، 4 ديال النقط أساسية 

في معالجة اإلشكالية ديال الحكامة والتقدم لربح املعركة ضد األمية.
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اويي لرئيسلالجليل:

شكرا، تعقيبكم السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7ل1كيللاملريني:

املشكل ديال األمية ما�ضي غير في الحكامة السيد الوزير، كاين حتى في 
املقاربات، أكيد أن خاصكم تحسنوا الوضعية املالية واملوارد البشرية 
والعالقة مع املجتمع املدني، وتحسنوا وضعية املدرسين واملدرسات 
هاد ال�ضي كلو مزيان، ولكن أيضا كاين املقاربات، كاين خاصنا نديروا 
واحد املقاربة ديال أننا نطوروا ثقافة التطوع، ما�ضي كل �ضي اللي بغا 
يدير محاربة األمية خاصوا يتخلص، ال يعقل داخل أسرة أن الواحد 
ما يعلمش وال ما يقريش واحد معاه في األسرة وال داخل العمل وال هذا، 
هاد ثقافة التطوع خاصها خدمة، خاصها سياسة حكومية باش تولي 
عندنا في املغرب، أيضا خاص هاد محاربة األمية تكون محاربة وظيفية، 
ويولي  ويدخل  الشغل  لعالم  يدخل  إنسان  نقري  حينت  أنا  خاصني 
كيفهم املسائل األخرى، خصني أيضا نشتغل، انطالقا من الثقافة ديال 
داك املستفيد، إيال كان تيهضر باألمازيغية، خصني نعلمو باألمازيغية، 
خصني أيضا نشوف املعيقات ديالو، كنعرفو بأن هاد الظاهرة كتمس 
أساسا النساء والفتيات وأساسا العالم القروي، هاد النساء راه ما 
تيخليوهمش رجالهم يخرجوا يقراوا، إذن خصنا نقلبو، خصنا نديرو 
باش  �ضي  وكل  الثقافية  املعيقات  نحيدو  يعني،   ، تحسيس، وخصنا 

يمكن هاد الناس يستافدوا، وشكرا السيد الوزير.

اويي لرئيسلالجليل:

على حسن  الوزير  للسيد  املحترمة، شكرا  النائبة  السيدة  شكرا 
املدرجة  األسئلة  جميع  طرح  استوفينا  قد  نكون  وبهذا  مساهمتكم. 
بجدول أعمالنا، ونمر إلى الكلمة، إلى تناول الكلمة وفق املادة 152 من 
إسماعيل  النائب  السيد  األول  للمتحدث  والكلمة  الداخلي،  النظام 
احتالل  حول  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  البقالي 
الشواطئ من طرف األشخاص بدون سند قانوني، لكم الكلمة السيد 

النائب املحترم.

اونةئبلاويي لاسمةعيللاوبوةلي:

شكرالاويي لاورئيس،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية، أن أحيط علما الحكومة في ظاهرة احتالل الشواطئ في 
العديد من مدن اململكة من طرف أشخاص يستغلونها مقابل أسعار 
أسوام  بأداء  مطالبين  أنفسهم  املصطافون  يجد  ومزاجية،  متفاوتة 
من  املوضوعة   PARASOL املظالت  بعض  استغالل  أجل  من  كبيرة 
طرف أشخاص بدون أي سند قانوني، مما يؤدي أحيانا إلى حدوث توتر 
وشجار وسب وقذف في غياب أي مراقبة لحماية املصطافين من مثل 

هذه السلوكات والتصرفات، بحيث يجد املصطافون وذويهم وأنفسهم 
وحيدين في مواجهة عصابات مدججة بأسلحة بيضاء، وهنا أريد أن 
أعطي مثال حي تعرضت له شخصيا، في إطار عملي كصيدلي، حيث 
اترفقت السيدة أم برفقة شابين في مقتبل العمر تم االعتداء عليهم 
بوحشية من طرف بعض األشخاص فقط ألنهم لم يريدوا أداء إتاوات 
من أجل وضع مضالت في شاطئ عمومي، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه 
الشواطئ ملكا عموميا مفتوحا في وجه املصطافين باملجان، وبالتالي 
قانوني  بمقت�ضى سند  إال  الحق  هذا  يصادر  أن  إنسان  يحق ألي  ال 
تفرضه املصلحة العامة بعيدا عن تحقيق املصالح الذاتية الضيقة 
في  التعسف  أنواع  شتى  يمارسون  الذين  الشواطئ،  لوبيات  لبعض 
حق املصطافين من أجل تحقيق أرباح سريعة على حساب املواطنين، 
وهذا يعني أن السلطات العمومية مطالبة بحماية املصطافين من مثل 
هذه املمارسات العشوائية، وكذا حماية األشخاص الذين يوجدون في 
وضعية قانونية ملمارسة بعض األنشطة املوسمية في إطار تعزيز دولة 

الحق والقانون، شكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا النائب املحترم، رد الحكومة، تفضلوا السيد الوزير.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

هاد املساء كان عندنا هاد املوضوع ديال الشواطئ، هي فرصة من 
خالل هاد 152، نعاود نأكد بأنه هاد املوضوع اخد لينا وزارة التجهيز 
وزارة الداخلية وقت طويل إلصدار دورية مشتركة اللي صدرت مؤخرا 
في 17 ماي 2018، وهي تنص بوضوح على أن الجماعات هي املخولة 
بهاد التدبير في إطار االحتالل املؤقت اللي تتعطيه وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك املاء بطبيعة الحال، وأن %80 من الشواطئ هي مفتوحة 
والتجارية  اإلقتصادية  لألنشطة  فقط  مخصصة  و20%  للعموم، 

املرتبطة..

اويي لرئيسلالجليل:

السادة النواب من فضلكم.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

أقول املرتبطة باملصطافين، وراه غيكون الحظوا السادة النواب أنه 
كاين عمليات اآلن على مستوى عدد من األقاليم تتقوم بها السلطات 
من األقاليم تتقوم بها السلطات العمومية، فعال ألن كاين سلوكات 
مدمومة، سلوكات بطبيعة الحال ال يمكن أن نقر بها، وهناك بطبيعة 
الحال تعليمات صارمة وواضحة بضرورة التطبيق األمثل لهاذ الدورية. 
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فإذن وضع جميع الشواطئ مفتوحة لالستجمام رهن إشارة الجماعات 
الترابية التي ستتكلف بتدبيرها واستغاللها في إطار مسطرة االحتالل 
املؤقت كما قلت، ضرورة إبرام اتفاقية الشراكة توقع من طرف املصالح 
الترابية التابعة للوزارة والجماعة املعنية، واعتماد كناش التحمالت 
والتقيد بتصميم استعمال واستغالل الشواطئ مع احترام حصة كما 

قلت 80 % و20 % املخصصة لألنشطة اإلقتصادية.

بطبيعة الحال عندما نتكلم عن هذا، نستبطن أنه كاين مخططات، 
تتعلق  األمور  من  مجموعة  الحال  بطبيعة  فيها  املخططات  هذه 
اللي  الشواطئ  ديال  بالنظافة  وكذلك  وبالصحة  باألمن  بالسالمة، 
بطبيعة الحال إذا كان وضعها سيئ هذا ال يشرف أي مواطن مغربي. 
نحن نهيب بطبيعة الحال بالجميع أن يساهم في الحقيقة في تنزيل هذه 
الدورية، ألنه حافظنا فيها على املبدأ ديال أنها تكون عند الجماعات 
الترابية ويكون بطبيعة الحال فيها واحد تكافؤ الفرص عند إعطاء هاذ 

األنشطة...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للمتحدثة الثانية السيدة عبلة بوزكري 
من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية حول الوقاية من الحرائق، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونةئبللاويي 7لعبلللب 1كري:

شكرالاويي لاورئيس،

إلى  علما  الحكومة  يحيط  والتعادلية  للوحدة  اإلستقالل  الفريق 
املثمرة  واألشجار  اإلنسان  على  مخاطرها  تؤثر  التي  الحرائق  ظاهرة 
واملزروعات والغابات، األمر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات 
استباقية ووقائية ملواجهة هذه الظاهرة. إقليم طاطا نموذجا في هذه 
بنيوية، حيث شملت  الحرائق ظاهرة  األخيرة، حيث أصبحت  اآلونة 
هذه الحرائق أكثر من 35 ألف نخلة والتي تعتبر املورد األسا�ضي لحياة 
الساكنة، األمر الذي يشكل فاجعة حقيقية بالنظر لحجم الخسائر 

املادية التي لحقت بالساكنة.

هذا أيضا يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لتعويض 
لهذه  التمور  محاصيل  من  الخسائر،  هذه  من  املتضررين  الفالحين 
السنة، باعتبارها مصدر العيش الوحيد لهم مع الحرص على تقديم 
الرئيس،  السيد  باإلضافة  »تنارت«.  واحة  إلحياء  عاجلة  مساعدات 
إلى توفير اللوجستيك لثكنات اإلطفائيين التي تالئم املمرات الضيقة 
للواحات، وليس الشاحنات الصهريجية الضخمة، كذلك زيادة عدد 
باملروحيات  الجوي  األسطول  تعزيز  بالواحات،  الخاصين  الحراس 
إلخماد النيران. يضاف إلى هذه البنية الهشة السيد الرئيس، الكارثة التي 
قد تمتد إلى السالمة الصحية للمواطن، بحيث أنه تخرج األفاعي التي 
قد تقوم بلذغ املواطن وبالتالي فهو عرضة لسالمته الصحية. فالسيد 

الوزير، كيف تدبر الحكومة سياسة الكوارث التي قد تؤدي إلى االحتقان 
اإلجتماعي، هل تنتظر الحكومة حدود الكارثة ملعالجتها وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

الكلمة للحكومة، تفضلوا السيد الوزير للرد.

اويي لحم لاقحلي،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوفالحللقاوصي ل
بةوتنميلل املكلفل قاوغةبةتل قامليةهل اوورقيلل قاوتنميلل اوبحريل

اوورقيللقامليةهلقاوغةبةت:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إلثارتكم لهاذ املوضوع هذا وفهاذ 
الوقت بالذات، تنتمناو أن يكون واحد التعبئة ديال السكان باش يمكن 
لينا نتجنبو هاذ النوع ديال الحرائق اللي حنا في غنى عن هاذ الكوارث 
املفتعلة. بطبيعة الحال، فيما يخص الواحة فبال شك غادي نقومو 
بإمكانية ودراسة باش نشوفو كيفاش يكون التعويض ديال الفالحين 
املتضررين، وهذا يعني موضوع يمكن لينا نثيروه فيما يخص الغابات 
أنه كان مخصص واحد يعني واحد املبلغ مالي ديال 60 مليون درهم 
سنويا، ومن طبيعة الحال هاذ املبلغ هذا مخصص أوال للوقاية، كيف 
تتعرفو كاين يعني جوانب كثيرة: أوال التحسيس عبر وسائل اإلعالم وعبر 
وسائل التواصل، تحسيس السكان وكذلك يعني تعبئة نقط املاء أن 
 les.pare-feux في حالة الحرائق وكذلك بعض التجهيزات مثل املسالك
املسالك الوقائية ضد الحرائق، وكذلك عندنا واحد املعلوماتي واحد 
املنظومة معلوماتية تتمكن أننا نعرفو الخرائط اللي هي أكثر خطورة 
باش يمكن يثارو فيهم هاذ الحرائق هاذو باش يمكن تيكون التركيز عليهم، 
وهناك الحراس والدوريات وتكثيف الدوريات كذلك باش يمكن لينا.. 
وهاذ ال�ضي تيكون سنويا وتعطى به املثال يعني في بلدان أخرى مجاورة؛

هو ثانيا في حالة وقوع الحرائق هناك متدخلين كثار : أولهم هما 
تنبغيو  هاذي  الحرائق  هاذ  إلخماد  باملساعدة  تيقومو  اللي  السكان 
القوات  املحلية،  السلطات  الحال  طبيعة  من  وعندك  نشكروهم، 

املساعدة...

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد الوزير، املتحدث الثالث في هذه الجلسة هو السيد 
النائب رشيد حموني عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية حول 
الغموض الذي يشوب ملف مقالع الغاسول بجماعة »القصابي ملوية« 

إقليم بوملان، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونةئبلاويي لرشي لحم ني:

شكرالاويي لاورئيس،

التفاعل ديالكم والتجاوب مع  الوزير، أوال نشكركم على  السيد 
املوضوع ديال اإلحاطة ديالنا اللي كتهم منجم الغاسول اللي كيتواجد 
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في جماعة »القصابي« بإقليم بوملان. وكيما كتعرفو السيد الوزير، هاذ 
املادة هي الوحيدة اللي كتواجد فهاذ املنطقة في العالم.

السيد الوزير، وزارة التجهيز الحكومة السابقة كتحمل املسؤولية 
الكاملة في الوضع الذي آل إليه هذا املنجم بسبب إثارتها واحد الضجة 
الريع، عوض إجراءات  مصطنعة في إطار ما أسمته آنذاك بمحاربة 
ملموسة لتثمين استغالل هذه املادة لفائدة سكان الجماعة واإلقليم، 
تمت عرقلة استثمار املنجم وإغراق ذلك بعمليات مسطرية تتمثل في 
التي واتهمت باالحتكار مع األسف،  تمديدات متتالية لنفس الشركة 
وهاذ ال�ضي من 2012 إلى حدود اليوم مازال الحالة كيفما هي. حتى 
هذه التمديدات كتكون بالتدخل ديال عامل صاحب الجاللة مشكور 
وبالتدخل ديال النقابة من أجل إنقاذ العمال من التشرد، النتيجة 
اشنو هي السيد الوزير؟ النتيجة هي فقدت الجماعة والدولة املداخيل، 
النتيجة هي العمال فقدوا الحقوق ديالهم خصوصا األقدمية العامة، 
اليوم نحن على مشارف كارثة إجتماعية بجماعة »القصابي« وبالضبط 

في إقليم بوملان.

جيتي  ألنك  وكنشكروك  اليوم  الحكومة  واش  الوزير،  السيد 
وتجاوبتي معانا فهاذ املوضوع، الحكومة خصها في أقرب وقت تلقا حل 
لهاذ املشكل ومراجعة املقاربة اللي اعتمدتها. السيد الوزير، التمديد 
خص  ونص،  شهر  بقى  ولهذا   ،2018-09-20 في  ينتهي  غادي  األخير 
الحكومة تدخل في أقرب وقت من أجل إنقاذ هؤالء العمال، هؤالء 
العمال اللي قضاو حياتهم كلها فهاذ املنجم، راه املناجم ديال الغاسول 
غادي يتكرر بحالها بحال ديال »جرادة«، حنا ننبه السيد الوزير، ولكم 

واسع النظر وشكرا.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، رد السيد.. تفضلوا السيد 
الوزير.

اويي لعب لاووةدرلاعمةر7،لق1يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جيتيكل
قاملةء:

شكرالاويي لاورئيس،

بطبيعة الحال هاذ امللف هذا ملف فعال تبعتو، والسيد النائب 

مشكور تكلم لي على هاذ امللف، فهو هاذ امللف ديال الغاسول.. أوال 

هو ليس منجما، هو مقلعا حتى هاذ القضية هاذي راه فيها. أنا تنظن 

اتهام  ديال  القضية  هاذ  النائب  السيد  ديال  الكالم  من  حيدنا  إيال 

وزارة التجهيز والنقل وهو غير ذي موضوع، ألنه الرغبة اللي كانت عند 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك آنذاك هو التثمين ديال الغاسول، 

لألسف أن هذا ما تمش وعلى هذا األساس فعال أنا شفت عاود راجعت 

امللف كلو، وأطلقت إبداء اإلهتمام منذ بضعة أسابيع، ورغم الحملة 

التواصلية اللي درنا مع الشركات استنتجنا أنه ما كايناش رغبة لدى 

الشركات في هذا املوضوع. وبما أن املوضوع كان تحت إشراف رئاسة 

الحكومة اللي كانت فيها قطاعات معنية فيها الطاقة واملعادن والصناعة 

الحكومة رسميا  السيد رئيس  أنا راسلت  التجهيز،  والداخلية ووزارة 

باش هاد املوضوع هذا يرجع ملديرية األمالك املخزنية وغتعامل معاه 

بالترخيص  املرتبطة  األخرى  التدابير  ولكن  املقلع،  باعتبارها صاحبة 

غتخضع للقانون ديال 27.13، وبطبيعة الحال وزارة التجهيز والنقل 

تلتزم بأنه غادي تسهل هاد العملية بالنظر ملجموعة ديال األمور اللي 

ذكرها السيد النائب وهي معقولة.

إذن الهدف كاين هو التثمين لكن »ما ال يدرك جله ال يترك كله«، ألنه 

هذا واحد املوضوع اللي هو مهم وحساس، بطبيعة الحال السيد النائب 

القصابي  على  تنتكلموا  احنا  راه  املنطقة  ديال  الخصوصية  تيعرف 

باعتبار أن اآلخرين حقيقة مهجورين، ولكن هاد املادة هادي يمكنا 

نرجعوا نستغلوها بالشكل اللي كان حتى تتكون �ضي حاجة أخرى ربما 

مناسبة. على كل حال، لم يكن في نية الدولة املغربية أو الحكومة أنها 

هي تباشر هاد القضية ديال التثمين ألنه هذا مرتبط بالقطاع الخاص، 

بأن  استاجبش، ولكن نحن فعال نحس  ما  الخاص  القطاع  لألسف 

هناك إشكاالت ستعالج إن شاء هللا قبل هاد املوعد اللي تكلمتي عليه 

السيد النائب.

اويي لرئيسلالجليل:

شكرا لكم جميعا على حسن مساهمتكم. ورفذتلالجليل.
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محضرلالجليللالحةديللبذ لاملةئل

اوتةريخ: االثنين 9 ذو القعدة 1439ه )23 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ثالث ساعات واثنان وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة واألربعين.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  األعمةل:  ج قلل
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل اوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

في مستهل هذه الجلسة الشفهية الشهرية، يسعدني باسمكم جميعا 
أن أرحب بحضور استثنائي، يبعث الفرح العميق الصادق، إذ يحضر 
والذين  املتفوقين،  املغرب  تالمذة  النواب عدد من  في مجلس  اليوم 
واللواتي حققوا نتائج عالية في دراستهم وامتحاناتهم النهائية آلخر هذه 

السنة الدراسية.

وقد آثرنا في مجلس النواب، أن نخصهم باستقبال خاص لالحتفاء 
بهم  االعتزاز  األمة عن مدى  نواب  كافة  باسم  لهم  ولنعبر  وبهن،  بهم 
العلمي  والعطاء  واالجتهاد  والجدية  والتميز  بالكفاءة  لهم  واالعتراف 

والدرا�ضي املشرف.

إنما  التالميذ  في هذا املجلس، فإن هؤالء  إلينا جميعا  وبالنسبة 
يعبرون عن حالة بارزة من حاالت ونماذج النبوغ املغربي، ويجسدون 
أحد أبرز األمثلة الحية على الروح املغربية املتفوقة، وعلى اإلمكانيات 
الكبيرة ألجيال مغرب الغد، املغرب الجديد، أجيال جاللة امللك، محمد 

السادس، حفظه هللا، أجيال اليوم التي تتهيأ وتيهئ املغرب للمستقبل.

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

كما في علمكم وطبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور، وخاصة 
283 من  إلى   278 املواد من  بمقتضيات  منه، وعمال  الثالثة  الفقرة 
لألسئلة  املخصصة  الجلسة  النواب  مجلس  يعقد  الداخلي،  النظام 
رئيس  السيد  عنها  يجيب  التي  العامة  بالسياسة  املتعلقة  الشفوية 

أننا  النواب، على  أو أذكر السيدات والسادة  الحكومة. وأخبر كذلك 
سنكون على موعد مباشرة بعد هذه الجلسة مع جلستين عموميتين 
تخصص األولى للدراسة والتصويت على مقترح قانون والثانية تخصص 

للدراسة والتصويت على مشروعي قانون.

وأذكركم بأن جدول أعمال هذه الجلسة الشهرية يتضمن جزأين: 
بسؤال  يتعلق  الثاني  والجزء  املحورية  باألسئلة  األول  الجزء  يتعلق 
حول سياسة الحكومة املرتبطة بتطوير الال تركيز اإلداري. فيما يخص 
املحورين األساسيين اإلثنين، األول يتعلق بالتعليم حصيلة واستعداد 
للدخول املدر�ضي والجامعي املقبل؛ والثاني يتعلق بموضوع الوضعية 

اإلقتصادية واملالية حاليا في أفق التحضير ملشروع ميزانية 2019.

وفي البداية أعطي الكلمة اآلن في إطار املحور األول، للنائبة السيدة 
سمية وعالل باسم فريق ومجموعة األغلبية لتقديم السؤال املتعلق 
بحصيلة الحكومة في إصالح منظومة التربية والتكوين واستعداداتها 

للدخول املدر�ضي والجامعي املقبل، السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لسميللقعالل:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

إلصالح  والتدابير  اإلجراءات  من  بالعديد  الحكومي  البرنامج  جاء 
ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق ما جاءت به الرؤية 
االستراتيجية لإلصالح، وذلك ملا تحظى بهذه املنظومة من مكانة وأهمية 
للرقي االجتماعي والحضاري لوطننا. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، 
تنزيل  ومستويات  املنظومة  بهذه  للنهوض  مجهوداتكم  حصيلة  عن 
اإلصالح املنشود؟ وكذلك عما هي اإلجراءات التي قمتم بها استعدادا 

للدخول املدر�ضي والجامعي املقبل؟ وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة لطيفة الحمود 
باسم املعارضة، الحصيلة الحكومية في ورش اإلصالح التعليمي ببالدنا، 

تفضلي السيدة النائبة سجلت املالحظة، تفضلي السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لوطيفللالحم د:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

باسم فريق األصالة واملعاصرة، وفي إطار التقييم املرحلي للسياسة 
املنتهجة داخل قطاع التربية الوطنية. نسائلكم السيد الرئيس، عن 
ببالدنا، وذلك من  التعليم  في ورش إصالح  الحكومي  األداء  حصيلة 
خالل استنادا اللتزامات هذه الحكومة، من خالل التصريح الحكومي 
االستراتيجية إلصالح  الرؤية  بتنزيل وأجرأة  املتعلق  بالشق  خصوصا 

منظومة التربية والتكوين 2015-2030؟ وشكرا.
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اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة خديجة رضواني 
باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية حصيلة العمل الحكومي في 

التعليم وآفاق الدخول املدر�ضي املقبل، نستمع للسيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لخ يجللرض اني:

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد7لاون اب،

يعتبر الرأسمال الالمادي بما فيه أساسا العنصر البشري، مصدرا 
التقدم  فرص  خلق  على  القادرة  املجتمعية  املنظومة  لبناء  أساسيا 
والتطور والرقي في مختلف املجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 
اآلليات  تكوينه وتمكينه من  استهداف  واإلنسانية، وذلك من خالل 
حتى  الحديثة،  والتكنولوجيا  بالعلم  وتحصينه  الضرورية  املعرفية 
يتسنى له التفاعل مع جميع التحديات املطروحة. إن هذه الحقيقة التي 
استوعبتها الدول املتقدمة دفعتها لتجعل من منظومة التربية والتكوين 
في قلب السياسات العمومية، ورغم الجهود التي بذلتها بالدنا إلصالح 
هذه املنظومة، فإنها ال زالت تعاني من عدة اختالالت، تتمثل أساسا 
في النقص في املوارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية 
وظروف التحصيل وضعف الجودة وغياب الحكامة في تدبير القطاع إلى 
ما هناك. فما هي إذن حصيلة العمل الحكومي بالنسبة لهذا القطاع 
املناسبة  الشروط  لضمان  املتخذة  التدابير  هي  وما  االستراتيجي؟ 

والظروف املالئمة للدخول املدر�ضي املقبل في ظل اإلكراهات املطروحة؟

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلل،لاوصال7لقاويالملعلىل
رس للهللالقآوهلقصحبه.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

اويالملعليكملقرحمللهللالقبركةته،

أريد في البداية أن أشكر السيدات والسادة النواب على طرح هذا 

السؤال في موضوع مهم جدا، هو في قلب التحوالت التي تعيشها بالدنا 

اليوم. كما أريد في البداية أن أرحب ببناتنا وأبنائنا املتفوقات واملتفوقين 

في التعليم، والذين شرفوا هذه املؤسسة.

اويي اتلقاويةد7،

كما تعلمون جعلت الحكومة من النهوض باملنظومة الوطنية للتربية 
والتكوين أحد أولوياتها، وتجسدت هذه األولوية في جميع املستويات؛ 
في اإلهتمام، في امليزانية، في املوارد البشرية، في املضمون البيداغوجي، 
في املتابعة، ولذلك يمكن أن أقول بأنه فعال نحاول أن نعطي للتعليم 
السادة  لبعض  وكما سبق  إنجازاتها.  وفي  الحكومة  عمل  في  األولوية 
النواب أن قالوا أو السيدات النائبات، هذا يدخل في التفعيل العملي 
للرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
2015-2030، والتي عنوانها من أجل إرساء مدرسة اإلنصاف والجودة 
واالرتقاء، وذلك تنفيذا للتوجهات امللكية السامية، وأيضا بناء على ما 

توافق عليه املغاربة في نطاق املجلس األعلى للتربية والتكوين.

وتجدر اإلشارة إلى أهمية املجهود املالي الذي تبذله الدولة في دعم 
هذا القطاع الحيوي، والذي يشكل ما يناهز وما يفوق %6 من الناتج 
املرصدة  امليزانية  قفزت  بالذات  السنة  هذه  وفي  اإلجمالي،  الداخلي 
لهذا القطاع إلى 59,2 مليار درهم بزيادة 5 ديال املليار درهم عن السنة 
املاضية، يعني في سنة واحدة تّزاد ما يقرب من أكثر من %8 أو %9 تقريبا.

وإجابة على السؤال السيدات والسادة النواب، سأتطرق إلى ما تم 
على مستوى قطاع التربية الوطنية، ثم على مستوى التعليم العالي، ثم 

على مستوى التكوين املنهي، ثم على مستوى محو األمية.

الرؤية  مضامين  مع  انسجاما  األول:  القطاع  مستوى  على 
االستراتيجية التي تحدثت عنها، تعمل الحكومة على تنزيل األولويات، 
في إطار هاذ االستراتيجية التي تبلورت في عدد من اإلجراءات؛ 24 إجراء 

موزعة على ثالثة محاور:

املحور األول: تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية  .•
والتكوين؛

الفرص  وتكافؤ  البيداغوجي  النموذج  تطوير  الثاني:  املحور  .•
وتحسين جودة التربية والتكوين؛

والتكوين  التربية  منظومة  حكامة  تحسين  الثالث:  املحور  .•
وتحقيق التعبئة املجتمعية حول اإلصالح.

بالنسبة للمحور األول اللي هو تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في 
ولوج التربية والتكوين، يمكن أن أشير إلى أنه تم العمل على تقليص 
الخصاص في العرض املدر�ضي وخصوصا في الوسط القروي، وذلك عبر 
تنويع هذا العرض املدر�ضي، تدارك العجز الحاصل في تأهيل واستكمال 
البنيات التحتية. ومن هنا فبلغ مجموع املؤسسات التعليمية الجديدة 
ليصل  املؤسسات  يزيد من عدد  مما  72 مؤسسة جديدة،  املحدثة 
إلى 11 ألف مؤسسة تقريبا، وأيضا 56 داخلية جديدة باش نوصلو 
ل889 داخلية، ويمكن أن أقول أنه في إطار برنامج تأهيل املؤسسات 
التعليمية، تأهل تقريبا %90 من املؤسسات: 9511 مؤسسة من بين 11 
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ألف مؤسسة تقريبا تم تأهيلها في هاتين السنتين األخيرتين، على أساس 
أن تطوير الفضاء املدر�ضي هو بداية للتطوير وللجودة. لكن هاذ اإلحداث 
ديال البنيات الجديدة، وهاذ التأهيل عندو واحد الهدف آني وهو أيضا 
هدف كمي اللي هو التخفيض من االكتظاظ، ومن هنا تم تخفيض فهاذ 
السنتين االكتظاظ داخل األقسام بنسبة كبيرة جدا، فوصلنا اليوم إلى 
30 قسم في السنة كحد أق�ضى بالنسبة للسنة األولى والسنة الثانية 
ابتدائي، و34 تلميذ بالقسم كحد أق�ضى بباقي املستويات في السلك 
االبتدائي مع أفق 36 تلميذ في القسم كحد أق�ضى بباقي املستويات 
الجهد فيما  نهاية املخطط، وهذا مهم. وحنا غادي نواصلو هاذ  مع 
يخص تخفيض االكتظاظ في سنتين راه ّدار واحد قفزة نوعية، وأنتم 
تعرفون بأن تأهيل الفضاء املدر�ضي أوال؛ ثانيا تخفيض االكتظاظ وهما 
واحد الوسائل أيضا لإلعانة على الجودة، وهذا �ضيء مهم. وتمت أيضا 
مواصلة الجهود الرامية إلى تلبية الحاجيات من املدرسين وهذا أيضا 
معيار مهم، هاذ الحكومة دارت فيه واحد الجهد غير مسبوق نهائيا، 
55 ألف مدرس جديد في سنتين، 35 زائد 20 هي 55 هذا غير مسبوق، 
الدولة كلها كانت كتوظف في عام أقل بكثير من هذا الرقم، فهاذ الجهد 
هو الذي سيتواصل إلى نهاية هذه الوالية التشريعية، غادي نواصلو إن 
شاء هللا الهدف منو هو تقليص هاذ العجز املوجود في عدد املدرسين، 

وبطبيعة الحال على مستوى التكوين والجودة راه غادي نجي ليه.

لكن هناك أيضا في نفس املحور األول تعزيز الخدمات اإلجتماعية 
لدعم التمدرس، هاذ الخدمات اإلجتماعية اللي هي مهمة ألن كتمكن 
من مقاومة الهدر املدر�ضي، كتمكن من أن تجعل املدرسة جاذبة، هناك 
عدد من البرامج بدات شحال هاذي وحنا قلنا هذه البرامج سنستمر 
فيها، سندعمها، غادي نطوروها، فيها البرنامج ديال »مليون محفظة« 
هي املبادرة امللكية، »مليون محفظة« اللي وصلت اليوم ألكثر من 4 ديال 
املليون، 4 مليون تلميذ يستفيد منها. وبطبيعة الحال غتقول ليا مليون 
محفظة 4 ديال املليون وال كيفاش؟ كاين مليون محفظة وكاين تالميذ 
اللي كيستافدو من أمور أخرى، كاين اللي ما عندوش املحفظة ولكن 
عندو األدوات املدرسية، كاين عندو إلى آخره... إذن هذا وصلنا اآلن 4 
ديال املليون وكل سنة نزيد في العدد والسنة الفارطة يعني هاذ املوسم 
الدرا�ضي اللي اآلن غادي ينتهي زدنا 40 ألف تلميذ، وكل سنة سيزداد 

عدد التالميذ تدريجيا؛

ثانيا: بلغ مجموع املستفيدين من الداخليات واإلطعام املدر�ضي ما 
يفوق مليون و25 ألف مستفيد، وهاذ السنة تّزاد 10 آالف تلميذ على 
عدد التالميذ اللي كانوا كيستافدو عادة وبطبيعة الحال تطور أيضا 
اإلستفادة من النقل املدر�ضي. هاذ الجهود كلها سنواصلها، حنا واعيين 
بالشراكة مع  برامج ملواصلتها  كافياش، فلذلك هناك  ما  يمكن  بأنها 
مختلف املتدخلين فهاذ الورش اللي هو ورش فيه شراكة مع املجتمع 
املدني ومؤسسات خاصة مع جهات متعددة هذا بالنسبة للمحور األول؛

املحور الثاني: واملرتبط بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة 

التربية والتكوين، في هذا املحور تم تنزيل مجموعة من اإلجراءات التي من 
شأنها املساهمة في الرقي بالوظائف األساسية للمدرسة وتحسين جودة 
التربوية، فيها تحسين املهارات، وتوفير العدة البيداغوجية  املنظومة 
الضرورية لألساتذة، وإدماج املقاربة الجديدة في التدريس سواء اللغة 
العربية أو األمازيغية أو اللغات األجنبية، صدرت على أساس هاذ املقاربة 
الجديدة الطبعات الجديدة ديال الكتاب املدر�ضي، توسيع املسارات 

املهنية وغيرها من اإلجراءات املرتبطة بهذا املحور؛

والتكوين  التربية  منظومة  حكامة  تحسين  يهم  الثالث:  املحور 
وتحقيق التعبئة املجتمعية في هذا املجال، وفي هذا اإلطار تم العمل على 
تطوير القدرات املؤسساتية والتدبيرية، وإرساء اآلليات التنظيمية من 
أجل تفعيل اإلصالح وذلك من خالل اعتماد هياكل تنظيمية جديدة 
ديال األكاديميات، نقل جل االختصاصات من املتعلقة باملوارد البشرية 
اتجاه  في  يسير  وهذا  الجهوية،  األكاديميات  إلى  املركزية  اإلدارة  من 
الالتمركز ودعم امل�ضي في اتجاه الالتمركز، تقوية نظام املعلومات ومن 
خالل تطوير عدد من األنظمة في مقدمتها »مسار«، تطوير املنظومة 
اإللكترونية وغيرها، وأيضا استكمال تغطية الجهات باملراكز الجهوية 
الداخلة-وادي  لجهة  إحداث مركز  والتكوين، من خالل  التربية  ملهن 

الذهب الستكمال هذه التغطية.

بالنسبة للدخول املدر�ضي املقبل، هنا غادي نوقف باش نقول بأن 
هناك عدد من االستعدادات وفيه إطالق عدد من البرامج غير املسبوقة 

والطموحة:

البرنامج األول، وهو إطالق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم 
األولي: وهذا برنامج غير مسبوق، برنامج طموح كيهدف إلى تعميم التعليم 
األولي، وسنصل إن شاء هللا في نهاية هذه الوالية إلى %67 كحصيلة 
مرحلية في أفق املوسم الدرا�ضي 2021-2022، تبين اإلحصائيات اليوم 
إلى أن هناك 700 ألف طفل مغربي فهاذ السن ديال 4 سنين و5 سنين 
خارج التعليم األولي، مما يعني أنه خصنا نديرو جهود باش هاد األطفال 

نوفرو لهم املقاعد ونوفرو ليهم األقسام والتأطير الضروري.

وفي هذا اإلطار تقرر فهاذ املوسم الدرا�ضي اللي غادي يتفتح إحداث 
األطفال،  هؤالء  األولي الستقبال  التعليم  ديال  جديد  قسم  آالف   4
وسيؤدي إلى استفادة ما يقرب من 100 ألف طفل فهاذ السن من 
التعليم األولي، وغادي نحاولو نعززو هذا سنويا سنة بعد سنة إن شاء 
هللا في أفق التعميم، وفي أفق التطوير أيضا، وهذا برنامج طموح. هاذ 
اإلصالح اللي هو أسا�ضي، أسا�ضي، غادي يأثر أوال على الهدر املدر�ضي 
ما  اللي  لألطفال  بالنسبة  املدر�ضي  الهدر  بأن  ثبت  ألن  يقللو،  غادي 

دخلوش للتعليم األولي تيتضاعف ثالث مرات؛

التعليم،  التعليم، غادي يرفع جودة  ثانيا غادي يؤثر على جودة 
التعليم األولي،  اللي ما جاوش من  بالدراسات تبين أن األطفال  ألنه 
ما درسوس في التعليم األولي كتكون عندهم الجودة أقل من األطفال 
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اللي جاوا من التعليم األولي، وبالتالي هذا البرنامج الطموح مهم سيؤثر 
على الهدر املدر�ضي، سيقلله، سيؤثر على الجودة ديال التعليم، وغادي 
إن شاء هللا غادي يرفع من املستوى ديال التعليم ديالنا في املستقبل 
القريب، وأيضا حتى التكرار، الهدر مدر�ضي، حتى التكرار غادي يتنقص، 

ألن تبين بأن التكرار الكثير مرتبط بهاذ التعليم األولي.

إذن هذا برنامج طموح، وقد أعطينا له االنطالقة في حفل بالرعاية 
السامية لجاللة امللك، وكانت رسالة سامية من جاللة امللك، في رعاية 
هاذ املشروع وفي احتضانه، ونقول بأنه مشروع كانت فيه شراكة مع 
عدد مهم من املتدخلين، مع القطاع الخاص، سواء في املدر�ضي أو غير 
املدر�ضي، مع جمعيات املجتمع املدني، مع الجهات، توقعات اتفاقيات 
بين األكاديميات وبين الجهات 12 للتعاون الشامل إلنجاز هذا املشروع 
في  بإذن هللا،  القريب  في  متفائلون وسيؤدي  به  ونحن  إن شاء هللا، 
املدى املتوسط سيؤدي إلى معالجة عدد من االختالالت التي يعاني منها 

تعليمنا؛

تحسين  املقبل،  املدر�ضي  الدخول  أفق  في  دائما  الثاني  اإلجراء 
2018-2019، تحرص  الدرا�ضي  املوسم  باستقبال  املتعلقة  الترتيبات 
هاذ  تحسين  في  املهمة  اإلجراءات  من  عدد  في  امل�ضي  على  الحكومة 
ولكن أخص  التدابير،  من  بالذكر، وعدد سيل  وأخص  االستقبال، 

بالذكر :

العرض  87 مؤسسة تعليمية جديدة مما سيوسع  إحداث  .-
التربوي، وغادي يمكننا باش نمشيو 37 منها في الوسط القروي سيمكننا 
من الوصول لألهداف اللي قلنا ديال مزيد من تخفيض االكتظاظ، 

الذي هو مظنة الجودة إن شاء هللا؛

إجراء عملية التشغيل بالتعاقد ديال 20 ألف من األساتذة  .-
الجدد بموجب عقود من طرف األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، 
وهاذو اللي تّدارت لهم املبادرة في يناير املا�ضي، اآلن هم قيد التكوين باش 
يدخلوا مع الدخول املدر�ضي املقبل إن شاء هللا، غادي يكونوا قادرين 
األولويات  بعض  تنفيذ  أباءنا؛  ويدرسوا  األقسام  يتسلموا  أن  على 

املؤطرة لتحضير الدخول املدر�ضي 2018-2019 ومن جملتها:

-. مواصلة تخفيف االكتظاظ، من خالل اعتماد عدد التالميذ 
بالقسم ال يتعدى 30 تلميذ بالقسم كحد أق�ضى بالنسبة للسنة األولى 
والسنة الثانية، اإلستمرار فهاذ الحد و36 تلميذ كحد أق�ضى بالنسبة 

لباقي املستويات؛

مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل املؤسسات التعليمية،  . -
وكما قلت %90 من املؤسسات تقريبا تم تأهيلها، وسنستمر في تأهيل 
في  بالخصوص  ولكن  الحضري،  الوسط  في  سواء  املؤسسات  باقي 

الوسط القروي.

أما على مستوى قطاع التعليم العالي، أيضا احنا مستمرين في عدد 
من اإلجراءات ذات الطابع الكمي، ذات الطابع البيداغوجي وذات الطابع 

اإلجتماعي أيضا، حتى في التعليم العالي حتى هو وأظن بأنه أنا بغيت 
نقول واحد القضية هوأنه يجب أن ننتهي نوقفو في تنقيص املدرسة 
العمومية املغربية، ألن الخطاب ديالنا هو اللي كيضر هاذ املدرسة، 
إيال  النواب  والسادة  كانوا  واللي  هنا  حضروا  اللي  اليوم  والتالميذ 
اهتميتو بالتعليم، السادة النواب هاذ التعليم الحمد هلل خصنا نفتخرو 
به، هو اللي خّرج النخب اليوم، هو اللي غادي يخّرج النخب ديال غدا، 
والتالميذ اللي كيخرجو منو متفوقين، وفي كثير من املباريات الدولية 
يثبت بأن هؤالء التالميذ ديال املدرسة ال العمومية وال الخاصة ولكن 
بالخصوص من املدرسة العمومية الحمد هلل يثبتون أنهم متفوقون، 
كاين نقص، كاين خصاصات، ولكن هذا يجب أال يجرنا إلى اإلنتقاص 

من املدرسة املغربية.

ومن هنا أريد أن أحيي جميع األساتذة من النساء والرجال اللي هما 
في املدرسة العمومية كيانظلو في سبيل الوطن وكيبذلو الجهود ديالهم، 
وهاذ الجهود ديالهم خصنا نعترفو بها، إيال كاين �ضي واحد ناقص وال �ضي 
وحدين ما كيخدموش مزيان هذا ال يضر مجموع األكثرية التي تشتغل 

وتناضل وتعمل.

األرقام،  بعض  أعطي  أن  يمكن  العالي  للتعليم  بالنسبة  أقول 
املؤشرات الرقمية الدالة، عدد الطلبة املسجلين بمؤسسات التعليم 
العالي العمومي برسم املوسم الجامعي 2017-2018، يبلغ 822 ألف 
طالب، أي بزيادة قدرها %5 مقارنة مع املوسم الذي قبله، كل سنة 
اآلن كنزيدو تقريبا 4 حتى %5 سنويا، معنى ذلك الطلب يزداد وحتى 
عدد الطلبة ديال البكالوريا اللي كينجحوا في البكالوريا يزدادون، دليل 
على أن التعليم راه بدا يستعيد عافيته، يمكن �ضي مدرسة هنا و�ضي 
قسم هنا و�ضي أستاذ هنا ولكن هاذ ال�ضي ما خصوش يخلينا نتاقصو 
من الجهود العامة التي يبذلها قطاع التعليم؛ انتقل العدد اإلجمالي 
للطلبة من املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود من 96 ألف 
طالب 2016-2017 إلى 105 ألف طالب 2017-2018، بارتفاع يقارب 
%9، مع ذلك الزيادة في املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود 
أكثر من الزيادة نسبيا هي ضعف الزيادة في املؤسسات للجامعية ذات 
االستقطاب املفتوح، وهذا �ضيء مهم، وهاذ السنة هناك خطة في أن 
االستقطاب  ذات  الجامعية  املؤسسات  استيعاب  إمكانية  في  نزيد 
املحدود ملزيد من الطلبة، بلغ عدد األساتذة الدائمين بالتعليم العالي 
ما مجموعه 19 ألف أستاذ، وبلغت نسبة التأطير على الصعيد الوطني 
59 طالب لكل أستاذ في املعدل، وتختلف هذه النسبة حسب امليادين 
وحسب التخصصات حسب الكليات والجامعات، ولكن فيما يخص 
املؤسسات ذات االستقطاب املحدود نسبة التأطير هي 19 طالب لكل 

أستاذ، هو نسبة التأطير جيدة وعالية.

ونعمل على أمور من بينها:

املوسم  سيتم خالل  العالي،  بالتعليم  والدراسة  الولوج  -تحسين 
والدراسة  الولوج  لتحسين  التدابير  تنفيذ جملة من  الحالي  الجامعي 
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بالتعليم لتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي منها:

- مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب، هاذي األمور 
الحالية،  الجامعية  السنة  في  الحالي،  الجامعي  التعليم  في  تمت  التي 

مراجعة الخريطة وفعال صدر مرسوم خاص بمراجعة هاته الخريطة؛

- مواصلة تطوير الخدمات اإلجتماعية لفائدة الطلبة، وهذا على 
املمنوحين  الطلبة  عدد  بأن  نعرفو  مهم، خصنا  االجتماعي  املستوى 
كيزيد سنويا، وأن سنة 2018 وصل إلى 365 ألف بزيادة تقدر ب 36 
ألف منحة في سنة واحدة، 36، يعني 10 % حوالي %10، وارتفعت 
نسبة االعتمادات املخصصة للمنح من 2012 إلى 2018 ب %154، كما 
تم إطالق العمل بمنصة منحتي لتقديم طلبات اإلستفادة من املنحة 

بالنسبة لحاملي البكالوريا الجدد ابتداء من 11 يونيو 2018.

على مستوى اإلطعام، أيضا هناك الزيادة في عدد إطعام الطلبة، 
عدد الوجبات من 2012 إلى اليوم تزاد ب %67، على مستوى ظروف 
اإليواء تم توسيع الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية بنسبة 12% 
تقريبا هاذ املوسم الحالي باملقارنة مع املوسم السابق، إذن على مستوى 
الخدمات اإلجتماعية هناك جهود تتم سنويا وكل سنة كزيدو وغادي 
نزيدو في السنة املقبلة وغادي نزيدو في السنة اللي من بعد منها، ألن 
العالم  للتدريس، دخول  الشروط  نوفر  أن  نحاول  ديالنا هو  الهدف 

الجامعي بطريقة مريحة لطلبتنا وطالباتنا؛

أيضا هناك في محور اإلرتقاء بجودة التعليم العالي نعمل جاهدين 
مسالك  من  مزيد  وتوفير  املغربية،  بالجامعة  املنهي  البعد  تقوية  على 
البيداغوجية  الضوابط  ورفع  وتنويعها  املهنية  وخصوصا  التكوين 
الجدد  الطلبة  عدد  من  والرفع  الدكتوراه،  بسلك  الخاص  الوطنية 
باملؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود كما قلنا سنحاول أن 
نرفعهم بنسبة %50 في املرحلة املقبلة، وأطلقنا منذ شهر تقريبا بحضور 
السيد وزير التربية الوطنية والسادة الوزراء أطلقنا سلك اإلجازة في 
التربية، وهو يهدف إلى تكوين من هنا لثالث سنوات غادي يبدا التكوين 
ديال 20 ألف، 20 ألف طالب باإلجازة التربوية، إجازة في التربية، وهاذو 
هو اللي غادي يمكن ليهم باملبارة يدخلوا مؤسسات تكوين مهن التربية 
احنا  بمعنى  املستقبل،  ديال  أساتذة  يعطيونا  غادي  اللي  والتكوين 
الجودة ديال التكوين اللي كثير من السادة النواب والسيدات النائبات 
كيشكيو منو وكيقول هاذو كشتغلوهم وكيدخلو مباشرة، دبا هناك 
حل إستراتيجي للمسألة ديال الجودة، إن شاء هللا وغادي نمشيو فيه، 
صحيح أنه من هاذ السنة الفوج األول هاذ السنة رفعنا التكوين إلى 6 
أشهر والسنوات املقبلة غادي تولي هناك تكوين متخصص في التربية 

والتكوين إن شاء هللا في السنوات املقبلة، هذا مهم جدا..

اويي لاورئيس:

السادة النواب شوية ديال اإلنصات من فضلكم.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

..دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وتنويع مصادر تمويله، 
هناك عدد من اإلجراءات على مستوى التمويل، على مستوى الجودة 
مستوى  على  الباحثين،  تشجيع  مستوى  على  العلمي،  البحث  ديال 
جوائز التميز، على مستوى إلى آخره، وتوقعت عدد من الشراكات بين 

عت فعال لدعم هذا املسار.
ّ
الجامعات والجهات أيضا وق

ديال  املنحى  نفس  سنواصل  املقبل  الجامعي  للدخول  بالنسبة 
دعم التعليم الجامعي، املهننة، رفع التمويل، رفع الجودة والتطوير 
البيداغوجي، الخدمات اإلجتماعية وغيره كثير سنعمل على تطويره عبر 

السنوات املقبلة، وقد أشرت إلى عدد من املقتضيات في هذا االتجاه.

البد أن أشير قبل أن أختم كلمتي إلى بعض األفكار حول برنامج 
محو األمية، ألن هاد البرنامج عندنا فيها على حساب البرنامج الحكومي 
واحد الهدف طموح، هو نوصلو إن شاء هللا إلى تقليص نسبة األمية 
إلى %20 بحلول سنة 2021، إلى تقليصها إلى %10 2026، هذا هو 
البرنامج الوطني 2017-2026 ديال محو األمية، وهاد الهدف إلى وصلنا 
ليه غادي يكون عندو واحد التأثير إيجابي كبير على مختلف املستويات 
بما فيها على النمو الوطني، بما فيه على اإلقتصاد الوطني، بما فيها على 

الفعالية اإلجتماعية الوطنية.

الوطنية ملحاربة األمية وبتعاون وتنسيق  الوكالة  وفي هاد املجال 
مع مختلف املتدخلين، ليس فقط في القطاع العمومي وليس فقط 
اإلدارات، ولكن أيضا في القطاع الخاص، وأيضا في املجتمع املدني من 
تسجيل أكثر من مليون مستفيد في برامج محو األمية، وفي سنة واحدة 
زدنا عدد املسجلين ب %12 يعني 120 ألف تزادوا باملقارنة مع السنة 
اللي قبل، هاد الوتيرة إيال مشينا فيها إن شاء هللا غادي نحققو الهدف 
ديالنا الي هو تقليص األمية من %30 و %29 إلى %20 سنة 2021، وهذا 
تدارت في خارطة الطريق كما قلنا، تدارت فيه عدد من البرامج تدارت 
فيه عدد من اإلتفاقيات مع مختلف املتدخلين وبغينا نحيوهم جميعا، 

سواء رسميين أو غير رسميين، وخصوصا أحيي هيئات املجتمع املدني.

وأريد أن أقول في النهاية، في األخير، بأن الحكومة عازمة على اتخاذ 
جميع التدابير وجميع اإلجراءات واملبادرات اللي إن شاء هللا تطوير قطاع 
التربية والتكوين، تجاوز النقص الذي ورثناه واللي خاصنا نعترفو كلنا 
مسؤولين عليه ألنه جا عبر عقود من الزمن وليس أو على األقل 3 ديال 
العقود أو عقدا ونصف من الزمن على األقل اللي جاء في ليس خصاص 
آني، ما جاش الخصاص في عام وال في ثالث سنين يقينا، فلذلك احنا 
عازمون على تجاوز هذا الخصاص، على دعم القطاع بجميع ما يحتاجه 
من اإلمكانيات املادية واملعنوية والبشرية، على دعم القطاع بجميع ما 
يحتاجه من اإلمكانيات املادية واللوجيستي كية والبشرية إن شاء هللا 
واملعنوية أيضا، ألن حتى الدعم املعنوي مهم ونشجعوهم إن شاء هللا، 
ونحن على يقين بأنه سنحقق في القريب ارتفاع لجودة تعليمنا، ارتفاع 
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لقدرة هذا التعليم على أن يقوم بدوره في التنمية، التنمية اإلجتماعية، 
التنمية البشرية قبل التنمية اإلقتصادية، والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، ننتقل اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية، للسيد النائب حسن عديلي.

اونةئبلاويي لحينلع يلي:

شكرالاويي لاورئيس،

أشرفل علىل قاويالمل اوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،

اويي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلاويةد7لاو 1راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

بإسم  الكلمة  أتناول  أن  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  يشرفني 
فريق العدالة والتنمية للتعقيب على الجواب الذي تفضلتم به، وأود 
في البداية أن أؤكد لكم أننا إذ نسائل الحكومة عن حصيلة أدائها في 
مجال التربية والتكوين، فإننا ال نمارس فقط واجبنا الرقابي في تقييم 
السياسات العمومية، بل نسعى أيضا أن نجعل منها محطة لتعميق 
النقاش حول قضايا املنظومة التربوية، إيمانا منا بأن التعليم الجيد هو 

املدخل األساس ألي تنمية منشودة.

السيد رئيس الحكومة املحترم، تشكل االعتمادات املالية املرصودة 
لقطاع التعليم حوالي ربع امليزانية، لكن الكل مجمع اليوم على أن بلدنا 
التي تعاني منها  البنيوية  لم يتمكن رغم ذلك من تجاوز اإلشكاليات 
املنظومة، وهذا يعني شيئا واحدا أن اإلمكانيات املالية وحدها على 

أهميتها غير كافية إلرساء اإلصالح املنشود.

فمن اللجنة العليا للتعليم سنة 57 واللجنة امللكية إلصالح التعليم 
سنة 58 ومناظرة املعمورة سنة 64، مرورا باملخطط الثالثي 67-65 
ومناظرتي إفران 1970 و1980 ثم اللجنة الوطنية املختصة بالتعليم 
إلى  وصوال   2009-99 والتكوين  للتربية  الوطني  فامليثاق   1994 سنة 
البرنامج االستعجالي 2009-2012، كلها مخططات لم تفلح في بلورة 
مشروع وطني حقيقي للنهوض بمنظومة التربية والتكوين ببالدنا، ألن 
القاسم املشترك بينها جميعا أنها حامت حول التلميذ ولم تصل إليه، 
حقيقية  تعبئة  تحقيق  في  وفشلت  البشري  العنصر  تثمين  وأهملت 
للمجتمع حول املدرسة، بل ولألسف الشديد تحولت جزء من تلك 
املخططات إلى فرصة للصوص املال العام، القتسام الكعكة بينهم، 

ولنا في املخطط االستعجالي املثال الواضح، حيث الصفقات املشبوهة 
في املعدات والعتاد الديداكتيكي، وصفقات األمن والحراسة، وبرنامج 
جني، وصفقات مكاتب الدراسات، مما ال يزال الرأي العام ينتظر إلى 

اليوم الكشف عن حقيقته وترتيب الجزاءات الالزمة على أصحابه.

تنزيل  في  الوصية  الوزارة  تشرع  الحكومة  رئيس  السيد  واليوم 
مضامين الرؤية االستراتيجية دون انتظار القانون اإلطار، والذي نقدر 
حول  للتداول  األنسب  اإلطار  يشكل  أنه  والتنمية  العدالة  فريق  في 
قضايا املنظومة وإشكالياتها الكبرى، كإشكالية الحكامة وسؤال املبادئ 
والتوجهات االستراتيجية، ومشكل إعادة هيكلة املنظومة بما يضمن 
الولوج املتكافئ ألبناء املغاربة إليها، كما سيمكن هذا الورش التشريعي ال 
محالة من حسم بعض االختيارات املرتبطة بالبرامج واملناهج والبحث 
العلمي، وإشكالية تمويل املنظومة والذي يجب أن يتم بسقف واضح 

يحافظ على املكتسبات وفي مقدمتها مبدأ املجانية.

كما نتطلع أن يضع هذا القانون حدا لبعض املناورات التي تستهدف 
واألمازيغية  العربية  للغة  املستقبلي  الوضع  على  للتشويش  الضغط 
في مناهجنا التربوية في التعليمين املدر�ضي والجامعي، وهو ما يدفعنا 
في فريق العدالة والتنمية لتجديد دعوتنا إلى اعتماد هندسة لغوية 
متوازنة تمكن للغة العربية كلغة التدريس وكلغة مدرسة، باعتبارها 
النص  كلغة  مكانتها  األمازيغية  اللغة  وتعطي  لبالدنا  الرسمية  اللغة 
األصلي يتم أيضا، مع االنفتاح الواعي على اللغات األجنبية األكثر تداول 
في العالم، وهو ما وهو ما سيمكننا ال محالة من وضع قواعد واضحة 

متعاقد حولها، ملزمة للدولة ولباقي الفاعلين.

وباملناسبة وعالقة باملسألة اللغوية، فبعض املديريات السيد رئيس 
الحكومة تعمم اليوم خيار الفرنسية بالهواتف بتوجيهات وبتعليمات 
التوجيه  أطر  برأي أصحاب االختصاص من  تأخذ  أن  بالهاتف دون 
الخريطة  استشراف  في  بقوة  يساهمون  كانوا  الذين  والتخطيط 

املدرسية.

السيد رئيس الحكومة املحترم، إن كل ذلك ال يمكن أن ينجح دون 
عنصر بشري محفز وفاعل ومنخرط، اإلنصاف السيد رئيس الحكومة 
شرط أساس لتدشين مرحلة جديدة تمكن الفاعلين جميعا من إرساء 
تعاقدات تتجاوز اإلجراءات السطحية وتنفذ إلى عمق العملية التربوية، 

فتساءل الفعل البيداغوجي أمال في تحقيق الجودة املطلوبة.

لذا نسائلكم السيد الرئيس، لعلنا نجد عندكم جوابا أو أجوبة طال 
انتظارها، من سيرفع الحيف عن األستاذات واألساتذة الذين حرموا من 
حقهم في االنتقال بسبب التدبير الكارثي للحركة االنتقالية قبل سنة 
تقريبا والزال عدد منهم ينتظر؟ من سيرفع الحيف عن أساتذة السلم 
والبرملان؟  الوزارة  أمام  االحتجاج  من  كلت حناجرهم  الذين  التاسع 
الذين  القروي  بالعالم  العاملين  األساتذة  عن  والحيف  سيرفع  ومن 
ينتظرون منذ عقود إخراج التعويض عن العمل باملناطق النائية؟ من 
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سيرفع الحيف أيضا عن الناجحين في مباراة مركز تكوين املفتشين دورة 
ماي 2017 التي لم تفرج الوزارة عن نتائجها إلى اليوم، بل ونظمت ويا 
للعجب نفس قبل أسبوعين دون بالغ أو توضيح لرجال التعليم؟ من 
سيرفع الحيف، من سيرفع الحيف عن األطر التربوية واإلدارية املشهود 
لها بالكفاءة والتي تم إعفاء بعضها من املهام دون مبرر معقول؟ وتم 
إقصاء آخرين من تولي املسؤوليات العتبارات سياسية تذكرنا بالزمن 

البائد. هذا غيض من فيض.

الرئيس أن تقفوا على كل هذه اإلشكالية، إضافة  وأملنا السيد 
إلى إشكاليات أخرى كإشكالية اإلطار الجديد لخريجي مسلك اإلدارة 
التربوية وأساتذة األمازيغية اللذين يدرسون خارج إطارهم والدكاترة 
بتقاعد  املرتبطة  واإلشكالية  التربية،  ملهن  الجهوية  باملراكز  العاملين 

املكونين بمراكز التكوين املنهي.

السيد رئيس الحكومة املحترم، الشك أن برامج الدعم اإلجتماعي 
املوجه للتالميذ والطلبة تساهم في تحقيق فرص أكبر لالحتفاظ بهم 
وتجنيبهم االنقطاع والهدر املدر�ضي، وقد بذلتم السيد رئيس الحكومة 
مجهودات كبيرة في هذا اإلطار ال يمكن إنكارها وأنتم مشكورون على 
ذلك، لكن هناك صعوبات في تنزيلها، فجميل السيد الرئيس أن ترفع 
أن  املؤسف  لكن  تيسير،  لبرنامج  املخصصة  امليزانية  من  الحكومة 
املعنيين بهذا الدعم لم يتسلموا هاد الدعامة منذ سنة تقريبا، وجميل 
أيضا أن يرتفع عدد الداخليات، لكن املؤسف أن هناك أطفال اليوم 
أن  وأيضا  جميل  لولوجها،  فرصة  يجدوا  لم  ألنهم  لبيوتهم  يعودون 
يستفيد أزيد من 4 مليون تلميذ من برنامج مليون محفظة، لكن أؤكد 
لكم السيد الرئيس أن هذه املحفظة ال تشبه املحافظ الذي يشتريها 
املسؤولون ألبنائهم، بل أؤكد لكم أنها تتأخر، تتأخر كثيرا حتى يحضر 
العامل ويحضر القائد والبرملانيين والسيارات وواحد العدد ديال األمور 
التي تحط حقيقة من عمق هذه العملية التي يجب أن تبقى بين التلميذ 
واألستاذ، أيضا جميل أن تخصص الحكومة التغطية الصحية للطلبة، 

لكن املؤسف أن العدد لم يتجاوز %13 لحد اآلن.

إن قضية التعليم ببالدنا السيد الرئيس ال تتعلق بحصيلة سنة 
أو بالحصيلة الذي قبلها، إنها قضية شعب يريد أن ينعتق من براثين 
الجهل واألمية والفقر وأن ينعم بحقه في التنمية والعيش الكريم، وال بد 
أن نتعبأ جميعا تحت عنوان واحد، التعليم أوال والتعليم ثانيا والتعليم 

ثالثا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

شكر السيد النائب، بإسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيدة 
النائبة لطيفة الحمود.

اونةئبللاويي 7لوطيفللالحم د:

بيملهللالقاوصال7لقاويالملعلىلأشرفلاملرسلين،

االستعجالي  املخطط  في  الواردة  التشكيكات  وإثر  البدء،  قبل 
نطالبكم باسمي وباسم فريق األصالة واملعاصرة فتح تحقيق في املخطط 
االستعجالي وفي جميع املخططات ونشر نتيجة هذا التحقيق وجميع 

التحقيقات على املغاربة.

اويي لاورئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

واملجالي  اإلجتماعي  والتماسك  البشرية  التنمية  تعزيز  إطار  في 
رفع  على  بالعمل  الحكومي  للبرنامج  عرضها  أثناء  حكومتكم  التزمت 
نسبة التمدرس في اإلعدادي من 88.02 إلى %97 في 2021 وتقليص 
نسبة األمية من %30 حاليا إلى %20 سنة 2021، ونحن اليوم في فريق 
األصالة واملعاصرة وفي إطار التقييم املرحلي للسياسة املنتهجة داخل 
هذا القطاع املصيري، نتساءل عن نسب التقدم التي تم تحقيقها من 

طرف حكومتكم لحد اآلن؟

بأنها ستفعل إصالح  الحكومة، صرحت حكومتكم  رئيس  السيد 
منظومة التربية والتكوين واالستثمار في قطاع التعليم الحيوي، واعتبرت 
ذلك من أولوياتها، كما أكدت على ضرورة اعتماد قانون إطار لتنفيذ 
التربية والتكوين  الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة  اإلصالح وفق 

والبحث العلمي 2030-2015 .

من  نحن  أين  يتساءلون  كلهم  املغاربة  الرئيس،  السيد  واليوم 
قابل  قطاعي  برنامج  إلى  بتحويلها  وعدتم  التي  الحاملة  التوقعات  كل 
لألجرأة والتطبيق؟ خاصة وأن الحديث عن منظومة التربية والتكوين 
هو حديث عن حق أسا�ضي من حقوق اإلنسان، حق تضمنه العهود 
الواقع مرتبط  في  الوطنية، لكن إعماله  الدولية والقوانين  واملواثيق 
الحكومية عموما والقطاعية  بشكل مباشر بمدى فعالية سياستكم 

على وجه الخصوص.

مرتبطين  أهدافها  وتحقيق  إستراتيجية  رؤية  تنزيل  اعتبرتم  لقد 
بإصدار قانون إطار، فما الذي منعكم طيلة هاتين السنتين من إخراج 
إلى حيز الوجود؟ وملاذا تقدمون على تطبيق برنامجكم  هذا القانون 
بخصوص التعليم األولي خارج هذا القانون اإلطار الذي يفترض أن 
يوجه سياستكم فيما يخص تنزيل الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة 
التربية والتكوين؟ هل نفهم من هذا أن لديكم موقفا من الرؤية في حد 
ذاتها، أم أن األمر مرتبط فقط بسياسة متخبطة ال تضع التصور العام 

للمنظومة في الحسبان؟

املغاربة اليوم، يتساءلون عمن له املصلحة في تعطيل آلية القانون 
اإلطار وعدم االلتزام باملحاور األساسية للرؤية االستراتيجية لإلصالح 
في  املحددة  األهداف  من  انطالقا  اإلصالح  مباشرة  في  الرغبة  وعدم 
الرؤية، وعليكم السيد رئيس الحكومة أن تتحملوا مسؤوليتكم أمام 
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نواب األمة والرأي العام الوطني بالرد على التساؤالت املطروحة على 
سياستكم القطاعية، وهنا غادي نفتح واحد القوس الصغير، أخبرنا 
السيد رئيس الحكومة وأخبر جميع املغاربة بالكلفة التقييمية املالية 
ألجرأة الرؤية االستراتيجية، وإذا لم تكن لديكم دراسة لهاد الكلفة 

املالية بعد مرور ثالث سنوات فهذا بالنسبة للكل يعد مشكل حقيقي.

السيد رئيس الحكومة، سبق لنا كفريق األصالة واملعاصرة أن لفتنا 
انتباهكم إلى أن أهم االختالالت التي تعرفها املنظومة التربوية ال تزال 
قائمة، سواء من حيث إشكالية الحكامة على مختلف املستويات أو من 
حيث ظروف مزاولة مهنة التدريس وانخراط املدرسين، أو من حيث 
النموذج البيداغوجي املوضوع أمام صعوبات املالءمة والتطبيق، أو من 
حيث املوارد املالية التي تفتقر إلى التوزيع األمثل أو من حيث ضعف 

التعبئة حول املدرسة ونقص الجودة.

السيد الرئيس، نعتقد في فريق األصالة واملعاصرة أن اإلصالح ينبغي 
أن يقوم على التقويم إلجراء االستدراكات وإحداث التغييرات الضرورية 
في املنظومة لكي تخضع وباستمرار إلى تقييم مرحلي، فاملغاربة ينتظرون 
إجابات واضحة بخصوص ما أنجزتم من تدابير وإجراءات عملية وما 
حققتم من نتائج مرحلية. فرهان املغاربة يتمثل في رفع تحدي دمقرطة 
التعليم وتعميم التمدرس مع إقرار تمييز إيجابي فعلي لفائدة األوساط 
القروية والشبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ تدابير 

ملموسة لتشجيع تمدرس الفتيات في العالم القروي.

وهذا ال يتأتى دون انخراط املدرسات واملدرسين وتثمين مهنتهم، 
وإرساء قواعد الحكامة القائمة على ترسيخ املسؤولية ودعم الجهود 
املبذولة من أجل التحكم في اللغات، وإيالء التوجيه التربوي وإعادة 
التوازن بين املسالك األهمية الالزمة قصد مالءمة األفضل للمدرسة مع 
متطلبات املحيط اإلقتصادي. وهو ما يتطلب التعبئة من أجل املدرسة 
واالنخراط في برنامج إصالحها، وقد يكون املدخل لذلك هو إرساء صيغ 
جديدة للتعاقد مع كافة الشركاء، وعلى رأسهم هيئة التدريس، على 

أساس إعادة الثقة في املدرسة املغربية، في إطار حوار اجتماعي بناء.

السيد رئيس الحكومة، أين نحن من ترسيخ الطابع املحلي والجهوي 
ملنظومة التربية والتكوين ومراعاة تنوعها؟ أين نحن من أهداف الجودة 
واالمتياز على صعيد كل مؤسسة؟ أين تبدأ وأين تنتهي مسؤولية هيئة 
التدريس؟ وماذا عن إعادة التأهيل الشامل لها؟ أين نحن من تحديث 
والفاعلين  الشركاء  إطالع مختلف  وماذا عن  الوطنية؟  التربية  إدارة 

وعموم املواطنين على حصيلة قطاعكم.

السيد الرئيس الحكومة، على الرغم من مبادرات دعم التمدرس، 
في إطار تكافؤ فرص ولوج التعليم اإللزامي بين جميع املغاربة، لم يقوى 
نظامنا التعليمي على مواجهة ظواهر عدم االلتحاق والتكرار، واالنقطاع 
عن الدراسة، وهو ما يدعونا إلى سؤالكم عن التدابير الخاصة بإحداث 
جهاز للتتبع الفردي للتالميذ، وجهاز الدعم البيداغوجي لفائدة التالميذ 

املتعثرين والدورات التأهيلية ملحاربة التكرار، وشكرا.

اويي لاورئيس:

النائبة  شكرا، بإسم الفريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيدة 
نعيمة زيدان.

اونةئبللاويي 7لنذيملل1ي ان:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

إننا في فريق التجمع الدستوري نثمن ما جاء في جوابكم، وما تقوم 
به الحكومة التي نثق فيها وندعمها، من أجل إصالح منظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي ببالدنا، والتي حظيت غير ما مرة بالتوجيهات 
إلى  باإلضافة  متعددة.  مناسبات  في  خطبه  خالل  السامية،  امللكية 
اضطالع املجلس األعلى للتربية والتكوين بمهامه الدستورية، وامليثاق 
الوطني للتربية والتكوين الذي يعد وثيقة مرجعية لإلصالح، ثم البرنامج 
الحكومي الطموح والذي نعقد عليه آماال كبيرة من أجل إصالح منظومة 

التعليم.

كما أن بالدنا وهلل الحمد، نجحت في تحقيق العديد من املكتسبات 
اإللزامي  التعميم  في نسب  الكمي  التقدم  بالتعليم، خاصة  املرتبطة 
األكاديميات  تجربة  خالل  من  للقطاع  جهوي  تدبير  بناء  للتمدرس؛ 
الجهوية للتربية والتكوين؛ تفعيل آليات الدعم اإلجتماعي عبر توسيع 
مبادرة املليون محفظة وبرنامج تيسير للتحفيز على التمدرس؛ إضافة 
إلى توسيع برنامج املطاعم املدرسية؛ إطالق البرنامج الوطني الواعد 
لتعميم التعليم األولي، الذي نتمنى أن توضع له مجموعة من املعايير 
واإلجراءات الكفيلة بضمان نجاحه؛ تطوير الهندسة البيداغوجية في 
التعليم العالي ومنها إحداث مسلك اإلجازة في التربية، التي ستساهم في 
تطوير معارف ومهارات مدرس الغد؛ تحسن واضح في عرض التعليم 

العالي والتوجه نحو استقاللية الجامعة.

اإلصالح  عمليات  من  وبالرغم  والتكوين،  التربية  قطاع  أن  إال 
املتوالية، ال يزال يعاني من مشاكل عديدة، تراكمت على مدى عقود من 
الزمن، نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر، هشاشة البنية التحتية 
ملؤسسات التربية والتكوين بالعالم القروي واملناطق النائية؛ استمرار 
الهدر املدر�ضي والجامعي بأرقام مخيفة تتمثل في نسب التكرار املرتفعة 
واالنقطاع عن الدراسة؛ تراجع مستوى التلميذ والطالب املغربي على 
مستوى اللغات واملعارف والقيم؛ محدودية نجاعة الفاعلين التربويين 
في ظل تراجع برامج التكوين والتكوين املستمر؛ تدني نسب التأطير 
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الجامعي وضعف مردودية البحث العلمي كما وكيفا؛ صعوبة إدماج 
الخريجين الجامعيين بسبب عدم استجابة الجامعات لحاجيات سوق 
العالي ببالدنا؛  التعليم  في توزيع  الشغل؛ عدم وجود عدالة مجالية 

البطء في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها.

السيد رئيس الحكومة املحترم، إننا نعتبر أنه مهما بذل من مجهودات 
مادية وتنظيمية للرقي بمنظومة التربية والتكوين وحل املشاكل التربوية 
واإلجتماعية ملحيط املدرسة، فإنها لن تحقيق أهدافها دون اإلهتمام 
بتأهيل العنصر البشري، وهو ما طرحناه في مشروعنا مسار الثقة عبر 

ما يلي:

متشبعا  يكون  بحيث  للتعليم  األولى  املراحل  منذ  الطفل  بناء   -
اإلنسانية،  الكونية  وبالقيم  واملواطنات  والوطنية  الدينية  بالثوابت 

باإلضافة إلى تنمية حس املبادرة واملقاولة مبكرا لديه؛

- بناء املواطن املغربي بشكل يجعله متشبعا بالتسامح واملساواة 
واإلنفتاح ومدركا ملنظومة الحقوق والواجبات ومساهم في بناء مجتمعه 

وبلده؛

- تحسين ظروف نساء ورجال التعليم وجعلهم مركز أي إصالح من 
خالل تمكينهم من التكوينات الالزمة ألداء واجبهم على الوجه األكمل، 
ونعتقد أن مسلك اإلجازة في التربية مشروع طموح يمكن أن يحقق 
إذا صاحبه  يجب، خاصة  كما  تنفيذه  تم  إذا  منه  املرجوة  الغايات 

إحداث كليات التربية وعلم النفس ببالدنا؛

- تحسين دخل األساتذة عبر مراجعة نظام األجور حتى يكون أكثر 
ولوجهم  عند  التعليم  رجال  رواتب  رفع  خالل  من  وإنصاف  مرونة 
نظام  وتفعيل  جاذبة،  مهنة  التدريس  مهنة  يجعل  بشكل  للوظيفة 
التعويض على العمل في املناطق النائية وإحداث تحفيزات مالية على 
املردودية والتميز، باإلضافة إلى إشراك املؤسسات املنتخبة إلحداث 

مساكن وظيفية الئقة وموجهة لهؤالء؛

واملضامين  الجامعة  تدبير  يهم  شامل  جامعي  بإصالح  القيام   -
البيداغوجية، كما ينبغي إعادة النظر في وظيفة التوجيه وإدماج فكر 
املقاولة في املناهج التعليمية بالجامعات املغربية وفي جميع الشعب، 
وتمكينها من االستقاللية التامة وتمكينها من موارد إضافية من خالل 
تعزيز ثقة املقاوالت في الجامعة وتشجيع البحث العلمي حتى يواكب 

التطورات والتقدم التكنولوجي؛

- إعداد نموذج بديل للتكوين املنهي مبني على املزاوجة بين النظرية 
والتطبيق خاصة من خالل التكوين بالتناوب، وتوجيه الشباب لبعض 

الشعب التي ستسهل املتخرجين منهم الحصول على فرصة عمل؛

- تجديد وتطوير التكوينات البيداغوجية املتوفرة بالجامعة التي لم 
يطلها التعديل منذ سنة 2003؛

- تعميم تجربة املدارس الجماعاتية في العالم القروي مع توفير 

خدمات الدعم املدر�ضي كالتنقل واإلطعام ألكبر عدد ممكن من التالميذ 
مع محاربة االكتظاظ داخل األقسام وتشجيع استعمال املعلوميات في 

التدريس وتجهيز املدارس املغربية بالحواسب؛

منظومة  في  الدراسة  عن  املنقطعين  األطفال  إدماج  إجبارية   -
التعليم غير النظامي أو التكوين املنهي؛

املكتبات  إحداث  خالل  من  املدرسة  في  الثقافة  مقام  ترسيخ   -
وتشجيع األنشطة املدرسية الثقافية والفنية والرياضية.

السيد رئيس الحكومة، إننا ننظر بكل حرقة إلى السياسة التعليمية 
ببالدنا دون ما إيجاد حلول ناجعة تخرجنا من هذا الوضع الذي أصبح 
يهدد مع مرور الوقت ناشئتنا ومداسنا وجامعاتنا، إن التعليم لم يعد 
فقط بحاجة إلى إصالحات إدارية أو بيداغوجية أو تربوية، بل إننا يجب 

أن نقف وقفة تأمل أمام مستقبل البالد في تحديد األولويات.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيد النائب عبد املجيد الفا�ضي.

اونةئبلاويي لعب لاملجي لاوفة�شيلاوفهري:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

في الحقيقة مهما تحدثنا وتكلمنا وقلنا ورافعنا فالواقع ال يتغير، 
ي أن املنظومة التربوية في املغرب تتراجع بشكل خطير وذلك منذ 

ّ
وتيزك

وواحد  عالية،  مالية  بتكلفة  الكبرى  اإلصالحات  من  بالرغم  عقود، 
املؤشر مهم هو مؤشر بيلز، بيلز هي واحد الدراسة اللي كتشوف املستوى 
ديال القراءة عند التالميذ ديال التعليم االبتدائي، وهاذ الدراسة بينات 
أنه املغرب كيستثمر نسبة ديال 2.2 % من الناتج الداخلي الخام في 
التعليم االبتدائي، ولكن مع ذلك املردودية على القراءة والفهم ديال 
القراءة هو ضعيف جدا، إذن هنا كنشوفو بأنه اإلستثمار املالي واملادي 
ما كيعنيش أوتوماتيكيا أنه غادي تكون واحد النتيجة على املردودية، 
ألن أهم حاجة هي الثقة وخصنا نبنيو الثقة بين جميع مكونات األسرة 
التعليمية املواطنين والحكومة، واملوضوع اللي غادي نتكلم عليه هو 
في الحقيقة واحد املوضوع اللي ما كيساعدش بناء هاذ الثقة، واحد 
املوضوع اللي الفريق اإلستقاللي وحزب استقالل عندو مواقف واضح 
مفارقة خطيرة  هناك  إذن  التعليم،  في  بالتعاقد  التوظيف  وهو  منو 
هاذ  إحداث  وتم  وكبيرة  كثيرة  هناك حاجيات  من جهة،  للمستقبل 
أسرة  لفائدة  بالتعاقد  شغل  منصب  ألف   50 حوالي  فعال  السنتين 
التعليم، وهذا إيجابي في حد ذاتو ألنه كيقلص من العجز، ولكن في 
نفس الوقت كاين إشكال ألول مرة في التاريخ وكنسطر عليها ألول مرة 
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في التاريخ يحدث في قانون املالية فقط 700 منصب شغل في مجال 
التعليم، عوض 8000 منصب شغل اللي كانت تتكون سنويا و8400 
رئيس  السيد  توضحونا  أنه  الضروري  من  وهذا  املاضية،  السنة 
الحكومة، ألن كنالحظو أن التوجه هو تعويض جميع املناصب املالية 
الفريق  في  كليا  بالتعاقد، وهذا نرفضه رفضا  بالتوظيف  التعليم  في 
اإلستقاللي، ألنه غادي يخلق الهشاشة في املنظومة التربوية، ثم السؤال 
الحقيقي اللي مطروح واش الحكومة قّرت رسميا أنه يكون في الوظيفة 
العمومية فئتين املوظفين واملتعاقدين؟ وإيال دخلنا في هذا اإلطار إيال 
كان قرارا رسميا للحكومة، فما هو املنظور للترقي و لتحسين ظروف 
العيش واألجور وتطوير هذه الفئة؟ ألن في جميع الدول اللي كتدخل 
فهاذ العملية تيكون عندها منظور، على سبيل املثال املتعاقد تيعرف 
بأنه الراتب ديالو غادي يكون مرتفع بالنسبة للراتب ديال موظف، ألن 
املوظف عندو االستقرار واالستمرارية بينما املتعاقد خصو التحفيزات، 
هاذ األمر غير وارد في قانون املالية 2018 وغير وارد أيضا في الوثيقة 
املتعلقة بحقوق اإلطار املتعاقد، إذن كاين واحد النوع من الضبابية، 
ثم هناك أسئلة تحتاج ألجوبة واضحة من طرف الحكومة، واش العمل 
بموجب عقد مؤقت أي CDD في التعليم واش يمكن يتحول إلى عمل 
بموجب عقد غير محدد املدة CDI كما هو منصوص عليه في قانون 
الشغل؟ هل ممكن أن املتعاقد يكون له عقود متعددة؟ بحال دبا يكون 
تيقّري في واحد املدرسة وفي نفس الوقت كيقّري في مدرسة أخرى؟ هذا 
راه عندو واحد النوع من التأثير على الصحة الجسدية واملعنوية ديال 
هاذ املتعاقد وكاينين حاالت تنعرفوها، زيادة على ذلك اإلدارة ما تتعطي 
الحق لألساتذة املوظفين التدريس بدون تكوين مسبقا، بينما مع واحد 
العدد كبير من املتعاقدين الجدد لم يكن لهم التكوين الالزم، وهذا 

كيمس في الصلب هوية التعليم أي نقل املعرفة.

املوضوع الثاني اللي بغيت نتكلم عليه هو املتعلق باملتدربين خريجي 
الحكومة  رئيس  السيد  عرفتيو  واش  في2017،  املنهي  التكوين  سلك 
بأنه تسناو سنة، تسناو عام باش يتوصلوا بدبلوم ديالهم، وأنا دابا ما 
كنهضرش على الولوج لسوق الشغل والصعوبة أنه يلقى خدمة، دابا 
غير أبسط أمور، نجحتي خصك دبلوم تسنى عام، هذا في الحقيقة، 
ونبغيوك السيد الرئيس الحكومة تفسر لنا عالش هاد..؟ ألن كيعتبروا 
أن الحكومة سقطتهم عام، ألن هما نجحوا وبقاوا تيتسناوا السنة كلها 
باش عاد يتوصلوا بالدبلوم ديالهم، إذن هذا كاين تأثير عليهم، تأثير على 
التكوين املنهي تيقّوي ويعزز الطبقة  األسرة ديالهم اوتنعرفو كيفاش 
املتوسطة، إذن هادي واحد املسألة خصكم تلقاوا لها حل في القريب 

العاجل.

الحكومة  على  فيجب  ينتظر،  ال  مستقبلنا  فعال  الختام  في  إذن 
أن  بسرعة، خصوصا  املواطنين  ملشاكل  املناسبة  الحلول  تقترح  أن 
هاد الحكومة كنعتبرو أنها عندها 6 سنين ما عندهاش عام، ألن هاد 
الحكومة هي استمرارية للحكومة السابقة، واحد العدد دالوزراء في هاد 

الحكومة كانوا وزراء في الحكومة السابقة، وانتم السيد رئيس الحكومة 
على  كنهضرو  ملي  كنعتبرو  إذن  السابقة،  الحكومة  في  وزير  كنتيو 
الحصيلة دالحكومة، أن الحكومة عندها 6 سنوات وبغينا املواطنين 

يستوعبو هاد املسألة، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا، بإسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة ليلى أحكيم.

اونةئبللاويي 7لويلىلأحكيم:

اويي لاورئيس،

اويي لاورئيسلالحك مل،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

اسمحوا لي سيدي رئيس الحكومة، أن أبدأ مداخلتي هذه بعبارة 
والهدر  الفشل  فولد  اإلصالح  تمخض  ببالدنا،  التعليم  واقع  تجسد 
والبطالة، فقد عشنا على إيقاع مساعي إصالحية، وليست بإصالحات 
حقيقية منذ اإلستقالل مرورا بتشكيل اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين 
وإعداد امليثاق الوطني للتربية والتكوين، وانتهاء بالبرامج االستعجالية 
الوطنية إلصالح منظومة  االستراتيجية  الرؤية  إلى  الكارثية، ووصوال 
التربية والتكوين، كلها وصفات لإلصالح غير مترابطة وغير متجانسة، 
ولم توضع تحت مجهر التقييم واملحاسبة، والنتيجة منظومة تعليمية 
فاشلة غير قادرة على مواكبة الرهانات والتحديات السوسيو اقتصادية 
الوطنية والدولية، بل منظومة تعليمية أصبحت في حد ذاتها تشكل 

كابحا حقيقيا للتنمية ببالدنا.

ميزانية  من  للرفع  كبيرا  مجهودا  بذلت  الحكومة  أن  نختلف  ال 
التعليم، إال أن هذا املجهود يجب أن يصاحب بتكريس رؤية مستقبلية 
ويقترن  البشري،  العنصر  في  اإلستثمار  جوهرها  حقيقة،  برافعات 
بترسانة قانونية تضمن نجاعة التطبيق، علما أن النموذج التنموي 
الذي نادى له صاحب الجاللة، يفرض إصالح املنظومة التربوية في إطار 
تعاقدي وطني ملزم، من خالل إعداد القانون اإلطار وصياغته بشكل 
تشاركي. فطبيعة الرهانات والتحديات التي نواجهها تحتم علينا إنتاج 

وإعداد منظومة تربوية بروافع حقيقية، قوامها في تقديرنا:

لالشتغال،  سليم  مناخ  من  واإلدارية  التربوية  األطر  تمكين  .•
وإيالئها العناية الخاصة كونها مربط فرس نجاح املنظومة التعليمية؛

التربية والتنشئة الجيدة والتربية على املواطنة  إرساء بذور  .•
والقيم الكونية قبل التلقين والتعلم؛

وضع حلول للبنيات األساسية في أفق زمني معين، وخاصة  .•
بالعالم القروي واملناطق الجبلية، ليبقى الهاجس األسا�ضي هو صناعة 

اإلنسان؛
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البيداغوجية  االبتكار  برامج  مع  واملناهج  البرامج  تكييف  .•
الحديثة املوجهة نحو الذكاء، والتي تعتمد على الكيف أكثر من الكم، مع 
إعمال املراقبة على التعليم الخصو�ضي الذي أصبح يثقل كاهل الطبقة 

املتوسطة بدون رقيب وال حسيب؛

اللغة  لتعليم  ودامجة  مندمجة  لغوية  منظومة  تفعيل  .•
األمازيغية؛

إقامة نظام للتكوين املنهي مندمج مبني على إشراك كل األطراف  .•
املتدخلة وتفنيد الكالم الذي يتم ترويجه بكون هذا التكوين هو مالذ 
للفاشلين، مع إعداد قانون للتكوين املنهي يحدد أدوار ومسؤوليات كل 
متدخل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم 

اإلستثمار في هذا املجال الحيوي؛

إعداد وتنزيل خريطة جامعية وطنية منسجمة وفق الهندسة  .•
الجهوية الجديدة؛

التي لم تفّعل منذ سنة  العلمي  البحث  تفعيل إستراتيجية  .•
.1998

سي يلاورئيس،

وأطيافنا  وانتماءاتنا  توجهاتنا  اختالف  على  جميعا  نقر  كنا  إذا 
تطوير  استهدفت  التي  اإلصالحات  كل  بفشل  والحزبية،  السياسية 
املنظومة التربوية ببالدنا حتى اآلن. فإنني أكاد أجزم اليوم، ونحن ننشد 
نظام تربويا في مستوى التحديات التي يثيرها تحقيق التنمية بجميع 

أبعادها، أن ال حق لنا وال عذر لنا في مراكمة فشل آخر...

اويي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة. بإسم الفريق اإلشتراكي، الكلمة للسيد النائب 
محمد احويط، السيد النائب نبيل.

اونةئبلاويي لنبيللصبري:

اويي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

املدر�ضي  الدخول  وإجراءات  الحصيلة  حول  التفاعل  إطار  في 
والجامعي، نؤكد كفريق اشتراكي على أهمية ومحورية التربية والتكوين 
في التطور املجتمعي والتنمية الشاملة وارتباط إصالحها بكل املجاالت، 
واعتبار املدرسة املغربية رافعة للتغيير انطالقا من اإلستثمار في العنصر 
اإلرتقاء  فإن  املنطلق،  هذا  من  الصاعدة.  األجيال  وتأهيل  البشري 
بأدوارها ووظائفها وتثمين مكانة الفاعلين التربويين واإلداريين، وإرساء 
تبني منظور إصالحي  يستقيم دون  وأفقيا ال  ناجعة عموديا  حكامة 
على  لألسر  الثقة  ويعيد  الترقيعية،  اإلصالحات  مع  يقطع  استراتيجي 
مستويات متعددة: تعميم الولوج املدر�ضي والجامعي؛ تطوير النموذج 

البيداغوجي؛ تحسين الحكامة؛ اإلرتقاء باملوارد البشرية وتوفير شروط 
تحفيزها؛ القضاء على ظاهرتي االكتظاظ والهدر املدر�ضي.

لذلك نقدر املجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق مؤشرات 
النهوض باملنظومة وأهمية التدابير اإلصالحية الجارية سواء في التعليم 
املدر�ضي أو الجامعي أو التكوين املنهي. كما نعتبر أن بلوغ أهداف النهوض 
بالتربية والتكوين، يتطلب إضافة إلى توفر اإلرادة السياسية، اإلسراع 
بإخراج قانون إطار لترجمة الرؤية االستراتيجية إلى مقتضيات قانونية 
الفاعلين  كل  وتعبئة  لألجرأة،  قابلة  ومشاريع  ومخططات  ملزمة، 
والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين والجماعات الترابية، ألنه بالقدر 
الذي نؤكد فيه على صون حق التمدرس والتكوين لجميع أبناء املغاربة، 
بدءا من التعليم األولي إلى التعليم الجامعي، بالقدر الذي ندعو فيه 
الوزارة الوصية إلى تبني مقاربة تشاركية منفتحة، ونهج سياسة انتقائية 
تروم إصالحا ملموسا يتملكه جميع املغاربة من أجل ربح رهانات التقدم 

والتنمية الشاملة.

من هذا املنطلق، نعتبر أن الوزارة الوصية مطالبة بمضاعفة جهودها 
ونهج حكامة ريادية لإلصالح، والقضاء على الهدر املدر�ضي والجامعي 
وتنويع العرض التربوي؛ وتطوير النموذج البيداغوجي والتقليص من 
الفوارق املجالية على مستوى الخدمات التربوية والجامعية والتكوينية، 
وتفعيل ناجع للدعم التربوي واالجتماعي؛ وإعمال آليات االستقاللية 
واملمرات على  للجسور  نظام معقلن  وإبداع  والبيداغوجية،  اإلدارية 
األكاديمي؛  والتكوين  العلمي  بالبحث  واالرتقاء  املنظومة؛  مستوى 
وتمكين العنصر البشري من تكوين أسا�ضي ومستمر، يتالءم وحاجات 
النظر  إعادة  مع  واملنهي،  السوسيو-اقتصادي  وإدماجهم  املتعلمين، 
في منهجية انتقاء واختيار املسؤولين، جهويا ومركزيا، وعلى مستوى 
مناصب املسؤولية بالجامعة؛ ووضع خريطة عادلة للتوزيع الجغرافي 
للمؤسسات الجامعية وتمكينها من لعب دورها التنموي في محيطها 

وتقوية أدوارها، في تفاعل مع معطيات التقدم العلمي والدولي.

إن املطلوب اليوم، مواصلة ترصيد املكتسبات، مع تقييم وتتبع 
حصيلة اإلنجازات املحققة، ورصد العوائق والصعوبات التي تحول 
دون النهوض باملنظومة، مع ما يتطلبه ذلك من فتح جسور التواصل 

مع كل الفاعلين واإلنصات لنبض املجتمع.

في  امللقاة  املسؤولية  جسامة  عاليا  نقدر  اشتراكي،  كفريق  إننا 
وتوفير  املنظومة،  تطوير  آفاق  واستشراف  القائمة  االختالالت  تدبير 
مستلزمات تأمين دخول مدر�ضي وجامعي في مستوى انتظارات الفاعلين 
والتربويين واملواطنين. في نفس السياق، ننوه بانطالق البرنامج الوطني 
لتعميم وتطوير التعليم األولي، والذي جسدت الرسالة امللكية املوجهة 
للمشاركين اإلرادة الفعلية في جعل التعليم األولي ركيزة أساسية لكل 
لجميع  واإلنصات  الفرص  وتكافؤ  الجودة  بمقومات  تربوي،  إصالح 

أطفال املغاربة، وشكرا.
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اويي لاورئيس:

املجموعة  بإسم  الزيدي،  سعيد  النائب  للسيد  الكلمة  شكرا، 
النيابية للتقدم واالشتراكية.

اونةئبلاويي لسذي لاوزي ي:

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

بداية، نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموعة األغلبية التي تفضلت 
بطرح سؤال حصيلة املوسم الدرا�ضي الحالي وآفاق الدخول املدر�ضي 
رئيس  عليها  يجيب  والتي  العامة،  السياسة  مواضيع  ضمن  املقبل، 
الحكومة. وهو موضوع يكت�ضي أهمية كبيرة بالنظر للمكانة التي يحتلها 
ملف التعليم في بالدنا، كثاني أولوية بعد الوحدة الترابية بالطبع، ملف 
امليثاق  تبني  عبر  واالقتصاديين،  السياسيين  الفاعلين  بإجماع  حظي 

الوطني للتربية والتكوين.

اويي لرئيسلالحك مل،

لقد استمعنا بإمعان كبير للمعطيات التي تفضلتم بتقديمها، وليس 
لدينا أدنى شك في عزم الحكومة وسعيها الحثيث واملتواصل من أجل 
اإلصالح. صحيح أن هناك إصالحات تمت وهمت السياسات الكبرى 
إلصالح التعليم، إلصالحي النظام التربوي في شموليته، عبر توجهات 
وطنية مرتبطة بتدبير النظام التعليمي وتقوية العرض املدر�ضي وإصالح 
املناهج. ولكن وضعية التعليم ال تزال تتسم بالطابع املتأزم، فاإلصالح 

لم يتمكن من ولوج قاعة الدرس.

يطمح  الذي  املجتمعي  املشروع  صلب  في  يقع  التعليم  ملف  إن 
واملواطنة  املواطن  لصناعة  واالشتراكية  التقدم  حزب  لتحقيقه 
الديمقراطي،  الفكر  على  القائمة  املغربية  املدرسة  بقيم  املتشبعين 

املساواة والتنوير والتحديث وتكافؤ الفرص.

اويي لرئيسلالحك مل،

على  سنة   18 من  أكثر  مرور  الدرا�ضي  املوسم  هذا  في  نستحضر 
التقارير  من  العديد  وصدور  والتكوين،  للتربية  الوطني  امليثاق  تبني 
والدراسات التقييمية والخطاب امللكي. إن هذا الزخم الكبير من الوثائق 
يؤكد أن العنوان األبرز لواقع تعليمنا اليوم هو الكبير بين املجهود املالي 
الذي تتحمله الدولة واألسر، وضعف مردوديته الداخلية والخارجية، 
وعدم قدرته على مسايرة التحوالت الهيكلية التي تعرفها بالدنا، تعليم 
املشروع  لحاجيات  مالءمته  وعدم  البشري  الرأسمال  ضعف  ينتج 
التنموي، ارتفاع الهدر املدر�ضي في أسالك التعليم الثالث بتكلفة بلغت 
في سنة 2016 : 2,1 مليار درهم، مغادرة الفتيات املدرسة مبكرا أكثر من 
الذكور انقطاع أكثر من 279 ألف عن الدراسة في سنة 2017، ضعف 

البنيات والتجهيزات املدرسية، االكتظاظ واألقسام املشتركة، املدرسة 
العمومية املغربية تحول الفوارق االجتماعية لدى التالميذ إلى فوارق 
مدرسية، ضعف الحكامة املؤسساتية، مركزة القرار داخل املنظومة. 
بالتالي إن تحقيق النموذج التنموي الذي دعا له جاللة امللك، لن يتأتى 
إال من خالل إصالح املدرسة العمومية املغربية، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

اويالملعليكم،

مبارك  املغاربة،  وللتالميذ  املغاربة  للطلبة  بعدا  نبارك  بغيت  أوال 
كلهم  املغاربة  نعمم  هنا  سياسيين  كفاعلين  حنا  كنتمناو  ومسعود. 

ينجحو، التالميذ كلهم ينجحو ما�ضي غير هاذو.

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

أظن قلتها مرارا تحت هاذ القبة املحترمة وأمامكم، حنا في حاجة 
اليوم إلى تعاقد اجتماعي، عقد اجتماعي، والنموذج التنموي الجديد 
كنعتبر بأن هو جزء من التعاقد اللي محتاجين لو حنا كمغاربة اليوم. 
املناسب هو إصالح وال  بأن املدخل  لي  التعاقد كيبان  لهاذ  واملدخل 
إنقاذ التعليم، كنقولها وكنوزن كالمي، إنقاذ التعليم حتى الناس ديال 
األغلبية كيعتبرو ومعترفين بأن كاين مشكل حقيقي في التعليم، ما �ضي 
تبخيس للتعليم وال �ضي حاجة ال، األرقام تتكلم، »TIMIS et PIRS« راه 
أرقام هاذو ترتيبات دولية كتعطينا بأن حنا في حالة زعما يرثى لها، زعما 

راه حالة كارثية.

قدمنا حنا كفدرالية اليسار الديمقراطي، نتمناو تكون ال يرثى لها �ضي 
نهار، مقترحات عملية في هذا املجال، مقترحات في املنهجية السياسية 
بحال اللي كديرو وكدير حكومتكم في مجال »Doing.Business« مثال، 
كل الوزراء، كون كان عندي أكثر من 2 دقايق ناخذ وزير بوزير هنايا 
ونقول كل وزير يمكن يكون عندو معيار في مجال التعليم باش يعرف 
كذلك  قدمنا  التعديم.  مجال  في  يقدمها  يمكن  اللي  املساهمة  شنو 
آليات لإلصالح وال لإلنقاذ، وهاذي ونعاود نقولها تحت هاذ القبة، حنا 
محتاجين اليوم ل30 مليار درهم سنويا إضافية، أتقول ليا بزاف 30 
مليار! 30 مليار درهم إضافية غير باش نوصلو للمستوى ديال تونس، 
تونس ما�ضي فنالندا، تونس كتصرف لكل تلميذ الدولة التونسية 11 
ألف درهم سنويا، حنا كنصرفو 6500 درهم. هاذي باألرقام. هاذي 
قدمنا كذلك مقترحات تحويل ميزانيات قطاعات أخرى إلى التعليم، 
وهاذ  التعليم،  مجال  في  حقيقي  لتضامن  جديدة  مساهمات  وخلق 
السنة وغنختم بهاذي، حنا عندنا ها هي فرصة عندنا ديك 17 مليار 

درهم ديال املحروقات نبداو بها...
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اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة فيما تبقى من 
الوقت.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،

شكرالوليي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

على مناقشتهم الغنية واملفيدة وأحيانا شوية م...نشير ليها،

أوال: صحيح، صحيح احنا نعتز بكون الجزء األكبر ديال الحكومة 
السابقة وخصوصا رئاسة الحكومة ال تزال هي املستمرة في الحكومة 
الحالية ونعتز بأداء الحكومة السابقة، وبغيت نقول بأنه اليوم عندها 
منظور استراتيجي، الترقيعات، اإلجراءات اللي غادي ندير غير شوية 
سنة سنة، خرجنا من هاد الترقيع فيما يخص السياسات العمومية 
الحكومة  به  قامت  ما  أهم  وبالتالي  التعليم،  فيما يخص  وخصوصا 
السابقة أوال وقبل كل �ضيء صادقت على القانون ديال املجلس األعلى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق املستجدات الدستورية، دستور 

2011؛

ثانيا: خرج املجلس األعلى للتربية والتكوين؛

ثالثا: املجلس على التربية التكوين بتنسيق مع القطاعات املعنية 
دابا  وضع  اللي  هو  راه  والتكوين،  للتربية  االستراتيجية  الرؤية  وضع 
عندنا  رؤية،  عندنا  دابا،  فيها  غادين  السكة  هاديك  احنا  السكة، 
ولذلك  سنة  بعد  سنة  البرامج  نديرو،  غادي  آش  عارفين  الوضوح، 
أول حاجة دارت الوزارة ملا جات هاد الحكومة خذات الرؤية ووضعت 
البرنامج ديال تنفيذ الرؤية من هنا ل2030، ودابا البرامج اللي كنخرجو 
 ،

ّ
ما�ضي غير كنفيقو في الصباح كنقولو أخصنا التعليم األولي أ كذا، ال

البرنامج موجود كل سنة آش غادي نخرجو، وكاين اإلعداد ليه ملدة 
شهور واحنا كنخرجو هاد البرامج.

إذن هناك رؤية، هناك رؤية، هناك إجراءات في إطار هاد الرؤية، 
إجراءات عميقة إستراتيجية فاش جينا، قلنا البرنامج الوطني لتعميم 
التعليم األولي هو برنامج سنة بعد سنة، فيه شركاء  وتأطير وتطوير 
محددين، كاين شراكات كتوقع معهم، االلتزامات ديالهم وديال الحكومة 
طيلة السنوات املقبلة، األهداف طموحة، فلذلك ما يمكنش ندعيو 
بأن غادي نحققوها في عام، ما يمكنش ندعيو بأن غادي نحققوها في 
عامين وال 3 سنين، ولكن من هنا ل3 سنين غادي نكونو حّسنا الوضعية 
ديال التعليم وغادي يجيوا اللي بعد مّنا غادي يحسنوه أكثر، هاد ال�ضي 
اللي غادي نقولو، ونعتز بأننا باقي مستمرين، وأظن بأن جميع األطراف 
اللي معنا في الحكومة باقي معتزين بأنه.. ونقولو أكثر من هذا، لوال أن 
الحكومة السابقة قامت بإجراءات واضحة للشعب، ملا صوت الشعب 

عليها مرة أخرى، عاود رجعت، وملا حظيت بثقة جاللة امللك، وملا حظيت 
بثقة جاللة امللك، راه ما�ضي بوحدها عندها الثقة ديال الشعب، ولكن 
الثقة األكبر هي اللي شكلت األغلبية، وعاد غادي نجي، صبر، راه باقي ما 

كنجاوبكش، يالاله غادي نجاوبك..

اويي لاورئيس:

واصلوا السيد رئيس الحكومة.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

ثانيا، هللا يجازيكم بخير، راه السؤال احنا كنقولو السؤال أهم من 
الجواب، خصنا نطرحو األسئلة الحقيقية، فهمتني، كيفاش انتوما غادي 
اتهموا اليوم هاد الحكومة وأنا اللي عرضت بأن القضية استراتيجية، 
املجلس األعلى من بعد الرؤية االستراتيجية ما عند البرنامج التنزيل 
ديال الرؤية االستراتيجية ما عند البرامج وداك ال�ضي واضح وغادين 
فيه متدرجين، كيفاش تقول سياسة متخبطة، فينا هو التخبط، أنا 
هي عدم  فينا  الحقيقي،  والتخبط  االستعجالي  للبرنامج  نرجع  بغيت 
الرغبة في مباشرة اإلصالح؟ فينا هي عدم الرغبة في مباشرة اإلصالح؟ 
فينا هي عدم الرغبة في مباشرة اإلصالح، ونحن قلنا ها هي الرؤية، ها هي 
اإلصالحات ديال الرؤية ونحن مستعدون للم�ضي في هاد اإلصالح ديال 
الرؤية، فهمتني، وأيضا نحن اليوم، نحن اليوم نقدم إجابات واضحة 
عملية، ما تقولوش لي املال بوحدو ما يكفيش، ال، ألن بعض البرملانيين 
قالوا داك ال�ضي كنفقو ما كافيش، داك ال�ضي عالش قلنا احنا دعمناها 
قفزنا درنا %8 في سنة واحدة، وهذا جهد كبير بالنسبة لبالدنا وبالنسبة 
للحكومة، واحنا مستعدين للقيام بجهود أخرى في دعم هاد القطاع 
يو بااللتزامات ديالنا وفق رؤية واضحة، 

ّ
ديال التربية والتكوين باش نوف

ووفق برامج واضحة أيضا، ومسيرة واضحة بإذن هللا.

أن  على  متفق  أنا  التعليم،  أسرة  ديال  القضية  لهاذ  نرجع  عاد 
أسرة التعليم تستحق كل تقدير، وأنا متفق مع بعض اإلخوان اللي 
طرحوا بعض اإلشكاالت الحالية واللي هي حنا كّناقشوها شبه يوميا، 
وكنحاولو نلقاو لها الحلول. ألن أنا نقول ليكم، ألن املشاكل اللي جات 
كتكركب، 10 سنين، 15 عام، ما يمكنش تطلب مني أنا في عام عامين 
املدخل؛  ليها  نلقاو  باش  الوقت  ديال  الشوية  واحد  نحلها، ضروري 
املدخل القانوني، املدخل التنظيمي، املالي، إلى آخره... ونحلوها، نحن 
مستعدون. فلذلك من نهار اللي جينا، راه حلينا عدد من املشاكل، كان 
أولها قضية املمرضين، وغاديين في حل مشاكل أخرى وحنا مستعدين.. 
باش  أكيدة  الرغبة  اإلجتماعي وحنا عندنا  الحوار  في  داخل  وبعضها 

نحلوها في إطار الحوار اإلجتماعي أو نحلوها مباشرة.

ومن هنا، كنحيي الجهود اللي كتقوم به مؤسسة محمد السادس 
لألعمال اإلجتماعية، اللي هي خاصة بأسرة التعليم، ألن كتقوم بواحد 
العمل عالي،.. اليوم من حيث الخدمات اللي كتقدمها ألسرة التعليم من 
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أجود الخدمات وأعلى الخدمات ديال جمعيات األعمال اإلجتماعية، 
على مستوى التغطية الصحية التكميلية، على مستوى اإلصطياف، 
على مستوى منح اإلمتياز اللي كتعطي لألبناء ديالهم. دابا 500 منحة 
ديال اإلمتياز اللي كتعطى سنويا، وعندهم الخطة باش يرفعوا عدد 
السنوات املقبلة ألبناء أسرة التعليم، وأيضا عدد من الخدمات األخرى 
اإلجتماعية اللي كتقدمها. وهذا تقديم هاذ الخدمات اإلجتماعية هو 
جزء من العناية اإلجتماعية بهاذ.. وباملناسبة ما نساوش بأن الحكومة 
كتقدم سنويا %2 من كتلة األجور ديال التربية والتكوين لهذه املؤسسة، 
فهو اإلسهام األكبر ديال الحكومة، فهذا جزء من الدعم أسرة التربية 
والتكوين اجتماعيا. وبطبيعة الحال إيال بان لينا بأن هناك �ضي حاجة 

أخرى نقدو نديروها ما نكرهوش نديروها غدا.

لهاد  نجي  غادي  عاد  درهم، طيب  مليون  نجي ل900  غادي  عاد 
القضية ديال التعاقد، التعاقد الذي يؤدي إلى الهشاشة، وهللا يجازيكم 
بخير ما تبقاوش تعاودو األمور، ألن بعض األمور كتقال هنا وكيبقى 
اإلعالميين، ألن كيثيقو في البرملانيين، وتيقولو البرملاني قالها، وكيبداو 
يديروا إلى آخره.. أوال أريد أن أؤكد في املجالس اإلدارية ديال األكاديميات 
الجهوية للتربية والتكوين، صودق في جميعها، غير فهاذ األواخر، على 
النظام األسا�ضي ألطر األكاديميات، وسوى هاذ الوضعية نهائيا، في نظام 
الترقية، في نظام الدخول، كل �ضي داك ال�ضي، معنى ذلك صافي انتهى. 
ونقول لكم راه جميع املؤسسات العمومية في املغرب عندهم نظام 
التعاقد، كلهم إذن كلهم الهشاشة؟ كل �ضي هاذ املؤسسات العمومية 
فيه مؤسسات  عندنا  اللي  الوحيد  القطاع  أن  وبما  كلهم.  راه  كلها؟ 
عمومية مباشرة هي ديال التعليم، فبدينا به، ولكن في الالتمركز راه في 
املستقبل غادي نمشيونا لهاذ ال�ضي، وهكذا غادي العالم كلو. ولكن 
في املجاالت  في الصحة وال  إما  نهار تكون عندنا مؤسسات عمومية، 
األخرى، غادي نمشيو لها، ولكن هو ليس هشاشة، نفس الشروط ديال 
الدخول، نفس الشروط ديال الترقية، ما كاين حتى �ضي فرق بينهم وبين 
املوظف اآلخر. واليوم مع هاذ األنظمة األساسية التي صودق عليها، 
أصبحت القضية سويت وأصبحت قانونية، واضحة، إلى آخره... وأنا 
متفق معك السيد النائب أنه خصنا الثقة وإعادة بناء الثقة، ولكن 
من الثقة هو يكون الخطاب ديالنا للمواطنين كيبعث على الثقة، كيرفع 
اآلمال، كيرفع اإليجابية. ألن حنا فاش جينا لقينا مشكل، خصنا نحلو 
املشكل. صحيح خصنا نديرو أحسن من هاذ ال�ضي، كان من املمكن 
نديرو أحسن، صحيح فهاذ القضية ديال التعاقد، ولكن لقينا الطريق 
اللي لقينا بعد النقاش هو هاذ اإلجازة املهنية، اللي غادي تمكننا باش 
يكون عندنا ناس مكونين في مهن التربية والتكوين، غادي يكون عندنا 
إجازة في الكيمياء والفيزياء والتربية، إجازة في العلوم اإلجتماعية وفي 
الجغرافيا والتاريخ والتربية، إجازة في اللغة العربية والتربية، في اللغة 
نرفعو  باش  يمكننا  الوقت، وهذا غادي  نفس  في  والتربية  الفرنسية 
الجودة في املستقبل، عاد من بعد غادي يدوزو املباراة باش يدخلوا 
ملهن املؤسسات وال اسميتها ديال مهن التربية والتكوين باش إن شاء 

هللا إلخ...، ولكن هذا استراتيجي، داك ال�ضي عالش هاذ امللفات العميقة 
دائما خاصها رؤية إستراتيجية، ما يمكنش تعالج بطريقة سريعة. ولكن 
أنا كنظن بأن هاذ التعاقد اللي درنا أحسن من واحد الوقت فاش كنا 
كنوظفو الناس مباشرة وكيدخلو للقسم، من عاطلين، من الشارع إلى 
القسم، الحمد هلل اليوم عندنا مباراة، كنديرو واحد triage، عندنا إلى 
آخره، وبالتالي الحكومات اللي دارت هداك اإلدخال املباشر هما اللي 
دارو مشكلة بالنسبة لقضية التعليم، ما�ضي هاذ اسمو، ألن على األقل 
هاذ املتعاقدين راه عندهم حظ معين من التكوين قبل، وحظ معين من 

التكوين مستمر أيضا.

أريد أن أقول بأن هناك دعم تربوي لتقليص الهدر املدر�ضي، هاذ 
التربوي مستمر، الحمد هلل فهاذ السنتين األخيرتين استطاع  الدعم 
تقليص الهدر املدر�ضي ب%33 تقريبا نتيجة وجود هاذ البرامج ديال 
الدعم التربوي على مستوى املؤسسة وخصوصا برنامج الدعم التربوي 
تلميذ،  ألف   500 منو  استفادو  السنة  هاذ  واللي  االمتحانات،  قبل 
وباستمرار هاذ البرامج ديال الدعم املدر�ضي إن شاء هللا غادي نقلصو 
الهدر املدر�ضي وغادي نقلصو حتى التكرار في السنوات املقبلة. مع ذلك 
عندنا برامج وعندنا منظور في متوسط املدى ومنظور استراتيجي فهاذ 

املجال.

وأريد أن أقول أخيرا، بأن حنا سنواصل شوف سنواصل اإلصالح، 
ألن عندنا رؤية وعندنا برنامج، وعندنا وضوح وغادي إن شاء هللا غادي 
نمشيو فيه بكل فعالية بإذن هللا، سنواصل الوفاء بالتزاماتنا، غادي 
نوفيو بها، والدليل عليه أن اليوم األرقام كتشهد، فاش قلنا 55 ألف، 
55 ألف راه كيجمعها غير الفم، قاليك السنة املاضية كانت 8000، 
راه 55 ألف عالش كنهضرو، من نساء ورجال التعليم، التعاقد راه هو 

تعاقد راه هو كل.. جميع املؤسسات العمومية فيها التعاقد، جميعها؛

ثانيا منحة التكوين املنهي، فاش دخلناه هو دعم للتكوين املنهي على 
املستوى االستراتيجي، باش نرفعو الجودة ديالو، بطبيعة الحال مع 
إجراءات أخرى متعددة، غير هاذ العام األول رغم أنه جاء مباغت، 
هاذ املنحة ديال التكوين املنهي، تعطات ل11 ألف مكون أو متكون في 
التكوين املنهي، 11 ألف. ولكن حنا كنهدفو نرفعوها حتى ل70 ألف 

شخص في السنوات املقبلة بإذن هللا.

دعم األرامل اللي رفعناه ل12 ألف غير فهاذ 3 سنوات، تزادت ب12 
ألف، وصلنا ل82 ألف أرملة، هو في الحقيقة هو دعم لليتامى، ألبنائهم 
باش يبقاو في املدرسة ديالهم، باش يمكن لألمهات ديالهم يدعموهم، 
هو في الحقيقة دعم ألولئك األطفال باش يواصلوا الدراسة ديالهم، هو 

أيضا مقاومة ومكافحة لتقليص الهدر املدر�ضي.

تعميم التعليم األول اللي طلقناه اآلن، هذا برامج حنا ما كنهضروش 
بالشفوي، كنهضرو باألرقام، وكنعطيو اإلنجازات على العرض في سنة 
واحدة، والعام الجاي إن شاء هللا نجي مرة أخرى ونعطيكم إنجازات 



عدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان7137  

إضافية، وبعد 3 سنوات نعطيكم النتائج ديال اإلنجازات األولى، ونحن 
متفائلون أنها ستكون إيجابية. وخاصنا نساعدو بالدنا عن طريق تشجيع 
هؤالء الذين يشتغلون في كل مكان، في القرى وفي املدن كيناضلو رغم 
صعوبة الظروف، والكلمة الطيبة باش كنساعدوهم، أوال وقبل كل 

�ضيء. الرسول صلى هللا عليه وسلم، يقول : »الكلمة الطيبة صدقة«.

وأخيرا، أنا أعترف بأن الديبلومات التأخر ديالها كان مشكال قائما، 
ولكن السنة تحل هاذ املشكل، وّدار أق�ضى �ضيء هو شهر لتسليم جميع 
الديبلومات بالنسبة للمتخرجين املتدربين املتخرجين من التكوين املنهي 
هاذ السنة، ضروري ألن خاص التأكد، الشهادة إيال بقينا كنديروهم 
بسهولة كتوقع أخطاء، خاص التأكد من أسمو األشخاص، من أسمو 
ديالهم شهر ليس شيئا كثيرا. ولكن باملناسبة شهادة النجاح يمكن أن 
تسلم فورا، شهادة النجاح خاص الدبلوم وشهادة النجاح تسلم فورا 

للمتخرج من التكوين املنهي.

مرة أخرى أشكر جميع السيدات والسادة النواب، وبغيت نقول 
املواطنات املواطنين بأن حنا على العهد وغادي نمشيو في اإلصالحات، 
املواطنات  ملصلحة  هللا  شاء  إن  جهدنا  نزيدو  وغادي  نزيدو  وغادي 
القطاع  في  أو كيقراو  العام  القطاع  في  كانو  املواطنين، جميعا سواء 
التعليم  هاذ  بغينا  حنا  الخصو�ضي،  القطاع  في  كيقراو  أو  العمومي 
نرفعوه عاليا إن شاء هللا، والتعليم هو مفتاح التنمية في الحاضر وفي 

املستقبل بالنسبة لبالدنا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، ننتقل اآلن إلى املحور الثاني املتعلق 
بموضوع الوضعية االقتصادية واملالية والذي يتضمن 3 أسئلة في إطار 
باسم  املهاجري  النائب موالي هشام  للسيد  الكلمة  املوضوع.  وحدة 

فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال، لكم الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لم اليلهشةملاملهةجري:

اويي لرئيسلالحك مل،

نقولو  في سنة ممكن  الوضعية االقتصادية  اليوم عن  نسائلكم 
عنها استثنائية، استثنائية ال من ناحية األحداث اللي عرفتها بالدنا، 
واستثنائية كذلك في طريقة وإعداد قانون املالية للسنة املوالية. قانون 
املالية هو اللي كنعتبروه الوثيقة األساسية اللي كتدخل بها الحكومة في 
االقتصاد الوطني، يعني من خالل االستثمارات العمومية، أو من خالل 
اإلعفاءات والتحفيزات اللي كتعطى األسر وكتعطى للمقاولة املغربية. 
كيف كتعرفو السيد رئيس الحكومة، هاذ السنة دخلو مجموعة من 
املواد القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، وأهمها البرمجة امليزانياتية 
لثالث سنوات، يعني سنة 19، 20 ،21 وكذلك بأن الحكومة ملزمة في 
بداية سنة 2019 بأنها تجيب للبرملان وللمواطن املغربي تقارير وبرامج 
نجاعة األداء بأهداف واضحة ومؤشرات رقمية توضح مدى بلوغ هذه 

األهداف. في ظل هاذ الوضعية -وهذا هو اللي كنسميوه التنزيل الحقيقي 
ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

في ظل هاذ الوضعية السيد الرئيس، أراو تيني إساكت تبين إمك 
نتيفاوت السيد رئيس الحكومة، هان لوقت تهرش، تهرش ال غي البادية، 
ال غي املدينة، تهرش ال غو درار، وال غو زغار، تهرش دار إد بوالفلوس، وال 

دار املسكين، إغير أكتبين إمك نتيفاوت سبايناغت إربي، وشكرا.

اويي لاورئيس:

انتهى الوقت، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة 
للسيد النائب الحافظ.

اونةئبلاويي لمحم لالحةفظ:

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

أدت السياسة الحكومية في املجالين االقتصادي واملالي إلى الحد 
تنافسيته  من  والرفع  الوطني  االقتصاد  تطور  نمو  وتيرة  تسريع  من 
وضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام ومستوى خلق فرص 
الشغل وارتفاع معدل البطالة، واتساع الفوارق االجتماعية والتفاوتات 
اللحاق بركب  املجالية وضعف الخدمات االجتماعية. وبالتالي فشل 
الدول الصاعدة كما كان منتظرا، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة 
في برنامجها بتوطيد أسس نمو اقتصادي يروم تحقيق املؤشرات املاكرو-

اقتصادية في برنامجها بتوطيد أسس نمو اقتصاد يروم في الرفع من 
معدل نمو اقتصادي ب%4,5 و%5,5 وتخفيض عجز امليزانية في حدود 
%3، ونسبة تضخم في أقل من %2، واملديونية في أقل من %60، ونسبة 
البطالة في حدود %8,5. فهل وقفت الحكومة على األسباب الحقيقية 
التي أدت إلى هذه الوضعية؟ وهل لدى الحكومة خيار اقتصادي ومالي 
بديل لتجاوز هذه الوضعية؟ إلى أي مدى التزمت الحكومة بتنفيذ ما 
تعهدت به في برنامجها فيما يخص تدبير السياسات العمومية املتعلقة 

باملجالين االقتصادي واملالي؟

اويي لاورئيس:

الكلمة  األغلبية،  ومجموعات  فرق  باسم  النائب،  للسيد  شكرا 
للسيد النائب عبد العزيز كسكوس، لكم الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لعب لاوذزيزلكيك س:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

املغربي  االقتصاد  تطوير  بمواصلة  برامجها  في  الحكومة  وعدت 
والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة، وسطرت لذلك مجموعة من 
البرامج واإلجراءات والتدابير لكي تحقق بالدنا نسب نمو عالية تضمن 
االقتصاد  تنافسية  من  وترفع  الصاعدة،  البلدان  بركب  اللحاق  لها 

الوطني.
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االقتصادية  الوضعية  الحكومة، عن  رئيس  السيد  نسائلكم  لذا 
واملالية الحالية للمغرب وآفاقها، وما هي اإلجراءات والتدابير العملية 
من  واالستفادة  واالستثمار  النمو  ودعم  االقتصاد  لتحفيز  الهادفة 

الفرص الواعدة لالقتصاد الوطني؟

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

أيتمةلديلإستمة،

أ1قللفالقن،

أنيكما كل إيتينيت آ أول إيهرشن، ماني يال غوان آرداوتينيت غي 
كان، أتين لوقت تعدل، أوهو، أوهو، أواك تهرش، أورتهش لوقت، كا 

أتكا لوقت.

أشكر السيدات والسادة النواب املحترمين، على التفضل بطرح هذا 
السؤال املهم املرتبط بالوضع االقتصادي لبالدنا. وال يخفى عليكم أن 
تحسين هاذ الوضعية االقتصادية واملالية يوجد في صميم االهتمام 
اليومي للحكومة، وخصوصا أنها عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية 
الرؤية  وهاذ  الفاعلين،  مختلف  بمشاركة  واالقتصادي  املالي  للتدبير 

كترتكز على األسس التالية بالخصوص:

- أوال: دعم أسس نمو اقتصادي متنوع ومستدام، من خالل دعم 
االستثمار، ودعم املقاولة، ودعم تنافسية االقتصاد الوطني؛

عبر  الثروة  خلق  في  البشري  العنصر  مساهمات  تثمين  ثانيا:   -
االستجابة للمطالب االجتماعية؛

تدبير أمثل للصدمات  العالمي مع  في االقتصاد  ثالثا: االندماج   -
الخارجية؛

تنفيذ مقتضيات  بتسريع  العمومية  املالية  -رابعا: ضمان فعالية 
القانون التنظيمي للمالية؛

-خامسا: تعبئة املوارد املالية الضرورية مع الحفاظ على التوازنات 
املاكرو-اقتصادية.

ورائكم  ومن  املحترم،  النواب  والسادة  للسيدات  أؤكد  أن  وأريد 
للمواطنين واملواطنات، أنه على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم 
بعدد من التحديات، وعدد من اإلشكاالت املرتبطة بتصاعد التوترات 
الحرب  عن  يتحدثون  الغرب  في  اليوم  الكثير  أن  حد  إلى  التجارية، 

ارتفاع  وجود  من  الرغم  على  وأيضا  عاملية،  تجارية  التجارية، حرب 
مضطرد في أسعار النفط على وجه الخصوص، وأسعار الغاز الطبيعي 
أيضا، فإن تحليل املؤشرات الظرفية االقتصادية على املستوى الوطني 
تبرز تطورا إيجابيا منذ مطلع سنة 2017 للوضعية االقتصادية واملالية 

بشكل عام.

ولذلك أريد أن أؤكد مرة أخرى ونقول، باركت من السوداوية وباركا 
من نقولو أمور غير دقيقة. يمكن نقولو كاينة مشاكل أنا معاكم، ولكن 
ما كاينش أزمة، يمكن نقولو خصنا أمور نحسنوها، أنا معاكم، ولكن 
ما�ضي معناه أن القطاعات االقتصادية واالجتماعية ديال بالدنا تتراجع، 
موجود،  الفقر  نقولو  يمكن  تراجع،  كاينش  ما  تتراجع؟  قال  شكون 
ولكن ليس هناك زيادة في الفقر على حسب اإلحصائيات حتى ديال 
»HCP«، واإلحصائية ديال السكان والسكنى ديال 2014، وعلى حسب 
املؤشرات الدولية نفسها، ما كاينش الزيادة، باقي موجود العكس مع 
عقد من الزمن نقص الفقر ب 50 % ونقصت الهشاشة ب %50 وفق 

اإلحصائيات ديال املندوبية السامية للتخطيط.

اإلقتصادية  الوضعية  ديال  اآلفاق  هاد  أمامكم  أعرض  أن  أريد 
واملالية لبالدنا في املحاور التالية:

أوال: فيما يخص نسبة النمو

حقق اإلقتصاد الوطني نسبة نمو بلغت 4,1 % سنة 2017، مقابل 
1,1 % سنة 2016. هي نسبة غير مسبوقة منذ 2007 تقريبا 2008، 
غير مسبوقة، فاش دخلنا جات األزمة العاملية في 2008 ألول مرة في 
2017 عدد من املؤشرات كترتفع بطريقة إيجابية، خصنا نقارنو نديرو 
املقارنات مع السنوات، بدأ التطور تدريجيا شوية بشوية، كما يتوقع 
أن يصل نسبة النمو في السنوات املقبلة ما بين 3 و%4 وأحيانا يمكن أن 
تزيد على %4 وفقا آلخر التوقعات املنجزة من طرف املؤسسات الوطنية 
واملؤسسات الدولية. ويعزى هذا التحسن إلى أداء القطاع الفالحي من 
جهة ولكن أيضا إلى انتعاش األنشطة الغير الفالحية التي يرتقب أن 
تتجاوز نسبة نموها %3 سنة 2018 بعد أن كانت تتراوح بين 2-%3 منذ 

األزمة املالية لسنة 2008؛

ثانيا: بالنسبة لديناميكية القطاعات اإلنتاجية

لقد عملت الحكومة على مواصلة تفعيل مختلف االستراتيجيات 
القطاعية ودعم اإلستثمار من أجل تنويع النسيج اإلقتصادي الوطني 
التجاري،  العجز  والتقليص من  الصادرات  للرفع من  أسا�ضي  كخيار 
وبفضل  األخضر«،  »املغرب  إستراتيجية  تنزيل  مواصلة  فإن  وهكذا 
وفرة التساقطات املطرية وانتظامها وتوزيعها الجيد في الزمان واملكان، 
ن من تحسين القيمة املضافة للقطاع الفالحي لتستقر في حدود 

ّ
مك

%13 سنة 2017. ولكن أيضا فيما يخص األنشطة غير الفالحية بلغت 
األنشطة  تحسن  من  مستفيدة   2017 سنة   % 2,8 املضافة  قيمتها 
ومن  السياحي،  القطاع  خاصة  الخدمات  قطاع  وكذا  الصناعية، 
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املتوقع أن تستمر هذه الديناميكية التي تعرفها القطاعات اإلنتاجية 
سنة 2018 والتوقعات أيضا أن تستمر في التحسن سنة 2019. فمثال 
فيما يخص األنشطة الثانوية، أبان قطاع الصناعات االستخراجية 
عن توجه إيجابي سنة 2018 تماشيا مع ارتفاع حجم إنتاج الفوسفاط 
بنسبة %6 عند نهاية الخمس أشهر األولى سنة 2018، ومن جانبه تميز 
قطاع الطاقة الكهربائية بتحسن اإلنتاج بنسبة 5،8 % بنفس الفترة، 
وسجل القطاع الصناعي تطورا إيجابيا كما يدل على ذلك ارتفاع قيمته 
املضافة بنسبة 3,2 % برسم الربع األول سنة 2018، ومن جهتها عرفت 
القيمة املضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية ارتفاعا طفيفا بنسبة 

%0,4 خالل نفس الفترة؛

فيما يخص قطاع الخدمات:

سنة  نهاية  عند  الجيد  أدائها  على  السياحة  مؤشرات  حافظت   
2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة %9 بالنسبة لعدد السياح الوافدين، 
و%7 لعدد ليالي املبيت، كما تواصل مؤشرات قطاع النقل ديناميكيتها 
اإليجابية حركة النقل الجوي للمسافرين، نشاط املوانئ ارتفع على 
التوالي %10,8 و%4 على التوالي خالل نفس الفترة. قطاع اإلتصاالت، 

سجلت أيضا قيمته املضافة ارتفاع بنسبة 2,5 %.

على العموم، توقعات النمو هذه السنة على حسب وزارة االقتصاد 
 ،3,9% الدولي  النقد  على حسب صندوق   ،2008 في   3,6% واملالية 
ونتمنى أن يكون صندوق النقد الدولي هو اللي عندو الرقم أدق، وذلك 
القيمة  تطور  وأيضا  الفالحي،  القطاع  ديال  املضافة  القيمة  نتيجة 
املضافة للقطاعات غير الفالحية ب%3.2 إجماال، وعلى العموم نسب 
النمو املسجلة في بالدنا وإن كنا نتمنى أن تكون أكبر باملناسبة األستاذ 
اللي قال وعدت بكذا وعدت بكذا، احنا نوفيو بالوعود ديالنا ولكن 
قلنا هاد ال�ضي غادي نتطورو له لتدريجيا في أفق 2021، هادي سنة 
من 5 سنوات إن شاء هللا غادي نوصلو له، وعلى العموم نسب النمو 
املسجلة وإن كانت ال ترقى إلى تطلعاتنا جميعا فإنها تبقى جيدة باملقارنة 
مع دول املنطقة، وكذلك بالنظر إلى تأثير الظرفية االقتصادية الصعبة 
لدى الشركاء االقتصاديين على قطاعات الصناعة والخدمات التي لم 
ترقى بعد إلى نسب النمو املسجلة قبل اندالع األزمة املالية لسنة 2008.

ثالثا: انتعاش الطلب الداخلي:

على  مباشر  تأثير  عندو  وتحسينه  الداخلي  الطلب  أن  يخفى  ال 
مجموعة  بلورة  تسريع  على  الحكومة  عملت  هنا  ومن  النمو،  نسبة 
من اإلصالحات، همت تحفيز االستثمار، وهمت دعم القدرة الشرائية 
2017، بلغ  لألسر، وهكذا فإن تطور الطلب قد عرف تحسنا سنة 
%3.2، ومن املتوقع أن يستمر في نفس املنحى ليصل %3.5 سنة 2018.

وبالنسبة لالستثمار واصلت الحكومة سياستها اإلرادية فيما يخص 
درهم سنة  مليار   195 يبلغ  أن  أن يصل  يتوقع  العمومي،  االستثمار 
2018، وقد كان سنة 2017، 180 مليار درهم، إذن كل سنة كنضيفو، 

فباإلضافة إلى االستثمار في البنيات التحتية، ودعم املقاوالت من خالل 
الرفع من التحويالت والرفع من تمويالت الصناديق االستثمارية عمدت 
الحكومة إلى وضع مجموعة من التحفيزات الضريبية لدعم املقاوالت، 

وإنشاء املشاريع الخاصة باملقاولين الذاتيين واملقاوالت الصغرى.

من  األول  النصف  برسم  املتوفرة  املؤشرات  فإن  العموم،  وعلى 
السنة الجارية تشير إلى انتعاش االستثمار بشقيه العمومي والخاص، 
والذي ستظهر نتائجه خالل النصف الثاني من السنة الجارية، مما يدل 
على ذلك، هناك 2 د املؤشرات كتدل فعال على أن االستثمار تزاد فهاد 
السنة وأن استرجعنا املبادرة فهاد املجال، األول ارتفاع حجم واردات 
مواد التجهيز، الواردات من التجهيز والت ارتفعت …,%9 تقريبا 10% 
والتجهيز يعني االستثمار يعني الشركات كتجيب اآلالت التي تصنع خارج 
وتصنع باش طور االستثمار ديالها، وهذا مؤشر، ولكن أيضا هناك 
ارتفاع القروض البنكية املوجهة للتجهيز بالنسبة املقاوالت الخاصة 
بالنسبة  باالستثمار  االهتمام  ارتفاع  بنسبة %8.2، وهذا مؤشر على 
املقاوالت الخاصة وكنتمناو تجديد هاد الديناميكية ألنها والت كتعطينا 
للتجهيز  املوجهة  القروض  وزادت  املستقبل،  في  إيجابي  األفق  واحد 
بالنسبة املقاوالت العمومية بنسبة %36 في متم مايو الحالي، وهذا كلها 

مؤشرات إيجابية على انتعاش االستثمار الداخلي.

فيما يخص االستهالك:

فقد ساعد توالي السنوات الفالحية اإليجابية ومجهودات الحكومة 
استهالك  يستفيد  حيث  لألسر،  الشرائية  القدرة  على  الحفاظ  على 
األسر من التطور املتحكم فيه ألسعار االستهالك %2.2 عند نهاية ماي 
2018 إلى جانب تحسن مداخيل األسر، ارتباطا باآلثار اإليجابية للسنة 
بالخارج  املغاربة  ارتفاع تحويالت  إلى  2018/2017، إضافة  الفالحية 
وقروض االستهالك وتحسن سوق الشغل الذي مكن من خلق 142 
ألف منصب شغل مؤدى عنه خالل الربع األول لسنة 2008، وهذا 
ارتفاع باملقارنة مع سنة 2017، ومن هنا فإن الحكومة تتوجه باستمرار 
إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خالل عدد سيل من 
اإلجراءات منها اإلستمرار في دعم امليزانية املرصودة لصندوق املقاصة 

واللي وصالت دابا 13 مليار درهم برسم سنة 2018

رابعا: فيما يخص التشغيل

أريد أن أطمئن السيدات والسادة النواب إلى أنه سنة 2018 فيما 
مع  باملقارنة  كبير  تحسن  هناك  كان  الشغل،  مناصب  إنشاء  يخص 
السنة املاضية، ذلك أنه أنتما كتعرفوا بأنه سنة 2016 كان هناك فقد 
37 ألف منصب شغل، سنة 2015 كان هناك إحداث 25 ألف منصب 
شغل، سنة 2017 كان إحداث 86 ألف منصب شغل، وفي هذه السنة 
سنة 2018 ازداد عدد مناصب الشغل املحدثة غير فهاد الشق األول 
حتى ملايو، ومن هنا فقد سجلت املندوبية السامية للتخطيط انخفاض 
في معدل البطالة ورغم أنه طفيف ولكنه دال في النصف األول من سنة 
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2017 باملقارنة مع 2018 ب 0.2 بدل 10.7 وال 10.5 وهذا كيعطينا واحد 
األفق اإليجابي لتطور إحداث مناصب الشغل في بالدنا سنة 2018.

وأريد أن أذكر هنا بأن الحكومة صادقت على االستراتيجية الوطنية 
أو االستراتيجية الحكومية من أجل النهوض بالتشغيل اللي سميناها 
القطاع  الترابية مع  الجماعات  ممكن وهي مع شركاء متعددين، مع 
الخاص مع وشركاء آخرين واللي انطلق التنفيذ ديالها في هاد السنة 
إن شاء هللا كتعطينا أفق ألنها إستراتيجية وغادي تكون فيها عدد من 
اإليجابيات، ولكن من اآلن يمكن أن أقول بأن عدد البرامج سجالت 
تطورات إيجابية فمثال بطبيعة الحال دخلنا في قانون املالية الحالي على 
عدد من اإلجراءات لدعم التشغيل ولدعم املقاوالت خاصة املقاوالت 
املتوسطة والصغيرة، وهاد اإلجراءات بدات كتعطي األكل ديالها فارتفع 
32 سنة  ارتفع من  الذاتي  التشغيل  نظام  في  الجدد  املسجلين  عدد 
2016 إلى الضعف يعني 59 ألف سنة 2017 ومن املنتظر أن يرتفع 
سنة 2018، وهذا في حد ذاتها إحداث ملناصب الشغل في إطار التشغيل 
إلى  التحفيز ليصل  برنامج  ارتفع عدد املستفيدين من  الذاتي وأيضا 
1600 مقاولة مستفيدة في هاد السنة، وكنا دخلنا عدد من اإلجراءات 
اإليجابية بالنسبة لدعم الشغل ودعم املقاولة املتوسطة والصغيرة في 

قانون املالية 2018 وراه أعلن عنها في حينها.

خامسا: بالنسبة للمبادالت التجارية

أن  يمكن  الوطنية،  املنتجيات  وتنافسية  التجارية  املبادالت  هذا 
أقول بأن هناك ديناميكية إيجابية للنمو اإلقتصادي الوطني أثر على 
التطور اإليجابي الذي تعرفه التجارة الخارجية منذ مطلع 2017 ومن 
هنا هناك تطور إيجابي للصادرات ب %10 وتطور الواردات ب 7.4% 
فقط، وهذا مهم أن الصادرات كتطور من حيث النسبة أحسن من 
الواردات صحيح هذا التطور ما كافيش، ولكن هو منحى إيجابي في تطور 
فيما يخص امليزان التجاري وينتظر أن تظل توقعات التجارة الخارجية 
الجارية سجل  السنة  الجارية، خالل  السنة  إيجابيا خالل  تسير  أن 
معدل تغطية الصادرات للواردات تحسن بما قدره 0.8 نقطة ليبلغ 
58.2 % عند نهاية يونيو 2018 ويرتبط هذا التطور بارتفاع الصادرات 
بوتيرة أسرع من ارتفاع الواردات، ويعود هذا الفضل إلى ماذا؟ يعود 
هذا الفضل إلى الطابع املهم الذي حققته الصادرات ديال السيارات 
وفق أداء جيد لهذا القطاع التي ارتفعت ب %19 سنة 2017، ويظل 
ارتفاع صادرات الفوسفاط ب %16 بالنسبة للواردات، فيفسر تطورها 
على الخصوص بارتفاع واردات مواد التجهيز كما قلنا ب 10 % وارتفاع 
واردات املواد الطاقية ب 15 % نتيجة ارتفاع األثمنة الدولية ديال املواد 
الطاقية ديال البترول وديال الغاز، وهذا إذن تحسن في امليزان التجاري 
وهو تحسن مهم وسيؤثر على مستقبل التجارة الخارجية وتموقع بالدنا 
فهاذ التجارة الخارجية. وتعمل الحكومة على مواكبة سياسة اإلنفتاح 
التجاري بجملة من التدابير أهمها عدد من التدابير، التدابير اتخذت في 
قانون املالية، قانون املالية انتما تصادقون عليه إذن أنتما عارفين هاذ 

التدابير بال ما نقولهم ياك؟.. غانقولهم على األقل بعض التدابير نقول 
بعضها :

أوال، منح صفة مصدر ملختلف الفاعلين املتدخلين في سلسلة  .•
تصنيع املنتوج املوجه للتصدير، ما كتبقاش مثال شركة معينة كتصنع 
كل شركة  وإنما  اإلمتيازات  هاديك  من  كتستافد  اللي  هي  السيارات 
تدخل بقطع غيار صغير أو كبير أو متوسط إلى آخره... حتى هي عندها 
صفة مصدر وعندها اإلمتياز ديال هاذ املصدر، وهذا دعم للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة وهذا إجراء مهم جدا؛

عندنا هذاك التدبير اللي درنا والتدبير الناجح واللي هو عالمة  .•
على أن اإلقتصاد الوطني في حالة جيدة، هو هداك اإلنتقال إلى نظام 
تصنتنا  وكون  به،  يخوفنا  البعض  كان  والذي  للدرهم،  مرن  صرف 
لهاديك التخويفات كاع ما نديرو هداك التحول، لكن ذلك التحول هو 
الذي أدى إلى أن درناه ولم تقع ال هزات وال مشاكل، وكان كيخوفونا 
بالدولة الفالنية اللي دارتو اشنو وقع لها، وتبين فيما بعد أن الحمد هلل 
سعر الصرف بقى كيما هو، املؤشرات اإلقتصادية بقات إيجابية، دليل 
على أن اقتصاد وطننا اقتصاد قوي وينبني على أسس صحيحة. وهاذ 
اإلنتقال إلى نظام الصرف املرن للدرهم، بقدر ما هو امتحان بالنسبة 
لإلقتصاد الوطني اللي بين على أنه مبني على أسس صحيحة، أظن أيضا 
كيفتح املجال باش اإلقتصاد ديالنا يكون أكثر قدرة على أن باش يصمد 
أمام أي هزات في اإلقتصاد العالمي، وحنا قلنا راه كل�ضي كيدق ناقوس 
الحرب تجارية، حرب تجارية  الناس من توقع واحد  الخطر خايفين 
ما�ضي حرب باألسلحة حرب تجارية بين الدول الكبرى البوادر ديالها حنا 
كنتمناو ما توقعش ألن كل�ضي غيتضر منها نسبيا، ولكن دابا حنا كنحاولو 
نقويو اإلقتصاد ديالنا باش واخا توقع هزات في اإلقتصاد العالمي يمكن 
هو يصمد بواحد الجزء كبير. هذا امتحان اللي دوزناه دليل على أن كل 
النظرة السوداوية التي تشع االقتصاد الوطني غير صحيحة، أن هناك 
مقومات صحيحة في اإلقتصاد الوطني عندنا مشاكل صحيح، شنو هاذ 
االقتصاد اللي ما عندوش مشاكل؟ عندنا نقص صحيح كاين ولكن 
بال ما نبالغو فهاذ املشاكل وفهاذ النقص إلى حد أننا نضرو، عالش؟ 
ألن اإلقتصاد جزء منه كبير مبني على الجانب النف�ضي، الثقة، األمل، 
الشجاعة، الجرأة في اإلستثمار، اللي عندو فلوس كيخرجهم إيل ولى 
التخويف اللي عندو �ضي فلوس كيخبيهم في جيبو ألن هناك.. هو الجانب 

النف�ضي عندو دور كبير في اإلقتصاد.

فأنا أريد األعضاء ديال املؤسسة التشريعية املحترمين ألن مسموعين 
والصحافة كتاخذ الكلمات ديالهم واملنظمات الدولية كتاخذ الكلمة 
ديالهم حتى هما يكونوا يساهموا معنا فهاذ الديناميكية ألنهم غادي 
يضخوا واحد الجرعة ديال األمل إضافية اجتماعيا واقتصاديا، وهو 
أمل مبرر صحيح ما�ضي مبني على أسس مغلوطة إنما مبني على أسس 
واقعية ومعطيات موضوعية، وعلى املدى املتوسط يتوقع أن تستمر 
هذه الديناميكية اإليجابية للصادرات ألن كنا كنهضرو على الصادرات 
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صادرات السلع وصادرات الخدمات وخاصة املبيعات صناعة السيارات 
ومنتظر فهاذ السنة 2018 نحققو إن شاء هللا، نحققو ال فيما يخص 
اإلستثمارات الخارجية مثل السنة املاضية أو أكثر، نحققو في صادرات 
السيارات مثل السنة املاضية أو أكثر وخصوصا مع دخول صانع جديد 
 »Peugeot. Citroën« هو  اللي  القنيطرة  في  عارفينو  أنتما  للسيارات 
واللي اآلن يا هللا غادي يبدا اإلستثمارات الكبرى ما كتدارش بين عشية 
التوظيف،  كيكون  البناء،  كيكون  ديالها،  اإلعداد  كيكون  وضحاها، 
نحصدوا  غادي  ودابا  التصدير،  يبدى  عاد  يا هللا  سنتين  كيخصوا 
النتائج ديال واحد العمل اللي الدار، هداك العمل كيدار العمل وكتجي 
النتائج في األخير، ما كيدارش العمل في شهر والشهر الثاني تقولي فيه 
النتيجة، ال غير واحد الشوية، غير واحد شوية وغيتكون النتائج إن 
شاء هللا، وستأتي هذه النتائج، إذن متوقع أن تزيد مبيعات صناعة 
السيارات، ومتوقع أن تزيد الديناميكية ديال زيادة مبيعات الفوسفاط 
ومشتقاته، فضال عن تحسين إرادة السياحة بإذن هللا، ويتوقع أيضا 
أن يتحسن اإلنتاج الوطني من املواد الغذائية، ألن احنا اآلن طورنا 
الصناعة الغذائية حتى هي كتزاد تطوير، عندنا اإلنتاج الفالحي زاد على 
الحاجيات في عدد من املنتوجات الفالحية، انتقلنا للمستوى الثاني 
بدات  اآلن  اللي  الغذائية  الصناعة  وهو  الفالحي  اإلنتاج  هذا  تثمين 
كتطور، مما سيمكن من خفض الواردات خاصة من الحبوب. من جهة 
أخرى يتوقع تسجيل أيضا انخفاض واردات الطاقة استراتيجيا بفضل 
السياسة الطاقية التي تنهجها بالدنا واللي كتبني على األساس على زيادة 
نسبة الطاقات املتجددة في الرصيد الطاقي واالستهالك الطاقي لبالدنا، 
إلى ذلك فرغم النتائج املهمة التي يحققها اإلقتصاد الوطني على مستوى 
التجارة الخارجية تبقى الحكومة حريصة على تقييم املخاطر الجيو 
سياسية في املنطقة بهدف الحد من انعكاساتها على بالدنا عينا على 
املشاكل اللي يمكن تطرا، الزيادة في أسعار النفط املتوقعة، الزيادة في 
األسعار ديال الغاز غير املتوقعة، تباطئ نسبة النمو العالمي أو في املنطقة 
ممكن تكون، فهي بعض الخبراء تيقولوا ان نسبة النمو العاملية السنة 
املقبلة غادي تنقص، هذا سيؤثر علينا ولكن احنا كنحاولوا عينا عليها 
وباش نتحسبوا ونديروا إجراءات ذات بعد متوسط وطويل املدى، باش 
يمكن نخففوا الضغط ديالها على بالدنا، حريصة على تقييم املخاطر 
الجيو سيا�ضي في املنطقة، بهدف الحد من انعكاساتها، كتباطؤ النمو 
املتوقع في منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى تدهور 
القدرة التنافسية لالقتصاد عموما ولبالدنا على وجه الخصوص وأيضا 
السياسة الطاقية التي تنهجها بالدنا وهي ترتكز على الطاقات املتجددة 
تعتبر وسيلة فعالة لحماية اإلقتصاد الوطني من تقلبات أسعار الطاقة 
املواد الطاقية على الصعيد الدولي ولكن هذه واحد االستراتيجية ما 
كتجيبش النتائج ديالها فورا، إنما تأتي بنتائجها على املدى املتوسط إن 
شاء هللا، واحنا راه كنشوفو هاد االستراتيجية ديال الطاقة املتجددة اللي 
كيرعاها جاللة امللك، واللي هي طموحة بالنسبة لبالدنا، واللي كيتميز بها 
بالدنا واللي اليوم حنا 37 % تقريبا من الطاقة الكهربائية ديالنا كتنتج 

من الطاقات املتجددة نهدف إلى أن نصل سنة 2020 إلى %42ِ البرامج 
على األرض تتقدم تتقدم وتتحرك، وسنصل إلى هذه األهداف بإذن هللا 
وستساهم في تخفيف الضغط ديال التقلبات الدولية على اقتصادنا 

الوطني.

سادسا: على مستوى املالية العمومية ورهان التوازن

العمومية  امليزانية  تدبير  يتسم  العامة،  املالية  مستوى  على 
باالستقرار حيث يالحظ صعوبة في خفض النفقات صحيح، مع نسبة 
هذه  الجبائية،  املداخيل  من  الرفع  40 %، صعوبة  لألجور  مرتفعة 
األخيرة انتقلت من 25 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 إلى 
20 % فقط سنة 2018، وقد عرف تنفيذ امليزانية العامة سنة 2017 
تسجيل عجز بنسبة %3.6 من الناتج املحلي اإلجمالي، ارتفعت املداخيل 
بنسبة %5.7، في حين ارتفع إجمالي النفقات بنسبة %2.7 ويتوقع أن 
يبلغ متوسط العجز %3.2، من الناتج املحلي اإلجمالي في سنة 2018 
وهو عجز يعني إيجابي وتطور إيجابي لنسبة العجز، ألن نسبة العجز 
راه جينا منين جينا، من %6.8 إلى 5 %، %4، %3 إيال وصلنا ل3 % 
و3,2 % راه مزيان، واحد الوقت كنا %7 بمعنى ورثنا في إطار الحكومة 
السابقة ورثنا واحد العجز ضخم، وباش نخففو هذاك العجز راه نقطة 
وحدة راه جهد كبير. والحمد هلل اليوم وصلنا لواحد نسبة العجز يعني 

محترمة، محترمة بالنسبة لالقتصاد الوطني.

من  األول  الفصل  برسم  العمومية  املالية  بأداء  يتعلق  وفيما 
2018، أفرزت وضعية نفقات ومداخيل الخزينة عند نهاية ماي 2018 
على  التطور  هذا  ويفسر  درهم،  مليار   21 ناهز  امليزانية  في  عن عجز 
الخصوص بارتفاع النفقات العادية بنسبة %3,6، ونفقات اإلستثمار 
بنسبة %8. ومن أجل مواصلة في هذا التطور اإليجابي الذي تعرفه 
املالية العمومية، عملت الحكومة على تنزيل القانون التنظيمي لقانون 
املالية وترشيد النفقات، ال�ضيء الذي مكن من خفض اختالل التوازن 
في امليزانية، ومع ذلك ال يزال تدبير املالية العمومية في حاجة إلى املزيد 
من الفعالية خاصة فيما يتعلق باستهداف النفقات اإلجتماعية، ترتيب 
الضريبي  اإلصالح  وتسريع  األجل،  املتوسطة  اإلستثمارات  أولويات 

وإصالح اإلدارة العمومية ككل؛

سابعا: تمويل اإلقتصاد

يواصل اإلقتصاد الوطني حاجته للتمويل نظرا ألن االدخار الوطني 
بلغ 28,9 % من الناتج الداخلي الخام في حين أن مجهود اإلستثمار بلغ 
%32 سنة 2007، يعني مجهود اإلستثمار كيزيد أكثر من االدخار معنى 
ذلك واحد الشوية واحد %3 خصو التمويل، مما نتج عنه عجز في 
التمويل وصل %3,6 من الناتج الداخلي الخام ومن املرتقب أن يصل 
حاجة  وتيرة  ارتفاع  تبين  النسبة  هذه   .2018 نهاية سنة  في  إلى 4% 
تمويل االقتصاد في السنوات القادمة مما يحتم ضرورة بذل املزيد 
من الجهود لتجاوز هذه اإلشكالية، في هذا اإلطار يرتقب أن ينخفض 
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معدل مديونية الخزينة العامة ليصل إلى 64,6 % سنة 2018، و64,5% 
سنة 2019 بعد االرتفاع الذي عرفه سنة 2017 ببلوغ %65,1 فاملكون 
الداخلي سيصل %50ٍ من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 49,5 %، 
املهم معدل مديونية الخزينة العامة ستنخفض شيئا فشيئا تدريجيا 
سنة بعد سنة بإذن هللا. ومن جهتها حافظت القروض البنكية على 
تطورها اإليجابي، وكما قلنا منذ قليل قروض التجهيز زادت ب13% 
وهذا مؤشر إيجابي على عودة اإلستثمار واخذ الوتيرة ديالو االستثمار 
الداخلي، قروض التجهيز %13 بينما قروض االستهالك لم تزد إال ب5 

% وقروض العقار ب 3,4%.

الغير  األنشطة  نمو  وتوقعات معدل  التطورات  إلى هذه  وبالنظر 
نمو تمويل االقتصاد  البنكي فوتيرة  النظام  الفالحية، وكذا توقعات 
تمت مراجعتها من 4,5 % إلى %4 سنة 2018 وستستقر في حدود 4,5 
% سنة 2019. في هذا السياق يمكن القول إن اعتماد تدابير لتبسيط 
مسطرة الحصول على التمويل خاصة للمقاوالت، من شأنه تعزيز ثقة 
مختلف الفاعلين االقتصاديين وسيمكن من تحقيق نمو اقتصادي قد 

يتجاوز 5%.

تبقى جاذبية املغرب لإلستثمارات الخارجية وهذا مؤشر مهم جدا، 
املغرب عندو واحد الجاذبية غير مسبوقة في املنطقة كلها لإلستثمارات 
الخارجية، فهو في ارتفاع متواصل خالل العشرية األخيرة رغم الظرفية 
األجنبية  اإلستثمارات  تدفق  ارتفع  الصعبة،  الجهوية  اإلقتصادية 
املباشرة ليبلغ 34 مليار درهم سنة 2017، ومن املتوقع أن يحافظ على 
نفس املستوى أو يزيد سنة 2018، ويحافظ على نفس املستوى أو يزيد 
سنة 2019، ويعد املغرب البلد اإلفريقي أو واحد من البلدان اإلفريقية 
الثالثة األوائل األكثر جاذبية لإلستثمارات األجنبية، وهذا �ضيء يجب 
أن يفخر به املغرب ويفخر به املغاربة. بعض اإلصالحات ذات األولوية 

أوسكار غي كاد.

اويي لاورئيس:

نستمعو للسيد رئيس الحكومة، نستمعو للسيد رئيس الحكومة.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةنيلرئيسلالحك مل:

ومن  اإلجراءات  من  عدد  هناك  إنجازها،  الحكومة  تعتزم  ..التي 
اإلصالحات التي ستستمر الحكومة في مباشرتها:

أوال، فهاذ إن شاء هللا في القريب، يعني، في الشهور املقبلة  .•
2019/2018 هذا درنا ليه عامين، تنزيل التصور الخاص بإصالح املراكز 
الجهوية لالستثمار اللي هو واحد إصالح جوهري فيما يخص تفعيل 

اإلستثمار وتحفيزه؛

اعتماد امليثاق الجديد لالستثمار، ياك السيد الوزير؛ .•

مواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة املضافة ملقاوالت  .•

القطاع الخاص واإلجراءات الجريئة، الشجاعة التي قامت بها الحكومة 
فهاذ السنة، واللي تقريبا ردت 8 داملليار درهم إلى املقاوالت الخاصة، 
والباقي يجي في القريب وغادي نواصلو هاذ الجهود سنة 2019-2018، 
وهو ضخ هذه األموال في القطاع الخاص باش يتخلصوا الناس، اللي 
املقاولة  كتخلص  متوسطة  الكبرى  املقاوالت  ألن  يتخلصوا،  خصهم 

أخرى متوسطة وصغرى؛

مواصلة التنزيل الجهوي ملخطط التسريع الصناعي؛ .•

إطار  في  املختلفة،  الكبرى  التنموية  االستراتيجية  مواكبة  .•
حكامة ديال االنسجام فيما بينها؛

الصناعية  للمقاوالت  سنوات   5 ملدة  ضريبي  إعفاء  إقرار  .•
املالية  في قانون  التنظيمي  القانون  في  النشأة، هذا دخلناه  الحديثة 
األخير، فهاذ 2018 املقاوالت الجديدة ما�ضي القديمة الجديدة وغالبا 
تكون مقاوالت متوسطة، هاذ املقاوالت عندها إعفاء ضريبي ملدة 5 

سنوات؛

مواصلة دعم التنمية الصناعية واالستثمارات؛ .•

الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة واألجراء  .•
املستقلين، وهو على الطاولة، إن شاء هللا؛

إطالق التشاور إلعداد اإلصالح الشمولي ملنظومة التقاعد؛ .•

اإلستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق  .•
 2018  2017 املجالية، برمجة السنة األولى، الحمد هلل تنجز، سنة 

البرنامج الثاني ينجز، وحنا غادي نطلقو التشاور على البرنامج الثالث؛

مواصلة حماية املستهلكين من خالل إعداد القانون املتعلق،  .•
وإطالق  وتطبيقه،  املستهلك  بحماية  املتعلق  القانون  الوزير،  السيد 

حملة تواصلية فهاذ املجال، خصنا نجيبو هاذ القانون؛

اإلستمرار في تنفيذ الرؤية اإلستراتيجية للتربية والتكوين اللي  .•
األسا�ضي،  التعليم  والتكوين، جودة  التربية  عليها، ألن جودة  هضرنا 
يعني،  يضخ،  غادي  املنهي  التكوين  جودة  الجامعي،  التعليم  جودة 

كفاءات في اإلقتصاد الوطني وغادي يساهم في الرفع ديالو؛

تنزيل املخطط الوطني للتشغيل، وقد تحدثت عنه؛ .•

مواصلة السياسة التحفيزية الجبائية والتحويالت التي يجب  .•
أن يتم تقييمها من ناحية األثر على القدرة الشرائية لألسر، ولكن دون 

إغفال أثرها على النمو وعلى اإلنتاجية.

في األخير، السيدات والسادة النواب املحترمين، نحن في الحكومة 
عندنا كل األمل، إن شاء هللا، وعندنا كل اإلرادة مع األمل، أننا سنواصل 
هذه اإلصالحات وسننفذها، إن شاء هللا. اللي تأخرنا فيه شويه راه غادي 
نفذوه، اللي بديناه غادي نكملوه، إيال اعطيتونا مالحظات أخرى نطورو 
بها، حنا مستعدين نتصنتو لها وندخلوها. ولكن عندنا اإلرادة وعندنا 



عدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان7131  

األمل في أن املستقبل القريب، إن شاء هللا، سيكون إيجابيا بالنسبة 
لتطور  بالنسبة  العمومية،  للمالية  بالنسبة  الوطني،  اإلقتصاد  لنمو 
املواطنات  بالخصوص على  لتأثيره  وبالنسبة  الوطني،  اإلقتصاد  هاذ 

واملواطنين، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، نمر اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء 
العدالة  بإسم فريق  إدريس األزمي اإلدري�ضي،  الرئيس  للسيد  الكلمة 

والتنمية.

اونةئبلاويي لإدريسلاأل1ميلاإلدري�شي،لرئيسلفريقلاوذ اولل
قاوتنميل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقاوصال7لقاويالملعلىل
رس للهللا.

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

السيد الرئيس، هاد املوضوع برمجناه ألنه في الحقيقة بغينا نعاونوا 
بالدنا على واحد املفارقة وهي يعني واحد املعادلة عندها حل شنو هي هاد 
املفارقة؟ البالد ديالنا تتمتع بمؤشرات إيجابية على املستوى اإلقتصادي 
وذكرتوا واحد املجموعة ديال املؤشرات، السيد رئيس الحكومة، املعدل 
ديال النمو اللي هو تنتمناوه يتجاوز ديك 3.9 % وألول مرة املؤسسات 
املكلفة باملؤشرات تتناغم، العائدات ديال األسفار السياحة زائد 8 %، 
الصناعة ديال السيارات زائد 19 %، الصادرات ديال الصناعة ديال 
الطائرات زائد 23.9 % ها هي الجداول طالعين )مديكوليين( العائدات 
ديال السياحة قلت زائد %8، املالية العجز املتحكم فيه بالرغم من 
املضافة واالستهالك  القيمة  الضريبة على  الصعوبات وهذا طبيعي، 
ديال األسر سنة بعد سنة زائد %3 وهذا تيطرح السؤال ديال الطبقة 
الوسطى، هناك من يشكك اليوم بأنه التضخم وبأنه القدرة الشرائية 
تتراجع، هل من املعقول باش يكون االستهالك النهائي ديال األسر تيتزاد 
السنة  القيمة املضافة هاد  الضريبة على  سنة بعد سنة زائد 3%، 
تتزاد %7، الضريبة على القيمة املضافة هي املؤشر ديال االستهالك، 
وبالتالي اللي خصنا نهتموا به هم الفئات الهشة والفئات الضعيفة، أما 
الطبقة الوسطى الطبقة الوسطى بالدنا تتوفر على طبقة وسطى، ينبغي 
أن نهتم بها، هذا مهم ألنه هي األساس ديال االستقرار وديال االبتكار 
وديال النمو ديال التطور، ولكن خصنا نديروا ونقيسوا، ما يمكنش 
هاد املؤشرات ماشية فهاد اإلتجاه واحنا تنتكلموا على اإلشكالية ديال 
الطبقة الوسطى، البطالة %10.5 تراجع، صحيح هاد النسبة كبيرة 

وأنا غادي نجي هاد املؤشرات كلها ماشية في اإلتجاه اإليجابي، معناه 
أن بالدنا تتحظى بالثقة، معنى أنه كاين اإلستثمار كاين النمو، كاين 
الحركية خصنا ندعموها، التقارير اللي صدرات كلها ها البنك الدولي، 
والبيئي  واالجتماعي  اإلقتصادي  املجلس  ديال  التقرير  ها   OCDE ها 
وبنك املغرب، الخطب ديال جاللة امللك، حول النموذج التنموي حول 
اإلهتمام بالرأسمال الالمادي وهذا هو اللي غادي نجي له شنو وقع فهاد 
السنوات؟ هاد املؤشرات ما هياش جات هي نتيجة ديال واحد املجهود 
مستمر في اإلصالحات الهيكلية، االستثمار في البنيات التحتية االستثمار 
على املستوى ديال املناخ ديال األعمال، اإلستثمار في الثقة، هاد ال�ضي 
كل �ضي وصل لهاد النتائج اللي هي اليوم وهي واعدة شنو هو املشكل 
اللي عندنا؟ أن هاد الفرص الكل يجمع على أن ما خصناش نبقاوا فهاد 
الفخ ديال الدول اللي هي سائرة في طريق النمو خصنا ندوزوا للدول 
الصاعدة، الكل تيقول عندنا 2 ديال اإلشكاليات: عندنا اإلشكال ديال 
التنافسية، عندنا اإلشكال ديال االنسجام ديال السياسات القطاعية 
وفي البلورة وفي التنفيذ، وعندنا اإلشكال الكبير في الرأسمال الالمادي 
هو اللي غادي نجي له، الرأسمال املادي املغرب م�ضى فيه، كاين البنيات 
التحتية كاين االستثمار كاين الرأسمال الثابت يتزايد إلى آخره، اشنو 
هو هذا الرأسمال الالمادي؟ فيه 3 كاين الرأسمال البشري، الصحة، 

التعليم، الثقافة.

القطاعات  هاد  أن  وتندعموكم  تنهنؤكم  الحكومة،  رئيس  السيد 
تستفيد اليوم وخصها تزيد تستافد ألنه التعليم هو أصله كل �ضيء 
يلخص العملية كلها هاد املؤشرات، التعليم درتيوا فيه مجهودات ينبغي 
أن نواصل، القانون اإلطار خصو يخرج وخصنا نديروا التعليم ديال 
الجودة اللي تيحترم الثوابت ديال البالد، وهذا أسا�ضي، النظام ديال 
الصحة وإلى آخره، هذا الرأسمال البشري أسا�ضي، الرأسمال الثاني هو 
الرأسمال املؤسساتي، اشنو هو املؤسساتي؟ الرأسمال املؤسساتي وهو 
أن كل مؤسسة تقوم بالدور ديالها يكون عندنا الثقة في املؤسسات، 
التبخيس غير  الحملة من  كاين واحد  راه  ديالنا،  املؤسسات  ندعمو 
مقبولة، هاد البالد هادي، هاد البالد، هاد البالد قائمة، ألنه فيها ملكية 
ثابتة، بشرعية تاريخية، بشرعية دينية، بشرعية ديال العمل، وديال 
اإلنجاز. وفيها كذلك حكومة، إيال ضعفنا الحكومة ديالنا سنضعف 
نحن، إذا ضعفنا البرملان ديالنا سنضعف نحن، وبالتالي نقولو، واش 
بغينا برملان وال ما بغيناهش؟ واش بغينا الحكومة وال بغيناش؟ هاد 
القضية الثقة أساسية في املؤسسات، وهي اللي تتدعم اإلقتصاد وهذا 
هو الصوت الذي ينبغي أن نجتمع عليه جميعا بالرغم من االختالفات 
التي قد تكون بيننا في أمور، املؤسسات هي املؤسسات، واملغرب مستمر 
باملؤسسات واستطع يتجاوز جميع الصعوبات عبر تاريخه، ولم نقرأ 
تاريخ املغرب تجاوزه ألنه كان دائما عندو العماد الذي يلتف حوله، 

بالرغم من االختالفات، هادي، هذه هي الرأسمال املؤسساتي؛

الرأسمال اإلجتماعي وهو كذلك مهم، اشنو هو الرأسمال اإلجتماعي 
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وهو اللحمة الوطنية التي تجمعنا، هو السلم اإلجتماعي وتنهنأكم على 
طول النفس ديالكم في الحوار اإلجتماعي، ألنه النقابات عندها دور 
مهم، كان دائما عبر التاريخ عندها دور مهم، وسيبقى له دور مهم ولكن 
النقابات املسؤولة، النقابات اللي هي تتقوم بالدور ديالها في اإلقتصاد 
الثقة على  ديال  القضية  لذلك هاد  ديالو،  الدعم  وفي  البالد،  ديال 
املستوى املجتمعي وهذا الرأسمال املجتمعي أسا�ضي جدا وينبغي أن 
نشتغل عليه، وأن نرسخه ألنه في النهاية نضيع فرص للتنمية، إن لم، 

نحن، نقم بدورنا في هذا، إذن هادو ثالثة؛

اإلجتماعي،  الرأسمال  املؤسساتي،  الرأسمال  البشري،  الرأسمال 
تيعاونوا  تيخدموا، منين  املغاربة منين  املغاربة،  وهو مهم وكثير عند 
بعضياتهم، منين تيتعاونو، منين تيتطاوعوا، يخرج منهم العجب، وهذا 
الرأسمال اإلجتماعي اللي هي البنك الدولي تتهضر لنا عليه وتيهضر لنا 
عليه املجلس االقتصادي واالجتماعي، هذا مكسب عند الوطن، ينبغي 
أن ندعمه ونثابر عليه. غنجي دابا هذا بالنسبة للعام، هاد ال�ضي كلو 

خصنا نشتغلوا عليه؛

اإلجراءات،  ديال  املجموعة  واحد  كاين  الخاص،  املستوى  على 
السيد رئيس الحكومة خصها تكون. في يونيو 2016، أمام جاللة امللك، 
تقدم مخطط ديال اإلصالح ديال اإلستثمار، رجعت ليه، فيه 10 ديال 
األمور أساسية، تدارت منها 5-5 خصها تدار في القريب العاجل، تدارت 
أمور أساسية، الوكالة ديال اإلستثمار، املديرية العامة، املديرية العامة 
الصناعية  الشركات  تكلمتوا عليها ديال %0 ديال  اللي  القضية  هاد 
الجديدة، باش تنقول خصنا نثيقو، ألنه اإلنجاز أصبح مشكل خصنا 
الصناعية  للشركات   0% بالغات،  وبالال  بالبالغات  نشرحوه  نوضو 
الجديدة اللي بغات تخدم، ولكن بقاو 5 ديال األمور أساسية، امليثاق 

ديال االستثمار،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويي ينلاو 1يرينلاملحترمين،

امليثاق ديال االستثمار لم يعد يقبل االنتظار، فيه نظرة واضحة 
تتكلموا على الجدع املشترك، الجدع القطاعي، الجدع الجهوي، أراهم 
شنو  نشوفوهم  هادو  الجدعان  وهاد  هادو  الجدوع  هاد  بثالثة،  لنا 
فيهم، خصهم يجيوا، خصو يجي امليثاق ديال اإلستثمار، القضية ديال 
املنطقة حرة في كل جهة، هذا هدف واضح ينبغي أن نقوم به، منطقة 

حرة في كل جهة، هذه أمام جاللة امللك.

الثالثة -القضية ديال املصدرين الصناعة الكبرى من غير املناطق 
الحرة تنعطيوهم LE STATUT ديال LA ZONE FRANCHE، هادي حتى 

هي خاصها تخرج؛

السيد رئيس الحكومة، تكلمتيو على املصدرين غير املباشر كانت في 
قانون املالية، ما زال ما خرجش املرسوم ديالها، أعرف أنه فيه صعوبة 

وأعرف هذه إجراءات كبيرة خصها تخرج؛

الخامسة-وهي كذلك مهمة وهنا الدور ديال الجهات، راه الجهة، راه 
الدستور ديال 2011 دار واحد القفزة نوعية في املجال ديال الجهوية، 
الجهة خصنا نعترفو راه الدستور هو الدستور، الجهة هي القطب ديال 
التنمية اإلقتصادية، هادي خصنا نعترفو بها، لذلك ملي.. كاين من 
بين توفير دعم متنوع لفائدة الجهات األقل حظا، لتحفيز اإلستثمار 
الصناعي، هادي من بين األمور الخمسة، الخمس محفزات الرئيسية 
ديال  املخطط  في   ،2016 يونيو  في  امللك،  جاللة  أمام  تقدمت  التي 
اإلصالح. إذن هادي أمور أهداف واضحة ينبغي السهر عليها وإخراجها 
في أقرب وقت، وكلها عالش تنقولها أنا باش نحملوا مرة أخرى ألن عندنا 
الثقة في املؤسسات ديالنا، عندنا الثقة في الحكومة ديالنا، عندنا الثقة 
في البرملان ديالنا، هاد األمور خاصها تخرج، خاصها تخرج ألن ما�ضي احنا 
باغينها تخرج، بغينها تخرج ألنه تنتكلموا على هاد املؤشرات ما غنبقاوش 
في %3 في %4، خاصنا نقزوا، خاصنا واحد نغيزة في هاد القضية وإال 
فغادي نبقاوا في فخ ما يسمى فخ الدول النامية اللي تتبقى 2-3-4، هادي 

أمور عملية ينبغي أن نقوم بها.

وفي النهاية غادي نجي غنقول واحد املسألة السيد الرئيس، غير هاد 
املسألة اليوم ينبغي جميعا أن نثق في بالدنا، أن نثق في مؤسساتها، أن 
نشتغل وأن نعيش ألنه األمل فهاد البالد كبير، وهاد املستثمرين اللي 
تينتاظروا ماذا ينتظرون، هاد البالد ما عمرنا ليها أي �ضيء دائما تتجاوز 
التاريخ ديال املغرب، ما�ضي تشوفوا  مطباتها وتتجاوز مشاكلها، أقرأ 
واحد اللحظة وقع �ضي حاجة، التاريخ ديال املغرب في اتجاه أنه دائما 

يتجاوز إشكالياته ويزيد القدام، والسالم عليكم.

اويي لاورئيس:

الكلمة للسيد النائب هشام املهاجري بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

اونةئبلاويي لهشةملاملهةجري:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاوبرملةنيينلاملحترمين،

احنا في فريق األصالة واملعاصرة املفروض كنتواجدوا في املعارضة 
وممكن نديروا مقارنات ما بين العرض اللي تقدم به السيد وزير املالية 
في يوم 19 يوليوز، مقارنة مع ديال املندوبية السامية للتخطيط يوم 
10 يوليوز وكذلك بعض التقارير الظرفية اللي كيصدرها بنك املغرب، 
في  الحكومة  أرقام  وسنعتمد  األرقام  في  السجال  من  نعفيكم  ولكن 

النقاش، وبغينا نقارنوها مع البرنامج الحكومي.

تكلمتو أ السيد رئيس الحكومة على معدل النمو، احنا الحمد هلل 
في سنة فالحية ممتازة باعتراف الجميع، أسعار البترول باقي في حدود 
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املعقول 70 دوالر، مازال ما وصلنا ال ل 115 ال 120، وهاد السنة، آه 
واستقرار سعر الدوالر وكنهنأوا الحكومة، وكنهنؤوا السيد وزير املالية 
تحرير سعر  ديال  العملية  في  النجاح  على  املغرب  بنك  والي  والسيد 
الصرف، سعر الدوالر مستقر في 9.5 درهم، يعني وكنتكلموا هاد العام 
على 3.2-3.6، حتى واحد مهضر على 3.9، وأنتم دايرين هدف ديال 5.5 
سنة 2021، كنظن بحال هاد السنة راه الحمد هلل، ودرتوا 3.6، تكلمتوا 
على عجز امليزانية ، السيد وزير املالية في شهر 6 سنة 2018 كيتكلم 
على ناقص 20 مليار ديال الدرهم، شهر 6 سنة 2017، 12 مليار ديال 
الدرهم، يعني التزايد ديال 40 %، أنا كنعطي األرقام ديالكم، املديونية 
درتو هدف ديال HCP ،% 60 كتكلم على املديونية العامة بصفة عامة 
على 89 %، فيما يخص اإلستثمارات األجنبية لن أجادلك السيد رئيس 
الحكومة سأكتفي بقراءة ما جاء في تقرير السيد وزير املالية، تراجع 
صافي اإلستثمارات األجنبية املباشرة باملغرب بنسبة 33 % هذه الوثيقة 
ديال الحكومة ما�ضي ديالي أنا، بالنسبة للتضخم درتو هدف ديال 2 %، 
اليوم كتعترفو ب2.4 %، والتضخم الغذائي اللي كيهم املواطن بالدرجة 
األولى، كنتكلموا على 2.8 %، بيناتنا أ السيد رئيس الحكومة املواطن 
العادي ال يهمه هاذ املؤشرات املاكرو-اقتصادية بالدرجة األولى، البطالة 
كتكلمو على 10,5، أنا غنقوليك البطالة، راه اللي ما عندو واحد في الدار 
عندو 2، اللي ما عندو معطل عندو 2. املغاربة ما باقيش كاع تعطيوهم 
نسبة البطالة، كل�ضي عارفها. كيهم املواطن أسعار البترول، حتى هي ما 
كتهمو ال 70، ال 80 راه زاكية في 10 دراهم، ولينا كنطلبو من هللا غير 
ال تزيدو عليها. أما الفقر اللي كتكلمو عليه، أنا كيبان ليا الفقر نسبي 
حتى بالنسبة للحكومة، في نفس الوقت، كنسمعو وزيرة في الحكومة 
كتقول لك اللي كيصور 20 درهم في النهار راه خرج من دائرة الفقر، في 
نفس الوقت، الحكومة كتعطي صفقة ديال تغذية السجناء هللا يطلق 
سراحهم مابين 13 و16 درهم لشخص في النهار. يعني مواطن في الحبس 
كتوكلو الحكومة ب16 درهم، ما كيخلص ماء، ما كيخلص ضوء، ما 
كيخلص تيليفون، ما كيتنقل، ما كيدير حتى �ضي حاجة. وجهة أخرى في 
الحكومة كتقول لك كيصور 20 درهم في النهار راه خرج من دائرة الفقر.

ولهذا السيد رئيس الحكومة، باغي نهضر معاكم في أرقام اللي كتهم 
املواطن بالدرجة األولى، وأرقام الحكومة؛ تراجع الضريبة على الشركات 
بمبلغ 3,5 مليار درهم، رغم املجهودات وكنعترف، االستثنائية اللي دارتها 
إدارة الضرائب فهاذ السنة، عبر املعلوماتية، عبر بزاف ديال املجهودات، 
»البق ما يزهق«، كنا كنتظرو عبر التحفيزات اللي جبنا في قانون املالية، 
ولكن تراجعت الضريبة على الشركات ب3,5 مليار درهم، 11 %، كنا 
كنتظرو ّديرو واحد 15 وال 20 %. ولكن درتو %11، والغريب في األمر 
أشنو كنلقاو؟ الضريبة غير املباشرة اللي كيخلصها املواطن من جيبو 
زادت ب 3,5 مليار درهم. ما خصها ال دكتوراه في اإلقتصاد، ما خصها 
والو، بحساب مول الحانوت، الضريبة غير املباشرة تزادت، يعني رقم 
.chiffre تزاد، الشركة ما ربحاتش، عرفتي  d’affaires ،املعامالت تزاد
الحقيقة ديالها السيد رئيس الحكومة اشنو هي؟ هي الناس خدامة 

.les ديالها. يعني خالصة القول  charges. fixes بالخطية باش تخلص
الشركة املغربية، املقاولة املغربية ما مرتاحاش، واملستهلك ما مرتاحش، 
وبزاف ديال القطاعات، هضرتي على التعليم راه املرتفق ما مرتاحش، 
ورجل التعليم ما مرتاحش، مشيتي للصحة نفس املشكل، زعما هاذ 
الحكومة نسبة الراحة.. حتى أنتما السيد رئيس الحكومة، حتى الرأي 
ديالكم كيتغير من الفوق لتحت، ديك النهار كديرو سؤال على تقاعد 
الوزراء والبرملانيين، قلتو كالم الفوق، هاذ الكرا�ضى الحمرين كيغيرو 

منظور ديال اإلنسان شوية.

رقم آخر، وهو مهم بزاف السيد رئيس الحكومة، وانتبه ليا هللا 
يجازيكم بخير، تراجع مبيعات اإلسمنت ب4،5 ما بين 2017 و2018. 
أنا راه ما كنهدرش على شركة اإلسمنت والشركات العقارية الكبرى، 
اللي قال ال�ضي بنكيران هاديك قادة بشغلها، ولكن كنهضر على قطاع 
البناء، املاليين ديال املغاربة؛ البناية، الكباصة، النجارة، املتعلمين، 
يعني ماليين les.drogueries.. تراجع القطاع من 2012 ل2018 تقريبا 
أكثر من %20، كنا كنديرو 7,5 مليون طن، اليوم كنديرو 5 مليون طن. 
السيد وزير املالية، كيهضر ربما على تراجع الشقق اإلقتصادية، انتما 
كتعرفو السيد رئيس الحكومة، عالقة املغربي مع السكن، أنا كنأكد 
ليك بأن 70، %80 ديال املغاربة، الطبقة الفقيرة والطبقة املتوسطة، 
كتدوز 20، 25 % من حياتها في التقشف وفي تمارة، وفي الخبز وأتاي 
ي كتهضر معاه كيقول لك بغيت ندير قبر 

ّ
والشعرية باش يدرك الدار. مل

لوليدات، وراه منا حنا كل�ضي هاذ ال�ضي عشناه، أنا راه ما كنجيبش �ضي 
حاجة اللي زايدة على برا. كيفاش كتعاملو هاذ املواطن السيد رئيس 
الحكومة؟ مجموعة ديال الضرائب والرسوم بطريقة غريبة، 6 سنين 
وال 7 سنين واملواطن كيتقشف باش يشري هذيك البقعة األرضية وال 
يدير التسبيق، و15، 20 عام ديال الكريدي هاذ ال�ضي كلنا كنعرفوه. 
هاذيك البقعة اللي كيشريها هذاك املواطن إيال جينا نتحاسبو مع هذاك 
 la.taxe ها ،La.taxe.de.morcellement ها ،la TNP اللي باعها ليه، ها
ديال هادي... واحد 20 وال %30 منها ضرائب. ملي كيدوز داك املواطن 
يم�ضي يبغي يصاوب البالن، نفس املشكل »TVA« في البالن، مجموعة 
من الرسوم، كيم�ضي للرخصة، الضريبة ديال البناء، »TVA«، جميع 
مواد البناء درتو فيهم الضرائب والرسوم شبه ضريبية. واش كظنو بأنكم 
ي درتو الضريبة على الرملة؟ الرملة ديال سيدي ربي، 

ّ
غتحاربو الريع مل

راه هداك مول »carrière«، راه كيخلص هذيك الضريبة وكيزيدها على 
املواطن. أشنو ّدا هاذ ال�ضي، ما كيوصل هداك املواطن يكتسب هذيك 
الدار.. أنا ما عنديش �ضي رقم حقيقي واليني كنظن ما بين 20 و30 % 
كتم�ضي في الرسوم والضرائب، يعني واحد 7 سنين ديال التقشف ديال 
املواطن املغربي كتساهمو فيه أنتما كحكومة، وهذاك املواطن املغربي 
ي مستهلك وغادي ينفع الشركات راه الناس 

ّ
إيال نفسنا عليه راه غادي يول

ما بقاتش تدير االدخار السيد رئيس الحكومة، راه مازال مواتنا كانوا 
كيديرو شوية ديال الذهب وشوية ديال هذا كيقول لك لدواير الزمان، 
أما حتى عياالت اليوم راه ما كيديرو حتى �ضي حاجة ذاك ال�ضي باش 

و.
ّ
كيبقاو حتى كيتال



7133 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( 

رقم آخر السيد رئيس الحكومة، الفالحا وهذا اعتراف ديالو السيد 
وزير الفالحة بأنه القيمة املضافة الفالحية ما تزيداتش ديال الفالح 
رئيس  السيد  فرنك   190 دايرة  فرينة  راه  اليوم  فراسك  البسيط، 
الحكومة في بني مالل! فراسك الشعير داير 140 فرنك! فرينة وصلت في 
التسعينات كتباع ب2 درهو ونص واملازوط داير ثالثة دراهم وعشرين 
رئيس  السيد  املكننة  راه دخلنا  دراهم  بعشرة  املازوط  اليوم  فرنك، 
 ال؟ راه ما بقيناش تنحرثو بالجوج راه كنحرثو 

ّ
الحكومة في راسكم وال

باملازوط، وكنحصدو باملازوط، والكوكوت كتخدم باملازوط، الفالح.. 
راه هاذو اللي كيحرثو الفالحة الخريفية وهللا ما كيديو غير األجر، وهللا 
وضربو الحساب ال خدمو، كيديو األجر مع هللا تبارك وتعالى فهاذوك 
الطيور.. فرينة جبتوها لينا العام اللي فات شرينا )الرويزة( ديال العلف 
بعتوها للمواطن ب 2 دراهم وفرحان! اليوم كيبيعها الفالح والتعاونيات 

هزو يديهم بدرهم و40 فرنك...

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، باسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيد 

النائب عبد الرحمان حرفي.

اونةئبلاويي لعب لاورحمةنلحرفي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

فريق  بإسم  الجلسة  هذه  في  الكلمة  أتناول  أن  الشرف  كامل  لي 

التجمع الدستوري في إطار التعقيب على العرض القيم الذي قدمه 

على مسامعنا السيد رئيس الحكومة مشكورا، بخصوص الجواب عن 

سؤال الوضعية اإلقتصادية واملالية الحالية للمغرب وآفاقها ودعم 

النمو واالستثمار.

تأتي هذه الجلسة بعدما تم االستماع إلى العرض املدعم باألرقام 

املالية  لجنتي  أمام  واملالية  اإلقتصاد  وزير  قدمه  الذي  واملعطيات 

بمجل�ضي البرملان، وتأتي كذلك بعد نشر العديد من التقارير الصادرة 

املغرب،  وبنك  للحسابات،  األعلى  كاملجلس  الرسمية  املؤسسات  عن 

واملندوبية السامية للتخطيط، ومؤسسة الوسيط وغيرها. وبعيدا عن 

النظرة التشاؤمية، وقريبا من لغة الواقع والصراحة والصدق، فإننا 

أمام أوضاع اقتصادية ومالية وإجتماعية تتسم بالصعوبة ومحفوفة 

باملخاطر، رغم موسم زراعي ومائي جد إيجابي ومحيط دولي يعرف 

تحسنا محفوفا ببعض املخاطر.

اويي لرئيسلالحك مل،

وقبل البحث عن مصادر لتعبئة سد الخصاص والعجز ملواصلة 
تمويل البرامج اإلصالحية واملشاريع الجارية على أرض الواقع، وأمام 
خيارات محدودة وقد تكون مؤملة كالضغط الجبائي واملديونية. فإننا 

نثير انتباهكم إلى أولويتين اثنين:

األولوية األولى هي اإلسراع في اعتماد نموذج تنموي جديد وفق ما 
نص عليه الخطاب امللكي السامي، منذ سنوات، نموذج يفتح آفاقا 
وإجتماعية،  واقتصادية  وصناعية  تربوية  تعليمية  جديدة  وخيارات 
ويوفر مصدر جديد للتمويل اإلقتصادي واالجتماعي بناء على استثمارات 
منتجة ومستدامة، وفرص شغل للشباب والخرجين وعدالة إجتماعية 
ومجالية تحافظ على التماسك اإلجتماعي والتضامني بين جميع املغاربة 

وبين جهات اململكة؛

وبموازاة مع هذه األولوية املستعجلة، هناك أولوية ثانية تتلخص 
في االنكباب على إجراء مراجعات وضبط وعمليات جراحية في بيتنا 
إلدارات  التنظيمية  للوضعية  الراهنة  الحالة  بذلك  وأعني  الداخلي، 
واستثمارا  إنفاقا  العمومية،  للمالية  التدبيري  والنموذج  الدولة 
واستهالكا، والن عني بذلك قانونيتها ومساطرها. بل نؤكد على أهمية 
اإلجتماعية  ونتائجه  العام  املال  تدبير  وفعالية  ومردودية  جدوى 
واالقتصادية، ونسوق على سبيل املثال ما يلي: وضعية القطاع العام أو 
ما يصطلح عليه باملحفظة العامة، من مؤسسات ومقاوالت عامة من 
حيث عددها وأنواعها وكيفية إحداثها وتدبيرها. أال ترون معي أن العدد 
الحالي الذي يتجاوز 720 وحدة، مع ما يتطلبه من إمكانيات وموارد 
مالية وبشرية ولوجستيكية ال تتحمله املالية العمومية؟ إن إحداث هذا 
العدد غالبا ما يتم في غياب مقاربة مندمجة ورؤية منسجمة وشمولية 
ملجموعة القطاع العام، وال تتم بناء على تفكير عميق ودراسة جدوى 
تحدد مدى تأثير هذا اإلحداث على الهيكلة التنظيمية للدولة، مما يؤدي 

إلى التداخل بين مختلف أجهزة الدولة وهدر اإلمكانيات.

اويي لرئيسلالحك مل،

باإلضافة إلى أن أوضاع كثيرة من وحدات الحقيقة العمومية تعاني 
من الهشاشة واملديونية املرتفعة، ومهددة باملخاطر املختلفة، وتعيش 
عالة على الخزينة العامة، وتسجل باستمرار ناتجا صافيا سالبا بصفة 
بنيوية ومزمنة، هل فعال يحتاج تدبير املرافق العامة للدولة إلى حظيرة 
للسيارات والناقالت املتنوعة يتجاوز عددها 180 ألف عربة بما فيها 
سيارة الدفع الرباعية، مع ما يتطلب هذا األسطول من صيانة وسياق 
ومحروقات حارقة للمال العام. هل تتحمل ماليتنا العمومية وواقعنا 
اإلجتماعي وجود نصوص من عهد الحماية تتيح لبعض أعوان الدولة 
املوقع  بحكم  خيالية  ومنافع  تعويضات  من  اإلستفادة  املحظوظين 
وبفضل هذه النصوص املقدسة التي وضعت لفائدة أعوان الحماية 
في منطقة وفي زمن ال عالقة له بمغرب اليوم، وال بحجم مداخيله؟ 
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أليس من اإلنصاف والعدالة تطهير منظومتنا القانونية من مثل هذه 
النصوص واملمارسة التي تتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة ومبدأ 

تكافؤ الفرص واالنسجام الوظيفي والتماسك اإلجتماعي؟

اويي لرئيسلالحك مل،

في  للثقة  مخزية  سلوكية  ونماذج  العام،  املال  لهدر  كثيرة  أمثلة 
مؤسساتنا وإداراتنا لم تعد خافية ولم يعد الرأي العام وال الشارع يحتمل 
استمراريتها وانتشارها، نحن أمام واقع يحتمل علينا مباشرة إصالحات 
في العمق وفي أقرب وقت وإن اقت�ضى التدخل الجراحي تضامنا لتعزيز 
مستوى الثقة في أجهزتنا اإلدارية، وفي سياستنا وساساتنا بهدف تحقيق 
الر�ضى العام والتماسك اإلجتماعي والتنمية املستدامة. حقيقة إن هذا 
الخيار الثاني قد ال تكون له مساهمة كبيرة في تمويل الخزينة، ولكنه 
يقدم إشارة قوية بجدية اإلصالحات واالنخراط الجماعي فيها، وستكون 
له آثار نفسية وإجتماعية إيجابية لتنزيل النموذج التنموي على أرض 
سليمة وبيئة محصنة.. وفيه تجاوب واعتبار لتقارير والدراسات التي 
األعلى  كاملجلس  الوطنية  الدستورية  املؤسسات  بانتظام  تقدمها 

للحسابات ومؤسسة الوسيط وحقوق اإلنسان، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة رفيعة املنصوري بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونةئبللاويي 7لرفيذللاملنص ري:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

تفاعال مع الجواب ديالكم السيد رئيس الحكومة، البد من أنني 
أحيطكم  السوداوية.  وهو  ديالكم  الجواب  في  جاء  ما  كأول  نتفاعل 
واقتصادية  مالية  نناقش وضعية  بأننا عندما  الرئيس،  السيد  علما 
للبالد، فإننا ال نتكلم بسوداوية، وحتى إيال ابغينا نتكلمو بسوداوية ال 
يحق لنا ألننا نناقش استنادا على معطيات وأرقام وواقع معاش. بمعنى 
نحن اليوم نعكس فقط ما نعيشه في الواقع واألرقام اللي تفضل بها 
السيد وزير اإلقتصاد واملالية، أثناء العرض ديالو، واألرقام الي تفضلتم 
بها السيد الرئيس، وكذلك املؤسسات اللي منها »HCP« واملؤسسات 
األخرى... طبعا الكثير من هاد األرقام اللي تفضلتم بها السيد الرئيس هي 
تتكسر بواحد البساطة وبواحد السالسة على الصخرة ديال الواقع، 
هاد الواقع اللي كيقررو فيه الشركاء ديالكم أوال قبل الفاعلين املحليين 

والدوليين بوجود أزمة مالية واقتصادية خانقة.

إذن أن كل هاذ املؤشرات والنسب كتبقى بدون قيمة إن لم تنعكس 
مستوى  وعلى  املواطن  على  مباشرة  وبصفة  إيجابية  بصفة  آثارها 
معيشيه اليومي، والحقيقة كذلك هو أننا اليوم نعيش في حكومتكم 
حالة من االنتظارية غريبة، بحيث أن الحكومة كتعرف طبعا واحد 
االرتباك وعدم التجانس ديالها، ال�ضي اللي خالها أنها تعاطا في بعض 
امللفات بما فيهم املقاطعة وبعض الحراكات الشعبية بواحد الطريقة 
اللي هي ما�ضي وفق واحد الرؤية إستراتيجية واضحة، واختارت يا إما 
الهروب إلى األمام، أو ال االنحناء إلى العاصفة، في حين كان األجدر بها 
أن تكون لها شجاعة سياسية وأن تتدخل لحل هذه املعضالت بطريقة 

حكيمة وعاقلة.

إذن كذلك وبصرف النظر عن كثير من االلتزامات الحكومية التي 
وردت في التصريح الحكومي، والتي كشفت الواقع امللموس أنها مجرد 
أرقام طموحة بل حاملة أحيانا، خاصة في ظل استمرار التصدع الحكومي، 
فإن مظاهر األزمة اإلقتصادية واملالية تبقى عديدة وعلى رأسها تباطؤ 
نسبة النمو التي هي أصال ضعيفة، والتي سجلت تراجعا في الربع األول 
من هذه السنة مسجلة %3,2 مقابل %3,5 السنة املاضية، نسبة النمو 
تبقى رهينة للتقلبات املناخية، خاصة في ظل ضعف تنافسية اإلقتصاد 
الوطني، وهشاشة قدرته التصديرية وهزالة محتواه التكنولوجي، وهو 
ما يلخصه بجالء عدم قدرة اإلقتصاد الوطني على إحداث عدد كاف 

من مناصب الشغل وتقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية.

اويي لرئيسلالحك مل،

إن التركيز على عرض عدد من األرقام خاصة بالتوازنات املاكرو-
اقتصادية، ومحاولة تصويرها كفتوحات اقتصادية غير مسبوقة والتي 
يخفي  ال  الوطني  اإلقتصاد  لتطور  مفرمال  حكوميا  هاجسا  أضحت 
في الحقيقة عدد من املؤشرات الدالة على تفاقم األزمة اإلقتصادية 
والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  داخل  يمكننا  والتي  ببالدنا، 

وكمعارضة استقاللية وطنية أن نجملها في املحددات التالية:

سجل  حيث  الوطني،  اإلقتصاد  جاذبية  تدهور  استمرار  أوال: 
النصف األول من هذه السنة املالية تراجع بنسبة %33,1 من حجم 
اإلستثمارات الخارجية املباشرة، مقارنة فقط بالنسبة للسنة املاضية 
في  الحكومة  فشل  يؤكد  ما  وهو  الدرهم،  ديال  مليار   4,97 بمجموع 
تحسين مناخ اإلستثمار وتعزيز الثقة في اإلقتصاد الوطني، ودليلنا على 
ذلك هو العرض الذي قدمه السيد الوزير. فالثقة ال تعني ما قامت 
السلس  اللجوء  لضمان  موازناتية صرفة  إجراءات  من  الحكومة  به 
للقروض الدولية، بقدر ما تعني ثقة اإلستثمار الخارجي املباشر ببالدنا 

والذي يتناقص باستمرار؛

ثانيا: التراجع الخطير في مردودية اإلستثمار، حيث ارتفع املعدل 
الوطني لتحقيق نقطة واحدة من النمو إلى 8، في حين كان %5 بينما في 

عدد من الدول هي فقط %3؛
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في كل جهات اململكة  املناطق الصناعية  ثالثا: انحصار استغالل 
أخاطبك..  أنا  الحكومة  رئيس  السيد  فباستثناء،  محور،  باستثناء 
ما كتصنتليش رانا تنهضر دائما راه خصك تصنت لي السيد الرئيس، 
ألن كنقول كالم مهم جدا.. هاذ النقطة السيد رئيس الحكومة، وهو 
الدار  ديال  القطب  باستثناء  انحصرت  اللي  الصناعية  املناطق  أن 
البيضاء–طنجة–قنيطرة خلقتو مناطق صناعية ميتة، وأعطيك مثال 

ف لي الوقت عفاك السيد الرئيس..
ّ
املنطقة الصناعية للحسيمة.. وق

اويي لاورئيس:

نستمعو للسيدة النائبة، نستمعو ونحترمو جميع اآلراء..

اونةئبللاويي 7لرفيذللاملنص ري:

..طبعا قلنا بأن هناك مناطق صناعية ميتة ونعطيك مثال ديال 
املنطقة الصناعية ديال الحسيمة »l’agropole« ديال بركان–مكناس–
اللي كيعكس لألسف تسجيل إفالس واحد  ال�ضي  وجدة، إذن وهاذ 
8000 مقاولة مغربية في كل سنة، وهاذ اإلفالس راه راجع باألساس 
ألجال األداء، والحكومة تتحمل فيه املسؤولية املباشرة، ألن كيف يعقل 
أن هناك مقاوالت كتجلس حتى لسنتين عاد كتخلص؟ راه السيد رئيس 

الحكومة، كاين مقاوالت اللي مشاو للحبس جراء تأخر أجل األداء؛

رابعا: استمرار ارتفاع نسبة البطالة وقدرة النمو اإلقتصادي على 
امتصاصها، حيث في الوقت الذي يحقق فيه اإلقتصاد الوطني 50 
ألف منصب شغل يكون معه عدد الطلبات مقابل أكثر من 200 ألف 
وهو ما يشكل عجزا كبيرا في امتصاص الساكنة النشيطة والتي تبلغ 
 »l›HCP« 23 مليون، وأنا عندي مليون مواطن، وأنا عندي تقرير ديال
في  مرتبطة  البطالة  بأن  كيقول  للتخطيط  السامية  املندوبية  ديال 
أال  الرقم  العليا %27,8، هذا  الشهادات  الحاملين  الشباب  صفوف 
يخيف الحكومة؟ %27,8 بمعنى أن الشباب ديالنا يائس، ارتفاع نسبة 
اإلنتحار راه %70 منهم، نعم نعم السيد الرئيس نعم، هناك ارتفاع في 
نسبة اإلنتحار في صفوف الشباب، وأكثر من هذا %70-%40 يفكرون 

في الهجرة.

طبعا غنتكلم بأن هاذ العام هي سنة فالحية بامتياز، والحمد هلل 
األمطار. لكن السيد رئيس الحكومة، اشنو عملت الحكومة في تحديد 
هامش الربح بالنسبة للفالحين الصغار وخاصة اللي كيفلحو في الجبال؟ 
التكلفة ديال  الربح، غنتكلمو على  ي كنتكلموعلى هامش 

ّ
مل قلتها  راه 

اإلنتاج والسعر اللي حدداتو الحكومة لبيع هاذ املنتوج؟ خاصة وحنا في 
حرب تجارية باألسواق األخرى، هاذ هامش الربح كيف يعقل بأن الفالح 
الفقير أو الفالح املتوسط أو اللي كيفلح في الجبال يتكبد هو دائما تيعاني 
الخسارة كانت سنة فالحية كيعاني من الخسارة، وإيال كان الجفاف 
تيتقام عليه  الزرع؟  كيعاني من الخسارة. عرفتي باش كيتقام عليه 
تيوصل في الجبل حتى ل300 درهم وهو كيبيعو 170 درهم. بمعنى أننا 

نسائلكم اليوم السيد رئيس الحكومة، اشنو هما اإلجراءات املواكبة 
اللي درتو لهاذ الفالحا كدعم وكتحديد هامش ديال الربح والثمن؟.

طبعا غادي نتكلم على استمرار ضعف القدرة التصديرية، حيث 
باستثناء ارتفاع الصادرات في قطاع السيارات، طبعا حنا عندنا قطاع 
السيارات الصادرات ديالها هما اللي كيتصدر االقتصاد ديالنا ديال 
البالد، لكن إيال استثنينا هاذ القطاع البد من أننا نتكلمو خاصة في 
غياب نجاعة اإلجراءات الحكومية لتعزيز تنافسية املنتوج، ال بد أننا 
نتكلمو أنه كيبقى الفوسفاط ومشتقاته متربعا على سلة الصادرات 
الوطنية وال�ضي اللي كيجعل اإلقتصاد ديالنا هو اقتصاد خام، ال�ضيء 

اللي كيأكد لألسف تراجع حجم عائدات الضريبة على الشركات.

اويي لرئيسلالحك مل،

تحقيق  فإن  لذلك  يتجزأ،  ال  كل  املستدامة  التنمية  تحقيق  إن 
هذا الهدف ينطلق أساسا في بناء الثقة في دولة املؤسسات والقانون 
باملحاسبة،  املسؤولية  وربط  اإلنسان،  وحقوق  والكرامة  والحريات 
ثقة تكشف جل الدراسات اإلجتماعية أن منسوبها يتناقص لدى فئة 
الشباب وهو أمر جلل، لذا فإن أي مجهود اقتصادي أو مالي يستلزم 
مواكبته بإجراء لتعزيز الثقة ومحاربة اليأس، وببساطة نحن في حاجة 
الجماعي  للعمل  لحكومة إنصات حقيقي وإنجاز فعلي، نحن بحاجة 

لصناعة األمل.

اويي لرئيسلالحك مل،

نموذج  انحصار  أن  الفاعلين  جميع  فيه  كيجمع  اللي  الوقت  في 
تنموي، اليوم كاين تقرير ديال L’OCDE يقول بأن جميع السياسات 
هي  اشنو  الحكومة،  اليوم  نساءلو  بغينا  مداها،  بلغت  العمومية 
اإلستنتاجات اللي اخذاتها من هاذ التقرير ديال L’OCDE؟ من جهة؛ 
من جهة ثانية ماذا أعدت من أجل وضع قطائع مع هذه السياسات 
التي بلغت مداها، وكذلك السؤال الكبير الذي يسائل الحكومة اليوم 
ويسائلنا جميعا، هو أشنو تتسنى الحكومة بأنها ما فتحاتش حوار وطني 

من أجل إعداد نموذج تنموي؟.

اليوم  نسائلكم  الحكومة،  رئيس  السيد  الجهات  فيما يخص  أما 
عن صندوق التضامن بين الجهات، بحيث أنه كان تعديل القانون في 
قانون املالية أننا نقسمو املداخيل ديال الجهات اللي كتمنحها الدولة 
للجهات وتوضعوها في صندوق التضامن بين الجهات. فإذا بنا نفاجأ 
أن هاذ الصندوق لم يفعل بعد والتقرير والعرض اللي قدمه السيد وزير 
اإلقتصاد واملالية، قال بأن االعتمادات املالية ديال الدولة غير موجودة 
اآلن داك ال�ضي عالش ما فلناهش. وراه هذا ال يمكن أن يقبله العقل 
واملنطق، بأن حكومة كتحيد اعتمادات مالية ديال الجهة بدون أنها 
تعلمها وأنها تشركها، علما بأن الجهات كانت برمجات داك الفلوس اللي 
كانت متوقعة اللي غادي تدخلها، وتجي اليوم وتقول بأن الدولة مازال 

ما وجداتش فلوسها، والسالم عليكم ورحمة هللا.
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اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، بإسم الفريق الحركي الكلمة للسيد النائب 
لحسن آيت ايشو، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي للحينلآيتلايش :

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

اليوم تّناقشو موضوع مهم ديال الوضعية اإلقتصادية واملالية للبلد 
ديالنا في ظل واحد املجموعة ديال املؤشرات واملعطيات املاثلة، لعل 
أبرزها اآلفاق اإلقتصادية املرتقبة، وخاصة االرتفاع املرتقب ألسعار 

النفط التي ستؤثر على التضخم نتيجة تقلبات األسواق املالية.

اويي لرئيسلالحك مل،

إن رصد املعطيات الحالية واملتوقعة لالقتصاد الوطني ال زالت في 
تقديرينا رهينة لنموذج اقتصادي تقليدي انتهت صالحيته، ولم نلمس 
بعد املجهودات املبذولة من طرف الحكومة إلنتاج نموذج تنموي جديد 

كما حث على ذلك جاللة امللك، نصره هللا.

اويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

إننا ننتظر مبادرة حكومية لصياغة نموذج تنموي بشكل تشاركي، 
نسائل من خالله خياراتنا اإلقتصادية ونستلهم تجارب أخرى ناجحة 
تشبهنا من حيث اإلمكانيات والثروات، وتجد أجوبة حقيقية لألسئلة 
التي نطرحها ويطرحها معنا املواطن املغربي، وتتعلق أساسا بما يلي: 
حنا على أبواب مشروع قانون املالية لسنة 2019، بغينا نعرفو واش 
الحكومة غتكون على موعد مع إخراج نموذج تنموي جديد؟ السؤال 
وهل  للضرائب؟  مرتهنا  املغربي  اإلقتصاد  تمويل  الثاني، هل سيظل 
ستستمر هذه الضرائب بنفس البنية، حيث مجموعة من القطاعات 
معفاة على الرغم من محدودية قيمتها اإلجتماعية املضافة، في حين أن 
املواطن البسيط هو الذي يؤدي؟ أال تعتبرون أنه من املجدي حذف 
العديد من الصناديق والحسابات الخصوصية غير املجدية وضخها في 
ميزانية الدولة؟ ما هو دور الحكومة لتوطيد دور الجهات والجماعات 
والغرف من خالل تفعيل قوانينها وتكريس البعد الجهوي في امليزانية؟ 
الشغل  وفرص  للثروة  منتجا  اقتصادا  اقتصادنا  من  نجعل  كيف 

وتوطيد البعد اإلجتماعي؟

اويي لرئيسلالحك مل،

إن بالدنا تمكنت من سن العديد من االستراتيجيات القطاعية، وفي 
»املخطط  الصناعي«،  املغرب األخضر«، »اإلقالع  صدارتها »مخطط 
»مخطط  »أليوتيس«،  البحري  الصيد  مخطط   ،»AZUR« األزرق 

برنامج »مقاولتي« وغيرها... غير أن استقراءنا ألثار  الرقمي«،  املغرب 
مختلف تلك البرامج على الجانب اإلجتماعي للمواطن، يجعلنا نقول 
بأنها محدودة األثر، وال سيما في محاربة الفقر الذي يسجل نسبا مقلقة، 
وعلى محاربة البطالة، وإنعاش التشغيل، وتزايد التفاوتات اإلجتماعية 
واملجالية التي ال زالت مستفحلة بشكل كبير. نقدر بالطبع املجهودات 
التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد، ولكننا نؤكد باملقابل على ضرورة 
الربط بين اإلجراء والنتيجة، ألن كرامة املواطن في نهاية املطاف هي 

أسمى ما تتوخاها أية سياسة عمومية.

اويي لرئيسلالحك مل،

هذه  ولكن  اإلصالحات،  من  بمجموعة  قامت  بالدنا  أن  أكيد 
اإلصالحات تحتاج في نظرنا إلى التقييم والتقويم كذلك، كما نحتاج 
اليوم إلى األجرأة الفعلية واستثمار الخيارات املنتجة وتطويرها وذلك 
بغية خلق ظروف عيش كريمة لكل املغاربة، وهذا هو هدفنا وواجبنا 

التي تعاقدنا من أجله مع املواطنين، والسالم عليكم.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيد النائب 
سعيد باعزيز.

اونةئبلاويي لسذي لبةعزيز:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مل،

بداية أنطلق من البرنامج الحكومي واللي تعهدتو فيه بأنه تتطلعون 
البلدان  بركب  اإللحاق  لضمان  عالية  نسب  تحقيق  إلى  خالله  من 

الصاعدة ورفع تنافسية اإلقتصاد الوطني.

اويي لرئيسلالحك مل،

جيتو بواحد املجموعة من املؤشرات املاكرو-اقتصادية على أساس 
أنها غادي تحقق في 2021، منها نسبة النمو اإلقتصادي، منها عجز 
امليزانية في حدود %3، مديونية الخزينة أقل من %60، نسبة التضخم 
أقل من %2، نسبة البطالة في حدود %8,5، هاذ املؤشرات اليوم عندنا 
أرقام واقعية اللي فيها تناغم كما قيل، وفيها توافق ديال مجموعة من 
املؤسسات على أنها تسير ببطء، وأنه من الصعب أن نصل إلى هذه 

املؤشرات.

فاليوم إيال مشينا على التصريح ديالكم ديال البطالة انخفضت 
ب 0,2، يعني أنه ما غاديش نوصلو لديك 8,5، غادي نبقاو في حدود 
9,9، وبالتالي فهذا خلل. أيضا بالنسبة لكالمكم أنه غادي يكون النمو 
اإلقتصادي ما بين 3 و%4 سنويا، يعني ما غاديش نوصلو لديك 4,5 
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أو ديك 5,5. فالسيد رئيس الحكومة، التطور إيال كان إيجابي ينبغي 
أن تتكلم به لغة األرقام وهذا هو األساس، واليوم نقولو مشكل أو ال 
أزمة ففي كلتا الحالتين أننا ما مرتاحينش، واقتصادنا ومالية بالدنا 
ما مرتاحاش، سميوها أزمة وال سميوها مشكل، وبالتالي فخص حلول 
عملية، حنا مزيان أننا نقولو وتختمو السيد رئيس الحكومة، بأننا لدينا 
أمل مزيان، ولكن هاذ األمل ينبغي أن يحول إلى ممارسة عملية يلمسوا 

فيها املغاربة تحسن اقتصاد بالدنا.

اويي لرئيسلالحك مل،

من  مجموعة  وأيضا  محدوديته،  أبان  اليوم  التنموي  النموذج 
اآلن  فاحنا  بالتالي  الحكومة،  رئيس  السيد  أكلها  تعط  لم  املقاربات 
ي نجيو نلقاو الحكومة كتبني ميزانيتها للسنوات املقبلة على توسيع 

ّ
مل

الوعاء الضريبي، هذا اشنو كيعني؟ كيعني ضرب القدرة الشرائية ديال 
املواطنين، كيعني الزيادة في التفقير ديال املواطنات واملواطنين املغاربة 
في الوقت اللي خصنا السيد رئيس الحكومة، واليوم الترسانة القانونية 
فيدكم، وأنتم السلطة التنفيذية، اليوم انتم اللي خاصكم تتاجهوا 
نحو وقف هاد الهدر وهاد النزيف ديال املال العام هو اللي خصو يتضخ، 
ما�ضي هو توسيع الوعاء الضريبي، اليوم خصنا التضريب ديال الثروة، 
وبالشكل اللي غادي تكون توزع بتوزيع عادل على املواطنات واملواطنين، 
األموال  دوك  ونجيبوا  أشكاله  بمختلف  الريع  نحاربوا  خصنا  اليوم 
مليزانية الدولة، بدل أن نقول أن عندنا تراجع في مداخيل ميزانية قانون 

املالية ب 1.3%.

السيد رئيس الحكومة، هاد األمور خص فيه الجدية وخصنا نحاربو 
الريع بمختلف أنواعه، خصنا نكشفو شكون كيستغل املعادن واملقالع 

واملناجم ديال هاد البالد.

اويي لرئيسلالحك مل،

 تحدثتم عن انتعاش اإلستثمار العمومي والخاص،ـ والسيد وزير 
املالية في األسبوع املنصرم قال بأن هناك تراجع في اإلستثمارات األجنبية 
املباشرة في املغرب ، وكاين تراجع في االستثمارات املباشر املغربية أيضا 
وذلك ال�ضي باألرقام الوقت ال يسع، ولكن راه جاللة امللك، في خطاب 
العرش السنة املاضية تحدث على إصالح املراكز الجهوية االستثمار، 
هي  أنها  أساس  مع  اإلصالح،  لهاد  زمنية  عندناش جدولة  ما  ومازال 
اللي ممكن تكون في إطار مؤسسات عمومية بقانون، أنها تخلق حركة 
اقتصادية قوية توفر الثروة وفرص الشغل فينا هو، واش هدا هو 
التحفيز اإلقتصادي هو تأخر السنة فأكثر، إذن اليوم خصنا أيضا يكون 
توازن بين الجهات في اإلستثمار، ويكون عندنا مناطق في كل جهات، 
اليوم املستثمرين تيهربوا من جهة إلى جهة محظوظة و ألسباب أنتم 

تعرفونها السيد رئيس الحكومة.

ختاما، أختم السيد رئيس الحكومة نحن في الفريق اشتراكي وإلى 
جانبكم ندعمكم من أجل اقتصاد بديل ينبني على الواقعية ويقوم على 

الترابية في املجالين اإلقتصادي واملالي  التضامن اإلجتماعي والعدالة 
والجاذبية التنافسية وتحسين القدرة الشرائية وتحسين مناخ األعمال 
الخمسين  في  املرتبة  اإلقتصادية  الدائرات  ولوج  من  املغرب  بتمكين 

األوائل، وشكر.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، 
الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات.

اونةئبللاويي 7لفةطمللاوزهراءلبرصةت:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لرئيسلالحك مللاملحترم،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

يسعدني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية في 
هذا املحور املتعلق بالوضعية اإلقتصادية واملالية لبالدنا، وهو ما يتيح 
الفرصة أمامنا إلثارة االنتباه وتوجيه املالحظات وطرح تساؤالت واقتراح 
الحلول التي نراها كفيلة بإصالح ما يمكن إصالحه انطالقا طبعا من 
تراكماتنا في حزب التقدم واالشتراكية في مجال التحليل االقتصادي 
واملالي ، ونعتقد أن املنطلق هنا كما كنا ننادي به دائما هو بناء دولة 
االختفاء  في  اإلستمرار  وعدم  اإلقتصادي  املجال  في  والقانون  الحق 
تكون  ما  غالبا  والتي  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  الحفاظ على  وراء 
على حساب التوازنات اإلجتماعية، فرغم نسب النمو املحققة خالل 
العقدين األخيرين، إال أنه لم تساهم في الحد من الفوارق اإلجتماعية 
واملجالية، إذ أن ثالث جهات من بين الجهات اثني عشر تستأثر لوحدها 
بحوالي %60 من الثروة الوطنية، مع استمرار ما تعيشه ساكنة الجهات 
إلى  الولوج  وضعف  والبطالة  والفقر  الهشاشة  مظاهر  من  الفقيرة 
اإلقتصادية  الحركية  وضعف  العزلة  بسبب  اإلجتماعية،  الخدمات 

والتجارية بها.

وهنا نتساءل معكم السيد الرئيس الحكومة، عن آثار كل السياسات 
القطاعية والسياسات العمومية على املواطن بصفة عامة واملواطن 
كل  جميعا  علينا  يفرض  ما  وهو  خاصة؟  بصفة  النائية  املناطق  في 
من موقعه عميق التفكير في سبل تحسين مستوى عيش املواطنات 
الثقة لديهم والبحث عن  واملواطنين، وضمان كرامتهم وخلق أجواء 
آليات تحقيق نجاعة اقتصادية في توافق تام مع العدالة اإلجتماعية 
والعدالة املجالية، لتحقيق تنمية منتجة ومستدامة، ونعتقد أن بناء 
اقتصاد وطني متطور يتطلب تفكيك كل مظاهر اقتصاد الريع واالحتكار 
الشريفة  املنافسة  بمبدأ  املخلة  واالمتيازات  املضارباتي  واالستثمار 
وتكافؤ الفرص، والحرص على إقرار نظام ضريبي عادل ومحفز لالستثمار 
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واإلنتاج، وترشيد اإلعفاءات ونظام االستثناءات وتقوية حضور الدولة 
إلى جانب القطاع الخاص للدفع قدما بسياسة التصنيع، مع ضرورة 
إشراك الجامعة املغربية ومعاهد البحث في أفق تشييد صناعة وطنية 
حقيقية قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية لخلق املزيد من فرص 

الشغل وتحصين سيادة اإلقتصاد الوطني.

إن  القول  صفوة  قيل  ما  إلى  باإلضافة  الحكومة،  رئيس  السيد 
على  بقدرتها  رهين  وناجعة  حقيقية  اقتصادية  تنمية  عن  الحديث 
تحقيق التنمية اإلجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، وأن يلمس هذه 
التنمية اإلقتصادية كل ذلك املواطن البسيط في أبعد نقطة في تلك 
القرية البعيدة من وطننا الحبيب، وأن يلمس آثار اإلستثمارات والبرامج 
واالستراتيجيات اإلقتصادية الكبرى في معيشه اليومي، وهذا هو التوجه 

الذي يجب أن يحكم سياستكم، السيد رئيس الحكومة، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة فيما تبقى.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللا،لاويالملعليكملقرحمللهللا،

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاوبرملةنينلاملحترمين،

مالية  أزمة  عن  األخت  قالت  كما  الحديث،  أن  أخرى  مرة  أكرر 
واقتصادية خانقة بالنسبة املغرب هذا منكر، خارج املعقول وخارج 
املنطق ولم تقل به أي تقرير ال وطني وال دولي، زدتي كاع خانقة، أنا كنقول 
غير أزمة، وكنقول لهم ال، زدت خانقة..، دابا هذا غير معقول، كون كانت 
خانقة ما يتخلصوش البرملانيين، ما يبقاوش الفلوس في الدولة، راه ما 
يمكنش، اسمحو لي، ال، ال اسمحوا لي دابا، صحيح، صحيح خاص 

واحد شوية املنطق، شوية املنطق، دير أزمة انت...؛

ثانيا، شوف هللا يجازيكم بخير، ملا تحدث، السيد وزير املالية وجا 
اللجنة واعطى األرقام، كيعطي اإلنجاز ديال نصف السنة، أنا كنعطي 
النفقات،  شوية  زادت  الشهر  واحد  يمكن  السنة،  ديال  التوقعات 
نقصت شوية النفقات، ولكن كيزيدو شهرين آخرين كيعاود كيتوازن، 
بحال لى كنعطيو التطور اإلقتصادي وباملناسبة بالنسبة الستثمارات 
األجنبية، عندنا اتفاقيات موقعة وغادي تنفذ في القريب، فهاد الشهور 
قبل نهاية السنة، راه اإلستثمار ما كيجيش غير هاكا، واحد النهار واحد 
املغرب  في  مليون   100 واحد  ندوز  ّباك  يرحم  وداز هللا  املستثمر جا 
نحطها، ال كيتم داك ال�ضي بمفاوضات، كيجي كيشوف، كيمشيو عندو 
الناس، كيجي حتى هو، كيصيفط املبعوثين ديالو، كثمن النقاش معاه، 
كيشوف فين غادي يم�ضي، كيدرس الوضعية، عاد كيجي �ضي نهار، عاد 

كنتافقو إتفاق أولي، عاد إلى آخره، عرفتي راه عامين، وما كيجيش عاد 
كيحدد امتى غادي يجي، امتى غادي يبدا املعمل ديالو، امتى غادي إلى 
آخره، واحد كيبغي يبني غير دار، غير دار تبغي تبنيها خصك تقلب فين، 
فينا هي البقعة؟ راه قالها قالتها السيد وال السيدة إلى آخره، وكيخصك 
 100 ديال  باستثمار  يدير معمل  واللي غادي  تم�ضي  تعاود  باش  مدة 
مليون وال 200 درهم وال 300 وال 400 مليون درهم، فلذلك االتفاقيات 
موقعة، حنا عندنا DES PREVISION توقعات واضحة، يمكن تنقص 
واحد الشوية %10، وال يمكن أن تنقص أكثر من هذا، فحنا عطينا 
التوقعت ديال سنة، السيد وزير املالية عطا التنفيذ ديال 6 شهور، فما 
كاينش تناقض، واألرقام ديالو راه عندو وعندي، فلذلك هللا يجازيكم 
بخير، راه كاين دابا هاد ال�ضي فيه شوية داملهنية وشوية االحترافية، 
املواطنات  باش ما نغلطوش  باملنطق  املنطق، خصنا نمشيو  وشوية 
اهتمام، والفالحة  الفالح خصو كل  السيد  أنا متفق مع  واملواطنين. 
السنوات على حسب، وكيضررو من مجموعة  مرة كيتضررو بعض 
في  الجهد كبير  بواحد  قايمة  الدولة  بأن  نعرفو  األمور، ولكن خصنا 
دعم الفالحة، كيفاش وأنتما أنفسكم، منذ سنوات، كتقولو »املغرب 
األخضر« ناجح، واليوم تجي تقول لي كذا..، يمكن كاين نقص هنا، كاين 
أمور اللي خصنا نزيدوها، نطوروها ما كاين مشكل مرحبا، املالحظات 
األخضر«.  »املغرب  انطلق  حكومتكم  ظل  في  ولكن  مرحبا،  الجزئية 
متفقين، التقييم يتم سنويا، صحيح أنا متافق معك، وأكثر من هذا، 
الدعم ديال الحكومة للقطاع الفالحي، والفالحة أكبر من دعم أي قطاع 
آخر، احنا عارفين هاد ال�ضي ومعروف، اإلستثمارات الفالحية بجميع 
أنواعها تدعم أحيانا ب %100 وأحيانا ب 25 %. الدعم املجمل 25% 
من اإلستثمارات الفالحية بما فيها ديال الفالحة الصغار تدعمها الدولة 
اللي بغى يدير goutte-à-goutte كتدعمو الدولة، واللي بغى يدير عدد 
من التجهيزات راه عندو الدعم، منظم وواضح. فلذلك هناك الدعم 
مؤمنة  املغرب  في  مليون هكتار  وأيضا عندنا  الدولة ومستمر،  ديال 
»L’assurance.séchresse« عندنا التأمين ديال الجفاف فيها، إذا وقع 
الجفاف كتدخل الدولة، وتدخلت مرارا، فلذلك ما خصناش نبخسو 
الجهد ديال الدولة، نقولو زيدو زيدو، نقولو خصنا نغيرو �ضي مسائل 
ونطوروها أنا معاكم، ولكن أمور أنا لقيتها قبل الحكومة، ما يمكنش 
أنا نجي نقول ال هاد املغرب ما فيه والو صفر، غادي نقلب الصفحة، 
أنا هو اللي غادي يجيب داك ال�ضي اللي ما جابوهش األوليين، حتى 
واحد ما دار والو، إال هاد الحكومة والحكومة السابقة، ما خصناش 
تتطور، هناك إختالالت  نكذبو على هللا، هناك جهود تمت، خصها 
أزمة،  كاين مشكل،  ما  نعالجوها،  نعالجوها، مشاكل خصنا  خصنا 
ما كايناش أزمة في املغرب، ما خصناش نكذبو على هللا، ما كاين حتى 
�ضي تقرير دولي اللي كيقولها، بالعكس التقارير الدولية تحيي اإلقتصاد 
الوطني، وهي موجودة، L’OCDE أنا اللي كنستقبلهم كل نهار، وهاديك 
الندوات والتقارير اللي صدرو، صدرو بتنسيق مع الحكومة، بشراكة 
ورئاسة الحكومة، الخبراء ديالها خدمو معاهم، ألن L’OCDE هي ما�ضي 
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كتعطي..، هي غير كتنظم باش يكون عندنا benchmark، يعني املقارنة 
مع التجارب الدولية، أما التجربة ديالنا، الخبراء ديالنا اللي كيديروها 
وكنصدرو دراسة، ما فيهاش أن املغرب فيه أزمة، فيها أنه خصنا نطورو 
كما قال ال�ضي ادريس، في ثالثة مستويات ، ثالثة د األمور اللي عندنا 

:3c فيها النقص

.La.convergence ،اإللتقائية ديال السياسات العمومية ..1

.La.compétition تنافسية اإلقتصاد الوطني ..2

.le.capital.humain ،الرأسمال الالمادي، البشري ..3

Les 3C باش تحفظو بسهولة، ساهلين. هاد الثالثة قاليك خصنا 
نطورهم وخصنا نشوفو املداخيل، وإال في اإلقتصاد الوطني، بشهادة 
مع  ديالنا  املؤشرات  قارنا  وإيال  العموم.  على  إيجابي  الخبراء،  هؤالء 
املحيط كلو بما فيها إسبانيا، ياك حنا عندنا %10.5 ما راضينش بها، 
خصنا نهبطوها، راه اسبانيا عندهم 15.5 % ديال البطالة، وأيضا في 
فرنسا وفي إيطاليا وفي تونس والجزائر..، وأيضا في سائر الدول، كلهم 
املؤشرات  املغرب  الوسط  في  املغرب،  ديال  البطالة  أعلى من معدل 
ديالو األحسن في الوسط ديالنا، بغينا أكثر، أنا متفق معكم، املواطن 
على  النقص  كاين  نبدلو جهود،  متفقين خصنا  احنا  أكث،  كينتظر 
مستوى بعض املستويات، أنا متفق معكم. ولكن هللا يجازيكم بخير، ما 

خصناش نقولو واحد األمور اللي ما�ضي واقعية وما�ضي صحيحة.

بالنسبة للصادرات، أنا خصني نقول اليوم بأن الصادرات العامة 
ديال القطاع غير الفوسفاط يساوي ضعف الصادرات ديال الفوسفاط 
تقريبا عموما، والصادر ديال السيارات 70 مليار يفوق صادرات ديال 
الفوسفاط بكثير الضعف تقريبا le double تقريبا، والصادرات على 
ب  الطائرات  صناعة  مستوى  على  سنويا  كيزيد  الطائرات  مستوى 
%23، والصادرات على مستوى التكنولوجيات الحديثة كيزيد حتى هو 
بأقل من ذلك ولكن سنويا، وهكذا أنا ما عرفتش ما خصناش، صحيح 
أنه أشنو هو الجديد ديال الحكومة؟ آش نقول ليكم واحد القضية؟ 
قلنا  دخلنا  ال�ضي؟  فهاد  دخلنا  اشنو  الحكومة؟  ديال  الجديد  أشنو 
خصنا تنركزو على 2 أمور ألن هاذ ال�ضي ارتكاز اإلقتصاد الوطني على 
احنا  اليوم  السابقة،  الحكومات  في  كان  لقيناه  املطرية  التساقطات 
كنقصوه عن طريق الزيادة في نسبة الصناعة في اإلقتصاد الوطني، 
ألن إيال ما زدناش نسبة الصناعة في اإلقتصاد الوطني ما يمكنش نقلبو 
هاذ التوجه، وهاذ ال�ضي اللي قلنا غادي نعطيوه اهتمام، وهاذ ال�ضي 
اللي كيتأكد سنة بعد سنة، ما يمكنش نديروه بين عشية وضحاها، 
هاذي ما �ضي هضرة ما�ضي واحد األمر اللي كنديروه غير بالهضرة، اللي 
غير نسد عينين ونحلهم صافي تغيرت األمور، هاذي األمر يتم بالبناء 
الجاد وكنحيي الكفاءات املغربية واألطر، املهندسين، األطر، الكفاءة 
اللي هما كيجريو وكيحاولو يوجدو املخططات وكينزلو للميدان باش 
يطورو القطاع الصناعي، وهو اللي كيتطور عمليا كان %14 تقريبا منذ 

أربع سنوات نسبة اإلنتاج الصناعي في اإلنتاج الداخلي الخام، اليوم 
ولي تقريبا %18 وغادي نزيدو قلنا غادي نوصلو ل %23 سنة 2021، 
واحنا كنمشيو ليه يمكن نتعطلو شوية يمكن ما نحققو غير 21، ولكن 
مزيان نقولو مزيان مبارك مسعود راه حقننا شوية باش الحكومة اللي 
غادي تجي من بعد تلقى اقتصاد وطني في الهيكلة ديالو أقل اعتمادا على 
التساقطات املطرية، غادي يبقى الفالحة دائما عندها األهمية غادي 
يبقى الفالح ديما مهم، غادي يبقى املداخيل الفالحية دائما مهمة ولكن 
النسبة ديالها في اإلنتاج الداخلي الخام كله غادي ينقص نسبيا، بحيث 
la.valeure.absolue غادي يبقى هو النيت، إذن خصنا نعرفو أشنو 
ما كاينش تصدع حكومي هاذو اللي كيهضرو على التصدع الحكومي 
 اسمح ليا 

ّ
تمنو تصدع حكومي إلى النهاية ولن تجدوه إن شاء هللا، ال

ما�ضي حيث نختلفو �ضي نهار أنا و�ضي وزير في الرأي في �ضي حاجة تقول 
راه كاين تصدع حكومي، االختالف رحمة واالختالف دليل على الغنى 
والثراء، االختالف داخل األحزاب السياسية هناك اختالف ولكن إيال 
دربنا االختالف ديالنا بطريقة ديمقراطية وفق القوانين باالحترام بناتنا 

فهذاك االختالالت إيجابي كيدفع إلى األمام.

عاد غادي نرجع كاين واحد القضية هللا يجازيكم بخير، كتبداو 
تروجو كنسمع البرملانيين كيقولو أمور اللي روجوها بعض األقالم وبعض 
الناس كتبو على أية حال السيدة الوزيرة ما قالتش ذاك ال�ضي حشومة 
بت وناس 

ّ
عليكم، السيدة الوزيرة أوعى من أن تقول ذلك، وراه هي كذ

بو قالو هاذ ال�ضي ما صحيحش ورغم ذلك الناس باقي 
ّ
حاضرين معها كذ

كيررو هاذيك الكذبة، حتى أنتما ما نبغيش أنا يكذب عليكم �ضي حد، ال 
أنتما وال أي واحد، خصنا نقولو شكرا جزيال، فهمتني أنا رئيس الحكومة 
وعيني جاللة امللك، بثقة الشعب املغربي ديال جميع املغاربة، بما فيه 
أنتما ويا هللا، ولكن دخلوا معايا في الصف شوية ما�ضي تبقاو تزيكزاكيو، 
شوف أنا واحد القضية أنا قلت هنا قبيلة قلت الحكومة السابقة، نحن 
نتبنى ما فعلته، وتنقولو هي بدأت واحنا سنتم في اإلصالحات، وإيال كاين 
�ضي أخطاء نصلحوها، ما�ضي الواحد عندو تسير ديال القطاع ومن بعيد 
 ما كاينش هاذ ال�ضي 

ّ
 ما كنتش وال

ّ
 أنا داخل وما داخلش أل

ّ
كيقول ليك ال

راه ما�ضي إيجابي، ما�ضي إيجابي ما نتهربوش من املسؤولية. طيب، ال إال 
إال هللا.

اويي لاورئيس:

بضع ثوان السيد الرئيس.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بضع ثواني غادي نحيي جميع اإلخوان، إيه واحد القضية أخرى 
 وفيها عاطل، 

ّ
تقالت غير معقولة، تقول بأن ما كاين أسرة مغربية إال

وكاين على األقل ما يقرب 7 ديال املليون أسرة ياك؟ عندنا 7 مليون 
عاطل السيد الوزير أنت اللي عندك اإلحصائيات، غير معقول، كاين 
نقولو هللا  نبقاش  ما  أمور  نقولو  نبقاوش  ما  فهاذ أسمو  �ضي حاجة 
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وأنا  فيه  ونتصرفو  املعقول  نقولو  منطقية،  غير  أمور  بخير  يجازيكم 
نقول ليكم احنا واعيين بأن هناك نقائص، بأن هناك مشاكل واحنا 
حاسين بالوجع ديال عدد من املغاربة اللي كيعانيو هاذ املشاكل تنحاولو 

نصلحوها يوميا، وسنستمر في إصالحها ولكن باملعقول وباملنطق.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، ننتقل اآلن إلى الجزء الثاني املتعلق 
الحكومة  سياسة  موضوع  حول  واملعاصرة  األصالة  لفريق  بسؤال 
املرتبطة بتطوير الالتركيز اإلداري، الكلمة للسيد النائب محمد الحجيرة.

اونةئبلاويي لمحم لالحجير7:

شكرالاويي لاورئيس،

أن  الرئيس  السيد  قلتم  الحكومة،  رئيس  السيد  بكالم  سأبتدئ 
ميثاق الال تمركز اإلداري يشكل سندا ال مناص منه لتنزيل ورش الجهوية 
املتقدمة، وقلتم أن حكومتكم منكبة على إعداد تصور جديد إلعداد ما 
يسمى باإلدارة الال ممركزة، نسائلكم السيد الرئيس، عن سبب تأخركم 
الكبير في إنجاز ورش بهذا الحجم و بهذه األهمية، خصوصا أن جزء من 
أقاليم اململكة ومن جهتها يعرف خصاصا كبيرا على مستوى البنيات 
على  التعليم،  مستوى  على  الصحة،  قطاع  مستوى  على  التحتية، 

مستوى الشغل، على مستوى السكن؟

اويي لاورئيس:

لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقاوصال7لاويالملعلىل
رس للهللا،

هاذ السؤال جاوبنا عليه من قبل، ولكن نعيد للجواب عليه، وأشكر 
السيد النائب املحترم على كونه أثاره مرة أخرى، يمكن أن أقول بأن 
سياسة الحكومة فيما يتعلق بتسريع وتطوير الالتمركز اإلداري قطعت 
فيه أشواطا مهمة، وهذا مشروع وطني هام جدا، وذلك في إطار تصور 
شامل ال يهم فقط نقل بعض االختصاصات والسلط من املركز إلى 
املصالح الالممركزة، بل يتعلق بتحول هيكلي في بنية النظام اإلداري 
ببالدنا، من خالل تخويل هذه املصالح صالحيات مهمة وأساسية في 
مجال التدبير املالي وتحفيز اإلستثمار وإعداد وتنفيذ البرامج القطاعية 
وتدبير املوارد البشرية، كل ذلك في مواكبة لورش الجهوية املتقدمة 

الذي يعد لبنة أساسية في استكمال البناء الديمقراطي لبالدنا.

املراسيم  استكمال  على  تنصيبها  منذ  الحكومة  انكبت  وفعال 
وأيضا  الترابية  والجماعات  للجهات  التنظيمية  للقوانين  التطبيقية 
الستكمال عدد من اإلجراءات، وانكّبت أيضا على إعداد مشروع ميثاق 

الال تمركز اإلداري في إطار مراقبة تشاركية وتشاورية واسعة همت كافة 
القطاعات الحكومية املعنية، وذلك تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، 
لصاحب الجاللة، محمد السادس، نصره هللا، الذي ما فتئ يدعو إلى 
تفعيل الالتمركز اإلداري في العديد من املناسبات، كان آخرها خطابه 
السامي، بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الحالية، 
وإخراج  املتقدمة  الجهوية  تفعيل  استكمال  إلى  جاللته،  دعا  حيث 

ميثاق متقدم للالتمركز اإلداري.

ديال  امليثاق  لهذا  األولى  املسودة  بإعداد  الحكومة  قامت  وفعال 
الالتمركز اإلداري، ثم تبين لنا أثناء إعداده أن املادة 49 من الدستور 
يقول بأنه يتداول املجلس الوزاري في التوجهات االستراتيجية لسياسة 
الدولة، ومن هنا أعدت وثيقة خاصة من قبل الحكومة في التوجهات 
االستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الالتمركز اإلداري، سيصادق 
عليه املجلس الوزاري بإذن هللا، وبعد ذلك يصادق مجلس الحكومي 

على ميثاق الال تمركز اإلداري، شكرا جزيال.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، لكم الكلمة السيد النائب.

اونةئبلاويي لمحم لالحجير7:

السيد رئيس الحكومة، تتبعت بإمعان جوابكم فيه انتظار اجتماع 
املجلس الوزاري من أجل النظر في التوجهات الكبرى، ممتاز، ولكن 
هناك وقائع واضحة على مستوى األرض اللي فيها، يعني، مجهود يمكن 
يدار وكاينة قطاعات وزارية بدات فيه، اللي يمكن معروف أنه الوزراء 
والحكومة يمكن تدير التخطيط االستراتيجي الكبير، التوجهات الكبيرة 
ولكن عمليا املصالح الخارجية للوزارات، هاد املصالح هاد هي الواجهة 
األساسية من أجل تنفيذ السياسة الحكومية على جميع املستويات، 
هذا هو يمكن التعريف، باش ما ندخلوش في تعاريف، ولكن نبقاو فهاد 
الباب، معلوم أنه هناك تركيز شديد للقرار على مستوى املركز، على 
مستوى الرباط، بحيث أنه ممثلوكم أنتم من يعينون املسؤولين على 
املستوى الجهوي واإلداري، ايوا على األقل ثقوا فهادو، باش تكون الثقة 
اللي كنقلبو عليها فهاد البالد كاملين واللي كل �ضي كيسول عليها على 
األقل املسؤولين الجهويين واملديرين واملنتدبين، فاش كتعينوا بمسطرة 
واعطيه الصالحيات على األقل فيما هو موجود اآلن، ما�ضي تننتظروا 
متى يكون؟ وبالتالي هاد العملية هادي هي اللي كتخلي هاد املسؤول 
جهوي أو اإلقليمي في تماس مباشر مع املنتخبين على مستوى املحلي 
يعالجوا اإلشكاالت، مثال  والجهوي واإلقليمي واملواطنين باش يمكن 
مجلس جماعي معين يتخد قرار أو ملتمس أو طلب ويصادق عليه من 
أجل، من أجل طريق أو املاء أو املدرسة أو الكهرباء أو إلى غير ذلك، ولكن 
هاد املراسلة باش كتخرج من الجماعة وتوصل للوزارة على املستوى 
برمج وتاخذ 

ّ
املحلي، على املصلحة، على املستوى املحلي، املركزي، باش ت

املسار ديالها باش توصل تنفد، كتاخد 3 سنين 4 سنين 5 سنين، حتى 
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 فيها حفر قليلة، هاديك الحفر 
ّ
ديك الحاجة للي كانت طريق مهرسة واال

كتولي كتولي ديك الطريق غير قابلة لالستعمال، وبالتالي هناك هدر 
للزمن، في املاء كيتم الطلب على املستوى املحلي من طرف ال، يعني، 
مركزية، هاد الجملة هادي هي 

ّ
هنا كنقول أنه الالتمركز هو الزمة لال

األساس، ما يمكنش نهائيا أبدا تيوجدو املنتخبين على املستوى املحلي 
وال الجماعة الترابية بشكل عام على املستوى املحلي أمام مسؤولين ما 
عندهومش نهائيا أبدا القرار، بمعنى أن املساهمة في صناعة القرار على 

املستوى املحلي وعلى مستوى التنفيذ ضرورة، أكثر من ذلك.

ديالها،  الوضع  يعني  ومديريات  مندوبيات  هناك  الرئيس،  السيد 
م، لألسف، ال يشرف نهائيا أبدا قطاعات حكومية عندما 

ّ
يعني، كيحش

فاش  ولكن  الشكل  بواحد  البناية  املركز كنجد  نزورها على مستوى 
في  إدارتنا  في تجميع  نفكرو  باس  فيها  ما  للجهات واألقاليم،  كتم�ضي 
مستوى يليق على األقل بتنفيذ هاد السياسات العمومية، أيضا واللي 
هو خطير هو أنه كنحسو وكنعيشو هاد ال�ضي، هو أنه هناك واحد النوع 
من السلطوية اإلدارية على مستوى املركزفي عالقتها مع األقاليم ومع 
الجهات، بحيث أن هداك املسؤول اإلقليمي وال املسؤول الجهوي ما 
كيمكنش نهائيا أبدا ياخذ مبادرات ويتصل مثال بالكاتب العام أو باملدير 
أو بالوزير، فباألحرى الوزير من أجل معالجة موضوع ومنهم من يأتي إلى 
الرباط، ويمكن يبقى حتى الليل وما يقدرش يشوف املسؤول باش يمكن 
يعالج قضايا على املستوى املحلي، لذلك، الطلب ديالنا واضح السيد 
رئيس الحكومة، هو أنه املركز خصو يطلق بّزاف أو يبدا يطلق شوية 
بعدا، في انتظار أنه يطلق بّزاف ديال األمور، باش يمكن هاد البرامج 
وهاد التصورات الكبيرة اللي كتدار بالخبراء ديالنا على املستوى املركزي 
توصل املغاربة على املستوى اإلقليمي وعلى املستوى املحلي باش يمكن 
في  للمواطنين  اليومي  باملعيش  متعلقة  اللي  اإلشكاالت  فيها  يعالجو 
 le.va.et.vient الصحة والتعليم والبنيات األساسية وما نتظروش ديك
واحد املراسلة كدوز سنوات وسنوات باش يمكن نقرو فيها علما بأن 
اإلرادة ديال ممثلي املواطنين على املستوى املحلي وال الجهوي أقرتها 
بكيفية  املتعلق  الشق  في  اإلبداع  من  أشكال جديدة  وبالتالي خاص 
هاد التنزيل بالسرعة الالزمة على األقل في القطاعات اللي ما طارحاش 
مشكل وما غتكلفناش، وكيفاش أديرو باش تعالجو هاد املوضوع ديال 
إعادة االنتشار ديال املوظفين اللي هو موضوع مطروح وكيفاش يمكن 
هاد  وكيفاش  الجهات  تم�ضي  املركزي  املستوى  على  الكفاءات  خبرة 
املنطق ديال التعاقد اللي تكلمتو به السيد الرئيس يمكن حتى هو يفتح 
الباب الجماعات الترابية وال القطاعات املصالح الخارجية الوزارات 
على املستوى املركزي يمكن يعطي قيمة مضافة الوضع ألنه صعيب 
باش تحرك واحد املجموعة من األطر من الرباط للألقاليم والجهات 
اللي هي في حاجة ماسة لها وبالتالي أنتم أمام يعني مسؤولية تاريخية 
باش يمكن هاد الورش ديال الجهوية اللي جات فكل التصريحات لدى 
صاحب الجاللة، وال ديالكم في التصريح الحكومي وال ديال التوصيات 
العديدة وال في الكلمة التي قدمها وزير املالية، هاد الورش راه مفرمل 
بسبب عدم إخراج هاد الورش الكبير ديال الالتمكز اللي هو املخرج من 

أجل تحقيق التنمية املستدامة.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة بدون شك لكم رغبة في 
تقديم بعض التوضيحات.

اويي لسذ لاو ينلاوذ مةني،لرئيسلالحك مل:

كنشكر السيد النائب املحترم على تدخله أنا بغيت نقول غير بأن هاد 
الورش ديال الالتمركز اإلداري يعطينا اهتمام كبير، وبغيت نقول بأن 
من بين من العوائق إشكاالت اللي وقعت لينا هو أنه كنديرو إصالحات 
خصنا كلها نديروها متوازية وبالتالي خاصها كلها تنسجم، كلها عندها 
الجديد  امليثاق  أوال  النائب  السيد  اإلداري، اسمع  بالالتمركز  عالقة 
لالستثمار حتى تصاوبات الصيغة األولى فاش بدينا الالتمركز اإلداري 
ولينا رجعنا اللور ألن خاص حتى هو ياخد بعين االعتبار، ثم فاش بدينا 
بأمر من جاللة امللك، املراكز الجهوية لالستثمار عندنا الالتمركز اإلداري 
وامليثاق الجديد لالستثمار واملراكز الجهوية لالستثمار فاش جينا حتى 
هي لقيناها متداخلة فاحنا كل نسخة سابقة كلها كتعاود تعاود باش 
يكون انسجام بين هاد 3 ديال املشاريع ألن كلها مشاريع متداخلة وكلها 
فيها الالتمركز فيها الجهوية فيها العالقات مع املصالح املركزية وبالتالي 
إيال غادي نخرجو هاد الورش كل غادي يخرج مرة واحدة ما يمكنش يتم 
واحد واآلخرين كيشوفو، حتى في اإلصالح غير في اإلصالح النظري غير في 

مثال املراسيم اللي غادي تخرج وال غيرها،

هاد  يكون  باش  نحرصو  غادي  شاء هللا  إن  غادي  احنا  وبالتالي 
ال�ضي سريع ومتناغم أيضا، ولكن بغيت نأكد بأنه في القطاعات اللي 
ممكن نديرو فيها هاد ال�ضي راه كاين جهد قبيلة شرت إلى أنه بالنسبة 
ألكاديميات التربية والتكوين في هاد السنة هادي هناك جهود لتفويت 

مزيد من االختصاصات لها.

تقريبا  البشرية  املوارد  تدبير  فيه  ما  كل  االختصاصات  من  مزيد 
غيتفوت لها ما بإمكانياتها املالية وأيضا أمور أخرى ألن هادي عندنا 
أكاديميات مؤسسات عمومية هاد ال�ضي ممكن يدار بالنسبة اآلوخرين 
صعوبات قانونية ألن هاد ال�ضي غادي يأثر إيال خرجنا هاد 3 داألمور 
امليثاق الجديد لالستثمار وميثاق الالتمركز املراكز الجهوية لالستثمار 
خاصنا نغيرو ترسانة من القوانين ومن املراسيم بمعنى واحد ورش 
تشريعي كبير اللي غادي ندخلو فيه وهذا إن شاء هللا قبل نهاية السنة 
بإذن هللا غادي انطلقو فيه وغادي نجحو فيه بإذن هللا، نعم أكيسربح 
ربي أيكما حتى كيي إيخصا أوال نيك أيستوى شوية ياله أيعاون ربي، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

شكرا، أنهينا جدول األعمال املتعلق بالجلسة الشهرية نتوقف 15 
دقيقة قبل أن نمر إلى الجلسة التشريعية األولى وأطلب من السيدات 

والسادة النواب أال يغادرو املجلس.
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محضرلالجليللاو ةنيللبذ لاملةئل

اوتةريخ: االثنين 9 ذو القعدة 1439ه )23 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: خمس دقائق ابتداء من الساعة السابعة مساء والدقيقة 

الحادية والخمسين.

يق�ضي  قانون  مقترح  على  والتصويت  الدراسة  األعمةل:  ج قلل

بتنظيم  املتعلق   67.12 رقم  القانون  من  و66   65 املادتين  بتعديل 

العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو 

لالستعمال املنهي.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،

اويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

للدراسة  تخصص  األولى  تشريعيتين،  جلستين  مجلسنا  يعقد 

والتصويت على مقترح قانون، والثانية تخصص للدراسة والتصويت 

مشروعين:  دقيقة،  بكيفية  الجاهزة.  القوانين  مشاريع  بعض  على 

املشروع األول يتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بالتعيين في املناصب 

العليا، ومشروع القانون الثاني يتعلق بالتكوين املستمر.

الجلسة األولى خاصة بمقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين 65 و66 
من القانون رقم 67.12 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري 
واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 محرم 1435/ 19 نوفمبر 2013، 
تفضل  أحد،  الرئيس،  السيد  القانون،  مقترح  واضعي  ألحد  الكلمة 

السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لادريسلاأل1ميلاإلدري�شيلرئيسلفريقلاوذ اولل
قاوتنميل:

ال هو السيد الرئيس هذا مقترح قانون كان وقع خطأ مادي على 
مستوى القانون األصلي، هاد القضية ديال املكري واملكتري فجاء هاد 
املقترح ديال القانون لكي يعالج هذا الخطأ املادي، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

بدون شك أن تقرير اللجنة قد تم توزيعه، وبهذه املناسبة أشكر 
السيدة املقررة فاطمة أهل تكرور إذن نمر إلى التصويت املادة الفريدة 
املكونة ملقترح القانون، السيد الوزير بإسم الحكومة، هل هناك تعديل؟ 

حسب املراسلة التي توصلنا بها بعد الظهر.

اويي لمصطفىلالخلفي،لاو 1يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوذالقةتلمعلاوبرملةنلقاملجتمعلامل ني:

على ضوء الحوار مع فرق األغلبية، تصحيح الخطأ املادي الذي 
تقدمت به فرق األغلبية يدفعون إلى سحب التعديل الذي تقدمنا به 
في الجلسة العامة بشرط القبول ديال التصحيح الذي جاء من طرف 
فرق األغلبية، وبالتالي غنسحبوا التعديل، طيب التعديل اللي تقدمنا 

به للجلسة كنسحبوه على أساس. في حالة إذا صافي.

اويي لاورئيس:

في حالة إذا، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لرضةلب كمة1ي:

السيد الرئيس، بخصوص التعديل اللي تكلم عليه السيد الوزير 
هو فقط وقع خطأ مادي على مستوى صياغة املقترح في بعده املتعلق 
غيبة  »في  األولى  فقرتها  في  املادة  نهاية  في  جاء  أنه  حيث   65 باملادة 
األطراف« في حين أن في غيبة األطراف تتعلق باملادة 66، وبالتالي هاد 
الكلمتين تسحب من هاد الصيغة من أجل تصحيح هاد الخطأ املادي 
على أساس أن تبقى صيغة املادة 65 في صيغتها األولى بالنسبة للفقرة 
األولى. على مستوى الفقرة الثانية التعديل الذي صادقت عليه اللجنة 
كيفما تم االعتماد ديالو داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، 

شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

القانون  ملقترح  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض  شكرا، 
واملتضمنة للمادتين 65 و 66 كما عدلها املجلس: اإلجماع.

املوافقون، هذه مسألة شكلية، إجماع، شكرا.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين 65 
و66 من القانون رقم 67.12 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين 

املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي.
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محضرلالجليللاو ةو للبذ لاملةئل

اوتةريخ: االثنين 9 ذو القعدة 1439ه )23 يوليوز 2018(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

السابعة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  ساعة  اوت قيت: 
مساء والدقيقة السادسة والخمسين.

التشريعية   النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعمةل:  ج قلل
التالية:

القانون  وتتميم  بتغيير   17.18 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .-
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 
الفصلين 92 و 49 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 / 17 يوليو 2012.

مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين املستمر  .-
املؤسسات  مستخدمي  فئات  وبعض  الخاص  القطاع  أجراء  لفائدة 
الذين يزاولون  العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء  واملقاوالت 

نشاطا خاصا.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،

اويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

بتقديم مشروع قانون  الثانية  الجلسة  إلى  إذا سمحتم  نمر اآلن 
 02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   17.18 رقم  تنظيمي 
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 92 و49 من 
الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من 

شعبان 1433 / 17 يوليو 2012.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون التنظيمي.

املنت بلو ىلرئيسل او 1يرل اووةدر،ل اويي لمحم لبنلعب ل
الحك مللاملكلفلبإصالحلاإلدار7لقبةو ظيفللاوذم ميل:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

القانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  أنظار  على  أعرض  أن  يشرفني 
 2.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   17.18 رقم  التنظيمي 
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من 
الدستور، بعد أن تمت املصادقة عليه من طرف لجنة العدل والتشريع 

وحقوق اإلنسان في اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 10 يوليوز 2018 
والتي أتقدم ألعضائها بجزيل الشكر على انخراطهم وتفاعلهم اإليجابي 

مع مضامين املشروع املذكور.

هاد املشروع يهدف إلى تحيين لوائح املؤسسات واملقاوالت العمومية 
القانون  من   2 ورقم   1 رقم  امللحقين  في  املحددة  العليا  واملناصب 
التنظيمي رقم 2.12 السالف الذكر، وذلك من خالل ثالث تدابير أو على 

األصح أربع تدابير أساسية:

- التدبير األول كيخص إضافة 3 مؤسسات عمومية لالئحة ديال 
املؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري؛

لالئحة  عموميتين  مؤسستين  إضافة  يخص  الثاني  والتدبير   -
في  مسؤوليها  تعيين  شأن  في  التداول  يتم  التي  العمومية  املؤسسات 

املجلس الحكومي؛

- والتدبير الثالث كيخص حذف 3 مؤسسات من الئحة املؤسسات 
العمومية اللي كيتم التداول بشأنها في املجلس الحكومي؛

- والتدبير الرابع يخص تحيين اسم مؤسسة عمومية.

بالنسبة للتدبير األول يخص إضافة ثالث مؤسسات كما أسلفت، 
تعيين  شأن  في  التداول  كيتم  اللي  املؤسسات  ديال  بالالئحة  تتعلق 
املسؤولين عنها في املجلس الوزاري، وهاد املؤسسات هي الوكالة املغربية 
لتنمية االستثمارات والصادرات، وهي مؤسسة عمومية تم اإلحداث 
ديالها بموجب القانون رقم 60.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
1.17.49 بتاريخ 30 غشت 2017، والوكالة 2 هي وكالة التنمية الرقمية 
وهي مؤسسة عمومية أيضا تم إحداثها بموجب القانون رقم 61.16 
 2017 30 غشت  بتاريخ  اللي صدر  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
وثم املؤسسات 3 اللي انضافت لهاد الالئحة اللي كيتم التداول بشأن 
صندوق  مؤسسة  هي  الوزاري  املجلس  في  ديالها  املسؤولين  التعيين 
التضامن ضد الوقائع الكارثية اللي تم اإلحداث ديالها بموجب القانون 

110.14 اللي أصدرت الظهير بتنفيذه بتاريخ 25 غشت 2016.

التدبير الثاني في هاد مشروع القانون كيخص إضافة مؤسستين 
لالئحة »أ« من امللحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 والتي 
تحدد املسؤولين عن املؤسسات العمومية اللي كيتم التداول بشأنها 
ملكافحة  املغربية  الوكالة  هي  املؤسسات  وهاد  الحكومة،  مجلس  في 
املنشطات وهي هيئة مستقلة تم إحداثها بموجب القانون رقم 97.12 
املتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة، والوكالة 2 اللي 
انضافت للمؤسسات اللي كيتم تحديد املسؤولين ديالها في املجلس 
الحكومي هي الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، وهي مؤسسة عمومية 
تم اإلحداث ديالها بموجب القانون 103.14 اللي صدر الظهير الشريف 

بتنفيذه في تاريخ 22 فبراير 2018.

ديال   3 كيقت�ضي حذف  القانون  في هذا مشروع  الثالث  التدبير 
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املؤسسات من الالئحة »أ« من امللحق 2 من القانون التنظيمي املعروض 
على أنظاركم والتي تحدد املسؤولين على املؤسسات العمومية اللي كيتم 
تعيينهم في املجلس الحكومي، هاد املؤسسات اللي تم الحذف ديالها 
من هاد الالئحة هي الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات واملركز املغربي 
إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء وبطبيعة 
الحال كما تعلمون هاد املؤسسات ثالث تم حلها بموجب القانون رقم 

60.16 وحلت محلها الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات.

حضرات  أنظاركم،  على  املعروض  التنظيمي  القانون  مشروع 
السيدات والسادة النواب املحترمين، يهدف باإلضافة إلى هاد اإلضافات 
ملراقبة  املستقلة  املؤسسة  تسمية  تحيين  إلى  يهدف  الحذف  وهاد 
وتنسيق أعمال التصدير اللي موجودة في الالئحة »أ« من امللحق رقم 
2 والتي تحدد الئحة املسؤولين عن املؤسسات العمومية اللي كيتم 
التداول ديالها في الشأن تعيين املسؤولين ديالها في املجلس الحكومي 
الجديدة هي  التسمية  اعتماد تسمية جديدة وهاد  وذلك من خالل 
املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات بدل املؤسسة املستقلة 

ملراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

املشروع  هاد  أهمية  على  لحضراتكم  أؤكد  أن  أود  الختام،  وفي 
مشروع القانون التنظيمي رقم 17.18 املعروض على مجلسكم املوقر 
من أجل املصادقة، له أهمية في دعم واستكمال بناء الصرح املؤسساتي 
ببالدنا املرتكز على الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة وتعزيز 

الفعالية في تدبير الشأن العام، والسالم عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير، التقرير يتم توزيعه وأشكر السيدة املقررة 
السيدة النائبة مالكة خليل، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم 

األغلبية للسيد النائب محمد أمغار.

اونةئبلاويي لمحم لأمغةر:

بيملهللالاورحمنلاورحيملقاوصال7لاويالملعلىلسي نةلمحم ل
أشرفلاملخل قينلقاملخل قةت،

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتدخل بإسم فرق ومجموعة األغلبية في املناقشة العامة 
ملشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
الفصلين  العليا تطبيقا ألحكام  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12
49 و92 من الدستور، وهو املشروع الذي يأتي في إطار مواصلة التنزيل 
الديمقراطي ملضامين الوثيقة الدستورية واستكمال تحسين منظومة 
تدبير الشأن العام، ودعم أسس الحكامة الجيدة عبر تكريس مبادئ 

االستحقاق والشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة.

وقد جاء املشروع املذكور بتعديالت ملالءمة وتحيين قائمة كل من 
وذلك  االستراتيجية،  وغير  االستراتيجية  العمل  ومقاوالت  املؤسسات 
كلما تم إحداث أو إلغاء وحدة من الوحدات املحددة في امللحقين 1 و2 
من القانون التنظيمي رقم 02.12، علما بأن هذا األمر سيظل مفتوحا 
الديمقراطي  باملسار  الرتباطه  وذلك  ومستمر  دائم  بشكل  ومطروحا 

ببالدنا وبالتطور والدينامية التي تعرفها هذه املؤسسات.

وتشكل مناقشة هذا املشروع مناسبة للتطرق لحصيلة موضوع 
التعيين في املناصب العليا على مستوى املجلس الحكومي بعد حوالي 
ست سنوات من إعمال القانون التنظيمي رقم 02.12 ولتقييم طريقة 
تنزيله إلى جانب مقتضيات املرسوم رقم 2.12.412 املؤرخ في 11 أكتوبر 
2012 بتطبيق أحكام املادتين 4 و5 من القانون التنظيمي املذكور على 
أرض الواقع والعمل على تقييم منظومة التعيين في املناصب العليا في 
شموليتها، ملا يساهم في تطوير هذه املمارسة على املستوى العملي بحيث 
تتما�ضى املرافق العمومية الوطنية أكثر فأكثر مع متطلبات الفعالية في 

التدبير والجودة في النتائج.

فإذا كانت منظومة التعيين في املناصب العليا على مستوى املجلس 
الحكومي تستند على مبادئ الشفافية والنزاهة واملساواة وتكافؤ الفرص 
السياسات  من  املرجوة  األهداف  تحقيق  يضمن  بما  واإلستحقاق 
العمومية ويجعل املواطن في صلب اهتماماتها، فإن الخطب امللكية 
األخيرة، بمناسبة افتتاح البرملان، وخطاب 29 يوليوز 2017 تضمنت 
إشارات قوية تفرض معالجة اإلشكاالت التي برزت بعد تطبيق القانون 
التنظيمي رقم 02.12 مما يستدعي ضرورة العمل على تطوير املمارسة 
في مجال التعيين بهذه املناصب، وذلك تكريسا ملبدأ الحكامة الجيدة 
على  القائم  العمومي  التدبير  مجال  في  أكبر  فعالية  أجل  من  وأيضا 
النتائج، وهو األمر الذي ال يمكن أن يتم إال من خالل تبني مجموعة من 
اإلجراءات التي تكفل التطبيق الجيد والسليم لهذا القانون التنظيمي، 
وذلك بإصدار تقييم لحصيلة ما تم القيام به خالل ست سنوات ووضع 
تقرير سنوي حول تنفيذه حتى تتضح الصورة بشكل كامل ويكون في 
اإلمكان مناقشته، والعمل على تشديد الشروط القبلية عند انتقاء 
بعد  ما  مرحلة  أدائهم خالل  وتقييم  بمصاحبتهم  والقيام  املسؤولين 
التعيين، وذلك كله لن يتأتى إال عبر إحداث آلية مشتركة للتنسيق أو 
آلية مستقلة تحت وصاية رئيس الحكومة يعهد إليها باإلشراف على 
تدبير التعيين في املناصب العليا، بحيث تقوم بتنزيل مقتضيات القانون 
املناصب  لهذه  الولوج  في  الجميع  بين  املساواة  بما يضمن  التنظيمي 
على أساس االستحقاق والكفاءة، وتعمل على توحيد شروط الترشح 
بين مختلف القطاعات حتى تكون املعايير واضحة لتعزيز الشفافية 
 lettre.des واملصداقية واملساواة، مع إرفاق التعيين برسالة من املهام

missions تحدد األهداف املنتظرة من االنتداب في املهمة.

وفي الختام، فإننا في فرق ومجموعة األغلبية سنصوت باإليجاب 
على مشروع القانون التنظيمي رقم 17.18، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.
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اويي لاورئيس:

املشفوع  النائبة حياة  للسيدة  الكلمة اآلن  النائب،  للسيد  شكرا 
بإسم املعارضة. آه تفضلي مرحبا تفضلي.

اونةئبللاويي 7لحية7لاملشف ع:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريقي املعارضة خالل هذه الجلسة 
 17.18 التنظيمي رقم  القانون  لتقديم ومناقشة مشروع  املخصصة 
املتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 املتعلق بالتعيين 
في املناصب العليا، اسمحوا لي السيد الوزير املحترم ونحن نناقش هذا 
القانون التنظيمي الهام للمرة الثانية خالل هذه الوالية التشريعية، 
أن نؤكد من جديد على أن هذه املواد التي جاء بها املشروع تبقى مجرد 
املؤسسات  بعض  تسمية  في  األصلي  النص  ملالءمة  جزئية  تعديالت 
العمومية، وفق ما استجد من تسميات على مستوى القوانين األساسية 
املنظمة ألشغال تلك املؤسسات، وهي تعديالت ال تطرح أي اعتراض من 
فرق املعارضة، لكن بالنسبة لنا فهذه اللحظة مناسبة مناسبة هامة 
مرة أخرى لتقييم طريقة تنزيل هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع.

وفي هذا السياق يؤسفنا، السيد الوزير، أن نعبر لكم من جديد عن 
قلقنا من مختلف االنزالقات التي شابت عملية تنزيل هذا القانون منذ 
سنة 2013 إلى اليوم وهي منزلقات لم تفاجأنا ألنها نتيجة حتمية لعدم 
األخذ بعين اإلعتبار بمختلف التخوفات واملالحظات التي كنا قد عبرنا 
عنها في حينه سنة 2012 حين جاءت الحكومة السابقة بهذا القانون 
التنظيمي مباشرة بعد الدستور الجديد، دستور 2011، حيث انصبت 
تنبيهاتنا وتخوفاتنا حول الطريقة التي سيتم بها تنزيل هذا القانون الهام 

على أرض الواقع.

لذلك لم يعد يخفى عليكم، السيد الوزير، تدمرنا من تسييس 
والوالءات  املقاس  على  وتفصيلها  العليا  املناصب  في  التعيين  عملية 
الحزبية الضيقة حتى صار هذا املوضوع يحظى بالنقاش العلني وسط 
أغلبية الرأي العام ووسائل اإلعالم الوطنية بل وفي مفارقة غريبة لم 
يعد حتى نواب فرق األغلبية ووزراء الحكومة نفسها يخفون تذمرهم 
من انحراف املمارسة التطبيقية لهذا القانون عن األهداف السامية 
التي وضعها الدستور، حيث كانت الشعارات املرفوعة هي سعي هذا 
القانون إلى اعتماد توجه بالدنا في شأن اإلدارة املغربية مبنية على أسس 
الباب  وفتح  الفرص  وتكافؤ  والشفافية  والديمقراطية  املساواة  من 
أمام جميع الكفاءات من أبناء هذا الوطن لتقلد املناصب العليا، وإذا 

بالحكومة تضرب عرض الحائط كل هذه الشعارات وتلجأ ضدا على 
القانون والدستور إلى خيار تسييس اإلدارة املغربية وبطريقة مسترسلة 

وممنهجة.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

لقد سجلنا مع كامل األسف، كما سجل املواطنون كيف عملت 
الحكومة على إفراغ هذا القانون من محتواها النبيل، ال سيما عندما 
الحكومة،  مجلس  اجتماع  إلى  العليا  املناصب  في  التعيين  رفع  يتم 
فتحولت هذه التعيينات على مرأى ومسمع من الناس إلى عملية بين 
أطر  وبات  الحكومية  األغلبية  أحزاب  بين  نعطيك(  )عطيني  قوسين 
اإلدارة املنتمين ألحزاب األغلبية الحكومية أكثر حظا للظفر بالتعيينات 
في هذه املناصب أو على األصح لتبادل التعيينات داخل اجتماع مجلس 
الحكومة، وما تم نشره من طرف اإلعالم الوطني مؤخرا عن مضمون 
تعيين تم خالل اجتماع مجلس للحكومة مؤخرا حيث حضرت الزبونية 

وغابت املهنية وكان التهميش واضحا لباقي املوظفين الغير املتحزبين.

الحكومي  املجلس  تعيينات  جسدت  لقد  املحترم،  الوزير  السيد 
بامللموس عملية تفصيل املناصب على املقاس ومنح املناصب بناء على 
الوالءات الحزبية، حيث سجلنا كما سجل معنا املواطنون االنحرافات 
نفس  املفروضة حول  واملعايير  الشروط  نافذة  عبر  تتم  التي  الكبيرة 
املنصب حيث تكون في مجملها متباينة وبعيدة أحيانا كل البعد بين 
قطاع وزاري وآخر، بين مؤسسة عمومية وأخرى رغم أوجه الشباب في 
املهمة، هذا التباين أو هذا االختالف املصطنع في نوعية الشروط بين 
منصب وآخر مرده باألساس إلى التأويل الغير الديمقراطي ملنطوق النص 
الحكومة على إصدار مرسوم  املصادق عليه حيث عملت  التشريعي 
يفعل كيفية تقديم الترشيحات والشروط يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص 
في عملية التعيين داخل هذه املناصب سواء في عهد الحكومة السابقة 

أو الحالية.

السيد الوزير املحترم،..

اويي لاورئيس:

املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض  النائبة،  للسيدة  شكرا 
ملشروع القانون التنظيمي:

املوافقون: 177

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير 
املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم 
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 92 و49 من الدستوري الصادر بتنفيذ 
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الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 )17 يوليو 
2012( شكرا للسيد الوزير على مساهمته.

التكوين  بتنظيم  يتعلق   60.17 رقم  قانون  مشروع  إلى  اآلن  نمر 
مستخدمي  فئات  وبعض  الخاص  القطاع  أجراء  لفائدة  املستمر 
املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين 

يزاولون نشاطا خاصا، الكلمة للسيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاونةئبةتلقاون ابلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7،

يسعدني في البداية أن أتقدم بكامل الشكر لرئيس لجنة التعليم 
والثقافة واالتصال ولجميع أعضائها عن تعاملهم اإليجابي مع مشروع 
القانون 60.17 املتعلق بتنظيم التكوين املستمر، وما أبانوا عنه من 
تعاون لفهم هذا النص عبر العديد من االستفسارات والتساؤالت بغية 
واقتراحاتهم  وبمالحظاتهم  بها  االسترشاد  شأنها  من  اقتراحات  تقديم 
لبعض  القانونية  الصياغة  وإعادة  املقتضيات  بعض  تدقيق  بهدف 

املواد لتجويد النص والرفع من جودته.

فكما ال يخفى عليكم، فإن التكوين املستمر يعد رافعة أساسية 
اإلقتصادية  التقلبات  مواجهة  في  وحمايتها  املقاولة  تنافسية  لتعزيز 
وذلك بفضل تطوير كفاءات مواردها البشرية وتيسير شروط الترقي املنهي 
واالجتماعي لألجراء، ومن أجل ذلك تم في السنين األخيرة العمل بآليتين 
متكاملتين لتشجيع املقاوالت على إدماج التكوين املستمر لألجراء ضمن 

مخطط تنميتها.

 GIAC اآللية األولى : هي املجموعات ما بين املهن لدعم االستشارة -
التي تمكن املقاولة من إبراز وتحديد حاجياتها للكفاءات؛

 contrat بالتكوين  الخاصة  العقود  نظام  وهي  الثانية:  اآللية   -
لتمويل  مالية  مساهمة  تقديم  تروم  التي   spéciaux. de. formation
برامج التكوين املستمر املقدمة من طرف املقاوالت لفائدة األجراء، فإذا 
كانت اآللية األولى قد أبانت عن نجاعتها وفعاليتها فإن اآللية الثانية 
تعرف صعوبات في اإلنجاز، مساطر استرداد مصاريف التكوين معقدة 
ومؤثرة على خزينة املقاوالت، كما أن الهدف املتوخى من هاتين اآلليتين 
لم يتم بلوغه في ظل التشريع الحالي للتكوين املستمر ونظام العقود 
الخاصة بالتكوين رغم توفر املوارد املالية ما يناهز أكثر من 600 مليون 
درهم سنويا، علما أن كان هناك أيضا عوائق أخرى كعدد املقاوالت 
املستفيدة التي ال تتعدى 1112 مقاولة أغلبها مؤسسات كبرى، عدد 

األجراء أيضا املستفيدين ال يتجاوز 10 % من األجراء املصرح بهم.

على  املعروض   60.17 القانون  مشروع  فإن  الصدد،  هذا  وفي 
اآلليات  جانب  إلى  ليساهم  املستمر  التكوين  لتنظيم  يأتي  أنظاركم 
واألدوات والهياكل التي اعتمدتها االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي 
2021 في تنمية مؤهالت وكفاءات األفراد قصد تمكينهم من الترقية 
إنتاجيتها  وتحسين  املقاوالت  قدرات  من  والرفع  واملهنية  اإلجتماعية 

وتقوية تنافسيتها.

ولهذه الغاية يتضمن مشروع هذا القانون املبادئ األساسية التالي:

تكريس التكوين املستمر كحق يضمنه املشغل لفائدة األجير  ..1
لتحسين تنافسية املقاوالت؛

إقرار حق جديد لفائدة األجير، يتمثل في تخصيص رصيد  ..2
زمني لفائدته وبمبادرة من األجير؛

توسيع قاعدة املستفيدين لغير األجراء أي للحرفيين وأيضا إلى  ..3
املقاوالت الصغرى والصغرى جدا؛

مأسسة التكوين مدى الحياة من خالل إقرار التصديق على  ..4
التجربة املهنية املكتسبة؛

املالئم  التكوين  برامج  إلعداد  الكفاءات  حصيلة  إقرار  ..5
لحاجيات كل فرد من التكوين؛

التكوين  حق  ضمن  تندرج  التي  والبرامج  العمليات  تحديد  ..6
املستمر؛

املستمر من خالل تخصيص  التكوين  برامج  تمويل  ضمان  ..7
يتم  والبرامج  العمليات  لهذه  املستمر  التكوين  رسم  ناتج  من  نسبة 

تخصيص حتى ل30 % لهذا التكوين املستمر؛

تعزيز حكامة نظام التكوين املستمر بترسيخ مبدأ التدبير الثالثي  ..8
للتكوين املستمر قصد تمكين الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين من 

االضطالع بدور فعال في تدبير هذا النظام؛

تكوين مكتب  مهام  املستمر عن  التكوين  تدبير  مهام  فصل  ..9
التكوين املنهي وإنعاش الشغل كقطاع مكون، من خالل إحداث مجلس 
إداري خاص بتدبير التكوين املستمر وفق تركيبة خاصة تعمل بصفة 
لهذا  األخرى  املهام  بتدبير  املتعلقة  األخرى  االجتماعات  مستقلة عن 
املكتب وأيضا إحداث بنية إدارية خاصة دائما بإدارة املكتب مكلفة 
للبنية  املالي واملحاسبي  النظام واعتماد نظام االفتحاص  بتدبير هذا 
والجمعيات فيما يخص تدبير التكوين املستمر بإخضاع برامج وعمليات 
واملؤسسات  املشغلين  تقيد  يضمن  املراقبة  لنظام  املستمر  التكوين 
والهيئات والجمعيات املتدخلة في اإلنجاز بأحكام هذا القانون، وأيضا 
ضبط املخالفات من طرف أعوان محلفين منتدبين للقيام بعمليات 

املراقبة؛
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وأخيرا إقرار عقوبات في حق كل من أخل بأحد االلتزامات  ..10
املتعهد بها، وشكرا السيد الرئيس، السادة النواب املحترمين.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير، أشكر السيدة املقررة للجنة التعليم والثقافة 
واالتصال السيدة النائبة خديجة الزياني. أفتح باب املناقشة بإعطاء 

الكلمة للسيد النائب محسن مفيدي بإسم فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لمحينلم في ي:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،لقعلىلآوهلقأصحةبهلأجمذينلقمنلتبذهملبإحيةنلإلىل

ي ملاو ين.

بمناسبة  والتنمية،  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  بتقديم  أتشرف 
مناقشة مشروع قانون رقم 60.17 املتعلق بتنظيم التكوين املستمر 
املؤسسات  مستخدمي  فئات  وبعض  الخاص  القطاع  أجراء  لفائدة 
الذين يزاولون  العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء  واملقاوالت 
نشاطا خاصا، نحن في لحظة أساسية ألن هاد القانون طال انتظاره 
ويمكن يشكل، إن شاء هللا عز وجل، مدخل إلصالح ممتد في املنظومة 

ديال التكوين املستمر.

أذكر فقط باألهمية التي تكتسيه املنظومة ديال التكوين املستمر 
من خالل أربعة نقاط، وهاد الدور ديال التكوين املستمر أوال في تطوير 
آليات  كتعرفوا  اللي  التكنولوجي  التقدم  مسايرة  في  ثانيا  الكفاءات؛ 
االشتغال ال في الجانب الصناعي وال في الجانب ديال الخدمات وال طرق 
ديال التدبير؛ ثالثا فتح آفاق جديدة للمستخدمين واألطر اللي كتمكنهم 
.une في تدبير carrière ديالهم في املستقبل؛  visibilitéوتكون عندهم
رابعا وهادي اللي مهم كذلك هي التهيؤ للحالة ديال اندثار مهن جديدة 
واحد  كيخلي  التكنولوجي  التقدم  يعني  جديدة،  مهن  لظهور  والتهيؤ 
املجموعة داملهن تندثر بسرعة وكتظهر املهن األخرى، املنظومة ديال 
التكوين املستمر الدور ديالها هو املواكبة ديال هاد الظهور ديال املهن 
الجديدة، وهاد ال�ضي كلو يصب في هدف أسا�ضي هو الرفع من املردودية 
في األهمية  باختصار شديد  الوطنية، هذا  املقاولة  والتنافسية ديال 

التكوين املستمر.

جاء هذا القانون اللي باإلضافة أنه جاء استجابة لاللتزام اللي كان 
حكومي في االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي 2021، ولكن هو أكثر 
من التزام هو فقط ولكن كما قلت يدشن ملرحلة إصالح جديدة ملنظومة 
التكوين املستمر وإطالق ديناميكية جديدة في اآلليات ديال االشتغال 
والتتبع ديال املنظومة ديال التكوين املستمر، اللي الكل يتفق على أنها 

عانت من واحد املجموعة ديال العراقيل في السابق؛

األمر الثاني كذلك اللي كيجعل من هاد القانون ذو أهمية استثنائية، 
هو التوسيع ديال املوارد ديال التمويل ديال منظومة التكوين املستمر، 

في السابق كان فقط محصور على الرسم ديال التكوين املنهي، اآلن 
تفتحت آفاق جديدة ربما لدعم الدولة، ولكن كذلك خصوصا تلقي 

هبات وطنية من جهات وطنية وجهات دولية؛

كذلك هاد القانون نعتبره ذو أهمية خاصة ألنه بالتأكيد سيشكل، 
العوائق  من  مجموعة  لتجاوز  أساسيا  مدخال  يشكل  أن  ونتمنى 
واالختالالت العملية والتنظيمية والهيكلية اللي شهدتها التدبير ديال 
ربما  وهذا  الوزير،  السيد  كنظن،  وانا  املستمر.  التكوين  منظومة 
شاطرنا فيه السيد كاتب الدولة في مناسبة املناقشة العامة وال املناقشة 
التفصيلية ديال هاد مشروع القانون، هو أن النهوض بمنظومة التكوين 

املستمر في بالدنا بحاجة ل3 رافعات أساسية:

-أولها وهي الصرامة في املراقبة والتتبع، ألنه في السابق كان االختالل 
األسا�ضي ولكن الكل كان كيتجه للمكتب وللموظفين داملكتب واألطر 
داملكتب، بالفعل هاد ال�ضي كان ورصدو التقرير ديال املجلس األعلى 
للحسابات، ولكن كذلك كانت ضعف املراقبة والتتبع في الجهة األخرى 
 qui.déclarent ديال الشركات، بعض مجموعات ديال الشركات اللي
أفعال وهمية ديال التكوين املستمر، وهداك املرحلة ديال الظهور ديال 
النظام ديال التمويل ديال التكوين املستمر عرفت استنبات وظهور 
استثنائي ديال املجموعة ديال املكاتب ديال االستشارة وديال التكوين، 
واللي كلها كل �ضي كيتحمل املسؤولية ديالو، أنا كنظن هادي هي الرافعة 
األولى هي رافعة ديال الصرامة في املراقبة وفي التتبع، وسن هذا جا فيه 
بسرعة  ديالو  التنظيمي  النص  يخرج  الوزير  السيد  وعدنا  القانون، 
ديال  املؤسسات  ديال   la. qualification التأهيل،  ديال  النظام  هو 
االستشارة وديال التكوين اللي هو غيكون مدخل أسا�ضي في التنظيم 

ديال هاد القطاع اللي عرف واحد التشتت؛

الشفافية  قواعد  إعمال  هي  الوزير،  السيد  الثانية،  -الرافعة 
 
ّ
وال بين  ما  االختالف  واحد  كان  هذا  وهنا  اإلستفادة،  في  والعدالة 
مستمسك عند جزء ربما من الفاعلين، هو أنه كيتعتبر بأنه هذا الرسم 
هو ديال واحد الشركات كتستخلصو الدولة كيقولو لها، اعطيه لنا 
حنا ندبروه، وهذا لو أن الدولة جارت هاد املنطق كان سيكون مدخل 
�ضيء غادي يعطي واحد املجموعة ديال املهن حتى هي اللي مفروضة 
عليها »taxe«، غتقول لك هداك«taxe« ديالي استردو وانا ندبرو. ولكن 
هذا مستمسك غير سليم، كيرّجع من الدولة فقط واحد املحصل ديال 
الضرائب ويعاود يرجعها ملواليها باش تّدبرها، ولكن هذا الدور الدولة 
هو كتّدبرو باش كتضمن واحد العدالة ولكن كذلك كتضمن مبدأ 
التضامن، ألنه الشركات الكبرى بالفعل هي اللي كتأدي أكبر نسبة من 
الرسم، ولكن كتأديها باش الدولة كتضمن بأنه تساعد وتواكب التنمية 

ديال املؤسسات الصغرى والصغيرة جدا؛

-الرافعة الثالثة واللي غادي نرجع ليها من بعد، ربما هي تنظيم مرن 
وفعال وناجع. مشروع القانون جاب واحد اإلجابة تنظيمية غنرجع لها 
عليها من بعد، ولكن من بين العراقيل اللي عانت منها التجربة السابقة 
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الحالية إلى حين صدور هذا القانون، هو تعقد ديال املساطر، هداك 
 le.manuel. de.procédure.des. contrats. spéciaux.de. formation
CSF-- كان معقد جدا، معقد جدا وكنظن املجهود الكبير اللي خصو 

يتبدل هو في تبسيط تلك املساطر.

كانت عراقيل  املوضوعية،  عليها  تكلمت  اللي  للعراقيل  باإلضافة 
ي كتدخل فهديك الديناميكية ديال 

ّ
ذاتية مجموعة من الشركات غير مل

وضع امللف وكتشوف تعقد املساطر، كتسمح في هداك ال�ضي وكتخليه 
وكيخص يتبذل مجهود كبير جدا في التبسيط ديال هاد املساطر ال اللي 
عندها عالقة ب«GIAC« عندها عالقة باملنظومة ديال العقود الخاصة 

للتكوين.

نسجل بكل تقدير وبكل إيجابية املستجدات اإليجابية اللي جاء بها 
هاد القانون، وأنا ما غنذكرهاش كاملة ولكن غنذكر أساسا أنه تبنات 
 »Patronat« على مبدأ التدبير الجماعي، وإشراك الفرقاء االجتماعيين ال
وال نقابات، بواحد املنطق ديال التوازن في التدبير ديال هاد املنظومة 

ديال التكوين املستمر؛

املستجد الثاني واللي مهم جدا، هو التوسيع ديال مجال اإلستفادة 
لكي يشمل الفئة ديال من غير األجراء، منهم الفالحة، أصحاب املهن 
فقدات  اللي  الفئات  ولكن كذلك حتى  التقليديون،  الصناع  الحرة، 
العمل ديالها بسبب غير اإلحالة على التقاعد، وهادي سمة بارزة ديال 

هاد القانون يشكر عليها الحكومة؛

املستجد الثالث واللي كنعتبروه أسا�ضي كذلك، هو تأمين موارد 
إضافية للمنظومة اللي هي فتحت الباب للدعم ديال الدولة، إضافي 

ربما أو تلقيت به من عند جهات وطنية وجهات دولية؛

األمر اآلخر كذلك، املستجدات اإليجابية اللي جاء بها هاد القانون، 
تثبيت حق األجير في التكوين املستمر، ونص القانون على حد أدنى ديال 
ثالث أيام، في املناقشة اختلفنا واش كافية وال ما كافياش، ولكن على 
األقل القانون جاب اآلن واحد الحد األدنى ديال التكوين املستمر، ربما 
قابل للزيادة والتطور في املستقبل إن شاء هللا عز وجل، ولكن جاء وثبت 
الحق ديال هاد األجير، وكيخص تبدل كل املجهودات مع كل الفرقاء ال 
االقتصاديين وال االجتماعيين للضمان ديال الحق ديال هادوك األجراء 
.la« باش هداك األجير  taxe« لالستفادة منه. الدولة كتفرض واحد
يستفاد، ألنه كيتحول لواحد املجموعة ديال األفعال اللي كتولي بحال 

chantage مع األجراء، ولكن هذا حق ديالهم كيخصهم يستافدو منو؛

ديال  املكتسبات  على  التصديق  هو  جدا،  كذلك  مهم  اللي  األمر 
التجربة املهنية، وهذا إنجاز كبير كنتمنى أنكم تمشيو على أبعد مدى 
فالسرعة في التطبيق ديالو ألنه اإلنسان كيدير واحد املسار منهي.. هذا 
 Il. n’est« كاين في دول أخرى، وحنا تأخرنا ولكن الفرنسيين كيقولو
.jamais«، حنا نسرعو بالخروج ديالو باش  trop. tard.de.bien. faire
كتولي هاديك املسار ديال التجربة املهنية ممكن أنك تحول إلى شهادة 

مهنية أو شهادة ممكن أنها تعاونك في التنمية وتطور املسار املنهي ديالك؛

على  باالعتماد  املراقبة  نظام  تعزيز  هو  كذلك،  املهم  املستجد 
اللي كانوا كيمشيو  في السابق هادوك األعوان  أعوان محلفين، ألنه 
تجمع  وال  الشركة  هداك صاحب  إيال  املكتب،  ديال  املوظفين  دوك 
الشركات إيال ما بغاوش يحلو عليه الباب راه ما كيحلوش عليه، وفي 
كثير من األحيان. ولكن إعطائهم هاد الصفة الضبطية اآلن، من بين 
املستجدات الكبيرة ونتمنى أنه تبذل مجهودات في تحسين أوضاعهم، 
باش ما يبقاوش عرضة ربما.. أنا ما كنتاهم حتى �ضي واحد، ولكن ما 
يبقاوش عرضة ل�ضي إغراء من جهة كيف ما كانت ألن هذا غادي تكون 
عندو واحد الدور أسا�ضي عون محلف، كيدير محاضر، كيخص تكون 

تحصين ديال الوضعية اإلجتماعية ديالو.

اإلجابة تنظيمية اللي جا بها على القانون ديال التكوين املستمر، 
وأنا غادي نتكلم فيها، تكلمنا فيها مع السيد الوزير، بكل صراحة أنا 
تقدم  للسابق، ولكن كنظن  بالنظر  تقدم  بالفعل  تقدم  بأنها  كنظن 
محدود. كان ممكن أن نذهب فيه إلى أبعد مدى، خصوصا كاينين 2 
دياال املسارات، ألنه دابا جاء بإجابة تنظيمية ديال مجلس إداري وسط 
املؤسسة ديال التكوين، التكوين املنهي فيها زوج مجالس إدارية، وغادي 
نديرو واحد املجلس إداري Thématique، عندو عالقة غير بالتكوين 
املنهي. وانا كنظن هادي إجابة محدودة باش ما نقولش أشياء أخرى. 
ولكن في نظرنا، الحل هذا مكتسب غادي نبنيو عليه ونمشيو القدام. 
ولكن الحل األمثل هو نأسسو ليه، يا مؤسسة عمومية بأي شكل من 
األشكال، أو نحاولو نغيرو في التنظيم ديال املكتب ديال التكوين املنهي 
وإنعاش الشغل باش يولي عندو الحق في أنه يدير les.filiales، يديرو 
les.holdings وتكون عندو filiale ديال التكوين املنهي والتكوين املستمر. 
أما هاد اإلجابة أنا كنتمنى أنها تنجح، ولكن اتفقنا مع السيد الوزير، 
بأنه فور دخولها حيز التنفيذ، أننا نجيو نديرو التقييم بعد سنة، إيال 
بانت بأنه هاد اآللية ما ضمناتش النجاعة والفعالية اللي مفروض منها، 

خصنا نمشيو فهاد االختيارات األخرى ألبعد مدى.

السمة األخرى اللي جاء بها القانون هو أنه جاء بنصوص تنظيمية 
كثيرة، لألسف دون تقييدها بزمن. حنا السيد الوزير، قال لينا بأنه كل 
النصوص التنظيمية واملسودات ديالها جاهزة، حنا ثايقين في السيد 
الوزير، وأنا كنتمنى بأنهم فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يباشروا 
ما�ضي  ولكن  الواسع،  اإلشراك  ثم  اإلشراك  اإلشراك،  ديال  العملية 
هداك اإلشراك الذي يؤدي إلى عدم صدور هاد القوانين التنظيمية. 
لذلك حنا كنا هضرنا مع السيد الوزير، كنا تمنينا نقيدوها بأجل زمني، 
السيد الوزير، وعدنا حنا كنثيقو في السيد الوزير، ولكن أنا كنظن 
بأنه السيد الوزير، كيخصكم تمشيو ألبعد مدى، تفتحو التشاور مع 
كل الفرقاء ال النقابيين وال االجتماعيين وال االقتصاديين، ولكن ما�ضي 
ديك، ديك التشاركية اللي كتبقى مفتوحة واللي كتولي مدخل للعرقلة، 

ما�ضي مدخل لإلشراك؛
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األمر اآلخر هو، أنا قلت هاد التقييم املستمر بكل جرأة وشجاعة 
من  السنة  واحد  القانون  واحد  درنا  إيال  عيب  ما�ضي  ومسؤولية، 
األهداف ديالو إيال بان لنا ما حققش ديك األهداف، كنجيو بكل جرأة 
وبكل مسؤولية وبكل شجاعة وكنديرو إجابات أخرى، ما كنبقاوش 

كندورو العجلة؛

األمر اآلخر، وحنا لفتح الباب لسرعة تنزيل هاد القانون، اكتفينا 
فقط بالتعديالت اللي توافقنا معها مع الحكومة ولم نقدم تعديالت 
فهاد القانون إال التعديالت اللي توافقت عليها األغلبية مع الحكومة، 
أنه  وكنتمناو  ينتظره،  الكل  اللي  القانون  هاد  بخروج  التسريع  بغية 
تكتمل الوالدة ديال هاد القانون في أمن وأمان وسلم وسالم، وتصدر 
الجريدة  في  التصويت عليه اآلن، إن شاء هللا عز وجل، يصدر  بعد 
الرسمية وتخرج القوانين التنظيمية ديالو ألنه أنا نقولها، بكل أسف 
عاود ثاني، ألنه كاين البعض لدابا كيهدد، كيقول بأن هذاك القانون 
ما غاديش يخرج في الجريدة الرسمية ألنه وقعت في �ضي تغييرات، أنا 
كنظن بأنه اآلن خصو يخرج في الجريدة الرسمية، وما كاينش �ضي واحد 
فوق قواعد االشتغال اللي كتبناها الدولة، والسالم عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة عائشة فرح بإسم فريق 
األصالة واملعاصرة.

اونةئبللاويي 7لعةئشللفرح:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي لاو 1يرلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة للمساهمة 
في مناقشة مشروع قانون رقم 60.17، املتعلق بتنظيم التكوين املستمر 
املؤسسات  مستخدمي  فئات  وبعض  الخاص  القطاع  أجراء  لفائدة 

واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء.

السيد الوزير، نعتقد أن مشروع قانون رقم 60.17 كان فرصة 
متاحة أمامكم لتجديد الرؤية، والتعامل مع مؤسسات التكوين املنهي، 
وكان من الواجب عليكم أن تستثمروا هذه الفرصة للدخول في مرحلة 
جديدة قوامها وأساسها الفعل والنتائج امللموسة، ال الشعارات الرنانة 
والخطابات املنمقة، وهو ما يتأتى بالضرورة عبر املزيد من التعبئة وتوفير 
الوسائل الالزمة وتقوية شروط انخراط أسرة التكوين املنهي في مشاريع 
وتعزيز  البشرية  املؤهالت  تقوية  في  املتمثل  لعب دورها  تنميتها، عبر 

قدراتها.

مع  جديد  تعاقد  إرساء  يستدعي  املنهي  التكوين  مشروع  فإنجاح 
كافة الفاعلين وعلى رأسهم املعارضة البرملانية، تعاقد أساسه الثقة في 

مؤسسة التكوين املنهي وتعزيز سبل تقدمها. ذلك أننا ما فتئنا نثابر وفي 
ظروف صعبة مطبوعة بتعنتكم، وعدم إنصاتكم، وتجاهلكم ملطالبنا 
ومقترحاتنا وملتمساتنا من أجل تطوير وتأهيل أجيال توجد في عهدة 

هذه املؤسسات التكوينية.

وفي هذا السياق، ال بد وأن نستحضر اإلرادة امللكية الداعية إلى 
اعتماد نهج الحكامة الترابية واملحلية، القائم على النهوض بالالمركزية 
الجهة جزءا  لكون  اعتبارا  بالالتمركز،  املوسعة، واإلسراع  والجهوية 
والداعية  ملموسا  أصبح  واقعا  للجهوية  واملعتبر  الدولة  هياكل  من 
إلى اعتماد أجندة نقل املوارد واالختصاصات للجهة. ونحن في فريق 
نقل االختصاصات  إلى  نؤكد وندعوكم  فتئنا  ما  واملعاصرة،  األصالة 
املمنوحة للجهة بموجب القانون، وندفع بكم كحكومة في اتجاه امتالك 
اإلرادة السياسية من أجل ترجمة ذلك إلى واقع ملموس ولو في حدود 

االختصاصات الذاتية.

وبعد هذا املسار من التعبير عن اإلرادة امللكية والدعم املتواصل 
التأكيد والتنبيه  املتقدمة، وبعد هذا  الجهوية  امللك، لورش  لجاللة 
والتحذير واالقتراح وااللتزام من طرفنا كفريق، نؤكد لكم اليوم أن 
الحكومة لم تبذل أي مجهود لتفعيل هذه اإلرادة وهذا الدعم، بل 
املجلس  توصيات  مع  اإليجابي  التفاعل  مستوى  في  نهائيا  تكن  ولم 
اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي، فالجهة اليوم تشتغل في ظل عرقلة 

واضحة من طرف حكومتكم.

مشروع  من  واملعاصرة  األصالة  فريق  بموقف  يتعلق  فيما  أما 
القانون موضوع نقاش، نؤكد مرة أخرى رفضنا إقرار هذا النص للعديد 
من األسباب، وعلى رأسها أن مشروع الجهوية املتقدمة هو أحد أهم 
األوراش الوطنية الكبرى التي أطلقها املغرب خالل السنوات األخيرة، 
بالدنا  وأن  عنه،  محيد  ال  استراتيجي  خيار  أنها  على  الجميع  ويتفق 
والسليم ملضامين  الفعلي  التنزيل  دون  تكمل مسلسلها  آن  يستحيل 

الجهوية املتقدمة بجدية ومسؤولية دون أي تأخير وتماطل.

ومع كامل األسف، وبمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 60.17 
املتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض 
فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين 
غير األجراء، نتأكد مرة أخرى أن حكومتكم تعمل على االلتفاف على 
قانون  عبر  واملفصلة  دستوريا  عليها  املنصوص  الجهوية  مقتضيات 
أكدت جملة من  ما  الحائط. وهذا  مبادئها عرض  تنظيمي، وتضرب 
املرتبطة  املفصلية  املحطات  من  مجموعة  في  الحكومية  املمارسات 
النصوص  إصدار  في  تماطلها  من  بدءا  املتقدمة،  الجهوية  بتفعيل 
التنظيمية التي يحيل إليها القانون التنظيمي رقم 111.14، والضرورية 
لكي تتمكن الجهة من االضطالع بكامل مهامها والتي لم تستكملها إلى 
الالتمركز  ميثاق  إخراج  في  بالتماطل  مرورا  األخيرة،  الشهور  خالل 
اإلداري، الذي لطاملا نادت به مختلف القوى السياسية، بل إن جاللة 
امللك، ما فتئ على مدى أكثر من عشر سنوات، وفي مناسبات مختلفة 

يؤكد على ضرورة اإلسراع بإخراج هذا امليثاق إلى حيز الوجود.
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ورغم ذلك، فإن مشروع القانون املتواجد بين أيدينا اليوم يؤكد 
مخاوفنا من أن الحكومة تتجه إلى تجريد الجهات من اختصاصاتها 
والسطو على أهم اختصاصات الجهات والعودة بقوة إلى مركزة القرار. 
فضال عن ذلك، وباالطالع على املرجعيات التي اعتمدتها الحكومة أثناء 
وضع مشروع هذا القانون، نجدها تعتمد على الفصل 31 من الدستور، 
وهو اآلخر نرى أن الحكومة قد تعسفت عليه بشكل واضح، ألن منطوق 
والجماعات  العمومية  واملؤسسات  الدولة  »تعمل   : يقول  الفصل 
استفادة  أسباب  لتيسير  املتاحة  الوسائل  كل  تعبئة  على  الترابية 
املواطنات واملواطنين، على قدم املساواة، من الحق في التكوين املنهي«، 
أي أن الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل بشكل 
تشاركي في إحقاق هذه الحقوق للمواطنين، وهو ما لم تحترمه الحكومة 
في هذا املجال من خالل إقصائها للجهة باعتبارها وحدة ترابية من حقها 
اإلشراف على التكوين املستمر، في تعارض تام مع التوجه العام الذي 
يسير فيه املغرب الرامي إلى تكريس الجهوية املتقدمة بما يعنيه ذلك من 

توسيع صالحيات الجهات الستغالل أبسط الفرص لإلجهاز عليها.

وفي رأينا كفريق األصالة واملعاصرة، فمشروع القانون رقم 60.17 
املتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض 
فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين 
غير األجراء، يعتبر أحد تجليات اإلجهاز الفعلي للحكومة على صالحية 
الجهات بشكل واضح. فالقانون التنظيمي رقم 111.14، يؤكد في مادته 
82 املتعلقة باختصاصات الجهات، على أن اختصاص التكوين املنهي 
املستمر يعتبر من اختصاصاتها الذاتية، فضال على ما أشارت إليه املادة 
80 التي جاء فيها: »تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية، مهام النهوض 
وتتبعها،  وتنسيقها  بتنظيمها  وذلك  واملستدامة،  املندمجة  بالتنمية 
وال سيما فيما يتعلق بالعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد 

البشرية وتكوينها«.

السيد الوزير، صحيح أن التدابير املتعلقة بإصالح نظام العقود 
 ،2014 يونيو  ابتداء من  التنفيذ  التي دخلت حيز  بالتكوين  الخاصة 
تصب في صالح النهوض بالتكوين املستمر، إذ صار بإمكان املقاولة تأمين 
تكوينين؛ األسا�ضي واملستمر ألجرائها والحصول على تعويض عن كلفة 
التكوين من صندوق التكوين املستمر، املمول من نسبة %30 املحصلة 
من رسم التكوين املنهي املقتطع بدوره من نسبة %1,6 من كتلة األجور 
في كل املقاولة. وذلك بعد معاناة املقاوالت خصوصا الصغيرة منها طيلة 
العشر سنوات املاضية، بسبب تعقد مساطر العقود الخاصة بالتكوين 
وصعوبة الولوج إليها. فاملقاوالت الصغيرة جدا ورغم أنها تساهم بشكل 
مباشر في تطوير النسيج اإلقتصادي الوطني، وتساهم في تشغيل ما 
يناهز %85 من اليد العاملة، إال أن السمة التي تغلب عليها أنها تشتغل 
في اإلطار الغير املهيكل أو غير املنظم، باإلضافة إلى أنها تعاني صعوبات 
على مستوى التمويل والدعم واملواكبة، مما يجعلها غير قادرة بتاتا على 
تمكين مستخدميها وأجرائها من اإلستفادة من التكوين املستمر. وينتج 

عن هذا الوضع أن عددا من املقاوالت املستفيدة سنويا من التكوين 
املستمر ال يتجاوز 1200 مقاولة ينتمي معظمها إلى فئة املقاوالت الكبرى 
التي يمكن أن نقوله أنها في غنى عن الدعم لتمويل برامج تكوين أجرائها 

إذا ما تمت مقارنتها بوضعية املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

كما أنكم السيد الوزير، أغفلتم أثناء إعداد هذا املشروع تضمين 
رأي املجلس اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي الصادر في 25 أبريل 2013 
بناء على اإلحالة الذاتية رقم 12-2013 تحت عنوان »التعلم مدى الحياة 
طموح مغربي«. وأهم التوصيات التي جاء بها وعلى رأسها؛ إنشاء هيئة 
وطنية مكلفة بتدبير التكوين املستمر والتي تجاهلتها الحكومة وأوكلت 
لها اختصاصاتها  الذات  إلى مؤسسات قائمة  التكوين املستمر  مهمة 
ومهامها. ولكل هذه االعتبارات السيد الوزير، قررنا في فريق األصالة 

واملعاصرة االمتناع عن التصويت، شكرا.

اويي لاورئيس:

البكوري  مصطفى  النائب  للسيد  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

اونةئبلوليي لمصطفىلاوبك ري:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويةد7لاو 1راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

ملناقشة  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يسعدني 
مشروع القانون رقم 60.17، يتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة 
أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت 
العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

في بداية مداخلتي هاته، البد من اإلشارة إلى السياق العام الذي 
جاء فيه هذا املشروع واألثار اإليجابية املنتظرة منه لفائدة األجراء في 
القطاع الخاص والجماعات املحلية واملقاوالت الوطنية على الخصوص 
للمساهمة في تعزيز أدوارها. حيث وجب التذكير إلى أن هذا املشروع 
كان موضوع جدول األعمال الدورة االستثنائية املاضية، حيث لم يتم 
التوافق في إخراجه ألن بعض مكونات مجلس املستشارين تبين لها أن 
هناك تراجع عن املكتسبات، وفضلت إرجاع املشروع إلى اللجنة إلى 
حين الحصول على التوافق مع الحكومة التي نشكرها على تجاوبها، 
على اعتبار أن هذا التكوين هو من صميم عمل املقاولة الوطنية، وهي 
التي تؤدي الرسوم إلى املكتب الوطني للتكوين املنهي وإنعاش الشغل 
عن طريق مؤسسة الضمان اإلجتماعي. وهنا نحن اليوم نصادق عليها 
كأغلبية معتبرينه قفزة نوعية لتوفير املوارد البشرية املؤهلة والضرورية 
أدوارها  وتعزيز  أزماتها  من  إخراجها  أجل  من  الوطنية  للمقاوالت 
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وتقوية تنافسية املقاوالت، وتحسين جودة أدائها ومردوديتها ومواكبة 
التطورات املتالحقة التي يشهدها مناخ األعمال وسوق الشغل والتطور 

التكنولوجي واملعرفي الذي يشهده عالم اليوم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

البد من اإلشارة إلى أن هذا املشروع جاء كذلك استجابة إلكراه 
دولي، حيث سيكون إحدى اآلليات القانونية التي ستعود بالنفع العميم 
على امليزانية الخاصة املرصودة للتكوين، حيث ستتعزز هذه امليزانية 
الشأن، وستساعد  بهذا  املهتمة  املنظمات  دولية من مختلف  بهبات 
بالدنا على ربح نقاط مهمة في ترتيب الدول لدى املؤسسات الدولية في 

»Doing.Business« وفي تحسين مناخ األعمال والتنافسية.

اويي لاورئيس،

تعميم  هو  املشروع،  هذا  بها  جاء  التي  املستجدات  أهم  من  إن 
املحلية  الجماعات  ليشمل  مجاله  وتوسيع  املستمر  التكوين  فرص 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، خالفا للوضع الراهن، وليستفيد منه 
أيضا األشخاص غير األجراء من صناع تقليديين وفالحين وصيادين 
لفائدة  اإليجابيات  من  العديد  املشروع  هذا  تضمن  كما  وغيرهم... 
كل من األجير واملقاولة معا، إذ يضمن لألجير حقه في اإلستفادة من 
التكوين دون املساس بالحقوق املكتسبة خالل هذه الفترة، وتيسير 
استفادة مستخدمي املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وإرساء نظام جديد 
للحكامة في مجال التكوين املستمر، وذلك بالفصل بين مهام الوحدات 
التنظيمية املكلفة بالتدبير، ومهام الوحدات املكلف بتقديم الخدمات 
في أفق تجاوز السلبيات واملمارسات التي يعاني منها التكوين املستمر 

الحالي على أرض الواقع.

وإذ نشدد داخل فريق التجمع الدستوري، على حسن تنفيذ هذا 
املشروع بعد اعتماده، نطالب الحكومة بضرورة الحرص على التعميم 
الفعلي للتكوين املستمر كحق من حقوق املستخدمين وتمكينهم من حق 
املبادرة واإلستفادة من البرامج والعروض التكوينية داخل الجماعات 
الترابية، وحق استرجاع تكاليف هذا التكوين كخدمة مؤدى عنها مسبقا 
بانتظام  إدارية من قبل املشغلين أو إخالل  دون عراقيل وتعقيدات 

التكوين املستمر.

اويي لاورئيس،

كان هذا هو موقف فريقنا من هذا املشروع الذي كان دائما أحد 
العلم  قيمة  جيدا  نعرف  ألننا  أجلها،  من  نناضل  كنا  التي  املشاريع 
واملعرفة في تأطير ومواكبة املقاولة، ونريده أن يعمم ليشمل كافة مناحي 
التدبير العمومي والخاص، من أجل تطوير قدراتنا وإمكانياتنا وإنضاج 

اإلصالحات الكبرى التي تنتظر بالدنا.

ومن موقعنا داخل األغلبية، سنصوت عليه باإليجاب، وسنناضل 
من أجل تطويره وإصالحه كلما اقت�ضى األمر ذلك، وتنزيله تنزيال سليما 

أينما  السواء  املقاول واألجراء واملستخدمين على  باملنفعة على  يعود 
وجدوا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

الفا�ضي  املجيد  النائب عبد  للسيد  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
الفهري بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. السيدة النائبة 

مرحبا.

اونةئبللاويي 7لخ يجللرض اني:

شكرالاويي لاورئيس،

اويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويةد7لاون اب،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
في مشروع القانون 60.17، املتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة 
أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت 
العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 
وهي مناسبة لنجدد التأكيد في الفريق اإلستقاللي، على مواقفنا الثابتة 
في دعم كل األوراش الهادفة إلى تعزيز تنافسية املقاولة واليد العاملة 
املغربية من خالل تمكينها من مختلف امليكانيزمات والوسائل الرامية 
إلى مساعدتها على مواكبة مختلف التحوالت التكنولوجية املتسارعة 

التي يعرفها سوق الشغل العالمي.

اويي لاورئيس،

إنها  بل  اإلنسان،  هي  بالدنا  بها  تزخر  التي  الحقيقية  الثروة  أن 
الرأسمال األساس والذي ال ينضب، وفي مقدمتها الفئة النشيطة والتي 
تبلغ أكثر من 23 مليون مواطن تساهم بكث في تحقيق تنمية الوطن، 
وهو ما يفرضه أن تكون معه هذه الفئة املنتجة للثروة، خاصة من 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  ومستخدمي  الخاص  القطاع  أجراء 
طرف  من  كبيرين  وعناية  اهتمام  محط  خاصة  ألنشطة  واملزاولين 
مختلف السياسات العمومية، وخاصة عبر خلق وتعزيز كل اآلليات 
في  املغربية  للشغيلة  واملادية  اإلجتماعية  الوضعية  لتحسين  الهادفة 
أفق الرفع من تنافسية سوق الشغل الوطني وتأهيليه لتحقيق جاذبية 

استثمارية عالية.

لكن الحقيقة، أن الحكومة لم تمتثل جيدا إلى اليوم الدور الحيوي 
إرادتها  ما عكسته  وهو  املواطنين،  من  الفئة  هذه  به  تضطلع  الذي 
الضعيفة في إنجاح الحوار اإلجتماعي عبر نهج سياسة الهروب إلى األمام، 
عرض  تقديم  عبر  خاصة  واهية  ذرائع  تحت  الواقع  فرض  ومحاولة 
اجتماعي ضعيف جدا في مقابل مطالب اجتماعية مشروعة وعادلة 
بعد 6 سنوات في املماطلة واإلقبار. فالعناية بفئة األجراء ومستخدمي 
القطاع الخاص واملزاولين ألنشطة خاصة، هو كل ال يتجزأ ويقت�ضي 
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نظرة استراتيجية تحترف وتعبر من خاللها الحكومة عن قناعتها وإرادتها 
املواطنين،  الهامة من  الفئة  أدوار هذه  بأهمية  الواضحة  السياسية 
وليس تخصيصها بإجراءات حكومية متقطعة تكون في الغالب تبعا 

إلمالءات دولية.

الحقيقة أن الفئة التي تستهدفها مشروع القانون قيد الدرس اليوم، 
ورغم انخراطها الوطني في تحقيق التنمية وتطوير اإلنتاج الوطني، فإنها 
في  خاصة  جدا،  صعبة  وإنسانية  ومادية  إجتماعية  أوضاعا  تعيش 
ظل استمرار تدهور قدرتها الشرائية في مقابل استمرار ارتفاع األسعار 
وكلفة العيش. إنها سياسة الكيل بمكيالين تلك التي تنهجها الحكومة 
في تعاطيها مع قضايا الشغيلة املغربية، فهي من جهة تؤكد دائما على 
دعوتها إلى مزيد من الصبر والجهد والعطاء من أجل تطوير اإلنتاج، 
حيث يشتغل مئات آالف األجراء بالقطاع الخاص في ظروف اجتماعية 
مهنية صعبة، ال تحترم في كثير منها حتى مقتضيات مدونة الشغل، في 
مقابل مقايسة الحكومة لتحسين ظروفها بالكلفة االقتصادية واملالية 
الصرفة بعيدا عن املقاربة االجتماعية. فالحوار اإلجتماعي البناء ليس 
ترفا وال منة حكومية، بل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية التي يظل فيها 

األجير والعامل املحرك األساس.

وإذا كان مشروع القانون قيد الدرس اليوم يهدف فيما يهدف إليه 
إلى تحقيق جزء مهم من هذا الطموح الحق، فإن إقباره منذ 2014، 
بجالء  عكس  قد  الحكومية  املجالس  أحد  في  عليه  املصادقة  تاريخ 
االنتظارية الكبيرة التي تطبع عمل الحكومة، وهو يطرح سؤاال أساسيا 
حول الدوافع وراء الدعوة االستعجالية ملحاولة تمرير هذا املشروع 
في دورة برملانية استثنائية، في الوقت الذي لم تستثمر فيه الحكومة 
األربعة أشهر من الزمن السيا�ضي الهام، وهي مدة الدورة الخريفية وهذا 

عنوان بارز لالرتجالية.

اويي لاورئيس،

في  الحيوي  ودوره  املستمر  التكوين  بأهمية  الراسخة  قناعتنا  إن 
الرفع من تنافسية املقاولة املغربية وتثمين اليد العاملة املغربية، بل إنه 
حق دستوري ثابت حسب منطوق الفصل 31 من الدستور. لذلك فقد 
كنا نتطلع في الفريق االستقاللي، أن تقوم الحكومة قبل إحالة مشروع 
القانون على البرملان بإعداد دراسة تقييمية للبرامج الوطنية السابقة 
بصفة  الكبرى  املقاوالت  منه  تستفيد  كانت  والذي  املستمر  للتكوين 
خاصة دراسة الحادث بثقة نجاعة هذه البرامج ومدى تحقيقها ألهدافها 
وبأي نسب وحجم تكلفتها املادية باعتبارها تمول من املال العام، وال 
يحتاج األمر أن نذكر الحكومة أن املواد 19-21 من القانون التنظيمي 
65.13 يلزم الحكومة بإعداد دراسة لألثر بمناسبة كل تشريع جديد أو 
مراجعة تشريع قائم وهي حاجة يعكسها حجم األهداف التي أعلنت 
عنها الحكومة بمناسبة تقديم مشروع القانون، وهو تكوين 10 ماليين 
من املستهدفين سواء من الصناع التقليديين أو الحرفيين أو الفالحين أو 
الصيادين وعددا آخر من أجراء القطاع الخاص ومستخدمي املقاوالت 

والذي  راميد جديد؟  برنامج  أمام  نحن  العمومية، فهل  واملؤسسات 
ال يعكس حجم املستفيدين منه وال املتحصلين على بطائقه حقيقة 

الوضع والخدمات الصحية ببالدنا.

العمومي  النقاش  الوقوف عليها بمناسبة  إن أهم خالصة يمكن 
حول النموذج التنموي لبالدنا والذي لم تفتح بشأنه الحكومة بعد 
حوارا وطنيا أفقيا وواسعا هو وجود جملة من السياسات العمومية التي 
رفعت أرقاما ضخمة وطموحة قبل أن تصدم بواقع آخر وهو التخوف 
الذي نعبر عنه فيما يخص التكوين املستمر، فهل وفرت الحكومة العدد 
الكافي من املكونين املتخصصين لتحقيق األهداف املعلنة للمشروع التي 
تبدو غير موضوعية، إن الجواب عن هذا السؤال بسيط وواضح هو أن 
بنية التكوين ببالدنا ال تسمح بتحقيق تكوين مستمر ذي جودة لنصف 
الهدف املعلن خاصة وأن الحكومة لم تعمد إلى نهج مقاربة تشاركية مع 
مختلف الفاعلين كاملجلس األعلى للتربية والتكوين، والخالصات القيمة 
التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزها املجلس االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي تحت عنوان:« التكوين هدف الحياة«.

اويي لاورئيس،

من منطلق إرادتنا في الفريق االستقاللي وبغية املساهمة من موقعنا 
في املعارضة في تجويد املشروع قيد الدرس والرقي بمضامينه تقدمنا 

بعدة تعديالت من بينها:

- التنصيص على إلزامية وتلقائية حفاظ األجراء على أجرتهم أثناء 
االستفادة من التكوين املستمر مع التحديد الدقيق للفئات املستهدفة؛

آلالف  مشتغال  باعتبارها  والتعاونيات  الجمعيات  فئة  إضافة   -
األجراء؛

- تعزيز اختصاصات املجلس اإلداري خاصة عبر تمكينه من رصد 
املهن والحاجيات في مجال الكفاءات ونوعيتها واستمرار إنتاجيتها.

والعتبارات كثيرة نصوت بالرفض لهاد مشروع القانون.

اويي لاورئيس:

للسيد  اآلن  الكلمة  الحركي  الفريق  باسم  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائب عبد الرحمن العمري دائما تنخطأ، ولهذا معذرة 3 مرات.

اونةئبلاويي لعب لاورحمةنلاوذمري:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلاويةد7لاون ابلاملحترمين،
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يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
التكوين  بتنظيم  املتعلق   60.17 رقم  القانون  مشروع  من  وموقفنا 
مستخدمي  فئات  وبعض  الخاص  القطاع  أجراء  لفائدة  املستمر 
املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين 

يزاولون نشاطا خاصا.

في هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن هذا املشروع يأتي تفعيال 
في  الحق  من  اإلستفادة  أقر  الذي  الدستور  من   31 الفصل  ألحكام 
التكوين لجميع املواطنات املواطنين، وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي 
في  الوطنية  االستراتيجية  للمحاور  وتنزيال  القانون  هذا  بإخراج  التزم 

2021، التي تتوخى التكوين للجميع

اويي لاورئيسلاملحترم،

النص  لهذا  البالغة  األهمية  على  نؤكد  الحركي  الفريق  في  إننا 
التشريعي ذي البعد اإلجتماعي اإلقتصادي، بالنظر لكونه يهدف إلى 
اعتماد مقاربة تشاركية  التكوين املستمر من خالل  إصالح منظومة 
عدد  ورفع  التدبير،  في  والحكامة  الجماعية  املساهمة  على  مبنية 
ليشمل األجراء  املستمر  التكوين  املقاوالت املستفيدة وتوسيع مجال 
في حالة التغيير أو فقدان تحويل عمل، وكذا املهنيين غير األجراء غير 
وغيرهم،  املزارعين  كالحرفيين  التكوين  نظام  من  حاليا  املستفيدين 
سيسمح باستفادة فئات جديدة إلى جانب الفئات التي يشملها النظام 

الحالي.

اويي لاورئيس،

إن مراجعة منظومة التكوين املنهي تعتبر خطوة إيجابية في مسار 
وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين املستمر، لجعله 
أكثر جاذبية قصد مواكبة املقاوالت وتعزيز تنافسيتها من جهة، وتيسير 
شروط الترقي املنهي واالجتماعي لفائدة األجراء ومالءمة تكوين جميع 
املستفيدين من التكوين املستمر، مع متطلبات الشغل من جهة أخرى.

اويي لاورئيس،

من املؤكد أن هذا املشروع يتما�ضى واالستراتيجية الوطنية للتكوين 
للتكوين املستمر وعملت على  التي أولت أهمية خاصة   ،2021 املنهي 
توسيعه لفائدة جهات جديدة، لم تكن مشمولة بالنظام الحالي، ويمكن 
إرجاع هذا اإلهتمام إلى الحرص على التكوين الدائم، وتمكين املقاولة 
ملواجهة التقلبات اإلقتصادية واملتغيرات التكنلوجية، ومسايرة التطور 

املنهي في عالم الشغل.

اويي لاورئيس،

الشك أن اإلستثمار في العنصر البشري هو مفتاح تقدم دول في 
الدول التي تستثمر في مواردها البشري، تحقق نسبة نمو مرتفعة، لذا 
فالتكوين املستمر يتطلب اتخاذ إجراءات وإصالحات عميقة، تستجب 
وشراكة  بمساهمة  واالجتماعيين  االقتصاديين  الشركاء  كل  تضافر 

الدولة حتى نصل إلى املبتغى املطلوب، واملتجسد في توفير الخبرة العلمية 
والتقنية املتمرسة، هذه الخبرات التي يجب أن تسهر على التدبير وتسيير 
املهام املوكولة إليها، داعين الحكومة إلى أعمال مبدأ املراقبة والتتبع في 
تنفيذ البرامج الخاصة بتكوين أجراء وكذا الحرص على تجميع املقاوالت 
على  والتشجيع  املجال  هذا  في  مبادرة  اتخاذ  على  أصنافها  بمختلف 
انخراط أكبر عدد ممكن منها، في هذا الورش الهام، كما نطالب بمسايرة 
النصوص التنظيمية ملتطلبات حاجيات سوق الشغل في مجال التكوين 

حتى تستجيب هذه املقاوالت لتطوير النسيج اإلقتصادي الوطني.

إن التكوين يعد رافعة أساسية لتعزيز تنافسية املقاولة املغربية، لذا 
أصبح لزاما تمكين هذه املقاوالت من اآلليات الضرورية لتطوير كفاءات 
املوارد البشرية التي من شأنها تحسين مردودية الوزراء والعمال، وكذا 
تحسين وضعيتهم املادية واإلجتماعية، وخلق دينامية في سوق التكوين 
املستمر لتواكب الدينامية العاملية، لذا فمسألة تأهيل العنصر البشري 
في كل مشروع تنموي بات أمرا ضروريا. وفي هذا اإلطار، يطالب الفريق 
املوارد  تدبير  في  والشفافية  النجاعة  مبدأ  إعمال  بضرورة  الحركي 
البشرية واملالية في املؤسسات املشمولة بها مشروع قانون، عبر منح 
كافة الصالحيات لألجهزة املخولة لها، إعداد دالئل املساطر املتعلقة 
بأهمية  التحسيس اإلعالمية  التكوين املستمر، إعداد عملية  ببرامج 
برامج التكوين املستمر املوجه للفئات املشمولة بالقانون، الحرص على 
تأهيل كفاءات اليد العاملة من أجل تحسين الوضعية اإلجتماعي وخلق 
فرص شغل جديدة، إخراج النصوص التنظيمية بموازاة مع إصدار هذا 

القانون حتى ال تسقط في التأخير الذي يعرقل أهداف هذا املشروع.

اويي لاورئيس،

ال يمكن تصور أي مخطط للنهوض بالتشغيل بمعزل عن تكوين 
الالزمة  واملؤهالت  الكفاءات  من  وتمكينه  البشري،  العنصر  وتأهيل 
لولوج سوق الشغل، وفي هذا الصدد ال يمكننا إال أن نثمن االستراتيجية 
الوطنية للتكوين املنهي 2012 التي تروم تزويد سوق الشغل بما يفوق 
مليونين و700 ألف خريج، وإحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة، 
إال أن املفارقة املسجلة في هذا اإلطار تتمثل في عدم وجود أي أثر لهذه 
األهداف والبرامج املسطرة على مستوى امليزانية الفرعية لقطاع التكوين 
املنهي، وال سيما على مستوى تعزيز املوارد البشرية واملالية فتفعيل هذه 
تراهن  الحكومة  كانت  إذا  إمكانيات،  بدون  يستقيم  االستراتيجية ال 

بالفعل على الرأسمال البشري وفتح فرص الشغل.

اويي لاورئيس،

تأسيسا على ما سبق، ال يمكننا، في الفريق الحركي، إال أن نثمن هذا 
املشروع قانون الذي سينظم وال محالة تدبير قطاع التكوين املستمر 
أداء  وتجويد  تحسين  أجل  من  ملحة  إليه  الحاجة  أصبحت  الذي 
الكفاءات باملؤسسات واملقاوالت، خدمة لالقتصاد الوطني الذي يعّول 
على طاقاته إلحقاق التنمية املستدامة، وبما تمليه الرغبة في مواكبة 

التطورات السريعة للمجتمع واإلقتصاد واملعرفة، والسالم عليكم.
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اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب ال�ضي العمري، بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة 
اآلن للسيدة النائبة السعدية بنسهلي.

اونةئبللاويي 7لاويذ يللبنيهلي:

اويي 7لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاونةئبةتلاملحترمةت،

يسعدني بإسم الفريق اإلشتراكي أن أساهم وأمام مجلسنا املوقر 
ببعض املالحظات في سياق مناقشة مشروع رقم 60.17، والذي يتعلق 
بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات 
مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غير 

األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

بداية نؤكد كفريق اشتراكي من الناحية املبدئية على أهمية هذا 
املشروع لكونه يستمد مشروعيته من الدستور، ال سيما الفصل 31 
منه والذي يقر بحق التكوين لكافة األجراء، وكذا من البرنامج الحكومي 
في سياق أجندة إصالحية تتعلق بقطاع حيوي استراتيجي وهو إصالح 
منظومة التكوين املنهي في سعيها لجعل التكوين متاحا وحقا للجميع. 
وكذا مالءمة حاجيات ومتطلبات التكوين مع عالم املقاولة والشغل 

واستشراف آفاق املهن الجديدة واملستقبلية.

أن  نعتبر  واختياراتنا،  مواقفنا  مع  وانسجاما  املنطلق  هذا  من 
التنزيل السليم ملقتضيات الدستور يعد أولوية مؤطرة لكل التوجهات 
اإلصالحية خاصة ما تعلق منها بالتكوين واالستثمار في العنصر البشري 
في  الشاملة  والتنمية  اإلقتصادي  للنمو  أساسية  دعامة  يعد  الذي 
مجاالت التكوين والتأهيل واالبتكار. لذا فإن إخراج هذا املشروع يشكل 
بالنسبة إلينا مؤشرا داال على تلبية ضرورة وحاجة للتكوين لدى الطبقة 
العاملة واألجراء وسائر املستخدمين في املؤسسات واملقاوالت، ويشكل 
كذلك هذا املشروع بالنسبة إلينا محطة نوعية في الحياة السياسية 

والحقوقية واالقتصادية واإلجتماعية.

القانون  التعاطي اإليجابي مع مضمون مشروع  وحرصا منا على 
60.17 أكدنا أنه، وإن تضمن العديد من النقائص، إن تضمن وطال 
إخراجه، فإنه بمقتضياته ومستجداته يتضمن شروط ومستلزمات 
لتأهيل املوارد البشرية وتعزيز قدراتها املهنية وتمكينها من تكوين يساير 
معطيات العصر، ويرفع من منسوب اإلنتاجية واملردودية التي تعزز 

القدرة التنافسية للمقاوالت واملؤسسات واألشخاص ذوي الخبرة.

مسؤوليتنا  باب  ومن  نقاشنا  إطار  في  أكدنا  األساس  هذا  وعلى 
أن املقتضيات املحددة التي تضمنها مشروع القانون إن كانت تمثل 
استجابة آنية واستشرافية ملتطلبات التغيير والتحول ببالدنا فإنها تعيد 

اإلعتبار ألدوار ووظائف املوارد البشرية العاملة في النسيج املقاوالتي 
برمته، وتفتح كذلك آفاق لالرتقاء املنهي واالجتماعي لهذه املوارد في عالم 
اقتصادي يتطور، وفي تناسب مع تكوينات جديدة أصبح يفرضها واقع 
املهنية وتنافسية املقاولة والسؤال الذي طرح علينا في سياق النقاش، 
هل يمكن أن نمانع أنفسنا عن تأهيل اإلمكان البشري وإرساء ثقافة 
ممهننة وواعدة. وفي هذا اإلطار شكل هذا القانون إجابة نوعية خاصة.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

إذ نؤكد على أهمية املشروع ونفسه اإلصالحي ومستجداته، فإن 
الفريق اإلشتراكي بروح إيجابية عالية يعتبر أن املقاولة وكل الفاعلين 
واملتدخلين مع ليونة بجعل التكوين املستمر فرصة متجددة لتنمية 
نفس  وفي  البشرية،  وللموارد  املشغلة  للمؤسسات  الذاتية  القدرات 
اآلن فرصة لتجديد آلياتها وأدوارها وتثمين املوارد ديالها البشرية، مع 
ما يقتضيه ذلك من توفير ضمانات االستقرار املنهي واالجتماعي لألجراء 
والعمال واملستخدمين وترصيد خبراتهم وتجاربهم، وارتباطا بذلك أكدنا 
على أهمية تكافؤ الفرص بين املقاوالت الكبرى والصغرى واملتوسطة من 

حيث اإلستفادة من التكوين املستمر.

في نفس االتجاه، عبرنا على إرادتنا املشترك كأغلبية في التسريع 
بإخراج القانون، أمال في فتح مسار التفعيل األنجع ملقتضياته، رغم 
املالية  املوارد  وتدبير  مالحظاتنا وتحفظاتنا بخصوص مسألة حكامة 
للتكوين املستمر وبالبنية التركيبية للمجلس التي ستنهض بوظيفة تدبير 
هذا التكوين وعدم التكافؤ على مستوى تمثيلية السلطة الحكومية 
وحتى يتسنى تحقيق أهداف التكوين املستمر سنصوت باإليجاب على 

هذا املشروع، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب جمال بنشقرون 
باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

اونةئبلاويي لجمةللبنشورقنلكريمي:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويةد7لاو 1راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

أن  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  باسم  أيضا  لي  يطيب 
أساهم في هذا النقاش حول مشروع قانون 17.60 املتعلق بالتكوين 
مستخدمي  فئات  وبعض  الخاص  القطاع  أجراء  لفائدة  املستمر 
األجراء  الغير  اآلخرين  واألشخاص  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
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يكت�ضي  مشروع  بأنه  بداية  فنؤكد  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين 
أهمية بالغة لكونه جاء في إطار إصالحات عميقة التي نعتمدها اليوم 
ونباشرها في إطار تطوير بالدنا وتوفير شروط أفضل لبنية االستثمار 
املواطنين  على  إيجابي  أفضل  ووقع  الثروات،  خلق  دينامية  وتسريع 
ينسجم  بشكل  الثمار  لهذه  توزيع منصف  واملواطنات، وذلك ضمن 
مع املنجزات والنجاحات التي حققتها بالدنا وتقوية الثقة في النموذج 
التنموي االقتصادي الوطني كقطب لالستقرار والشراكة االستراتيجية 

التضامنية على املستوى اإلقليمي والدولي.

يضع  بأنه  نرى  الذي  املشروع  هذا  عاليا  نثمن  الوزير،  السيد 
لتطوير  أساسية  رافعة  ليشكل  املستمر  للتكوين  متكاملة  منظومة 
الرأسمال البشري عبر تطوير قدراته وكفاءاته وتثمين هذا الخزان العام 
واستثماره استثمارا جيدا من أجل تمكين املقاولة من املوارد البشرية 
املؤهلة واملؤطرة جيدا ملواكبة التحوالت املتسارعة التي يعرفها عالم 

املال واألعمال والتكنولوجيا.

السيد الوزير، لقد أبانت الدراسات والتقييمات التي أنجزت حول 
الرأس املال البشري املغربي عن ضعف هذا املكون في مواكبة األوراش 
الكبرى لإلصالح على املستوى االقتصادي واالجتماعي، وجاءت الحاجة 
للتكوين املستمر ماسة اليوم من أجل عدم تفويت فرص كبيرة على 
ومندمجة  مستدامة  تنمية  تحقيق  في  واملهنية  املقاوالتية  منظومتنا 
لجميع املكونات املجالية والبشرية ببالدنا، حيث أن الرهان اليوم الذي 
يتعين على املغارب رفعه اليوم يتمثل في ربط التكوين والتكوين املستمر 
والتموقع  العالمي  االقتصاد  يعرفها  التي  الكبرى  الهيكلية  بالتحوالت 
الجيد في املهن العاملية والعالية ذات الجودة األكثر جودة، وذات األثر 

الكبير على مواكبة األوراش املهيكلة التي شرعت فيها بالدنا.

التكوين  مجال  في  العاملة  املؤسسات  هذه  نجاعة  تحقيق  إن 
املستمر والرفع من جودة برامجها يتطلب مواكبة املقاولة قانونيا وجعل 
أهميتها دافع أسا�ضي وموحد لتحقيق التحول املنشود، وذلك باعتماد 
تواجه  التي  والصعوبات  االختالالت  جميع  تستحضر  استراتيجية 
نموذجنا التنموي عبر اإلصالح العميق ملنظومة التكوين، إصالح قائم 
على مستلزمات النجاعة واملردودية والعدالة االجتماعية من خالل تبني 

استراتيجية مبنية على :

- أوال : إعداد السياسة العامة للتكوين املستمر قائمة على هيكلة 
واضحة وتحديد دقيق مشترك ألولويات التكوين املستمر بين السلطة 

الحكومية املكلفة بالتكوين ومكتب التكوين املنهي؛

ومؤشرات  مدققة  أهداف  وفق  إستراتيجية  قيادة  لوحة  - وضع 
دقيقة وواضحة؛

- تلبية حاجيات املواطنين في مجال خلق فرص الشغل ذات جودة 
عالية بأعداد كافية واملحافظة على فرص الشغل املوجودة وتطويرها؛

- تعزيز التوجه الجهوي الترابي للتكوين املستمر عبر إبرام شراكات 

مع جماعات ترابية وتقوية دور الجهات كأقطاب تنموية حقيقية؛

- إبرام شراكات بين املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا 
ومؤسسات التكوين؛

ومراكز  الخاصة  التكوين  ومؤسسات  الجامعات  على  االنفتاح   -
البحث واالبتكار واإلبداع؛

واستشراف  املقاوالت  تحتاجها  التي  للمهن  الدقيق  التوصيف   -
املستقبل عبر التحوالت العميقة التي يعرفها عالم املال واألعمال.

تلكم السيد الوزير، مساهمتنا بكل تواضع من أجل إنجاح هذا 
املجموعة  تنسجم  الذي  القانوني  في هذا اإلطار  الهام  الكبير  الورش 
النيابية للتقدم واالشتراكية مع األغلبية الحكومية للتصويت لصالحه، 
أمال في بلورته على أرض الواقع في إعطاء نفس جديد القتصادنا الوطني 

واالجتماعي، وتحية للجميع.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، السيدات والسادة النواب بعد االستماع إلى 
السيدات.. عفوا، عفوا، عفوا ال�ضي الشناوي، عفوا تنشوفك بعيد 
ولكن أنت دائما قريب. لكم الكلمة ال�ضي مصطفى الشناوي، السيد 

النائب.

اونةئبلاويي لمصطفىلشنةقي:

اويي لاورئيس،

اويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

مرة أخرى في دقيقتين يصعب أن نخوض في موضوع مثل مشروع 
القانون، ولكن على كل حال، في البداية سأؤكد بأننا في فيدرالية اليسار 
أخرى  مرة  ملاذا؟  القانون،  مشروع  هاذ  سنصوت ضد  الديمقراطي 
أوضاعها  تعرف  ولم  تعاني  املغربية  والشغيلة  واألجراء  األسف،  مع 
جمودا كما عرفته خالل هاد 7 سنوات. ال �ضيء في الحوار اإلجتماعي، 
هاد  املشروع،  هاد  واليوم  واآلن  كثيرة،  األسف  مع  الريع  ومظاهر 
املشروع الذي سنصوت ضده، في البداية هذا مطلب األجراء وممثلي 
الحركة النقابية منذ عقود، منذ االتفاق املشترك لفاتح غشت 1996 
بين الحكومة والنقابات والباطرونا، ومنصوص عليه كذلك في مدونة 
هاد  مثل  لبلورة  الطبيعي  املجال  ديالو،  الطبيعي  واملجال  الشغل، 
النوع من القوانين اإلجتماعية املتعلقة بطبيعة الحال بقوانين الشغل 
إلى  الوصول  قبل  األطراف  الثالثية  الجماعية  املفاوضة  واملفاوضة، 
مسطرة التشريع وفرض منطق األغلبية العددية. لكن مع األسف هذا 
ما قامت به الحكومة، والهدف في تقديرنا وفي تقرير واحد العدد ديال 
املالحظين اإلسراع بهاد القانون ما هو إال البحث عن تحسين ترتيب 

ديالنا في أحد املؤشرات.
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مع األسف قمتم كحكومة في الغرفة الثانية، حيث يوجد ممثل 
األجراء وممثلو املشغلين، حيث تم االتفاق والتوافق على صيغة معينة 
بتعديلها  هنا  كحكومة  قمتم  لكنكم  إيجابية،  كانت  اللي  للقانون، 
وفرضتم بأغلبيتكم صيغة أخرى، ولكن لم تحترموا املواثيق الدولية في 
هاد االتجاه، خصوصا فيما يتعلق بالتوازن بين األطراف الثالث يعني 
.le«، كذلك سنصوت ضد هاد املشروع ألنه لم يأخذ  tripartisme«
بعين اإلعتبار بتوصيات املجلس األعلى للتربية والتكوين، كذلك لم يأخذ 
بعين اإلعتبار الدراسات التي قام بها املجلس االقتصادي واالجتماعي 

والقانون املنظم للجهات، وشكرا لكم.

اويي لاورئيس:

والسادة  السيدات  تدخالت  إلى  استمعنا  النائب،  للسيد  شكرا 
النواب نمر اآلن إلى عملية التصويت.

وأعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 37

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 37

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 37

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 37

املادة 5 ورد بشأنها تعديل للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لعب لاملجي لاوفة�شيلاوفهري:

شكرالاويي لاورئيس،

إذن هاد التعديل تنقترحو في الحقيقة انطالقا من التجربة ومن 

املمارسة، هو أنه النص الحالي تيهضر على األجراء اللي كيستافدو من 
بأن  كنعتبرو  حنا  ديالهم.  باألجرة  يحتافظو  املستمر  التكوين  برامج 
خاصنا ندخلو املبدأ ديال اإللزامية، ألن كنعرفو الواقع، واحد العدد 
داألمور األجراء كيكون عندهم الحق فيها، ولكن مع األسف تيكون واحد 
الضغط، إذن بغينا في التعديل اللي تنقترحو، نزيدو يعني : »يحتفظ 
األجراء وجوبا وبصفة تلقائية إلى آخره...« إلى آخره مبدأ اإللزامية شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

الحكومة ترفض التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15

املعارضون: 86

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقـــون: 86

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 27

املادة 6 ورد كذلك بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية السيد النائب أو السيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة.. 

وقفي باش نشوفوك موزيان.

اونةئبللاويي 7لخ يجللرض اني:

شكرالاويي لاورئيس،

إذن بالنسبة للتعديل املوجود كيتعلق بأوال صفة اإللزامية اللي 
كيأكد عليها الفريق اإلستقاللي بدل »يعمل مكتب التكوين املنهي وإنعاش 
الشغل« كنقترحو »يتعين« إلضفاء املزيد من هاد اإللزامية وضمان حق 
األجراء«؛ ثانيا بالنسبة للفئات اللي كيستهدفها هاد التكوين املستمر، 
ديال  املختلفة  األنواع  والتعاونيات،  الجمعيات  إضافة  كنقترحو 
هاد  ألن  جدا،  والصغيرة  واملتوسطة  الصغيرة  واملقاوالت  املؤسسات 
التعاونيات راه حتى هي فيها أجراء ومن حقهم أنهم يضمن لهم الحق 

ديالهم في التكوين املستمر.
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اويي لاورئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

السيد الرئيس املحترم، الحكومة ترفض التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15

املعارضون: 89

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 89

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 26

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 89

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 26

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 89

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 26

املادة 9 ورد كذلك بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لمنير7لاورح ي:

إذن السيد الرئيس، نقترح في هذه املادة التاسعة إضافة »الوكالة 

ومؤسسات  العالي  التعليم  مؤسسات  إلى  األمية«  ملحاربة  الوطنية 

العمومية التي تهتم بهذا النوع من التكوين. ملاذا؟ ألن هذه الوكالة راكمت 

تجربة مهمة في مجال التكوين الوظيفي، ومن األفيد أننا نستافدو من 

هاد التجربة والتراكم التاريخي لهذه الوكالة، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير، بإسم الحكومة.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

الرئيس املحترم، الحكومة ترفض هذا التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15

املعارضون: 90

املمتنعـــون: 26

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 90

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 26

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 90

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 26

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 90

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 26

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   12 املادة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لعب لاملجي لاوفة�شيلاوفهري:

شكرالاويي لاورئيس،

إذن هنا كنواب برملانيين كنساءلو الحكومة، وفي اللجنة كنساءلو 
السياسة  هاد  تنفيذ  بأنه  كنعتبرو  إذن  أيضا،  والحكومة  الوزراء 
الحكومية يجب أن يكون تحت إشراف القطاع الحكومي املكلف بهاد 
القطاع. إذن ما كنتصوروش أنكم غترفضو هذا التعديل ألن لصالحكم، 
خاصنا وفي اعتقادنا، نزيدو وتحت إشراف القطاع الحكومي املكلف 

بالتكوين املنهي، شكرا.



عدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملاني715  

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

نرفض التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15

املعارضون: 90

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 90

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 27

املادة 13 ورد كذلك بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لخ يجللرض اني:

شكرالاويي لاورئيس،

إذن التعديل املوجود في املادة 13 عن الفريق اإلستقاللي، كنقترحو 
أوال أنه يتم واحد النوع من تحديد ديال مدة انتداب أعضاء املجلس 
اإلداري، ما يمكنش القانون هنا ما حددش املدة ديال هاد املجلس 
اإلداري وبقات مفتوحة في مشروع القانون. كذلك االقتراح املوجود 
والتعديل موجود فهاد الفقرة هو إضافة ممثلين عن الجهات، انسجاما 
معكم في اختصاص التكوين املستمر اختصاص الجهات كذلك، إضافة 
واألجراء  النقابية  املنظمات  النقابات،  وتمثيلية  اإلدارة  تمثيلية  إلى 

واملهنيين كذلك شكرا.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

األصلية كما  بالصيغة  تتشبث  الحكومة  املحترم،  الرئيس  السيد 
الدولة  بين  التوازن  أي  املستشارين،  مجلس  أمام  عرضتها  أن  سبق 

والشركاء 8/8، الشركاء فيهم االجتماعيين واالقتصاديين، 4/4 شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15

املعارضون: 89

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 89

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 27

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   14 املادة 
والتعادلية، السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لمنير7لاورح ي:

إذن اقتراح الفريق في املادة 14 في اختصاصات املجلس اإلداري 
التي تنص على املصادقة على اإلجراءات العملية لتطبيق االستراتيجية 
الوطنية للتكوين املستمر، التي تعدها الحكومة واإلشراف على تنفيذها 
وعملية  ببرنامج  املتعلقة  املساطر  دليل  على  املصادقة  إلى  باإلضافة 
التكوين املستمر املشار إليها في املادة 19 أدناه. نقترح إضافة بند جديد 
ومأذونيات  املصادقة على رخص  اللي هي  املجلس،  يحدد صالحيات 

مكاتب االستشارة في مجال التكوين املستمر، وشكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

السيد الرئيس املحترم، الحكومة ترفض هذا التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15

املعارضون: 86

املمتنعـــون: 26

السيد  تفضل  عليها..  صادقت  كما  للتصويت   14 املادة  أعرض 
الرئيس.
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اونةئبلاويي لن رلاو ينلمضيةنلرئيسلاوفريقلاالستوالليل
ول ح 7لقاوتذةدويلل)نوطللنظةم(:

غير في املناقشة حنا بصدد مناقشة نص مهم جدا، وللمعارضة 
مجموعة من التعديالت، وبطبيعة الحال أنه الجلسة لم تحضر كلها 
أشغال اللجنة التي تم فيها مناقشة هذا النص. وفقط نريد أن نحتكم 
للمادة 195 من النظام الداخلي، الذي ينص على أنه يشرع في مناقشة 
التعديالت املتعلقة بكل مادة، يعني مناقشة وليس نعم أو وال، هذا هو 
حوار بيننا وبين الحكومة، نحن نبرر ونتقدم بتعديالت ألسباب نشرحها، 
نريد أن نسمع من الحكومة نفس التبريرات التي ترفض بها املادة، فقط 

نتناقش مع الحكومة ليس بال أو نعم، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرالاويي لاورئيس،

السيد الوزير، إذا كان ممكن بالنسبة للتعديالت التي تعتبرونها 
كذلك  لكن  مفيد.  سيكون  ربما  التوضيحات  بعض  تقديم  ضروري 
السيد الرئيس، كما تعلم جيدا للحكومة الحق في تبرير موقفها أو في 

عدم تبرير موقفها، تفضل السيد الوزير تفضل.

اويي لمصطفىلالخلفي،لاو 1يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوذالقةتلمعلاوبرملةنلقاملجتمعلامل ني)نوطللنظةم(:

هو أوال حنا بالنسبة إلينا..

اويي لاورئيس:

هذا فيه كونك وزير مداوم لك الكلمة..

اويي لمصطفىلالخلفي،لاو 1يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوذالقةتلمعلاوبرملةنلقاملجتمعلامل نيل)نوطللنظةم(:

..حنا كنتفهمو التدخل ديال السيد الرئيس، لكن الحكومة تعبر عن 
موقفها في املناقشة وتحدده وهذه ليست أول مرة، شكرا.

اويي لاورئيس:

طيب السيد الرئيس، حنا السيد الرئيس تفاهمنا ال�ضي مضيان حنا 
تفاهمنا.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 87

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 27

املادة 15 ورد كذلك بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لايمةنلبنلربيذل:

تينص أنه املجلس تيجتمع مرتين بناء على طلب من ثلثي أعضائه، 
الدعوة النعقاد  تحديد نصاب  أنه يجب  تيقدم  والفريق االستقاللي 
املجلس اإلداري في األغلبية املطلقة فقط، خصوصا بهاد التركيبة اللي 
كاينة في املجلس اإلداري، هاد املهمة تتصعاب لذلك نطلب األغلبية 

املطلقة فقط.

اويي لاورئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

السيد الرئيس، الحكومة ترفض التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت : املوافقون .. تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لمحينلم في ي:

رأيي متفاعل مع.. ألنه كنا في حوار مع اإلخوان في الفريق اإلستقاللي 
في اللجنة، وأنا كنظن أنه ثلثي األعضاء هذا مجلس إداري فيه تركيبة 
متنوعة، الثلثين هي أكثر من يعني هو كيضمن واحد العدد أكبر لألغلبية 
باش كتكون أكثر من األغلبية اللي جات في التعديل. لذلك نحن نعارض 
هاد التعديل، وبغيت نتفاعل مع التعديل السابق ألنه جات فيه ديال 

املادة األخرى واللي حنا عارضناه...

اويي لاورئيس:

السيد النائب ال�ضي رشيد، داز شكرا لك، تفضلي.

اونةئبللاويي 7لايمةنلبنلربيذل:

غير النقطة اللي حنا بغيناها منين تنهضرو على األغلبية املطلقة، 
هو بغينا أنه يجتمع هاد املجلس اإلداري، الثلثين تجعل أن هاد املهمة 
صعبة جدا على املجلس أنه يجتمع مرتين كل عام. منين تنرجعوها 
لألغلبية إذن النصف زائد واحد، فقد تنسهلو املهمة، هذا هو الغرض 

من هاد ال�ضي، حنا ما�ضي في معارضة للمعارضة فقط.

اويي لاورئيس:

شكرالوليي 7لاونةئبل،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15



عدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان7161  

املعارضون: 87

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 87

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 27

املادة 16 كذلك تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لايمةنلبنلربيذل:

في هذه املادة الفريق استقاللي تيقترح أنه عوض أن يكون تداول 
عندما  الحاضرين  األعضاء  عدد  كان  أيا  بكيفية صحيحة،  املجلس 
تيكون اجتماع ثاني، أنه على األقل يكون عدد الحاضرين ثلث األعضاء، 
ألنه ما يمكنش أنه املجلس يجتمع وكاين غير الرئيس وال 2 ديال األعضاء 

حاضرين ونصوتوا ب2 دالناس، هذا غير معقول.

اويي لاورئيس:

تفضل السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

السيد الرئيس، الحكومة ترفض هذا التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15

املعارضون: 86

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

عفوا من املادة 17 حتى ل31 حتى للتعديل األخير واملقبل، طيب 
إذن:

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42
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أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 86

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

املادة 32 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 

النائب.

اونةئبلاويي لعب لاملجي لاوفة�شيلاوفهري:

شكرالاويي لاورئيس،

من هنا كان كنقترحو إضافة فقرة جديدة، ومرة أخرى انطالقا من 
التجربة، ألن واحد العدد داملؤسسات والهيئات اللي كانت منصوص 
تسنينا  تنظيمي  قانون  قانون،  خاصها  كان  واللي  الدستور  في  عليها 
سنوات؛ 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين وعاد تم التفعيل ديال هادوك 
املقتضيات، إذن كنقترحو أنه يكون أجل، أجل كنعتبرو أن 12 شهر، 

عام هو واحد األجل اللي هو منطقي ومقبول، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا، السيد الوزير.

اويي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيللاو طنيللقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذةليلقاوبحثلاوذلمي:

السيد الرئيس املحترم، الحكومة ترفض هذا التعديل.

اويي لاورئيس:

أعرض، تفضل، داعم ونقدي في نفس اآلن.

اونةئبلاويي لمحينلم في ي:

ال ال معارض، هذا معارض، معارض لهاد التعديل..

اويي لاورئيس:

تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لمحينلم في ي:

هو قانون استثنائي وعندو واحد األهمية والحكومة كتلح عليه، 
وأنا كنظن أن 12 شهر بزاف، واملناقشة مع السيد الوزير، راه قال لينا 
بأنه النصوص التنظيمية وجا في دورة استثنائية، لوال ما تعرفونه اللي 
تعرض ليه، ولكن اآلن هو موجود. أنا 12 شهر بزاف، أنا أعيد التوجه 
للسيد الوزير، بأنهم يوسعوا، أنهم يصدروها في أقرب وقت، توسع 
واالجتماعيين،  االقتصاديين  الفاعلين  ديال  اإلشراك  ديال  املسلسل 
ي تكون واجدة، حبذا أنه 

ّ
ولكن كذلك نجددو الطلب للسيد الوزير مل

وتوسيع  إشراكها  يتم  واالتصال  والثقافة  التعليم  ديال  اللجنة  حتى 
املشورة معها في هاد النصوص، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 15
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املعارضون: 87

املمتنعـــون: 27

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 88

املعارضون: 15

املمتنعـــون: 27

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقـــون: 88

املعارضون: 16

املمتنعـــون: 26

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم 

التكوين املستمر. شكرا للسادة الوزراء، رفذتلالجليل.
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محضرلالجليللاورابذللبذ لاملةئل

اوتةريخ: الثالثاء 10 ذو القعدة 1439ه )24 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة 
الثانية عشر.

النصوص  على  والتصويت  الدراسة  جلسة  األعمةل:  ج قلل
التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون  .•
رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 )12 غشت 1976( 
املخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش 

التحرير ولذوي حقوقهم؛

على  الطبية  باملساعدة  يتعلق   47.14 رقم  قانون  مشروع  .•
اإلنجاب؛

القانون  بتغيير وتتميم  121.12 يق�ضى  مشروع قانون رقم  .•
رقم 24.96 املتعلق بالبريد واملواصالت؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   43.17 رقم  قانون  مشروع  .•
الضمان االجتماعي املوقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016 بين اململكة 

املغربية وجمهورية بلغاريا؛

مشروع قانون رقم 30.17 يوافق بموجبه على االتفاقية رقم  .•
120 بشأن القواعد الصحية في التجارة واملكاتب، املعتمدة من قبل 
املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 48، املنعقدة بجنيف في 

08 يوليو 1964؛

بروتوكول  على  بموجبه  يوافق   81.16 رقم  قانون  مشروع  .•
2014 املتعلق باالتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930، املعتمد 
من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 103، املنعقدة 

بجنيف في 11 يونيو 2014؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   23.18 رقم  قانون  مشروع  .•
بشأن الخدمات الجوية، املوقعة بالرباط في 27 فبراير 2018 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   22.18 رقم  قانون  مشروع  .•
املغربية وجمهورية  اململكة  بين   2018 28 فبراير  في  بالرباط  املوقعة 
بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية  .•
لألشغال العمومية.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،

اويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 

على املشاريع، مشاريع القوانين التي تتعلق: بقدماء املقاومين وأعضاء 

البريد  لإلنجاب؛  الطبية  املساعدة  حقوقهم؛  وذوي  التحرير  جيش 

قراءة  إطار  -في  العمومية  لألشغال  الحسنية  املدرسة  واملواصالت؛ 

ثانية-؛ وأخيرا 5 مشاريع باملوافقة على مجموعة من االتفاقيات. ننطلق 

بتقديم ومناقشة مشروع القانون األول، لكن قبل ذلك الكلمة للسيدة 

األمينة لقراءة ما توصلت به السيدة األمينة، تفضلي.

اويي 7لعزقهةلاوذراكلأمينللاملجلس:

شكرالوكملاويي لاورئيس،

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لاوصال7لاويالملأشرفلاملرسلين.

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من 

الفصل 69، وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 من النظام الداخلي 

ملجلس النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم 

تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة. تقرر تطبيق 

مقتضيات النظام الداخلي املحددة في الفقرتين املحددة في الفقرتين 

الثانية والرابعة من املادة 147 وذلك بتالوة أسمائهم في الجلسة العامة، 

للمجلس  الداخلية  والنشرة  للبرملان  الرسمية  الجريدة  في  ونشرها 

وموقعه اإللكتروني. ويتعلق األمر بالسيدات والسادة النواب التالية 

أسماؤهم : السيد النائب املحترم الفاطمي الرميد عن جلستي 3 و10 

يوليوز 2018؛ السيد النائب املحترم أحمد رشيدي عن جلستي 14 ماي 

و9 يوليوز 2018، السيد النائب املحترم يونس بن سليمان عن جلستي 

7 ماي و10 يوليوز 2018؛ السيدة النائبة املحترمة غزالن املرزوقي عن 

جلستي 9 و10 يوليوز 2018. شكرا لكم السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

رقم  األول  القانون  بمشروع  ننطلق  إذن  األمينة،  للسيدة  شكرا 

36.18، بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر 

في 15 من شعبان 1396 )12 غشت 1976(، املخول بموجبه تعويض 

إجمالي لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، 

الكلمة للسيد الوزير.
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اويي للحينلاو اقدي،لاو 1يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوشؤقنلاوذةمللقالحكةمل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

مقتضيات  مع  املحاربين  قدماء  تعويضات  بمالءمة  يتعلق  األمر 
القانون 36.18، إذ صوتت هذه املؤسسة على هذا القانون في 20 غشت 
2016 يقت�ضي بتنفيذ القانون رقم 71.14 الذي ينص في فصله 13 على 
أنه ال يجوز أن يقل مبلغ الحد األدنى للمعاش عن 1500 درهم في الشهر 

ابتداء من فاتح يناير 2018.

قدماء املحاربين وجيش التحرير، لم يستفيدوا بعد من أثر هذا 
القانون. وعليه ابتداء من فاتح يناير 2014 من حقهم أن يستفيدوا، 
إذن هذا القانون له أثر رجعي حيث لن يقل أجر أو الدخل العام عند 
أي عضو ينتمي لهذه الفئة ل1500 درهم، إذن هذا هو مقت�ضى هذا 

القانون، شكرا لكم.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا للسيدة مقررة لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية السيدة النائبة مريم وحسات. أفتح باب املناقشة بإعطاء 
الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيدة النائبة ميمونة أفتاتي، 

تفضلي السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لميم نللأفتةتي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

باسم فريق العدالة والتنمية، أقدم مداخلة بشأن مشروع قانون 
يتعلق بأسرة املقاومة وجيش التحرير، ونحن في بحر يوليوز، نأسف على 
عدم اإلحتفاء بمعركة »أنوال« وبذكراها 97 قبل يومين بما يتناسب 
مع هذه امللحمة املنحوثة في الذاكرة، في الذاكرة الجماعية بدروسها 
وعبرها، واحدة من املعارك الخالدة التي صارت بها الركبان وبلغ صيتها 
أرجاء العالم، وهي محطة حاسمة في تاريخ الكفاح ضد األجنبي، محطة 
ظلت إلى جانب مثيالتها في التاريخ املغربي تمد هذا الشعب بالدروس 

والعبر.

وعلى ذكر الريف، فاملغاربة يتطلعون لطي الصفحة املؤملة الجديدة 
في الحسيمة، ألن املقاومة بالنسبة للمغاربة ليست مرحلة زمنية وإنما 
رسالة مستمرة تروم الكرامة الوطنية والعدالة املجالية واإلجتماعية. 
باملناسبة فاملقاومة هي التي حسمت تذبذب النخبة السياسية في مرحلة 
عصيبة، وهي التي رفضت أي تسوية مع املستعمر في املرور بمرحلة 

انتقالية، وفرضت عودة الشرعية بعودة محمد الخامس طيب هللا ثراه، 
الفورية وإنهاء الحماية وإعالن اإلستقالل. وضمن هذا تندرج تضحيات 
وعالل  هللا  عبد  بن  وعالل  والفطواكي  الزرقطوني   : املقاومين  كبار 
الفا�ضي والحنصالي وبنحمو واملسعدي والخطيب والعراقي وبن عثمان 
وحسن األعرج وعبد السالم الجبلي والفقيه البصري وبنسعيد آيت ايدر 

وغيرهم ممن ال يسعفنا ضيق الوقت لذكرهم من الشهداء واألحياء.

ومشروع القانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون 
1.76.534، الصادر في 15 من شعبان 1396 )12 غشت 1976( املخول 
جيش  وأعضاء  املقاومين  قدماء  لبعض  إجمالي  تعويض  بموجبه 
التحرير ولذوي حقوقهم، وذلك بعد إحالته على لجنة املالية والتنمية 

اإلقتصادية بتاريخ 19 يونيو 2018 ومدارسته بتاريخ 9 يوليوز 2018.

على  األخيرة  التعديالت  فدخول  املشروع،  هذا  نزول  سبب  أما 
القانون رقم 011.71، بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 )30 دجنبر1971(، 
املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية حيز التنفيذ بمقت�ضى الظهير 
الشريف رقم 1.16.109 الصادر في 16 ذي القعدة 1437، املوافق ل 
20 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 71.14 الذي ينص في فصله 13 
على أنه ال يجوز أن يقل مبلغ الحد األدنى للمعاش عن 1500 درهم 
في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2018. وبذلك تم رفع سقف الدخل 
املخول على أساسه منحة التعويض اإلجمالي من املبلغ املطابق للرقم 
اإلستداللي 148 الذي يقابل 1142 درهم شهريا، إلى املبلغ املطابق للرقم 

اإلستداللي 235، ويتحدد في 1516,18 درهم.

وبتعبير أوضح إننا بصدد الحديث عن مالءمة استفادة فئة من أسرة 
املقاومة وجيش التحرير يقل دخلها عن 1500 درهم من منحة يتحدد 
مبلغها الشهري كانت في 840 درهم بالنسبة لقدماء املقاومين وأعضاء 
جيش التحرير، وفي 1250 درهم بالنسبة لذوي حقوق الشهداء، وهذا 
ال يكاد طبعا يكون إال مساهمة رمزية جدا ألن الحرية واملقاومة من 
أجلها ال ثمن لهما، لذلك نعبر من لغة األرقام اإلستداللية، التي ال تكاد 
تكون سوى إجراءات لتقنين أمر رمزي، لنبسط جوهر املوضوع وداللته.

إننا بصدد الحديث عن ثروة ال مادية حقيقية ينبغي أن ال تغيب 
عن حساباتنا، وقد أشار رئيس فريقنا باألمس لضرورة تقدير مؤسساتنا 
يستشعره  بما  إال  يتأتى  لن  هذا  وطبعا  أدوارها  وتقوية  الدستورية، 
املواطن من نباهة هذه املؤسسات وتقديرها كذلك لكل مكونات هذا 
البلد وهويته وتاريخيه النضالي ورموزه وأهمية كل ذلك في استمرار 

كيان األمة وتحصينها وتمنيعها.

إننا نشرع اليوم، لنعبر عن امتناننا ملن غادر أرضه وممتلكاته وحمل 
أهله، وذرع الجبال وحمل السالح وما إنتظر عرضا للدفاع عن عرضه 
وأرضه، صنعوا مالحم في القيم حين تآخت القبائل وبطونها مع قبائل 
أخرى على بعد عشرات بل مئات الكيلومترات، ولم يكن يجمعهم سوى 
والعرض،  الكرامة  والزرع لصون  الضرع  وتقاسموا  والهوية،  الوطن 
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أوالئك األجداد ونحن نذكر حكايات الجدة حين حملها والدها على ظهر 
بقرة تاركين حرثهم ليتصدوا في أعالي الجبال لقذائف طائرات املغتصب 
بصدور عالية، ال أقول هذا ألبكي مجدا تريدا، وإنما ألذكر أن مخزون 
املغاربة في التضحية والبناء ماض في الزمن، وغير بعيد في الزمن أيضا ما 
بدله و يبذله أبناء هذا الوطن وبناته من العسكريين والقوات املساعدة 
والدرك واألمن والوقاية املدنية وخاصة الذين كافحوا وسالت دماءهم 
على رمال الوطن من أجل الوحدة الترابية، ولألسف لم يغادر كثير منهم 
عتبة الحد األدنى للمعاش، ومنهم من اضطر للعمل بعد وهنه من أجل 

لقمة العيش.

الذين غادروا أسرهم وتركو صبيتا  الوفاء لتضحيات هؤالء،  إن 
نشؤو بعيدا عنهم صونا للثغور، يسائلنا أيضا عن جزاء الوطن لهم، أفال 
بادرنا إلنصاف الشركاء قبل رحيلهم أيضا، طبعا أقول هذا ال تبخيصا 
للسياسة والسياسيين، وأمامي من النائبات والنواب من ق�ضى 30 سنة 
أو يزيد في العمل الطوعي لبناء قيم وتنشئة أجيال لتصبح ثروة حقيقية 
تتصدى اليوم لكل محاوالت النيل من كرامة هذه األمة، طبعا قاموا 
بهذا كله إلى جانب كثير من من ليسوا معنا تحت سقف هذه القبة، 

وينتظرون رفع هامات من تحتها لتستعيد السياسة معناها.

إن مخزون املغاربة في املمانعة التاريخية ورسوخ رفضهم لالستعمار 
هذه  مثل  إن  تثبيته،  في  املساهمة  جميعا  منا  يحتاج  واإلستعباد 
الكرامة  قيم  وتكافئ  الوضعية،  هذه  كراهية  تثمن  التي  التشريعات 
والحرية هي نسب حياة هذه األمة واستمراريتها بتمثل القيم وتغذيتها 
في األجيال املتعاقبة لتبدع بدورها وتنحت مالمحها مستقبال، فالتاريخ 
ال يدفن بل يظل متقدا في الوجدان الجمعي، ترثه األجيال وهو مخزون 

األمة وميراثها الالمادي.

إن سن هذا التعويض لفائدة أسر املقاومة وأعضاء جيش التحرير ال 
نعتبره تدبيرا اجتماعيا وإنسانيا ملؤازة ذوي الدخل املحدود من املنتمين 
املقاومة  أن  ولتأكيد  الوفاء  لقيم  تثمين  ولكنه  األسرة وحسب  لهذه 
رسالة وبدل مستمر وليست مرحلة زمنية أسوق فقرة من املقرر العام 
للمجلس الوطني للمقاومة املغربية في غشت 1956 املحدد ألهداف 
أذكر منها: نظام ملكي دستوري، وتطهير اإلدارة، وتتميم وحدة التراب، 
جالء األجنبي، إصالح النظام القضائي، تجهيز اقتصادي سريع، تدشين 
سياسة التقشف، تأميم جميع املؤسسات التي تكت�ضي صبغة حيوية، 
تشجيع املؤسسات الصغيرة، تصنيع الفالحة، االستثمار في الفالحة على 
أساس تعاوني عصري، تنظيم األرا�ضي الجماعية واملخزنية على شكل 

تعاوني.

تأسيس  الوطني  املجلس  اشترط  األهداف  تحقيق هذه  أجل  من 
حكومة وطنية منسجمو ومتضامنة ومسؤولة عن أعمالها وأن يكون لها 
برنامج محكم يتخذ صورة تصميم ويستطيع أن يعبأ الحماس الشعبي 
ويستغل جميع القوة الحية للنهوض بها إلى مصاف األمم الراقية، ما 
أشبه اليوم باألمس لذلك فرسالة املقاومة مستمرة والحرية ال ثمن لها .

اويي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة بإسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد 
النائب محمد أبو درار.

اونةئبلاويي لمحم لأب لدرارل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،لقاوصال7لقاويالملعلىلرس للهللال
قآوهلقصحبهل.

اويي لاورئيس،

اويي 7لاو 1ير7،

اويي ينلاو 1يرين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

األصالة  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  الشرف  ولي  جدا  سعيد 
واملعاصرة، وندلي بدلونا في موقفنا هاد مشروع القانون الذي يرمي إلى 
تغيير الظهير الشريف الذي هو بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر 
في 12 غشت 1976 واللي هو بطبيعة الحال املخول بموجبه تعويض 
إجمالي لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

في البداية، ونحن على مشارف اإلحتفال خالل األيام القليلة املقبلة 
بعدة أعياد ومناسبات وطنية عزيزة على قلوبنا وأخص بالذكر عيد 
العرش املجيد وذكرى استرجاع واد الذهب ذكرى، انتفاضتي غشت 
بوجدة وتفوغالت كذلك 20 غشت املقبل إن شاء هللا سنحتفل بذكرى 
ثورة امللك والشعب، وقبلها بأيام احتفلنا باسترجاع إقليم سيدي إفني 
التي  والبطوالت  باملناحي  تذكرنا  التاريخية  املناسبات  هاد   ،6/30 في 
سطرها رموز أعالم املقاومة والتحرير، املغاربة الخالدين في كل ركن من 
ربوع هذا الوطن جنوبا وشماال وشرقا وغربا. لذلك غادي يبقاو خالدين 
في الذاكرة ديال األجيال، نعم غادي يبقاو خالدين ألنهم كتبوا بماء 
من ذهب أمجاد األمة املغربية التي لن تمحى، غادي يبقاو خالدين ألنه 
بفضل التضحيات ديالهم، ننعم اليوم باإلستقالل والحرية والكرامة 
بعدما ذقنا مرارة اإلحتالل. بهاد املناسبة نثمن عاليا العطف والرعاية 
واإلهتمام الذي ما فتئ يوليه ألسرة املقاومة وجيش التحرير، جاللة 
امللك محمد السادس حفظه هللا، سيرا على نهج امللكين املجاهدين 
املغفور لهما جده جاللة امللك محمد الخامس ووالده الحسن الثاني 

طيب هللا ثراهما.

من جهتنا نغتنم هذه الفرصة لنؤكد حرصنا على اإلجماع على دعم 
املتاحة واملمكنة، واستشعارا منا جميعا  الفئة بكل اإلمكانيات  هذه 
للمكانة العالية والغالية التي تحظى بها أسرة املقاومة وجيش التحرير 
في قلوب كافة املغاربة، وال يفوتنا التنويه بكل املجهودات املبذولة من 
قبل املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، في 
سبيل تحسين األوضاع اإلجتماعية واملعيشية واملادية للمنتمين لهذه 
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الفئة املجاهدة. بطبيعة الحال بالرغم من محدودية اإلعتمادات التي 
ترصدها الحكومة لهذا القطاع، واللي تيجي هاد املشروع في اإلطار ديالها.

على كل حال وكما سبق وأشرنا إلى ذلك، فمشروع القانون الذي 
نناقشه اليوم ال يمكن إال أن يكون محل دعم كامل من قبلنا في فريق 
األصالة واملعاصرة. إننا ندعم هذا املشروع لكونه يتعلق بوضع حد 
الستمرار حرمان جزء مهم من املنتمين ألسرة املقاومة من حقوقهم 
منذ شهر يناير 2018، بحيث سيتم تعديل الفصل الثالث من الظهير 
الشريف رقم 1.76.534، واللي كما قلنا سابقا املخول بموجبه تعويض 
إجمالي لبعض قدماء املقاومين وجيش التحرير ولذوي حقوقهم، وذلك 
بالرفع من سقف الدخل املخول على أساسه منحة التعويض من املبلغ 
املطابق للرقم اإلستداللي 148، الذي يساوي مبلغه حاليا 1242 شهريا 
إلى املبلغ املطابق للرقم اإلستداللي 235 والذي يساوي 1516 درهم، 

ياك السيد وزير؟.

بالنسبة إلينا من جهة أخرى، فهذا املشروع كان من املفترض أن 
تتم املصادقة عليه قبل 31 ديسمبر 2017، إيوا هنا فين خليتيوها دابا، 
وذلك ببساطة ألن الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون 11.71 
تعديله  بعد  املدنية، أصبح ينص،  املعاشات  نظام  بموجبه  املحدث 
األدنى  الحد  مبلغ  يقل  أن  يجوز  »ال  الحال،  بطبيعة  الثالثة  باملادة 
للمعاش عن 1500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018«. واألمر 
األسا�ضي هنا هو أن دخل املقاوم ال يصل حتى الحد األدنى للمعاشات، 
التي تستفيد  بالكم بدخل األرملة  الحد األدنى لألجر، فما  وباألحرى 
بنصف معاش املقاوم بعد الوفاة! هذا إيال كانت ارملة وحدة، هنا كاين 

اللي عندو 2 و3.

منهما  يستفيد  الذين  املعاشين  بتوحيد  الحكومة  نطالب  لذلك، 
املنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير في منحة واحدة، ال يقل عائدها 
عن الحد األدنى لألجر املعمول به في بالدنا، يضمن العيش الكريم ألفراد 
هذه الشريحة اإلجتماعية. هذا التأخير بطبيعة الحال الذي يمس قوت 
وعيش جزء مهم من أسرة املقاومة وجيش التحرير والذي كان يمكن أن 
يتم تالفيه في الوقت املناسب وقبل أن يجبر املستفيدون املعنيون على 

انتظار كل هذه املدة أي 8 شهور.

بالنسبة للحكومة السابقة كان يتوجب عليها أن تقوم بهذا التعديل 
باملوازاة، وفي إطار مالءمة التعديالت التي شملت نظام املعاشات املدنية 
في الدورة األخيرة من الوالية التشريعية، وهذه هي املؤاخذة التي نؤاخدها 
على الحكومة السابقة. بالنسبة للحكومة الحالية، فال مبرر لها على هذا 

التأخير، فحتى الكلفة املالية بسيطة.. ما فيها باس، ما فيها باس.

لتسليط  سانحة  فرصة  قانون  املشروع  هذا  مناقشة  نعتبر  كنا 
الضوء على قضايا وجوانب تهم مشاكل وهموم أسرة املقاومة وجيش 
التحرير، وتقييم الجهود املبذولة لحل هذه املشاكل وما تقدمه الحكومة 
من وسائل وإمكانيات لتحسين أوضاعهم املادية واإلجتماعية وأحوالهم 

املعيشية واخا هي ضعيفة.

على كل حال كاين بزاف ما يقال فهاد املوضوع، ما ندعوه في فريق 
األصالة واملعاصرة، الحكومة واملندوبية السامية إلى تكثيف الجهود؛ 
أوال الحكومة بالرفع من اإلعتمادات السنوية دابا قانون املالية على 
األبواب، ولقد طالبنا مرارا في التدخالت ديالنا هنا في الجلسة العامة 
وكذلك في اللجان، رفعوا من الدعم ديال املندوبية السامية باش تقوم 
بالدور ديالها بما فيه نرفعو من الدعم ديال أسرة املقاومة وأعضاء جيش 
التحرير وذوي الحقوق. بطبيعة الحال هاد ال�ضي كامل تيجي بالتنسيق 
مع البرملان فيما يرتبط كذلك بالكثير من الخدمات، سواء الخدمات 
الطبية والرعاية الصحية إلى غير ذلك...، كذلك ال نن�ضى حفظ الذاكرة 
التاريخية الوطنية على الرغم مما يبذل من جهود فمازال خاص بزاف 

ما يتقال.

الكثير  هنا كفاح وبطوالت  املقاومة، أستحضر  نتكلم عن  ونحن 
من القبائل في شتى املناطق، نتكلمو على الريف اللي مازال اآلثار ديال 
الغازات السامة، وهنا نسجل غياب الحكومة في إثارة هاد امللف مع 
الحكومة اإلسبانية، رغم أنه البرملان اإلسباني مؤخرا أثار هذا املوضوع. 
الصحراء،  قبائل  على  نتكلمو  املناطق،  باقي  كذلك  نستحضر  كذلك 
نتكلمو على »زيان«، نتكلمو كذلك في الشرق قبائل »آيت عطا«، »آيت 

باعمران«، يعني تفوتني هنا بزاف ديال األسماء ما تنستحضرهاش.

قبل شهر تقريبا احتفلنا في إقليم سيدي إفني بذكرى استرجاع إقليم 

سيدي إفني ورجوعه إلى الوطن األم، 30 يونيو، جا املندوب السامي 

وكنا حنا كمنتخبون، حقيقة هاد املوضوع ديال املقاومة في سيدي إفني 

يعني موضوع ذو شجون. قرابة 400 أو ال 500 ديال املقاومة، وهنا بين 

قوسين أفتح بأنه سيدي إفني فيه أكبر عدد من املقاومين اللي مسجلين 

في املندوبية السامية قرابة 1000 حاليا، خلي اللي ما مسجلينش، يعني 

هادي أرقام رسمية. فهداك التاريخ وفي أربع سوايع وال خمس سوايع، 

يعني وحنا تنخطبو قدام هاد املقاومين واحد الخطاب بحال هاكا نيت، 

يعني لغة جافة، خطاب ناشف، أربع سوايع وال خمس سوايع قدام هاد 

املقاومين اللي تيتسناو إعانات مادية اللي فيهم أرامل تيشدو 200 درهم أو 

ال أقل، واقفين تنعطيوهم لغة الخشب، أستحضر أنه في هداك الوقت 

ناض واحد من املقاومين في وسط هداك الخطاب، كنا حنا منتخبون، 

كانت السلطة، كان املندوب السامي إلى غير ذلك... يعني بقوة القهر اللي 

فيه، وقف قدام الناس وهو يقول »بلغوا السالم لسيدنا«، ولسان حاله 

يقول بأنه راه وصالت للعظم وبأنكم كمسؤولين وكمنتخبون كضحكو 

علينا، ال يعقل أنه حنا كمقاومين اللي جبنا االستقالل للبالد واللي 

هزينا أرواحنا فوق ايدينا، تكون املعاملة ديالكم بهاد الشكل. فكان 

خطاب صراحة جد مؤلم، فأرجو أن تأخذ الحكومة هذا الخطاب بعين 

اإلعتبار، وقانون املالية على األبواب، نجدد الدعم ديالنا لهاد مشروع 

القانون، كذلك نجدد املطالبة ديالنا بالرفع من اإلعتمادات املرصودة 

للمندوبية.
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اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب. بإسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيد 
النائب هاشم أمين.

اونةئبلاويي لهةشملأمين:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي 7لاو 1ير7،

اويي ينلاو 1يرين،

مداخلة فريق التجمع الدستوري في إطار مناقشة مشروع قانون 
املقاومين  قدماء  لبعض  اإلجمالي  بالتعويض  املتعلق   ،36.18 رقم 

وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

التجمع  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني  الرئيس،  السيد 
املتعلق   36.18 رقم  القانون  مشروع  مناقشة  إطار  في  الدستوري، 
التحرير  املقاومين وأعضاء جيش  بالتعويض اإلجمالي لبعض قدماء 
النهوض باألوضاع اإلنسانية  ولذوي حقوقهم. ومما الشك فيه يظل 
واإلجتماعية هدفا محوريا لكل السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية، 
فكيف إذن لو كان الحديث هنا يهم فئة من املجتمع ضحت وقدمت 
الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن، أال وهي أسرة املقاومة وأعضاء 

جيش التحرير.

إن هذا املشروع الذي يندرج في سياق املكتسبات االجتماعية ألسرة 
املقاومة وأعضاء جيش التحرير، ما هو إال نتيجة لنضاالت مختلف 
الفرقاء اإلجتماعيين، كما يأتي مواكبة للتحوالت التي تعرفها بالدنا، ال 
سيما في مجاالت حماية الحقوق اإلجتماعية وتمكين مختلف شرائح 
 ،2011 دستور  مكتسبات  ضوء  على  حقوقهم،  كافة  من  املواطنين 
وإستجابة للتوجيهات امللكية السامية، الداعية العتماد مقاربة جديدة 
للمنتمين  املعيشية،  واألحوال  واإلجتماعية  املادية  األوضاع  لتحسين 

ألسرة املقاومة وجيش التحرير.

عميقة  إصالحات  إدخال  الضروري  من  كان  اإلطار،  هذا  وفي 
ومتدرجة على أحكام نظام التعويض اإلجمالي لفائدة أسرة املقاومة 
وجيش التحرير، باعتباره تدبيرا اجتماعيا وإنسانيا اعتمدته حكومات 
صاحب الجاللة ملؤازرة ذوي الدخل املحدود من املنتمين لهذه األسرة 
ضمانا لدخل قار ومنتظم ينبني على قاعدة الحد األدنى الضروري، 
وذلك من خالل اقتراح رفع سقف الدخل املخول على أساسه منحة 
التعويض اإلجمالي من املبلغ املطابق للرقم اإلستداللي 148 إلى املبلغ 
الحالة  تقدير  أساس  بذلك  ليصبح   ،235 اإلستداللي  للرقم  املطابق 
لها  املستحقين  التحرير  املقاومة وجيش  للمنتمين ألسرة  اإلجتماعية 
واملحدد في 1516,18 درهم. ومع ذلك، السيد الرئيس، السادة الوزراء، 
يبقى هذا املبلغ غير كاف بالنسبة لشريحة ضحت بالغالي والنفيس في 

سبيل الوطن.

اويي لاورئيس،

اإلجتماعية  حمولته  إلى  بالنظر  املشروع  هذا  مع  تفاعلنا  لقد 
واإلقتصادية والحقوقية، وإنها ملناسبة للتعبير على تكريمهم وتقدير 
أوضاعهم ورفعا ملعاناتهم و ملا تستحقه أسرة املقاومة وأعضاء جيش 
التحرير وذوي حقوقهم، أو باألحرى ملن بقي من هذا الجسم الذي رسم 
بدمائه شعار الحرية والكرامة بربوع اململكة، من خالل معارك دامية 

دفاعا عن وحدة في هذا الوطن.

ونغتنمها فرصة لنتطلع في فريقنا إلى القيام بمبادرة تقعيد املواقع 
الوطن  شهداء  بدماء  رويت  نضالية  معارك  شهدت  التي  الجغرافية 
وسقطت فيها أرواح املجاهدين، تكريما لذاكرة املكان وحفاظا لهذه 
الذاكرة لألجيال املتعاقبة. وإن كثيرا من هذه املعارك معروفة ومتداولة 
للتضحية واعترافا  تاريخيا، ولكنها غير مقعدة جغرافيا كمكان ورمز 
برمزية املكان، وبهذا الترسيم سنمكن الجماعات الترابية التي تتواجد 
فيها من جهات وأقاليم وجماعات من قيمة مضافة ثقافيا والسياحي. 
ولذا، نقترح على املندوبية السامية أن تنجز هذه العملية بشراكة مع 
الجماعات الترابية املعنية بهذه الذاكرة التاريخية والجغرافية. وبهذا، 
فإننا في فريق التجمع الدستوري، نثمن ما جاء في هذا النص كتصور 

وإجراء وكبناء قانون، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب. بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيد النائب محمد بلحسن.

اونةئبلاويي لاونةئبلمحم لبلحين:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
األنبيةءلاملرسلين.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

أخ اتيلإخ انيلاون ابلاملحترم ن،

اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  نف�ضي  عن  أصالة  يشرفني 
للوحدة والتعادلية، في مناقشة مشروع القانون رقم 36.18 بخصوص 
تعويضات قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذا املشروع الذي 
إلى رفع سقف الدخل املخولة على أساسه، منحة التعويض  يهدف 
املطبق  املبلغ  إلى   148 اإلستداللي  للرقم  املطابق  املبلغ  من  اإلجمالي 
للرقم اإلستداللي 235، لينتقل بذلك أساس تقدير الحالة اإلجتماعية 
 1516 إلى  لها،  التحريراملستحقين  وجيش  املقاومة  ألسرة  للمنتمين 

درهما، حتى ال يتم حرمانهم من اإلستفادة من التعويض اإلجمالي.

هذه الفئة من املواطنين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل 
أن تنعم بالدنا وأجيالنا الجديدة باإلستقالل، والكرامة، فلهم جميعا 
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سواء األحياء منهم أو الذين رحلوا عنا، كل التحية واإلجالل واإلكبار، 
ولهم منا كامل العرفان بالجميل على التضحيات الجسام التي قدموها، 
لبو نداء  الذين  املقاومين  الرعيل األول من  هذا الجيل املناضل من 
وطنهم وملكهم وشعبهم بدون تردد، يجب علينا جميعا أن نوفيهم حقهم 
الذي يستحقون منا في مغرب ينعم اليوم بالحرية واإلستقالل بفضل 

تضحياتهم،

إن مشروع القانون الذي نناقشه يعيدنا إلى طرح أسئلة جدية حول 
الوضع املادي واإلجتماعي واملعي�ضي لهذه الفئة، والتي نرى أنها ال تحظى 
لحد اآلن باألهمية التي تتطلبها مواقفهم وبطوالتهم، وهو واقع يسائلنا 
عديدة  إنسانية  حاالت  عاينا  وقد  منهم  بعضا  عاصر  كجيل  جميعا 

تستوجب املساعدة والدعم واإللتفاتة الكريمة.

اويي لاورئيس:

شوية اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب.

اونةئبلاويي لاونةئبلمحم لبلحين:

لكننا نعتبر أن هذا اإلجراء غير كاف، وبالتالي فاملطلوب اليوم هو أن 
نهتم بأوضاع املقاومين وعلى األقل أن نحسن من معاشاتهم وخاصة 
املقاومين الذين ال زالوا على قيد الحياة، وأرامل املتوفين منهم وأبنائهم، 

وذلك من خالل :

الرفع من التعويضات املخصصة لهم بما يتيح لهم العيش  .•
الكريم في ظل وطن ناضلوا من أجله ومن أجل حرية وسالمة أرضه؛

توفير تغطية صحية شاملة ومالئمة لهذه الفئة من املقاومين  .•
وذوي الشهداء وأبنائهم العناية الالزمة؛

إعادة النظر في اإلعانات املمنوحة لهم؛ .•

أبسط ظروف  لتحقيق  اإلقتصادي  السكن  من  اإلستفادة  .•
العيش الكريم؛

إحداث مشاريع اقتصادية صغيرة تعود بالنفع عليهم وعلى  .•
ذويهم؛

املستشفيات  خدمة  من  وأسرهم  اإلستفادة  من  تمكينهم  .•
العسكرية؛

للسكك  الوطني  املكتب  من خدمة  اإلستفادة  من  تمكينهم  .•
 »supratours« أو شركة  الحالي  الوضع  الحديدية بشكل أفضل من 
التابعة للسكك الحديدية للمناطق اللي ما فيهومش السكك الحديدية؛

اإلجتماعية  والخدمات  البرامج  من  اإلستفادة  من  تمكينهم  .•
الالئقة بهم، وتستجيب ملتطلبات حاجياتهم اليومية؛

الحرص على تمكين أبنائهم من الحصة املخصصة لهم قانونيا  .•
في املباريات واملقابالت واملحددة في %25 من املناصب املتبارى بشأنها؛ 

وتفعيل هذا القانون ألنه ما بقاش كيتفعل فهاد ال�ضي ديال التوظيفات 
ديال الجماعات أو ديال اإلدارات خاص البد هاد القانون ديال 25% 

خاصو يطبق، ألنه املقاومة يستاهلو أكثر من هاد ال�ضي؛

اإلستمرار في إطالق أسماء املقاومين والشهداء على املدارس  .•
واملؤسسات العمومية والشوارع والساحات لترسيخ ذكراهم املجيدة؛

تعزيز حضور املقاومة وأبطالها في املقررات الدراسية والكتب  .•
املؤلفات، خاصنا نقريو ألوالدنا شوية التاريخ ديال املغاربة واملقاومة ألنه 
كنقراو التاريخ ديال دول أخرى، ولكن التاريخ ديالنا حنا ما كنقريوهش 

لألبناء نتاعنا؛

ترسيخ املقاومة أحداثها البطولية في قطاع الثقافة بمختلف  .•
روافدها.

إن هذه اإلقتراحات التي يتقدم بها فريقنا بهذه املناسبة، تعتبر الحد 
األدنى من متطلبات العيش الكريم بالنسبة لهذه الفئة، وهذا يعني أن 
الحكومة مطالبة بأن ال تتعامل مع هذه الفئة اإلجتماعية بمثل هذه 
اإلجراءات البسيطة وباملنظور املادي الضيق لهذه التدابير، بل يجب 
املالية واإلدارية  بأبعدها  متكاملة  التعامل معها على أساس سياسة 
في  به  معمول  هو  ما  غرار  على  واإلنسانية  والحقوقية  واإلجتماعية 

العديد من الدول املماثلة.

لكل هذه األسباب، سنصوت في فريقنا باإليجاب على هذا املشروع 
باعتباره خطوة إيجابية نأمل أن تلوها مبادرات أخرى لصالح املقاومة 
التي يجب أن تحظى بالعناية التي تستحقها في تدبير السياسات العمومية، 
ما دام األمر يتعلق بشريحة اجتماعية تستحق من املسؤولين مزيدا من 
الدعم واإلهتمام، وذلك على الرغم من أن هذا اإلجراء الذي جاء به 
املشروع ال يرقى إلى مكانة هذه الفئة التي قدمت الكثير من الخدمات 
الجليلة للوطن، ذلك أنه من العيب أن يكون تحسين وضعية املقاومين 
ال زال مطروحا للنقاش بعد مرور أزيد من 60 سنة على استقالل البالد، 
في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية ملعالجة هذا امللف بشكل نهائي 
بما تقت�ضي مبادئ اإلنصاف والوفاء، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة غيتة الحاتمي بإسم 
الفريق الحركي.

اونةئبللاويي 7لغيتللالحةتمي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راءلاملحترمين،
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اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الحركي لدراسة مشروع قانون رقم 
36.18 املخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء املقاومين وأعضاء 
جيش التحرير ولذوي حقوقهم، والذي يهدف إلى تسوية وضعية مادية 
بناء على قانون مستجد يق�ضي بعدم حرمان شريحة واسعة من هذه 
الفئة من اإلستفادة من تعويض يساهم في العيش الكريم لهم. ومن هذا 
املنطلق، فإننا نثمن في الفريق الحركي هذا املشروع بحمولته املعنوية 
واإلعتبارية للحفاظ على دخل قار ومستحق لهذه الفئة، وفق إجراء 
ينبني على قاعدة الحد األدنى الضروري املحدد في 1500 وذلك ابتداء 

من فاتح يناير2018.

اويي لاورئيس،

وأعضاء جيش  املقاومة  أسرة  تجاه  الرمزية  اإللتفاتة  هذه  نقدر 
التحرير، ونعتبر أن التسجيل الحسابي ملضمون هذا املشروع ال يعكس 
األهمية واإلهتمام الواجب إيالؤهما لهذه الفئة، وأملنا أن تتعزز هذه 
التعويض  هذا  من  ترفع  مستقبال  أخرى  ببادرة  التشريعية  البادرة 
من جهة، وتلتفت إلى وضعهم اإلجتماعي ووضعية ذوي حقوقهم من 
جهة أخرى. فهذه الفئة دشنت أروع املالمح في النضال والجهاد ضد 
املستعمر، وقاومت بنكران الذات وبحس وطني عالي وبطرق مختلفة 
تمثلت في املقاومة املسلحة والنضال السيا�ضي، مقدمة بذلك تضحيات 

جسيمة للحصول على اإلستقالل الذي ننعم به اآلن.

وارتباطا بتحسين الوضعية املادية واإلجتماعية، فإننا في الفريق 
الفئة على  بهذه  اإلهتمام  مزيد من  إيالء  إلى  الحكومة  ندعو  الحركي 
الالئق،  والسكن  الصحية  التغطية  وخاصة  اإلجتماعي  املستوى 
ومساعدة األرامل وذوي الحقوق، والقضاء على العطالة داخل ذويهم، 
تحسين  في  وتساهم  لهم  الكرامة  تضمن  التي  الخدمات  ومختلف 

أوضاعهم اإلجتماعية واملادية.

اويي لاورئيس،

وفي هذا الصدد، وفضال عن التحفيزات املادية واالجتماعية الواجبة 
منحها لهذه الفئة، نؤكد في الفريق الحركي على ضرورة صيانة الذاكرة 
التاريخية الوطنية للمقاومة املغربية، والتذكير بهذه املحطات املشرقة 
من تاريخ البالد. صحيح أن املندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش 
التحرير ما فتئت تعّرف بهذا التاريخ وتذكر به األجيال الالحقة، لكن على 
مستوى اإلعالم فإننا نالحظ قصورا ملحوظا في هذا الجانب، من خالل 
غياب االستنطاق التاريخي لفصول املقاومة والنبش فيها، وقلة األفالم 
الحوارية  البرامج  وكذا  واملسرحية،  السينمائية  واإلنتاجية  الوثائقية 

والندوات التي تظهر الصورة املشرقة لهذه املرحلة التاريخية.

وفي هذه هذا اإلطار، فإننا في الفريق الحركي نقترح تشجيع األبحاث 
تؤرخ  التي  الوثائق  وجميع  باملقاومة،  تهتم  التي  والكتب  والدراسات 
في  واإلجتهاد  االبتكار  آفاق  فتح  ضرورة  على  مؤكدين  املرحلة،  لهذه 

حقل التأريخ للنضال الوطني والتحريري ولم شتات ما هو متناثر من 
الذاكرة  تستحضر  مسابقات  بإجراء  تاريخية،  وأشرطة  معروضات 
التاريخية الوطنية الستلهام دروسها ودالالتها ورسائلها، وإبراز املزيد من 
جوانبها ومضامينها عمال بالتوجيهات السامية لجاللة امللك، كما نطالب 
بالنسبة  سواء  النضالي،  التاريخ  لهذا  الدراسية  املقررات  بتضمين 
للتعليم الخاص أو العام، يخضع فيها املتمدرسون الختبار معارفهم في 

هذا الجانب.

اويي لاورئيس،

بحياتهم  ضّحوا  الذين  األفداد  والوطنيين  الوطن  شهداء  إن 
واسترخصوا دماءهم لكي يحيى الوطن حرا أبيا كريما ليستحقون منا أن 
ننحني لهم بكل إجالل وإكبار، معتبرين بأنهم تركوا لنا دروسا ومواقف 
جديرة بالقراءة واإلقتداء، فقد تعبأ الجميع من شمال املغرب إلى جنوبه 
ومن شرقه إلى غربه، في املدن والقرى والجبال والسهول، رجاال ونساء، 
شيوخا وشبابا لهدف واحد وأوحد إلى جانب العرش العلوي املجيد، 
أال وهو استقالل الوطن ووحدته وعزته، فهذه الدروس الناصعة في 
تاريخ الوطن يجب أن يتعرف عليها ويستوعبها الجيل الحالي، من خالل 
هؤالء  أسماء  وإطالق  التواصل،  وسائل  ومختلف  واإلعالم  املدرسة 

املقاومين على الشوارع واألزقة في مختلف مدننا.

اويي لاورئيس،

لهؤالء  تحية عالية  نقدم  فإننا  املشروع،  نناقش هذا  إننا ونحن 
الواجب  يطال كل شهداء  أن  اإلهتمام يجب  بأن  األبطال، معتبرين 
ننعم  اليوم  بفضلهم  الذين  الحقيقيين  الدولة  خدام  الوطني، 
باإلستقالل والحرية، وبالتالي نثمن ونوافق على مشروع قانون 18.36 
وندعو إلى اإلستمرار في اإلهتمام بهذه الفئة التي تعتبر قدوة للشباب 

ومفخرة للبالد، والسالم عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

للسيد  الكلمة  اإلشتراكي،  الفريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
النائب عبد الفتاح أهل مكي.

اونةئبلاويي لعب لاوفتةحلأهللمكيل:

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

اويالملعليكملقرحمللهللالتذةلىلقبركةته،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب 
ملناقشة مشروع القانون 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون 
رقم 1.76.534 واملخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء املقاومين 

وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.
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نستحضر في البداية التضحيات الجسام التي قدمها الشعب املغربي 
بمختلف فئاته للدفاع عن استقاللية وطنه وما خلفه ذلك من آثار، 
أو على مستوى  التحرير  املقاومة وجيش  أعضاء  سواء على مستوى 
عائالتهم وذوي الحقوق، كما إن الفريق االشتراكي يعتبر أن اإلهتمام 
بهذه الفئة من املجتمع هو إهتمام بتاريخ املغرب الحديث، والذي هو 
زوايا  من  عليه  املحافظة  جميعا  ينبغي  املغاربة،  لكل  مشترك  تراث 
متعددة، من بينها توفير شروط العيش الكريم ألعضاء املقاومة وجيش 

التحرير وعائالتهم.

وتبعا لذلك، فإننا قد تعاملنا بإيجابية مع مشروع القانون املعروض 
للتصويت خالل مرحلة مناقشته باللجنة، باعتبار أن األمر يتعلق في 
آخر املطاف بتخويل منحة للتعويض اإلجمالي، حديد مبلغها الشهري 
بالنسبة لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، وباملناسبة لذوي 
حقوق الشهداء وفق شروط محددة، إن التعامل اإليجابي نابع من 
إيماننا باألبعاد اإلجتماعية ألي سياسة عمومية واستعدادنا للدفاع 
ألي  املحدود  الدخل  ذوي  بمؤازرة  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  عنها، 
فئة إجتماعيتة، فباألحرى املنتتمون ألسرة املقاومة وجيش التحرير، 
لنضمن لهم على األقل دخال قارا منتظما مبنيا على قاعدة الحد األدنى 

الضروري املضمون.

سي يلاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

نابع أيضا مما يفرضه  القانوني  تعاملنا اإليجابي مع مشروع  إن 
علينا كنواب لألمة واجب خلق اإلنسجام بين النصوص التشريعية، 
املعاشات  نظام  بموجبه  املحدث  القانون  تعديل  على  فبمصادقتنا 
املدنية ودخوله الفصل 13 حيز التنفيذ، سيحرم الفئة التي يقل مبلغ 
الحد األدنى ملعاشها عن 1500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 
2018، من حق اإلستفادة من منحة التعويض اإلجمالي رغم حالة العوز 
واإلحتياج التي يعانون منها جراء ضيق ومحدودية مداخلهم وصعوبة 
تحملهم لألعباء اليومية، وكذا ظروفهم املادية واإلجتماعية القائمة، 
ومن ضمنهم شريحة واسعة من املنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير. 
وال يفوتنا هنا الحديث عن املقاومين وعائالتهم باألقاليم الجنوبية، فهم 

الشريحة األكثر تضررا وإهماال بين شرائح املجتمع.

وبطبيعة الحال نقدر مجهود املندوبية السامية، ولكن ننتظر مزيدا 
من اإلجتهاد والعمل في هذا الباب. وعلى هذا األساس، فإنه أصبح من 
الضروري رفع سقف الدخل املخول له على أساس منحة التعويض 
اإلجمالي املحدد في مشروع قانون ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة 
اإلجتماعية للمنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير واملستحقين لها. 
ونحن في الفريق اإلشتراكي ال يمكن إال أن نكون بجانب هذه التسوية 

التي ستحفظ لهذه األسرة كرامتها وحقها في العيش الكريم.

القانون  مشروع  بقبول  اإلشتراكي سيصوت  الفريق  فإن  لذلك، 

وكله أمل في أن يكون مشروع القانون لبنة أخرى تنضاف لللتدابير 
اإلجتماعية التي اعتمدتها الحكومة، شكرا السيد الرئيس.

اويي لاورئيسل:

شكرا للسيد النائب، باسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
الكلمة للسيد النائب الحبيب أحسايني.

اونةئبلاويي لالحبيبلأحيةينيل:

أشرفل علىل اويالمل قاوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

بمصادقة لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية ومن دون شك كذلك 
الظهير  بتغيير   36.18 القانون  املوقر على مشروع  مصادقة مجلسنا 
الشريف بمثابة قانون املخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء 

املحاربين

سياق  في  يأتي  والذي  حقوقهم،  ولذوي  التحرير  جيش  وأعضاء 
التحرير  وجيش  املقاومة  أسرة  شؤون  رعاية  إلى  الهادفة  املبادرات 
وتحسين أوضاعهم اإلجتماعية، تعبيرا وامتنانا على الوفاء واإلخالص 
لهم ملا قدمته من تضحيات بالغالي والنفيس في سبيل استقالل وطننا 
ووحدة أراضيه، تكون الحكومة مشكورة قد التفتت ولو بشكل رمزي 

إلى فئة من مجتمعنا.

واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  فإننا  املناسبة،  وبهذه 
ووفاء لروح املقاومة وميثاق الحرية والتحرير، فإننا نستحضر بشكل 
دائم كل الذكريات الوطنية الغالية، واملالحم الكبيرة عبر تاريخ الكفاح 
الوطني من أجل الحرية واإلستقالل، والتي ستبقى راسخة في سجل 
الذكريات الوطنية واألدوار البطولية التي قدمها نساء ورجال جيش 
التحرير، والتي تعتبر امتدادا للمقاومة الفدائية وشعلة وضاءة عززت 
اإلنتفاضة العارمة للمغاربة في مواجهة قوى االستعمار البغيض الذي 

خلف املآ�ضي والذكريات الحزينة.

بعض  من  وبالرغم  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومة  أسرة  إن 
املكتسبات التي تحققت لفائدتهم، فال تزال هناك بعض املشاكل التي 
يعانونها واملتعلقة بالخدمات اإلجتماعية أساسا، والتي تستلزم بالعناية 
بها أكثر من خالل تعزيز املبادرات الرامية إلى أسرة املقاومة وأعضاء 
جيش التحرير، وإيجاد الحلول املناسبة والفعالة للقضايا واملشاكل 
الحقوق  لذوي  اإلجتماعية  األوضاع  تحسين  قصد  تعترضها،  التي 
املنتسبين لهذه الشريحة التي أعطت كل ما في جهدها، من قبيل توسيع 
مجال الخدمات وخدمات التغطية الصحية التي انطلق العمل بها منذ 
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التشغيل  في مجال  املقاومة  بأبناء قدماء  العناية  2008، وكذا  سنة 
خاصة  سكنية  برامج  وإطالق  الحرة،  املبادرة  على  واإلعتماد  الذاتي 
بها ثم التركيز بشكل أكبر على العمل التعاوني الذي من شأنه تحسين 
األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية ألسرة املقاومة، وذلك من خالل دعم 
كل هذه البرامج من طرف املؤسسات الوطنية من قبيل وكالة التنمية 
اإلجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، إلى جانب املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية ألن دعم هذه األسرة هو دعم وصيانة لذاكرة 

تاريخية.

اويي لاورئيس،

إن مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشة يعتبر ذو رمزية بالرغم 
من هزالة التعويض الذي ينص عليه لفائدة أسرة املقاومة ولذويهم، 
والذي يرمي إلى تعزيز مكتسبات قدماء املحاربين وأعضاء جيش التحرير 
وتحسين ظروفهم املعيشية ولو بشكل نسبي في أفق توسيع املبادرات 
الرامية إلى تعزيز هذه املكتسبات اإلجتماعية وتنميتها بشكل يتالءم مع 
ما تستحقه أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير. لذلك سنصوت 

باإليجاب لصالح هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

شكراللسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

اونةئبلاويي لعمرلبالفريج:

السالم عليكم، سنصوت بنعم عن هاذ املشروع قانون كفدرالية 
اليسار الديمقراطي وفوق ما كيكون �ضي حاجة داخل في املصلحة العامة 
كنصوتو، هادي عامين واحنا كنصوتو فهاد االتجاه، مشروع قانون وال 

مقترح قانون، فسنصوت بنعم على هاد مشروع قانون، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت:

أعرض للتصويت املادة األولى برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 185؛ االجماع.

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض للتصويت املادة الثانية:

املوافقون: 185؛ االجماع.

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته، كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 185؛ االجماع.

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير 
الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 
موافق 12 غشت 1976 املخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء 

املقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي الحقوق.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق باملساعدة الطبية على 
اإلنجاب، الكلمة للسيد الوزير مرحبا بك.

اويي لأنسلاو كةلي،لق1يرلاوصحل:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي اتلاونةئبةتلاملحترمةت،

اويةد7لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أقدم بين أيديكم مشروع القانون رقم 47.14 املتعلق 
باملساعدة الطبية على اإلنجاب، الذي حظي باملصادقة عليه من قبل 

لجنة القطاعات االجتماعية.

اويي لاورئيس:

شوية اإلنصات، نظرا ألهمية مشروع القانون، شوية داإلنصات.

اويي لأنسلاو كةليلق1يرلاوصحل:

شكرا السيد الرئيس،... الذي حظي باملصادقة عليه من قبل لجنة 
القطاعات اإلجتماعية بمجلسكم املوقر وذلك بتاريخ 11 يوليوز 2018. 
رئيسة  اإلجتماعية  القطاعات  للجنة  بالشكر  أتوجه  املناسبة  وبهذه 
وأعضاء، على مجهوداتهم وتفانيهم في العمل الجاد واملسؤول وتعاونهم 
إليصال هذا النص التشريعي الهام إلى هذه املرحلة، لتعزيز املنظومة 
القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، ولسد 
على  الطبية  املساعدة  تقنيات  ممارسة  يطبع  الذي  القانوني  الفراغ 
اإلنجاب، وكذا ملا يكتسيه هذا املوضوع من أهمية كبيرة في تحقيق 
العدالة اإلجتماعية في الولوج لهذه الخدمة الصحية على قدم املساواة 

باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان.

اويي لاورئيس،

اويي اتلاونةئبةتلاملحترمةت،

اويةد7لاون ابلاملحترم ن،

لقد تم التوافق على املستوى الدولي على تعريف الصحة اإلنجابية 
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املتعلقة  األمور  جميع  في  واجتماعيا  وعقليا  بدنيا  كامل  رفاه  بحالة 
بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست مجرد السالمة من املرض 
أو اإلعاقة، وهذا التعريف يجعل الصحة اإلنجابية مجاال فريدا مقارنة 
قبل  ما  فترة  يشمل  نطاقها  يتسع  حيث  الصحة،  مجاالت  سائر  مع 
سن اإلنجاب وفترة ما بعد اإلنجاب، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل 
وباحترام  الجنسين  من  بكل  املنوطة  وباألدوار  والثقافية  االجتماعية 
جميع  في  املغربية  اململكة  انخرطت  فقد  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
املبادرات الدولية، التي تهدف إلى تحسين صحة السكان بصفة عامة 

والصحة اإلنجابية على وجه الخصوص.

وهكذا، فإن دينامية جديدة تم ضخها في برامج وزارة الصحة منذ 
توصيات املؤتمر الدولي للسكان والتنمية املنعقد سنة 1994، مرورا 
بأهداف األلفية من أجل التنمية املعتمدة سنة 2000، وحاليا أهداف 
التنمية املستدامة والتي أقرت بالعالقة املباشرة املوجودة بين الفقر 

والحالة الصحية.

ويمكن اعتبار املؤتمر الدولي للسكان والتنمية املنعقد سنة 1994 
أول اتفاق دولي عبر بطريقة مباشرة على العالقة بين الحق في الصحة 
اإلنجابية وحقوق اإلنسان، كما أكد على ضرورة اإلهتمام بالجانب 
البدني والعقلي واإلجتماعي للصحة اإلنجابية، وعلى األهمية القصوى 
في  الستهداف جميع مراحل دورة الحياة وحق الجميع رجاال ونساءا 
اتخاذ القرار في مجال الصحة اإلنجابية، وتيهئ أفضل الفرص للزوجين 
إلنجاب وليد متمتع بالصحة، كما أكد على الحق السيادي لكل بلد 
الوطنية  القوانين  يتما�ضى مع  بما  في  الواردة  التوصيات  ينفذ  أن  في 
وأولوية التنمية ومع اإلحترام الكامل ملختلف القيم الدينية واألخالقية 

والخلفيات الثقافية لشعبه وفقا لحقوق اإلنسان املعترف بها دوليا:

لقد عرفت اململكة املغربية تفعيل مجموعة من اإلصالحات تهم 
مختلف الجوانب السياسية والتنموية من بينها :

اعتماد دستور للمملكة في يوليوز 2011، والذي أكد على ضرورة 
تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير استفادة املواطنات واملواطنين على 
قدم املساواة من الحق في العالج والعناية الصحية والحماية االجتاعية 
سياسات  وتفعيل  وضع  وكذا  الدستور،  هذا  من   31 للمادة  طبقا 
موجهة إلى األشخاص والفئات ذوي اإلحتياجات الخاصة والسهر على 
معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات واألطفال والوقاية 
منها بمقت�ضى املادة 34، ويبقى تمتيع جميع الفئات من املجتمع بهذه 
الحقوق رهينا بوضع وتفعيل سياسات عمومية ناجعة في مجموعة من 

املجاالت بما فيها الصحية.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، فقد عرفت البرامج الصحية الخاصة 
بمختلف مكونات الصحة اإلنجابية تطورا مهما، ويتجلى هذا في تحسن 
املحددات الصحية و اآلثار اإليجابية على الوضعية الصحية للسكنان، 
على الرغم من النتائج املحققة في مجال الصحة اإلنجابية يجب بذل 

كمشاكل  جديدة،  مكونات  وتطوير  مكتسبات  لدعم  إضافية  جهود 
الخصوبة أو صعوبة اإلنجاب عند األزواج.

وتعتبر منظمة الصحة العاملية العقم مرضا في حد ذاته منذ عام 
2009، وتعتبر أن %15 من األزواج على املستوى العالمي يستشيرون 
الطبيب مرة واحدة على األقل من أجل مشكل الخصوبة، والكثير منهم 
يعانون من اإلكتئاب والكثير من حاالت النزاع الزوجي والطالق، هناك 
عدد آخر غير معروف خصوصا في وطننا ممن ال يلجأون إلى الطبيب 
في هاذ الحاالت، بل إلى وسائل أخرى تشكل خطرا على صحتهم، وذلك 

راجع إلى عوامل إجتماعية واقتصادية وثقافية.

ففي إطار تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية، تعمل 
بمشاكل  والتكفل  بالوقاية  خاص  برنامج  تطوير  على  الصحة  وزارة 
الخصوبة، مع تعزيز التربية الصحية في هاذ املجال، حيث تعمل الوزارة 

حاليا على:

- تحليل األسئلة املتعلقة بمشاكل الخصوبة والتي تم دمجها في 
املسح الوطني حول السكان والصحة سنة 2018، لنتوفر على معطيات 
وأرقام موافق عليها حول هاذ املوضوع، والتي ستمكن من توجيه وتتبع 

التدخالت في هذا املجال،

- وكذلك نشر التوجيهات السريرية التي وضعناها لتوحيد التكفل 
اإلنجاب،  على  الطبية  للمساعدة  الوصول  قبل  الخصوبة  بمشاكل 
العاملية  للمنظمة  العلمي  ومرجعها  املحلي  السياق  مع  تماشيا  وذلك 

للصحة،

- أيضا وضع معايير تشغيلية وتنظيمية لوحدات املساعدة الطبية 
على اإلنجاب،

أولى  مرحلة  في  اإلنجاب  على  الطبية  املساعدة  وحدات  تعميم   -
على املستشفيات الجامعية، لتحسين ولوج األزواج في وضعية ضعف 
الخاصة  الصحية  الخدمات  إلى  الرميد،  حاملي  وخاصة  الخصوبة، 

بأمراض الخصوبة؛

- العمل بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق 
للضمان  الوطني  والصندوق  اإلجتماعي  اإلحتياط  ملنظمات  الوطني 
اإلجتماعي، على التغطية الصحية إستجابة للمعاناة التي يشكو منها 
الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة في املجتمع املغربي، في ظل الكلفة 

املرتفعة للعالجات والتشخيص،

األدوية  لتشمل  ملفاتها  تقديم  على  األدوية  شركات  وكذا حث   -
املتعلقة بالخصوبة في قائمة األدوية القابلة للسداد؛

- حث الشركات الخاصة باملواد واألجهزة الخاصة باملساعدة الطبية 
على اإلنجاب على تقديم ملفاتها لتسجيل هذه املواد واألجهزة بوزارة 

الصحة؛

- إخراج مشروع القانون املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب، 
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والذي نحن اليوم بصدده لحيز التنفيذ والذي يأتي إستجابة لضرورة 
تأطير أعمال مهنيي الصحة املمارسين في هاد املجال، ملا فيه من مصلحة 
لهم وللمجتمع بشكل عام، أمام ارتفاع اللجوء إلى املساعدة الطبية من 
قبل األشخاص الذين يعانون من صعوبات في اإلنجاب وأمام التطور 
السريع الذي تعرفه التقنيات البيوطبية في هذا املجال، مما، مع ما 
يواكب ذلك من سلوك وممارسات محتملة مخالفة للقواعد الطبية 

وللمبادئ األخالقية بشكل عام.

املعنية  املهنية  الهيئات  مع  ملشاورات  نتاجا  املشروع  هذا  ويعد 
في صياغته  اإلعتبار  بعين  األخذ  تم  كما  املجال،  هذا  في  واملمارسين 
مجموعة من التعديالت املقدمة من قبل السيدات النائبات والسادة 
النواب أعضاء لجنة القطاعات اإلجتماعية، سواء من فرق األغلبية أو 

املعارضة، ويتمحور هذا املشروع حول النقط التالية:

- تحديد املبادئ العامة املنظمة للمساعدة الطبية على اإلنجاب، 
وسالمته  حياته  على  واملحافظة  اإلنسان  كرامة  احترام  قبيل  من 
الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا احترام سرية املعطيات 
التي  املمارسات  بعض  وتجريم  به  املتعلقة  الشخ�ضي  الطابع  ذات 
تمس بكرامة اإلنسان أو بسالمة الجنس البشري من قبيل االستنساخ 
البشري وانتقاء النسل، والحمل لفائدة الغير والتبرع باألمشاج واللواقح 

أو املتاجرة فيها، أو استحداث اللواقح واألجنة، إلجراء البحوث عليها؛

- إخضاع املراكز والوحدات الصحية التي تعتزم اإلشتغال في مجال 
املساعدة الطبية على اإلنجاب بإجبارية الحصول على اعتماد مسبق 
من اإلدارة، واشتراط حصول األطباء والصيادلة املتخصصين املسموح 
لهم بممارسة تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب على اعتماد مسبق 

أيضا؛

- تحديد النظام القانوني للمراكز السالفة ذكرها، بما فيه عالقتها 
مع هيئة الطبيبات واألطباء وهيئة الصيادلة األحيائيين وموقعها من 

أحكام القانون رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب؛

على  الطبية  املساعدة  إلى  للجوء  املوضوعية  الشروط  توضيح   -
اإلنجاب، ومنها أن تكون فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد 
الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما، وذلك بعد اطالعهما على جميع 
املعلومات الالزمة التي يفرضها القانون، والحصول على موافقتهم الحرة 
وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليهما، وال يستثنى من قاعدة 
الزوجية إال األشخاص الذين يخضعون أو يستعدون للخضوع لعالج 
قد يمس قدرتهم على اإلنجاب، ويرغبون بالتالي في حفظ أمشاجهم أو 

أنسجتهم التناسلية؛

- اإلحالة على نص تنظيمي لحصر تقنيات املساعدة الطبية على 
اإلنجاب املسموح القيام بها باملغرب؛

- حصر اللجوء إلى تقنية التشخيص الجيني قبل الزرع على اللواقح 
في البحث عن األمراض التي ال يرجى شفاؤها في البعض منها وبشروط 

محددة، األمر الذي يجنب الحصول على أطفال ال عالجه ملرضهم، دون 
الخوض في ممارسات محظورة كانتقاء النسل؛

واألنسجة  واللواقح  األمشاج  حفظ  وشروط  كيفيات  تحديد   -
اإلنجاب  على  الطبية  املساعدة  في  استعمالها  لغرض  التناسلية 
داخل الوطن ومنع تصديرها إلى الخارج، والسماح باستيراد األمشاج 

واألنسجة التناسلية فقط بشروط معينة؛

- إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على اإلنجاب تتولى مد 
اإلدارة املختصة بالرأي التقني حول جميع األمور املتعلقة بهذا املجال؛

- إخضاع مراكز ووحدات املساعدة الطبية على اإلنجاب لعملية 
القانون  هذا  ألحكام  احترامها  مدى  من  للتحقق  دورية،  تفتيش 
على  التنصيص  مع  لتطبيقه،  ستصدر  التي  التنظيمية  والنصوص 

العقوبات التي ستطال املخالفين لهذه األحكام.

تلكم السيد الرئيس، السيدات النائبات املحترمات والسادة النواب 
املحترمون أهم مضامين مشروع هذا القانون املعروض على مجلسكم 

املوقر، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيسل:

شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدة املقررة ابتسام مراس على ما 
قامت به في إطار اللجنة، نمر اآلن إلى املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد 

النائب مصطفى اإلبراهيمي بإسم فريق العدالة والتنمية.

اونةئبلاويي لمصطفىلاإلبراهيميل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلقاون ابلاألفةضل،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
مشروع القانون 47.14 املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب الذي 
صادقت عليه لجنة القطاعات اإلجتماعية باإلجماع، في إطار التوافق 
الذي يطبع غالبا عمل هذه اللجنة املحترمة، والذي عرف باملناسبة 

تقديم ما مجموعه 125 تعديال موزعة بين فرق األغلبية واملعارضة.

وقبل الخوض في تفاصيل هذا املشروع البد من التنويه باألجواء التي 
سادت النقاش داخل اللجنة، وكذلك ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر 
املشروع،  هاد  عرض  الذي  السابق  الصحة  وزير  الوزير  إلى  الجزيل 
وكذلك معه كانت بداية ملناقشة جزء مهم من هاد املشروع القانون، 
وكذلك السيد الوزير ال�ضي أنس الدكالي الوزير الحالي لوزارة الصحة 
الذي تابع معنا استكمال املناقشة في باقي املراحل في جو من املسؤولية 
والنقاش البناء، بالرغم من اإلختالف في بعض وجهات النظر وفي أحكام 

ومقتضيات هاد املشروع، والذي تفهمنا إكراهاتها ودواعيها .
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اويي لاورئيس،

اويي لاو 1ير،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

القانون  لفهم مضامين مشروع  أية محاولة  بكل موضوعية، إن 
املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب وسياقاته، البد من استحضار 
جاء  املشروع  هذا  أوال  سياقه،  في  لوضعه  املالحظات  من  مجموعة 
تعرف  علمية  بطرق  األزواج،  لدى  الخصوبة  نقص  مشكل  ملعالجة 
تطورا علميا وتكنولوجيا مضطردا يطرح العديد من اإلشكاالت التي 

يجب تقنينها ووضعها في نصابها الحقيقي ومنها:

- أوال: أن هاد القانون بعد املصادقة عليه سيكون إحدى اللبنات 
باألخالقيات  لها عالقة  التي  املغربية  التشريعية  املنظومة  الستكمال 
البيوطبية وتدارك تأخر املغرب في هذا املجال، مقارنة مع دول ذات 
مستوى اقتصادي واجتماعي مماثل للمغرب كالدول املغاربية أو الدول 
والتي  املتقدمة،  الدول  ناهيك عن  العربية،  الدول  أو بعض  العربية 
تتعلق بزرع األعضاء واألنسجة وحماية األشخاص الذين يخضعون 
للتجارب الطبية، وكذلك التبرع بالدم. وأخيرا القانون الذي بين أيدينا 
املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب، وبذلك نكون قد سددنا هاد 

الفراغ التشريعي الذي كان يعاني منه املغرب.

لإلشارة، فهذا أول قانون الذي يأتي لتأطير هذه العملية، في الوقت 
الذي نجد أن هناك أكثر من 20 مركزا الذين يمارسون هاته التقنية، 

والتي كانت في ظل فراغ تشريعي ال يد لهم فيها.

ثم املسألة الثانية، وهو أن مشكل نقص الخصوبة أو العقم لدى 
األزواج تعرف أرقاما مضطردة تزداد مع مرور السنين، حيث أصبح 
يتجاوز األزواج الذين يعانون من هاد املشكل أكثر من %12، أي حوالي 
800 ألف أسرة التي تعاني أو زوج الذي يعانون من هاد املشكل نظرا 
لنمط العيش والتلوث وغيره من العوامل، مما أصبح يشكل مشكال 
حقيقيا للصحة العمومية ومشكال يفاقم مشكل نسب الوالدات التي 
أصبحت تنخفض سنة بعد أخرى، بحيث أن هذه النسبة أصبحت 
اليوم هو 2.1 طفل لكل امرأة وهاته النسبة يغطيها العالم القروي، 
أما العالم الحضري فال يتجاوز 1.3 مما أصبح يهدد تجديد األجيال في 

املغرب، ويقلب الهرم السكاني.

املشكل الثالث، هو مشكل اجتماعي يهدد استقرار األسر التي ال تتوفر 
على أطفال وينتهي العديد منها في املحاكم والطالق، املشكل الصحي على 
األفراد ملا لنقص الخصوبة من تأثير على نفسية األزواج، وكذلك تأثير 
األدوية والتقنيات الحديثة من آثار جانبية توجب توخي الحذر وامتالك 
املؤهالت العلمية والعملية والتجهيزات واملؤسسات التي بدونها ال يسمح 
بإجراء هذه التقنيات الدقيقة عن األزواج وتعريضهم لألخطار املحدقة.

ونظرا لكون التقنيات املذكورة هي مكلفة، بحيث أن بعض هذه 

الواحدة،  للمحاولة  درهم  ألف   40 إلى  ألف   30 تتطلب  التقنيات 
أربع مرات، خمس  وللحصول على الحمل يجب تكرار هاته املحاولة 
مرات وفي بعض األحيان عشر مرات، وكما نعرف بأن القدرة الشرائية 
املغربية ال يمكنها أن تتحمل هذه التكاليف، ونعرف أنه ال يعترفبنقص 
الخصوبة بأنه مرض، ولكن هاد املشروع قانون أتى في املادة األولى لكي 

يجيب على هذا السؤال، ويعترف بأنه مرض هادي مرحلة أولى.

املرحلة الثانية نطلب منكم السيد الوزير أنكم تطلبوا من صناديق 
التغطية الصحية أنها تدخله في سلة العالجات، اآلن اللي فيها 43 مرض، 
أنها تضيفه أيضا لكي يتم التعويض عنها من ناحية، املسألة الثانية أن 
 CNSS تضاف أيضا للراميد باش ما يكونش واحد التمييز هادو عندهم
وال عندهم CNOPS يمكن لهم يديروه، واآلخرين راميد، إذن راميد يجب 
أن نؤهل املستشفيات ديالنا، يجب أن نجهزها، يجب أن نعطيها املوارد 
البشرية املؤهلة، ألنه هذه التقنية تطورت أكثر في القطاع الخاص أكثر 
من القطاع العام، وإن لم تتوفر هاته الشروط فيمكن للمستفيدين من 
راميد من شراء هذه الخدمات حتى يتمكنوا أيضا أن تكون لهم حظوظ 
في هاته التقنية ويحصلوا أيضا على األطفال، إذن هذااملشكل الثاني 
وهو مشكل التغطية الصحية الذي يجب أن يشمل هاد املساعدة على 
اإلنجاب، وقد جاء كما قلت هذا املشروع لالعتراف في املادة األولى بهذا 

املشكل على أساس أنه مرض.

كما أن هذا املشروع أتى في إطار احترام الثوابت الدستورية ومنها 
الدين اإلسالمي، بحيث كما قال السيد الوزير ال يمكن اإلستفادة من 
اإلخصاب إال لألزواج األحياء الذين تربطهم عالقة شرعية وإستعمال 
األمشاج املتأتية منهم، وقد تم تجريم كل مخالف لهذه املقتضيات أو 
كراء األرحام أوغيرها، واملغرب في هذا املجال ال يشكل استثناء، فإذا 
أخذنا مثال اإلتحاد األوروبي اللي عندو 27 دولة، كل دولة عندها تشريع 
في هاد املجال ألنه هناك مجموعة من اإلشكاالت بالرغم بأن هذه الدول 
تعرف العديد من املشترك، سواء في الثقافة أو الدين أو اللغة، إال أنه في 
التشريع في هذه املسائل كل دولة لها تشريع خاص نظرا لإلشكاالت التي 

تتعلق باألمشاج واإلستنساخ والهندسة الوراثية.

ومساهمة منا في بلورة نص يستجيب لتطلعات بالدنا وللمهنيين 
واملر�ضى على حد سواء، قدمت فرق األغلبية واملعارضة 125 تعديال 
أما على مستوى املوضوع واملضامين فقد  الجوانب،  مست مختلف 
تقدمنا بتعديالت الهدف الرئيس منها املساهمة في نقاش علمي وقانوني 
رصين وهادئ، يستحضر مختلف املقاربات والتجارب في إطار القانون 

املقارن وكذلك التشريع الوطني.

تم  كما  املشروع  بأهداف  نذكر  بصددها  وافية  قراءة  ولتقديم 
بسطها أمام اللجنة املوقرة.

املحور األول ويتعلق بتحديد املبادئ العامة املؤطرة لنظام املساعدة 
الطبية على اإلنجاب، واملتمثلة في:
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- ضرورة احترام كرامة اإلنسان واملحافظة على حياته الجسدية 
والنفسية؛

-احترام سرية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي؛

الجنس  بسالمة  أو  اإلنسان  لكرامة  املنافية  املمارسات  -تجريم 
البشري أو التي تهدف إلى استغالل الوظائف البشرية ألغراض تجارية 

أو تكوين لقيحة بشرية أواستغاللها ألغراض البحث وإجراء التجارب؛

-منع التجارب واإلستنساخ البشري.

الطبية على  املساعدة  بتحديد شروط  ويتعلق  الثاني  املحور  أما 
اإلنجاب، وخاصة رخصة منح اإلعتماد اإلجبارية للمراكز واملؤسسات 
توفر  على  الحرص  مع  املمارسة،  بهذه  املعنيين  للمهنيين  الصحية 

ضوابط من قبيل:

-ضرورة توفر املؤسسات املعنية بوحدة مستقلة حصريا ملمارسة 
هذه التقنيات؛

-ضمان إنجاز وجودة األعمال السريرية والبيولوجية؛

بالنسبة  اإلنجاب  على  الطبية  املساعدة  إلى  اللجوء  -حصر 
للمتزوجين فقط، وعلى قيد الحياة، وباألمشاج املتأتية منها؛

تأتي  الحرة  واملستنيرة،  الحرة  املوافقة  على  الحصول  -ضرورة 
بدون إكراه، املستنيرة أنه يتوجب على الفريق الطبي أن يعطي جميع 
املعلومات باللغة التي يفهمها الزوجين، وإلى ما كانش هو يعرف هاديك 
اللغة خاصو من يساعده إلفهام الزوجين على التشخيص، وكذلك على 
جميع التقنيات وعلى جميع السيناريوهات لكي تكون املوافقة باشتراك 
ما بين الزوجين والطبيب، وال يمكن أن تكون بدون أن تقدم جميع 

الشروحات للزوجين وإعطاء جميع الخيارات؛

سيتم  التي  اإلستشارية  اللجنة  على  التنصيص  أيضا  هناك  -ثم 
تشكيلها بنص تنظيمي والتي يعرض عليها جميع القوانين، وكذلك حتى 
النصوص التنظيمية للمصادقة عليها، لكي تتابع املستجدات العلمية 

وكذلك املستجدات التي يعرفها هاد املجال.

أما فيما يتعلق باملخالفات والعقوبات، فهنا يعني طرح واحد املشكل 
للنقاش واحنا اعتبرناه بأنه ألن النص أتى على أساس أن الذي يجب أن 
يتدخل، وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة إلى جانب املفتشين التي 
تعينهم اإلدارة، وفي هذا الصدد كان ربما من األولى أننا نستند إلى القانون 
131.13 ملمارسة مهنة الطب الذي يعطي هاد االختصاص لإلدارة اللي 
هما املفتشين التي تعينهم وزارة الصحة وهم متخصصون ألن اإلشكال 
في الشرطة القضائية، هل نتوفر في الشرطة القضائية على متخصصين 
في مجال تقني الذي يعني خاصو واحد املجموعة من املعطيات العلمية 
والتكنولوجية يجب اإلملام بها، فهذا هو اإلشكال الذي ربما سيطرح مع 
الشرطة القضائية، فاملطلوب أن تكون متخصصة، وكذلك بالنسبة 
وهيئة  واألطباء  للطبيبات  الوطنية  الهيئة  هي  اللي  املهنية  للهيئات 

الصيادلة التي لم يعد لها دور تقريبا في التفتيش، فهنا كان موضوع اللي 
ربما أثار نقاش داخل اللجنة.

ثم املسألة الثانية تتعلق بالتأهيل واالعتماد لجميع املراكز والنقاش 
الذي كان هو أن هناك بعض التقنيات بسيطة ال تتطلب ال تأهيل وال 
مراكز يعني تكون متخصصة، ألن املشكل الذي سيطرح أنه ستكون 

هذه التقنية تتركز في املدن الكبرى، إذن هذا هو كان مجمل...، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فريق األصالة واملعاصرة الكلمة للسيدة 
النائبة ثورية فراج.

اونةئبللاويي 7لث ريللفراجل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل في إطار الدراسة 
والتصويت على مشروع قانون رقم 47.14 املتعلق باملساعدة الطبية 
على اإلنجاب والهادف إلى تأطير تقنيات طبية ظلت تمارس في بالدنا خارج 
أي تقنين قانوني، خاصة باملراكز التابعة للقطاع الخاص، كما يسعى إلى 
فتح باب األمل أمام عدد كبير من الحاملين باألمومة واألبوة، وذلك ضمن 
منظومة جديدة من القوانين تهم األخالقيات البيوطبية وتجيب على 

التساؤالت األخالقية والدينية التي تثيرها التطورات العلمية.

من هذا املنبر نحن في فريق األصالة واملعاصرة، نسجل بفخر واعتزاز 
تضامننا مع إطارات املجتمع املدني التي تبذل مجهودات جبارة في إطار 
التوعية والتحسيس داخل املجتمع بمختلف الصعوبات واإلكراهات 
التي يتخبط فيها األزواج في وضعية إنجاب صعبة، وما فتئت تدعو 
إلى تحمل املسؤولية في اتخاذ القرارات واإلجراءات والتدابير الالزمة، 
بخصوص هذا املوضوع. ناضلت وترافعت إلخراج هذا القانون للوجود 
والتعريف بمعاناة %12 من األزواج الذين يتأملون في صمت وال حول وال 
قوة لهم في ظل األثمنة الباهظة التي تخص عالجات املساعدة الطبية 
على اإلنجاب، بل وصل األمر ببعضهم في ظل غياب الحماية االجتماعية 
إلى  اللجوء  إلى  اآلخر  وبالبعض  ممتلكاتهم،  لبيع  اضطرارهم  حد  إلى 
االستدانة التي أثقلت أسرتهم في مديونية ذات انعكاسات سلبية على 
حالتهم االجتماعية، كما اضطرت البعض إلى اللجوء إلى.. ذي املخاطر 

املحددة للحق في الحياة والسالمة الفردية.

إن القانون 47.14 جاء ليعزز برنامج الصحة اإلنجابية التي من 
أولوياتها األمومة السليمة، ولكن كيف يمكن أن نتكلم عن األمومة 



عدد.70–17.ذو القعدة.1439  )31.يوليوز.2018( الجريدة الرسمية للبرملان7176  

السليمة إذا لم يكفل الحق في األمومة أوال، عبر توفير الوسائل للتمكين 
من هذا الحق من منطلق أن الصحة حق ثابت من حقوق اإلنسان، 
سواء بمرجعية العهود واملواثيق الدولية أو بمرجعية الدستور املغربي 
تيسير  إلى  الفصل30  في  دعوته  عبر  العالج  في  الحق  يضمن  الذي 

اإلستفادة من الحق في العالج.

نريد أن نفهم كيف تفسرون، السيد الوزير، التناقض املثير ملجانية 
العالج لألم في حالة الوالدة؟ إنه �ضيء جميل ال ينكر، ولكن باملقابل 
نرفض التغطية الصحية للمرأة والرجل في حالة ضعف الخصوبة، إننا 
ال نطلب املجانية، بل اإلعتراف بضعف الخصوبة كمرض وإدراجه وفي 
سلة العالجات، مفارقة أخرى غريبة وتدعو للتفكير، امرأتان لهم نفس 
التحاليل ونفس األشعة واحدة لها تشخيص عن الوالدة عن األمومة 
والثانية لها تشخيص عن ضعف الخصوبة، األولى تستفيد من التغطية 
الصحية والثانية ال تستفيد، إنه مع األسف، إنه ظلم ونحن هنا بهذا 
القانون قد أدنا الظلم ولكن لم نغيره، الضعف في الخصوبة مرض 
يجب أن يكون مشموال بهذا الضمان الدستوري، والحال أنه ليس لدينا 
مستشفيات عمومية تقدم هذه الخدمة، وحتى إن كانت فهي خدمات 
جد محتشمة تحيل املتوجهين إليها على الئحة اإلنتظار لسنوات، إن 
الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة املرضية موضوع مشروع القانون 
هذا هو ظاهرة ملفتة لإلنتباه داخل مجتمعنا كما في باقي املجتمعات، 

وله تداعيات إجتماعية ومعاناة نفسية.

على  سواء  اإلنجاب،  مشكل  مع  التعامل  في  التقدم  فإن  لذلك، 
لألزواج،  بالنسبة  هامة  يشكل مساعدة  القانوني  أو  الطبي  املستوى 
قصد تخطي الصعوبات وتفادي اآلثار اإلجتماعية والنفسية السلبية 
كما أنه يقدم األمل لكثير من األزواج الذين لديهم العالج ممكن، غير 
أن هناك حواجز أخرى من حيث التغطية الصحية والقدرة على تحمل 
التكاليف وهو ما يدفع في اتجاه توسيع دائرة الصعوبات التي يواجهها 
األزواج والتي تؤدي مع األسف إلى خالفات زوجية وإلى اكتئاب سريري 
أخطر من مر�ضى السرطان والقلب، دون الحديث عن حرمان األمومة 

واألبوة والتشكيك في املرأة بأنوثتها والرجل بذكورته.

وفي ظل ثقافة موسومة بالجهل واألمية لدى العديد من الفئات، 
فإن عدم القدرة على اإلنجاب أو التأخر فيه يعد وصمة عار بصيغة 
املؤنث مع األسف، ونحمل املسؤولية للمرأة مع العلم أن البحث العلمي 
قد أنصفها، فالعقم تكون فيه 30 % املسؤولية للمرأة و30 % املسؤولية 

للرجل و30 % املسؤولية لهما اإلثنان و%10 ألسباب غير معروفة.

ولكي ال نكون عدميين وفي إطار املعارضة البناءة، فنحن في فريق 
األصالة واملعاصرة نثمن هذه الخطوة وندعم مشروع القانون املتعلق 
الترسانة  تعزيز  إلى  يهدف  كونه  من  اإلنجاب  على  الطبية  باملساعدة 
القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد 
الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات املساعدة الطبية على 
اإلنجاب، ويحدد املبادئ العامة التي يجب أن تكون منظمة للمساعدة 

الطبية على اإلنجاب، ومن قبيل احترام كرامة اإلنسان واملحافظة على 
حياته وسالمته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام 
سرية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي املتعلق به، وتجريم املمارسات 

التي تشكل مسا بالكرامة اإلنسانية أو بسالمة الجنس البشري.

على  اإلتفاق  تمام  متفقين  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  أننا  كما 
تحديد شروط ممارسة التقنيات املساعدة الطبية من أبرزها إخضاع 
إلجبارية  املعنيين  واملهنيين  الخاصة  واملراكز  الصحية  املؤسسات 
وعلى  محددة  وفق شروط  كذلك،  للممارسة  اعتماد  على  الحصول 
اإلنجاب،  على  الطبية  املساعدة  تقنيات  ممارسة  شروط  تحديد 
وكذلك تحديد الشروط القانونية املتعلقة بهذه املمارسة، وعلى وجه 
الخصوص التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح واألمشاج واستيراد 
األمشاج وتصديرها، كما أننا نثمن في املشروع التنصيص على إحداث 
لجنة استشارية للمساعدة الطبية على اإلنجاب وإخضاع املؤسسات 
الصحية املعتمدة للقيام بتقنية املساعدة الطبية على اإلنجاب لعمليات 
التفتيش، لكننا كنا نأمل أن يكون هذا القانون منصفا لذوي الحقوق 
الصحية، ولكن مع األسف  التغطية  في  الحق  بتمتيعهم  األزواج  أي 
جاء مخيبا لآلمال بعدم تنصيصه على ضمان هذا الحق بعدم إدراج 
العقم أو الضعف لإلنجاب ضمن ثلة األمراض التي تحتاج إلى عالجات 
مشمولة بضمان تغطيتها الصحية، وهو ما سيفوت الفرصة على عدد 
غير قليل من املواطنين واملواطنات من اإلستفادة من التغطية الصحية 
في هذا املجال. إن هذه الفئة محتاجة إلى دعم ومساندة، وخاصة وأنها 
معرضة إلرهاق كاهلها بمصاريف تتراوح بين 20 ألف و30 ألف درهم 

دون احتساب مصاريف التحاليل واألدوية والتنقل واملبيت.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر أن الهدف األسا�ضي من مشروع 
هذا القانون هو تمكين األزواج من التغطية الصحية للحد من املعاناة 
املادية والتخفيف من حجم اإلنعكاسات النفسية واإلجتماعية لعديد 
الخصومة،  في  الضعف  أو  العقم  بقضية  املعنية  املغربية  األسر  من 

ولذلك فهو قانون مخيب ألمل 12 % من املواطنين املغاربة.

بين  املساواة  وتكريس  إلنصاف  استدراك  هناك  يكون  أن  وأملنا 
العالجات  سلة  في  الخصوبة  ضعف  أو  العقم  يدرج  أن  املواطنين 

املشمولة بالتغطية الصحية.

املشروع  بأهمية  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  منا  ووعيا  وختاما، 
اللجنة والتي توجت باملصادقة  التوافق وأثناء دراسته داخل  ولروح 
باإليجاب رغم ما قد يشوبه من نقصان أثناء تطبيقه، فإننا نصوت 
الذين  األزواج  من  واسعة  لفئات  آمال  من  يمثله  ملا  باإلجماع  عليه 

يعانون من ضعف الخصوبة أو العقم، وشكرا .

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، بإسم فريق التجمع الدستوري الكلمة للسيد 
النائب بوسلهام الديش.
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اونةئبلاويي لب سلهةملاو يش:

أشرفل علىل قاويالمل اوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

أخ اتيلإخ انيلاون ابلاملحترمين،

يشرفني عاليا أن أتدخل من هذا املنبر املوقر بإسم فريق التجمع 
الدستوري، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون رقم47.14 املتعلق 
باملساعدة الطبية على اإلنجاب، هذا املشروع قانون الذي جاء ال محال 
لتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ضمن سلسلة من اإلجراءات الرامية 
للنهوض باملنظومة الصحية ببالدنا، فكما تعلمون أن البنين من نعم 
الدنيا وزينتها ومن أعضم مقاصد الزواج اإلنجاب، وقد يبتلى الرجل أو 
املرأة بعدم اإلنجاب أو بتأخره فإن تيسرت له طرق شرعية لإلنجاب فال 

حرج عليه من سلوك طريقها.

لذا فإن هذا املشروع قانون رقم47.14 ولو أن عرضه جاء متأخرا، 
فإنه يرفع اللثام على تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب التي ظلت 
تمارس منذ عشرات السنين دون أي تأطير قانوني ويحصن املمارسة 
البيوطبية في إطار اإلحترام التام ملقاصد الشريعة اإلسالمية واألخالق 

املهنية ومبادئ حقوق اإلنسان والهوية اإلجتماعية.

لنعبر عن  املناسبة  اليوم هذه  الفرصة ونغتنم  تفوتنا  أن  نود  ال 
افتخارنا بتوفر املغرب على ثلة من األطباء األخصائيين الذين اكتسبوا 
خبرة طويلة في ممارسة املساعدة الطبية على اإلنجاب، مكنتهم من 

إحتالل مراكز متقدمة بين الدول الرائدة في هذا املجال.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

أخ اتيلإخ انيلاون ابلاملحترمين،

إن من شأن هاد املشروع قانون بعد املصادقة عليه، أن يجعل 
املؤسسات واملراكز والوحدات الخاصة بتقديم املساعدة الطبية على 
اإلنجاب التقيد بأخالقيات حسن اإلنجاز املتعارف عليها دوليا، كما 
سيحمي الزوجين شرعا من كل استغالل أو ممارسات تضر بسالمتهم 
الجسدية والنفسية، وسيحمي املجتمع من مشكل أضحى يؤرق آالف 
األسر إذ أصبح انخفاض الخصوبة أكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، 
وال سيما في العديد من التجمعات الحضرية التي تكون فيها النساء قد 
وصلنا ألعمار متقدمة عندما ينجبن للمرة األولى كبلدنا املغرب، فرغم 
أنه من املحتمل أن يتسبب العقم عند الذكور في ما يقارب 50 % من 
حاالت فشل الزوجين في الحمل، إال أن العبء اإلجتماعي يقع على 
نحو غير متناسب على املرأة فتصبح تعاني من التمييز والنبذ وقد تصل 

الوصمة في بعض الحاالت إلى الدرجات القصوى فينظر إلى األزواج 
واإلجتماعي  اإلقتصادي  الرفه  على  أنهم عبء  على  بالعقم  املصابين 
للمجتمع، كما يصيب العقم ما يصل إلى 15 % من األزواج في سن 
اإلنجاب، وهناك أكثر من 30 % من النساء التي تتراوح أعمارهن بين 
25 و 49 عاما يعانين من العقم الثانوي، أي الفشل في الحمل بعد حمل 
أولي حسب الدراسة الديموغرافية ملنظمة الصحة العاملية. لذا بقيت 
الوقاية والرعاية من العقم على الرغم من أهميتها من قضايا الصحة 
العمومية املهملة أو من القضايا التي تحتل على األقل مرتبة منخفضة 

في قائمة األولويات.

لهذا ووعيا منا في فريق التجمع الدستوري بأهمية املوضوع، فإننا 
نحث وزارة الصحة ومن خاللها الحكومة على اإلسراع في دمج التقاء 
العجز أو الضعف في الخصوبة ورعايته وعالجه في السياسات املتعلقة 
بالصحة اإلنجابية وصحة األم واألوالد، ولسوء الحظ ال تتاح خدمات 
ميسورة  غير  ألنها  واسع  نطاق  على  اإلنجاب  على  الطبية  املساعدة 
التكلفة ألعظم األزواج في بلدنا، إذ تتراوح التكاليف الحالية لدورة أو 
محاولة واحدة من اإلخصاب في املختبر ما بين 25 و 30 ألف درهم في 
دول بين قوسين في دول الجوار) تونس ، مصر، الجزائر، تركيا وغيرها( 
لإلنجاب  محاوالت  ثالث  وتكلفة  املصاريف  بتغطية  الحكومة  تتكفل 
وبمصاريف وأدوية تنشيط البويضات، سواء في املستشفيات العمومية 
أو الخاصة، لهذا يجب التكفل باألزواج اللذين يلجؤون إلى املساعدة 
الطبية على اإلنجاب نظرا لتكلفتها العالية وعوز األزواج املتضررة من 
عدم اإلنجاب، وذلك بإدراج نقص الخصوبة ضمن األمراض املزمنة 

وطويلة األمد، وبالتالي ضمن األمراض املشمولة بالتغطية الصحية.

وفي الختام، ال يسعنا في فريق التجمع الدستوري ومن موقعنا في 
فرق األغلبية، إال أن نعبر عن مساندتنا ملضامين مشروع قانون رقم 
47.14 املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب، وبالتالي فإننا سنصوت 
باإليجاب عليه خدمة ملصلحة املواطنين وكل األسر املغربية. وشكرا على 

حسن إصغائكم. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيد النائب اسماعيل البقالي

اونةئبلاويي لاسمةعيللاوبوةلي:

شكرالاويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلقاون ابلاملحترم ن،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  اليوم  أتدخل  أن  يسعدني 
والتعادلية إلبداء الرأي في مشروع قانون جاء ليعالج قضية من أهم 
القضايا ذات التأثير النف�ضي واإلجتماعي الكبيرين على األسر خاصة وعلى 
املجتمع برمته، مشروع قانون جاء ليؤطر ممارسة طبية عرفت النور 
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ألزيد من أربعين سنة باملغرب، كانت وال زالت إلى حدود اللحظة خارج 
اإلطار القانوني، إنه مشروع قانون 47.14 يتعلق باملساعدة الطبية على 

اإلنجاب والذي يندرج في منظومة األخالقيات البيوطبية.

اويي اتلقاويةد7لالحض ر،

الكل يعلم أن الضعف في الخصوبة والناتج أساسا على االضطرابات 
ولها  الزوجين  بليغة على  نفسية  آثار  لها  اإلنسان، مشكلة  في جسد 
وقع خطير على مستوى التوازن النف�ضي لألزواج، علما أن اإلحساس 
باألبوة واألمومة على حد سواء هو مطلب ينطق به الجسد وتفصح عنه 

امليوالت النفسية واملشاريع الدفينة لإلنسان.

من هذا املنطلق، نعتبر أهمية هذا املشروع أساسا في سد الفراغ 
على  الطبية  باملساعدة  املتعلقة  املمارسات  مستوى  على  القانوني 
قبيل  من  التقنية  لهذه  املنظمة  العامة  املبادئ  وتحديد  اإلنجاب، 
احترام كرامة اإلنسان واملحافظة على حياته الجسدية والنفسية وعلى 
خصوصياته واحترام سرية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي املتعلقة 
به، وتجريم املمارسات التي تشكل مساسا بكرامة اإلنسان وبسالمة 

الجنس البشري.

على  الطبية  للمساعدة  اللجوء  يحصر  الذي  املقت�ضى  نعتبر  كما 
مقاصد  مع  إنسجاما  متزوجين  ورجل  امرأة  لفائدة  فقط  اإلنجاب 
الشريعة اإلسالمية سيعمل على الحفاظ على األنساب وحمايتها من 
اإلختالط من خالل حظر كراء األرحام واإلتجار باألمشاج لقطع الطريق 
على كل من يستغل الوظائف التناسلية البشرية ألغراض تجارية أو 
صناعية، أو يهدف اإلستنساخ البشري أو النتقاء النسل والذي يجرمهما 
ديننا الحنيف باعتبارها تدخل في إطار اإلتجار بالبشر وبمستقبل وقيم 

وهوية مجتمع بأكمله.

اويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،لقاون ابلاملحترم ن،

هو  القانون  املشروع  هذا  من  والرئي�ضي  الحقيقي  املكسب  إن 
بمثابة مرض، وهو ما يستوجب  اإلعتراف بأن ضعف الخصوبة هو 
بشكل مستعجل إدراجه ضمن األمراض املشمولة بالتغطية الصحية 
ولو بشكل تدريجي، خاصة وكلنا يعلم أن تكاليف العالج وما تستوجبه 
من تحاليل وأدوية، وفي كثير من األحيان إلى عمليات جراحية باهظة 
الثمن، وتتفاوت بشكل كبير بين املراكز الصحية، مما يعسر أمر األزواج 
ما  اإلحصائيات  يبلغ عددهم حسب  والذي  اإلنجاب  من  املحرومين 
يقارب 700 ألف مواطن مغربي إلى اإللتجاء لهذه التقنية مما يفوت 
عليهم فرصة اإلنجاب، وهو ما يترتب عنه آثار سلبية على العالقات 
واملشاكل النفسية واإلجتماعية قد تصل حد فك ربط الزوجية ونتائج 

وخيمة على األسر واملجتمع ككل.

ألنبه  عريضا  قوسا  أفتح  أن  الوزير،  السيد  لي،  اسمحوا  وهنا 

حكومتكم، أن الخطاب السيا�ضي الذي تسوقونه للشعب املغربي يتنافى 
تماما وممارساتكم، وإال كيف تفسرون إلتزامكم في البرنامج الحكومي 
بتغطية صحية شاملة غابت في مضامين هذا املشروع؟ ولتدارك األمر 
واعتقادا منا بأنه السهو فقط، قدمنا تعديال في هذا اإلطار إلى جانب 
مجموعة من الفرق النيابية بهدف التنصيص على أن تقنية املساعدة 
الطبية على اإلنجاب تخضع للتغطية الصحية لنتفاجأ برفض الحكومة 
لهذا التعديل إلى جانب مجموعة من التعديالت األخرى، كان هدفنا من 
تقديمها ليست املزايدة السياسية، لكن إيمانا منا بواجبنا ومسؤولياتنا 
القانونية  الثغرات  النص وسد  تجويد  في ضرورة بحث سبل  امللحة 
التي قد تفتح قنوات عدة للتأويالت واإلنزالقات التي قد تزيح روح هذا 

القانون من هدفه األسمى في تحصين وتنظيم هذه املمارسة التقنية.

السيد الوزير، بالنسبة لنا هاد القانون جا ب 2 ديال املكاسب اللي 
هي رئيسية:

املكسب األول هو التأطير القانوني لهاد العمليات التي تجرى من 
أجل املساعدة الطبية على اإلنجاب، خصوصا وأنه ال يوجد أي قانون 
لحد الساعة يؤطر هذه العمليات هذا �ضيء جيد، واملكسب الثاني اللي 
هو أهم هو التنصيص في هذا القانون أن ضعف الخصوبة هو مرض، 
بما أنه مرض استوجب على الحكومة العمل من أجل إدراجه ضمن 
سلة الخدمات املؤدى عنها من طرف منظمات التغطية الصحية، كما 
تعلمون هاد املرض هو جد مكلف إذ يمكن أن يصل إلى مئات اآلالف من 
الدراهم من أجل الحصول على نتيجة إيجابية، يستحيل على اإلنسان 
البسيط واملواطن البسيط اللجوء إلى هذه العمليات، ويصعب على 
املواطن من الطبقة املتوسطة اللجوء إلى هذه العمليات إن لم تكن 
هناك تغطية صحية لهاد التقنية، بدون تغطية صحية لهاد التقنية 
اللي  املواطنين، فئة  كيبقى هذا املشروع موجه لفئة جد قليلة من 
هي ميسورة أما الفئات األخرى فال يمكنها اللجوء إلى هذه التقنية إال 
بمشقة األنفس أو بيع ممتلكاتها من أجل اإلستفادة من هاد التقنيات 

املتوفرة في املغرب.

لذلك نطالبكم، السيد الوزير، من أجل تسهيل إدراج هذا املرض 
في سلة الخدمات اإلجتماعية وأن تكون هناك إمكانية استرجاع هاته 

املصاريف الباهضة.

اويي لاورئيس،

إن مشروع القانون املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب يستدعي 
مقدمتها  وفي  املصوغات  من  مجموعة  على  ومستقبال  مليا  الوقوف 
الجانب الفقهي، بما ال يتعارض وأحكام الشريعة في هذا الصدد ويسد 
استحضار  يتطلب  كما  الفارغة،  واإلجتهادات  الفقهية  الغير  الذرائع 
الجانب القانوني والفقهي بما يسد الفراغ التشريعي، سيما وأن هذا 

املشروع يعتبر أول إنتاج قانوني في هذا املجال.

استدعاء  أن  نعتبر  األساسيين  املعطيين  هذين  مع  وباملوازاة 
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في  والحذر  الحيطة  من  الكثير  تتطلب  الزجرية  القانونية  املقتضيات 
التعامل مع النص القانوني وتكييفه بالطريقة األصح، سيما وأن فترة 
مناقشة هذا املشروع الهام تزامن ومناقشة مجموعةالقانون الجنائي 

وما يحمله من أحكام.

نتمنى أن يجد املشروع الذي بين أيدينا أجوبة موضوعية تتما�ضى 
وما تحمله مجموعة القانون الجنائي، و شكرا السيد الرئيس .

اويي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، باسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة 
ليلى أحكيم.

اونةئبللاويي 7لويلىلأحكيم:

اويي لاورئيس،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
على  الطبية  باملساعدة  يتعلق   47.14 القانون  مشروع  من  وموقفنا 
اإلصالحية  األوراش  أهم  بين  من  يعد  الذي  املشروع  هذا  اإلنجاح، 
التي يشهدها القطاع الصحي ببالدنا، حيث يهدف إلى تعزيز الترسانة 

القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوالطبية.

تبذلها  التي  للجهود  نوعية  بلورة  تكريسا  يعتبر  املشروع  هذا  إن 
الحكومة، وذلك بالسعي إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة دي 
اتقال مرض  التي تم تشخيصها طبيا، وكداتجنب  للطبيعة املرضية 

خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين على إنجابهما.

إننا في الفريق الحركي نثمن هذا املشروع على اعتبار أن أحكامه 
تتمحور حول مجموعة من املبادئ العامة املنظمة للمساعدة الطبية 
على اإلنجاب، من قبيل احترام كرامة اإلنسان واملحافظة على حياته 
وسالمته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية 
املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي املتعلقة به وتجريم املمارسات التي 
تشكل مساسا بالكرامة اإلنسانية أو بسالمة الجن�ضي البشرية وتحديد 
الشروط املمارسة تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاز ومن أبرزها، إ 
خضاع املؤسسات الصحية واملراكز الخاصة واملهنيين املعنيين إلجبارية 
الحصول على اعتماد ملمارسة تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاح 
وفق شروط محددة وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على اإلنجاب 
فقط لفائدة زوجين وعلى قيد الحياة و بواسطة أمشاج متأتية منهما 

فقط.

املعيقات  تجاوز  على  العمل  املشروع  هذا  إخراج  شأن  من  إن 
واإلكراهات التي يتخبط فيها األزواج الذين يعانون من صعوبة اإلنجاب، 
وعلى رأسها مشكل نفقات العالج من العقم في غياب التغطية الصحية.

لذا، نطالب الحكومة بتوفير تغطية صحية إجبارية على الفحوصات 
تطبيقا  اإلنجاب  على  الطبية  باملساعدة  املتعلقة  الطبية  والعالجات 
للفصل 31 من دستور2011الذي ينص على تيسير اإلستفادة من الحق 
في العالج والعناية الصحية والحق في الحماية اإلجتماعية والتغطية 
الصحية، كما نطالب بدمج جميع األدوية والجراحات وتقنية املساعدة 
من  املسددة  الصحية  الخدمات  الئحة  اإليجاب ضمن  على  الطبية 
التأمين  مؤسسات  جميع  قبلي  ومن  اإلجباري،  الصحي  التأمين  قبل 
الصحي العمومية والخاصة. عالوة على ذلك، نؤكد على ضرورة توفير 
إستراتيجية وطنية للتكفل بعقم الزوجين ودمج صعوبات اإلدماج ضمن 
اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية على جميع املستويات املنظومة 
عناصرالصحة  ضمن  اإلنجاح  وصعوبات  العقم  باعتبا  الصحية، 
اإلنجابية، مقترحين توسيع نطاق التغطية الصحية األساسية عن عالج 

الصعوبات اإلنجاب والعقم بالنسبة إلى حاملي بطاقة الرميد.

نعتبر من املفيد في الفريق الحركي وضع مخطط صحي وطني للعناية 
بالصحة النفسية والعضوية لألزواج الذين يعانون العقم أوصعوبات 
اإلنجاب ودعمهم ومساندتهم اجتماعيا لضمان استقرارهم وتماسكهم 
األسري، باإلضافة إلى توفير مراكز طبية خاصة بالفحص الطبي وعالج 
األمراض املرتبطة بالعقم، مع تقديم املساعدة الطبية على اإلنجاب في 
املستشفيات الجامعية التي تتوفر على الوسائل الضرورية لإلستجابة 

إلى حاجيات األزواج الراغبين في اإلنجاب.

البد من التنويه بالنقاش الجاد والهادئ واملسؤول الذي عرفته لجنة 

الهام، والشكر  القطاعات اإلجتماعية بمناسبة مناقشة هذا النص 

موصول أيضا للحكومة في شخص السيد وزير الصحة على التفاعل 

اإليجابي مع كثير من التعديالت التي قدمتها الفرق واملجموعة النيابية، 

وهو ما توج بإنتاج نص تشريعي في حلة جديدة ومتميزة.

لهذه اإلعتبارات وغيرها، فإننا في الفريق الحركي سنصوت باإليجاب 

املنظومة  أداء  من  الرفع  في  باعتباره مساهما  املشروع،  هذا  لفائدة 

الصحية الوطنية التي تعتبررهانا اجتماعيا أساسيا بالنسبة لبالدنا، 

القانونية  الترسانة  تحديث  على  باإلنكباب  الصحة  وزارة  مطالبين 

املتعلقة بالصحة.

أن  أو  النص،  هذا  يكون  أن  عاليا  نتمنى  الوزير،  السيد  وأخيرا 

يحمي هذا النص مجموعة من املواطنين املغاربة اللي عانوا بزاف من 

هاد املشكل هذا، ويكون إن شاء هللا بشرة خير لكل من يعاني من هاد 

املشكل هذا، و والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

للسيدة  الكلمة  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 

النائبة ابتسام مراس.
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اونةئبللاويي 7لابتيةملمراس:

اورئيسلاورئيس،

اويي 7لاو 1ير7ل،

اويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

ال تخفى عليكم األهمية التي يوليها املجتمع املغربي لألسرة العتبارات 
دينية وإجتماعية، وتبعا لذلك، فاألسرة باعتبارها الخلية األساسية 
للمجتمع نفسه ينبغي أن تكون في صلب اهتمامات كل مكونات الدولة 
واملجتمع، وقد شكل صدور مدونة جديدة لألسرة للحلول محل قانون 
األحوال الشخصية قفزة نوعية، تلتها مبادرات متنوعة أخرى ركزت 
أساسا على ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بصفة عامة، والصحة 
اإلنجابية بصفة خاصة، وإذا كان هذا االهتماما مطلوبا، فإن تنظيم 
األسرة وما يترتب عنه من برامج تهم مراقبة وفيات األمهات واألطفال، 
باإلضافة إلى أهمية ودور إستعمال الدفتر الصحي والرضاعة الطبيعية 
والحمالت التحسيسية، يقت�ضي إعمال مقتضيات دستور 2011 وتوفير 
كل الشروط لتطبيقه، وخاصة من ذلك، اإلهتمام بالفئات املجتمعية 

املحرومة من حق تكوين أسرة كاملة.

بعين  املشروعة  تطلعاتها  نأخذ  أن  علينا  تفرض  الفئة  هذه  إن 
اإلعتبار وأن نعمل جماعة على معالجة أوضاعها حتى ال تتحول إلى فئة 
محرومة تعيش فقط على حلم األمومة واألبوة، ومن هنا وجب علينا 
أن نعالج موضوع صعوبة اإليجاب، وإذا كان عاملنا املعاصر يعيش على 
إيقاع التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة والتي شملت كافة 
املجاالت، فإن الواجب يفرض على املجتمع الدفاع عن حقوق األزواج 
في وضعية إنجاب صعبة للولوج إلى العالج، ورفع تحديات املعيقات 

الطبية أمام تحقيقه.

وإذا لم يتم تسخير العلم لتيسير سبل الحياة وتحقيق األحالم، فإنه 
ال جدوى منه .

اويي لاورئيس،

اويةد7لاو 1راء،

اويةد7لاون اب،

إن إهتمامنا بمشروع القانون املطروح للمناقشة ال يرجع فقط 
إلى هاته االعتبارات، ولكنه نابع أيضا من إيماننا بأن هذا املجال ينبغي 
إدماجه ضمن مجال حقوق اإلنسان بصفة عامة، وضمن التطبيق 
الشامل لإللتزامات املطروحة على الدولة من أجل ضمان حماية األسرة 
بما يضمن وحدثها واستقرارها واملحافظة عليها كما نص على ذلك 
الفصل 32 من الدستور، إن هذا الفصل الذي أحدث في نفس الوقت 
املجلس اإلستشاري لألسرة والطفولة وحدد صالحياته ضمن الفصل 

169، ال يمكن أن يأخذ كافة أبعاده إال باستحضار كل األسر املغربية 
وليس جزءا منها فقط.

لقد أصبح العالج والعناية الصحية لجميع املواطنات واملواطنين 
على قدم املساواة التزاما ملقى على عاتق الدولة واملؤسسات العمومية 
لتيسير  املتاحة  الوسائل  الترابية، لتعمل على تعبئة كل  والجماعات 
أسباب استفادة املواطنين واملواطنات على قدم املساواة من هذا الحق 

كما ينص عليه الفصل31 من الدستور.

فكيف يمكن أن نحقق هذه املساواة إذا لم يكن بيننا إطار قانوني 
للمساعدة الطبية على اإلنجاب؟ وكيف سندمج هاته الفئة املحرومة 
من األمومة واألبوة إذ لم نسخر الخدمات الطبية على األقل لتدارك 
العجز أو الضعف في الخصوبة عندما يكون دا طبيعة املرضية ؟ وكيف 
سنحمي طفولتنا إذا لم نتدخل مسبقا ملعالجة الحاالت التي قد ينشأ 
عنها انتقال أمراض خطيرة؟ أسئلة كثيرة وجدنا اإلجابة عنها في املشروع 

قانون املطروح للمناقشة.

لذلك، فإننا في الفريق اإلشتراكي ومن باب حرصنا على اإلستجابة 
في  بفعالية  ساهمنا  إجتماعية،  فئة  ألي  املشروعة  التطلعات  على 
املساعدة  النص، سواء على مستوى ممارسة  وتجويد هذا  مناقشة 
الطبية على اإلنجاب أو على مستوى املبادئ والشروط التي تحكمها أو 
على مستوى بعض األعمال املنجزة على األمشاج واللواقح، مع توفير كل 
الضمانات الالزمة لعدم خروج هذا النص عن األهداف التي وضع من 

أجلها.

وأخيرا، فإن هدفنا في فريق اشتراكي من الدفاع عن مشروع القانون 
املعاصرة  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  استغالل  في  واملتمثل 
لرفع تحديات املساعدة الطبية على اإلنجاب، ينبع أيضا من نظرتنا 
الشمولية إلى أن اإلهتمام بقضايا األسرة يتضمن بالضرورة الحق في 

تكوين أسرة.

لذلك، فإننا سنتعامل إيجابيا مع مشروع القانون وسنصوت عليه 
بالقبول، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، 
الكلمة للسيدة النائبة تورية الصقلي.

اونةئبللوليي 7لتريةلاوصولي:

اويي لاورئيس،

اويي 7لقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية نحييكم السيد الوزير 
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على جعل هذا القانون مولود جديد في الترسانة القانونية في مجال 
لبيو- الطبية، إن املساعدة الطبية على االنجاب هي تطور علمي كبير 
ساعد على إنجاب ماليين األطفال في العالم، وأسعد قلوب األمهات 
اإلنتظار  من  طويلة  سنوات  بعد  أسرة  تكوين  حلم  بتحقيق  واألباء 

وأحيانا فقدان األمل في ذلك.

وفي املغرب، فإن تجربة أطفال اآلنابيب بين تعود إلى أكثر من 30 
سنة ولم تطرح أية خطورة على هؤالء األطفال، لكن بالنسبة لألزواج 
يبقى املشكل األسا�ضي املطروح هو املتعلق بصعوبات لوجهم إلى هذه 
الخدمة الصحية، بسبب ارتفاع تكلفتها املالية، وبسبب عدم إدراجها 
ضمن الخدمات الخاضعة للتغطية الصحية و للتأمين، وكذلك بسبب 
قلة املراكز الطبية املتخصصة واملتمركزة أساسا في بعض املدن الكبرى.

وباملناسبة نحيي مهنيي القطاع الصحي من أطباء وإحيائيين على 
املجهودات الجبارة في هذا امليدان . وأساسا بالقطاع الخاص على نتائج 
مشرفة التي تم التحقيق وفق القواعد املعمول بها عامليا. وهو ماجعل 
املغرب في مستوى الجودة املطلوبة. ويحق لهذه األطر الطبية، ونحن 
معها اإلفتخار بهذا القانون الذي جاء من أجل تأطير املمارسة الطبية، 
كما هي معمول بها في عديد من الدول، ومن أجل ضمان ممارسة في جو 
من اإلطمئنان والحماية ووضع حد ملختلف اإلشعاعات والخرافات التي 
ال توجد إال في مخيلة من يريدون شيطنة هذه املمارسة. ونحيي كذلك 
العمومية، في كل من مراكش والرباط، وفي  مجهودات املستشفيات 
القريب بمدن أخرى، على إحداث مراكز للمساعدة الطبية على اإلنجاب. 
والكل يعلم أهمية الجهوية في ضمان العدالة املجالية، خاصة بالنسبة 
املتخلفة،  واملمارسات  الشعوذة  إلى  يلجؤون  الذين  األزواج  لبعض 
كزيارة بعض األماكن الغير الالئقة للعالج. ألننا نعلم الصدمة الكبيرة 
التي تتعرض لها املرأة على وجه الخصوص، وكذلك الرجل بسبب عدم 
اإلنجاب بسرعة. مما يجعل واملرأة مستهدفة من طرف األسرة وكذلك 
املجتمع ككل، حتى من دون فرصة التشخيص والعالج. وقد يؤدي في 
بعض الحاالت إلى اإلنتحار، ولنا شهادات وزير الصحة السايق في هاد 

الحاالت.

اويي لاو 1ير،

بالنسبة  وذو جودة  آمن  بولوج  القانون  هذا  يسمح  أن  من  البد 
لجميع األزواج لالستفادة من املساعدة الطبية على اإلنجاب. كما يجب 
أن يضمن املساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بغض النظر عن جهة 
اإلنتماء أو القدرة الشرائية للمستفيدين من هذه الخدمة الصحية. 
اإلحصائيات اليوم في املغرب، تشير إلى أن ما يزيد من %12 من األزواج 
يعانون من مشكلة الخصوبة واألمراض املرتبطة بها بدرجات مختلفة. 
وفي هذا اإلطار، فإن املساعدة الطبية على اإلنجاب تعتبر عمال طبيا 
يجيب عن حالة صحية واضحة، مما يتعين إدراجه ضمن الخدمات 
الصحية الخاضعة لنظام التغطية الصحية، ومساعدة األزواج ذوي 
إثقالهم  بدون  العالج  في  حظوظهم  إمكانية  وتوفير  املحدود  الدخل 

عدالة  أجل ضمان  ومن  ودستوري.  إنساني  واجب  وهذا   . بالديون 
إجتماعية في هذا املجال الحساس، البد من اعتماد مقاربة حقوقية 

وتقدمية ومنفتحة على التطورات العلمية املستقبلية.

اويي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة . الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي.

اونةئبلاويي لمصطفىلاوشنةقي:

اويي لاورئيس،

اويي لاو 1ير؛

اويي 7لاو 1ير7؛

اويي اتلاويةد7لاون اب؛

نظرا ألهمية مشروع القانون وملئه للفراغ القانوني املوجود حاليا، 
سنصوت باإليجاب على مشروع قانون املساعدة الطبية على اإلنجاب، 

وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت انطالقا من املادة 
األولى حيث ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 

ألحد...، تفضلي السيدة النائبة.

اونةئبللاويي 7لثريةلفراج:

نحن في فريق األصالة واملعاصرة نتشبث بهذا التعديل، وهو إضافة 
الفقرة األولى وهي: »تستفيد من عملية املساعدة  فقرة جديدة بعد 
الطبية على اإلنجاب من التغطية الصحية، وذلك لتسهيل استفادة 
املواطنين من هذه الخدمة الطبية«. ولهذا فالتغطية الصحية ضروري 

نظرا لتكلفتها العالية وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

اويي لأنسلاو كةليلق1يرلاوصحل:

شكرالاويي لاورئيس،

هذا التعديل غير مقبول ألنه يدخل ضمن مجال قانون آخر هو 
وكذلك  األساسية،  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 القانون 
بعض النصوص التنظيمية الصادرة عنه، مثل مثال ما يتعلق بمصنف 
األعمال الطبية والبيولوجية والئحة األدوية املقبول، يعني، استرجاع 
مصاريفها، أؤكد أنه هاد القانون ال يتنافى مع اإلدخال البعدي لهاته 
كتعرفوها  وهادي مسألة  عنها،  املعوض  األعمال  في الئحة  التقنيات 
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كتقوم بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باستشارة مع الفاعلين ومع 
يعني الهيئات ديال التأمين شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون:48

املعارضون:

نواصل النقاش؟ من يعارض؟ ال، من يساند؟ خصنا من يعارض، 
تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

اويي لاورئيس،

أوال نحن فخورون بأنه هاد املرض، هاد القانون جا باش يضيف 
واحد املرض جديد، واللي غتكفل به الدولة، عندنا قوانين كثيرة منها 
األمراض النفسية اللي غتجي إلى غير ذلك، ال يمكن، حيث القوانين 
التغطية  القيمة، لكن عندنا قانون ديال  بطبيعتها هي عندها نفس 
الصحية اللي هداك هو املجال ديالو، احنا كنقولو لهم احنا نسنيو 
معهم على أساس أننا نديرو مقترح قانون نمشيو للقانون األسا�ضي، ثم 
عندنا املرسوم هو اللي فيه السلة ديال العالجات وفيه األمراض اللي 
كتدخل واللي ما كتدخلش، فلذلك يصعب اآلن، أننا نجيو لهاد القانون 
لو فيه �ضي حاجة اللي ما دخالش فيه، ولذلك احنايا ضد اإلدخال 

ّ
غندخ

ديالو وسنذهب في مقترح قانون على أساس أن ندخله في املدونة ديال 
التغطية الصحية، شكرا.

اويي لاورئيس:

تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لمحم لاوت يميلبنجل ن:

شكرالاويي لاورئيس،

احنا متفقين على بأن التغطية الصحية، القانون 65.00 هو اللي 
غادي يتكفل بها، ولكن نحن نخ�ضى بأن يطول األمد ويكون مشكل بين 
وزارة الصحة و بين هاد الصندوق هذا، ألن كل واحد غادي يديك عند 
اآلخر، احنا بغينا السيد الوزير باش يحرص على هاد التغطية الصحية، 
باش يكون إنسجام اآلراء والقرارات ما بين وزارة الصحة وبين الصندوق 

الوطني للضمان اإلجتماعي، شكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا، إذن، إذا سمحتم، نمر إلى عرض هذا التعديل للتصويت مرة 
أخرى.

املوافقون:48

املعارضون:104

املمتنعون: 02

ورد في نفس املادة كذلك تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب.

اونةئبلاويي لاسمةعيللاوبوةلي:

شكرالاويي لاورئيس،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  أن  حيث  التعديل،  نفس  تقريبا  هو 
والتعادلية يرى أن نضيف فقرة لألزواج في سن اإلنجاب، الحق في 
اإلستفادة من التغطية الصحية لعالج جميع األمراض املرتبطة بصعوبة 
اإلنجاب والعقم، ونرى أن إضافة هاد الفقرة سوف تسمح من تسهيل 
إدراج هذا املرض في سلة خدمات التغطية الصحية، وتسهل إصدار 
املراسيم في هاد املوضوع من أجل استفادة جميع املواطنين من هاد 
القانون، واللي غيبقى قانون مقتصر على فئة جد ضيقة من الساكنة 

امليسورة. شكرا .

اويي لاورئيس:

باغيين  هادو  شامل،  جواب  يكون  باش  يعارض،  من  هناك  هل 

يسجنوك السيد الوزير، تفضل.

اويي لأنسلاو كةليلق1يرلاوصحل:

املعاصرة،  األصالة  فريق  قدمه  كما  التعديل،  نفس  هو  مرحبا، 
مقبول  غير  تعديل  هو  نفسه،  هو  الحكومة  جواب  كذلك  وبالتالي 

لألسباب التي ذكرناها من قبل، وفي كلمتي تكلمت على املسألة ديال 

»رميد«، القانون هنا تيتكلم على الالئحة ديال االسترجاعات فيما يخص 

التغطية الصحية اإلجبارية، أما »رميد« فسلة العالجات مفتوحة، يعني 

.pas ما محصورة على حتى �ضي مرض، ومرتبطة بمدى،  limitative

يعني، la.disponibilité وجود هاد العالج، يعني، الخدمة، توفر الخدمة 

هو مرتبط بتوفر الخدمة، بالتالي املستشفيات الجامعية، املستشفيات 

تحرم حاملي  يعني،  فلن،  التقنية  هاد  اللي كتدخل  اليوم  الجامعية 

بطاقة »رميد« من هاته، يعني، التقنية. شكرا .

اويي لاورئيس:

السيد الرئيس، فأنت ممارس.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

املشكلة أنا ما�ضي ممارس...
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اويي لاورئيس:

ال ممارس هنا...

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

نعم، ال، هو التعديل ديال الفريق اإلستقاللي وحتى دالفريق األصالة 
واملعاصرة حنا قلنا من حيث املبدأ احنا معاه، عالش هادي ما�ضي 
بالصتو؟ ألنه املرسوم اللي كاينة في التغطية الصحية كيمكن نديرو 
فيه، ألن هاد ال�ضي مكلف، كنديرو فيه حتى العدد ديال املرات، ألن 
ما كتنجحش األولى والثانية والثالثة، كيمكن نديرو فيه العدد ديال 
املرات اللي شحال من مرة باش نغطيوها، فما يمكنش نديرو في القانون 

نخليوها مفتوحة؛

ثانيا–فيما يتعلق براميد اللي ذكر السيد الوزير، حنا كنتكلمو على 
أنه األدوية، مع األسف، ما مغطياش، ال تسترجع، ولذلك احنايا ملي 
غنمشيو نقدمو مقترح قانون، إن شاء هللا، ربما قد نفصل فيه فيما 

يتعلق ال براميد وال بالتغطية الصحية، شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض....، أنت مختص في العالقات الدولية...تفضل، تفضل.

اونةئبلاويي لعالللاوذم ري:

ولكن، ال بد...طبعا، الفكرة اللي تيتكلم عليها األخ النائب، هي طبعا 

ماين هناك  بأن  ما عارفينش  التعديل واحنا  ما جبناش هاد  احنايا 

مرسوم، ولكن خصنا نعرفو اليوم عالش هاد القانون أسا�ضي ومهم 

عندها  زيجة،  ألف   800 أسرة،  ألف   800 أمام  احنا  اليوم  اليوم؟ 

إشكالية، هاد 800.000 اللي عندو فيهم اإلمكانيات متوفرة راه تيقوم 

بالعملية ديال اإلخصاب، راه ما تيتسناش القانون، ألن هاد العملية 
راها موجودة في املغرب وموجودة منذ سنوات، واللي عندو اإلمكانيات 
باش  القانون جا  هاد  اليوم  والثالثة،  والثانية  األولى  املرة  كيدير  راه 

يفرج على األغلبية الساحقة ديال هاد 800 ألف أسرة، واللي كتعاني 

مشاكل إجتماعية كبيرة أو نفسية اللي جا باش يمكن لو يعطيها هاذ 

بأنها  نقولوش  ما  وعالش  الحساسية،  هاذ  عالش  عالش  التغطية، 

تستافذ من التغطية الصحية، أو فين هو اإلشكال أنا تنتفاجئ ألننا ما 

خصناش نقولوها إال عالش؟ عالش ما غيمكن ليناش نذكروها فهاذ 

املبدأ هذاك ال�ضي عالش الناس كينتظرو العائالت اللي كينتظرو هاذ 

القانون كينتظره على هاذ النقطة هاذي، أما ال�ضي اآلخر راه الناس راه 

قادة بأنها تم�ضي القطاع الخاص أو راه كتقوم بهاذ العملية وراه كيدار، 

ولكن تينتظرونا فهاذ النقطة هاذي، أو كنعتبر بأنه هاذ النقطة هاذي إال 

ما تعجلش بها في أقرب وقت ممكن راه هاذ القانون راه تيبقى يا هللا باش 

يؤطر واحد العملية اللي هي راه كتدار أو صافي شكرا.

اويي لاورئيس:

أعتقد استمعنا إلى كل وجهة النظر، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:48

املعارضون:109

املمتنعون: 02

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 111

املعارضون: 48

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 التعديل من طرف الحكومة، لكم الكلمة السيد الوزير.

اويي لأنسلاو كةليلق1يرلاوصحل:

شكرالاويي لاورئيس،

املادة الثانية شملت مجموعة من التعاريف والحكومة تقترح إضافة 
تعريف النسيج التناسلي، والحقيقة هاذ اإلضافة ديال النسيج التناسلي 
كان بناء على اقتراح من فرق األغلبية واملعارضة داخل اللجنة ديال 
القطاعات اإلجتماعية، وهاذ النسيج هو نسيج يعني قابل إلجراءات 
تقنيات املساعدة الطبية عليه، والتعريف اللي كنضيفوه مباشرة بعد 
تعريف الالقحة هو كالتالي »النسيج التناسلي جزء من الغدة املنتجة 
لألمشاج ويتعلق األمر بالخصيتين بالنسبة للذكر وباملبيض بالنسبة 

لألنثى: شكرا.

اويي لاورئيس:

هل هناك...، تفضل السيد الرئيس.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

نسجل بإيجابية التدقيق اللي دارو السيد الوزير، أو كنتمناو باش 
جزء  هاذيك  الغدة،  من  جزء  التناسلي  النسيج  املحضر،  في  يكون 

بغيناها تكون في املحضر السيد الرئيس، شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض املادة 2 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقون: 161

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.
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املوافقون: 161

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة : نفس العدد

املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املادة 7 تعديل من طرف الحكومة، السيد الوزير.

اويي لأنسلاو كةليلق1يرلاوصحل:

الفقرة  في  مطبعي  بخطأ  األمر  هنا  يتعلق  الرئيس،  السيد  شكرا 
الثانية من هاته املادة، كلمة »

ألغراض« جاءت في النص، نص مشروع ألعراض بدون نقطة.

اويي لاورئيس:

بدون نقطة.

اويي لأنسلاو كةليلق1يرلاوصحل:

إذن نضيف النقطة فوق الصاد ألغراض، شكرا.

اويي لاورئيس:

أعرض التعديل على التصويت: اإلجماع.

املوافقون:161

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت: االجماع.

املوافقون:161

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 8 ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
السيد النائب.

اونةئبلاويي لاسمةعيللاوبوةلي:

شكرالاويي لاورئيس،

املادة 8 هناك فقرة تقول »يجب أن يوضع مركز للمساعدة الطبية 
على اإلنجاب ووحدة املساعدة الطبية على اإلنجاب املشار إليهما في 
الفقرة السابقة تحت مسؤولية ممارس معتمد وفقا للمادة 9 بعده، 

نضيف، يضيف الفريق اإلستقاللي كتعديل وهو املسؤول عن تنسيق 
داخل  اإلنجاب  على  الطبية  باملساعدة  املتعلقة  املختلفة  األنشطة 
الوحدة املعنية على أن يتحمل كل ممارس مسؤوليته املهنية في مجال 
املساعدة  مراكز  في  ألن  املسؤولية  نحدد  أن  نريد  هنا  اختصاصه، 
الطبية على اإلنجاب، هناك العديد من املمارسين، هناك ممارس واحد 
مسؤول على التنسيق، ولكن يجب على كل ممارس يقوم بعملية معينة 

أن يتحمل مسؤوليته في إطار عمله، وشكرا.

اويي لاورئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

اويي لأنسلاو كةليلق1يرلاوصحل:

السيد الرئيس، هاذ التعديل غير مقبول، أوال الغرض من تحديد 
املسؤولية في ممارس واحد معتمد كما جاء ذلك في آخر هاذ املادة، اللي 
هي املادة الثامنة، هو الحصول على مخاطب واحد بالنسبة لإلدارة أو 
ألي جهة مكلفة قانونيا باملراقبة، يكون أيضا رئيسا مكلفا بتدبير املركز 
أو الوحدة بأكملها على غرار أي مؤسسة عمومية أو خصوصية، كاملدير 

الطبي بالنسبة للمصحات.

السبب الثاني هو أن املهام املنوطة باملسؤول عن املركز أو الوحدة 
ديال  املسؤولية  ديال  املسـألة  إليها،  التطرق  تم  التنسيق  فيها  بما 
املمارسين اآلخرين تطرقنا ليها في املادة 17 والتي أجري عليها تعديل 
داخل لجنة القطاعات، يفيد بأن كل واحد من أعضاء الفريق الذي 

يعمل في الوحدة يقوم بذلك في إطار اختصاصاته، وشكرا.

اويي لاورئيس:

هناك رأي معارض، تفضل السيد الرئيس، هو مساند.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

السيد الرئيس بغينا غير في املادة 7 إيال جا على خاطركم، السيد 
الرئيس واحد التدارك.

في املادة 7 ال في النص األصلي وال في التعديل اللي جابت الحكومة، 
عوض القانون كيكتبوا الفانون، طاحت النقطة على أعراض، وطاحت 
النقطة على القانون، هاذو جوج النقط يرجعوا، أعراض تولي أغراض، 

أو الفانون يولي قانون، في ما يتعلق ب.

اويي لاورئيس:

السيد الرئيس دزنا هادي اتفقنا عليها.

اونةئبلاويي لعب لهللالب قان :

نعام، ال في نفس املادة السيد الرئيس، معذرة في نفس املادة 7 عدلنا 
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واحد الخطأ مادي ديال أعراض ضنا نقطة للعين والت أغراض، ولكن 
بقى واحد الخطأ مادي آخر ديال الفانون، خاصو يولي قانون.

فيما يتعلق بهذا التعديل السيد الرئيس هو بالنسبة إلينا ما غاديش 
نقولواحنا كنعارضوه جملة وتفصيال، ولكن كاين عندنا واحد القانون 
الطبي واللي حددنا فيه، ألنه منين  الرأسمال  اللي دوزناه ديال فتح 
فتحناه درنا أن املصحات والوحدات إلى غير ذلك، يمكن أنه �ضي واحد 
اللي عندو الفلوس يمكن لو يفتحها ولكن كيكون كيدير مدير إداري، 
كاين مدير طبي، هذاك املدير الطبي وحتى في املؤسسات الصحية اللي 
عندنا اللي كيتحملها هو هذاك املسؤول، صحيح أن هاذ اإلشكال اللي 
عندنا فيه بزاف ديال التخصصات، ولكن خلي هاذ املسؤولية هاذي 
منين يكون البحث هو اللي يحددها، أما نجيو اليوم ونقولو اللي مسؤول 
على الخطأ هو فالن، هو صاحب التخصص بيولوجي ما�ضي جراح ما�ضي 
كذا، أنا أظن خاصنا نعفيو القانون من هاذ ال�ضي ونخليوه باش يوقع 

انسجام ما بين القوانين اللي احنا كندوزو فهاذ البرملان، شكرا.

اويي لاورئيس:

واضح، واضح شكرا، السيد النائب.

اونةئبلاويي لمحم لاوت يميلبنجل ن:

السيد الرئيس، هو كاين واحد اإلشكال من الناحية ديال الترخيص 
لهاذ املركز ألن الناس اللي مؤسسين إيال كانوا أفراد تتكون املسؤولية 
وال الرخصة باألسماء، كل واحد في االختصاص ديالو، وإيال كانت �ضي 
مسؤولية اللي غادي تم�ضي عند، هو غير منطقي باش تم�ضي عند املدير، 
ألن كل واحد في اإلختصاص ديالو منعزل على العملية برمتها، وبالتالي 
واحد ما غادي يأديش في بالصت واحد آخر، خاصنا نحددو املسؤوليات 
حسب االختصاص، االختصاص ديال هذاك اللي تيدير التقنية على 
حساب الزرع ما�ضي هو االختصاص اللي كيدير الزرع، وبالتالي خصنا 
نعطيو لكل ذي حق حقه وما ظلموش �ضي واحد على واحد املسؤولية 

اللي ما�ضي من االختصاص ديالو، شكرا.

اويي لاورئيسل:

طيب، أعتقد التصحيح على مستوى وضع النقط من عدمها ما 
كاين حتى �ضي إشكال، هاذي مسألة ما فيها حتى �ضي رهان سيا�ضي 

معين، إذن غادي نرجعو للمادة 8.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون :51

املعارضون :109

املمتنعون:02

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :111

املعارضون :51

املمتنعون:00

املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون:161، اإلجماع،

املعارضون :ال أحد،

املمتنعون :ال أحد،

املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة : نفس العدد، اإلجماع،

املادة 11 كما اصادقت عليها اللجنة: نفس العدد، اإلجماع،

املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، اإلجماع،

املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، اإلجماع،

املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، اإلجماع،

املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، اإلجماع،

املادة 16كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، اإلجماع،

املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، اإلجماع،

نعم، طبعا، طبعا أنت عزيزة عليك الكلمة ديال اإلجماع،

املادة 19 اإلجماع،

املادة 20 اإلجماع،

املادة21 اإلجماع،

املادة 22 اإلجماع،

املادة 23 اإلجماع،

املادة 24 االجماع،

املادة 25 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 26 اإلجماع،

املادة 27 اإلجماع،

املادة 28 اإلجماع،

املادة 29 اإلجماع،

املادة 30 اإلجماع،

املادة 31 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 32 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 33 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،
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املادة 34 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 35 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 36 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

ااملادة 37 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 38 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 39 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع ،

املادة 40 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 41 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 42 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 43 كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع،

املادة 44 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 45 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 46 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 47 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

املادة 48 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون :162 اإلجماع،

يتعلق   47.14 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
باملساعدة الطبية على اإلنجاب، شكرا للسيد الوزير على مساهمته.

غادي نرفعو الجلسة 15 دقيقة، هناك مشكل تقني للمعالجة، احنا 
دابا في املساعدة الطبية اللي هي تكنولوجية متقدمة ما زالين في امليكرو.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

ليومنا هذا، معذرة عن هذا  التشريعية  الجلسة  نواصل أشغال 
العطب التقني، وذلك بتقديم مشروع قانون رقم 121.12 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 24.96 املتعلق بالبريد واملواصالت، الكلمة للسيد 

الوزير، السيد الوزير لكم الكلمة لتقديم مشروع القانون.

اويي لع مةنلاوفردقس،لكةتبلاو قوللو ىلق1يرلاوصنةعلل
قاالست مةرلقاوتجةر7لقاالقتصةدلاورقمي،لاملكلفلبةالست مةر:

بيملهللالاورحمنلاورحيم،

شكرالاويي لاورئيس،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

القانون  لتقديم مشروع  املوقر  أمام مجلسكم  يشرفني أن أقف 
بالبريد  املتعلق   24.96 رقم  القانون  ويتمم  يغير  الذي   121.12 رقم 
واملواصالت، منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سنة 1997 ساهم 
قطاع االتصاالت باملغرب في النمو االقتصادي بشكل واضح، ويعرف 
هذا القطاع حاليا تنافسا كبيرا بين املتعهدين، وبغيت نشير أن هاد 
القطاع عندو واحد البعد اجتماعي مهم في املجال ديال توسيع هامش 
وبغية  املغربي،  املجتمع  في  كتوقع  اللي  التحوالت  وأيضا  الحريات، 
مسايرة التطورات التكنولوجية الدائمة في هذا القطاع، فإن مالءمة 

اإلطار التشريعي أصبحت ضرورة.

بصفة عامة يتمحورمشروع هذا القانون حول املحاور التالية:

- تقوية رافعة التقنين؛

- تعزيز حماية املستهلك واإلعداد الرقمي للتراب الوطني.

فيما يخص تقوية رافعة التقنين، أضفى مشروع هذا القانون مزيد 
من الوضوح في اختصاصات وكالة l’ANRT فيما يخص تنفيذ االلتزامات 
واحترام بنود الترخيص، وهاد ال�ضي غيضخ املزيد من الثقة في هذا 
االقتصادية،  الحركة  ديال  الوقود  هي  الثقة  تعرفون  وكما  القطاع، 

وخاصة ديال االستثمار فهاد القطاع الحيوي؛

ثانيا: ألجل حماية املنافسة في قطاع املواصالت نص مشروع هذا 
القانون على إحداث لجنة للمخالفات يعهد إليها إصدار عقوبات مالية 
في حق املتعهدين يكون نظام العقوبات تدريجيا، ويتالءم مع جسامة 
هاد  الدفاع،  حقوق  احترام  على  الحرص  مع  املرتكبة،  املخالفات 
املقت�ضى غادي يخلي الوكالة تكون فاعل في التنزيل على أرض الواقع 
ديال املقتضيات القانونية، وهاد ال�ضي غيدضخ شوية ديال الشفافية 

وكما قبنا الثقة في القدرة االستثمارية ديال هاد القطاع؛

- ثالثا: تم إدراج كيفيات وشروط تفعيل خدمة التجوال الوطني 
في املناطق واملحاور الطرقية املدرجة في إطار الخدمة األساسية، كما 
وسع مشروع القانون مفهوم الخدمة األساسية بإدراج الصبيب العالي 

والعالي جدا ضمنها؛

- رابعا: وضح هذا املشروع مفهوم اقتسام البنيات التحتية بين 
املتعهدين عبر تحديد االلتزامات املرتبطة بها، كما قلنا الشفافية غادي 
تمكن من العقلنة ديال الجهد االستثماري فهاد القطاع وما نبقاوش 

نديرو استثمارات في جهة، وفي جهة أخرى ويكون des.doublants؛

وإيصال  بتمرير  املتعهدين  القانون  هذا  مشروع  ألزم  خامسا:   -
الرواج الوطني لإلنترنيت من خالل نقطة تبادل اإلنترنيت اللي كتسمى 
IXP، اليوم ملي كتصيفطو Email ل�ضي واحد آخر في املغرب هاد املعلومة 
وال البيانات كتطلع ألوروبا وكترجع املغرب، وهاد العملية كتكلف املغرب 
في العملة الصعبة، حيث هي خدمة اللي كنشريوها من أوروبا، إيال درنا 
هاد IXP هنا في املغرب بعدا غنحافظو على العملة الصعبة ويمكن 
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يندارج هاد ال�ضي في االستراتيجية االفريقية ديال املغرب، حيث كاع 

البيانات واملحتوى ديال األنترنيت اللي كاين في افريقيا الغربية يقدر يجي 

بال ما يطلع األوروبا يجي املغرب ويرجع عاود الثاني.

القانون  هذا  املستهلك، وضح مشروع  تعزيز حماية  فيما يخص 

العموم  بإخبار  يتعلق  فيما  املتعهدين  عاتق  على  امللقاة  االلتزامات 

بخصوص الشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات، وتمكين 

الوكالة من طلب إجراء تعديل لعقود االشتراك في الخدمات، إذن غادي 

نقويو الدور ديال L’INRT في الحماية ديال حقوق املستهلك.

- ثانيا: عزز مشروع هذا القانون الشروط املفروضة على املتعهدين 

الخدمات  ولتوفير  العامة  بالشروط  املتعلقة  املعلومات  وضع  قصد 

والتعريفات املطبقة رهن إشارة العموم بطريقة واضحة وشفافة؛

- ثالثا: وضع مشروع هذا القانون على عاتق املتعهدين على األقل 
كل 6 أشهر نشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم، وكذا املواقع واملحاور 

الطرقية التي تمت تغطيتها، هاد املعلومات غادي يساهموا في العدالة 

املجالية وباش تكون واحد الشفافية ونعرفو كيفاش نتعاملو مع هاد 

املتعهدين، وفين غادي نخليوهم يديروا الجهد االستثماري ديالهم؛

املحور الثالث: هو اإلعداد الرقمي للتراب الوطني وهذا مهم جدا. 

اعتبر مشروع هذا القانون تجهيز بعض املناطق وال سيما تلك املحيطة 

باملجال الحضري واملناطق الصناعية واملناطق القروية ببنيات تحتية 

وخدمات املواصالت تمكن من الولوج إلى الصبيب العالي والعالي جدا 

ضمن مهام إعداد التراب الوطني. وهنا بغيت نشيرلواحد الرقم اللي 

هو مهم أن أكثر من %50 ديال املواطنين في املجال القروي في املغرب 

كيتوفروا على هاتف ذكي، إذن هاد ال�ضي كيعطيكم إشارة على العمق 

ديال التحوالت اللي كتطرى اليوم في املجتمع املغربي.

- ثانيا: أكد هذا املشروع على االلتزام امللقى على عاتق املجهزين 

وأصحاب التجزئة املتعلق بضرورة تجزئة البنايات بالبنيات التحتية 

املعلوماتية.

وثالثا، أحدث هذا املشروع مكاتب الفحص تتمثل مهمتها في التحقق 

من وجود البنيات التحتية املشيدة ومطابقتها للمواصفات التقنية.

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

تلكم باختصار الخطوط العريضة ملشروع هذا القانون املعروض 

أمام أنظاركم، وبغيت نعطي واحد الرسالة ديال الشكرألعضاء لجنة 

القطاعات اإلنتاجية، اللي ساهموا في هاد النقاش. وكان نقاش تقني 

ولكن واحد املستوى عالي جدا. وفي إطار هاد الحوار الدائم واملستمر، 

نحن مستعدون لالستماع إلى آرائكم ومالحظاتكم إلغناء هذا النقاش، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير، شكرا كذلك للسيدة املقررة، السيدة الرئيسة 
األغلبية،  بإسم  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  نفتح  بوفراشن.  حياة 

للسيد النائب محمد حويط.

اونةئبلاويي لمحم لاح يط:

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترمين،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

النصوص  أهم  أحد  اليوم  نناقش  ونحن  األغلبية  فرق  في  إننا 
املغرب،  عليه  يراهن  أن  ينبغي  واعد،  بقطاع  واملرتبطة  التشريعية 
نفس  يوليه  وأن  الوطني،  اإلقتصاد  وأعمدة  أسس  أحد  باعتبارها 
األهمية التي تخصص لقطاعات رئيسية وإستراتيجية، من قبيل الفالحة 
والسياحة والصناعة. إننا نعتبر أن األمر يتعلق بقطاع إستراتيجي ألنه 
يندرج بصفة عامة ضمن مخطط اإلقتصاد الرقمي، وهو بذلك قطاع 
والتنظيمي  القانوني  بالتأطير  مواكبتها  ينبغي  سريعة  تطورات  يعرف 

الالزم.

ومن هذا املنطلق، فإننا نستحضر في البداية أن التطور التاريخي 
واإلتجاهات الدولية املعاصرة في مجال البريد واملواصالت قد فرضت 
علينا كباقي الدول، فصل خدمات البريد عن خدمات اإلتصال. وإذا 
كنا قد تمكنها من إعادة التنظيم املكتب الوطني بالبريد واملواصالت، 
باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومن التأقلم مع 
التطور السريع الذي عرفته مختلف الشبكات الدولية لإلتصاالت، فإن 
ذلك يفرض علينا تطوير اإلطار القانوني ليصبح أكثر مالءمة مع الواقع 
املبادرات  تشجيع  اعتمدت سياسة  قد  الدولة  وأن  الجديد، خاصة 
الخاصة في القطاع مع نهاية التسعينات. كما أننا نستحضر، من خالل 
الوالية التشريعية السابقة،... إلى جانب فرق أخرى أخرى، في تقديم 
بالبريد  املتعلق  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  متكامل  قانون  مقترح 
واملواصالت، من أجل مالءمته مع مستجدات دستور 2011، وذلك 
بتحويل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، من مؤسسة عمومية إلى 
هيئة وطنية لتقنين اإلتصال، كإحدى هيئات الضبط والتقنين. وفق 
ما يسمح بالفصل 157 من الدستور. ألن مجاال إستراتيجيا مثل هذا، 
ال يمكن إال منحه اإلستقاللية وحياد أكبر. إننا دائما نعتبر أن التأطير 
القانوني لقطاع االتصاالت ينبغي أن تتوفر فيه خاصية السرعة حتى 
من  فبالدنا  والتنظيم،  واإلستثمار  للنمو  معرقل  تأطير  إلى  يتحول  ال 
تمكنت  التحمالت  ودفاتر  والتنظيمية  التشريعية  املقتضيات  خالل 
لحد اآلن من حل املشكل التنظيمي من خالل إحداث مؤسسات بريد 
املغرب من جهة، وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت من جهة 
أخرى، إال أن هذا التنظيم رغم إيجابياته الكثيرة في حينه قد أصبح 
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اليوم شبه متجاوز أمام التطورات السريعة لقطاع اإلتصاالت على 
في  مما جعلنا  اإلستعمال،  وعلى مستوى طرق  التكنولوجي  املستوى 
الفريق، مما جعلنا عفوا، نتفاعل إيجابا مع مشروع القانون، بل إننا 
نثمن الطريقة التي اشتغلت بها لجنة القطاعات اإلنتاجية من خالل 
الصيغة التوافقية التي اعتمدتها اللجنة الفرعية، لذلك فإن تعاملنا 
اإليجابي مع مشروع القانون راجع ملا ملسناه فيه من توجه نحو املزيد 
الجوانب  أن  على  الدولة  به  تقوم  الذي  والتأطيرالجيد  التدقيق  من 
التقنية في املشروع والتي تتطلب التدخل السريع واملستمر للمالءمة مع 
أي مستجد، هي التي كانت وراء قبولنا إحالة العديد من املقتضيات إلى 
املجال التنظيمي، علما بأننا سنستمر في متابعة صدور هذه النصوص.

اويي لاورئيس،

القانون ودخوله حيز  نعتبر أن صدور هذا  إننا كأغلبية  في،  إننا 
التنفيذ، ينبغي أن يكون فرصة لفتح مرحلة جديدة يتم من خاللها 
تثمين املجهودات التي يقوم بها مستخدمو وأطر كل من الوكالة الوطنية 
لتقنين املواصالت واملعهد العالي للبريد واملواصالت، نظرا ملا يقومون 
به من مبادرات متقدمة تضمن للمغرب املحافظة على ريادته في قطاع 
اإلتصاالت، وتضمن وثوقا إستثمارية تتوفر فيه كل قواعد املنافسة 
املواكب،  العلمي  والبحث  املتخصصة  واألطر  والشفافية،  الشريفة 
كما نعتبر أن التصويت على هذا القانون يشكل دعوة للحكومة لدعم 
مستوى  على  سواء  واملواصالت،  البريد  لقطاع  اإلجتماعية  األعمال 
التعاضدية العامة للبريد واملواصالت أو على صعيد جمعيات األعمال 

اإلجتماعية.

ومن هذه املنطلقات، ومن أجل فتح آفاق واسعة أمام قطاع واعد، 
ومن أجل تدارك التأخر الحاصل في صدور هذا النص الذي تم تقديمه 
2014. فإننا نصوت  9 وليوز  أمام اللجنة في الوالية السابقة بتاريخ 
اإللتزام  مدى  سنتابع  أننا  تسجيل  مع  القانون،  على مشروع  إيجابا 
الحكومي بإصدار النصوص التطبيقية الالزمة في أسرع وقت، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

اويي لاورئيس:

النائب  الكلمة اآلن بإسم املعارضة للسيد  النائب،  شكرا للسيد 
أحمد التومي.

اونةئبلاويي لأحم لاوت مي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيس،

اويي 7لاو 1ير7،

اويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

السيد الرئيس، ما عرفتش عالش هاذ مناقشة هاذ القانون يا هللا 
خدينا 5 الدقايق لألغلبية، أو 5 الدقايق للمعارضة. السيد الرئيس، 
هذا قانون، هذا قطاع إستراتيجي، اجتماعي اقتصادي، صناعي، يعني 
يستحق أظن أكثر من هاذ الوقت اللي خصصنا ليه، السيد الرئيس هاذ 
القطاع راه هو قطاع يؤسس للثورة الصناعية الرابعة، كما هي معروفة، 
أريد السيد الرئيس أوال أن أنوه باملقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة 
تحت رئاسة السيد رئيس لجنة القطاعات اإلنتاجية، اللي جعلنا نشعر 
أننا لسنا في معارضة أوفي أغلبية، كذلك التنويه بالحكومة، بالسيد 
الوزير وبالسيد املدير العام للوكالة الوطنية لإلجابات اللي كانو تيعطوها 

لنا، يعني اللي شافية ووافية.

هاد القانون السيد الرئيس 24.96 كان عرف واحد التغيير مهم ف 
2004. وكنظن هذا هو التغيير املهم الثاني اللي تيعرفوا، اللي جاء بعد ما 
نقولو أنه القطاع بحال إلى شوية استنفذ الطاقات ديالو. يعني صبحنا 
تقريبا من 2012 القطاع تيعرف واحد un.aplatissement. إذن احنا في 
حاجة لواحد الدفعة جديدة من اإلصالحات باش نعطيو هاد االنطالقة 
اللي خصها تكون. ألنه كما تنالحظوا أنه املتعهدين الرئيسيين، أصبح 
رقم املعامالت ديالهم تيعرف واحد االستقرار، إن لم يكن انخفاض. 
وهذا انعكس كذلك حتى على الشغيلة. ألنه هاد املقاوالت باش يحافظوا 
على الربحية في املعدل، يعني نقصو من الطاقة التشغيلية ونقصو 
كذلك حتى من اإلستثمار. ألنه ما بين 2004 و2008 كان تقريبا 60% 
ديال رقم املعامالت كانت كتم�ضي لإلستثمار. اآلن تقريبا %20. هذا كلها 

جات يعني ضرورة أنه خصنا نعطيو واحد الدفعة لهاد القطاع.

اويي لاورئيس،

ال�ضي األزمي البارح تكلم على الرأسمال الالمادي. أنا كنظن ويعني 
ديال  القطاع  هاد  أنه  كنظن  وأنا  الرأسمال،  هاد  تثمين  وضرورة 
اإلتصاالت هوفي قلب تثمين هذا الرأسمال الالمادي اللي هو كيعطينا 
واحد الهامش كنظن كبير.ألنه يعني الناتج الداخلي الخام هوفي حدود 
1300 مليار درهم، والرأس الالمادي كيفوت حتى 10.000. إذن عندنا 
واحد الهامش كبير إلى استغلينا هاد القطاع باش ندفعوه إلى األمام، 
 ... جينا  إلى  تقريبا  واحد  تيمثل  القطاع  اآلن  الوطنية.  الثروة  يعني 
االتصاالت واإلقتصاد الرقمي ككل ، كيمثل تقريبا واحد 5 %. أظن أننا 
يمكن نمشيو حتى %12 . ألنه املجموعة األوروبية دارت واحد الدراسة 
يمكن  كتقول  األوروبية،  املجموعة  ديال  الرقمية  ديال  إستراتيجية 
نمشيو حتى ل %12 ديال هاد القطاع يعني فالناتج الداخلي الخام. وأنا 
كنظن حنا ممكن، ألنه املغرب في حاجة إلى تطوير الوسائل الرقمية 
في الخدمات البعدية، فالتجارة، فاإلدارة. وكنظن أن عندنا القوانين، 
يعني ديال la.signature.électronique، عندنا واحد العدد د الحوايج، 
اللي خصنا ربما هو بنيات يعني ذات الصبيب العالي والعالي جدا. يعني 
هذا هو يعني تنظن و مشروع القانون جاء تقريبا فهاد اإلتجاه. أنه كيف 
ندفعو يعني بالطرق... اإللكترونية ديالنا ندفعو بها إلى األمام، جاب 
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واحد املبدأ اللي كيتسمى تقاسم يعني الشبكات، هاد تقاسم الشبكات 
هو يعني في حد ذاته �ضيء جيد ألنه بعض املرات ما خصناش نعاودو 
نديرو واحد DUPLICATION ديال ...ولكن خصنا نحتاطو السيد الوزير 
أنه هاد اإلقتسام ما خصوش يأدي إلى نقص في اإلستثمار، ألنه إلى 
بدينا هاد املشغل كل واحد كيتسنى في اآلخر امتى يستثمر باش يقتسم 
معه الشبكة، ربما غادي نكونو ما يعني ما وصلناش للنتيجة، كنظن أنه 
خصنا هاد القضية نحتاط منها ونستدركها يعني في القوانين التنظيمية.

جاء  يعني  بذلك،  يسمح  ال  األسف  مع  الوقت  يعني  كذلك  كان 
مشروع قانون بواحد العداد ديال مسائل أخرى يعني بتأمين اإلتصاالت 
األنترنيت يعني الخدمات في les.lotissements ، أنا كنظن السيد الوزير 
واحد املهمة أنه تأمين يعني شبكة اإلتصال راه �ضيء مهم جدا، ولكن 
خصنا نفكرو أنه تكون واحد الشبكة حكومية اللي تكون يعني مؤمنة 
جدا وكتخضع لواحد املعايير يعني كبيرة بزاف، ألنه راه كاين في الحقيقة 
.les ولكن إيال  intrusions. électroniques نحميو الشبكات من يعني
يعني  نفكرو  يمكنش...، خصنا  ما  ال�ضي  وداك  فيضانات  مثال  كانت 

الرئس  الوقت...السيد  يعني  األسف  مع  هذا  الرئيس  السيد  فواحد. 

التدخل مكتوب.

اويي لاورئيس:

شكرا جزيال سنستفيد منه، نمر اآلن إلى عملية التصويت بعرض 

للمادة األولى برمتها واملتضمنة لعدد من املواد كما صادقت عليها اللجن:

املوافقون : إجماع.

املادة الثانية : اإلجماع.

املادة الثالثة : اإلجماع .

املادة الرابعة :اإلجماع.

املادة الخامسة : اإلجماع .

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت .

املوافقون : اإلجماع.

املعارضون : ال أحد .

املمتنعون : ال أحد.

يق�ضي   121.12 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 عفوا املتعلق بالبريد واملواصالت.

شكرا للسيد الوزير، نمر اآلن إلى اإلتفاقيات الدولية بإعطاء الكلمة 

للسيدة الوزيرة لتقديم الخمس اإلتفاقيات التي سنعمل على مناقشتها 

طبقا لنفس القاعدة األغلبية واملعارضة.

اوشؤقنل ق1يرل و ىل او قولل كةتبلل ب ستل،ل م نيلل اويي 7ل
الخةرجيللقاوتذةقنلاو قلي:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

اويةد7لاو 1راء،

يسعدني أن أعرض أمام مجلسكم املوقر عددا من مشاريع قوانين 
يوافق بموجبها على مجموعة من اإلتفاقيات تخص امليدان االجتماعي 
واالقتصادي، وتندرج في إطار تعزيز العالقات الدولية ومكانة املغرب في 

مختلف املحافل الدولية، تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية.

األطراف،  متعددة  اتفاقيتين  لدينا  اإلجتماعي  الشق  فيما يخص 
التجارة  في  الصحية  القواعد  120 بشأن  باإلتفاق رقم  تتعلق  األولى 
واملكاتب املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 

48، املنعقدة بجنيف في 8 يوليو 1964.

ويهدف هذا الصك الدولي إلى الحفاظ على صحة وسالمة العمال 
في املؤسسات واملنشآت التجارية واملؤسسات واإلدارات التي يعمل فيها 
العمال بشكل رئي�ضي في العمل املكتبي واألنشطة ذات الصلة ، وذلك 
عن طريق سن قوانين ولوائح وطنية في هذا مجال، وأيضا اتخاذ التدابير 

املالئمة والضرورية لضمان تطبيقها تطبيقا تاما.

األطراف  املتعدد  املستوى  إطار  في  دائما  الثاني  البروتوكول  أما 
فهو بروتوكول 2014 املتعلق باتفاقية رقم 29، بشأن العمل الجبري 
املعتمد من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 103، 
املنعقد بجنيف في 11 يونيو 2014، ويرمي هذا البروتوكول إلى سن 
خطط وطنية للعمل وتوسيع مجال قوانين العمل لتمتد إلى حظر العمل 
الجبري، وتحسين تدابير تفتيش الشغل وحماية العمال من املمارسات 
اإلستغاللية، كما تطالب هذه املعاهدة الحكومات بدعم املراقبة في 
أماكن العمل، من أجل منع ووقف العمل الجبري في قطاعات كالزراعة 

والصناعة والعمل املنزلي.

أما عن املستوى الثنائي ودائما في املجال اإلجتماعي، لدينا اتفاقية 
حول تحسين التنسيق بين نظامي الضمان اإلجتماعي ما بين املغرب 

وجمهورية بلغاريا املوقعة في 21 شتنبر 2016 بالرباط.

وتهدف هذه اإلتفاقية إلى تجميع فترات التأمين املنجزة في البلدين 
من أجل ضمان حق الولوج للخدمات اإلجتماعية للمواطنين الذين 
الشراكة من ضمان نقل  البلدين، وستمكن هذه  في  مارسوا نشاطا 
معاشات التقاعد وتعويضات حوادث الشغل إلى الطرف اآلخر في حالة 

عودة األجير إلى بلده األصلي.

بمجال  تتعلق  األولى  اتفاقيتين،  لدينا  اإلقتصادي  املجال  في 
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الخدمات الجوية، حيث أبرمت هذه اإلتفاقية بالرباط في 27 فبراير 
2018 إبان انعقاد اللجنة العليا املشتركة مع مملكة البحرين، وتعتبر 
هذه اإلتفاقية مدخال مهما لتعزيز املكانة التجارية للمملكة لدى دول 
الخليج العربي والرفع من وتيرة وحجم تنقل البضائع واألشخاص نحو 

هذه املنطقة.

وهي  اإلقتصادي  املجال  في  الثنائية  اإلتفاقية  الثانية،  اإلتفاقية 
بين  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  اإلزدواج  لتجنب  اتفاقية  تخص 
اململكة املغربية وجمهورية بنغالديش الشعبية املوقعة بالرباط في 28 
فبراير 2018، وتهدف هذه اإلتفاقية إلى تحسين مناخ األعمال وتوفير 

اإلطار املناسب لتطوير وتعزيز العالقات اإلقتصادية بين الطرفين.

لجنة  ومقرر  وأعضاء  لرئيس  الشكر  أجدد  أن  أود  الختام،  وفي 
املقيمين  واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية 
املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  كل  خاللهم  ومن  الخارج،  في 
الدراسة واملصادقة على هذه  في إطار  على تفاعلهم اإليجابي والبناء 

اإلتفاقيات، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيسل:

شكرا للسيدة الوزيرة، نفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم 
األغلبية للسيد النائب كمال لعفو.

اونةئبلاويي لكمةللوذف لبإسملاألغلبيل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين.

اويي لاورئيسلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راءلاملحترم ن،

اويي اتلقاويةد7لاونةئبةتلقاون ابلاملحترم ن،

الكلمة بإسم فرق ومجموعة األغلبية لإلدالء  أتناول  يشرفني أن 
بوجهة نظرنا بخصوص مشاريع القوانين الخاصة باإلتفاقيات الدولية 
هذه  أهمية  على  التأكيد  من  والبد  املوقر،  مجلسنا  على  املعروضة 
اإلتفاقيات التي تجسد توجه املغرب نحو تعزيز مكانته، وتقوية إشعاعه 
وانفتاحه الدولي وتمتين عالقاته مع مختلف الدول ، كما تعكس هذه 
اإلتفاقيات الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية املغربية بقيادة جاللة 

امللك نصره هللا وأيده.

اويي لاورئيس،

إن مصادقة البرملان على هذه اإلتفاقيات تعتبر من اإلختصاصات 
لتعزيز  رقم  مجرد  اعتباره  يمكن  وال  الدستور  له  التي خولها  املهمة 
حصيلته التشريعية، وذلك انطالقا من أهميته اإلستراتيجية وانسجاما 
لشركائه  الوفي  املغرب  ينهجها  التي  الدبلوماسية  منفتح  توجهه  مع 

التقليديين واملتطلع إلى التأسيس لشراكات أخرى منتجة.

سي يلاورئيس،

إن اإلتفاقية التي تهم تجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 
ستسهم  بنغالديش  جمهورية  مع  الدخل  على  الضرائب  ميدان  في 
ال محال في تطوير وتعزيز العالقات اإلقتصادية بين الطرفين، وفقا 
بهذا  وارتباطا  املتبادلة.  املنفعة  أساس  على  وأهدافهما  الحتياجاتهما 
دول  جانب  إلى  الصديقة  بنغالديش  دولة  بأن  نعتبر  فإننا  املوضوع، 
آسيوية أخرى تشكل مجاال لدبلوماسية إقتصادية منتجة، ال سيما في 

مجال البنيات األساسية واللوجيستيك والنقل البحري.

اويي لاورئيس،

إن اتفاقية الخدمات الجوية املوقعة بين حكومة اململكة املغربية 
البلد  اتفاقيات أخرى مع هذا  وحكومة مملكة البحرين، والتي تعزز 
وفق  البلدين  بين  األجواء  تفتح  كونها  من  أهميتها  تستمد  الشقيق، 
أسعار تنافسية في أسواق مفتوحة تتيح تبادل الخبرات والتجربة في 
هذا املجال، األمر الذي سيمكن من رفع املبادالت مع هذا البلد الشقيق 
العالقات لخلق  البلدين، ونأمل أن تتطور هذه  بين  السياح  وتدفق 
فرص استثمارية عديدة وال سيما على مستوى القطاع الخاص، تعكس 

العالقات الثنائية املتينة بين البلدين.

سي يلاورئيس،

فيما يخص املجال االجتماعي، فإن اتفاقيات الشراكات الرامية إلى 
تحسين التنسيق بين نظامي الضمان اإلجتماعي في املغرب وجمهورية 
بلغاريا، تكت�ضي بدورها قيمة مقدرة وبالغة وتفتح سبل التعاون بين 
التأمين  مجال  في  والخبرات  التجارب  لتبادل  فرصة  وتمثل  الطرفين 
اإلجتماعي، كما تشكل خطوة نحو تعاون أوسع، وهو األمر الذي نثمنه 
آملين أن تتوسع مثل هذه اإلتفاقيات لتشمل بلدان أخرى مثيلة ال 

سيما تلك التي تضم جالية مغربية.

حضراتلاويةد7لقاويي ات،

نقدر كذلك أهمية مشروع قانون رقم 17.30 الذي يوافق بموجبه 
على اإلتفاقية رقم 120 التي تنص على مبدأ حماية العمال والحفاظ 
على صحتهم وسالمتهم في املؤسسات واملنشآت التجارية واملؤسسات أو 
اإلدارات التي يعمل بها العمال بشكل رئي�ضي في العمل املكتبي واألنشطة 

ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، نطالب الحكومة بسن قوانين واتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بتطبيقها تطبيقا تاما شأنها في ذلك شأن البروتوكول 2014 
املتعلق باإلتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، وفي هذا الصدد نطالب 
الحكومة باتخاذ اإلجراءات ووضع التشريعات الكفيلة بالقضاء على 
العمل الجبري أو اإللزامي في جميع أشكاله ومظاهره على جميع العمال، 
وخاصة النساء واألطفال، حيث تسجل اإلحصائيات بأن هذه الفئة من 

أكبر ضحايا العمل الجبري والتعسفي.
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اويي لاورئيس،

على نحو ما أشرنا إليه آنفا، فإن اإلتفاقيات اآلنفة الذكر تكت�ضي 
أهمية بالغة على غرار العديد من اإلتفاقيات التي صادق عليها البرملان، 
تدابير  شكل  في  وتنزيلها  وتتبعها  مواكبتها  الحكومة  من  ننتظر  لذلك 
إجرائية، مؤكدين في فرق ومجموعة األغلبية بأننا نصوت لصالحها، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اويي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم املعارضة الكلمة للسيد النائب عبد 
الفتاح العوني.

اونةئبلاويي لعب لاوفتةحلاوذ نيلبةسملاملذةرضل:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاويي لاورئيس،

اويي لاو 1ير،

اويي 7لاو 1ير7،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق املعارضة خالل هذه الجلسة 
التشريعية ملناقشة مجموعة من اإلتفاقيات التي تجمع املغرب بكل 
من جمهورية بلغاريا، حكومة مملكة البحرين، وجمهورية بنغالديش 
الشعبية، وكذا مشاريع قوانين تهم املوافقة على اإلتفاقية رقم 120 
بشأن القواعد الصحية في التجارة واملكاتب املعتمدة من قبل املؤتمر 
العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 48 املنعقدة بجنيف في 08 يوليوز 
1964، ومشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 املتعلق 
باإلتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري املعتمد من قبل املؤتمر العام 
ملنظمة العمل الدولية في دورته 103، املنعقد بجنيف في 11 يونيو 

.2014

في البداية نشكركم السيدة الوزيرة على العرض الذي تقدمتم به 
أمام أنظار مجلسنا املوقر، ونحن في فرق املعارضة من منطلق كوننا 
معارضة مواطنة، معارضة مسؤولة وبناءة وهادفة، فإننا نعلن ونؤكد 
دعمنا الواضح والجلي لهذه اإلتفاقيات، وهو الدعم املستمر الذي ما 
الوطن  تخدم مصلحة  التي  واإلتفاقيات  املبادرات  لكل  نقدمه  فتئنا 
التي تعلو وال يعلو �ضيء فوقها، وتعزز مكانة بلدنا على الصعيد العالمي 
وتنوع شراكاته وتقوي مجاالت التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف مع 
عدد من الدول التي تجمعنا معها عالقات اقتصادية، تجارية وغيرها، 
هذه اإلتفاقيات املعروضة للمصادقة بين أيدينا اليوم، هي اتفاقيات 
للعالقات  املتكاملة  اإلستراتيجية  السياسة  إطار  في  تنخرط  طموحة 
الخارجية للمغرب، وهذا بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

كما ال تفوتنا الفرصة للتنويه بالعمل الجاد والدؤوب واملجهودات 
لشراكات  التأسيس  في  نجحت  التي  للمغرب  الشاملة  الدبلوماسية 
إستراتيجية، ترتكز على املصداقية والثقة وتحترم الحقوق الشرعية 
والقانونية لبلدنا املغرب، لكن السيدة الوزيرة املصادقة على االتفاقيات 
تجعلنا نتساءل عن ضرورة إعادة النظر في املنهجية املعتمدة في صياغة 
الجانب  هذا  في  التشاركية  املقاربة  نلمس  ال  إننا  حيث  اإلتفاقيات، 
بتاتا ، بل أننا نحس بنوع من اإلقصاء والتهميش، فما معنى أن تعرض 
أمامنا اتفاقيات جاهزة قصد التصديق دون أن نملك الحق في إدخال 
التعديالت التي نراها مناسبة عليها، نحن نطالب بإشراك نواب األمة في 

كل مراحل إعداد هذه اإلتفاقيات.

الوزيرة مشروع قانون رقم  اليوم السيدة  معروض أمام أنظارنا 
22.18 يوافق بموجبة على اإلتفاقية املوقعة بالرباط في 28 فبراير 2018 
بين اململكة املغربية وجمهورية بنغالديش الشعبية لتجنب اإلزدواج 
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ونحن 
جنى  ماذا  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  ملبدأ  إعماال  نتساءل  هنا  هنا 
املغرب من توقيعه على أزيد من 40 اتفاقية تهم الجانب الضريبي مع 
العديد من البلدان؟ هل تقوم املصالح املعنية بدراسة جدوى ودراسة 
قبلية للوقوف على مدى نجاعة اإلتفاقيات املوقعة مع األطراف األخرى 
تحقيق  اإلتفاقيات  استطعنا من خالل هذه  املجاالت؟ هل  في شتى 
العدالة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي؟ هل كان لها تأثير ملموس 

على تشجيع اإلستثمارات وتخفيف العبء الضريبي على املستثمرين؟

نتابع أشغال تطورات مفاوضات املغرب اإلتحاد األوروبي  ونحن 
لتجديد اتفاقية الصيد البحري املنتهية في14 يوليوز الجاري، باملناسبة 
السيدة الوزيرة فإننا نؤكد على أننا ال مساومة تقبل في املفاوضات 
حول حقيقة أن الصحراء املغربية جزء ال يتجزأ من األرا�ضي والسيادة 
أية  يقبل  ال  أحمر  خطا  وستبقى  كانت  الترابية  فوحدتنا  املغربية، 
املس  تستهدف  التي  املناورات  لكل  والتصدي  توافق،  أو  مفاوضات 
بسيادة سيادة بالدنا أيا كان شكلها ومصدرها على أي شبر من وطننا 

املوحد من طنجة إلى الكويرة، وشكراالسيد رئيس.

اويي لاورئيس:

املادة  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر  النائب،  للسيد  شكرا 
الفريدة املكون ملشروع القانون رقم 22.18 والذي يهم الجانب الضريبي 
بين اململكة املغربية وجمهورية بنغالديش الشعبية: املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه 
على االتفاقية املوقعة بالرباط في28 فبراير 2018 بين اململكة املغربية 
وجمهورية بنغالديش الشعبية لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
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نمر اآلن إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
القانون رقم 23.18 : اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع على مشروع قانون رقم 23.18 
يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن الخدمات الجوية املوقعة بالرباط 
في27 فبراير 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
القانون رقم 81.16: اإلجماع.

يوافق   81.16 رقم  القانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على بروتوكول 2014 املتعلق باإلتفاقية رقم 29 بشأن العملي 
الجبري املعتمد من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 

103 املنعقدة بجنيف في 11 يونيو 2014.

 :30.17 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع.

يوافق   30.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة 
واملكاتب املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 

48 املنعقدة بجنيف في 8 يوليو 1964.

عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 
43.17 : اإلجماع.

يوافق   43.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاقية الضمان اإلجتماعي املوقعة بالرباط في 21 شتنبر 

2016 بين اململكة املغربية وجمهورية بلغاريا.

شكرا للسيدة الوزيرة، نمر اآلن إلى آخر مشروع قانون رقم 39.13 
يتعلق بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية لألشغال العمومية وذلك في 

قراءة ثانية، الكلمة للسيد الوزير.

اويي لمصطفىلالخلفي،لاو 1يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك ملل
املكلفلبةوذالقةتلمعلاوبرملةنلقاملجتمعلامل ني:

بيملهللالاورحمنلاورحيم.

 نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء أتقدم 
بهذه الكلمة.

اويي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اويي اتلقاويةد7لاون ابلقاونةئبةتلاملحترمةت،

مدارس  أعتد  من  العمومية  لألشغال  الحسنية  املدرسة  تعتبر 
تكوين املهندسين واملهندسات باملغرب، وذلك منذ إحداثها في أكتوبر 
التحضيرية،  األقسام  تالمذة  تستقطب  بدأت   1987 ومنذ   ،1971
الرياضيات العليا والرياضيات الخاصة، ثم بعد ذلك أصبحت هذه 

املدرسة، وخاصة منذ القانون 12.40 الذي اعتمد من أجل املالءمة 
مع القانون 01.00 أصبحت هذه املدرسة من معالم مهند�ضي اململكة، 
حيث يتواجد حاليا 5700 مهندسة ومهندس متخرجين، 68 % منهم في 

تخصص شعبة الهندسة املدنية بمختلف القطاعات.

اويي اتلقاويةد7لاون ابلاملحترمين،

بدخول القانون 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي حيز التنفيذ 
باملدرسة  املتعلق  القانون  تغيير  لزاما  أصبح  التطبيق   ،2000 سنة 
عمل  أطر  الذي  القانون  جاء  ولهذا  العمومية،  لألشغال  الحسنية 
توازي  باعتبار  الحالي  القانون  تطوير  بصدد  نحن  واليوم  املدرسة، 
الشكليات لتتم تعزيز هذه املالءمة بما يمكن هذه املدرسة من القيام 
بمهامها ويرفع من مستوى حكامتها، واملشروع هو بين أيديكم في إطار 

قراءة ثانية، وشكرا.

اويي لاورئيسل:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا كذلك للسيد مقرر اللجنة، السيد 
النائب إدريس التمري، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

معذرة، أنا تنشوف دائما على اليسار املعارضة.

املوافقون: 95

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 32

املادة 4 نفس العدد:

املوافقون: 95

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 32

املادة 8: السيد الرئيس ال�ضي بووانو، ما كاينش اإلجماع، نفس 
العدد.

املادة 17، تفضل السيد النائب، تفضل.

اونةئبلاويي لأحم لش كي:

السيد النائب فريقنا في القراءة األولى كان ضد هذا املشروع، واليوم 
يسير في هذا الطريق وسيعارض املشروع، إن شاء هللا.

اويي لاورئيسل:

السيد الرئيس ال�ضي بووانو،
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املادة 17 نفس العدد:

املوافقون: 95

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 32

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون : 95.

املعارضون 32.

املمتنعون ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم 

املدرسة الحسنية لألشغال العمومية في قراءة ثانية له.

كما جرت العادة السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، جرت 

العادة أن نتقدم أمامكم بحصيلة الدورة، وبعد ذلك قراءة البرقية. 

أنا جاي من ناحية اإلخبار، باش متمشيوش، وبعد ذلك قراءة البرقية 

املرفوعة إلى جاللة امللك، فنرفعلالجليل ونفتح الجلسة.
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محضرلالجليللالخةميللبذ لاملةئل

اوتةريخ: الثالثاء 10 ذو القعدة 1439ه)24 يوليوز 2018م(.

اورئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: سبعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة السابعة مساء.

السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  اختتام  األعمةل:  ج قلل
التشريعية الثانية) أبريل 2018(.

اويي لالحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجليل:

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيمل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،

اويي اتلقاويةد7لاو 1راء،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

 الدورة الثانية من السنة 
َ
نقدم في هذه الجلسة الختامية، حصيلة

التشريعية الثانية من الوالية التشريعية الحالية، لكن ليس بمنطق 
القيمة  منطُق  النوع،  بمنطق  أيضا  ولكن  فقط،  سب  ِ

ّ
والن األرقام 

ِلَنا لروح الدستور 
ُّ
َمث

َ
الـُمضافة في أعمالنا، ومنطق التساؤل عن مدى ت

ِهه إلى املستقبل، َمْنِطُق  َوجُّ
َ
وأبعاده، وحموالِته اإلصالحية الحقوقية، وت

ا في مجال تقييم 
َ
ِل آثاِر أْعَماِلَنا الرقابية وإنتاِجنا التشريعي وُمْنَجِزن

ُّ
َمث

َ
ت

السياسات العمومية، على الحياة العامة وعلى تطور بالدنا وباألخص 
عالقة  وعلى  مواطنينا،  أوضاع  وتحسين  االجتماعي  التماسك  على 
مؤسستنا باملجتمع، بمعنى آخر إنه منطق التفاعل املسؤول، التفاعل 

اإليجابي مع قضايا املجتمع.

وليس هذا التفاعل، اختياريا، بل هو ضرورة، ألن ديناميات املجتمع 
بكل أبعادها كما نعيشها يوميا، ينبغي أن تجد صداها في املؤسسات 
املنتخبة، بل وتنقل إلى قلب االشتغال املؤسساتي، وفي مقدمته بالطبع 
البرملان. وينبغي أن تكون موضوع حوار وتداول بين السلطتين التنفيذية 
البدائل  على  والتوافق  للمشاكل  الحلول  إيجاد  بقصد  والتشريعية 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتدبيرية، العملية والواقعية، 
بما يلبي حاجيات املجتمع ومطالبه، ويستحضر في نفس اآلن، اإلكراهات 
والتحديات واإلمكانيات، في سياقات ليست بالسهلة وال تسعف دوما، 
مما يتطلب منا جميعا مؤسسة تشريعية ومؤسسة تنفيذية اإلبداع 

واالجتهاد الجماعي.

في هذا األفق، وتنفيذا لتعليمات جاللة امللك، محمد السادس، 
السنة  افتتاح  بمناسبة  األمة  إلى  وجهه  الذي  الخطاب  في  أعزه هللا 
التشريعية الثانية من الوالية الحالية، شرع املجلس في إعداد مساهمته 
بشأن النموذج التنموي الجديد الذي ينبغي لبالدنا اعتماده، والذي 
كان موضوع توجيه ملكي إلى الحكومة والبرملان، كي يعد كل في مجال 

اختصاصاته تصورا شامال في تعاون السلط وتكاملها.

 وفرقا ولجانا نيابية، في إطار 
ً
 ومكتبا

ً
ويندرج ما أنجزناه معا، رئاسة

منطق التفاعل مع املجتمع وفَق رؤية تلتقط دينامياته املتعددة.

ففي ما يخص العمل الرقابي، تمثل ذلك، في النقاش الذي شهدته 
جلسات األسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة العامة والتي تمحورت 
حول قضايا تتسم بالراهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام من قبيل 
مستجدات قضية الوحدة الترابية، وصيانة حقوق اإلنسان على النحو 

الذي يرسخ حقوق املواطنة الكاملة ويكفل كرامة املواطن.

وتميزت الجلسات العمومية املخصصة لألسئلة القطاعية بنفس 
التوجه الرامي الى تكريس ثقافة املساءلة، الحوار واالقتراح والبحث عن 
الحلول للقضايا القطاعية في مختلف املجاالت ودائما وهذا ما نحرص 

عليه جميعا، دائما في تفاعل إيجابي ملجلسنا مع هذه االوضاع.

وقد كانت هذه الجلسات بمثابة وقفات تقييم وحوار بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، تميزت بالنقد البناء، وهذا �ضيء طبيعي ولكن 
وضرورة  أهمية  على  والتوافق  والتوضيحات،  باالقتراحات  أساسا 
مواصلة اإلصالح وااللتزام باتخاذ ما يلزم من تدابير، لتعزيز وترسيخ 

املكتسبات وضمان استدامتها.

وباألرقام، بلغ عدد األسئلة التي أجاب عنها السيد رئيس الحكومة 
في الجلسات املخصصة للسياسات العامة 21 سؤاال من بين 44 سؤاال 

أحيلت عليه باعتبارها أسئلة تتعلق بالسياسة العامة.

على  اإلحالة  ملسطرة  خضعت  التي  الشفوية  األسئلة  عدد  وبلغ 
الحكومة 972 سؤاال أجابت الحكومة عن 385 منها ومن ضمنها أجوبة 
عن أسئلة طرحت في دورات سابقة، فيما بلغ عدد األسئلة الكتابية التي 
ل أعضاُء املجلس ب 1150  أحيلت على الحكومة 2140 سؤاال، توصَّ
جوابا عنها تقدم ملموس وجدي ونأمل أن يتم ويشمل كل األسئلة كانت 

شفوية أم كتابية.

ِق التفاعل 
ُ
ف

ُ
وفي باب الرقابة على العمل الحكومي دائما، وفي نفس أ

مع انتظارات املجتمع والنقاش العمومي، مضت اللجان النيابية، من 
جهة أخرى، في إنجاز مهامها االستطالعية باعتبارها آلية رقابية جد 
ناجعة. وأعدت تقارير وتوصيات حول املواضيع التي استطلعت بشأنها 
متناولة قضايا مركزية في انشغاالت املجتمع والنقاش العمومي، وذهبت 
إلى أبعد من التشخيص وجمع املعطيات واملعلومات، إلى اقتراح بدائل 
وتوصيات نعتبر أن من شأن إعمالها تأسيس التدبير على أساس إغناء 

تعزيز الحكامة الجيدة مع النجاعة املطلوبة.

وهمت املهام االستطالعية التي تم االنتهاء منها، أو التي هي في طور 
املدينتين  إلى  واملعابر  السجون  وأوضاع  املحروقات  أسعار  االنجاز 
باملوانئ  العالم  مغاربة  استقبال  وظروف  ومليلية  سبتة  املحتلتين 
واملالعب الرياضية والرعاية االجتماعية والخدمات الصحية العمومية.

وللتذكير، فإن مكتب مجلس النواب وافق خالل هذه الدورة على 
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إنجاز ثمان مهام استطالعية من بين 16 طلبا أحيلت عليه برسم السنة 
التشريعية.

اويي لاو 1ير،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

نحرص على أن يكوَن عملنا الرقابي منتجا ويحدث اآلثار التدبيرية 
العمومية  املرافق  وتدبير  العمومية  التدخالت  تجويد  في  املتوخاة 
وتوثيقه  ترصيده  على  نحرص  ذلك  أجل  ومن  االختالالت.  وتصحيح 

وتقويمه.

في  الحكومة  التعهدات  وتوثيق  جرد  آلية  رسخنا  اإلطار  هذا  في 
الجلسات العامة ملجلس النواب، وراسلنا أعضاء الحكومة بشأن كل 
برسم  بشأنها  الحكومة  راسلنا  التي  التعهدات  هذه  عدد  وبلغ  تعهد. 
الدورة الحالية 53 تعهدا مقابل 95 خالل دورة أكتوبر ليصل العدد 
ردت   148 التشريعية  السنة  برسم  املرصودة  للتعهدات  اإلجمالي 
الحكومة على 32 منها. وهذا تحول مهم نحن بصدد ترسيخه في الثقافة 

البرملانية ببالدنا.

وما من شك في أن هذه اآللية ستسعف في إعمال املبدأ الدستوري 
في صورة  العام  الرأي  وتضع  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  في  املتمثل 

اشتغال املؤسسات.

 تتبع 
َ
أما في ما يخص تطبيق القوانين، وفي نفس األفق، أرسينا آلية

هذا التطبيق، ألننا نعتبر أن مصادقة البرملان على القوانين دون نشِر 
ى دون جدوى.

َ
بق

َ
املراسيم التطبيقية إلعمالها ت

ثلث  حوالي  أن  مفاده  أسا�ضي  استنتاج  على  ذلك  أسسنا  وقد 
التطبيقية  املراسيم  تصدر  البرملان ال  عليها  يصادق  التي  التشريعات 
بشأنها ملا يتجاوز السنة. وبالتأكيد، فإن اإلعمال األمثل لهذه اآللية 
ليس  عمل  وهو  مشكورة،  تنفيذها  في  النيابية  اللجان  شرعت  التي 
بالسهل، سيقودنا إلى اعتمِا مساطر أنجع وأكثر تقدما، إذ إن القوانين 
تصدر لتنفذ وليلمس املواطنون أثارها على املجتمع، وعلى عالقاتهم 
باملؤسسات. وما ينطبق على القوانين ينطبق على خالصات وتوصيات 

املهام االستطالعية.

وفي إطار ذات التوجه، وإعماال ملقتضيات الفصل 148 من الدستور 
بشأن  تقريرا  العامة  املالية  مراقبة  لجنة  أعدت  الداخلي  والنظام 
الحساب الخصو�ضي املتعلق بصندوق التنمية القروية، اعتماًدا على 
تقرير املجلس األعلى للحسابات في هذا الشأن وعروض وبيانات أعضاء 

الحكومة حول تدبير الصندوق.

وفضال عن املناقشة في الجلسة العامة التي ساهمت فيها الفرق 
اللجنة  من  اقتراح  على  بناء  املجلس  اعتمد  النيابية،  واملجموعة 
املعنية، 23 توصية وافقت الحكومة على 17 منها، مما يكرس مرة أخرى 
منهجية التوافق والتجاوب، ويجسد قيمة الحوار حول قضايا مركزية 

في التنمية، مما يكرس، توجهنا كمجلس إلى االستثمار األمثل لتقارير 
املؤسسات الدستورية، ومنها بالطبع املجلس األعلى للحسابات، من 
أجل اقتراح ما يجود حكامة الـمرفق العام وما يجعل اإلنفاق العمومي 

منتجا لألثر اإليجابي على حياة املواطنات واملواطنين.

وسنكون حريصين على التطبيق األمثل ملقتضيات الدستور في ما 
يخص العالقات مع باقي املؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.

وفي باب التشريع، نعتبر حصيلة املجلس أيضا نوعية، من حيث 
قيمة النصوِص املصادق عليها، والبالغ عددها 34 بين مشروع ومقترح، 
عدد  بذلك  ليبلغ  قوانين  مقترحات  وخمس  قانون  مشروع   29 منها 
النصوص التي صادق عليها املجلس خالل السنة التشريعية 65 نصا، 

منها نصان خالل الدورة االستثنائية.

ويتعلق األمر في هذه الدورة بعدد من النصوص الـمؤسسة، كما 
ومشروع  املغرب  ببنك  املتعلق  القانون  ملشروع  بالنسبة  الحال  هو 
مواكبتها،  مع  الكترونية  بطريقة  املقاوالت  بإحداث  املتعلق  القانون 
بمدونة  املتعلق  وذاك  الوسيط  بمؤسسة  املتعلق  القانون  ومشروع 
التجارة وغيرها. ويتعلق األمر بنصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة 
االقتصاد وتحديثه مع الخدمات والنظام النقدي الوطني وتْستشرف 

مستقبل قطاعات واعدة ومفتوحة على العالم.

وفي هذا الباب، ينبغي التذكير بأهمية املبادرة التشريعية ألعضاء 
املجلس والتي نضعها في صلب األوراش التي نعمل على تنفيذها. فقد 
بلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق واملجموعة النيابية 
في مجلس  82 مقترح قانون. وسنظل  الدائمة،  اللجان  واملحالة على 
النواب نراهن على تفهم الحكومة وعلى الحوار معها وعلى تقدير األهمية 
التشريع  إثراء  في  التشريعية  املبادرات  هذه  تكتسيها  التي  القصوى 
الوطني، وتسريع وثيرته مما ينبغي معه التجاوب مع املبادرات التشريعية 
للمجلس على أساس ما يكفله الدستور ومبدأ التعاون وتكامل السلط.

تقييم  مجال  في  لوظيفته  املجلس  ممارسة  يخص  فيما  أما 
الدورة  تميزت هذه  العمومية، وكما عشنا ذلك جميعا،  السياسات 
بتقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية املعنية بالتنمية 
القروية بشأن »مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك 
العزلة عن املجال القروي والجبلي باملغرب«. وما من شك في أن اختيار 
هذا املوضوع ليكون محور تقييم السياسات العمومية، يجسد توجه 
املجلس إلى إنجاز وثيقة استندت إلى معطيات رقمية، ومستويات اإلنجاز 
بالنسبة  منهجية  املقاربة  هذه  من  نجعل  حتى  االستهداف  ومجاالت 

لقضايا مستقبلية.

ومباشرة بعد تقديم ومناقشة تقرير عملية التقييم الثالثة أطلقنا 
عملية التقييم الرابعة التي ستكون هذه املرة عملية تقييم قبلية، إذ 
تم اختيار السياسة الوطنية فيما يتعلق بالتعليم األولي. كما أكد ذلك 
جاللة امللك، محمد السادس، في الرسالة التي وجهها جاللته يوم 18 
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يوليوز 2018 إلى املشاركين في اليوم الوطني حول التعليم األولي فحيث 
قال جاللته:« إن إصالح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمته التعليم 
األولي، يكت�ضي أهمية كبيرة بالنسبة لألجيال القادمة. ألن أطفال اليوم، 
هم رجال الغد« مشددا جاللته، على أن هذا الورش الوطني الكبير 
هذا  كسب  أجل  من  للجميـع،  واملسؤول  الواسع  االنخراط  يقت�ضي 

الرهان، وتحقيق أهدافه، داخل اآلجال املحددة«.

النواب،  ملجلس  الداخلي  والنظام  الدستور  ملقتضيات  وتفعيال 
والقانونين التنظيميين بشأن العرائض وامللتمسات من أجل التشريع 
بالعرائض  املكلفة  املكتب  إشراف  تحت  املكلفة  اللجنة  تشكيل  تم 
وامللتمسات، فيما يتم إعداد القاعدة والنظام املعلوماتيين الخاصين 
بتدبير عرائض املواطنات واملواطنات وملتمساتهم من أجل التشريع، 

ضمانا لتدبير شفاف لهذه املبادرات املواطنة.

وإذا كانت الديمقراطية التشاركية واملواطنة إصالحا مركزيا متقدما 
في دستور 2011، فإننا نعتبر املجتمع املدني، شريكا أساسيا في إعمال 
هذه الصيغة الراقية من املشاركة في تدبير الشأن العام، وفي اقتراح 
تأطير مطالب املواطنات واملواطنين في صيغة عرائض،  التشريع وفي 
مع ما لذلك من فوائد في نقل انشغاالت املجتمع ومطالبه إلى قلب 

املؤسسات، وبالتالي البحث عن حلول لها.

اويي لاو 1ير،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

مستوى  على  املجلس  أعمال  في  النوعية  الحصيلة  مع  باملوازاة 
الجلسات العامة التي بلغ عددها 28 جلسة، واصلت اللجان النيابية 
االشتغال بدينامية أسرع وأنجع، ليس فقط في الشق التشريعي، ولكن 
أيضا، وهذا هو الجديد باألساس في ممارسة االختصاص الرقابي، إذ 
إن من بين 90 اجتماعا عقدتها برسم هذه الدورة، تم تخصيص 45 
اجتماعا للعمل الرقابي ومساءلة الوزراء واالستماع إلى بياناتهم حول 
قضايا مركزية تتسم بالراهنية من قبيل القضية الوطنية، وترسيخ 
حقوق اإلنسان وصيانتها والتربية والتكوين، والتشغيل وخدمات املاء 
املقاولة  وأوضاع  االجتماعية  والتغطية  القروية  والتنمية  والكهرباء 

الوطنية وقضايا مغاربة العالم.

وفي هذا الصدد نسجل ألول مرة أن هناك توازن بين األعمال الرقابية 
واألعمال التشريعية للجان وهو مؤشر آخر للثقافة البرملانية الجديدة 
التي نحن بصدد جميعا إرسائها، وهذا التحول بدون شك سيفتح آفاقا 

جديدة في هذا املجال.

واملرأة  الرجل  تمتيع  إلى  يرجع  فيما  الدستور  إعمال  سياق  وفي 
على قدم املساواة بالحقوق والحريات، وسعي الدولة إلى تحقيق مبدأ 
املناصفة بين الرجال والنساء، واصلت مجموعة العمل املوضوعاتية 
املكلفة باملساواة واملناصفة، أعمالها وراكمت العديد من االقتراحات 
والتوصيات التي ستكون بدون شك جد مفيدة في اعتماد التشريعات 

والتدابير والسياسات العمومية لبلوغ أهدافها وإعطائها مضمونا عمليا. 
واسمحوا لي أن أغتنم هذه املناسبة ألثني على دينامية هذه املجموعة، 

وعلى أداء مجموع النائبات أعضاء مجلسنا على عطائهن املتميز.

اويي لاو 1ير،

اويي اتلقاويةد7لاون اب،

الختصاصاته  املجلس  ممارسة  في  الحصيلة  هذه  كانت  إذا 
الدستورية، تحفز إلى مزيد من اإلنتاج النوعي، فإنها ما كانت تتحقق 
بهذا النحو، لوال تجاوب الحكومة والتي أشكر رئيسها السيد العثماني 
الذي  الخلفي  مصطفى  السيد  املداومون  بالذكر  وأخص  وأعضائها 
دائما كان حاضرا معنا رغم كل اإلكراهات وخاصة إكراهات الخميس، 
فلدي اقتراح سنقوم بتعديل النظام الداخلي وستكون جلسة االثنين 
كانت  ما  فإنها  الخلفي،  مصطفى  السيد  لك  فشكرا  الخميس،  يوم 
تتحقق بهذا النحو لوال تجاوب الحكومة والتي أشكر رئيسها وأعضائها 
على ما جسدوه من روح التعاون والتكامل واالستعداد الدائم للبحث 
عن الحلول التوافقية للقضايا املطروحة. وهو ما انخرط فيه أعضاء 

املجلس الذين أثني على تعبئتهم من أجل تجويد أعمال املؤسسة.

الثنائية  البرملانية  الدبلوماسية  مجال  في  مجلسنا  لرصيد  وإغناء 
واملتعددة األطراف، أقول أننا واصلنا إعمال الرؤية الجديدة في مجال 
العالقات الخارجية، مكرسين مقاربات الترصيد والحضور واالستباق 
البرملانات  مع  الثنائية  لعالقاتنا  القانوني  والتأطير  املأسسة  والجديد 

الوطنية واالنتقال من الظرفي اآلني إلى املمأسس.

وفي هذا الصدد، عملنا على توطيد عالقاتنا مع عدد من البرملانات 
الوطنية في أمريكا الالتينية وآسيا ومنطقة البلقان، باإلضافة بطبيعة 

الحال إلى افريقيا.

ونظمنا كبرملان وكما تعلمون كبرملان مغربي دورتين لكل من املنتدى 
واللذين  الفرن�ضي  املغربي  البرملاني  واملنتدى  املغربي اإلسباني  البرملاني 
كانا بمثابة قمتين برملانيتين انكبتا على دراسة مواضيع في غاية األهمية 
لقاء  نظمنا  كما  الصديقتين؛  الدولتين  هاتين  مع  لعالقاتنا  بالنسبة 

دراسيا مع برملان املجموعة االقتصادية لغرب افريقيا.

وأعضاء  املجلس  ومكتب  رئاسة  بها  قامت  التي  للزيارات  وكان 
مجموعات الصداقة مناسبات لتوثيق العالقات مع البرملانات الوطنية 

والتعريف بقضايا بلدنا.

ونتوخى من هذه املأسسة ضمان االستدامة في العالقات والثنائية 
حقق في إطارها وبنائها على 

ُ
واملتعددة األطراف، ترسيخها وترصيد امل

لبالدنا  الحيوية  والقضايا  املصالح  عن  والدفاع  املتبادلة  االلتزامات 
ولشركائنا.

وبالتأكيد، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، فإن حضورنا 
النوعي واالستباقي في الدبلوماسية البرملانية، يتصدره اهتمام مركزي 
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واحد هو الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية والتصدي لكل االدعاءات 
واالفتراءات التي ينسجها خصومنا.

للنظام  إعماال  أحدثنا،  والترصيد،  الـمأسسة  ملنهجية  وترسيخا 
الداخلي للمجلس تحت مراقبة املكتب، ثالث مجموعات موضوعاتية 
جديدة تعنى األولى بقضية الوحدة الترابية للمملكة والثانية بالشؤون 
مركزيا  انشغاال  تعتبر  التي  الفلسطينية  بالقضية  والثالثة  اإلفريقية 

بالنسبة للمملكة املغربية.

وبهذه املناسبة ال يسعني إال أن نشيد مرة أخرى باملواقف الحازمة 
السادس،  محمد  امللك،  جاللة  فتئ  ما  التي  والحق  للعدل  ناصرة 

ُ
امل

رئيس لجنة القدس الشريف يؤكد عليها والداعية إلى تمكين الشعب 
دولته  إقامة  مقدمتها  وفي  الوطنية،  حقوقه  كامل  من  الفلسطيني 

املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

للعدل  املناصر  الطريق  أن يسير مجلسنا على هذا  البديهي  ومن 
منها  كان  املبادرات  من  عدد  في  ما جسدناه  وهو  الدولية  وللشرعية 
النقاش الذي فتحناه خالل جلسة 14 ماي 2018 على إثر أعمال القتل 
والترهيب التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في حق عدد من 

أبناء شعبنا الفلسطيني.

ومن جهة أخرى، واصل املجلس، في إطار برامج التعاون الدولي، 
في إطار  الدوليين  الشركاء  املتفق بشأنها مع عدد من  البرامج  تنفيذ 
من  والتعريف  املقارنة  البرملانية  املمارسات  على  والتعرف  التفاعل 
جهة أخرى بتجربتنا وبنموذجنا، بما يحققه املجلس في ممارسة عدد 
من اختصاصاته. وال تخفى عليكم السيدات والسادة النواب، القيمة 
املضافة الكبرى لهذه البرامج في توطيد عالقاتنا مع عدد من البرملانات 

الوطنية.

واختصاصاته  بمهامه  القيام  من  النواب  مجلس  يتمكن  حتى 
ووظائفه، ينبغي أن يتوفر على وسائل العمل، وخاصة على إدارة برملانية 
عصرية وقوية بموارد بشرية كفأة، مواكبة ومنضبطة. في هذا الصدد 
صادق مكتب املجلس على خطة عمل للمجلس وضعت على أساس على 

التراكم، وتتضمن أكثر من 140 تدبيرا مركزيا.

ومن جهة أخرى صادق مكتب املجلس على منظام جديد إلدارة 
املجلس سيمكن العمل به من هيكلة هذه اإلدارة وفق رؤية شاملة 
متوجهة نحو املستقبل. وستتم هذه الهيكلة وفق الشفافية ومبادئ 
الكفاءة  عنصر  االعتبار  بعين  وأخذا  الفرص  وتكافؤ  االستحقاق 

واملردودية واالنضباط واالنخراط في عمل املؤسسة.

وسيظل الرهان والهدف الرئي�ضي هو مساهمة املجلس في ترسيخ 
املمارسة الديمقراطية وتقوية دولة املؤسسات ومواصلة تنمية بالدنا 
وتطويرها وصيانة استقرارها وأمنها، تحت القيادة املتبصرة، لصاحب 
الجاللة، امللك محمد السادس، أعزه هللا، في سياقات دولية وإقليمية، 
نستحضر  أن  زمالئي  زميالتي  وعلينا  اليوم،  يميزها  ما  جميعا  نعلم 

السياسية  املكتسبات  تقدم وعددا من  الكثير من  بالدنا حققت  أن 
والحقوقية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية الحاسمة، وعلى مستوى 
تموقعها ال فقط على املستوى القاري، ولكن كذلك على املستوى الدولي.

تقوية  أن  والخطاب،  املمارسة  في  نستحضر،  أن  دوما،  وعلينا، 
املؤسسات، ومنها البرملان، أمر حاسم وضروري للحفاظ على االستقرار 
واألمن. وعلينا أن ندرك أن قوة املؤسسات مرتبطة بقدرتنا على ترسيخ 
ثقافة التوافق في القضايا الكبرى للوطن. وعلينا أن نتمثل قيمة برملان 

القرب بما هو إصغاء للمواطنين والتعرف على حاجيات املجتمع.

وروح  التصميم  بنفس  جميعا،  نتعبأ  أن  ينبغي  ذلك  أجل  من 
التعاون بين املجلس والحكومة وباقي املؤسسات الدستورية ومؤسسات 

الحكامة.

وفي الختام، أود أن أشكر كل من ساهم ويساهم في تسيير أعمال 
املجلس وفي مقدمتهم موظفات وموظفي املجلس على تعبئتهم جميعا 
من أجل تمكين السيدات والسادة األعضاء من القيام بمهامهم، كما 
البرملان ونساء ورجال الصحافة على  ال يفوتني أن أشكر أفراد أمن 

مساهمتهم في تناول أعمال املجلس، شكرا على حسن إصغائكم.

الكلمة للسيدة األمينة لتالوة البرقية املرفوعة إلى جاللة امللك.

اونةئبللاويي 7لعزقهةلاوذراكلأمينللاملجلس:

شكرالوكملاويي لاورئيس،

برقية مرفوعة إلى صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 
هللا، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018/2017

أشرفل علىل قاويالمل قاوصال7ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بيمل
املرسلين،لقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

م الي،لصةحبلالجالوللقاملهةبل،لداملوكملاوذزلقاوتمكين.

بمناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية 
من الوالية التشريعية العاشرة يتشرف رئيس مجلس النواب أصالة عن 
نفسه ونيابة عن أعضاء املجلس بأن يرفع إلى املقام العالي باهلل أصدق 

عبارات الوالء واإلمتنان.

في  نوعي  بإنتاج  موالي،  يا  التشريعية  الدورة  هذه  تميزت  وقد 
مجاالت التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية 
وأجهزته  املجلس  أعضاء  فيه  استحضر  البرملانية،  والدبلوماسية 
وترسيخ  املؤسسات  تقوية  على  جاللتكم،  وحرص  النيرة  توجيهاتكم 
املمارسة الديمقراطية والقرب من املواطنين وتمثل انتظارات وحاجيات 

املجتمع.

م اليلصةحبلالجالول،

على  باملصادقة  الدورة  هذه  خالل  التشريعي  اإلنتاج  تميز  لقد 
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نصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة اإلقتصاد الوطني والخدمات 
والنظام النقدي الوطني وقطاعات واعدة مفتوحة على عالم اليوم، 
وقد تم إثراء باإلنتاج وتجويده بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وفق منهجية التوافق ومنطق التكامل بين السلط، مما فتح 

آفاقا جديدة ملبادرة تشريعية ألعضاء املجلس.

وفي باب الرقابة على العمل الحكومي، تم يا موالي، خالل هذه 
الدورة تنويع آلياته واستثمار ما يق�ضي به الدستور في هذا االختصاص 
البرملاني، إذ إنه فضال عن املراقبة من خالل األسئلة الشفهية والكتابية 
التي تناولت السياسات العمومية والقطاعية أنجزت اللجان النيابية 
الدائمة أو شرعت في إنجاز عدة مهام استطالعية حول قضايا تتسم 
بالراهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام، فيما عقدت اللجان اجتماعات 
رقابية استمعت خاللها إلى بينات أعضاء الحكومة ومسؤولي املرافق 

العمومية حول سياسات وبرامج وتدخالت عمومية.

وفي باب تقييم السياسات العمومية تميزت الدورة بتقديم ومناقشة 
التقرير وتوصيات مجموعة العمل املوضوعاتية حول مساهمة البرنامج 
الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن املجال القروي والجبلي، 
في ما تم إطالق عملية التقييم الرابعة والتي توافقت مكونات املجلس 

على أن يكون التعليم األولي محورها.

موالي، كانت هذه الدورة مناسبة كثف فيها مجلس النواب من 
اتصاالته مع عدد من البرملانات الوطنية، وكان حريصا على مأسسة 
عالقاته مع عدد منها وتأطيرها باتفاقيات ومذكرات تفاهم بما يضمن 
البرملانية  واملنتديات  املؤتمرات  في  مشاركاته  واصل  فيما  استدامتها، 

املتعددة األطراف وفق رؤية مبادرة واستباقية.

ومن البديهي يا موالي، أن يستحضر أعضاء املجلس في هذا الباب 

ويتمثلون توجيهاتكم وسياستكم في مجال عالقات اململكة املغربية بباقي 
أعضاء املجموعة الدولية، ومن البديهي أيضا أن يتصدر الدفاع عن 
الوحدة الترابية والتعريف باإلصالحات التي تقودها جاللتكم، اهتمام 

أعضاء املجلس وأجهزته في واجهة الدبلوماسية البرملانية.

ووفق مقتضيات الدستور، حرص املجلس على الشروع في إعمال 
ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية املواطنة وتتبع تطبيق القوانين وتبين 
حكم  وفلسفة  اإلصالحية  الدستور  روح  متمثال  املجتمع  على  آثارها 
وكفالة  والجماعات  األفراد  حقوق  ضمان  على  الحريصة  جاللتكم، 
مشاركة املواطنات واملواطنين في مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ البناء 

املؤسساتي، بما يعزز اقتدار اململكة املغربية وازدهارها وتقدمها.

أبقاكم هللا يا موالي، ذخرا ومالذا لشعبكم الوفي وأقر عينكم بولي 
العهد املحبوب، صاحب السمو امللكي، األمير الجليل، موالي الحسن، 
أزركم  وشد  خديجة،  اللة  الجليلة،  األميرة  امللكي،  السمو  وصاحبة 
بصنوكم صاحب السمو امللكي، األمير موالي رشيد، وحفظكم في سائر 

أفراد أسرتكم امللكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

خ يملاألعتةبلاوشريفل

الحبيبلاملةوكيلرئيسلمجلسلاون اب
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امل افقلل37لي وي 1ي 31

اويي لاورئيس:

رفذتلالجليل.
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