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محض4املجلسةاملثيمنةا ملتسعينابعداممليئة

ملتيريخ: اإلثنين 17 جمادى األولى 1441ه )13 يناير 2019(.

مل4ئيسة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ساعتان وأربعة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية 
زواال والدقيقة الثانية والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعاي9:  لد 9ا
الحكومية التالية:

الداخلية؛ .•

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .•

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛ .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية. .•

ملسيدامحادالوىمر،ارئيساملجلسة:

أش4فا علىا مل4حيم،ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 27 سؤاال شفهيا موزعة على 
واملاء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  الداخلية،  التالية:  القطاعات 
إعداد  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، الصناعة والتجارة 

واالقتصاد األخضر والرقمي، األوقاف والشؤون اإلسالمية.

أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين على أنه ستعقد جلسة 
عمومية تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين 

الجاهزة وذلك يوم غد ابتداءءا من الساعة الرابعة مساء.

أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس لتالوة ما استجد من مراسالت 
واردة عن الرئاسة، فلتتفضل مشكورة، تفضلوا السيدة األمينة.

ملسيدةاعز هياملع4مك،اأمينةامملجلس:

بسماهللاامل4حانامل4حيماملصالةا ملسالماأش4فاممل4سلين،

شك4مالكماملسيدامل4ئيس،

توصل مكتب املجلس بمشروع قانون تنظيمي رقم 72 .19 يق�ضي 
بتتميم القانون التنظيمي رقم 02. 12 املتعلق بالتعيين في املناصب 
العليا، توصل كذلك مكتب املجلس بمشروع قانون تنظيمي رقم 16.04 
يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية في إطار قراءة ثانية، 

ومشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من تاريخ 6 إلى 13 يناير 2020، توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب 76 سؤاال شفويا 158 سؤاال كتابيا، شكرا لكم السيد 

الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا حضرات السيدات والسادة املحترمين، نشرع اآلن في بسط 
األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الداخلية، 
فيما يلي ثالث أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالجهوية املتقدمة، 
لذا أقترح على السيدات والسادة النواب املحترمين طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 

النواب مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداق4 ق:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

نجاح  وبعد  املتقدمة  الجهوية  إقرار  على  سنوات  أربع  مرور  بعد 
عن  الوزير  السيد  نسائلكم  املتقدمة،  الجهوية  الوطنية  املناظرة 
اإلجراءات التي تتخذونها من أجل تحقيق الجهوية املتقدمة الحقيقية؟ 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الثاني وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
عن الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

ملنيئباملسيداعبداملفتيحامهلامكي:

تفعيل  اتخاذها  تعتزمون  التي  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد 
التوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الثالث وهو آني كذلك للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد 

النائب.
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ملنيئباملسيداسعيدامنايلي:

أشنو دار؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للجميع، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا للمنصة السيد 
الوزير.

ملسيدانوراملد نابوطيب،املوزي4امملنتدبالددا زي4املدمخلية:

شك4ماملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

جوابا على سؤالكم، سمحو ليا غلطت في الورقة ولكن ما كاين 
مشكل، جوابا على سؤالكم فيما يخص املسار ديال الجهوية املتقدمة 
وفين وصالت وشنا هي اإلجراءات اللي غنقومو بها؟ بغيت أوال نقول بأنه 
الجهوية املتقدمة هي خيار تم التنصيص عليه على أعلى مستوى، على 
الدستوري، وكذلك  النص  وعلى مستوى  الجاللة،  مستوى صاحب 
الترسانة  إرساء  بعد  الدستور  بعد  ومن  امللكية  اللجنة  هناك  تمت 
القانونية في مدة زمنية محددة اللي كانت هي ديال 30 شهر، كما قلت 
ولكن بغيت نسجل بأنه جا في واحد السؤال بأنه كاين هناك تعثر أنا 
ال أشاطرها الرأي ديال التعثر، مسار الجهوية هو مسار ال يمكن إال أن 
يكون طويال ومتعقل من ناحية الوقت ديالو، ما يمكنش يكون سريع، 
إيال كان سريع راه ما غاديش نقدرو تكون اإلرساء ألنه الفاعلون كثر، 
هناك الجهة بمجلسها الجهوي بإدارتها الجهوية، هناك الدولة املركزية 
اللي عندو  الال تمركز  ولكن أيضا اإلدارات الالممرزكة، هناك مسار 
اإلشكال ديالو، إيال رجعنا اللجنة امللكية، كان هناك التقطيع الجهوي، 
انتخاب  كانت  بالصرف،  كآمر  الرئيس  ديال  الصالحيات  هناك  كان 
املجلس مباشرة اللي عاطيها واحد الشرعية، ولكن كانت هناك أيضا 
االختصاصات ومربط الفرس هو االختصاصات، ألنه في االختصاصات 
كان خاصو يكون تدقيق وتحديد االختصاصات، ألنه االختصاصات 
واملشتركة  الذاتية  واالختصاصات  ومشتركة  ذاتية  اختصاصات  هي 
كان واحد العمل جبار مع القطاعات الحكومية اللي أدت إلى التوافق 
على اعتماد واحد اإلطار توجيهي ذي طابع تعاقدي وخارطة الطريق، 
هاد التوقيع هذا هو كيفتحنا الباب من هنا في القريب العاجل إن شاء 
هللا باش يتم تعطى األولويات لالختصاصات الذاتية باش يتم املمارسة 
الفعلية ديالها، ثم االختصاصات املشتركة وغادي يكون عندنا موعد 
كما تم اإلعالن عنه في الجلسة الختامية باش نديرو واحد الوقفة، باش 
نشوفو شنو هي االختصاصات اللي فعال مورست واالختصاصات اللي 
خصها واحد الوقت أكبر باش تم؛ بغيت نأكد على القضية ديال املوارد 
البشرية، اإلدارة الجهوية كما هو املشكل في اإلدارة ديال املحلية، اإلدارة 
البشرية،  باملوارد  اللي خصها تطعم  الجهوية هي إدارة ناشئة، إدارة 
ولكن مع األسف اإلدارة املغربية إيال بغيتي تنشأها وطعمها كطعمها غير 

باملبتدئين ألن خاصها تكون واحد التفكير باش يكونو واحد الجسر بين 
اإلدارة ديال الدولة واإلدارة املحلية باإلدارات الجهوية باش يمكن يكون 
وال نمشيو عبر اآللية ديال التعاقد اللي دابا حتى هي والت مفتوحة ألنه 
إيال ما كانش هاد 2 د اآلليات غادي ديك اإلدارة خصها واحد الوقت 
طويل باش يمكن لها يكون عندها املؤهالت، يكون عندها الكفاءات 
الالزمة؛ ثالثا- القضية ديال التصور واملخططات هي ال يمكن أن تأتي 
مرة واحدة سيكون مخطط أول ومن بعد يتم التحيين ديالو اإلغناء 
ديالو إذا هو مسار أنا كنقول ديما الجهوية وال الالمركزية هو مسار طويل 
وبطيء، ما يمكن ليناش خاصها تكون غير اإلرادة اإلرادة املشتركة بين 
الفاعلين املحليين والجهويين وبين القطاعات الوزارية والدولة ككل ألنه 

هذا خيار ال محيد عنه، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

والتنمية،  العدالة  لفريق  تعقيب  أعطي  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ملنيئباملسيدامحاداملحيرتي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، إن ورش الجهوية املتقدمة ورش استراتيجي مهيكل، 
التنموي  النموذج  واملغرب يشتغل على  الوزير  السيد  اليوم  قناعتنا 

الجديد أنه ال تنمية بدون جهوية متقدمة والتي تعتبر مدخال إلعادة بناء 

هياكل الدولة اليوم مرت 4 سنوات على ممارسة هذا الورش وكانت لنا 

فرصة معكم في إطار املناظرة الوطنية األولى حول الجهوية املتقدمة 

تقييم هذا الورش من أجل دعمه وتجاوز كل العوائق التي اعترضته 

من أجل تحقيق األهداف املنتظرة، فإذن اليوم أهم الخالصات التي 

تستوقفنا هي كالتالي: السعي نحو املزيد من العدالة املجالية بين الجهات 

أساسا عبر تفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل اإلجتماعي؛

صالحيات  أعطى  الوزير  السيد  للجهات  التنظيمي  القانون  إن 

واختصاصات متقدمة وجب التعجيل بتنزيلها كاملة في عالقتها مع ورش 

الالتمركز اإلداري، بحيث أن ممارسة االختصاصات ال زالت في حدها 

األدنى، اليوم ال بد من تمكين الجهات من ممارسة أهم أدوارها املتمثلة 

في التنمية االقتصادية ودعم االستثمار واملقاولة، وهنا يجب التركيز على 

أهمية التعامل مع الجهات بمنطق عادل في موضوع جلب االستثمارات 

وخلق الشروط املالئمة للتنمية االقتصادية، كما نؤكد على ضرورة 

خلق آليات جديدة للتمويل وكذا دعم العنصر البشري؛

كنا ننتظر، السيد الوزير، أن املناظرة ستكون فرصة لتوقيع برامج 

التعاقد الجاهزة، نموذج جهة فاس مكناس بين الدولة والجهات، نتمنى 

أن يتم التعجيل بذلك، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، أعطي الكلمة للفريق الثاني وهو الفريق االشتراكي، تفضلوا 
السيد النائب املحترم مشكور.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

بداية نهنؤكم السيد الوزير بنجاح األشغال ديال املناظرة الوطنية 
حول الجهوية املتقدمة واللي جات في الوقت ديالها بعد مرور 4 سنوات 
ديال  العمل  انطالق  كناقشو  واحنا  أيضا  مناسبة  وهي  التنزيل،  من 
اللجنة ديال إعداد النموذج التنموي الجديد على أننا نوقفو على هاد 
املوضوع، فأكيد أنه الورشات اللي تدارو أعطوا واحد املجموعة ديال 
التوصيات اللي كلها ذات أهمية بالغة، والرسالة امللكية ممكن أننا 
ناخذ هي كمرجع أسا�ضي لديك التوصيات، ناخذو منها واحد 3 نقط 

أساسية، السيد الوزير، اللي هي املنطلق األسا�ضي؛

فيما يتعلق باإلبداع واالبتكار أظن أنه هو مربط الفرس؛

املسألة الثانية، فيما يتعلق باملواكبة وهذا هو اللي اليوم في حاجة 
القطاعات  ديال  التعاقدات  تنفيذ  يخص  فيما  خاصة  إليه  ماسة 
مع  تعاقدت  اليوم  القطاعات  من  مجموعة  الجهات،  مع  الحكومية 
الجهات في إطار اتفاقيات وما زال ما نفذاتش، وهادي مناسبة باش 
نوجهو لها دعوة قصد تنفيذ التزاماتها خاصة فيما يتعلق مثال باالتفاقية 

للي تتربط قطاع اإلسكان مع مجموعة دالجهات على املستوى الوطني؛

ثم النقطة الثالثة، تتعلق بالعدالة، العدالة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، أعطي الكلمة للمجموعة 
النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا أحد النواب.

ملنيئباملسيداسعيدامنايلي:

السيد الوزير، اليوم الجهوية في بالدنا اليوم ما ينكر حتى �ضي واحد 
ورش كبير وقطعت خطوات مهمة، لكن مع األسف، السيد الوزير، 
بعض رؤساء الجهات ما زال ما استوعبوش املعنى الحقيقي الفلسفي 
للجهة، وما زال كيتعاملوا مع مشاريع الجهة باملنطق الحزبي الضيق، 
مثال إقليم سطات، دائرة ابن أحمد الشمالية والجنوبية مجموعة من 
والطلبات  امللتمسات  من  مجموعة  بوضع  قامت  الفقيرة  الجماعات 
مرفوقة بمجموعة من الدراسات من أجل الظفر بهاد املشاريع، ولم 
الذهبي،  امكارطو، سيدي  جماعة  مثال  اآلن،  لحد  ذلك  من  تستفد 
اآلن،  لحد  النخيلة،  النعناع،  واد  الكريم،  عبد  سيدي  بوكركوح، 
كيتعاملو ما زال، كيتعاملو قطاع باملنطق الحزبي الضيق، اليوم، السيد 
الوزير، انتم كسلطة وصاية كتعرفوا هاد النوع من الخلل، فكنلتمسو 

منكم ولكم كامل الصالحيات من أجل رفع الحيف عن هذه الجماعات، 
وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، إذن من بعد ما خذينا جميع التعقيبات، السيد الوزير، ما 
تبقاش لكم الوقت، سأمر إلى السؤال املوالي حول املوارد البشرية التابعة 
الفريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الترابية  للجماعات 

الحركي، تفضلوا أحد النواب مشكورين، تفضلوا السيد الرئيس.

ملنيئباملسيدامحادامبديعارئيساملف4يقاملح4كي:

السيد الوزير املحترم، ال يخفى عليكم دور الجماعات املحلية في 
التنمية وتنزيل السياسات العمومية، فما هو تصوركم، السيد الوزير، 
البشرية  واملوارد  الكفاءات  إلى  الولوج  من  الجماعات  هذه  لتمكين 

الضرورية؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدانوراملد نابوطيب،املوزي4امملنتدبالددا زي4املدمخلية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

مركزية،  والال  املحلية  الجماعات  فعال  املحترم،  النائب  السيد 
واحد،  حتى  فيها  كيجادل  ما  هادي  البشرية  املوارد  ديال  األهمية 
ولتمكين الجماعات من سد الخصاص في بعض أصناف املوارد البشرية 
خاصة األطباء واملهندسين املختصين في الهندسة املدنية والتقنيين، 
بتنظيم  للسماح   2019 وزارية خالل سنة  الدورية  واحد  تم إصدار 
تم  لذلك  بموازاة  األصناف،  هذه  في  الجماعات  التوظيف  مباريات 
تعميم مصالح هذه الوزارة على إعداد دالئل مرجعية للمهام والوظائف 
واملساطر لتمكين الجماعات الترابية من آليات حديثة، لتحديد الفائض 
والخصاص في أصناف املوارد البشرية والعمل على تلبية احتياجاته منها 
بطريقة معقلنة، كما أنها بصدد إعداد نظام أسا�ضي ملوظفي الجماعات 
الترابية الذي سيراعي خصوصية الجماعات وما تحتاجه من أطر وأعوان 
للقيام باملهام املنوطة بها، أما بالنسبة للتعاقد قلت قبيلة، فقد تم فتح 
التوظيفات،  النوع من  الباب أمام املجالس الجهوية الستعمال هذا 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم لتعقيب.

ملنيئباملسيدامحادامبديعارئيساملف4يقاملح4كي:

شكرا السيد الوزير املحترم على هذا الجواب اللي تناول عدة نقط 
جات في التعقيب، فالسيد الوزير عدة جماعات اآلن تعاني من، يعني 
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هادي مدة ما تنظمات هذه املباريات، فلكن التيسير ديال تنظيم هاد 
املباراة على املستوى الوطني غادي يسهل الولوج إلى املوارد البشرية، 
في  جاء  كما  الترابية  للوظيفة  األسا�ضي  النظام  الوزير  السيد  ثانيا 
الجواب ديالكم �ضيء أسا�ضي، ثالثا الولوج آلليات التعاقد في الجماعات 
املحلية غادي يسر يعني التفاعل مع بعض الوظائف سواء نظامية أو 
غير نظامية، وكذلك نتمنى أن تستفيد الجماعات املحلية كذلك من 
تنزيل  كبيرة،  بسياسات  كتقوم  ألنها  الخبراء،  مستوى  على  التعاقد 
هذه  مواكبة  من  فالبد  كبير  تنموي  مستوى  العمومية  السياسات 
السياسات وهذه املشاريع بأطر كفأة، نتمنى إن شاء هللا أن تتفهموا هذا 
األمر ونسرع جميعا من اتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى تتمكن الجماعات 
املحلية من لعب الدور ديالها التنموي الريادي األسا�ضي كأحد مكونات 

الهيكلة الترابية، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي السيد الوزير، يمكن ليكم تعقبوا إيال بغيتوا 
في ثواني.

ملسيدانوراملد نابوطيب،املوزي4امملنتدبالددا زي4املدمخلية:

بغيت غير نقول بأنه حنا مقتنعين بأنه األهمية ديال املوارد البشرية، 

وأهم اقتناع ما فيه نقاش، اللي بغيت نقول هو خصنا نلقاوا كيفاش 

باش  اإلمكانيات  روسنا  على  نفتحوا  باش  األسا�ضي  النظام  فهداك 

نوظفوا حتى في هادوك املهن اللي ما كاينش في اإلدارة ديال الدولة راه 

حنا سدينا على روسنا ملي حيدنا زولنا الساللم من 1 ل4.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن محاربة الفقر والهشاشة، 

للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعال9املعا4م ي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، محاربة الفقر والهشاشة من طرف الحكومة 

ضرورة للحفاظ على التماسك واالستقرار اإلجتماعي، محاربة الفقر وهو 

جعلت منه األمم املتحدة املحور األول لألهداف التنمية املستدامة ل 

2030 واللي ملتزم فيها املغرب. لذا نسائلكم عن ما تقوم به الحكومة 

ملحاربة الفقر؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا مشكورين .

ملسيدانوراملد نابوطيب،املوزي4امملنتدبالددا زي4املدمخلية:

شك4ماملسيدامل4ئيسامملحترم،

السيد النائب املحترم، أول مالحظة ال وجود لبرنامج سميتو محاربة 
ثانيا  برنامج وطني سميتو هكدايا،  �ضي  كاينش  ما  والهشاشة،  الفقر 
نوعيا  اختصاصا  أو  خاصا  مجاال  ليست  والهشاشة  الفقر  محاربة 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي راه كل القطاعات كتدخل فهاد 
اإلطار هذا، ولكن مع ذلك اللي بغينا نقولوا بأنه حنايا محاربة الفقر 
والهشاشة كنطرقو ليها فهاد املرحلة الثالثة من التنمية البشرية عبر 
تدارك  ألنه  الخصاص،  تدارك  تنقولوا  ما  عبر كيف  ما�ضي  التنمية، 
الخصاص ما عمرنا ما غنساليو، التنمية البشرية لألجيال الصاعدة، 
التعليم  عبر  الصاعدة،  لألجيال  الفرص  توفير  عبر  البشرية  التنمية 
األولي، عبر الصحة ديال األم والطفل، عبر محاربة الهدر املدر�ضي، عبر 
الدعم املدر�ضي املجاني إلى غير ذلك، وثانيا عندنا واحد البرنامج ثالث 

هو إدماج..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت تعقيب السيد النائب املحترم 

عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملنيئباملسيداعال9املعا4م ي:

بعد  وذات  أفقية  مسألة  هي  الفقر  محاربة  الوزير  السيد  طبعا 

قيادة  نظريا  عليها  كتسهر  الحكومية  السياسات  من  لعدد  التقائي 

حكومية منسجمة االستراتيجيات وهي ليست قضية قطاع الداخلية 

وحدها، ولكن نسبة األشخاص اللي تيعانيو من الفقر املتعدد األبعاد 

والهشاشة وحتى بإحساس الفرق هي ما زالت مرتفعة وتتجاوز حدود 

املقبولية، كما تؤكد عدد من التقارير الوطنية، صبحات ظاهرة قروية 

بامتياز كتخص الشباب والنساء ومرتبطة باتساع الفوارق اإلجتماعية 

واملجالية، ضعف نجاعة السياسات العمومية واالستمرار الغير املفهوم 

الحكومة في نهج السياسات أجمع الكل عن فشلها ما تيمكن إال يأدي 

إلى اتساع هاد الفوارق املجالية واالجتماعية، والتفقير املستمر الطبقة 

الوسطى واتساع البطالة عند الشباب، هادي كلها مظاهر لألسف ما 

تيمكن لها إال تزيد لتوريث الفقر كقدر محتوم لفئة مهمة من املغاربة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، فيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر باإلسراع 

بوضع السجل اإلجتماعي املوحد، لذا أقترح على السيدات والسادة 
النواب املحترمين طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن 
السيد الوزير، السؤال األول للسيدات السادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.
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ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، ببالدنا يعني مجموعة من السياسات العمومية ذات 
الوقع اإلجتماعي وأهمها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يقودها 
جاللة امللك، والتي أجابت عن مجموعة من اإلشكاالت، إال أنه السجل 
املدخل لوقف  الذي سيكون  املوحد هو  السجل اإلجتماعي  أنه  نرى 
نزيف تدخل مجموعة من القطاعات الحكومية األخرى بدون وقع على 

األرض، أين وصلتم في هذا السجل اإلجتماعي املوحد؟

ملسيدارئيساملجلسة:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ملنيئباملسيداحسناعوكيشي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

اإلجتماعي  السجل  بإخراج  التسريع  عن  الوزير  السيد  كنسألو 
املوحد، ملاذا اإلسراع ألن هاد السجل غادي يعطينا واحد الصورة ديال 
الفقر والهشاشة في املغرب، وبغينا اإلسراع ألن اليوم كاينة واحد اللجنة 
ندويوا  يمكناش  وما  الجديد،  التنموي  النموذج  على  كتشتغل  اللي 
الالئحة  هاد  عندناش  ما  واحنا  الجديد  التنموي  النموذج  ونخرجوا 
ديال الناس اللي في الفقر والهشاشة في املغرب، معلوم هاد الالئحة 
وهاد العدد ديال الناس خصنا نعرفهم جغرافيا ولكن خاص هاد ال�ضي 
يدار بواحد الصرامة، ولكن أيضا تكون واحد الفعالية وواحد النجاعة 
بالصفة والطريقة باش غادي نديروها ملاذا؟ باش غدا ما نخرجوش 
بواحد العدد اللي ما يكونش حقيقي واللي ما كيبينش الحقيقة ديال 

الواقع املغربي، ولهذا كنلحوا على اإلستهداف فهاد اللوائح، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا للمنصة.

ملسيدانوراملد نابوطيب،املوزي4امملنتدبالددا زي4املدمخلية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

فعال، مشروع إحداث السجل اإلجتماعي املوحد هو كيتسم بواحد 
التنسيق  كتستجوب  اللي  أوراش  عدة  على  يشتغل  مركبة  الطبيعة 
والتكامل فيما بينها، فهناك أوال: الورش القانوني اللي كيخص القانون 

مشروع القانون 72.18، املتعلق باملنظومة إستهداف املستفيدين من 
والتي  الوطنية لسجيالت،  الوكالة  الدعم اإلجتماعي وبإحداث  برامج 
عرض وصدق عليه من طرف مجلس الحكومة. وكاين اليوم واحد العدد 
من املالحظات اللي حنا خذيناها بعين اإلعتبار، وكيما قال السيد الوزير 
الداخلية في واحد الجواب سابق، إن شاء هللا في القريب العاجل غادي 

يتم اإلحالة ديالو على املجلس املوقر.

ثانيا: كيما جا في التدخل ديال السيد النائب املحترم �ضي عوكاشا، 
بغيت نصحح واحد القضية ماغتكونش واحد الالئحة ديال الفقراء ألن 
غيكون عندنا واحد الورش ديال صيغة االستهداف،c›est à dire واحد
 le اللي كل أسرة أسرة غتكون عندها واحد la formule de scoring
score ما كتعني ال هو فقير و ال هو غني، ولكن من بعد ملي غادي تكون 
هاديك التصنيف من األقل إلى.. على حساب اإلمكانيات اللي موجودة، 
غادي يتم االستهداف واحد العدد من العائالت في إطار هاد العملية 
هاد la formule de scoring وال هاد الصيغة االستهداف ساهمت فيها 
بشكل أسا�ضي املندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين، 
وعرف هاد الورش إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات اللي عطات 
دبا اليوم املتغيرات، شنا هما les variables؟ اللي كيمكننا باش نعرفوا 
باش نديروا ل calcule ديال scoring بال ما يكون التدخل من بعد ديال 
�ضي لجنة وال �ضي حاجة باش هي اللي غادي تقول هذا نعطيوه وهذا ما 

.un score نعطيوهش كيتعطى

ثالثا: ورش مالءمة مساطر االستهداف اللي بغينا نقولو هنايا هي اليوم 
في انتظار باش نخرجوا بالسجل املوحد السجل اإلجتماعي املوحد اللي 
فيها العائالت واللي عندهم اللي معروفين شخص شخص وعارفين حتى 
 le هداك املعدل ديالهم، غادي يكون عندنا غادي نطبقوا هاد le score
scoring على البرامج اللي اليوم اللي كنعملوا بها، الراميد، تيسير، دعم 
األرامل، اللي كلهم اليوم عندهم األساس ديالهم هو الراميد، هو البرنامج 
ديال التغطية الصحية ديال الناس املعوزين باش هداك يتبدل ندوزوا 

ل scoring ونوجدوا واحد القاعدة اللي يمكن لينا نخدموا بها ريثما.

والورش األخير: واللي هو معقد ولكن زدنا فيه مزيان وغادين وفق 
ما تم التسطير له، هو ورش نظام املعلومات اليوم عندنا 2 صفقات 
أسهل،  اللي  هو  باش..،  فيه  كنعاودوا  راحنا   le marché.. والثالثة 

الصعيبة راه تم اختيار املقاولين اللي غادي يقومو بهاد العملية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

األصالة  فريق  عن  النواب  ألحد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةام4يما حسية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

بإسم  الرسمي  الناطق  سابق  تصريح  في  هو  غير  الوزير،  السيد 
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بأن غادي تصيغوا مشروع قانون خاص بسجل  الحكومة كان قال 
اجتماعا املوحد، ولكن األسف السيد الوزير لحد اآلن ما كاينة حتى �ضي 
بوادر بأنكم غتخرجو هاد املشروع لحيز الوجود، كذلك لم تباشروا بعد 
بهاد العملية، وهنا السؤال املطروح السيد الوزير واش ما عندكمش 
تصور أو ال عجزتوا أنكم تقوموا بهاد اإلحصاء؟ ال سيما أنكم صرحتم 
املنظومة  واحد  تصيغوا  غادي  أنكم  قبل  من  الوزير  السيد  كذلك 
اإلستهداف واللي كان مقرر أنها تنتهي في نهاية سنة 2019 وحنا في سنة 
2020 وما كاينة حتى حاجة من داك ال�ضي. وكنتو دبا في إجابتكم قلتو 
بأنه نظام وطني لتسجيل األسر قصد اإلستفادة من الدعم اإلجتماعي، 
ولكن اإلشكال حقيقية هنا السيد الوزير هو تحديد تلك األسر التي 
شفافية  ضمان  الضروري  من  لذلك  الدعم،  هذا  فعال  تستحق 

التسجيل في السجل اإلجتماع املوحد خاصة أن األمر كتتدخل فيه 

واحد املجموعة والعديد من العوامل التواصلية، وبالتالي نخ�ضى من 

ظاهرة الوساطة واملعارف وحتى الرشوة من طرف بعض العائالت اللي 

بغات أنها تسجل في هاد السجل االجتماعي املوحد، وهاد ال�ضي كيحد 

من مصداقية وأهداف هذا اإلجراء، احنا كنشككوش...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، أعطي الكلمة ألحد 

النواب عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

ملنيئباملسيداحسناعوكيشي:

السيد الوزير، احنا كنعرفو أن السجل اإلجتماعي داز في مجلس 

الحكومة، السؤال لكي تطرح اليوم وهو داك le scoring اللي تكلمتيوا 

مشكورين  األشياء  بعض  وضحتيوا  واللي  ديالكم  الجواب  في  عليه 

 le واملعايير اللي تعتبرو باش ديروا هداك le scoring عليها، واش هذاك

scoring واش غادي تديروها على حسب اإلمكانيات اللي عندي الدولة 

 ce qu’on appelle des listes باش تكون محدودة وال غادي تديروا

exhaustives شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير ما بقاش ليكم الوقت، كنشكرو السيد الوزير 

على حسن املساهمة في هذه الجلسة، نمر إلى القطاع املوالي، نعم، تم 

اتفاق بين السادة الرؤساء على أساس أنه لن تكون تعقيبات إضافية 

بالنسبة للقطاعات الثالث األولى نظرا اللتزامات الوزراء في نشاط ملكي، 

أمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، 
سؤال متعلق بتأهيل املوانئ للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامصطفىاتيضومينت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

املوانئ  تأهيل  يخص  فيما  الحكومة  مقاربة  من  الوزير،  السيد 
الوطنية نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

شك4ماملسيىةاملنومبامملحترمين،

طبعا كاينة استراتيجية الوطنية للموانيء، التكلفة ديالها 60 مليار 
ديال الدرهم فيها بطبيعة الحال البناء ديال موانئ جديدة والتأهيل؛

فيما يتعلق بالشق اللي متعلق بسيدي إفني هو بطبيعة الحال من 
املوانئ املهمة اللي رصدت ليه الوكالة الوطنية للموانئ غالف مالي يقدر 
ب473 مليون ديال الدرهم ما بين 2010 و2018 إلنجاز حاجز وقائي، 
إنجاز حوض ليرافعة السفن، تيهئ منطقة إصالح السفن، تبليط وتهيءة 
املسالك وضع التشويرات البحرية وتدعيم حائط امليناء وتنظيم الولوج 
إلى امليناء، وفي البرنامج االستثماري ديال 20-22 غتخصص الوكالة، إن 
شاء هللا، 66 مليون ديال الدرهم، تتوزع حسب السنوات املقبلة واللي 
فيها تأهيل األرا�ضي املسطحة بالرصيف بعمق ناقص 5 متر، وإنجاز 
.les بميناء الصيد، شكرا  appontements. flottant األرصفة العائمة

السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

املحترم عن  النائب  السيد  تفضلوا  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
فريق التجمع الدستوري.

ملنيئباملسيدامصطفىابي تيس:

الجواب  في  ضمنتوها  اللي  املعطيات  على  الوزير  السيد  شكرا 
ديالكم، واللي كيتبين يعني بوضوح بأن الحكومة اليوم على األقل عندها 
املحترم  الوزير  السيد  املوانئ، ولكن سؤالنا  تأهيل  تصور بخصوص 
وإن كان، يعني، جاء بصيغة، يعني، يقتصر على بعض، عطينا بعض 
األمثلة، ولكن الذي يسجل اليوم على مستوى الوطني هو ضعف ديال، 
الضعف ديال املناطق الصناعية داخل املوانئ، والضغط الكبير اآلن 
اللي واقع عليها، فبالتالي السيد الوزير اآلن هناك مجموعة من الفرص 
االستثمارية اللي الهدف ديالها طبعا هو، يعني، توفير فرص الشغل 
واإلنتاج ديال الثروة، خاصة على مستوى اللوجيستيك وخاصة على 
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مستوى بعض املهن، يعني، اللي كتنشط داخل املوانئ، ثم خاصة، 
يعني، اللي مرتبط بالنجاح ديال بعض القطاعات األخرى خاصة قطاع 
»أليوتيس«، اليوم هناك ضغط كبير على مستوى املناطق الصناعية، 
هناك طلب ملجموعة من القطاع لالستثمار داخل املوانئ، ولكن العرض 
اللي كتمتلكو اليوم الوكالة هو عرض محدود، وحتى، يعني، األرا�ضي التي 
خصصت ملجموعة من املستثمرين، إلى أي حد تم االلتزام بإنجاز تلك 
املشاريع التي تعهدوا بها؟ هذا هو، هذا هو املقصد، ثم أيضا يعني كاين 
مجموعة ديال املوانئ اآلن اللي مر عليها سنوات وكتعرف، يعني، البنيات 
التحتية ديالها نوع من التهالك، خاصة املرافق اللي كيستعملوها البحارة 
الصغار، خاصة البحارة ديال الصيد التقليدي اللي كانت موضوع ديال 

واحد املجموعة داألسئلة الكتابية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، السيد الوزير فيما تبقى 
من الوقت للتعقيب.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

شكر، ال أنا غير ما كنشاطركش الرأي ألن أغلب املوانئ اآلن الكبيرة 
كلها فيها مناطق صناعية لوجيستيكية ختار اللي بغيتي، ميناء ديال 
ديال  امليناء  البيضاء،  الدار  ديال  ميناء  الجرف،  ديال  ميناء  آسفي، 
طنجة، الناظور اللي تنديروه، بعض املناطق حتى هذا اللي جا في السؤال 
 les occupations ديال  العدد  واحد  فيه  عندنا  إفني  ديالك سيدي 
temporaires ديال االحتالل امللك اللي فيه واحد العدد اآلن تقريبا 30 
وكاين طلب، وهذاك الطلب اآلن هو قيد الدراسة بطبيعة الحال احنا 
اآلن مقتنعين بأنه ما يمكنش نديروا ميناء إيال ما كانتش يعني محاط 
بطبيعة الحال بمنطقة لوجيستيكية صناعية، وباملناسبة امليناء ديال 

الداخلة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي عن تأخر صرف 
املكتب الوطني للماء الصالح للشرب مستحقات املقاوالت التي أنجزت 
مشاريع تابعة للمكتب في التطهير السائل واملاء الصالح للشرب بمختلف 
مناطق اململكة. السيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم عدالة وتنمية. السؤال الثاني...

ملنيئباملسيدابوسلهيماملديش:

السيد الرئيس..

ملسيدارئيساملجلسة:

بالتي عطينا تأهيل املوانئ عفوا، سؤال حول تدبير وتنمية العرض 

املائي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، 
رقم 9 سؤال حول تدبير وتنمية العرض املائي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدابوسلهيماملديش:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن مقاربة الحكومة لتنمية وتدبير العرض 
املائي باململكة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

بطبيعة الحال هذا موضوع مهم جدا، ال أدل على األهمية ديالو 
أن االجتماعات اللي تتعلق بهاد املجال املائي، ترأس جاللة امللك، هللا 
ينصروا، عدد من هاد االجتماعات، اآلن عندنا مخطط وطني لتنمية 
املاء الشروب واملاء ديال السقي من 2020 إلى 2027، غتكلفنا 115.4 
ديال املليار ديال الدرهم، وفيها بطبيعة الحال في تنمية العرض املائي 
هو االستمرار في بناء السدود، بناء السدود الكبيرة والسدود الصغيرة 
والتلية وعند االقتضاء تحلية مياه البحر واستعمال املياه العادمة، هذا 
الشق اللي هو مهم جدا غير باش نعطيكم واحد الرقم يعني في 2027 
غنتاقلو من 18.6 داملليار داألمتار املكعبة كقدرة تخزينية ديال السدود 
اآلن إلى27 مليار ديال األمتار املكعبة، ال�ضي اللي غيعطينا واحد القدرة 
شكرا  املمطرة،  والسنوات  الجافة  للسنوات  املرن  التدبير  يعني  على 

السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب ألحد النواب.

ملنيئباملسيدابوسلهيماملديش:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

من  لنا  بتقديمه  تفضلتم  ما  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 
معطيات ومستجدات حول البرنامج الوطني للماء، أكيد أن للموضوع 
أهميته البالغة والدليل في ذلك كما ذكرتم ترأس جاللة امللك، بحر 
األسبوع املنصرم لجلسة عمل وزارية خصصت للبرنامج األولي الوطني 
للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، الحقيقة أنه 
توالت على بالدنا سنوات ضعيفة التساقطات املطرية وتقلبات مناخية 
غير معتدلة يقابلها تزايد ديموغرافي وتوسع عمراني ونمو اقتصادي، لذا 
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فإن طموح بالدنا لتوفير شروط العيش الكريم لكافة شرائح املجتمع 
في مختلف املناطق يواجهه تحد عظيم وهو توفير املاء بكميات تكفي 
ساكنة املغرب للشرب، وتتيح لها سبل تنمية مختلف األنشطة بما يوفر 
للمواطنين رغد العيش ومزيدا من فرص الشغل وغيرها من ضرورة 
الحياة، إن سعي بالدنا لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية يستوجب 
السياسة االقتصادية  في  املاء دورا استراتيجيا ومحوريا  إيالء قطاع 
التنموي الذي تسير  النموذج  لبالدنا خصوصا وأننا بصدد مراجعة 
عليه اململكة، والواقع واملسلم به أن املاء هو الحياة وهو سبيل النماء، 
فاإلنسان يحتاج املاء للشرب وغيره والفالحة ترتكز على املاء والصناعة 

تحتاج املاء والسياحة تحتاجه كذلك وغيرها.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  لكم  الكلمة  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزير للرد فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

غير باش نذكر بالقضية ديال السدود فاش تكلمت على رفع القدرة 
التخزينية غيكون عندنا إن شاء هللا 14 سد اآلن لي هما في طور اإلنجاز، 
و20 سد اللي داخلين فهاد البرنامج هذا اللي تعرض على جاللة امللك، 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن تأخر صرف املكتب الوطني للماء الصالح 
في  للمكتب  تابعة  مشاريع  أنجزت  التي  املقاوالت  مستحقات  للشرب 
تطهير السائل واملاء الصالح للشرب، السؤال للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدانوراملد ناقشبيل:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، أكثر من نصف املقاوالت املغربية واألجنبية 
وخاصة املقاوالت املتوسطة التي تعمل للصالح املكتب الوطني للماء 
الصالح للشرب، بما فيها تطهير السائل مهددة باإلفالس والسجن ال قدر 
هللا، وذلك راجع لعدم صرف مستحقاتها من طرف املكتب املسؤول في 
الوقت املحدد، لذا نسائلكم السيد الوزير، ماذا أنتم فاعلون إلنقاذ 
في  للتعجيل بصرفها  التي ستتخذونها  هذه املقاوالت وعن اإلجراءات 

أقرب األجل تفاديا إلفالسها؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

شك4ماملسيىةاملنومبامملحترمين،

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب في العقدين األخيرين 
دار تقريبا واحد 55 مليار ديال الدرهم ديال االستثمارات، صحيح أن 
هناك عدد اآلن من املقاوالت بشكل عام وخاصة املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة التي تعاني من عدم التزام املكتب الوطني بدفع مستحقاتها، 
هذا واحد املوضوع اآلن الذي نتابعه يعني بشكل حثيث، خاصة أننا 
القرار اللي كاين هو تعطى األولوية بطبيعة الحال في كل املداخيل ديال 
املكتب الوطني ألداء املستحقات ديال املقاوالت، وغير باش نذكر راه تم 
تقليص هاد املتأخرات اللي كانت عند املكتب الوطني من تقريبا مليار 
و200 مليون إلى حوالي 880 مليون، وإن شاء هللا حنا عوالين على هاد 
العقد البرنامج اللي غيتوقع مع الدولة إن شاء هللا باش هاد امللف هذا 
هاد  الحال  بطبيعة  تحتمل  دملقاولة ال  الوضعية  نهائيا، ألنه  يتصفا 

التأخر في األداءات، شكرا السيد الرئيس .

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، تعقيب السيد النائب املحترم عن فريق العدالة.

ملسيداملنيئبالحسنا مع4ي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، نثمن املشاريع املهيكلة التي ينجزها املكتب الوطني 

للماء الصالح للشرب في مجال شبكة املاء الصالح للشرب، وفي مجال 

الصرف الصحي وكذلك في بناء محطة تصفية ومحطات التحلية، كل 

هذه املشاريع تساهم في تأهيل املدن واملراكز، لكن السيد الوزير مما 

جاء في البرنامج الحكومي وكذلك في القانون املائي هو دعم املقاوالت 

خاصة في تقليص آجال األداء، هذا التزام ديال الحكومة خصها توفي 

مقاوالت  املشكل هي  هاد  كتعاني من  اللي  املقاوالت  وأن  به، خاصة 

وقفة  دارت  طالب،  ما  عيات  مطالبها،  وبالتالي  ومتوسطة،  صغيرة 

احتجاجية أمام املكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومع ذلك ال زالت 

فئات عريضة من هاد املقاولة تطالب بهذه الحقوق، لذا نرجو منكم 

السيد الوزير، أن تسرعوا في تحقيق مطالب هذه املقاوالت، وشكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، أمر إلى السؤال املوالي عن تكرار االنهيارات الصخرية 

وانقطاع الطريق الوطنية رقم 9 للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.



عدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6522  

ملسيداملنيئباحازةاملصوفي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، عن اإلشكاالت املرتبطة باألشغال الطريق الوطنية 
رقم 9 خاصة االنهيارات الصخرية نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيىةاملنومبامملحترمين،

الشك أن الطريق الوطني رقم 9 التي تربط مراكش بورززات طريق 
مهمة حيوية استراتيجية، نحن نشتغل عليها اآلن بالكلفة ديال 1.8 
مليار ديال الدرهم، النسبة ديال األشغال بشكل عام وصالت تقريبا 
%45 فيما يتعلق بانزالقات في الطريق لم تعرف أي انزالق باملقاطع التي 
انتهت بها األشغال منذ شهر غشت 2018، بحيث تمت معالجة جميع 
االنزالقات التي عرفها خاصة املقطع اللي تيربط ما بين تدارت 2 ومرتفع 
تيشكا، لكن األشطر التي هي في طور اإلنجاز فإنها تعرف انقطاعات من 
حين آلخر أمام حركة السير على مستوى املقطع الرابط بين توفليحت 
وأكويم إلنجاز األشغال وتأمين مناطق استعمال املتفجرات، وبطبيعة 
الحال غير للتذكير هادي من الطرق الصعبة نحن نحاول أن نحافظ 
على مسارها ألنها هامة جدا وهي باإلضافة للحيوية ديالها هي طريق 

سياحية، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب املحترم، التعقيب السيدة النائبة 
املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةانزهةامليز دي:

في مجموعة من  انتهاء األشغال وجودتها  إذا كان  الوزير،  السيد 
مقاطع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاكورة ومراكش وقع طيب 
على ساكنة جهة الجنوب الشرقي إال أن هناك في املقابل استياء من 
القائمة  ديالها بفعل األشغال  جراء تكرار تساقط الصخور واالنهيار 
الوزير، هاديك األشغال تسببت في خلخلة  فهاديك الطريق، السيد 
من  والتحتية  الجنبية  املساند  ديك  وسحب  األحجار  هادوك  لحمة 
الصخور مما أدى إلى أنها أصبحت تهدد سالمة املواطنين وحياتهم ما 
يستوجب من الوزارة العمل والقيام باإلجراءات التقنية الالزمة على 
أساس أنه هاديك االنزياحات وهادوك الصخور في الحقيقة هي خطر 

وانقطاعات  حجم  الوزير  السيد  تصورو  للمواطنين،  بالنسبة  داهم 
الطريق، السيد الوزير، تسبب في مجموعة من ضياع الفرص والكسب 
من  طوابر  الوزير،  السيد  املعاناة،  حجم  تخيلو  للمواطنين  املادي 
السيارات املمتدة لكيلومترات فيها أسر بنسائها وبصغارها وبأطفالها 
وحتى باملر�ضى ديالها تنتظر انفراج الطريق في ظروف قد تكون ثلجية 
وقد تكون ممطرة وال فضاءات لالستراحة وال حتى مرافق صحية لقضاء 
الحاجة وينتظر منهم االنتظار لساعات، معاناة حقيقية وجب االنتباه 
إليها، السيد الوزير، وبالتالي أنا تنظن على أنه هاديك املسائل التقنية 
وجب الدخول عليها بواحد متابعة األشغال بشكل حثيث على أنه كل ما 

أنجز واحد املقطع إال يتم التصفية مع اإلشكاالت التي تخلفها..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر إلى السؤال املتعلق، 
السيد الوزير الرد، تفضلوا.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

غير نوضح واحد القضية، الطريق تتعرف انقطاعات ملي تيكون 

باالنزالقات  يتعلق  فيما  طيب  نصلحوها،  ما  قبل  حتى  هذه  الثلج 

املقاطع التي انتهت بها األشغال ما فيهاش انزالقات، أنا أزورها باستمرار 

هذه واحد الطريق تنزورها باستمرار، املقاطع اللي فيها أشغال فعال 

تنقطعو فيها الطريق ملي تيكون استعمال املتفجرات، وهذا بطبيعة 

الحال يسبب بعض املعاناة للمواطنين، ولكن ما عندناش خيار، ألنه 

إيال بغينا نصلحوها 2 دالحوايج، يا إما نسدوها كاملة ونصلحوها وهذا 

غير ممكن، أو نصلحوها وهي مفتوحة للسير، نحن اآلن في الخيار الثاني 

ندبره ونعتذر بطبيعة الحال لكل من يسبب له هاد النوع من اإلزعاج، 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي املتعلق باحترام الشروط القانونية والبيئية 

لبعض املقالع بالشمال للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

التجمع الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاخد جةاملزييني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

اململكة  شمال  مقالع  احترام  مدى  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 

عامة ومقلع جبل الشقريج خاصة للشروط البيئية والقانونية، وهل 

من إجراءات عملية للحد من معاناة ساكنة مدشر بوجميل بجماعة 

العليين عمالة املضيق الفيندق؟ وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

شك4ماملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

مقلع جبل الش قريش املشار إليه في السؤال ديالكم كان متوقف منذ 
سنة 2012، بتاريخ 4 غشت 2016 توصلت املديرية اإلقليمية برسالة 
من الشركة اللي كتستغل املقلع تخبرها بإصدار حكم لصالحها من أجل 
استئناف نشاطها باملقلع، تسلمات الشركة قرار املوافقة البيئية بتاريخ 
18 يونيو  بتاريخ  املقالع  اللجنة اإلقليمية  2019، اجتمعت  31 ماي 
2019 باملقر ديال العمالة وقررت املوافقة على تجديد الرخصة بتاريخ 
29 غشت 2019 تم تجديد التصريح بفتح واستغالل مقلع، بتاريخ 10 
شتنبر راسلت الشركة املديرية للنقل تخبر بعزمها استئناف االستغالل، 
1 نونبر 2019 قامت املديرية بمراسلة السيد العامل من أجل دعوة 
اللجنة اإلقليمية، 24 دجنبر 2019 قامت اللجنة اإلقليمية للمقالع 

بالزيارت ودارت املالحظة التالية:

ضرورة استكمال أنصاب وتسييج مواقع املقلع ملنع ولوج األشخاص 
والحيوانات؛

احترام كناش التحمالت النموذجي والبيئي؛

تغطية صهريج الوقود واحترام املسافة الفاصلة بين املقبرة واملقلع 
طبقا للموافقة البيئية والحفاظ على النقط املائية.

بتاريخ 7 يناير تمت مراسلة املدير د الشركة وتعطى له أجل 30 يوم 
باش يستجب لهاد ال�ضي وإال سيعمل القانون في حقه، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

ملنيئبةاملسيدةاخد جةاملزييني:

اعطيتينا حول  اللي  الكرونولوجيا  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
مقلع الش قريش، mais ال يمكن أن نقر السيد الوزير على أن هاد املقلع 
كيشكل بؤرة توتر الساكنة، وأنه منذ انطالق األشغال به منذ أزيد من 
10 سنوات تسبب في أضرار جسيمة للساكنة منهم األحياء واألموات 
نظرا لقربه من املقبرة، السيد الوزير هاد املقلع كيتسبب في انتشار 
أمراض بين الساكنة نظرا النتشار الغبار، كاين أغلب الساكنة كتعاني 
من الربو والحساسية كذلك تأثر الغطاء النباتي ومنايع املياه وكذلك 
تعقيب  الوزير مؤخرا كنا قدمنا واحد  السيد  املنازل،  تشقق بعض 

إضافي لسيادتكم داخل الجلسة األسبوعية جراء ما وقع هناك باملنطقة 
من تطاير وتنافر األحجار التي أصابت إحدى املنازل واحد األشخاص 
تحددو من  أنكم  فيكم  أمل  الوزير وعندها  السيد  تستغل  الساكنة 
املعاناة ديالها، احنا واثقين في الجدية ديالكم في التعامل مع مثل هذه 
امللفات في التعاطي معها، فلكم جزيل الشكر أن تسرعوا للحد من هاد 
املعاناة باش الساكنة تعيش في أمان ألن الساكنة موجودة بهاد املنطقة 

منذ االستقالل املقلع كان البارح.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير في ثواني 8 د الثواني.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

احنا راسلناه، خاصو يلتزم بداك ال�ضي، لكن أنا نقول لك املقالع 
بيننا وبين أصحاب املقالع القانون، على كل حال في القانون جديد 

..27.13

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، آسف السيد الوزير، سؤال عن 
وضعية الشبكة الطرقية بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلو السيد النائب 

املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامل4زمقاملورزمزي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

الطرقية  الشبكة  وضعية  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
بالعالم القروي والجبلي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، سياسة الوزارة في املجال ديال الشبكة 
الطرقية في العالم القروي هي يعني تشتغل منذ عقود بدأت بالبرنامج 
الوطني األول للطرق القروية اللي ناهزت الكلفة ديالو 7 ديال املليار ديال 
الدراهم وفك العزلة، حيث انطلقت من %34 سنة 95 إلى %54 سنة 
2005، ثم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية اللي الصفقات ديالو 
وصالت ل 14.4 مليار ديال الدراهم، ثم البرنامج ديال التأهيل الترابي 
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اللي أيضا فيه 2.5 د املليار ديال الدرهم ثم نحن كما ال يخفى على السيد 
النائب، السيدات والسادة النواب، أننا بصدد برنامج تقليص الفوارق 
بطبيعة  اللي  الجبلية  واملناطق  القروي  باملجال  واالجتماعية  الترابية 
الحال في 36 مليار درهم ككلفة ل 22 ألف كلم كتهييئ وبناء و8 آالف 

للتأهيل، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيداعبدامل4زمقاملورزمزي:

شكرا السيد الوزير املحترم على جوابكم، رغم املجهودات السيد 
يعاني  والجبلي  القروي  العالم  الزال  بذلتموها  اللي  الجبارة  الوزير 
يجب  املحترم،  الوزير  السيد  الشتاء،  فصل  في  وخاصة  ومحاصر 
استراتيجية واضحة في البرامج، دراسة تقنية معمقة، رغم الصناديق 
املخصصة للعالم القروي، صندوق التجهيز الطرقي، صندوق التنمية 
القروية، صندوق الفوارق املجالية، هاذ الصناديق السيد الوزير إيال 
 ما فيهم فلوس وال سميتو احنا مواطنين، عندنا 

ّ
كان فيهم �ضي مشكل وال

الروح ديال الوطن، ال نواب وال وزراء، نديرو واحد االكتتاب ونزيدو 
واحد الصندوق آخر، نسّميوه صندوق برملان ووزراء في هاذ املدة اللي 

بقات حتى ل 2021، مستعدين من غدا نأّديوها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعبداملقيىرامعايرة،ا زي4املتجهيزا ملنقلا مللولستيكا
 ممليء:

كم في الفريق ديالكم بغيتو 
ّ
السيد النائب شتكم هاذ األيامات كل

تساهمو، راه املشكل ما�ضي الفلوس، الفلوس راه كاينين، راه أنا تنقول 
لك اآلن برنامج تقليص الفوارق املجالية والترابية فيه 36 مليار ديال 
الدرهم، رقم غير مسبوق في تاريخ اململكة املغربية فيما يتعلق بالطرق، 
نحن بصدد بتنزيله وتنزيله يخضع ملقاربة تشاركية أنتما اللي طلبتو بها، 
 
ّ
واملقاربة التشاركية تقت�ضي البرمجة جهويا وإقليميا بمعنى الوزارة وال

FDR ما عندوش اليد فهاذ القضية، فبالتالي نكّملو بعدا هاذ البرنامج 
هذا الذي نحن بصدده واللي غيزيد 22 ألف كلم..

ملسيدارئيساملجلسة:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  وكنشكركم  الوزير  السيد  شكرا 
الجلسة، القطاع املوالي وهو قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية 
ر اإلخوان البرملانيين والبرملانيات 

ّ
القروية واملياه والغابات، بغيت نذك

الفالحة ومجموعة  وزير  السيد  وعليه  امللكي  النشاط  تقديم  تم  أنه 
من الوزراء سيغادرون، إذن حتى الخامسة والنصف، إذن غادي نعم 

شكرا إذن نكّملو فهاذ اإلطار، سؤال على املصالح التي تتحمل مسؤولية 
السالمة الصحية للغابات، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق العدالة والتنمية.

ملنيئباملسيداسيدياحسناملبح4م ي:

ملسالماعليكم،

شك4ماملسيدامل4ئيس،

تعتبر الحالة الصحية للغابات أحد املؤشرات األساسية في الحفاظ 
الغابوية في بالدنا، غير أن السنوات األخيرة بدأت تظهر  الثروة  على 
املعهود،  غير  والضرر  اإلتالف  من  مستويات  املغربية  الغابات  على 
لذا نسائلكم السيد الوزير عن املناهج وعن املسؤولية وعن السالمة 
الصحية للغابات في ظل تقاسم مهامها بين املياه والغابات واملكتب 

الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

شك4ماملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيىةا ملسيىةاملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

ملسيدةاملوزي4ة،املسيىةاملوزرمء،

تقنية  معطيات  على  كتوفر  الفالحة  وزارة  أن  التأكيد  يجب  أوال 
ميدانية وإحصائيات اللي هي دقيقة تظهر بامللموس بأن الحالة الصحية 
العامة ديال الغابات باملغرب هي تحت السيطرة وال تعرف شيئا غير 
اعتيادي، كما يتم التعامل مع بعض البؤر املحدودة لبعض األمراض 
واآلفات اللي كتظهر في وقت يعني اللي كتظهر من وقت آلخر بالسرعة 
واملهنية الالزمتين، واملغرب من بين الدول الرائدة على مستوى دول 
البحر األبيض املتوسط في مجال مراقبة والتتبع ديال الحالة الصحية 

ديال الغد.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيدامحاداملحادم ي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، احنا ملي طرحنا هاد السؤال نظرا ألن الحالة 
الصحية صبحات ضيعة ديال الغابات من بين لونسا واملياه والغابات، 
املعطيات اللي عندنا طرحنا السؤال على األقل هادي ثالث سنوات 
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اآلن البؤر اللي كتظهر ها هي في النواحي ديال تامسنا قريبة لسال قريبة 
للقنيطرة، ما كاين حتى �ضي تدخل وال معالجة لألسف الشديد ملي 
كنهضرو مع املياه والغابات كيقول ليك لونسا ما دارتش خدمتها، ملي 
كنهضرو مع لونسا كيقولو املياه والغابات ما سيفطوناش املعطيات، 
نعم، التجربة املغربية كانت رائدة ولكن اليوم حصل تراجع نظرا لهاد 
التنازع بين املؤسستين اليوم احنا كنتمناو أن هاد املهمة تعطى لواحد 
الجهة اللي هي املياه والغابات ألن املياه والغابات عندو واحد العدد 
ديال األعوان موجودين في الغابة كا يمكن يرفضو اإلختالالت ويمكن 
يطلبو التدخل، لونسا نظرا للخصاص اللي عندها ما عندهاش الناس 
اللي غادي يدورو اآلالف دالهكتارات في املغرب، ها هي ضربات الغابة 
اآلن األمراض من جهة في املعمورة هنا في سال حدا املركز ديال محاربة 

الغابات، فلذلك كنتمنى أن هاد املوضوع..

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  لكم  الكلمة  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزير، تفضلوا.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

هو في هاد الثالثة دالسنوات األخيرة مجال التدبير ديال الصحة 
امليداني  والتتبع  التام  للتنسيق  نتيجة  وهذا  تطور  عرف  دالغابات 
والغابات  املياه  ديال  للقطاع  املعنية  املصالح  بين  واملتكامل  املستمر 
ومصالح املكتب الوطني للسالمة الصحية، مركزيا جهويا ومحليا، ومثال 
هاد التعاون وهاد التكامل مكنا من وضع واحد اإلستراتيجية وطنية 
ملحاربة الطفيليات ديال األشجار ديال الصنوبر، ومؤخرا كان تدخل 
مشترك بين املصالح ب 2 وبتعاون مع السلطات املحلية في إقليم الناظور 
ملعالجة وتنقية بؤرة ديال 490 هكتار من غابة الصنوبر، الصنوبر يعني 
في جهة بني نصار، وببساطة التكامل هو أن املياه والغابات كتدير خدمتها 
في املراقبة والتتبع ديال الغابة وفي حالة وجود ملي كتبان la maladie في 

حالة وجود الضرورة للتدخل راه تطلب من الناس ديال لونسا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي عن تنمية الفالحة 
الصناعية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملحيفظ:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، هل لدى الحكومة برنامج لتطوير الفالحة الصناعية 

واندماج سالسل اإلنتاج والتحويل والتصنيع وخلق أقطاب رائدة في هذا 
املجال؟ وما هي التدابير املتخذة لتحقيق ذلك؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

2017 كيدعم كل  البرنامج اللي توقع في  كاين واحد العقد ديال 
املشاريع واالستثمارات في القطاع ديال الصناعة الغذائية، هاد الدعم 
حسب املشروع يمكن يوصل حتى ل %40 من الدعم، إلى متم السنة 
هاد  من  لإلستفادة  الطلبات  ديال  امللفات  عدد  وصل   2019 ديال 
اإلعانات، إذن هذا c›est un plan ديال الناس اللي بغاو يستثمرو 199 
مشروع يعني 199 ملف، 140 في إطار FDA و159 في إطار FDI، وهاد 
املشاريع غادي تمكن من تعبئة استثمارية إجمالية اللي غتوصل ل 5 
داملليار و100 مليون ديال الدرهم وغادي تخلق إن شاء هللا 25 ألف 

و500 منصب شغل إضافي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيدامحاداملحيفظ:

شكرا السيد الوزير، إن هذه النتائج ال ترقى إلى تحقيق األهداف 
املتوخاة وجعل رهانات التنمية الفالحية الصناعية في قلب السياسة 
العمومية، وإعطائها األولوية في االستراتيجيات القطاعية الفالحية بما 
فيها مخطط املغرب األخضر، ولكن السيد الوزير الحكومة اختارت 
سياسة االستيراد عوض اإلنتاج وهو مفهوم مالي ضيق، الكل يؤدي إلى 
تكريسا التبعية االقتصادية في هذه املواد املرتبطة باألمن الغذائي، في 
الوقت الذي أخذت فيه بعدا استراتيجيا في العالقات الدولية املعاصرة، 
اختيارات  أزمة  هي  الوزير  السيد  مطروحة  اإلشكالية  أن  يعني  هذا 
لدى الحكومة، تعد الفالحة الصناعية والتحويلية وإحداث األقطاب 
الصناعية جزء منها السيد الوزير، كما هو الشأن بالنسبة لجهة الرباط 
سال التي ترددت الحكومة في إنجاز هذا الورش االقتصادي رغم الواقع 
يفرضه بقوة في إقليم سيدي قاسم، هذه األوراش هي جاذبية الطرقات 
ليها تتخلق فرص الشغل والثروة، السيد  وجاذبية املشاريع املواكبة 
املرتبطة  للمشاريع  الساحلي  الشريط  إيال خلينا  باس  فيها  ما  الوزير 

بالصيد البحري..

ملسيدارئيساملجلسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة لكم السيد الوزير فيما 
تبقى من الوقت للتعقيب.
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ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

اللي يمكن ليا نضيف السيد الرئيس هو أنه عملنا واحد العدد ديال 
األقطاب، تهيئة األقطاب في مكناس، بركان، تادلة وفي سوس، وهاد 
األقطاب هي اآلن في حالة ديال التسويق و بناء الوحدات الصناعية 
وغادية مزيان الحمد هلل، بقاوا بعض املناطق اللي هما املناطق ديال 
الغرب وديال اللوكوس واتفقنا بأنه غادي يكون هداك القطب الكبير 
اللي كان غادي يكون وعد غادي يكون النصف في اللوكوس والنصف في 
الغرب وإيال كاين اإلشكالية ديال اإلختيار ديال املكان وال فين يعني غادي 

يكون هاد االستثمار..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي حول توفير علف 
االشتراكي  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املاشية 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارشيداملبهلو9:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيىةاملنومبامملحترمون،

لقد أثر تأخر وقلة األمطار خالل املوسم الحالي عن النشاط الفالحي 

ببالدنا، وال سيما فيما يتعلق بتوفير الكأل للماشية، ما هي اإلجراءات 

التي تعتزمون القيام بها من أجل توفير األعالف للماشية حماية وإنقاذا 

لقطيعنا الوطني؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

أنتم كتعرفوا بأنه يعني جنوب سطات بأنه األمطار ناقصة بنسبة 

لباقي اململكة، ونتمناوا على هللا كنطلبوا هللا يرحمنا بالشتاء باش السنة 

تكون مزيانة إن شاء هللا، وللتخفيف من حدة هاد الظواهر قررنا باش 

نعطيو البرنامج التجديد اللي غيكون فيه 670 ألف قنطار من األعالف 

الدرهم  55 مليون ديال  الجهات،  يم�ضي ل10 ديال  املدعمة، غادي 

وهاد البرنامج بدا ديال التنفيذ ديالوا حيث تم deja التفويض ديال 

اإلعتمادات للمديريات الجهوية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارشيداملبهلو9:

السيد الوزير، االولى بعدا نطلبوا ربي هللا يرحمنا، ولكن الوضعية 
من  كيعانيو  راه  منهم  الكسابة  سيما  وال  الفالحة  ومازال  تأزمت  راه 
انعكاسات ديال العام املا�ضي، لهذا السيد الوزير بغيناكم تواكبو هاد 
الفالحة وهاد الكسابة هادي أوال األمر بالتدخل العاجل من أجل توفير 
هاد األعالف والتوفير ديالها بجميع األصناف ديالها وخصها تكون مدعمة 
بطبيعة الحال وبأثمنة جد مقبولة، السيد الوزير يعني راه آن األوان 
باش نردو البال شوية ونهتموا بهاد الفئة، راه الفئة راه محملة الهم غير 
بوحدها خصنا نواكبوها، هاد الناس راه مساهمين في اإلقتصاد الوطني 
وامساهمين حتى باألمن الغذائي ديال البالد ما يمكنش نشوفهوم غير 
نوفروا  ونحاولوا  نواكبهم  يعني  الناس  هاد  خصنا  آخر،  منظور  من 

األعالف هادي ونحميوها حتى منا املضاربة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

شكرا السيد النائب املحترمن أن متفق معاك الكالم اللي كتقولوا، 

واحنا راه من جهتك، ويمكن لي نقول بأنه الوزارة والحكومة معمرها 

برامج  سنة،  كل  وكنوضعو  كنواكبوهم  احنا  الفالحا،  على  تخالت 

التدخالت في املناسبة ال املوجه ديال الصقيع وال بالنسبة يعني الجفاف، 

وبأنه عملنا برنامج استعجالي اللي فيه الدعم باش يكون الثمن ديال 

الشعير بواحد الثمن محدد ديال 50 مليون ديال الدرهم، 670 ألف 
هكتار، واحنا متابعين وغادي نتابعو إن شاء هللا نشوفو هاد األمور 

يمكن تحسن يا ربي أمين، وإيال ما كانت �ضي راه حنا في جنب الفالحة 

وغادي نكونو في مستوى إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول حصيلة برنامج محاربة 

الفوارق املجالية للعالم القروي؟ للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل4ي:

السيد الوزير، نسائلكم عن حصيلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق 
املجالية واالجتماعية بالعالم القروي؟ شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

إجمالي برامج العمل الجهوية بلغ إلى غاية 2019 حوالي 22,1 مليار 
ديال الدرهم من 10 داملليار و360 مليون ديال الدرهم ممولة من طرف 
آالف   6 تقريبا  مختلفة  إنجازات  القروية،  التنمية  ديال  الصندوق 
عمليات   1485 تنشأت،  اللي  القروية  واملسالك  الطرق  من  كيلومتر 
بناء وصيانة للبنية التحتية لقطاع التعليم، 429 عمل بناء وصيانة 
للبنية التحتية لقطاع الصحة، 149 منظومة للماء، و10.538 عملية 
ربط فردي وجماعي، وتوسيع الشبكة ب700 كيلومتر، ربط 490 دوار 
بالشبكة الكهربائية، واحنا اآلن بدينا في االجتماعات فهاد الشهر هذا 

مع الجهات باش نرصدوا البرنامج ديال 2020.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب مشكورين.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل4ي:

لألسف السيد الوزير، ربما كتعطيونا األرقام املتعلقة بالبرمجة، 
ولكن األرقام الحقيقية في التنزيل اللي كاينة نلقاوها في الوثائق ديال 
القانون املالية لFDR في 2017 صرفتوا منوا 12 مليار و200 مليون 
ديال الدرهم، في2018 2 داملليار ديال الدرهم. بالنسبة للمبادرة اللي في 
الحصة ديالها %8، كانت كتكلم على %82 ديال اإلنجاز، في لFDR ما 
كاينش هاد الرقم واألرقام الحقيقية اللي عطيتك هي هاذي اللي كاينة في 
التقرير ديال قانون املالي، بالنسبة للجهات ما عندناش معطيات بتاتا، 
ألنه كاين برنامج أنتما السيد الوزير مسؤولين عن اللجنة الوطنية، 
يعني البرمجة تتم عن طريق السادة العمال، السيد الوالي جهويا ولجنة 
الوطنية، ولكن التنزيل احنا اللي كنطلبوا به السيد الوزير كيما كاينة 
لجنة للبرمجة خاص تكون لجنة للتتبع في التنزيل، ألنه الحقيقة األرقام 
ما ما توفراش كنقوليك اليوم السيد الوزير عندي أنا طريق في سنة 
2017 و2018 غدا غادي تدشن وال بعد غدا، الطريق بين بوعبوط 
أمدالن وكوزمت في شيشاوة برنامج 2018 في حصة الجهة من برنامج 
تقليص الفوارق املجالية غدا غادي تدشن، يعني أنا منين كنسول على 
تنزيل البرنامج السيد الوزير كنسول أشنو صرفنا؟ أشنو نجزنا؟ هاد 
األرقام اللي عطتني كاينة وما نساوش السيد الوزير بأنه هاد الناس هاد 
البرنامج داروا التعليمات امللكية، ديال سيدنا، هللا ينصرو، وكيتسناوه 
الناس بزاف ما خصناش نتالعبوا به ما خاصش دخل فيه ال سياسة ما 
يدخل فيه ال سياسة ال من ناحية ال من ناحية الحكومة، هاد البرنامج 

خاص تدار لجنة يكونو فيها ناس محايدين كنفضل يترأسها السادة 
العمال والسادة الوالة في التتبع التقني لهاد املشاريع.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، انتهى الوقت السيد النائب، السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت، السيد النائب هللا يجازيك، السادة النواب، تفضلوا السيد 

الوزير، ما يمكنش نشتاغلوا في هاد..

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

على أي شوف هاد البرنامج هاد األرقام اللي عطيتك وهاد املشاريع 
ils sont réalisés زعما كلمة ديال املعقول نقول ليك بأنه فهاد النقاش 
 2017 بأنه  قلنا  كنتكلموا  كنا  يعني  الجهات  بعض  كنا  صباح  هاد 
و2018...يعني في هاذ 6 الشهور األولى s les émission يوصلو 100%، 
 intermédiaire واحنا غاديين نبداو التقييم ديال البرنامج ديالنا يعني
هاذ السنة ديال 2020، في les engagements اإللتزامات يعني املجموع 
ديال le programme ديال FDR اللي احنا عندنا املسؤولية عليه 9.9 
 engagement مليار على 10 ديال املليار ديال الدرهم، تقريبا %99 ديال

h اللي تعمل.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت، السؤال املوالي هللا يجازيكم  الوزير،  شكرا السيد 
اإلخوان، فيه أسئلة فيه أجوبة، فيه ردود هللا يجازيكم، السؤال املوالي 
والسادة  للسيدات  البحرية،  للشغيلة  اإلجتماعي  امللف  وضعية  عن 
النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة 

املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاميلكةاخليل:

من  للحد  طرفكم  من  املبذولة  املجهودات  عن  الوزير،  السيد 
نسائلكم؟  البحرية  الشغيلة  كتعيشها  اللي  والصعوبات  اإلكراهات 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

احنا بالنسبة لينا في إطار أليوتيس امللف اإلجتماعي كان واحد من 
التغطية  اللي حققنا فيه مجموعة من اإلنجازات، تعميم  األولويات 
اإلجتماعية والصحية والتعميم ابتداءا من فاتح يناير2018، التأمين 
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الصحي على حوادث الشغل ليشمل البحارة العاملين في قطاع الصيد 
يعني التقليدي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلي السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

ملنيئبةاملسيدةاميلكةاخليل:

واالقتصادية  اإلجتماعية  الوضعية  هشاشة  الوزير،  السيد 
للشغيلة املغربية احنا عارفينها هي عامة، ولكن حصة األسد راه كاينة 
عند الشغيلة البحرية أوال ملجال طبيعة العمل ديالها محفوف دائما 
باملخاطر، احنا هنا ما�ضي باش نحطو ليكم امللف املطلبي ديالها ألن 
احنا عارفين أنه عندهم من كثرة الترافع اللي تم بخصوصو من طرف 
مناضلي هاذ الشريحة، وهو واضح في التشخيص العنوان اللي نقدر 
الوزير، احنا  أنه الخبز برائحة املوت السيد السيد  نعطيو عليه هو 
كنعرفو أنه هناك تداخل القطاعات الوزارية بهاذ الخصوص، ولكن 
للحد  الرهان عليكم  راه  القطاع  هاذ  األول على  املسؤول  باعتباركم 
من اإلكراهات و الصعوبات اللي كتعيشها هاذ الشغيلة، واحنا فقط 
من باب التذكير وكيما كنعرفو أن امللف راه ترافعو عليه وشخصو فيه 
املعاناة ديالهم بواحد الشكل وقدمو حلول اللي هي حلول جذرية، السيد 
الوزير ملاذا تزال املدونة البحرية اللي غتحل مجموعة من اإلكراهات ألن 
راه تهالكت اإلطارات القانونية والترسانة القانونية املؤطرة لهاذ املجال، 
وهذا مطلب ملح وذا طابع استعجالي وكتطلب به الشغيلة منذ مدة، 
من جهة أخرى الشغيلة كتطالب بتمكينها من الرفع من التمثيلية في 
املؤسسات خصوصا داخل الغرف باش تكون على دراية باملقتضيات 
يلة غيحّد 

ّ
اللي كتأطرها، وأيضا راه أي تأطير قانوني سليم لهاذ الشغ

من املآ�ضي اللي كنسمعو بها مؤخرا على سبيل املثال مأساة بحر آسفي 
ي كنذكرو هاذ املآ�ضي ألن املجال محفوف 

ّ
االجثة ديال البحارة! واحنا مل

باملخاطر نعرفو أن أرامل وأيتام هاذ الشغيلة في تزايد مرتفع في ضعف 
تام.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد.

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

هو بالنسبة لهاذ العمليات ديال التدخل واإلنقاذ أوال بغيت نقول 
بأنه تم فرض اإلجبارية ديال تجهيز سفن الصيد الساحلي، بمعدل 
ديال اإلنذار les radio valise كتشتغل بطريقة ذاتية في حاالت غرق 
السفينة، كتعرفو بأنه البحارة اآلن خصهم يجيو باش يكون عندهم 
 la ديال la formation الجيلي ديالهم و بأنه خص تكون عندهم واحد
مو يعومو باش يقدرو يدخلو، وكذلك درنا 

ّ
natation باش يقدرو يتعل

les radio valise قوارب الصيد التقليدي هذا  لهم هاذ ال�ضي ديالي 
pour la pêche coutiable الصيد التقليدي كذلك سيتم تجهيزها بهذه 
املعدات، ذلك خصنا غالف ديال 96 مليون ديال درهم غادي يم�ضي 
لغرف ديال الصيد البحري، وبدينا العملية مع الغرفة ديال الداخلة 
حيث تم التفويض ديال 34 مليون درهم لتجهيز أكثر من 6100 قارب، 
كما غاديين نجهزو l’ensemble ديال القوارب بهاذ les systèmes باش 
يمكن لينا نتّبعوهم، وكتعرف بأنه كاين يعني السفن ديال اإلنقاذ كاين 
واحد العدد ديال اإلمكانيات اللي معمولين، والعمل راه فيه يعني فيه 
األخطار ديالو يعني فيه الخطر ديالو وفيه هذا ولكن راه كنحاولو نواكبو 
باش نعطيو le maximum ديال السالمة للمواطنين ولهاد الصيادة اللي 

كيستعملوه..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تقييم مجال الري وتهيئة 
املجال الفالحي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارحواملهيلع:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، من أهم مخططات املغرب األخضر هناك برنامج ديال 
توسيع الري وتهيئة املجال الهيدرو فالحي باش يغطي واحد 160 ألف 
هكتار بتكلفة 21.5 مليار درهم، مع األسف لحد اآلن لم يحقق إال أقل 
من %10 وكذلك اختصر على املناطق اللي عندها املياه وإقصاء املناطق 
البورية اللي حتى هي عندها أرا�ضي خصبة وشاسعة من قبائل زعير 
دكالة عبدة إلخ، لكن اإلنتاج ديالو ضعيف جدا ما تيفوتش 20 قنطار 
في الهكتار كمعدل، لذا وجب السيد الوزير إيال جبنا ليهم املا وسقاو هاد 
األرا�ضي كاملة اإلنتاج غيرتافع من 4 حتى ل 5 داملرات، ولذا تنظن بأنه 
التوزيع ديال مياه السقي خص يكون عادل يكون بواحد التقنين صارم 
وتقنيات عصرية وزيادة كذلك في السدود ألنه املا غادي غير للبحر مثال 
سد بوخميس في دائرة الرماني هادي سنوات باش بناو النص وحبسو، 
الدراسة ديالكم كان تقال بأنه غادي يسقي 31 ألف قطار في حين يعني 
تيعطي مرتين هو على أكثر من املشروع اللي احنا تنذاكرو عليه، لذا 

السيد الوزير تنساءلو معكم واش الحكومة عندها �ضي تصور جديد؟

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداعزيزاأخنوش،ا زي4املفالحةا ملصيداملبح4يا ملتنايةا
ملق4 يةا مملييها ملغيبيت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،
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هي 5 دالبرامج مهيكلة اللي تعمالت في املجال ديال الري، هاد املشاريع 
غطات حوالي 800 ألف هكتار من األرا�ضي املسقية لفائدة 235 ألف 
استغاللية فالحية، أسهمت هاد البرامج في االقتصاد ديال 2 املليار ديال 
متر كيب مكعب من املاء، خلقات 20 مليار ديال الدرهم كقيمة إضافية 
وحسنات املردودية ديال الزراعة وضاعفات التثمين ديال املاء أكثر من 
ثالثة داملرات، وكذلك تضاعف متوسط دخل الفالحين من 3 حتى ل 4 
داملرات، تحسن ملحوظ لخدمة املاء وكذلك خلق واحد املنظومة واحد 
البيئة مواتية مكنات من تظميم وتطوير املقاولة الوطنية اللي مكلفة 
بهاد ال�ضي املاء، دابا صنفنا تقريبا 1500 شركة منها 800 شركة صغيرة، 
 ،la sous traitance وخلق هاد ال�ضي حوالي 67 ألف منصب شغل غير في
احنا في أزمور مثال زدنا 3 آالف هكتار اللي هي خذينا املا ديال أزمور ودرناه 
في التدبير املفوض وتعملوا استثمارات مهمة باش يكون السقي، أينما 
 goûte كان املاء احنا موجودين باش نديرو استثمارات البور كنعطيوه
 périmètre وما�ضي périmètre irrigué ما كاين �ضي الفرق بين à goûte
irrigué أي %100 اللي عندوا قل من 5 د الهكتار، %80 اللي عندو أكثر 
من 5 دالهكتار يكون في البور أو يكون في األرا�ضي املسقية، ولكن باش 
يمكن دير مشروع ديال التجهيز ديال املاء ديال périmètre irrigué راه 
وال بد من السد وال بد من الباراج وكانت إن شاء هللا راه كاينة مواصلة في 
هاد البرامج، وراكم تبعتو عن كتب داك االجتماع اللي كان أمام صاحب 

الجاللة، اللي هو كيشجع..

ملسيدارئيساملجلسة:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  وكنشكروكم  الوزير  السيد  شكرا 
الجلسة، نمر إلى القطاع املوالي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة في ما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق 
األمر بسياسة التعمير بالعالم القروي، لذا أقترح على السادة النواب 
والنائبات طرحها دفعة واحدة لتناال جوابا موحدا من لدن السيدة 
الوزيرة، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامملفضلاملطيه4ي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على 
تأطير التعمير والبناء في العالم القروي. فما هي التدابير املتخذة لتنزيل 

هاد االتزام الحكومي في الواقع؟ والسالم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة، عفوا السؤال الثاني عفوا حيت 
وحدة املوضوع، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيدامحادامش4 ر :

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، هاد يعني هاد السؤال كيتكرر عدة مرات وأكيد 
هاد  ديال  النتيجة  بأن  نقولو  بغينا  ولكن  كاملين  كنعرفوه  الجواب 
السؤال اللي كنطرحوه هو هجرة مكثفة من القرى إلى هوامش املدن، 
هذا أيضا أدى إلى تفاقم العجز السكني إلى تكاثر مدن الصفيح إلى تكاثر 
البناء الغير املرخص، مقابل ذلك السيدة الوزيرة الحكومات السابقة 
والحالية ما قدراتش باش تلقى حلول ملموسة في مجال التعمير والبناء، 
منعش عقاري بغى يبني عمارة بعدة الطوابق في املدينة واحد السيد 
مواطن بسيط بغى يبني بيت باش يزوج ولدو في العالم القروي تطبق 
عليهم نفس املساطر، وهاد ال�ضي ما�ضي معقول السيدة الوزيرة، فريق 
والبناء  بالتعمير  خاص  قانون  مقترح  لكم  قدمنا  واملعاصرة  األصالة 
بالعالم القروي لحد اآلن مازال كننتظرو السيدة الوزيرة باش تجاوبو 
وتفاعلو معاه إيجابيا، ألنه غادي يحل إشكالية كبيرة كيعيشها العالم 
القروي الهجرة اليوم واملشاكل اللي كتعيشها املدينة السبب ديالها هو 

التهميش واإلهمال ديال العالم القروي، فما جوابكم السيدة الوزيرة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

السيد النائب، فيما يخص معالجة اإلشكالية املرتبطة بالبناء في 
العالم القروي دارت الوزارة مجموعة من اإلجراءات منها أوال إقرار 
االستثناء على الشروط ملنح رخص البناء في حالة عدم توفير شرط 
الهكتار الواحد فيما يخص املساحة القابلة للبناء أو الحد األق�ضى 
للعلو في املبنى، أيضا صدرت الوزارة دوريات آخرها أوال مشروع دورية 
مشتركة ما بين الوزارة ديالنا ووزارة الداخلية اللي كاين فهاد الدورية 
هي التذكير أوال بشروط الترخيص بالبناء في الوسط القروي وأيضا 
التسهيالت واملرونة واألخذ بعين االعتبار الخصوصيات االجتماعية اللي 

تكلمتو عليها السيد النائب.

كيما  الوزارة  كتعمل  القروي  العالم  في  التعمير  يخص  فيما  أما 
القروي  العالم  في  املجالية  التغطية  هاديك  تعميم  كتعرفو مواصلة 
بوثائق التعمير، وقد بلغ اليوم املعدل بالنسبة لهاد املهمة أزيد من 
من  العدد  لواحد  االنطالقة  بإعطاء  قمنا  ثم  عليها  مصادق   83%
البرامج الوطنية ديال املراكز القروية الصاعدة اللي هي اللي غتحد من 
هاد املشكل ديال التنقل من العالم القروي ملا هو حضري، وأيضا هنا 
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املساهمة في إحداث عمليات بديلة كالتجزئات ذات التجهيز املحدود أو 
التدريجي بالقرب من الدواوي وحتى هادي عملية غتيمكننا بأننا نحدو 

من ديك العملية ديال الترحيل من العالم القروي ملا هو حضري؛

أما فيما يخص املساعدة التقنية واملعمارية بالعالم القروي فكاين 
2 ديال البرنامج فيه شقين: أول شق هو أن اليوم الوزارة كتنمح تصاميم 
هندسية باملجان لألسر املعوزة و كتوسع أيضا مساهمة كتشمل حتى 
تصاميم الخرسانة والطبوغرافية، وأيضا فيما يخص الشق الثاني كيهم 
أيضا الخدمات الجديدة إلعداد دراسة هيكلة الدواوير وأيضا مناطق 
التجهيز التدريجي واملواثيق املعمارية املشهدية وهاد ال�ضي كامل كيخلينا 
أننا نحاولو أننا نساعدو تقنيا فهاذ التعمير فيما يخص العالم القروي، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، أعطي التعقيب للسيد النائب املحترم عن 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامملفضلاملطيه4ي:

يستجيب  أن  يجب  والبناء  التعمير  تيسير  إن  الوزير،  السيد 
لخصوصية العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان السكن الالئق، 
بعيدا عن التعقيدات املسطرية واملمارسة الهدف هو توفير الشروط 
فإن  لذا  القروية،  الهجرة  تشجيع  بدل  الساكنة  الستقرار  املالئمة 
الحكومة مطالبة بتبسيط املساطر واإلجراءات املرتبطة بالتعمير والبناء 
وتيسير وجود السكن القروي ورفع معاناة الساكنة في إطار سياسات 
تاونات  إلقليم  بالنسبة  الترقيعية،  اإلجراءات  عن  بعيدة  مندمجة 
الساكنة  تؤرق  البناء  الذي أصبحت عملية  نموذج  الوزيرة  السيدة 

وتهّدد استقرارها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

األصالة  فريق  عن  الوقت  من  تبقى  فيما  النائب  السيد  شكرا، 
واملعاصرة غير واحد السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادامش4 ر :

بأنه طرحنا سؤال قانون ما جوبتوناش  الوزيرة، كنظن  السيدة 
عليه؟ ثانيا : كمثال إقليم مدينة الخميسات الهوامش ديالها السيدة 
الوزيرة، عدة أحياء اللي ناقصة التجهيز فيها الحي ديال حومة صحراوة 
وأحفور املعطي، مولود عقة ودوار أحمد ومو�ضى وضاية نزهة إلى آخره 

بعدة أحياء ناقصها التجهيز.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم انتهو الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
املعارضة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدالاي9املد نابنشق4 ن:

السيدة الوزيرة املحترمة، فعال اليوم وجب مراجعة كل النصوص 
القانونية املؤطرة ال عالقة للنصوص املؤطرة على املستوى الحضري 
بالعالم القروين هناك معاناة كبيرة اليوم بالنسبة للساكنة بالعالم 
القروي من أجل أن تتمدن من أجل تتحضر، هناك مراكز اآلن في حاجة 
ماسة إلى أن تفرز لها قوانين جديدة هاك نقاش وفرص النقاش السيدة 
الوزيرة مر على اللجان واألسئلة الشفوية والكتابية، اليوم مطلوب منكم 

أن تتحملوا املسؤولية ان تسرعوا بإخراج نصوص قانونية جديدة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
فريق التجمع الدستوري.

ملنيئباملسيداحسناعوكيشي:

السيدة الوزيرة، هاذيك اللجنة اللي كتتسمح باش يكون واحد يعني 
واحد dérogation في العالم القروي ما عّمرها ما كتجمع، ملاذا؟ ألن 
الدورية اللي دايرين ما كتقولوش شكون اللي غادي يكون في اللجنة؟ 
شكون اللي غادي يترأسها؟ كيفاش غادي تشتغل؟ وأهم مشكل عندنا 
في العالم القروي في املشكل ديال البناء وهو الشّيع ما كاينش �ضي قانون 
اللي كيمنع باش تعطى رخصة وخص وال بد كاع اللي في الشيع يعطيو 
املوافقة ديالهم، مع العلم أن اإلدارة ديالكم واإلدارة ديال الداخلية 
والجميع كيطلبو باش تكون هاذ الرخصة، وهذا ما�ضي معقول ما حدها 
كاينة وما حد ما صبناش �ضي حل لهاذ ال�ضيء، ما عّمر �ضي واحد ما 
يو هاذ 

ّ
غادي يكون عندو الحق يا خذ الرخصة في العالم القروي و نخل

الناس يمشيو ملدينة والصالة على النبي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق من األغلبية دائما ألن 
السؤال ديال املعارضة تفضلوا السيد النائب املحترم فريق العدالة 

والتنمية.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملعيدي:

ملسيدامل4ئيس،

في غياب القانون ديال التعمير مناسب للعالم القروي وللهوامش 
غ لكم املعاناة انتاع املواطن 

ّ
كتستمر املعاناة انتاع املواطن، وبغيت نبل

في العالم القروي ديال إقليم الصويرة وخصوصا بعض التجمعات اللي 
هي تجمعات كبيرة في العالم القروي، وأخص بالذكر التجمع سكني ديال 
دوار أحمر و آيت البيض في جماعة الكدادرة، هاذ الناس ساكنين بدون 
واد حار واألخطر هو حرمانهم من الربط بالكهرباء، عيب في 2020 يتحرم 

املواطن من الربط بالكهرباء في العالم القروي، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن الفريق االشتراكي.

ملنيئبةاملسيدةافتيحةاسدمس:

املناظرة  ديال  املخرجات  على  نسولكم  بغيت  الوزيرة،  السيدة 
ضمن  من  أنه  خصوصا  القروي،  العالم  في  التعمير  حول  الوطنية 

املخرجات ديالها هو مشروع قانون يتعلق بهذا املجال.

إلى ردكم أو  أنا استمعت جيدا  الثانية السيدة الوزيرة،  املسألة 
تعقيبكم أو تحيينكم ملا يقع في هاد املجال، السيدة الوزيرة، العالم 
القروي خصكم تعرفو اشنو فيه الناس ما عندهم ما ياكلو، ما عندهم 
ما يشربو، ملي كيبغي يبني غير كوري باش يدير فيه البهايم ديالو باش 
يمكن له ما يكل وما يشرب مع وليداتو كيجي يوقف له �ضي حد كيقولو 
ال أنا ما غاديش نحمل املسؤولية ألي واحد ولكن كنقولكم، السيدة 

الوزيرة، خصكم تعطرفو ال عالقة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، أعطي الكلمة للفريق 

االستقاللي مازال السيد النائب املحترم، حتى آلخر آخره مسك إن شاء 

هللا ، ال، ضبط شوية ال�ضي عبد هللا، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملعزيزامجشهب:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

هاد  واش  كبير،  التساؤل  واحد  غير  عندي  أنا  الوزير،  السيد 

الحكومة دايرا في بالها كاين واحد العالم سميتو العالم القروي وال 

ما كايناش؟ عالش هاد الحكرة كاملة في العالم القروي عالش ؟ دابا 

احنا ما عرفنا مع املدن إال في مجال ديال الترخيص في البناء ونأهلو 

أزمة  تعاني  القروية  الساكنة  اليوم  املدن،  كنأهلو  كما  العالقة  هاد 

اقتصادية ركود اقتصادي وكنكثرو عليه إيال بغى رخصة دالبني خصو 

يساين عام، السيد الوزير، واحد املجموعة دالرؤساء سولوهم يعني 

املعاناة والشكاوي اللي كيتلقاوها من املواطن حرام، السيدة الوزيرة، 

أنكم هاد اإلشكال ما نلقاولوش له حل أنا ما كنحملكومش كشخص 

كنحمل الحكومة دارت مناظرات، لقاءات وطنية، ال حياة ملن تنادي، 

نفس اإلشكال شفتي السيدة الوزيرة ما�ضي مشكل داملراسيم راه مشكل 

ديال إرادة سياسية حقيقية، أكثر من هذا كنقولو التصاميم باملجان، 

عطيوني غير �ضي إقليم فيه التصاميم باملجان نم�ضي نشوفو، مازال ما 

لقيت التصميم باملجان، وبالتالي اليوم خاص فعال الحكومة أنها تهتم 

بما يكفي بالنسبة لتأهيل العالم القروي وخصوصا في هاد املجال ديال 

السكن والتعمير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

األصالة  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  لكم،  شكرا 
واملعاصرة لكم الكلمة.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

السيدة الوزيرة، إيال كان الحكومة غتجي غير باش تقول لنا العام 
زين وكل �ضي زين هذا ال يبشر بالخير، كاين مشكل حقيقي في البناء 
القروي  العالم  به،  القروي، يجب على الحكومة أن تعترف  دالعالم 
يستغيث في هاد املشكل ديال البناء، كاين خطر ديال أن هاد الناس 
يهاجرو من بالدهم وما يبقاوش متشبثين بها أبا عن جد، كيف دارو 
دائما العالم القروي، السيدة الوزيرة، بالنسبة للبناء راه كاين إشكال 
حقيقي املراسيم ال تعوض القانون يجب تغيير القانون والقانون خاص 
بالعالم القروي كما جاء في مقترح قانون ديال فريق األصالة واملعاصرة، 
السيدة الوزيرة إيال كانت الحكومة سجب العالم القروي يجب على 

الحكومة أن تستقيل..

ملسيدارئيساملجلسة:

واحد،  غير  ممكن  إضافي؟  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا  لكم  يمكن  التعقيبات،  على  للرد  الوزيرة  السيدة  تفضل 

للمنصة ألن عندكم الوقت إيال بغيتو ما�ضي مشكل تفضلوا.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

وكنشكر السادة والسيدات على التدخل ديالهم فيما يخص العالم 
القروي، أوال العالم القروي هو أولوية من األولويات اللي كنشتغلو 
عليها اليوم احنا في اإلدارة ما يمكناش نقولو بأن اليوم العالم القروي 
خليناه ومشينا للعالم الحضري ألن هاد ال�ضي ما�ضي ما كايناش، ولكن 
اليوم اللي بغيت نقول لكم أن العالم القروي أولوية والعالم القروي 
ما يمكناش اليوم نقولو بغينا واحد التنمية مندمجة والعالم القروي 
مورانا أنا متافقة معكم200%، ولكن اليوم عاود ما يمكناش نقولو ما 
كاين حتى �ضي حاجة، اليوم كاين الحلول بالنسبة للعالم القروي، هي 
حلول خاصها تكون تدريجية، الحل اللوالني بعدا هي هاد مشكل ديال 
التعمير راه ما �ضي مطروح بالنسبة للناس اللي عندهم قل من هكتار، 
اللي عاد حناية  الدورية  ال�ضي راه effectivement كانت واحد  وهاد 
بصدد نخرجوها اللي كتوضح بالنسبة للناس اللي ماعندهومش هكتار 
كيفاش يمكن لهوم يبنيو، وهداك السيد اللي بغا يزيد بيت وال يزيد 
�ضي حاجة باش يسكن معاه ولدو راه ما�ضي مطروحة نهائيا، اليوم فيما 
يخص التعمير، أنا جياك أنا جياك آ�ضي ما�ضي مطروحة وحنا خرجناها 

في الدورية.
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ملسيدارئيساملجلسة:

آ السادة النواب املرجو اإلنصات للسيدة الوزيرة.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

كاين.. كاين..

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

كاين السيد الرئيس، إيال سمحت..

ملسيدارئيساملجلسة:

السادة النواب، املرجو اإلنصات للسيدة الوزيرة.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

مهمة  جد  هي  اللي  املؤشرات  املحترمون،  النواب  السادة  كاين 
اللي خصنا نوقفوا عليها اليوم، أوال عدد امللفات اللي حصالت على 
الرأي املوافق ألقل من هكتار خالل السنة الفارطة باش نهضروا غير 
على السنة الفارطة هي 26448 موافقة اللي تعطات للبناء في العالم 
القروي، هي 75%، أنا جاية 75% من مجموع امللفات اللي اليوم حنا 
درسناها، هذا كيعطينا مؤشر، ومن غير هذا اليوم أنا متافقة معكم 
بأن العالم القروي خاصو حلول جذرية ال من الناحية ديال التقنين أو 
ال القانون وأنا متافقة معاكم، وخاصو حلول جذرية أيضا فيما يخص 
الربط ديالو مع الحضري، ألن هاد ال�ضي متكامل اليوم العالم القروي 
 les إيال ماحدناش الهجرة فيه راه عندنا واحد الجماعات اللي هما فيهم
taux de croissement négatifs هابطين غيخواو، اليوم حنا بصدد 
هاد  نحدو من  باش  القروي  بالعالم  البرنامج خاص  في  النظر  إعادة 
الهجرة أوال، باش يكون عندنا les centres émergents اللي هما املراكز 
الصاعدة اللي كتقوم بالدور ديالها ال سيما الدور ديالها التنموي وال 
أيضا من توطين الساكنة اللي كتهبط من العالم القروي للحضري، اليوم 
أيضا احنا بصدد التفكير في كيفاش نوجدو ما�ضي غير السكن، ال سيما 
أننا احنا واقفين على السكن في إطار واحد املنظومة ديال التشارك مع 
القطاعات األخرى، كيفاش أننا نوجدو واحد البرنامج متكامل ومندمج 
باش السكان ديال العالم القروي ما يهبطوش للمدينة ويلقاو واحد 
الفرصة ديال الشغل ويلقاو السكن الالئق ويلقاو داك ال�ضي اللي بغاوه 
كلهم، ال من الناحية ديال املراكز الصاعدة وال من الناحية فين كاينين 

هوما اليوم ساكنين، وباش ما نطولش مازال عندي..

ملسيدارئيساملجلسة:

مازال عندكم الوقت.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

كنقول بأن اليوم أيضا خصنا نوقفوا على بعض املؤشرات اللي هي 
جد مهمة من الناحية ديال املساعدة املعمارية، اليوم عندي أيضا 5 
ديال اإلتفاقيات اللي هوما اليوم مسنيين ما بين l’Agence Urbaine و
l’Ordre des Architectes هاد اإلتفاقيات كيخولونا أننا نعاونوا الناس 
 architectural اللي كيطلبوا أنهم يكون عندهم واحد لبالن، واش لبالن
وال le plan topographique باش أننا ننساعدوه وأيضا احنا كنحاولوا 
نكونوا معاه، باش نتأكدوا بأن ديك املبنى ديالو il est sécurisé باش 
غدا ما يوقعوش فهاد املشاكل، وكاينين 5 اإلتفاقيات اليوم مسنيين 
وكاينين فلوس اللي هما أيضا موجودين وتعطاوا ما�ضي غي موجودين 
تعطاو ل les Agences Urbaines وles Agences Urbaines ولتجاوزنا 
راهوما من خالل l›Ordre des Architectes راهوما كيواكبوا هاد الناس 

باش أنهم يكون عندهم سكن الئق أيضا في العالم القروي.

من الناحية األخرى فيما يخص أيضا التعمير بالعالم القروي، اليوم 

املؤشرات حتى هي مزيانة خاصنا نوقفوا عليها حتى هي، حيث اليوم إلى 

حد أكتوبر 2018 تم إنجاز حوالي 600 تصميم للتهيئة بالعالم القروي 

و319 تصاميم لتنمية التكتالت القروية، هاد ال�ضي أيضا في العالم 

القروي وأيضا 511 دراسة خاصة بإعادة هيكلة الدواوير، هاد ال�ضي 

آش كيعطينا؟ كيعطينا أوال أننا من الناحية ديال التعميرية راه احنايا 

كنحاولوا أننا نضبطوا املسائل ما تبقاش عندنا التكتالت السكنية كل 

واحد فين كيم�ضي من بعد غتكون عندنا صعيبة أننا ندخلولهم املا 
ونوصلولهم الضو ونوصلولهم Les équipements اللي خاصنا نديرو 
ليهم، وثانيا هاد التعمير في العالم القروي اليوم راه هي يمكن اللي نقول 

كتشكل واحد الحل من بين الحلول أننا اليوم نمشيوا بالعالم القروي 

بالفكرة أننا نوطنوا املواطنين في واحد le cadre اللي هو مزيان، ما �ضي 

كل واحد اللي بغا يزيد �ضي حاجة غيزيدها واللي بغا يبني �ضي حاجة، 

وأكثر من هذا اليوم احنا كنمشيوا في ديك املخططات أو كما كنقولو 

 la ménagement فالبالنات اللي يمكن للعالم القروي يخدم بها ديال

العالم  على  العبء  واحد  كنشكل  نكونش  ما  باش  تدريجية  ولكن 

القروي فيما يخص إعادة الهيكلة ديالو، وال فيما يخص حتى ديك 

les lotissements وهذا واحد الحل حتى هو مزيان اللي كيخلينا أننا 

غدا يكون عندها des lotissements مضبوطين، ما�ضي غالين بالنسبة 

للمستثمر اللي بغا يجي يديرهم وأيضا des lotissements اللي وصل 

ليهم املاء وواصل ليهم الضوء وواصل ليهم الطريق، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

إلى السؤال املوالي عن تقييم برنامج  الوزيرة، نمر  شكرا السيدة 
مدن بدون أحياء صفيح للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

ملنيئباملسيداعزيزابنبرمهيم:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزير املحترم، نسائلكم عن مآل برنامج مدن بدون أحياء 
صفيح؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة

شكرا لكم، تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

معاجلة  فيما يخص  املحترم على سؤالكم،  النائب  السيد  شكرا 
القروي، كيما كتعرفوا دارت  العالم  في  بالبناء  املرتبطة  اإلشكاليات 
الوزارة مجموعة من اإلجراءات: منها إقرار االستثناء على شروط..، مدن 
بدون صفيح، فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح كيمكنا اليوم نقول 
بأن الوزارة بتنسيق مع وزارة الداخلية بطبيعة الحال قامت بواحد 
القفزة فيما يخص هاد اآلفة هادي ديال مدن الصفيح، اليوم عدد 
األسر اللي استفادت من البرنامج وصلت اليوم 288 ألف و419 أسرة، 
في حين أن اللي كانت مستهدفة مند انطالق هاد البرنامج هيِ 270 ألف 
أسرة، donc اليوم كيمكن لنا نقولوا بأننا تجاوزنا داك الهدف اللي كان 
مسطر، أيضا هاد األسر املتعاقدة بشأنها كيما كتعرفوا عرفت واحد 
اإلرتفاع والتزايد ألسباب عدة وكثيرة اللي احنا طرقنا لها في التدخل 
ديالنا في الحصة املاضية، وكنقول بأن اليوم البرنامج مازال خدام و 
مازال كيشتاغل مع الوزارات املعنية، ال سيما وزارة الداخلية وأيضا 
الوزارة ديالنا من خالل مديرية خاصة كتعمل على، بصفة مستمرة 
البرنامج  لي نقول بأن  اللي يمكن  البرنامج هذا، وأيضا  في أجرأة هاد 
بعض  نتجاوزو  وباش  ما،  �ضيء  نجح  ولكن  نجح  نقولوا  يمكناش  ما 
اإلكراهات اللي كنعرفوها اليوم كتخص هاد البرنامج كنعملوا أيضا 
بتنسيق مع القطاعات املعنية كلها للحد من تنامي هاد الجيوب ديال 
مدن الصفيح بتنسيق مع وزارة الداخلية، وكنقوموا أيضا على تقوية 
املقاربة التشاركية في برمجة التجهيزات العمومية، وأيضا ضبط اآلجال 
ديال اإلنجاز ديالها، ألن هي مهمة جدا وهذا هو املشكل اللي كيكون 
عندنا، وأيضا املواكبة اإلجتماعية للساكنة املستهدفة ألن بعض املرات 

ما كتبغيش تم�ضي لديك الديور اللي كنوجدوا ليها.

ملسيدارئيساملجلسة:

نواب  ألحد  الكلمة  أعطي  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
العدالة والتنمية للتعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداموحارلدملي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

شك4ماملسيدامل4ئيس،

أوال السيدة الوزيرةن نثمن بعض اإلنجازات طبعا اللي وقعت وهذا 
طبعا واحد املشروع اللي عايشناه هذا ملا يزيد على عقد ونصف من 
الزمان، لكن هذا كانت لو تأثيرات كبيرة ربما في بعض املدن اللي قليل 
فيها دور الصفيح، لألسف الشديد البد، نرى من الضروري أنه إعادة 
النظر في املقاربة ديال املوضوع، خاصة في املدن الهائلة بدور الصفيح 
من مثل الدار البيضاء، من مثل تمارة وهاد إعادة النظر تستدعي طبعا 
الوقوف على أوال نوعية السكن اللي كنعطيوا لهاد الناس من جهة، 
من جهة أخرى، البد من مراعاة يعني كذلك الشروط ديال االستفادة 
املخصصة للساكنة، وفهاد االستفادة طبعا في نفس املشروع تتلقى 
يمكن تستافد من العائلة 2-3-4 من عائلة أخرى يعني خص يكون على 

قدم املساواة؛

املسألة الثالثة، هي أنه يجب أن يكون هناك ضبط دقيق قليل 
املستفيدين و لذوي الحقوق اللي خصهم يستافدو آخر األمور اللي ما�ضي 
في الحقيقة األخير هو تسريع ديال الوتيرة ديال اإلنجاز ملحاربة وإيقاف 

التوالد األسرع لهذه دور الصفيح. شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  ؟  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 

الفريق الحركي.

ملنيئباملسيدامحاداملسياو:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، نتمنى لك التوفيق، انتنا أبنتي عاد بديتي وعطيتي 

بعض املؤشرات إيجابية والحركة اللي بانت على أنك كتحرك مزيان 

والوزارة أو الحكومة اللي توالت هاد األمر ديال سياسة املدينة في 2003 

هاد  يتحمل  بالصفيح، من  باقى  اليوم  بدون صفيح  العرائش  مدينة 

املسؤولية؟ الناس اللي تقلدوا هاد املنصب قبل منك انتنا ياهلل دوزتي 

دابا 3 سيمانات غادي نجيوا نقول لك اللهم هذا منكر كأنك حولتي �ضي 

قانون، لغيتي �ضي مشروع، احنا اآلن باقيين في البداية وأنا مأكد على 

أنك غتوفق وغادا مزيانة زد على العمل ديالك وهللا يخليك حتى �ضي 

واحد هللا يعاون هللا يجيب التيسير، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد النائب املحترم عن 
فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداأحاداشوكي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، الحكومة بذلت مجهودات في توفير السكنى الالئقة 
باملدن، ولكنها تأخرت لحد اآلن فيما يتعلق بالعالم القروي، بشرتينا 
العالم  القروي،  بالعالم  برنامج  في  التفكير  بصدد  بأنكم  قليل  قبل 
القروي جله سكنى غير الئقة ويجب التفكير والتعجيل في برامج لتوفير 

السكنى الالئقة بالعالم القروي السيدة الوزيرة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر ؟ ما كاينش؟ 
السيدة الوزيرة إيال بغيتو الرد.

ملسيدةانزهةابوشيرب،ا زي4ةاإعدمىاملترمباملوطنيا ملتعايرا
 مإلسكينا سييسةامملد نة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

شكرا السادة النواب، أوال كنحب نبشركم بأن في الحقيقة هاد 
البرنامج ديال مدن بدون صفيح هو برنامج جد مهم وعندو مؤشرات 
مزيانة، ولكن اليوم احنا بصدد التفكير في حل بعض املشاكل اللي 
كتهم هاد البرنامج، اليوم أنا كنقول بأن التفكير في هاد الحلول هو قائم 
على 3 دالحاجات أوال الصرامة ألن اليوم ما يمكناش نمشيوا في واحد 
ال�ضي كيتفاقم  إيجاد حلول وديك  احنا كنشتغلو على  اللي  البرنامج 
خصنا الصرامة، واليوم احنا كنشتغلو على هاد النقطة هادي، إعادة 
النظر فيما يخص املقاربة هو أوال  النظر فيما يخص املقاربة إعادة 
خصنا نشوفو ديك الشروط ديال اإلستفادة، واحنا اليوم كنشوفو 
هاد الشروط ديال اإلستفادة باش تكون أكثر شفافية بما يخص الناس 
اللي كياخذو هاد الديور، اليوم درنا منصة مراقبة اللي كتخولنا أننا �ضي 
واحد إيال خذا �ضي براكة في �ضي بالصة كنعرفوه إيال م�ضى ل�ضي بالصة 
وحدة أخرى راه ما يمكنش له ياخذ البراكة، واحنا درنا هاد التجربة 
هادي ونجحات في بعض املدن وغنعمموها إن شاء هللا على باقي املدن في 
ربوع اململكة، هادي من جهة، من جهة أخرى ضبط املستفيدين الوتيرة 
ديال العمل هي ما�ضي مرتابطة بالتمويل وال مرتابطة ب la vision وال 

مرتابطة بالبرنامج في حد ذاته هي مرتابطة أوال بالعقار..

ملسيدارئيساملجلسة:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  نشكركم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة ونمر إلى القطاع املوالي هو قطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد 

للسيدات  القرب  تجارة  تحديث  برنامج  عن  سؤال  الرقمي،  األخضر 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامملصطفىاملقوري:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

القرب  تجارة  تحديث  برنامج  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
البرنامج وكذلك املعاناة املتواصلة  واالختالالت التي تعيق تطور هاد 

واملستمرة للتجار؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملصنيعةا ملتجيرةا ملعلاي،ا زي4ا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتصيىامجخض4ا مل4قاي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

شكرا السيد النائب، هذا قطاع كان كيف كنعرفوه كيشغل أكثر 
الناتج  وكيوصل  العائالت،  ديال  املغاربة  ديال   3 فاصلة  مليون  من 
الداخلي الخام ديالو ل 8% ديال الناتج الداخلي الخام في اململكة، يعني 
اللي وصلنا لو اآلن وهو 26 ألف نقطة بيع اللي تعاودات لحد اآلن، كيف 
تبعتو كانت املناظرة الوطنية اللي عطات نتائج بعد املناظرة الجهوية، 
12 مناظرة، 1505 ديال التوصيات اللي احنا كنشتغلوا عليها في آخر 
هاد الشهر إن شاء هللا، غادي تكون إستراتيجية وصالت يعني موجودة، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيدامحاداأ ريش:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، بطبيعة الحال هذا القطاع هو قطاع كما أشرتم 
اللي  األرقام  بهاد  الوطني  املؤشرات قطاع مهم ومهيكل لإلقتصاد  في 
الجلسة  في  عليها  تحدثنا  اللي  النجاح  قصة  هاديك  ولكن  عطيتوا، 
الشهرية األسبوع املا�ضي في القطاع ديال الصناعة، في القطاع ديال 
الكبير، باش  الوزيرأن تعطوه اإلهتمام  التجارة، كنتمناو من السيد 
يكون في واحد التحول النوعي. تكلمتم اليوم على تحديث 26 ألف نقطة، 
هذا رقم ضعيف وضعيف جدا ويكاد يتواجد في مدينة صغيرة من مدن 
ديال املغرب، فكيف باملدن ديال املغرب كلها. سيدي الرئيس التجار 
والتجار الصغار خصوصا كيتسائلوا عالش األسباب ديال التوقف ديال 
هداك البرنامج ديال الرواج، واش كاين �ضي بديل جديد ليه ألنه كان 
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هو واحد نقطة الضوء ديال الدعم وخا كاين هداك الدعم دعم قليل 
جدا، كذلك السيد الوزير، هل من دراسة لهاد القطاع الغير املهيكل في 
هاد التجارة؟ ألنه ال يمكن أن نبنِي رؤية جديدة لتحديث هذا القطاع 
دون معطيات دقيقة وإحصائيات ومؤشرات علمية؛ السيد الوزير، 
الحماية اإلجتماعية لهاد العاملين في هاد القطاع، التغطية الصحية 
والتقاعد ديالهم مجموعة ديال املراسيم لبعض الفئات خرجات، هاد 
القطاع الزال التجار والتجار الصغار ينتظرون ويتسائلون على متى سيتم 
إدراجهم في هاد املجال؟ كذلك السيد الوزير، املطلوب منكم التنسيق 
الداخلية  وزارة  ومع  والخدمات  والصناعة  التجارة  ديال  الغرف  مع 

لتأهيل األسواق وتنظيمها..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

ملنيئباملسيدامصطفىابي تيس:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، مول الحانوت هضرنا عليه مرارا داخل هذه القبة 
املحترمة، هادي مؤسسة متكاملة منظومة إجتماعية متكاملة كيفيق هو 
األول كيسلف كيدير مجهود اجتماعي غيرمسبوق، احنا ما كنطلبوش 
أنهم ياخذوا �ضي دعم السيد الوزير فقط عناية اجتماعية ألنه مني 
كناخذ أنا اآلن البحار في الصيد التقليدي في البحر فوق البحر عندو 
تغطية صحية، وتاجراللي رجليه فوق األرض وكيشتاغل من الصباح 
حتى الليل ثم يجب أن نحمي هؤالء التجار من غول األناظول، أقولها 
وأعيدها الغول ديال األناظول اللي ما بقاش فقط كيعتامد على يعني 
املراكز التجارية الكبرى ودخل األحياء الصغيرة والصغيرة ولى كيدخل 
مع هاد الناس هادو في رزاقهم وكيم�ضي وكيدير بعض األساليب اللي على 

مستوى ديال املنافسة غير مقبولة، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ فريق 
األصالة واملعاصرة تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

السيد الوزير، تجارة القرب أو مشروع رواج كان الهدف منو هو 
أنه يشغل يقدم الخدمة في أحسن ظروف، لكن النتائج كانت عكسية، 
أيضا الحماية اإلجتماعية للتجار املشتغلين بهاد القطاع ما كايناش، 
كل ما تعطلتو كاين تأثير سلبي على الوضعية ديالهم، أكثر من ذلك هاد 
تجارة القرب أصبحت مهددة بمجموعة من املاركات العاملية ومجموعة 
االستراتيجي،  االختيار  اختارت  بالدنا  احنا  اللي  العاملية  األسواق  من 
ولكن خصو واحد النوع من الحماية ملا هو وطني اللي كان إرث وطني إلى 

عهد قريب، أيضا البادية ال تهتمون بها، واش أصحاب البادية وساكنة 
البادية هاد تجارة القرب مكتوب عليهم واألسواق األسبوعية والظروف 
ديال السلع والبضائع والوضعية ديالها والصحة والسالمة ديالهم، ما 

حاضراش لألسف عند الحكومة فهاد الجانب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر السيد الوزير، تفضلوا للرد 
على التعقيبات مشكورين.

ملصنيعةا ملتجيرةا ملعلاي،ا زي4ا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتصيىامجخض4ا مل4قاي:

شكرا على هاد التعقيبات اللي هم مهمين كيجيبوا، يعني، توضيحات 
إضافية، كان السؤال واش التجارة عندها أهمية بحال الصناعة، باش 
نكونو واضحين، التجارة أهم من الصناعة، الصناعة اعطت نتائج ألن، 
طبعا، املغرب كلو أعطى واحد الدفعة وصلنا لواحد قفزة نوعية، لكن 
تجارة املغرب ككل وتجارة القرب خاصة عندها أهمية، يعني، خاصة، 
ولهذا العناية ديالها احنا كنشتغلو عليها هي أصعب باش نكونو واضحين، 
أصعب من الصناعة يعني استراتيجية الصناعة واضحة، استراتيجية 
ديال التجارة املغربية صعبة، ألن فيها تجارة وتجارة وتجارة وفيها تجارة 
القرب وفيها الباعة املتجولين وفيها اللي في noir اللي ما�ضي في noir وهاد 
ال�ضي كلو معروف، وهاد القرن هضرتو على واش كاين دراسة دقيقة ديال 
التجارة ككل، حتى هاد الدراسة الدقيقة صعبة ألن واحد، يعني، طرف 
فهاد التجارة ما معروفش، ما كاينش في la C.N.S.S ما كيخلص ضرائب، 
يعني باش يكون عندها إحصاءات دقيقة اللي نتفقو عليها كلنا هاد ال�ضي 
صعب، ولكن رغم ذلك اإلستراتيجية اللي وصلنا لها اآلن شاملة، فيها 
التغطية الصحية اللي حتى هي ما�ضي ساهلة، وكان فيها نقاش واش 
 ما �ضي بحال العدول؟ واش يمكن لهم يساهموا 

ّ
تكون بحال العدول وال

 ما يساهمو �ضي، هاد ال�ضي راه كيبان أنه سهل إنما صعب ما�ضي ما 
ّ
وال

يمكنش نتجاوزوه، غادي نتجاوزوه، إن شاء هللا، ولكن هاد ال�ضي خصو 
يتخدم بعقلنة باش نوصلو للنتائج، كانت نقطة ديال التجارات الكبرى 
للي دخلت للمناطق داخل املدن، حتى هادي فيها إشكالية، في الدول 
املتقدمة كيمنعو على التجارة الكبرى على سبيل مثال يمكن يكون هذا 
اختيار أم ال، نناقشوه، احنا كنجيو باقتراحات غادي نناقشوها، ولكن 
استراتيجية كيف قلت لكم في األسابيع املقبلة غادي نكونو ساليناها، 
كنشتغلو وما كنشتغلوش بوحدنا ألن ما فيهاش غير وزارة التجارة، فيها 
وزارة املالية ألن خصها تواكب، فيها وزارة الداخلية، فيها وزارة إعداد 

التراب الوطني، ونتفقو على كيفاش غادي يكون.

ملسيدارئيساملجلسة:

عن  املوالي  السؤال  إلى  أمر  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
حصيلة اتفاقية التبادل الحر للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ملنيئباملسيداعزيزامللبير:

ماذا، السؤال، ماذا يربح املغرب من اتفاقية التبادل الحر وماذا 
خسرنا؟ وماذا أعددتم لحماية املنتوج الوطني من أجل محاربة البطالة 

والفقر والهشاشة ؟ شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ملصنيعةا ملتجيرةا ملعلاي،ا زي4ا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتصيىامجخض4ا مل4قاي:

شكرا على السؤال، يعني، هاد اتفاقية التبادل الحر عندنا مع 56 
بلدا باش نكونو واضحين، مستحيل أننا نحاربوهم، ألن أعطاو نتائج 

إيجابية في بعض امليادين

إيال نشوفو مع أمريكا %16 اللي تزادت فهاذ العشر سنوات ديال 
التصدير من املغرب، مع البلدان العربية %13 اللي تزادت، مع ذاك 
اتفاقية أكادير %16، مع اإلمارات 12، مع تركيا %23، ولكن العجز 
التجاري ديال املغرب يعني اليوم عندنا مشكل، ولهذا كنعاودو النظر في 
بعض االتفاقيات ما�ضي الكل في بعض االتفاقيات، ألن ما نقولو �ضي أن 
هاذ ال�ضي كلو ما مزيانش عطاو يعني نتائج إيجابية خاصها اتخاذ بعين 

االعتبار، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيداعزيزامللبير:

السيد الوزير، على هاذ اإلعتراف النسبي ولكن حسب املعطيات 
اإلقتصادي  النسيج  حماية  سياسة  غياب  يتبين  فإنه  لنا  املتوفرة 
ربما  جواب  عوض  وواقعي  صحيح  بجواب  نطالبكم  ولهذا  الوطني، 
األنترنيت أو األرقام، ما تعيشه املقاوالت الصغرى واملتوسطة والجد 
صغيرة من صعوبات كبيرة في البقاء على قيد الحياة، فهي تشكي بقلة 
التنافسية نظرا لبعض الدول األخرى على رأسهم تركيا اللي عندها 
إعانات من الدولة، تشكل خطرا كبيرا على النسيج املقاوالتي خاصة 
التجار الصغار والصناع التقليديين والحرفيين والتجار الجد صغيرين، 
في هذا الشأن نالحظ الغزو اإلقتصادي للمنتوجات الصناعية والتركية 
واملصرية، والتي تنتج إشكاليات كبيرة على جل املنشآت االقتصادية 
حيث نالحظ ما تقوم به السوق مما يضر اإلقتصاد الوطني، وعلى 
رأسه قطاع النسيج والصناعة التقليدية، مثال بعض الشركات السيد 
الوزير، عندهم بعض املحالت ديال الصناعة التقليدية اللي تبيعو فيها 
الزربية املغربية وهما تيبيعو فيها الزربية التركية، وما تيتخلصوش في 
املغرب تيتخلصو من منازل في أملانيا! وهاذ ال�ضي بحجج ودالئل، ولكن 

قلنا هاذ ال�ضي ولكن الحكومة ما زال ما عادتش النظر فهاذ ال�ضي، هل 
قامت الحكومة بدراسة أثر هذه اإلتفاقيات قبل توقيعها؟ هل بمقدور 

االقتصاد الوطني على مواجهة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت ال�ضي اللبار، هل من 
تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

ملنيئباملسيدامحاداملحيفظ:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، بغينا نعرفو هاذ العجز التجاري وخاصة في اتفاقيات 
التركية على  التجارة  الهيمنة ديال  الحر مع دولة تركيا، ألن  التبادل 
الصعيد الوطني خذات واحد املفهوم اللي هو عندو مفهوم بعد، وبأن 
هاذ الدولة التركية تطاولت على املغرب بدعاوي لدى املحاكم الدولية، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ملصنيعةا ملتجيرةا ملعلاي،ا زي4ا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتصيىامجخض4ا مل4قاي:

شكرا، أوال السؤال ديال آش دار املغرب لحد اآلن باش يدافع على 
الشركات املغربية وعلى املعامل املغربية وعلى اليد العاملة؟ في تاريخ 
anti- هاذي واحد l’antidumping املغرب ما عمرنا ما استعملنا ما يسمى
ي تيكون dumping OMC دايرين ما كناش كنستعملوه، 

ّ
dumping مل

اآلن فتنا 15 ديال l’anti-dumping اللي درنا في املغرب، باش نحاربو 
السوق  ديال  اإلغراق  يكون  باش  كتجي  اللي  األجنبية  الشركات  هاذ 
فناهم، في الحديث على مغرب ستيل، كانوا قتلو مغرب ستيل 

ّ
املغربي وق

نهائيا بدات كتعيش، نمشيو نشوفو النسيج وهضرتو على تركيا وقع لنا 
مشكل عويص مع تركيا، اآلن هذاك النسيج ديال تركيا اللي كيدخل في 
فناهم تماما، بدينا 

ّ
املغرب اللي قتل مناصب الشغل في هاذ القطاع وق

النقاش مع تركيا هضرتو على هاذ اإلتفاقية اللي عندنا معهم، مشيت 
لتركيا وكان عندي لقاء مع الوزيرة غادي تجي بعد غدا.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت، السيد الوزير مع كامل األسف إيال كان املجلس كله 
متافق باش نممدوه، إجماع؟ زد أسيدي عليك اإلجماع.

ملصنيعةا ملتجيرةا ملعلاي،ا زي4ا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتصيىامجخض4ا مل4قاي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،
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هاد النقطة ديال تركيا مهمة جدا، احنا ما عندنا حتى �ضي إشكال 
مع حتى �ضي بلد، عندنا إشكال مع االقتصاد املغربي، خصنا ندافعوا 
عليه، عندنا إشكال مع مناصب الشغل املغربية اللي تقاتلنا عليها باش 
تكون واقفة على رجليها اليوم، واش احنا كنكونو الشباب ديالنا باش 
يشتغل وغادي نقبلو أنه �ضي بالد كيفما كانت كيفما كانت تجي تهدم هاد 
مناصب الشغل اللي عندنا هنا في املغرب؟ أبدا، ولهذا كان عندي لقاء 
مع الوزيرة التركية في تركيا وعندنا لقاء بعد غد معها ولكن راه الطاقم 
جاي غادي يشتاغلو غدا النهار كله وبعد غدا عندنا لقاء، االتفاقية 
واضحة، اآلن احنا كنخسرو 2 داملليار ديال الدوالر في هاد العالقة ما 
بيننا وبين هاد البلد، وعندنا عالقات أخرى اللي احنا كنشتغلو عليها، ما 
غادي نخليوا حتى �ضي اتفاقية اللي فيها �ضي مشكل، ما غادي نخليو حتى 
�ضي إتفاقية، ولهذا مع النقطة األخيرة هي مع تركيا غادي نوصلو لحلول، 
واتفقنا، قلت لهم إما أننا غادي نوصلو لحلول، وإما غادي نشرڭوها 

االتفاقية، فقط وحدة في الجوج.

ملسيدارئيساملجلسة:

وافقو على  اللي  النواب  السادة  الوزير، وكنشكروا  السيد  شكرا 
أساس أننا نزيدو في املدة، السؤال املوالي حول املناطق الحرة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

املناطق الحرة تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدانوراملد نارفيق:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، قامت الحكومة بتقييم دقيق ألثر املناطق الحرة على 
االقتصاد الوطني وهل لديها تصور واضح إلحداث مناطق حرة جديدة 

انطالقا من برنامج محدد؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم تفضلوا السيد الوزير.

ملصنيعةا ملتجيرةا ملعلاي،ا زي4ا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتصيىامجخض4ا مل4قاي:

شكرا، املناطق الحرة مهمة جدا فبالدنا أعطت نتائج إيجابية على 
سبيل املثال إيال خذنا TFZ اللي في طنجة املنطقة الحرة كاين 56 ألف 
ديال الناس اللي كيشتغلو فهاد املنطقة، 20 مليار ديال الدرهم ديال 
اإلستثمار، إذن املناطق الحرة في املغرب مهمة، كان صعب أننا نبداو 
ولكن الحمد هلل اليوم اعطاو نتائج احنا متشبثين بهاد املناطق الحرة 

املغربية، شكرا .

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدانوراملد نارفيق:

طرف  من  املبذولة  املجهودات  من  بالرغم  الوزير،  السيد  شكرا 
الوزارة في هاد املجال لكن تبقى غير كافية مقارنة مع الخصاص الكبير 
لهذا النوع من األنشطة الصناعية نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه 
توفير  وكذا  واملحلية،  األجنبية  االستثمارات  جلب  في  الحرة  املناطق 
مناصب شغل مهمة للحد من ظاهرة البطالة املرتفعة التي تعرفها بالدنا 
باإلضافة إلى توفير الوعاء العقاري بأثمنة تفضيلية لفائدة املستثمرين 
األجانب واملغاربة في ظل االرتفاع املهول ألثمنة العقار الصناعي وخاصة 
بالجماعات املجاورة ملدينة الدار البيضاء والتي تفوق أحيانا 3 آالف 
درهم للمتر مربع في بعض الجماعات بإقليم النواصر، وفي هذا اإلطار 
الخاصة  املنطقة  أو  الحرة  املنطقة  مآل  الوزير عن  السيد  نسائلكم 
بإقليم  بتراب جماعة اوالد صالح  إنشاؤها  املزمع  الصناعي  بالتسريع 
النواصر فوق عقار تابع ألمالك مخزنية على مساحة 300 هكتار، وأن 
هذا العقار مجاور ملشروع النص املخصص إلعادة إسكان دور الصفيح 
بالدار البيضاء وبالتالي إيجاد مناصب شغل لفائدة السكان املرحلين 

باإلضافة إلى انتعاش االقتصاد الوطني.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة 
النائبة عن التجمع الدستوري.

ملنيئبةاملسيدةاخد جةاملزييني:

شكرا السيد الوزير، على إثر النقاش الذي نقاش التقرير ديال املهمة 
املعي�ضي  التهريب  املمتهنات  النساء  يخص  فيما  املكلفة  االستطالعية 
بباب سبتة خلصت اللجنة أو خلص التقرير إلى ضرورة إخراج من بين 
التوصيات ضرورة إخراج املنطقة التجارية الحرة بالفنيدق، هل لدى 

وزارتكم تصور حول مشروع هذه املنطقة التجارية الحرة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا هل من تعقيب إضافي آخر؟ أعطي الكلمة للفريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد الرئيس.

ملنيئباملسيدامحاداأبدرمرارئيساف4يقامجصيلةا مملعيص4ة:

السيد الوزير، منذ 2012 واحنا كنسمعوا منطقة صناعية حرة 
في كل جهة، إلى حد اآلن بعض الجهات ما فيهاش املناطق الحرة، وفي 
مقدمتها جهة كلميم واد نون، فأرجوا أن تنتبهوا جيدا، ما�ضي تجيو 
فقط للجهة ديروا السياسة، بغينا اإلستثمارات ديال الحكومة السيد 

الوزير، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

فريق  عن  املحترمة  النائبة  السيدة  آخر،  إضافي  تعقيب  شكرا، 
استقاللي للوحدة والتعادلية، ما بقاش عندكم الوقت 2 ثواني.
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ملنيئبةاملسيدةارفيعةامملنصوري:

السيد الوزير، حول إنشاء املنطقة الحرة لتصدير بمعبر باب سبتة 
اشنو كتقول حكوماتكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا لرد عن 
التعقيبات.

ملصنيعةا ملتجيرةا ملعلاي،ا زي4ا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتصيىامجخض4ا مل4قاي:

شكرا، غادي نبدا بالسؤال األخير، هاد السؤال ما تابعش ليا، أنا 
املناطق الصناعية  في  ما كنسد باب، ما كنحل باب، حنا كنخدموا 
وكنخدموا في التجارة، إذن إيال عطيتوني الفرصة باش نعطيك وجهة 
نظر، أنا كندافع على التجارة املغربية وعلى الصناعة املغربية لهدف 
واحد هو الشغل، يد العاملة املغربية خاصها تشتغل باملنتوج املغربي، 
إيال ما كانش عندنا املنتوج املغربي كنا كنستوردوه كيفما ستوردناه، إما 
حالل أو ما�ضي حالل، املشكلة فيه، أنا ملي كنشوف �ضي حاجة كتدخل 
للمغرب يعني كنكونوا شوية مزير، كنتمنى أننا نصدروا أكثر ما نستوردو 

هاد املواد.

نرجعو للمناطق الصناعية ديال النوااصر، واش كان فيها ؟ أشكان 
غادي يكون فيها ؟ أشكان ما غاديش يكون فيها؟ هذا مشكل ما�ضي 
أنا كون لقيت  أنا تنشوف الصناعة،  تابع للوزارة الصناعة،  مشكل 
في بالصتها �ضي معمل نديرها من غدا  نحيد داري الشخصية وندير 
الصباح، ألن هداك املعمل غادي يشغل الناس ويمكن دار ديالي ما 
غادي يتشغل حد، هذا مشكيل كنبات به وكنفيق به وهو التشغيل في 
بالدنا هو اللي مهم، إذن إيال كان �ضي مشكل ديال السكان لقاوا لهم 
حل، ولكن ما�ضي بسبب أننا عندنا مشكل ديال السكن نوقفوا يعني 
اإلستثمار في الصناعة. كان سؤال أخرى على الفنيدق واش كاين �ضي 
تفكير في هاد املجال؟ كاين تفكير في هاد املجال مع وزارة الداخلية ومع 

أطرف أخرى كنشتغلوا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، كنشكروكم على حسن املساهمة 
في هذه الجلسة، ننتقل الى القطاع املوالي وهو قطاع األوقاف والشؤون 
للسيدات  الديني؟  الحقل  تجديد  عن  سؤال  سؤالين،  في  اإلسالمية 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

ملنيئباملسيدامحاداعبداملحق:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

إليها  دعى  التي  اإلصالحية  املسيرة  تقومون  كيف  الوزير،  السيد 
جاللة امللك، في سنوات 2003 و2004 على مستوى التجديد والتحصيل 
وتضامني  مقاصدي  أفق  في  طبعا  اإلسالمية،  الهوية  على  والحفاظ 

واجتماعي؟ شكرا لكم السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيسامملحترم

ملسيدمتاملنيئبيتامملحترميت،

ملسيىةاملنومبامملحترمون،

أشكر السيد النائب املحترم، الكالم عن تدبير الشأن الديني في مستوى 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية كالم عن اآلليات والعمليات، وهذا 
ما كان على الدوام موضوع التحاور عبر األسئلة مع مؤسستكم املوقرة، 
وخالصة الكالم حول ما تم منذ الخطاب املولوي الذي أشرتم إليه 
تجدونه في هذه الحصيلة التي نشرتها وزارة األوقاف بمناسبة الذكرى 
العشرين العتالء أمير املؤمنين لعرش أسالفه املنعمين، أما الكالم عن 
التجديد فال يدخل في اآلليات والعمليات، وإنما يدخل في النظريات وهو 
ما ال يتسع له وقت نظام الجلسة، ونكتفي بالقول أن مصطلح التجديد 
كان يدور دعاة النهضة واإلصالح في أوائل القرن العشرين وله سند في 
حديث املجدد على رأس القرن، وكان الكالم في تلك الظروف أبن وقته 
في تصور مشوش للعالقة بين السياسة والدين، والواقع أن كل تجديد 
ال يمكن أن ينتظر إال في املستوى اآلليات والعمليات، ويتم وجوبا داخل 
الثوابت التي اختارتها األمة، أما تقويم املسيرة فتمكن مقاربته بالنظر 
إلى حجم االستجابة للحاجيات وهي استجابة محكومة بحجم الوسائل 
املالية، وحتى ما توفرت وسائله املالية فإنه يجري في ضوء صعوبة تحول 
الثوابت من جهة أخرى،  التشويش على  العوائد من جهة ومواجهة 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم من العدالة 
والتنمية، تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاداز يتن:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

نحن نثمن الحصيلة اللي اشرتو لها السيد الوزير، يعني، كنأكدو 
على الثوابت، في نفس الوقت اللي كانت اإلستراتيجية اللي أشار لها 
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جاللة امللك، في 2003 في 2004، كنعرفو بالنسبة للدستور املغربي 
كذلك 2011 فهو بوأ الدين اإلسالمي مكانة الصدارة في الهوية املغربية 
والتسامح  واإلعتدال  اإلنفتاح  بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في 
والحوار والتفاهم املتبادل بين الثقافات والحضارة اإلنسانية، وكذلك 
في الفصل األول يعني، بأن األمة تستند في حياتها العامة على ثوابت 
جامعة تتمثل في الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة 
الروافد وامللكية الدستورية واإلختيار الديمقراطي، وفي نفس الوقت 
كذلك كيعطي أهمية أو ال كيعطي املهمة ديال الفتاوى للمجلس العلمي 
األعلى في الفصل 41 وكيعتبر املجلس العلمي األعلى والجهة الواحدة 
املؤهلة إلصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في شأن املسائل املحالة عليه 
احنا كنأكدو،  الدين اإلسالمي،  مبادئ وأحكام  يعني،  استنادا على، 
السيد الوزير، اليوم بالنسبة لهاد السؤال على أهمية التأطير وكنثمنو 
التأطير عن طريق ال املؤسسة ديال محمد السادس لألئمة واالهتمام 
بالتعليم العتيق والقرآن الكريم  بالحديث النبوي، وكذلك االهتمام 
والخط العربي وورش محو األمية كذلك على مستوى التحصيل، كنأكد 
على ضرورة اإلهتمام والعناية أكثر بمغاربة العالم، فهم في حاجة إلى 
املزيد، يعني، من التأطير والقراء والوعاظ ها، وكذلك نؤكد على اإلسراع 

بضرورة، يعني، فتح املساجد..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداعديابوع4فة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

وباألئمة  باملساجد  االعتناء  يجب  للجميع،  والوطن  هلل  الدين 
الظالمي  الفكر  محاربة  يجب  الوزير  السيد  كذلك  ولكن  والفقهاء، 

والتكفيري الذي يعشعش في عقول البعض منها.

ملسيدارئيساملجلسة:

التجمع  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري.

ملنيئباملسيداعبداملوى ىاخ4بوش:

السيد الوزير، ينبغي تجديد الخطاب وتطوير دور املساجد.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم، الفريق الحركي.

ملنيئباملسيداعبدامل4حايناملعا4ي:

السيد الوزير، نثمن الحقل الديني ببالدنا، ولكن مع األسف السيد 

الوزير، يوما ما نسمع تم توقيف إمام أحد املساجد العظمى، وهاد 
األئمة واش هناك..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا فيما تبقى من الوقت 
للرد على ما سمعتم، داك ال�ضي اللي سمعتي هو هداك.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

الجميع،  مسؤولية  وهي  كلها  األمة  تعم  الديني  الشأن  مسألة 
مسؤولية الجميع وينبغي أن نتذاكر خارج هاد التحديد في الوقت، ما 

معنى مسؤولية الجميع.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن دور املرأة في اإلصالح الديني للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامصطفىازيتي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، تقوم املرأة املغربية بدور مهم في التوعية 
الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  العلمية،  املجالس  الدينية على مستوى 
املحترم عن التدابير واإلجراءات التي تقومون بها لتفعيل وتثمين هذه 

الوظيفة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

التبليغ  الدين على  النائب املحترم وفريقه، يتوقف  أشكر السيد 
والتمكين من وسائل أداء العبادات، ويشمل الرجال والنساء من حيث 

التأطير والترقي ولذلك نجد الّتأطير النسوي به في بالدنا ممثال:

أوال-في النساء األعضاء في املجالس العلمية؛

العلمية  املجالس  هذه  برامج  في  يشاركن  واعظة   200 ثانيا-في 
املحلية؛

ثالثا-في 1100 من املرشدات؛

رابعا-في مؤطرات اإلعالم الديني؛

خامسا-عنوان هاد اإلشراك التلقائي املتفرد في اململكة املغربية كما 
نعلم هو مشاركة املرأة في الدروس الحسنية، وشكرا لكم.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم، النائبة املحترمة عن فريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا للتعقيب.

ملنيئبةاملسيدةاحييةاسكيحيل:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، لقد انخرطت املرأة بشكل فعال وكبير في مشروع 
واستحقاقها  قدرتها  وأثبتت  باملغرب،  الديني  الحقل  وإصالح  تأهيل 
لألمانة التي أناطها بها أمير املؤمنين في خطابه يوم 30 أبريل 2004، 
والذي أو�ضى فيه بضرورة إشراك املرأة وتأهيل املجتمع دينيا وتربويا 
ودعويا، املرأة املغربية اليوم حاضرة بقوة في ميادين الدعوة والوعظ 
الديني، وكانت مساهمتها متميزة وبارزة في مجال اإلرشاد الديني لآلالف 

من النساء املغربيات في املدن والقرى.

السيد الوزير، لضمان املزيد من الفاعلية للنساء املشاركات في هذا 
الورش الهام، فال بد من إيجاد صيغ إلدماج هذه الفئة من املرشدات 
والواعظات بعد التخرج ومواكبتهن عن طريق التكوين املستمر، الحاجة 
ماسة كذلك إلى تيسير ولوج املرشدات الدينيات إلى املناطق الصعبة، 

والتركيز على التوعية الدينية للمرأة القروية.

السيد الوزير، هناك املطالبة بالترسيم وتسوية، يعني، الوضعية 

املادية ملن يتطوع في مجال الوعظ واإلرشاد، كذلك هناك عدم تكافؤ 
الفرص لالستفادة من املنحة املقدمة للواعظات.

السيد الوزير، بالنسبة لفرص الذهاب للحج يتم إقصاء مجموعة 
من الواعظات واملؤهالت واحتكار األمر على الرجال فقط.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟ أمر، السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداأحاداملتوفيقا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

نحن متفقون على كثير مما ورد في كالمكم السيدة النائبة املحترمة، 
ونعمل على ذلك كما تعلمون، وال يخفى �ضيء عليكم في ما نقوم به، فيما 

يتعلق باملتطوعات، تناقض بين املتطوعات وطلب التعويض أوال؛

ثانيا- فيما يتعلق بقضية الحج هادي مسألة تدبيرية ديالنا، ما يقول 
لناش �ضي حد نّديو هدا وال ما نديوش هذا، لذلك، شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، 

شكرا على حسن تعاونكم رفعتاملجلسة.



6532 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( 

محض4املجلسةاملتيسعةا ملتسعينابعداممليئة

ملتيريخ: اإلثنين 18 جمادى األولى 1441ه )14 يناير 2019(.

مل4ئيسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الرابعة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وخمسون  ملتوقيت: خمسة 
زواال والدقيقة العاشرة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مجعاي9:  لد 9ا
التالية:

مشروع قانون رقم 46.18 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
86.12 املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات  .•
اإلدارية.

ملسيداملحبيباممليلكيارئيسامجلساملنومب،ارئيساملجلسة:

أش4فا علىا مل4حيم،ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدا زي4امالقتصيىا ممليليةا إصالحامإلىمرة،

ملسيداملوزي4امملنتدبالددا زي4املدمخلية،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية تهم الدراسة والتصويت 
رقم  قانون  بمشروع  يتعلق  األول  التاليين:  القانونين  مشروعي  على 
بعقود  املتعلق   86.12 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   46.18
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم مشروع قانون رقم 55.19 

يتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.

نمر اآلن إلى تقديم مشروع قانون رقم 46.18 يق�ضي بتغيير وتتميم 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  بعقود  املتعلق   86.12 رقم  القانون 

والخاص، الكلمة للسيد الوزير.

مالقتصيىا ممليليةا إصالحا بنشعبون،ا زي4ا محادا ملسيدا
مإلىمرة:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

هذا املشروع يروم باألساس إلى تنزيل التوجيهات امللكية السامية 
املتعلقة بانفتاح اإلدارة على الشركاء االقتصاديين املحليين والدوليين، 
وكذا الرفع من وتيرة وجودة مردودية االستثمار العمومي وفق مقاربة 

منسجمة تلبي حاجيات املواطن وتوفر املناخ األنسب لالستثمار على حد 
سواء، حيث أكد جاللته في خطابه األخير لالفتتاح الدورة التشريعية 
األولى للسنة املنصرمة على ضرورة وضع آليات جديدة إلشراك القطاع 
الخاص للنهوض بامليدان االجتماعي واملساهمة في تحسين الخدمات 
املقدمة للمواطنين سواء في إطار املسؤولية املجتمعية للمقاولة أو من 

خالل إطالق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا املجال.

املتراكمة  التجارب  من  االستفادة  إلى  التعديل  هذا  ويهدف 
واملستخلصة من تطبيق القانون 86.12 املتعلق بالشراكة بين القطاعين 
العام والخاص ملدة أربع سنوات، ويروم هذا املشروع إلى تحيين ومراجعة 
املقتضيات الواردة في اإلطار القانوني الحالي وذلك على ضوء املمارسات 
الدولية الفضلى والتوجهات العامة للدولة، وكذا استجابة لتوصيات 

وتطلعات الشركاء العموميين والخواص ومؤسسات التمويل.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

ال يخفى عليكم أن اعتماد هذه اآللية له الفضل في إحداث دينامية 
جديدة وإخراج جملة من املشاريع االستثمارية البناءة والضخمة، وذلك 
في مختلف املجاالت إلى حيز الوجود ومنها على سبيل املثال قطاعات 
البنيات  املاء و  املتجددة وتحلية  الطاقات  الطاقة، وعلى الخصوص 
التحتية والخدمات، غير أن اإلطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل 
وبعد أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، ورغم كل الجهود املبذولة، 
أبان عن محدوديته في تأطير ومواكبة كافة مراحل مشاريع الشراكة 
وخاصة تلك املتعلقة بالتقييم القبلي والعرض التلقائي نظرا لغموض 

وبطئ وتعقيد بعض املساطر.

وعالوة على ذلك خلص تقييم تطبيق هذا القانون من طرف الفاعلين 
في القطاعين العام والخاص إلى صعوبة التنسيق في بعض األحيان، وفي 
بعض األحيان غياب هذا التنسيق بين مختلف املصالح الوزارية في 
التعاطي مع مشاريع الشراكة الكبرى ذات الطبيعة املعقدة، وذلك نظرا 
لتعدد املتدخلين وتباين النصوص القانونية املؤطرة للشراكة، وخاصة 
منها ذات الصبغة القطاعية، وكذا غياب إطار مؤسساتي منظم وفعال 
يمكن من اإلشراف والتخطيط وتحديد األولويات والتعاطي مع النوازل 
املستجدة. كما اتسم هذا اإلطار القانوني بعدم شموليته وذلك نتيجة 
عدم إدراجه لفاعل عمومي واقتصادي محوري يتمثل في الجماعات 
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها خاصة بعد إصدار القوانين التنظيمية 

املتعلقة بها في إطار تنزيل الهوية املتقدمة.

أنظاركم  القانون املعروض على  وفي هذا الصدد، فجاء مشروع 
والذي تم التصويت عليه باإلجماع من طرف أعضاء اللجنة الدائمة 
من  بجملة   2019 دجنبر   24 بتاريخ  االقتصادية  والتنمية  للمالية 

التعديالت يمكن إيجادها فيما يلي:

القانون  ليشمل كل أشخاص  القانون  تنفيذ  توسيع مجال  أوال: 
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العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهيئاتها مع مراعاة خصوصية 
هذه األخيرة واحتياجاتها.

ثانيا: إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص 
برئاسة السيد رئيس الحكومة تطلع بتحديد البرنامج الوطني للشراكة 
والبت  السنوات  املتعدد  أو  السنوي  والخاص  العام  القطاعين  بين 
القبلي  التقييم  املتعلقة بمسطرة  باإلجراءات االستثنائية  والترخيص 
التفاوضية، وتنبثق عن هذه اللجنة الوطنية لجنة دائمة  واملسطرة 
تعنى بمشاريع الجماعات الترابية يعهد إليها بتحديد األولويات املجالية 
في نطاق شراكة مع مراعاة خصوصيات الشأن الجهوي واملحلي ويترأسها 

وزير الداخلية.

فيما  وفعاليتها  سرعتها  وضمان  املساطر  وعقلنة  تبسيط  ثالثا: 
يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي 

وتوضيح شروط اللجوء إلى املسطرة التفاوضية.

رابعا: ضمان االنسجام والتناسق بين مقتضيات القانون الحالي 
بين  الشراكة  آليات  على  تحيل  التي  القطاعية  الخاصة  والقوانين 
القطاعين العام والخاص، وضمانا للتنزيل األمثل للتعديالت املقترحة 
ستعمل الحكومة على توفير التأطير واملساعدة التقنية والفنية للجماعة 
الترابية في مجال إبرام عقود الشراكة بما يضمن تطوير التنمية املحلية 

ويحد من الفوارق السوسيو مجالية.

وفي الختام، فإن مشروع القانون 46.18 املتعلق بتعديل وتتميم 
والخاص  العام  القطاعين  بين  بالشراكة  املتعلق   86.12 القانون 
قانونيا ومؤسساتيا عصريا  إطارا  ليوفر  أنظاركم جاء  املعروض على 
تلبية  إلى  ويهدف  املرتفقين  لحاجيات  يستجيب  ومنسجما  متكامال 
عقود  إلبرام  املساطر  وتبسيط  العام  القانون  أشخاص  متطلبات 
على  االقتصاديين  الشركاء  تطلعات  مواكبة  إلى  يرمي  كما  الشراكة، 

الصعيدين املحلي والدولي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد الوزير، كما أشكر باسمكم جميعا مقرر لجنة املالية 
والتنمية االقتصادية السيد النائب عبد الحق فائق، نمر اآلن إلى عملية 

التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 137

املعارضون: 01

املمتنعون: ال أحد

46.18 يق�ضي بتغيير  النواب على مشروع قانون  صادق مجلس 
وتتميم القانون رقم 86.12 املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص، شكرا للسيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

يتعلق   55.18 رقم  قانون  مشروع  الثاني  املشروع  إلى  اآلن  نمر 
بتبسيط املساطير اإلجرائية اإلدارية، الكلمة للسيد الوزير املنتدب لدى 

وزير الداخلية.

ملسيدانوراملد نابوطيب،املوزي4امملنتدبالددا زي4املدمخلية:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيسامملحترم

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين

بمناسبة الذكرى 19 لتربع صاحب الجاللة، امللك، محمد السادس، 
نصره هللا وأيده، على عرش أسالفه املنعمين، أعطى جاللة امللك، في 
خطابه السامي توجيهاته املولوية السامية للحكومة، للعمل على اعتماد 
نصوص قانونية تنص من جهة على تحديد آجل أقصاه شهر لعدد من 
التأكيد على أن  املتعلقة باالستثمار، مع  الطلبات  اإلدارات لرد على 
عدم جوابها داخل هذا األجل يعد بمثابة موافقة من قبلها، ومن جهة 
ثانية على أن تطلب أي إدارة عمومية من مستثمر وثائق أو معلومات 
تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذا يرجع للمرافق العمومية التنسيق 
فيما بينها من خالل تبادل املعلومات باالستفادة مما توفر املعلوميات 

والتكنولوجيات الحديثة.
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كما دعا جاللته، في نفس املناسبة، بجعل هذه اإلجراءات أمر واقع 
فيما يخص مجال االستثمار على أن يتم تعميمها على كافة عالقات 
اإلدارة مع املواطن كما جاء في املنطوق امللكي السامي. وتنفيذا لتعليماته 
السامية، فقد أعدت الحكومة مشروع القانون رقم 55.19 املتعلق 
بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، والذي يحدد املبادئ والقواعد 
املرتفقين،  بطلبات  املتعلقة  اإلدارية  واإلجراءات  للمساطر  املنظمة 
تروم أحكامه إلى إعادة إرساء قواعد جديدة للعالقة التي تربط املرتفق 

باإلدارة.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع هذا القانون قد تمت دراسته من طرف 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان التي صوتت عليه باإلجماع بعد 
دراسة ونقاش معمقين وإدراج تعديالت قيمة لتجويد مقتضياته، وبهذه 
املناسبة أتقدم للسيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
ولجميع أعضائها املحترمين بجزيل الشكر على الجهود التي بذلوها بهذا 
الخصوص، كما أنوه بما أبدوه من تفاعل بناء وحس باملسؤولية خالل 
دراسة هذا النص الهام، مما أف�ضى إلى اعتماد صيغة متميزة ملشروع 

القانون املعروض على أنظاركم للمصادقة.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

إن مشروع القانون املعروض على أنظاركم والتي تتطبق أحكامه 
على جميع اإلدارات في عالقتها مع املرتفق سواء تعلق األمر باإلدارات 
املؤسسات  أو  وهيئاتها  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات  أو  العمومية 
العمومية أو كل شخص اعتباري الخاضع للقانون العام أو الهيئات 
املكلفة بمهام املرفق العام، قد جاء بمستجدات مهمة يمكن تلخيصها 

في 8 نقط كاآلتي:

أوال: تحديد املبادئ العامة املنظم للعالقة الجديدة التي يتوجب 
أن تجمع اإلدارة باملرتفق والتي تقوم أساسا على الثقة والشفافية في 
املساطر واإلجراءات، مع تبسيطها وتحديد اآلجال القصوى للرد على 
طلبات املرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار اإلداري والوثائق 
املطلوبة للحصول عليه، وتقريب اإلدارة من املرتفق مع تعيين اإلدارة 
لقراراتها السلبية، كما تنص على التحسين املستمر لجودة الخدمات 
املقدمة للمرتفقين وعدم مطالبتهم باإلدالء بوثيقة أو بمستند أكثر من 

مرة واحدة.

ثانيا: إلزام اإلدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها 
اإلدارية من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومقررات وغيرها من 
املقررات اإلدارية، مع نشرها في بوابة وطنية ستحدث لهذا الغرض في 
أجل ال يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، 
وال يحق لإلدارة مطالبة املرتفقين بقرارات إدارية إذا لم يتم توثيقها 
الوطنية  البوابة  هذه  وستشكل  األجل  هذا  داخل  ونشرها  وتدوينها 
املرجع الرسمي والوحيد للمساطر اإلدارية والوثائق املطلوبة للحصول 

على قرارات إدارية.

عدم  اإلدارة  على  يتوجب  إذ  اإلدارية،  املساطر  تبسيط  ثالثا: 
مطالبة املرتفق باإلدالء بالوثائق واملستندات اإلدارية التي تدخل في 
اختصاصاتها أو التي يمكن الحصول عليها من اإلدارات األخرى وعدم 
مطالبة املرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار اإلداري 
ومن الوثائق واملستندات املكونة له، ولم يعد بإمكان اإلدارة تطبيقا 
مطابقة  بنسخ  باإلدالء  املرتفق  مطالبة  القانون  مشروع  ملقتضيات 
لألصل أو بتصحيح اإلمضاء على االستمارات والوثائق اإلدارية املطلوبة.

رابعا: إلزام اإلدارات بتحديد آجال للرد على طلبات املرتفقين في 
أجل أقصاه ستين يوما مع إمكانية تحديد آجال أقل داخل هذه املدة، 
ويقلص هذا األجل إلى ثالثين يوما كحد أق�ضى بالنسبة للقرارات اإلدارية 
الضرورية إلنجاز مشاريع االستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي، ويجب 
على اإلدارات عند إيداع املرتفقين لطلباتهم املتعلقة بالقرارات اإلدارية 

تسليمهم وصل بذلك.

خامسا: اعتبار سكوت اإلدارة بعد انقضاء اآلجال املحددة بمثابة 
موافقة بالنسبة للقرارات اإلدارية التي ستحدد الئحتها بنص تنظيمي، 
مع إمكانية اللجوء إلى السلطة التسلسلية للحصول على القرار اإلداري 

موضوع السكوت.

سادسا: إرساء حق املرتفق في تقديم الطعون في حالة الرد السلبي 
لإلدارة بخصوص الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية أو في حالة سكوتها 
داخل األجل املحدد، وذلك باستثناء القرارات اإلدارية التي يطبق عليها 

مبدأ اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة.

سابعا: تعميم اإلدارة برقمنة املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات 
اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك املتعلقة بأداء املصاريف 
اإلدارية ذات الصلة في أفق خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا 

القانون حيز التنفيذ.

ثامنا: إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 
القرارات  مصنفات  على  املصادقة  الخصوص  على  إليها  يعهد  والتي 
اإلدارية التي تم توثيقها وتدوينها، باستثناء تلك املتعلقة بالجماعات 
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية املكلفة 

بالداخلية من مطابقتها للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

إن مشروع القانون املعروض على أنظاركم والذي تم إعداده تطبيقا 
للتوجيهات امللكية السامية، سيمكن من وضع آليات متجددة لتبسيط 
املساطر اإلدارية ورقمنتها واإلسراع ملعالجة امللفات في آجل محدودة، 
ويعتبر هذا اإلصالح لبنة إضافية إلرساء دولة الحق والقانون وتحسين 
مناخ األعمال بما يمكن من تجويد ظروف عيش املواطنين وتسريع 
وتيرة التنمية ببالدنا، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، امللك، 
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محمد السادس، نصره هللا وأيده، وأقر عينه بولي عهد األمير موالي 
الحسن، وشد أزره بشقيقه األمير موالي الرشيد، وبسائر أفراد األسرة 
امللكية الشريفة، إنه سميع الدعاء ومحقق الرجاء، والسالم عليكم هللا 

تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

العدل  لجنة  مقررة  السيدة  أشكر  كما  الوزير،  للسيد  شكرا 
والتشريع وحقوق اإلنسان، السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات، 
نفتح اآلن باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد النائب سعيد بعزيز باسم 

فرق األغلبية.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

أش4فا علىا مل4حيم،ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي4ةامملحترمة،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

الكلمة باسم فرق األغلبية للتدخل في سياق  أتناول  يشرفني أن 
املناقشة العامة ملشروع القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر 
هاذ  نعتبر  أغلبية  أننا كفرق  البداية  في  اإلدارية، وألؤكد  واإلجراءات 
مشروع قانون خطوة إيجابية تسير في إطار إصالح منظومة القوانين 
املتعلقة باإلدارة العمومية، وذلك بهدف ضمان نجاعة أدائها وتجويد 

خدماتها.

فأكيد أنه على مر الزمن كانت هناك العديد من املحاوالت إلصالح 
العمومية،  لإلدارة  أخرى  أحيانا  جزئية  إصالحية  ومحاوالت  أحيانا 
فهناك محطات جد هامة في تاريخ اإلدارة منها على سبيل املثال اللجنة 
الوطنية لإلصالح اإلداري في السبعينات، وأيضا ميثاق تخليق اإلدارة في 
عهد حكومة التناوب، ولعل أيضا صدور واحد املجموعة من القوانين 
لها خطوات أساسية في إطار إصالح اإلدارة، أبرزها صدور قانون 41.90 
في 10 شتنبر 1993 املتعلق بإحداث املحاكم اإلدارية آنذاك، وأيضا 
القانون ديال 03.01 املتعلق اللي كان في 2002، 23 يوليوز 2002، 
يتعلق بإلزام اإلدارة واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية بتعليل 
سع الوقت 

ّ
قراراتها اإلدارية، إذن هناك مجموعة من املحطات أكيد ال يت

للحديث عنها.

اليوم نعتبر جميعا أنه إصالح اإلدارة وترسيخ دولة الحق والقانون 
عبر سيادة القانون هو جزء أسا�ضي من البناء الديمقراطي اللي بالدنا 
في كلمتكم  الوزير قبل قليل  غادية فيه، وأكيد كما تحدثتم السيد 
امللكي  الخطاب  أبرزها  النص،  هاذ  ديال  النزول  أسباب  هناك  أنه 
السامي اللي تحدثت عليه واللي أكد على خلق إطار جديد لتعزيز الثقة 

والشفافية بين اإلدارة واملوظفين، وحّدد أجل الرد في شهر لعدد من 
اإلدارات والتأكيد على أن عدم جوابها يعتبر بمثابة موافقة من قبلها، 
إضافة إلى عدم املطالبة ب مجموعة من الوثائق، أكيد أن الحكومة 
اليوم مشات فواحد املجموعة من اإلجراءات أنه في 2017 وتحديدا في 
20 شتنبر 2017، صدر واحد املرسوم ديال تحديد كيفية اإلشهاد على 
مطابقة النسخ لوثائقها ،وإن كان مجموعة من القطاعات الحكومية 
ما فّعالتش هاذ املرسوم، ومازال لحد اليوم تطلب هاذ الوثائق ولكن 
الحمد هلل أنه القانون اليوم من بعد ما غادي يتم النشر ديالو غيقطع 
مع هاذ ال�ضي، وهاذ ال�ضي عالش تمت اإلشادة ديالنا داخل اللجنة بأنه 
جيد أنه مثل هذه النصوص أن ال تأتي على شكل مراسيم، بل يجب 
أن تكون قوانين ليحتكم لها الجميع ثم كانت الخطوة الثانية املتعلقة 
 ،2018 دجنبر   26 في  صدر  واللي  اإلداري  لالتمركز  الوطني  بامليثاق 
والقانون الهام اللي أكيد كام أيضا في إطار تنزيل التوجيهات امللكية اللي 
هو القانون 47.18 املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وإحداث 

اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار اللي كانت في 13 فبراير 2019.

فأكيد أن هاد الخطوات السيد الوزير، ال بد أنه تحسم لنا واحد 
املجموعة من اإلشكاالت اليومية، اصطدامات يومية اللي كاينة على 
من  مجموعة  واملواطنين  املواطنات  من  فمجموعة  اإلدارة،  مستوى 
املرتفقين كيولجو اإلدارة على أساس يودعو ملفاتهم وما كيتوصلوش 
بوصوالت اإليداع، فأكيد أنه اليوم الوصل سواءا تعلق األمر بوصل 
اإليداع أو وصل اإليداع أو الوصل املتعلق بطور اإليداع غادي يحل لنا 
واحد املجموعة من اإلشكاالت، اليوم اإلدارة ما متساوياش، اإلدارة ما 
متساوياش على املستوى الترابي كله هناك اإلدارة التي تتعامل بمنطق 
أنها تتعامل مع مواطن وأنها ليست ملكا ألحد، وبالتالي تتواصل وتتبسط 
األمور وتتعطي الوصوالت للمواطنين، ولكن هناك حاالت استثنائية 
هاد  ديال  الخطوة  هاد  وهو  معها  القطع  سيجب  أنه  أكيد  وشادة، 
القانون هي جريئة جدا وتسير في هذا االتجاه، فالعنصر األسا�ضي واللي 
استنبطناه من خالل مشروع القانون 55.19 هو إعادة الثقة لإلدارة في 
عالقتها مع املوظف، فإيال طبقنا املبادئ اللي جا بها هاد املشروع قانون 
أكيد أننا غادي نوصلوا لهاد االتفاق ملاذا؟ هناك مجموعة من املبادئ 

ولكن غنستخلص تسع كلمات مفاتيح:

السكوت  وتفسير  والسرعة  والبساطة  والشمولية  الشفافية  أوال 
والتناسب والرقمنة والحق الحق في التضامن، هادو تسع كلمات مفاتيح 
جاء بها هذا القانون في سياق املبادئ العامة واللي بإمكانا اليوم أن 
نتحدثوا على التأسيس الستعادة الثقة، فالثقة هي العنصر األسا�ضي 
وفقدان الثقة في اإلدارة هو اللي ادى ملجموعة من االختالالت اللي عرفتا 
على مر الزمان، فالشفافية والوضوح واملرونة أكيد أنه مسألة أساسية 
اليوم ال ينبغي التعامل مع املرتفق عن طريق ما هو موجود في النصوص 
التنظيمية والتشريعية وأيضا ما هو منشور في البوابة الوطنية، غير 
ذلك ال يمكن التعاون مع املواطنين في سياق آخر يمكن أن يتصوره أي 
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مسؤول كيفما كان نوعه ومسؤوليته، مسألة الشمولية أيضا جميع 
اإلدارات ملزمة بالتعامل على قدم املساواة وبمرجعية واحدة مع املرتفق 
وهذا عنصر أسا�ضي، مسألة التبسيط واللي تحدثوا عليها السيد الوزير 
في كلمتكم قبل قليل فأظن أنه عدم النسخ املطابقة لألصول الحسم 
واحد  استبدال  إمكانيات  معها،  الحسم  تم  األصلية  النسخ  معها، 
املجموعة من الوثائق بالتصريح بالشرف يعني هادي خطوة إيجابية 
إضافة إلى عدم إلزامية املرتفق بأنه يدلي بوثائق اللي تتعلق بإدارات 
أخرى واللي عندها طبيعة عمومية، ذات طبيعة عمومية يعني غيديرو 
مجموعة من اإلجراءات اللي داخلة في إطار التبسيط، ونتمنى صادقين 
أن يتم تنزيل هذا القانون تنزيال حقيقيا ال�ضيء اللي غيجعل املواطن 
غيلمس أنه كاين تغيير فعال، فمسألة السرعة هي األجل، تم تحديد 

األجل وأيضا نتمنى أنه يتم اإللتزام بهاد األجل.

املسألة املتعلقة بتفسير السكوت اعتبار السكوت بمثابة املوافقة 
ذات  األمور  بعض  عليها  منصوص  هذا  فعال  إيجابي  جد  إجراء  هو 
الطبيعة الخصوصية، ولكن أن يأتي في نص عام قاعدة عامة فهذا 
إيجابي، لكن السيد الوزير ملي تنتحدثوا على الحاالت اللي غادي يجي 
فيها اليوم مرسوم غادي يحدده الحاالت، اللي غيكون فيها السكوت 
بمثابة موافقة، نلتمس منكم أن يتم توسيع هذه الحاالت ألنه خديناها 
كإسثتناء والحال العتبار السكوت بمثابة موافقة هي خاصها تكون هي 
املبدأ العام، وبالتالي نتمنى أنه املرسوم اللي غادي يحدد هاد األمور 
يكون بواحد الشكل موسع ويضم أق�ضى ما يمكن ضمه من القرارات 

والرخص اإلدارية اللي ممكن نعتبر فيها السكوت بمثابة موافقة.

اليوم ما�ضي  الوثائق املطلوبة، ألنه  في  التناسب  إلى مبدأ  إضافة 
معقول أنه يطلب مواطن وثيقة بسيطة جدا ونطلبو ليه من أجل تلك 
الوثيقة واحد العشرة وال أكثر من الوثائق األخرى من أجل أن يحصل 
على وثيقة بسيطة، فمبدأ التناسب مبدأ أسا�ضي وأظن أنه النصوص 
التنظيمية غادي تعطي تفسير أكثر لهاد املسألة، أنه كل قرار بحجم 
االستفادة ديال املرتفق قبل منو، بحجم الوثائق اللي ممكن أنه يجيبها 

من أجل اإلدالء بها ضمن الوثائق املرفقة بالطلب.

العنصر املتعلق بالرقمنة، وهذا إيجابي جدا ونحن مؤخرا، أقل من 
شهريين كنا نعيش على وقع الترقي ديال بالدنا على مستوى مؤشر تحسين 
مناخ األعمال، والبلوغ ديال الدرجة 53 في أفق أنه يدخل في الدائرة 
ديال 50 اقتصاديا األولى عامليا، كان برقمنة هذا الرقمنة اليوم البد 
أننا خصنا نتعاملوا معها بواحد االستعجالية والشمولية أيضا، ألنه 
عندنا أجل 5 سنوات، أجل خمس سنوات السيد الوزير خصو يكون 
على مستوى القرية، يكون في النقط الصعبة، النقط اللي عندنا اليوم 
فيها استحالة حقيقية أنه املواطن اللي متواجد تما، ممكن نتحدثو 
هنا على حد أق�ضى اللي هو 5 سنوات، ولكن في األمور امليسرة وهذا 
السيد الوزير نداء ليكم أنه ال بد اليوم أننا نهتم بالقرية في هذا املجال 
املتعلق بالرقمنة، ال بد اليوم أنه نتعاملو معها أيضا بواحد الصيغة اللي 

نجعلوها ميسرة للولوج لهاد األمور.

مسألة التعديل هذا وإن كان فيه قانون ديال 03.01 منذ زمان، 
إال أنه بدورما كانش كيتحترم، ونتمنى صادقين أنه يتم التعامل معها 
بواحد املنطق ديال التنزيل السليم، إضافة إلى سبل الطعن، اليوم 
يعني املرتفق غيحصل يحصل على حقو ما حصلش عليه في املرحلة 
األولى، غيحصل عليه في املرحلة الثانية، ما حصلش في املرحلة الثانية، 
غيحصل في الثالثة، ما حصلش في الثالثة يم�ضي للقضاء، يعني كاين 
املراحل باآلجال وباإلجراءات اللي هي مظبوطة، أكيد انه غادي نبلغو 
أيضا  نهتمو  أنه خاص  يتغير، فقط  أنه املؤشر غادي  الهدف وأكيد 
بالفئة، الفئة اللي غتعمل على تنزيل هذا القانون اللي هي فئة املوظفين 
حتى هما أيضا، نعم نؤكد على الدور األساس ديال اإلهتمام باملرتفق 
وباإلدارة، ولكن ينبغي في نفس الوقت أن نؤكد على اإلهتمام بجانب 
املوظفين وتحفيزهم من أجل التسريع بتنزيل هذا القانون، ألنه الرغبة 
واإلرادة هما عنصريين أساسيين في التنزيل السليم والتحسيس باألهمية 

ديال هذا املشروع.

السيد الوزير، فقط عندي ثالث مالحظات أساسية، اليوم ال بد 
نعجلو باللجنة الوطنية باش تحدد لنا االستراتيجية اللي جات منصوص 
عليها في هاد املشروع واملتعلقة باالستراتيجية الوطنية لتبسيط املساطر 
هي  هادي  ألن  الطريق  خارطة  لنا  توضع  باش  اإلدارية،  واإلجراءات 
وبالتالي  القانون،  هذا  تنزيل  إطار  في  نعتمدوها  ممكن  اللي  الخارطة 
اللجنة  بإرساء هذه  التعجيل  نلتمس منكم  أننا  الوزير، البد  السيد 
الوطنية؛ املسألة األخرى بتعميم املنصات اإللكترونية ألن عندها واحد 

الدور أسا�ضي؛

املسألة الثالثة واألخيرة، يتعلق األمر بمراجعة النصوص التنظيمية 

والتشريعية اللي عندها ارتباط بهاد القانون، يعني كاين واحد مجموعة 

النصوص اللي اليوم خاصها تالئم هاد القانون، وخاص البد املراجعة 

ليها، ألنه التنزيل ديال هاد النص غيكون مرتبط بها بشكل مباشر؛ 

إضافة املراسيم فاملراسيم خاصة اللي منصوص عليها في املواد 5 و11 

و27 خصها تخرج داخل أجل ستة أشهر، وإال القانون غيصبح كأن 

شيئا لم يكن وهاد ال�ضي ما بغيناش نطيحو فيه، عندنا األجل ديال ستة 

أشهر خاص املرسوم يخرج، راه النص، املادة واضحة، هذا املرسوم يتم 
نشره داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، يعني عندنا القانون 

إما أن يستمر بصدور هذا املرسوم وإما أن يصبح كأن شيئا لم يكن، إيال 

ما صدرش داخل أجل ستة أشهر، نتمنا السيد الوزير، صادقين أنه 
يتم تنزيل هذا القانون بواحد الصيغة اللي تكون أنسب واللي فعال طور 

اإلدارة لذاك اإلدارة اللي هي طموحنا جميعا، والسالم عليكم، وشكرا.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى فرق ومجموعة املعارضة بإعطاء 
الكلمة للسيدة النائبة منى أشريط باسم فريق األصالة واملعاصرة.
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ملنيئبةاملسيدةامنىاأش4يط:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيدمناملوزي4منامملحترمين،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

واملعاصرة خالل  األصالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
هذه الجلسة املخصصة للتصويت على مشروع القانون 55.19 املتعلق 
بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، هذا املشروع الذي ال يسعنا 
في فريق األصالة واملعاصرة كمعارضة بناءة، وكما قمنا بذلك داخل 
اللجنة إال تثمين مضمونه الهام الذي نأمل أن يتعزز بكافة الضمانات 
بجميع  في عالقتهم  املواطنين  على حياة  إيجابا  لينعكس  التطبيقية، 

املرافق اإلدارية.

تعريب  اإلدارة،  مغربة  برامج  عن  نسمع  ونحن  االستقالل  منذ 
وعود  مجرد  البرامج  هذه  ضلت  حيث  اإلداري،  اإلصالح  اإلدارة، 
وشعارات مرفوعة دون فعالية وظلت أعطاب اإلدارة العمومية عنوان 
فشل كل الحكومات املتعاقبة، رغم أنها كلها التزمت في برامجها بتبسيط 
اإلجراءات اإلدارية وبإصالح اإلدارة دون نتيجة، ال إدارة صلحت وال 

مساطر بسطت وال عراقيل رفعت.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمناملوزي4منامملحترمين،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

إن حرصنا على تجاوز بعض أعطاب املا�ضي جعلنا داخل لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، أثناء مناقشة هذا املشروع ملزمين 
شكل  في  بلورناها  التي  العامة  املالحظات  من  للكثير  االنتباه  بإثارة 
تعديالت متعددة قبلت الحكومة جزءا منها مشكورة، كما أن الجزء 
اآلخر من تعديالتنا كان فرصة لتبنيها بعد إعادة الصياغة، لذلك نجدد 

مالحظاتنا حول هذا املشروع كما يلي:

أوال: كنا نتمنى من املشروع أن يؤكد بشكل واضح على الجزاءات 
املنصوص عليها في مختلف القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، وذلك 
لتحقيق نوع من اإللزامية والردع، ولم تكن نيتنا أبدا في خلق أي تخوف 
في صفوف اإلدارة، بل منطلقاتنا هي الثقة بين اإلدارة واملرتفق كمبدأ 

عام منصوص عليه داخل هذا املشروع.

النصوص  من  العديد  على  املشروع  هذا  بنود  إحالة  إن  ثانيا: 
التنظيمية وكذا املصنفات، طرح وما يزال يطرح لدينا بعض التخوف من 
احتمال إفراغ هذا املشروع القوي من حمولته عبر مراسيم تطبيقية، 
قد ال ترقى إلى النص األصلي، ولنا في بعض القوانين السابقة ما يكفي من 
مؤشرات إلثارة هاذ التخوف، وعلى رأسها القانون التنظيمي للتعيين في 
املناصب العليا حيث القانون في واد وواقع الزبونية واملحسوبية أثناء 

التعيينات في واد آخر؛

ثالثا: على مستوى اآلجاالت الواردة في نص املشروع حيث في الوقت 
القرارات  وتسليم  معالجة  آجال  حصر  قرار  عاليا  فيه  نثمن  الذي 
اإلدارية املتعلقة باالستثمار في أجل أقصاه 30 يوما، كنا نتمنى توحيد 
آجال جميع القرارات في 30 يوما بدل 60 يوما وتكون غير قابلة للتمديد، 
غير أن التزام الحكومة باحترام اإلدارة لهذه اآلجال والتطرق لبعض 

اإلكراهات الخفية جعلنا نتفهم ونقبل على مضض بهذه اآلجال؛

رابعا: وأخيرا إن تسريع ورش رقمنة اإلدارة العمومية لم يعد يقبل 
املزيد من التأجيل والتأخير في زمن الثورة الرقمية هذا، لذلك اقترحنا 
أن تحدد الفترة االنتقالية للقرارات الواردة في هذا املشروع في ثالث 3 
فقط بدل 5 سنوات أمال في املالءمة مع واقع الخدمات اإللكترونية 
املقدمة في عدة قطاعات، غير أنه مرة أخرى تطرح الحكومة اإلكراهات 
العملية في هذا الباب مما جعلنا نتفهم وننتصر للثقة على أساس أن 

يتحقق هذا الهدف خالل 5 سنوات.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمناملوزي4منامملحترمين،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

في الختام، ومن موقع إحساسنا بأهمية هذا املشروع الذي عملنا 
على تجويد مضمونه، نؤكد أننا في فريق األصالة واملعاصرة نؤمن أن 
أي إصالح لن يتحقق في مجال اإلدارة العمومية ما لم تعمل الحكومة 
على تحقيق اإلنصاف وسط العنصر البشري، ما لم تعمل على رفع وثيرة 
التكوين املستمر، ما لم تعمل الحكومة على نهج سياسة التحفيز بناءا 
على العطاء وعلى تحديد املسؤوليات بدقة كي تسهل املحاسبة، لذلك 
ومن موقعنا كفريق لألصالة واملعاصرة ضمن املعارضة البناءة وتحقيقا 
للغايات الكبرى املعلنة داخل هذا املشروع، وكما عملنا داخل اللجنة 

سنصوت باإليجاب على هذا املشروع، وشكرا.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة عبلة بوزكري 
باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملنيئبةاملسيدةاعبلةابوزك4ي:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيد ناملوزي4ين،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يسعدني ويشرفني أن 
أناقش مشروع قانون 55.19، هذا املشروع الذي تحدد بموجبه املبادئ 
والقواعد التي تنظم املساطر واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالقرارات 
الترابية  والجماعات  العمومية  اإلدارات  من  املرتفقون  يطلبها  التي 
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ومجموعاتها وهيآتها ومؤسساتها العمومية، وكل شخص اعتباري آخر 
خاضع للقانون العام والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام.

ولهذه الغاية نصت املادة 4 من هذا املشروع على أن العالقة بين 
املساطر  شفافية  الثقة  مبادئ  على  تقوم  أن  يجب  ومرتفق  اإلدارة 
اآلجال  تحديد  وتبسيطها،  اإلدارية  بالقرارات  املتعلقة  واإلجراءات 
القصوى لدراسة طلبات املرتفقين، مع اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة 
املوافقة بعد انصراف هذه اآلجال، وتحسين جودة الخدمات املقدمة 

للمرتفقين وتقريب اإلدارة منهم وتعليل القرارات السلبية.

وإذا كان هذا املشروع يشكل مدخال لتحديد العالقة بين املرتفقين 
يخص  فيما  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات  واإلدارات 
الحصول على القرارات اإلدارية كحق، فإنه تضّمن بعض املقتضيات 
من شأنها أن تحد من نجاعة تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، 
وبالتالي عدم تحقيق األهداف املتوخاة من هذا املشروع، بما فيها إعطاء 
هذه املرافق العمومية آجاال واسعة ملعالجة وتسليم القرارات اإلدارية، 
وكذلك الشأن بالنسبة للطعون التي يتقدم بها املرتفق أمام السلطة 
الخاصة  الطعون  أن  إلى  اإلشارة  ومع  املعنية،  املختصة  الحكومية 
لوالي  الترابية تقدم  بالقرارات اإلدارية املسلمة من طرف الجماعات 
الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم، األمر الذي يطرح إشكالية التدبير 
الحر املفروض أن تتمتع به هذه املؤسسات املنتخبة في عالقتها مع 
املرتفقين انطالقا من القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية.

وجاء املشروع أيضا بمقتضيات من شأنها أن تشكل عرقلة حقيقية 
لجعل هذا اإلطار القانوني بالفعل مدخال لإلصالح والتغيير في مجال 
عالقة اإلدارة باملرتفقين تتمثل في كثرة النصوص التنظيمية الواردة 
في هذا املشروع، والتي تخّول للحكومة ممارسة التشريع في املجاالت 
املحددة بمقت�ضى هذه النصوص التنظيمية بدل البرملان، مع العلم 
أن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ إال بعد نشر هذه النصوص 
التنظيمية في الجريدة الرسمية رغم التنصيص على وشك إخراجها 
داخل أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة 

الرسمية.

وهذا ما دفع فريقنا إلى تقديم مجموعة من التعديالت الجوهرية 
من  املرتفق  حماية  من خالل  وإغنائه  النص  تحسين  تستهدف  التي 
الشطط في استعمال السلطة التقديرية لإلدارة، ترسيخ مبدأ الثقة 
وضمان  الترابية  الجماعات  استقاللية  احترام  واإلدارة،  املرتفق  بين 
التدبير الحر في ممارسة مهامها، تشجيع االستثمار من خالل تقليص 
اآلجال املتعلقة بهذا املجال الذي ال يقبل التأخير، ضمان حق املرتفق 
في الحصول على القرارات اإلدارية داخل آجال معقولة؛ هذه التعديالت 
تستجيب  تطورا  أكثر  وتدابير  تقدما  أكثر  قواعد  تكون  أن  أردنا  التي 
ملتطلبات التفعيل السليم ألحكام الدستور، فيما يخص عالقة املرتفق 
باإلدارة وضمان حقوق كاملة في إطار املواطنة الحقة وربط املسؤولية 
جاللة  إليه  دعا  الذي  للسلطة،  الجديد  املفهوم  وإعطاء  باملحاسبة 

امللك، بعيدا عن البيروقراطية القاتلة والتعقيدات اإلدارية وأساليب 
التعسف والشطط في استعمال السلطة، هذه التعديالت التي تجسد 
انخراط الفريق بإيجابية في هذا املشروع، ولكن الحكومة استجابت 
بشكل جزئي لهذه االقتراحات، ولم تتفاعل معا مما يضمن تأسيس 
عالقة جديدة تقوم على أساس املواطنة الحقة، وتقوية قواعد تبسيط 
املساطر واإلجراءات اإلدارية بشكل تصبح معه اإلدارة بالفعل في خدمة 
املواطن وتشجيع االستثمارات الوطنية والخارجية، ما دامت األدوات 
اإلجتماعي  للرقي  أسياسية  دعامة  تعتبر  اإلداري  ببعدها  القانونية 
والتنمية البشرية املستدامة في شموليتها، ومع ذلك حرص الفريق على 
التصويت باإليجاب لصالح هذا املشروع، إيمانا منه بأن هذا اإلطار 
املرتفق  بين  الثقة  جسور  بناء  نحو  إيجابية  خطوة  يشكل  القانوني 
واإلدارة وتحسين العالقة بينهما في أفق القطيعة مع ممارسات املا�ضي، 

وشكرا .

ملسيدامل4ئيس:

الصقلي  ثريا  النائبة  للسيدة  الكلمة  اآلن  النائبة،  للسيدة  شكرا 
باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

ملنيئبةاملسيدةاث4يياملصقلي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيد ناملوزي4ين،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

يشرفني أن أتدخل في باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
املساطر  لتبسيط   55.19 رقم  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة  في 
واإلجراءات اإلدارية، وهو مشروع يكت�ضي أهمية كبيرة ألن املواطنين 
واملستثمرين ينتظرون منه التخفيف من الصعوبات التي يواجهونها في 

تعاملهم مع اإلدارة في عدد من القضايا اليومية.

املشروع  بها  جاء  التي  األهداف  بإيجابية  نسجل  الوزير،  السيد 
واملتمثلة في ضبط العالقات بين املرتفقين واإلدارة، وتطوير اإلطار املنظم 
للمساطر اإلدارية، اليوم أصبح لذينا قانونا ملزما لإلدارات العمومية 
يتضمن القواعد واملبادئ املؤطرة لعملها ويلزمها بآجال محددة لتسليم 
القرارات اإلدارية، وفي حالة عدم احترام هذا األجل يعتبر سكوتها هو 
موافقة، وهذا يؤسس لنجاعة وفعالية العمل اإلداري لصالح املرتفقين، 
وهذا ما أكدنا عليه في حزب التقدم واالشتراكية، لينسجم مع الخطب 

امللكية التي تدعو إلى جعل اإلدارة في خدمة املواطن.

السيد الوزير، ننوه بالعمل الذي قامت به لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان بمناسبة مناقشة ودراسة هذا املشروع، إلنتاج نص 
تشريعي جيد وهو ما يفسر التصويت عليه باإلجماع، ونسجل بإيجاب 
تفاعل الحكومة مع بعض التعديالت التي تقدمت بها املجموعة النيابية 
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للتقدم واالشتراكية، وهي تعديالت الهدف منها تكريس حماية املواطنين 
في التعامل مع اإلدارة وضمان حقوقهم املنصوص عليها دستوريا وعدم 
إرهاقهم، لكن السيد الوزير، كنا والزلنا نطالب أن يتم التفاعل إيجابيا 
مع جميع التعديالت التي نعتبرها جوهرية، والتي كان الهدف منها تحقيق 
املزيد من الضمانات لفائدة املواطنين واملواطنات في تعاملهم مع اإلدارة، 

لكنكم فضلتم التنزيل التدريجي لهذه اإلصالحات.

إلى  أدت  يعرف تحوالت عميقة  اليوم  املغرب  إن  الوزير،  السيد 
الحقوق،  من  بروز جيل جديد  في  وعي جماعي حقوقي ساهم  ظهور 
أساسها تحقيق العدالة واإلنصاف وتكريس دولة الحق والقانون، ومن 
هذا املنطلق نجدد التأكيد على قناعتنا الراسخة على أن أي إصالح لن 
كه املواطنون وانخرطوا فيه بشكل قوي، 

ّ
يكتب له النجاح إال إذا تمل

فاإلصالحات التي ستعيد الثقة للمواطنين في املؤسسات هي اإلصالحات 
الشاملة والعادلة والديمقراطية واملبنية أساسا على:

أوال: تسريع ورش الرقمنة اإلدارية؛

الوساطة  آليات  تقوية  عبر  الالتركيز  ملبدأ  الجريئ  التفعيل  ثانيا: 
املؤسساتية للدولة داخل املجاالت الترابية الجهوية واملحلية، وجعلها 

شريكا للوحدات الترابية؛

الالمركزية  بين  اليوم  القائمة  العالقات  في  النظر  إعادة  ثالثا: 
والالتمركز اإلداري في اتجاه إحداث أقطاب إدارية لضمان سرعة تنفيذ 

وفعالية التنسيق؛

رابعا: التوجه نحو تفعيل الجهوية كمقاربة تنموية أساسية؛

خامسا: نجاعة والتقائية البرامج العمومية داخل املجاالت الترابية، 
هذا يستلزم إرادة سياسية قوية.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيدة النائبة، إذا سمحتم نمر اآلن إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:156

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   55.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، شكرا للجميع، رفعتاملجلسة.
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محض4املجلســــةاممليئتـــــــــــــــــــــــــين

ملتيريخ: اإلثنين 24 جمادى األولى 1441ه )20 يناير 2020(.

مل4ئيسة: السيد عبد الواحد األنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

ملتوقيت: ساعتان وأربعة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية 
زواال والدقيقة الثانية والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعاي9:  لد 9ا
الحكومية التالية:

الصحة؛ .•

العدل؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .•

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة. .•

ملسيداعبداملومحدامالنصيري،ارئيساملجلسة:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

نعلن عن افتتاح الجلسة،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

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 
الطاقة  املنهي،  واإلدماج  الشغل  العدل،  الصحة،  التالية:  قطاعات 
واملساواة  اإلجتماعية  والتنمية  التضامن  وأخيرا  والبيئة،  واملعادن 

واألسرة.

وفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نستمع اآلن 
املجلس  أمين  السيد  فليتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  إلى 

لتالوتها مشكورا.

ملسيداملسيلكابولوناأمينامملجلس:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 42.18 يتعلق بمراقبة التصدير واستيراد السلع ذات االستعمال 

املزدوج مدني وعسكريا والخدمات املتصلة بها؛

كما توصل املكتب بمقترحات القوانين التالية:

مقترح القانون املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية 
والتقسيم العقاري، تقدم به السيدات والسادة نور الدين مضيان، 

محمد بودس وباقي أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

مقترح قانون يتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي تقدم به السيدات 
والسادة النواب نور الدين مضيان، السالك بولون، محمد بودس، 

وباقي أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

مقترح قانون يتعلق بمدونة السير على الطرقات تقدم به السيد 
محمد أبدرار رئيس الفريق ومجموعة من السيدات والسادة النواب من 

فريق األصالة واملعاصرة؛

الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم  يتعلق  تنظيمي  قانون  مقترح 
والوضع القانوني ألعضائها، تقدم به السيدات والسادة النواب شقران 

أمام، ابتسام مراس، سعيد بعزيز، وباقي أعضاء الفريق االشتراكي؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية توصل بها مجلس 
النواب، من 13 إلى 20 يناير 2020 توصلت رئاسة مجلس النواب ب 81 
سؤال شفوي، 73 سؤال كتابي، 204 جواب عن األسئلة الكتابية، تم 

سحب سؤالين شفويين، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  النواب،  والسادة  السيدات  املجلس،  أمين  السيد  شكرا 
الوزير، أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة في إطار املادة 152 
التالية:  الطلبات  برمجت  فقد  املوقر،  الداخلي ملجلسنا  النظام  من 
عن موضوع موجة البرد لكل من الفرق النيابية اآلتية: فريق األصالة 
الحركي  الفريق  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  واملعاصرة، 

والفريق االشتراكي.

أريد أيضا، السيدات والسادة النواب املحترمين، أن أشعر سيادتكم 
ستخصص  األولى  عموميتين،  جلستين  سيعقد  النواب  مجلس  بأن 
للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة والثانية ستخصص 
للدراسة والتصويت على مقترح قانون جاهز، وذلك بدءا من الساعة 5 
مساء بعد الزوال ليوم األربعاء إن شاء هللا 22 يناير 2020 يوم األربعاء 

املقبل.

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  نشرع  واآلن 
ونستهلها بقطاع الصحة، نرحب بداية بالسيد الوزير، والسؤال األول 
هو عن توفر التغطية الصحية لفائدة مهنيي سيارة األجرة للسيدات 
فألحدهم  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

الكلمة، تفضلوا السيد النائب .

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملنيص4ي:

السيد الوزير املحترم، لقد وصل تطبيق نظام التغطية الصحية 
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ببالدنا إلى مستويات مشجعة، غير أن قطاع منهي سيارات األجرة لم 
حول  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذلك  النظام،  هذا  في  بعد  ينخرط 
التدابير التي ستتخذها وزارتكم لتشجيع مهنيي قطاع سيارات األجرة 

على االنخراط في نظام التغطية صحية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

أوال بغيت نقول بأن في وزارة الصحة في أفق بلوغ التغطية الصحية 
التطور  من خالل  يتضح  كما  اجتماعية،  أولوية  باعتبارها  الشاملة 
حيز  ودخل   65.00 القانون  نشأة  منذ  بالدنا  كيعرفوا  اللي  امللموس 

التنفيذ.

متعلق  هو  واللي   98.15 القانون  إصدار  تم  كان  بأن  كتعرفوا 
واألشخاص  املستقلين  والعمال  العاملين  لفائدة  الصحية  بالتغطية 
الذين يزاولون مهن حرة، فبالتالي كان تمات املصادقة في هاد اإلطار 
على 3 ديال املهن القوابل، املرودين وكذلك العدول، فبالتالي، مهنيي 
سيارات األجرة هم يدخلون في هاد الفئة اللي هي مستهدفة، هاد السؤال 
هذا في الحقيقة يمكن تحطوه لوزارة الشغل واإلدماج املنهي كان يمكن 
يعطيكم و يفيدكم أكثر وتدقيق، ألن هاد الناس ديال األجرة املفاوضات 
معاهم وصالت لواحد األشواط اللي هي جد مهمة، فبالتالي راه هي في 

اللحظات األخيرة إن شاء هللا ديال األجرأة ديالها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامملجيدالوبيج:

نشكر الحكومة على مشروع التغطية الصحية للمستقلين، ثورة 
جبارة فعال في مجال التغطية الصحية، نحن معكم السيد الوزير ومع 
الحكومة في هذا الورش العظيم، ونتساءل باملقابل، ماذا جنى هؤالء 
املستقلين مثل األطباء واملهندسين و النجارة والخياطة وغيرها، يتأخرا 
خروج هذا القانون منذ 2002 ؟ نتألم كثيرا السيد الوزير بحالة هؤالء 
دون  وأفرغ جيوبهم  قواهم  وأنهك  املرض  أعجزهم  الذين  املستقلين 
تغطية صحية وال تقاعد، هؤالء يسائلوننا جميعا ويسائلون الحكومات 
للتغطية  وبالنسبة  القانون؟  هذا  إصدار  تأخر  أسباب  عن  السابقة 
الصحية ألصحاب الطاكسيات، هذا ورش مهم يستهدف ما يزيد أكثر 
من 150 ألف سائق، أصرع منهم اآلن أصحاب الشهادات العليا إذن 

ضرورة مقاربة اجتماعية لهذا الورش.

وإلنجاح هذا الورش أقترح بعض التوصيات: وضع دفتر تحمالت 
لتنظيم هذا القطاع وبإخراج من الفو�ضى واالرتجال، ال يعقل السيد 
الوزير أن شخص معين عندو 9 الكريمات و8 و7 الكريمات، مراعاة 
الفوارق اإلجتماع بين مداخل السائقين ما أمكن، حسب املدن السائق 
ديال الدار البيضاء والرباط ومراكش، ما�ضي هو السائق ديال مدينة 
صغيرة، ما�ضي هو السائق ديال مدينة نائية، اإلستفادة من الخدمات 
الكاملة لصندوق كالتعويضات العائلية، حماية السائقين من تسلط 
لتتكلف  وذات مصداقية  تحديد جهة مسؤولة  الكريمات،  أصحاب 
باملقابل  الطاكسيات  أصحاب  ندعو  كما  الطاكسيات،  بأصحاب 
قابال  مهما  واعتباره مكسبا  الحكومي  املرسوم  مع  اإليجابي  للتفاعل 

للتعديل..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ نقطة نظام، تفضلوا 
السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداعبداهللاا)بو منوانقطةانظيم(:

ما  احنا  أنتما  غير  كتشوفوا  راه  التوقيت  غير  الرئيس،  السيد 
عندناش، التوقيت ما عندناش احنايا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، املرجو معالجة هذا املوضوع تقنيا من la régie، إذن هل من 
تعقيبات إضافية؟ تعقيب إضافي فريق األصالة املعاصرة تفضل السيد 

النائب.

ملنيئباملسيدانوراملد نامله4 �شي:

السيد الوزير، أرغب في لفت انتباهكم أن أعقد أكبر املعضالت التي 
باتت تعاني منها الفئة وشرائح داخل مجتمعنا وهي الحقوق الصحية، 
ألن العالج يبقى حقا إنسانيا بغض النظر عن الوضع اإلجتماعي للمريض 
وليس لفائدة مهن سيارات األجرة فقط، ولهذا نطالب بتوفيره وضمان 
الولوج إلى العالج املجاني بجميع مستشفيات اململكة، كما ال يخفى 
على الجميع أن عدد كبير من مواطنين ومواطنات في املناطق الشمالية 
وخصوصا منطقة الريف من انتشار مرض السرطان بنسبة عالية في 
باقي مناطق اململكة، نتيجة لعوامل تاريخية تتمثل في الغازات السامة 
الريفية،  املقاومة  على  القضاء  في  اإلسباني  الجيش  استخدمها  التي 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ فريق العدالة والتنمية، تفضلوا 
السيد الرئيس.
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ملعدملةا ف4يقا رئيسا مإلب4مهيايا مصطفىا ملسيدا ملنيئبا
 ملتناية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، التغطية الصحية اللي املغرب كيحاول باش يوصل 
ليها هي التغطية الصحية الشاملة كما ذكرتم، ولكن التفعيل ديال 
هاد القانون 98.15 فتقريبا هذا من النهار اللي صوتنا عليه واحنا بدلنا 
واحد املجهود هنا في البرملان باش خرج القانون وخرجت النصوص 
التنظيمية، ولكن لحد اآلن مازال يعني كاين مفاوضات ما وصلتش 
اللي خاصهم يستافدو  الناس  10 داملليون ديال  ليه، وبالتالي هاذي 
و6 داملليون ديال املؤمنين، بغيناكم باش يعني ديروا اجتماعات، آخر 
اجتماع اللي كان عند الوزارة ديالكم مع املعنيين ربما هاذي أكثر من 
سنة، وبالتالي يعني خاصكم تدوزو ألجرأة ديال هاذ التغطية الصحية 
باش يستافدوا منها خاصة سواء الناس ديال الطاكسيات أو ال املهن 

األخرى على رئسهم املهن الصحية.

باملناسبة السيد الوزير، في اإلثنين املا�ضي وقعتم واحد اإلتفاقية 
ودوك  لألطباء  الوطنية  الهيئة  مع  وكذلك   CNSS ومع   l’ANAM مع 
مع  الحساب  يصفيوا  بغاو  الناس  اآلن  ولكن  النقابية،  املنظمات 
العدالة والتنمية، قالوا باللي هاد الحكومة ديال العدالة والتنمية ها 
هي زادت ليكم في التعرفة، في الوقت باللي هذا واحد النقطة إيجابية 
جدا ومذكورة في القانون في 2006 كاين هاديك اإلتفاقية التي يجب أن 
 mutuelle تراجع كل 3 سنوات وهي التعريفة املرجعية، الناس كيدفعوا
ديالهم وملي كيمشيوا باش يشوفوا الفحص ديال الطبيب، الطبيب 
العام وال الطبيب املتخصص كان كتحسب على أساس 80 درهم أو 
150 درهم ملي هو كيم�ضي لعند الطبيب، الطبيب كيحسبلو 250 درهم 
وكيقولوا هاد ال�ضي راه noir، هاذ اإلتفاقية جات باش تصلح هاد ال�ضي 
ديال noir باش تولي 250 درهم للطبيب املتخصص، وملي كيقيدها في 
mutuelle وال في l’assurance ديالوا يتعوض على أساس 250 درهم 
العدالة  الحكومة ديال  80 درهم، والو قالوا هاد  ما�ضي على أساس 

والتنمية راها كتزيد، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

أنا متافق معاك السيد النائب املحترم، أن التعرفة املرجعية هي 
تسنات باش تحسن من التعويض على الخدمات اللي كتقدمها، ألن 
املواطن املغربي اليوم منين كيم�ضي ألي عيادة ما كيخلصش 250 أو 
 le reste à 220 درهم كيخلص 300 أو أكثر، فبالتالي كاين داك الفرق
charge اللي على املواطن كنهبطوا منو، فهادي يعني واحد اإلتفاقية 

اللي هي حميدة هذا أول النقطة، ثاني نقطة هي أنه جات ملات وجمعات 
الشمل ديال جميع العاملين في القطاع الخاص، فبالتالي 15 عام وهي 
اتفقوا وفيها كذلك واحد اإلنخراط وإلتزام ديال  الركود واليوم  كان 
 la charte de bonne هاذ الناس هاذ العاملين أن غادي يكون عندنا
conduite، فبالتالي غادي يتحيد داك noir وغتولي الشفافية املطلقة 

اللي كاينة أو نتعاملو ما بين القطاع الخاص والقطاع العمومي.

بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة في أفق بلوغها، فبالتالي احنا 
كنعملوا مع املهن الحرة يعني مع الطاكسيات وزارة الشغل تقدمات 
في األشواط ديال املفاوضات، وزارة الصحة كتعامل مع األطباء اليوم 
واألطباء ديال األسنان، فبالتالي ما يمكنش تدير مفاوضات مع الجميع 
كاين تدرج في األمور ولكن احنا غاديين إن شاء هللا باش نتقدمو، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي هو عن ادعاءات وقوع اختالالت في مديرية 
عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحة  بوزارة  األدوية 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب لوضع 

السؤال.

ملنيئباملسيدارشيداحاوني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، هاذ السؤال كنا وضعناه في شهر 3 سنة 2018 
في عهد املدير األسبق اللي كانت كتعرف املديرية عدة اختالالت، من بعد 
اكتشفت بأن هاد السؤال غادي يبقى صالح لكل زمان ومكان ولكل 
مدير داخل هذه املديرية، من بعد التعيين ديال املدير الجديد كذلك 
اكتشفتو بأن كاين اختالالت كبيرة وتم اإلعفاء ديالو، بغيناكم تحيطو 
الرأي العام والرأي الوطني على نتائج التحقيق واشنا هم اإلجراءات اللي 

اتخذت الوزارة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال هذا الوجيه، حقيقة 
مديرية األدوية كتعرف بعض االختالالت في التسيير ديالها وفي التدبير 
ديالها، ولكن للتوضيح أن كاين عملية ديال التفتيش وكاين التقارير اللي 
كترفع في هاد اإلطار هذا، ولكن اإلعفاء ديال هاد السيد املدير ما جاش 
ناتج على هاد االختالالت هذا، ألن مازال التقارير ما توصلنا بها فهاد 
اإلطار هذا، ربما منين يكونو عندي التقارير مضبوطة ودقيقة وانتهت، 
ربما غادي ديك الساعات نعرضوه على املفتشية العامة، اللي قامت 
بالواجب ديالها ولكن منين نطالعو على التقارير غادي تم�ضي للهيئات 
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 une اللي هي مختصة، ولكن اإلعفاء ديال هاد السيد هذا ناتج على
insubordination، ما عندها حتى عالقة بهاد املسائل هادي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق املجموعة، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدارشيداحاوني:

السيد الوزير، هاد املدير كان مدير األدوية سابقا وكانت اختالالت 
اللي خرجات في الجرائد ومذكورة نوع اإلختالالت، الزوجة ديالو كانت 
مساهمة في شركات ديال األدوية ومدير األدوية، هاد السيد املدير ألن 
الثمن ديال  الدور ديالها هو كتحدد  اليوم هاد مديرية األدوية شنو 
األدوية، املراقبة على األدوية، إيال كان فيها إختالالت وكانت فيها شبوهات 
ديال الفساد، كيفاش هاد ألدوية يمكن لنا نراقبوهم ؟ السيد الوزير 
لغيتو 2 صفقات، الصفقة لغاها الوزير السابق وصفقة لغيتوها انتما 
باملاليير ديال الدراهم، وشبهة الفساد الريحة عطات ألكبر أبعد نقطة في 
املغرب ما فيها ما غادي نخبعو، هادو خصهم الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية، ما�ضي هيئة التفتيش، هادو خصهم يمشيو للحبس، ألنهم 
هاد الناس هما املسؤولين األولين على غالء األدوية، هاد الناس هما 
 l’emballage اللي كيدعمو شركات من برا، اللي كتجي اليوم كتدير غير
وما كنعرفوش حتى النوعية ديال هاد األدوية، اليوم اإلقتصاد الوطني 
وصناعة األدوية الوطنية نقصات بأكثر من %30 اللي كتخلق لنا فرص 
 AMM الشغل، غخليوا هاد املديرية اليوم كتلعب، هاد املديرية عطات
يعني الترخيص باإلذن في 5 أيام وال 6 أيام، ما عمرها كانت في التاريخ، 

شنو معنيتها، شادة الفلوس السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير على 
التعقيب تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

السيد النائب املحترم كنحييك على الشجاعة ديالك، ألن هاد ال�ضي 
بالصح حقيقة خصو يكون ال، نهضرو بكل شفافية ولكن ما يمكنش 
تم�ضي وتدير هاد املسائل إيال ما كانش عندك تقرير واضح وضابط 
وكيثبت بحقو هاد املسؤولية هذه كترجع عليه مباشرة، هذا هو ربط 
يكون  ملي  ولكن  نديروه،  خصنا  هذا  معلوم  باملحاسبة،  املسؤولية 
عندنا تقرير كنواعدكم بأن هداك غيم�ضي للمكان اللي هو معني باألمر، 
اليوم اللي خصك تعرف بأن الدور اللي كتلعب هاد املديرية هذه من 
التفتيش حيدنا لها هاد املسؤولية ديال التفتيش، رضيناها للمفتشة 
العامة باش ما يكونش واحدكم conflit.d’intérêt، فبالتالي غادي يكون 
واحد التفتيش اللي عندو واحد الدور آخر بالنسبة لهاد املديرية، وراه 
أنتما كتعرفو بأن كاين حسن النية ديال أن تلغاو صفقات نظرا للشبهة 

ربما خص واحد  ديالها  املسائل  واقفة على  الوزارة  فبالتالي  ديالهم، 
الشوية ديال الصبر وديال التدرج باش يبانو لنا النتائج إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

نظام  العتماد  امللحة  الضرورة  حول  هو  الثالث  السؤال  شكرا، 
طبيب األسرة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدانوراملد نامجزرق:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، عدة تجارب في عدة دول بينات أهمية طبيب األسرة 
كنعرفو أن طبيب األسرة كيتبع األسرة من الوالدة إلى املمات تيقلص 
عدة إجراءات كاإلكتظاظ في املستشفيات كاملواعد عند املتخصصين، 
وهو اللي كيتكلف بإرسال هاد املريض إلى متخصص أو تيكون معه 
هو  شنا  فسؤالنا  لتسهيل،  املهام  هاد  على  تيساعدو  اللي  ممرض 
اإلجراءات الحكومية إلرساء هذا طبيب األسرة في املنظومة الصحية 

ببالدنا؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزيرالجواب تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

الوجيه،  السؤال هذا  تنشكرك على هاذ  املحترم،  النائب  السيد 
الدولي،  املستوى  على  إيجابية  جد  نتائج  عطا  األسرة  طب  حقيقة 
فبالتالي فيه أوال التماسك اإلجتماعي ديال العائلة، وثانيا كاين سياسة 
في  اللي كاين  القرب كتقلص من اإلكتظاظ  القرب وهاديك سياسة 
حل  هذا  يكون  يقدر  غادي  لنا  بالنسبة  احنا  هي  اللي  املستشفيات 
وجيه، ولكن وزارة الصحة عاملة بهاد املسألة هادي قبل، فبالتالي كانت 
واحد التكوين ديال األطباء ديال األسرة، في 2017 كانت وزارة الصحة 
خرجات 44 طبيب مختص في طب األسرة، في 2018 26 طبيب ومقبلين 
إن شاء هللا في 2020 50 طبيب، ولكن هذا ال يكفي، شنو هو اللي مهم 
 la في هاذ املسألة هادي؟ الزم ما ندرج اإلختصاص ديال طب أسرة في
 la réforme des ضروري فبالتالي ف réforme des études médicales
études médicales كاين هاذ املسألة ديال طب األسرة وغادي تعمم 

على املستوى الوطني منين يتخرجو األفواج األولى، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

كلمة للفريق للتعقيب تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدانوراملد نامجزرق:

شك4ماملسيداملوزي4،
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صحيح أن اليوم غير كافي احنا في ميثاق الثقة جبرنا على أنه على 
األقل يكون طبيب لكل 500 عائلة، ولكن السيد الوزير راه خاصنا 
نبدل املنظومة الصحية ديالنا، ناخذوا مثال جارتنا تونس، األطباء من 
كيوصلو للسنة الخامسة الكل كيدوزعامين ديال l’internat مورديك 
إما   l’agrégation يم�ضي  إختيارإما  عندو   l’internat ديال  العامين 
يدير la résidanat أي اإلختصاص واللي ما كينجحش في التخصص 
تيديرهذا حتى هو تخصص جديد اللي هو طبيب األسرة، وبالتالي خص 
املنظومة تغيرألنه في الوقت لكي تخرج طبيب األسرة كيولي هو ما�ضي 
غيرصحيا تيتبع األسرة إجتماعيا، تيتبع األسرة في الشغل، تيتبع األسرة 
تيوجهها بالنصائح اللي ما تخليش العائلة ألن كيعرف العالقة ديال 
 génétiques كاين أمراض chromosomiques العائلة، كاين أمراض
إلى آخره، وبالتالي راه ضروري إعادة املنظومة الصحية إلدخال طبيب 
األسرة والعدد يكون كافي في جميع املستوصفات وجميع املستشفيات 

الخواص، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير فيما 
تبقى من الوقت.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

السيد النائب املحترم، حقيقة غير باش للتذكير أن في إطار ديال 
la formation médicale، منذ  التكوين الطبي يعني  في  النظر  إعادة 
2010 واحنا ساهرين على التكوين الطبي وإعادة النظر فيه، فبالتالي 
وصلنا لهاد األشواط األخيرة يعني دابا السلك الثالث، السلك الثالث 
اللي كيقت�ضي أن الطبيب الذي يتكون في الطب العام، فبالتالي كيمكنا 
نلقاو ليه واحد املسلك لطبيب األسرة، هذا غيدخل في األجرأة ديالو 
خاص واحد شوية ديال التنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم 
العالي باش غادي ننكبو إن شاء هللا وراه هو مبرمج إن شاء هللا بإذن 

هللا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي هو عن وضعية املنظومة الصحية ببعض 
املدن وأقاليم اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من نفس 

الفريق، تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

ملنيئباملسيداحايداملع4�شي:

تعتزمون  التي  واإلجراءات  التدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
اتخاذها ملعالجة وضعية املنظومة الصحية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيسامملحترم،

السادة النواب، هذا سؤال عريض ربما دقيقة واحدة ما غاديش 
تكفي وربما حتى األسئلة اللي غادي تجي غادي تكون مترابطة، فبالتالي 
ربما أنا سبق لي كنت جاوبت على هاذ األسئلة من هذا النوع هذا، فغير 
للتذكير أن والبد املنظومة الصحية ديالنا اليوم وصلنا لواحد املستوى 
النظر  للمنظومة الصحية، فبالتالي الزم إعادة  بالنسبة  الثقل  ديال 
في املنظومة الصحية بطريقة جذرية، باش يكون عندنا واحد إلعادة 
ديال النظر في الطريقة الجذرية الزم واحد اإلجراءات اللي هي مرحلية 
ومؤقتة، فبالتالي التنزيل ديال الجهوية غادي يكون عندوا واحد الحل 
كبير، واحد املقاربة تشاركية غتعطينا بعض الحلول اللي هي مؤقتا على 
كل مستوى وكل جهة، ألن الصحة ما�ضي مشكل ديال وزارة الصحة 
بوحديه، مشكل ديال جميع الفاعلين، فبالتالي حتى نتوما في املكان اللي 
كتمثلوه كذلك خاصكم تشاركوا معنا فهاذ األجرأة، فبالتالي غادي الزم 
ما يكون واحد البرنامج طبي جهوي اللي هو غيقدر يعالج لنا الخصاص 
اللي غادي نقدرو نتداركو به اإلكراهات والنواقص اللي كاينين في الجهة، 

وإيال كان عندك �ضي تعقيب نقدر نعقب من بعد، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداحايداملع4�شي:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، على إثر بعض شكايات 
املواطنين وبناء على سلسلة الوقفات االحتجاجية التي نظمها ساكنة 
إقليم خريبكة أمام املستشفى اإلقليمي الذي يفتقد إلى أبسط شروط 
العمل والتطبيب، حيث قلة املوارد البشرية واألطقم الطبية والنقص 
املهول واملسجل على مستوى التجهيزات الطبية املصاحبة، بما فيها 
نقص األسرة بقسم الوالدة وقسم اإلنعاش ناهيك عن غياب شبه 
كلي لألدوية، إننا نولي أهمية كبرى لقطاع الصحة كإحدى األولويات 
محددة في مسار الثقة ضمن برنامجنا الحزبي، وفي هذا اإلطار نطالبكم 
بتجويد الخدمات الصحية وإعادة النظر في املواعيد الطويلة وتجهيز 
قسم املستعجالت باألجهزة الضرورية، ومعالجة إشكالية عدم التوفر 
على سيارة اإلسعاف املجهزة، إننا نطالب السيد الوزير بالرفع من أسرة 
قسم اإلنعاش في هاد املستشفى الذي يحتوي على 5 أسرة فقط مع 
العلم أن اإلقليم يحتوي على 500 ألف نسمة، كما يالحظ خصاص 
 ،IRM في بعض أجهزة الراديو وخاصة الرنين املغناطي�ضي املعروف ب
كما أنه بحكم ان إقليم خريبكة دو طابع قروي، فإننا نؤكد على ضرورة 
باألطر  الجماعات  بمختلف  الصحية  واملستوصفات  املراكز  تأهيل 
الطبية الالزمة بالتجهيزات األساسية املواكبة، أملنا السيد الوزير كبير 
أن تحظى ساكنة إقليم خريبكة بالعناية والرعاية الصحية من خالل 

اإلرتقاء بجودة الخدمات املقدمة.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 
من فريق األصالة واملعاصرة، املعارضة أوال تفضل السؤال من االغلبية.

ملنيئباملسيداأحاداشوكي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

القرب  مستعجالت  مآل  عن  نسألكم  باملناسبة  الوزير،  السيد 
بإقليم بوملان خاصة وأن هاد اإلقليم مترامي األطراف، جبلي، قروي 

يعرف خصاصا في بنياته التحتية وخاصة البنية الصحية؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  تفضل  االشتراكي،  الفريق  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
النائب، عفوا تفضل السيد النائب .

ملنيئباملسيدامحادامال9:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

في نفس اإلطار السيد الوزير أخبركم بأن وضعية القطاع في إقليم 
الصويرة يعرف تراجع كبير على مجموعة من املستويات، في املستوى 
البنيات  من  مجموعة  هناك  االستشفائية  البنيات  الوزير  السيد 
االستشفائية اللي كتعرف بعض التعثر في اإلنجاز منها املستشفى املحلي 
مستوى  على  مستوصف  منها  املستوصفات  من  ومجموعة  لتمنار 
تيدزي  الترابية  الجماعة  وكذلك  العرو�ضي  سيد  الترابية  الجماعات 
وكذلك السيد الوزير على مستوى املوارد البشرية هناك تراجع في املوارد 
البشرية، تراجع اللي عرف من 47 طبيب في السابق السيد الوزير اليوم 

عندنا 26 أو 27 طبيب في االقليم اللي فيه 57 جماعة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  والتنمية،  العدالة  لفريق  الكلمة،  شكرا 
املحترم في إطار التعقيب اإلضافي.

ملنيئبةاملسيدةاعيئشةاإ دبوش:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

جماعة الدراركة نموذج للمعاناة من الخصاص في القطاع الصحي 
في املوارد البشرية والبنيات الصحية 85 ألف نسمة، 24 ألف بطاقة 
العمومي،  التطبيب  إلى  والحاجة  الهشاشة  عن  صارخ  دليل  راميد، 
الجماعة تعرف خصاصا كبيرا في املوارد البشرية وضغطا كبيرا على األطر 
والتقنيين الحاليين رغم خصاص في البنيات الصحية هناك اتفاقيات 
بناء مستوصف بمشروع سكني هي إلى اآلن عالقة معلقة بالوزارة رغم 
توقيعها من طرف الجماعة واملستثمر نرجو منكم اإلسراع بإخراج هذه 

االتفاقية إلى حيز الوجود، شكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

النيابية، تفضلوا السيد  هل من تعقيب إضافي آخر؟ املجموعة 
النائب.

ملنيئباملسيداعبداهللااملبوزيديامإلىري�شي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، شكرا على املجهودات اللي كتقوم بها، السيد الوزير، 
املستشفى اإلقليمي بتاونات كيعرف واحد الخصاص كبير في مجموعة 
غير  كاين  راه  والراديولوك  العامة  الجراحة  بخصوص  األطباء  ديال 
راديولوك واحد راه املواعيد تتوصل لعام ، السيد الوزير، احنا عارفين 
السيد  األطباء،  في  تهالوا  الوطني  املستوى  على  كبير  خصاص  كاين 

الوزير، األطباء خصهم الفلوس األطباء راه األطباء خصهم..

ملسيدارئيساملجلسة:

للفريق  آخر  إضافي  تعقيب  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداملحيفظ:

شكرا السيد الوزير، من خالل هاد سياسة التعميم اللي تطرحو 
امللحة  ديال جرف  الساكنة  نعرفو  بغينا  ديالكم  ومن خالل األجوبة 
بإقليم سيدي قاسم راهم باقيين تيتسناو هداك املستشفى، وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الفريق الحركي تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامملصطفىامملخنتر:

بسماهللاامل4حانامل4حيما صلىاهللااعلىاسيدنيامحادا علىا
آلها أصحيبهاألاعين،

ملسيداملوزي4،

إخومني،اأخومتياملنومب،

السيد الوزير، هللا يجازيك بخير النهار دارك سيدنا في الحكومة الناس 
كيجبدوك بالخير، وراه الناس كتسنى فيك أشنو اللي غادي دير وأشنا 
هو اللي غادي به، هللا يجازيك بالخير واحد النقيطات تصنت لهم هللا 
يجازيك بالخير، النقطة األولى األقاليم النقص في األدوية وبالخصوص 
إقليم الجديدة وآسفي، هللا يجازيك بخير، راه كاين النقص راه عندنا 
األمراض وعندنا الناس مساكن راه ما يصيبو باش يشريو الدوا، النقطة 
الثانية هي أنا بغيت نعرف نسولك واحد السؤال السيد الوزير واليني 
أنت كنت باقي ما كاينش هديك الساعة بغينا نسولوك السيد الوزير 

كيفاش كانت اإلبرة ديال العقرب..
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ملسيدارئيساملجلسة:

النائب، انتهى الوقت، ما عندنا ما نديرو، انطقتي  شكرا السيد 
نديرو  ما  عندنا  ما  العقرب  عضات  صافي  الوقت  وانتهى  بالعقرب 
تحدث العقرب عقرب الساعة تحدث، تفضلو السيد الوزير للرد على 
التعقيبات، شكرا الهدوء من فضلكم، انتهى الوقت السيد النائب، 

تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملي  حقيقة  ديالهم،  التدخالت  على  املحترمين  النواب  السادة 
كنشوف التعقيبات كنعرف االنتظارات قوية في جميع الجهات ديال 
اململكة فبالتالي ما�ضي كل �ضي كيعرف إيال اسمحتوا ليا كل �ضي كيعرف 
الخصاص املهول اللي كاين كل �ضي كيعرف الخصاص املهول اللي كاين 
في ما�ضي غير التجهيزات، التجهيزات كاينة والحمد هلل، كاين سوء التدبير 
سوء االستعمال ديال التجهيزات ولكن باملوارد البشرية هذا هو العائق 
الكبير اللي عندنا في املنظومة الصحية فبالتالي السيد النائب املحترم 
هضر على التشجيع ديال املوارد البشرية حقيقة فهذا غادي يكون في 
إطار ديال إعادة النظر في طريقة جذرية وشمولية في املنظومة الصحية 
ملي كنقولو املقاربة الجهوية فبالتالي كنقولو املقاربة الجهوية بجميع 
الفاعلين يعني كل �ضيء كينتظر من وزير الصحة جا عندو 3 شهور 
غادي يجي يبني سبيطارات خدامين أتوماتيك ما يمكنش والبد غادي 
خصنا نخدمو جميعا باش نشوفو كيفاش النقص نتغلبو عليه 36 ألف 
طبيب اللي ناقصة كذا و60 ألف ممرض اللي ناقصة في هاد الخصاص 
كيفاش غنتداركوه، ما يمكناش نتداركوه إيال ما كناش واحد املقاربة 
تشاركية، فبالتالي كيخصنا نحترمو الخصوصيات ديال كل منطقة وكل 
جهة وكل إقليم، احنا مستعدين باش نخدمو مع جميع األطراف باش 

نلقاو الحلول الناجعة والناجحة إن شاء هللا بالنسبة لكل مكان.

فمدينة الصويرة كيف جات على لسان السيد النائب املحترم عاد 
جيت من الصويرة، صويرة تحظى بواحد األهمية كبيرة وكان عندها..، 
من املدن املحظوظة، ربما عندها مشكل بالنسبة العالج ديال املر�ضى 
اللي هما مصابين بالسرطان ألن خاصهم يديروا ساعتين ونصف ديال 
الطريق إيال بغاو يمشيو ملراكش أو 3 سوايع إيال بغاو يهبطو ألكادير هادي 
متافق معاك، ولكن بالنسبة املنظومة الصحية، فبالتالي كيتوفر على 

أجهزة حسن من بزاف ديال مناطق.

بالنسبة لبوملان فبالتالي كتنتمي لواحد املنطقة ديال جهة فاس، 
مكناس، اللي هما خدامين أصال اليوم على العرض الصحي الجهوي، 
الصحي  العرض  هاد  في  كتنخارط  الجامعية  االستشفائية  املراكز 
الجهوي، كل املوارد البشرية اللي كاينة في املراكز االستشفائية للجامعة 
غادي يمكن ليها تخدم في املناطق، ما�ضي باستمرار وعلى حسب واحد 

البرنامج طبي، فبالتالي كنظنوا أن هاد املقاربة هادي غادي تخليكم في 
الشهور املقبلة إن شاء هللا تغيروا النظر في املنظومة الصحية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي هو حول الخدمات الطبية ببعض املستشفيات 
اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من نفس الفريق دائما 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب لطرح السؤال.

ملنيئباملسيداهيشماأميناملشفيق:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن تدني الخدمات الطبية بمستشفيات 
اململكة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

نزيد  نعاود   donc قبيلة  األجوبة  املحترم، سمعتي  النائب  السيد 

نكرار مرة أخرى األجوبة ألن كل �ضي هاد املواضيع عندهم أسئلة عندها 

وحدة املوضوع، فبالتالي غادي نكون كنهضروا على نفس نعاود نزيد 

نعزز البرنامج الطبي، البرنامج الطبي اللي غادي يجي بامتيازات كبيرة، 

ملي كنقولوا البرنامج الطبي يعني كنقبطو واحد الجهة كنخلقوا واحد 

يعني واحد التدرج بالنسبة الخدمات الطبية يعني من املستوى 3 إلى 

املستوى 1، أنتم على علم بأن املستوى األول كيستوعب %80 ديال 

الخدمات الصحية إيال عززنا املستوى األول غادي نخففوا الضغط 

على مستوى 2 و املستوى الثالث ياك متافق معايا، فاملستوى 3 كيمكن 
لو تسمح ليه الفرصة أنه ينزل للمستويات األخرى، إيال نزل املستوى 

يعني راه الخبرة غادي تنزل، فبالتالي غادي حتى كذلك هما غيستعملوا 

املستوى األول واملستوى الثاني كميادين للتدريب، احنا اليوم كتشوف 

املستوى الثالث تيعيش مشكل والضغط حتى بالنسبة املصالح ديال 

التدريب بهاد املقاربة هادي غنحلوا املشكل ديال املوارد البشرية مؤقتة 

وغادي نتجاوبوا مع الخاصيات والحاجيات ديال املواطن بالسياسات 

ديال القرب.

هاد املنظومة هادي راه ما يمكنش تجي وتنزلها في واحد الظرف وجيز 

األجرأة ديالها واملساطر اإلدارية خرجات، واحنا دبا دايرين في إطار واحد 
اللجنة ديال التتبع ديال التنزيل لهاد النظام هذ اعلى املستوى الجهوي 

إن شاء هللا.



عدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6548  

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداهيشماأميناملشفيق:

كاين عطب ما�ضي مشكل، السيد الوزير، احنا عارفين املسار ديالكم 
في املستشفى الجامعي ديال فاس، يعني حتى �ضي واحد ما تينكروا، 
ولكن السيد الوزير اليوما عالش عطيناكم هاد السؤال بالضبط على 
املستشفى اإلقليمي ديال مديونا أنا كنمثل نائب برملاني ديال إقليم 
مديونة ما يقع بإقليم مديونة هو وسمة عار هو مجزرة في حق املواطنين، 
ما يمكنش السيد الوزير أن sécuriter هو اللي كيتكلف باملستعجالت 
 les Ambulance 5 وكيتكلف بكل �ضي، ما يمكنش السيد الوزير كاينين
حتى �ضي وحدة فيهم ما تتخدم les Ambulance ديال الجماعة هما اللي 
تيخدمو، ما يمكنش السيد الوزير املستعجالت ياله كتلقى فيهم طبيب 
و2 ديال املمرضين، مؤخرا مواطن تم في إقليم مديونة اللي كيعرف 
كثافة سكانية حيت الناس جاومن مدينة الدار البيضاء كيقول لطبيبة 
ها العار ملا عتقيني، أنا كنقول ليك السيد الوزير ها العار ملا عتق هادوك 
الناس، السيدة املندوبة تمايا ما بغاش تخدم، املندوبة اإلقليمية تما 
بعد  التحاليل ما خدامينش من  نهائيا،  بغاش تخدم  ما  أنا كنقولها 
4:30 واحنا في مستشفى إقليمي، كذلك السيد الوزير ما يمكن ليناش 
Scanner تخسرات عليه أموال وما يخدمش من بعد 4:30 اللي جا 
كيديروا ليه transfert فين، إما لسيدي عثمان وإما ملوريزڴو، وإيال كان 
 centre de بحال هكذا السيد الوزير نحيدو املستشفى اإلقليمي نخليوا
santé عادي باراكا علينا، احنا تم كاين كثافة سكانية ليومنا هذا حتى 

�ضي واحد ما مستافد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي، انتهى الوقت السيد 
الوزير الرد، السؤال املوالي هو عن غياب أثمنة مرجعية للمستلزمات 
الطبية والشبه الطبية املستعملة في العمليات الجراحية، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

النائبة لوضع السؤال.

ملنيئبةاملسيدةاإش4مقاملبويسفي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، يعرف سوق املستلزمات الطبية تضارب األثمنة، 
وفو�ضى عارمة في التسويق مما يؤثر سلبا على صحة املواطنين ما هي 

اإلجراءات التي ستعملون عليها للحد من هذه الفو�ضى؟

ملسيدارئيساملجلسة:

لكم الكلمة السيد الوزير الجواب تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

صيدالنية،  أنكم  بأنه  علم  على  أنتم  املحترمة،  النائبة  السيدة 
العاملية  املنظمة  توصيات  مع  تتما�ضى  الصحة  وزارة  استراتيجية 
للصحة والتي من بين أهدافها األساسية هي تحقيق الولوج الشامل 
بأثمنة  وذلك  الطبية  املستلزمات  سيما  وال  الصحية  واملواد  لألدوية 
مناسبة، فالوزارة كانت ارتأت إعداد إطار تنظيمي يحدد سعر هاد بين 
املستلزمات، فبالتالي تم إصدار، رغم أن أنتم كتعرفوا أن هاد سعر 
والثمن  هو حقيقة حر،  العالمي  الصعيد  على  الطبية  داملستلزمات 
ديالوا كتغيير من مكان إلى آخر، إال أن تم إصدار بتفويض للسلطة 
لوزارة الصحة على واحد القرار اللي متعلق بكيفية تحديد السعر والبيع 
ديال للعموم وسعر فوترة املستلزمات الطبية، فبالتالي هامش الربح 
كان محدد كذلك، وهاد اإلجراءات هادي  املستلزمات  لهاد  بالنسبة 
كتمكن من على األقل تقليص االثمنة ببعض املستلزمات، وأذكر على 
سبيل املثال بالنسبة للمنتجات التي يقل ثمنها على 300 درهم 35%، 
وبالنسبة للمنتجات التي يتراوح ما بين 300 و100 درهم %25، وبنسبة 
للمنتجات التي يتراوح سعرها بين ألف و10 ألف درهم بنسبة 15%، 
الصحة  لوزارة  التصريح  أن ضرورة  إال  اإلجراءات  من ضمن  هادي 
بسعر البين دون احتساب الرسوم على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد 
املستلزمات الطبية ضرورة على كيفية تحديد هاد السعر لكل مستلزم، 
وأنتم كتعرفوا la procédure ديالcertificat.d›enregistrement اللي 
كتعرف واحد..، تعطلت شيشاوة، فبالتالي كاين تدارك إن شاء هللا، 

ونعقب إيال كان عندي الوقت.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداأحادالدمر:

شكرا السيد الوزير، املستلزمات الطبية تتعرف فو�ضى في التسويق 
ديالها:

جودة  تتبع  عدم  الخصوص  وعلى  الجودة،  مراقبة  عدم  أوال: 
املستلزمات الطبية املعقمة؛

ثانيا: األثمنة ديالها مرتفعة جدا مقارنة مع العديد من الدول، و
le professeur الوردي وزير الصحة السابق صدر هداك القرار اللي 
هداك  الشديد  لألسف  ولكن   ،2016 يناير   14 بتاريخ  عليه  تكلمتوا 
القرار ما تيطبقش وبقا حبرا على ورق، ولهذا السيد الوزير، حنا اليوم 

تنطالبوا.

الطبية  املستلزمات  لكل  املرجعية  األثمنة  وتحديد  بتقنين  أوال: 
املتداولة وطنيا؛
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ثانيا: مراقبة جودة املستلزمات الطبية التي تروج في السوق الوطني:

ثالثا: تحديد الئحة املستلزمات الطبية من طرف الوكالة الوطنية 
يتم  يتم تعويضها على هاد الحسب  للتأمين الصحي على أساس أن 

التعويض؛

املعقمة  الطبية  للمستلزمات  التعاضديات  تعويض  عدم  رابعا: 
التي تباع خارج الصيدليات في احترام تام ملدونة الدواء والصيدلة وفي 

احترام تام أيضا للقانون 84.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي، نمرإلى السؤال املوالي 
وهو حول تردي خدمات أقسام املستعجالت في بعض املستشفيات 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

ملنيئباملسيدامىريساأ قاني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، السؤال ديالنا هو حول األطباء االختصاصيين في 
املستشفيات العمومية، املعروف السيد الوزير في املغرب في اململكة 
املغربية املحنة اللي كيعيشوها املر�ضى وسيما العائالت اللي كترافقهم 
ملا كيبغيو يلتاجؤ للعالجات اللي كتطلب األطباء االختصاصيين، هاد 
املحن اللي كانتمحن منها وال سيما في العالم القروي وفي املدن البعيدة 
إما عدم وجود هاد  يا  منها  البيضاء  الرباط-الدار  النائية عن محور 
االختصاصيين في املدن اللي هي قريبة، يا إما عدم التواجد ديالهم في 
املستشفيات في بعض األحيان، يا إما املحنة األخرى هي ملي كنبغيوا 
نتنقلو أوال يتنقلوا ملر�ضى ديالنا باش يشوفو هاد األطباء هادو، نقوليك 
السيد الوزير راه كاين اآلن عندنا في املغرب اللي خاصو يدير 500 كيلومتر 
باش يشوف طبيب استشفائي سيما أصحاب الرميد اللي كيوجهوهم 
هو  اآلخر  املشكل  ثم  الجهوية،  للمستشفيات   obligatoirement
كنوصلوا بعض املرات لهاد املستشفيات اللي فيها االختصاصيين ولكن 
مع األسف آش كنلقاو ما كاينش الطبيب، ولهذا السيد الوزير فكل هذا 
في  املردودية ديال األطباء االختصاصيين  كنسائلكم عليه على تردي 
املستشفيات العمومية كما كيعرفوه املغاربة كلهم وكما جاء في التقرير 

ديال املجلس األعلى للحسابات وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا جواب السيد الوزير، تفضل، معذرة السيد الوزير، هناك 
نقطة نظام.

ملنيئباملسيداعبداهللاابو منوا)نقطةانظيم(:

السيد الرئيس، غير انتوما حيث انتوما 2 ديال األصالة واملعاصرة 

كاين السؤال 10916 وكاين السؤال 11283، دابا الذي تم انت علنت 
على 10916 املتعلق بتردي خدمات أقسام املستعجالت لكن السيد 
النائب اللي طرح السؤال طرح السؤال ديال 11283، غير باش تكونوا 
حيث هوما ب2 ديال األصالة واملعاصرة باش الحكومة تنتابه للجواب 
علياش غتجاوب وباش ما نساوش هداك السؤال نرجعولو شكرا، شكرا 

احنا..، معذرة، معذرة..، السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال له عنوان وموضوع، وقد تلي موضوع السؤال وتم طرح 
جواب  للجواب،  الوزير  السيد  تفضلوا  موضوعه،  إطار  في  السؤال 

السيد الوزير.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد النائب املحترم، في الحقيقة كان سؤالين في سؤال على حسب 

اللي جا على لسانكم، فبالتالي ذكرتوا مسألة ديال تردي الخدمات في 

املستعجالت وال سيما على األخصائيين وشملتها باملردودية ديال هاد 

األطباء اللي هما أخصائيين، انتوما كتعرفوا بأن األخصائيين كيتكونو 

في املراكز اإلستشفائية الجامعية عندهم واحد املسار، فبالتالي منهم 

اللي كيكون عندو كيسني مع الدولة الكونطرة وهو اللي كيكون متطوع 

bénévole وي اآلخر كيختار واحد املسار آخر في القطاع الحر، هاذ 

النقص هذا كيخلقنا حقيقة في املناطق اللي هي صعبة واحد الخصاص 

اللي  فالبرنامج  ولهذا  املواطن،  على  املحنة  واحد  اللي كيمشكل  كبير 

قدمنا ديال البرنامج الطبي في الجهوي هو جا باش يحل هاد املعضلة 

هادي فبالتالي املقاربة اللي كنشجعوا وهي األخصائي هو يتنقل عند 

املريض ما�ضي املريض يتنقل عند األخصائي، فبالتالي ربما جات حاالت 

كثيرة اللي يمكنا نعالجوها في املكان ديالها بهاد التنقل هذا على حسب 

هاد البرنامج وما تبقى تنقل غير الحاالت الحرجة اللي كتحتاج واحد 

العالج من واحد املستوى أكبر، هاد املقاربة هادي خصها واحد الشوية 

ديال العمل باش يمكنا نتداركوها ربما في إطار ديال تكوين عدد ديال 

األخصائيين، ربما ديك الساعات غادي نوصلو لواحد اإلكتفاء الذاتي 

إيال  استشفائي جامعي  مركز  كل  أن  ديال  الجهوية  وباملقاربة كذلك 
وصلنا لبلوغ كل مركز استشفائي جامعي في الجهة، فبالتالي غيكون 

عندنا التزويد ديال األخصائيين على حسب الحاجيات ديال داك الجهة 

وما غيبقاش هاد املشكل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب من الفريق فيما تبقى من الوقت في 
بعض الثواني.
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ملنيئباملسيدامىريساأ قاني:

املطلوب السيد الوزير هو تحفيز اآلن ديال الناس اللي عندنا قبل ما 
نوجدو هادو اللي غادي يوجدو من دابا ل20 عام راحنا كنمرضو اليوم، 
السيد الوزير، إذن خصنا نحفزو هاد الناس هادو باش غادي يمشيو 

للمناطق النائية يخدمو فيها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

العدالة  لفريق  إضافي  تعقيب  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملعزيزالعي ض:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات-تمارة لم يعد 
تقدمت   2004 منذ  للساكنة  الطبية  للخدمات  االستجابة  يستطيع 
الوزارة مشكورة ببناء مستشفى إقليمي جديد، اليوم احنا في 2020 متى 

سيفتح في وجه العموم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

بالنسبة للمستشفى ديال تمارة سيدي لحسن ياك تمارة تمارة فيه 
عندو واحد 4 شهور، احنا في واحد الصفقة باش في واحد النواقص فيه 
باش نوجدوه إن شاء هللا وغادي يخرج يحل للعموم إن شاء هللا، راه هو 
 finition ديال état تقريبا ساال واألطر ديالو موجودة خاص غير واحد

وإن شاء هللا غيتحل املشكل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي اللي هو حول مردودية األطباء 
النواب  والسادة  للسيدات  االستشفائية  باملراكز  االختصاصيين 
املحترمين من نفس الفريق فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد 

النائب لطرح السؤال.

ملنيئباملسيدامحاداملبرني�شي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، ما هي التدابير االستعجالية والعملية التي ستقوم بها 
الحكومة ملعالجة خدمات أقسام املستعجالت في بعض املستشفيات 

العمومية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا ال رقابة لنا على طرح السؤال، 
النائب طرح السؤال بالصيغة اللي كيشوفها، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد النائب املحترم، بالنسبة للبرنامج ديال املستعجالت انتما 
 plan d’action عارفين أن الدولة كانت عطاتو أهمية كثيرة فبرنامج
d’urgence اللي كان تعنل منذ 2012 وكان السيد الوزير السابق كان 
وقف عليه، فبالتالي كانت واحد اإلجراءات كبيرة لتحفيز ولجعل أن 
املستعجالت  أن  لقينا  فبالتالي  النجاعة،  بواحد  تخدم  املستعجالت 
نابع  نابع،  منين  واالكتظاظ  االكتظاظات  ديال  ضحية  حقيقة  هي 
السالسة  وبواحد  الجدية  بواحد  كيعملش  ما  األول  املستوى  أن 
كتجي  اللي  الحاالت  ديال   80% بأن  تعرفو  يستقطب، خصكم  باش 
للمستعجالت هي حاالت ما�ضي مستعجلة، خاصها تبقى في املستوى 
األول ديال مستوى دالقرب، فبالتالي السياسة اللي كتقوم به وزارة 
الصحة هو سياسة القرب أوال في املستوى األول، باش نخففو الضغط 
على املستعجالت، باش يمكن تكون عندنا واحد املقاربة جد ناجعة 
بالنسبة للمستعجالت، انتما كتعرفو بأن املستعجالت عندها أسطول 
عندها ترسانة ديال سيارات اإلسعاف، عندها تجهيزات جد مهمة، 
ولكن بسبب االكتظاظ بسبب حتى كذلك املحنة، املحنة اللي كيعرفها 
، فبالتالي كتشكل واحد  املهنيين  اللي كيعرفها حتى  املواطنين وال  ال 
التشنج فكيوقع بعض املشاكل احنا كوزارة كتعمل جادة باش تجاوز 
هاد املساءلة بالسياسات ديال القرب بالبرنامج الطبي اللي هو جهوي، 
وكذلك بتعزيز ديال التجهيزات اللي كاين على املستوى مستعجالت، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداملبرني�شي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، ما الغاية إلنشاء أقسام املستعجالت باملستشفيات 
أن لم يكن التعجيل بإسعاف املر�ضى دون تأجيل أو تماطل؟ فاسمها 
السيد الوزير يدل على السرعة في التدخل وذلك لتقديم الخدمات 
املستعجلة  الخطيرة  الحاالت  وإنقاذ  للمريض،  الضرورية  الطبية 
الوافدة على املستشفى، وهو عكس ما نالحظه في أقسام املستعجالت 
الصحة في خدماتها ال عالقة لها باالسم السيد الوزير اللي كيتحملوا 
بحيث أصبح اليوم عنوان إلفالس املنظومة الصحية ببالدنا فهو مرآة 

عاكسة ألوضاع القطاع ككل.
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إذن ظروف كثيرة تتضافر للحيلولة دون تحقيق هاد الغاية منها ما 
هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي كما أن قسم املستعجالت يختلف من 
مستشفى إلى آخر، ومن مصحة إلى أخرى حسب مؤهالت هذه املؤسسة 
الصحية والطاقم الطبي العامل بها، حيث يتطلب األمر مثال كنموذج 
مستشفى إقليم جرسيف ال يتوفر على تعزيز عدد وقدرات األطر الطبية 
وشبه الطبية العاملة بهذه الوحدة وتجهيزيها باملعدات التقنية، توفير 
بشكل  االستعجال  أجل  من  الضرورة  الطبية،  واملستلزمات  األدوية 

أفضل..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير بضع 
ثوان، بعجالة 3 ثواني.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

بعجالة السيد الرئيس، شكرا، السيد النائب املحترم كاين واحد 
لتوحيد  املستعجالت  للمصالح  املرجعي  الصحة،  وزارة  ديال  الدليل 
معايير البنية هذه وحدة، ثاني حاجة أن كان اتخذ واحد اإلجراء بتاريخ 
20 نونبر 2019 املنشور عدد 72 في شأن كيفية التعامل مع الحاالت 

املستعجلة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي يتعلق بتخليق 

قطاع الصحة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي 

تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاغيثةاملحيتاي:

ملسيدامل4ئيس،

أو  العام  القطاع  في  لتدني بعض الخدمات  الوزير، نظرا  السيد 

وعدم توفرها وكذا اآلجال الغير املعقولة اللي بعض املر�ضى يضطر 
البعض اللجوء إلى املصحات الخاصة ورغم الحال املادية اللي تتكون 

متوسطة أحيانا، وهنا يتعرضون لالبتزاز، فهناك النوار، هناك املطالبة 

بالشيك للضمان على بياض وهناك املطالبة بالتوقيع على وثيقة على 

بياض كدين، هناك الرفع من مبالغ الفواتير.

لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة 

للحد من هذه الظاهرة؟ وما هي آليات املراقبة التي تم تنزيلها إليقاف هذا 

النزيف الذي يعتبر وصمة عار بالنسبة لوزارة الصحة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

فأنتم كتعرفوا بأن اآلليات املراقبة لتتوفر عليها الوزارة من أجل 
التفتيش،  عملية  هي  القانونية  الغير  السلوكيات  لهاد  حد  وضعت 
عملية التفتيش بدون سابق إشعار للمصحات واملؤسسات، فبالتالي 
هاد املعاملة هادي هي معاملة راه كتدين اللي عطى واللي خذا، يعني 
في الحاالت العادية خصوا يلتاجأ للقضاء، وزارة الصحة ملا كيكون 
اإلشعار ديالها كتقوم بالعملية ديال التفتيش وعلى هاد السبيل هذا 
وزارة الصحة عندها شكاياتي وعندها املنبر اإلعالمي، فينما كتوصل 
ب�ضي شكاية كتقوم باإلجراءات القانونية وكتحيلها على املعنيين باألمر، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاغيثةاملحيتاي:

يحترموا  خصنا  هنا  املعلومات،  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
التعريفة املرجعية أوال، ثانيا احترام االتفاقيات اللي كانت في 2 واللي 
كانت في 15، إنشاء الرقم األخضر في كل الجهات ويكون املسؤول فيهم 
يكون عندو واحد الحس وطني كبير، إضافة إلى تصحيح االختالالت 
الذي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية مع املصحات الخاصة، 
بين  الشراكة  تعزيز  و65.00،   131.13 قانون  على  أساسا  والعمل 
القطاعين العام والخاص وتعزيز التغطية الصحية الشاملة والتطبيق 

الصارم لالتفاقيات، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداعبداملقيىرابوىرمع:

السيد الوزير املحترم، نحيطوكم علما أن املستشفى الحي الحساني 
بعمالة مقاطعة الحي الحسنى يعاني من خصاص على مستوى األطباء 
واملمرضين، وخاصة قسم الجراحة الذي ال يتوفر على قاعة اإلنعاش 
وعلى طبيب متخصص في اإلنعاش وهذا األمر يعرض حياة املر�ضى إلى 
الوفاة ال قدر هللا، وكذلك الطبيب واملدير املستشفى واملدير اإلقليمي 
والجهوي إلى املساءلة القضائية، وبناء عليه نطالب منكم السيد الوزير 
الحساني  الحي  بتوسعة املستشفى  الخصاص والتعجيل  بصدد هذا 

وكذلك املركز الصحي النسيم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ فريق الحركي تفضل، انتهى الوقت 
عفوا، الكلمة السيد الوزير، الرد عن التعقيبات.
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ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

كانت  املرجعية  التعرفة  بأن  كتعرف  املحترمة،  النائبة  السيدة 
اللي  الشروط  بواحد  تم  كان  ديالها  التوقيع  فبالتالي  عليه،  التوقيع 
حسن  ديال  امليثاق  بواحد  اليوم  الخاص  القطاع  فيه  كينخرط 
التعاون وتخليق القطاع، فبالتالي هما كيساهموا كذلك باش تكون 
واحد الشفافية في التسعيرة، وما يبقاش اللجوء إلى هاد العملية، حتى 
املواطن كذلك ال زال التحسيس ديالوا أنا ملا يتطلب منو هاد ال�ضي الزم 
ما يقوم باإلشعار للمختصين باش يقوموا بالواجب ديالهم، فبالتالي 
كنظن خصنا نتعاون جميعا في هاد اإلطار هذا باش يمكن لنا نتجاوزوه 
القانون 131.13 واضح في هاذ األمر هذا وهاذ األمر كيتجرم على اللي 
كيعطي واللي كياخذ، فبالتالي هداك خاص املعاملة، وكذلك القطاع 
الخاص اليوم كيلتزم باش يكون عندو واحد اإلجراءات ديال الحس 
 la الوطني باش يقدم خدمات حتى للمعوزين، هذا اللي غادي يكون في

charte de bonne conduite، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن تدبير مخزون األدوية للسيدات والسادة 
السادة  أحد  تفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النواب لوضع السؤال، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامملجيداآ تاملعد لة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، املوضوع ديال األدوية واملخزون ديال األدوية كيعرف 
اختالالت، وخاصة فيما يتعلق بالصفقات ديال األدوية وبالتوزيع ديال 
األدوية على املراكز االستشفائية، فهاد اإلطار نسائلكم باإلضافة لداك 
ال�ضي اللي تاخذتوا كإجراءات، ما هي األمور اإلضافية التي تنوي اتخاذها 

ديالها؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

جاوب السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيداملنيئبامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

حقيقة هذا سؤال جد مهم بالنسبة ملخزون األدوية، في الحقيقة 
بالنسبة للسياسة ديال شراء ديال األدوية فهي في الحقيقة متجاوزة 
اليوم ما كتجاوبش مع الحاجيات ديال املواطن، وبالتالي اليوم كنعرفوا 
عندنا  كنلقاو  قانونية  هي  اللي  اإلجراءات  لبعض  اللجوء  رغم  بأن 

نقدموا  أننا  علينا  وكتعثر  إيجابية  غير  هي  اللي  وإكراهات  انعكاسات 
خدمات مهمة وذات جودة عالية بالنسبة للمواطن املغربي، فبالتالي 
قناعة منها وزارة الصحة كتقوم في انتظار السياسة الشرائية الدوائية، 
ألن هذا خصها واحد قانون خاص بها وخصها مفاوضات مع وزارة 
املالية، يعني تحت الوصاية ديال رئاسة الحكومة، فبالتالي كاين واحد 
اإلجراءات مؤقتة وهي الصفقات بالتفاوض les conventions داخلة 
في les droits communs ألن هاذي هي الطريقة اللي كتبان لينا مؤقتا 
غتحل لينا املشكل ديال املخزون ديال األدوية، يمكنا نكتسبو األدوية 
صوها بال ما يكون واحد الضياع ديال املوارد املالية، في انتظار دخول 

ّ
ونخل

األجرأة ديالها كانت مراسلة ديال السيد رئيس الحكومة وكذلك مراسلة 
السيد وزير املالية إلبداء الرأي، فالسيد رئيس الحكومة استاجب لهاذ 
املسألة هاذي وأعطى التعليمات ديالو اللجنة ديال العروض العمومية 
اللي انتقلت كانت واحد التجرية كاينة عندنا في فاس، فالبتالي مشات 
هاذ اللجنة لفاس باش تشوف كيفاش تقدر تكون األجرأة على امليدان 
بو عليه، كذلك كاين مسألة وحدة أخرى ديال اللوجيستيك 

ّ
باش نتغل

ألن التوزيع حتى هو مهم، فبالتي شراكة مع القطاع الخاص الوزارة 
عندها شراكة مع القطاع الخاص باش يكون التوزيع في الوقت املهم 
والوقت اللي هو قانوني باش الدوا يكون موجود في املكان ديالو، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للفريق تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداأحادارشيدي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، أوال نشكركم على جوابكم ونثمن ما جاء فيه، يجب 
أن نستحضر السيد الوزير ما التزمتم به أثناء مناقشة امليزانية الفرعية 
زتم فيها على تحسين وتجويد الخدمات الصحية 

ّ
لوزارتكم، والتي رك

بترشيد الولوج إلى األدوية، السيد الوزير، يعرف تدبير مخزون األدوية 
عدة إشكاالت يمكن إجمالها فيما يلي:

أوال: انقطاع بعض األدوية وبشكل مستمر لألمراض املزمنة كالقلب 
وأمراض الغدد والسكري، و هي أدوية ال يمكن االستغناء عنها وغيابها 
يؤّدي إلى مضاعفات خطيرة، السيد الوزير، املشكل هو مشكل تدبير 
ملراقبة  الوطني  املرصد  دور  هو  أين  السؤال  نطرح  وهنا  ومراقبة، 
األدوية ملراقبة الشركات الصناعية واللي هم ملزمون باحترام املخزون 
االحتياطي من أجل تدبير مرحلة االنقطاع طبقا للمرسوم 263.02؟ 
السيد الوزير، تقرير املجلس األعلى للحسابات كشف معطيات صادمة 
قبل استمرار إهدار املال العام في شراء كميات كبيرة من األدوية، والتي 
تضيع في مخازن املستشفيات بعد أن تنتهي صالحيتها وذلك لضعف 
م األدوية قبل مدة قصيرة 

ّ
مراقبة الصفقات مع شركات األدوية التي تسل

من انتهاء صالحيتها، وهنا يجب إعادة النظر في دفاتر التحمالت السيد 
الوزير، عملية توزيع األدوية على املراكز الجهوية.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ فريق 
األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاتوريةاف4مج:

في نفس اإلطار ديال تدبير مخزون األدوية، ما قولكم في اختفاء 
بعض األدوية ديال السرطان، وهاذ الوقت اللي كنهضرو فيه ما كاينش 
بعض األدوية واللي كتجعل املر�ضى أنهم كيمشيو كيقتنيوها من واحد 
املصحات مصحات باش يديروها فيles hôpitaux، كذلك إما كياخذوها 
من السوق السوداء من سبتة ومليلية أو بعض الدول املجاورة، هنا 
السيد الوزير أشنو هما اإلجراءات اللي كتاخذوها باش تحّدو من املحنة 
ديال هاذ املر�ضى، ألن déja مريض بالسرطان إيال كان عندو واحد الهدر 
ديال الزمن راه كينقص لو من الزمن ديال االستشفاء، وهنا كنطلبوكم 

باش تاخذو اإلجراءات الالزمة للحد من هاذ املعاناة ديالهم، وشكرا .

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيىةاملنومبامملحترمين،

أنا كيف قلت صرحت في األول أن الطريقة ديال االقتناء مهمة تكون 
إعادة النظر فيها، فبالتالي هي الوسيلة الوحيدة اللي يمكّنا ما يكونش 
فيها الهدر ديال املال العام، يمكن يكون االقتناء ديال الدواء باحترام، 
االنقطاعات  حتى  يكون  ما  بال  ديالو،  الصالحية  ديال  املدة  كذلك 
بأن  كنعرفوا  فحنا  السرطان،  ديال  ألدوية  بالنسبة  األدوية  ديال 
أدوية السرطان كتخضع لواحد الطريقة خاصة ديال االقتناء ديالها 
 l’ATU هذي هي l›autorisation temporaire d’utilisation كنسميوها

اللي كتسمعوا بيها...

ملسيدارئيساملجلسة:

تعرفه  الذي  النقص  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
وحدات النقل الصحي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، فألحدهم الكلمة تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامينةاملطيلبي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

النقل الصحي.  الوزير املحترم، عن الخصاص في وحدات  السيد 

نسائلكم وعن استراتيجية وزارتكم السيد الرئيس لسد هذا الخصاص 
خصوصا في العالم القروي واملناطق النائية؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

أنا ما تيبان لي كاين خصاص، كاين سوء استعمال ديال سيارات 
اإلسعاف، مجودين سيارات اإلسعاف، ألن كان إقتناء ديال سيارات 
ديال اإلسعاف بواحد الوفرة كبيرة، ولكن احنا درنا واحد الدراسة 
وشفنا أن هادوك سيارات اإلسعاف ما كيتستعملوش، ملي كنشوفوا 
شنا هو السبب؟ كتلقا أن إما البنزين غالي، فبالتالي ما كيمكن لهم �ضي 
يديروا واحد املسافة كبيرة، أو أن فيها عطب ما قدرش يصلح داك 
العطب ديالو، فبالتالي اليوم كيخصنا ناخذو واحد اإلجراء يكون شجاع 
�ضي شوية ونقولو واش قادين نتحملو التكلفة ديال سيارة اإلسعاف 
أو نشريو الخدمات من القطاع الخاص، فبالتالي الزم ما يكون نفس 
نشاركوا بيناتهم إما ب2 بيهم، اإلقتناء وكذلك الشراء ديال الخدمات، 
اللي  التجربة  للنقل الجوي  بالنسبة  للنقل الجوي،  بالنسبة  فكذلك 
كانت فوزارة الصحة هي جد مكلفة، اليوم كنشوفوا بأن الزم منتعاونو 
بشراكة مع الدرك امللكي باش حتى يكون املسح ديال املجال الوطني 
كامل، ألن عندنا دابا النقل الجوي يااله واحد 4 ديال الجهات إيال 
درنا شراكة مع الدرك امللكي، ربما غادي تكون غنخفضوا من التكلفة 

وغادي يكون تغطية ديال املجال الوطني كامل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة النائبة، تعقيب تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةامينةاملطيلبي:

شك4ماملسيداملوزي4،

بأن  يبدوا  يعني  وكذلك  األجوبة  في  واقعيتكم  على  نحييكم  أوال 
تجربتكم داخل هذا القطاع أن جعلتكم ملمين بهذا القطاع جيدا، 
لكن مع ذلك السيد الرئيس، صحة املواطن لها قيمة وقيمتها أن ما 
يمكنش أننا نتحللوا من مسؤولية الدولة فيما يتعلق بتوفير هذه األجهزة 
وبتوفير، اآلن هانتما كتقولوا هناك سوء التوزيع أو هناك التكلفة، 
التكلفة املادية خاص الدولة تحمل فيها مسؤوليتها ألن هادي صحة 
املواطن، مغرب بدون مواطن بمنعى مغرب ما عندو حتى �ضي مستقبل، 
ثم أن هاذ األجهزة السيد الرئيس، هاد الوحدات ما مجهزاش أحيانا 
هناك بعض يعني وسائل النقل أو les ambulances اللي بحال وسيلة 
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نقل عمومية ما فيها تا �ضي حاجة، ما كتلقى فيها ال طبيب متخصص، 
ما فيهاش ال األكسجين اللي غادي يتم به اإلنقاذ، مافيهش التدخل 
السريع، مافيهش أشياء كثيرة. احنا كنعرفوا بأن املسؤولية مشتركة 
كيدخل فيها مجموعة من القطاعات بما فيها كذلك الجماعات املحلية 
خاصها تكون شريك حقيقي وفعال كذالك احنا كنلقاو في مناطق نائية 
وجبلية السيد الرئيس، أن الطرقات أحيانا اآلن الثلج تينزل، هناك 

مناطق معزولة..

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟ فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملوى ىاخ4بوش:

السيد الوزير، ملاذا تحرم ساكنة إقليم آسا زاك اإلقليم الحدودي 
الوحيد مع 2 ديال الدول، تحرم من النقل أو اإلسعاف الجوي، السيد 
الوزير ليس من املعقول وال من املقبول، بل من املعيب نقل الوالدات 
إلى مدن مراكش وأكادير بسيارات  األلغام األرضية  الحرجة وضحايا 

ديال اإلسعاف على األرضية، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، عندك الحق هذا خاصو مقاربة تشاركية، 
وزارة  مع  البرمجة  في  داخل  الصحي  النقل  بأن  كنقوليك  واليوم 
الداخلية ووزارة الصحة كذلك الوقاية املدنية، باش نشوفوا شنا هو 
الحل الناجح باش يمكنا نتغلبوا عليه، ألن انتوما كتعرفوا حتى سيارة 
اإلسعاف تياخذو ذاك الترخيص بعض الخطرات ما كيتوفروش على 

املعايير وكياخذو الترخيص.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، مع األسف انتهى الوقت، السؤال املوالي هو عن 
الصعوبات التي تواجه املواطنين لولوج الخدمات الصحية، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

ملنيئباملسيداطيرقاقد 4ي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، صعوبات حقيقية ومؤملة يواجهها كل من يقصد 
مراكزكم االستشفائية عبر تراب اململكة، منها اإلدارية والتقنية ومنها 
املرتبطة باملوارد البشرية، السيد الوزير، إذا كان هذا الوضع مقبول 
وال يطرح أي مشكل وأنتم بسالم مع ضمائركم قولوها لينا، أما إن 
كنتم تتقاسمون معنا نفس مرارة، ما هي التدابير االستعجالية التي 
ستتخذونها من أجل توسيع العرض الصحي وتنويعه وتيسير بلوغه؟ 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد النائب املحترم، مرة أخرى كنقول لك اإلجراءات اللي كانت 
اتخذتها وزارة الصحة اليوم وهي إعداد البرنامج الطبي الجهوي، إيال 
جد  حل  فهو  الجهوي  الطبي  البرنامج  بأن  غنلقاو  كاملين  استغليناه 
اللي  النقص والخصاص  ب على 

ّ
بالنسبة لكل جهة واللي غيتغل مهم 

ديال  الحركية  كيكون  كيكون؟  آش  هذا  الحل  فهاذ  فبالتالي  كاين، 
جميع االختصاصات وديال جميع األطباء باش يلّبيو الحاجيات ديال 
املواطنين في مكان القرب ديالهم، إال إذا استع�ضى األمر وكان خّص 
التنقل ملستوى أعلى، فبالتالي كيكون التنقل ملستوى اللي هو أعلى من 
ذاك املستوى، هاذ املقاربة هاذي كينخرط فيها املستويات بثالثة باش 
بو، ألن إيال بغينا نتسناو حتى نكّونو النقص الخاص اللي كاين في 

ّ
يتغل

املوارد البشرية خصنا واحد 20 عام وحدة أخرى، إذن خصنا نستعملو 
أحسن استعمال املوارد اللي موجودة عندنا بهاذ املقاربة التشاركية ومع 
الشراكات اللي كاين مع الجهات، فبالتالي كيمكن يكون تحفيزات معنوية 
يو ذاك الكفاءات يبقاو خّدامين 

ّ
أو مادية وكذلك باش على األقل نخل

لنا في الجهة ديالنا باش يعطيو واحد النتيجة أجود بالنسبة للخدمات 
تعقيب،  �ضي  إيال عندك  بعد  نعّقب من  ويمكن  للمواطن،  الصحية 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداطيرقاقد 4ي:

بكل صدق أزمة الصحة أعمق مما تتصور السيد الوزير، اليوم 
األطباء املغاربة يهاجرون أكثر من 300 طبيب مغربي يفّرون من الوضع 
املزري اللي كتخبط فيه الصحة في بالدنا، ما�ضي فقط املريض اللي 
كيعاني وإنما املعالج أيضا، السيد الوزير، سأتكلم عن إقليم برشيد 
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الذي أتحّمل أمانة تمثيله، الوضع الصحي داخل اإلقليم يحتاج إلى 
من  بأقل  بالرباط  مكتبكم  عن  يبعد  أنه  حقيقية خصوصا  التفاتة 
ساعة وعشرين دقيقة، فال يعقل أن إقليم عدد الساكنة ديالو كيفوق 
530 ألف نسمة وعندنا 45 سرير، في الوقت اللي املعدل الوطني اللي 
دايراه الوزارة ديالكم سرير لكل 1587، واحنا عندنا سرير لكل 11430، 
ناهيك عن النقص الحاد في املوارد البشرية الطبية والشبه الطبية، 

واألخطر من ذلك غياب مصلحة اإلنعاش، مما يدفع..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدارشيداملقبيل:

ملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، الخدمة الصحية العمومية في عمالة مقاطعة عين 
الشق دون املستوى املطلوب، خصوصا أن هناك مناطق هشة شاسعة 
الشق  وعين  مسعود  سيدي  معروف،  سيدي  املكانسة،  ضرابنة، 
القديم، مستشفى السّقاط لم يعد يفي بالخدمة املأمولة كما وكيفما 
املطلوب هو مستشفى إقليمي بعين الشق وفق املعايير املتعارف عليها 

جدير ب 400 ألف من الساكنة، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداحايىاآ تابهي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ي كنسمعو 
ّ
في الحقيقة تنبغيو نغّوتو الناس ديال زاكورة وليني مل

الناس ديال الرباط والدار البيضاء تيغّوتو ما بقى لنا احنا غير نصبرو 
ونسكتو، السيد الوزير، أوال بغينا نشكروك على الزيارة اللي قتمي بها 
لزاكورة والتعامل اإليجابي مع املشاكل اللي تيتخّبط فيها القطاع تما، 
بغينا منك السيد الوزير اإلسراع ببناء املستشفى اإلقليمي اللي عرفتي 
بأنه ضرورة منو، ثم كذلك توفير املواد البشرية لجميع املستوصفات 
اللي  املتنقلة  الصحية  الوحدات  تشغيل  الوزير  السيد  تتعاني،  اللي 
تشرات وخسرو عليها أموال كثيرة فيما يخص املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية، ثم كذلك السيد الوزير، ما مآل املستشفى االختصاصات في 

إقليم ورززات اللي سمعنا بأنه تلغات الصفقة ديالو؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيىةاملنومبامملحترمين،

بالنسبة إلقليم برشيد، ألن السؤال جا مباشر على برشيد، فبالتالي 
ملا كان مرتقب أنه كاين واحد الشراكة لبناء واحد املستشفى واللي 
تعرف واحد التعثر ملا توفى السيد هللا يرحمو اللي كان واحد املحسن 
غادي يمولو، فاليوم حقيقة خاصنا نلقاو واحد الصيغة واحد الحل 
في إطار تشاركي إليجاد حلول لتمويل هاد املستشفى على األقل يخفف 
من املعاناة اللي كيعيشها املواطنين. أما بالنسبة لزاكورة فبالتالي غدا 
عندي واحد العرض على جهة درعة تافياللت وفيها جميع الحلول حتى 
لغدا عاد من بعد نعطيك الحلول اللي غادي نجيبوا بالنسبة لدرعة 

تافياللت، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الوزير، السؤال املوالي عن تأهيل وتوسيع العرض  شكرا السيد 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  ببالدنا  اإلستشفائي 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

ملنيئباملسيداهشيماصيب4ي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 
الحكومة لتأهيل وتوسيع العرض االستشفائي ببالدنا؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

لكم الكلمة السيد الوزير للجواب.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد النائب املحترم، في انتظار إلعادة النظر الجذرية في املنظومة 
الصحية، فالزم ما يكون عندنا واحد الواقعية في األجرأة ديال بعض 
التدابير اللي تقدر تحسن الخدمات ديال القطاع ديال الصحة في إطار 
ديال الجهوية املتقدمة، وزارة الصحة كتعرف كجل الوزارات اليوم 
امليثاق  على  اللي سنات  اإلجراءات  بعض  ديال  الالتمركز  واحد  على 
ديال الالتمركز والالمركزية، اللي غادي جميع بعض الصالحيات اللي 
كانت عند وزارة الصحة غادي يمشيو إلطار ديال الجهة، فالتدبير غتولي 
كتخاذ على املستوى الجهوي باش يكون عندنا عرض صحي ذات واحد 
املقاربة يعني جد فعالة و ناجعة وتكون كتطبق على واحد الواقعية فالزم 
واحد الخريطة صحية جهوية، الخريطة الصحية الوطنية تجاوزات 
فيها يعني كنلقاو واحد التباين كبير ما بين األجرأة في امليدان وما جاءت 
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به الترسنة القانونية، إذن الزم ما تكون عندنا خريطة صحية جهوية ما 
كتشابهش مع جميع الجهات كل جهة والخصوصية ديالها، فهاد اإلطار 
هذا غادي نقدروا نوصلوا لواحد البنيات استشفائية مخصصة على 

حسب الحاجيات ديال كل جهة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداهشيماصيب4ي:

شكرا السيد الوزير، لو الكل يتكلم عن العدالة املجالية والتدبير 
الالمركزي لقطاع الصحة، ولكن الواقع الحال لألسف بعيد كل البعد 
عن هذه الخطابات وشعارات املرفوعة من طرف هاد الحكومة، فمثال 
ناخدو جهة بني مالل كاين االتفاقية وكنظن بأنه أول جهة اللي سنات 
معكم االتفاقية من أجل هذا العرض الجهوي الصحي اللي تكلمتوا 
عليه، إذ من خارج االتفاقية كاين قرار ديال مجلس جهة بني مالل اللي 
كنخص بناء مستشفى القرب بالقصيبة وخصص اعتماد مالي ديال 
4 داملليار ونصف، وكاين مقرر ديال املجلس الجماعي ديال القصيبة 
من أجل اقتناء العقار وكاين إرسالية ديال املندوبية اإلقليمية للصحة 
بدون  أدنى خصوصيات  بدون  العقار  اقتناء  طلبات  اللي  مالل  ببني 
تحديد ال املساحة ال حتى �ضي حاجة واحد املراسلة بإيسة، في حين أنه 
هاد املنطقة هادي ديال القصيبات باملدينة القصيبة اللي هي عاصمة 
ديال الجبل كامل اللي على األق اللي كيمثل واحد 90 ألف الساكنة من 
جماعات مختلفة من أغبالة، بوتفردة، تيزي نيسلي، ناوور، القصيبات، 
دير القصيبة، هادو كاملين أنه العاصمة ديالهم واملركز ديالهم اللي هي 
القصيبة، بالتالي أنه بإسم هاد الساكنة السيد الوزير كنطلب منكم 
هاد  إخراج  بخصوص  شراكة  في  دخلوا  أنه  الساكنة  لهاد  كممثل 
البرنامج، خاصة أنه اإلعتماد املالي اليوم كاين من طرف الجهة ديال 
4 داملليار ونصف، الجماعة دوزات املقرر من أجل اقتناء العقار بقى 

الخدمة ديالكم نتوما، وشكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة

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

ملنيئباملسيداعبداهللاامو�شى:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

امللحة  الحاجة  كنبلغوه  اللي  الثالث  الوزير  أنتم  الوزير،  السيد 
هاد  أن  بحيث  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة  جامعي  مستشفى  إلحداث 
املستشفى الجامعي السيد الوزير هو اللي يعني يتسنى منه أن يمتص 
املعاناة الصحية اللي كتعرفها الجهة ديال بني مالل خنيفرة، سبق لينا 
السيد الوزير، أن صادق البرملان في 2015 على إحداث كلية الطب، 

ولكن اليوم احنا في2020، ال كلية الطب شفناها، ال مستشفى جامعي، 
وشكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

مالل  بني  لجهة  بالنسبة  هي  املحترمين،  النواب  السادة  شكرا 
خنيفرة، هناك زيارة مرتقبة إن شاء هللا للوقوف على جميع املشاكل 
اللي تعرفها هادا لجهة هادي إن شاء هللا، ولكن احنا ا كنهضروا على 
تعزيز العرض الصحي في الجهة، وبالنسبة لألمور اللي هي مهمة، بالنسبة 
لتعزيز العرض الصحي جميع املستويات مهمة، فبالتالي السيد النائب 
املحترم هضر على املستوى الثالث اللي هو املركز االستشفائي الجامعي، 
احنا في إطار النقاش على هاد املركز االستشفائي الجامعي بجهة بني 
مالل خنيفرة والطريقة ديال التمويل ديالو، كذلك حتى الطريقة ديال 
partenariat public privé ولى عن  يعني  ديالوا عن طريقة  اإلنشاء 
طريق تمويل بامليزانية ديال الدولة، بالنسبة للمستشفيات ديال القرب 
واملستشفيات ديال الجهة نقدر نواعدك ملي نكون في زيارة إن شاء هللا 

ونشوفوا ونوقفو على املشاكل إن شاء هللا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال املوالي عن توفير وتعميم العالج املجاني ملر�ضى السرطان 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من نفس الفريق، فريق األصالة 

واملعاصرة فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداملحسيناآ تاأ لحيين:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، يعاني مر�ضى السرطان وذويهم في مناطق مختلفة 
بالبالد من مشاكل حقيقية وتحديات صعبة فيما يتعلق بالولوج إلى 
العالج والفحوصات واملتابعة والرعاية الصحية بشكل جيد ومستدام 
،وذلك راجع إلى النقص في التكفل بجميع حاالت السرطان لعدم توفر 
مراكز العالج في عدد من املناطق، وكذلك النقص في األدوية والتأخر 
في املواعيد وارتفاع تكاليف العالج، لذلك السيد الوزير، فبعد يعني 
بهذا  إصابتهم  السرطان جراء  مر�ضى  يعرفها  التي  النفسية  الصدمة 
على  كذلك  الدور  يأتي  ثم  أجسادهم،  ينخر  الذي  الخبيث  املرض 
الصدمة املالية لغالء األدوية وتكاليف العالج، نحن في فريق األصالة 
واملعاصرة نتابع بقلق شديد املعاناة التي يمر منها هؤالء املر�ضى، ونشدد 
على ضرورة اإلهتمام بهم وتمكينهم من العالج املجاني ومساعدتهم في 
كحكومة  الوزير  السيد  ألنكم  الباهظة،  العالجات  تكاليف  مواجهة 
مسؤولون وملزمون دستوريا بهذا األمر وهو الحق في الصحة لجميع 
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املواطنات واملواطنين، كما ندعو الحكومة أيضا إلى إحداث صندوق 
الطبيعية،  الكوارث  مكافحة  صندوق  غرار  على  السرطان  ملكافحة 
ونعتبر األمر ضرورة ملحة، وأن العالج املجاني لهؤالء املر�ضى هو حق 
وليس صدقة، لذلك السيد الوزير نسائلكم، ما هي التدابير الالزمة 
التي ستتخذونها لتسهيل الولوج املجاني للعالج من أمراض السرطان 
وتعميمها، وتوفير الرعاية الصحية املستدامة، سواء خالل فترة العالج 

أو ما بعد التماثل للشفاء وشكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

عالج  ديال  املجانية  على  كنهضروا  ملي  املحترم،  النائب  السيد 
السرطان خاصنا نعرفوا شنو كنطلبوا، واش السرطان، شنو الحاجيات 
ديال السرطان ما�ضي هي األدوية، ربما كتهضر على عالج غي األدوية 
التكفل باألدوية ألن السرطان بحد داتو راه يمكن ليه يدير التحاليل، 
يدير راديويات يدير IRM، يدير جميع األمور إذا هادا راه والت املجانية 
ديال املنظومة الصحية كاملة، فبالتالي يمكن ربما خاصنا نهضروا على 
لنا نغطيوا الحاجيات ديال  التغطية الصحية الشاملة، باش يمكن 
جميع املر�ضى، ألن مريض ديال السرطان ربما ما يحتاجش كاع للدواء 
خصوا جراحة وها هو تحيد ليه املشكل دالسرطان، فبالتالي هذا يثقل 
كاهل املنظومة، ما�ضي كثير على املواطن املغربي، ولكن خاصنا نجبرو 
ليه الحلول باش نجبرو ليه الحلول هو التغطية الصحية الشاملة، 
وفي انتظار التغطية الصحية الشاملة ربما بعض اإلجراءات اللي يمكن 
لنا نتاخذوها، بالنسبة للناس اللي عندهم إكراهات بالنسبة للولوج 
واحد  كيعرف  السرطان  بأن  كتعرفوا  أنتما  السرطان،  العالج  إلى 
التطور كبير تكنولوجي وحتى في األدوية، فبالتالي كتخدم اليوم كادير 
البروتوكول غدا كيخرج البروتوكول واحد آخر، كدير لغد بروتوكول 
واحد آخر كيجيك بروتوكول جديد فاألدوية. فبالتالي فين املشكل كاين 
عندنا؟ هو فذاك األدوية اللي خصنا ندمجوا في التغطية الصحية، إذن 
التغطية الصحية الشاملة هي اللي يمكن لها غادي تحلنا هاد املشكل 
ديال العالج السلطان والولوج، ربما يمكن تكون أجرأة مؤقتة كيف 
قلت وجاء على سبيل الذكر ديالكم �ضي طريقة باش يمكن لنا نعوض 
هاد الناس، فبالتالي انتما كتعرفوا ليوما الراميد كيستافد من األدوية 
وخا غالية، في جميع املراكز اإلستشفائية الجماعية كاين واحد املجهود 
ولكن التطور اللي كاين هو ما كيخليناش أننا نسايروا اإلكراهات املالية 

اللي كيعرفوها املستشفيات ال الجماعية وال ديال..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، مابقاش الوقت 2 ثواني، هل 
من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال املوالي عن الوضعية الصحية باألقاليم 

املحدثة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فألحدهم الكلمة، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدالكبيراقيىة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

الطبية  واملؤسسات  املراكز  وضع  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
بمختلف مناطق املغرب وخاصة منها املؤسسات الجديدة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد النائب املحترم، بالنسبة األقاليم املحدثة حقيقة كتعرف 
واحد النسبة ديال اإلنجازات اللي هي ما كتطلعش لالنتظارات ديال 
وزارة  ديال  العمل  في  التدرج  كاين  ولكن  تما،  كاينين  اللي  املواطنين 
الصحة، غير هو هاد األقاليم املحدثة كيف قلت واشرت ليه في األول 
كتخضع لواحد الجهة فاملقاربة ديال الجهوية، ربما حل من الحلول اللي 
غادي تقدر تتغلب على هذا النقص والخصاص اللي كاين في األقاليم 
املحدثة، إنما اإلكراهات ديال املوارد البشرية كبير وراه غالبا األقاليم 
املحدثة فيها املشكل ديال اإلكراهات واإلغراءات اللي ما كاين �ضي باش 
الناس يبقاو خدامين عندنا و نكتاسبوهم، فعالش وزارة الصحة قامت 
الخدمات  تكون  باش  الحركية  تكون  باش  الجهوي  الطبي  بالبرنامج 
كتكون على مستوى ديال الجهة بأكملها، يعني ربما الطبيب إيال قلنا 
ليه تم�ضي لينا واحد الشهر لواحد املكان غادي يقبلها إيال قلنا غادي 
تم�ضي لواحد املدة طويلة ما غاديش يقبل، فالحركية من الحلول ربما 
نوصلوا ريتما نوصلوا لالكتفاء الذاتي من ناحية املوارد البشرية، فهاد 
البرنامج هذا كل مركز استشفائي جامعي اللي كيكون املوارد البشرية 

للجهة ديالو، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدالكبيراقيىة:

السيد الوزير، تحدثتم عن املستشفيات الجامعية هو فعال ملا يكون 
األمر يتعلق بمسافة ديال 200 كيلومتر أو 150 كيلومتر لها دور أسا�ضي 
بالنسبة  املطروح  اإلشكال  ولكن  ككل،  الجهة  أو  املنطقة  بالنسبة 
للمناطق سبق للزميل ديالي في نفس اإلقليم أنه أشار على أن املر�ضى 
فاإلشكال  كيلومتر،   500 تفوق  األحيان  بعض  في  ملسافات  يتنقلون 
ديال  باملستشفى  املثال  أعطي  املوجودين  األطباء  ألن  أوال  املطروح 
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بوعرفة واللي راه اآلن قريب هادي نصف قرن ملي تم اإلحداث ديالو، 
ولكن األطباء ال يستقروا ملاذا؟ ألن ما كاينش تحفيزات فقط إيال كان 
بعض األطباء وأقلة اللي ملتزمين بالعمل ديالهم ألنهم يعني من فضلهم 
فقط أما األغلبية الساحقة كلهم ما كيتواجدو �ضي وكاين اإلشكاالت 
حتى بالنسبة للتجهيزات بعض التجهيزات اللي ما كتطلبش حتى أثمنة 
باهظة راه بعض األحيان كنلقاو، غير appareil ديال داك التحليل ديال 

خزان الدم كيتجهو الناس من اإلقليم حتى..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد النائب ال�ضي شناوي.

ملنيئباملسيدامصطفىاشني ي:

متى سيتم تلبية املطالب املشروعة ملهنيي الصحة؟ ألنه املهنيون هم 
أساس إنجاح أي سياسة صحية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

التعقيبات باقي واحد. في الحقيقة، ما كاين �ضي الوقت في ثانيتين.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

اإلعادة في املنظومة بطريقة جذرية غادي تجيب تحفيزات ملهنيي 

وظيفي  النظام  واحد  ويكون  جديدة  املقاربة  واحد  وتكون  الصحة، 

للصحة خاص بها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املتعلق  القطاع  هذا  في  أخير  سؤال  وفي  الوزير،  السيد  شكرا 

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الطبية  بالتجهيزات 

االستقاللي للوحدة والتعادلية فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدا وسفاحدهم:

ملسيدامل4ئيس،

قلة  من  واملواطنين  الطبية  األطر  معاناة  حول  يتمحور  سؤالي 

التجهيزات الطبية باملؤسسات االستشفائية، كما هو الشأن بالنسبة 

ملستشفى موالي الحسن بإقليم الحاجب الذي يفتقد إلى جهاز السكانير 
رغم إلحاح طلبنا على وزارتكم عدة مرات؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير، الجواب تفضلوا.

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد النائب املحترم، السكانير مبرمج في هاد امليزانية ديال 2020 
والحاجب فيها سكانير وغيدار لها سكانير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدا وسفاحدهم:

السيد الوزير، كنشكروك على هاد الجواب وكنتمناو من عند هللا 
أن هاد الجهاز يتحقق بالنسبة إلقليم الحاجب باش يخفف املعاناة 
احنا  أن  مع األسف  الوزير  السيد  أما  اإلقليم،  ديال  الساكنة  ديال 
مازال كنتسناوا اللقاء اللي طلبنا منكم عن طريق الفريق عدة مرات 
مشاكل  لدراسة  الحاجب،  إقليم  عن  سياسيين  مسؤولين  بمرافقة 
ساكنة اإلقليم باش أن املشاكل اللي كيعانيو منها الساكنة هي بسيطة 

ما�ضي �ضي مشاكل كبيرة هو البطاقة دالراميد، ألن هي كيم�ضي يدخل 

بها املواطن ألي مستشفى بالنسبة لإلقليم أوال للمستشفى الجامعي 

للعملية  وبالنسبة  الرونديفو على مدة طويلة،  ديال فاس كيعطيوه 

ديال التوليد حتى هي كذلك كيعاني منها اإلقليم دالحاجب، ألن كايم�ضي 

البانيو وكيم�ضي لفاس وكيبقى كيتجرجر املواطن مع والدو باش أنه املرا 

ديالو تولد في واحد الظروف اللي تكون إن شاء هللا حسنة، وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

التجمع  فريق  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 

الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاخد جةاملزييني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، أنا ما غنقول �ضي ما كاين �ضي التجهيزات الطبية 

غادي نقول كاينة التجهيزات الطبية، ولكن ما كاين �ضي املوارد البشرية 

ومن الصباح وانتما في مختلف األجوبة ديالكم كتقولو على أنه كاين 

الحسن  نموذجا مستشفى  البشرية  املوارد  في  وكاين نقص  إكراهات 

الثاني بالفنيدق كاين جهاز ديال la mammographie، ولكن لألسف 

الشديد ما كاين �ضي اللي يخدم هاد الجهاز، ما الفائدة منه السيد 
الوزير إيال كان كاين وما كاينش اللي يخدمو، ولهذا نتمناو منكم السيد 
الوزير على أنكم توفرو �ضي مورد بشري اللي يقوم بالعمل ديالو في هاد 

املجال، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيدامحاداملتويايابناللون:

العدد ديال  التجهيزات الطبية هي كتشمل واحد  بطبيعة الحال 
اللي هي التجهيزات  اآلليات، واحنا إيال بغينا نهضرو على التجهيزات 
املهمة بحال السكانير وال هذا خاص والبد يكون واحد اللي اختصا�ضي 
اللي كيشتغل به ويكون عندنا الصيانة مستمرة، ألن املشاكل اللي كاينة 
إما تتوقف معطلة،  اللي مختص  الطبيب  تيكونش  إما ما  اليوم هي 
وبالتالي كيوليو بعض املواعيد اللي هي طويلة بزاف، وكذلك بالنسبة 
لدفتر التحمالت ال الجدوى بالنسبة لهاد اآلليات والحكامة فهاد اإلطار، 
والبد أن تكون هناك واحد العقالنية من الناحية ديال التسيير فهاد 

التجهيزات هادي، شكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداخيلداآ تاملطيلب،ا زي4املصحة:

أو  الطبية  التجهيزات  ديال  مسألة  املحترمون،  النواب  السادة 
لكم  كنقول  أنا  قلتها  هو  ما�ضي  ديالها  املشكل  البيوطبية  التجهيزات 
الحاجيات  على  تغلب  كتقدر  الصحة  وزارة  طبية  البيو  التجهيزات 
دلوزارة، ولكن املوارد اللي غادي تستعملها هي اللي فيها اإلشكال اليوم، 
 la mammographie فهاد اإلطار ديال هاد البرنامج اعطيتي املثال ديال
كاين الحل ديال مثال la mammographie ما خصوش الطبيب هو اللي 
يديرو، خصوا تقني ولكن القراءة ديالو تكون عن بعد ما�ضي مشكل، إذن 
فهاد اإلطار ديال البرنامج كتسمى la télé radiologie يعني الخدمات عن 
بعد، هاد ال�ضي هذا يمكنا نحلوه بالتكنولوجيا الجديدة كنقول احنا 
بغينا التكنولوجيا الجديدة ولكن نستعمل كذلك الخدمات حتى هي 
بالتكنولوجيا الجديدة، فبالتالي مشكل اللي خصنا يكون عندنا ديال 
التجهيزات البيوطبية وهي الصيانة، خصنا اليوم كنعرفوا أن السرعة 
اللي كاين في التكنولوجيا الجديدة، فبالتالي ما يمكنش امليزانية ديال 
الدولة تساير هاد السرعة هادي، فخاص واحد املقاربة جديدة ديال 
كيفاش يمكن نشريو التجهيزات وتكون الصيانة ديالهم ويكون التكوين 
ليه  كتنظر  املالية  وزارة  على  املشروع  واحد  عرضنا  فحنا  ديالهم، 
باش كيفاش يمكن إما Achat de service إما..، إما واحد الطريقة 
ديال اقتناء املعدات فواحد 10 سنين ويكون التجديد ديالهم بطريقة 
أوتوماتيكية، الخدمات إيال ما كانت �ضي في واحد املنطقة ربما إيال كانت 
موجودة في القطاع الخاص يمكنا نشريوها من القطاع الخاص اليوم 
خصنا نظافرو جميع الجهود وجميع الحلول باش نخدموا املواطن، 

مقاربة تشاركية، موارد بشرية، شراء الخدمات هادو كلهم باش تكون 
سياسة القرب وباش املريض ما عندوش الش يتنقل من املكان ديالو 
يمكننا  فبالتالي  فاس،  ديال  الجامعي  املستشفى  حتى  يجي  البعيد 
نخدمه في املنطقة ديالو على ذكر الحاجب، فالحاجب ربما كاين بزاف 
ديال الحاالت اللي كيجيو للمركز االستشفائي الجامعي ديال فاس وما 

محتاجينش يتنقل، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ولصالة العصر نرفع الجلسة ملدة عشر دقائق.

ملسيدارئيساملجلسة:

على بركة هللا، نستأنف هاته الجلسة، وبداية نرحب بالسيد وزير 
الحياة  بالتطاول على  يتعلق  القطاع  في هذا  العدل، وفي سؤال أول 
الخاصة للمواطنين عن طريق استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة 
الدستوري  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

ملنيئباملسيداك4يماشي ي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن إشكالية تجريم التطاول على الحياة 
الخاصة باستعمال التكنولوجيا؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

شك4ماملسيداملنيئبامملحترم،

تعلمون السيد النائب املحترم أن حرية التعبير هي حق من الحقوق 
األساسية التي تكفلها املواثيق الدولية والفصل 25 من دستور اململكة 
أكد على هذا الحق، لكن ينبغي القول بأن التمتع بهاد الحق في حرية 
التعبير كيبقى مرتبط بعدم املساس بالحياة الخاصة لألشخاص بحيث 
أنه ال يمكن في دولة الحق والقانون أن نسمح باستعمال هاد الحق في 
من أجل شرعنة التجاوزات واالعتداء على الحياة الخاصة لألغيار، 
املغرب ما�ضي غير الدستور فقط املغرب منخرط في االتفاقيات الدولية 
ومصادق عليها خصوصا االتفاقيات الدولية اللي كتضمن مقتضيات 
تتصدى لهذه الظاهرة وخصوصا اتفاقية بودابيست املتعلقة بالجريمة 
املعلوماتية، إذن انطالقا من هاد االلتزامات الدولية فالوزارة معنية 
باإلضافة إلى قطاعات كثيرة أخرى، وهي بصدد تتبع هذه الظاهرة من 
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هاته  ملحاصرة  والتشريعية،  التنظيمية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  أجل 
الظاهرة ليس من أجل الحد من حرية التعبير، ولكن من أجل حماية 
األسرية  حياتهم  على  الحفاظ  في  الحرية  املواطنين،  وحرية  حقوق 

وحياتهم الخاصة وعلى..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للفريق تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداك4يماشي ي:

ديال  أن جوهر  على  أشرت  كما  الواقع  في  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلشكال هو أن األمر صراع ما بين الحق والحرية وهاد الصراع تيكون 
عنده واحد الطابع صحي داخل املجتمعات، لكن كنالحظو في بالدنا 
على أن املنحى ديال هاد الصراع أصبح كيتجه لواحد املنحى اللي هو 
مقلق وربما في املستقبل القريب يخلق واحد األزمة نقدرو نسميوها 
املواطنين  عند  يتكون  غادي  وبالتالي  الخاصة،  الحياة  ديال  األزمة 
واحد االنطباع على أنه ال وجود ل�ضيء اسمه الحياة الخاصة خاصة 
املسألة  يومي فهاد  اللي كنشاهدوها بشكل  أمام األضرار واالنتهاكات 
كنعتبروها خطيرة تتهدد األمن واالستقرار ديال املجتمع بصفة عامة 
بواحد الشكل بطيء وهادئ، فبالتالي ما يمكنش لنا نكتافيوا باملالحظة 
البد من التدخل وفق واحد 3 ديال األمور نعتبرها أساسية واللي هي 
نقومو  أننا  البد  أوال  ديالكم،  الوزارة  ديال  االختصاص  ديال  جوهر 
بتقييم فعالية النصوص الجنائية، وقبل الزجر كذلك البد أن نقوم 
بالتحسيس والتوعية خصوصا بالنسبة للشباب على املخاطر والعواقب 
ديال املساس بحرمة الحياة الخاصة، وتجميع الفصول ذات الصلة في 
مدونة خاصة أو متكاملة ألن هاذ الشتات كيخلق لبس عند القضاء على 
مستوى املفاهيم على مستوى بعض األحكام، فبالتالي كتكون أحكام في 
بعض األحيان غير منصفة بالنسبة للضحايا األمر اللي كيرجعها لذيك 

عدم اإلحساس باألمان واالستقرار وعدم أخذ.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي 
وهو عن نجاعة مالءمة التنظيم القضائي، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة.

ملنيئباملسيدانجيباملبقيلي:

السيد الوزير املحترم، اعتمد املرسوم املتعلق بالخريطة القضائية 
نسائلكم  املالءمة،  نجاعة هذه  اإلداري، مدى  التقسيم  مع  املالءمة 
وكذلك على اإلمكانات البشرية واللوجيستيكية املعتمدة لهذه املالءمة؟ 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

السيد النائب املحترم شكرا على تفضلكم بهاذ السؤال، هناك جهود 
متواصلة تندرج في إطار تنزيل التوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة، 
هاد التوصيات أكدت على ضرورة توفير عدالة قريبة من املواطنين 
كتخدم للمتقاضين في إطار خارطة قضائية معقلنة وتوفر وتعبئ كافة 
املوارد اللوجيستيكية والبشرية، فهاذ اإلطار تم إصدار واحد املرسوم 
جديد للخريطة القضائية كان صدر في 28 دجنبر 2017، واللي بموجبه 
تم إحداث محكمة استيناف جديدة هي معروفة بمحكمة استيناف 
ديال كلميم، كذلك تم إحداث 13 ديال املحكمة محاكم ابتدائية وتغيير 
النفوذ الترابي ل 7 محاكم، وعلى ضوء هاذ املراجعة أصبحت الخريطة 
ديال اململكة تضم 22 محكمة استيناف بدل 21 في املرسوم القديم، 
و38 محكمة ابتدائية بدل70 اللي كاينة في املرسوم القديم، وفي شهر 
يناير شرعت الوزارة في تدشين وإعطاء انطالقة في 6 محاكم ابتدائية في 
العديد من املدن، إذن فاإلجراءات اللي كنّتخذوها اآلن هي توفير كافة 
املوارد البشرية لتغطية هذه املحاكم الجديدة، واحنا في حوار مستمر 
مع السلطات القضائية من أجل التدبير املشترك واألمثل لهذه املحاكم، 
من أجل توفير واحد الخدمة قضائية ذات جودة وقريبة من املواطنين، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب للفريق، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسعيىازخنيني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، كنثمنو املجهود اللي كتقوم بها وزارتكم والغرض من 
السؤال هو بيان اآلثر، آثر السياسات العمومية على املعيش اليومي 
للمواطن، وأنتما كتعرفو السيد الوزير اإلصدارات الكثيرة للمواطنين 
املغاربة في ولوج القضاء، من تما كنالحظو السيد الوزير أن التنظيم 
القضائي يفتقد لإلنسجام بحكم التعديالت الكثيرة وال متالحقة التي 
طالت مقتضياته، وهذا يؤثر أوال على االستغالل األمثل للموارد البشرية 
واملوارد املالية ثم ال يضمن القرب الحقيقي للمتقاضين، وكنعطيو على 
سبيل املثال املحكمة االبتدائية ديال جرسيف تم إلحاقها باستئنافية 
وجدة والفارق بيناتهم 222 كلم، في حين أنه كان يمكن أن تبقى تابعة 
الستئنافية تازة اللي كيبعد املسافة بيناتهم 66 كلم فقط، ثم الخريطة 
القضائية متضخمة وغير معممة والقضاء املتخصص غير معمم كذلك، 
وممارسة حق التقا�ضي والتعويضات عن الخطأ القضائي والبت في 
القضايا في آجال معقولة وإصدار أحكام كذلك في آجال معقولة حتى هي 
متأخرة، وأخيرا السيد الوزير كنلتمسو منكم توفير متطلبات النجاعة 
الهيئات  وأنواع  التقا�ضي  درجات  مختلف  مستوى  على  القضائية 

القضائية لتوطيد الثقة واملصداقية، وشكرا السيد الوزير.
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ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ بضع ثوان قليلة السيد الوزير تفضلوا للرد.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

أتوصل السيدة النائبة املحترمة بعدة طلبات من طرف املنتخبين 
ومن طرف بعض املواطنين فيما يتعلق بمراجعة هاذ التقسيم، احنا 
في التقسيم تنرتكزو على مبدأ الجهوية، واحنا في حوار متواصل مع 
السلطات القضائية أيضا، ألن هذا فيه تدبير مشترك ما�ضي تدبير إداري 

محض ألنه اإلدارة القضائية فيها جوانب أخرى واعتبارات كثيرة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تبسيط مساطر صندوق 
التكافل العائلي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فألحدهم الكلمة، تفضلوا صاحب السؤال.

ملنيئباملسيدامحادا وسف:

من  مجموعة  باتخاذ  الحكومة  تعهدت  املحترم،  الوزير  السيد 

اإلجراءات االستعجالية في املجال اإلجتماعي وذلك بتبسيط مساطر 

صندوق التكافل العائلي، لذا نسائلكم السيد الوزير عن جهود الحكومة 

في هذا املجال وعن اآلجال التي حددتموها لتنفيذ ذلك ؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

املفتوحة  األوراش  ضمن  الوزارة  املحترم  النائب  السيد  شكرا، 

إلصالح منظومة العدالة املهتمة وتولي اهتمام بالغ لصندوق أو لتطوير 

قانون خالل خرج  كان هناك  اإلجتماعي،  التكافل  منظومة صندوق 

صدر في 2018 ودخل حيز التنفيذ يتعلق بمراجعة القانون اللي كيحدد 

االستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهاد القانون ينص على توسيع 

دائرة املستفيدين كما ينص على تبسيط املساطر، فيما يتعلق بتبسيط 

املساطر تم منح طالب االستفادة خيارات ثالث أن يقدم طلب االستفادة 

من املحكمة االبتدائية التي أصدرت املقرر القضائي املحدد للنفقة أو 

املحكمة االبتدائية املكلفة بالتنفيذ أو املحكمة االبتدائية الذي يوجد 

محل إقامة املستفيد، كذلك تم التنصيص على إحالة كتابة الضبط 

إلى غير ذلك من املساطر  أيام   3 في آجال  للمقرر االستفادة  تلقائيا 

املعتمدة التي ساهمت في تبسيط اإلجراءات املعتمدة لالستفادة من هاد 
الصندوق املهم جدا واللي كيدخل في إطار تنسيق السياسة املندمجة 

للحكومة ملحاربة الفقر والهشاشة. شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب للفريق تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعا4امحاين:

طبعا  التوضيحات،  وهاد  اإلجابة  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
كنثمنو ما جاء به القانون 83.17 القا�ضي بتغيير القانون 41.10 اللي 
جاب هاد 4 ديال األمور اللي تحدثي عليها، األولى هي توسيع االستفادة 
من الصندوق ثم ثانيا تعزيز ولوج األطفال للعدالة القتضاء الحقوق 
تبسيط  الرابعة  النقطة  و  الصندوق  حماية  آليات  وتعزيز  ديالهم 
هي  وهذه  الصندوق،  تسبيقات  من  باالستفادة  الخاصة  اإلجراءات 
السيد الوزير يعني الحديث حول التسبيقات الشك، السيد الوزير، 
أنكم تعلمون بأن العديد من األحكام الصادرة في هاد املجال هذا كتأخر 
التنفيذ ديالها إما لتعثر العنصر املحكوم عليها أوال الغياب ديالو وال 
عدم العثور عليه، فلهذا كنتمناوا السيد الوزير أن هاد املسطرة هادي 
أن تأخذ بعين االعتبار كل هذه األمور ألن تنلقاو العديد من املحاكم 
يلجؤون إلى أن املرأة أو الزوجة أو األم هي اللي تبلغ بالتنفيذ ديال األحكام 
وهذا كيصعب من هاد العملية إيال خدينا مثال املرأة في إملشيل خدينا 
املرأة في تنفيت خدينا املرأة في العالم القروي، فلهذا السيد الوزير ما 
كرهناش أيضا إعادة النظر حتى في املراكز ديال القا�ضي املقيم اللي تم 

اإلغالق ديالها و إعادة فتحها من أجل تقريب الخدمة للمرأة القروية

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

ينبغي التركيز على أن اإلجراءات اللي صبحات اليوم جارية وجا بها 
هاد املرسوم هي أوال كتقلل من العدد ديال الوثائق املطلوبة لالستفادة 

من التسبيقات ديال الصندوق؛

ثانيا: تبسيط املساطر لإلثبات حاالت العوز؛

ثالثا: الرفع من سقف اإلستفادة من هاد التسبيقات إلى مبلغ 1400 
درهم.

إلى  بترقيتها  ولكن  املقيمين  القضاة  مراكز  بإغالق  يتعلق  ال  األمر 
محاكم ابتدائية، وهناك مشاريع جديدة لفتح مراكز جديدة للقا�ضي 

املقيم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال املوالي هو عن بطء التقا�ضي وإصدار األحكام للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب لطرح السؤال.
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ملنيئباملسيداعيىراملبيطير:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

األحكام  وإصدار  التقا�ضي  بطء  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
القضائية وسياسة الحكومة للتصدي لهدر الزمن القضاء؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

سؤالكم السيد النائب املحترم يتعلق باإلجراءات ما يعرف بالعدالة 
النجاعة  من  الرفع  إلى  تهدف  التي  املسطرية  وبالقواعد  اإلجرائية 
النصوص  من  لعدد  تعديل  هناك  كان  السياق  هاد  في  القضائية، 
القانونية ودخلت تعديالت كثيرة يمكن أن أذكر منها: القانون املتعلق 
بالكراء والعقارات واملحالت املخصصة إلستعمال التجاري واللي تتضمن 
مقتضيات كثيرة اللي خففت من العدد ديال الشكليات وحذفت بعض 
القانون املتعلق  اللي ثبتت التجربة عدم جدوها، ثم هناك  املساطر 
بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يتعلق بمساطر 
صعوبة املقاولة، كذلك هنا مقتضيات بحال اللي ذكرنا في السؤال قبل 
قليل املتعلقة بتبسيط املساطر واإلستفادة من صندوق التكافل إلى غير 
ذلك من املشاريع، اللي يمكن لينا نقولوا بأنه سير العدالة عرف تطور 
في السنوات األخيرة، ولكن ال زالت هناك مشاريع أخرى جديدة من 
أجل تسريع وتيرة إصدار األحكام و التبليغ ومختلف اإلجراءات من أجل 

قضاء أكثر فعالية وأكثر جودة بالنسبة املتقاضين، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعيىراملبيطير:

ملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، كما تعلمون بأن هناك مشاكل يعاني منها املتقا�ضي 
في بالدنا من قبيل البطء التقا�ضي وصدور األحكام القضائية، وكما 
تعلمون في التقرير الصادر عن وزارة العدل بخصوص نشاط املحاكم 
فيها مقارنة مع  املحكوم  القضايا  2018، نسبة  برسم سنة  باململكة 
القضايا الرائجة ال تتعدى %83 وبالتالي برسم سنة 2018 مثال نجد بأن 
هناك 600 ألف قضية غير محكوم فيها، وهذا يسائلنا جميعا ويسائل 
الحكومة بالدرجة األولى أن تطبيق مقتضيات الفصل 120 من دستور 
اململكة الذي ينص على أنه لكل مواطن الحق في الحصول على محاكمة 
املسؤولية  تتحمل  وهنا  معقولة.  آجال  في  الحكم  وفي صدور  عادلة 
املتعلقة بإصالح  املقتضيات  تنزيل بعض  في  تأخر  في  الحكومة كاملة 
منظومة العدالة من قبيل مراجعة املساطر اإلجرائية خاصة قانون 

املسطرة املدنية وقانون املسطرة الجنائية، كما كتعرفوا السيد الوزير، 
هناك مجموعة من اإلشكاالت املطروحة فهاد القضايا القادمة، من 
قبيل تحرير األحكام القضائية وما يطرح مشكل الخبرة وكذلك استدعاء 
الشهود وتبليغ باألحكام، هادي كلها يعني طال االنتظار ديال الصدور 
هاد املشروع ديال مراجعة قانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة 
الجنائية، رغم أن الحكومة منذ الوالية التشريعية السابقة وهي التزمت 
املتعينة، وكذلك البد من  اتباع املسطرة  للبرملان من أجل  بإخراجه 
اإلشارة إلى ضرورة تسريع مسطرة رقمنة القضايا باملحاكم اململكة، ثم 
كذلك البد من سد الخصاص مهول في املوارد البشرية سواء تعلق األمر 
بكتابة الضبط أو السادة القضاة سواء القضاء الجالس أو القضاء 
الواقف. أنتما كتعرفوا السيد الرئيس تقرير النيابة العامة برسم سنة 

2018 هناك فقط تقريبا 939 قا�ضي بالنيابة..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

الرقمي  والتحول  الرقمنة  املحترم،  النائب  السيد  تفضلتوا  كما 
واملحكمة الرقمية هي من الوسائل الفعالة لتسريع التقا�ضي واملسار 
ديال التقا�ضي وجعل املتقاضين يتنقلون األحكام بخصوص ملفاتهم 
في آجال معقولة، القانون ديال التنظيم القضائي ينص على إجراءات 
كاين  اآلن  تفضلتيو  وكما  معقولة،  آجال  في  األحكام  إصدار  تخص 
مشروع ديال مراجعة قانون املسطرة املدنية أيضا فيه واحد العديد 
ديال اإلجراءات، باإلضافة إلى أننا اآلن تنشتغلو على التبليغ اإللكتروني 
اللي كيحقق املزيد من الفعالية اللي كتم�ضي في اإلتجاه اللي ذكرتو، 

وشكرا السيد النائب.

ملسيدارئيساملجلسة:

الرسمي  الطابع  تفعيل  املوالي عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
لألمازيغية في مجال التقا�ضي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

ملنيئباملسيداأحاداأىرمق:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4،

أز 9افال ن،

أز 9افيملغيربةاكولتن،
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رمسناتينياأسكيساأميزيغاممي نو،

السؤال ديالي السيد الوزير، أين وصلتم في تفعيل الطابع الرسمي 
لألمازيغية في مجال التقا�ضي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال املتعلق بتفعيل واحد 
الحكم أسا�ضي في النص الدستوري املتعلق بإضفاء الطابع الرسمي 
على اللغة األمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وفي مقت�ضى هاد النص 
الدستوري كان هناك القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي 
للغة األمازيغية، وهو قانون يخص القطاع العام ضمن قطاعات أخرى 
متعددة خاصة، وأنه ينص على أن الدولة تكفل للمتقاضين والشهود 
الناطقين باللغة األمازيغية الحق في استعمال اللغة األمازيغية والتوصل 
بها في كل مراحل البحث والتحري والتبليغ والجلسات إلى غير ذلك، ماذا 
تفعل الوزارة في هذا الشأن؟ الوزارة يعني مباشرة بعد التعديل الحكومي 
دخلت في حوار مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية والحوار الجاري حول 
مجموعة من اإلجراءات، لتأهيل بنيات اإلستقبال واإلرشاد والتوجيه 
مع املعهد ووضع اللمسات األخيرة على االتفاقية سنوقعها، اتفاقية 
شراكة مع املعهد في اآلجال القريبة من أجل أن تستطيع الوزارة تحمل 
املهم،  القضائي  املرفق  في هاد  األمازيغية  اللغة  إدماج  في  مسؤوليتها 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاءممنةاميءاملعينين:

شكرا السيد الوزير، املعركة ديال األمازيغية أوال ربحنا فيها شق 
سيا�ضي مهم هي أنها رصيد مشترك للمغاربة جميعا فاحنا على األقل 
اليوم ولينا فاهمين أن املغاربة كلهم كيعتبرو أنها لغة رسمية وأنهم 
خصهم يشوفوها في الحياة العامة، إذن مقابل هاد التعبئة املجتمعية 
بالقانون  مكبلة  كانت  التي  الفعلية  إرادتها  عن  تعبر  الحكومة  خص 
التنظيمي اليوم صدر القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي 
لألمازيغية في سبتمبر 2019، املادة 32 منه السيد الوزير كتنص على أن 
القطاعات الوزارية املعنية وكل املؤسسات تعد مخططات عمل كتبين 
من خاللها اآلليات التي ستقوم بها لتفعيل هاد الطابع، اليوم احنا 
قراب من انتهاء 6 شهور ومازال كنتظروا هاد مخطط العمل خاصة 
من وزارتكم ألنه املادة 30 كيما كتعرفو كتعطي هاد األحقية للشهود 
واملتقاضين باش يستعملو اللغة األمازيغية ويستمعوا لألحكام املنطوق 
بها باألمازيغية ولكن هذا في إطار الترجمة، اليوم األمازيغية خصها تحتل 

القانون ديال  القانون ديال  بها كلغة رسمية مشروع  الالئقة  املكانة 
التنظيم القضائي الذي نطمح يعني يفرج عنه بعد ترتيب اآلثار ويعاود 
يرجع للبرملان كان كيتضمن إمكانية تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
في مرفق القضاء ولكن كيربطها بالقانون التنظيمي، القانون التنظيمي 
اليوم مصدر ويتضمن مجموعة من املقتضيات منها في املادة 6 إمكانية 
يتعلق  اللي ممكن ندخلو منها فيما  العالي  التعليم  في  إنشاء مسالك 
باملعهد العالي للقضاة باش يولي عندنا قضاة قادرين على أنهم يتعاملو 
مع املتقاضين في مرفق القضاء باللغة ديالهم اللي هي اللغة األمازيغية، 
ألن أصعب مرافق وأكثره حساسية هو القضاء الناس كيكونو متبوعين 

بسلب حريتهم فمن األولى أننا نتكلمو معهم باللغة ديالهم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

باملخططات  يتعلق  بما  التذكير  املحترم على  النائب  السيد  شكرا 
مخططات العمل القطاعية ديال إدماج األمازيغية، فعال السيد رئيس 
الحكومة طلب من كافة الوزارات موافاته بهذه املخططات مخطط عمل 

وزارة العدل جاهز وسيسلم غدا أو بعد غد إلى السيد رئيس الحكومة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، في سؤال أخير عن ظاهرة زواج القاصرات للسيدات والسادة 
السادة  أحد  السؤال  يضع  االشتراكي  الفريق  من  املحترمين  النواب 

النواب تفضلوا السيدة النائبة بطرح السؤال.

ملنيئبةاملسيدةافتيحةاسدمس:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

عن زواج القاصرات أسألكم السيد الوزير املحترم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

هو زواج القاصرات، السيدة النائبة املحترمة، تعرفين بأن املدونة 
وضعت بعض الضوابط الدقيقة لزواج القاصر حماية لها وحتى ال 
تتعرض ألي استغالل، وبموجب املدونة خولت للقا�ضي يعني قا�ضي 
األسرة املكلف بالزواج يعني اإلذن بالزواج ملن لم يبلغ سن الزواج على 
سبيل االستثناء، إحصائيات 2018 مجموع الطلبات املقدمة 32 ألف 
طلب، قبل منها 26240 بمعنى %81، ربما هاد ال�ضي ما بقاش استثناء، 
أي   31% اإلناث  %18، عدد طلبات  ياهلل  املرفوضة  الطلبات  نسبة 
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%99.46، عدد الطلبات املقدمة من طرف القاطنين بالبوادي 67%، 
%21 و540، واملثير هو عدد الطلبات املقدمة من طرف العاطلين عن 
أو هاد  الطلبات  الطلبات، صحيح أن هاد  %98 من مجموع  العمل 
النسب انخفضت من 2015 ل 2018 من %10 إلى %9.72 ل 9.10 ل 
9.13، لكن يمكن القول بأن هناك مشكل في القانون يعني في املدونة 
أفقي  اللي كيقت�ضي تدخل  الثقافي  الجانب  التطبيق وفي  في  ومشكل 

مندمج لكل القطاعات، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب للفريق، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةافتيحةاسدمس:

السيد الوزير املحترم، ما يمكن لي إال نشاطركم هاد اإلحصائيات 

اللي قلتم ولكن، السيد الوزير املحترم، أنتم كتعرفو على أنه كاين واحد 

املجموعة داألسر تزوج فتيات قاصرات من 12 سنة ما هي ال 16 وال 

17 وال 18 من 12 سنة كيزوجوهم العتبارات اقتصادية واجتماعية، 

هاد االعتبارات االقتصادية و اإلجتماعية مكلفة جدا للدولة ألنه صحة 

الفتاة هي تنعتاقد أنه بالنسبة لنا احنا ال كحكومة وال كمجتمع مدني وال 

كحقوقي كنعتاقد أنا صحة الفتاة أهم بكثير من املشاكل االقتصادية 

واالجتماعية يجب أن تحل لهذا، السيد وزير العدل املحترم، تنعتاقد 

أنه هاد الظاهرة أصبحت اليوم فيها شبكات ديال اإلتجار بالقاصرات 

لوائح محددة البنات كيمشيو لدول ما كاين عالش نقول األسماء ديال 

الدول كيمشيو على برا، هناك اغتصاب عالمي لقاصرات أمام الجميع 

هاد الظاهرة أنتما كتعرفو و قلتوها، السيد الوزير، في عدة حوارات أن 

الطفلة مكانها املدرسة، إذن هاد املجتمع كيقوم على 2 ديال دالفاعلين 

أساسيين الرجل واملرأة، لهذا تنعتاقد على أنه هاد املهمة ديالكم مع 

مختلف الفرقاء هي مهمة أساسية إنسانية وحقوقية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

األصالة  فريق  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 

واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملطو�شي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

تزويج  استثناء  مع  التطبيع  هو  اليوم  الوزير،  السيد  الخوف 
القاصرات الذي تحول إلى قاعدة، الخوف من شرعنة جريمة اغتصاب 
حقوق الطفولة، اليوم أصبحت ردهات املحاكم مليئة بطفالت أمهات 
حامالت هم أمهات كذلك لألطفال يجب إلغاء الفصل 20 من قانون 

األسرة حماية لحقوق األطفال..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

تكلمت على متى  للقا�ضي  املدونة منين عطات هاد االستثناء  هي 
كانت هناك مصلحة، والحال أنه يبدو أن ليست هناك أي مصلحة، 
ألن القانون اإلطار في املادة الثالثة من الباب الثالث قال »التعليم حق 
للطفل وواجب على الدولة وملزم لألسرة« إذا كان هناك إلزامية لألسرة 
القاصرات وليس من أجل  نتعبئ جميعا من أجل تمدرس  علينا أن 

تزويج القاصرات، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى 
اإلجابة  سيتولى  حيث  املنهي  واإلدماج  الشغل  قطاع  املوالي  القطاع 
عن األسئلة الخاصة بهذا القطاع السيد وزير الدولة املكلف بحقوق 
اإلنسان والعالقات مع البرملان نيابة عن السيد وزير الشغل واإلدماج 
املنهي، في سؤال أول وبعد الترحيب بالسيد وزير الدولة في سؤال أول 
عن عدم احترام املقاوالت ملقتضيات قانون الشغل للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة 

لطرح السؤال.

ملنيئبةاملسيدةافيتحةاشوبيني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن..

ملسيدارئيساملجلسة:

إيال سمحتوا اللي قبل ذلك، أود اإلشارة إلى أن هناك سؤال في هاذ 
القطاع، سؤالين لهما وحدة املوضوع، لذلك أقترح أن يوضع دفعة 
واحدة لينال جوابا موحدا وأبدأ طبعا بفريق العدالة والتنمية، فله 

الكلمة، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةافيتحةاشوبيني:

شك4ماملسيدامل4ئيس.

التدابير واإلجراءات املتخذة  الوزير املحترم، نسائلكم عن  السيد 
إللزام املقاوالت باحترام مقتضيات مدونة الشغل؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال املوالي املرتبط هو عن معاناة العمال بالشركات الخاصة 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والنظافة  للحراسة 
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السيد  تفضلوا  الكلمة،  فألحدهم  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 
النائب لطرح السؤال.

ملنيئباملسيداأحاداملتومي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

تنعرفوا أن شغيلة شركات الحراسة وشركات النظافة كتعاني السيد 
الرئيس، أوال رواتب ال ترقى إلى الحد األدنى لألجور، ساعات إضافية غير 
مؤدى عنها، عمال غير مصرح بيهم لصندوق الضمان اإلجتماعي ما هو 

موقفكم السيد الوزير من هذه االختالالت؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد وزير الدولة للجواب على السؤالين.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل4ميد،ا زي4ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملينانييبةاعناملسيدامحاداأمك4مز،ا

 زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

بالجواب  أتشرف  املنهي  والتكوين  التشغيل  وزير  زميلي  عن  نيابة 
كالتالي:

- أوال: هناك تدخل تشريعي ثم في مرحلة سابقة، وقد كان لهذا 
بنشاط حراسة  املتعلق  املوضوع  تنظيم  في  األسا�ضي  الدور  التدخل 
األمن الخاص وكذلك هيكلة هذا النشاط وما يتعلق بحراسة ونقل 

األموال وبالتالي تم تحديد ممارسة شروط هاذ النشاط.

- ثانيا: هناك مفت�ضي الشغل الذين يقومون بأدوار هامة من أجل 
ضمان حقوق األجراء العاملين بشركات الحراسة والنظافة من خالل 
إلزام املقاوالت املعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع اإلجتماعي، إما في 
إطار زيارات التفتيش املبرمجة وإما بناءا على الشكايات التي يتوصلون 

بها من األجراء املتضررين.

- ثالثا: السيد رئيس الحكومة أصدر منشور بتاريخ 31 يناير 2019 
العمومية  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  خالله  من  دعا  حيث 
إلى األخذ بعين اإلعتبار عند إبرام صفقة عمومية الحقوق التي تنص 
عليها املقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، سيما ما 
تعلق منها باملقتضيات ذات الصلة باألجر، العطل والراحة األسبوعية، 
وحصة املشغلين من التحمالت اإلجتماعية. وزارة الشغل أنجزت واحد 
النموذج ديال دفتر التحمالت واآلن راه بدات في القطاعات الحكومية 
تكون  بالطلبيات حتى  يتعلق  فيما  ديالها، خاصة  املهام  في  كتعتمدو 
يعني املؤسسات وتكون املؤسسات والشركات املقاوالت التي تتعامل مع 
كافة مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية تكون يعني منضبطة لهاذ 

الدفتر.

طبعا كاين هناك على مستوى املديرية الجهوية واإلقليمية التابعة 
للوزارة املعنية كاين هناك عمل من أجل القيام باألبحاث والتحريات، 
عمومية  صفقة  أي  عليها  رست  التي  الشركات  بأن  للتحقق  الالزم 
الذين  األجراء  مكنت جميع  قد  املحلية  والجماعات  الدولة  لحساب 
اشتغلوا لحسابها بهذه الصفقة من جميع مستحقاتهم، تحت طائلة 
من   519 املادة  في  عليها  املنصوص  اإلدارية  الشهادة  تسليمهم  عدم 
مدونة الشغل، مع ذلك أقول هناك بعض الشركات التي تحاول أن ال 
تلتزم بالقانون إذن عندنا هناك جهود وعندنا هناك محاوالت التهرب من 
القانون، ولكن كنعتقد بأنه آن األوان باش أن جميع مؤسسات الدولة 
وكذلك الجماعات باش أنها تشدد في مراقبة مدى احترام هذه الشركات 
بالحقوق  املتعلقة  الجوانب  في  خاصة  التحمالت،  لدفاتر  املتعاقدة 

اإلجتماعية للعمال.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، تعقيب لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا 
السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحقاملنيحجي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

من  للمقاوالت  املفوض  التدبير  هاذ  املحترم، طبعا  الوزير  السيد 
طرف املؤسسات العمومية نفسو تقريبا اللي كيسري على حتى القطاع 
الخاص، هو هاذ املظاهر اللي كتكون فيها هاذ الخروقات، طبعا هي 
حياة  وتتعرض  باملخاطر  محفوفة  كتكون  اللي  العمل  ديال  األماكن 
األجراء وحياة العمال خاصة عمال النظافة وحراس األمن إلى العديد 
من املخاطر واألضرار، وبذلك البد من توفير كامل الحماية من خالل 
اتخاذ كل تدابير السالمة والوقاية، لكن أهم مظهر من مظاهر الخروقات 
السيد الوزير، اللي كتعرفها املقاوالت هو عدم احترام الحد األدنى لألجور 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  الحقيقي  األجر  بأقل من  والتصريع 
اإلجتماعي، وكذلك عدم أداء التعويض عن الساعات اإلضافية خاصة 
في مثل هاذ املقاوالت ديال الحراس وديال عّمال النظافة، في هاذ الصدد 
كيتم إرغام األجراء على االشتغال أكثر مع 10 ساعات يوميا وباستمرار، 
وبالتالي كيتم تجاوز السقف الزمني ديال الساعات اإلضافية اللي هو 
100 ساعة قانونا خالل سنة، ومعه يكون الحرمان من العطلة السنوية 
أو على أقل تقدير النقصان من املدة ديالها، السيد الوزير، كذلك من 
من  األجراء  تمكين  عدم  عليها  اإلجهاز  كيتم  اللي  األساسية  الحقوق 
التنظيمية املنصوص عليها، وكذلك  بطاقة الشغل وفق املقتضيات 
عدم تمكينهم من ورقة الوقت بيان األجر، كذلك هناك مضايقة على 
العمل النقابي داخل املقاوالت إذ يتم التضييق على املكاتب النقابية 
ومنعها من حق التواصل مع األجراء، وبذلك يكون سببا في اإلقصاء 
من الترقيات من تحمل مسؤوليات بل في كثير من األحيان تشكل سببا 

مقنعا للفصل من العمل.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق االستقاللي، تفضلوا السيد 
النائب.

ملنيئباملسيداأحاداملتومي:

أشك4املسيدامل4ئيس،

 هاذ 
ّ
 كنتوفرو على هاذ اإلطار القانوني وال

ّ
راه املفارقة هي أننا وخا

ش املشكل السيد الوزير، أظن أنه 
ّ
املمارسات وهاذ املراقبة، ما تحل

حان الوقت باش نديرو 2 ديال األمور إيال بغيتو السيد الوزير، أوال: 
 les conventions خّصنا نديرو ما يسمى باتفاقيات جماعية للشغل
collectives de travail هذا راه معمول بها في الكثير من الدول، كذلك 
السيد الوزير، أنه نحّملو هاذ املهنيين يعني تجمعوهم في إطار جمعية 
هاذ  نصيبو  يعني  النقابات  ومع  الدولة،  ديال  املخاطب  هي  وتكون 
اإلتفاقيات اللي غتحدد جميع املسار املنهي إلى آخره الرواتب الحقوق 
الواجبات، أنا تنضن لكم السيد الرئيس راه هاذ الشريحة كتقوم بواحد 
العمل يعني مهم جدا اللي كان خدمة عامة ودرناه في القطاع الخاص، 
ش السيد الوزير، 

ّ
وخص يعني خص يتحّسن املردودية ديالو فما يمكنا

إيال ما درناش هاذ ال�ضي راه ما يمكّناش غادي نزيدو للقّدام، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس عن فريق 
التجمع الدستوري.

ملنيئباملسيداتوفيقاكايلارئيساف4يقاملتجاعاملدستوري:

السيد الوزير، إذا كان �ضي ظلم غادي نرتكبوه في حق هاذ الناس 
اللي  املصائب  السكوت على هاذ  في  أننا نستمرو  حكومة وبرملان هو 
كيرتكبوها بعض املشغلين في حقوق هاد الفئة، ذكرتو اإلطار القانوني 
اإلطار القانوني كيتواجد سنين هادي السيد الوزير، ولكن التطبيق 
ديالو على أرض الواقع واش كاين؟ واش هاد مفت�ضي الشغل كيديرو 
العمل ديالهم أو ال؟ أنا شخصيا كنقولك ال أظن ألن جالسنا هاد الناس 

ما يزيد على %95 في ديالهم اشنو كيتقاضاو..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيد وزير الدولة في بضع ثواني تفضلوا.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل4ميد،ا زي4ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملينانييبةاعناملسيدامحاداأمك4مز،ا

 زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

وزارة  لقيت  أنا  منو  �ضي حاجة  كاين  به  تفضلتو  اللي  ال�ضي  هاد 

الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان منذ أقل من شهر الشركة ال تحترم هاد 
االلتزامات ووقفنا العمل معها خاص الجميع يشتغل على أنه القانون 

يتحترم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، وفي سؤالين أخيرين في هذا القطاع لهما أيضا وحدة املوضوع 
أقترح أن يقدما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا أولهما عن الدعم 
البعد الجهوي في التشغيل للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسعيىابولعيشاملحج4م ي:

ال تنمية بدون تشغيل أكيد، وهذا الورش الوطني الكبير والشائك 
ما زال يحتاج ملجهودات أكبر للتنزيل الواقعي واملحلي لالستراتيجيات 
تمت  والتي  للتشغيل  الوزارية  للجنة  الوطني  البرنامج  ومنها  الوطنية 
املصادقة عليه غشت 2017، عن إجراءات وزارتكم املسطرة في هذا 

البرنامج من أجل دعم البعد الجهوي نسائلكم السيد الوزير؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الحدودية  املناطق  في  التشغيل  حول  املوالي  السؤال  في  الكلمة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدابلقيسماميرا)نقطةانظيم(:

احنا اقترحنا وما كان اعتراض.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال تفضلوا.

ملنيئباملسيدابلقيسمامير:

السيد الوزير، الكل يعلم أن املناطق الحدودية في الجهة الشرقية 
وأخص بالذكر وجدة أنكاد بني درار وعين صفا كتعاني بالفقر والتهميش 
وغياب تام لبرامج التشغيل اللي يمكن نقولو أنها تتحارب البطالة، كل 
�ضي كيعرف أن الحكومات اللي كتحتارم مواطنيها أنها تقوم بسياسات 
اقتصادية منتجة ملناصب الشغل والسياسات اإلرادية تشجع التشغيل 
الذاتي والبرامج املدرة للدخل في املناطق الحدودية، اللي صعيب السيد 
الجارة  طرف  من  مغلقة  الشرقية  الحدودية  املناطق  هو  أن  الوزير 
الشرقية، إذن خصنا نضاعفو الجهود أكثر باش نتغلبو على البطالة في 
هاد املناطق اللي كتعرف ركود خطير وفقر وهشاشة، كتعرفو كذلك أن 
هاد املسؤولية الحكومة ككل وخاصها تعرف أن هذه املناطق شاعلة 
فيها البولة الحمرا بمعنى أن األهمية القصوى خاصها تعطي لها أكثر من 
غيرها باش التهريب املعي�ضي واللي حتى هو ما بقاش وما يكونش طبعا هو 
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الحل، مسؤولية الحكومة ثابتة في تدهور األوضاع في هذه املناطق اللي 
ذكرت السيد الوزير، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، لكم الكلمة السيد وزير الدولة للجواب.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل4ميد،ا زي4ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملينانييبةاعناملسيدامحاداأمك4مز،ا

 زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شكرا للسيدات والسادة النواب الذين تفضلوا بهذين السؤالين، 
طبعا السؤال األول يتعلق بموضوع التشغيل الجهوي بالنسبة للسؤال 
الثاني يتعلق بالتشغيل على مستوى يعني الحدود الترابية، إذن همما 

سؤاالن عندهم واحد وحدة املوضوع غادي نجاوب عليهم كالتالي:

بالفعل  التشغيل هي مشكلة  أنه مشكل  في  : ال أحد يجادل  أوال 
التشغيل إحدى  املوضوع  الحكومة جعلت من  املغرب، وأن هذه  في 
األولويات التي تشتغل من أجل رفع التحدي الذي يواجهها بهذا الصدد، 
عندنا أولوية التعليم عندنا أولويات الصحة عندنا األولوية للتشغيل، 
هناك  أيضا  لكن  ملموسة،  راه  الجهود  وهاد  جهود  هناك  وبالطبع 
خصاصات وهناك صراحة مشاكل، وخاصة بالنسبة لبعض املناطق 
السيدة  النواب،  السادة  ليها بعض  اللي شاروا  املناطق  ومن جملتها 
والسيد النائب الذي تدخل ولو تدخل العديد من السيدات والسادة 
مناطق  في  اختالالت  من  مجموعة  إلى  أشاروا  ال  الحاضرين  النواب 
بها: هناك مخطط وطني  مختلفة، ولكن مع ذلك هناك جهود أذكر 
للنهوض بالتشغيل ومن جملة املرتكزات الخمس ديالو كاين هناك يعني 
ما يسمى بالبعد الجهوي، هناك هاد البعد الجهوي الذي يستند إلى 5 

أسس أو مرتكزات:

أوال-دعم خلق مناصب الشغل؛

ثانيا-مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛

ثالثا-تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وتجويدها ودعم الوساطة 
في سوق الشغل؛

رابعا-تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل؛

خامسا-دعم البعد الجهوي في التشغيل؛

البرنامج  تنزيل  ميثاق  على  التوقيع  تم   2018 أبريل  في  وبالطبع 
ممكن  يسمى  الذي  بالتشغيل  للنهوض  الوطني  للمخطط  التنفيذي 
اململكة  املعنية وكذلك جمعيات جهات  القطاعات  من طرف جميع 

واالتحاد العام ملقاوالت املغرب.

ما  من خالل  املسار  هاد  استكمال  على صعيد  إذن  جهد  هناك 
يلي إنجاز دراسات تشخيصية ترابية بهدف تحديد القطاعات واملهن 

ذات الحاجيات بالنسبة التشغيل املأجور، وكذلك األنشطة الواعدة 
مشاريع  بلورة  وهناك  الذاتي،  التشغيل  و  املقاوالت  إلنشاء  بالنسبة 
مخطط جهوي للتشغيل ارتكازا على مخططات التنمية الجهوية، هناك 
إطالق أشغال إعداد برامج جهوي للتشغيل في جهات بال ما نذكروها 
راها معروفة، كاين عدنا وضع برامج للتشغيل بالجهات الجنوبية في 
إطار النموذج الجديد للتنمية الجهات الجنوبية، هناك إطالق البرنامج 
الجهوي األول لإلدماج االقتصادي للشباب في أكثر من جهة وبالطبع 
هناك مجموعة من تفاصيل يمكن أن يتم التعرض لها حينما تكون 

الظروف سانحة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

التعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادابوشنيف:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

بداية نشكركم السيد الوزير املحترم عن التوضيحات التي قدمتم، 
وكذلك الحكومة بالنسبة السياسة التي اعتمدتها في مجال التشغيل، 
كما تعلمون السيد الوزير سواء تعلق األمر باملجال الوطني أو املجال 
مرصد  عندنا  كان  كيما  وبالتالي  اإلشكاليات،  تقريبا  فنفس  الجهوي 
على  مشابه  حاجة  �ضي  عندنا  يكون  املفروض  من  للتشغيل  وطني 
مستوى الجهة، يعني على أساس أننا نستاطعو باش نرصدوا الحاجيات 
الوقت  نفس  وفي  الجهوي  املستوى  على  مطروحة  اللي  واملشاكل 
تشخيص املؤهالت واإلمكانيات املتوفرة من أجل تسويقها والترويج لها 
على أساس كما تعلمون جلب االستثمارات القادرة على إحداث فرص 

الشغل.

ألن كيما كانت البرامج الحكومية كتبقى القطاع الخاص ضروري 
الشغل.  ديال مناصب  نسبة  أكبر  اللي كيوفر  وضروري جدا ألن هو 
وبالتالي خصنا نشجعوا بحال بعض املؤسسات الوطنية بحال املثل 
الوكالة الوطني إلنعاش التشغيل والكفاءات اللي كتقوم بواحد الجهد 
مهم جدا سواء على مستوى الوساطة في سوق الشغل أو على مستوى 
استكمال التكوينات فيما يسمى ببرنامج التأهيل، وكذلك على املستوى 
وكذلك  الحالية  الحاجيات  لتلبية  الشغل  فرص  عن  التنقيب  يعني 

التخطيط للي املستقبل ثم كذالك على هاد املستوى نفسو..

ملسيدارئيساملجلسة:

واملعاصرة،  األصالة  فريق  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا.

ملنيئباملسيداعديابوع4فة:

اللي  الحديدية  السكك  يعني  بغينا  احنا  املحترم،  الوزير  السيد 
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كانت زمان أيام اإلستعمار ما بين وجدة والرشيدية داك ال�ضي باش 
كان  دالرشيدية،  التران  يوصل  فوقاش  على  كيهضر  املحترم  النائب 
التران كيوصل للراشيدية أيام االستعمار، بغيناه يرجع، كما أنه التران 
كيوصل من وجدة مليدلت، بالتالي أنه السكك الحديدية جزء ال يتجزأ 

لرفع الحصار على ديك املنطقة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد وزير الدولة في 10 ثواني.

االنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  الرميد،  املصطفى  السيد 
نيابة عن السيد محمد أمكراز، وزير الشغل  البرملان  والعالقات مع 

واإلدماج املنهي:

أشير فقط أنه بالنسبة للمنطقة الشرقية ومع امليناء الجديد الذي 
ستنعم به هاد املنطقة سوف يؤدي ذلك إلى تحريك قطاع التنمية 
في هاديك املنطقة وإن شاء هللا غادي يكون من نتائج ذلك التشغيل 

وغتكون دينامية اقتصادية إن شاء هللا مهمة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى القطاع املوالي وهو قطاع الطاقة واملعادن والبيئة نرحب 
لبعض  املزرية  الوضعية  عن  أول  سؤال  وفي  الوزير  بالسيد  بداية 
املحطات توزيع الكهرباء للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
تفضلوا  السؤال،  واضعي  ألحد  الكلمة  نعطي  الدستوري،  التجمع 

السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداأمغير:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التدابير واإلجراءات االستعجالية 
التي تعتزمون اتخاذها لتجاوز الوضعية املزرية التي آلت إليها مجموعة 
من محطات توزيع الكهرباء ببالدنا محطة مطماطة بدائرة تازة إقليم 

تازة نموذجا؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداعزيزاربيح،ا زي4املطيقةا مملعيىنا ملبيئة:

السيد النائب املحترم، التعبير مزري شوية قا�ضي، ألنه لو كان هاد 
ال�ضي مزري ما غيكونش عندنا الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة إال في 
بعض الحاالت التي تقع اإلستثناء هذا في، ولكن الحمد هلل يمكن املغرب 
يفتاخر اليوم بالدنا تفتاخر بالشبكة الكهربائية، نفتخرو اآلن أنه أصبح 
عندنا حتى واحد الجزء من الفائض، أننا جبنا مستثمرين اكثار، يمكن 

ليا نعطيك أرقام باش نبين لك أنه كاين إهتمام باملنظومة الكهربائية: 
الصيانة، اإلنتاج كياخذ سنويا مليار و54 مليون ديال الدرهم، نقل 
الشبكة، الخيوط كتاخذ 470 مليون ديال الدرهم، والتوزيع اللي هي 
منظومة التوزيع 680 مليون ديال الدرهم، بالنسبة للمكتب الوطني 
للكهرباء اللي كتعطينا في نهاية املطاف يعني 2 داملليار، يعني زيادة درهم 
سنويا فيما يتعلق بالصيانة، فبغيت نقول بأنه كاين عمل جبار تيقوم 
به املكتب من خالل املنظومة اإلدارية ديالو والبشرية، من خالل هاد 
استثنائية  حاالت  كاين  ربما  بالصيانة،  يتعلق  فيما  الكبيرة  املشاريع 
وكتعرفو راه كاين حالة استثنائية وعالجناها بما فيها الحالة املرتبطة 

باملنطقة اللي انتما فيها السيد النائب املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاداأمغير:

شكرا السيد الوزير، الجواب ديالكم حتى واحد ما كينكر املجهودات 
اللي بذلتوها وهاد التقدم فعال في هاد املجال هذا ولكن احنا بالنسبة لنا 
وضعية خاصة، السيد الوزير، احنا استبشرنا منين تحدثات املحطة 
ديال التوليد الجديدة وقلنا غانعالجو املشكل ولكن احنا أكثر من 40 
يومنا  إلى  مازال كينقطع  الكهرباء  املشكل،  سنة واحنا كنعيشو هاد 
هذا خالل هاد الشهر نهار 8 ونهار 10 نهار 18 وأكثر من هذا في فصل 
و4  الليل  في  دالساعات   6 مدة  الكهرباء هذا  هاد  كاينقطع  الصيف 
دالساعات وكينقطه هاد الكهرباء على البلدية وسط املدينة وكينقطع 
على الجماعات اللي تابعة لها بدءا من مطماطة والصميعة، تازرين، 
الوزير  السيد  بغيناكم  احنا  عليهم  كينقطع  كلهم  زراردة  بويبالل، 
دخلوا باش تشوفو لنا الحل لهاد املشكل هذا وترفعو الحيف على هاد 
املواطنين هادو باش على األقل يستافدو مثل باقي املواطنين من الكهرباء 
ويولي الشغل ديالهم واش الكهرباء جا وإيال م�ضى دابا الواحد إيال بغى 
يدير �ضي مناسبة عندنا في البالد خصو يضرب الحساب واش يجيب 
�ضي مولد ديال الكهرباء باملازوط ويق�ضي به الغرض وال يتوكل على هللا 
يشوف الضو واش كاين وال ما كاينش، ولهذا مرة أخرى السيد الوزير 
احنا بغيناكم تدخلو وتحلو لنا املشكل و ترفعو الحيف على املواطنين، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد فيما 
تبقى من الوقت.

ملسيداعزيزاربيح،ا زي4املطيقةا مملعيىنا ملبيئة:

ال انتم عارفين بأن على األقل استثمرت 32 مليون ديال الدرهم في 
املنطقة عندكم، باش نعالجو هاد اإلشكال، كما هناك استثمارات كثيرة، 
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غير اليوم الطلب على الكهرباء في تزايد، مرة أخرى انتقلنا إلى أنشطة 
اقتصادية، اليوم كتشتغل الكهرباء وهاد ال�ضي عالش كنشتغلو باش 
نطورو هاد املنظومة، سنة 2019 حجم اإلستثمار باش نزيدو املحول 
اللي هو مهم ألنه ملي كيكون محول وكيكون عليه الدرك كنضطرو أننا 
نزيدو محول ف 190 مليون ديال الدرهم، ومبرمج على الصعيد الوطني 
أنا  الحاجيات،  لهاد  نستاجبو  يمكنا  باش  الدرهم  ديال  مليون   220
أطلب من السيدات والسادة النواب املحترمين أن هاد الحاالت ديال 
االنقطاعات إذا كانت متكررة، ألن كيمكن تكون انقطاعات غير متكررة 
كتوقع ال قدر بعض املرات كيكون الريح، بعض املرات كيكون سرقة، 

بعض املرات كيمكن يكون استغالل..

ملسيدارئيساملجلسة:

األعمدة  املوالي عن  السؤال  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
الكهربائية املتالشية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، لقد أصبحت األعمدة املتالشية تشكل خطر حقيقي 
على املواطن بالعالم القروي، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة في هاد 

الصدد؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

ملسيداعزيزاربيح،ا زي4املطيقةا مملعيىنا ملبيئة:

السيد النائب املحترم ألنها تشكل خطر كانت استثمارات مهمة في 
هاذ املجال من2010 إلى 2019، 137 ألف عمود اللي تم تبديله 137 
ألف، يعني باش نعطي هاذ الرقم هذا اللي هو رقم مهم، ثم هناك 
برمجة مهمة 113 مليون ديال الدرهم السنة املقبلة فيما يتعلق..، ألنه 
كما قلنا أوال كان هاذ الشبكة هي شبكة عندها عقود من الزمن، وأكيد 
كنتقدموا كنديروا شبكة جديدة عصرية ولكن فين وصل كنخصصوا 
واحد امليزانية لتأهيل الشبكة املتقادمة ومنها هاد األعمدة، طبعا واحد 
العدد داملناطق عالش كنديروا األعمدة اللي هي خشبية، أنتم تعلمون 
بأنه أوال كاين قديمة، ثانيا أن كاين مناطق ما يمكن نوصلوا ليها إال 
باألعمدة الخشبية ألن في الجبال ألنها ما تقيالش، فكنضطر نمشيوا 
ليها، اليوم اختارينا واحد النوع جديد يعني ديال األعمدة اللي يمكنلو 
يصمد أكثر، هاد ال�ضي عالش كاين حجم هاذ االستثمارات ديال التغيير 
ديالها كما قلتليكم في 10 سنوات 137 ألف، ربما في السنة املقبلة 
حوالي 14 ألف ديال األعمدة اللي يمكن ليها التغيير إن شاء هللا، هاذ 

السنة تقريبا 14900 عمود اللي تم تغييره.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

شكرا السيد الوزير، احنا بدورنا كنثمنوا املجهودات اللي كتقوم بها 
الوزارة ديالكم ولكن نبغي نقول لك السيد الوزيرأن املواطن في العالم 
األعمدة  وكيلقى  الدوار  في  وكيخرج  األرقام  هاذ  مني كيسمع  القروي 
الكهربائية مازالة على جنبات الطرق خصوصا التيارات الكهربائية اللي 
موجودة في جنبات الطرق، في املنازل، في الساحات ديال املدارس، راه 
كيفقد الثقة ديالوا فهاد الحكومة وحتى فين احنا فهاذ املؤسسات. 
احنا بغينا نقول لك السيد الوزير كاين إشكاالت اللي ما كتطلبش لهاذ 
اإلحصاء وال التشخيص كاين تدخالت عاجلة ما كيدخلهاش املكتب 
الوطني، فجماعة سوق القلة كاين التيار ديال الجهد املرتفع اللي حرم 
املواطنين من االستفادة من األرا�ضي ديالهم، ما كيحرثوا األرض ديالهم، 
ما كيسقطوا الزيتون ديالهم عالش؟ ألن هاذ املكتب الوطني ما قدرش 
يدخل وخطر حقيقي واش حتى لهاذ الدرجة يمكنا نستاهنوا بالحياة 
ديال املواطن في العالم القروي، ما خصناش انتظروا هذا خطر حقيقي 
التدخل  في  الوزير  السيد  آخر  �ضيء  والعاجل.  اآلنئ  التدخل  خاصو 
ديال املقاوالت اآلن جميع رؤساء الجماعات كيعانيوا من إخالء محارم 
الطرق، اليوم ماتوليوش تركبوا لنا هاذ األعمدة في وسط الطرق ونضطر 
إلعداد دراسات جديدة ونبحث على اعتمادات مالية جديدة باش نعاود 
عمل جديد، إذن إيال غندخلوا ندخلوا تدخل جذري ونهائي واللي كيكون 
فيه واحد االلتقائية مع املؤسسات، راه البارح كانت طرق صغيرة ولكن 
اليوم راه والت طرق مصنفة ومهمة كتشمل واحد العدد ديال املداشر، 
بغينا السيد الوزير بهاد الحرقة تاخذوا وتحملوا مسؤوليتكم ودخلوا 
على األقل أنكم تحيد الخطر من املدارس، من الطرق، من املنازل اللي 
كتحرق في العالم القروي بسبب الكهرباء، ومن التحرير ديال األرض 

ديال الفالحة يستاهل يقومو..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير.

ملسيداعزيزاربيح،ا زي4املطيقةا مملعيىنا ملبيئة:

أنا السيد النائب املحترم املعذرة كتكلم على �ضي دولة أخرى يمكن؟ 
هاذ املنازل كتحراق وهاذ..، بزاف بزاف آ أستاذ يمكن �ضي منزل وا �ضي 
مرة ما�ضي املواطن، راه 12.7 مليون اللي استافدوا من الكهرباء، كلهم 
العالم  في  املواطن  قلتي  اللي  القضية  هاذ  ما�ضي  فرحانين،  ناشطين 
القروي راه ..، معذرة البد أن نختار الواحد يعدل، غير يعدل في الحكم 
يقول كاين حاالت محددة في املنطقة الفالنية ما نتابهتوش ليها، اإلدارة 
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مادرتش خدمتها، أنا نقبل ألنه الكمال هلل، ولكن راه مسار هذا ديال 
12 مليون و700 ديال استثمارات ضخمة، هاذ الحاالت اللي كتوقع 
احنا مستاعدين كما قلت لكم نعالجوها، هاذ التنسيق بين الطرق وبين 
الشبكة الكهربائية بمعنى آخر التنسيق حول البنية التحتية هذا جاري 
بين القطاعات الحكومية، ولكن ملي كيوقع توسيع ديال الطرق طبعا 

من سيتكلف بنقل الشبكة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير في هذا القطاع عن املخاطر 
الصحية الناتجة عن تدهور البيئة للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب لطرح 

السؤال.

ملنيئباملسيداعبدامملجيداملفي�شياملفه4ي:

السيد الوزير، التدهور ديال البيئة عندو إنعكاسات واضحة على 
صحة املواطن، بغينا نعرفو اشنو هما السياسات املعتمدة من طرف 

الحكومة للحد من هذه املخاطر الصحية؟ شكرا ؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير للجواب.

ملسيداعزيزاربيح،ا زي4املطيقةا مملعيىنا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، هو هذا كيهم جانب الصحة وكيهم 
ديالوا  الهدف  دالبيئة  املوضوع  معالجة  طبعا  البيئة،  ديال  الجانب 
ظروف  وفي  حسنة  في  ظروف  في  يعيش  اإلنسان  أنه  صحيح صحي 
مريحة، فأنتم تعلمون وهاد ال�ضي أكيد كثيرمن اإلخوان ديالكم كانو 
قراب من هذا القطاع أنه كاين برامج متعددة بماليير، عشرات املاليير 
ديال الدرهم، البرنامج األول هو ديال النفايات، وأكيد املدن اليوم وقع 
فيها تحسن وصلنا لنسبة %85 من معالجة النفايات، كاين برنامج اللي 
خدا أيضا عشرات داملليار ديال الدرهم ديال تطهير السائل والخطورة 
أيضا ديال تطهير السائل على صحة املواطنين اللي برماج سابقة و برامج 
الحقة أدخل فيها حتى العالم القروي اآلن، خاصة املراكز ديال العالم 
القروي واألحياء التي أضيفت في املدن ،ثم كاين برنامج ديال تلوث 
الهواء، واحد العدد ديال املحطات اآلن غادي نعمموها ألن هذا إشكال، 
ولكن  الهواء،  ثلوت  ديال  التقييم  نديروا  لينا  يمكن  باش  غنعالجوا 
غنمشيو نعالجوا املصدر ديالها لذلك كاين برنامج ما يسمى بالتلوث 
الصناعي اللي تخصصت لو في ظرف وجيز أقل من 3 سنوات مليار و200 
مليون ديال الدرهم، ثم أيضا كاين املخطط ديال ما يسمى بالنفايات 
الخطيرة اللي دارلو مركز بوسكورة اللي كيعالج املتالشيات اللي كتحمل 
بعض املواد اللي هي خطيرة وهاد املركز اآلن راه كنحاولوا نوسعوه باش 

يمكن لنا نعالجو جميع النفايات الخطيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامملجيداملفي�شياملفه4ي:

السيد الوزير، ألن هذا واحد املوضوع اللي هو أسا�ضي ألنه املتضرر 
األول هو اإلنسان، ثم كاين قطاعات وزارية متعددة لتدخل في مجال 
البيئة، كاين الصحة، التعليم، الفالحة، الصناعة، التجهيز. واملشكل 
هو أنه اإلشكالية األساسية هو أنه كاين واحد العدد ديال السياسات 
اللي ماكيناش اإلنتقائية ديالهم، إذا املواطن املغربي كيهتم بامللموس، 
ملي  فالزناقي،  مليوحة  أزبال  كاين  بأنه  كيلقى  دارو  باب  كيحل  ملي 
كيشوف بأن كاين سطو على امللك العام، ملي كيشوف بأنه كاين إغتيال 
املياه بطريقة غير شرعية، ملي كيشوف أنه العقار كاين بنيات كيفاش 
تعطي  الحكومة  إذا خاص  الآلمال.  كيفقد  إذا  كيتبنى،  كتبنى، شنو 

األهمية الالزمة وترد موضوع البيئة في املكانة ديالو، شكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

حسن  على  الوزير  السيد  شكرا  إضافي،  تعقيب  من  هل  شكرا، 
مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى آخر قطاع مبرمج بهاته الجلسة 
وهو قطاع التضامن والتنمية اإلجتماعي واملساوات واألسرة، ونرحب 
بداية بالسيدة الوزيرة، وفي سؤال أول تقدم به فريق العدالة والتنمية 
السادة  ألحد  الكلمة  نعطي  االجتماعين،  العاملين  القانون  مآل  عن 

النواب لوضع السؤال، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعزاملع4باحلياي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، أال في األطر والعمال والعامالت االجتماعيين اللي 
كيقدموا خدمات مهمة في إطار املساعدة اإلجتماعية، 21 نونبر 2019 
كان تقدم املشروع في املجلس الحكومي، مشروع القانون 45.18، اليوم 
السؤال ديالنا، فين وصل هاد املشروع واشنوهما اإلجراءات العملية 

املواكبة من أجل التفعيل ديالوا على أرض الواقع؟ وشكرا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي4ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس4ة:

تفضلكم  وعلى  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
بطرحه، طبعا أوال ينبغي أن ننهئ أنفسنا جميعا أن بالدنا اليوم بصدد 
إخراج قانون العمال االجتماعيين، وأننا في مراحل متقدمة جدا فهذا 
إلى  القانون كما ال يخفى عليكم أهميته هي في االنتقال من الهواية 
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االحتراف، يعني أن ننتقل إلى أطر محترفة وأن ننتقل إلى تجويد منظومة 
الخدمات في مؤسسة الرعاية اإلجتماعية، ألن إذا أردنا أن نتحدث عن 
محور أسا�ضي اليوم في تطوير العمل في مؤسسة الرعاية اإلجتماعية هم 
الكوادر واألطر البشرية اللي كتشتغل واللي كنصطلحو عليها بمفهوم 
العاملين االجتماعيين طبعا منذ االستقالل إلى اآلن كان دائما العمل 
اإلجتماعي في املغرب وكانت دائما مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ولكن 
الجديد اليوم هو أننا انتقلنا إلى التأطير إلى تأطير وتنظيم هاد العمل، 
طبعا اليوم هاد الفئات أو هاد العمال يشتغلون خاصة في مجاالت 
اإلعاقة، في األشخاص اللي هما في وضعية الشيخوخة، وطبعا اليوم مع 
التحوالت الديموغرافية التي تعرفها بالدنا نحتاج إلى النهوض بهاد الفئة 

واالهتمام بها أكثر.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملجليلامسكين:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

و  بالحركية  اإلشادة  من  البد  بداية  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

الدينامية الحقوقية التي دلف إليها املغرب منذ سنوات واللي توجات 

بقضايا كثير ومجاالت املرأة ، الطفولة واملسنين، مجال اإلعاقة، وتوجات 

بإصدار مجموعة ديال القوانين، كذلك البد أن نثمن جهودكم وجهود 

من سبقكم في مأسسة العمل على مأسسة العمل اإلجتماعي وتنظيمه 

لخدمات  العادل  الولوج  كفالة  ديال  املنحى  في  تسير  قوانين  وإخراج 

التكفل ولكن السيدة الوزيرة الذي دفعنا إلى طرح هاد السؤال، أوال 

هو الوضعية التي يشتغل فيها العاملون والعامالت اإلجتماعيين واللي 
منذ  اإلجتماعية  الرعاية  به مؤسسة  قمتم  اللي  التشخيص  رصدها 

سنة 2013 في مقابل اإلنتظارات ديال معالجة مجموعة من املشاكل 

اإلجتماعية واألمراض اإلجتماعية التي أصبحت تؤرق املجتمع املغربي، 

املسألة كذلك التي دفعنا إلى طرح هاد السؤال هو أن املنظومة ديال 

العاملين  ديال  القانون  هذا  بإخراج  إال  تكتمل  أن  يمكن  ال  التكفل 

اإلجتماعيين، وهنا نثير معكم القانون ديال مؤسسة الرعاية اإلجتماعية 

الذي ما زلنا ننتظر نصوصه التنظيمية كذلك أن هاد العمل اإلجتماعي 

املنظم املنهي هو رافعة للتنمية كذلك أن إخراج هاد القانون غادي يخلق 

واحد الجاذبية لها املهن ديال العمل اإلجتماعي وهنا نثمن التأهيل ديال 

املعهد الوطني للعمل اإلجتماعي وندعوكم إلى فتح فروع جهوية له.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

الوزيرة للرد على التعقيب.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي4ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس4ة:

فعال السيد النائب املحترم كما ذكرتم السيد النائب املحترم، أن 
هذا القانون مهم جدا وأن تأطير عمل العمال االجتماعيين سيكون 
إضافة نوعية في مجال املأسسة وفي مجال تجويد منظومة الرعاية 
اإلجتماعية ببالدنا بشكل عام، أريد أن أؤكد أن هذا املشروع سبق أن 
تقدم في املجلس الحكومي سبق تقديمه في مجلس حكومي ونحن اآلن 
بصدد إدخال التعديالت النهائية في إطار لجنة وزارية مشتركة وسيقدم 

قريبا إن شاء هللا إلى مجلس الحكومة.

ملسيدارئيساملجلسة:

والطالبة  الطالب  دور  تسيير  ميزانية  دعم  عن  املوالي  السؤال 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة بطرح السؤال.

ملنيئبةاملسيدةامبيركةاصفي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، السؤال هو حول دعم ميزانية تسيير دور 
الطالبة والطالب؟ ماذا أنتم فاعلون في هذا اإلطار؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة الجواب.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي4ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس4ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، موضوع دور الطالب والطالبة هذه 
من الفضاءات املهمة وهي إبداع يمكن نقول واحد اإلبداع تعمل منذ 
عقود في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن هذه الفضاءات 
توفر ألنها هي في الحقيقة هي استكمال مسار التمدرس بالنسبة للطلبة 
والطالبات وفي مجمل املؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتوفر عليها 
بالدنا واحد 1150 مؤسسة من ضمنها تقريبا %75 من دور الطالب 

والطالبة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب الفريق تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامبيركةاصفي:

السيدة الوزيرة املحترمة، ال يختلف إثنان في أهمية دور الطالبة 
والطالب في تأطير وحماية املستفيدين واملستفيدات من الهدر املدر�ضي، 
إال أنه حقيقة البد من إعادة النظر جذريا وبشكل جدي السيدة الوزيرة 
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في هذه املؤسسات كما وكيفا وباألخص الدعم العمومي املقدم لهذه 
واملبادرة  اإلقليمية  واملجالس  الوطني  التعاون  طرف  من  املؤسسات 
الوطني للتنمية البشرية وكذلك أكاديمية التعليم وغيرها من الشركاء، 
يبقى غير كافي وال يسدي متطلبات الخدمات ديال هاذ املؤسسات مثل 
التغذية، النظافة، التجهيزات، النقل، املستخدمون والالئحة طويلة، 
بالشراكات واالتفاقيات  يلتزمون  في حين آخر نجد بعض الشركاء ال 
نظرا للمحسوبية والزبونية والحسابات والحزازات الضيقة الحزبية، 
وبطبيعة الحال الخاسر األول واألخير هما األطفال املستفيدين والنزالء 
وعليه إذا أردنا فعال النهوض بهذا القطاع يجب خلق أنشطة موازية 
تحمي هاذ املستفيدين والنزالء داخل املؤسسة، باإلضافة إلى خلق لجنة 
ديال املراقبة يعني تضمن سيرورة واستمرار هذه املؤسسات وتحمي يعني 
هاذ النزالء من تستريب ديال العنف وكذلك ديال املخدرات داخل هاذ 
املؤسسات، وقس على ذلك باقي املؤسسات ديال الرعاية اإلجتماعية، 
والالئحة  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  اليتيم،  دار  ملسنين،  دارا  يعني 

طويلة، وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

من  النائبة  السيدة  لكم  الكلمة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 

الفريق االستقاللي في تعقيب إضافي، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةارفيعةامملنصوري:

غير السيدة الوزيرة، الصراحة اندهشت وأنا كنسمع الجواب ديالك 

أن دور الطالبة هو إبداع دور الطالبة السيدة الوزيرة هو واجب ملحاربة 

الهدر املدر�ضي اليوم السيدة الوزيرة بعد مذكرة ديال وزير الداخلية 

الجمعيات املسيرة لدور الفتاة، دور الطالبة ودور اإليواء كيعانيوا أزمة 

حقيقية، كان األجدر بالحكومة اليوم أنها تقول لنا اشنو هي اآلليات 

لتسيير هاذ دور الطالبة ودور الفتاة. اليوم السيدة الوزيرة في إطار 

اتفاقيات الشراكات اللي كتعقدها الجهات مع الوزارة ديالكم، اتفاقية 

شراكة اللي عرضها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مع الوزارة 

ديالكم ما لقات حتى جواب في عهد الوزيرة السابقة ولحدود اليوم، 

وأحيطك علما بأن هاذ اإلبداع اللي كتكلم عليه الحكومة بين قوسين راه 

اليوم كينهار والسبب أسا�ضي في تكريس الهدر املدر�ضي خاصة في صفوف 

تجاوبنا  الحكومة  تبقى  متى  الوزيرة  السيدة  عليكم  فباهلل  الفتيات، 

بأجوبة إنشائية وتعريف للمصطلحات، اليوم املغاربة ما محتاجينش 

استراتيجيات،  واإلبداع، محتاجين  اإلنشاء  ما محتاجينش  تعاريف، 

محتاجين أرقام، محتاجين فقط كذلك الهفوات ما�ضي عيب الحكومة 

تقول لنا ما قدرناش أوال ما استطعناش ما�ضي عيب، ولكن نسمعوا بأن 

قطاع حيوي ومهم واجتماعي كيقول بأن دور الطالبة هو إبداع ليس 

بإبداع السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي4ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس4ة:

السيدة  وشكرا  تفاعلكم،  على  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
النائبة، أوال اإلبداع في التصدي للهدر املدر�ضي وفي التصدي النتشار أو 
يعني األمية ما يمكن لنا إال ندعموه بالعكس العمل اإلجتماعي كيكون 
فيه إبداع بالعكس، احنا كنقلبوا على اإلبداع في املغرب وفي املراكز وفي 
أنتوما  الطالبة  املبادرة اإلجتماعية، ولهذا فاليوم موضوع ديال دور 
كتعرفوا أن امليزانية اللي كيقدم التعاون الوطني تصل امليزانية التي 
يقدمها إلى 110 داملليون ديال الدرهم واللي هي كتفوق واحد %70 
التعاون  مؤسسة  يقدمها  التي  اإلجمالية  السنوية  املنحة  قيمة  من 
أن  كتعرفوا  أنتم  املتقدمة  الجهوية  إطار  في  أنه  كنقول  أنا  الوطني، 
العمل اإلجتماعي فالتخصصات اللي كتدخل في مجالس العماالت، دور 
الطالب ودور الطالبة هادي فعال هي مؤسسات اللي اليوم اللي دارت 
فبالدنا وأنا كنركز على أنها فعال كانت إبداع في وقتها وأن هناك مسؤولية 
مشتركة للعناية بها، ألن وزارة التضامن نعم تقوم بدور اإللتقائية بين 
املتدخلين، تقوم بدور اإللتقائية بين املتدخلين، وبالتالي فاليوم الجهات 
أنا شخصيا لم أتوصل بأي مراسلة من الجهة وبالعكس إذا توصلت بها 
أنا أتواصل اآلن ما كنقولش أنا ولكن احنا كمؤسسة كوزارة كنتوصلو 
مع الجهات ومع الجماعات، وكنطلبو منها الشراكة في إطار املؤسسات 
اإلجتماعية، ألننا كنقولو أن مراكز الرعاية اإلجتماعية في عمومها ال 
يمكن للوزارة لوحدها أن تستجيب للطلبات، ال يمكن للوزارة ألن هذا 
عمل خصو يّدار في إطار مقاربة ترابية، مقاربة ترابية واحنا اليوم أنا 
طلبت أنه يكون هناك تشخيص دقيق في الوزارة تشخيص دقيق لكل 
مراكز الرعاية اإلجتماعية، وأن الحل هو سيكون في إطار شراكات مع 
الجهات، كل جهات اململكة والجماعات الترابية، ما عنديش السيدة 
النائبة ايال عندي أنا نقولها لك، ايال عندي نقولها لك، وإذا توصلت 
به اآلن أنا كنقول أن اليوم مقاربتنا هي مقاربة ترابية، ألن ملي كنرجعو 
لإلحصاءات كنلقاو أن بعض الجهات هي عندها عدد مراكز كثيرة، ومنها 
جهة مراكش تانسيفت تقريبا عندها واحد 144 مركز هي األولى على 
املستوى الوطني، املقاربة ال بد أن تكون مقاربة تشاركية بما فيها إدراج 
األكاديميات، ألن دور الطالب ودور الطالبة بالنسبة لنا هي فضاءات 
هي  نعم،  أحياء جامعية  هي  نعم،  داخلية  هي  التمدرس،  الستكمال 
إقامات طالابية كيف ما في كافة بقاع الدنيا كنلقاوا إقامات للطلبة 
الستكمال دراستهم، وهي مركبات كتعمل كيكون فيها الطالب واحد 
املدة مؤقتة ومن بعد كيم�ضي، ولكن الوزارة هادو %75 من إهتمام 
الوزارة، إضافة إلى أنه اليوم كاين مؤسسات، يعني، مؤسسات أخرى 
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كتاخذ  قلت  كيفما  الطالبة  ودور  بغيرها  وخاصة  بالطفولة  خاصة 
%75، اسمحوا لي أن أقدم بين أيديكم بعض املعطيات اللي كتأكد..

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة مع األسف، انتهى الوقت، آخر سؤال 
يتعلق بالتأهيل املادي ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

لطرح السؤال.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل4ي:

السيدة الوزيرة، هو تقريبا في نفس اإلطار %75 من السؤال فهاد 
السؤال الثاني، وهو عن التدابير املتخذة من طرف الحكومة ملواكبة 
التأهيل املادي ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية، وبالطبع منها %75 من 

دور الطالب والطالبة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي4ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس4ة:

شكرا لكم السيد النائب على هذا السؤال، أنا كنقول أنه اليوم في 
الوزارة لدينا ورش مهم جدا، وهو تأهيل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، 

هاد الورش كيقوم على ثالثة ديال األضلع أساسية:

النصوص  إخراج  على  نشتغل   65.15 قانوني  إطار  عندنا  أوال- 
التنظيمية، وهذا أمر مهم جدا أنه للنهوض، ومعنا السادة أعضاء لجنة 
السيدة  املوضوع  هاد  باستمرار  معهم  كناقشو  اإلجتماعية  الشؤون 
الرئيسة معنا، كنقول أنه اليوم نشتغل على إخراج القانون، عفوا، 
على إخراج النصوص التنظيمية الستكمال اإلطار القانوني والتنظيمي 

املنظم لهذه املؤسسات؛

املستوى الثاني، هو مستوى األطر هو اللي جاوبت عليه قبل في قانون 
العمال االجتماعيين، يعني، اإلنتقال من العمل اللي ما�ضي هو، يعني، 
كنقول عمل، يعني، اإلنتقال إلى مستوى املهنية في العمل، مستوى في 

مهنية العمل إجتماعيا؛

البنيات  على  االشتغال  التحتية،  البنيات  هو  الثالث،  املستوى 
التحتية، اليوم كتشتغلو على واحد إحصاء دقيق جدا، نعم كان تعمل 
التشخيص  هاد  أن  على  كنشتغلو  اليوم  ولكن   ،2013 في  تشخيص 
مقاربة  فيه  نعتمدو  وغادي  محّين،  تشخيص  يكون  باش  كنواكبوه 

جهوية إلشراك الجهات والجماعات الترابية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل4ي:

السيدة الوزيرة، خلينا نكونو عمليين، انت كتعرفي هاد املؤسسات 
بأنها خّرجات دكاترة وخرجت أطباء ودارت شغل شغل كبير في العالم 
القروي ، وتزاد هذا الشغل من مورا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
كلها ضد هاد  للي صدرت كانت  كلها  القوانين األخيرة  ولكن لألسف 
املؤسسات اللي في املناطق النائية، جا القوانين التنظيمية للجماعات 
الترابية منعت الجهات واملجالس اإلقليمية من الدعم، جبتو القانون 
65.15 اللي كتفرضو فيه بأن مؤسسة دار الطالب والطالبة في إشمران 
في شيشاوة كتقولوا جيب لي السيدة املكلفة باألكل تكون عندها دبلوم، 
وسير تعاقد لي مع طبيب نفساني، لقى هو حتى الطبيب العادي باش يلقى 
الطبيب النفساني السيدة الوزيرة، نكونو منطقيين، الدعم، تكلمتي 
على وزارة التعليم كتخصص 20 درهم لكل تلميذ، انتم كتخصصو 2.5 
دراهم، غنكون معك عملي السيدة الوزيرة، أول حاجة خصكم تبادروا 
كدولة تديروا اتفاقية شراكة باش تليبيريو رؤساء الجماعات ورؤساء 
املجالس اإلقليمية يعطيوا الدعم، أول حاجة تكون اتفاقيات شراكة 
وطنية باش مايبقاش كل رئيس جماعة انتما كدولة أنتما وزارة الداخلية 
تفكو الجهة يعاونوا هاد الناس، النقطة الثانية األكاديميات ما يبقاوش 
يعطيوا الدعم عيني يعطيو شوية ديال الدعم مادي ألنه هما كيهزو على 
الداخليات ما يعطيهش السلعة تجيه في 15 اليوم تجيه ف 20 يوم، 
والنقطة الثالثة هي ديري واحد الفترة انتقالية كيدايرين التسوية في 
البناء املؤسسات اللي ما عندهاش الترخيص خاصكي التساعدي معاها 
هي أمر الواقع كاينة وال سديها، دبا انتي كتقول للسيد سير جيب ليا 

هادي و جيب ليا هادي هو ماغايقدرش يجيب فهو كيستقبل الطلبة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، السيدة الوزيرة الرد هللا ما 
إن وجد تعقيب إضافي، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيدة 

الوزيرة للرد.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي4ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس4ة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

أن  ذكرت  كيفما  أنا  وهو  تفاعلكم،  على  النائب  السيد  شكرا 
املقاربة اليوم البد أن تكون مقاربة مبنية على الشراكة مقاربة ترابية 
شرك الفاعل الترابي، ال يعقل أن مؤسسة الرعاية اإلجتماعية تبقى 

ُ
ت

إشراك  من  البد  بل  الوطني،  والتعاون  التضامن  وزارة  فمسؤولية 
الجميع، أنا متافقة معاك أن الجميع خاصو يشارك، اليوم مؤسسة 
الرعاية اإلجتماعية جزء كبير منها %75 هما دور الطالب ودور الطالبة 
اللي كنا كنوضعوا عليهم األمل فأنه يخرجوا لينا جيل وفعال كاين جيل 
اللي تخرج من هاد دور الطالب والطالبة يعني لليوم الحمد هلل في مواقع 



عدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6574  

متقدمة و كيشرفوا بالدهم. بالنسبة للمؤسسة األخرى عاندنا 300 
مؤسسة هي اللي مرخص لها من حيث األطفال ومن حيث..

ملسيدارئيساملجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  على حسن  شكرا  و  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
كانت  التي  األسئلة  جميع  طرح  استوفينا  قد  نكون  وبهذا  الجلسة، 
مبرمجة في هاته الجلسة األسئلة الشفهية. ونمر اآلن إلى املادة 152 من 
النظام الداخلي ملجلسنا املوقر في موضوع يتعلق بمواجهة موجة البرد، 
وأعطي الكلمة بداية للمتحدث األول في هذا املوضوع عن فريق األصالة 

واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاغيثةاآ تابنامملدني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير كتعرفوا أننا اآلن في املناطق الجبلية نحيطكم علما أن 
كل مرة إال وتغيير إال وكتولي الناس عايش على هاجس أنها غادي تسد 
عليها الطرقان، أن غادي تنعازل، أن غادي يتقطع عليها الكهرباء، تقطع 

عليها األنترنيت، يتقطع عليها أي �ضيء.

السيد الوزير كتعرفوا بأن التساقطات اللي والت اآلن هي أقل بكثير 
من التساقطات اللي كان كيعرفها املغرب، ورغم ذلك هي كتدير واحد 
الهلع واحد الفزاع اآلن في الناس، ألن تغييرات الطريقة ديال اإلشتغال 
ديال الناس، الطريقة ديال العيش بحيث أن ناس زمان كانوا كيخزنوا، 

عندهم حطب تدفئ اآلن مابقاش.

حكومتكم السيد الوزير واش كتشوف أننا عوض ما نبقاوا بهاد 
لجن اليقظة اللي كنشكروا السادة العمال كل مرة كيديروها وكيحاول 
يكثفوا الجهود حوله فينما كان اإلندار ديال التغيرات املناخية، واش ما 
كتشوفوش بأن آن األوان أن تكون عندنا أن نهيكلوا هاد القطاع الجبلي، 
بحيث أنه يكون قادر أنه يتحمل هداك التغيرات املناخية سواء منها 
فالصيف الفيضانات سواء منها فالشتاء من الناحية ديال الثلج والبرد، 
وتولي عندنا من ناحية دالعمران عمران يليق ويكون مالئما للمناطق 
الجبلية وما نبقاوش نفرضوا عليهم بناء اللي هو كيكون في املدن، توفير 
كل األدوية اللي خاصة لألمراض ديال اللي كتجي مصاحبة للبلد، توفير 
النقل املدر�ضي لتسهيل الولوج للتالميذ اللي كيعانيو دائما في املناطق 
الجبلية، فتح طرق وممرات في العالم القروي، كل هاد األشياء السيد 
الوزير هي �ضيء هيكلي باش ما نبقاوش كنديروا غير موسمي وقت ما 
جات الشتاء احنا كانباتو بال نعاس راه الناس السيد الوزير كيباتو بال 
نعاس، حطب التدفئة ما بقاش حطب التدفئة بدا كيندثر وليس هناك 

أي سياسة جديدة لتعويض هذا الحطب بأشياء أخرى..

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة، ومادام أن األمر يتعلق بموضوع واحد في  شكرا السيدة 

152 نمر إلى املتحدث الثاني عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
وأعطي الكلمة ألحد السادة النواب تفضل السيد النائب لطرح املوضوع.

ملنيئباملسيداصيلحاأ غبي9:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، لي الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي 
موجه  مواجهات  في  الحكومة  استراتيجية  حول  والتعادلية  للوحدة 
البرد القارس، خاصة مع فئات املشردين ودون مأوى، السيد الوزير 
أصبحت ظاهرة التشرد تشكل خطرا حقيقيا على مجتمعنا أمام تزايد 
عدد األشخاص بدون مأوى من مختلف الشرائح اإلجتماعية، بما فيها 
األطفال واملسنين املتخلى عنهم أو الذين يذهبون ضحية التفكك األسري 
في غياب مقاربة حقوقية تضمن لهؤالء األشخاص حقهم الدستوري في 
العيش الكريم، وتزداد خطورة هذه الوضعية التي أخذت بعد مقلق في 
بالدنا كما تؤكد ذلك اإلحصائيات الرسمية في ظل البرد القارس الذي 
عرفته البالد، وال زالت تعرفه بعد أن وصل الوضع إلى حالة الوفاة، 
األمر الذي يسائل الحكومة عن وضعية هؤالء األشخاص وتخليهم عن 
مسؤوليتها في حمايتهم وإنقاذهم وتمكينهم من مقومات العيش الكريم 

بما فيها السكن الالئق.

فلماذا إذا هذا التعامل أال مسؤول السيد الوزير مع هذه الفئة 
اإلجتماعية التي تحتاج إلى الرعاية الالزمة، وملاذا هذا اإلهمال لفئة 
والدينية  املجتمعية  القيم  على  ضدا  الوطن  هذا  أبناء  من  عريضة 
واملبادئ اإلنسانية واألحكام الدستورية واملقتضيات القانونية الجاري 
بها العمل واملواثيق واإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، وهل 
فكرت الحكومة في معالجة هذه الوضعية الصعبة التي تتحمل فيه 
املسؤولية الكاملة في إطار التدبير الجيد للسياسة اإلجتماعية بما فيها 
أساسا الرعاية اإلجتماعية التي يجب أن تشمل جميع أفراد املجتمع 
،ومتمنياتنا السيد الوزير أن تكون هناك استراتيجية باش ما نبقاوش 
كاين  واش  للحكومة  السؤال  نطرحو  نبقاو  البرادة  إيجاد  عام،  كل 

استراتيجية واضحة املعالم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، املتحدث الثالث في نفس املوضوع عن الفريق 
الحركي فليتفضل السيد النائب للتحدث في املوضوع تفضل.

ملنيئباملسيداعبدامل4حايناملعا4ي:

أش4فا علىا ملسالما مل4حيم،ا ملصالةا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدامل4ئيس،
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ملسيداملوزي4،

ملسيدمتاملسيىةاملنومبامملحترمين،

نعم بحلول فصل الشتاء وتساقط الثلوج، تزداد معاناة العديد 
من املناطق الجبلية، والتساقطات املطرية والثلجية في ظروف صعبة 
عدة  مستوى  على  شفشاون  إقليم  وكذا  األطلس  مناطق  وخاصة 
جماعات قروية كجماعة باب برد و جماعة أونان، و جماعة بني سلمان 
وبني منصور، وكذا قبيلة بني زنجيرو كذا جماعات أخرى بباقي اإلقليم 
أو األقاليم املجاورة، ونظرا للمناخ االستثنائي الذي تعيشه بالدنا هذه 
األيام فإن املعاناة والعزلة تفاقمت بشكل كبير، أوال في غياب وسائل 
التدفئة وارتفاع تكلفتها كالحطب الغير متوفر بهذه املناطق، إضافة إلى 
مندوبية املياه والغابات تمنع الساكنة من اللجوء إلى الغابات لجلب 
الحطب، كما أن التدفئة الكهربائية هي األخرى غير ممكنة نظرا لضعف 
الصبيب الكهربائي وارتفاع تكلفته، يضاف إلى ذلك ضعف التغذية وقلة 
األدوية والصعوبات التي يواجهها السكان بالنسبة للعالج والتطبيب من 
ضمنهم الفئات الهشة جراء العزلة من جهة وكذا الفقر والتهميش الذي 

تعاني منه تللك املناطق.

في  املتمثلة  السامية،  امللكية  املبادرة  عاليا  نثمن  الوزير،  السيد 
مستشفيات ميدانية لفائدة السكان، مؤكدين بأن الحكومة مدعوة 
إلى مواكبتها مثل هذه املبادرة وإنتاج مبادرات أخرى ال تكت�ضي استمرار 
املوسمية فقط، بل تكت�ضي أيضا صبغة الديمومة واالستمرارية في هذه 
اإلشكاليات نطرحه في كل مناسبة ال سيما مع التغيرات املناخية وشدة 

قساوة الطبيعة.

السيد الوزير، الحكومة ال تذخر جهدا في هذا اإلطار ولكنها تبقى 
مجهودات محدودة ويغيب عنها البعد االستراتيجي ذات النفس الطويل، 
وفي انتظار تنمية تلك املناطق وإعطائها الوسائل فيما يتعلق بالبنيات 

األساسية وخصوصا الشغل..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، آخر متحدث في نفس املوضوع 
عن الفريق االشتراكي، السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

برد  موجة  تتعرف  املناطق  من  مجموعة  األيام  هاد  أنه  أكيد 
وتساقطات مطرية وثلجية وأن الحكومة عمدت إلى تنزيل واحد البرنامج 
»رعاية 2019-2020« اللي هو داخل في إطار املخطط الوطني ملحاربة 
آثار موجة البرد، إال أنه هاد البرنامج اللي فيه مجموعة ديال املتدخلين، 
أنه كيكون تدخالت أحيانا  بالرغم  أنه  اليوم  العزلة  نلقاوا مثال فك 
محتشمة بالنسبة إلزاحة الثلوج، بعض املناطق ما كتكونش تدخالت 

آنية، وحتى التدخالت اللي كتكون ما كترافقش بتدخالت إلصالح ما تم 
إفساده نتيجة هاد األمطار والتساقطات، كيبقاو القناطر مدكدكين، 
كيبقو.. محيدين، كيبقاو عباد هللا كيكرفصو. اليوم أيضا فيما يتعلق 
بالتدفئة ما كتوزعش فى كل األقاليم، احنا كنتحدثو على 27 إقليم، 
كنتحدثو على 1753 دوار، كنتحدثو على 232 جماعة وهي غير شمولية، 
خصها تتوسع، هذا البرنامج يتوسع يشمل كل الجماعات، خصو يكون 
كل الدواوير اللي كتعاني من هاد املسألة هادي. أيضا ما يتعلق بالعلف 
املدعم واللي اليوم مجموعة من الفالحين فهاد املناطق الكسيبة عندهم 
ما كاين، توالي سنوات الجفاف، اليوم مع املوجة دالبرد ما عندهمش 
ما يعلفوا، التدخل اللي كاين ديال الفالحة جد محتشم، بل أكثر من 
ضعيف  وبشكل  ال�ضي  داك  فيها  تيكون  اللي  مناطق  كاين  أنه  ذلك 
ومتواضع جدا، اليوم الناس كيتسناوا العدد ديال الكسيبة ديالهم، 
كيتسناوا اإلرواء داملاشية، كيتسناو مجموعة األمور، أيضا فيما يتعلق 
بالصحة، الوالدة داألم، سيارة اإلسعاف ما فيها تجهيزات، مجموعة من 
اإلشكاالت اللي هي موضوعية، اليوم الحكومة مسؤولة على تنزيل هاد 
البرنامج تنزيل ديمقراطي باش يوصل لكل الشرائح املستهدفة في املناطق 
الجبلية، وتكون إنسجام بين التدخالت ديالها واإللتقائية أيضا، ألنه إيال 
ما كانش إلتقائية ما نتحدثوش على مخطط، ما نتحدثوش على برنامج، 

وما يمكنش نوصلو للنتائج اللي احنا كنتسناواها كاملين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، كلمة للحكومة، الكلمة لكم السيد وزير الدولة، تفضلوا ايال 
بغيتو للمنبر، كاين 8 دقائق.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل4ميد،ا زي4ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملين:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتاملنيئبيت،املسيىةاملنومب،

هاد املوضوع الذي تفضل بالتدخل فيه بعض السيدات والسادة 
النواب هو موضوع ذي أهمية خاصة، لذلك فإن الحكومة بدورها أولته 
وتوليه أهمية كبيرة، األمر حينما يتعلق بموجة البرد، فموجة البرد لها 
آثار سلبية على فئات واسعة من املواطنين، خاصة في املناطق الجبلية 
واملناطق النائية حيث يكون هناك هشاشة، ضعف اإلمكانيات، حصار 
الثلوج وما إليها من املشاكل التي ال تخفى على من يعانيها وال يمكن بأي 

حال من األحوال أن تخفى على الحكومة.

اتخذت  اإلجراءات،  من  مجموعة  اتخذت  الحكومة  فإن  لذلك 
مجموعة من التدابير االستباقية واملواكبة، والتي دأبت على القيام بها 
كل القطاعات الوزارية املعنية، أخص بالذكر هنا وزارة الداخلية، وزارة 
التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الفالحة، 
يمكن أن نضيف املندوبية السامية للمياه والغابات، املصالح املعنية 



عدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6576  

القطاعات  امللكي والقوات املساعدة وغيرها من  الدرك  مثال مصالح 
ال  وطني،  مخطط  إطار  في  تشتغل  كلها  القطاعات  هاد  الحكومية، 
تشتغل في إطار واحد العمل اللي ممكن أن نتصور بأنه عمل يعني كيجي 
كمجرد رد فعل أو تدخل، يعني لحظي، لكن مخطط وطني سنوي شامل 
يروم إرساء السبل الكفيلة ملكافحة اآلثار السلبية ملواجهة البرد بشكل 
منتظم، ووفق منهجية تشاركية جماعية. وأفيد حضراتكم أن ذلك يتم 
في إطار التوجيهات السامية، لجاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا 

ورعاه.

بخصوص املوسم الشتوي الحالي اللي هو 2019-2020، ماذا فعلت 
الوطنية  اللجنة  في إطار  التأمت  الحكومة؟ الجواب هو أن الحكومة 

البين وزارية بتاريخ 15 نونبر 2019، ألجل:

سبل  وإرساء  الفارط  الشتوي  املوسم  حصيلة  استعراض  أوال- 
تطبيق املخطط الوطني للموسم الشتوي الحالي، حيث تم إعداده منذ 
نهاية شهر أكتوبر، ويستهدف بالضبط 1753 دوار، تابعة ل 232 جماعة 
ترابية عبر27 إقليم، وبساكنة تقدر ب736.311 نسمة موزعة حسب 
الدواوير املرشحة للعزلة كالتالي، كاين دواوير اللي هي مرشحة للعزلة 
من يوم إلى ثالثة أيام، هادي فيها 296 دوار، عدد األسر 41270 أسرة، 
عدد السكان 213.944 نسمة؛ كاين عندنا مدة العزلة اللي كتشوف 
الحكومة أن من املحتمل تكون ما بين 4 أيام حتى ل7 أيام فعدد الدواوير 
795 دوار، عدد األسر 43682، عدد السكان 255.438 نسمة؛ بالنسبة 
ل، يعني، املدد اللي هي أكثر من أسبوع عندنا 692 دوار، عندنا عدد 

األسر 44337، عندنا عدد السكان 266929 نسمة.

وفي هذا اإلطار وأنا استمعت لحضراتكم، أنتم ممثلو األمة، فينبغي 
عليكم أن تقوموا برصد هاد برنامج، هذا املخطط، واللي شفتو �ضي 
دواوير هي في وضعية اللي هي تستدعي تدخل هذا البرنامج، خص تنبيه 
الجهات املعنية إلى أنه هاد الدوار وال هاد الدوار وال هاد الجهة راه خصها 
تخضع، هاديك الساعة ايال ما خضعت �ضي لهاد البرنامج بتفريط أو 

بنوع، يعني، التهاون، فالحكومة ينبغي أن تسائلها؛

كما ينبغي التذكير بأن جميع املتدخلين تم تذكيرهم على ضرورة حث 
مختلف ممثليهم الجهويين واإلقليميين للشروع في تطبيق مخططاتهم 
من أجل التدبير الناجع ملوجة البرد لهاد املوسم، وهو ما استجابت له 
على الفور مختلف اللجن اإلقليمية اليقظة والتتبع املعني بموجة البرد، 

وغادي نعطيكم بعض املعطيات باختصار:

بعض  ليها  اشارت  اللي  الصحية  الخدمات  مستوى  على  أوال: 
التدخالت، إذن وزارة الصحة عبأت جميع األطر الطبية املعنية والشبه 
الطبية، املستشفيات، املراكز الصحية، الوحدات الصحية املتنقلة، 
إضافة لسيارات اإلسعاف خالل هذا املوسم، وذلك لتقديم الخدمات 
الصحية لفائدة سكان ااملناطق املعنية بموجه البرد والثلوج عبر تنظيم 

قوافل طبية وزيارات ميدانية للوحدات الطبية املتنقلة؛

كما يتم في نفس الوقت، وهذا نبغي نأكدو عليه، إحصاء النساء 

الحوامل والتكفل باملقبالت من هن على الوالدة بدور األمومة واملراكز 
كيمشيو  تولد،  حتى  كنتسناوش  ما  الغاية،  لهذه  املحدثة  الصحية 
يجيبوهم من قبل، وكيتكفلو بهم، وبكل صراحة هذا عمل جيد وينبغي 
التنويه به، وطبعا يتم تقديم مختلف الخدمات ديال القرب لفائدة 
الساكنة املعنية وهنا أعطي اإلحصائيات اللي هي عندها عالقة بالقطاع 
الصحي: تعبئة 2481 من األطر الطبية وشبه الطبي؛ برمجت 745 وحدة 
صحية متنقلة؛ و136 قافلة صحية استفاد من خدماتها لحد اآلن 
81 ألف و637 مستفيد؛ تعبئة 465 سيارة إسعاف؛ إحصاء 5386 
إمرأة حامل على صعيد الدواوير املعنية تم التكفل باملقبالت منهن على 

الوالدة، وعددهن 480 في دور االمومة واملراكز الصحية.

أيضا على مستوى خدمات اإليواء واإلغاتة في هذا اإلطار يتم التكفل 
باألشخاص بدون مأوى و إواء العديد منهم بوحدات استقبال آمنة 
من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد وتقديم مختلف الخدمات 
الضرورية لهم من إطعام و تطبيب، كما تم مد مراكز الطلبة، بالداخليات 
وكاين هناك  باألغطية،  األيتام  الصحية ودور  واملراكز  واملستشفيات 
تفاصيل متعددة، حيث تم التكفل ب2457 شخص بدون مأوى، نظرا 
لضيق الوقت، أشير إلى أنه تم توزيع حطب التدفئة واألفران املحسنة، 
حطب  من  كيلوغرام  و804  و267  مليون   26 تخصيص  تم  بحيث 
التدفئة قصد توزيعها؛ تخصيص 8500 وحد ة من األفران املحسنة 

قصد توزيعها.

طبعا كان هناك توزيع العلف املدعم، هذا من قبل وزارة الفالحة 
من أجل مواجهة هاد املوجة ديال البرد؛ كان هناك تدخالت فتح الطرق 
وفك العزلة من طرف وزارة التجهيز بتنسيق مع السلطات اإلقليمية 
واملحلية، وهناك يعني إحصائيات عن املجهودات التي يعني تم إنجازها 
كانت  إذا  وغيرها.  الصعبة  واملسالك  الطرق  كافة  فتح  صعيد  على 
هناك مجهودات يمكن وأكيد غتكون هناك يعني بعض الخصاصات 

واإلختالالت ينبغي نتعاونوا عليها.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد وزير الدولة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل4ميد،ا زي4ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملين:

هادو  بأن  نف�ضي  وأطالب  أطالبكم  وأنا  هادي،  غير  هادي،  غير 
مواطنين يعني مسؤوليتهم علينا جميع نبلغ على جميع الحاالت وجميع 
يعني مصالح الدولة رهن إشارة السيدات النائبات والسادة النواب، 

شكرا لكم سيدي الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعاونكم،  حسن  على  للجميع  شكرا  الدولة،  وزير  السيد  شكرا 
ورفعتاملجلسة.
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محض4املجلســــــــــــــــةاملحيى ةابعداممليئتيــــــــــــــــــــــــن

ملتيريخ: األربعاء 26 جمادى األولى 1441ه )22 يناير 2020(.

مل4ئيسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

مساء  الخامسة  الساعة  ابتداء  دقيقة،  عشر  خمسة  ملتوقيت: 
والدقيقة العشرين.

لد 9امجعاي9: الدراسة والتصويت على مقترح قانون يرمي إلى 
تغيير وتتميم املادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذ الظهير 
الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 1432، 18 فبراير 2011، 

القا�ضي بتحديد تدابير لحماية املستهلك.

ملسيداملحبيباممليلكيارئيسامجلساملنومب،ارئيساملجلسة:

أش4فا علىا مل4حيم.ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلينا علىاآلها صحبه.

ملسييىمتا ملسيىةاملنومب،

بالدراسة  خاصة  األولى  تشريعيتين،  جلستين  مجلسنا  يخصص 
والتصويت على مقترح قانون، والثانية تهم الدراسة والتصويت على 5 

مشاريع قوانين.

الجلسة األولى يتضمن جدول أعمالها مقترح قانون يرمي إلى تغيير 
الظهير  بتنفيذه  الصادر   31.08 القانون رقم  202 من  املادة  وتتميم 
الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 1432 القا�ضي بتحديد 

التدابير لحماية املستهلك.

الجلسة الثانية يشمل جدول أعمالها ما يلي:

- مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب 
الشرعي.

 62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   39.19 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

- مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.

- مشروع قانون رقم 37.17 خاص بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 )مارس 

1973( املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية.

- وأخيرا مشروع قانون رقم 38.17 خاص بتغيير وتتميم القانون 
رقم 1.81 املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 

ميل بحري عرض الشواطئ املغربية.

نمر اآلن إلى الجلسة األولى الخاصة بتقديم مقترح قانون املتعلق 
بتحديد تدابير حماية املستهلك، الكلمة ألحد واضعي املقترح، فليتفضل 

مشكورا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

من   202 املادة  تعديل  على  املقترح  هذا  ينصب  عليكم،  السالم 
القانون رقم 31.08، القا�ضي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، وذلك 
عن طريق إسناد االختصاص النوعي في املنازعات االستهالكية بين املورد 
واملستهلك حصريا إلى املحكمة االبتدائية ملوطن أو محل إقامة املستهلك 
أو إلى محكمة املحل الذي وقع فيه الفعل املتسبب للضرر باختيار من 
هاد األخير، بهذا التعديل سيحسم الخالف والتردد للعمل القضائي 
ببالدنا حول املحكمة املختصة نوعيا في منازعات العقود االستهالكية، 
التي تسمح ملهن  العامة  القواعد  لتطبيق  الباب مفتوحا  وعدم ترك 
التاجر أن يشترط بقوته التجارية في العقد االستهالكي على املستهلك 
إسناد االختصاص إلى املحاكم التجارية، على اعتبار أن هذه األخيرة 
وضعت أساسا للبت في نزاعات متكافئة بين التجار، وتقت�ضي تطبيق 
مساطر خاصة وبتكلفة زائدة وللمدد قصيرة ال تتناسب مع وضعية 

املستهلك.

إن الحماية الفعلية للمستهلك تقت�ضي تعزيز وتعزيز قرب القضاء 
منه على مستوى االختصاص النوعي كما جعله القانون 81.08 قريبا 
منه على مستوى االختصاص املكاني، تالفيا إلرهاقه بالتنقل إلى مقر 
املحاكم التجارية االبتدائية التي ال يتجاوز عددها حاليا 8 محاكم في 

جميع تراب اململكة.

املشرع  نظم  القانون،  املقترح  لهذا  والقضائي  التشريعي  السياق 
من   26 إلى   18 من  الفصول  في  النوعي  االختصاص  قواعد  املغربي 
قانون املسطرة املدنية ووزع العمل بين املحاكم املختلفة داخل الجهة 
القضائية الواحدة بحسب نوع القضية أي النظر في طبيعة الرابطة 
القانونية محل حماية وبمقتضاه يتعين تحديد صنف ودرجة املحكمة 

التي تنظر في الدعاوي.

وغني عن البيان أن املشرع املغربي منح للمحاكم االبتدائية النظر في 
جميع القضايا املدنية على اعتبار أنها صاحبت الوالية العامة بمقت�ضى 
الفصل 18 من الفقرة األولى من قانون املسطرة املدنية الذي جاء فيه: 
»تختص املحاكم االبتدائية مع مراعاة االختصاصات الخاصة املخولة 
املدنية  القضايا  جميع  في  بالنظر  القرب  قضاء  القضاء،  أقسام  إلى 
ابتدائيا وانتهائيا مع  وقضايا األسرة والتجارية واإلدارية واالجتماعية 

حفظ حق االستئناف«.

املختصة،  املحكمة  بقولها  عامة  بصيغة  جاءت   202 املادة  إن 
دون تحديد ما إذا كان املقصود بها هو املحكمة االبتدائية أم املحكمة 
التجارية، فلم تراعي الخصوصيات نزاع االستهالك التي تقت�ضي وضع 
االختصاص  فإن  تم  ومن  املستهلك،  بحماية  كفيلة  قانونية  قواعد 
العمل  العقود االستهالكية يظل خاضعا لضوابط  في قضايا  النوعي 
املختلط، كما نظمته مدونة التجارة التي تق�ضي أن الدعاوي التي يكون 
أحد أطرافها تاجرا واآلخر مدنيا مثل املستهلك املقترض في عقود القرض 



عدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6578  

االستهالكي، فاالختصاص يكون إما للمحكمة التجارية وإما للمحكمة 
االبتدائية حسب طبيعة العمل املختلط بالنسبة للمدعي عليه، فإذا 
كان العمل املختلط يعد من جانب املدعي عليه مدنيا فإنه يجب على 
االبتدائية  املحكمة  أمام  الدعوة  يقيم  أن  اآلخر  الطرف  أي  املدعي 
بوصفها محكمة املدعى عليه، أما إذا كان العمل تجاريا بالنسبة للمدعى 
عليه فإن الحل هو إعطاء الحرية واالختيار للمدعي أن يقا�ضي إما أمام 
التجارية  املحكمة  أمام  وإما  محكمته  باعتبارها  االبتدائية  املحكمة 

بوصفها محكمة املدعى عليه.

وتأسيسا على ذلك، فإنه يحق للمستهلك في العقود االستهالكية 
عندما يكون مدعيا أن يختار بين املحكمة االبتدائية واملحكمة التجارية 
للمطالبة بحقوقه في مواجهة املورد أو املنهي، أما أمام هذا األخير، أما 
هذا األخير فال يملك هذا الخيار حيث يجب عند النزاع عليه اللجوء 
إلى املحاكم االبتدائية فقط، وهذا ما تم تأكيده على مستوى العمل 
بأكادير، وحيث أن  التجارية  للمحكمة  القضائي حيث جاء في حكم 
العقود املنصوص عليها في القانون السالف الذكر بما فيها عقود القرض 
موضوع النازلة من جهة، ال تندرج ضمن العقود التجارية املسماة التي 
نظمها املشرع في الكتاب الرابع بمدونة التجارة، من مواد من 334 إلى 
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ومن جهة أخرى، وباألخذ بمعيار نظرية العقود املختلطة، فإن هذه 
العقود ال تتمتع بالصبغة التجارية بطبيعتها، وإنما تكتسبها حسب صفة 
املتعاقدين. وتكون تجارية إذا كان أطرافها تجارا. بيد أن إقرار قاعدة 
خيار مخولة للمستهلك بهدف توفير حماية قضائية له، يمكن تعطيل 
مفعولها، إذا وافق املستهلك نفسه على إقامة دعواه في مواجهة منهي 
أمام املحاكم التجارية، وبالرجوع إلى الفقرة ما قبل األخيرة من املادة 
5 من قانون إحداث املحاكم التجارية، يتضح أن املشرع منح للتجار 
بالفضاء  االختصاص  إسناد  على  االتفاق  إمكانيات  املدني  والطرف 
التجاري، للنظر في املنازعات التي تربط بين التجار والطرف املدني، وهذا 
يعني أن الحماية التي تقررها نظرية األعمال املختلطة ليس من النظام 
العام، حيث يمكن للمستهلك التنازل عن هذه الحماية، وذلك مقت�ضى 
اتفاق خاص مع الطرف التجاري، يتنزل بمقتضاه عن خيار ممنوح له 
من طرف املشرع، بين القضاء املدني والقضاء التجاري، بحيث يجعل 
من املحكمة التجارية وحدها صاحبة االختصاص في نزاعه مع التاجر، 

والناتج عن العمل املختلط، كما في حالة العقود االستهالكية.

وعليه فإن تطبيق قاعدة خيار ومقاضاة املستهلك أمام املحاكم 
االبتدائية، رهين بعدم اتفاق األطراف على منح االختصاص للقضاء 
التجاري، وهو ما جاء في قرار املحكمة االستئنافية التجارية بمراكش، 
ملا كان ذلك، وكانت وثائق امللف خالية مما يثبت اتفاق طرفي الدعوة 
على إسناد اختصاص بشكل مسبق في املحكمة التجارية، وفقا ألحكام 
للمحاكم  املحدث  القانون  من   5 املادة  من  األخيرة  قبل  ما  الفقرة 

التجارية.

وكانت مقتضيات الفصل 16، في فقرته األخيرة، تعطي للمحكمة 
ما صدر،  على  تأسيسا  وأنه  تلقائيا،  نوعيا،  اختصاصها  عدم  إثارة 
بعدم  ملا قضت  الصواب  قد صادفت  تكون  التجارية  املحكمة  فإن 
اختصاصها تلقائيا في البت في النزاع، ولم تخرق أي مقت�ضى قانوني، 

مما وجب معه القول بتأييد حكمها والسند على أي أساس.

التعسفية  الشروط  لجنة  أن  التذكير  يجدر  السياق،  هذا  وفي 
الفرنسية أوصت بإلغاء الشروط التي تؤدي إلى عدم تطبيق القواعد 
القانونية باختصاص، ومنع مقاضاة املستهلك أمام املحاكم التجارية، 
وهو ما كرسه االجتهاد القضائي الفرن�ضي الذي توجه حديثا نحو اعتبار 
املحاكم  أمام  التاجر  غير  مقاضاة  يقارب  الذي  الشرط  أو  االتفاق 
التجارية، شرطا تعسفيا ال يمكن االحتجاج به أو إعماله، ويجدر تبني 
طرح قائم بتعددية هذه االتفاقات، خاصة عندما ي�ضيء املنهي تطبيقها. 
ويفرض على املستهلك اللجوء إلى املحاكم التجارية، وبالتالي يحرمه من 

قضاء يقاربه ويخدم مصالحه.

لذلك، ومن أجل تعزيز حماية املستهلك بصورة أوضح، يتعين تغيير 
وتتميم املادة 202 من القانون رقم 31.08 بإدخال مقت�ضى ينص على 
االستثنائية  للمحاكم  االستهالك  لدعاوي  النوعي  االختصاص  إسناد 
دون املحاكم التجارية، مع جعله من النظام العام حتى ال يجد املستهلك 
نفسه أمام قضاء يجهل قواعده وخصوصياته املسطرية التي ال تخدم 
مصالحه ثم تكريس فلسفة حماية املستهلك من تجاوزات املنهي وإعادة 

التوازن املفقود في عقود االعتماد التجارية.

وعليه فإننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب، نتقدم 
بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم املادة 202 من القانون رقم 81.08 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 18 
فبراير 2011، القا�ضي بتحديد تدابير لحماية املستهلك لحماية جيوب 

املغاربة التي أرهقتها الحكومة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

لجنة  مقرر  للسيد  جميعا  باسمكم  النائب، شكرا  للسيد  شكرا 
القطاعات اإلنتاجية، نمر اآلن إلى عملية التصويت.

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  برمتها  للتصويت   1 املادة  أعرض 
املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 150

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

وتتميم  تغيير  إلى  يرمي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 

املادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 

1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 1432، 18 فبراير 2011، القا�ضي 

بتحديد تدابير لحماية املستهلك.
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محض4املجلسةاملثينيةابعداممليئتين

ملتيريخ: األربعاء 26 جمادى األولى 1441ه )22 يناير 2020(.

مل4ئيسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشر  وخمسة  ساعتان  ملتوقيت: 
الخامسة مساء والدقيقة الخامسة والثالثين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مجعاي9:  لد 9ا
الجاهزة:

- مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب 
الشرعي.

 62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   39.19 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

- مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.

- مشروع قانون رقم 37.17 خاص بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 )مارس 

1973( املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية.

- مشروع قانون رقم 38.17 خاص بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 
املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري 

عرض الشواطئ املغربية.

ملسيداملحبيباممليلكيارئيسامجلساملنومب،ارئيساملجلسة:

أش4فا علىا مل4حيم.ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلينا علىاآلها صحبه.

ملسييىمتا ملسيىةاملنومب،

يخصص مجلسنا جلسة تشريعية، تهم الدراسة والتصويت على 5 
مشاريع قوانين.

الجلسة األولى يتضمن جدول أعمالها مقترح قانون يرمي إلى تغيير 
الظهير  بتنفيذه  الصادر   31.08 القانون رقم  202 من  املادة  وتتميم 
الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 1432 القا�ضي بتحديد 

التدابير لحماية املستهلك.

الجلسة الثانية يشمل جدول أعمالها ما يلي:

- مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب 
الشرعي.

 62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   39.19 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

- مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.

- مشروع قانون رقم 37.17 خاص بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 )مارس 

1973( املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية.

- وأخيرا مشروع قانون رقم 38.17 خاص بتغيير وتتميم القانون 
رقم 1.81 املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 

ميل بحري عرض الشواطئ املغربية.

نمر اآلن إلى تقديم مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة 
مهام الطب الشرعي، الكلمة للسيد وزير العدل.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

أتشرف بتقديم مشروع القانون 77.17 املتعلق بتنظيم ممارسة 
والتشريع  العدل  لجنة  عليه  صادقت  بعدما  الشرعي،  الطب  مهام 
وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر يوم 15 يناير 2020، بعد إدخال عدد 
من التعديالت عليه والذي يأتي هاذ املشروع في سياق استكمال تنزيل 
بنود اإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة، وهاذ اإلصالح القائم 

على عدة محاور أهمها تعزيز آليات العدالة الجنائية ببالدنا.

ويجسد هاذ املشروع حرص وزارة العدل على االنخراط البناء في 
دينامية تحديث وتطوير املهن املساعدة للقضاء، وكما ال يخفى عليكم 
فإن الطب الشرعي يعد من أهم الوسائل العلمية التي تساهم في كشف 
مالبسات الجرائم وجمع األدلة املتعلقة بضبط مرتكبي هذه الجرائم 
وتقديمهم إلى املحاكمة، وهو بذلك يلعب دورا محوريا في خدمة أجهزة 
العدالة الجنائية من خالل مساعدته للسلطات القضائية املختصة 
سواء أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق اإلعدادي أو املحاكمة 
في تحديد أسباب بعض الجرائم الغامضة واملستعصية كجرائم القتل 
والتسميم وبعض أنواع الجرائم الجنسية، فضال عن دوره في تكوين 
القناعة الوجدانية للقا�ضي الجنائي، لذلك فقد تضمن ميثاق إصالح 
منظومة العدالة توصية خاصة هي التوصية رقم 95 نصت على ضرورة 
وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي وفق املعايير الدولية املتعارف عليها 

ملهنة الطب الشرعي؛

حض4متاملسيدمتا ملسيىةامملحترمين،

ألن الطب الشرعي باملغرب وإن كان يشكل نشاطا مهنيا قائما بذاته، 
فإن ممارسته لم تخضع ألي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص وواضح 
ومضبوط، ما عدا أحكام املرسوم الصادر في أكتوبر 99 بشأن النظام 
األسا�ضي الخاص بهيئة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان املشتركة 
الشرعي  الطب  ملمارسة  مقتضب  بشكل  أشار  والذي  الوزارات،  بين 
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وتشريح الجثث، وتضمنت مقتضياته إشارة تفيد اقتصار ممارسة مهام 
العام  بالقطاع  العاملين  األطباء  الجثث على  الشرعي وتشريح  الطب 
فقط، إضافة إلى التنصيص على األتعاب املخصصة لخدمات الطب 
الشرعي ضمن القانون املتعلق بتنظيم املصاريف القضائية في امليدان 
الجنائي، والتي تتميز في مجملها بهزالة التعويضات املرصودة لها والتي لم 

تعد تساير الظروف االقتصادية واالجتماعية الراهنة؛

كما أن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي باملغرب أفرز معطى 
أسا�ضي يتمثل في كون الجزء األكبر من التشريحات الطبية املأمور بها 
من طرف القضاء يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في 
هذا املجال، األمر الذي يؤكد حقيقة عدم توفر بالدنا على عدد كاف من 
األطر الطبية املتخصصة في ميدان الطب الشرعي، خصوصا وأن العدد 
القليل من هؤالء والبالغ عددهم 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات 

بعض املدن الكبرى فقط؛

وانطالقا من الوضعية الحالية ملنظومة الطب الشرعي ورغبة في 
مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية ببالدنا، ال سيما في الشق املتعلق 
بتعزيز ضمانات املحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية، في 
هذا اإلطار بادرت وزارة العدل وبتنسيق مع األمانة العامة للحكومة، 
وأخذا بعين االعتبار االقتراحات املقدمة من طرف كل من وزارة الصحة 
الوطني  الدفاع  بإدارة  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  والوزارة 
بادرت  واألطباء،  للطبيبات  الوطنية  والهيئة  العامة  النيابة  ورئاسة 
الوزارة إلى إعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي 
باملغرب، حيث تم استحضار عدد من املعطيات واالعتبارات أثناء إعداد 
هاد املشروع واملتمثلة أساسا في املواثيق الدولية ذات الصلة باملوضوع، 
وفي مقدمتها دليل األمم املتحدة للتق�ضي والتوثيق الفعالين في الجرائم 
املتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة، وكذا التشريعات والتجارب املقارنة فضال عن التوصيات 
واملقترحات التي تم جمعها من خالل كل الندوات واأليام الدراسية التي 
تم تنظيمها لهذا الغرض، وتمت إحالته على املجلس الحكومي الذي 
صادق عليه في اجتماعه املنعقد في 20 سبتمبر 2018، وأحيل بعد ذلك 
على لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر، والتي 
صادقت عليه باإلجماع خالل األسبوع املا�ضي بعد تجويد عدد من 

مقتضياته؛

يسعى هذا املشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل ملمارسة مهام 
الطب الشرعي مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر لشواهد وتقارير 
تعزيز  في  ما سيساهم  وهو  القضاء  على  تعرض  التي  الطبية  الخبرة 

ضمانات املحاكمة العادلة وتطويرها.

كما يروم أيضا توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببالدنا والرفع من 
مستوى العاملين بهذا املجال بغية تشجيع اإلقبال على هذا التخصص 
الداخليين  األطباء  استقطاب  من خالل  وذلك  املغربية،  بالجامعات 
وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم، وكذلك 

توفير آفاق مهنية محفزة لهم، ويمكن إجمال أهم مضامين هذا املشروع 
فيما يلي:

الشرعي  الطب  مهام  مزاولة  لها  املخولة  الطبية  الجهات  تحديد 
الشرعي  الطب  ملهام  املمارس  بالطبيب  املقصود  التحديد  عن طريق 
انتداب  كيفية  تحديد  ثم  وواجباته،  اختصاصاته وحقوقه  وتحديد 
انتدابه،  لها  املخول  والجهات  الشرعي  الطب  ملهام  املمارس  الطبيب 
باإلضافة إلى تنظيم العالقة بين هذه األطراف وإقرار مبدأ استقاللية 
إليه  املوكلة  القضايا  في شأن  الشرعي  الطب  ملهام  املمارس  الطبيب 
من قبل السلطات القضائية، كذلك يتضمن مشروع القانون تمتيع 
الطبيب املمارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرة مها 
مه وبمناسبة ممارستها مقابل إلزامه بواجب كتمان السر املنهي والتقيد 

بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.

وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة العدل ومواكبة منها للمستجدات التي 
يتضمنها مشروع القانون املتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، 
أحكام  وتعويض  بنسخ  يتعلق  قانون  إعداد مشروع  قد عملت على 
القانون 23.86 املتعلق بتنظيم املصاريف القضائية في امليدان الجنائي، 
ومن أبرز ما يروم هذا املشروع إعادة النظر في نظام األتعاب الخاص 
بما  املمارسين ملهام الطب الشرعي والرفع من تلك األتعاب  باألطباء 

يتما�ضى وحجم األعباء الواقعة على عاتقهم.

تلكم، السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمين، 
ملحة موجزة عن مشروع القانون املتعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي 
والذي بدون شك سيشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، 
وسيساهم بكل تأكيد في إعادة تنظيم وهيكلة هذه املهنة بما يساهم في 
الرفع من قيمتها ومكانتها ودورها في قطاع العدالة والصحة، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

ملسيدامل4ئيس:

العدل  لجنة  مقررة  للسيدة  كذلك  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
والتشريع وحقوق اإلنسان، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيدة 

النائبة مينة الطالبي باسم فرق األغلبية.

ملنيئبةاملسيدةامينةاملطيلبي:

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

أتشرف بأن تناول الكلمة اليوم باسم فرق األغلبية في هذه الجلسة 
املتعلق   17.77 رقم  قانون  مشروع  ملناقشة  املخصصة  التشريعية 
يأتي بعد فراغ تشريعي  بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، الذي 
وتنظيمي الذي عرفته بالدنا خالل الفترة السابقة، ذلك أن ممارسة 
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دون  بذاته  قائم  منهي  نشاط  مجرد  كانت  التي  الشرعي  الطب  مهنة 
خضوعه ألي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص به كما أن الجزء األكبر من 
التشريعات أو التشريحات الطبية التي كان يؤمر بها من طرف القضاء، 
كان يمارسها أطباء غير متخصصين وغير معترف لهم بأي تخصص في 
هذا املجال بل ينتمون إلى أطباء القطاع العام، ناهيكم على أن عددهم 
ال يتجاوز إلى اليوم 13 طبيب شرعي فقط، في الوقت الذي تعرف الجارة 
الشقيقة الجزائر ما يصل إلى 219 طبيب شرعي مخصص، لذلك جاء 
هذا املشروع لسد هذا الفراغ التشريعي ولوضع اإلطار القانوني ومواكبة 
الترسانة القانونية والحقوقية لتعزيز ضمانة املحاكمة العادلة وتطوير 
آليات العدالة الجنائية، وهو أي الطب الشرعي من املهن املساعدة 

للقضاء الذي يحظى بأهمية بالغة.

 ملطالب توصيات هيئة 
ً
السيد الوزير، إن هذا املشروع جاء تلبية

هوية  تحديد  في  التي صادفتها  الصعوبات  بعد  واملصالحة  اإلنصاف 
املختفين واملتوفين واملقابر الجماعية إبانة حكومة التناوب التي قامت 
بتغيير إن لم نقل واسع وشامل في الترسانة القانونية، لكن ظل هذا 
القانون أو هذا اإلطار رغم املطالب امللحة لم يخرج إلى الوجود، وجاء 
الذي  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  ملطالب   

ً
تلبية كذلك  اليوم 

دعى سنة 2005 في تقريره إلى إطار تشريعي ينظم مهام الطب الشرعي، 
وكذلك جاء انسجاما مع املواثيق الدولية ذات الصلة باملوضوع، وفي 
الجرائم  في  الفعالين  والتوثيق  للتق�ضي  املتحدة  األمم  دليل  مقدمتها 
املتعلقة بالتعذيب أو غيرها من دروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة وكذا التشريعات والتجارب املقارنة.

كما يأتي كذلك هذا املشروع في سياق تنزيل بنود اإلصالح الشامل 
والعميق ملنظومة العدالة والقائمة على ركائز ومحاور تعزيز آلية العدالة 
املهن  في دينامية تحديث وتطوير  البناء  ببالدنا، واالنخراط  الجنائية 

املساعدة للقضاء.

السيد الوزير املحترم، أود في البداية أنا نؤكد لكم كفرق أغلبية 
داخل مجلس النواب على الظرفية الراهنية التي نناقش فيها مشاريع 
القوانين أو مشروع القانون هذا باعتبارها لحظة دستورية حاسمة 
واملؤسساتي  الديمقراطي  البناء  ملواصلة  العريضة  الخطوط  ترسم 
والحقوقي بالدنا، والذي يحثنا جميعا على بدل املزيد من املجهودات 
وعلى  املؤسسات  عمل  في  املغاربة  واملواطنين  املواطنات  ثقة  إلرجاع 

رأسها املؤسسة التشريعية واملؤسسة القضائية كذلك.

أهم  بين  يبقى من  الشرعي  الطب  أن  نعتبر  األغلبية  في فرق  إننا 
الوسائل العلمية والتقنية، التي من شأنها أن تساهم في إجالء الحقيقة 
وكشف مالبسة الجرائم وجمع األدلة املتعلقة بها بغية تقديم مرتكبيها 
إلى املحاكمة، وبالتالي استرجاع حقوق املتضررين، وبذلك نستطيع أن 

نرفع من ثقة املواطن في محاكمنا وقضائنا.

وباملناسبة السيد الوزير نحييكم على النفس التشاركي في صياغة 

هذا املشروع وتجويده بإشراك جميع املعنيين به وهكذا استجابتكم 
النواب  والسادة  السيدات  بها  تقدم  التي  التعديالت  من  ملجموعة 
إلى  البرملانيون داخل لجنة العدل والتشريع معارضة وأغلبية لنصل 
لحظة التصويت عليه باإلجماع داخل اللجنة تحمل فيها كل السيدات 
تفرض  التي  اللحظة  مستوى  في  وكانوا  مسؤوليتهم  النواب  والسادة 
قانون  يهدف مشروع  للوجود، حيث  املشروع  بإخراج هذا  التسريع 
ممارسة الطب الشرعي إلى وضع إطار قانوني متكامل ملمارسة الطب 
الشرعي أو مهام الطب الشرعي باعتباره أحد املهن املساعدة للقضاء من 
خالل تحديده للجهات الطبية املخول لها ممارسة هذه املهام عن طريق 
حقوقه،  اختصاصاته،  تحديد  الشرعي،  بالطبيب  املقصود  تحديد 
واجباته، كما حدد أيضا كيفية انتداب الطبيب الشرعي، الجهة املنتدبة 
له باإلضافة إلى تنظيم العالقة بين هذه األطراف وتحديد معايير إنجاز 
تقارير التشريح الطبي وفقا ملا هو متعارف عليه دوليا، كما خول مشروع 
هذا القانون لألطباء املتخصصين في الطب الشرعي استثناء التسجيل 
املباشر في جداول الخبراء القضائيين بمحاكم االستئناف بغية توفير 

األطر البشرية املؤهلة واملتخصصة لتكون في خدمة العدالة؛

إن وضع إطار قانوني ملمارسة الطب الشرعي ال يمكن أن ينهض وحده 
بهذا التخصص الطبي، لكي في خدمة العدالة الجنائية إذا لم يتم وضع 
إطار تنظيمي مصاحب له وهو ما تم استحضاره لهذا املشروع، حيث 
تم إحداث لهذا الغرض وحداث للطب الشرعي باملستشفيات الجامعية 

والجهوية واإلقليمية يمارس بها األطباء مختلف مهام الطب الشرعي؛

طرق  وتوحيد  املهام  هذه  ممارسة  لتأطير  املحترم،  الوزير  السيد 
ممارسة مهام للطب الشرعي ببالدنا والرفع من مستوى العاملين به، 
نص هذا املشروع على إحداث مجلس وطني للطب الشرعي، كما وضع 
مشروع هذا القانون مقتضيات قانونية كفيلة بإعطاء مصداقية أكبر 
للشواهد والخبرات الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات 
العادلة،  املحاكمة  ضمانات  تعزيز  في  سيساهم  مما  فيها،  يبت  التي 
ومنح مشروع القانون هذا الجهات القضائية املختصة صالحية األمر 
بمبدأ  اإلقرار  مع  بحث قضائي،  محل  تكون  التي  الجثث  باستخراج 
استقاللية الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي في شأن القضايا املوكلة 
بالحماية  الطبيب  تمتيع  وكذلك  القضائية،  السلطة  قبل  من  إليه 
القانونية أثناء مباشرته ملهامه، وبمناسبتها مقابل التزامه بموجب املائة 
بقواعد  والتقيد  املنهي  السر  العهد  في  بموجبه  التعليمي  بالدنا  موقع 

الحياد والتجرد والنزاهة والشرف؛

كما وضع مشروع القانون هذا نصوصا لتحديد البيانات الضرورية 
في  تضمينها  الشرعي،  الطب  ملهام  املمارسين  األطباء  على  يتعين  التي 
تقاريره، ومما جاء بعه هذا املشروع هو أن يمارس األطباء املختصين في 
الطب الشرعي، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عملهم بهذه الصفة 
العام  الطب  وأطباء  واألطباء  للطبيبات  الوطنية  الهيئات  جدول  في 
الذين حصلوا على شهادة للتكوين املتخصصة في إحدى مجاالت الطب 
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الشرعي املسلمة من قبل إحدى مؤسسات التعليم العالي الطبي، كما 
أن من بين الذين يحق لها ممارسة الطب الشرعي األشخاص االعتبارية 
العامة، كما حدد هذا املشروع للطبيب الشرعي 10 مهام على سبيل 
الحصر، ومن أهم ما جاء به هذا املشروع كذلك تحديده للحاالت 
التي يتعين على السلطة القضائية املختصة األمر بإجراء تشريح طبي 

بخصوها، وهي أربع حاالت :

- الوفاة الناتجة عن االعتداء الجسدي أو الجن�ضي؛

- الوفاة الناتجة عن التسمم؛

أو  النظرية  الحراسة  تحت  الوضع  أماكن  في  تقع  التي  الوفاة   -
االحتفاظ أو االعتقال أو بمؤسسات تنفيذ عقوبة أو التدابير الوقائية أو 
مراكز اإليداع والوفاة الناتجة عن الشك في حالة التعذيب، وكذا الوفاة 

الناتجة عن االنتحار أو عند الشك فيه

وهنا ال يمكن إال أن نسّجل بأن في هذا األمر قفزة نوعية، وهناك 
تحول حقيقي ملا كانت تعرف بالدنا من مطالب بالتحقق من حاالت 

التعذيب أثناء الحراسة النظرية والتي لم يكن يستجاب لها.

اليوم يسجل هذا في سجل كذلك ترسيخ مجموعة من الحقوق 
واملبادئ التي طاملا طالب بها املجتمع الحقوقي، ولم يغفل هذا القانون 
أيضا التنصيص على األحكام التأديبية والزجرية التي تطبق على الطبيب 

املنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي في حالة ارتباكه خطأ مهنيا.

وفي إطار تنظيم هذه املهنة نص املشروع على أنه يمنع ممارسة 
الطب الشرعي أو مزاولة أحد مهامه املحددة في هذا القانون دون أن 
يكون مخوال له ذلك، ويعتبر منتحال لصفة ينظمها القانون بل ويعاقب 
بالعقوبات املنصوص عليها في القانون الجنائي، وهو ما يعتبر حماية 

لفئة األطباء الشرعيين من أي تطاول على اختصاصهم.

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيىةاملوزرمء،

على هذا األساس، يحظى موضوع الطب الشرعي بأهمية بالغة في 
التشريعات القانونية املقارنة، لتمتد صالحية الطبيب الشرعي للقيام 
بمهام جسيمة كما هو الحال أو ملا هو ضبطي وقضائي، ويعتبر أحيانا من 
مكونات جسم الشرطة القضائية كما هو الحال في الشرطة الفدرالية 
األمريكية كنموذج، لذلك حظي موضوع الطب الشرعي ببالدنا باهتمام 
والعميق  الشامل  اإلصالح  الوطني حول  الحوار  ندوات  خاص خالل 
ملنظومة العدالة، وعلى رأسها الندوتان الجهويتان اللتان تم عقدهما 
على التوالي بمدينة فاس يومي 9-10 نونبر 2012، وبمدينة مراكش يومي 
23-24 نونبر 2012، حول موضوع تحديد السياسة الجنائية وتطوير 
العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات املحاكمة العادلة، خاصة أن ممارسة 
الطب الشرعي لم تخضع ألي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص مضبوط ما 
عدا أحكام املرسوم الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن النظام األسا�ضي 

بين  املشتركة  األسنان  والجراحي  والصيادلة  األطباء  بهيأة  الخاص 
الوزارات، الذي أشار بشكل مقتضب ملمارسة الطب الشرعي وتشريح 

الجثث على األطباء العاملين في القطاع العام فقط.

ال  الحكومة،  اتجاه  أغلبية  كفرق  مسؤوليتنا  إطار  وفي  كله  لهذا 
يسعنا إال أن ننوه بجودة صياغة مشروع قانون وسالسة تنظيم أبوابه، 
باعتبار خطوة أولى في مسار تكريس العدالة الجنائية وإنصاف الضحايا 
وإحقاق الحق وتفادي األخطاء القضائية عمال بمبدأ تبرئة 100 متهم، 

خير من إدانة بريء واحد.

ملسيداملوزي4امملحترم،

إن مناقشتنا املستفيضة وتقديمنا ملجموعة من التعديالت كفرق 
تعديالت، وحيث  منها مشكورين  استجبتم  تعديل   18 بلغت  أغلبية 
عرفت لجنة العدل والتشريع مناقشات مستفيضة وجادة نظرا ألهمية 
هذا املشروع وأهمية املصادقة عليه، والتي تفاعلتم معها السيد الوزير 
بكل مسؤولية وإيجابية، انتهت بالتصويت على مشروع القانون داخل 

اللجنة باإلجماع.

في الختام، إذ ننوه كفرق األغلبية باملقتضيات الواردة في األحكام 
االنتقالية والختامية والتي توفر حماية هامة ملماسيي، وتقييم من أي 
إقصاء بعد تطبيق هذا القانون، فإننا في اآلن ذاته نركز على جودة 
التكوين لفائدة العاملين باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة وباملرافق 
الصحية لقطاع وزارة الصحة، إذ ال يجب أن يقتصر تكوينهم على ما 
هو نظري، بل يجب أن يتعداه..، على الروح اإليجابية التي تعاملتم بها 

داخل اللجنة ونصوت باإليجاب على القانون، وشكرا.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيدة النائبة، نمر اآلن إلى مكونات املعارضة، بإعطاء الكلمة 
للسيدة النائبة حياة املشفوع، باسم فريق األصالة واملعاصرة.

لك كل الحقوق.

ملنيئبةاملسيدةاحييةامملشفوع:

شكرا، حفظك هللا السيد الرئيس،

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في هذه 
رقم  القانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  املخصصة  الجلسة 
77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي. هذا القانون الذي رغم 
التأخر الكبير من طرف الحكومة في إعداده، نعتبره نصا أساسيا في 
التوصيات  باعتباره من  الجنائية ببالدنا، وكذلك  منظومة السياسة 



عدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6584  

الوطني حول إصالح منظومة  الحوار  نتائج  إليها  التي خلصت  الهامة 
العدالة ببالدنا.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

إن الرهان كل الرهان على هذا املشروع من أجل ملء الفراغ القانوني 
الذي يعرفه هذا املجال، إذ أن مجال ممارسة الطب الشرعي ببالدنا، 
لم تكن تخضع ألي إطار تشريعي خاص واضح ومضبوط، لذلك نراهن 
في فريق األصالة واملعاصرة، على التنزيل األمثل لهذا املشروع، والذي 
من شأنه أن يتجاوز النقص الحاد في عدد األطباء الشرعيين، والذي 
ال يتجاوز عددهم 13 طبيب شرعي باملغرب برمته، واملصيبة األعظم 
هي أن هؤالء، على قلتهم، يتمركزون بمستشفيات املدن الكبرى فقط، 
أما على مستوى التعويضات التي كان يتلقاها مهنيو الطب الشرعي، 
فإننا نسجل بارتياح اآلفاق التي تتوعد الحكومة إقرارها بمناسبة هذا 
الذي  املادي،  التعويض  مستوى  على  الفئة  لهذه  إنصافا  املشروع، 
كان يتسم بهزالة كبيرة، إذ ال يتعدى أحيانا 100 درهم لتشريح الجثة 

الواحدة.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

صحيح أن هذا القانون مهم، وجاء في وقته لسد ثغرات كبيرة في 
مجال الطب الشرعي، لم تعد مقبولة في مغرب اليوم، لذلك تعاملنا مع 
مضمونه أثناء مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، 
بكل إيجابية، غير أنه في مقابل ذلك، تفاجأنا بتعامل غير موضوعي 
من الحكومة، مع التعديالت الكثيرة التي قدمناها على هذا املشروع، 
بغية تجويد مضمونه، ورغم ذلك استحضرنا حاجة بالدنا املاسة لهذا 
إبداء بعض  يمنعنا من  باإليجاب، وذلك ال  املشروع، فتعاملنا معه 

املالحظات العامة كاآلتي:

أوال: على مستوى الئحة اآلمرين، بانتداب الطبيب املمارس ملهام 
الطب الشرعي، كنا نتمنى من الحكومة أن توافقنا الرأي وتحصرها 
وبالتالي  الحكم،  هيئة  ثم  التحقيق  وقا�ضي  العامة  النيابة  في  فقط 
التراجع عن منح هذا االختصاص، كذلك لضابط الشرطة القضائية، 

وذلك لتعزيز ضمانات أكثر على مستوى تفعيل هذا إجراء.

ثانيا: على مستوى مالئمة فئة األطباء العاملين باملكاتب الجماعية 
لحفظ الصحة وباملرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، مع نص هذا 
القانون، حيث منح تقرير مصيرهم للجنة خاصة تتولى املصادقة على 
ملفاتهم، لذلك ننبه إلى ضرورة احترام الشروط املوضوعية في تعيين 
أعضاء هذه اللجنة وكذا اعتماد املعايير املوضوعية والنزاهة والشفافية 
إلنصاف هذه الفئة، واقترحنا أن يتم ذلك في غضون سنتين بدل 4 
سنوات بعد نشر هذا القانون، غير أن الحكومة رفضت ذلك، وأبقت 

على مدة 4 سنوات.

ثالثا: إن التنزيل األمثل ملضامين هذا املشروع يتطلب ضرورة تعميم 
جميع  مستوى  على  الشرعي  بالطب  خاصة  ومصالح  مراكز  إحداث 

املستشفيات الجهوية واإلقليمية والعمل الفوري على تحسين وضعية 
مستودعات األموات، حتى تتحول إلى فضاءات طبية تحقق الحد األدنى 

من الشروط املطلوب توفرها في فضاءات عمل الطبيب الشرعي.

رابعا: صحيح أنه سيكون لهذا املشروع دور أسا�ضي في مجال تعزيز 
ضمانات املحاكمة العادلة، لكونه يسعى إلى تنظيم مهنة أساسية في 
منظومة العدالة وهي مهنة الطب الشرعي، لذلك بالقدر الذي نرحب 
فيه بهذا املشروع إلصالح هذه املهنة، بالقدر نفسه نستغرب تماطل 
وتأخر الحكومة في املجيء بقوانين جديدة لباقي املهن القضائية األخرى 

وعلى رأسها مهنة املحاماة واملوثقين والعدول والنساخ وغيرهم.

السياسة  في مجال تجويد وتعديل  الحكومية  خامسا: إن اإلرادة 
الجنائية، كنا نتمنى أن تبرزها كذلك في آليات أخرى ال تقل أهمية 
عن هذا املشروع، كآلية املسطرة الجنائية واملسطرة املدنية والقانون 
الجنائي برمته والتي كنا نتمنى من الحكومة أن تعدلهما مباشرة بعد 

نهاية الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة.

السيدات والسادة النواب املحترمون، تلكم بعض املالحظات العامة 
حول هذا النص والتي لم تمنعنا من التأكيد على تعاملنا بإيجابية كبيرة 

مع مضمون هذا القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدامل4ئيس:

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  اآلن  شكرا، 
السيد النائب عالل العمراوي.

ملنيئباملسيداعال9املعا4م ي:

خيتما علىا مل4حيم،ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدامل4ئيسامملحترم.

ملسيىةاملوزرمءامملحترمون.

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون.

أتناول الكلمة في مناقشة مشروع هاذ القانون اللي كنا نريده أن 
يكون ليس فقط إطارا قانونيا لتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي، 
الجنائية  التحقيقات  في  دور حاسم  يلعب  أن  أجل  من  أيضا  ولكن 
املرتبطة باملساس بحياة األفراد أو سالمتهم البدنية، في تقييم األضرار 
الجسدية من أجل جبر الضرر أو من أجل تقدير درجة مسؤولية مرتكبي 

الجرائم املقترفة.

االستقاللي  الفريق  فريقنا  أن  القول  يمكن  السياق،  هذا  وفي 
للوحدة والتعادلية انخرط بإيجابية في مناقشة هذا املشروع، إيمانا 
وذلك  املجال  هذا  وتأطير  إلصالح  أساسيا  مدخال  سيشكل  بأنه  منا 
إغنائه  بها من أجل  تقدمنا  التي  التعديالت  من خالل مجموعة من 
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ومعالجة الوضعية الراهنة التي يمكن أن نقول عليها أنها اآلن مزرية 
وخطيرة في عدة حاالت أو على األقل غير مطمئنة، موارد بشرية شبه 
منعدمة، تكوين شبه منعدم، 7 دالكليات الطب 5 املراكز استشفائية 
جامعية ولكن مركز وحيد للتكوين هو في الدار البيضاء، البيئة املحيطة 
انعكاساتها  لخطورة  نظرا  مطمئنة  غير  الشرعية  الطبية  بالشواهد 
على مجرى العدالة، وهذا اللي تيجعل عدد من األطباء أنهم تيتجنبوا 
املمارسة ديالها، أنشطة ليست في غالب الحاالت مهيكلة وحتى داك 
استعمال السجالت الخاصة لتسليم شواهد طبية شرعية غير معمم 
carnet à souche، ال يوجد إطار مرجعي وطني يحدد مدة العجز عن 
العمل الشخ�ضي أو العجز الكلي املؤقت أو حتى يحدد مفهوم العاهة 
املستديمة، النيابة العامة ال تمارس إال مراقبة افتراضية على جودة هذه 
الشواهد املسلمة وهي على العموم بجودة غير مقنعة من حيث املحتوى 

واملعاينات املوضوعية وال أي تعليل ملدة العجز الذي يتم تقديرها.

لذلك طالبنا أن يتضمن هذا القانون معايير وقواعد إلنجاز مختلف 
القضائية تعرف عدة نواقص مع  األضرار الجسدية، الخبرة الطبية 
انعكاساتها الخطيرة املمكنة يتم إسنادها بشكل عام لألطباء املسجلين 
أطباء  وهم  االستئناف،  محاكم  لدى  املقبولين  الخبراء  جداول  في 
ليس ألغلبهم أي تكوين مسبق في مجال الخبرة املطلوبة منهم، ما�ضي 
االختصاص ديالهم، حيث يتم أحيانا تكليف خبراء إلجراء خبرة في مجال 
خارج وبعيد عن اختصاصه، وغالبا ما يتم تركيز إسناد الخبرات بين 
يدي مجموعة من الخبراء دون غيره دون أن أن�ضى اإلشارة على أن هناك 
عدد ال يستهان به من الخبراء القضائيين اللي تيعملو في نفس الوقت 
كمستشارين لدى شركة التأمين وتيكونو طرف القضايا، وهذا األمر 

كيضرب في صميم مبدأ االستقاللية والحياد؛

مهام الخبرة هي غير موحدة ومتباينة بين املحاكم، لذلك طالبنا 
بإدراج مسألة إعطاء األولوية ملعيار الكفاءة واالختصاص إلسناد الخبرة 

كيفما كان نمط املمارسة الطبية؛

إشكالية الثقافة واملمارسات املجتمعية املحيطة بالوفاة، حتى هي 
فيها مشكل، كاين هناك استهانة بتشخيص الوفاة وهي صعبة في بعض 
الحاالت، صعوبتها تتجلى في انعكاساتها املباشرة، شهادة الوفاة تعني 
اإلذن بالدخل، أعوان بسطاء بدون أي تكوين خاصة بالعالم القروي 
هو اللي تيشرفو على هاد الشواهد الوفاة؛ إشكالية تدبير مستودعات 
األموات مع العلم أن شرطة الجنائز هي من اختصاص املجالس الترابية 
في  اللي  هي  للمستشفيات  مستودعات  تيوضع  املعاش  الواقع  ولكن 
الواجهة، مع تقادم البنايات ديالها ومعدات التبليغ وكذا غياب املعدات 
الالزمة إلجراء عملية التشريح مع العلم أن وزارة الصحة هي مسؤولة 
على صحة املواطن في فترة حياته بالتكفل بالوقاية والعالج واالستشفاء؛

ثم ماذا ننتظر منها عملية التشريع واش هي إجراء إداري تنتظر وضع 
األختام وال هي عملية ذات أهمية قصوى للمساهمة في توفير عدالة 
فعالة، وهنا ما تنتكلمش على الحاالت اللي كتستأثر اهتمام خاص وهو 

استثناء بعيد عن القاعدة ال يتم دائما اطالع األطباء املكلفين بإجراء 
عملية التشريح برهانات وغايات التحقيق وهذا مشكل، ال يتم تأطير أو 
تقييم عملهم مما ينجم عنهم ضعف أهدافهم في التحقيقات الجنائية، 
لكن نسجل مع األسف عدم التجاوب الغير مقبول والال مبرر للحكومة 
مع جل ما تقدمنا به كمعارضة، وأصرت على التعامل معنا بمنطق 
على  التصويت  على  الفريق  حرص  ذلك  فرغم  واملعارضة،  األغلبية 
املشروع باعتباره خطوة أولى لتأطير هاد املجال وسد الفراغ القانوني 
اللي تيعاني منو في انتظار إطار خاص ملمارسة املهام، وهنا ال بد نشير 
للتقرير اللي قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اللي تنشكروه، أيضا 
الجمعية املغربية للطب الشرعي اللي قدموا واحد العمل كبير، وتنتمناو 
أننا نوصلوا لإلطار املعهد الوطني للطب الشرعي، كما جاء في التقرير 

اللي دار املكتب..

ملسيدامل4ئيس:

اإلنصات  النواب شيئا من  والسادة  السيدات  أطلب من  شكرا، 
شيئا ما من اإلنصات من فضلكم، إذن النداء موجه للجميع.

للتقدم واالشتراكية  النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة اآلن  شكرا، 
السيد النائب سعيد انميلي، حتى نوصلوا للبيئة، ال�ضي الرباح حتى 
نوصلوا للبيئة، السيد النائب، السيد الوزير، طيب السيد النائب لكم 

الكلمة.

ملنيئباملسيداسعيدامنايلي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.املحاداهللا ملصالةا ملسالماعلىا
رسولهاملك4يما علىامنا مالهاإلىا وماملد ن.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية في 
املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 77.17 املتعلق بتنظيم مهنة الطب 
الشرعي. وهو مشروع يكت�ضي أهمية كبيرة، ألنه سيمكن من ملء الفراغ 
التشريعي في ميدان ظل لسنوات طويلة بعيدا عن التأطير القانوني، 
تنظيمي  أو  تشريعي  إطار  ألي  تخضع  لم  الشرعي  الطب  فممارسة 
خاص، باستثناء بعض األحكام املتفرقة في املرسوم املتعلق بالنظام 
األسا�ضي الخاص بهيئة األطباء والصيادلة وجراحي االسنان، املشتركة 
بين الوزارات والقانون املتعلق بتنظيم املصالح القضائية في امليدان 

الجنائي.

تنزيل  استكمال  إطار  في  يندرج  املشروع  هاد  إن  الوزير،  السيد 
اإلصالح الشامل والعميق ملنظوم العدالة من خالل تفعيل التوصية 95 
التي دعت إلى ضرورة وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق املعايير 
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العدالة  آليات  وتعزيز  الشرعي،  الطب  ملهنة  عليها  املتعارف  الدولية 
الجنائية ببالدنا من خالل مساعدة السلطات القضائية املختصة في 
تحديد أسباب بعض الجرائم الغامضة واملستعصية، كجرائم القتل 

والتسميم وغيرها من الجرائم.

السيد الوزير، رغم األهداف واملرامي التي جاء بها املشروع، وكذا 
التعاطي اإليجابي للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، ومختلف 
النيابية في املعارضة واألغلبية معه في لجنة العدل والتشريع  الفرق 
وحقوق اإلنسان، والذي يعكس الرغبة األكيدة ملمثلي األمة في تمكين 
ويمكن  القطاع  منهي  النتظارات  يستجب  تشريعي  نص  من  بالدنا 
السلطات القضائية من القيام بمهامها في ظروف جيدة، إال أنه نسجل 
بأسف كبير عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديالت التي تقدمت بها 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، وهي تعديالت الهدف منها إرساء 
الشرعي،  الطب  مهنة  لتنظيم  العميق  لإلصالح  الضرورية  املقومات 
حقوق  وحماية  تحصين  وكذا  ملمارسة  األساسية  الضمانات  وتوفير 
األطباء املختصين في الطب الشرعي، واالرتقاء بالوضعية املهنية لألطباء 
التكوين  مستوى  على  الصحة،  لحفظ  الجماعية  باملكاتب  العاملين 

والتأهيل وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

النيابية للتقدم واالشتراكية  السيد الوزير، إن طموح املجموعة 
هو التأطير القانوني الجيد لهذه املهنة، ليس فقط من خالل مأل الفراغ 
القانوني، بل عبر توفير الشروط الضرورية ملمارسة سليمة وعادلة ملهنة 
تشكل مفاتيح أساسية للمحاكمة العادلة. لكن واقع الحال، إال أنه 
أمام الخصاص الكبير الذي يعرفه املغرب في هذا املجال، فعدد األطباء 
الشرعيين ال يتجاوز 13 طبيبا شرعيا، وهو عدد غير كافي ويتواجد أغلبهم 
في املراكز االستشفائية وبعض املدن الكبرى، وكذا هزالة التعويضات، 
يطرح إطار سؤاال جوهريا: هل هناك فعال إرادة حقيقية لتنظيم جيد 

للطب الشرعي؟

السيد الوزير، لقد انتقلنا اليوم من مهنة بال تأطير قانوني وال مواد 
بشرية ومادية إلى مهنة بمشروع قانون، لكن بدون مواد بشرية ومادية. 
لهذا نؤكد أنه مهما تكون جودة النصوص القانونية، وبغض النظر عن 

املالحظات التي أبديناها، فإن تفعيلها على أرض الواقع..

ملسيدامل4ئيس:

شوية ديال األنصات من طرفكم.

ملنيئباملسيداسعيدامنايلي:

وبالوسائل املرصودة لذلك أمام هذا الوضع، فيمكن القول اليوم 
املهنة غير متوفرة. لذا  الحقيقية إلصالح هذه  إن شروط االنطالقة 

ندعو إلى:

أوال-إصالح شامل ومتكامل لتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

ثانيا-إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية.

ثالثا-تشجيع اإلقبال على هذه املهنة الستقطاب األطباء وتأهيلهم 
وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

بشكل  مجاليا  وتوزيعهم  الشرعيين  األطباء  عدد  من  رابعا-الرفع 
عادل.

بالضمانات  الخاصة  املصحات  على  االنفتاح  خامسا-إحاطة 
الالزمة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 162

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم 
ممارسة مهام الطب الشرعي.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 37.17 الخاص بتغيير وتتميم الظهير 
الشريف بمثابة قانون رقم 211.73.1 الصادر في 26 من محرم 1393 
2 مارس 1973 املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية. وكذلك السيد 
الوزير في نفس اآلن مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون 
مسافة  على  خالصة  اقتصادية  منطقة  بموجبه  املنشأة   81.1 رقم 
200 ميل بحري عرض الشواطئ املغربية، الكلمة للسيد وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

ملخيرليةا ملتعي نا ملشؤ نا بوريطة،ا زي4ا نيص4ا ملسيدا
مإلف4يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج:

ملسيدارئيسامجلساملنومبامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

أنا سعيد أن أمثل أمامكم اليوم في هذه الجلسة العامة لتقديم 
تحيين  في سياق مسلسل  أهمية خاصة  يكتسيان  قانونين  مشروعي 
البحرية  والحدود  باملجاالت  املتعلقة  الوطنية  القانونية  الترسانة 

للمملكة املغربية، ويتعلق األمر:

- أوال : بمشروع القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 37.1 املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية واملؤرخ 

في 2 مارس 1973.

- ثانيا : مشروع القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 81.1 
املنشأة بموجبه املنطقة االقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل 

بحري على الشواطئ املغربية واملؤرخ في 2 أبريل 1981.

املسطرة  في  املشروعين  هذين  إدراج  مع  فباملوازاة  تعلمون  وكما 
التشريعية، فقد اعتمد املجلس الحكومي املنعقد في 6 يونيو 2017 

املرسوم املتعلق بمراجعة املرسوم رقم 75.2 املحددة بموجبه خطوط 
انسداد الفلجان على الشواطئ املغربية واإلحداثيات الجغرافية لحدود 
املياه اإلقليمية املغربية ومنطقة الصيد الخالصة، واللي كانت كل هاد 
النصوص مؤرخة في 21 يوليوز 1975، والعزم هي أن تدخل كل هاد 
النصوص الثالثة حيز التنفيذ بشكل متزامن في متم املسطرة التشريعية 

املتعلقة بمشروعي القانونين املعروضين ملوافقة مجلسكم املوقر.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

عالش جاوا هاد املشاريع هادو جاو ل 3 د األسباب أساسية:

السبب األول: هو أننا كان هناك واحد الفراغ تشريعي فيما يتعلق 
بترسيم الحدود البحرية املغربية وتحريك املسطرة التشريعية جاء غداة 
الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء والذي 
شدد فيه جاللة امللك، على ضرورة استعاد الهوية املجالية للمملكة 
السامية  التوجيهات  هذه  الخضراء،  باملسيرة  تغيرت  والتي  املغربية 
القانونية  الذي يعتري املنظومة  التشريعي  الفراغ  بتدارك  تستنهضنا 
الوطنية  السيادة  مع  ومالءمتها  البحرية  باملجاالت  املتعلقة  الوطنية 
للمملكة املغربية الكاملة واملكتملة في حدودها الحقة الترابية والبحرية 
بل والجوية أيضا، تماشيا مع مقاربة الوضوح التي يريدها جاللة امللك، 

محمد السادس، نصره هللا، كأساس للسياسة الخارجية.

السبب الثاني: هو أن كان علينا تحيين املنظومة القانونية الوطنية 
كترجع ب  هي  تعرفون  كما  القانونية  فاملنظومة  البحرية،  للمجاالت 
73-75 و1981، وكلها تم تجاوز أوال باسترجاع املغرب لألقاليم والجهة 
الجنوبية وثانيا بانخراط املغرب في اتفاقيات قانون البحار، فتحيين 
من  يمكن  البحرية  باملجاالت  املتعلقة  الوطنية  القانونية  الترسانة 
استكمال بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجاالتها البحرية 
ويقع في مقدمة االعتبارات التي أفضت إلى إعداد هذين املشروعين، ومن 
شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجاالت البحرية الخاضعة 
للسيادة وحقوق اململكة املغربية والتي سيتم حساب عرضها انطالقا 

من خطوط األساس محينة وذلك في 4 داملسائل :

-أوال: 12 ميل بالنسبة للمياه اإلقليمية، 24 ميل بالنسبة للمنطقة 
املتخمة، 200 ميل بالنسبة للمنطقة االقتصادية، و350 ميل كحد 

أدنى بالنسبة للجرف القاري؛

السبب الثالث هو أن كان ضروري أن نالئم التشريعات الوطنية مع 
االلتزامات واالستحقاقات الدولية، فمن جهة يشكل تحيين الترسانة 
القانونية الوطنية فرصة ملالءمتها مع مقتضيات اتفاقية األمم املتحدة 
لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض األحكام التي تضمنتها خاصة 
التشريع  التي كان  القانونية املتقادمة  التخلي عن بعض املبادئ  عبر 
املغربي قد اعتمدها في السبعينات وأوائل الثمانينات التي لم يتم إعادة 
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تجاوزها،  للبحار  الدولي  القانون  أن  مع  الحين  ذلك  منذ  فيها  النظر 
ونعطي مثال واحد هو أن التشريع ديالنا لحد الساعة تيشتغل باللي 
كنسميوها الخط األوسط la ligne médiane، باش نميزو بينا وبين 
الجيران ديالنا، قانون البحار واالتفاقية دخالت مبدأ جديد هو مبدأ 
اإلنصاف واللي كيصلح هاد املبدأ ديال la ligne médiane واللي اليوم 

دخلناه في القوانين الجديدة.

إذن فهي 3 داألسباب اللي خالت اليوم نقدموا هاد املشاريع، أسباب 
مرتبطة بالهوية املجالية املغربية، أسباب مرتبطة بالفراغ التشريعي 
بتقادم  مرتبطة  وأسباب  الدولية،  بإلتزاماتنا  مرتبطة  أسباب  ديالنا، 

التشريعات.

ما هو مسار إعداد هاد املشاريع؟ وكيف تم إعدادها؟ التعليمات 
على  انكبت  تقنية  لجنة   2013 في  إحداث  إلى  أدت  السامية  امللكية 
متابعة إعداد الدراسة العلمية والتقنية املطلوبة على أساس األساليب 
القانونية مركزة ومعمقة، ضمت اللجنة القطاعات واإلدارات الوطنية 
املعنية بكافة امللفات املرتبطة باملجاالت البحرية املغربية وزارة الشؤون 
الخارجية، إدارة الدفاع الوطني، الوزارة املكلفة بالصيد البحري، الوزارة 
للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  والبيئة،  واملعادن  بالطاقة  املكلفة 
العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  والوكالة  واملعادن، 
والخرائطي، واستأنست اللجنة في عملها باملمارسة الدولية التي كرستها 
نفس  انخرطت  سبق  والتي  البحار  قانون  اتفاقية  األطراف  الدول 
التجربة فيما يخص التحيين من طرف سيادتها على مناطقها البحرية 
وتحديد الحدود الخارجية لجرفها القاري، كما استعانت اللجنة بخبراء 
من مكتب استشارات موثوق دولية كمدد تقني علمي توخي بأكبر قدر 
من النجاعة والدقة في مضمون ونتائج الدراسات املنجزة، وخلصت 
الدراسات التقنية والقانونية التي استغرقت ثالث سنوات من 2015 
إلى 2017 إلى تحديد خطوط أساس les lignes de base إلى تحديد 
هاد الخطوط بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ الوطنية على 
الواجهة املتوسطية وفي الساحل األطل�ضي من رأس بارطيل إلى الرأس 

األبيض.

نجاعة  البيانات  أكثر  استخالص  تم  املعطيات،  تلك  على  وبناءا 
القانونية  الوجاهة  مع  الوطنية  املصلحة  مع  جهة  من  تما�ضى  والتي 
سند  البيانات  تلك  اعتماد  وتم  والتقنية،  العلمية  املصداقية  وعلى 
لترسيم الخطوط األساس التي ترتكز عليها النصوص املعروضة اليوم 
بصدد  نحن  التي  القوانين  أن  حيث  املوقر،  مجلسكم  موافقة  على 
بتحديد  املرتبط  املرسوم  عليه  انبنى  الذي  األساس  تشكل  تحيينها 
 ،1975 في  واملؤرخ  املغربية  الشواطئ  الفلجان على  انسداد  خطوط 
فقد تم استتبابا لذلك تحيين هاد املرسوم بدوره إن املراجعة الشاملة 
للمنظومة ككل حيث تم إدراج املعطيات العلمية والجغرافية بالخط 
األساس للمناطق البحرية الجنوب طرفاية، التي كانت هي املكان آخر 
مكان كان كيغطيه هاد النص هذا إلى سواحل املحيط األطل�ضي على 

الداخلة،  جنوب  األبيض  الرأس  حدود  إلى  الجنوبية  األقاليم  طول 
وهناك اعتبار آخر على املستوى الدولي أخذناه بعين االعتبار وهو أننا 
انطالقا من استحقاقاتنا الدولي كان علينا تسريع وتيرة تحيين نصوصنا 
القانونية، فكما تعلمون منذ أودعت بالدنا وثائق مصادقتها على اتفاقية 
قانون البحار لسنة 1982 واملغرب صادق عليها في 2007، فقد أصبح 
املغرب مطالب بأن يقدم لألمم املتحدة ملف قانوني وتقني متكامل 
لتمديد الحدود الخارجية للجرف القاري إلى ما وراء 200 ميل بحري 
القانونية  النصوص  فهاد  بالتالي  دقيقة،  علمية  بيانات  أساس  على 

غتساعدنا باش نحطو هاد الوثائق لدى األمم املتحدة قريبا.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

وعمل  داخلية  مسألة  هي  الوطنية  البحرية  املجالت  تحديث  إن 
لقانون  املتحدة  األمم  التفاقية  الصريحة  باألحكام  يحتكم  سيادي 

البحار لسنة 1982؛

ثانيا-باملوازاة مع كونها عمل سيادي، فإن تحيين التشريعات الوطنية 
يندرج أيضا في تفاعل بناء ومسؤول ملنظومتنا القانونية الداخلية مع 
املنظومة الدولية لقانون البحار، بروح موسومة باالنخراط الصادق 
واإليجابي في جهود املنتظم الدولي، لتفادي النزاعات ومعالجة الخالفات 
الحدودية بما فيها البحرية عن طريق الحوار والتفاوض، في أفق التوصل 

إلى حلول وتوافقات قانونية ومنصفة؛

ثالثا- حيث أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية تظل مسألة دولية 
قابلة للتفاوض بين اململكة املغربية من جهة والدول التي لها الشواطئ 
الجارة  الخصوص  وعلى  أخرى،  جهة  من  لبالدنا  مقابلة  أو  متاخمة 
اسبانية، فإن املغرب أعلن منذ البداية بقدر تمسكه بحقه السيادي 
في تحديد حدود املائية فإنه منفتح على الحوار مع الجارة اإلسبانية، 
علما بأن اسبانية ليست فقط دولة جارة بل هي أيضا شريك استراتيجي 
وحليف موثوق تربطنا به عالقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة 
وقوية محكومة بروح التعاون واالحترام املتبادل وتغليب الحوار البناء 

ومنطق الشراكة العملية واإليجابية وتفعيل حسن الجوار.

فاملغرب بقدر ما يرفض فرض األمر الواقع األحادي في مجال ترسيم 
الحدود الخارجية، يؤكد وبكل مسؤولية وشفافية بأن ليس له أي نية 
في فرض األمر الواقع بل مستعد على االنفتاح على الحوار مع الجارة 

اإلسبانية في إطار حقوقه السيادية الغير قابلة للنقاش.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

في هذا السياق الزمني والسيا�ضي إذن وضمن هذا البعد القانوني 
والتقني والجيو سيا�ضي بالتحديد جاء إعداد وصياغة مشروعين قانونين 
املعروضين على موافقة مجلسكم املوقر، واملؤسسين لإلطار تشريعي 
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البحرية  باملجاالت  املتعلقة  القانونية  الترسانة  معه  تصبح  وتنظيمي 
منظومة حديثة ومتكاملة محددة وصريحة تشمل كل األقاليم البحرية 
الخاضعة للسيادة ولحقوق السيادية للمملكة املغربية، على أساس أن 
تشمل كل السواحل الوطنية في البحر املتوسط كما في املحيط األطل�ضي 

بدون استثناء أو نقص أو حرج.

ويظل املغرب كما كان على الدوام حريصا على حقوقه ومحترما 
الصديقة  الجوار  لدول  الوطنية  املواقف  على  ومنفتحا  اللتزاماته 
إلى  بالتوصل  الكفيل  البناء  للحوار  ومستعدا  املشروعة  وحقوقها 
توافقات شاملة ومنصفة على أساس املنفعة املشتركة، وذلك في إطار 
املغربية،  للمملكة  الخارجية  السياسة  تحكم  التي  والقواعد  املبادئ 
امللك محمد السادس،  للرؤية االستراتيجية لصاحب الجاللة،  وفقا 

نصره هللا، وتوجيهات جاللته السديدة، وشكرا لكم.

ملسيدامل4ئيس:

لجنة  مقرر  النائب  للسيد  كذلك  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
في  املقيمين  واملغاربة  والشؤون اإلسالمية  الوطني  والدفاع  الخارجية 
الخارج، نفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد النائب عبد الحكيم 

األحمدي باسم فرق األغلبية.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

أش4فا علىا مل4حيم.ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلينا علىاآلها صحبهاألاعين،

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

مشروع  ملناقشة  األغلبية  فرق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
القانون املتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون املعينة 
بتغيير   38.17 رقم  قانون  ومشروع  اإلقليمية،  املياه  بموجبه حدود 
وتتميم القانون املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 

200 ميل بحري عرض الشواطئ املغربية.

إننا نعتبر بأن هذه اللحظة التشريعية متميزة بكل املقاييس في سياق 
دولي متسارع األحداث، وفي ظل الظروف الجيو سياسية واالقتصادية 
واألمنية والتقلبات اإلقليمية العاملية املؤسسة ملرحلة جديدة للعالقات 
الدولية وللقانون الدولي، وال يسعنا في فرق األغلبية إال أن نسجل باعتزاز 
مناقشة هذين املشروعين في سياق تميز بدينامية ملحوظة للدبلوماسية 
كما  الطموح  وعلى  الوضوح  على  املبنية  واملوازية  الرسمية  املغربية 
قال جاللة امللك، نصره هللا، هذه املجهودات التي أثمرت نجاحات في 
باعتبارها  الترابية  وحدتنا  ملسألة  والقارية  الدولية  املحافل  مختلف 
إحدى األولويات األساسية التي انخرط فيها كل املغاربة، وتعبأت لها كل 

القوى الحية، بقيادة جاللة امللك، محمد السادس، أيده هللا.

وتتجلى هذه الدينامية، السيد الرئيس، في تزايد سحب االعتراف 
بالكيان الوهمي من قبل العديد من دول العالم تارة وبطرد ممثليه من 
عدد من املحافل وامللتقيات تارة أخرى، فضال عن مساندة جل بلدان 
االتحاد اإلفريقي للموقف املغربي القائم على الشرعية الدولية والذي 
اإلفريقية  الدول  لبعض  الدبلوماسية  تمثيليات  بفتح  مؤخرا  ترجم 
الصديقة في أقاليمنا الجنوبية، كتعبير عن دعمها ملغربية الصحراء 
والجهود السياسية املبذولة الرامية إلى إيجاد حل سلمي وسيا�ضي ونهائي 
لهذا النزاع املفتعل ضد وحدة املغرب ومغربية الصحراء في إطار املبادرة 
الجدية للحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، والتي تبقى الحل األمثل 
الذي يحظى بالدعم املتزايد للمنتظم الدولي، وهو ما ينعكس في قرارات 
مجلس األمن املنوهة بالجهود املغربية املتسمة بالجدية واملصداقية وما 
دامت املناسبة شرط البد من التذكير في هذا املقام بوضعية املدينتين 
سيادة  استعادة  أفق  في  الجعفرية  والجزر  ومليلية  سبتة  السليبتين 

املغرب على كافة الثغور املحتلة.

ملسيدامل4ئيس،

إن عرض هذين املشروعين القانونين على أنظار مجلسنا املوقر، 
يشكل فرصة سانحة بالنسبة لنا كممثلي األمة لإلدالء بموقفنا ووجهة 
نظرنا حول موضوع يستأثر باالهتمام الوطني واإلقليمي، بالنظر لبعده 
االستراتيجي والسيادي من جهة أخرى، والعتبار أنه ينبني على حقوق 
بالدنا املشروعة ويستند على مرتكزات قانونية وجيهة من جهة أخرى، 
وبالتالي فقد بات من الضروري إعمال اآللية القانونية لسد الفراغ 
التشريعي في هاد اإلطار، إذ أن التشريعات الوطنية التي ترجع إلى سنة 
1973 لم تعد تواكب املتغيرات الترابية التي طرأت على أرض الواقع، 
حيث أن التقنين الوطني كما أشار إلى ذلك السيد الوزير املحترم، كان 
يتوقف على مستوى طرفاية في الرأس األيوبي، وال يوفر سندا قانونيا 
أقاليمنا  شواطئ  قبالة  البحرية  والحدود  املجاالت  لترسيم  داخليا 
الجنوبية، لذلك نعتقد بأن الظروف الحالية والسياق العام للتطورات 
املتالحقة على عدة مستويات، استدعت هذا التحيين القانوني من أجل 
استكمال بسط الوالية القانونية للمملكة على كافة مجاالتها البحرية 
الجوي  املجال  على  القانونية  الوالية  بسط  انتظار  في  أولى،  كخطوة 

كذلك.

دائما  كان  املغرب  بأن  والسادة،  السيدات  ندرك حضرات  نحن 
على وعي تام بضرورة مراجعة املنظومة القانونية املتعلقة باملجاالت 
البحرية، لكن شروط التقعيد لم تكن مواتية في تلك الفترة وخاصة 
منذ سنة 1979 تاريخ عودة جهة واد الذهب إلى حظيرة الوطن، إذ أن 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار سنة 1982 والتي لعب املغرب دورا 
أساسيا في صياغتها كانت وقت إذ في طور املفاوضات، عالوة على املناخ 
السيا�ضي الذي كان سائدا في تلك الفترة وخاصة سنة 1994 والذي لم 
يكن مالئما لتحيين النصوص الوطنية، في خضم تنزيل وقف إطالق 
النار وتحريك املسار األممي لحل النزاع املفتعل حول أقاليمنا الجنوبية 

في إطار ما كان يعرف بمخطط التسوية.
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ملسيدامل4ئيس،

إننا نثمن في فرق األغلبية مجهودات الدبلوماسية املغربية التي لم 
تنتصر للمقاربة القانونية فقط، بل كذلك ملبادئ الحوار والتفاوض 
املجدي وأصول االحترام ونهج اليد املمدودة اتجاه جيراننا في إطار حسن 
الدبلوماسية  الجوار والوضوح في املواقف، والتاريخ شاهد بأن هذه 
املقدامة املتأصلة من حضارة مغربية وليدة، طبعت التاريخ العالمي 
باملساعي  والقيام  الصدر  رحب  إلى  بجنوحها  وغيرها  املقومات  بهذه 
الحميدة، ونحن اليوم وفي هذه املحطة التشريعية الدستورية نبصم 
من جديد على ذلك التكامل واالنسجام بين مواقف ديبلوماسية رصينة 
بقيادة جاللة امللك، ومواقف املؤسسة التشريعية التي تنتصر دوما 

للمصلحة العليا للبالد.

ملسيدامل4ئيس،

إننا نعتبر في فرق األغلبية بأن املصادقة على هذه املشاريع بمثابة 
الجاللة،  لصاحب  الحكيمة  االستراتيجية  الرؤية  أثرتها  نوعية  قفزة 
حفظه هللا، وإضافة نوعية لكل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف 
التي صادقت عليها بالدنا ولكل املكاسب التي حققتها بالدنا، وال سيما 
االتفاق  على  ساحقة  وبأغلبية  باإليجاب  األوروبي  البرملان  مصادقة 
البحري بين املغرب  اتفاقية الصيد  الفالحي، وكذلك املصادقة على 
وتجسد  للمغرب  الجنوبية  السواحل  تشمل  التي  األوروبي،  واالتحاد 
في العمق توجه املغرب نحو تعزيز مكانته وتقوية عالقته مع االتحاد 
األوروبي، حيث حملت هذه االتفاقية في طياتها رسائل عديدة وقوية 
وأجوبة عميقة وصريحة للكيان الوهمي وألجندة أعداء السلم واألمن 

وحقوق اإلنسان.

ملسيدامل4ئيس،

اليوم، تكت�ضي عن ما تقدم بعدا  إن النصوص املعروضة علينا 
تنمويا اقتصاديا أيضا يتمثل في تسهيل تحديد املنطقة االقتصادية 
أهمية  اإلجراء  هذا  يكت�ضي  القاري، حيث  الجرف  وتمديد  الخالصة 
قصوى بالنسبة لبالدنا على مستوى االستفادة من مختلف اإلمكانيات 
وتسخيرها في خدمة مسلسل التنمية وتعزيزها بشكل مستدام، خاصة 
مع ازدياد حاجة بالدنا إلى مصادر جديدة للطاقة وللموارد الطبيعية 

األخرى التي تزخر بها املناطق البحرية.

ملسيدامل4ئيس،

إننا في فرق األغلبية ومن منطلق الرغبة في مالءمة نظامنا التشريعي 
الداخلي مع املنظومة الدولية لقانون البحار.

اإليجابي  االنخراط  اتجاه  في  تصب  املالءمة  هذه  لكون  واعتبارا 
البحرية  الحدود  مشاكل  ملعالجة  الدولي  املنتظم  جهود  في  للمغرب 
والخالفات الناشئة عنها، وحيث أن القوانين الجاري بها العمل أصبحت 
متجاوزة، ونظرا لكون هذه املشاريع موضوع الدراسة واملناقشة، قد 

صيغت بشكل مدقق ومتوازن ووفقا للمنظومة الدولية لقانون البحار 
واتفاقية األمم املتحدة ذات الصلة، فإننا نعلن موافقتنا عليها وتصويتنا 
لفائدتها، ما دامت املرجعية تستند على مبدأ الترسيم العادل واملنصف 
لفائدة كافة األطراف املعنية وإرساء خطوط األساس كمرجع في تحديد 
عرض كافة املجاالت البحرية، ونحن على ثقة تامة في الدبلوماسية 
املغربية التي تمتلك ما يكفي من الحكمة والتبصر وبعد النظر لتتبع 
تنزيل هذه املشاريع بمرجعية القانون بطبيعة الحال، وفي إطار الحوار 
آمن  فضاء  ضمن  بالدنا  مصلحة  يحفظ  الذي  املجدي  والتفاوض 
ومستقر مطبوع بحسن الجوار في إطار املصالح املشتركة، ووفق املبادئ 
القيادة  تحت  املغربية،  للدبلوماسية  الفضلى  واملقومات  واألصول 
السامية، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

ملسيدامل4ئيس:

النائب  الكلمة للسيد  النائب، اآلن باسم املعارضة  شكرا للسيد 
جمال بنشقرون كريمي.

ملنيئباملسيدالاي9ابنشق4 ناك4ياي:

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة املعارضة في إطار 
الظهير  وتتميم  بتغيير   37.17 رقم  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة 
الشريف بمثابة قانون املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية، وكذا 
بموجبه  املنشأة  القانون  وتتميم  بتغيير   38.17 رقم  قانون  مشروع 
منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عبر الشواطئ 

املغربية.

ويدخل هذان املشروعان في إطار تحيين املنظومة القانونية في بالدنا 
التي لها عالقة بالحدود البحرية وحمايتها، خاصة وأن القوانين املنظمة 
املشاريع  هذه  تأخذ  كما  والثمانينات،  السبعينات  سنوات  إلى  تعود 
القوانين بعين االعتباري الحدود املائية الوطنية بما فيها املياه اإلقليمية 
عليها،  والتشريعية  القانونية  السيادة  واستكمال  الجنوبية  ألقاليمنا 
وهذا طبعا يدخل ضمن السيادة الوطنية على مجمل التراب الوطني 
العليا،  وطننا  مصالح  جميع  على  والحفاظ  الكويرة،  إلى  طنجة  من 
ويعتبر وقرارا سياديا خالصا في نطاق احترام القوانين الدولية املنظمة 

وانخراط بالدنا فيها.

تحديد  أجل  من  بالدنا  عليها  أقدمت  التي  الخطوة  هذه  وتهدف 
املجاالت البحرية بشكل أكثر دقة ومالءمة مع مقتضيات القانون الدولي 
للبحار، وفي التزام تام بما تقتضيه األعراف واملواثيق الدولية، وهذا 
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طبعا ما يكسب بالدنا مواقع متقدمة ومحترمة على صعيد القرار الدولي، 
بحيث أن هذه القوانين هي متالئمة مع اتفاقية األمم املتحدة حول 
قانون البحار الصادرة في سنة 1982، وبإقبال بالدنا على هذه الخطوة 
القانونية  املنظومة  يهم  كان  الذي  التشريعي  الفراغ  أنهت  قد  تكون 
الوطنية ذات الصلة باملجاالت البحرية ومالءمتها مع سيادة املغرب على 
كامل ترابه ومياهه الوطنية من طنجة إلى الكويرة ومن السعيدية إلى 
طنجة، وسد الباب نهائيا والقطع مع كل الشكوك التي يروجها أعداء 
الوحدة الوطنية حول عدم أحقية املغرب في فرض السيادة القانونية 
على هذه األجزاء من الواجهة البحرية املتواجدة باألقاليم الجنوبية، 
القوانين هي تحصيل حاصل على  العموم املصادقة على هذه  وعلى 
اعتبار أن املنتظم الدولي انخرط ضمنيا فيها، من خالل اتفاقية الصيد 
البحري مع االتحاد األوروبي والتي تشمل مجمل السواحل املغربية بما 

فيها السواحل الجنوبية.

ملسيدامل4ئيس،

البد أن نستحضر هنا باستمرار أن قضية وحدتنا الترابية ال تزال 
العدائية، وآخرها  املواقف  باملناورات واملخططات وبعض  مستهدفة 
ما تحاوله بعض األنظمة تصريفها، وهو في الحقيقة تصريفا وتصديرا 
ألزمتها الداخلية الخانقة، وطبعا قضية الوحدة الترابية لبالدنا تظل 
قضية مصيرية مقدسة بالنسبة لنا، وهي تحظى بإجماع وطني راسخ، 

مما يجعلها ليست قضية تهم جهة معينة بقدر ما تهم جميع املغاربة.

وفي هذا الصدد، البد لبالدنا أن تتشبث بمواقفها الرافضة ألي 
مفاوضات غير جدية وعبثية مع كيان وهمي، هو اآلن في مرحلة املوت 
السريري، وفي غياب األطراف الحقيقية املعنية بملف قضيتنا الترابية 

وعلى رأسها دولة الجزائر.

السيد الوزير املحترم، لقد سبق واعتبرنا أن الحرص على مستقبل 
وهي  إيجابية  للطرفين  واملهمة  العميقة  األوروبية  املغربية  الشراكة 
مهمة مشتركة، إال أن ذلك ال يمكن أن يكون على حساب الثوابت وعلى 
حساب السيادة الوطنية التي من أول تجلياتها الوحدة الترابية لبالدنا 

وانتماء أقاليمنا الجنوبية لترابه الوطني.

وفي هذا السياق، البد من التأكيد على األهمية البالغة التي يكتسيها 
تعزيز وتنويع الشراكات الدولية لبالدنا، وهي مناسبة ندعو من خاللها 
الحكومة إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بجميع أنواعها 
الثوابت  إلى  العليا، استنادا  ومستوياتها دفاعا عن املصالح الوطنية 

الوطنية الغير قابلة للتصرف أو التأويل أو التنازل.

وعلى هذا األساس، فإن قوة املغرب التفاوضية في جميع اتفاقياته 
يتعين أن تنطق وتنطلق من مسلمة عدم املساس بالسيادة املغربية على 
 وبحرا وجوا، من الكويرة إلى طنجة ومن طنجة إلى 

ً
جميع أقاليمه يابسة

السعيدية، وسيكون هذا هو الخيار الواقعي والوحيد كأرضية للتفاوض 
مع الطرف اآلخر على جميع املستويات.

والبد أن نسجل كذلك على أن بالدنا اليوم تمتلك عدة نقط قوة من 
 مع دول الجوار 

ً
شأنها ترجيح كفتها في جميع االتفاقيات املبرمة خاصة

على أساس الوحدة الترابية، فاالتحاد األوروبي ال يزال في أمس الحاجة 
إلى تعاون املغرب في قضايا الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود ومحاربة 
اإلرهاب، وغيرها من القضايا التي يشهد املنتظم الدولي للمغرب بريادته 
فيها، ويجب على األطراف املعنية بهذه القضايا تحمل أعبائها واقتسام 

تداعياتها مع املغرب.

ملسيدامل4ئيس،

إن أهمية مكتسبات بالدنا في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
ومصير  مسار  على  مباشر  تأثير  لها  واالجتماعي  السيا�ضي  واالستقرار 
معركتنا الوطنية من أجل وحدة بالدنا الترابية، وفي سبيل استكمالها 
باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية املستعمرة، 
مما يتعين معه حرص بالدنا على ترسيخ هذه املكتسبات وتعزيز ثقة 
املواطنات واملواطنين في املؤسسات الدستورية لبالدنا، ألن عنصر الثقة 
عنصر أسا�ضي من أجل استدامة االستقرار واستدامة االستقرار فيها 
استدامة التدرج نحو النمو املنشود وكذا التعامل بواقعية وموضوعية 
مع الوضع السيا�ضي الراهن من خالل التواصل بالصراحة الالزمة، 
كما أن الرهان موكول كذلك إلى الطبقة السياسية والبرملانية التي على 
عاتقها مسؤولية تسويق عرض سيا�ضي موضوعي وصادق تقوم من 
خالله املؤسسة التشريعية في تناولها للقضية الوطنية بدور كبير، وهذا 
ما يفرض تقوية وتعزيز تواجد البرملان في كل املؤسسات الدولية، لجعل 
صوت املغرب مسموعا بشكل دائم ومستمر، كما هو الشأن بالنسبة 
للبرملانات في الدول الديمقراطية التي تلعب دور الدفاع عن املصالح 

الحيوية للبالد.

وإنه لكل هذه االعتبارات واملبررات، السيد الوزير املحترم، زميالتي 
وزمالئي النواب املحترمين، ولكل هذه االعتبارات التي تعزز السيادة 
املغربية على كامل األرا�ضي، أرا�ضي التراب الوطني، سواء منها الجوية أو 
الترابية والبحرية، فإننا في فرق ومجموعة املعارضة سنصوت باإليجاب 
لهذين املشروعين بالغي األهمية، وننوه من خالل تواجدنا اليوم إلى أن 
ننوه بجدية وعمل الدبلوماسية املغربية بتناولها ملختلف القضايا هذا 

الوطن والدفاع على ترابه، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع 
القانون رقم 37.17.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة آ�ضي انت ممتنع السيد النائب ال�ضي وهبي ال أعتقد 
أنك تمانع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم 
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 

1393 املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية.

 38.17 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض املادة ال�ضي السيد الوزير.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم 
على  خالصة  اقتصادية  منطقة  بموجبه  املنشأة   1.81 رقم  القانون 

مسافة 200ميل بحري عرض الشواطئ املغربية.

شكرا لكم السيد الوزير، نواصل، مازال السادة النواب، السيدات 
والسادة النواب نواصل أشغال الجلسة التشريعية آ�ضي وهبي آ السيد 
النائب، ال مازال أنا أشك في ذلك، أعرض مشروع قانون رقم 39.19 
املالية،  املحاكم  بمدونة  املتعلق   62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 

الكلمة للسيد وزير العدل.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد9:

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

وتتميم  بتغيير   39.19 القانون  مشروع  أنظاركم  على  أعرض 
من   ،232  ،206  ،198  ،174  ،172  ،170  ،169 املواد  مقتضيات 
بتنفيذه  املالية الصادر  املتعلق بمدونة املحاكم   62.99 القانون رقم 
الظهير الشريف بتاريخ 13 يونيو 2002، بعد أن صادقت عليه باإلجماع 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ملجلسكم املوقر في اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 14 يناير 2020.

ويكمن الهدف من هذه التعديالت في تحقيق غايتين اثنتين:

الغاية األولى، هي تحقيق املالءمة واالنسجام مع مقتضيات القانون 
التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة ال سيما فيما يهم حد السن 
القانوني لإلحالة على التقاعد ومدة الرخصة اإلدارية السنوية ومدة 
رخصة الوالدة من خالل التحديد حد سن اإلحالة على التقاعد في 65 
سنة بالنسبة لقضاة املحاكم املالية من جميع الدراجات بدل 60 سنة 
املعمول بها حاليا، كما يق�ضي هذا التعديل تحديد حد سن اإلحالة على 
التقاعد بالنسبة لقضاة املحاكم املالية املزدادين قبل سنة 1960 في 60 
سنة وفي 64 سنة بالنسبة للمزدادين منهم سنة 1960، وهذا املقت�ضى 
انتقالي ثم تحديد مدة الرخص اإلدارية السنوية في 22 يوم عمل عن كل 
سنة من العمل بدل شهر املعمول به حاليا، ثم تمتيع املرأة القاضية 
الحامل برخصة والدة مدتها 14 أسبوعا بدل 12 أسبوعا املعمول به 

حاليا.

مع  واالنسجام  املالءمة  تحقيق  إلى  القانون  مشروع  يهدف  كما 
لإلدارة  العليا  الوطنية  املدرسة  بإحداث  املتعلق  القانون  مقتضيات 
من خالل استعمال تسمية املدرسة الوطنية العليا لإلدارة بدل املعهد 

العالي لإلدارة في املادتين 172، 174 من املدونة؛
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أما الغاية الثانية من مشروع القانون، فتكمن وفي مراجعة بعض 
املترشحين  بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف  املتعلقة  الجوانب 
للمحاكم املالية بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية املتوفرة 
التعديالت  تتضمن  الغاية  ولهذه  العمومية.  واملقاوالت  باملؤسسات 
املقترحة فتح إمكانية التعيين املوظفين واملستخدمين العموميين بدل 
االقتصار على املوظفين فقط مع رفع مدة الخدمة العمومية الفعلية 
املطلوبة رفعها من 15 سنة إلى 20 سنة على األقل بالنسبة لتعيين في 
درجة قا�ضي من الدرجة استثنائية، ورفعها من 10 سنوات إلى 15 سنة 

على األقل بالنسبة للتعيين في درجة قا�ضي من الدرجة األولى.

وجدير بالذكر أن مجموع هذه التغييرات املقترحة تهم فقط املواد 
املتضمنة بالكتاب الثالث بمدونة املحاكم املالية الذي هو بمثابة النظام 
األسا�ضي لقضاة املحاكم املالية، تلكم هي الغاية السيدات والسادة 
النواب املحترمين مشروع هاد القانون املعروض على أنظاركم، وشكرا.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد الوزير، شكرا كذلك للسيد النائب مقرر لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد 

النائب كريم الشاوي باسم فرق األغلبية.

ملنيئباملسيداك4يماملشي ي:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

لي عظيم الشرف بأن أتدخل في هذه الجلسة العامة بإسم فرق 
األغلبية واملخصصة للمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية 
ملدونة  واملتمم  املغير   39.19 القانون  مشروع  ضمنها  ومن  الجاهزة 
منها  الثالث  الكتاب  مقتضيات  بعض  يخص  فيما  املالية،  املحاكم 

واملتعلق أساسا بالنظام األسا�ضي لقضاة املحاكم املالية.

ومن باب التذكير فإن مدونة املحاكم املالية الصادرة سنة 2002 
والتي كانت ضمن موضوع نقاش عميق في مجلسنا املوقر هذا، وحرصا 
منه على توفير كافة الضمانات لقضاء مالي فعال، ضمن هذه املدونة 
مقتضيات تشريعية لفائدة قضاة املحاكم املالية متساوية، لتلك التي 
يتمتع بها قضاة املحاكم العادية ومنسجمة معها في جميع أوضاعهم 
التي  األخيرة  التطورات  االعتبار  بعين  وأخذا  والحقوقية،  اإلدارية 
املتعلقة  للمملكة، وال سيما  الجديدة  القضائية  املنظومة  بها  جاءت 
منها بالنظام األسا�ضي للقضاة املنصوص عليه في قانون تنظيمي رقم 
106.13 والتي دخلت حيز التنفيذ. كان البد من مراعاة هذه املستجدات 
وتوحيد أوضاع قضاة اململكة في مختلف املؤسسات القضائية بما فيها 

أوضاع قضاة املحاكم املالية.

وفي هذا اإلطار أن نناقش ونصادق اليوم على جملة من املقتضيات 
التي تخص قضاة املحاكم املالية في انسجام وتوافق مع تلك املنصوص 
األسا�ضي  بالنظام  املتعلق   106.13 رقم  التنظيمي  القانون  في  عليها 

للقضاة والتي تهم األحوال التالية:

- أوال : الرفع من سن اإلحالة على التقاعد إلى سن 65 سنة بالنسبة 
للقضاة املحاكم املالية في جميع الدراجات بدل 60 سنة الجاري بها 

العمل حاليا؛

التقاعد على  لإلحالة على  االنتقالية  املقتضيات  تطبيق   : ثانيا   -
القضاة املزدادين قبل سنة 1960 وفي 60 سنة وفي 64 سنة للمزدادين 

سنة 1960؛

- ثالثا : تحديد مدة الرخصة اإلدارية السنوية مدة 22 يوم عمل عن 
كل سنة عوض مدة شهر معمول بها حاليا؛

- رابعا : تمتيع املرأة القاضية الحامل من رخصة والدة مدتها 14 
أسبوعا بدال من 12 أسبوعا املعمول بها حاليا؛

أمام  املالية  املحاكم  لسلك  الولوج  شروط  توسيع  خامسا:   -
املوظفين واملستخدمين العموميين بدل االقتصار على املوظفين فقط، 
مع اشتراط مدة كافية من العمل والتجربة في املؤسسات األصلية من 
مؤسسات ومقاوالت عمومية، هذا باإلضافة إلى تحيين تسمية املدرسة 
130.13 بدل املعهد العالي  الوطنية العليا لإلدارة وفق القانون رقم 

لإلدارة في النص القديم املنصوص.

ملسيدامل4ئيس،

هذه  مع  إيجابية  بكل  املوقر  مجلسنا  مكونات  جميع  تفاعلت 
التعديالت، وتمت املصادقة عليها باإلجماع في اللجنة املعنية، وذلك 
تقديرا وتشجيعا ملؤسسات املحاكم املالية وقضاتها املحترمين، ال على 
مستوى املجلس األعلى وال على مستوى املحاكم املالية الجهوية تقديرا 
لألدوار الدستورية التي تلعبها محاكمنا املالية، وحرصها على سالمة املال 
العام ومراقبة صرفه وتدبيره، وحرصها على توفير املساعدة للبرملان في 

مجال الرقابة املالية وتقييم أداء األجهزة العمومية.

وبهذه املناسبة، فإننا في فرق األغلبية ننوه ونعتز بالجهود التي يقوم 
الحنكة  األخيرة، بفضل  السنوات  في  املالية  املحاكم  بها قضاة وأطر 
واملهنية التي أبانت عنها األعمال املنجزة التقارير القيمة، كذلك التي 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات مشكورا أو  يقدمها السيد 
الدراسات املوضوعاتية التي ينجزها املجلس، كما نثمن عاليا املنهجية 
العلمية التي يعتمدها املجلس األعلى للحسابات في إنجاز مهامه الرقابية 
وتخص أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها ومصالحها تشخيصا وتحليال 
نظر،  وبعد  واحترافية  مهنية  بكل  واقتراحات  وتوصيات  لها  معرضا 
منهجية معبرة عن تراكم التجربة والخبرة واملعرفة لدى قضاة وأطر 
املحاكم املالية الذين نعتز بهم وبمجهوداتهم القيمة واملفيدة للمؤسسة 
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االعتبارات  لهذه  للبالد،  العليا  واملصلحة  املغربية  للدولة  و  البرملانية 
كلها فإننا سوف نصوت باإليجاب على هذا املشروع وشكرا على حسن 

اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدامل4ئيس:

النائب  الكلمة للسيد  املعارضة  النائب، اآلن باسم  شكرا السيد 
رضوان نوينو.

ملنيئباملسيدارضومنانوينو:

أش4فا علىا ملصالةا ملسالما مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم فرق املعارضة في هذه الجلسة املخصصة 
للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية، وهو مشروع ال يعد 
أن يكون مجرد مالءمة تشريعية ملدونة املحاكم املالية مع مقتضيات 
القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة، في 
جانب توحيد السن القانوني لإلحالة على التقاعد فيما يخص قضاة 
املحاكم املالية ثم على مستوى مدة الرخصة اإلدارية والسنوية، حيث 
يرمي املشروع إلى توحيد فترة رخصة الوالدة بالنسبة للقاضيات بين 
املحاكم العادية واملحاكم املالية، كما يرمي هذا املشروع كذلك إلى 
مراجعة بعض الجوانب املتعلقة بكيفية وشروط ولوج بعض أصناف 
املترشحين لسلك املحاكم املالية، وذلك من أجل التحفيز على استقطاب 
الكفاءات البشرية املتوفرة باملؤسسات واملقاوالت العمومية إلى داخل 

املحاكم املالية.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

اسمحوا لي في البداية أن أؤكد أن موقفنا مبدئيا من هذا املشروع 
هو موقف إيجابي، والتعديالت الواردة ضمنه ال تطرح أي إشكاالت 
لنا، ولذلك نعتبر أن مناسبة الدراسة والتصويت على هذا  بالنسبة 
املشروع هي فرصة مواتية لطرح بعض املالحظات العامة في جانب عمل 
وكيفية سير املحاكم املالية واملجلس األعلى للحسابات عموما، قبل 
الوقوف على بعض املالحظات املرتبطة بمواد املشروع الذي بين أيدينا.

وفي هذا السياق، فلنبدأ من جانب املالءمة التي وردت في هذا املشروع 
والتي أكدتم على أنها تأتي من أجل التحفيز على استقطاب الكفاءات 

البشرية املتوفرة باملؤسسات واملقاوالت العمومية لهذا املجلس، لنجدد 
التأكيد على ما قلناه مرارا بمناسبة مناقشة امليزانية الفرعية للمحاكم 
املالية في كل سنة، حيث أن هذه املؤسسة الدستورية تحتاج إلى دعم 

واضح وقوي من الحكومة وخاصة من وزارة االقتصاد واملالية.

لكي تنهض بأدوارها الكاملة، من خالل توفرها على تحفيزات مادية 
حقيقية، تسعفنا في استقطاب قضاة وأطر وكفاءات وخبرات مالية 
ومحاسباتية من مستوى عال، األمر الذي قد يساعد هذه املؤسسة 
الدستورية الهامة في تحقيق أهدافها والقيام بمهامها على أحسن وجه.

إن هذه املؤسسة الدستورية التي طوق الدستور عروقها بأمانة 
ومهام جليلة حيث جعلها هيئة عليا ملراقبة املالية العمومية، وجعلها 
تمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية 
األجهزة  ومختلف  الدولة  اسمه  جدا  شاسع  مجال  في  واملحاسبة 
إلى موارد مادية وبشرية ضخمة  في حاجة  أنها  العمومية، مما يؤكد 

توازي هذه املهام العظمى.

ملسيدامل4ئيس،

مملحترماملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

لقد منح الدستور لقضاة املجلس األعلى للحسابات اختصاصات 

أخرى ال تقل جسامة عما أشرنا إليه من قبل، حيث مهمة املراقبة العليا 

على تنفيذ قوانين املالية، كما منحهم اختصاص التحقق من سالمة 

واألجهزة  املؤسسات  جميع  ومصاريف  بمداخيل  املتعلقة  العمليات 

الخاضعة ملراقبتهم، كما أناطهم الدستور كذلك بمهمة مراقبة وتتبع 

التصريحات باملمتلكات وتدقيق حسابات األحزاب السياسية وفحص 

حسابات  مراقبة  وكذلك  االنتخابية،  بالعمليات  املتعلقة  النفقات 

جميع الجهات وجميع الجماعات الترابية األخرى، وغيرها من املهام التي 

باتت تتطلب اليوم ضرورة بذل مجهود واضح ومستعجل من الحكومة 

الستقطاب الحد األدنى من املوارد البشرية املتخصصة لتحقيق الغاية 

الكبرى من خلق املحاكم املالية واملجلس األعلى للحسابات.

ففي ظل املهام املتعددة والجسيمة امللقاة على عاتق قضاة املجلس 

الفساد  ظاهرة  استفحال  عن  الحديث  إطار  وفي  للحسابات،  األعلى 

والرشوة واالختالالت في العديد من القطاعات واملؤسسات العمومية، 

وارتباطا بالجهد املطلوب في أفق التعاطي مع محاربة ظاهرة اإلثراء غير 

املشروع الذي ربطها مشروع القانون الجنائي الجديد بعملية التصريح 

باملمتلكات، لم يعد من املقبول اليوم االستمرار في غض النظر عن 

الخصاص املهول الذي بات يعيش عليه املجلس األعلى للحسابات على 

مستوى املوارد البشرية، مما يتطلب تدخال عاجال من الحكومة لتمكين 

هذه املؤسسة من الحد األدنى من أدوات العمل.
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ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

إذا كانت مالءمة بعض مواد هذا املشروع مع القوانين الجاري بها 
العمل وال سيما مع النظام األسا�ضي للقضاة، أو سعيها نحو مالءمة 
تقنية لوضعيات عادية جدا كالتعديل الذي يهدف إلى تعويض اسم 
مع  انسجاما  لإلدارة،  العليا  الوطنية  باملدرسة  لإلدارة  العالي  املعهد 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لم تطرح أي إشكال 
بالنسبة لنا فإن باقي مواد هذا املشروع أثارت بعض املالحظات األولية 

العامة، والتي قدمناه داخل لجنة ونرى أنها..

ملسيدامل4ئيس:

السيد النائب، إيال كان من املمكن تقرا في عينيا أحسن ما تقرا في 
الكاغيط! من فضلك باش نستمعو لبعضنا البعض ونركزو شوية، 

شكرا لك، شكرا لك السيد النائب، تفضل.

ملنيئباملسيدارضومنانوينو:

أوال إذا كان الهدف من هذا املشروع مالءمة وضعية قضاة املحاكم 
املالية مع النظام األسا�ضي الجديد للقضاة، ال سيما على مستوى شرط 
سن 55 سنة الواردة في املادة 169 من املشروع، كحد أق�ضى لتعيين 
موظفين ومستخدمين جدد في حدود 5 املناصب املالية الشاغرة، فإننا 
ال نفهم التشدد الوارد في املشروع على مستوى الشرط الثاني املرتبط 
بمعيار القدمية لهذه الفئة، حيث رفع املشروع من 10 إلى 15 سنة ومن 
15 سنة إلى 20 سنة، وكنا نطمح أن تتم مالءمتها مع النظام األسا�ضي 
الجديد للقضاة الذي حددها في 10 سنوات فقط، لذلك نتساءل عن 
وقضاة  العادية  املحاكم  بين قضاة  التمييز  أو  التشدد  هذا  خلفيات 

املحاكم املالية؛

مقتضيات  مالءمة  تمت  التقاعد، حيث  بسن  يتعلق  فيما  ثانيا: 
هذا القانون مع مقتضيات املادة 104 من النظام من النظام األسا�ضي 
للقضاة الجديد، وبالتالي السعي نحو توحيد سن التقاعد في 65 سنة 
بالنسبة لقضاة املحاكم املالية كما قضاة املحاكم العادية، فإننا نسجل 
بأن املالءمة لم تشمل جانب االحتفاظ في عملهم بعد التقاعد، حيث 
حافظ املشروع الذي بين أيدينا على النظام القديم الذي يحددها في 
سنتين قابلتين للتجديد مرتين، بينما النظام األسا�ضي للقضاة فقد 
حدد التجديد بالنسبة للقضاة املتقاعدين بسنة قابلة للتجديد أربع 

مرات.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

هذه بعض املالحظات األولية التي طرحناها حول هذا املشروع داخل 
اللجنة ونعيد طرحها اليوم، مؤكدين أنه بالرغم من ذلك فاملشروع 
نعتبره إيجابي، وال يسعنا في فرق املعارضة سوى التصويت باإليجاب 

على مضمونه، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

شكرا للسيد الوزير، ونمر اآلن إلى مشروع القانون املتعلق بالبيئة، 
السيد الوزير بالتقييم البيئي ال�ضي الرّباح.

ملسيداعزيزاربيح،ا زي4املطيقةا مملعيىنا ملبيئة:

بسماهللاامل4حانامل4حيم،املحاداهللا ملصالةا ملسالماعلىا
موالنيارسو9اهللاا علىاآلها صحبهاألاعين.
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ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

اسمحوا لي أن أقدم بين أيديكم مشروع هذا القانون املهم الذي 
يتعلق بالتقييم البيئي، لكن أرجع معكم إلى بعض املراجع فيما يتعلق 
بهذا القانون، من بين أهم اإليجابيات التي جاء بها القانون السابق 
رقم 12.03 املتعلق بدراسة التأثير على البيئة إدراج مبدأ الوقاية أحد 
مبادئ قانونه البيئي الدولي، وذلك بإخضاع املشاريع التنموية لتقييم 

مساطرها على البيئة قبل الشروع في إنجازها.

طبعا أهمية هذا القانون تبين فيما بعد أن هناك بعض النواقص 
القانون  التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار، ومراجعة مضامين هذا 
طبعا من خالل التجربة، من خالل متابعة منظومة االستثمار، من 
خالل املساطر التي تم اعتمادها، من خالل أيضا املطالب امللحة حول 
التوازن، وسأرجع لهذه الكلمة بين االستثمار والحفاظ على البيئة، كان 
ال بد أن نقوم بعملية مراجعة ونأتي بهذا القانون الذي هو بين أيديكم.

طبعا يندرج أيضا إعداد هذا املشروع في إطار تطبيق القانون اإلطار 
رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني ألن البالد ديالنا عندها ميثاق وطني.

للبيئة والتنمية املستدامة، وهذا مرجع مهم فيما يتعلق باملسار 
التنموي بالنسبة للبالد ديالنا الذي نص في املادة 8 هذا امليثاق، الثامنة 
منه على تحيين ومراجعة اإلطار التشريعي املتعلق بدراسة التأثير على 
البيئة بهدف إدراج التقييم االستراتيجي البيئي، القانون السابق لقينا 
فيه نواقص اللي كان كيتعلق باملشاريع، امليثاق كان ليس فقط املشاريع 
بل يجب أن نذهب حتى إلى املخططات والبرامج واالستراتيجيات يجب 

أن تخضع إلى ما يسمى بالتقييم االستراتيجي البيئي.

بناء على ما سبق يأتي مشروع هذا القانون من أجل تجاوز بعد 
الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 السالف الذكر، 
ومن بينها كما قلنا عدم خضوع بعض املشاريع امللوثة للدراسة التأثير 
على البيئة وعدم تالئم نظام املراقبة مع تطور املؤسساتي التي عرفته 

الشرطة البيئية.

باإلضافة إلى ذلك يرمي مشروع القانون الذي هو بين أيديكم إلى 
إخضاع املخططات والبرامج والتصاميم التنموية لتقيم االستراتيجي.

أهم املستجدات العناوين ديالها:

لتقييم  قلت  كما  واملخططات  والبرامج  السياسات  إخضاع  أوال: 
االستراتيجي؛  البيئي  تقييم  دراسة  وكيفية  تحديد طرق  االستراتيجي؛ 
تحديد الئحة املشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة؛ تبسيط 
شروط التقييم البيئي بالنسبة للمشاريع الصغرى، نبغي نوضح هاد 
القضية هادي، هادي مهمة، طبعا املخططات اللي غادا تم�ضي غادا 
املخططات  هاد  على  كيتكلم   un chapitre املحور  واحد  فيها  يكون 
وكيفاش غيمكن لها غتحافظ على البيئة وتحترم البيئة، سواء كان 

فالحي،  مخطط  معدني،  مخطط  طاقي،  مخطط  صناعي،  مخطط 
مخطط تعميري، كيف ما كان ال بد يكون فيه واحد chapitre يتعلق 

بالعالقة ديالو مع البيئة والحفاظ على البيئة هذا األمر األول.

اللي  املشاريع  جميع  أن  مطروح  دائما  كان  وهداك  الثاني،  األمر 
هي ضروري أن يكون عندها الدراسة التقييم مع البيئة تمر من نفس 
كثيرا،  يلوث  كبير  وال  صغير  املشروع  يكون  بمعنى  كيف؟  املسطرة، 
يلوث قليال، كنا كنديروا إما لجنة جهوية أو كنديرو لجنة وطنية فبعد 
هاد �ضي كان ملح باش يمكن لينا نشجع اإلستثمار، وفي نفس الوقت 
نحافظو على البيئة، كنا غتكون املشاريع اللي غخضع لدراسة البيئة 
غتمر من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية، ولكن عدد من املشاريع 
اللي غتمر فقط من خالل ما يسمى بالبطاقة البيئية، بمعنى غيكون 
عندنا مكاتب دراسات بيئية معتمدة هي اللي غتقول بأن هذا املشروع ال 
داعي يم�ضي يدير دراسة ويخسر عليها 50 مليون، 100 مليون وبعد ذلك 
يدوز في اللجنة، فسنعتمد على مكاتب معتمدة باش يمكن لينا في نفس 

الوقت نحافظوا على البيئة ولكن في نفس الوقت نشجعوا اإلستثمار.

ثم أيضا كان دائما يأتي كيفاش غنديروا مع ما سبق، فقلنا بأنه 
هذا  صدور  قبل  املوجودة  واألنشطة  الصناعية  الوحدات  إخضاع 
البيئي، بمعنى ما غنطلبوش  إلى اإلفتحاص  بيئي،  إلى تقييم  القانون 
منها دراسة البيئة ولكن غنطلبو من هاد األنشطة اللي موجودة واحد 
االفتحاص بيئي ضروري باش نشوفو فعال واش كاين هناك مخاطر على 
البيئة، وإذا كانت مخاطر غنعطيوها واحد املدة محترمة باش يمكن ليها 

دير مراجعة منظومة اإلنتاج باش تحترم البيئة؛

التنصيص على ضرورة إنجاز دراسة التقييم البيئي من طرف مكاتب 
دراسات معتمدة؛

من  والرفع  البيئي  للتقييم  الخاضعة  املشاريع  مراقبة  تعزيز 
العقوبات، هاد كان مطلب ديال الكثير من الفاعلين، بعض التأثيرات 
على البيئة التي هي مضرة للبيئة، مضرة للمجال مضرة للصحة، عززنا 

فيها العقوبات.

وهكذا يجيب أيها السادة والسيدات النواب املحترمين هذا املشروع 
على أهم التحديات واإلشكاالت واملطالب التي عبر عنها كل الفاعلين 
وخاصة أعضاء مجلسكم املوقر، ويأتي في كثير من املداخالت واألسئلة 
حول املوضوع البيئي، وأيضا يعزز دينامية والتزام بالدنا بكل ما يتعلق 
بالبيئة والتغيرات املناخية والتنمية املستدامة، ويرسخ التوجه الوطني 
إلقرار التوازن بين االستثمار من خلق الثروة والشغل من جهة وحماية 

املواطنين واملجال من جهة أخرى، شكرا لكم على انتباهكم.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد الوزير، شكرا كذلك للسيد النائب مقرر لجنة البنيات 
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة 

للسيد النائب عبد العزيز لعايض باسم فرق األغلبية.



6599 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.105–29.جمادى األول.1441  )24.يناير.2020( 

ملنيئباملسيداعبداملعزيزالعي ض:

سيدنيا علىا مل4حيم،ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
محادا آلها صحبهاألاعين.

ملسيدامل4ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي4امملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية للمشاركة في مناقشة 
مشروع قانون 49.17 الذي يتعلق بالتقييم البيئي، وفي البداية أتوجه 
بالشكر للسيد الوزير ولكافة األطر على املجهودات التي يقومون بها، 
ونسجل بإيجابية الدينامية الكبيرة في كافة املجاالت وال تفوتني الفرصة 
لشكر السيدة كاتبة الدولة سابقا املكلفة بالتنمية املستدامة والفريق 

اإلداري الذي كان يشتغل معها.

إنه ملن دواعي الشرف لنا اليوم أن نكون شاهدين على هذه اللحظة 
في  يساهم  من  ضمن  ونكون  القانون،  هذا  مشروع  لنناقش  الهامة 
التصويت عليه باإليجاب، وأقول لحظة هامة ألننا نناقش مستقبل 
للمشاريع  العنان  طلقنا  فإذا  وأحفادنا،  أبناء  فيها  ينشأ  التي  البيئة 
واملخططات والبرامج لتعبث بالبيئة بدعوى املردودية فستكون النتائج 
عكسية على املدى البعيد ال محالة، وأقول لحظة هامة ألننا بلد يفتقر 
لكثير من اإلمكانات املادية واملتوفرة لدى بعض القوى العظمى، ورغم 
ذلك نصر على اعتماد البعد البيئي باالستراتيجيات املعتمدة ومشاريع 
صغيرة كانت أم كبيرة، وأقول لحظة هامة ألننا بهذا القانون نؤكد أن 

املغرب يحترم التزاماته الدولية.

ولكنه  تنموية دون شك،  بحاجة ملخططات وملشاريع  املغرب  إن 
بحاجة أيضا للمحافظة على املجال الذي نعيش فيه جميعا كمغاربة، 
نستنشق نفس الهواء ونشرب نفس املاء ونأكل من نفس التربة، مجال 

بيئي نتركه ألبنائنا وأحفادنا سليما معافا قابال للحياة.

ُحق علينا اليوم، أن نتساءل عن العالقة بين ندرة املياه باملناطق 
الجنوبية الشرقية ومشاريع زراعات البطيخ األحمر، وُحق علينا أن 
تساءل عن الوضعية الحقيقية لهواء املناطق املجاورة للمعامل إنتاج 
حمض الفوسفوريك، وُحق علينا أن نتساءل عن مدى تأثير الروائح 
والسؤال  الساكنة،  املراقبة على صحة  املطارح  املنبعثة من  الكريهة 
املطروح دائما ما هو تأثير هذه املخططات واملشاريع على البيئة عموما؟

أيها السيدات والسادة املحترمون، لقد اتخذ البرملان مؤخرا قانون 
إطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، وحدد 
والتنمية  البيئة  مجال حماية  في  الدولة  لنشاط  األساسية  األهداف 

املستدامة، بحيث يهدف إلى:

تعزيز حماية املوارد واألوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي واملوروث 

الثقافي واملحافظة عليها والوقاية من التلوثات وااليداءات ومكافحتها؛

القطاعية  العمومية  السياسات  في  املستدامة  التنمية  إدراج 
واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة؛

مالءمة اإلطار القانوني الوطني مع االتفاقيات واملعايير الدولية ذات 
الصلة بحماية البيئة والتنمية املستدامة؛

تعزيز اإلجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات 
املناخية ومحاربة التصحر؛

واملالي  واالقتصادي  املؤسساتي  الطابع  ذات  اإلصالحات  إقرار 
والثقافي في ميدان الحكامة البيئية؛

تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية 
وشركات الدولة واملقاوالت الخاصة وجمعيات املجتمع املدني واملواطنين 

في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة؛

إرساء نظام املسؤولية البيئية ونظام املراقبة البيئية.

وحدد أيضا ضمن املبادئ:

مبدأ االحتراز الذي يتمثل في اتخاذ تدابير مالئمة وفعالة ومقبولة 
اقتصاديا واجتماعيا ملواجهة األضرار البيئية املفترضة الخطيرة أو التي 
ال رجعة فيه أو مخاطر ممكنة، ولو في غياب اليقين العلمي املطلق حول 

اآلثار الحقيقي لهذه األضرار واملخاطر.

املنتظم  والتقدير  التقييم  اآلليات  في وضع  ويتمثل  الوقاية  مبدأ 
وتنفيذ  واقتراح  بالبيئة  ضررا  تلحق  أن  يحتمل  التي  األنشطة  آلثار 
تدابير ملموسة إلزالة هذه اآلثار أو على األقل للتخفيف من انعكاساتها 

السلبية.

مبدأ املسؤولية ويق�ضي بالتزام كل �ضيء ذاتي أو اعتباري عام أو 
خاص كل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص بإصالح األضرار التي 

سيلحقها بالبيئة.

أخيرا مبدأ املشاركة ويتمثل في التشجيع والتحفيز على املشاركات 
مسلسل  في  والسكان  املدني  املجتمع  وجمعيات  للمقاوالت  الفعلية 
إعداد وتنفيذ السياسات االستراتيجية والبرامج واملخططات املتعلقة 

بحماية البيئة والتنمية املستدامة.

أيها السيدات والسادة، إن مشروع قانون 49.17 الذي بين أيدينا 
واملتعلق بالتقييم البيئي جاء لوضع آلية قانونية لتنفيذ هذه األهداف 
تطبيق  عنها  أبان  التي  الثغرات  بعض  لتجاوز  أيضا  وجاء  واملبادئ، 
القانون رقم 12.03 املتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن بينها عدم 
خضوع بعض املشاريع امللوثة لدراسة التأثير على البيئة، وعدم تالؤم 

نظام املراقبة مع التطور املؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.

إن املشروع بمثابة آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات 
العمومية واالستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح 
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اإلجتماعي  بالبعد  الصلة  ذات  الكبرى  والرهانات  التأثيرات  بإدماج 
والبيئي واالقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال 

التخطيط االستراتيجي.

لقد خصص مشروع القانون هذا بابا بخصوص التقييم االستراتيجي 
العمومية  الدولة واملؤسسات  البيئي، والذي بموجبه يستوجب على 
والجماعات الترابية أن تخضع لتقييم استراتيجي مشاريع السياسات 
من  املعدة  والجهوية  القطاعية  والتصاميم  واملخططات  والبرامج 
طرفها، ويفرض على كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام 
البيئة، بحيث تخضع لدراسة  التأثير على  أو الخاص القيام بدراسة 
التأثير على البيئة املشاريع املجمع إنجازها والتي حسب طبيعتها وحجمها 
أو موقعها يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة وصحة السكان، 
كما تخضع لدراسة التأثير على البيئة عمليات تفكير املشاريع الخاضعة 
لهذه الدراسات أو تغيير محتواها أو مكان إقامتها، ولم يستتني مشروع 
القانون املشاريع الصغيرة بحيث فرض عليها بطاقات التأثير على البيئة، 
وقد حدد هذه املشاريع في التي بسبب طبيعتها وحجمها وموقعها يحتمل 

أن يكون لها تأثيرات سلبية ضعيفة على البيئة.

إننا في فرق األغلبية، نثمن عاليا عدم إغفال الوحدات الصناعية 
واألنشطة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والخاضعة 
لدراسة التأثير على البيئة، والذين ال يتوفرون على قرار املوافقة البيئية، 
ولقد فرض مشروع القانون على أصحاب هذه الوحدات الصناعية 
وأنشطتهم،  لوحداتهم  بيئي  افتحاص  بإجراء  القيام  واألنشطة 
وتفهمنا إجراء الحكومة بخصوص التقييم البيئي ملمارسات العمومية 

واالستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية.

وقد نص مشروع القانون على املتابعات والجزاءات التي ستطال 
املخالفين، وفي هذا الصدد يمكن أن يتم وقف عمل املنشآت وإنجاز 
األشغال والعمليات أو ممارسة األنشطة إلى حين التنفيذ الكلي للشروط 
املفروضة، وأن السلطات الحكومية يمكنها أن تأمر بأداء غرامات مالية 
هذا  للمقتضيات  املخالفة  األنشطة  ومنع  واملنشآت  البنايات  وبهدم 

القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه في حالة االستعجال.

وندعوكم السيد الوزير، إلخراج النصوص التطبيقية في الوقت 
املناسب، دون أن نن�ضى املالءمة مع النصوص التطبيقية للقوانين ذات 
املتعلق   27.13 والقانون  باملناجم،  املتعلق   33.13 كالقانون  الصلة، 
باملقالع، وإعمال وسائل املتابعة واملراقبة وتوفير الشروط املوضوعية 
لتنزيل قانون التقييم البيئي في أحسن الظروف، وإيالء اإلهتمام الالزم 
ملكاتب الدراسات أثناء االعتماد من ناحية الكفاءة والنزاهة والتخصص.

البيئة السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة  إن املحافظة على 
تنمية  نريد  نعم  للجميع،  َهم مشترك  املحترمين،  النواب  والسيدات 
العمومية  للممارسات  النجاح  ونريد  النامية،  بالدول  لنلحق  بالدنا 
التنموية  واملشاريع  التنمية  ومخططات  والبرامج  واالستراتيجيات 

صغيرها وكبيرها، ولكن علينا أن نشد على أيدي الواقفين عليها حتى ال 
نهلك الحرث والنسل، ولكل هذا قررنا التصويت باإليجاب على مشروع 

هذا القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

النائب  الكلمة للسيد  املعارضة  النائب، اآلن باسم  شكرا السيد 
أحمد التومي.

ملنيئباملسيداأحاداملتومي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيسامملحترم

ملسيداملوزي4امملحترم

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين

يشرفني باسم فرق املعارضة أن أتناول الكلمة في إطار املناقشة 
البيئي، املوضوع السيد  بالتقييم  49.17 املتعلق  القانون  في مشروع 
الرئيس هو موضوع بالغ األهمية ألنه املحافظة على البيئة هي املحافظة 
على الصحة هي املحافظة على املستقبل هي املحافظة على اإلنسانية، 
لذا كان يعني النواب من جميع التوجهات انخرطوا في املناقشة وتجويد 

النصوص يعني بإيجابية كبيرة.

السيد الوزير، تطرق لواحد العدد ديال اإليجابيات اللي جاء بها ال 
قانون وأنا تنقول ربما اإليجابية األكبر هو هاد املبدأ إلفتحاص للمبدأ 
تقييم استراتيجي، ألن تنعرفوا أنه لحد اآلن كنا تنديروا التقييم بعض 
املشاريع ولكن عمرنا ما درنا التقييم ديال السياسات العمومية والبرامج 
واملشاريع اللي كتديرها، هذا �ضيء يعني أضن مهم جدا ألنه مشينا من 
التقييم ديال الفروع وبدينا من املنبع، ألن املنبع هو هاد، ألن أي نشاط 
يعني إنساني إال وكينبع من سياية معينة ومن مشاريع معينة، يعني ألنه 
كيما السيد الوزير تتعرفوا أنه يعني االستثمارات العمومية للمشاريع 
الكبرى اللي كتأثر على البيئة هي مشاريع عمومية يعني مطارات، موانئ، 
مناطق صناعية إلى آخره، فبالتالي يعني إيال كان تقييم جيد لهاد املشاريع 
هادو راه غادي نكونوا حافظنا على البيئة وكل املشاريع األخرى الصغيرة 

واملتفرعة عنها.

إيال بدينا السيد الوزير، يعني بدينا كنديروا هاد التقييم هذا يعني 
بطريقة جيدة، يعني ربما غادي تغير واحد العدد ديال األمور، كاين 
بعض املشاريع ربما كنا كنديروها بدون تقييم ربما سيتم مراجعتها، 
كاين بعض املرات يعني بعض الطريق املسار ديالها هنا ربما غتغير لهنا، 
كاين مثال في امليدان الفالحي، واش نديروا مثال سدود كبرى أو متوسطة 
أو صغيرة، يعني ربما يعني إيال درنا هاد التقييم ربما غتكون عندنا نضرة 
أخرى، ربما نمشيو لسدود الصغيرة اللي هي أقرب إلى السكان بدل من 
السدود الكبيرة اللي كتدير واحد العدد ديال..، إلى كذلك ربما غادي 
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تدينا حتى املراجعة األولويات فهاذ السياسات العمومية، األولويات 
اللي حد اآلن كنديروها على حسب يعني معايير محددة، ولكن إيال درنا 
هاد االفتحاص البيئي ربما غادي تغير هاد األولويات، كذلك حتى حجم 
املشاريع وربما حتى إلغاء بعض املشاريع هذا ال�ضيء اللي مثال تنشوفوا 
يعني الصناعات أغلب الصناعات هي متركزة في الساحل، يعني الساحل 
ولى مكتظ وربما وصالت الواحد يعني أضرارا البيئة اللي فيها �ضيء كثير 
في حين أنه كاين مناطق أخرى اللي ربما محتاجة لهاد املشاريع اللي باقي 
فيها أنه قادرة التحمل هاد يعني هاد التلوث، فبالتالي ربما تكون هادي 
وسيلة حتى لضمان واحد العدالة يعني مجالية في توزيع املشاريع، يعني 
هاد الساحل راه هي ربما elle est saturée يعني خصنا يعني نشوفوا 
ديال  اإلفتحاص  ديال  الجديد  املبدأ  هاد  أنه  كبير  أمل  عندنا  وهنا 

اإلستراتيجية غادي تعاونا؛

كذلك الرقمنة السيد الوزير، الرقمنة يعني مهمة جدا ألنها هي 
كتوفر يعني الطاقة إلى آخره، كذلك ربما يعني هاد إلى درناه مزيان غادي 
يكون يسهل حتى اإلتقائية يعني في اإلستراتيجيات القطاعية يعني ملي 
غادي نبداو نديروا هاد اإلفتحاص ربما غادي تكون إلتقائية يعني أكبر.

السيد الوزير، في الحقيقة هو هذا يعني في الحقيقة جيد يعني هاد 
املراجعة القانونية، ولكن راه املشكل عندنا هو في التنزيل وأنا غادي 
نجي عالش؟ ألنه التنزيل هو املهم جدا السيد الوزير، احنا عندنا واحد 
الترسانة قانونية ونضمنا ال COP 21، ال COP 7 نضماها في 2001 
عندنا تجربة ولكن التنزيل باقي عندنا يعني املشكل في التنزيل، فإيال جينا 
السيد الوزير كنشوفوا غير مثال يعني فالحكامة ديال القطاع كنشوفوا 
هاد القطاع ديال البيئة يعني مرة كان يعني في التسعينات كان مديرية 
يعني تحول إلى كتابة الدولة، تحول إلى وزارة منتدبة، اآلن ها هو عاود 
رجع إلى ربما مديرية أو كتابة عامة، هذا �ضيء هاد يعد االستقرار السيد 
الوزير يعني ربما ما تياخدمش هاد اإلحاطة فيعني ممكن ربما ما�ضي 
هي هذا مازال ما وصلناش لهاد الحكامة ديال البيئة، ربما مازال ما 

وصلناش ليها.

أنا كنقول السيد الوزير، أنه يعني وكذلك يعني ربما حتى يعني كان 
عندنا حتى يعني كذلك تعطلنا حتى في إنزال بعض املشاريع، ملي كنا 
درنا امليثاق ديال البيئة السيد الوزير كنا درناه في 2014، في 2017 درنا 
يعني االستراتيجية الوطنية للتنمية لبالدنا من بعد عاد في 2019 أوال 
2020 راه احنا كنديروا، يعني كاين واحد تعطا ربما واش هاد الحكامة 
عندها عالقة بهاد ال�ضي؟ كنشوفوا السيد الوزير أنه ربما أنا كنقول على 
أنه حان الوقت أنه نفكروا يعني في باش نخلقوا واحد الهيئة، هيئة أو 
مندوبية سامية أو �ضيء آخر ألنه ال يمكن أن أعمال يعني ألنه لحماية 
البيئة هي عمل علمي هي عمل تقني هي عمل يعني مالي، فما يمكنش يعني 
بدون خلق هيئة اللي نجمع فيها هاد يعني هاد الخبرة ما يمكنش ربما 
يعني نزلوا هاد القوانين بطريقة سليمة، وتكون هاد الهيئة نسميوها 
السيد الوزير كيف بغيتوا تكون هاد الهيئة تكون مستقلة ألنه البيئة 

راه ما عندها حتى �ضي اتجاه، البيئة يعني تكون مستقلة وعندها األمانة 
 un contrepoids العلمية باش تكون اآلراء ديالها باش تكون حتى واحد
ديال الحكومة، كتقول لهم ال يعني هذا املشروع ما�ضي هو هذاك ألنه 
غادي..، هذا �ضيء وهذا السيد الوزير راه هو اللي كاين اللي كنشوفوه في 
العالم مثال الواليات املتحدة اللي كانت رائدة راه عندها وكالة يعني من 
 ،le EPA Environmental Protection Agency أكبر الوكاالت اللي كاينة
كذلك املجموعة األوروبية ملا تخلقات، املجموعة األوروبية أول ميدان 
اللي خرجاتو واللي جعالتو في جعل سميتو هو l’environnement كانت 
4 داألمور منها l’environnement هي اللي كانت خرجاتو باش ألن نظرا 

ألهميته.

السيد الوزير، ربما غادي نقدروا نقولوا أنه منين غادي يجيو هاد 
املوارد؟ خلقنا واحد الهيئة خاصنا ليها موارد بشرية وأنا كنقول السيد 
الوزير هاد املوارد البشرية متوفرة ألنه هاد البيئة فيها بزاف ديال واحد 
الطاقة  التجهيز،  الفالحة،  كاين  بها،  متكلفين  الوزارات  ديال  العدد 

واملعادن إلى آخره.

يعني  العلماء  الخبراء و جمعنا هادوك  يعني فإيال جمعنا هادوك 
فهادي ربما غادي نحصلو على نتيجة أحسن بدل ما تبقى هاد الجهود 
يعني مشتتة بين العديد يعني من الوزارة، كذلك يعني اإلمكانات راها 
متوفرة، يعني مثال إيال خذينا غير األرصاد الجوية عندهم واحد الطاقة 
ديال يعني ديكsuper computer، عندهم واحد العدد دالحوايج اللي 
يمكن يعني التدخل ديالهم يكون أكبر ألنه السيد الوزير ملي كنديرو 
يعني  التأثير  كيبقى  راه  ولكن   ،spontané كنديروه  البيئي  التقييم 
كيستمر يعني في الوقت ما كيوقفش كيبقى يستمر وملي كتزيد ثاني �ضي 
واحد أخرى كيعاود ربما يأتر عليه فاحنا كنبغيو واحد الخبرة علمية 

يعني هيئة مستقلة لتقوم بهاد؛

كاين السيد الوزير، كذلك راه نتوما كتشوفوا أنه في إتفاق ديال 
التبادل الحر مع الواليات املتحدة كاين واحد الباب خاص يعني بالبيئة، 
هاد الباب عالش ألنه األمريكي يعني هو trés sensible لهاد القضية ديال 
البيئة إيال بغى يستثمر في واحد البالد كيخاف بأنه تكون به بشكاية إيال 
 chapitre قاس البيئة فهو تيقولك يعني فهاد االتفاق سميتو كاين هاد
اللي كينص على واحد العدد دالحوايج أنه البيئة راه �ضي حاجة مهمة 
جدا باش يعني الرأسمال األمريكي مثال يجي يستثمر ف فهاد؛ وكذلك 

ربما حتى بالنسبة بالنسبة ألوروبا؛

في  تمنينا  كانا حنا  اللي  األمر  واحد  هذا  ربما  الوزير  السيد  كاين 
الحقيقة أنه يكون يكون يدخل في القانون اللي هو قانون التحفيز، ألن 
هاد الناس اللي كيحافظوا على هذا خصنا نحفزوهم هاد الصناعات 
خصنا نحفزوهم بطريقة أو بأخرى، كتعرفوا السيد الوزير أنه دوليا 
كاين هداك le marché ديال carbone. عالش ما نديروش واحد السوق 
السيد الوزير، تكون واحد السوق وطنية ونديرو هاد les actions ديال 
الثلوت نوسعها على الجهات، راه مثال الجهة ديال بني مالل-خنيفرة أو 
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جهة الراشيدية ربما إيال عطينا هاد l’avantage هادا غادي تستقبل 
راه  السوق  هاد  فهنا  الساحل،  في  غتكون  اللي  الصناعات  هاديك 
معروفة يعني كاين البنك الدولي ديرها كاين أروبا إلى آخره، أنا كنقترح 
السيد الوزير، يعني باش تكون واحد السوء يعني نخلقو واحد سوق 

وطنية راه غادي تساعدنا بزاف؛

كذلك السيد الرئيس، يعني كنا هنا بمجلس النواب، كذلك له دور 
كبير يعني كنا السيد الرئيس، ربما كنا خلقنا واحد اللجنة موضوعاتية 
ديال البيئة، كنظن السيد الرئيس خصنا نفعلها، وما تكونش يعني غير 
باملحصصة بين الفرق، وتكون كذلك نحاول نضمو اإلخوان واألخوات 
اللي عندهم ما يديرو في هاد امليدان، باش تكون العمل يعني البرملاني 

والعمل الحكومي يكون موازي ويوصلنا إلى النتيجة املرجوة، وشكرا.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد النائب، فيما يخص اقتراحات السيد النائب املتعلقة 
بمجلس النواب اعتمدت وبدون شك، حتى على مستوى السيد الوزير 

بدون شك.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   49.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بالتقييم البيئي،ارفعتاملجلسة، شكرا للجميع.
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