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محضريبلجلسةيبلخامسةي برلبعينيبعديبملائتين

بلتاليخ: اإلثنين 9 ربيع األول 1442ه )26 أكتوبر 2020م(.

بلرئاسة: السيدة مريمة بوجمعة النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

بلتوق ت: ساعتان وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زوال 
والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  برعما5:  جد 5ي
الحكومية التالية:

الداخلية؛ .-

الصحة. .-

بلس دةيمريمةيبوجمعةيلئيسةيبلجلسة:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،يبلرحمةيبملهدبةيبملبعوثيلحمةيللعاملين.

بلس ديبلوزيريبملنتدب،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، تخصص هاته الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمال هاته الجلسة 
أربع أسئلة تليها مناقشة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من 
القطاعين التاليين: قطاع الداخلية وقطاع الصحة، تخص التدابير 
التي اتخذهما هذين القطاعين الوزاريين في ظل تمديد حالة الطوارئ 

الصحية.

وقبل الشروع في جدول أعمال هاته الجلسة ووفقا للمادة 149 
من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نستمع إلى املراسالت الواردة على 

الرئاسة، تفضل السيد األمين مشكورا.

بلس ديبولونيبلسالكيأمينيبملجلس:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

توصل مكتب املجلس من املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
يحدث   011.71 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  بمقترح 

بموجبه نظام لرواتب التقاعد املدنية كما تم تغييره وتتميمه؛

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ما بين الفترة 19 إلى 26 أكتوبر 
2020، ب 29 سؤاال شفويا، 72 سؤاال كتابيا، 245 جوابا على األسئلة 

الكتابية، شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكربيبلس ديبرمين،

األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع  والسادة،  السيدة  حضرات  إذن 
الشفهية، نعم، نعم السيد النائب املحترم تفضل السيد رئيس فريق 

العدالة التنمية، نقطة نظام السيد الرئيس؟

بلعدبلةي فريقي لئيسي ببربه ميي مصطفىي بلس دي بلنائبي
بلتنم ةي)نقطةينظام(:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبنيبلوزيربن،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين.

السيدة الرئيسة، بخصوص الرسوم املسيئة التي تتداولها وسائل 
اإلعالم التي صدرت عن دولة لنا معها مصالح مشتركة ولنا بها شراكة، 
وألن لدينا مصالح مشتركة نريد أن نقول بأن اإلساءة للنبي صلى هللا عليه 
وسلم وللمقدسات اإلسالمية ال تدخل في حرية التعبير، وندين هاته 
اإلساءة بالقوة التي ندين بها األعمال اإلرهابية واإلجرامية التي وقعت 
على أرض الدولة املعنية، ولهذا نحن نثمن البالغ أوالبيان الذي جاء على 
وزارة الخارجية املغربية، وال نقبل بأي حال أن يساء إلى مقدساتنا وإلى 

النبي صلى هللا عليه وسلم. شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

نعم، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيثريايبلصقلي:

الوضع  الجلسة  هذه  خالل  سنناقش  اليوم  الرئيسة،  السيدة 
الصحي في بلدنا، في حين أن املئات أو اآلالف من رجال ونساء الصحة 
في القطاع العمومي أو القطاع الخصو�ضي تصابوا بهاد املرض وتوفاو 
منهم العشرات وفارقوا الحياة أثناء عملهم في سبيل الوطن في ال مباالة 
وعدم اإلعتراف، لهذا أطلب من مجلسنا املوقر قراءة الفاتحة ترحما 

على أرواحهم وأرواح جميع ضحايا الوباء. وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

إذن نعم، السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلتويمييبنجلون:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،
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نتتبع بقلق شديد كل املسلمين على أرض بلد فرنسا اللي هو بلد 
شقيق، بلد صديق وشريك، ونريد بهذه املناسبة طلب من الحكومة 
الفرنسية وعلى رأسها السيد الرئيس باش يرجعوا للصواب ويتعاملوا 
مع املواطنين كيفما كانت ديانتهم أو عقيدتهم، أن يتعاملوا بإنصاف 
وكذلك باحترام املبادئ املقدسة للديانة السماوية، كما نفعل نحن 
في املغرب، املغرب هو بلد تسامح وعلى فرنسا أن تنهج نفس ال�ضيء 

بالنسبة لكل املسلمين داخل ترابها، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

إساءة  أي  ندين  اإلستقاللي  الفريق  في  نحن  الرئيسة،  السيدة 
للمقدسات الدينية، وندين كذلك اإلساءة إلى الرسول صلى هللا عليه 
وسلم باسم حرية التعبير. ولكن في نفس الوقت، ندين كذلك أي تطرف 
ديني الذي يستعمل الدين من أجل كذلك اإلساءة إلى الحرية في مختلف 
األمم. ولهذا فإننا ندعو إلى الحوار الجدي بين الحضارات وبين الديانات 

من أجل أن نتفهم في ما هو مشترك فيما بين اإلنسانية، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبايتاس:

السيدة الرئيسة، طبعا داخل فريق التجمع الدستوري، نتابع بقلق 
شديد ونستغرب للمدى الذي تطورت له األوضاع. داخل فريقنا، داخل 
فريق التجمع الدستوري، نعتبر بأن اإلساءة إلى الرسول عليه الصالة 
والسالم هي خط أحمر، وال يمكن القبول بها أو التطبيع معها. لكن في 
نفس الوقت، نعتقد بأن كلنا اليوم كقوى سياسية مطالبين بأن ننبذ 
اإلرهاب والتطرف. وفي نفس الوقت نثمن عاليا القرار أو البالغ الذي 
أصدرته وزارة الخارجية املغربية. وهذا يعبر على أن املغرب ليس أقل 
شأنا من أي دولة كيفما كان نوعها أو حجمها أو موقعها. هذه قضايا 
وثوابت أساسية عند كل املغاربة، وعلى رأسهم طبعا جاللة امللك. فندعو 

إلى العقالنية، ندعو إلى الحكمة، ندعو إلى الحوار، ألنه هو املجال ل..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب. تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبملالحي:

شكربيبلس دةيبلرئيسةيبملحت1مة،

بلس دينيبلوزيرينيبملحت1مين،

بلس دبتي بلسادةيأعضاءيمجلسيبلنوببيبملحت1مين،

الفريق  في  نحن  املحترمة،  الرئيسة  السيدة  الحال،  بطبيعة 
االشتراكي، ندين بشدة أي مساس باملعتقدات الدينية ديالنا. كما ندين 

بنفس القدر أي تطرف أو إرهاب من أي جهة كانت، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم. إذن نترحم على جميع ضحايا.. نعم 
السيد النائب املحترم عفوا، تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديمبديعيلئيسيبلفريقيبلحركي:

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

على إثر ما يتم تداوله من إشارات ورسوم مسيئة للنبي صلى هللا 
عليه وسلم، ال يمكننا في الفريق الحركي إلى أن ندين كل إساءة برسول 
هللا ونعتبر كل فعل من هذا القبيل فعال ممقوتا وغير مقبول. ويغذي 
مثل  نستنكر  نحن  األديان.  إلى  واإلساءة  والعنصرية  الحقد  مشاعر 
هذه التصرفات التي ال تقبلها أي ديانة أو مذهب. فديننا دين الوسط 
والتسامح يحثنا على احترام وتقديس باقي الديانات. ونتمنى أن يسير 
اآلخرون في نفس السلوك. وفي نفس الوقت ندين أي سلوك تطرفي 
تعالى  قال  كما  والحوار.  بالنقاش  يحل  �ضيء  كل  نوعه.  كان  كيفما 

»وجادلهم بالتي هي أحسن«. صدق هللا العظيم، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم. إذن نترحم مجددا على ضحايا وباء 
كوفيد 19، خاصة بالنسبة لجنود الصف األمامي، وعلى رأسهم األطر 

الصحية والطبية.

حضرات السيدة والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا. ونستهلها بقطاع الداخلية بسؤالين في إطار 
وحدة املوضوع. طارح السؤال من فرق األغلبية، مع قطاع الداخلية، 

نعم تفضل السيد النائب املحترم في دقيقة واحدة

بلنائبيبلس ديصالحيبملالوكي:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

ال يخفى حجم تأثير جائحة كورونا على العديد من مناحي الحياة 
اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية وغيرها، بحيث توقفت الكثير من 
األنشطة واملهن جراء هذه الظرفية اإلستثنائية الصعبة التي تميزت 
باإلرتفاع املضطرد لعدد اإلصابات، رغم التحكم في الوضعية الوبائية 
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ملختلف  الجماعية  التعبئة  بفضل  الجائحة،  هذه  تف�ضي  بداية  في 
السلطات واملؤسسات املنتخبة، كما تسببت جائحة كورونا في ضعف 
مداخيل الجماعات الترابية بسبب تباطؤ النشاط اإلقتصادي وقطاع 
البناء وغير ذلك، وكذلك باإلضافة إلى سن الحكومة لبعض اإلعفاءات 
مداخيل  تقلص  في  تسبب  هذا  كل  املتوقفة،  لألنشطة  الجبائية 
الجماعات الترابية كما تشير كل املعطيات أن هذا النقص في مداخيل 
الجماعات سيؤثر ال محال على ميزانيتها لسنة 2021، مما ستكون له 
انعكاسات على وفاء هذه الجماعات الترابية بإلتزاماتها اتجاه املرتفقين 

والشركاء في املشاريع التنموية، سواء التي..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، طارح السؤال من الفريقين واملجموعة 
النيابية للمعارضة، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلحبيبيبلحس ني:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير املحترم، بإسم فرق ومجموعة املعارضة نطرح عليكم 
السؤال التالي، دخلت بالدنا شهرها الثامن في مواجهتها لجائحة كورونا، 
وهي فترة شهدت مجموعة من اإلنجازات التي ال ننكرها بفضل جهود 
من تواجدها في الصفوف األولى لهذه املواجهة من أطر طبية والصحية 
وفاعلين  منتخبة  ومؤسسات  وإدارية  وأمنية  عمومية  وسلطات 
اقتصاديين، وهي مناسبة نجدد لهم الشكر واإلمتنان على تضحيتهم، 
وفي املقابل كشفت هذه الجائحة على مجموعة من اإلختالالت تتصل 
أساسا بضعف التواصل ومنهجية اتخاذ القرار، وهو ما يخلف نوعا 
من اإلرتباك الذي يظهر بشكل جلي في معالجة التداعيات اإلجتماعية 
واإلقتصادية للجائحة والحفاظ على دينامية اإلقتصاد الوطني وعلى 
فرص الشغل وحركية املواطنين واملواطنات، ومدى التقيد الجماعي 
والفردي بالتدابير اإلحترازية الوقائية من كورونا، لذلك نسائلكم من....

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير، تفضل السيد 
الوزير مشكورا.

بلس دينوليبلدينيبوط ب،يبلوزيريبملنتدبيلدىي زيريبلدبخل ة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

في إطار التفاعل اإليجابي مع انشغاالت نواب األمة حول الوضعية 
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  عن  والناجمة  الراهنة  الوبائية 
وتداعياتها اإلجتماعية واالقتصادية، أتقدم أمامكم اليوم بعد مرور 

7 أشهر عن إعالن حالة الطوارئ الصحية بعرض حول تقييم فترة 
حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا، وكذا تأثيرها 
على الجماعات الترابية ومختلف األنشطة، تنفيذا للتعليمات امللكية 
السامية، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، 
ومنذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بتاريخ 2 مارس 2020، أقرت 
بالدنا مجموعة من اإلجراءات والقرارات التي هدفت منذ البداية إلى 
الحد من انتشار الوباء واحتواء تداعياته السلبية على الحياة اليومية 

للمواطنات واملواطنين.

ولقد تمكنت السلطات العمومية من تدبير املراحل السابقة من 
األزمة بنجاح، بفضل املقاربة االستباقية واملنهجية التدريجية، وااللتزام 
املجتمع،  مكونات  مختلف  بين  القوي  التالحم  عن  الناجم  الجماعي 
واالنخراط املسؤول لجميع املؤسسات في تنزيل التوجهات والخطط 

التي وضعتها الدولة.

شراسة  عن  الناجمة  واإلكراهات  التحديات  من صعوبة  وبرغم 
الفيروس، وطول مدة انتشاره، إال أن بالدنا قادرة وهلل الحمد على تخطي 
هذا الوضع، ليس فقط من خالل احتواء األزمة بمختلف تداعياتها 
وآثارها السلبية، بل وجعل هذه األخيرة فرصة تاريخية إلحداث اإلقالع 

اإلقتصادي املنشود، وتعزيز التماسك اإلجتماعي.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

ملواجهة  طموحة  وطنية  إستراتيجية  املغربية  اململكة  تبنت  لقد 
املنظومة  العمومية ودعم  الجائجة، قوامها األسا�ضي حفظ الصحة 
اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث سعت وزارة الداخلية من موقعها، إلى 
تنزيل هذه اإلستراتيجية عبر اتخاذ كل ما يلزم في كل املراحل التي مرت 
منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء من خالل بداية انتشاره ببالدنا، أو 

في الفترة الصعبة الراهنة.

لقد ساهمت حالة الطوارئ الصحية، التي تم اإلعالن عنها منذ 20 
مارس 2020، بمرسوم بقانون، في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس 
كوفيد19-، ما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى 
غاية 10 نوفمبر 2020، لتوفير اإلطار القانوني التخاذ ما يلزم من قرارات 

يمليها تطور الوضعية الوبائية ببالدنا.

بها  تفضل  التي  السامية  للتعليمات  وتنفيذا  السياق،  هذا  وفي 
صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، انخرطت 
كل مكونات وزارة الداخلية بكل مسؤولية في تنزيل التوجيهات املولوية 
الذات.  ونكران  العالية  والروح  واملثابرة  الجاد  العمل  عبر  السامية، 
وكذا توفير األجواء اإليجابية املالئمة لضمان التنسيق الجيد، سواء 
بين املصالح التابعة للوزارة أو مع املصالح الوزارية األخرى، ال سيما 
قطاعات الصحة واالقتصاد واملالية والصناعة والتجارة واالقتصاد 

األخضر والرقمي، وإدارات ومؤسسات عمومية أخرى.
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في  القيادة املركزية لتدبير األزمة  وفي هذا الصدد، فقد ساهمت 
ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات املتدخلة، من 
خالل خلق مراكز قيادة بمختلف اإلدارات املركزية بهدف تتبع الوضع 
اإلقليمية  املراكز  لعبت  وبدورها  اتخاذها،  الواجب  التدابير  واقتراح 
اإلستراتيجية  تنفيذ  في  مهما  دورا  الترابي،  املستوى  على  للتنسيق 
الصحية، وكذا في تنسيق جهود باقي املتدخلين، بما في ذلك املجالس 

املنتخبة.

وأود في هذا اإلطار، أن أنوه مرة أخرى بجنود الصفوف األمامية من 
أطر طبية وشبه طبية، وأفراد القوات املسلحة امللكية، ورجال وأعوان 
السلطة املحلية، وجميع املصالح األمنية من أمن وطني ودرك ملكي 
وقوات مساعدة وعناصر القوات الوقاية املدنية، وكذا أطر وأعوان 
القطاعات الحكومية املعنية، على أدائهم املتميز وعلى روح التضحية 
وخصال املسؤولية التي أبانوا عنها في تدبير هذه الوضعية الصعبة، 

خاصة وأن البعض منهم لم يستفد من رخص العطل السنوية.

وأستغل هذه املناسبة أيضا لإلشادة من جديد باإللتزام املسؤول 
للمواطنات واملواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، والتعبير 
عن االعتزاز بالعمل السيا�ضي واإلجتماعي والنقابي واملدني النبيل، الذي 
املهنية  والنقابات  الترابية  والجماعات  السياسية  األحزاب  به  قامت 
وجمعيات املجتمع املدني طيلة هذه الفترة، والذين حرصوا جميعا على 
ممارسة أدوارهم الدستورية والقانونية، بالرغم من خصوصية املرحلة 

وصعوباتها.

بلس ديبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

وكما تعلمون، فاملغرب وغيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة 
تزامنا مع دخول فصل  الوبائية،  الوضعية  تدبير  في  جديدة وصعبة 
الخريف واقتراب فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة 
الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة، وسلطاتها 
العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي باملخاطر املحدقة، وتحسيس 

الرأي العام الوطني بضرورة عدم اإلستهتار بالتدابير اإلحترازية.

وبالرغم من أن الحالة الوبائية على صعيد التراب الوطني مقلقة وإن 
بدرجات متفاوتة، إال أن الوضع مازال متحكما فيه، وفي هذا السياق 
وتعبئة  بتتبع  الكبرى  البيضاء  للدار  الترابي  املجال  الحكومة  خصت 
خاصة فرضتها الحالة الوبائية الراهنة بالنظر لعدد اإلصابات املؤكدة 

وعدد الوفيات املسجلة.

اليومي  التتبع  عمليات  خالصات  على  وبناءا  الوضع،  هذا  أمام 
والتقييم املنتظم واملنجزة من طرف لجان اليقضة والتتبع وتوصيات 
اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة منذ شهر شتنبر األخير إلى 
إقرار مجموعة من التدابير الوقائية مكنت من تفادي خروج الوضع عن 
السيطرة، وهي التدابير التي تم تعزيزها منذ يوم األحد 25 أكتوبر الجاري 

على مستوى عمالتي الدار البيضاء واملحمدية وأقاليم النواصر ومديونة 
وبرشيد وبن سليمان، في اتجاه تقييد تحركات املواطنات واملواطنين 
بالفضاءات العمومية والتجارية ذات الجاذبية واإلستقطاب، والبد من 
التأكيد بأن قرارات الحكومة في هذا الشأن تراعي التوفيق بين حماية 
الصحة والسالمة العامة للمواطنات واملواطنين، والحفاظ على سيرورة 
ستبقى  القرارات  هذه  أن  واألكيد  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  الحياة 
بدون جدوى ما لم تساهم ساكنة هذه املنطقة بكل جدية في املعركة 
ضد الوباء واالنخراط بشكل كامل في احترام وتطبيق التدابير اإلحترازية 

الصحية املعمول بها.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

إن وزارة الداخلية تحرص بشكل مستمر على مالءمة إستراتيجيتها 
وخطط عملها مع مستجدات الوضعية الوبائية في امليدان، وفي هذا 
التراب  بمجموع  املواطنين  لتحركات  جيد  لتأطير  وضمانا  الصدد، 
وترتيب  تصنيف  بخصوص  دقة  أكثر  مؤشرات  اعتماد  تم  الوطني، 
أسبوع  تقييمها كل  يتم  والتي  1و2  املنطقتين  في  واألقاليم  العماالت 
من طرف اللجن املحلية للقيادة لتتبع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق 
األمر أساسا بمعدل تف�ضي الوباء، عدد الحاالت اإليجابية في كل 100 
ألف نسمة، وعلى ضوء هذه املؤشرات يتم اتخاذ مجموعة من التدابير 
اإلحترازية عندما يتجاوز معدل تف�ضي الوباء 50 حالة إيجابية على 100 
ألف نسمة، حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه األقاليم التي عرفت هذا 

املعدل وذلك باشتراط التوفر على:

- رخصة إستثنائية للتنقل للدخول لهذه املدن؛

والفضاءات  والحدائق  الرياضية  والقاعات  الحمامات  إغالق   -
العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين؛

- منع جميع التجمعات العمومية؛

- تحديد توقيت إغالق جميع املحالت التجارية الصغرى والكبرى 
واملقاهي؛

- تحديد توقيت إغالق املطاعم؛

-إغالق الشواطئ والحدائق العامة؛

- إغالق قاعات األلعاب والرياضة، وكذا مالعب القرب؛

- تخفيض الطاقة االستيعابية لوسائل النقل إلى %50؛

التباعد  وإحترام  الكمامات  ارتداء  إلجبارية  املستمرة  املراقبة   -
الجسدي بالفضاءات العمومية.

وباإلضافة إلى ذلك تعمل اللجن املحلية للقيادة على تحديد شروط 
الحالة  معدل  يتجاوز  لم  التي  باألقاليم  التجارية  األنشطة  ممارسة 
الوبائية فيها 50 على 100 ألف نسمة، وذلك ب ناءا على تطور الحالة 

الوبائية.
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فيتم  الوباء  لتف�ضي  بؤر  عدة  تسجل  التي  األحياء  بخصوص  أما 
إغالقها بشكل كامل بدعم من أفراد القوات املسلحة امللكية بناءا على 

مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ التدابير التالية:

- منع التنقل من وإلى هذه األحياء إال ألسباب مهنية وصحية بعد 
اإلدالء بشهادة التنقل االستثنائي املمنوحة من طرف السلطة املحلية؛

- إغالق املحالت التجارية للقرب، وكذا املحالت التجارية الكبرى 
على الساعة الثامنة مساءا،؛

- إغالق أسواق القرب على الساعة الرابعة مساءا؛

- إغالق الحمامات وصالونات التجميل؛

باستعمال  الوباء  بخطورة  وتوعوية  تحسيسية  تنظيم حمالت   -
جميع التقنيات التقليدية والحديثة.

ومن جانب آخر، عملت وزارة الداخلية على مواكبة اإلستراتيجية 
الجديدة املتخذة من طرف السلطات الصحية، بخصوص البروتوكول 
العالجي املتبع لعالج الحاالت التي تظهر عليها أعراض الفيروس والتي 

تقت�ضي نقلها إلى املؤسسات االستشفائية املخصصة لذلك.

أما بخصوص الحالة التي ال تظهرعليها أية أعراض، فيتم معالجتها 
في املنزل وفق شروط يتم تحديدها من طرف لجنة علمية مختصة أال 

يتجاوز عمر املصاب 65 سنة وال يعاني من أي أمراض مزمنة.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

على  الوطني  العام  الرأي  خاللكم  من  األمة  ممثلي  أطلع  أن  أود 
حصيلة تقييم تدخالت وزارة الداخلية بتنسيق مع جميع القطاعات 
املعنية، خالل هذه من وضعية االستثنائية على مدى ما يقارب 7 أشهر 

من دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ ببالدنا.

الطوارئ  حالة  إطار  في  اتخاذها  تم  التي  بالتدابير  منها  فمواكبة 
الصحية، قامت السلطات املحلية ببذل مجهودات كبيرة في مواكبة 
الواسعة املنظمة من طرف فعاليات املجتمع  الحمالت التحسيسية 
املدني بجميع تراب اململكة، وكذا توزيع عدد من الكمامات واملعقمات 
الكحولية على املواطنين باملجان، إضافة إلى تنظيم دوريات من طرف 
ملراقبة  العامة  والفضاءات  األسواق  مستوى  على  املحلية  السلطات 
البعض  التزام  لوحظ عدم  وبعدما  اإلحترازية،  التدابير  احترام  مدى 
بالتدابير الوقائية ومن أجل مزيد من الفعالية في تدبير املرحلة، بادرت 
الحكومة إلى إصدار مرسوم يقر باآلداء الفوري للغرامات التصالحية 
الجزافية إلى الضابط أو العون املحرر للمحضر نقدا في حق املخالفين 

بمكان املعاينة.

وتغريم  توقيف  العمومية  السلطات  قامت  ذلك،  مع  وباملوازاة 
مخالفي قرار إجبارية ارتداء الكمامات باألسواق والفضاءات العمومية، 

حيث قامت املصالح األمنية والسلطة املحلية خالل الفترة املمتدة من 
25 يوليوز إلى 23 أكتوبر 2020 بتوقيف حوالي 624 ألف و543 شخصا، 

وتقديم حوالي 98 ألف شخصا أمام العدالة.

ودعما للجهود الوطنية املبذولة ملواجهة هذا الوضع االستثنائي، 
فقد قامت السلطات املحلية بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية بجميع 
العماالت واألقاليم بلغت قيمتها حوالي مليار و101 مليون درهم استفاذ 
منها ما يقارب 4 ماليين و155 ألف من الساكنة إلى غاية 2 أكتوبر 
2020، وفي سياق آخر فقد تمت تعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز 
إيواء من طرف السلطات املحلية بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 
26 ألف سرير، من أجل إيواء األطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة 

املتدخلين، وكذا بعض املر�ضى ومخالطيهم.

ووعيا باملخاطر الصحية التي قد تنجم عن تنقالت األشخاص من 
خارج اململكة، قامت السلطات العمومية بمراقبة قدوم كافة األجانب 
واملغاربة الوافدين على بالدنا من خالل إجبارية توفرهم على شهادة 
تثبت عدم إصابتهم بفيروس كوفيد 19 ال تتجاوز مدتها 72 ساعة، 
الوطني  التراب  ملغادرة  االستثنائية  التنقل  رخص  منح  إلى  باإلضافة 
لفائدة املواطنين املغاربة، وذلك إما ألسباب مهنية أو دراسية أوصحية 
أو عائلية، وفي هذا اإلطار قامت مصالح عماالت وأقاليم اململكة إلى 
غاية 23 أكتوبر 2020 بمنح حوالي 62 ألف و 569 شهادة ملغادرة التراب 

الوطني.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

إن األزمة الصحية التي تمر منها بالدنا على غرار باقي دول املعمور 
تصاحبها انعكاسات سلبية على عدة مستويات، وال سيما املستوين 
االقتصادي واالجتماعي، ومع طول أمد هذه األزمة قد تتعمق الفوارق 
على  املطروحة  التحديات  تتعاظم  وقد  عنها  الناجمة  اإلجتماعية 
اإلقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى ميزانيات الجماعات الترابية بشكل 
وعلى  األخيرة  هذه  آداء  على  التحديات  هذه  ستنعكس  كما  خاص، 
لفائدة  لها  التابعة  العمومية  املرافق  تقدمها  التي  الخدمات  مستوى 

الساكنة.

وأمام جسامة هذه التحديات ال يمكن إال أن نستحضر مقتطفات 
امللك محمد السادس  السامي لصاحب الجاللة  امللكي  من الخطاب 
نصره هللا وأيده املوجه ألعضاء البرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى 
أكد  حيث   ،2020 أكتوبر   9 بتاريخ  الخامسة  التشريعية  السنة  من 
جاللته: »أننا نضع خطة إنعاش اإلقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه 
املرحلة فهي تهدف لدعم القطاعات اإلنتاجية، خاصة نسيج املقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة، والرفع من قدرتها على اإلستثمار، وخلق فرص 

الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.

وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين 
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الدولة والشركاء اإلقتصاديين واالجتماعيين، من أجل ضمان شروط 
إنجاحها، انطالقا من تالزم الحقوق والواجبات«. انتهى املقتطف من 

الخطاب امللكي السامي.

بلس ديبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

جميع  النخراط  الداعية  السامية  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 
املؤسسات الوطنية في املجهودات الرامية ملحاربة انتشار وباء كورونا، 
ساهمت الجهات بمبلغ مليار و500 مليون درهم في الحساب الخصو�ضي 
الذي أحدث ملواجهة الجائحة، توزعت هذه املساهمة بين مليار درهم 
تم تحويلها من صندوق التضامن بين الجهات و500 مليون درهم ثم 
تحويلها من ميزانية الجهات، ويتطلب تجاوز تداعيات جائحة كورونا 
وضع خطة طموحة إلنعاش اإلقتصاد الوطني، وذلك بإشراك كافة 
الترابية  والجماعات  الوزارية  القطاعات  في  اإلقتصاديين  الفاعلين 

والقطاع الخاص.

ومن أجل أجرأة هذه املقاربة التشاركية، تم تشكيل لجنة وطنية 
بالتدبيراإلستباقي  األساسية  مهامها  تتمثل  التي  االقتصادية،  لليقظة 
باملوازاة  وتم  كورونا،  جائحة  عن  الناجمة  السلبيية  لآلثار  والفعال 
لليقظة اإلقتصادية، تأخذ بعين اإلعتبار  معها إحداث لجن جهوية 
الخصوصيات وأولويات كل جهة على حدة، وذلك بإشراك كل الفاعلين 
والغرف  الترابية  الجماعات  الخصوص:  منها على  واملتدخلين، ونذكر 
املهنية للمساهمة في إعداد واختيار التدابير االستباقية، وكذا للتفكير في 

الحلول مناسبة ملواجهة التحديات التي يفرضها هذا الوضع املستجد.

كما قامت جميع السلطات العمومية بكل ما يلزم من املهام املنوطة 
بها للعمل على الحد من تداعيات هذه الجائحة، وأظهرت الجماعات 
الترابية في إطار مشاركتها ضمن اللجن الجهوية لليقظة اإلقتصادية، 
عن مستوى راقي من الوعي واالنضباط، واإلستجابة التلقائية في أداء 
دورها املوكول إليها بكل جدية ومسؤولية، وذلك بالنظر إلى الدور الهام 
الذي تلعبه هذه املجاالت الترابية في مختلف أوجه التنمية االقتصادية 

واإلجتماعية ببالدنا.

وقد مكنت هذه املقاربة التشاركية بالنسبة للجماعات الترابية على 
وجه الخصوص، من التركيز على القطاعات االقتصادية األكثر تضررا 
رافعة  تشكل  أن  يمكن  التي  األنشطة  وتحديد  الصحية،  األزمة  من 

لإلقالع االقتصادي على املدى القصير واملتوسط.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

لقد بادرت وزارة الداخلية إلى مواكبة الجماعات الترابية ملواجهة 
اآلثار السلبية املترتبة عن حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها، وذلك 
من خالل تفعيل مقتضيات املادة 5 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 

عبر توجيه عدد من الدوريات للسادة والة والجهات، والسيدة والسادة 
العمال، والسيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، همت 
على وجه الخصوص انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق 
الجزاءات املتعلقة باملوارد املالية املدبرة من طرف الجماعات الترابية. 
يخص  فيما  بالصرف  اآلمرين  بعض  تساؤالت  حول  الرأي  وابداء 
الجبايات املحلية، والتدبير األمثل وعقلنة وترشيد نفقات الجماعات 

الترابية برسمي سنة 2020.

كما أتاحت هذه الدوريات إمكانية مالءمة اآلجال القانونية إليداع 
اإلقرارات أو ألداء بعض الرسوم املحلية. ال سيما فيما يتعلق بالرسوم 
املفروضة على شغل األمالك الجماعية مؤقتا، إمكانية تخفيض املبالغ 
املؤداة أو الواجب أداءها عن كراء املرافق العمومية الجماعية، والسيما 
األسواق األسبوعية واملسابح واملرابد من طرف املعنيين باألمر، ممارسة 
حق املراقبة الجبائية من لدن الجماعات الترابية خالل فترة الطوارئ 
الترابية  الجماعات  لدن  من  اإلجبارية  للنفقات  األسبقية  الصحية. 
خالل فترة الطوارئ، األسبقية للنفقات اإلجبارية الضرورية، كنفقات 
املوظفين واملشاريع ذات األثر املباشر على الساكنة، ال سيما املتعلقة 
بالتزويد باملاء الصالح للشرب وفك العزلة والصحة. دعم مالي ملوازنة 
ميزانية الجماعات التي تعاني من عجز، حيث بلغ هذه السنة عدد 

الجماعات املستفيدة حوالي280 جماعة.

وفي هذا السياق، ستواصل الدولة دعم الجماعات الترابية وتمكينها 
من أداء مهامها على وجه أكمل، وذلك من خالل مواكبتها من أجل 
إتمام املشاريع التنموية املحلية التي توجد قيد اإلنجاز، وكذا تحويل 
االلتزمات املالية لوزارة الداخلية بمقت�ضى اتفاقيات الشراكة، من أجل 
أداء املبالغ املستحقة للمقاوالت والتي أنجزت األشغال والتوريدات، 
مع الحرص على احترام اآلجال القانونية ألداء، باإلضافة إلى مواصلة 
دعم هاته الجماعات بإطالق مشاريع جديدة ذات اآلثار املباشرة على 
الساكنة، مع إعطاء األولوية لتلك القادرة على خلق مناصب الشغل 

القارة.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

في إطار حرصها على ضمان استمرارية وجودة الخدمات التي تدخل 
تزويد  تأمين  على  الترابية  الجماعات  عملت  اختصاصاتها،  ضمن 
الساكنة باملاء الصالح للشرب والكهرباء، مع إلزام املوزعين: وكاالت 
التوزيع وشركات التدبير املفوض، املكتب الوطني الكهرباء واملاء الصالح 
أقرتها  التي  واالحترازية  الوقائية  للتدابير  الصارم  بالتطبيق  الشرب، 

السلطات العمومية للحد من انتشار الوباء.

وهكذا تم تأجيل خالل فترة الحجرالصحي لبعض أنشطة املوزعين 
التي تتم بمقرات سكن الزبناء، خاصة منها عمليات قراءة العدادات 
واملحالت.  السكن  بمقرات  واالستخالص  اإلستهالك،  فواتير  وتوزيع 
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تم  كما  الوباء.  تفاديا النتشار  التنقالت  التقليل من  أجل  وذلك من 
الزبناء  مع  التواصل  عملية  تعزيز  مع  بعد،  عن  الخدمات  اعتماد 
والشركاء سوسيو اقتصاديين، باإلضافة إلى منح الزبناء تسهيالت في 
أداء فواتير استهالك املاء والكهرباء املتعلقة بفترة الحجر الصحي، مع 
إيقاف عمليات قطع التزويد باملاء والكهرباء وتعزيز وحدات استقبال 
ومعالجة شكايات واستفسارات املرتفقين مراعاة للظرفية اإلستثنائية 

والوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية املرتبطة بهذه الجائحة.

كما تعمل وزارة الداخلية على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس 
كورونا في عدة مدن من خالل القيام بأخذ عينات من املياه العادمة، 
كما ستعمل وزارة الداخلية، ما�ضي تعمل، ستعمل وزارة الداخلية على 
إرساء بروتوكول للتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن من خالل 
القيام بأخذ عينات من املياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض 
إلنتشار  النشطة  البؤر  تحديد  من  سيمكن  مما  للفيروس،  النووي 

الفيروس.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

الجماعات  من  العديد  مواكبة  على  الداخلية  وزارة  سهرت  لقد 
الترابية منذ بداية الجائحة، التي انخرطت في عمليات تقييم واسعة، 
انخرطت في عمليات تعقيم واسعة شملت املرافق اإلدارية والفضاءات 
حافالت  وقوف  ومحطات  والشوارع،  واألحياء  العمومية  والساحات 
النقل الحضري وسيارة األجرة، باإلضافة إلى األسواق وغيرها من املرافق 
العمومية، وذلك من توجيه عدة دوريات إلى السادة الوالة والعمال من 
املالية  بالتحويالت  القيام  الترابية  الجماعات  لرؤساء  السماح  أجل 

اإلستعجالية ملحاصرة انتشار الفيروس.

توجيه العمل نحو تعاضد اإلمكانيات بهدف خلق تكامل وديناميكية 
بين كافة املتدخلين مع تسخير جميع الوسائل املادية والبشرية املتاحة 
على صعيد العماالت واألقاليم ووضعها رهن إشارة الجماعات املعنية، 
حيث يتسنى لها القيام بعملة التعقيم والتطهيرعند اإلقتضاء، وذلك في 

إطار اللجان الجهوية واإلقليمية للتدبيراملندمج ملحاربة النواقل.

تدعيم املكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي تعاني من نقص في 
املواد البشرية بعمال اإلنعاش الوطني، باإلضافة إلى إشراك شركات 
النظافة في عملية التعقيم، و لضمان تغطية أوسع لخدمات املتعلقة 
وزارة  تعمل  القروية،  باملناطق  خاصة  الصحة،  وحفظ  بالوقاية 
الداخلية في إطار مخطط عملها املمتد بين 2018 و2024 على إنجاز 
بين  مشترك  الصحة  لحفظ  جماعيا  مكتبا   66 إحداث  يهم  برامج 
الجماعات الترابية تنتمي إلى 25 إقليم وستستفيد منها 674 جماعة 
ترابية، ورغم تضرر مداخيل الجماعات الترابية بشكل كبير من أثار هذه 
األزمة الصحية، فقد استجابت بشكل فوري ومسؤول في العمل على 

التصدي لهذا الوباء.

وال يسعني بهذه املناسبة إال أن أشيد بمجهوداتهم ومبادرتهم القيمة 
تدبير  الخصوص:  منها على  ونذكر  العصيبة  املرحلة  هاد  في مواجهة 
التحسيس  بعملية  القيام  ودفنها،  ونقلها  بالجثة  والتكلفة  الوفيات 
للتدابير  التام  اإلحترام  في  العمومي  النقل  تدبير  للسكان،  والتوعية 
توزيع  وتخزينها،  بيعها  وأماكن  الغدائية  املنتجات  مراقبة  الوقائية، 

املساعدات على األسر ذات الدخل املحدود.

بلس ديبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

على الرغم من تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19- 
خالل الفصل الثالث من السنة الجارية مقارنة بالركود الحاد طبعا 
للنشاط اإلقتصادي خالل الفصل الثاني ناقص %14،9، مقارنة مع 
ناقص %8،7 يبقى التحسن التدريجي يتوقع أن يتواصل خالل بقية 
السنة محفوفا بشكوك كبيرة، خصوصا في ظل صعوبة التكهن بالوضع 
لدى  اإلقتصادي  الوضع  تعافي  على  تؤثر  قد  التي  وباملخاطر  الوبائي 

الشركاء الرئيسيين للمغرب.

على  تأثيرها  من  والتخفيف  الجائحة  هذه  تداعيات  وملواجهة 
املستوى اإلقتصادي وكذا اإلجتماعي، قامت وزارة الداخلية وتنفيذا 
للتوجيهات امللكي السامي بمجموعة من اإلجراءات تتمحور حول مواكبة 
اإلستثئناف التدريجي للنشاط اإلقتصادي، من خالل تسهيل من مهمة 
اللجنة الوطنية لليقظة اإلقتصادية، حيث عملت وزارة الداخلية على 
إحداث لجن لليقضة اإلقتصادية على املستوى الجهوي تحت قيادة 
السادة والة الجهات، كما قامت بتعميل دورية وزارية تدعو من خاللها 
السادة الوالة ورؤساء اللجن الجهوية إلى ضرورة عقد اجتماع واحد 
في الشهر على األقل، ورفع تقارير شهرية وفق جدادة نمودجية تضم 
العناصر التالية: تداعيات هذه الجائحةعلى القطاعات الحيوية، تتبع 
تنزيل توصيات وإجراءات اللجنة الوطنية لليقظة اإلقتصادية، تقديم 
أجل  من  الجهويين  الفاعلون  بها  يتقدم  التي  واملقترحات  التوصيات 

تحقيق اإلقالع اإلقتصادي على املدى القريب واملتوسط والبعيد.

لقد اتسمت أشغال هذه اللجان الجهوية بالطابع التشاركي املوسع، 
حيث حرصت على إشراك جميع الفاعلين املحليين في ورش التفكير 
الجماعي في سبل تحقيق اإلقالع اإلقتصادي الذي أف�ضى إلى العمل عبر 
تنزيل لجان موضوعاتية وقطاعية تعنى بتعميق التفكير في توسيع رقعة 

املقترحات التي تعمل عليها اللجن الجهوية فيما بعد.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

تعتبر صالحية رؤساء مجالس الجماعات مرتبطة بالشرطة اإلدارية 
 113.14 رقم  التنظيمي  القانون  لهم  خولها  التي  اآلليات  أهم  من 
املتعلق بالجماعات والتي يمكنهم من خاللها اإلضطالع بدورهم املهم في 
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دعم وتعزيز جهود الدولة على املستوى الوطني من أجل محاربة وباء 
كوفيد19-، وتكمن هذه الصالحيات فيما يلي:

إغالق املحالت العمومية وتحديد ساعات إغالقها وفتحها؛ .•

منع املعارض واألسواق األسبوعية؛ .•

تنظيف وتعقيم الشوارع واألزقة والساحات العمومية؛ .•

تطهير وتعقيم وسائل النقل العمومي ومحطات الوقوف؛ .•

تعقيم املرافق اإلدارية الجماعية واتخاذ اإلجراءات اإلحترازية  .•
لحماية املوظفين املرتفقين؛

تعبئة مكاتب الصحة الجماعية؛ .•

تعقيم وتطهير األسواق الجماعية؛ .•

تعبئة سيارة اإلسعاف التابعة للجماعة؛ .•

املرافق  بعض  الطبية  السلطات  إشارة  رهن  وضع  إمكانية  .•
الجماعة؛

التابعة  والثقافية  الرياضية  املرافق  وإغالق  فتح  تنظيم  .•
للجماعة؛

وستواكب وزارة الداخلية الجماعات الترابية واملقاطعات في مسار 
العود التدريجي ملرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، وذلك عبر اتخاذ 
إجراءات مالئمة ملستجدات تطور وباء كورونا واستحضار تام ملؤشرات 

تطوره والسيطرة عليه وذلك من خالل ما يلي:

املوظفين  لحماية  الرامية  اإلحترازية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  .•
املرتفقين عبر تعقيم جميع مقرات ومكاتب العمل واملرافق الصحية 
والتحسيس ورفع  الصحية  التجهيزات  وتوفير  تهويتها،  والحفاظ على 

درجة الوعي لدى مواردها البشرية؛

مقابل  في  الورقية  الوثائق  وتبادل  تداول  من  التقليص  .•
إستعمال الحد األق�ضى لتكنولوجيا املعلومات، مع تعميم نظام أخذ 
املواعد على الخط مع الجماعات الترابية ومع املقاطعات، وكل ذلك في 
إطار احترام الصارم للتدابيرالوقائية الصادرة عن السلطات املختصة؛

العام الصحي  النظام  في مجال حفظ  تفعيل اختصاصاتها  .•
مجالس  رؤساء  صالحيات  سيما  وال  الجديدة،  املرحلة  هذه  خالل 
الجماعات ورؤساء مجالس املقاطعات في مجال الشرطة اإلدارية من 
خالل تفعيل مقتضيات املادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 
التنظيمي نفسه  القانون  236 من  املادة  بالجماعات، وكذا  واملتعلق 
بالنسبة لرؤساء مجالس املقاطعات، سواء أكانت هذه التدابير ذات 
طابع توقعي أو وقائي أو حمائي أوكانت ترمي إلى منع تجمع األشخاص 
وتنظيم وتحديد ساعات فتح وإغالق املحالت املفتوحة للعموم، أو إقرار 

أي تدابير أخرى من التدابير املنصوص عليها باملادتين املذكورتين.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

يعتبر النقل العمومي الحضري من بين املرافق العمومية الالزمة 
لتقديم خدمات القرب ومشغلة لليد العاملة وفضاء إللتقاء املرتفقين 
من بين القطاعات التي عرفت قيود أملتها جائحة كورونا، بدءا بإلغاء 
وانتهاء  الراكبين  عدد  بتحديد  ومرورا  والجامعات،  املدارس  أنشطة 
على  كبير  وقع  لذلك  كان  لقد  املدن.  ببعض  ملرفق  التام  بالتوقف 
مداخيل الفاعلين في القطاع، مما استوجب تقديم الدعم لهذه الفئة 

ملواجهة الصعوبات املالية والحفاظ على مناصب الشغل.

وفي هذا اإلطار، قامت الوزارة بمنح %50 من اإلعانات املدرسية 
الذي يمنحها صندوق مواكبة إصالحات النقل الحضري والرابط بين 
باإلحصائيات  التوصل  انتظار  في  مسبقة،  دفعات  شكل  على  املدن 
املتعلقة بعدد الطلبة والتالميذ الذين استفادوا من خدمات املرفق 
للقطاع وضمان استمرارية خدمات  منها  2020. ومواكبة  نهاية سنة 
هاد املرفق وجودته وكذا مناصب الشغل، فإن مصالح وزارة الداخلية 
تتبع هاد الوضعية عن كثب، خاصة فيما يخص املداخيل والنفقات 
اإلجبارية وبشكل دوري لدراسة هذه املعطيات وإيجاد الحلول املالئمة.

الترابية،  امللقاة على عاتق الجماعات  وعيا بجسامة املسؤوليات 
بهدف  الجماعات  هاته  عمل  مواكبة  على  الداخلية  وزارة  تحرص 
الرجوع إلى وتيرتها اإلعتيادية في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين 
وتنزيل وتتبع مختلف املشاريع التنموية التي قد تتعطل لسبب أو آلخر 
بفعل الوضعية الوبائية ببالدنا، وعلى صعيد آخر تبقى حماية النشاط 
السامية،  املولوية  اإلهتمامات  وفق  املهن  ومختلف  اإلقتصادي 
لصاحب الجاللة امللك، محمد السادس، نصرة هللا وأيده، والذي ما 
فتئ يحث على إطالق دينامية تنموية جديدة من خالل خطة طموحة 
إلنعاش اإلقتصاد الوطني، والتي تهدف إلى دعم القطاعات اإلنتاجية 
خاصة نسيج املقاوالت الصغيرة واملتوسطة والرفع من قدرتها وخلق 

فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.

على  سلبي  وتأثير  وقع  له  كان  الوباء  اإلعتبارأن  بعين  وأخذا 
اإلقتصادات الوطنية بمختلف مستوياتها، فقد تم السماح باستثناء 
مجموعة من األنشطة التجارية واإلقتصادية التي كانت متوقفة خالل 
فترة الحجر الصحي كاملقاهي واملطاعم والحمامات وصلونات الحالقة، 
وفق مقاربة تدريجية تراعي تطور الوضعية الوبائية وتتبعها من طرف 
احترام  مدى  ملراقبة  دوريات  تنظيم  خالل  من  املحلية،  السلطات 
اإلجراءات اإلحترازية املعمول بها وجزر املخالفين بإغالق محالتهم ملدة 

محدودة.

فضال عن ذلك، تحرص السلطات العمومية على تعزيز األمن الصحي 
التحاليل  إجراء  عملية  مواكبة  عبر  اإلقتصادية  الواحدات  بجميع 
البنكية  واملؤسسات  الصناعية  والوحدات  الشركات  لعمال  املخبرية 
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والفضاءات التجارية إلى آخره، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات 
واملؤسسات من مصابين بالفيروس.

بلس ديبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

إن اململكة مغربية تعي جيدا التحديات التي يطرحها هذا الوباء في 
اإلجتماعية  املناحي  وإنعكاسات ذلك على  والبعيد  القريب  املستقبل 
القطاعات  جميع  مع  وبتنسيق  الداخلية  فوزارة  لذا  واالقتصادية، 
املعنية على أتم اإلستعداد ملوصلت العمل خالل املرحلة املقبلة بنفس 
املمكنة  السيناريوهات  بعين اإلعتبار جميع  الروح والعزيمة، آخذين 
التي من شأنها ضمان حماية الصحة العامة وتعزيز التضامن اإلجتماعي 

ومواكبة اإلقتصاد الوطني.

وال يسعنا في هذه ظروف اإلستثنائية الصعبة إال استحضار الخطاب 
امللكي السامي األخير بمناسبة إفتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
الخامسة من والوالية التشريعة العاشرة، حين أكد جاللته أن هاد 
األزمة ما زالت مستمرة بانعكاساتها الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية 
والنفسية، ويبقى األهم هو التحلي باليقظة واإللتزام للحفاظ على صحة 
وسالمة املواطنين ومواصلة دعم القطاع الصحي بموازاة مع العمل على 

تنشيط اإلقتصاد وتقوية الحماية اإلجتماعية.

وفي هذا الصدد، أود تأكيد على أن املجهودات املبذولة من طرف 
إال  منها  املرجوة  النتائج  والتحقق  أكلها  تعط  لم  السلطات  مختلف 
باملساهمة القوية للساكنة املحلية وااللتزام القوي لكل فرد من أفراد 
املجتمع، وإنخراطه اإلجابي في تنزيل جميع التدابير الوقائية املعلن عنها 
من طرف السلطات العمومية، مسؤوليتنا جميعا في املرحلة املقبلة 
تتطلب مجهودات مضاعفة، وتستدعي الحفاظ على مستويات التعبئة 
في أق�ضى درجتها، وتعزيز التدابير املتخذة كلما اقت�ضى األمر ذلك كي 
نحافظ على ما تحقق من نتائج إيجابية ونمر بسالم إلى املرحلة املقبلة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

إذن بعد اإلستماع لجواب السيد الوزير املنتدب نمر للمناقشة، 
والتنمية،  العدالة  فريق  بإسم  املناقشة  هذه  إطار  في  مداخلة  وأول 

تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلضايبوكمازي:

لسولناي علىي بلسالمي بلرح مي بلصالةي بلرحمني هللاي بسمي
بلكريم.

بلس ديبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلسادةي بلس دبتيأعضاءيمجلسيبلنوبب،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
الجماعات  بمساهمة  واملتعلق  البالغة  الراهنية  ذي  املوضوع  هذا 
الترابية خالل هاته املرحلة. في البداية أود السيد الوزير أن أتقدم لكم 
ومن خاللكم لجميع السلطات العمومية بالشكر والتقدير على املجهود 
الكبير الذي تم بذله خالل هاد املرحلة، بكل تأكيد يعني السرد ديال 
اإلجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية ومختلف السلطات العمومية 
يظهر هذا املجهود من خالل العرض الذي تقدمتم به السيد الوزير، 
بنفس القدر نود في فريق العدالة والتنمية أن نتوجه بالتقدير والشكر 
لرجال ونساء الصحة على املجهودات املبذولة خالل هاد املرحلة، وكذا 

رجال ونساء التعليم وكل الفاعلين في هذا املضمار.

وأود أن أخص بالشكر والتقدير الجماعات الترابية على ما بذلته 
خالل هاد املرحلة، سواء ما يتعلق باألطر واملوظفين واملستخدمين من 
موظفي قسم حفظ الصحة، رجال ونساء النظافة، كل األقسام التي 
تشتغل في الجماعات الترابية، أو ما يتعلق منه بعمل املنتخبين خالل 
هاد املرحلة والذي لألسف يراد أن يعني يشوه هذا العمل وهذا املجهود 
الدائم  الحضور  مستوى  على  سواء  املنتخبين،  به  قام  الذي  الكبير 
برمجة  من خالل  أو  بأدوارها،  الترابية  الجماعات  قيام  في  واملواكبة 
اإلعتمادات املالية الالزمة لتقديم املساعدات للفئات التي تضررت من 
هاته الجائحة، أيضا السيد الوزير بكل تأكيد جائحة كوفيد19- فرضت 
على بالدنا وضعية اقتصادية وإجتماعية صعبة تقت�ضي أن نتعامل 
الالزمة،  اليقظة  بمنطق  الجماعية،  املسؤولية  بمنطق  جميعا  معها 
بمنطق التناسب في اتخاذ القرارات بين اإلجراءات اإلحترازية التي يجب 
التعاون  بمنطق  وكذلك  والصحية،  الوبائية  والوضعية  نتخذها  أن 

الالزم بين مختلف الفاعلين والشركاء.

السيد الوزير، بكل تأكيد هناك عديد من رجال ونساء السلطة، 
سواء والة وال عمال اللي قاموا بدور مهم خالل هاد املرحلة، وال يمكن 
إال أن نتقدم بالشكر الجزيل على ما قاموا به وبمنطق التعاون الذي 
حكمهم، ولكن لألسف السيد الوزير هناك بعض الحاالت التي تشوش 
على هذا املبدأ العام، السيد الوزير أنت سبق لك كنت والي وكتعرف 
الترابية  الجماعات  ديال  فالعمل  ديالو  واألثر  التعاون  ديال  أهمية 
واألثر ديال التكامل بين السلطات املحلية والجماعات الترابية اللي ما 
يمكن إال أنه يخدم املصلحة ديال البالد ديالنا والتنمية املحالية على 
مستوى الجماعات الترابية، وبنفس القدر كنبغيو نحييوا كل الفاعلين 
في العملية ديال التعبئة وديال التحسيس وذكرتيهم السيد الوزير من 
الفاعلين  مختلف  من  من جماعات،  نقابات،  من  أحزاب سياسية، 
بأدوارهم  للقيام  والشروط  الظروف  ليهم  نوفرو  خصنا  اليوم  اللي 
بما يتجاوب مع اإلرادة امللكية والدعوى امللكية الصريحة لكل القوى 

الوطنية في هذا الباب.

بكل تأكيد السيد الوزير من بين التحديات الحقيقية اللي عرفتها 
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هاد املرحلة ديال جائحة كورونا، هو كيفاش نديرو واحد التأطير قانوني 
الدوريات  من  مجموعة  الداخلية  وزارة  في  وصدرتو  املوضوع،  لهاد 
اللي قامت بدور مهم على مستوى التأطير واملواكبة، ولكن عندنا 3 

املالحظات أساسية السيد الوزير:

أوال: يجب أنه نحرصو فهاد الدوريات على اإلحترام داملقتضيات 
الدستورية، خاصة ما يتعلق بإحترام اإلختصاصات ديال الجماعات 
التشاور  ديال  بالعمليات  والقيام  الحر  املبدأ  ديال  واإلحترام  الترابية 
املسبقة مع هاد الجماعات الترابية، ألنه في آخر املطاف الجاهزية اللي 
ظهرات عليها وزارة الداخلية هاد املرحلة والدور اللي قاموا به رجال 
السلطة خالل هاد املرحلة هو نتاج ديال عمل وتراكم، بنفس املنطق 
بغينا الجماعات الترابية تبني ذاتها وتقوى من خالل التراكم ونمنحوها 

كل اإلختصاصات ديالها فالقيام باألدوار ديالها.

ثانيا: السيد الوزير صدرتوا دوريات اللي كتطرح اإلشكاالت على 
مستوى البنية القانونية ملجموعة من الصالحيات اللي هي عند رؤساء 
مثال املوضوع ديال اإلعفاء من بعض الرسوم، مثال التخفيض ديال 
بعض الرسوم اللي كنظنو أنها محتاجة إلى تأطير قانوني، احنا موجودين 
على مستوى البرملان كيفما تفاعلنا باإليجابية الالزمة وبالسرعة االزمة 
املوضوع  هاد  املرحلة، حتى  هاد  ديال  القانوني  التأطير  على مستوى 
ديال  املصلحة  الجماعات،  ديال  املصلحة  يضمن  بما  فيه  نتفاعلو 
التنمية املحلية بما يحفظ حقوق هاد املنتخبين اللي غدا وال بعد غدا 

يوليوا عرضة ديال املسائلة جراء هاد األمور اللي غادي يقوموا بها.

أيضا السيد الوزير هاد الجائحة فرضات تداعيات اقتصادية صعبة 
 ،TVAديال dotationواللي الجماعات الترابية معنية بها، انخفاض ديال
الرسوم املباشرة، الرسوم املحولة كلها فيها صعوبات، فبالتالي هادي 
واحد األزمة اللي كتفرض علينا أننا نحولوها إلى فرصة ونعاودو النظر في 
املوضوع ديال التأطير القانوني للجبايات الترابية، بما يمنح الجماعات 
الترابية واحد املكنة على املستوى املالي أنها تقوم بالوظيفة ديالها في 
التنمية، ألنه اليوم عندنا واحد 47 مليار ديال الدرهم هي مجموع ما 
ينفق على مستوى الجماعات الترابية ما كتساهمش في تحقيق التنمية 
على املستوى املالي، بالتالي خصنا نفكرو في آليات جديدة ديال التوسيع 

ديال هاد املنظومة املالية.

أيضا السيد الوزير كاين 3 ديال القضايا أساسية بالنسبة لنا خصنا 
نستحضروها فهاد املرحلة، ضرورة تعزيز الطلب العمومي على مستوى 
املحلي واإلنعاش ديالو وبنفس املنطق اللي مشينا في اإلستثمار العمومي 
على املستوى املركزي، الجماعات الترابية كدير االستثمار ديال القرب، 

كدير الخدمات ديال القرب خصنا ما نوقفوش هاد األمر.

ثانيا التعاون املركز الترابي على مستوى األقساط ديال الديون اللي 
عند الجماعات الترابية مع.. نديرو كيفاش نجدولوها، باإلضافة إلى 

اآلثار املالية ديال العقود ديال التدبير املفوض.

آخر ما غنختم به السيد الوزير هو الوضعية ديال العمال والعامالت 
ديال سبتة ومليلية السيد الوزير، هادي واحد الفئة كانت كتشتاغل 
فهاد املدينتين املحتلتين عندها وضعية قانونية، اليوم تضررات بشكل 
كبير، أزيد من 8600 عامل وعاملة فهاد املنطقة اليوم بالحنكة املعهودة 
فيكم واملسؤولية املعهودة فيكم نتمناو أنكم تلقاو حل لهاد املشكل ألنه 
ال يوجد مشكل ما عندوش الحل، نتمناو التوفيق لبالدنا ونترحمو بهاد 
املناسبة على كل األموات، ونتمناو من هللا عز وجل أن يرفع علينا هذا 

الوباء، وشكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، املداخلة الثانية باسم فريق األصالة 
واملعاصرة فليتفضل أحد النواب أوالنائبات، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي1ة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

بداية ال يسعنا بمناسبة مناقشة موضوع تقييم فترة حالة الطوارئ 
بالتدابير  االشادة  سوى  كورونا  لجائحة  التصدي  وجهود  الصحية 
محمد  امللك  الجاللة،  اتخذها، صاحب  التي  االستباقية  والخطوات 
السادس، نصره هللا، بهدف التصدي النتشار الوباء، من قبيل اتخاذ 
اليقظة االقتصادية، وكذا إطالق  الحدود وتكوين لجنة  قرار إغالق 
خطة إنعاش االقتصاد وغيرها من التدابير واإلجراءات االحترازية ألجل 
الوقاية من الوباء والحرص على سالمة املواطنات واملواطنين، وكذلك 

األمر بالنسبة لصندوق جائحة كورونا.

السيدة الرئيسة، يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة 
واملعاصرة من أجل التعبير عن موقف فريقنا، أو مواقف فريقنا من 
األوضاع الصعبة التي تعيشها بالدنا بسبب املنحى التصاعدي واملتزايد 
واملضطرد واملقلق لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد، فغالبية 
جهات اململكة دون استثناء في وضعية وبائية أضحت لألسف الشديد 
تشكل تهديد حقيقي لحياة املواطنات واملواطنين بشكل عام، ولألسف 
أيضا ال بوادر النفراج هذه األزمة، خصوصا أن األرقام التي تأتي من 
العالم هي أرقام أيضا مقلقة، وكذلك الشأن ببالدنا، بل إن الوضعية 
الوبائية تنذر باألسوأ في القادم من األيام بسبب الضبابية واالرتباك 
الذي ال زال يطبع عمل بعض القطاعات الحكومية لألسف، لقد وقعت 
الحكومة في فخ الثقة الزائدة، بحيث كان الكالم في البداية عن السيطرة 
التامة على الوباء واآلن أين نحن من هاته السيطرة؟ لكن الرفع التدريجي 
للحجر الصحي الذي أصبح بعد مرور 3 أشهر من التوقف الشبه الكامل 
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للعجلة االقتصادية أمرا حتميا أماط اللثام عن واقع مرير وأبان عن 
ضعف وهشاشة بنية العديد من القطاعات كالصحة، والتعليم عن 
بعد، والتعليم في العالم القروي والجبلي اللي كان فيه صعوبة كبيرة 
وعرى الواقع الحكومي املرتبك وغير املبني على أسس ورؤى مستقبلية 
واضحة، لكن هذا ال يمنعنا في موقعنا كمعارضة مسؤولة وبناءة من 
اإلشادة باملجهودات يعني التي بذتها مختلف القطاعات، وعلى رأسها 
اإلدارة الترابية بمختلف مستوياتها التي عملت جاهدة واألرقام كانت خير 
دليل من العرض الذي قدمتوه السيد الوزير للتحكم في مخاطر كتف�ضي 
الفيروس، من خالل اتخاذها ملجموعة من التدابيرقلت االحترازية على 

املستوى الوطني.

السيد الوزير، إننا في الوقت الذي نثمن في املجهودات املبذولة، 
فإن ذلك ال يمعنا من تجديد بعض املالحظات، لكن قبل تسجيل هذه 
املالحظات البد من اإلشادة بالعمل الجبار من املتواجدين في الصفوف 
األمامية من رجال ونساء اإلدارة الترابية، األمن الوطني، الدرك امللكي، 
القوات املساعدة، املنتخبون بكل مستوياتهم، املوظفين على مستوى 
أبانوا عن  املدني ألنهم  العسكري والطب  الترابية، الطب  الجماعات 
حنكة عالية رغم مجموعة من املالحظات اللي يمكن تكون هنا وهناك، 
كان حريا أقول بالحكومة أن تتعامل بحزم أكبر وتأخذ املزيد من الحيطة 
والحذر وتسهر على إحترام التدابير اإلحترازية من طرف الجميع، ألن 
الحالة الوبائية املقلقة التي نعيشها اليوم وارتفاع عدد اإلصابات بهذا 
الشكل املهول هو نتيجة للقرارات، قلت نتيجة للقرارات املرتبكة التي 
إتخذتها الحكومة في مختلف الظرفيات وبطرق كان ينقصها العقالنية، 
بحيث أنه رغم التأكيد على املقاربة التشاركية التي أكدتم عليها السيد 
وزير إال أنه هناك قرارات اتخذت في آخر ساعة، مما أربك حركة النقل 

وحركة التنقل وفي بعض األحيان أربك األسرة التعليمية بشكل عام.

أيضا لألسف الشديد السيد الوزير، نالحظ اليوم يعني هناك بعض 
التراخي وهاد التراخي في محاربة الفيروس قد تكون له انعكاسات وخيمة، 
كنا نود من الحكومة أنها تستاجب بالسرعة الالزمة من أجل تحفيز من 
يعمل في الصفوف األمامية باإلمكانات املادية وباإلمكانات املعنوية على 
األقل من أجل اإلنخراط في هذا يعني الورش الهام، الحظنا في الفريق 
من خالل تتبع لتدبير الجائحة أن القرارات التي اتخذت على املستوى 
للسيدات  املوكولة  الصالحيات  إطار  في  والجهوي  واإلقليمي  املحلي 
والسادة والة وعمال األقاليم والجهات، أبانت عن نجاعة في حاالت يعني 
عديدة، نجاح يعني متميز بالنظر لتكيفها مع خصوصيات كل جهة على 
حدة، ال�ضيء الذي يدعو للعمل على تسريع تنزيل امليثاق الوطني للتركيز، 
كاين بعض القطاعات الوزارية لألسف ما بغاتش تستاجب والوزارة 
يمكن الوحيدة اللي في هاد العمل اللي كان فيه يعني التدخل في الوقت 

املناسب هو القطاع ديالكم.

أيضا السيد الوزير، هناك نقطة كذلك ال يمكننا أن نفوت هذه 
التهريب  مهنيو  يعني  يعيشه  ما  عنها، وهو  الكالم  يعني  املناسبة دون 

املعي�ضي في املناطق الحدودية، أيضا األمر بالنسبة للمغاربة الذين كانوا 
يعملون في املدينتين السليبتين سبتة ومليلية تقريبا 9 آالف يعني أسرة 
تعيش من العمل القانوني فهاد املدينتين السليبتين، ولكن اآلن هما في 
وضعية كارثية غادي يزدادوا البطالة اللي أنتجها الفيروس وسيؤثر ال 

محالة على استقرارهم، ال على مستوى الوطني وال في أماكن عملهم.

خالصة القول، ولألسف الشديد اإلحصائيات التي تعلن من طرف 
عن  خرج  يعني  الفيروس  أن  بامللموس  تؤكد  الصحة  وزارة  مصالح 
السيطرة، وهذا إن دل على �ضيء فإنما يدل على فشل الحكومة في 
تدبير هذه األزمة الوبائية، فإن كانت ردت فعل املواطنات واملواطنين 
بخصوص اإلجراءات اللي اتخذتها الحكومة كانت إيجابية في البداية، 
إال أنه إستمرار التضامن والفعالية فالتدخالت والحكامة في إدارة املال 
العام ضروري من أجل النجاح في هذه املحطة الخطيرة على املستوى 

الدولي.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

التجمع  فريق  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  املوالية  املداخلة 
الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديهللايغازي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملنتدب،

زمالئييبلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

املوضوع ديال التداعيات واآلثار ديال جائحة كوفيد19- حسب ما 
جاء في السؤال ديال فرق األغلبية، كتقت�ضي منا اليوم أننا نستحضرو 
التشخيصات  جميع  والقراءات  التشخيصات  فباب  األقل  على  أنه 
حتى  بل  املتتبعين،  ديال  وال  املحللين  ديال  سواء  اليوم  والقراءات 
فنفس  وتتقاسم  كتجتامع  الوزير  السيد  العام  الرأي  من  كبير  جزء 
التشخيص ونفس القراءة، أن اآلثار لحقات ومسات الجميع بتفاوت 
جميع  الدول،  جميع  كامل،  العالم  الجميع،  مسات  ولكن  طفيف 
املجاالت، العالم القروي، املدن، جميع الفئات السوسيو مهنية، الغني 
الفقير، املقاول، األجير وغيره، كذلك أن التفاعل كان من الجميع من 
عند الجميع، التضامن والتعبئة ديال الجميع إنطالقا من التبرعات، 
من اإلقتطاعات، اإلمتثال للحجر الصحي لحالة الطوارئ، تعبئة كل 
الفاعلين املجتمعيين، كل املؤسسات الدولة، املؤسسات العمومية، 
الجماعات الترابية، املجتمع املدني كما أشرتم ليه، املجتمع السيا�ضي 
والنقابي، لكن لو كانت عندي غير كلمتين نقولهم السيد الوزير، غادي 
نقول بأن التعاطي مع األزمة بالفعل هي أزمة صحية ولكن بتداعيات 
الوقع  تداعيات  ديالها،  والوقع  اإلقتصادي  اإلجتماعي  امليدان  على 
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ثم  مجاليا،  ترابيا،  ميدانيا،  محليا،  كان  و  يكون  الوقع  محلي  ديالها 
املواجهة بالتالي املوجهة ال يمكن أن تكون إال محلية وميدانية وترابية، 
املحلي، امليدان، أواملجال املحلي باب من أبواب الخروج من األزمة ومن 
مواجهة التداعيات السيد الوزير، الدور ديال الجماعات الترابية ديال 
السلطات الترابية كذلك خصوا يتستحضر وبكل قوة، نعم قد نتفهم 
العودة ديال الدولة الراعية l›état providence اللي كان تالحظ حتى 
عند الدول األخرى األكثر تقدما في الديمقراطية املحلية، ولكن الخاصية 
ديال املشهد املجالي في املغرب، الحضور ديال السلطات الترابية كتخلي 

هاد امليدان هاد املجال الترابي عندو اهميتو.

الوقع بالنسبة الجماعات الترابية اللي هو املوضوع ديالنا، الجهات 
والعمالت واألقاليم والجماعات، أوال هناك أمر السيد الوزير، وزارة 
السفير  هي  القناة،  هي  الترابية  الجماعات  هاد  كيعتبروا  الداخلية 
يوصلوا  ضروري  الداخلية  وزارة  طريق  عن  اليوم  الحكومة،  لدى 
 justement نتمثله  هذا  للحكومة،  التمثالت  وجميع  املطالب  جميع 
ملي كانستحضرو األدوار ديال املديرية العامة للجماعات املحلية اللي 
واألوراش  ديالها،  اإلستراتيجي  املخطط  خالل  من  جهاز  تنعتبرواها 
املتعددة اللي كتشرف عليها من خاللها كانحققوا و كيلقاوا الجماعات 

املحلية الضالة ديالهم.

السيد الوزير كذلك بالنسبة للدولة، الدولة ومن خاللها الحكومة 
واجهت األزمة بما هو متاح، نعم، ولكن بهامش للحركة أكثر رحابة، 
ديال  الخطة  في  التعديلي  املالية  القانون  في  بالنسبة  أريحية،  أكثر 
آليات  توفره  ملا  املالية  لألسواق  اللجوء  بإمكانية  اإلقتصاد،  إقالع 
عجز امليزانية، ولكن بالنسبة الجماعات الترابية كيف السبيل ملوجه 
هاد األزمة؟ صعيب بزاف عليها، اليوم الحاجة للمواكبة ولإلمكانيات 

اإلضافية ضروري نطالبو بها ونستحضروها.

كاين تحديين بالنسبة للجماعات الترابية ملوجهة هاد األزمة، ملوجهة 
العمومي  القرار  الحكامة ديال  التحدي ديال  تداعيات ديال كورونا، 
املحلي، والتحدي ديال تعبئة اإلمكانيات، املال هو عصب الحرب السيد 
الوزير، اليوم بالنسبة للحكامة ال مجال للخوض في املستويات وفي 
الجوانب اللي عندها املنطق ديال الثقني واألمني واللي شرتوا ليه في 
العرض ديالكم، وعندو آليات ديالو تدبير حاالت الطوارئ، التعاطي مع 
بعض املهن لهشاشتها، املقاهي les traiteurs وغيرهم، بعض اإلشكاالت 
الخاصة تمت اإلشارة للقاطنين في أقاليم تطوان واملضيق والفنيدق 
املسلوبة  الثغور  في  تيشتغلوا  كينتاقلوا  واللي  والدريوش  والناظور 
وكنشوفوا،  كاننطالبو  الحكامة  ديال  والرهان  العامل  ولكن  كذلك، 
بالخصوص في امليدان ديال تحفيز اإلستثمار وإطالق التبسيط ديال 
املساطر، كما يقول واحد الزميل منتخب التبسيط، التبسيط، هو اللي 
وصلنا ليه اليوم وكانطالبو به التبسيط والتبسيط، أن بهاد الحكامة 
في تشجيع اإلستثمار رخص التعمير وما أدراك ما التعمير، الجماعات 
إذن املداخيل كلها تراجعات، جميع األرقام ترجعات، املداخيل العادية 

ترجعات ب %10، الضرائب املباشرة تراجعت كلها، الرسم املنهي 21%، 
رسم السكن %14، جميع املداخيل تراجعات، اليوم إيال ما كانش إيال 

ما تخدالتش الدولة إلى ما واكبناش الجماعات ..، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، املداخلة الرابعة من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديإديمو�سى:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

في مداخلتي هاته أوال وفي إطار في ظل جائحة كورونا التي لها تداعيات 
على املستوى الصحي وكذلك على املستوى االقتصادي واالجتماعي، في 
البداية أريد أن أشيد بالدور الهام الذي قامت به يعني األطقم الطبية 
والصحية واإلدارية، وكذا السلطات العمومية وكل طرف له عالقة بهذا 
املوضوع، كذلك أريد أن أشيد بالعمل الذي قامت به وزارة الداخلية 
في هذا اإلطار وذلك ما ملسناه من خالل املداخلة التي تقدمتم بها السيد 

الوزير والتي تناولت املوضوع من كافة الجوانب.

نحن في الفريق االستقاللي نشيد بهذا العمل وفي نفس الوقت لنا 
بعض املالحظات وبعض االقتراحات في هذا املضمار، فهناك السيد 
الوزير بعض يعني املمارسات وبعض السلوكيات التي صدرت يعني في 
إطار هذه الجائحة، البد أنها أساءت إلى يعني كرامة اإلنسانية البد من 
إعدة النظر فيها، وبالتالي كذلك هذه املمارسات يعني لها يعني مساس 
بالنسبة للمغاربة في إطار  الكامل  بالتعبئة الشاملة واالنخراط يعني 
التصدي لهذه الجائحة، ويعني كذلك في إطار الروح الوطنية التي اتسم 
بها املغاربة والتي تنسجم مع التوجيهات امللكية التي جعلت يعني الشغل 
يعني األهمية األولى لصحة وألرواح املواطنين، هناك بعض القرارات 

االنفرادية واالرتجالية واالرتباك يتعين إعادة النظر فيها.

فيما يتعلق بالجماعات الترابية هذه املؤسسات قامت بمجهود جبار 
في إطار هذه الجائجة، وذلك يتمثل من خالل الجانب اللوجيستيكي 
وكذلك الطاقات البشرية التي تعاطت وتعاملت مع هذه الجائحة، وهنا 
أريد أن أفتح قوس السيد الوزير املحترم فيما يتعلق بالجماعات الترابية، 
التنظيمية،  القوانين  وأحدتثها  الدستور  أحدثها  اختصاصات  هناك 
سواء 111.14، 112.14، 113.14، فيما يتعلق باملهام املوكولة، ونظرا 
لهاد الوضعية االستثنائية هناك تقييد فيما يتعلق ببعض يعني األمور، 
ببعض  يتعلق  فيما  بملتمس  الوزير  السيد  لكم  أتقدم  أن  هنا  أريد 
املشاريع، هناك مشاريع مسطرة وبرامج مسطرة ومصادق عليها وعندها 
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اعتمادات مالية، وبالرغم من ذلك هناك لم يتم تنزيل وتفعيل هذه 
البرامج، ألتمس منكم السيد الوزير العمل ألن هناك ضغط اجتماعي 
زائد الضغط ديال الجائحة فسيولد واحد االنفجار، بغيناكم في هاد 
الباب هذا العمل على تسريع وأجرأة هذه املشاريع كلها، كذلك فيما 
يتعلق، ألن هذا يعني يعزز الثقة ديال الساكنة في املؤسسات وكذلك 
في الدولة، وبغيت كذلك فتح قوس فيما يتعلق بالوفيات فيما يتعلق 
بواحد النوع ديال التضارب ما بين املستشفيات وبالنسبة لألموات و 
بين النيابة العامة وبين الضابطة القضائية، تنستحضرو هدوك الناس 
اللي كيتوفاو، واحد النوع ديال اإلجراءات بغيت تبسيط املساطر في 
هذا الباب، وبغيت توحيد واحد الشباك بحال اللي كنا تنديروا بالنسبة 
لألحياء، كذلك نفس املوتى نديرو لهم شباك باش داك املواطن وديك 
العائلة تتوجه لواحد الجهة معينة، هناك مشاكل مطروحة وتنعيشها، 
وتبسيط  الباب  هذا  في  ديالكم  التدخل  الوزير  السيد  منكم  بغيت 
املساطر فهاد الباب هذا، كذلك إعادة النظر فيما يتعلق كذلك برخص 
العدد ديال املشاكل،  التنقل، كتعرف واحد  التنقل والحركية ديال 
يتعين أن نكون في مستوى ديال التحديات اللي كتفرضها هاد جائحة 
كورونا، إذن كذلك هناك من خالل هذه املعطيات هناك قراءة يعني 
لهاد الوضعية اللي موجهة يعني للسياسة القطاعية، البد من وضع 
تقييم لهاد الوضعية اللي يكون استفادة منها، هناك نقط القوة ونقط 
الضعف، بالتالي باش نعملوا مستقبال باش يمكنا نتواجهوا ونتفاعلوا 

مع املستجدات اللي كتطرحها يعني هاد الوباء وبالتالي...، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق الحركي، الكلمة 
اآلن للفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبلحك ميبرحمدي:

أشرفي علىي بلرح مي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

في البداية أتقدم بإسم الفريق الحركي بجزيل الشكر للسيد وزير 
الداخلية على عرضه القيم، وأنتهز هذه املناسبة لإلشادة باملجهودات 
القيمة التي تبذلها مختلف السلطات املركزية والترابية واألطقم األمنية 
لهذه  للتصدي  بدورها  تعبأت  التي  الترابية  والجماعات  والصحية 
إطار  في  املطلوبة  بالنجاعة  تدخالتها  واتسمت  وتداعياتها،  الجائحة 

سياسة القرب واملالمسة املباشرة ملشاكل املواطنين.

السيد الوزير، إذا كانت هذه الجائحة قد مكنت من استخالص 

كل  ميزت  التي  التضامن  فضيلة  فإن  والعبر،  الدروس  من  العديد 
املؤسسات والقطاعات وحتى املواطنين خالل هذه الجائحة تستدعي 
التثمين والتوطيد من منطلق خلق التوازن بين كل القطاعات والهيئات 
إلى  املواطنين  من  القرب  دور  تلعب  التي  فالجماعات  واملؤسسات، 
جانب الدور املنوط بها في إنعاش اإلستثمار وتحمل العبء اإلجتماعي، 
تستدعي اليوم اإلنكباب على مختلف اإلشكاالت التي تعاني منها، فهي 
اليوم تعاني من نقص ملحوظ في مداخلها بفعل اإلجراءات اإلحترازية 
املتخذة وانعكاسات حالة الطوارئ الصحية التي أدت إلى توقف العديد 
من األنشطة، كما أن هاد الوضع أدى إلى تجميد ميزانيتها وحد من 
هامش التصرف فيها مما ستكون له انعكاسات على الوفاء بإلتزاماتها 

اتجاه الشركاء.

ونقترح للتخفيف على هذه الجماعات، تأجيل سداد القروض التي 
توجد في ذمتها من قبل املؤسسات املقترضة كصندوق التجهيز الجماعي 
حالة  رفع  من  كاملة  سنة  وبعد  الصحية  الطوارئ  حالة  فترة  طيلة 
الطوارئ مع اعفائها من أداء فوائد ومصارف تأخير السداد، على أساس 
أن يفصل املجلس الجماعي أوالجهوي أواإلقليمي الراغب في التأجيل 
في هذا الطلب والتأشير عليه من طرف سلطة الوصاية، وقد تقدمنا في 
الفريق الحركي بثالثة مقترحات قوانين في املوضوع، نأمل من الحكومة 

التجاوب معها في القريب العاجل.

السيد الوزير ال يمكننا إال أن نسجل بإيجابية ما تقوم به مختلف 
انتشاره،  تطويق  أو  للوباء  التصدي  أجل  من  مجهود  من  السلطات 
ال سيما في ظل ارتفاع حاالت اإلصابة في اآلونة األخيرة، لكن البد من 
استحضار الجزء اآلخر من املعدلة، ويتعلق األمر باألوضاع الصعبة التي 
تعرفها العديد من األنشطة واملهن والخدمات بفعل هذه اإلجراءات، 
وخاصة قطاع تموين الحفالت والصناع التقليديين والحرفيين، وكذا 
التعاونيات وغيرهم من الفئات املتضررة في العديد من هذه الحرف 
واملهن التي توقفت خالل هذه الجائحة، لن تستطيع الرجوع إلى نشاطها 
اإلعتيادي إال بعد مدة، فهاد اإلطار نعتقد بأن الفترة الحالية هي فترة 
لتنظيم  الضرورية  باإلجراءات  القيام  الحكومة  على  يتحتم  انتقالية 
الحرف قانونيا وتمكينها من كل أشكال الحماية اإلجتماعية والتغطية 
الصحية، وقبل ذلك نطالب أيضا بمواصلة دعم األسر املعوزة وكافة 
الفئات املتضررة من الجائحة، خاصة العاملين في القطاع الغير املهيكل.

السيد الوزير، إن النتائج اإلجتماعية واإلقتصادية التي ننتظرها في 
املستقبل القريب تتطلب تنزيل اإلصالحات اإلدارية، تفعيال للتوجيهات 
السامية لجاللة امللك، وذلك بالعمل على تسريع تنزيل القانون املتعلق 
بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، خاصة ما يتعلق باحترام اآلجال 
القصوى لرد اإلدارة على طلبات املستثمرين، ودعم التحول الرقمي 
لإلدارة وتعميم وسائل األداء اإللكتروني، محليا وجهويا ووطنيا وفق 
بهذا  املرتبطة  واملستجدات  الحاجيات  وتطور  يتما�ضى  رقمي  تدبير 

املجال، وشكرا لكم.
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي، تفضل 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلش ديبلبهلو5:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبنيبلوزيربنيبملحت1مان،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

بادئ ذي بدء نثمن في الفريق اإلشتراكي كل التدابير واإلجراءات التي 
إتخذتها بالدنا ملواجهة جائحة كوفيد19-.

السيد الوزير، لقد كان لجائحة كوفيد19- أثر كبير على الجماعات، 
تراجع مداخيلها  منها، وذلك من جراء  القروية  الجماعات  وال سيما 
وعدم التوصل إلى حدود اآلن بكامل حصصها من الضريبة على القيمة 
اإلستثنائية  اإلعتمادات  من  مجموعة  عن  اإلفراج  وعدم  املضافة، 
من  بمجموعة  املتعلقة  تلكم  خاصة  وزارتكم،  طرف  من  املمولة 

اإلتفاقيات وباقتناء اآلليات.

أمام هذه الوضعية السيد الوزير وجدت الجماعات الترابية نفسها 
في عجز تام عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه مجموعة من الشركاء من أجل 
تنفيذ املشاريع املبرمجة من طرفها، فضال عن الصعوبة في تدبير سيرها 
العادي، ال�ضيء الذي سيدفع البعض منها ال قدر هللا إلى عدم قدرتها 
على تسديد رواتب وأجور موظفيها، إن صح التعبير أن مجموعة من 
إلقليم  التابعة  سيما  وال  القروية،  الجماعات  سيما  وال  الجماعات، 

سطات ستعرف هذه السنة، سنة بيضاء السيد الوزير.

كما أن مجموعة من األنشطة واملهن هي األخرى في حالة توقف شامل 
وأصحابها يعيشون أوضاعا مزرية منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية، 
وأذكر منهم على سبيل املثال الحصر أرباب املطاعم والفنادق والشركات 
املقاهي،  الحمامات،  السيارات،  كراء  التظاهرات،  وتنظيم  التواصل 
الفنانون، الحالقون، ممولوا الحفالت واألعراس، القاعات الرياضية، 
العمال املشتغلون بمدينتي سبتة ومليلية وغيرهم، لذا السيد الوزير 
وأمام استمرار الوباء وعدم التنبؤ بتاريخ نهايته، وجب التفكير في حلول 
مبتكرة للمشاكل التي تعيشها الجماعات الترابية من جهة، وكذا الفئات 
اإلجتماعية املتضررة من تداعيات هذه الجائحة من جهة أخرى، األمر 
الذي يستدعي من وزارتكم ومن خاللكم الحكومة قصد التدخل من 
أجل املواكبة والدعم واملساعدة وتنظيم القطاع الغير املهيكل من أجل 

تجاوز هذه الظرفية اإلستثنائية بأقل الخسائر، وشكرا السيد الوزير.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للمجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلحبيبيحس ني:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

الترابية  اإلدارة  مجهودات  عاليا  نقدر  املحترم،  الوزير  السيد 
وجميع مكونات األجهزة األمنية ببالدنا واملسؤولية الكبيرة امللقاة على 
عاتقها في تدبير هذه املرحلة الصعبة التي تجتازها بالدنا جراء انتشار 
احترام  على  الكبير  الحرص  من  ذلك  يقت�ضي  ما  مع  كوفيد19،  وباء 
القوانين واألنظمة الجاري بها العمل تجنبا ألي سوء استعمال للسلطة 
أوالشطط فيها، الجائحة خلفت وال تزال أضرارا اقتصادية واجتماعية 
بليغة وقاسية على بالدنا، وأكثر قسوة على املناطق النائية والجبلية 
واملهمشة التي تعاني الفقر والتهميش وانعدام مقومات العيش، لذلك 
فإنه من األولويات اليوم السيد الوزير املحترم إعطاء األهمية القصوى 
لذلك لهذه املناطق واعتماد برنامج للنهوض بأوضاع الساكنة، ونلتمس 
منكم باملناسبة السيد الوزير املحترم، اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة 
استعدادا ملواجهة البرد والثلوج بشكل استباقي للتخفيف من معاناة 

ساكنة هذه املنطقة.

ونود باملناسبة أن نثير معكم السيد الوزير معاناة فئة كبيرة من 
املحتلتين، جراء استمرار  في مدينتي سبتة ومليلية  العاملين  املغاربة 

إغالق الحدود وهو ما يتطلب معالجة فورية لهذا امللف االجتماعي.

السيد الوزير، املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية تنوه باملقاربة 
التشاركية املنتهجة فيما يتعلق بمراجعة الترسانة القانونية لالنتخابات، 
بما يضمن توفير شروط مالئمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتي من 
شأنها إحداث جو من الثقة واملشاركة الواسعة للمواطنات واملواطنين 

تعزيزا للمسار الديمقراطي ببالدنا.

السيد الوزير، املطلوب اليوم في هذه الظروف الصعبة وبالدنا على 
أبواب استحقاقات انتخابية هو حفظ مبدأ التدبير الحر، وتعزيز مسار 
للجماعات  أقوى  صالحيات  وإسناد  املتقدمة،  والجهوية  الالمركزية 
وصحية  واجتماعية  واقتصادية  تنموية  رافعة  تشكل  لكي  الترابية، 
إضافية في معركة بالدنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 

19، وشكرا السيد الوزير.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير املنتدب في الدقيقة 
املتبقية.
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بلس دينوليبلدينيبوط ب،يبلوزيريبملنتدبيلدىي زيريبلدبخل ة:

من الصعب أن أجيب في نصف دقيقة، أنا بغيت نقول 3 ديال 
الحوايج، تدبير أزمة عادية هي خصها واحد العدد ديال املقومات، تدبير 
أزمة من الحجم ديال كورونا هذا �ضيء جد صعب، بغيت نقول 3 ديال 
الحاجات فيما يخص التعامل ديال وزارة الداخلية مع تدبير األزمة: 
اإلنظباط  يكون  لذلك  منضبطين،  وأطر  موظفين  عندنا  اإلنضباط، 
التعليمات  السلسلة ديال  العمل جماعي وكتكون ديك  تيكون واحد 
على،  كنعولوا  احنا  والالتمركز،  الالمركزية  بمبدأ  وكنثيقوا  كتهبط، 
وإيال شفتوا واحد القضية الرئيس الفرن�ضي عاد وصلوا للقضية ديال 

كيعطيوا les préfets لهاد املهمة احنا من األول بدينا بهاد القضية؛

ثانيا: اإلستباقية خاص الواحد مايبقاش.. خاصو يهز راسوا شوية 
ويشوف أجاي من بعد ويحاول يلقى لو حلول. والثالثة وهي اللي بغيت 
نوقف فيها كاع، الواقعية هداك �ضي اللي كاين اإلمكانيات اللي كاينة راه 
هي اللي كاينة، راه ما يمكن لناش بحال دبا جا في التدخل ديال واحد 
السيد النائب املحترم غادي نوقف التسديد ديال القروض وهداك �ضي 
 donc راه فيك راه بنك، إيال وقفت عليه القروض غادي يهبط الريدوا
خاصنا لقاوا مشيوا مالقاوش الحلول خصنا لقاوا كيفاش نتعاملوا مع 
القضية، ولكن نبقاو واقعيين فداك �ضي اللي كنقول، ألنه بالدنا بالد 
في طريق النمو، عندها إمكانيات الحمد هلل راه كندبروا بها وكندبروا 
بها بطريقة جد جيدة، ولكن راه إمكانيات كتبقى محدودة، إذن خصنا 
نكونوا في واحد هاد العقلية ديال انظباط استباقية والواقعية الواقعية 
غتكون كاينة وتمناو على هللا نخرجوا من هاد الوباء ومن هاد الفترة 

الصعيبة إن شاء هللا .

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن مساهمتكم معنا في هاته 
الجلسة، وننتقل إلى قطاع الصحة كذلك في سؤالين في إطار وحدة 
املوضوع مرحبا السيد الوزير طارح السؤال من فرق األغلبية تفضل 

السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيسم ةي عال5:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بالدنا  تعرفه  الذي  املقلق  الوبائي  لتطور  بالنظر  الوزير،  السيد 
والتخوف من احتمال تف�ضي موجة وبائية أكثر حدة، مما يستوجب 
وضع إستراتيجية إلحتواء ومحاصرة هذا الوباء، عبر اإلستمرار في تعزيز 
الصحية  للمنظومة  التحتية  البنيات  ودعم  الوطني  الصحي  العرض 
وتأهيل قدرتها وتحفيز العاملين بها. فإننا نسائلكم السيد الوزير املحترم، 
عن ما هو تقييمكم لنتائج اإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة خالل 
الوزارة  خطة  هي  وما  الصحية؟  الطوارئ  حالة  من  السابقة  الفترة 
ملواجهة تطور الوضع الوبائي وأساسا آليات تعميم التلقيح املرتقب 

ضد فيروس كوفيد19-؟ وأخيرا ما هي البرامج املستقبلية للوزارة لتطوير 
املنظومة الصحية ببالدنا وكذا وضع خريطة صحية جديدة؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، طارح السؤال من فريق املجموعة 
النيابية بإسم املعارضة نعم تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيثوليةيفربج:

السيد الوزير، رغم كل الجهود التي بذلها املغرب ألجل إصالح وتطوير 
املنظومة الصحية، فإن هذا القطاع لم يكتب له بعد الخروج من عنق 
الزجاجة، إن تف�ضي وباء كورونا املستجد أعاد النقاش من جديد حول 
هذا القطاع إلى الواجهة، 8 أشهر من انتشار هذا الوباء كانت كافية 
لإلستنتاج وإقرار أن الحكومة فشلت من جهة في معركة محاصرة الوباء 
وذلك إلرتفاع عدد اإلصابات والوفيات في صفوف املواطنين واملواطنات 
وفي صفوف مهنيي قطاع الصحة، من جهة أخرى الحكومة فشلت في 
معالجة اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية للجائحة، تبعا لذلك نسائلكم 
عن إستراتيجية الحكومة ملواجهة التداعيات والتطورات الوضعية؟ 
وكذلك التدابير املتخذة لحماية األطر الصحية التي تعيش في حاالت هلع 

واإلرتباك؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جوابك السيد الوزير املحترم، تفضل السيد 
الوزير.

بلس ديخالديآيتيبلطالب،ي زيريبلصحة:

شكربيبلس ديبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين

مختلفي بل 1ملاني بلوزبلةي ممثليي أطري بلس دبتي بلسادةي
 سائليبإلعالم،

أيها الحضور الكريم، أقف اليوم مجددا أمام مجلسكم املوقر في إطار 
التفاعل مع التساؤالت القيمة التي تقدم بها السيدات والسادة النواب 
املحترمون حول موضوع التطورات التي عرفتها الحالة الوبائية ببالدنا 
وتداعياتها في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية بتواز مع اإلستراتيجية 
الحكومية لتأهيل وتطوير املنظومة الصحية قصد مواجهة التحديات 

املستقبلية.

بداية وفي ظل الظروف الحالية املرتبطة بهذه األزمة اإلستثنائية 
التي تشهدها بالدنا كباقي دول املعمور مع كل تداعياتها اإلقتصادية 
واإلجتماعية الكبيرة وتأثيراتها النفسية بما خلفته من إحساس بالخوف 

واإلرتباك والقلق على املواطنين بسبب تف�ضي فيروس كورونا.
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ال يسعنا إال أن ننوه بكل التدابير واملبادرات الحكومية واملجتمعية 
املهمة التي أطلقت العديد منها بتعليمات ملكية سامية وحكيمة، والتي 
ساهمت بشكل كبير في الحد من اإلنتشار الواسع للوباء ببالدنا، بالرغم 

من الوضعية الصعبة واملقلقة التي نعيشها اليوم.

األجهزة  لكل  وعرفاننا  تشكراتنا  فيها  لنجدد  كذلك  مناسبة  وهي 
واملؤسسات والهيئات واألطقم البشرية الطبية والشبه الطبية ورجال 
املساعدة  والقوات  امللكي  والدرك  امللكية  املسلحة  والقوات  السلطة 
والوقاية املدنية ورجال اإلعالم ورجال النظافة وكل املتدخلين التي ظلت 
وما زالت صامدة في معركة محاربة الوباء لضمان السالمة الجسدية 
والنفسية واألمن الصحي للوطن واملواطنين، كما نتوجه إلى هللا تعالى أن 
يوفقنا جميعا في إنجاح املرحلة الحاسمة من مواجهة الوضع الوبائي 
في بالدنا خالل األسابيع املقبلة، بتوفير وتعميم اللقاح ضد الفيروس 

ملواطنينا ومواطناتنا وهو على كل �ضيء قدير وباإلجابة جدير.

العرض اليوم كيتعلق ب3 ديال املحاور كيف جاء إلى األسئلة ديال 
السادة النواب املحترمين والسيدات والسادة النواب املحترمين، واللي 
الفترة  واملحققة خالل  املتخذة  اإلجراءات  نتائج  تقييم  في  كيتلخص 
السابقة من حالة الطوارئ، اإلستراتيجية املتبعة ملواجهة تطور الوباء 
املراحل  الوزارة بخصوص  وتصورات  التلقيح  تعميم  بآلية  وارتباطه 

املقبلة لتطور املنظومة الصحية.

ظل  في  اإلستثنائي  العالمي  الوضع  أن  نشير  أن  املقدمة  في  البد 
الجائحة اليوم كيسجل على ما يزيد 43 مليون إصابة، فهي أكثر من 
%26 منها كلها بأمريكا والهند والبرازيل وفرنسا وإسبانيا، وحوالي مليون 
و200 حالة وفاة، املغرب اليوم يتواجد في املرتبة 32 عامليا في الوقت 

اللي كان كيحتل الرتبة 35 سابقا وهذا جا جراء اإلنتكاسة األخيرة.

لقيود  والتدريجي  الجزئي  الرفع  قبيل  مستقرا  الوضع  تطور  ظل 
الحجر الصحي، بفضل التوجيهات امللكية الحكيمة واملتبصرة، وكانت 
بالدنا نموذجا ومضربا للمثل في الجاهزية واإلستباقية، مما مكننا من 
التحكم في الوضعية الوبائية، بينما عرفت الفترة اإلخيرة تحوال وبائيا 
مقلقا للفيروس نتيجة لظهور عدة بؤر ذات طابع منهي وعائلي وأسري، 
بلغ عددها اإلجمالي إلى غاية 25 أكتوبر الجاري 1192 بؤرة نشيطة، 
الحصيلة املسجلة إلى اليوم إلى غاية يوم أمس األحد 25 أكتوبر تظهر 

ما يلي:

العدد  مرة   26 يوازي  ما   197481 املؤكدة  الحاالت  إجمالي عدد 
التدريجي  الرفع  تاريخ  يونيو   11 غاية  إلى  املسجلة  للحاالت  التراكمي 

للحجر الصحي.

العدد اإلجمالي للوفيات 3301 حالة وفاة بنسبة فتك تبلغ 1.7% 
واملتعافون 163195 بنسبة تعافي %82.6 أما الحاالت النشيطة فهي 
30985 ضمنها 720 حالة حرجة أو خطيرة من ضمنها 21 حالة منها 

تحت التنفس اإلصطناعي.

أسباب هاد اإلنتكاسة متعددة، وقد وقف عندها كثيرا الخطاب 
امللكي السامي، املوجه لألمة بمناسبة الذكرى 67 لثورة امللك والشعب 
والذي حذر جاللته، من خالله بشكل واضح وصريح من عدة احتماالت 
قاسية ومكلفة قد يتم اتخاذها كإعادة فرض الحجر الصحي وارتفاع 
املنظومة  قدرات  على  والضغط  الوفيات  وحاالت  املصابين  عدد 

الصحية وغيرها.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

بالنسبة للسؤال األول وهو تقييم نتائج اإلجراءات املتخذة واملحققة 
خالل الفترة السابقة من خالل حالة الطوارئ الصحية، فالزم ما نذكر 
بأن الحجر الصحي والتدابير االحترازية املوازية في ظل غياب استجابة 
مناعية لفيروس كورونا كوفيد 19 كان خيارا البد منه للمغرب، خالل 82 
يوم رهن تدابير الحجر الصحي تمكنت بالدنا من تحصيل عدة مكاسب 
تؤكد فعالية ونجاعة اإلجراءات املتخذة بكل جرأة واستباقية في مواجهة 
االنتشار السريع للفيروس، وباألرقام املؤشرات اإليجابية معدل التعافي 
كان يقارب %90، انخفاض نسبة الوفيات، قلة عدد الحاالت الحرجة 
في مصالح العناية املركزة وأقسام اإلنعاش، حيث لم تتعدى 20 حالة في 
تاريخ 6 يوليوز املنصرم، املرتبة 65 عامليا اللي كان فيها املغرب من حيث 
للمستشفيات  االستيعابية  الطاقة  استنزاف  وتفادي  اإلصابات  عدد 
وتقليص سرعة انتشار الفيروس بنسبة %80، وتوسيع مجال التحاليل 

املخبرية حيث فاق معدلها اليومي أحيانا 25 ألف تحليلة يومية.

انتقال  مؤشر  انخفاض  الوبائية  املؤشرات  بالنسبة  علميا  أما 
العدوى le RT le taux de reproduction ما دون الواحد وعدم تجاوز 
عدد الحاالت النشيطة النسبة 3 لكل 100 ألف نسمة واستقرار نسبة 
اإلماتة  استقرار نسبة  %0.2، وكذلك  في  والحرجة  الصعبة  الحاالت 
يعيشها  التي  اإلكراهات  رغم  الصحي  النظام  تعامل  وقد   ،1.7% في 
بطريقة جدية واستعجالية مع الحاالت الوبائية تماشيا مع توصيات 
اللوائح الصحية العاملية،  املنظمة العاملية الصحية وبموجب قائمة 
املراكز  فيها  بما  باململكة  االستشفائية  املؤسسات  تعبئة  منها  ونذكر 
االستشفائية الجامعية، تحسين وتكوين املوارد البشرية الضرورية على 
الطرق ومساطر تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمجابهة وكذلك تحديد 
الضرورية الكتشاف  املخبرية  بالتحاليل  للقيام  3 مختبرات مرجعية 
فيروس سارس كوف 2 وتم توسيع عددها الحقا، كما كذلك تم تنشيط 
لليقظة  الوطنية  الخطة  منها  العملية  الهياكل  وتفعيل مجموعة من 
الرصد  أنشطة  املستجد،  كورونا  بفيروس  العدوى  ملجابهة  والتأهب 
واملراقبة، املنظومة الوطنية ملجابهة تف�ضي الوباء واللجنة االستشارية 
التقنية والعلمية، عدة صفقات القتناء مستلزمات ووسائل تشخيص 
كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  إطار  في  الفيروس 
املحدث بتعليمات مولوية سامية، وكذلك توسيع التحاليل املخبرية إلى 
أق�ضى درجة ممكنة داخل القطاعات اإلنتاجية التي لها ارتباط مباشر 
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للهياكل  العسكري  الطب  تعزيز  سامية،  ملكية  بتعليمات  باملواطن 
الطبية املدنية املنخرطة في محاربة الوباء بانضمام األطباء واملمرضين 
إلى  العسكرية  الصحة  إلى  التابعين  املساعدين  والشبه  واملساعدين 
إخوانهم املدنيين كما تعبئة الخدمات االجتماعية والقوات املسلحة 
امللكية والدرك امللكي لهذا الغرض وكذلك تم توفير األدوية املخصصة 
وتخصيص  والحرجة  الخطيرة  بالحاالت  للتكفل  والتخذير  لإلنعاش 

الحاالت املصابة بدواء الكلوروكين واألزيتروميسين.

بالنسبة للمحور الثاني واالستراتيجية املتبعة ملواجهة تطور الوضع 
الوبائي في ارتباط اآلليات املوضوعة لتعميم تلقيح املرتقب ضد فيروس 
كوفيد 19، فرغم كل النتائج اإليجابية املحققة فإن الوضع الوبائي 
سرعان ما تغير بسبب كثرة البؤر الفيروسية املبرر الرئي�ضي لتمديد 
اليومي لإلصابات قد  التراكمي  العدد  إلى مالحظة أن  الطوارئ يعود 
ارتفع بشكل مهول متجاوزا ما سجل في األسابيع والشهور األولى عشرات 
املرات، ويكفي أن نشير إلى هذا أن متوسط عدد اإلصابات اليومية 
املسجلة خالل فترة الحجر الصحي وإلى غاية 11 يونيو املنصرم، قد 
بلغ 86 حالة يوميا في 24 ساعة، بينما تضاعف هذا املعدل 15 مرة 
منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى عدد 

اإلصابات ليتجاوز أحيانا 1500 إصابة يوميا؛

املؤشر الثاني وهو معدل من ملئ األسرة في قسم اإلنعاش ومصالح 
العناية املركزة، فقد ارتفع من %5 في بداية انتشار وباء ليصل اليوم 
إلى %31، والسبب اآلخر الذي دفع الحكومة إلى خيار التمديد هو عدم 
التزام البعض باإلحتياطات والتراخي في إستعمال الوسائل الوقائية، 
الحجر الصحي مكن الحكومة من تهيئة شروط نهائية في سياق استئناف 
آمن لألنشطة اإلعتيادية والعودة إلى الحياة الطبيعي بشكل تدريجي، 
نستحضر هناك كمثال على ذلك التدابير الوقاية املتخذة من طرف 
وزارة الصحة ملواكبة عودة املغاربة العالقين، في إطار استعداد بالدنا 
كذلك للخروج من الحجر الصحي وإستئناف الحياة العادية تم إحداث 
حينها  تكن  لم  التي  النشيطة  الحالة  لتجميع  ميدانية  مستشفيات 

تتجاوز 650 حالة إصابة آنذاك.

ظهور البؤر الوبائية قلب كل املوازين واملؤشرات األخرى وتحكم 
بالتالي في مجموع الشروط األخرى اإليجابي املحققة، لذلك اتخذت 

السلطات العمومية عدة إجراءات منها:

إغالق 8 د املدن الكبرى وإقامة الحواجز الصحية واألمني وتقليص 
الحركية؛

الذي  املدن  بكل  امليداني  املستشفيات  من  عدد  وتجهيز  إعداد 
تفاقمت فيها عدد الحاالت، كطنجة والبيضاء وفاس ومراكش واتخاذ 
سلسلة من التدابير اإلحترازية على مستوى الحواضر الكبرى كإغالق 
الوحدات الصناعية واملهنية واألحياء السكنية التي اكتشف بها أكبر 

عدد من الحاالت وإقامة الحواجز وتكثيف الجوالت التفقدية.

أصدرت وزارة الصحة كذلك قرار رسميا جديدا بخصوص التكفل 
باملصابين بفيروس كورونا عبر تحليل البروتوكول بهدف تقليص آجال 
سارعت  كما  بالعدوى،  باملصابين  التكفل  ظروف  وتحسين  العالج 
السلطات الصحية إلى اتخاذ حزمة من اإلجراءات املستعجلة لتطويق 
بعث لجن  الوباء من خالل  بمر�ضى  التكفل  وتوسيع منظومة  البؤر 
مركزية لتتبع الحاالت الوبائية بالجهات التي تصاعد فيها عدد حالة 
اإلصابة وتشكيل لجنة الخبراء للتدقيق في الوضع الوبائي بها، دعم 
األطر الطبية والتمريضية املشتغلة في املناطق املوبوءة بأطقم إضافية 
مدنية وعسكرية خاصة في أقاليم الجهة املعنية، كما تم تنظيم حمالت 
أي  عن  املبكر  للكشف  الصناعية  واحدة  لفائدة  املكثفة  الفحص 
انتشار للوباء داخلها وتحديد مقرات العزل الطبي عند الضرورة في إطار 

التعاون بين وزاري.

امليدانية  والتدابير  اإلجراءات  تعميم  على  الوزارة  حرصت  كما 
قامت  وكذاك  الدراسة  وأقسام  العمل  أماكن  في  بها  التزام  الواجب 
الوزارة بالتوقيع يوم السبت 10 أكتوبر الجاري على اتفاقيتين لشراكة 
والسالم  للوقاية  املهنيين  البين  والتجمع  الصحة  وزارة  من  كل  بين 
للتأمين  الوطنية  والوكالة  للصحة  الوطنية  والفيدرالية  الصناعية 

الصحي وذلك من أجل تعزيز مقاربة تدبير صحة والسالمة الشغيلة.

وفي إطار التحسيس والتواصل خصصت وزارة الصحة نشرة يومية 
إلكترونية تتضمن معطيات على الحالة الوبائية والتدابير التي يجب 

اتخاذها والتي تهم الوقاية واالحتراز والتطهير.

وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية التي تدعو إلى التعبئة والجاهزية 
واإلستباقية في تدبير املرحلة، انكبت وزارة الصحة مؤخرا على اتخاذ 
إجراءات وتدابير عاجلة بشكل استباقي لتعميم تلقيح واعد ضد فيروس 
نتائج  ظهور  بعد  كاف  مخزون  وتأمين  اململكة  ربع  covide-19بكافة 

مشجعة عقب انتهاء التجارب السريرية املتعلق به.

الوزارة ضم  بمقر  اجتماع  الجاري  أكتوبر  10 و8  يوم  وقد عقد 
تفاصيل  على  إطالعهم  تفاصيل  على  الفاعلين  وجميع  املدراء  جميع 
الحملة املرتقبة والتنسيق إلعداد الجيد لها بتحضير املوارد والوسائل 
مرحلة  في  الواعد  لقاح  دخول  فور  إلنجاحها  ضمانا  واللوجيستيك 

ترخيصه ورواجه على املستوى العالمي.

املراحل  بخصوص  الوزارة  تصورات  الثالث  للمحور  بالنسبة 
املقبلة لتطوير املنظومة الصحية ببالدنا وكذا وضع خريطة صحية 
جديدة فقد أبانت أزمة كورونا مجموعة من اإلختالالت وعن أولوية 
قطاع الصحة في تحسين األمن الصحي للمواطنات واملواطنين، لذلك 
فالكل واع بضرورة تطوير وتجويد خدمات وأنشطة الوقاية والتكفل 
التي يقدمها هذا القطاع على كل املستويات وذلك عبر تعبئة الجهود 
والوسائل وإعداد الخطط للرفع من قدرة املنظومة الصحية الوطنية 
على املوجهة والتصدي والجاهزية وتأمين الحاجيات الوطنية في حالة 



7313 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.117–25.ربيع األول.1442  )11.نونبر.2020( 

الطوارئ وانقطاع سبل اإلمدادات من السوق العاملية كما حصل خالل 
هذه الظروف اإلستثنائية.

تفاعال مع املبادرات الطموحة واألوراش العديدة التي أطلقها جاللته 
إلى  السامية  تضمنتها خطبه  والتي  للحكومة،  السامية  توجيهاته  عبر 
األمة، سيما ما تعلق منها بتعميم التغطية اإلجتماعية وإصالح املنظومة 
الصحية ببالدنا، فقد راهنت الوزارة على تفعيل مخطط استراتيجي 
لتحسين جودة الرعاية الصحية ببالدنا باإلشتغال على أولويات محددة 
عبر التنسيق واملشاركة مع العديد من املتدخلين في الشأن الصحي، 

نذكر منها:

الصحية كنظام كفيل  العمومية  للوظيفة  نظام  الترافع إلعتماد 
بحل املشاكل املنظومة وتسوية ملفات تحسين ظروف عمل املهنيين 
الصحيين بكل فئاتهم وتحفيزهم وتجويد الخدمات الصحية املقدمة 

للمواطنين وتجاوز الصعوبات واإلكراهات املرتبطة بولوجهم إليها؛

العمل على تحسين املستوى الصحي وضمان اإلنصاف واملساواة 
في الولوج إلى العالجات بشكل عادل، كما تم إصدار دوريات في هذا 

الصدد؛

اإلشتغال على ورش إصالح اختالالت نظام املساعدة الطبية للفئات 
املعوزة، الراميد تنفيذا للتعليمات امللكية السامية التي أطلقها جاللته 

عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش 2018؛

إعداد وتنفيذ وتنزيل البرنامج الطبي الجهوي بهدف تفادي النقائص 
الصحية  والخريطة  العالجات  عرض  تنظيم  يخص  فيما  املرصودة 

واملخططات الجهوية لعرض العالجات؛

تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة وفق ألجندة الزمنية 
التي حددها الخطاب السامي انطالقا من سنة 2021.

في هذا اإلطار بلورة الوكالة برنامج عمل طموح وشامل يهم من خالل 
مجموعة من البرامج املهيكلة كل الجوانب التي تروم تحقيق األهداف 
املرتبطة بتفعيل تعميم التغطية الصحية واستدامتها املالية نذكر منها:

مراجعة القانون رقم 65.00 املتعلق بمنظومة التغطية الصحية 
األساسية؛

اإلسراع بتوسيع مجال اإلستفادة من التغطية الصحية اإلجبارية 
لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، كما جاء في الخطاب امللكي السامي؛

تقارب وموائمة أنظمة التأمين الصحي في أفق إحداث نظام موحد 
الصحية  التغطية  منظومة  تمويل  وإصالح  الفئات  جميع  يشمل 

اإلجبارية األساسية في أفق إشراك الفاعلين الترابيين وضبط اإلنفاق؛

إعداد منظومة معلوماتية منفتحة وفعالة وقابلة للتطوير تستجيب 
لحاجيات كل املتدخلين؛

الصحية  التغطية  إطار  في  حاليا  املعتمدة  العالجات  سلة  تقييم 
األساسية؛

دعم الوقاية من أجل التحكم أكثر في النفقات العالجية وتشجيع 
السلوكيات الصحية السليمة؛

تقديم  في  املتدخلين  كل  تساعد  منسقة  عالجية  مسارات  وضع 
األمثل  والتتبع  التوجيه  على  وتمويلها  بها  والتكفل  العالجات 

للمستفيدين؛

إعداد وتنفيذ إستراتيجية جديدة لسداد تكاليف األدوية تتمحور 
األدوية  الئحة  ضمن  األدوية  إلدراج  موضوعية  معايير  اعتماد  حول 

املمكن استرجاع مصاريفها؛

اإلتفاقيات  إلبرام  وديناميكية  وفعالة  سلسة  عملية  مأسسة 
التغطية  منظومة  إطار  في  املتدخلين  بين  األطراف  متعدد  الوطنية 

الصحية األساسية اإلجبارية.

بلس ديبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

يمكن أن نستخلصه وأختم مداخلتي بما ورد في الخطاب السامي 
الذي وجهه، جاللة امللك، نصره هللا، بمناسبة افتتاح الدورة األولى 
من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة والذي 
أكد فيه على أن مواجهة هذه األزمة غير املسبوقة تتطلب تعبئة وطنية 
مشتركة  فاملسؤولية  تحدياتها،  لرفع  الجميع  جهود  وتضافر  شاملة 

والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن واملواطنين أو ال يكون.

واليوم نقول بأن الوضع الوبائي الحالي مقلق جدا وإن لم يصل إلى 
مستوى اإلنفالت وال إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية 
الوطنية، وال إلى استنزاف املجهودات التي تبذلها كافة األطقم وخاصة 
منها الصحية واألمنية بال هوادة ضد الجائحة، حيث نؤكد بأن السلطات 
العمومية تبدل قصارى جهدها للتحكم والسيطرة على الوضع بفعالية 
وجاهزية بهدف محاصرة انتشار الوباء، كما الزلنا نباشر اتصاالت مكثفة 
ودائمة للحصول على اللقاح الفعال الذي تؤكد كل املعطيات املتوفرة 
أنه واعد بعد أن وصل إلى مراحله األخيرة من التطوير بحيث من املتوقع 
أن يكون جاهزا إن شاء هللا قبل متم 2020 وهللا ولي التوفيق والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر للمناقشة املداخلة األولى في إطار هاته 
النواب  أحد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  بإسم  املناقشة 

والنائبات مشكورين.

بلعدبلةي فريقي لئيسي ببربه ميي مصطفىي بلس دي بلنائبي
 بلتنم ة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح مي بلصالةي بلسالميعلىيس دنايمحمدي
 علىيآلهي صحبه،
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بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

وفي بداية أريد أن أتقدم بالتعزية للشهداء هاد املرض ومن بينهم 
رجال ونساء الصحة فقط فقدنا خالل األسبوع املا�ضي أكثر من 3 أو 
4 أساتذة أطباء وكذلك ممرضين وأطباء باإلضافة إلى مجموعة من 
املواطنين، فنتمنى من هللا عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يشافي 

املصابين وأن يعافية الغير املصابين؛

الشكر و اإلمتنان أيضا للواقفين في الصفوف األمامية برغم السيد 
الوزير أنه من بعد 7 أشهر لحد اآلن لم تصرف التحفيزات التي كانت 
مبرمجة خاصة في قطاع الصحة، كما ذكرتم السيد الوزير أن الحكومة 
هناك  وكانت  مشكورة  قطاعاتها  بجميع  جبارة  بمجمهودات  قامت 
نعيشها  التي  هاته  املرحلة  ولكن  جيدة،  كانت  أولى  مرحلة  مرحلتين 
اليوم هي مرحلة صعبة ال من حيث عدد اإلصبات وهذا ال يقتصر فقط 
باملغرب، ولكن العالم يعرف ارتفاع كبير لإلصبات وكذلك بالنسبة لعدد 
إلى تشديد اإلجراءات اإلحترازية  الدول  بالعديد من  الوفيات دفعت 

كإرلندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وغيرها.

عدد اإلصابات لحد اآلن 197 ألف وعدد اإلماتة أو نسبة اإلماتة 
السيد الوزير 1،7 هذا املعدل الوطني، ولكن هناك مدن فيها 5،5 السيد 
الوزير وبالتالي خص هاد املعدل هذا يعني نراعيوه ونعالجوه على صعيد 
كل مدينة أو جماعة، فهناك مدن وجهات مقلقة الدار البيضاء الجهة 
ديال فاس ولكن راه ما زال عاد ربما ال قدر هللا في األيام املقبلة هناك 
أمور اللي ما�ضي هي هاديك وكذلك بالنسبة للرباط القنيطرة والجهة 
ديال وجدة وال جهة ديال الشرق ألن حتى هاد القضية تاع نسبة املأل 
إرتفعت من %5 إلى 26 إلى 31 ومن املرتقب حسب املختصين أننا غادي 
نوصلوا %77 بالنسبة ألسرة ديال اإلنعاش وكذلك الرعاية املركزة، 
فنخ�ضى من األيام املقبلة. وهاد كورونا هادي أيضا عندها تداعيات 
على األمراض املزمنة، وهذا بان سواء فيما يتعلق بالتكفل بالسرطان أو 
بمرض السل وكذلك بالنسبة لألمراض األخرى كمرض السكري وغيرها. 
باملناسبة هاد مرض السل اآلن ما يقع للمستشفى موالي يوسف زعما 
ال يمكن إال أن نأسف له السيد الوزير، راه ديتوه لهداك املستشفى 
ديال سال ولكن هداك املستشفى ما كانش يستعمل وقال بأنه راه غير 
قابل لإلستعمال، ولكن منين جات la tuberculose مشينا كنصبغوا 
�ضي شوية ونجيبو الناس تاع la tuberculose فهادي ربما خصها واحد 

املراجعة.

أنما يقوم به أيضا في ما يقوم به بعض العماالت من إعتماد هاديك 
La sérologie للتشخيص فهذا ال يستند إلى أساس العلمي، ألن الذين 
يقررون السيد الوزير، راه ما�ضي وزارة الصحة اللي كتقرر، راه في بعض 
كيقولك  كيجي  وهما  بالصحة  لهم  أشخاص ال عالقة  كاين  األحيان 
 LA PCR وماديرش هاديك التحليلة األخرى اللي هي La sérologie ديال

وبالتالي وزارة الصحة خاص يكون عندها املوقع ديالها ما تخليش الباقي 
أن هداك املنطق األمني يسيطر على املنطق الصحي، فهناك التنسيق 
ولكن أيضا من بين املشاكل السيد الوزير كاين مشكل التنسيق الداخلي 
داخل وزارة الصحة، بين املديريات وأتحدث أن مجموعة من املعطيات 
ال تصل إلى املديريات األساسية وأتحدث عن مديرية األوبئة، املعطيات 
في بعض األحيان كتبقى عند الكتابة العامة وفي بعض األحيان كتكون 
في املديرية ديال املستشفيات وفي بعض األحيان كتكون عند الجهات 
وعند األقاليم واألقاليم كيعطيو لوزارة الداخلية قبل ما يعطيو لوزارة 
مع  التنسيق  وكاين  الداخلي  التنسيق  تاع  املشكل  فكاين  الصحة، 
باقي القطاعات، فيجب إعادة النظر في تموقع وزارة الصحة، وكذلك 
التنسيق الداخلي والخارجي، وال يمكن أن نهمش وزارة الصحة في هاد 

املجال هادي؛

 La أيضا السيد الوزير هاد املسألة هادي تضعف الرقابة وهداك
Véille épidémiologique وبالتالي اتخاذ القرار في الوقت املناسب، ألن 

الوقت واحد العامل محدد، ولهذا نقترح عليكم السيد الوزير:

أوال- أن تصرفوا التحفيزات التي كانت مقررة لقطاع الصحة وكذلك 
ما يتعلق بهداك l›indice 509 وكذلك..؛

ما خصهاش  العلمية  اللجنة  الوزير  السيد  علمية  لجنة  إحداث 
وتنتج  مستمرة  الطريقة  بواحد  تجتمع  الطلب خاصها  تحت  تجتمع 
للحكومة، فيما يتعلق وهاد خصها تكون مشكلة من كفاءات وطنية في 
العلوم الصحية، في العلوم الوبائية، في السياسات الصحية والعلوم 
والبرامج  واملقترحات  باملعلومات  الحكومة  ملد  وغيرها،  االجتماعية 

واالستراتيجيات للتصدي والتكفل وكذلك بالنسبة للتوقعات؛

إحداث لجنة للتتبع والتنسيق وكذلك تتبع تنفيذ القرارات على 
أرض الواقع وتقييم نجاعتها والذي يقرر هو الطبيب الذي يقرر في حالة 

املريض والتبليغ عن شفائه وكذلك أخذ العينات للمخالطين؛

ومنهم  هشاشة  وضعية  في  األشخاص  لحماية  استراتيجية  وضع 
املسنين واللي عندهم األمراض املزمنة؛

 lesإصدار النصوص التنظيمية، السيد الوزير نحن اآلن نقوم ب
essais cliniques على vaccin عندنا قانون 28.13 خاصو النصوص 
حنا  راه  اللي  الناس  لحماية  مستعجال  تصدر  أن  يجب  التنظيمية، 

كنديرو عليهم دابا التجارب؛

إشراك  مع  املختبري  التشخيص  وتوسيع  العالجي  التكفل  تعزيز 
أكثر للقطاع الخاص، بتخصيص مصحات خاصة، اللي كيدخل واحد 
لواحد املصحة، املصحة كلها خاصها تسد ألن فيها واحد كوفيد على 

حسب اآلخر، شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

فريق  باسم  الثانية  املداخلة  إذا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.
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بلنائبيبلس ديمحمديكاليم:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتيبلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

قبل ما نبداو املداخلة ديالنا البد ما نترحمو على شهداء الواجب 
اللي قدمو تضحيات وكيقدمو تضحيات يوميا، السيد الوزير كتقولو 
ألن  انفالت  كاين  الوضعية  احنا  لنا  بالنسبة  مقلقة  الوضعية  بأن 
األرقام املصرح بها ما�ضي هي األرقام الحقيقية عدد كبير ديال التحليالت 
كيديرو  كيبداو  املستشفيات  متاع  كبير  عدد  حاليا  كيداروش،  ما 
traitement على أساس يعني السكانير ما بقاوش كيعتمدو التحليالت 

الطبية نظرا للصعوبة ديال التحليالت والولوج للتحليالت؛

بالنسبة لنا كنظنو هذا فشل حكومي والفشل الحكومي كان عندو 
عدد كبير تاع األسباب واألسباب البد ما نذكرو بها بعض النقط األساسية 
من بعض األسباب ديال هاد الفشل الحكومي هو الحجر الصحي الحجر 
الصحي دار بطريقة عشوائية ودار تحت الضغط وهادي من املشاكل 
اللي خلقت واحد األزمة كبيرة وخلقت واحد االرتفاع صاروخي في العدد 
ديال املر�ضى، النقطة الثانية هو العملية التحسيسية الحكومة غادية 
باملقلوب نهار كان الحجر الصحي وكانو الناس كلهم في ديورهم سادين 
عليهم كنلقاو مكبرات الصوت كيدوروا في الشوارع كيدوروا في أي منطقة، 
اليوم مني ترفع الحجر الصحي ما بقاش �ضي مكبر الصوت بقاوا واحد 
الوصالت إعالمية اللي كاينة في التلفزة، يعني الناس تعايشوا مع هاد 
الفيروس كيعتبروا بأن راه كل �ضيء عادي، هنا كنشوفوا أن الحكومة 
غايبة تماما عن الوضعية الحقيقية. نهضروا على األطر الطبية، األطر 
الطبية اليوم تعيش تحت واحد اإلرهاق كبير واحد الضغط كبير يعني 
نهار ملي كانوا عندنا 5 الحاالت وال 10 الحاالت كنا عطيناهم اإلقامة، 
اللي خاصوا  املبيت، عطيناهم اإلهتمام  عطيناهم األكل، عطيناهم 
يتعطاهم فهداك الوقت، اليوم من عندنا 4 آالف حالة أغلبية الناس 
خرجوهم من الفنادق ما بقى ال أكل ال يديك ال يخليك والوا كيخافوا 
على والدهم هللا يحسن عونهم ألن الواحد عايش خدام فواحد الوقت 
اللي يقدر يتعادى فأي وقت، فالعشية كيم�ضي لدار ديالوا كيم�ضي لدار 
ديالوا 2 مرات 3 مرات فنهار، هنا كيعيشوا تحت واحد الضغط رهيب 
وخير دليل هو أن كنشوفوا يوميا كنقدموا شهداء، آخر األسبوع تقريبا 
4 األساتذة مبرزين من أكبر األساتذة على الصعيد الوطني، لألسف 
الشديد كنشوفوا غياب حتى الوزارة ما كاينش �ضي رسالة تعزية لهاد 

الشهداء اللي مشاوا تضحية للواجب ديالهم.

دابا، كيفاش  احنا  8 شهر  الوزير  السيد  املختبرات  نهضروا على 
الوزارة ما قدراتش أنها تجهز جميع املستشفيات اإلقليمية باملختبرات 

واش يعقل أن نديروا التحليلة اليوم ونتسناوا 72 ساعة باش تجينا 
النتيجة واش هاد ال�ضي معقول؟ كنظن أن الوزارة ما قامتش بالواجب 
بزاف،  كيكلفش  ما  مختبر  ديال  التجهيز  تقريبا  ألن  وخالت،  ديالها 
عالش غنتسناوا احنا بحال جهة تانسيفت مراكش تقريبا كاين مختبر 
واحد، 8 األقاليم وال 9 أقاليم كيصيفطوا املختبر، كيتسناوا النتائج 
48 ساعة، 72 ساعة، تقريبا 72 ساعة هداك املريض شحال كيتلقى 
معاه من واحد يعني تقريبا واحد 50 % من الناس اللي تلقاوا فيهم تاهما 

كيتعاداوا.

نهضروا على التحليلة الطبية، التحية الطبية الولوج ديالها صعيب 
أي واحد مريض ملي كيم�ضي املستشفى ما كاينش �ضي واحد ما يمكنش 
يدير التحليلة ديك الساعة إيال ما كانوش التدخالت الزبونية فكل �ضي، 
السيد الوزير بالنسبة للتحليالت السريعة، التحليالت السريعة تقريبا 
70 % كلها خاطئة عالش؟ ألن اعتمدنا بعض الشركات اللي خذينا من 
عندهم التحليالت السريعة اللي تقريبا جميع الدول ما تالوش خدامين 

.fiable بيها ألن عرفوا أنها ما�ضي

في  اليوم  املستشفيات  الوزير،  السيد  املستشفيات  نهضروا على 
وضع كارثي السيد الوزير تا �ضي حاجة ما فيها صحيحة، البنية التحتية 
ما موجوداش املاتريال كل�ضي خاسر يعني هذا إشكال السيد الوزير، 
وكنهضروا احنا ألن ما عارفينش أشنو جاي في املستقبل، أقسام ديال 
كوفيد واألقسام ديال اإلنعاش راه تعتبر زنزانة أشناهي زنزانة؟ يعني راه 
ما كاين فيها حتى �ضي واحد واش هاد�ضي كيعطيوه لك السيد الوزير 
وال كيعطيوك هاد املعلومات وال ال، السيد الوزير هاد أقسام كيدخلوا 
لها املريض اليوم كيعطيوه الدوا يديروا ليه la voie veineuse ديالوا 
وكيخليوه حتى �ضي واحد ما كيشوفوا، حارس ديال القسم هو اللي 
كيسد عليه األكسجين ويطلق ليه األكسجين هو اللي كيعطيه الدوا، 
وهاد ال�ضي بشهادة راه الناس املر�ضى، وبغيت السيد الوزير أنك تاخذ 
واحد املبادرة عندك الئحة ديال املر�ضى اللي دازوا كلهم في املستشفيات، 
سولهم ويعطيوك هاد املعطيات وهادي هي املعطيات، إيال ما ركزناش 
على هاد املعطيات كنظن أن ما غلقاوش الحلول، يعني اإلنفالت على 

الصعيد الوطني راه غادي يكون؛

نمشيوا حاليا احنا على أبواب فصل الشتاء، فصل الشتاء كاين 
كوفيد  ديال  لألعراض  مشابهة  ديالها  األعراض  املوسمية،  األنفلونزا 
واش خذيتوا �ضي إجراء السيد الوزير؟ راه كنا كنشوفوا 100 مريض 
على الصعيد ديال الجهة غنعودوا نشوفوا ألف مريض كيفاش غنعزلوا 
ما بين هاد األمراض ديال األنفلونزا واألمراض ديال كوفيد؟ ما كاين والو 

فهاد �ضي، كاينة شعارات مطلوقة هي اللي خدامين بها السيد الوزير.

السيد الوزير احنا من باب كفريق ديال األصالة واملعاصرة ننبه 
مما  أخطر  يكون  غادي  املشكل  قادم  هو  ملا  الوزارة  وننبه  الحكومة 
تتصوروه السيد الوزير يمكن احنا خايفين أننا نوصلوا لواحد املستوى 
ديال اإلنفالت، لهذا السيد الوزير البد أن الحكومة خصها تحرك إيال 
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داك�ضي  للصحة  بالنسبة  الدارت  أشنو  املالية  نتاع  القانون  شناغي 
ال يشرف. السيد الوزير األطر الصحية قدمت خدمات قدمتوا ليهم 
الوزير كنظن أن ما  السيد  إهانة  تعتبر  التحفيزات  تحفيزات هادوك 

تعطوهمش عطيوهم كلمة طيبة يكون أحسن، والسالم عليكم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم املداخلة الثالثة بإسم فريق التجمع 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلرحمانيحرفي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

املناقشة  في  الدستوري  التجمع  بإسم فريق  يسعدني أن أشارك 
املخصصة للقطاع الصحة بعد اإلستماع إلى العرض املفصل الذي 
قدمه السيد الوزير حول تقييم التدابير املتخذة ملواجهة انتشار الوباء 
والخطة املستقبلية لتدبير املوجة الجديدة سريعة اإلنتشار كما ومجاليا.

في  الوزير  بها السيد  التي جئتم  أنه وبالرغم من هذه الجهود  إال 
عرضكم مثلما استعرض السيد رئيس الحكومة في معرض جوابه عن 
النواب فإن جوا من  أمام مجلس  املا�ضي  الشهري األسبوع  السؤال 
الضبابية وعدم اليقين هو السائد اليوم أمام عدد اإلصابات اليومية 
والبؤر  الصناعية  باألحياء  ممركزة  تعد  ولم  باآلالف  أصبحت  التي 
الفالحية. لقد أصبحت العائالت واملدارس واإلدارت في قنوات اإلنتشار 
السريع والواسع للفيروس، هل في مقدور بنيتنا الصحية الصمود أمام 
زحف الفيروس وارتفاع الحاالت الحرجة وعدد الوفيات اليومية التي 
تهدد الصفوف األمامية ومختلف العاملين في مواجهة هذه الحاالت 
من األطر الطبية واملساعدين وغيرهم؟ والذين يعانون من الضغط 
واإلرهاق اليومي مقابل محدودة الحوافز والتعويضات عن املخاطر التي 
يتعرضون لها وتفادي حدوث انهيارات كما نسجل نقصا حادا في التأطير 
ومحليا  وطنيا  الوبائية  الحاالت  لتطور  املواكبة  والتوعوي  التواصلي 
دعما  للمواطنين  مطمئنة  وتوضيحات  وبيانات  علمي  نقاش  وعامليا، 
ملناعة الصحية والنفسية وتعزيز للسلوك اإلجتماعي املناعي والوقائي 

لهذه الجائحة واطلعا للرأي العام بكل املستجدات.

كما نود اإلستماع إلى مزيد من التوضيحات في مجال اإلستعدادات 
لتعميم  األولى  املرحلة  إطالق  ملواكبة  لها  التابعة  واملصالح  الوزارة 
التغطية اإلجتماعية في إطار تعميم التأمين اإلجباري عن املرض الذي 
أعلن عنه صاحب الجاللة، نصره هللا وأيده، ونذ كر بهذه املناسبة بأن 
أولوية القطاع الصحي حاضرة في قانون املالي بتزويد ب5500 منصب 

مالي جديد وميزانية محترمة تقدر ب20 مليار درهم للوفاء بإلتزاماته 
تعزيز وتقوية للمنظومة الصحية الوطنية التي هي في أمس الحاجة إلى 
نفس تدبيري جديد وتثمين املوارد البشرية وعدالة مجالية في توظيف 
املوارد البشرية واملالية واللوجيستيكية في وفق مبادئ الحكامة الجيدة 
بالنسبة  واملردودية  األداء  للحوافز على  نظام  اعتماد  مع  والشفافية 
واستقطاب  الصحي  القطاع  في  العاملين  والتقنيين  واألطر  لألطباء 
القطاع الصحي  الكفاءات الطبية املهنية ووقف نزيف املغادرة نحو 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

للفريق اإلستقاللي  الرابعة  املداخلة  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديإسماع ليبلبقالي:

أشرفي علىي بلسالمي بلرح مي بلصالةي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

بلس ديبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلسادةي بلس دبتيبلنوببيبملحت1مون،

لقد استمعنا لتدخلكم بإمعان كبير ألننا وكل املغاربة متعطشون 
لسماع التوضيحات الالزمة من شأن التطور الخطير الذي عرفه الوضع 
الوبائي بالبالد، وكذا اإلجراءات التي اتخذت وسوف تتخذ لتجاوزهاته 
الوضعية املقلقة وخصوصا، وأنكم تسرعتم في اإلعالن عن ربح معركة 
التصدي للجائحة في مرحلتها األولى دون أن تتخذوا التدابير املواكبة 

لتزايد أي إصابات محتملة كما نعيشه اليوم.

السيد الوزير، هناك إمكانيات ضخمة رصدت للقطاع الصحي في 
ظل هذه الجائحة، إمكانيات مادية وإدارية، صندوق خاص استفاد منه 
القطاع الصحي بشكل كبير وإمكانية إبرام صفقات تفاوضية مباشرة 
الوفيات يوميا  اليوم بكل مرارة عشرات  التي نعيشها  النتيجة  ولكن 
وآالف اإلصابات وذلك في تصاعد مستمر، في غياب أي توضيحات من 
طرف الحكومة، األمر الذي يطرح تساؤال عريضا بشأن األسباب الكامنة 
وراء تردي الوضع الصحي في غياب رؤية شمولية قادرة على التعاطي مع 

الجائحة وتداعياتها.

الجائحة  قبل  تعاني  اإلستشفائية  املؤسسات  إن  الوزير،  السيد 
واليوم وبعد كل هاته اإلمكانيات املرصودة، ال نرى أي تغير أو آفاق بل 
استيعاب  اإلستشفائية عاجزة عن  فاملؤسسات  تأزما،  ازداد  الوضع 
املر�ضى بالجائحة وفي غياب التجهيزات الالزمة بما فيها أجهزة التنفس 
اإلصطناعي واألسرة، في الوقت الذي أعلنتم فيه عن تصنيع أجهزة 

التنفس اإلصطناعي وأسرة إنعاش من طرف كفاءات مغربية.
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إن غياب التدبير املعقلن لألطر الصحية يضع املنظومة الصحية 
ال  إقليمية  تكون مستشفيات  أن  يعقل  فكيف  اإلنهيار،  حافة  على 
تتوفر على طبيب إنعاش والتخدير وطبيب القلب والشرايين لسنوات 
ومازال الوضع كذلك لليوم ونحن في أوج الجائحة، علما أن هاذين 
اإلختصاصين أساسيين ملحاربة الوباء وعتق أرواح املغاربة، املستشفى 

اإلقليمي لشفشاون فهو مثال حي على ذلك.

واسع  انتشار  من  الوبائي  الوضع  عرفه  وما  الجائحة  أبانت  لقد 
تتوفر  التي  الصحية  املالية واألطر  املوارد  وتدبير  الحكامة  عن غياب 
عليها الوزارة. السيد الوزير، ملاذا تصر الحكومة على التعامل السلبي 
الطبي  والشبه  الطبي  الطاقم  لوضعية  بالنسبة  األمام  إلى  والهروب 
وجميع العاملين بقطاع الصحة وضعهم في الصفوف األمامية ملحاربة 
الجائحة في غياب الشروط املالئمة والضرورية لتمكينهم من القيام 
باملهام النبيلة املنوطة بهم على الوجه املطلوب وتمكينهم من التحفيزات 
التعبئة  الكفيلة بتشجيعهم على املزيد من  املادية املالئمة واملعنوية 
إلنقاذ أرواح املواطنين، بل بالعكس عرفت األطقم الطبية اقتطاعات 
في األجور في هاته الفترة العصيبة وإعفاءات بالجملة حتى وصل األمر إلى 

القيام بوقفات احتجاجية في ظل هذا الوضع اإلستثنائي.

السيد الوزير، هل تعتقدون أن ساكنة العالم القروي والجبلي في 
منأى عن هاته الجائحة؟ إن الوضع الصحي بهاته املناطق ازداد تأزما 
تفتقد  وأخرى  مغلقة  زالت  ال  القروية  املستوصفات  من  فمجموعة 
املستوصفات  في  لألطباء  تام  وغياب  الطبية  التجهيزات  أبسط  إلى 
املركزية، مستوصف بني أحمد في شفشاون هو مثال على ذلك، هناك 
مستشفيات قرب مبرمجة بميزانيات متبثة بالعالم القروي، كنا ننتظر 
منكم التعجيل بإنجازها في ظل هاته الظروف اإلستثنائية ولكن لم يتم 
إنجاز أي �ضيء، مستشفى القرب بباب برد كمثال، هل املواطن في العالم 

القروي غير معني بقطاع الصحة؟

األدوية،  لشراء  خصصت  مهمة  ميزانيات  هناك  الوزير،  السيد 
كيف يعقل أن يتم تقديم دواء الكلوروكين وl›azithromycine اآلن 
l›azithromycine ما بقاش كتعطى كيتعطى غير الكلوروكين للمر�ضى 
مبالغ  املواطن  يكلف  الذي  الباقي  لشراء  للصيدليات  توجيههم  ويتم 
أن  علما  الحالية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الظروف  في  مهمة  جد 
الكلوروكين كان يباع بالصيدليات ب 13 درهم قبل الجائحة وعندما 
يصل املواطن للصيدليات يجد هذه األدوية غير متوفرة ومفقودة من 
السوق، أين هو األمن الدوائي واملخزون اإلحتياطي لألدوية وتشجيع 

اإلنتاج الدوائي املغربي؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، املداخلة اآلن للفريق الحركي، تفضل 
السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيل لىيأحك م:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

في البداية تحية تقدير واحترام للطاقم الطبي والتمري�ضي ونساء 
ورجال النظافة والسلطات العمومية، كل من موقعه وكل القائمين على 
تدبير الجائحة، ومن هذا املنبر نريد كذلك أن نترحم على ضحايا الواباء 
ونتمنى الشفاء لجميع املر�ضى، كيف جا في املداخلة ديالكم السيد 
انتشار  ارتفاع  الوبائية ببالدنا بشكل مقلق،  الحالة  الوزير تدهورت 
الوباء، ارتفاع عدد الوفيات واملر�ضى في العناية املركزة لإلنعاش، نقص 
الطبي  الطاقم  الكلوروكين،  وخاصة  لإلنعاش  املخصصة  األدوية  في 
والتمري�ضي يعاني من اإلجهاد والتعب، فو�ضى في املستشفيات بسبب 
هلع املواطنين وضعف املوارد البشرية، نفاذ مخزون le zinc وفيتامين 
التصريحات.  من  مجموعة  في  لذلك  نفيكم  رغم  الصيدليات  من   c
وباملقابل السيد الوزير، مع األسف سجلنا غيابكم التام عن التواصل 
مع املغاربة، الوصالت التحسيسية أصبحت روتينية وال تقدم مستجد 
املغاربة  الوزير  السيد  اللقاح  حتى  مستعجل  مستجد  فيروس  عن 
ما كيعرفوا عليه حتى �ضي حاجة، ال التكلفة ديالو شكون اللي غادي 
يتحملها، النجاعة ديال اللقاح، املصدر ديالو، كيف سيتم تعميمه، 
تام ملرحلة تستوجب  أين وصلت؟ غموض  السريرية  التجارب  نتائج 
الوضوح التام، أعددتم إستراتيجية وطنية ملواكبة سيرولوجية الوباء 
تقني  عتاد  من  املستشفيات  لتجهيز  صفقة   247 أبرمتم  الفيروس، 
للمواد  أكثر من مليار درهم  844 مليون درهم وخصصتم  وأسرة ب 
الصيدلية والكشوفات، ولكن مع األسف السيد الوزير لم يطرأ أي تغيير 
في املستشفيات، إقليم الناظور على سبيل املثال وليس الحصر والذي 
اللي  10 ديال األسرة  عرف ارتفاعا مهول في عدد املصابين، هادوك 
عندنا مازالين هما هما، نفس التجهيزات، نفس النقص، نفس املوارد 
البشرية، األكثر من ذلك تركتم الطاقم الطبي الذي يشتغل بكل وطنية 
يدبر املرحلة بدون وسائل ويوجه مصيره وحده، إقليم الدريوش أصبح 
في عزلة تامة عن التطبيب بعد إغالق الناظور وال زال ينتظر افتتاح 
املستشفى اإلقليمي الجاهز منذ 2009، هل هو سوء تدبير وحكامة؟ هل 

هو سوء توزيع على األقاليم؟

إلى إستراتيجية محكمة وواضحة  في حاجة  الوزير، نحن  السيد 
املعالم، نطالبكم بمواكبة األطر الصحية وتزويدها بآليات اإلشتغال 
قانون  إخراج مشروع  الصحة؛  ملهنيي  املستحقة  التحفيزات  وصرف 
الوظيفة الصحية لتحسين وضعية األطر الطبية؛ تقويم خلل النقص 
في األدوية على مستوى الصيدليات وإشراك الصيادلة في تدبير املرحلة 
وأخيرا تسوية امللفات املطلبية للممرضين وتقنيي الصحة للحفاظ على 

منسوب الثقة، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبىة، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي، تفضل السيد 
النائب.



عدد.117–25.ربيع األول.1442  )11.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7318  

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير، البد في البداية أن نحييوا كل األطر الطبية والشبه 
الطبية اللي تتأدي واحد الخدمات جليلة لهذا الوطن، وهادي مناسبة 
باش نلتمسوا منكم السيد الوزير أنه تستاجبوا للمطالب ديالها العادلة 
واملشروعة واللي طال أمد اإلنتظار ديالها من طرف هاد الفئة، وآخرهم 
الفئة ديال املمرضين ذوي التكوين ديال سنتين واللي امللف بين يديكم 
خصكم تعجلوا به السيد الوزير األمن صحة املغاربة مسؤولية الحكومة 
كاملة أنتما تديروا مجهود أكيد ولكن الحكومة خصها تنتابه لهاد القطاع 
هذا هو أولى األولويات حاليا، إيال ما اهتميناش بالصحة ديال املغاربة 
أشنو هو األولوية األخرى اللي ممكن نتحدثوا عليها، جاللة امللك، أكد 
عليها مرارا اليوم األمن الصحي في البالد مهدد والقطاع الصحي على 
وشك اإلنهيار ونقدر نقول لك أنه انهار في واحد املجموعة من األقاليم 
السيد الوزير، فغادي تتحدثوا على%32 في الطاقة اإلستيعابية ديال 
اإلنعاش كنقول لكم السيد الوزير أنه كاين مستشفيات اللي وصالت 
ما�ضي  للدار،  للمر�ضى  يم�ضي  أنه  األكسجين  وصل  اللي  لإلكتظاظ، 
غير ف les couloirs وهذا السيد الوزير احنا تنعرفوا بأنه اليوم في 
جهة الشرق راه مستشفى جهوي كامل تسد وتخصص لكوفيد، يعني 
املر�ضى لخرين يتسناوا أوال يمشيوا يتسناوا املصير ديالهم في منازلهم، في 
املستشفى الجامعي، في مستشفيات إقليمية، اليوم السيد الوزير كاين 
تحدثوا عن  النواب  التحاليل، بعض  في  واقعية  إشكاالت  إشكاالت، 
72 ساعة أنا نقول لك اليوم فجرسيف كنتسناوا التحاليل ديال نهار 
الثالثاء وعاطيينا الحد األق�ضى ديال الناس اللي غادي يديروا التحاليل 
20 واحد وتيموت السيد وكيتسنى التحليلة 5 أيام باش يتدفن ونتوما 
تتعرفوا شنوا كيتبع هاد ال�ضي في األوساط ديال األسرة املغربية، كاين 
متنقلة  لنا وحدة  تديروا  باش  الوزير، طلبنا منكم  السيد  إشكاالت 
للتحاليل هاد التحاليل يكونوا فوحدات متنقلة وعطيتوا نماذج في بعض 
األقاليم مشكورين على ذلك، ولكن خصها تعم،م اليوم خص تكون 
التضامن ما بين الجهات، اليوم السيد الوزير، في جهة الشرق وصالت 
األوج ما غاديش نذكر إقليم إقليم، ولكن وصالت ما فوق اإلكتظاظ، 
عالش ما يكونش التضامن بين الجهات؟ عالش ما تنقلوش التجهيزات 
على األقل إيال هاد �ضي اللي عندنا إيوا نديوه في إطار العدالة املجالية 
ونقلوا من جهة اللي ما فيهاش اإلصابات كثيرة للجهات األكثر تضررا، وما 
نخليوش الناس تيتسناوا، ألنه السيد الوزير، ومسألة أخرى ال يعقل 
أنه 36 قاعة األوكسجين أنها تشرى مع 12 وتسالي مع 6، شوفوا هاد 
الصفقات كي كيوقع ليها وعالش هاد القراعي ديال األوكسجين كيجيوا 
خاويين للمستشفيات، هادوا إشكاالت السيد الوزير، وهي إشكاالت 

جد خطيرة، وممكن أنها تأدي إلى ما ال يحمد عقباه؛

السيد الوزير، البنيات التحتية نؤكد مرارا على بناء املستشفيات 
وكاين مستشفيات اللي مبرمجة ومنها مثال املستشفى اإلقليمي دجرسيف 

واللي مخصا ليه في امليزانية دالسنة الجارية 30 مليون دالدرهم ومازال 
ما انطلقش ولو كان تبنى دلك املستشفى لو كان تحل املشكل.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا النائب املحترم، الكلمة املوالية للمجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيسعاديبلزبيدي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

تعقيبا على جوابكم السيد الوزير نطرح معكم بعض انشغاالت 
وانتظارات املواطنين ومختلف الفاعلين فيما يخص املنظومة الصحية 
وهي مناسبة نثمن من خاللها عاليا اإلصالح الجوهري والعميق الذي 
نادى به صاحب الجاللة، عبر تعميم التغطية اإلجتماعية الشاملة على 

جميع املغاربة.

وإن كنا نستحضر التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد19- فإننا لم 
نلمس اإلرادة الحقيقية لتحقيق هذا اإلصالح لدى حكومتكم السيد 
اإلرتباك  كبير  وبأسف  نسجل  الجائحة  تدبير  مستوى  فعلى  الوزير، 
والتخبط بل واستسالم وزارتكم للتطورات املتتالية وتحولها إلى مجرد 
عداد يح�ضي اإلصابات املؤكدة والوفيات ومجرد مقاولة همها األسا�ضي 

هو إبرام الصفقات العمومية.

أما بالنسبة للموارد البشرية والتي نتوجه لها من خالل هذا املنبر 
بتحية عالية ملا أبانت عنه من تعبئة شاملة وتضحيات جسام، وملا 
تعرضت له من استنزاف نف�ضي وصحي، بل وخسائر في األرواح في ظل 
غياب وسائل العمل الضرورية وغياب التحفيزات الالزمة فال يتضمن 
20.21 أي إجراءات عملية لتحسين أوضاعها  املالية  مشروع قانون 
املادية واملعنوية في ظل اإلحتقان الكبير الذي تعيشه واملرشح للتصاعد، 
نسجل كذلك غياب رؤية شمولية ملعالجة الخصاص املزمن، فمشروع 
قانون املالية يتحدث عن أو يحدث 5500 منصب تعتبرونه إنجازا كبيرا، 
علما أن 5318 منهم سيحالون على التقاعد ما بين 2020 و2024 وهي 
مناسبة نثير فيها انتباهكم، السيد الوزير، للخصاص الكبير الذي تعانيه 
واحد  مستوصف  يوجد  حيث  بنسليمان،  بإقليم  الجماعات  بعض 
بجماعة الزيايدة والذي من املفروض أن يغطي ثالث جماعات الزيايدة 
اوالد يحيى ومليلة، لألسف ليس به طبيب وال يتوفر إال على ممرض واحد 
ودون أي تجهيزات أو معدات، نفس األمر ينطبق على جماعة عين تيزغى، 
حيث يوجد مستوصف واحد وليس به طبيب مع األسف وال تجهيزات 
نادرا، فماذا أعددتم ملعالجة هذه  بل ممرضة واحدة وال تحضر إال 

الوضعية خصوصا في املناطق القروية السيد الوزير؟
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على  قادرة  درهم  ملياري  إضافة  أن  تعتقدون  أ  الوزير،  السيد 
اإلستجابة للعجز املزمن في البنيات التحتية والخدمات اإلستشفائية 
للفرص  الجيد  باالستثمار  كبير  بإلحاح  نادينا  لقد  ذلك؟  على  وقس 
التي وفرتها لنا كورونا وما كشفت عنه من اختالالت عميقة ملنظومتنا 
الصحية، وهو ما يقت�ضي توفير املقومات واملوارد الضرورية لتفعيله، 

لكن لألسف وعلى ما يبدو فاإلصالح سيبقى مؤجال إلى حين، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، رد السيد الوزير املحترم فيما بقي من الوقت، 
تفضل السيد الوزير.

بلس ديخالديآيتيبلطالب،ي زيريبلصحة:

شكربيبلس ديبلرئيسة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

كنتقبل بروح رياضية جميع املالحظات اللي كيعرف اللي جات على 
األمر  واحد  كاين  ولكن  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  لسان 
اللي في الحقيقة هو غير مقبول أن نجيو نقولوا اليوم ما كاين تى �ضي 
إصالح ما تدارت تا �ضي حاجة، ما كاين تى �ضي حاجة على امللموس، ما 
يمكنش، ما يمكنش نجيو نقولو اليوم أن تا حاجة ما تدارت في أرض 
الواقع التحدي وكنتسناو واحد اإلصالح شمولي في ظرف وجيز ديال 
التدبير ديال جائحة، هذا ما كيتقبوش تا �ضي عقل، اإلستراتيجية اللي 
كانت نهجتها وزارة الصحة وتماشيا مع التطلعات املستقبلية في إطار 
إعادة النظر في طريقة جذرية في املنظومة الصحية كتم�ضي في مراحل 
تدريجية، فكانت برامج وكان واحد العمل على برنامج جهوي طبي واللي 
عندو دار الثمار ديالو واللي خصو ما زال شوية ديال التجويد والتلقيح 

باش يمكن يعطي األكل ديالو في األيام املقبلة؛

تكلمنا على أن بزاف ديال املسائل اللي تدارت واإلجراءات تدارت، 
غير  مقابلة  الصحة  وزارة  الواقع،  أرض  على  ملموسة  غير  ولكن 
الصفقات، فخصنا نرجعو شوية الذاكرة ديالنا شوية اللور ونقولو 
شحال كنا كنتوفرو على ديال األسّرة لتدبير الجائحة وال سيما األسّرة 
اللي هي مخصصة لكوفيد واملخصصة للحاالت الحرجة، املغرب كلو 
كانت عندو 695 سرير في اإلنعاش، اليوم كيتوفر على 2300 سرير في 
اإلنعاش مجهزة من ألفها إلى يائها، باش تدار هاد ال�ضي، سبحان هللا 
بقدرة قادر واحد جوج ثالثة جاب ما كاين ال الصفقة في هاد األساس 
ال تا �ضي حاجة، نذكر واحد الرقم آخر حتى هو كذلك واللي كان وصلنا 
اليوم جوج ديال 2 مليون و700 ألف تحليلة اللي تدارت في القطاع 
العمومي ديال كوفيد PCR، باش تدارت تا هادي غير هكاك، كل تحليلة 
راه كتسوى 500 درهم، يمكن نضربو لها الحساب شوف شحال غتجي 
من مليار ديال الدرهم، فهادو راهم راه هاد ال�ضي معدات اللي مجهود 
ى وعندو إكراهات وقلتها في 

ّ
كبير تدار، احنا عارفين بأن القطاع كيتشك

املداخلة ديالي، أن القطاع عندو إكراهات جد عميقة، النقص ديال 
املوارد البشرية اللي كتلومونا عليه اليوم راه كان شحال هادي، واش 
يمكن لنا في ظرف ثمان شهور نقدرو نرجعو في النقص ديال األعداد 
البشرية؟ ما يمكن شاي، فبالتالي كان واحد البرنامج جهوي طبي ألن 
عندنا بإيماننا كنآمنو بأنه أن الجهوية حل جزئي في األول املشاكل اللي 
عالقة غير باش يكون واحد الحركية ديال جميع األطر الطبية وال شبه 
الطبية لخدمة املواطن وللساكنة ديال داك الجهة، باش نقلصوا هاد 
العدد هذا، في انتظار أن نلقاوا حلول جذرية باش يمكنا نكونو أكثر، 
ما  راه   L›INITIATIVE 3300 MEDECINSعارفين أنتما  راه  والتكوين 
قدرتش تحل املشكل ديال األطباء، واخا قبطنا حيدنا اعطينا للناس 
قلنا لهم التقاعد بوحدهم نقبطوه ما حلتش املشكل، النقص املهول 
للي كاين في األطر الطبية وشبه الطبية راه 97 ألف ديال النقص، واش 
في نظركم أن 97 ألف ديال النقص غنقدرو نحلوها في ظرف وجيز ؟ ال 
كيمكن واحد الحلول جزئية أو نسبية اللي يمكن في إطار هاد الحركية 
نقدمو خدمات ولو بطريقة جزئية للمواطن، سواء في الحواضر وال في 
البوادي، ومشينا في اإلتجاه ديال أننا نخدمو في األسواق األسبوعية 
 DEJA في البوادي، ولكن الظرفية ديال الجائحة في خلت األطر اللي هي
عرفتي  بالتناوب،  وكتخدم  مخصصة  مهول  النقص  واحد  كتعرف 
 1600 الكوفيد  في  تقاسو  الطبية  الصحية وشبه  ديال األطر  شحال 
واحد، 1600 واحد وعارف 1600 واحد خصهم يديرو LA.GARDE، ما 
يمكنش نجيو نقولو اليوم راه بغينا واحد التصور جميل في إطار واحد 
اإلكراهات واملنظومات الصحية العاملية اللي قوية وتغلبت، ايوا احنا 
آش غنقولو؟ واإلكراهات اللي كنعرفوها كنعرفوها كاملين من األول، 
ولكن عندنا على األقل عندنا واحد النتائج ما يمكنش نكروها، عندنا 
أقل  من  أنه  اللي معروف   1.7% الفتك  وديال  اإلماتة  املعدل  واحد 
املؤشرات لحد اآلن، رغم أننا كنقولو بأن راه كاين عندنا بعض املناطق 
كتعرف بأن واحد املعدل ديال الفتك مختلف، متفق، ولكن ما وصلتش 
ل5، معدل الفتك الكبير اللي كاين اليوم 2.4 في جهة بني مالل خنيفرة، 
وعندي املؤشرات وعندي األرقام، فأنا كنقول لكم على أن املجهود كبير 
للي تدار 2300 ديال األسّرة في اإلنعاش اللي فيها اليوم كتشتغل ها 720 
 LA.SATURATION.JUSQUE.A.PRESENTمريض في حالة حرجة، راه
ما كاين شاي، ألن النسبة ديال اإلشتغال راه وصلنا ل %30 احنا اللي 
كيهمنا نشوفو هو داك السرعة ديال انتقال ديال التغيير ديال املؤشر اللي 
كيخلعنا ألن كنقولو ما عرفناش اشنو يكون مستقبال، فهنا كتكون واحد 
الجاهزية راه الدار البيضاء اللي اللي كتعرف اليوم واحد الحالة شوية 
صعيبة راه كانت عندها يالاله هادي 10 ايام كانت عندها 453 سرير، 
دابا عندها 893 سرير ديال اإلنعاش، باش جات؟ راه كانت التجهيزات 
كنهضرو علىLES.FLUIDES.MEDICAUX.L›OXIGENE راه ما كاينش 
غير FLUIDE بوحديه ديال BOUTEUILLE ديال الغاز، راه كاين حتى 
LES.GENERATEURS.D›OXIGENE وراه الجهة ديال الشرق راه احنا 
درنا لها GENERATEUR.D›OXIGENE باش ما يبقاش خصين غير دوك 
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األنابيب وداك القراعي ديال الغاز ياش، ال راه كاين و15 سرير اللي تزاد 
ديال اإلنعاش في الجهة ديال الشرق، عالش؟ ألن ترقبا لهاد الحاالت 
للتزايد، فبالتالي واش نقدروا نقولوا بأن احنا هاد الحكومة هادي غادي 
تم�ضي تحبس الفيروس، راه ما يمكنش، راه الفيروس كيتعلق باش؟ 
تيتعلق بالسلوكيات ديالنا كاملين كيتعلق بالحالة الوبائية للي كاينة في 
العالم والحركية، ولكن كيمكن على األقل كنقولو تكون عندنا واحد 
الجاهزية باش نتصداو ليه، واللي مهم هو معدل اإلماتة يبقى قليل، أما 
اللي جاه املرض ومرض وبرى وشافاه هللا سبحانه وتعالى داك ال�ضي اللي 
بغينا، لكن على األقل تقليص املعدل ديال اإلماتة اللي هو اليوم من 

املؤشرات اللي قليلة عندنا في املغرب؛

املسألة ديال التحاليل، املسألة ديال التحاليل كانوا عندنا ثالثة 
داملختبرات، وقولوا ما كاينش مجهود فهادي، وصلنا ل30 مختبر ديال 
الدولة، راه ما كيتعلقش غير بL›AUTOMAT هزو وحطو، راه خبرة راه 
خص الناس اللي غيديروا، راه الناس اللي عندنا اللي كيديروا التقنيين 
وداك ال�ضي اللي كان عندنا راه ما وظفناه، اللي وظفناه في املختبرات 
باش  الباطويات،  في  واللي وظفناه حتى  واإلقليمية  واملركزية  املحلية 
كيمكن لهم يمشيوا يواكبوا داك املسألة ديال املواطنين املغاربة في 
الخارج يدخلوا، 5 ديال املختبرات للي تدارو في البواخر، وهذا ما�ضي 
مجهود؟ واللي باش نواكبوا شحال ديال اآلالف ديال املؤلفة اللي دخلت 
ديال املقيمين، ما نبقاوش نبخسو العمل، نقولو راه كاين إكراهات، كاين 
نواقص، حقيقة، الكمال هلل، وليني راه كاين واحد املجهود جبار اللي 
تدار، والفرنك اللي تصرف على القطاع الصحي واللي كان في الكوفيد، 
راه كاين في أرض امليدان، وراه حنا كاين L›IGF اللي كتدير العمل ديالها 
وكتعامل وكتشوف كتدير الفحص ديالها وغادي تاخد جميع النواقص 

غادي تقدر غدا تعلنهم عليكم؛

كاين املسألة ديال اللي تكلمنا عليه ديال اللجنة العلمية، اللجنة 
التمثيلية  عندها  راه  علمية  اللجنة  كنقيوش،  ما  اليوم  هي  العلمية 
شاملة فيها جميع داك الصفات اللي هما اللي خصهم يكونو في اللجنة، 
وكتواكب العمل ديالها مباشرة ملي كيكون واحد الظاهرة ونقدر نقول 
لكم راه ما�ضي 30 جلسة وال �ضي حاجة، هادي راه أكثر من 30 جلسة ل 
كتدير اللجنة العلمية على كل موضوع، موضوع ديال الدراسة، املوضوع 
 ،LES.OUVERTURES.DE. FRONTIERSديال العودة، املوضوع ديال
املوضوع ديالLES.MOSQUES، بزاف ديال املواضيع كتطريطيهم هاد 
العلمية وهي استشارية كتمد معلومات وكنحاولو كناخذوها  اللجنة 
وكنواكبوها على حسب التنزيل ديالها على أرض الواقع، وكيخص تكون 
واقعية في التنزيل، بعض الخطرات راه ساهل نجيو نقولو والحالة وبائية 
بغيناها تحّسن ونسدو، نقولو ها حنا سدينا ما بقت حتى حالة، ما 
يمكنش راه كاين واحد شوية ديال املالءمة واملواكبة وهذا هو دور اللجنة 
العلمية كتعطينا وكاين الناس اللي يكون كيقوموا باألجرأة كيديروا 
املواكبة باملالءمة، إذن فبالتالي كاين واحد، كاين واحد املجهود اللي 

دارتوا هاد اللجنة العلمية واللي هو جد جبار واعطى األكل ديالو، دابا 
من غير هاد اللجنة العلمية كاين لجنة أخرى اللي هي كتشتغل وكتنكب 
على إستراتيجية ديال اللقاح، إيال كان �ضي لقاح واعد، فاملغرب ديما 
خصو يكون سباق، انتم كتعرفوا هاد املسألة ديال اللقاح واللي تجبد 
على لسان السيدة النائبة املحترمة أن احنا ما عرفناش ما عندناش 
ما تكلمناش على النتائج ديال التجارب السريرية، حقيقة ألن ما زال 
ما ساليناش باش يمكنا لنا نكملو على النتائج السريرية، ولكن يمكن 
نعطيكم نبدة ديال اشنو كاين 600 متطوع، هاد 600 متطوع، اخداو 
300 اخداو VACCIN و300 اخدوا placebo، وكنشوفو في إطار ديال 
هاد املرحلة الثالثة ديال اللقاح واش كاين �ضي أعراض جانبية، ما كاين 
تا�ضي أعراض اليوم جانبية ديال هاد اللقاح اللي تدار في إطار التجارب 
 une mal السريرية ولو واحد، واحد كان فيه الشك ولكن تجبر بأن عندو
formation كان عندو �ضي تشوه اللي هو خلقي واللي ما عندو عالقة 
بهاد املسألة، ولكن كاين بعض الناس اللي هما دارو هاد اللقاح وكان 
تجبرو PCR.POSITIF من بعد، فبالتالي هذا كيبقى تساؤل، يعني بعض 
الحاالت غادي تقدر توقع، يمكن لك تدرسها من بعد وتشوف واش 
هداك EFFECTIVENT اخد اللقاح وال placebo ؟ ما يمكن لناش نعلنو 
على هاد النتائج دابا حتى كتسالي، كتستوفى الشروط، ففي هاد اإلطار 

ديال هاد التجارب، التجارب راه تدارت متعددة املراحل..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، كمل..

بلس ديخالديآيتيبلطالب،ي زيريبلصحة:

راه  املغرب  ديال  تدارت  اللي   Etude multicentrique بعجالة، 
البلدان  بزاف ديال  في  تدارت  املغرب بوحديها،  في  تدارت ما�ضي غير 
واللي النتائج ديالها جد مهمة بالنسبة لهاد..، بحيث أن بعض البلدان 
استعملت اإلستعمال استعجالي ديال اللقاح، ألن املشكل فين كاين 
دابا تقريبا كتقولوا فشل ديال الحكومة يمكن هذا حرية التعبير ديالك 
وحرية الرأي ديالكم، ولكن راه جميع املنظومات الصحية اليوم راه 
ما قداتش تتصدى لهذا الوباء هاد اللي غادي تعدى وتحداها، وفوق 
وا 

ّ
كل ذي علم عالم، هللا يرفع علينا هذا الوباء، إذن اشنو كيبغيو وال

كيمشيو إلستعمال املستعجل، نظرا للنتائج األولية، فبالتالي املغرب 
خصو يكون استباقية باش يمكن يكون عندو استباقية خص يكون 
عندو تموقع، باش يمكن املواطن املغربي وهذا هي الرغبة ديال صاحب 
الجاللة، أن املغربي يستفد من الدول األولى، عالش؟ ألن القدرة ديال 
فهذا  للعالم،  غتكفيش  ما  قليلة  راه  هذا  اللقاح  هاد  ديال  اإلنتاج 
كيجعلنا أننا اليوم كنجريو باش ناخذو هاد اللقاح ما�ضي من عند واحد، 
كيخصنا ناخذوا من عند بزاف ألن احنا ما عارفينش النجاعة ديال هاد 
اللقاحات من بعد كيف دايرة، وما عارفينش اشنو يقدر يكون، ولكن 
اإلمدادات اللي خصها تكون خصنا نحصنوها، وهذا هو العمل اللي 
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 ،VACCINديال استراتيجية  على  وكنخدمو  استباقية  بطريقة  كيّدار 

كنوجدوها واللوجيستيك ملي يكون عندنا ما�ضي تا لعاد من بعد نقولوا 

خصنا نوجدو، ال، ألن الهم ديالنا هو أن خصنا املغرب يرجع للحياة 

العادية واألنشطة والنشاط ديالنا والعودة للقطاعات األخرى وشكرا، 

واسمحوا ليا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن مساهمتكم، بهذا نكون 

للجميع،  شكرا  الشفهية،  األسئلة  لحصة  أعمالنا  جدول  أنهينا  قد 

ولفعتيبلجلسة.
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محضريبلجلسةيبلسادسةي برلبعينيبعديبملائتين

بلتاليخ: اإلثنين 16 ربيع األول 1442ه )2 نونبر 2020م(.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  العمراني  سليمان  السيد  بلرئاسة: 
النواب.

بلتوق ت: ساعتان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  برعما5:  جد 5ي
الحكومية التالية:

حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان؛ .-

الشغل واإلدماج املنهي؛ .-

واإلقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  .-
اإلجتماعي.

بلس ديسل مانيبلعمربني،يلئيسيبلجلسة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،يبلحمديهلليلبيبلعامليني بلصالةي
 بلسالميعلىيأشرفيبملرسلين.

افتتحت الجلسة،

نعقد هذه الجلسة الرقابية ملساءلة الحكومة، ومن هذه الجلسة 
نبدأ بمساءلة ثالثة قطاعات بناء على قرار مكتب املجلس بعد التشاور 
مع السادة رؤساء الفرق واملجموعة. يتعلق األمر اليوم بقطاع العالقات 
مع البرملان وحقوق اإلنسان، القطاع الثاني الشغل واإلدماج املنهي، 
القطاع الثالث هو قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 

واإلقتصاد اإلجتماعي.

قبل ذلك أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة على 
املجلس، فلتتفضل مشكورة.

بلس دةيأسماءيغاللويأم نةيبملجلس:

شكربيبلس ديبلرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و92 من الدستور؛

 46.02 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   66.20 رقم  قانون  -مشروع 
املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع.

ومن املحكمة الدستورية توصل املجلس بالقرار رقم 20/108 الذي 
العمري  مصطفى  السيد  تجريد  بإثبات  بمقتضاه  املحكمة  صرحت 

بمجلس  عضويته  من  الراشيدية  اإلنتخابية  الدائرة  عن  املنتخب 
النواب، وبشغور املقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية 

لشغل املقعد الشاغر.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 26 أكتوبر إلى 02 نونبر 2020 هي 9 أسئلة شفوية، 

64 سؤاال كتابيا، وتم سحب سؤالين كتابيين، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبرم نة،

أود أن أخبر السيدات والسادة أعضاء املجلس أن هناك جلسة 
للدراسة  ستخصص  هذه،  الشفوية  األسئلة  جلسة  بعد  تشريعية 
والتصويت على مشروع القانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 
12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي باملغرب، لذلك إن شاء هللا 

تكون عندنا هاذ الجلسة بعد األسئلة الشفوية.

إذن نبدأ بمعالجة جدول أعمال هذه الجلسة، ونبدأ بقطاع حقوق 
اإلنسان والعالقات مع البرملان ونرحب بالسيد وزير الدولة، طبعا في 
إطار سؤالين في وحدة املوضوع. السؤال األول لألغلبية، نعم السيد 

النائب.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونيي)نقطةينظام(:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الرئيس، البد باش نثمنو القرار األخير ديال مجلس األمن اللي 
فتح آفاق جديدة للنزاع املفتعل، وفي نفس الوقت الرأي العام والرأي 
الوطني يتابع بقلق شديد االستفزازات من طرف واحد الحفنة وواحد 
العصابات اللي ما اكتفاتش بقطع الطريق، بل أصبحت تستفز قواتنا 

املسلحة امللكية، الهدف من هاذ النقطة هو التضامن ديالنا ..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلنائب،

شكرا السيد النائب، نقطة نظام يجب أن تتعلق بتسيير الجلسة 
ولو أن املوضوع يهمنا جميعا، نحن في ذلك، هذه قضيتنا جميعا السيد 
النائب، السيد النائب، املجلس كله معني بهذا املوضوع بكل مكوناته، 
خاص تكون الفرصة متاحة للجميع. إذا أنا خليتك السيد النائب باش 
تكلم ولو أن نقط نظام غير متعلقة بتسيير الجلسة، شكرا، تفضل 

السيد الرئيس.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلفريقيبالستقالليي
للوحدةي بلتعادل ةي)نقطةينظام(:

في االجتماع ديال الصباح اليوم ديال رؤساء الفرق تداولنا في هذا 
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املوضوع وتقرر يعني االستنكار في البالغ الذي سينشر تبعا لهذا اإلجتماع، 
يعني راه قررنا هاذ ال�ضي في الصباح وعلى مستوى املكتب غادي يتاخذوا 

اإلجراءات الالزمة خالل األيام القادمة إن شاء هللا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جيد مرحبا، طبعا مجلس النواب ال يمكن إال أن يؤكد مواقف 
املجلس اللي هي مواقف الشعب املغربي بكل مكوناته بشأن القضية 
الوطنية، وكل ما يقع من إستفزازات في ذلك إن شاء هللا اإلتفاق إذن 

حصل على إصدار بالغ فسيكون إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس.

إذن نبدأ ببسط األسئلة، سؤالين متعلقين بقطاع حقوق اإلنسان 
والعالقات مع البرملان، السؤال األول لفرق األغلبية، أحد السيدات 

والسادة النواب، السيدة النائبة تفضلي في دقيقة من فضلك.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزهربءينزيهيباسميبرغلب ة:

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  باختصاصات  ارتباطا 
اإلستثنائية  الظروف  اإلعتبار  بعين  وأخذا  البرملان،  مع  والعالقات 
الحالية املتسمة بجائحة كورونا وتداعياتها، نطرح على سيادتكم بإسم 
فرق األغلبية السؤالين التاليين: كيف تقيمون الوضعية الحالية لحقوق 
اإلنسان في بالدنا؟ وما هي التدابير املتخذة لدعم ومواكبة جمعيات 

املجتمع املدني من أجل اإلسهام في التصدي لجائحة كورونا؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضلي  املعارضة،  وفرق  النائبة، سؤال مجموعة  السيدة  شكرا 
السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيعبلةيبوزكرييباسميمجموعةي فرقيبملعالضة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلنوبب،

املغرب عرف نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات األساسية، 
إال أن بعض املمارسات التي تم تسجيلها خالل فترة حالة الطوارئ، 
التعبير  بحرية  وتمس  اإلنسانية  بكرامة  تحط  التي  املمارسات  هذه 
تسائل الحكومة عن موقفها من هذه املمارسات واإلجراءات املتخذة 
بحقوق  للنهوض  املعالم  واضحة  خطة  الحكومة  لدى  هل  لتفاديها. 
اإلنسان بما فيها أساسا الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية التي عرفت 
تراجعا ملحوظا خالل فترة الجائحة، خاصة فيما يتعلق بتسريح العمال 
وتقييد الحريات النقابية؟ هل لدى الحكومة رؤية استشرافية للتعامل 
اإليجابي مع مقترحات القوانين واألسئلة وطلبات اجتماعات اللجان في 
أفق تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ملا 

فيه خدمة تطوير العمل البرملاني وإغنائه وتحسين أدائه؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد وزير الدولة.

بحقوقي بملكلفي بلد لةي بلرم د،ي زيري بملصطفىي بلس دي
بالنساني بلعالقاتيمعيبل 1ملان:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتيبلنائباتي بلسادةيبلنوبب،

تتعلق  األسئلة  هذه  أن  إال  الوجيهة،  األسئلة  هذه  على  أشكركم 
بالوضع الحقوقي خالل هاذ املرحلة الصعبة، كما تتعلق بالعالقة مع 
البرملان وتدبير العالقة أيضا مع املجتمع املدني، ونظرا لضيق الوقت، 
فسوف أركز في جوابي األول حول الوضع الحقوقي خالل مرحلة الجائحة، 
وعمل الحكومة فيما تستشرفه من إجراءات من أجل النهوض بأوضاع 
حقوق اإلنسان في هذه املرحلة صعبة، على أنه إن بقي وقت للتعقيب، 

فسوف أجيبكم حسب ما تريدون حول املوضوعين اآلخرين.

أقول وباهلل التوفيق، إن بالدنا كما هو الحال بالنسبة لجميع بلدان 
الصحة  فإن منظمة  لذلك  وبائيا،  تدبر جائحة غير مسبوقة  العالم 
العاملية أصدرت مجموعة من البالغات والبيانات املختلفة واملتباينة 
والتي تعكس محدودية اإلدراك العلمي للجائحة، وهذا ما يفسر أنه ال 
توجد إلى حد اآلن معطيات كافية حول الوقاية منها وال معطيات دقيقة 
العالم  الدول عبر  أن  القضاء عليه. كما  حول تطور املرض وكيفية 
تعاملت مع الوباء بطرق مختلفة بسبب ما ذكر أعاله، غير أن ذلك 
خلق إشكاالت تتعلق من جهة بكيفيات الحد من الخسائر البشرية، 
وضمان الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية من جهة أخرى، مع العلم 
أن الخسائر البشرية تجاوزت عامليا مليون و200 ألف نسمة، كما أن 
اإلنكماش اإلقتصادي بلغ أوجه، إذ وصل على سبيل املثال في أوروبا ما 

قدره -7,4 % من الناتج الداخلي الخام.

وقد خلفت هذه الوضعية الصحية واالقتصادية واإلجتماعية من 
حيث مستوى كيفية تدبير الجائحة التي يطبعها اإلضطراب والتباين 
عبر العالم، وهكذا فإن النماذج الدولية تتأرجح بين خيارات ومسالك 
مختلفة، بل إن الدولة الواحدة تنتقل من خيار آلخر، وكلها خيارات 
صعبة، وآخرها بعض ما وقع ويقع في بعض الدول األوروبية القريبة 
التي عاد بعضها إلى الحجر الصحي الشامل وبعضها إلى الحجر الصحي 

الجزئي النموذج؛ فرنسا، إسبانيا، أملانيا، بلجيكا وغيرها.

كما أنه ومن جهة أخرى وبالنسبة إلينا في املغرب فإن مؤسسات 
بالدنا كثفت الجهود وعبأت الطاقات من أجل حماية الحق في الحياة 
والصحة وذلك أدى إلى مواجهة أو بروز إشكاالت اقتصادية وإجتماعية 
صعبة ذلك أنه ليس سهال في مثل هذه الظروف هنا وعبر العالم إن لم 
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يكن مستحيال الضمان التام للحق في الحياة والصحة وفي نفس اآلن 
ضمان الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية بشكل تام.

وإذا كانت بالدنا حضرات السيدات والسادة املحترمين، اختارت 
عند حلول الجائحة الحفاظ على حياة املواطنين، وضمان صحتهم، 
ومنحها األولوية فإن ذلك خلق أضرارا اقتصادية وإجتماعية جسيمة، 
وهو ما جعل الحكومة تعيد حساباتها كما هو حال جميع الحكومات 
أو معظمها عبر العالم وذلك في اتجاه إعادة امليزان إلستوائه من خالل 
اتخاذ مجموعة من التدابير ملعالجة آثار هذه الجائحة سواء على مستوى 
القطاع الصحي أو على املستويين االقتصادي واالجتماعي. و�ضيء طبيعي 
أنه وبالرغم من املجهودات املبذولة وغير املسبوقة إن على املستوى 
الصحي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي أن تسجل خصاصات ينبغي سدها، 

وتسجل تحديات يتعين مواجهتها، وإختالالت تتطلب التصدي لها.

إن الجدير بالذكر هنا أن الوثائق املرجعية لحقوق اإلنسان خاصة 
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، استحضرت حالة الطوارئ 
الصحية نتيجة األوبئة، واشترطت اإلعالن عنها رسميا واتخاذ التدابير 
الالزمة ملواجهتها في أضيق الحدود، مع شروط أخرى تتعلق بعدم املس 

بالحقوق الجوهرية وعدم التمييز بين الناس.

وهكذا، فإن من حق الدول تقييد بعض الحقوق وتقييد بعض 
الحريات حفاظا على الحق األساس الذي هو الحق في الحياة، لكن 
ذلك ينبغي أن يبقى في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات 

املغربية من خالل التدابير املتخذة سواء منها التشريعية أو اإلجرائية.

وإذا كان البعض في الداخل أو في الخارج قد سجل على السلطات 
املغربية، ما اعتبر مبالغة في اعتماد املقاربة األمنية خالل تدبير موضوع 
بلغ  املخالفين  األشخاص  أن  إلى  تشير  املعلنة  األرقام  فإن  الجائحة، 
عددهم إلى غاية 27 أكتوبر 2020: 162 ألف و444 شخصا وهو عدد 
يهم عموم املخالفين ملقتضيات القانون الجنائي مع خرق حالة الطوارئ 
في حالة  وبعضهم  في حالة سراح  يوجد معظمهم  والذين  الصحية، 

اعتقال.

أما عدد املعتقلين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية فينحصر في 
799 قضية، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية اعتقل 799 شخص، 

مقابل متابعة 126 ألف و270 حالة في حالة سراح.

وهنا أود أن أشير إلى أنه إذا كان لألرقام أهميتها، فإن األهم من ذلك 
هو احترام الشرعية واملشروعية، ذلك أن السلطات املغربية إذا كان 
من املمكن مساءلتها عن األعداد املسجلة، فإنه ينبغي مساءلتها قبل 
ذلك عن مدى احترامها للقانون سواء تعلق األمر عند املتابعة أو عند 
اإلعتقال، وهذه املساءلة ينبغي أن تستحضر أيضا إشكالية الحفاظ 

على الحق في الحياة والصحة في زمن األزمة الوبائية الراهنة.

وهنا أؤكد بصفتي وزيرا مكلفا بحقوق اإلنسان، وباعتبار ما نتوصل 
به من شكايات أن التدبير العمومي للحريات في هذه املرحلة الصعبة، 

إن كان قد شابته بعض ما يشوب كل تدبير في مثل هذه الظروف، فإنه 
يبقى على العموم مقبوال وليس هناك من مؤاخذات جوهرية وكبرى 

تسجل عليه بخالف ما يشاع ويقال.

بلس ديبلرئيسيبملحت1م،

بلس دبتيبلنائباتيبملحت1مات،

بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

جوابا على ما تعلق بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية وما أنجزته 
وستنجزه الحكومة بصددها، نقول بأن حماية الحق في الصحة وسالمة 
سامية،  ملكية  وبتوجيهات  للوباء،  الكبير  الخطر  ظل  في  املواطنين 
أوجب تعزيز إمكانات وقدرات املنظومة الصحية الوطنية على مستوى 
واليقظة  والرصد  بالفيروس  املصابة  بالحاالت  والتكفل  اإلستقبال 
وتعبئة كل إمكانيات املنظومة الصحية الوطنية املدنية منها والعسكرية.

تنبغي اإلشارة هنا، إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ 3 ماليير درهم من 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لدعم قطاع الصحة، ينضاف 
القطاع برسم قانون  18,6 مليار درهم تم تخصيصها لهذا  إلى ذلك 
املالية لسنة 2020 لتبلغ ما يفوق 23 مليار درهم برسم مشروع قانون 
املالية لسنة 2021، فضال عن تخصيص 5500 منصب شغل للقطاع 
بزيادة 1500 منصب عن السنة املالية الجارية، وهذا ما يؤكد توجه 
الحكومة إلى توفر كل اإلمكانيات الالزمة والوسائل الضرورية للنهوض 
بهذا القطاع الذي تواجه تحديات تستلزم انخراط مختلف الفاعلين 
نظرا  كبرى  خصاصات  يعرف  القطاع  هذا  أن  العلم  مع  املعنيين، 

لإلختالالت الجسيمة التي يعاني منها والتي راكمها عبر السنين.

السامية،  امللكية  للتعليمات  وتنفيذا  أنه  أيضا  العلم  مع  هذا 
تنكب الحكومة على تطوير برنامج توسيع التغطية اإلجتماعية الذي 
تم إطالقه سنة 2019 لإلرتقاء به في أفق تعميم التغطية اإلجتماعية 
لجميع املغاربة على مدى خمس سنوات املقبلة، وفقا ألربع مكونات 

أساسية تعرفونها جيدا، لكننا هنا نذكر بها والذكرى تنفع املؤمنين:

قريب  منظور  أجل  في  اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  -أوال: 
لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين األسا�ضي عن املرض؛

-ثانيا: تعميم التعويضات العائلية وتشمل ما يقارب 7 ماليين طفل 
في سن الدراسة؛

من  ماليين   5 بحوالي  التعاقد  نظام  في  اإلنخراط  توسيع  -ثالثا: 
املغاربة؛

فقدان  عن  التعويض  عن  التأمين  من  اإلستفادة  تعميم  -رابعا: 
أن  نتمنى  مسبوقة  غير  كبرى  إجتماعية  مشاريع  كلها  وهذه  الشغل. 
تستطيع هذه الحكومة والحكومة التي ستأتي بعدها وتتوفق في إنجازها، 
وإذا تم ذلك وخالل املدى الزمني املحدد، فسيكون ذلك إنجاز تاريخي 

كبير من حق املغاربة أن يفخروا به.
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من  عددا  الحكومة  اتخذت  فقد  العمل،  في  للحق  بالنسبة  أما 
التدابير واإلجراءات لدعم املقاوالت املتوقفة عن العمل للحفاظ على 
مناصب الشغل لديها وعلى القدرة الشرائية لألجراء، وهنا أشير إلى أن 
جميع أشكال الدعم التي قدمت للمقاوالت لم تقدم للمقاوالت في حد 
ذاتها وإنما قدمت للمقاوالت بشرط الحفاظ على مناصب الشغل، إذن 

املواطن العامل هو الهدف وهو املبتغى.

منح  يلي:  فيما  إجمالها  يمكن  املتخذة  اإلجراءات  فإن  وهكذا 
تعويض شهرين جزافي كما تعلمون قدره 2000 درهم لفائدة األجراء 
العمل  عن  مؤقتا  املتوقفين  اإلندماج  عقود  بموجب  واملستخدمين 
املنتمين للمقاوالت املنخرطة في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
التي تواجه صعوبات، وكما تعلمون فقد بلغ عدد املستفيدين حوالي 
مليون أجير، فضال عن االستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية 
واعتماد عدة إجراءات خاصة داعمة للحفاظ على مناصب الشغل في 

القطاع السياحي بموجب القوانين التي تفضلتم باملصادقة عليها؛

كذلك بالنظر ملا تقتضيه وضعية بعض الفئات اإلجتماعية التي 
تأثرت بفعل الجائحة، بادرت بالدنا وبتوجيه دائم من جاللة امللك، إلى 
تخصيص دعم مالي من الحساب الخاص بتدبير جائحة كورونا لألسر 
املتضررة من التوقف اإلضطراري عن العمل بسبب الحجر الصحي 
من خالل دعم الفئات العاملة بالقطاع غير املهيكل املنخرطة في نظام 
املساعدة الطبية راميد وغير املنخرطة بأي نظام للحماية اإلجتماعية 
والتي استفادت ملدة 3 أشهر من دعم مالي يتراوح بين 800 و1200 درهم 
استفادت حوالي 5 مليون أسرة مغربية، وقد بلغت التكاليف التي تم 

أداؤها من الحساب الخاص بهذا املوضوع ما يناهز 21 مليار درهم.

بلس ديبلرئيس،

حضربتيبلس دبتي بلسادةيبملحت1مين،

تجدر اإلشارة إلى أن 74 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة 
استفادت ما يزيد عن 46 مليار درهم من القروض املضمونة ملساعدتها 
وأقول  الشغل،  مناصب  والحفاظ على  األزمة  في وجه  الصمود  على 
والحفاظ على مناصب الشغل ألنه ليس الهدف هو فقط أن تحافظ 
هذه املقاوالت على وجودها واستمراريتها ولكن باألساس الحفاظ على 

مناصب الشغل.

كما أنه ولهذه الغاية تم اعتماد رؤية اقتصادية على املديين القصير 
2020 وخطة  املالية املعدل برسم سنة  واملتوسط من خالل قانون 
ضمن  أسا�ضي  كموجه  عليها  اإلرتكاز  تم  التي  اإلقتصادي  لإلنعاش 
وتحت  أيديكم  بين  يوجد  الذي   2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
نظركم، وطبعا سيخضع لتعديالتكم، كما تم بذل مجهود كبير للحفاظ 
على مستويات مقدرة لإلستثمار العمومي لتحريك العجلة االقتصادية 
مخطط  حول  ميثاق  اعتماد  وكذا  الشغل،  مناصب  على  والحفاظ 
وتحقيق  االقتصادية  الحركة  تقوية  على  للعمل  االقتصادي  اإلقالع 

مناعة االقتصاد املقاوالتي.

ونظرا  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  حضرات  وبالطبع 
البرملان  مع  العالقة  موضوع  في  كلمات  سأقول  فإنني  الوقت  لضيق 
السيدات  أيها  حريصة  الحكومة  املدني.  املجتمع  يهم  فيما  وكذلك 
والسادة على تعاون فعال ومثمر في إطار ما ينص عليه الدستور من 
استقالل وتوازن وتعاون، طبعا هاذ التعاون ال يرقى إلى مستوى ما يريده 
وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان، فكما قلت دائما أنا سفير البرملان 
لدى الحكومة وأحيانا أجد صعوبات مع الحكومة في رفع من مستوى 
يعني أدائها وتعاونها مع البرملان، وأيضا أن سفير الحكومة لديكم وأحيانا 
العموم  على  أسجل  النهاية  في  ولكن  معكم،  الصعوبات  بعض  أجد 
أنه كاين هناك تعاون ولكن كاين مالحظات، ومن حقكم أن تسجلوا 
تلك املالحظات، وهناك تفاصيل سنناقشها في لجنة العدل والتشريع 

وحقوق اإلنسان مع السيدات والسادة النواب.

بالنسبة للمجتمع املدني، طبعا الوضعية صعبة ألنه املجتمع املدني 
ال يمكن أن يتفاعل مع القضايا التي توجد على جدول أعماله، إال إذا 
املجتمع  لكن  طبيعية،  غير  الظروف  اليوم  طبيعية،  الظروف  كانت 
املدني اآلن بدأ يعيد صياغة طريقة تعامله واشتغاله على ضوء يعني 
استحقاقات هذه املرحلة، ومطلوب منا كسلطات عمومية أن نسهل 
عليه عمله، وهنا أقول لكم بأن هناك لجنة اشتغلت تحت رئاسة وزير 
الدولة املكلف بحقوق اإلنسان واملجتمع املدني والعالقات مع البرملان 
الحكومة  طرف  من  باعتمادها  الجديرة  الصيغة  صياغة  أجل  من 
واملجتمع املدني، لتجديد الهياكل التي يمكن أن يكون زمنها قد انتهى، 
عندنا جمعيات عندها 4 سنين انتهى هذاك املكاتب ما العمل اآلن؟ 
األخيرة،  الروتوش  عليه  نضع  بأننا  نقولو  يمكن  اآلن  تصورا  بلورنا 
وستعلن عنه الحكومة في أقرب وقت وذلك من أجل تيسير يعني العمل 
باعتماد  الحكومة  فسنقنع  بينة  على  تكونوا  وحتى  الجمعيات  ديال 
التعاطي عن بعد واالجتماع عن بعد وترتيب النتائج القانونية عن هذه 
اإلجتماعات عن بعد. طبعا القانون ال يمنع ذلك ولكن ال ينطق به ولكن 

خصنا نتوافقو على هاذ التوجه وهو ما توافقنا عليه مبدئيا.

شكرا لكم حضرات السيدات والسادة املحترمين، وتبقى الحكومة 
أن  يمكن  ما  وكافة  الوجيهة  أسئلتكم  على  بالجواب  إشارتكم  رهن 
تتقدموا به في هذه الجلسة التي تشكرون على استدعاء وزير الدولة 

املكلف بحقوق اإلنسان للجواب عن أسئلتكم خاللها، شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، إذن ننتقل للمناقشة نبدأ بتعقيب فريق 
العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلطويل:

بلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لة،
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بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

شاكر للسيد وزير الدولة هاذ الجواب الحافل باملعطيات واإلجراءات 
اإلنسان  حقوق  بموضوع  مباشرة  عالقة  عندو  هو  فيما  واملؤشرات 
وباملتغير ديال الجائحة. أنا تعقيبي في الحقيقة فيه 2 ديال السياقات 
أساسية: السياق األول هو السياق اللي مرتبط باملسار الحقوقي للبلد، 
اللي الحمد هلل هو سياق على العموم إيجابي في املنحنى العام ديالو 
تجاوزات  أو  إشكاالت  أو  تعثرات  من  يعرفه  ما  كل  مع  واللي  إيجابي 
سرعان ما املغاربة يتغلبون عليها بالنضال بالصمود، بواحد املجموعة 
ديال اإلجراءات واللي عرفنا فيها تحول نوعي في اللحظة ديال أواسط 
1996 واللي كرسنا فيه واحد املسار  التسعينات مع الدستور ديال 
حقوقي واعد مع هيئة اإلنصاف واملصالحة واللي تكرس مع دستور 
2011 اللي كان عنوان واضح في التفاعل اإليجابي مع املطالب الشعبية 
في  الهيمنة والرغبة  الفساد واإلستبداد وبمواجهة نزوعات  بمواجهة 
إعادة تشكيل الواقع السيا�ضي، تشكيل سلطوي، جاء الدستور ديال 
2011 كان صك من صكوك حقوق اإلنسان سواء في التصدير أو في 

تخصيص باب من األبواب ديالو لهاذ املوضوع ديال حقوق اإلنسان.

طبعا في عالقة باملوضوع ديال الجائحة ال يمكن إال أن ننوه باملقاربة 
التي نهجها املغرب في معالجة هذا اإلشكال، واللي سكن في السلب من 
أولوياته الحق في الصحة والحق في السالمة ديال الصحة وجعلها أولوية 
من األولويات ال تعلوها أي أولوية أخرى، طبعا حالة التعبئة الوطنية اللي 
عرفها البالد من أعلى سلطة في البالد إلى كل املواطنين مرورا بالحكومة، 
بالجمعيات،  مرورا  بالجماعات،  مرورا  العمومية،  بالسلطات  مرورا 
مرورا باألحزاب السياسية كلها عطات واحد الدفعة حقيقية لحالة من 
التعبئة الوطنية ملواجهة هاذ الوباء ومواجهة القضايا اإلشكالية التي 

يثيرها ومن جملتها قضية حقوق اإلنسان.

طبعا أنا ما�ضي في صدد أنني نكرر الكالم اللي قالوا السيد الوزير 
املليء بالعناصر اإليجابية التي وجب تثمينها بكل مسؤولية وبكل توازن، 
ولكن مع ذلك يمكن إثارة بعض القضايا اإلشكالية التي من املمكن 
استدراكها في املستقبل األيام خصوصا واحنا ما عارفينش هاذ الوباء 
التطورات ديالو وال الفيروس السلوك ديالو الذي الزال غامضا، طبعا 
للتنويه بعض القضايا اللي ما ثارهاش السيد الوزير مثل املوضوع ديال 
القضاء واعتماد نظام املحاكمة عن بعد واللي عطات إمكانية ديال 
اإلفراج على واحد 5600 مواطن عدا 160 ألف قضية رائجة وفق هاد 

اآللية.

بعض اإلشكاالت اللي ممكن نبهو لها فهاد الدقائق املعدودة اإلشكال 
الصحية،  الطوارئ  لحالة  القانوني  بالتأطير  مرتبط  اللي  هو  األول 
طبعا اإلشكال الذي نعانيه هو أننا تنعرفو واحد الفراغ تشريعي فهاد 
املوضوع، هذا ما عندناش قانون أصيل صريح وواضح في التعاطي مع 
حالة الطوارئ الصحية وحتى الدستور ملا تصدر لبعض الحاالت تصدر 
ل 2 حاالت أساسية هي حالة الحصار واحد اإلستثناء وما تكلمش على 

حالة ديال الطوارئ، وأمام هاد الفراغ التشريعي ضطرينا من النوع من 
التشريع بالضرورة اللي أدى بنهاية املطاف لنوع من السرعة ولكن في 

نهاية املطاف املرسوم بقانون كرس واحد املجموعة ديال الحقوق.

املوضوع ديال السياسة الجنائية أنا عارف الحكومة يدها ما بقاتش 
طويلة في املوضوع، ال سيما من بعد استقاللية السلطة القضائية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

األصالة  فريق  تعقيب  معذرة،  النائب  السيد  الوقت  انتتهى 
واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيزهوليبلوهابي:

شكربيلكميبلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لةيبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

بداية في ظل هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها بالدنا أتقدم بأحر 
التعازي ألسر ضحايا الجائحة، كما أتمنى الشفاء لكل املصابين بهذه 
الجائحة، نسجل باعتزاز كبير انخراط جميع املغاربة في الجهود املبذولة 
ملواجهة هذه الجائحة، ونشكر بداية رجال التعليم والرجال العاملين في 
قطاع الصحة، عمال النظافة، العامالت والعاملين في القطاع الخاص 

الذين يشتغلون في ظروف صعبة؛

كذلك بداية السيد وزير الدولة املحترم يجب التذكير بضرورة احترام 
املواثيق الدولية واعتبار أن الحق في الصحة يتساوى وجميع الحقوق 
الحق في التعليم والحق في الولوج للصحة، الحق كذلك في السكن 
في الكرامة اإلنسانية وفي املساواة وكذلك الحق في الولوج للمعلومة، 
نسجل كفريق األصالة املعاصرة عدم التجاوب وزارتكم مع مجموعة 
من اإلنتهاكات التي يمكن أن نسميها خصوصا في صفوف الصحفيين 
والحقوقيين واإلعتقاالت التي كانت في هذا الباب لم تسجل وزارتكم 
شيئا إيجابيا في هذا املجال، نسجل كذلك السيد الوزير تحفظنا من 
الضمانات  ترتب عنه من من غياب  بعد وما  منهجية املحاكمة عن 
العدالة الحقيقية للمعنيين باألمر، تصوير بعض األسر وأثناء تدخل 
الجهات املعينة ونشر هذه الصور بمواقع التواصل االجتماعي يعتبر 
انتهاكا كبيرا لحياتهم الخاصة، كذلك تقييد حرية املواطنين واملواطنات 
في حالة الطوارئ يجب أن يتناسب ووضعية حالة الطوارئ الصحية 
بمجموعة من املدن، وهنا أستحضر إقليم العرائش اللي يسجل حاالت 
قليلة من كورونا، لكن يتم إلحاقه بمدينة طنجة ويطبق عليه ما يطبق 

.les zones industriels على مدينة طنجة اللي فيها 3 أو 4 ديال

بعض  تواصل  غياب  كذلك  نسجل  املحترم،  الدولة  وزير  السيد 
القطاعات املهمة خصوصا في إيصال املعلومة واليوم واملغاربة يعيشون 
تتواصل  أن  القطاعات  الجائحة يجب على بعض  الوضع ديال  هذا 
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يتواصل بشكل  الحكومة أن  بشكل مباشر ويجب على السيد رئيس 
مباشر، خصوصا أن هذا الحق مضمون في الدستور في كون املعلومة 

اليوم نفتقد إليها املغاربة كثيرا.

السيد وزير الدولة املحترم، نسجل غياب بعض الحقوق في صفوف 
الذين  التوحد  أطفال  إعاقة، وهنا أستحضر  في وضعية  األشخاص 

يحتاجون لرعاية خاصة ومعاملة خاصة في ظل الجائحة.

السيد وزير الدولة املحترم، وأنتم كوزير مكلف بالعالقة مع البرملان، 
قلتم أن الحكومة حريصة على التعاون والتضامن والتكامل، أقول لكم 
أن الحكومة ليست حريصة على ذلك بدليل أن من 200 مقترح قانون، 
اليوم أبديتم رأيكم في 30 ما يقل عن 30 مقترح قانون، هذا ضرب كبير 
للمبادرة التشريعية السيد الوزير، نقول كذلك تكاسل الحكومة في 
الرد على آالف األسئلة الكتابية من قبل املقدمة من طرف السيدات 

والسادة النواب املحترمين لم تجب عليها الحكومة.

السيد وزير الدولة املحترم، أقول لكم أن فيما يخص طلبات عقد 
اجتماع اللجن كذلك، نسجل تأخر الحكومة إلى درجة أن املواضيع 
تفقد مصداقيتها وتفقد راهنيتها كذلك، نقول لكم السيد وزير الدولة 
املكلف بحقوق اإلنسان أن شروط التكامل والتعاون يجب أن تكون 
مبنية أساسا على رد الحكومة في وقتها وفي أوانها، شكرا لكم السيد 

الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب فريق التجمع الدستوري تفضلوا 
السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلرزبقينايتيإدبو:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيسيبملحت1م،

بلس دي زيريبلد لةيبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

مناقشة  في  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أشارك  أن  يشرفني 
السؤال املطروح في هذه الجلسة والذي تولى السيد وزير الدولة اإلجابة 
عنه مشكورا، وذلك انطالقا من مسؤوليته الحكومية في تدبير قطاع 
الناتجة عن  املدني وذلك في ظل األوضاع  حقوق اإلنسان واملجتمع 
التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كورونا والتي 
دخلت حيز التنفيذ منذ شهر مارس األخير إلى اليوم حيث تواجه املوجة 

الثانية من انتشار هذا الفيروس القاتل.

السيد وزير الدولة، الواقع أن الوضعية اإلستثنائية التي يعيشها 
ببالدنا مثل بقية بلدان العالم والتي فرضتها اليقظة والحرص على عدم 

اإلخالل بمقتضيات احترام ومراعاة حقوق اإلنسان في جميع أبعادها 
اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية واملجالية واإلدارية، والحرص على 
توفير شروط الحياة الكريمة للفئة الهشة وذوي اإلحتياطات الخاصة، 

وممن قطعت بهم سبل الحياة بسب اإلجراءات الصحية والتنقلية.

الغير  واملنظمات  املدني  املجتمع  جمعيات  أن  فيه  شك  ال  مما 
الحكومية املدعومة على عاتقها القيام بأدوار مجتمعية وإنسانية لفائدة 
أفراد وفئات املجتمع والعناية بهم، كما أن النسيج الجمعوي الواسع 
اإلنتشار له دور كبير في التحسيس والتوعية امليدانية واملباشرة بأهمية 
احترام التدابير الصحية والوقائية ضد انتشار الوباء واملساهمة في دعم 
األسر واألفراد صعوبة العيش ملواجهة صعوبة العيش الكريم في ظل 

مجتمع تسوده قيم األخالق والتعاون والتضامن اإلنساني.

السيد وزير الدولة، في ظل هذه األجواء التي فرضتها جائحة كورونا 
واستحضارا ألوضاع إخواننا املحتجزين في مخيمات تندوف ومعاناتهم 
بسبب املخاطر املحذقة بهم، فإننا في فريقنا التجمع الدستوري نثير 
اإلنتباه إلى التحقق في سالمة الظروف التي يعيشون فيها من الناحية 
اإلنسانية والصحية والحقوقية، مع التذكير بضرورة تدخل أجهزة األمم 
املتحدة للعمل على إحصائهم وتحديد هويتهم الحقيقية، واستحضارا 
أيضا لألجواء التي تعيش فيها بعض أفراد جاليتنا خارج أرض الوطن 
املنابر  بعض  تغذيها  التي  العنصرية  والكراهية  اإلسالموفية  بسبب 
اإلعالمية والخرجات اإلنتخابوية الغير محسوبة العواقب، فإننا ندعو 
إلى التزام اليقظة والحذر وعدم اإلنسياق وراء ردود األفعال املرفوضة 
قانونا وعقال والدعوة إلى التعايش السلمي بين الشعوب وبين األديان 

واملعتقدات..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضلو السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريعبا�سي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لة،

بلسادةيبلنوببي بلس دبتيبلنائبات،

في الحقيقة في الفريق اإلستقاللي منذ بداية الجائحة ما فتئنا نؤكد 
على اعتزاز بالدنا بالدور الكبير الذي قامت به الدولة املغربية ملواجهة 
هذه  طبعا  الحياة،  في  واملواطنات  املواطنين  حق  لضمان  الجائحة 
املجهودات هذه التدابير، بقيادة جاللة امللك، بتوجيهات منه، وبتظافر 

يعني عمل جماعي ديال العديد من املؤسسات.

به  قامت  اللي  بالعمل  ننوه  فتئنا  ما  أيضا  الدولة،  وزير  السيد 
تشكيالتها،  بمختلف  األمنية  واألجهزة  العمومية  السلطات  مختلف 
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واعتبرنا أن العمل اللي كيقومو به عمل وطني كبير جدا، في إطار حقوق 
اإلنسان أو حالة حقوق اإلنسان في ظل حالة الطوارئ الصحية لدينا 
بعض املالحظات سبق وأن أثرناها ويمكن أن نثير بعض النماذج منها 
في هذه الحالة، أوال الحقوق االقتصادية، أوال دائما نسجل استمرار 
الهوة الكبيرة بين قوة النص الدستوري وما بين الواقع املعاش في بالدنا 
في مختلف تجليات وأنواع الحقوق والحريات، فيما يرتبط بالحقوق 
اإلقتصادية واإلجتماعية واللي كانت عندنا في مناسبة مناسبة مشروع 
قانون املالية نعبرو على بعض األفكار فيها، كنعتبرو بأنه أحد مداخل 
ضمانها يمر عبر التوزيع العادل للثروة في بالدنا وليس عبر استهداف 
الطبقة املتوسطة عبر مزيد من الضرائب تحت عناوين حاجبة وهي 
الضريبة التضامنية، أيضا سجلنا خالل حالة الطوارئ الصحية املس 

في بعض الحاالت بالسالمة الجسدية للمواطنين واملواطنات.

السيد وزير الدولة، احنا كنتفهمو أنه في ظل حالة الطوارئ الصحية 
كاين قيود على حرية التنقل، ولكن هاديك وثيقة التنقل راه في بعض 
الحاالت، في بعض األقاليم، في بعض الجهات، كاين ادعاءات ديال 
املواطنين واملواطنات أنه كاين صعوبة الحصول عليها، كاين انتقائية 
وفي بعض الحاالت أيضا خاصك تدير التدخل باش تحصل عليها في 

بعض الحاالت أيضا.

السيد وزير الدولة، في بعض الحاالت أيضا سجلنا كفريق استقاللي 
الشطط في ممارسة السلطة في ظل حالة الطوارئ الصحية، السيد 
وزير الدولة، نتمنى أن تقوم وزارة الدولة بتقديم واحد الدراسة شاملة 
دقيقة علمية حول حالة حقوق اإلنسان في ظل حالة الطوارئ الصحية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الوقت انتهى السيد النائب، تعقيب الفريق الحركي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزهربءينزيه:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، كيما كتعرفو بأنه جائحة كورونا يعني كان عندها 
اإلقتصادية  الحقوق  خاصة  املستوى  على  وخيمة  العواقب  واحد 
واإلجتماعية، وإيال غنتحدثو ما�ضي غير على املغرب على العالم كامل، 
فإيال غنتحدثو على الحالة املغربية غنتحدثو على بالدنا غنلقاو بأنه 
بزاف ديال الناس بزاف ديال العمال اللي تسرحو من العمل ديالهم 
وكان تيتعطاهم واحد املبلغ بسيط باش أنهم يقدرو يعني يخلصو مثال 
الكرا ديالهم وال هذا، واآلن كاين ناس اللي تيقولو بأنه تقطع عليهم وما 
بقاش تيتعطاهم، إذن هاد الناس أشنو غيديرو ما عندهومش عمل 

بغاو يخدمو ما لقاوش باش يخدمو أشنو غنديرو معهم؛

كاينين كذلك السيد الوزير املحترم ما تحدثناش على هاد املهاجرين 
والالجئين اللي عندنا في بالدنا، أشنو درنا معهم في ظل هذه الجائحة؟ 
كاين ناس اللي ما عندهومش سكن، كيفاش غادي نتعاملو معهم في 

هاد الوقت هذا؟

كذلك السيد الوزير املحترم فاش تتحدث نتايا على املجتمع املدني 
وكتقول بأنه مجتمع مدني غير قادر بأنه يواكب هاد جائحة كورونا من 
املفروض بأنه الوزارة ديالكم والحكومة ديالكم، السيد الوزير، هي اللي 
تقوم باملواكبة ديال هيئات ديال املجتمع املدني وديال الجمعيات باش 
أنها تقدر تقوم بالعمل ديالها في ظل هاد الجائحة، ما�ضي يعني خصكم 
انتما باآلليات اللي عندكم وبكل ما تتملكوه أنكم تعاونو هاد الناس هادو 
باش أنه يعاونو البالد ويعاونو الناس خاصة الطبقة الهشة في ظل هذه 
الجائحة اللي كيعاني منها املغرب وكيعاني منها العالم كامل، وشكرا 

السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تعقيب للفريق اإلشتراكي، تفضلو السيدة النائبة

بلنائبةيبلس دةيحنانيلحاب:

لنا على  تتحدثو  وأنتم  اليوم  لكم  تنسمعو  واحنا  الوزير،  السيد 

كيفاش دبرات الدولة ديالنا حقوق اإلنسان خالل هاد املرحلة، احنا 
تنقولو لكم كفريق اشتراكي على أنها الوزارة ديالكم كان خصها تكون 
في صلب مواكبة كاملة ألنه العمود الفقري ديال تدبير حاالت الطوارئ 
وتنزيل كل القرارات املرتبطة بتدبير هاد الجائحة تيمر عبر احترام حقوق 

اإلنسان، صحيح سعات الدولة وسعات الحكومة على أنها تحمي الحق 

األسمى هوالحق في الحياة باملقابل كاين حقوق أخرى اللي تم التعدي 

عليها وتم الضرب ديالها الحق في الشغل، الحق في الصحة، الحق في 

التظاهر، الحق في الحق في التجمعات يعني مجموعة من الحقوق وقلنا 

البأس، اليوم كاين هاد الجائحة كاين حقوق أخرى غادي نخليوها جانبا 

أوال غادي نحاولو نتفاعلو معها لكن الغير مفهوم، السيد الوزير، خالل 

هاد الفترة كاينة حقوق غير مفهوم عالش تم املس بها الحق في حرية 

التعبير كانت هناك متابعة مجموعة من املدونين واملدونات اللي مثال 

انتقذو رجال السلطة انتقذو عدم املساواة في توزيع اإلعانات، عدم 

اإلستفادة من اإلعانات وهاد ال�ضي ضر بنا وضر بسمعة بالدنا.

أيضا هناك أمور أخرى اللي كانت ما�ضي غير مستساغة امتناع مثال 

مندوبية السجون عن إحضار بعض املساجن إلى جلسات التحقيق أو 

ال للمحاكمات وهنا تجعلنا أن قرار إداري أقوى من قرار قضائي، هادي 

أمور كلها شهدناها خالل هاد الجائحة، كنا تنتمناو على أننا نشوفو هاد 

الحضور العمودي ديال وزارة حقوق اإلنسان حاضر في حماية الحق في 

الحياة وفي حماية أيضا الحق في الحريات.

مسألة أخرى اللي عشناها خالل هاد الفترة واللي تترتابط بوزارتكم 

أساسا هو أنه الضرب واضح وصريح للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

ديال اإلنسان املغربي..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

للتقدم  النيابية  املجموعة  تعقيب  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهة 
واالشتراكية تفضلو السيد النائب

بلنائبيبلس ديجما5يبنشقر نيكريمي:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت1م،

للتقدم  النيابية  املجموعة  في  نحن  املحترم،  الوزير  السيد 
األجواء  لتنقية  اليوم  مناسبة  الظروف  هذه  أن  نعتبر  واالشتراكية 
الحقوقية ببالدنا، وبالتالي اإلسراع بإطالق سراح املعتقلين على خلفية 
التجهيزات اإلجتماعية واملطلبية، هذا مطلب أسا�ضي، اليوم كيخلينا 
نقولو بأن الرهان موكول اليوم في بالدنا على تعزيز الحرية والديمقراطية 
وكذلك تعزيز دور الوساطة ببالدنا اللي ما بقاش وهذا كيسجل علينا 
بأننا تراجعنا وتراجعنا كثير في أننا نخلقو واحد األجواء سليمة القتصاد 

ومجتمع سليم؛

بقاتش صائبة  ما  اليوم  األمنية  املقاربة  أن  الوزير  السيد  كذلك 
ال  أخرى  وأساليب  أجواء  مع  نتعاطو  خصنا  عليها  نتراجعو  وخصنا 
تؤدي بتاتا بتراجع صورة املغرب على املستوى الحقوقي عامليا، وتراجع 
املكاسب الحقوقية الكبيرة اللي حققتها بالدنا على مدار عقود نضالية 

وعقود يعني قاسية بكل معنى الكلمة.

السيد الوزير، اليوم ما بغيناش نطمسوا كل املكتسبات الحقوقية، 
وبغينا اليوم الحكومة ديالنا تخلق لنا أجواء ديال الثقة وتكرسها أمام 
انحصار الوضعية االقتصادية واإلجتماعية وصعوبة العيش اليوم في 
ظل جائحة كورونا واملعاناة اللي كيعيشوها املغاربة السيد الوزير في ظل 

جائحة كورونا كوفيد 19 .

السيد الوزير املحترم، نسجل بأسف وبأ�ضى كذلك تعاطي الحكومة 
بشكل غير جدي مع مقترحات قوانين املعارضة، وكذلك عدم التعاون 
مع هذه املقترحات كحق دستوري، وهي فيها إشارات قوية لحلحلة كثيرة 
من املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية، وبالدرجة األولى في هذا السياق 
نسجل تعثر الحكومة في إقرار الكثير من النصوص التي لها إيجابيات، 
اليوم مع قبيل القانون الجنائي اللي ما عرفناش عالش تأزمات يعني 
مسار الخروج به إلى حيز الوجود وإلى حلول يعني الكل كينتاظرها السيد 
الوزير، وبالتالي نحن واعون تماما بأن املسؤولية جسيمة على الحكومة 

ويجب عليكم أن تقومو بأدواركم، وشكرا لكم السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، السيد وزير الدولة لكم رد على التعقيبات في حدود ما تبقى 
من الوقت في حدود دقيقتين ونصف.

بحقوقي بملكلفي بلد لةي بلرم د،ي زيري بملصطفىي بلس دي
بالنساني بلعالقاتيمعيبل 1ملان:

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتيبلنائباتي بلسادةيبلنوبب،

شكرا للجميع على هذه املداخالت والتساؤالت والتعابير، نبغي نقول 
أوال أنه مصدر الشرعية ديال حالة الطوارئ صحيح أن الدستور كينص 
على مؤسسات معينة وليس من ضمنها حالة الطوارئ، ولكن إيال قلنا 
بأن املعاهدات الدولية التي صادق عليها املغرب راه جزء من التشريع 
للحقوق  الدولي  العهد  في  عليها  منصوص  الطوارئ  فحالة  الوطني، 

املدنية والسياسية؛

األمر الثاني الذي أريد أن أؤكد عليه السيدة النائبة السيدة النائبة 
نبغي نقول أبدا الحقوق مراتب حقوق اإلنسان مراتب، ال يستوي الحق 
في الحياة مع الحق في املعلومة ال يستوي الحق في الحياة مع الحق في 
التنقل، فكيمكن تقيد حقوق إال كانت ضروري ثم ضروري ثم ضروري 
الحفاظ على حق أعلى من أنك تقيدها، ولذلك أنتم في هاد القاعة وعن 
حق قيدتم حقوق املواطنين، فين هما الناس اللي كانو كيجيو ويجلسو 
في املنصة؟ أين هم؟ أين هم الصحافة؟ ملاذا لم يحضر جميع النواب 
وهو حق دستوري؟ لقد قررتم القرار الصائب، ملاذا؟ ألن هناك حق 
يسمو على جميع الحقوق وهو الحق في الحياة الذي ال يجوز املخاطرة 
به، ويجوز التجاوز في حق حقوق أخرى بما في ذلك حقوق السيدات 
والسادة النواب اللي هو حق دستوري في تمثيل املواطنين، هذا ينطبق 
على باقي األمور، احنا أمام واحد الوضعية قولو ليا واش موجود في 
العالم �ضي صيغة ميثالية استطاعت الدول بها والحكومات أن تحافظ 
من جهة على الحق في الحياة والحق في الصحة والحقوق االقتصادية 
واإلجتماعية، قولو لي دولة واحدة، لن تجدوها، ولذلك كيف تطلبون 
منا هنا في املغرب ما ال يوجد في أي دولة وليس بإمكان أن يوجد في أي 
دولة ، إننا في الحكومة حينما نناقش هذه املواضيع التي ترتبط بهذا 
الوضع، دائما ال نجد أمامنا ال أمثلة ماضية وال أمثلة يعني في حاضرنا..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد وزير الدولة معذرة انتهى الوقت، معذرة لكم.

بحقوقي بملكلفي بلد لةي بلرم د،ي زيري بملصطفىي بلس دي
بالنساني بلعالقاتيمعيبل 1ملان:

أنا أقترح على السيدات والسادة البرملانيين أن يعيطوني فرصة باش 
نناقشو في اللجنة سأكون سعيد.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إذن شكرا لكم السيد وزير الدولة على مساهمتكم معنا ونتأسف 
على الوقت اللي ما بقاش لكم، ننتقل إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي 
وأرحب بالسيد الوزير في سؤالين محوريين إذن السؤال األول لألغلبية 
فليتفضل أحد السيدات والسادة النواب لطرح السؤال تفضلو السيد 

النائب في دقيقة.
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بلنائبيبلس ديعبديبملج ديآيتيبلعديلةيباسميبرغلب ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، الحكومة خالل فترة الحجر الصحي قامت بواحد 
وبعد  األسر  على  الدعم  توزيع  هو  أهمها  التدابير،  ديال  املجموعة 
الحجر الصحي الحكومة قامت بالتدابير واإلجراءات كتعلق باستعادة 
الشغل وإعادة التشغيل بالنسبة لواحد اللجنة ديال املقاوالت في واحد 
مجموعة ديال الشركات، إال أنه لألسف الشديد منهم هاد املقاوالت 
اللي ما التزماتش باإلجراءات والتدابير اإلحترازية، مما نتج عنه إصابة 
مجموعة من العمال واألجراء بمرض كوفيد 19، ولذلك بإسم األغلبية 
نسائل الحكومة اليوم، ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل 
الحد من انتشار الوباء في وسط العمال واألجراء ؟ وكذلك للحفاظ على 

سالمتهم وعلى شغلهم؟ وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

فرق  املعارضة،  ومجموعة  لفرق  سؤال  النائب،  السيد  شكرا 
ومجموعات املعارضة تفضلو السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحويبله لعيباسميفرقي مجموعةيبملعالضة:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديبلوزير،

كان لجائحة كورونا تأثير سلبي على اإلقتصاد املغربي وتحديدا على 
قطاع التشغيل، حيث سجلت معدالت البطالة رقما قياسيا فاق 13% 
هذه السنة، في الوقت الذي كان البرنامج الحكومي يتوقع حصرها في 
8.5 فقط، وهذا يبين أن الحكومة لم تستطع تقديم أي بديل أو تصور 
متكامل للخروج من األزمة، ولذلك نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير 
من  التشغيل  سوق  إنقاذ  قصد  اتخاذها  تعتزمون  التي  واإلجراءات 
االنهيار املتسارع الذي يعرفه؟ وما هو تصوركم لتنزيل برنامج التعويض 

عن فقدان العمل؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير للجواب على األسئلة، 
تفضل للمنصة السيد الوزير.

بلس ديمحمديأمكربز،ي زيريبلشغلي بإلدماجيبملنهي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،يبلحمديهلليلبيبلعامليني صلىيهللاي
 سلمي االكيعلىيس دنايمحمدي علىيآلهي صحبه.

بلس ديبلرئيسيبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

أسئلتكم  مع  للتفاعل  املوقر  مجلسكم  أمام  أمثل  أن  يسعدني 
بتداعيات  ارتباطا  املنهي  واإلدماج  الشغل  قضايا  وانشغاالتكم حول 
جائحة كوفيد 19على سوق الشغل ببالدنا، وكما تعلمون فقد تأثرت 
بالدنا على غرار باقي بلدان العالم بالتداعيات الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية لجائحة كورونا، وكما تعلمون أيضا فقد اختارت بالدنا، 
بقيادة صاحب الجاللة، محمد السادس، حفظه هللا، ملواجهة هذه 
الجائحة بشكل استباقي سواء من خالل الحرص على إقرار اإلجراءات 
اإلحترازية والوقائية من أجل محاصرة انتشار الفيروس ومن خالل إقرار 
عدد من اإلجراءات ملواجهة التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية لهذه 

الجائحة.

وال يختلف إثنان أن هذه الجائحة أدخلت بالدنا على غرار بلدان 
الشغل،  مستوى سوق  على  خاصة  األبعاد  متعددة  أزمة  في  العالم 
فقد كشفت تقارير منظمة العمل الدولية انخفاض ساعات العمل ب 
%14 وهو ما يعني فقدان 400 مليون وظيفة بدوام كامل على املستوى 
العالمي خالل الربع الثاني من سنة 2020، وباملغرب وحسب املندوبية 
السامية للتخطيط فإن اإلقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الثاني من 
سنة 2019 ونفس الفترة من سنة 2020 ما مجموعه 589 ألف منصب 
شغل، ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد املصرح بهم بالصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي برسم شهر شتنبر 2020 ما مجموعه 2.47 مليون 
أجير مقابل2.62 مليون خالل شهر فبراير من سنة 2020 أي قبل انتشار 
الجائحة أي بفارق 150 ألف تقريبا، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه 
عدد املصرح بهم برسم شهر غشت من سنة 2020 دائما 2.36 مليون، 
في حين لم يتم التصريح خالل شهر أبريل إال ب 1.61 مليون أجير فقط، 

وهو ما يؤكد استعادة اإلقتصاد الوطني لنشاطه وإن بشكل متدرج.

ومن أجل التخفيف من تداعيات هذه األزمة، فإن الحكومة وتنفيذا 
للتوجيهات امللكية السامية، وفي جو مساعد بفضل التضامن واإلجماع 
اتخذت  التي  اإلقتصادية  اليقظة  لجنة  بإحداث  قامت  الوطنيين، 
سلسلة من التدابير واإلجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية لألجراء 
ودعمهم خالل هذه الظرفية الصعبة، كما تروم أيضا دعم املقاوالت 
املتوقفة عن العمل من أجل الحفاظ على مناصب الشغل املتوفرة 
لديها، والحيلولة دون فقدان أجراء هاته املقاوالت ملناصب عملهم، حيث 
تم إصدار القانون رقم 25.20 املتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة 
املشغلين واملنخرطين بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والعاملين 
فيروس  جائحة  تف�ضي  تداعيات  من  املتضررين  بهم  واملصرح  لديهم 
كورونا كوفيد 19 والذي بمقتضاه تم الحفاظ على العالقات الشغلية 
بين األجراء واملشغلين وكذا املرسوم التطبيقي له، فضال عن استفادة 
جميع األجراء واملستخدمين بموجب عقود اإلدماج املنهي املتوقفين عن 
عملهم مؤقتا خالل الفترة املمتدة إلى نهاية شهر يونيو من تعويض جزافي 
شهري قدره 2000 درهم للمنتمين إلى املقاوالت املنخرطة في الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي التي تواجه صعوبات، إضافة لإلستفادة من 
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خدمات التغطية الصحية اإلجبارية والتعويضات العائلية برسم نفس 
الفترة الزمنية كما تم إعفاء املشغلين في وضعية صعبة من مجموع 
الزيادات عن التأخير في أداء واجبات اإلشتراك والغرامات والصوائر 
املتابعة املتعلقة بالديون املتعلقة بشهر يونيو 2020 وما قبلها شريطة 
أدائهم ألصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجل 

تسديدها إلى ستين شهرا.

القطاعية،  للخصوصيات  واعتبارا  املجهودات  لهذه  ومواصلة 
فقد تم التوقيع على ثالث عقود برامج مع قطاعات السياحة ومنظمي 
ومموني الحفالت وفضاءات الترفيه واأللعاب ملرحلة ما بعد كوفيد 19، 
تم بموجبها إقرار دعم اجتماعي للعاملين بهذه القطاعات، كما تهدف إلى 
ضمان مجموعة من التدابير املواكبة لفائدة القطاعات املعنية، وعلى 

رأسها الحفاظ على النسيج االقتصادي ومناصب الشغل.

بلس دبتي بلسادةيبملحت1مون،

لقد وجه، جاللة امللك، حفظه هللا، خالل خطبه الثالث األخيرة 
الحكومة إلى إقرار خطة وطنية طموحة من أجل تخطي اآلثار االقتصادية 
لألسئلة  املناسبة  األجوبة  وإيجاد  كورونا  لجائحة  واالجتماعية 
والقضايا املطروحة على بالدنا خالل هذه املرحلة وفي املستقبل، من 
الصحية  التغطية  وتعميم  الوطني،  االقتصاد  إنعاش  خالل مشاريع 
واالجتماعية لجميع املغاربة، وإصالح مؤسسات القطاع العام، وعلى إثر 
ذلك، تم إحداث صندوق االستثمار اإلستراتيجي الذي تفضل، جاللة 
امللك، بتسميته »صندوق محمد السادس لإلستثمار« والذي سيخول 
الشخصية املعنوية ويوجه لدعم األنشطة اإلنتاجية، سواء بالتدخل 
املباشر في تمويل ومواكبة املشاريع اإلستثمارية، من خالل اللجوء إلى 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بشكل غير مباشر عبر تقوية 

األموال الذاتية للشركات قصد تطويرها.

كما تم اقتراح إجراء جديد بمشروع قانون املالية لدعم تشغيل 
الشباب من خالل اإلعفاء من الضريبة العامة على الدخل، وملدة 24 
شهرا بالنسبة لألجور املدفوعة من طرف املقاوالت للشباب أقل من 30 

سنة عند أول تشغيل لهم بمقت�ضى عقود غير محددة املدة.

بلس دبتي بلسادةيبملحت1مون،

الحاالت  ومنذ ظهور  املنهي،  واإلدماج  الشغل  وزارة  لقد حرصت 
األولى لفيروس كورونا ببالدنا، على تأطير عمل مفتشية الشغل، وذلك 
من خالل إصدارها للعديد من الدوريات واملذكرات، وقد انصبت جهود 
مفت�ضي الشغل في املرحلة األولى على التحسيس والتوعية من املخاطر 
اإلحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  وضرورة  الفيروس،  هذا  عن  الناجمة 
التي أقرتها السلطات العمومية، حيث بلغ عدد املؤسسات التي تمت 
مواكبتها بالنصح واإلرشاد والتحسيس من طرف مفت�ضي الشغل حول 
التدابير اإلحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خالل فترة من 13 مارس 

إلى 14 أبريل 2020، ما مجموعه 6761 مؤسسة.

وفي مرحلة ثانية، وتحسبا لظهور حاالت إصابة داخل الوحدات 
الشغل  وزارة  من  كل  وضعت  نشاطها،  في  استمرت  التي  اإلنتاجية 
واإلدماج املنهي، ووزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي 
هذه  احترام  مدى  من  والتحقق  للتتبع  مشتركا  بروتوكوال  واألخضر، 
العمومية ملواجهة  السلطات  أقرتها  التي  االحترازية  للتدابير  املقاوالت 
باتخاذ  املشغلين  يلزم  الذي  البروتوكول،  أي  الذي،  كورونا  فيروس 
األجراء  وسالمة  صحة  على  حفاظا  الوقائية  اإلجراءات  من  العديد 
داخل فضاءات العمل، مع إلزامية تعيين أشخاص مرجعيين، توكل 
إليهم مهمة تنسيق كل اإلجراءات املتعلقة بتطبيق البروتوكول داخل 
فضاءات العمل، وقد استفاد هؤالء من دورات تكوينية نظمتها الوزارة 

لفائدتهم.

وتبعا لذلك تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على 
بين  عليها  متفق  زمنية  جدولة  وفق  ممركزة،  الال  املصالح  مستوى 
ومسؤولي  أرباب  امتثال  مدى  مراقبة  الزيارة  هذه  وتشمل  الطرفين، 
الهادفة  الوقائية  وللشروط  اإلحترازية  واإلجراءات  للتدابير  املقاوالت 
العمل  أماكن  بنظافة  منها  تعلق  ما  سواء  الوباء،  تف�ضي  من  للحد 

والتحسيس أو ظروف العمل.

وفي مرحلة ثالثة، وتفاعال مع مستجدات وتطورات الحالة الوبائية 
ببالدنا، وبتاريخ 15 أبريل 2020 تم إحداث لجن إقليمية للوقوف على 
مدى احترام املقاوالت التي ال زالت تواصل عملها وتلك التي استأنفت 
لهذا  للتصدي  املتخذة  والوقائية  اإلحترازية  لإلجراءات  نشاطها، 
الوباء، وقد بلغ عدد املؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من 
طرف اللجان اإلقليمية املشتركة بين مصالح وزارة الشغل واإلدماج 
املنهي وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واإلقتصاد الرقمي واألخضر 
واللجان اإلقليمية، وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل برسم الفترة 

من 15 أبريل إلى 15 أكتوبر 2020، ما مجموعه 46344 مؤسسة.

الوزارة  مصالح  واصلت  فقد  امليدانية،  املراقبة  مستوى  وعلى 
عدد  بلغ  حيث  العمل،  بها  الجاري  للقوانين  طبقا  العادية  الزيارات 
من  أشهر  التسعة  خالل  الشغل  مفت�ضي  قبل  من  املنجزة  الزيارات 
سنة 2020 حوالي 16362 زيارة أسفرت عن توجيه 284631 مالحظة 
 89 تحرير  وتم  اإلجتماعي،  التشريع  ملقتضيات  املخالفين  للمشغلين 
محضر باملخالفات والجنح ضد املشغلين املخالفين ملقتضيات القانون 
الجاري بها العمل، ومن أجل تلقي الشكايات الفردية والجماعية وتزويد 
املرتفقين باملعلومات والنصائح املطلوبة والتي كان لها اآلثار اإليجابية 
على حماية حقوق طرفي العالقة الشغلية، وعلى ضمان السير العادي 
لتدبير املناخ اإلجتماعي والحد من النزاعات القائمة تم توفير إجابات عن 
األسئلة املحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل هذا الوضع اإلستثنائي، 
من خالل إحداث منصة هاتفية ألو 2233 والتي عالجت بين أبريل 15 
أبريل و15 أكتوبر 2020 أكثر من 94159 مكاملة تلقاها أعوان تفتيش 
الشغل. وهي مناسبة البد أن نستغلها ألشيد بالعمل الدؤوب والجدي 
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واملتفاني الذي قام به مفتشو الشغل خالل هذه املرحلة، من خالل 
مساهمتهم الواضحة في النهوض بشروط الصحة والسالمة في أماكن 
العمل وجهودهم الجبارة في السهر على تطبيق تشريع الشغل وتدبير 
املناخ اإلجتماعي وفض نزاعات الشغل الفردية والجماعية، حيث مكنت 
تدخالت جهاز تفتيش الشغل خالل التسعة أشهر األولى من سنة 2020 
من تفادي تنظيم ما مجموعه 1218 إضراب ب 774 مؤسسة همت 
تقريبا 89797 أجير، كما تم تتبع ما مجموعه 85 إضرابا تم تنظيمها 
ب 68 مؤسسة بلغ عدد املضربين فيها ما مجموعه 5293 أجير من 
أصل 10300 أجير، وقد تم خالل التسعة أشهر األولى من سنة 2020 
معالجة 47916 نزاعا فرديا مقابل معالجة 38672 نزاعا فرديا خالل 

نفس الفترة من سنة 2019، أي بتسجيل ارتفاع يقدر بنسبة 23.90%.

أصل  من  شكاية   53356 ل  تسوية  إيجاد  تم  اإلطار،  هذا  وفي 
109415 أي بنسبة تسوية بلغت %48.76، كما تم استرجاع حوالي 

مليار و433 مليون درهم لفائدة األجراء املشتكون.

بلس دبتي بلسادةيبملحت1مون،

لقد ساهم املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل سنة 2021-2017 
مختلف  وإسهامات  جهود  فيها  وتتكامل  تنصهر  بوتقة  يشكل  الذي 
القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والهيئات املعنية بمسألة 
حيث  بالتشغيل،  النهوض  في  بقدرمعتبر  ساهم  بالدنا،  في  التشغيل 
منها   ،2019-2017 الفترة  629007 منصب شغل خالل  إحداث  تم 
الجدد  بهم  املصرح  عدد  الخاص حسب  بالقطاع  منصب   486435
لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي دون احتساب التسويات، 
من   %  52 تقريبا  يمثل  ما  وهو  العام،  بالقطاع  منصب  و142572 

اإلمكانات املتوقعة إلى نهاية التاريخ املحدد للبرنامج.

على كل حال مجموعة من البرامج التي يتم اإلشتغال عليها بشكل 
مستمر املتعلقة بتحسين قابلية التشغيل أوالتكوين من أجل اإلدماج 
أرقام  تحقيق  تم  تعرفونها،  التي  البرامج  من  حال  كل  على  غيرها  أو 
فيها تجاوزت كلها نسب%50 والتي قاربت، بل منها من قارب 100% 
أجل  ومن   ،2021 سنة  لنهاية  بالنسبة  املسطرة  لألهداف  بالنسبة 
مواكبة متطلبات املرحلة عمل قطاع الشغل واإلدماج املنهي مع مختلف 

املؤسسات تحت الوصاية على وضع اإلجراءات التالية:

أوال: مواكبة املقاوالت في تلبية الحاجيات من الكفاءات من خالل 
اإلجراءات التالية:

- مالءمة كفاءة املوارد البشرية؛

- إرشاد املقاوالت فيما يتعلق بالتحفيزات الهادفة إلى التخفيف من 
الكلفة األجرية.

ثانيا: مواكبة فاقدي العمل والباحثين عن الشغل من خالل:

-تكثيف الخدمات التي تخص التوجيه املنهي؛

- تنظيم تكوينات تأهيلية؛

- القيام بالتنقيب عن فرص العمل اإلستهدافي.

الباحث عن الشغل من جهة  أو  العمل  بين فاقدي  الربط  ثالثا: 
واملقاوالت من جهة أخرى في إطار معالجة عروض الشغل بهدف اإلدماج 

املنهي من خالل:

للتشغيل  النشيطة  البرامج  بشأن  والتواصل  التعريف  -تكثيف 
وتعزيز املواكبة والتكوين فيما يخص املنظومة الوطنية والترابية لريادة 

األعمال؛

-إرساء يقظة متواصلة فيما يتعلق بفرص ومنافذ اإلدماج بالخارج، 
علما أن عدة دول عبرت مؤخرا عن رغبتها في مواصلة الشراكة مع 

املغرب من أجل استقطاب املوارد البشرية في عدة مجاالت.

بلس دبتي بلسادةيبملحت1مون،

مع  تشاركي  إطار  في  الوزارة  تقوم  الذاتي  التشغيل  موضوع  في 
تدابير  أو  برامج  ببلورة  املعنية  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات 
ذات طبيعة وطنية أو جهوية أوقطاعية أو فئوية، تسهر على تنفيذها 
الوطنية إلنعاش  الوكالة  لها، ال سيما  التابعة  العمومية  املؤسسات 
التشغيل والكفاءات والجمعيات النشيطة في هاد املجال، ومن خالل 
تنفيذ عملية املواكبة التقنية لفائدة الشباب الحاملين ملشاريع متناهية 
الجهوي  الصعيد  املتاحة على  التمويالت  إلى  التوجيه  الصغر، وكذا 

أواملحلي وتتجلى عملية املواكبة فيما يلي:

املواكبة إلعداد املشروع، مشروع دراسة الجدوى ودراسة السوق 
واإلجراءات اإلدارية إلحداث املقاولة واملواكبة خالل السنة األولى أو 
سنتين أحيانا إلنطالق املشروع، علما أن املواكبة البعدية تتطلب مدة 
أطول أحيانا، ومنذ إعالن حالة الطوارئ تم إيالء عناية خاصة بالرقمنة 
في تقديم الخدمات عن بعد، مما مكن من تحقيق نتائج إيجابية مكنت 

أساسا من تجاوز بعض املعيقات التي شكلها تف�ضي الجائحة.

على كل حال بالنسبة للنتائج املحققة بالنسبة للمواكبة خالل 9 
أشهر األولى من سنة 2020، تمت مواكبة 5344 شخص من أصل 6000 
كهدف مسطر لسنة 2020 أي بنسبة إنجاز تناهز %89، وقد مكنت 
هذه العملية من إحداث 1366مقاولة صغير جدا أونشاطا مدرا للدخل 
وتوفير 1668 منصب شغل، حيث تحقق ارتفاع تقريبا مهم بنسبة 52% 
من إحداث املقاوالت خالل نفس الفترة من سنة 2019، وتسهر الوزارة 
على تشجيع ودعم التشغيل الذاتي والتمكين اإلقتصادي للشباب من 
خالل مجموعة من التدابير على كل حال التي تقوم بها، سواء من خالل 
اإلستفادة واالنفتاح على بعض التجارب الدولية من خالل الشراكات 
الدولية للوزارة، من خالل تكثيف املشاريع والبرامج الهادفة إلى إحداث 
منظومة جهوية لريادة األعمال، تم تقريب خدمات املواكبة من حاملي 
املشاريع، أيضا إبرام شراكات بين الدولة وبين املجالس الترابية، ثم 
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مراحل  جميع  خالل  املقاوالتية  املشاريع  حاملي  مواكبة  آلية  تعزيز 
املقاولة، عبر تجنيد فاعلين في القطاع الخاص والجمعوي، ثم أيضا 
تنظيم مباريات جهوية وإقليمية لريادة األعمال بهدف تحفيز روح ريادة 
األعمال لدى الشباب، وخلق جو من املنافسة بين الشباب على املستوى 
الجهوي واإلقليمي، ومن جهة أخرى فقد ساهم برنامج انطالقة الذي 
يحظى بالعناية امللكية السامية في خلق نوع من الدينامية بفتح اآلفاق 
أمام الشباب لولوج عالم ريادة األعمال من خالل التحفيزات التي جاء 
بها، سواء إن تعلق األمر باملعدالت املنخفضة والغير املسبوقة للفوائد 
البنكية التي يستفيد منها هؤالء، أو أيضا بالنسبة للمواكبة القبلية 
والبعدية لحاملي هذه املشاريع، حيث أنه وبالرغم من هذه الظروف 
الصحية واإلقتصادية التي تعيشها بالدنا تمكنت 9500 مقاولة منها 
2000 مقاولة في العالم القروي من اإلستفادة من قروض هذا البرنامج، 
كما أنه من املقرر إعطاء دينامية جديدة للبرنامج وذلك برصد مليار 
درهم برسم املساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم تمويل املبادرة 
بصدد  أنتم  الذي  املالية  قانون  مشروع  في  واضح  هذا  املقاوالتية، 
للضمان  جديدة  بأدوات  التمويل  عرض  إغناء  وسيتم  مناقشته، 
والتمويل مخصصة بشكل رئي�ضي للمقاوالت الصغيرة جدا والشباب 
الرئيس،  السيد  لكم  شكرا  التصدير.  لدعم  وكذا  املشاريع،  حاملي 

السيدات والسادة النواب املحترمون.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

العدالة  لفريق  تعقيب  للمناقشة  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبدليسيصقلييعد ي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،ي بلصالةي بلسالميعلىيلسولهي آلهي
 صحبه.

السيد الوزير، كنت خلتيوا شوية دالوقت على األقل تتفاعل مع 
السادة والسيدات النواب، ال ماعليش ماعليش.

السيد الوزير هو وددت لو أعرض عليكم اليوم تصريحات لفئات 
النظام  وال  يسعف  الوقت  ال  لكن  الشاشة،  عبر  مختلفة  مجتمعية 
الداخلي ملجلس النواب يسمح بذلك، لكن اسمحوا لي أن أتقاسم معكم 
نساء،  رجال،  وشابات،  مختلفة، شباب  مجتمعية  فئات  تنتظره  ما 
قرويون، قرويات، حضريون، حضريات، مطلبهم الوحيد طبعا هناك 
مطالب أخرى هو الشغل، وهذا طبيعي ألن الشغل تيحقق الكرامة 
اإلنسانية، الشغل تيحقق الحد األدنى من العيش الكريم، اليد العليا 
خير من اليد السفلى وهذا ما يؤكده الفصل 31 من الدستورللجميع، 
الدولة، املؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، ينبغي أن تعمل على 
تعبئة كل الوسائل لتيسير اإلستفادة ديال املواطنين على قدم املساواة 
من الحق في الشغل، لن أتعرض لآلثار ديال هاد الجائحة فقد تعرضتم 

لذلك، لن أتعرض لإلجراءات الكبيرة واملهمة التي اتخذتموها وإتخذتها 
املقاوالت املتضررة  الحكومة ال على مستوى األجراء ال على مستوى 
من الجائحة، ال على مستوى العاملين في القطاع الغير املهيكل، ال على 
مستوى إنعاش اإلقتصاد الوطني واللي هي تنفتاخروا بها السيد الوزير، 
هي تجربة مغربية فريدة متميزة والحمد هلل ال تزيدنا إال افتخارا بهاد 
البلد وبهاد الوطن العزيز، هنا 2 وال 3 ديال األرقام أساسيين، اليوم ما 
حقق فهاد ال�ضي ديال إحداث مناصب الشغل 44 ألف و464 منصب 
للشغل سنوي، 222 ألف و320 منصب طيلة الوالية، وما حقق أيضا 
على مستوى القطاع الخاص إلى شوية الجائحة 486 ألف و495 وهم 
مسجلين ضمن الالئحة ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، في 
ظل هاد اإلجراءات املهمة بغيناكم السيد الوزير 2 فئات تنظروا إليهم، 
الفئة األولى هم هؤالء العاملون في الفنون والترفيه وأنشطة العروض، 
اليوم %73 من هاته املؤسسات تقدمت بطلب اإلستفادة منها، وفئة 
ثانية وبحضور السيدة وزيرة السياحة اليوم الواقع ديال الخطوط 
امللكية املغربية مقلق السيد الوزير والسيدة الوزيرة، وال سيما تسريح 
بعض الربابنة الشباب اللي هم اآلن عرضة الشارع هادو خصهوم واحد 
اإللتفاتة حقيقية، ال نختلف السيد الوزير اليوم البطالة واحد املسألة 
معقدة ومرقمة، غير باش، إلى حدود الجائحة راحنا وصلنا لنسبة بطالة 
قياسية %8.1 فقط وما يعني كانت برمجة الحكومة واحد %8.5، طبعا 
تجاوز هاد البطالة يمر عبر أساسا املدخل اإلقتصادي وهذا أسا�ضي باش 
لتعزيز الدينامية داإلقتصاد الوطني ديالنا، عبر مجموعة من الوسائل، 
تحسين مناخ األعمال، تشجيع اإلستثمار، دعم املقاولة، املالءمة بين 
التكوين والشغل، اليوم %60 من املهن ديال املستقبل وهذا دوركم 
السيد الوزير، الربط بين اإلستراتيجيات القطاعية وتحقيق اإللتقائية 
واحد  باعتباره  الجهات  دور  تعزيز  أخيرا  وليس  أخيرا  وطبعا  بينها، 

االختصاص أسا�ضي، واليوم التشغيل على مستوى الجهات أسا�ضي.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  شكرا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  النائب،  السيد  شكرا 
النائب، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلرح مي بعمر :

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس ديبلرئيسيبملحت1م،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دةيبلوزيرةيبملحت1مة،

زمالئييزم التييبلنوببيبملحت1مين،

السيد الوزير، كنت كنسمع ليك للكلمة ديالك، ولكن كنت أعتقد 
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كنعيش الخيال، كأنني كنسمع دوك األرقام ديال �ضي بالد أخرى، ولكن 
الواقع اللي هو كاين على برا ما�ضي في القاعة، اللي كيعيشوه املواطنين 
واملواطنات، ولكن السيد الوزير قال ليه فالن طاح قال ليه من الخيمة 
الوزارة  الوزير ألن هاد  السيد  الكلمة  مايل، عالش؟ قلت هاد  خرج 
كانت من قبل منكم كانت كتسمى وزارة التشغيل، تخليتوا على هاد 
اإلسم وليتوا كتسميوها وزارة الشغل، وكاين الفرق ما بين هاد جوج 
دالكلمتين، السيد الوزير أنا ما غاديش نسول على البرنامج الحكومي 
ديال2011 آش قلتو وآش تحقق، ولكن غادي نم�ضي معك ل2016، 
برنامجكم الحكومي ديال 2016 قلتو إن شاء هللا غادي تكون 8.1، 
قبل كورونا كانت 9.5، اآلن %13 اللي واصلين، نم�ضي معك لبرنامج 
اإلقالع الصناعي، اإلقالع الصناعي السيد الوزير قلتو500.000 حققتم 
20.000، السيد الوزير هاد السنة وأنتم تتبجحون ب23.000 منصب 
ديال الشغل، ولكن قولوا راه 18.000 غير ديال للتقاعد راه بقت غير 
5.000، قولوا لينا...راه هاد ال�ضي اللي كنقول راه تيتلمس برا ما�ضي احنا 

كنهضرو به هنا؛

الوزير كتعرفوا  السيد  تقال،  اللي خصها  5000 هي  بقات  ثانيا، 
املغاربة واعيين وفايقين، خصنا نقولوا لهم الصراحة، كيف كتقولوا، 
تتقولوا خصنا نقولو الصراحة، كيخصكم تقولوا للمغاربة الصراحة 
ألن واعيين وفايقين، نسبة النمو، أنتم تعلمون السيد الوزير %1 ديال 
30.000 منصب شغل، ايوا اعطيونا هاد ال�ضي  نسبة النمو يساوي 
فيناهو، تتعطيونا نسب ديال النمو وليني فينا هما هاد املناصب هدو؟ 
خصهم يتلمسوا، حكومة ال تبتكر وتتكاسل السيد الوزير، السيد الوزير 
مؤشرات البطالة مقلقة ومخيفة وغير مسبوقة، ليست لديكم رؤية وال 
استراتيجية اللي هي اللي كتجعل هاد ال�ضي ديال البطالة لو كانت الرؤية 
ما تطلعش هاد البطالة هكا، األمل معقود السيد الوزير على املبادرة 
امللكية الشجاعة واملقدامة املرتبطة بخطة إنعاش اإلقتصاد الوطني، 
الذي أنتم مدعوون في الشهور القليلة اللي بقات في عمر الحكومة باش 
تسريع األعمال ديالها، أو على األقل تأسيس، يكون �ضي تأسيس مزيان 

على الوجه األمثل؛

السيد الوزير، غادي نقول باش كنقول هاد الكالم والحكومة تعرقل 
اإلستثمار، في إقليم قلعة السراغنة عندنا واحد العدد ديال املشاريع 
ديال الصناعة التقليدية اللي غادي تشغل 4.000 منصب شغل قار، 

وغادي تشغل 4.000 منصب آخر مؤقت؛

السيد الوزير منين كنجيو هنا كاين تصميم التهيئة ديال املدينة 
ديال العطاوية وديال القلعة وبغا يداروا فيها les showrooms وبغا 
يداروا مناطق ديال الصناعة التقليدية، ملي كنجيو كنصاوبو تصميم 
التهيئة، كنقولو هذا تصميم التهيئة كتشارك فيه جميع الوزارات، مني 
كنصاوبو هذا le plan d›aménagement، منين كنبغيو نحطو املشروع 
ال érigé، ما هذا التناقض بين هذه الحكومة، آش هاد التناقض كنوليو 
érigé، وراه السيد الوزير 8000 منصب شغل موجودة، ونتمنى من 

هللا في إطار التضامن الحكومي تعجلوا بهاد املشروع يخرج وراه...شكرا 
السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

التجمع  فريق  تعقيب  شكرا،  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلسالميماجد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

لقد استمعنا لردكم السيد الوزير، استمعنا وبإمعان، باملناسبة 
احنا كنثمنو هاد اإلجراءات والتدابير اللي قمتوا بها من أجل يعني الحد 
من تداعيات كورونا على مستوى الشغل، ولكن ندعو إلى دعم وتحفيز 
كنقولو  ملي  ديالها  العمل  التي فقدت  الشركات  هاد  ديال  واملواكبة 
بأن الشركة فقدت العمل ديالها بأن هناك مناصب شغل اللي كثيرة 
يعني اللي تفقدات، وبالتالي غادي يكونوا واحد املجموعة من املشاكل 
وبالتالي  العمال،  ديال  الفصل  هاد  وراء  من  كتجي  اللي  االجتماعية 
يجب اعتماد آليات للحماية االجتماعية في إطار ما يسمى بالتضامن 
داخل  يعني  املصابين  واآلن  الشغل،  فقدان  مع  وخاصة  والتكافؤ، 
الوطن كيكباروا وبالتالي يجب اعتماد آليات في هاد الجانب، كما ندعو 
الزيارات  من  والتكثيف  منها  الزيادة  أوال  منها،  والتكثيف  الزيارة  إلى 
امليدانية التي تقوم بها لجان التفتيش يعني في مختلف املعامل من أجل 
صيانتها، ألن إال مشينا عاوتاني فقدو هاد العمال يعني املناصب ديال 
الشغل ديالهم أننا غادي نطيحو يعني في فقدان مناصب الشغل، كما 
ندعو ونطالب بإلحاح الحكومة على دعم املشاريع الشبابية، عبر البرامج 
التحفيزية وكذلك عبر التكوين الذاتي أوال بالنسبة للشباب، وكذلك في 
مجال التقنيات ديال املشاريع اللي تيقوموا بها الشباب. وبقدر ما نشيد 
بالبروتوكول ديال الثالث وزارات، وزارتكم، وزارة الصناعة والتجارة، 
ووزارة االقتصاد، وكذلك اللجن اإلقليمية، يعني نشيد بهذا البروتوكول 

يعني في املواكبة في الشغل ديال...

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  تعقيب  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديأحمديبلتومي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، معضلة التشغيل هي معضلة هيكلية، في املغرب أقل 
من %50 هي اللي تتشتغل، في حين أن في الجارة األوروبية أكثر من 80%، 
جائحة كورونا فاقمت من البطالة إذ انتقلنا إلى %13 مع وقع كبير 
على فئة الشباب والنساء وما شفناش السيد الوزير ال االستراتيجية 
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الوطنية وال البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل فهاد األزمة هادي، لوال 
حكمة وريادة صاحب الجاللة وتضامن املغاربة بخلق صندوق كورونا 
ساهم في الحد من تفاقم األزمة وبتعويض الشغيلة وتقديم مختلف 

الدعم للشركات.

طموحة  خطة  سطرت  الرئيس،  السيد  األخيرة  امللكية  الخطب 
وواعدة اللي في عمقها هي دعم دينامية التشغيل وأحد مبادئها هو ربط 

يعني التعويض بفقدان الشغل.

السيد الرئيس، يعني خطة ملكية تتطلب تعبئة موارد مالية مهمة 
ألنه التشغيل هو نتيجة لإلستثمار، وهنا السيد الرئيس البد من إبراز 
دور بنك املغرب في اإلجراءات التي اتخذها لضمان السيولة لضخها في 
اإلقتصاد الوطني، ولكن السيد الرئيس واش هاد ال�ضي كافي؟ كنقولوا ال، 
كنقولوا أنه حان الوقت لضخ املزيد من السيولة لدعم العرض والطلب 
الوقت كذلك  أنه حان  الوزير  السيد  نقول  امللكية،  األوراش  وبعث 
إلتخاذ إجراءات يعني أكثر جرأة، مثال الزيادة في الكثلة النقدية كوسيلة 
لضخ مزيد من السيولة ولكن كذلك للحد من اآلثار السلبية للتضخم، 
ألن التضخم وصل لواحد املستوى يعني ضعيف جدا اللي كيهدد يعني 
بتوقف يعني الدورة اإلقتصادية، كذلك السيد الوزير كنشوفو أنه ربما 
حان الوقت ملراجعة منظومة التوازنات اإلقتصادية، املاكرو اقتصادية 
ألنه احنا كنطبقوها تقريبا من أواخر يعني بداية التسعينات، ولكن 
كنظن أنه حان الوقت السيد الوزير ملراجعة هاد املنظومة ألنه أكثر 
إجحافا وتعويضها بربما يعني بتوازنات ماكرو اقتصادية جديدة اللي 
يكون الهدف منها هو يعني دفع ربما يعني باملؤشرات ال ديال املديونية 
وال عجز امليزانية وال التضخم ملستويات اللي ربما احنا تنمشيوا فيها 
اآلن، ولكن ما كنبغيوش نعترفو بها، خصنا نعطيوا الحكومة ونعطيوا 

اإلقتصاد الوطني يعني األهداف... شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تعقيب للفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلرحمانيبلعمري:

أشرفي علىي بلصالةي بلسالمي بلرح م،ي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبهيأجمعين.

بلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلوزيرة،يبلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

تفاعال مع جوابكم السيد الوزير نثمن كل اإلجراءات التي قامت بها 
بأن املجهودات  بتداعيات جائحة كورونا، معتبرين  ارتباطا  الحكومة 
من  العديد  توقف  بفعل  كافية  غير  تبقى  فإنها  حجمها  كانت  مهما 
األنشطة والخدمات وتأثر املقاوالت والشركات وتراجع القطاع الغير 

مهيكل بنفسه، فالبطالة تجاوزت %12 وهذا رقم مخيف جدا على 
الرغم من أن املغرب ال يزال لم يصل إلى نفس النسب التي سجلت في 
بعض البلدان املثيلة أو املتطورة، فنحن اليوم أمام معادلتين اثنتين 
تتمثل األولى في تسريح عدد كبير من العمال ألن املقاوالت التي يشتغلون 
مناصب شغل  في  الثانية  وتتمثل  جزئي،  أو  كلي  بشكل  توقفت  فيها 
الشباب التي يطمحون إلى الحصول على حقهم في الشغل ألول مرة، 
العمل  وكذا  العمال،  حقوق  حماية  تستدعي  الضرورة  فإن  وبالتالي 
على تأمين اإلستمرارية للمقاوالت والشركات التي توقفت أوتوشك على 

التوقف، لتنضاف إلى باقي املقاوالت التي أعلنت إفالسها.

وفي هذا السياق، فإننا وإذ نثمن خطة اإلنعاش اإلقتصادي التي 
أعلن عنها صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصرة هللا وأيده، 
ونفس األمر بخصوص املهن األخرى املشغلة في السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل والبناء ومنظمي الحفالت وأرباب الحمامات وغيرهم، 
من هنا السيد الوزير نشير بأن بعض األقاليم مثل إقليم شفشاون 
وبعض املناطق التي تعتبر من األقاليم القروية تتجاوز النسبة ديالها 
األقاليم  من  يعد  شفشاون  إقليم  املثال  سبيل  على   50% من  أكثر 
القروية تتجاوز النسبة ديالو %90، هاد اإلقليم السيد الوزير ال يشتغل 
أي الشغل مع أي قطاع من القطاعات الحكومية، إال على الصناعة 
من  هما  التقليدية  والصناعة  السياحة  طبعا  والسياحة،  التقليدية 
القطاعات املتضررين، ولهذا السيد الوزير نطالبكم بإخراج منطقة 

صناعية في أقرب وقت ممكن لتشغيل الشباب، ألن

يعتمدون على  كانوا  املثال  وعلى سبيل  تراجعت،  القطاعات  كل 
الوزير  السيد  الحرفية والتقليدية حتى هي تراجعت، ولهذا  الفالحة 

نطالبكم...

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الوقت انتهى السيد النائب، الوقت انتهى شكرا، تعقيب الفريق 
اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيم نةيبلطالبي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دةيبلوزيرةيبملحت1مة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

املواطنات  جميع  على  أوال  نترحم  االشتراكي  الفريق  في  بدورنا 
على  وكذلك  الجائحة،  هذه  بسبب  املنية  وافتهم  الذين  واملواطنين 
األطقم الصحية وعلى الجنود األمامية التي كانت في الصفوف األمامية 

بسبب هذه الجائحة.

السيد الوزير، كان بودنا أن نتفاعل مع أرقامكم ومع معطياتكم، 
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وفي تضخيم  أرقام  في  أفضتم واستفضتم  يعني  أنكم  لكن لألسف، 
األرقام وفي معطيات كثيرة جدا، ونحن نعلم واقع التشغيل ببالدنا، نعلم 
السيد الوزير اإلمكانيات املحدودة التي للمفتشين والتفتيشية داخل 
هذه الوزارة، سواء العنصر البشري، سواء اإلمكانيات املادية، إذن في 
ظل هذه الجائحة، في ظل هذه الظروف أعطيتم أرقام كبيرة جدا على 
األعمال التي قامت بها هذه املفتشيات والتفتيش ألماكن الشغل خالل 

املدة ما بين 13 مارس و14 مارس، عندي سؤال عريض وكبير جدا.

ثانيا، السيد الوزير املحترم، نحن نتحدث عن واحد الحق اللي هو 
حق التشغيل اللي كيتعتبر حق دستوري وحق أممي ومدخل أسا�ضي 
للكرامة ولإلستقرار اإلجتماعي، جائحة كورونا عرت على واقع مخيف، 
جدا،  مخيفة  للتخطيط  السامية  املندوبية  أعطتها  التي  املعطيات 
واألرقام في تزايد السيد الوزير، ونحن نرى اليوم أنه مدن ال زالت تغلق، 
ال زال الحظر يجتاح مدنا بأسرها ومدن حيوية اقتصاديا، لذلك هناك 
معادلة ال تستقيم بين أن نضمن استقرار فتح املؤسسات، فتح شركات، 
فتح مقاوالت، ونضمن كذلك الشغل للعاملين بهذه القطاعات، هناك 
قطاع آخر كنا ننتظر منكم السيد الوزير تكون عندكم فيه استراتيجية 

واضحة هو القطاع غير املهيكل لألسف، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

النيابية  املجموعة  تعقيب  النائبة، شكرا،  السيدة  الوقت  انتهى 
للتقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلش ديحموني:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بالفعل كل �ضي اليوم يجمع على أن أكبر تحدي اليوم عند بالدنا 
هو كيفاش نضمنو الشغل للمواطنات واملواطنين، وهذا املطلب يعني 
وهاد التحدي أصبح جد صعب نظرا للظروف اإلقتصادية اللي كتمر 
منها بالدنا، ولكن يجب على الحكومة يعني املزيد من اإلجتهاد أكثر لتجد 
البطالة،  ديال  تنامي  اللي من شأنها تخفض من ظاهرة ومن  حلول 
وهاد ال�ضي خصو يتلمس في قانون املالية السنة املقبلة مع األسف 
كانت إجراءات اللي كنعتبروها مهمة، لكن غير كافية نظرا للمحدودية 
ديالها ما تقدرش يعني نوصلو لالهداف املتوخاة وهاد ال�ضي لالعتبارات 
ألنه  الشغل،  كيتميز بضعف محتوى  املغربي  اإلقتصاد  التالية، ألن 
فرص الشغل غير، يعني، ما كاينش بواحد الوفرة كبيرة، وهاد ال�ضي 
كنلمسوه في خالل ما بين 2000 و2009 كانت كل نقطة ديال النمو 
كتعطينا زيادة في الشغل 0.36، تراجعت هذه األخيرة حتى ل0.16 فهاد 
عشر سنين األخيرة، وهو ما يعني أن هاد األساليب الكالسيكية، املقاربة 
ديال البطالة اليوم لم تعد مجدية، وفي املا�ضي كان اإلقتصاد املغربي 
كيخلق 30 ألف منصب شغل لكل نقطة في النمو، اليوم تراجع تقريبا 

ما بين 10.000 و15.000، وكيفاش كتنظر الحكومة لهاد اإلشكالية؟ 
كنا كذلك كنتمناو يكون بعض اإلجراءات في قانون املالية من أجل 
تحفيز املستثمرين في بعض األقاليم اللي هي مهمشة اللي ما كتهضروش 
عليها، كاين أقاليم اللي ما خدموا ال قبل كورونا وال من بعد كورونا وال 
عمرهم يخدموا، ما عندهمش فين يخدموا ما نهضروش على طنجة و

casa، خاص الحكومة تجيب تحفيزات لهاد األقاليم، املستثمرين في 
هاد األقاليم باش يمكن لنا نوفرو فرص الشغل، كذلك كاين بعض 
الصناعات اللي هي ملوثة تم�ضي لهاد األقاليم اللي ما زال تستوعب يعني 

مثل هاد األنشطة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

انتهى الوقت، شكرا لكم، رد السيد الوزير على التعقيبات في حدود 
ما تبقى من الوقت، في حدود دقيقة لألسف.

بلس ديمحمديأمكربز،ي زيريبلشغلي بإلدماجيبملنهي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هداك ال�ضي اللي قال ال�ضي صقلي صحيح في الحقيقة ما انتبهتش، 
ولكن ال يهم.

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

نقط عديدة كنظن أن اللجنة بعد قليل غتكون مكان للمزيد من 

املناقشة ديال النقط التي أثيرتبالنسبة للقطاعات التي سيستمر الدعم 

ديالها، اليوم توقعات 3 ديال البرامج ديال دعم 3 ديال القطاعات، 

نحن مقبلون إن شاء هللا على بعض القطاعات األخرى اللي كتدرسها 

اللجان املختصة في وزارة املالية اللي كتقرر طبعا بناء على املعطيات 

عن  التعويض  ديال  الصندوق  قطاع،  بكل  املتعلقة  االقتصادية 

غيخفف  اللي  التعديلي  القانون  ديال  مشروع  أيضا  الشغل  فقدان 

من اإلجراءات وغيضمن املساهمة ديال الدولة من أجل تحمل بعض 
األعباء، من أجل توسيع القاعدة ديال املستفيدين، مشروع القانون 

كاين في األمانة العامة للحكومة إن شاء هللا سيعرض قريبا على مجلس 

الحكومة باش يجي للبرملان من أجل املصادقة عليه المتصاص...،

بالنسبة ل 23 ألف أنا كنظن راه كاينة أكثر من 23 ألف في مشروع 

قانون املالية الحالي ديال مناصب الشغل أحد السادة النواب، اللي 

باملناسبة في السنوات  التقاعد هاد العملية ما كدارش ألن  كنحيدو 

املاضية اللي كتعطى األرقام ديال التوظيف، أيضا كاين املتقاعدين، 

املالية على املناصب الجديدة  ولكن احنا نتحدث في مشروع قانون 

اللي  للتشغيل األرقام ديالو  البرنامج الوطني  بالنسبة  املحدثة، ولكن 

عطيت هذا الصافي، شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

على  وشكرا  لكم  شكرا  لألسف،  الوزير  السيد  انتهى  الوقت 
مساهمتكم معنا في هذه الجلسة.

الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لقطاع  ننتقل 
واالقتصاد االجتماعي، وأرحب بالسيدة الوزيرة في سؤال أول لألغلبية، 
مجموعة فرق األغلبية، أحد السيدات السادة النواب لطرح السؤال، 

تفضلو السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبملالحييباسميلألغلب ة:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت1م،

بلس دةيبلوزيرةيبملحت1مة،

بلس دبتي بلسادةيأعضاءيمجلسيبلنوبب،

على ضوء تضرر العديد من املقاوالت السياحية وملا لها من أهمية 
بالغة التي تحظى بها هذه القطاعات، فإن استمرار تأثيرها بالتداعيات 
الخطيرة للجائحة وغياب أفق واضحة إلنقاذ العاملين بها واملقاوالت 
والتعاونيات والشركات التي تشتغل في نفس املجال، يدق السيدة الوزيرة 
واقتصاديا،  اجتماعيا  عنه  يترتب  بما  باألسوء  وينذر  الخطر  ناقوس 
لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، ما هو تقييمكم ألثر الجائحة 
على مختلف املتدخلين في قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة 
مع  البرامج  عقود  لتفعيل  الحكومة  استراتيجية  هي  وما  التقليدية؟ 
املؤسسات العمومية العاملة في تلك القطاعات؟ وما هي اإلجراءات التي 
تود الحكومة إجراءها لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاولين 
الذاتيين العاملين في القطاع السياحي والصناعة التقليدية املتأثرين 

بتبعية جائحة كورونا؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املعارضة، تفضلوا  النائب، سؤال لفرق ومجموعة  شكرا السيد 
السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما5يبنشقر نيكريمييباسميفرقي مجموعةي
بملعالضة:

السيدة الوزيرة املحترمة، غير خاف على أي أحد أن قطاعكم قطاع 
االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
يعني تعرض ألضرار كبيرة، بفعل جائحة كورونا أدت أوال إلى شبه ركود 
يعني في مختلف األنشطة تخلف عنه ونتج عنه فقدان آالف املناصب 
ديال الشغل، أيضا تراجع قيمة االقتصاد الوطني وعائدات الخزينة 

العامة، وكذا احتياط العملة الصعبة.

وبهذه املناسبة، أريد أن نؤكد على أهمية عقود برامج التي وقعتها 
وزارتكم مع مختلف الفاعلين فإنها غير كافية ولن تحقق التعافي التام، 

بالتالي نسائلكم بإسم فرق ومجموعة املعارضة عن خطتكم الشاملة 
لرفع الضرر عن مختلف العاملين في هذا القطاع، وخاصة معاناتهم 
واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  قطاع  في 

اإلجتماعي، وشكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة، لكم الكلمة للجواب.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيسيبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

يشرفني مرة أخرى أن أقف أمامكم في هذا املجلس املوقر للجواب 
على سؤالكم حول التدابير املتخذة للتخفيف من حدة جائحة كورونا 
على قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واإلقتصاد 
اإلجتماعي، قبل الخوض في تفاصيل هذه اإلجراءات أود أن أشكر فرق 
األغلبية واملعارضة على طرحهم لهذا السؤال الذي يكت�ضي أهمية كبرى 

فهاد الظرفية القاهرة التي يمر بها اإلقتصاد الوطني.

إلى  أظهرت  املؤشرات اإلحصائية  السياحة،  فعلى مستوى قطاع 
غاية متم شتنبر ببالدنا انخفاضا بنسبة %78 في عدد السياح الوافدين 
بما مجموعه 2.2 مليون سائح، وكذلك تدنيا بنسبة %70 في عدد ليالي 
املبيت في مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة، وتراجع بنسبة %63 في 

اإليرادات السياحية إيال قارناها مع سنة 2019.

وبتوجيهات  هللا  نصره  امللك  لجاللة  اإلستباقية  النظرة  وبفضل 
مولوية سامية بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، كانت 
صحة  لحماية  اإلحترازية  الصحية  التدابير  مع  موازاة  سباقة  بالدنا 
دعم  بهدف  استعجالية  تدابير  وضع  وإلى  أوال،  املواطنين  وسالمة 
اإلقتصاد الوطني والتخفيف من اآلثار السلبية عليه والحفاظ على 
مناصب الشغل، وهاد التدابير انصبت على تعليق أداءات املساهمات 
اإلجتماعية، تأجيل سداد القروض البنكية وتعليق املراقبة الضريبية 
تدابير  اتخاذ  إلى  باإلضافة  بها،  املتعلقة  التصريحات  وضع  وتأجيل 
الشرائية  والقدرة  الوظائف  مآل  على  الحفاظ  أجل  من  إجتماعية 
للمستخدمين، عبر تخصيص دعم لألسر العاملة في القطاعين املهيكل 

وغير املهيكل.

فيما يتعلق باإلجراءات الصحية واإلحترازية، فقد حرصت الوزارة 
على اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير وقائية بالتنسيق مع السلطات 
مهنيي  كافة  على  تعميمه  تم  دليال  الصحة، ووضعت  ووزارة  املحلية 

القطاع مع القيام بحمالت تحسيسية للتوعية وعمليات مراقبة؛
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ومن جانب آخر وللتخفيف من تداعيات األزمة على القطاع، عملت 
السياحة  إنعاش  إلى  باألساس  تهدف  الوزارة على إعداد خطة عمل 
الداخلية، وذلك من خالل مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح 
املحليين وإطالق حملة ترويجية مكثفة إلعادة الثقة وتثمين املنتوج 

السياحي الوطني، وسنأتي للحديث عنها الحقا؛

فإضافة إلى وضع برنامج إقالع، تفعيال للتوجيهات امللكية السامية 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، حيث قامت الوزارة 
تعاقدي من أجل دعم  برنامج  بالتوقيع على   2020 6 غشت  بتاريخ 
ثمرة  التعاقدي  البرنامج  هذا  ويشكل  السياحة،  قطاع  إقالع  وإعادة 
الجهود املبذولة من طرف القطاعين العام والخاص، من أجل بلورة 
برنامج عمل يضم إستراتيجية طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي 

يواجهها هاد القطاع.

وفي هذا اإلطار ركز هذا البرنامج التعاقدي على ثالثة أهداف:

أوال-الحفاظ على النسيج االقتصادي ومناصب الشغل؛

ثانيا-تسريع مرحلة إقالع قطاع السياحة؛

ثالثا-وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة.

كما تم اتخاذ عدة إجراءات أخرى منها:

أوال-دعم العاملين بالقطاع من خالل منح تعويض جزافي شهري 
قدره 2000 درهم لفائدة األجراء؛

ثانيا-تمديد تعليق أداء املساهمات اإلجتماعية الخاصة بالصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي؛

املمنوحة  اإلضافية  للتعويضات  بالنسبة  اإلعفاء  تمديد  -كذا 
لألجراء؛

-تمديد آجال سداد الديون املتعلقة بضمان OXYGENE لفائدة 
املقاوالت السياحية؛

السياحي  بالقطاع  خاصة  للضمان  جديدة  آليات  ثالث  -إرساء 
استفاد منها لحد اآلن أكثر من 1200 مقاولة سياحية؛

-وكذا إحداث الشيكات السياحية املعفاة من الضريبة على الدخل 
واملساهمات اإلجتماعية.

بدأ  حيث  البرنامج،  عقد  بنود  تنفيذ  في  فعليا  الشروع  تم  وقد 
مستخدمو قطاع السياحة بالتوصل بالدعم ديال 2000 درهم شهريا 
مع البدء في تفعيل اإلجراءات األخرى، علما أن اإلستثمارات في القطاع 
السياحي ستعرف كذلك دفعة قوية ونفسا جديدا بفضل تعليمات 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا في خطابه امللكي السامي بمناسبة 
افتتاح الدورة التشريعية الحالية إلحداث صندوق خاص لإلستثمار 
اإلستراتيجي وتمكينه من هيئات التدبير املالئمة، على أن يكون نموذجا 
صناديق  على  اإلرتكاز  مع  والشفافية،  والحكامة  النجاعة  حيث  من 

قطاعية متخصصة تابعة له، ومنها قطاع السياحة.

حضربتيبلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، فال بد من اإلشارة أوال، أن املواطن 
املغرب،  في  السياحية  اإليواء  ملؤسسات  زبون  أول  كيمثل  املغربي 
حيث يساهم ب%34 من مجموع ليالي املبيت، ففي سنة 2019 كانت 
السياحة الداخلية حققت تقريبا الثلث ديال مداخيل السياحة بمبلغ 
قدره 41 مليار درهم، ورغم الظرفية الحالية الصعبة فقد عرف املوسم 
الصيفي األخير إقبال في عدد من املحطات السياحية خاصة الشاطئية، 
والفنيدق  إفران  كذلك  ولكن  والداخلة  والسعيدية  أكادير  نذكر 
واملضيق. وقصد إنعاش السياحة الداخلية وضعت الوزارة خطة عمل 
وفق دراسة مفصلة تروم مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح 
املحليين، وفي هذا اإلطار تم تكثيف عمل القرب مع الشركاء املحليين 
واملهنيين والعمل بشراكة مع املجالس الجهوية واإلقليمية للسياحة 
إلبراز املؤهالت السياحية لبالدنا بما فيها العالم القروي، وقد أعطى 
عقد البرنامج إلعادة إقالع القطاع السياحي الذي تطرقنا إليه سابقا حيزا 
هاما للسياحة الداخلية، وذلك بإقرار عدة إجراءات التزمت األطراف 
املوقعة عليها بتنزيلها للنهوض بالسياحة الداخلية بعروض مناسبة، 
كما تدخلت الوزارة على املستوى التشريعي بإصدار القانون رقم 30.20 
بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود 
ومن  السياحية،  املقاوالت  إفالس  لتجنب  للمسافرين  الجوي  النقل 
ضمن أهم اإلنجازات والتدابير املحدثة في إطار البرنامج التعاقدي أيضا، 
قد تم إصدار املرسوم الذي سيمكن املرشدين السياحيين من التوفر 
على التغطية الصحية، كما أننا بصدد تعديل القانون املتعلق بهذه 

الفئة، وكذلك النصوص التطبيقية الخاصة به.

على مستوى الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، ومن منطلق 
تأثر هذا القطاع كثيرا بفعل الجائحة، قامت الوزارة منذ بداية األزمة 
بأبحاث ميدانية لتتبع وضعية مهنيي الصناعة التقليدية ببالدنا، وقد 
أبانت الدراسة على أن أنشطة القطاع عرفت توقفا بنسبة %80 خالل 
الفردي  املتوسط  املبيعات والدخل  في  الصحي، وهبوطا  الحجر  فترة 
بنسبة %95، باإلضافة إلى شبه توقف لعمليات التصدير، وبعد رفع 
الحجر الصحي تم استئناف أنشطة الصناعة التقليدية بمعدل 66% 
بشكل عام، وبنسب متفاوتة بين مختلف الجهات والحرف. وقد بلغت 
نسبة الصناع املستفيدين من الدعم املالي املباشر للدولة حوالي 65% 
منهم، ومن جهة أخرى أظهرت الجائحة أن القطاع بالرغم من أهميته 
الخاصة  املشاكل  من  مجموعة  من  يعاني  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
بضعف هيكلة وهشاشة القطاع، مما جعلنا نستعجل اإلسراع بهيكلته 
عبر استصدار القانون رقم 50.17 املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة 
التقليدية، وسيمكننا من تعميم التغطية الصحية على جميع الصناع 
التقليديين تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب عيد 
العرش وفي خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية، ومن جانب آخر 
فإن الوزارة عازمة على النهوض بهذا القطاع وذلك بإعداد إستراتيجية 



7359 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.117–25.ربيع األول.1442  )11.نونبر.2020( 

جديدة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، وكذلك فيدرالية مقاوالت 
الصناعة التقليدية والشركاء اآلخرين، وهذه اإلستراتيجية تهم التدابير 
ذات األولوية للحفاظ على النسيج اإلقتصادي ومناصب الشغل وتحفيز 
الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية، إال أنه مع تف�ضي جائحة 
كورونا وفي انتظار إتمام هذه اإلستراتيجية الهامة، قمنا بتفعيل بعض 
التدابير اإلستعجالية تخص التسويق واملواكبة والتمويل ودعم الحرف.

فبالنسبة للتسويق تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة من خالل 
لتسويق  باملغرب،  اإللكتروني  للتسويق  منصات  وسبع  الصانع  دار 
واستفادة  األنترنت  عبر  وبيعها  املغربية  التقليدية  الصناعة  منتجات 
أق�ضى عدد من الحرفيين والتعاونيات في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي 
الفاعلون  وسيتمكن  للغاية،  املهمة  التسويقية  الطريقة  هذه  من 
املعنيون بهذه املبادرة من ولوج املنصات التي يختارونها واإلستفادة من 
عدة خدمات منها اإلحداث املجاني ملتاجر إلكترونية لعرض منتوجاتهم، 

إطالق أنشطتهم للبيع عبر األنترنت، التكوين في مجال التسويق.

أما التسويق املباشر فقد وضعت الوزارة برنامجا لدعم ومواكبة 
عملية التسويق عبر الفضاءات العمومية وشبكات التوزيع الكبرى، من 
أجل ضمان تسويق املنتوجات داخلها بتسهيالت مالئمة مع استغالل 
فضاءات العرض التابعة للوزارة، وقد تم دعوت جميع مكونات اإلدارة 
استهالك  دعم  على  العمومية  املؤسسات  وكذلك  والترابية  املركزية 

منتوجات الصناعة التقليدية من خالل الطلبيات العمومية.

وفيما يخص الولوج إلى التمويل تعمل الوزارة على مواكبة الفاعلين 
في القطاع من أجل اإلستفادة من املنتوجات التمويلية املتوفرة، سواء 
إلى قيامها بإعداد برنامج خاص  قبل أو بعد أزمة كورونا، باإلضافة 
لتأهيل بعض الحرف الواعدة يشمل تطوير جميع سلسالت ومكونات 
القيم من توفير املواد األولية إلى التسويق، مرورا بجميع مراحل اإلنتاج 
الظروف  تحسين  على  تعمل  الوزارة  أن  إلى  اإلشارة  مع  والتثمين، 

اإلجتماعية للصانعات والصناع التقليديين من خالل:

أوال تفعيل مقتضيات القانون رقم 98.15 الخاص بنظام التأمين 
اإلجباري عن املرض؛

املهنيين  لفائدة  املعاشات  لنظام  املؤسس   99.15 القانون  وكذا 
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجرة بما فيهم الصناع التقليديون، 

وتم بهذا الخصوص فتح باب املشاورات مع املهنيين؛

كذا وضع اإلطار القانوني لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية من 
خالل استصدار القانون 50.17 وهو قانون مهم يؤطر ألول مرة كما 

أشرنا إلى ذلك مهن الصناعة التقليدية.

أما بخصوص االقتصاد االجتماعي فقد عملت الوزارة على اتخاذ 
العديد من التدابير واإلجراءات على صعيد 5 محاور وهي:

أوال: التواصل والتشخيص؛

ثانيا: اإلنتاج والتسويق؛

ثالثا: التمويل؛

ربعا: التكوين ودعم القدرات؛

وأخيرا البحث عن املصادر التمويلية في إطار التعاون الدولي.

مكونات  حث  هو  فالهدف  والتشخيص  التواصل  يخص  فيما 
االقتصاد االجتماعي والتضامني على احترام التدابير الوقائية املحددة 
من قبل السلطات املحلية، كما قامت الوزارة بعملية استطالع عن 
بعد ألوضاع مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني، يتعلق بمعطيات 
طابع  ذات  التعاونيات  على  الجائحة  تأثيرتداعيات  حول  ومعلومات 

اقتصادي لتقييم األضرار واقتراح البدائل.

فيما يخص اإلنتاج والتسويق تمت مواكبة التعاونيات من أجل 
الحصول مجانا على الشهادات الضرورية للمساهمة في إنتاج الكمامات 
الوقائية، باإلضافة إلى املالبس الطبية الوقائية، كذلك القيام بحمالت 
تواصل إشهارية للتشجيع على استهالك منتوجات التعاونيات، إطالق 
تضامنية  قفف  القتناء  التعاونيات«  مع  »متضامنون  اسمها  مبادرة 
مزودة %100 من منتوجات التعاونيات، التشجيع على استهالك املنتوج 
التعاوني من قبل اإلدارات واملؤسسات في مختلف املناسبات ودعوة 

القطاع الخاص من أجل املساهمة في برنامج يهم اقتناء منتوجاتهم.

أما فيما يخص التمويل اشتغلت الوزارة على ربط االتصال بين 
املؤسسات البنكية وصندوق الضمان املركزي من أجل تمكين هذه 
كضمان  املتوفرة  البنكية  املنتوجات  من  االستفادة  من  التعاونيات 
أوكسيجين وضمان إقالع، كذلك إطالق النسخة األولى ملشروع مؤازرة 
وشبكات  والجمعيات  املؤسسات  لفائدة  تنموية  مشاريع  لتمويل 
الجمعيات العاملة في مجال االقتصاد االجتماعي، وكذا دعم ومواكبة 
تمويلية  مصادر  على  بالبحث  وذلك  القطاع  هذا  مكونات  مختلف 
إضافية، خصوصا في إطار التعاون الدولي، هاد العملية جات في إطار 
شراكات مع عدد من الدول من بينها كندا وفرنسا وهمت عدة جهات 

واسبانيا كذلك وهمت عدة جهات من اململكة.

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

الجوية  الرحالت  استئناف  تم  لقد  الجوي  النقل  مستوى  على 
الداخلية باململكة ابتداءا من 25 يونيو، مع العمل بشكل تدريجي على 
الزيادة في عدد الرحالت وتوسيع شبكة الخطوط حسب تطور الطلب، 
فحاليا عندنا تقريبا 78 رحلة أسبوعية عبر 20 خط جوي، فيما يخص 
الرحالت االستثنائية فابتدأت يوم 15 يوليوز وقد مكنت هاد الرحالت 

االستثنائية من نقل أكثر من 9000 مسافر في تقريبا 9000 رحلة.

املكتب  قام  لالستغالل  فبالنسبة  املطارات،  تدبير  مستوى  على 
للوقاية والحد من املخاطر  بتنفيذ مخطط عملي  للمطارات  الوطني 
ألنشطة  التدريجي  االستئناف  من  مكن  كورونا،  لجائحة  الصحية 
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وكل  واملستخدمين  للمسافرين  سليمة  صحية  شروط  في  املطارات 
مستعملي النقل الجوي.

فيما يخص الجانب املالي وضع املكتب نظاما للتحفيز املالي لفائدة 
الشركات الجوية بهدف إنعاش الحركة الجوية، وكذا تمكين الشركات 
الفاتورات  أداء  تأجيل  من  باملطارات  التجاريين  والشركاء  الجوية 
من  للتقليص  مخطط  وضع  إلى  باإلضافة  هذا  للمكتب،  املستحقة 

نفقات التسيير وتأجيل االستثمارات غير املستعجلة.

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

إن هذه الجائحة خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية واضحة، 
وأنا على ثقة كبيرة أنكم تستحضرون أهمية الظرفية وثقل اإلكراهات 
والصعوبات املواجهة للتعاطي اإليجابي مع هاته األزمة في إطار مقاربة 
تشاركية للحد من خطورة هذا الوباء، كما أن اإلجراءات التي أقدمت 
عليها الوزارة تأتي إنسجاما مع التدابير االستباقية التي نهجتها بالدنا، 
التعبئة  إطار  في  هللا،  نصره  السادس،  محمد  امللك،  جاللة  بقيادة 

الشاملة وراء جاللة امللك، والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل للتعقيبات نبدأ بتعقيب فريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلعربييبلقايد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلوزيرة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

شكرا السيدة الوزيرة على العرض الذي جاء به واحد العدد كبير 
ديال املعطيات اللي مهمة التي أنجزتها الدولة املغربية وفي قطاعكم 
الحيوي اللي هو السياحة، واللي هو قطاع حيوي إستراتيجي بالنسبة 
للبالد يدر عليها أمواال مهمة ويشتغل به كما هائال من املواطنين، املدن 
يعني على رؤوس األصابع  البلد  في  املهمة  الوزيرة  السيدة  السياحية 
املدينة  مراكش  طبعا  الكبرى  املدن  يعني  أكادير،  مراكش،  طنجة، 
السياحية الكبرى والوجهة السياحية األولى ديال املغرب، كلها كانت 
تحت وطأة هذا الوباء وعرفت كما عرفت جميع املدن الحجر الصحي 
وأخواتها  مراكش  مدينة  بقيت  والتصنيف  التخفيف  وبعد  الكامل، 
األربعة في املنطقة إثنان التي تحتاج إلى تراخيص للدخول أو الخروج 
بالجانب  كثيرا  أضر  مما  الوزيرة  السيدة  املكوث  هذا  وطال  منها، 
اإلقتصادي واإلجتماعي، حيث كل مكونات األنشطة السياحية توقفت 
فنادق، النقل السياحي، شركات كراء السيارات، املطاعم، واحد العدد 
مهم من املقاهي واألنشطة التضامنية والتقليدية والصناعة التقليدية 
إلى آخره كلها توقفت، الناس يعني الكوتشيات ديال مراكش ونتحدث 

على األقل من هاد النموذج ديال مراكش، الناس ديال جامع الفنا عمر 
جامع الفنا ما توقفات توقفت طبعا بسبب هذه الجائحة والناس ديال 

رواد الحلقة ديال جامع لفنا حتى هو توقف.

السيدة الوزيرة، تكلمتي على أنه الدولة فعال دارت مجهود كبير يعني 
من أجل مساعدة املشتغلين في هذه القطاعات كلها الحيوية والرئيسية 
بالنسبة ملدينة مراكش بالخصوص، وغنتكلم أنا على مراكش ولكن 
يجري عليها على األقل ما يجري على مدينة طنجة ومدينة أكادير وغيرها 
من املدن، ولكن احنا راه بغينا نوصلوا على األقل يعني لهاداك الوضع 
ديال مدينة أكادير على األقل يعني اللي مهم أوال على مستوى املشتغلين 
فالسياحة رغم هاد اإلجراءات كلها اللي دارت راه ما�ضي إجراءات يعني 
راه هي هادي 8 أشهر وغنزيدوا مازال، عقد البرنامج تكلمتوا على ما بعد 
كوفيد يعني عقد البرنامج ما بعد الكوفيد وراه دابا اآلن باقي كوفيد وما 
عرفناش امتى غادي ينتهي نسأل هللا تعالى أن يرفع عنا هاد الوباء في أقرب 
وقت، ولكن راه كم مهم جدا من الناس اللي ما استافدوش من هاديك 
املساعدة، انتي قلتي السيدة الوزيرة فاإلحصاء ديالك أن %65 من 
الصناع التقليديين هما اللي استافدوا، ولكن %35 اللي ما استافدوش 
إيال تقاد اإلحصاءات مضبوطة يعني هادوك اللي ما استافدوش كيف 
غايديروا، كيفاش غيديروا يعيشوا؟ وبالتالي القضية ما�ضي سهلة إذن 
تحتاج إلى مواكبة مستمرة هاد املدن السياحية بالخصوص السيدة 
الوزيرة تحتاج إلى مواكبة يعني مستمرة من طرفكم، وبالتالي أنا كنقول 
اليوم مراكش بالخصوص غنتكلم عليها خصها واحد التغيير في املقاربة 
السيدة الوزيرة، وأنتي راكي خصك تنوبي على مدينة مراكش وعلى املدن 
السياحية في لجن ديال هاد التتبع املتعلقة بهاد القرارات ديال السدان 
على املدن، اليوم مراكش لم تعد تحتمل هاد القرارات ديال الترخيصات 
ديال السفر ديال الدخول والخروج منها، هاد املقاربة صافي يجب أن 
تنتهي أوعلى أن تراجع بطريقة ما، على األقل اللي كان عندو اللي عندو 
réservation أو ال عندوا �ضي حاجة يدخل، فإذن هاد السدان هذا على 
مراكش راه غيضر الناس كثير واحد الشوية شهور ما كاين مشكل ولكن 
يعني إلى هذا الحد ال، فإذن أوال املنظومة املحلية راه كتشتاغل مزيان 
وضابطة األمور مزيان ومستقرة في مراكش نسبيا واخا باقي مقلقة، 
يجزيك  عليه هللا  تشتغلي  الوزيرة  السيدة  القرار  هاد  ولذلك خاص 

بخير....

بلس ديلئيسيبلجلسة:

فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبيبلس ديعمر ي دي:

بلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلوزيرة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،
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أز 5يفال ن،

بالنسبة لواقع السياحة باملغرب السيدة الوزيرة كنشكروك على 
العرض، ولكن األرقام اللي قلتي كنستغربو لهاد األرقام هاذي ألننا نحن 
الذين نعيش مع مهنيي وحرفيي القطاع السياحي يشتكون يعني وهاد 
األرقام ربما يعني تدارت في األوراق كنظن أنها ما وصالتش لهاد الحرفيين 

والفئات املتضررة بشكل مباشر يعني في ظل هاد الجائحة هادي.

بشكل  مرتبط  اليوم  باملغرب  الحال  واقع  إن  الوزيرة،  السيدة 
القوة  أنهكت  والتي  الجائحة  سببتها  التي  الصحية  باألزمة  سلبي 
السياحة  وقطاع  عامة  بصفة  املغربي  للمواطن  السوسيواقتصادية 
بصفة خاصة، ثاني مصدر اقتصادي بعد الفالحة من حيث التشغيل 
واملبادالت، خاصة في املناطق السياحية الرائدة والتي أصبحت لألسف 
الشديد مدن وقرى مهجورة كمرزوكة العاملية الشهيرة وأكادير مراكش 
وفاس ومناطق أخرى للمملكة، السيدة الوزيرة إن وزارة السياحة اليوم 
والحكومة عامة عاجزة تماما عن الوفاء بتعهداتها تجاه مهنيي النقل 
السياحي واملستثمرين في القطاع السياحي، فأصبح لزاما إنشاء صندوق 
على هذا األساس إلنقاذ جميع الشركات والفئات املتضررة التي تواجه 
صعوبات ملمارسة نشاطها بسبب هذه الجائحة، مما يتطلب من الوزارة 
التدخل العاجل وعدم اتخاذ موقف املتفرج كتأجيل أوإلغاء الرسوم 
السياحية،  واملقاوالت  الشركات  ملختلف  االجتماعية  واإلسهامات 
وتأجيل االستحقاقات البنكية واملصرفية من طرف مؤسسات القروض 
وذلك بدون فائدة على األقل إلى حين انتهاء الجائحة، اإلعفاء الضريبي 
ملدة سنة وأكثر إلى حين أن يتعافى قطاع النقل السياحي، وذلك باإلعفاء 
من الرسوم الضريبية كالضريبة املهنية فجل مكاتب النقل السياحي 
بالنقل  الخاصة  الحافالت  فجل  املحور  على  الضريبة  وكذا  مغلقة، 
السياحي مركونة والضريبة على القيمة املضافة لتشجيع استمرارية 

املقاوالت.

لذا نلتمس منكم السيدة الوزيرة التدخل والتنسيق في إطار يعني 
التضامن العمل الحكومي مع وزارة التجهيز والنقل من أجل تعديل 
القانون التنظيمي الجديد للنقل السياحي، خاصة أن بنوده ال تالئم 
أق�ضى  12 سنة كحد  اإلبقاء على  لذا يجب  السياحي،  النقل  مهنيي 
لسنة  التحمالت  دفتر  في  كان  كما  السياحية  السيارات  الستغالل 
استعمالها  أول  عند  السيارات  لعمر  األق�ضى  الحد  وتمديد   ،2014
للنقل السياحي إلى 5 سنوات كما كان في السابق، وعدم احتساب سنة 
2020 من عمر جميع املركبات الخاصة للنقل السياحي على اعتبار أن 
الشلل أصاب القطاع السياحي منذ ما يقارب 8 أشهر، كما نطالبكم 
بالتدخل العاجل لدعم جميع الفئات املجتمعية املتضررة من القطاع 
بهاد  العمل  يعد  التي  والحدودية  الهشة  باملناطق  خاصة  السياحي، 
املجال املورد الوحيدة للرزق، خصوصا منطقة مرزوكة يعني إقليم 
الرشيدية، منطقة زاكورة أكادير، مراكش، شفشاون جميع املناطق 
التي تعتمد على العمل السياحي كمصدر واحد للرزق، لذا يجب إعطاء 

دعم مباشر لهذه الفئات ونذكر منها أيضا مهنيي النقل السياحي، أرباب 
 les املآوي واملطاعم السياحية، أصحاب املخيمات السياحية الرملية
الوزيرة عدم  السيدة  إذ نسجل  السياحيين،  املرشدين   ،  bivouacs
القوافل  مستعملي  السياحيين،  املرشدين  تجاه  بتعهداتكم  وفائكم 
ديال الجمال الكتشاف يعني شروق الشمس وغروبها من أعلى الكثبان 

الرملية، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا السيد النائب، التعقيب لفريق 
التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب. املصلحة التقنية عطيوا 

الصوت للسيد النائب، تفضل.

بلنائبيبلس ديبوسلهاميبلديش:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلوزيرةيبملحت1مة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

من  في جوابكم  ورد  ما  كل  على  الوزيرة  السيدة  نشكركم  بداية 
معطيات وافية حول موضوع سؤال فرق األغلبية، واألكيد أن قطاعات 
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي من القطاعات التي تظل 
األكثر تضررا بفعل تداعيات جائحة كورونا، فيروس كوفيد، جائحة 
كوفيد19- فيروس كورونا، مما أثر بشكل مباشر على بالدنا من حيث 
للوحدات  الكلي  الشبه  اإلغالق  جانب  إلى  الصعبة  العملة  عائدات 
الفندقية وهو ما تسبب في فقدان آالف من مناصب الشغل، دون أن 
نن�ضى قطاع النقل بكافة أصنافه، وخاصة النقل الجوي حيث تضررت 
كل هاد القطاعات من الجائحة كما ورد في جوابكم السيدة بأرقام 

مقلقة ال داعي إلعادة ذكرها.

وعليه، فإننا في فريق التجمع الدستوري نقدر بشكل كبير القلق 
العميق الذي يعيشه مهنيوا منظومة قطاع السياحة ونحس بحجم 
بالسياحة  املرتبط  واملنهي  املقاوالتي  النسيج  يوجد عليه  التي  الترقب 
اإلشادة  من  البد  وهنا  التضامني،  واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة 
القرارات  تنزيل  في  السياحية  املقاوالت  وأرباب  املهنيين  كل  بانخراط 
الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء وتأثيره اإليجابي على 
مختلف املهنيين، ومن جانب آخر نثمن التدابير التي تبنتها الحكومة 
بتوجيهات سامية من صاحب الجاللة، سواء خالل بداية الجائحة أو 
بعد التخفيف التدريجي للحجر الصحي حتى تجتاز هذه القطاعات هذا 
الظرف الصعب بكل ثقة وأمان من خالل مواكبة العاملين بالقطاع، 
الصغرى واملتوسطة والصغيرة  للمقاوالت  سواء عبر إجراءات موجه 
لدى  بهم  املصرحة  األجراء  أو  املتضررين  الذاتيين  واملقاولين  جدا 
صندوق الضمان اإلجتماعي أو للقطاع غير املهيكل، خاصة وأن أغلب 
املشتغلين في القطاع ينتمون إلى القطاع الغير املهيكل أو عبر إخراج 
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القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات 
السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، هذا القانون الذي جاء 
في إطار الدعم الشامل املقدم ملساعدة عدد من القطاعات العاملة 
والوكاالت العاملة في القطاع السياحي من مؤسسات سياحية ووكاالت 
أسفار وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين لتفادي 
تداعيات الجائحة وتجنيبهم جميع أشكال توقف النشاط اإلقتصادي 
وما خلفه من تأثير على مناصب الشغل وللتخفيف كذلك من الخسائر 
املالية التي ستطالهم، دون أن نن�ضى اإلجراء الحكومي األخير املتمثل في 

التوقيع على عقود برامج شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، أود أن أذكر السيدات والسادة 
النواب أن هناك جلسة تشريعية سوف تعقد بعد هذه الجلسة وسوف 
تنطلق مباشرة بعد الجلسة ديال االسئلة الشفوية شكرا لكم، إذن اآلن 
ننتقل لتعقيب الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلي السيدة 

النائبة.

بلنائبةيبلس دةيسع دةيآيتيبوعلي:

السيدة الوزيرة، في الحقيقة العرض ديالكم كفاني على مجموعة 
بأنه  ناوية نسجلها ولكن اتضح  اللي كنت  ديال طلب اإلستضاحات 
عطيتوه  أو  للمقاوالت  أساسا  عطيتوه  به  اهتميتوا  اللي  الدعم  أوال 
أيضا للتعاونيات الكبرى وهذا كيكفيني ألهم أنه نقول لك بأنه هاديك 
املقاوالت ديال الصناعة التقليدية هي املقاوالت اللي كتقوم بالتصدير، 
ولكن الذي أهملتوه هو الصانع التقليدي اللي كينتج داك املنتوج واللي 
كيجلس في الحانوت ديالو أو في الفندق كيبيع املنتوج ديالو واللي رهنتو 
أنه يبيع منتوجو بيدخل السائح، وهذا فيه خطأ كبير، أوال ألنه املنتوج 
ديال الصناعة الوطنية في أكبر نسبة منو كيستهلكو املواطن املغربي في 
املناسبات ديالو د األفراح وكذلك في بناء املسكن ديالو، ولذلك إيال 
كنتو كتربطو الصناعة التقليدية بالسياحة فيمكن لي نقول أن الصانع 
التقليدي له هللا اليوم، في حين أن هادوك الصناع التقليديين هما 
البالد  ديال  الحضري  العمق  اللي كيعكس  الالمادي  املوروث  حمات 
سميتها األمة املغربية، ثانيا أنهم هما باملجهود واإلبداع ديالهم اللي مكنو 

الصناعة التقليدية تربع على عرش املنتوجات اللي عليها إقبال عامليا.

السيدة الوزيرة، ملا كتكلمي لنا على الصانع التقليدي وكتكلمي هلل 
األمر من قبل ومن بعد، سوف واش بعد 8 شهور باقي �ضي سوف للصانع 
التقليدي السيدة الوزيرة، راه الصناع التقليديين في فاس ومراكش 
وتزنيت وشفشاون وغيرها راه اللي عندو الزربية راه دخالتها التونية 
واللي عند الجلد راه خسر وكاين اللي باع األدوات ديالو باش يخلص 
الكرا وكذلك باش ياكل، هداك اللي كتقولي لنا هداك القانون ديال 
التغطية الصحية القانون ديال إجبارية التأمين الصحي اللي هو 98.15 
راه مشروط السيدة الوزيرة بهداك مشروع القانون 50.17 اللي كيحدد 

من هو الصانع التقليدي، إوا إذن منين تكونو كتقولو للناس �ضي حاجة 
عفاكم قولوها لنا مقادة؛

في  التدفق  ديال  النظرية  بديك  كتعملو  أنتما  الوزيرة  السيدة 
االقتصاد اللي معناها بالعامية، إيال درنا املا في راس العكبة غادي يترشو 
الحدورة وإيال غنينا الغني غادي يترفح الفقير وصلتونا أنه الغني بلغة 

العوام هداك املعلوف شبعتوه والفقير سلختوه..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  تفضلوا  الحركي،  الفريق  تعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلس مو:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلوزيرةيبملحت1مة،

إخوبنييأخوبتي،

فعال السيد الرئيس أصبنا بخيبة األمل هادي أسابيع ونحن نتكلم 
أو شهور على املآل ديال هاد القطاعات بجوج أكبر ضرارا اللي ضررو من 
هاد الجائحة هي السياحة والصناعة التقليدية، شفنا العرض ديال 
السيد الوزيرة نظرا ألن السيدة عندها 5 شهور 4 شهور ما عندنا ما 
نقولو لها، أنا غادي نتكلم على ....إال كانت مع الحكومة استاطعات على 
أن هناك مشكل خاصو يتعالج في القطاعين بجوج الصناعة التقليدية 
والسياحة، ما عندنا ما نقولو لهاد السيدة هادي مسكينة شنو غادي دير 
كنتكلم على الحكومة أ الحكومة سمع املشاكل د الناس هضرنا وهضرنا 
ما استجبنا حد لم نجد أذن صاغية هذا مشكل السيد الرئيس وخصنا 
نكونو واعيين به كاملين ونتحملو فيه املسؤولية، كنقول على أن الصانع 
التقليدي اآلن ما بقاش يصبر وقف وكيعاني بصمت ما ليس هناك 
عرس وال أي �ضيء راه مسكين ديك الحانوت في البرودة، والكرا راه اآلن 
في العرايش هاد السيمانة 3 ديال املحالت التجارية الصناعة التقليدية 
مشاو في اإلفراغ ونشوفو غير مع الشركاء ديالنا و�ضي مبادرة لصحاب 
العقارات يصبرو شوية في هاد املدة ونعالجو هاد املشاكل الناس كتشرد 
واحنا كنشوفو كبرملان كمسؤولين الوكالة السياحية أين املصير ديالها؟ 
تكلمتم أاللة في القضية ديال contratprogramme ولكن غاب هاد 
العنصر ديال الوكالة األشطار فين هما؟ واحد شرا الساروت ما نعرف 
شحال من مليون عندو خدامة عندو مشاكل سلف هللا أعلم أشنو 
الحالة ديالو؟ فين املصير ديالو بغينا اليوم نقولوها راه خصنا نكلسو مع 
هاد الناس وما نديروش التفاتة ما نبقاو�ضي نمشيوعند ديك الجزء اللي 
هو صغير مشينا لواحد الفئة صغيرة بحال اللي عملت وزارة التشغيل 
اللي استهدفوها  لواحد املجموعة صغيرة هي  التشغيل مشات  وزارة 
وخالو هادوك اللي هما ما محسوبين�ضي هما األغلبية حتى حاجة ال �ضيء 
وغنرجعو نفرقو القفة عاود من جديد إوا سيدنا اعطا إشارات قوية 
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في الخطاب ديالو قال اهتمو بالناس قال شوفو الناس نزلو عند الناس 
والناس خاصهم اللي يشوف فيهم السيد الرئيس، أ السيدة الوزيرة، أ 
السيد رئيس الحكومة أنا نتكلم مع رئيس الحكومة خاصو يسمع كاين 
مشكل في هاد القطاعات بجوج، ال نتكلم على القطاعات، إخوان ذكرو 

بعض املدن راه العرايش وشاون مدن سياحية بمتياز.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  تفضلوا  االشتراكي،  الفريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
الرئيس.

بلنائبيبلس ديشقربنيأماميلئيسيبلفريقيبالشت1بكي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزيرة، استمعنا لكم بإمعان بطبيعة الحال القطاع ديال 
السياحة هوقطاع مهم، يعني كيد عاملة مهمة، العملة الصعبة قطاع 
النقل  اللي كيتأكثر وكيأثر في واحد مجموعة القطاعات األخرى منها 
الجوي، السياحة وما إلى ذلك والظرفية بغينا وال كرهنا اليوم هي ظرفية 
صعبة تحدثو على وضعية قاهرة ومن بعد ما كنا بدينا نتفائلو بالقدوم 
ديال بعض السياح بدينا كنشوفو بعض الدول على املستوى األوروبي 
اللي بدات عاود دخالت في اإلغالق وفي الحجر الصحي، وبالتالي واخا 
كيبغي اإلنسان يتفائل ولكن على األمد املتوسط كتبان على أن األمور 
صعبة جدا املطلوب إجراءات استثنائية وتحدثتو على واحد املجموعة 
د اإلجراءات اللي كتهم الجانب ديال الضرائب وديال القروض، لكن 
السيدة الوزيرة اسمحوا لي واحد النقطة اللي هي مهمة تتحدثون فقط 
على الفنادق املصنفة في حين أن هناك آالف الفنادق الغير املصنفة 
تشغل يدا عاملة مهمة كتعطينا واحد النفس لواحد املجموعة من 
املناطق ألن األمر ال يتعلق فقط باملدن الكبرى السياحية الكبرى بقدر 
ما يتعلق باملغرب من شماله إلى جنوبه ونتحدث عن تطوير السياحة 
الدينية  السياحة  الجبلية،  والسياحة  القروية  والسياحة  الداخلية 
وما إلى ذلك، كاينة بعض املناطق اللي كتعاني أصال وكان السياحة 
هو متنفس لها غنتكلمو على الجهة ديال طنجة تطوان فتوقفت واح 
مجموعة األسر كانت كتشغل في التهريب املعي�ضي واحد املجموعة األسر 
اللي كانت كتشتغل في مليلية وفي سبتة اآلن وجدو نفسهم عالقين بدون 
عمل واآلن السياحة كذلك متوقفة بمعنى أن واحد مجموعة د املناطق 
متوقفة بشكل نهائي، املطلوب السيدة الوزيرة هو أنه إذ باإلضافة لهاد 
اإلجراءات االستثنائية هو أنه يدار واحد املجهود باش نضمنو الحد 
األدنى ديال الضمان ديال استمرار د هاد املقاوالت السياحية وكافة 
على  الحفاظ  ونضمنو  ديالها  االستمرار  نضمنو  باش  معها  العاملين 
مناصب الشغل، وكذلك العمل على تسويق عدد من املناطق ببالدنا 
اللي عندها أهميتها ألن السؤال املطروح هو شنو الفرق بينتنا وبين 
واحد املجموعة د الدول اللي كتستقطب كل �ضي عندنا خاص توفر 
فقط واحد اإلرادة اللي تسمح أننا نحققو األهم في الجانب السياحي هو 

التطوير ديالو، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للتقدم  النيابية  املجموعة  تعقيب  الرئيس،  السيد  شكرا 
واالشتراكية، تفضلوا السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزهربءيبرصات:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلوزيرة،

عندي 2 ديال الدقايق وعندي معهم 2 ديال النقط أساسية غادي 
نحاول نركز عليهم، النقطة األولى السيدة الوزيرة أنا كنعتبر بأنه ما 
خصكمش فهاد الوضعية تكتافيو بالتقارير اللي كتجي عندكم املكتب 
في الرباط، ولكن تنزلو ملا كنقول تنزلو تنزلو برجليكم تشوفو الوضعية 
الحقيقية اللي كيعاني منها اليوم الصانع التقليدي الصانع التقليدي 
التقليديين  الوزيرة يعاني صمت كنتكلم على الصناع  اليوم السيدة 
البسطاء اللي عندو محل صغيور ما كنهردروش على الدعم اللي عطيتو 
عطيتو الدعم ديال 3 شهور ماكالو ما�ضي باش يحركو العمل ديالهم باش 
يحرك الورشة ديالو اليوم السيدة الوزيرة الصناع التقليديين سادين، 
الصناع التقليديين أمام املحاكم، الصناع التقليديين مع ارتفاع املواد 
األولية يعانون يعني وقفو العمل، اليوم السيدة الوزيرة كنحملوكم 
املسؤولية كاملة الوضعية اللي كيعيشها اليوم الصانع التقليدي، هبطو 
ديرو إطاللة على مستوى فاس سيرو على مستوى مراكش شوفو واحد 
العدد ديال املدن اللي فيها الصناعة التقليدية اللي كانت كالزهرة اليوم 

ذبلت وذبل معها الصانع التقليدي البسيط لألسف السيدة الوزيرة؛

املسألة الثانية السيدة الوزيرة ملا كتكلمو على السياحة الداخلية 
جيد يعني تدابير اللي كدار مزيان ولكن لألسف كديروها بشكل تجزيئي 
يعني املحرك ديال  بأن  املالية غتلقاوا  غتمشيو ملشروع ديال قانون 
السياحة الداخلية شكون؟ الطبقة املتوسطة شدرتوا لها؟ دكدكتوها 
أبدعت حكومتكم في امل�ضي يعني للوراء بهاد الفئة اللي هي محرك أسا�ضي 
لإلقتصاد الوطني، السيدة الوزيرة لألسف يعني احنا كنستحضروا 
وتدابيركم  برامجكم  األسف  ولكن  املرحلة  ديال  والصعوبة  الدقة 
الحكومية تنقصها الجرأة وتتميز يعني بالتجزيئ للدعم وللتدابير ولعقود 
اللي كتقوموا بها، كتمس واحد الفئة ولكن لفئات مقاوالت  البرامج 
في  يئنون  القطاع  فهاد  فرادى  فاعلين  مصنفة،  غير  فنادق  صغيرة، 

صمت السيدة الوزيرة لألسف.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

على  الوزيرة  السيدة  رد  شكرا،  النائبة  السيدة  الوقت  انتهى 
املداخالت التعقيبات في حدود ما تبقى من الوقت.

بلس احةي بلصناعةي بلعلوي،ي زيرةي فتاحي ناديةي بلس دةي
بلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاديبالجتماعي:

والتسائالت  تدخالتكم  على  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 



عدد.117–25.ربيع األول.1442  )11.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7355  

على  الشوية  واحد  دابا  من  اللجنة  أن  نقولكم  بغيت  أوال  ديالكم، 
املواضيع  لبعض  نطرقوا  الساعة  ديك  يمكنا   2021 ديال  امليزانية 
ولكن بعجالة بعض األجوبة، أوال فيما يخص الصناعة التقليدية احنا 
واعيين كل الوعي باملعاناة ديال الصناع التقليديين اللي عاناوا كثير فهاد 
الفترة، كنأكدوا بأنهم في الفترة األولى استافدوا من الدعم اللي جات به 
لجنة اليقظة عبر الصندوق، وكذلك أنهم يمكن ليهم يستافدوا اليوم 
من اآلليات ديال التمويل لألسف األبناك أو ال املؤسسات املالية ما 
كيعرفوش يتعاملوا مع الصناع التقليديين، وبالتالي الوزارة كتشتغل 
مع مجموعة من األبناك، مع مجموعة من الجهات باش نلقاوا وسيلة 
 lesكيعرفوش ما  ألنهم  التقليدية،  الصناعة  هي  اشنا  نفسروا  باش 
bilans ديالهم ما تيعرفوش يتكلموا لغة األبناك وكنساعدوا الصناع 
التقليديين باش يستافدوا من هاد ال�ضي اللي كاين اليوم من اآلليات، 
القانون هو مهم الحقاش كن كان عندنا من قبل وكانوا  ولكن رجع 
النصوص التنظيمية كن كان تمكنا من هيكلة هذا القطاع ونطرقوا 
التقليدية  الصناعة  هو  املشكل  التقليدية،  الصناعة  ديال  فرع  لكل 
معلوم كاينة الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية اللي تكلمتوا 
les mécaniciens :عليها ولكن الصناع التقليديين كاين وحدين آخرين
الكوافور، راه كاين أصناف كثيرة، وخصنا نشتغلوا على هاد القانون 
باش نصنفوهم باش نبداوا نشتغلوا على التغطية اإلجتماعية وآليات 

خاصة بالصناع التقليديين.

فيما يخص السياحة راه شفتوا األرقام ديال املغرب ولكن شفتوا 

األرقام عاملية لألسف حتى واحد ما كانش كيتوقع بأن غادي نبقاوا 

البرنامج ديال ما بعد  بالفعل على واحد  فهاد األزمة، كنا كنشتغلوا 

األزمة، لألسف احنا مازال في هاد األزمة وراه شفتوا األرقام، واملشكل 

هو واحد التوازن بين الصحة والسالمة وبين العودة للنشاط، فقمنا 

بزيارات ميدانية من طنجة للداخلة، من وجدة ألكادير شهريا أسبوعيا 

تنشتغلوا مع الجهات باش نشوفوا كيفاش نمكنوهم من اإلشتغال، 

ولكن لألسف هاد قيود السفر سواء الداخلية أو الخارجية كتطرح لنا 

مشكل باش يتمكنوا قطاع السياحة باش يرجع لإلشتغال وهو أهم حل 

باش نقدروا نساعدوا جميع الفئات، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، شكرا على مساهمتكم في هاد الجلسة. 

إذن نكون قد استوفينا جدول أعمال هذه الجلسة، تنطلق بعد قليل 

أو مباشرة جلسة تشريعية اللي فيها نص تشريعي واحد. إذن شكرا لكم 

جميعا على حسن مساهمتكم وعلى حسن تعاونكم لفعتيبلجلسة. 

لتبدأ الجلسة التشريعية مباشرة.
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محضريبلجلسةيبلسابعةي برلبعينيبعديبملائتين

بلتاليخ: اإلثنين 16 ربيع األول 1442ه )2 نونبر 2020م(.

بلرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

زوال  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشر  إثنا  بلتوق ت: 
والدقيقة الثالثة والعشرون.

جد 5يبرعما5: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 32.20 
12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي  القانون رقم  بتغيير وتتميم 

للمغرب.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلصالةي بلسالمي بلرح مي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبه.

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

علمكم  في  كما  تشريعية  جلسة  النواب  ملجلس  اليوم  جلسة 
تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير 
وتتميم القانون رقم 12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب، 

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل ملجلسكم املوقر للدعم املستمر 
الذي تولونه ملبادرة الحكومة الرامية إلى تطوير وتعزيز وتحيين املنظومة 
القانوني  واإلطار  عامة  بصفة  املالي  القطاع  املالي،  للقطاع  القانونية 

الذي يحكم القرض الشعبي للمغرب بصفة خاصة.

العريضة  الخطوط  املوقر  مجلسكم  أنظار  على  أعرض  أن  قبل 
ملشروع القانون رقم 32.20 الذي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 12.96 
القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب، أود أن أشيد بالنقاش البناء 
الذي عرفته مقتضيات مشروع هذا القانون من طرف لجنة املالية 
والتنمية اإلقتصادية املوقرة بمجلسكم، وقد هم نقاش موضيع تتعلق:

أوال: بالحكامة فيما يخص اختصاصات اللجنة املديرية وتشكيلتها 
الجديدة، أخذا بعين اإلعتبار تعيين األعضاء املستقلين بهدف إرساء 
مبادئ الحكامة الجيدة، تماشيا مع مقتضيات القانون البنكي وكذا 

توصيات بنك املغرب؛

ثانيا: تعزيز األموال الذاتية عن طريق تخفيض نسبة تملك البنوك 
الشعبية الجهوية من 51 إلى %34 من رأسمال البنك الشعبي املركزي، 
مما سيمكن من تثمين القاعدة املالية لهذه األخيرة، مع استمرار البنوك 

الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي املركزي.

وفي هذا اإلطار، ال يحدد مشروع هذا القانون الشركاء الجدد في 
حصة %17 من رأسمال الذي تم اإلفراج عليه، مع العلم أن البنوك 

الشعبية الجهوية ستتميز بأغلبية املساهمة؛

للمغرب،  الشعبي  القرض  ملجموعة  اإلستراتيجية  الرؤية  ثالثا: 
حيث عرفت خالل السنوات األخيرة تحوالت كبيرة في مهنها وأنشطتها 
وتواجدها حاليا في نحو 30 بلدا، ولإلشارة فإن التجربة املغربية لهذه 

املجموعة مشابهة للنظام املتبع على الصعيد العالمي كأروبا أوكندا؛

بنوكا ذات شكل  يحكم  الذي   12.96 رقم  القانون  بأهمية  رابعا: 
تعاوني وميزته عن باقي البنوك، حيث يتميز القرض الشعبي للمغرب 
يتكون من ثالث هيئات مرتبطة  فهو  املغرب،  في  نظاما فريدا  بكونه 
رأسمال  ذات  مجهولة  شركة  وهو  الشعبي  املركزي  البنك  ببعضها، 
محدد مدرجة بالبورصة يمكن اعتباره الدرع املالي للمجموعة، والبنوك 
الشعبية الجهوية وهي شركات والتعاونية ذات رأسمال متغير وخاضعة 
ملجلس الرقابة مشكل في غالبيته من طرف زبناء البنك، يتم انتخابه من 
طرف األعضاء حاملي حصص املشاركة العادية، ويديره مجلس إدارة 
جماعية، وكذا اللجنة املديرية للقرض الشعبي للمغرب والتي تعتبر أعلى 

سلطة داخل املجموعة؛

اإلقتصاد  تمويل  في  ومساهمتها  اإلئتمان  دورمؤسسات  خامسا: 
الوطني، حيث يعتبر القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ 
إليه الفاعلون اإلقتصاديون ببالدنا من مؤسسات وشركات وخواص، 

لتلبية حاجياتهم من املوارد الذاتية؛

بالزبناء، وكذا  يتعلق  البنوك خاصة فيما  بين  املنافسة  سادسا: 
أن  التنويه على  وينبغي  لتمويل حاجياتها بشروط ميسرة،  املقاوالت 
تطبيق معدالت الفائدة من طرف البنوك في معامالتها يخضع لقانون 
العرض والطلب من ناحية وملدى قدرة البنوك على طرح منتوجات 

تتما�ضى وحاجيات زبنائها من ناحية أخرى.

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

في  كبيرة  تحوالت  للمغرب  الشعبي  القرض  مجموعة  لقد عرفت 
في  التنظيمية  املتطلبات  بزيادة  النمو  اقترن مسار هذا  أنشطتها وقد 
كل من املغرب والبلدان األخرى التي تتواجد فيها مجموعة. وفي هذا 
السياق، دأب القرض الشعبي للمغرب باستمرار على تعزيز حكامتة 

وقاعدته للمالية.

فعلى مستوى الحكامة، تم بالفعل إحراز العديد من أوجه التقدم 
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الهام من خالل تعيين متصرفين مستقلين على مستوى مجلس إدارة 
البنك الشعبي املركزي والبنوك الشعبية الجهوية والشركات التابعة 
لها، ومن جهة أخرى تم إنشاء العديد من اللجان التقنية التابعة ملجلس 
القرارات  اتخاذ  في  للمتصرفين  اإلدارة، مع إعطاء صالحيات واسعة 

اإلستراتيجيات ذات األهمية الكبيرة في حياة املجموعة.

الضروري  من  بات  املجموعة،  طموحات  دعم  أجل  ومن  وعليه 
مواصلة هذه الجهود عبر إدخال تعديالت على القانون 12.96 وذلك 
من أجل ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وكذا مالءمة 
إطاره القانوني مع مقتضيات القانون البنكي، والتي تهم على الخصوص 
ويمكن  للمجموعة.  املالية  القاعدة  وتقوية  املديرية  اللجنة  حكامة 
الثالث  النقط  في  القانون  هذا  ملشروع  العريضة  الخطوط  تلخيص 

التالية:

أوال: ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، لقد أنيط 
بالقرض الشعبي للمغرب منذ تأسيسه مهمة تعبئة اإلدخار واستخدامه 
على مستوى الجهات، وكذا النهوض بالنشاط البنكي على املستويين 
الشعبي  للقرض  التعاوني  الطابع  هذا  ولترسيخ  والجهوي،  املحلي 
للمغرب، يرمي مشروع هذا القانون إلى تثبيت البنوك الشعبية الجهوية 
كمساهمين رئيسيين للبنك الشعبي املركزي، وفي نفس الوقت الحفاظ 
على البنك الشعبي املركزي الذي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية 
الجهوية مما يتيح له القدرة على مواكبتها في مهامها واملساهمة بشكل 

فعال في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على صعيد الجهات؛

ثانيا: مالءمة مقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي للمغرب 
والهيئات  اإلئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 القانون  أحكام  مع 

املعتبرة في حكمها من خالل تحسين حكامة اللجنة املديرية؛

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز تركيبة اللجنة املديرية من 
أفضل  وفق  وذلك  الثلث،  حدود  في  مستقلين  أعضاء  إدماج  خالل 
ممارسات حكامة املقاوالت وإلى تحويل صالحيا رئيس اللجنة املديرية 
اإلدارة  مجالس  رؤساء  وترقية  عمل  وتقييم  حركية  يخص  فيما 
الجماعية للبنوك الشعبية الجهوية إلى اللجنة املديرية باعتبارها الجهاز 
الجماعي، أو من خالل خلق للجنة للتعيينات أو األجور تابعة لها يتم 

وتحديد كيفية سيرها في النظام الداخلي لللجنة املديرية؛

للقانون  ثالثا وأخيرا: تعزيز األموال الذاتية، إن الصيغة الحالية 
املنظم للقرض الشعبي للمغرب تفرض مجموعة من القيود، ال سيما 
على الزيادات في رأسمال البنك الشعبي املركزي، واملتمثلة خصوصا في 
شرط تملك البنوك الشعبية الجهوية لنسبة %51 على األقل في رأسمال 
البنك الشعبي املركزي، وعليه، يقترح مشروع القانون تخفيض نسبة 
تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 إلى %34 من رأسمال البنك 
الشعبي املركزي، مما سيمكن من تعزيز القاعدة املالية لهذا األخير، مع 
استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك 

الشعبي املركزي.

وتعتبر هذه املحاور متطلبات ضرورية لفتح املجال أمام تكوين بنية 
مساهمين مرجعيين قادرين على ضمان الدعم املالي للمجموعة إذا لزم 
األمر، وبالتالي تعزيز التماسك القرض الشعبي للمغرب وتقوية قاعدته 
املالية وتمكينه من تنفيذ مخططه التنموي، سواء على مستوى جهات 
املغرب أو على الصعيد الوطني والقاري والدولي، وتموقعه كبنك إفريقي 
التابعة  شركاته  خالل  من  والقرب  واملواطنة  التضامن  قيم  يحمل 
املتخصصة، وخاصة في املجال الشمولي املالي وذلك هو الهدف املتوخى 

من هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد الوزير، بإسمكم جميعا كذلك أتقدم بالشكر ملقرر 
لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية السيد النائب أحمد التومي. نمر اآلن 

إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بغ ي1ي 31.11ي قانوني مشر عي علىي بلنوببي مجلسي صادقي
 تتم ميبلقانونيلقمي11.96يبلقا�سييبإصالحيبلقرضيبلشعبيي

للمغرب.

رفعتي النواب،  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
بلجلسة.



7357 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.117–25.ربيع األول.1442  )11.نونبر.2020( 

محضريبلجلسةيبلثامنةي برلبعينيبعديبملائتين

بلتاليخ: اإلثنين 23 ربيع األول 1442ه )9 نونبر 2020م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  املشفوع  حياة  السيدة  بلرئاسة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وثالثة  ساعتان  بلتوق ت: 
الثالثة زوال والدقيقة التاسعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  برعما5:  جد 5ي
التالية:

الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي؛ .-

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛ .-

الثقافة والشباب والرياضة. .-

بلس دةيح اةيبملشفوعيلئيسةيبلجلسة:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

افتتحت الجلسة.

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم 
6 أسئلة تليها مناقشة بطرح سؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من 
والرقمي،  األخضر  واإلقتصاد  والتجارة  الصناعة  التالية:  القطاعات 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، وأخيرا الثقافة والشباب والرياضة. 
فيما يخص اإلستراتيجية التي اتخذتها هذه القطاعات الوزارية في ظل 

تداعيات وتطورات جائحة كورونا.

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

مشكورا.

بلس ديبولونيبلسالكيأمينيبملجلس:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن املعلومات اإللكترونية.

71 سؤال  23 سؤال شفوي،  النواب ب  رئاسة مجلس  توصلت 
كتابي، 45 جواب عن األسئلة الكتابية، شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكربيبلس ديبرمينيبملحت1م،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 
رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية وذلك مباشرة 

بعد حصة األسئلة الشفهية هاته.

حضربتيبلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي بسؤالين 
األغلبية،  السؤال عن فرق  فليتفضل طارح  املوضوع  إطار وحدة  في 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلوالفيباسميبرغلب ة:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير، لقد ألحقت هذه الجائحة جائحة كورونا أضرارا 
كبيرة على القطاع الصناعي والتجاري في سائر دول العالم وفي املغرب 
وتدابير  إجراءات  عدة  باتخاذ  قامت  قد  بالدنا  كانت  وإذا  كذلك، 
ساهمت في التخفيف من انعكاسات الجائحة على هذين القطاعين، 
على  وتأثيراته  جدا  ومقلق  مقلق  أصبح  الوبائي  الوضع  تطور  فإن 
بالحكومة  دفع  مما  مقلقة،  أصبحت  كذلك  االقتصادي  النشاط 
بتعليمات ملكية سامية وضمن منظور مستقبلي شامل إلعادة خطة 
اإلنعاش اإلقتصادي الوطني، والتي تتمثلت في خريطة طريق متكاملة 
ستمكن القطاعات املنتجة خاصة نسيج املقاوالت الصغرى واملقاوالت 

املتوسطة من اإلنعاش االقتصادي.

بموازاة مع ذلك، وبالنظر ملا أبانت هذه الجائحة من أهمية اإلستثمار 
يقت�ضي ضرورة  ذلك  فإن  الرقمية،  والتكنولوجية  اإلبتكار  مجال  في 
اإلستمرار في استغالل الفرص التي تتيحها التنمية الرقمية، انطالقا مما 
تقدم نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هو تقييمكم لنتائج اإلجراءات 
والسؤال  والتجارة؟  الصناعة  قطاع  في  الجائحة  بداية  منذ  املتخذة 
الثاني هو ما هي اإلستراتيجية الوزارية لتفعيل خطة إنعاش االقتصاد..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، لقد تجاوزتم الوقت املسموح به الذي هو 
دقيقة، شكرا لكم، اآلن أحد النواب أوالنائبات عن فرق ومجموعة 

املعارضة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

فرقي مجموعةي باسمي بوفربشني ح اةي بلس دةي بلنائبةي
بملعالضة:

السيد الوزير، ال أحد ينكر على وزارتكم وال على قطاعات أخرى 
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الصفوف  وكجنود  والدرك،  واألمن  والتعليم  والصحة  كالداخلية 
األمامية على تضحياتهم السابقة والحالية والالحقة، بل أكثر من هذا، 
فإن فريق األصالة واملعاصرة طالب رئاسة الحكومة والقطاعات املعنية 

بتخصيص مكافأت مادية واعتبارية لهؤالء املناضلين من أجل الوطن.

بمجهودات  املغاربة  اعتراف  في  ليس  الوزير،  السيد  املشكل 
الحكومة، بل املشكل الرئي�ضي هو أن يتواضع بعض أعضاء الحكومة 

ويعترفون للكفاءات واملواهب املغربية بإنجازاتها.

ونحن  املغاربة  إنجازات  قدمت  وزهو،  فخر  بكل  الوزير،  السيد 
نشارك الفرحة، وزير الصحة هو كذلك شارك املغاربة فرحتهم نهار 12 
أبريل 2020، قام بزيارة ملصنع أجهزة التنفس اإلصطناعي، رفقة لجنة 
من األطباء وأخصائي اإلنعاش، وصرح بالفرنسية ما معناه بالعربية 
»أنا متأثر«، اليوم نشهد إنجازات كبيرة بفضل التضامن املغربي، احنا 
متفقين معاك، عرف جهاز التنفس اإلصطناعي تطورات مذهلة في فترة 
زمنية قصيرة، متفقين معاك كذلك، لكن، لكي يتم إستعماله غدا في ..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، شكرا لألسف الوقت انتهى. شكرا السيدة 
النائبة، دقيقة واحدة، اآلن جواب السيد الوزير تفضلوا مشكورين، 

تفضلوا السيدة الرئيسة.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت1بك ةي)نقطةينظام(:

شكرا السيدة الرئيسة، أعتذر راه السؤال باسم املعارضة، ال ما 
عليش هذا غير توضيح وصافي، السؤال باسم املعارضة، غير التأكيد 

وصافي.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

واملجموعة  املعارضة  فرق  املعارضة،  باسم  السؤال  بأن  أعلنت 
ولكن  ال  تفضلوا،  الرئيسة،  السيدة  اطمئنوا  عليها،  أعلنت  النيابية 

السؤال راه فات الوقت القانوني، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

بلصناعةي بلتجالةي بلعلمي،ي زيري حف ظي مواليي بلس دي
 بالقتصاديبرخضري بلرقمي:

شكربيبلس ديبلرئيسة،

شكربيبلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

على  مهمة  انعكاسات  لها  كان  الجائحة  هاد  بداية  إيال سمحتو، 
الدولي، االقتصادي االجتماعي وفي كل املجاالت. طبعا هاد  الصعيد 
االنعكاسات قاسو املغرب، ألن اإلقتصاد املغربي كيف كتعرفو متشبك 
املجاالت،  فهاد  تدابير  عدة  تخذات  الوزارة  األجنبية،  باالقتصادات 
بهم  كتكلف  اللي  القطاعات  في  املغرب  ديال  إستراتيجيات  وباشرت 

الوزارة اللي احنا مكلفين بها.

إيال سمحتوا لي نتذكرو فوقت الجائجة أش قامت به الوزارة: أوال 
60 ألف نقطة بيع  اللي كان عنصرمهم جدا، كنا متبعين  التموين، 
يوميا، و62 ديال املنتوج املغربي كالزيت والطحين والسكر وغيرهم، باش 
ما يكونش فيهم مشاكل، والحمد هلل تجاوزنا هاد املرحلة بدون مشاكل. 
واكبنا جميع املعامل ديال املواد الغذائية باش يمكن لهم ينتجو فهاد 

الفترة اللي كانت صعبة.

أيضا التدابير الصحية اللي تخادت كانت مهمة جدا، وهو وضعنا 
مسطرة ديال املراقبة الصحية في املعامل، وكان تتبع من طرف اللجنة 
اللي مكونة من عدة وزارات على الصعيد الجهوي، فاشتغلنا مع جميع 
العناصر باش يمكن يكون هاد التتبع، أيضا كانت مراقبة ديال 7533 
يعني نقطة بيع اللي كان يمكن يكون فيها مشاكل، والحمد هلل لحد اآلن 

تجاوزنا هاد املشاكل كلها؛

كانوا منتوجات مغربية فهاد الفترة اللي هم مهمين جدا، إيال عقلتو 
كان معمل ديال إيتانول اللي كان تحرق وفي واحد الفترة وجيزة في ظرف 
يوميا،  إيتانول  ديال  240 هكتولتر  أسبوع عاود تشغل ورجع كينتج 
وبهذاك إيتانول باش درنا داكle gel hydro alcolique اللي هو مهم 

جدا؛

أيضا واكبنا املعامل ديال النسيج باش يمكن لهم يغيرو املنتوج 
ديالهم وينتجو الكمامات، كانوا 60 ديال املعامل اللي اشتغلو في هاد 
القطاع، هاد 60 ديال املعامل وصلو اآلن ل 16 مليون ديال الكمامات 
يوميا، 16 مليون ديال الكمامات، ومن شهر مارس املغرب انتج 340 
 la هاديك  كانت  أيضا  مهمة،  عناصر  فهادو  الكمامات،  ديال  مليون 
certification ديال هاد الكمامات اللي كان التسريع ديالها، وكيف تقال 
كان تصنيع وتصميم قبل التصنيع ديال الجهاز التنف�ضي االصطناعي 
اللي هو وصل الحمد هلل ملستوى مهم جدا، اآلن راه هو في وزارة الصحة 
كيتبع التدابير وكيتبع املراحل اللي خصهم يدوزو منهم هاد اآلليات باش 
يمكن لهم يكونو في السوق، لحد اآلن تصنعو 500 منهم ويمكن هاد 

الشركة تصنع أكثر من ألف في كل أسبوع؛

تصنعو أيضا دوك les lits de réanimations السرير اللي تيستعملو 
واحنا  عالية،  جودة  من  مغربي  صنع  هم  حتى   la réanimation في 
تنفتاخرو أنه أوال الشباب املغربي أعطى نتائج إيجابية في هاد الفترة، 
وكان محمس باش يعطي هاد النتائج وأيضا أرباب العمل، شركات كبرى 
اللي اشتغلو مع هاد الشباب باش يمكن لهم يوجدو هاد املسائل اللي هي 

مهمة جدا في هاد جائحة كورونا.

في ما يخص دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة درنا عدة برامج في 
هاد املرحلة خاصة لكوفيد 19، ف 69 مشروع اللي شرعو فيه الشباب 
هاد األيام وصلو ل 507 مليون ديال الدرهم ديال االستثمار وإنشاء 

4115 منصب شغل؛

هذه  الفترة  هاد  في  تدار  اللي  اإلدارة،  رقمنة  يخص  ما  في  أيضا 
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 guichet شباك  داك  أيضا   bureau d›ordre dégital داك  وهو 
 télé accueil الرقمي   parpheur courrier حتى  ديال   éléctronique
وهديك l›application »وقايتنا« اللي تصاوبات مع وزارة الداخلية، مع 

األسف ما استعمالتش بزاف كنا تنتمناو أنها تستعمل أكثر من ما دار؛

انتما شفتو من بداية  له اآلن ها  وأيضا مجلس الحكومة يمكن 
الجائحة كيشتاغل بles visions conférences sécurisées هاد ال�ضي 
دارتو الوزارة مع الوكاالت اللي تابعة لها، فلحد اآلن 900 ديال اإلدارات 
اآلن تتستعمل هداد bureau d›orde dégitale يعني دزنا من واحد من 
30 اللي كانوا تيستعملو قبل الجائحة ل 900 اآلن كنظنو أنه غادي 

النتيجة إيجابية.

في ما يخص حماية املستهلك، كان يعني تتبع الدقيق ديال األثمنة 
في السوق فهاد الفترة ديال الجائحة كان البعض من الناس في السوق 
كيحاولو يعني يكون ارتفاع ديال األثمنة فكان التتبع دقيق من طرف 
الوزارة، توصلنا بأكثر من 2000 ديال الشكايات اللي درسناها وعطيناهم 
الجواب على كل هاد الشكايات اللي وقعو في هاد الفترة هذه، أيضا 5 
آالف نقطة بيع اللي كان تبعنا contrôle ديالها في هاد الفترة والبعض 
منهم كان عندهم غرامات اللي خلصوا، ألن ما احتارموش هاد األثمنة 
اللي هم معروفين؛ أيضا تقلص الوقت اللي كيدوزو البضائع في الديوانة 
ملي كيكونو وقت اإلستيراد أو التصدير ب %50 فهاد الفترة هذا مهم 
جدا، أيضا 42 شباك ديال املستهلكين اللي يمكن لهم يشكيو فيه كان 

وجدناهم فهاد الفترة هادي في فترة وجيزة أيضا.

فيما يخص التجارة، عاودنا النظر في اإلستراتيجية ديال التجارة ألن 
هاد االنعكاسات ديال الجائحة كانت مهمة جدا، كان إقتراح إذا تذكرتو 
كان عندنا اجتماعات على الصعيد الجهوي مع التجار وعلى الصعيد 

الوطني، فكانوا عندهم يعني طلبات مهمة جدا:

أوال-هي هديك املساهمة املهنية تكون موحدة le.CPU وراه دازت 
تقدم اآلن في قانون املالية، وأيضا التغطية الصحية، وصاحب الجاللة، 
هللا ينصره، أعطى االنطالقة ديالها باش يمكن لجميع الفئات يعني 
يستافدو منها؛ اشتغلنا أيضا مع Les Traiteurs وانتما شفتو املشاكل 

اللي كيعانيو فهاد الفترة هادي.

200 شركة باش يمكن  الفترة  فيما يخص التصدير واكبنا فهاد 
لها تصدر أكثر فهاد الفترة، إيال جينا نشوفو هاد التدابير واإلنعكاسات 
دياولها في هاد الفترة غنشوفو أنه في التصدير ما بين أبريل وماي 2020 
يعني انخفض بواحد النسبة مهمة جدا، لكن اللي كيتبين وهو فهاد 
الشهور األخيرة غنشوفو أشناهما األرقام اللي كيكونو في التصدير وفي 
 Juillet التشغيل، إيال سمحتوا نبداو بالتشغيل، التشغيل في هاد شهر
كنعاود  الصناعة،  قطاع  في  التشغيل  ديال   %  93 استرجعنا  عاود 
%93 في قطاع الصناعة ديال التشغيل، إذن شوفوا في القطاع ديال
La pharmacie في juillet استرجعو %100، قطاع السيارات %97 اللي 

استرجعات، قطاع النسيج والجلد %92، إيال اسمحتو هاد القطاع بدا 
كيعرف واحد املشكل جديد فهاد la deuxième vague اللي جات في 
 l›offshoring 96%، l›éléctrique.etأوروبا بداو كيسدوا البعض منهم

.l›éléctronique 95%، 94 % chimie.et.para.chimie

فيما يخص التصدير في سبتمبر تجاوزنا ب %18 األرقام ديال سبتمبر 
2019، إذن شوفو قطاع السيارات سبتمبر إيال قارناه مع سبتمبر ديال 
2019 تزادت ب 34 %، هاد االستراتيجيات الوطنية عطاو الثمار ديالها، 
انشوفو التسريع الصناعي وصلنا ل 54 منظومة، 14ديال القطاعات، 
إيال تذكرتو كان عندنا 500 ألف منصب شغل كان خصها تنشأ قبل 
آخر 2020، األرقام ديال 2019، تجاوزنا 505 آالف منصب شغل، إذن 

الهدف ديال 2020 وصلنا لو في 2019.

فيما يخص التصدير، كنا في 2014 في 173 مليار ديال الدرهم، في 
سنة 2019، 241 مليار ديال الدرهم، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى املناقشة. فليتفضل أحد 
تفضلوا  والتنمية.  العدالة  فريق  عن  املتدخلين  والسادة  السيدات 

السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيماجدةيبنعرا ة:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير، في البداية نثمن املجهود الحكومي، كل اإلجراءات 
التي بذلت من أجل التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وهاد الجائحة 

بفضل التوجيهات امللكية السامية.

اسمحوا لي السيد الوزير، تفاعال مع ما تفضلتم به، يعني أتفاعل 
معكم في ثالث نقاط:

بها وزارتكم. وبداية  التي قامت  تقييم هاد اإلجراءات  أولها  .•
من صنع الكمامات، واللي الحمد هلل هذا مجهود ال يمكن إال أن نثمنه 
ولكن  تصدر.  هي  واآلن  الذاتي  اإلكتفاء  حققت  بلدنا  أن  ونفتخر، 
اسمحوا لي السيد الوزير، اليوم نتساءل معكم على الكمامة املدعمة 
الدعم، ألن  ديال  املبلغ  نتسائلو معكم على  اليوم  80 سنتيم،  ديال 

كنعرفو هداك املبلغ اتخاذ من صندوق مواجهة الجائحة.

النقطة الثانية، وهي في مجال حماية املستهلك، اليوم الحمد  .•
هلل عندنا تنوع في العرض، كذلك الطلب هو أقل من من العرض فهاد 
املجال ديال إنتاج الكمامة، اليوم كتبدلو مجهود كبير على مستوى 
كيتبدل  وكذلك  اإلنتاج،  في  في  الجودة  مراقبة  في  الجهوية  اإلدارات 
املجهود حتى في التوزيع، ولكن كنشوفو اليوم كمامات التي تنسج، ما 
عرفناش ما كتنتجش في املصانع، ما عرفناش الجودة ديال الثوب اللي 
كتصنع منو، ما عرفناش مدى احترامها للمعايير، وبالتالي املسؤولية 
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املسؤولية ديال الوزارة ديالكم في املراقبة، حماية للمستهلك املغربي. 
ثانيا السيد الوزير، في هاد الباب ديال التدابير، كنتسائلو معكم على 
اإلمكانية ديال دعم املحلول الكحولي، ألن اليوم األسر املغربية ذات 
الدخل املحدود، األسرة اللي عندها 5 ديال األفراد، عندها 4 ديال 
الوليدات وال 3 كيمشيو للمدرسة، وخص كل واحد ياخذ القرعة ديال 
املحلول الكحولي، واحنا كنعرفو ما كاينش في السوق أقل من واحد 
الثمن ديال 15، 10 ديال الدرهم، بالتالي كنتسائلو معكم السيد الوزير 

عن إمكانية الدعم في هاد املجال.

ثالثا، األسرة ديال اإلنعاش الطبي تكلمتو عليها السيد الوزير،  .•
احنا فخورين بكل املجهودات التي تبذل في التصنيع في املجال الطبي، 
فخورين بالشباب املغاربة، فخورين بالطاقة الكبيرة اللي عندهم ديال 
عنا  نتساءل  نتساءل،  الوزير  السيد  الوقت  نفس  في  ولكن  اإلبداع، 
اإللتقائية، االلتقائية اليوم في الحديث ديال الصحافة وديال وسائل 
اإلعالم على اإلشكال اللي كاين اليوم في بداية التصنيع والتسويق ديال 

هاد املنتوج، الذي نحن في أمس الحاجة له في ظل هذه الجائحة.

تهم  والتي  الثانية  للنقطة  ننتقلوا معاكم مباشرة  الوزير،  السيد 
املجال ديال التصنيع، واللي كنعرفو بأن التصنيع هو رافعة أساسية 
للتشغيل، وللرفع من القيمة املضافة واملحفزة للتصدير، ودمج بالدنا 
في سالسل القيمة، اليوم السيد الوزير نشيد باملجهود الحكومي الذي 
طموحة  خطة  وإلطالق  إلعداد  املوجهة  ملكية،  سامية  برعاية  بذل 
إلنعاش اإلقتصاد الوطني، هذه خطة التي ستكلف امليزانية ديال 120 
مليار ديال الدرهم، 75 مليار ديال الدرهم ستوجه كقروض للشركات 
اللي يعني استعادة الدينامية اإلقتصادية، املطلوب السيد الوزير هو 
هاد الشركات يعني كلها تستافد على قدم املساواة ما تكونش انتقائية في 
التمويل ديالها خاص حتى داك الصانع البسيط، داك املقاولة الصغيرة 
خاصنا  التمويل،  تاخذ  باش  للسقف  توصل  قادراش  ما  اللي  جدا 
نعاونوها باش توقف على رجليها، راه كاين اللي محتاج غير 5 آالف درهم 

وال 10 آالف درهم باش يعاود يديماري من جديد.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، اآلن فريق األصالة 
النائبة  السيدة  تفضلوا  املحترمين  النواب  أحد  فليتفضل  املعاصرة 

املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيح اةيبوفربشن:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

نحن كحزب في املعارضة طبعا نثمن ما تم إنجازه في هاد الفترة 
خصوصا في الجانب الصناعي واإلقتصاد الرقمي والصحي وخصوصا 
الوزير،  بها، السيد  الكفاءات املغربية والتي نعتز  تبرز  التي  الجوانب 
فهاد املكان أخبرتنا وفي اإلعالم كذلك باختراع سرير وأجهزة للتنفس 

بحيث  الصحة  وزير  فعل  ال�ضيء  نفس  الحال  بطبيعة  اإلصطناعية 
قام بزيارة ملصنع أجهزة التنفس اإلصطناعي رفقة لجنة من األطباء 
وأخصائيي اإلنعاش وصرح بالفرنسية ما معناه »أنا متأثر« اليوم نشهد 
إنجازات كبيرة بفضل التضامن املغربي«، احنا متافقين معه عرف جهاز 
التنفس االصطناعي تطورات مذهلة في فترة زمنية قصيرة، ونحن كذلك 
متفقين معه لكي يتم إستعماله غدا في امليدان ال نرى شيئا في امليدان 
لحد اآلن، أطباء اإلنعاش هم متواجدون اليوم دائما كالم السيد وزير 
الصحة للمصادقة واملوافقة والتحقق واختبار املنتوج ال مصادقة وال 
تحقق إلى يومنا هذا، غدا سيتم استخدامه هاد غدا هادي هادي راه 
تكلم عليها هادي 6 شهور، أقول لكم دائما وزير الصحة شكرا جزيال 
نفس  الوطني،  الصعيد  على  قدوة  تكونو  أن  ويجب  األمة  فخر  أنتم 
الوزير، وزير الصحة نهار 10/23 من نفس السنة قال لجريدة ناطقة 
بالفرنسية عن أي سريري و عن أي جهاز للتنفس تتحدثون؟ أنا أتساءل 
واش السيد الوزير تراجع؟ واش ملاذا ينكر كل �ضيء؟ أين هو املشكل؟ 
واش هو علمي؟ تقني؟ بيروقراطي؟ مزاجي؟ نرج�ضي؟ بلغو السيد الوزير 
زميلكم في الحكومة، بأننا في انتظار جوابه هنا في هذه القاعة لفك هذا 

اللغز.

السيد الوزير أن يتضارب أعضاء الحكومة في األقوال واألفعال فهذا 
�ضيء ألفناه ونتعايش معه، كل �ضيء يمكن أن نتجاوز عنه ونتسامحو 
فيه، ولكن أن يتجرأ بعض املسؤولين في الحكومة للتالعب بمشاعر 
املغاربة بأحالم أبنائهم من النوابغ وبطموحات العائالت املغربية باإلجهاز 
على روح التطوع للمقاوالت املغربية وكثير من املقاوالت املغربية ساهمت 
في هاد املنتوج هذا ثم بالحجز على منتوج وطني طاملا انتظرناه، هذا خط 
أحمر لن نسمح بتجاوزه ألي كان، ومن تجرأ على ذلك فهو ال يستحق أن 

يكون في خدمة املغاربة، شكرا جزيال.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن عن فريق التجمع الدستوري.

بلنائبيبلس ديمحمديبلوالف:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير، أوال نود أن نشكركم على الدينامية والفعالية التي 
يشهد لكم بها في مواجهة الجريحة والتي خففت كثيرا من الصدمة التي 
أصابت اإلقتصاد املغربي، لكن كلنا نعلم بأن التصنيع في املغرب كان 
يواجه تحديات جد قاسية وهاد الجائحة أضافت لهاته الحدة قصوى 
أكبر، فعندما نحتار نعود إلى التاريخ والتاريخ يقول بأن اإلنسانية تحقق 
الوزير، هي  السيد  النوعية بعض األزمات فهاد األزمة،  أهم قفزاتها 
تفتح لنا املجال بأن نعيد التفكير ونعيد النظر في بعض اإلستراتيجيات 

للتصنيع في املغرب؟

عندي بعض النقط السيد الوزير التي أود أن أتقاسمها وأتناقشها 
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في جميع اإلقتصادات  ما يجري  إلى  معكم، فأوال كل عندما نستمع 
.la أصبحت  re-localisation املجاورة نرى بأن إشكالية إعادة التركيز
من املوضة اآلن فالكل يتحدث عن استعادة جميع les usines وأدوات 
اإلنتاج إلى البلدان األصلية، فنحن اآلن قمنا باملغرب قام بجهد كبير 
لجلب اإلستثمارات الخارجية، فما هو واقعكم يعني ما هي توقعاتكم 
ملا سيحدث في القريب في املستقبل القريب؟ ثم أن عندنا مجموعة من 
اإلشكاليات خصوصا الغرف الصناعية التي باتت بعيدة عن املنظومة 
االقتصادية، نحن اليوم نظن بأن حان الوقت إلعادة تنظيمها وإدخالها 
الصغرى  املقاوالت  وتشجيع  اإلستثمار  أن  كما  الصناعية  الدورة  في 
واملتوسطة هي من األدوات املهمة التي يجب إستعمالها، وهاته الشركات 
تحتاج بأكثر في استثمارات يعني عمومية أكثر ما هو من قروض بفوائد 
ضعيفة، إذن السيد الوزير، نحن نطلب منكم أن توضحو لنا نظرتكم 
في هاد املجال، ثم السيد الوزير عندما نتحدث على التشغيل فنحن 
نتحدث automatiquement على املنتوج الداخلي وعندما نتحدث على 
املنتوج الداخلي فال يمكن أن نشجع املنتوج الداخلي بدون التحكم في 
اإلستيراد، فماذا تقومون به السيد الوزير في هذا الجانب كذلك؟ ثم 
إن تشجيع اإلنتاجية الداخلية في الرقمنة أنا أخاف السيد الوزير أن 
نتحول الجميع يتحدث عن تشجيع الرقمنة ولكن نخاف أن نتحول إلى 
مستهلك للرقمنة فيجب السيد الوزير أن نشجع املنتوج الوطني في هذا 

املجال كذلك وال نكون فقط نستورد أنظمة..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

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

بلنائبيبلس ديمحمديبودس:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

في أبريل 2017 قدمت الحكومة برنامجها 2016-2020 على أنظار 
السيدات والسادة النواب، واليوم والحكومة لن يتبقى في عمرها أقل 
الصناعي  بالقطاع  بالنهوض  عجزها  عن  البرملان  من  نعلن  سنة  من 
بوتيرة  الصناعي  التسريع  مخطط  ودفع  بتفعيل  اإلستثمار،  وتحفيز 
في  إسهامه  وتحسين  اإلقتصادية  التنمية  قاطرة  جعله  بهدف  أكثر، 
الناتج الداخلي، فقد اعتبر املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي في تقريره 
سنة 2018 أن الصناعة التحويلية بعيدة على الهدف الذي وضعه 
مخطط تسريع التنمية الصناعية، واملتمثل في بلوغ %23 من الناتج 
الداخلي اإلجمالي بحلول سنة 2020، كما اتضح هذا الفشل من خالل 
الفرق الشاسع بينت النتائج املحققة واألهداف املسطرة، كما عجزت 
الحكومة في اعتماد ميثاق جديد لإلستثمار الذي كان مبرمجا ضمن 

املخطط التشريعي 2011-2016، ثم البرنامج الحكومي 2020-2016، 
ولحدود اليوم لم يرى النور.

وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن املغرب يحقق معدل استثمار 
يعد من بين أعلى املعدالت، لكن تأثيره على معدل النمو دون املتوقع، 
كما أن حجم هذه اإلستثمارات ال يؤثر في التحول الهيكلي لإلقتصاد 
إطار  بوضع  التزامها  من  الحكومة  تنصلت  كما  ضئيال،  يبقى  الذي 
خاص بتعبئة العقار الصناعي بدءا من تحديد حاجيات الفاعلين إلى 
غاية التسويق وتدبير فضاءات اإلستقبال الصناعي بكل جهات وأقاليم 
القطاع  وإدماج  ملعالجة  الوطنية  اململكة، وكذا بوضع اإلستراتيجية 
الغير املهيكل ومواكبة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي إلى القطاع املنظم.

لقد سمحت هذه األزمة لبالدنا من الوقوف بشكل ملموس على 
حجم مكامن الضعف الذي تعاني منه الصناعة والتجارة واإلقتصاد 
الرقمي، حيث أن هذه اإلختالالت ومظاهر العجز التي أبانت عنها جائحة 
كورونا ليست وليدة اليوم، ذلك أن مكامن الضعف وأشكال الهشاشة 
البنيوية في نموذجنا التنموي، هذا النموذج الذي شكل عامال زاد من 
حدة الصعوبات التي نواجهها اليوم بسبب التأخر الذي تمت مراكمته 

في تنزيل السياسات القطاعية من قبيل النهوض باملقاوالت املغربية..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم، انتهى الوقت لألسف، شكرا لكم، 
اآلن الكلمة للفريق الحركي تفضلوا السيدة النائبة

بلنائبةيبلس دةيلبنىيطاهري:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

كباقي دول العالم يسود قلق كبير بخصوص التداعيات اإلقتصادية 
عدة  تقلصت  لذلك  ونتيجة  املستجد،  كورونا  لجائحة  واإلجتماعية 
العديد من  نشاطات  تقلصت  بها  يستهان  ملدة ال  اقتصادية  أنشطة 
اتخاذ  إلى  الحكومة  دفع  مما  واإلنتاجية،  اإلقتصادية  القطاعات 
اإلقتصادية  التداعيات  من  للحد  الهدافة  اإلجراءات  من  مجموعة 
واملالية وكذلك اإلجتماعية الستمرار حالة الطوارئ وكذلك حالة الحجر 
الصحي، سواء الشامل خالل أربعة أشهر أو الجزئي واملحلي الساري حتى 
اآلن، عملت أيضا الحكومة على مراجعة قانون املالية ل 2020 بقانون 
تعديلي لدعم بعض القطاعات الصناعية والخدماتية في هذا الظرف 

الغير املسبوق.

ال حاجة لنا السيد الوزير، ملعاودة األرقام واملؤشرات التي توضح 
حجم الخسارة املالية واإلقتصادية وفقدان مناصب وفرص الشغل 
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باملقاوالت املغربية، السيد الوزير، هناك من يتحدث عن %70 من 
التي تضررت بشكل مباشر وفقدت سوق العمل،  باملغرب  املقاوالت 
ما يفوق املليون فرصة عمل، واألدهى من ذلك أننا نحن على مشارف 
نهاية السنة، اآلن وال أحد قادر على رسم معالم املستقبل أو يمتلك 
أسئلة  عدة  نطرح  يجعلنا  ما  وهذا  الوبائية،  الحالة  لتطور  الرؤية 
املغربية؟  املقاوالت  الحكومة  ستدعم  كيف  أوال  وعريضة،  عميقة 
والركود  السوق  لتحمل صدمات  الضرورية  املناعة  ستمنحها  كيف 
قطاع  سيتمكن  كيف  البشرية؟  النشاطات  كل  وتراجع  اإلقتصادي 

الصناعة والتجارة من القدرة للحفاظ على فرص الشغل؟ وشكرا

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة اآلن للفريق الحركي.. عفوا، 
الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيبلسعديةيبنسهلي:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

نعتبر أن هاد اللحظة أساسية مفصلية في مساءلة واقع التصنيع، 
للمواطنين  املعي�ضي  الواقع  املقاوالتي،  الواقع  ببالدنا،  التجارة  واقع 
وكيفية تفاعلهم مع هذه الجائحة، ومع تطوراتها. بطبيعة الحال، ما 
يمكن إال نثمنوا مجهود الوزارة، ألنها كانت فقلب هاد املعركة اللي 
فرضت علينا تحديات كبرى على اقتصادنا، وبالتالي كان من الضروري 
الجائحة وتداعياتها في  اللي همت  في أوراش مهمة جدا،  أنها تنطلق 
املجال كيفما قلنا، مجال املقاوالت، مجال التصنيع، مجال كذا، ألن 
كنعتبرو بأن التجارة والصناعة هي أساسية ومحورية، بالنسبة ألي 
مجتمع في اإلقالع اإلقتصادي ديالو، في تنميته إلى غير ذلك. والرهان 
عليه كيتطلب باإلضافة إلى املبادرات، كيتطلب الجرأة، كيتطلب تعبئة 
الكفاءات، كيتطلب اإلبتكار، كيتطلب اإلستثمار، كيتطلب التصنيع 
واحنا كنعرفوا الدور اللي كيلعبو التصنيع، وبالتالي، فإن هاد األمور 
الوزارة عطاتنا مجموعة ديال املؤشرات اللي دالة، أعطتنا أرقام مهمة 
مطمئنة، ولكن مع ذلك مازال ما عطاتناش الوزارة أشنو هي اآلثار ديال 
في إستراتيجية متكاملة، ألن  هاد األرقام، وبالتالي واش هي منخرطة 

الجائحة والتطور الوبائي هو يلقي بظالله.

غناخذ نقطة واحدة: اإلقتصاد الرقمي، اإلقتصاد الرقمي هو واحد 
الواجهة أساسية النخراط املجتمع املغربي في الثورة الرقمية، اإلنخراط 
في استيعاب املعطيات الرقمية اللي أصبحت تفرض نفسها في عالم 
اليوم، فرضت نفسها فالتعليم، وكان فيها جدال كبير، وبالتالي هذا 
كيسائلنا واش الوزارة عندها اإلمكانيات، عندها القدرات من خالل 
الوكالة اللي هي كتشرف عليها، على تعميم، بناءا على تكافؤ الفرص 

والتكافؤ املجالي، تعميم شبكة األنترنيت.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، لألسف انتهى الوقت. الكلمة اآلن 
للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلش ديحموني:

شكربيبلس ديبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

األسبوع املا�ضي فقد إقليم بوملان ثالثة شبان داخل قنوات الصرف 
الصحي بين مليلية املحتلة والناظور، بحثا عن األمل والشغل، أتقدم 

بخالص التعازي بهذه املناسبة للعائالت ديالهم ولساكنة اإلقليم.

السيد الوزير، هاد الحدث األليم اللي تسبب في وفاة هاد الشباب 
خلف استياء كبير عند ساكنة اإلقليم، وخصوصا عند الشباب، وهذا 
الحدث يسائلنا جميعا، السيد الوزير، أين نحن من العدالة املجالية 
واإلنصاف في املشاريع الصناعية والخدماتية؟ إقليم بوملان يعاني من 
أزمة كورونا منذ سنين، لكن ليست كوفيد 19 ولكن كوفيد التهميش، 
وضعف  األقاليم،  فهاد   40% البطالة  كتفوق  الشباب،  في صفوف 
اإلستثمار  لتشجيع  املتعاقبة  الحكومات  التفاتة  وعدم  اإلستثمارات 

وخلق فرص الشغل وابتكار إجراءات وتحفيزات ضريبية.

السيد الوزير، إقليم بوملان كيتوفر على مؤهالت مهمة، جماعة 
القصابي  والبصل، جماعة  البطاطس  أجود  بلد فالحي كينتج  كيكو 
فيها الغاسول، جماعة وزرتو تانديت فيها مادة أزير، جماعة أمليس فيها 
مادة الحلفة، جماعات سكورة وبوملان وايموزار ووالد علي فيها مؤهالت 
سياحية جد مهمة، ملاذا لم يتم تثمين هذه املؤهالت؟ وتتحول رافعات 
ديال التنمية والتشغيل وتحفيز اإلستثمار؟ حتى شبكة األنترنيت السيد 
الوزير، بعض الجماعات محرومين منه. السيد الوزير، أرواح هؤالء 
الشباب في أعناقنا جميعا، بعض الشركات أتت من فرنسا، أزيد من 3 
آالف كيلومتر، ملاذا ال يتم توجيهها لهاد األقاليم إيال زادت 200 كيلومتر 

أخرى.

السيد الوزير، أين هو نصيب هاد اإلقليم بوملان وأقاليم أخرى 
كبوعرفة وتانسيفت، اللي من نصيبها الصناعة والخدمات؟ لقد طال 
انتظار املواطنين وطال صبرهم، ال يجب على الحكومة أن تواجه هذا 
الصبر باالمباالة والتهميش واإلقصا، رغم أن السلطات اإلقليمية كتبدل 
مجهود من أجل تدارك الوضع، لكن مع األسف بدون مساندة مركزية 

من الحكومة، شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم. الكلمة اآلن للسيد الوزير املحترم للرد 
عن تعقيبات أو أجوبة السادة النواب املحترمون.
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بلصناعةي بلتجالةي بلعلمي،ي زيري حف ظي مواليي بلس دي
 بالقتصاديبرخضري بلرقمي:

شكرا على األسئلة، السؤال األول على الكمامات والجودة ديالهم، 
أوال هاد الكمامات اللي ب 80 سنتيم، كانوا الخبراء الفرنسيين، ألن 
مشاو لفرنسا، والجيش الفرن�ضي هو اللي كيفحص هاد الكمامات في 
 la العالي، وعطاوهم  فرنسا، أعتقد أن الجودة ديالهم من املستوى 
certification باش نكونو واضحين، احنا اعطينا la.certification ديال 
imanor في املغرب، ولكن باش نكونوا واضحين حتى الجيش الفرن�ضي 

.la.certificationأعطاهم

ثانيا، الدعم اللي كان عندهم، كان عندهم الدعم ديال 50 سنتيم 
فهاد  يستثمروا  باش  للشركات  دفعنا  باش  كانوش  ما  األول، ألن  في 
القطاع، ومن بعد انخفض ل 25 سنتيم في هاد الكمامة، باش تكون 
عندكم األرقام واضحة، الشفافية اللي كتطالبوها احنا متفقين عليها 
تماما، وغادي نسهرو عليها، وإيال عندكم �ضي اقتراحات في هاد املجال، 
احنا مستعدين، وإيال عندكم �ضي خروقات شفتوهم، اعلنو عليها وحنا 

مستعدين نشتغلو عليها.

االصطناعي،  التنفس  جهاز   ،les respirateurs على  سؤال  كان 
باش  الطيران خاصة،  قطاع  مع  الشباب،  هاد  مع  اشتغلت  الوزارة 
يمكن ليهم يواكبو وزارة الصحة فهاد الجائحة، نتجو هاد املنتوج، ال 
.lesراه  respirateurs، les. respirateursوال ،la réanimationالسرير د
 la procédure تقدمو لعدة أشهر، لوزارة الصحة، واحنا متابعين هاد
اللي هي طبعا طويلة، أنا متفق معكم أنها طويلة، ألنها تقيس املواطنين 
وصحة املواطنين، وكنتمناوا أنه في األسابيع املقبلة إن شاء هللا هاد 
les respirateurs يخرجو للوجود، ألن من الخارج كيطالبو باش يشريو 
 laكيتسناو موجودين   500 راه  املغرب،  من   les respirateurs هاد 
certification، واحنا متفائلين أنه في األسابيع املقبلة إن شاء هللا غادي 

نوصلولها.

من  مع  البلدان  هاد  واش   la. Re-localisation على  سؤال  كان 
لعندهم،  املغرب  في  اللي  املصانع  هاد  يردو  كيحاولوا  كنشتغلو، 
لبالدهم؟ طبعا، كل واحد كيدافع على راسو، وحتى املغرب كيدافع 
على راسو، احنا باش نوصلو لنتيجة، خصنا التنافسية ديال املغرب 
تكون في مستوى عالي، ويمكن نبشركم بخير، ألن في قطاع السيارات 2 
ديال البلدان اللي باقي اآلن سابقينا في التنافسية وهم الصين والهند، 
وهادي 2 ديال األسابيع صنعنا باب ديال السيارة، ألن فيه كل �ضي، 
فيه الزجاج، فيه اإللكترونيك، فيه الحديد، فيه البالستيك، فيه كل 
�ضي، بالتنافسية ديال الهند، هي أحسن تنافسية في العالم، إذن املغرب 
يمكن لو يكون فهاد املستوى ديال التنافسية، ما�ضي احنا اللي درنا هاد 
ال�ضي نكونوا واضحين، نعطيكم املعلومة كاملة،–ولو يمكن ما عنديش 
الرخصة باش نعطيها- هذه 2jours ، هاد PSA اللي دارت معانا هاد امللف 

وصالت للنتيجة وشاركتنا فيها، احنا الحمد هلل اللي املغرب اليوم، يمكن 
التنافسية ديالو تكون من أحسن التنافسيات ديال العالم، هاد ال�ضي 
هو اللي غادي يحمي الصناعة د املغرب، هاد ال�ضي هو اللي غادي يحمي 
مناصب الشغل، ما�ضي نمشيوا نسعاوا الشركات اللي يجياوا يستثمروا 
في املغرب، خصهوم يستثمروا في املغرب ألن احنا الجودة ديالنا أحسن، 
التنافسية ديالنا أحسن والحمد هلل، الجودة ديال املغرب في  واحنا 
السيارات أحسن من الجودة ديال الهند وكنتحمل املسؤولية ديال هاد 
ال�ضي اللي كنقول، ما�ضي أنا اللي اختارعت هاد ال�ضي، أنا خذتوا من 
الناس اللي كيصنعوا السيارات، الجودة املغربية ديال تصنيع السيارات 
بحال  ديالنا  التنافسية  الهند،ودابا  من  وأحسن  الصين  من  أحسن 
التنافسية ديال الهند، إذن هذا هو اللي غادي يعطينا في املستقبل يعني 

مناصب شغل.

هضرنا على املنتوج املغربي والتصدير ديال املنتوج املغربي، احنا 
أوال  تستعمل  خصها  la commande publiqueديالنا  هاد  متفقين 
املنتوج املغربي، ولهذا كان قدمنا لكم مشروع فهاد املجال باش يمكن 

يعني نستهلكوا داك ال�ضي اللي كان نصنعوا في املغرب.

ديالها  الثمار  كيعطيوش  ما  اإلستراتيجيات  أنه  على  نقطة  كانت 
هادي وجهة نظر، هادي وجهة نظر، ما�ضي وجهة نظري، احنا كنهضروا 
 la باألرقام ما كنهضروش بحاجة اخرى، مناصب الشغل هدروا مع 
CNSS واش هاد 500 ألف منصب شغل حقيقية وال غير حلم، كان ال 
HCP ما متفقش مع هاد األرقام اآلن متفق مع هاد األرقام، ألن تبع معنا 
امللف من la.CNSS، يعني النتائج مني كنشوفوا كنصدروا 80 مليار ديال 
السيارات في املغرب اللي %60 ديال املنتوج املحلي فيها، يعني كيبقى أكثر 
من l›OCP ديال القيمة املضافة في املغرب، كنعاود كيبقى في السيارات 
كيبقى في املغرب ديال القيمة املضافة أكثر من الفوسفاط، واش هادي 
نتيجة وال ما�ضي نتيجة؟ واش هاد ال�ضي كافي أبدا، وملي غادي نوصلوا 
ل 200 مليار ديال الدرهم غنقولكم هاد ال�ضي ما كافيش، ألن املغرب 

كيستحق أكثر وغادي يوصل ألكثر إن شاء هللا؛

اإلستراتيجيات اللي خدامين فيها اآلن باش تعطي للمغرب 200 مليار 
ديال الدرهم أو 250 مليار ديال الدرهم واحنا مقتنعين بهاد األرقام إن 
شاء هللا الحكومة املقبلة غادي تفعل هاد ال�ضي، احنا غير كنوجدوا 
لها، الحكومة املقبلة احنا غير كنوجدوا يعني تقال أنه الشركات احنا 
اللي درنا لحد اآلن هو التسريع الصناعي عطى النتائج والثمار ديالو، 
وجدنا إستراتيجية اللي احنا ما يمكن ما يعني كوزير الصناعة ما�ضي من 
املسؤولية ديالي نوجد إستراتيجية أخرى خاصني نتبع اإلستراتيجيات 
فهاد  النظر  نعاودوا  أننا  فرصة  عطاتنا  الجائحة  هاد   ،2020 حتى 
اإلستراتيجية وكاين فرص مهمة جدا، أحب من أحب وكره من كره، 
املغرب غادي في الطريق الصحيح، ألن هاد اإلستراتيجيات ما�ضي جات 
من اليوم، هادي أكثر من 20 سنة واحنا الصناعة في املغرب عندها 
إستراتيجية واضحة، وتبعنها ما فيهاش اختالف ما بين حكومة وحكومة، 

وهاد ال�ضي اللي عطى النتائج اليوم للصناعة داملغرب؛
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تقال أنه الجائحة كان اإلنعكاسات دياولها مهمة والشركات تقاسوا، 
طبعا واش الحكومة كدير �ضي حاجة، يوميا احنا كنشتغلوا مع الشركات 
كنحاولوا نواكبوهم باش يمكن ليهمم يخرجوا من هاد الفترة الصعبة، 
عطيتكم األرقام ديال الشركات، ديال املعامل، قطاع بقطاع فين وصلوا 
اليوم، الحمد هلل ملي كنشوفوا آش كاين في العالم، األرقام ديال املغرب 
مشرفة، يعني رجعوا مناصب شغل ولكن هاد ال�ضي راه ما�ضي ما�ضي 
 la 2ème.vague يعني مستمر مازال غادي يوقعوا لنا مشاكل ألن هذا
اللي وقعات داب عندها انعكاسات أكبر من la première vague، في 
املغرب عندنا مشاكل الجائحة ها نتما شفتوا فين وصالت وشفتوا فين 
وصالت في الدار البيضاء، إذن خصنا كمغاربة كمواطنين نتاحدوا باش 
ما�ضي نتقاسوا احنا و نرجعوا ما عندنا ال شغل ال صحة، درنا الحجر 
الصحي األول أعطى نتائج ولكن من بعد منو كنظن أننا ترخينا شيئا 
ما، خصنا نردوا البال ألن هاد ال�ضي عندو انعكاسات يعني مباشرة مع 

مناصب الشغل ومع االقتصاد املغربي،

قال أنه بوملان جميع مناطق املغرب كيستحقو أنه النمو يكون يعني 
بوحدها  البيضاء  الدار  كانت  تذكرو  إيال  املناطق،  على جميع  مفرق 
اللي عندها قطاع الصناعة، سيدنا، هللا ينصرو، فتح مجال جديد في 
طنجة، ومن بعد في القنيطرة، ومن بعد في أكادير، راه املغرب تدريجيا 
غاديين تدريجيا هاد القطاعات كيمكن لهم يتفرقو على جميع املناطق 

املغربية، هاد املحاوالت خاصنا نشتغلو فيها جميع، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا لكم على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بسؤالين في إطار وحدة املوضوع 
السيدة  تفضلوا  األغلبية،  فرق  عن  السؤال  طارحي  أحد  فليتفضل 

النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيحك مةيبليقسا ييباسميبرغلب ة:

بلس دةيبلرئيسة،

بلس دبنيبلوزيربن،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

نسائلكم السيد الوزير، بإسم فرق األغلبية عن واقع قطاع النقل 
واللوجيستيك وتدبير املاء في ظل الندرة املترتبة عن قلة التساقطات 
بمختلف  للطرق  بالنسبة  املسطرة  البرامج  إلى  باإلضافة  املطرية، 
أصنافها في ظل الوضع الحالي، حيث أن النقص املسجل على مستوى 
أيضا  املطرية،  التساقطات  قلة  إثر  سيما  ال  بإلحاح  مطروح  املياه 
كما هو معلوم العديد من القطاعات التابعة لوزارة التجهيز والنقل 
القطاعات األخرى جراء  باقي  واللوجيستيك واملاء تضررت على غرار 
تداعيات جائحة كوفيد 19، إال أن هذا ال يمنع من استمرار األوراش 
الكبرى املبرمجة، هذه األوراش التي ستعزز مستقبال بالنظر ملا تم رصده 

في مشروع قانون املالية املقبل لفائدة االستثمارات العمومية، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن الكلمة ألحد النواب أو النائبات 
عن فرق ومجموعة املعارضة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديطالقيقديرييباسميفرقي مجموعةيبملعالضة:

نتوجه إليكم بهذا السؤال الشفوي الذي تليه مناقشة، لنناقش 
معكم كمكونات املعارضة حول آثار جائحة كوفيد 19 على القطاعات 
التجهيزية  املشاريع  إنجاز  بوتيرة  يتعلق  فيما  سيما  ال  تدبرونها  التي 
الحيوية في مجال الطرق والنقل السككي واملنشآت املائية والتدابير التي 
اتخذتموها لتنفيذ املشاريع املبرمجة حاليا، وضمان تمويلها وتنفيذها 
والحرص على عدم توقيفها أو إلغاء صفقاتها، غير أن املؤرق لنا في 
هاد الفترة هو ما تعرفه الكثير من مناطق بالدنا من خصاص كبير في 
املياه خاصة املوجه لالستهالك البشري بسبب عوامل طبيعية مختلفة 
نتفهمها واالستهالك املفرط لها، ولكن أيضا بسبب تأخر إنجاز الكثير من 
املشاريع التي تهدف إلى توفير هذه املادة الحيوية وهو األمر الذي يقلقنا 
أكثر ويفرض على الحكومة تسخير كل اإلمكانيات املتوفرة لضمان ولوج 
املواطنين املواطنات املغاربة إلى املاء، وصلة بذلك فإننا نسائلكم السيد 
الوزير املحترم عن آثار جائحة كورونا على القطاعات التي تدبرونها؟ 
التدابير املتخذة لتنفيذ املشاريع التجهيزية الحيوية والحفاظ على وتيرة 
االستثمار فيها؟ وخطتكم لضمان ولوج املواطنين واملواطنات إلى املاء؟ 

وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا لكم، الكلمة اآلن للسيد الوزير املحترم.

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

شكربيبلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

طبعا ال شك أن الجائحة ديال كوفيد التي ال زلنا في خضمها تركت 
إبان  االقتصادية خاصة  القطاعات  ليست سهلة على مختلف  آثارا 
واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  تأثرت قطاعات  وقد  الشامل،  الحجر 
واملاء على غرار باقي القطاعات، وإن بشكل متفاوت بآثار هذه الجائحة 

خاصة في الفترة ديال الحجر الصحي الشامل؛

في  الحال  بطبيعة  سارعت  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة 
املرحلة األولى إلى الحفاظ على النقل الطرقي للبضائع، السادة النواب 
اإلجراءات  ديال  العدد  بواحد  الحال  بطبيعة  األمر  هاد  يتذكرون 
االحترازية، حافظنا كذلك على النقل البحري للبضائع، ألن هذا كان 
مهم البالد ديالنا، بعد ما انخرطنا في القضية ديال التخفيف من الحجر 
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الصحي فتحنا املجال كذلك للنقل ديال املسافرين واقتصرنا على 2 
ديال املوانئ في أوروبا امليناء ديال sete، وامليناء ديال جن في إيطاليا، 
سيت في فرنسا وجن في إيطاليا، هاد اإلجراءات هذه كلها كانت إجراءات 
ضرورية ألن املرحلة بطبيعة الحال كانت مرحلة صعيبة، لكن كانت 
فرصة بالنسبة لنا أننا نديرو واحد البرنامج، واحد التصور للمرحلة 
املقبلة اللي غيكون فيه بطبيعة الحال املدى القصير املدى املتوسط 
واملدى البعيد، باش نحافظوا على واحد العدد ديال االستثمارات اللي 
هي استثمارات أساسية ومهيكلة في بالدنا واللي تابعاها واحد املنظومة 

اقتصادية كبيرة جدا من خالل اعتماد األسس التالية بسرعة:

توفير الظروف املناسبة الستعادة املقاوالت العافية املالية ديالها 
والحفاظ على مناصب الشغل؛ التسريع بخلق دينامية إيجابية داخل 
واالجتماعية  االقتصادية  االنعكاسات  من  للحد  املعنية  القطاعات 
لألزمة الصحية وتدارك الخسائر املترتبة عنها وتعزيز دور املؤسسات 
وإحداث  الثورة  لخلق  كرافعة  للوزارة  التابعة  العمومية  واملقاوالت 
مناصب الشغل؛ ثم تحسين املردودية االقتصادية واملالية الستثمارات 
دور  وتعزيز  لها؛  التابعة  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات  الوزارة 
اإلدارة في مواكبة املقاوالت بتقوية القرب والنجاعة في األداء؛ وتقوية 
االستثمارات العمومية واالستثمار على نفس النهج فيما يتعلق بالتوزيع 
املالي سنويا  بين الجهات حيث سيبلغ معدل الغالف  العادل  املجالي 
فيما يتعلق بامليزانيات أكثر من 40 مليار ديال الدرهم سنويا كمعدل؛ 
بال ما نتكلمو على ما يمكن أن نقوم به في إطار صندوق محمد السادس 

لالستثمار.

العناوين  النواب غنعطي  والسادة  السيدات  الوقت  نظرا لضيق 
الكبرى لكل قطاع على حدة، غادي نبدى بالقطاع داملاء ألنه ركز عليه 
السيدات  لعلم  أوال  املوضوع،  د  الحساسية  باعتبار  النواب  السادة 
2020/2019 معدل  لسنة  الهيدرولوجية  الوضعية  النواب  والسادة 
التساقطات املطرية تراوحت ما بين 5-% في حوض اللوكوس و%67- في 
الحوض ديال سوس ماسة و%50- في الحوض ديال بورقراق الشاوية 
و%47- في الحوض ديال أم الربيع، واآلخرين كان كذلك عدهم واحد 
للسدود  بالنسبة  اللي هي أساسية  املائية  الواردات  بالنسبة  العجز، 
الحجم اإلجمالي بلغ 4.3 مليار ديال األمتار املكعبة مما يشكل عجزا يقدر 

بحوالي %64؛

نهاية  منذ  الرابعة  تقريبا  السنة  كانت  املاضية  السنة  بالطبع 
الثمانينات اآلن على مستوى الجفاف وعرفت كذلك ارتفاع في الحرارة، 
السيدات  ديال  األسئلة  على  تجيب  أن  يمكن  التي  الكبرى  العناوين 
والسادة النواب، أوال عندنا البرنامج ديال 20-27 الذي ترأس انطالقته 
جاللة امللك، في 13 يناير 2020، الكلفة ديالو تتعرفوها 115.4 مليار 
ديال الدرهم، تم االنتهاء من البرنامج الوطني للماء 20-50 الذي ينبني 
على تخطيط ملدة 30 سنة كما ينص على ذلك القانون 36.15 ديال 
التي ترأسها  الوزارية  اللجنة  في  املاء، تم االنتهاء من إعداده وعرض 

السيد رئيس الحكومة في دجنبر 2019، والكلفة التقديرية لهاد البرنامج 
هذا حوالي 380 مليار ديال الدرهم، كما في علمكم تم االنتهاء من بناء 
6 سدود كبرى: دار خروفة بإقليم العرائش، سد الشريف اإلدري�ضي 
مرتيل بإقليم تطوان، سد تاملوت بإقليم ميدلت، سد تينقيط بإقليم 
الرشيدية، سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، سد ميشليفن بإقليم 
إفران، السدود الكبرى اللي هي قيد اإلنجاز: قدوسة بالرشيدية، سيدي 
عبد هللا بتارودانت، الخروب بإقليم تطوان العرائش، تيداس بإقليم 
الخميسات، تدغى بتنغير، مداز بصفرو، أكدز بزاكورة، غيس الحسيمة، 
فاس بكلميم، الساقية الحمراء بالعيون، تاركة أوماري بجرسيف، آيت 
زياد بالحوز، سيدي عبو بتاونات، بولعوان اآلن سينطلق باإلقليم ديال 
الحوز، بولعوان باإلقليم ديال شيشاوة، ثم هناك 5 سدود مبرمجة 
لسنة 2020 رغم أن هاد السنة كانت سنة استثنائية بسبب جائحة 
كورونا والعدد ديال 5 سدود عدد غير مسبوق في تاريخ بناء السدود 
ببالدنا، عادة كنا تنديرو 2 حتى 3 غيكون عندنا كدية البرنة في سيدي 
قاسم موجه للسقي، تعلية سد محمد الخامس اللي غنرفعوه مليار 
األمتار املكعبة بإقليم الناظور وتاوريرت، الرتبة بإقليم تاونات مليار 
داألمتار املكعبة، التالية ديال سد املختار السو�ضي اللي غيمر من 40 
مليون أمتار مكعبة ل 280 مليون حوالي 7 األضعاف موجه للسقي 
والشرب، وسد بني عزيمان بإقليم الدريوش السقي والشرب والحماية 
من الفياضنات، هادي كلها تقريبا غادي تستلزم واحد 7.8 داملليار ديال 
الدراهم و2.4 داملليار داألمتار املكعبة اللي غتضاف للحقينة العامة اللي 
عندنا في بالدنا، كذلك برمجنا للسنة املقبلة 5 ديال السدود كبرى سد 
ديال تاكزيرت بإقليم بني مالل، السد ديال خنك كرو بإقليم فكيك، 
السد ديال وادي الخضر بأزيالل، السد ديال تامري بأكادير إداوتنان 
والتعلية ديال سد امفوت بإقليم سطات هادي غادي تطلب 5 داملليار 
ديال الدرهم، سيتم اإلنتهاء من تحلية مياه البحر اشتوكة أكادير إن 
شاء هللا املرحلة األولى غتسالي في مارس 2021، تقوية الصبيب ملحطة 
التحلية باألقاليم الجنوبية، الحسم في التكامل بين استعماالت محطة 
وامليناء،  والشرب  بالسقي  يتعلق  فيما  الداخلة  إقليم  ديال  التحلية 
ديال  مياه  لتحلية  الكبير  للمشروع  اإلجرائية  الخطوات  في  الشروع 
الدار البيضاء الكبرى واملدن املحيطة بها، السعة غادي تكون تقريبا 
300 مليون ديال األمتار املكعبة سنويا والكلفة حوالي 10 داملليار ديال 
الدرهم، ربط املنظومة املائية لطنجة بسد دار خروفة، ربط املنظومة 
املنظومة  ربط  روز،  أو  السو�ضي  املختار  ديال  باملجمع  املائية ألكادير 
لشمال  املائي  الربط  دالحسيمة،  باملنظومة  تارجيست  ديال  املائية 
الحال  بطبيعة  غيخلينا  وهذا  ديالها،  بالجنوب  الدارالبيضاء  مدينة 
تعتمد أكثر على الشاوية بورقراق، تحسين دراسة ربط التحيين معذرة 
 la barrageدراسة الربط املائي بين سد ديال املنع ديال السافلة سبو
de garde مع سيدي محمد بن عبد هللا واملسيرة والدراسات التفصيلية 
للسد ديال بني منصور بوحمد دار ميمون اللي غيكون فيه تقريبا واحد 

املليار ونصف ديال األمتار املكعبة والربط املائي للجهات املعنية.
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فيما يتعلق بقطاع التجهيز العناوين الكبرى ميناء الداخلة األطل�ضي 
إن شاء غيكون السنة املقبلة 10 داملليار ديال الدرهم، توسيع الحاجز 
املقبلة،  السنة  في  الدرهم  ديال  مليار  البيضاء  الدار  ملدينة  الوقائي 
توسعة امليناء ديال الجبهة كذلك السنة املقبلة، الربط السككي مليناء 
الناظو وغرب املتوسط السنة املقبلة، الشروع في الدراسات التفصيلية 
والتقنية واملالية للربط السككي ديال مراكش أكادير وديال القنيطرة 
مراكش تقريبا بين الرابطين غيكون عندنا تقريبا واحد 100 مليار ديال 
الدرهم 44 ف50 باإلضافة بطبيعة الحال le matériel roulant، طريق 
السيار ديال جرسيف الناظور غينطلق السنة املقبلة 4.6 مليار ديال 
الدرهم 105 كيلومتر، الطريق السيار ديال الدارالبيضاء تيط مليل 2 
داملليار ديال الدرهم، 29 كيلومتر غينطلق كذلك السنة املقبلة، اإلنتهاء 
من تثليث الطريق السيار املداري للدارالبيضاء والطريق السيار ديال 
الدارالبيضاء برشيد 1.7 دمليار ديال الدرهم قيد اإلنجاز ،والشروع في 
الدراسات التفصيلية للطريق السيار مراكش القلعة بني مالل خنيفرة 
القطب ديال فاس مكناس تقريبا 400 كيلومتر بكلفة تقديرية ديال 20 
مليار ديال الدرهم، تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين تاونات وفاس 1.5 
داملليار ديال الدرهم غنشرعوا فيها إن شاء هللا في نهاية السنة املقبلة، 
اإلنتهاء من املشروع الضخم الغير مسبوق اللي هو ربط تزنيت بالداخلة 
قيد  مشاريع  هناك  ثم  الدرهم،  ديال  داملليار  ب10  كيلومتر   1055
الدراسة الطريق السيار املداري ألكادير الكبرى والطريق السريع ديال 

الحاجب الراشيدية الريصاني؛

اللوجستيكية  أزيد من املحطات  إنجاز  اللوجيستيك  ديال  قطاع 
بشراكة مع عدد من الجهات، غنبداوا املنطقة ديال آيت ملول جهة 
سوس ماسة 45 هكتار، طلبات العروض غتكون ف23 نونبر املقبل، 
راس املا 32 هكتار فالربع الثالث من2021، تمنصورت مراكش آسفي 
ب 73 هكتار الربع األول من 2022، بني مالل خنيفرة 9 الهكتارات الربع 
األول من 2022 يتم حاليا تعبئة العقار، منطقة والد صالح الجهة ديال 
الدارالبيضاء 3 دالهكتار الربع الثاني من 2022 تعبئة العقار، بالنسبة 
لقنيطرة تم التوقيع على اتفاقية حوالي 20 هكتار نحن حاليا في مرحلة 

تعبئة العقار.

فيما يتعلق بالنقل النقل الطرقي للبضائع تكلمت عليه استمر في 
اإلشتغال، كذلك النقل البحري نظرا لألهمية دياله القصوى، تم اتخاذ 
عدد من اإلجراءات اإلحترازية حماية للعاملين املرتفقين 5 داملجاالت 
ديال النقل النقل الجماعي املسافرين، النقل السياحي، النقل املزدوج 
للبضائع،  الطرقي  للنقل  الحال  طبيعة  باإلضافة  املستخدمين  ونقل 
هناك عقود برامج اقترحت على املهنيين خاصة النقل الطرقي للبضائع 
ونقل املسافرين اللي درنا معهم اجتماعات موسعة واللي اقترحنا فيهم 
هاد عقود البرنامج ،وال زلنا ننتظر بطبيعة الحال أن نوقع على هاد العقود 
اللي غيكون عندها التي ستحدث تطويرا هاما في هذه األنماط في النقل، 
على مستوى الهيكلة، على مستوى التنظيم وكذلك على مستوى الجودة 

وضمان حقوق املشغلين وكذلك حقوق املشغلين، وبطبيعة الحال كاين 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب الذي أبدى استعداده للتوقيع على هذه 

العقود، شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيدات والسادة النواب.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن للمناقشة أحد، الكلمة اآلن 
تفضلوا  والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املتدخالت  أو  املتدخلين  ألحد 

السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديمرز ق:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسةيبملحت1مة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

في هذه  والتنمية  العدالة  باسم فريق  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
الجلسة األسبوعية املتعلقة بالسياسة العامة والسياسة املائية ببالدنا: 
السؤال الذي توصلت به فيه السياسة املائية، السيد الوزير تحدث 
لك  أسلمها  املجال  هاد  في  وثيقة  أعددت  لقد  قطاعات،  عدة  على 

السيدة الرئيسة في األخير.

السيد الوزير، البد أن ننوه باملجهودات التي تبذلونها على رأس هذه 
الوزارة، كما نحيي عاليا كل أولئك الذين عملوا في الظل وفي صمت 
ليضمنو استمرار الخدمات العمومية خصوصا في مجال التزود باملاء 
ملختلف االستعمال، وبالضبط خالل فترة جائحة كورونا، والتي تزامنت 
مع شح التساقطات املطرية مما أثر سلبا على الواردات املائية إلى حقينة 
السدود حيث وصل العجز حوالي الثلثين بالنسبة للمعدل واملخزون 
الحالي من السدود يبلغ حوالي %36 مقابل %45 في نفس الوقت من 
السنة املاضية، وإننا في فريق العدالة والتنمية إذ نسائل الحكومة على 
البرامج واالستثمارات التي قامت بها لتوفير هذه املادة الحيوية بعدد 
من جهات اململكة وال سيما تلك التي تعاني ساكنتها من نقص مائي حاد 
وخاصة في هذه الفترة الحرجة فإننا نعتبر قضية املاء من السياسات 
العمومية التي يجب أن تحظى بعناية أكبر وأن تحسين تدبير هذا القطاع 

يعد رافعة أساسية للتنمية املستدامة.

املائية  للموارد  الحالية  الوضعية  الوزير،  السيد  القول،  مجمل 
سواء السطحية منها أو الجوفية جد مقلقة تستدعي التدخل على 3 

مستويات:

املستوى املستعجل واآلني: يتمثل في تزويد التجمعات السكنية التي 
تشكو من خصاص باملاء الشروب، يستدعي الصهاريج إلى آخره؛ توسيع 
الشبكات املتواجدة بالقرب من الحواضر لتشمل القرى املجاورة على 
املدى القريب واملتوسط وهذا سيجيب عنه البرنامج األولي الذي أشرتم 

إليه والذي نريده أن يكون برنامجا استدراكيا.
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واملدى البعيد واالستراتيجي: وهوالذي يخص املخطط الوطني للماء 
في أفق 2050.

وبعض  التساؤالت  بعض  الوزير،  السيد  الوقت،  من  بقي  فيما 
املقترحات فيما يخص سياسة السدود رب سائل يسأل ملاذا سياسة 
السدود؟ الحمد هلل عندنا 145 سد حاليا وسعة التخزين 18 مليار 
متر مكعب هادي مفخرة البالد ديالنا والطبيعة ديال النظام املناخي 
في املغرب يستدعي تدبير متعدد السنوات، ألن فترة الجفاف أصبحت 
الحين  في  بشرتمونا  لقد  الجهوي  الصعيد  وبالنسبة  متكررة وطويلة 
املقبلة،  السنة  الكبير  تاكزيرت  لسد  انطالقة  بإعطاء  الوزير  السيد 
املشروع  بإخراج هذا  إن شاء هللا  املقبلة  الحكومة  تلتزم  أن  ونتمنى 
العمومية،  الثانية فيما يخص هيكلة املحفظة  النقطة  الوجود،  إلى 
الحكومة مقبلة على هيكلة املؤسسات العمومية ولديكم 10 مؤسسات 
تعمل في هاد الباب وهي وكالة األحواض املائية، وإذا شئنا أن نضيف 
فنريد من هاد  كانت مديرية عامة  وإن  الجوية  األرصاد  إليها مديرية 
مؤسسات  ألنها  املجال  هاد  في  بمكانة خاصة  تحظى  أن  املؤسسات 

استراتيجية في الرصد والتتبع وتقييم املواد املائية.

تحلية مياه البحر: املغرب مازال لم يستفد من قدراته املائية فيما 
يخص البحر، التساؤل، السيد الوزير، فيما يخص تنفيذ املشاريع، ربما 
أن يعني نسبة اإلنجاز تعزى أن ربما األداءات يعني تؤدى في آخر السنة 
نريد توضيحا فهاد املجال، وفي األخير نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يرفع 
عنا هذا الوباء وأن يسقينا الغيث وأال يجعلنا من القانطين، ربنا أرسل 

السماء علينا مدرارا إنك كنت بنا غفارا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن ألحد املتدخلين أواملتدخالت 
عن فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديأحمديشوكي:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس دبنيبلوزيربن،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

السيد الوزير، من خالل وثائق وزارتكم نستشف أن توقف النقل 
في الداخل ومع الخارج حاصل بسبب الحجر الصحي، كما توقف نشاط 
ما يناهز 1540 مقاولة نقلية، مما عطل حوالي 15 ألف شخص منهم 7 
آالف سائق منهي، وتضررت مقاوالت النقل السياحي، وتضررت مراكز 
املكتب  دخل  وتراجع  السياقي،  التعليم  ومؤسسات  التقني  الفحص 
الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة، والوكالة 
الوطنية للسالمة الطرقية والصندوق الخاص بالطرق، وتضرر نقل 
البضائع نتيجة توقف إنتاجية بعض القطاعات وإغالق بعض الوحدات 

الصناعية، كما سجل تراجع في وتيرة اإلنجاز أو توقف ببعض أوراش 
األشغال العمومية التي تشرف عليها وزارتكم أو املؤسسات الواقعة 
تحت وصايتها، وأسوق هنا مثاال الطريق الوطنية رقم 29 بإقليم بوملان 
وإقليم بوملان مرة أخرى حيث أجريت الصفقة الخاصة بها، ثم ألغيت 
لتأخر االعتمادات املالية وأعيدت الصفقة ثانية وال تزال تنتظر اإلفراج 
عن االعتمادات الالزمة، ورغم التدابير املواكبة التي اتخذتموها السيد 
الوزير ورغم الهيكلة الجديدة الوزارة وتفعيل مؤسسات جديدة فال 
يزال كثير من املقاوالت الوطنية بعيدة عن استعادة عافيتها للتصدي 

للبطالة وخلق دينامية جديدة.

بسبب  أقول  وال  الصحي  الحجر  بسبب  الوزير،  السيد  ذلك  كل 
تداعيات كورونا، فالحجر الصحي الذي فرضته الحكومة خلق أفشل 
االقتصاد الوطني وكذا يؤدي بالبالد إلى املجاعة وزعزعة األمن العام، 
ضحايا  من  قريب  رقم  وهو  شخصا   4197 اآلن  لحد  قتلت  كورونا 
حوادث السير في السنة، علما أن عدد الوفيات باملغرب سنويا يقارب 
190 ألف حالة، فلماذا لم نفرض الحجر الصحي على وسائل النقل قبل 
هذه األيام؟، ثم ملاذا لم نفرض الحجر الصحي عن األطر الطبية الذين 
يستقبلون ويعالجون املر�ضى في املستشفيات؟ إذن وباء كورونا قد ال 

يستحق اتخاذ مثل هذا القرار الذي تسبب في خسائر كبيرة.

السيد الوزير، مرة أخرى أتحدث عن تداعيات نزع امللكية، هذه 
املساطر التي توقف األوراش ولهذا نطالب بإعادة صياغة جديدة لنزع 
امللكية تعمل على عدم إيقاف األشغال وعدم إيقاف األداء للمستحقين.

هناك  للشرب فصحيح  الصالح  املاء  وبخصوص  الوزير،  السيد 
املخطط الوطني للماء يحدد األولويات وبرامج العمل وصحيح أيضا 
أن هناك البرنامج الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 2020-
والجتماعية  الترابية  التفاوتات  تقليص  برنامج  كذلك  وهناك   2027
بالوسط القروي حيث تساهم وزارتكم ب 1250 مليون درهم في هاد 
البرنامج، العمليات وهذا مرهون كله السيد الوزير بإعداد برنامج عمل 
على الصعيد الجهوي يحدد العمليات التي سيتم إطالقها بشكل تشاركي 

آخذين في الحسبان حاجات الساكنة القروية.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

التجمع  لفريق  اآلن  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  لكم  شكرا 
تفضلوا  املحترمين،  أوالنائبات  النواب  أحد  فليتفضل  الدستوري 

السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبلبوك لي:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس دبنيبلوزيربن،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،
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التي  التوضيحات  كل  وعلى  جوابكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
تفضلتم بذكرها، لقد فرضت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة أمام 
قطاعات وازنة لها ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطنين وفي مقدمتها 
قطاع النقل بمختلف أصنافه والذي تضرر كثيرا مما انعكس سلبا 
وبشكل مباشر على أداء الشركات والوكاالت العاملة بالقطاع وألحق 
أضرار مادية وإجتماعية للعاملين به، ألجل ذلك فإننا في فريق التجمع 
الدستوري نطالب الحكومة بدعم هذا القطاع وفق حكامة من شأنها 
في  إلى حجم إسهاماته  بالنظر  أن تمكنه من استعادة عافيته وذلك 

تحريك عجلة اإلقتصاد الوطني.

السيد الوزير، من جهة أخرى ونظرا للخصاص الحاد على مستوى 
كميات املياه املخزنة بمختلف سدود اململكة بسبب قلة التساقطات 
املطرية، وبالنظر آلثار الجفاف الذي ميز املوسم الفالحي الحالي من جهة 
والتداعيات املباشرة لتف�ضي وباء كورونا على قطاع املاء، فإننا ندعو 
الحكومة إلى مضاعفة الجهود من أجل تأمين الحاجيات الضرورية من 
هذه املادة الحيوية، وعلى الخصوص تزويد العالم القروي واملناطق 
النائية باملاء الشروب، وتوفير كميات كافية من مياه السقي املوجهة إلى 

املساحات املزروعة.

وارتباطا كذلك بتعزيز البنيات التحتية وتأهيل الشبكة الطرقية 
ببالدنا، كان لجائحة كورونا بالغ األثر على املشاريع البنيوية املبرمجة 
فكثيرة هي األوراش، لكن وتيرة اإلنجاز قد عرفت نوعا من البطء سواء 

تعلق األمر بالتشييد أو اإلصالح أوالصيانة إلى آخره.

إلقليم  التابعة  الطرق  بعض  مآل  عن  نتساءل  اإلطار  هذا  وفي 
الدريوش في إطار سياسة فك العزلة عن العالم القروي، ويتعلق األمر 
بين جماعة عين زهرة وجماعة  الرابطة   511 رقم  الجهوية  بالطريق 
الدريوش مرورا بجماعة والد بوبكر، الطريق الرابطة بين جماعة دار 
الكبداني وتحديين مرورا عبر جماعة آيت مايت على مسافة 16 كيلومتر 
وكذا تثنية الطريق الوطنية الرابطة بين إقليم الدريوش ومطار الناظور 

العروي الدريوش، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديصالحيأ غبا5:

السيد الوزير، إذا كان اإلستثمار في البنيات التحتية يهدف أساسا 
إلى دعم النمو اإلقتصادي وإنعاش الحياة اإلجتماعية فإن آثاره تبقى 
محدودة بالنسبة لساكنة العالم القروي على الخصوص سواء فيما 
يخص فك العزلة التي الزالت تطرح إشكاال حقيقيا في مجموعة من 
السياسة  تسائل  الوضعية  هذه  إن  لوزارتكم،  التابعة  القطاعات 
القطاعية عن اإلجراءات املتخذة لتنزيل البرنامج الحكومي فيما يخص 

تعميم املاء الشروب، فيما يخص تحسين الشبكة الطرقية واملؤشرات 
املتعلقة بجودتها وفيما يخص والرفع من مستوى النقل الطرقي ونقل 
أزمة  يعاني من  الذي الزال  القروي  للعالم  بالنسبة  البضائع خاصة 
النقل في غياب أي إجراءات عملية ملعالجتها، إن هذه الوضعية السيد 
الوزير تسائل الحكومة في آخر سنة من عمرها عن ما تحقق لساكنة 
العالم القروي الذي يعاني من تداعيات الجائحة بأبعادها الصحية 
متتاليتين  لسنتين  الجفاف  ومخلفات  واإلجتماعية  واإلقتصادية 
بعدما فشلت جميع البرامج املعتمدة التي تستهدف تقليص الفوارق 
اإلجتماعية والتفاوتات املجالية وتحسين دخل الساكنة بعد ما وصلت 
األمور إلى حد االحتقان االجتماعي من خالل الحتجاجات التي تعبر بحق 
عن معاناة الساكنة من مظاهر اإلقصاء والتهميش والفقر والبطالة 
وأزمة املاء التي ألقت بظاللها ليس فقط على اإلنسان بل شملت املاشية 
التي تشكل املصدر األسا�ضي لدخل الساكنة القروية، إلى جانب قلة 
األعالف واملرئي ليضطر مربو املاشية إلى التخلص من القطيع بأثمان 
زهيدة كما هو الشأن على سبيل املثال إقليم خنيفرة الذي الزال يعاني، 
الحكومي  القطاع  مستوى  على  املزدوج  التهميش  من  الوزير،  السيد 
إلى جانب كذلك  املجاالت  في مختلف  واملاء  والنقل  بالتجهيز  املكلف 
فشل جهة بني مالل–خنيفرة الذريع في تحقيق التدبير املستدام للموارد 

الطبيعية واملؤهالت املادية والالمادية التي يزخر بها إقليم خنيفرة.

السيد الوزير، غادي نسولك على واحد املجموعة من االتفاقيات 
فيما  أفيالل  السيدة  السابقة  الوزيرة  السيدة  برمجاتهم  كانت  اللي 
يخص واحد املجموعة ديال السدود بإقليم خنيفرة سواء سد أكلموس 
السيد  لك  نقولها  أنا  للشرب  الصالح  باملاء  مريرت  مدينة  تزويد  أو 
الوزير من نهار جينا البرملان واحنا كنسولوكم على املا ديال مريرت راه 
الناس كتشرب املاء املالح ما صالحش للشرب السيد الوزير، راه املا 
فاش كتسيق املرا وكضرب الباب ديال الحديد راه كيتصدا الباب ديال 
الحديد كيتتقب. السيد الوزير، شوفو من حالنا رابي غادي يشوف من 

حالكم، والسالم عليكم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

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

بلنائبةيبلس دةيحك مةيبليقسا ي:

شكرا لكم، السيد الوزير، على جوابكم فيما يخص تنمية العرض 
املالي واملشاريع الكبرى وقطاع النقل، من جهة أخرى، القطاع الذي 
تشرفون عليه هو قطاع سوسيو اقتصادي بامتياز واألكثر من ذلك هو 
املحرك األسا�ضي لخلق الثروة والتنمية سواء كانت صناعية فالحية أو 
سياحية ساكنة العالم القروي تمثل نصف ساكنة املغرب، الشبكة 
الطرقية في العالم القروي باملعايير املعتمدة شبه منعدمة، الشبكة 
الطرقية بين الجماعات واألقاليم ذات الطابع القروي مهترئة، قطاعكم 
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السيد الوزير يقف حاجزا دون خلق الثروة وتحقيق التنمية ألكثر من 
نصف ساكنة املغرب، طرقات أنجزت ال تستجيب للمعايير التقنية التي 
ينص عليها في دفاتر التحمالت، لكم كمثال الطريق 7300 بين زحيليكة 
وسبت آيت رحو املنجزة في إطار برنامج الحد من الفوارق االجتماعية 6 
كيلومتر ديال الشطر األول لم يبق أثر لإلنجاز، الطريق اإلقليمية رقم 
5014، االختالالت التقنية يمكن معاينتها إلى يومنا هذا ولكم تق�ضي 
باملحاسبة وتقييم  العام يجب وربط املسؤولية  املال  الحقائق، هذا 
البرامج ال يجب أن يكون فقط باألرقام، وإنما هل املشاريع أنجزت كما 

يجب، خصوصا وأن إدارتكم راكمت التجربة والخبرة في املجال؛

ونحن نعيش تداعيات كوفيد 19 االقتصادية واالجتماعية، لم يبق 
لنا االختيار يجب النهوض باالقتصاد الوطني من خالل ثرواتنا املحلية 
 712 وقطاعكم هو الدينامو السيد الوزير املحترم، الطريق الجهوية 
الرابطة بين مريرت وموالي بوعزة عبر أكلموس وحد بوحسسن تستلزم 
برنامج  أي  لم تستفد من  5 جماعات  تربط  والتوسيع فهي  التقوية 
حكومي مدر للثروة ألن ال مستثمر يريد املغامرة إنها جماعات مغربية 
وطنية طرقها على التراب املغربي وقطاعكم املسؤول األول والدراسات 
املزمع إنجازها من طرف إدارتكم هي من تحدد متى؟ وكيف؟ وكم؟ كما 
نسائلكم عن مآل تقوية الطريق الجهوية رقم 311 التي تربط موالي 
بوعزة بسبت آيت رحو والتي كانت مبرمجة لسنة 2020، الطريق 504 
الرابط بين صفرو واملنزل مرورا بعزابة تربط 11 جماعة، أال يحق أن 
تعطى لهذه الجماعات فرصة اإلقالع االقتصادي، أيضا الطريق الرابط 
بين مكناس وخنيفرة ما سمي بالطريق السالطين، تقدمنا في هذه القبة 
املحترمة بطلب التثنية نسأل عن مآل الطلب، وأخيرا الخصاص في املاء 
الشروب بإقليم خنيفرة، وماذا عن االنقطاعات املتكررة للماء على 
طول السنة على مستوى قيادة موالي بوعزة، كما ال يفوتني الشكر على 

تقوية la conduite ديال املا إلى أكلموس، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

االشتراكي  للفريق  اآلن  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم. الصوت الصوت السيد املكلف الصوت 

الصوت.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

شكربيبلس ديبلرئيسة،

السيد الوزير تحددثوا على الخصاص اللي كاين في مجموعة ديال 
األحواض املائية وصالت إلى حدود %67 في البعض منها، فاإلشكال 
اليوم اللي كيتطرح بحدة هو اللجوء إلى التنويع والتوزيع على مختلف 
الكمية  بواحد  املياه  ديال  التجميع  ديال  اإلمكانيات  الوطني،  التراب 
كبيرة وهذا يدفعنا إلى التفكير في نقط املا ء، إلى دعم برنامج السدود 
التلية والصغرى باش يكونوا على املستوى الوطني ألن هذا هو الحل 

باش نجمعوا هداك ال�ضي اللي كيجي نجمعوه على األقل، هذا تيدفعنا 
ديال  السد  تتعرفوا  الوزير  السيد  امللكية  نزع  ديال  أيضا لإلشكالية 
تاركا اومادي واملشاكل اللي فيه واللي اليوم اإلعتمادات اللي غتخصها 
الوزارة لنزع امللكية خصتها خصها غي تعجل بالصرف دما تبقى منها 
لدوك املواطنين باش يبنيوا مستقبلهم ألنهما أصال تم الترحيل ديالهم 
كيتسناوا تعويضاتهم وكيتسناوا داك البرامج اإلجتماعية اللي تعهدت 
بها للعديد من القطاعات واللي لسوء الحظ أنهم تلقاوا مع النظرة 
طرق  ديال  برامج  متعثرة،  وصبحت  املحلية  املنظومة  ديال  الضيقة 
ال ينبغي أن تؤثر عليها الجائحة وهذا السيد الوزير غنبدالكم بواحد 
الجماعات  مراكز  في  كتدوز  الوطنية  الطرق  اليوم  أسا�ضي  اإلكراه 
وتنقولوا هداك املقطع اللي فوسط مركز الجماعات تحمل مسؤوليتوا 
الجماعة، السيد الوزير أعتقد أن هاد الفكرة خصكم تراجعوا عليها 
كانت  إيال  بأكملها  الوطنية تشدها  الطريق  الوزارة غتشد  كانت  إيال 
غتخليها للجماعات إيوا تخليها كلها للجماعات وتجمع حوايجها، وبغيت 
نذكركم في إطار البرامج الطرقية السيد الوزير بواحد اإلتفاقية ديال 
الطريق اإلقليمية 5427 ما بين كرسيف وبوملان مرة أخرى عبر بركين 
وأيضا واحد الطريق اللي عندنا في اإلقليم ما بين تامجيلت وبني بويلول 
واللي الصفقة تنجزات فيها واحد %90 ولكن املقاولة أفلست فواحد 
الوقيتة وتلغات الصفقة دابا ما تعطتنا ال للمقاول القديم اللي أبدى 
استعداده إلتمام األشغال وما تعلناتش عليها في إطار صفقة جديدة، 
مسألة التوسيع ديال الطريق ديال صك كرسيف هادو مجموعة ديال 
األمور اللي بغينا نذكروكم بها السيد الوزير وأضف إلى ذلك إشكالية 
النقل اليوم ما بين املغرب والخارج وخصوصا اإلشكاالت اللي مطروحة 

على السائقين على مستوى..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، شكرا السيد النائب املحترم، 
الكلمة اآلن للمجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديسع ديإدبعلي:

بلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

أوال البد أن أسجل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
ارتباك الحكومة في تدبيرها لتداعيات كورونا وقصور في تواصلها، وفيما 
التي  إختالالت  عدة  عن  مسؤول  فقطاعكم  الوزير  السيد  يخصكم 
تعرفها العديد من الطرق ونرفض أن يقال لنا أن ذلك بسبب كورونا 
فأنتم مطالبون بمعالجة هذا املشكل خاصة في العالم القروي واملثال 
ومسكالة،  بيزضاض  بين  الرابطة  الطريق  مثال  الصويرة،  إقليم  من 
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الطريق الرابطة ما بين جماعة الزوت وأكرد املرقمة تحت رقم 2214، 
الطريق بين جماعة أكرد وجماعة سيدي حمد أو حامد، طريق اإلقليمية 
2224 الرابطة بين طريق الوحدة وجماعة إذا وعزا، الطريق اإلقليمية 
رقم 2216 بين جماعة سميمو وجماعة آيت داود مرورا بإمي انتليت، 
الطريق الرابطة بين البرك وشاملة وثانيا تيمصادرة مرورا بتيزوكات، 
السيد الوزير هادي مجموعة من الطرق اللي كتبين باللي إقليم الصويرة 
راه ضعيف جدا من ناحية البنية التحتية وأتساءل أين وصل مشروع 
الطريق اإلقليمية الساحلية 2201 بين جماعة سيدي احمد السايح 
وجماعة تمزكيدة اوفتاس مرورا بجماعتي إذا وعزا وتوافقنا أما في مجال 
املاء السيد الوزير فالشك أنكم تدركون حجم الخصاص الكبير الذي 
تعاني منه عدة مناطق من بالدنا من املياه وأخص أيضا، إقليم الصويرة 
فرغم احتضان هذا اإلقليم لسدين كبيرين إال أن مخزونهما يضيع 
بسبب ضعف البنية التحتية املائية وهشاشتها نظرا لتداريس اإلقليم 
مما يحرم الساكنة من الولوج إلى املاء، لهذا نطالبكم بالتدخل العاجل 
ملعالجة هذا املشكل بتخصيص جزء من ميزانيتكم لهذا اإلقليم ونذكر 
لكم بعض الجماعات اللي هي مضرة جدا وهي جماعة سيدي حماد 
أومبارك، إذا أوكزو، آيت عي�ضى، إحاحان، تينيميت، أكليف، وآيت 
داود، وهي جماعات نحملكم مسؤولية ندرة املياه بها، وندعوكم إلى 

االلتفات إليها وتسخير كل اإلمكانيات املتوفرة...

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

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

بلس ديعبديبلقادليبعمالة،ي زيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجست كي
 بملاء:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

شكرا السيدات والسادة النواب الذين تفضلوا بالتعقيب، بالطبع 
التفاصيل  من  عدد  يطرحون  النواب  السادة  بعض  أن  تنتفهم  أنا 
فيما يتعلق ببعض الطرق، ولكن أنا اللي فهمت باللي كاين سؤال اللي 
والنقل  التجهيز  وزارة  ديال  والتصور  كورونا  ديال  بالجائحة  مرتبط 
واللوجيستيك واملاء للسنوات املقبلة أنا جبتو عنه باألرقام، بطبيعة 
الحال إال كانت هاد األسئلة تؤرق بال السادة النواب يطرحها ليا بشكل 
محددة، أنا أتفهم بأن االنتخابات باقي لها سنة فالقضية ما�ضي قضية 
ذكر بعض الطرق وذكر بعض األمور هكذا مجتزئة من السياق ديالها 
اللي تتعطي للرأي العام ال تفيده في �ضيء مرة أخرى وال تفيد حتى الوزير 
في �ضيء ألنه طرحو عليا السؤال نجاوبكم وأنا سأكون فرحا بذلك ألنه 
هذا غيساعدني باش على األقل نشوف بأنه كاين بعض األمور اللي 
تيطرحوها، كاين أمور تتعاود بشكل دائم تقريبا هاد القضية ديال فسخ 
العقد مع املقاوالت اإلخوان السادة النواب انتما مشرعين تتعرفو مزيان 
بأنه فسخ العقد مع املقاوالت تتنتضمو واحد العدد ديال اإلجراءات 

التنظيمية وال يمكن بحال أن نتجاوزها، فيما يتعلق بطبيعة الحال بما 
تحدثت عنه في الجواب، بالعكس أنا تنعتقد أنه خصنا نفتخرو ببالدنا 
ألنه في عز األزمة ديال كورونا اململكة املغربية برمجت و ستبرمج عدد 
من االستثمارات الضخمة املهيكلة اللي بطبيعة الحال غيكون عندها 
البنيات التحتية بشكل عام، لكن عندها أثر على املنظومة  أثر على 
املقاوالتية راه احنا عندنا املقاوالت اللي تنصنفو تقريبا أكثر من 6000 
مقاولة مصنفة، ولكن كاين واحد املنظومة c›est un écosystème اللي 
فيه بطبيعة الحال املناولة فيه واحد العدد ديال املقاوالت اللي تتشتغل 
ولهذا أنا تكلمت على املجال ديال القطاع ديال املا تكلمت على املجال 
ديال الطرق، السكة الحديدية، املوانئ وإيال جيتو تحتسبو هاد ال�ضي 
السادة النواب سترون أنه ماليير ديال الدراهم اللي اململكة املغربية 
تعتزم القيام بها في ظل هذه األزمة التي نمر بها، وفي ظل بطبيعة الحال 
الشح ديال املوارد، ملاذا سياسة السدود والجدوى؟ ألن هاد السؤال 
مطروح هو اململكة املغربية فيما يتعلق باملجال ديال املاء، نحن نتحدث 
على التنويع من خالل املصادر سواء كانت سدود أو التحلية ديال مياه 
في  ليه  نوصلو  بغينا  اللي  الهدف  اآلن  احنا  املائية،  الفرش  أو  البحر 
السنوات املقبلة هو أننا نوصلو لواحد الطاقة تخزينية ديال 32 مليار 
ديال األمطار املكعبة، اآلن عندنا 18 مليار ونص، نحن نشتغل بطبيعة 
الحال في الرفع بها هاد ال�ضي عالش الحظتو بأنه في 2020 برمجت 5 
ديال السدود الكبرى وفي 2021 5 ديال السدود الكبرى باش نتداركو 
داك التأخر الذي حصل في السنوات الفارطة فيما يتعلق بالسدود ألن 
املراحل ديال الجفاف واملراحل ديال السنوات املمطرة تتخلي من تتكون 
عندك واحد الطاقة تخزينية كبيرة جدا تيمكن لك بطبيعة الحال ما 
توقعش في أوضاع يكون فيها املاء ناقصا سواء بالنسبة املاء الشروب أو 
بالنسبة املاء السقي وتكلمت كذلك على التحلية والحظتو بأنني تكلمت 
على املشروع ديال الدار البيضاء اللي هو غيكون بطبيعة الحال أكبر 
مشروع من نوعه على املستوى القري 600 مليون ديال األمتار املكعبة 
سنويا بغالف مالي ديال 10 داملليار ديال الدرهم، هذا غيعطي واحد 
األمل بطبيعة الحال للدار البيضاء الكبرى واملدن املجاورة لها من هنا 
ألفق 2050، وهاد القضية هادي تتندرج في إطار واحد التصور شامل 
الذي يروم املحافظة على الفرشة املائية حيت املحافظة الفرشة املائية 
ضرورية جدا ألنها مياه إال ما حفظناش عليها غتم�ضي في التناقص وفي 
التآكل، قضية نزع امللكية واملساطر هاد ال�ضي بطبيعة الحال تنتظمه 
واحد العدد ديال املساطر واحد العدد ديال القوانين اللي كاين هو أننا 
احنا في نزع امللكية سواء ما تعلق باألضرار السطحية أو بنزع امللكية في 
حد ذاتها، احنا األموال ديالنا جاهزة وتنعطيوها، تتبقى بعض اإلشكاالت 
اللي مرتبطة واش دوك الناس قادرين يثبتو بأنه ملك لهم أو غير ملك 
لهم هذا أمر اللي بطبيعة الحال ما تيكونش عاجبو هداك التقييم ديال 
اللجن املحلية اللي ما�ضي احنا اللي تنترأسها باملناسبة يمكن أن يسلك 

املساطر القضائية.

فيما يتعلق باملسألة ديال تقليص الفوارق املجالية والترابية أو ما 
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يصطلح عليه بPRDTS، هاد البرنامج السيدات والسادة تكلمنا فيه 
مرارا وتكرارا وأكاد أقول نعيد فيه الكالم احنا تنتكلمو على أكثر من 
50 مليار ديال الدرهم 36 مليار مخصصة للطرق، لكن ال تتدخل فيها 
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لواحدها، راه الجهة عندها واحد 
الطرف، املسالك القروية تديهم وزارة الفالحة، احنا تنديرو الطرق 
برنامج  ديال  البرمجة  أن  أقول  أخرى  مرة  الحال  بطبيعة  املصنفة، 
إقليمية  برمجة  هي  مركزية  برمجة  ليست  املجالية  الفوارق  تقليص 
وجهوية ونتوما اللي طالبتو بهاد ال�ضي وأكاد أقول أنكم اآلن تطالبون 
بأن نعكس األمر وأن تعود البرمجة على مستوى املركزي وهذا بطبيعة 
الحال عندو اإليجابيات ديالو وعندو السلبيات ديالو، ألن ما يمكن �ضي 
واحد يدخلو في إطار حسابات سياسوية لكن نحن في الوزارة ال دخل 
التلية ألن هذا غادي  للسدود  بالنسبة  ال�ضيء  باملوضوع، ونفس  لنا 
اللي  راه   20.27 ديال  كاينة  اللي  الهندسة  في  احنا  بعدن  يتطرح من 
اللجن الجهوية  التلية هي الجهة  كيقترح السدود الصغرى والسدود 
اللي غيترأسوها السادة الوالة، وهادي بطبيعة الحال بغينا نمشيو في 
هاد االتجاه ديال أنه يكون واحد االختيار جاي اختيار قاعدي ينطلق 
سدود  هي  اللي  الكبرى  السدود  الحال  بطبيعة  عكس  القاعدة  من 
مهيكلة يتخذ القرار فيها على املستوى املركزي، وبالطبع بالنسبة لهاد 
القضية ديال البرنامج ديال 20.27 راه فيه السدود الكبيرة والسدود 
الصغيرة والسدود التلية وفيه محطة ديال تحلية مياه البحر ولكن 
كذلك فيه واحد الشق كبير ديال املاء في العالم القروي وأنا تكلمت على 
هاد املوضوع باش ما نبقاوش يعني ما خصناش نبقاو نقولو أمور غير 
صحيحة راه هاد املجال ديال تعميم املاء في العالم القروي بالنسب اللي 
وصل لها اآلن الساكنة تطالب بأن يصل املاء إلى البيوت، إلى املساكن 
وهذا خاصو واحد العمل خاصو واحد الجهد وهاد ال�ضي عالش برمجنا 
له أكثر من 26 مليار ديال الدرهم في البرنامج ديال 20.27 وأعتقد إن 
شاء هللا أن بهاد البرنامج هذا اللي احنا حرصنا في االنطالق ديالو في 
2020 أننا نعطيو واحد اإلشارة قوية من خالل برمجة 5 السدود، هاد 
النهائي على محطة  املقبلة واالتفاق  السنوات  في  السنة و5 السدود 
التحلية ديال مياه البحر ديال الدار البيضاء ثم بطبيعة الحال الشروع 
في الدراسات التفصيلية ديال الربط املائي، ألن من قبل كنا تنتكلمو على 
الشمال و على سبو وعلة بوركراك اآلن تنتكلمو على سبو وعلى بوركراك 
وعلى أم الربيع باعتبار أنه في الشمال غيكون السد ديال بني منصور 
والسدود األخرى وغيكون فيهم واحد الربط مائي اللي غيم�ضي شرق 
غرب، وهذه كلها بطبيعة الحال مشاريع كبرى منها ما سينجز في إطار 
البرامج اللي غادي يديرها وزارة التجهيز على مستوى امليزانيات ديالها 
املخصصة لها وفيها بطبيعة الحال ما سنقدم للصندوق ديال محمد 
السادس خاصة عندما نتحدث بطبيعة الحال على املشاريع الكبرى 
املهيكلة بحال الربط السككي سواء بالنسبة لقنيطرة اللي غيم�ضي حتى 
املراكش فإطار الخط الفائق السرعة أو بالنسبة ملراكش أكادير كذلك 
فيما يتعلق بالخط الفائق السرعة، باإلضافة لهاد ال�ضي بطبيعة الحال 

كاين امليناء الضخم ديال الداخلة األطل�ضي اللي غينطلق وغادي تكمل 
الطريق إن شاء هللا فالسنوات املقبلة وهذا كله سيعطي واحد الزخم 
اقتصادي اجتماعي كبير لهاد املنطقة وسيكون بطبيعة الحال أحسن 
ردعلى الذين يشككون بطبيعة الحال في وحدتنا الترابية واألعداء الذين 
يتربصون بها ليل نهار شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيدات والسادة 

النواب املحترمين.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى القطاع األخير في هذه الجلسة وهو قطاع الثقافة والشباب 
األول  السؤال  املوضوع،  إطاروحدة  في  بسؤالين  وذلك  والرياضة 
فليتفضل أحد النواب أوالنائبات عن فرق األغلبية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبملالحييباسميبرغلب ة:

شكربيبلس دةيبلرئيسةيبملحت1مة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيأعضاءيمجلسيبلنوببيبملحت1مون،

نسائلكم السيد الوزير املحترم باسم فرق األغلبية حول موضوع 
اللي هو يعني يثير واحد املجموعة ديال التساؤالت، نعلم جميعا السيد 
الوزير على أنه الثروة الحقيقية ال تقاص بمقومات الرأسمال املادي بل 
فقط باعتماد مؤشرات الرأسمال املادي والقدرة على استثمار مكوناته 
وتوظيفه كمعايير أسا�ضي في التخطيط ألي سياسات عمومية، وباملوازاة 
لذلك وبالنظر لتزايد عدد الحاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد 
واحتمال اتخاذ اإلجراءات ملواجهة الجائحة بات ضروريا وضع تصور 
وبرامج للطفولة واليافعين والشباب عبر استئناف األنشطة املسرحية 
والثقافية والفنية وفتح تكوينات ألطر تربوية للمخيمات في حدود إعداد 
تراعي التدابير اإلحترازية املتخدة ملا ذلك من أدوار هامة على الحياة 
أجيال مواطنة.  الفئات وخلق  لهذه  والذهنية  النفسية واإلجتماعية 
أوال نسائلكم السيد الوزير عن إستراتيجية وزارتكم املستقبلية لفائدة 
األطفال واليافعين الشباب، ثانيا هل تتوفر وزارتكم على تصور ناجح 
إلعادة فتح املرافق العمومية التابعة لها ال سيما في ظل استمرار حالة 

اإلصابة بفيروس كورونا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن فليتفضل أحد النواب أو النائبات 
عن الفرق واملجموعة النيابية للمعارضة، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييباسميفرقي مجموعةيبملعالضة:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير املحترم تلعب الثقافة واإلتصال أهمية بالغة في ضمان 
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للمجتمعات  واملستدامة  الشاملة  التنمية  وتحقيق  املجتمعي  األمن 
اإلنسانية، إال أن الحكومة ال تزال مصرة على النظر إلى هذا القطاع على 
أنه قطاع ثاني وغير تابع للسياسة واإلقتصاد، تبعا لذلك فقد ظل الشأن 
الثقافي ببالدنا يدبر وفق سياسة ترقيعية غير قادرة على تنزيل شعار 
تحسين النهوض بالثقافة املغربية وتحسين الولوج إليها وتعزيز اإلشعاع 
الثقافي الذي تبنته الحكومة الحالية في برنامجها الحكومي، ولعل تف�ضي 
الجائحة وتداعياتها قد زاد القطاع مرضا بعد أن شلت حركته وتجمدت 
كل أنشطته وفشلت في تدبيره، في األزمات السيد الوزير حاجة البشر 
واملجتمعات إلى الثقافة في زمن التباعد الجسدي الثقافة تجمع بين 
الناس وهي توفر الراحة واإللهام واألمل، نسائلكم السيد الوزير، عن 
مخطط الحكومة إلعادة اإلعتبار لقطاع الثقافة واإلتصال وإعطائه 

دينامية جديدة بعد تأثره السلبي شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا لكم، الكلمة لكم اآلن السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديعثمانيبلفرد س،ي زيريبلثقافةي بلشبابي بلرياضة.

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بغيت نقول جيت أمامكم بكل تواضع نجاوبك على هاد 2 األسئلة 
اللي هي أسئلة مهمة جدا ومصيرية، مصيرية حيث كما كتعلموا الثقافة 
هي اللي كيبقى ملي الباقي كيم�ضي، كل �ضي كيتن�ضى، ولكن ديك العملية 
التماسك  ديال  التقوية  ديال  العملية  وديك  النسيان،  ديال محاربة 
اإلجتماعي هي اللي غادي تمكن دولة أو أمة بحال املغرب تم�ضي لقدام، 
بغيت نقول لكم أيضا بأن هاد الجائحة وأنتما عارفين هاد ال�ضي جات 
وكل  املجتمعات  وكل  الشعوب  وكل  الدول  لكل  امتحان  �ضي  بحال 
كان  املغرب  والحمد هلل  نفوسنا  نراجعوا  وطبعا خصنا  الحكومات، 
سباق فهاد الخطوة إلى األمام، اإلستدراكية لهاد الخدمة اللي غادي تدار 
فيما يخص النموذج التنموي الجديد، ملا هو يمكن يكون إال نموذج ما 

بعد كورونا، ونموذج اللي غادي تكون فيه واحد الرؤية بعيدة األمد.

باش نجاوبكم مباشرة كاينة بعدا 2 وال 3 داألمور اللي بغيت نذكرها 
اللي دازت فهاد القانون مشروع قانون املالية 2021 اللي هي مهمة جدا، 
والبد ما نستدركوها، البد ما نذاكروا عليها، األولى هي املسألة ديال 
اللي   HCP ال  ديال  أنتما شتوا اإلحصائيات  الشباب،  ديال  البطالة 
كتورينا بأن غادي تكون واحد اإلرتفاع ديال البطالة في املغرب وأول 
من غادي يأدي الثمن ديال هاد اإلرتفاع هم الشباب والنساء، وبغيت 
نقول بأن برز في هاد املشروع قانون 2021 الحمد هلل واحد اإلجراء اللي 
هو مهم جدا اللي تناقشتوه، اللي هو اإلعفاء ديال الضريبة على الدخل 
على كل شاب أقل من 30 سنة اللي غادي يولج أول مرة في حياتو لعقد 
الشغل غير محدد املدىcontrat à durée indéterminée وهذا إجراء 

مهم جدا مازال ما تعطات ليه األهمية ديالو، حيث غادي تكون عندو 
واحد التداعيات والتحفيز ديال املقاولين على والتجنيد ديالهم باش 
نوقفوا كرجل واحد ضد هاد الجائحة، وهاد اآلثار السلبية اللي غتكون 

عندها في سوق الشغل.

النقطة الثانية برنامج انطالقة اللي كان نطلق قبل الجائحة ودابا 
غادي يستأنف عاوتاني وغادي تكون عندو واحد الخصوصية وغادي 
يستهدف فئة الشباب، وهنا بغيت نقول بأن وزارة الشباب والرياضة 
متجندة باش نوصلوا ونجحوا هاد البرنامج ديال انطالقة وخاصة في 
الشق ديالو اللي متعلق بالشباب القروي، كتعرفوا بأن في هاد البرنامج 
كاين واحد الشق مختص بالتشجيع ديال الروح املقاوالتي في املجال 

القروي؛

وثالث حاجة باش نعطيكم نظرة أو إشارة على اإلتجاه اللي غادي فيه 
قطاع الشباب كيخصنا كاين املضمون وكاين املحتوى، املحتوى كيمكن 
لينا نذاكروا فيه ولكن سميتو املسطرة أو الحكامة ديال اإلستراتيجية 
ديال قطاع الشباب هي نقطة مهمة جدا، وإن شاء هللا غادي نحاولوا 
نزلوا إلى أرض الواقع لجنة بين وزارية اللي غادي تاخذ النموذج ديال 
الترابي  التنزيل  واحد  يكون  باش  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

واملجالي للسياسة ولالستراتيجية القطاعية اللي كتعلق بالشباب؛

إذن من بين األمور اللي غتكون في 2021، التفكير في الصيغة ديال 
إعادة تأهيل دور الشباب اللي عندهم واحد األهمية بالغة، ولكن أيضا 
أن نزيدو نفكرو اشنو هو اإلشكال ديال هاد دور الشباب؟ اإلشكال ديالهم 
هو الولوج ديال الشباب لهاد دور الشباب، وكتعرفو بأن فئة الشباب 
عندهم أكثر صعوبة من الفئات األخرى فيما يخص التنقل، وخاصة 
إيال كانوا هاد الشباب ما ساكنينش حدا دار الشباب، وكتعرفو املشاكل 
اللي كيعرفها النقل العمومي في بعض املناطق، إذن كتفهمو بأن املشكل 
ما�ضي هو دور الشباب، ولكن الولوج ديال هاد الفئة الشبابية إلى هاد 
البنية التحتية اللي مخصصة لهم، إذن كاين واحد التفكير في الوزارة 
فيما يخص اللجوء إلى وسائل متنقلة اللي باش نوصلو هاد التنشيط 
الشبابية وخاصة  الفئات  لعند  نوصلوه  والشبابي  والريا�ضي  الثقافي 
في املناطق النائية أو املناطق القروية اللي بعض املرات ما كتوفرش ال 
على دور الشباب وال على أجهزة ديال التنقل، كنعترفو بأننا عندنا 650 
دور الشباب في املغرب، و وإيال شفتو النسبة ديال الفئة الشبابية في 
الساكنة املغربية غتعرفو بأن هاد الرقم غير قولو مشرف وغير مشرف، 
ولكن راه خصنا نزيدو مازال في هاد املجهود وما�ضي غير نبني، حيث 
املشكل راه بوحدو، ولكن خصنا نبنيو ونوصلو هاد الخدمة العمومية 
أو ال املرفق العمومي لعند هاد الساكنة، وهذا هو املهم، من هاد 650 
دور الشباب اللي كاينة عندنا تقريبا واحد 100 وحدة اللي مغلوقة اآلن، 
غير مغلوقة ألنها آنية للسقوط أو فيها �ضي مشكل بنيوي، ال، مغلوقة 
حيث ما عندناش املوارد البشرية باش نحلوه ونقومو بالتنشيط بها، 
املشكل شنو هو؟ املشكل في التفكير التقليدي كنا كنظنو بأن الهدف هو 
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بناء هاد البنيات التحتية، إذن إيال حلينا دور الشباب راه درنا خدمتنا، 
املشكل أن هاد دور الشباب ما�ضي هي غير بنية تحتية، هي وسيلة باش 
التنشيطية ديال  الثقافية والبرمجة  البرمجة  اللي هو  للهدف  نوصلو 
تحتية  كبنيات  ما�ضي  نشوفوها  إذن خصنا  الشبابية،  االستراتيجية 
ولكن كوسيلة باش نوصلو للتنشيط، والتنشيط كيخصو املساطر ديالو 
وبرمجة سنوية إلى آخره، هاد البرمجة ما يمكن لهاش غير تدار بالحيوط 
وغير بالتجهيز، خاص العنصر البشري نرجعو األساس ديال العنصر 

البشري فهاد البنية االستراتيجي حول سياسة الشباب.

حاجة أخرى عالش دابا كنقول لكم هاد 100 دور الشباب مغلوقة 
الشباب  ديال  القطاع  هاد  البشرية،  املوارد  ضعف  بسبب  اليوم 
والرياضة العام جاي 2021 غادي يمشيو 51 موظف للتقاعد، والعدد 
ديال املوظفين الجدد اللي غادي يمكن لنا نشغلوهم ما كيفوقش 50 
واحد donc إيال بقينا في هاد املسار هذا وفي هاد االتجاه هذا ما غادي 
يبقى حتى واحد فهاد الوزارة، راه هادي 20 عام كانت 12 ألف موظف 
في قطاع الشباب والرياضة، اليوم 3550 تقريبا وإيال بقينا على هادا 
غنوليو بحال اليابان 2040-2045 ما يبقى حتى واحد donc خصنا 
نفكرو في هاد املسألة وذكرتكم في األول على املسألة ديال النموذج 
التنموي الجديد، راه ما�ضي كالم فارغ، النموذج التنموي الجديد خصنا 
نفكرو في هاد املسألة، نقلصو في املجهود اللي كيدار في البني والسيما 
والحيوط والبنية التحتية إلى آخره، ونزيدو شوية في املجهود اللي كيدار 
في املوارد البشرية وفي العنصر اإلنساني وفي التكوين وفي األمور اللي هي 

.la matière griseمتعلقة باملادة العقلية

بغيت نضيف أيضا أن فيما يخص برامج خصوصية، بالنظر إلى 
الوضعية الراهنة للحالة الوبائية قمنا باإلغالق ديال واحد العدد ديال 
املرافق العمومية أو البنية التحتية اللي تابعة لهاد القطاع، وكنا غادي 
نقوموا بإستئناف ديال األنشطة ديال دور الشباب في شهر شتنبر، إال أن 
الوضعية الوبائية كيف ماعرفتوا الظروف لزمات علينا أننا ما نحلوش 
دور الشباب في هاد املرحلة، ولكن درنا واحد اإلختيار إستراتيجي اللي 
هو أننا ما نحلوش هاد دور الشباب ألسباب صحية أمام األطفال ولكن 
نحلوهم أمام الناس اللي غادي يقوموا بالتكوين ديال هاد الناس اللي 
غادي ينشطوا هاد دور الشباب، وهاد الدورة التكوينية غتكون بشراكة 
مع الجمعية الوطنية للتخييم ألن معها تفاعل إيجابي جدا واللي فهمو 
الهدف ديالنا اللي هو ما نبقاوش غير سادين هاد دور الشباب وما نديروا 
والو غادي نسدوها واخا ولكن نحلوها أمام الناس اللي بغاو يتكونو 
يكون هاد التكوين نظري، وملي نجيو للتكوين التطبيقي ملي الوضعية 
الوبائية تمكنا من هاد ال�ضي، وما نبقاوش غير مربعين يدينا، هاد كاين 
الشق ديال التكوين وكاين الشق ديال إعادة التأهيل اللي حتى هو اللي 
خصصنا ليه ميزانيات مهمة مع الشركاء دياولنا باش هاد الفترة يخرج 
منها �ضي حاجة اللي تكون إيجابية وخا..، أنا بقى فيا الحال بزاف وقلتها 
لإلخوان في لجنة الثقافة لجنة القطاعات االجتماعية بقى فيا الحال 

بزاف ملي لغينا املخيمات، حيث كنتفهم األهمية ديال هاد املخيمات من 
الناحية االجتماعية، بعض الفئات اإلجتماعية في املغرب اللي ما عمرها 
كتلجأ ال ل congé وال ل vaccance وال للتخييم، ومن الناحية أيضا 
النفسية اللي كنعرفوا أن هاد اإللغاء وهاد التدابير األمنية والصحية 
كانت عندها واحد اآلثار سلبية على النفسية، ال النفسية ديال اآلباء 
وال النفسية ديال األطفال، وهادي راه الوزارة كتقوم بواحد دراسة 
اآلثار النفسية ديال هاد الجائحة على األطفال واليافعين بشراكة مع 

القطاعات املعنية.

بغيت نقول أيضا أن فيما يخص إعادة فتح املؤسسات الشبابية 
أوال كاين بعض املؤسسات اللي قمنا بالفتح ديالها أوال دور الحضانة 
اللي كتعرفوا الدور املهم جدا اللي كتلعبوا في الولوج ديال النساء لسوق 
الشغل، وهاد الولوج ديال النساء لسوق الشغل كتعرفواه بأنه من 
املعايير ديال التنمية البشرية وكاينة دراسات ديال صندوق النقد الدولي 
اللي كتقول بأن كن كان الولوج ديال النساء لسوق الشغل كيساوي 
يرتفع  غادي  املغرب  ديال  الخام  الداخلي  الناتج  كان  الرجال  ديال 
ب%35، %35 هي تقريبا 30 وال 35 مليار ديال األورو، donc هذا دور 
الحضانة عندها واحد الدور مهم جدا فهاد الولوج ديال النساء و فهاد 
العملية التنموية ديال املجتمع املغربي، وكتعرفوا بأن أحسن درهم اللي 
غادي تنفقوا الدولة املغربية على الساكنة املغربية هو هداك الدرهم 
اللي كيم�ضي في الحياة ديال األطفال اللي قل من 6 سنين، هداك الدرهم 
راه كيساوي كثرمن تقريبا 20 وال 30 درهم اللي غادي تنفق نفس هاد 
الدولة على نفس اليافع وال نفس الطفل ملي غادي يوصل ل 20 وال 24 
عام يكون في التكوين املنهي وال في الجامعة إلى آخره، إذن خصنا نعرفوا 
بأن كل جهد اللي غادي نديروه اللي غادي يستهدف هاد فئة األطفال هو 

جهد اللي غادي تكون عندو تداعيات إيجابية جدا.

فيما يخص فتح املؤسسات النسوية التابعة للوزارة وهاد ال�ضي
ça concerne كيعني النساء وخاصة في املجال القروي قمنا بفتح هاد 
املؤسسات النسوية ابتداء من شهر أكتوبر املا�ضي، حيث تم إصدار 
دورية وزارية بتاريخ 8 شتنبر تحدد ضوابط استمرار املوسم التكويني 
2020-2021 وهاد التكوين  2019-2020 واإلعداد للموسم التكويني 
ديال املرأة القروية راه عندو واحد األثر إيجابي جدا على التكوين ديال 
هاد األطفال، وكيما قلت دور الحضانة راه عندها واحد الدور أيضا في 
التحضير ديال هاد األطفال باش يمشيو لديك العملية ديال التعميم 
فيه  واللي  الوطني  التعليم  وزارة  به  كتقوم  اللي  األولي  التعليم  ديال 
امليزانية ديال 30 مليار ديال الدرهم ف 10 سنين هي عملية ضخمة جدا، 
وباش نعاونو في هاد املجهود كيخص هاد دور الحضانة وهاد املؤسسات 
ديال التكوين النسوي تلعب الدور ديالها وتلقى بالصتها في هاد املنظومة 

اللي كيبنيها املغرب في العملية التنموي.

فيما يخص املجال الثقافي مشينا أول إجراء اللي تدار هو أننا مشينا 
عملية  هي  ما�ضي  وهادي  بعد  عن  واملعارض  والتكوينات  للمناظرات 
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ديال الكاتجيت حيث بعض املرات الناس كيظنو بأنها راه ما عندها 
حتى �ضي آثار هادي عملية مهمة جدا وغنحاول نفسر لكم عالش؟ أوال 
كتبين لينا هاد الناس الفنانة أو املدرسين أو البروفيسورات إلى آخره 
املتخصصين الخبراء املتخصصين في علم اآلثار إلى آخره، هادو كاملين 
ملي دازو في املناظرات عن بعد في الفايسبوك ديال الوزارة أو ديال 3 
هاد  مع  املغربي  املواطن  ديال  التجاوب  لنا  كيبان  القطاعات،  ديال 
املناظرات وكنفهمو شكون هما اللي عندهم واحد دراية على التنشيط 
أو التعليم إلى آخره وكيبانو لينا املالحظات ديال املواطنين وهاد التفاعل 
هاد النقاش اللي كان في املواقع االجتماعية كان مهم جدا باش نحسنوا 
ونجودو من االستراتيجية الثقافية ديال املغرب وخاصة فيما يخص 

األثر.

فيما يخص التداعيات السلبية االقتصادية واالجتماعية ديال هاد 
الجائحة، كان عرفتو بأن القطاع الثقافي كان ثالث قطاع أكثر تضررا 
اقتصاديا من هاد الجائحة، وتقلص رقم املعامالت ديالو ب%60 أكثر 
من %60 ويمكن ليا نقول أن فهمنا شنو هو اإلشكال ديال كون هذا 
القطاع غير مهيكل، وهاد الكون ديالو غير مهيكل طرح لنا واحد العدد 
ديال اإلشكاالت مهمة جدا، عندنا تقريبا 6500 حامل بطاقة الفنان 
وكيخصنا نزيدو فهاد املجهود ديال املواكبة ديال الفنانة باش ياخذو 
معقدة شوية  املسطرة  حيث  ديما  ساهل  ما�ضي  الفنان  بطاقة  هاد 
و كنخممو في هاد اإلطار باش نجودو هاد املسطرة ونخممو أننا يكون 
الهدف ديالنا الولوج ديال الفنان وخاصة الفئة ديال الفنانة الفنون 
الشعبية أو الفنون األصيلة نسهلو عليهم الولوج لهاد بطاقة الفنان، 
اللي احنا اليوم خدامين عليها باش تكون هي الباب منين كيدخلو الفنانة 
لهاد املنظومة ديال دعم املشاريع الفنية، وشتو اإلشكاالت اللي كانت 
مطروحة في هاد الباب، والنهار اللي بدات الجائحة قمنا بواحد اإلجراء 
مهم مبادرة ديال املكتب املغربي لحقوق املؤلفين ابتداء من 15 يونيو 
لتمكين املبدعين املنخرطين من توزيع مسبق ديال األقساط املتبقية، 
هادي عملية كانت فيها 35 مليون ديال الدرهم اللي مشات لهاد الفنانة 
اللي كانوا منخرطين في هاد BMDA ومن هاد املنبر بغيت نوجه نداء 
 BMDA للفنانة أو عائالت الفنانين اللي مازال ما نخرطوش فهاد املكتب
يفهموا بأن خصهم ينخرطوا باش يمكن ليهم يستافدوا من هاد املوارد 
املالية، ولكن أيضا خصهم ينخرطوا حيث هو مجهود وطني جماعي 
باش نحافظوا على التراث الالمادي ديالنا اللي خاصة في املجال ديال 
املوسيقى، خاصة في املجال ديال املوسيقى، الشروع املباشرة لإلعالن 
ديال هاد حالة الطوارئ بتوزيع مستحقات النسخة الخاصة ابتداء 
من25 مارس2020 وصرف كل التوزيعات املتبقية برسم سنة 2020 
النسخة  عن  ومكافئة  املؤلفين  بحقوق  املتعلقة  اإلستخالصات  من 
الخاصة عن سنة 2019 وهاد ال�ضي كيعني األصناف الثالثة اللي هي 
 BMDA ،املوسيقى والدراما واآلداب وذلك ابتداء من 15 يونيو كما قلت
املكتب الوطني للمؤلفين قام بواحد املجهود كبير فيما يخص الرقمنة 
كتعرفوا بأن الرقمنة هي جزء من الجواب لهاد الجائحة والرقمنة فيها 

واحد العنصر أسا�ضي ديال العدالة املجالية، كاينين ناس أوفنانة إلى 
آخره اللي يمكن يكونوا في الراشيدية وال فكيك وال في أماكن بعيدة عن، 

شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير املحترم، انتهى الوقت املخصص، شكرا 
لكم، اآلن نمر إلى املناقشة مع فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

النواب أوالنائبات املحترمين، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبملقرئيأبويزيديبإلدلي�سي:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير كل العوائق التي ذكرتم بعضها عارض يتعلق بالجائحة 
وبعضها بنيوي يتعلق بضعف املوارد البشرية والتباعد الجغرافي، هذه 
العوائق يمكن أن تتحول إلى حوافز، الحاجز يمكن أن يتحول إلى حافز، 
أملحت في آخر مداخلتك الطويلة إلى قضية الخدمة عن بعد في مجال 
الثقافة، أتوقع أن التفكير خارج اإلطار التقليدي بالعقلية البيروقراطية 
أصبح انتحارا فعليا، خصوصا وأنه ليس عندنا أي تصور ملا هو املدى 
الذي ستصل إليه هذه الجائحة أو غيرها، وبالتالي أحسن �ضيء اليوم 
أحسن �ضيء اليوم أنك بتغيير العقلية فقط بطريقة جذرية يمكن أن 
توفر من ميزانيتك املحدودة جدا جزء ال يستهان به إذا ما استثمرت في 
مجال اإلنتاج الفني على حوامل إلكترونية والتحرك به في مجال املحيط 
األزرق بطريقة فاعلة وشفافة ومسؤولة، يمكنك بميزانية مدينة واحدة 
أن تستهدف املغرب، بميزانية بناية واحدة تستقطب عشرات الشباب 
جديدة  تحمالت  دفاتر  إلى  تحتاج  فقط  الشباب،  ماليين  تغطي  أن 
بعقلية جديدة إلى صنفين من املشاريع تطرحها في املناقصات ألظرفة، 
أوال املضمون وعندك الفنانون واألدباء والشعراء واملوسيقيون وذوي 
األصوات الجميلة ليس فقط للتلحين وإنما للقراءة والذين يمكن أن 
ابتعد عن  الجودة،  تنافسية على  الدفاتر مشاريع  بهذه  تقترح عليهم 
بحال  وامللف  والسن  والشهادة  الدبلوم  جيب  الديمقراطية  العقلية 
إيال غادي دير ليهم concours تقريهم عندك وال تخدمهم عندك ال، ثم 
الشق الثاني اللي هو الحامل اإللكتروني الشباب املستهدف هو خير من 
يعرف اليوم هذه الطريقة، األطفال الصغار اليوم 10 سنين يعرفون 
أفضل مني وممن هو أكبر مني أنا ال أكاد أملس تقريبا ال clavier ولهذا 
تستطيع بدفتر تحمالت يتعلق بالجانب اإللكتروني التقني أن تعرض 
لهؤالء الشباب، ثم أنهم هم يقومون بتحويلها إلى برمجيات، بتحويلها إلى 
تطبيقات، بتحوليها إلى حوامل إلكترونية، وتستطيع أن تستهدف وليس 
فقط شباب املغرب، بل شباب العالم الذي يشترك معك اللغة والدين، 
الشباب املغرر بهم في تندوف من يحب االطالع على اإلسالم أو على تاريخ 
املغرب كل هؤالء، يمكنك في 5 سنوات بربع ميزانيتك أن تحدث ثورة 
إذا انتقلت جذريا، نسا كوفيد ونسا أزمة املوارد البشرية اللي عندك 
إذ انتقلت إلى هذا العالم الجديد، من عندك من كبار السن، املثقفين 
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املوهوبين،  الفنانين،  واملثقفين،  الكبار  واللغويين  واألدباء  والعلماء، 
وأصحاب امللحون هؤالء يكتبون لك املضمون، ولكن أنت تضع األطر، 
تضع املضامين، تضع األهداف، وراء سؤال كبير لم نجب عنه بعد 
ماذا نريد من اإلنسان املغربي أن يكون؟ أية ثقافة؟ أية شخصية؟ أية 
عقلية؟ مثال نكثر في بعض برامجنا على قلتهم من االفتخار بتقاليدنا، 
بعض تقليدنا مدمرة، تضيع الوقت، تستهلك امليزانية تضر بالصراحة 
السلبية  الشعبية  األمثال  على  برنامج  واالنغالق،  الجمود  في  تسبب 
»ما دير حسنة ما يطرا باس«، »دير راسك وسط الريوس وقطع ...«، 
ينبغي أن تن�ضئ رؤية بأهداف وتقترح على من عندك من املوارد بعيدا 
على املحسوبية والزبونية والعقلية البيروقراطية والتوظيف اإلداري 
الجامد باملشاريع والتنافس على املشاريع، ثم تعطيها لهؤالء الشباب، 
العجب وال الدرب غلف يتكلم عنه في أملانيا وفي أمريكا اآلن حتى واحد 
ما عندو البكالوريا، عنداك تدير ليا مباراة الشرط أو الدكتوراه في، راه 
ما عندهومش الباك، راه يحمقوا اإللكترونيات ديال Apple وديال...، 
ولذلك هللا يجازيك بخير السيد الوزير هادي فرصتك الحافز يصبح 
دافعا اليوم، هادي فرصتك باش تنتج كم هائل من اإلنتاج وتحمله 
على ألواحهم اإللكترونية بال حصر بميزانية صفرية تقريبا إذا ما تغيرت 

عقلية من معك من املسؤولين، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ننتقل إلى فريق األصالة واملعاصرة 
فليتفضل أحد النواب أو النائبات مشكورين، تفضل السيد النائب 

املحترم.

بلنائبيبلس ديهشاميصابري:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

هو في معرض املداخلة ديالكم صراحة الرقم اللي قلتو بأنه في مدة 
20 سنة بأنه عدد املوظفين انتقل من 20 ألف ل 3000 موظف هو رقم 
اللي كيجعل ألنه كنت شوية غنقول لك ما ندخلش، ألنه هذا كيبين 
بأنه املؤشر وال االتجاه اللي غادية فيه الوزارة بأنه راه ما كاين ال ثقافة، 
ال اتصال، ال حتى �ضي حاجة، donc هاد الوضعية هادي وضعية جد 
مقلقة، وبالتالي ما كيعنيش بأنه نربعو يدينا وما كاينش الحلول يجب 
التفكير في الحلول، املنطلق في الحل هو أول �ضيء يجب أن نتفق على 
ماذا نريد من هاد الثقافة؟ وأي مفهوم للثقافة؟ ألن الثقافة هي جوهر 
التنشئة االجتماعية وأسلوب الحياة املشترك ما بين أفراد املجتمع من 
أجل تحقيق االرتقاء بالفرد ومن خالله لالرتقاء باملجتمع، بحيث يجب 
الحرص على بلورة تصور مجتمعي، يعني بهذا الهاجس من خالل تصور 
الالمادي،  والشق  للثقافة  املادي  الشق  االعتبار  بعين  يأخذ  شمولي 
العربية،  األمازيغية،  اللغوي  التعدد  على  بالحفاظ  اللغة  خالل  من 
الحسانية، والشق الجمالي بالفن، املوسيقى، ورقص، ورسم إلى آخره، 
وأيضا من دين أسا�ضي، قيم، وحضارة، إيال شفنا أشنو واقع الحال 

ملا نتكلم على الثقافة الحالية أو الثقافة السائدة تنشوفو بأنه نحن 
متخلفين في كل هاته النقط ال على املستوى اللغة، ال على مستوى تراجع 
القيم، ال على مستوى االتصال على مستوى الصحافة، نظرا لضعف 
ال  كيشتغلوا  الصحافيين  ألنه  والوضعية  املهترئة  والوضعية  الدعم 
كيشتغلوا  أنه  املكتوبة  الصحافة  أو  اإللكترونية  الصحافة  سواء 
بمجهودات شخصية وضعف الدعم املخصص من طرف الوزارة، ألنه 
الصحافة السيد الوزير اليوم راه الصحافة صنعات ثورات في دول، 
ملا خذات واحد  راه  أنه  أمريكا  في  اإلنتخابات  تبعنا  اليوم  الصحافة 
اإلتجاه راه أنه استطعات باش تحقق، تخلق امتياز لفائدة مرشح دون 
اآلخر، الصحافة هي راه جزء من الكيان ديال املجتمع، ويجب إعطاء 
قيمة حقيقية للصحافي ك ressource humaine هو األول وبعد ذلك 
للقوانين اللي صوتنا عليها، ومع ذلك التنزيل ديالها مازال ما شافش 

الوجود.

اليوم وزارة الثقافة أنا كتبان ليا بأنه رجعات تتشتغل بواحد اآللية 
ديال توزيع الدعم، خاصة بالنسبة للشق الفني، تتجي عندها واحد 
الشوية ديال امليزانية عندها كتبان ليها كاينة امليزانية كتجي وكتفرقها 
بدون األخذ بعين اإلعتبار أنه فرقات هاد الدعم اللي فرقات مؤخرا ديال 
املشاريع الحاصلة على دعم الجوالت املسرحية الوطنية، واش كانت �ضي 
جوالت مسرحية؟ باش فرقتوا ليهم 19 مليون ديال الدرهم، املعارض 
الخاصة عطيتوها الدعم فوقت كورونا واش كاين �ضي معارض؟ كاين 
�ضي جوالت مسرحية؟ ما كانتش، في حين أنه كاينين الفنانين اللي كانوا 

محتاجين للدعم... شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت مع األسف، ننتقل اآلن إلى 
فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديهاشميأمينيبلشف ق:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

باملعطيات  املفصلواملدعم  جوابكم  على  الوزير  السيد  نشكركم 
واإلجراءات العملية التي واكبتم بها مراحل الحجر الصحي وتنفيذ تدابير 
حالة الطوارئ الصحية التي تهم 3 قطاعات حيوية تتميز بالدينامية 
وتحرك امليداني من قطاع الشبيبة والرياضة إلى قطاع الفن والثقافة 
وقطاع اإلتصال، السيد الوزير إننا مدركون ملدى تأثرها بتداعيات حالة 
الطوارئ الصحية والحجر الصحي وتداعياتها اإلجتماعية واإلقتصادية 
واملالية والتوقف الشبه كلي الذي أصاب منهي هذه القطاعات الثالثة 
أفرادا ومجموعات ومؤسسات، ونقدر من موقعنا كمسؤولين عن تدبير 
الشأن الجماعي ومن موقعنا املنهي مدى التحمالت واملسؤوليات التي 
توجهها الوزارة للتخفيف من اآلثار اإلجتماعية واملالية والنفسية على 
املتعاملين مع قطاعاتكم الثالث الرياضيون واملؤطرون في الجمعيات 
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إختالف  على  والفنانون  املبدعون  واألندية،  والجامعات  والعصب 
أصنافهم ومستوياتهم هذا باإلضافة إلى اإلعالميين ومهنيي الصحافة 
إلى  املوجه  الدعم  حجم  كان  ومهما  والبصرية،  والسمعية  املكتوبة 
اإلجتماعية  األنشطة  توقف  من  واملتضررة  العريضة  الفئات  هذه 
واإلقتصادية والفنية والرياضية فإن هذا التوقف الذي أصابها ينعكس 
بدوره سلبا على أنشطة قطاعية أخرى كالسياحة والنقل والصناعات 
املكملة لها من مهرجانات وتنشيط والستوديوهات والصناعة التقليدية 
ولقاءات رياضية محليا وطنيا ودوليا، ونغتنم فرصة طرح هاد السؤال 
الرقمنة  نحو  التوجه  تعديل  عليكم  لنقترح  كورونا  جائحة  فيظل 
وإحداث تحول في هذا املجال لتأهيل قطاعاتكم الثالث نحو مزيد من 
الرقمنة التدبيرية والعمل عن بعد وإلى مزيد من الشراكة مع املجتمع 
املدني واملنظمات الغير حكومية لبعد جهوي محلي وتفويض تدبير بعض 
مرافق القرب الخاصة بالرياضة والشباب والطفولة والنساء إلعطاء 
التحتية سوسيو  البنيات  تدبير  في  واشراكه  الجمعوي  للعمل  دفعة 
متابعة  في  للرقمنة  منظومات  اعتماد  مع  رياضية  وسوسيو  ثقافية 
في  البشرية وحكامة وعقلنة  للموارد  وترشيدا  للوقت  ربحا  واملواكبة 
استعمال الوسائل العامة ومسايرة التطور التكنولوجي والرقمي وحسن 
استعماله وتوظيف ثماره، ما يمكن مالحظته السيد الوزير من خالل 
تدبير الوزارة الوصية للمرافق العمومية التابعة لها هواستمرارها في 
بعض األحيان في تكريس الهوة املجالية في توزيع مرافقها مما يجعل فئة 
كبير من األطفال واليافعين الشباب خارج السياق التربوي الذي تبنته 
الوزارة خاصة وأن العديد من املختصين والباحثين النفسيين قد أكدو 
غير ما مرة على ضرورة االستجابة لإلشكاالت التربوية التي تعرفها هذه 

الفئة العمرية في ظل التداعيات النفسية للحجر الصحي.

وفي الختام أتوجه إلى السيد الوزير بأن يحث مصالح الوزارة بالعمل 
على تسوية امللفات التي تنتظر املصادقة واالعتماد بالنسبة الجمعيات 

الرياضية وغيرها، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبملج ديبلفا�سييبلفهري:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير، املغرب كيعيش واحد األزمة اقتصادية خانقة بسبب 
جائحة كورونا، وهاد األزمة هادي خصها تلزم الحكومة أنه تغير جذريا 
املنهجية دالعمل ديالها وما تبقاش تفكر قطاع بقطاع ولكن في إطار 
سياسة عامة، وفي الحقيقة هاد الدعم ديال الفنانة كيبين مزيان هاد 
املسألة هادي الفنانة محتاجين الدعم واخا كاين فنانة اللي محتاجين 

فعال وما استافدوش من هاد الدعم، وكاينين فئات أخرى اللي خصها 
املمرضين  األطباء،  الصحة،  ديال  القطاع  املثال  سبيل  على  الدعم 
العاملين كلهم في قطاع الصحة اللي يشتغلون عليه نهار منذ مارس 
املا�ضي وهما في الصفوف األمامية ضد هاد الوباء واللي ما�ضي بحالنا 
كنلبسو الكمامة وكنتمناو ما غنتلقاوش بكورونا هما كيمشيو البالصة 
اللي فيها كورونا، وكيتكلفو بمر�ضى اللي فيهم كورونا وكيدعيو أنهم ما 
يتقاسوش بكورونا ومع ذلك كيتقاسو بكورونا وكيموتو بكورونا، ولكن 
مع األسف الحكومة ما عندهاش داك الحل السيا�ضي اللي غادي يجعل 
أنه وزير املالية أو رئيس الحكومة اللي من املفروض هو اللي خاصو يحدد 
األولويات دالحكومة ديالو أنه يقول ال حبس بالالتي راه إيال اعطينا دعم 
لواحد الفئة بينما فئات أخرى محتاجة أكثر راه غادي يخلق مشكل 

وخلق مشكل؛

ديال  االنطباع  هاد  كتزكي  اللي  التواصل  في  إشكالية  كاين  ثم 
االرتجالية على سبيل املثال هاد املوضوع ديال كورونا في أيامات مارس 
منين ما كانوش األرقام مرتفعة وكانوا مواد إخبارية ومواد إعالمية دائما، 
اليوم اللي األرقام ترتفع والعدد دالوفيات كترتفع ما بقيناش كنسمعو 
املواد اإلعالمية على هاد الجائحة هادي وهاد ال�ضي اللي كيجعل على أنه 
ربما الناس ترخات شوية، إذن خص اإلعالم الرسمي واإلعالم العمومي 
يلعب الدور ديالو وما يباقش يهضر غير على املسائل اللي هي إيجابية، 
ال الدور ديال اإلعالم العمومي هو يهضر على اإلكراهات واإلخفاقات 
واملشاكل واإلشكاليات ديال الحياة اليومية ديال املواطن واملواطنين، 
خص أيضا في النشرة اإلخبارية على سبيل املثال ينفتحو شوية على 
املجتمع املدني، ينفتحو على الجمعيات الطالبية، ينفتحة على شريحة 
واسعة من املجتمع املغربي، ينفتحو على األحزاب السياسية اللي كانت 
عندها اقتراحات واضحة في هاد الجائحة هادي، والسيد الوزير انتما 
املسؤولية ديالكم أعتقد أنه تجعلو أن هاد املسألة هادي يتم التطبيق 

ديالها، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق الحركي، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبرمينيديدى:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير، بالنسبة الجانب املتعلق بالشباب فيمكن نقول بأن 
السياسة العمومية املتعلقة بهذا الجانب ال ترقى إلى حجم االهتمام 
الذي توليه الدولة لهذا الشباب، في الواقع الفعلي لهذه الفئة التي يتبين 
على أنها بحاجة إلى أجرأة فعلية للتوجيهات امللكية السامية التي تطرقت 
لهذه الفئة في عدة مناسبات سواء عن القيمة املضافة للمجلس الوطني 
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للشباب والعمل الجمعوي، كما نتساءل عن تعزيز دور الشباب باألقاليم 
الجنوبية، فمثال تمكنت بلدية الداخلة من الظفر بعضوية املدن األورو 
متوسطية التي تهتم بمالعب القرب وفتح املجال للشباب من ممارسة 
مختلف أنواع الرياضة، غير أن هذه املالعب رغم قلتها أصبحت ممنوعة 
التي  التعجيزية  الشروط  بسبب  مهجورة  وباتت  املنطقة  على شباب 
تفرضها الجمعيات املستقلة، لذا أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه 
اإلشكالية، بالنسبة للرياضة فإن اإلكراهات ال يجب أن تثني الحكومة 
على مواصلة وضع التجهيزات الرياضية وتوسيع رياضة القرب بشكل 
عادل ومتوازن، فمثال مدينة الداخلة أصبحت قبلة للرياضة املائية، إال 
أن التساؤل املطروح، ما مدى استفادة أبناء املنطقة من هذه الرياضة؟ 
وخلق  اإلقليم  مستوى  على  الفاعلة  الجمعيات  على  اإلنفتاح  وكذا 
شراكات مع قطاع التعليم من أجل تكوين الشباب والرفع من مستوى 
مشاركتهم في التظاهرات الرياضية الدولية والوطنية. نطالبكم السيد 
الوزير املحترم بإيفاد لجنة تق�ضي للوقوف على الرياضة بجهة الداخلة 
واد الذهب، بالنسبة للثقافة ننوه بما تقوم به املديرية الجهوية للثقافة 
من أنشطة على مدار السنة إال أنه يثير انتباه الجميع الضرر الحاصل 
أنواعها ونطالبكم  للفنانين والفنانات بسبب منع اإلحتفاالت بجميع 

السيد الوزير بإيجاد حل لهذه املعضلة، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديأحويط:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

بلس ديبلوزيريبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مين،

أوال كما كيعرف الجميع بأن أي بلد باش ينجح البد خصوا يستثمر 
في األطفال والشباب ألنهم املستقبل واحنا اللي كنشوفوا في ظل هاد 
الجائحة أكبر املتضررين هما الشباب واحنا السيد الوزير الشق الثقافي 
مهم وحاسم وواجهة أساسية لبناء الديمقراطية والوعي الفكري والفني، 
ألن اإلستثمار في الثقافة والفن يفرض نفسه ولو في ظل هذه الجائحة 
ألن السيد الوزير ما معنى باش نسدوا دور الشباب ودور املسرح ألن 
هادي عندها واحد واحد كتجعل الشباب يفكروا ويبدعوا ويخلقوا 
ويعمروا الوقت ديالهم، ألن هاد الشباب إيال مثال موفرناش لهم الشغل 
من  الهدف  يمشيوا؟ شنوا  بغيناهم  فين  هاد سميتو  عليهم  وشدينا 
هاد؟ ولو احنا عارفين فهاد ظل هاد الجائحة احنا نديروا كيما فتحنا 
املدارس طبقا للوقائية واإلحترازات اللي معمول بها حتى دور الشباب 
تكون تهي بنفس املنطق، ما يمكنش يشدوهم ألن هاد وكنتفهموا السيد 
الوزير بأنك كتقولوا بأن املوارد البشرية احنا معكم فهاد النقطة هادي 

وكنشكروكم على خطاب الواقعية والبساطة اللي استمعنا له ولكن 
األدوار السيد الوزيرراه عندكم كيفاش ديروا شوفوا عن طريق التعاقد 
تجعلهم يشتغلوا  منها  للشباب  توفروا فرص شغل  منها  الشباب  مع 
تاهوما في امليدان ديال الثقافة وميدان ديال باش يعني أن شنوا الهدف 
من هاد دور الشباب إيال خليناهم مشدودين، ما عندها حتى معنى ما 
غادي يأديوش الدور ديالهم وهذا راه هدر للمال العام بواحد الطريقة 
غير مباشرة، هناك السيد الوزير واحد املبادرة ديال الفنانين اللي قلتوا 
6500 فنان اللي استافدوا من الدعم وكنشكروكم على هاد املبادرة 
ولكن السيد الوزير ما ننساوش واحد الفئة اللي ما عندهاش البطاقة 
دالفنان بحال أصحاب الفلكلور واألجواق في البادية، الغياطة والطبالة 
وفكل املناطق داملغرب اللي ما اتافدوش من الدعم واللي كانوا هوما من 

أكبر املتضررين ألن من شهر واحد وهما حابسين.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

اآلن  الكلمة  لألسف،  الوقت  انتهى  النائب  السيد  لكم  شكرا 
النائبة  السيدة  تفضلوا  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  للمجموعة 

املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيثريايبلصقلي:

شكربيبلس دةيبلرئيسة،

السيد الوزير املحترم قطاع الثقافة تضرر كثيرا بسبب التوقف 
والسينمائية  واملسرحية  واإلبداعية  الثقافية  لألنشطة  النهائي 
وغيرها بسبب الجائحة، هاد الواقع أدى إلى تضرر عديد من الفنانين 
وهاد  ورجال  نساء  وتقنيين  سينمائيين  ومخرجين  وكتاب  والفنانات 
الفئة اليوم تقدر بعشرات اآلالف إن لم تكن مئات اآلالف األسر هي 
بدون دخل وتعاني في صمت وتعرضت للتشهير رغم املبادرة لوزارتكم 
 des contrats التي كانت ضعيفة وندعوا الحكومة إلى إبرام عقد برنامج
programmes مع هذا القطاع لضمان اشتغاله وتأقلمه مع ظروف 
الجائحة كما فعلت مع قطاعات أخرى كالسياحة والرياضة لضمان 
استمرار نشاطها مثال مباراة كرة القدم اللي استمرات رغم أن ليس 
هناك مشاهدين، وفي املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية نؤكد على 
أهمية الثقافة في حياتنا لذلك البد من إعطاء أولوية للمنتوج الوطني 
وحمايته من املنافسة وحماية تراثنا الوطني والجهوي املتنوع وصيانته 
لألجيال القادمة، والبد كذلك من تشجيع الطاقات الشابة وتحفيزيها 
في مجال اإلبداع والتفكير والكتابة  املباريات  ودعمها مثال من خالل 
وغيرها من اإلنتاجات الفنية واالهتمام بالجمعيات ومساعدتها في أداء 
املدن  في  والتضامن  املواطنة  ثقافة  وترسيخ  التأطيرية لضخ  رسالتها 

والقرى، مرة أخرى ننادي بتبني سياسة القرب.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة لقد أنهيتم الوقت املخصص 
لكم، السيد الوزير بدوركم أنهيتم الوقت املخصص لكم، ولكن إذا 
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كانت هناك رغبة من أجل التوضيح في دقيقتين بعد استئذان السادة 
النائبات، لقد أذنو لكم، تفضلوا السيد الوزير،  النواب والسيدات 

دقيقتين فقط.

بلس ديعثمانيبلفرد س،ي زيريبلثقافةي بلشبابي بلرياضة.

شكرا، كنشكركم على هاد الليونة واملرونة، بغيت نزيد 2 النقط 
اللي هي مهمة جدا، حيث ما كانش عندي الفرصة باش نتكلم على قطاع 
 l›enquête اللي هي واحد PISA الصحافة املكتوبة، الدراسات ديال
كتدار عند التالميذ ديال واحد العدد، ديال عشرات البلدان في العالم، 
كتوري بأن %44 ديال التالميذ املغاربة عندهم أقل من 10 الكتب في 
الدار، إذن كتم�ضي للصالون ديال املنزل ديال عائلة مغربية مرة في 2 

غتلقى قل من 10 كتب؛

وبغيت نشير إلى أن في هاد العملية ديال الدعم ديال قطاع املكتبات 
ألف نسخة من   100 يناهز  ما  باقتناء ديال  الوزارة  والكتب، قامت 
الكتب اللي كانت عند les éditeurs في املغرب، وغادي نوزعو هاد 100 
ألف كتاب للمكتبات العمومية واللي تابعة أيضا سميتو للقطاعات 
األخرى، وهاد املوضوع ديال الكتاب عندو عالقة مباشرة مع قطاع 
الصحافة، تشجيع القراءة إلى آخره، كتعرفوا بأن اعيطنا 2 داإلشارات 
فهاد املنظومة ديال الدعم الجديدة، الدعم االستثنائي ديال القطاع 

الصحافي:

اإلشارة األولى هي أننا غنلتزمو بأن املعيار ديال هاد الدعم غيولي 

العنصر البشري، أي أن ما كايناش صحافة بدون صحفيين، ومعيار 

الدعم غيولي العدد دالناس اللي خدامين في هاد املقاوالت الصحافية 

اللي مقيدين ف la cnss وهادي هي العملية دالدعم

االستثنائي، وبغينا نمشيو فهاد االتجاه إن شاء هللا في السنوات

املهيكل  القطاع  نمشيو  أننا خاصنا  هي  الثانية  واإلشارة  املقبلة؛ 

القدام  يم�ضي  القطاع  هاد  باش  العشوائية،  األشياء  من  ونبتاعدو 

يتقدم لألمام، بغيت نشير أن قطاع السينما اللي تكلمتو عليه القاعات 

السينمائية هي املتنفس الوحيد القانوني والشرعي داإلنتاج الوطني في 

السنيما، هذا هو اإلشكال، وبقاوا كانت أكثر من 200 قاعة سينما في 

املغرب والت عندنا 31 قبل الجائحة واحنا غاديين فهاد اإلتجاه باش 

نحاولو نعاونوهم باش ما ينقارضوش، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

في هذه  املحترم عن حسن مساهمتكم  الوزير  السيد  لكم  شكرا 

الجلسة وبهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة األسئلة الشفهية 

لهذا اليوم، شكرا للجميع، بعد قليل ستعقد جلسة تشريعية كما سبق 

وأن أخبرتكم، شكرا لكم.



7379 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.117–25.ربيع األول.1442  )11.نونبر.2020( 

محضريبلجلسةيبلتاسعةي برلبعينيبعديبملائتين

بلتاليخ: اإلثنين 23 ربيع األول 1442ه )9 نونبر 2020م(.

بلرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: إثنان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة مساء 
والدقيقة الخامسة والثالثون.

جد 5يبرعما5: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 74.19 
يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبه.

بلس ديبلوزيريمرحبايبك،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
تنظيم  بإعادة  يتعلق   74.19 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 
مشروع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة  املغربية،  اململكة  أكاديمية 

القانون، فليتفضل مشكورا.

بلس ديعثمانيبلفرد س،ي زيريبلثقافةي بلشبابي بلرياضة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيسيبملحت1م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت1مون،

74.19 املتعلق  يشرفني أن أتقدم أمامكم بمشروع القانون رقم 
يأتي  الذي  املشروع  هذا  املغربية،  اململكة  أكاديمية  التنظيم  بإعادة 
محمد  امللك  الجاللة،  لصاحب  السامية،  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا 
السادس، نصره هللا، القاضية بإعادة تنظيم هذه املؤسسة الرفيعة 
إلى تعزيز وظيفتها كمؤسسة وطنية علمية  وفق تصور جديد يهدف 
وتلعب  ببالدنا،  الثقافي  اإلشعاع  في  متميز  وتساهم بشكل  ومرجعية، 
الفكري والحضاري على مختلف  التواصل واإلنفتاح  في  بارزة  أدوارا 

الثقافات.

إن تحديث تنظيم أكاديمية اململكة املغربية يحمل في عمقه دالالت 
الحرص املولوي على اإلرتقاء باملؤسسات املوضوع تحت الرعاية امللكية 
السامية، وفق التحوالت التي عرفتها بالدنا في مختلف املجاالت، وهكذا 
فقد تم إعداد مشروع هذا القانون إلعادة تنظيم هذه األكاديمية من 
خالل مراجعة مهامها ونظام العضوية فيها ونظام الحكامة، وذلك وفقا 

للمستجدات الدستورية التي عرفتها بالدنا.

يتضمن هذا املشروع مقتضيات منصوص عليها في سبعة أبواب 
أمام  أستعرض  بأن  أتشرف  مادة  وسبعون  وتسعة  فصول  وأربعة 

حضراتكم كما يلي:

بها  تقوم  التي  للمهام  تثمينا  لألكاديمية،  الجديدة  املهام  أوال: 
األكاديمية، نص مشروع هذا القانون على مهام جديدة لهذه املؤسسة 
القضايا  من  القضايا  كل  وبحث  دراسة  تتضمن  العلمية  الوطنية 
الفكرية والعلمية التي يعرضها جاللة امللك عليها واإلسهام في تنمية 
مجاالت  مختلف  في  به  اإلرتقاء  على  العمل  وتطوير  العلمي  البحث 
الفكر والثقافة واملعرفة، وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية 
واألجنبية والدولية املشهود لها إعتباريا في مجال اختصاصها، والعمل 
على تشجيعها وتحفيزها على املشاركة في األنشطة العلمية والثقافية 
التعريف  إلى  الهادفة  األعمال  في  واإلسهام  األكاديمية،  تنظمها  التي 
باملوروث الفكري والثقافي والفني للحضارات اإلنسانية عامة والحضارة 
الحضارة  ديال  املهم  تاريخي  البعد  الخصوص. وتتعرفوا  املغربي على 
ديالنا واملجتمع ديالنا واملكانة اللي غتاخذ هاد األكاديمية في املنظومة 
الثقافية الوطنية، عندنا وزارة الثقافة، املؤسسة الوطنية للمتاحف، 
أكاديمية اململكة اللي هي مؤسسة اعتيادية، وأيضا املجالس الدستورية 

اللي هي ناشطة في هاد املجال ديال الثقافة والهوية واللغات إلى آخره.

كما أنيطت باألكاديمية أيضا مهمة تشجيع اإلبداع الثقافي بمختلف 
أشكاله واملغربي منه على وجه الخصوص، والتعريف به وتثمينه وتنظيم 
ملتقيات ألكاديمية من مختلف أنحاء العالم، فضال عن إحداث كرا�ضي 
علمية متخصصة في دراسة القضايا الثقافية والفكرية، وإحداث جوائز 
والفكرية  العلمية  واألعمال  املرموقة  الشخصيات  لتكريم  ومكافآت 

املتميزة واإلبداعات الفنية الرصينة؛

هذا  مشروع  نص  باألكاديمية،  نظام عضوية  يخص  فيما  ثانيا: 
القانون على إعادة النظر في نظام العضوية من خالل اإلبقاء على عدد 
باألكاديمية  30عضوا، تمنح صفة عضو مقيم  في  املقيمين  األعضاء 
بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جاللة 
امللك نصره هللا، استنفادا ملداوالت الجمع األكاديمي، كما تم اإلحتفاظ 
بنفس عدد األعضاء املشاركين أي 30عضوا، وتمنح صفة عضو مشارك 
باألكاديمية بنفس الطريقة وفق إجراءات محددة، وتم التنصيص على 
مقتضيات جديدة فيما يخص األعضاء الشرفيين، وتم تخويل هذه 
الصفة بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم 
إلى جاللة امللك إما بمبادرة منه أو باقتراح من مجلس تنسيق أعمال 
األكاديمية، ولجاللة امللك بصفته راعيا لألكاديمية أن يعين بمبادرة منه 
عالوة على أعضاء األكاديمية املشار إليهم عضو أو أكثر ضمن الفئات 
بإعطائها  املشهود  الشخصيات  بين  من  وذلك  األعضاء،  من  الثالث 

الفكري املتميز في مجال نشاطها؛

ثالثا: فيما يخص هياكل األكاديمية، أعيدت هيكلة أجهزة األكاديمية 
أجهزة  ضمن  األكاديمية  أعمال  تنسيق  مجلس  إحداث  خالل  من 
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اإلشراف العام، ويقوم املجلس بمجموعة من املهام من بينها دراسة 
مشروع ميزانية األكاديمية وإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة 
األكاديمية يرفع إلى علم، جاللة امللك، نصره هللا، وحدد تأليف األجهزة 
العلمية لألكاديمية في املجتمع األكاديمي كجهاز رئي�ضي لألكاديمية ويتولى 
تحديد إستراتيجية عمل األكاديمية ودراسة البرامج واملشاريع واألنشطة 
العلمية التي يعرضها عليه مجلس تنسيق أعمال األكاديمية واملصادقة 
عليها، وأحدثت لدى املجمع األكاديمي لجن علمية مختصة مع إمكانية 

إحداث لجن علمية أخرى كل ما اقتضت الضرورة إلى ذلك.

إضافة إلى هذه الهياكل وإنسجاما مع التوجيهات امللكية السامية تم 
في إطار األكاديمية إحداث هيئتين مختصتين في مجال الترجمة والفنون 
األولى هي الهيئة األكاديمية العليا للترجمة وكتعرفوا الدور املهم جدا 
واإلستراتيجي ديال الترجمة في اإلحياء ديال البعد التاريخي ديال الحضارة 
املغربية، وثانيا هي املعهد األكاديمي للفنون التي يعهد إليه تنمية اإلبداع 
الفني والعمل على التعريف به واإلسهام في الحفاظ عليه وتثمينه، كما 
تم، وهنا بغيت نشير أن هاد النص املشروع القانون كينص على التراث 
املادي و الالمادي وهذا مستجد قوي اللي غادي يعطي لهاد األكاديمية 
مهام جديدة واللي غتمكنها باش تم�ضي بعيد، كما تم نقل املعهد امللكي 
أكاديمية  إلى  شريف  ظهير  بموجب  املحدث  املغرب  تاريخ  في  للبحث 

اململكة، حيث أعيد تنظيميه داخلها.

إذن كتشوفوا كاين واحد الرؤية أفقية ما بين ما هو فني وما هو 
علمي وما هو تاريخي، وهاد اإللتقائية ما بين الثالث هي اللي غتعطي 

واحد القوة جديدة لهاد األكاديمية إشاء هللا.ذ

األجهزة  وسير  تنظيم  كيفية  تحديد  الحكامة،  يخص  فيما  رابعا: 
األكاديمية واملصالح التابعة لها بمقت�ضى نظام داخلي يعده مجلس 
مصادقة  على  الدائم  السر  أمين  ويعرضه  األكاديمية  أعمال  تنسيق 
جاللة امللك نصره هللا قبل دخوله حيز التنفيذ، وكذا التنصيص على 

تنظيم مالي ومحاسبي خاص باألكاديمية.

تعيين  على  املشروع  هذا  نص  والختامية  اإلنتقالية  أحكامه  وفي 
جاللة امللك، للجنة خاصة مؤقتة تتألف من أمين السر الدائم وست 
والفكرية  العلمية  للشخصيات  لوائح  بإعداد  إليها  يعهد  شخصيات، 
يتولى  حيث  القانون  هذا  صدور  بعد  األكاديمية  لعضوية  املقترحة 
جاللة امللك، البت في تعيينهم، كما نصت هذه األحكام على نسخ أحكام 
النصوص الجاري بها العمل حاليا بخصوص إحداث أكاديمية اململكة 
واألعضاء املراسلين لها والنظام األسا�ضي ملوظفيها، مع استمرار هؤالء 
املوظفين الخاضعين لألحكام الجاري بها العمل حاليا إلى حين صدور 

النظام األسا�ضي الخاص باملوارد البشرية العاملة باألكاديمية.

هذه مجمل مضامين هذا املشروع، وأستغل هذه املناسبة للتقديم 
بالشكر واإلمتنان للسيدات والسادة النواب املحترمين أعضاء لجنة 
التعليم والثقافة واإلتصال أغلبية ومعارضة على تفاعلهم اإليجابي مع 

هذا املشروع، والتنويه باملجهود القيم التي بذلوه في دراسته ومناقشته، 
وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

مقرر  للسيد  باسمكم جميعا شكرا  الوزير وكذلك  للسيد  شكرا 
لجنة التعليم والثقافة واإلتصال السيد النائب عبد الرحمان العمري.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس النتيجة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس النتيجة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس النتيجة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس النتيجة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

نفس  اللجنة،  عليها  صادقت  كما  للتصويت   12 املادة  أعرض 
النتيجة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

نفس  اللجنة،  عليها  صادقت  كما  للتصويت   13 املادة  أعرض 
النتيجة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

نفس  اللجنة،  عليها  صادقت  كما  للتصويت   14 املادة  أعرض 
النتيجة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

عرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:



عدد.117–25.ربيع األول.1442  )11.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7385  

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادقيمجلسيبلنوببيعلىيمشر عيقانونيلقمي75.19ييتعلقي
بإعادةيتنظ ميأكاديم ةيبململكةيبملغرا ة.

شكرا للسيد الوزير، شكرا للجميع. لفعتيبلجلسة.
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