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محضرلالجلسةلاوثامنةلقاوذشرينلبذ لاملائتين

اوتاريخ: االثنين 7 ذي القعدة 1441ه )29 يونيو 2020م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  املشفوع  حياة  السيدة  اورئاسة: 
النواب.

اوت قيت: ساعتان واثنتان وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة زوال والدقيقة الرابعة.

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

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .-

الثقافة والشباب والرياضة؛ .-

التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة. .-

اوسي 6لحيا6لاملشف علرئيسةلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

افتتحت الجلسة،

اوسي 6لاو 8ير6لاملحترمة،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها 6 أسئلة، 
تليها مناقشة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من القطاعات 
املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  التالية: 
الثقافة والشباب والرياضة، التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة 
واألسرة، عن إستراتيجيات هذه القطاعات الوزارية ملواجهة تداعيات 

جائحة كورونا في ظل تخفيف تدابير الحجر الصحي.

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

مشكورا.

اوسي لاوساوكلب و نلأمينلاملجلس:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 08.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.18 املتعلق بالنظام 

األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

وبخصوص مقترحات القوانين، توصل املكتب بمقترح قانون يق�ضي 
بتغيير وتتميم املادة 35 من القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة املدنية 

تقدم به فريق التجمع الدستوري.

 011.71 رقم  القانون  من   34 املادة  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح 
يحدث بموجب نظام رواتب التقاعد املدنية تقدم به الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مكتب املجلس من 22 إلى 29 يونيو 2020، توصلت رئاسة املجلس 
على  جواب   44 كتابي،  سؤال   245 شفوي،  سؤال   155 ب  النواب 
األسئلة الكتابية، تم سحب سؤالين شفويين وتم سحب سؤال كتابي 

واحد، شكرا السيد الرئيسة.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

في  اآلن  نشرع  والسادة  السيدات  األمين، حضرات  السيد  شكرا 
بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع إعداد 
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسات املدينة بسؤالين في إطار 
وحدة املوضوع. فلتتفضل أو يتفضل أحد السيدات وسادة عن فرق 

األغلبية مشكورا.

اونائبلاوسي لمحم لاملالحي:

شكرالاوسي لاورئيسة،

اوسي 6لاو 8ير6لاملحترمة،

اإلقتصادية  الحياة  على  تداعيات  كوفيدـ19  لجائحة  كانت  فعال 
واإلجتماعية لبالدنا، وكان لها تأثير كبير على جميع القطاعات املنتجة 
وسياسة  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  قطاع  ذلك  في  بما  باملغرب 
املدينة، إذ سجل القطاع كغيره من القطاعات الحكومية تراجعات كان 
لها أثرا سلبية تجلت باألساس في تضارر قطاع البناء والعقار السكني 
والصناعي والسياحي، وتراجع العرض والطلب باإلضافة إلى عدم تمكن 
العديد من األسر املغربية املتوسطة والتي تعاني الهشاشة بصفة خاصة 
من ولوج إلى السكن الالئق هذا الوضع كان له أثر سلبي بشكل مباشر 
على األنشطة املرتبطة بالبناء والتعمير والعقارمن مهندسين معماريين، 
مكاتب دراسات، العدول، املوثقين تجار مواد بناء إلى آخره. لذا نسائلكم 
التي  التدابير  عن  أوال  األغلبية،  فرق  بإسم  املحترم  الوزيرة  السيدة 
ستتخذها وزارتكم للنهوض بقطاع اإلسكان والتعمير وسياسة املدينة 
في هذه الظرفية الوبائية الحرجة؟ ثانيا عن إستراتيجيتكم إلتمام تنزيل 

برنامج الوزارة املتعلقة بالقطاع..؟

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

النائب  السيد  اآلن  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم عن فرق ومجموعة املعارضة.
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اونائبلاوسي لعب لاوهاديلاوشريكة:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

اوسي 6لاو 8ير6،

اوسي اتلقاوساد6لاوبرملانيين،

ال شك أن الوضعية الحالية للمنتدبة قطاع العقار والسكن وبناء 
ليست وليدة أزمة وباء كورونا، وبالرغم من إقرار جماعية بكون هذه 
األزمة قد زادت من حدتها كما هو الحال في باقي القطاعات اإلقتصادية 
واإلستراتيجية، األزمة تعود لعدة سنوات حيث كانت كل املؤشرات تدل 
الجهود والتراجع وخاصة من خالل مؤسسة االستهالك اسمك  على 
مناصب  فقدان  عن  ناهيك  األوراش،  وإكمال  فتح  نسبة  ومؤسسة 
الشغل وتراجع االستثمارات الخارجية مباشر في قطاع والجمود أسعار، 
وظاهرة اإلنتظارية و.. السوق وعقارية واملشكل عدة مالءمة العرض 
مطالبة الطبقة املتوسطة وضعف التدخل برامج القروض املضمونة، 
فوكارين وارتفاع نسبة الفائدة للقروض العقارية إلى آخره، نسائلكم 
السيدة الوزيرة، ما هي إستراتيجية الحكومة في تجاوز أزمة قطاع العقار 
والبناء؟ ما هي خطة الحكومة لتحريك املياه الراكدة في برامج السكن 
والسكن في العالم القروي؟ ما هي تدابير دعم مواكبة منهي العقار ومن 

أجل انطالقة جديدة أزمة؟ شكرا السيد الرئيسة.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للسيدة الوزيرة املحترمة.

اوسي 6لنزهةلب شارب،لق8ير6لإع ادلاوترابلاو طنيلقاوتذميرل
قاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اوسي 6لنائبةلرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

أود بداية أن أغتنم هذه املناسبة ألتوجه بالشكر والثناء إلى كل 
إلى  وكذا  الوباء  هذا  مكافحة  في  األمامية  الصفوف  تصدروا  الذين 
جنود الخفاء في كل املواقع الذين عملوا بتفاني ملواجهة هذه الجائحة، 
بقيادة متبصرة، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا 
وأيده، كما نتوجه إلى العلي القدير أن يرحم كل من فقدناه بسبب هذا 
الوباء، وأن يعجل بالشفاء أيضا لجميع املر�ضى إنه سميع مجيب، وإنني 
إذ أسجل الدقة التي ميزت أسئلتكم التي تندرج في صميم انشغاالت 
الوزارة، أتشرف بأن أضع بين أيديكم املعطيات والعناصر التي تجيب 
عن هذه األسئلة؛ فكما تعلمون فقد تحولت بالدنا في هذه اللحظة 
الحاسمة بمبادرة سامية من جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا 

وأيده، وبفضل توجيهاته السديدة، إلى مثال يحتذى به في التضحية 
املواطنين  حياة  يجعل  بما  واملخاطر  األزمات  تدبير  وفي  والتضامن، 
واملواطنات تسمو فوق كل اعتبار، وهو ما نال إعجاب وإشادة عدة 

جهات في العالم.

واسمحوا لي أن أتقاسم معكم تجربة الصمود والتأقلم في وجه هذا 
الوباء بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، 
الوطني  التضامني  والحس  الجماعي  الذكاء  بفضل  تمت  تجربة  وهي 
احتواء  مما مكن من  والشعبية،  امللكية  اإلدارتين  بين  ما  واإللتحام 
تداعيات هذا الوباء وتقليص مخاطره على األرواح وعلى اإلقتصاد، 

وتندرج هذه التدابير في إطار التحديات التالية:

التحدي األول: تأمين الحماية الصحية للموظفين أو املرتفقين.

التحدي الثاني: فهو تسريع وتيرة التدبير الالمادي وتأمين استمرارية 
املرفق العمومية.

الوضعية  مع  والتكيف  املهنيين  مواكبة  هو  الثالث:  التحدي 
الوبائية مع إعداد خارطة الطريق للخروج من الحجر الصحي واإلقالع 
موضوع  واإلجراءات  التدابير  هذه  جاءت  فقد  لذلك  اإلقتصادي، 

أسئلتكم وفق املحاور التالية:

أوال- فيما يخص حماية الصحة وتأمين سير املرفق العمومي، فقد 
حرصت الوزارة على وضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، وذلك 
باتخاذ التدابير اإلحترازية للحد من انتشار الفيروس عبر إصدار مذكرة 
بتاريخ 14 مارس 2020 تتضمن وضع طاقم طبي رهن إشارة موظفي 
الوزارة لتتبع حالتهم بصفة يومية وتعقيم أماكن العمل وتسهيل العمل 
عن بعد وتأمين أيضا استمرارية الخدمة العمومية وتنظيم استقبال 
املرتفقين، ودائما وفي إطار استمرارية املرفق العمومي تمت مواصلة 
للتعليم عن  اعتماد منصات مشتركة  عبر  والتكوين  الدراسة  برنامج 
بعد وتعبئة األطقم البيداغوجية واإلدارية بمؤسسات التكوين التابعة 
املسطرة  التعليمية  األهداف  احترام  الذي مكن من  ال�ضيء  للوزارة، 
وإنجاز عدد ساعات الدراسات التي بلغت 2400 ساعة أسبوعيا لفائدة 
أكثر من 1900 طالب وطالبة، حيث تم استكمال الدروس املبرمجة 
بنسبة %100، كما تم إجراء فروض واختبارات املراقبة املستمرة عن 
بعد وفق البرنامج املسطرة، وسيتم كذلك تنظيم الدورات اإلستدراكية 

في متم شهر يونيو الجاري.

إن الرهان اليوم هو إدماج عملية التعليم عن بعد في دفاتر الضوابط 
البيداغوجية، وفي هذا اإلطار تمكن نحو 265 طالب بمختلف مؤسسات 
بنجاح وسيتم  األولية  األطروحة  تقديم  للوزارة من  التابعة  التكوين 
بصفة   2020 وشتنبر  يوليوز  شهر  خالل  النهائية  األطروحات  تقديم 
اختيارية إما عن بعد أو حضوريا بعد رفع الحجر الصحي، وبالنسبة 
لقبول الطلبة الجدد في هذه املدارس واملعاهد واعتبارا للظرفية سيتم 
لكل  بالنسبة  بعد  التسجيل عن  انطالق  يونيو   29 اليوم  ابتداء من 
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مدرسة أو معهد على حدة، على أساس اإلكتفاء بمسطرة اإلنتقاء دون 
اللجوء إلى املباراة، كما أنه تم توسيع قاعدة املترشحين الذين سيتم 
انتقاؤهم لتشمل أيضا الناجحين برسم الدورة اإلستدراكية المتحانات 
املغاربة  الطلبة  عدد  من  أيضا  والرفع  األولى،  للمرة  وهي  البكالوريا 
املقبولين بنسبة 12% مع استفادة أيضا الطلبة األجانب بحصة %16 
في معهد التهيئة والتعمير و10% في املدارس الوطنية للهندسة املعمارية.

أما فيما يخص تسريع وتيرة التدبير الالمادي وتأمين أيضا استمرارية 
املرافق العمومية، فقد عملنا على تبسيط مساطر منح رخص التعمير 
والبناء وإنتاج الوثائق املتعلقة بالتخطيط الحضري، كما تمت مواصلة 
العمل بالوكاالت الحضرية ب30% على تفعيل أيضا 19 إجراء ملكافحة 
اآلثار املباشرة وغير املباشرة لوباء كوفيد، الذي تم اتخاذه مع تعميم 
مهامها  استمرارية  لضمان  وذلك  األنترنيت  عبر  خدماتها  من   %89
بعد  عن  املساعدة  تعميم  خالل  من  املختلفة  للطلبات  واإلستجابة 

والخدمات عبراألنترنيت.

وطنية  جغرافية  بوابة  إطالق  برمجة  تم  قد  أنه  اإلشارة  وتجدر 
متم  في  عليها  املصادق  التعمير  وثائق  لنشر   géoprotail national
شهر يونيو 2020، هذا وعلى الرغم من توقف أشغال اللجن املكلفة 
اعتماد مجموعة  تم  والبناء، فقد  الترخيص  ملفات طلبات  بدراسة 
من اإلجراءات املتعلقة بالتدبير الالمادي لتمكين املرتفقين من تقديم 
الطلبات املتعلقة بالحصول على رخص التعمير عبر األنترنيت ومعالجتها 
رقميا من طرف الوكاالت الحضرية وذلك بمشاركات مختلف الفاعلين 
املحليين في إطار منصة رخص حيث تم إلى اآلن معالجات 13120 ملف.

وقد مكن اعتماد مساطر التدبير الالمادي ملختلف الخدمات من 
مذكرات  ملنح  منها   %90 تأهيل حوالي  من  الحضرية  الوكاالت  طرف 
املتعلقة  الترخيص  لطلبات  الجزئية  واملعالجة  التعميرية  املعلومات 
بالتعمير والتفاعل مع شكايات أيضا وطلبات املواطنين عبر األنترنيت، 
ومن أجل دعم الجودة والرفع من املهنية لدى املقاوالت تم اعتماد 
التدبير الالمادي الستقبال ودراسة ملفات التأهيل وتصنيف املقاوالت 

البناء واألشغال العمومية.

أما فيما يخص مواكبات املهنيين والتكيف مع الوضعية الوبائية 
وإعداد خطة للخروج من الحجر الصحي واإلقالع اإلقتصادي، فقد 
هذه  تداعيات  الحتواء  املهنيين  مواكبة  على  الوزارة  أيضا  عملت 
األزمة والولوج إلى التسهيالت وبرامج الدعم للتخفيف من وطأة هذه 
أوراشهم  توقف  دون  للحيلولة  الفاعلين  مواكبة  وكذا  التداعيات، 
كليا أو للولوج لبعضهم إلى تسهيالت التي اعتمدتها لجنة اليقظة، من 
قبيل ضمان أوكسيجين، relance oxygène ومساعدة أيضا الضمان 

اإلجتماعي للعاملين املصرح بتوقفهم عن العمل.

وبالرغم من تعطل سالسل اإلمداد بمواد البناء وتراجع مؤشر بيع 
اإلسمنت، فقد تمكنت الوزارة من ضمان استمرار العمل في قطاع 

البناء ملا يزيد عن 20% من األوراش وإنتاج مواد البناء املتعلقة بالبرامج 
صارم  التزام  في  للسقوط  اآليلة  باملباني  التدخل  تهم  التي  املدعمة 
باإلجراءات الصحية، ومراعاة للدور املحوري الذي تلعبه مقاوالت البناء 
واإلنعاش العقاري وجميع مهنيي القطاع، فإننا حرصنا على حماية هذا 
األخير والتخفيف من حدة اإلنعكاسات، وذلك عبر مواكبة املهنيين في 
إطار لجنة مركزية لليقظة، وتتبع مؤشرات تأثير الجائحة على مجموعة 

األنشطة والتوافق بشأن إجراءات التخفيف منها.

أي  اإلنتاج  منظومة  مع  املنتظر  العمل  هذا  ثمار  من  وكان 
l’écosystème أوال إصدار إعالن للتضامن الوطني مع املهنيين بتاريخ 20 
مارس 2020 بهدف الحفاظ على مناصب الشغل واملساهمة في الصندوق 
ثم  الصحية،  السالمة  وتقوية  تعزيز  وكذا  كورونا،  بجائحة  الخاص 
إصدار إعالن مشترك حول التزام منهي بناء والعقار والتهيئة، بتاريخ 26 
ماي 2020 لتنفيذ دليل اإلجراءات الصحية في أماكن العمل الخاصة 
بالعقار والبناء، ثم اعتماد املرونة في التعامل مع مقاوالت البناء، التي لم 
تستطع الوفاء بإلتزاماتها في اآلجال املحددة، وتسريع دفع مستحقاتها، 
ثم التسريع بملفات طلب العروض كإجراء استباقي من أجل ربح الوقت 
والتمكن من مباشرة األشغال فورا بعد رفع الحجر الصحي، وأخيرا 
تحويل مبلغ يصل إلى 1.18 مليار درهم لفائدة الفاعلين العمومين من 

أجل دعم املقاوالت والحفاظ على مناصب الشغل.

أما فيما يخص البرامج السكنية التي تشرف عليها مجموعة العمران، 
فقد حرصت الوزارة على إعداد خطة استئناف العمل في أوراش البناء 
والتهيئة التي تشرف عليه مجموعة العمران، على املستوى الجهوي من 

خالل:

للعاملين  الصحية  السالمة  ضمان  أولويات  على  التركيز   ..1
واحترام التدابير التي يتضمنها الدليل.

وضع مخططات جهوية لإلقالع، وذلك للتتبع أوراش مجموعة  ..2
العمران حسب كل جهة، بهدف الرفع من وتيرتها على مراحل بالتشاور 

مع السلطات املحلية وباقي املؤسسات.

بإجراءات أذكر منها: تسريع  كما تمت مواكبة مخططات اإلقالع 
إطالق اإلعالنات عن طلبات العروض، واللي بلغت اليوم 200 إعالن، 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتسريع دفع املستحقات ملقدمي الخدمات، 
كما تم وضع نظام رصد جهوي للتتبع، مع رفع تقارير دورية التخاذ ما 

يلزم من إجراءات لتدارك أو تصحيح األوضاع.

تم  فقد  اإلستثمار،  لتشجيع  املبذولة  املجهودات  إطار  في  ودائما 
على  تجهيزها  أشغال  تسليم  تعثر  تجزئة،   100 لحوالي  حلول  إيجاد 

املستوى الوطني، وذلك عبر إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية.

كما قامت الوزارة بدعوة الوكاالت الحضرية من أجل العمل على 
إعادة دراسة ملفات طلبة الرخص التي لم تحظ باملوافقة سابقا، حيث 
تم إعادة دراسة، حتى اليوم، حوالي 1300 مشروع، يقدر حجمه املالي 
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بما يناهز 3 ماليير درهم، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 8755 منصب 
شغل بشكل مباشر، و15 ألف و147 منصب شغل بشكل غير مباشر.

أما فيما يخص دعم وتحيين البرامج للتكيف مع اإلكراهات الظرفية 
الوبائية، فقد حرصت الوزارة خالل هذه املدة على مراجعة وتقييم 
مختلف البرامج السكنية، بما فيها برامج معالجة السكن الغير الالئق، 
وفي هذه في هذا الصدد، تم توفير الدعم املالي واملواكبة للرفع من وتيرة 
إنجاز كل البرامج التي تستهدفه، إلى تحسين ظروف عيش ساكنة دور 

الصفيح وقاطني السكن الناقص التجهيز والسكن املهدد باالنهيار.

أما بخصوص البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز القروية 
الصاعدة، والذي يرمي إلى الحد من التفاوتات اإلجتماعية واملجالية 
بين املدن والقرى، فقد تمت بلورة خريطة وطنية وجهوية تحدد املراكز 
القروية وتصنيفها إلى صنفين، يتكون األول من 325 مركز صاعد يأوي 
حوالي %42 من الساكنة القروية والصنف الثاني يتكون من 217 مركز 
صاعد، يضم أكثر من %18 من مجموع هذه الساكنة، وسيتم إعداد 
البرنامج  أما  األولوية،  77 مركز صاعد ذات  األول  برنامجين، يخص 
الثاني فيكت�ضي طابعا استعجاليا ملعالجة ظاهرة الهشاشة والتخفيف 
من آثار الجائحة وتعزيز الخدمات األساسية لفائدة 100 مركز، اللي فيه 

تقريبا %53 منها بالعالم القروي.

كما تنكب الوزارة على إعداد رؤية شاملة تروم توفير عرض تنمية 
السكن القروي، من أجل تحسين إطار عيش الساكنة، سواء في العالم 

القروي أو املجاالت القروية املجاورة للمدن.

خامسا-وفيما يخص إستراتيجية القطاع للخروج من الحجر الصحي 
واإلقالع اإلقتصادي في مجال العقار والبناء، تنكب الوزارة بتنسيق مع 
جميع الشركاء على إعداد برنامج عمل للخروج اآلمن والتدريجي من 
الحجر واإلقالع اإلقتصادي في مجال العقار والبناء، يقوم باألساس على 

ثالت مراحل:

املرحلة األولى: استئناف أنشطة القطاع ملا بعد فترة الحجر الصحي 
مع الحرص على تطبيق التدابير الوقائية حفاظا على صحة العاملين 

بالقطاع.

مكتسبات  على  حفاظا  اآلجال  وتقليص  املساطر  تبسيط  ثانيا: 
املباشرة  اآلثار  من  املقاوالت  بحماية  منها  املرتبطة  القطاع خصوصا 
للجائحة، بغيت إعادة الثقة في السوق العقارية وتمكينها من املساهمة 

في استرجاع مؤشراته الطبيعية.

ثالثا: مباشرة العمل مع جميع املتدخلين لوضع رؤية جديدة لبرنامج 
السكن املدعمة بصفة عامة، وال سيما تلك التي سينتهي التعاقد بشأنها 
نهاية سنة 2020، قد شكلت هذه األزمة فرصة لتجديد الرؤية والتركيز 
على بلورت مقترحات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين تقوم 
على فلسفة جديدة للدعم يتم التشاور بشأنها من األطراف املعنية 
وذلك لتشجيع الطلب على السكن وتسيير الولوج إليه، وبالتالي خلق 

دينامية إيجابية للقطاع بمقاربة جهوية خاصة، كما سيتم الحرص 
الصفيحي بمنظور جديد يمكن  السكن  التعاقد بشأن معالجة  على 
من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز اإلكراهات التي يعرفها هذا البرنامج 
خاصة تلك املتعلقة بارتفاع عدد األسر املعنية و بوضع آليات من أجل 
التحكم فيها وكذا اللجوء إلى برامج مشتركة ومندمجة تهم باإلضافة 
إلى البعد السكني، األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية، إن الهدف من 
هذه الرؤية أيضا هو اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل 
الحضري وفق منظور جديد لسياسة املدينة مع الحرص على تنزيلها 
اعتمادا على رؤية أكثر اندماجنا سواء من الناحية التقنية أو التمويلية 

ترتكز على مشارع تتوخى باإلضافة إلى التأهيل الحضري.

السيدة نائبة رئيس مجلس النواب املحترم،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

لإلقالع  جديدةل  خطة  اعتماد  هو  اليوم  األسا�ضي  الرهان  إن 
اإلقتصادي التي ستحرص الحكومة على تنزيلها بخصوص هذا القطاع 

وفق توجيهات ذات أولوية التالية:

أوال: تعزيز العرض الترابي لتقليص التفاوت. .•

ثانيا: تقوية اليقظة الترابية من أجل إنتاج مؤشرات مجالية  .•
باتخاذ القرارات، ثم العمل على تدارك التأخر في إعداد وثائق التخطيط 

الحضري وإرساء منظومة جديدة لتعمير مستدام وتبسيط املساطر.

ثالثا: تحفيز اإلستثمار وفق منظور جديد لشراكة مع القطاع  .•
الخاص عبر نموذج جديد للتعاقد لضمان تحسين أداء السوق العقاري 

ورجوعه إلى مؤشراته الطبيعية.

وفي الختام، نسأل املولى عز وجل أن يوفقنا جميعا ملا فيه خير هذا 
الوطن األمين، تحت القيادة الحكيمة واملتبصرة، لصاحب الجاللة، 
امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، نمر اآلن للمناقشة، فليتفضل أحد 
السادة والسيدات املتدخلين عن فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لعزيزلبنبراهيم:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

اوسي 6لاو 8ير6لاملحترمة،

ال شك أن هاد القطاع اللي كنتناولوا اليوم باملناقشة له أثرا كبيرا 
على معيش املواطنين بمختلف طبقاتهم اإلجتماعية واختالف في مهنهم 
وحرفهم، كما أنه يساهموا في توفير فرص الشغل وموارد جبائية لفائدة 

الدولة والجماعاتن تزداد الحاجة إليها في الظروف التي تعيشها بالدنا.
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هذه الجائحة اليوم تذكرنا بالتدابير الالزمة لكي ينعم كل مواطن 
مغربي بسكن الئق مما يطرح السؤال مجددا حول برامج مدن بدون 
صفيح وكل البرامج املوجه للقضاء على السكن غير الالئق ومدى تحقيق 

هذه البرامج األهداف املنتظرة.

السيدة الوزيرة، البد من إجراء دراسة تمكن من بناء تصور يرمي 
اإلختالالت  لتجاوز  البناء  مجال  في  والطلب  العرض  بين  اإلنسجام 
اهتماما  تعطي  أن  يجب  املستقبلية  التعمير  لوثائق  بالنسبة  بينهما، 
اللي  خاصا للمناطق الصناعية ومناطق األنشطة والخدمات لل�ضيء 
 détails من شأنه أن يوفر فرص قارة للشغل، وكذلك املوضوع وخا هو
بالنسبة للعلو خاص يتراجع في إطار الزيادة، يضمنا الترشيد ما تبقى 
املباني، والبد من وفاء  التكلفة ديال  من املساحات وكذلك يخفض 
وزارتكم بإلتزاماتها تجاه الجماعات في إطار الشراكات املبرمة وفي اآلجال 
املحددة وكذا إلتزامات املؤسسات التابعة لوزارتكم بالتعجيل التعجيل 

باألداءات لفائدة املقاوالت وتصفية املتأخرات.

بخصوص الوكاالت الحضرية البد من توحيد منهجية عملها والتوزيع 
العادل واملنصف لهذه الوكاالت في عالقات هذا التوزيع بتوفير املوارد 
املادية والبشرية والتفعيل الحقيقي للرقمنة وللشباك الوحيد للتعمير 
خاصة في املدن الكبرى، السيدة الوزيرة ال يعقل حتى اليوم تكون مدينة 
مليونية بحال مدينة سال مازال ما فيهاش الوكاالت الحضرية مازال ما 
فيهاش األطر اللي تقدم تواكب عملية الرقمنة الشباك الوحيد وباملناسبة 
ولم نتكلم على الشباك الوحيد ال زالت الكثير من األعطاب واملمانعات 
التي تعيق تفعيل الشباك الوحيد خاصة وبلوغ أهداف الرقمنة عامة 
اللي هي األساس ترسيخ الشفافية والتقليص من أجل الحصول على 
الرخص واألدن و كذلك تتبع امللفات. ال زالت بعض اإلدارات تبعث 
ممثلين غير مؤهلين لتخاذ القرارات داخل اللجن وما يترتب عن ذلك 
من تأجيل البت في امللفات ال زالت بعض أعضاء هذه اللجن مصرين 
على املالحظة املتتالية واملتعاقبة الزال بعضهم يذلي بمالحظات خارج 
اختصاص اإلدارته مع اإلشارة أن أثر هاد املخالفات يستفحل إذا تعلق 
األمر بإدارة ذاتي الرأي امللزم كنقصد به الوكالة حضرية، كل هاد األمور 
تعتبر باإلضافة أنها مخالفة ظلما لفئة عريضة من املواطنين وأضرار 
بإضرار مداخيل الدولة والجماعات وتعطيل التنمية وعرقلة اإلستثمار 
وخلق فرص جديدة للعمل، مما تزداد الحاجة إليه أثناء وبعد تجاوز 
الجائحة، إن ذلك يجيب الوقوف بحزم على أسباب البطء في تسليم 
الرخص وعلى امللفات العالقة وتحديد املسؤوليات وترتيب الجزاءات 
ونشير في هذا الصدد بأن الجهة اللي خصها تقوم بهاد األمر ما تكونش 

طرف فديك اللجان حتى ال تكون في املوقع الخصم والحكم.

بخصوص اإلرتباط بالقطاعات األخرى وخاصة بالنسبة للمغاربة 
شراء  من  تمكينهم  تيسير  على  العمل  من  البد  العالم  املغاربة  ديال 
عقارات عن طريق الوكالة أخذا بعين اإلعتبار للمساهمة هذه الفئة من 
املواطنين في إنعاش اإلقتصاد الوطني وفي إنعاش قطاع البناء على وجه 

الخصوص، شكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن ألحد السيدات أوالسادة 
املتدخلين عن فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لأحم لبريجة:

شكرالاوسي لاورئيسة،

اوسي تانلاو 8يرتان،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترمين،

كثيرة  وإختالالت  من مشاكل  يعاني  القطاع  أن  على  متفق  الكل 
ومتعددة وغياب كذلك حتى للحكامة قبل وباء كورونا وأثناء وبعدها 
املشاكل  هاد  لحل  واضحة  وإستراتيجية  رؤية  وجود  عدم  بسبب 
اللي كتخبط فيها هذا القطاع، أغلب البرامج الوطنية باءت بالفشل 
ومتحقيق األهداف املتوخاة منها علما أن القطاع اإلستراتيجي يشغل 
بالنسبة  أكثر من مليون ديال املستخدمين والعمال وكايسهم كذلك 
ديال %6،3 من الناتج الداخلي الخام. القطاع عرف في اآلونة األخيرة في 
4 سنين أو5 سنين تراجع خطير جدا سنة2017 تراجع بنسبة %7،6 من 
حجم املعامالت العقارية سنة 2019 تراجع بنسبة %3،8 ثالث أشهر 
قبل كوفيد تراجع بنسبة %31،2 من حجم املعامالت العقارية فشهرين 
أبريل وماي عرف %91 وهذا يعني الشلل والركود التام، ما على مستوى 
الحكامة فتقرير املجلس األعلى للحسابات تؤكد كل وأن القطاع يعرف 
إختالالت ويعرف مشاكل وضعف ملحوظا على مستوى الحكامة نسوق 
هنا مثال ديال 140 ألف في 14 مليون ديال السنتيم لهاد املشروع وليد 
ميتا ما كاينش التوازن ما بين العرض. والطلب كذلك كاين هناك تضخم 
الجهد، فهاد  stock على  كاين  املبيعات، حاليا  كاينش  ما  الشقق  في 
السنين هادي، غياب التنسيق بين جميع املصالح، راه قالها االستاذ دابا 
اللي قبل مني، كنجيو ل guiché unique كتحضر اللجنة، كتديراملحضر 
ديالها، عوض ما تخلي مفتوح، كتسدو هداك املحضر، كنجيو عاوتاني 
إلجتماع بعد 15 يوم اإلجتماع الثاني، كيجيو مسؤولين آخرين كيعطيو 
مالحظات أخرى، اإلجتماع الثالث والرابع وكيبقى امللف مفتوح عام 
مسدود كل مرة كيتفتح ما كيبقاش مفتوح مرة وحدة، ونعالجو جميع 
املشاكل املطروحة، كنجيو كنقولو نسبة املعالجة، هاد نسبة املعالجة 
ما كتدخلش لينا حنا للذماع، ونسبة الترخيصات املعطاة، كنقولو ألف 
موداع، تعالجت %90، قولو لنا شحال رخصنا، شحال عطينا من.. هذا 

هو املعيار األسا�ضي اللي خصنا نديروه.

كاين كذلك املشكل ديال عدم انخراط األبناك، 2 د الناس كيشدو 
3000 درهم، واحد كيعطيوه وعندو نفس الوضعية اإلجتماعية هذا 
كيعطيوه واآلخر ما كيعطيوهش، ما كاينش �ضي مراقبة ثانية، صافي إلى 
ما عطاوهش هللا يعاونا ويعاونو، م�ضى فحالو داك السيد مسكين اللي 
ما عطاوهش القرض، م�ضى هللا يعاونا ويعاونو، إذن املطلوب بعد فترة 
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كوفيد 19، هي أوال إعادة توجيه السياسة العمومية املنتهجة من طرف 
الحكومة الخاصة بهذا املجال، وخاصة إنهاء البرامج اللي قلنا قبيلة، راه 
باقية ما ساالتش، مثال عندي سيدي مومن بالدار البيضاء، كاريان عندو 
90 عام، كاريان الرحامنة، كاين بعض البرامج الوطنية اللي ما دارتش 
فيها املرافق من مؤسسات تعليمية، مستوصفات وما إلى ذلك، كاين 
مازال بعض تعبيد وتصفية الطرقات، مثال في الدار البيضاء فالسالم 1 
والسالم2، ودائما في سيدي مومن، كاين مشاكل كثيرة خاصة، كذلك 
القروض، القروض النسبة ديال الفائدة كبيرة على املواطنين الضعفاء 
وعلى املساكن، كذلك املدة ديالها خصها تزاد تطوال مازال 30 عام وال 
فوق 30 عام، هاديك االقتراضات ما خصوش يفوت 800 حتى ل 1000 
درهم، باش الناس تولج للسكن، خاصة في الفئات الضعيفة واملهمشة، 
كذلك هاد املسطرة ديال االستثناءات ينبغي الحسم فيها، باقية امللفات 
محطوطة ولكن ما حسمناش فيها، واش oui وال non ما عرفناش هاد 
les dérogations اللي كاينين، مع مراعاة خصوصيات الجهة. كذلك 
قبل من هاد ال�ضي كامل، إعادة الثقة للمواطنين في املعامالت العقارية، 
راه الناس ولى كل �ضي الجميع املتدخلين في عملية البناء والعقار كل �ضي 

متضرر.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا، اآلن نمر إلى فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعباسلاو مغاري:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي 6لاورئيسة،

اوسي اتلقاوساد6لاون اب،

اوسي 6لاو 8ير6لاملحترمة،

معلوم أن مشاكل القطاع الذي تشرفون عليه، في الحقيقة تعود 
إلى فترة مابعد الجائحة، ومن الثابت اليوم أن حالة الطوارئ والحجر 
الصحي التي فرضها الفيروس التاجي كوفيد 19، كشف عن مشكالت 
بنيوية أخرى، وزاد من حدتها، ألن تداعياته انعكست سلبا على قطاع 
اقتصادي أفقي غير منفصل، بل ويرتبط بقطاعات اقتصادية أخرى، 
حيث توقفت أوراش البناء بجميع جهات البالد، وفقدت معها اآلالف 
من مناصب الشغل املباشرة وغير املباشرة، وتضررعدد كبير من املهن 
التي أصبحت  إلى الوضعية الصعبة  والحرف املرتبطة به، باإلضافة 
تتخبط فيها املقاوالت، والتي هي في أغلبها مقاوالت صغيرة أو متوسطة، 
ناهيك عن الجمود التام للعديد من املهن الحرة كالتوثيق، الهندسة 

املعمارية، الطبوغرافيا ومكاتب الدراسات.

السيدة الوزيرة املحترمة، نسجل بارتياح ما جاء في تدخلكم وما 

دوريات  عدة  أصدرتم  فلقد  الوباء،  ظهور  منذ  جهود  من  بذلتموه 
مع  والتعاطي  االستجابة  إلى  خاللها  من  ترمون  وتوجيهية  إجرائية 
املستجدات التي اعترضت القطاع، ويأتي في مقدمتها الدورية مشتركة 
مع وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام، 
هدفها تبسيط وتوحيد املساطر اإلدارية املعمول بها في هذا امليدان، 
وتحسين مناخ األعمال وإنعاش اإلستثمار، فرغم استصدار قراركم 
املشترك بين كل من وزارة الداخلية وزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد 
األخضر والرقمي، رقم 338-20 املحدد لكيفية تفعيل مساطر التدبير 
الالمادي وتيسير تعميم املناصة الرقمية املوحدة، في الحقيقة ال زالت 
عملية تفعيلها متعثرة، وكذلك الدورية املشتركة مع وزارة الداخلية 
السكنية  واملجموعات  العقارية  التجزئات  تجهيز  أشغال  بخصوص 
وأجل إنجازها، أكدتم السيدة الوزيرة، أنه من خالل تحليل املعطيات 
املرتبطة بهاته الفئة من املشاريع يتبين أن اإلكراهات املرصودة تعزى 
باألساس إلى عدد من املمارسات التي ال تستند على أساس قانوني والتي 
أضحت على مدى السنوات األخيرة القاعدة املتعارف عليها واملعمول 
بها من طرف مختلف الجماعات الترابية والوكاالت الحضرية، وجب 

العدول عن إعمالها فورا؛

وثائق  إنجاز  في  التأخير  بعض  الوزيرة،  السيدة  كذلك  نسجل 
التعمير واملصادقة عليها les plans d’aménagement مما يخلق بعض 
الضبابية والتردد لدى املستثمرين في هذا القطاع، معلوم أنكم تبنيتم 
املقاربة التشاركية وعقدتم عدة لقاءات مع الهيئات املمثلة للمنعشين 
العقاريين لتدارس مستجدات القطاع في ظل الجائحة، وأكيد واألكيد 
أنكم وضعتم خططا ملواجهة هذه الوضعية اإلستثنائية وأصدرتم عدة 
توصيات إجرائية للتخفيف من هذه التداعيات السلبية لهذه األزمة 

وإذ..

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، املعذرة انتهى الوقت، اآلن مع الفريق 
السادة  أو  السيدات  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 

املتدخلين، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لن رلاو ينلرفيق:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

السيدة الوزيرة، لقد أبانت الجائحة عن غياب هذا القطاع الحيوي 
يعني الجهود املبذولة ملواجهت تطلبات املرحلة وافتقاده أي رؤية واضحة 
املعالم بأهدافها وآلياتها لتجاوز تداعيات الجائحة. إن تقديم مخطط 
استعجالي وتدابير مواكبة إلنعاش األنشطة املرتبط بقطاعات املعنية 
بعد توقف شبه كلي لهذه األنشطة، بما فيها أساسا صناعة البناء الذي 
عرفت مشاريعه توقف أكثر من 90%، مما يحمل ذلك من مخاطر كبيرة 
على وضعيتهم املستقبلية ومآل املقاوالت العاملة به ومصير العاملين 
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بها في غياب أي تدابير مواكبة لحماية القطاع وإعادة تشغيله وتمكينه 
من تجاوز األزمة الخانقة التي يعاني منها رغم مساهمته بأكثر من %14 
من الناتج الداخلي اإلجمالي ويستوعب أكثر من مليون يد عاملة، وهذا 
يعني أن الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية إلنقاذ القطاع من 
خالل مخطط استعجالي يمتد لفترة سنة على األقل يستهدف إنعاش 
للسكن اإلقتصادي واإلجتماعي، إحياء الطلب وصناعة البناء لتشجيع 
املنتعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع املساكن، مع 
التزام البنوك بتشجيع تمويل املشتري والرفع من مستوى اإلستثمار 
في تمويل السكن االجتماعي، مع الحرص على اعتماد مرونة وتبسيط 
املساطر اإلدارية والسرعة في معالجة ملفات التمويل وسن إجراءات 

ضريبية تحفيزية تستجيب ملطلبات املرحلة.

السياسة  تسائل  كورونا  بعد  ما  مرحلة  إن  الوزيرة،  السيدة 
القطاعية عن مآل البرامج السكنية املتعلقة بتقليص العجز السكني، 
سواء من خالل القضاء على السكن الغير الالئق وتحسين ظروف عيش 
األسر املعوزة خاصة فيما يتعلق ببرامج مدن بدون صفيح وبرنامج إعادة 
تأهيل املباني اآليلة للسقوط وبرنامج إعادة هيكلة أحياء السكن الغير 
القانوني والتأهيل الحضري، أو من خالل تنويع العرض السكن املتمثل 
في برنامج السكن اإلجتماعي بكلفة 250 ألف درهم وبرنامج السكن 
اإلجتماعي املنخفض التكلفة وبرنامج السكن املوجه للطبقة الوسطى 
في ظل الوضعية املتأزمة التي تلقي بظاللها على اتفاقيات مبرمجة مع 

املنعشين العقاريين الذين يوجدون في وضعية صعبة.

والشك السيدة الوزيرة، أن العالم القروي سيكون الضحية األولى 
املواكبة  التدابير  اتخاذ  على  الحكومة  تحرص  لم  إذا  املجال  هذا  في 
الجائحة  تداعيات  من  تعاني  التي  القروية  الساكنة  بدعم  الكفيلة 
ومخلفات الجفاف، حتى ال تشكل هذه الوضعية فرصة للهجرة القروية 
مرتبطة  مشاكل  من  تعرف  ملا  بالنظر  النطاق،  واسعة  اإلضطرارية 
بالقوانين املؤطرة للتعمير، منها صعوبة الحصول على رخص اإلصالح 

التي صدرت قوانين موازية للحصول على رخصة من املدينة والبادية..

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

إلى الفريق  انتهى الوقت، معذرة، اآلن نمر  النائب،  شكرا السيد 
الحركي، فليتفضل أحد السيدات أو السادة املتدخلين، تفضلوا السيد 

النائب.

اونائبلاوسي للحسنلسك ري:

شكرالاوسي لاورئيسة،

السيدة الوزيرة، بداية أشكركم على العرض القيم الذي تقدمتم 
به، والذي يعكس بجالء املجهودات التي بذلتها وتبذلها الوزارة خالل 
وبعد فترة الحجر الصحي، وأود بإسم الفريق الحركي أن نثمن املقاربة 
اإلستباقية التي نهجتها الوزارة باعتماد خيار تعميم المادية إجراءات 

املساطر اإلدارية والقانونية، ونعتبر بأن تأطير عمل الوكاالت الحضرية 
من طرف وزارتكم خالل فترة كوفيد 19 كان له أثر إيجابي، بحيث مكنت 
إلى املعلومة والخدمات  هذه املنهجية من استمرارية العمل والولوج 
اإلدارية من خالل الرقمنة، ملا للقطاع من أهمية اقتصادية وتأثير من 
حيث اإلستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق التنمية بصفة 

عامة.

إلكترونية  منظومة  إرساء  ضرورة  على  نؤكد  السياق،  هذا  وفي 
متكاملة تشكل جيال جديدا من التدابير املبنية على تبسيط املساطر 
والشفافية والنجاعة في األداء، وتدمج كل املؤسسات واإلدارات ذات 
الصلة مثل الجهات الترابية واملحافظة العقارية والجماعات. نرى كذلك 
السيدة الوزيرة من الالزم أن تشمل هذه الرقمنة املستوى الجهوي، وأن 
تمتد إلى املصالح الال ممركزة عبر تغطية كل املجاالت وخاصة القروية 
منها، لذلك يجب العمل على أجرأة مضامين ميثاق الال تمركز عبر خلق 
أقطاب إدارية جهوية تتناسب والتشكيلة الحالية للقطاعات الوزارية 
املسؤولين  بتمكين  والتقائية  وإنسجام  تناسق  من  األمر  يتطلبه  بما 
ضمانا  واإلمكانيات،  واملبادرة  القرار  سلطة  من  الجهويين  والفاعلين 

لسياسات جهوية مندمجة ودعما للجهوية املتقدمة الفاعلة واملنتجة.

عدة  يطرح  الزال  القروي  بالعالم  الوزيرة  السيدة  التعمير  إن 
للقوانين  األحيان  غالب  في  يخضع  كما  بالتعقيد  ويتسم  إشكاالت، 
املجالية  الخصوصيات  مراعاة  دون  باملدن  للتعمير  املؤطرة  والتدابير 
والصعوبات التي تعاني منها ساكنة البوادي، نرى أنه البد من تأطير 
عملية البناء في العالم القروي بصفة سلسة مع وضع مساعدة معمارية 
الدراسات  للمستفيدين وإنجاز  التقني  التأطير  وتقنية مجالية وتوفير 

املعمارية وتسهيل التراخيص.

هناك السيدة الوزيرة تساؤالت أخرى تهم بعض الجوانب املتعلقة 
بمدى نجاعة املذكرتين املشتركتين مع وزارة الداخلية، وكيف سيكون 
العقارية  التجزئات  بخصوص  مستقبال  وزارتكم  طرف  من  التعامل 
التي تعرف تعثرا في تسلم أشغال إنجازها؟ وما هو رأيكم في اإلشكاالت 
األعلى  للمجلس  األخير  التقرير  ضوء  على  الصفيح  بمدن  املرتبطة 

للحسابات؟ وأخيرا كيف ترون وضعية التعمير؟

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

الفريق االشتراكي، تفضلوا  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاح يط:

السيدة الوزيرة املحترمة، نثمن ما تقومون به على رأس هذا القطاع، 
للنهوض  وملموسة  واضحة  تدابير  اتخاذ  يجب  الوزيرة  السيدة  لكن 
بهاذ القطاع اللي تضرر كذلك كباقي القطاعات من هاذ الجائحة، هاذ 
التدابير اللي السيدة الوزيرة خص يلمسها املواطن في حياته اليومية 
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سواء في املدن أو في العالم القروي، في العالم القروي السيدة الوزيرة 
يجب تبسيط مساطر البناء، ألن ساكنة العالم القروي تعاني من جهة 
من غالء مواد البناء نظرا لوعورة املسالك الى آخره، ثانيا : لتعقيد 
مساطر البناء، هذا السيدة الوزيرة يسبب في هجرة الساكنة إلى املدن 
وتكوين مدن صفيحية بضواحي املدن، هاذ املدن الصفيحية اللي لحد 
الساعة الوزارة ديالكم باقة ما قدرت �ضي تق�ضي عليها، سواء داخل 

املدن أو في املراكز القروية الكبرى.

اللي  العقاريين  املنعشين  هناك  إشكال  هناك  الوزيرة،  السيدة 
الطلب، وهناك  الركود وقلة  تضّررو واللي هما عندهم كيشكيو من 
طبقة شعبية اللي كتشكي وما استطعت �ضي باش توفر على سكن هنا 
التفكير في مالئمة هاتين املتناقضتين،  إشكال السيدة الوزيرة يجب 

وشكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

للتقدم  النيابية  املجموعة  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لسذي لادبذلي:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

اوسي اتلقاوساد6لاون اب،

تعقيبا على جوابكم السيدة الوزيرة أبسط أمامكم حالة تلخص كل 
املشاكل التي يعرفها قطاع العقار ببالدنا قبل وبعد كرونا، األمر يتعلق 
بمشروع نسمة بإقليم الصويرة وهو مشروع ملكي تدبره شركة العمران 
ويستهدف الفئات املحدودة الدخل، إال أنه يعرف تعثرات الكثير منذ 
انطالقته سنة 2009 وحالة دون إتمام إجراءات البيع ملئات املستفيدين 

رغم أداءهم لجميع املستحقات وهو ما خلق تذمر في صفوفهم.

هذا  في  للتداول  بكم  للقاء  الوزيرة  السيدة  راسلتكم  أنني  ورغم 
املشروع وهو ما لم يتحقق، وأتساءل السيدة الوزيرة أ ليس لديكم وقت 
اإلستقبال البرملاني؟ وعلى كل حال فإني أطالبكم بإرسال لجنة افتحاص 
للوقوف على املخالفات القانونية التي عرفها هذا املشروع التي وصلت 
حد النصب بإسم شركة العمران في استغالل الثقة التي تحظى بها هذه 
الشركة، هذا النموذج يفرض عليكم السيدة الوزيرة معالجة مشاكل 
قطاع اإلسكان الذي خسرنا فيه الكثير من فرص الشغل واألمر يتطلب 
إعطاء انطالقة جديدة لقطاع البناء وتحفيز املنعشين العقاريين ودعم 
العرض وتشجيع الطلب، وتحقيق العدالة املجالية باإلهتمام بالعالم 
القروي والتعامل مرونة مع من يريد بناء مسكنه أو إصالحه وتوسيعه.

البناء  نتعاملوا مع  الوزيرة، ما يمكنش  في هذا املوضوع السيدة 
فراس الجبل بنفس اإلجراءات اللي كنتعاملوا بها في كبريات املدن، مثال 
اللي بغا يزيد غير بيت وال يتوسع كيلقى �ضي إجراءات اللي هي جد معقدة 

وكنعرفوا كاملين باللي الناس في البادية األغلبية ديالهم ما عندهومش 
الوراق، مثال هاد ال�ضي كيرغمهم أنهم إما يبداو يبنيو بالعشوائي إما أنهم 

يهاجرو للمدن وهذا ما ال تحمد عقباه إن اإلستمرار...

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب، لألسف اآلن رد السيدة الوزيرة املحترمة فيما 
تبقى من الوقت، تفضلوا السيدة الوزيرة

اوسي 6لنزهةلب شارب،لق8ير6لإع ادلاوترابلاو طنيلقاوتذميرل
قاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

في الحقيقة ما بقاليش الوقت بزاف ولكن أنحاول نصيغ الجواب 
ديالي بصفة مستعجل، أوال هاد الجائحة هي جائحة خالتنا أننا نوضعو 
أيدينا على مكامن الخلل، واليوم من خالل هاد الخلل اللي لقينا احنا 
خدامين في مقاربة جديدة ورؤية جديدة اللي هي مضبوطة عبر مؤشرات 
صحيحة، اليوم باش نقول بأن ديك املؤشرات راهما stable راه ما�ضي 
stable اليوما حتى واحد ما يقدر يقولنا راه عارفين شنو أيوقع غدا ولكن 

كاين سيناريوهات.

التدبير اللي خدينا هي تدابير كانت مستعجلة همت بالدرجة األولى 
 les agences ديال   85% بأن  كنقول  اللي  اليوم  مادي،  الال  التدبير 
urbaines راه ils ont dématérialisés راه هاد ال�ضي كاين، ولكن كيما 
 l’agences urbaines راه ما�ضي l’autorisation كتعرفوا راه باش نعطيوه

اللي كتعطيها la commission اللي كتعطيها.

اليوم عندنا أيضا وحدة رؤية جديدة فيما يخص اإلنعاش العقاري، 
واإلنعاش العقاري ما يمكن لو يرجاع فين كان حيث هو كان طايح ودبا 
غادي يزيد يطيح، إال إذا ضبطنا العرض والطلب، اليوم احنا كنقولوا 
بأن خصنا نضبطوا الطلب باش أننا نقدروا نحفزوا املنعشين ويكون 

العرض كيتجاوب مع داك الطلب.

فيما يخص الجهوية اليوم كل املؤشرات كتوجهنا بأن ما يمكن �ضي 
 la relance ضروري أن centraliserأننا نكونوا في واحد التصور اللي هو
 les plans االنطالقة أوال donc خاصها تبدا من جهة وتبدا ما جهوي

ديال اإلنطالقة ديالنا كلهم الجهويين؛

إنعاش العقار في العالم القروي كاين 2 ديال حاجات اللي جاو في 
التدخل ديالي، أوال les centres emergents ألن اليوم بهاذ الجائحة 
غيكونو des dynamiques اللي غيتبّدلو وغيبقاويهبطو الناس من العالم 
القروي ملدينة، اليوم خصنا نخممو فواحدla zone اللي هي غتضبط 
 les centres emergents فهاذ  أن  وغنحاولو   la migration هاذ  لنا 
تما فين غيلقاوالناس الخدمة وتما فين غيلقاو السكن ديالهم، دون 
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يخرجوضغيا   les centres emergents d هاذ  أن  ديال   impotance
ضغيا، وكاين العالم القروي البناء هذا إشكالية تفتحات بزاف ديال 
املرات، وجاوبتك مرة أخرى وقلت بأن العالم القروي أيضا فيما يخص 
منظومة البناء في العالم القروي احنا كنشتغلو عليها، وعندنا أيضا 

بعض les propositions اللي احنا كناقشهم مع وزارة الداخلية؛

 stok ؟ بغينا stok فين هو stok بغينا le stok فيما يخص أيضا
نخدمو به اليوم ونبيعوه ألن ما يمكنش املنعشين العقاريين غينوضو 
يبنيو ذاك stok ديالهم مازال كاين، عاونونا احنا بغينا هذاك stok باش 
نقدرو نضخوه في املار�ضي ونقدرو أنه نعطيو عاود دعم للمقاولين باش 
يبنيو، إعادة الثقة للمواطنين هي أول حاجة ختصنا نخدمو عليها، 
اإلدارة  ديال  درنا  اللي  ال�ضي  هاذ  عبر  غتكون  املواطنين  الثقة  إعادة 
التخفيف والتسهيل ديال أي حاجة أي حاجة تتعلق باملواطنين اليوم 
احنا كنشتغلو عليها على قدم وساق، les agences urbains وال اإلدارة 
اليوم املواطن إيال رجعت لو الثقة راه غيستثمر غيخرج شوية ديال 
الفليسات غيشري دار، وهاذ ال�ضي احنا طالبينو وأكيد أن إعادة الثقة 
للمواطنين راه غتكون احنا كاملين يد في اليد، كاين واحد الحاجة اللي 
هي مهمة جدا اللي شارو لها اإلخوان وأنا عن اللجنة نهار األربعاء إن 
شاء هللا باش نزيدو نعّمقو النقاش ديالنا في هاذ األمر هذا اللي هي وثائق 
التعمير، اليوم وثائق التعمير الحمد هلل والشكر هلل احنا غاديين فيها 
مزيان، كاين صحيح بعض املشاكل في املدن الكبرى أما املدن الصغرى 
واملتوسطة تقريبا احنا واصلين لواحد املؤشر اللي هو جد مهم، املدن 

كبرى راحنا خّدامين باش نخّرجوها عما قريب.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، انتهى الوقت نشكركم على حسن 
والشباب  الثقافة  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم 
والرياضة، بسؤالين في إطار وحدة املوضوع السؤال األول يتقدم أحد 
السادة أو السيدات النواب عن فرق األغلبية، تفضلوا السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 6لسذادلب وذيشلالحجراقي:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

السيد الوزير، تداعيات جائحة كورونا أكيد أثرت بشكل كبير على 
عدد من القطاعات الحيوية ببالدنا وعلى رأسها قطاع الثقافة والشباب 
والرياضة، اليوم كل املعاهد الفنية واملسارح ودور الشباب واملؤسسات 
أنشطتها  كل  وأوقفت  مغلقة،  شبه  الثقافية  والجمعيات  الرياضية 
أكيد ال يخفى عليكم الدور الكبير الذي تقوم بهذه املؤسسات ملواجهة 
تدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد  واإلدمان،  واإلنحراف  التطرف 
وزارتكم لتجاوز تداعيات أزمة كورونا على القطاع الريا�ضي والصحافي 
والقطاع الفني؟ ماذا أعددتم السيد الوزير بشأن مخيمات األطفال 

لهذا املوسم؟ وشكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائب املحترمة، اآلن أحد النائبات أو النواب عن 
فرق املعارضة واملجموعة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لن فللشباط:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

واضح  مخطط  غياب  عن  كورونا  جائحة  أبانت  الوزير،  السيد 
املعالم بأهدافه وآلياته قادر على تمكين السياسة القطاعية املتعلقة 
بالثقافة والشباب والرياضة واإلعالم من اإلستجابة ملتطلبات املرحلة، 
بما تقتضيه من تدابير مواكبة لصالح هذه القطاعات األكثر تضررا من 
تداعيات الجائحة، وذلك من أجل تنزيل السياسة املندمجة للشباب 
تعزيز املنظومة الثقافية تطوير املمارسة الرياضية بكل أشكالها، تقوية 
العمل اإلعالم العالمي بما فيه أساسا قطاع الصحافة الذي أصبحت 
االمتداد  ذات  القطاعات  هذه  دامت  ما  القلق،  إلى  تدعو  وضعيته 
الشعبي تحتاج الدعم واملواكبة حتى تتمكن من القيام باملهام املنوطة 
بها على الوجه املطلوب في إطار اإلستثمار األمثل لإلنسان الذي من 
املفروض أن يظل الهدف األسمى ألي سياسة عمومية أو قطاعية في 
مغرب ما بعد كورونا، إن هذه الوضعية تسائل السياسة القطاعية عن 
التدابير املواكبة لتحقيق سياسة مندمجة و فعالة في مجاالت مرتبطة 
بالشباب والرياضة، ما هي اإلجراءات اإلستعجالية التي تعتزمون القيام 

بها إلنعاش عقد الثقافي ودعم الفنانين في مختلف املجاالت؟

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، جواب السيد الوزير، 
تفضلوا السيد الوزير املحترم.

اوسي لعثمانلاوفردقس،لق8يرلاوثوافةلقاوشبابلقاورياضة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسالملعليكم،

اوسي 6لاورئيسةلاملحترمة،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

أشكركم بداية على اهتمامكم بوزارة الثقافة والشباب والرياضة 
وبمختلف مجاالت تدخلها، وجوابا على األسئلة التي تفضلتم بطرحها 
أود أن أخبركم بكل تواضع أن القطاعات التي شرفني جاللة امللك، 
عانت  تدبيرها  أمانة  تحمل  بمسؤولية  نصره هللا،  السادس،  محمد 
املختلف  والتداعيات  اآلثر  من  األخرى  القطاعات  من  أكثر  بدورها 
لكوفيد19-، وهنا غادي نتقاسم معاكم واحد الرقم يمكن كتعرفوه 
جات به الجمعيات املهنية ديال الصناعات الثقافية ألن هذا القطاع 
تقلص فالرقم املعامالت ديالو 66% 66% هي هذا القطاع الثقافي مثال 
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هو ثاني قطاع األكثر تضررا بهاد األزمة، وبناء عليه قامت الوزارة باتخاذ 
إلستئناف  اإلعداد  إلى  تهدف  التي  واإلجراءات  التدابير  من  مجموعة 
نشاطها حسب ما هو مسموح به خالل هذه الفترة التي تميزت برفع 

الحجر الصحي تدريجيا ببالدنا وذلك كالتالي:

فيما يتعلق بقطاع الشباب وعيا من الوزارة باإلنعكاسات النفسية 
السلبية التي أحدثتها هذه الجائحة خاصة لدى األطفال والشباب مما 
يتطلب إعداد برامج ترفيهية وتربوية للتخفيف من وطأة فترة الحجر 

الصحي، فقد عملت الوزارة على ما يلي:

أوال: التنسيق مع املجتمع املدني املهتم بالطفولة والشباب وخاصة 
الجامعة الوطنية للتخييم إلقتراح بدائل للتنشيط السوسيو تربوي 
»املوارد  الضرورية  املوارد واإلمكانيات  وتعبئة  الصيفية  الفترة  خالل 

البشرية واملالية«.

ثانيا: الحرص على مواكبة املجتمع املدني ومواصلة دعمه واستثمار 
هذه الظرفية الخاصة من أجل تحقيق التحول الرقمي املنشود على 
على  الحرص  مع  والتأطيرية  التنشيطية  الدعامات  مختلف  مستوى 
تحقيق العدالة املجالية وتقليص الهوة الرقمية، كان هداك املجهود 
اللي دار فيما يخص القطب السمعي البصري العمومي، وكاين أيضا 
اعطينا اإلنطالقة لواحد املنصة سميتها »atfal wa takafa.ma« اللي 
هي كتعني األطفال ما بين 4 سنين و10 سنين، األطفال واألباء ديالهم 
باش يتعرفوا على التراث املغربي والثقافة وكاينين des quiz ودرنا 24 
épisodes اللي غتلقاوهم فهاد املنصة وكيدوزوا كل نهارفالقناة األولى 
مع 12 ومع 7 دالعشية، ونظرا لعدم تمكن الوزارة من تنظيم املخيمات 
الصيفية هذه السنة بالشكل املتعارف عليه فقد أعدت خطة عمل 

استثنائية لفائدة الطفولة والشباب ترتكز على املحاور التالية:

املحور األول: إطالق حملة رقمية وطنية موجهة لفائدة اليافعين 
يوليوز  ابتداء من شهر  اإلجتماعية  التوصل  الوسائط  عبر  والشباب 
بشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA تهم صحة وسالمة 
هذه الفئة في سياق ما بعد الحجر الصحي وسيتم تنفيذها من خالل 
بت الكبسوالت ودعامات تواصلية تربوية وتحسيسية تتعلق بالصحة 
النفسية والعقلية واملهارات الحياتية والوقاية من السلوك الخطيرة، 
وخاصة كان عندنا نقاش في اللجنة لجنة القطاعات اإلجتماعية، هاذ 
الجانب النف�ضي عندو واحد األهمية قصوى، وغادي ندرسو هاذ اآلثار 
النفسية اللي كانت عند األطفال ديال الحجر الصحي، ونشوفو شنا هما 

نا باش نواكبو العائالت واألطفال كذلك؛
ّ
الحلول اللي غتمك

ثانيا: إنجاز بحث وطني حول ظروف األطفال واليافعين والشباب 
خالل فترة الحجر الصحي، من أجل أخذ آرائهم واستنتاج الخالصات 
ذات الصلة، مع التركيز كذلك على انتظاراتهم ومتطلباتهم خالل فترة 
ما بعد الحجر الصحي، وكل ما يتطلبه من مواكبة نفسية وتربوية، 
ل هذا البحث الوطني أرضية من أجل تحديد البرامج املوجهة 

ّ
وسيشك

لفائدة الطفولة والشباب خالل األمد القريب واملتوسط؛

طلب  إطالق  عبر  األحياء  لتنشيط  الوطنية  البرامج  تنظيم  ثالثا: 
مفتوحة  واليافعين،  لألطفال  املوجهة  التنشيطية  للمشاريع  عروض 
للتخييم  الوطنية  الجامعة  لواء  تحت  املنضوية  الجمعيات  وجه  في 
وبشراكة معها، ويهدف هذا البرنامج الوطني الهام إلى تنظيم أنشطة 
الطلق،  الهواء  في فضاءات  للقرب  ثقافية  وترفيهية وسوسيو  تربوية 
وعلى نحو يحترم قواعد التباعد الجسدي وشروط السالمة والوقاية 

الصحية وبترخيص من السلطات املختصة؛

رابعا: إطالق برنامج وطني لألوراش التطوعية باملجاالت الحضرية 
والقروية بشراكة مع املجتمع املدني، ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة أكثر 
من 5 آالف شاب وشابة من أجل بعث دينامية في الفضاءات العمومية 
املجتمع  بأن  نذكر  هنا  أوساطها،  في  والتطوع  املواطنة  روح  وإذكاء 
دياله  املخطط  فهاذ  غتكون  اللي  األساسية  الرافعات  من  الوطنيهي 

إعادة إنعاش قطاعات الشباب والرياضة والثقافة؛

لفائدة  التنشيطية  املشاريع  في  عروض  طلب  إطالق  خامسا: 
الجمعيات الشبابية تحضيرا إلعادة فتح دور الشباب خالل شهر شتنبر 
املقبل إن شاء هللا، ويهدف هذا املحور إلى دعم املجتمع املدني العامل 
بمؤسسات دور الشباب، هاد الدور ديال املجتمع املدني في التنشيط 
ديال دور الشباب مهم جدا حيث خصنا نخرجو من النمط اللي كيكونو 
فيه دور الشباب بحال البنيات التحتية، ما�ضي هما بنيات التحتية في 
 programmation culturelle حّد ذاتها خصنا نعتبروهم بحال برامج
برامج للتنشيط ديال القرب، وهذا هو التحول للي بغينا نوصلو ليه إن 

شاء هللا؛

وفقا  املقبل  شتنبر  شهر  خالل  الشباب  جامعة  تنظيم  سادسا: 
لتحسين الحالة الوبائية لبالدنا وبتشاور مع السلطات املختصة؛

سابعا: تنظيم دورة تكوينية لفائدة أطر الجمعيات العاملة في مجال 
التخييم خالل الفترة الخريفية، باش ما نبقاوش فهاذ الفترة غير ما 
كندير والو، خصنا التكوين التعبئة ديال املوارد البشرية، ولكن أيضا 
يّدارو  اللي خصهم   les travaux التحتية، كاع  البنيات  تأهيل  إعادة 
في املخيمات وفي les centres ذاك �ضي كامل اللي ما كان كيّدار خصنا 

نديروه دابا باش ما نضّيعوش الوقت.

الرياضية  املمارسة  توقف  فإن  الريا�ضي،  املجال  يخص  وفيما 
وإغالق املنشآت واملرافق الرياضية انعكس سلبا على القطاع وأظهر 
سبيل  على  معالجتها،  يتعين  التي  والصعوبات  النقائص  من  العديد 
املثال الحاجة امللحة إلى هيكلة أنشطة القاعات الرياضية التي تشتغل 
في غالبيتها العظمى كجمعيات رياضية، ولكنها تحتاج إلى تأطير ومواكبة 
قصد القيام بالدور املنوط بها، توضيح اإلطار القانوني لتدبير الجمعيات 
للقاعات الرياضية ملعالجة اإلختالالت املتعلقة بالتراخيص واستجابتها 

لشروط الصحة والسالمة.

الرياضية  للمنظومة  عامة  سياسة  وضع  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
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التنموي  بالنموذج  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  ببالدنا  والشبابية  والثقافية 
الجديد، ذلك أن الحاجة أصبحت ملحة في مجال الرياضة مثال ملقاربة 
جديدة لواقع الرياضة املغربية من الجوانب املتعلقة بخيارات مجتمعية 
أساسية في مجال اإلقتصاد والتنمية املندمجة واإلقتصاد األخضر، 
العالقات  على  مبني  جهوي  لتدبير  جديدة  أسس  وضع  عن  فضال 
التشاركية مع الجامعات الترابية في إطار ورش الجهوية املتقدمة، وهنا 

الدور ديال املجتمع املدني غادي يبرز بكل أهمية.

املخصصة  املنحة  على  الوزارة  حافظت  آخر  سياق  وفي  هذا 
هاد  بأن  نتما كتعرفوا  املالية،  الصعوبات  الرياضية رغم  للجامعات 
األزمة أثرت على املوارد الجبائية ديال الدولة، donc هذا مجهود مهم و 
كنشكروا الفرق ديال وزارة املالية واإلقتصاد على التفهم ديالهم على أن 
هاد امليزانية ميزانية إستراتيجية بمعنى الكلمة، رغم الصعوبات املالية 
آثار الجائحة على الرياضة، وستواصل الوزارة  وذلك يهدف معالجة 
كذلك إتمام الورش املؤسساتي الخاص بإلهتمام وتأهيل الجامعات 
بالتربية  املتعلق   30.09 رقم  للقانون  تطبيقا  الرياضية  والجمعيات 
البدنية والرياضية، وهنا بغيت نشير بأن الورش القانوني ديال املراسيم 
التطبيقية ديالو خصنا نعطيوا واحد اإلنطالقة جديدة وهاد �ضي غادي 

يدار بشراكة معكم إن شاء هللا يا ربي العاملين.

مختلف  في  الفنانين  ودعم  الثقافي  الحقل  بإنعاش  يتعلق  فيما 
املجاالت، ستعمل الوزارة على ما يلي:

في  الثقافيين  الفاعلين  دعم  إلى  يهدف  استثنائي  برنامج  إطالق 
ومقاوالت  وجمعيات  ذاتيين  أشخاص  من  والكتاب  الفنون  مجاالت 

يتضمن هذا البرنامج التدابير التالية:

أوال-التوزيع املسبق من طرف املكتب املغربي لحقوق املؤلف ال 
BMDA ابتداء من 15 يونيو لكل األقساط املتبقية لصالح املؤلفين 
النسخة  ومداخيل  التأليف  بحقوق  واملتعلقة  املنخرطين  واملبدعين 
الخاصة للفئات الثالث، الغنائية، املسرحية واألدبية، املقررة برسم 
السنة املالية 2020، واملحددة في 35.4 مليون ديال الدرهم، أي ما 
يناهز مجموع األقساط املحصلة لسنة 2019، وهنا من هاد املنبر بغيت 
نوجه واحد النداء لڴاع الفنانين وعائلتهم باش يقوموا باملبادرة، باش 
يتسجلوا في BMDA، عالش؟ حيث كاينة من جانب واحد كاين دوك 
املوارد املالية اللي غادي تجيهم إن شاء هللا وكاين الجانب ديال الحفاظ 
على التراث مثال املوسيقي ديال املغرب، هاد التراث إيال ما تسجلش في 
BMDA ما كيمكنش لينا احنا من بعد ندافعوا عليه دوليا، كتعرفوا بأن 

هاد املسألة راه فيه، مسألة مهمة وكننتبعوها بدقة.

ثانيا-إطالق طلبات عروض دعم املشاريع الفنية بغالف مالي إجمالي 
يقدر39 مليون ديال الدرهم، هنا نقول 39 مليون ديال الدرهم ديال 
الفنون و11 مليون ديال الدرهم ديال الكتاب، إذا طلب العروض ديال 
20 مليون ديال درهم إجماال، طلب العروض في الفنون في املجاالت 

التالية:

-1 الجوالت املسرحية الوطنية بمبلغ يقدر20 مليون ديال الدرهم، 
اللي  الفنانين  ديال  الكثير  فيها  املسرحية  الجوالت  هاد  بأن  كنعرفوا 
كيشتغلوا ما�ضي بحال بعض املشاريع األخرى اللي كتلقى فيهم فنان أو 
2، هنا راه كاين واحد العدد، عندها واحد البعد إجتماعي وفني وثقافي 

اللي هو مهم جدا.

-2 مجاالت املوسيقى والغناءو فنون العرض وفنون الكوريغرافيا 
بكل  استثنائي  مبلغ  الدرهم، وهذا  ديال  مليون   12 يقدر  بمبلغ  يرة، 

املعايير إيال قارنا ه بالسنة الفارطة .

-3 معارض الفنون التشكيلية أو الفنون البصرية بقاعات معارض، 
بغالف مالي يقدر ب 2 مليون ديال الدرهم هنا كاين الدور اللي كيلعب
les.galeries.d’art ،les.galeries.d›exposition كوسيط في هاد سلسلة 
ما خصناش  مهم  دور  الثقافية، هو  والصناعات  الفن  ديال  القيمة 
نخليهم كمقاوالت يموتوا دابا في طور هاد األزمة وما نعاودش لقاوهم 
الفنون  لدى  أسا�ضي  وسيط  هما  أكتوبر  أو  شتنبر  ديال  الدخول  في 

التشكيلية.

-4 اقتناء أعمال فنية تشكيلية أو فنية بصرية من الفنانين بغالف 
إجمالي يقدر ب3 املليون ديال الدرهم، donc اشفتو كاين الدعم ديال 
les.galeries.d›art وكاين الدعم ديال الفنانين، وهنا بغيت نقول واحد 
املسألة، كاين واحد العدد ديال الطلبة والشباب املغاربة اللي كيدرسوا 
اليوم في املدارس ديال فنون املوسيقى والرقص إلى آخره، و بعد املرات 
هما كيبان ليهم في طور هاد األزمة كيكونوا عليهم ظغوطات سواء عائلية 
سواء صحابهم وال الوسط ديالهم باش يبدلوا املسار الدرا�ضي ديالهم، 
إيال عندكم  اإلمكان  في قدر  أن  الرسالة هي  بغيت غير نوصل واحد 
اإلمكانية ما يبدلوش عالش؟ حيث دبا في طور األزمة ما�ضي خصهم ما 
يمشيوش لسوق الشغل في األزمة، خاصهم يبقاو في الدراسة ديالهم 
إيال قدروا و ويفهموا بأن راه في هاد العالم ما بعد كورونا واحد العدد 
داألمور اللي غتبدل، خاصة مع التطور ديال التكنولوجيات إلى آخره 
donc، يمكن ما خصهومش يكونو pessimiste خاصهم يتفاؤلوعلى هاد 
املسار الدرا�ضي ديالهم إيال عندهم اإلمكانية يبقاوا فيه ويتقنوا الفن 
ديالهم ويتقنوا الدراسة ديالهم وإن شاء هللا الرحمن الرحيم راه حنا 
في الحكومة وفي القطاع عندنا وعي بأن خاص هاد الناس هاد الطبقة 

الفنية خصنا نكبروا بها ونعطيوها شوية ديال اإلحترام والتقدير.

ثالثا: املشاركة في مبادرة اقتناء األعمال الفنية التشكيلية والبصرية 
التي أطلقتها املؤسسة الوطنية للمتاحف للمتاحف بمبلغ 2 مليون ديال 
الدرهم، إذن 2 زائد 3 هي 5 داملليون ديال الدرهم ديال اإلقتناء اللوائح 
 fondation مع  ألن  الشراكة  هاد  في  نعمقوا  نزيدوا  وغادي  الفنية، 
اإلستراتيجي  الدور  بواحد  أوال ألنها كتقوم   nationale des musées
النتائج ديالو، وثانيا خصنا نعاونوهم باش نواكبوهم  ومهم، وشفنا 
في املسار ديال الرقمنة، أشنو بان لينا في هاد األزمة، بانت لينا األزمة 
بأنها عرات واحد الواقع، شنا هو؟ هو أن الوزارة املوارد املالية ديالها 
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باش كتعاون القطاع والفنانين جاية من واحد النشاط اللي هو متعلق 
بالنشاط ديال الفنانين أي هي les visites du patrimoine املوارد اللي 
كيدخلوا FNAC.Fondation.d›activité.culturel توقفوا في هاد األزمة 
 les tiquettes ديك les tiquettes حيث ما بقاوش ما بقيناش كنبيعوا
ما بين 10 درهم حتال 70 درهم، اللي كيم�ضي القبور السعديين اللي 
كيمشيوا wolubilis إلى آخره، هذا كيطرح إشكال حيث إيال في الوقت 
األزمة كيتقطعوا علينا املوارد املالية باش نعاونوا الناس في وقت األزمة 
راه كاين اإلشكال، إذن الحل ديال هاد �ضي باش نبداو بعدا في معالجة 
 une deuxième vague اإلشكال، هي الرقمنة، عالش؟ حيث إيال جات
 les sites de إيال قدر هللا خصنا نلقاوا كيفاش هاد النشاط ديال هاد
 FNAC ما يتوقفش، ويبقاوا هادوك املوارد كيدخلوا لينا ل patrimoine
باش نقدروا نعاونوا الناس، إيال كنا في األزمة إيال كان القطاع في األزمة 
اإلشكال،  اللي غيعاون شكون، هذا هو  األزمة وشكون  في  والفنانين 
والرقمنة هي املفتاح ديال هاد اإلشكال باش نتجعلوا من هاد املوارد 
املالية تبقى طول السنة تكون أزمة وال ما تكونش أزمة، تكون كورونا 
وال ما تكونش كورونا CORONA 2،CORONA 3 ما�ضي مشكل الرقمنة 

هي الحل.

وفيما يتعلق بالبرمجة االستثنائية لوزارة ألنشطتها الثقافية والفنية 
والفنون  واملوسيقى  التشكيلية  بالفنون  ستهتم  فإنها  والتكوينية، 
الكوليغرافية مع تحديد أواخر شهر يونيو وشهر يوليوز2020 الجتياز 
الطلبة إمتحانات املعاهد املوسيقية واملعاهد العليا التابعة للوزارة، 
وهادي هي رسالة التفاؤل اللي كنت بغيت نوصلها للشباب، كما ستعمل 
الوزارة على إنشاء معاهد موسيقية جديدة بكل من الرباط، آيت ملول، 

تازة، الشيرة، الفنيدق، تزنيت.

أما فيما يخص مجال اإلتصال واعتبارا للوضع املتردي للقطاع نظرا 
للتداعيات الحالية واملستقبلية لجائحة كوفيد19-، فقد تقرر بتنسيق 
املبرمجة  الدعم  عملية  وتوسيع  عقلنة  واملالية،  اإلقتصاد  وزارة  مع 
برسم سنة 2020 عبر إطالق مخطط استثنائي إلنقاذ القطاع، وكان 

نسطر على هاد اللفظ إلنقاذ القطاع:

يوليوز  ألشهر  األجور  لكتلة  واملالية  اإلقتصاد  وزارة  تحمل  أوال: 
وغشت وشتنبر لدعم الصحافيين واملستخدمين مباشرة واملوظفين ديال 
املقاوالت الصحافية، هذا بغالف إجمالي يقدر بحوالي 75 مليون ديال 
الدرهم أي 25 مليون ديال الدرهم في الشهر، تحمل وزارة اإلقتصاد 
واملالية لدفاتر حسابات موردي املقاولة الصحافية ألشهر يوليوز، غشت 
وشتنبر في حدود غالف مالي يقدر ب75 مليون ديال الدرهم، بناء على 
أولويات إعادة جدول الديون املعبر عنها من طرف املقاوالت الصحفية 
ذاتها، وذلك بهدف تحسين آجال األداء ودعم سالسل القيمة، بغينا كل 
درهم اللي غادي اضخ في القطاع يكون عندو واحد اإلشعاع على سلسلة 
القيمة ديال هاد القطاع، تعبئة دعم مالي لفائدة مقاوالت الطباعة 
بغالف مالي يقدر ب15 مليون ديال الدرهم، وذلك بهدف املحافظة 

على مناصب الشغل واألجور وضمان طبع الصحافة الوطنية وخاصة 
في هاد الفترة ما بعد الحجر الصحي اللي تقطعات فيها العالقة ما بين 
الجانب  objet physique، هاد  الجريدة ك  ديالو،  القارئ والجريدة 
النف�ضي ديال نمط اإلستهالك ديال القارئ املغربي مهم جدا، داك �ضي 
عالش خاصنا ندعموا هاد الطباعات؛ تعبئة الغالف مالي لشركة توزيع 
الصحافة والوطنية بغالف مالي يقدر ب15 مليون ديال الدرهم ذلك 
بهدف املحافظة على مناصب الشغل ومستويات األجور وضمان توزيع 

الصحافة الوطنية على مجموع التراب الوطني، وشكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

للمناقشة  اآلن  نمر  املعذرة،  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة  فريق  عن  املتدخلين  والسادة  السيدات  أحد  فليتفضل 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحسنلم في ي:

شكرالاوسي لاورئيسة،

شكرا السيد الوزير، ومناسبة نوهوا بمجموع املبادرات اللي علنتوا 
واإلتصال«  والثقافة  والرياضة  »الشباب  الثالث  فالقطاعات  عليها 
وكذلك مناسبة للشكر ألنه مجموعة املبادرات وردات في ملتمس فبداية 
الجائحة في فريق العدالة والتنمية خصوصا ما عندوا عالقة بفنانين 
والتوزيع املسبق ديال BMDA، ولكن السيد الوزير اسمحليا مرة أخرى 
نقول لك أنه يجب باإلضافة لهاد �ضي اللي قلتوا يجب اإلبداع واقتراح 
مبادرات إلنعاش الحركة الثقافية والفنية وخصوصا في الجانب الرقمي، 
باملبادرة ديال املركز  الرقمي وهنا كنوهوا  ألنه هضرتوا على الجانب 
السينمائي املغربي اللي حول املوقع ديالو إلى منصة رقمية لعرض أفالم 
وثائقية وأفالم مغربية، فهادي هي la tendance la tendance هي ما هو 
رقمي، خاص تبدع مبادرات في جانب مجال إنعاش الحركة الثقافية، 
الدعم املباشر ولكن كيخصنا نعشوا الحركة الثقافية والفنية؛ األمر 
2 كاين دعم غير  الثاني هو ضرورة الدعم ديال الفنانين وهنا كاين 
مباشر عبر تشجيع اإلنتاج الوطني، استهالك ما هو وطني هاد الشعار 
اللي كنقولوه دابا فكاع القطاعات خاصو يكون كذلك فالجانب الفني 
خصوصا عند التلفزات واإلذاعات باش ترجع املصالحة مع املنتج الفني 
واإلبداعات الوطنية ال في الجانب ديال الفلكلور وال األغاني وال املسرح، 
ثم دعم آخر مباشر عن طريق الدعم في BMDA ال BMDA املداخيل 
ديالو حتى هو غادا تأثر السيد الوزير، أنتوما راكم قلتوا كيخص دعم 
مباشر وخصوصا النسخة الخاصة حتى هي كذلك غادة تتأثر، لذلك 
أنا كنقول بأنه نفس الدعم اللي تعطى للصحافة املكتوبة الجسم الفني 
أحق به وزيادة كذلك، وهنا غادي نم�ضي لهاذ الدعم ديال الصحافة 
نوهو به ولكن 

ّ
املكتوبة اللي ذكرتو السيد الوزير واللي هو إجراء جيد، ك

اسمح لينا السيد الوزير نعطيوك بعض املالحظات، هو إجراء جيد ما 
يمكنش الدعم ديال أي فئة إال نصفقو ليه اللي مستهدفة، ولكن انتما 
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بهوكم 
ّ
لوزير شاب وبداية جيدة ما يمكن إال ندعمكم ولكن اسمحو لنا ن

لبعض األمور، األولى: هو االنتباه للمعايير ديال استفادة خص تكون فيها 
الشفافية ما يمكنش الباطرونا يتسرباو هما األولين واللي بقاو عموم 
العمال ذاك ال�ضي اللي شاط نقسموه عليهم، هاذ ال�ضي راه ما يمكنش 
وكاين باطرونات تما كاين غيستافدو في اإلذاعة ويستافد في املطبعة 
وغيستافد، هاذ ال�ضي خصكم تنتبهو ليها السيد الوزير، األمر اآلخر اللي 
شوية يثير اإلستغراب هو أنه هاذ القرار ديال الدعم جاء بناءا على اللقاء 
ديالكم مع واحد الجمعية ما دازتش عليها أسبوع في التأسيس السيد 
الوزير! ونّقزتو للمجلس الوطني للصحافة والنقابة املغربية وفيدرالية 
الناشرين، أنا ماعندي مشكل ولكن راه كاين قواعيد كاين أعراف كاين 
مؤسسات وهاذ.. والنقابة راهما األطراف اللي يعني املوقعة على العقد 
ديال البرنامج ديال دعم ديال الصحافة، وهاذ ال�ضي راه وضعكم في 
شبهة في العالقة بالدستور والفصل 36 من الدستور، هاذ ال�ضي خصنا 
ننتبهو ليه باش ما تعاودش، أنا هاذ اإلعادة ديال محاولة إعادة تشكيل 
املشهد اإلعالمي شغالهم وهاذ ال�ضي راه كيذكرنا دبا هذا التخربيق اللي 
كيوقع، ذكذرنا بذاك ال�ضي ديال G8 ،G4 لألسف يبدو نفس املنهج 
إلى أي  نفس املنطق ويأتي من نفس املنبع وهاذ ال�ضي راه لن يؤدي 
�ضيء، وهاذ الجمعية عطيتوها فرصة وكأنها ولدت وفي فمها ملعقة من 
ذهب وهاذ امللعقة قيمتتها 20 ديال املليار، وهاذ ال�ضي ما�ضي معقول 
السيد الوزير، األمر اآلخر هاذ ال�ضي الذي يحاول أن يعتمد في املشهد 
اإلعالمي أنا غنقولها بكل مسؤولية هذا خطر على السيادة اإلعالمية 
اللي كانت  التحكم  البالد، محاوالت ديال  وعلى األمن اإلعالمي ديال 
فشالت في املشهد السيا�ضي والحزبي، دبا را باغيين نديروها في املشهد 
اإلعالمي، ما يمكنش األسس اللي تبنات عليه البالد والتطور ديال البالد 
ال يمكن أن يبنى إال على جو الحرية واملسؤولية والوطنية الصادقة، ما 
كاين �ضي حاجة أخرى فنتمناو من هللا أنه يعني تجاوزو هاذاملالحظات، 
وغادي نم�ضي مباشرة لإلعالم العمومي نّوهو بيعني بحركية األخبار اللي 
وقعت في L AMAP وعلى مستوى اإلذاعات، ولكن هاذ الدعم اللي قلتو 
ملؤسسات اإلعالم العمومي القطب العمومي أنا اسمح ليا راه كورونا 
بريئة من االختالالت اللي كان فيه، ما يمكنش هاذ كورونا تكون وسيلة 
لتبييض وحد اإلختالالت، ندّعموها مزيان وهاذ الكرم اللي سقط على 
وزارة املالية فجأة مزيان لكن وفق قواعد، عقد برنامج جديد واإلنتباه، 

شكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

تفضلي  واملعاصرة،  األصالة  فريق  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 6لعائشةلفرح:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

السيد الوزير، كناقشو اليوم قطاعات اللي كتعيش عدم استقرار 

تعيين  منذ  وزراء  ثالث  عليها  تداول  الحكومي،  التدبير  مستوى  على 
في  متتالية  ارتباكات  إلى  أدى  هذا  الحال  بطبيعة  الحالية،  الحكومة 
التدبير نتيجة إختالف طرق التدبير لهاذ القطاع الحيوي بمرجعيات 
حزبية مختلفة، تراكم إلخفاقات ديال وزراء معفيينومن سبقهم بال ما 
نغفلو الضعف البنيوي اللي كتعرفو هاذ القطاعات، وبالتالي الحيلولة 

دون اإلرتقاء به في مستوى تطلعات وانتظارات الشعب املغربي؛

السيد وزير، بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة كنسجلوا في فريق 
األصالة واملعاصرة التقصير التواصلي على مستوى تواصل الوزارة وعدم 
تفاعلها منذ 14 مارس املا�ضي مع األحداث، بالرغم من أنها كانت معنية 
الشباب واملخيمات  تأطير  الريا�ضي وعلى مستوى  بقوة على مستوى 
تصور  ملسناش  ما  النسوي،  التأهيل  ومراكز  والطفولة  الصيفية 
الوزارة ديالكم حول خطة العمل خالل فترة الحجر الصحي واستئناف 
األنشطة الرياضية من بعد الحجر مختلف األنواع ديالها باش تتجاوزو 
األزمة املحدقة بهاذ القطاع، واللي كنشوفو اآلن أن الحكومة نفضت 
يديها لحدود الساعة على هاذ القطاع، بالنسبة للعملية ديال التخييم 
عملية التخييم حوالي 400 ألف طفل اللي تحرمو من اإلستفادة من هاذ 
العملية، من حق الوزارة أنها تدير إجراءات احترازية خشية تف�ضي الوباء 
وظهور بؤر جديدة، ولكن املبادرة اللي تكلمتو عليها اآلن اللي غتعتمدو 
فيها حلول مبتكرة بشراكة مع املجتمع املدني وباعتماد تقنيات حديثة 
كان ممكن أنكم تديروها في الفترة ديال الحجر خصوصا أن الطفولة 
أنها  ممكن  كان  نفسية  أعطاب  ديال  الفترة  واحد  عاشت  املغربية 
تعتمدوها ومن البيوت نشاركو األطفال ديالنا برامج وأنشطة و سياق 

ترفيهية للتنشأة اإلجتماعية.

السيد الوزير، ما يمكنش بتاتا تتحججو بالحجر الصحي واإلكراهات 
اللي كانت مواكباه باش نعطلوا أوراش وال نأجلوها خصوصا في ما يتعلق 
بكل دينامية التربوية حدثتو موعد للتخييم خارج سياق فصل الصيف 
اللي هو في شبتمبر املقبل اللي كيتزامن مع فترة الدخول املدر�ضي، وبالتالي 
أن هاد  كانتمناو  السنة  لهاد  التخييم  إلغاء عملية  كانتكلوا هنا على 
اإللغاء مايكونش داريعة للتقليص وال الحذف ديال ميزان املخصصة 

لهاد العملية.

بنسبة للرياضة الوطنية، املئات من الجمعيات الرياضية وعشرات 
اآلالف من هنا اللي كيمتهنوا الرياضة لقاو راسهم حاليا بدون مورد 
رزق بدون تغطية إجتماعية وهي نقطة سوداء في الرياضة الوطنية، 
ما استطعتوش لحد اآلن أنكم تضمنوا عيش كريم لجميع املمارسين 
من جميع الفئات والدرجات، كاين أندية مهددة بالزوال وكاين رياضيين 

اللي على حافة الفقر.

في تقديرنا السيد الوزير قطاعكم تيشرف على مجاالت كتهم واحد 
الشريحة كبيرة من الشعب املغربي، ولكن طيلة فترة الحجر كان خارج 
في  التوازن  بمبرر  به  التضحية  تم  غادي  وربما  الحكومة  انشغاالت 
مشروع قانون املالية التعديلي، اللي كيزيد يأكد لينا على الضبابية وعدم 
الوضوح اللي كنتهجها الحكومة في تعاملها مع األزمة اللي كتعيشها لبالد.
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والصحف  التوزيع  طبع  ديال  القرار  الصحافة،  لقطاع  بالنسبة 
الورقية كان سبب أزمة كبيرة للمؤسسات اإلعالمية اللي كانت قبل هاد 
القرار كانت كتعيش أزمة ديال اإلفالس، واللي زاد أكدها فترة الحجر، 
اعتمدتو مخطط استعجالي إلنقاذ الصحافة املكتوبة خصصتوا 75 
مليون درهم كدعم للمقاولة الصحفية، ولكن هاد املقاوالت الصحافة 
والطبع  والتوزيع  بالنشر  مرتبطة  إعالمية  بمقاوالت  كترتبط  الورقية 
وكتشغل عدد من الصحافيين املهنيين، التقنيين، املوزعين، كترتبط 
واإلدارات وحتى  الفنادق،  املقاهي،  األكشاك،  بحال  آخرين  بفاعلين 
القراء وبالتالي ما يمكنش نتكلموا على دعم غيحلينا أزمة وإنما غليحل 
أزمة األجور، أزمة اإلحتفاظ بجزء كبير من مناصب الشغل ولكن في 
إطار منظومة متكاملة راه قطاع الصحة شأنو شأن اإلقتصاد الوطني 
ما يمكنش نتحدتو على العودة إلى الوضع اللي كان عليه في ظرف أقل 

من ى..

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

التجمع  فريق  الوقت،  انتهى  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لن اللاملت كل:

اوسي 6لاورئيسةلاملحترمة،

اوسي لاو 8يرلاملحترم،

أيهالاوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

كيشرفني التدخل بإسم جميع بإسم فريق التجمع الدستوري في 
مناقشة التدابير قطاعكم في الظل جائحة كورونا. السيد الوزير املحترم 
احنا تنحييوا املجهودات ديالكم اللي كتبذلوها من أجل ضمان تدبير 
وبالرياضيين  وباملرأة  وبالشباب  بالطفولة  مرتبطة  لقطاعات  جيد 

واملثقفين والفنانين والصحفيين إلى غيرهم.

وفيما يخص تدبيركم لقطاع الشباب والرياضة كنثمنوا املجهودات 
اللي كتقوموا بها من أجل إيجاد بدائل جديدة لتأطير وتنشيط الشباب 
االجتماعي  التباعد  فرضات  اللي  الجائحة  هذه  ظل  في  والطفولة، 
الشبابية  الجماعية  األنشطة  مختلف  إيقاف  كذلك  وتفرضات 
والرياضية باستثناء القليل منها والتي ستنظم وفقا للوضعية الوبائية في 
البالد ديالنا وبمراعاة شتى الشروط الوقائية والصحية، فنحن معكم 
في الطرح السيد الوزير املحترم، نظرا ألن أكبر الفئات املتضررة من 
هاد الجائحة هما فئات األطفال وكذلك اليافعين والشباب اللي وجدو 
نفسهن ما بين عشية وضحاها ضحايا ومحبوسين في املنازل ديالهم 

منوعين من مزاولة العديد من األنشطة.

وبالتالي وجب اإلهتمام السيد الوزير املحترم بالجانب النف�ضي لهذه 
الفئة وابتكار أنشطة جديدة وعاينا جميعا من خالل مواقع التواصل 

اإلجتماع على سبيل املثال، مساهمة شباب وأطفال في املبادرة التطوعية 
للتنظيفو تزيين األحياء تعد قمة في التضامن، هذا فقط لنذكركم بأن 
هذه الفئة إيال وجدات الرعاية كذلك، وجدات التأطير املناسب غادي 

تكون دعامة أساسية لتحقيق التنمية املتوخاة.

السيد الوزير، املزيد من اإلهتمام لهاد الفئة، كما ال تفوتني الفرصة 
أن أنوه بمبادرة وزارتكم املحترمة في املجال الريا�ضي إلى دعم ومواكبة 
عدد من الجامعات الرياضية األوملبية وتمكينها من املنحة املخصصة لها 
وهاد �ضي راه غادي يساعدها حتما على مواصلة تنفيذ أنشطتها املتنوعة 

وإعداد الرياضيين ملناسبة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية.

وفي هذا الصدد، نؤكد السيد الوزير املحترم على ضرورة تفعيل 
املزيد من الحكامة في مجال الريا�ضي وتنفيذ كذلك توجيهات السامية 
ديال الرسالة امللكية املوجهة في املناظرة الوطنية اللي كانت منظمة 
في الصخيرات سنة 2008، واللي كتعتبر بالنسبة ليا وللجميع خارطة 
الثقافة  في مجال  الوزير  السيد  الريا�ضي،  بالقطاع  للنهوض  الطريق 
هاد املجال حتى هو كذلك تضرر بزاف من تداعيات توقف التظاهرات 

الثقافية والفنية بسبب جائحة كوفيد19- ونثمن، شكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  مع  اآلن  الوقت،  انتهى  لكم  شكرا 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لالحسينلأ8قكاغ:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

املرجعية  األطر  بكل  تذكيركم  أعيد  لن  املحترم،  الوزير  السيد 
والقانونية واملعيارية الدولية منها والوطنية، أقصد الدستور وال سيما 
الفصول 26 و31 33 إال أنها مبرر وجودكم هنا ولكن البد من الوقوف 
معكم مرة أخرى على مختلف أوجه القصور التي تعتري قطاع الشباب 
والثقافة والرياضة واإلعالم، هاد القطاع الشبح فهاد كورونا وكذلك 
حتى قبل كورونا بعد تجميعه في وزارة واحدة والتي تشكل في الواقع 
الطموح  تحقيق  في  الحالي،  برنامجكم  في  عجز  عن  تكشف  أعراضا 
العيش املشترك، هاد  بناء أسس  الجماعي املنشود والذي من شأنه 
العجز واإلخفاق ساكنان في طيات هاد األرقام املخجلة والصادمة، 270 
ألف شاب يغادرون التعليم كل سنة مما ينجم عنه التوريث الجيلي 
للفقر، 72% من وقت الشباب يضيع في أنشطة غير منتجة، 82% ال 
يمارس أي نشاط يعني قمت الخمول، 1% هو عدد الشباب املنخرط في 
العمل الحزبي والنقابي، خمس الشباب يعاني من اضطرابات نفسية 
والشك أنه فهاد املرحلة غادي تزاد هاد العدد، 10 حتى 15% فقط عدد 
املنخرطين في العمل الجمعوي، 4.3 مليون منهم ال يعملن ال يدرس، ال 
يتابع أي تكوين، تراجع وضعية حرية الصحافة حيث يحتل املغرب املركز 
135 من بين 180 دولة ولم يلمس منكم الصحافيين 3 آالف املعروفين 
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أي إجراءات ملموسة قبل كورونا وكذلك في ظلها تجاه وضعيتهم املادية 
واإلجتماعية وخى أنه هاد الدعم هذا جا من طبيعة الحال متأخرا، 
وإذا كانت بعض الدول كفرنسا مثال قدرت وزنها اإلقتصادي الحركة 
الرياضية سنة 2013 ب 21.8 مليار أورو في الوقت الذي ما زلنا نحن 
نجتر نفس األعطاب التي رصدتها الرسالة امللكية املوجهة للمشاركين 
في املناظرة الوطنية بالصخيرات 24 أكتوبر2008، ومنها تمتد املمارسة 
الحال  امللك، بطبيعة  للمناطق املحرومة، ويقصد بجاللة  الرياضية 
 gazon القرى اللي في الحقيقة هادوا كيتفرجوا غير فالتيرانات ديال
وهادوك املسائل كلها اللي كاينة في املدينة تيفرج فيها غير في التلفزة، إيال 
كان هذا إشكال إيال كان هذا الصورة النمطية اللي كاينة عند البعض 
يأسف أنه تكون حتى عند الحكومة وحتى 800 ملعب اللي كان مقرر 
أنها باش تنجز فهاد السنوات األخيرة وال فهاد السنة األخيرة، فما زالت 
مثال شتوكة  املناطق  مجموع  في  الوزارة وخصوصا  الرفوف  حبيسة 
إنزكان وحتى بعد اإلتفاقيات اللي كانت أقدمت بعض الجهات جهة 

سوس ماسة مثال.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

السيدة  تفضلوا  الحركي،  الفريق  مع  اآلن  الوقت،  انتهى  شكرا، 
النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لويلىلأحكيم:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

شكرا السيد الوزير على التوضيحات اللي تقدمتم بها، إال أن اإلجابة 
ديالكم مع األسف لم تالمس الواقع، السيد الوزير، وزارة الشباب 
البيت  تنظيم  إلى  حاجة  في  الهيكلة،  إعادة  إلى  حاجة  في  والرياضة 
الداخلي السيد الوزير، ألن املوارد البشرية مع األسف أصبحت غير 
منتجة وغير قادرة على إعداد وتطبيق اإلستراتيجيات اللي سطرتوها في 
الوزارة ديالكم، ملي كنهضرو على اإلستراتيجيات السيد الوزير، نسجل 
أن اإلستراتيجية املندمجة للشباب والرياضة والتي من شأنها تأهيل 
الشباب وإدماجه في الحياة العامة لم تفعل بعد وبقيت حبرا على ورق، 
البنية التحتية الشبابية السيد الوزير لم تستكمل الهيكلة، وهنا أريد 
أن أستحضر املخطط الضخم ملالعب القرب املتعلق ب 800 ملعب 
قرب اللي ّدارت بشراكة مع املجالس اإلقليمية والجماعات الترابية والتي 
لحد اآلن ما عرفناش فين وصالت، باإلضافة إلى املركبات الرياضية، 
وهنا السيد الوزير، غادي نغتم الفرصة باش ونسقسيكم على املركب 
الريا�ضي ديال إقليم الناظور، بغينا نعرفوه اللي كان ّدار باتفاقية شراكة 
مع الجهة الشرق بغينا نعرفوه فين وصل، نسجل كذلك السيد الوزير، 
للشباب  املؤطر  القانون  إخراج  وعدم  القانونية  الترسانة  في  فراغا 
واملنظم لعمليات التخييم، قانون الرياضة السيد الوزير، 30.09 هو 
قانون أصبح متجاوزا مع األسف النصوص التطبيقية ديال هاذ القانون 
ديالو مازال حبيسة رفوف الوزارة، املجلس اإلستشاري للشباب والعمل 

الجمعوي السيد الوزير، الهيكلة ديالو مازال ما تماتش بغينا نعرفو أين 
وصل املجلس اإلستشاري، بالنسبة لقطاع؟

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، الفريق االشتراكي، 
تفضلوا السيد الرئيس.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاالشتراكي:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

السيد الوزير، بداية كنثمنو املجهود اللي كتقومو به، بطبيعة الحال 
هاذ القطاع هو تضرر من الجائحة شكل بشكل كبير، وأنتما خذيتو 
واحد مجموعة ديال اإلجراءات اللي هي إيجابية بطبيعة الحال أنتم في 
حكومة، ولستم بجزيرة معزولة القرارات التي اتخذت نعتبرها تتخذ من 
الحكومة، أنا بغيت نتكلم في جوج ديال النقط السيد الوزير، عندهم 
أولوية لربما بالنسبة إلينا كفريق اشتراكي أول حاجة املسألة الثقافية، 
ما يمكنش نرجعو للحياة الطبيعية ونتحدثو نرجعو للحياة الطبيعية 
دون حياة ثقافية، وبالتالي خص أنتما درتو واحد املجموعة تكلمتو على 
واحد املجموعة ديال اإلجراءات، لكن خص يّدار واحد املجهود كبير فيما 
يتعلق باإلنتاج السمعي البصري، فيما يتعلق باملهرجانات والتظاهرات 
فيما يتعلق بالصناعة السينمائية، ألن األمر ال يرتبط فقط بالفنانين 
ديال  كبيرة  املجموعة  واحد  فيه  املجتمع صغير  واحد  راه  واملبدعين 
لون من ضمنهم حاالت إجتماعية 

ّ
املتدخلين جميعهم تضرروا ويشك

يجب اإللتفات لها، وبالتالي خص هاذ الجانب يجب التسريع به وجب 
أن تعود تدريجيا الحياة إلى طبيعتها على املستوى الثقافي؛

الجانب الثاني السيد الوزير، وكيّدار مجهود على مستوى ديال في 
مجال الشباب والطفولة واحنا كنعرفو اإلشتغال ديال األطر واملوظفين 
وتحدثو  كاين  اجتهاد  كاين  والشباب،  الطفولة  ومديرية  الفاعلين 
 ،ma .على واحد املجموعة ديال املبادرات تكلمتو على أطفال وثقافة
على حملة رقم على واحد املجموعة ديال الجوانب، هو �ضيء إيجابي 
بطبيعة الحال لكن يجب فهاذ املرحلة هاذي بالذات يعني ما يمكنش 
تكون هاذ املرحلة مرحلة بياض بالنسبة للشباب والطفولة وهم أكثر 
الجائحة، ألنه نسجلوها بكل موضوعية الحكومة  من تضرروا فهاذ 
لألسف الشديد فهاذ املرحلة ديال الحجر الصحي ربما ما تعطاتش 
بشكل إيجابي ومسؤول مع الطفولة والشباب، اآلن يجب تدار ك األمر 
ما يمكّناش نعيشو في فترة بياض إلى ما بعد شهر 9، بالعكس هاذ الفترة 
هاذي يجب استثمارها ويجب التنسيق مع الجمعيات الفاعلة في املجال 
الناس  تجربتها،  من  انطالقا  وجيهة  عملية  باقتراحات  تقدمت  والتي 
عندهم واحد اإلحترافية ديال سنوات في التدبير ديال شأن الطفولة 
والتعامل مع الطفولة والشباب خص اإلنصات ديالها، وأنتم كتستقبلو 
الوطنية  الجمعيات  تستقبلو  خصكم  الفئات  ديال  مجموعة  واحد 
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املخيمات  البرنامج مستعجل  العمل معها على وضع واحد  أجل  من 
ديال القرب، قرى بيداغوجية اإلستغالل ديال الفضاءات العمومية، 
املؤسسات التربوية، املدارس الثانويات، اإلعداديات، يجب أن تستغل 
مالعب القرب، الشواطئ يجب أن تخصص فضاءات للجمعيات ويجب 
فهاذ اإلطار خص املندوبيات الجهوية أن تشتغل حسب خصوصيات 
كل منطقة، راه هناك مدن صغرى يعاني فيها الطفولة والشباب، ما 
عندهومش �ضي مجال آخر، يا إما يجلسو في ديورهم يا إما يمشيو 
لالنحراف، خاص االجتهاد فهاد الجانب وخص أنكم تعتمدو بشكل كبير 
على التجربة ديال العمل الجمعوي ألن هو أسا�ضي ألنه هو تكامل هي 

ركيزة أساسية..

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم، انتهى الوقت، اآلن مع فريق التقدم 
واالشتراكية.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

شكرالاوسي 6لاورئيسةلاملحترمة،

السيد الوزير املحترم، أتمنى لكم التوفيق في مسؤوليتكم الجديدة، 
وهاد القطاع ديالكم قطاع حيوي وإستراتيجي جد مهم للتنمية البشرية 
ببالدنا، وما يمكنش يحصل ذلك إال بمسؤولية حكومية فيها التقائية 
قطاعية مسؤولة، ألن املسؤولية ديالكم ما منفصالش على عدد كبير 
من القطع الحكومية، اآلن اللي يمكن لها داخل في برنامج متكامل من 
أجل أوال، رفع برنامج هادف ومعقلن في إطار خدمة مصالح الناشئة 
في بالدنا، أيضا اليوم أمامنا رهان حول إخراج اإلستراتيجية املندمجة 
للشباب، أيضا رهان ديال استكمال ورش هيكلة املجلس االستشاري 
نلعبو أدوار تكاملية من  أننا  اليوم املسؤولية هي  والعمل الجمعوي، 
خالل قطاعكم مع قطاع التربية والتعليم، اليوم إمكانيات هائلة عند 
قطاع التربية والتعليم البنية التحتية هائلة، فضاءات شاسعة، مادة 
خام كبيرة، 10 املاليين ديال التالميذ السيد الوزير هي مادة خام يجب 
تأهيلها يجب أن تنكب مشاريعكم على هذا القطاع من أجل تكوين 
موازي، برامج ثقافية تربوية رياضية فنية في كل املجاالت وحسنا فعلت 
الحكومة بالتقائية قطاع الثقافة والشبيبة والرياضة واإلتصال في وزارة 
واحدة، أيضا اليوم كنتكلمو على كورونا ولكن ما يمكنلناش نحبسو 
البدائل، بدائل كثيرة والجامعة الوطنية للتخييم واملجتمع املدني ككل 
انخارط في ورش إبداء واقتراح اقتراحات هائلة يمكن لكم أنكم تستاعنو 
بها، وما نستناوش شتنبر السيد الوزير، يمكن لنا نديرو بعض األمور 
اإليجابية، أيضا حلول وإنعاش مجال الفن والسينما واملسرح والفنانين 
واملبدعين وغيرهم، وكذلك إنعاش املقاوالت الصحافية خاصة الجهوية 
والبسيطة وكذلك على مستوى الصحافة الحزبية اللي خصنا نعطيوها 
اهتمام خاص ألن تدير التنشئة السياسية واحنا كنديرو السياسة في 
البرملان فيمكن لنا نلعبو ورش كبير من خالل الصحافة إلعادة أيضا 

األمل في املستقبل من أجل القراءة والتشجيع عليها، كل ذلك السيد 
الوزير جاء عبر اقتراحات ديالكم القيمة نتمنى أنها تكون ذات عن وقع 
وآثارها على املجتمع ولو أنها جاءت متأخرة ونحن نتفهم ذلك، وشكرا 

لكم.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير املحترم لألسف كملتو 
الوقت ديالكم إيال ارتأوا السادة النواب السيدات النائبات ارتأو إضافة 
 5 الوزير شحال من دقيقة نعطيوك  الوقت، تفضلوا السيد  بعض 

دقايق تفضلوا السيد الوزير .

اوسي لعثمانلاوفردقس،لق8يرلاوثوافةلقاوشبابلقاورياضة.

شكرا على الفرصة بغيت نرجع املسألة اللي تقالت على صناعة 
السينما واملجهود اللي دار في CCM هذا مجهود خصو�ضي اللي غادي 
 VOD vidèo en يم�ضي مع التحول الرقمي، وكاين ما يسمى بمنصة
demande هي اللي دارت، ولكن هذه تجربة أولية مازال خاصنا نطوروها 
ونوصلو لواحد االلتقائية بين العمل اللي دار في CCM والعمل اللي دار 
في القطب العمومي السمعي البصري وهاد ال�ضي راه خدامين فيه إن 
شاء هللا وكانت عندنا لجنة غدا إنشاء هللا ديال القطاع الثقافي واحد 
املجموعة داألمور اللي غادي نعلنو عليها إنشاء هللا ونعطيكم موعد غدا 

باش نتكلمو في هاد الباب؛

في ما يخص التخييم كما قلت غادي نقومو بواحد طلب عروض 
اللي  والبشرية  املالية  املوارد  ديال  الحجم  نعرفوا  باش  والدراسات 
الناس  راه  الناس،  غير  ما�ضي  البشرية  املوارد  وهاد  تكون،  خاصها 
والتكوين ديالهم، إذن هذا ورش إستراتيجي استعجالي، كيما قال السيد 
النائب املحترم، وخدامين فيه إن شاء هللا، كنتمنى أننا غادي نزيدوا 
شوي للقدام ونجي نقدم لكم هاد اإلجراءات اللي غادي تكون فهاد 

الباب هذا، وبتدقيق أكثر إن شاء هللا؛

كنشكر السيدة النائبة نوال املتوكل املحترمة اللي كانت كتشرف 
على هاد القطاع وعارفة الثقل واإلشكاالت اللي كاينة، طبعا كاينة واحد 
املجموعة ديال اإلكراهات وكاينة مجموعة ديال املشاريع، كاين اللي 
غادي مزيان كاين اللي شوية كيتعطل، دابا راه أنا توليت املسؤولية في 
تاريخ 9 أبريل، 9 أبريل، donc ياله كنحاولوا نواكبوا هاد األزمة ونخدموا 
في الهيكلة ديال الوزارة حتى هي، ونفهموا شنا هي امللفات، ونديروا 
واحد التصنيف، شنا هو اللي مستعجل، شنا هو اللي مهم ولكن ما�ضي 
مستعجل، شنا هو اللي مستعجل ولكن ما�ضي مهم، هاد العدد دألمور، 
واحد الخدمة اللي كدار دابا، و كنشكر الطاقم ديال الوزارة حيت حتى 
هما راه صابرين، صابرين واحد الصبر كبير ما كيتصوروهش املواطنين، 
مثال في ظل هاد الجائحة راه كاين واحد العدد داألمور اللي دارت في 
 les املستشفى ديال بنسليمان وبنجرير اللي تجمعوا فيه املر�ضى، راه
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animateurs ديال الوزارة كيمشيوا كيخدموا مع الناس راه بحالهم 
بحال األطباء، ولكن بحال األطباء النفسيين كيديروا التنشيط الثقافي، 
الريا�ضي إلى آخره، بعض املرات ملي كنقولوا راه ما كاين والو قطاع 
شبح إلى آخره، كنحس بأن راه ما يمكنش، ما يمكنش نقولوا بحال هاد 
الهضرة هادي، غير الحل الوسط وال الكلمة الوسط، الكلمة الوسط 

وصافي، غير على دوك الناس اللي خدامين في أرض الواقع، في امليدان.

فيما يخص إعادة اإلستراتيجية ديال الشباب، اإلستراتيجية ديال 
الكبرى  اإلستراتيجية  املسألة،  واحد  لكم  نقول  غادي  أن  الشباب 
املندمجة املتكاملة، بعض املرات كيكونوا، كيكونوا كبار وما كينزلوش 
ألرض الواقع، ما كلمسوهاش، ال املواطن وال الوزير، الوزير كيم�ضي 
كيلقى اإلستراتيجية في واحد القنت والواقع في قنت أخر، إذا دابا راه 
مازال ما عنديش �ضي تفكير واضح على هاد املسألة، ولكن غنقوليكم 
اش كنظن كنظن بأن يمكن ما نبقاوش غاديين فهاد �ضي اللي كنشوفوا 
واخا  ملموسة،  للمشاريع، مشاريع  نمشيوا  الكبرى،  اإلستراتيجية  في 
واحد  لكم  نقول  باش  غير  ملموسة،  مشاريع  ولكن   ،2،3،5 نديروا 
القضية هاد اإلستراتيجية للشباب هي املرجع ديالنا ملي كنخدموا مع 
les bailleurs de fonds internationaux مثال راه خدامين مع اإلتحاد 
األوروبي لتمويل هاد اإلستراتيجية ديال الشباب وراه غادين فيه، كاين 
حوايج اللي كتعلق بدور الشباب في املجال القروي والشبه القروي، 
كاين مسائل كتعلق بسياسة القرب، حيث اليوم را ه كتعرفوا قل من 
%10 ديال الخدمات ديال الثقافة والرياضة اللي كتوصل فعال للشباب، 
الشباب راه فئة عندها خصوصيات، ومن الخصوصيات الصعوبة في 
التنقل، إذا ملي كيكون واحد ا شاب ما ساكنش قريب للدار الشباب راه 
ما كيبانش ليه داك ال�ضي كاع اللي درنا اإلستراتيجيات وداك ال�ضي والوا 
ما كيبان ليه والوا، donc هاد ال�ضي راه خدامين فيه إن شاء هللا رب 
العاملين، ملي غنرجع أمامكم في إطار دراسة قانون املالية املعدل غادي 
بعض  اإلقتراحات،  بعض  ليكم  نقدم  باش  ديالي  اإلمكانية  في  تكون 

املشاريع وتكونوا شريك في هاد ال�ضي إن شاء هللا ربي العاملين، وشكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

حسن  على  شكرا  الوقت،  انتهى  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
مساهمتكم في هده الجلسة، وننتقل إلى قطاع آخر وهو قطاع التضامن 
والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع، 
فليتفضل أحد السادة والسيدات النواب عن فرق األغلبية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لعب لاو دقدلخرب ش:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

السيدة الوزيرة، ثأتير حالة الطوارئ الصحية وتدابير الحجر الصحي 
إثر جائحة كورونا املستجد في بالدنا، تجاوز الوضع الصحي والوضع 

اإلقتصادي ليمتد إلى املجال االجتماعي حيث طال األسر واألشخاص 
في وضعية صعبة واألشخاص في وضعية هشاشة واألشخاص أيضا 
بدون مأوى، لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة من 
قبل وزارتكم أثناء هذه الجائحة وأيضا بالنسبة للمؤسسات التابعة لها 
دون أيضا إغفال أن نتساءل عن برامجكم املستقبلية في مجال تطوير 
السياسة الحمائية أو سياسة الحماية االجتماعية في بالدنا بشكل عام؟ 

شكرا السيدة الوزيرة.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن أحد السادة أو السيدات النواب 
عن فرق املعارضة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لفاطمةلاوزهراءلبرصات:

شكرا السيد الوزيرة، رغم أهمية الجهود الوطنية املبذولة للتصدي 
التي  املجاالت  واحدا من  االجتماعي  املجال  يظل   19 كوفيد  لجائحة 
تضررت بشكل كبير، معاناة على املستوى املادي واالجتماعي والنف�ضي 
عانت منها النساء واألطفال في وضعية صعبة، األشخاص في وضعية 
إعاقة واملسنون، إذن نسائلكم السيدة الوزيرة ماذا قدمت وزارتكم 
لكل هذه الفئات في ظل هذه الجائحة وما هي خطوط أو املالمح سياسة 
قطاعكم للتخفيف أو للقضاء على مظاهر الهشاشة التي عرت عليها 
هذه الجائحة بشكل جلي وواضح وخطتكم لتوفير الحماية االجتماعية 
وإحقاق الحقوق اإلنسانية للنساء وكذا مختلف الفئات التي تعاني من 

الهشاشة؟ وشكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم اآلن السيدة الوزيرة 
املحترمة، تفضلوا.

اوسي 6لجميلةلاملصلي،لق8ير6لاوتضامنلقاوتنميةلاالجتماعيةل
قاملساقا6لقاألسر6:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،لقالحم لهلللربلاوذاملينلقاوصال6ل
قاوسالملعلىلأشرفلاملرسلين،

اوسي 6لاورئيسةلاملحترمة،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

أشكر فرق األغلبية وفرق املعارضة على أسئلتهم، وأؤكد في هذه 
املناسبة أنه منذ إعالن عن حالة الطوارئ الصحية اعتمدت وزارة 
التضامن والتنمية اإلجتماعية واملسودات واألسرة وكل مكونات القطب 
االجتماعي مقاربة للوقاية وحماية الفئات الهشة وعملت على توفير مناخ 
مؤسساتي للتفاعل والتجاوب مع حاجياتها. ولقد أكدت هذه األزمة التي 
عاشتها البشرية وعاشتها بالدنا كذلك أنه يمكن أن نطلق بكل افتخار 
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وسالمة  قوة  عن  التضامن، حيث كشفت  مغرب  املرحلة  هذه  على 
ومتانة وعمق منظومة التضامن االجتماعي في وطننا العزيز، وتشمل 
التضامن منذ األيام األولى  التي اشتغلنا عليها في وزارة  هذه املقاربة 
إلعالن حالة الطوارئ الصحية وضع خطة عمل ملالءمة عمل الوزارة 
مع ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، عموما والقدرة 
املواطنات واملواطنين خاصة من أصحاب  على االستجابة لحاجيات 
الهشاشة، تعبئة كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية 
وجمعيات وخبراء وأشخاص موارد، مالءمة سلة الخدمات االجتماعية 
مع ظروف الجائحة من حيث النوع وطريقة العرض وابتكار أساليب 
من  الفاعلين  مع  املؤسساتي  التوصل  االستهداف،  لتحسين  جديدة 
خالل بالغات إعالمية يعني ووضع منصة خاصة بكوفيد 19 تضمنت 
كل الخدمات وكل البرامج التي أطلقتها الوزارة في هذه الظرفية، وضع 
كذلك برامج من أجل التمكين وإعادة إدماج الفئات الهشة لفترة ما 
بعد كورونا وفي املجمل فقد أطلقنا أكثر من 50 إجراء في هذه الفترة 

مرتبط بالفئات في وضعية هشاشة.

وسأحاول أن أستعرض بعض هذه يعني الخدمات وهذه اإلجراءات 
في املحاور اآلتية:

- محور الحماية واملساعدة االجتماعية للفئات الهشة؛

- محور الدعم النف�ضي واالستماع والتوجيه؛

- محور اليقظة االجتماعية والوقاية؛

- التواصل والتحسيس؛

- التمكين وتعزيز فرص اإلدماج؛

- اإلجراءات املواكبة ملا بعد الحجر الصحي.

األطقم  يعني  األطباء  يعني مهن  الجائحة كما ظهرت  وطبعا هذه 
الطبية التي استحقت يعني دعم تنويه املغاربة واألطقم األمنية التي 
استحقت تنويه املغاربة واعتزازهم بعملها، هناك كذلك خدمة ثالثة 
كانت في امليدان وهي الخدمة اإلجتماعية، فمن خالل هذه الخدمة 
اإلجتماعية التي يقوم بها أطر والعاملون اإلجتماعيون سواء في عبر 
الخاضعة  العمومية  املؤسسات  في  أو  للوزارة  الشريكة  الجمعيات 
لوصاية الوزارة يعني تم القيام بمجهودات كبيرة في كل هذه املستويات 

سأحاول أن أفصل فيها:

ففيما يتعلق باألشخاص في وضعية الشارع كما طرحتم في يعني 
سؤالكم مشكورين، فتم تنظيم أكبر عملية إيواء األشخاص يعني في 
وضعية الشارع ويعني من أجل وقايتهم من جهة من انتشار الوباء، ومن 
ثانية حماية لكرامتهم وصيانة لحقوقهم، وقد بلغت الحصيلة  جهة 
التي كانت بتنسيق بين كافة املتدخلين، وهي  امليدانية لهذه العملية 
السلطات  سواء  بمجهوداتهم  والتنويه  لهم  الشكر  لتقديم  مناسبة 
الجماعات  في  ساهموا  كذلك  املنتخبين  وبعض  والعمومية  املحلية 

الترابية وطبعا مؤسسة التعاون الوطني، يعني الحصيلة إيال في يوم 
4 ماي الذي شكل أكبر حصيلة فهاد اإلطار 6363 شخص في وضعية 
الشارع تم إيوائهم، طبعا مباشرة بعد الرفع التدريجي لحالة الطوارئ 
الصحية، تقلص هذا العدد ألن املؤسسات التي وضعت لهذا الشأن 
161 مؤسسة تم وضعها يعني رهن إشارة املتدخلين من أجل حماية 
عدد  في  كبير  تناقص  هناك  اليوم  الشارع،  وضعية  في  األشخاص 
األشخاص اللي هما فهذه الوضعية، نتيجة أن ليس كل هاد العدد هما 
ناس اللي هما في األصل في وضعية الشارع ولكن كان فيهم عابري سبيل، 
كان فيهم الناس اللي كانت عندهم ظروف جعالتهم ما يمكنليهومش 
يوصلوا للمدن ديالهم والعائالت ديالهم، وتعمالت فيها كذلك مجهود 
كبير في الوساطة األسرية بحيث أن الرقم النهائي الذي تم تسجيله في 
الوساطة األسرية، وهو إدماج 4341 مستفيد ومستفيدة من برنامج 
اإلدماج األسري، وأعتبر شخصيا أن هذا األمر مهم ومهم جدا، كيأكد 
أوال على أننا بلد الروابط األسرية والروابط العائلية ما زالت يعني الحمد 

هلل في صحة وسالمة؛

كذلك بالنسبة للنساء تم توفير 63 مركز للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف، وقد هيئت فيها الشروط الضرورية الستقبال وإيواء الحاالت 
والتبليغ  النساء  لحماية  املحليين  الفاعلين  مع  التنسيق  وكذلك 
واملواكبة حسب حاجيات كل حالة، وأهم عملية تم اإلشتغال عليها 
في هذه املرحلة بغية التبسيط وتبسيط املساطر، وهي رقمنة عملية 
الحصول على شهادة اإلعاقة، وهذه الخدمة لليوم انطالقا وأعلنها أنا 
فهاد املجلس املوقر انطالقا من 6 يوليوز بإمكان األشخاص في وضعية 
إعاقة الذين يحتاجون طبعا إلى هذه الشهادة ألغراض إدارية أو غيرها 
أن يتوصلوا أو أن يطلبوا هذه الشهادة من مراكز املساعدة وتوجيه 
األشخاص في وضعية إعاقة، وأطلقنا 26 مركز نموذجي على مستوى 
امتداد التراب الوطني ابتداء من 6 يوليوز ستكون هذه الخدمة جاهزة 
وهي خدمة ستوفر التيسير والتبسيط كيفما قلت ويعني غتقلص على 
العائالت وعلى األسر وخاصة األمهات عبئ التنقل إلى الرباط من أجل 
الحصول على هذه الشهادة، فهي اليوم غتكون متوفرة كيفما قلت ف 
26 مركز على املستوى الوطني في كل جهة فيها مركز، وكذلك املدينة 
اللي فيها املدينة األبعد أبعد نقطة في الجهة غتكون فيها هاد املراكز 
26 مركز، وتم تنظيم التكوين ل52 إطار اللي غيشتغلوا فهاد العملية، 
وانطلق التكوين منذ األسبوع املا�ضي والحمد هلل األمور تسير في إيجابية 
وفي حماس كبير، فهاد العملية هادي عطاتنا اليوم أننا استطعنا أننا 
يعني أن يتم رقمنة حوالي 105 ألف ملف طبي لألشخاص في وضعية 
إعاقة، وطبعا هاد العملية كيفما قلت مهمة جدا اللي غادي تعطي 
يعني غادي تكون مناسبة ألن نطور كثير من الخدمات وأن نبسطها وأن 
نستثمر هاد النجاح اللي شهداتو بالدنا في الكثير من امللفات في مجال 

الرقمنة؛

بالنسبة القتناء األجهزة التعويضية والبديلة، كذلك تم فهاد الفترة 
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 81 من  ألكثر  التعويضية  واألجهزة  التقنية  املعدات  بتوفير  االهتمام 
مستفيد، وبالنسبة كذلك لبرنامج تشجيع اإلندماج املنهي واألنشطة 
املدرة للدخل، وهذه كلها برامج تدخل في إطار صندوق دعم التماسك 
االجتماعي التي يدعمها واستفاد 269 شخص في وضعية إعاقة من هذه 
البرامج لتشجيع اإلندماج املنهي واألنشطة املدرة للدخل، طبعا برنامج 
املواد الغذائية املوجه لألشخاص في وضعية إعاقة تقريبا أكثر من 15 
ألف مستفيد، األشخاص في وضعية إعاقة طبعا، اإلعاقة الحركية أو 

البصرية.

بالنسبة األطفال  في مجال املساعدة االجتماعية  لدائما  بالنسبة 
منهم  الشارع  من  وطفلة  طفل   950 سحب  تم  الشارع،  وضعية  في 
619 ذكورا و331 إناث، وطبعا تم إطالق خطة عمل حماية األطفال 
من االستغالل في التسول، واكبتم هذه الخطة أطلقناها في يعني قبل 
من  الوضعية  هذه  استثمار  تم  واليوم  املا�ضي،  ديسمبر  في  الجائحة 
أجل توفير دالئل االشتغال لتسهيل التواصل بين أعضاء فريق العمل 
امليداني، كما توفر يعني معلومات لضمان استفادة األطفال من عدم 

االستغالل في التسول؛

بالنسبة للمسنين على مستوى هاد يعني الحماية االجتماعية تم 
توزيع أكثر من 1750 حقيبة صحية، كيت سالمة بالنسبة لألشخاص 
املسنين الذين يستفيدون من خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية، 
وكذلك العاملين بهذه املؤسسات، وهنا أريد أن أؤكد أن األشخاص 
املسنين اللي هما في مؤسسات الرعاية االجتماعية مباشرة بعد إعالن 
حالة الطوارئ الصحية اتخذت تدابير احترازية كبيرة من بينها توقيف 
الزيارات، ولكن توفير كل الوسائل لحماية هاد الفئة ألن هاد الفئة 
في حياتها،  كتهددها  بالفيروس  ديالها  اإلصابة  ويعني خطورة  مهددة 
فلهذا نبغي نتوجه بتحية يعني من هاد املنبر لكل الجمعيات اللي قامت 
بالعملية ديال أنها بقات في حجر صحي، هناك جمعيات بقاو مع التعاون 
الوطني بقاو عملو الحجر الصحي مع املسنين ضمانا لحمايتهم وتفاديا 
يعني العملية أنه تكون �ضي حركية اللي يمكن تأثر عليهم، ففي الحقيقة 
تحية لهاد الناس ألنهم قامو بهاد العمل بكل مسؤولية وبكل مواطنة، 
طبعا دائما األشخاص املسنين تم إعالن صفحة خاصة بهم وفيها أرقام 
هاتفية للتواصل مع أطر الوزارة ومع مندوبيات التعاون الوطني من أجل 
حمايتهم وضمان سالمتهم وتقديم الخدمات لهم خاصة األشخاص اللي 

كان ممكن يكونو في وضعية الشارع أو في وضعية صعبة؛

اللي  االجتماعية  الحماية  مجال  االجتماعية،  الحماية  مجال  في 
كتعرفو أن هذه الفترة تمت املصادقة على السياسة العمومية املندمجة 
مناسبة  يعني  وهادي   2030/2020 االجتماعية  الحماية  مجال  في 
مهمة جدا ألنها تضمن االتقائية بين كافة املتدخلين لضمان الحماية 
االجتماعية لكافة الفئات اللي هي تعيش الهشاشة، ووزارة التضامن 
تترأس لجنة املساعدة االجتماعية وفهاد اللجنة اليوم كاين مجموعة 
فاليوم  االجتماعية،  الحماية  نعززو  أننا  التي من شأنها  املشاريع  من 

صندوق دعم التماسك االجتماعي اللي هو أهم برنامج وصلت الحصيلة 
الفعلية الستفادة األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى 105 ألف و535 
يعني أرملة تستفيد اليوم و179 ألف يتيم ويتيمة يستفيدون من هذا 
في وضعية إعاقة  اللي هما  اليتامى  الصندوق، وكتعرفو أن األطفال 
عندهم تدبير خاص يعني غير ملزمين بسن معين، يعني دائما في إطار 
الحماية االجتماعية بلدنا والحمد هلل تبدالت مجهودات كبيرة في هذا 
الشأن محور الدعم النف�ضي واالستماع والتوجيه، هذا محور مهم جدا 
وتم االشتغال عليها بفعالية وبتعبئة جماعية بين كافة يعني املتدخلين 
في القطب االجتماعي، فهناك مواصلة مواكبة منصة االستماع والدعم 
لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف »كلنا معك«، وهادي املنصة 
وكذلك  األسبوع  طيلة  يشتغل  الهاتفي  الرقم  كتقدم  اليوم  هي  اللي 
تطبيق ذكي يمكن تحميله مجانا، اللي كيعطي للنساء إمكانيات التبليغ 
عن حاالت العنف التي قد يتعرضن لها واملنصة مزودة ب63 بالئحة 63 

مركز إليواء النساء ضحايا العنف.

هذا  من  املتخرجة  فاألطر  رفيق«  »توحد  برنامج  في  نستمر  طبعا 
البرنامج قامت بعمل كبير من أجل التوصل مع األسر وتم إحداث 13 
لخلية للتواصل واإلرشاد والتوجيه تسهر عليها كفاءات وطنية وتتوصل 
مع األسر التي لديها أطفال في وضعية التوحد من أجل يعني مساعدتهم 
الدولية  املمارسات  تقديم  ويعني  لهم  الوقائية  اإلرشادات  وتقديم 
املعتمدة في هذا املجال، أكيد ألن هاد األسر تحتاج إلى املواكبة واألسر 
إلى مواكبة من  التي لديها أشخاص في وضعية إعاقة تحتاج  عموما 
نوع خاص وإلى دعم وإلى توجيه، وهذا ما حاولت يعني الفرق املشتغلة 
في هاد املجال القيام به سواء في الطفولة أو في األشخاص املسنين أو 
كذلك األشخاص في وضعية إعاقة، وتم وضع الئحة الخبراء املعتمدين 
في املوقع املخصص في الوزارة ووضعنا يعني اللوائح من أجل أن تسهيل 
عملية التواصل، كما تمت يعني إطالق خدمة املداومة التربوية بمراكز 
إعاقة وهادي خدمة مهمة، ألن مع  في وضعية  مساعدة األشخاص 
توقف التمدرس في أسالك التعليم بمختلف أنواعها تم يعني إطالق 
هاد الخدمة وهي خدمة تربوية للمداومة التربوي عن بعد، والتي عرفت 
استفادة أكثر من 14 ألف و352 شخص وكذلك أسرهم، هذه الخدمات 
كذلك تم إطالق منصة للخدمات الدامجة عن بعد تقدم 22 كبسولة 
تربوية دامجة تم تسجيلها وفق معايير تربوية وتقنية عالية الجودة، 
وهادي الكبسوالت باملناسبة أطروها كفاءات مغربية مشهود لها باملهنية 
والخبرة في هذا املجال، وهي كتقدم في القنوات العمومية وتمت ترجمتها 
إلى اللغة األمازيغية إليصالها إلى أكبر عدد ممكن من األسر املغربية 
باش تستافد من تقنيات التعامل مع أطفال في وضعية إعاقة وكذلك 
حصص تعليمية فيها للقراءة والكتابة وإرشادات للترويض وإرشادات 
نف�ضي وتنمية القدرات، املهم في هذه املبادرة أنها لقيت استحسانا كبيرا 
على املستوى الدولي، وتمت اإلشادة به في الكثير املحافل الدولية، بل 
طلب منا على مستوى بعض الدول العربية أننا نقدموا هاد النموذج 
وضعية  في  واألشخاص  لألطفال  متخصصة  كبسوالت  عبر  للتكوين 

إعاقة، وشكرا لكم.
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اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

إلى املناقشة عن فريق  شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، اآلن نمر 
العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لفاتحةلش باني:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، نشكركم على مجهودات الكبيرة وال بد أن 
ننوه في البداية التعبئة الوطنية املتواصلة، بقيادة صاحب الجاللة، 
حفظه هللا، في مواجهة هذا الوضع والتي خففت من وطأته على صحة 
املواطنين واملواطنات، والبد أن نفتخر كذلك كمغرب الروح الجماعية 
املعركة  هذه  في  املغربية  لألسر  واملسؤول  الواعي  واإلنخراط  العالية 
املصيرية، والتزامها على العموم بتنزيل تدابير السالمة الصحية وإبداع 
أشكال مشرفة من التضامن والتعاون بين األفراد واألسر املغربية داخل 
الوطن وخارجه، تجسدت فيها قيم التعاون والتكافل اإلجتماعي ساهم 

في التخفيف من األزمة.

ونغتنم هذه املناسبة كذلك في فريق العدالة والتنمية لوجه التحية 
القوي  انخراطهم  على  األمهات  املغربيات خصوصا  للنساء  والتقدير 
وتحملهن لتكاليف وأعباء إضافية، مما ساهم بشكل مباشر في حماية 

األبناء واألسر عموما من التداعيات الوباء القاتل.

وفرض  الوباء  املباغت  اإلجتياح  بعد  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
لإلحتماء  األسرة  حضن  إلى  الجميع  لجأ  الصحية،  الطوارئ  حاالت 
الوقائية والحمائية  العدوى وتضاعفت مسؤوليات األسرة  من خطر 
والخدماتية وتحولت البيوت إلى فضاءات للتربية والتعليم والتمريض 
والتوجيه والعناية بالفئات الهشة من األطفال واملسنين واألشخاص 
السلبية  الظواهر  واختفت مجموعة من  إعاقة وغيرهم،  في وضعية 
املقلقة طيلة فترة الحجر الصحي، طبعا كان مجهود كبير للقطاع وكذلك 
للسلطات املحلية والجماعات الترابية، لكن مجهود األسر كان حاسما 
في هاد العملية مما عزز الوعي باألهمية االستراتيجية لهذه املؤسسة 
االجتماعية في مواجهة التحديات الكبيرة وتنزيل اإلصالحات االجتماعية 
ومعالجة مجموعة من الظواهر السلبية املقلقة، مما يؤكد كذلك أن 
األسرة هي فعال الخلية األساسية للمجتمع كما نص على ذلك الدستور 

املغربي في الفصل 32 منه؛

إلى  تدعونا  القاسية  التجربة  هذه  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
املرتبطة  الدستور  مقتضيات  تنزيل  في  واملسارعة  العبر  استخالص 
بموضوع األسرة، وذلك من خالل اعتماد سياسة عمومية مندمجة 
للنهوض بمؤسسة األسرة وإدماج البعد األسري في جميع السياسات 
والبرامج الحكومية، تفعيل أدوار املجلس االستشاري لألسرة والطفولة 
باعتباره مؤسسة دستورية من مهامها، تأمين وضعية األسرة والطفولة 
وتقديم املقترحات املناسبة، اإلسراع في مأسسة العمل االجتماعي بما 

في  املتخصصة  البشرية  املوارد  وتأهيل  العمل األسري  فيه تخصص 
التنمية األسرية والتربية الواليدية والتوجيه األسري ومناهضة أشكال 
 45.18 للقانون  التطبيقية  النصوص  تنزيل  تسريع  األسري،  العنف 
االجتماعية  املساعدة  آليات  وتعزيز  االجتماعيين  بالعاملين  املتعلق 

لألسر.

السيدة الوزيرة املحترمة، في ظل هذه الجائحة كذلك برزت أهمية 
اإلصالحات الحكومية على مستوى تعزيز منظومة الحماية االجتماعية 
والدعم االجتماعي لفائدة األسر املغربية واتضحت أبعادها الصحية 
واالجتماعية واالقتصادية، واستطاعت بالدنا في ظرف صعب وفي وقت 
5 مليون  وجيز، وبقيادة حكيمة، لصاحب الجاللة، تمكين أكثر من 
الصحي من دعم مؤقت ساهم  الحجر  تداعيات  من  أسرة متضررة 
في التخفيف من حدة األزمة، واليوم السيدة الوزيرة البد من تسريع 
إصالحات منظومة الدعم االجتماعي والحماية االجتماعية من خالل 
اعتماد استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم االجتماعي لفائدة 
املتوخاة من خدمة صندوق  الهشة تحدد بوضوح األهداف  الفئات 
االجتماعي  السجل  إخراج  في  كذلك  اإلسراع  االجتماعي،  التماسك 

املوحد بعد مصادقة البرملان، شكرا السيدة الرئيسة.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  اآلن  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6ل8ه رلاو هابي:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

هذه  داخل  به  مداخلتكم  بتمعن  نتابع  ونحن  الوزيرة،  السيدة 
الجلسة وتصفحنا بتمعن كبير كذلك آخر مداخلة لكم بلجنة القطاعات 
االجتماعية في الحقيقة، يظهر جليا أنه فعال منذ بداية حالة الطوارئ 
الصحية باملغرب ووزارتكم كانت في حالة حجر صحي كبير جدا، أظهرت 
ارتباكا كبيرا في تعاطيها مع امللفات اللي في الحقيقة هاد القطاع كان 
ممكن يكون قطاع استراتيجي كبير، لكن حولتموه السيدة الوزيرة إلى 
مكتب للدراسات تكتفون بالتقييم والكتيبات والدالئل في حين أن فئات 
عريضة جدا كنا ما نتحدوش اليوم السيدة الوزيرة عن تنزيل الدستور 
الذي تسمونه جديدا، ونقول لكم السيدة الوزيرة أنه تجاوز 10 سنوات 
للمناصفة،  لتنزيلكم  تقييمنا  عن  نتحدث  لم  الوزيرة  السيدة  اليوم 
للمساواة، الرعاية االجتماعية للنساء، األشخاص في وضعية إعاقة، 
هاد امللفات كبيرة السيدة الوزيرة، ووزارتكم أبانت على ارتباك كبير 
في تعاطيها فهاد املوضوع، كذلك السيدة الوزيرة ونحن كيفما قلت 
نتابع التقرير ديالكم وأنتم في الحقيقة تقيمون أداء وزارتكم عن طريق 
االتخراط واملشاهدة وj›aime وlike اللي كيديروها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، النساء اللي ربما منين غنتحدثو عن النساء اللة ميمونة، 
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جماعة اللة ميمونة ونساء الهوامش ونساء األحزمة ديال املجموعة من 
املدن، ال أظن السيدة الوزيرة أنهم فرحانين بداك التقييم اللي درتوه 
داخل هاد التقرير ديالكم السيدة الوزيرة، كذلك ذكرتم قبل قليل 
أن وزارتكم ساهمت بشكل كبير في إيواء األطفال في وضعية الشارع، 
نقول لكم السيدة الوزيرة مشكورة جدا وزارة الداخلية لقيامها بهذا 
املجهود كبير في إيواء هاد الفئات والضعيفة جدا، ونقول لكم السيدة 
الوزيرة مذا أنتم فاعلون فيما بعد حق نقف ماذا أنتم فاعلون في هذا 
املجال خصوصا في أطفال في وضعية شارع ما بعد جائحة كورونا؟ 
اليوم السيدة الوزيرة هاد اإلرتباك اللي بان، كذلك في دور املسنين 
نتحدث اليوم عن دور املسنين التي لم تحصل إلى حدود الساعة على 
املساهمة السنوية ديالها وغنذكر هنا دار املسنين بالحسيمة، كذلك 
دور اإلجتماعية السيدة الوزيرة إقليم سطات دائرة بن أحمد اللي 7 
شهر واملستخدمين ديالها لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية، السيدة 
تعرفه  الذي  الكبير  السيل  بهذا ؟ كذلك  أنتم على علم  الوزيرة هل 
مؤسسة التعاون الوطني من مذكرات أبعدتم فيها كل البعد الجهوية 
املتقدمة، السيدة الوزيرة كيف تفسرون أنكم اليوم ونحن في ظل هذه 
الجائحة تفرضون على املستخدمين وعلى املوظفين أنهم يقدموا العطل 
ديالهم بين شهر يوليوز وشهر غشت، هل أنتم السيدة الوزيرة عندكم 
تصور على كورونا في األشهر القادمة اللي ربما غاب عن رئيس الحكومة 
وعن حكومتكم وكتسرحوا املوظفين؟ في املقابل قطاعات إستراتيجية 
كبيرة تتشبث بموظفيها وما بغاتش تسرحهوم السيدة الوزيرة، كيف 
الذين  للشباب  للموضفين  إستثنائكم  وال  إعفائكم  كذلك  تفسرون 
لم يتجاوزوا 3 سنوات بمؤسسة التعاون الوطني أنكم حرمتوهم من 
الحركةا إلانتقالية؟ كيف تفسرون السيدة الوزيرة أن املدير الوطني 
للتعاون الوطني يصدر مذكرة ويجمدها في شأن املنسقين الجهويين 
الي أحيانا نجد بعض ااملنسقين تجاوزوا 16 سنة السيدة الوزيرة؟ مع 
العلم أن القانون ديالكم يتحدث عن 6 سنوات هاد اإلرتباك السيدة 
الوزيرة في مؤسسة عمومية أدت أدوار كبيرة جدا لألسف داخل التدبير 
ديالكم لهاد القطاع كيبان فيه مجموعة ديال اإلختالالت نتمنى السيدة 
الوزيرة أنكم تكونوا أكثر وضوحا مع املغاربة وتقولوا لنا اشني الرسائل 
غياب  هاد  خالل  من  واملواطنين  للمواطنات  توصلوا  كتبغيوا  اللي 
الحكامة الراشدة، غياب الشفافية في هاد القطاع الحيوي جدا، شكرا 

لكم السيدة الرئيسة.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، واآلن مع فريق التجمع الدستوري، 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لعب لاو دقدلخرب ش:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي 6لاورئيسة،

وبارتياح  نسجل  أن  إال  يسعنا  ال  البداية  في  الوزيرة،  السيدة 
املجهودات التي تقومون بها سواء ما يتعلق بتنزيل السياسات العمومية 
املندمجة وأتحدث عن السياسة العمومية املندمجة في مجال الطفولة 
وأيضا في مجال اإلعاقة، وأدعوكم إلى يعني تبني سياسة مندمجة أيضا 
في مجال األسرة، ملاذا؟ ألن األسرة هي نواة أي إصالح، طبعا املوضوع 
الوقاية،  برامج  في  تتمثل  باستباقية  يعالج  أن  ينبغي  األسرة  ديال 
وأدعوكم أيضا إلى تنزيل يعني برامج التربية الوالدية اإليجابية التي من 

شأنها أن تساعد في بناء األسرة قوية متماسكة وأيضا في بناء أطفالها؛

السيدة الوزيرة، ما قمتم به خالل الحجر الصحي يعني مجهودات 
ملموسة وواضحة سواء ما تحدثتم عنه في إعداد الكثير من اإلجراءات 
والتدابير والكتيبات، صحيح أن اعتراها بعض التأخر في التنفيذ الذي 
تأخر إلى يعني بدايات ربما رفع الحجر الصحي ولكنها مجهودات ال يمكن 
إال أن نشيد بها، حصل بعض شوية ديال ضعف التنسيق في مسألة 
والتي وجدت  معاقين  عندها  اللي  لألسر  بالنسبة  اإلستهداف خاصة 

صعوبة في التعاون مع هاد األطفال خالل فترة الحجر الصحي؛

ثم نقطة أخرى وهي مسألة الدعم النف�ضي لألطفال واألسر خالل 
يعني في فترة الحجر الصحي وما نتج عنها من قلق وتوترات وضغوط 
ومشاحنات أسرية، ربما أدت في بعض املناطق إلى ارتفاع معدالت العنف 
األسري، هذا السيدة الوزيرة يدعوكم ويدعو الحكومة في الحقيقة ككل 
إلى اإلهتمام بالعاملين النفسيين وإلى إدماج األخصائيين النفسانيين في 
الوزارة سواء العمل مع الجمعيات أو في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 
التي تعاني من ضعف هاد الفئة املتخصصة في تقديم الدعم النف�ضي 

واألسري؛

السيدة الوزيرة، بالنسبة للسياسة العمومية املندمجة، فالطفولة 
هذا يعني تقدمتم كثيرا في تنزيلها وفي انجازها خاصة ما يتعلق باألجهزة 
يتوجه  التي  املطلب  نقطة  يعني  أنا  ذلك،  على  أحييكم  الترابية، 
إلى قطاعكم وهو مسألة  وليس  الحكومة ككل وال  إلى  الحقيقة  بهاد 
L›organigramme ديال الوزارة، إعادة النظر في يعني هيكلة الوزارة 
ديال وزارة ديالكم على اعتبار أن قبل قليل كان وزير ديال الشباب 
والرياضة وكانت أسئلة متعلقة بالطفولة وزارة العدل أيضا فيها مراكز 

تابعة لألطفال..

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

للفريق  الوقت، عن  انتهى  النائب املحترم، لألسف  السيد  شكرا 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لرفيذةلاملنص ري:

وحاولت  كبير  بتركيز  ديالك  الكالم  سمعت  الوزيرة  السيدة  نعم 
نسجل بعض الكالم اللي قلتيه، اللي اعتمد كالعادة على لغة اإلنشاء 
واألرقام، من املفروض السيدة الوزيرة بأن األرقام يجب أن تجيب على 
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إشكالية الواقع، والواقع يجب أن يعكس هذه األرقام، ال أرقام جاوبت 
على إشكالية الواقع وال واقع عكس أرقامكم، ودليلي على هذا الكالم 
السيدة الوزيرة انتكاسات نساء اللة ميمونة اللواتي قدم أنفسهن قربانا 
لفيروس كورونا من أجل ضمان لقمة العيش لألطفالهن وأسرهن، أين 

هي هذه األرقام من هؤالء النساء؟

كذلك السيدة الوزيرة، النساء العامالت في حقول الفرولة بإسبانيا، 
فين كنتو السيدة الوزيرة وفين كانوا هاد األرقام وهاد البرامج وهاد 
املنصات في مواكبة هاد النساء اللي جلسوا تما محتجزات في حقوق 
الفرولة بإسبانيا واستنفدوا كاع الفلوس اللي كانوا مشاو يخدموا من 

أجلهم.

كذلك السيدة الوزيرة، تكلمتي عن العنف األسري واهمة حكومتكم 
بوصالت  سيقام  النساء  ضد  العنف  محاربة  بأن  تعتقد  كانت  إن 
إشهارية وبمنصات على شاشة وتطبيقات على شاشات الهواتف الذكية 
والحواسب أنه غيحد من هاد الظاهرة في غياب التمكين اإلقتصادي 

للنساء.

كانت  الوزارة  تعلنوا فشلكم  أن  يجب  املحترمة،  الوزيرة  سيدتي 
نائمة قبل الجائحة، ودخلت في سبات عميق أثناء الجائحة، وكيف 
لنا اليوم أن نسائلكم عن اإلستراتيجيتكم ما بعد الجائحة إن كنتم 
أبنتم عن فشلكم قبل وأثناء، من غير املقبول أننا نسائل اليوم األجدر 
بنا كفرق املعارضة أن نسائل اليوم وزارتكم، ما جدوى هذا القطاع في 
الحكومة الذي كياخذ واحد اإلعتمادات مالية في ميزان الدولة ونجيوا 

هنايا ونسمعوا لغة إنشائية ولغة أرقام.

وباملناسبة ننوه بين قوسين باإلنجاز واللي درتوه لذوي اإلحتياجات 
املنصات  عبر  ياخذوها  شواهد  ليهم  وفرتو  اليوم  أن  وهي  الخاصة 
التطبيقية، اسمحوا لي السيدة الوزيرة آش غيديروا بها هاد الشواهد 
ها هو راه ذوي اإلحتياجات الخاصة محتاجين األشياء أكبر من هذا كنا 
نأمل سيدتي املحترمة أن تجي اليوم وتعطي لنا بشكل واضح املعاقين 
ما محتاجين للشواهد ديالهم راه معروفين وشنوا غياخذو بيهم وفاش 

غيسجلوا بهم كذلك...

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن الفريق الحركي تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

اونائبلاوسي لمحم لاوسيم :

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

اوسي 6لاو 8يرلاملحترمة،

الحض رلاوكريم،

فعال السيدة الوزيرة بالنسبة للعرض ديالكم سمعنا بمعن وفعال 

كان عرض جيد، نتمنى لك التوفيق هاد القطاع اللي تعينتوا فيه مؤخرا 
ولكن فعال كان الغياب املطلق في هاد املدة ديال الجائحة، وملسنا من 
خالل الحكاية ديالنا مع رجال السلطة أثناء جمع املشردين اللي ما 
ترتوش ليهم لهاد الفئة هادي واللي كانت أكبر عرضا لهاد املشكل، هما 
هاد الناس هادوا اللي كانوا في الشارع، جمعناهم حنا والقياد كجماعة 
محلية في الغياب ديال الوزارة، نتمنى تعيدو النظر في طريقة التعامل 
مع هاد الفئة، وأنا مؤكد ألنه الغياب ديالكم ما كانش عادي، إما ما 
عيطولكم �ضي وإما �ضي حاجة بحال هاد القضية الشك ألن ما يمكن 
�ضي قطاع معني وما غيكون �ضي يعني كيتحمل املسؤولية بهاد األمر هذا، 
خال لينا تساؤالت، أكيد غادي تلفق مع هاد املسؤولية، ثم كذلك كاينة 
واحد الفئة ديال هاديك الجمعية ديال املكفوفين اللي كتنطوي تحت 
الرعاية العلوية، السدة العلوية ديال املكفوفين، عملنا معكم مشروع 
القصر الكبير راه مشردين في الشارع، املؤسسة ديالهم آلية للسقوط، 
عامل إقليم مشكور دخل معنا لالتفاقية 2 مليون درهم، هما بمليون 
درهم، وفرنا حنا معهم قطعة أرضية والدراسة، باقي التجهيزات حطينا 
للتوقيع ديالك معنا، وكذلك  االتفاقيات نتمنى نكون يعني استجبنا 
السيدة الوزيرة فعال هاد األمر د النساء اللي هما في الضيعات ديال 
هاد الفريز، راه مساكن تهانو، الكل يتكلم على هؤالء النسوة، أنا نتمنى 
غير إشارة، االنضمام مادام هي وزارة التضامن شوفو الوضعية ديالهم 

انطالقا..

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

املجموعة  لألسف  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
لي،  اسمح  االشتراكي،  االتحاد  تفضلوا  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق االتحاد االشتراكي، طبعا فريق 

االتحاد االشتراكي.

اونائبلاوسي لسذي لبذزيز:

شكرا السيدة الوزيرة، كنا كنعتقدو أن وزارتكم هي القلب والعمق 
ديال املجتمع وهي اللي كانت خاصها تكون متواجدة بشكل كبير إبان 
هته الجائحة، لكن سجلنا واحد الغياب شبه مطلق مع األسف فاليوم 
السيدة الوزيرة فيما يتعلق باألشخاص بدون مأوى هادو اكيد الكل 
كيعرف اليوم وكاين إجماع بأن الجماعات الترابية والسلطات املحلية 
هي اللي قامت بالتجميع ديالهم، ولكن لألسف كنا كنتسناو أنه تكون 
تما واحد الحماية االجتماعية وما وصلناش حتى العدالة املجالية أنه 
تكون على املستوى الوطني، فكانت غير في 61 مؤسسة وها انتما قلتها 
اآلن، وأكثر من ذلك أنكم صرحتو مباشرة بعد التخفيف والبعض اللي 
باقي في بعض املؤسسات شنو هما هاد املآل ديال هاد الناس اللي باقيين 
في هاد املؤسسات؟ خاص الحكومة تحمل مسؤوليتها باش تكلف بهم 

لألبد ضمانا لحمايتهم؛

فاألرامل  إعاقة،  وضعية  في  واألشخاص  األرامل  األخرى  املسألة 
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حرمتوهم من دعم التضامن ألنهم كياخدو 350 درهم في إطار صندوق 
التكافل العائلي، أشخاص بدون إعاقة أدنى حماية باستثناء ما قامت 
به مؤسسة محمد الخامس في إطار داك الدعم الرمضاني السنوي، 
السيدة الوزيرة أعتقد أنه وزارتكم أخلفت املوعد مع تدخالتها اللي كان 
خاصها تكون تدخالت مجتمعية حقيقية إبان هذه الجائحة ونتمنى 
صادقين أنه داركو األمر وتكون عندكم واحد الرؤية واحد االسراتيجية 

واضحة من أجل التدخل، وشكرا.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

للتقدم  النيابية  املجمعة  اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واالشتراكية تفضلوا السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 6لفاطمةلاوزهراءلبرصات:

شكرالاوسي 6لاورئيسة،

للتقدم  النيابية  املجموعة  في  كذلك  حنا  الوزيرة،  السيدة 
واالشراتكية سجلنا بأسف كبير شبه غياب القطاع ديالكم في التخفيف 
من آثار هاد الجائحة في الفئات األكثر هشاشة، مجهوداتكم املوجهة 
لألشخاص في وضعية إعاقة واملسنين كانت دون مستوى تطلعات هذه 
الفئات، األطفال واألشخاص اللي كانوا في الشارع احنا عارفين شكون 
اللي تكلف بالجمع ديالهم وكنعتبرو املسؤولية ديالكم هي اللي من بعد 
الجائحة باش أنكم ترفضو هاد املجهود وتحافظوا على هاد الكرامة 
السبل  يعني  لهم  وتوجدو  األشخاص  هاد  وديال  األطفال  هاد  ديال 

لوقايتهم وحمايتهم في املستقبل؛

النساء السيدة الوزيرة، غياب تام لوزارتكم لألسف وأبانت هذه 
الجائحة عن عمق الهشاشة اللي كتعاني منها النساء املغربيات، لألسف 
أبانت هذه الجائحة وأكدت من جديد عن فشلكم في تدبير ملف املساواة 
وتمكين النساء من حقوقهن االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ما 
جرى في اللة ميمونة خير برهان على املعاناة اللي كتعيشها النساء على 
مرارة، لقمة العيش اللي كتم�ضي النساء ليها في غياب شروط حقيقية 
صندوق  في  تسجيلهم  عدم  اإلجتماعية،  الحماية  غياب  لحمايتهم، 
الضمان اإلجتماعي لألسف السيدة الوزيرة، وماذا عساي اقول واحنا 
مازال كنشوفوا بأن لألسف أعضاء من الحكومة اليوم وما سجلوش 
الناس أو ال النساء والعامالت والعمال في صندوق الضمان اإلجتماعي، 

وبالتالي ماذا عساي أنتظر ممن يقول ما ال يفعل.

السيدة الوزيرة، كنعتبر بأنكم تتحملوا ملف مهم جدا واللي كيحمل 
أو ال ممكن يزيد بنا القدام أو ال يرجعنا لور اللي هو املساواة، اليوم 
ما زالين لألسف كتحرموا بالدنا وتنميتها من نصف املجهود، النساء 
اللي ما زال ما تمكنوش من حقوقهم هنا مجهود كتهدروه بشكل يومي 
وكتحرموا بالدنا من التنمية بسبب تقصيركم في هذا امللف، وشكرا 

السيد الرئيسة.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة في ما تبقى من 
الوقت.

اوسي 6لجميلةلاملصلي،لق8ير6لاوتضامنلقاوتنميةلاالجتماعيةل
قاملساقا6لقاألسر6:

اوسي لاورئيسة،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترمين،

أوال أريد أن أؤكد على السيدات والسادة النواب أنه أكيد كيعرفوا 
هيكلة وزارة التضامن، وزارة التضامن من بين املؤسسات التي تشتغل 
 4300 ب  الحاضرة  الوطني  التعاون  مؤسسة  وصايتها،  وتحت  معها 
مؤسسة على مستوى التراب الوطني وب 3 آالف إطار، وكالة التنمية 
املؤسسات  فهذه  الوطني،  املستوى  مندوبية على   17 االجتماعية ب 
كتشفو التعاون الوطني في امليدان، فهذه وزارة التضامن بميزانية وزارة 
التضامن بتأطير من وزارة التضامن، وبالتالي ما يمكنش حنا نجيو في 
وسط البرملان ونبقاو نقولوا فين هي وزارة التضامن ونتوما برملانيين 
وزاراتنا  ديال  املندوبيات  غانشوفوش  ما  احنا  كتعرفو،  لي  اسمحو 
املالية وكنشفوا  وزارة  نقاش مع  فيه  مازال عندنا  األقاليم، هذا  في 
كيفاش نعملوا ليه، ما غتلقاوش وزارة التضامن في الجهات ما كيناش، 
الجهات  في  التضامن  وزارة  يمثل  الذي  النواب،  والسادة  السيدات 
نتفاهموا  اإلجتماعية  التنمية  ووكالة  الوطني  التعاون  هما  واألقاليم 
علي هاد املستوى، املستوى الثاني، جميل جدا واسمحوا لي مع كامل 
اإلحترام والتقدير املحترم نجيوا ونقولوا هاد الوزارة ما دارت والوا، 
حتى أنا غنجلس ونقول هاد البرملان ما دار والو، واسمحوا لي ما �ضي 
هكذا كنتعاملوا ومع كامل اإلحترام وأنا وكنت برملانية عندي 3 واليات، 
الزمالء  السادة  والتقدير،  اإلحترام  كل  مع  لي،  اسمحوا  لي  اسمحوا 
والزميالت الكرام ما يمكن ليناش، احنا في واحد الفترة ديال الجائحة 
وما بعد الجائحة، وعشنا واحد الفترات ملحمة وطنية ديال التضامن 
الوطنية من أهم يعني عناوينها  امللحمة  التالحم، وبالتالي هاد  وديال 
هو أننا إيال كانت �ضي حاجة مزيانة نقولوا مزيانة وايال كان �ضي تقصير 
نقولوا تقصير، ما كاين حتى مشكل، نحن مستعدون لإلستماع، ولكن 
أننا نقول واحد القطاع حكومي ما�ضي عليا أنا، ما�ضي عليا أنا، ولكن 
على هاديك األطر اللي كيشتغلوا، العمال اإلجتماعين، على األطر ديال 
التعاون الوطني، ديال الوزارة اللي كيشتغلوا، مزيان نقدروا بعضياتنا 
ومزيان نقدروا الخدمة اللي كيقوموا بها، إيال كنتو كتعتبرو أن الخطة 
التي أطلقناها منذ اليوم األول إلعالن الجائحة حول الطفولة ما�ضي 
مهمة، إيال كتعتقدوا بأن رعاية 4300 طفل يوميا في مراكز الرعاية 
اإلجتماعية بأطر وبعمال اجتماعين ما�ضي مهم، إيال كتعتبروا بأن هذا 
4300 الحمد هلل لم نسجل وال حالة واحدة من الكوفيد، ال في وسط 
املؤطرين وال في وسط لوليدات، األطفال، في املسنين كذلك عالين 4 
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آالف مسن، إيال كتعتبروا أن رعاية املسنين اللي هما في دور الرعاية 
ما�ضي مهم، ألن كنعرفوا واحد املسألة، احنا اللي عندنا البيوت ديالنا 
الحمد هلل كندخلوا لبيوتنا، ولكن كاين واحد الناس آخرين مواطنين 
ومواطنات مغاربة من فئات هشة إما أطفال، إما مسنين اللي هما في 
مراكز الرعاية اإلجتماعية اللي العدد ديالهم تقريبا 9600، هاد العدد 
الحمد هلل لم يسجل وال حالة إصابة واحدة بكوفيد، وال حالة إصابة 
ال في صفوف املؤطرين، عالش ألن هذا نتيجة مجهود، هذا مجهود 
جبار قاموا به الناس اللي واقفين ما�ضي، حنا مباشرة، وهاد الناس اللي 
واقفين خصنا نشكروهم، ما كنشكروش الوزيرة كنشكروا املغاربة، 
األطر ديالنا الي كيشتغلوا، نضيف ليكم مسألة أخرى، إيال كتعتبروا 
بأن الرقم ديال اكثر تقريبا من 130 مليون ديال الدرهم اللي تصرفات 
للجمعيات الشريكة في صندوق دعم التماسك اإلجتماعي في هاد الفترة 
ديال الجائحة ما�ضي مهمة انتما تقدروا، إيال كتعتبروا بأن توفير 36 
مركز لإليواء للنساء اللي هما في وضعية هشة أو في وضعية ديال التشرد 
ما�ضي مهمة باألطر ديالها باإلمكانيات ديالها انتما تقدروا، إيال كتعتبروا 
بأن ما بدل من أجل األشخاص في وضعية إعاقة ويعني من خالل 
صندوق دعم التماسك اإلجتماعي اللي الحمد هلل بالدنا اليوم كتفتاخر 
به 4 دالخدمات األساسية، تمدرس األطفال في وضعية إعاقة كثر من 
13 ألف تلميذ، 13 ألف تلميذ اللي تلقاوا الدعم واملواكبة الدائمة 
بالهاتف، هذا أمر مهم، هادي مجهودات كبيرة يمكن يكون شوية ديال 
الضعف في واحد الجانب نقوموه، إيال كتعتابروا بإن إطالق األجهزة 
الترابية املندمجة ديال الطفولة اللي طلقناها قبل الجائحة في مدينة 
طنجة كمدينة نموذجية، وطلقنا الرباط من بعد وحاليا غنطلقوا سال، 

ماذا تعني األجهزة الترابية املندمجة أن األطفال..

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت.

اوسي 6لجميلةلاملصلي،لق8ير6لاوتضامنلقاوتنميةلاالجتماعيةل
قاملساقا6لقاألسر6:

إيال سمحتي دقيقة، إيال سمحتي كيما تعاملتوا مع الوزير السابق 
إيال ممكن واحد الدقيقة وال جوج.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

إيال أذنوا السادة النواب والسيدات.

اوسي 6لجميلةلاملصلي،لق8ير6لاوتضامنلقاوتنميةلاالجتماعيةل
قاملساقا6لقاألسر6:

إيال جات على خاطرك واحد جوج دقايق، إيال جات على خاطرك 

السيدة الرئيسة.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

أذنتوا ليها بدقيقتين؟

اوسي 6لجميلةلاملصلي،لق8ير6لاوتضامنلقاوتنميةلاالجتماعيةل
قاملساقا6لقاألسر6:

إيال سمحتوا أنا ماعندي مشكل، أنا يعني مع كامل اإلحترام.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

إيال ما كان تا �ضي مشكل نعطيوا للسيدة الوزيرة.

اوسي 6لجميلةلاملصلي،لق8ير6لاوتضامنلقاوتنميةلاالجتماعيةل
قاملساقا6لقاألسر6:

قلت السيدات والسادة النواب املحترمين، إيال كتعتبروا بأن إطاالق 

اإلقليمي  املستوى  إقليمية على  يعني لجن  الذي  املندمج  ترابي  جهاز 

اللي كيترأسوها السادة الوالة والسادة العمال من أجل وتنسيق يعني 

وبإشراف مباشر من وزارة التضامن لوضع البرامج في مجال التكوين 

 100 100 إطار  8 يونيواللي استافدات منو  التكوين ف  واللي طلقنا 
إطار فالعمل الطفولي امليداني واللي تعمالت فيه تكوين خاص ألول 

مرة األطفال في وضعية الشارع ما�ضي مهم؟ لكم التقدير فبالنسبة لنا 

كنعتبروا أن محور تكوين املوارد البشرية محور مهم وكنشتغلوا عليه 

في مجال املرأة، فمجال الطفولة، فمجال املسنين لتكوين أطر مغربية 

مكونة وعندها خبرة وطنية فهاد املجال، مجال األشخاص في وضعية 

الشارع، السيدات والسادة النواب هذا عمل أن قلت أنه بفضل جميع 

املتدخلين واحنا املغاربة مني كنجحوا فيها �ضي حاجة مني كنديروها 

كاملين وكنتعاونوا عليها كنجحوا فيها، ولهذا اليوم هاد األشخاص اللي 

كانوا في وضعية الشارع اليوم عندنا تقريبا واحد 4300 فيهم أطفال، 

فيهم نساء، فيهم يعني مسنين، اإلشتغال اللي اشتغلنا عليه قبل بدأ 

تخفيف الحجرالصحي، ألننا عارفين أن هادوك الناس تما غدا بعض 

اليوم كان  الشباب والرياضة خاصة،  لوزارة  القاعات خاصها ترجع 

اإلشتغال على األطفال الحمد هلل وعلى..، وشكرا لكم.

اوسي 6لرئيسةلالجلسة:

حسن  على  شكرا  الدقيقتين،  انتهت  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

األسئلة  لحصة  أعمالنا  جدول  أنهينا  قد  نكون  بهذا  مساهمتكم، 

الشفهية لهذا اليوم، شكرا للجميع. رفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلاوتاسذةلقاوذشرينلبذ لاملائتين

اوتاريخ: االثنين 14 ذي القعدة 1441ه )6 يوليوز 2020م(.

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

اوت قيت: ساعة وأربعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة 
مساء والدقيقة العاشرة.

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

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .-
العلمي؛

وقطاع الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر الرقمي؛ .-

اوسي لعب لاو اح لاالنصاريلرئيسلالجلسة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

افتتحت الجلسة،

اوسي انلاو 8يران،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات املواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي ويتضمن جدول أعمالها أربعة أسئلة 
تليها مناقشة، بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من القطاعين 
التاليين: التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 
وقطاع الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر الرقمي، وذلك عن التدابير 

التي اتخذهما هذين القطاعين الوزاريين في ظل جائحة وباء كورونا.

بداية وطبقا ملقتضيات املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة 

أمينة املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلي السيدة األمينة.

اوسي 6لأسماءلاغالو لأمينةلاملجلس:

شكرالاوسي لاورئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 
الصادر في 28 من رجب 23 مارس 2020 املتعلق بسن أحكام خاصة 

بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها.

وبخصوص مقترحات القوانين توصل املكتب من الفريق الحركي ب:

القانون  من   190 املادة  بتتميم  يق�ضي  تنظيمي  قانون  مقترح 
التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات.

القانون  من   168 املادة  بتتميم  يق�ضي  تنظيمي  قانون  مقترح 
التنظيمي رقم 112.14 املتعلق بالعماالت واألقاليم.

القانون  من   175 املادة  بتتميم  يق�ضي  تنظيمي  قانون  مقترح 
التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات.

يق�ضي  قانون  بمقترح  مراس  ابتسام  السيدة  النائبة  وتقدمت 
بإحداث مؤسسة البنك الغذائي املغربي.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 29 يونيو إلى 06 يوليوز 2020 هي 29 سؤاال شفويا، 

123 سؤاال كتابيا، شكرا لك السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة أمينة املجلس، حضرات السيدات والسادة نشرع 
اآلن في..، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريميل)نوطةلنظام(:

شكرالاوسي لاورئيسلاملحترم،

فقط نثير اإلنتباه ألن رغم مرور بالدنا لجائحة كورونا، فاملالحظ هو 
أن عدد كبير من األسئلة الكتابية ال نتلقى عنها أجوبة، وبالتالي نتمنى 
للوزارة والحكومة، وزارات والقطاع الحكومي أن يقوموا بإجابات على 
األسئلة التي تقدم بها وتفضل بها السيدات والسادة النواب املحترمين، 

شكرا لكم السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، قلت نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي 

التعليم العالي والبحث العلمي، تفضلوا السيد الرئيس.

اوذ اوةل فريقل رئيسل اإلبراهيميل مصطفىل اوسي ل اونائبل
قاوتنمية:

اوسي لاورئيس،

اوسي انلاو 8يران،

اوسي اتلقاوساد6لاون اب،

أتناول الكلمة السيد الرئيس فيما يتعلق بالتقرير األخير ل22 يونيو 
ملنظمة العفو الدولية، الذي صدر فيما يتعلق بحقوق اإلنسان باملغرب، 
فإيال تفضلتوا بواحد 2 ديال الدقايق، كما تم االتفاق عليه في اإلجتماع 
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ما بين السيد رئيس املجلس، والسادة والسيدة رئيسة املجموعة وأيضا 
الصادر عن  األخير  التقرير  بناء على  النواب،  البرملانية ملجلس  الفرق 
منظمة العفو الدولية بتاريخ 22 يونيو 2020، ال يمكننا فريق العدالة 

والتنمية إال أن نؤكد على ما يلي:

بلدنا وتقوية  للدفاع عن سيادة  القوي والدائم  انخراطنا  أوال:   -
مناعته ضد أي استهداف؛

- ثانيا: تجديد املوقف الثابت بضرورة احترام حقوق اإلنسان كما 
نص عليها دستور اململكة وتسجيل ما تحقق من تراكمات ومكاسب 

مقدرة؛

والهيئات  اآلليات  مع  للمغرب  اإليجابي  بالتفاعل  التنويه  ثالثا:   -
األممية، وفي هذا اإلطار ندعو الحكومة إلى ضرورة اإلستمرار على هذا 
النهج واإلنفتاح املعهود على كل اآلليات والهيئات الوطنية والدولية 

املشتغلة في مجال حقوق اإلنسان والحريات؛

- رابعا: ضرورة عمل الجميع على ترصيد كل املكتسبات الحقوقية 
والحرص على تجاوز كل اإلشكاليات أو اإلشكاالت التي من شأنها أن 

تشوش على هاد املسار التراكمي؛

وأخيرا تثمين رأي الحكومة بمطالبة منظمة العفو الدولية بتقديم 
بما لديها من أدلة مادية على إدعاءتها أو اإلعتذار في إطار ما يفرضه نبل 
مهمة الدفاع عن حقوق اإلنسان التي انتدبت نفسها لها، شكرا السيد 

الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

األصالة  لفريق  الكلمة  املوضوع،  نفس  في  الرئيس،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس، من بعد؟ هضر السيد الرئيس، 
الكلمة لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد الرئيس، تفضلوا في 

حدود دقيقتين، تفضلوا.

اونائبلاوسي لبلذساللشاقي:

شكرالاوسي لاورئيسلاوسي ات،

قاوساد6لاون اب،

اوساد6لاو 8راء،

لقد تابعنا طيلة األسابيع األخيرة ما تضمنه تقرير منظمة العفو 
الدولي، هي الصادر في 22 يونيو2020، من مزاعم وافتراءات تخص 
اختراق هواتف بعض األشخاص للتجسس عليهم، وما رافق ذلك من 
حملة لإلساءة املبيتة واملمنهجة ضد مؤسساتنا الوطنية، وضد مصالح 
السياسية  مكوناته  بجميع  الدستوري  التجمع  فريق  في  وإننا  بالدنا، 
نستنكر هذا السلوك املسيئ ملصالح املغرب الصادر عن هيئة يفترض 
فيها الدفاع عن حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها كونيا، والتزام 

قواعد األخالق والحياد واملوضوعية في صياغة قراراها.

وفي هذا الصدد، نريد أن نؤكد:

أوال-على التمسك بمطالبة منظمة أمنستي بتقديم الحجج والدليل 
املادي على ثبوت ادعاءاتها، كما طالبت بذلك الحكومة املغربية؛

املمنهج واملستمر ملنظمة  التحامل  ثانيا-إننا كنواب لألمة نرفض 
أمنستي وتبخيسها لكل ما حققته وتحققه بالدنا من منجزات وتراكمات 

حقوقية وسياسية واقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية؛

في خدمة أجندات  ثالثا-وأستغرب من منظمة أمنستي، ضلوعها 
معادية ملصالح بالدنا وتجدنيد عناصرها املشبوهة للتحريض امل�ضيء 
واملعاكس للمكاسب الوطنية املشهود به دوليا في مجال حقوق اإلنسان 

واإللتزام به، وشكرا لكم السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم أيضا السيد الرئيس، والكلمة للسيد رئيس فريق األصالة 
واملعاصرة في نفس املوضوع، تفضلوا في حدود دقيقتين أيضا.

اونائبلاوسي لرشي لاوذب يلرئيسلفريقلاألصاوةلقاملذاصر6:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترمين،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة ومن موقعنا في املعارضة ساهمنا 
وتقوية  وتعزيز  تثمين  وفي  العام  الصالح  خدمة  في  دائما  ونساعم 
املكتسبات التي راكمتها بالدنا في مجال حقوق اإلنسان كما هي متعارف 
عليها دوليا، لم نتفاجأ اليوم بهذا التقرير غير املفهوم الذي صدر عن 
منظمة العفو الدولية والذي يستهدف مسار البناء الديمقراطي لبالدنا 
منذ التسعينات، حيث قطعت بالدنا أشواطا في مجال اإللتزام بحقوق 
هذا  تعزز  وقد  للمواطنة،  األساسية  املقومات  من  وجعلها  اإلنسان 
املسار وتقوى في العهد الجديد وتوج بخالصات تقرير الخمسينية وتقرير 
هيئة األنصاف واملصالحة وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان.

إننا نتساءل في فريق األصالة املعاصرة عن دواعي وخلفيات استهداف 
تعمل وفق أجندات سياسية  التي  املنظمات  بالدنا من طرف بعض 
مخدومة، بغاية التشويش على الدينامية اإلصالحية التي تعرفها بالدنا، 
وبغاية أيضا اإلبتزاز وتحويل أنظار الرأي العام الدولي عن النجاحات 
التي عرفتها بالدنا في اآلونة األخيرة، فإذا كنا نعلم جيدا مصدر هذا 
التقرير ونعلم أيضا توقيته وخلفياته السياسية، فإننا ندعو الحكومة 
إلى اتخاذ الحيطة والحذر القبلين في صدور مثل هذا التقرير وفي ذات 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  اإلصالحات  مواصلة  الوقت 
وأن تنكب على معالجة كل اإلختالالت وبعض التجاوزات والتي تبقى 
في نظرنا معزولة وغير مؤثرة على القفزة النوعية التي عرفتها بالدنا في 
مجال حقوق اإلنسان، صحيح أننا ال زلنا في املغرب لم نصل إلى سدرة 
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املنتهى في هاد املجال بفعل العديد من العوامل الثقافية والسلوكية 
داخل املؤسسات واملحيط اإلجتماعي، لكن بالدنا استطاعت بتظافر 
جهود جميع مكونات املجتمع أن تخطو خطوات إيجابية وجريئة في 
مجال تعزيز وتقوية حقوق الفردية والجماعية. وجوابا على مثل هذه 
الهجومات هو تعبئة جماعية من أجل استكمال البناء الديمقراطي 

والسيا�ضي والحقوقي في بالدنا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الرئيس، شكرا لكم الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لعمرلعبا�سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

الفريق  اليوم أن نذكر بمواقف حزب استقالل  القول  نافل  من 
اإلستقاللي التاريخية دفاعا عن الحقوق والحريات بما فيها الحقوق 
من   24 الفصل  وخصوصا  الدستور  في  عليها  املنصوص  والحريات 
الدستور، السيد الرئيس ال يمكن إال أن نكون مع األمن القومي ومع 
السالمة الداخلية للدولة ضد أي محاوالت للنيل منها، وفعال هناك 
بعض التقارير ديال منظمات حقوقية دولية كتطرح 2 داملشاكل مشكل 
داملصادر ديالها ومشكل داملنهجية إعدادها وهاد �ضي مفروض أنه يتم 
التجاوب عليه من طرف وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان كما كانت 

دائما تقوم بذلك؛

الجواب  بأنه  نعتبر  اإلستقاللي  الفريق  في  الرئيس،  السيد  لذلك 
البليغ على هاد األمور هادي هو امل�ضي قدما في املسار الحقوقي واملسار 
اللي  باملسار  نعتزوا  إال  يمكن  ما  أيضا  تردد،  أدنى  دون  الديمقراطي 
قطعاتو بالدنا في مجال الحقوق والحريات والذي ميزه انفتاح استثنائي 
في املنطقة على منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، على املنظمات 
لنحيى  فرصة  أيضا  هادي  الرئيس  السيد  أيضا،  الدولية  الحقوقية 
الحركة الحقوقية الوطنية والجمعيات الحقوقية الوطنية في بالدنا اللي 

كتلعب دور أسا�ضي في الدفاع عن الحقوق والحريات في بالدنا؛

السيد الرئيس، احنا كنعتبروا بأنه الحكومة أخفقت في التعامل 
مع املنظمات الحقوقية الدولية، ألنه كان األجدى أن يتم الحوار وأن 
يتم التواصل وأن يتم يعني الجواب الواضح على هذه األمور، بدل أن 
ندبج بالغات تنتمي إلى ما�ضي عتيق، السيد الرئيس ندعو الحكومة إلى 
الحكمة والصبر في التعاطي مع املنظمات الحقوقية الدولية، وندعو 
بوضوح  بكل  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  توصيات  تفعيل  إلى  كذلك 
الرئيس  السيد  األمنية  الحكامة  بموضوع  منها  يتعلق  ما  خصوصا 
كنعتبروا بأنه اإلطار املناسب لهذا املوضوع هو لجنة العدل والتشريع 

وحقوق اإلنسان لكي نمارس دورنا الرقابي على الحكومة في هاذ..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق الحركي، تفضلوا 
السيد الرئيس في دقيقتين.

اونائبلاوسي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترمين،

اوسي ينلاو 8يرين،

بدورنا في الفريق الحركي ندين ونشجب التقرير الكاذب واملتحامل 
ملنظمة العفو الدولية الصادر يوم 22 يونيو 2020، هذا التقرير الذي 
يشكل حلقة أخرى من سلسلة التقارير التي دأبت هذه املنظمة على 
إصدارها في حق بلدنا، والتي تغيب عن غالبيتها املصداقية املطلوبة 
هذه  مثل  خلفية  عن  التساؤل  يطرح  مما  الدقيق  التحري  وشروط 
التقارير التي يتبين بأنها تخدم أجندة أخرى غير املهمة املنوطة بها، والتي 
تبدو في ظاهرها مهمة اإلنسانية، ولكنها في الواقع تخدم أجندة ال عالقة 

لها بالدفاع عن حقوق اإلنسان.

في هذا السياق، ال يسعنا إال أن نثمن البالغ الذي أصدرت الحكومة 
املغربية والتي طلبت بكل املوضوعية املطلوبة في مثل هذه املواقف، 
في هذا  اعتمدتها  التي  املفترضة  للحجج واألدلة  املنظمة  تقديم هذه 
التقرير املتحامل وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد اململكة 
املغربية، ال سيما فيما يتعلق بادعائها أن صحفيا مغربيا كان ضحية 
عملية تجسس من طرف السلطات املغربية من خالل تغرض هاتفه 
لهجمات متعددة بإستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية، إن الطلب 
املغربي يأتي بطبيعة الحال تفعيال للقاعدة الفقهية البينة على من إدعى 
ولكن يبدو أن هذه املنظمات أصبحت ال تتقن إال اإلمعان في التشهير 

باململكة عن باطل بالطبع؛

أطلب في الختام من الحكومة اتخاذ كل التدابير الضرورية اتجاه كل 
املنظمات التي تحاول املساس ببلدنا، وتقبض كل ما تحقق لن تثنينا 
عن مواصلة مسارنا الحقوقي والديمقراطي بكل عزم وإصرار بقيادة 

جاللة امللك، نصره هللا، والسالم عليكم، وشكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  للفريق اإلشتراكي، تفضلوا  في نفس املوضوع  الكلمة اآلن 
الرئيس.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاإلشتراكي:

شكرالاوسي لاورئيس،

بالفريق اإلشتراكي ونسجل بأن بالدنا قطعت أشواط  بداية نعتز 



7853 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.114–16.ذو القعدة.1441  )08.يوليوز.2020( 

كبيرة في مسار احترام حقوق اإلنسان وترسيخها ثقافة وسلوك، بالدنا 
حققات مصالحات كبرى وتراكمات هامة في املجال الحقوقي بفضل 
سنوات من النضال والتضحيات، ال�ضيء الذي جعل منها اليوم نموذجا 
تشيد به أو يشيد به املجتمع الدولي في مناسبات ومحافل مختلفة، 
وما غاديش يكون املغرب من الغريب التذكير بإنخراط بالدنا الواعي 
واملسؤول في الدفاع عن حقوق اإلنسان، كالقيم الكونية وتوقيعها على 
عدد كبير من اإلتفاقية الدولية في ذات الجانب وانفتاحها على املنظمات 
الحقوقية الدولية التي تشتغل من خالل فروعها ومناضليها أو أعضائها 

بكل حرية وأريحية ببالدنا.

لذلك كفريق اشتراكي بمجلس النواب، إذ نؤكد وهو أمر مبدئي في 
مرجعيات حزبنا على ضرورة احترام بالدنا ومؤسساتها لحقوق اإلنسان 
في أبعادها الكونية وهو ما هو قائم بالفعل، فإننا في ذات الوقت نعتبر 
أنه من الواجب الوقوف ضد أية تقارير حقوقية تجانب الواقع وتتحالل 
بشكل منهجي بهدف املس بما حققته بالدنا تنمويا وحقوقيا، حسنا 
فعلت الحكومة املغربية عندما طالبت منظمة العفو الدولية بتقديم 
الحجج واألدلة املفترضة ملا جاء في تقريرها، كشفا للحقيقة من جهة 
التقارير  من  هو حال عدد  كما  التقرير  في  الواردة  للمزاعم  وفضحا 
السابقة من جهة ثانية، املغرب وهادي هي اإلشارة التي يجب أن نسجل 
يسير قدما نحو مستقبل أفضل، له من املناعة والتراكمات ما يحول 
دون أي انتهاكات وإن في صورة السلوك الفردي، ألننا نعتبر على أن ما 
هو منهجي قد تم القطع معه منذ زمن يسير، ولعل املناضالت واملناضلين 
وغيرهم  والسياسية  الحقوقية  واملنظمات  الجمعيات  في  الفاعلين 
لحارس أمين لهذا املسار املغربي الذي نعتز به في مجال حقوق اإلنسان، 

شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

للتقدم  النيابية  للمجموعة  الكلمة  الرئيس،  السيد  لكم  شكرا 
واالشتراكية، تفضلي السيدة الرئيسة.

اونائبةلاوسي 6لعائشةلوبلقلرئيسةلاملجم عةلاونيايةلولتو مل
قاإلشتراكية:

شكرالاوسي لاورئيس،

حرصنا على تناول الكلمة في بداية هاد الجلسة، ألننا في املجموعة 
النيابية للتقدم واإلشتراكية ال نقبل ولن نقبل البتة اإلساءة إلى الوطن 
من أي جهة كانت، باألحرى جهات أجنبية تتجاهل وتتغافل على ما 
حققه املغرب من مكتسبات في مجال حقوق اإلنسان، هذا الورش الذي 
باشره بلدنا منذ أزيد من عقدين، احنا متأكدين بأن الحكومة املغربية 
ستعمل كل اآلليات األممية وكل الوسائل للدفاع على مصالح املغرب، 
وأكيد أن األمر يتطلب تعزيزه بتمتين وتحصين الجبهة الداخلية، ال�ضيء 
الذي يستلزم مواصالة واإلصرار والتشبث وتقوية الخيار الديمقراطي 

الذي نعتبره والذي أضحى من ثوابت األمة منذ دستور 2011، وأكيد أن 
األمر أيضا أن نواصل بإصرار وبعزيمة كل من موقعه البناء الديمقراطي 
واملؤسساتي ببالدنا ونواصل توسيع مجال احترام الحقوق والحريات 

الفردية منها والجماعية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، تفضل.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريجل)نوطةلنظام(:

شكرالاوسي لاورئيس،

2 مرات وفي نفس  توصلنا بجدول األعمال تغيير جدول األعمال 
النهار بال ما تفسروه في بداية الجلسة هادي من جهة، من جهة ثانية 
حتى جدول أعمال اللي تغير من خالل املداخالت ديال جميع رؤساء 
الفرق أنا كنائب برملاني ما توصلتش به، وبالتالي كنت كنفضل إيال كانت 
غتكون �ضي إدانة تكون �ضي إدانة على التعسف على الصحفيين اللي 
عاد تعتاقلوا 2 صحافيين في بالدنا فعوض ما نتكلموا على أشياء اللي 
واقع على برا ومنظمات أجنبية نتكلموا اللي واقع فبالدنا 2 صحفيين 
عمر الرا�ضي وعماد ستيتو تعتاقلوا البارح فالليل، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

أوال اسمحوا لي، أوال نقطة نظام اللي طلبتوا آ السيد النائب املحترم 
يتعين أن تكون منسجمة مع النظام الداخلي، أنا أثير انتباهكم إلى أن 
نقطة نظام وما أتيتم فيها من مالحظات ال تنسجم ومقتضيات النظام 

الداخلي، شكرا.

نمر اآلن إلى بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها 
بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 
األغلبية  فرق  من  األول  السؤال  املوضوع،  وحدة  إطار  في  بسؤالين 

تفضلوا أحد السادة النواب لوضع السؤال.

اونائبلاوسي للحسنلآيتلإيش :

اوسي لاورئيس،

اوسي ينلاو 8يرين،

اوسي اتلقاوساد6لاون اب،

والجامعي  واملنهي  الدرا�ضي  املوسم  اعتبار  الوزير،  السيد  يمكن 
الحالي استثنائيا بكل املقاييس، بفعل تداعيات فيروس كورونا. وفي هذا 
السياق، السيد الوزير، ال يمكننا إال أن نثمن املجهودات الجبارة التي 
قامت بها وزارتكم أثناء فترة التحصيل من خالل التعليم الحضوري 
والتعليم عن بعد، هاد املجهودات التي توجت مؤخرا باألجواء السليمة 
واآلمنة الجتياز امتحانات البكالوريا، من هذا املنطلق السيد الوزير، 
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نطرح عليكم بإسم فرق األغلبية هذه التساؤالت اآلتية:

السؤال األول ما هو تقييمكم للموسم الدرا�ضي واملنهي والجامعي 
كيف  البكالوريا؟  امتحانات  فيها  مرت  التي  األجواء  هي  ما  الحالي؟ 

تحضرون للدخول املقبل على ضوء..؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، نمر إلى السؤال في نفس املوضوع من فرق 
ومجموعة املعارضة، فألحدهم الكلمة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة 

في حدود دقيقة.

اونائبةلاوسي 6لسذي 6لآيتلب علي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

باسم فرق ومجموعة املعارضة، نسائلكم عن ما هي جاهزية الوزارة 
لتجاوزاألعطاب التي أبانت عليها السياسات العمومية املتبعة في مجال 
التعليم؟ بما فيها هل لدى الوزارة أو لدى الحكومة مخطط استعجالي 
بالتأثيراتها والتحديات املطروحة  الجائحة  قادرة على تجاوزتداعيات 
محددة  بديلة  تعليمية  سياسة  الحكومة  لدى  هل  واستقباال؟  حاال 
األهداف واآلليات لتدبير ملرحلة ما بعد كورونا؟ بما فيها أساسا عملية 
التعليم عن بعد خاصة بالعالم القروي هل فكرت الحكومة في إعادة 
نظر في الترسانة القانونية املتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث 

العلمي تستجيب للمرحلة وتترجم توجهات القانون اإلطار.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضلوا  للجواب،  الوزير  للسيد  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيد الوزير.

قاوتك ينل او طنيةل اوتربيةل ق8يرل أمزا8ي،ل سذي ل اوسي ل
املنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي،لاوناطقلاورسميلباسمل

الحك مة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد6لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان ملختلف 
الفرق البرملانية على مواكبتها للمنظومة التربوية وعلى تفضلها بطرح 
هذه األسئلة القيمة التي تكت�ضي أهمية بالغة لراهنيتها ولكونها تشكل 

انشغال حقيقيا ملختلف مكونات الشعب املغربي.

كما يسعدني بهذه املناسبة اإلشادة والتنويه باملجهودات الجبارة 
والتضحيات الجسام التي قدمتها أطر الوزارة بمختلف قطاعاتها طيلة 
هذه الفترة من أساتذة ومكونين ومفت�ضي وجميع األطر التربوية واإلدارية 

والتقنية، مركزيا وجهويا وإقليميا وكل اللي من ساهم في تفعيل خطة 
اإلستمرارية البيداغوجية.

كما أود أن أجدد الشكر ملختلف شركاء الوزارة ملساعدتهم الوازنة 
في إنجاز عملية التعليم عن بعد، سواءا من خالل بث الدروس املصورة 
أو املساهمة باملوارد الرقمية أو تيسير ولوج املتعلمات واملتعلمين آللية 
التعليم عن بعد، وخاصة بالنسبة ألطفال الوسط القروي أو غير ذلك 

من املبادرات املواطن والتضامنية.

وكما تعلمون جميعا السيدات والسادة النائبات والنواب املحترمون، 
فقد انطلقت امتحانات البكالوريا ببالدنا يوم الجمعة املنصرم، وبهذه 
املناسبة أتمنى التوفيق والنجاح لكل املترشحين واملترشحات، وأدعوهم 
من هذا املنبر إلى املزيد من اإللتزام والتقيد بالتدابير الوقائية املتخذة 
وصحة  اإلمتحانات  هذه  على  املشرفين  وصحة  للصحتهم  ضمانا 

املواطنات واملواطنين.

وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل 
من األطر التربوية واإلدارية الساهرة على إنجاح هذا اإلستحقاق الوطني 
الهام في هذه الظروف اإلستثنائية، والشكر موصول إلى كل من وزارة 
الداخلية ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة اإلقتصاد األخضر 
والرقمي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، واألمن الوطني، والدرك 
امللكي، والقوات املساعدة، والوقاية املدنية على انخراطهم الالمشروط 
الحماية  يضمن  بما  التربوية  املحطة  لهذه  اإلعداد  مراحل  في جميع 
والسالمة الصحية للمترشحات واملترشحين، واسمحوا لي فيما يلي أن 
أستعرض عليكم جانبا من حصيلة التقييم املرحلي لعملية التعليم عن 
بعد والتدابير املتخذة إلنجاح امتحانات البكالوريا وكذا اإلستعداد ت 

الجارية للدخول التربوي والدرا�ضي املقبل.

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

كما تعلمون فقد تم تعليق الدراسة الحضورية بشكل اضطراري 
وتعويضها بدروس التعليم عن بعد منذ 16 مارس 2020، ومنذ ذلك 
الحين وإلى غاية 28 يونيو2020، تاريخ توقيف بت الدروس واملحاضرات 
املصورة، فقد تجندت الوزارة بجميع مسؤوليها وأطرها التربوية واإلدارية 
والتقنية، وعلى مستوى قطاعاتها الثالث في إطار مجهود متواصل من 
أجل اإلنتاج املكثف للدروس واملحاضرات وحصص الدعم والتقوية 
وبثها، إلى جانب تفعيل منصات ااألقسام اإلفتراضية وذلك رغم بعض 

اإلكراهات والصعوبات التي طرحها هذا النمط املستجد من التعليم.

ففيما يخص تقييم عملية التعليم عن بعد، فإن الوزارة بصدد 
إعداد الحصيلة اإلجمالية لهذه العملية من خالل استثمار خالصات 
العملية التقييمية التي أنجزتها املفتشية العامة للشؤون التربوية، إلى 
جانب خالصات استقراء الرأي حول تقييم الدراسة عن بعد الذي 
شاركت فيه عينة هامة من التلميذات والتالميذ وأولياء وأمهات التالميذ 
واألستاذات واألساتذة، وتجاوزت 100 ألف مشترك، وذلك بهدف رصد 
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مكامن قوة وضعف هذه التجربة واإلكراهات التي اعترضتها واستشراف 
آفاق تطويرها واإلرتقاء بها، ومن الخالصات األولية واإلستنتاجات العامة 
لتقرير املفتشية العامة التعليم عن بعد أسهم في إعادة بناء وتحسين 
الصورة الجماعية للمدرسة املغربية وللمدرس، ومكن من خالق قنوات 
امليداني  التنزيل  واملدرسين،  واملدرسة  املجتمع  بين  التواصل مباشرة 

للتعليم عن بعد أثمر دينامية داخلية بمختلف مستويات املنظومة.

وعلى املستوى البيداغوجي، بلغت نسبة اإلرتياح العامة لهذا النوع 
من التعليم %78، حيث أكد املستجوبون أن التعليم عن بعد مكن من 
تعزيز اإلنتقال إلى رقمنة البرامج الدراسية في أفق إرساء هذه التجربة 
كمكمل للتعليم الحضوري، التعليم عن بعد لعب دورا كبيرا في تعزيز 
للمتعلمات  الذاتي  التعلم  على  اإلعتماد  وثقافة  باملسؤولية  الشعور 
واملتعلمين، وسنعمل طبعا في األيام القليلة املقبلة على نشر وتعميم 

خالصات هذا التقييم بعد استكمال كل عناصره.

بعد  عن  التعليم  عملية  فإن  األولية،  الحصيلة  لهذه  وكخالصة 
الصعبة  للظروف  بالنظر  كذلك  للتطوير  وقابلة  مشرفة،  جد  تظل 
وغير املسبوقة التي تمت فيها هذه العملية برسم السنة االستثنائية 
الحالية، وأخذا بعين اإلعتبار للزمن القيا�ضي الذي تم تنزيلها فيه، وفيما 
يلي الحصيلة الكمية لعملية التعليم عن بعد لكافة التالميذ والطلبة 
الرقمية  واملنصات  الدعامات  من  مجموعة  خالل  من  واملتدربين 

والقنوات التلفزية.

فبالنسبة لقطاع التربية الوطنية تم توفير ما مجموعه من 6500 
والثانوي  واإلعدادي  اإلبتدائي  األسالك،  جميع  يغطي  رقمي  مورد 
واملسالك واملستويات واملواد الدراسية، وهو إنجاز غير مسبوق، بلغ 
عدد الدروس التي تم بثها عبر القنوات التلفزية 5330 درس، ارتفاع 
معدل التتبع اليومي للتالميذ عبر منصات »تلميذ.تس« يصل إلى 600 
املحدثة  اإلفتراضية  باإلقسام  التغطية  نسبة  ارتفاع  تلميذ،  ألف 
 96% مسار  منظومة  من  في  املدمجة  »تيمس«  التشاركية  بالخدمة 
الخصو�ضي. كما  للتعليم  بالنسبة  العمومي و71%  للتعليم  بالنسبة 
تجدر اإلشارة إلى مبادرة شركات اإلتصال الثالث بمنح الولوج املجاني 
بصفة مؤقتة إلى جميع املواقع واملنصات املتعلقة بالتعليم أو التكوين 
والتجارة  الصناعة  وزارة  أي  الوصية  الوزارة  مع  بتنسيق  بعد،  عن 

واالقتصاد األخضر والرقمي.

بالنسبة للتكوين املنهي أطلق مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
ابتداء من 19 مارس أيضا من خالل أقسام افتراضية تحاكي األقسام 
الحضورية وتمكن جميع املتدربات واملتدربين من تتبع تكوينهم تحت 
إشراف مكونيهم، في هذا اإلطار تم إحداث 10 آالف قسم افترا�ضي 
وإنجاز 476 ألف حصة للتكوين وأكثر من مليون و500 ألف ساعة 

للتكوين عن بعد.

الجامعات  سهرت  النهج  نفس  على  العالي  للتعليم  بالنسبة 

الحضوري  التعليم  تعويض  على  لها  التابعة  الجامعية  واملؤسسات 
بالتعليم عن بعد، حيث تم في هذا اإلطار إنتاج أكثر من 115 اآللف 
مورد رقمي متنوع واعتماد مختلف املؤسسات للتفاعل مع طلباتها على 
خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية، وتم 
أيضا تقديم مجموعة من الدروس واملحاضرات املصورة على القناة 
الرياضية وأيضا الجامعات قامت بمبادرات إلى بث الدروس عبر مختلف 
اإلذاعات الجهوية، وأيضا تسجيل أكثر من 20 مائدة مستديرة حول 

جائحة كورونا.

هذه  مواجهة  في  املساهمة  وبهدف  العلمي  البحث  مجال  في  أما 
الجائحة، فأطلقت الوزارة برنامجا لدعم البحث العلمي وخصص لهذا 
البرنامج ميزانية تجاوزت 20 مليون ديال الدرهم، وهّمت تمويل أكثر من 
141 مشروع بحث من أصل 400 مشروع، أما %70 بالنسبة للمجال 
العلمي والطبي والتكنولوجي و%20 بالنسبة ملجال العلوم اإلقتصادية 

والسياسية، و%10 بالنسبة ملجال العلوم اإلنسانية.

النائبات  والسادة  السيدات  البكالوريا،  امتحانات  يخص  ما  في 
والنواب املحترمون، فكما ال يخفى عليكم، أن امتحانات هذه الدورة 
تجرى في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بالدنا، وتحتم ضرورة 
االحترازية  والتدابير  اإلحتياطات  كافة  واتخاذ  الجهود  أق�ضى  بدل 
والوقائية لتأمين إجراء هذه الدورة في ظروف مؤمنة، تضمن حماية 
وسالمة املترشحات واملترشحين واألطر التربوية واإلدارية وكل املتدخلين 

في مختلف هذه العمليات.

وكما هو معلوم فإن املحطة األولى من اإلختبارات هاد اإلمتحان 
يوم  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  ملسلكي  ديالها  انطالقة  أعطينا  والتي 
الجمعة املا�ضي وهلل الحمد مرت في ظروف جد جيدة من حيث التنظيم 
واإلجراءات، وعرفت انخراط كل املترشحين وكذا األطر التربوية واإلدارية 
وجميع املتدخلين، كما عرفت اختبارات هاد القطب اجتياز 6 مترشحين 
مصابين بفيروس كوفيدـ19 باملركز املحدث على مستوى املستشفيات 
امليدانية بكل من بن سليمان 05 مترشحين وسيدي يحيي الغرب مترشح 
من مجموع  إعاقة  في وضعية  ومترشحين  مترشحة   311 وكذا  واحد 
539 مترشح لجتياز هذا اإلمتحان، إلى ذلك املشاركة في اختبارات هذا 
القطب تقريبا 600 مترشحة ومترشحا داخل املؤسسات السجنية من 
2020، وقد  870 مترشحة ومترشحا يجتازون الدورة  مجموع حوالي 
انطلقت عملية التصحيح على مستوى جميع املراكز التصحيح باملوازاة 

مع عملية إجراء اختبارات.

وباعتماد نفس اإلجراءات التنظيمية والوقائية انطلقت هاد الصباح 
املحطة املوالية الخاص باجتياز اختبارات املسالك العلمية والتقنية 
ومسالك الباكالوريا املهنية، كما سيتم اتخاذ نفس التدابير واحتياطات 
واإلجراءات الوقائية سواء بالنسبة للدورة اإلستدراكية التي ستجارى 
في األسبوع آالخيرمن شهر يوليوز أو بالنسبة لإلمتحان الجهوي املوحد 

للسنة األولى البكالورية املقرر أيام 4 و5 شتنبر2020 إن شاء هللا.
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بالنسبة للدخول املدر�ضي واملنهي والجامعي ومن أجل اإلعداد الجيد 
لهاد الدخول، أخذنا بمباشرة هذه الترتيبات ابتداء من منتصف شهر 
يونيو أوال في متابعة تنزيل مضامين القانون اإلطار 51.17، وإن شاء هللا 
يوم الجمعة املقبل 17 يونيو سيتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية برئاسة 
لتنزيل مقتضيات  التشريعي  السيد رئيس الحكومة لتقديم املخطط 
من  األولى  السنة  في  التسجيل  عمليتي  أيضا  تدبير  اإلطار،  القانون 
التعليم اإلبتدائي وكذا التوجيه املدر�ضي عبر منظومة مسار، السهر على 
تسجيل التالميذ الجدد وإن شاء هللا الدخول املقبل غادي يكون عندنا 
واحد 650 ألف في املستوى األول ابتدائي وتقريبا 250 ألف بالنسبة 
العالي و150 ألف بالنسبة للمتدربين في التكوين املنهي، توسيع وتعزيز 
العرض املدر�ضي وذلك ببناء املزيد من املؤسسات التعليمية والحجرات 
الدراسية إلستقبال هاد األعداد املهمة واملتزايدة من التالميذ والطلبة 

وأيضا املتدربين...

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم، الكلمة اآلن في 
إطار املناقشة لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا أحد السادة النواب 
تفضل. la régi صوت للسيد النائب شوف خوض ميكرو آخر السيد 

النائب املحترم، الصوت صافي راه كاين.

اونائبلاوسي لرشي لاووبيل:

شكرالاوسي لاورئيس،

الذي  واملسؤول  الجاد  بالعمل  التنويه  من  البد  الوزير،  السيد 
عالية  تحية  ومحليا،  مركزيا  ومؤسساتها  أطرها  بكل  الوزارة  تبذله 
الوزير يسألونك عن  السيد  أبنائها،  زالت مع  كابدت وما  التي  لألسر 
الجائحة قل فيها ضرر كبير ومنافع للوطن وأولى منافع تعزيز الثقة في 
الذات الوطنية، الثقة في الخبرة املغربية التي لن يكون التعليم والبحث 
العلمي إال قطب الرحى فيها، من منافع الجائحة تعزيز الوعي بقيمة 
البحث العلمي والحماس لإلستثمار فيه، لكن ليس من طبيعة البحث 
في نموذج  العلمي أن يكون ظرفيا بل من طبيعته أن يكون محوريا 
تنموي متكامل ما زلنا ننتظره، هناك عالقة جدلية بين البحث العلمي 
واقتصاد املعرفة ومجتمع املعرفة، البحث التنمية عالخصوص يزدهر 
في بيئة يغلب فيها اإلنتاج على اإلستهالك وهو سوى حلقة في سلسلة 
تبدأ من الحاجة التقنية واملجتمعية إلى املنتوج املادي أو الرمزي، ربط 
التي أخفقت السياسات  الكأداء  العقبة  بالتنمية هو  العلمي  البحث 
العمومية في تجاوزها رغم الوعي املبكر بأهمية ذلك، طيلة ربع قرن 
والتقييم  والهيكلة  القانوني  املستوى  على  نوعية  إجراءات  اتخاذ  تم 
والوساطة والتثمين واإلستغالل، تم تحديد األولويات في أفق 2025 
وعقدت شراكات واتفاقيات مع مؤسسات وطنية ودولية وتم دعم عدد 
كبير من املشاريع من خالل برامج متنوعة لكن دون تحقيق الطموح 
املنشود، التمويل بنسبة معقولة ضروري لكن غير كافي يشهد على ذلك 

منسوب الصرف الهزيل للرصيد املقدر لصندوق تنمية البحث العلمي 
بسبب بالقصور الذاتي لبنيات البحث ولثقل مسطرة الصرف، البد من 
مراجعة شاملة لحكامة منظومة البحث الوطنية ومن ذلك القطع مع 
املختبرات الصورية في املؤسسات، معالجة اإلشكاليات التي تجعل جل 
األساتذة الباحثين ال يمارسون البحث، إقرار الرقابة البعدية، إعداد 
الخلف، تحفيز اإلنخراط الفعلي للنسيج اإلقتصادي واإلجتماعي، عدم 

املراهنة على القطاع العام لوحده للنهوض بالبحث العلمي وتمويله.

السيد الوزير، اإلجراءات املتخذة أنقذت السنة الدراسية رغم كل 
املالحظات حول التعليم عن بعد وظروف تنزيله وعدم تكافؤ الفرص 
ورغم كل اإلختالالت البنيوية التي عرتها الجائحة والتي ما فتئنا املطالبة 
بالتركيز عليها في لجنة التعليم، خصوصا خالل مناقشة قانون اإلطار، 
إننا ندعو الوزارة إلى اتخاذ كل التدابير اإلستشرافية الكفيلة بتجاوز 
مخلفات هذه السنة الدراسية في أفق إنجاح السنة املقبلة بحول هللا، 

شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، 
تفضلوا السيد النائب الكلمة لكم.

اونائبلاوسي لهشاملصابري:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 8يرلاملحترم،

في البداية البد أن ننوه باملجهودات الجبارة اللي قمتم بها من أجل 
إنجاح l’examen de baccalauréat اللي البد نوهوا باملجهودات الكبيرة 
اللي قامت بها الوزارة من أجل تجاوز الخطر ديال السنة البيضاء، 
وبالفعل تم ذلك وكان هاد ال�ضي هاد اإلنجاز هذا كان مرتبط بقرار اللي 
هو قرار ديالكم اللي كنشكروكم عليه، ولكن هاد القرار هذا بغيناه في 
املنظومة التعليمية كاملة ما بغيناهاش فقط في البكالوريا ألنه القرار 
هو قرار سيا�ضي والقرار ديالكم السيد الوزير هو اللي ممكن يقوم أي 
اعوجاج في املنظومة وأي إصالح للمنظومة مرتبط بالقرار السيا�ضي 
للجميع  التعليم هو حق  أن  مبدأ  في  نختلف  لن  أنه  وأظن  ديالكم، 
واملساواة فيه هو مبدأ أسا�ضي، بالتالي السيد الوزير، سأعاود الكرة 
وأسائلكم، ما السبب في استمرارية خلق التفاوت ما بين املقررات التي 
يستفيد منها تالميذ التعليم الخصو�ضي مع تالميذ التعليم العمومي؟ 
هاد املناهج السيد الوزير، راه خاص يكونوا بحال بحال، ما يمكنش أننا 
في مغرب القرن 21، وباقي كنقولوا بأنه في الطبقة إجتماعية كتقرا واحد 
القرايا اللي كتميزها أنه ممكن توصل ملناصب ومراتب أنه ممكن يوليوا 
أطباء ومهندسين، ووالد الشعب أنه كيقراو قراريا أخرى اللي ما كتخرج 
منهم إلى جيش العطالة، وأنهم كيكونوا هما منتوج من أجل خدمة فئة 
إجتماعية أخرى، أنه يبداو يستمروا فين خدموا والديهم و يخدموا حتى 
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هماعندهم، ال السيد الوزير، التعليم راه هو l’ascenseur social، داخل 
املجتمع اللي من خاللوا أبناء الفقراء وأبناء الشغيلة، وأبناء العاملين 
ممكن أنهم يحققوا القفزة اإلجتماعية واإلرتقاء الطبقي، وهذا الدور 

ديالكم السيد الوزير؛

في املداخلة ديالكم على  الغد ولكن، تغاضيتم  كناقشوا مدرسة 
التقييم ديال التعليم عن بعد في املجال القروي، وهنا أغتنم الفرصة 
بوجود السيد وزير الصناعة والتجارة، ألنه وجهنا له أسئلة عديدة 
بخصوص التغطية ديال le reseau، في املناطق الجبلية، خاصة بإقليم 
بني مالل الذي ال يزال يعاني من هاد األزمة هادي، كيفاش أنه هاد 
 impossible، reseau الناس بغيتي يقراوا التعليم عن بعد و ما كاينش
ما يمكنش، بالتالي هنا عاوتاني كنخلقوا التفاوت ما بين الناس اللي 

كيسكنوا في املدينة مع أبناء األقاليم مع أبناء ديال..

اوسي لرئيسلالجلسة:

الدستوري، تفضلي  التجمع  لفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 

السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 6لخ يجةلاوزياني:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، ال يمكن أن ينكر املجهودات التي قامت بها الوزارة 

إال جاحد، كذلك نشيد بإلنخراط الفعلي والكلي اللي قامت به كل األطر 
بالتربية والتعليم، وكذلك املوظفين والعاملين على املستوى  العاملة 

املركزي والجهوي واإلقليمي.

وإن  الجائحة عطتنا، علمتنا دروساعلى مستوى  الوزير،  السيد 
مستوى  على  مهمة  جد  دروسا  عطاتنا  الجائحة  هذه  قاسية  كانت 

الرقمنة والتعامل الرقمي، واللي خير دليل على ذلك هو التعليم عن بعد 

اللي اعتمدتوه واللي بدلتوا فيه جهود جبارة واللي نجحتوا فيه السيد 

الوزير، ولكن يمكن نقول على أن التحصيل الدرا�ضي عن بعد ما كانش 

%100 جيدا، هنا يمكن السيد الوزير على أنكم تداركوا الخصاص 

والنواقص اللي كانت، وأنه إيال قدر هللا إذا كانت هناك موجة ثانية 

خالل الدخول املدر�ضي ال قدر هللا، تكونوا على أهبة من ذلك، وتكونوا 

كذلك  جيدة،  أخرى  دراسية  سنة  باشتكون  التوقعات  كل  عندكم 

الجائحة من الدروس اللي علمتنا كذلك أن البحث العلمي هو الطريق 

الصحيح واملسار الصحيح للنهوض باملجتمعات وحمايتها من األزمات 

سواء كانت صحية، بيئية، إقتصادية، ولذلك على الوزارة و على الدولة 

اإلهتمام بهذا القطاع والتربية التعليم ككل، وتضمين هاد القطاع الهام 

ضمن قانون تعديلي ديال املالية باش يحظى بأهمية قصوى وتشجيع 

وتحفيز الباحثين والباحوثات على مستوى كل..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لسذي 6لآيتلب علي:

بسملهلللاورحمنلاورحيم.

املجهود  على  جميعها  التعليم  ألسرة  وامتنان  تقدير  تحية  أوال، 
الجبار واإلستثنائي الذي بذلت إلنجاح املسار العلمي للمتعلمين وتجاوز 
سنة بيضاء وتبعاتها، إن حزب اإلستقالل آمن دائما بأن االستثمار في 
اإلنسان هو أحسن إستثمار، وهو واجب على الدولة، وآلية أساسية 
لتحقيق التنمية الشاملة وليس إستنزافا للمالية العامة وعليه، وجب 
القطع مع كل املمارسات التي أجهزت على املدرسة العمومية لصالح 
القطاع الخاص، وأفقرت هيئة التدريس وعرضتها للهشاشة، وأدت إلى 
غياب العدالة واألنصاف في االستفادة من خدمات التعليم خاصة بين 

املدن و البوادي.

إن الفريق اإلستقاللي يرى أن النهوض باألوضاع املادية واإلجتماعية 
والتكوين،  التربية  منظومة  أسا�ضي إلصالح  مدخل  التعليم  للشغيلة 
املنظومة،  هشاشة  يكرس  ألنه  التعاقد  إلغاء  على  التأكيد  ونجدد 
ونطالب بضرورة القطع مع املناهج العتيقة املعتمدة على الكم املعرفي 
بناء  تعتمد على  مقاربة  وتبني  املتعلمين،  نفس  أرهق  الذي  والحفظ 
واإلبتكار  اإلبداع  على  وتحفز  وامللكات،  املهارات  وتكوين  الشخصية 
واستعمال الوسائل الجديدة للتعلم ومنها التعليم عن بعد خاصة في 
ألف   600 تمكين  تعتبرون  كيف  الوزير  السيد  وأستغرب  البوادي، 
تلميذ من التعليم عن بعد إذا علمنا أن مجموعة التالميذ يقارب 07 

ماليين، مما يعني أن هناك..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق الحركي بأول متدخل 
من الفريق الحركي تفضلوا.

اونائبلاوسي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

اوسي لاورئيس،

اوساد6لاو 8راء،

بغيت نوجه واحد النداء السيد رئيس الحكومة من خاللكم، اليوم 
مناطق في املغرب تعيش جفافا حادا، ما كايناش شتى هاد العام، لبيار 
كرم،  الليمون  مطلوقينش،  ما  السدود  تحبسوا،  الويدان  وكحوا، 
التدخل ديال السيد  بغينا  تيغوتوا أعباد هللا،  الفالح  الزيتون كرم، 
يسرحوا  الناس،  يعتقوا  للناس،  املا  يطلقو  باش  الحكومة  رئيس 
السدود، وخا قليل، واش بغيتوا حتى تشعل العافية، راه عندنا 47 
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درجة، الناس كتغوت السيد الوزير، كتغوت، بلغ ليا هاد النداء للسيد 
رئيس الحكومة ونسقوا بيناتكم وطلقو املا للناس، خصوصا في بن عمير 

وبني مو�ضى ومناطق الفقيه بن صالح، شكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الوقت  الستكمال  الحركي  الفريق  من  الثاني  للمتدخل  الكلمة 
املخصص للفريق، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لفاطمةلاوزهراءلنزيه:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، أوالننوه بعملكم الجبار خالل هذه الجائحة، وكيف 
دبرتم هذا القطاع؟ والصدى الطيب اللي عرفتوه عند عموم املواطنين 
بكم  وكنعتزوا  وكنشكروكم  والتالميذ،  الطلبة  وعموم  واملواطنات 
وتنعتزوا بأنكم تتقلدوا بهاد الوزارة هادي، وكنوهوا كذلك بشجاعتكم 
الوباء من  انتشار  في عز األزمة وفي عز  أنكم مشيتو وزرتو لالميمونة 
أجل تطمين وتشجيع املترشحين واملترشحات اللي غيجتازو امتحانات 
البكالوريا، كذلك تنوهو باملجهود الجبار لرجال ونساء التعليم وكذلك 
األطر اإلدارية والتقنية لوزارتكم ولجميع املتدخلين من جماعة ترابية 
ومن قطاعات حكومية أخرى ومن سلطات محلية وكيفاش أنهم حاولوا 
يعني فهاد ظل هاذ األزمة أنهم يدبرو هاد املشكل ديال التعليم و يجتازو 

الناس ..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق اإلشتراكي، تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لاوسذ يةلبنسهلي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزيراملحترم، في الواقع خاصنا غير ننتابهوا على أننا كندشنوا 
لواحد املرحلة أساسية جدا، يمكن كتبان لينا استثنائية ولكنها تؤسس 
لواقع استشرافي اللي كلنا غادي نساهمو في إحداث واحد النقلة نوعية 

واحد الرّجة كبيرة برؤية متبصرة وبرؤية عقالنية.

السيد الوزير، أنا أشيد بمبادرتكم وأقول على أن الثقافة ديال 
التقييم ما أحوجنا إليها، ألن السياسات العمومية اللي مرات فبالدنا 
كانت تفتقد إلى تقييم موضوعي، ألن التقييم هو اللي كيورينا مكامن 
الخلل ومكامن الضعف، مزيان كانت جرأة في التعليم عن بعد وليس 
للتعويض عن التعلم الحضوري، ولكن هاذ الجرأة سنؤسس لها فيما 
بعد، ألن الرقمنة خصنا السيد الوزير أنكم تديرو واحد اإلستراتيجية 
في  بقوة  حاضر  بعد  عن  التعليم  لجعل  وجهوية  وطنية  تكون  كبيرة 
الرسالة التربوية عالش؟ ألننا كنعتبرو على أن التعليم بدون التعليم 

بدون تعليم لن نحقق أي نموذج تنموي، بدون تعليم حتى القطاعات 
األخرى ألنه راه مرتبط بالقطاعات األخرى، الكفاءات التي برزت واللي 
عطات يعني واحد بالنسبة لينا يعني بادرة أمل في البحث العلمي وفي 
فأنا  إذن  العمومية،  املدرسة  وأساسها  التعليم  أساسها  راه  االبتكار 

كنقول را هاذي كتوضع على عاتقنا إعادة النظر جذريا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمجموعة النيابية التقدم 
واإلشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

شكرالاوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 8يرلاملحترم،

جهودكم تقدر عالية وهنيئا لنا ولبالدنا ويحق لنا اإلفتخار بمكسب 
تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه السنة في هذه الظروف االستثنائية، 
وتحية تقدير لكل رجال ونساء التعليم وللحكومة التي ساهمت في ذلك، 
لكن السيد الوزير قلتم الدخول املدر�ضي على األبواب ومسؤوليتكم 
السياسية والقانونية قائمة لحل الخالف القائم اآلن ما بين املؤسسات 
كتفتحو  تكون  يمكنش  ما  املغربية،  واألسر  الخصوصية  التعليمية 
املدارس بقرار الترخيص من عندكم واليوم ما يكونش تدخل ديالكم 
السيد الوزير! خصكم تّدخلو كذلك السيد الوزير األمر قانونيا موجود 
منظومة قانون اإلطار يجب تفعيلها، تنزيل قانون 06.00 جيبوه لنا اآلن، 
نخّرجوه اآلن باستعجال ونعتكفو عليه ألنه هو الحل، كيفاش غندبرو 

املسألة والدخول على األبواب؟

السيد الوزير، التعليم موحد واملنظومة موحدة، وبالتالي ما يمكنش 
اليوم نقولو بأنه املدرسة العمومية ما مأهالش ل باش تستقطب لينا 
مو الفرن�ضي، فعليكم مسؤولية توفرو 

ّ
أوالد الشعب اللي بغاو يجيو يتعل

السيد  املوحد  الدرا�ضي  واملنهج  والفضاء  واألستاذ  الدرا�ضي  املقعد 
الوزير، هذا كالم غير معقول التعليم حق دستوري واليوم املغاربة 
كيتسناو منكم السيد الوزير تكملو املسار ديال العمل الجّبار اللي كتقوم 
به الحكومة ومعكم بإحداث رجة وثورة حقيقية في منظومة التربية 
والتعليم ألن هي رافعة في تنمية بالدنا، ما يمكنش نزيدو للقّدام بال 

تعليم قوي وازن وفاعل يضمن الكرامة لكل املغاربة، شكرا لكم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم كذلك السيد النائب على احترام الوقت وشكرا للسيد 
الوزير على حسن مساهمته في هاته الجلسة. ونمر إلى القطاع املوالي 
قطاع الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي في سؤالين أيضا 
أحد  تفضلوا  األغلبية  فرق  من  األول  السؤال  املوضوع،  لهما وحدة 
السادة النواب لطرح السؤال في دقيقة واحدة، تفضلوا السيد النائب.
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اونائبلاوسي لمحم لالحم اقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، باسم األغلبية نطرح السؤال حول خطة الوزارة 
لتجاوز مخلفات جائحة، وإننا بهاته املناسبة نقدر اإلجراءات العديدة 
التي قامت بها الحكومة وإن كان عنوانها هو تفادي األسوأ ومصاحبة 
الصعوبات التي كانت عند عدة قطاعات، ولكن اليوم نسائلكم شنا هي 
اإلجراءات املستقبلية؟ شنا هي الخطط اللي يمكن نستثمرو الفرص 
على إثر التحوالت اللي واقعة في العالم على مستوى التجارة العاملية على 
مستوى الداخلي القطاع الغير املهيكل؟ فلذلك كنتمناو أن يكون تجاوز 
املرحلة ديال الجائحة فيه واحد النوع ديال اإلقدام وديال استشراف 

املستقبل وأن نستثمر الفرص املتاحة، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

ومجموعة  مجموعة  للفرق  السؤال  لبسط  اآلن  الكلمة  شكرا، 
املحترمة  النائبة  السيدة  النواب،  السادة  أحد  فليتفضل  املعارضة، 

تفضلي.

اونائبةلاوسي 6لثريالاوصولي:

شكرالاوسي لاورئيس،

أتوجه إليكم السيد الوزير، بهذا السؤال باسم املعارضة، هل قمتم 
جائحة  لتداعيات  والشامل  الدقيق  والتقييم  بالرصد  الوزير  السيد 
كورونا على قطاعي الصناعة والتجارة؟ وما تم إقراره للحد من الخسائر 
مع توفير شروط السالمة الصحية لليد العاملة في القطاعين لتجنب 
انتشار البؤر الوبائية في الوحدات الصناعية؟ وما هي خطتكم لحماية 
املنظومة الصناعية والتجارية الوطنية وتوفير ظروف إقالع اقتصادي 
حقيقي ودعم املقاوالت املتضررة وتحفيز الشباب في الشركات الناشئة 
واالبتكار الصناعي مع األخذ بعين االعتبار ضرورة الحفاظ على مناصب 

الشغل ألن املسألة االجتماعية هي في صلب اهتماماتنا؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم أيضا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير للجواب 
تفضلوا للمنصة.

قاوتجار6ل اوصناعةل ق8يرل اوذلمي،ل حفيظل م اليل اوسي ل
قاالقتصادلاألخضرلقاورقمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرالاوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترمين،

هاد الجائحة خلقات مشكل في العالم كلو وطبعا خلقات مشاكل في 
املغرب إيال جينا نشوفو من الناحية الصحية، الحمد هلل قرارات اللي 

تخادو من طرف صاحب الجاللة في أول الجائحة اعطاو نتائج إيجابية، 
احنا كلنا كنعرفوها، الحمد هلل هاد الجائحة ما خلقتاش لنا مشكل 
للصحة ديال املغاربة، لكن خلقت مشاكل مهمة في اقتصاد املغرب إيال 
جينا نشوفو في آخر juin، االقتصاد في الصناعة والتجارة في الصناعة 
كنا في أبريل ناقص %30، في آخر juin وصلنا لناقص %20 إيال قارنا 
juin ديال 2020 مع juin ديال 2019، في التجارة كنا في ناقص 25 في 
أبريل آخر juin ناقص %15، إذن انعكاسات ديال هاد الجائحة مهمة 
جدا، اعطات هاد النتائج اللي قلت لكم وكنتمناو أنه في هاد املستقبل 
القريب غادي يكونو فرص جدد ألن السيد النائب كان سؤال ديال ما 
بعد كورونا آش وقع في العالم بعجالة اللي وقع في العالم وهو في جميع 
الدول يعني فطنو أنه فهاد الجائحة عندهم عالقة تجارية مع الصين هي 
خاصة من اللي وقع هاد املشكل تبين أنه عدة مواد اللي كتصلح للصحة 
باش نحافظو على حياة املواطنين كتجي من الصين ال الكمامات وال آالت 
les respirateurs جهاز التنفس االصطناعي وغيرها، كانو قرارات بداو 
كيبانو أنه جميع الدول كتمنى في املستقبل أنها يكون عندها عالقات 
متعددة مع بلدان، ما تكونش عندها عالقة غير مع الصين هنا إال كنتو 
تذكرتو حتى املغرب ضيع واحد الفئة مهمة جدا في سنوات من 1990 
و2000 ألن هاد الصناعة مشات كلها الصين، كان آنذاك بحال دابا 

طنجة في النسيج مشات في واحد الفترة ما كتجاوزش 6 شهور

ألن كانت التنافسية ديال الصين مهمة جدا، الحمد هلل اليوم كاين 
أوال كيف قلت لكم عدة دول كيتساءلوا واش يمكن لهم يستوردوا 
هاد املواد من بلدان متعددة، ما باقيش يستوردوهم غير من الصين 
وثانيا التنافسية ديال الصين قلتها هادي سنوات وتبين أنه التنافسية 
ديال الصين اللي كان SMIG ديالهم ب100 دوالر شهريا وصل اآلن ف 
la cautesse ديالهم 700 دوالر وغادي يم�ضي حتى 1500 دوالر، إذن 
مهمة  فرص  عندنا  وكتنزل،  غادية  أنها  تبينات  الصينية  التنافسية 
اليوم ألن هاد الجائحة بينات كيف قلتلكم هاد املشكل، ولكن بينات 
مشاكل أخرى عدة بلدان إيال جينا نشوفوا على الصعيد األوروبي كان 
قرار أنه غادي يديروا واحد la taxe أخرى فاملواداللي غادي يستوردوا 
تيسميوها la taxe carbone يعني إيال كانت ذاك �ضي اللي كيتصنع في 
�ضي بالد جزء منو مصنع بالطاقة غير الطاقة املتجددة كيديروا واحد 
la taxe carbone اللي هي مهمة جدا كتجعل أنه التنافسية كتنخفض، 
الحمد هلل في املغرب عندنا الطاقة املتجددة وعندنا مشروع مهم أنه 
الطاقة املتجددة  في املستقبل هاد  الصناعة املغربية غادي تستهلك 
باش يمكن لنا يكون عندنا أوال التنافسية وثانيا هاد الطاقة املتجددة، 
السيارات،  قطاع  املثال  سبيل  على  التنافسية  نشوفوا  جينا  إيال 
اليوم املغرب عندو 2 ديال الدول اللي التنافسية ديالهم أحسن من 
التنافسية ديال املغرب، وهما الصين والهند يعني دزنا قدام أوروبا 
l’europe de l’est كلها، دزنا قدام تركيا وعدة بلدان بقاو لينا هاد 2 
اللي هما مهمين جدا، عندنا إستراتيجية فهاد السنوات املقبلة إن شاء 
هللا ف2 ديال السنوات املقبلة غادي تكون التنافسية ديال املغرب 
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غادي توصل للتنافسية ديال الهند اللي هي أحسن تنافسية في العالم 
وغادي يكون عندها إن شاء هللا هاد الطاقة املتجددة الغير املستعملة 
إذن هاد la taxe carbone ما غاديش طبق املنتوج املغربي، هنا كاين 
اإلبتكار  أنه  الجائحة  فهاد  تبين  وهو  نقطة  آخر  جدا،  مهمة  فرص 
املغربي ها نتوما شفتوه، شفتوا هاد السرعة باش تغيرات الصناعة 
 le املغربية، باش تنتجات هاد الكمامات اللي كنا كنستعملوا، هداك
gel hydroalcoolique كانت واحد قلتها لكم كان معمل كان تحرق 
وف 7 أيام املغرب واملغاربة ردوا هاد املعمل بدا كيشتغل كيصنع 240 
اللي   l’éthanol هاد  بقيناش كنستوردوا  ما  إذن  يوميا،   hectolitres
كنصابوا به هاد le gel hydroalcoolique، صنعنا في املغرب 3 ديال 
األجهزة ديال التنفس اإلصطناعي في مستوى عالي وعالي جدا من أحسن 
ما كاين في العالم اليوم، إذن تبين أنه اإلبتكار والشباب املغربي عندنا 
الحمد هلل كفاءات وقدرات باش يمكنا نمشيوا فهاد السنوات املقبلة، 
نتجاوزوا هاد املشاكل اللي يمكن ليهم يوقعوا لنا وأيضا هاد الفرص اللي 
كتطرح اليوم عبر العالم باش يمكن لنا نصنعوا في املغرب ونصدروا 
هذا مهم جدا؛ اللي تبين ملي بدات الجائحة قسمنا احنا الوزارة على 
2، واحد الفئة تكلفات بالجائحة وفئة أخرى تكلفات ما بعد كورونا، 
آش يمكن لنا نديروا من بعد كورونا؟ اللي تبين وهو كنستوردوا تقريبا 
43 مليار ديال الدرهم اللي يمكن لها فهاد السنوات املقبلة تكون منتجة 
 les في املغرب، وصلنا ألكثر من 22 مليار ديال الدرهم منها اللي عندنا
business plan والتفاصيل ديالها وعارفين بالضبط آش يمكن لو يدار 
فكل هاد املواد باش ما نبقاوش نستوردوها ونصنعوها في املغرب هاد 
ال�ضي كنوجدوه فهاد األسابيع املقبلة، وغادي يعني نطرحوها للشباب 

املغربي وجميع الناس اللي بغاو يستثمرو فهاد امليدان، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر للمناقشة والكلمة بداية لفريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لأحم لأدراق:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد الوزير، أوال في البداية باسم فريق العدالة والتنمية، 
البد أن نجدد التنويه بجهود الجميع مسؤولين ومواطنين ونجدد التنويه 
بجهود الحكومة في توفير املؤونة للمغاربة في كل املناطق وإيصالها في 
بعض األحيان إلى البوادي والقرى، ننوه أيضا بالتاجر مول الحانوت 
هداك اللي صامد وبقا في صلة باملواطنين والفالح والناقل وغيرها من 
الفئات من املواطن اللي خدمو والفالح أيضا، كذلك ننوه كما أشرتم 
السيد الوزير باملهندسين املغاربة من الشباب الذين أفلحوا في صناعة 
في  املبذولة  والجهود  والكمامات  األقنعة  واختراع  التنافس  أجهزة 

التعقيم.

السيد الوزير، كنا في الحقيقة نتمنى األرقام اللي شرتي لها في األول 
أننا أنك تعطينا فعال مؤشرات باقي %10 تقريبا التطور نسبة التطور 
من أبريل ليونيو في مجال الصناعة و%5 في مجال التجارة، ال زلنا نسأل 
عن األرقام اللي اعطاتها املندوبية السامية للتخطيط %72 من املقاوالت 
%90 من  يعني صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا،  كانت  توقفات  اللي 
املقاوالت السياحية، %70 الصناعات امليكانيكية، %30 الصناعات 
الغذائية، %50 من املقاوالت، يعني نقصات من اإلنتاج ديالها، بغينا 
فعال السيد الوزير أرقام ومعطيات ديال بداية يوليوز يعني بعد رفع 
الحجر الصحي، كذلك %67 من املقاوالت اللي كتعامل مع الخارج يعني 
سواء في التصدير واالستيراد تأثرت السيد الوزير، وبالتالي لدينا في فريق 

العدالة والتنمية مجموعة من املقترحات على حسب املجالت.

التنمية  برنامج  بإخراج  باإلسراع  نطالب  الحكامة،  مستوى  على 
التجارية أو اإلقالع التجاري على غرار اإلقالع الصناعي وهذا ينتظره 
التجار بكل فئاته منذ مدة باعتباره الحل للنهوض بأوضاع التاجر مع 
كان  التي  تلك  االعتبار وخصوصا  بعين  التجار  يعني  مقترحاتهم  أخذ 
من ضمن توصيات اليوم الوطني للتجارة بمراكش، نريد أيضا الرفع 
من نسبة األفضلية الوطنية، ونريد أيضا تفعيلة مخرجات املناظرة 
الوطنية للجبايات، نريد كذلك تفعيل دور مجلس املنافسة وإنشاء 
بنك متخصص في تمويل املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا واعتماد 
صيغ جديدة في التمويل، نريد السيد الوزير إعفاء التجار من مختلف 
املستحقات خالل هذه املرحلة سواء ديال الدولة أو ال ديال الجماعات 
الترابية، نريد كذلك تسهيل القروض سواء بدون فوائد أو وبفوائد يعني 
قليلة والزيادة من الضمانات املقدمة من طرف صندوق يعني املحدث 

في هذا اإلطار.

ملف  أيدينا  وبين  املجال  هاد  عن  نتحدث  نحن  الوزير،  السيد 
اللي صفقة اللي خاصكم تعرفوها السيد الوزير دارتها وزارة الصحة 
في مارس املا�ضي بقيمة 12 مليار مصيرها نتحدث اليوم أمامنا آسفي، 

السيد الوزير الباطرونا دارت شروط ودارت دفتر التحمالت.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة 
وألول متدخل من هاد الفريق ألن هناك متدخلين، تفضلوا السيدة 

النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لحيا6لب فراشن:

السيد الوزير، نحن في فريق األصالة واملعاصرة نعتقد راسخا أنه 
أمام الحكومة اليوم فرصة غير مسبوقة لجعل قطاع الصناعة والتجارة 
واالقتصاد الرقمي واألخضر بكل هذه الحمولة االقتصادية قاطرة نحو 
اقتصاد وطني متين، يعتمد أساسا على رأس املال الوطني واالستهالك 
مغربية  بأدمغة  ويبدع  الشباب  من  أبنائه  سواعد  يستوعب  املحلي 
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مرشحة للهجرة، وذلك من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي 
وامليزان التجاري خصوصا مع البلدان التي استفادت بشكل غير منطقي 
التبادل الحر، وعليه فإن السيد الوزير،  اتفاقيات  وغير متكافئ من 
مطالب اليوم قبل أكثر من أي وقت م�ضى بتنوير الرأي العام الوطني 
باملنهجية املزمع اعتماد وها في دعم املقاوالت املتضررة أو املفلسة، وكذا 
الغالف املالي املخصص لهذا الغرض واملعايير الصرفي، نفس األسئلة 
تسحب على الوضع الغير مريح لفئة التجار الصغار واملتوسطين الذين 
وجدوا أنفسهم عاجزين أمام فواتير كانت باألمس القريب تؤدى بشكل 

روتيني كاملاء والكهرباء والهاتف.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كلمة للمتدخل الثاني، تفضلوا فيما 
تبقى من الوقت.

اونائبلاوسي لمحم لكاريم:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوساد6لاو 8راء،

اوساد6لقاوسي اتلاون ابلاملحترمين،

السيد الوزير، جا في املداخلة ديالك بأن الحكومة قامت بواحد 

املجموعة انتاع اإلجراءات، إال أن اإلجراء املهم اللي خصها تقوم بها 

الحكومة ما قامتش به هو السالمة ديال األفراد، كنظن أن السالمة 

اتناع األفراد كانت أهم مرحلة خصها تكون في اإلجراءات، اليوم مدينة 

أسفي تتعيش على واحد الوقت اللي وقع كارثي وتنشوفو بأن الحكومة 

قامت باإلجراءات كلها إال اإلجراء ديال السالمة ما يمكنش معمل فيه 

ي كنديرو التحليالت كنلقاو 570 نتيجة إيجابية هاذي 
ّ
600 عاملة، مل

كارثة ما يمكنش نقبلوها، ألنه هنا كيبان بأن ما كاينش إجراءات انتاع 

السالمة، هنا اإلجراء الثاني هو أن مدينة آسفي كتعرف وضع كارثي 

الحكومة يعني ما قامت حتى ب�ضي إجراء، ألنه ال يعقل أن عندنا 600 

والجديدة،  جرير  بن  بين  ما  مفرقة  حالة   300 مؤكدة،  حاليا  حالة 

300 حالة في مدينة أسفي، 150 في املستشفى، 150 في مدرسة ديال 

ممرضين في أقسام هذا غير معقول، وما خصوش يكون ألن الوضع 

ديال هاذ املر�ضى وضع كارثي، الحكومة قامت بمجموعة إجراءات مع 

جميع املدن، صيفطت مستشفيات ميدانية، الحكومة ما صيفطاتش 

مستشفى ميداني للمدينة واش مدينة آسفي من الدرجة الثانية؟ هاذ 

مؤكدة  حالة   650 عندنا  كنجاوب  معقول،  غير  دائما  كيبقى  ال�ضي 

تقريبا 6500 مخالط، كنقومو ب 200 تحليلة يوميا خصنا تقريبا شهر 

 
ّ
باش نقومو بالتحليالت للمخالطين كاملين، عالش ما تجيش وحدة وال

وحدتين متنقليتن.

اوسي لرئيسلالجلسة:

التجمع  لفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  املحتر  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري تفضلوا السيد النائب املحترم تفضل.

اونائبلاوسي لب رلطاهري:

اوسي لاورئيس،

كان  الدستوري  التجمع  فريق  البداية  في  املحترم،  الوزير  السيد 
بفارغ الصبر، ومن خاللنا كيتابعوه فئات كثيرة  اللقاء  كيتسنى هاد 
من تجار ومهنيين مقاوالت صغرى ومتوسطة، بغينا في البداية نهنئكم 
ونشكركم ألن كنتو في املوعد خالل الحجر الصحي وخالل هاذ األزمة، 
وكنتو في تواصل مستمر مع الجمعيات املهنية والفيدراليات والغرف 
وسمعتو للمعاناة ديال هاذ الفاعلين، بداية السيد الوزير، الصناعة 

ولكن  كبيرة،  أشواط  نجاحات وقطعت  عليها وحققت  راهنت  بالدنا 

ور، مخطط التسريع الصناعي خصنا 
ّ
ل اليوم ما خصناش ن نرجعو 

كي  املال  رأس  ألن  فيه،  اللي  والتحفيزات  اإلجراءات  نحافظوعلى 

كتعرفوراه جبان بالدارجة تيقولو شماتة فاش ما تيلقاش الربح ف�ضي 

بالد راه غيم�ضي لبالصة أخرى، وبالتالي بغينا السيد الوزير املزيد من 

التحفيزات واملزيد من اإلجراءات للقطاع الصناعي كنتسائلوا كذلك 

السيد الوزير، اليوم بالدنا كتصّنع واحد العدد ديال املنتوجات مثل 

الحافالت عالش باقي بعض املؤسسات كيستوردو الحافالت من تركيا؟ 

 اإلقتصاد 
ّ
واش هاذي الوقت باش نشجعو االقتصاد ديال بالدنا أو ال

وغنتكلم  الوزير،  السيد  الداخلية  التجارة  قطاع  أخرى؟  دول  ديال 

باللغة اللي كيفهموها التجار، التجار اليوم السيد الوزير، تيعانيو في 

وش 
ّ
صمت من بعد ما ترفع الحجر الصحي العديد منهم مازال ما حل

الحجر  ترفع  فاش  الصغار  التجار  الوزير،  السيد  في صمت  تيعانيو 

عليهم  تراكموا  الضرائب،  عليهم  تراكم  الكرا،  عليهم  تراكم  الصحي 

الجبايات املحلية، وعلى غرار املبادرة السامية امللكية ديال إعفاء التجا، 

هاد الفئة اللي عطاها عناية كبيرة سيدنا، ما شفناش نفس التوجه عند 

بعض املؤسسات، التوجيهات ديال سيدنا ما�ضي فقط في الخطابات 

في املبادرات ديالوا، وبالتالي كنتسناوا التضامن مع هاد الفئة لألبناك 

مازال ما دارت لها منتوجات مالئمة، كنهنيوكم كذلك على اإلجراء ديال 

التغطية الصحية والحماية اإلجتماعية، استبشرناه بالخير، هذا إجراء 

تاريخي من شأنه يعزز التماسك ديال بالدنا..

اوسي لرئيسلالجلسة:

اآلن انتهى الوقت، شكرا السيد النائب.

اونائبلاوسي لب رلطاهري:

السيد الرئيس احتساب الوقت عفاك.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

حسبناه 7 اثواني هو هداك.

اونائبلاوسي لب رلطاهري:

20 ثانية مشات.

اوسي لرئيسلالجلسة:

7 ثواني، انتهى الوقت.

اونائبلاوسي لب رلطاهري:

السيد الرئيس باقي 20 ثانية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت.

اونائبلاوسي لب رلطاهري:

عندي chronométre باقي لي 20 ثانية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت.

اونائبلاوسي لب رلطاهري:

.seconds 10 ،السيد الرئيس 20 ثانية هللا يخليك

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 
السيد النائب.

اونائبلاوسي لب رلطاهري:

السيد الرئيس،

اوسي لرئيسلالجلسة:

الفريق  من  النائب  السيد  تفضل  ثانية،  و37   2 الوقت،  انتهى 
اإلستقاللي الكلمة لكم، تفضلوا، مرحبا، تفضل السيد النائب، نقطة 

نظام تفضلوا.

اونائبلاوسي لمصطفىلبايتاس:

نقطة نظام السيد الرئيس في التسيير هذه الجلسة، وقفتم السيد 
النائب ملدة 20 ثانية، نطالبكم بكل أدب وبكل يعني احترام لرئاسة هذه 
الجلسة أن تعطوا للسيد النائب 20 ثانية لكي يكمل وقته الذي يعطيه 

له الدستور، ولكي يسجل في محضر هذه الجلسة، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تم إيقاف السيد النائب املحترم ملدة 5 ثواني، وتمت مواصلة الكلمة 
ديالو ملدة 7 ثواني، الكلمة للفريق اإلستقاللي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم، الكلمة لكم.

اونائبلاوسي لطارقلق يري:

أشرفل علىل قاوسالمل اوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 8ير،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

اسغرابنا  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  نسجل  أن  بداية  لي  اسمحوا 
بتوقيف  القا�ضي  الحكومة  رئيس  السيد  منشور  ملضامين  ورفضنا 
ويضرب  متسرع  أنه  نعتبر  قرار  وهو  املقبلة،  السنة  برسم  التوظيف 
في العمق أحالم وحقوق عشرات آالف من الشباب املغربي الحاملي 
الشواهد، وال يعدو أن يكون حال سهال لجأت إليه الحكومة التي كان 
املفروض أن تكون حكومة اإلبداع والكفاءات كما أمر، جاللة امللك، 

شفاه هللا وحفظه.

املغرب كيعرف أصال أساس أزمة الشغل وزدتوا قتلتوا ما تبقى 
من آمل عند هاد الشباب، السيد الوزير إن ما تفضلتم به ال يمت 
بصلة إلى إستراتيجية صناعية قادر على أن تجعل منا أمة صناعية 
مستقبلية، فطموح تحقيق بالدنا لرؤية املغرب 4.0 اليتحقق إال إذا 
حسمتم إرادتكم السياسية، اليوم يجب أن يوجه الدعم وتخصص 
اإلمتيازات والتحفيزات للمقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا 
واللي كتشكل %96 من النسيج اإلقتصادي الوطني واللي كتشغل مئات 
التي  الكبرى  والشركات  املقاوالت  تسمين  في  اإلستمرار  اآلالف عوض 
بالنسبة  الدولة طيلة عقود دون مردودية تذكر  استفادت من دعم 

لإلقتصاد الوطني.

نوجه الدعم للصناعات القطاعات الصناعية القادرة على الرفع 
من الناتج الداخلي الخام، وتمكين اإلقتصاد من الخروج من اإلنكماش 
بعبارة أخرى ضمان وتحقيق حكامة مستدامة مرتكزة على التخطيط 
الريع  اقتصاد  مع  والقطع  التحفيز،  والدعم  والتقنين  اإلسترتيجي 
واملحسوبية الذي يأخد بمجمله طابعا قانونيا، وهي أمور بعيدة املنال 
في غياب إصالح حقيقي لإلدارة، فضال مطلب ملح لإلصالح الضريبي 
حجم  لتدارك  تنمية  األقل  على  للجهات،  اإليجابي  التمييز  وتحقيق 
الفوارق املجالية وامتصاص البطالة خاصة عبر إعفاء حصة األرباح 
التي يتم إعادة استثمارها بتلك الجهات، وكذلك اعتماد واحد الرؤية 

استراتيجية واستباقية للخريطة الصناعية واملناطق الصناعية.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضلوا  الحركي،  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 6لحكيمةلبللقساقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

أيضا  الوزارة،  بعمل  والتنويه  اإلشادة  من  البد  البداية  في  غير 
بالعرض ديالكم داك �ضي اللي قلتو واللي ما قلتوش، نحن نشيد وننوه 
بما تقومون به، أيضا نشيد باملبادرة ديال les business plan اللي 
غتساعد الشباب في االستثمار، السيد الوزير في ظل الجائحة في الوقت 
اللي تغلقات الحدود وعندما أصبحت كل دولة تقول نف�ضي نف�ضي، أوال 
شكل العالم القروي طوق النجاة بالنسبة لألمن الغذائي، وبالتالي وجب 
التفكير مليا في إعطاء هذا املجال فرصته في تحقيق التنمية والعمل 
بجدية أكثر وبتدبير ناجع من أجل تحفيز ساكنته وشبابه على االستقرار 

فيه.

لذا، نطالبكم السيد الوزير، بوضع مخطط صناعي قروي على غرار 
الجيل األخضر، سيما وأن املجال القروي والجبلي غني بثرواته الطبيعية 
والعديد من مناطقه تعج بمواد أولية قابلة للتثمين، وتعج في صناعات 
ذات أهمية كبرى، كما نطالبكم بعقد اتفاقيات بين الجامعات واملعاهد 
والجماعات الترابية ووزارتكم بغرض توجيه البحوث في هذا االتجاه، 
وأكيد أن هذا النهج سيقوي الجهات ويخلق موارد للجماعات وسيساهم 
في خلق فرص الشغل ويؤمن االستقرار بهذا املجال، ثانيا تبين وجوب 
استحضار االستثمار في الرأسمال البشري الوطني في النموذج التنموي 
املرتقب من خالل ربط التعليم بالتنمية وتشجيع البحث العلمي، وكذا 

الحد من هدر الطاقات البشرية واستثمارها ببلدها بدل تركها عرضة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق االشتراكي، تفضلوا 
السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 6لمينةلاوطاوبي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير املحترم، بدورنا في الفريق االشتراكي السيد الوزير 
نحييكم على املجموعة من املجهودات التي قمتم بها إبان هذه الجائحة، 
نريد  املغرب حينما  في  بأننا  االشتراكي  الفريق  في  الوزير  السيد  نعتبر 
نستطيع نستطع واستطعنا بالفعل حققنا املعجزة في هذه املرحلة، 
ما  املواطنين على  كباقي  االشتراكي  الفريق  في  قلوبنا  أيدينا على  لكن 
سيترتب عن تداعيات كورونا، نحن نخاف عن فقدان الشغل بالنسبة 
للمواطنين بدأت األزمة تدق ناقوس الخطر في مجموعة من الشركات 

الدولية املستثمرة في املغرب، وخوفنا أن ترحل غدا، ما هي الضمانات 
املقاوالت  بالنسبة  كذلك  عمله؟  للمواطن  تضمن  وأن  هنا  تظل  أن 
والشركات الوطنية التي من ندعمها باستمرار ومع ذلك تعلن األزمة 
اليوم، كيف سنعالج هذا األمر؟ كيف سنحقق االستقرار للمواطن؟ 
ألن املواطن حينما يفقد عمله فسيفقد سكنه الذي يأخذه عن طريق 
القروض، سيفقد مقاعد الدراسة في املدارس الخصوصية ستندحر 
الطبقة املتوسطة السيد الوزير، سيهتز االستقرار االجتماعي في البلد، 
لذلك نحن بالفعل نؤمن بما قمتم به وكذلك ال زال لنا اإليمان بأنكم 
ستقومون بال�ضيء الكثير، لكن نريدكم اليوم أن تطمئنو املغاربة أن 
تطمئنو العاملين في هذه القطاعات، اآلن القطاع الخاص يهتز ورئيس 

الحكومة إيال اسمحتو.

اوسي لرئيسلالجلسة:

للتقدم  النيابية  للمجموعة  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 6لسذادلاوزاي ي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

يعني  اليوم  املقاوالتي  الوطني ونسيجنا  اقتصادنا  الوزير،  السيد 

بامتحان صعب، وعند  ويمر  في ظروف صعبة وصعبة جدا،  يعيش 
االمتحان يعز املرء أو يهان، اليوم السيد الوزير، املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة والكبرى تعيش ظروف صعبة جدا، وتعاني األمرين ما بين 

مقاوالت أعلنت إفالسها ومقاوالت على وشك اإلفالس ومقاوالت تصارع 

دون ذلك، نجد مقاولين يعني ينتظرون ويتطلعون، ربما حان الوقت 

العمومي،  التصنيع املحلي واإلستثمار  التركيز على  إلى  الوزير،  السيد 

األسا�ضي  الحليف  هو  أصبح  البنكي  القطاع  الوزير،  السيد  اليوم 

املقاوالت، هي مناسبة  أنشطة هذه  واإلستراتيجي لضمان استمرارية 

للتنويه ببعض املبادرات التي اتخذتها بعض املؤسسات البنكية ملواكبة 

املقاوالت وخصوصا املتضررة منها، في هذه الظرفية والتي تظل بالتأكيد 

 créditغير كافية، هنا بغيت نتكلم السيد الوزير، على ضمان إقالع أو

relance في الوقت الذي ساهم هذا القرض في حل العديد من املشاكل 

اآلنية التي تواجه املقاولين وأعطى نفسا جديدا للمقاولة، إال أنه يظل 

غير كافي باملقارنة مع حجم الخسائر التي عرفتها املقاولة، وخصوصا 

منها الصغيرة واملتوسطة، زيادة على أنه يتوجب إعادة النظر ومراجعة 

وتبسيط الولوج إلى هذا القرض، علما أنه نسجل تأخرا..

اوسي لرئيسلالجلسة:

للرد فيما  الوزير  النائبة املحترمة، والكلمة للسيد  شكرا السيدة 
تبقى من الوقت تفضلوا.
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قاوتجار6ل اوصناعةل ق8يرل اوذلمي،ل حفيظل م اليل اوسي ل
قاالقتصادلاألخضرلقاورقمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اللي تقال هو أوال اإلستراتيجية ديال التجارة، اإلستراتيجية ديال 
قطاع التجارة كانت موجودة قبل كورونا، توقفات تقريبا 4 شهور غادي 
يتعاد فيها النظر في بعض األسابيع وال بعض األشهر باش يمكن لها تكون 
الشركات،  أنه مواكبة  تقال  اللي كنتمناوا،  املستوى  في  تجار  تواكب 
هاد ال�ضي اللي الدار في عهد كورونا كان كنظن ال بأس به، عطى واحد 
النفس، اللي تقرر اليوم في مجلس الوزاري برئاسة صاحب الجاللة، هللا 
ينصرو، أنه غادي يكونوا برامج جداد، غادي يتقدموا لكم، من طرف 
وزير املالية، كنظن ابتداء من غدا، غدا غادي نعطيوكم التفاصيل، 
اللي تقال على آسفي أنه يمكن الحكومة أو الوزارة ما داروش الالزم، ما 
كنظنش، نعطيكم بعض املعلومات، اللي درنا وهو كاين 7 ديال املحاور 
اللي ركزنا عليها في خطة ديال الوقاية، تنظيم العمل، التوعية، التدابير 
العمال  ديال  النقل  شروط  املطاعم،  استخدام  شروط  الصحية، 
وأيضا خطة التكفل، إيال كان �ضي مشكل، اللي درنا وهو لجن جهوية 
اللي داروا 3460 زيارة ل 2748 معمل، اللي خاصنا نعرفوا وهو في قطاع 
الصناعة الحاالت أو نسبة الحاالت اللي تبينات من بعد الفحوصات 
هو 0.77% إيال خذنا بعين اإلعتبار هاد �ضي اللي وقع في آسفي %0.77، 
على الصعيد الوطني عندنا 3% إيال حيدنا من الصعيد الوطني قطاع 
ديال الصناعة كنطلعوا ل 5% من 0.77% إلى 5%، إذن هاد البؤر ديال 
قطاع الصناعة أنا كوزير الصناعة عندي وجهة نظر، يمكن غير أنا اللي 
عندي هاد وجهة نظر، كنتساءل واش هاد البؤر كاينين في املعامل؟ أو في 
النقل؟ أو في األحياء بعض املرات؟ واللي تبين وهو بعض األحياء ما �ضي 
في املعامل، كاين بعض األحيان أن هاد البؤر يمكن لها تكون في املعامل، 
ولهذا هاد اللجنة كتجي بعض املعامل مشات لها 4 املرات، املرة األولى، 
املرة الثانية، وشديناهم وعقموا وداروا املسائل ديالهم ورجعنا املرة 

الثالثة واملرة الرابعة عاد تحلوا.

 des كايتسماو  كاينين  اللي  الحاالت  هاد  نشوفوا  جينا  إيال  إذن 
cas asymptomatique إذن الناس ما فيهم حتى �ضي حاجة ما فيهم 
ال سخانة وال كيكحبوا وال عندهم �ضي مشكل صحي، كتقلبوا كتلقى 
فيها هاد le cas asymptomatique مازال عبر العالم كيتساءلوا واش 
هاد الناس يعني كينتاشر من هاد الناس أو ال كذا ولكن ما�ضي حاالت 
تيمشيو ناس للسبيطار وكيمشيو يداواو ما كيعرفوش راسهم واش فيهم 

هاد الوباء أو ال ال.

نرجعوا للصناعة تقال أنه ما خصناش اإلقالع الصناعي أننا نقيسوا 
منو أبدا ما كنظنش، ألن هو من بعض الفرص اللي عندنا في املستقبل 
ديال مناصب الشغل مهمة جدا، هاد ال�ضي ديال اللي كنستوردوا من 
الخارج ومن تركيا ومن غير تركيا كان سؤال على الطوبيسات بدينا 
كنصنعوهم في املغرب، 200 ديال الطوبيسات اللي غادي يتصنعوا في 

املغرب للدار البيضاء كانوا 700، 500 منهم طبعا غادي يتستوردوا مع 
األسف كنا كانتمناو أنهم يتصنعوا في املغرب ولكن في املستقبل إن شاء 

هللا غادي يتصنعوا في املغرب.

مواكبة التجار هذا يعني ملف مهم جدا غادي نبقاوا كنشتغلوا 
عليه مازال ما وصلناش للنهاية املطاف، كيف كنا كنتمناو أنه التغطية 
.la ألنه كان نقاش  loi.de.finance. réctificatifالصحية تكون دبا هاد
و كذا و أخذ ورد أنتما عرفتوا هاد ال�ضي ولكن إن شاء هللا في األسابيع 

املقبلة غادي نلقاو حلول جداد.

تقال أنه من مناصب الشغل، أشنا هما les garanties اللي يمكن 
 ،les garanties ليهم يتعطاو في مناصب الشغل؟ كان سؤال، ما كاينينش
ما كاينش �ضي بالد اللي يمكن ليها تعطي les garanties ديال مناصب 
الشغل، أن �ضي شركة وال�ضي معمل غادي يمكن لوا يبقى يشتاغلوا إلى 
األبد، أنتما شفتوا عبر العالم شركات كبرى عظمى مشاو لإلفالس، احنا 
لحد اآلن كنسمعوا اإلفالس مازال ما شفناهاش، باش نكونوا واضحين، 
كنتمناوا أننا نوصلوا لهاد ال�ضي، ولكن مستحيل أننا تكون جائحة في هاد 
الحجم تدوز في العالم ويدير مصائب ها نتما شفتوها وفي املستوى وأننا 
في املغرب ماغاديش تقيسنا؛ اإلقتصاد مرتبط باإلقتصاد الدولي إيال 
هداك السيد اللي كيشري من عندك القاميجة ما شراهاش، مستحيلة 
أنك تصنعها في املغرب، إيال خذيتو inditex zara هو أوسع وأكبر شريكة 
في ميدان األلبسة شدات 1200magasin ديالها كانت كتشغل عشرات 
اآلالف داملغاربة، في 3 أيام عيطات لي قالت لي غادي نوقف %50 وعاود 
عيطو لي قالو لي غادي نوقفوا %100، ولكن الحمد هلل اآلن بدا كيعاود 
قطاع النسيج واأللبسة كيتحرك بدا كيشتغل، أنا متفاؤل كنقول أننا 
غادي نعيشوا فترة صعبة ما نكذبوش على راسنا، هاد ال�ضي اللي وقع 
راه ما�ضي ساهل، راه كاين إقتصادات في العالم اللي وقف ليهم القلب 
مرة وحدة، احنا اللي كيتبين وهو هاد الفرص اللي جاية أهم من داك 
ال�ضي اللي كان عندنا؛ النقاش اللي عندي مع قطاع النسيج كيقولو 
 les carnier de ناس دالنسيج أنه داك ال�ضي اللي كيبان ليهم اليوم في

commande أكثر من داك ال�ضي اللي كان عندهم من قبل؛

يعني هاد ال�ضي كيستغرب اإلنسان فهاد ال�ضي خصنا اليوم نشتغلوا 
أنه جميع  نتعاونوا ونجعلوا  باش  املقبلة،  الشهور  في هاد  باملعقول، 
الشركات ما يوقع ليهم والو، اللي تقدم اليوم لصاحب الجاللة، نصره 
هللا، وهو ثالثة ديال البرامج اللي غادي يتقدموا لكم، باش ما ندخلش أنا 
في التفاصيل، فالسيد الوزير املالية هو اللي غادي يعطيكم التفاصيل 
ديالها، واللي غادي تواكب هاد الشركات إن شاء هللا في املستقبل، احنا 

واعيين باش أنه الشركات واإلقتصاد املغربي خاصو اللي واكبو..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
شكرا للجميع،لرفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلاوثالثينلبذ لاملائتين

اوتاريخ: الثالثاء 15 ذي القعدة 1441ه)7 يوليوز 2020م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ساعة وأربعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة 
مساء والدقيقة العاشرة.

رقم  القانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  األعمال:  ج قلل
42.20 بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 
1441 )23 مارس 2020( واملتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبه.

اوسي لاو 8يرلاملنت بلو ىلق8يرلاو اخلية،

اوسي اتلقاوساد6لاون اب،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية متعلقة، السيد النائب، 
السيد النائب، راه كون كنتي هنا ما غاديش تحمل حتى �ضي حركة خارج 
الجلوس، ولهذا معذرة، قلت يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية 
متعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير 
املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 هجري 
23 مارس 2020 ميالدي املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الكلمة للسيد الوزير ال�ضي نور الدين 

بوطيب الوزير املنتدب لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

اوسي لن رلاو ينلب طيبلاو 8يرلاملنت بلو ىلق8يرلاو اخلية:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبه.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

رقم  القانون  مشروع  لتقديم  أمامكم  اليوم  أحضر  أن  يشرفني 
42.20 بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 
1441 )23 مارس 2020( واملتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى نسخ أحكام املادة 6 من املرسوم 
بقانون املذكور واملتعلقة بوقف جميع اآلجال التشريعية والتنظيمية 
الطوارئ  حالة  إعالن  أثناء  السارية  القوانين  في  عليها  املنصوص 

االستئناف  باالستثناء  بالطعن  املتعلقة  اآلجال  باستثناء  الصحية، 
تحت  الوضع  وبمدد  اعتقال  في حالة  املتابعين  باألشخاص  الخاصة 
احتساب  يستأنف  أن  على  االحتياطي،  واالعتقال  النظرية  الحراسة 
هاته اآلجال ابتداء من اليوم املوالي لرفع حالة الطوارئ، وسيتم تعويض 
هذه األحكام الواردة في املادة 6 بأحكام أخرى تخول للحكومة خالل 
فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها وقف سريان مفعول اآلجال 
املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
إذا تبين لها أن استمرار سريان املفعول هذه اآلجال يحول دون ممارسة 
األشخاص املعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل، 
بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات املختصة للحد من تف�ضي 
نص  على  اإلحالة  على  الجديدة  املقتضيات  هذه  تنص  كما  الوباء، 

تنظيمي لتحديد حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة.

وللتذكير جاء وضع هذه املادة 6 في سياق بداية إعالن حالة الطوارئ 
الصحية في أواخر مارس املا�ضي ملراعاة ظروف األشخاص خالل فترة 
يحول  أن  شأنه  من  ما  لكل  ودرءا  املعلنة،  الصحية  الطوارئ  حالة 
دون وفائهم باالتزامات امللقاة على عاتقهم وحماية ملصالحهم بسبب 
التزاماتهم  تنفيذ  وكذا  حقوقهم،  ملمارسة  التنقل  من  تمكنهم  عدم 
اتجاه الدولة أواإلدارات بسبب اإلجراءات املتخذة من لدن السلطات 
العمومية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، وباألخص منع التنقل 
وإجراءات الحجر الصحي، غير أنه وأمام التمديد االضطراري واملتكرر 
ملدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، فإن اإلبقاء على املادة 6 
السالفة الذكر في صيغتها الحالية كقاعدة عامة يطرح مجموعة من 
وفق  اململكة  تراب  بمجموع  الصحي  الحجر  تخفيف  بعد  اإلشكاالت 
الضوابط املنصوص عليها في املرسوم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 
2020، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل 
بمختلف األنشطة العمومية واالقتصادية وأن يمس بحقوق والتزامات 

الدولة واملواطنين على حد سواء.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

استنادا للمادة 3 من املرسوم بقانون رقم 2.20.292 والصادر في 
الطوارئ  بحالة  أحكام خاصة  بسن  واملتعلق  املا�ضي  مارس  من   23
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها والتي تجيز للحكومة بالرغم من جميع 
األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صالحية اتخاذ جميع 
التدابير الالزمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، تم إعداد هذا 
القانون الذي يرمي إلى نسخ أحكام املادة 6 من املرسوم بقانون املذكور، 
القانون  هذا  مشروع  في  املضمنة  الفريدة  املادة  بأحكام  وتعويضها 
في  عليها  املنصوص  اآلجال  بموجبها سيستأنف سريان مفعول  والتي 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمجرد نشر هذا 
القانون في الجريدة الرسمية، كما سيتم بموجب أحكام هذه املادة 
استثناء اآلجال التي تقرر الحكومة وقف سريان مفعولها إذا تبين لها أن 
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استمرار سريانها يحول دون ممارسة األشخاص املعنيين بها لحقوقهم أو 
الوفاء بالتزاماتهم بالنظر إلى ما تتخذه السلطات العمومية من إجراءات 
احترازية للحد من انتشار الوباء، ال سيما تلك املتعلقة بالحجر الصحي، 
وستحدد حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة بموجب نص 

تنظيمي.

تلكم هي الغاية من إعداد مشروع هذا القانون، والسالم عليكم 
ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيس:

لجنة  مقرر  أشكر  كذلك  جميعا  باسمكم  الوزير،  السيد  شكرا 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة على املجهود 
الذي بذل، بدون شك بين أيديكم إحدى النماذج أو النسخ لهاد التقرير، 
السيد النائب عزيز بنبراهيم، نمر اآلن للمناقشة العامة بإعطاء الكلمة 

باسم فرق األغلبية السيدة النائبة غيثة الحاتمي.

اونائبةلاوسي 6لغيثةلالحاتميلباسملفرقلاألغلبية:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 8يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية في مشروع قانون رقم 
42.20 املعروض على أنظارنا اليوم، في البداية نجدد الشكر والتنويه 
بكل املجهودات القيمة وكل املبادرات الخالقة التي قامت بها سلطات 
بالدنا في التصدي لهذه الجائحة، حيث يمكن التأكيد في هذا الصدد 
بأن النظرة االستباقية لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 
هللا، واملواكبة املستمرة للحكومة ولكل املتدخلين ذوي الصلة، جعلت 
بالدنا في مأمن عن التف�ضي املهول لهذا الوباء الخطير والخروج بأقل 
الخسائر البشرية واإلقتصادية، فبالدنا لم تكتف بالتدابير اإلحترازية 
التي انتصرت لإلنسان قبل اإلقتصاد، بل أعطت درسا عميق الداللة في 
التضامن والتآزر والتماسك واالنصهار في بوتقة واحدة عنوانها املصلحة 
العليا للبالد، والشك أن هذه الجائحة كانت لها تداعيات سلبية على 
عدة مستويات اقتصادية وإجتماعية وغيرها، ولكنها لم تخل من دروس 
وعبر، نعتقد بأن املغرب القوي بحضارته وتراكماته وتالحمه و تضامنه 
وإجماعه على ثوابته، قادر على أن يحول اإلكراهات إلى إنجازات ويحول 

اإلشكاالت إلى فرص إيجابية تستشرف املستقبل بكل ثقة.

مختلف  إلى  ينصرف  أن  البد  التنويه  واجب  الرئيس،  السيد 
السلطة  ورجال  ونساء  والعمال  والوالة  واملحلية  املركزية  السلطات 
وأعوانها وللجماعات الترابية، باإلضافة بالطبع إلى السلطات الصحية 

واألمنية والوقاية املدنية واملواطنين، وباقي الجنود الذي تصدرو الواجهة 
وال زالو يرابطون في الصفوف األمامية في مواجهة هذا الوباء وفي وضع 

اآلليات والشروط الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية للبالد.

السيد الرئيس، إن مشروع القانون الذي نتدارسه اليوم ينسجم 
بكل تأكيد مع التوجه الذي تحدثنا عنه آنفا، حيث يجيز للحكومة أن 
تقرر خالل فترة الطوارئ الصحية املعلن عنها وفق سريان مفعول كل 
أجل من اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 
الجاري العمل بها إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة 
األشخاص املعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بإلتزاماتهم خالل هذا األجل، 
بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية املختصة للحد 
من تف�ضي الوباء، وهو مشروع يكت�ضي أهمية بالغة ألنه يجسد بامللموس 

مرونة القاعدة القانونية ال سيما في هذه الظرفية الصعبة.

السيد الرئيس املحترم، إن مجهودات الدولة املغربية التي حازت 
التدابير  تطبيق  في  بالتراخي  تماما  تقويضها  يمكن  ال  العالم  إعجاب 
الوقائية والبروتوكوالت اإلحترازية الصحية، فمقاربة الحكومة رامت 
 ، املرحلة  تجاوز  تماما  يعني  ال  الذي  الصحي  الحجر  من  التخفيف 
وبالتالي فإن اإلمتثال للتوجيهات العامة املسطرة في هذا الصدد أمر 
ضروري وحتمي، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة ملختلف املقاوالت 
واملؤسسات الصناعية واملهنية، فتناسل البؤر املهنية التي ترتب عنها 
عدد متزايد من اإلصابات بالفيروس تستدعي الصرامة في التعامل وفي 
املراقبة، ولكنها تستدعي كذلك املزيد من التحسيس وإشعاع الوعي بين 
املواطنين، وهذه املسؤولية ال تقتصر على طرف دون آخر، بل إنها تلزم 
الجميع على الرغم من قناعتنا بأن الوضعية متحكم فيها وال تستدعي 

التهويل والتوجس.

السيد الرئيس، إن فترة ما بعد حالة الطوارئ لن تكون مماثلة أو 
شبيهة لها هذه مسلمة بديهية، وبالتالي فإن املجهودات يتعين أن تتركز 
فيها  يتصدر  بتصورات جديدة ورؤية مستحدثة  آخر  أفق  على خلق 
املواطن املغربي صدارة االهتمامات، ومن تم فإن تداعيات األزمة أثبتت 
بأن التعليم بمختلف أصنافه يشكل أولوية األولويات بعد ملف وحدتنا 
الترابية، باإلضافة إلى ورش الصحة والرقمنة واإلستثمار، باإلضافة إلى 
توطيد أسس الرعاية اإلجتماعية، كما أن مقاربة املجال يجب أن تنفتح 
على العالم القروي والجبلي وفق العدالة والتوازن املنشودين وفي إطار 
الجهوية املتقدمة التي يتعين أن تشكل إحدى مفاتح اإلقالع االقتصادي 

واالجتماعي كذلك.

السيد الرئيس، في الختام ال يسعنا في فرق األغلبية إال أن نتضرعإلى 
هللا أن يزيل على بلدنا هذه الغمة، ويجعلها دائما في القمة وييهئ لها سبل 
اإلرتقاء في مدارج التقدم وليس ذلك بعزيز على هذه األمة العظيمة التي 
استمدت على الدوام القوة من رحم املعاناة واألزمات لتخرج منتصرة، 
املجيد.  العلوي  العرش  وراء  موحدة  متضامنة  منتظمة،  متالحمة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.
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اوسي لاورئيس:

شكرا السيدة النائبة، اآلن الكلمة للمعارضة، السيد النائب أحمد 

بريجة.

اونائبلاوسي لأحم لبريجةلبإسملمجم عةلقفرقلاملذارضة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال6ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 8يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد6لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم مجموعة وفرق املعارضة في إطار 

املتعلق بسن  بقانون  املرسوم  بتغيير  مناقشة مشروع قانون يق�ضي 

أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، كلنا 

يعلم الظروف التي جاء في هذا املرسوم بقانون كسند قانوني إلتخاذ 
عدد من التدابير اإلستثنائية والضرورية لإلعالن عن حالة الطوارئ 

الصحية بمجموع أرجاء التراب الوطني بتوجيهات ملكية سامية، لذلك 
صوتنا جميعا كأغلبية ومعارضة على هاد املرسوم بقانون وعلى القانون 

املتعلق باملصادقة عليه باإلجماع، وهو موقف أملته بالدرجة األولى 

املصلحة العليا للبالد لتمنيعها لنخرج بأقل الخسائر املمكنة من هذه 

األزمة الغير مسبوقة.

السيد الرئيس، اليوم وفي نفس اإلطار يعرض علينا هاد املشروع 

تطورات  مع  يتما�ضى  الذكر  السالف  بقانون  املرسوم  لتغيير  قانون 

األزمة التي يفرضها قرار الحكومة القا�ضي بالشروع في التخفيف من 

والعمل  اإلقتصادية  األنشطة  واستئناف  الصحي  الحجر  إجراءات 

بمختلف اإلدارات العمومية واملحاكم واملقاوالت، ويهم التعديل املقترح 

وضع صيغة جديدة للمادة السادسة تسمح للحكومة أن تقرر خالل 

فترة حالة الطوارئ الصحية وقف سريان مفعول كل األجل من اآلجال 
القانونية الجاري بها العمل إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون 

ممارسة األشخاص املعنيين لحقوقهم أو الوفاء بإلتزاماتهم خالل هذا 

األجل بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية املختصة 

للحد من تف�ضي الوباء؛

تغييرها  املراد  السادسة  للمادة  الحالية  الصيغة  إلى  وبالرجوع 
نجدها تنص على وقف سريان مفعول جميع اآلجال القانون الجاري 

رفع حالة  ليوم  املوالي  اليوم  ابتداء من  تستأنف  أن  العمل على  بها 

الطوارئ الصحية، وفي الحقيقة فهي صيغة ال يمكن أن تتما�ضى مع 

الوضع الحالي، حيث ال زالت حالة الطوارئ الصحية سارية املفعول، 

في حين فرضت التطورات الشروع في الرفع التدريجي إلجراءات الحجر 

واإلدارية  اإلقتصادية  األنشطة  لكافة  التدريجية  والعودة  الصحي 

واإلجتماعية، وبالتالي من شأن الصيغة الحالية للمادة السادسة أن 

تعرقل اإلستئناف السالف لألنشطة اإلقتصادية والسير العادي لعمل 

اإلدارة والقطاعين العام والخاص على السواء، لذلك نتفهم التعديل 

املقترح، ولكننا في نفس الوقت نتخوف من كون التعديل هو نوع من 

إعالن رفع حالة الطوارئ الصحية، أي أنه يعني العودة للحالة الطبيعية 

فيما يخص التقيد بكافة اآلجال القانونية، مع إعطاء الحكومة إمكانية 

وقف سريان أي من هذه اآلجال دون الرجوع للبرملان إذا تبين لها حسب 
تقديرها أن استمرار سريانه فيه ضرر، أي كما جاء في املشروع أنه يحول 

دون ممارسة األشخاص املعنيين به لحقوقهم أوالوفاء بإلتزاماتهم؛

وهذا األمر في الحقيقة هو شيك على بياض في يد الحكومة طيلة 

للمؤسسة  الرجوع  ودون  تشاء  كيف  لتقدر  الصحية  الطوارئ  حالة 

التشريعية، وعلى أي حال، فإننا في فرق املعارضة ندعو الحكومة اتخاذ 

مثل هذه القرارات بناء على معطيات وبيانات دقيقة وموضوعية بما 

يضمن حقوق والتزامات كافة األطراف.

من جهة أخرى كنا نتمنى في فرق املعارضة أن ترفق الحكومة هاد 

توجهات ومالمح  لنا  بطريقة غير رسمية توضح  ولو  بوثيقة  املشروع 

مضامن القرارات التي من املنتظر اتخاذها في إطار نصوص تنظيمية، 

هاد  إخراج  على  وبرملانا  حكومة  جميعا  نحرص  أن  أجل  من  وذلك 
التشريع بما ينسجم مع األهداف املتوخاة منه وفي احترام تام لتوازن 

عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية؛

بعض  إلى  الحكومة  انتباه  إلثارة  املناسبة  هذه  استغالل  ونود 

القضايا واملشاكل التي ال زالت عالقة وتئن تحت وطأتها فئات عريضة 

داخل  الحضري  النقل  إشكالية  قبيل، حل  املغربي من  املجتمع  من 

املدن، وخاصة ما يتعلق بسيارات األجرة من الصنف األول الطاكسيات 

الكبرى، وأرباب حافالت نقل املسافرين والتصدي بالحزم الالزم للتزايد 
امللحوظ النتشاربؤر الوباء، ال سيما في الوحدات الصناعية ألن ظهور 

هذه البؤر سي�ضيء إلى املجهودات التي قامت بها السلطات العمومية 

واألطباء واملمرضين وعمال النظافة واملجتمع برمته في مواجهات هذا 

الفيروس.

في األخير السيد الرئيس املحترم، نتمنى أن تتعامل الحكومة بالجدية 

املقبولة مع مقترحات القوانين التي تقدمنا بها واملرتبطة بهذه الجائحة 

في الجانب املتعلق بمعالجة إشكالية اآلجال القانونية في العديد من 

املواضع والقطاعات الحيوية والتي تضررت بشكل ملحوظ من تدعيات 

هذه الجائجة، وشكرا.
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اوسي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض إذا سمحتم السيدات والسادة النواب.

كما  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 

صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون: 1

بتغيير   42.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب1441 هجري 

)23 مارس 2020( ميالدي املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، صادق مجلس النواب باألغلبية على 

هاد املشروع قانون رقم 42.20. شكرا على مساهمتكم، شكرا للسيد 

الوزير، رفذتلالجلسة.


	محضر الجلسة الثامنة والعشرين بعد المائتين
	-	التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة.
	-	الثقافة والشباب والرياضة؛
	-	إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:

	محضر الجلسة التاسعة والعشرين بعد المائتين
	-	وقطاع الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر الرقمي؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:
	-	التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

	محضر الجلسة الثلاثين بعد المائتين
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.


