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محضر علجلسة عيبرمدة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: اإلثنين 14 ربيع الثاني 1442ه )30 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

زواال  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  ودقيقتين  ساعتان  عيتوقلت: 
والدقيقة التاسعة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  عألعمرل:  جدول 
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

عيسلد علحبيب عملريك8 ائيس مجلس عيدوعب، ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

عيسلد ائيس علحكومة،

عيسرنة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

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

بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

لقد اختار مجلسنا لهذا املوعد الشهري موضوع املشاريع التنموية 
باألقاليم الجنوبية واقع وآفاق، وذلك بعد أن عاش املغرب واملغاربة 
لحظات حاسمة في دحض الباطل وإقرار املشروعية، ولنا في املواقف 
محمد  امللك،  الجاللة  لصاحب  الحكيمة،  بالقيادة  لبلدنا  املشرفة 
السادس، حفظه هللا، وإجماع الشعب املغربي ما يبعث على االطمئنان، 
كما ينضاف إلى مشروعية قضيتنا العادلة ما نشهده اليوم من إقبال 
دول شقيقة وصديقة بفتح قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة، 
بمغربية  وصريحا  واضحا  اعترافا  تمثل  الداللة  بالغة  رسالة  وهي 

الصحراء.

وبموازاة مع التعبئة الديبلوماسية القائمة على العدل، على السلم، 
وكذلك على الحزم، يواصل املغرب بقيادة جاللة امللك معركة النماء 
والتحديث بهذه األقاليم العزيزة علينا من خالل مخطط طموح يهدف 
إلى خلق دينامية جديدة وتعزيز التنمية املندمجة وتثمين البعد الثقافي 
وضمان التنمية املستدامة، وتحسين شبكات الربط وتثمين الثقافة 

الحسانية وإعادة هيطلة محركات النمو.

لقد أجمعت مكونات املجلس أن نخصص هذه الجلسة للجانب 
االقتصادي والتنموي، لنقوم جميعا بقراءة واقعية، بقراءة مستقبلية 

لهذا املجهود الوطني املتواصل بأقاليمنا الجنوبية.

وقبل الشروع في جدول أعمال هذه الجلسة أعطي الكلمة للسيدة 
األمينة لتالوة املراسالت الواردة على املجلس.

عيسلدة أسمرء عغاليو أملدة علجلسة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

 توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة إفريقيا 
منطقة خالية من السالح النووي؛

تعديل  إتفاق  على  بموجبه  يوافق   54.20 رقم  قانون  مشروع   -
اتفاقية التبادل الحر بين اململكة املغربية وجمهورية تركيا؛

اإلتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق   59.20 قانون رقم  - مشروع 
اإلمتيازات والحصانات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات 

املتحدة األمريكية؛

- مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام األسا�سي 
للبنك األسيوي لإلستثمار في البنية التحتية؛

- مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على امليثاق اإلفريقي 
للسالمة على الطرق؛

- مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة املوانئ؛

كذلك توصل مكتب املجلس بمشروع قانون رقم 63.20 باملصادقة 
الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق  بقانون  املرسوم  على 
املسطرة  استكمال  إطار  في  وذلك  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية 

التشريعية ذات الصلة؛

يتعلق  الحركي توصل مكتب املجلس بمقترح قانون  الفريق  ومن 
بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام املساعدة الطبية؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 23 إلى 30 نونبر 2020 هي 21 سؤاال شفويا، 363 

سؤاال كتابيا، و57 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة األمينة، نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة، 
والذي كما نعلم جميعا يتضمن محورا واحدا حول موضوع البرامج 
التنموية باألقاليم الجنوبية واقع وآفاق« وأعطي الكلمة للسيدة النائبة 

غيثة الحاتمي بإسم فرق األغلبية لتقديم السؤال في دقيقة واحدة.

عيدرئبة عيسلدة غلبة علحرتم8 بإسم فرق عألغلبلة:

شكرع يلسلد عيرئيس،

عيسلد ائيس مجلس عيدوعب عملحت4م،
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عيسلد ائيس علحكومة عملحت4م،

قامت بالدنا، كما هو معلوم، بمجهودات كبيرة ومتواصلة لتنمية 
في  املهيكلة  األوراش  نستحضر  الصدد  هذا  وفي  الجنوبية،  األقاليم 
للنموذج  تنزيال  وغيرها،  والبيئية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  أبعادها 
التنموي لهذه األقاليم وفق الرؤية الحكيمة واملتبصرة، لجاللة امللك، 
نصره هللا، من هذا املنطلق نطرح عليكم بإسم فرق األغلبية التساؤالت 

اآلتية:

الجانب  على  البرامج  هذه  وأثر  اإلنجاز  ووتيرة  الحصيلة  هي  ما 
اإلجتماعي وفرص الشغل؟

ما هي اآلفاق اإلستشرافية املستقبلية لتمكين هذه األقاليم من 
فرص التنمية باعتبارها بوابة إستراتيجية للتعاون في مختلف املجاالت 

مع العمق اإلفريقي لبالدنا؟ شكرا جزيال.

عيسلد عيرئيس:

اآلن الكلمة للسيد النائب عمر عبا�سي بإسم مكونات املعارضة، لكم 
الكلمة السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عمر عبر�سي:

 شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

عيسلد ائيس علحكومة،

السادة أعضاء الحكومة يعتبر البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية 
محمد  امللك  الجاللة،  صاحب  يوليها  التي  امللكية  للعناية  تجسيدا 
املسيرة  إطار  في  املسترجعة  الجنوبية  لألقاليم  السادس، نصره هللا، 
التنموية التي تشهدها هذه األقاليم العزيزة، بالنظر للمشاريع املهيكلة 
التي يتضمنها، والتي تهدف أساسا إلى تعزيز البنيات التحتية وتشجيع 
املنطقة،  بها  تزخر  التي  الطبيعية  املوارد  وتثمين  الخاص  اإلستثمار 
وذلك من خالل دعم القطاعات اإلنتاجية وإدماج املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة وخلق الثروة وفرص الشغل، وكذا دعم التأهيل البشري 
وتعزيز البعد الثقافي وتحسين الخدمات االجتماعية. األمر الذي يقت�سي، 
السيد رئيس الحكومة، تقديم توضيحات بشأن اإلستراتيجية املعتمدة 
بعدما  اإلنجاز  بنسبة  املرتبطة  املعطيات  البرنامج وطرح  لتنفيذ هذا 
اقترب البرنامج من نهايته املحددة؟ وهل لدى الحكومة رؤية جديدة 

لتعزيز هذا البرنامج؟ شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

الحكومة لإلجابة عن  للسيد رئيس  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
السيد  الكلمة  لكم  املوضوع،  وحدة  إطار  في  املطروحين  السؤالين 

الرئيس.

عيسلد سعد عيدين عيعبمر 8 ائيس علحكومة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، علحمد هلل وعيصالة وعيسالم على 
اسول هللا وآيه وصحبه.

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيوزاعء وعيدوعب عملحت4مين،

عيسالم عللكم واحمة هللا وثركرته.

أنا سعيد باإلجابة على هذه األسئلة في هذا املوضوع املهم جدا 
أوال  بذلك  وأنا سعيد  الجنوبية،  لألقاليم  التنموية  بالبرامج  املرتبط 
لراهنية هذا املوضوع، في هذا الوقت، ألن مغربية الصحراء وألن قضية 
ملكا  املغاربة؛  جميع  الجميع،  قضية  هي  والترابية  الوطنية  الوحدة 
وحكومة وشعبا، لجميع مكونات املجتمع ونحن فخورون بهذا اإلجماع 
الوطني حول هذه القضية الوطنية األولى. وهي قضية ال تقبل املزايدة، 
التنابز، وال تقبل الحسابات الضيقة قصيرة املدى بل هي  وال تقبل 
مجال تظافر الجهود، مجال التكامل، مجال التعاون وفرصة للتسابق 
في الخيرات والتضحيات ومجال العطاء املستمر املتواصل بكل تجرد 

وبحس وطني صادق وعال.

وهذه مناسبة للوقوف على املجهودات الكبرى التي بذلتها بالدنا وال 
تزال تبذلها في تنمية هذا الجزء العزيز من وطننا، بما يحقق الرؤية 
السديدة، لجاللة امللك، حفظه هللا، في ترسيخ إدماج األقاليم الجنوبية 
في الوطن املوحد بصفة نهائية وتعزيز إشعاعها كمركز تنموي وجعلها 

صلة وصل بين املغرب وعمقه اإلفريقي.

وتأتي هذه الجلسة كما تعرفون، أياما معدودة وقليلة بعد تخليد 
الشعب املغربي للذكرى الخامسة واألربعين للمسيرة الخضراء املظفرة، 
وهي الذكرى التي تميزت بالخطاب امللكي السامي الذي أكد فيه، جاللة 
امللك، حفظه هللا، ما يلي: »املسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني 
بارز في مسار استكمال وحدتنا الترابية، إنها مسيرة متجددة ومتواصلة 
للعمل على ترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي وجعلها قاطرة 

للتنمية على املستوى اإلقليمي والقاري«.

بعد  قليلة جدا  أسابيع  دقيقة،  في ظرفية  الجلسة  وتنعقد هذه 
التدخل الناجح والحاسم للقوات املسلحة امللكية يوم 13 نونبر الجاري، 
بتعليمات سامية من قائدها األعلى، جاللة امللك، محمد السادس، 
املغربية،  بالصحراء  الكركرات  معبر  في  الوضع  لتصحيح  نصره هللا، 
وهو التدخل الذي توج بتأمين املعبر بصفة تامة ونهائية وبإقامة حزام 
أمني لتأمين هذا املعبر والطريق بشكل نهائي من مناوشات اإلنفصاليين 
املتكررة. إن تأمين معبر الكركرات باإلضافة إلى أنه تصحيح لوضع غير 
التعاون جنوب- في تكريس وتدعيم  قانوني على األرض، فإنه يسهم 

جنوب في إطار التكامل الطبيعي للمغرب مع فضائه ومحيطه اإلفريقي. 
كما أن تأمين معبر الكركرات هو تأمين ملنطقة حدودية مع إخواننا في 
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موريتانيا، والتي لم تكن قط منذ بداية هذا الصراع املفتعل منطقة 
توتر  منطقة  كانت  ما  عمرها  ما  هادي  توتر،  أو  عسكري  إشتباك 
من قبل، بل كان يسودها باستمرار اإلستقرار حتى قررت مليشيات 
اإلنفصاليين قطع الطريق ومنع حركة املدنيين والتجارة، واليوم مع 
هذا التأمين سيشمل املغرب ما شمل مختلف ربوع الصحراء األخرى 
من أمن وطمأنينة وستكون املناطق املحاذية لهذا املعبر محطة مشاريع 

استثمارية وتعميرية بإذن هللا.

إن هذا الحدث يعد دون أدنى شك محطة مهمة في تاريخ القضية 
الوطنية ألنه أحدث تحوال نوعيا وإستراتيجيا على األرض وفي امليدان، 

فما بعد هذه املحطة ليس كما كان قبلها.

جاللة  إلى  والعرفان،  والتقدير  بالشكر  املناسبة،  بهذه  وأتوجه 
امللك، حفظه هللا، القائد األعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
املسلحة امللكية، على قراره الشجاع، بالتدخل إليقاف عبث مليشيات 
اإلنفصاليين، الذي استمر ثالثة أسابيع، بعدما اطلع العالم على عرقلة 
وتجميد حركة املدنيين والحركة التجارية في معبر الكركرات الدولي في 

خرق سافر ألعراف التجارة الدولية.

كما أتوجه بالشكر للقوات املسلحة امللكية، التي تدخلت بكل مهنية 
واحترافية بشكل سلمي ودون اشتباك أو مس بسالمة املدنيين، فأرجعت 
األمور إلى نصابها وأمنت املعبر ووفرت الشروط لتفادي تكرار ما حصل.

والبد من التأكيد على أن بالدنا، نؤكد مرة أخرى، هاد ال�سي أكدناه 
مرارا، لكن نؤكد مرة أخرى أن بالدنا ملا تدخلت لتصحيح الوضع وإعادة 
األمور إلى نصابها، فإنها كانت قد التزمت طيلة ثالث أسابيع هاد املرة 
ولكن لسنوات ألن مرات أخرى سابقة كان قد قطع هذا املعبر، التزمت 
بأكبر قدر من ضبط النفس واستنفذت كل الطرق املمكنة النسحاب 
اتصاالت  إتصاالت،  بالدنا  باشرت  بعد  ذلك  اإلنفصالية  املليشيات 
مكثفة مع األمين العام لألمم املتحدة، مع بعثة املينورسو، مع عدد 
من الدول األعضاء في مجلس األمن، مع دول أخرى صديقة وشقيقة 
من أجل إرجاع األمور إلى نصابها وضمان إنسيابية حركة املرور في هذا 
املعبر الدولي التجاري الهام. وقد مرت هذه العملية في انسجام تام مع 
الشرعية الدولية وفي احترام إللتزامات بالدنا الدولية بما فيها اتفاق 
وقف إطالق النار الذي ترعاه األمم املتحدة والتي أعلنت بالدنا مرارا أنها 

ال تزال ملتزمة به.

عيسلد عيرئيس،

لقد حققت بالدنا على أثر هذه العملية النوعية انتصارا جديدا في 
ملف وحدتنا الوطنية والترابية، ينضاف إلى انتصارات عديدة أخرى 
دبلوماسية هامة وهو انتصار يفتح آفاقا جديدة ملواصلة الدفاع عن 
الخالدة:  امللك، نصره هللا،  قضيتنا املصيرية تحقيقا ملقولة، جاللة 
»سيظل املغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث هللا األرض 
ومن عليها«. وقد شكل هذا الحدث مناسبة متجددة لتأكيد تشبث 

املغاربة بوحدة بلدهم وحبهم لوطنهم ودفاعهم عن مصالحه ووقوفهم 
جميعا سدا منيعا في وجه كل من سولت له نفسه النيل من مصالحه 
الحيوية، حيث توحد املواطنون وتوحدت القوى الحية لألمة في الداخل 
املناوئين، معربين عن استعدادهم لبذل  للتصدي ملناورات  والخارج 
الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن مقدسات الوطن، تحت القيادة 

الرشيدة، لجاللة امللك، حفظه هللا.

في  بالخارج  للمغاربة املقيمين  أتوجه بتحية خاصة  وأريد هنا أن 
مختلف أنحاء العالم، الذين تعبأوا للتعبير عن تضامنهم مع قضية 
وطنهم األولى وانخرطوا بشكل تلقائي في إبطال مؤامرات خصوم وحدتنا 
الترابية الذين حاولوا أن يشوشوا على هذا اإلنجاز في بعض عواصم 

بعض الدول.

كما لقي قرار التدخل إشادة دولية ودعما دوليا، خاصة من العديد 
من الدول الشقيقة والصديقة بعدما أثبت املغرب بقيادة جاللة امللك، 
احترامه لتعهداته وملواثيق األمم املتحدة، وقرارات مجلس األمن، دون 
التنازل أو السماح بالعبث أو املس بمصالحه وحقوقه فأثبتت هذه 
القضية وردود الفعل الدولية فيها مرة أخرى أن املغرب منسجم مع 
املواثيق الدولية ومنسجم مع تعهداته الدولية وسقطت أطروحة وهمية 
كان يروجها وال يزال يحاول ترويجه الخصوم أن املغرب في انعزال عن 
املجتمع الدولي في هذه القضية واآلن ثبت بالدليل وامللموس القاطع أن 
جبهة اإلنفصاليين هي التي عزلت وهي املنعزلة عن املجتمع الدولي في هذه 
القضية. وهكذا تواصلت أيضا قرارات دول أخرى صديقة جديدة لفتح 
قنصليات أو بفتح مزيد من القنصليات باألقاليم الجنوبية، وهو ترجمة 
عملية لقناعة هذه الدول بالحق املغربي أوال، وقناعة هذه الدول بأن 
املغرب جدي في مبادرته للحل السيا�سي للنزاع املفتعل حول صحرائه 

بتكريس حكم ذاتي موسع تحت السيادة املغربية.

ينضاف  الكركرات  لعملية  الواسع  والدعم  القنصليات  فتح  إن 
إلى اإلنتصارات الدبلوماسية للمملكة املغربية، ويقبر عمليا املشروع 
اإلنفصالي، فالعالم يعاين بامللموس أن اململكة املغربية جادة في فعلها، 
وجادة فعليا في مبادرتها من خالل مجهوداتها على أرض الواقع، لجعل 
للتنمية  الجنوبية منارة عمرانية وتنموية وحضارية وقاطرة  األقاليم 
بالجهة  اإلستثمار  لتطوير  األرض  وأيضا مجهودات على  فيما حولها، 

وباملنطقة تحت القيادة الرشيدة، لجاللة امللك، حفظه هللا.

وقد عمدت بالدنا قبل ذلك إلى استكمال ترسيم حدودها البحرية 
من خالل تحيين الترسانة القانونية الوطنية املتعلقة باملجاالت والحدود 
البحرية ملالءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة املغربية الكاملة املكتملة 
في حدودها الحقة البرية والجوية والبحرية ومع مقتضيات اتفاقيات 

األمم املتحدة لقانون البحار سنة 1982.

إن سلسلة اإلنتصارات السياسية والدبلوماسية والتنموية املتتالية 
التي حققتها بالدنا في قضيتنا الوطنية، عرت حالة اليأس والتخبط 
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إلى أساليب  التي تعيشها جبهة اإلنفصاليين والتي يجسدها لجوؤهم 
التضليل واألخبار الزائفة والصور والفيديوهات املفبركة محاولة منهم 
لتحويل األنظار عن فشلهم وهزائمهم املتالحقة، وهي مناسبة لدعوة 
كافة املواطنات واملواطنين إلى مزيد من اليقظة في التعامل مع مثل هذه 
الكذب  املثال: »حبل  تعرفون  أنتم  األكاذيب ومواجهتها، والحمد هلل 

قصير« فقد تبين بعد كل كذبة أن انكشافها يتم بسرعة.

عيسلد عيرئيس،

إن تشبث بالدنا بوحدتها الوطنية والترابية وبسيادتها على أقاليمها 
الجنوبية ال يوازيه سوى حرصها على تنمية هذه املناطق، شأنها شأن باقي 
مناطق اململكة، ولذلك كان جاللة امللك، حفظه هللا، قد أكد في خطابه 
ما  الخضراء،  للمسيرة  واألربعين  الخامسة  الذكرى  بمناسبة  السامي 
يلي، يقول جاللة امللك: »التزامنا بترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد 
الدولي ال يعادله إال عملنا املتواصل على جعلها قاطرة للتنمية على 
املستوى اإلقليمي والقاري«، ومن هنا فقد عرفت األقاليم الجنوبية 
منذ استرجاعها نهضة تنموية شاملة وأيضا تبلورت في عدد كبير من 
املشاريع في البنيات التحتية والخدمات اإلجتماعية األساسية، إذ ال 
مجال اليوم للمقارنة بين ما كانت عليه هذه األقاليم عند استرجاعها 
وما أصبحت عليه اليوم، الوضع التنموي في األقاليم الجنوبية اليوم 
ال عالقة له بما كانت عليه عند استرجاعها، وال عالقة أيضا بما يقع 
ألولئك الصحراويين املوجودين في املخيمات اللي هم أبناؤنا وإخواننا 
من  بين  الفرق  هو  هذا  مزرية،  املخيمات  في  أوضاعهم  لكن  وأهلنا، 
يعتبر األرض أرضه وساكنتها إخوانه ومواطنيه، فعمر األرض وإستثمر 
في حياة سكانها ليعيشوا العيش الكريم وبين من يحتضن صحراويين 
ليستعملهم للضغط على املغرب وال يمتعهم بأي شرط ال من شروط 
املواطنة وال من شروط اللجوء، ونحن نعرف أن لالجئين في القانون 
الدولي وفي األعراف الدولية وفي املمارسة الدولية العملية وفي قيمنا 
اإلسالمية حقوقا والستقبالهم شروطا، لكن هناك في املخيمات قضوا 
40 سنة ولم يبني لهم بيتا وال كوخا وال سوى طريقا وال وفر أدنى شروط 
يستجدون  عليها  كانوا  التي  الوضعية  بنفس  الكريم، فضلوا  العيش 
الدعم واملساعدة من العالم ومثلنا ومثلهم مثل املثل العربي: »ليست 
النائحة الثكلى مثل النائحة املستأجرة«، فاملغرب يدافع عن صحرائه 

بإيمان ومستعد ليفديها بكل �سيء، املغرب ملكا وحكومة وشعبا.

حنا واحد املثال أمازيغي كنقولو فيه: »أورسوا ونغ ترغا دوا ناس 
إ�سي رقان« ليس مثل من يتحرق شوقا ويتحرق غيرة على قضية عادلة 

مثل الذي يستفيد منها.

عيسلد عيرئيس،

باألقاليم  الخاص  التنموي  للنموذج  الهامة  الديناميكية  هذه 
الجنوبية، كان جاللة امللك، قد أعطى انطالقته في خطابه التاريخي من 
الذكرى األربعين النطالق املسيرة الخضراء  العيون، بمناسبة  مدينة 

2015، وهاد النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية الذي تمت بلورته 
وتعزيز  الجنوبية  األقاليم  تنمية  إلى  يهدف  واسعة  تشاركية  بطريقة 
تعزيز  عبر:  وذلك  الوطني،  التراب  أقاليم  باقي  مع  وتكاملها  اندماجها 
البنيات التحتية، توفير وسائل النقل والربط بباقي جهات اململكة، تحفيز 
البشرية،  التنمية  مشاريع  ودعم  املقاوالت  ودعم  الخاص  اإلستثمار 
الالمادي  التراث  على  والحفاظ  الطبيعية  املوارد  تثمين  عن  فضال 

والثقافي للمنطقة.

ويستلهم هذا النموذج التنموي توجهاته الكبرى من املشروع الوطني 
للجهوية املتقدمة، كخيار أسا�سي لدعم تنمية األقاليم الجنوبية، وهو 
الذي مكن أبناء األقاليم الجنوبية من املشاركة الفاعلة في املجهود 
السيا�سي والتنموي لبلدهم، تمت بلورة هذا البرنامج التنموي، بحيث 
يمتد زمنيا من 2016 إلى 2021 ويتضمن عقود برامج إلنجاز ما يفوق 
700 مشروع تنموي، رصد لها في البداية غالف مالي قدر ب77 مليار 
درهم، ليرفع بعد ذلك الحقا ليصل إلى حوالي 85 مليار درهم، ويمكن 
الطريق  املشروع:  لهاد  املهيكلة  الكبرى  البرامج  أهم  إلى  أن نشير هنا 
السريع تزنيت-الداخلة 1055 كيلومتر، البرنامج الصناعي فوسبوكراع 
العيون  في  ومشاريعها  والشمسية  الريحية  الطاقة  مواقع  بالعيون، 
ميناء  ميغاوات،  ب600  تقدر  إجمالية  بطاقة  وبوجدور  وطرفاية 
البرنامج  إلى  وبالعودة  الحضري  التأهيل  برامج  األطل�سي،  الداخلة 
التنموي لألقاليم الجنوبية يمكن القول، إن تنفيذه يسير اليوم عموما 
وفق الجدولة الزمنية املسطرة، حيث تم إنجاز جل املشاريع، تسجل إما 
تصل إلى %100 أو تقترب منها، لكن على العموم نسب اإلنجاز عموما 
هي 70 %، و179 مشروع من هاديك 700 تم اإلنتهاء الفعلي منها ومن 
إنجازها، ودخلت مرحلة اإلستغالل بكلفة إجمالية تقدر ب13 مليار 
درهم، 336 مشروع في طور اإلنجاز بعده سينتهي قبل نهاية هذه السنة، 
في حين لم يتم الشروع بعد في إنجاز 236 مشروعا كلفته اإلجمالية 
قدرها 25 مليار درهم من بينها وفي مقدمتها ميناء الداخلة األطل�سي 

بكلفة ديال 10 مليار درهم.

املبذولة  مجهوداتها  مواصلة   2021 سنة  برسم  الحكومة  وتعتزم 
الضرورية  واملرافق  التحتية  البنيات  لتطوير  البرنامج  هذا  إطار  في 
من  ملجموعة  اإلنطالقة   2021 في  إعطاء  سيتم  الجنوبية،  بالجهات 
تحلية  بالداخلة، مشروع  األطل�سي  امليناء  املهيكلة: مشروع  األوراش 
باإلضافة  الداخلة،  مدينة  شمال  هكتار   5000 لري  وإمدادها  املياه 
إلى محطات الطاقة الريحية الجديدة في عدد من املناطق الجنوبية. 
باملوازاة مع ذلك هناك عدد من البرامج أخرى في املناطق الجنوبية من 
غير البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية، هناك برنامج تقليص الفوارق 
للمقاوالت واملؤسسات العمومية  املجالية، وهناك برامج استثمارات 
برسم سنة 2021 مجموعه 4,5 مليار درهم وهناك عدد من املشاريع 

أيضا التي تضطلع بها إدارات أخرى.

اإلقتصادية  والتنمية  اإلنعاش  وكالة  أن  إلى  أشير  أن  أريد  وهنا 
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واإلجتماعية ألقاليم الجنوب التي تأسست سنة 2002 تقوم بدور هام 
في مواكبة مختلف البرامج التنموية بالجهات الجنوبية الثالث، مع إيالء 
عناية خاصة ملشاريع التنمية البشرية وإشراك الساكنة عبر هيئات 
املجتمع املدني، وأريد أيضا أن أشير إلى أهمية دور الجماعات الترابية 
الجهات الثالث وأيضا الجماعات املحلية في املشاركة في هذا البرنامج 
التنموي من جهة، ولكن أيضا في برامج تنموية أخرى. وأريد أيضا أن 
أتوجه بالشكر إلى رجال األعمال واملستثمرين املغاربة واألجانب الذين 
املناطق  في  اإلستثمار  من  مزيد  إلى  وأدعوهم  املنطقة  في  يستثمرون 

الجنوبية.

النواب  والسادة  السيدات  سؤالكم  على  جوابا  أشير  أن  أريد 
املحترمين، إلى أن لهذه الجهود التنموية املتراكمة واملمتدة على مدى 
عقود، ولكن تكرست أكثر وتطورت أكثر مع البرنامج التنموي لألقاليم 
الجنوبية كان لها تأثير في تحسن عدد من املؤشرات التنموية نذكر بعضا 
منها كما يلي: تبلغ نسبة التمدرس ما بين 6 و22 سنة %81 في األقاليم 

الجنوبية مقابل %74على الصعيد الوطني؛

على   72% مقابل   93% للشرب  الصالح  باملاء  التزود  نسبة  تبلغ 
الصعيد الوطني؛

تبلغ نسبة الولوج إلى الكهرباء %93.8 مقابل 91.9 أي تقريبا 92 على 
الصعيد الوطني؛

من  كيلومتر   350 فمن  الجنوبية  بأقاليمنا  الطرق  مستوى  على 
الطرق التي كانت تتوفر عليها األقاليم الجنوبية عند التحرير سنة 1975 
بلغت إلى حدود 2018 أكثر من9300 كيلومتر، يعني عدد الطرق املعبدة 
تضربات في 30 مرة منذ استرجاع هذه األقاليم من ضمنها 4400 طريق 

وطنية؛

نسبة الساكنة الحضرية التي تتوفر على سكن إما دار مغربية أو 
شقة أو فيال إما بامللك أو بالكراء انتقل من %77 إلى%92؛

يبلغ نسبة نمو الدخل الخام الفردي %5.8 سنويا متجاوزا مثيله في 
عدد من جهات اململكة ومقتربا من جهة الدار البيضاء سطات؛

وهكذا ساهمت هذه املجهودات كلها اإلستثمارية وغيرها في تقليص 
حدة الفوارق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أصبحت الجهات 
الجنوبية تحقق معدل دخل فردي اسمي يفوق املعدل الوطني وهو 
املعدل الوطني الذي يبلغ 23700 درهم للفرد الواحد وهي في الجهات 

الثالث كلها يفوق هذا املعدل الوطني؛

عيسلد عيرئيس،

أريد أن أعطي نبدة قصيرة عن كل محور من املحاور ديال البرنامج 
التنموي لألقاليم الجنوبية:

-أوال على مستوى مواصلة إنجاز البنيات التحتية األساسية، هناك 
تمت تقوية الشبكة الطرقية، الطريق السريع تيزنيت الداخلة 1055 

بكلفة إجمالية تناهز 10 داملليار درهم تقريبا، أغلب أشطره تقريبا إما 
قد تمت أو سيتم إنجازها، تبقى بعض األشطر لن تنجز إال نهاية 2021 
إن شاء هللا سيتم إنجاز هذه الطريق، ويرتقب هذه السنة، سيتم خالل 
السنة املقبلة إعطاء انطالقة األشغال للطريق املداري ملدينة العيون 
على طول 7 كيلومتر وبناء منشأة فنية وكذا تهيئة املحاور الطرقية بين 

العيون والسمارة؛

تنظيم حركة النقل الطرقي، ذلك أن إعداد هذه الطريق املزدوج من 
تزنيت إلى الداخلة يوازيه واحد املجهود لعقد اإلتفاقيات الثنائية لتنقل 
البضائع وتنقل املدنيين مع عدد من الدول، ومن هنا هناك اتفاقيات 
للنقل الدولي للطرق مع 4 دول موقعة مع السينغال موريتانيا ومالي 
والبنين، و11 مشروع اتفاقية جديد سيوقع قريبا إن شاء هللا وهي في 
طور اإلعداد، وهذا سيجعل هذا املعبر معبر الكركرات تلك الطريق 
الفواكه  البلدان  لهذه  املصدرة  البضائع  وتهم  بامتياز،  دولية  طريقا 
وطنيا،  أيضا  املصنعة  املنتوجات  من  واألسماك وعدد  والخضروات 
وتقدر حركة املرور بين الداخلة والكركرات على الطريق الوطنية رقم 1 

ب350 مركبة يوميا من بينها %80 ذات الوزن الثقيل؛

اإلستراتيجية  تفعيل  إطار  وفي  املينائي  القطاع  يخص  فيما 
الجديد  امليناء  إنشاء  مشروع  انطالقة  ستعطى  املينائية،  الوطنية 
الداخلة األطل�سي كما قلنا والذي يهدف إلى دعم التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية والصناعية للجهة، وتعزيز انفتاحها على القارة اإلفريقية 
وسيكلف هذا املشروع حوالي 10 مليار درهم وستستغرق مدة إنجازه 

حوالي 6 سنوات؛

وفي إطار تنمية مجال النقل البحري، سيتم إعطاء اإلنطالقة لخط 
بحري للمالحة

الساحلية خاص بالشحن يربط الدار البيضاء بالداخلة وإعادة فتح 
الخطين البحريين الرابط بين جزر الكناري بكل من طرفاية والعيون؛

ثانيا-فيما يخص املوارد املائية املياه ونحن نعرف أن املياه في منطقة 
الصحراء واحد املسألة مهمة جدا، وأنا قد اتصل بي بعض الناس من 
يطرحون  بالذات  العيون  مدينة  العيون من  الجنوبية ومن  األقاليم 
السؤال، ما هو مصير توفير مياه الشرب ملدينة العيون ألن هناك قلق 
فيما يخص هذا التأمين في املستقبل وأنا أريد أن أطمئن الجميع إلى أن 

هناك مخطط واضح جدا فيه بالخصوص 2 داملحاور:

املحور األول هو بناء أو إعادة بناء السدود حتى في املنطقة األقاليم 
الجنوبية هناك سدود مبرمجة، هناك سدود مبرمجة، وقد عرفت هاد 
السنة سنة 2020 إنجاز أشغال 6 سدود صغرى وسيتم خالل السنة 
املقبلة إنجاز عدة سدود أخرى صغرى ومتوسطة بكلفة إجمالية تناهز 2 
مليار ديال الدرهم، وسيتواصل العمل بمشروع إعادة بناء سد الساقية 
الحمراء ومشروع بناء سد فاصك وقد وصلت نسبة تقدم األشغال بكال 

السدين %30؛
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هناك أيضا، ثانيا، مشاريع تحلية مياه البحر واملناطق الجنوبية 
اليوم تتوفر على 6 محطات للتحلية، العيون، بوجدور، اخفنير مأوى 
الصيد بسيدي الغازي، مأوى الصيد بروكشيكو، باإلضافة إلى محطة 
بالعيون  للفوسفاط  الشريف  باملكتب  الخاصة  البحر  مياه  لتحلية 
لتلبية حاجياتها الصناعية من املاء ستة، وهي عندها واحد الطاقة 
العيون  في  برنامج ملحطات جديدة  أيضا  لكن هناك  إنتاجية مهمة، 
محطة جديدة ديال الداخلة للي هدرنا عليها وهاد املحطة ديال العيون 
هناك  وأيضا  العيون،  مدينة  في  الشروب  املاء  مشكل  نهائيا  ستحل 
محطات لتحلية ما�سي مياه البحر وأن املياه األجاج للي فيها امللوحة 
واملرة اللي موجودة أيضا في البر أيضا، ولذلك هناك 4 محطات للتحلية 
تتوفر حاليا في طرفاية وطانطان والدورة والداخلة وهي كلها تزود هذه 

املنطقة باملياه الحلوة؛

فهناك مشروع  الكهرباء  وإنتاج  املتجددة  الطاقات  ثالثا،  هناك، 
مشاريع هناك مشاريع طموحة إلنتاج الطاقة الريحية وقد تم فعال 
إنجاز توسعة موقع أخفنير بالطاقة الهوائية باش يوصل حتى ل100 
ميغاواط، هناك تطوير للمحطة الريحية افتيسات بقدرة تصل إلى 200 
ميغاواط، لكن هناك مشاريع اليوم قيد اإلنجاز هناك أربعة أو خمسة 
مشاريع أخرى ديال الطاقة الريحية في بوجدور وفي تيسكراض والتي 

ستنجز في جهة الداخلة واد الذهب؛

الطاقة الشمسية، هناك أيضا مشاريع أنجزت ومشاريع قيد اإلنجاز 
ديال الطاقة الشمسية ونور كلها نور منطقة نور للطاقة الشمسية تم 
إنجاز محطتين وحدة بالعيون وحدة بوجدور بقدرة إجمالية بلغت 100 
ميكاواط بجهة العيون الساقية الحمراء وباستثمار يبلغ 1270 مليون 
درهم هادي أنجزت، ولكن هناك مشاريع أخرى في طور اإلنجاز هناك 
نور العيون 2 هاديك نور العيون 1، نور بوجدور 2 ثانية، وأيضا عدد 

منها املحطات األخرى قيد اإلنجاز؛

معشر عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

تحسين  أيضا  الجنوبية  باألقاليم  التنموي  النموذج  يتضمن 
الخدمات اإلجتماعية في مجال التربية والتكوين وفي مجال الخدمات 

الصحية:

في مجال التربية والتكوين أشير فقط إلى أن العرض التربوي يتعزز في 
األقاليم الجنوبية بشكل كبير جدا وأريد أن أشير بالخصوص إلى تعزيز 
الطاقة اإلستيعابية ملؤسسات التعليم العالي في هذه األقاليم، من خالل 
إنجاز املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير املدرسة العليا للتكنولوجيا 
بالداخلة، هناك مشاريع قيد اإلنجاز كلية الطب والصيدلة بالعيون، 
املدرسة  بالسمارة  أخرى  وأيضا  بآسا،  التخصصات  متعددة  الكلية 
الوطنية للعلوم التطبيقية ببوجدور وهادي كلها مشاريع قيد اإلنجاز 

وسترى النور قريبا إن شاء هللا؛

املراكز  من  عدد  هناك  الصحية  الخدمات  لتحسين  بالنسبة 

اإلستشفائية أنجزت في إطار هاد املشروع، لكن هناك أيضا أربع مراكز 
والعيون وكلميم وطرفاية توجد طور  ايفني  بكل سيدي  استشفائية 
اإلنجاز وتعرف تقدما مهما جدا وإن شاء هللا نتمناو تكمل في 2021، 

وهناك أيضا بناء املعهد العالي ملهن التمريض وتقنيات الصحة؛

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

من  وجزء  كبير  الهم  واحد  أيضا  هو  اإلنتاجية  القطاعات  دعم 
املشاريع املبرمجة إما في إطار البرنامج التنموي باألقاليم الجنوبية أو في 
إطار برامج أخرى لإلدارات الحكومية، فقطاع الفالحة، فقطاع الفالحة 
برمجت فيه أكثر من 141 مشروع والفالحة في الصحراء، نعم الفالحة في 
الصحراء واإلنتاج الفالحي في الصحراء، ولذلك جزء من هاد املحطات 
ديال تحلية مياه البحر تنتج مياها للسقي وجزء منها ينتج مياها للماء 

الشروب؛

الرعوية  املجاالت  تنمية  برنامج  من  الجهات  هذه  تستفيد  كما 
وتنظيم الترحال الذي يهم على الخصوص خلق محميات رعوية وغرس 
الشجيرات العلفية وتنظيم الكسابة وتنمية سالسل اإلنتاج املرتبطة 
باملراعي وغيره من ومحاربة التصحر وغيره من البرامج التي بعضها أنجز 

وبعضها يتم العمل إلنجازه؛

وهناك في قطاع الصيد البحري مخططات طموحة، جدا طموحة 
جدا، فقد تم تنفيذ عدد من املصائد الوطنية وتطوير ثالث محميات 
على  السطحية  األسماك  واستغالل  لتثمين  وحدات  وإنتاج  بحرية 
مستوى إقليم الداخلة بهدف الرفع من نسبة املنتجات البحرية املثمنة 
محليا، كما وضعت مخططات في مجال تنمية األحياء البحرية وإنشاء 
عدد كبير مهم من األسواق أسواق بيع السمك من الجيل الجديد وتأهيل 
أسواق موجودة أصال في عدد من املوانيء وفي عدد من مدن األقاليم 
الجنوبية، وهناك إهتمام كبير بقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع 
النقل الجوي بشكل مستمر، وقطاع الصناعة التقليدية وهناك عدد 

من املشاريع تم إنجازها فعال وعدد من املشاريع هي طور اإلنجاز؛

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

عيسلد عيرئيس،

أريد أن أقول بأنه ختاما فإن الحكومة حريصة كل الحرص على 
مواصلة تنزيل هذا النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية وإتمام البرامج 
واملشاريع املدرجة فيه، بما يمكن من تحقيق آثارها املباشرة في تنمية 
أنجز لحد  ما  أن  رأينا  الوطني، وقد  ترابنا  العزيزة على  املناطق  هذه 
التنموي لألقاليم الجنوبية  البرنامج  الساعة من استثمارات في إطار 
أو استثمارات أخرى قبله أو مشاريع أخرى أنجزت من قبل مؤسسات 
عمومية أو إدارات حكومية أخرى أو من قبل الجهات الثالث أو جماعات 
ترابية، هذا كله ساهم في اندماج هذه األقاليم الجنوبية في النسيج 
في تحسين مؤشرات  تنمويا وعلميا وثقافيا وعمرانيا، وأيضا  الوطني 
التنمية البشرية بالجهات الثالث، ولذلك أريد أن أؤكد بأن الحكومة 
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عازمة على الرفع املستمر من مجهودها، من مجهودها، في هذا املجال 
موازاة مع رفعها ملجهودها الدبلوما�سي للدفاع عن قضيتنا الوطنية 
القوى  كل  جانب  إلى  والترابية  الوطنية  الوحدة  لخصوم  والتصدي 
الحية لبالدنا بما في ذلك الدبلوماسية املوازية البرملانية والدبلوماسية 
الحزبية والدبلوماسية النقابية ودبلوماسية املجتمع املدني للمساهمة 
في الطي النهائي لهذا النزاع املفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، مستمرون 
في الدفاع عن حقوقنا تحت القيادة الرشيدة، لجاللة امللك، محمد 

السادس، حفظه هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

بإعطاء  التعقيبات  باب  اآلن  نفتح  الحكومة  رئيس  السيد  شكرا 
الكلمة للسيد النائب عالي الرزمة بإسم فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عيسلد عرلي عيرزمة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلد ائيس علحكومة عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيوزاعء عملحت4مون،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مون،

بداية، أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما قدمتموه لنا من معطيات 
دقيقة ومنجزات حقيقة بخصوص البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية 
التي أطلقتها بالدنا بتوجيهات من جاللة امللك، محمد السادس، نصره 
هللا، والتي أظهرتم من خالل اإلنجازات املهمة املسجلة على مستوى 
في هذه  الحاصل  التقدم  التي تمت برمجتها ومدى  مختلف األوراش 
اتجاه للحبوب  بإلتزاماتها  الوفاء  األوراش وكذا حرص الحكومة على 
الربوع الغالية من وطننا العزيز، وهي منجزات ال تخطؤها العين التي 
الوطني  املستوى  على  املدن  أكبر  تضاهي  األقاليم  هذه  مدن  جعلت 

والقاري.

لقد شكلت األحداث األخيرة بمنطقة الكركرات لحظة اجتماع وطني 
كالعادة لكافة املغاربة بمختلف أطيافهم للتعبير عن وقوفهم في وجه 
أعداء الوحدة الترابية من خالل نواب األمة بالبرملان والحكومة واألحزاب 
السياسية، كما عبر عنه أمناؤها العامون في بيان الكركرات والهيئات 
النقابية واملجتمع املدني واستعدادهم الدائم وتجندهم الكامل وراء 
جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، واملستمر واملبدئي للدفاع 
عن الوحدة الترابية والرفض القاطع للمساس ببالدنا واستغالل هذه 
القضية من خالل محاولة فاشلة ملحاصرة املغرب ومعاكسة توجهاته 
ومصالح ساكنة وأبناء األقاليم الجنوبية الذين كانوا وال زالوا على العهد 
واإلستفراد  النماء  مسيرة  ويعيشون  الصحراء،  بمغربية  متمسكين 
وعمرانية  حضارية  نهضة  مشاريع  تشهد  والتي  الجنوبية،  بأقاليمنا 

اقتصادية أمنت للمواطنين السبل الكفيلة بتحقيق العدالة ووسائل 
العيش الكريم في ظل مغرب موحد من طنجة الى الكويرة.

وفي الوقت الذي يعيش فيه إخوان لنا وأبناء عمومتنا تحت قهر 
شردمة من االنتهازيين واملحليين في الحلم طال أمده أكثر من 45 عاما وما 
زالوا لم يعلموا جيدا أن التاريخ والواقع ال يرتفع وأن املغرب في صحرائه 
والصحراء في مغربها، وأنه ال مجال لهم للعبث بأمن واستقرار املنطقة، 
أمام اإلنجازات السياسية والدبلوماسية والتنموية التي حققتها أقاليم 
الجنوب أمام التدخل الحازم والحاسم والبطولي لقواتنا املسلحة امللكية 
إلعادة األمور إلى نصابها، وطرد عصابة املرتزقة وقطاع الطرق الذين لم 
يبق لهم في النهاية إلى التسويق واالدعاءات الفارغة والبطوالت الوهمية 
املضحكة على سهول الفايسبوك وهضبات الواتساب وجبال التويتر، 
ومن خالل تتبع املعطيات الرقمية التي جاءت على لسانكم السيد رئيس 
الحكومة، يحق لنا أن نعتز ونحن أمام ثورة إنمائية بهذه الربوع الغالية 
ببالدنا من بلدنا العزيز من خالل العديد من املشاريع بالجهات الجنوبية 

الثالثة بنسب إنجاز فاقت كل التوقعات.

لقد أبانت بالدنا من خالل العمل الجاد الذي تقوم به لجنة القيادة 
الحكومية عن مدى الحرص والتتبع واإلهتمام الذي تولونه لهذه الربوع 
الغالية من بالدنا، ولعل أبرز دليل على ذلك، هو تيهيء كل اإلمكانيات 
التنموية، رغم صعوبة  املالية واللوجستيكية ملواصلة هذه األوراش 
الوطنية، كما إن إصراركم على مواكبة نسب  الظرفية االقتصادية 
اإلنجاز ساهم إلى حد كبير في تجاوز العديد من املعيقات واإلكراهات في 
تنفيذ العديد من املشاريع، ونذكر منها الطريق السريع تيزيت الداخلة 
بغالف مالي تجاوز 8 ماليير و500 مليون، ناهيك عن املشاريع في جتهي 
العيون وبوجدور والداخلة وواد الذهب، التي بلغت نسب إنجازها أزيد 
من %50، والتي همت مختلف املجاالت من طرق وموانئ ومستشفيات 
وصيد بحري وفالحة وغيرها من املشاريع املهيكلة، هو ما من شأنه أن 
يغير وجه املنطقة بشكل جدري، بحيث هناك أزيد من 200 مشروع 

من659 ذات بعد إجتماعي وثقافي.

عيسلد ائيس علحكومة عملحت4م، 

إن هذا املشروع التنموي الهام يحتاج منا جميعا ومن الحكومة 
العام  الرأي  وتعبئة  التواصل  سياسة  وتطوير  تكثيف  إلى  خاصة، 
الوطني وعموم املواطنين باألقاليم الجنوبية، ضد كل املحاوالت الرامية 
إلى التشكيك في املجهود التنموي الوطني، الذي تجاوز كل التوقعات 
لصالح أبناء هذه املنطقة الوطنية، الوطنيين الوحدويين، تلك املنطقة 
التي أصبحت محل جذب واهتمام على املستوى الدولي، سواء تعلق 
وغيرها،  والرياضة  السياحة،  البحري،  الصيد  في  باإلستثمار  األمر 
بفعل ما تشهده من تقدم وازدهار، تعززت باإلنتصارات الدبلوماسية 
للمغرب من خالل إقدام العديد من الدول الشقيقة والصديقة على 

فتح تمثيليات قنصلية باألقاليم الجنوبية للمملكة.
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السيد رئيس الحكومة، لقد شكل هذا البرنامج تحديا كبيرا للحكومة 
بالنظر إلى حجم املشاريع املبرمجة والتي تعلق عليها ساكنة هذه األقاليم، 
أمال كبيرا لتحقيق نهضة بهذه الربوع ستساهم في خلق آالالف فرص 
الشغل، حوالي 120 ألف منصب شغل في عشر سنوات، وهو ما من 
شأنه أن يغير وجه املنطقة على نحو أفضل من خالل إدماج شباب 
املنطقة في الدورة اإلقتصادية، وخصوصا حملة الشواهد العليا، لكن 
الفرص أصبحت أكبر وأنفع وأشمل مع التوجهات امللكية السامية، 
لصاحب الجاللة، في خطابه السامي لذكرى 45 لعيد املسيرة الخضراء 
املظفرة، وذلك من خالل حرص جاللته على جعل الصحراء املغربية 

قاطرة التنمية على املستوى اإلقليمي والقاري.

وفي هذا يقول جاللته: »والستكمال املشاريع الكبرى التي شهدتها 
التي  أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت الستثمار املؤهالت الكثيرة 
تزخر بها في املجال البحري، ستكون الواجهة األطلسية بجنوب اململكة 
قبلة الصحراء املغربية وواجهة بحرية للتكامل اإلقتصادي واإلشعاع 
القاري والدولي، وموازاة مع ذلك، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد 
دفعة جديدة  وإعطاء  املنطقة،  باقتصاد  النهوض  في  لدوره  البحري 
القطاع  لتنشيط  استراتيجية  دعامة  منه  تجعل  األزرق،  للمخطط 
السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشرقية«. الخطاب 

امللكي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء.

السيد رئيس الحكومة، ال يمكننا في فريق العدالة والتنمية، إال 
املشاريع  هاد  لتنزيل  تقوم حكومتكم  الذي  الجبار  بالعمل  نشيد  أن 
الحقيقية في األقاليم الصحراوية، والذي سيحمل في طياته العديد 
من الفرص التي تتجاوز الجانب التنموي إلى جوانب أخرى لها عالقة 

بالواقع املعي�سي باألقاليم الجنوبية وساكنتها.

وبهذه املناسبة، ندعو إخواننا وأبناء عمومتنا املحتجزون بمخيمات 
تندوف بالجزائر إلى العودة ما استطاعو إلى ذلك سبيال، طبعا باعتبارهم 
ممنوعون ومحتجزون إلى وطنهم األم، واإلستفادة من خيرات بلدهم، 

شأنهم، شأن بقية إخواننا في األقاليم الجنوبية.

السيد رئيس الحكومة املحترم، إن نجاح أي نموذج تنموي كيفما 
كان، يتطلب تعزيز ثقة املواطن وإشراكه في اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه، 
وهنا ندعوكم السيد رئيس الحكومة، ملواصلة املجهود إلشراك كافة 
املؤسسات الوسيطة، من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات املجتمع 
الديمقراطية  قواعد  إطار  في  بأدوارهم  القيام  من  لتمكينهم  املدني، 
لتعزيز اإلختيار الديمقراطي كثابت دستوري ال يمكن الحصول على 
الرهان التنموي، فهما متالزمان ونلتزم بمشاركة منتخبين ممثلي ساكنة 
األقاليم الجنوبية في املائدة املستديرة بجنيف. كما نعتبر هذا املسار 
السيا�سي في املسيرة التنموية باعتباره يفتح الباب النبثاق نخب محلية 
قادرة ومؤهلة، وتتمتع باملصداقية لحسن إدارة الشأن املحلي، وتنزيل 
مقتضيات الحكم الذاتي باألقاليم الجنوبية. وهنا البد أن نذكر ونعتز 
بنسبة املشاركة العالية ألبناء وبنات أقاليمنا الجنوبية في اإلنتخابات 

الشرعيين  املمثلين  أفرزت  التي  واملحلية  والجهوية  البرملان،  العامة 
والحقيقيين لهذه األقاليم، من خالل نخبة وطنية وجهوية ومحلية، من 
رجال ونساء الصحراء املغربية لتمثيل هذه األقاليم بالبرملان، ولتيسير 
شؤون هذه العماالت واألقاليم على مستوى جهات العيون-الساقية 
الحمراء، والداخلة-واد الذهب، وجهة كلميم -واد نون، على مستوى 
كل الجهات املرتبطة بهذه األقاليم، وبإفراز النخب بتمثيلية القادرة 
يشكل  أن  من شأنه  ما  وهو  املؤسساتي،  الفاعل  في  الثقة  بناء  على 
حافزا للفئات النشيطة، وخصوصا الشباب والنساء، وتأهيلهم قصد 
املساهمة الفعالة في العمل السيا�سي وصنع القرار الجهوي، ويدحض 
األطروحات األخرى التي تقتات على هذه الفئات، من أجل تعبئة بعض 

عناصرها، وزرع األفكار املناوئة لوحدتنا الترابية.

التام لكل املحاوالت  العدالة والتنمية رفضنا  في فريق  نعبر  وهنا 
يسعون  الذين  بالداخل،  الترابية  وحدتنا  خصوم  لبعض  البائسة 

لتأسيس هيئة غير وحدوية ولدت أصال ميتة.

هذه  أن  خالل  من  مهم  مكسب  الجنوبية  باألقاليم  وجود..  إن 

اإلمكانيات املرصودة لتنزيل البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية، والتي 

قدرت ب 37 مليار مع توقعات بخلق 120ألف منصب شغل في أفق 

عشر سنوات، ينبغي أن تشكل فرصة ملواصلة الجهود املبذولة إلدماج 

الربوع بشكل مطروح وخصوصا ومن حملة  بهاته  الشباب  وتشغيل 

الشواهد.

لذا ندعوكم السيد رئيس الحكومة، خاصة مع ما تمت اإلشارة إليه 

بمشاريع في الخطاب امللكي من إقتصاد بحري وسياحي وطاقي، إلى العمل 

على توجيه لجنة قيادة القطاعات املوازية املعنية إلى ضرورة التفكير في 

كيفية ضمان مساهمة هذه املشاريع في توفير فرص الشغل، إلى جانب 

املجهود العمومي في هذا املجال.

ومن هنا البد من التفكير في كيفية استهداف بعض الفئات، ومنهم 

رؤية مندمجة  العليا، وذلك وفق  الشواهد  الشباب من حاملي  فئة 
سوق  لحاجيات  الدقيق  التشخيص  اساس  على  قائمة  ودقيقة، 

الشغل، وبلورة برامج تكوينية مالئمة على هذا األساس، مع ضمان 

إنخراط القطاع الخاص في هذه الدينامية التنموية.

إن ما من شأنه تجديد النخب، االنفتاح على الكفاءات املحلية 

أن يشكل دعامة وركيزة أساسية لتحقيق وتنزيل نمودج تنموي واعد، 

حيث أن املنطقة تعرف جيال جديدا من املشاريع، ولذلك فهي تتطلب 

أيضا جيال جديدا من األطر والكفاءات في مختلف املناصب..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب زيد دقيقة، �سي باس ما كاين.
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عيدرئب عيسلد عرلي عيرزمة:

الذين يعيشون في أوضاع انسانية مؤملة، في الوقت الذي يعيش 
فيه..، ولهذا ندعو في الوقت الذي يعيش فيه إخوانهم وأبناء عمومتهم 
تحت ظل الوطن الواحد بقيادة أمير املومنين وحامي حمى امللة والدين 
والساهر على وحدة الوطن، جاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا،   
ْصِرِه 
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عيسلد عيرئيس:

األصالة  بإسم  العبدي  الرئيس رشيد  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
واملعاصرة، السيد الرئيس أنت ما غاديش نزيدوك دقيقة، غير غادي 

نقصو دقيقة، ألن انت كتبلغ.. تفضل السيد الرئيس.

عيدرئب عيسلد اشلد عيعبدي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد ائيس علحكومة،

عيسرنة وعيسلدة عيوزيرة،

زمالئ8 زملالت8 عيدوعب عملحت4مون،

بداية، ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة سوى أنه نعرب عن 
املسلحة  لقواتنا  القتالية،  غير  العسكرية  بالعملية  وإشادتنا  تأييدنا 
امللكية صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، وبتعليمات سامية من 
الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس،  محمد  امللك،  جاللة 
واستعادة  تأمين  إلى  أفضت  والتي  امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة 
سالمة وحرية تنقل املدنيين والتبادل التجاري بين املغرب والشقيقة 

موريتانيا والدول اإلفريقية جنوب الصحراء.

وجدير بالذكر، أن هذه العملية أو الخطوة جاءت نتيجة املناوشات 
واإلستفزازات املشينة مليلشيات البوليساريو، التي عمدت وفق منطق 
العصابات وقطاع الطرق إلى إغالق معبر الكركرات الحدودي، وتخريب 
الرابطة بين املغرب وموريتانيا. وبالتالي شل حركة  الطريق الوحيدة 
التنقل البرية بين البلدين الشقيقين، وباقي األقطار اإلفريقية، علما 
أن هذا التحرك من جانب املغرب لم يأتي بشكل متسارع، بل عقب 
تعامله بكثير من ضبط النفس، وبعد استنفاد كل السبل الدبلوماسية 
من خالل مساعيه امللحة واملتكررة مع األمم املتحدة، إليجاد حل لهذه 
األزمة التي افتعلتها قيادة الجبهة الوهمية، بما يعبر عن حرص املغرب 
الشديد على احترام قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن، وضمنها قرار 
وقف إطالق النار، وقد نالت هذه العملية السلمية تنويها دوليا منقطع 

النظير مما يؤكد عدالة قضية وحدتنا الترابية.

وبالنظر لألهمية الكبيرة التي يوليها صاحب الجاللة، نصره هللا، 
ألقاليمنا الجنوبية، فإن الحماية املغربية في معبر الكركرات لن تقتصر 
الديني  البعد  إلى  ستمتد  بل  فقط،  والعسكري  األمني  البعدين  على 
أيضا، وذلك من خالل العزم على إنشاء صرح ديني بالبوابة الحدودية، 

يراد به ضمان الحاجيات الروحية للمسافرين.

بل  اليوم،  وليد  ليس  الجنوبية  األقاليم  في  التنمية  مسلسل  إن 
انطلق منذ استرجاعها من أيدي املستعمر، أي منذ 45 سنة، حيث 
تم منذ ذلك الوقت، إطالق دينامية حقيقية من أجل النهوض بهذه 
األقاليم، ومحو مخلفات املرحلة اإلستعمارية، وتمكين هذه املناطق من 

بلوغ ركب التنمية، شأنها في ذلك شأن باقي جهات اململكة.

األربعة  العقود  مدى  على  الجنوبية  األقاليم  تحولت  وبالفعل 
املاضية، إلى أوراش متواصلة لإلنجازات املفتوحة، حيث جاء إطالق 
مجموعة من املشاريع التنموية الكبرى، رصدت لها ميزانيات ضخمة، 
ووضعت تنمية العنصر البشري وتحقيق الرفاهيته في صلب أولوياتها، 
بالبنيات  وتزويدها  الصحراء  ألعمار  كبيرة  جهودا  املغرب  بدل  فقد 
التحتية األساسية، وتحفيز املستثمرين على تحريك دواليب اإلقتصاد 
بهذه املنطقة الغالية، حتى تصير بهذه الحلة البهية التي نشاهدها اليوم.

وال شك أن هذه الدينامية التنموية الفريدة واملتميزة، التي توجت 
وفتح  تدشين  على  والشقيقة  اإلفريقية  الدول  من  مجموعة  بإقدام 
قنصليات لها بأقاليمنا الجنوبية، هي مدعاة للفخر بالنسبة للمغاربة 

قاطبة وهي دينامية ستظل مستمرة إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها.

لقد أعطى الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء 
6 نوفمبر 2015، دفعة جديدة وجد قوية لهذا املسلسل التنموي، عن 
طريق إطالق برنامج تنموي طموح لفائدة األقاليم الجنوبية بمحفظة 
مشاريع تضم أكثر من 700 مشروع، وبغالف مالي أولي يبلغ 77 مليار 

درهم، تمت مراجعته بالزيادة ليصل إلى أكثر من 80 مليار درهم.

عيسلد عيرئيس،

إخوع 8 أخوعت8،

لقد جاء في قانون املالية 2020 أن عدد املشاريع التي تم إنجازها في 
إطار النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية، بلغ 158 مشروع، 
بغالف مالي يقدر ب11.68 مليار درهم، وهو ما يعني أن نسبة إنجاز 
النموذج لم تتعدى %22.57، في حين أننا على مشارف سنة 2020، وهي 

آخر سنة أمامكم الستكمال وتنزيل ما تبقى من املشاريع.

إن الوتيرة التي تنجز بها املشاريع املبرمجة، في إطار تفعيل النموذج 
التنموي، تتسم بنوع من البطء ونتمنى حقيقة أن تكون كل هذه املشاريع 
املتبقية، مستوفية لشروط اإلنجاز، سواء فيما يتعلق بتصفية وضع 
العقار أو التمويل أو القيام بالدراسات الدقيقة، أو غيرها من الشروط، 
وأن تكون الحكومة بعيدة كل البعد عن تسييس املشاريع اإلجتماعية 
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والتنموية التي يتم إنجازها أو استغاللها ألغراض ضيقة.

املشاريع  استكمال  أجل  من  املتبقية  املحدودة  الزمنية  املدة  إن 
املبرمجة في إطار تفعيل نموذج تنموي لألقاليم الجنوبية، تستلزم منكم، 
كقطاعات حكومية، تحديدا دقيقا لألولويات وتدبيرا حكيما ومعقلنا 
مبنيا على ترشيد النفقات، ونحن من هذا املنبر، نطالبكم بضرورة وضع 
خارطة طريق دقيقة وواضحة املعالم من أجل استكمال هذا النموذج 

الذي يعول عليه للنهوض بأقاليمنا الجنوبية.

فبقدر ما نثمن املشاريع التي تم إنجازها في إطار البرنامج التنموي 
لألقاليم الجنوبية، بقدر ما ندعو في فريق األصالة املعاصرة، إلى ضرورة 
اإلسراع ببرمجة وإتمام أشغال املشاريع التنموية املتبقية، وإنهائها في 
املدة الزمنية املحددة لها، وذلك بالنظر ألهميتها ومساهمتها في الرفع من 
وتيرة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الجهوية، ويتعلق األمر باملشاريع 

املتبقية، ونذكر منها:

الطريق السريع تزنيت-الداخلة؛ البرنامج الصناعي فوسب وكراع 
بالعيون؛ وواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية 
االقتصادية  ألهميته  بالنظر  األطل�سي،  الداخلة  ميناء  وبوجدور؛ 
واإلجتماعية بالجهة، وبالنظر أيضا للقيمة املضافة التي سيحدثها هذا 

امليناء؛ برامج التأهيل الحضري.

ومن جهة أخرى، نؤكد على ضرورة تثمين الثروة السمكية والحرص 
على توجيهها لالستهالك محليا وللتصدير أيضا، عوض بيعها بأثمان غير 

مناسبة كما هو الحال بالنسبة لطحين السمك وغيره.

السيد رئيس الحكومة، املوضوع الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، 
هو موضوع يوحدنا جميعا، أغلبية ومعارضة، وال مكان فيه ألي مزايدة 
سياسية من طرف أي كان، ونحن نتمنى صادقين في فريق األصالة 
ارتكبتها  التي  األخطاء  من  املوقرة  تستفيد حكومتكم  أن  واملعاصرة، 
سابقا، فيما يتصل بطريقة تدبيرها للعديد من البرامج واملشاريع، والتي 

كانت سببا في عدم تحقيق األهداف التنمية املرجوة منها.

على بعد سنة من انقضاء املدة الزمنية املحددة إلنجاز النموذج 
التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية، ال زال وقعه لألسف الشديد، غير 
ملموس على ساكنة األقاليم الجنوبية، وجهة الجنوب ال زالت تحتل 
نسبة  الجهات  إذ سجلت هذه  املسجلة،  البطالة  نسبة  في  الصدارة 
متجاورة  الجارية،  السنة  من  الثاني  الفصل  في   25.2% تقدر  بطالة 
بذلك املعدل الوطني الذي يبلغ %12.3 ب 12.9 نقطة، وذلك حسب 
املعطيات الواردة في تقرير املندوبية السامية للتخطيط حول وضعية 
سوق الشغل، مقابل %16 خالل الفصل الثاني من 2019، وهو ما 
يبرر بشكل جلي التأثير املحدود لضمان برامج إدماج الشباب وسوق 
باألقاليم  التشغيل  في مجال  القطاعية  السياسات  الشغل، وقصور 
الجنوبية، وبالتالي عدم قدرة النموذج التنموي في خلق تصور واضح، 
أوساط  في  وخاصة  باملنطقة،  البطالة  ظاهرة  استفحال  من  للحد 

الشباب والنساء.

أن  يمكن  ال  عامة  بصفة  والتنمية  الجنوبية  األقاليم  تنمية  إن 
يتحقق دون إنخراط قوي للقطاع الخاص الذي يعد شريكا إستراتيجيا 
ورافعة حقيقية لتحقيق التنمية املستدامة واملندمجة، لكن عمليات 
املقاولين  بإرادة  رهينة  ليست  القطاع  هذا  املشاريع من طرف  إنجاز 
واملستثمرين فقط، بل هي تتوقف على عمل مشترك ينخرط فيه كل 

املتدخلين من السلطات إدارية مختصة وهيئة منتخبة.

اإلستثمار  خلق  في  الدولة  طرف  من  املبذول  الكبير  املجهود  إن 
وإحداث فرص الشغل وتطوير البنى التحتية باألقاليم الجنوبية، تبقى 
غير كافية لتحقيق التنمية املنشودة في ظل ضعف مساهمة القطاع 
ملختلف  مواكبته  وعدم  الجهوي  الخام  الداخلي  الناتج  في  الخاص 

البرامج القطاعية واإلستراتيجية التنموية بهذه األقاليم.

السيد رئيس الحكومة، إننا ندعوكم إلى مراجعة السياسة الجبائية 
في  املستثمرة  املقاوالت  لفائدة  املتجهة  جزئية  أو  كلية  إعفاءات  من 
األقاليم الجنوبية، في الكثير من األحيان تحدث املقرات اإلجتماعية 
لهذه الشركات باألقاليم الجنوبية إال أن أنشطتها اإلقتصادية تمارس 
خارج هذه الرقعة الجغرافية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا لتحقيق 
النمو املرجو باملنطقة ويعمق من أزمة البطالة بها، مواكبة املقاوالت 
بعد إنشائها وتسهيل إندماجها في النسيج املقاوالتي، تسهيل املساطر 
اإلدارية الخاصة بإنشاء املقاوالت باألقاليم الجنوبية، العمل على تقوية 
البرامج التكوينية لفائدة حاملي املشاريع، ضرورة استحضار الثقافة 
املحلية في خلق املقاوالت، تسهيل ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

باألقاليم الجنوبية إلى آليات التمويل.

السيد رئيس الحكومة ال يمكننا الحديث عن نموذج تنموي ناجح 
باألقاليم الجنوبية دون استحضار العنصر البشري الذي يعتبر رافعة 
حقيقية ألي تنمية مندمجة، ولعل من بين أهم العوامل التي أثرت سلبا 
على تنزيل البرامج واألوراش التنموية بصفة عامة هو عدم اإلشراك 
الكلي أو ضعف إشراك الساكنة في إعداد وتنفيذ املخططات التنموية 
والجهوية، باإلضافة إلى تغييب الفاعل املدني كقوة اقتراحية حقيقية 
والبيئية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  القضايا  عن  الترافع  على  قادرة 

الجهوية.

إن إشراك العنصر البشري في املسلسل التنموي ألقاليمنا الجنوبية 
من شأنه إبراز كفاءة عالية قادرة على اإلنخراط املسؤول في تفعيل 
نموذج تنموي على إيجاد صيغ بديلة لتدبير املرحلة الجديدة في عهد 
الذكي مع  التفاعل  الجنوبية، وفق مقاربة استباقية قوامها  الجهات 
انتظارات الساكنة وإشراكها في بناء منظومة اقتصادية جهوية محفزة 

لسن النمو وخلق الثروات ووفرة الشغل ال سيما بالنسبة للشباب.

إن سؤال التنمية بأقاليمنا الجنوبية ال يهم الساكنة املحلية الحالية 
فقط، بل نتطلع من خالله إلى ضمان عودة ساكنة مخيمات تندوف إلى 
وطنها األم، هذه الساكنة رغم وجودها القسري في مخيمات العار بسبب 
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الحصار الذي فرض عليها وقيد حركتها ومنعها من العودة لوطنها األم 
ستكون في حالة ترقب ملا سيقدمه هذا النموذج في خطوط إستراتيجية 

لتنمية املنطقة.

إننا نريد لهذه الساكنة أن تحس كونها معنية باملخطط التنموي 
يتجزأ منه ومن خطته املستقبلية، فإلى جانب  املغربي وأنها جزء ال 
العرض السيا�سي املتمثل في الحكم الذاتي، ستلتمس هذه الساكنة 
العيش  لها  يحقق  واضحا  واقتصاديا  اجتماعيا  عرضا  لها  يكون  أن 
الكريم واإلستقرار والطمأنينة ويخرجها من حالة التسول والبؤس الذي 

وضعته فيها البوليساريو وقيادتها اإلنفصالية، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب شاوي بلعسال 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

عيدرئب عيسلد شروي بلعسرل:

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلد ائيس علحكومة عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

عيسلدعت وعيسرنة عيوزاعء،

لي عظيم الشرف أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري في إطار 
مناقشة جواب السيد رئيس الحكومة على سؤال األغلبية حول موضوع 
وما  املستقبلية،  واآلفاق  اآلفاق  الجنوبية  باألقاليم  التنموية  البرامج 
الحكومة  الرئيس  السيد  تفضل  أسئلة  من  املوضوع  هذا  عن  تفرع 
مشكور بتقديم األجوبة املدعمة باألرقام واإلحصائيات واإلنجازات التي 
تم تنزيلها على أرض الواقع تفعيال للنموذج التنموي الجديد لألقاليم 
الجنوبية الذي أعطى صاحب الجاللة، نصره هللا، انطالقته من مدينة 

العيون بمناسبة الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء املظفرة.

مما الشك فيه السيد الرئيس، أن أقاليمنا الجنوبية منذ استرجاعها 
بعد املسيرة الخضراء وهي في قلب إهتمام الدولة وأولوياتها للنهوض بها 
وإلحاقها بباقي أقاليم اململكة وتدارك النقص والخصاص الذي خلفته 
إدارة اإلستعمار في هذه املنطقة وبهدف تسريع وثيرة مسلسل التنمية 
إستراتيجية  الجيو  ومكانتها  املنطقة  هذه  مؤهالت  وتثمين  املتواصلة 
بادر صاحب الجاللة،  البعد املحلي واإلقليمي والقاري، حيث  ضمن 
امللك محمد السادس، نصره هللا، على إطالق نموذج تنموي جديد 
الكبرى  مبادئه  يستلهم  تنموي  نموذج  للمملكة  الجنوبية  لألقاليم 
املتقدمة  للجهوية  النموذجي  والتكريس   2011 دستور  مضامين  من 
 2007 سنة  املقترحة  الذاتي  الحكم  ملبادرة  سانحة  أرضية  وتقديم 
بعين  يأخذ  الذي  النموذج  هذا  األممي،  باملسلسل  املعنية  لألقاليم 
اإلعتبار التراكمات اإليجابية التي تحققت في أقاليمنا الجنوبية بتعزيزها 

كعناصر قوة ومعالجة نقاط الضعف واإلختالالت والصعوبات املعيقة 
لتحقيق تنمية مستدامة ومجالية منصفة ومندمجة وديمقراطية. وإن 
هذا التوجه التنموي الجديد ألقاليمنا الجنوبية يأخذ بعين اإلعتبار 
تتوفر  ما  الثالث وعلى  الجنوبية  للجهات  الذاتية واملجالية  املؤهالت 
عليه من خزانات للثروات املادية القارية والبحرية والثروات الالمادية 
بمحتويات ثقافية وفنية وروحية وقيم ضاربة في عمق تاريخ اإلنسان 

املغربي الصحراوي.

السيد الرئيس، إن ما يتحقق اليوم من إنجازات ومشاريع متنوعة 
هيكلية وقطاعية وبنيات أساسية ومؤسسات للتدبير والتكوين وتقديم 
الخدمات املرفقية والتي أشار إليها السيد رئيس الحكومة في عرضه القيم، 
تندرج ضمن إستراتيجيتنا ذات التوجه القاري نحو البلدان الشقيقة في 
القارة اإلفريقية التي أصبحت أقاليمنا الجنوبية حلقة وصل وقاعدة 
أساسية لهذا التوجه القاري الذي يقوم على التعاون رابح رابح والتبادل 
البيني  واإلنفتاح  والروحي  األمني  والتعاون  واملعرفي  والعلمي  التجاري 
على مختف املجاالت الحيوية وخاصة املجال اإلقتصادي والتنموي 

ومكافحة اإلرهاب وتنظيم الهجرة اآلمنة بين مختلف بلدان القارة.

بعنصر  العناية  أهمية  نؤكد على  في فريقنا  إننا  الرئيس،  السيد 
الجنوبية  ألقاليمنا  التنموي  نموذجنا  تفعيل  في  واإللتقائية  التكامل 
باإللتقائية بين املشاريع الضخمة الكبرى واملهيكلة واملشاريع ذات األثر 
النهوض  مع  الكريم  والعيش  للدخل  واملنتجة  الساكنة  على  املباشر 
بالتنمية البشرية وإعداد الرأسمال البشري وتأهيله بما يتناسب مع 
وفق  وذلك  الجنوبية،  بأقاليمنا  الخاصة  والبرامج  املشاريع  مختلف 
مقاربة تشاركية وتشاورية وإدماجية للساكنة املحلية املعروفة بعلو 
مستواها من الوعي الثقافي والسيا�سي ومتابعة هذه األحداث الوطنية 

والدولية وتمسكها بقيم الحرية واإلنتماء القبلي والعائلي.

التنموي  النموذج  هذا  أن  الرئيس  السيد  فيه  شك  ال  مما 
هذه  مكانة  يعزز  امليدانية  بمخرجاته  الجنوبية  بأقاليمنا  الخاص 
املنطقة الجنوبية وإشعاعها الجهوي والقاري والدولي بفضل الجهود 
فمدننا  واملوازية،  منها  الرسمية  النشيطة  الوطنية  الدبلوماسية 
الجنوبية أصبحت اليوم قبلة لدبلوماسية جديدة تستقطب مؤتمرات 
دولية وتظاهرات رياضية وتجارية وثقافية وأصبحت عاصمة جديدة 
والبلدان  القارة  بلدان  من  للعديد  والقنصلي  الدبلوما�سي  للتمثيل 

الصديقة الداعمة ألحقيتنا في وحدتنا الترابية.

صاحب  عنها  أعلن  اإلستراتيجي  التوجه  لهذا  جديدة  دفعة  وإن 
الجاللة بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة واألربعين للمسيرة الخضراء 
وذلك باإلستثمار في املؤهالت الكثيرة والثمينة التي يتوفر عليها املجال 
البحري الواسع ألقاليمنا الجنوبية على الواجهة األطلسية من أحياء 
بحرية وثروات ومواقع ملنشآت بحرية جديدة ونقاط للربط واإلشعاع 
قاريا ودوليا، مما سيدعم بلدنا للريادة والتموقع الجديد ملرحلة ما بعد 
ومالية  اقتصادية وصناعية  واستثمارات  أنشطة  واستقطاب  كورونا 
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لصالح الجهات الجنوبية و لصالح املنطقة اإلقليمية والشمالية الغربية 
للقارة املتصلة حدوديا بأقاليمنا الجنوبية بحرا وجوا وبرا عبر ممرات 

حدودية تاريخية وحديثة.

بهذه املناسبة، نسجل بكل اعتزاز وتقدير ما قامت به قواتنا املسلحة 
امللكية من تطهير ملمر الكركرات من قطاع الطرق واملغامرين التابعين 
لخصوم وحدتنا الترابية، وإعادة فتح هذا املعبر للمرور املدني والتجاري 
هذا  موريتانيا،  من شقيقتنا  بدءا  الصحراء  جنوب  بلدان  اتجاه  في 
الحدث الذي تجاوب معه املغاربة بكل ارتياح وطني شامل وبكل وسائل 

التعبير املباشر واملكتوب واإللكتروني داخل الوطن وخارجه.

التصرف  بين  املفارقة  للعالم عن  الكركارات  لقد كشفت حادثة 
الال مسؤول للكيان الوهمي ونزعته الفوضوية وبين حكمة وبعد نظر 
بلد عريق ومسالم ومساهم في تحقيق السلم واألمن الجهوي والقاري 
والدولي، يقوده ملك حكيم، ببعد نظر سديد، ناشرة لثقافة السلم 
والديمقراطية والتنمية والتعاون بين الجيران واألشقاء وتحقيق اإلزدهار 
اإلنساني واملادي والروحي لفائدة شعوب املنطقة واستقرارها وأمنها، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، ما تجاوبش آ نور الدين ما 

تجاوبش ألن إيال جاوبتي أنا تنعرف كيف غادي يكون الجواب

عيدرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عإلستقاللي 
يلوحدة وعيتعرنيلة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد ائيس علحكومة،

عيسلدة عيوزيرة، عيسرنة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

التدخل  لخيار  املطلق  اإلستقاللي  الفريق  دعم  نجدد  البداية  في 
البوليساريو من قطاع  الذي وضع حدا إلستفزازات شرذمة  السلمي 
الطرق التي تروم خلق واقع جديد يستهدف عزل املغرب عن محيطه 
اإلقليمي والقاري من خالل تعطيل حركة املرور املدنية والتجارية بين 
املغرب وموريتانيا عبر معبر الكركرات الذي يعتبر سيرانه منفذه الوحيد 
نحو عمقه اإلفريقي ألكثر من 3 أسابيع، هذا التدخل الذي يأتي في 
إطار صالحيات املغرب السيادية لحماية مصالحه الحيوية واإلمتثال 
للشرعية الدولية، بالنظر ملا تشكله هذه املمارسات اإلستفزازية من 
تهديد خطير لألمن واإلستقرار باملنطقة املغاربية والساحل ومس سافر 

بحقوق اإلنسان املتمثلة أساسا في حرية التنقل.

إن هذا الخيار الذي يجسده حق املغرب في الدفاع عن النفس وتأمين 
الحدود املغربية املوريتانية من خالل تمديد ديال الجدار األمني الدفاعي 
تثبيت  لنهاية معركة  يعتبر مدخال أساسيا  الحدود مع موريتانيا،  إلى 
لواقع شرعي وحق مشروع وبداية معركة جديدة تتمثل في استثمار هذا 
الوضع الجديد تصبح معه الصحراء فضاء جيو سياسيا لتعزيز العمق 
األفريقي للمغرب بعدما فنذ الجنود املغاربة وهم الخصوم برمال معبر 

الكركرات.

إن هذا التوجه الجديد يجد أرضيته الصلبة في النموذج التنموي 
لألقاليم الجنوبية الذي يأتي لتفعيل الجهوية املتقدمة وتجسيد الرؤية 
اقتصاديا  األقاليم قطبا  تستهدف جعل هذه  التي  الطموحة  امللكية 
تنافسيا على الصعيد الوطني والدولي، وحلقة وصل بين املغرب وعمقه 
اإلفريقي وامتداده األوروبي، بالنظر لحجم اإلستثمارات التي تم رصدها 
إلنجاح هذا الورش التنموي الكبير بأبعاده اإلقتصادية واإلجتماعية 
دينامية  من  ملا حققه  وبالنظر  التحتية  والبنيات  والبيئية  والثقافية 
تنموية مستدامة شاملة قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وجعل 

املواطن في صلب األولويات ومنطلق وهدف جميع املشاريع التنموية.

السيد رئيس الحكومة املحترم، ما كان لهذا النموذج التنموي أن 
يعرف طريقته نحو النجاح دون استحضار العنصر البشري املتمثل في 
الساكنة وممثليها في املؤسسات املنتخبة واألحزاب السياسية الوطنية 
التنزيل  على  حرصت  التي  امللتزمة  النقابية  والهيئات  الديمقراطية 
السليم لهذا النموذج التنموي واإلنخراط املسؤول بتفعيله ومواكبة 
مختلف املشاريع والتفاعل اإليجابي مع تطلعات الساكنة وانتظاراتها 
مبادئ  قوامه  جديد،  مجتمع  نموذج  بناء  في  واشراكها  وانشغاالتها 
الحكامة الجيدة وإعمال الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب مع 
واملحلي،  واإلقليمي  والجهوي  الوطني  الصعيد  على  الشركاء  مختلف 
وهذا ما يجعلنا نسجل باعتزاز كبير املجهودات الجبارة املستمرة التي 
يبذلها املنتخبون بروح وطنية صادقة وتعاون وتكامل وتحمل املسؤولية 
بكل جدية في إطار التعبئة الشاملة لدعم هذا املشروع املندمج الذي 
يقوم على أساس اإلشراك الفعلي للساكنة في تدبير شؤونها، ونخص 
بالذكر هنا رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس جهة الداخلة 
واد الذهب ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية وعلى رأسها العيون، 
والبشرية  الطبيعية  للمؤهالت  األمثل  االستثمار  على  حرصوا  الذين 
وخيرات املنطقة لخدمة ديال الساكنة وجعل املؤسسات املنتخبة التي 
تتحمل مسؤولياتها رافعة أساسية للتنمية البشرية املستدامة بأبعادها 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمرانية.

السيد الرئيس املحترم، سنظل في حزب االستقالل نعتبر أن أي 
استثمار في األقاليم الجنوبية املسترجعة أرضا وإنسانا يعد واجبا وطنيا 
باعتباره يجسد بحق اإلجماع الوطني وروح التضامن، الذي يتحلى به 
الشعب املغربي على الدوام ما دام األمر يهم التأهيل البشري وتحصين 
الوحدة الترابية، وهذا يعني أن تحديات املرحلة الراهنة تقت�سي جيال 
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التنموي  النموذج  بمالئمة  الكفيلة،  التنموية  املشاريع  من  جديدا 
واإلقليمية  الوطنية  واملتغيرات  التحوالت  مع  الجنوبية  باألقاليم 
والدولية ومواصلة تسخير إمكانيات مالية مهمة لتعزيز البعد التنموي 
بهذه األقاليم من أجل تحسين الظروف املعيشية لجميع أبناء املنطقة 
العزيزة، خاصة فيما يتعلق بتطوير اقتصاد بحري حقيقي تجعل منه 
دعامة استراتيجية لتنشيط القطاعات االقتصادية األخرى الفالحية 

منها والسياحية والتجارية، وتعزيز التكامل االقتصادي.

كما أكد على ذلك جاللته، نصره هللا، بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة 
الخضراء املظفرة مما يجعل أيضا من هذه األقاليم قطبا اقتصاديا 
استراتيجيا جذابا لالستثمارات الوطنية واألجنبية ومصدر إشعاع قاري 
ودولي في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء املغربية 
املتمثلة في التفاعل الدولي اإليجابي مع مشروعية مبادرة الحكم الذاتي 
كحل واقع ونهائي لهذا النزاع املفتعل، والحضور الدبلوما�سي الوازن في 

الصحراء املغربية بوابة افريقيا على القارة األوروبية.

وهذا يعني أيضا ضرورة االستثمار األمثل لهذا الزخم الدبلوما�سي 
والدعم الدولي غير املسبوق بفضل الرؤية امللكية السديدة من أجل 
االنتقال إلى مرحلة تمكين سكان الصحراء املغربية من التدبير الواسع 
التوجيهات  انسجاما مع  املتقدمة  الجهوية  إطار  في  املحلية  لشؤونهم 
2010 عندما جعل  امللكي السامي لسنة  الواردة في الخطاب  امللكية 
جاللة امللك، األقاليم الجنوبية املسترجعة في صدارة الجهوية املتقدمة 
وأكد جاللته »أن املغرب ال يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام عرقلة 
خصوم وحدتنا الترابية للمسار األممي إليجاد حل سيا�سي وتوافق للنزاع 
املفتعل حولها على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي الخاصة بالصحراء 

املغربية« انتهى كالم جاللة امللك.

تنزيل  العمل من أجل  الحكومة على مواصلة  أقول أحث  وأخيرا 
مجموعة من البرامج املهيكلة في عدة أقاليم بهذه املناطق وأن تسرع من 
وتيرة العمل يعني مقارنة بطبيعة الحال انسجاما مع التوجهات امللكية 
وإرادة املغاربة وإرادة الساكنة بالدرجة األولى حتى يتمكنوا من يعني 
مشاهدة واستغالل األوراش الكبرى التي أعلنها جاللة امللك في أكثر من 
مناسبة، وأخيرا »إن ينصركم هللا فال غالب لكم« صدق هللا العظيم، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

للسيد  الحركي  الفريق  باسم  اآلن  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
الرئيس محمد مبديع. خذ دقيقة ما كاين مشكل آ سمحمد هو يبدع 

دائما.

عيدرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك8:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلد ائيس علحكومة عملحت4م،

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة عيوزاعء وعيدوعب عملحت4مون،

مهما اجتهدنا في البحث عن العبارات التي تليق بمقام، فلن تسعفنا 
الكلمات للتعبير عن الشكر والعرفان واإلمتنان، لصاحب الجاللة، امللك 
محمد السادس، نصره هللا وأيده، الذي رسم معالم ملحمة وطنية 
عنوانها حسم  العريق،  املغرب  تاريخ  في سجل  خالدة  أخرى ستظل 
النزاع املفتعل ضد وحدتنا الترابية، الراسخة برباط البيعة املقدس بين 
العرش والشعب، وبالشرعية القانونية وبمنطق الطبيعة والتاريخ، إنها 
محطة الكركرات التي تشكل مسيرة أخرى تجسد الوفاء بقسم املسيرة 
الخضراء، مسيرة طهرة املعبر الحدودي بين اململكة املغربية وعمقها 
اإلفريقي، بسالسة منقطعة النظير وبتزكية دبلوماسية كرست الحق 
املغربي في مغربة الصحراء دون إراقة نقطة دم واحدة بروح عالية 
ووطنية صادقة للقوات املسلحة امللكية ومختلف القوات العمومية 
واألمنية والترابية، لكل هؤالء وأولئك أرفع القبعة عاليا مشفوعة بتحية 
إجالل وإكبار على وطنيتهم الصادقة وتضحياتهم الجسام لتحصين أمن 
ووحدة البالد، تحت القيادة الحكيمة واملتبصرة للعاهل الهمام، القائد 
امللك  العامة،  الحرب  أركان  ورئيس  امللكية  املسلحة  للقوات  األعلى 

محمد السادس، نصره هللا وأيده وأعز أمره.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

فعال هي مسيرة الحسم، مسيرة خلقت وضعا جديدا انكشفت فيه 
أباطيل ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية وزكاها مسلسل اإلعترافات 
املتواصلة للعديد من بلدان العالم بمصداقية املوقف املغربي ورسختها 
العديد من البلدان الشقيقة والصديقة بفتح قنصلياتها في العيون 

والداخلة والبقية ستأتي تباعا إن شاء هللا.

حضرعت عيسرنعت وعيسرنة،

مسيرة وحدوية تستحق منا توجيه تحية تقدير واحترام لكل ساكنة 
أوفياء  مخلصين  مرابطين  يزالون  وما  نظل  الذي  الجنوبية  األقاليم 
لوطنهم األم مناضلين ضد الطغمة البئيسة املصخرة من طرف خصوم 
وحدتنا الترابية للتشويش والتآمر يغمرهم اليأس على مغرب متالحم من 
طنجة إلى الكويرة، وكل الشكر والتقدير ألشقائنا في أقاليمنا الجنوبية 
بمختلف انتماءاتهم السياسية وفي مقدمتهم مناضلوا وقادتوا حزبنا 
الحركة الشعبية خصوصا في جهة الداخلة وادي الذهب، املخلصون 
عن  التعبير  إلى  املبادرين  أوائل  من  كانوا  الذين  األوفياء  الصادقون 
دعمهم األكيد والالمشروط للملحمة الخالدة بالكركرات، وهذا ليس 
غريبا عنهم ألنه من طينة هذا الوطن ومن مدرسة الزعيم التاريخي 
والوطني الصادق املحجوبي أحرضان رحمة هللا عليه، إذ نجدد العزاء 
في فقدان هذا الرمز الخالد في مسار تحرير واستقالل البالد وبناء مغرب 

الحريات واملؤسسات والتعددية اللغوية والسياسية.
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فإننا باملناسبة، واملناسبة شرط ال يمكن أن نن�سى أن املحجوبي 
ومن  الرمال  حرب  أبطال  من  وبطال  للكرامة  عنوانا  يعتبر  أحرضان 
القيادات الحزبية القليلة جدا التي تصدرت املسيرة الخضراء املظفرة، 
هي رسالة نتوارثها في الحركة الشعبية جيال بعد جيل وفاء لقسم املسيرة 

الخضراء وللمصلحة العليا للوطن.

بهذه الروح، السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس الحكومة 
املبادرة  الوطني من خالل  إلى ترجمة هذا اإلجماع  املحترم، ندعوكم 
إلى عقد جلسة مشتركة للبرملان بغرفتيه في مدينة الداخلة وتتويجها 
بزيارة ميدانية إلى معبر الكركرات كرسالة لكل من يهمه األمر، فاملغاربة 
متحدون، صامدون، متالحمون، متراسون، دفاعا عن كل حبة رمل 
من رمال صحراءنا العزيزة إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها ونحن نعتز 
بكوننا من صلب تراب هذا الوطن األبي الذي تتقوى لحمته في وقت 

الشدائد واألزمات.

ومن  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  نطالبكم،  السياق  هذا  في 
إلعمار  استعجالي  برنامج  بتنزيل  الحكومية  القطاعات  كافة  خاللكم 
منطقة الكركرات وكافة املناطق الحدودية للمملكة السعيدة في اإلطار 
الشمولي لتنزيل البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية التي نعتز بما أنجز 
فيه ونتطلع إلى تسريع وتيرة تفعيله إسوة بباقي الجهات من اململكة، 
على ضوء الجهوية املتقدمة في إطار وحدة الوطن والتراب، فلنا اإلعمار 
والبناء والتنمية ولخصومنا انتصاراتهم الوهمية، الباطلة، املظللة في 
مواقع الفايسبوك، لكل هؤالء نقول القافلة تسيير وحتما لن تتوقف 
أبى من أبى وكره من كره مسلحين بشعارنا الخالد »هللا الوطن امللك«، 

شكرا لكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن باسم الفريق االشتراكي للسيد 
الرئيس شقران أمام.

عيدرئب عيسلد شقرعن أمرم ائيس عيفريق عالشت4عك8:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد ائيس علحكومة،

عيسلدة وعيسرنة عيوزاعء وعيدوعب عملحت4مين،

كنعتزو أوال واحنا بصدد الحديث عن البرامج التنموية باألقاليم 
التي  الهامة  التحوالت  بمسارات  نعتز  املستقبلية،  واآلفاق  الجنوبية 
جاللة  قيادة  تحت  وقدرتها  متعددة،  مستويات  على  بالدنا  تعرفها 
امللك، نصره هللا، على الصمود في مواجهة الكثير من املحطات بثقلها 
االقتصادي واالجتماعي، وما كيخفاش على �سي حد أننا حديثنا العام 
والخاص نكرر دائما بأنه لو كانت لنا نفس اإلمكانيات املادية املرتبطة 
بالثروات الطبيعية اللي عند واحد املجموعة ديال الدول ومن ضمنها 

بعض الدول القريبة منا، لكانت بالدنا حققت أكثر بكثير مما نعتز به 
االقتصادية  اإلشكاالت  كافة  رغم  لجنوبه،  املغرب  من شمال  اليوم 
واالجتماعية التي نعترف بها ونجتهد من أجل تجاوزها وهو ما ننجح فيه 

بكل إرادة ويؤكده الفارق الكبير بين مغرب اليوم ومغرب األمس.

واليوم يعني كنعيشو واحد املحطة وطنية متميزة وضعت فيها بالدنا 
النقط على حروف الشرعية بقرار حكيم متزن وصارم بإرجاع األمور إلى 
نصابها وبعث الحياة من جديد وبشكل دائما في حركية املرور بين املغرب 
وموريتانيا على مستوى منطقة الكركرات بعد أيام من ضبط النفس 
إزاء منهج قطاع الطرق الذي حاولت عصابات االنفصاليين جعله واقعا 

في خرق سافر للشرعية الدولية.

السيد رئيس الحكومة، ال نريد أن نكرر ما تفضلتم ببسطه من خالل 
عرضكم من مجهود وطني كبير، عملت بالدنا على ترجمته طيلة سنوات 
خلت بصحرائنا املغربية، مجهود تعكسه التحوالت الكبرى التي شهدتها 
أقاليمنا الجنوبية من خالل إنشاء وتنزيل عدد كبير من املشاريع املهيكلة 
التي حولت وجه املنطقة نحو مستقبل التنمية وتطور على مستويات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، مجهود بنتائج قائمة الذات 
وبرامج مستقبلية تؤكد إرادة االستمرارية في تنمية األقاليم الجنوبية 
لبالدنا دون االلتفات إلى مطبات وهمية ال طاملا عمل خصوم وحدتنا 
االقتصادية  التنمية  ومسار  بالدنا  دون  حاجزا  وضعها  على  الترابية 

واالجتماعية.

بكل وضوح في ظل هاد الثورة التكنولوجية واملعلوماتية، في واقع 
يحرج  املغرب  العالم،  عبر  الجميع  على  املعممة  والصورة  الصوت 
خصومه، خصوم وحدته الترابية باألساس، بحكمته وهدوئه، تحت 
قيادة جاللة امللك، نصره هللا، بمشاريعه املنجزة وباآلفاق املستقبلية. 
املغرب يتطور بهدوء من شماله لجنوبه بشكل مرتبط بعضه ببعض 
وهنا تكمن قوة املوقف املغربي في عالقته بقضيتنا الوطنية األولى، 
املوقف املحصن بالشرعية التاريخية والقانونية والواقعية. وتحدثو، 
وحدتنا  ينشرها خصوم  التي  األكاذيب  على  الحكومة،  رئيس  السيد 
الدور حتى  وكان  في لحظة وبسرعة  زيفها  يظهر  يعني  الترابية وكيف 
ديال املواطنات واملواطنين حتى في وسائل التواصل االجتماعي من أجل 
التكذيب السريع، عالش؟ ألن املواطنات واملواطنين متسلحين بالثقة 
في بالدهم والثقة في عدالة القضية الوطنية ديالهم والحق الوطني اللي 
كيجعل جميع املواطنات واملواطنين أنهم يتحدثون بكل ثقة في النفس 

ويدافعون عن وطنهم بكل اعتزاز وكرامة.

طيب السيد رئيس الحكومة، ال يتسع املجال لجرد املنتجات بآثارها 
السابقة  املداخالت  وذكرت  ذكرتم  وقد  واالقتصادية  االجتماعية 
املنطقة رغم  الوجه ديال  الحال  العديد منها مشاريع غيرت بطبيعة 
نكررها رغم اإلمكانات ديال بالدنا ألنه دار مجهود كبير وكيطلب يعني 
استثمارات ضخمة انطالقا من الوضعية ديال البالد، ولكن ومع ذلك 
هناك استثمارات اللي غيرت الوجه ديال املنطقة واللي جعلت على أن 
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مقارنة بسيطة بين فقط بين أقاليمنا الجنوبية وبعض املناطق املجاورة 
تبين حجم العمل الذي قام به املغرب.

وهو املقارنة التي يقوم بها حتى اآلخر يعني العالم أصبح صغير اآلخر 
في جهات أخرى يقارن بين ما يحدث في املغرب من تحوالت وتطورات 
خاصة باألقاليم الجنوبية وما بين هناك من رغم اإلمكانات املوجودة 
ويقرنون ويالحظون كيف أن املغرب تطور بشكل كثير كاينة مجموعة 

داملشاريع اللي ذاكرتو عليها.

السيد رئيس الحكومة، الطريق السريع تزنيت الداخلة اللي الطول 
ديالو 1055 كيلومتر، ميناء الداخلة األطل�سي بأهميتو االستراتيجية، 
التأهيل الحضري ومكافحة كافة أشكال السكن غير الالئق في األقاليم 
الجنوبية، املستشفى الجامعي، تعزيز البنيات الطاقية والتعليمية، كلية 
الطب، املدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية، وما إلى ذلك تحلية مياه 
البحر من أجل كمشروع وطني كبير بعدة أقاليم له أثر كبير على مستوى 
األرا�سي  استصالح  وكذلك  للشرب  الصالح  باملاء  الساكنة  تزويد 
الفالحية الذي أعطى انطالقته جاللة امللك، عمل كبير عمل كبير يعد 
بمستقبل أفضل ونعتز به، نعتز به كمواطنات ومواطنين، ولكن األمر 
كيستدعي كذلك فنفس الوقت ألن دائما نتحدث هل من مزيد؟ يجب 
تكاثف الجهود واإلمكانيات وتوفير املزيد من اإلمكانيات، ويمكنا نقولوا 
هنا السيد رئيس الحكومة، كمثال النقل الجوي اآلن هو غيكون طريق 
سريع بين تزنيت والداخلة جيد، املغرب الحمد هلل مساحة شاسعة 
طائرة بين الدار البيضاء والداخلة ساعتين يعني حبذا لو يتم اإلستثمار 
كذلك فهاد الجانب، كاينة مطارات، كاين رحالت اللي صبحات متنوعة 
لكن الرفع منها وكذلك بواحد الثمن اللي يسمح للمواطنات و املواطنين 
عبر ربوع الوطن أنها تكون تكون يعني واحد الحركية من شمال املغرب 
إلى جنوبه، كذلك تحفيز اإلستثمارات باملنطقة خاصة ما يهم الجانب 
السياحي والحمد هلل الشواطئ هي واعدة يعني ويجب اإلستثمار فهاد 
الجانب وحتى في إطار عدد من القنصليات اللي تفتحات في الجنوب 
ديالنا من طرف الدول الشقيقة والصديقة، استثمار هاد العالقات من 
أجل النهوض أكثر بهاد املنطقة ونقدموا �سيء آخر، تسريع وتيرة إنجاز 
املشاريع ودعم املجالس املنتخبة بطبيعة الحال بكل األشكال ديالها 
باش تقوم بالدور املنوط بها على مستوى التنمية املحلية نتحدث بالثقة 
ألننا نثق في مستقبل بالدنا ومستقبل وطننا ونثق بأن املنطقة ستتغير 

أكثر فأكثر إلى األفضل، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيد النائب سعيد ادبعلي.

عيدرئب عيسلد سعلد عنبعلي:

عيسلد ائيس مجلس عيدوعب،

عيسلد ائيس علحكومة،

عيسرنة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

أعبر بداية في هذا املنعطف الهام من مسار تطور قضية وحدتنا 
الترابية عن دعمنا الكامل واملطلق لكل املبادرات والقرارات التي تتخذها 
بالدنا من أجل صيانة الوحدة الترابية واستكمالها والدفاع عن السيادة 
الوطنية وتوطيدها، ونجدد بهذه املناسبة افتخارنا في املجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية بقواتنا املسلحة امللكية املرابطة في تخوم حدودنا 
والساهرة على حمايتها، تحت قيادة، جاللة امللك، محمد السادس، 

نصره هللا، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة.

ونعتز في هذا الصدد باتساع دائرة اإلعتراف الدولي بسيادة املغرب 
على أقاليمه الجنوبية وبقرار العديد من الدول الصديقة والشقيقة 
فتح قنصليات لها في الصحراء املغربية وهو ما يشكل ضربة قاسمة 
وقاسية بخصوص وحدتنا الترابية، ونعتبر فتح هذه القنصليات حلقة 
جديدة من حلقات النجاح التي يقودها صاحب الجاللة، منذ عقد 
من الزمن ضمن رؤية متقدمة تعتمد على التحرك السيا�سي العقالني 
والروابط  والثقافية  اإلقتصادية  الروابط  بركيزتي  داخليا  املدعوم 
الدينية واملعتمد خارجيا على إحداث التوازن في العالقات بين مختلف 
البلدان  من  عدد  مع  متينة  تواصل  جسور  وفتح  الدولية  األطراف 
اإلفريقية واإلنفتاح على دول أمريكا الالتينية واإلرتباط بعالقات قوية 

مع الدول الكبرى والقوى الصاعدة.

ونؤكد على أن قضيتنا الوطنية تتطلب مواصلة اليقظة والعمل 
على تعزيز الجبهة الداخلية باعتبار ذلك صمام األمان لتحصين وتمتين 

الوحدة الترابية لبالدنا غير القابلة ألية مساومة أو تخاذل أو ابتزاز.

التي  الكبيرة  التنموية  املجهودات  نثمن  فإننا  السياق،  هذا  وفي 
تعرفها األقاليم الجنوبية على امتداد ما يزيد عن أربعة عقود والعزم 
على استثمار اإلمكانيات اإلقتصادية للواجهة األطلسية بجنوب اململكة 
وإحداث منصة الداخلة األطل�سي باعتبارها فضاء للتكامل اإلقتصادي 
واإلشعاعي القاري والدولي للمغرب، وهو ما سيعود بالنفع ليس فقط 
على بالدنا وإنما على عموم املجال اإلقليمي الذي ينتمي إليه املغرب 

وباألخص ملجال الساحل والصحراء واملنطقة املغاربية.

وفي املقابل، فإننا نتأسف على إمعان ما يسمى بالبوليساريو ومن 
بالحمادة  والعار  الذل  مخيمات  في  إخواننا  احتجاز  في  وراءها  يقف 
واملتاجرة بأوضاعهم في ظروف إنسانية قاسية تغيب فيها أدنى مقومات 
الحياة ومواصلة ترديدهم لشعارات بالية ومخترعة واإلغتناء من تجارة 
البشر وتهريب األسلحة واملخدرات واملساعدات الدولية، ونعتبر ذلك 

وصمة عار في جبين املجتمع الدولي.

لألقاليم  التنموي  النموذج  مع  بارتباط  الحكومة،  رئيس  السيد 
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الجنوبية الذي خصص له غالف مالي يقدر بحوالي 77 مليار درهم، فإننا 
نعتقد أن مرور 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ كاف اليوم إلجراء 
تقييم موضوعي والشامل لحصيلته وملدى مالءمة اإلعتمادات املالية 

املرصودة له مع األهداف املسطر.

اإلختصاصات  بنقل  التسريع  إلى  ندعو  فإننا  الصدد،  هذا  وفي 
والبرامج  املشاريع  تنزيل  في  الجهوية  املؤسساتية  البنيات  إلى  املركزية 
التي  املتقدمة  الجهوي  لتنزيل  أساسيا  مدخال  ذلك  ونعتبر  التنموية، 
أر�سى دستور 2011 دعائمها األساسية، وردا قويا على خصوم وحدتنا 
الترابية، كما ندعو إلى اإلستمرار في تحفيز اإلستثمار املنتج في أقاليمنا 
الجنوبية العزيزة بشكل يساهم في الرفع من عدد فرص الشغل لفائدة 
الشباب ويخلق الثروة ويعزز التنمية ويحقق الرفاه املنشود ملواطناتنا 

ومواطنينا في الصحراء املغربية.

ونؤكد في سياق اآلخر على ضرورة جعل الثقافة دعامة أساسية 
وإستراتيجية في تنمية مناطقنا الجنوبية، من خالل اإلهتمام بالثقافة 
اإلعتبار  بعين  واألخذ  الترابية  الوحدة  ترسيخ  إطار  في  الحسانية 

بخصوصيات الثقافية املحلية في التهيئة الترابية وتدبير املجال.

ونسجل باملناسبة ارتباط مسار معركة اكتمال وحدة بالدنا الترابية 
بمكتسبات بالدنا في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات، 
وندعو إلى ترصيد هذه املكتسبات بما يعزز البناء املؤسساتي والتنموي 
ويرسخ مكانة املغرب في املنتظم الدولي، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

عيدرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السالم عليكم ، أوال وقبل كل �سيء أؤكد هنا من جديد ومرة أخرى 
بأن املغرب كان والزال على حق في سياسته الدبلوماسية والعسكرية، 
أما فيما يتعلق بموضوع هذه الجلسة وهو البرامج التنموية لألقاليم 
الجنوبية، فباش نحضر هاد اللقاء رجعت لواحد التقرير ديال املجلس 
اإلقتصادي واإلجتماعي ديال 2013 حول النموذج التنموي لألقاليم 
الجنوبية، هاد التقرير اللي كنشجع الجميع يرجع ليه اللي كان تدار 
بواحد الطريقة تشاركية، باإلنصات على سكان املنطقة، جاء بعدد 
ديال التوصيات، فأنا اليوم السيد رئيس الحكومة كنسولكم على دوك 
التوصيات اللي جات فهداك التقرير، فين وصالت الحكومة في تطبيق 
هادوك التوصيات؟ ومن أهم التوصيات هي استرجاع الثقة من خالل 
مشاركة الجميع، املشاركة السياسية واإلقتصادية للجميع والقطع مع 
سياسة الريع، فهاد املوضوع بغيتكم السيد الرئيس الحكومة تقولولنا 

شنو دارت الحكومة فهاد املوضوع؟ وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد رئيس الحكومة الكلمة لكم لإلجابة على التعقيبات 
السادة السادة النواب.

عيسلد سعد عيدين عيعبمر 8 ائيس علحكومة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم

عيسلد عيرئيس،

شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب املحترمين على أوال تعقيباتهم 
وتساؤالتهم ولكن أيضا على مواقفهم الوطنية التي هي ليست غريبة 
على الجميع، جميع املغاربة وفي مقدمتهم النخبة السياسية التي يمثلها 

السيدات والسادة النواب املحترمون في هذه الجلسة.

وأريد هنا أن أشير إلى أن هاد اإلجماع على القضية الوطنية هو نقطة 
القوة األساسية التي يتسلح بها املغرب ويتسلح بها املغاربة، هي الصخرة 
التي تتكسر عليها جميع املؤامرات، ما كاينش شقة فين يدخلوا، ما كاين 
�سي حاجة تفنفن اللي يمكن يستغلوها أبدا، وهذا نحيي عليه جميع 
املغاربة، بطبيعة الحال التعبئة ديالهم وهاد اإلجماع ديالهم وراء جاللة 

امللك، حفظه هللا ونصره.

ولكن أريد أيضا بالخصوص أن أنوه وأن أوجه الشكر املتواصل 
ألبناء األقاليم الجنوبية اللي هما حتى هما من خالل الوطنية ديالهم 
واملواقف ديالهم دعموا هاد الوحدة الوطنية، وكون ما�سي هما ال يمكن 
في بالدهم،  القضية أن تربح وال أن تنتصر، هما أوال صابرين  لهذه 
مساهمين في البناء ديال بالدهم سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وتنمويا 
الحمد هلل مندمجين  الجميع  أدبيا،  ثقافيا،  وعلى جميع املستويات، 
وهذا �سيء مهم جدا، ولكن أريد أن أشكر بالخصوص شيوخ وأعيان 
قبائل الصحراء الذين كانت املواقف ديالهم مشرفة من 1974 و75 
ثم مواقفهم املتتالية كانت أيضا في الدفاع بوطنية وحماس عن قضايا 
الوحدة الوطنية وبطبيعة الحال املنتخبين ديال األقاليم الجنوبية فعلى 
مستوى الجماعات الترابية ولكن أيضا على مستوى البرملان عندهم دور 

كبير في هاد املجال فلهم التحية أيضا.

بغيت نوقف عند هاد القضية ديال اإلشراك إشراك املواطنات 
واملواطنين في وضع البرامج وأيضا في تنفيذها وباش نقول بأن النموذج 
التنموي لألقاليم الجنوبية، كان قد وضع من قبل املجلس اإلقتصادي 
واإلجتماعي، وقدم أمام جاللة امللك، وضع بمنهجية تشاركية مندمجة 
املجتمع  مع  املنتخبين  مع  واإلجتماعات  اللقاءات  من  العديد  وكانت 
املدني وعلى األرض في األقاليم الجنوبية وباقي كنتذكروا هاديك الندوات 
اللي دار املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي آنذاك، آنذاك لقاءات واسعة 
مع مختلف الفاعلين، إضافة إلى أن هناك إسهام مستمر للجماعات 
الترابية، فاملنهجية التشاركية واملندمجة هي اللي غادي بها املغرب ما�سي 
غير اليوم، أنا نقول لكم هذه املنهجية التشاركية واملندمجة واملدمجة 
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هي واحد اإلستراتيجية منهجية يرعاها جاللة امللك، ويحرص عليها.

كتذكروا وضع الدستور كتفكروا لجنة التي على إثرها وضع دستور 
2011 وكنتذكروا والتي استمعت إلى عدد مهم من الفاعلين السياسيين 
واملدنيين وتلقات عدد كبير من املذكرات، هادي راه هي هذي وأنصتت 
وتفاعلت وأخذت األراء ودمجات داك ال�سي بطبيعة الحال في األخير 
اإلدماج غادي يتم وفق الراجح، وفق إلى آخره، حتى واحد ما غادي 
يتستجب للرغبات ديالو كلها 100ب100 ولكن كل واحد يجد نفسه 
في املشروع، وأيضا اللجنة امللكية للجهوية املتقدمة التي كان جاللة 
امللك، حفظه اللله، قد شكلها قبل في 2010 وقدمت التقرير ديالها 
لجاللة امللك، حتى هي دارت واحد املنهجية تشاركية، وأيضا إنشاء 
املؤسسات الدستورية هاد الفكرة ديال املؤسسات الدستورية اللي 
مثل فيها ليس فقط الجهات الرسمية ولكن أيضا مثل فيها األحزاب 
النقابات ومثل فيها املجتمع  البرملان ومثل فيها  السياسية ومثل فيها 
املدني والجمعيات املهنية إلى آخره وعدد من الخبراء، هو راه وسيلة من 
وسائل التفكير الجماعي للمغاربة في هذه املؤسسات في قضايا معينة، 
من  وغيره  للتعليم  األعلى  املجلس  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس 
املجالس األخرى، هادي طريقة تشاركية اللي كتقدم الرأي ديالها وإلى 
آخره، وبالتالي هاد املنهجية التشاركية كانت فهاد البرامج، وأيضا تنفيذ 
هاد الجهد التنموي على األرض هو يستعين بعدد من اآلليات الفاعلة، 
مبدعة، مبتكرة، كما قال جاللة امللك، في آخر خطاب ديالو، دعا إلى 
مزيد من االبتكار واإلبداع في هاد املجال، ولذلك الوضعية اليوم في 
األقاليم الجنوبية لم تعد كما كانت من قبل، التطور اللي وقع هو تطور 
كبير جدا وأنا قد قدمت عدد من اإلحصائيات ديال املؤشرات البشرية 
التي شهدت فيها األقاليم الجنوبية تطورا سريعا على مدى عقدين من 
الزمن وكلها فوق املستوى الوطني كلها أحسن من املعدل الوطني كلها 
تقريبا وهذه في آخر إحصائية ديال اإلحصائيات التي قدمتها املندوبية 
السامية للتخطيط، فلم تعد هذه األقاليم أقاليم أقل على الهامش 
ولكنها أقاليم متصلة، مندمجة، وطنيا وإقليميا بل ودوليا من خالل 

اآلليات األخرى أسمو.

وأيضا يمكن أن أقول بأن هاد التحول اللي وقع في األقاليم الجنوبية 
يتم بشهادة القريب والبعيد، الجميع يشهد اليوم على أن هاد األقاليم 
الجنوبية الصحراوية تغيرت وتطورت، ولذلك منذ سنوات قليلة فقط 
بدأت االستثمارات األجنبية تأتي تستثمر في األقاليم الجنوبية ما يمكنش 
تستثمر وما كاينش األمن، ما يمكنش تسثمر كون ما كاينش الثقة، ما 
يمكنش تستثمر كون ما كاينش التواصلية، االتصال باألقاليم األخرى 

وبجهات أخرى خارجية.

فلذلك الشروط ديال االستثمار وفرتها الدولة املغربية ومزيد منها 

غادي توفر ألن البرنامج التنموي ديال األقاليم الجنوبية باقي متواصل 
إلى نهاية 2021، باقي فيه عدد من البرامج إن شاء هللا طور اإلنجاز وغادي 
بعضها غادي يكمل فهاد 2020 وبعضها إن شاء هللا في 2021 ولذلك 
هداك آخر تقرير ديال األمين العام لألمم املتحدة، وليس هو الوحيد 
باملناسبة لكن في هاد لخر أشاد األمين العام لألمم املتحدة ونوه بالهدوء 
التنموي  النموذج  بإنجازات  وأشاد  الصحراوية،  األقاليم  في  السائد 
وأشار إلى أن عزم املغرب على إنجاز ميناء الداخلة األطلس،ي وهذه 
ليست أول مر ينوه األمين العام لألمم املتحدة في تقاريره باالستثمارات 
التي ينجزها املغرب على األرض، وهاد اإلشارة مهمة، ألنها كتعني بأن 
املغرب في بلده، الواحد ما يستثمرش في بالد آخرين كيستثمر في البلد 
ديالو مؤمن بقضيته، ولذلك هوسيواصل عمله كما بدأه وكما استمر 

عليه طيلة العقود األخيرة من الزمن.

اقتصاد الريع، صحيح هناك جزء من اقتصاد الريع كاين، ليس 
فقط في األقاليم الجنوبية ولكن في مختلف أقاليمنا الوطنية، نتيجة 
إرث تقليدي موجود في عدد من القطاعات املعروفة، وهناك جهود 
القانون  إخراج  الريع، وهو  اقتصاد  للقطع مع هاد  فترة طويلة  منذ 
ديال املنافسة وإخراج مجلس املنافسة وأيضا وضع عدد من اآلليات 
للقطع مع اقتصاد الريع راه هو الهدف ديالو هو هذا، لكن الحرب مع 
الفساد ومع اقتصاد الريع ليس حربا تخاذ لحظة وتربح لحظة واحدة، 
هي حرب طويلة ما�سي غير في املغرب ذاك ال�سي دابا راه وزراء ورؤساء 
دول يحاكمون في دول أخرى ما�سي غير في املغرب، ولكن في كل الدول 
هادي الطبيعة البشرية، هذا صراع مستمر بين اإلصالح وبين النزاهة 

وبين الشفافية وبين آليات الفساد وآليات اقتصاد الريع.

احنا هنا في الحكومة باش نحاربوا اقتصاد الريع، ونبذل جهودنا 
ملحاربته بطبيعة الحال، حتى هو كيحاربنا كيفما قال ال�سي عبد اإلله، 
حتى هو كيدير جهدوا ويحاربنا، و هي حرب مستمرة، ال ندعي أننا نربحها 
بجرة قلم، خصنا فيها التعاون والتعاون بنا جميعا، وجميع القوانين 
جميع مشاريع القوانين اللي جبناها والقوانين اللي دازت هنا في البرملان 
جميعا، كثير من القوانين في املراحل األخيرة هي إلغالق منافذ الفساد 
وإلغالق املنافذ على اقتصاد الريع، وتمناوا على هللا ندوزوا هذا القانون 
الجنائي في القريب إن شاء هللا اللي فيها هداك البند الخاص ب، إن شاء 
هللا يدوز باإلجماع بإذن هللا، دون أن نعدل هادك البند اللي جابتوا 
الحكومة وهي مقتنعة به والزالت مقتنعة به، شكرا جزيال، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، افعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيترسعة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: اإلثنين 21 ربيع الثاني 1442ه )7 دجنبر 2020م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد  عيرئرسة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وسبعة  ساعتان  عيتوقلت: 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
التالية:

- التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛

- التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

عيسلد محمد وعيزين، ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

افتتحت الجلسة.

عيسلد عيوزير عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عألفرضل،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي ويتضمن جدول أعمالها 4 أسئلة تليها 
مناقشة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من القطاعين التاليين: 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، التجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء.

ووفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمع إلى 
املجلس  أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت 

لتالوتها مشكورة.

عيسلدة أسمرء غاليو أملدة عملجلس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين وفي إطار قراءة ثانية 
بمشروع قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021؛

ومن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية توصل املكتب بمقترح 
قانون يتعلق بتنظيم أسعار املحروقات ومقترح قانون بتفويت أصول 

شركة السامير لحساب الدولة؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

مكتب املجلس من 30 نونبر إلى 7 دجنبر 2020 هي 20 سؤاال شفويا و122 
سؤاال كتابيا و116 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

وببالغ  وقدره  هللا  بقضاء  مؤمنة  بقلوب  األمينة،  السيدة  شكرا 
الحزن واأل�سى تلقينا نبأ وفاة املشمول برحمة هللا السيد النائب الحاج 
املصطفى املخنتر عن الفريق الحركي، وهي مناسبة يقف املجلس اليوم 
من  كل  على  ترحما  نقف  كما  والرضوان،  باملغفرة  له  ودعاء  ترحما 
غادرونا إلى دار البقاء من طبيبات وأطباء وممرضين وممرضات وكافة 
األطقم الطبية ومن كافة الهيئات واملهن وكافة املواطنات واملواطنين 
الصحية  الظروف  هذه  في  الجسام  تضحياتهم  جميعا  مستحضرين 
الصعبة التي تجتازها بالدنا كما يجتازها العالم، رحمة هللا عليهم جميعا 

وألهمهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلين والحمد هلل رب 
العاملين. رحمة هللا عليهم جميعا.

السيدات والسادة، أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة من 
لدن السيدات والسادة النواب بناءا على املادة 152 من النظام الداخلي 
أنه تمت برمجة طلب يتعلق باإلجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها 
ملعالجة أزمة التشغيل الدكاترة املعطلين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

لتذكير فقط أخبر السيدات والسادة النواب األفاضل أن املجلس 
سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع 
قانون املالية لسنة املالية 2021 في قراءة ثانية له وذلك يوم غد الثالثاء 

إن شاء هللا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم العالي والبحث العلمي بسؤالين في إطار واحد املوضوع، نرحب 
بالسيد الوزير معنا والكلمة لطارح السؤال عن فرق األغلبية، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة خديجة عيزير 8 برسم عألغلبلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الدرا�سي  املوسم  انطالق  على  حرصتم  لقد  الوزير،  السيد 
2021/2020 في موعده املحدد وعملتم على تأمين هذا الدخول املدر�سي 
كورونا  فيروس  انتشار  التي عرفها جراء  والتحديات  اإلكراهات  رغم 
معاناة  إلى  إضافة  والتالميذ،  واألساتذة  اإلداريين  من  عدد  بإصابة 
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انطلق هاد  الطلبة من مشكل اإليواء واملنح واإلطعام، بموازاة ذلك 

املوسم الحالي في ظل إستمرار تنزيل ورش أحكام القانون اإلطار 51.17 

مع ما يستدعيه من تعجيل بإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية 

بمنظومة  للنهوض  املعقودة  الرهانات  أيضا  ثم  مقتضياته،  لتفعيل 

التكوين املنهي من خالل استقبال مشروع بناء مدن مهن والكفاءات 

لتيسير فرص اإلدماج املنهي.

انطالقا مما تقدم السيد الوزير، نسائلكم عن تقييمكم للتدابير 

أحسن  في  الدرا�سي  املوسم  مرور  لضمان  وزارتكم  قبل  من  املتخذة 

الظروف؟ ثم ما مدى تقدم ورش تنزيل املخطط التشريعي والتنظيمي 

لتطوير  املستقبلية  البرامج  هي  وما  51.17؟  اإلطار  بالقانون  املتعلق 

منظومة التكوين املنهي؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائبة املحترمة الكلمة لواضع السؤال عن املعارضة 

تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة عرئشة فرح برسم فرق وعملجموعة عيدلربلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، ال يخفى على أحد الوضعية املتأزمة لقطاع 

اإلصالح  محاوالت  كل  رغم  املشاكل،  من  يعانيه  وما  ببالدنا  التعليم 

التي قامت بها الحكومات املتعاقبة في تجاوز هذا الوضع، مما فرض 

ضرورة البحث عن السبل مبتكرة كان من نتائجها تبني القانون اإلطار 

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وبعد مرور ما يناهز سنة ونصف على 

مصادقة البرملان على هذا القانون اإلطار الذي يتوخى تحقيق أهداف 

التمدرس،  سن  في  األطفال  لكافة  إلزاميته  وفرض  التعليم  تعميم 

وتحقيق النجاح الدرا�سي املطلوب ومحاربة الهدر املدر�سي وإعادة إدماج 

املتعلمين واملنقطعين، واإلسهام في توفير التربية والتكوين ألبناء األسر 

املعوزة واألشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية 

إلشكالية الولوج إلى التعليم العالي، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن 

ما يلي:

ما هي التدابير املتخذة ملعالجة اإلختالالت التي يعاني منها قطاع 

واإلجراءات  األهداف  لكل  تفعيلكم  آفاق  هي  وما  والتكوين؟  التربية 

الواردة في القانون اإلطار؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائبة املحترمة، السيد الوزير لكم الكلمة تفضلوا إلى 

منبر املنصة.

وعيتكوين  عيوطدلة  عيت4بلة  وزير  أمزعزي،  سعلد  عيسلد 
عملنهي وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم8، عيدرطق عيرسم8 برسم 

علحكومة:

وآيه  هللا  اسول  موالنر  على  وعيسالم  وعيصالة  هلل  علحمد 
وصحبه،

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مون،

أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر واإلمتنان ملختلف الفرق 
البرملانية، أغلبية ومعارضة، على تفضلها بطرح هذه األسئلة القيمة 
التي ترتبط في عمومها بوضعية تنزيل اإلصالح التربوي املؤطر بأحكام 
قانون إطار 51.17 وبسير املوسم الدرا�سي الحالي في ظل إستمرار جائحة 
كوفيد 19، ونتفق جميعا على أهمية ورش اإلصالح التربوي وعلى الدور 
املنتظر منه في تحقيق املشروع املجتمعي والتنموي لبالدنا، ملا يضعه 
في صدارة األولويات الوطنية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي 
أنتهز الفرصة لإلشادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بما تحقق تحت 
القيادة الحكيمة، واملتبصرة والحازمة لصاحب الجاللة، نصره الل،ه 
من نجاحات متالحقة لفائدة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة املغربية 
الشريفة، وملا رافق ذلك من اعتراف متزايد للمنتظم الدولي بمغربية 
الصحراء وبشرعية قضيته الوطنية، وقياسا على اإلجماع الوطني حول 
قضية الصحراء املغربية، فإننا نتطلع إلى أن تحظى املدرسة املغربية 
بقدر مماثل من التضامن الوطني من خالل الرفع من مستوى التعبئة 
حول أوراش إصالحها وتجديدها، انسجاما مع أحد املبادئ الجوهرية 
للقانون اإلطار التي تعتبر تحقيق أهداف اإلصالح التربوي أولوية وطنية 
ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة واألسرة وهيئات املجتمع املدني 
والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مختلف 

املجاالت.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة عيدرئبرت وعيدوعب عملحت4مين،

لقد انخرطت الوزارة بشكل مبكر في تفعيل اإلصالح العميق ملنظومة 
ومتدرجة،  متواصلة  صيرورة  وفق  العلمي  والبحث  والتكوين  التربية 

يمكن حصر مراحلها األساسية في أربع محطات كبرى:

االستراتيجية  الرؤية  مرجعية  من  وانطالقا  األولى  املرحلة  ففي 
والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  أعدها  التي   2030-2015
العلمي والتي وفرت خارطة طريق وطنية إلصالح املدرسة املغربية، هي 
الثانية من نوعها بعد امليثاق الوطني للتربية والتكوين بحكم التوافق 
التي جسدته هذه الرؤية حول أولويات اإلصالح، ارتباطا بغايات إرساء 

مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء؛

وقد عملت الوزارة خالل هذه املرحلة على ترجمة رافعة التغيير 
التي تضمنتها الرؤية إلى مشاريع استراتيجية، مستثمرة في ذلك التجربة 
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مجال  في  املستويات،  كافة  على  الوزارة  راكمتها مصالح  التي  الكبيرة 
التدبير باملشروع باعتباره أصبح نهجا متأصال في تدبير املنظومة، بحكم 

اإلصالحات التربوية املتتالية على امتداد العشريتين األخيرتين.

وفي مرحلة ثانية وإثر اعتماد البرنامج الحكومي 2016-2021 عملت 
الوزارة على تحضير مخطط تنفيذي لهذا البرنامج، ينهال مضمونه من 
والتي  العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  مجال  في  الحكومة  التزامات 

تتناغم بشكل تام ومقتضيات الرؤية االستراتيجية.

تنفيذا  مخطط  صياغة  على  الوزارة  عملت  ثالثة  مرحلة  وفي 
والعناية  املنظومة  بتطوير  الصلة،  ذات  السامية  امللكية  للتوجيهات 
بالطفولة املبكرة وبدعم برامج الدعم والحماية االجتماعية؛ وباملالءمة 
بين التكوين وحاجات سوق الشغل، جرى تقديم خطوطه العريضة 
أمام صاحب الجاللة، نصره هللا، في 17 شتنبر 2018 وسهرت الوزارة 
على تنفيذ التزامات املتضمنة به، وهو ما أعطى دفعة قوية لتحقيق 

مجموعة من األهداف املسطرة بالقانون اإلطار.

أما املرحلة الرابعة والتي انخرطت فيها الوزارة إثر املصادقة على 
القانون اإلطار رقم 51.17 ودخوله حيز التنفيذ في غشت 2019، فقد 
تميزت ببلورة حافظة املشاريع التي تعد تنزيال حقيقيا لكل املقتضيات 
واألهداف املتضمنة بالقانون اإلطار مع إعداد العدة واآلليات املنهجية 

والعملية الالزمة لتنزيله.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

املنصرم  الدرا�سي  املوسم  شكل  هاته،  تنزيل  صيرورة  خضم  في 
مرحلة استثنائية في ظل تف�سي جائحة كوفيد 19، وما اقتضاه ذلك 
امللحة  للحاجات  االستجابة  أجل  من  األولويات  ترتيب  إعادة  من 
والحيوية واملتمثلة أساسا في تأمين اإلستمرارية البيداغوجية والحفاظ 
على السالمة الصحية للمجتمع املدر�سي، وقد أتيحت لنا عدة فرص 
تداولنا فيها تحت قبة هذه املؤسسة املوقرة في كل ما يتعلق بالتدابير 
املتخذة من طرف الوزارة لتدبير إكراهات الجائحة، حيث تمكنا وهلل 
الحمد بفضل اإلنخراط الكبير واملسؤول للفاعلين التربويين واإلداريين 
ومن خالل الدعم الكبير لشركاء املنظومة من رفع تحدي استمرارية 
البيداغوجية وتنظيم اإلمتحانات اإلشهادية الوطنية والجهوية لسلك 
أنماط  باعتماد  الحالي  املدر�سي  الدخول  تأمين  جانب  إلى  البكالوريا 
تربوية محددة وبرتوكول صحي صارم تم وضعه بتنسيق مع مصالح 
اإلصابة  حاالت  لتدبير  مدققة  مسطرة  إلى  واستنادا  الصحة  وزارة 
بالفيروس، وكما يقال فرب ضارة نافعة حيث سمحت لنا هذه الجائحة 
التعليم عن  التعليمية وتطوير تجربة  العملية  لرقمنة  بإعطاء دفعة 
بعد، وهو ما سيمكننا من تسريع وتيرة تحقيق هذا النمط من التعلم، 
باعتباره مكمال للتعليم الحضوري، كما هو منصوص عليه في املادة 33 

من قانون اإلطار.

أما بخصوص سير الدراسة خالل املوسم الدرا�سي الحالي فال زالت 

الجائحة ترخي بظاللها على املنظومة كما هو الشأن في جميع الدول 
األخرى، وقد مكنت التدابير املتخذة من طرف الوزارة من التخفيف 
من وطأة الجائحة على املستويين التربوي والصحي، وهكذا فقد بلغ 
عدد املؤسسات املدرسية املغلقة منذ انطالق املوسم الدرا�سي الحالي 
468 مؤسسة من بينها 100 مؤسسة خصوصية ويدرس بها حوالي 270 
ألف تلميذ، أما بخصوص عدد اإلصابات بالفيروس، فقد بلغت 13 
 0.06% التالميذ  ألف و619 إصابة ولم تتجاوز نسبة اإلصابة لدى 
التربوية واإلدارية والتقنية، وقد القت األنماط  بالنسبة لألطر  و3% 
البيداغوجية املعتمدة ارتياح ور�سى الجميع سواء لدى األطر اإلدارية 

والتربوية أو األسر.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة عيدرئبرت وعيدوعب عملحت4مين،

حرصا منها على تجاوز تداعيات الجائحة التي أضحت واقعا ينبغي 
التعايش معه وحتى ال يتم تعطيل مسار اإلصالح، فقد واصلت الوزارة 
القانون اإلطار، حتى  تنزيل  الدرا�سي الحالي مسيرة  مع مطلع املوسم 
يتم التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة وما هو إستراتيجي 
يرتبط بتنزيل قانون اإلطار الذي نعتبره ورشا غير قابل للتأجيل. وكما 
هو في علمكم الكريم فقد نص القانون في مادته 6 على اتخاذ الدولة 
ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق 
األهداف املسطرة بالقانون اإلطار والسهر على تنفيذها، وتفعيال لذلك 
وبخصوص التدابير التشريعية والتنظيمية، فقد انكبت الوزارة على 
إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشتمل على 81 نص قانوني ووثيقة 
مرجعية سيتم إعدادها على مدى ثالث سنوات من بينها 21 نصا مبرمجا 
برسم السنة األولى من هذا املخطط، وقد تم إعداد مشاريع غالبية 
النصوص الدفعة األولى من هذا املخطط والتي هي اآلن قيد الدراسة 
على مستوى اللجان املتخصصة التي تضم تمثيلية مختلف القطاع 
املعنية والتي تم إحداثها بتوصيات من اللجنة الوطنية املكلفة بتتبع 
ومواكبة إصالح منظومة التربية والتكوين والتي يترأسها السيد رئيس 
الحكومة، وستتاح لنا الفرصة في القادم إن شاء هللا لكي نتدارس على 
مستوى مؤسستكم التشريعية مجموعة النصوص التشريعية املهيكلة 
املدر�سي  التعليم  تنظيم  الخصوص  وجه  على  تهم  والتي  للمنظومة، 

واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتعليم العالي والتكوين املنهي.

أما بخصوص التدابير املالية فقد أنجزت الوزارة دراسة متكاملة 
ومفصلة لتقييم كلفة اإلصالح باعتماد مؤشرات وفرضيات وإسقاطات 
الفترة  تغطي  والطويل،  واملتوسط  القصير  املدى  على  ومالية  تربوية 
املمتدة إلى غاية 2030، ويظل التحدي املركزي في هذا الصدد هو توفير 
الغطاء املالي الكافي لتنفيذ مقتضيات اإلصالح في اآلجال املحددة لها، 
ذلكم أنه في هذه الظرفية الوطنية والدولية الصعبة املتأثرة بالتداعيات 
اإلقتصادية لجائحة كوفيد، فإن ميزانية الدولة غير قادرة لوحدها على 
تحمل العبء املالي لإلصالح، مما يستلزم تنويع مصادر التمويل وتفعيل 
التضامن الوطني وتعزيز موارد الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة 

التربية والتكوين والبحث العلمي.
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وفيما يتعلق بالتدابير اإلدارية وذات الطبيعة التدبيرية، فقد اتخذت 
الوزارة خالل ثالث أشهر األخيرة في إطار أجندة عمل مكثفة وبإيقاع 
متسارع، همت مختلف مستويات اإلدارة املركزي والجهوي واإلقليمي 
واملحلية جملة من التدابير واإلجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة اإلصالح 
وإعطائه دفعة قوية في ظل ظرفية جائحة كوفيد 19، أخص بالذكر 

من بينها:

أوال: تحيين حافظة املشاريع اإلستراتيجية لتنزيل أحكام القانون 
اإلطار على مستوى القطاعات الثالث للمنظومة وهي تضم 19 ملشروع 

تندرج ضمن ثالثة مجاالت:

-املجال األول، هو اإلنصاف وتكافؤ الفرص ويضم 7 مشاريع.

-املجال الثاني، هو اإلرتقاء بجودة التربية والتكوين ويضم 7 مشاريع.

-واملجال الثالث، وهو حكامة املنظومة والتعبئة وتضم 5 مشاريع.

ثانيا: تحيين األطر املنطقية للمشاريع وهي وثيقة إجرائية تتضمن 
لهذه  العملي  بالتصريف  الكفيلة  واملؤشرات  واإلجراءات  التدابير 

املشاريع.

أحكام  تنزيل  مشاريع  وتقويم  وتتبع  قيادة  نظام  إرساء  هو  ثالثا: 
القانون اإلطار.

تتبع  قيادة وطنية شاملة، ستسمح بضمان  لوحة  اعتماد  رابعا: 
املسطرة  باألهداف  مقارنة  اإلطار،  القانون  أهداف  لتفعيل  منتظم 

وباملوارد املرصودة وبالجدولة الزمنية لإلنجاز.

املشاريع  وفق   2021 سنة  امليزانية  كراسة  هيكلة  خامسا: 
تدبير  وبنهج  امليزانية  مقروئية  بتحسين  سيسمح  بما  اإلستراتيجية، 

ميزانياتي يرتكز على األهداف والنتائج.

الجهوية  واألكاديمية  الوزارة  بين  تعاقدي  إطار  ترسيخ  سادسا: 
لتربية التكوين والجامعات وتندرج في هذا الصدد اللقاءات التفاوضية 
التي تم تنظيمها حول الوسائل واألهداف مع اعتماد البرمجة املتعددة 

السنوات 2023-2021.

القانون اإلطار وبرنامج  لتنزيل  الجهوية  سابعا: إرساء املخططات 
عمل األكاديميات الجهوية والجامعات لفترة 21 و23.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

كحصيلة مرحليه، أود تقديم مجموعة من املعطيات واملؤشرات 
املرتبطة بتنفيذ املشاريع اإلستراتيجية لتنزيل قانون اإلطار، علما أنه 
تمت إحاطة الفرق البرملانية بأهم هذه املعطيات خالل جلسة تقديم 

ومناقشة امليزانية الفرعية للوزارة.

وبخصوص حصيلة بالقانون اإلطار برسم املوسم الدرا�سي املنصرم 
فعلى مستوى مجال اإلنصاف وتكافؤ الفرص، فقد تم تحقيق عدة 
إنجازات من أجل تعميم التعليم بفرص متكافئة وتحقيق اإلنصاف على 

املستوى املجالي واإلجتماعي، وهكذا فقد تم العمل على اإلرتقاء بالتعليم 
األولي من خالل تسريع وتيرة تعميمه وتحسين جودته، تم خالل املوسم 
الدرا�سي املا�سي بنسبة التمدرس تساوي 72،50 % بدل 67 % كهدف 
املرتقب سنة 2021، كما واصلت الوزارة توسيع العرض املدر�سي واملنهي 
والجامعي إستجابة للطلب املتزايد على التمدرس وعلى ولوج الجامعات 
ومعاهد التكوين املنهي، حيث تمت إحداث ما مجموعه 179 مؤسسة 
بالوسط  مؤسسة   110 منها  املدر�سي  الدخول  هذا  برسم  جديدة 
القروي تضم 15 مدرسة جماعاتية جديدة، كما تم إحداث 11 داخلية 
%90 منها تتواجد بالوسط القروي. وبالنسبة لقطاع التعليم العالي، 
فقد عرف فتح 13 مؤسسة جامعية جديدة برسم السنة املنصرمة. 
وستتعزز منظومة التكوين املنهي أيضا برسم هذه السنة بإحداث 17 
مؤسسة جديدة و8 داخلية، وبالعالم القروي والشبه الحضري نشتغل 
على إحداث قرى الدعم والتكوين بالعالم القروي والشبه الحضري، 
وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجاللة، نصره هللا، 
الذي ما فتئ يولي فائق عنايته للنهوض بأوضاع العالم القروي والشبه 
جل  تتيحها  التي  واإلمكانات  الفرص  استغالل  خالل  من  الحضري 

القطاعات وال سيما قطاع الفالحة.

وفي مجال الدعم االجتماعي، فقد تم خالل املوسم املا�سي استفادة 
ما مجموعه 180 ألف تلميذ من خدمات الداخلية ومن أكثر من مليون 
و150 ألف تلميذ من اإلطعام املدر�سي وحوالي 342 تلميذ من النقل 

املدر�سي.

عرفها  التي  النوعية  النقلة  إلى  اإلشارة  من  البد  املجال  هذا  وفي 
برنامج تيسير حيث بلغ مجموع املستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 
2 داملليون و480 ألف مستفيد منهم %82 بالوسط القروي، كما بلغ 
عدد املستفيدين من املبادرة امللكية ملليون محفظة أكثر من 400 مليون 

و400 ألف مستفيد.

وفيما يخص تعزيز خدمات الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة، فعلى 
مستوى املنح تم توسيع قاعدة املمنوحين، حيث يرتقب أن يصل عدد 
املمنوحين هاد السنة 415 ألف منحة ويبقى هذا العدد رهينا بتوفير 

امليزانية الضرورية لذلك واملقدرة بحوالي 2 داملليار ديال الدرهم.

عدد  بلغ  فقد  إعاقة،  وضعية  في  األطفال  تمدرس  يهم  ما  وأما 
املؤسسات التعليمية املصنفة دامجة برسم املوسم الدرا�سي املا�سي 
ما مجموعه 3500 مؤسسة أي ما يمثل %31 من املؤسسات التعليمية. 
وضمانا للتمدرس االستدراكي لألطفال املوجودين خارج املدرسة فقد 
بلغ  حيث  جديد  جيل  من  الثانية  الفرصة  مراكز  شبكة  توسيع  تم 
عدد املراكز الجديدة 39 مركز، ليصل بذلك العدد اإلجمالي إلى 142 
مركزا يستفيد منه ما مجموعه 10 آالف مستفيد، في حين بلغ عدد 

املستفيدين من مراكز الفرصة الثانية األساسية 22 ألف مستفيد.

تسجيل حصيلة  للمؤسسات  املندمج  التأهيل  برنامج  كما عرف 
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مشجعة برسم املوسم الدرا�سي املنصرم، حيث بلغ عدد املؤسسات 
التعليمية املستفيدة من شبكة الربط باملاء 1200 مؤسسة، بالكهرباء 
وتوفير  مؤسسة،   6000 الوقائية  الصيانة  ومن  مؤسسة،   1400
الولوجيات 600 مؤسسة، وتعويض املفكك 4440 حجرة من البناء 

املفكك وتوفير التدفئة ب 6500 حجرة و105 داخلية.

أما في مجال االرتقاء بجودة التربية والتكوين، فقد اشتغلت الوزارة 
برسم املوسم الدرا�سي املا�سي على مواصلة تطوير النموذج البيداغوجي 
في مختلف مكوناته، وذلك من خالل مراجعة منهج الدرا�سي للسنتين 
املسجلين  التالميذ  عدد  من  والرفع  ابتدائي  والسادسة  الخامسة 
وتقوية  بالتأهيلي،  و24%  باإلعدادي   35% بنسبة  الدولية  باملسالك 
املدرسين في املواد غير اللغوية من خالل استفادت ما مجموعه 10500 
أستاذ وأستاذة بالنسبة للغة الفرنسية و2000 أستاذ بالنسبة للغة 
االنجليزية، والرفع من عدد التالميذ املسجلين باملسارات املهنية إلى 17 

ألف بالتعليم الثانوي اإلعدادي و21 ألف و500 بالبكالوريا املهنية.

تكثيف  على  العمل  تم  املدرسية،  بالحياة  االرتقاء  وبخصوص 
البرامج الرامية لتعزيز القيم من خالل إحداث 5600 خلية لإلنصات 
600 منسق للحياة املدرسية في إطار تنفيذ  والوساطة، وكذا تكوين 
والوقاية من  واملواطنة  املدني  والسلوك  التسامح  تعزيز  برنامج دعم 
السلوكات املشينة بالوسط املدر�سي بشراكة مع برنامج األمم املتحدة 
الحمالت  من  تعليمية  مؤسسة  استفادت7700  وأيضا  اإلنمائي، 
التحسيسية في التربية على السالمة الطرقية وتم إحداث 31 ألف نادي 

تربوي في املجاالت الفنية والثقافية والعلمية.

وفي مجال التربية البيئية تم تعزيز برامج املدارس اإليكولوجية بدعم 
من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وقد ارتفع عدد املؤسسات 

الحاصلة على اللواء األخضر إلى 554 مؤسسة.

 9 تم فتح  املدرسية، فقد  بالرياضة  النهوض واإلرتقاء  ومن أجل 
برسم  ودراسة  رياضة  بمسالك  خاصة  إضافية  للرياضيين  ثانويات 
املوسم الدرا�سي املا�سي، كما تم توسيع شبكات املراكز الرياضية ليبلغ 
اإلستفادة  من  اإلبتدائي  السلك  تالميذ  لتمكين  مركزا   131 عددها 
من حصص الرياضة املدرسية، عالوة على تأهيل 140 ملعب ريا�سي 

بالثانوية اإلعدادية والتأهيلية.

والدعم  التقويم  نظام  وتطوير  بتحسين  املتعلق  الجانب  في  أما 
املدر�سي، تم تقويم املستلزمات الدراسية بأكثر من 11 ألف مؤسسة 
املدر�سي  الدعم  حصص  وتقديم  املا�سي  شتنبر  شهر  خالل  تعليمية 

لفائدة ما يقارب 4 ماليين تلميذ.

املنهي  والنشيط  املبكر  للتوجيه  ناجع  نظام  بإرساء  يتعلق  وفيما 
خاصة  تربوية  عدة  تحضير  املا�سي  املوسم  عرف  فقد  والجامعي، 
باملشروع الشخ�سي واملواكبة التربوية، باإلضافة إلى دعم قدرات أزيد 
من 21 ألف فاعل تربوي في مجال التوجيه وتكليف ما يزيد عن 30 ألف 

أستاذ رئيسا باملؤسسة الثانوية اإلعدادية والتأهيلة. وفي إطار اإلرتقاء 
بتدبير املوارد البشرية، فقد عملت الوزارة على توظيف 15 ألف مدرس 
من أطر األكاديميات إضافية هذه السنة ليصل العدد اإلجمالي إلى 100 
ألف، ونحن اليوم بصدد اإلعالن على نتائج هذه العملية وكذا على نتائج 
عملية التوظيف الجهوي التي تمت ألول مرة لألطر اإلدارية والتقنية من 
خالل توظيف 2000 من ملحقي اإلقتصاد واإلدارة وامللحقين التربوية 
وامللحقين اإلجتماعيين الذين سيتولون مهام دعم العمل اإلجتماعي 
والنف�سي باملؤسسات التعليمية، وسيوفرون سند ألطر اإلدارة التربوية 
في مزاولة مهامهم، كما أن الوزارة منكبة بتنسيق مع فرقائها اإلجتماعيين 
والحكوميين على معالجة كافة امللفات املطلبية لألسرة التعليمية، ومن 
اإلجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  تعمل مؤسسة محمد  جهتها 
التربية التكوين على تعزيز الخدمات اإلجتماعية لنساء ورجال التعليم.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

املحطة  فإن  اإلطار،  قانون  لتفعيل  القادمة  املراحل  بخصوص 
املقبلة ستتميز باملصادقة على مشاريع النصوص املتضمنة باملخطط 
التشريعي والتنظيمي، وفيما يتعلق باملشاريع اآلنية واملستقبلية لتطوير 
منظومة التكوين املنهي، فالوزارة بصدد تنفيذ محاور خارطة الطريق 
صاحب  يدي  بين  تقديمها  تم  والتي  املنهي  التكوين  لتطوير  الجديدة 
الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، هذه الخارطة من املؤكد 
أنها ستشكل نقلة نوعية في ميدان التكوين املنهي من خالل محاورها 
الخمس الكبرى، وال سيما إحداث مدن املهن والكفاءات والتي ستعرف 

فتح الدفعة األولى منها خالل الدخول املنهي املقبل في شهر شتنبر2021.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

أود أن أؤكد أن طريق اإلصالح شاق وطويل وعلى أن ما تم تحقيقه 
من منجزات مرحلية نعتبره خطوة هامة في اإلتجاه الصحيح، كما أود 
التشديد على أننا سنواصل مسيرتنا اإلصالحية بخطوات ثابتة وواثقة، 
التربوية،  منظومتنا  تعرفها  التي  والبنيوية  الظرفية  اإلكراهات  رغم 
مفعمين بروح األمل والتفاؤل ومتحلين بالنفس الطويل، سندنا في ذلك 
اإلرادة امللكية الحازمة، واإلنتظارات املجتمعية القوية ودعم مختلف 
الشركاء والغيورين على مستقبل املدرسة املغربية. إن قضية املدرسة 
املغربية هي قضية وطنية ينبغي تبنيها من طرف الجميع باعتبار املدرسة 
ملك للجميع وشأن مجتمعي بامتياز وبالتالي يجب أن تسمو فوق كل 
اعتبارات سياسية ال من قبل األغلبية وال من قبل املعارضة، فمستقبل 
بالدنا يوحدنا وال مستقبل من دون إصالح املدرسة، ونعتبر مثل هذه 
الجلسة وغيرها من اللقاءات التي نتداول فيها تحت قبة البرملان مسار 
ومنجزات اإلصالح نوعا من أنواع الدعم املؤسساتي والتشريعي من 
إغناء  شأنه  من  الذي  واملوضوعي  والهادف  الرصين  النقاش  خالل 

سياستنا وبرامجنا القطاعية لتنزيل هذا اإلصالح.

فنحن جميعا فاعلين من داخل املنظومة وشركاء من خارجها أمام 
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مسؤولية وطنية وتاريخية جسيمة، مسؤولية ترهن مستقبل البالد 
وتفرض علينا جميعا استحضار املصلحة الفضلى للتلميذ واملصلحة 
العليا لوطننا العزيز من خالل توفير مختلف الشروط واملستلزمات 
املادية واملعنوية الداعمة إلنجاح ورش اإلصالح التربوي، حتى نؤهل 
مدرستنا لتصبح عماد تحقيق النموذج التنموي املنشود لبالدنا وتساهم 
بشكل فعال في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية لبلدنا الحبيب، تحت 
القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، نصره هللا وأيده، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير على هذه اإليضاحات املفيدة واآلن إذا سمحتم 
العدالة  لفريق  والكلمة  واملجموعة  الفرق  مناقشة  إلى  نمر  سوف 

والتنمية في 6 دقائق، فليتفضل السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عنايس مسكين:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم أوال طلب أطر األكاديميات 
والذين نهنئهم بالنجاح اإلختبار الكتابي منهم من ال يتوفر اآلن على شهادة 
اإلجازة فقد شهادة إدارية واملديرين ديال أكاديميات كيطالبوهم بهاد 
الشهادة هادي. ثانيا كاين اآلن إضراب ديال الطلبة ديال INSAM بحكم 
أن تزادو عليهم الطلبة ديال INSA ولذلك نتمنى أن يفتح حوار مع هؤالء 

الطلبة.

في البداية السيد الوزير استمعنا إلى هذه اإلنجازات التي ال يمكن 
أن ينكرها إال جاحد، هناك اعتمادات كثيرة مرصودة بشرية، مالية، 
مادية، بيداغوجية، ولكن أعتقد أن هناك مدخل أسا�سي لإلصالح، 
إصالح منظومة التربية والتكوين وهو العنصر البشري ال يمكن السيد 
الوزير أن يدخل اإلصالح إلى مؤسساتنا التربوية وإلى أقسامنا وأن يصل 
لتالميذ، إذا لن يتم الطي النهائي للملفات العالقة من الفئات املنتمية 
لهذا القطاع قطاع التربية والتكوين والذين على كاهلهم اآلن ال على 
التعليم الحضوري وال التعليم عن بعد وال مجموعة ديال اإلجراءات 
الجديدة، هم اآلن ينخرطون فيها بوطنية عالية، ولذلك أول ما ينبغي 
التفكير فيه وهو القطع النهائي مع النظام األسا�سي ديال 2003 اللي هو 
السبب املآ�سي ديال رجال ونساء التربية والتكوين، 18 سنة وزيادة اآلن 
وهؤالء الفئات يعانون، كاين صحيح تمت عملية الترقيعية والتعديالت 
وتصحيح الثغرات ولكن ما عطاتش نتيجة، إذن أول �سيء وهو إخراج 
نظام أسا�سي عادل ومنصف ومحفز لجميع الفئات التربية والتكوين، 

وأذكر هنا فقط على سبيل املثال ال الحصر ما تبقى من ضحايا النظامين 
145 فقط، كذلك ضحايا الزنزانة 9 كذلك البد من إخراج املرسوم 
اإلدارة التربوية إسنادا ومسلكا واللي اآلن واش هو عند الوزارة بالفعل 
الوطنية، املقصيون من  التربية  في وزارة  املالية وال راه ما زال  وزارة 
خارج السلم، ملف أصحاب الشهادات العليا، ملف الدكاترة والحركة 

اإلنتقالية بين الجهات بالنسبة ألطر األكاديميات والتقاعد.

هذه السيد الوزير، ملفات حارقة وملفات عالقة أنتم والحكومة 
الحالية استطعتم أن تحلو ملفات عمرت 40 سنة وأكثر، اللي مثال إيال 
خدينا امللف ديال التعويضات الجزافية عن سنوات التكوين أكثر من 
الستينات وهو يراوح مكانه، ملف ديال ضحايا النظامين أكثر من 40 
سنة، وكذلك ملف ديال اإلدارة التربوية وأعتقد أن هاد السنة هادي 
نتمنى أن تحلحل في هذه امللفات األخرى وليس ذلك عليكم بعزيز وال 

على هذه الحكومة.

السيد الوزير، أنتم اآلن منهمكون في إعداد وإخراج حافظة املشاريع 
وخطط اإلصالح ممتاز جدا، ولكن هناك إضرابات في كل مكان ومن 
جميع الفئات وأعتقد إذا لم نحل هاد املعضلة ديال امللفات العالقة، 
والتكوين  التربية  منظومة  ديال  واإلصالح  اإلصالح  رهان  بأن  أعتقد 

سوف يكون صعبا وصعبا جدا.

أمر اآلن وانسجاما مع املحاور موضوع السؤال الذي تطرقتم إليه في 
جوابكم إلى أهم التدابير اإلجراءات املتخذة في شأنها والتي ننوه ونثمن 

بها عاليا ولكننا في نفس الوقت نسجل املالحظات التالية:

أوال: على املستوى البيداغوجي صحيح أن الوزارة، قد جندت أطرها 
مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا من أجل اعتماد صيغة جديدة للدراسة 
والتزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، إضافة إلى التعلم 
الذاتي والتعلم املنزلي، إال أنه يالحظ طغيان هاجس تدبير الزمن املدر�سي 
معتمدة  لبداغوجية  تام  غياب  فهناك  التعلمات،  زمن  حساب  على 
جديدة في مثل هذه النوع من التعلمات التعلم الذاتي والتعلم املنزلي، 
هناك من املؤسسات التعليمية اللي كيدرسو فيها دابا التالميذ نهار 
وجلسو نهار، كاين مؤسسات اللي كيدرسو أسبوع وكيجلسوا أسبوع، 
كاين أستاذ اللي ما كيشوفش التالميذ ديالو إال مرة في 15 يوم مثال عندو 

ساعة في األسبوع.

إذن كذلك البد أن ننبه إلى أن هناك تفاوتات على مستوى املجال 
الحضري واملجال القروي بين التعليم العمومي والتعليم الخصو�سي، 
بين األسر بين التالميذ أنفسهم، فاملطلوب إذن هو تكييف البرنامج 
الدرا�سي، وتقليص عدد الدروس وإال ستجد الوزارة نفسها مضطرة 
إلى إصدار إطار مرجعي جديد موحد ومكيف في آخر السنة، خاصة 
بالنسبة لألقسام اإلشهادية لتجاوز هذه التفاوتات، املقترح أيضا هو أن 
تقوم الوزارة اآلن واحنا عندنا العطلة البينية 3 شهور دازت، هل قامت 
الوزارة بتقييم هذه الصيغة الجديدة املعتمدة في مدارسنا خصوصا 
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كما قلت بعد مرور 3 أشهر على تنزيلها واعتماد نظام جديد للتقويم 
مناسب لهذه الصيغة الجديدة؟

ديال  اللجنة  في  ال  الكل  الوزير،  السيد  املنهي،  للتكوين  بالنسبة 
امليزانية  بالرفع من  ينادون  كانو  والنائبات  النواب  التعليم وال جميع 
ديال التكوين املنهي ال يعقل أننا فقط أقل من %1 من امليزانية املختصة 
للقطاع اللي هي 400 مليون درهم فقط هي املخصصة للتكوين املنهي، 
اآلن نسجل تراجع عدد كبير في عدد املستفيدين، إضافة إلى االختالل 
الحاصل في معايير الخريطة ما بين التربية الوطنية وما بين التكوين املنهي 
واإليقاعات الزمنية ونظام التقويم كذلك، وهذا ما أثر بشكل مباشر 
على تنزيل مشروع املسارات والبكالوريا املهنية، فضال عن عدم وضوح 
آفاق ما بعد البكالوريا ها هما الناس اخداو اآلن باكالوريا هادي سنتين 
ولكن ال�سيء في األفق جديد، ال�سيء الذي جعل هاد املشروع يتراجع 
سنة بعد أخرى، وال أدل على ذلك، السيد الوزير، كثرة طلبات إعادة 
التوجيه اللي كاينة اآلن في املؤسسات التعليمية من املسار املنهي إلى 
املسار التربوي، املقترح هو إحداث ثانويات مهنية بدل نظام املسارات 
للباكالوريا  آفاق جامعية  القطاعين وفتح  بين  بتدبير مشترك  املهنية 

املهنية تماشيا مع املشروع امللكي »مدن املهن والكفاءات«، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، الكلمة ألحد النواب أو النائبات عن فريق األصالة املعاصرة، 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة غلبة بداون:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسرنة

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عي 4ملرنلون،

قبل البدء في التعقيب على سؤال السيد الوزير، ال يفوتني وفي 
إطار معارضة بناءة وموضوعية أن أهنئكم على مجهوداتكم الجبارة 
املبذولة أثناء الجائحة، وأحييكم بشكل خاص على روح املبادرة وتحمل 
املسؤولية في ظرفية ليست بالسهلة، في الوقت الذي فضلت بعض 
الوزارات الدخول في سبات عميق وتفاعلت بسلبية غير مقبولة، حيث 
لم نعد نسمع عنها بالرغم أن البالد كانت وال زالت تحتاج تدخل جميع 

الفاعلين وفي كل القطاعات بدون استثناء وليس ثالث وزارات أو أربع.

كما ال يفوتني السيد الوزير أن أشد على أيديكم وأشكر جرأتكم 
الحضري  املجالين  في  عليه  وما  له  بما  بعد  عن  التعليم  اعتماد  في 
والقروي، ألن لوال هذا القرار لعاش املغرب سنة بيضاء كانت ستكون 
لها آثار سلبية على جميع املستويات وكان املتعلم سيكون أكبر ضحية 
لهذا القرار، أما بالنسبة للتعليم عن بعد في املناطق القروية والجبلية 

واملداشر وجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير تعليم ذو 
جودة ألن سكان هذه املناطق هم مواطنات ومواطنون مغاربة لهم نفس 
الحق احتراما ملبدأ تكافؤ الفرص وهنا عندما أتكلم عن الحكومة فأنا 
أعني توفير البنيات التحتية، التغطية، الكهرباء، الطرق إلى غير ذلك 
مما يفك عزلتهم ويمكنهم من االستفادة كباقي أقرانهم في العالم القروي 

وليس أقل منهم.

قرار الدخول املدر�سي، السيد الوزير، ورغم ما كانت تعيشه البالد 
بسبب جائحة كورونا، كان قرارا صائبا حسب لكم، ألن لوال الجرأة 
ورفع التحدي في اتخاذ هذا القرار لعشنا مشاكل ال نهاية لها، البالد 
في غنى عنها وفي هذا اإلطار نطلب منكم األخذ بعين االعتبار التالميذ 
الغير القادرين على ولوج خدمات التعليم الرقمي، كما نطالبكم بابتكار 
صيغ جديدة لهذا النوع من التعليم بتوفير مضامين مختلفة تتما�سى 
وحاجيات التالميذ والطلبة سواء من حيث منهجية التدريس والتكوين 

أو من حيث تعزيز املنصات التعليمية الرقمية.

وإصالح  باإلصالح  ارتبط  باملغرب  التعليم  قطاع  الوزير،  السيد 
اإلصالحوال إصالح كان وال برنامج نجح بل كل برنامج من البرامج ارتبط 
باختالالت عدة يندى لها الجبين اختالالت أغرقت التعليم في مشاكل 
لألسف  باءت  محاوالت  لها  كانت  املتعاقبة  الحكومات  متناهية،  ال 
والبرامج  أزمته  من  القطاع  هذا  إخراج  تستطع  لم  ألنها  بالفشل، 
اإلصالحية السابقة كشفت عن فشل السياسات التربوية والتعليمية 
املتبعة، بينما وجب اعتماد سياسة واضحة املبادئ واألهداف نابعة من 
مشروع مجتمعي شامل وبديل لتنمية مستدامة تحرر الطاقات الكامنة 
في األجيال الصاعدة وتفتح اآلفاق أمامها إلقامة مجتمع متقدم علميا 
العاملية  التحوالت  مسايرة  على  قادر  واجتماعيا،  وثقافيا  واقتصاديا 

وحاجات االقتصاد وترسيخ مجتمع الحداثة واملعرفة.

السيد الوزير، ورغم كل محاوالت ال زال التعليم في بالدنا يعاني 
من، الهدر املدر�سي، ضعف جودة التأطير التربوي للتالميذ والطلبة، 
غياب العدالة املجالية بين املجالين الحضري والقروي في مجال التربية 
لم  إال  اليوم  التي ربما سترتفع  والتكوين، استمرار ظاهرة االكتظاظ 
نتدخل بالشكل الصحيح بعد الهجرة التي قام بها التالميذ من القطاع 
على  تعميمها  يتم  لم  الذي  املنح  العام، مشكل  القطاع  إلى  الخاص 
جميع الطلبة لحدود اليوم وأحيانا تأخرها، عدم استفادة كل الطلبة 
مما  الهشة  واملادية  االجتماعية  ظروفهم  رغم  الجامعية  األحياء  من 

يضطرهم لالنقطاع ومتابعة الدراسة وخصوصا في صفوف اإلناث.

الوزير،  السيد  تسائلكم،  التي  التعليمية  املؤسسات  وضعية 
وخصوصا بالعالم القروي، هذا إن وجدت ألن عدد من الجماعات 
كافية  تعليمية  مؤسسة  على  تتوفر  ال  القروي  العالم  في  الترابية 
وأعطيكم مثال من إقليم آسفي جماعة والد سلمان، الجماعة اللي 
كتحتضن املشاريع اللي هي كبيرة بحال املجمع الشريف للفوسفاط، 
املحطة الحرارية ولحد الساعة اإلعدادية ما تفتحاتش فيها، ومن هذا 

املنبر كنطالبكم السيد الوزير باش أنكم تسرعو بهاد امللف.
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بالنسبة للمناهج في قطاع التعليم سواء بالنسبة للتعليم العمومي 
أو الخصو�سي وجب إصالحها وتوحيدها، ألن ال يعقل في نفس املدينة أو 
املنطقة نجد أكثر من كتاب مدر�سي دون فائدة تذكر سوى إثقال كاهل 
األسر املغربية ثم أن الكتاب املدر�سي ال يجب أن يبقى تقنيا ولكن وجب 
أن يطرح مواضيع تهتم باملواطنة وإذكاء الحس الوطني واإلنتماء وعلى 
رأس هذه املواضيع قضية الصحراء املغربية، مناهج قابلة الستيعاب 
مستجدات القضية الوطنية والحمد هلل، لدينا أساتذة لهم من الكفاءة 

والوطنية تجعلهم مؤهلين للتأطير في هذا الباب.

السيد الوزير، وبالحديث عن األساتذة ألم يحن الوقت لتحفيزهم 
وتعويضهم عن كل الجهود التي يبذلونها، ونحن نتكلم عن نجاح تجربة 
التعليم أثناء جائحة كورونا يبقى األستاذ له فضل كبير في ذلك، أساتذة 
في  اللحظة  مستوى  في  وكانوا  والذاتية  املادية  بإمكانياتهم  اشتغلوا 
الوقت الذي كان الغموض واالرتباك سيد املوقف. وألنني أعرفكم وزيرا 
متواصال مستعدون للحوار أدعوكم لفتح الحوار والجلوس مع جميع 
الفئات املتضررة في هذا القطاع لوجود حلول معقولة ومناسبة في 

أقرب اآلجال، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

النائبات  أحد  إلى  ونمر  الوقت،  انتهى  املحترمة  النائبة  السيدة 
والنواب عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عبد عيرحمرن حرفي:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري في هذه الجلسة، 
وذلك تعقيبا على جواب السيد الوزير عن السؤال الذي طرحته فرق 
األغلبية حول سير املوسم الدرا�سي الحالي في ظل إستمرار جائحة كورونا. 
بداية نثمن ما جاء في جواب السيد الوزير من معطيات وتوضيحات 
51.17 وتنزيل  القانون اإلطار  لتنزيل  وإيضاحات بإجراءات وخطوات 
التربية  ورش املدن واملهن والكفاءات وذلك في إطار إصالح منظومة 
والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا منظومة التكوين املنهي كرافعة 
أساسية إلعداد وتأهيل املوارد البشرية وتنميتها والنهوض بقطاع التربية 
الحالية واألجيال  لفائدة األجيال  العلمي  والتكوين والبحث  والتعليم 
القادمة. وإذا كنا نعمل جميعا من أجل تحسين تنافسية اإلقتصاد 
الوطني وزيادة العرض اإلنتاجي وتنويعه، فإن اإلستثمار في الرأسمال 
البشري واإلستفادة من الطفرة الديموغرافية التي تتوفر عليها بالدنا 

أمرا ملحا وأولويا.

الوقت  هذا  في  حضوركم  على  نشكركم  املحترم،  الوزير  السيد 
السنوي بالنسبة للموسم الدرا�سي الجاري لإلطمئنان على حسن سير 
الدراسة في ظل جائحة كورورنا املستمرة وآثارها على مدى مواصلة 
تنزيل وتفعيل مضامين كل من الرؤية اإلستراتيجية والقانون اإلطار رقم 
51.17 وجميع مكونات املنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية والبحث 
العلمي التي وفرتها بالدنا إلى جانب ورش بناء مدن املهن والكفاءات. وإننا 
نقدر اإلكراهات التي فرضتها جائحة كورونا منذ إعالن حالة الطوارئ 
الصحية التي صادفت منتصف السنة الدراسية والجامعية املنصرمة 
والتي أثرت على السير العادي للدراسة مما أدى إلى اعتماد التقنيات 
الجديدة في التدريس عن بعد واإلعتماد على التعليم الذاتي الكلي أثناء 
الحجر الصحي وبنسبة 50 % في بداية املوسم الدرا�سي الحالي من غير 

التعليم الجامعي.

وأمام هذه اإلكراهات، البد من التساؤل عن مدى نجاح أو إخفاق 
التعليم عن بعد من حيث مضمون وجودة التعلمات املكتسبة، ومدى 
التوفر اللوجستيكي املالئم والتعليم انتشاره أفقيا لضمان تكافؤ الفرص 
بين جميع املغاربة لإلستفادة من هذه التقنيات الحديثة. واألهم من كل 
هذا يحضرنا السؤال املشروع عن مدى اإلستفادة من الزمن الدرا�سي 
الفعلي سواء املنزلي في غياب املراقبة البيداغوجية والتربوية أو اإلنطالقة 
الدراسية الجامعية بالنسبة للمؤسسات املفتوحة التي لم تنطلق عمليا 
إال بداية هذا األسبوع، مثال كلية الدار البيضاء أستاذ السيد الوزير راه 

عداد دشنات الدرس األول ديالها.

إننا حريصون على حسن استثمار الفرص املتاحة والزمن التعليمي 
الحديث  التكنولوجي  واملحتوى  الحالي  والتنظيمي  التشريعي  واإلطار 
لتحقيق نقلة نوعية نموذجية بتطور منظومة التربية والتعليم والتكوين 
التنافسية  مكانتنا  لتعزيز  قاطرة  وتوفير  بالدنا،  في  العلمي  والبحث 
وإشعاعنا القاري والدولي واإلنخراط في نموذج تنموي جديد بكل نجاح 
وفعالية بتضافر جهود الجميع حكومة وبرملانا وأسرا ومجتمعا مدنيا، 

والسالم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، دائما في إطار املناقشة نمر إلى الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عالل عيعمرعوي:

خرتم  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزيرعملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،
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أنا اسمح ليا السيد الوزير أخاطب فيكم وعبركم الحكومة ككل 
بكل مسؤولياتها السياسية بكل أطرافها وبرئيسها. تاريخ السيد الوزير، 
تاريخ إصالح التعليم ببالدنا مؤلم ومكلف جدا في الوقت وفي اإلمكانيات 
الوليدات  من  وأجيال  أجيال  على  ضاعت  اللي  الفرص  في  وأيضا 
والبنيتات املغاربة. وإيال كان ضروري من اإلستفادة من دروس التاريخ 
في هاد املوضوع ألن كل ما سمي ببرامج اإلصالح السابقة ركزت على كل 
�سي إال العنصر البشري اللي بال بيه وبال ما ينخرط االنخراط الكامل 
فيه ما يمكنش يكون هناك إصالح. لذلك نذكركم اليوم أن اإلصالح 
ليس فقط قوانين ومراسيم وقرارات، وأن القانون اإلطار مصيره الفشل 
ألنكم السيد الوزير، تدخللون معركة بدون جيش اللي هو رجال ونساء 
التعليم األفاضل، وألن الحكومة السابقة والحالية نجحت في حقيقة 
في �سيء واحد هو تكريس أزمة وواقع األستاذ املغربي اللي تيعيش كل 
نظام  عن  وأتكلم  والقانونية  واملادية  اإلجتماعية  الهشاشة  مظاهر 
التعاقد. وواقع املدرسة الوطنية اليوم خير دليل وأكثر ما يبعث على كثير 
من األسف، نظام التعاقد البئيس اللي جعل األسرة التعليمية مدمرة 
نفسيا وفي حالة غليان وإضرابات متتالية هو األمر الذي يجعلنا نوجه 
لكم اليوم دعوة صريحة للعودة لطاولة الحوار مع النقابات والتنسيقية 
كنا  أننا  منطلق  من  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية 
املاضية والتي  السلمية للسنة ما قبل  وسيطا في فض اإلحتجاجات 

كادت أن تتحول إلى سنة بيضاء.

وألن الحديث عن أي إصالح ال يمكن أن يكون بمعزل عن قراءة 
التاريخ، لقد ارتأيت أن أقارب جوابكم السيد الوزير، بما حمله البرنامج 
الحكومي من شعارات رنانة وأحالم كبيرة. قبل أربع سنوات أكثر من 
أربع سنوات رفعت الحكومة شعار تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في 
ولوج التربية والتكوين، والحال أن الهوة تتسع بين التعليم الخصو�سي 
والعمومي، وبين التعليم في املناطق الحضرية ومثيالتها في العالم القروي 
إلزامية  الحكومة شعار تحقيق  الجبلية والحدودية، رفعت  واملناطق 
الولوج بالنسبة لألطفال ما بين 4 و15 سنة والحال أن نسب الهدر 
ترتفع باستمرار خاصة في األوساط الفقيرة والهشة، رفعت الحكومة 
شعار تحقيق التمييز اإليجابي لفائدة التالميذ األوساط القروية وشبه 
الحضرية وواقع الحال أن التدريس العالم القروي ال يرقى لتحقيق 
الجودة وال تكافؤ الفرص بين أبناء وطن واحد، رفعت الحكومة شعار 
للبنايات  الدائمة  الصيانة  تأهيل وضمان  في  الحاصل  العجز  تدارك 
املدرسية والواقع يكشف أن كثير من املؤسسات التعليمية تصلح ألي 
�سيء إال لتكون فضاء للتحصيل واملعرفة، رفعت الحكومة شعار إيالء 
عناية خاصة للتمدرس األطفال في وضعية إعاقة ووضعيات خاصة 
والواقع أن الهدر املدر�سي في ارتفاع فيما يشبه الحلم للحصول على 
مقعد درا�سي ألبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الجسدية 
والحركية البصرية السمعية والعقلية، وعدت الحكومة بتحيين اإلطار 
القانون املرجعي لتأطير التعليم الخاص والواقع يشهد أن معاناة مئات 
وعدت  يشهدها،  التي  والفو�سى  الخاص  التعليم  مع  األسر  اآلالف 

الحكومة لتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين 
والواقع يؤكد أن آخر هم الحكومة هو الرفع من جودة التعليم.

السيد الوزير املحترم، لقد قاربت والية الحكومة على االنتهاء دون 
أن تحقق لألسف الشديد ما التزمت به في مجال إصالح منظومة التربية 
والتكوين، وكان بودي اليوم أن تكون مناسبة مساءلتكم في مواضيع 
أمام نفس  اليوم  فإننا  الجودة وهندسة  بالغة من قبل  أهمية  ذات 
أبرز  أحد  الشديد  لألسف  يعتبر  الذي  للقطاع  الكالسيكية  املشاكل 

نقاط فشل الحكومة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، واآلن نمر إلى تعقيب السيدة النائبة املحترمة عن الفريق 
الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة يللى أحكلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، استقبلنا في الفريق الحركي وفد من ائتالف أساتذة 
التعليم اإلبتدائي في املغرب، واستمعنا بإمعان للملف املطلبي ديالهم 
بترقية  الخاص  املرسوم  بتعديل  كيطالبوا من خالله  واللي  املشروع 
ضحايا النظامين رقم 19.2.504 املتضررين من ترقية 2017 و2018 
التطبيق حسب قول  تم تحريفه عند  بعدها والذي  التي  والسنوات 
اإلئتالف. نطالبكم السيد الوزير، األخد بعين اإلعتبار معاناة هاد الفئة 

هادي وتسوية ملفهم املطلبي وإنصافهم وهذا ليس بعزيز عليكم.

في البداية السيد الوزير، أود التنويه واإلشادة بالعمل واملجهود 
الجبار اللي قمتم به على رأس الوزارة خاصة خالل فترة الحجر الصحي 
وكذلك خالل فترة اإلمتحانات اإلشهادية ملختلف األسالك التعليمية، 
باإلضافة ملرحلة الدخول الدرا�سي، وهو مجهود يعكس مدى حرصكم 
على دعم ومواكبة التعليم والتمدرس رغم الظروف الصحية الصعبة. 
نثمن التدابير اإلحترازية التي قمتم بها لحماية التالميذ واألطر التربوية 
واإلدارية من تف�سي الجائحة، ونسجل بارتياح أن عدد اإلصدارات لم 

تكن بالحدة املتوقعة.

التحديات  رفع  بالفعل  استطاع  التعليم  قطاع  الوزير،  السيد 
واملالية،  املادية  اإلكراهات  من  بالرغم  الجائحة  بظروف  املرتبطة 
فرغم أن ميزانية القطاع تشكل 22 % من امليزانية العامة، فإنها غير 
من   %  60 تناهز  مهمة  نسبة  فهناك  الوزارة،  برامج  لتطبيق  كافية 
املدارس العمومية ال تتوفر على الحد األدنى من البنى التحتية كاإلدارة 
التي  الصعبة  للوضعية  انتباهكم  نلفت  وهنا  واملطاعم.  واملراحيض 
تعاني منها املناطق القروية والجبلية بسبب موجة البرد القارس، حيث 
أن هذه الظروف املناخية تؤدي في غالب األحيان إلى اإلنقطاع املؤقت 
األقسام  فتح  قرار  اتخاذ  إلى  الوزير،  السيد  ندعوكم  الدراسة.  عن 
الداخلية في بعض الجهات خاصة جهة طنجة-الحسيمة وجهة الشرق 

وجهات أخرى.
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وعالقة بالخصاص الحاد في املوارد البشرية، خاصة بعد إحالة 
الجهوي  التوظيف  عملية  نثمن  سنة،  كل  التقاعد  على  األطر  آالف 
والوطني الذي باشرتها الوزارة ونطالبكم بتخصيص املزيد من مناصب 
الشغل لتعويض الخصاص، كما نطالبكم بفتح حوار جاد وبناء لتسوية 

امللفات املطلبية الخاصة باألساتذة املتعاقدين.

ومن هذا املنبر، أود السيد الوزير، أن أستفسركم عن مآل منصب 
أكثر من ست  ومنذ  املديرية  تزال  ال  للناظور؟ حيث  اإلقليمي  املدير 
سنوات ال تتوفر على مدير علما أن وزارتكم نظمت مباريات ولكن ولحد 
وأستفسركم كذلك عن حالة  نتائجها.  اإلفراج عن  يتم  لم  الساعة 
التحرش الجن�سي واإلغتصاب الذي تعرض لها أحد التالميذ بمدرسة 
ابن حزم خاصة أن التحقيقات أكدت تورط عامل النظافة؟ ونحن 
مقبلين على حملة تلقيح واسعة نريد كذلك أن نسائلكم عن الترتيبات 
املتخذة ملباشرة وإنجاح عملية التلقيح لفائدة التالميذ واألطر التعليمية 

والتربوية؟ شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، نمر اآلن دائما في إطار املناقشة 
إلى الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة عيسعدية بنسهلي:

عيسالم عللكم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت4م،

وضرورة  وإصالحها  والتكوين  التربية  إشكالية  تحتل  أخرى  مرة 
هذا اإلصالح مجتمعيا موقعا أساسيا حتى في ظل الجائحة بإكراهاتها 

وتداعياتها.

هذا  تدبير  في  قدرتكم وجرأتكم  على  نهنئكم  اشتراكي  كفريق  أوال 
القطاع الوازن واملصيري الذي يحضر بشكل كبير في األجندة املجتمعية 
ويحضر بشكل كبير كهاجس لدى األسر والفاعلين التربويين واإلجتماعيين 
واإلقتصاديين، ألن كنعتبرو بأن التعليم هو حجر الزاوية في أي تطور 
وفي أي تنمية. اإلشكال هو أنه في القرارات، القدرة على اتخاذ القرارات 
السياسية والقرارات الجريئة اللي كتقدر أنها تدمج ما بين الظرفي وما 
بين اإلستراتيجي هذا هو اإلشكال، خاصة بالنسبة لقطاع تعليمي وازن 

وكنعرفو كيما قلت الحضور الوازن ديالو.

من  العديد  لنا  قدم  الوزير  والسيد  ينحصر،  كذلك  اإلشكال 
املؤشرات الهامة والدالة على أن هذا قطاع التعليم ومنظومة التربية 
والتكوين ي ما�سي قطاع ساكن ما�سي قطاع جامد، هو قطاع متطور 
كاينة مكتسبات كبيرة السيد الوزير، مكتسبات راكموها نساء ورجال 
التعليم وراكمتها إرادات سياسية قوية على مر العقود ما نساوهاش، 

املدرسة املغربية عندها مكتسبات وعطات أجيال وعطات أطر وعطات 
يعني كفاءات بشرية، عنصر بشري مهم اللي على أساسو واقفة بالدنا، 
لعبوا دور كبير ألن نساء ورجال التعليم خصنا نتفكرو هاد املسألة 
أنهم ربطو ما بين مطلب اإلصالح وربطو ما بين مطلب إرساء الدولة 
الديمقراطية. هذا عالش؟ على أن هناك إختالالت نعم تم تشريحها، 
أفقيا وعموديا، كتمس  املنظومة  قائمة كنعرفوها كتمس  إختالالت 
املردودية ديالها، كتمس املدرسة اإلبتدائية، كتمس التعليم الجامعي 
وكتلقي بضاللها اآلن، ال حاجة إلى استعراضها، فعال كاين املشاكل، 
املوارد البشرية هي ركيزة أساسية ألي إصالح، وإيال ما اعطيناش أهمية 
لتأمين  املنهي،  استقرارها  لتأمين  البشرية  املوارد  هاد  لتحفيز  كبيرة 
استقرارها االجتماعي، إيال ما عطيناهاش أهمية ما غينجحش اإلصالح، 
إيال ما عبأناش األسر ودرنا الثقة لدى األسر في اإلصالح ساهل أننا نقولو 
ما كاينش إصالح، كاين إصالح، ألن كاينة إرادة سياسية عليا اللي رافقت 
هاد اإلصالح واللي رعاتو وكاينة إرادة مجتمعية وكاين فاعلين اجتماعيين 
وكاين فاعلين إداريين وكاين أساتذة إلى غير ذلك، ولكن املطلوب هو 
املتعاقدين  البشرية  املوارد  في مجال  ال  اإلستعجالية  الحلول  تقديم 
خصنا نعطيوهم الحق ديالهم في إطار التالزم ما بين الحقوق والواجبات 

هادي مسألة أساسية.

عيسلد ائيس علجلسة:

الوقت،  انتهى  األسف  كامل  مع  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد  تفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  للمجموعة  اآلن  الكلمة 

النائب.

عيدرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم8:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدين عيوزيرين عملحت4مين،

عيزملالت وعيزمالء عيدوعب عملحت4مين،

السيد الوزير املحترم، أي نجاح في السياسة التعليمية ببالدنا البد 
أن يمر عبر معالجة أعطابها البنيوية، وبالتالي تمكين وطننا من الرأسمال 
البشري القوي للنهوض بالتنمية املستدامة وباملشروع التنموي الذي 
ننشده من أجل تحقيق اإلدماج واإلنتصار للعدالة اإلجتماعية ببالدنا. 
أكيد أن ذلك اليوم يمر عبر مؤسسة تعليمية عمومية قوية يمكن نوجهو 
لكم رسالة السيد الوزير من أجل اإلجتهاد أكثر بالعمل اللي كتقومو 
به وبأعمال أخرى متالقية من أجل االنتصار لها وتصحيح أوضاعها، 
وكذلك الوقوف ضد التوجه لجزء كبير للقطاع الخاص املتغول الذي 
أضر بمصلحة التعليم ببالدنا. أكيد السيد الوزير، أنكم جئتم برسالة 
واضحة مفادها تنزيل قانون إطار 51.17 نعم، لكن بوتيرة ضعيفة السيد 
الوزير، اليوم 21 نص فقط الذي صرحتم به األصل 81 نص ودالئل 
مرجعية، في الوقت اللي بقا اليوم هو نصف املدة اللي حددها القانون 
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من أجل تنزيل القانون إطار، فما عرفناش السيد الوزير، الحكومة 
عالش أخرت بهذه تنزيل هذه النصوص السيد الوزير. واليوم أمامنا 
تجسير العالقة املجتمعية ما بينكم وبين كل الشركاء وبناء صرح تكاملي 
أسا�سي ما بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص االقتصادي وكذلك 
جمعيات اآلباء واألمهات وأولياء األمور كشريك أساس، فبالتالي السيد 
الوزير، يجب أن نسرع من أجل أن نحقق ذلك ألن جمعية اآلباء اليوم 
تنتظر منكم ملسة أساسية أنها تمكن أوال تهيكل وتنظم عبر املرسوم الذي 
صدر في قانون اإلطار، ثانيا أنها تكون عندها يعني إمكانيات لوجستيكية 

وحضور داخل املؤسسة التربوية كشريك أسا�سي.

السيد الوزير، ما هي حصيلة الصندوق الخاص بتمويل منظومة 
التربية والتكوين اللي صوتنا عليه في البرملان في ميزانية 2020؟ السيد 
الوزير، املوارد البشرية تستغيث وتطالب منكم أنكم تحلو مجموعة من 
املشاكل البسيطة، جهود كبير دارت لكن عالش مازال أمامنا مشاكل 
ورجال  التنمية  أساس  هي  البشرية  املوارد  ألن  تحل  خصها  عالقة 
ونساء التعليم يحتاجون منا هاد اإللتفاتة، ومنهم أيضا األساتذة أطر 
أكاديميات اآلن اللي خاص تصحح الوضعية ديالهم وخصهم يدمجو 

بشكل طبيعي في املسالك اإلدارية العادية ملنظومة املواد البشرية.

أوجه  على  والقضاء  بالحوار  اإلشكاالت  هاد  حل  الوزير،  السيد 
التمييز اآلن من خالل مقترح اللباس املدر�سي املوحد السيد الوزير، 
عالش ما نديروهش باش نحطمو الفوارق الطبقية بمدارسنا، تعميم 
املنح الدراسية باختالفها الوزير أيضا واليوم تكلمتو على التعميم ديالها 
تعمم  بأنه غادي  املاضية  السنة  واعدتونا  اللي  بوملان  إقليم  فمازال 
عليه املنح مازال ما تعمم كنموذج، السيد الوزير الرفع من الداخليات 
واإلطعام املدر�سي أيضا مطلب اجتماعي أسا�سي، التدفئة اليوم واحنا 

كنعيشو في فصل الشتاء البارد القارس.

السيد وزير أخيرا وليس آخرا أسالك التعليم العالي العليا املاستر 
والدكتوراه تحتاج إلى فتح تحقيق في شروط مجحفة في حق الطلبة 
السيد الوزير، هذه الشروط كل يضعها على هواه فأتمنى أن تعملوا 

على تصحيح هذه اإلختالالت، وشكرا جزيال لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا لكم، اآلن لكم الكلمة السيد الوزير املحترم فيما تبقى من 
الوقت.

وعيتكوين  عيوطدلة  عيت4بلة  وزير  أمزعزي،  سعلد  عيسلد 
عملنهي وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم8، عيدرطق عيرسم8 برسم 

علحكومة:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

في البداية بغيت نوضح بعض املسائل اللي تم التطرق إليها وال سيما 
امللف كان  بأن هاد  النظامين، غير باش نذكر  القضية ديال ضحايا 
عالق منذ سنوات والحمد هلل، استطعنا فهاد الحكومة باش نسويو 
هاد الوضعية، امللف اللي كان مطروح كيعني ضحايا النظامين ابتداء 
من 2012 ما كان حتى �سي نقاش مع الشركاء اإلجتماعيين بالنسبة 
قبل 2012، كان اللي معني هما اللي غادي يمشيو للتقاعد وتم تسوية 
امللفات ديال هاد األساتذة باش يمروا للسلم 11 يوم قبل التقاعد وهذا 
هو ما تم من 2012 حتى ل 2015، بالنسبة للمزاولون أيضا ابتداء 
4 ديال السنوات  التسوية، ألن عطينا واحد  في طور  2016 هو  من 
اعتبارية للسلم 7 و3 سنوات اعتبارية بالنسبة للسلم 8 واليوم الحمد 
هلل، األمور ماشية. دابا امللف اللي مطروح بالنسبة ما قبل 2012 من 
2003 ل 2012 ملا ال 2002 ملا ال 2000 إلى آخره؟ هاد امللف ما عمرو ما 
كان، إذن هذا ملف جديد وحنا مستعدين في الحكومة باش نباشروه. 
بالنسبة للسلم 9 كنستغرب باقي كنهضرو على السلم 9، ألن السلم 9 تم 
التسوية ديالو نهائيا وكان غادي يتم على ثالث سنوات 2019، 2020، 
2021 وإن شاء هللا في الشهور املقبلة ديال 2021 سيتم تسوية هاد 

امللف بطريقة نهائية.

أطر  ديال  توظيف  مباريات  بنتائج  املتعلقة  للقضية  بالنسبة 
األكاديميات اللي غنعلنو عليها اليوم، عطلناها اليوم ألن كاين هاد األطر 
ما حصلوش على دبلوم وهذا واحد العملية إجرائية وإدارية كتطلبها 
الخزينة العامة للمملكة، ألن هذا توظيف وطلبنا من الجامعات باش 
الدبلومات واليوم  لهم  السبت واألحد اشتغلو ومنحوا  يشتغلو وهاد 
الحمد هلل، تم إيداع داك الدبلومات في األكاديميات وغادي يتم اإلعالن 

في الساعة املقبلة إن شاء هللا.

هاد  إطار  في  املعتمد  البيداغوجي  النمط  ديال  للقضية  بالنسبة 
الوضعية االستثنائية، وأذكر بأن هادي وضعية استثنائية وغير عادية 
واللي اعتمدنا فيها هاد النمط ديال التناوب بين الحضوري والتعلم 
الذاتي والتعليم عن بعد، اليوم كاين أطر مرجعية اللي تم الصياغة 
ديالها من طرف املفتشين واللي متبعين هاد العملية وهاد السيرورة 
واليوم باقي عاد عندنا واحد الشهرين، باقي ما يمكن لنا نديرو واحد 
التقييم لهاد التجربة، ولكن درنا واحدsondage وتبين بأن الحمد هلل، 
اليوم التالميذ واخا كيديرو نصف الزمن املدر�سي في القسم والنصف 
في املنزل تبين بأن التأطير بأعداد قليلة ومخففة كان عندو واحد األثر 
جد إيجابي، واليوم هادي يمكن لو يشكل واحد النمط ديال املدرسة 

ديال الغد.

املناطق  الخصوصيات وحسب  الوضعيات وحسب  أيضا حسب 
اعتمدنا إما أسبوع بالتناوب أسبوع/أسبوع ألن اللي في العالم القروي 
وخصو يم�سي يضرب واحد املسافة، ما يمكن ليهش يجي نهار ويغيب 
نهار ويجيو نهار آخر درنا أسبوع/أسبوع، ولكن في وسط املجال الحضري 
كنديرو اإلثنين واألربعاء والجمعة والثالثاء والخميس والسبت، وهذا 
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األمر مؤطر بإطار مرجعي وكيتبعوه املفتشين املختصين لهاد العملية 
هادي.

بالنسبة لبداية الدراسة بالنسبة للجامعات والسيما جامعة الحسن 
الثاني بالدار البيضاء، ما ننساوش بأن الدار البيضاء كانت مغلقة تقريبا 
شهر كامل وتم تأجيل االمتحانات املؤجلة وبديناهم حتى لشهر أكتوبر 
وهادي عاود دخول غير عادي على ثالث مستويات، لهذا ما حصلنا على 
النتائج ديال الكليات اإلستقطاب املفتوح اللي فيها األعداد الكثيرة وال 
سيما القانون واإلقتصاد حتى ألواخر شهر نونبر، واليوم بدينا، ولكن ما 
غاديش يكون الهدر ديال هاد الزمن الجامعي، ألن عندنا شهر يوليوز إن 

شاء هللا، اللي غادي يستدركو فيه هذا األمر.

بالنسبة لعملية ديال التلقيح كما جاء في املضمون ديال بالغ الديوان 
والتكوين  التربية  منظومة  ديال  والتربوية  اإلدارية  األطر  بأن  امللكي، 
والبحث العلمي هي معنية من األول بهاد التلقيح، واليوم بدينا كنشتغلو 
مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة على الترتيبات األولية واللوجستيكية 
ألن غادي يكون واحد العدد ديال املدارس ومقرات ديال مؤسسات 

جامعية كمقر ديال هاد التلقيح، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات وعلى اإلجابة املفيدة، وشكرا 
على حسن مساهمتكم معنا اليوم. وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع 
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ونرحب بالسيد الوزير معنا. األمر 
يتعلق بسؤالين في إطار دائما وحدة املوضوع فليتفضل أحد النواب 
أو النائبات املحترمين لطرح السؤال عن فرق األغلبية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد حسن حراس بإسم عألغلبلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، باإلضافة إلى املنشآت املائية املنجزة تستمر وزارة 
من  عدد  بناء  مشاريع  إطالق  في  واملاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز 
السدود بمختلف جهات اململكة ملواجهة التحديات املائية التي تواجهها 
اململكة ومواصلة تنمية العرض املائي وتدبير الطلب املتزايد على املاء 
خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف. وفي إطار املهام املوكولة إليكم 
خاصة  عناية  لها  أوليتم  التي  واللوجستيك  النقل  منظومة  تأهيل 
باالستثمار في البنيات التحتية من بناء وتوسيع شبكة الطرق السيارة 
وصيانة الطرق الوطنية والجهوية وغيرها من املسالك، فإننا نسائلكم 
ما هي وتيرة التنفيذ وزارتكم لإللتزامات الواردة في البرنامج الحكومي 
خاصة ما تعلق بتشييد السدود واملنشآت املائية الضرورية ملواجهة 
الطلب املتزايد على هذه املادة الحيوية؟ وما هي إنجازاتكم ومشاريعكم 
املستقبلية على مستوى البنية التحتية املتعلقة بالطرق السيارة وبقية 

أصناف الطرق واملسالك الحيوية بمجموع تراب اململكة؟

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة ألحد النواب تفضل السيد 
النائب عن فرق ومجموعة املعارضة.

عيدرئب عيسلد طراق قديري بإسم فرق ومجموعة عملعراضة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مون،

عيسلد عيوزير،

خلفت الجائحة التي تجتازها بالدنا بفعل فيروس كورونا املستجد 
آثارا اقتصادية مهمة أثرت وستؤثر على تنفيذ عدد من البرامج واملشاريع 
املالية  التي مست  األزمة  بفعل  التجهيز،  قطاع  في  العمومية خاصة 
العمومية، وهو األمر الذي يستدعي من الحكومة إعادة ترتيب أولويات 
التدخل العمومي، بما يضمن استمرار تنفيذ عدد من البرامج التي تهم 
فك العزلة عن العالم القروي، وبناء الطرق بمختلف أصنافها والقناطر 
والسدود، باعتبار أهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية املستدامة وإعادة 
التوازن للعدالة املجالية باعتباره مطلبا مجتمعيا والتزاما حكوميا. كما 
أن قطاع النقل كان من بين القطاعات األكثر تضررا من تداعيات هذه 
الجائحة نظرا ملا تم اتخاذه من قرارات السلطات الوصية بتوقيف 
وسائل النقل بين عدد من القرى واملدن واألقاليم في ظل غياب أي 
تدابير استثنائية لدعم مهنيي هذا القطاع. نسائلكم السيد الوزير، عن 
اإلجراءات التي إتخذتها وستتخذها الحكومة لضمان استمرارية تنفيذ 
التجهيزات الكبرى املبرمجة وامللتزم بها خاصة برامج تقليص الفوارق 

املجالية وفك العزلة عن العالم القروي..؟

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيسلد عبد عيقرنا ععمراة، وزير عيتجهيز وعيدقل وعيلوجستلك 
وعملرء:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، عيصالة وعيسالم على موالنر اسول 
هللا وعلى آيه وصحبه.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

بداية فيما يتعلق بالجواب على سؤالي فرق األغلبية وفرق املعارضة 
يتعلق  الذي  األغلبية  فرق  طرحته  الذي  األول  باملحور  يتعلق  فيما 
بتنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتشييد السدود واملنشآت املائية، 
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عطفا على ما كنت قد قلته في جلسة سابقة حول املجال املائي، حول 
الوضعية الهيدرولوجية التي تعتبر اآلن وضعية نسبيا مقلقة، أؤكد أن 
الحكومة تشتغل من خالل برنامجين؛ البرنامج األول هو البرنامج ديال 
20.27 املتعلق بالتزويد باملاء الشروب وماء السقي الذي أطلقه جاللة 
امللك، في بداية سنة 2020 والذي نحن بصدد تنزيله والذي يخصص 
هذا  اإلستثمار  وهاد  الدرهم،  ديال  مليار  يقدر ب115,4  استثمار  له 
بطبيعة الحال سيكون استثمارا قارا ما غيعرفش أي تغيير في اإللتزامات 

الحكومية في هذا املجال.

اإلنطالق، كنت  ديال  اللي هي سنة  بالضبط  السنة هادي  وهاد 
قلت وأؤكد أننا فيما يتعلق بالسدود، فيما يتعلق بالطاقة التخزينية 
ديال السدود اللي تنذكر أننا اآلن مع نهاية 2020 غتوصل ل 19 مليار 
ديال األمتار املكعبة، غتوصل تقريبا واحد 146 سد وفي السنة املقبلة 
غنوصلو ل20 مليار ديال األمتار املكعبة بإضافة سدين آخرين ل148 
سد، هاد السنة هادي بالضبط طلقنا 5 ديال السدود كبرى كنت أشرت 
إليها تتعلق بسد »كدية البرنة« بإقليم سيدي قاسم والتعلية ديال سد 
األمتار  ديال  ملليار  باش توصل  الشرقية  باملنطقة  الخامس«  »محمد 
املكعبة، التعلية ديال سد »املختار السو�سي« بإقليم تارودانت باش 
يوصل 280 مليون داألمتار املكعبة، وحاليا فيها 40 مليون ديال األمتار 
املكعبة، السد ديال »بني عزيمان« بإقليم الدريوش بواحد السعة ديال 
44 مليون ديال األمتار املكعبة، والسد ديال »الرتبة« بإقليم تاونات 

بسعة ديال مليار ديال األمتار املكعبة.

حرصنا هاد السنة هادي باش نرفعو من الوتيرة ديال بناء السدود، 
السادة النواب يتذكرون أنه االلتزام الحكومي كان تيتكلم على 2 حتى ل3 
ديال السدود وتاريخيا يعني كنا ما بين 2 حتى ل3 ديال السدود سنويا 
وربما أقل، لكن هاد السنة 2020 درنا 5 ديال السدود والسنة املقبلة 
إن شاء هللا، غادي نبرمجو كذلك 5 ديال السدود على واد الخضر بإقليم 
أزيالل، سد »تكزيرت« في إقليم بني مالل، والسد ديال »خنكرو« بإقليم 
فكيك، والسد ديال تامري بإقليم أكادير إداوتنان والسد ديال »اينفوت« 
غادي نعليوه اإلقليم ديال سطات، هذا يأتي في إطار ما تحدثت عنه 
سابقا من أننا نريد أن نصل بالطاقة التخزينية ديال السدود إلى أكثر 
من 32 مليار ديال األمتار املكعبة باش نستطعو نتجاوزو هاد اإلشكال 
اللي تتخلقو السنوات الجافة التي نعيش اآلن السنة تقريبا الرابعة على 

مستوى الجفاف إيال رجعنا منذ نهاية الثمانينات من القرن املا�سي.

بطبيعة الحال باملوازاة مع هاد املوضوع هذا، هناك البرنامج الوطني 
القانون  قانونا،  به  ملزمون  نحن  أننا  تيعرفو  النواب  السادة  للماء، 
36.15 ديال املاء اللي غادي يم�سي من 2020 ل 2050 واللي غيضيف 
بطبيعة الحال إيال خذينا 20 سد اللي مبرمجة في 20.27 يعني البرنامج 
ديال 20.27 نحن نتحدث على بناء 30 سدا كبيرا آخر في أفق 2050 
واملبلغ يعني اإلستثماري املخصص هو 380 مليار ديال الدراهم وسيكون 
بطبيعة الحال هاد املجال من املجاالت التي ال يمكن تجاوز استثماراتها.

فيما يتعلق بالسدود الصغرى اللي تتجي عادة في كثير من مداخالت 
السادة النواب، يعني شرعت اللجنة املكونة من وزارة التجهيز، وزارة 
الفالحة، وزارة الداخلية، وزارة اإلقتصاد واملالية، واملكتب الوطني املاء 
والكهرباء في اإلشتغال على أساس أن املقترحات التي تتعلق بالسدود 
الصغيرة ستأتي كما أسلفت سابقا من الجهات من اللجان الجهوية التي 

سيترأسها السادة الوالة.

فيما يتعلق بطبيعة الحال باملجال اآلخر اللي هو تعبئة املياه املحالة، 
أهمها  مبرمجة  املشاريع  ديال  العدد  واحد  كاين  أنه  على  تكلمت  أنا 
بطبيعة الحال برنامج ديال الدار البيضاء ديال 300 مليون ديال األمتار 
املكعبة وكذلك املشروع ديال الداخلة اللي غيكون فيه الجانب الفالحي 

والجانب ديال املاء الشروب وكذلك امليناء ديال الداخلة املتوسط.

فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال ديال األغلبية، تنذكر بأن 
شبكة الطرق السيارة الوطنية عرفت توسعا ملحوظا خالل السنوات 
األخيرة، حيث إرتفع الطول ديال الطرق السيارة من 1437 كيلومتر 
في نهاية 2011 إلى حوالي 1800 كيلومتر حاليا. وعندنا بطبيعة الحال 
شرعنا في تثليث الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد على 
طول 27 كيلومتر بتكلفة تقدر بحوالي مليار ديال الدرهم، كذلك تثليث 
الطريق السيار املداري للدار البيضاء على طول 31 كيلومتر بكلفة تقدر 
بحوالي 900 مليون ديال الدرهم، ثم هناك في سنة 2021 إن شاء هللا، 
غيتطلق الطريق السيار الرابط ما بين تيط مليل وبرشيد على طول 29 
كيلومتر بحوالي 1,8 مليار ديال الدرهم، وكذلك الطريق السيار الرابط 
بين كرسيف والناظور على طول 105 كيلومتر بحوالي 5,7 مليار ديال 
الدرهم. هناك عدد من الطرق السيارة اآلن ننهي الدراسات التفصيلية 
ديالها ودخلنا بطبيعة الحال في تعبئة أو فيما يسمى بتدبير التراكيب 
les1 التي تخص الطريق السيار القاري montages1 financiers املالية
autoroute1continental اللي غتكون ما بين الرباط والدار البيضاء على 
طول 70 كيلومتر، التقديرات األولية تنتكلمو على 4 مليار ديال الدرهم 
وكذلك الطريق السيار الرابط بين بني مالل ومراكش على طول 180 
كيلومتر، والطريق السيار الرابط بين بني مالل وفاس-مكناس، وأنا كنت 
تكلمت املرة اللي دازت على الغالف املالي املخصص اللي هو حوالي 20 

مليار ديال الدرهم.

فيما يتعلق بالطرق السريعة، اآلن عندنا 1334 من الطرق السريعة 
مفتوحة حاليا في وجه حركة السير، توجد اآلن 739 كيلومتر في طور 
على  تزنيت-العيون  السريع  الطريق  الحال  بطبيعة  أهمها  اإلنجاز 
طول 550 كيلومتر، عندنا الطريق السريع ما بين الرباط والقنيطرة، 
الطريق السريع ما بين الزينات دوار أشكراد ما بين تطوان وشفشاون، 
كذلك في سنة 2021 و2022 غادي نكملوا املقطع ديال أشكراد ودار 
أقبع وسيتم تثليث الطريق السريع سال- سيدي عالل البحراوي على 
الطريق الوطنية رقم 6 على طول 20 كيلومتر والطريق السريع املداري 
الشمال شرق أكادير، وكذلك الطريق السريع ديال فاس- تاونات على 
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طول 72 كيلومتر، والطريق السريع ديال الناظور ميناء غرب املتوسط 
على طول 35 كيلومتر، باإلضافة إلى أن هناك الطرق السريعة اآلن نحن 
بصدد الدخول في دراستها التفصيلية وكنت شرت لها ديال الطريق 
السريع ديال الحاجب-الراشيدية الريصاني، وبالطبع املشروع الكبير 
الذي دخلنا اآلن في دراسته التفصيلية الذي يتعلق بالنفق ديال أوريكا 

الرابط بين مراكش وورزازات.

فيما يتعلق بتقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية، أنا ذكرت بأن 
التزام ديال وزارة التجهيز والنقل هو 8 املليار ديال الدرهم، تم تعبئة 
بهاد  يتعلق  فيما  2017-2018-2019؛  سنة  تقريبا  و800  داملليار   3
السنة د 2020 بالنظر للتداعيات ديال الجائحة، الوزارة اآلن ساهمت 
ديالها  املساهمة  تصل  أن  أساس  على  الدرهم  ديال  مليون   300 ب 
قبل نهاية السنة إلى 500 مليون ديال الدرهم، هذا باإلضافة بطبيعة 
الحال إلى صيانة الشبكة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي اللي 
تيكلفنا سنويا 2 داملليار ديال الدرهم واللي غيستمر، وكذلك إعادة بناء 

املنشآت الفنية اللي سنويا تيكلف تقريبا 350 مليون ديال الدرهم؛

فيما يتعلق بالسؤال ديال فرق املعارضة، الشق األول من السؤال 
التجهيزية  األوراش  استمرارية  لضمان  الحكومة  تدابير  عن  يتحدث 
الكبرى، أنا كنت تكلمت سابقا على أنه كانت هناك، بطبيعة الحال، 
القطاعات أساسا  بتدبير عدد من  يتعلق  إجراءات إستعجالية فيما 
قطاع النقل الطرقي للبضائع، نظرا ألهميته وحيويته بالنسبة لتمويل 
ديال  البحري  النقل  وكذلك  كورونا،  ديال  الجائحة  ظل  في  البالد 
تنبني  الوزارة  وضعتها  اللي  والخطة  للتصور  بالنسبة  لكن  البضائع، 
أساسا على أوال توفير الظروف املناسبة الستعادة املقاوالت لعافيتها 
املالية والحفاظ على مناصب الشغل، هذا كان عندنا هاجس كبير جدا، 
ثم التسريع بخلق دينامية إيجابية داخل القطاعات املعنية للحد من 
االنعكاسات اإلقتصادية واإلجتماعية وتدارك الخسائر املترتبة عنها، 
ثم تعزيز دور املؤسسات واملقاوالت العمومية التابعة للوزارة كرافعة 
لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، وتحسين املردودية اإلقتصادية 
واملالية إلستثمارات الوزارة واملؤسسات واملقاوالت العمومية التابعة 
لها، ثم تعزيز دور اإلدارة في مواكبة املقاولة لتقوية القرب والنجاعة في 
األداء، ثم تقوية اإلستثمارات العمومية واإلستثمار على نفس النهج فيما 
يتعلق بالتوزيع املجالي العادل بين الجهات، حيث يستمر تقريبا الغالف 

املالي للسنوات املقبلة لن يقل على 32-33 مليار ديال الدرهم سنويا؛

وكان هناك بطبيعة الحال واحد العدد ديال اإلجراءات اللي تدارت 
بالنسبة لهاد القطاع ديال املقاوالت، فيما يتعلق بتنزيل عقد البرنامج 
ما بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء واألشغال العمومية، ثم العمل اآلن 
على أن يتم توقيع عقد البرنامج الخاص بتأهيل قطاع نقل املسافرين 
على الطرق وعقد البرنامج الخاص بتأهيل قطاع نقل البضائع على 
للسالمة  الوطنية  اإلستراتيجية  تنزيل  في  اإلستمرار  أو  وتنزيل  الطرق 

الطرقية؛

السيدات  يعلم  كما  العمومية،  واألشغال  البناء  لقطاع  بالنسبة 
الوزارة  تديرها  اللي  الوطنية  لألفضلية  باإلضافة  النواب،  والسادة 
يعني منذ سنوات بتخصيص نسبة %15 لصالح املقاوالت الوطنية، 
وإدخال عدد من املقترحات في دفاتر التحمالت التي تتعلق بحماية مواد 
البناء املحلية، اتخدت الوزارة عدة إجراءات منها: -إعداد عقود ملحقة 
للصفقات العمومية من أجل تمديد اآلجال التعاقدية إلنجاز املشاريع 

في اآلجال املطلوبة؛

-تحسين وتقليص اآلجال التنظيمية لألداء؛

-تسريع تسلم األشغال سيما تلك التي تخص الصفقات التي تم 
احترام فيها جميع إلتزامات التعاقدية؛

تم  التي  للصفقات  بالنسبة  املالية  الضمانات  استرجاع  -تسريع 
تسلمها بصفة نهائية، وهذا مهم بطبيعة الحال املركز في للخزينة ديال 

املقاوالت؛

-حث أصحاب املشاريع إلى اللجوء لتسوية النزاعات املمكن نشوؤها 
خالل تنفيذ الصفقة بصفة حبية، ثم من أجل توفير الدعم للمقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة العاملة في قطاع النقل واللوجيستيك يتم مواصلة 
تفعيل برنامج PME LOGIS الذي يدعم ماليا وتقنيا عدد من املقاوالت 
في املجال ديال اللوجيستيك، هذا باإلضافة إلى أن هذه السنة عرفت 
إعادة النظر في منظام الوزارة على مستوى املديريات في الهيكلة ديال 

الوزارة؛

فيما يتعلق بالشق الثاني في سؤال فرق ديال املعارضة، مخطط 
الشتاء،  فصل  في  املرحلة  متطلبات  ملواجهة  االستعجالي  الوزارة 
السيدات والسادة النواب، تيعرفوا أن عندنا مرحلة اللي تيكون فيها 
اإلستعداد اللي تتمتد تقريبا من شهر يونيو أو تتبدا في شهر يونيو اللي 
تيكون فيها واحد العدد ديال األمور، يعني، خاصة صيانة وإصالح آليات 
ومعدات التدخل، الصيانة االعتيادية للشبكة الطرقية، تعبئة املوارد 
املادية والبشرية وتنظيم فرق للتدخل وصيانة شبكة اإلتصال وعقد 
لقاءات تحسيسية مع املصالح الخارجية للوزارة، ثم تأهيل وإصالح 

مالجئ الثلوج؛

املستوى الثاني تيكون هو مرحلة التدخل أثناء املوسم الشتوي، 
تساقطات  تعرف  التي  واملصنفة  املعبدة  الطرقية  الشبكة  بأن  علما 
ثلجية تبلغ تقريبا املعدل ديالها حوالي 5000 كيلومتر موزعة على 22 
إقليم. السنة املاضية ديال 2019-2020 تمت تعبئة ما يقارب من 480 
متدخل، منها 190 سائقي اآلليات موزعة على جميع املصالح الخارجية، 
تنذكر بأن سنة 2017 ضفنا 35 سائق اآللية هادي واحد واحد املهنة 
مهمة جدا لهاد القضية ديال إزاحة الثلوج، تم استكمال تكوينهم كما 
تم توظيف 40 سائق سنة 2018 ومواصلة هاد املجهود تم سنة 2019 
توظيف 102 من السائقين ديال اآلليات، الوزارة تعتمد على أسطول 
يتكون من 913 اآللية منها 111 آلية خاصة بإزاحة الثلوج موزعة على 
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جميع املصالح الخارجية للوزارة، وتم تعزيز هاد األسطول سنة 2019 
ب 55 وحدة بغالف إجمالي قدره63 مليون ديال الدرهم، تنخصصو 
سنويا 17 مليون ديال الدرهم خاصة لتوفير امللح والبوزوالن وحطب 

التدفئة باإلضافة، بطبيعة الحال، إلى التعويضات؛

هناك مجموعة األمور اللي تنحرصو عليها باإلضافة لهاد ال�سي هو 
التواصل واإلرشاد من خالل، بطبيعة الحال، النشرات التي تصدرها 
املديرية العامة لألرصاد الجوية وكذلك إستعمال عدد من التطبيقات 
التي أبانت عن نجاعتها فيما يتعلق بإرشاد املواطنين عند إستعمال 
الطريق في هذه الفترات التي نسأل هللا عز وجل أن تكون فاتحة خير على 

ساكنة العالم القروي وعلى بالدنا، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن للمناقشة، الكلمة ألحد إحدى 
النائبات أو النواب عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب، 

ياك بال ما ندكرو بالتعقيم بشكل منتظم، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد علحفلر 8:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، وعيصالة عيسالم على سلدنر محمد 
وعلى آيه وصحبه أجمعين.

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدة وعيسلد عيوزير عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للتعقيب 
والنقل  التجهيز  وزارة  استراتيجية  حول  الوزير  السيد  جواب  على 
القطاع.  هذا  في  املستقبلية  التحديات  ملواجهة  واملاء  واللوجيستيك 
في البداية ال بد أن نحمد هللا سبحان وتعالى ونشكره على أمطار الخير 
والرحمة التي عمت ربوع وطننا الحبيب ونسأله عز وجل أن يجعلها 

نافعة إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد الوزير املحترم، لقد تابعت بإمعان وبتركيز كبيرين جوابكم 
بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  بإسم  أنوه  أوال  دعوني  لهذا  القيم، 
النواب باملجهودات التي قمتم بها وعلى ما تفضلتم به من معطيات 
حول إنجازات هذا القطاع الحيوي الذي يعد العمود الفقري في التنمية 
املستدامة سواء اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو السياحية، باإلضافة إلى 
فك العزلة عن العالم القروي والتي برهنتم فيها عن حبكم وإخالصكم 
لوطنكم وتفانيكم في عملكم حتى وأنتم مبتلون بمرض كوفيد 19، وهذه 
مناسبة نثمن العمل الجبار الذي قامت بها وزارتكم خالل الجائحة مما 
مكن من اإلستمرار في تقديم الخدمات وتوريد الحاجيات األساسية 
على  التعقيب  هذا  في  اململكة، وسنقتصر  ربوع  في جميع  للمواطنين 

قطاع الطرق وقطاع املاء.

السيد الوزير، بالنسبة لقطاع الطرق تعهدتم في البرنامج الحكومي 
بمواصلة تأهيل قطاع التجهيز وتعزيز االستثمار في البنيات التحتية من 
خالل تأهيل الشبكة الطرقية املهيكلة ومواصلة برنامج شبكة الطرق 
السريعة والطرق القروية، الحفاظ على جودة الرصيد الطرقي الوطني 
واملنشآت الفنية، إنجاز بعض الطرق السريعة، توسيع شبكة الطرق 
السيارة وتحسين وعصرنة استغاللها، اليوم السيد الوزير، ونحن على 
مشارف نهاية هذه الوالية، نثمن ما تم إنجازه من إجراءات في البرنامج 

الحكومي ونريد منكم معطيات حول ما يلي:

النسبة املتوقعة لهذه اإلنجازات في آخر هذه الوالية؟

اإلكراهات التي حالت دون تحقيق نسب مهمة في بعض البرامج 
وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثير الهيكلة الجديدة للوزارة 

وبعض اإلشكاالت القانونية واملسطرية كتلك املتعلقة بنزع امللكية؟

تقليص  برنامج  تقدم  معرفة  نريد  القروية  الطرق  مستوى  على 
الترابية واإلجتماعية بالوسط القروي؟ وهل هناك تفكير  التفاوتات 
في وضع برامج أخرى؟ ذلك السيد الوزير أنه ال زالت بعض الجماعات 
القروية والجبلية تعاني من مشكل الطرق املصنفة، حيث أن بعض 
اللجان الجهوية املعنية بتنزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق ترفض 
إدراجها أو إدراج الطرق اإلقليمية في هاد البرنامج وعلى سبيل املثال ال 
الحصر الطريقان اإلقليميان بإقليم سيدي سليمان رقم 4238 و4270 
في وضعية يرثى لها السيد الوزير، وخاصة مما زاد من صعوبتها األمطار 

التي من هللا علينا بها سبحانه وتعالى؛

بالنسبة للطرق السيارة في أن املتتبع لتطور إنجاز الطرق السيار 
باململكة يالحظ العمل الكبير على مستوى التحديث والصيانة وبناء 
املنشآت الفنية من الجيل الجديد، لكن على مستوى املشاريع الجديدة 
اقتراح فتح  إلى  يالحظ تراجع وثيرة اإلنجاز السنوي وهذا ما يدفعنا 
هاد القطاع لإلستثمارات الخاصة في إطار الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص مع ضرورة تقديم برنامج وطني يتضمن رؤية شاملة 

ملشاريع الطرق السيار املستقبلية؛

الشراكة  مستقبل  عن  املحترم،  الوزير  السيد  كذلك،  ونتساءل 
بالقطاع العام والقطاع الخاص في موضوع االستثمارات في البنيات 

الطرقية؛

بالنسبة لقطاع املاء، تعهدتم في البرنامج الحكومي بمواصلة تثمين 
املوارد الطبيعية املائية من خالل اعتماد املخطط الوطني للماء وتفعيل 
توزيع  شبكات  مردودية  من  بالرفع  املاء  على  الطلب  تدبير  برامجه؛ 
املاء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم 
السقي املوضعي؛ تنمية العرض املائي ومواصلة تعزيز البنية التحتية 
واملنشآت املائية؛ تنويع مصادر التزود باملاء وتشجيع مصادر املياه غير 
التقليدية، وهذه مناسبة أيضا ، السيد الوزير املحترم، نثمن كذلك 
مواصلتكم إلنجاز أشغال املشاريع الخاصة بقطاع املاء، ومنها إنجاز 
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مراكز تحلية مياه البحر، فمحطة الحسيمة بدأت في اإلشتغال وضخ 
املياه منذ بضعة أشهر، وتمت برمجة محطتين كبيرتين في أكادير والدار 
البيضاء، ونتساءل عن تقدم تنفيذ املخطط الوطني للماء والبرنامج 
الوطني للتزود باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027؟ أسباب عدم 
إنهاء العديد منها خاصة األشغال السدود الكبرى واملتوسطة والصغرى 

وأشغال املشاريع الرامية إلى الحماية من الفيضانات.

املائية،  املوارد  وتدبير  بتخطيط  املتعلقة  الدراسة  مستوى  على 
نتساءل عن مشروع تحويل املياه من األحواض الشمال إلى الوسط، 
على مستوى تثمين املياه واملحافظة عليها نسجل تأخر في إستعمال املياه 
العادمة املعالجة وإعادة استغاللها، ونالحظ إستعمال املياه الصالحة 
للشرب في سقي املناطق الخضراء واملالعب، ونتساءل كذلك عن مثالية 

مرافق الدولة في هاد املجال؟

السيد الوزير املحترم، رغم املعدل املرتفع التي حققتموه في تعميم 
العديد من  زال هناك  القروي، ال  الوسط  في  الشروب  باملاء  التزود 
الصيف،  فصل  في  خاصة  العطش  من  تعاني  والدواوير  الجماعات 
ورغم أن قطاع املاء يعتبر من الركائز الرئيسية املتطلبة ملواكبة النمو 
املغرب  يعرفه  الذي  والسياحي  واإلقتصادي  والعمراني  الديمغرافي 
باملوازاة مع الخصاص املهول، فإننا نسجل غياب إستراتيجية تتعلق 
بالنجاعة املائية تضم حمالت تحسيسية من أجل املحافظة على املاء، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، الكلمة لفريق األصالة 
واملعاصرة.

عيدرئب عيسلد عبد عيغني مخدعن:

أشرف  على  وعيسالم  عيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مون،

السيد الوزير، ليس بمقدور أحد أن ينكر أو يتنكر للجهود الكبيرة 
التي بذلتها بالدنا خالل العقدين األخيرين فيما يتعلق بإطالق عدد من 
األوراش التجهيزية الكبرى واإلستثمار بشكل مكثف في كل ما له صلة 
بالبنيات التحتية األساسية الضرورية، وهو ال�سيء الذي يكلف جزءا 
كان  الحالية  الحكومة  أن  ومعلوم  للدولة،  العامة  امليزانية  من  هاما 
بالتجهيزات األساسية،  املتعلق  الجانب  في هذا  يساورها طموح كبير 
ويكفي االطالع في هذا الصدد على ما تضمنه البرنامج الحكومي من 
عناوين عريضة تتحدث عن مواصلة تأهيل التجهيز وتعزيز اإلستثمار 

في البنيات التحتية اللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل، غير أن هذا 
الطموح يبدو لنا اليوم بأنه كان مبالغا فيه، ألنه يظل أكبر بكثير من ما 
تم إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع ولعل هذا ما سنحاول تبيانه من 

خالل هذا التعقيب.

تقليص  برنامج  تنفيذ  على  وزارتكم  عملت  لقد  الوزير،  السيد 
التفاوتات الترابية واإلجتماعية بالوسط القروي من أجل فتح طرق 
ومسالك جديدة للرفع من الولوجية باملناطق القروية والجبلية، وكذا 
في  املصنفة  اإلقليمية  الطرق  التأهيل  وإعادة  الطرقي  الرصيد  إنقاذ 
وضعية متردية، لكن وبعد مرور أزيد من أربع سنوات من تاريخ إعطاء 
انطالقته ينبغي أن نعترف اليوم والوالية الحكومية على مشارف نهايتها 
أن بالدنا لم تتمكن من تقليص التفاوتات الترابية واإلجتماعية، وبالتالي 
لم تتوصل إلى تحقيق الهدف املتمثل في إرساء وتثبيت العدالة املجالية 
على الصعيد الوطني، ونذكر كمثال طرق كاينة متواجدة بإقليم سيدي 
بنور، هاد اإلقليم اللي جل الطريق والطرق املصنفة كلها متهالكة، نذكر 
من بينها الطريق 3415 اإلقليمية بجماعة الغنادرة إقليم سيدي بنور 
والطريق التي كنا قد استبشرنا خيرا حينما بدأت األشغال هي الرابطة 
بين الوليدية والغربية، لكن اآلن منذ ما يناهز سنة ونصف واألشغال 
متوقفة، أنتم تعرفون السيد الوزير األهمية ديال هاد الطريق ألنها 
تنفتح على قطب سياحي بجهة الدار البيضاء سطات، والساكنة متذمرة 
من جراء توقيف األشغال، نطلب منكم من هذا املنبر السيد الوزير، 
اإلسراع بإصالح هذه الطريق، ألن لها أهمية كبرى خصوصا وأنها تربط 
منطقة الوليدية بالطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي، الطريق 
التي ذكرتها 3415 هي طريق عمرت طويال، أنها متهالكة وتربط بين ثالث 
جماعات بإقليم سيدي بنور وتمر عبر ثالث دواوير تعتبر من أكبر الدواوير 
اللي كتواجد بإقليم سيدي بنور اللي هي دوار أوالد بن الشاوي ودوار 
املناقرة الحدادة ودوار اوالد العوني، هاد الدواوير اآلن تعيش في عزلة 
تامة، أصبحت هذه الطريق شبه مقطوعة والسيد الوزير احنا أكثر 
من مرة كاتبناكم بخصوص هذه الطريق، وطرحنا فيها أسئلة شفوية 

وكتابية، لكن إلى حدود اليوم تبقى دار لقمان على حالها.

الثاني للطرق القروية، فقد رصدت  البرنامج الوطني  وبخصوص 
تقرير برملاني أعدته لجنة مراقبة املالية العامة بمجلس النواب العديد 
من اإلختالالت التي شابت تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية 
التي كانت الحكومة قد أطلقته ما بين 2005 و2015 لفك العزلة على 
3 ماليين نسمة من سكان العالم القروي، وعلى رأس هذه اإلختالالت 
ما يتعلق باملعايير التي تم تحديدها لإلستفادة من هذا البرنامج الوطني 
والتي نتج عنها إقصاء مجموعة من املناطق بالعالم القروي التي هي 
تحسين ظروف  وبالتالي  محيطها،  العزلة عن  فك  إلى  ماسة  بحاجة 
عيشها خاصة في فصل الشتاء حيث نعيش اليوم وهلل الحمد تساقطات 
مطرية وثلجية كثيفة، األمر الذي يتعين معه ضرورة مواكبة ساكنة 

هذه املناطق الجبلية والتخفيف من معاناتها؛
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فيما يخص تقييم البرامج الطرقية املنتمية لصنف األوراش الكبرى 
في الجانب املتصل بالصيانة الطرقية، فمن املعلوم أن القطاع كان قد 
رصد ما يقدر ب250 مليار درهم بهدف توفير خدمة مالئمة ملستعملي 

الطريق مع القيام بصيانة وتثمين الرصيد الطرقي قد ال نكون بحاجة.

السيد الوزير، لنذكركم من جديد بتراكم أسئلة وشكاوى السيدات 
والسادة النواب بخصوص موضوع صيانة الطرق حيث يالحظ ويسجل 
بصفة دائمة التأخر في الشروع بأعمال الصيانة أحيانا أو الشروع في 
الصيانة والتوقف عن استكمالها، لدرجة أنه ال يتم إتمامها إال بعد 
تصاعد اإلحتجاجات بسبب الكوارث التي تتسبب فيها، ولذلك فقد 
سبق لنا السيد الوزير أن تقدمنا إليكم بعدة أسئلة تهم توقف أشغال 

إصالح الطرق بالعديد من عماالت وأقاليم اململكة؛

وبالنسبة لتسوية ملفات نزع امللكية لفائدة بناء الطرق ينبغي أن 
نقر بأن األمر يخلف مشاكل عويصه على مستوى هزالة التعويضات 
بالنسبة للساكنة املنزوع ملكيتها واملشاكل التي تطرحها عملية التقويم، 
ناهيك عن مسألة الحيف التي تطال املستفيدين من العملية بسبب 
اإلحصاء غير الدقيق، أما الطامة الكبرى في هذا األمر فهو التأخر الكبير 
في توصل املعنيين بمستحقاتهم حيث يمكن أن تتطلب العملية سنوات 

عديدة؛

وبخصوص تقييم برنامج تحسين شروط السالمة الطرقية والتي 
رصدت لها الوزارة ثالث ماليين درهم..، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة دائما في إطار املناقشة، 
لفريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد مصطفى عيبكواي:

التي  التوضيحات  كل  وعلى  جوابكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
تفضلتم بذكرها، السيد الوزير، إن قطاع املاء أصبح يعرف تحديات 
كبيرة نتيجة الطلب املتزايد على املوارد املائية وهو ما خلق صعوبة بعدد 
من جهات ومناطق اململكة على مستوى التزود باملاء الصالح للشرب، 
مما يطرح مسألة استباقية بالنظر للرهانات املرتبطة بتصميم املشاريع 
واإلصالحات املهيكلة لقطاع املاء، خاصة في ظل التغيير املناخي، لذا 
فإننا في فريق التجمع الدستوري ال زلنا نتساءل عن التدابير واإلجراءات 
الالزمة املزمع اتخاذها من أجل معالجة هذا الوضع وإيجاد حلول جذرية 
للمشاكل التي يعاني فيها القطاع، كما نثير أيضا مسألة تعزيز فاعلية 
التنسيق بين القطاعات املتدخلة مركزيا وترابيا من أجل ضمان نجاح 
السياسات القطاعية املرتبطة بقطاع املاء، وكذا ضرورة الحكامة فيما 
يخص استغالل املوارد املائية الجوفية خصوصا على مستوى الفرشات 

املائية حسب كل منطقة وجهة؛

فإنه  ببالدنا،  التحتية  البنيات  تعزيز  فيما يخص  الوزير،  السيد 

قد بات من الضروري العمل على مضاعفة الجهود لتأهيل الشبكة 
شبكة  توسيع  أوراش  واستكمال  اململكة،  جهات  بمختلف  الطرقية 
وتثنية  الصغرى  املدن  من  املجموعة  مداخل  لتشمل  السيار  الطرق 
الطرق السريعة، وفي هذا اإلطار ننوه باإلستراتيجيات التي تم إعتمادها 
والرامية إلى تحسين املؤشرات املتعلقة بوضعية وجود الشبكة الطرقية 
ككل، من خالل مشاريع الصيانة واعتماد املنشآت الفنية وخلق املزيد 

من املسالك الطرقية في إطار فك العزلة عن العالم القروي.

إطالق  في  املتمثلة  املبادرة  خاللها  من  نثمن  كذلك  مناسبة  وهي 
على  لألداء  بنظام جديد  املجهزة  األداء  الجديد من محطات  الجيل 
مستوى الطرق السيار والذي يدخل في إطار اإلستراتيجية الشمولية 
الهادفة إلى تعزيز السالمة واإلنسيابية والراحة بشكل مستمر لزبناء 
الوطنية  بالشركة  السيار. وفي هذا اإلطار وارتباطا  مستعملي الطرق 
للطرق السيار، فإننا نتساءل عن الوضعية املالية لهذه الشركة على 

مستوى املداخيل وحجم اإلستثمارات؟

السيد الوزير، نعتبر في فريقنا أنه قد آن األوان لوضع سياسات 
عمومية جديدة في مجال التنقل واللوجيستيك وكذا تحديث وعصرنة 
لخدمات  الوصول  بهدف  وذلك  الرقمنة،  تعتمد على  التي  الخدمات 
لوجيستيكية ذكية يتم من خاللها إنجاز شبكة لبنيات تحتية تواكب 
األوراش الكبرى والبرامج القطاعية التي دشنها ببالدنا وخاصة ونحن 
على  الحفاظ  خالل  من  نصبو  جديد  تنموي  نموذج  مشارف  على 

مكتسبات قطاعات التجهيز والنقل واملاء، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيدرئب عيسلد يرسين نغو:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين،

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

في الحقيقة كل األرقام واملعطيات اللي قدمتها السيد الوزير تتكسر 
سريعا فوق صخرة الواقع الذي ال يرتفع، وبلغة أوضح ساكنة كثير جدا 
من الجهات واألقاليم غير املحظوظة ال تجد أثرا محسوسا لهذه األرقام 
إقليم جرادة وبوعرفة نموذجا، اسمح لي نقول لك السيد الرئيس وأن 
تتحدث أحسست أنك كتهضر على مغربين، مغرب يم�سي بسرعة نفتخر 
بها ومغرب آخر من�سي حتى من فتات مشاريعكم، اللهم بعض الزيارات 
اللي بدات الحكومة كديرها مع قرب االنتخابات وأقصد هنا بالضبط 
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بنسب  فوز حكومتكم  كانت عماد  التي  والحدودية  الجبلية  األقاليم 
في شعاراتكم حول  الثقة  والتي وضعت  الناخبين  مهمة من أصوات 
العدالة املجالية وإعادة توزيع العادل للثروة وانت تتذكر كما املغاربة 
ما كنتم تقولون وأنتم في املعارضة، وكذا وعدتم بتحقيقه في حكومتين 

متتاليتين وماذا تحقق بالفعل؟

جديد  بدستور  الحكم،  من  سنوات  عشر  الوزير،  السيد 
واختصاصات واسعة للحكومة، ال يمكن إال أن تكون كافية لتحققوا 
وعد العدالة املجالية املؤجل، لكن لألسف الشديد مرت العشر سنوات 
أو تكاد والعالم القروي واملناطق الجبلية والحدودية ال زالت معزولة 
بعدما تحول برنامج فك العزلة إلى برنامج كيف كيقولوا املغاربة اللي 
عندو مو في العرس ما يباتش بال عشا، بعدما أصبحت املحسوبية في 
برمجة املشاريع هي األساس وعندنا عشرات الدالئل في املوضوع، بكل 
أسف السيد الوزير، كاين مناطق وآالف الدواوير اللي ما زال بضع 
قطرت من املطر كترجعهم للخمسينات والستينات من القرن املا�سي 
رغم كل الشعارات البراقة، رغم أن كل مطالبها بسيطة جدا ما عندها 
عالقة لها باملوالت ولم باملسابح العصرية وال الكورنيشات الطويلة وال 
املحطات محطات القطار العمالقة، مطالبها فقط طريق تحفظ الكرامة 
وتؤمن الوصول اآلمن ملدارس الدراسة واملراكز الصحية إيال كان أصال 
فيها طبيب، واسمح لي باش نقول لك السيد الوزير بحرارة أن املغاربة في 
هاد املناطق غير املحظوظة جهة الشرق نموذجا، ما تيهمهمش كيفاش، 
ما تيفهموش كيفاش، بعض الطرق كيتم بناؤها وإعادة تزفيتها مرات 
ومرات، في الوقت اللي ما جاهمش في حقهم من خيرات بالدهم حتى 
شوية ديال التوفنة وشوية ديال الزفت، املغاربة كاملين السيد الوزير 
كيطلبوا هللا الرحمة والغيث واملطر واهللا يرحمنا ولكن حتى رحمة هللا 
تعالى كتحول لقطعة عذاب لساكنة املغرب غير املحظوظ اللي كتقطع 
به الحبال وكتحول الساكنة ديالو إلى محتجزين ألنكم خدلتهم في أبسط 

حقوقهم وهي طريق لفك العزلة؛

رهان  تخسروا  جعلتكم  اللي  األعطاب  هي  كثيرة  الوزير،  السيد 
رأسها  وعلى  املحظوظ  غير  املغرب  مناطق  في  التجهيز  عدالة  تحقيق 
النجاعة وغياب الحكامة والبطء الكبير وغياب املراقبة الصارمة في 
تنفيذ البرامج، وكذلك املحسوبية والزبونية وهاد ال�سي اللي سمعوا 
الجولة  في  واملنتخبين  الجماعات  رؤساء  مئات  من  الحكومة  رئيس 
اللي درتو في الجهات بدون فائدة، وشفنا كيفاش عدد من القناطر 
وطرقات القرن املا�سي ال زالت صامدة أمام بعض املهازل اللي شكلتها 
بعض قناطركم الحديثة، لألسف الشديد حتى من السدود الصغيرة 
واملتوسطة اللي املغرب كان نموذج فيها بفضل رؤية وحنكة املغفور 
له الحسن الثاني أصبحت اليوم رهينة لحسابات األرقام االنتخابية 
غير  املغرب  مواطن  هو  والضحية  ديالكم  الحكومية  والتطاحنات 

املحظوظ؛

النقل  البضائع،  نقل  أصنافه  بكل  النقل  قطاع  الوزير،  السيد 

الطرقي، الحضري، السياحي، النقل الدولي للسلع والبضائع واألشخاص 
الناتج  في  القطاع  الكبيرة ديال  الجائحة رغم املساهمة  تضرر بفعل 

الداخلي اإلجمالي..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، مع كامل األسف انتهى الوقت، الدور 
في التعقيب للفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة حكلمة بلقسروي:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

رحمة هللا على زميلنا الرجل الطيب الحاج مصطفى املخنتر، »إنا هلل 
وإنا إليه راجعون«

الوزير، بالشكر على عرضكم،  إليكم، السيد  أتقدم  البداية،  في 
هذا العرض الذي كان غنيا باملعطيات واألرقام، لكن السؤال يتبادر 
إلى الذهن يتعلق بمدى ترجمة املعطيات التي تدلون بها والسياسات 
بمدى  وكذلك  الواقع،  أرض  على  القطاع  بهذا  املرتبطة  العمومية 
التجاوب والتفاعل مع اإلقتراحات الوجيهة التي يتقدم بها السيدات 

والسادة النواب إليكم.

وفي هذا السياق سبق لنا أن طالبناكم بإيفاد لجن تقنية ملعاينة 
اإلختالالت التي تعرفها العديد من البرامج الطرقية، لكن ال �سيء من 
ذلك تحقق وكأن هذه اإلقتراحات مجرد صيحة في واد، مما يجعل 
سؤال املصداقية مطروحا بإلحاح، علما أن ما نطرحه ونقترحه عليكم 
هو من صميم دورنا كبرملانيين ومن صميم ما يطالب به املواطنون وال 
عالقة له بأي خلفية سياسية أو انتخابوية، فحينما نلح في طرح موضوع 

البنية التحتية الطرقية، فلقناعتنا أن الطرق هي مفتاح التنمية.

وفي هذا الصدد، السيد الوزير، وبخصوص تأهيل بعض املحاور 
املجالس  كل  من طرف  عليها  والتي صودق  خنيفرة  بإقليم  الطرقية 
2019 بطلب  املنتخبة املعنية تقدم إليكم منتخبو اإلقليم في فبراير 
إبرام اتفاقية شراكة، وهي إلى اليوم تنتظر املوافقة من لدنكم، علما 
أن مساهمة قطاعكم لن تتعدى %35، كما نجدد لكم السيد الوزير 
الطلب الذي يهم إنشاء الطريق السريع بين مكناس وخنيفرة، وذلك 
على اعتبار أن هذه الطريق تعتبر شريانا اقتصاديا مهما وأساسيا حيث 
يمكن مبرمجتها على أشطر، باإلضافة إلى أن عدد من الجهات ستساهم 
في املشروع. فاملقاربة التي يجب نهجها باألقاليم ذات الطابع الجبلي، 
هي بناء طرق ذات أبعاد تنموية باستحضار هدف اإلرتقاء بالسياحة 

اإليكولوجية التي تميزها، وباستحضار فك العزلة عنها وعن جماعتها.

وفي نفس السياق، نؤكد على ضرورة فك العزلة عن املراكز الصاعدة 
والجماعات الصغيرة بإصالح الطرق التي تربط بين أسواقها، من أجل 
الحصر،  ال  املثال  سبيل  وعلى  بينها،  وتجاري  اقتصادي  رواج  خلق 
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الطريق 701 الرابطة بين موالي بوعزة ووملاس، 30 كلم منها تكت�سي 
صبغة االستعجال، حيث أن املقطع دمر بالكامل.

على مستوى آخر، نشدد على ضرورة تنزيل املشاريع املبرمجة سلفا 
اللي  الطريق  زم، هذه  وواد  بوعزة  بين موالي  الرابطة  الطريق  ومنها 
دشتتوها السيد الوزير في 2018، على أساس أن مدة اإلنجاز غتكون 

سنة، لكن مع األسف مرت سنتين والوضع ال زال يراوح مكانه.

بأكلموس وسيدي  ينطبق على سد سيدي حساين  ال�سيء  نفس 
يوسف بحد بوحسوسن اللذان كان من املتوقع برمجتهما في 2019 

و2020.

السيد الوزير، عالقة باملشاريع التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، 
نذكركم بنفق تيشكا الذي ال أتمنى أن يظل مجرد حلم يراود ساكنة 
جهة درعة-تافياللت، وفي انتظار إنجاز هذا النفق، نطالبكم بتأهيل 
الطريق الوطنية رقم 9 التي أصبحت في حالة يرثى لها، رغم توسيعها 

على مستوى تيشكا.

أيضا السيد الوزير، سد بوخميس بجماعة زحيليكة، تمت انطالقة 
األشغال، وتم توقيف السد، حيث تحولت اعتماداته لحل مشكل..

عيسلد ائيس علجلسة:

اإلشتراكي  للفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترم.

عيدرئب عيسلد محمد عملالحي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسرنة أعضرء مجلس عيدوعب عملحت4مين،

فعال السيد الوزير املحترم، استمعنا بإمعان للتدخل ديالكم اللي 
كان شامل وعطيتو فيه واحد مجموعة املعطيات الهامة، سواء على 
مستوى الطرق ديال اململكة، وكذلك على مستوى ديال السدود، اللي 

كتعرف بالدنا واحد التطور كبير فيما يخص هاد العملية هاذي.

احنا السيد الوزير في الفريق االشتراكي، يعني البد من أن نثمن كل 
املجهودات اللي كتقوم بها الدولة، فيما يخص هاد العمل اللي هو في 
الحقيقة يعتبر عمل جبار، وبالخصوص فواحد الظرفية اللي كتعرفها 
بالدنا ديال هاد الطقس، واللي كتكون واحد مجموعة د اآلليات اللي في 
عين املكان، اللي هي في الحقيقة كتفك العزلة على املواطنين، وهذا يعني 

شرف بالنسبة لبالدنا، وبالنسبة للزوار اللي كيزورو هاد البلد.

السيد الوزير، عندنا واحد املجموعة ديال ما غندخلش يعني أنه 
العمل عمل يستحق التنويه والتقدير واإلكبار، هذا عمل جبار، ولكن 
كاين واحد مجموعة ديال املالحظات السيد الوزير، وكنتمنى على أنك 

تستمع لها بإمعان حول هاد العملية هاذي.

أوال السيد الوزير غنهضر لك على الطريق املتوسطي، اللي كيربط ما 
بين تطوان واد الو الجبهة، واللي في الحقيقة كاين واحد الحالة اليوم، 

اللي كيتقطع بين الفينة واألخرى، وهذا �سيء اللي كيعرقل التنمية.

كذلك السيد الوزير، غادي نسألك حول مصير الطريق السيار، 
اللي كتربط ما بين فاس، عبر وزان، عبر شفشاون، عبر تطوان. كذلك 

الطريق السيار اللي كيربط ما بين تطوان وطنجة.

كذلك السيد الوزير، كتعرف على أنه يعني كاين واحد اإلشكال، 
كتعرف الجماعات الترابية ألن عندها إمكانيات محدودة، احنا عندنا 
طريق اللي هو كيدور طريق دائري اللي كيعبر عبر تطوان، عبر واد الو، 
اللي املقطع ديالو ماكيفوتش واحد 1200 متر، واإلدارة ديالكم امتنعت 
على أنه تعمل الصيانة، واش الجماعة الترابية اللي عندها 7 د املليون 
للطريق؟ وهي طريق وطنية  الصيانة  تعمل  TVA، غادي  ديال  درهم 
اللي كيدوزو منها من شرق املغرب للشمال ديالو، هذا إشكال السيد 
الوزير، االه يجازيكم بخير، خصكم تعطيو التعليمات ديالكم، ألنه 
هذا إشكال، وهذا ما�سي كينطبق غير على هاد املنطقة، كينطبق على 
واحد املجموعة د املناطق األخرى، اللي فالحقيقة فيها طرق دائرية، 
ولكن كاين إشكال هذا، يعني انتما كوزارة خصكم تستمعو للمنتخبين، 
ألن املنتخبين هم جزء منكم، والعمل اللي كنقومو به هو عمل على أنه 
باش نوصلو واحد العمل بالنسبة للناس اللي هما يعني املرتفقين، ولهذا 
السيد الوزير، أنا كنظن على أن هللا يجازيكم بخير، خاص يكون واحد 
اإلستماع وواحد la1coordination ما بين كل األطراف، باش يمكن هاد 
العملية هادي نوصلوا لها، ويكون عندها واحد االرتباط اللي كيخدم 

املصلحة العامة ديال املواطنين.

السيد الوزير، كذلك غادي نذاكرو على السدود، كاين هناك واحد 
مجموعة ديال األماكن اللي هي في الحقيقة فيها مياه اللي مئات األمطار 
املكعبة اللي كتم�سي للبحر، ولهذا يجب العمل على أنه هاد الحفظ 

ديال هاد العمل، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر اآلن إلى املجموعة النيابية، تفضل 
السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد اشلد حمو 8:

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت4م،

والتفاعل  ديالكم  التجاوب  بإيجاب  باش نسجلو  البداية البد  في 
ديالكم املستمر مع البرملان، عكس ما يقع مع بعض الوزراء، اللي ما 
كيهتمو ال باألسئلة ديال البرملان، ونادرا ما يحضرون إلى الجلسات العامة 
أو إلى اللجن، هنا السؤال الي كيتطرح: من يراقب من؟ هل الحكومة التي 
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تراقب البرملان، أم البرملان من يراقب الحكومة؟ والحاالت ديال اإلعتذار 
ديال السادة الوزراء واضحة، إما نشاط ملكي وإما نشاط خارج أرض 
الوطن، وفي هاد الحالة هادو ب2، ما كتوفر حتى �سي حالة العتذار 

بعض الوزراء.

املسألة الثانية، كتعرفوا السيد الوزير بعض األقاليم، خصوصا 
البرد  ديال  باملوجة  كورونا  جائحة  ديال  املعاناة  كتنضاف  الجبلية، 
القارس ديال سقوط الثلوج، والبد بهاد املناسبة باش ننوه باألطقم 
التقنية املكلفة بإزاحة الثلوج في كثير من املناطق، وفي ظروف وإمكانيات 
اللي هي جد ضئيلة، هاد الناس كيقومو بعمل جبار، البد بالتنويه بهاد 

الناس، وكنطالبو بتحسين الظروف ديال اإلشتغال ديال هاد الناس.

كذلك البد من تحية من السلطات املحلية واألمنية، اللي كذلك في 
هاد املوجة ديال الثلج كتقوم بواحد املجهود 24/24 ساعة، من أجل 

فك العزلة على املواطنين.

املسألة الثانية، كنشهدو باملجهود اللي كتقومو به السيد الوزير، 
ولكن كنشعرو مع األسف، بواحد التراجع ما بين الوالية السابقة في 
عهد السيد الوزير عزيز الرباح، وفي الحكومة في عهدكم واحد التراجع، 
ما عرفناش عالش؟ ألن كنغادي بواحد الوتيرة اللي هي كانت مهمة، 
والكل يشهد بها، اليوم بعض املشاريع اللي هي متعثرة كثيرة، اللي كانت 
مبرمجة في السنوات املاضية، مثال الطريق الرابطة ما بين سد سد 
أسفالو تاونات وتايناست بإقليم تازة، كذلك بعض املقاطع الطرقية 
ما بين نجيد وفسكورة وفكيكو، يعني هاد املشاريع اللي كانت مبرمجة، 

اليوم كنسجلو بكل أسف واحد التباطؤ من أجل تنزيل هاد املشاريع.

كذلك بالنسبة لقطاع ديال املاء، البد اليوم باش نسجلوا كذلك 
الوتيرة اللي كانت غادية بها السيدة كاتبة الدولة شرفات أفيالل اللي 
كنوهو بالعمل اللي قامت به، وهذا بشهادة الجميع، سلطات محلية 
ومنتخبون، كانت كتقوم بعمل جبار، اليوم بعض السدود اللي كانت 
مبرمجة، واللي دارت ليها الدراسة مثل سد عين النقرة بجماعة كيكو، 
السدود التلية بجماعة القصابي وميسور وأوطاط الحاج، ال زالت لم 
تر النور، كنتمناو السيد الوزير تفاعلوا معنا في أقرب وقت، ألن اآلالف 
املغرب  اليوم  البحر، هذا  في  غير  اللي كتم�سي  املكعبة  األمطار  ديال 
محتاج من أجل إنقاذ هاد الضياع ديال هاد االالف من األمطار املكعبة، 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد املحترم، السيد الوزير لكم الرد.

عيسلد عبد عيقرنا ععمراة، وزير عيتجهيز وعيدقل وعيلوجستلك 
وعملرء:

شكرع عيسلد عيرئيس،

وعلى  تدخالتهم  على  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
مقترحاتهم. بالطبع فيما يتعلق بتدخل فريق العدالة والتنمية، حول 
بالنسبة إنجاز الطرق داخل  نسبة إنجاز فيما يتعلق بطبيعة الحال 

البرنامج الحكومي، النسب كلها نسب جيدة.

أوال خاص السادة النواب يعرفو بأنه وهاد القضية حقيقة يجب 
اإلشارة إليها، وعلى كل حال هو ما�سي في شخص الوزير، لكن وزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك عندها اتفاقيات مع جميع الجماعات 
الترابية، سواء كانت جهات أو جماعات، يعني وزارة التجهيز تتدخل 
تقريبا في كل املناطق د املغرب حتى في املدن. وبطبيعة الحال هاد التدخل 
التجهيز  أنا شرحتو مرارا وتكرارا، وزارة  والنقل،  التجهيز  ديال وزارة 
تخصص سنويا تقريبا 6د املليار ديال الدرهم، في املجال ديال الطرق، 
هناك توازن دقيق يجب أن يقع بين الصيانة وبين البيئة، تيجيو السادة 
النواب تيقولك خاص الطرق تبنى وتيجيو في نفس الوقت كيقول لك 
الطرق خاص تدار الصيانة، يجب أن يكون هناك توازن بين هذا وداك، 
وأنا كنت دائما أسعى وقلتها، أنا بالنسبة إلي هناك بالطبع اللي يمكن 
يبني طريق ألن اإلشعاع ديالها اإلعالمي والسيا�سي تيكون كبير، لكن أنا 
دائما كنقول الطريق كائن حي، خاص على األقل في 10 سنوات، خاص 
تدار لها الصيانة، لألسف الشديد أن في السنوات األخيرة، الصيانة 
كالت العصا ألنه واحد العدد ديال امليزانيات توجهو لبناء ديال الطرق، 
وهذا يجب أن يستحضره السيدات والسادة النواب في في معرض، 

بطبيعة الحال، تعقيبهم وفي معرض تحليلهم.

فيما يتعلق بالبرنامج لتقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية، مرة 
الذي  الشق  أتحدث عن  التجهيز  أنا وزير  السيدات والسادة،  أخرى 
يتعلق بوزارة التجهيز، برنامج تقليص الفوارق املجالية والترابية مرة 
مستوى  على  الجهات،  مستوى  على  برمجته  تتم  برنامج  هو  أخرى، 
األقاليم، ويتم بطبيعة الحال، بعد األقاليم املصادقة عليه في الجهات، 
ملاذا يسائل وزير التجهيز في هذا املوضوع؟ ال أفهم، يعني باستمرار هذا 
املوضوع يتكرر باستمرار باستمرار يتكرر، نحن نتحدث عن تدخل وزارة 
التجهيز والنقل اللي هو تدخل ديال 8 د املليار فهاد البرنامج، اللي فيه 
17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، وبالنظر للجائحة ديال كورونا، يمكن 
يمتد حتى ل 24، أنا أستغرب أن هناك من يسأل بطبيعة الحال، على 
اشنو هي املؤشرات ديالو؟ هو ملا ينتهي إن شاء هللا، غنعرفوا املؤشرات 

ديالو.

هل ال زالت هناك بعض الجماعات لم تستفيد؟ نعم هناك بعض 
الجماعات لم تستفد، أكيد، لكن أنتما السادة املنتخبين أنتما اللي 
طلبتوا باش تكون البرمجة على مستوى الجهات، أنا أتذكر أن أحد 
النواب قاليا هنا في هاد القبة تيقولي السيد الرئيس رجعوا للبرمجة 
املركزية، ألن عندنا إشكاليات في مجموعة ديال األمور، هادي اختيارات 
ألنه ذكروا أن البرنامج الثاني ديال الطرق القروية راه ما كانش عندو 
نفس البرمجة وكان يشتكي منه السادة املنتخبون، أما اآلن البرمجة 
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أنا  تتم، بطبيعة الحال فيها إشكاالت، لكن اآلن أود أن أسأل فيما 
بطبيعة الحال مسؤول عليه.

قضية السدود، كذلك قضية املناطق الخضراء بالنسبة للسيد 
سقي  كاينش  ما  قرار  كاين  اآلن  والتنمية،  للعدالة  املحترم  النائب 
في  عليه  منصوص  هذا  للشرب،  الصالح  باملاء  الخضراء  املساحات 
بالنسبة  الخضراء  للمناطق  بالنسبة  القرار  وهذا   27-20 البرنامج 

للكولف وبالنسبة للمالعب ديال الكولف.

قضية السدود، أنا شرت لهاد القضية هادي لإلنصاف، لإلنصاف 
أول سنة في التاريخ السدود أتكلم تبرمجات 5 السدود، أنا ال أريد أن 
أرجع إلى التاريخ، ملاذا لم تكن تبرمج 5؟ أنا املهم بالنسبة ليا فهاد 2020 
برمجنا 5 د السدود 2021 غادي نبرمجوا 5 السدود حلل وناقش، حلوا 
وناقشوا كيما بغيتوا على كل حال أنا ما هاد �سي اللي واقع في التاريخ ما 

تنرجعليهش.

قضايا التحسيس كالم معقول ف20-27 اآلن غنرجع الغالف املالي 
اللي خصصناه في الحقيقة لقضية ديال التحسيس ألنه أحسسنا فعال 
بأنه التعامل مع املشكلة د املاء ليس في املستوى باعتبار أننا دخلنا في 

واحد املرحلة اللي هي صعبة.

بالعكس  واملعاصرة،  األصالة  فريق  ديال  لتدخل  بالنسبة  طيب 
اإلقليم د سيدي بنور السيد النائب راه استفد بزاف، استفد هاد ملي 
السابقة استفد اإلقليم ديال سيدي  جات هاد الحكومة والحكومة 
بنور، لكن ال يمكن للوزارة أن تيتجيب فقط ملا يطلبه اإلقليم ديال 

سيدي بنور.

التجهيز  القضية د تسوية نزع امللكية احنا وصلنا اآلن في وزارة 
تجاوزنا 5 داملليار ديال الدرهم باش نسويو امللفات نزع ملكية، احنا 
فلوسنا تيكونوا جاهزين كاين2 د الحاالت يإما هاديك األمور ما تسواتش 
على مستوى الوضعية ديال امللك وكذا وكذا احنا تنوضعوا الفلوس في 
صندوق اإليداع والتدبير أو أن هادوك املتضررين تايمشيو للمحكمة 
ماخلصناش  إيال  املحكمة  راه  للمحكمة  تايم�سي  منين  كل حال  على 
أتحجز علينا، فبالتالي هاد القضية هادي بالنسبة لينا احنا احنا ما 
مطروحاش، لكن هاد املسطرة فعال كاين واحد العدد دامللفات تتعطل 
عالش لي كاين واحد العدد ديال اإلشكاليات اللي مطروحة، أنا غير 
امللفات اللي تندخل فيها ملي تايجيوني السادة النواب تنلقى فعال بأنه 
كاين واحد النزاع بين واحد املجموعة للمعنيين وشنوا غيدير الوزير 
أنا لست  القضاء  القضاء ما�سي  الخدمة دالقضاء،  واش هو غيدير 

مسؤوال عنه، حتى سميتو، ولكن بالنسبة لينا احنا هاد امللفات.

بالنسبة للتدخل ديال التجمع الدستوري الوضعية املالية ديال 
واحد  كاين  ألن  أكيد،  بالجائحة،  تأثرت  السيارة  للطرق  الشركة 
العدد  واحد  لكن  املعامالت،  ديال  رقم  غيعرفوا  اللي  اإلنخفاض 
داإلستثمارات وهذا دليل على أن الشركة ال زالت بخير، واحد العدد 

ديال اإلستثمارات أنا ذكرتها ما غتأترش خاصة اإلستثمارات اللي تديرها 
هي بشكل مباشر سواء التثليث ديال الطريق املداري ديال الدار البيضاء 
أو هاد الطريق السيار ديال الدار البيضاء برشيد، لكن بالنسبة للطريق 
السيار ديال كرسيف الناظور الوزارة هي اللي غادي تمولوا، فبالتالي 
عموما الوضع ديال شركة الطرق السيارة ال زال وضعا يعني ليس فيه 

خطر على الشركة.

فيما يتعلق هاد القضية ديال الفاعلية التنسيق بين القطاعات 
في مجال املاء على املستوى املركزي احنا ما عندناش مشكل، لكن هاد 
القضية دالسدود الصغير هو تحدي لينا، عالش؟ ألن احنا ما بغيناش 
نبرمجو السدود الصغيرة مركزيا، احنا خذينا القرار في البرنامج ديال 
20-27 قلنا الطيب تجي املقترحات من اللجان الجهوية اللي تيترأسوها 
السادة الوالة هذا أحسن، باش ما يكون حتى �سي إشكال، احنا بالنسبة 
لينا جردنا كما قلت ليكم ما بين 900 وألف موقع، احنا تننتظروا كان 
خذا لينا شوية دالوقت ألن مع الجائحة د كورونا، لكن درنا اإلجتماع 
املركزي وعطيناهم وجدنا اآلن خطة العمل وأنا قلت ليكم بأن هاد 
املوضوع احنا بالنسبة لينا ما طارحش لينا �سي إشكال ألن غندخلو فيه 

حنا ووزارة الداخلية ووزارة الفالحة.

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  حزب  ديال  بالتدخل  يتعلق  فيما 
والتعادلية، السيد النائب ما قلته صحيح، كاع داك ال�سي اللي قلتي، 
املؤشرات والزبونية واملحسوبية كل �سي صحيح، غلطتي فقط في الفترة، 
هداك ال�سي كان من 2007 ل 2011 ملي جينا احنا داك ال�سي وقفناه، 
وقفناه، أنا نقول أنا السيد النائب ما عمرو بغيت نقول هذا الكالم، 

لكن خاص اإلنسان يكون في املستوى ما يطرحش..

داألمور  العدد  واحد  وكاين  ترجمة  هو  الحركي  للفريق  بالنسبة 
السيدة النائبة فيما يتعلق..

عيسلد ائيس علجلسة:

السيدة النائبة خليه يكمل، رجاء خلي السيد الوزير يكمل.

عيسلد عبد عيقرنا ععمراة، وزير عيتجهيز وعيدقل وعيلوجستلك 
وعملرء:

شوف  اإلنسان،  خاص  اإلنسان  خاص  ال  الطلبات،  من  بعدد 
اإلنسان ملي تيكون تينتقد خاصو يعرف آش تيقول في الكالم ديالو، 
تحدثتم عن الزبونية واملحسوبية اعطيني الدليل على هاذ املحسوبية، 
الجهة ديال الشرق عندها كثر من 2 داملليار ديال الدرهم، السيد النائب 
2 داملليار ديال الدرهم أكثر من الجهات األخرى، وتتحدث عن الزبونية 
واملحسوبية، وأنا أعطيك إيال بغيتي نعطيك، أنا غير إحتراما لهاد القبة 
هادي، أما إيال بغيتي نعطيك نعطيك واحد العدد ديال الدالئل حول 
ما أقول ولكن أنا ال أتحدث في هاد املوضوع ألن أعتبره موضوع ما عندو 

معنى.



عدد1191–128ربيع الثاني14421  )114دجنبر20201( الجريدة الرسمية للبرملان7618  

بالنسبة للفريق الحركي، كاين واحد العدد ديال املقترحات جاءت 
في تدخل السيدة النائبة وبالنسبة للتدخل السيدة النائبة من الفريق 
الحركي أنا لم يطلب مني السيدة النائبة أي لجنة تقنية ومارسلتهاش، 
بل  النواب،  السادة  ديال  الطلبات  ديال  العدد  كاين واحد  بالعكس 
ما�سي غير طلبات السادة النواب كاين كاين مقاالت في الصحافة أرست 
على إثرها لجان للتحقيق، لكن هذه اللجن التحقيق يمكن يكون فيها 2 
مستويات، إما أنها تتبث أنه كاين بعض اإلشكاالت أو أنها ال تثبث بعض 

اإلشكاالت..

عيسلد ائيس علجلسة:

واش في التسيير.. نقطة نظام في التسيير نعطيها ليك، تفضل السيد 
الوزير.

عيسلد عبد عيقرنا ععمراة، وزير عيتجهيز وعيدقل وعيلوجستلك 
وعملرء:

فيما يتعلق بالطريق السريع ديال مكناس خنيفرة الطريق السريع 
ديال مكناس خنيفرة، السيدة النائبة أنت تعلمين أنه كاين مشروع 
الجهات  األولى  واحنا وقعناه من   PDE الجهوي  التنمية  برنامج  ديال 
هادي  الجهة  وهاد  مكناس،  فاس  ديال  الجهة  هي  معها  وقعنا  اللي 
وقعنا معها كاين واحد الطريف بطبيعة الحال اللي فيه واحد العدد 
ديال الطرق اللي تتهم هاذ الجهة والجهة ديال بني مالل خنيفرة، واحنا 
وقعنا مع الجهة ديال بني مالل خنيفرة، فبالتالي هاد البرامج الجهوية 
البرامج ديال التنمية الجهوية هي دارت واحد العدد ديال األولويات، 
وأنا في بجوجهم بجوجهم ما بين هاد الجهة وهاد الجهة عندي تقريبا 3 
داملليار ديال الدرهم، فبالتالي القضية داألولويات أنا لست من يحددها 
بوحدي، أنا بالعكس أصغي إلى الجهات، أصغي إلى رؤساء الجهات، 
أصغي إلى املنتخبين، باش يمكن لهاد املوضوع هذا. بالنسبة لهذا ديال 
موالي بوعزة واد زم أنا تكلمت عليه كانت فيه إشكاالت ديال سميتو 
وهذا املوضوع ما بغيتش نرجع لو، ألن كل مرة تيطرح هاد القضية 

داملقاوالت.

عيسلد ائيس علجلسة:

راكم تشوشو على السيد الوزير.

عيسلد عبد عيقرنا ععمراة، وزير عيتجهيز وعيدقل وعيلوجستلك 
وعملرء:

السد ديال بوخميس السيد ديال بوخميس سنبرمجه إن شاء هللا.

بالنسبة للسيد النائب الفريق اإلشتراكي صحيح الطريق املتوسطي..

عيسلد ائيس علجلسة:

بالتي السيد الوزير، اسمح لي، واش في التسيير، وا ا�سي بووانو واش 

تترأس وال كنترأس، إيال كنتي تترأس أجي وجهلو الكالم، خليني نتصنت 
للسيد، السيد النائب، هللا يخليكم، ما هكذا، ال، ال، أرجوكم، أرجوكم، 
دابا واش غادي نبقوا نغوتوا؟ إيوا خلينا نقولوها ليه، خليني نقولها ليه، 
السيد كيهز يديه، دابا هاد ال�سي كنا غنحسموه في ثانية ولينا خدينا 
فيه 10 دقايق بهاد اإلحتجاجات الخاوية، هللا يخليكم شوف السيد 
النائب، الوزير واخذ الكلمة، املداخلة أو نقطة نظام اللي بغيتي تاخذ 
واش غتخذها في التسيير، ما يمكنش، تفضل تفضل، هللا ير�سي عليك 

تفضل.

عيدرئب عيسلد لحسن حدعن )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، راه البرملانيين هما اللي كيحاسبوا الحكومة ما�سي 
الحكومة التي تحاسب.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل، جلس، السيد الوزير خذ الكلمة ديالك، تفضل، ال، ال، 
سمح ليا نقطة نظام واضحة إيال غادي تاخذها في التسيير، تبارك 
هللا، إيال غادي تاخذها فهاد النقطة، إذن راه احنا كنرجعوا للكالم، 
السيد  تفضل  يهديك،  هللا  الصواب  كنعطيوهم  ديالهم  لإلحتجاج 
الوزير، السيد النائب هللا ير�سي عليك إيال يمكن ليك ترجع للمكان، 
تفضل السيد الوزير، ال هداك الرأي ديالكم تفضل السيد الوزير. آ�سي 
بووانو، تفضل السيد الرئيس، السيد الرئيس يمكن ليك تقول لإلخوان 

يلتازموا شوية بالهدوء هللا ير�سي عليك.

عيعدعية  فريق  ائيس  إبرعهلم8  مصطفى  عيسلد  عيدرئب 
وعيتدملة )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، ما كاينش ملي كيكون الوزير ياخذ الكلمة �سي واحد 
ياخذ نقطة نظام ويقوليك في التسيير، يسير ماذا؟ يسير الكلمة ديال 
السيد الوزير، اسمح لي السيد الرئيس، السيد النائب خذا راحتو في 
والوا  قالوا  وما  الوزير،  للسيد  املباشرة  اإلتهامات  وتوجيه  اإلنتقاد 
السيد الوزير، السيد الوزير قال السنوات وكأن السنوات مقدسة، 

هاديك مايمكنش نهضروا على السنوات.

عيسلد ائيس علجلسة:

تماما، الرسالة بلغات السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير.

عيسلد عبد عيقرنا ععمراة، وزير عيتجهيز وعيدقل وعيلوجستلك 
وعملرء:

أنا بغيت غير نقول لإلخوان دالفريق اإلستقاللي كنت أود أنهم يديروا 
هاد التقليقة ملا كان السيد تيتكلم على حكومة سابقة اتهمها بكل النعوت 
وفيهم ال�سي لحسن حداد اللي كان عضو فهاد الحكومة، فبالتالي هذا 
غير معقول إيال كانت هاد القضية، ال اسمح لي كاينة النزاهة الفكرية 
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آ�سي لحسن، كاينة النزاهة الفكرية، النزاهة الفكرية خاص اإلنسان 

كان خصكم توقفوا النائب ديالكم ملا كان تيقول داك الكالم، حشومة 

يقول هذا الكالم في حق عدد من سميتو وأنا مني تكلمت انتوما رجعتوه 

اسمحوا لي. بالنسبة للفريق اإلشتراكي السيد الرئيس بسرعة، الفريق 

اشتراكي فيما يتعلق بالطريق املتوسطي أنا متفق، أنت السيد النائب 

أنت من املنطقة، تتعرف بأن عندنا واحد اإلشكاالت ديال اإلنجرافات 

نحن نعالج، على كل حال أنا تأكدت أنه نحن في ذلك لسنا بدعا كاين 

واحد العدد ديال الطرق الجبلية عندها نفس املشكل واملشكل هو ليس 

مشكل، هادي الحمد هلل بالدنا ولكن الريف بطبيعة الحال معروف 

بعدم اإلستقرار ديالو.

هاد القضية ديال الطريق ديال فاس طنجة هو موجود كما أن 

الطريق ديال بني مالل طريق مراكش بني مالل موجود احنا بدينا اآلن 
عندنا واحد العدد كاين بعض الطرق اللي غنقترحوها على الصندوق 

ديال اإلستثمار ديال محمد السادس. بالنسبة للطريق الدائري ديال 

واد الو منطقيا هذا داخل في الجماعة، لكن أنا غنشوف هاد املوضوع. 

بالنسبة للمجموعة النيابية أنا ما عندي ما نقول على كل حال ما ذكرته 

السيد النائب هادوا زمالء ديالي، أنا أصال ما تنبغيش نرجع للتاريخ ما 

غنقول ال اشنوا اللي تدار اللي ما�سي تدار، أنا تنتكلم على داك ال�سي 

اللي تدار، إيال كان مزيان راه مزيان ما كانش مزيان هللا يسامح، شكرا 

السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

بهذا  ديالكم،  املساهمة  الوزير، وشكرا على حسن  السيد  شكرا 

نكون قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة األسئلة الشفهية لهذا اليوم، ونمر 

اآلن لتناول الكلمة وفق املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 

الكلمة كانت للمتحدث ال�سي نور الدين مضيان عن الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية ونخبركم أن الحكومة غير مستعدة، غير مستعدة 

للتفاعل مع الطلبات املتقدمة، شكرا. تفضل تفضل تفضل.

عيدرئب عيسلد اشلد عيعبدي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة 
)نقطة نظرم(:

نهيتي الجلسة األولى وقبل ما تنهيها طلبت لك نقطة نظام، الزمالء 

ديالي طلبوا نقطة نظام في السابق وعطيتها لهم كان عليكم على أقل 

السيد الرئيس طلبوها ونتأسف ملا وقع السيد الرئيس أنت اللي فتحت 

هاد الباب هذا أنت اللي فتحت هاد الباب السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

ال ال اإلخوان مبدئيا ما عندهومش الحق في املبدأ ديال نقطة نظام 

ولكن باش نتجنبوا التشويش على السيد الوزير كان البد ما نوضحوا 

ديك النقطة ولو أن القانون ما كيعطيهاش ولكن مرة أخرى كنقولها 

وكنقول لإلخوان باش نتجنبوا التشويش على الوزير قلنا لهم إيال كانت 

في تسيير هاد ال�سي اللي كيقول القانون ولكن الوزير وهو كيتحدث 

غير مقبولة، فتناها توضحات النقطة، نقطة نظام ديالك فاش كاينة 

السيد النائب؟ تفضل.

عيدرئب عيسلد اشلد عيعبدي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة 
)نقطة نظرم(:

هو أنني طلبت نقطة نظام ماعطتيهاش ليا قبل ما تنهي الجلسة.

عيسلد ائيس علجلسة:

ال أنا كنت كنتحدث.

عيدرئب عيسلد اشلد عيعبدي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة 
)نقطة نظرم(:

قبل ما تنهي الجلسة السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

كنت كنتحدث. تفضل تفضل.

عيدرئب عيسلد اشلد عيعبدي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة 
)نقطة نظرم(:

السيد الرئيس شوف املنهج اللي مشيتي فيه أنا دابا ما غندخلش في 

املوضوع، املوضوع غنخليوه على مستوى، ولكن السيد الرئيس راكم 

أخطأتوا ملي حلتي الباب ديال نقط نظام رؤساء الفرق ملي كيطلبوا 

نقط نظام كيخص الرئاسة تجاوب معاهم، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

ما فتحتش باب ديال نقطة نظام كان خصنا نشرحوها آ�سي النائب 

املحترم، راه مبدئيا الوزير واخد الكلمة ما يمكنش يتقاطع ولكن اظطريت 

نهضر مع السيد النائب نسمعوا ليه باش ما نشوشوش على الوزير، 

ألنك شفتي الطريقة اللي ما خالوهش تنسمعوا ليه، وا هللا ير�سي عليكم 

هاد الجلسة راه احنا مسؤولين عليها كاملين بواحد النوع من املسؤولية 

وواحد النوع ديال الليونة والتعاون ولكن إيال جينا ندخلوا يعني فهاد 

شد الحبل ما كنظنش هذا هو املأمول، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم8 )نقطة نظرم(:

أنا راه نقطة النظام اللي غنتناول السيد الرئيس تتعلق بمسألة ديال 

تناول الكلمة، غير معقول تماما أنكم السيد الرئيس كتقولوا لنا أن 
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الحكومة لم تستجب عالش؟ شكون اللي كيراقب اآلن؟ واش الحكومة 

السيد  الحكومة  كيراقب  اللي  البرملان  وال  البرملان  كتراقب  اللي  هي 

الرئيس؟ النظام الداخلي واضح تماما، كيقول بأنه تناول الكلمة إذا 

تعذر للحكومة في الجلسة األولى ففي الجلسة املوالية إجباريا والحكومة 

متضامنة، �سي جوج دالوزراء حضروا معنا اآلن ممكن هما يجاوبوا 

بالنيابة على الوزراء اآلخرين، وبالتالي اليوم احنا بالنسبة لنا خصنا 

نلتزموا ونطبقوا النظام الداخلي، تناول الكلمة هو إحاطة للرأي العام 

بمشاكل اللي هي طارئة السيد الرئيس، وبالتالي كنتمناوا أنه املكتب 

ديال املجلس يرفع يعني رسالة بإسم كافة الفرق واملجموعة النيابية 

في هذا املوضوع إلى الحكومة وإلى السيد رئيس الحكومة، كفى عبثا، 

الحكومة خصها تجي وتجاوب وتفاعل مع البرملان، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا للجميع، افعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيستين بعد عملرئتين

عيترايخ: الثالثاء 22 ربيع الثاني 1442ه )8 دجنبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ساعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الخامسة.

جدول عألعمرل: الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة:

-مشروع قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021 في قراءة 
ثانية له؛

-مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت 
اإللكترونية.

عيسلد علحبيب عملريك8 ائيس مجلس عيدوعب ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسرنو عيدوعب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021 
في قراءة ثانية له، وبعد ذلك سنناقش كذلك مشروع قانون رقم 43.20 

يتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية.

والتنمية  املالية  لجنة  مقررة  السيدة  أشكر  أن  لي  واسمحوا 
فيما  اجتهاداتها ومجهوداتها  مريم وحساة على  السيدة  االقتصادية، 
يخص صياغة تقرير اللجنة في هذا املوضوع، وكذلك اسمحوا لي مرة 
أخرى أن أشكر السيد الوزير على، ال أقول ثباته في مواقفه، بحيث 
كان منفتحا على مجموعة من التدخالت، ولكن كذلك فيما ال يخص 
بعض الجوانب التي تعتبرها الحكومة أنها مهمة، النقاش هو األساس 
والجو الذي ميز جلسات اللجنة، لجنة املالية والتنمية االقتصادية، كان 
جوا مثمرا ومنعشا، وأشكر كذلك السيد رئيس لجنة املالية والتنمية 

االقتصادية وأعضاء املكتب وجميع املساهمين في هذه اللجنة.

للسيد  الكلمة  بإعطاء  العامة  املناقشة  إلى  إذا سمحتم  نمر اآلن 
النائب إدريس األزمي اإلدري�سي عن فريق العدالة والتنمية.

مرحبا بك ال�سي مصطفى الرميد وهنيئا، ولكن أنا متأكد بأن العظم 
صحيح. تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد إنايس عألزم8 عإلناي�سي:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، علحمد هلل وعيصالة وعيسالم على 
اسول هللا وعلى آيه وصحبه ومن عتبا هدعه.

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلد وزير عيدوية عملحت4م،

عيسلد وزير عالقتصرن وعملريلة وإصالح عإلنعاة عملحت4م،

عيسرنة عيرؤسرء،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

عي�سي نوا عيدين مضلرن،

اللي  األجواء  وهاد  كوفيد  هاد  أن  صحيح  الرئيس  السيد  أوال 
تنعيشوها اعطات إكراهات كبيرة لبالدنا، ولكن إكراهات خارج القدرة 
ديال االنسان، ملي تنشوفوا األرقام املتعلقة باالقتصاد التراجع ديال 
الصادرات، ديال الواردات، ديال االستثمار، ديال مداخيل السياحة، 
هذا خارج قدرتنا، ولكن الحمد هلل الدولة ديالنا كانت في املوعد، وغادي 
نرجع لهاد األمر هذا، ولكن وفي السماء رزقكم. الحمد هلل، الحمد هللا، 
هللا سبحانه وتعالى الغيث مطرا وثلجا، الحمد هلل البالد ديالنا تحقق 
ديالها  الوطنية  القضية  ديال  املستوى  على  استراتيجية  انتصارات 
األولى، وهذا بالفضل ديال القيادة ديال جاللة امللك، وبالفضل ديال 
التحام ديال كل مكونات ديال األمة املغربيىة، الحمد هلل البالد ديالنا 
كذلك بالفضل ديال جاللة امللك وبالفضل ديال العمل ديال الحكومة 
غادي ندخلو ونكونو من بين الدول األوائل اللي غادي تنال نصيبها من 

اللقاح، وهذا فيه اهتمام بالعنصر البشري واهتمام باملواطن املغربي.

ديال  عليها  تكلمت  اللي  األرقام  هاديك  في  كذلك  هلل  والحمد 
التراجعات كاين واحد الرقم خصنا ننتابهو ليه، فهاد 10 أشهر األولى 
 + األم  ديالهم  للوطن  ديالهم  التحويالت  بالخارج  املقيمين  املغاربة 
%1،07 هو الرقم الوحيد األخضر وهذا على ما يدل، يدل على الثقة 
في قيادته،  في بالده،  الخارج  الداخل ومن  املغربي من  املواطن  ديال 
في التحام وحدته، اللي خصنا أوال نبداو بالشكر هلل سبحانه وتعالى 
على هذه املنجزات، ونشكروا جاللة امللك، حفظه هللا، على قيادته 
هي  اللي  الوطنية،  اللحمة  بهذه  ننوه  وكذلك  واالستباقية،  الحكيمة 
بالفضل  ولكن  امللك،  جاللة  ديال  الحكيمة  القيادة  ديال  بالفضل 
ديال التراكم الحاصل حكومة من بعد حكومة، نحن أمة تبني حكومة 
على أصول حكومة أخرى لكي نتقدم، حكومات من أولها ديال ال�سي 
عبد الرحمان اليوسفي، ديال ال�سي ادريس جطو، ديال ال�سي عباس 
الفا�سي، ديال األستاذ عبد اإلله بنكيران، ديال سعد الدين العثماني، 
وديال اللي غادي يجي إن شاء هللا، هاذي واحد الخط ناظم ال يمكن 
إال أن يستمر، وهذا رصيد ينبغي أن نحافظ عليه وأن نقويه، ويحق 
لنا اليوم أن نفتخر السيد وزير االقتصاد واملالية، بأن رغم كل هذه 
اإلكراهات اللي ذكرتها ولكن هذه املبشرات اللي هي كاينة، احنا كبالد 
استخلصنا الدروس من هذه الجائحة، لذلك هاذ قانون املالية يحق لنا 
أن نفتخر، كون أنه جا انطالقا بنى على املا�سي واستخلص الدروس، 
وهي الدروس كبيرة، اليوم ملي تنتكلمو أن قانون املالية من بين األمور 
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املهمة اللي جا بها، دعم القطاعات االجتماعية، كل �سي كان تيقول 
التعليم، الصحة، وهذه مناسبة باش ننوه باألدوار الرئيسية اللي تتقوم 
بها كل السلطات، تكلمت قبيال على الصحراء املغربية، القوات املسلحة 
امللكية، القوات األمنية، تنتكلم اليوم على التعليم والصحة، هاذو اللي 
هما في الخطوط األمامية، ونترحم على كل من فقدناه في هذه الجائحة، 

ونسأل هللا سبحانه وتعالى الشفاء لكل املر�سى.

اليوم الحكومة اعطات األلوية للتعليم والصحة، التعليم 72 مليار 
ديال الدرهم، املناصب املالية 18 ألف منصب مالي، الصحة 20 مليار 
ديال الدرهم، املناصب املالية 5500 منصب مالي، التعليم والصحة 
زائد 6 مليار الدرهم مقارنة مع السنة املاضية، التعليم والصحة زائد 
التوجه  واحد  هذا  املاضية،  السنة  مع  مقارنة  مالي  منصب   3500
استراتيجي ديال االهتمام بالقطاعات االجتماعية، وهذا أول درس من 

الدروس ديال الجائحة الذي ينبغي أن نعتز به.

الدرس الثاني وهو أن هذه الجائحة اللي كانت الدولة في املستوى 
وتدخالت وأعانت أكثر من 20 مليون مغربي اللي وصالت ليه الدعم، بين 
بأنه عندنا إشكالية ديال التغطية الصحية وديال التغطية االجتماعية.

اليوم، الدولة، جاللة امللك، الحكومة، كلنا متعبئين من أجل تعميم 
التغطية الصحية، 22 مليوم مغربي سيستفيد من التغطية الصحية 
املساعدة  نظام  من  تيستافدوا  كانوا  اللي  مليون   11 تعميمها،  ومن 
الطبية و11 ديال املليون اللي غادي يزدادوا العمال، املستقلين، املهن 
الحرة، األجراء هذا واحد اإلنجاز كبير وسيبدأ هذه السنة عبر نظام 

املساهمة الجبائية املوحدة وسأعود لها.

النقطة الثالثة من اإلستخالص ديال الدروس وهو واحد الخطة 
ديال إنعاش اإلقتصاد الوطني، اليوم كلنا مجمعين على أن من بين 
نهتموا  ديالنا، خصنا  الوطني  باإلقتصاد  نهتموا  أننا خصنا  الدروس 
باملقاولة الوطنية، خصنا نهتموا باملنتوج الوطني وكانت توجهات في هاد 
األمر هذا من خالل الرفع من الرسم على بعض الواردات وغادي نرجع 

لواحد املسألة واحدة أخرى.

 45 السادس لإلستثمار وتخصيص  ثانيا إحداث صندوق محمد 
مليار ديال الدرهم لهذا الصندوق اللي هو غادي يكون استثمار عمومي 

واستثمار خاص في قطاعات إستراتيجية وفي بنيات تحتية أساسية.

وفي نفس الوقت الحكومة أبقت على املجهود اإلستثماري ديالها 
70 مليار ديال الدرهم في امليزانية العامة و185 مليار ديال الدرهم في 
ديال  مليار   230 العمومي  اإلستثمار  وبذلك  العمومية،  املؤسسات 
الدرهم إيال حسبنا 185 مع 45 ديال صندوق محمد السادس لإلستثمار 

و70 مليار ديال امليزانية العامة.

اآللية ديال الضمان، اليوم السيد الوزير ننهئ أنفسنا وننهئ الحكومة 
على أن هاد اآلليات ديال الضمان ال اإلقالع وال أكسيجين واللي دعموا 
الضمان  ديال  اآلليات  هاد  عبر  اليوم  املالية  قانون  ديال  الصندوق 

50 مليار ديال الدرهم على80 آالف مقاولة، وضمنها وأكثر  توزعات 
حصة فيها املقاوالت املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، 50 مليار ديال 
الدرهم التي توزعت على 80 ألف مقاولة، هذا واحد التوجه جديد 
ديال الدعم ديال املقاولة الوطنية وديال املنتوج الوطني والدعم ديال 

اإلقتصاد الوطني.

املسألة الرابعة وهو أنه نحن في عز هذه األزمة واإلكراهات والعجز 
ديال امليزانية واملديونية لم نتخلف على املواعيد فيما يخص الجهوية، 
اليوم كما قلنا لكم السيد الوزير في املناقشة العامة سواء في اللجنة أو 
في الجلسة العامة اليوم النمو والتنمية البشرية والعدالة اإلجتماعية 
واملجالية ستأتي من املجال ستأتي من الجماعات الترابية ستأتي من 
الجهات وبطبيعة الحال املركز سيبقى له مكانه، لذلك ننهئ أنفسنا على 
أن الحكومة كانت في املوعد فيما يتعلق باملخصصات ديال الجهوية 
10 ديال املليار ديال الدرهم، وأذكر كذلك بأنه منذ انطالق الجهوية إلى 
يومنا هذا تم صرف ما يناهز 32 مليار ديال الدرهم للجهات، وانطلقت 
العملية على املستوى امليداني من خالل توقيع عقود البرامج بين الدولة 
العدال  من  مزيد  على  ديالنا  اإللحاح  تنواصلوا  أوال  هنا  والجهات، 
تفويض  من  مزيد  وكذلك  املجالية  العدالة  من  مزيد  االجتماعية، 
اإلختصاصات إلى املكان الذي ينبغي أن تكون في هاد اإلختصاصات 

ومزيد من التعاون بين الدولة والجماعات الترابية.

نوصل من بعد هاد الربعة ديال األمور األساسية نوصل لهاد ال�سي 
في  كانت ضارت  اللي  املهمة  األمور  بين  اللي هي من  التعديالت  ديال 

النقاش والتي ينبغي أن نقف عليها:

أوال- احنا في فريق العدالة التنمية ويشرفني أن أتكلم بإسمه، كنا 
واضحين فيما يتعلق بالدعم ديال املنتوج الوطني واملقاولة الوطنية، 
لذلك كل اإلجراءات اللي جبتوا فيها تترفعو من الرسم ديال على استيراد 
من أجل نغليو شوية الواردات ونجعلوا املنتوج الوطني هو اللي هو عندو 
التنافسية أكبر إال أننا كنا حريصين كل الحرص على أن هاد الرفع ديال 
الرسوم ديال استرداد ما تكونش اإلستفادة لشركة أو ألي جهة معينة، 
لذلك نحن حرصون في هذا األمر على أال تكون هناك انتقائية، على أن 
يكون هناك تطوير ديال النسيج اإلقتصادي الوطني وأن تستفيد ليس 
مقاولة أو جوج بغينا 10و20 و30 لذلك فالدعم ديال املقاول الوطنية 
وديال املنتوج الوطني ال يمكن أن يتم إال عبر الشفافية، ولذلك احنا 
كلنا مع التعديل األخير ديال أنه نرجعوا على البوليستير من 17.5 ل2.5 

ألننا تنقولوا بأن هاد األمر ينبغي أن يوسع.

النقطة الثانية فهاد التعديالت اللي كان عندنا فيها مالحظة، السيد 
الوزير، هو النقطة اللي سميتوها تنفيذية ديال مرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة فيما يخص الفنادق، املؤسسات ديال التكوين الفندقي 
والسياحي، احنا ما عندنا حتى �سي مشكل أن تكون تابعة ألي وزارة من 

الوزارات، احنا عندنا جوج ديال األمور اللي حريصين عليها:
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أولها: االستمرارية ديال املرفق العمومي واالستمرارية البيداغوجية 
واالستمرارية ديال املستوى ديال التكوين ألن هاد املؤسسات عندها 

دور كبير في السياحة هادي أولها؛

يحتفظ  أن  ينبغي  كانو  ما  فين  واملوظفين  املستخدمين  أن  ثانيا: 
لهم على حقوقهم االجتماعية كاملة، على تعويضاتهم وما يضيعو حتى 

بسنتيم واحد هذا حرص؛

ثالثا: الحرص ثم الحرص على األصول ديال هاد املؤسسات كي 
تبقى وكي تسلك، إذا كان هناك من يعني الطريقة لتطوير هذا املجال أن 

تسلك السبل القانونية األساسية.

املوحدة،  املهنية  املساهمة  وهو  التعديالت  في  الثالثة  النقطة 
هادي واحد املساحة مهمة وهذا أول الطريق في التعميم ديال النظام 
ديال التغطية االجتماعية أكثر من 450 ألف من يعني املستقلين ومن 
أصحاب سيارات األجرة ومن، ومن، ومن، اللي غادي يستافدو هما اللي 
تيخضعو لهاد الضريبة الجزافية على الدخل، مجلس املستشارين زاد 
واحد التعديل ديال املقاول الذاتي واحنا وافقنا عليه غيتزادو أكثر من 
100 ألف كذلك، وهادو واحد العدد كبير تقريبا 600 ألف مؤمن، إيال 
خدينا معهم األسر ديالهم راه غادي نوصلو لواحد األمر كبير في التغطية، 
وهنا هادي مناسبة باش هاد التعميم ديال التغطية نساليوه، القانون 
أين  والدينا،  يرحم  هللا  هو؟  أين  الوالدين  ديال  دالقانون  املشروع 
املؤمنين  التغطية ألن  باش نكملو هاد  الوالدين؟  هو مشروع قانون 
سيؤمنون أوالدهم وأزواجهم ولكن الوالدين خاصنا نطلعو الفوق، هللا 

يرحم الوالدين، فلذلك مجلس املستشارين ينبغي أن يقر.

النقطة الرابعة في التعديالت واللي هي مهمة وتنشكرو عليها الفرق 
ديال األغلبية بمجلس املستشارين هو التعديل اللي دخل على صندوق 
البحث العلمي، هذا واحد التعديل مهم كان فيه نقاش، واش الزيادة 
في األجور؟ واش الزيادة في التعويضات؟ ولكن وصلتيو لواحد الحل 
رائع بحيث سيتم تحفيز األساتذة الباحثين، ولكن في إطار مواكبة التميز 
في البحث العلمي، انطالقا من برامج تقرها الحكومة واألولويات التي 
تقرها الحكومة بطبيعة الحال في إطار النقاش والتبادل ديال النقاش 
مع البرملان، ولكن هاد التحفيز يم�سي لألساس ديالو هو البحث العلمي، 
األستاذ الباحث الذي يطور والحمد هلل في هاد الفرصة األخيرة كانت 
إمكانيات وبينات بأنه بالدنا الحمد هلل فيها من الخير وفيها من االبتكار 

ما يبشر بخير.

النقطة األخرى في التعديالت هو هاد القضية ديال الشغل صحيح 
أن هاد السنة و2021 ستكون أصعب من الناحية ديال الشغل، فاحنا 
في إطار املناقشة داخل مجلس النواب، اإلعفاء اللي جابتو الحكومة 
ديال الضريبة على الدخل بالنسبة للشباب اللي هما أقل من 35 سنة، 
هداك اإلعفاء مددناه ل 36 شهر، على أساس أن يكون التشغيل خالل 
2021 ألن هذه السنة اللي غادي تكون فيها آثار اقتصادية أكبر، مجلس 

املستشارين مشكورا جاب واحد التعديل آخر من اإلعفاء من الضريبة 
على الدخل في الحدود ديال 10 آالف درهم بالنسبة اللي هما فقدو 
شغلهم جراء هذه الجائحة، وبالتالي إذا تم إعادة تشغيلهم خالل سنة 

2021 فسيتم إعفاؤهم من الضريبة على الدخل.

كل هذا، السيد الوزير، ألخلص إلى القول بأن الحمد هلل، الحمد 
هلل مرة أخرى بالدنا بالفضل ديال القيادة، ديال جاللة امللك، حفظه 
هللا وأعز أمره، بالفضل ديال الحكومة وديال العمل ديالها املتراص 
وديال البحث عن الحلول وديال املواكبة وال سيما ديال الفئات الهشة 
والفئات الضعيفة، بالفضل كذلك ديال التعاون ديال البرملان، السيد 
الوزير، أنتم تشهدون وشهدتم عدة مرات من هذه املنصة بأنه لجنة 
املالية والتنمية االقتصادية وأنه كل الفرق واملجموعة، الكل يتعاون 
معكم، هذا ليس بغريب على املغاربة ألنه في النهاية الذي يجمعنا هو 

شعار، هللا، الوطن، امللك، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عادل البيطار 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة، وسيكون عادال في تدخالته لكم الكلمة.

عيدرئب عيسلد عرنل عيبلطرا:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين،

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلد وزير عيدوية عملحت4م،

عيسلد عيوزير عملحت4م،

عيسلدعت عيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
2021 كما صادق عليه مجلس  املالي لسنة  قانون  مناقشة مشروع 
املستشارين في إطار قراءة ثانية وهو آخر مشروع قانون مالية في عهد 
هذه الحكومة، ولن تفوتني الفرصة في البداية أن أتوجه إلى هللا سبحانه 
وتعالى بالحمد والشكر على أمطار الخير التي همت العديد من مناطق 
البالد والتي جاءت لتنعش آمال املغاربة وخاصة الفالحين والفالحين 
املوسم  بذلك  لتنقد  الخصوص،  وجه  على  املاشية  ومربي  الصغار 
الفالحي من شبح الجفاف وآثاره وتداعياته على إقتصادي بالدنا الذي 
يعتبر اقتصادا مبنيا على القطاع الفالحي باألساس والذي هو عموده 

الفقري.

كما ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة سوى أن نعبر عن تأييدنا 
امللكية  املسلحة  للقوات  القتالية  غير  العسكرية  بالعملية  وإشادتنا 
محمد  الجاللة،  صاحب  من  ملكية  سامية  بتعليمات  جاءت  التي 
السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة 
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امللكية، والتي أفضت إلى تأمين واستعادة سالمة وحريات تنقل املدنيين 
والتبادل التجاري بين املغرب والشقيقة موريطانيا والدول اإلفريقية 

جنوب الصحراء.

بروح  اعتزازنا  عن  التعبير  أجدد  أن  باملناسبة  يفوتني  ال  وكذلك 
املواطنة العالية لنساء ورجال القوات املسلحة امللكية وقوات الدرك 
امللكي واألمن الوطني والوقاية املدنية واإلدارة الترابية واألطقم الصحية 
ونساء ورجال التعليم واألحزاب السياسية واملنتخبين على ما قاموا به 
الحازمة لجائحة فيروس  للتصدي  من مجهودات وتضحيات جسام 
كورونا املستجد، دون أن نن�سى مغاربة العالم الذين ساهموا بالغالي 
والنفيس في دعم الوطن في ظل هذه الجائحة رغم األزمة التي يعيشونها 
ببلدان إقامتهم وال نن�سى أيضا التضامن الرائع واملنقطع النظير للشعب 

املغربي قاطبة.

عيسلدعت وعيسرنة عملحت4مين،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نغتنم فرصة مناقشة مشروع قانون 
املالية في إطار القراءة الثانية، لنؤكد ونقر مرة أخرى بأن جائحة كورونا 
كان لها وقوع �سيء وأثر بالغ على الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية 
لبالدنا، ال سيما أثناء فترة الحجر الصحي، لكن امللفت لإلنتباه ه وأن 
هذا الوضع استمر على حاله، بل تضاعفت وتعاقدت األمور على كافة 
املستويات بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، وهكذا أصبحت بالدنا 
بين املطرقة والسندام، فمن جهة هناك اقتصاد يتدهور يوما بعد يوم 
ووضع إقتصاد إجتماعي مقلق، ومن جهة ثانية أصبحنا نسجل أرقام 
قياسية في عدد اإلصابات بالفيروس وكذا عدد الوفيات، فهل يمكن 
إرجاع ذلك إلى تراخي املواطنين واملواطنات وعدم إلتزامهم بالبروتوكول 
إلى  ذلك  يرجع  أم  الحكومة  تقدير  بسوء  يتعلق  األمر  أن  أم  الصحي 
8 سنوات؟  من  ألكثر  املعتمدة  األكثر  العمومية  السياسات  هشاشة 
وهنا البد من الوقوف على بعض األرقام التي جاءت يعني في مجموعة 
من مداخالت الحكومة والتي تتعلق بامليزانيات ديال الصحة والتعليم، 
لنؤكد على أنه بالرغم من هاد ما ترصده الحكومة من ميزانية ضخمة 
واللي صوت عليه البرملان، إال أن ذلك ما كنالحظوش على أرض الواقع 
بأن كاين هناك واحد اإلنعكاس إيجابي على املعيش اليومي للمواطنين 
تيعرف  اللي  ومشكل  ببالدنا  املستشفيات  تعيشه  ما  هو  والدليل 
املواطنين في املستشفيات ديال القطاع الخاص، وهذا كل يعني يسائلنا 
هاد  صدقية  يعني  مدى  على  بالخصوص  الحكومي  ويسائل  جميعا 
األرقام ومدى تأثيرها على املعيش اليومي للمواطنين، بل حتى األرقام 
اللي باإلستثمار املتعلقة باإلستثمار كنقولو 230 مليار، صحيح هناك 
230 مليار، ولكن راه في قانون املالية املعدل نقصنا 15 مليار وهاد 230 
مليار كاين الصندوق ديال محمد السادس ديال االستثمار غيكون فيه 
واحد العدد مهم قلنا 45 مليار 15 غتجي من امليزانية العامة للدولة و30 
مليار غيجيبوها من الشركاء الوطنيين والدوليين، يعني ما خصناش 
نقولو بأن كان هناك واحد التطور كبير في االستثمار، صحيح هناك 

نوايا، ولكن يجب أن ننتظر تنزيل هاد االستثمار على أرض الواقع.

عيسلدعت وعيسرنة عملحت4مون،

الفاعلين  طموحات  تعكس  ال  وضعيفة  هزيلة  الحصيلة  إن 
تحت  هو  الذي  املغربي  الشعب  وعموم  واالجتماعيين  االقتصاديين 
وطأة ضغوطات ارتفاع األسعار وغالء املعيشة وتراجع الدخل الفردي 
إن  املضافة،  القيمة  الضريبة على  في  املتتالية  الزيادات  وضغوطات 
الحكومة جربت جل الوصفات بما في ذلك بيع املستشفيات التابعة 
للمراكز االستشفائية الجامعية وهي مستعدة كذلك لبيع خيرات البالد 
التي تطلب إنجازها سنوات كثيرة واستثمرت فيها أموال طائلة اقتطعت 
من جيوب دافعي الضرائب، كل ذلك من أجل خفض العجز، ومن 
الوصفات التي جربت كذلك دون نتيجة تذكر باإلضافة إلى اإلعفاءات 
الضريبية املتتالية سنويا، حيث قامت الحكومة باملساهمة اإلبرائية 
األولى والثانية في خرق سافر ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، وإحداث 
تغييرات في تركيبة الفريق الحكومي والتركيز على الكفاءات، لكن النتيجة 
الوضعية  استمرت  حيث  وظفت  التي  الرتوشات  كل  رغم  تتغير  لم 

االقتصادية واالجتماعية في اتجاه التدهور واالنهيار.

إن اللجوء إلى املديونية أمر مستحب إذا تم تخصيصها الستثمار 
املدر للمداخيل واملنتج للثروة واملوفر لفرص الشغل، لكن واقع األمر 
هو تخصيص هذه املديونية لتغطية املصاريف الجارية، وفي أحسن 
األحوال في استثمارات غير مجدية وبالتالي الحكومة خنقت االقتصاد 
والبنوك  املالية  واملؤسسات  للدائنين  والعباد  البالد  ورهنت  الوطني 

املانحة.

لقد فشلت الحكومة في معالجة الضغط الجبائي، كذلك أن عدم 
استقرار النظام الضريبي ساهم بشكل كبير في هشاشة وضعية املقاوالت 
وتراجع مداخيل الضريبة على الشركات ألن الحكومة تتخذ إجراءات 
الرديء  األسلوب  بهذا  هل  املالية،  املوالية  السنة  في  بنقيضها  وتأتي 
فهل  واألجنبية؟  الوطنية  االستثمارات  على جلب  اإلخراج ستعملون 
بهذه اإلجراءات الترقيعية في الزمان واملكان ستخلقون جو الثقة لدى 
الفاعلين االقتصاديين؟ فأين هو وعد الحكومة املرتبط بجعل اإلصالح 

الضريبي ضمن أولوياتها؟

إن الحكومة لم تستطع نفض الغبار املتراكم على محدودية تنفيذ 
في  تتجاوز  ال  نسبة  حيث  العمومي،  لالستثمار  املخصصة  امليزانيات 
أحسن األحوال %65، إن من بين سمات الحكومات الفاشلة كل ما 
أصابها ضيق مهما كانت مسبباته أو تعرضت بالدنا إلى أزمات وصدمات 
من قبيل جائحة كوفيد 19 أو جفاف وأصبح شح في املداخيل، كلما 
فكرت في الحلول السهلة وهما حالن ال ثالث لهما، اللجوء إلى جيوب 
إلى  اللجوء  أو  ملتوية  بطرق  واملواطنات  املواطنين  املوظفين وجيوب 
االستدانة املفرطة وكأن فضاء اإلبداع واالبتكار واالجتهاد يشكو من 
يحول  أن  يستطيع  الذي  ذلك  هو  والكبير  املاهر  فالسيا�سي  العقم، 
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األزمات والصعوبات التي تعترض بالدنا إلى فرص للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية. لقد سبق وأشرنا إلى أن الوضعية االقتصادية واالجتماعية 
أصبحت مقلقة وخطيرة وقد اعترف السيد رئيس الحكومة بذلك، لكن 
هل يمكن إلصاق انهيار الوضعية االقتصادية واالجتماعية بالجائحة 

وحدها؟

عيسلدعت عيسرنة عملحت4مين،

لقد تعددت العوامل والسبل، فمنها ما هو مرتبط بالجائحة بالتأكيد 
في  والنجاعة  والفاعلية  والحكامة  التدبير  بسوء  مرتبط  هو  ما  ومنها 
األداء، منها ما هو مرتبط بعدم قدرة السياسة العمومية على الصمود 
أمام تقلبات املرحلة ومنها ما يتعلق بهدر عامل الزمن السيا�سي بافتعال 

مناقشة وصراعات هامشية.

لقد ضعيت الحكومة على البالد فرصا ثمينة منها خلق 60 ألف 
منصب شغل عمل إضافي، إذا اعتبرنا أن نسبة النمو التي كان يجب 
ألف منصب شغل  وفقدان40   ،4.5% هي   2019 غاية  إلى  تحقيقها 
يقدر  والتي  املقاوالت  من  العديد  إفالس  في  أدائكم  بسبب مساهمة 
معدلها العام في الفترة املمتدة ما بين 2016 و2019 ب 8000 مقاولة 
سنويا، إضافة إلى ضعف تنافسية املقاوالت الوطنية باألسواق العاملية.

االقتصاد  يكلف  الذي  الفساد  محاربة  تستطيعو  لم  أنكم  كما 
الوطني خسائر كبيرة تقدر بنسبة %2 من الناتج الداخلي الخام أي 
السامية  املندوبية  التقديرات  حسب  كحد  درهم  مليار   20 حوالي 
للتخطيط، بل إن الحالة الوبائية التي اجتاحت بالدنا دون سابق إنذار 
لم تجد أمامها وضعية اقتصادية صلبة متكاملة مبنية على أسس متينة 
إذ سرعان ما انهارت وتهاوت إلى مستويات سيكون لها ما بعدها على 
مدى السنوات املقبلة، فإذا كان النمو إلى حدود شهر شتنبر قد وصل 
إلى ناقص %5.8 وتراجع القيمة املضافة إلى مستويات دنيا بالنسبة لكل 
من قطاع السياحة والتجارة وانخفاض نسبة السيولة البنكية وكذلك 

تراجع موارد امليزانية بكل أصنافها.

إلى  واإلقتصادية  املالية  التوازنات  وإعادة  الوضع  تدارك  فإن 
مستوياتها العادية يتطلب حكومة جريئة تضع نصب أعينها ملصلحة 
العامة للبالد بدل إعطاء األولويات للمصلحة الحزبية الضيقة وتتخذ 
إجراءات وتدابير قوية وشجاعة من قبيل إلغاء املعاشات اإلستثنائية 
وإلغاء معاشات البرملانيين والوزراء وإلغاء كافة التعويضات واملكافآت 
بين  الجمع  مع  القطع  وكذلك  التسيير،  ميزانية  كاهل  تثقل  التي 
بما  األجور  منظومة  ومراجعة  واملسؤوليات  املهام  على  التعويضات 

يضمن العدالة األجرية.

عيسلدعت عيسرنة،

لقد أدخل زمالئنا في مجلس املستشارين مجموعة من التعديالت 
وصلت إلى ما يناهز 17 تعديل تقريبا، ونعتبر مرحلة دراسة مشروع 
البرملانية  للحكومة والفرق  املستشارين فرصة  املالية بمجلس  قانون 

من أجل تدارك بعض النقائص وملئ الثغرات أو اتخاذ تدابير وإجراءات 
مالية من شأنها أن تعطي دفعة قوية للحياة اإلقتصادية واإلجتماعية 
بشكل عام، وبهاد املناسبة نثمن أغلب التعديالت التي أضافها مجلس 
قبول  نتفهم  ال  الوقت  ذات  في  ألن  املشروع  هذا  على  املستشارين 
الحكومة تعديالت تختلف شكال ومضمونا على مقرره مجلس النواب 
وهنا نطرح السؤال على البرملان هل البرملان يشرع من أجل املصلحة 
العامة واإلقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش املواطنات واملواطنين 
أم أن األمر يتعلق بتشريع على املقاس؟ فاملجموعات الظغطية ظاهرة 
طبيعية في جل دول العالم لكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار التوازنات 
للوطن  العليا  املصلحة  وفي خدمة  واإلجتماعية  واإلقتصادية  املالية 

واملواطنين.

إن التعديل املتعلق برفع استيراد مادة ألياف البوليستر وما أثاره 
من نقاش وجدل واسع بين مختلف مكونات اللجنة ومناسبة بالنسبة 
لنا في فريق األصالة واملعاصرة للتأكيد على ضرورة حماية الصناعة 

واإلقتصاد الوطني وفي ذات الوقت حماية القدرة الشرائية للمواطنين 

بالدرجة األولى بعيدا عن املصالح الخاصة الضيقة التي تكرس واقع 

الريع وتضارب املصالح واإلثراء الغير املشروع الذي يجد البعض فيه 

مبتغاه.

إن من إيجابيات نظام الثنائية البرملانية ليس التنازع بين الغرفتين 

في األفكار والتوجهات واإلختيارات، وإنما هو الحرص على جودة التشريع 

والتكامل وتدارك النقائص وتصحيح األخطاء، وفي هذا قد ثمنا عددا 

من التعديالت ملجلس املستشارين ومنها على سبيل املثال، اعتبار ضمن 

التكاليف القابلة للخصم الهبات النقدية والعينية املمنوحة لفائدة 

الجمعيات املعترف لها باملنفعة العامة إذا كانت تسعى لغرض بيئي، 

املقاولين  لتمكين  الذاتية  للمقاوالت  بالنسبة  تكميلي  واجب  إحداث 

الذاتيين عفوا لتمكينهم من اإلستفادة من التغطية الصحية، نسخ 

اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة مع الحق في الخصم على 

ثم  الضريبي،  العام  للنظام  واخضاعهم  املستعملة  الواقع..  البيوع 

اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لألجر الشهري في حدود 10 

آالف درهم املدفوع من طرف املقاولة أوالجمعية أوالتعاونية لألجير 

الذي فقد شغله بكيفية ال إرادية مرتبطة بأزمة كوفيد19- خالل الفترة 

املمتدة من مارس 2020 إلى 30 شتنبر2020 هذا باإلضافة إلى تعديالت 

أخرى ال يسع املجال للتطرق إليها كاملة، لكننا وإنسجاما مع موقفنا 

خالل القراءة األولى فإننا سنصوت على مشروع قانون املالية للسنة 

املالية 2021 برمته بالرفض، وشكرا لكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب بإسم فريق التجمع الدستوري الكلمة اآلن 

للسيد النائب مولود بركايو.
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عيدرئب عيسلد مويون بركريو:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة 
مشروع القانون املالي 65.20 لسنة 2021 في قراءته الثانية، وذلك عمال 
باملادة 217 من نظامنا الداخلي، وهي مناسبة دستورية بامتياز للتذكير 
 1996 دستور  أقرها  التي  البرملانية  الثنائية  ودور  قيمة  واستحضار 
وجودها دستور 2011 بالصيغة الحالية بمجل�سي البرملان املغربي املبني 
على التكامل والتناغم بين املجلسين، تجسيدا للخطاب امللكي الذي 
ظل يلح على تحقيق هذا الهدف املؤسساتي الذي يعكس صدقية تميز 
النظام البرملاني املغربي الذي يجسد التعددية السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية املغربية.

نحن أمام آخر قراءة ثانية آلخر قانون مالي لهذه الوالية التشريعية 
التي باراك فيها املولى عز وجل بأمطار الرحمة على البالد والعباد بمزيد 

من املياه والثلوج املغذية للمنابع والفرشاة املائية والسدود والعيون.

وإننا في فريق التجمع الدستوري مقبلون بمنتهى التفاؤل واالطمئنان 
على شتى الواجهات، مطمئنون صحيا بقرب تعميم التلقيح الصحي 
على جميع املغاربة، مطمئنون أمنيا على حدودنا وممراتنا، مطمئنون 
اقتصاديا بتحقيق وتنزيل مخطط اإلقالع اإلقتصادي الذي أعلن عنه 
صاحب الجاللة خصوصا وأن لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية توجت 
بإحداث  القا�سي  القانون  تقديم مشروع  برمجة  من  الثانية  قرائتها 
»صندوق محمد السادس لإلستثمار« ليكون رافعة اقتصادية وتدبيرية 
لدعم القطاعات اإلجتماعية ومواكبة املشاريع الكبرى التي من شأنها 

أن تكون محل شراكة بين القطاع العام والخاص الوطني والدولي.

عيسلد عيرئيس،

فيها  نناقش  التي  الصعبة  الظروف  من  بالرغم  الوزير،  السيد 
والتراجع،  واإلنكماش  بالعجز  املتسمة   65.20 املالية  قانون  مشروع 
فإننا في فريقنا حاولنا أن نجتهد عبر جملة من التعديالت الهادفة إلى 
بتمكينها  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ودعم  اإلستثمارات  تعزيز 
كما  تنافسيتها،  وتقوية  وصمودها  انطالقها  وإعادة  اإلستمرارية  من 
ساهم فريقنا بتعديالت همت دعم املقاوالت باإلنتقال التدريجي من 
الوضع الغير مهيكل إلى القطاع املهيكل، خصوصا في مجال التصدير 
واإلستيراد، كما سعى فريقنا إلى املساهمة في تعزيز املبادرة اإلقتصادية 
للدخل وفرص  املدرة  املشاريع  لحاملي  املرهقة  القيود  من  وتحريرها 
الحرية  مناخ  في  واإلشعاع  للنجاح  تحقيقا  الخزينة،  وتمويل  الشغل 
اإلقتصادية واألعمال، وانبثاق جيل جديد من املقاولين ورجال ونساء 
األعمال من قلب األزمة الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية الجاثمة 

بروح من الصمود والتحدي واألمل.

ويبقى الرهان الكبير معلقا على حسن تنزيل وتفعيل التدابير الجيد 
ملختلف مساهمتنا ومساهمة مكونات مجلسنا في إغناء هذا املشروع 
القانوني القانون املالي وتجويده رهان مقرون بسيادة مناخ وطني تسوده 

الثقة والتضامن والتماسك اإلجتماعي.

عيسلد عيرئيس،

قانون املالية بالنسبة لهاد السنة ديالو 2021 يعتبر قانونا يدعم كل 
القطاعات اإلجتماعية وباألخص التعليم والصحة واملقاولة، حيث أن 
املقاولة هناك دعم للمقاولة، هناك إعفاءات مهمة للمقاولة، ال�سيء 

الذي يجعله قانونا اجتماعيا بامتياز.

فيما يخص الخوصصة السيد الرئيس، املستشفيات، ليس هناك 
خصوصة للمستشفيات، كل ما هنالك هناك شراكة بين املؤسسات 
فهاد امليدان ديال الصحة بين املؤسسات ديال الدولة، ليس هناك 
خوصصة للقطاع الخاص، فيما يخص املستشفيات، باش ما نقولوش 
�سي حاجة اللي ما كيناش، نحن تنشكروك السيد الوزير، أوال على 
العمل ديالك الجاد وعلى التفاعل ديالك مع جميع مكونات املجلس 
وكذلك مكونات اللجنة واللي الحمد هلل توصلنا لبزاف ديال التعديالت 
اللي جزاكم هللا أنه فعال غادي تعطي نتائج إيجابية وستشجع املقاوالت 
باألخص املقاوالت الصغرى واملتوسطة، استفدات 80 ألف مقاولة من 
القروض وهذا سيجعل مقاولتنا ستعرف إقالعا مهما إن شاء هللا في 

سنة 2021 وشكرا لكم السيد الرئيس، والسالم عليكم.

عيسلد عيرئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  اآلن  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية، الكلمة للسيد النائب لحسن حداد.

عيدرئب عيسلد لحسن حدعن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدين عيوزيرين،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

مرة أخرى نناقش مشروع قانون املالية آلخر سنة من هاد الوالية 
التشريعية في إطار القراءة الثانية كما صادق عليها مجلس املستشارين 
وال تفوتنا هذه الفرصة دون أن نؤكد في الفريق االستقاللي على أننا نثمن 
عاليا تالحم تعبئة املغاربة قاطبة وراء ملك البالد، جاللة امللك، محمد 
السادس، نصره هللا، للذوذ عن حوزة الوطن، ولقيادة اإلصالح في أفق 

مغرب أكثر ازدهارا وأكثر تطورا.

املسلحة  قواتنا  تدخل  لدعم  الحية  القوى  كل  تجند  نثمن  كما 
الصحراء  في  الدائم  الكركرات وتواجدهم  في  العسكري  الغير  امللكية 
وعلى الحدود ونشد على أيديهم ونعبر لهم عن فخرنا واعتزازنا لدورهم 
ودور القوات املساعدة واألمن الوطني والوقاية املدنية في استتباب أمن 
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التي  الجسام  التضحيات  عاليا  نثمن  قاطبة، كما  املغاربة  وطمأنينة 
تقوم بها األطر الصحية في مواجهة وباء كورونا ونترحم على من فقدوا 

أرواحهم أثناء أدائهم للواجب الوطني.

السيد الوزير، نؤكد من جديد أن مشروع قانون املالية في نسخته 
الثانية أريد له أن يكون حبيس املنظور الضيق للتوازن املالي على حساب 
التوازن االقتصادي واالجتماعي في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنه 
مشروع اجتماعي بامتياز، مشروع جاء مخيبا آلمال املغاربة وتطلعاتهم 
مشروع  الجائحة،  تداعيات  ظل  في  املعيشية  أوضاعهم  تحسين  في 
يجسد عجزا للحكومة على تقديم األجوبة الالزمة عن األزمة االقتصادية 
والوضع االجتماعي املقلق الذي تجتازه البالد، مشروع يفتقد ألية رؤية 
االقتصادي  اإلنعاش  لخطة  الفعلي  التنزيل  على  قادرة  استراتيجية 

وتحريك آليات اإلنتاج التي دعا إليها صاحب الجاللة.

مشروع يفتقد للجرأة السياسية التي تقتضيها املرحلة الراهنة بما 
تتطلبه من إصالحات مهيكلة كفيلة بمحاربة اقتصاد الريع واالمتيازات 

واإلثراء الغير املشروع؛

مشروع قانون مالي يكرس سياسة الفقر وتوسيع الفوارق واإلقصاء 
السلبية  االنعكاسات  نتيجة  املهمشة  والساكنة  القروي  بالعالم 

لتداعيات جائحة كورونا؛

واختيارات  توجهات  اعتماد  على  الحكومة  إصرار  يترجم  مشروع 
سياسية داعمة لتغول ذوي النفوذ اللذين استفادوا من أزمة كورونا في 
الوقت الذي كان من املفروض اعتماد ميزانية جديدة تشكل قطائع مع 

امليزانيات السابقة لتظل بذلك ميزانية تدبير األمور جارية؛

ترتيب  إعادة  في  الرامية  امللكية  التوجيهات  مشروع لم يستوعب 
الصغيرة  خاصة  املقاوالت  وإنقاذ  املرحلة  تقتضيها  التي  األولويات 
في  إرادية  واعتماد سياسة  املتوسطة  الطبقة  ودعم  منها  واملتوسطة 
الشرائية  القدرة  وتحسين  الشغل  مناصب  على  والحفاظ  التشغيل 

للمواطنين بعدما تم ضربها بقوة؛

الوضعية  ويعمق  االقتصادية  األزمة  يكرس  قانون  مشروع 
االجتماعية الصعبة، بذل معالجتها في غياب إرادة سياسية حقيقية 
تدبير  يعرفها  التي  االختالالت  لتجاوز  استشرفية  ورؤية  لإلصالح 
الحكومة  بين مكونات  العقيم  التراشق  في ظل  العمومية  السياسات 
لتظل األمور الكبرى املرتبطة بحياة املواطنين وأوضاعهم وانتظاراتهم 

وطموحاتهم معلقة إلى حين؛

الحكومة لم تستحضر من خالل هذا املشروع لإلنعكاسات السلبية 
التي تجتازها البالد وضعف مستوى  آ�سي ادريس للوضعية الصعبة 
تمرينا  تعتبر  التي  املقبلة  اإلنتخابية  اإلستحقاقات  آفاق  على  الثقة 
املالئمة  والشروط  املناسبة  الظروف  توفير جميع  ينبغي  ديمقراطيا، 

إلنجاحه.

ومع ذلك وفي هذا السياق نسجل بإيجابية التعامل اإليجابي للسيد 
الوزير مع مجموعة من التعديالت التي طرحها الفريق اإلستقاللي والتي 
تستجيب لتطلعات وانتظارات شرائح واسعة من املواطنين بما فيها 
إدماج املقاولين الذاتيين في التغطية الصحية، تمكين األجراء الذين 
على  اإلعفاء  من  اإلستفادة  من  الجائحة  فترة  خالل  الشغل  فقدوا 
الضريبة على الدخل إذا تم إعادة تشغيلهم في أفق سنة 2021، وكذلك 
تشجيع األساتذة الباحثين في الجامعات واملعاهد من خالل تخصيص 

دعم مالي لهم بهدف تعزيز البحوث العلمية.

بالنسبة للمدارس الفندقية السيد الوزير ما تنوي الحكومة القيام 
به راه متسرع وغير مفكر فيه بشكل جيد، هادي راه مدارس فندقية اللي 
عندها يعني واحد التراث وعندها كذلك واحد يعني تاريخ لذا دمجناها 
اآلن بدون تفكير جيد أوال في كفية إصالحها بشكل جيد، ثانيا كيفية 
التعامل مع األطر وكذلك فتح حوار مع هاد األطر هادو، كذلك أنه هناك 
عقار مهم جدا اللي موجود هو يعني واحد اإلرث عقاري واحد املخزون 
عقاري يمكن لو إستعماله لتثمين هذه املدارس، لخلق شراكات ما بين 
القطاع العام والخاص، لتأطير املؤطرين ذلك، للرفع من الجاذبية ديال 
القطاع التكويني، ما يمكن ليناش خص نكونوا في واحد الرؤية يعني 
اندماجية بالنسبة للمدارس الفندقية ال يجب التسرع لهاد التفويت 
اللي هو على حساب مصلحة األطر على حساب كذلك واحد يعني واحد 
الوعاء عقاري مهم جدا اللي هو في حوزة الدولة اللي يمكن لها تمنوا 

باش يمكن لنا يكون عندنا تكوين اللي هو سياحي في هذا اإلطار هذا.

أخيرا ال تفوتنا املناسبة في الفريق اإلستقاللي أن نؤكد إذا كان األمر 
يحتاج إلى تأكيد على ضرورة التنفيذ أوالتقيد بأحكام الدستور روحا 
ومنطوقا فيما يتعلق بعالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية بما 
يضمن احترام فصل السلط والتوازن والتعاون والتكامل بينها واملهام 
والتجارب  املمارسات  تراكم  إطار  في  منهما  لكل  املوكولة  الدستورية 
النيابية والحكومية على مر العقود في أفق تطويرها وتحسين أداءها ملا 
فيه خدمة تعزيز املسار الديمقراطي بالبالد، والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

الحاتمي  النائبة غيثة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
بإسم الفريق الحركي.

عيدرئبة عيسلدة غلبة علحرثم8:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت4م،

عيسلدين عيوزيرين عملحت4مين،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،
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يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
قانون املالية 2021 في قراءة ثانية، والبد من التذكير بأننا في الفريق 
الحركي تعاملنا بكل إيجابية مع هذا املشروع في قراءته األولى وبنفس 
املنطق والروح سنتعامل معه في قراءة ثانية بعد إدخال مجموعة من 

التعديالت عليه من طرف زمالئنا في مجلس املستشارين.

وأكيد أن مواقف الحركة الشعبية كما دأبت على ذلك دائما ال 
تحكمها املواقع بل تنطلق من تصور واقعي ينتصر للمصلحة العليا 
بالفعل  به  نقوم  أن  يمكن  وما  عليه  نتوفر  ما  استحضار  مع  للبالد 
الحدود  على  يقفز  سيا�سي صرف  أو  انتخابي  هاجس  أي  عن  بعيدا 
املمكن واملعقول واملنطقي، ال سيما في هذه الظرفية الخاصة والسياق 
اإلستثنائي املطبوع باألزمة والركود على املستوى العالمي وكذلك على 
املستوى الداخلي جراء تداعيات كوفيد19-، نحن نعي تمام الوعي بأن 
قانون املالية هو الفرصة السنوية األساسية الختبار قدرة الحكومة على 
أجرأة وتنزيل اختياراتها على أساس حجم وحدود إمكانياتنا وهوامش 
التحرك املمكنة، لكن هذا ال يعني كما عبرنا عن ذلك في أكثر من مناسبة 
االكتفاء بالجانب املحاسباتي الرقمي الضيق، بل يتعين وضع مختلف 
السياسات العمومية على املحك في أفق تقييمها وتصويبها وتجويدها في 

إطار التفاعل بين الحكومة والبرملان.

لذلك نعتبر في الفريق الحركي بأن الوضعية االقتصادية الحالية 
التي تحمل في طياتها بالطبع معالم األزمة والركود بإمكانها أن تشكل 
فرصة سانحة لتحويل األزمة إلى إنجازات، انطالقا من الدروس والعبر 
املستخلصة من الوضعية الحالية اعتمادا على الذكاء املغربي الذي 
أثبت اليوم ويمكنه أن يبرهن مستقبال أنه قادر على تغيير هذه املعادلة 
إنتاج  على  املغاربة  وبقدرة  وباإليمان  بالثقة  نتسلح  أن  فقط  يكفي 

األفضل وصناعة األحسن في مجال التدبير العمومي.

بشكل واضح  املجسد  املغربي  الذكاء  بأن  نؤكد  اإلطار،  وفي هذا 
تضمنتها  التي  واملواكبة  االستباقية  والتدابير  املخرجات  في  وملموس 
توجيهات جاللة امللك، هذه التدابير الخالقة التي أسست ألعمدة هذا 
املشروع املتمثلة أساسا في 3 توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة 
إنعاش االقتصاد الوطني والشروع في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية 
انطالقا من فاتح يناير 2021 والتأسيس ملثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.

عيسلد عيرئيس،

نعتقد بأن املرحلة التي نناقش فيها مشروع قانون املالية في قراءته 
األولى والثانية تعتبر لحظة مفصلية بكل تأكيد فنحن أمام تراكمات 
أزمة اقتصادية صعبة، ولكننا في املقابل نستعد العتماد نموذج تنموي 
جديد بعد إحالة تقرير اللجنة املكلفة بصياغته على صاحب الجاللة، 

امللك محمد السادس، نصره هللا.

وفي هذا املنطلق، فمشروع قانون املالية املقبل سيكون وال شك 
املمكن  وتستحضر  املنجز  تثمن  أخرى  ومقاربات  جديد  تصور  وفق 

وتقترح البدائل الكفيلة بالرفع من مداخيلنا وتقنين نفقاتنا وتحسين 
توازناتنا ودعم ميزاننا التجاري.

عيسلد عيرئيس،

لن نعيد بالطبع التذكير بكل مواطن الضعف والخلل التي شابت 
ببعض  االهتمام  في  بالقصور  تميزت  أو  القطاعات  بعض  في  التدبير 
املجاالت، فال شك أن تداعيات األزمة كشفت بامللموس بأن األولويات 
التساؤل ماذا سيكون على  يجب أن تتشكل من جديد، وهنا نطرح 
املجالية  للتفاوتات  بنيوي  مشكل  عن  الحديث  أنهينا  لو  اليوم  األمر 
واالجتماعية؟ ماذا سيكون عليه الوضع اليوم في ظل هذه األزمة لو 
تمكنا من االرتقاء بالعالم القروي والجبلي وفق مخطط مثيل ملخطط 

مارشال؟ ماذا سيكون الوضع اليوم لو حققنا الكرامة لكل املغاربة؟

عيسلد عيرئيس،

نعتبر بأن الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت م�سى لتنزيل كل 
املشاريع الكبرى التي توافقنا عليها سواء في املجال االقتصادي من خالل 
خطط اإلنعاش وتكثيف االستثمار أو في املجال االجتماعي من خالل 
الصحة والتعليم والحماية االجتماعية ودعم التشغيل أو على املستوى 
العالقة  ذات  التنظيمية  القوانين  تنزيل  خالل  من  واللغوي  الثقافي 
خارج  زالت  ال  التي  األمازيغية  رأسها  وعلى  الروافد  املتعددة  بالهوية 

األجرأة والتنزيل وفق التصور الذي جاء به الدستور.

عيسلد عيرئيس،

نتقدم للشكر لزمائنا في مجلس املستشارين على التعديالت املهمة 
التي حملها هذا املشروع معتبرين بأن مكونات هذا املجلس االقتصادية 
واالجتماعية ال يمكنها إال أن تعطي القيمة املضافة لهذا املشروع في 
إطار التكامل مع مجلس النواب ودون اإلسهام في هذه التعديالت الذي 

ناقشنها في هذا الصباح.

أشير فقط إلى بعض التعديالت التي شكلت دائما محط مرافعتنا 
في  الشغل  على  والحفاظ  ودعم  العلمي  البحث  بدعم  األمر  ويتعلق 
حال  أي  وعلى  كالسياحة،  القطاعات  بعض  وإنعاش  الجائحة  ظل 
فيمكننا أن نقول أن هذا املشروع بعد انتهاء مسطرة املصادقة عليه 
يتصدر عنوان عريض أال وهو تأمين الحماية اإلجتماعية للمغرب بكل 
كل  مطلب  تعتبر  التي  الصحية  التغطية  تعميم  وأساسا  تفاصيلها، 

الفئات السياسية واملجتمعية.

نعتبر بأن مشروع قانون املالية لم ينتهي بمجرد التصويت، بل يتعين 
بين الحكومة  في تقديرينا تدشين مقاربة تواصلية تشاركية مستمرة 
والبرملان من أجل تقييم ما تم إنجازه وطرح مختلف القضايا التي لم 
يسعف الزمن التشريعي في مناقشتها في أفق إيجاد بدائل وتصورات 
التجارية،  واملبادالت  املهيكل،  غير  والقطاع  اإلستثمار،  في  مشتركة 
والضرائب وغيرها، وفقنا هللا ملا فيه خدمة بالدنا، وصالح شعبنا، تحت 



7619 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1191–128ربيع الثاني14421  )114دجنبر20201( 

القيادة السامية، ملوالنا صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 
هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، بإسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيد النائب 
سعيد بعزيز.

عيدرئب عيسلد سعلد بعزيز:

شكرع عألخ عيرئيس،

عيسلدعن عيوزيرعن،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي في إطار املناقشة 
العامة ملشروع قانون املالية 65.20 في قراءته الثانية، وأود في البداية 
أن أؤكد على تحيتنا العالية للقوات املسلحة امللكية وعلى ما تقوم به 
حماية للحدود وللسيادة، وكذا أن نحيي كل العناصر األمنية من أمن 
وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية واإلدارة الترابية وكل 
الساهرين على أمن واستقرار هذه البالد، مؤكدين في الوقت ذاته على 
انخراطنا التام والالمشروع في كل املبادرات والقرارات السائرة في هذا 

السياق.

طبعا نناقش مشروع قانون املالية 65.20 في آخر مرحلة من مراحل 
املسار التشريعي له، وأود هنا السيد وزير املالية أن أؤكد على مبدأين 
جوج  ديالو  املسار  خذا  املالية  قانون  مشروع  اليوم  حنا  أساسيين، 
مبادئ أساسية السيد وزير املالية اللي هي أساسية، هي ما بعد هذه 
اللحظة ما بعد املصادقة على قانون املالية: املبدأ األول يتعلق بالتنزيل 
أثناء  قانون  املشروع  هذا  على  املنبثقة  العمومية  للسياسة  السليم 
الترجمة ديالو في أرض الواقع؛ واملبدأ الثاني يتعلق بالعدالة املجالية، 
فاليوم نحن نعيش ظرفية حرجة، أزمة ديال الجائحة نتمنى كما قلتم 
أن تكون منعطفا حقيقيا نحو إستثمار أمثل للقدرات ديال بالدنا من 

أجل تنمية مندمجة ومستدامة في مختلف أرجاء اململكة.

فحنا ما كنعتبروش هاد قانون املالية ثورة، ولكن على األقل نعتبره 
أنه يتضمن إجابات لألولويات والحاجيات ديال بالدنا فهاد الظرفية، 
مشينا في سياق البعد االجتماعي، في الصحة 20 مليار زائد 5500 منصب، 
في التعليم أيضا 72 مليار زائد 18 ألف منصب، يعني كاين زيادة وإن كنا 
مثال في املجال الصحي مازالين في 6,79 % من امليزانية العامة يعني مازال 
ما وصلناش للمعايير الدولية 10 %، ولكن هاد اإلعتمادات يجب أن 
تحظى بترجمة حقيقية في أرض الواقع، أن تلقى آثارها على املواطنات 
واملواطنين وهادي مسؤولية الحكومة، مسؤولية السلطة التنفيذية 
ديال البالد أنه اليوم البرملان دار خدمتو وانخرط معاكم في األولويات 
الثالث: في إنعاش اإلقتصاد الوطني، في تعميم الحماية اإلجتماعية، 

وفي إصالح القطاع العام، وبالتالي فاملسؤولية ملقاة كليا على السلطة 
التنفيذية في إطار تنزيل السياسات العمومية، هذا املبدأ اللي تنأكدو 
عليه السيد الوزير، يدفعنا إلى املبدأ الثاني املتعلق بالعدالة املجالية، 
اليوم  اللي  املناطق  في دوك  كنا مستثمرين  كان  لو  املجالية  العدالة 
تنشوفو الثلوج محاصراهم من كل جهة وطريق وتنبقاو نشتغلو على فك 
العزلة وندخلوا كاسحات الثلوج وكنقلبوا على املساعدات اإلنسانية 
باش يوصلوهم، لو كنا اشتغلنا عليهم في واحد الوقيتة ما نكونوش 
اليوم في هذه األزمة. اليوم خاص اإلستثمار يتوجه بشكل عادل ملختلف 
املناطق، وخصنا نهضو بدوك املناطق على أساس أنه ما يكونوش عائق 
على التنمية ديال البالد، على أساس أنه يكون عندهم اإلكتفاء الذاتي، 
وهادي فرصة السيد الوزير، ألؤكد لكم أنه »صندوق محمد السادس 
أن  ديالو يجب  والتدخالت  ديالو  املشاريع  ديال  التوطين  لالستثمار« 
تراعي مبدأ العدالة املجالية، من أجل أن املناطق املتخلفة في البالد اللي 
مازال متخلفة وبشكل كبير تلحق باملناطق اللي هي أكثر حظا من أجل أنه 

يكون عندنا واحد التوازن؛

الضريبة على  برفع  يتعلق  ما  أيضا  إطار  في  انخرطنا معاكم  حنا 
مجموعة ديال اإلستيرادات، ولكن مبدأنا في هذا هو األفضلية الوطنية، 
للمواطنات  الشرائية  القدرة  ذلك سلبا على  يؤثر  أن  ينبغي  ولكن ال 
واملواطنين، وبالتالي فإعمال مبادئ الحكامة الجيدة هي مسؤوليتكم 
اليوم في الحكومة، وبالتالي فخاص باش نضمنو أن املواطن يبقى يتوصل 
بداك السلع بداك األثمنة اللي كانت، خاص البد نعملو مبادئ الحكامة 
ونفعلو لجان املراقبة والتفتيش اللي معمول بها في هذا املسألة، وأن 
نؤكد في إطار الحكامة على التوجه نحو التخفيض من نفقات التسيير، 
ياك حنا في األزمة ما كاين ال ملتقيات، ال مهرجانات، ال والو، ونقصو 
لنا من النفقات ديال التسيير في كل القطاعات الحكومية واملؤسسات 
اللي  املشاريع  اتجاه أجرأة  في  النفقات نوجهوها  باش هاد  العمومية 

عندها بعد تنموي.

فالبرملان  وبالتالي  أساسية،  مسألة  اإلجتماعية  التغطية  مسألة 
انخرط في هذا املشروع واليوم غادي يصادق عليه، ومسؤوليتكم أنكم 
تعجلوا السيد الوزير، باألجرأة ديال التعميم ديال التغطية الصحية، 
وهنا البد أنني نوقف ونأكد على التغطية اإلجتماعية للوالدين إسوة 
كيجيو  العالم  مغاربة  اليوم  اللي  املقارنة  األنظمة  من  بمجموعة 
وكيعطوينا نماذج ديال الدول اللي هما فيها والوالدين ديالهم مستافدين 
معاهم من التغطية االجتماعية، واحنا السيد الوزير، وهذا مؤسف 
جدا أنه الحكومة كتخلف املوعد في �سي حاجة وكيجي البرملان وكيحاول 
الحكومة.  معاه  مكتجاوبش  القوانين  مقترحات  خالل  من  يستدرك 
فحنا فهاد السياق البد أن أذكر باملقترح ديال الفريق اإلشتراكي اللي 
كان يرمي إلى إتمام املادتين 2 و4 من القانون 83.17 املتعلق بتحديد 
شروط ومساطر اإلستفادة من التكفل العائلي، واللي جبناه باش حتى 
األبوين اللي هما في حالة عوز يستفادو من صندوق التكافل العائلي، 
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اشنو اإلشكال؟ أن حنا كنعالجو وضع اجتماعي صعب، أسر معوزة 
سواء تعلق األمر باألم أو األبناء أو ال الوالدين، اشنو هو السند باش 
غادي نقصيو الوالدين من هذه اإلستفادة؟ أعتقد أنه، شكرا السيد 

الرئيس والسالم عليكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيد النائب رشيد حموني.

عيدرئب عيسلد اشلد حمو 8:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعن عيوزيرعن،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

اليوم في إطار املناقشة لقانون املالية في إطار القراءة الثانية، هي 
مناسبة كذلك باش نجدد حزب التقدم واإلشتراكية باإلجماع الوطني 
الصلب والقوي حول قضية وحدتنا الترابية، وهي مناسبة أيضا إلعادة 
العصابات  بعض  بها  قامت  اللي  واإلستفزازات  باملمارسات  التنديد 
معبر  في  يدعمهم  ومن  البوليساريو  انفصاليي  جانب  من  املسخرة 
الكركرات، وهي مناسبة كذلك لنثمن وننوه بالتدخل السلمي للقوات 

املسلحة امللكية بتعليمات من جاللة امللك، حفظه هللا.

ش نقبلو التالعب 
ّ
املالحظة األولى: هي أننا في قانون املالية ما يمكنا

باألرقام من جانب الحكومة فيما يخص اإلستثمارات العمومية، فهي 
عبارة عن اعتمادات مؤجلة فقط des1roports من امليزانيات السابقة، 
وهذا يدل على أن الحكومة متكاسلة فيما يخص اإلنجاز وهي ظاهرة 

وممارسة سلبية تحاول الحكومة أن تقدمها وكأنها اجتهاد؛

املالحظة الثانية: تتعلق بأثر هاذ اإلستثمارات وهذه األرقام الضخمة 
على الواقع املعي�سي للمواطنات واملواطنين على معيشهم وعلى الخدمات 
العمومية والجودة، وأعتقد أن الواقع ينطق بغير ما تقوله الحكومة في 

تقاريرها؛

املالحظة الثالثة: تتعلق باألرقام واملؤشرات التي ال تعكس الواقع 
وكمثال لذلك نسبة البطالة في عالقة بجودة الشغل، هل مثال اعتبار 
بائعي السجائر بالتقسيط أو بائع املناديل في ملتقيات الشوارع عامال 
نشيطا؟ فأي عمل ال يضمن الكرامة والحد األدنى من ضرورة العيش 

الكريم يصعب أن نعتبره شغال؛

املالحظة الرابعة: كتعلق بالهدر في كل �سيء وعدم البناء على التراكم 
والحرص على استدامة املشاريع وكأن املغرب بدا في 2011 فقط؛

هامة  مجاالت  في  اإلقصاء  بسياسة  كتعلق  الخامسة:  املالحظة 
في مناطق املغرب العميق في الجبال وفي الريف، وهذا كيكّرس واحد 

الغياب في العدالة املجالية. وهاذ �سي كيجعلنا كيستفزنا هاذ الحالة 
االنهزامية اللي كتبثها الحكومة في أركان سلطتها التنفيذية واإلدارية، 
وهي تبني قانون ماليتها على فرضيات متجاوزة وكأنها تلبسنا أكفاننا 
وتقدمنا للهالك بدون مقاومة، فهل بإستراتيجيات قطاعية استسالمية 
معطوبة يمكن أن نقّوي ظهر املغربي واملغربية في مواجهة الخطر القائم؟ 
هل بسلوكات انفاقية تبديرية أحيانا يطبعها اإلرتجال والغموض وقلة 
الحرفية، والتنصل من املسؤولية ومن املحاسبة يمكن أن يواجهها 
املغربي واملغربية ما يواجهه نظيره في محيطه الدولي واإلقليمي؟ هل 
في  أثر  ذات  غير  زيادة  أو  تحفيز ضريبي  قبيل  متجاوزة من  بترقيعات 
ميزانية الصحة والتعليم يمكن أن نخفف من تحّمل املواطن يدفع 
أكثر من %53 من تكاليف املرض ديالو كيف؟ كيف للحكومة أن تعتبر 
املناصب املخصصة لقطاعي الصحة والتعليم في إطار هذا املشروع، 
رغم أنه مهم يمكن أن تغّير من واقع التردي الذي تعيشه املنظومتان؟ 
هل بهاته اإلجراءات املعزولة سنحمي كرامة مغربي تنهك بشكل يومي 
الخاصة  واملدارس  املستشفيات  أمام  استثناء  أصبح قاعدة وليست 
واملصحات؟ كيف للحكومة أن تقف عاجزة أمام لوبيات املضاربين 
واملحتكرين وتفرض علينا وبقوة القانون أن نطبع أمام إهانة املغاربة 
أمام ارتفاع أسعار املواد اإلستهالكية في األسواق والفضاءات التجارية، 
مقنعا  تبريرا  أو  تفسيرا  الساعة  حدود  إلى  الحكومة  تقدم  لم  التي 
الستنزافها إمكانات املغاربة في ظرفية األزمة، من حق املغاربة أن يشكوا 
في تواطئكم، الحكومة ليست جهازا فوقيا مبتورا من مصدر سلطته 
واإلنتخابية  اإلقتصادية  اللوبيات  لرعاية  ناديا  وليس  الشعب،  وهو 
واالنتفاعية، الحكومة كما اختارها الشعب املغربي وناضل عليها اليسار 
من أجل توسيع صالحياتها ليست شركة مناولة ملصالح بعينها بل هي يد 

املغاربة الفاعلة وعقلهم التدبيري وسلطتهم التنفيذية.

واليوم في خالل مناقشتنا في لجنة املالية تبين لوال يقظة السيدات 
والسادة النواب، اليوم الحكومة برهنة بأنها كتخدم اللوبيات ما�سي 
لوبيات، كتخدم شخص أو شخصين بإعداد واحد التعديل لرسوم 
ديال اإلستيراد لرفعها ب2,5 حتى ل 17 % من أجل تشجيع اإلحتكار 
ورفع األسعار على املغاربة، اليوم هذا التعديل اللي جابت الحكومة 

برهنة، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

السيد النائب شكرا جزيال، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

عيدرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسالم عللكم،

السيد الوزير، ممثل الحكومة، غادي نصوتو ضد احنا كفدرالية 
اللي  بسيط  لسبب  املالية،  قانون  مشروع  هاد  الديمقراطي  اليسار 
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كنعتبرو بأنه ناقص طموح لبالدنا وطموح باألخص في 2 ديال القطاعات 
اللي كنعتبروها أساسية لتقدم بالدنا وهي الصحة والتعليم. هادي 4 
سنين وحنا كنقدمو لكم مقترحات بديلة للنهوض إلنقاذ وللنهوض بهاد 
القطاعين الصحة والتعليم وكلها كترفض، تيكون عليها شبه اإلجماع 
ضدها، فيمكن ما عرفت فوقاش غيطون الطموح عند حكومة بالدنا، 
يمكن كتنتظرو التقرير ديال لجنة النموذج التنموي عاد باش يكون 
تصور جديد وال، حنا حاولنا قدمنا لكم مقترحات وكلها رفضتويها مع 

األسف الشديد، فسنصوت ضد هذا القانون مرة أخرى، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت بدءا باملادة 4 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

نمر إلى املادة 5 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

املادة 12 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 املكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 الجدول«أ« كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 الجدول »ب« كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 الجدول »ج« كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 الجدول »ه« للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 الجدول »و« للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

كما  له  ثانية  قراءة  في  برمته  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد
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صادق مجلس النواب على مشروع قانون املالية رقم 65.20 للسنة 
املالية 2021 في قراءة ثانية له.

شكرا للسيد الوزير. نمر اآلن السيدات والسادة النواب الجلسة 
مشروع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة  مستمرة،  مازالت  التشريعية 

القانون، فليتفضل مشكورا.

ائيس  يدى  عملدتدب  عيوزير  يوني8،  عيلطلف  عبد  عيسلد 
علحكومة عملكلف بإنعاة عيدفرع عيوطني:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد ائيس مجلس عيدوعب عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

يسعدني أن أقف أمام مجلسكم املوقر لتقديم مشروع القانون 
43.20 املتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية، اسمحوا 
النواب  للسيدات والسادة  املناسبة ألعرب  بهذه  لي أن أستهّل كلمتي 
املحترمين عن جزيل شكري وتقديري، ملا تولونه من اهتمام بالغ ودعم 
متواصل لقضايا الدفاع الوطني، كما يطيب لي أن أتقدم إلى السيد 
رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة 
املقيمين في الخارج بمجلسكم املوقر بخالص الشكر واإلمتنان، على 
اللجنة  التي خّصصتها هذه  اإلجتماعات  أشغال  وتسيير  إدارة  حسن 
لدراسة ومناقشة مشروع هذا النص التشريعي املعروض على أنظار 
مجلسكم املوقر، والشكر موصول أيضا إلى السيد مقرر اللجنة الذي 

سهر على إعداد تقرير اللجنة في هذا الخصوص.

والسادة  للسيدات  والبّناء  املتميز  بالنقاش  أشيد  اإلطار  وفي هذا 
النواب خالل مشاركتهم القيمة في دراسة ومناقشة هذا املشروع والتي 
أهداف مشروع  إلى  التطرق  باإلجماع، وقبل  بالتصويت عليه  انتهت 
هذا القانون أتوجه بالشكر الخالص إليكم السيد الرئيس، وعبركم 
ل 

ّ
إلى كافة مكّونات املجلس على تجاوبكم مع هذا املشروع الذي سيشك

لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية املرتبطة بمجالي 
األمن السيبيراني والثقة الرقمية.

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

في خضم التطور الذي يعرفه املجال الرقمي الذي يعد من أبرز 
الرهانات املستقبلية لبالدنا أصبحت املعامالت الرقمية تحظى بأهمية 
الناتجة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مسايرة  أجل  ومن  كبرى، 
عن هذا التطور ومواكبة إصالح اإلدارة وتبسيط املساطر أضحى من 
ر 

ّ
ويوف الرقمية  الخدمات  جميع  يشمل  للثقة  مناخ  تيهيء  الضروري 

قانونية  بيئة  العمومية  والهيئات  واإلدارات  اإلقتصاديين  للفاعلين 
تساعد على إطالق خدمات جديدة، وسيضمن في نفس الوقت الحماية 
املعامالت  املتزايد على  اإلقبال  للمواطنين وتشجيعهم على  القانونية 

الرقمية.

وفي هذا اإلطار، قامت إدارة الدفاع الوطني بعد املوافقة السامية 
بإعداد  وأيده،  السادس، نصره هللا  امللك محمد  الجاللة،  لصاحب 
مشروع القانون املتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية، 
الهيئات  في ذلك  بما  املعنية  الوزارات واملؤسسات  التنسيق مع  بعد 
في  املتقدمة  الدولية  بالتجارب  واستئناسا  الخاص،  للقطاع  التابعة 
هذا املجال من خالل االطالع على التشريعات املقارنة لبعض الدول 
كالواليات املتحدة األمريكية وكندا وفرنسا وماليزيا وكوريا الجنوبية، 
كما تم اإلستئناس بالالئحة التنظيمية الصادرة عن اإلتحاد األوروبي 
املتعلقة بخدمات الثقة بالنسبة للمعامالت اإللكترونية والتي دخلت 
حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2017، وتتجلى األهداف الرئيسية ملشروع 

هذا القانون فيما:

الفاعلين  الحتجاجات  يستجيب  جديد  قانوني  إطار  وضع  -أوال: 
واإلحاطة  واملواطنين،  واإلدارات  والخواص  العموميين  اإلقتصاديين 
بجميع خدمات الثقة من خالل تنظيمه للتوقيعات اإللكترونية والخاتم 
اإللكتروني  اإلرسال  وخدمات  اإللكتروني  الزمني  والختم  اإللكتروني 

املضمون والتيقن من مواقع اإلنترنيت.

-ثانيا: وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر مالءمة ملختلف املعامالت، 
ذات  مخاطر  تعرف  التي  اإلستخدامات  غالبية  برقمنة  مما سيسمح 
مستوى منخفض أو متوسط، هذا هو املستوى الغير مؤهل مع الحفاظ 
على نظام أكثر صرامة لتغطية اإلستخدامات ذات املخاطر العالية وهو 
املستوى املؤهل، حيث تم اقتراح ثالث مستويات للتوقيع اإللكتروني، 
تضم املستوى البسيط واملستوى املتقدم واملستوى املؤهل، وذلك حتى 

يتسنى تغطية جل اإلحتجاجات.

-ثالثا: توضيح األثر القانوني للتوقيع اإللكتروني البسيط واملتقدم 
اإللكترونيين  التوقيعين  لهذين  القانوني  األثر  رفض  يمكن  ال  بحيث 
أو عدم قبولهما ملجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو ألنهما ال يفيان 

بمتطلبات التوقيع اإللكتروني املؤهل.

-رابعا: توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل املحررات املنجزة 
من لدن مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها في نطاق تطبيق 
أحكام هذا القانون، لكون هذه املعامالت جاري بها العمل يوميا في 

القطاع اإلقتصادي.

عيسلد ائيس مجلس عيدوعب عملحت4م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت4مين،

أنظار  على  املعروض  القانون  مشروع  أهداف  أهم  تلكم  كانت 
املعامالت  في  الثقة  تكريس  في  سيساهم  والذي  املوقر،  مجلسكم 
مع  عالقتنا  في  وإنما  الوطني  املستوى  على  فقط  ليس  اإللكترونية، 
شركائنا في إستجابة للتطلعات واالحتياجات املتعددة املعبر عنها من 
لدن الفاعلين اإلقتصاديين واإلدارات، وسيسمح بتأطير خدمات الثقة 
األخرى والالزمة في املعامالت اإللكترونية وإعطاء دفعة جديدة لتنمية 

النشاط اإلقتصادي والتحول الرقمي في بالدنا.
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في ختام هذا العرض، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل 
على حسن اهتمامكم وعلى دعمكم ومساندتكم وتفاعلكم اإليجابي 
مع مشاريع القوانين التي تعدها إدارة الدفاع الوطني، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته، وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

لجنة  ملقرر  كذلك  الشكر  الحال  بطبيعة  الوزير،  السيد  شكرا 
في  املقيمين  واملغاربة  والشؤون اإلسالمية  الوطني  والدفاع  الخارجية 
الخارج، السيد النائب محمد زويتن. نمر اآلن إلى التصويت على املواد 
الخاصة بمشروع قانون رقم 43.20 واملتعلقة بخدمات الثقة بشأن 

املعامالت اإللكترونية.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 81 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 82 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 83 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   43.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية.

شكرع عيسلد عيوزير، شكرع عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب.


	محضر الجلسة الثامنة والخمسين بعد المائتين
	جدول الأعمال: الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة.

	محضر الجلسة التاسعة والخمسين بعد المائتين
	- التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات التالية:
	- التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

	محضر الجلسة الستين بعد المائتين
	-مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة:
	-مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 في قراءة ثانية له؛


