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محض0افلجلسةافلث لثةابعدافمل ئتين

فلت ريخ: اإلثنين 1 جمادى الثانية 1441ه )27 يناير 2020(.

فل0ئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: ساعتان وستة دقائق، ابتداء من الساعة الواحدة زواال 
والدقيقة السادسة عشر.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  فألعا ل:  لدولا
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

فلسيدافلحبيبافمل لكيارئيسامجلسافلنوفب،ارئيسافلجلسة:

أش0فا علىا وفلسالما وفلصالةا فل0حيم،ا فل0حانا هللاا بسما
فمل0سليناوعلىاآلهاوصحبهاألاعين.

فلسيدارئيسافلحكومة،

فلسيداوزي0افلدولة،

فلسيدةاوفلس ىةافلوزرفء،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

نعتذر عن تغيير توقيت الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة 
وذلك بارتباط مع التزامات طارئة للسيد رئيس الحكومة.

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، 
وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، يعقد 
مجلس النواب الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة 

بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

وكما في علمكم، يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة محورا واحدا 
حول موضوع السياسة املائية، قبل ذلك أعطي الكلمة للسيدة األمينة 

لتالوة املراسالت الواردة على املجلس.

فلسيدةاأسا ءاغاللواأمينةافملجلس:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

توصل مكتب املجلس بمقترح قانون بتغيير وتتميم املادة 325 من 
رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، تقدم به السيد محمد أبدرار رئيس 
األصالة  فريق  من  النواب  والسادة  السيدات  من  ومجموعة  الفريق 

واملعاصرة، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدافل0ئيس:

نشرع اآلن في جدول األعمال بإعطاء الكلمة للسيد النائب محمد 

احويط باسم فرق األغلبية لتقديم السؤال في دقيقة واحدة، تفضل 
السيد النائب رشيد البهلول.

فلن ئبافلسيدارشيدافلبهلول:

فلسيدافل0ئيس،

فلسيدارئيسافلحكومة،

فلس ىةافلوزرفء،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

كما تعلمون السيد رئيس الحكومة املحترم، أن صاحب الجاللة، 
امللك محمد السادس، نصره هللا، قد ترأس يوم اإلثنين 13 يناير 2020 
باملاء  للتزويد  الوطني  البرنامج  إلنجاز  اإلطار  االتفاقية  توقيع  حفل 
الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي بلغت تكلفته اإلجمالية ما 
قدره 115.4 مليار درهم والتي تشمل 5 محاور رئيسية تتعلق بتنمية 
العرض املائي وتدبير الطلب وتثمين املاء خاصة في القطاع الفالح، وتقوية 
التزويد باملاء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال املياه 
العادمة املعالجة لسقي املساحات الخضراء، والتواصل والتحسيس 
وترشيد  املائية  املوارد  على  الحفاظ  بأهمية  الوعي  ترسيخ  أجل  من 
استعمالها وعدم االستهانة بها كأهم مورد طبيعي. كما أن الحكومة 
سبق لها أن التزمت من خالل البرنامج الحكومي بتنمية العرض املائي 
عبر اعتماد املخطط الوطني للماء وتفعيل برامجه، وتدبير الطلب على 
املاء بالرفع من مردودية شبكة توزيع املاء الصالح للشرب ومواصلة 
تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم السقي املوضعي ل 50 ألف هكتار 

سنويا.

التدابير  حول  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  نسائلكم،  لذا 
واإلجراءات التي تعتزم حكومتكم القيام بها لتوفير األمن املائي للمغرب 
تنزيل يراعي العدالة املجالية؟  التدابير املتبعة من أجل ضمان  وعن 

وشكرا.

فلسيدافل0ئيس:

الكلمة اآلن للسيد النائب عبد هللا البوزيدي اإلدري�ضي باسم فرق 
اإلمكان  قدر  املوضوع  نفس  في  السؤال  لتقديم  املعارضة  ومجموعة 

دقيقة واحدة.

فلن ئبافلسيداعبداهللاافلبوزيديافإلىري�سي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

فلسيدارئيسافلحكومة،

فلس ىةافلوزرفء،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،
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التي تنوي الحكومة  املائية  بالسياسة  يتعلق  في املعارضة  سؤالنا 
تنفيذها لالستجابة للحاجيات املتزايدة من املاء وحماية بالدنا من أي 
أزمة مائية في املستقبل، وتعاني بالدنا فعال من ندرة املائي بسبب شح 
الفرشة  ومحدودية  استعماله  في  اإلفراط  يقابله  والجفاف،  األمطار 
الباطنية وتراجع إمكانية التخزين في السدود، وهو ما قد تنتج عنه 
أزمات إن لم تبادر الحكومة إلى التدخل من أجل معالجة األمر عبر 
سياسة مائية توفر حاجياتنا الوطنية من املاء، انطالقا من تشخيص 
دقيق للنمو الديموغرافي واألنشطة االقتصادية املختلفة، وإقرار بدائل 
جديدة من شأنها معالجة اإلشكاالت املختلفة التي تهدده، وشكرا السيد 

الرئيس.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد رئيس الحكومة لكم الكلمة.

فلسيداسعدافلد نافلعثا ني،ارئيسافلحكومة:

بسماهللاافل0حانافل0حيم،افلحاداهللاوفلصالةاوفلسالماعلىا
رسولاهللااوآلهاوصحبه،

فلسيدافل0ئيسافملحتبم،

فلسيداوزي0افلدولة،

فلسيدفتاوفلس ىةافلوزرفء،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافلربمل نيينافملحتبمين،

في البداية، هذا سؤال مهم جدا ألن املاء مادة حيوية مهمة جدا 
التحديات  فإن  وبالتالي  لبالدنا،  واملواطنة،  للمواطن  اإلنسان  لحياة 
التي يطرحها تدبير املوارد املائية ببالدنا مهم جدا، ويمكن أن أقول أن 
هذا املجال هو مجال قابل لكل التقلبات ويرتبط باألساس بالتقلبات 
املناخية، وبالتحوالت التي يصعب التنبؤ بها، كما اليوم يظهر من جميع 
الدراسات، ولذلك كما قلتم هناك توالي ضعف التساقطات املطرية، 
هناك توالي سنوات الجفاف أحيانا، لكن في املقابل، هناك تزايد الطلب 
املستمر على املاء. ومن هنا فإن الحكومة أعطت عناية خاصة لهذا 

األمر، ألنه ضمان لألمن املائي وضمان لألمن الغذائي.

والبد أن نستحضر هنا في البداية، العناية التي يوليها، جاللة امللك، 
لدوره  اعتبارا  املائي،  األمن  املاء ولضمان  للحفاظ على  حفظه هللا، 
رأسها جاللة  التي  املتتالية  االجتماعات  هنا  وأهميته، ومن  األسا�ضي 
امللك، شخصيا، واهتمامه املباشر بإصدار املخططات والبرامج الخاصة 

في هذا املجال.

أريد أن أذكر أن جاللة امللك، في عدد من الخطب السامية، ركز 
هذا املوضوع وكانت توجيهاته مهمة وأذكر بالخصوص أنه في الخطاب 
2018 حث  املجيد سنة  العرش  لعيد   19 الذكرى  بمناسبة  السامي 
لبالدنا وتثمينها  املوارد االستراتيجية  الحفاظ على  امللك، على  جاللة 

وفي مقدمتها املاء، اعتبارا لدوره الرئي�ضي في التنمية واالستقرار كما 
مختلف  يعالج  أن  يجب  للماء  الوطني  املخطط  أن  جاللته،  أضاف 
وأن  املقبلة،  الثالثين سنة  املائية خالل  باملوارد  املرتبطة  اإلشكاالت 
التدابير االستعجالية  باتخاذ  الحكومة واملؤسسات املختصة مطالبة 
وتعبئة كل الوسائل ملعالجة الحاالت الطارئة املتعلقة بالنقص في تزويد 
السكان باملاء الصالح للشرب وتوفير مياه سقي املوا�ضي خاصة في فصل 
الصيف؛ وقد ترأس جاللته، عدة اجتماعات خاصة باملوضوع كان 
آخرها كما قلتم جلسة العمل التي ترأسها جاللته، يوم الثالثاء 7 يناير 
2020 بالقصر امللكي بمراكش، والتي خصصت للبرنامج األولوي الوطني 
للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي ما بين 2020 و2027 والتي تفضل 
فيها جاللته، بإعطاء تعليماته السامية، قصد العمل على تفعيل هذا 

البرنامج الذي ستبلغ تكلفته اإلجمالية 115 مليار درهم.

وتجدر اإلشارة إلى تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط ستساهم 
الفاعلين  مساهمة  إلى  باإلضافة   60% بحوالي  الدولة  ميزانية  فيه 
املعنيين اآلخرين واعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد 
تضمن البرنامج الحكومي لهذه الوالية عدد من األهداف تعرفونها جيدا 

مرتبطة بتنمية العرض املائي واالهتمام بتوفير األمن املائي لبالدنا.

حض0فتافلسيدفتاوفلس ىة،

 كما ال يخفى عليكم بحكم املوقع الجغرافي لبالدنا فهي تعد من بين 
الدول التي تتسم بتباين كبير في توزيع مواردها املالية عبر الزمان واملكان، 
مما حّتم على بالدنا منذ ستينات القرن املا�ضي نهج سياسة استباقية 
ونهج سياسة طموحة بعيدة املدى في مجال املاء، وذلك بفضل الرؤية 
ترتكز  الثاني،  الحسن  له،  املغفور  امللك،  لجاللة  السديدة،  امللكية 
أساسا على إنشاء السدود من أجل تخزين املياه، وقد تمكنت بالدنا 
بفضل ذلك من تشييد بنية تحتية مائية هامة، موزع على جغرافية 
اململكة املغربية كلها والتوفر على رصيد مهم من املنشآت املائية، وأنتما 
كتعرفوا اليوم عندنا 145 سد كبير، بسعة إجمالية تفوق 18 مليار متر 
مكعب من املاء، 18.6 تقريبا مليار متر مكعب من املاء، إضافة إلى أكثر 
من 130 سد صغير في طور االستغالل كلها تستغل، باإلضافة إلى أن 
هناك 14 سد كبير طور اإلنجاز و20 سد صغير طور اإلنجاز، باإلضافة 
ن من 

ّ
مك ما  الجوفية وهو  املياه  واآلبار الستخراج  األثقاب  آالف  إلى 

تعميم معقول للولوج إلى املاء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات املائية 
الصناعية والسياحية والفالحية وتطوير الفالحة السقوية على نطاق 
واسع في ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات 

الجفاف.

ويمكن اليوم نقول بأن بالدنا سنة بعد سنة تصبح أقل ارتباطا 
احنا  دائما  مهمة،  دائما  املطرية  التساقطات  املطرية،  بالتساقطات 
االقتصادي  املستوى  على  ولكن  الرحمة،  هاد  كنطلبوا هللا سبحان 
واملستوى الناتج الداخلي الخام يصبح مع مرور الوقت أقل ارتباطا به 
وكيولي هداك االرتباط كيقل، وهذا �ضيء مهم وهذا من أهداف هاد 

اإلجراءات التي قمنا بها.
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وهنا أريد أن أذكر بأنه سنة 2019 دخل سدان كبيران الخدمة، في 
2019 أي 2 ديال سدود دخلوا للخدمة هو سد ولج السلطان بإقليم 
يمكن  الحال  وبطبيعة  الرشيدية،  بإقليم  تمقيت  وسد  الخميسات 
نقولوا بأنه في سنة 2018 هناك 4 تسدود اللي دخالت للخدمة في سنة 
2018 سد واك جديد في أوريكة وسد تمالوت بميدلت وسد دار خروفة 
في النواحي ديال العرائش وسد الشريف اإلدري�ضي في الشمال، وبالتالي 
فالهدف الذي حددناه بأن يدخل الخدمة كل سنة بين سدين وثالث 

سدود ملتزمون به إلى حد الساعة.

ومنتظر في سنة 2020 تخرج 4 سدود كبيرة أن تدخل الخدمة، هي 
سد قدوسة بإقليم الرشيدية، سد سيدي عبد هللا بإقليم تارودانت، 

سد خروب بإقليم طنجة وسد تودغة بإقليم تنغير.

وتجدر اإلشارة كما قلت في البداية إلى أن حاجيات بالدنا من املاء 
ستعرف ازدياد متصاعد بفعل الزيادة السكانية، التي يتوقع أن تعرف 
خالل 30 سنة املقبلة أن تصل إلى 36 مليون نسمة سنة 2020 وحوالي 
39 مليون نسمة ونصف في سنة 2030، و42 مليون نسمة سنة 2040 
و43 مليون نسمة ونصف سنة 2050، معنى ذلك هناك تساقطات 
تقل وهناك عدد السكان يزيد وهناك النشاط االقتصادي والفالحي 
والسياحي كيزيد إذن الطلب يزيد والعرض ينقص من الناحية املبدئية 
العامة، فإذن هنا عندنا واحد اإلشكال هو اللي كنحاولو ندبروه وهو 
اللي كنحاولو نعالجوه عن طريق جميع الدراسات التي قامت بها الجهات 
املعنية أي أوال، ثانيا عن طريق البرنامج األولوي للتزويد باملاء الشروب 
ومياه السقي من 2020 ل 2027 والذي وقعت أمام، جاللة امللك، أخيرا، 
كما أعد مشروع املخطط الوطني للماء للفترة ما بين 2020 و2050 
كل ذلك باملوازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج املتعلقة بمجال تدبير املاء 

تنفيذا لاللتزامات التي أدرجناها في البرنامج الحكومي.

وبالتالي غادي نقسم هاد العرض ديالي ل 2، غادي نهضر على 2 
داألمور أنا هضرت شوية على هاد ال�ضي اللي درناه لحد الساعة وغادي 
نهضر على البرنامج األولوي الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 
2020-2027 ثم املخطط الوطني للماء، وقد كنت أجبت على سؤال 
البرنامج  مماثل منذ سنة تقريبا، أقل من سنة في هاد الغرفة، هاد 
األولوي الوطني لتزويد املاء الشروب وماء السقي 2020-2027 بطبيعة 
الحال هو غادي يحاول ما أمكن إلى دعم وتمويل مصادر التزويد باملاء 

وعندو 5 داملحاور:

- املحور األول هو محور تنمية العرض املائي؛

- املحور الثاني هو محور تدبير الطلب وتثمين املاء؛

الوسط  للشرب  الصالح  باملاء  التزويد  تقوية  الثالث  املحور   -
القروي؛

- املحور الرابع استعمال املياه العادمة للمعالجة؛

- املحور الخامس املتعلق بالتواصل والتحسيس.

فهي 5 داملحاور واضحة، محور األول هو تنمية العرض املائي، ذلك 
أنه غادي نستمرو في نفس التوجه وهو الزيادة في عدد السدود بإنجاز 
20 سد كبير جديد بسعة 5.38 مليار متر مكعب، مما سيمكن بالدنا بأن 
يبلغ سعة تخزين إجمالية تقدر ب 27 مليار درهم على األقل مليار متر 

مكعب على األقل بعد إنهاء األشغال بهذه السدود أي سنة 2027.

ومن أجل املساهمة في توفير الظروف املالئمة أيضا للتنمية املحلية، 
البرنامج كذلك تعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى  يتضمن 
والسدود التلية، ومن هنا فقد تم جرد 909 موقع مؤهل إلنجاز هذه 
السدود الصغرى والتلية في مختلف املناطق في مجموع التراب الوطني، 
ستخضع للدراسات التقنية والدراسة االقتصادية والدراسة البيئية 
املفصلة من أجل أن تبرمج هذه السدود في إطار هاد البرنامج، وهذا �ضيء 
مهم، بطبيعة الحال غادي نستمرو في استكشاف املياه الجوفية من 

أجل تعبئة موارد مائية جديدة.

كما سنستمر في املحور الثاني، املحور األول ديال السدود وتعبئة 
املياه املوجودة، املحور الثاني هو إنجاز محطات تحلية مياه البحر ذلك 
أنكم تعرفون احنا عندنا أصال محطة عندنا محطة ديال العيون، ديال 
بوجدور، وديال أخفنير وديال طانطان، 4 داملحطات اآلن في الخدمة، 
وهي املحطات التي توجد حاليا قيد الخدمة، وهناك محطات أخرى 
باملاء الصالح للشرب  توجد قيد اإلنجاز وهي محطة أكادير الخاصة 
وتعزيز السقي بمنطقة اشتوكة، مشروع تحلية مياه البحر لتقوية تزويد 
مدينة الحسيمة باملاء الصالح للشرب والذي يوجد في طور التجريب 

قبل الشروع في استغالله في القريب.

ومن هذا املنطلق أيضا في نفس البرنامج منتظر برمجة إنجاز مشاريع 
جديدة لتحلية مياه البحر لتزويد ثالث مشاريع جديدة للتسوية مياه 
الدار البيضاء الكبرى، آسفي والداخلة بطاقة إنتاجية تقدر في حدها 
األدنى ب 243 ألف متر مكعب في اليوم من املاء، إذن هذا حتى هو 
برنامج طموح ويسير والدراسات فيه مستمرة، ومن أجل االستفادة 
املثلى وتثمين هذا العرض املائي املهم، وبهدف دعم تأمين تزويد املجال 
البرنامج  يتضمن  للشرب،  الصالح  باملاء  الحضري  والشبه  الحضري 
كذلك إنجاز عدة مشاريع ترمي إلى تقوية اإلمدادات من السدود، إنجاز 
قنوات نقل املياه انطالقا من محطة التحلية، تقوية إنتاج ماء الشرب 
عبر توسيع محطات املعالجة، وإنجاز وتوسيع محطة تحلية املاء وتشمل 
هذه العملية العديد من املدن واملراكز ب39 إقليم، هذا املحور األول، 
العرض  خاصنا  ألن  املاء  وتثمين  الطلب  بتدبير  يتعلق  الثاني  املحور 

نطوروه والطلب حتى هو خصوا يطور.

وهو يهم إجراءات وتدابير تهم مواصلة الجهود املبذولة لحد الساعة 
في هذا املجال سواء في القطاع الفالحي من خالل مواصلة تطوير مدن 
املاء الصالح للشرب عبر تحسين كفاءات تجهيزات  السقي أو مجال 
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اإلنتاج، وكذا الرفع من مردودية شبكة التوزيع اللي كيكون فيه في كثير 
من األحيان الضياع أحيانا كتكون عندنا عدد من الشبكات خاصها 
تعاود، إما لتقادمها وإما لعدد من األسباب، خاصها دئما تراجع، فهذا 
استثمار خاص جدا باش نثمنوا وما نضيعوش املاء ديالنا. وهكذا فإن 
شق التزويد بماء الري سيتدخل إجماال على مساحات 510 ألف هكتار 
ألن تطوير نظام الري هو أيضا من أساليب تثمين وترشيد استخدام 

املاء في الفالحة.

املحور الثالث متعلق بتقوية التزويد باملاء الصالح للشرب بالوسط 
القروي، ونحن نعرف أن هاد املشروع مهم جدا كثير من املراكز القروية 
عندها تزويد خاص، نظام خاص محلي للتزويد باملاء الشروب غير 
مدمج مع النظام الوطني، يا كيجي الجفاف وال تتقل الفرشة املائية 
كتكون صعوبات في تلك املراكز اللي هي منذ 20 سنة أو 25 سنة وهي 
نوليو  غادي  اآلن  فلذلك  محلية،  بأنظم  الشروب  املاء  بتزويد  غاده 
أق�ضى ما يمكن من املراكز غيدمج مع املنظومة الوطنية باش اللي فيه 
املاء كنعطيوه املاء اللي ما فيهش املاء كعطيوه املاء من الجهات األخرى. 
إذا سيركز على هذه اإلجراءات على املراكز القروية حيث سيتم برمجة 
659 مركزا بكلفة 5 مليار درهم، كما تهم هذه اإلجراءات الدواوير، حيث 
سيتم برمجة 7876 دورا بكلفة إجمالية تقدر حوالي 10 مليار درهم 
مما سيمكن من تعميم التزويد باملاء الصالح للشرب بكافة الدواوير 

بمجموع التراب الوطني.

املعالجة،  العادمة  املياه  استعمال  بإعادة  يتعلق  الرابع  املحور 
ذلك أن عندنا برنامج وطني للتطهير السائل مندمج بالعالم الحضري 
إلى  يهدف  وهو  املعالجة،  العادمة  املياه  استعمال  وإعادة  والقروي، 
مواصلة إنجاز محطات ومشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة 
ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركز قروي، وهنا بغيت نعطيكم بعض 
اإلحصائيات، ذلك أنه الربط، نسبة املياه املعالجة من املياه العادمة 
كانت قبل سنة 2008 %8، دابا اآلن وصلنا تقريبا %45، والهدف ديالنا 
نوصلوا سنة 2022 نسبة %60، نسبة املعالجة الثالثية التي تمكن من 
السقي كانت قبل 2008، %0، دابا وصلنا %22 من مياه املعالجة هي 
معالجة ثالثية لنصل للهدف نوصلو سنة 2022 ل %50، عدد محطات 
معالجة املياه العادمة املنجزة كانت عندنا سنة 2008، 21 محطة، 
اليوم عندنا 140 محطة ملعالجة املياه العادمة بما فيها 8 دالقنوات 
بحرية. إذا هناك واحد البرنامج طموح أنجزنا جزءا ونحن بصدد إنجاز 

جزء آخر وفق هذه األهداف.

وسيمكن الشطر األول من هاد البرنامج ديال إعادة استعمال املياه 
العادمة للمعالجة من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 
2027 وذلك من خالل إنجاز87 مشروع، منها 22 مشروع لسقي مالعب 
الكولف، وقلنا بأن الهدف في تلك السنة سنة 2027 ما يبقاش السقي 

ملالعب الكولف إال باستعمال املياه العادمة املعالجة.

أن  ذلك  والتحسيس،  بالتواصل  املتعلق  وهو  الخامس  املحور 

املواطن شريك في هذا امللف، املجتمع املدني شريك في هذا امللف، 
مختلف املتدخلين اآلخرين املدنيين واملؤسساتيين شركاء في هذا امللف، 
ومن هنا نحتاج إلى عملية تحسيس وعملية انخراط للمواطن وللمجتمع 
املدني في هاد امللف املهم والواعد، وهذا ال يمكن أن يكون إال من خالل 
فعال عملية التحسيس وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على املوارد املائية 
وأنها موارد غالية جدا، وخا كنتخلصوها بالقليل ولكن هي من حيث 
الكلفة الحقيقية ديالها ومن حيث التأثير ديالها واألهمية ديالها غالية 
جدا، ويجب جميعا كلنا أن تتضافر جهودنا باش نحافظوا على هاد 
املاء، نستعملوا منو داك ال�ضي اللي خاصنا نستعملوا، ما نضيعوهش 
ما نديروش الخسارة فيه، وبالتالي غادي تكون حمالت توعية وأنشطة 
مدرسية موازية تشجيعا لروح املبادرة وغيرها من الوسائل املتاحة في 

هذا اإلتجاه.

الطموح  البرنامج  الدقيق ملضامين هذا  والتتبع  السهر  أجل  ومن 
بالخمس محاور ديالو، تم إرساء نظام الحكامة على ثالث مستويات:

لجنة للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، لجنة تقنية للتتبع يرأسها وزير 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء لجان، على الصعيد الجهوي يرأسها 
السادة والة الجهات لتتبع تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج على مستوى كل 
جهة جهة، ألن اآلن غاديين نحو الالتمركز، وبالتالي جزء كبير من تنفيذ 
األولي  البرنامج  يخص  فيما  هذا  إذن  للجهات،  غاتم�ضي  البرامج  هاد 
2020-2027 وهو الذي وقع أمام، جاللة امللك، واآلن هو راه بدينا في 
التطبيق ديالوا والتنفيذ ديالوا ابتداء من هذه السنة 2020، بل بعض 
األمور ديالوا بدينا التنفيذ ديالها من 2017-2018 من اإلعداد ألن كاين 

الدراسات، كاين اإلعدادات إلى آخره من قبل الفرق التقنية.

في  أنه  ذلك   2050-2020 للماء  الوطني  املخطط  مشروع  ثانيا: 
خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2018 دعا، جاللة امللك، حفظه هللا، 
عملت  ولذلك  للماء،  الوطني  املخطط  بإعداد  اإلسراع  إلى  الحكومة 
الذي سيشكل   2050-2020 بين  املخطط  إعداد هذا  الحكومة على 
خارطة طريق ملواجهة التحديات املستقبلية في مجال املاء خالل الثالثين 
سنة القادمة وذلك طبقا ملقتضيات قانون املاء، القانون رقم 36.15 
املتعلق باملاء، الذي يلزم بالدنا بأن تتوفر على مخطط وطني للماء يمتد 

على ثالثين سنة هذا إلزام قانوني.

كما يعتبر يعني امتداد للبرنامج األولوي الوطني للماء الذي قدمت 
معامله الكبرى أمامكم أو قدمت معامله الكبرى أمامكم في الشق األول 
من هذا الجواب، غير هما منسجمين غير هذا برنامج ألن هداك املخطط 
الوطني للماء على ثالثين سنة يقت�ضي أنه كل عشر سنوات كيتراجع 
البرنامج العملي ديالو، ألن كاين مستجدات ما يمكنش على خمسين 
سنة واحد البرنامج كاين غير مخطط اللي فيه التوجهات العامة، اللي 
فيه أهداف كبرى، اللي فيه اآلليات الكبرى، اللي فيه التمويل من حيث 
العموم، ولكن البرنامج التفصيلية غادي يبدا يدار كل عشر سنوات، 
ديالوا،  بالسدود  دابا  التفصيلي  البرنامج  عندنا   27 ل  هنا  من  هاد 
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بمحطة املعالجة ديالوا، بالتمويل ديالوا إلى آخره، وبعدها غادي غير 
نقربوا يسالي هاد البرنامج غادي نعاودوا نشوفوا البرنامج ديال العشر 

سنوات األخرى ثم برنامج العشر سنوات األخرى.

هاد املخطط هو ثمرة جهود مشترك لعدد من املتدخلين في قطاعات 
وزارية، في هيئات معنية، في مؤسسات عمومية، وفق مقاربة تشاركية 
ومسلسل تشاركي واسع، أخذ تقريبا عامين والنصف، وهذا البرنامج 
من  عدد  االعتبار  بعين  وأخذ  الخبراء  من  عدد  فيه  ودخلوا  نعيده 
الدراسات ذات الطابع التقني واإلحصائي واالستشرافية إلى آخره باش 
نخرجو واحد املخطط الوطني للماء وهو يقدم تشخيص كامل لقطاع 
املاء من هنا إلى 2050، كما يقدم جرد للبرامج اللي غاديين نعتمدوها 
أهداف  حول  تتمحور  إجراءات  للماء  الوطني  املخطط  هذا  ويقترح 

استراتيجية واضحة هي بالخصوص ثالث أهداف استراتيجية:

- أوال : مواصلة وتعزيز العرض املائي قدمت الجوانب فيه اآللية 
بالنسبة للبرنامج األولي ديال هاد املخطط غادي نمشيو في نفس التوجه؛

العرض  أن  أنه كما  املاء ذلك  للطلب على  تدبير محكم   : ثانيا   -
كذلك  آخره  إلى  ونوسعوه  ونطوروه  فيه  نتحكمو  خاصنا  كنتحكمو 

الطلب على املاء خصو يكون مرشد؛

- ثالثا: حماية املوارد املائية والنظم الطبيعية والنظم البيئية وتدبير 
الظواهر املناخية القصوى ذلك أنه واخا تنشيدو اآلن كنبنيو السدود 
غير أنه نبني السدود مع الحفاظ على البيئة، السدود تصاحبها دراسات 
ما�ضي السد وغادي ندمرو به البيئة ديال املحيط ديال السد خصنا 
نديرو السد وفي نفس الوقت البيئة نحافظ عليها والتطور ديال البيئة 

في املستقبل نتحكمو فيه.

ولتحقيق هذه األهداف االستراتيجية هاد املخطط الوطني للماء 
حتى ل 2050 يضم األهداف التالية:

- إنجاز 50 سدا كبيرا لتبلغ السعة التخزينية في أفق سنة 2050 
حوالي 32 مليار متر مكعب من املاء؛

للموارد  لتدبير مرن ومندمج  بين األحواض  للربط  -إنجاز مشاريع 
املائية بين مناطق الوفرة ومناطق االستعمال، هناك أربع قنوات للربط 
وخصوصا واد لو، ملوية، سبو، بو رقرارق، أم الربيع. والهدف أن عندنا 
واحد الطاقة ديال املاء واحد السعة كبيرة داملاء تضيع كتم�ضي للبحر 
هادي اللي كتم�ضي للبحر غادي ناخذوها ألنها كتنزل لواحد السد من 
بعد السد كتنزل لواحد السهل لم يعد ممكنا أن ننشأ فيها السدود 
وكتم�ضي من تما هاداك املاء بينما تيم�ضي للبحر غادي نحولوها إلى 
أحواض أخرى إلى سدود أخرى، إذن ما غيتحول إال املياه اللي شايطة 

اللي أصال تضيع؛

- إنجاز 20 إلى 30 سد صغير وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية املحلية 
وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات املعنية وقلت بأن اليوم عندنا 909 

محل محدد موقع محدد لهذه محتمل محتمل لهذه السدود الصغيرة 
والتلية عبر التراب الوطني؛

- تعبئة املوارد املالية غير االعتيادية عبر تحلية مياه البحر بحجم 
يصل إلى مليار متر مكعب في السنة وإعادة استعمال 340 مليون متر 

مكعب في السنة من املياه العادمة للمعالجة في أفق سنة 2050؛

برنامج  بمواصلة  للسقي  املوجه  املاء  على  للطلب  محكم  تدبير   -
االقتصاد في مياه السقي عبر تحويل أنظمة السقي من السقي االنجذابي 
إلى السقي املوضعي، لنبلغ في أفق سنة 2050 نسبة %70 من املساحة 

املسقية بالنظم التي تقتصد في مياه البحر؛

- توسيع املدارات السقوية عبر التجهيز الهيدروفالحي ل 160 ألف 
هكتار مرتبطة بالسدود، ذلك أنه هاد السدود اللي كنشيدو الجديدة 
عندها واحد التأثير أيضا على املجال الفالحي املناطق البورية غادي 
على  فيها  كنتحكمو  السقوية  واملناطق  سقوية  مناطق  إلى  نحولوها 
نظام السقي أكثر من املناطق األخرى اللي هي مرتبطة فقط باألمطار و 
كنتحكمو حتى في نسبة املياه التي نستعملها، وبالتالي غادي نمشيو أكثر 

نحو عدم التبعية للتساقطات املطرية؛

- تجميع وتثمين مياه األمطار؛

- مواصلة تحسين مردودية شبكة توزيع املاء الصالح للشرب لتصل 
%80 في عام 2030 و%85 سنة 2040؛

- تعميم وتأمين التزويد باملاء الصالح للشرب في املجال الحضري 
ودمج كل املراكز القروية في أنظمة التزويد املهيكلة للماء الصالح للشرب 
كما صرحت منذ قليل هادي اللي عندها أنظمة محلية كلها غيثبت مع 

النظام الوطني؛

- مكافحة التلوث املنزلي والتلوث الصناعي والتلوث الفالحي وتتبع 
جودة املاء ألن من بين األمور اللي كتضيع عدد من املاء هو التلويث، هاد 

التلوث خصنا نشوفوا اآلليات لنقلل من تلوث املاء إلى أقل ما يمكن؛

- املحافظة على املياه الجوفية عبر إرساء تدبير مستدام تشاركي في 
إطار تعاقدي وتقوية املراقبة؛

تنزيل  تسريع  عبر  الفيضانات  من  الوقاية  مستوى  تحسين   -
مقتضيات قانون املاء؛

- وضع برنامج لتهيئة مجاري األودية وتعزيز صندوق محاربة الكوارث 
الطبيعية؛

النظم  اإليكولوجية  النظم  لحماية  مشاريع  إحداث  تسريع   -
الطبيعية البيئية، كنسميها الهشة خاصة في املناطق الرطبة والواحات؛

- وأخيرا إرساء نظام معلوماتي وطني للماء.

الوطني  ديال  املخطط  لهاد  العامة  األهداف  أهم  هي  هذه  إذن 
للماء في سنة 2050 واملخطط الوطني للماء، عندي هنا راه مجلد فيها 
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التفاصيل في هذه األهداف كلها، كما يقترح هاد املخطط عدد من 
املالية  واإلصالحات  القانونية  واإلصالحات  املؤسساتية  اإلصالحات 
تهدف إلى تحسين الحكامة وإلى دعم التدبير املندمج والالمركزي للموارد 
املائية، وتبلغ الكلفة املالية املرتقبة لهذا املخطط ما يقارب 383 مليار 
درهم على مدى 30 سنة املقبلة سيوفر الدعم العمومي الجزء األكبر 
منها، 383 مليار درهم على 30 سنة قسموها 30 سنة تقريبا 11 مليار 
درهم في السنة، وباملناسبة بال ما تقلقو ألن األصل اآلن اآلن كل ميزانية 
إيال دمجنا ميزانية البيئة، ميزانية ديال املاء، ميزانية السدود اإلنجاز 
تقليص  ميزانية  اآلن  كنستعملوا  أصال  اللي  تقليص،  ميزانية  ديالها، 
الفوارق املجالية اللي فيها املاء الشروب إلى أخر راه غادي نوصلوا 8 حتى 
9 مليار درهم سنويا اآلن تبرمج سنوية في امليزانية. إذن احنا الترشيد 
وعقلنا والتدبير واألهداف الدقيقة والبرامج هذا هو الجديد واملهم في 
املخطط الوطني للماء مع مستوى التموين العجز اللي غتكون هو عجز 

صغير يمكن أن نعمل على توفير بسهولة إن شاء هللا.

وتجدر اإلشارة على أن مشروع هذا املخطط الوطني للماء قد تم 
املنعقد  اجتماعها  خالل  للماء  الوزارية  اللجنة  أنظار  أمام  تقديمه 
بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة   2019 25 دجنبر  بالرباط يوم 
والذي خصص لإلطالع على مختلف محاوره ومكوناته ومناقشته من 

أجل إغنائه وتجويده في أفق عرضه على املجلس األعلى للماء واملناخ.

وستحرص الحكومة بعد املصادقة على هاد املخطط على ضمان 
املتدخلين  بين مختلف  اإلنتقائية  ومن  التنسيق  من  الالزم  املستوى 
البرامج  تنفيذ  وللجودة  تنفيذه  لحسن  ضمان  الفاعلين  ومختلف 
املسطرة فيه، كما ستحرص على جدولة زمنية دقيقة إلنجاز مكوناته 
وإرساء آليات للتتبع والتقييم الالزمة لتنفيذه من خالل اللجنة الوزارية 

للماء وكذا على املستوى الجهوي من خالل اللجن الجهوية للماء.

وباملوازاة مع مشروع املخطط الوطني للماء يتم العمل على إعداد 
وثائق التخطيط على صعيد األحواض املائية واملتمثلة في املخططات 
التوجيهية للتهيئة املندمجة للموارد املائية كما هو منصوص عليها في 
القانون املاء أو القانون املتعلق باملاء، والتي تحدد بانسجام مع توجهات 
املخطط الوطني للماء الحاجيات املائية لجميع القطاعات املستعملة 
للماء، ألن كل حوض عندو تركيبة خاصة شحال كنعطيو ملاء الشرب، 
شحال نعطيو للفالحة أش غادي نزيدو، على حسب التطورات كل سنة 
سنة باش كتدار فيه قرارات من خالل املجالس ديال األحواض املائية، 
تنمية  شأنها  من  التي  الضرورية  التدابير  املخططات  هذه  تضع  كما 
املوارد املائية على مستوى هذه األحواض لتلبية الطلب على املاء على 

املدى القصير واملدى املتوسط واملدى البعيد.

معشر السيدات والسادة النواب املحترمين، هذه إذن أهم الخطوط 
العريضة للبرنامج األولويات للماء وأيضا للمخطط الوطني للماء، وكما 
رأيتم هو طموح أوال وإن شاء هللا عن طريق التنفيذ ديالو املستمر، 
كما فعلنا طيلة الثالث سنوات وغنستمرو، سيمكننا إن شاء هللا من 

الحفاظ على موارد مائية، ومن أن يكون عندنا األمن املائي لبالدنا، وهاد 
العرض مهم جدا كنشكركم، ألنه رسالة إلى جميع املواطنات واملواطنين 
ألطمئنهم على أننا نأخذ هذه األمور بجدية كاملة، وأن عندنا مخطط 
وعندنا برامج وعندنا ميزانيات وعندنا أهداف واضحة، وأن نحقق هذه 
األهداف الواضحة بالطريقة الجيدة وفقا مستنيرين للتعليمات امللكية 
السامية، النابعة من عنايته املولوية املتواصلة من أجل ضمان األمن 
املالي لبالدنا، وتعبئة املوارد املائية بالوفرة والجودة الالزمتين، ملواكبة 
ببالدنا،  التنمية  ديناميكية  ومواكبة  واملواطنين  املواطنات  حاجيات 
التغيرات  من  الرغم  وعلى  املتزايدة  التحديات  من  الرغم  على  وذلك 
املناخية وانعكاساتها السلبية على هذا القطاع الحيوي، شكرا جزيال، 

شفت اإلخوان انتبهو مزيان، والسالم عليكم ورحمة هللا.

شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، نمر، السادة النواب، السيد رئيس 
الحكومة راه جا بال غذا، نمر اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء الكلمة 

للسيد النائب حسن الحارس باسم فريق العدالة والتنمية.

فلن ئبافلسيداحسنافلح رس:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

شك0فافلسيدافل0ئيسافملحتبم،

فلسيدارئيسافلحكومةافملحتبم،

فلس ىةافلوزرفءافملحتبمين،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

على  الشكر  بجزيل  الرئيس  السيد  إليكم  أتقدم  أن  البد  بداية 
تجاوبكم مع مؤسستنا في برمجة هذه الجلسة الشهرية وبالخصوص في 
التطرق لهذا املوضوع الهام والحيوي كما ذكرتم السيد الرئيس، لكن 
بداية اسمحوا لي أن مالحظة هو أوال أشكر السادة الوزراء الذين حضرو 
وخاصة  املوضوع  بهذا  املعنيين  الوزراء  السادة  غياب  عن  ونتساءل 

الذين وقعو أمام، جاللة امللك، حفظه هللا، االتفاقية ذات الصلة.

فلسيدافل0ئيس،

موضوع املاء باملغرب دائما كان محط اهتمام دائم بالرعاية املولوية، 
والحكومات  بحكومتكم  اهتمام  محط  وكذلك  الجاللة،  لصاحب 
املائية ديال  اللي كيواجهها املغرب، املوارد  السابقة نظرا لإلكراهات 
املغرب كما ذكرتم السيد الرئيس من خالل املوقع ديالو فهي مهددة 

وتعاني من عدة إكراهات، اسمحوا لي أن أذكر من بينها:

أوال: خطورة االضطراب املناخي املغرب بحكم املوقع ديالو كيتواجد 
في واحد االضطراب مناخي اللي كيهدد املوارد املائية ديالو، كيهدد األمن 
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املائي، كيهدد الصحة، كيهدد التفاوتات وكيكرسها وبالتالي كيهدد حتى 
حقوق اإلنسان، املوقع ديال املغرب كذلك كيخليه كيتعرض لواحد 
املناخي كما تشهد على ذلك  اتجاه ظاهرة اإلحترار  الهشاشة مجالية 
سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات، كذلك البد من أن نذكر 
بأن املغرب اليوم يصنف بسبب ندرة موارده املائية من بين البلدان 
البلدان التي تعاني من إرهاق مائي، وهاد اإلرهاق املائي كيوضعوا في 
املائية  املياه، ثم كذلك أن الوضعية  اللي تنذر بنقص  الحالة  واحد 
ديال املغرب اللي في الوقت اللي خصنا نبلورو واحد الوعي الجماعي 
بهاد اإلكراهات اليوم هاد الوعي هذا ما كنلقاوه ناقص، ربما املحور 
الخامس ديال البرنامج اللي غادي نطرق له بالتفصيل كهاد املسألة نتاع 
التواصل اللي خص يتبدل فيها مجهود باش يرتفع واحد الوعي جماعي 

ديال املواطنين بأهمية املاء وأهمية الحفاظ عليه؛

وأخيرا أنه اليوم عندنا األنشطة املرتبطة باستغالل املاء وصلت 
لواحد املستويات مقلقة، فاالستخراج املفرط اليوم وصل تقريبا ل900 
مليون متر من املاء من املخزونات غير القابلة للتجدد، ثم كذلك تراجع 
حجم املوارد املائية حاليا نصيب الفرد من وفرة املياه يعني 650 متر 
مكعب، هذا النصيب اللي غادي يتقلص إلى 530 وربما يصل ال قدر هللا 
في سنة 2050 ل350 متر مكعب للفرد الواحد، وهذه الوضعية السيد 
الرئيس قد تحول دون تحقيق أهداف التنمية املستدامة، خاصة أنه 

بالدنا أطلقت أوراش تنموية كبرى يرتهن إقالعها بتوافر املوارد املائية؛

ولذلك املغرب رسم سياسة عمومية مائية سأذكر بعض املعالم 
ديالها، ولكن بغيت نوقف على هاد املشاريع الكبرى التي أطلقها املغرب 
واللي عندها ارتباط وطيد باملوارد املائية، ولكن لحد الساعة اليوم ما 
زال ما درناهش التقييم لهاد املشاريع هادي، نعطي نموذج ديال مخطط 
املغرب األخضر، هذا برنامج اللي حققنا نجاحات، ولكن اليوم ما زال 
كلف  يعني شحال  البرنامج،  هاد  ديال  املائي  التقييم  على  كنتساءلو 
مخطط املغرب األخضر من الكمية املائية املستهلكة، وخاصة بعض 
الزراعات اللي غنعطي نموذج ألنه الوقت ال يتسع، مثال زراعة الدالح 
في األماكن التي تعاني من ندرة، زراعة الطماطم، زراعة التمور، هادي 
كلها زراعات اللي كتستهلك واحد ال الكمية مائية، اليوم السيد الرئيس 
هادي فرصة أنه مثل البرامج ال بد أنه نديرو لها واحد التقييم مائي؛ 
ثم كيف ذكرت قبيال، السيد الرئيس، من بين املعالم ديال السياسة 
العامة املائية باملغرب هاد األمور اللي تفضلتوا بالذكر ديالها، االستمرار 
الصالح  باملاء  والتزود  السدود  بواسطة  السطحية  املياه  تعبئة  في 
للشرب املعممة على الوسط القروي، املعمم بالوسط الحضري والذي 

سيقترب من التعميم بالوسط القروي؛

املوارد  تدبير  في مجال  نموذج جهوي وقاري  اليوم يشكل  املغرب 
الحسن  له،  للمغفور  بمنح جائزة سنوية  املائية، وتّوج هذا املجهود 
الثاني، متعلقة باملاء، ثم كذلك أن املغرب اليوم يتوفر على نموذج 
واملناخ،  للماء  األعلى  املجلس  نموذج  املاء،  قطاع  لحكامة  مؤس�ضي 

وباملناسبة، السيد الرئيس، احنا كنتسائلو على هاد املؤسسة الهامة 
التي لم تنعقد منذ سنة 2001 وندعو إلى انعقاد ديالها نظرا لألهمية 
ديالها، ثم كذلك املغرب يتوفر على إطار تشريعي مهمة أذكر نموذج 
قانون املاء 15.36، باإلضافة إلى تطوير االستراتيجية الوطنية للماء التي 

تتميز بانسجام طموح تعطي للمغرب رؤية واضحة ألفق 2030؛

بلورة مخطط وطني للماء الذي تذكرتم خطوطه العريضة وننتظر 
املصادقة عليه، تسجيل جهود هامة في مجال محاربة التغيرات املناخية 
بإصدار وثيقة سياسية للتغيرات املناخية سنة 2014، وأخيرا دسترة 
املساواة بين املواطنين في االستفادة من الحصول على املاء والعيش في 
بيئة سليمة، أذكر بالفصل 31 من الدستور السيد رئيس الحكومة، 
هذه الجهود مهمة ينضاف إليها اليوم البرنامج الوطني للتزويد باملاء 
الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي سبق تقديمه أمام صاحب 
الجاللة حيث أشرف حفظه هللا األسبوع املنصرم على توقيع االتفاقية 
املتعلقة به، هذا البرنامج الذي نثمنه ونتمنى له النجاح وندعو باملناسبة 
جميع الفاعلين واملعنيين به إلى انخراط التام بكل وطنية حتى يبلغ 

أهدافه املرسومة في اآلجال املحددة.

االقتراحات  بعض  لنساهم  كذلك  مناسبة  هذه  الرئيس،  السيد 
تتعلق بمحاور هذا البرنامج بهدف التجويد والتنزيل السليم:

املائي، البد من دعم مشاريع  العرض  تنمية  على مستوى محور 
نقل املياه من األحواض ذات الفائض إلى األحواض املعوزة كما ذكرتم 
وتثمين ما يزيد على 800 مليون متر مكعب التي تلقى في البحر، مراعاة 
املشاريع املبرمجة سابقا من خالل املخطط الوطني للماء واملخططات 
املديرية للتدبير املندمج للموارد املائية، الفصل بين مهام التخطيط 
والتنفيذ والتقييم الخاصة باملشاريع الكبرى للتهيئة املائية، إنشاء نظام 
تقييمي قبلي منهجي ملشاريع تعبئة وتهيئة املياه من أجل تقييم نجاعتها 
لها،  املرسومة  األهداف  إلى  قياسا  والسوسيو-اقتصادية  التقنية 
تعزيز وعصرنة عملية صيانة السدود والتجهيزات التقنية لالستغالل 
واألعمال املائية الفالحية من أجل ضمان استمرارها في العمل واستباق 
املوارد  تعبئة  التوحل، مواصلة  التخزينية بسبب  تدني قدراتها  خطأ 
السطحية والجوفية التقليدية القابلة للتجدد مع الحرص الصارم على 
توازنها واستدامتها وتطوير تقنيات جمع وإعادة استعمال مياه األمطار، 
تسريع برنامج إعادة الشحن الصناعي للفرش املائية خاصة تلك التي 

تتعرض لالستغالل املفرط.

نموذج  تطوير  من  البد  املاء،  وتثمين  الطلب  تدبير  مستوى  على 
تدبير عادل ومستدام اقتصادي لقطاع املاء، تعزيز محور الطلب مع 
االستراتيجية الوطنية وذلك عبر برنامج التحكم في الطلب واقتصاد 
املاء وتقييم املوارد املائية على مستوى مجموع سلسلة القيم املرتبطة 
ب قطاع املاء، تعميم وتسريع البرامج الوطنية القائمة في مجال اقتصاد 
مياه السقي خاصة البرنامج الوطني القتصاد املاء في السقي لتحويل 
السقي بالجاذبية إلى أنظمة مقتصدة في املاء وبرنامج توسيع مجال 
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السقي، محاربة استخراج ماء السقي بشكل غير قانوني من خالل وضع 
عدادات مياه ملجموع االستغالليات املتوسطة والكبرى؛

الكبرى  االستغالليات  ديال  العدد  واحد  اليوم  الرئيس،  السيد 
واملتوسطة غير معروف الكميات الهائلة التي تستخرج من املاء، وبالتالي 
املستعملة،  الكميات  لقياس  العدادات  استعمال  ضرورة  أنه  نرى 
وضع  خالل  من  قانوني  غير  بشكل  السقي  مائ  استخراج  محاربة 
عدادات مياه بمجموع االستغالليات املتوسطة والكبرى، إعادة برنامج 
وطني مستعجل لالقتصاد في املاء الصالح للشرب واملاء املستعمل في 
الصناعة مع وضع آليات تحفيزية لتطبيقه، تفعيل مقتضيات قانون 
التقييم البيئي من أجل ضمان الفعالية املائية في مشاريع االستثمار 
الفالحية والصناعية والسياحية عبر إنجاز دراسة لألثر املائي للمشروع 
من أجل قياس حجم املياه املحتمل استعمالها في إنتاج خدمة املال 
املشروع املزمع إنجازه، وذلك استنادا إلى املعايير الدولية املعمول بها، 
وتضمينها  املعدنية  املياه  استغالل  لشركة  التحمالت  دفاتر  مراجعة 
مقتضيات جديدة تهدف إلى تحسين آثارها اإلجتماعية واالقتصادية 

على تنمية الساكنة املحلية؛

اليوم السيد الرئيس، ال يعقل أنه مجموعة من املواقع تستغل فيها 
املياه املعدنية، ولكن الساكنة املجاورة تعاني العناء الشديد وأذكر من 
بين هذه املقترحات كذلك، انتظام تسريع مسلسل تحيين االستراتيجية 
والتطهير  املاء  مجاالت  في  والجهوية  الوطنية  واملخططات  الوطنية 
البشرية  واملوارد  الصالحيات  دعم  املستعملة؛  املياه  وتنقية  السائل 
واملادية لقطاع املاء في مهمة التخطيط والتتبع والحفاظ على الحماية 
ومراقبة املوارد املائية؛ تعميم التمثيليات وكالت األحواض املائية على 
مستوى األقاليم والجهات، وخاصة السيد الرئيس اليوم أنه التقسيم 
ديال األحواض فهو ال ينطبق على الجهات مما يشكل عناء سواء للجهة 
في التتبع، فلهذا نقترح أنه البد تكون تمثيلية ديال هاد األحواض على 
األقل على مستوى الجهات؛ إعادة توجيه مهام األحواض املائية وإعداد 
عقدة املاء لتحديد املوارد والحاجيات بكل جهة؛ تعميم عقد الفرشة 

املائية في إطار مقاربة تشاركية وتعميم الخرائط املائية.

اليوم السيد الرئيس، ال يعقل أنه الجهات ما�ضي كل الجهات، ولكن 
أغلب الجهات ما عندهاش خرائط مائية، فلهذا في إطار هاد املجهود 
البد أنه توفر خرائط مائية باش نعرفو القدرات اللي عندنا ونعرفو 

مكامن القوة فيما يخص هاد املوضوع؛

على مستوى تقوية تزويد املاء الصالح للشرب بالوسط القروي، 
العدد  واحد  العالية،  املعدنية  امللوحة  ذات  املياه  معالجة  من  البد 
من املناطق فيها مياه، ولكن هاد املياه هي مالحة فالبد أنه نعتاِنيو 
بمعالجة هاد املياه، توفير املاء للساكنة املحلية املجاورة للسدود الكبرى 
واملنشآت املائية، وهادي مناسبة السيد الرئيس، أنني أشكر الحكومة 
ديالكم على واحد املبادرة اللي كتعلق بسد املسيرة بإقليم السطات، 
هاد السد هذا اللي بدا في العمل ديالو منذ سبعينيات القرن املا�ضي، 

ولكن الساكنة ديالو تعاني أو كانت تعاني من العطش، اليوم الحمد 
هلل بفضل املجهودات ديالكم، توقعت االتفاقية لتزويد 63 دوار، 4 
جماعات، وهاد الناس هادو اليوم كلهم كيدعيو لكم بدعاء الصالح، 
ألنه خالل هاد السنوات هادي كلها كيقول لك احنا ما بغينا والو، بغينا 
املاء، كنطلو على املاء وكنموتو بالعطش. باإلضافة إلى دعم مهن املاء 
لفتح مناصب الشغل للشباب القروي، ودعم املشاريع الصغرى لجمع 

مياه االمطار؛

رابعا على مستوى إعادة استعمال املياه العادمة املعالجة، ضرورة 
إدماج أنشطة تعميم خدمة تطهير السائل وتخليص النفايات السائلة 

من التلوث من أجل ضمان..

فلسيدافل0ئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس محمد أبدرار باسم 
فريق األصالة واملعاصرة، شكرا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحاداأبدرفرارئيساا0يقافألص لةاوفملع ص0ة:

بسماهللاافل0حانافل0حيم،افلحاداهللاوفلصالةاوفلسالماعلىا
رسولاهللااوعلىاآلهاومناوفاله.

فلسيدارئيسافملجلس،

فلسيدارئيسافلحكومة،

فلسيداوزي0افلدولة،

فلس ىةافلوزرفء،

فلس ىةارؤس ءافلف0ق،

فلسيدفتافلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

سعيد جدا ولي الشرف أن أتناول الكلمة باسم فريقي، فريق األصالة 
واملعاصرة لندلو بدلونا في موضوع حيوي بالغ االهمية، إشكالية معقدة 
ذات أبعاد استراتيجية أال وهو سياسة الحكومة في تدبير املاء خاصة مع 

الندرة ديالو واملضاعفات على اإلنسان واالقتصاد والبيئة.

في  لي، السيد رئيس الحكومة، أن أرحب بكم هنا  بداية اسمحو 
مجلس النواب مرة أخرى نعتبر أن تقييمنا كمجلس وحضوركم هنا في 
إطار تقييم السياسات العمومية هو إسهام في ترسيخ الديمقراطية التي 
بفضل توفيق من هللا تعالى وتوفيق من جاللة امللك، عبر دستور 2011 

أصبحت خيارا ال رجعة فيه وثابتا من ثوابت األمة املغربية.

السيد رئيس الحكومة، استمعنا إليكم جيدا في املداخلة ديالكم 
والتي يبدو أنكم استوعبتم جيدا توجيهات جاللة امللك، رغم ذلك احنا 
تنختلفو معكم غير فقط في األمور املتعلقة بتدبير وتنفيذ التوجيهات، 
من  النقد  لكم  تنقدمو  كوننا  متشائمين  أننا  تعتباروناش  ما  لذلك 
املعارضة، لكن احنا واقعيين ويقظين؛ بداية نحمد هللا سبحانه وتعالى 
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على ما حبى به وطننا العزيز املستقر واآلمن واملطمئن بأمرين هامين 
حبى بلدنا أوال ببحرين على طول 3500 كيلومتر من السعيدية شرقا 
إلى الكويرة جنوبا من أقاليمنا الجنوبية العزيزة، كما أن جميع األنهار 
وجميع منابع املياه تقع داخل اململكة، وبالتالي ال نزاع والحمد هلل في 
األفق بسبب االستغالل االقتصادي واالجتماعي لثروتنا املائية حاليا 
ومستقبال، وكذلك حبى بلدنا بملوك علويين عظام وعلى رأسهم جاللة 
امللك، املرحوم الحسن الثاني، وجاللة امللك، محمد السادس، نصره 
في  ثاقبة  الذين كانت وال تزال لهما رؤية استراتيجية استباقية  هللا، 
اإلهتمام االستثنائي باملسألة املائية، فالخبز والقطاني واللحم والحليب 
والخضر والفواكه املتوفرة اليوم في أسواقنا هي هبة سياسة السدود 
الرائدة للمرحوم الحسن الثاني، طيب هللا ثراه، كذلك دسترة الحق 
في املاء لكل مواطن ومواطنة والعمل االستراتيجي لتمكين من تبقى من 
املغاربة محرومة من هذه املادة الحيوية والسهر على ضمان االستمرار، 
تلبية للحاجيات املائية لإلنسان واالقتصاد ظل هاجسا دائما ورؤية 
استباقية ملكية بامتياز، فجاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، 
يتحلى بيقظة كبيرة وبرؤية ديمقراطية منصفة لفائدة أبناء هاد الوطن 
املعطاء، حيث يتخذ بشكل ممنهج املبادرات املالئمة كلما الحظ قصورا 
أو تقصيرا في األداء الحكومي في مجال تدبير املاء كما في سائر املجاالت 

األخرى للحياة الوطنية.

وإننا في فريق األصالة واملعاصرة، لنثمن عاليا منجزات العهد الجديد 
في مجال تدبير الثروة الوطنية املائية وفي إقامة العدالة اإلجتماعية 
واملجالية املائية، حيث تم بناء 30 سدا جديدا خالل العقدين األخيرين 

وهو ما رفع عدد السدود املغربية إلى 140 سد.

األصالة  بفريق  اعتزازنا  على  أيضا  لنعبر  املناسبة،  هذه  ونغتنم 
من  يناير2020   07 ليوم  امللكي  الديوان  بالغ  في  جاء  بما  واملعاصرة 
االستعجالي،  الوطني  بالبرنامج  املتعلقة  السامية  امللكية  التعليمات 
للتزود باملاء الصالح للشرب وباملاء الصالح للري على امتداد سنوات 
تحديد  على  قائم  برنامج  فهو  درهم،  ملليار   115 بكلفة   2020-2027
سدود  بناء  طريق  عن  املائية  العرض  لتحسين  القصوى  األولويات 
جديدة وتعزيز تزويد العالم القروي باملاء الشروب وإعادة تدوير املياه 

العادمة لسقي املساحات الخضراء.

الذي  الجديد  التنموي  النموذج  هندسة  مستجدات  انتظار  وفي 
ينتظر منه جاللة امللك، والشعب املغربي ال�ضيء الكثير، نسائلكم السيد 
رئيس الحكومة هذه األسئلة التي نتمنى أن نجد عندكم الصدر الرحب في 
اإلجابة عنها أو عليها. هل تدبيركم للماء اقتصادي تجاري وال اجتماعي؟ 
كيف هي ماهية هاد النوع ديال التدبير السيد رئيس الحكومة؟ ألن 
االحتجاجات اللي تتكون هنا وهناك خاصة في املغرب العميق في الكثير 
من الجهات واللي تنستغرب قبيلة السيد النائب حجيرة قاليا احنا عندنا 
الثروة املائية وعندنا العطش ماعرفتش هاد املعادلة كيفاش دايرة، 
كذلك بعض الجهات األخرى اللي كاين فيها اللي كتنتميو ليها السيد 

رئيس الحكومة، سوس ماسة، كلميم واد نون، احنا عندنا مشكلة آخر 
احنا السيد رئيس الحكومة ما عندناش ديك القضية ديال حل الروبيني 
يتكب املاء، احنا ما عندناش الروبيني أصال، احنا الناس في سيدي إفني 
السيد رئيس الحكومة تنعطيوكم مثال بسيدي إفني ألن ما ينطبق على 
سيدي إفني في الكثير من املدن بحالها، وتنتكلموا على العالم القروي، 
الناس في سيدي إفني خاصهم يفيقوا مع 5 الصباح، 5 الصباح هما 
عندهم ما معتارفينش بالساعة ديالكم الجديدة 5 الصباح بمعنى راه 
ناقصة ساعة يمشيو يطلعو لجبل باش يسقيو املاء، تم التزويد باملاء 
بنسبات أكثر من %90 راه ماكاينش، وتيطلعو لجبال باش يسقيو مناش؟ 
من لبيار ما تبقى من البيار ما�ضي هادوك اللي محفورين بالصلدة البيار 
اللي محفورين بالطريقة التقليدية إيال خالتهم املياه والغابات ألن دابا 

كل �ضي حفضاتو هادا موضوع أخر.

أنكم  الحكومة  رئيس  السيد  صرحتم  لقد  الثاني  السؤال 
اللي  للماء  الوطني  املخطط  لتطبيق  درهم  مليار   383 ستخصصون 
غادي يم�ضي من 2020 حتى 2050، كذلك املخطط الوطني االستعجالي 
من 2020 إلى 2027، 115 مليار درهم املجموع 498 مليار الدرهم تقريبا 
التمويل  تجيبوا  غادي  فين  ومسعود،  مبارك  مزيان،  30 سنة،  على 
السيد الرئيس منين، هاد 498 مليار تتجي تقريبا املعدل ديال 17 ملليار 
درهم كل عام، هاد 17 مليار أنا فايت سمعتها، جيبوها من املحروقات.

السؤال الثالث متى ستعرضون املخطط الوطني للماء الذي سيمتد 
العمل به من 2020 إلى 2050 على املجلس الوطني للماء؟ ومتى ستأتون 

بها إلى البرملان لتقييم مناقشة تفاصيل خياراته وتفاصيله؟

لذلك؟  ستعبئونها  التي  واإلصالح  واملراقبة  التتبع  آليات  هي  ما 
ما مصير املشروع الكبير لنقل الفائض من مياه سد املجعرة إلى جهة 
الحوز؟ قبيلة �ضي اشرورو قاليك على السدود املتعثرة، قلتوا بأنه سد 
ولجة السلطان، ياك آ�ضي شرورو ولجة السلطان بالخميسات، قلتم 
خدام، باقي ما خدامش، كيف ستتعاملون مع املخطط الوطني للماء 
ضعيفة  األوساط،  مفككة  حكومة  تقودون  وأنتم   2050 إلى  املمتد 
مكوناتها  بين  اإلنتخابي  الصراع  غمار  دخلتم  والنزاهة؟  اإلنتقائية 
الحزبية، كل �ضي مدابز على رئاسة الحكومة، كيفاش غديرو هاد �ضي، 
نحن في فريق األصالة واملعاصرة توجه إليكم ليس للتذكير باملشاكل 
أنبهكم  بل  فقط،  املائية  السياسة  مجال  في  املطروحة  الطبيعي 
لإلختالالت الكاملة في تدبيركم للسياسات الخاصة بامللك العام املائي 
املوارد  وقياس  وتحيين  بجرد  مرتبطة  مشاكل  فهناك  الري،  وتوسيع 
املائية األخرى متصلة لتأمين الوعاء العقاري الخاص بامللك العام املائي 
ضد الترامي الغير القانوني، وأخرى مرتبطة بتثمين هاد مثل اإلستغالل 
املفرط، وبخصوص استخدام واالستغالل هناك مشاكل عديدة مثل 
عدم املصادقة على املخططات املديرية للتهيئة املندمجة للموارد املائية 
والقصور في تطبيق نظام الرخص واالمتيازات االستغالل، وعدم حصر 
لوائح املستغلين بشكل دقيق، وضعف االستخالص إتاوات الذي يؤثر 
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سلبا على ترشيد استخدام املال، واملنشآت املائية تعاني من تدهور 
القدرة على تعبئة املوارد املائية وعدم تسوية الوضعية القانونية لعقار 
السدود  لتدبير  الالزمة  البشرية  املوارد  التلية، وعدم كفاية  السدود 
واالستغالل املفرط ملياه بعض الفرشات املائية؛ إضافة إلى أن حماية 
التطهير  بشبكة  الربط  نسبة  تعاني من ضعف  املائية  املوارد  جودة 
السائل وإعادة استعمال املياه العادمة بالعالم القروي، وقصور في 
مراقبة مطابقة الحدود القصوى للصب، وعدم تفعيل بعض املشاريع 
املنجزة في إطار مكافحة التلوث الصناعي وتدهور جودة املياه الجوفية 
في املدارات السقوية؛ عالوة على أن هناك معاناة حقيقية على مستوى 
شرطة املياه سواء من حيث عدم كفاية املوارد البشرية املخصصة لها 
أو من حيث عدم توفير تكوين مالئم لوظيفتها أو من حيث التأثير املحدود 

لتدخالتها؛

السيد رئيس الحكومة، إن واقع إشرافكم على برنامج توسيع الري 
ال يقل سوء، فتخطيط املوارد املائية يعاني من ضعف إمكانات املوارد 
املائية الطبيعية، ومن التركيز على مياه معبئة أساسا عن طريق السدود 
مقابل محدودية اللجوء إلى املوارد املائية غير التقليدية ومن التأخر 
في املصادقة على وثائق تخطيط املوارد املائية، كما أن هناك تباين في 
املعطيات وثائق تخطيط املوارد املائية وغياب معايير اإلنتقاء وتحديد 
األولويات فيما يخص املشاريع، وضعف تقدم برنامج توسيع الري، 
والتأخر في التزويد بمياه الري بالنسبة للسدود املشتغلة، والقصور في 

تعبئة التمويالت؛

مجال  في  املبذولة  املجهودات  أن  من  بالرغم  الرئيس،  السيد 
السدود، فإن املغرب يبقا مع ذلك مهددا بسكتة قلبية مائية، سجل 
عندك مزيان هاد الجملة السيد رئيس الحكومة، هاد ال�ضي ابتداء من 
سنة 2020 إذا قدر هللا، واحتمال ظهور االحتجاجات طلبا للماء وتزايد 
الهجرة القروية، ما�ضي هو احتمال ظهور احتجاجات، االحتجاجات 
كاينة على املاء، وتزايد الهجرة القروية وخاصة في فصل الصيف كما 
فترات الجفاف املتكررة بوثيرة أصبحت تبعث على القلق، الكثير من 
النقاط السيد رئيس الحكومة أعتقد املجلس األعلى للحسابات كان 
من  الكثير  تحليل  في  االقتصادي  اإلجتماعي  املجلس  وكذلك  دقيقا 

النواقص في مجال تدبير املاء.

لكم  أقول  وأنا  الفرصة  تفوتني  ال  املالحظة،  لواحد  فقط  أختم 
السيد رئيس الحكومة، أن الكل هنا يتذكر مالبسات وكيفية إلغائكم 
لكتابة الدولة املكلفة باملاء بعدما تم إعفاء الوزيرة القائمة عليها آنذاك 
في ظروف غامضة لم نفهمها بعد، فهذه مناسبة سانحة لتوضحوا فيها 
للرأي العام الذي يتابعنا جميعا وأيضا لنواب األمة مالبسات ذلك، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب مولود بركايو باسم 
فريق التجمع الدستوري.

فلن ئبافلسيدامولوىاب0ك  و:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدافل0ئيسافملحتبم،

فلسيدارئيسافلحكومةافملحتبم،

فلس ىةافلوزرفءافملحتبمون،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

بداية ، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري في 
إطار التعقيب على جواب السيد رئيس الحكومة املحترم، السيد رئيس 
الجلسة املنظمة للدستور والقانون الداخلي، وبالتالي ليس هناك ما 
يلزم حضور الوزراء الذين حضرو توقيع االتفاقية للماء أمام جاللة 
امللك، إذن ليس هناك مجال للمزايدات السياسية أو استغالل اسم 
جاللة امللك، الوزراء إذا غابو راه تنظن أنهم راهم خدامين، وفي إطار 
التعقيب على جواب السيد رئيس الحكومة املحترم شاكرين له تجاوبه 
مع سؤالنا املطروح في هذه الجلسة واملتعلق بموضوع بالغ األهمية، أال 
وهو األمن املائي للمغرب راهنا ومستقبال حيث يجب أن نقر بأن طرحنا 
البرنامج  إطار  في  واملتعلقة  املباركة  امللكية  املبادرة  بعد  السؤال جاء 
 ،2027-2020 للمرحلة  السقي  الشروب ومياه  باملاء  للتزويد  الوطني 
وإشراف جاللته شخصيا على توقيع االتفاقية في اإلطار إلنجاز هذا 
البرنامج وذلك يوم اإلثنين 13 يناير 2020 بتكلفة مالية قدرها 115 مليار 
درهم بهدف تحقيق دعم وتنويع مصادر التزويد باملاء الشروب مواكبة 

الطلب على املاء، ضمان األمن املائي، الحد من آثار التغييرات املناخية.

املبادرة  بهذه  اعتزازنا  نؤكد   ، الدستوري  التجمع  فريق  في  إننا 
االستباقية واإلستشرافية لصاحب الجاللة، لصالح املغرب واملغاربة 
بمن فيهم األجيال املقبلة مبادرة عملية ومقرونة ببرنامج عمل مفصل، 
ومحاور مدروسة ووسائل مائية محددة وموزعة بدقة بين شركاء هذا 
البرنامج الذي يتمحور على خمسة عناصر أساسية متضمنة لتفاصيل 
البرنامج كما ذكرها السيد رئيس الحكومة، تدبير الطلب وتثمين املاء 
بالوسط  الشروب  باملاء  التزويد  تقوية  الفالحي،  القطاع  في  خاصة 
املساحات  لسقي  للمعالجة  العدمة  املياه  استعمال  إعادة  القروي، 
الخضراء، التواصل والتحسين من أجل ترسيخ واعد اآلفاق على املوارد 

املائية وترشيد إستعمالها.

ونذكركم السيد رئيس الحكومة املحترم نظامي البرنامج الحكومي 
للماء  الوطني  املخطط  اعتماد  عبر  املائي  العرض  تنمية  فيما يخص 
ما  وعناية،  اهتمام  بكل  الوقت  نفس  في  مسجلين  برامجه،  وتفعيل 
قدمتموه في جوابكم من تفاصيل حول أوضاع العرض املائي وتنظيم 
استعماله والتدابير واإلجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتوفير 
األمن املائي للمغرب، تبعا للمبادرة امللكية املتمثلة في البرنامج املائي 

2020-2027 قبل التنزيل.
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بالدنا،  في  املطرية  التساقطات  واقع  إن  املحترم،  الرئيس  السيد 
وعدم انتظامها نتيجة عوامل التقلبات واالضطرابات املناخية التي هي 
خارج إرادتنا من جهة، وواقع اإلجهاض املائي في املغرب الذي يتجاوز 
%49، مقابل %17 في البرتغال و%27 في تركيا، يجعلنا نستهلك نصف 
مواردنا من املياه العذبة في الوقت الذي يمثل مياه السدود الكبرى التي 
وفرتها بالدنا مبكرا بمبادرة امللك، الحسن الثاني، تغمده هللا برحمته، 
بنسبة %75 من مياهنا املعبئة لالستعمال واالستهالك، في حين تساهم 

اآلبار بنسبة %16؛

في ظل هذا الواقع فإن اإلنتاج الفالحي يعتبر أول مستهلك للماء 
مقارنة مع باقي املستهلكين املتمثلين في املاء الصالح للشرب، الصناعة، 
الحياة  أساس  املاء  كان  إذا  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  السياحة، 
البيولوجية لجميع الكائنات الحية حيوانات ونباتات وأساس اإلنتاج 
من  الفرد  حصة  كانت  وإذا  أخرى،  االقتصادية  واألنشطة  الزراعي 
املوارد املائية أقل بكثير من املعدل العالمي وأقل من معدل الحصص 
الذي هو 1000 متر مكعب للفرد، فإن الوضع املائي الراهن أصبح مقلقا 
بتراجع هذه الحصة إلى أقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، قبل ما 
كانت في الثمانينات 2500 متر مكعب للفرد، ولن نقول بأن القادم أسوء 

ما دمنا متفائلين؛

ضمان  أجل  من  االستعجال  وجه  على  التدخل  أصبح  هنا  من 
إستدامة األمن املائي لبالدنا وبكل يقظة وتعبئة وتحسيس وسياسات 
جميع املرتفقين املستعملين واملستهلكين لهذه املادة الحيوية، بعيدا عن 
التهويل والتشاؤم وقريبا من العقل والترشيد والقيم اإلستهالكية التي 

أوصانا بها رسولنا الكريم في أداء عباداتنا مثل الوضوء.

فلسيدافل0ئيسافملحتبم،

فلسيدارئيسافلحكومةافملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

إن اآلمن املعي�ضي في املغرب يحتل مكان الصدارة في تنزيل وإنجاح 
نموذجنا التنموي املرتقب، بل يشكل إحدى التحديات التي يجب أن 
نضعها في الحسبان، ملا لها من إنعكاس مباشر على خياراتنا التنموية 
املقبلة من قطاع فالحي بجميع فروعه، ومن قطاع التصنيع التي تراهن 
عليه ومن قطاع السياحية الذي نراهن عليه، ومن قطاع السياحة 

وغيرها من مشاريع التعمير.

إن حكامتنا في التدبير املندمج للموارد املائية هي الضمانة األساسية 
لتحقيق التنمية املستدامة املستقبلية واستدامة مخططاتنا وبرامجنا 
القطاعية والحفاظ على حقوق أجيانا القادمة، من حقهم في املاء وفي 
الحياة والعيش في بيئة سليمة، وفي إطار تدبير الواقع املائي الحالي ببالدنا 
وما آلت عبر وضع الدارك على رصيدنا من املياه السطحية والجوفية 
ومخزون السدود على الثروة، وما فائدة في مراجعة السياسة اإلنتاج 
أمننا  املباشر على  املباشر وغير  نتائجها وعطاءها  وتقييم  التصديرية 

للمنتوجات  املاء ألغراض اإلنتاج التصديري  املائي بضبط استعمال 
التي تمتص نسبة عالية من مياه السقي؛

والسياسات  الخيارات  بعض  في  النظر  إلعادة  األوان  آن  لقد 
جديد  تنموي  نموذج  صياغة  بصدد  ونحن  والقطاعية،  العمومية 
املائية  أوضاعنا  مع  لتالؤمها  وبرامجنا  وخياراتنا  ألولوياتنا  ومتجدد 
إستنزافا  أكثر  بدائل  عن  بحثا  وثرواتنا،  الذاتية  وقدراتنا  واملناخية، 
السائدة  البيئية  األنظمة  مع  وتوازنا  الحيوية  إلحتياطاتنا  وإستهالكا 

واملخاطر املترتبة عنها؛

وفي هذا اإلطار ننتظر من اللجنة املكلفة بالنموذج التنموي املقبل، 
أن تستحضر في تقريرها األبعاد البيئية واملناخية واألمن املائي والغذائي، 
فيما ستؤول إليه هذه التحوالت واملخاوف على مستقبل النمو والتنمية 
املستدامة واالستقرار والعيش الكريم لجميع املغاربة وتماسك وتضامن 
املجتمع املغربي في مختلف مدنه وقراه وجهاته، تحت القيادة الرشيدة، 
لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، والسالم عليكم ورحمة هللا، 

وشكرا للسيد الرئيس.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة زينب قيوح باسم 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

فلن ئبةافلسيدةازينباقيوح:

فلسيدافل0ئيس،

فلسيدارئيسافلحكومة،

فلسيدةاوفلس ىةافلوزرفء،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

قبل الحديث عن األمن املائي، البد أن من إثارة انتباه الحكومة إلى 
األمن البشري في ظل الوضعية املزرية التي يعيشها أبناء بعض األسر 
املغربية بالديار الصينية الذين وجدو أنفسهم مطوقين داخل مدينة 
وهان بدون متطلبات الحياة اليومية دون أي تطمينات أو توضيحات إلى 
الجهات الرسمية، األمر الذي يتطلب من الحكومة القيام بالتحركات،..

فلسيدافل0ئيس:

الرسالة وصالت السيد الرئيس..

فلن ئبةافلسيدةازينباقيوح:

ملعالجة الوضعية..

فلسيدافل0ئيس:

ال، ل، اسمعناها مزيان..



عدد1061–116جمادى اآلخر14411  )110فبراير20201( الجريدة الرسمية للبرملان6618  

فلن ئبةافلسيدةازينباقيوح:

السيد رئيس الحكومة، لقد أصرت حكومتكم املوقرة تقديم صورة 
العام زين في موضوع يكت�ضي طابعا استراتيجيا وحيويا لجميع األحياء 
وليس فقط اإلنسان، لكنها لم تستطع تغطية الشمس بالغربال كيفما 

كنقولو أال وهو املاء؛

الحكومي  برنامجكم  في  التزمتم  لقد  الحكومة،  رئيس  السيد 
أمام نواب األمة بعدة نقاط في هذا املجال أذكر منها: االلتزام بتنمية 
العرض املائي، تفعيل املخطط الوطني للماء تلبية لحاجيات املواطنين 
خصوصا في العالم القروي، تعزيز البنية التحتية املائية وتعزيز املنشآت 
الهيدروفالحية عبر االلتزام بإنجاز 15 سد كبير ما بين 2017 و2021 أي 
بمعدل 3 سدود مائية سنويا، ناهيك عن 10 سدود صغرى في كل سنة 

بمعنى 50 سد خالل هذه الوالية التشريعية؛

إننا كفريق استقاللي للوحدة والتعادلية، نسائلكم السيد رئيس 
حكومتكم  أنجزت  هل  املغاربة،  املواطنين  يسائلكم  كما  الحكومة 
تعهداتها؟ ال، سيدي الرئيس، لقد أخلفت حكومتكم وعودها للمواطنين 
وأصوات املحتجين للمطالبة بالحق في املاء الصالح للشرب خير دليل، 
السيد رئيس الحكومة، إن غياب أي إرادة سياسية وأية رؤية استراتيجية 
لدى حكومتكم نلمسها في جميع املؤشرات وأخص بالذكر غياب سياسة 
مائية واضحة املعالم، غياب الرد الفوري والناجع لحاالت اإلضطراب 
الناتج عن تذمر املواطنين من شح املاء الشروب ببعض املناطق وحتى في 
محيط بعض املناطق التي بها سدود كمنطقة أولوز وسد الوحدة مثال، 
هذا رغم اإلنفاق الهام الذي تكبدته خزينة الدولة، إشكالية توحل 
السدود يفقد معه املغرب ما بين 70 و180 مليون متر مكعب في السنة 
وهذا في حد ذاته راه سد متوسط السيد الرئيس في الوقت الذي تشكل 
فيه هذه السدود املوحلة قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي وقت وما 
يترتب عنها من فيضانات وخسائر جسيمة في غياب استراتيجية فعالة 
وناجعة، لتدبير هذه الوضعية بشكل عقالني ومحاربة توحل السدود 

بوتيرة متصاعدة؛

املعالم  مائية واضحة  الحكومة، إن غياب سياسة  السيد رئيس 
وكذا  الشاسعة  الرعوية  باملناطق  اإلهتمام  ضعف  في  أيضا  تتجلى 
الجبلية رغم كل ما بذل من جهود في إطار قانون االستثمار الفالحي من 
سنة 1969 وبرنامج سقي مليون هكتار واستحداث الدوائر السقوية 
ملخطط  وصوال  للمملكة،  الغذائي  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الهادفة 
املغرب األخضر بكل أهدافه ومحاوره، إال أن بالدنا ال زالت تفقد ما 
بين 200 و300 مليون متر مكعب من املاء نتيجة تهالك البنية التحتية 
وغياب سياسة ناجعة لإلصالح، هذا باإلضافة إلى شح وعدم انتظام 
التساقطات املطرية، كما ال نن�ضى التقاعس الحاصل في حماية الفرشة 
املائية التي أصبحت مهددة في عدة مناطق، أذكر منها على سبيل املثال 

سوس، زاكورة، تانسيفت، دكالة-عبدة، السراغنة والشرق.

سياسة  أن  لكم،  أقول  أن  لي  اسمحوا  الحكومة،  رئيس  سيدي 
حكومتكم قصيرة النظر ومرتبكة فمن جهة وضعتم برنامج لتقليص 
الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي والجبلي، وتحسين عيش 
الساكنة بهذه املناطق وتوفير الظروف الالزمة لتعزيز قدرة هذه الساكنة 
اقتصاديا وتدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات األساسية، 
وواقع الحال هو أن حكومتكم لم تقم بأي إجراءات استباقية لضمان 
التزويد باملاء الشروب لهاته الفئات التي ال زالت تعاني من اإلقصاء 
والتهميش، وخير دليل محطة معالجة املياه الشرب املعطلة في بعض 

املناطق ألزيد من 10سنوات وما يزيد الطين بلة؛

السيد الرئيس، التداخل في االختصاصات بين املتدخلين في القطاع 
املائي، نظرا لغياب سياسة التقائية وحكامة في التدبير، مما أدى إلى 
املائية  األحواض  وكالة  بالذكر  وأخص  التنفيذ،  في  النجاعة  انعدام 
واملكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي واملكتب الوطني للماء والكهرباء، 
رغم العقد املبرم بين هذا األخير والدولة بمبلغ 45 مليار درهم لضمانه 

عافيته املالية وتلبية الطلب الوطني في هذا املجال؛

كما ال يفوتني التذكير، بأن املجلس األعلى للماء واملناخ لم ينعقد منذ 
18 سنة وانعدام التحيين لقانون املاء املتجاوز هذين املعطيين يرسخان 
لدينا يقينا بانعدام رؤية مؤسساتية لدى حكومتكم املوقرة، في اإلجماع 
يمكن وصف الوضعية الحالية بما ال يدع مجاال للشك بأن حكومتكم 
عاجزة عن ضمان األمن املائي واالستجابة ملتطلبات التنمية البشرية 
املستدامة بكل أبعادها اقتصاديا كانت أو اجتماعية أو حقوقية، نتيجة 

لضعف أو غياب الرؤية السياسية االستراتيجية ملشكل املاء؛

لهذا جاءت املبادرة امللكية متبنية البرنامج األولوي الوطني للتزويد 
األولوية  يعطي  كبرنامج   ،2027-2020 السقي  ومياه  الشروب  باملاء 
والتي  للحكومة  الترقيعية  واإلجراءات  الحلول  متجاوزا  املائي  لألمن 
بقيت بعيدة كل البعد عن تطلعات املواطنين، فجاءت املبادرة امللكية 
لضمان الحق الدستوري للمواطنين في التزويد باملاء الشروب ومواجهة 
ظاهرة الجفاف، برنامج يجعل من التدبير الجيد للسياسة املائية هدفه 
الرئي�ضي حتى يصبح املغرب بالفعل بلد فالحي بامتياز، إال أن إنجاح 
بتنزيل  التعجيل  الحكومة  من  يتطلب  األولوي  الوطني  البرنامج  هذا 
األهداف  تحقيق  قصد  امللكية  التوجيهات  مع  انسجاما  مقتضياته 
املتوخاة منه، إن هذا البرنامج يؤشر جليا لعجز الحكومة عن ضمان 
التدبير الجيد للسياسة املائية وفشلها في االستجابة ملتطلبات األمن 
املائي للبالد، ونسوق مثاال حيا على هذه املقاربة العشوائية للحكومة 

في مشروع الكردان؛

السيد الرئيس، مشروع الكردان األول من نوعه بإفريقيا في تدبير 
الري في شراكة بين القطاع العام والخاص والذي تم تدشينه من طرف 
صاحب الجاللة سنة 2009 خالل فترة حكومة عباس الفا�ضي، واآلن 
نفاجأ بأنباء عن تحويل املياه الخاصة بالسقي عبر قناة من الكردان 
إلى محطة املعالجة بسيدي بوسحاب قصد تزويد أكادير الكبير بماء 

الشروب بتكلفة 200 مليون درهم وذلك قبل نهاية يوليوز؛
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وفي هذا السياق، فإن جهة سوس ماسة تبقى األكثر تضررا فيما 
يخص السياسة املائية، بعدما وصلت إلى وضعية تدعو للقلق في الوقت 
الذي دعا فيه جاللة امللك، بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء 
إلى أن تكون هذه الجهة مركزا اقتصاديا يربط شمال املغرب بجنوبه، 
والشك أن هذا التوزيع العادل للثروات بين الجهات، كما أراده صاحب 
الجاللة، امللك، محمد السادس، يشمل أيضا املشاريع والبرامج املتعلقة 
بالثروات املائية التي يجب أن تستفيد منها جهة سوس ماسة ملواجهة 
الوضعية الصعبة التي تعرفها املنطقة في هذا املجال والتي ستضرب في 
الصميم ثالث قطاعات وهي السياحة والفالحة واملاء الصالح للشرب، 
وتبقى املبادرة امللكية إلنجاز مشروع تحلية مياه بمنطقة شتوكة أهم 
مشروع سيساهم في تزويد أكادير الكبير باملياه املنزلية، فاملشروع في 
جوهره وأهدافه مهم جدا واإلشكالية التي سيساهم في حلها أساسية 
ومحورية، لكن يبقى الجانب املادي املتعلق بثمن بيع املتر مكعب والذي 
املعدات  االستثمار وغالء  لتكلفة  نظرا  الساعة مرتفعا  إلى حد  يعتبر 
املستخدمة، لكن يجب العمل على دراسة إمكانية تحسين ثمن املتر 

مكعب لكي يصبح استعماله في األنشطة اإلنتاجية تنافسيا.

السيد رئيس الحكومة، شوف فيا بعدا هو األول، واش ضروري 
تّدخل جاللة امللك باش يوريكم خدمتكم..

فلسيدافل0ئيس:

فهو يشتغل ويستمع إليك.

فلن ئبةافلسيدةازينباقيوح:

السيد  النفس  علم  قرا  ليا،  ويستمع  فيا  يشوف  اللي  بغيت  أنا 
الرئيس، آ�ضي السيد رئيس الحكومة واش كتسناو، جاللة امللك، حتى 
يّدخل باش يوريكم آش ديروا؟ واش قاليكم تعديل حكومي ألن األمور 
ما كانتش غادية هي هاديك، عطاكم األوامر باش يدار البرنامج األولوي 

الوطني للماء، وديروا خدمتكم السيد رئيس الحكومة.

السيد رئيس الحكومة، جهة سوس ماسة تعاني األمّرين وما يزيد 
عن مئات الضيعات الفالحية تباع في املزاد العلني في السنوات األخيرة، 
الهكتارات  واآلالف  لحياتهم  على وضع حد  أقدموا  الفالحين  وبعض 
أصبحت يابسة ناهيك عن معاناتهم مع األبناك وكذلك ثمن املاء الخاص 
بالسقي الذي قد يصل إلى درهمين للمتر مكعب وتكلفته من التكلفة 
اإلجمالية لإلنتاج، كل هذا أصبح يثقل كاهل الفالح الصغير واملتوسط 
والكبير أيضا، الفرشة املائية في أدنى مستوياتها مهددة بملوحة البحر 
وسد عبد املومن لم يعد يؤدي دوره نتيجة ندرة التساقطات وكذلك 

التوحل.

ماسة  سوس  بجهة  الفالحي  للقطاع  بالنسبة  كثيرة  اإلكراهات 
وبالنسبة للمغرب عامة والوضع ال يبشر بالخير وصار الزما على الحكومة 
تبني سياسة أكثر جرأة ووضوح واستباقية، ولكل هذا السيد الرئيس، 

الشروب  املاء  تعميم  عن  للحديث  الحكومة  تجرؤوا  كيف  نسائلكم 
باملناطق القروية في أفق 2020 في غياب أي مؤشرات حقيقية لتحقيق 
ذلك؟ ما هي املعايير التي تعتمدها الحكومة عندما تعتبر أن 79% من 
ساكنة العالم القروي مزودة باملاء الشروب، ضدا على الواقع امللموس 

الذي عبر عنه املحتجون..

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيدة النائبة، شكرا جزيال.

فلن ئبةافلسيدةازينباقيوح:

موضوع املاء راه ما�ضي خاصو غير ساعة، وال حتى ربع ساعة، راه 
خاصو يومين وما غنكملوهش وما غنلقاوش الحلول..

فلسيدافل0ئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حكيمة بل قساوي باسم الفريق 
الحركي.

فلن ئبةافلسيدةاحكياةابلاقس وي:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدارئيسافلحكومةافملحتبم،

فلسيدافل0ئيس،

فلسيدفتاوفلس ىةافلوزرفءاوفلنوفبافملحتبمين.

الفرصة  أنتهز  الجلسة،  هذه  موضوع  ملناقشة  التطرق  قبل 
تهم  مستعجلة  إجراءات  باتخاذ  الحكومة،  رئيس  السيد  لتذكيركم، 
الطلبة العالقين في الصين، أتشرف بتناول الكلمة باسم الفريق الحركي 
يتناول  الذي  الجلسة،  هذه  موضوع  بخصوص  بمالحظاتنا  لإلدالء 

قطاعا استراتيجيا هاما وأولويا، ويتعلق األمر باألمن املائي.

السيد رئيس  بما تضمنه عرضكم  التنويه  البداية، ال بد من  في 
الحكومة، الذي استقى مضامينه ومحاوره من البرنامج األولوي الوطني 
للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي ترأس جاللة 
امللك، جلسة العمل املتعلقة به يوم الثالثاء 7 يناير 2020 بالقصر 

امللكي بمراكش.

السيد رئيس الحكومة، عبر التاريخ وفي العالم بأسره وباعتبار املاء 
مادة حيوية فقد كانت البشرية وكل الكائنات الحية تجد مستقرا لها 
�ضيء  كل  املاء  من  »وجعلنا  تعالى  لقوله  املاء، مصداقا  نقطة  بجوار 
حي« صدق هللا العظيم، وفي املغرب كما هو الحال في باقي دول العالم 
كان اإلنسان يبتكر من أجل تدبير موارده املائية من قبيل تجميع املياه 
إلى  بالنافورات  األمطار وتجميع املياه في املطفيات والخطارات مرورا 
املضخة العصرية والسقي بالتنقيط، فقد كانوا يجمعون املياه عند 
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وفرتها ويتم تقسيمها بينهم عند الحاجة، مصداقا لقوله تعالى:« ونبئهم 
أن املاء قسمة بينهم« صدق هللا العظيم.

بحجم  تدبير  إلى  مائية عميقة  ثقوب  إلى حفر  بسيط  تدبير  فمن 
معالجة  ومحطات  البحر  مياه  تحلية  محطات  وبناء  السدود  بناء 
املياه العادمة، وبهذه املناسبة ال بد أن نستحضر املجهودات القيمة 
والسياسة الطموحة البعيدة املدى التي تم نهجها في مجال املاء منذ 
ستينيات القرن املا�ضي، بفضل الرؤية السديدة، لجاللة املغفور له، 
امللك الحسن الثاني، طيب هللا ثراه، لقد أطلق جاللته آنذاك برنامج 
سد في كل سنة، وتواصلت املجهودات وال زالت تتواصل في عهد جاللة 
امللك، محمد السادس، نصره هللا، الذي اعتبر في الخطاب اإلفتتاحي 
للدورة التاسعة للمجلس األعلى للماء واملناخ بأن املاء يعتبر من مقومات 

السيادة الوطنية؛

وبفضل هذه السياسة الحكيمة، فاملغرب اليوم يتوفر على 145 
سد كبير، وفي أفق 2027 سيصل العدد إلى، إن شاء هللا، إلى 179 سد، 
فأهمية السدود باإلضافة إلى التزويد بمياه الشرب والسقي، وإنتاج 
إيكولوجي  جو  وتخلق  املائية  الفرشة  تغذية  على  تعمل  فهي  الطاقة 
مالئم، لكن هذه اإلنجازات والبرامج تتطلب عمال جماعيا وتشاركيا وفق 
إرادة وحكامة جيدتين ووفق استراتيجية تقرن الطموح بوعي املواطن، 
وهنا ال بد أن نسجل بعض االختالالت في التدبير والتسيير، فال يعقل 
أن تبنى السدود باملاليير وتترك عرضة للتلوث من خالل روافدها امللوثة 
صناعيا، واألمثلة عديدة، وهنا نتساءل عن دور الشرطة املائية ومدى 
تفعيل عملها نسجل وجود سدود لم يتم استثمارها في تنمية محيطها 
وتركت عرضة للتوحل، سد مداز الذي هو في طور اإلنجاز، مشروع 
تم استثناء  باملاء، ولكن  الدولة سيزود سهل سايس  ضخم تحملته 
الدواوير الفالحية املجاورة الروافد التي تضيع مياهها في البحر طيلة 
بعد  ومن  تم�ضي  وكنخليوها  فابور  هللا  لنا  كيعطيها  الشتاء،  فصل 
كنخسرو عليها الطاقة باش نعاودو نجلبها، ملاذا ال يتم تجميعها وتخزينها 
إلستعمالها في السقي، وستعود علينا بالخير الكثير، وستساهم في تنمية 
الجماعات املجاورة. املياه السطحية التي على مدى 6 أشهر من السنة 
بالطاقة كما ذكرت فترك  يتم جلبها  أو  البحر  في  وتنتهي  ال تستعمل 
املياه تضيع في البحر إما لدينا فائض في املياه وإما لدينا سوء التدبير 
والتسيير، وإن كنا نغذي الفرشة املائية من مياه العيون، فإما أيضا أن 

لنا فائض في املياه وإما لدينا سوء التدبير والتسيير.

السيد رئيس الحكومة، افتقار وكاالت األحواض املائية إلى املوارد 
بحد  شاسعة  ترابية  مجاالت  في  تشتغل  وكاالت  الكافية،  البشرية 
أدنى من املوارد البشرية، وبالتالي عدم معرفة معظم الروافد املائية 
املتواجدة في مجاالتها، غياب خريطة الهيدروجيولوجية افتقار هذه 
الوكاالت إلى املعلومات واملعطيات العلمية التي من شأنها املساهمة في 
دراسات املشاريع االستثمارية من قبيل وجود أو عدم وجود مياه جوفية 
أشكال تواجدها، مستوى عمقها، الصبيب، فبفضل املستثمرين في 

املجال الفالحي الذين اعتمدوا طريقة ما يسمى بالتفركة في التنقيب 
عن املاء أصبح لوكاالت األحواض املائية معطيات تهم املناطق التي تم 

االستثمار فيها في إطار مخطط املغرب األخضر.

وبالتالي نتساءل السيد رئيس الحكومة، عن إمكانية إرجاع تدبير 
باعتبار أن أكبر حصة من مياه السدود  الفالحة  املاء وإنتاج لقطاع 
تستغل فالحيا، وبالتالي قطاع الفالحة هو أدرى باحتياجه وهو مطالب 
بتحقيق األمن املالي مثلما حقق األمن الغذائي، وفي إطار تحقيق األمن 
املائي البد من اإلشارة إلى أن الساكنة التي تعاني العطش والخصاص 
الجبال والقرى املجاورة وهذه مفارقة  املاء الشروب هي ساكنة  من 
غريبة على اعتبار أن الجبال هي مصدر املياه، كما أن الجماعات التي تهم 
هذه املناطق معظمها جماعات فقيرة، وبالتالي يصعب عليها االنخراط 
في ورش االستفادة من املاء كما أن الربط الفردي يبقى ثمنه باهضا 
ويؤخذ في احتساب صوائر اإليصال باملتر املربع علما أن السكن بالعالم 
القروي له خصوصياته، وفي هذا اإلطار فإننا نجدد في الفريق الحركي 

مطالبتنا بإخراج قانون خاص بالجبل...

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيدة النائبة، اآلن باسم الفريق االشتراكي الكلمة للسيد 
النائب محمد احويط.

فلن ئبافلسيدامحادافحويط:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدافل0ئيسافملحتبم،

فلسيدارئيسافلحكومةافملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلوزرفءافملحتبمون،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

أتشرف بإلقاء هذه الكلمة باسم الفريق االشتراكي، ال أحد السيد 
الرئيس الحكومة يجادل في أن املنظومة املائية ببالدنا تبقى إحدى أهم 
الركائز األساسية في مسيرة التنمية االقتصادية ملا لها من أهمية حيوية 
ترأس  وما  والبيئي،  املجتمعي  التوازن  على  الحفاظ  في  واستراتيجية 
جاللة امللك، يوم 13 يناير 2020 حفل توقيع التفاقية اإلطار إلنجاز 
 ،2027-2020 السقي  ومياه  الشروب  باملاء  للتزويد  الوطني  البرنامج 
الذي بلغت تكلفته اإلجمالية ما قدره 115.4 مليار درهم إال دليل على 

األهمية القصوى لهذا املوضوع.

السيد الرئيس الحكومة املحترم، ال ننكر بأن بالدنا راكمت تقدما 
ملموسا في مجاالت مختلفة اقتصادية واجتماعيه، لكن كل التقارير 
تشير أن بالدنا على وشك أزمة مائية قد تمس مختلف مناحي الحياة، 
وذلك بسبب اإلفراط في استغالل هذه املوارد من خصاص في املياه 
الجوفية وهدر املياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري، وعدم 
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إعادة استعمال املياه العادمة وضعف نسبة الربط بشبكة التطهير 
السائل خاصة بالعالم القروي، هذه املؤشرات أصبحت تهدد بشكل 
خطير األمن املائي ببالدنا، وهذا ما أشارت إليه عدة تقارير دولية ووطنية 
ذات الصلة، خاصة تقرير منظمة األغذية والزراعة التابع لألمم املتحدة 
الذي تناول إشكالية ندرة املياه بشمال إفريقيا، والورقة التي تقدم بها 
الكارثية  الوضعية  إلى  أشارت  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
للموارد املائية باملغرب، وارتباط كل ذلك بإمكانية زعزعة االستقرار 
املجتمعي في السنوات املقبلة إن لم يتم تدارك استفحال هذا املشكل، 
إذ أن عدم التعاطي مع هذه األزمة بشكل عقالني يمكن أن يتحول 
إلى محرك أسا�ضي في تفاقم التوترات اإلجتماعية، ال�ضيء الذي يدعو 
جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها السهر على التسريع 
بالتنزيل الناجع للبرنامج الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 

.2027-2020

السيد رئيس الحكومة املحترم، إن ضمان الحق في املاء واألمن املائي 
ببالدنا ال يستقيم دون اتخاذ تدابير استعجالية واملتجلية في بذل املزيد 
من الجهود للتحسيس بأهمية ترشيد استهالك املياه حتى ال نتمكن 
حد  وضع  القطاعات،  مختلف  لطلبات  االستجابة  على  القدرة  من 
لالستهالك املفرط للموارد املائية ال سيما املياه الجوفية، تحلية مياه 
البحر ومعالجة املياه العادمة باالعتماد على مصادر الطاقة املتجددة 
املحلية ذات التكلفة التنافسية، تقوية الربط بشبكة التطهير السائل 
بالعالم القروي، اعتماد سياسة مجالية عادلة بين مختلف  خاصة 
النقص  املائي واالنكباب على معالجة ظاهرة  األمن  الجهات لضمان 
الكبير في هذه املادة الحيوية، كما هو الشأن في مجموعة من أقاليم 

اململكة ومنها األقاليم الشمالية نموذجا؛

السيد رئيس الحكومة، وزان، تاونات، تطوان، جرسيف إلى غيرها، 
بالرغم من تواجد عدد من السدود الكبرى بها، إال أنها تجد صعوبة في 
الولوج إلى املاء الشروب، نموذج، السيد رئيس الحكومة املحترم، إقليم 
وزان وتاونات توجد بهم أكبر ثاني سد في إفريقيا سد الوحدة، والغريب 
هو أن هاد السد أنجز فوق أرا�ضي تابعة لجماعات وزان وتاونات، إال 
أن هذه الساكنة إلى يومنا هذا ال تستفيد من املاء الشروب انطالقا من 
هذا السد، هذا املشروع الذي أعطى انطالقته جاللة امللك، نصره هللا، 
في 2008 ونحن في 2020 وال زالت الساكنة لم تستفد من املاء الشروب 
انطالقا من هذا السد، ولهذا في رأيي املتواضع، رغم أن هاد البرامج 
اللي درناها واللي درنا على حسب املاء الشروب ولتأمين األمن املائي، 
إال أننا يجب أن نقوم باألساس بمواكبة وتتبع املشاريع ذات الصلة، 
منها مشاريع السدود واملشاريع اللي التي تخص التزويد باملاء الصالح 
للشرب سواء كان في العالم القروي أو في الحواضر، ألن العالم القروي 
كما قلت مشروع من 2008 ونحن في 2020 لم تستفد الساكنة من 
املاء الشروب، هناك بعض السدود التي يكون في كناش التحمالت على 
أساس أن تنجز في ظرف 4 سنوات نصل إلى 10 سنوات ولم تكتمل 

هناك واحد العدد ديال األمور السيد رئيس الحكومة اللي علينا أن..

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب أحمد الغزوي باسم 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

فلن ئبافلسيداأحادافلغزوي:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدافل0ئيس،

فلسيدارئيسافلحكومة،

فلسيدفتاوفلس ىةافلوزرفء،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

نتناول الكلمة اليوم باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية في 
إطار التعقيب على جواب السيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة 
في مجال املاء، وهو موضوع سبق وأن سألناكم بشأنه ولم نلمس منكم 
أي تفاعل مع مالحظاتنا واقتراحاتنا، والبد هنا من التنويه بالتوجهات 
امللكية السامية األخيرة واملتعلقة بالبرنامج األولوي الوطني لتزويد باملاء 
 ،2027-2020 بين سنة  ما  املمتدة  الفترة  في  السقي  ومياه  الشروب 
والذي يشمل كافة جهات اململكة وتبلغ تكلفته اإلجمالية 115 مليار 
درهم، وهو ما نعتز به ألن بالدنا في أمس الحاجة إلى هكذا برنامج في ظل 

الندرة املائية الراهنة.

ونعتقد أن البحث عن حل ألزمة املاء يجب أن يأخذ بعين االعتبار 
عنصر استدامته وأهميته في الحياة الوطنية كعنصر استقرار اقتصادي 
للتقدم  النيابية  املجموعة  في  فإننا  ذلك  من  انطالقا  واجتماعي، 
واالشتراكية ندعو إلى املعالجة الشاملة إلشكالية املاء معالجة تستحضر 
املتاحة على  املائية وطرح اإلمكانيات  مكامن قوة وضعف منظومتنا 
مستوى التخزين والتحلية، ولن يتحقق ذلك إال بفضل سياسة عمومية 
النجاعة  واعتماد  اإليجابية  للتراكمات  األمثل  االستثمار  على  قائمة 

والفعالية من خالل 4 مداخل أساسية:

توفير  في  األساسية  ومسؤوليتها  الدولة  محورية  األول:  املدخل  ـ 
املاء، فالحكومة ملزمة بضمان الحد األدنى إلستفادة جميع املغاربة 
من املاء وال نقبل أن يحرم أي مواطن من حقه في املاء، إذ نعتبر ذلك 
مدخال ملعالجة الفوارق اإلجتماعية واملجالية والتصدي ملظاهر الفقر 
والهشاشة، فال يعقل االستمرار في تحميل طفالت وأطفال وأسرة بعض 
املناطق أعباء قطع مسافات بعيدة من أجل التزود باملاء وأحيان في 
ظروف قاسية، ونتساءل عن مدى صدقية األرقام التي تقول إن نسبة 
التعميم املاء الصالح للشرب وصلت إلى 98 % في العالم القروي؟ واملثال 
على ذلك هو منطقة الغرب التي يمر عبرها نهري سبو وورغة وتتوفر على 
منشآت مائية مهمة، إال أن بعض ساكنتها ال تزال محرومة من حقها في 
املاء، ذلك أن نسبة الربط الفردي بالشبكة الوطنية للماء وهنا كنتكلم 
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على الربط الفردي بشبكة الوطني للماء ال تتجاوز عموما %30، بسبب 
أوال ارتفاع رسوم الربط بشبكة املاء أو عدم وجود هذه الشبكة أصال، 
وندعو في هذا الصدد إلى توسيع هذه الشبكة وإعفاء األسر املعوزة من 

رسوم الربط بها.

تنهجها  التي  الفالحية  السياسة  في  النظر  إعادة  الثاني:  املدخل  ـ 
بالدنا، وهو ما يدعونا إلى طرح سؤال املردودية في قطاع يعتمد لتحسين 
إنتاجيته على كميات هائلة من املاء، أليس حريا بنا البحث على بدائل 

اقتصادية أكثر جدوى وذات قيمة مضافة؛

التقائية السياسات العمومية  : يتصل بحكامة  الثالث  - املدخل 
املائية، إذ نعتبر ذلك إحدى املفاتيح األساسية لنجاعة التخطيط وتنفيذ 

اإلصالحات وتقييمها والتدبير الجيد لإلمكانيات والوسائل املتاحة؛

- املدخل الرابع: مرتبط باستشراف املستقبل، إذ تفيد التقارير 
الدولية أن املاء سيكون مصدر الصراع في املستقبل واملغرب من الدول 
املرشحة لفقدان ما يزيد عن %50 من ثروته املائية بفعل التقلبات 

املناخية واستنزاف ثروته املائية، وعلينا أخذ ذلك بعين االعتبار؛

إرساء  هو  اليوم  املطلوب  إن  باختصار  الحكومة،  رئيس  السيد 
نظام جديد للحد من مشاكل إهدار املوارد املائية واستشراف البدائل 
املمكنة، ووضع حد الستنزاف الفرشات املائية وانقراض املناطق املعدة 
جيولوجيا لبناء سدود جديدة ومواجهة مشكل التوحل التي تعاني منه 
أيديكم،  بين  يبقى  الذي  الخيار األمثل  أن  الحالية، ونعتقد  السدود 
السيد رئيس الحكومة، إذا أردتم التوجه بالقرار الحكومي إلى املستقبل 
وباطمئنان هو االعتماد على تقنية تحلية مياه البحر، وهو خيار يمكن 
التحكم في تكلفته إذ ما قررتم تسخير ما حبانا هللا به من طاقة شمسية 

في إنجازه؛

السيد رئيس الحكومة، إن ما يهم املغاربة في نهاية املطاف هو تحقيق 
حاجياتهم من املاء دون انقطاع ودون البحث عنه كيلومترات، لذلك 
لم يعد ألن ذلك لم يعد ينتمي لعالم اليوم الذي نعيش فيه ونتطلع إلى 

القطع معه، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

فلن ئبافلسيداعا0ابالا0يج:

فلسالماعليكم،اتحيةاللجايع،

حينت  ومباشر،  وجيز  نكون  خصني  أنا  الحكومة،  رئيس  السيد 
عندي الوقت داك ال�ضي ضعيف، عندي سؤال باش ما نساش، بغيت 
�ضيء  في طاطا  واليوم  زاكورة  في  الدالح  زراعة  كتعتبر  نعرفك، واش 
معقول؟ هذا السؤال اللي بغيتك تجاوبني عليه، عالش كنطرح هذا 
السؤال، حينث تكلمتي، تّدار مجهود، حقيقة في مستوى دالبالد في 

املغرب في بناء السدود في العرض على مستوى العرض وتكلمتي عليه، 
ولكن على مستوى الطلب مللي كنتكلمو الطلب هو ترشيد استهالك 
العام  الرأي  لتنوير  يّدار مجهود، وهادي  زال خص  ما  باألساس  فيه 
على املستوى الدولي ملي كنقولو اإلستهالك املاء راه أكثر من %70 من 
املا اللي كيستهلك على املستوى الدولي كيتسهلك في الفالحة، احنا في 
املغرب غالبا %80، فبالتالي السؤال ديال ترشيد املاء في استهالك املاء 
هو ترشيد النوع ديال الفالحة اللي خصنا لبالدنا وفي أقاليم مختلفة، أنا 
ما�ضي ضد قطاع من القطاعات، فالسؤال باش نرجع للسؤال وبغيتكم 
حاول تجاوب السيد الرئيس، حينت خصنا دورنا كسياسيين خصنا 
نورو الرأي العام ونتكلمو بوضوح وبشفافية، واش منطقة بحال زاكورة 
وال طاطا صالح ليها الدالح، الدالح في املغرب راه كيستهلك 60 لتر داملا 
لكل كيلو، الدالحة كبيرة راه هي طن داملاء، ألف لتر داملاء، فزعما أي 
واحد بعقلو زعما من غير هداك، يمكن هداك الفالح اللي عندو الدالح 
غيقول لك وراه ما صالحاش ديك ديك املناطق ما صالحينش للدالح، 
فالسؤال املوالي هو وعالش األغلبية ما كتديرش مجهود في هذا االتجاه 

وتوقف لنا زراعة الدالح، شكرا.

فلسيدافل0ئيس:

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

فلسيداسعدافلد نافلعثا ني،ارئيسافلحكومة:

بسماهللاافل0حانافل0حيم،افلحاداهللاوفلصالةاوفلسالماعلىا
رسولاهللااوآلهاوصحبه.

أشكر جميع السيدات والسادة النواب على تفاعالتهم، ولكن اليوم 
اقتنعت بأن املعارضة تالفة شوية، تالفة، إيوا ما عندي ما نقوليكم، 
ل جاللة امللك في الجدال، اسمحوا ليا، اسمحوا ليا، دستوريا 

ّ
�ضي مدخ

جميع املخططات الكبرى واالستراتيجيات يشرف عليها جاللة امللك، 
واالستراتيجيات تيتصادق عليها في مجلس وزاري، فلذلك هذا كالم غير 

معقول.

ونقول لكم واحد القضية، أنا مع جاللة امللك، سمن على عسل، 
د أكثر 

ّ
أنا ما عنديش مشكل، جاللة امللك يشرف على األمور ألنه كيرش

وكيعاون، هللا يجازيه بخير، ولكن البرامج راه الحكومة اللي كتصاوبها، 
الحكومة اللي كتنفذها، الحكومة اللي كتعبأ املوارد املالية، فلماذا نصنع 
التناقض حيث التناقض، وخصوصا عندما يأتي من فريق هو في حزب 
شارك في حكومات سابقة متتالية؟ ما عرفتش كيفاش كان كيتصرف 

ديك الساعة؟ هادي النقطة األولى، هللا يجازيكم بخير؛

للماء  الوطني  بأن املخطط  اعترفوا  اللي  الثانية، كنشكر  النقطة 
تأخر 18 سنة، ها، سولوا الحكومات السابقة واللي شاركوا فيها، أنا 
ما غاديش نسولهم، احنا جينا، دبا هللا يهديك، دبا فاش هضرتوا أنا 
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كنتصنت وكنكتب، فاش كنهضر تصنتو وكتبو، تأخراملخطط الوطني 
كتلة..،  عندي  أنا  املهم  شكون؟  وال  يمكن؟  نتوما  قلتوه  اللي  نتوما 
اليوم بعد العمل الذي قمنا به الحمد هلل ألول مرة يتوفر املغرب على 
مخطط وطني للماء، باقي مشروع غادي نصادقوا عليه نهائيا وألول مرة 
يتوفر املغرب على مخطط أولوي على 8 سنوات للماء محدد األهداف 
إلى آخره، وهذا هذا �ضيء مهم جدا، من جهة أخرى راه احنا عارفين 
كاين إختالالت ألنه كون ما كاينش إختالالت، كون ما كاينش تحديات 
وكون ما كاينش مشاكل باش نتجاوزوها كاع ما غنديروا مخطط كل 
�ضي مزيان صاف ما كنحتاجوش مخطط، فألن هناك مشاكل وهناك 
إختالالت وهناك تحديات خاصنا املخطط الوطني والحمد هلل نجحنا 
في إنجاز هذا املخطط وهذا من األمور التي قلنا في البرنامج الحكومي أننا 
غادي نجيبوه وجبناه الحمد هلل، أغلب أغلب أهداف البرنامج الحكومي 

موجودة؛

بعض  ليها،  كنستغرب  أخرى  وحدة  أخرى  وحدة  أخرى  وواحدة 
اإلخوان كيقولوا أنا غير كنهضر عموما ما كنعنيش فريق أو فريق آخر 
كيقول األهداف ديال املخطط ديال البرنامج الحكومي آش نفذتوا فيه 
وهو نفس بعدا وأنا قلتها عالش جبت األسماء األسماء حرصت باش 
نجيب األسماء ديال السدود اللي دخالت طور العمل، بطبيعة الحال 
طور العمل أنها كتدوز شهور طويلة ديال التزويد باملاء وديال آسمو عاد 
 en1eau ،la1mise1en نهائيا في طريقة مشتغلة définitivement كتبدا
eau كنقولوا ليها بالفرون�ضي، فعالش جبت األسماء؟ قلت 4 في 2019، 
4-2019 جبت األسماء ديالهم و قلت 2 غادي يدخلوا ف2020 قلت 
4 ف2018 سمحوا ليا و2 ف2019 وجبت األسماء ألن مع 4+2 هي 6 
و3 املعدل هي 3 سنويا، هذا وفينا به وهو الهدف اللي قلنا في البرنامج 

البرنامج الحكومي.

اآلن  حققناها  األهداف  جميع  أن  ماغنقولكمش  أنا  أغلب  إذن 
بطبيعة الحال، قدامنا شوية دالوقت ويمكن بعض األهداف غادي 
عموم  ولكن  كلها  فاألهداف   %100 كاينش  ما   %70  %80 نحقوا 
األهداف حققناها هو بنسبة معقولة لحد الساعة مرتبطة بهاد بهاد 

التطورات، إذن هادي النقطة الثانية؛

النقطة الثالثة، ربط الفرضية أنا متافق معاكم أنا بغيت نربط 
فرضيا 100% ولكن انتوما كنتم في الحكومة 20 سنة وكون بدا الربط 
الفردي هادي 20 سنة وكون كملناه اآلن، دبا اآلن %40 ديال الربط 
الفردي، لقينا الحكومة السابقة كلها كدير الربط الجماعي، شنو هو 
الربط الجماعي؟ كنشوفوا دوار كنديو املاء كنديرو نافورة كيجيو ناس 
كاياخذ وا، واش غادي نقلبوا هاد النظام كلو رأس على عقب في سنتين 
أو 3 سنوات هذا غير معقول، ولكن كاين البرنامج ديال الربط الفردي 
بالبرنامج األولوي ولكن  البرنامج الوطني للماء وداخل  وراه داخل في 

غادي ياخذ وقت بكل صراحة.

الفردي،  الربط  %40 من  القروي عموما  العالم  في  اليوم عندنا 

فلذلك هذه أيضا نقطة تحتاج اسمو..، بطبيعة الحال أيضا تثيرون 
مختلفين بنياتكم وكنديروا إلى أخره، أنا ال أظن أن الخالف والتنافس 
أحزاب  داخل  والخالف  التنافس  من  أكبر  هو  األغلبية  أحزاب  بين 

املعارضة، ال أظن، على األقل ما كنضنش وهللا أعلم، نتمناو على هللا.

طيب، غادي نجي للسيد النائب، طرحت سيدي إفني، عن حق، 
سيدي إفني إقليم يستحق كل العناية وأنا أريد أن أقول بأن هناك 
محطة لتحلية مياه البحر بسيدي إفني وأنها قيد اإلنجاز، وأنها يبدو 
أنه في سنة 2021 غادي دخل قيد التطبيق العمل وهذا سيمكن إن 
شاء هللا من حل اإلشكال ديال املنطقة، أن أحييكم أيضا ألن إهتميتوا 
بهاد البرنامج ديال الربط بالعالم القروي والربط الفردي مزيان، ولكن 
اليوم اليوم توسيع تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب داخل 
في البرنامج تقليص الفوارق املجال، والحكومة وقد قلت هذا مرارا هاد 
البرنامج الحكومة عندها واحد القضية في وهو كتعطي الفلوس فقط 
أما البرمجة والتنفيذ فهو إقليمي وجهوي ومحلي، فلذلك احنا يمكن 
نجيبوا ليكم الحصيلة العامة والكن حتى احنا كنحسبو هادوك، وأنتم 

كذلك جزء من هادو راه هي هيئة ذات التدبير املستقل.

أما الحديث عن مهدد بالسكتة القلبية املائية فهذا كالم يجب أن ال 
يكرر هللا يجازيك بخير، نقولوا إشكاالت مائية، نقولوا التغير إلى آخره، 
واحد الشوية ما كاين باس، ما�ضي أنت اللي قلتيها، ما�ضي أنت اللي قلتيها، 
السكتة القلبية هذا غير صحيح، غير صحيح، جيت لتمويل البرنامج، 
أنا أشرت لهاد التمويل دالبرنامج، قلتو تمويل برنامج، هو الصحيح أن 
تمويل برنامج 383 مليار درهم واحد ألن البرنامج واملخطط الوطني للماء 
كل 115 مليار منها غيتخصص للبرنامج األولوي، إذن هي 383 مليار 
درهم على شحال؟ 30 سنة إذن شحال؟ 11 مليار وشوية سنويا، ودبا 
أصال احنا كنعطيو 8 حتى 9 داملليار سنويا، اآلن السدود التي تنجز، 
تقليص الفوارق املجالية، وعدد من األهداف األخرى واملحطات ديال 
التحلية إلى آخره، إذن هذا الفرق كما قلت غادي يم�ضي ل2 داملليار 
العجز غادي يم�ضي ل2 داملليار مليار ونصف سنويا فهو يعني إتمامه 
وتوفيره عن طريق شراكة قطاع عام وقطاع خاص أو عن طريق اآلليات 
للتمويل األخرى سهلة جدا، حلينا املشكل ديال التمويل ما تديوهاش 

فيه.

تعرفها جميع  أنها ظاهرة طبيعية  أؤكد  أن  أريد  التوحل،  ظاهرة 
السدود في العالم وال يمكن القضاء عليها ولكن يمكن التخفيف منها، 
وذلك كتدار عدد من اإلجراءات وهو ما تقوم به بالدنا باملناسبة منذ 
سنوات طويلة ما�ضي غير اليوم للوقاية منها وخصوصا تهيئة األحواض 
التي ينحدر من املياه في اتجاه السد اللي فوق السد، ولذلك اليوم عند 
بناء السدود نأخذ بعين اإلعتبار تؤخذ تقنيا بعين اإلعتبار هاد الظاهرة 
التوحل وكتدخل في الحسابات، بالنسبة لبعض السدود اللي كتعاني 
التوحل راه هي مبرمجة التعلية ديال عدد من السدود بحال سد محمد 
الخامس وعدد من السدود أخرى راه مبرمجة التعلية ديالها باش نزيدو 

في الحقينة مقابل هاديك القضية ديال التوحل؛
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واحد السؤال توجه ليا مباشرة هل أعتبر بأن هاد ال�ضي ديال املاء، 
قطاع املاء، ما عرفت فين كاين، هل هو إقتصادي أو اإلجتماعي إلى 
آخره، أنا بغيت نقول القطاع ديال املاء، التدبير ديال املاء أوال هو ورش 
وطني حيوي، لكن ذو طابع إجتماعي باألساس، داك ال�ضي عالش الدولة 
كتصرف فيه بدون حساب تقريبا، كنصرفو فيه، راه ميزانيات ضخمة 
هادي اللي كتعطى في هاد البرنامج، وبالتالي احنا كنعتبروه البعد ديالو 
إنساني إجتماعي باألساس، بطبيعة الحال إنساني اجتماعي ليس فقط 
عن توفير املاء الصالح للشرب ولكن توفير الغذاء أيضا، توفير الغداء 
حتى هو من األمن الغذائي ديال البالد ومن اآلمن ديال املواطنين ومن 

الحاجيات ديال املواطنين وهذا الحمد هلل �ضيء مهم جدا.

أريد أن أختم ب�ضيء واحد هو أن بعض السيدات والسادة البرملانيين 
شارو لهاد القضية ديال ڨيروس corona بالصين، وأريد أن أؤكد لكم، 
أوال وزارة الصحة أصدرت بالغين متتاليين تؤكد فيه، أوال أنها مهتمة 
باملوضوع، أنها اتخذت جميع اإلجراءات الضرورية عند املداخل ديال 
الوطن حتى نحمي الوطن وفق املعايير الدولية، وأنها في تواصل، وتحضر 
جميع اإلجتماعات التي تعقدها منظمة الصحة العاملية لتقييم الحالة 
الوبائتية العاملية وإلتخاذ التدابير فهاد اإلتجاه، وإلى حد الساعة لم 
تسجل أي حالة في بالدنا ولى كاين شك ف�ضي حالة إلى حد الساعة، 

وعندما يوجد أي جديد ستخبربه وزارة الصحة؛

ووهان  في  املوجودين  الطلبة  وخصوصا  للمواطنين  بالنسبة 
بالصين، أريد أن أقول لكم بأنني أنا شخصيا أتابع هذا املوضوع عن 
كثب وتتابعه وزارة الخارجية، وزارة الخارجية، السيد وزير الخارجية 

شخصيا، والسيدة الوزيرة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج في 

اجتماعات متواصلة كنهضر معاهم كلقاهم في اجتماع بالليل وبالنهار، 

وفي تواصل مع السفارة املغربية والسفير املغربي يحاول أن يتواصل، ما 

كيتوصلش مع السفارة املغربية، كيتواصل مع السفارة املغربية وهللا 

يهديك، السفير يتواصل شخصيا مع الطلبة هناك، املشكل ديالنا اشنو 

كاين هلل يجازيكم بخير، املشكل ديالنا اشنو كاين أن عدد من املغاربة 

الذين يذهبون إلى كثير من دول العالم ما كيعلموش القنصليات عندما 

يستقرون، فلذلك احنا في أي دولة ما عندناش إحصائيات دقيقة، ما 

عندناش أسماء، ولذلك هما أش كيديرو، كيبحثو عن طريق الطلبة 

اللي عندهم اللي علمو القنصلية قبل بأنه موجودين وبأسماء الهاتف 

ديالوهم، عن طريقهم باش نعرفو أق�ضى ما يمكن من األسماء، دابا 

 100 إلى حدود األمس  السفارة  في ووهان األسماء املحددة من قبل 

100 طالب وكيتواصلو معهم وكيتواصلوا معهم، وستتخد  شخص، 

جميع اإلجراءات الضرورية في حينها بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة 

الخارجية، ووزارة الخارجية الصينية أيضا، وما�ضي احنا بوحدنا اللي 
كاينين، راه كاين مواطنين ديال عدد من دول العالم، وطلبة من دول 

أخرى جميع اإلجراءات اللي غادي نديروها، غادي نديروها مجموعين، 

كونوا مطمئنين على هذ، ونتابع هذا يوميا شكرا جزيال، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا، شكرا للجميع،اراعتافلجلسة.



6615 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1061–116جمادى اآلخر14411  )110فبراير20201( 

محض0افلجلسةافل0فبعةابعدافمل ئتين

فلت ريخ: الثالثاء 2 جمادى اآلخر 1441ه )28 يناير 2020(.

فل0ئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: ثمانية وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة مساء 
والدقيقة السابعة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  فألعا ل:  لدولا
التالية:

القانون  بتتميم  يق�ضي   72.19 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع   -
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و92 من الدستور.

- مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل 
تبادل رسائل بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل 
النقل  الناتجة عن  الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح 

الجوي والبحري املوقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛

بشأن  اتفاق  على  بموجبه  يوافق   45.19 رقم  قانون  مشروع   -
االعتراف املتبادل برخص السياقة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية ليبيريا املوقع بمراكش في 25 مارس 2019؛

- مشروع القانون الثالث مشروع قانون رقم 47.19 يوافق بموجبه 
على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�ضي لالتحاد اإلفريقي املتعلق 
27 يونيو سنة  بالبرملان اإلفريقي املعتمد بمالبو غينيا االستوائية في 

2014؛

- مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون 
الجمركي العربي املوقعة بالرياض في 5 ماي من سنة 2015؛

التعاون  اتفاق  56.19 يوافق بموجبه على  - مشروع قانون رقم 
والتسهيل في ميدان االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل 

الفيدرالية املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛

بشأن  اتفاقية  بموجبه على  يوافق   49.19 رقم  قانون  - مشروع 
نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية البرازيل الفيدرالية، املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019.

- مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار بشأن 
التعاون في مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

البرازيل الفدرالية، املوقع ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

- مشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة 
القضائية في امليدان الجنائي بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل 

الفدرالية، املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

- مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن 
الفدرالية،  البرازيل  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  املجرمين  تسليم 

املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

فلسيدافلحبيبافمل لكيارئيسامجلسافلنوفب،ارئيسافلجلسة:

أش0فا علىا وفلسالما فلصالةا فل0حيم،ا فل0حانا هللاا بسما
فمل0سليناوعلىاآلهاوصحبه.

فلسيداوزي0افلدولة،

فلسيدةافلوزي0ة،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يق�ضي بتتميم القانون التنظيمي 
رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

49 و92 من الدستور، وبعد ذلك سنصادق على تسع اتفاقيات:

- األولى : تتعلق بمشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق 
على شكل تبادل رسائل بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 
البرازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة عن 

النقل الجوي والبحري املوقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛

- وبعد ذلك مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق 
بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية ليبيريا املوقع بمراكش في 25 مارس 2019؛

- مشروع القانون الثالث مشروع قانون رقم 47.19 يوافق بموجبه 
على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�ضي لالتحاد اإلفريقي املتعلق 
27 يونيو سنة  بالبرملان اإلفريقي املعتمد بمالبو غينيا االستوائية في 

2014؛

- وكذلك مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية 
التعاون الجمركي العربي املوقعة بالرياض في 5 ماي من سنة 2015؛

- ثم مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون 
والتسهيل في ميدان االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل 

الفيدرالية املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛

- ثم مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن 
نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية البرازيل الفيدرالية، املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019.

- ثم مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار 
بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
جمهورية البرازيل الفدرالية، املوقع ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

- ثم مشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة 
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القضائية في امليدان الجنائي بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل 
الفدرالية، املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

- وأخيرا مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على االتفاقية 
البرازيل  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  املجرمين  تسليم  بشأن 

الفدرالية، املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

بتتميم  يق�ضي   72.19 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  إلى  نمر  اآلن 
العليا،  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون 
تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الكلمة للسيد وزير 

الدولة.

بحقوقا فملكلفا فلدولةا وزي0ا فل0ميد،ا فملصطفىا فلسيدا
فالنس ناوفلعالق تامعافلربمل ن:

سيدا علىا وفلسالما وفلصالةا فل0حيم،ا فل0حانا هللاا بسما
فمل0سليناوعلىاآلهاوصحبهاألاعين.

فلسيدافل0ئيسافملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

يطيب لي أن أعرض على أنظاركم مشروع القانون التنظيمي رقم 
72.19 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين 
في املناصب العليا، تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 
1433، املوافق ل 17 يوليوز 2012، الذي صادقت عليه باإلجماع لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر في اجتماعها اليوم 

الثالثاء 28 من شهر يناير 2020.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تتميم الئحة املؤسسات 
العمومية واملناصب العليا املنصوص عليها في امللحق رقم 2، املرفق 

بالقانون التنظيمي رقم 02.12 املشار إليه أعاله، وذلك من خالل:

العامة املحدثة بموجب  للتجهيزات  الوطنية  الوكالة  أوال -إضافة 
 1.19.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   48.17 رقم  القانون 
بتاريخ 21 يونيو 2019، إلى البند »أ« من امللحق رقم 2 من القانون 
املؤسسات  املسؤولين عن  يحدد الئحة  الذي   02.12 رقم  التنظيمي 

العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة.

وقد جاء إحداث هذه الوكالة التي ستشكل الساعد األيمن للحكومة، 
لتطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين ثراتها اإلداري، من أجل إنجاز 
املشاريع العمومية الكبرى والتجهيزات العامة، بما من شأنه تخفيف 
العبء عن القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية، لتركيز اهتمامها 

وعملها على املهام األساسية املنوطة بها.

الجهوية  اإلدارية  التمثيليات  رؤساء  منصبين:  -إضافة  ثانيا 
املحدثين  املشتركة،  الجهوية  اإلدارية  التمثيليات  ورؤساء  القطاعية 

بموجب املرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 26 ديسمبر 2018، بمثابة 
ميثاق وطني لالتمركز اإلداري إلى بند »ج« من امللحق رقم 2 من القانون 
املناصب  الئحة  يحدد  الذي  الذكر،  السالف   02.12 رقم  التنظيمي 
العليا باإلدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

إذن األمور راه واضحة بالنسبة لإلخوان اللي درسو هاد املوضوع 
هذا في اللجنة، بالنسبة للسيدات النائبات والسادة النواب في هذا 
املوضوع بالذات، فهذه واخا كتبان بأنها مناصب جهوية ولكنها مناصب 
عندها واحد األهمية، ترقى إلى مستوى املناصب ديال العليا التي ينبغي 
التداول في شأنها باملجلس الحكومي؛ وتكمن الغاية من هذا التعديل 
املقترح في السعي إلى االرتقاء بمصالح الدولة الالممركزة والعمل على 
تأهيلها من أجل مواكبة التنظيم الترابي الالمركزي للمملكة القائم على 
الجهوية املتقدمة مع تعزيز آليات التعاون والشراكة بين املصالح الال 
ممركزة للدولة والهيئات الالمركزية، ال سيما من خالل تخويل رؤساء 
اإلدارية  التمثيليات  ورؤساء  القطاعية  الجهوية  اإلدارية  التمثيليات 
الجهوية املشتركة، اختصاصات تقريرية تمكنهم من أداء الدور املنوط 
اإلدارات  ملديري  مماثلة  منحهم وضعية  مع  األمثل،  الوجه  على  بهم 

املركزية.

النواب  والسادة  السيدات  حضرات  الرئيس،  السيد  تلكم، 
التنظيمي  القانون  مشروع  يتضمنها  التي  املقتضيات  هي  املحترمين، 

املعروض على أنظاركم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيد وزير الدولة، وباسمكم كذلك أشكر السيدة مقررة 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان السيدة النائبة بثينة قروري 

نتمنى لك بثينة الشفاء العاجل برجلين أقوى من األمس.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على املادة املكونة ملشروع القانون 
التنظيمي:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بإعطاء  الدولية  باالتفاقيات  املتعلق  املوالي  الشق  إلى  اآلن  نمر 
والخاصة  التسعة  القوانين  مشاريع  لتقديم  الوزيرة  للسيدة  الكلمة 

باالتفاقيات، لكم الكلمة السيدة الوزيرة.

فلشؤونا وزي0ا لددا فملنتدبةا فلوزي0ةا فلوففي،ا نزهةا فلسيدةا
فلخ رليةاوفلتع ونافإلا0يقياوفملغ ربةافملقيايناب لخ رج،افملكلفةا

ب ملغ ربةافملقيايناب لخ رج:

شك0فافلسيدافل0ئيسافملحتبم،
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فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

يسعدني أن أتقدم ألعرض على مجلسكم املوقر تسع مشاريع قوانين 
يوافق بموجبها على االتفاقيات الدولية منها ما يتعلق بالعالقات الثنائية 
واملتعددة األطراف، كما تعلمون يأتي ذلك في إطار ما تعرفه الدبلوماسية 
املغربية من زخم في تنويع شركاء املغرب وتعزيز التعاون الجنوب جنوب 
تنزيال للرؤية امللكية السامية، ويتعلق األمر بست اتفاقيات ثنائية بين 
ثنائية  واتفاقيات  الفيدرالية،  البرازيل  وجمهورية  املغربية  اململكة 
بين اململكة املغربية وجمهورية ليبيريا تهم االعتراف املتبادل برخص 
السياقة بين البلدين، ثم باإلضافة إلى اإلطار االتفاق الثنائي، هناك 
قانون  مشروع  يظم  األطراف  املتعدد  املستوى  على  اتفاقيات  أيضا 
بالقانون  امللحق  والبروتوكول  العربي  الجمركي  التعاون  اتفاق  يخص 

التأسي�ضي لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي.

فلسيدافل0ئيس،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

فيما يتعلق أوال باملستوى الثنائي:

أوال: االتفاق الثنائي مع جمهورية البرازيل الفيدرالية كما تعلمون، 
السيدات والسادة النواب املحترمون، عرفت العالقات املغربية البرازيلية 
خالل السنوات األخيرة زخما كبيرا تؤطره رغبة البلدين األكيدة في إقامة 
شراكة شاملة ومتعددة األبعاد القائمة على أساس حوار سيا�ضي عميق 
وتعاون اقتصادي دائم التطور، وفي هذا الصدد تعزز اإلطار القانون 
للتعاون الثنائي بحزمة من االتفاقيات التي تهم مجال االستثمار والدفاع 
واملساعدة القضائية وتجنب االزدواج الضريبي بقطاعي النقل البحري 
والجوي، والتي تم إبرامها بمناسبة زيارة السيد وزير الشؤون الخارجية 
يونيو  بحر  برازيليا  إلى  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
2019، ويتعلق األمر كما تال ذلك السيد الرئيس مجلس النواب املحترم 

بست اتفاقيات:

أوال: اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة اململكة املغربية 
الضريبي  االزدواج  لتفادي  الفيدرالية  البرازيل  جمهورية  وحكومة 
على األرباح الناتجة عن النقل الجوي، يهدف هذا االتفاق السيدات 
والسادة النواب املحترمون إلى تشجيع حركة النقل الجوي والطيران 
التجاري بين املغرب والبرازيل ويأتي ترجمة لعزم البلدين على تعزيز 
التعاون االقتصادي والتجاري البيني، إذ من شأنه خلق حركية أكبر على 
مستوى نقل البضائع واألشخاص، وبمقت�ضى هذا االتفاق تستفيد 
شركات الطيران وشركات النقل البحري التابعة للبلدين من إعفاءات 
بالنسبة  اإلجتماعية  واملساهمة  الدخل  على  الضريبة  تهم  ضريبية، 
لألرباح الناتجة عن استغالل الطائرة أو سفينة في نقل دولي واألرباح 
الناتجة عن نقل ملكية السفينة تستغل في النقل الدولي والجوي أو 
البحري وعن املنقوالت املخصصة الستغالل السفينة أو الطائرة كما 

هو ذلك منصوص عليه في مشروع القانون الذي بين أيديكم.

ميدان  في  والتسيير  التعاون  اتفاق  هو  الثاني  الثنائي  االتفاق 
االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، يكمن 
إجمال مقاصد هذا االتفاق في تسهيل وتشجيع االستثمارات املتبادلة 
عبر خلق آلية للحوار وتخفيف املخاطر والوقاية من النزاعات، ومن 
شأن اآلليات القانونية واإلجراءات التنظيمية التي يشتمل عليها االتفاق 
تقديم ضمانات للفاعلين االقتصادين بكال البلدين وتشجيعهم وخلق 
الظروف املواتية لهم لالستثمار، وذلك من خالل ضمان معاملة غير 
تمييزية ال تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها كال الطرفين في استثمارات 
مستثمريه أو االستثمارات مستثمري الدولة الثانية مع األخذ باملعاملة 
االتفاق كال  أفضلية، من جهة أخرى تحسن مقتضيات هذا  األكثر 
الطرفين بإجراءات التأمين أو نزع امللكية، كما تفرض على الطرفين 
اعتماد مبدأ نفس املعاملة فيما يتعلق بتعويض الخسائر التي قد تلحق 
واملترتبة عن ظروف  الطرفين  أحد  تراب  االستثمارية فوق  األنشطة 

طارئة كحرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان.

نقل  بشأن  اتفاقية  وهي  أيديكم  بين  التي  الثالثة  االتفاقية  ثم 
وحكومة جمهورية  املغربية  الحكومة  بين  عليهم  املحكوم  األشخاص 
البرازيل الفيدرالية تسمح، اإلخوة واألخوات السيدات والسادة النواب 
البرملانيين، هذه االتفاقية التي تندرج في إطار تعزيز التعاون القضائي 
بقية  تمكينهم من قضاء  املدانين، مع  بنقل األشخاص  البلدين  بين 
العقوبات السالبة للحريات الصادرة ضدهم في بلدهم األصلي، وذلك 
بهدف تسهيل عملية إدماجهم اإلجتماعي، وعالوة على تنظيم الجوانب 
النقل،  طلب  رفض  وأسباب  عليهم  املحكوم  نقل  بشروط  املتعلقة 
اإللزامية منها واالختيارية، واملسطرة التي تمر بها طلبات النقل، وكذا 
شكل طلبات النقل والوثائق املعززة لها، واملعلومات املتعلقة بتنفيذ 
اإلدانة، تتطرق االتفاقية أيضا إلى اآلثار الناجمة عن النقل بكل من 
دولة اإلدانة ودولة التنفيذ، وإلى النتائج املترتبة عن هذا النقل، كما 
تنص االتفاقية على اللغة التي يجب أن تحرر بها طلبات النقل وعلى 

االلتزامات املالية الناتجة على النقل.

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،..

فلسيدافل0ئيس:

نستمعو للسيدة الوزيرة.

فلشؤونا وزي0ا لددا فملنتدبةا فلوزي0ةا فلوففي،ا نزهةا فلسيدةا
فلخ رليةاوفلتع ونافإلا0يقياوفملغ ربةافملقيايناب لخ رج،افملكلفةا

ب ملغ ربةافملقيايناب لخ رج:

املغربية  اململكة  بين  الثنائي  التعاون  إطار  في  الرابعة  االتفاقية 
في  القضائية  املساعدة  اتفاقية  تهم  الفدرالية،  البرازيل  وجمهورية 
امليدان الجنائي، بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية، وقعا 
البلدان على هذه االتفاقية، كما تعلمون، وعيا منا بما أضحت تقتضيه 
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التحديات األمنية العابرة للقارات، من تنسيق وتكثيف للجهود، وتعتبر 
االتفاقية لبنة أساسية في تعزيز التعاون األمني والقضائي بين البلدين، 
يهم  الجنائية، ال سيما فيما  واملتابعات  التحقيق  في مجال إجراءات 
مكافحة األنشطة اإلجرامية، مثل الفساد وتبييض األموال واإلتجار 
وكذلك  واملتفجرات  والذخيرة  النارية  واألسلحة  واملخدرات  بالبشر 

اإلرهاب وتمويله.

ثم نأتي إلى االتفاقية الخامسة في إطار التعاون االتفاقي أو التعاون 
تسليم  بشأن  اتفاقية  وتهم  الفدرالية،  البرازيل  مع جمهورية  الثنائي 
املجرمين بين البلدين، جاءت هذه االتفاقية، السيدات والسادة النواب 
املحترمين، لتحديد املعايير الواجب احترامها في طلبات وشروط التسليم 
بين البلدين، وذلك بغية إرساء تعاون أكثر فعالية في ميدان تسليم 
املجرمين، بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلم بعضهما البعض أي شخص 
أو محكوم عليه  متهم  أو  متابع  الدولتين،  تراب إحدى  متواجد فوق 
من طرف السلطات املختصة للدولة الطالبة، من أجل فعل موجب 

للتسليم.

اتفاق إطار بشأن  الثنائي،  في هذا اإلطار  ثم االتفاقية السادسة 
التعاون في مجال الدفاع، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 
البرازيل الفدرالية، يتمحور هذا االتفاق حول سبل تعزيز التعاون في 
اللوجيستيكي والعسكري  الدفاع والبحث والتطوير والدعم  مجاالت 
وتبادل املعرفة والتجارب، في ميدان حفظ السلم والتكنولوجيا، إضافة 
التمارين  وفي  املتبادل،  العسكري  والتدريب  التعليم  في  املشاركة  إلى 
العسكرية املشتركة، وتبادل املعلومات املتصلة بها، إلى جانب التعاون 

في قضايا ذات صلة بالنظم واملعدات في مجال الدفاع؛

كما يتيح هذا االتفاق جملة من آليات التعاون، نذكر منها تبادل 
زيارات وفود رفيعة املستوى، ولقاءات ممثلي مؤسسات الدفاع لكال 
البلدين، وتبادل املؤطرين والطلبة من املؤسسات التعليمية العسكرية، 
واملؤتمرات  والعملية،  النظرية  التكوينية  الدورات  في  واملشاركة 

واملحاضرات والنقاشات والندوات.

باإلضافة إلى هذا الزخم من االتفاقيات الذي تتعزز به الترسانة 
لإلطار االتفاقي الثنائي لبلدنا، بين املغرب وجمهورية البرازيل الفيدرالية، 
املغربية  اململكة  بين  االتفاقية  عليكم  معروض  هو  كما  أيضا،  يأتي 
وجمهورية ليبيريا، حيث يتم تعزيزا ألواصر التعاون التي تجمع اململكة 
مع القارة اإلفريقية، باعتبارها فضاءا لالنتماء وعمق اململكة املغربية 
القانوني  اإلطار  إغناء  املغربية  اململكة  واصلت  حيث  االستراتيجي، 
االعتراف  تهم  اتفاقيات  إبرام  خالل  من  الليبيري،  املغربي  للتعاون 
املتبادل برخص السياقة، ضمن حزمة من تسع اتفاقيات تم التوقيع 
عليها خالل الدورة الثانية للجنة املشتركة الثنائية التي انعقدت أشغالها 

بمراكش بتاريخ 25 مارس 2019؛

ويهدف هذا االتفاق إلى تسهيل السير الطرقي اللي فوق تراب البلدين 

وذلك من خالل االعتراف املتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة 
املسلمة من طرف سلطات البلدين، ويخول هذا االتفاق لحاملي رخصة 
قيادة  الدولتين  إحدى  من طرف  مسلمة  الصالحية  سارية  السياقة 
العربات من األصناف التي تصلح لتلك الرخصة بقيادتها فوق تراب 
الدولة أو الدول األخرى ملدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على حق 

اإلقامة من قبل صاحبها لدى الدولة املعنية.

ثم على املستوى املتعدد األطراف، وكما هو بين أيديكم، سنعرض 
على مجلسكم املوقر البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�ضي لالتحاد 

األفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي:

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

يأتي هذا البروتوكول تنفيذا ملقتضيات املادتين 5 و17 من امليثاق 
التأسي�ضي لالتحاد اإلفريقي التي يتم بموجبها إنشاء برملان إفريقي كجهاز 
لالتحاد اإلفريقي، تكون تشكيلته وصالحياته وسلطاته وكيفية تنظيمه 
محددة في بروتوكول، ويحق بموجب هذا البروتوكول لكل برملان من 
برملانات الدول األعضاء انتخاب 5 أعضاء في البرملان اإلفريقي من غير 
أعضاء برملانها الوطني ملدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط 
لوالية أخرى، على أن يكون عضوين على األقل من األعضاء املنتخبين 
اآلراء  دولة طرف مختلف  كل  تمثيل  يعكس  أن  ويجب  النساء،  من 
السياسية في البرملان الوطني أي أو أي هيئة دولية أخرى مع األخذ بعين 
االعتبار عدد األعضاء في كل حزب سيا�ضي ممثل في البرملان الوطني، 
وتتعارض العضوية في البرملان اإلفريقي مع شغل أي منصب تنفيذي أو 
قضائي للدولة الطرف أو شغل أي منصب في أجهزة االتحاد اإلفريقي أو 

في مجموعة اقتصادية إقليمية أو في منظمة دولية أخرى.

وهذه مناسبة السيدات والسادة النواب املحترمين، أن ننوه باسم 
السيدات  به  يضطلع  الذي  الرائد  الفعال  بالدور  املغربية  الحكومة 
والسادة النواب املغاربة أعضاء البرملان اإلفريقي، الذين ال يذخرون أي 
جهد في التصدي ملناورات أعداء وحدتنا الترابية داخل مختلف أجهزة 

هذه املؤسسة القارية.

ثم دائما في إطار املستوى املتعدد األطراف بين أيديكم، مشروع 
الجمركي  التعاون  اتفاقية  على  املصادق  املوضوع  بموجبه  القانون 
العربي، جاء اعتماد اتفاقية التعاون الجمركي العربي باململكة العربية 
إطار  تشكيل  إلى  الحاجة  سياق  في   2015 ماي   5 بتاريخ  السعودية 
مؤسساتي لسلطات الجمارك العربية بغية تجاوز املعيقات الحمائية 
اإلدارات  بين  بالتعاون  واالرتقاء  والجمركي،  االقتصادي  الطابع  ذات 
الجمركية لتبادل املعلومات وتسهيل اإلجراءات الجمركية، من أجل 
وتنسيق  الجمركي  التشريع  ضد  ترتكب  التي  املخالفات  من  الوقاية 

املواقف بين إدارات وسلطات الجمارك بالدول األطراف؛

ويمثل توقيع هذا االتفاق إضافة نوعية في اإلطار القانوني العربي 
بتحقيق  يتعلق  فيما  خاصة  املشترك،  العربي  للعمل  خدمة  وذلك 
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تنفيذا  العربية،  البيئية  التجارة  وتنمية  العربي  االقتصادي  التكامل 
لقرارات القمم العربية واالجتماعات الوزارية ذات الصلة، كما تترجم 
النظام  التحديات  مجابهة  إلى  العربية  الدول  االتفاقيات سعي  هذه 
اإلقليمية وعلى  التكتالت  القائم على  العالمي  والتجاري  االقتصادي 

تحرير التجارة؛

وقد انخرطت اململكة املغربية في هذه االتفاقية، انسجاما مع الطفرة 
التجارية التي تعيشها املجاالت التجارية واالقتصادية املختلفة، بدءا 
باملجال الفالحي مرورا بالصناعات التحويلية وتجارة الخدمات وتركيب 
السيارات إلى غيرها من أشكال املناطق الحرة واستقطاب االستثمارات 
العربية واألجنبية، نتيجة تحسن مناخ األعمال باململكة املغربية، التي 
أصبحت وجهة استثمارية مفضلة في العالم العربي، وشريكا اقتصاديا 
إقليميا موثوقا به، شكرا لكم، هذه مجمل االتفاقيات املعروضة على 

مجلسكم املوقر.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا كذلك للسيد النائب محمد الزويتن، 
واملغاربة  والشؤون اإلسالمية  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة  مقرر 

املقيمين في الخارج.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 
:44.19

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   ،44.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل، بين حكومة اململكة املغربية 
وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، لتفادي االزدواج الضريبي على 
األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، املوقع ببرازيليا في 13 يونيو 

من سنة 2019.

نمر إلى عملية التصويت على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 
:45.19

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   45.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة، بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، املوقع بمراكش في 

25 مارس من سنة 2019.

نصوت كذلك على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 47.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   ،47.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�ضي لالتحاد اإلفريقي، 
 27 في  االستوائية،  بماالبو، غينيا  املعتمد  اإلفريقي  بالبرملان  املتعلق 

يونيو من سنة 2019.

التصويت كذلك على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 48.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   ،48.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، املوقعة بالرياض في 5 

ماي من سنة 2015.

التصويت على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 56.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

النائب  السيد  الدستورية  باملحكمة  عليه  نصوت  ملا  عالقة  ال 
املحترم.

يوافق   ،56.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بين  االستثمارات،  ميدان  في  والتسهيل  التعاون  اتفاق  على  بموجبه 
 13 البرازيل الفدرالية، املوقع ببرازيليا في  اململكة املغربية وجمهورية 

يونيو من سنة 2019.

نصوت كذلك على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 49.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   ،49.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بين  عليهم،  املحكوم  األشخاص  نقل  بشأن  االتفاقية  على  بموجبه 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، املوقعة 

ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

نصوت كذلك على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 50.19:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   50.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق اإلطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة 
اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية املوقع ببرازيليا 

في13 يونيو من سنة 2019.

التصويت كذلك على املادة املكونة ملشروع القانون رقم 51.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   51.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان الجنائي بين اململكة 
املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو من 

سنة 2019.

نمر أخيرا إلى عملية التصويت على املادة املكونة ملشروع القانون 
رقم 52.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه 
املغربية وجمهورية  اململكة  بين  املجرمين  تسليم  بشأن  اتفاقية  على 

البرازيل الفيدرالية املوقعة ببرازيليا في 13 يونيو من سنة 2019.

راعتا النواب،  الوزيرة، شكرا للسيدات والسادة  شكرا السيدة 
فلجلسة.

بمجلس  وزميالتنا  زمالئنا  مع  مشتركة  جلسة  لنا  وستكون 
املستشارين لالستماع إلى تقرير املجلس األعلى للحسابات على الساعة 

السادسة.
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محض0افلجلسةافلخ مسةابعدافمل ئتين

فلت ريخ: الثالثاء 2 جمادى الثانية 1441ه)28 يناير 2020(.

فل0ئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: ساعة وتسعة دقائق، ابتداء من الساعة السادسة مساء 
والدقيقة الخامسة عشر.

لدولافألعا ل: جلسة عامة مشتركة مخصصة لتقديم الرئيس 
األول للمجلس األعلى للحسابات لعرض حول أعمال املجلس لسنة 

.2018

فلسيدافلحبيبافمل لكيارئيسامجلسافلنوفب،ارئيسافلجلسة:

أش0فا علىا وفلسالما وفلصالةا فل0حيم،ا فل0حانا هللاا بسما
فمل0سلين.

فلسيدارئيسامجلسافملستش رين،

فلسيدافل0ئيسافألولاللاجلسافألعلىاللحس ب ت،

فلسيداوزي0افلدولة،

فلسيدفتاوفلس ىةافلربمل نيون،

بكم،  مرحبا  الحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيد 
مرحبا بكم وباسم السيد الرئيس والبرملانيون أشكركم على حضوركم 
وعلى انضباطكم، طبقا ملا جاء به الدستور ومقتضيات الفصل 148 
من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة منه، حيث يقدم السيد الرئيس 
األول للمجلس األعلى للحسابات خالل هذه الجلسة املشتركة ملجل�ضي 
الكلمة  لكم   ،2018 برسم سنة  املجلس  أعمال  البرملان، عرضا عن 

السيد الرئيس.

فلسيدافىريسالطوافل0ئيسافألولاللاجلسافألعلىاللحس ب ت:

بسماهللاافل0حانافل0حيم،افلحاداهللاوفلصالةاوفلسالماعلىا
رسولاهللااوآلهاوصحبه.

فلسيدارئيسامجلسافلنوفبافملحتبم.

فلسيدارئيسامجلسافملستش رينافملحتبم.

فلسيداوزي0افلدولةافملحتبم.

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،افملستش رونافملحتبمون.

عن  عرض  لتقديم  املوقر  مجلسكم  أمام  أحضر  أن  يشرفني 
للحسابات،  الجهوية  واملجالس  للحسابات  األعلى  املجلس  أعمال 
عمال بمقتضيات الفصل 148 من الدستور واملادة 100 من القانون 
رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية، يأتي هذا العرض تفعيال 

لالختصاصات التي أسندها دستور اململكة لهاته الهيئات، بحيث تقدم 
املؤسسة العليا للرقابة من خالل نظرة حول تدبير املالية العمومية من 
طرف الجهاز التنفيذي، بما يساعد املؤسسة التشريعية على القيام 
املحطة  هذه  فإن  وبالتالي  الحكومي،  العمل  إزاء  الرقابية  بأدوارها 
من شأنها أن تسهم في تعميق النقاش العمومي ببالدنا، حول تنزيل 

السياسات العمومية وتقييمها ورصد االختالالت التي قد تشوبها.

القانون  بحكم  تمارس  املالية  املحاكم  فإن  تعلمون،  وكما 
اختصاصات  من  طبيعتها  وباختالف  بتعددها  تتميز  اختصاصات 
قضائية، تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة 
كل إخالل بها عند االقتضاء، واختصاصات غير قضائية تهدف أساسا 
األجهزة  تدبير  في  واالقتصاد  والفعالية  النجاعة  مستويات  تقييم 
العمومية للعمليات املالية، وكذا تحقيق األهداف املنتظرة من البرامج 

والسياسات العمومية.

حض0فتافلسيدفتاوفلس ىة،

أصدر املجلس األعلى للحسابات في يوليوز 2019 تقريره السنوي 
املتعلق بأنشطة املحاكم املالية برسم 2018، وقد تشرفت برفعه إلى 
جاللة امللك، نصره هللا، كما قمت بتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة، 
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين، وتم نشره خالل شهر 
للمجلس  اإللكتروني  املوقع  وعلى  الرسمية  بالجريدة  املا�ضي  سبتمبر 

األعلى للحسابات وذلك عمال بمقتضيات املادة 148 من الدستور.

 2018 سنة  خالل  املالية  املحاكم  أشغال  برمجة  تميزت  وهكذا 
بالرفع من عدد املهمات الرقابية املنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة 
رقابية مقابل 160 خالل السنتين الفارطتين، وكذا بتنويع مجال تدخل 
املحاكم املالية، ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية، مع ارتفاع 

في عدد املهمات التقييم األفقي للبرامج والسياسات العموم.

وتتجلى حصيلة أشغال املحاكم املالية خالل سنة 2018 بالنسبة 
ميادين  في  رقابية  مهمة  ل50  إنجازه  في  للحسابات  األعلى  للمجلس 
مراقبة تسيير األجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت 
مستوى  على  رقابية  مهمة   224 تنفيذ  للحسابات  الجهوية  املجالس 
بعض الجماعات الترابية واملؤسسات العمومية املحلية، وكذا بعض 

شركات التدبير املفوض.

كما أصدرت املحاكم املالية ما مجموعه 2144 قرار وحكما في ميدان 
البت في الحسابات املقدمة من طرف املحاسبين العموميين، و68 قرار 
وحكم في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، وعالوة على 
ذلك تابعت النيابة العامة على مستوى املجلس 114 شخص في ميداني 
التأديب، وأحالت على رئاسة النيابة العامة 8 قضايا تتعلق بأفعال قد 

تستوجب عقوبات جنائية.

وفي مجال آخر، واصلت املحاكم املالية عملية تلقي التصريحات 
اإلجبارية باملمتلكات، حيث تلقت خالل سنة 2018 ما مجموعه 9387 
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تصريح، وبذلك يصل العدد اإلجمالي للتصريحات التي تلقتها املحاكم 
اإلجباري  التصريح  منظومة  حلول  تاريخ  في   2010 سنة  منذ  املالية 

باملمتلكات حيز التنفيذ ما مجموعه 339 232.

وفملستش رونا فلنوفبا وفلس ىةا فلسيدفتا حض0فتا
فملحتبمون،

يتضمن التقرير السنوي عدة مهمات تعنى بصفة مباشرة بتدبير 
املالية العمومية، وهكذا في إطار املهمة الدستورية التي أوكلها املشرع 
للمجلس األعلى للحسابات بمقت�ضى املادة 148 من الدستور واملتعلقة 
بمساعدة البرملان، وتنفيذا ملقتضيات املادة 66 من القانون التنظيمي 
لقانون املالية، أنجز املجلس وأودع لدى البرملان بتاريخ 23 يوليوز 2019 
تقرير حول تنفيذ قانون املالية لسنة 2017، والتصريح العام بمطابقة 
للمملكة  العام  للحساب  العموميين  للمحاسبين  الفردية  الحسابات 
املتعلق بنفس السنة، ويسجل املجلس في هذا الصدد أن الحكومة 
حرصت على التقيد باآلجال التي فرضها القانون التنظيمي للمالية، 
حيث تم إيداع مشروع قانون التصفية لسنة 2017 بدون تأخير وذلك 

لألول مرة.

التنظيمي  القانون  مستجدات  أهم  أحد  لتنزيل  إعداد  إطار  وفي 
للمالية والذي يتعلق بالتصديق على حسابات الدولة ابتداء من فاتح 
يناير 2020، بادر املجلس باتخاذ جملة من التدابير سواء من حيث 
توزيع  أو  الكفاءات  دعم  أو  الدولية  املمارسات  أفضل  على  الوقوف 
املهام داخل أجهزته، وذلك بهدف الشروع في تنفيذ هذا اإلصالح الهام، 
لذا نأمل أن تتضافر الجهود على مستوى كل اإلدارات العمومية وعلى 
الخصوص وزارة االقتصاد واملالية، لنكون في املوعد ونحترم اآلجال 

املنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وعلى صعيد آخر، وطبقا للصالحيات التي أسندها دستور اململكة 
تنفيذ  على  العليا  املراقبة  ممارسة  للحسابات حول  األعلى  للمجلس 
قانون املالية، فقد انتظم املجلس في إنجاز هذه املهمة سنويا اعتمادا 
على املعلومات األولية التي تصدرها الوزارة املكلفة باملالية، وفي هذا 
اإلطار أنجز املجلس مهمة رقابية حول النتائج اإلجمالية لتنفيذ ميزانية 
العادية والتي  النفقات  تزايد  2018، وقد الحظ املجلس من خاللها 
بلغت 213 مليار درهم، حيث سجل حجمها اإلجمالي باملقارنة مع سنة 
2017 ارتفاعا بما يناهز 6.9 مليار درهم نتيجة زيادة نفقات املعدات 
والخدمات، وبخصوص نفقات املوظفين فقد بلغت 106 مليار درهم، 
والتعويضات واإلعانات  نفقات األجور  االعتبار  بعين  أخذنا  إذا  لكن 
واملساهمات املدرجة ضمن بنود أخرى خارج فصول املوظفين، فإن 
إجمالي النفقات الفعلية للموظفين بما فيها أجور املدرسين املتعاقدين 
مع األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يرتفع إلى ما يناهز 140 مليار 
درهم، ليمثل بذلك نسبة تقارب %12.6 من الناتج الداخلي الخام، كما 
نسجل أن نفقات االستثمار املنجزة من طرف الدولة بلغت 65.5 مليار، 
فيما ارتفع حجم االستثمار العمومي إلى 195 مليار درهم مقابل 190 

مليار سنة 2017، وهو ما يمثل %17.5 من الناتج الداخلي الخام.

وقد الحظ املجلس، أنه على الرغم من املجهودات التي بذلت في 
مجال االستثمارات العمومية والتي أتاحت لبالدنا التوفر على بنيات 
تحتية وتجهيزات أساسية في املستوى املطلوب، فإنها لم تمكن مع ذلك 
من الحد من الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات املجالية، وكذا تحسين 
مؤشرات التنمية البشرية، لذا يو�ضي املجلس، انسجاما مع التوجيهات 
امللكية السامية، بوضع تصور جديد لالستثمار العمومي، يساهم في 
تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل، وتنمي الدخل، مع اعتماد 

معايير النجاعة واملردودية والحكامة الجيدة.

املجلس  الدولة، سجل  متأخرات  إشكاليات  معالجة  وبخصوص 
ومقاوالت  العمومية  املؤسسات  من  عدد  إيزاء  املبذولة  املجهودات 
على  الضريبة  برسم  اإلرجاعات  أساسا  تهم  والتي  الخاص،  القطاع 
القيمة املضافة، حيث تم أداء ما مجموعه 35.3 مليار درهم إلى حدود 
أواخر شهر ماي املنصرم، في حين ال تزال بعض املؤسسات العمومية 
للمغرب،  السيارة  الطرق  مهمة كشركة  بمبالغ  للدولة  دائنة  الكبرى 
للمطارات، حيث  الوطني  الحديدية، املكتب  الوطني للسكك  املكتب 
يتوقع إدراج هذه الديون وتصفيتها ضمن عقود برامج يجري اإلعداد 
لها مع املؤسسات املعنية، ويرى املجلس ضرورة مواصلة هذا املجهود 

الهام قصد تفادي تراكم املتأخرات من جديد.

ومن خالل تقييمه للمعطيات املالية العمومية، وقف املجلس على 
بعض العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه التدبير املالية العمومية 
من  فئات  أربع  في  إجمالها  ويمكن  واملتوسط،  القصير  املددين  على 

املخاطر:

أولهما، التحكم في مستوى عجز الخزينة، فقد سجل املجلس تفاقم 
هذا العجز الذي وصلت سنة 2018 إلى 41.35 مليار أي ما يعادل 3.7% 
من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في املستوى 3.5 سنة 2017، كما 
أن الرصيد العادي للميزانية كأحد مكونات هذا العجز انخفض بدوره، 
حيث لم يساهم في تغطية نفقات االستثمار إال بنسبة %31.5 خالل 
سنة 2018 عوض حصة فاقت %36 برسم السنة التي سبقتها، ويأتي 
هذا التراجع بعد عدة سنوات من التحسن التدريجي لعجز الخزينة خالل 
الفترة ما بين 2012 و2017، متأثرا بانخفاض املداخيل االستثنائية 
املتأتية من معونات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالرغم من 
استمرار التحسن امللحوظ للمداخيل الجبائية خالل السنوات الخمس 

األخيرة؛

للدين  املرتفع  املستوى  تهم  املخاطر  هذه  من  الثانية  الفئة  أما 
العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، فقد تزايد 
حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف في العشر سنوات األخيرة منذ 
2009، حيث انتقل من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 
مليار درهم مع نهاية 2019، بما يمثل 65.3% من الناتج الداخلي الخام 
وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع 2018، وتدل املعطيات على 
الناتج  60% من  يناهز  الدين  لبلوغ املستوى من  املتوخى  الهدف  أن 

الداخلي الخام في أفق 2021 أصبح أمرا صعب املنال؛
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أما عن جاري الدين العمومي الكلي، أي دين الخزينة باإلضافة إلى 
من طرف  املضمونة  الديون  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  ديون 
الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير املضمونة، 
فقد بلغ ما قدره 901 مليار درهم أي ما يمثل 81.4% من الناتج الداخلي 
الخام، ويرى املجلس أن تدبير الدين املضمون نظرا لحجمه املتزايد 
توفير معطيات  العمومية، يستوجب  املالية  وتداعياته املحتملة على 
شاملة عنه وكذا املعايير املعتمدة لتفعيله خاصة ضمن الوثائق املرفقة 

بمشروع قانون املالية.

إذ  الخارجية،  بالحسابات  تتعلق  املخاطر  هذه  من  الثالثة  الفئة 
على الرغم من النتائج اإليجابية التي سجلت خالل السنوات األخيرة 
كالفوسفاط  القطاعات  من  العديد  في  الصادرات  تنامي  خالل  من 
واملنتوجات  للمغرب  العاملية  باملهن  املرتبطة  املنتجات  ومشتقاته، 
الفالحية، فإن عجز امليزان التجاري يعرف تفاقما متزايدا نتيجة ارتفاع 

الواردات، خاصة تزايد الفاتورة الطاقية ملشتريات من سلع التجهيز؛

وعلى الرغم من ارتفاع االستثمارات املباشرة األجنبية التي وصلت 
إلى 47.4 مليار درهم بفضل تسجيل هذه املداخيل االستثنائية وكذا 
من خالل شبه االستقرار ملداخيل السياحة وتحويالت املغاربة املقيمين 
مجلس  دول  لهبات  امللحوظ  للتدني  االعتبار  بعين  وأخذا  بالخارج، 
التعاون الخليجي فقد تفاقم عجز الحساب الجاري مليزان األداءات، 

لينتقل من %3.4 إلى %5.5 من الناتج الداخلي الخام؛

وعلى مستوى احتياطاتنا من العملة الصعبة، فقد سجلت بعض 
التنامي خاصة على إثر اللجوء مؤخر إلى السوق الدولي، حيث أمكن 
للخزينة تعبئة مليار يورو، مما جعل حجم هذه االحتياطات يصل إلى 
239.6 مليار درهم عند نهاية شهر نوفمبر 2019، مقابل 230.9 مليار 
درهم عند نهاية سنة 2018، مع شبه استقرار ملؤشر تغطية الواردات 

أي ما يفوق بقليل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛

يقت�ضي  اإلستدانة  إلى  اللجوء  أن  الخصوص  بهذا  املجلس  ويرى 
على  والخارجي،  الداخلي  العمومي  الدين  بين  التحكيم  على  الحرص 
لتمويل  توفيراإلستقرار  يتيح  بما  واملخاطر  التكلفة  مؤشرات  أساس 
الخزينة، ولكن كذلك تأمين احتياطاتنا من العملة الصعبة في مستويات 

مقبولة؛

ويعتبر املجلس أن تضامن توازن واستدامة الحسابات الخارجية 
لبالدنا تستلزم املزيد من الجهود لضبط تزايد وتيرة النفقات العمومية 
الخارجية،  الحسابات  عجز  على  املباشر  وغير  املباشر  التأثير  ذات 
االقتصاديين  الفاعلين  مع  بشراكة  شاملة  خطة  بوضع  يو�ضي  كما 
العرض  وتجويد  لتنويع  املواتية  الظروف  توفير  قصد  واالجتماعيين 
أكبر  بشكل  اإلندماج  على  املقاوالتي  النسيج  ومساعدة  التصديري، 
في سالسل القيمة املرتبطة بالتصدير واإلنفتاح على أسواق جديدة 
والرفع من نسب اإلندماج الصناعي، والزيادة في القيمة املضافة املحلية 

للصادرات، ونعتبره أن هذه التوجهات يمكن أن تشكل أرضية مالئمة 
للنقاش بين مختلف الفاعلين في هذا املجال؛

كما أن اإلصالحات الجارية املتعلقة بالجهوية املتقدمة واملجالس 
الجهوية لالستثمار وما يواكبها في مجال الالتمركز، تعد من األوراش 
ملا  بلوغ هذه األهداف، طبقا  يتعين توظيفها من أجل  التي  الواعدة 
خلصت إليه املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة املنعقدة أواخر 

دجنبر املنصرم بأكادير؛

املقاوالت  لتحفيز  املالئمة  اآلليات  وضع  يتعين  السياق  ذات  وفي 
الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا وتبسيط ولوجها للتمويل البنكي، 
كما أكد على ذلك، جاللة امللك، نصره هللا، في خطابه بمناسبة افتتاح 
الدورة البرملانية الحالية، والتي أعلن عن تفعيلها برئاسة جاللة امللك، 

أمس اإلثنين.

الفئة الرابعة من هذه املخاطر، ترتبط بإشكالية ديمومة أنظمة 
التقاعد التي ال تزال مطروحة، فقد بلغ العجز التقني للنظام املدني 
ملعاشات الصندوق املغربي للتقاعد مع متم سنة 2019 ما مجموعه 
5,24 مليار درهم بعد أن سجل 6 مليار درهم سنة 2018، 5,6 مليار 
درهم برسم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى تقريبا 76 مليار 

درهم.

ويعرف الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بدوره CNSS نفس 
الوضعية ولو بحدة أقل، في حين يسجل النظام الجماعي ملنح رواتب 
التقاعد RCAR فائضا تقنيا ضئيال ال يتجاوز مليون درهم، إثر ارتفاع 
موارده ارتباط بتزايد أعداد املنخرطين، وبالتالي فإن توازنات الصناديق 

الثالثة قد تواجه مخاطر متزايدة في املستقبل القريب؛

ولقد سبق لي من خالل مداخالتي السابقة أمام مجلسيكم املوقرين 
التي  الكبيرة  واملخاطر  الصناديق  هذه  وضعية  بالتفسير  تناولت  أن 
تمثلها مؤشرات العجز على توازن املالية العام، غير أنه لحد اآلن لم يتم 
الشروع بعد في املراحل املوالية لإلصالح في اتجاه إلحداث قطب موحد 
ولقواعد  واالستدامة  التوازن  للشروط  يستجيب  العمومي  للقطاع 

الحكامة الجيدة؛

لذا أود أن أؤكد مرة أخرى، أن األمر يستدعي تدخال حاسما لتسريع 
السلبية على  وآثاره  االحتياطات  نفادي  تفادي  وتيرة اإلصالح، قصد 
االقتصاد  تمويل  التقاعد وعلى االدخار وكذلك على  أنظمة  ديمومة 

الوطني.

وفملستش رونا فلنوفبا وفلس ىةا فلسيدفتا حض0فتا
فملحتبمون،

كما أشرت إلى ذلك يتضمن التقرير السنوي املعروض على أنظاركم 
كافة املهمات املنجزة خالل سنة 2018، وقد وضع رهن إشارتكم ملخصا 
لها باملوازاة مع هذا العرض، وبغض النظر على األنشطة العادية ذات 
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وتقييم  التسيير  بمراقبة  املتعلقة  املهمات  فإن  القضائية،  الصبغة 
السنوي،  التقرير  من  األكبر  الحيز  على  استحوذت  العمومية  البرامج 
باعتبار املوارد املرصودة ملمارستها وأهمية الخالصات املتمخضة عنها 

مرفقة بتعقيبات مسؤولي األجهزة التي خضعت للمراقبة؛

وهكذا يشمل التقرير السنوي مهمة حول جاهزية املغرب لتنفيذ 
لتنفيذ  األولية  املعطيات  حول  وأخرى  املستدامة  التنمية  أهداف 
في  متمثلة  املالي  القطاع  تهم  مهمات   4 إلى  باإلضافة   ،2017 ميزانية 
 fipar مراقبة التسيير للصندوق اإليداع والتدبير وفرعين تابعين له في

..maroc1lire وكذا شركة الوديع املركزي ،medz وشركة holding

رقابية،  مهمات   9 خالل  من  الصحة  قطاع  التقرير  تناول  كما 
التأمين اإلجباري األسا�ضي على املرض  تدبير  لتقييم  إثنين  خصصت 
ومراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باإلضافة إلى 6 بنيات 

استشفائية.

أما قطاع التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز 10 مهمات خصصت 
واحد منها لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، في 

حين أنصبت 9 مهمات على مؤسسات التعليم العالي؛

كما عرف مجال الفالحة والصيد البحري للمياه والغابات إنجاز5 
مهمات، منها 4 مهمات لتقييم برامج عمومية من مخطط، هي مخطط 
أليوتيس، برنامج توسيع الري، تقييم سلسلة الزيتون، برنامج تخليف 
مراقبة  مهمة  التسيير،  مراقبة  مهمة  إلى  باإلضافة  الفليين،  غابات 
التسيير املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية املعروف 

بl›ONSSA؛

مهمات  أربع  شملته  فقد  واالتصال،  الثقافة  مجال  وبخصوص 
رقابية تخص إثنين: الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، في حين همت 
الثالثة شركة SOREAD دوزيم، أما املهمة الرابعة فقد تعلقت ببرنامج 

تشجيع الصناعة السينمائية؛

وعرف ميدان الطاقة واملعادن إنجاز مهمة ملراقبة النشاط املعدني 
للمكتب الشريف للفوسفاط، وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية 
وشملت 3 مهمات أخرى تدبير كل من امللك العمومي املائي، املؤسسات 

السجنية، ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.

وفيما يتعلق باملجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجزت من جانبها 
في إطار مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية العديد من املهمات 
 14 الجماعات،  من  ومجموعة  جماعة   260 بين  ما  تتوزع  الرقابية 
مراقبة لعقود التدبير املفوض للمرافق العمومية املحلية، ومهمتين على 
استخدام  ملراقبة  ومهمتين  محليتين،  عموميتين  مؤسستين  مستوى 
األموال العمومية من طرف الجمعيات املستفيدة من الدعم العمومي.

وكما تالحظون، يعطي هذا الجرد فكرة على تنوع وتعدد القطاعات 
واملرافق واملواضيع التي تناولها التقارير السنوية والذي حظي بتغطية 

إعالمية واسعة، مما يبرز املكانة التي يحتلها تدبير املال العام ضمن 
اهتمامات األوساط اإلعالمية والرأي العام.

وفملستش رونا فلنوفبا وفلس ىةا فلسيدفتا حض0فتا
فملحتبمون،

في  باإلسهام  يسمح  ال  العرض  لهذا  املخصص  الزمني  الحيز  ألن 
مضامين كل املهمات الرقابية، أود أن أركز على موضوعين أساسيين 
التأمين  بنظام  األول  املوضوع  يتعلق  موضوعاتيا،  طابعا  يكتسيان 
اإلجباري على املرض، والذي أنجزت بخصوصه مهمتين على مستوى 
الصندوقين املشاركين في تدبيره بموجب القانون 65.00 بمثابة مدونة 
التغطية الصحية األساسية، حيث أسندت هذه املدونة تدبير النظام 
لألجراء  بالنسبة  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  من  كل  إلى 
اإلحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  الخاص،  القطاع  ومتقاعدي 
اإلجتماعي فيما يتعلق بموظفي القطاع العام، الوكالة الوطنية للتأمين 

الصحي التي أحدثت بهدف الحرص على حسن سير هذا النظام.

وكما تعلمون، فقد اعتبر هذا اإلصالح بمثابة مشروع مجتمعي يروم 
لالستفادة على قدم املساواة من الحق في العالج والعناية الصحية عبر 

تأمين التغطية الصحية اإلجبارية؛

وقد عرفت املؤشرات األساسية املرتبطة بالتأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض لفائدة األجراء تطويرا ملحوظا سواء من خالل توسيع قاعدة 
املستفيدين، حيث وصل عددهم مع نهاية سنة 2018 إلى أكثر من 10 
مليون مستفيد أو كذلك من خالل إجمالي نفقات الخدمات واألعمال 

الطبية للنظام التي بلغت ما يقرب من 9 مليار درهم؛

التأمين  نظام  أن  للمجلس  الرقابيتين  املهمتين  من خالل  ويتبين 
كل  لتفعيل  آجاال طويال  استغرق  قد  املرض  األسا�ضي عن  اإلجباري 
مكوناته، باإلضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من االختالالت 
املتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العالج والتوازن املالي للنظام.

القانون  اإلطار  أن  املجلس  املنظومة، الحظ  فيما يخص حكامة 
من  مجموعة  إصدار  بعد  يتم  لم  حيث  مكتمل،  غير  يبقى  للنظام 
النصوص التنظيمية الالزمة لتفعيل مقتضيات القانون 65.00، رغم 
مرور أزيد من 14 سنة على صدورها، وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا 

النظام بشكل سليم؛

وفيما يتعلق بتعميم نظام التأمين اإلجباري عن املرض، فيتبين أن 
ما يناهز 900 ألف شخص إلى حدود سنة 2017، ال زالوا تابعين ألنظمة 
خاصة ولم يلتحقوا بمنظومة التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، 
مؤسسة   32 في  يعملون  والباقي  الخاص  القطاع  في  ألف   640 منهم 
عمومية، ويعزى ذلك إلى أن بعض املقتضيات القانونية اإلنتقالية ال 

تزال قائمة في غياب أجل محدد لحذفها؛

من خالل  يهدف  املشرع  كان  فقد  املنظومة،  وبخصوص ضبط 
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الدولة  لوصاية  وإخضاعها  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  إحداث 
تموقعها  أن  استقالليتها، غير  والحفاظ على  الرفع من صالحيتها  إلى 
املؤسساتي تحت وصاية وزارة الصحة ال يمكنها حاليا من أداء دورها 
بشكل كامل في مجاالت التحكيم وضبط النظام والزجر عند االقتضاء، 

إزاء كافة الفاعلين في منظومة التغطية الصحية األساسية؛

الالزمة  املعلومات  على  تتوفر  ال  الوكالة  فإن  ذلك  عن  وفضال 
لالضطالع بمهمتها املتعلقة بالتأطير املالي للصندوقين وذلك في غياب 
بيانات إحصائية مفصلة ودقيقة وآنية خاصتا اإلحصائيات املتعلقة 

باستهالك األدوية وربطها باملعطيات الخاصة باملستفيدين؛

على  الوطنية  املرجعية  التعرفة  التعرفة،  فإن  السياق  ذات  وفي 
الرغم من كونها إحدى اآلليات الرئيسية التي تحدد العالقة بين الهيئات 
املكلفة بالتغطية واملهنيين، فإنها لم تخضع ألي مراجعة منذ انطالق 
نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض سنة 2006، وبالتالي فإنها 
أصبحت متجاوزة وغير ملزمة بالنسبة ملقدمي الخدمات الطبية الذين 
يطبقون أسعار تتجاوز بكثير مستويات التعريفة املرجعية الوطنية، 
وإذا كانت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد أخذت املبادرة في هذا 
الشأن خالل األسابيع األخيرة قصد مراجعة التعريفة الحالية، فكنا 
نأمل أن يتم التصدي لهذه اإلشكالية في حرص على التنسيق املحكم 
بين كافة األطراف املعنية بما يضمن مصالح املستفيدين، وفي نفس 

الوقت التوازن املالي للمنظومة على مستوى كل من الصندوقين؛

املجموعة الثالثة من االختالالت تتعلق بتغطية النفقات الطبية، 
حيث أن التأمين اإلجباري على املرض في وضعه الحالي ال يتيح تسديد 
املصاريف املرتبطة بأهم املستجدات في مجال الخدمات واملستلزمات 
الطبية نظرا لعدم مواكبة التطور املستمر للعلوم الطبية ولعدم تحيين 

مصنفات األعمال الطبية؛

املالي  بالتوازن  تتعلق  االختالالت  من  كذلك  مجموعة  هناك 
املالية  الوضعية  الجانب أن  في هذا  للمنظومة، فقد الحظ املجلس 
لنظام التأمين لفائدة إجراء القطاع الخاص حافظت على التوازن طيلة 
الفترة املمتدة ما بين 2006 و2018، إال أن هذا الوضع يمكن أن يتغير 
والخدمات  العالجات  استهالك  تنامي  نتيجة  املقبلة  السنوات  خالل 

الطبية والرفع املرتقب ملستويات التعريفة املرجعية الوطنية؛

وعلى عكس ذلك، فإن النظام املتعلق بموظفي القطاع العام قد 
عرف تدهورا مستمرا خالل الفترة ما بين 2009 و2018، حيث سجلت 
سنة 2016 أول عجز تقني والذي بلغ ما يناهز 273 مليون درهم في سنة 
2018، وتعزى هذه الوضعية إلى ضعف تطور املداخيل عموما، وكذا 

لعدة عوامل منها على وجه الخصوص:

أوال-عدم مراجعة نسب االشتراكات منذ أزيد من 14 سنة، حيث 
بقيت هذه النسب في حدود %5 من األجر الشهري للموظفين النشيطين 

تؤدى مناصفة بين املوظف واملشغل؛

ثانيا -وضع سقف ملبلغ االشتراك في حدود 400 درهم في الشهر 
كيفما كان مستوى األجر؛

التقاعد  على  املوظف  إحالة  عند  املشغل  مساهمة  ثالثا-حذف 
لتتقلص نسبة االشتراك إلى %2.5؛

رابعا-تدهور املؤشرات الديموغرافي لتغطية املنخرطين النشيطين 
باملقارنة مع أصحاب املعاشات، والذي تراجع خالل الفترة ما بين 2006 

و2018 من 3.8 نشيط مأمن لكل متقاعد واحد إلى 1.7؛

خامسا-تزايد نفقات النظام عموما وخدمات العالج بوجه خاص، 
ومن ضمنها تلك املرتبطة باألمراض املزمنة واملكلفة التي تستحوذ على 

%50 من إجمالي نفقات النظام؛

واعتبارا لكل هذه املعطيات فإن نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي 
الرفع  دون  توازناته  يسترجع  لن  العام  القطاع  ملوظفي  املرض  عن 
املالية  لالنعكاسات  االعتبار  بعين  أخذا  االشتراكات،  لنسب  تدريجيا 
الحالية واملرتقبة ملختلف عناصر التكاليف التي يتحملها النظام على 

املدى القصير واملتوسط.

التأمين  النظام  يتيحها  التي  التمويالت  من  االستفادة  مجال  وفي 
التي  النسبة  ضعف  املجلس  الحظ  املرض،  على  األسا�ضي  اإلجباري 
تستقطبها الوحدات االستشفائية العمومية والتي ال تتجاوز على سبيل 
ملنظمات  الوطني  للصندوق  العالج  نفقات  إجمالي  من   6% اإلشارة 
للنظام  بالنسبة   2% اإلحتياط اإلجتماعي، وبحصة أقل ال تزيد عن 

الذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي؛

على  الحفاظ  يستلزم  النظام  وديمومة  توازن  أن  املجلس  ويرى 
احتياطاته والحرص على تنميتها، األمر الذي لن يتأتى إال عبر وضع آليات 
الضبط الضرورية ومنها مراقبة النفقات املرتبطة بالعالجات الطبية 
والرفع من مستوى املوارد وتنويعها، علما أن هذه الصالحيات تدخل 

ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

وعالقة بمنظومة الصحة العمومية، يو�ضي املجلس بتطوير نظام 
الصحة الوقائية من أجل تقليص اإلصابات باألمراض املزمنة واملكلفة 
وتطوير العرض الصحي العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد 

الخدمات الصحية املقدمة من طرف املستشفيات العمومية.

حض0فتافلسيدفتاوفلس ىة،

املوضوع الثاني الذي أود الوقوف عند بعض جوانبه يهم القطاع 
السمعي البصري العمومي حيث انكبت 3 مهمات رقابية على تقييم 
وشركة   SRNT والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  من  كل  تدبير 
الدراسات واإلنجازات السمعية البصرية، SOREAD دوزيم، فإن من 
املعلوم أن املشهد اإلعالمي السمعي البصري، يحظى بعناية كبرى لدى 
مختلف أوسط الرأي العام، كما يعرف تحديات بالغة األهمية خاصة 
في هذا املجال  لتوفير خدمات عمومية  املواطن  انتظارات  من خالل 
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ترقى إلى املستوى املطلوب، وكذا في سياق املنافسة الحادة التي تعرفها 
الفضائية  القنوات  كبريات  لألنشطة  املتزايد  التوسع  إثر  الشركتان 

األجنبية وتعدد وسائط االتصال الحديثة.

ويتبين أن الوضعية املالية للشركتين العموميتين جد حرجة، فقد 
تدهورا  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  للشركة  الصافية  النتيجة  عرفت 
ملحوظا منذ سنة 2012 حيث سجلت عجز بلغ 146 مليون درهم، 
وعلى الرغم من التحسن الطفيف خالل السنوات الالحقة فإن الشركة 
تواجه العديد من الصعوبات إليجاد مستوى من االستقرار، أما شركة 
SOREAD فتعرف وضعيتها تفاقما أكبر الرقابة حيث تسجل منذ سنة 
2008 نتائج سلبية، إذا تكبدت الشركة في املتوسط خسارة سنويا 
قدرها 100 مليون درهم خالل الفترة ما بين 2008 و2018، مما ال 

يسمح لها بالقيام باإلستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها؛

الوطنية  الشركة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  املالية  املوارد  حيث  ومن 
لإلذاعة والتلفزة تعتمد أساسا على اإلعانات املقدمة من طرف الدولة 
والتي بلغت سنة 2018 ما قدره 931 مليون درهم، بينما املوارد الذاتية 
للشركة واملكونة أساسا من مبيعات املساحات اإلشهارية تبقى ضعيفة، 

حيث لم تتجاوز 13% من تمويلها منذ 2013؛

M1في تمويلها بشكل أسا�ضي  SOREAD 2 وباملقابل تعتمد شركة
على عائدات اإلشهار حيث ال تتعدى إعانات الدولة منذ سنة 2013 في 

املتوسط 50 مليون درهم سنويا أي نسبة 7% من إرادات الشركة.

شركة  تعتمده  التي  االقتصادي  النموذج  أن  املجلس  ويرى 
SOREAD يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية املالية والتزامات الخدمة 
العمومية أمرا صعبا إلم نقل مستحيل علما أن دفتر التحمالت يفرض 
عددا معينا من اإللتزامات لبث اإلشهار، ومن خالله ومن خالل تقييمه 
لتدبير الشركتين يسجل املجلس عدم تجديد عقود البرامج بين الدولة 
الدور  مع  يتناقض  ما  وهو   2012 سنة  منذ  العمومية  والشركتين 
االستراتيجي الذي ينتظر أن يلعبه القطاع السمعي البصري العمومي، 
كما أنه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال 
التي  امليزانية  السمعي البصري الذي ينص على أن املخصصات من 

تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود برامج؛

العموميتين  الشركتين  أن هاتين  املجلس  وإلى جانب ذلك الحظ 
على الرغم من أوضاعهما املالية الحرجة وكونهما تتوفران على نفس 
الرئيس املدير العام، فإنهما ال تشكالن قطبا موحدا يمكنهما من العمل 
في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في األنشطة واالقتصاد 

في تدبير املوارد؛

البصري  السمعي  املجلس األعلى لالتصال  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
العام  املدير  الرئيس  تعيين  مع  باملوازاة   2006 سنة  أصدر  أن  سبق 
لشركة SOREAD رأيا، أكد فيه على الحاجة إلى تجميع وتقريب مكونات 
السمعي البصري العمومي في قطب عمومي موحد، متنوع، متكامل، مع 

االستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين؛

وبناء على هذا التقييم يؤكد املجلس على الصبغة االستعجالية التي 
تكتسيها إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري لبالدنا وتجميع مكوناته 
أننا تأخرنا كثيرا في أخذ  ضمن قطب عمومي موحد، ويرى املجلس 
املبادرة، إذ بعد م�ضي أكثر من 13 سنة على املراحل األولى لإلصالح، لم 
يتم بعد إنشاء هذا القطب السمعي البصري العمومي الذي سيكون 
من بين وظائفه تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق، 

خاصة في سياق املنافسة القوية للشبكات الفضائية األجنبية.

وفملستش رونا فلنوفبا وفلس ىةا فلسيدفتا حض0فتا
فملحتبمون،

عالقة بأشغال املجالس الجهوية للحسابات، أود أن أشير إلى أن 
جميع جهات اململكة قد تمت تغطيتها بمجالس جهوية للحسابات قصد 
بشكل  اإلسهام  على  منها  املتقدمة، وحرصا  الجهوية  التنزيل  مواكبة 
فعال في تخليق الحياة العامة، وفي إرساء آليات الحكامة الجيدة على 
املستوى املحلي، فقد ضاعفت هذه املجالس من مجهودها الرقابية 
في مختلف مجاالت تدخالتها، مع التركيز على املواضيع واملجاالت التي 

تستأثر باهتمام املواطن، وذات االرتباط الوثيق بحياته اليومية؛

وقد أضحت مالية الجماعات الترابية تشكل رهانا حقيقيا بالنسبة 
للمالية العمومية، ففي سنة 2018 بلغت مداخيل الجماعات الترابية 
حوالي 42 مليار درهم، منها ما يزيد عن 27 مليار درهم املتأتية من املوارد 
املالية املحولة من طرف الدولة، حيث لم تتجاوز مواردها الذاتية مبلغ 
15 مليار درهم، وال تتعدى تغطية هذه النفقات العادية البالغة حوالي 

24 مليار درهم نسبة %58؛

عليها  وقف  االختالالت،  من  مجموعة  إلى  الوضعية  هذه  وترجع 
التقرير املوضوعاتي الذي أنجزه املجلس حول الجبايات املحلية، والذي 
خلص من خالله إلى محدودية املوارد الجبائية املعبئة، إال أن محدودية 
املوارد الجبائية املعبئة تجعل هذه الجماعات غير قادرة على اإلسهام 

بالشكل املطلوب في التنمية املحلية؛

وتتمثل أهم النقائص املسجلة في تعدد الرسوم واألتاوي املحلية 
مع ضعف مردوديتها في بعض األحيان، وذلك نتيجة عدم ضبط الوعاء 
الضريبي وعدم استغالل املؤهالت الجبائية املهمة التي تتوفر عليها هذه 

الجماعات، وكذا محدودية اإلصدارات وضعف عملية التحصيل؛

وبالنسبة لنفقات االستثمار للجماعات الترابية، فقد بلغت 16.4 
مليار درهم برسم سنة 2018، غير أن نسبة إنجاز التوقعات الخاصة 
بها ظلت متواضعة حيث لم تتعدى %44، ويعزى هذا الوضع أساسا إلى 
ضعف البنيات التنظيمية والقدرات التدبيرية للجماعات الترابية، وإلى 
النقص في املوارد البشرية املرصودة ملهام التخطيط والتدبير املالي وتتبع 

املشاريع االستثمارية؛

املحلية  العمومية  املرافق  تدبير  ألهمية  ونظرا  آخر،  سياق  وفي 
وانعكاساتها على جودة الخدمات املقدمة للمرتفقين، أصدر املجلس 
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تقريرا موضوعاتيا حول التدبير املفوض لقطاعات توزيع املاء والكهرباء 
النفايات والنظافة وقد كان  السائل والنقل الحضري وجمع  وتطهير 
التدبير بعض االنعكاسات اإليجابية، واملتمثلة على  لهذا النمط من 
الخصوص في التدارك النسبي للتأخير املسجل على مستوى االستثمارات 

وبعض التحسن في مستوى خدمات النظافة؛

ولكن بالرغم من الجهود التي بذلت في هذا اإلطار، فإن التقرير وقف 
على مجموعة من االختالالت ترجع في غالبيتها إلى غموض بنودي دفاتر 
بين  للواجبات  توجيه  بشأن  التعاقدية  بنود  توازن  التحمالت وعدم 
املفوض واملفوض إليها، وعدم اإلنجاز خدمات املرفق العام طبقا ملا هو 

متعاقدون بشأن؛

وفضال عن ذلك وبخصوص التدبير املفوض للمرفق بتوزيع املاء 
والكهرباء والتطهير السائل، يعرف تدبير صندوق األشغال عدة اختالالت 
ذلك أن املساهمات التي تقوم بها الشركات املفوض إليها بتحصيلها 
ال يتم دائما إيداعها بالكامل لحساب الصندوق، كما أن إيداع املبالغ 
املحصلة غالبا ما يأتي متأخرا عن اآلجال التعاقدية، وفي بعض الحاالت 
الضوابط  خارج  األموال  هذه  استعمال  إلى  املتعاقدة  األطراف  تلجأ 

املحددة لذلك.

ونظرا للمكانة االستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل بصفة عامة 
والنقل الحضري بصفة خاصة على املستويين االقتصادي واالجتماعي، 
والدور الحيوي الذي يلعبه في تسهيل عملية تنقل املواطنين، ال سيما في 
ظل التوسع العمراني السريع الذي عرفته مجموعة من املدن وارتفاع 
للحسابات  الجهوية  املجالس  أولويات  فقط  بها،  السكانية  الكثافة 
حيزا من أعمالها لهذا القطاع، ووقفت على تدني الخدمات املقدمة 
للمواطنين خاصة على مستوى بعض الجماعات الكبرى التي لم تعد 
قادرة لوحدها على تحمل األعباء املالية املترتبة عن لالستثمار في هذا 
املرفق الحساس، مما يستدعي دعم الدولة لها في هذا املجال على غرار 

ما تم بالنسبة لشبكتي الطرامواي في مدينتي الرباط والدار البيضاء.

ومن جانب آخر، وبالنظر إلى األهمية القصوى التي يكتسيها تمويل 
والفواكه  والخضر  الحمراء  اللحوم  الغذائية خاصة  باملواد  األسواق 
بطريقة منتظمة وبالجودة املطلوبة، فقد تم إنجاز مهمة موضوعاتية 
حول تدبير املجازر أفضت إلى إصدار مذكرة استعجالية، استعرضت 
أهم النقائص ذات الطابع البنيوي التي يعاني منها قطاع املجازر والتي 
تتعلق باإلطار القانوني وبغياب الشروط النظافة والصحة، فضال عن 

مجموعة من االختالالت التدبيرية.

وفي نفس املوضوع، يجري اإلعداد حاليا ملهمة رقابية حول أسواق 
يتعين  التي  والصعوبات  للمشاكل  بالنظر  والفواكه  للخضر  الجملة 

تجاوزها قصد تحديث وإعادة هيكلة هذا القطاع.

وفملستش رونا فلنوفبا وفلس ىةا فلسيدفتا حض0فتا
فملحتبمون،

إن املكتسبات التي حققتها بالدنا خالل العقدين األخيرين واملؤهالت 

تضمن  أن  شأنها  من  والبشري،  املؤسساتي  الصعيد  على  املتوفرة 
الظروف املواتية للشروع في إصالحات عميقة، تشمل منظومة الحكامة 
في القطاع العام، وانطالقا من املرجعية الدستورية التي مكنت من 
خلق دينامية جديدة في التدبير العمومي من خالل إرساء العديد من 
مبادئ الحكامة الجيدة فإن املرافق العمومية مدعوة أكثر من أي وقت 
م�ضى إلى تعبئة الشاملة من أجل تفعيل هذه املبادئ بما يعزز الثقة في 

املؤسسات ويضع خدمة املصلحة العامة فوق كل اعتبار؛

ومن جهة سيحرص املجلس على توسيع وتنويع تدخالته لتشمل 
بكامل  الرقابية  املهمات  واختيار  العمومية  واملرافق  القطاعات  كل 
االستقاللية، بناء على معايير موضوعية كما حددتها املنظمة الدولية 

لألجهزة العليا للرقابة، وال سيما من خالل إعالن مكسيكو؛

املالية  واملخاطر  الرهانات  حجم  في  أساسا  املعايير  هذه  وتتجلى 
والتدبيرية ونوعية األنشطة القطاعية والنظم القانونية لألجهزة، مع 
تعميم تغطية ترابية واسعة لضمان تواجد فعلي لعمليات املراقبة على 

كافة التراب الوطني.

كما سيتشبث املجلس عند كل أطوار املهمات الرقابية باملساطر 
التي يحددها القانون والتي تتميز بخاصيتين أساسيتين، القرار الجماعي 
للمراقبة  الخاضعة  لألجهزة  تسمح  التي  التواجهية  املسطرة  واحترام 
 3 وعلى  الرقابة،  إنجاز  مدة  وتعليقاتها طوال  وآرائها  أجوبتها  بتقديم 
مراحل عند إعداد املالحظات في التقرير األولي بعد إعداد التقرير النهائي 

ثم عند نشر الخالصات في التقرير السنوي.

املناطق  غالبية  أن  نالحظ  املجلس  توصيات  بمتابعة  وعالقة 
هذه  مع  إيجابيا  يتفاعلون  عنها  املسؤولين  وكذا  للمراقبة  الخاضعة 
التوصيات، بل إن مجموعة من هذه األجهزة تعتمدها ضمن خطط 
عملها، كما وقف على ذلك مجلسكم املوقر ولجانه املختصة من خالل 
النقاش العميق واملثمر عند دراسته لتقارير املجلس األعلى للحسابات 
حول مراقبة تسيير بعض املرافق واملؤسسات العمومية وكذا تقييم 

البرامج والسياسات العمومية.

وفي متابعاتنا باملهام الرقابية، نحرص على التطبيق الصارم للقانون 
والتعامل بالحزم والضبط الالزمين كلما وقفنا على تجاوزات تتعلق 
بعدم التقيد باملقتضيات الجاري بها العمل أو نتج عنها ضياع أو هدر 
للمال العام وذلك بتحريك املساطر القضائية على مستويين: املستوى 
املتعلق بامليزانيات واملالية التي تطلع به املحاكم املالية، والذي يهدف 
إلى معاقبة كل املسؤولين واألعوان العموميين على ارتكابهم للمخالفات 
املالية والتدبيرية املنصوص عليها في القانون واملستوى الثاني املتمثل في 
اإلحالة على رئاسة النيابة العامة للقضايا التي قد تستوجب عقوبات 

جنائية.

إن إصدار األحكام والتقارير والتوصيات عن املحاكم املالية ليس 
هدفا في حد ذاته، بقدر ما يعكس االهتمام الدائم إلشاعة وتفعيل قيم 
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وقواعد الحكامة الجيدة، التي تعتبر في عالم اليوم إحدى محددات 

التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

ومما ال شك فيه أننا برملانا وحكومة ومؤسسات دستورية نتقاسم 

جميعا هذه القيم التي نسعى إلى تنزيلها على أرض الواقع، بما يخدم 

أهدافنا السامية إلرساء مجتمع متضامن ومتماسكة، يرتكز على تكافؤ 

الفرص والعدالة اإلجتماعية ومقومات العيش الكريم.

البناء  التعاون  بعالقات  الفرصة ألشيد  أنا أستغل هذه  أود  لذا 

السائد ما بين املجلس األعلى للحسابات ومؤسسة البرملان وكذا مع سائر 

أجهزته ولجانه، تلك العالقات التي ما فتئت تتعزز باستمرار والتي تهدف 

أساسا إلى االرتقاء باملهام الرقابية املنوطة باملؤسستين وتكريس أدوارها 

الدستورية.

تقدمه  فتئت  ما  الذي  الدعم  على  للحكومة  الشكر  أجدد  كما 

للمجلس األعلى للحسابات حتى يقوم بأداء مهامه على أحسن وجه ليس 

من خالل توفير اإلمكانيات املادية والبشرية فحسب، ولكن أيضا بتيسير 

متابعة تطبيق التوصيات وحث املرافق العمومية على التفاعل معها 

على أوسع نطاق، هدفنا في ذلك، خدمة املصالح العليا للوطن، وتدعيم 

الصرح املؤسساتي لبالدنا، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، 

امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، ووفقنا هللا جميعا ملا فيه خير، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيدافل0ئيس:

شكرا السيد الرئيس األول للمجلس الحسابات، شكرا للسيدات 
والسادة البرملانيون، راعتافلجلسة.
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محض0افلجلسةافلس ىسةابعدافمل ئتين

فلت ريخ: االثنين 8 جمادى الثانية 1441ه)03 فبراير 2020(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد  فل0ئ سة: 
النواب.

فلتوقيت: ثالث ساعات وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
مساء والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  فألعا ل:  لدولا
الحكومية التالية:

التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة؛ 1•

•1 الشغل واإلدماج املنهي؛

الطاقة واملعادن والبيئة؛ 1•

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان. 1•

فلسيدامحاداوفلزينارئيسافلجلسة:

أش0فا علىا وفلسالما وفلصالةا فل0حيم،ا فل0حانا هللاا بسما
فمل0سلين.

افتتحت الجلسة،

فلسيدةافلوزي0ة،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعا  شفهيا  سؤاال   32 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي، 
على القطاعات التالية: وهي التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة 
والسادة  السيدات  اسمحتوا  إيال  املنهي،  واإلدماج  الشغل  واألسرة، 
النواب األفاضل، ثم الطاقة واملعادن والبيئة والقطاع املكلف بحقوق 
النظام  من   149 املادة  وفق  واآلن  البرملان،  مع  والعالقات  االنسان 
الداخلي ملجلسنا املوقر، نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، 

فلتتفضل السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

فلسيدةافلن ئبةاأسا ءاغاللواأمينةافملجلس:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

شك0فافلسيدافل0ئيس،

توصل مكتب املجلس من رئيس الحكومة ب:

لحقوق  املغربي  باملكتب  يتعلق   25.19 رقم  قانون  مشروع  1-
املؤلف والحقوق املجاورة.

مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00  1-
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

توصل أيضا املجلس ب: 1-

مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على اتفاقية متعددة  1-
األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باإلتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل 

الوعاء الضريبي ونقل األرباح املعتمدة بباريس.

مشروع قانون رقم 76.19 يوافق بموجبه على اإلتفاق املتعدد  1-
األطراف بين السلطات املختصة بشأن تبادل اإلقرارات عن كل بلد من 

طرف اململكة املغربية.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 20 يناير إلى 3 فبراير 2020 هي: 153 سؤاال شفويا، 
836 سؤاال كتابيا، و356 جوابا عن أسئلة كتابية، تم سحب سؤال 

شفوي واحد وسحب 9 أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة األمينة على اإلخبار، السيدات والسادة أود اإلشارة 
فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب بناء 
على املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النوابن فقد برمجة طلبات 
التالية: عن موضوع موحد خاص بفيروس كورونا عن كل من فريق 
وفريق  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  واملعاصرة،  األصالة 
التجمع الدستوري، وموضوع تمكين عدد من الجمعيات الحقوقية 
العدالة  فريق  عن  النهائية،  والوصوالت  املؤقتة  اإليداع  بوصوالت 

والتنمية.

بسط  في  اآلن  نشرع  سمحتم  إذا  والسادة،  السيدات  حضرات 
األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التضامن 
والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ونرحب بالسيدة الوزيرة، ونمر 
إلى السؤال األول واملتعلق بالخصاص الكبير في مراكز إيواء املسنين 
الحركي، فليتفضل  الفريق  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

السيد السيمو لطرح السؤال مشكورا.

فلن ئبافلسيدامحادافلسياو:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

فلسيدةافلوزي0ة،

زمالئيافلس ىةافلنوفبافلربمل نيين،

الشريحة  لهاذ  باالهتمام  كنعطو  كذلك  الحركي  الفريق  في  احنا 
اللي هي اصبحت اآلن ال حول لها وال قوة، بغينا الوزارة ديالكم تعطينا 
االستراتيجية ديالكم في املستقبل مع هاذ الشريحة ديال الناس اللي هما 
ر على بعض مراكز 

ّ
بدون هوية بدون عنوان، وخاصة اللي املدن اللي كتوف
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اإليواء، دار املسنين، ولكن يعني في حاالت مزرية، آيلة للسقوط، مثال في 
القصر الكبير كاين دار مسنين آيلة للسقوط وعملنا عدة مراسالت فهاذ 
املوضوع، مؤسسة محمد الخامس للتضامن مشكورة استجبت ولكن 
ل شوية، بغيناكم أنتما تزيدو تشركونا بهاذ العمل من 

ّ
األمر باقي معط

أجل توفير الدور املالئمة لهاذ الناس، و كذلك كنا في السابق كنتكلمو 
على بويا عمر سّديتوه وخّرجتو الناس للشارع، وزارة الصحة اللي هي 
الشريك األسا�ضي معكم كانت التزمت باش توفر الظروف لهاذ الناس، 
عوه للسبيطار 24 ساعة كيطلقوه للشارع! 

ّ
دابا اللي كيحماق دبا نطل

وهاذوك راهم في أنحاء اململكة مشتتين! واش كاين �ضي حل وال عاود ثاني 
غير عملنا ذلك الحل الترقيعي وصردنا الناس لبرا وخليناهم وال غادي 
يمكنا؟ ولهذا احنا باملناسبة كنشكرو املواطنين اللي كيضامنو املغاربة 
اللي فيهم هاذ اللحمة ديال التضامن وخاصة ملك البالد، اللي عاطي 
أهمية خاصة لهاذ املوضوع، ونحن كرؤساء الجماعات املحلية إلى جنب 
ولكن  الناس  هاذ  بعدة دورات، كنجمعو  املحلية كنقومو  السلطات 
كيبقى مجهود محدود، حل ترقيعي، بغينا حلول جذرية لهاد املوضوع، 
باش ما يبقى �ضي املواطن كيضيق من هاد الحالة أو املواطن يبقى يعاني 
في الشارع، ولهذا السيدة الوزيرة بغينا في أقرب وقت ممكن كفريق 

الحركي..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا ال�ضي السيمو انتهى الوقت، الجواب 
لكم السيد الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على سؤالكم، هو املوضوع كنتكلموا 
على املسنين شكل ومنين كنتكلموا على املشردين موضوع آخر. احنا 
اليوم طرحتوا سؤالكم على املسنين فعال اليوم كاين واحد التحوالت 
ديموغرافية اللي كتعرفوا بالدنا واللي جعالت من أعداد املسنين غادي 
يتزايد يعني اإلسقاط تسكان اللي دار في 2004 ما بين 2004 و2014 
في  املسنين  ولكن  داملسنين،  3 دماليين  أكثر من  كنتكلموا على  ولينا 
بالدنا ليسوا على وضع واحد، احنا ما كنتكلموش على شريحة واحدة 
بخصائص منسجمة، عندنا املسنين اللي هما في وضعية مادية مزيانة 
وعندنا بعض املسنين اللي هما عندهم بعض الصعوبات، ولكن اللي 
كيجعل هاد الصعوبات كتكبر هو التحوالت اللي كتعرفها األسرة، ألن 
الطبيعي في إطار التضامن اللي تكلمتو عليه السيد النائب، التضامن 
الطبيعي  املكان  أن  املغربي  داملجتمع  املنطق  في  كان  اللي  والتكافل 
القيم  بهاد  متشبتين  املغاربة  مازال  الحمد هلل  األسرة،  هو  للمسنين 
ديالهم ومازال في أغلب األحيان املكان الطبيعي للمسن هو األسر، ولكن 
كاينة استثناءات هاد اإلستثناءات طبيعي خصنا نتدخلوا باش نحميو 

إما ماعندهمش عائالت  إما ماعندهمش أسر،  اللي هما  األشخاص 
اللي تحميهم، فهنا في هاد الحاالت كاين مراكز، اليوم تقريبا عندنا على 
املستوى الوطني 64 مركز لألشخاص املسنين فيهم مراكز اللي هي جيدة 
وفيهم مراكز اللي فيها بعض الصعوبات، واحنا اليوم كنقوموا بواحد 
العملية ديال التشخيص دقيق لهذه املراكز وانتهينا في 31 في آخر دجنبر 
الحقيقية  اإلحتياجات  على  واضحة  اليوم خريطة  عندنا   ،2019 في 
لبعض املراكز، ألن ما�ضي كلها في وضعية يعني ما�ضي جيدة ولكن كاين 
تفاوتات، ونبغي نأكد أن اليوم هاد النوع من املراكز ما يمكنش فقط 
يتدبر بتدبير حكومي، طبعا الجماعة الترابية خص يكون عندها دور 
وكذلك الجمعيات املدنية واملجتمع املدني اللي عودنا دائما في املغرب 

أنه مجتمع متضامن متماسك وأن الجمعيات كذلك كتدخل في هاد..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال 
يبدوا إذن نمر إلى السؤال الثاني وهو سؤال متعلق بمعاناة األشخاص 
ذوي اإلحتياجات الخاصة باملناطق القروية، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد 

النائب املحترم لطرح السؤال.

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزالشهب:

بسمافل0حانافل0حيم.

شك0فافلسيدافل0ئيس،

في  األشخاص  وضعية  حول  سؤالنا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
وضعية اإلعاقة، ما هي اإلجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها من أجل 

تحسين وضعيتهم؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب لكم السيد الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا السيد النائب، أوال موضوع األشخاص في وضعية إعاقة البد 
أن نتحدث عن األرقام، باش ما نكونوش كنتكلموا يعني بدون تحديد 
الوطني  املستوى  اإلعاقة على  نسبة  اليوم تصل  واملعطيات،  األرقام 
%6,8، طبعا بما أن سؤالكم كان حول الوسط القروي واإلختالفات 
اللي كاينة، الوسط القروي 6,99 والوسط الحضري 6,66، كنالحظوا 
إذن أنه الفرق هو واحد %0.33 هي اللي كتفصل يعني املجال القروي 
عن املجال الحضري، طبعا البرامج املعتمدة في هاد املجال هي كثيرة، 
اليوم بالدنا تتوفر أوال على قانون إطار، كتوفر على سياسة عمومية 
في هاد املجال، وكتوفر على إرادة سياسية كبيرة جدا من أجل تقديم 
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املباراة  إعالن  هو  �ضيء  آخر  واليوم  الفئة،  لهذه  اإلجتماعي  الدعم 
املوحدة اللي كانت فعال يعني إنجاز مهم ألول مرة في بالدنا كتنظم مباراة 
يعني مخصص 200 منصب ألشخاص في وضعية إعاقة واللي الحمد 
هلل مرات اإلمتحانات بشكل جيد ويعني مرات في كل األطوار ديالها، 
وهي مناسبة ألننا نقولوا بأن هاد يعني هاد األمر هو ألول مرة كيوقع في 
املغرب، نعم كانت املبادرة ديال املباراة 50 منصب في 2018 ولكن في 

2019 وصلنا للمبارة ب 200 منصب وهذا �ضيء مهم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزالشهب:

جد  فهي  األرقام  أن  لسانكم،  على  كماجا  الوزيرة  السيدة  فعال 
مقلقة، اليوم نعطيك غير مثال بسيط، إقليم وزان فيه أكثر من 20 
ألف معاق، انتم السيدة الوزيرة تكلمتو أنه هناك سياسة عمومية، 
سياسة  فهي  اآلن  كاينة  اللي  العمومية  السياسة  هاد  كنقولكم  أنا 
القطاعات  بين  تنسيق  كاينش  ما  ألن  غيرمندمجة،  فاشلة  عمومية 
الحكومية املعنية وهاد ال�ضي اللي جاء في تقرير املجلس األعلى ديال 
الحسابات السيدة الوزيرة، أكثر من هذا، هاد اإلهتمام بألشخاص في 
وضعية إعاقة ليس من باب البر أو اإلحسان بل هو حقهم الدستوري 
السيدة الوزيرة، أكثر من هذا أن لألسف الشديد اللي كيبان اليوم أن 
هاد األشخاص في وضعية إعاقة كاينة غياب ديال املصاحبة، ديال 
املواكبة، ديال التدخل، كذلك أن حتى هاد مراكز اإلستقبال وإن وجدت 
فهي غائبة تماما في املراكز القروية، ولهذا السيدة الوزيرة أنا بغيت 
نوضعكم الصورة، كيفاش واحد الشخص معاق في واحد الدوار معين، 
احنا اللي غنواكبوه وغنعالجوه، هذا إشكال كبير في بالدنا وبالتالي اليوم 
كاين معاناة حقيقية ديال األسر املغربية، ويمكن لي نقولكم السيدة 
الوزيرة بكل احترام رغم املجهود اللي كتقوم به اليوم يمكن لينا نقولوا 
التماسك  ديال  الصندوق  األسر،  في دعم هذه  الحكومة فشلت  أن 

اإلجتماعي السيدة الوزيرة تكلمتوا عليه أن نسبة..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد املحترم، إنتهى الوقت. معذرة هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع، تفضلوا السيد النائب املحترم.

فلن ئبافلسيدامحادافلعثا ني:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدة الوزيرة هناك املعاقين في العالم القروي يعانون في صمت، 
أعطيك  وأنا  لألسف،  الصحية  املراكز  فيهش  ما  القروي  العالم  ألن 
نموذج تاع رئيس جمعية في الجماعة القروية لسيدي مو�ضى بإقليم 
وجدة هادي شهور وهو طريح الفراش وهو كان رئيس جمعية، ولذلك 

مثل هاد األشخاص يجب اإللتفات إليهم واإلعتناء بصحتهم باش يقومو 
بالدور تاعهم في املجتمع، وشكرا ؟

فلسيدارئيسافلجلسة

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ السيد الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

التماسك اإلجتماعي ما قدمش  بأن صندوق  نقول  أن  يمكننا  ال 
وضعية  في  لألشخاص  بالنسبة  مهمة  وخدمات  نوعية  إضافة  يعني 
إعاقة، ألن كاين 4 ديال الخدمات املنصوص عليها في الصندوق، دعم 
تحسين ظروف التمدرس واللي تنفقات عليها من أكثر من 500 مليون 
ديال الدرهم ما بين 2015 و2018، كاين تشجيع اإلندماج املنهي واللي 
أكثر يعني من 1200 يعني مستفيد من مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى 
املجهود الكبيراللي مبذول على مستوى توفير املعينات التقنية، فإذا ما 
يمكناش نقولوا بأنه ما كاين حتئ �ضي مجهودات، كاينة مجهودات ولكن 
فعال األشخاص في وضعية إعاقة اليوم عندنا دراسة اللي كتبين لينا 

فعال الحجم ديال اإلعاقات واألنواع ديالها....

فلسيدارئيسافلجلسة

الوزيرة  السيدة  أكرموا  فضلكم  من  النواب  والسادة  السيدات 
باإلنصات، شكرا، تفضلي السيد الوزير.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

قلت أن يعني هاد املوضوع هو موضوع مهم، ألنه كيمس واحد 
الشريحة اللي كلنا مهتمين بها، وهذا موضوع فيه بعد حقوقي فعال 
والدستور أكد عليه، ولكن كذلك فيه بعد إنساني واحنا كنعرفوا أن 
األسر وخاصة األمهات كتكون عندهم يعني مسؤوليات إضافية في حالة 

وجود..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، قبل املرور إلى السؤال الثالث، أود بإسمكم 
أنا أرحب بأعضاء الفريق الوطني لكرة اليد، وأود مرة أخرى بإسمكم أن 
أتقدم لهم بالتهاني على التأهل لكأس العالم ومتمنياتنا لهم باملزيد من 

العطاء والحضور والتألق إن شاء هللا، شكرا.

لحماية  السالمة  برنامج  عن  سؤال  هو  الثالث،  السؤال  إلى  نمر 
األطفال من مخاطر اإلنترنيت، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري السيد النائب لكم الكلمة.
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فلن ئبافلسيداعبدافل0زفقان  تاإىبو:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدة الوزيرة، في إطار حماية األطفال من اإلستعمال الغير اآلمن 
حمائية  ببنية  واملدرسين  األسر  وتأطير  تحسيس  إطار  وفي  لألنترنيت 
وسليمة من مخاطر الشبكة العنكبوتية التي أصبحت في تطور مستمر، 
نسائلكم السيدة الوزيرة هل من برنامج لحماية األطفال من مخاطر 

اإلنترنيت؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة للجواب.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

الجديدة  اإلشكاالت  من  اليوم  أن  املحترم،  النائب  السيد  نعم 
وفي إطار الثورة الرقمية والثورة التكنولوجية اللي كتعرفها يعني كل 
املخاطر  بعض  تزايدت  عام،  بشكل  اإلنسانية  وكتعرفها  املجتمعات 
املرتبطة باألطفال خاصة عند ولوجهم بدون حماية، الوزارة وعيا منها 
بهاد األمر هناك برامج مهمة وفي التنسيق مع قطاعات حكومية معنية، 
واحنا كنعرفوا أن املديرية العامة لألمن الوطني لديها مجهود كبير في 
هذا الشأن، واليوم لدينا كذلك برامج خاصة في مجال الشراكة مع 

مجموعة من الجمعيات املتخصصة في ما نطلق عليه »إ-سالمة«.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة. تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافل0زفقان  تاإىبو:

حماية  الوزيرة  السيدة  جوابكم،  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 

وجب  ومؤكدة،  ضرورة  أصبح  الذي  اإلنترنيت  مخاطر  من  األطفال 

اعتماد برنامج يحقق حماية وسالمة األطفال خصوصا من االستعمال 

املفرط للشبكة العنكبوتية من طرف هذه الفئة الفتية التي أصبحت 

نسبة  وتزايد  اإلدمان  الخصوص  على  منها  للمخاطر،  أكثر  معرضة 

التحرش واإلستغالل الجن�ضي باإلضافة إلى مواقع أخرى تهدد أطفالنا 
بشكل مباشر، سواء من قبل بعض املنظمات اإلرهابية التي تحاول 

إستقطابهم أو من خالل بعض األلعاب التي تؤدي بهم إلى اإلنتحار، 

السيدة الوزيرة، نحن نعلم أن املسؤولية مشتركة بين األسر واملجتمع 

والحكومة، فعلينا وضع حلول وآليات لحماية أطفالنا من أية ممارسة 

عبر وضع برنامج تحسي�ضي، وتوعية هدفها الحد من مخاطر اإلنترنيت 

سواء داخل البيوت أو املدارس أو داخل الفضاءات العمومية، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تعقيبات إضافية في املوضوع، تفضلي السيدة الوزير.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا السيد النائب، وفعال هاد املوضوع املبادرة الحكومية مهما 
كانت مهمة فالشك أن وعي األسر وإنخراط األسر وإنخراط املجتمع 
وإنخراط الجمعيات املهتمة بقضايا الطفولة غادي يكون إضافة نوعية 
في هذا الشأن، ألن اليوم بقدرما أن وسائل التواصل يعني عموما الرقمية 
مهمة وكيمكن تكون إضافة في مجال التكوين والتأهيل كذلك كتحمل 
مخاطر، اليوم كاينة لجنة اللي متكون فيها مجموعة من القطاعات 
الحكومية اللي هي معنية وزارة التضامن وزارة التربية الوطنية والتكوين 
املديرية  التجارة والصناعة واإلستثمار،  العالي، وزارة  والتعليم  املنهي 
العامة لألمن الوطني واللجنة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع 
لألبحاث  املغربي  املركز  الطفل،  لحقوق  الوطني  املرصد  الشخ�ضي، 
املتعددة في يعني التقنيات واإلبتكار، أن فعال هاد املوضوع يحتاج اليوم 
يعني رغم كل هذه املبادرات ال يمكن إال أن نؤكد على ضوراملدرسة 

كذلك في..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، عفوا انتهى الوقت، نمر إلى السؤال الرابع هو سؤال حول 
النواب  والسادة  للسيدات  بهم  املتكفل  األطفال  أوضاع  تتبع  آليات 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

فلن ئبافلسيدامصطفىافلبكوري

شك0فافلسيدافل0ئيس،

تنامي  ظاهرة  ملحاصرة  استراتيجيتكم  هي  ما  الوزيرة،  السيدة 
األطفال املتخلى عنهم والسبل الكفيلة ملعالجة أوضاع املتكفل بهم من 

طرف األجانب على وجه الخصوص؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شك0فالكمافلسيدافلن ئب.

بالنسبة للشق املرتبط بقطاع التضامن، ألن التكفل تعلمون بأن 
الكفالة كتدخل عند اختصاص وزارة العدل، بالنسبة للشق املرتبط 
بوزارة التضامن، أؤكد بأن موضوع التكفل باألطفال اللي هما يعني 
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في وضعية إهمال كما هو منصوص عليها في القانون، اليوم هناك أول 
يعني مبادرة يمكن نأكد على األهمية ديالها هو إطالق جهاز ترابي مندمج 
نا اليوم من إطالق هاذ الجهاز على مستوى مدينة 

ّ
لحماية الطفولة، تمك

إقليم طنجة في 18 دجنبر واألسبوع املا�ضي في 28 يناير كان إطالق الجهاز 
الترابي الثاني بمدينة الرباط، واللي كنعتبرو بأن هاذ األجهزة الترابية هي 
جواب جماعي على اإلشكاليات اللي موجودة في كل إقليم، طبعا بدأنا 
بأقاليم نموذجية تجريبية في أفق تعميم التجربة مستقبال على باقي 

األقاليم، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب تفضل تعقيب.

فلن ئبافلسيدامصطفىافلبكوري:

السيد الوزيرة، أشكركم على الجواب، الفصل 32 من الدستور 
الذي أقره وبكل صراحة على توفير الحماية القانونية لألطفال مهما كانت 
مستوياتهم اإلجتماعية، وفي نفس املنحى تذهب املادة 7 من ميثاق األمم 
املتحدة، لكن مع األسف رغم كل الجهود املبذولة نجد أن تنامي ظاهرة 
كفالة األطفال املغاربة من طرف األجانب في خط تصاعدي، وإنها ظاهرة 
خطيرة جدا وهي مناسبة نطالب بضرورة تعديل املقتضيات القانونية 
املتعلقة بهذه الكفالة متأسفين لسحب املشروع، الذي كانت الحكومة 
السابقة قد أحالته على البرملان خاصة وأن نسبة كبيرة من املكفوفين 
ليسوا باملسلمين وهو غير ذلك حيث يتحايلون على القانون في هذه 
الباب، لذلك فمن مسؤوليتنا كبرملان وكحكومة التصدي لظاهرة تغيير 
عقيدة أطفالنا اإلسالمية، عبر اإلسراع في توضيح املقتضيات القانونية 
وضبطها، وكذلك أصبح من الضروري مراجعة القانون املؤطر للكفالة 
خاصة وأن املكفولين لديهم خلط بين التبني والكفالة ذات املرجعية 
اإلسالمية وما يترتب عنها من آثار قانونية في النسب واإلرث وغير ذلك، 

شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ السيدة 
الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شقه  في  ذكرت  كيما  الكفالة  موضوع  هو  النائب،  السيد  شكرا 
الذي تحدثتم عنه يمكن السيد وزير العدل يعطي فيه شروحات أكثر، 
ولكن أستثمر هذه املناسبة لكي أقول بأن اليوم وضعية اإلهمال اللي 
في  العامة  النيابة  كيعرفوها بعض األطفال يعني واللي كيفما أكدتو 
بعض اإلحصائيات، إحصائيات رسمية تقرير 2018، واللي كتكلم على 
أنه عندنا اليوم 1422 طفل هما الذين صدر في حقهم أحكام التصريح 

باإلهمال موجهة للقا�ضي املكلف بشؤون القاصرين، كنقول بأن اليوم 
موضوع الكفالة يحتاج كذلك بالنسبة على املستوى الوطني إلى مزيد 
من اإلنخراط ومزيد من صناعة واحد الوعي جماعي إجتماعي، حماية 
لبعض األطفال اللي ولو أننا نوفرو مراكز حماية، فمراكز الحماية ال 

يمكنها أن تعّوض ما يمكن أن تقدمه األسر، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال 6 وهو سؤال متعلق باعتماد 
سياسة عمومية خاصة باملسنين، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

فلن ئبافلسيداأحادارشيدي:

فلسيدافل0ئيس،

لتخصيص  بالنسبة  مجهوداتكم  نثمن  أوال  الوزيرة،  السيدة 
تتزايد  الوزيرة  السيدة  املسنين،  بفئة  لإلعتناء  البرامج  من  مجموعة 
نسبة الشيخوخة في بالدنا بإيقاع سريع، لهذا نسائلكم عن اإلجراءات 

التي ستتخذونها العتماد سياسة عمومية خاصة باملسنين؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة الجواب.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

أبرز  من  أنه  على  نتكلمو  يمكن  اليوم  فعال  هو  النائب،  السيد 
التحوالت التي ستواجه املجتمعات يعني في العقود القادمة وفهاذ القرن 
هو معطى الشيخوخة، واملغرب كذلك هو من الدول اللي ما غتعرفش 
هاذ  نمو  زيادة  أن  كتأكد  اإلحصاءات  خاصة  الشأن،  فهاذ  استثناء 
الشيخوخة تقريبا 35% في هذه املراحل، اللي نبغي نأكد هو أن موضوع 
كان سؤالكم حول وضع سياسة عمومية اليوم، نحن نشتغل وفي هاد 
بقضايا  املعني  املدني  املجتمع  مع  لقاء  لنا  فبراير سيكون   5 األسبوع 
املسنين وقضايا الشيخوخة في بالدنا ملزيد من التدقيق وتعميق الرؤية 

في موضوع سياسة عمومية مندمجة تهم املسنين.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب للتعقيب، تفضلي 
السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاإش0فقافلبويسفي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدة الوزيرة، أكيد أننا نثمن مجهودات الحكومة إلنخراطها في 
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العمومية  السياسات  لتأطير  مهمة  قانونية  بترسنة  األخيرة  السنوات 
من  يعتبر  املسنين  بفئة  واالهتمام  والفقيرة،  الهشة  للفئات  املوجهة 
بين االختيار االستراتيجي التي اعتمدته بالدنا لبناء دولة الحق والقانون 
والعدل واملساواة واإلنصاف في دستور 2011، وبما أن املغرب عرف 
يشكل  حيث  لسانكم،  على  جاء  كما  مهمة  ديموغرافية  تحوالت 
األشخاص املسنين حوالي 3 داملليون أي بنسبة 8.5% من السكان، وهي 
أرقام يتوقع تزايدها في سنة 2050 إلى 10.1% حسب املندوبية السامية 
للتخطيط، وذلك راجع إلى انخفاض املعادالت الكلية للوفيات ومعدل 
الخصوبة، باإلضافة إلى مجموعة من التحوالت البنيوية والسوسيو 
اقتصادية التي تعرفها األسرة املغربية، بانخفاض عدد األسر املمتدة 
التقليدية، مقابل ارتفاع عدد األسر النووية وتنامي السكن االقتصادي 
والشقق الصغيرة، إذا نثمن سعي الحكومة إلعتماد سياسة مندمجة 
للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين لتمكين هذه الفئة من حقوقها 
بالكرامة  يتصل  فيما  حقوقهم  اإلعتبار  بعين  أخذ  مع  الدستورية 
رفقة  إبقاءهم  تفضيل  وخصوصا  اإلجتماعي  واإلندماج  واإلشراك 
أسرهم إذا كان ممكنا مع طبعا التحفيز أو مساعدة األبناء املحتاجين 
املتكفلين بآبائهم على شاكلة التعويضات اإلجتماعية لألبناء والتكفل 

الشامل داخل املؤسسات الرعاية اإلجتماعية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي آخر في املوضوع؟ ال يبدوا إذن السؤال في السياسات العمومية 
كان هو السؤال السادس وسؤال منح الجمعيات العاملة هوا لسؤال 
الخامس إذن غادي نبقاوا في السؤال الخامس اللي هو منح الجمعيات 
النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعية  الرعاية  مجال  في  العاملة 
املحترم  النائب  السيد  فليتفضل  اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين 

مشكورا لوضع السؤال.

فلن ئبافلسيداسعيدابعزيز:

الطالب  دور  في  كتشتغل  اللي  الجمعيات  كتعرفوا  كيما  الوزيرة 
األدوار  بواحد  كتقوم  اإلجتماعية  الرعاية  مؤسسات  وكل  والطالبة 
مهمة، إال أنه كاين واحد املالحظة كتعلق بالتأخر وعدم انتظام األداء 

ديال املنح لهاد الجمعيات حول هذا املوضوع نسائلكم؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا السيد النائب املحترم، هو أريد أن أؤكد هنا أن تقريبا أزيد 
اإلجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تسير  على  مشرفة  جمعية  ألف  من 

تستفيد من منح مؤسسات التعاون الوطني، 1023 سنة 2018 و1046 
سنة 2019 بمبلغ يفوق 155 مليون ديال الدرهم سنويا، طبعا هذه 
عمل  جدا  مهم  العمل  يعني  بواحد  ذكرتوا  كيفما  تقوم  الجمعيات 
عندو بعد إنساني، بعد حقوقي، وخاصة الجمعيات اللي كتشتغل في 
مراكز الرعاية بمختلف أبعادها سواء الخاصة باملسنين أو يعني دور 
 %75 تقريبا  الطالب كتشكل  دور  باملناسبة مؤسسات  اللي  الطالب 
من نسيج مراكز الرعاية اإلجتماعية التي تتوفر عليها بالدنا وبالتالي ملي 
كنقولوا 1150 مركز رعاية إجتماعية، ف75% منها هي مراكز خاصة 
للهشاشة  مراكز  بالضرورة  ليست  وهي  الطالبة،  ودور  الطالب  بدور 
اإلجتماعية، ولكن هي مراكز داعمة للتمدرس والتأهيل وتكوين يعني 

وتكميل املسار الدرا�ضي.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزيرة، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداسعيدابعزيز:

ديال بأنه دوك دور الطالب ألن تحدث على أنها داعمة للتمدرس، 
وبالتالي اللي مسؤول واللي خاصوا يخصص ميزانية قارة ومستقرة لدوك 
التالمذ اللي في دور الطالب هو وزارة التربية الوطنية، احنا تنشوفوها 
تتهرب أكثر من ذلك أنه تتجيب التالمذ اللي ممنوحين وكتحطهم في دار 
الطالب عالش؟ ألنه ما قداتش أنها تبني الداخليات باش تدير اإليواء 
الشامل للممنوحين وتم�ضي عاد تقدم مساعدات لدور الطالب، وهاذي 
مسؤوليتكم السيدة الوزيرة، اليوم مسؤوليتكم أنتما على مؤسسة 
السيدة  هذا  ولكن  آخره،  إلى  واألطفال  املسنين  اإلجتماعية  الرعاية 
التسليم  انتظام هاذ  أننا خص  اليوم على  نتحدثو  أننا  الوزيرة البد 
ديال املنح، وخصنا نرقاو من املنح إلي ميزانية خصهم ميزانية مستقرة، 
باش نقطعو مع ذاك الجانب اإلحساني، باش نقطعو مع اإلستغالل 
السياسوي واملؤسسات الخيرية بصفة عامة السيدة الوزيرة، وبالتالي 
القيمة  على  الضريبة  من  ديالهم  واإلعفاء  أساسية  قارة  فامليزانية 
املضافة مسألة أساسية، وأيضا التزويد ديالهم بأطر اللي تكون كفأة في 
 ذاك هداك املسنن، 

ّ
التسيير، وفي التدبير وفي اإلهتمام بذاك الطفل أوال

الوزيرة،  السيدة  بقوة  مطروحة  اليوم  هي  اللي  اإلشكاالت  هاذ  ألنه 
وخص الفصل ما بين ما هو تعليمي وما بين ما هو رعاية إجتماعية فعال.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبافلسيداعبدافلفت حافلعوني:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدة الوزيرة، املشكل ما اصبحش مطروح غير في املنح، مطروح 
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كذلك في التأخير ديال الصرف ديالهم و فاملالءمة ديال القيمة املالية 
الرعاية اإلجتماعية، بحيث أن  املنح مع بعض مؤسسات  ديال هاذ 
هاذ مؤسسات اإلجتماعية املشكل ديالها هو هاذ املنحة عالش؟ ألن 
بغض النظر عن األداءات ديال املستخدمين هناك كذلك بعضهم، هاذ 
املسنين كيعرفو واحد األمراض مزمنة والغالبية ديالهم كيعرفو أمراض 
مزمنة، لهذا التأخير ديال الصرف ديال هاذ املنح كيسبب ضرر بالنسبة 
لهاذ النزالء ديال هاذ املؤسسات ديال الرعاية اإلجتماعية، وكنظن ما 

كاينش حتى املالءمة املالءمة في القيمة املالية، وشكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

الوزيرة  السيدة  يبدو،  ال  آخر؟  إضافي  دائما  التعقيب،  شكرا، 
تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا السادة النواب على تفاعلكم مع هاذ املوضوع، هو مؤسسات 
الرعاية االجتماعية كما ال يخفى عليكم املنح التي تقدم لها هي مساهمة 
إلى تنويع مصادر تمويليها، واحنا كنعرفو  وإال فإن املؤسسة مدعوة 
بأن كاين واحد الشق اللي كتاخذو املؤسسة عن طريق الدعم اللي 
 كيكون عن طريق 

ّ
كيم�ضي من التعاون الوطني وكيكون يعني اآلن وال

التحويل البنكي ما بقاش في إطار شيك ولكن في إطار تحويل بنكي الدعم 
املخصص لهم، وكاين واحد الدعم آخر اللي هو دعم عيني اللي كيكون 
غالبا من طرف املحسنين واملهتمين واللي اليوم البد من اإلشتغال على 
أنه يكون كذلك واضح وشفاف، طبعا نحن نحرص أن املبالغ املرصودة 
أنها تعطى في الوقت املناسب حتى تتحقق الفائدة منها، ولكن كنأكد 
بأنه البّد من كل مؤسسة مؤسسة أن تشتغل على مصادر تمويل جديدة 

وتنويع مصادرها.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، إذن نمر اآلن إلى السؤال املوالي وهو 
سؤال حول الدعم املالي املباشر لألشخاص في وضعية إعاقة كاملة، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم تفضلوا.

فلن ئبافلسيداعبدافلحقافلن لحي:

التي  واإلجراءات  التدابير  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
في وضعية  مباشر لألشخاص  اجتماعي  لتخصيص دعم  ستتخذونها 

إعاقة كاملة؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

الدعم  بأن نظام  النائب املحترم، أوال كتعرفو  شكرا لكم السيد 
اإلجتماعي والتشجيع واملساندة لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة 
في  األشخاص  حقوق  بحماية  املرتبط  اإلطار  القانون  في  صادر  هذا 
وضعية إعاقة والنهوض بها، وقد نص على مجموعة من التدابير اليوم 
تم اإلشتغال على هذه الدراسة، والدراسة اللي حددت لينا مجموعة 
من الخدمات اللي يمكن أنها يعني يستفادو منها األشخاص في وضعية 

إعاقة، وتم عرض هذا النظام في مجلس حكومي في شهر دجنبر.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تفضلوا السيد النائب هل هناك 
من تعقيب؟ تفضلوا.

فلن ئبافلسيداعا0افحاين:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

34 كيحث  الفصل  في  اململكة  الوزيرة املحترمة، دستور  السيدة 
الفئة  هاذ  تتمتيع  تيسير  سياسات  وضع  على  العمومية  السلطات 
األشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات املعترف بها للجميع، 
طبعا كنفتخرو أن اململكة تتوفر أيضا على قانون اإلطار 97.13 لتعزيز 
الحكومة  نثمن مجهودات  أيضا  كما  الوزيرة  السيدة  الحقوق،  هذه 
في البرنامج الحكومي ديالها، وكنعتبروا أيضا صندوق دعم التماسك 
اإلجتماعي هو واحد اآللية من اآلليات ديال تعزيز ودعم هذه الفئة، 
السيدة الوزيرة بخصوص اآلن الكلمة بغينا الدعم املباشر املالي لهاذ 
الوزيرة  اللي كتعاني من إعاقة كاملة، الوضع والسيدة  الفئة هاذي 
وخاصة باملناطق القروية يعني األسر والعائالت كيعانيو األمّرين مع هاذ 
الفئة هاذي، مع أيضا الهشاشة والضعف والفقر وانعدام الشغل يعني 
تزيد منمشكل هذه الفئة األسرية اللي كتوجد أشخاص بدون حركة 
يعني إعاقة كاملة، ولكن ال حول لهم وال قوة. فلهذا السيدة الوزيرة، 
كنثمن ما جاء في جوابكم وكنقترحو أيضا عالش اللي مانشركوش أيضا 
القطاع الخاص البنوك أيضا في وضع مساهمات لتمتيع هاذ الفئة 

بدعم مباشر يعني دائم؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضل 
ال�ضي اللبار تفضلوا.

فلن ئبافلسيداعزيزافللب ر:

جوابا السيدة الوزيرة في نطاق إطار اإلطار والتدابير التي تتحدث 
عنها الحكومة لفائدة املعاقين ال نرى لها أثرا على أرض الواقع، أما من 
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ناحية صندوق دعم التماسك اإلجتماعي ال يقوم بواجباته أساسية 
إذ ال يستفيد املعاقون من التمدرس ومن األجهزة الطبية وال من مبلغ 
60 ألف درهم لتشجيع املهنيين املعاقين، وعلى سبيل املثال فمدينة 
فاس لم يستفد املعاقون بها من األجهزة الطبية منذ 4 سنوات، وهناك 
تماطل في ذلك، لذا نطلب من سيادتكم السيدة الوزيرة إيجاد حل 
لهذه املشكلة وإيجاد حلول للنقل الحضري للمعاقين تقنيا، أين هو 
تنزيل التدابير املتعلقة باألولوية في التشغيل؟ أين هي التدابير املتعلقة 
باإلستعمال املجاني لوسائل النقل العمومي؟ أين هي التدابير املتعلقة 
بتحسين الولوج إلى التمدرس؟ أين هو تشجيع اإلدماج املنهي ألشخاص 

في وضعية إعاقة وتفعيل مراكز اإلستقبال؟ وشكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ تفضلوا السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا لكم السادة النواب على هاذ التفاعل وعلى هذا اإلهتمام، 
أريد أن أؤكد فقط بأن الخدمات التي يقدمها صندوق دعم التماسك 
اإلجتماعي هي خدمات مهمة، وأريد أن أؤكد كذلك على أن اليوم نتوفر 
تقريبا على 83 مركز للدعم والتوجيه واملساندة لألشخاص في وضعية 
إعاقة اللي موجودة بكل األقاليم، يعني في 83 إقليم واللي هي مراكز مهمة 
جدا وكتقدم املعلومة وكتقدم يعني اإلحتياجات يعني كتعطي الشرحات 
الالزمة وكتعطي الخدمات اللي كاينة، اليوم في إطار هاذ الخدمات اللي 
كيقدم الصندوق ما يمكليناش ننفيو املجهود الكبير الذي يبذل على 
مستوى التمدرس، واحنا كنعرفو بأن أهم طريق لإلدماج االقتصادي 
واالجتماعي لألشخاص في وضعية إعاقة هو تحقيق التمدرس واإلندماج 
على مستوى التمدرس، وهذا اللي اليوم انتقلت بالدنا من قسم دامج 
واحد في بداية التسعينيات إلى اليوم أكثر من 700 قسم دامج هاذي 
كلها مجهودات كبيرة تستحق التثمين، طبعا نحن نطمح جميعا إال أننا 
نزيدو نطورو هاذ الخدمات وهذا هو اللي غادي يكون إن شاء هللا من 
خالل نظام الدعم اإلجتماعي ومن خالل أنه غادي يتحّول إلى قانون، 
هذه الدراسة سوف تحول إلى مشروع قانون وتقدم في هذا البرملان، 
أريد كذلك أن أؤكد أن تعامل كذلك املراكز املوجودة في مجموعة من 
اللي  اللي كتقدم خدمات واللي فيها مراكز وجمعيات  مناطق املغرب 
استطعت أنها تراكم خبرة مهمة، واللي كتقدم كذلك خدمات مهمة 
لألشخاص اللي هما في وضعية إعاقة، بهاذ املناسبة أريد أن أعرض بين 

أيديكم بعض األرقام.

السيدات والسادة النواب، ففيما يخص تحسين ظروف تمدرس 
األطفال في وضعية إعاقة، تم تخصيص ميزانية تقدر ب 345 درهم 
ما بين 2015 و2018، وبلغ عدد املستفيدين برسم سنة 2018 حوالي 

11 ألف مستفيد ومستفيدة كدعم في الخدمات التربوية والتأهيلية 
والتكوينية والعالجات الوظيفية، وكذلك بالنسبة للمستفيدين يعني 
بما كلفته تقريبا 1095 درهم في الشهر، ونسبة اإلناث املستفيدات 
%35، إذن مجهودات كبيرة تبذل، كذلك على مستوى املشاريع املدرة 
للدخل اليوم وصلنا يعني تقريبا ألف شاب استافدوا من هذه املشاريع، 
وهي مشاريع مهمة بواحد الغالف مالي 43 مليون ديال الدرهم، وطبعا 
املشاريع،  هاذ  من  استافدو  اللي  اإلعاقات  مختلف  من  املستفيدين 
في بعض  التقنية وإذا كانت هناك مشاكل  املعينات  إلى ذلك  أضف 

األقاليم كيما ذكرتو السيد النائب.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، ونمر اآلن إلى السؤال املوالي 
هو السؤال 8 الذي تجمعه وحدة املوضوع مع السؤال 11، ويتعلق األمر 
بمحاربة الفقر، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب إذا سمحتم 
لطرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة، 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

فلن ئبةافلسيدةازكيةافمل0يني:

السيدة الوزيرة، عن مدى نجاعة سياستكم في مجال محاربة الفقر 
واإلقصاء اإلجتماعي نسائلكم ؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائبة املحترمة، السؤال الثاني للسيدات والسادة 
تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب 

السيد النائب املحترم.

فلن ئبافلسيداعبدافلغ نيالن ح:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

أهداف  أهم  من  الفقر  على  القضاء  يعتبر  الوزيرة،  السيدة 
فما  بتحقيقه،  ستلتزم  أنها  الحكومة  ادعت  التي  املستدامة  التنمية 
هي اإلستراتيجية املتبعة الكفيلة للحد من الفقر بشكل يضمن لفئات 

معنية حقها الدستوري في العيش الكريم؟

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا السيد النائب والسيدة النائبة على هاذ األسئلة، وأؤكد مرة 
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أخرى أن محاربة الفقر والهشاشة هذا ليس فقط املبادرات التي تقوم 
بها أوتطلقها وزارة التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة، بل 
هناك برامج حكومية كثيرة ومتعددة التي تسعى جميعا إلى مقاومة أو 
يعني أن مكافحة كل مظاهر اإلقصاء والهشاشة، وفي مقدمتها املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية، هذا املشروع امللكي الذي أطلق منذ سنة 
2005 وكان مبادرة متميزة في مجال تمويل مجموعة من املشاريع املدرة 
للدخل، وكذلك املبادرات املوجودة على مستوى العمل التعاوني على 
مستوى اإلقتصاد التضامني واالجتماعي اللي كلها مبادرات تصب في 
مجال مكافحة الفقر والهشاشة، وخاصة في العالم القروي، فاليوم 
نسبة النساء املتعاونات أو نسبة النساء في الجمعيات التنموية يزداد 
يعني سنة بعد سنة واملؤشرات في ذلك كثيرة، اليوم 2900 تعاونية في 
مقابل 22 ألف تعاونية اللي موجودة على التراب الوطني، وكلها مقاوالت 
القانون  مقاولة،  هي  اليوم  التعاونية  ألن  للمقاولة  الجديد  باملفهوم 
112.12 كيعطيها هاذ الصفة، فإذن كل املبادرات التي تقوم بها الحكومة 
فهاذ الشأن ما يمكنش فقط نختازلوها فيما يقوم به قطاع التضامن 

والتنمية االجتماعية واألسرة واملساواة.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا، السيدة النائبة املحترمة تفضلي للتعقيب.

فلن ئبةافلسيدةازكيةافمل0يني:

السيدة الوزيرة، كل التقارير كتأكد بأن نسبة الفقر غادية وكترتفع 
في السنين األخيرة، وانتما وزارتكم هي الصوت ديال هاذ الفئة داخل 
هاذ  معمقة إلصالح  رؤية  إلى  تفتقر  الحكومة  األسف  مع  الحكومة، 
واللي  الحكومة  ليها  كتسّوق  اللي  الهيكلية  اإلصالحات  ألن  الظاهرة 
وشروط صندوق  إمالءات  مع  تتوافق  كلها  املالية  قوانينها  كتأكدها 
النقد الدولي، واللي كتدفع في اتجاه تخفيض من اإلنفاق العمومي على 
القطاعات اإلجتماعية لتخفيض عجز امليزانية، أكبر املؤشرات لذلك 
السيدة الوزيرة هي الوضعية الحالية اللي كيعيشها التعليم والصحة 
في البالد الحكومة رفعت الدعم بصفة نهائية على الوقود وكتخطط 
تدريجيا لرفع الدعم على املواد األساسية األخرى، وتنتكلمو على وضعية 
السكان في البادية راه كل�ضي كيعرفها اللي كيفتقدو هاذ الناس ألبسط 
شروط العيش الكريم، هناك أيضا سوق خلق ثروة وتقسيم الثروة مع 
املواطنين واملواطنات هناك زيادة مستمرة في األسعار وفي الضرائب، 
وأيضا هناك تقزيم رقعة الطبقة املتوسطة وهاذ ال�ضي تيأدي التساع 
رقعة الظواهر اإلجتماعية والبطالة، طبعا السيدة الوزيرة في داخل 
الوزارة ديالكم عندكم كل هاذ الفئات املهمشة وأنتما اللي خصكم 
تراعيو  خصكم  اللي  وأنتما  الفئة  هاذ  على  الحكومة  داخل  تدافعو 
الظروف اللي كيعيش فيها املغاربة حاليا، ألنهم عياو من هاذ املأساة اللي 

عايشين فيها، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد النائب عن الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد عبد الغاني.

فلن ئبافلسيداعبدافلغ نيالن ح:

الواقع  من  معاك  غنهضر  أنا  الحكومة  تنسائلو  الوزيرة،  السيدة 
ينا من 

ّ
املعي�ضي اليومي ديال املغاربة من مختلف مناطق املغرب، وخل

معاناة صعبة  تتعيش  القروي  املجال  ديال  الناس  األرقام  فضفضة 
في حياتهم اليومية ويال بغيتو تعرفو هاذ ال�ضي وتوقفوعليه خرجو من 
النافع وأدعوكم لزيارة املجال القروي بإقليم شيشاوة، وهو  املغرب 
من أفقر األقاليم املغربية شوفو الناس كي كتعيش مّحنة في حياتها 
الجفاف  كاين  الالئق  السكن  وانعدام  والهشاشة  للفقر  باإلضافة 
وانعدام املياه الصالحة للشرب، والناس كتواجه صعوبات كبيرة باش 
تحصل على املواد األساسية للعيش، والولوج إلى الخدمات األساسية 
كالصحة والتعليم والشغل، السيدة الوزيرة األرقام املغلوطة املبنية 
على إجراءات ترقيعية ومخططات لم تستفد منها ساكنة املغرب الغير 
النافع، بما فيها مخططات املغرب األخضر والتنمية القروية واملجالية 
والتنمية الفالحية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج تيسير 

الرميد التي أبانت عن فشلها في محاربة الفقر لحد اآلن.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترمن  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو إذن الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

أوال أننا نتكلمو بهاذ اإلطالق وبهاذ التعميم كنظن أن يعني السيد 
رئيس الحكومة سبق له أن أجاب على هذا السؤال في العديد من املرات، 
في إطار السياسة العامة وأجاب عن موضوع تقليص الفوارق وأجاب عن 
موضوع املبادرات املبذولة يعني للحد من الهشاشة والفقر ومن اإلقصاء 
القطاعات  في  بذلت  التي  الكبيرة  املجهودات  في  وكذلك  اإلجتماعي، 
اإلجتماعية ال من حيث التمويل خاصة في الصحة وفي التعليم؛ فاليوم 
األول ألول مرة في تاريخ املغرب كنوصلو للميزانية املرصودة للتعليم 
واللي كنعرفو بأنها فقط 60 مليار مليار واللي هي ميزانية مهمة جدا، 
ألن اإلستثمار في التربية والتعليم هو استثمار في مستقبل املغرب، وهو 
فعال استثمار في محاربة اإلقصاء الحقيقي ودوافع اإلقصاء الحقيقي 
املتمثلة أحيانا في الهدر املدر�ضي أو في األمية، في انتشار األمية وغيرها من 
املظاهر اللي كتأسس فعال اللي كتقدر تعطي فعال نتائج في اإلقصاء، 
اليوم ورش الحماية اإلجتماعية اللي هو ورش مهم جدا، ويأتي في إطار 
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مقاربات ديال مقاومة أو يعني تجاوز مظاهر اإلقصاء اإلجتماعي، هاذ 
الورش اللي فتحاتو الحكومة واللي عطا التغطية الصحية للمستقلين 
من مجموعة من الفئات اللي غتستافد، طبعا اليوم استافدو يعني 
القطاعات اللي هي مهيكلة، وهاذ القانون مفتوح في اتجاه وهاذ النظام 
لقطاعات مستقلة؛ أضف  اإلجبارية  الصحية  التغطية  يعني  مفتوح 
إليها يعني استفادة الطلبة كنعرفو بأن الطلبة اليوم في إطار التغطية 
الصحية اإلجبارية واللي الحكومة كتقدم واحد املبلغ ديال أكثر من 110 
ديال املليون ديال الدرهم سنويا من أجل استفادة الطلبة من التغطية 
الصحية اإلجبارية، فكل هذه املشاريع هي تصب في اتجاه تقليص الفقر 
وطبعا ما نقوم به في وزارة التضامن من خالل دعم العمل الجمعوي 
والشراكة مع الجمعيات من أجل تشجيعها على مشاريع مدرة للدخل 

وعلى يعني اإلنتاج، ألن الثروة تنتج والفقر يحارب بإنتاج الثروة.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت ونمر إلى السؤال املوالي وهو 
والسادة  للسيدات  اإلجتماعية  الحماية  منظومة  إصالح  عن  سؤال 
السيدة  فلتتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائبة املحترمة لبسط السؤال.

فلن ئبةافلسيدةاآم لاع0بوش:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم حول إصالح منظومة الحماية اإلجتماعية 
في املغرب؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة لكم الجواب تفضل.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

من  مجموعة  وفيه  مفتوح  ورش  هذا  النائبة،  السيدة  شكرا 
املبادرات.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاآم لاع0بوش:

السيدة الوزيرة، في الوقت الحالي اللي كنتكلموا على ورش ديال 
إصالح منظومة الحماية اإلجتماعية عندنا %60 من الساكنة النشيطة 
في املغرب محرومة من الحق في التقاعد، عندنا نسبة أقل منها بقليل 
محرومة من الحق في التغطية الصحية، عندنا أكثر من 2 داملليون ديال 
املسنين اللي كانوا إما ماكانوش تيشتاغلوا أو كانوا كيشتغلوا في إطار 

القطاع غير املهيكل لحد اآلن ما كاينش أدنى يعني حد ديال املعاش اللي 
كايالءم الحد األدنى لألجر لهاد األشخاص، واألشخاص كذلك وضعية 
إعاقة نضيفوا ليهم الفئات اللي كتعاني الهشاشة في العالم القروي 
وفي الجبال وفي الهوامش ديال املدن، بال ما نتكلموا على نسبة الشباب 
اللي كتشكل %32 من الساكنة في املغرب اللي فيها نسب البطالة اللي 
كتوصل في بعض الجهات مثل الجهة الشرقية ألكثر من%17 في ظل 
الحكومة  عندنا  اللي  الوقت  في  البطالة  عن  التعويض  نظام  غياب 
وفرت 139 برنامج موزعة ما بين برامج الحماية اإلجتماعية و الدعم 
اإلجتماعي اللي هما مترابطين واللي هما ب2 محتاجين إلعادة النظر فيهم 
التنسيق  املتعلقة بغياب  الحكومة  بها  اللي كتعترف  نظرا لإلشكاالت 
بين هاد البرامج وضعف اإلنتقائية والهظر ديال املوارد ميزانيات كبيرة 
كضيع وتعقد املساطر واختالالت متعلقة باإلستهداف اللي كنتسناو 
القانون يتعلق بالسجل اإلجتماعي يجاوب عليها، السيدة الوزيرة إيال 
بغينا نتكلموا أو نربحوا الرهان ديال تحقيق نموذج وصياغة نموذج 
تنموي جديد املفروض في الحكومة أنها تجاوب على رهانات أساسية 
لهاد  حد  وتوضع  بالحكامة  متعلق  اللي  الرهان  استعجالي،  وبشكل 
التشتت، رهان اإلستدامة واإلستقرار في صنادق الحماية إجتماعية وما 
تجيب ليناش حلول بنظرة موازناتية اللي ما فيهاش نظرة شمولية كما 
هو األمر بالنسبة الصندوق املغربي للتقاعد، ضمان التمويل، الرهان 
اللي متعلق بالتعليم كذلك واإلدماج ديال القطاع الغير املهيكل اللي 

غاب على املناظرة..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

الحماية  ورش  أن  أكد  أن  أريد  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
اإلجتماعية يحظى بإهتمام كبير من طرف الحكومة، واليوم في إطار 
اإلجتماعية  الحماية  منظومة  إصالح  ودعم  الحكامة  قواعد  إرساء 
لجنة  ألشغال  ترأسها  خالل  من  التضامن  وزارة  تساهم  ببالدنا 
هذه  من خالل  وطبعا  اإلجتماعية،  للمساعدة  الدائمة  موضوعاتية 
اللجنة اللي فيها الشركاء وقطاعات حكومية معنية بهذا املوضوع نعمل 
املساعدة اإلجتماعية وكذلك على تطوير  آليات  تفعيل وتطوير  على 
آليات التنسيق والتواصل بين مختلف املتدخلين، طبعا اليوم موضوع 
الحماية اإلجتماعية يعني نظام اإلستهداف هو مهم جدا، ولهذا فإخراج 
اليوم كاين اإلشتغال وغادي يجي للبرملان القانون اللي يعني اإلستهداف 
املباشر، ألن كنعرفوا أن نظام اإلستهداف هواملدخل األسا�ضي لتحقيق 

يعني اإلستفادة لألشخاص الليهما في وضعية عوز.

اليوم كاين برامج مهمة منها اسمحوا لي أن أذكرها اللي هي كلها 
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كتصب في مجال املساعدة اإلجتماعية وهي صندوق دعم التماسك 
مستفيد،  مليون   12 الي وصالت  واليوم  الرميد  فيه  اللي  اإلجتماعي 
5 ماليين أسرة، برنامج تيسير التربية وطني اللي كيستافدوا منوا 2,4 
مليون تلميذ وتلميذة، مبادرة مليون محفظة كذلك في التربية الوطنية 
اللي كيستفادوا منها أكثر 4 داملاليين من التالميذ، صندوق التماسك 
اإلجتماعي اللي كيستافدوا منو 44 ألف مستفيد من مركز التوجيه 
من  وغيرها  للدخل  املدرة  األنشطة  من  مستفيد   1245 واستقبال، 
البرامج، إضافة إلى صندوق التكافل العائلي اللي كتستفد منو النساء 

املطلقات وهو مبادرة مهمة اللي كيقدم الحماية هاد الفئة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، نمر اآلن إلى السؤال املوالي وهو 
املعاقين  للجمعيات األشخاص  السنوية املخصصة  املنح  سؤال عن 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فلتتفضل السيدة حياة بوفراشن لطرح السؤال.

فلن ئبةافلسيدةاحي ةابوا0فشن:

السيدة الوزيرة، مئات الجمعيات املمثلة ملا يربو عن 3 داملليون 
ديال األشخاص الحاملين لإلعاقة، اإلعاقة الثالث الدهنية والحركية 
والبصرية، وكذا ألسرهم تؤاخذوا الوزارة الوصية على كيفية التدبير 
املنح املخصصة لهذه الفئة، وإستفراد التعاون الوطني بهذا امللف، في 
غياب شبه تام للقطاعات املتدخلة األخرى كالصحة والتعليم والتكوين 
القطاع الخاص، مما يجعل مخطط  املنهي والشغل والداخلية وكذا 

العمل 2017-2021، حبراعلى ورق؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزيرة تفضلوا الجواب.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

أوال السيدة النائبة شكرا على هاد السؤال، وإن كنت أتمنى أن 
السؤال املهم ولكن املعطيات مزيان ندققوا فيها أكثر ألن إال كانت هادي 
هي الخالصة ديالكم أن البرامج كلها حبر على ورق، إذا هاد املستفيدين، 
أوال الجمعيات ديال اإلعاقة، كتعرفوا أن كاين واحد الشريحة اللي 
هما جمعيات عندها تأطير على املستوى الوطني وعند ها حضور على 
وبالتالي فهي تحظى بمسطرة خاصة على مستوى  الوطني،  املستوى 
لو كيتم في واحد اإلتفاقية 

ُ
ك الشراكة مع الوزارة، طبعا هاد العمل 

ثالثية اللي كتربط وزارة التضامن ألن هادي دعم من صندوق الدعم 
والتماسك اإلجتماعي، اتفاقية ثالثية فيها وزارة التضامن وفيها وزارة 
الوطني  التعاون  مؤسسة  الوطني،  التعاون  وفيها  واملالية  اإلقتصاد 
كتقوم بواحد الدور كبير جدا هادي مؤسسة تاريخية عريقة من 1957 

وهي كتخدم، طبعا كنجتهدو على مستوى آليات الحكامة، هناك لجان 
لإلنتقاء على مستوى املحلي على مستوى الجهوي، ثم لجنة مركزية 

تقنية على املستوى الوطني.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب .

فلن ئبةافلسيدةاحي ةابوا0فشن:

طبعا كثيرة هي اإلجراءات والتدابير، 73 إجراء، 20 تدبير، القانون 
اإلطار 13.97 جامع مانع، ألنه لغياب النصوص التنظيمية املفعلة له، 
السيدة الوزيرة غادي نكون براغماتية عملية هو أن الجمعيات املعنية 

وأسر األطفال الحاملين لإلعاقة، السيد الصداع..

فلسيدارئيسافلجلسة:

الرجاء السيدات والسادة النواب األفاضل، الرجاء نعطيو الفرصة 
للسيدة النائبة تكمل السؤال تفضلي.

فلن ئبةافلسيدةاحي ةابوا0فشن:

السيدة الوزيرة، غادي نكون براغماتية عملية، الجمعيات املعنية 
وواضحين،  ملحين  طلبين  عندهم  لإلعاقة  الحاملين  األطفال  وأسر 
األول هو املطالبة بتحويل هذه املنح التي تبقى اإلستفادة منها تخضع 
أحيانا لشروط تعجيزية تمييزية إلى تعويضات عن اإلعاقة حسب نوعها 
وعمقها، إما بتعويض شهري أو دوري لألسر في حالة األطفال، وإما لحامل 
اإلعاقة إذا كان الشخص راشدا، بهدف التطبيب والترويض والتمدرس 
والتنقل وحفظ ماء الوجه والكرامة للرشداء الذين يضطرون للتسول 

من أجل العيش والكرامة؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب 
السيدة  تفضلي  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املوضوع،  في  إضافي 

الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

ما بقاش الوقت بزاف.

فلسيدارئيسافلجلسة:

إيال بغيتوا تعقبوا السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

النائبة،  السيدة  أوال كنشكرك  الوقت ولكن مع ذلك،  بقاش  ما 
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كذلك  والشبكات  معاهم  كنحضروا  اإلعاقة  ديال  الجمعيات  ولكن 
وكنواكبوهم يعني وكنتبع املطالب ديالهم فاليوم الطلب على خدمة 
التمدرس بالعكس هو طلب كيزداد وكيرتفع واألسر كتحس بأن املدخل 
األسا�ضي لضمان إدماج اإلقتصادي واإلجتماعي ألبنائها هو عبر بوابة 
التمدرس، واليوم القانون اإلطار للتربية والتعليم في بالدنا هاد القانون 
يلزم الوزارة املعنية بتوفير فرص التكوين ما يسمى بالتربية الدامجة، 
واليوم كاينة إجراءات مهمة في إطار القانون اإلطار لحماية هذا الحق 

األسا�ضي اللي هو حق التربية والتعليم، طبعا..

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلوا باقي ليكم بعد الثواني.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

مازال..

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلي، تفضلي.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

إذن قلت هذا حق أسا�ضي، طبعا كذلك املشاريع املدرة للدخل التي 
يستفيد منها األشخاص في وضعية إعاقة، هادي مشاريع مهمة ولكن 

كتبقى مسألة اللي هي مهمة ويجب اإلشتغال عليها في املستقبل هو...

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، معذرة انتهى الوقت ونمر تفضل 
السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحاداأبدرفرارئيساا0يقافألص لةاوفملع ص0ةا
)نقطةانظ م(:

السيد الرئيس، تنقدروا التدبير ديالك الجيد للجلسة ولكن هادي 
بينما  ديالها  التوقيت  من  أكثر  وقت  تتعطيها  الحكومة  الثانية  املرة 
التدخالت ديال السادة النواب تتزير أكثر، فاحترام كاينة..، فأرجوك 

فأرجوك ربما سقط سهوا ياك نخليوها.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، غير ما انتابهتوش السيد الرئيس راه أحيانا 
كنخليوها  نبثروها  كنبغيوش  ما  الفكرة  كتكون  ألن  الوقت  كيكون 
ليك.  نخلفوها  ليك  نخلفوها  النائبة،  السيدة  ليك  نخلفوها  تكمل، 
نمر للسؤال املوالي هو سؤال إذا سمحتم السؤال عن وقع برنامج دعم 

األرامل للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية 
فليتفضل أحد لوضع السؤال، تفضل السيد املحترم تفضلوا.

فلن ئبافلسيدابلعيداأع والل:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة على الوقع الفعلي لبرنامج دعم 
األرامل على األسر املستفيدة خصوصا فيما يرتبط بتمدرس أبنائها؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، أؤكد بأن هذا من البرامج 
اإلجتماعية املهمة جدا واللي بالدنا اتخذت فيها خطوات وقرار يعني 
مهم وشجاع بتمكين النساء األرامل الحاضنات ألطفالهم اللي هما في 
التمدرس أو اللي مازالوا صغار أنهم يستفادوا من منح شهرية، األرقام التي 
لدينا اليوم أن عدد األرامل املستفيدات من الدعم املباشر بلغ إلى 100 
ألف و500 أرملة وعدد األطفال اليتامى املستفيدين حوالي 173 ألف 
يتيم ويتيمة، مجموع املبالغ املالية التي تم صرفوها للمستفيدات من 
البرنامج حوالي مليارين و130 مليون درهم، واملبلغ الشهري للتحويالت 
النقدية يصل إلى أكثر من 50 مليون درهم، طبعا هذا املجهود املالي 
الكبير واملجهود لواحد الفئة اللي بعضها يعيش وضعية هشاشة وهو 

لخدمتها وخدمة أبنائها يعني وتمكينهم من اإلستمرار في التمدرس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيدة  النائب وال  السيد  لكم  التعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائبة تفضلي.

فلن ئبةافلسيدةامياونةاأات تي:

شكرا، اليتم والترمل من أصعب الوضعيات، والفقر يفاقم وضعية 
االنكسار، أكيد أن الدولة باحتضان مستضعفيها بصدد القيام بواجبها 
اتجاه املستضعفين، بل أكثر من ذلك هي هذا القرار هو دعم لبنيان 
ثماني سنوات  مرور  بعد  مكوناتها،  بين  اإلجتماعي  وللتماسك  الدولة 
عن إحداث هذا الصندوق صندوق دعم األرامل أو صندوق التماسك 
اإلجتماعي اللي فيه البرنامج ديال دعم األرامل، املطلوب اآلن املالئمة 
السريعة ليشمل أيتام التعليم األولي في إطار املالئمة مع القانون اإلطار 
الذي تمت املصادقة عليه، وبالتالي يعني هاد التعليم األولي الذي أصبح 
إلزاميا ينبغي بالتبع أن يخفض سن اإلستفادة إلى 4 سنوات يعني سابقا 
كان التعليم اإلبتدائي، ثانيا اإلستفادة في وقتها أي ابتداء من املوسم 
الدرا�ضي، ثالثا الزيادة في هذا الدعم على منوال الزيادات في األجور، 
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رابعا مراجعة شروط اإلستفادة وخاصة الرميد بالنسبة للمشغالت 
البسيطات وهن كثر خاصة إذا استمر التنافي البد.

فلسيدارئيسافلجلسة:

معذرة السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

فلن ئبةافلسيدةا د جةافلزي ني:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدة الوزيرة، ال يمكن أن ننكر بأن هاد البرنامج االجتماعي هو 
برنامج جد مهم ومهم جدا، إال أنه هي مجموعة من الشروط التي ينبغي 
توفرها الستفادة املرأة أو النساء األرامل، يالحظ السيدة الوزيرة على 
أنه من بين هاد الشروط توفر أبناء يدرسون إلى حدود سن 21، ما مصير 
النساء الالئى لم يرزقن بأطفال؟ هل مصيرهن سيكون الشارع خاصة 
كذلك  عمل،  لفرص  تؤهلهن  على شواهد  يحتوين  ال  الالئي  النساء 
السيدة الوزيرة هناك فئة عريضة من النساء األرامل لحد اآلن يجهلن 
طريقة الولوج لالستفادة من هاد الصندوق ينبغي التعبئة والتوعية 
من أجل يعني التحسيس بأهمية هاد الصندوق حتى تلج له كل النساء 

األرامل، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلي السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةامينةافلط لبي:

احنا كنعتبرو السيدة الوزيرة بأن هاد البرنامج أو هاد صندوق دعم 
األرامل فيه تمييز وفيه إقصاء، أوال هو ليس لدعم األرامل هو لدعم 
األرامل فقط اللواتي يتوفرن على أطفال في سن التمدرس، لكن كم عدد 
األرامل في هذا البلد؟ كم عدد األرامل اللواتي ليس لهن أطفال أو اللواتي 
لهن أطفال ولكن ليسو في سن التمدرس؟ ثم إلى أي مدى هناك تغطية 
اللواتي لهن أطفال في سن التمدرس والزلن في لوائح  لجميع األرامل 
االنتظار لن يتم تغطيتهم وشمولهم بهذا الصندوق، آن األوان السيدة 
الوزيرة أن نميز إما أننا ندعم أطفال األرامل في سن التمدرس وأمهات 

وإما أن هناك دعم ويجب أن يكون صريحا لجميع.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ لكم الكلمة السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي0ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس0ة:

شكرا لكن السيدات النائبات على هذا التفاعل، وفعال هذا صندوق 

مهم ومفيد بالنسبة ملجموعة من النساء اللي هما في وضعية ترمل، 
ونحن نعلم بأن الترمل هو في املجتمع املغربي قد يكون أحيانا سببا من 
أسباب تغيير الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمرأة، كيمكن تكون 
في واحد الوضع ومع الترمل وهادي من األسباب التي ترصد اللي كيمكن 
تغير الوضع االجتماعي د املرأة، وبالتالي تجعلها في واحد املكان ديال الفقر 
هي وأبناءها وهنا تيولي توريت الفقر، وبالتالي فاليوم هاد الصندوق 
كاين األمر اللي نبغي نأكد عليه أنه 112 ألف هي الطلبات املوجودة لدى 
مصالح وزارة الداخلية املعنية، 112 ألف طلب والنساء املستفيدات 
أكثر من 100 ألف يعني ما كاينش فاالنتظار عدد كثير، ثم أن األطفال 
اللي هما معاقين ويتامى كيبقاو كيستافدو، وهذا أمر مهم جدا، املرأة 
األرملة اللي عندها أطفال يعني في وضعية إعاقة كيبقاو يستفادو من 
صندوق مدى الحياة وما مرتابطينش بالتمدرس، ثم أن األطفال كذلك 
اللي ما�ضي في سن التمدرس ومازلين صغار كيمكن استفادوا من خدمات 
هذا الصندوق، طبعا يعني هذا مهم جدا في مجال التمدرس، وأنا كنأكد 
أن سد كل منافذ الهدر املدر�ضي هي الكفيلة بمحاربة الفقر ومحاربة 

اإلقصاء ومحاربة الهشاشة االجتماعية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة 
لننتقل إلى القطاع املوالي هو قطاع الشغل واإلدماج املنهي، نرحب بالسيد 
الوزير، ونمر مباشرة إلى السؤال املتعلق بخلق فرص الشغل بالعالم 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي 

للوحدة والتعادلية، السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

فلن ئبافلسيداعبدافل0حا نا ييب:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

فلسيدافلوزي0،

إ وفنياأ وفتيافلنوفب،

السؤال ديالنا اليوم، تعرف املناطق القروية تف�ضي ظاهرة البطالة 
والبطالة املقنعة في صفوف الشباب والنساء والرجال على حد سواء، 
فما هي اإلجراءات اإلستعجالية املتخذة ملعالجة هذه الوضعية التي ال 

تخفى مخاطرها؟ وشكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

شك0فافلسيدافلن ئبافملحتبم،
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موضوع ديال التشغيل في املجال القروي هومن بين األولويات التي 
نشتغل عليها في اإلستراتيجية الوطنية وهي موضوع املحور الخامس 
في إطار التشغيل جهوي هو موضوع مجموعة ديال اإلتفاقيات ودارت 
فيه مجموعة ديال البرامج، بالنسبة غنذكر بعض ديال اإلجراءات اللي 
دارت على املستوى املجال القروي، هناك فضاءات قروية للتوجيه 
املنهي تم إطالقها بمقت�ضى تنفيذ هذه اإلتفاقيات وهاد البرنامج الوطني 
اإلستراتيجية الوطنية حيث تم إطالق تقريبا وصلنا اليوم إلى 12 فضاء 
12 فضاء في املجال القروي للتوجيه املنهي، عدد كبير من الشباب ديال 
العالم القروي استفادوا من الورشات التي يتم إنجازها فهاد الفضاءات 
ثم الوحدات املتنقلة أيضا الوحدات املتنقلة أيضا بجتهي بإقليم كل من 
سيدي قاسم، بركان، تاونات، الفحص أنجرة وغيرها، واحنا اليوم في 
إطار إعداد وحدات متنقلة جديدة في بعض الجهات األخرى في إطار 
املشروع  ثم   2021-2017 أيضا  أجلك  من  برنامج  الدولي،  التعاون 
النموذجي إلنعاش تشغيل الشباب بالوسط القروي وأيضا هو من بين 

البرنامج التي نشتغل عليها، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلوا  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
للتعقيب.

فلن ئبافلسيداعبدافل0حا نا ييب:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

األقاليم  من  عدد  ذكرتوا  ديالكم  الجواب  في  الوزير،  السيد 
وتنتفاجؤوا أن إقليم بني مالل ما جاش في الرد ديالكم وإقليم بني مالل 
اللي هو في أمس الحاجة لهاد هاد التشغيل، تنقولكم السيد الوزير أن 
إقليم بني مالل إقليم فالحي والفالحة طورات والت املكننة قدات على 
اليد العاملة، وهنا فين بغينا الوزارة تعطي إهتمام لهاد الشريحة من 
السكان ولهاد الشريحة من الناس اللي محتاجين للعمل، لهذا السيد 
الوزير أننا نسجل وبارتياح أن املبادرة امللكية الكفيلة بدعم التشغيل 
ولكن  قروية،  متوسطة  طبقة  خلق  أفق  في  القروي  بالعالم  الذاتي 
الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في خلق فرص شغل باملناطق النائية 
التي تعاني ساكنتها من معضلة البطالة بشكل يهدد السلم اإلجتماعي 

ويشجع على الهجرة نحو املدن بحثا عن مصدر العيش الكريم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، معذرة انتهى الوقت، نمر إلى األسئلة 
السيد  يبدو،  ال  املوضوع  في  عفوا  اإلضافية،  والتعقيبات  اإلضافية 

الوزير، تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس.

السيد النائب أنا قلت أنه من بين الجهات ذكرت فاس-مكناس كما 
أتذكر الجهة ثانية بعد فاس-مكناس كاينة بني مالل -خنيفرة اللي فيها 
هاد الفضاءات ديال التشغيل في املجال القروي عندنا املسجلون فهاد 

الفضاءات 12 عندنا 8 اليوم ونحن مقبلون عليها..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، معذرة انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال متعلق 
بوضعية فئة املتعاقدين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل.

فلن ئبافلسيداعديابوع0اة:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

باملتقاعدات  لإلهتمام  الحكومة  سياسة  حول  الوزير،  السيد 
واملتقاعدين فريق األصالة واملعاصرة يسائلكم؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

بين  من  باملتقاعدين  اإلهتمام  ديال  موضوع  النائب،  السيد 
اإلهتمامات الكبيرة التي تطلع بها وتشتغل عليها الحكومة، نذكرك السيد 
النائب أنه الحد األدنى للتقاعد مثال كان في 1996 كان 500 درهم اليوم 
في القطاع الخاص ألف درهم وفي القطاع عام 1500 درهم، كاين الرفع 
أيضا من املعاشات ب 4% باش نغطيوا املساهمة في التغطية الصحية 
للصندوق  األخير  اإلداري  املجلس  في  اتخاذه  تم  قرار  آخر  اإلجبارية، 
الوطني للضمان اإلجتماعي هو الزيادة من الحد األدنى لألجر ب100 
درهم ب %5 على أن ال تقل عن 100 درهم، أيضا قانون املالية األخير 
من بين اإلجراءات اللي جابها اإلعفاء أول الوصول باإلعفاء ل%60 بعد 
ما كان %55 بالنسبة املعاشات التي تتراوح بين 6000 و14000 درهم 
شهريا، فضال عن مجموعة ديال اإلجراءات التي نحن مقبلون عليها في 

إطار اإلصالح الشامل للمنظومة، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

فلن ئبافلسيداعديابوع0اة:

السيد الوزير، فئة واسعة وعريضة من املتقاعدين واملتقاعدات 
وذوي الحقوق تعيش وضعية مقلقة أغلبيتهم تتقا�ضى معاشات هزيلة 
وبذلك تعيش محن مستمرة وهزلية، املعاشات ال تكفي لسد الحاجيات 
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الضرورية اليومية للحياة والعيش الكريم، فضال عن املتطلبات الصحية 
وارتفاع نفقات العالج وهم في أرذل العمر، املؤسف كذلك واملحزن هي 
أرملة املتقاعد بموت زوجها يقتطع %50 من معاشه وتصبح املصيبة 
أعظم، مع التذكير أن تقاعد املغاربة في خطر ألن أنظمة التقاعد مهدد 

باإلفالس وبهذا أصبح املصير املجهول ينتظر املتقاعدين واملتقاعدات.

السيد الوزير، مسؤولية الحكومة قائمة عن أزمة صناديق التقاعد 
لكل هذه  بها  تدبيرها ومعالجة اإلختالالت  في  بالفشل  اإلقرار  ويجب 

املقدمات ومبررات وبناء عليه من الضروري:

أوال: إستحظار تقرير املجلس األعلى للحسابات والتدخل العاجل 
والحازم لتفادي نفاد اإلحتياطات؛

ثانيا: اإللتفاتة للمتقاعدين املدنيين والعسكريين وإعادة النظر في 
معاشاتهم؛

على  املطبقة  الدخل  على  الضريبة  من  املتقاعدين  إعفاء  ثالثا: 
معاشاتهم؛

إسوتا  األجور  في  الزيادة  غرار  على  املعاشات  في  الزيادة  رابعا: 
باملوظفين و األجراء؛

خامسا: إعادة النظر في تقاعد البرملانيين وتقاعد الوزارء وتقاعدي 
البعض اللي واكلها باردة.

لهذا فإن عدد املتقاعدين في..

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ ال يبدو، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد النائب أنا نذكر ببعض اإلحصائيات %27 من مستفيدي 
املبلغ  من   35% املتقاعدين،  فئات  من  اإلجبارية  الصحية  التغطية 
املتقاعدين، هادي أرقام  اإلجمالي للمصاريف الصحية يخص فئات 
ما  أنها  على  أكدت  الحكومة  البرملانيين  للتقاعد  بالنسبة  فيهاش،  ما 
غتعطيش حتى درهم بالنسبة لهذا اإلصالح هذا، ممكن أنكم نتوما، 

رئيس الحكو مة صرح بها أكثر من مرة، أنا كنهضر ليك في حدود.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هللا يخليكم السيدات والسادة النواب، تفضل السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

ديالك،  والتعقيب  ليا  اللي طرحتي  السؤال  في حدود  أتحدث  أنا 
بالنسبة أبالتي، كنتمنى ترجعوا ليا التوقيت ديالي السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

ال أترجعوا ليا التوقيت ديالي السيد الرئيس، كاين تشويش السيد 
الرئيس إيال السادة النواب بغاو تلقاو أجوبة يخليونا نجاوبو.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

السيد الوزير، فاش يكون تشويش غادي تحبس من الكالم غادي 
نحبس الوقت، ولكن فاش كتم�ضي في الكالم كيتحسب الوقت. غنمروا 
لسؤال املوالي عفوا السيد الوزير، نمر للسؤال املوالي وهو سؤال عن 
إنعاش التشغيل للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة 
النيابية للتقدم واإلشتراكية، لكم الكلمة السيد النائب املحترم تفضلوا.

فلن ئبافلسيداسعيداإىابعلي:

أنا التوقيت ديالي باقي هو هداك ياك، سؤالنا إليكم السيد الوزير 
مالمح  عن  ونسائلكم  الشباب،  أوساط  في  البطالة  بظاهرة  يتعلق 

إستراتيجيتكم إلنعاش التشغيل؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد النائب، بالنسبة للموضوع كما سبق لي أن قلت املوضوع 

الذي  الوطني  واملخطط  الوطني  إستراتيجية  لدينا  التشغيل،  ديال 

نشتغل في إطاره، واحنا فهاد الشهر هذا غتنعاقد اللجنة الوزارية من 

أجل الوضع والوقوف على الحصيلة ديال سنتين من التنفيذ ديالها، 

أنا يمكن أن أقول لك أن بالنسبة للبرنامج الوطني للتشغيل »ممكن« 

اللي هو البرنامج التنفيذي تم إحداث حوالي 500 ألف منصب شغل 

341756 منصب بالقطاع الخاص املهيكل خالل سنتي 2018-2017، 

باقي عندنا اإلحصائيات ديال 2019 ثم 140 ألف منصب شغل بالنسبة 

للقطاع العام خالل السنتين، تحسين القابلية ديال التشغيل، 385 

ألف باحث عن الشغل بنسبة تقريبا %38 ثم دعم التشغيل 287408 

باحث عن شغل في إطار العمل املأجور برسم سنوات 2018-2017-

تقريبا  إحداث  مواكبة  ثم   ،2019 سنة  من  الثالث  والفصل   2019

10934 وحدة اقتصادية صغيرة برسم سنوات 2017 و2018 والفصل 

الثالث من سنة 2019، وبالتالي نحقق األهداف ديال املخطط بشكل 

متدرج، وشكرا.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

فلن ئبافلسيداسعيداإىابعلي:

املعلومات اللي اعطيتينا ولكن أنا ما متافقش معكم بكل صراحة، 
اللي كنعرفوا مزيان، فيه  إقليم الصويرة  عالش ؟ ألن مثال نعطيك 
واحد النسبة ديال البطالة وسط الشباب ديالو اللي هي مرتفعة بزاف، 
رغم أنه كيتوفر على بزاف ديال املؤهالت اللي ممكن أنها تشغل هاد 
الشباب، مثال في البحر وال في البناء وال في السياحة، لدرجة أننا كنلقاو 
غالب الشباب تقريبا واحد 70 وال %80 كلها كتهاجر ألق�ضى الجنوب 
املغربي كتشتاغل في البحر في أعالي البحار، اللي مات مات واللي بقى حي 
راه ما عندوش التعويضات بالنسبة لألرامل ديالهم وال األيتام ديالهم، 
ما عندهومش التقاعد ديالهم، ولكن كنتمناو الخير إن شاء هللا بواحد 
الزيارة ديال سيدنا اللي قام بها اإلقليم، أما انتما السيد الوزير بلسانكم 
قلتم الحكومة راه ما كتوفرش الشغل ما حرصش على توفير الشغل 

بالنسبة للشباب، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
تفضلو السيد الوزير، عفوا السيد الوزير أعتقد أن هناك، تفضلو 

السيد النائب، ال، تفضلوا.

فلن ئبافلسيدالوفىاع0فقي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

آليات  أهم  من  الذاتي  والتشغيل  التشغيل  يعد  الوزير،  السيد 
هاد  في  كبيرة  تجربة  له  واملغرب  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  التنمية 
امليدان من خالل برامج معروفة إدماج، مقاوالتي، تأهيل برنامج املقاول 
الذاتي، والحكومة اآلن يعني وهي تتهيأ لتنزيل البرنامج املندمج لدعم 
وتمويل املقاوالت يعني مدعوة إلى ابتكار أفكار جديدة نظرا للخفقان 
املقاوالت  احتضان  صيغة  ويعد  ذكرتم،  التي  البرامج  عرفته  الذي 
الصغيرة من أنجح اآلليات التي استعملت في دول أخرى، ولهذا نقترح 

على الحكومة اعتماد هاد الصيغة، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

مرة  عفوا  الوزير،  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
أخرى السيد الوزير، هناك تفضلو السيد النائب املحترم.

فلن ئبافلسيدالا لابنشق0وناك0ياي:

في  الحكومة  عاتق  على  كبيرة  املسؤولية  املحترم،  الوزير  السيد 
إيجاد البدائل والحلول للشباب، وأنا في املجموعة النيابية تقدم مقترح 

غني وهادف وهو أن تقدم الحكومة على األقل منحة مالية للمعطلين 
والعاطلين في بحثهم عن الشغل، يمكن املباريات نعم ولكن هاد الطالب 
هاد الشاب وال هاد الشابة باش يتلقن باش يجري مباراة، من أين له بأن 
يأتي بهذا الدخل الذي سيساعده في ذلك، الحكومة مسؤولة بأن تحدث 
هذه املنحة على غرار املنحة املخصصة في إطار فقدان العمل، وبالتالي 

السيد الوزير نرجو أن تتدخل الحكومة بإيجاد البدائل..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

ملا تحدثت، تحدتث  أنا هضرت،  النائب  السيد  النواب،  السادة 
عن أن القطاع الخاص هو املشغل األسا�ضي، األرقام اللي عطيت تؤكد 
هاد �ضي، ما�ضي غير في املغرب، في العالم، الذي يشغل أكثر هو القطاع 
الخاص، مسؤولية الحكومة هي أن تدعم هذا القطاع الخاص ليقوم 
بأدواره في التشغيل، هو أن تدعم وتساند وتعطي اإلمكانيات الكفيلة 
الشغل  ويوفر  املجال  فهاد  ديالوا  الدور  يدير  الخاص  القطاع  بأن 
الالئق ألبناء املغاربة، هاد الدور اللي كيدارعلى املستوى العالمي ما�ضي 
فبالدنا فقط، وبالتالي واإلحصائيات اللي قلت تؤكد هذا، ألن الحكومة 
شغالت 140 في سنتين، القطاع الخاص شغل تقريبا الضوبل ديالها في 
سنتين، وبالتالي الذي يجب التركيز عليه، ما نبداوش نقولو، ما يجب 
التركيز عليه هو النجاعة، إيال كان هداك الدعم غِيؤدي األكل ديالوا 
بشكل أكبر وتكون األرقام أكبر، وتكون اإلستفادة ديال الشباب أكبر في 
القطاع الخاص، فأنا مسؤول أنني ندعم هداك القطاع الخاص باش 
يؤدي الدور ديالوا هذا هو الكالم اللي قلت السيد النائب ما كاينش 
�ضي حاجة أخرى من غير هاد �ضي؛ بالنسبة للتشغيل الذاتي صحيح 
أن أقول دائما أن الفرص املتواجدة في التشغيل الذاتي غير متواجدة 
في التشغيل املأجور، دعم التشغيل الذاتي واإلشتغال على التشغيل 
الذاتي من أجل التقوية ديالو يدعم ليس فقط ما كدعمش فيه فقط 
تشغيل ديال الشباب ال، أيضا اإلقتصاد الوطني، هناك اقتصاديات 
كبيرة دولية اليوم تقوم على املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا، وبالتالي 
دارتها  اللي  املبادرة  الجاللة،  ديال صاحب  بالتعليمات  املبادرة  اليوم 
الحكومة اللي انتوما صوتوا عليها في قانون املالية ديال الصندوق ديال 
2 داملليار ديال الدرهم هاد السنة و2 داملليار في كل سنة في 6 سنوات 
ديال  املليار  ديال  أيضا ب2  الثاني  الحسن  ديال صندوق  والدخول 
الدرهم أنا كنضن أن هذه مبالغ كبيرة جدا، الحكومة مسؤولة على أنها 
توجد أفكار، والحمد هلل مشتاغلين، أنا نقول ليك أن اليوم كاين أفكار 
جديدة فهاد املجال هذا إن شاء هللا غنعرفوا وسترى الوجود وغتكون 

دفعة قوية..
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فلسيدارئيسافلجلسة:

متعلق  سؤال  هو  املوالي،  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
للضمان  الوطني  الصندوق  مفت�ضي  عمل  تعترض  التي  بالعراقيل 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعي 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم السيد أحمد جدار.

فلن ئبافلسيداأحادالدفر:

الوزارة  ديال  اإلستراتيجية  نعرفوا  بغينا  الوزير،  السيد  شكرا 
باش تفادى العراقيل لتتعترض العمل ديال املفتشين واملراقبين ديال 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

شكرا السيد النائب، بالنسبة لهاد املوضوع أنا نأكد ليك أنه كاين 

بعض اإلشكاالت على هذا املستوى هذا جزء كبير منها مرتبط بتشريع 

تطورت  العمومية  الديون  بإستخالص  املرتبطة  التشريعية  الترسانة 

بشكل كبير، ولكن بالنسبة للضمان اإلجتماعي ما زالت متأخرة والظهير 

ديال 1972 هو الذي مازل يحكم هاد املوضوع هذا ديال التفتيشيات 

واستخالص الديون ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، عموما 

احنا اليوم بصدد إعداد مشروع قانون لحدف وتعويض الفصلين 16 

و17 من الظهير اللي كتأطر هاد العملية ديال التفتيش وإتاحة إمكانيات 

قانونية ووسائل قانونية أكثر للمفتشين باش تكون النجاعة في العملية 

لهاد  نوصلوا  ما  قبل  لهذا  باإلضافة  كيديروا؛  اللي  التفتيش  ديال 

اللحظة هادي كنشتغلوا بشكل متكامل بين مفت�ضي الشغل واملفتشين 

ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، هناك اتفاقية ديال تبادل 

املعطيات واملعلومات بين هذين الجهازين، عندنا بالنسبة للمفتشين 

ديال الشغل تم إنجاز 34 ألف و256 زيارة مراقبة خالل سنة 2019، 

200 تهم 28 ألف 995 مؤسسة، 635 ألف و737 مالحظة، منها 56 ألف 

و663 تخص املالحظات ديال الضمان اإلجتماعي، بالنسبة للمفتشين 

تفتيش  عملية   3011 داروا  اإلجتماعي  الضمان  ديال  املراقبة  ديال 

ومراقبة أسفرت عن تسوية وضعية 42 ألف 144 أجير خالل سنة 

2019، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

فلن ئبافلسيدامحادابوشنيف:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

اللي قدمتم ولكن البد  التوضيحات  الوزير على  السيد  نشكركم 
الضريبي  والتهرب  اإلجتماعي  التهرب  بمسمياتها،  األشياء  نسمي  أن 
جريمة في حق املواطن وتنصل من واجب املواطنة البد من التصدي 
لها بكل حزم وحسب، أوال من خالل ما ذكرتم يعني التعاون الوثيق 
الشغل  ومفت�ضي  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  مفت�ضي  بين 
لتجاوز الخصاص على مستوى املوارد البشرية، ثم ثانيا التنسيق التام 
مع النيابة العامة بين النيابة العامة وبين وزارة الشغل على أساس 
استخدام القوة العمومية في حالة منع مفتش الشغل من الدخول إلى 
مؤسسات العمل، ثم كذلك تعزيزكما ذكرتم البعد التشريعي من خالل 
ملئ الفراغ املوجود، ثم كذلك الغرامة ديال 25 ألف درهم غير كافية 
لردع املتهربين من الواجب اإلجتماعي وبالتالي رفعه إلى 250 ألف درهم 
لتفادي هاد املسألة كذلك، ثم هناك إشكال آخر وهو البطء في البث في 
املحاضر التي يحررها املفتش والتي قد تصل 7 سنوات، وبالتالي أعيد 
مرة أخرى وأقول البد من التنسيق التام بين مختلف األجهزة للتصدي 

لهذه الجريمة، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
تفضلوا السيد الوزير. إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال متعلق 
النواب  الذاتي للسيدات والسادة  التشغيل  بتفعيل مبادرات وبرامج 
املحترمين دائما من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا ال�ضي الناصري 

مشكورا لطرح السؤال.

فلن ئبافلسيداعبدافللطيفافلن ص0ي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

مبادرات  إحداث  على  الحكومة  أقدمت  املحترم،  الوزير  السيد 
لذلك  وتأطير،  استيعاب  مبادرة  قبيل  من  الذاتي  للتشغيل  وبرامج 
نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة عمل برامج التشغيل الذاتي وعن 

سبل تطويرها؟ شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير لبسط الجواب.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس.

شك0فافلسيدافلن ئب.

هذا املوضوع ديال التشغيل الذاتي كيما قلتوا السيد النائب وكيما 
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جا في السؤال ديالكم هو ليس وليد اليوم، فيه تراكم عرفاتو بالدنا 
لسنوات طويلة، فيه بعض العراقيل، على كل حال من خالل العمل 
ديال التقييم التي نقوم بها نحاول أن نقف عندها في كل مرة وإصالحها، 
بالنسبة ال خالل أنا نعطيك اإلحصائيات 11 شهر األولى من سنة 2019 
عندنا تمت مواكبة 4564 شخص مكنت من إحداث 1978 مقاولة 
صغيرة جدا أو نشاطا مدرا للدخل وتوفير 3206 فرصة شغل، ومقارنة 
مع نفس الفترة من السنة املاضية تمت مواكبة 1739 شخص وإحداث 
728 مقاولة صغيرة جدا أو نشاطا مدرا للدخل بزيادة بنسبة ديال 

262% و271 على التوالي، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

فلن ئبافلسيداعبدافملجيداآ تافلعد لة:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

أوال السيد الوزير نبغيوا نشكروا الحكومة تاع عبد اإلله بنكيران 
التي أبدعت فكرة املقاول الذاتي وأخرجت القانون املنظم لهاد املقاول 

على  الحالية  الحكومة  نشكروا  نبغيوا  ثانيا  جدا،  مهم  وهذا  الذاتي 
اإلجراءات التي إتخذتها من أجل إنجاح عملية التشغيل الذاتي واملقاول 

مواكبة  ينبغي  املتخذة  اإلجراءات  لهاد  النظر  ينبغي  أنه  إال  الذاتي، 

املقاول الذاتي ألنه كيعيش واحد املجموعة ديال املعيقات منها معيقات 

تقنية، معيقات تمويلية ومعيقات إجتماعية، املعيقات التقنية املوقع 

الرسمي ديال التصريح وديال التسجيل ما كيواكبش املقاول الذاتي 
راه اآلن واحد املجموعة ديال املقاولين الذاتيين اللي كيلقاوا صعوبات 

الحصول على البطاقة ديالهم هادي من جهة، من جهة ثانية ما بغيناش 

يوقع املقاول الذاتي ما وقع للمقاولين الشباب سابقا بحيث أكثر من 

1005 مشروع اللي في املحاكم واللي عرف الفشل واللي تحكمات فيها 

500 ملف ضد املقاولين الشباب، ولذلك هاد املالحظة مهم جدا، على 

مستوى الجانب التمويلي كاين عندنا إشكاالت، راه عندنا مشكل ديال 

القانون 114.13 اللي كيعفي املقاول الذاتي من TVA ولكن راه بعض 
املسؤولين في املديريات الجهوية للضرائب راهم كيفرضوا على املقاول 

الذاتي يأدي الضريبة على القيمة املضافة على املواد األولية، وهذا راه 

فيه خرق سافر للقانون 114.13، املسألة الثانية هو بالنسبة للحماية 

كنطلبوا  الصحية  التغطية  في  إشكاالت  عندنا  باقي  ليهم  اإلجتماعية 

ونتمناوا ادير هاد اإلجراءات و تخذوها، وشكرا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

إطار  في  النائب  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التعقيبات اإلضافية.

فلن ئبافلسيداتوايقاكايلارئيساا0يقافلتجاعافلدستوري:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير التزايد ديال %62 ما�ضي معيار النجاح ديال التجربة 
ديال املقاول الذاتي صحيح أن اليوم درنا هاد التجربة عطينا انطالقة 
التجربة ولكن اليوم خصنا نوقفواونديروا un1bilan، 62% شكون اللي 
خدام فيها وشكون اللي ما خدامش راه كاين اللي غير مسجل في الضرائب 
وما خدامش، اليوم القراءة ديالنا لهاد القانون ديال املقاول الذاتي أن 
هو كيشكل واحد l›obstacle فحد ذاتوا للتنمية ديال هاد املقاول الذاتي 
ألن من كنقولوا املقاول الذاتي ما يمكنش موظف موظفين معاه ألن 
تكلمتوا على املقاولة الصغرى املقاولة ما�ضي مقاول ذاتي املقاول الذاتي 

بوحديتواألن املقاولة الذاتي في القانون ديالوا كياخدم بوحديتوا.

limiter1 ديالنا في 200 ألف درهم  chiffre1d’affaire ثانيا ملي كان
باهلل عليكم السيد الوزير واش 200 ألف درهم غادي تخلق لينا التنمية 
وغادي هاد املقاولة نطمحوا أنها تزيد للقدام، كانطالبوا منكم أن اليوم 
ديروا مزيانة هاد التجربة كانت تجربة ناجحة ماكانكروش ولكن مزيان 
أننا اليوم نديروا un1bilan ونشوفوا نكلسوا معا هاد الناس و نشوفوا 
كيفاش نعاودوا نغيروا هادوك التحفيز اللي تعطات لهاد املقاول الذاتي، 

وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد الرئيس، تعقيب إضافي آخر دائما في نفس املوضوع؟ ال 
يبدوا لكم الكلمة الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدين النائبين بالنسبة للمقاول الذاتي هناك إجراءات إضافية 
السيد النائب، أنا نقول لك املرسوم ديال فتح الطلبيات العمومية أمام 
املقاول الذاتي هاد مكسب كبير جدا غادي يتفعل، بدينا فيه مازال ما 
غتكونش النتائج ديالوا بأنه صدر في للجريدة الرسمية في شهر أكتوبر، 
بالنسبة للحماية اإلجتماعية أيضا هم معنيون بالحماية اإلجتماعية 
التجارة  ديال  وزارة  مع  عليه  اليوم مشتاغلين  املوضوع  للمستقلين، 
ديالهم  الالئحة  إن شاء هللا غنحددوا  الرقمي  واإلقتصاد  والصناعة 
واإلجراءات املتعلقة بإصدار املرسوم ديال اإلستفادة ديالهم في التغطية 

الصحية والتقاعد.

السيد النائب بالنسبة للمقاول الذاتي هو واحد اإلمكانية عطاها 
املشرع في لحظة من اللحظات لواحد املجموعة ديال الشباب يا إما 
ما عندهوش  إما  يا  يدخلوا،  باش  املهيكل  الغير  اإلطار  في  كيشتغلوا 
اإلمكانية،  واحد  هادي  الشغل  ديال  للفضاء  الولوج  ديال  اإلمكانية 
وبالتالي عندما أتحدث عن املقاوالت الصغرى صحيح ال أقصد املقاول 
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الذاتي، املقاوالت الصغرى �ضيء آخر ينظمها قانون آخر غير القانون 
ديال املقاول الذاتي، وملا تحدث عند دعم املقاوالت الصغرى هاد �ضيء 
آخر، فعال املقاول الذاتي عندما يصل إلى الدرجة التي يمكن أن يشغل 
بها غيره يمكن أن يؤسس مقاولة كباقي الشباب املغربي اللي مادازوش في 
هاد املرحلة ديال املقاول الذاتي، وبالتالي الدعم موجه فقط لهذه الفئة 
من الشباب في إطار املقاول الذاتي اللي كيشتغل بوحدو كيشتغل بوحدو 

نهار يبغي يشغل يم�ضي يدير املقاولة ديالوا و يتكل على هللا، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونمر اآلن إلى السؤال املوالي وفي الواقع السؤال 
عليكم  أقترح  اسمحتوا  إيال  املوضوع،  وحدة  لهما   19 والسؤال   18
السيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة والفريق الحركي 
طرح السؤال دفعة واحدة لتنال جوابا واحدا موحدا من طرف السيد 
الوزير. سؤال األصالة واملعاصرة متعلق بتشغيل الشباب في العالم 
القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب املحترمين تفضلوا. أنا قلت 
كنقترح عليكم إيال كتشوفوا بأن كاين وكانت إرسالية حتى من عند 
السيد الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان اللي عندوا نفس اإلقتراح 

ولكن اللي بغيتوا نديروه.تفضل السيد النائب املحترم.

فلن ئبافلسيدامحادافلحجيبة:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير، كل أسرة وغالبية األسر املغربية تكتوي بنار البطالة، 
بحيث كل دار كنلقاو فيها شابة أو شاب إما دار تكوينو وال ما قامش 
ما  وال  املنهي  التكوين  اخدا  اخداهاش،  ما  وال  اإلجازة  اخدا  بتكوين، 
اخداش الدبلوم ديال التكوين املنهي يعاني من البطالة، هذا الوضع 
يزداد حدة وأزمة في العالم القروي، ماذا أنتم فاعلون من أجل اإلجابة 

على معضلة التشغيل في البادية املغربية؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا �ضي احجيرة، تفضل أحد واضعي السؤال من فريق تفضل 
ال�ضي حسن.

فلن ئبافلسيداحسنافلعنص0:

%9.8 وحاملي  السيد الوزير، نسبة البطالة باملغرب تبلغ حوالي 
الشهادات أو العاطلين بنسبة %17، النساء %14.7، العالم القروي 
%14، فما هي التدابير املتخذة من طرف وزارتكم للتقليص من هاته 

الظاهرة؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

شك0فافلسيد نافلن ئبينامنافلف0يقينافملحتبمين،

لسنوات  وطنية  أولوية  هو  أخرى  مرة  التشغيل  ديال  املوضوع 
طويلة، تم االشتغال عليه وتم إنجاز برامج وتم تخصيص مبالغ مالية 
ضخمة في هاد املجال هذا وكاينة الحصيلة الحمد هلل، الحصيلة التي 
نتحدث عنها اليوم حصيلة، صحيح واش هي حصيلة مرضية أو ال غير 
مرضية، أنا نقول لك أنها غير مرضية، وباقي خصنا نشتغلو من أجل أننا 
نزيدو مجهودات إضافية من أجل امتصاص البطالة وانتشال الشباب، 
البؤس الذي تحدث عنه أحد النواب، صحيح فعال أن الشاب املتواجد 
أو املواطن املتواجد في وضعية بطالة صحيح يتواجد في وضعية بأس، 
صحيح أنا ما غنزيدش نوصف أكثر مما وصفتي، ولكن أيضا أننا نقول 
لك أنه عندنا اليوم االستراتيجية الوطنية واملخطط الوطني كتشتغلو 
عليهم كما قلت قبل قليل عندنا اجتماع ديال اللجنة الوزارية في شهر 
فبراير من أجل أننا نوقفو على الحصيلة ديال سنتين، باإلضافة طبعا 
إلى البرامج األخرى من بينها اليوم البرنامج اللي جا بعد التوجيهات امللكية 
اللي كانت في الخطاب ديال االفتتاح ديال البرملان واللي تخصصات لو 
مبالغ مهمة جدا اللي غتعطي دفعة كبيرة، مثال نعطيك بعض األرقالم 
بالنسبة املقاوالت بالنسبة املقابلة ديال التوجيه خالل شهر 11 شهرا 
من سنة 2019، 115 ألف و309 شابا استافدوا منها، بالنسبة لورشات 
 11 خالل  منها  استفادوا  شاب  و386  ألف   68 الشغل  عن  البحث 
شهر، بالنسبة لبرنامج إدماج أيضا أرقام مهمة ولكن في نهاية املطاف 
هذا مجهود كبير يبذل وهادي مبالغ مالية تصرف، خصنا نزيدو نبذلو 
مجهود إضافي وخصنا نبدعو أفكار، نحن رهن إشارة السيد النائب إيال 

عندكم ما يمكن أن يفيد في هذا املجال، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ال�ضي احجيرة هل لكم من تعقيب؟ تفضلوا.

فلن ئبافلسيدامحادافلحجيبة:

أكيد السيد الرئيس، في الحقيقة إقراركم السيد الوزير بأنه هناك 
إخفاق، نعم خبرتو باللغة ديال أنه ما�ضي فشل، ولكن نأكد بأنه الرقم 
تقريبا ديال %10 ديال البطالة في بالدنا في حد ذاته فشل رغم كثرة 
البرامج، وهاد ال�ضي كيزداد حدة فاش كنمشيو العالم القروي والجبلي 
ألن أبناءنا في القرية املغربية وفي الجبل املغربي إما كيهاجرو باش يمكن 
يبحثو عن فرصة شغل أو كيمكن ينعزلو، ونعطيك غير واحد املؤشر 
راه عندنا واحد املؤشر خطير هو أنه مجموعة من الشباب ديالنا اللي 
كينتاحرو، ماذا أنتم فاعلون؟ أتقولي دارو ورشات وتكوين إلى آخره، 
هاد ال�ضي ما، بغيت أنا املبلغ املالي الذي تم صرفه على l’ANAPEC في 
عالقتها في وسط سوق الشغل شنو هي النتائج ديالها تقول لي كاين 12 
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فضاء في املغرب، في البادية %40 ديال ساكنة املغرب هي في البادية 
املغربية 12 فضاء ديال التشغيل ما كافيش، لذلك األمل اآلن بالتعاقد 
الجديد وباملبادرة امللكية الجديدة اللي فيها الذهاب للبادية املغربية، 
للنهوض  كبرى  تعاقدات  فيه  خاص  ال�ضي  هاد  أن  تقديرنا  في  لكن 
بتشغيل الشباب خاص فيه حكامة في االقتصاد املغربي، خاص فيه 
عدالة مجالية باش يمكن نوصلو ألبناء البادية باش ما يمكنش هذاك 
 
ّ
اللي الدولة دارت معه مجهود األسرة ديالو دارت معه مجهود وتكّون وال

ما كانش عندو فرصة مناسبة باش يقرا يكون عندو مناسبة باش أنه 
يلقى.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب للفريق الحركي تفضل ال�ضي 
حسن.

فلن ئبافلسيداحسنافلعنص0:

ال يمكنها أن تعالج مشكل البطالة بدون إشراك قطاعات أخرى أهمها 
 la قطاع التعليم بخصوص التكوين املنهي االتحاد العام ملقاوالت املغرب
CGEM وزارة االقتصاد واملالية وزارة التجهيز، بالنسبة للعالم القروي 
عبر عبر تحفيز ضريبي وخلق بنيات تحتية لجلب املستثمرين والالئحة 
أطول من ذلك، ولكن كلنا نتفق أن حدة البطالة تؤدي إلى خلق أمراض 
اجتماعية شاذة كالسرقة تعاطي للمخدرات االغتصاب جرائم القتل، 
بل أكثر من ذلك تشكل خطرا على االستقرار الداخلي للبالد وهذا خط 
أحمر بالنسبة لنا؛ السيد الوزير، يجب إعادة النظر في مشروع املخطط 
الوطني للنهوض بالتشغيل، خصوصا وأن هناك رؤية جديدة للنموذج 
التنموي، خطاب صاحب الجاللة، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، 
ونطالب أيضا بخلق وكالة تنمية خاصة بالعالم القروي على غرار الوكالة 
الشمالية والجنوبية التي أعطت نتائج إيجابية، وفي األخير يجب طهو كل 
ننا من تقليص البطالة وإدماج 

ّ
هاته املكونات إليجاد مشروع جديد يمك

الشباب واإلقالع بهم في سفينة جديدة، أال وهي سفينة التشغيل عوض 
الهجرة السرية في قوارب املوت التي تؤدي بأرواح املواطنات واملواطنين 

الشباب.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب؟ 
تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدالحسناحدفى:

السيد الوزير، الشباب ديال إقليم خريبكة، املدن ديال واد زم 
وبجعد واد زم وخريبكة والقرى والبوادي كذلك تيطالبو بالتركيز على 
التكوين، خصوصا فيما يتعلق بتدبير املقاوالت الصغرى جدا وكذلك 
املبادرات الشبابية، تيطالبو بوضع تمويالت اللي هي قريبة من الشباب 

سواء الشباب القروي والشباب اللي كاين في ضواحي املدن، تتطالبو 
الشباب،  لتشغيل  وسيلة  والتعاونيات  الجمعيات  تعتبر  باش  كذلك 
يدمجو  أنهم  وهو  الشباب  بها  تيطالبو  أساسية  اللي  مسألة  وكذلك 
والحضري،  القروي  الشباب  تشغيل  تخص  قرارات  أي  في  ويتشركو 

وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد أزمي اإلدري�ضي.

فلن ئبافلسيدافىريسافألزميافالىري�سي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

أنا فقط على عالقة بهاذ القضية ديال التشغيل الشباب بغيت نعّبر 
على السعادة ديالنا بهاذ املبادرة ديال البرنامج ديال تمويل الشباب، هاذ 
املبادرة اللي جات بناء على توجيهات ملكية سامية اشتغلت الحكومة 
مع املجموعة املهنية مع بنك املغرب، واليوم نتوفر على واحد العرض 
هاذي مبادرة كبيرة جدا ينبغي أن نعطيها حقها من أجل نعتقو الشباب 
من البطالة، عندي 2 ديال الرسائل للحكومة ينبغي الحرص على التنزيل 
ز على العالم القروي التركيز املحلي للقرب من 

ّ
املحلي جاللة امللك، رك

الشباب، حيث هم حتى يستفيد الجميع وتكون العدالة املجالية هاذي 
الرسالة األولى، ثانيا: املواكبة ثم املواكبة نستفادو من أخطاء ديال 
املا�ضي مقاولتي نموذجا الرسالة الثانية املجموعة املهنية لبك املغرب 
مساهمة ديالهم كانت إيجابية، وهاذي هي املسؤولية اإلجتماعية ديال 
املقاولة ولكن خصهم ينّجحو هاذ املبادرة ينبغي باش ينجحو هاذ املبادرة 
ألنه اإلنجاح ديالها مساهمة ديالهم في التنمية، ومساهمة ديالهم في 

التشغيل.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

عن  تحدث  الذي  النواب  ألحد  بالنسبة  النواب،  السادة  شكرا 
االستراتيجية الوطنية، االستراتيجية الوطنية ما�ضي ديال وزارة الشغل، 
االستراتيجية الوطنية هي ديال الحكومة، تم التوقيع عليها وتم إقرارها 
من طرف الحكومة، وتم توقيع برنامج تمكين من طرف على األقل واحد 
4 ديال الوزارات أساسية التي تشتغل بشكل متكامل، وتترأس كل وزارة 
من هاد الوزارات اللجنة التقنية املنبثقة والتي تعتني بإحدى املحاور 
الخمس ديال اإلستراتيجية اللي هي محاور خمسة، يتعلق األمر بوزارة 
ديال الشؤون واإلدماج املنهي ثم وزارة اإلقتصاد واملالية ثم وزارة التعليم 
ووزارة التربية والتكوين ثم وزارة الداخلية. أخيرا هذه هي الوزارات التي 
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تشتغل على التي تترأس ما�ضي تشتغل فقط التي تترأس اللجن التقنية، 
وبالتالي هو برنامج مندمج بين القطاعات الحكومية الذي يتم تنسيقه 
ديال  املجموعة  واحد  طبعا  الشغل،  ديال  الوزارة  طرف  من  طبعا 
اإلجراءات دارت، لن يكفي الوقت املتاح في الجلسة العامة من أجل 
السرد ديالها وال حتى النتائج ديالها والحصيلة ديالها، ولكن كيما قلت 
في إحدى األسئلة السابقة نحن مستعدون في اللجنة أننا نجيوا ونقدموا 

الحصيلة ديال هاد املرحلة اللي مرات.

بالنسبة  أسا�ضي  شريك  هي  النائب  السيد  للجمعيات  بالنسبة 
للجمعيات شريك أسا�ضي اليوم في التشغيل والتعاونيات أيضا شريك 
أسا�ضي في التشغيل، وهي كاينة برامج موجة ليها خاصة بل ما�ضي فقط 
موجه بل تساعد وتدعم وتساهم في التكوين ديال الشباب واإلدماج 
اإلتفاقيات،  وقعوا  كان  اللي  الجهوية  البرامج  إطار  في  الشباب  ديال 
وقعنا واحد مجموعة ديال الجهات واحنا مقبلون على توقيع على بعض 
الجهات األخرى، درنا دراسة استشرافية لجميع الجهات تقريبا ديال 
اململكة إن شاء هللا غننزلوا هاد الدراسة في إطار شراكات مع املجالس 
الجهوية إن شاء هللا عما قريب، كاينة الجهات ديال الجنوب بثالثة تم 
توقيعها كاينة الجهة ديال سوس، ديال الرباط، ديال طنجة أتذكر، 
هذه الجهات فاس أيضا هي في الطريق بني مالل خنيفرة أيضا هناك 
برنامج يشتغل في مراكش هناك برنامج يشتغل، عديد من البرامج على 

مستوى الجهات يتم تنفيذها وتنزيلها مع الجهات.

بالنسبة للمبادرة الحكومية األخيرة اللي جات بتوجيهات ملكية، أنا 
نأكد ليكم السادة النواب أن اإلشتغال عليها أوال غيكون على املستوى 
الجهوي، غتكون لجن جهوية هي اللي غتشتغل على امللفات واإلختيار 
ديالها وإن شاء هللا احنا كنتوقعوا أنه غتكون نتائج كبيرة بزاف فاش 
كنوفروا التمويل واملواكبة، إيال رجعنا لإلتفاقيات اللي توقعات كتخص 
التمويل وتتخص املواكبة أيضا ديال الشباب في إطار هذا البرنامج، 

وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

سنرفع  املوالي  السؤال  إلى  املرور  قبل  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة إلعطاء املجال ألداء صالة العصر وبعدها مباشرة سنستكمل 

فعاليات إن شاء هللا الجلسة، شكرا رفعت الجلسة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

نفتتح الجلسة الستئناف أشغالها، ونمر مباشرة إلى السؤال رقم 20 
وهو سؤال عن إدماج بعض املتصرفين ضمن هيئة التفتيش الشغل، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فلتتفضل 

السيدة النائبة املحترمة لطرح السؤال، تفضلي اللة فتيحة.

فلن ئبةافلسيدةااتيحةاسدفس:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

عن تسوية الوضعية اإلدارية واملالية للمتصرفين املدمجين ضمن 
هيئة مفتشية التشغيل، نسائلكم السيد الوزير املحترم؟

فلسيدارئيسافلجلسة

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

فلسيدةافلن ئبة،

باملناسبة هاد املوضوع يتعلق بمجموعة ديال املتصرفين ديال وزارة 
الشغل نظرا للخصاص الكبيراللي عندنا في الهيئة ديال مفت�ضي الشغل، 
باش تقوم باألدوار ديالها كما يجب كانت الفكرة هو أن مجموعة ديال 
املتصرفين أو بعض املتصرفين اللي فيهم بعض الشروط أن يلتحقوا 
بالهيئة ديال تفتيش الشغل، فعال كان هاد القرار هذا، وتم تعين لجنة 
واستفادوا من التكوين إلى آخره وتم تعيينهم في املواقع ديالهم وهم 
نأكد ليك  أنا  الهيئة الجديدة،  في إطار هذه  بالعمل ديالهم  يقومون 
الوضعية املالية ديالهم، احنا اليوم في طور التسوية ديالها النهائية، 
كاين فرق ديال، بالنسبة للتعويضات اللي كتزاد للمفتشين ديال الشغل 
1500 و2500 درهم، و إن  هي تعويضات ديال الجوالن املقدرة بين 
شاء هللا عما قريب غتسوا بشكل نهائي بعد ما تعيينوا وهما كيشتغلوا 

فاملواقع ديالهم بشكل عادي، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيد النائبة املحترم لتعقيب.

فلن ئبةافلسيدةااتيحةاسدفس:

الوزير على تفاعلكم مع هذه الفئة وتسوية وضعيتها في أقرب وقت 
ممكن بالتأكيد السيد الوزير على أنكم قلتم دابا بأن أنتما عندكم 
خصاص في مفت�ضي الشغل ونحن أيضا في الفريق اإلشتراكي نقول لكم 
بأن هناك خصاص وخصاص كبير، وكتعرفوا هاد الفئة عندها أهمية 
كبيرة في التطبيق أوال مدونة الشغل وأيضا في ضمان السلم اإلجتماعي 
القبلية قبل  التحسيس واملراقبة  في  أيضا  الدور كبير  وعندها واحد 
حدوث النزاع، وكنعتقد على أن الخصاص اللي كاين في املغرب في هاد 
الفئة واللي كان الهدف منوهو إدماج هاد املتصرفين، أعتقد أنه مازال 
عليكم أن توسعوا من وعاء يعني املناصب املالية في هذا املجال ألن 
املغرب محتاج لهاد الفئة ومحتاج ليها بشكل كبير في إيال بغيتي تقول في 
إستقرار املقاولة املغربية المن ناحية رب العمل وال أيضا من الناس اللي 
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كيشتغلوا فهاد املقاوالت، النزاعات اللي كتكون، الناس اللي كيشتغلوا 
فهاد املجال ما عندهومش اإلمكانيات ال املالية وال اإلمكانيات البشرية 
باش يمكن ليهم ينقوموا باألدوار ديالهم، هادو اللي موجودين دابا، فإذا 
احنا خصنا نقويوا من اإلمكانات باش يقوموا بالدور ديالهم وأيضا 
نزيدوا فيهم، ألننا بالفعل محتاجين لهاد الفئة بشكل كبير في إ ستقرار 

املقاولة املغربية..

فلسيدارئيسافلجلسة:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيدة النائبة، أنا أشاطرك األهمية ديال هاد الفئة ديال املفتشين 
ديال الشغل واألدوار الكبيرة التي يقومون بها ليس فقط األجراء بل 
املقاوالت أيضا، وبالتالي فعال كما قلت ليك قبل قليل كاين خصاص 
احنا مشتغلين عليه، هذه مبادرة إن شاء هللا كنفكروفي مبادرات أخرى 
من أجل توسيع الخصاص، باإلضافة طبعا لعدد املناصب املالية التي 
تمنح لنا في كل سنة في قانون املالية، إن شاء هللا نتمناوا نرفعوا من 

العدد ديال مفت�ضي الشغل.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. نمر إلى السؤال املوالي، وهو سؤال 
عن رفع مبالغ اإليرادات املتعلقة بحوادث الشغل واألمراض املهنية، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم، تفضلوا.

فلن ئبافلسيداعبدافل0حيمالق0فع:

في إطار اإلهتمام بالوضعية اإلجتماعية للمصابين بحوادث الشغل 
واألمراض املهنية أو ذوي حقوقهم، تقدمت الحكومة مؤخرا على الزيادة 
في مبالغ هذه اإليرادات لهذه الفئات، حول هذا اإلجراء الذي يعد األول 
من نوعه منذ صدور القانون 18.12 املتعلق بالتعويض عن حوادث 
الشغل وكذا النصوص التنظيمية املتعلقة به والتفاصيل املتعلقة به 

نسائلكم؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد النائب هادي واحد السنة كتدار على رأس كل 5 سنوات من 
أجل الزيادة من اإليرادات اللي كيستافدوا منها الناس ديال حوادث 
ليهم  كتحكم  واللي   5% كيفوق  العجزا  طبعا  عندهم  اللي  الشغل، 
لهم املحاكم باإليراد العمري، كل 5 سنوات كيجي مرسوم كيرفع هاد 
اإليرادات اللي كيستافدوا منها بنسبة %10، في أكتوبر املا�ضي صدر 
املرسوم الذي يهم 2013 ملا بعد 2008، بعد ما كان املرسوم السابق 
صدر من 2008 لقبل، دبا إن شاء هللا كنشتغلوا مع وزارة املالية من 

أجل أننا نخرجوا املرسوم الذي يهم 2013 وما بعد، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل بالتعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافملجيدالوبيج:

املفضل والشكر  ديالكم  الجواب  الوزير على  السيد  كنشكروكم 
إيرادات  بمبالغ  الزيادة  ديال  املرسوم  إخراج  على  للحكومة  موصول 
طول  بعد  الحقوق  وذوي  املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  ضحايا 
انتظار، وهو إجراء يهم ما يزيد عن 60 ألف مستفيد بغالف مالي قدره 
80 مليون ديال الدرهم يضاف إلى إجراءات إجتماعية أخرى قامت بها 
الحكومة السابقة في عهد األستاذ عبد اإلله بنكيران والحكومة ديال �ضي 
سعد دين العثماني من مثل قانون التعويض عن فقدان الشغل، قانون 
التعويض عن حوادث الشغل، قانون العاملة العمال املنزليين، قانون 

التغطية الصحية واالجتماعية للمستقلين.

السيد الوزير، باش تحقق مثل هكذا مرسوم األهداف ديالو نو�ضي 
بما يلي:

ـ اإلسراع بإخراج مرسوم الزيادة في مبالغ اإليرادات ضحايا حوادث 
الشغل واألمراض املهنية وذوي الحقوق ما بعد 2013؛

ـ تبسيط املساطر اإلدارية السيد الوزير والقضائية حتى يتسلم ذوي 
الحقوق حقوقهم في آجال معقولة؛

ـ تحيين الالئحة ديال األمراض املهنية اللي كتعود إلى ظهير 1943 ال 
يعقل أن السيد الوزير بقينا كنعتمدوا على الئحة ديال األمراض املهنية 

كتعود إلى ظهير 1943؛

ـ اعتماد ثقافة وقائية داخل أماكن العمل، الهدف عندنا السيد 
الوزير ما�ضي، الهدف عندنا هي السالمة ديال العامل ما�ضي نديرو واحد 

اإليراد شهري للعامل؛

ـ تفعيل آليات الصلح عوض إغراق املحاكم بالقضايا التي تطول 
وينتظر أصحابها، وشكرا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟  شكرا السيد 
تفضلوا السيد الوزير املحترم.
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فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد النائب عدد املستفيدين من هذا املرسوم ديال الزيادة في 
اإليراد عددهم 58 ألف و661 مستفيد أي حوالي نسبة %88 من مجموع 
مستفيد،  و762  ألف   58 عددهم  املقدر  إيرادات  من  املستفيدين 
للموضوع  بالنسبة  درهم سنويا.  مليون   82 يقدر  مالي  بغالف  وذلك 
الذي تحدث عنه والذي يخص السالمة والصحة املهنية، أنا أ نخبركم 
السيد النائب أننا قد أنهينا من إعداد السياسة الوطنية في املجال ديال 
الصحة والسالم والبرنامج الوطني إن شاء هللا نتمناوا عما قريب أنه 
نصادقوا عليه في مجلس الحكومة، هذا تماشيا مع اإلتفاقيات الدولية 
ديال منظمة العمل الدولية اللي وقعنها السنة املاضية واملتعلقة بهاد 

املجال، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونمر للسؤال األخير في القطاع هو السؤال عن 
توحيد الحد األدنى للمعاشات بين القطاعين العام والخاص للسيدات 
لك  تفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

الكلمة.

فلن ئبافلسيداعبداهللااه مل:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير املحترم، يقت�ضي اإلصالح الشامل واملنصف ألنظمة 
الحد  التوحيد  اإلجتماعية ضرورة ضرورة  الحماية  وأنظمة  التقاعد 
األدنى للمعاشات بين القطاعين العام والخاص، لذلك أسائلكم السيد 
الوزير املحترم عن اإلجراءات التي ستقومون بها لتوحيد الحد األدنى 

للمعاشات لهذين القطاعين؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، املحترم تفضل السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

في  لألجر  األدنى  الحد  ديال  للموضوع  بالنسبة  النائب  السيد 
إطار  في  عليها  نهضروا  ممكن  اللي  املشتمالت  بين  من  هو  املعاشات 
اإلصالح الشامل اللي غيجي لألنظمة ديال التقاعد، واحنا اليوم بصدد 
إطالق دراسة تطلقات الدراسة طلقات الدراسة فهاد املجال أسندت 
إلحدى املكاتب الدولية الكبيرة وانطلقات في 12 مارس 2019، وتمت 
املصادقة على املرحلة األولى منها بتاريخ 21 يونيو 2019 من أصل أربعة 
مراحل، ومدة الدراسة 12 شهر على أساس أن يتم استثمار نتائجها 

وفق مقاربة تشاركية شاملة إن شاء هللا بالكيفية اللي غتسمح لينا أننا 
نصلحوا األنظمة ديال التقاعد، بما يمكن أن يؤدي إلى أن يكون عندنا 
2 ديال األنظمة 2 ديال األقطاب قطب ديال القطاع العام وقطب ديال 
القطاع الخاص إن شاء هللا، وجميع اإلشكاالت التي يمكن أن نتحدث 

عنها يمكن أن تعالج فهاد اإلطار الشمولي، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

فلن ئبافلسيدامحادا وسف:

السيد الوزير، أن توحيد الحد األدنى للمعاشات يقت�ضي توحيد 
أنظمة التقاعد وسبب نزول هذا السؤال هو التفاوت في املعاش عند 
للصندوق  الجزئي  اإلصالح  فبعد  عامة،  بصفة  األجراء  املتقاعدين 
املغربي للتقاعد سنة 2016 والذي كان على أهبة اإلفالس كان يستوجب 
الولوج الفوري إلصالح أنظمة التقاعد بصفة شمولية من حيث طريقة 
اإلحتساب وطريق األداء للمعاشات وغير ذلك، لذلك كان البد أن ينطلق 
ورش إصالح النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد والوصول إلى دمجها 
في صندوق واحد مع الحفاظ على مكتسبات للموظفين واملستخدمين 
واملنخرطين في صندوقين، في نفس الوقت وفي إطار اإلصالح الشمولي 
املعلن عنه سابقا يجب إصالح الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
وذلك باتجاه تحسين معاشات متقاعدين بالقطاع الخاص الذي ال 
يتجاوز معاشهم في أحسن األحوال 4200 درهم؛ السيد الوزير، هل 
املتقاعد الذي يتكفل بعائلة متوسطة وربما له أبناء معطلين أو ال يزالون 
في طور الدراسة هل يمكن أن يعيش بعدما ق�ضى شبابه وزهرة عمره 
في خدمة الوطن؟ لذلك السيد الوزير املحترم ال زلنا ننتظر إصالحات 
جوهرية لتوحيد الصناديق مع ضمان املكتسبات والبحث عن حلول 
بمختلف  للمتقاعدين  الكريم  العيش  لضمان  عليها  متفق  جذرية 
أصنافهم، سواء كانوا ينتمون للقطاع العام أو الخاص أو املؤسسات 

الشبه عمومية أو العمومية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

ما  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
كاينش السيد الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك0فز،اوزي0افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد النائب، غير املقارنة بين األنظمة ديال التقاعد في القطاع 
في املعاشات فقط ولكن  العام، هناك فرق ما�ضي  الخاص والقطاع 
أيضا حتى في طريقة اإلحتساب والنسب اللي كتأدى، غنعطيك مثال 
بالنسبة للقطاع العام 28% نسبة ديال اإلقتطاع 28% مناصفة بين 
األجير واملشغل، في القطاع الخاص عندنا 11.89% فقط والثلثين على 
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املشغل والثلث على األجير في حدود سقف ديال األجر يال 6000 درهم 
فقط بالنسبة للناس ديال la1CNSS، وها أنا كنقول ليك أنها كاين قلتها 
قبل قليل أنه كاين واحد العدد ديال األمور التي سنأخذها بعين اإلعتبار 
إن شاء هللا أثناء اإلصالح القريب ألنظمة ديال التقاعد اللي غتخلينا 
نديروا 2 داألقطاب: قطب عام وقطب خاص كل واحد عندوا ما يمكن 
أن يجعله يندمج في محيطه هؤالء في القطاع العام وأولئك في القطاع 

الخاص، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
لننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن والبيئة ونرحب بالصديق والسيد 
البيئة  حماية  عن  املوضوع  في  سؤال  إلى  مباشرة  ونمر  بيننا  الوزير 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، لكم الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

فلن ئبةافلسيدةارايعةافملنصوري:

السيد الرئيس عن التدابير اللي كتخذها وزارتكم من أجل حماية 
البيئة نسائلكم اليوم؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، طبعا هو سؤال 
يتكرر باستمرار وكنقولوا في عناوين ألنه أوال حجم التشريعات اللي 
فالبالد ديالنا منذ سنوات كيبين على أنه هناك التزام حقيقي في كل ما 
يتعلق بالبيئة والتغيرات املناخية، طبعا ومازال تشريعات أخرى أنتم 
درستم قبل أيام صادقتم على املشروع ديال القانون ديال التقييم 
البرملانيين،  والسادة  السيدات  قوانين  مقترحات  أيضا  هناك  البيئي 
بحماية  يتعلق  فيما  املتعددة  البرامج  عدد  هو  الثاني  العنوان  ثانيا 
البيئة كتم�ضي من النفايات، تطهير السائل، التلوث الصناعي، الساحل 
والالئحة طويلة، ثم أكثر من ذلك وهو أنه على مستوى مراقبة هناك 
هيئات متعددة تقوم باملراقبة، أكثر من ذلك أنه رغم حاجة البالد ديالنا 
الستثمارات ضخمة مع ذلك ال يمر أي استثمار إال إذا كان مناسبا يعني 
للشروط البيئية، رغم الحاجة ديالنا لالستثمارات واألموال التشغيل 
مع ذلك ال يقبل أي إستثمار إال إذا كان ملتزما بالشروط البيئية، طبعا 
إيال جمعنا كاع  املشاريع الضخمة فيها عشرات املاليير ويمكن نقول 
املشاريع راه كنتكلمو قبل عشر سنوات والعشر السنوات املقبلة إلى أكثر 
من 100 مليار ديال الدرهم فيما يتعلق باالستثمارات في املجال ديال 

البيئة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب.

فلن ئبةافلسيدةارايعةافملنصوري:

نعم السيد الوزير غنتفاعل على مستوى آليات املراقبة ديال اللي 
بالتفاعل  الوزير البد أن نوه  البيئة، وهنا السيد  باش تحافظو على 
ديالكم مع املالحظات اللي كنقدموها كنواب األمة وغادي نتكلم السيد 
الوزير ونحط األصبع على اللوبي الشره الذي يقتات على الثروة الغابوية 
ومقالع الرمال في بالدنا، وغنعطيك مثال ونموذجا إلقليم الحسيمة اللي 
كيعرف واحد الشراهة في اجتفاف الغابات غابة تزيفري غابة تدغين 
على مرأى من املسؤولين وال من رقيب وما مدى احترام هاد اللوبي الشره 
لدفتر التحمالت، كذلك السيد الوزير قمتم بطلب وبملتمس منا بإرسال 
لجنة وطنية ملراقبة مقلع الرمال بواد تركيدت، لكن السيد الوزير هاد 
اللجنة فعال مشات وكنشكروكم على التفاعل الجيد لكن اللجنة عملت 
تقرير أسود وبل األكثر من هذا الجواب أنها حالتو على رئيس الجماعة 
اللي هو مالك هاد املقلع وراسلناكم للمرة الثانية وقلنا لكم اللهم هذا 
منكر طفل 14 سنة غرق في حفرة اللي كتنتهي وكانت هي مخلفات داك 
العبث؟  هاد  لنا  يوقف  فوقاش  الوزير  السيد  كنتساءلو  اآلن  املقلع 
فوقاش يتفعلو اللجان ديال املراقبة؟ فوقاش يتم اآلليات الزجرية بهاد 
اللوبي الشره في البالد ديالنا كلها أنه يحتارم دفتر التحمالت وما يقتاتش 
ألي  الوحيد  املكسب  هو  غيكون  يمكن  ديالنا؟  البيئية  الثروة  على 
مدينة، واآلن تنتساءلو على الرخص اللي كتعطى ديال مقالع الرمال، 
هل بعض املدن الصغيرة اللي كتوفر على واحد املجال بيئي صغير هو 
متنفس للساكنة تعطيو فيها رخصة ملقلع الرمال باش يدمر هداك اآلخر 
ويبقاو النساء واألطفال ما يلقاوش واحد املرتع في غياب مجاالت ديال 

اإلستجمام، وبالتالي اليوم..

فلسيدارئيسافلجلسة:

عفوا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع ؟ ال يبدو تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الغيرة ديالكم كما السادة النواب 
على هاد املوضوع ألنه يغير جميع املغاربة، ونبغي نأكد ليكم أن القانون 
ديال املقالع تغير كامال بعد عقود من الزمن، والو فيه شروط قاسية، 
شروط تيسيرية لإلستثمار وشروط قاسية بالبيئة، غير باش هاد ال�ضي 
يمكن يجي لألخ السيد عبد القادر عمارة ألنه املقالع في القطاع ديال 
التجهيز يمكن يعطي مزيد من التفاصيل، املجال البيئي اللجنة خرجات، 
لكن في إطار الالتمركز كاينة لجن إقليمية، غير كنقول لك، هناك لجن 
إقليمية يترأسها السيد العامل، مكلفين بمتابعة كل اإلشكاالت املتعلقة 
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باإلضافة  املحلية  الجماعات  هاد  أيضا  ثم  املقالع،  ديال  باملراقبة 
للمراقبة ديالهم، لكن احنا جاهزين أيضا ال يعطى أي استثمار في مجال 

طبيعي مثل ما قلتم ديال الساحل إال..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن تشجيع 
النواب  والسادة  للسيدات  املتجددة  الطاقات  إلستعمال  الفالح 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

فلن ئبافلسيداأحاداصدقي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

ال تخفى عليكم السيد الوزير املحترم، املزايا اإلجتماعية واإلقتصادية 
والبيئية لتحفيز وتشجيع الفالحين الستعمال الطاقات املتجددة وإرساء 
فريق  في  نسائلكم  اإلطار  هذا  في  الخصوص،  بهذا  متكاملة  منظومة 
العدالة والتنمية عن اإلجراءات التي ستتخذونها في هذا اإلتجاه؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للتعقيب.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، ما�ضي غنتاخذوها هي إجراءات بدأت 
الحكومة السابقة وقبلها وهاد الحكومة وستستمر إن شاء هللا الحكومة 
السابقة وقبلها وهاد الحكومة، وستستمر إنشاء هللا. طبعا الفاتورة 
ديال الطاقة اللي كتم�ضي للفالحة تقريبا 7 د املليار ديال الدرهم، هي 
مكلفة ألن كما تعلمون، أكثر من %90 ديال الطاقة ديالنا كنستوردها، 
حاصلة  اللي  الدينامية  هي  أشنو  نعرفو  باش  األرقام  بعض  عنعطي 
اليوم، اليوم الكلفة ديال الطاقة الشمسية انخفضت بحوالي 50%، 
إيال أضفنا ليها اليوم، أن القانون املالي اللي صادقتو عليه السيد النائب 
املحترم، واللي جابتو الحكومة، على أن le1pakage ديال السقي، اللي 
فيه ديال الطاقة الشمسية راه ما بقاش يخلص TVA يعني %20 عند 
اإلستيراد، وهذا واحد ال�ضيء مهم، ألن ماعزلناهومش ألن ما كنعرفوش 
واش غيمشيو فآن واحد، ولكن le1pakage راكم صادقتوا عليه، وهذا 
�ضيء مهم هناك تنسيق مع وزارة املالية من إدارة الجمارك، ثم أيضا 
الفالحي  القرض  األرقام،  بعض  نعطي  نبغي  لكن  الفالحة.  وزارة  مع 
عندو صندوق خاص سميتو »تمويل الفالح«، اليوم وصلنا ل 3000 
ضيعة اللي استفادت ب 200 مليون ديال الدرهم، بمعنى كاينة واحد 
الشركات،  ديال  العدد  واحد  هناك  طبعا  املجال،  هاد  في  الدينامية 
يمكن لي نقول لك فجميع جهات اململكة، هناك شبكة ديال الشركات 
الصغرى واملتوسطة اللي كتواكب الفالحين. فبمعنى كاين الشركات، 
كاين التمويل، كاين اآلن تحفيزات ضريبية بدينا بهاد الجزء، كاين اآلن 
الكلفة اللي بدات تتنقص، كنعتقد هاد الدينامية إن شاء هللا، غادة 

وكتزاد في البالد ديالنا، فيما يتعلق، وهذا كما قلنا في صالح الفالح 
وصالح أيضا لخزينة الدولة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا للسيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

فلن ئبافلسيدالحسناوفع0ي:

املجال  فهاد  ديالكم  التدخالت  كثمنو  هنا  الوزير،  السيد  شكرا 
للنجاعة  املغربية  الوكالة  نشكر  كما  املتجددة،  بالطاقات  الخاص 
الطاقية على الورشات اللي كديرها في مختلف الجهات، اللي كتحسس 
األحفورية،  الطاقة  املستعملة عوض  الطاقة  تجديد  بأهمية  الفالح 
التخوف ديالنا السيد الوزير، هو أن هاد الدعم هذا واش ما غاديش 
يأثر على الفرشة املائية؟ وبالتالي بغينا تكون رؤية مندمجة مستدامة 
الفاعلين كلهم وكتضمن اإللتقائية، ألن خصنا ندعمو  اللي كتجمع 
الفالح فالطاقة الشمسية، وهذا أمر مهم جدا، وكنشكروكم على هاد 
املجهودات املبذولة، ولكن أيضا خصنا ندعمو الفالح في ايجاد خريطة 
مائية، باش ما يبدى يحفر عشوائيا. خصنا أيضا ننساعدو الفالح بوجود 
عقدة املاء، خاصة وأن املغرب 900 مليون متر مكعب كنخرجوها وما 
كتجددش، نفس ال�ضيء أيضا، الفقر املائي عندنا كنحتلو الرتبة 114 من 
174 دولة، وبالتالي هاد الفرشة املائية خص يكون عمل إنتقائي ما بين 
مختلف الفاعلين، باش ندفعو الفالح نشجعوه ألن ما معنى إستعمال 
الطاقة الشمسية؟ هاد يعني أن انخفاض الكلفة، وبالتالي ضخ أكثر، 

لذا أرجوا منكم باش أن هاد األمور هذه تاخذها بعين اإلعتبار، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل 
السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، تتعلق قضية املاء، يعني الحمد هلل هاد 
سنة 2020 مباركة، على السياسة املائية واآلن السياسة ديال تمويل 
التشغيل وديال املقاوالت الصغرى، وخاصة في العالم القروي، ومازال 
العاطي يعطي إن شاء هللا، ألنه هذه السنة بداية برامج جديدة، كما 
جاء في خطاب جاللة امللك، تعديل حكومي عندو بعد سيا�ضي، برامج 
جديدة كما جاء في الخطاب، في العشرية املقبلة، في إطار ما نستعد له 

في النموذج التنموي، ثم إصالح إداري والحكامة على هاد..

فلسيدارئيسافلجلسة:

عفوا السيد الوزير، انتهى الوقت. نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال 
عن النفايات الطبية وتأثيرها على الساكنة والبيئة، للسيدات والسادة 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد نور الدين 

األزرق لبسط السؤال.
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فلن ئبافلسيدانورافلد نافألزرق:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

الطبية  النفايات  هاد  ديال  املضرة  لك  نقول  أنا  الوزير،  السيد 
على صحة املواطنين وعلى البيئة. لذا نسائلكم عن اإلستراتيجية ديال 

الحكومة للحد من هاد الضرر ديال هاد النفايات الطبية؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزيرللجواب.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، هذا فعال موضوع مهم، ألنه النفايات 
ما�ضي بالحجم ديالها شحال من طن، النفايات بالضرر ديالها يمكن 
تكون النفايات كثيرة ولذلك حتى في املنظومة القانونية عامليا ووطنيا 
كنفرقو بين النفايات اللي عادية واللي اآلن في مشاريع التدبير وكاين 
النفايات الخطيرة اللي هي مدمرة للصحة منها النفايات الطبية والنفايات 
الطبية ما�ضي كلها خطرة وجزء من النفايات الطبية والصيدلية اللي هي 
 LA خطيرة، طبعا فقط أريد أن أذكر بأنه اآلن فتحنا املجال ما يسمى ب
GESTION1DELEGUEE، اليوم كاين 3 دالشركات اآلن بالدار البيضاء 
الصحة  وزارة  إشراف  تحت  كيدار  ال�ضي  وهاد  العيون  وفي  والرباط 
طبعا الجانب البيئي واملخاطر ديالو الوزارة املكلفة بالبيئة، فإذن فيه 
3 دالشركات و3 دالشركات آخرين اآلن اللي طالبين باش يدخلو لواحد 
املسطرة، باش نشجعو يعني هاد اإلستثمار في هذا املجال، ألنه رغم 
اإلستثمارات اللي دارت وزارة الصحة في 105 داملستشفيات للمعالجة 
يعني من املعالجة إلى درجة حتى الوحدات ديال اللي هي موجودة على 
مستوى املستشفيات هاد ال�ضي ما كافيش، طبعا نساو أيضا هناك 
بالنفايات  كيتسمى  اللي  مرتبط  اللي  نص  كاين  تشريعية،  نصوص 
الخطيرة وأدمجنا فيه النفايات الطبية، كاين هناك نص مرسوم فقط 
يعنى بالنفايات الطبية والصيدلية، فإذن كما قلت كاين استثمارات في 
املستشفيات، كاين شركات متخصصة، كاين تشريعات هاد املجال، 
ولكن مازال عندنا تحديات ألن 22 ألف طن سنويا من النفايات الطبية 
والصيدلية ،حوالي 6000 طن نفايات خطيرة يحتاج إلى مزيد من الجهد 

فهاد املجال.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة السيد النائب للتفاعل مع السيد 
الوزير.

فلن ئبافلسيدانورافلد نافألزرق:

ما كنكروش املجهودات اللي دارت الحكومة وخاصة وزارة الصحة 
لخلق هاد LES1INSIGNATEURS ولكن غير كافي كما قلتي كما جاء في 

كالمكم، اإلشكال اللي كاين هما هاد النفايات الطبية فيها أشكال، كاين 
 LA1GESTION كيميائية، كاين الخطيرة، كاين العادية ومع األسف هاد
DELEGUEE كيخرجو هاد النفايات مختلطة، اللي اآلن خص القرار 
A1 يعني في املنبع، وبالتالي نفرقو  LA1 SOURCE هو فرز هاد النفايات
LES1 اللي  RADIOS1 ACTIFS بين هاد النفايات، هناك نفايات أخطر
خصهم واحد STOCKAGE، واحد 100 يوم على األقل عاد يخرجو ل، 
ولكن مع األسف رغم هاد املجهود كنلقاو اليوم مازال عمال النضافة 
كيضربو بليبراري ديال ألن هاد ال�ضي كاين غير في LES1HOPITAUX في 
املستشفيات ماللي كانمشيو للمستوصفات الصغيرة شكون اللي كيدبر 
هاداك النفايات ولو هي بحدة قليلة، ولكن ملي كتكون خطيرة كما قلتي 
ما�ضي في الكم بالكيف ألن الخطورة ديالها كتقت�ضي أنه خص واحد 
النظام ديال الفرز وما يمشيش للمطارح العمومية، هناك املصحات 
الخاصة ما كاين حتى �ضي مراقبة عليهم وبالتالي القانون ديال النفايات 
الخطيرة خاص جزر جميع الهيئات أو LES1STRUCTURES أو املصحات 

الخاصة باش باخذو بعين..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب آخر في 
املوضوع؟ في ما تبقى من الوقت السيد الوزير تفضلوا.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

أشكر السيد النائب املحترم على هاد اإلضافات، اآلن فعال دركنا 
الخطورة، ألنه باملناسبة القانون ديال النفايات راه زدنا في الذعائر 
فإذن حتى هاد �ضي اللي مرتبط بالنفايات الخطيرة ومتافق معاك أنا 
ما�ضي فقط املستشفيات بل حتى بعض املواقع اللي فعال تستعمل فيها 
يعني بعض املواد الطبية، اآلن مع وزارة الصحة قربنا نساليو، كنوجدو 
مخطط جديد سيأخذ بعين اإلعتبار هاد ال�ضي اللي تكلمتو عليه وطالبو 

به واحد العدد ديال..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن 
االستثمار في القطاع املعدني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية تفضلو السيد النائب املحترم.

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزالع  ض:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير، عن نتائج املجهودات التي تبذلونها من أجل تشجيع 
اإلستثمار في القطاع املعدني نسائلكم؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلو السيد الوزير
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فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، اإلجماع على الصعيد الوطني أنه الثروة 
املعدنية تحتاج إلى قفزة جديدة، طبعا تم إعداد بعض اإلطار التشريعي 
اللي اآلن كنشتغلو سواءا تعلق األمر بالقطاع املعدني بصفة عامة أو 
تعلق األمر باملنطقة اللي جاي فيها سؤال ديال تافياللت وفيكيك، بمعنى 
الجانب  إذن  النصوص اآلن كنخرجوه  التشريعية موجود  كاين اآلن 
التشريعي موجود، لكن اللي نبغي نقول أن هناك اليوم عمل جبار على 

واحد العدد من املستويات:

ـ املستوى األول هو املعلومة الجيولوجية، أكيد السيدات والسادة 
النواب املحترمون عندهم عالقات مع الجهات أعضاء أو متابعين، درنا 
توقيع باش نكثروا من الخريطة الجيولوجية اللي كتعطينا املؤهالت، 
وهاد ال�ضي خريطة واحد كطلب في بعض األحيان تصل إلى 2 مليون 

ديال الدرهم، فإذن كاين اآلن شراكة مع الجهات؛

األمر الثاني اليوم خدمنا الصرامة، من يريد أن يستثمر البد أن 
 3 بين االستغالل  تراخيص وما  بين  ما  الشروط، سحبنا  تتوفر فيه 
آالف رخصة واللي اآلن غنشروها إن شاء هللا في الجريدة الرسمية باش 
نضعها رهن إشارة املستثمرين. أضف إلى ذلك على أنه اليوم كاين واحد 
نشتغل على ما يسمى بالشركات اللي كتشتغل في املحيط املعدني ما 
كاينش اللي كتدير املعادن، شركات الخدمات اللوجيستيكية، خدمات 
الرقمية، يعني التثمين ديال املعادن، ويمكن نقول هذا الجانب املعدني 
غير الفوسفاط ولكن الجانب ديال الفوسفاط أكيد اللجنة اإلستطالع 
يعني راه مشات ودارت زيارة، كاين واحد ثورة حقيقية في قطاع ديال 
الفوسفاط اللي كيشكل تقريبا حوالي %90 فثورة حقيقية من 2006 
لآلن باش نبقاو دايما عندنا الريادة في هاد املجال وأيضا ريادة مبنية 
على شراكات رابح رابح مع الزبناء ديالنا والدول على مستوى االفريقي 

وغير االفريقي.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب تفضلوا لتعقيب.

فلن ئبافلسيداحسنافلح رس:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير، آحنا كنثمنوا هاد املجهودات اللي بدالت الحكومة في 
دعم املقاولة وفي دعم اإلستثمار، وكنثمنوا جميع املجهودات اللي دارت 
لدعم قطاع اإلستثمار في القطاع املعادن، السيد الوزير كذلك ننوه 
بالدور التنموي اللي كتلعبوا واحد العدد نتاع املؤسسات خاصة كيما 
ذكرتوا املكتب الشريف للفوسفاط اللي لعب دور حيوي وعندو واحد، 
حقق واحد النتائج مهمة في دعم كثير من املناطق خاصة باألقاليم 

ديالنا الجنوبية والدور ديالو اإلشعاعية يعني وصل للعالم كل.

بعض  على  نوقفوا  أنه  كذلك  مناسبة  هادي  الوزير،  السيد 
هاد  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  ببعض  أضرت  اللي  املقتضيات 
بعض  وتعقيد  طول  منها  نذكر  أنه  البد  الوزير،  السيد  املقتضيات 
املساطر، منع بعيد البيع املواد املستخرجة في مرحلة البحث ومرحلة 
الشركات،  لهاد  التجارية  الصفة  يعطي  القانون  أن  رغم  التنقيب، 
السيد الوزير هاد الشركات الصغرى واملتوسطة كتعتمد على بيع هاد 
التحمالت،  وكثرة  ديالها  اإلمكانيات  لضعف  نظرا  املستخرجة  املواد 
فلهذا السيد الوزير آحنا كنلتمسوا منكم أنه تواكبوا هاد املقاوالت 
وتستقبلهم وتسمعو املعاناة ديالهم ألنه هاد املجهود هذا اللي درتوا 

بغينوا يشمل جميع املقاوالت.

ثم كذلك السيد الوزير البد أنه هادي فرصة نسائلوا على بعض 
اإلستثمار في بعض املجاالت الغاز الطبيعي مثال الذهب هاد املعادن 
اللي اليوم كتروج عليه واحد العدد نتاع اإلشاعات فبغيناكم تعطيونا 

الحقيقة..

فلسيدارئيسافلجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضل.

فلن ئبافلسيداهش مافمله ل0ي:

في  الوزير، عطيتوا واحد الصورة وردية ماعرفتش واش  السيد 
املتمنيات وال في الواقع، اللي كنعرف السيد الوزير هاد القطاع مازال 
املثال  سبيل  على  نعطيك  أنا  املقنن،  للريع  وفيه  ياك  اإلحتكار  فيه 
مشيت مع مجموعة ديال الشباب كيخدموا ف Noir قلنا ليهم نمشوا 
ديال  يديروا رخصة  باش نشوفوا  ديالكم،  الجهوية  للمديرية  معكم 
البحث لقينا بأنه رخصة استغالل وحدة دايرة واحد السيد وومزرب 
على راسو ب 40 أو ب 50 رخصة البحث، كيعطي الدولة ألفين درهم 
سنتين وكيبقى البالصة معلقة، إيال ما بدلتوش القوانين التنظيمية اللي 
كاين املراسيم اللي كاين اليوم، راه هاد ال�ضي راه غير في الخيال ديالكم 
السيد الوزير، هاد ال�ضي راه ما كاينش، شيشاوة اليوم السيد الوزير، 
فيها شركة واقفة وفيها واحد السيد كيهز 2 كاميوات ديال.. في النهار 
ومحبوسة املنطقة كلها، فينما مشيتي تلقى بقعة حمرة وكتقوليا راك 
فتحتي الباب. ما عرفتش إيال فتحتيه ف�ضي دولة أخرى من غير املغرب 
راه احنا ماشفناش، ربما في درعة تافياللت كاينة la1CADETAF خدامة 
ولكن في املناطق األخرى راه الناس اللي شادة هاد املجال راه مزربة على 

راسها وما مخليا حتى واحد يدخل ليه.

فلسيدارئيسافلجلسة:

إضافي  آخر  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
طبعا؟ تفضلوا السيد الوزير.
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فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

السيد النائب املحترم كنتكلم على املغرب، تنتكلم على بالدي وما 
كتليق  اللي  ألفاظ  تستعمل  كنتمنى  الخيال،  منطق  من  كنتكلمش 
باملؤسسة، معذرة إيال كنت نجوابك بنفس األسلوب، حجم استثمارات 
2018 هو 12 مليار ديال الدرهم استثمارات، عدد اإلستثمارات اسمح 
لي، جبتي �ضي شركة ورفضوها لتقول اإلحتكار حشومة يتقال هاد ال�ضي 
في قبة البرملان، حشومة ملي نقول لك حيدنا 3 آالف رخصة ألن الناس 

ما كانوش كيستثمروا هذا هو تأهيل القطاع املعدني، وحيدناها لناس 

فعال اللي كياخذ واحد الرخصة في واحد املجال وكيزيد يكبر الرخصة 

قلنا هاد ال�ضي انتهى املوضوع باش ما يبقاش الريع، ولذلك بني على 

املعطيات، عدلنا املرسوم وهاد املرسوم حتى هو في مؤسسة تشريعية، 

على  للدولة  كيتعطى  اللي  الحجم  من  رفعنا  واللي  تابعو  أكيد  يعني 

مستوى التراخيص واللي بغى يبيع واحد الرخصة شحال غيأدي، هادي 

كلها إصالحات قمنا بها غير خذ اإلصالحات تقول ليا ماكاملش أنا متفق 

معاك هاد ال�ضي عالش كنوجدوا املخطط املعدني اللي هو إن شاء هللا 

يفتح املجال أمام اإلستثمار، تقول ليا الشركات الصغرى واملتوسطة 
أخرى  مجاالت  بغيتوا  ليا  تقول  كنجتمعوا،  ومازال  معاهم  اجتمعنا 

نفتحوها مرحبا، لكن يا أخي الكريم نستعملوا ألفاظ هادي بالدنا ما�ضي 

بالد الحكومة، هادي بالدنا كاملين، فين كنا وفين ولينا، كانوا الناس 

شادين أقاليم بكاملها ال يستثمرون، سحبنا منهم التراخيص ألنهم ما 

استثمروش، ال غير باش نقول لك هاد ال�ضي املراقبة اآلن زدنا فيها، 

طلبوا منا الناس املعطيات كيف ما قالوا ديال الذهب نشرنا األرقام 

ديال الذهب والفضة الرسمية..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال عن تنفيذ 

النواب  والسادة  للسيدات  الطاقية  للنجاعة  الوطنية  اإلستراتيجية 

النائب  السيد  الكلمة  لكم  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين 

املحترم تفضلوا.

فلن ئبافلسيدابوسله مافلديش:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

سؤالنا لكم السيد الوزيراملحترم هو كالتالي، سنة 2020 هي سنة 
مفصلية في عمراإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، أية حصيلة 

يمكنكم إفادتنا بها اليوم؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شك0فافلسيدافلن ئبافملحتبم.

نبغي نقول بأنه ماكنا نتصوره تم تجاوزه بمعنى اليوم كاين واحد 
الدينامية كبيرة جدا في كافة القطاعات، ال أخفيكم طلبات أكبر من 
ما كنا نتصور، القطاع الفالحي كما قلنا لم ينتظر حتى هاد التحفيز 
الضرائبي انطلق، راه كنتكلموا على 30 ألف ضيعة، القطاع الصناعي 
اليوم استثمارات القطاع الصناعي وبعض الخدمات وصلنا في ثالث 
سنوات مليار و200 مليون ديال الدرهم من خالل واحد الصندوق 
سميتو MorSEFF اليوم النصوص واحد العدد ديال النصوص ديال 
اإلفتحاص، النصوص ديال الشركات الطاقية، النصوص ديال بعض 
املكونات التي تستعمل كأجهزة باش يمكن ليها تحترم النجاعة الطاقية، 
اليوم كاين دينامية الوكالة تشتغل في مجال التحفيز والتوعية والتكوين 
إلى غير ذلك، واليوم عندنا شركة وطنية عمومية تتعلق بمواكبة اإلدارة، 
اليوم وقع إلتزام على مستوى اإلدارات باش يمكن ليهم يلتزموا فيما 
يتعلق بالنجاعة الطاقية، أكثر من ذلك في إطار الشراكة الدولية جبنا 
200 مليون ديال الدرهم اليوم اللي غنديروها في املباني والتجهيزات 
هذه اآلن وقعنها مع وزارة ديال السكنى، فكاين واحد الدينامية هل هذه 
الدينامية ترقى ملا نريد طبعا هذا التقييم لكم ولكن اليوم نعد مخطط 
ديال 2020-2030 باش نزيدوا من هاد الدينامية فيما يتعلق بالنجاعة 
الطاقية اللي هي حاجة كبيرة للبالد ديالنا ألن الفاتورة تصل إلى 82 مليار 

ديال درهم سنويا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

فلن ئبافلسيدابوسله مافلديش:

شكرا السيد الوزير املحترم على ما ورد في جوابكم، أسباب نزول 
هذا السؤال هو إبراز الجانب املتعلق بالنجاعة الطاقية في اإلستراتيجية 
هذه  برامج  كافة  تنزيل  نجاح  شأن  من  أنه  حيث  للطاقة،  الوطنية 
التبعية  من  والتخفيف  لبالدنا  الطاقي  األمن  ضمان  اإلستراتيجية 
وكذا  بالتقلبات،  واملحفوفة  ماديا  املكلفة  الدولية  للسوق  الطاقية 
والحفاظ  املستدامة  التنمية  تحقيق  بهدف  الطاقة  فاتورة  تقليص 
على البيئة، جوهر السؤال السيد الوزير، يتعلق بمؤشرات النجاعة 
التنمية  على  الطاقي  القطاع  أثر  وقياس  الطاقي  والتدقيق  الطاقية 
املحلية واإلقتصاد الوطني عموما، ونتساءل ماذا تحقق إلى غاية نهاية 
 42% تحقيق هدف  اقتربناه من  املسطرة؟ هل  األهداف  من   2019
%12 من تخفيض  من الطاقات املتجددة؟ وهل اقتربنا من تحقيق 
اإلستهالك؟ ذلك أن اإلنتقال الطاقي رهين بتحقيق النجاعة الطاقية 
وخصوصا في الطاقات املتجددة، وقد أكد الخبراء أن النجاعة الطاقية 
هي طاقة بحد ذاتها، فإذا ربحنا هذا الرهان وفرنا لبالدنا ثروة ال تقدر 

بثمن، وشكرا.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ فيما تبقى لك الوقت السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

أنا نمتفق معك السيد النائب املحترم متفقين جميعا، ألن الفاتورة 
والبيئة 2 ديال الحوايج، فاتورة عالية والتأثير على البيئة من خالل 
الطاقات الغير، فهما مرتبطين ألن ملي كنستعملو الطاقات املتجددة 
يمكن   2030-2020 البرنامج  وكنعتقد  مهمة  نتائج  هلل  الحمد  اللي 
تكون فيه تعديالتنا ولكن في اتجاه لآلعلى، اليوم أعددنا قانون را احنا 
كنتوافقو معه مع الشركاء ديال ما يسمى باإلنتاج الذاتي، غنسمحو 
لهذاك ال�ضي اللي كان مطلب ديال الجميع أن املواطن وأن املصنع وأن 
اللي عندو فندق واللي عندو مؤسسة كيفاش يدير اإلنتاج الذاتي وشنو 

هي الشروط ديال اإلنتاج، باش فيه أوال حرية ديال اإلنتاج.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال متعلق بتعميم 
للسيدات والسادة  القروي والجبلي،  العالم  في  السائل  شبكة تطهير 
السيد  الكلمة  لكم  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب املحترم.

فلن ئبافلسيداعا0ا فيف:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدافل0ئيسافملحتبم،

السيد الوزير املحترم، إن إشكالية التطهير السائل ومعالجة املياه 
العادمة ظلت مطروحة بصفة مستمرة خاصة باملراكز القروية، رغم 
محاولة عدة قطاعات حكومية للتدخل بشكل انفرادي للتخفيف من 
القروية  الترابية  الجماعات  أغلب  لكون  نظرا  اإلشكالية،  هذه  حدة 
ليست لها اإلمكانيات املادية لتوفير هاذ البنية األساسية لساكنة تلك 
املراكز القروية التي أصبحت تنمو بسرعة كبيرة، وأمام هاذ الوضعية 
نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات املستعجلة التي تنوون 
القروي  بالعالم  املراكز  هاذ  ساكنة  معاناة  من  للتخفيف  اتخاذها 

والجبلي؟ شكرا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسةا:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

 كل 
ّ
السيد النائب املحترم، باش فعال باش ما يبقاش كل الوزارة و ال

باش تّدخل بوحدها تم اإلتفاق السنة املاضية بين 3 ديال الوزارات، 

وزارة البيئة املكلف بالبيئة وزارة الداخلية وزارة املالية اللي ما يسمى 
املشروع من اآلن إلى 2040، لعقدين من الزمن يتعلق بتطهير السائل 
إلى مراحل وغيم�ضي  املندمج طبعا وقسمناه  السائل  تطهير  املندمج، 
1200 و�ضي حاجة للمراكز القروية، طبعا والفعالية وعالية جدا راه 
كنتكلموا على 43 مليار ديال الدرهم، تم تحديد كما قلنا الشطر األول 
والشطرالثاني والشطر الثالث وسيكون تحت إشراف وزارة الداخلية، 
 la اآلن  الجماعات  تتابع  الداخلية  وزارة  وماليا  تقنيا  ندعم  نحن 
gouvernance الحكامة ديالو واش نعطيو للجماعات اإلمكانيات املالية 
 يكون عن طريق املوزعين؟ هاذ الحكامة را احنا 

ّ
وهي تدير اإلنجاز وال

كنضبطوها إن شاء هللا هاذ األيام باش تكون حكامة جيدة، ألن كما قلنا 
االستثمارات فيها صعبة راه ما�ضي بحال الخيوط ديال الكهرباء، هاذي 
راها تطهير السائل بالقنوات اللي هي صعبة جدا، وبالتالي الحكامة ديالو 

كتحتاج إلى عناية خاصة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ال�ضي عمر خفيف تفضلوا للتعقيب.

فلن ئبافلسيداعا0ا فيف:

شك0فافلسيدافل0ئيسافملحتبم،

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، نشكركم السيد الوزير املحترم 
ألن  البرامج،  بهاذ  اإلسراع  عليكم  ونتمنى  التوضيحات  هاذ  كل  على 
اإلشكالية ال تتحّمل املزيد من التأخير، فاألمر يتعلق فقط بتوفير أبسط 
املستلزمات ومكونات الحياة الصحية للساكنة مراكز العالم القروي، 
فغالب الجماعات الترابية القروية ال تستطيع بمفردها أن توفر هاذ 
الخدمة لساكنتها، كما هو الحال بجماعة أكفاي وآيت ييمور وسيد 
الزوين وغيرها بعمالة مراكش، إن إذن فتدخل قطاعات الدولة املعنية 
يبقى مطلبا أساسيا وواجبا يجب أن يحظى باألولوية القصوى لدى 
الحكومة، فالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجاللة، 
نصره هللا، يبدأ من توفير هاد الخدمات لساكنة العالم القروي وتنطلب 

منك السيد الوزير باش تجاوبنا بال بما تكون طاير لك، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب تفضل ال�ضي اشرورو واخا تفضلوا ال�ضي الصقلي تفضل 

تفضل ال�ضي عمر.

فلن ئبافلسيداعا0اا �سيااه0ي:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير في الحقيقة هاد البرنامج مهم 
وأسا�ضي وتنطرحو السؤال معكم على واحد املجموعة ديال الجماعات 
اللي هي مراكز صاعدة بحال كيكو يا هللا %25 اللي غتنجز فيها، بحال 
فريطيسة اللي تيشربو املا وهداك املاء ملوث بتطهير السائل ديالهم، 
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إشكاليات  فيها  مازال  واللي  سياحية  منطقة  هي  اللي  سكورة  بحال 
حقيقية ديال التطهير، بحال موالي يعقوب وال سبع الوظيف في املركز 
ديالها ديال عين هللا هادي كلها إشكاليات حقيقية بيئية أرجو باش 
اتخاد بعين اإلعتبار وتاخذ األولوية الضرورية ديالها في البرنامج. شكرا 

السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الرئيس ال�ضي اشرورو تفضلوا.

فلن ئبافلسيدامحادافش0ورو:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير، ساكنة املعازيز مركز املعازيز بإقليم الخميسات وزيرة 
سابقة في 2009 التزمت باش تبدا األشغال في 2009 لحد اآلن ما كاين 
والو، الساكنة تموت ببطء السيد الوزير ألن األمراض واألوبئة كثيرة، 
ما يمكن �ضي لنا اليوم نسبقو الطرق ونسبقو حوايج اخرين ونخليو 
الصرف الصحي، املعازيز السيد الوزير، يمكن تزوروه وتشوفو يعني 
بداو الطرقان وبداو بزاف داألمور والصرف الصحي ما كاينش إذن الزم 

يدار �ضي مجهود فهاد الباب هذا، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد كوسكوس.

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزاكوسكوس:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

مهم  راه  قلتو  اللي  البرنامج  هاد  الوزير،  السيد  باملوضوع  عالقة 
اللي غاديش تسنى  داملراكز قروية  املجموعة  واحد  كاين  جدا واليني 
هاد البرنامج حتى ل 2040 اليوم كاين بعض املراكز السيد الوزير اللي 
داك الحفر فاضو وبدا التصرف ديال املياه دابا في الزناقي وكتعرفو هاد 
التأثير ديالو على الصحة داملواطنين على البيئة، وكاين بعض الجماعات 
اللي وفرو الدراسات وعندهم الدراسات موجودين واإلمكانيات باش 
نجزو هاد نجزو هاد الشبكة هادي تطلب ربما إمكانيات كثيرة يمكن 
الجماعات يساهمو واليني داك �ضي محدود نعطيك مثال ديال الجماعة 
ديال الصبيعة اللي اآلن الساكنة ديالها بإقليم تازة كتعاني من داك 
املركز،  ديال هاد  الزناقي  في  ديالهم كيتسربو  املياه  بدات  اللي  الحفر 

وشكرا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا للسيدات والسادة النواب اللي ادخلو أنا مزيان تعطيني األرقام 

ديال الساكنة اللي كتموت ببطء شحال العدد بسبب تطهير السائل، ال 
ألن هذا مهم، الساكنة تموت ببطء بسبب التلوث مزيان األرقام ألنه 
حتى في تحديد البرامج البد نحددو حسب الخطورة حسب الخطورة غال 
كان فعال تطهير السائل تيقتل هي ما كايناش هاد الحكومة وما كاينش 
املنتخبين، ال غير مزيان األرقام احنا نضبطوها الخطورة ديال أن تطهير 
السائل كيأثر على الصحة وكاين دالئل تعطى لها األولوية الخطورة أنه 
أطلق الفرشة املائية مع تطهير السائل هذا تعطى له أولوية، يعني البد 
فعال يمكن احنا تقنيا ما ندركوش بعض األمور ميدانيا السادة النواب، 
يمكن كيالحظوها مزيان نزودو خاصة القضية ديال تلوث املاء أيضا في 
املنطقة اللي واقع فيها التلوث ألنه ال يمكن أن يقبل، خاصة وأن املكتب 
الوطني عندو حرص شديد وافتحاصات شديدة باش املاء الذي يصل 
إلى املواطنين أن يصل في ظروف حسنة، وكنذكرو ملا كانت اإلشاعة ديال 
الفرشة املائية قريبة من سال ومشاو السادة النواب املحترمين واطلعو 
على أنها فقط أنا ما�ضي ما كنكذبش السادة النواب ولكن فقط كنقول 
مزيان تعطيونا هاد املعطيات. طبعا احنا كنتكلمو على تطهير السائل، 
هي  اللي  الكهربة  املثال:  هاد  كنعطي  دائما  موضوعيين،  نكونو  احنا 
فقط، خليني نقول ليكم أعمدة وخيوط تتطلب بنية تحتية، راكم أنتما 
عارفين درنا 20 سنة باش نوصلو ل 99 %، ما بالك بشبكة اآلن معقدة، 
تحتاج أيضا إلى مخطط، وال سيما أن البرنامج اللي كان كيتعلق باملجال 
الحضري، ياهلل وصلنا لواحد النسبة من 2015 إلى اآلن ياله وصلنا 
ديال %76، ونسبة املعالجة يا هللا وصلنا لواحد النسبة، بمعنى أنه 
هذا يحتاج إلى إستثمارات هامة، وإذا أضفنا إلى اإلمكانيات املالية ديال 
الجماعات اللي هي مسؤولياتها، إمكانيات قليلة، ولذلك هاد البرنامج 
درناه، نتمناو إن شاء هللا، إذا جاد هللا وجاد عمر، توفرت اإلمكانيات 
إن شاء هللا، أننا نعجلو به، بدل ما نديروه في 20 سنة، يمكن نديروه 
فأقل، ولكن البد نلقاوا �ضي صيغة ديال أنه نوفرو اإلمكانيات، نتمناو 
نلقاو هاد الصيغة، مع العلم أننا غندمجو بين الشبكة وما بين أساليب 
أخرى، ما يسمى ب le1bio1assainissement، أساليب أخرى اآلن اللي 
والت التكنولوجيا كتسمح بها باش يمكنا نعالجوا يعني ما يمكن أن 
نعالجه، ولكن األمور الخطيرة، أتمنى أن توصل بها، باش يمكن تعطى 

لها األولوية في إطار اللجنة الوطنية املشرفة على برمجة هذا املسطر.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن مراقبة 
النواب  والسادة  للسيدات  واملاء،  الكهرباء  فوترة  ضوابط  احترام 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، لكم الكلمة تفضلوا.

فلن ئبافلسيداهش مافمله ل0ي:

ألن  السؤال،  جوهر  على  يجوابنا  الوزير  السيد  نتمناوا  بداية، 
السيد  فكالمنا  كنتحملومسؤوليتنا  فاحنا  األسئلة  إلقاء  الطريقة 
أو  ثالث  يتكرر  الفوترة  البرملان. سؤالنا حول  قبة  في  واحنا  الوزير، 
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أربع مرة من طرف فريق األصالة واملعاصرة. وذلك راجع أصال لغياب 
التواصل، غياب التوضيح، اإلشاعة داخل مواقع التواصل اإلجتماعي، 
هانتما كتسمعو اليوم كنتكلمو على آالالت إلكترونية، كنتكلموا على 
رسوم شبه ضريبية، رسوم ضريبية. اي فاتورة السيد الوزير فيها سعر 
املكتب  سواء  لألسف،  ولكن  الرسوم،  فيها  الكميات،  فيها  الوحدة، 
احنا  الوكاالت، كيعرفو سياسة وحدة: خلص وشكي،  الوطني سواء 
بغينا غير نوضحو للمغاربة راكم استهلكتو هاد�ضي اللي كتخلصو، ما 
كاين باس، ألن حتى الغالء ملي غادي يدوي معاك عليه، غالء نسبي، 
يقدر واحد النهار كيبان ليك انت، أنا وياك ما يبتنش لينا، ولكن راه كاين 
السيد، السيد الوزير، اللي كيتسوق 150 درهم وكيخلص 150 درهم، 
يعني ماكلتو وشرابو، وهذا فأسبوع كيجيه الضو واملا، كاينين فبعض 
املدن، الناس اللي والو كاريين عند الوكاالت، يعني كيخلص تقريبا ثمن 
الكراء، ولهذا بغينا تغيير التواصل، انت مسؤول السيد الوزير، هادوك 
الشركات واملكتب الوطني ما بغاوش يوقفو، ما بغاوش يديرو برامج، 
ما بغاوش يديرو مواقع فالتواصل االجتماعي يشرحو للمغاربة، مرة مرة 
ملي كتخرج �ضي إشاعة، كيجيو ينفيوها يكذبوها، ولهذا بغيناك انت 

توضح للمغاربة السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وضح لنا السيد الوزير، لكم الكلمة.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

اللهم  الدور ديالنا كنخدمو و كنوضحو،  الدور ديالنا،  وهذا هو 
إيال ما كان متبعنا السيد النائب املحترم، املكتب الوطني أصدربالغا 
يوضح فيه ويجيب فيه عن اإلشاعات، بالغ واضح نشره في وسائل 
إعالم كاملة، كيقول ما نشر حول..، مؤخرا أنه كذب، جيت لهاد القبة 
د البرملان وضحت، 6 د املليون ديال املشتركين عند املكتب الوطني، 
90 ألف سنويا ديال الشكايات، 22 ألف متعلقة بالفاتورة، أي 0.3% 
اللي كيتشكاو من الفاتورة، ويمكن عندهم الحق، أنا ما غنلغيش هاد 
ال�ضي، يمكن كيوقع مشكل في العداد، يمكن ما كيحسبوش لهم، لكن 
غير ناخذو هاد األرقام، فايت قلناها هنا في البرملان ونشرناها وسائل 
على  كنجاوب  وراني  النواب،  السادة  كنشكر  أنا  ذلك  ومع  اإلعالم، 
جوهر األسئلة وما كانمشيش ملا جاوره، جوهر األسئلة باش نقولك 
أودي املكتب الوطني، جيت هنا وعطيتكم الرقم األخضر ديال املكتب 
اللي من خالله   le1 portailالوطني، عطيتكم املوقع ديال األنترنيت و
كتقدم الشكايات، إيال كان خصنا نزيدوف la1dose، أنا متفق معاك، 
نزيدو ف la1dose ال املكتب وال الوكاالت باش نتواصلو مع املواطنين، 
باش يمكن نعالجو االختالل اللي يمكن لها أن تقع، أو نفسر ما يمكن أن 
نفسر، فيما يتعلق ببعض الفاتورات اللي كتجاوز املنطق، وأنا متفق 
معكم، إذا كانت الفاتورات كتجاوز املنطق أو كان خلل يجب أن يعالج 

في حينه وأن ال يكون املواطن هو الضحية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكراالسيد الوزير، فيما تبقى من الوقت تفضلوا.

فلن ئبافلسيداهش مافمله ل0ي:

 10 واحد  املغاربة  عرفهم  ياله  اإلتصاالت  الوزير، شركة  السيد 
سنين هذي، دبا الراجل في قاع الجبل كتقدا ليه الروشارج كيشارجي في 
2 ديال الدقائق، احنا هاذ األداء ديال الفواتير ديال الكهرباء كاين اللي 
فو يوم عمل لحدود اليوم، وربما نخلقو منو مناصب شغل، داخل 

ّ
كيكل

املدينة في تمارة وفي العروبية الناس في تمارة السيد الوزير! احنا تتكلمنا 
على غالء ما نهضروش الغالء ألنه الغالء نسبي، ولكن راه يختلف من 

إقليم إلقليم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا عفوا انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
تفضل السيد النائب.

فلن ئبافلسيدانورافلد نافألزرق:

 les السيد الوزير، بغيناكم غير تراقبو الشركات اللي كتفوتر، ألنه

talonnages ديال ذوك ال العّدادات راه بعض املرات تيغلطو وكما قال 

ص وعاد سير شكي، خص واحد الوسيلة ديال 
ّ
السيد النائب ما�ضي خل

الضبط ذاك ال�ضي اللي استهلك يخلصو، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدالكبيباق ىة:

والكهرباء  املاء  فواتير  غالء  ديال  املشاكل  يعني  الوزير،  السيد 

املتضرر األول هو الفئات الفقيرة واملستضعفة، ال سيما أن تسعيرة 

املاء والكهرباء اللي هي مطّبقة باملدن الكبرى اللي فيها رواج اقتصادي 

هي نفس التسعيرة حتى بالنسبة للمناطق الفقيرة واملناطق النائية، ثم 

نظام األشطر املعمول به هو نظام غير منصف، وبالتالي ال يراعي الحالة 

اإلجتماعية للمواطنين، والدليل على ذلك هو أنه اآلن اصبح املواطن 

يؤدي الفاتورة الشهرية بنفس املبلغ الذي كان يؤدي به فاتورة 3 أشهر، 

وبالتالي يجب إعادة النظر فهاذ النظام ديال األشطر ومراعاة الوضعية 

ديال املواطنين الفقراء واملعوزين بمختلف مناطق املغرب، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ما كنظنش باقي تعقيب إضافي آخر في 

املوضوع، تفضلوا السيد الوزير.
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فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

آجي  اإلستطالع  ديال  لجنة  كّونو  العام  الرأي  إلى  أو  خاللك  من 
تشوفو األرقام، اإلخوان واألخوات حيث غنبداو نختلفو %82 من 6 
مليون املشتركين في املكتب الوطني في املناطق اللي تكلمتو عليها السادة 
النواب املحترمين %82 ما كيفوتوش 150 يعني ما كيفتوش الشطر 
األول والثاني اللي ما تزادش عليه منذ زمن طويل والحكومة السابقة 
والحالية ما تزادش، أنا أدعو إلى لجنة استطالع جيو خذو األرقام للرأي 
العام، يجيو يشوفو كيفاش دايرين هاذوك les1talonnags اللي تكلمو 
على  يطالعو  الفوترة  نظام  يشوفو  يجيو  معكم،  متفق  السادة  عليها 
كيفاش كيتواصلو مع املواطنين، يشوفو 1500 والزيادة ديال املواطنين 
الخواص اللي عطيناهم باش يكونو قراب من املواطنينن، إيال ما كافي 
�ضي نزيدو، متفقين كتجي اآلن شكايات باش نزيدو، أنا أدعو إلى االطالع 
البرملان  مراقبة من خالل  ال�ضي عالش؟ ألن ال حكومة وال  هاذ  على 
خص غير األرقام نتوافقو عليها، بعد ذلك تفسيرها من يعتبرها غالية 
ما�ضي غالية هذا �ضيء آخر، كل واحد كيف ينظر إليها، ولكن ندققو 
في األرقام وفي العمل اللي قام به املكتب الوطني، اليوم وصلنا الحمد 
هلل 99.100 استثمارات مهمة جدا، اليوم استثمارات مهمة في صيانة 
الشبكة الكهربائية، استثمارات مهمة باش نمشيو اآلن للعّداد الذكي 

كنعاود نقول السيدات السادة النواب، ما أشيع على العّداد الذكي 

خطأ، اآلن راه تقدمت شكاية بالشخص اللي دار هذاك ال�ضي لوكيل 

امللك للمتابعة، ألنه دار l’intox وخلع الناس، أما العّداد الذكي جاء في 

مصلحة املواطن باش يبقى عن بعد كيشوف شحال كيستهلك وكنقولو 

لو ها الفترة اللي تستهلك، أحسن إيال بغيتي تصّبن مثال على سبيل املثال 

خليها تديرها في الفترة اللي كتكون يعني حيث كاين 2 ديال التسعيرات 

حسب القانون، خليها تديرها في التسعيرة األقل اللي كتكون أقل كلفة 

هذاك ال�ضي جا لصالح املواطنين هاذي مؤسسات املواطنين وهاذي 

الحكومة ديال املواطنين.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال، إيال اسمحتي السيد الوزير 

نمر إلى السؤال، إيال اسمحتوا نمر إلى السؤال األخير في القطاع، وسؤال 

والسادة  للسيدات  التقليدي  املنجمي  النشاط  هيكلة  بإعادة  خاص 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب 

املحترم لبسط السؤال.

فلن ئبافلسيداحسنابورك لن:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من 
طرف الحكومة إلعادة هيكلة النشاط املنجمي التقليدي؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

هو  شنو  نبين  أنني  فرصة  وهادي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النشاط التقليدي اللي كاين في املناجم بصفة عامة، عندما نتحدث 
أنتم  60 ألف كيلومتر مربع،  عنه كنتحدثوا على واحد املنطقة فيها 
تعلمون لعقود من الزمن كان واحد العدد ديال املواطنين اللي هما 
كيستعملوا الوسائل التقليدية باش يمكن ليهم barytine وZinc باش 
يمكن ليهم ياخدو املعادن اللي هي بسيطة، باش يمكن ليه يوصل ليها، 
ولكن كاين أنشطة تقليدية متعددة يعني مرتبطة باملعادن كاينة في جهة 
أخرى، ولكن القانون الذي صدر يتعلق بهذه املنطقة، اليوم املرسوم 
ديالها جاهز الحمد هلل كنساينوا باش نوقعوا، باش نبداو نشتغلوا باش 
املجلس اإلداري. ولكن اشنو درنا مؤخرا زدنا la1cadetaff اآلن قوينها هاد 
املركزية اللي كتواكب قوينها هي اللي غتكون، هي، هي بحكم القانون 
الوسيط باش يمكن ليها أنا تبيع املنتوج باش ما يوقعش واحد النوع من 

السمسرة على حساب هؤالء يعني املنجمين التقليدين.

درنا  املوازين،  زدنا  اللوجيستيكية،  اإلمكانيات  في  زدنا  اليوم 
laboratoire كان laboratoire مات ديال هاد املركزية، حيناه باش يمكن 
هو يعطينا الجودة ديال هاديك املنتوجات، اليوم بدينا كنشتغلوا على 
تثمين ما يستخرجه، راه بدات اآلن راه غيوقعوا شراكة في هاد املجال، 
األمن  مستوى  وعلى  الصحة،  مستوى  على  كنشتغلوا  اآلن  ومشينا 
والسالمة ديال يعني املعنيين باألمر في هاد املجال، طبعا هذا فيما يتعلق 
باملنجم التقليدي ولكن شني هي أيضا العمل اللي قامت بها الحكومة؟ 
وجدنا اآلن املناطق اللي غنديروا فيها األستثمارات الكبيرة، وغنديروا 
توازن بين اإلستثمارات الكبيرة اللي غتعود بالنفع على ديك املنطقة 
كاملة، اآلن وصلنا إلى الخريطة ثم أيضا كيفاش نواكبوا هاد املنجمين 
التقليدين، تقريبا هادي عناوين، لكن هناك تفاصيل إن أحبب السادة 
والسيدات النواب في اللجنة نعطيكم مزيد من التفاصيل حول هذا 

املوضوع ألنه مهم يتعلق باآلالف ديال العاملين فهاد املجال.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم ، تفضلوا.

فلن ئبافلسيداحسنابورك لن:

شك0فافلسيدافلوزي0افملحتبم،

مبادرات  تبقى  بذكرها  تفضلتم  التي  املبادرات  األسف جميع  مع 
هذا  في  واملتوسطة  الصغرى  املقاولة  إنتظارات  حجم  أمام  شكلية 
املجال، حيث أن القانون 33.13 املنظم لهذا القطاع يضيق الخناق 
على هذا النوع من الشركات، وذلك بوضع شروط تعجيزية بخصوص 
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املرسوم املؤطر لإلمكانيات التقنية واملالية في الجانب املتعلق بالرخص.

السيد الوزير املحترم، تعتبر املناجم في املناطق الجنوبية والشرقية 
حيث  أسا�ضي،  نقل  لم  إن  حضورا  األكثر  اإلقتصادي  النشاط  هي 
على  تتوفر  ال  معظمها  املناطق  هذه  أن  تعرفون  كما  الوزير  السيد 
املنجمي  القطاع  وعليه  صناعية،  مؤسسات  وبدون  فالحية،  أرا�ضي 
هو املجال املفتوح أمام املقاولين الصغار واملتوسطين من أجل كسب 
قوتهم اليومي، السيد الوزير املحترم من بين األمور األخرى التي يجب 
التركيز عليها في هذه املجال هو مراجعة مضامين تراخيص اإلستكشاف 
على األقل أو ضبط هذه العملية، بمعنى آخر السيد الوزير يجب فتح 
وتخصيص املجال أمام جميع املقاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل 
الحصول على الرخص بشكل يضمن العدالة بين هذه الشركات، وفي 
األخير السيد الوزير املحترم، الجميع معبئ وعلى رأسهم صاحب الجاللة، 
نصره هللا، إليجاد الحلول لحاملي املشاريع، في حين أن القانون املؤطر 
لهذا القطاع ال يندرج في هذا السياق، ولذلك السيد الوزير أدعوكم 
ألن تنكبوا إليجاد صيغ بالتشاور مع الجمعيات الجهوية والوطنية التي 
تشتغل في هذا املجال من أجل إدماج املقاولين الصغار واملتوسطين في 

هذه العملية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبافلسيدامصطفىازيتي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد الوزير املحترم، إلعادة هيكلة النشاط املنجمي في منطقة 
إقليم فكيك والرشيدية وميدلت وبالضبط مدينة بني تجيت وبوعنان 

وتالسينت نقترح عليكم مايلي:

الصناع  دعم  مع  املذكورة  املنطقة  للتنمية  صندوق  إحداث 
املنجميين التقليديين ومواكبة بالتكوينات واآلالت، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيد شكرا السيد النائب املحترم تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي0افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

املنجميين  حول  السؤال  عن  املحترمين  النواب  السادة  شكرا 
أجوبة  ليا  وقلتي  املحترم  النائب  السيد  عليهم  جاوبتك  التقليديين، 
بعد  وبينهما  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت  ليا  دزتي  شوية  شكلية 
املشرق واملغرب، املنجميين التقليديين حاجة والصغار حاجة أخرى 
واملتوسطيين غير نظبطو عالش أنا سولتني على املنجميين التقليديين 
جاوبتك عليهم، كون سولتيني على املقاوالت الصغرى واملتوسطة، أنا 

نقول اجتمعنا معهم، أننا فهمنا بأنهم بغاو في هاديك 7 سنوات اللي 
كيديروا اإلستخراج بغاو يبيعوا، هاد القضية فيها نظر هي لإلستكشاف..

فلسيدارئيسافلجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف  القطاع  إلى  ننتقل  الجلسة، 
البرملان ونرحب بالسيد وزير الدولة بيننا، لنمر مباشرة إلى السؤال األول 
وهو سؤال متعلق بدعم وتقوية قدرات جمعيات املجتمع املدني ملمارسة 
آليات الديمقراطية التشاركية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم تفضل.

فلن ئبافلسيداك0يماش وي:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

املدني  املجتمع  قدرات  وتقوية  دعم  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 

ملمارسة الديمقراطية التشاركية؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير الدولة املحترم.

بحقوقا فملكلفا فلدولةا وزي0ا فل0ميد،ا فملصطفىا فلسيدا
فالنس ناوفلعالق تامعافلربمل ن:

شك0فسي ىةافل0ئيس،

أفيد السيدات النائبات والسادة النواب أن الديمقراطية التشاركية 

خاصة فيما يخص الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية 

والحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، كل هذا يحظى وحظي 

بأهمية خاصة على مستوى الدستور أوال، ثم على مستوى القوانين 

املنظمة، ثم ثالثا على مستوى جهود التحسيس التي قامت بها الحكومة 

خاصة في عهد زميلي األستاذ مصطفى الخلفي في املرحلة السابقة، 

وأفيد أيضا أن لدي برنامج من أجل تعميق هاد التحسيس بأهمية 

زرع  يعني  ومحاوالت  البرنامج  هاد  وتعميم  التشاركية،  الديمقراطية 

بناء جديدة في عروق املجتمع املدني الوطني ليحقق على هذا الصعيد 

مكاسب، هاد املكاسب التي ال زالت لألسف شديدة املحدودة، أفيدكم 

على سبيل املثال وإال فالجهود كثيرة وكثيفة هناك برنامج وطني للتكوين 

املكونين وهو تكوين متخصص في الديمقراطية التشاركية والسياسات 

فيه  انجزت  أيام  ل10  امتد  التواصل  وتقنيات  والترافع  العمومية 

وهو  الجمعيات  لفائدة  الجهوي  التكوينات  برنامج  وهناك  نسختان، 

برنامج عملي تطبيقي ملدة 3 أيام مخصص للتملك آليات الديمقراطية 

التشاركية نظمت للحد اآلن 36 دورة تكوينية جهوية..
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فلسيدارئيسافلجلسة:

التعقيب،  إلى  نمر  معذرة،  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب تفضلوا.

فلن ئبافلسيداك0يماش وي:

والقوانين  الدستور  أن  على  صحيح  ذكرتو  وكما  الوزير،  السيد 
التنظيمية ذات الصلة يعني أنها أصبحت تتيح واحد املجموعة ديال 
في  املشاركة  تتيح  التي  امليكانيزمات  من  مجموعة  وكذلك  اآلليات 
صناعة القرار العمومي بصفة عامة، وبالتالي نقدروا نقولوا على أننا 
بين  ما  نزاوجو  ديالنا أصبحت مكتملة، ألننا إستطعنا  الديمقراطية 
التشاركية، لكن وهاد املسألة  التمثيلية والديمقراطية  الديمقراطية 
احنا كنسجلوها بارتياح واعتزاز كبيرين في هاد املجال، لكن ما كيمنعش 
هاد ال�ضي على أننا نقولوا ونركزو نأكدوا دائما على ضرورة تعزيز قدرات 
املجتمع املدني في هذا املجال، ألن هاد األمور تدخل ضمن اإللتزامات 
ديال الحكومة، في إطار اإللتزامات الحكومية، في إطار مخطط الحكومة 
املنفتحة ديال 2020، ربما نستغلوا هاد الفرصة نسائلكم على داك 
اإللتزام رقم 16 ضمن املخطط ديال الحكومة املنفتحة، اللي هو دعم 
القدرات ديال املجتمع املدني في الديمقراطية التشاركية فين وصل املآل 
ديالو؟ مستوى اإلنجاز؟ وما تحقق وما لم يتحقق ؟ كذلك املسألة ديال 
القوانين كتبقى هي مسائل مهمة، لكن وحدها كما أشرت السيد الوزير 
املحترم ألن وحدها غير كافية لتحقيق األهداف املرجوة، البد من التركيز 
على التحسيس، اإلنفتاح على املجتمع املدني ورفعو داك اللبس اللي 
عند املجتمع املدني من املواطنين، شنا هي العرائض؟ شنا هي الطرق؟ 
كاين واحد اإلشكال عند  الوسائل؟ ألن  الشروط؟ شنا هي  شنا هي 
مجموعة ديال الناس كتختالط عليهم األمور في هاد املجال، فالتحسيس 

هو مسألة مهمة،و إنفتاح املجتمع املدني وندعموهم..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ال�ضي كريم بلعسال. ونمر اآلن إلى املادة 
152 بعد أن استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا 
في املوضوع املوحد عن ڨيروس كورونا، والكلمة للمتحدث األول عن 
فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل ال�ضي بنجلون التويمي لبسط السؤال 

تفضلوا.

فلن ئبافلسيدامحادافلتويايابناللون:

اللي  الڨيروس  واحد  كينتشر  اليوم  كتعرفوا  الدولة  وزير  السيد 
سميتو ڨيروس كورونا اللي خذا املصدر ديالو من الصين ودابا اخترق 
الحدود في الصين تقريبا أكثر من 360 وفاة، وعشرات اآلالف املصابين، 
لهاد  بالنسبة  الطوارئ  حالة  كتعلن  للصحة  العاملية  املنظمة  اليوم 
الڨيروس، هاد الڨيروس كما كتعرفوا السيد الوزير خطير واحنا في 

املغرب الحمد هلل اليوم مازال ما كاين حتى �ضي حالة اللي هي مأكدة في 
املغرب.

هو  اللي  وباء  هذا  األوبئة،  هاد  من  محصن  يكون  املغرب  بغينا 
بطبيعة الحال ما تيجيش ديما، ولكن كاين أوبئة أخرى كذلك اللي هي 
كتكون كتجيي وفتاكة بحالH1N1، بغيت نهضر على هاد ال�ضي ألن 
باش نذكركم السيد الوزير، وزارة الصحة من خاللكم هو بالنسبة 
فهاد  متخصصة  هي  اللي  الوحدات  واحد  درناش  ما  مازال  للمغرب 
اإلكتشافات وفي األدوية ديال هادو، هذه من جهة، من جهة أخرى، 
بغينا نعرفوا السيد الوزير، السيد وزير الدولة، الحالة ديال املغاربة 
اللي هما موجودين في الصين واللي �ضي وحدين اللي هما تم الرجوع 
ديالهم في ظروف آمنة أظن، وكنتمنى باش القنصليات اللي هي موجودة 
فهاد املدن هادو تكون دايرة التعبئة الالزمة لحماية املواطنين املغاربة 

وتأمينهم للرجوع إلى بلدهم بدون حمل هاد الفيروس الفتاك، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمتحدث الثاني عن الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية السيدة الرئيسة، تفضلي.

فلن ئبةافلسيدةاسعيدةاآ تابوعلي:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدافل0ئيس،

الداخلي  النظام  152 من  املادة  الوزير، طبقا ملقتضيات  السيد 
للمجلس أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية..

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلي السيد الرئيسة.

فلن ئبةافلسيدةاسعيدةاآ تابوعلي:

نكمل؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلي، كملي كملي.

فلن ئبةافلسيدةاسعيدةاآ تابوعلي:

طبقا ملقتضيات املادة 152 من النظام الداخلي للمجلس أتناول 
الكلمة بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ألبلغكم هواجس 
وتساؤالت الرأي العام املغربي في موضوع الطلبة املغاربة بالجمهورية 
الصينية، أوال نحن في الفريق اإلستقاللي نثمن عاليا املبادرة امللكية 
ملعالجة وضعية الطلبة املغاربة املوجودون بمدينة ووهان والتي اتسمت 
بالسرعة والنجاعة مع الشكر لكل القطاعات التي ساهمت في تنفيذ 
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ذلك، ولكن هناك طلبة مغاربة في جميع ربوع هذه الجمهورية الصينية 
الذين ال زالوا عالقين ويعيشون وعائالتهم حالة من الخوف والضغط 
النف�ضي الشديد خاصة بعد تزايد انتشار الوباء واتساع رقعته في الصين 
وخارج الصين في 16 دولة وإعالم منظمة الصحة العاملية يوم الخميس 
عن حالة طوارئ دولية ملواجهة الوباء، والخوف والضغط النف�ضي أشد 
قتال من املرض وللتخفيف من هذه الحالة نتساءل باسم املغاربة وباسم 
العائالت التي نتواصل معها يوميا، ما هي نتائج املتابعة الصحية لحالة 
167 طالب املوجودون اآلن في حالة العزل الطبي؟ ثانيا هل قنصليات 
املغرب بكل جهات الصين كونت لجانا يقظة صحية أوال إلحصاء الطلبة 

وثانيا للتكفل الصحي بهم هناك؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، إذن الكلمة اآلن للمتحدث الثالث عن فريق 
التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم، استعمل الخر اللي 
حداك، ال ولكن طفي هداك واستعمل الخر، ال غير شعل واخا تسنى 

تسنى واحد الشوية، تفضل.

فلن ئبافلسيداعب سافلومغ ري:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدافل0ئيس،

فلسيداوزي0افلدولة،

نحن في فريق التجمع الدستوري نثمن عاليا مبادرة جاللة امللك، 
وأغلبهم  املغاربة  املواطنين  باستقدام  هللا،  نصره  السادس،  محمد 
وباء  بؤرة  أصبحت  والتي  الصينية،  ووهان  بمدينة  املقيمين  الطلبة 
فيروس كورونا املستجد في الوقت املناسب، هاد املبادرة تؤكد جليا 
تشبث جاللة امللك، بحماية املواطنين املغاربة داخل البالد وخارجها، 
كذلك منظمة الصحة العاملية أعلنت يوم الخميس حالة طوارئ عاملية 
ملكافحة وباء الفيروس كورونا الذي انتشر بعد ذلك إلى عدة مدن أو 

عدة مدن في بلدان خارجية، مما تسبب في حالة من الذعر في العالم؛

باإلجالء اآلمن  الكبيرة  نعبر عن سعادتنا  أن  إال  اليوم،  ال يسعنا 
ملواطنينا وأبنائنا من مدينة ووهان الصينية، ونتمنى للشعب الصيني 
أن يخرج من هذه املحنة ساملا في أقرب اآلجال إن شاء هللا تعالى، وهنا 
البد من وقفة إجالل واحترام لساكنة مدينة مكناس، املجتمع املدني، 
املدنية  الطبية  األطر  العمالة،  عامل  رأسها  وعلى  املحلية  السلطات 
والعسكرية واإلدارية ال جهويا وال محليا بمدينة مكناس، الذين لبو 
ومسؤوال  هادئا  استقباال  وخصصو  الوطني  الواجب  نداء  صراحة 
لهؤالء املواطنين بمستشفى سيدي سعيد والذي يتواجد داخل األحياء 
الدعم  لتقديم كل  التام  استعدادهم  للمدينة، وعبرو عن  الشعبية 
والعناية لهؤالء املواطنين وعائلتهم، كما ال يفوتني أن أنوه باملجهودات 
الكبيرة اللي بذلها السيد وزير الصحة، وكنت أتمنى أن يكون متواجدا 

بيننا والطاقم املرافق له لتوفير التجهيزات واملعدات الالزمة للتصدي 
لهذه اآلفة الخطيرة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

الوزير  الوقت، السيد  انتهى  النائب املحترم، عفوا  شكرا السيد 
يمكن لكم تستعملو منبر املنصة.

بحقوقا فملكلفا فلدولةا وزي0ا فل0ميد،ا فملصطفىا فلسيدا
فالنس ناوفلعالق تامعافلربمل ن:

بسماهللاافل0حانافل0حيم.

فلسيدافل0ئيس،

فلسيدفتافلن ئب ت،

فلس ىةافلنوفب،

باسم الحكومة املغربية، أؤكد لكم وأؤكد لكافة املغاربة بأن كل 
التدابير الوقائية واإلحترازية ضد خطر انتشار فيروس كرونا املستجد قد 
اتخذت بتعليمات مولوية سامية، وقد قامت املنظومة الوطنية للرصد 
واملراقبة الوبائية برصد وتتبع جميع اإلشعارات املتعلقة بفيروس كورونا 
املستجد، وقد تلقى املرصد إلى حد اآلن خمس إشعارات تم فحصها 
والتحقق منها واستبعادها بعدم مطابقتها لتعريف الحال ثالث حاالت 
بفيروس  وليس  املوسمية  باالنفلونزا  تتعلق  أنها  ثبت  قد  بها  مشتبه 
كورونا املستجد، وبالتالي يمكن أن نؤكد وبكل اطمئنان أنه ولحد اآلن 

فإنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس ببالدنا.

وقد شكلت لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير 
واإلجراءات اإلحترازية والوقائية تتكون من وزارة الصحة والدرك امللكي 
ومصالح الطب العسكري ووزارة الداخلية والوقاية املدنية واملتدخلين 
اآلخرين، أما على صعيد اإلجراءات والتدابير الوقائية التي إتخذتها بالدنا 
فإن الوعي بأهمية اليقظة الصحية واإلجراءات االستباقية في الحاالت 
الصحية االستثنائية، قامت الحكومة منذ التبليغ عن ظهور فيروس 

كورونا املستجد بإجراءات استباقية:

فيما يخص مراقبة نقاط العبور: الترصد والوقاية الوبائية، التكفل 
بالحاالت املحتملة، التواصل الالزم، التكفل بالجالية املغربية بدولة 
الصين وذلك من خالل مجموعة من التدابير الوقائية املتخذة على 

مختلف األصعدة والتي تتمثل في :

على مستوى نقاط العبور: حيث تم رفع درجة اليقظة وتعزيز الرقابة 
الصحية في املطارات الدولية، مراقبة جميع املسافرين القادمين من 
الصين عبر الرحالت الجوية املباشرة والغير مباشرة عن طريق الكاميرات 
طريق  عن  الصين  من  القادمين  املسافرين  جميع  توعية  الحرارية، 
املنشورات املخصصة لهذا الغرض، توفير سيارات اإلسعاف مؤمنة 
لنقل الحاالت املحتملة من املطارات واملوانئ لوحدات الرعاية الصحية 
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في معزل، إشراك املراكز الحدودية التابعة للمدير العام لألمن الوطني 
وتحديد وتوجيه جميع الركاب القادمين من الصين إلى خدمة املراقبة 

الصحية على كل.

اإلجراءات  تم مجموعة من  فقد  الوبائية:  اليقضة  على مستوى 
التي يطول حصرها ومن ذلك إصدار دورية حول تعريف الحالة وطرق 
التبليغ عنها، وضع برنامج لتكوين األطر الصحية على مستوى الجهات 
واألقاليم، مراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية لهذا الفيروس بشكل 
متواصل من طرف منظومة الرصد واملراقبة الوبائية لوزارة الصحة، 
تقييم يومي للخطر املحتمل على بالدنا مع التحديد املنتظم إلجراءات 

التصدي لهذا الفيروس.

الئحة  وضع  تم  فقد  املحتملة:  بالحاالت  التكفل  مستوى  على 
املستشفيات املخصصة الستقبال الحاالت املحتملة، تزويد األقاليم 

والجهات ووسائل الوقاية وما إلى ذلك من اإلجراءات.

حول  التواصلية  استراتيجيتها  إطار  ففي  التواصل:  مستوى  على 
مع  الصحة  وزارة  تفاعلت  املستجد،  كورونا  فيروس  وضعية  تتبع 
الرأي العام الوطني بطريقة مستمرة حول مستجدات الوضع الوبائي 
العالمي والوطني، عبر بالغات صحفية واستجوابات عبر القنوات املرئية 
هاتفي  رقم  وعبر  وأإللكترونية  الورقية  الجرائد  وكذلك  واملسموعة 
ألو اليقظة الوبائية اللي هو 0801004747، وهنا أشير إلى ما يتعلق 
ووهان  هي  اللي  املعنية  الصينية  باملدينة  املقيمة  بالجالية  بالتكفل 
السادس،  محمد  الجاللة،  لصاحب  السامية،  للتعليمات  استجابة 
املعنية  القطاعات  مع  بشراكة  الصحة  وزارة  قامت  هللا،  نصره 
 167 بوضع جميع اإلجراءات الصحية الالزمة ملواكبة عملية غعادة 
وذلك  الصين  ووهان  بإقليم  القاطنين  املغاربة  من  ومواطن  مواطنة 
عبر تخصيص طاقم صحي يتكون من أطباء متخصصين بعلم األوبئة 
ونفسانيين وممرضين من أجل التغطية الصحية والدعم النف�ضي أثناء 
رحلة العودة من ووهان عبر الطائرة إلى املغرب، تخصيص مستشفيين 
باستقبال العائدين، وضع العائدين تحت املراقبة الصحية مع توفير ما 
ي لزم من ظروف وإمكانيات وذلك في إطار التدابير اإلحترازية لحماية 
األسر وعائالت املواطنين، وضع برنامج إجتماعي للتواصل العائدين مع 
أسرهم مع مراعاة سبل الوقاية وذلك بتنسيق مع باقي الشركاء سواء 

وزارة الصحة مع الرأي العام وال هذه العملية عبر بالغات صحفية.

كل هذه الترتيبات املتخذة تؤكد بأن بالدنا في كامل الجاهزية للتعاون 
مع هاد الحاالت، كما أن كل اإلجراءات املتخذة قد لقيت استحسانا من 
قبل الركاب القادمين خصوصا من الصين أعربو عن ارتياحهم للخدمات 
واملجهودات التي تقوم بها السلطات املغربية لتأمين رحالتهم في أحسن 
الظروف وللمساهمة في ضمان استقرار الصحي، في أفق أن تجد الدول 

املوبوءة سبيل للخالص من هاد الفيروس املتسارع االنتشار.

أخيرا، إن املغرب ال زال يتابع الوضع عبر سفارته في بكين، ويؤكد أن 

باقي املواطنين املغاربة املوجودين فوق التراب الصيني خاصة يحترمون 
اإلجراءات الوقائية من قبيل ارتداء األقنعة وتجنب األماكن العمومية 
املكثفة بالسكان، إذن هناك تتبع سواءا داخليا أو خارجيا فال مجال ألي 
تخوف أو توجس، وعلى كل حال فإن السلطات املغربية جاهزة بطبيعة 
حال بالنسبة لكافة السلطات عبر العالم لتتعامل بكل جدية مع كل 

الحاالت املحتملة، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير على التوضيح املطمئن، ونمر إلى الكلمة املوالية 
الحقوقية  الجمعيات  من  عدد  تمكين  موضوع  في  الرابع  للمتحدث 
العدالة  فريق  عن  النهائية  والوصوالت  املؤقتة  اإليذاء  لوصوالت 

والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

فلن ئبةافلسيدةابثينةاق0وري:

شك0فافلسيدافل0ئيس،

السيد وزير الدولة، تابع الرأي العام الوطني تأسيس املبادرة الوطنية 
للدفاع عن الحق في التنظيم واللي أسسها مجموعة من الجمعيات 
الحقوقية الكبرى والوازنة من قبيل العصبة املغربية للدفاع عن حقوق 
حقوق  لكرامة  بالنسبة  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الحماية  اإلنسان 
اإلنسان وأمنيستي فرع املغرب، هاد الجمعيات السيد الوزير الجمعيات 
الحقوقية الكبيرة تتشكى من عدم تسلمها للوصوالت املؤقتة والنهائية؛

وفي البداية السيد الوزير، البد أن ننوه بتفاعلكم السريع مع هاد 
الجمعيات املطلب ديالها واستقبالكم لها واللي نتج عليه الحلحلة ديال 
امللف من خالل تسلم العصبة املغربية لحقوق اإلنسان وصل مؤقت 
ديالها، ولكن السيد الوزير احنا ما بغيناش فقط تدخالت إطفائية 
اللي كتحل املشاكل بغينا سياسة حكومية منسجمة تنضبط لها جميع 
القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الداخلية، فمن غير املعقول السيد 
الوزير، أن يصبح مجرد الطلب يصبح طلب الحصول على وصل مؤقت 
نهائي مطلبا نضاميا للجمعيات في القرن 21 ديال الدستور ديال 2011، 
املادة 5 السيد الوزير ديال قانون الجمعيات كما تعلمون ويعلم جميع 
املغاربة كتنص بصريح العبارة أنه يسلم حاال وصل مؤقت ويسلم وجوبا 
النهائي للجمعيات بمجرد استيفائها لإلجراءات الخاصة بهذا  الوصل 
الشأن، كنلقاوا السيد الوزير أن بعض الجمعيات مشات حتى القضاء 
والقضاء  املعروفة،  والحقوقية  القانونية  املساطر  ،سلكت  اإلداري 
السلطات  هذه  تنضبط  لم  ذلك  ورغم  نهائية  بقرارات  بت  اإلداري 

املعنية لهذا األمر.

السيد الوزير، القانون مبدأه ومنطقه هو منطق التصريح، لكن 
ما تتعامل به السلطات هو منطق الترخيص راه كيتعرقل الجمعيات 
العمل ديالها ما كيقدروش ياخدوا مجموعة ديال الشراكات، التمويالت 
اإلستفادة من الفضاءات العمومية، كنا كنتمناو أن هاد ال�ضي يكون 
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غير هنا في الوالية ديال الرباط ألن هاد الجمعيات كلها متمركزة هنا، 

لكن لألسف عدد كبير من النواب كيتوصلوا بمجموعة من التظلمات 

جمعيات في مواقع مختلفة من املغرب ورزازات الرشيدية وغيرها، ألن 

هناك تضيق حقيقي على بعض الجمعيات، بغينا السيد وزير الدولة 

أننا نوصلوا فعل ل0 عدم تسليم وصل ويولي هذي ممارسة عادية إيال 

كان أي إشكال يتم اإللتجاء للقضاء من طرف الوزارة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير لكم الرد.

بحقوقا فملكلفا فلدولةا وزي0ا فل0ميد،ا فملصطفىا فلسيدا
فالنس ناوفلعالق تامعافلربمل ن:

شك0فاسي ىةافل0ئيس،

أفيد في هذا الباب أن جمعيات املجتمع املدني تعد طرفا أساسيا 

الضمانات  بكل  وتحظى  للبالد،  والتنموية  الديمقراطية  املعادلة  في 

إنها  بل  الكاملة،  بأدوارها  للقيام  تؤهلها  التي  والقانونية  الدستورية 

تشكل مصدر فخر للتجربة املغربية الرائدة دوليا، أفيدكم أيضا أن 

املشرع املغربي أولى بحق تأسيس الجمعيات مكانة متميزة في املنظومة 

التشريعية لبالدنا وهو ما أكده الدستور وهو ما تؤطره أيضا القوانين 

ذات الصلة، أفيدكم أنه بفضل هذه الحماية الدستورية والقانونية 

عرف الفعل املدني تناميا متزايدا سواء من حيث عدد أو نوع مجاالت 
ألف  يفوق200  ما   2016 سنة  الجمعيات  عدد  بلغ  حيث  إهتمامه 
جمعية، أفيد أيضا أنه وبالرغم من هاد املكتسبات فإن ممارسة هذا 
أكدها  والنواقص،  اإلختالالت  من  مجموعة  أحيانا  تعترضها  الحق 
الجمعيات  حرية  مذكرته حول  في  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
بلمغرب سنة 2015، من ضمنها تأخير تسليم الوصل املؤقت إلى حين 
إجراء األبحاث وعدم تنفيذ بعض األحكام القضائية النهائية القاضية 
بقانونية بعضها، هذه النواقص كانت محور آليات اإلستعراض الدوري 
الشامل واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان وتوصيات الحوار الوطني حول 
املجتمع املدني و الدستورية الجديدة، كل هذا يجعلني أقول بإختصار 
شديد أن املشهد الجمعوي إن كان يعرف تطورا مهما لعدة أسباب، 
منها التعامل اإليجابي الذي تبديه السلطات املحلية عموما مع تلقي 
املحلية األخرى  السلطات  أن بعض  املالحظ  التأسيس، فإن  طلبات 
وعلى خالف ذلك ال تلتزم على الوجه املطلوب بما هو مقرر قانونا، مما 
يقت�ضي إلتزام الجميع بالقانون وإحترام الحقوق األساسية للمواطن 
كافة في جميع املواضيع وفي جميع الحقوق، ومن ذلك إحترام املادة 5 

من قانون الجمعيات، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا السيدات والسادة النواب األفاضل على 
حسن تعاونكم، راعتافلجلسة.
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