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محضراملجلسةاملح نيةا ملستينابعداممل ئتين

ملت ريخ: اإلثنين 82 ربيع الثاني 1442ه )14 دجنبر 2020م(.

لرئيس مجلس  الثامنة  النائبة  بوجمعة  مريمة  السيدة  ملرئ سة: 
النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات وإحدى عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعا 4:  جد 4ا
الحكومية التالية:

الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي؛ .-

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة. .-

ملسيدةامرياةابوجاعةارئيسةاملجلسة:

أشرفا علىا ملرحيما ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين،

افتتحت الجلسة.

ملسيداملوزيرامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر تخصص هاته الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة 
العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها أربعة أسئلة تليها مناقشة 
بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من القطاعين التاليين: القطاع 
األول التجارة والصناعة واإلقتصاد األخضر والرقمي والقطاع الثاني 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، ووفقا للمادة 
املراسالت  إلى  أوال  نستمع  املوقر  ملجلسنا  الداخلي  النظام  من   149

الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد األمين مشكورا.

ملسيدابولوناملس لكاأمينامملجلس:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب

محمد  صندوق  بإحداث  يق�ضي   76.20 رقم  قانون  -مشروع 
السادس لإلستثمار.

-مشروع قانون رقم69.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون 
آداؤها  الواجب  املالية  بالغرامات  تتعلق  إستثنائية  أحكام  بسن 

إلسترجاع إمكانية إصدار شيكات.

-مشروع قانون رقم 70.20 يق�ضي باملصادقة على مرسوم بقانون 

متعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء، أحيل على مكتب 
املجلس كما وافق عليه مجلس املستشارين.

 47.06 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   07.20 رقم  قانون  -مشروع 
املتعلق بجبايات الجماعات املحلية.

ومن فريق األصالة واملعاصرة توصل مكتب املجلس بمقترح قانون 
تنظيمي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق 

بمجلس النواب.

93 سؤال  14 سؤال شفوي،  النواب ب  رئاسة مجلس  توصلت 
كتابي، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرماملسيدامجمين،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين 

الجاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية.

النواب اإلشارة فيما يخص  السيدات والسادة  أود أن أخبر  كما 
الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب بناء على املادة 
التالية:  الطلبات  برمجت  فقد  للمجلس،  الداخلي  النظام  من   152
اإلجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها ملعالجة أزمة تشغيل الدكاترة 
املعطلين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية والحملة الوطنية 

للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 عن الفريق اإلشتراكي.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التجارة والصناعة واإلقتصاد 
األخضر والرقمي بسؤالين في إطار وحدة املوضوع، السؤال األول عن 
فرق األغلبية، فليتفضل أحد النواب مشكورين، تفضل السيد النائب 

املحترم.

ب سما ملفريقامإلشت9مكيا أم مارئيسا ملسيداشقرمنا ملد ئبا
فرقامجغلبية:

ملسيدةاملرئيسة،

اقتصادية  أزمة  كورونا  فيروس  جائحة  خلفت  الوزير،  السيد 
عاملية مطبوعة بتراجع العرض والطلب في اضطراب سالسل التوريد 
الدولية وتأثر حركة األفراد وتدفق رؤوس األموال، وهو ما جعل العديد 
من الدول تعيد النظر في تدبير احتياطاتها من مواد أساسية لتحقيق 
اإلكتفاء الذاتي واستمرار نشاطها اإلقتصادي وذلك على إيقاع نقاش 
بالشركات  الشغل  مناصب  على  والحفاظ  الصناعات  توطين  حول 

العاملية في بلدانها األصلية.

وتحويل  الطائرات  وصناعة  السيارات  صناعة  تمثله  ملا  وبالنظر 
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للتصدير،  املوجه  الوطني  اإلقتصاد  في  قيمة مضافة  من  الخدمات 
والضرر الذي قد ينتج عن مغادرة الشركات العاملية العاملة في هاد 
صناعية  كقاعدة  املغرب  صورة  وعلى  الشغل  مناصب  على  املجال 
وآثار  لنتائج  أوال  تقييمكم  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  تنافسية، 
الجائحة على املهن العاملية للمغرب؟ ومن جهة أخرى عن اإلجراءات 
اإلستباقية التي ستتخذونها من أجل حماية مناصب الشغل والحفاظ 
على مختلف الطلبيات والتعاقدات التي تجمع فروع الشركات العاملية 

باملزودين ومتعهدي الخدمات على املستوى الوطني؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املعارضة  فرق  عن  اآلن  سؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد  تفضل  النواب  السادة  أحد  فليتفضل  النيابية  واملجموعة 

النائب املحترم.

فرقا مجاوعةا ب سما جد حا ملغ نيا عبدا ملسيدا ملد ئبا
مملع رضة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، الشك أن قطاع الصناعة والتجارة واإلقتصاد 

األخضر الرقمي ال زال يعاني من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتداعياتها 

سواءا على مستوى املجال الصناعي، بما فيها أساسا النسيج والجلد 
مستوى  على  أو  وغيرها  الغذائية  والصناعات  والطيارات  والسيارات 

الصعبة  الوضعية  في ظل  الخارجية  التجارة  التجاري خاصة  املجال 

التي تفرضها األسواق الخارجية وانعكاس ذلك كله سلبا على مناصب 

الشغل.

إن هذه الوضعية بإكراهاتها وتحدياتها تسائل السياسة القطاعية 

عن اإلجراءات املتخذة لتجاوز الصعوبات التي يعرفها مخطط التسريع 

الصناعي؟ عن التدابير املواكبة للحفاظ على مناصب الشغل خاصة 

بالنسبة للمقاوالت التي تعاني من وضعية صعبة؟ عن البرنامج املعتمد 

للمساهمة في خطة اإلنعاش اإلقتصادي الذي دعى إليها جاللة امللك، 

-2017 الغذائية  للصناعات  البرنامج  عقد  مآل  عن  هللا؟  حفظه 

2021 املوقع بين الحكومة والفعاليات اإلقتصادية املعنية من أجل 

إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع وتطويره حتى يستجيب ملتطلبات 

التحديات املطروحة؟ عن املخطط اإلستعجالي الكافل بإعطاء انطالقة 

جديدة لتنمية التجارة الخارجية ملواجهة التحديات التي يعرفها القطاع 

في ظل أزمة جائحة كورونا؟ عن مآل الرؤية اإلستراتيجية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب للسيد الوزير، تفضل السيد 

الوزير، يمكن تتفضل للمنصة السيد الوزير.

ملصد عةا ملتج رةا ملعلاي،ا زيرا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتص نامجخضرا ملرقاي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا على التدخالت واألسئلة، طبعا جائحة كورونا على الصعيد 
الدولي خلقات مشاكل كبرى، والحمد هلل املغرب عرف أيضا مشاكل في 
اإلقتصاد املغربي، لكن استرجعنا أكثر من %96 في مناصب شغل في 
قطاع الصناعة، إيال دخلنا في هاد القطاعات الصناعية غنشوفوها 
اإلختيارات  أنه  تبين  الفترة  فهاد  عشنا  اللي  لكن  بوحدة،  وحدة 
اإلستراتيجية ديال اململكة اعطات نتائج إيجابية، ألن هاد القطاعات 
فيها  لو يستثمر  املغرب هادي سنوات عديدة باش يمكن  اللي اختار 
ويواكبها باش تعطي هاد النتائج، اآلن تبين أنها في مستوى عالي، على 
سبيل املثال قطاع النسيج واأللبسة اللي في جميع الدول عرف واحد 
التراجع يعني في مستوى صعب، في املغرب الحمد هلل هاد الشهور األخيرة 
عرفو نمو هام ديال هاد القطاع، يمكن لنا مشينا أكثر من %40 في واحد 
الوقت اللي ضاعت في املغرب فهاد القطاعات، ولكن الحمد هلل في هاد 
األخير وصلنا اآلن نعطيكم بعض األرقام، في قطاع الصناعة على العموم 
استرجعنا %96 ديال مناصب الشغل اآلن إيال خدينا بعض القطاعات 
واحد بواحد بحال دابا قطاع السيارات تجاوزنا في أكتوبر %104 ديال 
أكتوبر 2019 في مناصب الشغل، إيال نشوفوا القطاعات األخرى قلت 
 offshoringلكم النسيج واأللبسة وصلو ل %94 اآلن ترحيل الخدمات
%99، القطاع الكهربائي واإللكتروني %97 وقطاع الكيمياء والشبه 
كيمياء %96، إذن هاد االختيارات اللي درات اململكة سنوات هادي 
على  صعوبات  كيعرف  اللي  الوحيد  القطاع  إيجابية،  نتائج  أعطت 
صعيد التصدير وهو قطاع الطيران وتصنيع أجزاء الطائرات اللي تراجع 
ب %14 في هاد الشهور األخيرة، ولكن ملي كنجيوا نشوفوا على الصعيد 
الدولي تراجع ب %75 إذن الصناعة املغربية يعني عاشت هاد الفترة 
هادي وهاد الصعوبات والحمد هلل احنا كنتجاوزوهم تدريجيا في كل 
مرحلة، آشنو دار على الصعيد ديال الوزارة ملي شفنا هاد ال�ضي اللي 
وقع في العالم وطقسنا به في املغرب، صاحب الجاللة، هللا ينصرو، 
اعطى التعليمات ديالو باش جميع القطاعات يشتغلو؟ يشوفو أشنا هم 
اإلمكانيات اللي يمكن لنا نخرجو بها من هاد الجائحة يعني باش نسترجعو 
جميع القطاعات اللي عندنا، قطاع الصناعة درنا إستراتيجية جديدة 
اللي هي كتواكب وال كتبع اإلستراتيجية ديال التسريع الصناعي، على 
سبيل التذكير التسريع الصناعي تجاوزنا في 2019 كيف تتعرفوا 500 
ألف منصب شغل، وهاد ال�ضي مع l›HCP وla CNSS الناس محسوبين 
تنشأو أكثر من 500 ألف منصب شغل، اللي كان هدف ديال أفق 2020، 
طبعا الجائحة جابت مشاكل ديالها، فهاد السنة 2020 تنشآت في قطاع 
الصناعة أكثر من 50 ألف منصب شغل جديدة، ولكن مشات لينا 74 
ألف منصب شغل في هاد الفترة هادي. إذن عندنا النقص في هاد الشهر 
ديال 24 ألف منصب شغل، البعض كيقول أنه هاد ال�ضي فيه مشكل 
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ألن هاد ال�ضي ضعيف، ولكن حنا كل منصب شغل عندنا مهم جدا، كنا 
كنتمناو أنه سنة 2020، لو هاد الجائحة ما كانتش، كنا غادي نتجاوزو 
70 ألف أو 80 ألف منصب شغل جديدة فوق 500 ألف منصب شغل.

ولكن هاد �ضي اللي عندنا حنا مهم، اللي تبين فهاد الفترة، وهو قوة 
اإلقتصاد املغربي وقوة النسيج اإلقتصادي املغربي، كيف اشفتو عبر 
العالم، املغرب كيتعطى اآلن كمثال، ألن جميع الدول عاشو مأساة في 
االقتصاد ديالهم وفي الصناعة ديالهم، التراجع ديالهم كان في نسبة يعني 
مهمة، إيال شفنا في املغرب قطاع السيارات، بقينا كنصنعو السيارات 
اللي كنصنعو من قبل، فأكثر من ذلك، كاين استثمارات جداد فهاد 
القطاعات، اليوم عندنا في الساعة الرابعة إن شاء هللا، غادي نوقعو 
3 ديال اإلستثمارات في قطاع السيارة، استثمارات مهمة ديال 7500 
منصب شغل جديدة، يعني في هاد الفترة ديال الجائحة ملي كتشوفو 
مستثمرين كيجيو يستثمرو في املغرب، إذن عندنا املسائل اللي كتميز 
اململكة، طبعا اإلستقرار، طبعا يمكن املستثمرين املغاربة واألجانب 
يستثمرو في املجاالت اللي بغاو، ما يكونش عندهم ضغوطات، باش 
يكون عندهم مستثمرين األجانب يكون معاهم مستثمرين مغاربة أو 
مستثمرين مغاربة يكون عندهم ضغط باش يكون معاهم مستثمرين 
آخرين، الحمد هلل في بالدنا هاد ال�ضي ما كاينش، وكيعطي نتائج إيجابية.

كان  وهو  فيها  تّدار  اللي  الغذائية،  الصناعة  قطاع  نشوفو  إذن 
مخطط جديد خاص بالصناعة الغذائية، أعطى 209 مشروع جدد، 
فيهم 5.8 مليار ديال الدرهم ديال اإلستثمار، 27.740 منصب شغل 
مباشر، رقم املعامالت 21.7 مليار ديال الدرهم، منهم 6.3 مليار ديال 
الدرهم للتصدير، هاد �ضي دار ما بين 2017 و2021 ملي بدينا مع وزارة 
الفالحة، كنديرو واحد املشروع مزدوج فيه الصندوق اللي تابع لوزارة 
الفالحة والصندوق اللي تابع لوزارة الصناعة، إذن هاد النتائج جاو في 
هاد القطاع، مازال هاد القطاع فيه املجال ديال التطور اإلستثمار، 
وكنتمناو أنه في الشهور أو السنين املقبلة إن شاء هللا، هاد القطاعات 

يعرفوا ازدهار أكثر من ذلك، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

للمناقشة،  ونمر  الوزيرة  بالسيدة  نرحب  الوزير،  السيد  شكرا 
املداخلة األولى في هذه املناقشة لفريق العدالة والتنمية، فليتفضل 

أحد السادة النواب مشكورا.

ملد ئباملسيدامحاداملصديق:

بسماهللااملرحاناملرحيم،املحاداهللارباملع ملينا ملصالةا
ملسالماعلىاأشرفامملرسلين.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،املسيدةاملوزيرة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية، معقبا على 
جواب السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي، على 
سؤال األغلبية في موضوع إستراتيجية الوزارة للتخفيف من تداعيات 

الجائحة على املهن العاملية للمغرب.

أنصت بإمعان لجوابكم السيد الوزير، بال شك هناك جهد كبير بذل 
للتخفيف من تداعيات الجائحة، ينضاف إلى الجهود املبذولة في هذا 
القطاع، ال يسعنا في فريق العدالة والتنمية إال أن نثمنه وننوه بكل ما 
بذل من جهد، ونثمن اإلنجازات، وندعو إلى املزيد حتى تلعب الصناعة 
الدور املنوط بها لتحريك الدورة اإلقتصادية الوطنية، وتساهم بنسب 

أعلى في الناتج الداخلي اإلجمالي، كما في حل معضلة البطالة.

السيد الوزير، ونحن نناقش وتداعيات جائحة كورونا على املهن 
الحكومي،  البرنامج  في  إلتزاماتكم  نستدعي  أن  البد  ببالدنا،  العاملية 
فقد تعهدتم بمواصلة دعم وتفعيل مخطط التسريع الصناعي 2014-
2020، على اعتبار أنه قاطرة للتنمية ويساهم في الناتج الداخلي الخام 
ويرتبط بتطور إنتاجية وتنافسية القطاعات اإلقتصادية ذات القيمة 
املضافة العالية، لنسائلكم عن حجم هذا الدعم ومؤشرات التزامكم 

بهذا التعهد.

التسريع  مخطط  تنزيل  برنامج  معكم  لنستحضر  مناسبة  وهي 
الصناعي بجهة سوس ماسة، ونسائلكم عن حالة تقدمه ومجهودات 
الوزارة ملواكبته، خاصة ما تعلق منه باملنطقة الحرة، وتوطين مهن 
في  للتفكير  أيضا  باملناسبة  ندعوكم  كما  وغيرها.  السيارات  صناعة 
وجعل  الثالث،  الجنوبية  الجهات  في  املخطط  لهذا  الجهوي  التنزيل 
املراكز  الداخلة، مراكز صناعية على غرار  العيون،  كلميم،  مراكزها 

املوجودة ببالدنا.

اإلقتصاد  أسئلة  في  وبحثا  الحكومي،  البرنامج  مع  دائما  وارتباطا 
وثيقة  في  جاء  مما  العناوين  بعض  أثيرمعكم  والفعالية،  والنجاعة 

البرنامج الحكومي:

االقتصاديات  دائرة  املغرب  ولوج  بهدف  األعمال  مناخ  -تحسين 
الخمسين؛

-توفير مناخ تناف�ضي وجذب اإلستثمار واالبتكار؛

-تحرير املقاولة من قيود املساطر اإلدارية املتشابكة واملعقدة؛

-تسريع دمج الهيئات العمومية املكلفة بدعم وتشجيع اإلستثمار 
والتصدير والترويج؛

الصفقات  إطار  في  الصناعي  التعويض  مبدأ  تفعيل  -مواصلة 
العمومية الكبرى وضمان وفاء املوردين الدوليين، بتوطين جزء من 
أنشطتهم االقتصادية ونقل الخبرة والتكنولوجية لفائدة اليد العاملة 

املغربية؛
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-وضع تحفيز مالي خاص باملقاوالت الصناعية الجديدة والناشئة 
املستثمرة في القطاعات الواعدة؛

-وضع إطار خاص بتعبئة العقار الصناعي؛

تنويع وتحديث األدوات املالية وتطوير مؤسسات سوق الرساميل.

البرنامج  تضمنها  إلجراءات  العناوين  بعض  الوزير،  السيد  هي 
الحكومي قصد النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، وإعطائه املناعة 
الالزمة. نتساءل معكم عن مدى تحقيقها على أرض الواقع؟ والهدف 
دائما هو تثبيت دعائم وركائز الصناعة ببالدنا، وجذب رساميل دولية 
مستثمرة في عديد من املهن العاملية وتوطينها والحفاظ عليها، خاصة 
الخبرة  نقل  الهدف  كما  بالجائحة،  املتعلقة  الظرفية  هذه  مثل  في 
والتكنولوجيا إلى اليد العاملة الوطنية، واكتساب املهارات القائمة على 

اإلبتكار التكنولوجي.

السيد الوزير، إن هاته الجائحة هي ظرف إستثنائي صادفنا في 
الطريق، فكما هو محنة فيمكن أن يكون منحة، ويتحول إلى فرصة 
لإلقالع، بالنظر إلى املؤهالت التي تزخر بها بالدنا، ستمكن من تحصين 
املكتسبات وجلب مزيد من الرساميل الدولية لإلستثمار، وهذا ما جاء 
في في معرض جوابكم، فإذا كان من املطلوب إضافة إلى كل ما تحقق، 
أو ما تحققه هذه اإلستثمارات هو نقل التجربة والخبرة إلى اليد العاملة 
تحرر  لالبتكار،  وناجعة  جديدة  سياسة  نهج  لزاما  فكان  الوطنية، 
الطاقات بهدف تحقيق نموذج صناعي جديد آمن وواعد، قائمة على 

االبتكار التكنولوجي، وألجل هذا البد من:

أوال: تحفيز الرأسمال الفكري من باحثين ودكاترة ومبتكرين ورواد 
األعمال؛

ثانيا: إزالة كل العراقيل التي تعيق البحث العلمي، إدارية كانت أو 
مسطرية واإلستفادة منه في مجال التصنيع؛

املعدل  من  واإلقتراض  العلمي  البحث  ميزانية  في  الزيادة  ثالثا: 
العالمي؛

رابعا: إدماج حقيقي للجامعات السياسات الصناعية وسياسات 
التطوير؛

خامسا: اعتماد اإلجراءات القانونية واإلدارية التي تسهل انفتاح 
الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي؛

سادسا: خلق تعاون وشراكات بين املؤسسات العمومية واملقاوالت، 
ويمكن هنا أن تلعب مجالس الجهات دور أسا�ضي في هذا التعاون، 
البحث واإلعتماد على التكنولوجيا العالية منخفضة التكلفة، كما هو 

في بعض دول آسيا.

والبشري  املادي  الجهد  ترشيد  أجل  ومن  الوزير،  السيد  ختاما 
قصد بلوغ أهداف التقدم والتنمية لبالدنا والعيش الكريم ملواطنينا، 

البد أن أذكر لعل الذكرى تنفعنا جميعا، إلى أن الحاضنة الرئيسية 
التي ساعدت على هذا النجاح واإلنجاز، هي ما تميز به بلدنا من استقرار 
وأمن، لهذا علينا جميعا، مؤسسات وأفراد، العمل على الحفاظ على 
هذا املكتسب، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا، وعلينا أيضا 
استشراف املستقبل بنفس جماعي إيجابي ينتصر على كل املعيقات 

وعلى رأسها األزمة التي سببتها الجائحة، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

األصالة  لفريق  الثانية  املداخلة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب أو النائبات.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةابوفرمشن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملس نةاملزمالء،املسيدمتاملزميالت،

مس ئكماسعيد.

يشرفني أن آخذ الكلمة بإسم زمالئي في فريق األصالة واملعاصرة،

 ،2021 ديال  املالية  قانون  على  الحكومة  راهنت  الوزير،  السيد 
لترميم ما يمكن ترميمه من املخلفات اإلقتصادية واألعراض الجانبية 
ديال كورونا، وطبعا هذا إضافة إلى املشاكل اإلقتصادية اللي كانت من 
قبل، وإذن ال�ضيء الذي زاد األمر سوءا. وعلى رأس هاد القطاعات اللي 
هي كانت مضرورة، هو القطاع الغير املهيكل، هذا إضافة إلى طول آجال 

األداء بالنسبة للمقاوالت واإلجراءات اإلدارية الثقيلة والطويلة.

السيد الوزير، هناك عدة معطيات جاتنا من اإلتحاد العام ملقاوالت 
اإلقتصادية  األزمة  بأن  للتخطيط،  السامية  املندوبية  من  املغرب، 
حول  تحوم  األزمة  بأن  كشفت  طبعا،  بالفيروس  املرتبطة  الحالية 
القطاع الغير مهيكل بالدرجة األولى، وبان بأن حوالي، يعني اكتشفنا بأن 
املغاربة حوالي %50 من اإلقتصاد الوطني كلو غير مهيكل، هذا إضافة 
إلى أن 5.5 مليون من األسر املغربية، كان حالها متوقفا بشكل يعني 
تقريبا كانت غتكون سكتة قلبية، لوال تدخل الدولة بأمر من صاحب 

الجاللة.

املهيكل  الغير  القطاع  بأن  كتعرفو جميعا  وكيف  معلوم  هو  كما 
كيضم  األسف  مع  اإلجتماعي  إجتماعي.  الغير  وفيه  اإلجتماعي  فيه 
واحد املجموعة جد هشة على جميع املستويات اإلجتماعية، وكذلك 
التعليمية واإلقتصادية أذكر منها يعني الشباب املنقطعين عن الدراسة، 
الشباب الخريج من التكوين املنهي والنساء املعيالت لألسر، هاد النساء 
�ضي  وما عندهم حتى  أميات  كلهم  منهم   67% منهم  األغلبية  بالذات 
مؤهل تقني وال منهي باش يمارسوا اللي هما كياكلوا بها وكيصرفوا بها على 
وليداتهم، هذا إضافة إلى هناك الجانب طبعا املشكل ديال أن اإلدماج 
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ديالهم غادي يطلب واحد يعني واحد الجهد كبير ألنهم على املستوى 
على  كتطالهم  الهشاشة  فهاد  وبالتالي  والتكويني ضعاف،  الشخ�ضي 
جميع املستويات، هناك الجانب كذلك ديال القطاع يعني الغير املهيكل 
ولكن اللي هو غير إجتماعي، وهادوا كيمشيوا لو الناس اللي هما دايرين 
حاسبتهم واللي عارفين بأن الهدف ديالهم ربحي محض وأنهم التهرب من 
الضرائب، وهذا مشكل كبير جدا، ألنه هاد املقاوالت ال تصرح وال تؤدي 
ما عليها، وقطاعات بأكملها تشتغل داخل هذا القطاع ألسباب غير 
إجتماعية بتاتا، هذا إضافة إلى أننا اكتشفنا بأن هاد القطاع هذا اللي 
كيربح وما كيأدي للدولة والو ما كينصفش حتى الناس اللي كيشتغلوا 
عندو واللي يعني باإلدالء بهم وال بالتصريح بهم بطبيعة الحال وتكون 
عندهم الحماية اإلجتماعية، هاد الوضع هذا كيجعل أن الناس اللي 
عندهم املقاوالت وفي القطاع املقنن واملنظم كيحسوا وكأنهم 2 تالميذ 
داخلين لإلمتحان واحد كيعتمد على الذاكرة وواحد كينقل، وبالتالي ما 
كاينش هناك كفاءة أو تكافؤ الفرص وما كاينش هناك عدالة جبائية، 
وبالتالي فإن هاد الناس هادو يعني يصرون على أن هاد القطاع هذا يهدد 
مناصب الشغل في القطاع املهيكل، وكذلك يضيع على الدولة مداخيل 
جبائية تقدر باملاليير وإمكانيات ترفع املردودية اإلقتصادية والتنافسية، 
بحيث تمس هذه الظاهرة قطاعات الصناعية والتجارية والخدمات، 

يعني كل هاد القطاعات اللي هي يعني في املجال ديالكم.

وعليه وملحاصرة هذه الظاهرة واملعني طبعا القطاع الغير املهيكل. 
نقترح في الحزب أو في فريق األصالة واملعاصرة 2 داملسائل:

أوال-تقوية الترسانة القانونية والزيادة من مرونة الدولة في تعاملها 
مع هذه األنشطة يعني بهدف إدخالها في اإلطار املنظم واملقنن بشكل 

سلس.

ثانيا-املسألة الثانية وهي كنصرروا كثيرا على الدفع وتطوير اإلقتصاد 
االجتماعي، وهاد الجانب هذا هو غادي يمس لنا وغادي يستوعب لنا 
يعني الفئة اللي هضرت عليها في األول وهي الفئة اللي كتخدم في القطاع 
يعني اإلجتماعي في املجال الغير املهيكل، وبالتالي فيعني إضافة إلى هذه 
األفكار كلها البد من التفكير في التكوين ومواكبة هؤالء حتى أنهم يمكن 

لهم يوجدوا نفسهم بشكل تدريجي في القطاع املنظم واملهيكل.

الحكومة  أنه  وهي  آخر،  أمر  على  نتكلموا  غادي  الوزير،  السيد 
خضعت التجار وممار�ضي املهن الصغيرة ملساهمة جبائية موحدة وبما 

أن هذا اإلجراء قد تم في قانون املالية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

التجمع  لفريق  املوالية  املداخلة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري فليتفضل أحد السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداحسناعوك ش :

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرة،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

قبل ما ندخل في السؤال ما يمكنش ما نتكلموش اليوم على هاد 
اإلنجاز اللي وصلنا لو واللي دارو جاللة امللك، وهو اإلعتراف بمغربية 
الصحراء من طرف الواليات املتحدة، يمكن نقولوا أن جاللة امللك 
الحسن الثاني رحمه هللا دار املسيرة الخضراء ف1975 جاللة امللك، 
محمد السادس، نصره هللا، جعل أكبر دولة وأقوى دولة اقتصاديا 
 c›est.une.consécrationكيتعتارف باملغربية الصحراء في ألفين، فهذه

ديال 45 عام.

اآلن غادي ندخل في السؤال في املوضوع ديال اليوم، السيد الوزير 
ما نحتاجوش ندويو على املا�ضي اللي تحقق راه تحقق وكل �ضي عارفوا، 
اليوم اللي كيهمنا وهو ما بعد كوفيد ما بعد أزمة كوفيد، اللي كيهمنا 
وهو شنو كنوجدوا اشنو كنوجدوا في املغرب باش نجلبوا اإلستثمارات؟ 
وهو شنو توفير أحسن شروط ملالئمة لجلب اإلستثمار في املغرب؟ ألن 
شنو غادي يوقع؟ اللي غادي يوقع وهو اإلستثمار كل في العالم غادي 
يتغير، ملاذا غادي يتغير؟ غادي يتغير ألن كنشوفوا أن البلدان ال سيما 
بلدان الغرب كلها غادية لتوطين اإلستثمار، وملاذا غادين لتوطين ديال 
اإلستثمار؟ غادين لتوطين اإلستثمار ألن شافت راسها أن العوملة وخا 
إيجابية  أشياء  جابت  اقتصادييا  للعالم  األشياء  ديال  بزاف  جابت 
جعالت من الصناعة واالقتصاد وصالت الصناعة في الغرب �ضيء ما 
ضعفاتها ألن الصناعة في الغرب اضطرات توقف في بعض األحيان ألن 
بعض األجهزة كانت تصطنع في الصين وجعلوا وهما كيوقفوا الوزينات 
بنفسهم  هما  نشوفوا  فاليوم خاصنا  أمريكا.  في  أو  أوروبا  في  ديالهم 
كايشوفوا كيفاش يديروا التوطين ولكن ماغاديش يمكن ليهم يديروه 
impossible 100% نظراla.copititivité إذا البلدان فحال املغرب هو 
حل بالنسبة ليهم ألن قراب ألوروبا وباألخص بالنسبة ألوروبا ويمكن 
حتى ألمريكا ونظرا ألن عندنا اتفاقيات التبادل الحر مع 55 دولة ويمكن 
 une.plate لينا نستافدو من هاد �ضي كل �ضي ونجعلوا من املغرب يكون
forme ال اإلستثمار هنا وال حتى لتصدير ديال اإلستثمار إلفريقيا فهذا هو 
اللي بغينا نعرفوا السيد الوزير كيفاش غادي نهيؤو راسنا لهاد ال�ضي؟ و 
معلوم إال درنا هاد ال�ضي كل �ضي وال سيما مانساوش أننا اليوم دازت في 
لجنة املالية أنه كاين صندوق اللي عاد صوتنا عليه اللي صندوق محمد 
السادس اللي غادي يكونوا فيه األموال واللي غادي يجيبو األموال من 
املغرب ومن الخارج إذا املال غادي يكونو واملستثميرين كاينين في العالم 
خاصنا غير احنا نوجدوا راسنا، معلوم يمكن لنا نجعلوا من مثال مدينة 
.las هي اللي  palmas جديدة، في عوض ما تبقى las. palmasالداخلة
كتمول ما�ضي كتمول ولكن elle.fournie كاع هاد الدول ديال إفريقيا 
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الغربية الداخلة هي اللي غديرها واألقاليم األخرى ديال املغرب كابن 
سليمان وكأقاليم أخرى باش كل �ضي يستافد من هاد ال�ضي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، املدخلة املوالية للفريق الحركي، ال، 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدالحسناحدمن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

السيد الوزير، هذه غادي نتفاعل معك في ثالثة ديال املواضيع، 
االول هو السياسة ديال استبدال اإلستيراد بالصناعة الوطنية، راه 
ما كاينش بديل على الدعم املباشر بدل التعويل فقط على الرفع من 
الحواجز الجمركية، راكم شفتو اشنو وقع للبوليستير اللي مع األسف 
سياسة  بروز  ندعمو  باش  الفرصة  علينا  وفوت  ديالو  التسييس  تم 
وطنية في هاد املادة، ولكن باإلضافة للدعم املباشر والحواجز الجمركية 
القائمة ديال الحواجز غير  راه خصنا، السيد الوزير، نوجدو واحد 
الجمركية إدارية وتقنية وعلمية، الهدف ما�ضي نزعة حمائية، ولكن 

دعم املنتوج الوطني باش انخرطو أكثر في العوملة؛

ثانيا، السيد الوزير، راه التنافسية ديال املقاوالت على املستوى 
الدولي كتجي من تسهيل عملية تحويل املواد األولية ودعم الحصول على 
اآلليات الصناعية ودعم التصدير، خصنا ال بد نوضعو اآلليات لدعم 
سالسل القيم ديال الصناعة، ناخذوا مثال الصناعة ديال السيارات، 
فين عندنا الخصاص في سالسل القيمة اللي صعيبة وعندها مردودية 
 les قليلة، بحال دابا ايال شفتي الورشات ديال التصنيع ديال الحديد
forges دوك املعالجة السطحية ديك traitement.de.surface، ديك 
املعالجة الحرارية للمعادن traitement.termique.des.metaux ما هو 
الكتروني ميكانيكي، التقنية ديال حقن البالستيك، صناعة القوالب 
التقنية، نسيج وخيوط السيارات، اللي علينا دابا هو صناعة األغطية 
وأغطية املقاعد وهاد ال�ضي فقط في قطاع السيارات، ما بالك قطاعات 
أخرى، إذن اشنو اللي خصنا نديرو؟ خصنا ندعمو سالسل القيم عبر 
صناديق خاصة ديال هاد املواد األولية كما ستفعل دول أخرى باش 
تكون تابعة لصندوق محمد السادس لإلستثمار اللي باملناسبة وافقنا 
عليه اليوم في اللجنة ديال املالية، وخصنا ندخلو باش يمكن لنا أننا 
ندعمو هاد سالسل القيم قبل الوصول إلى، يعني، إلى قطع الغيار، 
 ،l›outil.industriel ،وخصنا كذلك نتدخلو باش ندعمو آلية التصنيع
راه أهم حاجة اللي من ناحية التكلفة، املصنع مثال ديال السيارات هو 
آلية هي التصنيع واملواد األولية واألولى راه قارة الثانية غير قارة، هذه 
مهمة، واملسألة األخرى هي دعم التصدير اللي كنقوموا به مزيان ولكن 

راه خصنا البد أننا ندعمو أكثر باش تكون عندنا التنافسية مع األتراك 
مع التايوانيين مع الكوريين إلى غير ذلك.

كاينة مسألة أخرى السيد الوزير، املسألة الثالثة، عندنا دابا ثالثة 
ديالها  التسيير  كيتم  اللي  كاين  الصناعة،  في  املقاوالت  ديال  األنواع 
بطريقة معقولة ولكن املستوى ديال االستدانة ديالها في عالقتو مع 
األرباح قبل الفوائد والضرائب وخفض القيمة قبل الصوائر طالع على 
%7 هاديك %7 هي اللي كتشترطها اللجنة ديال اليقظة ديال كوفيد، 
ولكن هاد املقاوالت راه كانت ضحية ديال منافسة غير شريفة واإلغراق 
من طرف صناعات مدعمة بشكل كبير اللي جاية من الصين ومن تركيا، 
ملواحهة  ديالها  الرأسمال  استهلكت  املقاوالت  لهاد  جرى  اشنو  لهذا 
هذه املنافسة الشرسة وكاينة مقاوالت اللي هي مسيرة بطريقة ناقصة 
من ناحية الحكامة والفحص وغياب اإلستراتيجية والرؤية وكتعامل 
بالكاش كتعامل بالنقد، ولكن عادة مستوردة واللي عندها نسبة ديال 

اإلستدانة في عالقتها مع األرباح قبل الصوائر مزيانة.

إذن هاد املقاوالت اللي هي مستوردة هي اللي اآلن صارت يعني أنها 
من  استافدت  اللي  هي  معقولة  اللي  اإلستدانة  ديال  النسبة  عندها 
الدعم ديال الدولة، ألن عندها ديك النسبة، يعني، أقل من %7، إذن 
اشنو درنا؟ كندعمو املقاوالت املستوردة، كندعمو سوق الشغل في دول 
أخرى بينما ال ندعم سوق الشغل، ال بد أننا نشوفو هاد املسألة ديال 
الرسملة ديال املقاوالت، خصنا ال بد أننا نشوفو هاد املسألة، نشوفو 
نديرو واحدdiagnostique ديال املقاوالت واللي عندها الحكامة جيدة 
ما يمكن لناش نطبقو عليها هاد املعايير ديال مثال ديال العالقة ما بين 
املديونية فيما يخص الصوائر، إذن خصنا ال بد من وضع معايير أخرى 
املالية،  والشفافية  الحكامة  على  مرتكزة  الصناعية  املقاوالت  لدعم 

وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الفريق الحركي، فليتفضل السيد 
النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

أشرفا علىا ملرحيما ملصالةا ملسالما ملرحانا هللا بسما
مملرسلين،

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمءامملحت9مين،

إخومنياأخومتي،

ملحضوراملكريم،

عملتي  اللي  البشرى  األربعاء  يوم  كنشكرك  أوال  الوزير،  السيد 
لساكنة القصر الكبير اعتبرناها بمثابة عرس، إحداث منطقة صناعية 
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في اللمسات األخيرة مشكور على املبادرة ديالك، وهذا اللي اعرفنا عليك 
ألنه منين كيكون واحد القطاع عند واحد السيد اللي هو محترف في 
ديالو،  الحالة  في  املردودية  كتطلعو  دائما  هنا،  واللي..  ديالو  امليدان 
وكذلك السيد الوزير سجلنا بإيجابية التعاطي ديالكم مع كورونا كنتو 
واقفين مع املواطنين بديتو بالكمامة، ثم األسرة لألطباء، ثم االستثمار، 
إلى آخر ذلك، الوقفة ديالكم كانت حاضرة واملواطن كيشوف، ولهذا 
تحسب لكم السيد الوزير، وننتقل كذلك إلى العرس الكبير، إخواني 
كأنه �ضيء حتى حاجة ما كاينة والعالم مروع، املواطنين مساكن كلهم 
األمريكية،  الدولة  مع  ينصرو،  هللا  سيدنا،  ديال  باملبادرة  فرحانين 
الصديقة اللي خرجات من الروندة ديالها و.. املغرب، .. 45 عام ونحن 
أيها  نستثمروها  خاصنا  فرصة  جات  اليوم  املشكل،  هاد  من  نعاني 
اإلخوان، وكذلك .. اللي عمل املبادرة ورفقها باملرسوم ما�ضي الكالم د 
التلفزيون، مرسوم باش كيوثق ثم خريطة محددة، ثم االستثمار داخل 
الوحدة الترابية، االستثمار واملواكبة ثم السفارة وما أدراك ما السفارة 
أيها اإلخوان؟ اللي مواطن وعندو الوطنية في الدين ديالو راه شعار هاد 
ال�ضي واللي عندو زايد ناقص هللا يهديه حتى يعرف حقيقة ديال األشياء 

ثم كذلك أيها اإلخوان واألخوات نتكلم التصريحات، نعم أ سيدي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب..، قضية الصحراء املغربية قضية وطنية ال يمكن أن 
يزايد فيها أحدنا على اآلخر..

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

آش كتقول هادي، اليوم أيها اإلخوان واألخوات.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

»آش كنقول« اسمح لي اسمح لي السيد النائب املحترم، هذا فيه 
تقيليل احترام للرئاسة، اسمح لي السيد النائب املحترم، ارجع ملقتضيات 
النظام الداخلي تعقيب النواب يجب أن يكون في موضوع ديال جواب 

السيد الوزير، نعم نقطة نظام تفضل السيد رئيس الفريق الحركي.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

دابا شحفنا معاك غير انت السيدة الرئيسة أما الناس آش غيقول 
لنا عاوتاني.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نقطة نظام السيد رئيس الفريق الحركي.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

أيها اإلخوة واألخوات.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اسمح لي السيد النائب املحترم.

)نقطةا ملحركيا ملفريقا رئيسا مبديعا ملسيدامحادا ملد ئبا
نظ م(:

ملسيدةاملرئيسةامملحت9مة،

ما عمرنا شفنا في الجلسة ديال البرملان املغربي أن نائب برملاني تيعبر 
على الرأي ديالو بكل حرية وبكل ما كيضمن له الدستور من الحرية 
ديال التعبير واإلدالء باملواقف ورئيس الجلسة تيحبسو أو تيشوش عليه 
هذا غير معقول وغير مقبول نهائيا، وتراجع السيدة الرئيسة على هاد 
املوقف ديالك وخلي السيد النائب يعبر على الرأي ديالو، هادي بدعة 

السيدة الرئيسة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اسمح لي السيد الرئيس، يمكن ترجع ملقتضيات النظام الداخلي.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

ها احنا هنا، شكرا السادة النواب على السيدة الرئيسة خليني نتكلم 
هللا يرحم الوالدين خليني نتكلم على بالدي وعلى امللك ديالي والوطن 

ديالي، أنا اليوم فرحان..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

.. تصريح أحد أعضاء الحكومة مع أحد القنوات املعاذية للتراب 
املغربي، املعاذية للتوجهات املغربية، املعاذية للمغرب، اللهم إنا هذا 
منكر، بغينا نعرفو شكون معانا شكون ضدنا، .. واحد القنوات اللي هي 

معاذية للمغرب هذا �ضيء مرفوض.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املقتضيات املنظمة لهاته الجلسة.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

.. املغرب اآلن منصف مع الدول اللي هي كذا في اللقاح وتنشكر 
الدكاترة ديالنا وتنشكر البالد ديالنا وتنشكر كل من ساهم من قريب أو 

من بعيد بالنجاح والسيرورة ديال الدبلوماسية ديال املغرب، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب املحترم اسمح لي السيد النائب املحترم.
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ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

الحق يبان الحق يبان الحق يبان يبان وا كونوا واضحين معنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

للوحدة  اإلستقاللي  للرئيس  نظام  نقطة  الرئيس،  السيد  تفضل 
والتعادلية، تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

أنا طلبت نقطة نظام آ السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم نقطة نظام.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

آ�ضي هللا يخليكم دفاعا عن على هاد املؤسسة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب املحترم ما عطيتكش الكلمة باش ترجع للمنصة..

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

...شوشتي عليا وا شوشتي عليا بقا لي دقيقة. تفضل آ�ضي مضيان.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

آ السيدة الرئيسة ... عندي نقطة نظام.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الرئيس تفضل.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

عفوا آ�ضي الزعيم ...ال�ضي الزعيم سكت.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

االلتزام  املرجوا  الفريق  ديال  الرئيس  عند  نظام  نقطة  رجاء 
بمقتضيات مواد النظام الداخلي، تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

السيدة الرئيسة هللا يخليك وأنت رئيسة هذه الجلسة ومن حقك 
بتطبيق  ديالها  العادي  السير  على  والحفاظ  تنظيم  الحال  بطبيعة 
إلى غير  القانون، فلذلك ال نسمح ألي أحد أن يحول هذه الجلسة 
املواضيع املحددة باش نكونوا واضحين وثانيا على السيد النائب أن 
يسحب الكلمة »آش كتقول هادي« هاديك السيدة الرئيسة ولسيت 
باسم  الكلمة  هذه  اسحب  النائب،  السيد  هادي  كتقول  واش  هذه 

املجلس هللا يخليكم، التخربيق هاد ال�ضي.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

شكرا آس مضيان، آ�ضي مضيان آ�ضي مضيان.

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد النائب املحترم ما عطيتكش الكلمة 
وخاصك تبقى في املكان ديالك.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

هنا جالس تما هنا جالس تما أنا واقف.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بحذافيره،  الداخلي  النظام  مقتضيات  تطبيق  إلى  سأضطر  وإال 
السيد النائب املحترم، ال كمل الوقت ديالو وتجاوزه..

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

راه ما نوضش من هنا حتى تعطيني دقيقة ديال اإلضافة شوشتي 
عليا أنا مع ال�ضي مضيان إيال قال �ضي حاجة خارجة راه غسحبها ولكن 
الكالم ديالي والوطن ديالي راني متشبت به،. عطيني نكمل الدقيقة ديالي 

آ الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد النائب، ..

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

عطيني دقيقة نتكلم راه احنا هنا راه احنا هنا راه احنا هنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس.

ملعدملةا فريقا رئيسا مبرمهيايا مصطفىا ملسيدا ملد ئبا
 ملتدايةا)نقطةانظ م(:

الرئيسة، احنا ما يمكناش نستأنفوا األشغال ديال هاد  السيدة 
الجلسة إيال هاد السيد اللي هو راه فهاديك املنصة



عدد.120–14.جمادى األول.1442  )29.دجنبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7644  

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

ما�ضي شغلك، تقولي السيد، ماتهضرش معيا ما تهضرش معايا ما 
تهضرش معايا.

ملعدملةا فريقا رئيسا مبرمهيايا مصطفىا ملسيدا ملد ئبا
 ملتدايةا)نقطةانظ م(:

لإلشارة..هذه إساءة ..، هذاك الكر�ضي اللي في هاذ املؤسسة شنو 
كيعني، من الناحية االعتبارية، السيدة الرئيسة كان عندنا اليوم لقاء 
مع السيد وزير الخارجية وفي إطار االجتماع اللي دار الرئيس مع الرؤساء 
كان بودنا أن كل فريق فيما يتعلق بالقضية الوطنية اللي فيها اإلجماع 
والحدث الذي نعيش فيه أننا غادي نجيو وكل فريق غادي يعبر على 
داك ال�ضي، دابا ما العالقة بين هاد ال�ضي اللي كيقولو هاد السيد النائب 
فهاديك املنصة، مع ها السيد الوزير في الحكومة واحنا وامللك ديالنا، 
طبعا امللك ديالنا كاملين، واش غادي نوضو نبقاو نغوتو ونقولو حنا 

امللك ديالنا .. على واحد املوضوع.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

اعطني نكمل املداخلة ديالي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تجاوزت السيد الرئيس، السيد الرئيس تجاوزت.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

اعطني نكمل املداخلة ديالي

ملسيدةارئيساملجلسة:

السيدات والسادة النواب.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

اعطني نكمل املداخلة ديالي

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدات والسادة النواب، املرجو من الجميع أن يلتزم باملقتضيات 
النظام الداخلي وبأخالقات لسلوكيات الالزمة، وبالتالي ال يمكن إال أن 
نخاطب بعضنا بعضا بالنائب املحترم وكذلك بالنسبة للسيد النائب 
املحترم، راه تكلم مع السيد الفريق فيما يخص اإلساءة للرئاسة والتي 

قد تستوجب أن يم�ضي من الجلسة، السيد النائب املحترم تفضل.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

نكمل املداخلة ديالي.

ملد ئباملسيدامحاداملتويايابناجلونا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

عطفا بهذه املؤسسة التشريعية اللي هي ديالنا كاملين ديال املغاربة 
كاملين، السيدة الرئيسة، احنا بصدد مناقشة واحد املوضوع كيهم 
الصناعة، والسيد الوزير تنقل هنا باش يعطينا أجوبة على الصناعة، 
بطبيعة الحال حنا كلنا متحمسين في القضية الوطنية هذا �ضيء هذا ال 
شك فيه وال جدال فيه، ولكن بالنسبة لنا السيد النائب املحترم بكل 
احترام وتقدير نحترم الجميع، نحترم الرئاسة، نحترم السادة والسيدات 
النواب، فال داعي باش تدخلوا في واحد النقاش اللي ال جدوى منه وأن 
نصعد، من فضلكم أنا كنشوف بأن السيد النائب ما زال عندو واحد 
هذا واحد الدقيقة، السيدة النائبة أنا شفتها، نخليوه يكمل الكالم 
الوزير وال خروج على هذا  السيد  املناقشة مع  في  املساءلة  في  ديالو 

املوضوع، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

التجمع  فريق  لرئيس  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداتوفيقاكايلارئيسافريقاملتجاعاملدستوريا
)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الرئيسة أظن أن اإلنفعال واألجواء اللي ثارت في القاعة 
أنا  يقول لك »آش كتقول هادي«  أن  النائب  السيد  ت 

ّ
اللي خال هي 

كنطلب منو أنه يسحبها ولكن السيدة الرئيسة ما يمكنش أننا واحد 
اإلنسان كيعبر على موقفو، واحد النائب كيعبر على موقفو، نوقفوه 
بهاد الطريقة، ربما هو ملي كيتكلم على عن القضية األمريكية واإلعتراف 
األمريكي، راه في األخر ديالو، راه في اآلخر ديالو ربطها باإلستثمار داخل 
النقاش، ما كاينش عالش نوقفوه السيدة  املنطقة، واملوضوع ديال 
الرئيسة، إذن، كنطلبو من السيد النائب األسلوب ديالو كيف سميتو، 

أنه يسحب هاد الكلمة ويقدم اعتذار.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ادريس األزمي، حينت اخديتي الكلمة، من قبيال وهو كيطلب الكلمة، 
أنا غنرجع عندك السيد رئيس الفريق، تفضل ال�ضي مبديع، تفضل 

السيد النائب املحترم رئيس الفريق الحركي.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

شكرماملسيداملوزير،

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رئيس  املحترم  النائب  السيد  تفضل  الرئيس.  للسيد  الكلمة  اآلن 
الفريق الحركي.
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)نقطةا ملحركيا ملفريقا رئيسا مبديعا ملسيدامحادا ملد ئبا
نظ م(:

متبادل  يكون  االحترام  متبادل،  يكون  اإلحترام  الرئيسة،  السيدة 
باش نحافظو على الوضع اإلعتباري ديال هاد املؤسسة، السيد النائب 
تدخل وعرج على موضوع اللي تيهمنا كاملين ما عرفتش فاش فينا هي 
املضرة؟ أنه يعبر على هذا املوقف األمريكي الشجاع واللي كنثنيو عليه 
كاملين ونهنيو جاللة امللك عليه، ثانيا مشا وقال أودي كاين إمكانية ديال 
اإلستثمارات في األقاليم الجنوبية وهنا كيرتابط مع القطاع ديال السيد 
الوزير، ماكانش علينا نشوشو عليه ونحبسوه ونطفيو هاد ال�ضي بشوية 
والسيد النائب اللي قبل منو تعرض لهاد املوضوع هذا وما حبسناه �ضي 
ثم من حقوا وهذي قضية شادة املغاربة كاملين وما نتزايدوش عليها فعال 
واللي بغا يعبر ها املنبر ينوض واللي في قلبوا �ضي حاجة ما�ضي هنا وما�ضي 
بهاد الطريقة اليوم هذه قضية إجماع وطني إجماع وطني وهازين الراية 

عالية ديال املغرب وكانعتازو بيه ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب دقيقة قد تجاوزت دقيقتك، عندما أنتهي من نقط 
نظام عندما أنتهي من نقطة نظام السيدات والسادة النواب، السيد 
النائب املحترم، إذا إكتفينا من نقط النظام، نعم تفضل السيد النائب 

املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

نكمل؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ال، من فريق ديال مجموعة التقدم واإلشتراكية.

ملد ئباملسيداجا 4ابنشقر ناكريايا)نقطةانظ م(

شكرماملسيدةاملرئيسة،

النائب  السيد  أنه  هو  الرئيسة  السيدة  أساسية  نظام  نقطة  أنا 
املحترم كان يتحدث وحرية التعبير مكفولة وناظرة بأجواء الكثيرون 
قدموا تضحيات جسام من أجل حرية التعبير، السيدة الرئيسة لكي 
الحق في أن تعقبي بعد أن ينتهي من مداخلته وأن توضحي إن كان هناك 
خروج عن النص أو أي �ضيء من هذا القبيل، املرفوض تماما هو أن 
يتم تدخل سواء منك أو من أي أحد اآلن في القاعة ضد أي نائب أو 
نائبة برملانية يتحدث في ذلك املنبر، إن كان هناك خروج عن املوضوع 
لك الحق في أن تنبهي بعد اإلنتهاء وتطلبي السحب وتطلبي اإلعتذار بعد 
اإلنتهاء، الخلل الذي حدث هو أنه تمت مقاطعة السيد النائب أثناء 
تعبيره في وقته القانوني، وأتمنى أتمنى أن يتم قبول اآلراء بيننا والحوار 
بشكل أريحي ومقبول ليعوم فعال احترام هذه املؤسسة وإعطاءها القيمة 

الالزمة التي تعتبر مربط إنتاج السياسات العمومية في بالدنا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، و الشكرا على املالحظات أظن أنني 
مكلفة بتنظيم أطوار هذه الجلسة وبتطبيق مقتضيات النظام الداخلي، 
إذا رجعتو ملواد النظام الداخلي التعقيبات التي يمكن أن تخرج على 
الجواب د السيد الوزير أنا خليت في األول املداخلة اللي قبل عندما 
السيد  وقفت�ضي  ما  املداخلة  أطر  ماوقفتوش عندما  املداخلة  أطرت 
النائب املحترم، ولكن عندما استمر واسترسلة في املوضوع علمتو أنه 
يرجع للتعقيب ديالو، وأن يجيب على السيد الوزير، إذا السيد النائب 
املحترم اسمح لي سمح لي مانبقاو �ضي هنا وغناخذو �ضي املناقشة واش 
من حقي وال ما منحقيش، تفضل السيد النائب إيال باقا ليك �ضي دقيقة 
يمكن�ضي  ما  املحترم  الرئيس  السيد  لي  سمح  ديالك،  املداخلة  كمل 
التقدير ديالك،  التقدير ديالك ما يمكن�ضي تفرض عليا  تفرض عليا 

تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

غادي نكمل املداخلة ديالي وهذا حقي ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضل  الوزير،  السيد  جواب  على  بتعقيب  يلتزم  طلبتو 
النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

هذا حقي وغنكمل املداخلة ديالي، غادي نكمل املداخلة، غادي 
نكمل املداخلة، غادي نكمل املداخلة ديالي ليس لها الحق، نعم نعم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النظام  بمقتضيات  اإللتزام  مع  ديالك  النداخلة  تكمل  غادي 
الداخلي..

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

ليس لك الحق.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

دون اإلساءة لرئاسة.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

ليس لك الحق، هذا حقي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اإلساءة للرئاسة تستوجب إخراجك من القاعة.
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ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

هذا حقي وكنشكر رؤساء كنشكر رؤساء الفرق باألغلبية واملعارضة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

أنت ت�ضيء للرئاسة..

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

اللي ساندوني وعطاوني حقي هذا حقي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تستوجب إخراجك من القاعة سمح لي اإللتزام بمقتضيات النظام 
الداخلي.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

ما عندك �ضي الحق أ سيي ما عندك �ضي الحق..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب املحترم،

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

األغلبية  الفرق  رؤساء  السادة  كنشكر  حقي،  هذا  راسكم  ..دابا 
واملعارضة اللي ساندوني على حقي باش نكمل املداخلة ديالي، أنا اإلخوان 
طلبو مني باش نسحب جملة واحدة«آش كتقلو هادي« رانا نزلت الرغبة 
اإلخوان واسحبتها هادي، هي الجملة وأنا سحبتها وسأستمر في املداخلة 
ديالي، نعم السيدة الرئيسة وال دابا مشكل بيني وبينها ما بقاش مشكل 

د املؤسسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب املحترم استمر، إذا تمت اإلساءة للرئاسة، غنوقف 
الجلسة.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرمامإلخومنامجخومت،

السيد الوزير، كنطلبو منكم باش يكون املعامل ديال السيارات في 
الكركرات في الحافلة باش السيارة تولي قريبة اإلخوان ديالنا افريقيا، 
وكنسولك ما هي حجم االستثمارات اللي علنت عليها أمريكا واملغرب 
منين  الوقت  نفس  في  عليا،  تجاوب  الجنوبية؟ وخاصك  املنطقة  في 
كنشوف الطابور ديال السيارات طالعة لطنجة كنفرح كيعجبني الحال 
أعباد هللا، اآلالف ديال الطموبيالت هوادين طالعين، وفي الختام غادي 

نشكر الدول الصديقة والدول الشقيقة وكل من تعاطف مع املغرب 
بخصوص الصحراء..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

للفريق االشتراكي  املوالية  املداخلة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
فلتفضل أحد النواب مشكورا، نعم السيد النائب املحترم، نقطة نظام 

من حقي نعطيه نقطة نظام، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداإنريسامجزميامإلنري�سيا)نقطةانظ م(:

السيدة الرئيسة، أنا طلبت نقطة نظام في تسيير الجلسة، السيدة 
للسيدة  توجه  املحترم  النائب  مهما،  أمرا  تعالجي  لم  الزلت  الرئيسة 
رئيسة الجلسة املحترمة وقال »آش تتقول هادي« شوف ال تسحب 
رسميا ما�ضي مخبي، ثانيا اإلجماع الوطني والقضية الوطنية ال تخدم 
بالصراخ وبالعويل، تخدم باملواقف الثابتة وما كينش التشكيك، وثانيا 
نحن نعيش في دولة الحريات والحقوق لكل واحد الحق أن يعبر عن أي 
رأي، ما غاديش تكممو األفواه وهذا هو اللي تيخدم القضية الوطنية، 
تخدم  وبالحريات،  بالحقوق  باملؤسسسات  تخدم  الوطنية،  القضية 
بحرية التعبير هادي هي، ثانيا السيدة الرئيسة ال يمكن أن نستأنف 
أشغال هذه الجلسة كما قال السيد الرئيس ال�ضي نور الدين مضيان 
إال أن يتم االعتذار رسميا لرئاسة الجلسة هذ فيه إهانة للمرأة وإهانة 

لرئاسة الجلسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إذا السيدات والسادة النواب نرفع أشغال هذه الجلسة ونعود بعد 
10 دقائق.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدات والسادة النواب، نستأنف أشغال هذه الجلسة، رجاء 
إلستئناف  باألماكن  اإللتحاق  املحترمون  النواب  والسيدات  السادة 
عند  توقفنا  الجلسة  هاته  أشغال  نستأنف  إذن  الجلسة،  أشغال 
مداخلة الفريق اإلشتراكي حول رد السيد الوزير املحترم مع نقطة نظام، 

تفضل السيد الرئيس.

)نقطةا ملحركيا ملفريقا رئيسا مبديعا ملسيدامحادا ملد ئبا
نظ م(:

ملسيدةاملرئيسة،

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

ملسيداملوزير،

أوال كنا كنتمناوا أن األشغال ديالنا تستمر في جو ديمقراطي تتسود 
يعني الحرية في التعبير ولكن مع كامل اإلنظباط للنظام الداخلي ونتمناوا 
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عاهلل هادالنظام الداخلي السيدة الرئيسة يطبق بحذافيره على الجميع، 
أنا حضرت جلسات وجلسات كانت فيها إشكاليات من هذا النوع ولم 
تتأثر ال بالتوقف وال بأي �ضيء آخر، السيدة الرئيسة وتنبغي التقدير 
واإلحترام يكون متبادل ال بين النواب وال بين الرئاسة والسيدة الرئيسة 

راك على روسنا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجلسة  هاته  ورئاسة  تسيير  أتحمل  أنا  النائب،  السيد  شكرا 
وسهرت فيها على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي وخاصة املادة 151 
نستمر، إذن الكلمة للفريق اإلشتراكي في إطار التعقيب على رد السيد 

الوزير املحترم.

ملد ئباملسيدامحادامملالحي:

شكرماملسيداملرئيسةامملحت9مة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

ملسيداملوزيرامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاأعض ءامجلساملدومبامملحت9مين،

أوال السيدين الوزيرين أنا أعتذر على هذا التوقف وفعال املسار 
الديمقراطي ديال بالدنا البد كيعرف هاد الحاالت هادي، ولهذا فأنا 
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي حول العرض اللي 
قدموا السيد الوزير، وكان عرض قيم، عرض يعني تقني، عرض عندو 
واحد املجموعة ديال املكونات اللي هي في الحقيقة الزم على أنه بالدنا 
نعتز بها، على أنه شبرت يعني واحد املسار اللي عندو واحد الدور عملي 
وإستراتيجي في هاد املوضوع هذا، ولهذا فالصناعة اليوم السيد الوزير 
كتعرف واحد اإلزدهار وكتعرف واحد التطور وكتعرف يعني واحد النمو 
اللي كيمكن بالدنا تكون رافعة للتنمية ديالها واللي عندها واحد الوزن 
كبير سواء على كل املستويات، سواء على القطاع ديال السيارات، أو 
ال قطاع ديال الطياران أو قطاع ديال النسيج، وعطيتوا السيد الوزير 
واحد املجموعة ديال األمور اللي هي واضحة على مستوى القطاع ديال 
النسيج واأللبسة اللي اليوم الحمد هلل وصلتنا ل %94، كذلك قطاع 
ديال السيارات، القطاع ديال ترحيل الخدمات، القطاعات ديال واحد 
املجموعة ديال األمور اللي هي في الحقيقة بالدنا عندها واحد الدرجة 
اللي هي ديال الرقي وديال..، وهذا في الحقيقة السيد الوزير، يلعب دور 
اإلستراتيجية ديال جاللة امللك، حفظه هللا، اللي ما فتئ يناضل في كل 
الواجهات باش يتبوأ الشعب ديالو الصدارة بين األمم والشعوب، وهذا 
يعني عمل اللي في الحقيقة احنا في بالدنا عندها واحد اإلطار ألنه اليوم 
السيد الوزير كنعرفو على أنه بالدنا دازت بهاد ال�ضي ديال كوفيد، ولكن 
كاين الحمد هلل الصناعة الوطنية ديالنا واكبت هاد العمل هذا وعطات 
يعني واحد املرونة في العمل وكذلك على املستوى ديال التجهيز وكذلك 

على املستوى ديال التشارك مع املواطنين.

ولهذا فحنا ملا كيكون هاد العمل اللي هو عندو واحد اإلطار ديال 
االزدواجية ديال الفرص ديال التشغيل وديال التصدير والعمل اللي 
هو يعني كنعتزو بالقطاع بالنسيج الوطني ديالنا، وكذلك كنعتزو على 
أنه بالدنا خذات يعني واحد اإلطار اللي هو مبني على واحد اإلستراتيجية 
محكمة وهذا السيد الوزير احنا اللي بغيناه واللي كيمكن يعني نعتزو به 
وعلى أنه بالدنا الحمد هلل اليوم اصبحت كتواكب يعني واحد مجموعة 
الدول الصناعية واللي كنعرفوها على أنه عندها واحد الصيت أكثر من 
املغرب، ولكن الحمد هلل بالدنا قدرت على أنه تم�ضي كتف كتف فهاد 
الواجهة هادي وهذا شرف لنا وشرف لكل املغاربة اللي هما كيغيرو واللي 
عندهم غيرة وطنية في هذا العمل هذا، شكرا السيدة الرئيسة املحترمة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداسعيداإنابعلي:

ملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

تعقيبا على جوابكم السيد الوزير، نشير أوال إلى الخسائر الكبيرة 
التي عرفها القطاع الصناعي بسبب جائحة كورونا والتي أبعدت مخطط 
التسريع الصناعي عن تحقيق أهدافه ونحمد هللا على األمطار األخيرة 
التي قد تنقذ ما فشلت فيه الحكومة إن شاء هللا، فمن أصل 500 ألف 
منصب شغل الذي وعدتم به املغاربة لم تحقق الصناعة الوطنية إال 30 
ألف منصب شغل خالل السنوات الثالث املاضية، ذهبت الجائحة رغم 
ذلك ذهبت الجائحة بأغلبيتها مع األسف الشديد وتأرجحت مساهمتها 
في الناتج الداخلي الخام بين 14 و%13 خالل السنوات األخيرة بدال عن 
23 % التي خططتم لها، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني فشل الخيارات التي 
اعتمدتها الحكومة وعجزها عن استقطاب اإلستثمارات وإقرار العدالة 
املجالية في توزيعها وهو ما يدعو إلى تقييم هذا املخطط، ونعتقد أن 
الثروة  للتشغيل وإحداث  التي نعتبرها رافعة قوية  التصنيع  سياسة 
يجب أن تنطلق من تقوية التنافسية اإلقتصادية الوطنية والقطيعة 
مع سياسة اإلرتجال في بلورة املخططات وتنفيذها، وتوفير كل مقومات 

اإلقالع الصناعي املنشور.

وهنا أتساءل كيف يمكن لكم تحقيق ذلك في ظل تعقد املساطر 
وما تعانيه املناطق الصناعية من نقص في التجهيزات وتحول بعضها 
إلى مناطق لألنشطة الهامشية، وهو مثال حال مدينة الصويرة مثال التي 
ندعوكم إلى االستثمار الجيد ملؤهالتها وإمكانياتها البشرية واإلقتصادية 
فرص  إحداث  من  سيمكن  الذي  الصناعي  الحي  بإحداث  والتسريع 

الشغل خاصة للشباب.
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وهي مناسبة ندعوكم من خاللها السيد الوزير، إلى اإلهتمام بإقليم 
الصويرة الذي يزخر بإمكانيات استثمارية هائلة تنتظر فقط دعمكم 
ومساندتكم، كما نثير معكم مشكل التعقيدات التي يعرفها »برنامج 
انطالقة« حيث سجلنا مع األسف محدودية التجاوب مع طموحات 
الشباب حاملي املشاريع في إطار هذا البرنامج وغياب آليات مواكبتهم 
والتي جعلت هذا البرنامج يولد معاقا، وهذا هو الواقع وندعوكم إلى 

تدليل الصعاب التي تواجهه إلنقاذ ماء الوجه مع الشباب، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير املحترم في ما بقي من 
الوقت، تفضل السيد الوزير.

ملصد عةا ملتج رةا ملعلاي،ا زيرا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتص نامجخضرا ملرقاي:

شكرماملسيداملرئيسة،

كان السؤال األول وهو الدعم شنو هو املستوى اللي وصلنا ليه؟ 
الصندوق إيال تذكرتو بين 2014 و2021 كنا كنقولو غادي نوصلو ل 
21 مليار ديال الدرهم ديال الدعم، وصلنا هاد21 مليار ديال الدعم، 
ولكن ما تصرفاتش، يعني العقود اللي توقعات مع املستثمرين وصالت 
ل 21 مليار، اللي تصرفات لحد اآلن تقريبا 6 داملليار اللي خرجات، ألن 
كنواكبو الشركات والدعم كيتعطى ملي االستثمار كيدار، ما كتعطيش 

آي قبل ما يدار االستثمار.

سؤال على سوس ماسة التسريع الصناعي، املشروع اللي شرف عليه 
صاحب الجاللة، األهداف ديالو تجاوزناها، واآلن املنطقة الصناعية 
راه هي في طور اإلنجاز واحد الجزء منها راه هو وجد ألن بديناها تدريجيا 

وتباعت واالستثمارات فيها راه بداو الناس بداو كيبنيو.

نسبة اإلدماج كان واحد السؤال وكان رجع ومع األسف، مع األسف 
ظهر ليا ما كنتفهموش، البعض من البرملانيين اللي قبلو أنه يمشيو 
ما  البعض  لكن  ديالهم،  الرؤية  تغيرات  الصناعية،  املناطق  يزورو 
قبلوش يمشيو يشوفو آش كاين وباقي اآلن كيهضرو على القيمة املضافة 
ديال املغرب في قطاع السيارات يعني ضعيف، واش خاصنا دابا يجيو 
%60 ديال القيمة  األجانب يعطيونا الدروس في بالدنا؟ راه تجاوزنا 
في السيارات، وغنعطيكم  اللي كاينة  القيمة املضافة  املضافة نسبة 
أرقام اعطيوني خاطركم هللا يخليكم ألن هاد ال�ضي مهم جدا، قطاع 
السيارات وكنتحملش املسؤولية ديال هاد ال�ضي اللي كنقول لكم: في 
2019 صدرنا 80 مليار ديال الدرهم فهاد البالد، فيها %60 ديال القيمة 
املضافة هي 48 مليار ديال الدرهم، هي 2 داملرات القيمة املضافة ديال 
l›OCP كنعاود 2 داملرات القيمة املضافة ديال l›OCP فين كاينة أنه �ضي 
حاجة في املغرب غادي تجاوزl›OCP؟ هاد االستراتيجيات اللي أشرف 
عليهم صاحب الجاللة، هادي واحد 15 العام باش بدينا في التسريع 

وكل  الصناعية  االستراتيجيات  في  الصناعي  التسريع  ما�ضي  الصناعي 
صاحب  اللي  االتجاه  هاد  في  االستراتيجيات  هاد  كيتابع  كيجي  وزير 
الجاللة، أعطاه، أعطى النتائج، هللا يخليكم اللي بغا يجي معنا يشوف 
ولكن  مرحبا،  وصلنا؟  فين  بالضبط  يشوف  الصناعية  املناطق  هاد 
اللي كيشوفنا وكيتصنت لنا واش كنشوفوه حنا في يوتوب وفي العالم 
كيفاش كيهضرو على املغرب والتسريع الصناعي في املغرب والصناعة 
فين وصالت، واحنا بيناتنا ما امفاهمينش عندنا مشكل، أجيو نشوفو 
مستحل أننا نبقاو كل مرة كنجيو نتفاهمو نعاودو هاد امللف ونعاودوه أنا 
صراحة ما بقيتش عندي زعما قدرة نفسر ألي واحد، اللي بغا يفهم بالدو 
راه عارف كيف يفهمهما مرحبا يجيو نمشيو معكم راه مشاو برملانيين 
درنا الكيران مشينا شفنا طنجة قنيطرة والدار البيضاء شفنا القطاع 
ديال صناعة السيارات وقطاع صناعة الطائرات راه بالدنا هي هادي 
ولكن خاصنا نعرفو عالش كنهضرو؟ أنا مستحيل باقي نجاوب على �ضي 

سؤال ديال القيمة املضافة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب املحترم، السيد النائب املحترم، املرجو عدم مقاطعة 
السيد الوزير.

ملصد عةا ملتج رةا ملعلاي،ا زيرا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتص نامجخضرا ملرقاي:

اسمح لي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املرجو عدم مقاطعة السيد الوزير.

ملصد عةا ملتج رةا ملعلاي،ا زيرا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتص نامجخضرا ملرقاي:

إيال سمحتي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اسمحو لي، املرجو من السادة والسيدات النواب، السيد الوزير 
إستمع إلى مداخالتكم، فاملرجوا مزيدا من الهدوء حتى يكمل السيد 
الوزير رده، اسمح لي السيد الوزير، اسمح لي السيد النائب املحترم، 

تفضل السيد الوزير كمل الكلمة ديالك.

ملصد عةا ملتج رةا ملعلاي،ا زيرا حفيظا مواليا ملسيدا
 مالقتص نامجخضرا ملرقاي:

إيال سمحتو يمكن ليكم توضعوا األسئلة و إيال عطيتونا �ضي فرصة 
كمغاربة  نبقاو  أننا  مستحيل  معلومات،  ونعطيوكم  نواجبوكم  باش 
مبالغة  بدون  راه جاوبت على هاد األسئلة  أسئلة،  بيناتنا كنوضعوا 
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واحد 15 ملرة على القيمة املضافة في البرملان، أنا كنطلب مع يعني بكل 
اللي بغاو يجيو يشوفو راه مهم  البرملانيين  احترام كنطلب من بعض 
يشوفوا ومستحيل أننا نعرفوا هاد ال�ضي كيفاش داير إيال ما ملسناهش 
بيدينا، أنا اللي متبعهم يوميا ملي كنمشيو لهاد املعامل كنشوف فين 
بالدنا وصالت يعني كنتفاجئ شخصيا، أنا كنطلب إيال كان ممكن ولكم 
واسع النظر اللي بغا يشوف حنا مستاعدين نديرو Organisation ديال 

واحد الجولة نشوفو هاد ال�ضي.

القطاع غير املنظم كيف تقال قالت السيدة النائبة فيه 2 ديال 
كنعرفوا خصنا  كلنا  اإلجتماعي  اإلجتماعي:  والغير  اإلجتماعي  األجزاء 
الغير  حلول،  لو  نلقاو  خاصنا  يتحارب  ماخصوش  يتواكب  خاصو 
اإلجتماعي يعني خاصو يتواكب بطريقة أخرى، ضروري أنها الجائحة 
بيانات لهاد القطاع هذا الغير املهيكل اللي ما�ضي في اإلجتماعي يعني 
الناس ما بغاوهش يخلصوا الضريبة ويعني التنافسية الغير الشريفة 
وكذا راكم عارفين هاد ال�ضي كلو تبين ليهم فهاد الجائحة أنه ما�ضي في 
صالحهم مايكونوش في القطاع املنظم وراه كنظن أنه في املستقبل هاد 

ال�ضي غادي يعطي نتائج إجابية.

للمغرب؟  كنوجدو  اللي  أش  الجائحة  بعد  من  ديال  كاين سؤال 
غنرجع لقطاع السيارات، قطاع السيارات اليوم كيف قلت ليكم تيصدر 
الطاقة  ليهش  إيال ما دخلنا   l›OCP القيمة املضافة ديال  2 داملرات 
املتجددة، هاد القطاع غادي يموت، ألن %90 ديالو كيتصدر ألوروبا، 
 la.taxe 65 ديال الصادرات ديالنا متوجها ألوروبا، وأوروبا دايرة واحد%
جديدة كتسميها la.taxe.carbone إيال كنتي كتستعمل الطاقة من غير 
الطاقة املتجددة كيدير ليك هاد la.taxe غادي توقف جميع الصادرات 
ديالنا، ولهذا وجهنا هاد الطاقة املتجددة لهاد القطاع ديال الصناعة 

اللي عطى نتائج إيجابية.

كاين سؤال عاوتاني اسمحو لي كنقولوا غنبقاوا ندوزوا وقتنا في 
أسئلة اللي كنجاوبو عليها ونعاودها ديال مناصب الشغل، تقال أنه 
قطاع الصناعة داير 30 ألف منصب شغل، ما شفتش أنا فين خرجات 
هاد املعلومة، L›HCP اللي كان كيقول أنه قطاع الصناعة ما كيخرجش 
مناصب الشغل، اتفقنا معاه مشينا .. ألن دوزنا 5 سنين عاوتاني واحد 
الجزء ديال الجهد ديالني كندوزوه غير في األجوبة ديال الصحافة تيقولك 
 La.CNSS، 504هاد ال�ضي راه فاشل 500 ألف منصب شغل تسجالت في
ألف منصب شغل اللي تسجالت في آخر 2019 في La CNSS ومتفقا 
عليها في La CNSS هاد األرقام ما كنعرفهمش ديال 30 ألف منصب 
شغل اللي نشآت في 3 سنين ماعرفتش منين جاو هاد األرقام ماكاينين ال 
في L›HCP وال عندنا وال La CNSS ما عرفتش فين كاينين، هاد التصدير 
اللي هضرت ليكم عليه، هاد التصدير اللي وصلنا لو اليوم واش صاوبوه 
أخرى؟ صاوبوه  من جهة  وال جبناه  البالد  في  كيشتغلوا  اللي  الناس 
الناس اللي كيشتغلوا في قطاع الصناعة ولهذا تيخصنا ناخذوا هاد 
املعلومة ندخلو شوية بدقة باش يمكن لنا نزيدوا القدام، ألن الحرب ما 

خصهاش تكون لداخل، الحرب اللي خصها تكون اليوم خصها تكون مع 
الناس اللي كنافسوهم وموجودين الحمد هلل، التنافسية ديال املغرب 
نرجعوا للقطاع الصناعي باش تكون في بالكم بقاو لنا 2 ديال البلدان في 
العالم اللي التنافسية ديالهم احسن من ديالنا »الصين والهند« وهاد 
ال�ضي بمجهودات كبيرة ديال جميع األطراف وكنشكروكم كبرملانيين ألن 
عاونتونا دوزنا عدة مشاريع قوانين عندكم اللي عطاونا هاد النفس 
الجديد اللي وصلنا به اليوم لهاد األرقام، ولكن هاد األرقام أنا هادو 
داملغرب اللي كنعرف، إيال كان �ضي 30 ألف جات من جهة أخرى أنا 
ما كنعرفهاش، واللي عندو �ضي دليل و�ضي أرقام وداك ال�ضي يوريهم لنا 

باش يعني نتقفوا ونزيدوا القدام.

اليوم قطاع الصناعة دار 500 ألف منصب شغل في2019، 2020 
فيه مشكل قلتها لكم، درنا 50 ألف منصب شغل جديدة في غشت 
 CNSS ،ولكن مشات لنا 74 ألف، إذن 24 ألف ضاعت لنا هاد العام
ما كنهضروش على �ضي حاجة أخرى كنهضروا على األرقام اللي مسجلة 
في CNSS، القطاع غير املنظم حتى واحد ما عندوا األرقام ديالو واش 
مضرور؟ طبعا مضرور فيه مشكل مع الجائحة فيه مشكل، إذن قطاع 
الصناعة في املغرب في السنوات املقبلة عندو 2 ديال الحلول، إما غادي 
نتحدوا جميع، نشتغلوا جميع ونوصلوا يعني للمستوى اللي هو الئق 
باملغرب، أشنا هو هاد الحل؟ اشتغلنا مع املصنعين في املغرب باش 
نسميوهم باألسماء ديالهم مع PSA حلوا لنا الدفاتر ديالهم وعطاونا 
األرقام وهما اللي وراونا أنه املغرب وصل للمرتبة الثالثة في العالم، 
اشتغلنا معاهم في وقت الجائحة، وصلنا خذنا واحد الباب كامل ديال 
ديك la 208 فيها الحديد والبالستيك والزجاج واإللكترونيك هاد ال�ضي 
كل في هاد الباب، وصلنا للتنافسية بالضبط ديال الهند والهند هي 
أحسن تنافسية في العالم، هادو أرقام واضحين، غير تخايلوا معيا إيال 
احنا في املغرب هاد ال�ضي وصلنا لو بصفة نهائية، هاد 80 مليار اللي كانت 
غادي تكون هاد العام، 100 مليار ديال الدرهم ديال التصدير، يمكن 
لها توصل ل 250 مليار ديال التصدير، ما�ضي ب %60 ديال القيمة 
املضافة، ب %80 ديال القيمة املضافة، ألن آش اللي باقي خصنا، واش 
احنا باقيين اليوم كنستوردوا الجاج؟ عندنا la.silice الناس كيصاوبوا 
الزجاج من الرملة واش املغرب ناقصاه الرملة؟ عندنا la.silice، عندنا 
الطاقة املتجددة يمكن لنا نصنعوا الزجاج اللي غادي يصلح للسيارات 
ولكن اللي غادي يصلح للسيارات، عالش ما نصنعوش الزجاج اللي 
غادي يصلح للسيدة الوزيرة في l›immobilier مني كنصاوبوا األملينيوم 
.la من التراب اللي كاين في أفريقيا  bauxite ما غاديش نصاوبوه من
وغنصاوبوه غير من األملينيوم، إيال صاوبنا األملينيوم ديال السيارات 
.le اللي  fer. platعالش ما نستعملوهش في البناء؟ الحديد كاين داك
القطاعات  ديال   7 عندنا  مستثمرين  دابا  كاين  للسيارات،  كيصالح 
بالضبط اللي خصنا نمشيوا نشتغلوا فيهم مع مستثمرين نواكبوهم 
باش ندوزوا من %60 ل%80 ديال القيمة املضافة، هذا هو إيال بغينا 
املعقول ديال املناقشة أجيوا نشوفوا كيفاش نديروا لهاد �ضي جميع، 
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احنا كنشتغلوا فيه ليل نهار ما غاديش نتفرقوا مع هاد امللف حتى املغرب 
يوصل ل %80 ديال القيمة املضافة في قطاع السيارات ويكون من 
أحسن ومن أول املنافسين عبر العالم ديال تصنيع السيارات، واش هاد 
ال�ضي حرام فينا؟ جينا نصنعوا الجهاز ديال التنفس االصطناعي قالك 
أسيدي املغاربة ما يمكن لهمش، واش أنت دابا تتقول ليا بأن الجهاز 
االصطناعي ديال التنفس غيصاوبوه املغاربة، أسيدي حنا كنصاوبو 
أجزاء ديال les.réacteurs ديال الطائرات، املغاربة تيصنعو في املغرب في 
النواصر أجزاء ديال les.réacteurs ديال الطائرات فيه 2 ديال األطراف
une.partie.froide.et.une.partie.chaude أصعب ما كاين في الصناعة 
في العالم هي ديك la.partie.chaude.des.réacteurs تيتصنعو في املغرب، 
حتى هادي نقولو ما كايناش أسيدي نمشيو نشوفوهم، راه حدانا غير في 
النواصر. إذن إيال صنعنا هاد ال�ضي ما يمكنش نصنعو مسائل أحسن 
من هاذ ال�ضي، هاذ الصباح كنت في اجتماع في الدار البيضاء مناظرة، 
قدمنا ديكla.substitution داك ال�ضي اللي كنستوردو 183 مليار ديال 
الدرهم، خذينا منها 34 ميار ديال الدرهم درناdes.business.plan د8 
ديال املشاريع باش بدينا وقدمناها اليوم الصباح في التجاري وفا بنك 
مع رئيس la CGEM الناس املستثمرين، لحد اآلن هاد ال�ضي درناه غير في 
الوزارة وتنتسناو أننا نديرو 500 مشروع باش نوصلو ل34 مليار، بدينا 
ب 100 مشروع وصلنا ل 15,1 مليار ديال الدرهم ديال رقم املعامالت، 
اللي ما باقيش غيجي من الخارج غادي يتصنع في املغرب، هاد ال�ضي بداو 
فيه الناس، دابا 248 بالضبط مشروع فيه شركات صغرى ومتوسطة، 
هاد ال�ضي في أرض الواقع، ما�ضي حلم، ما�ضي مناقشة تنهضرو على 
مشاريع اللي الناس استثمروا وبداو، إيال دخلتو غير le.site ديال هاد 
la.conférence ديال هاد الصباح، شوفو بالضبط اش كيقولو الناس 
اللي استثمرو، أنا متفائل وثايق في بالدي تنقول أنه نساء ورجال هاذ 
البالد قادين بها بغينا وال ما بغينا �ضي، ونبخسو هاد ال�ضي اللي تيديرو 
الشباب ديالنا وال ما نبخسوهم �ضي، هما شادين طريقهم وغاديين بنا 
وال بال بنا، غادي يوصلو لقيمة مضافة ديال السيارات اليوم 60 %، 
ديال الطائرات تنصنعو 42 % ديال الطائرات فهاد البالد هادي، إذن 
يمكن لنا نمشيو يكون عندنا واحد الطموح باش نمشيو ألكثر من هاذ 

ال�ضي، ما�ضي باش نبخسو هاذ ال�ضي اللي كيدار اليوم.

قلت لكم قدمنا 34 مليار ديال الدرهم في أقل من شهر خاذو منها 
الناس 248 مشروع اللي وصل الحجم ديالها 15,1 مليار ديال الدرهم، 
كنا غادي نديرو 500 مشروع باش نوصلو ل 34 مليار ديال الدرهم 
بدون شك هاد الفوج الثاني اللي عطينا االنطالقة ديالو اليوم ديال 
100 مشروع جديد، غادي نوصلو لهاد 34 مليار ديال الدرهم، إذن 
باش  اللي كنستوردو  مليار   183 لهاديك  نرجعو  نساليو غادي  غادي 
يمكن ناخدو منها واحد الجزء آخر باش يتصنع في املغرب، ما غاديش 
نتفرقو مع هاد املشاريع، ما غاديش نتفرقو مع هاد املشاريع ألن وراونا 
الجائحة تكرفصات  في هاد  لي  املغاربة اش كيعرفو يديرو، واسمحو 
على االقتصاد ديال البالد، هاذ ال�ضي عشناه جميع ولكن جابت لنا 

 le.kit مسائل مهمة وإيجابية فهاد الجائحة، تبين لنا في املغرب هداك
de.prélèvement اللي تيدار راه كنا كنجيبوه من الصين واحد الوقت 
تفقد ما بقاش، هادي أربعة أشهر وهو تيتصنع في املغرب 100 % هداك 
le.kit كلو، داك le.test.PCR اللي تفقد في العالم كنا تنقلبو عليه كانت 
غير الصين اللي تتصاوبو اللي تتصنعو، »MASCIR« في املغرب تتصنعو 
.le غير ديال  type. de. prélèvementديالنا و le. test ودابا تنستعملو
املغرب بأرخص ثمن من الثمن اللي كنا كنشريوه من الصين. واش هاد 
املغاربة قادين باش يوقفو باالقتصاد ديال البالد وال ال؟ أنا اسمحو 
لي قادين حنا ببالدنا قادين بها، إذن ملي كنسمع جهاز ديال التنفس 
االصطناعي ما نقدوش عليه راه نقدو عليه ونفوتوه لهيه، غير نجلسو 
نشتغلو فينما كان �ضي ملف نجلسو نشتغلو عليه ونواكبو هاد الشباب 
ديالنا، ألن غدا إيال بقينا كل �ضي كنبخسوه وكنتسائلو عالش هداك 
الخبير املهم املغربي مشا تيخدم في أميريكا، جرينا عليه حنا، ما جرا عليه 
حد، احنا مني كان بغا يخدم تنقول له واش انت أتقد على هاد ال�ضي؟ 
انت غير شاب مغربي واش تقد توصل لهاد املستوى؟ اسمح لي آي أوا آه 
 le،ويفوت هاد املستوى، منصف السالوي اللي في ميريكان مغربي ديالنا
vice.président ديال البوينك مغربي ديالنا، هاد الناس هادو اللي وصلو 
ملستوى عالي في العالم راه في بالدنا يهزو البالد ويهربو بها، غير نعطيوهم 
شوية ديال العناية وشوية ديال الثقة في النفس ونوصلو والدنا لهاد 
املستوى إيال اسمحتو، اسمحو لي إيال كنت كنهضر معكم من قلب لهاد 

امللفات هادو ألن كيقيسوني يوميا.

الطاقم ديال الوزارة كيشتغل ليل نهار، ما كنوقفوش باش يمكن 
املنافسة  كانت  األجانب،  باملستثمرين  بدينا  املستثمرين  نجلبو  لنا 
الشرسة مع عدة بلدان منهم تركيا بدلنا اتفاقية التبادل الحر اعطات 
النتائج ديالها واحنا غاديين، خصنا يعني تكون واحد الثقة في النفس، 
ما�ضي باش نكونو arrogant وال نخرجو الطريق، غير الثقة في النفس 
باش يمكن لنا نشمرو على دراعنا ونوصلو بالدنا فين بغا سيدنا، هللا 
ينصرو، ألن الطموح ديال سيدنا وديال املغاربة طموح كبير، ولكن 
كنشوف أنا بعض املرات املستثمرين براسهم تيفقدو الثقة تيقولو واش 
أنا قاد ندخل لهاد البالد نستثمر كمغربي؟ ويمكن غدا يكون هاد ال�ضي 
مغشوش ما كيناش الشفافية ما كاينش كذا، احنا الدور ديالنا جميع 
كحكومة، كبرملان كمؤسسات وهو هاد ال�ضي نقويهم، نصفيو هاد ال�ضي 
إيال كانت �ضي حاجة اللي خصو يتحاسب يتحاسب واللي ما خاصوش 
يتحاسب نعطيوه اتساع، نوضو نعاونوه باش يخدم، باش نوصلو هاد 
البالد راه باقي خصنا واحد الجهد مهم جدا، ره احنا ما زال بعاد، ما 
زال ما وصلناش، ولو كنقول لكم كقطاع السيارات قطاع السيارات 
يمكن لو يم�ضي في دقيقة إيال خلقنا له احنا مشكل، تقال أنه قطاع 
السيارات غادي يم�ضي ألن أوروبا فرنسا قالت لو يم�ضي واش م�ضى؟ 
تقال أنه احنا كنخدمو في قطاع السيارات القديم ديال الدييزيل وديال 
l›essence واش في قنيطرة ما كنصاوبوش هديك السيارةAmi ديال 
PSA كتصاوب في العالم غير في قنيطرة غير في املغرب سيارة كهربائية 
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%100، املهندسين اللي صنعوها مهندسين مغاربة PSA عندهم 4500 
مهندس وتقني في مستوى عالي مغربي كيشتغل عندهم في هاد ال�ضي، 
فيه  عايشين  اللي  احنا  األخيرة  20 سنة  هاد  تبدل  املغرب  راه  يعني 
كمغاربة بعض املرات كيفوتنا ما كنفطنوش أنه املستوى ديالو تبدل، 
خاصنا مرة مرة ندورو بجنابنا ونشوفو فين وصلنا؟ الشباب ديالنا فين 
وصل؟ أشنو هما الكفاءات ديالو؟ اشنو هما اإلنجازات ديال بالدنا؟ 
ظهر لي أننا أنقول لكم كمسؤول على القطاع وقتما مشيت نشوف �ضي 
منطقة صناعية كنتفاجأ، إيال مشيتو البوسكورة لحدا مطار محمد 
الخامس غادي تفاجئو، داك ال�ضي اللي كتشوفو في قطاع الطائرات 
داك ال�ضي خيالي كنقول هاد ال�ضي ما كاينش عندنا في بالدنا، مشاو �ضي 
ناس سيفتهم يشوفو مشاو لطنجة قلت لهم سيرو شوفو هاد ال�ضي اللي 
تيدار في طنجة، تعطلو �ضي شوية واحد منهم قالهم عرفتو دابا خاصنا 
ندخلو املغرب راه مشا الحال، راه هذا ما�ضي مغرب هاد ال�ضي اللي 
كنشوف هداك أسيدي مغرب، هداك �ضي اللي شفتي في طنجة مغرب، 
هاد ال�ضي اللي في قنيطرة مغرب هاد ال�ضي اللي في النواصر مغرب، 
املغرب غادي القدام مازال خصنا نشتغلو، مازال خصنا نتحدو، مازال 
خصنا نتقاتلو مع املنافسة الدولية باش نوصلو ألن راه حتى واحد ما 

غادي يرحمنا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم وننتقل إلى قطاع، 
نعم، نقطة نظام.

ملد ئباملسيداهش ماممله جريا)نقطةانظ م(:

شكرا السيدة الرئيسة، نقطة نظام هي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في سير الجلسة وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي، تفضل السيد 
النائب املحترم.

ملد ئباملسيداهش ماممله جريا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

نتفهم عفوية السيد الوزير إال أنه في األجوبة ديالو اعطى 5 أو 6 
ديال الشركات خاصة خاصنا نسحبوها من محضر الجلسة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن ننتقل نعم السيد النائب املحترم، 
تفضل.

ملد ئباملسيداعبداهللاابو منوا)نقطةانظ م(:

الحكومة  أما  احنا،  ديالنا  التصرف  يضبط  الداخلي  النظام  ال 
كتحمل هي املسؤولية ديالها في ذكر ما تراه مسؤوال، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ننتقل إلى قطاع إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة رجاء السادة النواب املحترمون، 
رجاء السيد النائب املحترم أدليت بنقطة النظام بوجهة نظرك نفس 
ال�ضيء بالنسبة للنائب املحترم املرجو االلتزام، إذن ننتقل إلى القطاع 
املوالي بسؤالين في إطار وحدة املوضوع إذن السؤال األول تتقدم به فرق 
األغلبية، إذن فليتفضل السيد النائب املحترم طارح السؤال في إعداد 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة عن فرق األغلبية.

ملد ئباملسيداعبداهللاابو منواب سمافرقامجغلبية:

السيدة الوزيرة، باسم فرق األغلبية نسائلكم أنه مرت دابا أزيد 
من 10 أشهر واملغرب يعيش مع كوفيد 19 نتمنى أنه في األيام واألسابيع 
القادمة مع التلقيح أن األنشطة ترجع إلى مسارها الطبيعي بالتأكيد أن 
قطاع اإلسكان تضرر كثيرا بهته الجائحة، نسائلكم السيدة الوزيرة عن 
اإلجراءات اللي اتخذتها، عن اآلثار التي ترتبت عن هذه الجائحة وعن 

اآلفاق، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

أحد  فليتفضل  املجموعة  وعن  املعارضة  فرق  عن  السؤال  إذا 
السادة النواب مشكورا تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداسعيدامنايلياب سمافرقا مجاوعةامملع رضة:

السيدة الرئيسة، تكبد قطاع اإلسكان واألنشطة العقارية خسائر 
الدورة  تنشيط  في  دوره  بتراجع  تتجلى  كورونا  جائحة  جراء  فادحة 
االقتصادية وانخفاض مؤشر األسعار واملبيعات، وأثر ذلك سلبا على 
مناصب الشغل والتمويالت البنكية وعائدات الخزينة، وفي أفق التعافي 
التام لهذا القطاع فإن الحكومة مطالبة بتبني تدابير عاجلة من أجل 
انطالقة جديدة لقطاع اإلنعاش العقاري بعيدا عن منطق االرتباك 
الذي تدبر به هذه األزمة، وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة، عن خطتكم 
لتجاوز الوضعية الحالية لقطاع اإلسكان واألنشطة العقارية وإحداث 

انطالقة جديدة لهذا القطاع الحيوي، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيدة الوزيرة املحترمة على 
السائلين.

ملسيدةانزهةابوش رب،ا زيرةاإعدمناملت9مباملوطنيا ملتعاي9ا
 مإلسك نا سي سةامملديدة:

موالن ا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
رسو4اهللاا علىاآلها حفظه.
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ملسيدةاملرئيسةامملحت9مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

في البداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر لطرح هذا السؤال املتعلق 
بقطاع حيوي من الناحية االقتصادية وأيضا االجتماعية، قطاع حيوي 
ألنه يساهم كما تعلمون في الناتج الداخلي بنسبة تتعدى %6 وأيضا 
يوفر أكثر من مليون منصب شغل. فكما نعلم جميعا السيدات والسادة 
النواب املحترمين، كانت الظرفية الصحية الناجمة عن انتشار جائحة 
كورونا انعكاسات اقتصادية واجتماعية همت جميع القطاعات بدون 

استثناء، ولم يسلم منها أي قطاع بما فيه قطاع السكنى والتعمير.

ملسيدمتا ملس نةامل 9مل نيين،

لقد خلفت جائحة كورونا تداعيات مهمة على القطاع، بحيث أن 
توقفت البرامج القطاعية بنسبة %70، أيضا توقفت األوراش ديال 
البناء بنسبة تناهز %90، كما توقفت أنشطة عدد من املهنيين وانتما 
 ،95% تفوق  بنسبة  داملهنيين  معاه  كيخدم  القطاع شحال  كتعرفو 
%95، وانخفض  املبيعات بنسبة  كما تم تسجيل انخفاض في عدد 
االستهالك ديال اإلسمنت بما يناهز %17 وانخفاض أيضا نشاط قطاع 
مواد البناء بجميع أنواع البناء تقريبا واحد %70، لهذا وضعت الوزارة 
منذ بداية انتشار الوباء وبالتنسيق املنتظم مع كافة املهنيين مجموعة 
من اإلجراءات االستعجالية لتخفيف آثار الجائحة على القطاع، وأيضا 
لضمان االستدامة والصمود في هذا اإلطار يمكن لي نذكر بواحد العديد 

من اإلجراءات اللي قمنا بها:

اإلجراء األوالني: هو خلق لجنة يقظة والتدبير على املستوى املركزي 
من أجل تتبع الدائم للقطاع والتنسيق مع جميع املهنيين وممثلي الوزارة 

على الصعيد الترابي؛

اإلجراء الثاني: كان هو تعميم التدبير الالمادي، واحنا في إطار في عز 
الجائحة ما توقفناش، ألن جميع اإلدارات اللي هي تحت الوزارة كانت 
كتشتغل على وضع التدبير الالمادي في جميع املصالح ديالنا واملؤسسات 
بالوكاالت  اإللكترونية  الخدمة  اليوم  بحيث وصلت  للوزارة،  التابعة 

الحضرية أكثر من %97 إلى غاية شهر نونبر املا�ضي.

اآلليات  واحد  تم وضع  االقتصادية  اليقظة  لجنة  إطار  في  أيضا 
خاصة بالقطاع ديال اإلنعاش العقاري، وانتما كتعرفو بأن القطاع 
العقاري حصل على ضمانات وقروض بنكية في إطار ضمان اوكسيجين، 
التعويضات من خالل  من  أيضا  العديد  وواحد   relance. oxygène

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اللي هم الشغيلة ديال القطاع.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

في إطار التنفيذ ديال البرامج ديال السكن وعلى الرغم من الظرفية 
الطارئة، حرصت الوزارة على مواصلة وتنفيذ عديد من األوراش التي 
تشرف عليها، كما كتعرفو األوراش هي أوراش اجتماعية بالدرجة األولى:

البرنامج األول اللي كيهم السكن ديال 140 ألف درهم اللي انطلق 
منذ سنة 2008 عرف إنجاز تقريبا واحد 28 ألف و53 وحدة وكتوجد 
اليوم 5509 وحدة في طور اإلنجاز، وهاد ال�ضي بطبيعة الحال حسن 

إطار عيش أكثر من 1.5 ديال املليون ديال النسمة؛

البرنامج الثاني اللي هو البرنامج ديال 25 مليون اللي انطلق سنة 
2010، أيضا عرف إنجاز ما يقارب 45 ألف و602 وحدة واليوم كتنجز 
133 وحدة اللي هي في طور اإلنجاز هاد البرنامج حسن الوضعية ديال 
السكن ديال أكثر من 2 مليون نسمة، كما أنه ساهم في إنشاء أكثر من 

27 ألف منصب شغل؛

انطلق  اللي  املتوسطة  الطبقة  إلى  الثالث هو موجه  البرنامج  أما 
منذ 2013 اعتمدت الحكومة فيه بصدد تسهيالت اإلعفاء من رسوم 
التسجيل والتحفيظ لصالح املقتني، وتم إنجاز في إطار هاد البرنامج 253 
وحدة وكتوجد اليوم 758 وحدة في طور اإلنجاز، تيبقى bien.sur هاد 
البرنامج حسب الوتيرة ديالو زعما ناقصة ألن ما وجدش واحد الجاذبية 
عند املستثمرين وال سيما عند املقتنين، ولذلك ستقوم الوزارة بدراسة 
املنتوج  يكون  لكي  شركاء  مع  بتعاون  املنتوج  هاد  تحسين  إمكانية 
املخصص للطبقة املتوسطة أكثر جاذبية سواء للمنعشين أو للعقاريين 

أو للمقتنين عفوا.

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

املجهودات  وبفضل  صفيح  بدون  مدن  برنامج  أيضا  بخصوص 
انطلق  الداخلية  بما فيهم وزارة  املبذولة من طرف جميع املتدخلين 
هاد البرنامج سنة 2004 حيث تم إعالن 59 مدينة بدون صفيح وكان 
هاد البرنامج عندو واحد التأثير، ألنه حّسن ظروف عيش أزيد من 1.5 
مليون نسمة اللي هي استفدت وأيضا هاد البرنامج هو قمنا بتسجيل 
%64 من أصل األسر املحصاة، ونشير أيضا إلى أنه تم تقليص معدل 
الفقر بسبب هاد البرنامج من %48 إلى %28، ونسجلو اليوم أن هذه 
البرامج كلها ساهمت في تقليص العجز السكن على السكن من 1.2 

مليون وحدة إلى 385 ألف وحدة؛

وما يمكن أن أؤكد عليه اليوم هو أن الوزارة بصدد بلورة رؤية 
وتيرة  بتسريع  املحققة،  املكتسبات  على  الحفاظ  على  قائمة  جديدة 
خفض العجز السكني وكذا توفير السكن الالئق وامليسر اللي كيتجاوب 
مع حاجيات املواطنين من جميع الفئات وفي مختلف املجاالت، وذلك 
من خالل، طبعا، ابتكار آليات جديدة، حلول جديدة ال سيما الحدود 
اللي كتعلق بالتمويل وتمكين املقتنين من سكن ميسر ومالئم إلمكانياتهم 

املادية.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

منذ تنزيل سياسة املدينة أيضا حظي التدخل في األحياء الناقصة 
التجهيز والهامشية بعناية خاصة، حيث جندت الوزارة إمكانيات مهمة 
من أجل التدخل في هذه املجاالت وتجويد إطار العيش بها وإدماجها في 
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النسيج الحضري، وذلك من خالل توفير واحد التهيئة وتسهيل عملية 
إعادة الهيكلة الحضرية وأيضا الولوج إلى املرافق العمومية وخدمات 

القرب الضرورية؛

بالدرجة  كيهم  هو  اللي  اإلطار  هذا  في  للتدخل  مرحلية  كحصيلة 
األولى إعادة الهيكلة اللي جات في سؤالكم، اليوم من خالل إبرام 111 
اتفاقية منذ 2015 قمنا بإعادة هيكلة أكثر من 722 حي ناقص للتجهيز، 
وقمنا أيضا بإحداث 85 مساحة خضراء و99 ساحة عمومية مع إنجاز 
أكثر من 130 مرفق عمومي وتهيئة أكثر من 323 شارع وطريق، بحجم 
استثماري كيفوق 25 مليار ديال الدرهم اللي ساهمت فيهم الوزارة بأكثر 

من 5 داملليار ديال الدرهم؛

اليوم نحن نقوم بمراجعة اإلطار التعاقدي مع املنظومة املحلية من 
أجل أن تكون هذه اإلتفاقيات اللي كتهم بالدرجة األولى في اإلطار النسيج 
الحضري أولى اإلتفاقيات ديالناla.mise.a.niveau من أجل أن تكون 
هذه اإلتفاقيات أكثر نجاعة ومتكاملة وأيضا ذو بعد إقليمي ومحلي اللي 
كيتدمج فيها جميع الجوانب بما فيهم الجوانب اإلقتصادية اإلجتماعية 
الراهنة، ألن كيما كتعرفوا  الحاجيات  أيضا مع  والثقافية، وكتالءم 
الحاجيات الراهنة بينت لنا على الحاجيات تبدلت مع هاد الجائحة، 
واليوم احنا خصنا نكونوا كنتجاوبو مع هاد الحاجيات اللي عاد بانت 

لنا.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

فيما يخص تحسين وتأطير عملية التعمير والبناء بالعالم القروي، 
اللي هاد السؤال كيجي مرارا وتكرارا من خالل الجلسات ال في الغرفة 
التعمير  تأطير  عملية  التأطير،  فعملية  الثانية،  الغرفة  في  وال  األولى 
والبناء بالعالم القروي عرفت أيضا تحديد املراكز والدواوير القروية 
نشاطر  لي  اسمحوا  وعمراني،  ديمغرافي  الضغط  واحد  تتعرف  اللي 
معاكم بعض األرقام اللي قامت بهم الوزارة كعمليات، قامت الوزارة 
بتعميم التغطية بوثائق التعمير حيث اليوم بلغ املعدل ديال التغطية 
ديال املجاالت القروية بنسبة جد مهمة كتفوت 73 % من أصل 1100 
جماعة، اليوم من أصل 1503ديال الجماعات، اليوم تم التحديد أو 
تم تعميم التغطية بوثائق التعمير ل1100 جماعة، كما قامت الوزارة 
أيضا بوضع برنامج املساعدة املعمارية والتقنية بشكل مجاني في العالم 

القروي لتسهيل عملية البناء.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

البد من اإلشارة هنا أن مجموع امللفات املدروسة على الصعيد 
الوطني اللي كيشكل فيها الوسط القروي أكثر من 33 %، كما نشير أن 
نسبة 73 % من اآلراء املوافقة اللي تعطات للبناء في العالم القروي 
كتهم املساحات اللي هي أقل من 1000 متر مربع، عالوة على أن أغلبية 
برامج  وضع  تم  وكذا  الفردي،  السكن  همت   %  82 املوافقة  اآلراء 
عملياتية لتسهيل البناء وذلك عبر تشجيع إحداث عمليات بديلة من 

 les. lotissements قبيل التجزئات ذات التجهيز املحدود أو التدريجي
التي تعرف ضغطا عمرانيا،  واملناطق  الدواوير  بمحاذاة   progressifs
وستواصل الوزارة طبعا الجهود الرامية إلعداد جيل جديد من وثائق 
التعمير املرتكزة على مبادئ التعمير املستدام مع مواصلة كل الجهود 
لتعميم هذه التغطية اللي كتهم التغطية ديال الجماعات الترابية ذات 
الصبغة القروية بوثائق التعمير مع تحديد مدارات الدواوير القروية 
الهكتار  اشتراط  دون  تراخيص  على  الحصول  من  ساكنتها  لتمكين 

الواحد بداخلها.

إضافة أيها السيدات والسادة، تعمل الوزارة على وضع مخططات 
اللي  القروية  والتجمعات  للدواوير  التعمير  لتوجيه  مبسطة  هيكلية 
كتعرف ضغط وفتح أيضا أوراش قانونية تتعلق بوثائق التعمير وتسهيل 

البناء في العالم القروي.

سنواصل  أننا  أؤكد  أن  والسادة،  السيدات  أيها  األخير  في  أريد 
مسيرتنا اإلصالحية بخطى ثابتة وثقة تحت، القيادة الرشيدة، لصاحب 
الجاللة، نصره هللا وأيده، كما سنواصل أيضا عملنا في إطار التكامل 
بين الجهازين؛ الجهاز التنفيذي واملؤسسة التشريعية ألن هدفنا واحد 
هو اإلرتقاء بمستوى األداء في القطاع ووضع املصلحة الوطنية فوق كل 
اعتبار، وجعل العنصر البشري هو هدفنا األول واألخير للتنمية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للمناقشة املداخلة األولى لفريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداص لحاممل لوكي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسةامملحت9مة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

إخومنيا أخومتياأعض ءامملجلسامملحت9مينا مملحت9م ت،

بمداخلة  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  كلمة  ألقي  أن  أتشرف 
الوزيرة،  السيدة  نشكركم  ابتداء  بصدده،  نحن  الذي  املوضوع  في 
ومن خاللكم الحكومة املوقرة على الجهود املبذولة والنتائج املحققة 
واإلجتهادات كذلك التي طرأت منكم فيما أشرتم إليه في هاد الظرفية 
وحسن  والسالمة  الحفظ  تعالى  هللا  نسأل  الوباء  ظرفية  الصعبة 
ومن  كثيرة  تقاطعات  وفيه  متشعب  املوضوع  أن  شك  ال  الخاتمة. 

الصعب أن يسمح لي هذا الوقت أنا أقول كل �ضيء.

السيدة الوزيرة، عندما نقول السكن ونضيف إليه نعت الالئق، 
فإننا نقصد كرامة اإلنسان نقصد استقراره اإلجتماعي نقصد كثيرا 
القروي  بالوسط  بالسكن  أبدأ  لي أن  من األمور اإليجابية، اسمحوا 
أنتم السيدة الوزيرة تعرفون ونحن نعرف أنه إذا لم تتحقق التنمية 
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إلى  الهجرة  أوتوماتيكيا  يعني  فهذا  منها  والسكن  القروي  الوسط  في 
املدينة حيث املشاكل املختلفة، حيث البناء العشوائي، حيث كثيرا من 
األمور التي تعرفونها، إذن ما هو املطلوب السيدة الوزيرة؟ أنا أعرف 
أنكم تبذلون جهود كما أشارتم وكذلك املؤسسات التابعة لكم اليوم 
التخفيف  املزيد كذلك من  املساطر،  املطلوب هو مزيد من تسهيل 
من التكاليف املالية على الفقراء في الوسط القروي كذلك املساعدة 
املعمارية وغيرها من األمور اإلجرائية، كذلك انعقاد اللجن املختصة 
والبث السريع في امللفات، هذا كله السيدة الوزيرة إلتاحة الفرصة 
لسكان القرى للحصول على السكن الالئق فصاحب الجاللة، نصره 
هللا، رائد العمل اإلجتماعي في هذا البلد هذا هو مراده والحكومة املوقرة 
اليوم هذا هو صلب عملها وخصوصا في هذه الظرفية الصعبة فاملسير 
بقوة في هذا اإلتجاه، وآتي إلى املدن واملراكز الحضرية ولن أتكلم عن 
أمور مهمة وهي املؤطرة لكل تطوير كمجاالت إعداد التراب والتعمير إلى 
غير ذلك، التخطيط الحضري على املستوى املتوسط والبعيد تجويد 
وثائق التعمير وتعميمها إلى غير ذلك. بالنسبة للسكن اإلجتماعي ال شك 

أنه حقق أهدافا مهمة لكن ال زالت هناك صعوبات بل مشاكل:

أوال- ليس كل املدن واملراكز استفادت من هذا البرنامج ألن املنعشين 
يفضلون املدن الكبرى وضواحيها لهذا البد من الدفع في عدالة مجالية، 
البد كذلك أن يستمر دعم الحكومة لهذا النوع من السكن بطريقة أو 
أخرى، وأذكر كذلك أن الدعم الذي تقدمه الدولة ويسجل كرهن في 
العقد خلق مشاكل و سيخلقها يا إما الناس ما كينتابهوش يا إما كيخليوا 
هادوك السكن إلى زمن معين، إدارة الضرائب يعني كتصيفط لهم يعني 
مبالغ كبيرة املهم مشكل واقع وأنا أقترح أن نجد الصيغة لتجاوز هذه 
املشاكل ألن احنا بغينا نخفوا على هاد الطبقات وليس أن نزيدها ثقال.

بالنسبة إلقتناء السكن اإلجتماعي بالنسبة للطبقات الفقيرة فليس 
من املعقول وليس من اإلنسانية وليس من العدالة كذلك أن تستمر 
األبناك وغيرها في إثقال كاهل هؤالء بالتبعات املالية، فعلى الحكومة يا 
إما أن تضغط أو تسن القوانين ما يخفف عن هذه الشرائح، أما فيما 
يخص الطبقة املتوسطة في تقديري السيدة الوزيرة أننا لم نجد بعد 
منتوجا يناسب وضعها املالي واإلجتماعي نعرف أن هناك مجهود في هذا 
الجانب لهذا نطالب باإلسراع بإخراجه إلى الوجود. آتي إلى مدن الصفيح 
أو دور الصفيح وهي نتيجة ملا أشرت إليه سابقا فعال كان هناك مجهود 
كبير في السنوات السابقة وأعلنت مدن بدون صفيح لكن ال زالت هناك 

مشاكل؛

السيدة الوزيرة، املواطن البسيط الذي يعيش الهشاشة عندما 
يأتي إلى املدينة بحثا عن العيش الكريم الطبيعة كما تعلمون ال تحب 
الفراغ يا إما سكن الئق يا إما أنه يدخل في متاهات واحد العدد ديال 
الكافيان  واإلبداع  اإلجتهاد  هو  القضية  فهاد  املطلوب  اليوم  األمور، 
السكنية  البرامج  الصارمة ومن قبل وبعد  املراقبة  الحلول  إبداع  في 
الناجحة املوجهة لهذه الظاهرة، ثم آتي إلى التأهيل الحضري لألحياء 

الغير قانونية وهذا جانب مهم، نعرف كذلك أنه كانت هناك جهود 
مشكورة بالخصوص في جانب اإلتفاقيات الخاصة بسياسة املدينة، 
اليوم البد أن يستمر هذا اإلتجاه ألن كثير من الجماعات اليوم تنتظر 
يا إما بناء اتفاقيات جديدة إما تفعيل اإلتفاقيات األخرى التي صودق 

عليها؛

صحيح أنه قد يكون مشكل ديال العقار واسمحوا لي نعطي واحد 
املثال أخيرا ديال أكادير عندنا أحياء نسميها أحياء سفوح الجبال يعني 
quartier.paiement الجماعة حاولت دير واحد القرض ديال 10 داملالير 
ديال السنتيم، ولكن مع األسف مع هاد الظروف تأخر األمر، كذلك 
العقار العقار تصورو معايا السيدة الوزيرة أن إدارة املياه والغابات 
طلبات العمران التي ستقوم بهاد التجزئة ألن هناك منازل يجب أن 
ترحل طلبات 3000 درهم للمتر مربع، أنا كنظن بأن ما�ضي بهاد الطريقة 
غادي نحلو املشاكل فهذا غير معقول، السيدة الوزيرة أخيرا أعرف أن 

لكم إرادة ولكم يعني قدرة والحكومة كذلك، فسيروا وفقكم هللا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

األصالة  لفريق  اآلن  املداخلة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي9ة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أوال اللهم ارفع عنا البالء هاد الوباء، أكيد إن شاء هللا مع التلقيح 
يمكن نتغلبو إن شاء هللا على هاد الوباء الذي أصاب العالم، السيدة 
الوزيرة، لقد تتبعت بإمعان مداخلتكم لكن يؤسفنا أن نقول مرة أخرى 
في فريق األصالة واملعاصرة أن نعرب عن امتعاضنا الشديد مما يعرفه 
هذا القطاع قبل مجيئكم وأثناء مجيئكم وقبل الجائحة وأثناء الجائحة 
من وضعية اشتغال وظروف اشتغال وطريقة تحقيق النتائج واألهداف 
وطريقة إنجاز االستثمارات وإنجازها على الخريطة الوطنية من شمالها 
إلى جنوبها بمنطق إعداد التراب، هذا املنطق الزال غائبا لألسف في 

سياستكم على هذا الجانب؛

أيضا هذا الركود الذي يعرفه قطاع اإلسكان واإلنعاش العقاري 
الذي نعتبره محركا أساسيا لالقتصاد الوطني بكامله من حيث عدد 
مناصب الشغل التي يحدثها والعائدات الضريبية، وكما يعلم الجميع 
أن القطاع يعرف كما قلت اختالالت عدة لستم حتى نكون موضوعيين 

4 سنين 3 دالوزراء، هذا مؤشر هذا يكفي في هاته الحكومة؛

السيدة الوزيرة، في هذه املناسبة واملناسبة شرط نؤكد أن القطاع 
يحتاج لتدخل سريع إلنقاذه من األعطاب لكي ال يعرف الشلل التام، 
علما أن أرقام املندوبية السامية للتخطيط التي سبق وأن دقت ناقوس 
الخطر وكشفت على الوضعية داخل القطاع، نعطي بعض األرقام اللي 
معروفة عند الجميع انخفاض التعامالت العقارية بنحو %56 مصحوبا 
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بانخفاض األسعار بنسبة %3.3 في الربع الثاني من2020، كما سجلت 
أيضا القروض واحد االرتفاع ب %1.6 وهو باملقارنة مع الوضعية اللي 
كانت في السابق هو أدنى مستوى لها منذ تقريبا 15 أو 20 سنة فهاد 
الجانب أيضا على أننا نقومو بواحد املقارنة السنة املاضية، انخفاض 
قطاع البناء بنسبة كما قلتم وأكدتموه ذلك في مداخلتكم %17 كما 
شهدت مبيعات اإلسمنت أيضا تراجع؛ ال أطيل في هذه األرقام اللي 
هي تسائل املنظومة ككل ولكن بالنسبة أنه في انتظار أنه تكون حلول 
واقعية من طرف الوزارة وطبعا وباقي األطراف املتدخلة في هذا القطاع 
لهذا  الوزيرة إعطاء انطالقة جديدة متجددة  يتعين عليكم السيدة 
القطاع وإنعاش هاد القطاع ال ديال اإلسكان والعقار بشكل عام بعيدا 
عن كل يعني القرارات اللي ما كتكون فيها مقاربات تشاركية، من خالل 
وضع خطة طريق لتعزيز وإنعاش هاد القطاع ديال السكن اإلجتماعي 
مع الحرص على جودة العقارات السكنية، ألنه لألسف بعض املنجزات 
إيال مشينا نزوروها فيها إشكاالت حقيقية اآلن كتعيشها الساكنة، أيضا 
عندنا السكن عندنا سياسة املدينة ولكن بالدنا فيها املدينة حقات 
مكاسب ما عنكروهاش، ولكن كاين جزء اللي سميتو املغرب القروي 
واملغرب الجبلي، لألسف نحن في فريق األصالة واملعاصرة جبنا مقترح 
قانون كنا كنتاظروا من القطاع الو�ضي ومن الحكومة أنها التجاوب 
معنا باش نفكو اإلشكاالت الكثير اللي كاينة في البناء في العالم القروي، 
لألسف الحكومة ال آذان صاغية ال تستجيب مع مقترحات القوانين 
بشكل عام وفي هاد املجال بشكل خاص على اعتبار أن املقترح قانون 
اللي جبناه باش يحل ليكم مشاكيل اللي كتخبطو فيها كقطاع وزاري 

منذ سنوات.

أيضا واحد املوضوع آخر متعلق باملساعدة املعمارية، الجهات على 
املستوى الوطني خصات واحد األرقام مالية باش يمكن ديك البالنات 
الجماعة  وفي  البادية  في  للمواطنين  مجاني  بشكل  تعطى  والرخص 
القروية والترابية على املستوى الوطني، ما عرفتش أنا واش خرج �ضي 
تصميم باملجان؟ ماعرفتش واش كاينة هاد الرغبة؟ عالش ديال الوزارة 
وقفة والفلوس ديال الجهات واقفة وما كايناش إرادة ديال التفعيل 

ديال هاد ال�ضي، هذا إشكال مطروح.

أيضا التسوية ديال الوضعية دبعض األحياء ودبعض البنايات هاد 
اللي  التطبيقية  املراسيم  يتسرع ويخرج بسرعة، بعض  ال�ضي خاص 
مازال ما خرجاتش اللي عندها عالقة بالقانون، هاد املجال ديال البناء 
والتعمير واإلسكان غالبية كيم�ضي املراسيم، في حين أن املجال الخصب 
لخاص يكون فيه النقاش خاص يكون هنا في البرملان عن طريق القوانين 
باش يمكن نوقفو بالوضع ديالنا فاش كنجيب قانون وكيمر من البرملان 
وكيمر من األغلبية البرملانية اللي عند الحكومة لألسف منطق البناء في 
فاس وال في الدار البيضاء وال في طنجة هو اللي خاصو يكون في واحد 
املنطقة سميتها إقليم تاونات وال شتوكة ايت باها وال شيشاوة وال مدينة 

أو إقليم جغرافي طبيعته جبلية.

وبالتالي البرامج اللي تكلمتو عليها الوزيرة ما جاش الوقت باش حتى 
البادية تم�ضي ليها هاد البرامج هاد السكن اإلجتماعي السكن اإلقتصادي 
السكن ديال 14 ألف و140 ألف هاد ال�ضي ما كتفكروا فيه، كاينة 
املراكز الصاعدة هاد املراكز الصاعدة اللي يمكن تحول ليعني ملتنفسات 
للمدن املجاورة، هاد ال�ضي فيه تأخر كبير اتفاقية عديدة تم توقيعها 
.Des اللي هما .. كاين بعض اإلتفاقيات  projetsولكن لم تنفد كاين
اللي دارت على الورق وما كتنفذش وما�ضي غير في عهدكم في السابق في 
السابق كاينة اتفاقيات عديدة تم توقيعها وبقات حبر على ورق مابقاش 
ممكن هاد ال�ضي نستمروا فيه، لذلك السيد الوزيرة كإمرأة على هذا 
القطاع نتمناوا أنه هو يكون املخرج كما درتوا داخل الوزارة في مجموعة 
من املحاوالت هاد ال�ضي غينعكس على املستوى الترابي الوطني ككل، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

التجمع  فريق  مداخلة  إلى  ننتقل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامصطفىامش رك:

شكرماملسيداملرئيسة،

ديالكم  الجواب  شديد  بإمعان  تتبعنا  املحترمة،  الوزيرة  السيد 
السيدة الوزيرة اللي كيتعلق بالسؤال موضوع النقاش وإذا كنا نتفق 
فإن  هذا،  املوضوع  فهاد  الواردة  النقط  من  العديد  ونثمن  معكم 
استشرافا  اإلعتبار  بعين  تؤخذ  أن  نتمنى  التي  املالحظات  بعض  لنا 
لتجاوز بعض النقائص التي تحول دون تحقيق تلك النهضة العمرانية 
املنشودة من وراء املشاريع البنيوية واملهيكلة، ذلك أن قطاع اإلسكان 
قطاع اإلسكان والتعمير يظل من بين القطاعات الحيوية التي تأثرت 
فعال وبشكل مباشر بتداعيات الجائحة، وبالتالي بات من الالزم وضع 
مخطط إستراتيجي يروم توفير السكن الالئق لألسر الفقيرة واملتوسطة 

بالخصوص وبتكلفة مقننة وفق دفاتر تحمالت واضحة.

وفي هذا اإلطار، نسجل العديد من اإلختالالت التي شابت تنفيذ برامج 
السكن اإلجتماعي والتي تتمثل في اإلستهداف غير الفعال للمستفيدين، 
ناهيك عن جملة من العوائق التي تعترض القضاء على السكن الغير 
بالطبع  الالئق بسبب ممارسات االحتيالية للمستفيدين واإلختالالت 
التي شابت تعبئة العقار العمومي والذي تم تخصيص نسبة كبيرة منه 

في مجاالت أخرى غير تلك املتفق عليها.

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

بخصوص »برنامج مدن بدون صفيح« فإننا وكما سجل ذلك تقرير 
غايته  يحقق  لم  البرنامج  هذا  بأن  نعتبر  للحسابات،  األعلى  املجلس 
األساسية في القضاء على أحياء الصفيح بعدد من املدن، وهذا راجع 
للحد من هذه  املوجهة  واإلجراءات  التدابير  ومنها كون  أسباب  لعدة 
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الظاهرة تبقى غير كافية وذلك في ظل عدم وجود إطار قانوني مالئم 
للقضاء عليها وعدم فعالية وسائل الوقاية، هذا إلى جانب محدودية 
آليات إنتاج السكن اإلجتماعي املوجه لألسر الفقيرة وبالتالي يبقى من 
الواجب العمل على تطوير العرض من خالل تقديم حلول أكثر تنوعا 
فيما يخص منتجات السكن أو الدعم املالي، وكذا التعامل بقدر كبير 
من الصرامة مع ظاهرة انتشار أحياء السكن الغير الالئق أو السكن كما 

يقال السكن القصديري.

كما أن بعض مناطق اململكة ال زالت تعاني من مشاكل في القطاع 
إقليم سيدي إفني نموذجا، لعدم توفر أغلب الجماعات خاصة القروية 
منها على وثائق التعمير خصوصا في ظل عدم وجود سند امللكية لجل 
العقارات ال�ضيء الذي يطرح صعوبة تطبيق املسطرة القانونية السيدة 
الوزيرة، إضافة إلى التكلفة الباهظة في الحصول على رخصة البناء. 
التشريعات  في  النظر  الوقت إلعادة  أنه حان  الوزيرة،  السيدة  أظن 
والقوانين املؤطرة لهذا القطاع ووضع تشريع تعميري خاص باملجال 

القروي وآخر خاص باملناطق الجبلية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداعبداملرحا ناخيي9:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيدةاملرئيسةامملحت9مة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

إخومنياأخومتي،

إرادة سياسية  تقديم أجوبة تعكس  ننتظر  الوزيرة، كنا  السيدة 
والصعوبات  املشاكل  بشأن  الحكومة  عمر  من  تبقى  ملا  حقيقية 
واإلكراهات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع في مرحلة تدعو إلى 
تحمل مسؤولية أكثر من أي وقت م�ضى، مرحلة تسائل الحكومة عن 
مآل البرامج السكنية التي تستهدف التخفيف من أزمة السكن الالئق 
لجميع املغاربة باعتباره حقا دستوريا، ومعالجة معضالت الدور اآليلة 
للسقوط وإعادة هيكلة السكن الغير الالئق ومواصلة املشاريع املرتبطة 
بالعالم  التكلفة  املنخفض  اإلجتماعي  والسكن  الحضري  بالتأهيل 

القروي.

تتعلق  مزمنة  مشاكل  من  القروية  الساكنة  تعانيه  ملا  وبالنظر 
بالتشريعات املؤطرة للتعمير، خاصة فيما يتعلق بالحصول على رخص 
البناء واإلصالح والترميم وتسقيف املساكن وغيرها من متطلبات الحياة 
اليومية ألبناء البادية، بالنظر لخصوصيتها وإختالفها عن املدن األمر 

الذي يجعل الساكنة القروية في مواجهة يومية مع السلطات املحلية 
وأعوانها، لتزداد أزمتهم تعميقا أمام مظاهر الفقر واإلقصاء والتهميش 
من  ذلك  عن  يترتب  وما  املجالية،  والتفاوتات  اإلجتماعية  والفوارق 
تنامي الهجرة القروية التي ال تخفى مخاطرها في ظل تداعيات الجائحة 
وعدد  مالل  بني  إلقليم  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الجفاف  ومخلفات 
جماعة  بالذكر  للحصر  ال  بالذكر  نخص  له،  التابعة  الجماعات  من 
»كطاية«  وجماعة  »سمكت«  وجماعة  »تيزي«  وجماعة  »بوتفردة« 
وجماعة »اوالد سعيد« وجماعة »اوالد يوسف« وجميع الجماعات التي 
نقارنها بالعالم القروي للمدن الكبرى مثل الدار البيضاء وغيرها. فإلى 
متى ستضل ساكنة العالم القروي تعاني من هذه املشاكل اليومية التي 
ال تحتاج معالجتها إلى اعتمادات مالية ضخمة بقدر ما تحتاج إلى إرادة 
سياسية حقيقية والتقائية السياسات القطاعية املعنية؟ أن قدر هذه 
الساكنة أن تضل في خندق الحرب الطاحنة مع رخص البناء، وثائق 
التعمير، املساطر اإلدارية املعقدة، البطء في معالجة امللفات وغيرها 
حقها  من  القروية  الساكنة  تمكين  دون  تحول  التي  اإلكراهات  من 

الدستوري في ضمان سكن الئق.

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

إن األزمة الخانقة التي يعرفها هذا القطاع في ظل الوضعية الصعبة 
التي تجتازها البالد تسائل الحكومة عن التدابير املواكبة املتخذة لتمكين 
مجال العقار من تجاوز الصعوبات واإلكراهات الحادة التي يعاني منها 
امللك،  إليها جاللة  دعا  التي  اإلقتصادي  اإلنعاش  في خطة  ويساهم 
نصره هللا، في غياب أي مخطط استعجالي إلنقاذ هذا املجال اإلقتصاد 
اإلجتماعي الذي يساهم بأكثر من 14 % من الناتج الداخلي اإلجمالي 
ويشغل أزيد من مليون من اليد العاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية 
التي تحاول الحكومة من خاللها تأجيل األزمات واملشاكل املطروحة بدل 

معالجتها.

القطاع تقت�ضي  التي يعرفها  الخانقة  الوزيرة،  السيدة  إن األزمة 
إعادة النظر في السياسة السكنية في شموليتها بشكل تصبح معه قادرة 
على تجاوز اإلختالالت واإلكراهات ومعالجة القضايا املطروحة وضمان 

السكن الالئق لجميع املواطنين أينما كانوا وارتحلوا وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداعبداملرحا ناملعاري:

مملرسلينا ملسالماعلىاخي9ا ملرحيم،ا ملصالةا ملرحانا بسما
 علىاآلها صحبهاأجاعين.

ملسيدةاملرئيسة،
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ملسيدةاملوزيرة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الحركي ألتقدم لكم السيدة الوزيرة 
بجزيل الشكر عن التوضيحات واملعطيات التي تقدمتم بها، وعلى حجم 
املجهودات التي تبذلونها على رأس هذه الوزارة وعن اآلفاق واألهداف 
التي تطمحون إلى تحقيقها، كما أننا نبارك النهج الذي تم اعتماده من 
طرف وزارتكم بانفتاح على جهات اململكة. وفي هذا اإلطار، نتمنى أن 
تواصلوا هذا النشء التواصلي بزيارات ملختلف جهات اململكة وذلك 
بالنظر للخصوصيات واإلشكاليات التي تعرفها كل جهة، وأخص بالذكر 

جهة طنجة-تطوان وخاصة إقليم شفشاون.

السيدة الوزيرة املحترمة، أكيد أن األزمة الصحية املرتبطة بجائحة 
كوفيد »كورونا« تستدعي العمل على تغيير نمط إنتاج السكن بالشكل 
الذي يجعل هذا السكن في املتناول وبتكلفة مناسبة على أساس أن يتوفر 
على الجودة املطلوبة ويراعي كرامة وظروف املغاربة في نفس الوقت، 
ونعتقد أيضا بأن تمكين املواطنين من السكن الالئق ال يجب أن يقتصر 
على التمليك بل يجب التشجيع كذلك على السكن املعد لإلجيار كذلك 
من خالل مراجعة اإلطار القانوني الكفيل بتحقيق اإلنصاف الالزم من 
طرف عقد الكراء وكذا تفعيل نظام التأمين الخاص باإليجارات الغير 
املدفوعة، مما سيسمح بالرفع من عروض السكن املخصصة للكراء 
وبالتالي التقليص من السومة الكرائية، لذلك السيد الوزيرة نعتقد بأن 
قطاع العقار كان من القطاعات املتضررة من تداعيت جائحة كورونا 
باعتباره قطاعا مشغال واجتماعيا لكنه في املقابل كان من ذلك ضمن 
القطاعات التي تغلبت على هذه التأثيرات بفضل اإلجراءات الذي تم 
اعتمادها من قانون املالية املعدل، لكن انتعاش هذا القطاع يجب أن 
تدعمه الحكومة بحلول العامين املقبلين على األقل، ألن هذا القطاع لم 

يعرف انتعاشته الحقيقية إال بعد سنة 2023.

وعلى  القطاع  هذا  دعم  إلى  مدعوة  القطاعات  مختلف  أن  كما 
وذلك  السكن  ديون  مستوى  على  سيما  وال  البنكي  القطاع  رأسهم 
باقتراح نسب فائدة تشجيعية من أجل اقتناء السكن فال يمكن تحقيق 
جاذبية القطاع وتكثيف شراء السكن بفائدة تصل إلى %5، لذلك في 
ظل الضرر الناتج عن تداعيات جائحة كورونا السيدة الوزيرة هناك 
برامج سكنية حيوية نطالب باستمرارها كالسكن املوجه إلى الطبقة 
للقضاء  درهم  ألف   140 إلى  التكلفة  املنخفض  والسكن  املتوسطة 
على مدن الصفيح والسكن الغير الالئق، لكن املفارقة هي أن البرنامج 
سينتهي عمليا في نهاية هذه السنة في الوقت الذي تتزايد فيه حاجيات 
املواطنين البسطاء القتنائهم السكن وهلم جرا السيدة الوزيرة وفقكم 

هللا تبارك هللا عليك.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق االشتراكي.

ملد ئباملسيدارشيداملبهلو4:

أشرفا علىا ملرحيما ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلينا علىاآلها صحبهاأجاعين،

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

السيدة الوزيرة املحترمة، ال يخفى عليكم الدور الهام الذي يلعبه 
البناء  قطاع  يمثل  إذ  الوطني،  االقتصاد  في  والسكن  التعمير  قطاع 
واألشغال %6.3 من الناتج الوطني اإلجمالي، ويرمي تطوير إلى موازنة 
العرض والطلب، إال أن التأثير الواضح لجائحة كورونا أرخى بظالله على 
مستويات تنفيذ ما التزمت به وزارتكم في قانون املالية لسنة 2020 ال 
سيما مواصلة الجهود لتعميم تغطية الجماعات الترابية ذات الصبغة 

القروي بوثائق التعمير ومختلف برامج السكن.

بالبناء  املتعلقة  القانونية  املواد  بعض  إن شح  الوزيرة،  السيدة 
في العالم القروي وتحديدا باملجاالت القروية الغير املشمولة بوثائق 
التعمير أصبح يشكل في نظرنا كفاعلين ترابيين عائقا حقيقيا أمام تنمية 
وتطوير العالم القروي وإعطائه املكانة التي يجب أن يحظى بها خاصة 
في ظل توالي سنوات الجفاف ونزوح ساكنته نحن املدن وما لذلك من 
مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية، مما يفتح الباب أمام استعمال 
طرق غير قانونية للبناء الغير القانوني بالعديد من مناطق اململكة وتنامي 
االحتجاجات وغيرها، األمر الذي يتطلب أكثر من أي وقت م�ضى إيجاد 
حلول آنية تتجلى في تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي واملرونة في 

تنزيل القوانين باإلضافة إلى الرفع من املساحات النامية.

السيدة الوزيرة، ألم يئن األوان باش نحلو هاد املعضلة ديال البناء 
كرؤساء  واحنا  الجفاف  مع  كتعاني  الناس  هاد  القروي؟  العالم  في 
كنعيشو في العالم القروي الوضعية راه ال تمثل الحقوق الدستورية 
بأي صلة كيدير دابا على سبيل املثال كاين اللي كيزوج غير ولدو السيدة 
الحالة  من  نشوفو  الناس  هاد  كيسكنو  فين  وما صيبناش  الوزيرة، 
ديالهم، حقيقة هذا غادي يكون عندو ارتباط بإرادة سياسية، ولكن 
احنا كنقدرو املجهود اللي كتبذلو هاد الوزارة، فكرو في الحال ديال هاد 

الناس، السيدة الوزيرة.

إن الحديث على التعقيدات التي تعرفها مساطر البناء في العالم 
القروي ال يمكن أن تنسينا متطلبات النهوض باملراكز الصاعدة عبر 
مطالبتنا في الفريق االشتراكي بتحسين ظروف عيش الساكنة وذلك 
الخضراء  واملجاالت  العمومية  الساحات  وتطوير  الطرق  بتحديث 

واملرافق العمومية.

وفي نفس السياق، فإن املعايير املعتمدة لتأهيل املراكز الصاعدة من 
عدمها تبقى محل تساؤل وتطرح العديد من عالمات االستفهام ال سيما 
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بعد ما تم استثناء مجموعة من املراكز التي تتوفر على تكثالت عمرانية 
وتصاميم التهيئة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

للتقدم  النيابية  للمجموعة  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
واالشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداسعيدامنايلي:

رسولها علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
ملكريما علىامنا الهابإخالصاإلىايوماملدين،

واإلنعاش  البناء  قطاع  يساهم  معلوم  هو  كما  الوزيرة،  السيدة 
مليون  من  أكثر  ويوفر  اإلجمالي  الناتج  من   14% من  بأكثر  العقاري 
فرصة عمل ويستحوذ على حوالي %30 من االتزامات املصرفية، لكن 
املؤشرات اليوم تشير إلى أن التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا على 
القطاع أثرت بشكل كبير على مبيعات اإلسمنت الذي تراجع استهالكه 
بنسبة %20 وفقدان ما يزيد على 170 ألف فرصة عمل ولنا نموذج حي 
بإقليم سطات كنتوفرو الحمد هلل على 2 الشركات دياول السيمة كاين 
واحد بجماعة عين دربال باب حمد وحدة بجماعة تمدروست من اللي 

جات كورونا والخدمة واقفة نطلبو هللا هللا يرفع علينا هاد الوباء.

ونعتبر في التقدم واالشتراكية أن البنوك تعد شريكا أساسيا للخروج 
من هذه األزمة من خالل تشجيع تمويل الزبناء عبر االستفادة من كل 
اإلمكانيات التفضيلية املتاحة واعتماد مزيد من املرونة والتبسيط في 
معالجة ملفات التمويل وتشجيعها في زيادة االستثمار في تمويل السكن 

االجتماعي واالقتصادي على الخصوص.

وإذ كنا نتفهم ظروف الجائحة، فإننا مع ذلك نسجل السيدة الوزير 
املحترمة فتور وبطء تنفيذ برنامج مدن دون صفيح مما يزيد من معاناة 
ساكنة األحياء الصفيحية التي تفتقر لشروط عيش كريم، كما نقيد 
لكم السيدة الوزيرة تذمر األسر بالعالم القروي التي تعاني من صعوبة 
الحصول على تراخيص البناء، بل هناك اختالفات بين مجال قروي 
وآخر من حيث الحصول على هذه التراخيص وها فيه حيف كبير خاصة 

في حق األسر الناشئة التي اختارت االستقرار بالعالم القروي.

السيدة الوزيرة، في خالل الكالم ديالك �ضي حاجة أنا دوخات ليا 
را�ضي مثال كتقولي املساعدات التقنية احنا عندنا في العالم القروي 
أما  مليون  البالنات  يتصاوبو  باش  الفوق  بمليون  كيطلعو  البالنات 
االستمرار السيد باش يدير االستمرار باش يحصل على الرخصة ديال 
البناء كاينة 5 ديال املتدخلين دوك املتدخلين ما كيجوبوش أكثر من 
4 أشهر وكاين احنا بعض الجماعات مثال بإقليم السطات مثال جماعة 
مكاط والجماعة والد امحمد األغلبية الطبيعة ديالها جبلي والسكن 
غيبغي  كيبني  كيلومترات   2 والسكنة  السكنة  بين  ما  كاين  متشتت 
يبني كيجيه القايد واملقدم هادو من حقهم ألنهم كيطبقوا القانون، 

ومن هنا كناشد السادة اإلخوان البرملانيين خاصة اللي كيمثل العالم 
القروي احنا نجيك من اآلخر تحكرنا بغينا غي نسكنوا ما كنطالبوكم 
ال بخدمة ما بغينا نجيوا نخيموا في مدن ما بغينا نجيوا ناكلوا حوت 
بغينا غنسكنوا احنا ووليداتنا والسيد بغا يدير زريبة لبهايمو كنظن إيال 
عرفت أشنا هي زريبة كتحبسوا وعار هذا، وأنه املواطن إيال بغا يعيش 
مزيان خصو السكن الالئق والصحة الجيدة والتعليم النافع، واحنا ما 
كنطلبوا حتى حاجة تكون عندكم الجرأة الحكومة تكون عندها جرأة 

علي األقل تخرج قانون خاص بالعالم القروي وبالجبل، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيدة الوزيرة املحترمة فيما بقي 
من وقت.

ملسيدةانزهةابوش رب،ا زيرةاإعدمناملت9مباملوطنيا ملتعاي9ا
 مإلسك نا سي سةامملديدة:

شكرماملسيدمتا ملس نةامل 9مل نيينامملحت9مين،

أوال التدخل ديالي وال الجواب ديالي غيكون على 3 مراحل ألن من 
خالل التدخالت ديالكم ملست بأن األولوية ديال األولويات من خالل هاد 
التدخالت كانت هي في اتجاه البناء في العالم القروي ثم املراكز الصاعدة 
تم السكن في املدن وأيضا كل ما يتعلق بوثائق التعمير أو إعداد التراب 
بصفة عامة، كنظن اليوم السيدات والسادة النواب املحترمين دزنا من 
واحد املرحلة اللي خالتنا أننا مسائل اللي كانت كتجينا أننا بعيد علينا 
وما نقدروش نديروها اليوم باستطاعتنا أننا نديروها ودرناها، اليوم 
أيضا من خالل التدخل ديالي اللوالني كما شفتوا كاين مؤشرات اللي 
كتقول بأن القطاع بصفة عامة ديال البناء وديال اإلنعاش العقاري 
هو قطاع تجاوب مع بعض اإلجراءات اللي احنا درناها، هاد اإلجراءات 
بطبيعة الحال كانت إجراءات اللي كتعلق بكل ما كيهم التدابير ديال 
اإلدارة وكيفاش وجدنا الضواسة وما وقفوش الضواسة، تبارك هللا 
راه في عهد الجائحة واحنا خدامين واللي قمنا باإلنجاز ديالو من خالل 
الدراسات اللي قمنا بها في الوكاالت الحضرية راه 11 ألف و400 ضو�ضي 
راه ما سهالش ما وقفناش عالش؟ حيث كنا كنقولوا راه خصنا نوجدوا 
ما خصناش نوقفوا باش مني ما تبقاش الجائحة وال مني إن شاء هللا رب 
يهز علينا هاد الوباء نكونوا قادرين أننا نبداوا العمل واإلشتغال فيما 
يخص اإلقالع اإلقتصادي، واليوم كنشوفوا بأن كاين مؤشرات بطبيعة 
الحال فيما يخص هاد ال�ضي ديال البناء واإلنعاش العقاري وأنتوما 
 les.créditsقلتوا بأن هاد املؤشرات البعض منهم بحال السيما فحال
فحال فيما يخص les.autorisations ديال البناء راهما نازلين إييه راهما 
نازلين ولكن ما نساوش بأنهم نازلين ولكن بداوا كيطلعوا واحد الشوية، 
الشوية خصنا  اللي كتطلع واحد  املؤشرات  ديال هاد  العملية  وهاد 
نتوقفوا عليها وخصنا ناخذوها بعين االعتبار، بمعنى أن اليوم القطاع 
ديال البناء واإلنعاش العقاري قطاع تجاوب مع بعض اإلجراءات ومازال 
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غيقدر يتجواب أحسن إيال زدنا دعمنا هاد القطاع، واليوم أنا كنظن 
بأن جا الوقت بأن هاد القطاع يكون كنحسبوه من بين القطاعات اللي 
هي قطاع اقتصادي بامتياز، مع العلم أنه عندو تأثير إيجابي على ما هو 
اجتماعي، إذن كنقول اليوم بأن القطاع هو قطاع بدا كايتناعش واحد 
الشوية ما خصناش نجيوا اليوم ونقولوا راه ما خصوا تا �ضي حاجة 
راه غادي مزيان، هادي من الناحية ديال املؤشرات اللي احنا قريناها، 
اليوم املؤشرات أيضا كتبين من خالل العدد ديال البرامج اللي احنا 
كنديروهم وال اللي كنقوموا بهم في الوزارة، أن فيما يخص البناء راه 
اليوم املؤشر ديال السيمة راه اليوم سجلنا 1،2 مليون ديال الطن مع 
العلم أن في نفس الشهر ديال2019 املؤشر كان هي 1،3 د مليون ديال 
الطن في الشهرdonc راه احنايا اليوم راحنا طالعين باش نوصلوا لديك 

الظرفية اللي كنا فيها اللي هي عادية اللي كنا فيها.

وفوكالوش  فوكاريم  فحال  اللي  املؤشرات  بعض  أيضا من خالل 
كنشوفوا اليوم بأن هاد املؤشرات تا هي را هي والت تتعرف واحد شوية 
داإلنتعاش من خالل عدد القروض اللي كايمشيو يطلبوهم الناس باش 
ياخذوا الديور ديالهم،donc هاد ال�ضي منين جا راه بحالنا بحال فحال 
القطاعات األخرى، هاد ال�ضي بطبيعة الحال باإلجراءات اللي عاونتوا 
املالية  قانون  املعدلة وال  املالية  قوانين  فيها مشكورين ال من خالل 
هذا، وأيضا من خالل الثقة اللي احنا رجعنها في l›ecosystéme كامل 
من خالل العمل ديالنا معاهم وأيضا الثقة اللي عطينا للمواطنين باش 
أن يمشيو يكملوا في املشاريع ديال اإلقتناء ديال ديالهم، هادي بصفة 

عامة فيما يخص هاد املؤشرات.

اللي هي  الشحنة  الجائحة أعطتنا واحد  أيضا خصنا هاد  اليوم 
نحلوا  بغينا  إيال  اليوم  بمسمياتها،  األشياء  نسميو  أننا  باش  جديدة 
املشكل في املدينة راه ما غنحلوش في املدينة راه خصنا نحلوه في البادية، 
اليوم إيال كان مشاكل في املدينة راه ما�ضي مشكل ديال املدينة بوحدها 
راه مشكل ديال املجال ككل، ومن خالل بطبيعة الحال هاد النظرية 
هادي اللي هي حقيقة نظرية خاصها تكون كيما كنقولوا املعالجة ديالها 
خاصها تكون من الراس حتى لكنوصلوا ملدينة خصنا نكونوا كنديرواها 
 les بصفة معقلنة، كيفاش؟ إيال جات على خاطركم اليوم املدينة وال
 villeراه الحل ديالهم ما غايكونش في البرنامج بوحدو ديال bidonville
sans.bidonville أوال البرنامج ديال دور الصفيح، الحل كاين أيضا في 
البادية واليوم احنيا في الوزارة وأيضا في الحكومة ككل واعيين بأن 
هاد املنظومة ديال السكن خاصها تتكون منظومة كتشمل السكن من 
البادية حتى للمدينة وندوزواa.travers واحد les.zones اللي كنسميوهم 
 les وال هما les. centre.emergence اللي هما les. zone. tempotديك

villes صغيورين وال املتوسطين.

كنظن اليوم الناس اللي بغتو يسكنوا في املدينة خصهم يلقاو فين 
يسكنوا في املدينة وخصهم ما يلقاوش غير السكن يلقاو السكن ويلقاو 
املدينة  في  يسكنو  بغاو  اللي  والناس  البادية،  في  العيش  ديال  اإلطار 

 pouvoire أيضا خاصهم يلقاو السكن الالئق اللي هو كيتجاوب مع
d›achat ديالهم وأيضا يلقاو إطر اللي غيسكنوا فيه، واحنا كنشتاغلو 
اليوم كوزارة على هاد املنظور الجديد بمعية األعضاء ديال الحكومة 
وكنقولوا اليوم أكثر من أي وقت هاد الجائحة غادي تزيد تفرز الهشاشة 
هاد الجائحة غتزيد تخلي الناس أنهم يهبطوا من البادية كيما جات على 
لسان والتدخل ديال العديد من النواب املحترمين غادي تزيد تفرز 
الهشاشة والناس غايهبطوا املدينة غايبغيو يهبطو للمدينة وغايبغيو 

يقلبوا على السكن.

وبالتالي اليوم النظرة ديال السكن الالئق والسكن اللي هو ميسر 
والسكن اللي هو كيتجاوب مع الخصوصيات ما�ضي غير الخصوصيات 
ديال على حساب القدرة الشرائية ديال الناس، ال، خصوصيات حتى 
على حسب املجاالت كل مجال ومجال وكل مجال عندو خصوصياته 
ال خصوصيات هندسية وال خصوصيات أيضا ديال القدرة الشرائية، 
وخصوصية البناء أيضا ما يمكنش لي اليوم نبني بحال إيال غنبني في 
كازا والرباط بحال إيال غنبني مثال في جهة فاس-مكناس، راه كل جهة 
وجهة وكل جهة والخصوصيات ديالها، أيضا السكن خصو يتجاوب 
مع ciblage اليوم كان واحد اإلشكالية من خالل السكن، شنو هو 
الطبقة  مع  كيتجاوب  اللي  كاين سكن  أن  اإلشكالية هي  اإلشكالية؟ 
الهشة ديال 140 ألف درهم، كاين سكن اللي كيتجاوب مع الطبقة 
االجتماعية ديال 25 ألف درهم، ولكن من 25 ألف درهم حتى ل 70-60 
مليون ما كاين والو..، 250.000 درهم ما كاين والو. اليوم باش نشدو 
نوصلو  الهشة حتى  للطبقة  السكن  ونبداو من  كاملة  السلسلة  هاد 
للطبقة املتوسطة اللي هي ناقص وال الطبقة املتوسطة زائد، البد أننا 
نوضعو في السوق هاد النوع من السكن وحنا كنشتغلو عليه اليوم مع 

املنظومة املحلية ومع جميع املتدخلين فهاد القطاع.

جات على لسانكم أيضا التدخل اللي كيهم البناء في العالم القروي، 
ما كنظنش أنا اليوم كاين �ضي مغربي غادي يبغي يزيد بيت باش يسكن 
ولدو وال يفرق الكانون كيما كنقولو وما يقدرش يديرها، اليوم حنا كلنا 
منخرطين على أننا اليوم البناء في العالم القروي ما خصوش يكون عندو 
تأثير بديك البناء اللي تنعرفو حنا ألن كاينين ناس اللي كيبغيو يبنيو في 
العالم القروي �ضي حويجات ما�ضي هاد ال�ضي اللي تتهضرو عليهم وكاين 
بناء في العالم القروي اللي اجتماعي، حنا ما تنقولوش حنايا خصنا 
نوقفو البناء في العالم القروي اللي غيحل اإلشكالية االجتماعية حنا 
اليوم بصدد العمل على هاد النقطة بالذات وراه حنا كنوجدو على 
أساس أن تكون واحد االقتراح ديال القانون باش يحل هاد املشكل، وما 
 les نساوش بأن فاش قدمت قلت بأن 85 % ديال الناس اللي كيطلبو
autorisations راه كيطلبوها للسكن الفردي ألن بغى أنه يزيد �ضي بيت 
وال بغى يزيد سطح وال بغى يزيد حوش وال بغى يزيد �ضي حاجة ديالو في 
دارو، إذن اليوم راه حنا كنشتغلو على هاد النقطة وأيضا كنحاولو أننا 
قبل نسرعو في ديك القضية اللي قلتو ديال التسهيالت ديال اإلجراءات 

ديال l›autorisation في البناء في العالم القروي.
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كاين أيضا بعض التدخالت اللي جات على التصاميم، اليوم حنا في 
التصاميم حنا فتناl›engagement.du.gouvernement في التصاميم 
.606alors.que كامل هي 600 بالن، اليوم  l›engagement راه حنا في
حنا في 606 ديال البالنات اللي هي واجدة ومازال غنزيدو إن شاء هللا 
والتزمنا على أننا غنزيدو واحد 100 بالن واحد آخر. كنظن بأن من 
للبرنامج  راه حنا وصلنا  التصاميم حنا  ديال  التغطية  ديال  الناحية 
الحكومي وفتناه، اليوم واش خرجو هاد البالنات وال ما خرجوش هذا 
سؤال كيطرح نفسو راه اللي كيخرج البالنات راه ما�ضي إعداد التراب 
بوحدها راه املجموعة وال املنظومة املحلية كلها خصها تعمل على أننا 
نسرعو فهاد اإلخراج ديال هاد التصاميم ألن هي اللي غادي تحد لنا أوال 
 les.quartiers من املشاكل اللي كنعيشوها اليوم فيما يخص هادوك
اللي كيخرجو في l›informel في الديور اللي هي كتبنى، في هاد املضاربات 
العقارية إلى آخره... اليوم حنا كنقولو خدامين وكنشتغلو كلنا على أن 
كاع ديك التصاميم اللي هي اليوم واقفة أنها تخرج تشوف النور ألن هي 

فيها الحل لهاد ال�ضي اللي كنعيشوه اليوم كامل.

أيضا كان سؤال اللي كيخص الرؤية املستقبلية ديال هاد برنامج 
السكن، الرؤية املستقبلية هي رؤية مبنية على واحد التشخيص جد 
دقيق لهاد ال�ضي اللي عشنا فيه هادي 10 سنين وال أكثر من 10 سنين، 
 1 .le راه هو نقص من  déficit اليوم هداك  بأن  التشخيص كيقول 
مليون و200 ل 334 وحدة، إذن داك ال�ضي اللي داز راه هو خال أننا 
ديك déficit نقصو منو ولكن بعض املشاكل اللي احنايا ملسناها في هاد 
البرامج اللي احنا اليوم كنحاولو أننا تكون فيها واحد النظرة جديدة 
كيقولو  كما  الشوية  واحد  التجديد  ديال  واحد شوية  فيها  ونضخو 
ديال l›énnovation باش يخرجو مشاريع سكنية كتالئم مع الوضعية 
الحالية، وكتالئم أيضا مع القدرة الشرائية ومعles.cibles كاملين، اليوم 
ما يمكنش واحد الشاب يخرج من املدرسة من الجامعة أوال يكون عندو 
دار عالش  الخدمة ويشري  يلقى  بأنه  بالخرجة  دبلوم ويخرج خاصو 
هداك املسكين le.jeunne أو ال ديك الشاب أو ال الشابة ما غيخرج من 
املدرسة ويلقى حتى هو واحد املنتوج اللي كيتجاوب مع القدرة ديالو مثال 
الكراء بواحد الثمن اللي هو مرفوق، واحنا كنشتغلو على هاد ال�ضي بعد 
من أنه استطع أنه يكون عندو واحد الدخل اللي كيسمح لو أنه يدفع 
في دار ويشري دار حتى هاد ال�ضي راه هو داخل في التصور الجديد اللي 
غيسمح لنا اليوم أننا نهدرو على ديك البرنامج السكن امليسر للجميع 
واللي كيكون فيه جميع الشرائح ديال املجتمع قادرة تلقى واحد املنتوج 

اللي كيتناسب معها.

كاين أيضا املراكز الصاعدة اللي قدمناها بطبيعة الحال مرارا في 
هاد القبة املباركة وكنقولو بأن املراكز الصاعدة هي أيضا حل باش 
ديك الناس اللي غيهبطو مثال من قرى باش يمشيو يقبلو على خدمة في 
املدينة يقدرو يلقاو هاداك الخدمة في املراكز الصاعدة اليوم املراكز 
نكونو  كلنا   intégrée نظرة تكون  ديالنا  النظرة  راه خاص  الصاعدة 

خدامين عليها املركز الصاعد ما�ضي هو غير مركز فيه دار األمومة ودار 
الشباب مركز صاعد راه كيخلق الثروة مركز صاعد خاصو يكون واحد 
املركز اللي كيخلق فرص الشغل، وبالتالي بطبيعة الحال فاش غيكونو 
الناس كيقلبو على شغل وما�ضي بالضروري يهبطو حتى املدن الكبرى راه 
غيخصهم يلقاو الشغل في اإلقليم ديالهم خاصهم يلقاو الشغل في قراب 
للدائرة ديالهم في واحد الجماعة وال في واحد املركز الصاعد اللي غيخلي 
أنه يبقى في املحور اللي يسكن فيه وen.même.temps يلقى داك ال�ضي 
اللي خاصو كامل باش يقري وليداتو وباش يسكن وباش يخدم وباش 

يلقى إطار عيش مناسب لدك ال�ضي اللي كيطلبو؛

املراكز الصحية أيضا اليوم كما قلت راه كاين واحد 77 مركز صاعد 
اليوم اللي هو déjà.identifier اللي قمنا بالحصر ديالو، كاين أيضا واحد 
الجزء آلخر اللي فيه 100 مركز صاعد، إيال قمنا بهاد 177 مركز صاعد 
أطرناه ودرنا لو واحد املنظومة اللي كتجاوب مع متطلبات ديال الساكنة 
ال من حيث الشغل وال من حيث السكن وال من حيث جميع املرافق اللي 
كيحتاج لها املواطن، وهذا حقو، أكيد أننا غادي نكونو ضبطنا ديك 

املنظومة اللي هي كتم�ضي de.bout.en.bout من املجال القروي حتى 

املجال الحضري؛

وبالتالي كنظن بأن اليوم املجال باش نكمل بالنظرة ديال إعداد 

التراب إعداد التراب أو ال تدبير املجال خاصو يكون غادي كياخذ بعين 

املجاالت بصفة كما كنقولو مندمجة، ما�ضي نخممو  االعتبار جميع 

ونديرو سياسة ديال القرى والجبال بوحدها والسياسة ديال املدينة 

سياسة  هادي  بوحدها،  الصاعدة  املراكز  ديال  والسياسة  بوحدها 
ندبرو  كيفاش  نشوفو  أننا  كتخلينا  مندمجة  سياسة  تكون  خاصها 

هداك املجال، واليوم ما كنهضروش على املجال القووي أو ال املجال 

الحضري، اليوم كنهضرو على سياسة مجالية اللي كتاخذ بعين االعتبار 

كل املجاالت اللي كاينة على صعيد الوطن، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم، بهذا نكون قد أنهينا 

جدول أعمالنا لحصة األسئلة الشفهية لهذا اليوم ونمر لتناول الكلمة 

وفق املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر مع العلم أن الرئاسة 

توصلت برسالة من الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان

والعالقات مع البرملان تخبر فيها بأن الحكومة غير مستعدة للتفاعل 

مع هذين الطلبين املبرمجين لهاته الحصة ولكن عمال بالفقرة األخيرة 

عن  األول  للمتحدث  الكلمة  الطلبين،  برمجة  تمت   152 املادة  من 

اإلجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها ملعالجة أزمة تشغيل الدكاترة 

املعطلين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.
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ملد ئبةاملسيدةاسعيدةاآيتابوعلي:

السيدة الرئيسة، لألسف املوضوع اللي كنتحدثوا عليه هو واحد 
املوضوع سميتوا التشغيل، وصاحب الجاللة، في إحدى الجلسات هنايا 
ملا ترأسها في بداية الدخول قال بأن الشغل هو أم املشاكل وأم اإلشكاالت 
اللي كيخص تنعكس على الحكومة، ولكن ما جاتش الحكومة معناه 
أن الشغل بالنسبة لها ما�ضي مهم، الشغل السيدة الرئيسة، السادة 
النواب املحترمون ديال األطر املعطلة اللي هي حاملة لشهادات عليا هما 
الدكاترة اللي كنتحدثوا عليهم سواء في العلوم اإلنسانية، علم النفس، 
اإلقتصاد وما إلى ذلك أو في العلوم الحق الرياضيات والكمياء والفيزياء 
واللي خرجوا على برا والو كيشكلوا مجد ديال ديك املناطق اللي مشاوا 

لها؛

العطالة ديال هاد األطر هذا كيجعلنا نفكروا  هاد املشكل ديال 
وكيجعلنا نتأكدوا بالرغم من أنه السيدة الوزيرة أنا فرحت قبيلة ملا 
قالت بأن اإلنسان هو األسا�ضي في التنمية وملا قال السيد الوزير أيضا 
كيتكلم بكل حرقة على واحد املجموعة ديال األطر اللي كنضيعوها ألننا 
ال نعيرها انتباها كنضيعوها ألنه ما كنديروش واحد السياسة مندمجة 
لتشغيلها واإلستفادة منها، النتيجة إيال جينا نتحدثوا في هاد املنطق 
ديالو  والتعليم  املجاني  التعليم  من  استافدوا  هادو  والخسارة  الربح 
وخسرات فيهم الدولة واحد امليزانية ملا الدولة ما كتستوعبهومش في إطار 
التشغيل كتكونفقدات على 2 داملستويات فقدات ميزانية ورأسمال 
مالي وفقدات أيضا رأسمال بشري لألسف، لألسف، اليوم كنشوف أنا 
منصف السالوي كيتكلم باإلنجليزية في إحدى القنوات وهاد اليامات 
 Women أيضا تم تكريم واحد العاملة مغربية سميتها هاجر املصنف في
Tech ألنها اختارعت واحد الروبو سميتو »شامة«وهادي كلهيا احنا ما 

قديناش نستوعبوهم وما قدناش نلقاوا ليهم .

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمتحدث الثاني عن الحملة 
الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد19- عن الفريق اإلشتراكي 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداشقرمناأم مارئيساملفريقامالشت9مكي:

شكرماملسيداملرئيسة،

احنا تقدمنا بهاد املوضوع في إطار املادة 152 من النظام الداخلي 
بتاريخ 04/12/2020 والهدف ديالوا كان هو في إطار الحديث واإلستعداد 
ديال البالد ديالنا إلطالق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 
على أنه تجي الحكومة في شخص السيد الوزير ديال الصحة وتوضح 
للمواطنات املواطنين وتجاوب على واحد املجموعة ديال األسئلة مرتبطة 
بهاد الحملة اللي كاين واحد السؤال كيتطرح اللي اآلن أصبح متجاوز 
هو السؤال ديال املجانية اللي اآلن هي واقع بإرادة ملكية سامية، لكن 

كاين السؤال ديال اإلجبارية، السؤال ديال اإلستعدادات ديال املادية 
واللوجيستيكية إلنجاح ديال هاد العملية، اآلثار ديال هاد اللقاح واملدة 
الزمنية اللي غادي يستمر، كيفاش األولويات كنتكلموا على الناس اللي 
في الواجهة هوما اللي غتكون عندهم األولوية، كنا نتمناوا ألن األسا�ضي 
هو أننا بالنسبة إلينا كنا نريد من السيد وزير الصحة أنه يكون حاضر 
ويوضعنا أمام صورة ما يتم اإلعداد له، ألن كيفما كان الحال املواطنات 
يكون  رسمية  بصيغة  تأتي  تكون  حين  األجوبة  كينتظرو  واملواطنين 
للمواطنات واملواطنين، كاين  يعني أن كاين معلومة ومتوفرة  أفضل 
القيل والقال لكن حينما تكون املعلومة رسمية تصبح هي املتداولة حتى 
بالنسبة لوسائل اإلعالم ليس بناء على فرضيات أو ما يتوقعه البعض أو 

بعض املعطيات التي تأتي في حين وآخر.

اآلن املطلوب ونحن وبالدنا مقبلة على هاد على هاد الحملة الوطنية 
الكبرى على أن يكون واحد التوضيح فهاد الجانب عالش؟ ألن املسألة 
ترتبط كذلك بالتعبئة الوطنية إلنجاح هاد العملية من قبل املواطنات 
التلقيح  مراكز  على  ديالهم  واإلقبال  ديالهم  باالنخراط  واملواطنين 
من أجل التلقيح، ألن هاد املسألة هي أساسية خاصة في ظل بعض 
الخطابات اللي كتشكك واللي كتجعل كاين واحد النوع ديال التوجس 
والتردد، املفروض على أن يكون واحد الخطاب واضح اللي ما يمكن 
يكون إال الخطاب الرسماللي يشرح للمواطنات واملواطنين باش تكون 
التعبئة تعبئة قوية، ألن إيال كان الرهان على واحد بضع أسابيع من 

أجل إنجاح العملية فيجب أن يتم ذلك، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا للجميع تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداهللاابو منوا)نقطةانظ م(:

الداخلي السيدة  النظام  الرئيسة صحيح حنايا كنطبقو  السيدة 
الرئيسة فيما يتعلق باملادة 152، لكن أرجوك بأن تناق�ضي في املكتب 
ما  اإلضافية  التعقيبات  في  أنه  يعقل  ال  الحكومة.  حضور  مسألة 
كايناش، القطاعات يااله كنديرو 2، وحتى املادة 152 ما يحضروش! 
فلذلك إذا جا على خاطركم أنه في املكتب يتخذ موقف حاسم يتوجه 

لرئاسة الحكومة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الرئيس تفضل.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

الجلسة  آخر  في  الكلمة  تناول  أنه  الرئيسة،  السيدة  لألسف 
منصوص عليها في النظام الداخلي، الحكومة ما�ضي ألول مرة كتهرب من 
الجواب، فلذلك أنا أقترح مع اإلخوان بما أن الحكومة تهربت واختفت 
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خالل هذه الجلسة نمشيو بحالنا حتى تجي الحكومة إن شاء هللا اآلن، 
نرفعو الجلسة حتى تكون الحكومة مستعدة باش تجي وغادي نرجعو 

حتى حنا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدارشيداملعبديارئيسافريقامجص لةا مملع صرةا
)نقطةانظ م(:

السيدة الرئيسة في نفس التوجه، هادي ثالث جلسة والحكومة ما 
كتحضرش باش تجاوب مع السادة النواب في إطار هاد املادة، إضافة إلى 
ذلك حنا تجنبنا في الجلسة أننا نديرو نقط نظام فيما يخص التعامل 
ديال الحكومة مع هاد املؤسسة. يجب إعادة اإلعتبار لهاد املؤسسة ألنه 
اليوم كنالحظو بأنه في املداخالت ديال الحكومة، وحنا كنقومو بالعمل 
الرقابي ديالنا أغلبية ومعارضة بدينا كنشوفو بأن الحكومة هي اللي 
كتساءل السادة النواب، أي منطق هذا؟ إيال والت هادي هي الفلسفة 
الجديدة ديال املراقبة فيجب علينا إعادة النظر في املنظومة بأكملها، 
الشفوية  األسئلة  من  ال  النواب  السادة  مع  الحكومة  تجاوب  وعدم 
وال الكتابية وال الحضور، فالحضور كنشوفوا أصبح الحضور ديال 
بناء  أي  املساءلة فهو هزيل جدا، فعن  ديال  الجلسات  في  الحكومة 

مؤسساتي نتكلم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداجا 4ابنشقر ناكريايا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

في نفس السياق، وقد نبهنا لذلك في األسبوع املنصرم. يجب احترام 
هذه املؤسسة، واحترام القوانين املؤطرة لبالدنا وعلى رأسها الدستور 
والنظام الداخلي لهذه املؤسسة أيضا. اليوم أيضا حنا في محطة ديال 
ما خصش  اللي  الراهنة  بالقضايا  لنحيط   152 باملادة  الكلمة  تناول 
يدوز عليها الوقت، خصكم حضور الحكومة للتفاعل ولو أنه النظام 
الداخلي يعطينا األحقية أننا نقدموها في غياب الحكومة بعد، يعني، 

مرور الجلسة األولى إلى الثانية، لكن اليوم عيب وعار أن الحكومة ما 
متضامنة  والحكومة  البعض،  بعضها  مع  تضامنش  ما  أو  تحضرش 
وبالتالي نحن نزكي في مجموعة النيابية ما جاء به الزمالء وعلى رئاسة 
املجلس أن تقوم بدورها وتراسل السيد رئيس الحكومة ليقوم بواجبه، 

شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملسياوا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيسة،

إخومنياأخومتي،

كنطلب منكم باش تكون واحد جلسة خاصة لتقييم املستجدات 
حول الدبلوماسية املغربية، حول الوحدة الترابية، التقييم والحضور 
هاد  على  نطلعو  بغينا  ونحن  النواب  والسادة  الخارجية  وزير  السيد 

املستجدات اللي عرفت مؤخرا واحد العدد ديال املسائل، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب املحترم، شكرا للجميع. تفضل السيد الرئيس.

ملعدملةا فريقا رئيسا إبرمهيايا مصطفىا ملسيدا ملد ئبا
 ملتدايةا)نقطةانظ م(:

القضية  الرئيسة وكنعاودو نفس األخطاء، هاد  نصالحو السيدة 
دابة ديال القضية الوطنية وش والت فيها املزايدة، باش خصنا نديرو 
لك طلب تدير لك نقطة نظام، ونقول لك غادي نديرو، واش هنا اللي 
كيتقرر هاد ال�ضي، راه الرؤساء مع الرئيس اللي كيقررو هاد ال�ضي، راه 
املكتب ديال املجلس اللي كيقرر هاد ال�ضي، ما يمكنش واحد يبقى يجي 

يزايد علينا في القضية الوطنية، ما يمكنش السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إلى  مباشرة  وننتقل  ملجلسة  هذها نرفعا الرئيس،ا السيد  شكرا 
الجلسة التشريعية.
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محضراملجلسةاملث نيةا ملستينابعداممل ئتين

ملت ريخ: اإلثنين 82 ربيع الثاني 1442ه)14 دجنبر 2020م(

ملرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ستة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة السادسة مساء 
والدقيقة العشرين.

جد 4امجعا 4: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

-مشروع قانون التصفية رقم 21.20 املتعلق بتنفيذ قانون املالية 
للسنة املالية 2018؛

محمد  صندوق  بإحداث  القا�ضي   76.20 رقم  قانون  -مشروع 
السادس لالستثمار؛

 1442 12 من صفر  في  الصادر   2.20.665 بقانون رقم  -املرسوم 
هجري املوافق ل 30 شتنبر 2020 املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي 

للدار البيضاء.

ملسيداملحبيباممل لكيارئيسامجلساملدومب،ارئيساملجلسة:

أشرفا علىا ملرحيما ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلينا علىاآلها صحبهاأجاعين.

ملسيداملوزير،امرحب ابكامرةاأخرد،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامجعزمء،

بالدراسة  متعلقة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت:

أوال على مشروع قانون التصفية رقم 21.20 املتعلق بتنفيذ قانون 
املالية للسنة املالية 2018؛

بإحداث صندوق محمد  القا�ضي   76.20 قانون رقم  ثم مشروع 
السادس لالستثمار؛

وأخيرا املرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 
هجري املوافق ل 30 شتنبر 2020 املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي 

للدار البيضاء.

إذا سمحتم ننطلق بتقديم من طرف السيد الوزير ملشروع قانون 
رقم 76.20 يق�ضي بإحداث صندوق محمد السادس لالستثمار.

مالقتص نا ممل ليةا إصالحا بنشعبونا زيرا محادا ملسيدا
مإلنمرة:

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

كما تعلمون فقد حدد صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا في خطابه السامي بتاريخ 29 يوليوز 2020 التوجهات االستراتيجية 
الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير األزمة التي يعرفها املغرب 
لإلنعاش  طموحة  إطالق خطة  مقدمتها  وفي  كورونا،  جائحة  بسبب 
االقتصادي تمكن القطاعات اإلنتاجية من استعادة عافيتها والرفع من 

قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.

القانون  بمشروع  أمامكم  أتقدم  أن  يسعدني  اإلطار،  هذا  وفي 
رقم 76.20 الذي يق�ضي بإحداث شركة املساهمة املسماة »صندوق 
املذكورة  الخطة  إطار  في  يندرج  والذي  لالستثمار«  السادس  محمد 
والتنمية  املالية  لجنة  من طرف  باإلجماع  عليه  املصادقة  تمت  كما 
للسيد  الشكر  بجزيل  أتقدم  املناسبة  وبهذه  اليوم.  االقتصادية هذا 
الرئيس وللسيدات والسادة أعضاء لجنة املالية والتنمية االقتصادية 
على املناقشات املستفيضة وعلى إسهامهم القيم في تجويد مضمون 

وصياغة مشروع القانون ودعم شروط حسن تنفيذه.

التذكير  أود  املشروع،  هذا  ومضامين  ألهداف  التطرق  وقبل 
بمجموعة من اإلجراءات ذات الطابع االستعجالي التي تم اتخاذها في 
إطار تنزيل خطة اإلنعاش االقتصادي والتي تهم على الخصوص النقط 

التالية:

خالل  من  املركزي:  الضمان  لصندوق  املؤسساتي  اإلصالح  أوال: 
تحويلي إلى شركة املساهمة وتكييف عروض الضمان مع خصوصيات 

بعض القطاعات الهامة وذات الطبيعة البنيوية؛

ثانيا: التوقيع على ميثاق اإلقالع األقتصادي والتشغيل بين الدولة 
ممثلة في وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، والقطاع الخاص ممثال 
في االتحاد العام ملقاوالت املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب، وذلك 
من أجل تفعيل التزام الطرفين فيما يخص إنعاش دينامية االقتصاد 
والحفاظ على مناصب الشغل وتقويتها وحماية صحة العمال وتسريع 

تطوير االقتصاد وتعزيز الحكامة الجيدة؛

ثالثا: توقيع عقود برامج في إطار تنفيذ اإلجراءات القطاعية املتعلقة 
خصوصا بالقطاعات األكثر تأثرا كالقطاع السياحي وقطاع متعهدي 

املناسبات وامللتقيات ومموني الحفالت.

وفي هذا الصدد فقد تقرر رصد مبلغ إجمالي يناهز 120 مليار درهم 
أي ما يقارب 11 % من الناتج الداخلي الخام. وقد عبر جاللة امللك حفظه 
هللا في خطابه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 عن تطلعه ألن يقوم الصندوق 
املذكور بدور ريادي في النهوض باالستثمار والرفع من قدرات االقتصاد 
الوطني، حيث أعطى صاحب الجاللة توجيهاته السامية بأن يتم تخويل 
هذا الصندوق الشخصية املعنوية وتمكينه من هيئات التدبير املالئمة، 
وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. لذا يتعين 
»صندوق  إسم  تحت  مساهمة  إلى شركة  املذكور  الصندوق  تخويل 
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محمد السادس لالستثمار« برأسمال قدره 15 مليار درهم يكتتب في 
مجموعه من قبل الدولة عند اإلحداث مع إمكانية فتح رأسماله في 

حدود ال تتعدى 49 %.

وضمانا الستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم التنصيص 
على أن ال تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 
%، ويتمثل الغرض األسا�ضي للصندوق في اإلسهام في تمويل املشاريع 
االستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات ودعم األنشطة املنتجة، 
وذلك في انسجام كامل وتكامل مع االستراتيجية القطاعية والسياسات 
العمومية. ولهذا الغرض يتولى الصندوق على وجه الخصوص القيام 

باألنشطة التالية:

-أوال : اإلسهام في تمويل املشاريع االستثمارية الكبرى ومواكبتها على 
الصعيدين الوطني والترابي في إطار شراكة مع القطاع الخاص؛

املوضوعاتية  أو  القطاعية  الصناديق  املساهمة من خالل  -ثانيا: 
املقاوالت  رأسمال  في  القانون  هذا  من   4 املادة  في  عليها  املنصوص 

الصغرى واملتوسطة؛

العمومية  املقاوالت  رأسمال  في  مباشرة  بصورة  املساهمة  -ثالثا: 
والخاصة الكبرى العاملة في املجاالت التي يعتربها الصندوق ذات أولوية؛

-رابعا: اإلسهام في تمويل املقاوالت العاملة في املجاالت التي يعتبر 
الصندوق أنها تكت�ضي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية 
مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة لإلرجاع أو تمويالت بأموال 

شبه ذاتية؛

إليجاد  تخصص  مهيكلة  تمويل  آلية  كل  ووضع  إعداد  -خامسا: 
حلول تمويل للمقاوالت العاملة في املجاالت التي يعتبرها الصندوق ذات 

أولوية؛

بهيكلتها  والقيام  استثمارية  مشاريع  إعداد  في  اإلسهام  -سادسا: 
املالية على الصعيدين الوطني والترابي وذلك من أجل تسهيل وتحسين 

شروط تمويلها وتنفيذها؛

-وأخيرا إنجاز كل عملية لها ارتباط مباشر أو غير مباشر باألنشطة 
التي تدخل في غرض الصندوق.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

يهدف خيار إعطاء الصندوق شكل شركة املساهمة إلى إخضاعه 
ملا تفرضه أحكام القانون 17.95 املتعلق بشركات املساهمة من إرساء 
يتيح  بشكل  والنزاهة  الشفافية  بمبادئ  التزام  ومن  املراقبة،  آلليات 
وضوح الرؤية لدى املستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم، هذا 
فضال على تدعيم حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي 

خبرة في املجاالت املرتبطة بنطاق تدخل هذا األخير.

وهكذا، فإن من شأن هذا النموذج املؤسساتي أن يمنح للصندوق 
وبالتالي للدولة استراتيجية إستثمارية واضحة املعالم من حيث تحديد 
األولويات وخيارات تدخل الدولة في املنظومة اإلقتصادية، دون أي تأثير 

على التوازنات الكبرى للمالية العمومية.

ل إحداث هذا 
ّ
ل إحداث الصندوق أو يشك

ّ
ومن جهة أخرى يشك

تمويل  وسائل  لتعبئة  رافعة  املساهمة  شركة  شكل  على  الصندوق 
ن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات 

ّ
إضافية ومبتكرة، كما سيمك

ووسائل للتدخل، تالئم طبيعة الغرض املحدد له ومن تعبئة أفضل 
هيكلة  حسب  الرساميل،  سوق  إلى  الولوج  ومن  الضرورية  للموارد 
قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين 
العام والخاص، وذلك وفق املمارسات الدولية الفضلى في املجالين املالي 

واإلستثماري.

على  تدخالته  في  الصندوق  سيعتمد  والفعالية  للمهنية  وضمانا 
صناديق موضوعاتية، حسب القطاعات واملجاالت ذات األولوية، وال 
سيما في مجاالت إعادة هيكلة الصناعة واالبتكار واألنشطة ذات النمو 
التحتية  والبنيات  واملتوسطة  الصغرى  باملقاوالت  والنهوض  الواعد، 
والفالحة والسياحة، وستحدث هذه الصناديق على وجه الخصوص في 
شكل هيآت توظيف جماعي لرأسمال، كما ينظمها القانون رقم 41.05 

املتعلق بهيآت التوظيف الجماعي لرأسمال.

فضال على ذلك سيتم تدبير هذه الصناديق من لدن شركات تسيير 
متخصصة كما يعّرفها القانون السالف الذكر رقم 41.05، يتم انتقاؤها 
على أساس دفاتر تحمالت وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق.وتجدر 
اإلشارة إلى أن الصندوق تم استثناؤه من بعض القوانين مثل القانون 
املنظم للخوصصة من أجل تمكينه من املرونة الالزمة لتدبير محفظته 

املالية وسالسة عالقته مع املستثمرين.

مجلس  القانون  مشروع  يعتمد  الصندوق  بحكامة  يتعلق  وفيما 
إدارة يرأسه الوزير املكلف باملالية ويتألف عالوة على الرئيس من 10 
متصرفين، من ضمنهم 6 أعضاء عن الحكومة يشرفون على القطاعات 
تعيينهم وفق  يتم  الصندوق و4 متصرفين مستقلين  بتدخل  املعنية 
معايير الكفاءة واملهنية واإلستقاللية املنصوص عليها في قانون شركات 
املساهمة، وسيخضع الصندوق للمراقبة املالية للدولة في إطار اتفاقية 
يتم إبرامها بين السيد رئيس الحكومة واملدير العام، تلكم الغاية من 
مشروع القانون املعروض على أنظاركم والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الوزير، غاب عني تقديم الشكر للسيدة مقررة لجنة 
املالية والتنمية اإلقتصادية، السيدة النائبة ميمونة أفتاتي فمعذرة 

مرة أخرى.
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نمر اآلن إلى عملية التصويت على املشروع كما عّدلته وصادقت 
عليه اللجنة.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يق�ضي   76.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإحداث صندوق محمد السادس لإلستثمار.

نمر اآلن إلى مشروع قانون التصفية رقم 21.20 املتعلق بتنفيذ 
قانون املالية للسنة املالية 2018، الكلمة للسيد الوزير، واسمحوا لي 
قبل إعطاء الكلمة للسيد الوزير لتقديم الشكر للسيدة مقررة لجنة 
مراقبة املالية العامة السيدة النائبة فتيحة سداس. لكم الكلمة السيد 

الوزير.

مالقتص نا ممل ليةا إصالحا بنشعبون،ا زيرا محادا ملسيدا
مإلنمرة:

ملسيداملرئيس،
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ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

قانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  أنظار  على  أعرض  أن  يسعدني 
التصفية 21.20 املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة 2018، والذي تم 
إعداده وإيداعه بمؤسستكم املوقرة وفقا لآلجال املنصوص عليها في 

الفصل 76 من الدستور واملادة 65 من القانون التنظيمي للمالية.

واسمحوا لي بداية أن أشكر السيدات والسادة النواب املحترمين 
على العناية التي تم إيالؤها لهذا املشروع، وهو ما يؤشر على األهمية التي 
يحظى بها باعتباره آلية أساسية لتقوية الرقابة البعدية للبرملان على 
املالية العمومية. وتكريسا لهذا التوجه، عمد القانون التنظيمي لقانون 
املالية إلى تقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإيداعها بالبرملان من 
24 إلى 15 شهر، هذا فضال عن إغناء املعطيات املقدمة للمؤسسة 
التشريعية والرفع من جودتها وذلك بهدف اإلرتقاء بمستوى النقاش 

حول تنفيذ قوانين املالية وعمليات تصفية ميزانيات الدولة.

قانون  بتنفيذ  املتعلق  التصفية  قانون  يشكل  اإلطار،  هذا  وفي 
املالية لسنة 2018 محطة أخرى إلغناء الوثائق املرافقة ملشاريع قوانين 
بتقرير حول نجاعة  التصفية، حيث سيرفق هذا املشروع ألول مرة 
األداء وتقرير افتحاص نجاعة األداء. ويندرج إعداد هذين التقريرين 
ضمن آليات التدبير املرتكز على النتائج الذي يكرس اإلنتقال من منطق 
الوسائل واستهالك اإلعتمادات، إلى منطق النتائج الذي يقرن التدبير 
العمومي بآلية املساءلة حول أثر النفقة العمومية من حيث الفعالية 
السوسيو اقتصادية وجودة الخدمة والنجاعة، األمر الذي من شأنه ال 
محالة االرتقاء بمستوى النقاش حول قوانين التصفية إلى مساءلة مدى 
املرتبطة  واإلكراهات  العمومية  والسياسات  البرامج  مختلف  نجاعة 

بتدبير املالية العمومية.

واستنادا إلى تقارير افتحاص نجاعة األداء يمكن تسجيل عدة نقاط 
إيجابية على الرغم من كون هذا التمرين هو األول من نوعه في دورة 
نجاعة األداء، ويتعلق األمر على الخصوص بانخراط كل القطاعات 
الوزارية واملؤسسات املعنية في منهجية نجاعة األداء، وانبثاق أغلب 
لجّل  أهداف  تحديد  مع  أو خطط عمل،  إستراتيجيات  برامجها عن 

البرامج املفتحصة وربطها بمؤشرات لقياس بلوغها.

ملسيدمتا ملس نة،

يقوم مشروع قانون التصفية 21.20 املتعلق بتنفيذ قانون املالية 
والنفقات  املقبوضة  للمداخيل  النهائي  املبلغ  وإثبات  بحصر   2018
املنجزة املتعلقة بالسنة املالية 2018، وكذا بحصر حساب نتيجة هذه 

السنة.

وبناء عليه، يثبت هذا املشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية 
2018 على مستوى كل من امليزانية العامة والحسابات الخصوصية 
للخزينة ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضّمن هذا 

املشروع 10 مواد ترمي أحكامها باألساس إلى النقط التالية:

- إثبات النتائج النهائية ملوارد ونفقات امليزانية العامة والحسابات 
الخصوصية ومرافق الدولة املسيرة بصفة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات املسجلة في نفقات 
التسيير ونفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات تسيير غير مستهلكة عند انتهاء السنة املالية 2018؛

 2017 سنة  نهاية  إلى  تكن  لم  التي  اإلستثمار  اعتمادات  إلغاء   -
محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة 

للمملكة؛

- بيان اعتمادات اإلستثمار املتوفرة في نهاية سنة 2018؛

وأخيرا، نقل زيادة املوارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة 
ليخصم من املكشوف في حساب الخزينة.

ملسيدمتا ملس نة،

لقد جاءت النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية 2018 كما حددها 
مشروع قانون التصفية لهذه السنة على الشكل التالي:

- أوال: على مستوى امليزانية العامة، بلغت النفقات املنجزة عند 
نهاية السنة 327 مليار درهم، وفيما يخص املوارد فقد بلغت تقديرات 
امليزانية العامة لسنة 2018 ما يقدر ب 303 مليار درهم، وقد تم تحصيل 
لت 

ّ
ما مجموعه 329 مليار، أي بنسبة إنجاز ديال %108.65، حيث شك

املوارد العادية نسبة %82.5 من مجموع املوارد املحصلة؛

- ثانيا: فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت 
النفقات املنجزة ما مجموعه حوالي 110 مليار درهم، حيث تمثل نفقات 
الحسابات املرصدة ألمور خصوصية نسبة%87.6 من مجموع هذه 
النفقات، أما فيما يخص من موارد هذه الحسابات فقد حددها قانون 

املالية 2018 في حوالي 84 ملياردرهم، وقد تم تحصيل 92 مليار؛

- ثالثا: فيما يخص مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، فقد 
موارد  أما  درهم،  مليار   2.13 مجموعه  ما  اإلستغالل  نفقات  بلغت 
االستغالل لهذه املرافق فقد بلغت تقديراتها النهائية ما قدره 4.23 مليار 
وتم تحصيل 4.7 مليار، في حين بلغت نفقات اإلستثمار لهذه املرافق 
720 مليون درهم، وباملقابل بلغت التقديرات النهائية ملوارد اإلستثمار 

لهذه املرافق 3.58 مليار، وقد تم تحصيل ما مجموعه 3.44 مليار.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

تجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ قانون املالية لسنة 2018، تم في ظل 
سياق دولي اتسم باستمرار تعزيز النشاط اإلقتصادي العالمي في أهم 
البلدان املتقدمة والصاعدة، األمر الذي انعكس بشكل إيجابي على 
اقتصادنا الوطني، ال سيما املهن العاملية للمغرب والتي سجلت أداء 
جيدا، فضال عن ارتفاع القيمة املضافة للقطاع الفالحي، وكذا ارتفاع 
مداخيل األسفار ومداخيل املغاربة املقيمين بالخارج، كما أن التوقعات 
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الخاصة بقانون املالية 2018 تحققت بنسب إجمالية حّددت كالتالي:

املوارد %109. والتكاليف 80%.

ن اإلقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو 
ّ
وكنتيجة لذلك فقد تمك

ب 3.1 % وعجز امليزانية في حدود %3.8 من الناتج الداخلي الخام، مع 
تسجيل نسبة إنجاز مهمة على مستوى تنفيذ ميزانية اإلستثمار بلغت 

.79%

ملسيدمتا ملس نة،

تلكم باختصار أهم املعطيات واألرقام التفصيلية ملشروع قانون 
2018، علما أن مصالح هذه الوزارة بصدد إعداد قانون  التصفية 
التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية 2019، والذي سيتم تقديمه إلى 
البرملان قبل نهاية الربع األول من سنة 2021 تفعيال ملقتضيات القانون 

التنظيمي لقانون املالية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

الكلمة  بإعطاء  العامة  للمناقشة  اآلن  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
بإسم فرق األغلبية للسيدة النائبة سعاد بولعيش الحجراوي.

فرقا بإسما ملحجرم يا بولعيشا سع نا ملسيدةا ملد ئبةا
مجغلبية:

رسولد ا علىا ملرحيما ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
ملكريم.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

في البداية أود بإسم األغلبية الحكومية وفي إطار الدراسة والتصويت 
على مشروع قانون 28.17 املتعلق بقانون التصفية مليزانية 2018، البد 
من التنويه بدور الحكومة في تقليص مدة املصادقة على قانون التصفية 
رغم بعض املالحظات التي سوف نتعّرض إليها، التنويه بالدور الذي 
تقوم به لجنة مراقبة املالية بخصوص األداء املتميز لكافة اختصاصاتها 
والتنمويه بوزارة املالية في شخص أطرها النضباطهم الكثير مع القانون 
التنظيمي للمالية وقدراتهم على احترام اآلجال املنصوص عليها لتقديم 
مشاريع التصفية، وإغناء املناقشة من خالل الوثائق وامللفات املرفقة 
في هذا املشروع الذي بين أيدينا، التنويه بدور املجلس األعلى للحسابات 
اليوم مرجعا هاما  نعتبرها نحن  تقارير  في إصدار  الجهوية  واملجالس 
للبرملان من أجل القيام بمهامه الرقابية، ونحن في األغلبية الحكومية 
نعتبر هذه املحطة محطة تقييم جماعي وذات حمولة سياسية ملدى 
تطور ماليتنا العمومية، والوقوف على مدى نجاحنا في استثمارمبادئ 
الحكامة والشفافية للترخيص الذي حصلت عليه في مجال اإلنفاق 

واإليرادات.

لوضع  الزمنية  املدة  املغربي حدد  املشّرع  أن  الجميع  يعلم  وكما 
مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية في 36 أشهر انطالقا 
من تاريخ املصادقة على قانون املالية للسنة، بينما تمتد املصادقة على 
قانون التصفية إلى سنتين في أحسن األحوال، وهي مدة نعتبرها طويلة 
باملقارنة مع ما يجري به في بعض الدول األوروبية وبعض الدول العربية، 
خالل  يتم  البلدان  هذه  في  التصفية  قوانين  إعداد  أن  نجد  حيث 
ونعتبرها ضمانة  الحساب  بهذا  املعنية  املالية  للسنة  املوالية  السنة 
أقوى للبرملان لتمكينه من لعب دوره الرقابي حول احترام الحكومات 
للترخيصات في امليزانية، خاصة أن قرب آجال تقديم الحساب يعطي 
لهذا العمل الرقابي أهمية وجاذبية سواء بالنسبة للبرملان أو بالنسبة 
للرأي العام. فبهذه الطريقة تسمح للبرملان الفرصة ملساءلة الحكومة 
عن الترخيصات التي قدموها هم وليس من سبقوهم من املنتخبين، 
فنحن في هذه الوالية ناقشنا 2016-2017-2018 و2015 بمعنى 2019 
و2020 و2021 سيناقشها زمالؤنا اللي غادي تكون في الحكومة املقبلة 

إن شاء هللا وهذا ينقص من التحفيز ومن التشجيع.

ويبقى التحدي الكبير السيد الرئيس، علينا جميعا حكومة ومعارضة 
هو كيف نرقى بدورنا كبرملانيين، ونجعل من محطة التصويت على قانون 
تصفية امليزانية فرصة لتصفية حسابات امليزانية السنوية تهدف إلى 
تحسين طرق التقدير والتنبؤ، وتقليص هامش الخطأ في إعداد قوانين 

املالية الالحقة.

إال أنه نسجل على املستوى العملي أن هذا القانون ال يحظى باألهمية 
التي يستحقها، سواء من حيث انخراط البرملانيين ومشاركاتهم في دراسة 
ومناقشة الحكومة، مقارنة مع القانون املالي السنوي، وأيضا من حيث 
الوقت املخصص من طرف البرملان لدراسته حيث يالحظ برمجته ضمن 
حزمة من مشاريع القوانين األخرى يتم مناقشتها مجتمعة خالل نفس 
الجلسة وفي حيز زمني جد ضيق ال يتجاوز بعض الساعات، خصوصا 

وأن الطبيعة التقنية تتطلب وقتا كافيا للمدارسة بالشكل املطلوب.

وأيضا نعتبر عدم احترام آجال إيداعه للمناقشة من األسباب التي 
تؤدي إلى ضعف اإلهتمام بهذا القانون، وغياب الحماس واملناقشة 
حوله رغم أهميته التي توازي بل تفوق أهمية التصويت على قانون 
املالية. نسجل أيضا التأخير إلصدار هذه القوانين بالجريدة الرسمية، 
وذلك كون املشرع لم يحدد شروط محددة فيما يتعلق بآجال صدورها 
مما يحرم الرأي العام من حقه في إكمال مراقبتها، وكذا تمكين املهتمين 

واملختصين في إغناء النقاش. ونحصر أهم مالحظاتنا فيها ما يلي:

أوال: نتائج تنفيذ ميزانية الدولة، نسجل إنجاز املداخيل اإلجمالية 
110 % مقارنة مع التوقعات، نسجل نسبة تطور مقارنة مع 2017 
بارتفاع +5 %، أيضا نسجل ارتفاع في نسبة إنجاز النفقات اإلجمالية 
ارتفاع نسبة  أيضا نسجل  النهائية،  اإلعتمادات  79,7 % مقارنة مع 

النفقات اإلجمالية ب 6,2 + مقارنة مع 2017.
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إجماال أن تنفيذ قانون املالية لسنة 2018 سجل زيادة للموارد على 
النفقات قدرها 10,4 مليار درهم، في حين كانت في حدود 3,6 مليار درهم 

في 2017.

بالنسبة لعجز امليزانية حسب وضعية التحمالت واملوارد الخزينة 
بلغ  للميزانية  عجز  تسجيل   2018 سنة  عرفت   ،2020 ماي  نهاية 
حوالي..،41 مليار درهم أي ما يعادل 3.8 من الناتج الداخلي الخام، 
مقارنة مع سنة 2017 ارتفع عجز امليزانية سنة 2018 بما قدره 4.5 مليار 

درهم.

العادية  املداخيل  املسجلة على مستوى  الزيادة  الرغم من  وعلى 
ب 2.4 مليار درهم وتراجع نفقات اإلستثمار ب 1.4 مليار درهم، وقد 
ترتب عن هذا العجز استمرار تفاقم مديونية الخزينة التي بلغت 722.6 
مليار درهم مع متم 2018، مقابل 992.3 مليار درهم نهاية 2017، أي 
بزيادة قدرها 30.3 مليار درهم وبنسبة ارتفاع بلغت %4.4، البد من 
اإلشارة إلى أن مستوى على العجز املسجل في متم 2018 يظل منسجما 
مع السياسة امليزناتية املتبعة منذ 2013، والتي أبانت عن نجاعتها من 
خالل التحكم في عجز امليزانية الذي انتقل من 6.8 من الناتج الداخلي 

الخام سنة 2012، إلى 3.8 سنة 2018.

أيضا فيما يخص دين الخزينة، بلغ دين خزينة الدولة مع نهاية 
2018 نسبة 65.3 من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع 65.1 عند متم 
2017. رغم االرتفاع املسجل في حجم الدين فإن وتيرة تطوره انخفضت 
بأكثر من النصف بين سنتي 2017و 2018، مقارنة مع املتوسط السنوي 
الذي ناهز 9.1 في الفترة املمتدة بين 2010-2017، تم التحكم التدريجي 
التي  الخام  الداخلي  الناتج  إلى  الخزينة  دين  نسبة  ارتفاع  وتيرة  في 
سجلت تباطؤ للسنة الثالثة على التوالي، تراجعت نسبة تغّيره السنوية 
املتوسطة من 2.4 نقطة مئوية للناتج الداخلي الخام خالل الفترة ما بين 
2010-2017، إلى فقط 0.2 نقطة ما بين 2017-2018، بطبيعة الحال 
يرجع هذا التحكم التدريجي في مؤشر املديونية، أساسا إلى السياسة 
الحكومية التي جعلت أولويتها استعادة التوازنات املاكرو اقتصادية من 
أجل الحفاظ على استمرارية املديونية، وبالتالي فقد ساهمت التدابير 
وتحسين  العمومية،  النفقات  ترشيد  أجل  من   2013 منذ  املتخذة 
املداخيل في كل من تحّسن املؤشرات املاكرو اقتصادية وشروط تمويل 

الخزينة؛

ثانيا: بالنسبة ملوارد امليزانية العامة للدولة، زيادة للمداخيل على 
النفقات بحوالي 2 مليار درهم إرتفعت املوارد املحصلة حوالي 329.1 
بنسبة %6.9 مقارنة مع 2017، وأكيد أن هذا اإلرتفاع يعزى إلى ارتفاع 
في املوارد الجبائية بنسبة %4.7، واملوارد الغير الجبائية بنسبة 113.9، 
مع عدم وجود موارد من صندوق اإليداع والتدبير لسنتي 2017 و2018؛

النفقات  للدولة، سجلت  العامة  امليزانية  لنفقات  بالنسبة  ثالثا: 
بنسبة   2017 بسنة  مقارنة  طفيفا  انخفاضا   2018 سنة  املنجزة 

إلى طبيعة السياق اإلقتصادي  التطور  %0.8، ويعزى أكيد أن هذا 
الذي ساد خالل 2018، والذي تمّيز على الخصوص بارتفاع تحمالت 
املقاصة ارتباطا بأسعار غاز البوطان في األسواق الدولية، أيضا بارتفاع 
أجورأساتذة األطر األكاديمية الجهوية، بلغت نسبة اإلنجاز مقارنة مع 
اإلعتمادات النهائية94,6 %، وتجاوزت النفقات املنجزة 311,9 مليار 
مليار   86,7 درهم ب  مليار   225,2 العادية  املداخيل  مجموع  درهم، 
درهم أي بنسبة 38,5 %، واستمر أيضا املنحى التصاعدي املسجل في 
السنوات األخيرة فيما يخص نفقات املوظفين حيث إرتفعت من حوالي 
96,7 مليار درهم سنة 2012 إلى حوالي 106,2 مليار درهم سنة 2018 أي 

بزيادة نسبتها 9,9 %.

وكشف الفحص التفصيلي لوضعية فصل النفقات الطارئة عن 
استفادة نفس القطاعات الوزارية خالل سنوات 2016-2017 و2018 
من اإلقتطاعات من هذا الفصل لتغطية عمليات من نفس النوع مما 
يعني عدم استيفاء شروط صعوبة توقع هذه النفقات مما يستوجب 
أثناء  اإلعتبار  بعين  أخذها  ضرورة  النفقات  لهذه  املتكرر  الطابع 
إعداد مشاريع قوانين املالية قصد برمجتها على مستوى ميزانية هذه 
القطاعات، نذكر منها: تغذية املعتقلين، مصاريف املساعدة القضائية، 
نفقات األساتذة املوظفين إلى آخره... وقد قامت الوزارة بهذا العمل 
منذ 2018 كنتيجة لذلك فقد تقلصت اإلعتمادات املفتوحة بفصل 
النفقات الطارئة من 3,3 مليار درهم في 2017 إلى 1,7 مليار درهم سنتي 

2018 و2019. ب

طبيعة الحال وانخفضت اإلعتمادات املرحلة إلى سنة 2018 حوالي 
11,2 مليار درهم بنسبة 29,1 % مقارنة مع تلك املرحلة إلى سنة 2017 
حوالي 15,7 مليار درهم وبنسبة 38,7 مقارنة مع تلك املرحلة إلى سنة 
التنازلي في أفق  18,2 مليار درهم مؤكدة بذلك الطابع  2014 حوالي 
تطبيق البند الثاني من املادة 63 من القانون التنظيمي لقانون املالية 
%30 من اعتمادات  املتعلق بتسقيف اإلعتمادات املرحلة في حدود 

األداء املفتوحة التي دخلت حيز التنفيذ من فاتح يناير 2018.

بطبيعة الحال إن تنفيذ نسبة عالية من اإلستثمارات العموم..، 
العمومية  اإلستثمارات  من  عالية  نسبة  تنفيذ  أن  نسجل  خالصة 
وبنسب غير مسبوقة تاريخيا تتجاوز في الوقت الراهن 70 % يؤكد قوة 
األداء الحكومي في تنفيذ األوراش التنموية بنسب عالية جدا، ننوه 
بقدرة الحكومة على التحكم في الدين العمومي في ظل الصعوبات املالية 
التي تعرفها بالدنا خالل السنوات األخيرة، ارتفاع مهول ومتزايد من سنة 
ألخرى لبعض النفقات اإلستهالكية الغير املنتجة املضافة اقتصاديا، 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

السيدة النائبة انتهى الوقت، إذا سمحتي كل ما قلته مفيد جدا 
لكن العامل الزمني ال يرحم شكرا لك. الكلمة اآلن باسم فرق ومجموعة 
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املعارضة للسيد النائب جمال بنشقرون كريمي. ال�ضي بنشقرون راه 
حتى داخل الحزب اللي كينتمي ليه معارض..، تفضل جمال تفضل 

مرحبا بك..

ملد ئباملسيداجا 4ابنشقر ناكرياياب سمافرقا مجاوعةا
مملع رضة:

شكرماملسيداملرئيس،

املعارضة البناءة السيد الرئيس..،

ملسيداملرئيس:

دائما، ال أشك في ذلك.

ملد ئباملسيداجا 4ابنشقر ناكرياياب سمافرقا مجاوعةا
مملع رضة:

لهال يخطيك السيد الرئيس.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

ملسيداملوزيرامملحت9م،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق ومجموعة املعارضة في إطار 
املناقشة العامة ملشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ ميزانية 2018. 
مشاريع  مناقشة  لحظة  أنها  نعتبر  املحترم،  الوزير  السيد  دائما  وهو 
القوانين املالية هي من اللحظات الديمقراطية التي يمارس فيها البرملان 
العامة  امليزانية  أن  نعتبر  أيضا  وألنها  والرقابية،  التشريعية  سلطاته 
توجهات  عن  تعبير  إنها  بل  إحصائية  ومعطيات  أرقام  مجرد  ليست 
سياسية واقتصادية واجتماعية، يجب أن نحرص جميعا خاللها على 

الدفاع عن القضايا العادلة للمجتمع؛

فيه  جاء  الذي  السياق  املحترم،  الوزير  السيد  جميعا  ر 
ّ
ونتذك

القانون املالي لسنة 2018، وهو السياق الذي اتسم باستمرار تنامي 
وعي املواطنات واملواطنين بحقوقهم وحقوقهن، والحظنا كيف تفاعلت 
كثير من الفئات اإلجتماعية مع مضامينه، وكذلك حجم املرافعات التي 
واكبت إعداده ومناقشته في مجلس النواب من طرف كل الفاعلين 

اإلقتصاديين واإلجتماعيين واملهنيين.

املبذول  املالي  املجهود  أهمية  نستحضر  نحن  الوزير،  السيد 
القطاعات  بدعم  األكيد  وإهتمامه   ،2018 لسنة  املالي  القانون  في 
 أننا اعتبرنا في 

ّ
اإلجتماعية األساسية كالتعليم والصحة والتشغيل، إال

حينه بأن األغلفة املرصودة لهذه القطاعات غير كافية تماما لإلستجابة 
املجاالت  أكبر  من  التشغيل  ويبقى  بالدنا،  تواجهها  التي  للتحديات 
اإلجتماعية املتضررة بقوة، عالوة على التعثر الكبير في مجال التخفيف 
من حدة الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات املجالية التي تزداد وتتزايد 

بشكل كبير، واليوم نالحظ ذلك ونحن في سياق األزمة الصحية التي 
أكثر حجم  تبين  حيث  العالم،  بلدان  باقي  تعرفها  كما  بالدنا  تعرفها 
 5,5 ببالدنا قرابة  اليوم  الذي يالمس  الفضيع  الهشاشة اإلجتماعية 

مليون أسرة تفتقر ألبسط مقومات العيش الكريم.

ملسيداملوزيرامملحت9م،

في هذا السياق فإن مناقشة مشروع قانون 20.21 املتعلق بتنفيذ 
الدستورية  اإلجراءات  ضمن  يدخل   ،2018 لسنة  املالية  قانون 
والقانونية التي يتم من خاللها تقييم سنة مالية منتهية من الجانب 
املحاسبي، وبطبيعة الحال هذا التقييم يكون كذلك من حيث النتائج 
النهائية لتنفيذ قانون املالية على مستوى امليزانية العامة، وعلى مستوى 
الحسابات الخصوصية للخزينة، وعلى مستوى مرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة. ونحن ال نعتبرها السيد الوزير أبدا مناسبة لحساب 
سيا�ضي نوجه من خاللها االتهامات وتوزيع املسؤوليات، بقدر ما تكون 
مناسبة من أجل تقييم جماعي ملدى تطور ماليتنا العمومية والوقوف 
واملمارسات  والشفافية  الحكامة  مبادئ  استثمار  نجاعة  مدى  على 
في  اليوم  مبادئ موجودة  الوزير  السيد  الفضلى، وهي على كل حال 

القانون التنظيمي للمالية.

وكما ال يخفى عليكم، السيد الوزير املحترم، والسيدات والسادة 
النواب املحترمين، ما لهذه القوانين من أهمية كبيرة اليوم في مجال 
القوانين  هذه  دور  تقوية  وجب  لذلك  العمومية،  السياسات  تقييم 
وإغناء مضامينها، ويتعين كذلك إعطاء قوانين التصفية نفس اإلهتمام 
واملتابعة على غرار قوانين املالية، خاصة مع املقتضيات الدستورية التي 
تلزم الحكومة بأن تعتمد مشروع قانون خاص بتسيير ميزانيتها قبل نهاية 
السنة املالية الثانية املوالية، واليوم السيد الوزير، فعال وبشكل إيجابي 
قطعت بالدنا شوطا كبيرا ومهما في احترام هذه اآلجال الدستورية، وبكل 
تأكيد سيكون لذلك إنعكاس إيجابي على تدبير املالية العمومية حيث 
نسجل كذلك أن إعداد التقرير السنوي لنجاعة األداء هو التقرير الذي 
يدخل ضمن الوثائق األساسية التي ترفق بمشروع قانون التصفية 
للمبادئ  في إطار اإلستجابة  املالية وذلك  كما ترفق بمشاريع قوانين 
التدبير  أداء  بنجاعة  املرتبطة  العمومية  للمالية  املؤطرة  الدستورية 
العمومي، وتعزيز ذلك، وتقوية الشفافية املالية، وتقوية دور البرملان في 

ممارسة دوره في مراقبة املالية العمومية واإلنفاق العمومي.

ملسيداملوزيرامملحت9م،

إن قراءة األرقام والنسب التي تكون واردة في مشاريع قوانين املالية، 
وكذلك في قوانين التصفية، تحتمل كل القراءات ومنفتحة على جميع 
التأويالت اإليجابية وكذا السلبية وهي غالبا ما ال تعطي صورة حقيقية 
عن الواقع وعن حقيقة املالية العمومية بكل تفاصيلها، باعتبارها تقوم 
على فرضيات واحتماالت تخضع لعدة متغيرات ال يمكن التكهن بها كما 

ال يمكن التحكم فيها.
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وما يهمنا نحن فرق ومجموعة املعارضة هو قياس مدى إستعمال 
الحكومة لهذا الترخيص البرملاني من جهة، ومن جهة أخرى قياس آثار 
هذه النسب واألرقام على املعيش اليومي للمواطنات واملواطنين وعلى 
أوضاعهم املعيشية وعلى مدى إستفادتهم من الخدمات العمومية ومن 
الناتج الداخلي الخام. وعلى هذا املستوى ال نزال نسجل مع األسف 
الفوارق  من  والحد  املجالي  التوازن  من  نوع  تحقيق  غياب  الشديد 
اإلجتماعية، إذ بالرغم من املجهود الكبير املبذول على مستوى االستثمار 
العمومي الذي تعتبر بالدنا من البلدان الرائدة على هذا املستوى، فإن 
هناك تواضع بين وأثر ضئيل لهذه اإلستثمارات على مستوى مؤشرات 
التنمية اإلجتماعية وعلى مستوى املعيش اليومي للمواطنين واملواطنات 
خاصة السيد الوزير، املتواجدين في القرى النائية وفي املناطق الجبلية 
الذين اليوم علينا أن نتضامن معهم في معاناتهم مع قساوة الطبيعة 
السيد  وبالتالي  اإلجتماعية،  الظروف  أيضا  وقساوة  القارس  والبرد 
الوزير، من هذا التضامن نرجو من الحكومة أن تعزز أواصر الدعم 

واملساندة لهؤالء املواطنين واملواطنات هناك.

ثالث  احتكار  على  تؤكد  اليوم  الوزير،  السيد  الرسمية  والتقارير 
جهات ملا يزيد عن 60 % من الثروة الوطنية، وهذا معناه ارتفاع حدة 
الفوارق بين الجهات من حيث إنتاج الثروة ومن حيث توزيعها بشكل 
عادل. هي إشكاالت بنيوية وعويصة ال تزال تواجهها بالدنا عالقة بنسبة 
التنفيذ امليزانياتي وإن كنا نسجل بعض التحسن امللحوظ على هذا 
املستوى، فاليوم نسجل تقريبا 78 % كمعدل سنوي وأن القليل من 
القطاعات فقط الوزارية هي التي تستطيع تحقيق نسب مهمة للتنفيذ 
املالي وبالتالي تحقيق نسبة مهمة من إنجاز البرامج واملشاريع املسطرة. 
تخيلوا معي السيد الوزير، أن تنفيذ بناء طريق جهوية أو إقليمية أو 
حتى وطنية أو قنطرة أو مدرسة عمومية أو مستشفى عمومي أو غيره من 
املشاريع تأخرت تنفيذه لسنة أو سنتين، آثاره اإلجتماعية واالقتصادية 
على املواطنين هناك، علما أن في امليزانية قد رصدنا اإلمكانيات التي من 
الالزم أن تنجز بها تلك املشاريع، فهذا عيب وعار ويجب أن ال نسقط 
في مثل هذه األمور وقلناها دائما ونؤكد عليها بأن املواطنين يجب أن 
يلمسوا بشكل دقيق البرامج الواقعية والتي تنفذ بميزانيات واقعية. إن 
تنفيذ االعتمادات النهائية السيد الوزير، وصل إلى 78,8 % سنة 2017 
وأن ميزانية اإلستثمار التي تم تنفيذها همت 13 قطاع وزاري ومؤسسة 
من أصل 33 تستأثر بنسبة 95,9 من مجموع نفقات االستثمار، بطبيعة 
 ، االستثمار  ميزانية  تدبير  في  يكون حاصال  الذي  التأخر  فهذا  الحال 
وفي بعض القطاعات واملؤسسات تكون له انعكاسات على األوضاع 
اإلقتصادية واإلجتماعية للمغاربة، وبالتالي تكون له انعكاسات على 
املعيش اليومي لهم وعلى التنمية بالبالد، وفي هذا اإلطار نتوجه إلى 
ميزانية  تنفيذ  آثارعدم  دراسة  أجل  من  للحسابات  األعلى  املجلس 
اإلستثمار بالشكل املطلوب على حياة وعيش املغاربة، وعلى مستوى 
التنمية االقتصادية واإلجتماعية، تنفيذا للبرامج الحكومية التي تعلن 

عنها الحكومة.

عدة  تواجه  التزال  لبالدنا  العامة  املالية  املحترم،  الوزير  السيد 
إكراهات وصعوبات، وتتجلى أساسا في ارتفاع مستوى الدين العمومي 
وفي نسبة العجز وفي غيرها من املؤشرات املالية التي تؤجل التنمية، وقد 

ترهن السيادة املالية واإلقتصادية لبالدنا ال قّدر هللا.

السيد الوزير، مستوى العجز املسجل في متم سنة 2018 بلغ 3.8 
من الناتج الداخلي الخام، رغم ما نسّجل من تحّسن مقارنة مع السنوات 
املنتج  اإلستثمار  نحو  العجزسيذهب  هذا  كان  وإن  السابقة،  املالية 
لفرص الشغل وإنعاش االقتصاد الوطني فمرحبا به السيد الوزير، 
يجب فقط أن نقّيم هذا العجز وهذا الدين العمومي على مستوى آثاره 
اإلقتصادية واإلجتماعية بشكل إيجابي. كذلك السيد الوزير، حجم 
الدين العمومي هو في مسار تصاعدي وأنا أشرت إلى ذلك بنسبة ناهزت 
4.4، وقد بلغ دين خزينة الدولة مع نهاية سنة 2018 نسبة 65.3 من 
الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة مقلقة لكن غير مخيفة بالنظر إذا 
توجهت نحو اإلستثمار الحقيقي املبني على إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل 

عادل وإنتاج فرص الشغل كما أشرت.

السيد الوزيراملحترم، نتفّهم جيدا أن توقعات قانون املالية تخضع 
االقتصادية  الظرفية  حسب  توظيفها  يتم  الفرضيات  من  ملجموعة 
واإلجتماعية واملالية، والتي غالبا ما يطرأ عليها عدة متغيرات وهو األمر 
املتعلقة  واإلنجازات  التوقعات  بين  ما  املسجلة  الفوارق  يفسر  الذي 
بتحصيل املوارد. واليوم مطلوب منا السيد الوزير، السيدات والسادة 
على  جيدة  حكامة  قواعد  إرساء  في  أكثر  اإلجتهاد  املحترمين،  النواب 
مستوى كل وظائف الدولة وبرمجة تخطيط قوي فاعل ووازن، وتنفيذ 
ميزانية بشكل عادل ومراقبة وتقييم البرامج واملعطيات والعمليات التي 

تنجزها الهيئات العمومية.

السيد الوزير،

أن  وعلينا  كذلك  البرملان  وعلى  بأدوارها  تقوم  أن  الحكومة  على 
نجتهد جميعا من خالل قانون املالية، وهو أهم قانون على بلورة تنفيذ 
املغربي مواطنات  اليوم الشعب  العمومية بشكل واقعي.  السياسات 
ومواطنين ينتظرون مّنا أن تكون هناك مشاريع قوية وازنة تالمس كافة 
مناطق بالدنا الجهوية املتقدمة واملوسعة، وبالتالي التوزيع العادل بين 
هاته الجهات ملوارد الدولة ودفع اإلستثمار نحو هذه املناطق بشكل 
قوي، عبر آليات مختلفة سيكون سندا أساسيا لكم السيد الوزير، 
ونعلم جديتكم وقدرتكم على ذلك وعلى حنكتكم السيد الوزير في هذا 
االتجاه، في البرملان نحن نشتغل إلى جانب الحكومة إن قالت قوال حسنا 
وإن فعلت فعال حسنا ونبني نقدا بناء إن كان غير ذلك وشكرا لكم 

جميعا.

ملسيداملرئيس:

والسادة  السيدات  سمحتم  إذا  اآلن  نمر  النائب،  السيد  شكرا 
النواب إلى عملية التصويت.
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أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعــون: 2.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعــون: 2.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: 2.

 21.20 النواب على مشروع قانون التصفية رقم  صادق مجلس 
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2018.

نمر اآلن السيدات والسادة النواب، السيد الوزير إلى املناقشة من 
أجل املصادقة على مشروع قانون رقم 70.20 يق�ضي باملصادقة على 
املرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 صفر 1442 )30 شتنبر 
2020( املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء، السيد الوزير 
ما�ضي ضروري.. أعرض.. أشكر السيدة املقررة بإسمكم جميعا مقررة 

لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية السيدة النائبة ميمونة أفتاتي.

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت واملكونة ملشروع القانون كما 
صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

شكرا جزيال السيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة النواب،ارفعتا
ملجلسة.
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محضراملجلسةاملث لثةا ملستينابعداممل ئتين

ملت ريخ: اإلثنين 6 جمادى األولى 1442ه )21 دجنبر 2020م(.

ملرئ سة: السيد عبد الواحد األنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

ملتوقيت: ساعتان وستة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعا 4:  جد 4ا
التالية:

واإلقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  .-
االجتماعي؛

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .-

العدل؛ .-

التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة. .-

ملسيداعبداملومحدامجنص ريارئيساملجلسة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

افتحت الجلسة.

ملسيدةاملوزيرة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

بمقتضيات  وعمال  الدستور  من   100 الفصل  ملقتضيات  وفقا 
لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام 
اليوم،  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي  العمل  ملراقبة  الشفهية 
25 سؤاال شفهيا موزعة على القطاعات التالية: السياحة والصناعة 
واملعادن  الطاقة  اإلجتماعي،  واإلقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 
والبيئة، العدل، وأخيرا قطاع التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة 
واألسرة، واآلن ووفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر 
نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

املجلس لتقديمها مشكورة تفضلي.

ملسيدةاأسا ءاغاللواأميدةامملجلس:

شكرماملسيداملرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

 01.09 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   55.20 رقم  قانون  -مشروع 
القا�ضي بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف.

-مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق باملتاحف.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 14 إلى 21 دجنبر 2020 هي 20 سؤاال شفويا و80 

سؤاال كتابيا، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرماملسيدةامجميدة،

ملسيدمتا ملس نة،

السيدات  لدن  من  املقدمة  الطلبات  يخص  فيما  اإلشارة  أود 
والسادة النواب بناءا على املادة 152 من النظام الداخلي، فقد تمت 

برمجة الطلبين التاليين:

العالم  ساكنة  عن  العزلة  لفك  املتخذة  اإلستعجالية  اإلجراءات 
القروي وتمكينها من الحاجيات األساسية في ظل التغيرات التي شهدتها 
أحوال الطقس ببالدنا من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛

بالقطاع  العاملين  صفوف  في  الوفيات  ارتفاع  الثاني  املوضوع 
الصحي من أطباء وممرضين وإداريين بسبب جائحة كورونا من فريق 

العدالة والتنمية.

وباملناسبة أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن مجلسنا 
املوقر سيعقد جلستين تشريعيتين والتصويت على مشاريع القوانين 
الجاهزة وتخصص الثانية للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين 
الجاهزة وذلك يوم غد إن شاء هللا ابتداءا من الساعة الثالثة بعد 

الزوال.

اآلن السيدات والسادة النواب املحترمين نشرع في بسط األسئلة 
الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع السياحة والصناعة 
عن  أول  سؤال  في  اإلجتماعي  واإلقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 
وضعية الصناعة التقليدية ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلشتراكي فألحدهم الكلمة. تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداأحويط:

ملسيداملرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، ما هي البرامج التأطيرية والتحسيسية التي 
أنجزتها وزارتكم لفائدة الصناع والصانعات التقليديين واملشاريع التي 

تعتزمون القيام بها للرفع من مستوى الصناعة التقليدية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب، تفضلي.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيسامملحت9م،
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السيد النائب املحترم، فيما يخص البرامج التأطيرية والتحسيسية 
الصناع  بها  كيضرو  اللي  األزمة  هاد  في  أوال  بأن  نذكرو  لنا  يمكن 
التقليديين بحدة، تم إعداد مجموعة من الدالئل اللي باش نساعدوهم 
على استئناف األنشطة ديالهم بشكل صحي بحماية صحتهم وزبنائهم، 
التسويق مع الشراكة  كذلك عمليات مهمة من أجل تسهيل عملية 
تشجيع  كذلك  الكبرى،  التوزيع  وسالسل  واملتاجر  الفضاءات  ديال 
التسويق اإللكتروني ألنه كيمثل واحد الحل في هاد الظرفية اللي كاين 
فيها واحد النوع ديال التقلص من املعارض وغيرها اللي كتساعد على 
التسويق، باإلضافة إلى الدعم التقني وبشراكة مع جميع غرف الصناعة 
التقليدية، وكيبقى تفعيل القانون رقم 50.17 لتنظيم مهن الصناعة 
التقليدية هو أهم ورش اللي غنستاطعو به هيكلة هذا القطاع أفضل 

ومساعدات الصناع التقليديين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد النائب للتعقيب.

ملد ئباملسيدامحاداأحويط:

بها  كتقومو  اللي  املجهودات  كنثمنو  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
للنهوض بهاد القطاع لكن السيدة الوزيرة إيال بغينا نمشيو بهاد القطاع 
قدام خصنا نعتانيو بالصانع التقليدي، نوفرو له التغطية الصحية 
ونمكنوه من بعض القروض اللي يمكن ينمي املدخول ديالو ويحفظ 
الكرامة ديالو والكرامة دالعائلة ديالو، وباش نشجعو حتى الشباب باش 
يمتهنو هاد الحرفة هادي، ألن هاد الشاب كيشوف اباه عايش في هاد 
الظروف هادي راه ما يمكنلوش باش يولج هو نفس الحرفة اللي عند 

اباه؛

ثانيا السيدة الوزيرة، خصنا نحاولو نحميو املنتوجات الوطنية من 
املنافسة األجنبية ألن كنلقاو البلغة وكنلقاو الجالبة كتجي من أسميتو 
والصناع التقليديين جالسين كيتفرجو، ثانيا واألهم من هذا وداك 
هو أن كنلقاو بعض املؤسسات عمومية ومنها مراكبة ديال الصناعة 
التقليدية، وما  لها بالصناعة  التقليدية وتتجهز بمنتوجات ال عالقة 
فيهاش كاع البصمة ديال الصانع التقليدي وهاد ال�ضي صراحة يحز في 
النفس ألن إيال ما جهزناش وشجعنا هاد الصناع التقليديين وخلقنا لهم 

األماكن ديال التسويق ونعطيوهم إشارة بأن..

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيدة الوزيرة للرد في بضع ثواني 
املتبقية

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

اإلكراهات  لجميع  نطرقو  باش  غيكفيناش  ما  الوقت  يمكن 

األولويات  من  بأن  كنذكر  الصحية  التغطية  ولكن  اإلستراتيجية، 
وكنشتغلو عليها ونرجعو لها إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الصناعة  تأهيل  إستراتيجية  املوالي عن  السؤال  إلى  ونمر  شكرا، 
الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التقليدية 

فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن الخطوات العملية التي قامت بها 
الحكومة لتنزيل إستراتيجية تأهيل الصناعة التقليدية ببالدنا؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

لكم الكلمة السيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيدات والسادة النواب املحترمون، بالفعل كيما كتعرفو احنا 
كندرسو وكنشتغلو على واحد اإلستراتيجية جديدة للقطاع وذلك على 
ضوء أوال ما تم تحقيقه في الرؤية ديال 2015 هاد اإلستراتيجية يمكن 
مازال ما جهزاتش ولكن عندها واحد الرؤية واضحة وسرعنا بمجموعة 
الصناع  كيعيشوها  اللي  واإلكراهات  األزمة  لهاد  نظرا  األوراش  من 
التقليديين، نذكر أهم منها أوال إعادة هيكلة وتموقع دار الصانع ألن 
عندها واحد الدور مهم جدا في الصناعة التقليدية، بغينا دار الصانع 
تبدا تشتغل على سلسلة القيم كلها ديال الصناعة التقليدية ولكن 
وما�ضي غير الترويج والتسويق، وفيما يخص الترويج والتسويق يكون 
األداء ديالها أفضل وإن شاء هللا نطرقو لهاد اإلستراتيجية بالتفاصيل، 
تأهيل وتطوير فروع  إستراتيجية وخارطة طريق إلعادة  كذلك وضع 
الصناعة التقليدية، بغينا نبتادؤو بواحد الثالث ديال الفروع الواعدة، 
ومن بعد يكون يتم تعميمها للجميع تدريجيا لجميع الفروع، كذلك 
تطوير وتحسين التكوين في القطاع خصوصا التكوين بالتدرج املنهي، 
كيف ما ذكر السيد النائب من قبل كاين خصنا واحد التشجيع ديال 
الشباب باش يرجعو لهاد القطاع الحيوي واللي كيمثل واحد الساكنة 
مهمة، كذلك وضع مقاربة جديدة وفعالة ملواكبة مختلف الفاعلين في 
القطاع خصوصا فيما يخص الولوج للتمويل وفرص اإلستثمار، وكيبقى 
التغطية  تعميم  هي  كذلك  عليها  تكلمتو  اللي  أساسية  املحاور  واحد 
اإلجتماعية تفعيال للتوجيهات امللكية السامية باش نسرعو بهاد التعميم 
ديال الحماية اإلجتماعية وتفعيل مضامين القانون الجديد رقم 50.17 
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املتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية وكيتعلق األمر خصوصا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

ملد ئباملسيداعبداملجكيمامجحادي:

السيدة الوزيرة، قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات األكثر 
تضررا من تداعيات جائحة كرونا باإلضافة إلى كون هذا القطاع لم 
يتم إنصافه بالنظر من جهة لدوره كرافد من روافد اإلقتصاد الوطني 
وكقطاع مشغل ألكثر من 2.5 مليون صانع وصانعة بإعتباره من جهة 

أخرى يعاني من إشكاليات بنيوية.

السيدة الوزيرة، نعتقد بأن أهم الدروس املستخلصة من جائحة 
التقليديين  وبالصناع  التقليدية  بالصناعة  أكثر  هواإلهتمام  كورونا 
التغطية  اإلجتماعي وخاصة  بالجانب  معاناتهم واالهتمام  والحد من 

الصحية واإلجتماعية.

السيدة الوزيرة، يجب إشراك الجهات في التدخل من أجل معالجة 
جهة  كل  لخصوصيات  وفقا  التقليدية  الصناعة  قطاعات  إشكاالت 
كما يجب حماية مجموعة من الحرف من االضمحالل والتكوين في 
هاد املجال من أجل االستمرارية ديال هاد الحرف، قطاع الصناعة 
التقليدية السيدة الوزيرة يجب أن يعامل ويتمتع بنظام جبائي خاص 

ألنه يشكل ويعتبر من التراث الوطني ومن املوروث الثقافي ديال بالدنا.

السيدة الوزيرة، يجب تنزيل القوانين املتعلقة بالصناعة التقليدية 
أن  الوزيرة  السيدة  أيضا  نأكد  بغيت  ديالها،  التنظيمية  والنصوص 
املعارض اللي كتنظم في الظروف العادية من أجل التسويق املنتوج ديال 
الصناعة التقليدية وتشجيع الصانع التقليدي، اليوم الصانع التقليدي 
محتاجنا في ظروف استثنائية باش هاد اإلعتمادات املالية اللي كانت 
كتنظم بها املعارض والشراكات ديال الجماعات املحلية ملاذا ال نبحث 
عن سبل قانونية من أجل االستفادة املباشرة للصانع التقليدي أو 

طريقة غير مباشرة، شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

املتعلق  وهو  املوالي  للسؤال  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الداخلية  بالسياحة 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدارن مناغ نم:

ملسالماعليكما رحاةاهللا،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن نتائج سياستكم لتشجيع وإنعاش 
السياحة الداخلية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة السيدة الوزيرة للجواب تفضلوا.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيس،

أهمية  على  أؤكد  أن  كاين  البداية  في  أود  املحترم  النائب  السيد 
السياحة الداخلية خصوصا في جميع على قطاع السياحة ككل ولكن 
ببالدنا، البد  والترابية  االقتصادية واإلجتماعية  التنمية  فيما يخص 
ما نذكر بعض املؤشرات املهمة فهي كتمثل واحد النسبة مهمة من 
السياحة ف 2019 %31 من ليالي املبيت مثالت من السياحة الداخلية، 
وفي الفترة ما بين 2010-2019 عرفات واحد النمو متواصل فكان معدل 
النمو تقريبا %8 خالل هاد الفترة، إال أن األزمة الصحية اللي كنعيشواه 
اليوم فرضات واحد املجموعة من قيود السفر اللي ما مكناتناش باش 
انعكاسات  وخلفات  الداخلية،  السياحة  ديال  النشاط  واحد  يكون 
سلبية مهم جدا، بالرغم من أن شفنا نوع من االنتعاش خالل املوسم 

الصيفي ولكن كان أدنى من الطموحات ديالنا.

مختلف  مع  تام  بتنسيق  اليوم  الوزارة  كتعمل  الصدد  هذا  وفي 
األطراف املعنية على تشجيع السياحة الداخلية وجعلها رافعة إلنعاش 
القطاع، وذلك من خالل بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع 
إطالق حمالت  عبر  الطلب  تفعيل  كتشمل  تدريجية  تنزيلها  في  فعليا 
ترويجية مع جميع الجهات في املغرب، كما تعمل الوزارة على إحداث 
شيكات السفر، هاذ شيكات السفر بتنسيق مع الشركاء غادي يمكنا 
الوطني  املكتب  مع  وبالتنسيق  السفر،  مصاريف  من  نخففو  باش 
للسياحة تم القيام بدراسة مخصصة للسياحة الداخلية، ما كانش هاد 
الدراسة تمت منذ 10 سنوات كتهدف باش نفهمو أفضل الوسائل باش 
نفهمو متطلبات الزبون املغربي، ولعل التحديات الرئيسية اللي عندنا 
اليوم هو ونشجعو املغاربة على السفر خارج مواسم الذروة والعطل، 
كذلك نجعلهم كيرغبوا بأنهم يكتشفوا جهات مختلفة خالل العطل، ما 
يبقاوش يمشيو لنفس الوجهات السياحية، وكذلك توفير عرض اإليواء 

السياحي يتالءم مع التطلبات وكذلك حاجيات السياح املغاربة.

من جهة أخرى فيما يخص النقل الجوي اللي كيمثل واحد الوسيلة 
باش نشجعو السياحة الداخلية كيما كتعرفوا منذ شهر يونيو رجعنها 
تدريجيا للنقل الجوي، فاليوم عندنا تقريبا 78 رحلة داخلية عبر الرام، 
وair.arabia موزعة تقريبا على عشرين خط جوي وكذلك عندنا األمل 
باش نرجعوا للخطوط الجوية الداخلية، كيما كانت قبل االزمة إن شاء 

هللا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.
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ملد ئباملسيدارن مناغ نم:

للسياحة  بالنسبة  تراجع  هناك  أن  قلتم  كما  الوزيرة،  السيدة 
الداخلية رغم املجهودات التي عملتم بها ولكن نالحظ أن هناك ضعف 
كبير في السياحة الداخلية بالنسبة للمغرب، فبالدنا تتجه نحو تسجيل 
تراجعات كبيرة جدا في القطاع السياحي خاصة وأنها من البلدان التي 
تف�ضي  ملنع  األجانب،  السياح  جميع  وجه  في  حدودها  إغالق  قررت 
فيروس كورونا، مما ترتب عنه فقدان املغرب لحوالي 10 ماليين سائح، 
بدورها تراجعت اإلرادات السياحة بشكل واضح، ما يناهز تقريبا 60%، 
أما ليالي املبيت خالل هاد الفترة فقد بلغت 50 ألف ليلة للسياحة غير 
املغاربة  بالنسبة للسياح  أما   ،690% بناقص  بتراجع يقدر  القاطنين 
فهناك تراجع بنسبة %56، كل هذا تترتب عنه أن هناك %90 من 
العاملين بهذا القطاع في حالة توقف عن عمل، ارتفاع كبير للبطالة في 
هذا القطاع، وهو ما يتوجب معه ضرورة مراجعة الحكومة للسياسة 
جديدة  وتدابير  إجراءات  اتخاذ  من  والعمل  السياحية  العمومية 
للتخفيف من وطأة هذه األزمة، وإنقاذ املقاوالت السياحية من شبح 
اإلفالس، وهنا تجدر اإلشارة أنه سبق لنا أن في فريق األصالة واملعاصرة 
نبهنا إلى ضرورة تعاطي الحكومة بشكل استباقي لتطويق كل التداعيات 
املحتملة على القطاع واستغالل الفرص التي تتيحها هذه التحوالت في 
إتجاه إعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي الوطني، ال سيما وأن بلدنا 
يتميز بالعديد من املؤهالت والقدرات الطبيعية والثقافية التي تجعل 

منه وجهة واعدة.

املالحظ أنه بالرغم من املقومات السياحة املتنوعة إال أن الحكومة 
ضعف  السياحي،  الجانب  من  أو  فيها  املطلوب  بالشكل  تستثمر  ال 
التي تم إنجازها في قطاع السياحة ورغم مساهمته في  اإلستثمارات 
بارزة ليس هناك دعم القطاع من طرف  اإلقتصاد الوطني بطريقة 
على  للتخفيف  البنكية  واملؤسسات  األبناك  طرف  من  وال  الحكومة 
القطاع،  في  للوزارة  الباهت  الحضور  يالحظ  القطاع،  في  العاملين 
هناك إحساس بعدم االهتمام بهذا القطاع من طرف الحكومة، ولهذا 
نسائلكم ما مآل إلتزاماتكم بتنويع املنتوج السياحي الوطني ونتساءل، 
ما هي التدابير املتخذة من طرف وزارتكم إلجراء هذه اإللتزامات ؟ يجب 
املكتب  عليها  تعود  التي  اإلستراتيجية  بتغيير  جديدة  مقاربة  اعتماد 
الوطني للسياحة بتركيز أكثر على اجتذاب السياح الدوليين ألن الحدود 
الدولية ال زالت مغلقة وهذا ما يجب إعطاء للسائح املغربي القيمة 
واملكانة التي يستحقها وتنويع العرض السياحي الداخلي وخرق تحفيزات 
للتشجيع على املزيد من االستهالك وكذلك تشجيع املستثمرين في هذا 

القطاع بإعطائهم العقار املناسب في بعض الجماعات القروية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
النائب من فريق العدالة والتنمية تفضلوا.

ملد ئباملسيداأحاداأنرمق:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب ديالنا يبدو أنه بعيد عن القطاع 
بأكادير ومعاناة  الترفيهي  املينائي  املركب  القطاع عن  في عمق  ولكنه 
مهنييه، بطبيعة الحال هناك تداخل ديال القطاعات قطاع السياحة 
وقطاع التجهيز والنقل وقطاعات أخرى، كنا قمنا بزيارة لهاد املركب 
فيه إشكاالت كبيرة نتمناو السيدة الوزيرة أنكم تكلفو لجنة ملعاينته 
سواء فيما يتعلق بالكهرباء وفيما يتعلق باملاء الصالح للشرب، وفيما 
يتعلق بالتطهير وواحد العدد داإلشكاالت، كنتمنى أنكم تزوروه وشكرا 

السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على 
التعقيبات تفضلوا.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيس،

أوال بغيت نطمئن السيد النائب بأن الحكومة مهتمة بهاد األزمة اللي 
كتعاني منها قطاع السياحة ولعل برنامج »عقد« اللي تم التوقيع ديالو 
في شهر غشت كيدل على أهمية اللي عطاتها الحكومة لهاد القطاع، 
خصوصا باش نحتافظو على مناصب الشغل من أبريل آلخر دجنبر 
كاين واحد الدعم ديال 2000 درهم للناس اللي مشتاغلة ومنخارطة 
في صندوق االقتصاد االجتماعي، أي في واحد األزمة اللي ابتدءات منذ 
نصف شهر مارس، احنا راه كنساعدوهم منذ بداية شهر أبريل إلى حد 
نهاية شهر دجنبر وكندرسو معهم يمكن الدعم في األشهر املقبلة، إذن 

كاين واحد اإلهتمام من طرف الحكومة بهاد القطاع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السياحية  املقاوالت  تنافسية  تعزيز  حول  املوالي  السؤال  شكرا، 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  واملتوسطة  الصغرى 

التجمع الدستوري فألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملسالمام جد:

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

إخومنياأخومتي،امل 9مل نيينامملحت9مين،

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير واإلجراءات املتخذة لتعزيز 
تنافسية املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة؟
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ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد النائب املحترم، فاملقاوالت كيف ما قلتو املقاوالت السياحية 
الصغرى واملتوسطة عندها واحد الدور مهم جدا في قطاع السياحة 
كتوفر أوال مناصب شغل مهمة وكتوفر كذلك عرض تكميلي لقطاع 
السياحة باش يثمن التنافسية داملغرب في هاد القطاع، فداك �ضي 
الش الوزارة جعلت هيكلة وتحسين هاد أداء املهن واألنشطة السياحية 
إحدى الرافعات اإلستراتيجية لضمان جودة الخدمات السياحية اللي 
كيطلبوها منا الزبناء سواء من الزبناء اللي تيجيو من الخارج أو املواطنين 
وجهتها  وتمركز  جودة  وتحسين  التنافسية  تحديات  ورفع  املغاربة 
السياحية في بالدنا، وفي هاد اإلطار كتعمل الوزارة على تحسين القدرة 
التنافسية، أوال نذكر يمكن 2 وال 3 أوراش تحديث وتحيين القوانين 
املنظمة ملهن السياحة وتحسين وتأطير هاد النشاط السياحي، نذكر منها 
تحيين نظام التصنيف املؤسسات السياحية وتقنين اإلقامات العقارية 
لإلنعاش السياحي، كذلك إصدار قانون املرشدين السياحيين ونصوصه 
التطبيقية ووضع دفتر تحمالت جديد خاص بالنقل السياحي الطرقي 
وإصدار قانون املنظم ملهنة وكالة األسفار، ورش آخر مهم هو تطوير 
وعصرنة آليات دعم املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة، فقمنا 
بإعداد منصة إلكترونية من أجل هاد املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
دورات  تتبع  من  تمكينهم  من خالل  القطاع  مهنيي  دعم  إلى  كتهدف 
فيما  بهم  الخاصة  واإلكراهات  املشاكل  نجردو  باش  وكذلك  تدريبية 
يخص التحسين والتكوين الرقمي وكذلك التمويل ديال هاد القطاع، 
نذكر كذلك بأن عقد البرنامج 2020-2022 اللي ذكرتو كيخصص واحد 
املنتوجات وواحد اآلليات خاصة بهاد الشركات املتوسطة والصغرى في 

القطاع السياحي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلو.

ملد ئباملسيداعبداملسالمام جد:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم، هو في الحقيقة هاد القطاع 
السياحي هو أكثر تضررا من هاد الجائحة وتضرر بشكل مباشر، هللا 
يحسن لك العوان السيدة الوزيرة انت كتخذي يعني بحال اللي قلت.. 
ديال هاد التبعات ديال كورونا، ويعني وهاد األسئلة في الحقيقة خصها 

توجه للحكومة بصفة عامة ألن القطاع السياحي فيه متدخلين كثر.

السيدة الوزيرة، اآلن يعني هللا أعلم أشنو غادي يجي دابا ألن ما 

نعرفش أش غادي يوقع خاصة في السياحة الخارجية، وبالتالي يجب 
اآلن التفكير في عقد واحد مجموعة من الشراكات إستراتيجية مع شركة 
الطيران ولتطوير تنافسية الخدمات الجوية، وناخذو املطار ديال زاكورة 
نموذجا اللي لحد اآلن باقي ما خدامش السيدة الوزيرة، ملي كناخذ 
املطار ديال زاكورة كناخذ كاع املناطق النائية كناخذ السياحة القروية 
كناخذ واحد السياحة الجبلية وكناخذ هاد املطار هذا بالضبط عالش 

ألنه أنا كنعرف هداك املجال.

غادوز  اللي  مثال  اللي كتصاوب  الطرق  هاد  مع  الوزيرة،  السيدة 
لتيشكا شكون تقوليه مثال ألي سائح باش يم�ضي لهاديك املناطق باش 
يم�ضي يدوزنا مثال هاد رأس السنة مثال في الرمال ديال تينفو وال في الرمال 
ديال الشقاقات في محاميد الغزالن وال باش توريه واحد املجموعة يعني 
تشجيع السياحة الداخلية يعني ويدوز في هاد الظروف هذه يعني أنه 
صعب عليه جدا، وبالتالي احنا كناديو السيدة الوزيرة، باش تطوروا 
هاد املجال ديال النقل الجوي وباش تكون واحد النوع من الكفاءة 

املجالية أو تكافؤ الفرص..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 
من املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

ملد ئباملسيداجا 4ابنشقر ناكرياي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيدة الوزيرة، للمرشد السياحي دور مهم في تنافسية القطاع 
وبالتالي املرشدين السياحيين ينتظرون إلتفاة منكم لتحسين أوضاعهم 
اإلجتماعية، كذلك هناك كثير من الشباب اآلن يشتغلون بشكل هاوي 
ولهم ميوالت في هذا اإلتجاه بل أنهم قدموا خدمات جليلة للقطاع 
السياحي، فاملرجوا السيدة الوزيرة أن تجتهدوا من أجل إدماجهم ومن 
أجل أيضا اصدار البطائق لهم حتى يلعب أدوار إستراتيجية في السياحة 

الداخلية وأيضا في السياحة الخارجية ..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، إنتهى الوقت، الكلمة للسيدة الوزيرة للرد 
على التعقيبات إن لم يوجد أي تعقيب إضافي آخر، لكم الكلمة السيدة 

الوزيرة املحترمة.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيس،

كما قلتوا هاد القطاع هو اللي تضرر األكثر من هاد األزمة، ألنه 
أول واحد دخل لهاد األزمة بسبب قيود السفر، وكنشوفوا اليوم بأن 
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الحالة الوبائية لألسف ما مكناتناش باش يكون استئناف واإلنعاش 
ديال القطاع، ذكرتوا واحد التحديات ما نقدروش اللي مهمة القطاع 
بأن عندنا واحد  نقول  بغيت غير  �ضي،  نجاوب على كل  مايمكنليش 
العناية خاصة باملرشدين السياحيين ألول مرة كيستافدوا من التغطية 
منهم  بزاف   la CNSS يدخلوا  باش  ساعدناهم  فاحنا  اإلجتماعية 

كيستافدوا كذلك من هداك 2000 درهم..، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن وضع إستراتيجية جديدة 
لقطاع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني والتعهد بإطالق مبادرة التمويل 
النواب  والسادة  للسيدات  التقليدي،  والصانع  للمتعاون  بالشرف 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد 

النائب.

ملد ئباملسيداسيدياحسناملبحرم ي:

ملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

اإلجتماعي  باإلقتصاد  بالنهوض  الوطنية  اإلستراتيجية  شرفت 
بتقييم  القيام  يتم  أن  دون  اإلنتهاء،  على   2020/2010 والتضامني 
مرحلي لهذه اإلستراتيجية ودون اإلعالن عن اإلستراتيجية الجديدة، 
لقطاع  جديدة  إستراتيجية  بوضع  تعهدت  قد  الحكومة  أن  علما 
اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن مآل 
هذا التعهد؟ وعن نتائج التقييم املرحلي لالستراتيجية التي شارفت على 

انتهاء؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة الجواب.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال كنشكركم على هاد السؤال املهم 
واحد  كانوليوه  ألنه  والتضامني،  اإلجتماعي  باإلقتصاد  كيتعلق  اللي 
اللي عندو في  اإلهتمام مهم جدا وكيمثل من أولويات الوزارة للدور 
املجتمع وفي اإلقتصاد الوطني وكذلك في إدماج خصوصا فئات كالنساء 

والشباب.

فيما يخص اإلستراتيجية الوطنية الجديدة لإلقتصاد اإلجتماعي 
العمل  نهاية  قبل  عليها  اإلعالن  تم  فقد   2030/2021 باملغرب 
باإلستراتيجية ديال 2020/2010 سنة 2018، حيث تم التعاقد مع 
مكتب ديال الدراسات كلف بوضع لهاد اإلستراتيجية الجديدة، فال 
بأس إيال اسمحتوا لي نذكر بالنتائج اإليجابية اللي حققاتها الحكومة 

في هاد اإلطار، فتم أوال وضع وتنزيل القانون رقم 112.12 اللي كيتعلق 
التعاوني  لقطاع  مهمة جدا  الديناميكية  واحد  فأعطى  بالتعاونيات، 
كيبلغ اليوم عدد التعاونيات تقريبا 34 ألف و500 تعاونية كتضم أكثر 
من 600 ألف متعاون ومتعاونة، كما تم تنويع وسائل الترويج والتسويق 
كذلك  واألسواق  والجهوية  والوطنية  الدولية  املعارض  إلى  باإلضافة 
املتنقلة عبر إبرام وتنفيذ عدة اتفاقيات مع سالسل التسويق الكبرى 
كذلك، باإلضافة إلى تشجيع التصويت اإللكتروني اللي عندو كذلك 
دور مهم في التعاونيات، كما تم إعداد وإنجاز مخططات جهوية لتنمية 
شراكة  اتفاقيات  توقيع  خالل  من  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
ومذكرة التفاهم مع املجالس الجهوية، مكنتنا كذلك من التنفيع من 

مجموعة من البرامج.

االجتماعي  االقتصاد  إطار  قانون  ملشروع  أولية  صيغة  إعداد 
إطار  هاد  في  ونتممو  كذلك  لتحقيقو  نسعى  ما  وهذا  والتضامني، 
االستراتيجية الجديدة، غنذكر غير بعض املحاور اللي غتركز عليها هاد 
االستراتيجية الجديدة، هما 3 دعامات أساسية و6 داملحاور األفقية 
فيما يتعلق بالدعامات نذكر: أوال إعطاء دفعة لالقتصاد االجتماعي 

وإدماج الفاعلين فيه عبر التشجيع، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحادامع يط:

شكرمالكماملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

السيدة الوزيرة، ال شك أن الجائحة تركت وضع مقلق أبان عن 

هشاشة هاد القطاع االجتماعي والتضامني، ونالحظ السيدة الوزيرة 

أن من 2010 إلى 2020 انتهت االستراتيجية دون تقييم ونحن ننتظر اآلن 

استراتيجية جديدة، السيدة الوزيرة، في وضع تغيير املعطيات البد لهاد 

االستراتيجية الجديدة أن تنبني على دراسة علمية وعلى تشخيص دقيق 

حتى يتمكن هذا القطاع من التطوير والتنمية ومن خالل برامج العمل 

ليصبح يساهم في خلق فرص الشغل ومساهم في االقتصاد الوطني.

عاجلة  خطة  الوزيرة،  السيدة  منكم،  يتطلب  األمر  أن  ونعتقد 

التمويالت  إلى  الولوج  وتسهيل  الدعم  توسيع  من  انطالقا  وسريعة 

عموما  والصناع  التقليديين  للصناع  جديدة  مبادرات  وإطالق 

والحرفيين، كذلك، السيدة الوزيرة، نقترح عليك واحد املجموعة ديال 

املقترحات في ظل االستراتيجية املنتظرة وهو دعم املنتجات والخدمات 

االقتصادية االجتماعية والتضامنية، توفير األجواء املالئمة وتشجيع.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ هناك 
السيد  تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  إضافي،  تعقيب 

النائب.

ملد ئباملسيداهش ماممله جري:

السيدة الوزيرة، السيد رئيس الحكومة رفع شعار اإلنصات واإلنجاز، 
فيما يخص اإلنصات راسلناكم كتابة دستوريا ما جاوبتوناش، رسائل 
نصية قصيرة في الهاتف ديالكم ما جاوبتوناش، طلبنا موعد معكم ما 
جاوبتوناش، ولهذا سأضطر نطرح واحد املشكل آني في الجلسة العامة 

أكيد ما غيكونش عندك الجواب ولكن تقلبو لنا على الحل.

السيدة الوزيرة، غنبلغك على ملف فساد كبير تعرضو لو مجموعة 
ديال الصناع التقليديين في إقليم شيشاوة إن لم نقل عملية نصب 
واحتيال، ناس عاشو 30 سنة كيكونو واحد املهنة ديال الفخارة جديدة 
في املنطقة عندهم بدون تدخل لوزارتكم، جاو الناس ديالكم قنعوهم 
الفراون  وكذا،  يعاونكم  اللي  جداد  فرارن  لكم  غنجيبو  لهم  وقالو 
استعملوش  ما  الناس  هادوك  اليوم  دالسنتيم،  مليون   50 لو  دارو 
هادوك الفرارن، ما صلحوش لهم، ما عرفوش كيفاش يخدموهم، ما 
دياولهمش، بقاو عندهم جداد، كتجي البنكة كتحجز عليهم في الفترة 

ديال كوفيد بات تبيعهم ديالهم.

السيدة الوزيرة، كنطلب منك تفتحي لجنة تحقيق محايدة ما�ضي 
من الوزارة عندك ألنه الفساد جا من الوزارة عندك، والنصب جا من 
الوزارة عندك، خاص امللف يم�ضي لرئيس املجلس األعلى للحسابات 
ويم�ضي املفتشية املالية وشوفو هاد الفران اللي اشراتو الوزارة عندك ب 
50 مليون وخبير محلف ديال الدولة دار لو 12 مليون اليوم، وهو مازال 
ما تستعملش، فين مشات 28 وال 38 مليون ودابا غادي تباع حوايج 
عباد هللا وهاد الناس جات تعاونهم الحكومة والو هما دابا كيكرهو كاع 

التعامل مع وزارتكم ألنه حوايجهم غيتباعو، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة 
للرد على التعقيبين األصلي واإلضافي.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

كما قلت كاين واحد التقييم ديال هاد اإلستراتيجية ديال قطاع 
اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، ويمكن تكون عندنا واحد الفرصة 
باش يمكنا نقدموا لكم هاد التقييم وكذلك الرؤية واإلستراتيجية اللي 
غادي نجيوا بها في املستقبل لهاد القطاع اللي عندو واحد األهمية كبرى 
في إدماج الشباب وكما قلت النساء، وكيمكن من واحد كذلك اإلبتكار 

في التعاونيات.

فيما يخص هاد املشكل أوال احنا رهن اإلشارة يمكن كيوقع �ضي 
بأن  نقولكم  يمكن  ولكن  بالوزارة  تتصلوا  تمكنتوش  ما  اللي  مشكل 

الوزارة كتستقبل كل النواب وكل الناس اللي بغاوا يشتغلوا معنا.

فيما يخص الفروع ديال الصناعة التقليدية كما قلنا لكم هادي 
واحد األولوية من األولويات ديال اإلستراتيجية الجديدة، ألن في سلسلة 
القيم كاين مشاكل في املواد األولية وكذلك في التقنيات وداك �ضي الش 
اإلختيار ديالنا هو ناخذوا واحد الفرع ونشتغلوا عليه بدقة باش يكون 
الوسائل والحلول اللي غادي نجيبوها للصناع التقليدية مواملة للصنعة 

ديالهم وكذلك اإلمكانيات املالية ديالهم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الصناع  وضعية  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  الصحي  الحجر  إجراءات  بعد  التقليديين 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاسعيدةاآيتابوعلي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

الصناعة  قطاع  إلنقاذ  الحكومة  فعلت  ماذا  الوزيرة،  السيدة 
التقليدية من اإلنهيار بفعل تداعيات كورونا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب تفضلوا.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

السيدة النائبة املحترمة، بداية كنتافقوا جميع على األهمية اللي 
كيكتسيها هاد القطاع وكذلك على األزمة اللي كيعيشها اليوم وخصوصا 
بأن هاد القطاع بانت الهشاشة ديالو ألنه قطاع غير مهيكل، وأبانت 
هاد الجائحة على انعكاسات هاد الهشاشة وهاد القطاع الغير مهيكل، 
لذلك  واإلجراءات،  التدابير  واتخاذ  إلسراع  بالطبع  الضرورة  فكانت 
بادرنا أوال بإنجاز بحوث ميدانية ألن كاين 2.5 داملليون ديال الصناع 
التقليديين، ولكن كاين اختالف حسب الحرفة ديالهم أو القطاع، ففي 
الفقرة الثانية ما بعد الحجر الصحي تقريبا %66 منهم رجعوا للنشاط 
اإلقتصادي ديالهم وخصوصا الصناعة التقليدية الخدماتية، ولكن 
لألسف فيما يخص الصناعة اإلنتاجية ذات حمولة ثقافية مازالين 
كيعانيوا خصوصا ألن كاين واحد اإلرتباط مهم بالسياحة، كنعرفوا 
بأن %40 ديال املبيعات ديالهم كيقتنيوها السياح األجانب واملغاربة، 
كذلك بادرنا بإخراج قانون رقم 50.17 املتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة 
باش  كبيرة  األهمية  واحد  عندو  غيكون  ألنه  التقليدية،  الصناعة 
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يمكنا نظموا ونهيكلوا هاد القطاع اإلجتماعي، إضافة إلى ذلك اتخذت 
الوزارة تدابير أخرى، أوال تنظيم عمليات بيع وترويج املنتوجات ديالهم 
كما ذكرت ما كانوش املعارض لألسف باش يمكن لهم التسويق ديال 
املنتوجات، فكانت شراكة مع الفضاءات العامة واملساحات الكبرى 
للوزارة باش نستعملوها كوسيلة  التحتية  البنيات  وكذلك استغالل 
التقليدية  الصناعة  منتوجات  إدراج  ديالهم،  املنتوجات  لتسويق 

بمنصة التسويق، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة 
للتعقيب.

ملد ئبةاملسيدةاسعيدةاآيتابوعلي:

داملليون   2.5 كيمثلوا  التقليديين  الصناع  الوزيرة،  السيدة 
وكيساهموا ب %8 في الناتج الداخلي الخام، الصناع التقليديين هما 
حمات املوروث الحضاري الثقافي املغربي الضارب عمقه في التاريخ، 
الصناعة التقليدية لها دور إجتماعي في محاربة الهشاشة والفقر من 

خالل التعاونيات في البوادي ومحيط املدن.

اإلهتمام  لعدم  بالحكرة  كتحس  الفئة  هاد  الوزيرة،  السيدة 
بقطاعاتهم كما الصناعة الحديثة، كتحس بالحكرة ألنها لم تستفد 
أخرى،  إنتاجية  قطاعات  استفادت  كما  كورونا  صندوق  دعم  من 
كتحس بالحكرة ألنها لم تستفد من برامج الدعم ال انطالقة وال إقالع 
اللي استفدات منها قطاعات إنتاجية أخرى، الصناع التقليديين عانوا 
من املنافسة غير الشريفة لشركات أجنبية للمنتوج املغربي دون حماية 
الدولة لهم وزاد الحجر الصحي في معاناتهم وهم عاجزون اآلن وهم أهل 
النخوة وعزة النفس عن تأدية الفواتير املتراكمة عليهم، بل عن توفير 

أساسية العيش الكريم ألبنائهم.

السيدة الوزيرة، الصناع التقليديين كيحسوا بالحكرة ألن القانون 
50.17 الذي راهنتم عليه تحقيق التأمين اإلجباري عن املرض، تسهيل 
التمويل إلى آخره، رهين 9 ديال النصوص تنظيمية تمس ما هو أسا�ضي 

وجوهري ال زال حبيس الرفوف.

السيدة الوزيرة، الصناع كيقولوا للحكومة الحكرة صعيبة والصبر 
عليها مذلة واحنا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى 
السؤال املوالي على اعتبار أن الوقت انتهى بالنسبة للسيدة الوزيرة وهو 
آخر سؤال في هذا القطاع خاص بوضعية قطاع السياحة بعد أكثر من 
7 أشهر من تف�ضي وباء كورونا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، فألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامملصطفىاملقوري:

ملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

عن واقع النشاط السياحي بعد 7 أشهر عن تف�ضي كورونا نسائلكم؟ 
وعن التدابير املتخذة من أجل تسريع وتيرة إعادة تأهيل هذا القطاع، 
وعن ما إذا كان هذا القطاع قد استرجع قدراته التنافسية؟ وكذلك أال 

نن�ضى اإلجراءات املتخذة تجاه املهنيين والفاعلين؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب تفضلوا.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

ملسيداملرئيس،

كان  مسبوقة  غير  األزمة  هاد  قلتوا  كما  املحترم،  النائب  السيد 
السياحة، نذكركم  عندها واحد اإلنعكاسات مهمة جدا على قطاع 
%78 وعائدات  ببعض املؤشرات، فعدد السياح انخفض تقريبا ب 
السياحة تقريباب %60 ألن شهر يناير وفبراير كان عندهم واحد النسبة 
ديال النشاط، فاتخذت الحكومة والوزارة مجموعة من التدابير باش 
نساعدوا هاد القطاع اللي هو قطاع مهم جدا ومن األولويات ديالنا 
نقدروا نلخصوا اللي جا في برنامج العقد اللي كان األهمية ديالو أوال 
الحفاظ على مناصب الشغل وعلى املهنيين في القطاع، ألن ما غيمكنش 
يكون واحد اإلنعاش إيال ما بقاوش ساملين وحيين باش يعاودوا يرجعوا 
لهاد النشاط، فكاين واحد الدعم وواحد املساعدة ديال هاد القطاع 
عبر هاد البرنامج عقد اللي فيه31 ديال اإلجراءات، أهمها وأسرعها هي 
الحفاظ على مناصب الشغل واملساعدات ودعم املهنيين فهاد القطاع، 
كاين كذلك التركيز على املشاريع وكذلك التيهئ إلدعادة إقالع والرجوع إلى 
النشاط ديال هاد القطاع إن شاء هللا الوقت اللي غادي تمكنا األزمة 
األوراش  واحد  فكاين  النشاط،  لهاد  نرجعوا  باش  الصحية  والحالة 
يخص  فيما  للسياحة خصوصا  الوطني  املكتب  مع  بالتنسيق  مهمة 
رقمنة الترويج السياحي وكذلك بعض الدراسات على السوق الداخلي 
والسوق الخارجي باش يكون عندها واحد التدقيق في متطلبات الزبناء 
والسياح ما بعد هاد األزمة، كذلك التيهيء باش نوفروا النقل الجوي 
الكافي باش نحافظوا على التنافسية ديالنا مع الشركات املغربية وكذلك 
مع الشركاء ديالنا في الخارج باش يكون إن شاء هللا الربط الجوي جاهز 

الوقت اللي غادي يمكنا باش يرجعو السياح لبالدنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد النائب للتعقيب لكم الكلمة 
السيد النائب.
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ملد ئباملسيدامحاداأ ريش:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرة،

ملس نةا ملسيدمتاملدومبامملحت9مين،

الوباء  انتشار هذا  10 أشهر من  يقارب  ما  بعد  الوزيرة،  السيدة 
وبعد التوقف الشامل واإلغالق العام لكل األنشطة املرتبطة بالقطاع 
السياحي وما خلفه ذلك من أزمات مالية واقتصادية ونفسية، ال زالت 
متواصلة إلى اليوم رغم الجهود املبذولة من طرف الحكومة للتخفيف 
من أثرها السلبية على كل مكونات هاد القطاع وما أكثرها الفنادق، 
املطاعم، املقاهي، النقل الجوي، النقل السياحي، املرشدين إلى آلخره 

األسفار، وكاالت األسفار إلى غيره؛

السيدة الوزيرة، وأنا أستمع إلى أجوبتكم خالل هذه الجلسة على 
هذا القطاع، تدرجون من بين املنجزات النصوص القانونية وهي مهمة 
وأساسية ومحورية في أي في أي تأهيل لهذا القطاع، لكن وحدها ال 
تكفي ألن هذه النصوص إذا لم تترجم إلى أرض الواقع فال يمكن أن 

نتحدث عن مفعولها؛

السيدة الوزيرة، نظرا لضيق الوقت غادي نعطيك 2 الحالتين ديال 
هاد عدم ترجمة هاد البرنامج أو هذا البرنامج ديال التعاقد مع القطاع 
ومع القطاع العام والقطاع الخاص اللي ما استافدوش منو الفاعلين 
األبناك، هاد  البرنامج فيه أطراف منهم  العقد  السياحي،  القطاع  في 
األبناك اليوم كتراسل هاد املقاوالت بأداء هاد األقساط دون اعتبار 
ملا تم اإلتفاق عليه، كذلك الحالة اللي تمت اإلشارة إليها سابقا ديال 
مدينة أكادير هاد امليناء الترفيهي اللي هو واحد الواجهة سياحية مهمة 
للسياحة الداخلية واألجانب اليوم كيعاني واحد املعاناة شديدة فيها 

أزيد من 17 للمقاولة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ إذن نشكركم السيدة 
الوزيرة املحترمة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.

ونمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع الطاقة واملعادن والبيئة، بداية 
عن  القطاع  هذا  في  األول  والسؤال  املحترم،  الوزير  بالسيد  نرحب 
النواب  الطاقية؟ للسيدات والسادة  للنجاعة  الوطنية  اإلستراتيجية 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة املحترمة 

لبسط السؤال.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةاملزي ني:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيد الوزير، في إطار األهداف املسطر ضمن اإلستراتيجية 

الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، نسائلكم السيد الوزير 
املحترم عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لتنويع تعزيز تنافسية هذا 

القطاع الحيوي الهام؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لسيد الوزير الجواب تفضلوا.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

في  غيكونش  ما  الجواب  طبعا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الطريقة املتعارف عليها، اليوم راه ما عندناش حل إال النجاعة الطاقية 
لسببين، يعني السبب األول هو تنافسية البالد ديالنا، ألن الطاقة تشكل 
واحد رصيد مهم في اإلقتصاد ديال البالد وفي الحياة االجتماعية، في 
الحياة ديال املواطنين، وفي نفس الوقت أنه اليوم إيال بغى يبقى عندنا 
مكانة في اإلقتصاد العالمي ما عندنا حل إال أيضا يعني النجاعة الطاقية 
وخاصة إستعمال الطاقات النظيفة، ولذلك يمكن ليا نقول بأنه اليوم 
جميع املكونات ديال اإلستراتيجية الحمد هلل موجودة، كل ما يتعلق 
بالتشريع بل نراجع التشريع بإستمرار لنجعل هذه الطاقات النظيفة 
والطاقات املتجددة بأقل كلفة رهن إشارة املواطنين والشركات إلى غير 
ذلك، اليوم واحد العدد ديال التمويالت مهمة جدا راه بدينا كنتكلموا 
اآلن على تمويالت اللي كتوصل ملاليير ديال الدراهم فهاد املجال ديال 
النجاعة الطاقية، يعني كان التمويل أولي ديال مليار ونص، اآلن التمويل 
الثاني ديال مليار و800، تمويالت في مجال السكن االجتماعي، في مجال 
اإلدارة العمومية، في املجال ديال املساجد، في املرافق االجتماعية، في 
املجال الفالحي، إلى غير ذلك، فإذا التمويالت بدأت تتوفر يعني ألنه 
هو النجاعة الطاقية في حد ذاتها اقتصاد كامل األركان، ثم أيضا يعني 
اآلن بات عندنا الحمد هلل واحد الخبرة وطنية في هاد املجال، يعني فيما 
يتعلق بالنجاعة الطاقية يمكن نقول بأنه البالد شادة الطريق ديالها 
كما شداتها في الطاقات املتجددة، شادها في النجاعة الطاقية، وكما 

قلت بأنه ما عندنا حل إال النجاعة الطاقية بالنسبة لبالدنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب، تفضلوا.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةاملزي ني:

بإمعان،  إليه  استمعت  الذي  جوابكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
وكذلك لكل التوضيحات التي تقدمتم بذكرها، وإذ نشيد من هذا املنبر 
بكل املجهودات التي تبذلونها في إطار يعني الهدف املنشود تحقيقه من 
بتتبع منتظم لصاحب  الذي يحظى  وراء هاته االستراتيجية وكذلك 

الجاللة، نصره هللا.

السيد الوزير املحترم، باملقابل فإننا داخل فريق التجمع الدستوري 
نسجل على أن هاد املشروع كيعرف واحد شوية ديال التأخير، ولهذا 
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اآلجال  في  الورش  هذا  استكمال  يتم  أن  ينبغي  أنه  على  نؤكد  فإننا 
املحددة له، وبالتالي نقول على أن هاد االستراتيجية كذلك ينبغي كذلك 
أن نذكر بما تم تداوله ورصده من طرف املجلس األعلى للحسابات فيما 
يخص هاد االستراتيجية وبعض اإلكراهات التي تم رصدها فيما يخص 
تنفيذ هذه االستراتيجية كذلك، ثم كذلك التوصيات التي جاءت بتقرير 

املجلس البيئي واالقتصادي واالجتماعي وكيفية التعامل معها.

إننا في فريق التجمع الدستوري نعتبر على أن الطاقات املتجددة هي 
إكسير الحياة، وهي طاقة املستقبل ونؤكد، السيد الوزير، على ضرورة 
ديال  والتطورات  يتما�ضى  الجديد  القانون  بإخراج  واإلسراع  إخراج 
الحديثة واللي كتما�ضي مع كل العالم، وبالتالي أنتم بدوركم، السيد 
الوزير، هاد القانون غادي يجيب على واحد املجموعة داإلشكاالت اللي 
كتعرفها الجماعات املحلية ومن تحويل إنتاج الطاقة الكتلة الحيويةب 
إلى استهالك الكهرباء حتى يخفف من ديك  استغالل مطارح األزبال 
الفاتورات املثقلة اللي كتعاني منها الجماعات املحلية كلها وبالتالي كل 

قانون كيسمح لكم أنكم..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

كاين سؤال آخر على  املحترمة، طبعا  النائبة  السيدة  لكم  شكرا 
الطاقات املتجددة، أنا حاولت ما أمكن نركز على النجاعة الطاقية 
بمعنى تخفيض الكلفة، فاليوم يمكن لنا نقولو الكلفة ديال الطاقات 
انخفضت بواحد عدة نقط بالنسبة البالد ككل، ولكن راه اليوم جميع 
الشركات راه اآلن كاين تنافس، كل الشركات اآلن تطلب يعني تخفيض 

هذه الكلفة من خالل استعمال طاقات بديلة ونظيفة وناجعة؛

األمر اآلخر خدينا جميع املالحظات اللي تكلمتو عليها في التقارير، 
إيجاد  التشريعي وال  يتعلق باإلصالح املؤسساتي وال اإلصالح  ال فيما 
التحفيزات، واحد العدد داألمور تؤخذ بعين االعتبار الوقت ال يسمح 

كنتمنى إن شاء هللا الوقت توصل ندخلو في التفاصيل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي عن االختالالت 
في تطبيق نظام األشطر الفصلية في استهالك املاء والكهرباء للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية التقدم واالشتراكية، 

تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال.

ملد ئباملسيدارشيداحاوني:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير املحترم، السؤال ديالنا فيه 2 دالنقط، النقطة األولى 
كما عرفتو وتابعتو عدد من املناطق كانت احتجاجات كبير على االرتفاع 
املهول ديال الفاتورة ديال الكهرباء واملاء، أشنو دور الحكومة في حماية 
املستهلك؟ النقطة الثانية وهو عدم استجابة الحكومة ملطالب سكان 
املناطق الجبلية لتخفيض التسعيرة ديال الكهرباء وتشجيع استهالك 

الكهرباء عوض الحطب والغاز، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

اللي  من  استجابت،  الحكومة  أوال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إيال كيذكرو السادة النواب والنائبات املحترمات على أنه كان عندنا 
واحد اإلشكال ديال املكتب الوطني للماء والكهرباء، راه كيذكروه راه 
كان نقاش كبير حول هذه املعلمة الوطنية اللي توفر خدمات عمومية، 
ديال  مليار   50 قاربت  الديون  وصلت  كبيرة  إشكاالت  عندها  وكانت 
جوهرية  إلصالحات  قرارات  فإتخذت  تتوقف،  أن  وكادت  الدرهم، 
طبعا  للجميع،  الكهرباء  ويوفر  املاء  يوفر  لكي  املكتب  لهذا  بالنسبة 
كيجيوا شركات التوزيع فيما بعد، فلما اتخذ هاد اإلصالح الشطر األول 
والثاني ما قاصتوش الحكومة، خالتو رهن إشارة الفئات اإلجتماعية، 
2020 كنعاود نقولها %80 ديال املستهلكين بالنسبة للمكتب الوطني 
للكهرباء ما تجاوزوش الشطر األول والشطر الثاني، يمكن ليا نعطيكم 
األرقام بالتفاصيل حسب كل جهة يعني املعدل ديال اإلستهالك، طبعا 
هاد ال�ضي يأخذ بعين اإلعتبار، لكن اللي كيستهلك أكثر طبعا يؤدي أكثر، 
طبيعي في أي مجتمع كاين الغني واملتوسط وكاين الفقير وأخذ بعين 
اإلعتبار اإلصالحات اللي جاءت بها الحكومة. بالنسبة للمناطق الجبلية 
األلواح  تعميم  ديال  الحكومة  به  قامت  ضخم  مشروع  هناك  كان 
الشمسية في مئات ديال الدواوير لعشرات اآلالف ديال املساكن، ومازال 
اليوم حصينا العدد ديال الدواوير اللي باقي ما وصلناش لها واآلن مع 
وزارة الداخلية، مع وزارة املالية نعد برنامج خاص بها نتمنى أن ننجح 

في ذلك.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد النائب للتعقيب تفضلوا.

ملد ئباملسيدارشيداحاوني:

السيد الوزير، السؤال ديالنا كان واضح هو أن الغالء ديال الفواتير 
ما راجعش لهاد �ضي اللي قلتي السيد الوزير، راجع في التحايل وكيفية 
احتساب هادوك الفواتير، هداك األعوان املكلفين بهادوك العدادات 
كياخذ يعني الرقم اللي في العداد من شهرين لشهرين يعني كتجمع 
عليه كيوصل ل 3ème.tranche و 4ème.tranche ما كياخذش شهريا، 
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الطريقة  ولكن  تزادتش  ما  األول صحيح  الشطر  ديال  التسعيرة  أما 
داإلحتساب فيها إشكال، السيد الوزير، هاد الطريقة هي اللي كتجعل 
الغالء ديال الفواتير، أما بالنسبة للمناطق الجبلية السيد الوزير، واش 
الطاقات الشمسية ملي كيكون طايح الثلج واش الطاقات الشمسية 
غتخدم؟ التسعيرة خاصها تخفض لهاد الناس اللي في املناطق الجبلية 
نربحوا  التسعيرة غادي  إيال خفضنا  4 شهو،ر ألن  وخصوصا فديك 
اللي  املواطن  ديال  الصحة  كذلك  ونربحوا  الغابات  ديال  اإلستنزاف 
كيموتوا يوميا بالغاز ديال البوتان، يعني املناشدة ديالكم السيد الوزير 
تخفيض هاد التسعيرة ولو ف 4 أشهر ديال فصل الشتاء، وهذا ما�ضي 
�ضي حاجة اللي هي كبيرة application عندكم يمكن لكم في هاديك 4 

أشهر يمكن التخفيض.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب هل من تعقيب إضافي؟ هناك تعقيب إضافي 
من فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعارامحاين:

مستخدمين  كافة  خاللكم  ومن  نشكركم  املحترم،  الوزير  السيد 
بإقليم  خاصة  بذلتوها  اللي  املجهودات  على  والكهرباء  املاء  مكتب 
ديال  بالعدادات  العدادات  فيها  دلتوا  الليب  الدواوير  بعض  ميدلت 
الدفع املسبق، هاد العدادات الحمد هلل كانت سبب في نزع فتيل ديال 
العديد ديال املشاكل ما بين املكتب واملواطنين، فالساكنة كتلتمس 
منكم السيد الوزير تعميم هاد العملية هادي باإلضافة أيضا خفض 

التسعيرة ديال الكهرباء فهاد الظرف ديال الجو البارد وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدالحسناحدمن:

السيد الوزير، املواطنين كيتكلموا يوميا على هاد القضية ديال 
ارتفاع ديال الفواتير، هذا واقع ديال كيفاش يحسوا املواطنين وهذا 
موجود وأنا تنظن السبب الهيكلي اللي تيرجع تيرجع وهو أنه ثمن إنتاج 
الكهرباء واملاء مرتفع في املغرب مقارنة مع دول أخرى، وحتى فهاديك 
الفترة ديال الحجر الصحي كاين ارتفاع ديال استهالك املاء والكهرباء، 
وهذا ساهم كذلك في ارتفاع ديال الفاتورات، أشنو قامت به الحكومة 
للتخفيف على هاد املسألة هادي؟ كنعرفوا بأنه توقفات العدادات في 
23 مارس في بعض املدن وما رجعات حتى ل 23 ماي، نعم رجعنا لهداك 
املتوسط في الفوترة ولكن هذا خلق اضطرابات ملاذا لم يتم شرح هذا 
بالنسبة للمواطنين؟ وكذلك حتى بالنسبة لهاد القضية ديال األشطر 
كاين واحد املسألة اللي يمكن لنا أننا نمشيوا فيها هداك الشطر الرابع 

ديال الطبقات امليسورة اللي تكلمتوا عليها السيد الوزير نرفعوا منوا 
داملليار   2 تعطينا  لها  يمكن  كبير جدا  بشكل  نرفعوها  ديالو  القيمة 
ديال الدرهم استثمار ديال املكتب، ويمكن لنا كذلك أننا نسويوا هاد 
بالنسبة  والكهرباء  املاء  ديال  الفاتورة  ديال  ارتفاع  ديال  اإلشكالية 

للطبقات الفقيرة واملتوسطة، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

لرد عن  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  هل من 
التعقيبات.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السادة النواب املحترمين، غنعطيكم بالنسبة للمكتب الوطني 
للكهرباء أوال ما كاينش تحايل وراكم درتو مهمة استطالعية وغتمشيو 
تطالعوا على الطريقة ديال اإلشتغال ديال املكتب الوطني وديال جميع 
املتدخلين وشركات ديال التوزيع، وغاطالعوا هل هناك تحايل؟ ألن ما 
يمكنش مؤسسات تبدا تحايل كأن الدولة ما كايناش، كأن الحكومة 
البرملان ماكاينش، ربما تكون أخطاء متافق معاكم  ما كايناش، كأن 
و قلتها كم من مرة، عدد ديال الشكايات اللي جات في 2020 املكتب 
الوطني للكهرباء أكثر من 36 ألف شكاية، أقل من 3000 شكاية تتعلق 
بالفاتورة باين ناخذوا األرقام، طبعا ملا كيحتج في واحد املنطقة، ظاهر 
احنا نعرف في العالم اإلحتجاج دائما يكونوا هو الظاهر، أنا قلتليكم 
التوزيع  شركات  ال  دارت  ذلك  ومع  بالفاتورة،  مرتبطة  يعني  نسبة 
واملكتب داروا تسهيالت للمواطنين في األداء وما طلعوش لألشطر ألن 
ال تراكم على املواطن ما كيطلعوش في األشطر ألن تاخدوا 2 قرارات، في 
حالة إيال تراكمت الفاتورة مايطلعوش لألشطر اللي أعلى وثانيا الناس 
اللي واحد العدد دالعائالت اللي كيسكنوا في مكان واحد دروا ليهم ما 
يسمى بالتقسيم على حسب كل عائلة باش مايطيحوش يعني في الشطر 
األعلى هادي كلها قرارات، لكن ملي كناخذوا املنظومة ديال الطاقة، 
كاين الكهرباء للفئات الضعيفة تدار ليها هاد القرار ديال الحكومة ولكن 
راه أيضا كاين الغاز، هي منظومة متكاملة، الغاز اللي هي أيضا كتدعموا 
الدولة باملاليير ديال الدرهم، اليوم املنظومة متكاملة في انتظار نجلسوا 
نشوفوا املناطق اللي كتكون فيها السخونة أكثر البرودة أكثر كنتمنى 
لقاوا �ضي حل اللي في نفس الوقت يبقى التوازن ديال هاد املؤسسة اللي 
كتنتج واللي كتوزع وخاصها تبقى ما يوقع فيها حتى �ضي مشكل، ألن 
هادي خدمة مهمة، وفي نفس الوقت أن نراعي لبعض اإلشكاالت اللي 

طرحوها السيدات والسادة النواب املحترمين.

إيال كان باقي الوقت غادي نعطي بعض األرقام، باملعدل يعني أنعطي 
مديرية التوزيع ديال أكادير املعدل ديال اإلستهالك الشهري في 2020 هو 
93 درهم، راكم في مهمة اإلستطالع وغاطالعوا على هاد ال�ضي، املعدل 
أكبر معدل توزيع كاين في العيون ديال 100 درهم ألن ما فيهاش العالم 

القروي بزاف أغلبيتها كاين في املدن..
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير مع األسف انتهى الوقت، نمر للسؤال املوالي 
عن تعميم معالجة املياه العادمة وإعادة إستعمالها للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداغي ث:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، بغينا نعرفوا فين وصالت الحكومة في برنامج تعميم 
معالجة املياه العادمة وإعادة اإلستعمال ديالها؟

ملسيدارئيساملجلسة:

كلمة للسيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب، هذا فعال من امللفات الكبيرة والبرامج كبيرة، 
طبعا كان واحد البرنامج كيذكروا السيدات والسادة النواب تطلق في 
2005 إلى 2018 تقريب واحد البرنامج اللي خدا تقريبا 30 مليار ديال 
30 مليار ديال الدرهم، بطبيعة الحال في املجال الحضري  الدرهم، 
وبعض املراكز يعني القروية واللي خالنا الحمد هلل كنوصلوا ل96% 
ديال الربط في املجال ديال التطهير واللي خالنا كنوصلوا تقريبا 45% 
في مجال ديال املعالجة، املعالجة من حسن حظنا التكنولوجيا اليوم 
كتوفر لينا أن يمكن أن نعالج كل أنواع ديال النفايات، يعني سواء كانت 
النفايات املنزلية والنفايات الصناعية يعني التطهير السائل بل أكثر من 
ذلك حتى النفايات يعني الهوائية إن صح التعبير، املقذوفات الهوائية 
اليوم co2 راه التكنولوجية بدات كتسمح أن يمكن لنا ناخذوها ويمكن 
لينا نعالجوها، من بعد انتبهنا إلى أنه كيف ما دار في املاء وتدار في الضوء 
وفي طرقان العالم القروي دار اآلن برنامج جديد اللي غيخذ 42 مليار 
ديال الدرهم اللي غايم�ضي لتقريبا 1500 مركز قروي ودارت لو واحد 
العدد ديال األشطر كل شطر تخصص لو عدد ديال املراكز القروية، 
واآلن كاين الجنة التي تشرف بتنسيق مع السادة الوالة للتعميم لهاد 

األمر وقد بدأ في تعميم العشرات ديال املراكز القروي.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحاداغي ث:

شكرا السيد الوزير، سمعنا ليك بكل إمعان من حقك دافع على 
الحصيلة ديال القطاع ديالك ولكن من حق املغاربة حتى هما يعرفوا 
التحسيس  باب  ثانيا من  التنبيه،  باب  أوال من  الحقيقة كيف هيا، 
 2005 الوطني  البرنامج  توضع   2005 في  قلتوا  كيف  الوزير،  السيد 

الوضع املائي في بالدنا دخل ملنطقة الخطر، يعني أقل من 1000 متر 
مكعب لكل مواطن في السنة، اليوم احنا ف 650 متر مكعب، كانت في 
هداك الوقت عندنا 2ديال االختيارات االستثمارية فقط، تحلية املياه، 
ديالنا  املوضوع  وهي  العادمة،  املياه  استعمال  وإعادة  معالجة  وثانيا 
اليوم فعال في 2005 توضع البرنامج الوطني، وكان الغالف املالي 43 مليار 
ديال الدرهم، السيد الوزير، وحددنا في أفق 2030 نوصلو إلى 100% 
معالجة ديال املياه العادمة في بالدنا، الحصيلة اليوم بعد 15 سنة جا 
في املداخلة ديالكم وصلنا ل %45، ولكن إيال دققنا في األرقام كنلقاو 
بأن 176 محطة في طور التشغيل وهي من الجيل القديم يعني املردودية 
ضعيفة وكاينة 52 محطة في طور البناء إمتى غادا تسالي؟ مازال ما 
عرفناش، وبالتالي إيال دققنا مزيان راه احنا فقط في %30 من البرنامج 
املسطر بقات لنا %70، السيد الوزير، من اإلنجاز هذا ورش كبير وكبير 
امليزانية  امللف،  الحكومة مع هاد  التعامل ديال  جدا وغادي نشوفو 
املرصودة شفنا هاد العام داك ال�ضي ضعيف تقريبا 600 مليون درهم 
هاد السنة 2021، املوارد البشرية في القطاع كتوظف 306 ديال األطر، 
إدارية وتقنية، أطر مؤهلة كفأة، ولكن باش تواجه هاد الورش الكبير 
كنظن أن املعادلة ما راكباش، هذا كيأكد السيد الوزير بأن الحكومة 
ما عندهاش إرادة حقيقية باش تعامل مع هاد امللف بالشكل املطلوب؛

وضروري في نفس السياق بغيت نعطي بامللموس ما يقع في إقليم 
سطات، املياه العادمة الصناعية كتلفظ يوميا 10 آالف متر مكعب، 
كتمر في وسط املدينة في مجرى واد بومو�ضى، ويمكن لنا نتخيلو ما لهذا 
من انعكاسات صحية على املواطنين، العامل كيكتب، رئيس املجلس 
البلدي كيكتب حتى واحد ما كيجاوب، السيد الوزير، هذا هو امللف 
اللي كنت باغي نشوفك عليه، كنتمنى بأن هاد الدائرة دخل في الردار 

ديال الحكومة ديالنا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

للجميع، وما  أنا طبيعتي أستجيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
جاتني حتى �ضي رسالة من عندكم، يعني لم تأتني رسالة تتحدث عن 
املوضوع، كان كجميع األصدقاء النواب والنائبات كيطلبو نتلقاو، إذا 
تيسر ملا ما كيكونش املوضوع واضح إذا تيسر كنتلقاو هنا وال كنتلقاو 
في الوزارة وال في أي مكان، لكن لم تأتني ال مراسلة في هذا املوضوع، 
جميع املراسالت اللي جات عندنا على املناطق الصناعية كلها أوفدنا لها 
لجنة اللي تشتغل مع السلطات ومع جميع املتدخلين في هذا املوضوع، 
مع العلم أن هذا امللف صعب جدا، ألنه لعقود من الزمن املناطق 
الصناعية كان يستثمر فيها لحاجة البالد إليها ولم يكن ينتبه إلى ما 
يسمى بالتنمية املستدامة، اليوم مع السيد وزير الصناعة ما كاينش �ضي 
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منطقة صناعية جديدة إال إذا كان موضوع ديال التنمية املستدامة فيها 
الطاقات املتجددة والنفايات بصفة عامة يجب أن تكون يعني عندها 
واحد، آخر منطقة صناعية ديال صفرو احنا وقعنا لها اتفاقية فيها 
كل ما هو يعني طاقات متجددة وكل ما هي مياه عادمة، املناطق اللي 
جات درنا برامج، البرنامج األول خذا 600 مليون ديال الدرهم، مشينا 
ملناطق صناعية، البرنامج الثاني اآلن تقريبا فيه نفس القدر 600 مليون 
ديال الدرهم باش نمشيو املناطق الصناعية، طبعا ملي كنتكلمو على 
امليزانية وهادي مناسبة، امليزانية اللي عرضت على البرملان هي امليزانية 
ديال الحكومة، وراه كامل االستثمار اللي كيقوم به، ما�ضي هذا دعم 
الوكاالت  هي  به  كتقوم  اللي  محليا،  كتكون  اللي  االستثمارات  ديال 
واملكتب الوطني، محطة واحدة وأنتم تعلمون ذلك، ألن فيكم كثير من 
اإلخوان قريبين من التدبير املحلي، محطة واحدة كتسوى 600 مليون 
ديال الدرهم، ألن كنا كنديرو محطات عادية واآلن انتقلنا إلى مستوى 
ثاني من املحطات املتقدمة اللي هي كتخليك تستافد من هداك املا ما 
يضيعش وعاوتاني تعالج ما تبقى من هاديك املياه العادمة، فنحن أمام 
قضية كبيرة جدا راه انتما كتشوفو الكهرباء أقل منها صعوبة وشحال 
خذات ديال اإلمكانيات وديال العمل، فما بالك بتطهير السائل اللي 
كيحتاج إلى قنوات وإلى محطة محطة واحدة ف 600، ولذلك هذا واحد 
العمل منطلقين فيه في كافة املجاالت، صحيح كاين نقص الكمال هلل 
ولكن هناك إرادة واضحة ألن وال قدر هللا املاء ديالنا غيضيع، الشواطئ 
ديالنا غيضيعوا، الوديان ديالنا غيضيعوا، كما قلت قبل قليل فيما 
تبغي  مني  مهددة، ألن غدا  أيضا  ديالنا  التنافسية  بالصناعة  يتعلق 
تصد،ر تيقول لك هداك املنتوج كيف أنتجته؟ هل أنتجته بطريقة 

نظيفة أم ليست نظيفة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تنمية الطاقات املتجددة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي تفضلي السيدة 

النائبة بسطي السؤال.

ملد ئبةاملسيدةاغيتةاملح تاي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، انتهج املغرب في السنوات األخيرة سياسة طاقية 
متميزة تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية، ومع ضعف إنتاج الطاقات 
التقليدية اتجه نحو الطاقات املتجددة بكل أنواعها بهدف الوصول 
إلى%52 في أفق 2030، وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير، عن 
املتجددة؟  للطاقة  الوطنية  اإلستراتيجية  إطار  في  الطاقية  التنمية 
وأغتنم هذه الفرصة ألتساءل عن مآل اإلستثمار الذي أعلنت عليه 
إحدى الشركات األمريكية في يونيو2019 بإنشاء مشروع في الداخلة 
للطاقة الريحية على مساحة ديال 15 ألف هكتار بغالف مالي يبتدأ من 
1.4 مليار دوالر مع إحداث مناصب الشغل ديال 1200 شخص؟ شكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، أبدأ بالسؤال األخير املناطق الجنوبية 
الطاقات  وخاصة  املتجددة  الطاقات  في  جدا  الغنية  املناطق  من 
الرياحية وبأقل كلفة ولذلك هناك اآلن طلبات كثيرة لإلستثمار هناك، 
املشروع األمريكي أكيد قرأتم عليه، هذا مشروع ال يتعلق بالطاقة، 
يتعلق باملعالجة اإللكترونية يعني هاديكbitcoin هاديك القضية ديال 
الفلوس تولي إلكترونيك، هذا مشروع مشروع هناك تنافس عالمي 
حول هذا املوضوع وهاد املشروع كيحتاج إلى أنظمة معلوماتية معقدة 
وهاد األنظمة املعلوماتية املعقدة تحتاج إلى طاقات كبيرة جدا، ولذلك 
حسب املشروع اللي تقدم غيحتاجوا ل megawatt 900 باش يمكن 
يشتغل، فإذن مشروع الطاقة هي وسيلة لهذا املشروع، جاو عندنا 
املبدئية  املوافقة  العدد، عطيناهم  واحد  مع  معهم، جلسوا  جلسنا 
فننتظر تفاصيل هذا املشروع، هناك أيضا عمل على مستوى يعني 
املناطق الجنوبية باش يمشيوا يشوفوا واحد العدد داإلشكاالت مرتبطة 
بالعقار، يعني هذا مشروع كيحتاج إلى ترسانة قانونية، كيحتاج لواحد 
العدد ديال األمور راه هاد امللف هذا راه تحول عالمي أكثر منو مجرد 

إنتاج ديال الكهرباء.

فيما يتعلق بالطاقات املتجددة عناوين كبرى اليوم عندنا 44 شركة 
كتستثمر في إنتاج الكهرباء بما فيها 5 شركات مغربية، تنتكلم على إنتاج 
الكهرباء، عندنا 12 دولة كتستثمر في البالد ديالنا، لم نعد نتحدث فقط 
عن الطاقة الشمسية والريحية بدينا كنتحدثوا على الهيدروجين واللي 
املغرب مؤهل أن يحتل موقعا متقدما في العالم، جاللة امللك، حفظه 
هللا، في خطابه األخير تحدث عن الطاقة البحرية وأحدثنا لها لجنة، 
واآلن عندنا املقدمة األولى للمخطط، الطاقة الحيوية ديال النفايات 
الخضراء كيف نحولها لطاقة، أعددنا خارطة طريق، ال في الهيدروجين 
وال غير ذلك، ثم في نفس الوقت في املجال ديال الغاز، الوقت ال يسمح 
لألسف سبق ليا عرضت هاد ال�ضي في اللجنة ولكن أنا رهن اإلشارة 
ندخل في كثير من التفاصيل، لن نكتفي بإنتاج الكهرباء بل انتقلنا اآلن 
مع السيد وزير الصناعة إلى ما يسمى باملنظومة ديال صناعة الطاقة 

l›écosystème.industriel اللي ان شاء هللا يعطي نتائج للبالد ديالنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب على الجواب.

ملد ئبةاملسيدةاغيتةاملح تاي:

شكرا السيد الوزير على املعلومات القيمة الذي تفضلتم بتقديمها، 
اإلستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات املتجددة تعتبر بكل تأكيد إحدى 
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الروافد الجديدة للتنمية الشاملة بالنسبة للمغرب، نسجل باعتزاز ما 
تحقق في إطار اإلستراتيجية منذ صدور القوانين املتعلقة بالطاقات 
املتجددة والنجاعة الطاقية وإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات 
أن  واألكيد  عمومية،  مؤسسة  بصفتها  الطاقية  والنجاعة  املتجددة 
نتائج هذه املجهودات مكنت من تقليص التباعيات الطاقية، ونتمنى أن 
تمكن من تخفيض الكلفة بالنسبة للمواطنين، كما يمكنها أن تعطي .. 
كما أن هذا اإلنخفاض .. أعتذر.. هذه التبعية قائمة إلى حد اآلن ويمكنها 

أن تنخفض بشكل أكبر نظرا للمؤهالت الطبيعية..

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت، السؤال املوالي عن  النواب،  النائبة  شكرا السيدة 
حصيلة املغرب في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة لبسط السؤال.

ملد ئبةاملسيدةانزهةامليزيدي:

التنمية  بتنفيذ خطة  املغربي  التزم  الوزير  السيد   2015 في سنة 
املستدامة 2030 التي اعتمدتها الجمعيات األمم املتحدة والتي تستند 
إلى 17 الهدف، وبتوفرنا على إطار قانوني متقدم واملتمثل في دستور 
اململكة باإلضافة إلى امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة مضاف 
إليهما خطة األلفية برنامج األلفية للتنمية، نسائلكم السيد الوزير عن 

حصيلة املغرب في تنفيذ خطة التنمية املستدامة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لسيد الوزير للجواب تفضلوا.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الناظر إلى أهداف التنمية املستدامة 
يعني يدرك بأن هي عبارة عن اإلطار ديال أي مشروع تنموي في املجتمع، 
ألن ما كايتكلمش فقط على الجوانب البيئية والطاقية إلى غير ذلك، 
راه يتحدث عن الفقر، عن اإلنسان، عن الفقر، عن الحكامة، عن 
االقتصاد، عن املجال والطبيعة في كيفية الحماية ديالها، ويتحدث 
أيضا عن املجاالت البيئية واملجاالت الطاقية، طبعا البالدنا ديالنا قبل 
ما يخرج هذاك األهدف ديال التنمية الثالثة بقيادت جاللة امللك، 
حفظه هللا، أعطى اإلنطالقة ديال هاد ال�ضي ديال التنمية املستدامة 
والبيئة، كان عندنا امليثاق قبل ما تخرج هاد األهداف ديال يعني امليثاق 
اللي صدر في 2014 واللي هو مؤطر للدينامية اللي بداتها البالد بها باش 
أعددنا اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة واللي تصادق عليها في 
املجلس الوزاري 2017، اليوم كاينة لجنة وطنية كيرأسها السيد رئيس 
في كل قطاع  البيئة،  ديال  القطاع  املتابعة كيرأسها  الحكومة، لجنة 
وزاري هناك اآلن صلة وصل نقطة اإلتصال ملتابعة هاد األهداف، 28 

قطاع وزاري أعدادوا مخططات ديال التنمية املستدامة، وقعنا مع 9 
ديال الجهات هاد ال�ضي ديال األهداف ديال التنمية املستدامة، يمكن 
نقول واحد العدد ديال العناوين ديال الترجمة ديالها: أوال نبداو اليوم 
املخططات اللي عندنا في البالد ديالنا كلها تأخذ بعين اإلعتبار أهداف 
التنمية املستدامة، ملي كناخذوا املخطط ديال املاء، ديال الفالحة، 
التنمية  الصناعي،  اإلقالع  اللوجيستيك،  أليوتيس،  الغابات،  ديال 
بشرية، البرامج املرتبطة بالبيئة، البرامج املرتبطة بالساحل، بالهواء، 
بالتلوث الصناعي، يعني البرامج املرتبطة بالتعليم بحد ذاتو، ألن ملي 
التعليم  إلى  الولوج  يعني   accessibilité هو  التعليم  على  تما  كيتكلم 
بجودة، كيتكلم أيضا على الصحة، هادي كلها برامج تأخذ بعين اإلعتبار 
هي  اللي  والترسانة  القانونية  املنظومة  كاين  ثم  املستدامة،  التنمية 
مؤطرة يعني للعمل ديال بالدنا، وهاد ال�ضي الحمد هلل يمكن نقول ليكم 
هنيئا لنا جميعا أن البالد ديال تحتل مراتب متقدمة واعتراف دولي 
بالتزامها بكل ما يتعلق بالتنمية املستدامة والتغيرات املناخية والقضايا 

البيئية نتمناو نستمروا فهاد املسار إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة السيدة النائبة للجواب، السيد النائب تفضل.

ملد ئباملسيدامصطفىاملكرني:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير املحترم، نشكركم على مجهوداتكم التي أشرتم إليها في 
جوابكم، كما نثمنهم اإلرتفاع امللحوظ في مؤشرات مجموعة من البرامج 
وكذلك  املنزلية  والنفايات  السائل  بالتطهير  املتعلقة  الوطنية خاصة 
املجهودات املبذولة في مجال التثمين األوساط الطبيعية وحماية التنوع 
التقييم  مرحلة  على  مقبلون  نحن  املحترم  الوزير  السيد  البيولوجي، 
اإلستراتيجي الوطنية للتنمية املستدامة يعني سنة 2021 لذا البد أن 

نقدم لكم املالحظة التالية:

املالحظة األولى إذن بالنسبة لتطهير السائل البد من العمل على رفع 
نسبة املعالجة الثالثية التي تبلغ اآلن 26،3%.

النقطة الثانية نسبة تثمين النفايات املنزلية الزال منخفض يتراوح 
بين  التنسيق  أجل  من  منظومة  اعتماد  يستدعي  مما  و10%   8 بين 
مختلف الفاعلين وتشجيع االستثمارات في هذا املجال، وفي هذا الصدد 
الوديان  في  ترمى  التي  النفايات  الناجم عن  الشواطئ  تلوث  إلى  ننبه 

واملوانئ، النموذج شاطئ أكادير؛

ثالثا: رغم أن بالدنا حصلت مؤخرا على الرتبة الرابعة في مؤشر 
األداء املناخي إال أننا ال زلنا مطالبين بتقليص أضرار انبعاثات املصانع 

وذلك مثال بدعوة وتشجيع املصانع على استعمال املصافي الهوائية؛

رابعا: ضرورة التركيزعلى توعية الجيل الصاعد في مجال املحافظة 
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والسلوكات  العادات  تستأصل  عملية  ممارسات  باعتماد  البيئة  على 
املضرة بالبيئة؛

خامسا: نريد، السيد الوزير املحترم، تحديد املؤشرات تبين مدى 
في  املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  من  أنجز  ما  مساهمة 

تحقيق أهدافها.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا كنبغي نأكد بأنه أحدثنا نظام ديال 
التدقيق..

ملسيدارئيساملجلسة:

عفوا، كاين تعقيب إضافي، آه تفضلي السيدة النائبة، ما انتبهتش 
الوزير  السيد  إضافي  تعقيب  هناك  النائبة،  السيدة  تفضلي  تنعتذر 

معذرة.

ملد ئبةاملسيدةاحكياةابلاقس  ي:

شكرماملسيداملرئيس،

باإلمكانية ديال استعمال عدة  الوزري، بالدنا حباها هللا  السيد 
طاقات نظيفة، احنا اليوم كنتسائلو ملاذا ال يتم تشجيع وتحفيز استعمال 
الطاقات؟ خصوصا الطاقة الشمسية واللي كيبقى االستثمار ديالها جد 
مكلف ال سواء بالنسبة لألسر وال بالنسبة املستثمرين وخصوصا عندما 
كيتعلق األمر أن جلب املاء يعني في واحد العمق كبير وأيضا استعمال 
للجماعات  بالنسبة  وأيضا  بشدة  الكهرباء  كتستهلك  اللي  اآلليات 
الترابية فيما يخص l›éclairage.publique ، السيد الوزير ذكرتو هنا 
املطالبة اللي كنطلبو به وهو أن تكون واحد التحفيز إما باإلعفاء من 
 la الرسوم الجمركية ومن خاللكم كنطلبو الحكومة بهاد الشأن أو ال
subvention، زعما subventionnée هاد الطاقات املتجددة وتكلمتو 
وأيضا  الهشاشة  من  كتعاني  األسر  وأن  غادي وخصوصا  ال�ضي  هاد 
املستثمرين احنا بغينا نشجعو االستثمار وبغينا نشجعو أن االستمرارية 
والنجاح ديال املستثمرين، أيضا الجماعات املحلية راه منين كتكتر 

عليها الفاتورة راه كتخلصها الوزارة املعنية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السادة النواب، طبعا ما أشارت إليه األخت في تدخل حول 

كلها  كنراجعوها  اللي  التشريعات  اليوم  سجلته،  املتجددة  الطاقات 
غادي في االتجاه ديال الحرية في اإلنتاج الطاقي آخرها قانون اآلن راه 
اإلنتاج  بمعنى   ،l›autoproduction ب  يتعلق  عنه  أعلن  أنه  أعتقد 
الذاتي اللي كيسمح املواطن طبعا مؤطر ألن خاص توازن ما بين هداك 
ال�ضي ديال املكتب الوطني واملوزعين و ما بين اإلنتاج الذاتي، فاألمور 
األخرى ديال الجماعات املحلية هناك عمل على مستوى وزارة الداخلية 
لتوجيه الجماعات املحلية فهاد املجال، فيما يتعلق بالسقي باأللواح 
الشمسية، طبعا اشتغلنا على مثالية اإلدارة كل �ضي تيقولك كتكلمو 
لنا على الطاقات املتجددة وعلى التنمية املستدامة فاآلن كاين مخطط 
واضح متابع من طرف السيد رئيس الحكومة حول مثالية اإلدارة، درنا

une.plateform.numérique واحد النظام معلوماتي لتتبع مؤشرات 
ال�ضي  داك  يعني  القطاع  كل  كيعطينا  اللي  املستدامة  التنمية  ديال 
مفصل يمكن تجي املناسبة نفصلو حول جميع األهداف واإلسقاطات 
ديال هاد األهداف وفين وصلنا لها بالنسبة البالد ديالنا؟ مؤخرا قدمنا 
في املؤتمر ديال األمم املتحدة حول التنمية املستدامة اللي كانت في 
السنة يعني هذه السنة يعني ما تحقق بالنسبة البالد ديالنا، وسنقدم 
قريبا إن شاء هللا ما تحقق فيما يتعلق بالتغيرات املناخية وكلها كتهدف 

طبعا إلى تحقيق االلتزامات ديال البالد ديالنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تكلفة  ارتفاع  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  للسيدات والسادة  الصحي  الحجر  فترة  في  الكهرباء  استهالك 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، الكلمة لكم السيد النائب لبسط 

السؤال تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحادالشكر:

أنني  إال  السؤال بشكل عام  الوزير، سبق وأن طرح هذا  السيد 
الفريق خالل فترة الحجرالصحي توصل مواطنون  سأخصص بإسم 
العادي  استهالكهم  عن  بعيدة  الكهرباء  استهالك  عن  حارقة  بفواتير 
وكل هذا بطريقة احتساب اإلستهالك حيث رفع أشطر عليا لم يسبق 
أسباب  ما  الوزير،  السيد  نسائلكم  فيها، ألجله  أن صنفوا  الكثيرين 
اعتماد هذه الطريقة؟ التي أثقلت جيب املواطن وما التدابير التي سوف 

تتخذونها لحتساب اإلستهالك الحقيقي وإنصاف املواطنين؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

كلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، كنت كنتمنى كون تجمعوا السؤالين 
أنا كنتمنى ألن كان غيكون عندنا ساعة في الجواب ويمكن لينا نركزوا 
أنا غادي نركز وأيضا غيكون التركيز ولكن ما كاين باس، أنا أستسمح 
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حول الرقم سنة 2020 كنعطيوا من شهر يناير إلى شهر نونبر جات 7 
آالف شكاية، كنصحح الرقم، عدد الشكايات كلها بالنسبة للمكتب 
الوطني قاربت 40 ألف، 39 ألف و�ضي حاجة ديال الشكايات، غير باش 
نشوفوا يعني عدد الشكايات مقارنة اللي مرتبطة بالفاتورة ومرتبطة 
بأشياء أخرى باألعمدة، بالشبكة، يعني في واحد العدد ديال األمور، 
األمر اآلخر ملدة معينة نظرا للحجر املكتب الوطني وحتى املوزعين خداو 
واحد القرار أنهم ياودي يعتمدوا على التقدير، اعتامدوا على التقدير، 
ألن الظروف ديال الحجر لواحد املدة معينة، ولكن فيما بعد راه ما 
كاينش راه التقدير ما كاينش زيادة على املواطنين كنعاود نقولها وكل 
ما كانت زيادة كترجاع وأنا كنتمنى يمكن أنا املعطيات اللي عندي أنا 
كوزير كنحصل على املعطيات من خالل األنظمة املعلوماتية، من خالل 
التقارير اللي كتوصلني، غيكمل مع املعطيات اللي غيجيبوها السادة 
النواب املحترمين ملا غيطلعوا على الوضعية كيفية تعامل املوزعين 
مع املواطنين، نعاود كنذكر كنتكلموا على اآلن الحجر أنا غنعاو نعطي 
الرقم، 93 درهم املعدل بالنسبة للمكتب الوطني، صحيح الوكاالت هذا 
موضوع آخر، ألن كاين تعاقدات مع الجماعات املحلية، املكتب الوطني 
اللي عندو 6،5 مليون ديال املستهلكين ديال ما�ضي املستهلكين ديال 
املشتركين، ألن املشترك هو منزل، هو عائلة ديال املشتركين ف95 96 92 
86 100 88 94 88 97 املعدل 91 درهم في الشهر، هذا الرقم غطالعوا 
عليه ملا تمشيو للنظام ديال املكتب الوطني للكهرباء، وهاد 6،5 مليون 
.la األولى والثانية تقريبا  tranche ديال مشتركين غالبيتهم كيكونوا في
بحوالي %80 من هادوك 6 تاملليون ونصف إيال حيدتي 18 % اللي هما 
كايطلعوا لtranche الثالثة، الشطر الثالث والرابع تقريبا %81 وأحيانا 

تصل إلى %85 كيبقاوا في الشطر األول والشطر الثاني.

طبعا نراعي للظروف ديال املواطنين ولكن راه املواطن خاصو يعرف 
الحجم داإلستثمارات، أنا ما نتكلمش على استثمارات في الطاقة اللي 
كتجي من الفحم وال الطاقة األخرى، اإلستثمار في الطاقات املتجددة 
وصلنا اآلن إلى 110 ديال املليار ديال الدرهم اسثمارات، راه طبعا هذا...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب لكم السيد النائب.

ملد ئباملسيدالحسنا معري:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرماملسيداملوزير،

بالنسبة للجواب ديالكم في الحقيقة احنا كنهضروا على فترة معينة 
أي فترة الحجر الصحي، ما بين 23 مارس وإصدار الدورية ديال السيد 
وزير الداخلية و23 يونيو هاد الفترة هادي، تم وضع تقديرات مبنية على 
السنوات الفارطة 2019/2018، ولكن هاد الدورية وقفات املستخدمين 
ديال الوكالة باش أنهم يتخلصوا أو يوزعوا الفواتير أو يقراو العدادات، 

هاد التراكم هذا ملي جاء بعد 23 يونيو وزعوهم على 3 شهور على 7 
و8 و9 والسيد الوزير راكم عرفتوا 7 و8 و9 هي الدروة ديال اإلستهالك 
ديال الطاقة وربما تدخلتم مشكورين في املنطقة ديال زاكورة بمحوالت 
أخرى يعني كيتقت�ضي الضوء فهاد الفترات هادو، يعني غالء الفواتير 
زيادة التراكم ديال شهر 3،4،5 أدى إلى صعود الفواتير بواحد الشكل 

كبير بزاف.

أثارني واحد الجواب ديالكم السيد الوزير وكنتمنى أنكم تاخدوه 
بعين اإلعتبار هو أنكم تعميم األلواح الشمسية في املناطق الجبلية، 
املناطق الجبلية فيها الضبابة هللا يجازيكم بخير عمموها في زاكورة اللي 
الضبابة كتكون استثنائية، الشمس محرقة، وبالتالي هاد التعميم هذا 
إيال ممكن أنه يكون وال تسهيالت ديال الناس باش أنهم إدخلو الطاقة 
الشمسية ويبيعوها املكتب الوطني وتم�ضي الجبل وال تم�ضي البحر يعني 
يبيعو  أنهم  املواطنين على  الشكل ويرخصو  بواحد  اإلنتاج  يكون  أن 

الفائض من هاد اإلنتاج، شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيد النائب، 
هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب، 
املوالي عن  السؤال  كاين  الوزير، معذرة،  السيد  الوقت  انتهى  عفوا 
تشغيل شركة السامير للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيد النائب، تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحاداملح فظ:

السيد الرئيس، نتساءل السيد الوزير عن مآل كراء خزانات شركة 
السامير في أفق تشغيلها.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، اتخذ القرار من طرف الحكومة كلفنا 
املكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات في هاد املوضوع بعد القرار 
ديال املحكمة، اليوم الدراسة االقتصادية قمنا بها، وزارة املالية اعطات 
اإلمكانيات املالية باش نديروا العملية ديال تأهيل هذه الخزانات ننتظر 
الفتوى القانونية في مقابل ما يقع اآلن على مستوى يعني CRD يعني 
املركز ديال التحكيم الدولي، انتما كتعرفو بأن عندنا قضية كبيرة جدا 
فهاد املوضوع ألن صحاب الشركة توجهو بدعوى ضد اململكة املغربية، 
اللي  باش تعطينا توجه  اللي  القانونية  الفتوى  ولذلك اآلن كنشوفو 
نمشيو لو حتى ال نتهم بأي �ضيء ألن جاتنا بعض التفاصيل ال نريد أن 

نذكرها يعني كاملة.
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ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحاداملح فظ:

شكرماملسيداملرئيس،

لجأت  الحكومة  بأن  املغاربة  تقول  الوزير  السيد  بغيناك  ولكن 
من أكثر من سنة إلى القضاء الستصدار حكم قضائي من أجل كراء 
خزانات شركة السامير اللي متواجدة بسيدي قاسم وباملحمدية، ولكن 
الدخار املواد النفطية وغيرها، ولكن بأن املخزون الوطني الذي يقل 
على 35 يوم مازال ما عالجناهش من الكازوال، ولكن خاص تكون في 
التدبير الجيد  تناول املستهلك، ولكن يبدو بأن الحكومة عجزت عن 
للسياسة النفطية ومعالجة هاد امللف الثقيل واالجتماعي، وبحمولته 
االستراتيجية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والحقوقية، األمر 
الذي فوت على الشركات مداخيل تقدر بحوالي 100 مليون درهم في 
الشهر لشركة السامير وعلى خزينة الدولة حوالي 5 مليار دراهم، أكثر من 
وضياع كذلك أكثر من 4 آالف منصب شغل في وضمان العيش لحوالي 
عشر ساكنة سيدي قاسم واملحمدية، وهذا يجسد استسالم الحكومة 
أسعار  تحرير  قرار  استغلت  التي  الكبرى  الشركات  لوبيات  تغول  مع 
مليار درهم كأرباح   8 أكثر من  لتراكم  املتأزمة  والوضعية  املحروقات 
على حساب املستهلك املغربي، التغول الليبيرالي فرض نفسه بقوة على 
مجلس املنافسة في انتظار إعالن اللجنة املكلفة باملوضوع عن نتائجها 

بعد انتظار طويل يدعو ألكثر من تساؤل السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

كنت كنتمنى باش النائب املحترم أال يستعمل ألفاظ، كنحاول نبقى 
الحكومة ما�ضي عجزات لقات كارثة خالوها لنا اللي قبل منا، كارثة ألن 
هذا ملف ما�ضي ساهل هذا ملف ما�ضي ساهل خلقات كارثة خالوها اللي 
قبل منا اللي ما عرفوش يسيرو الشركة وما راقبوهاش حتى وصلت ل 
42 مليار وكانوا كيسكتو عليها وكانو في املجلس اإلداري ديالها ولكن هاد 
الحكومة كانت عندها الشجاعة باش تأخذ القرار في الوقت املناسب وما 
تخضعش االبتزاز ودرنا إصالحات حررنا السوق ودرنا تبسيط املساطر...

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد النائب، الكلمة للسد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

14 شركة جديدة  يقارب  ما  اآلن  اعطينا  السوق،  أستاذ حررنا 

دخلت إلى السوق اللي ما كانش قاد يديرو �ضي واحد قبل منا واليوم 
بسطنا املساطر وصلنا ل station 200 في السنة، ما كانش قاد يديرو �ضي 
واحد قبل منا، واليوم جبنا مشروع ديال القانون راه غيدوز في املجلس 
الحكومي ديال تشجيع التخزين املستقل، ما كانش قاد يديرو �ضي واحد 
قبل منا، ولذلك احنا ديال القانون هذه الحكومة كتحترم القانون فيها 

دستور ديال القانون القانون هو الذي أقر ذلك وأمر بتصفيتها..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

ال ولكن كان خاصك تسكتهم آ أستاذ، ما�ضي معقول كان خاصك 
تسكتهم آ أستاذ.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

ما�ضي ألنك من الفريق، ما�ضي معقول.

ملسيدارئيساملجلسة:

عفوا السيد الوزير، السيد الوزير أبدا انتهى الوقت تحدثت وقتك 
كامال السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير ونمر إلى القطاع 
في جميع األحوال على حسن مساهمته  الوزير  السيد  املوالي، نشكر 
وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع العدل، في سؤال أول عن ضعف اإلقبال 
على صندوق التكافل اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاوناإمري:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتاملس نةاملدومبامملحت9مين،

يعتبر صندوق التكافل اإلجتماعي من بالرامج املهمة التي انطلقت 
سنة 2012 مع الحكومة السابقة واستمرت مع الحكومة الحالية إال أن 
هناك ضعف في اإلستفادة من هذا الصندوق عن أسباب هذا الضعف 

نسائلكم السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.
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ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد النائب املحترم وزارة العدل منشغلة بتطوير صندوق التكافل 
العائلي وهاد اإلشتغال يندرج في إطار السياسة املندمجة للحكومة في 
املجال اإلجتماعي وخاصة ما يتعلق بالعناية بالفئات الهشة والنساء 
واألمهات املهمالت واألطفال، هاد القانون 41.10 املتعلق بهاد الصندوق 
2018 وسع  في  وتعديله  مراجعته  تمت  أن  بأنه سبق  التذكير  ينبغي 
مستحقي  أضاف  بحيث  الصندوق،  من  املستفيدين  ديال  القاعدة 
النفقة من األوالد سواء خالل قيام العالقات الزوجية أو بعد وفاة األم 
ودخل كذلك مستحقوا النفقة من األطفال املكفولين والزوجة املعوزة، 
األرقام املتوفرة لدى الوزارة منذ 2012 إلى 2020 ال تؤكد بأن هناك 
تراجع بل هناك ارتفاع حتى على مستوى عدد املقررات القضائية، 
فنعطيك مثال أنه في 2015 تم تنفيذ 3493 مقرر قضائي وهذا الرقم 
ارتفع حتى وصل لسنة 2020 إلى 5616 مقرر قضائي وال داعي للعودة 
إلى املبالغ املالية املرصودة للصندوق واملمنوحة للمستفيدين، فالوزارة 
انطالقا من اإلهتمام ديالها كما قلت لتطوير هاد الصندوق هي بصدد 
النظر بجدية في مراجعة القاعدة ديال الفئات الهشة اللي كتستافد 
منو وذلك في إطار اإلندماج في السياسة الشاملة دالحكومة اللي شرت 
واألمهات  األطفال  وخاصة  الهشة  الفئات  بحماية  كتعتني  واللي  لها 

املعوزات، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحادابدجلو4:

السيد الوزير املحترم، أكيد أنه هاد الصندوق الذي يحظى برعاية 
خاصة من جاللة امللك والذي أعطى أوامره من أجل توسيع الفئات 
املستفيدة منه وهذا ما جاء في اإلصالح ديال2018، لكن فيما يتعلق 
لهذا  املرصودة  األموال  هاد  فإنه  الساعة  حد  إلى  املحصلة  بالنتائج 
الصندوق ال تم�ضي إلى الفئات املعنية بها، السيد الوزير املحترم وأنا 
أنتمي إلى دائرة شبه قروية أكاد أجزم السيد الوزير أنه نتلقى تقريبا 
بواحد الصفة شبه متداولة عدد من الشكايات املتعلقة بمجموعة من 
النساء اللي ما استافدوش من هاد الصندوق، وبالتالي كانت اصالحات 
صحيح لكن باملوازاى باملوازاة معها ندعوكم إلى اعتماد 3 نقط أساسية:

أوال-اعتماد حملة توعوية واسعة تنخرط فيها الوزارة ديالكم السيد 
الوزير للتعريف بالصندوق واملستفيدين منه وكيفية اإلستفادة منه.

ثانيا- الدعوة إلى اإلعالم العمومي لينخرط في هاته الحملة بواحد 
القوة الالزمة و تكون فيها وصالت إشهارية حتى يتمكن عموم املواطنين 
باملعرفة ديالها، الخطير في األمر السيد الوزير املحترم هوأنه هاد الفئات 

اللي معنية بهاد الصندوق هي فئات هشة مقهورة حتى التعليم املستوى 
التعليمي ديالها ضعيف جدا تتواجد في مناطق نائية، وبالتالي ندعوكم 
حتى لتوقيع شراكات مع الجمعيات ذات التي تهتم بالوسط األسرية 
والتوعية األسرية حتى تنخرط هي بدورها في هاد املجال، بل ندعوكم 
كذلك إلى توقيع شراكة مع وزارة الداخلية أوال من جهة ألن تبسيط 
املساطر املتعلقة باإلستفادة من بطاقة الراميد هذا من جهة، ثانيا ألن 
األعوان ديال السلطة هم يعرفون حق املعرفة هاته األسرالتي.. املقهورة 
والتي تعاني في صمت، وبالتالي احنا خاصنا احنا نمشيو نبحثوا عليها 
وحنا نوصلوا عندها حتى تستفيد من هاد الصندوق الذي يحظى كما 

قلت سابقا برعاية...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

فعال معكم الحق السيد النائب املحترم قمنا بواحد الوصلة إشهارية 
ولكن تبين بالنظر إلى طبيعة الفئات املستهدفة أن هاد الوصلة لم تكن 
كافية البد أن نعزز اإلستراتيجية التواصلية وأيضا الشراكات، ونبغي 
نخبر بأن الوزارة منذ األسبوع املنصرم في لجنة العدل والتشريع قامت 

ب..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت انتهى الوقت، معذرة، السؤال 
املوالي عن استراتيجية وزارة العدل لعودة العمل باملحاكم بعد رفع 
النواب  عفوا  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحي  الحجر 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب لطرح السؤال.

ملد ئباملسيداعاراعب �سي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير املحترم في الحقيقة الفريق اإلستقاللي كان طرح هاد 
السؤال خالل قبل رفع مرحلة الحجر الصحي وكان الهدف هو أن نتساءل 
معكم على اإلستراتيجية الوزارة، ماذا ستقوم به ملواكبة التطورات التي 
تعرفها بالدنا بعد رفع الحجر الصحي؟ خصوصا على مستوى العمل في 
املحاكم وضمان يعني استمرارية املرفق القضائي، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال الوزارة وزارة 
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العدل منذ البداية انتبهت منذ دخولنا في أطوار هاد األزمة الصحية 
وخاصة مرحلة الحجر الصحي، انتبهت إلى أن املحاكم هي مرفق عمومي 
باإلضافة  يتردد عليها  للمخالطة لإلختالط، ألنه  يتميز بمخاطر عالية 
إلى املتقاضين واملرتفقين الكثير من املهن القانونية والقضائية، لذلك 
فعال إذا كان من الضروري نتكلموا على اإلستراتيجية كانت هناك واحد 
األساسيين  املتدخلين  مع  والتشارك  بالتشاور  تتميز  محكمة  الخطة 
وخاصة املسؤولين القضائيين والهيئات املمثلة للدفاع يعني الهيئات 
ديال املحامين وكتابة الضبط وغير ذلك من املتدخلين، هاد الخطة كانت 
كتقوم على واحد الجانب تنظيمي يعني تنظيم العمل وتنظيم الولوج إلى 
املحاكم، وكانت كتقوم أيضا على واحد الجانب وقائي ما كرهتش نعطي 
األرقام واألغلفة املالية اللي تم استثمارها للتعقيم ولتوفير كافة الوسائل 
والكاميرات الحرارية في الدخول والولوج إلى املحاكم، إذن كاين الجانب 
لجعل  أيضا  الرقمي  الجانب  وكاين  التنظيمي  الجانب  وكاين  الوقائي 
املواطنين اللي ملتزمين بالحجر الصحي أنهم يستفادوا من الخدمات 
القضائية من سجل عدلي وتجاري إلى غير ذلك عن طريق الخدمات 
عن بعد وعن طريق املنصات اإللكترونية اللي وفرتها الوزارة، وغادي 

نستمروا فهاد الشراكة وفي هاد التعاون مع كافة املتدخلين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملد ئباملسيداعاراعب �سي:

شكرماملسيداملرئيس،

في الواقع ال يمكن إال التنويه بالعمل اللي قامت بها وزارة العدل 
خالل هذه الجائحة، وجميع العاملين في الحقيقة في املحاكم واملوظفين 
هادي فرصة أننا نعبروا على هاد األمور، السيد الوزير مع تأكيدنا احنا 
في فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية على قناعة راسخة بأهمية وزارة 
العدل في املنظومة وبأساسيتها و بما تقوم به بأنه التحوالت الدستورية 
املؤسساتية ال يمكن أن تنتقص من دورها األسا�ضي وال يبقى مركزيا، 
هاد املالحظات اللي غادي نسوق السيد الوزير ربما ال تهم فقط وزارة 
العدل، ولكن تهم جميع املتدخلين في املنظومة هي مرتبطة بأننا توصلنا 
ببعض الشكايات من طرف بعض املواطنين بخصوص البطء في بث 
بعض امللفات اللي هي أساسية، احنا كنقولو البث ونحن نعي صعوبة 
الوبائية  الظروف  هاد  االعتبار  بعين  أخذا  ولكن  الوبائية،  الوضعية 
السيد  أيضا،  امللفات،  ديال  املجموعة  في واحد  البطء  هناك واحد 

الوزير، الحظنا أيضا في بعض املحاكم ما�ضي كلها.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ نمر 
إلى السؤال املوالي وهو عن الخصاص في القضاة واملوظفين باملحاكم، 
باملحاكم  املوظفين  والسادة  القضاة  السادة  في  الخصاص  وأصحح 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري.

ملد ئباملسيدابوسله ماملديش:

شكرماملسيداملرئيس،

تعاني عدد من محاكم اململكة من خصاص كبير في املوارد البشرية 
سواء على مستوى القضاة أو املوظفين وهو ما ينعكس بشكل سلبي 
على جودة وسرعة الخدمات املقدمة للمتقاضين واملرتفقين ويؤثر على 
مساعي هذه املحاكم في تقوية انفتاحه على املحيط، بناء عليه نسائلكم، 
السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها لتجاوز 

هاد الخصاص.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزيرللجواب.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

تدبير  على  تشرف  دالعدل  وزارة  شكرا  املحترم،  النائب  السيد 
ويتميز  واملوظفين  القضاة  عدد  حيث  من  جدا  مهم  بشري  رأسمال 
القضائية  الدوائر  بمختلف  محكمة   21 تغطي  متنوعة  بكفاءات 
باململكة، باإلضافة إلى اإلدارة املركزية والتمثيليات الالممركزة للوزارة، 
العدد اإلجمالي ديال املوظفين في الوزارة هو 12146 موظف نصفهم 
الوظيفة  قطاعات  في  مناصفة  األكثر  القطاعات  من  هادي  نساء 
ابتدائية،  املحاكم  في  موجودين  املوظفين  هاد  من   64% العمومية، 
%23 في محاكم االستيناف، و%13 موزعة على باقي املحاكم األخرى، 
هاد املسألة ديال الخصاص من خالل لقاء مع عدد من املسؤولين 
القضائيين في الدوائر االستئنافية كيطرح هاد املسألة ديال الخصاص، 
احنا قمنا بواحد الدراسة تشخيصية ألن تقدير الخصاص من عدمه 
هي مسألة علمية كتبنى على مؤشرات، فماذا وجدنا؟ هناك محاكم ال 
يوجد فيها أي خصاص، هناك محاكم فيها خصاص وهناك محاكم فيها 
فائض، فينبغي أن نعرف كيف نضبط، وما هو التطابق؟ وما هو الرقم 
األسا�ضي بالنسبة إلى عدد امللفات والقضايا الرائجة في هذه املحكمة 
أو تلك؟ لكي نضبط، ما هو الخصاص؟ وما هي املوارد التي ينبغي أن 
نعبئها في املباريات والتوظيفات؟ وهادي مناسبة لكي نعلن بأننا في شهر 
فبراير غادي نطلقو مبارتين ديال املحررين القضائيين وديال املنتدبين 
القضائيين واللي كتم�ضي في سد الخصاص وكتم�ضي أيضا لتعبئة املوارد 
البشرية للمحاكم الجديدة اللي قمنا باالفتتاح ديالها خالل هاد السنة، 
وكاين عمل آخر باإلضافة املباريات وهاد ال�ضي ديال التشخيص، العمل 
والكفاءات  للوظائف  مرجعي  دليل  إعداد  هو  به  كنقومو  اللي  اآلخر 
بالنسبة ملصالح كتابة الضبط باش نعرفو بالضبط أشنو هي الحاجيات 

التي نحتاج إليه؟ وهذا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا.
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ملد ئباملسيدابوسله ماملديش:

أن  كلنا متفقون على  الوزير املحترم على جوابكم،  السيد  شكرا 
تأهيل قطاع العدالة وجعل القضاء في خدمة املواطن يرتبط في جانب 
أسا�ضي منه على الرفع من النجاعة القضائية وهذا األمر متوقف بشكل 
كبير على املوارد البشرية، فاملجهود املبذول من أجل إصالح منظومة 
العدالة يجب أن يلمسه املتقا�ضي أواملرتفق وهو ما يجعل من الخصاص 
املسجل في عدد القضاة واملوظفين يؤثر بشكل كبير على هذا املجهود 
ومن تجليات هذا التأخر إصدار أو تحرير األحكام بما يؤثر على مسار 
تجويد العدالة لتجسيد دولة الحق والقانون، حسب دراسة أنجزت في 
إطار الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة قدرت حاجة املحاكام 
للتوظيف ما بين 200 و250 قاض كل سنة للوصول إلى العدد الكافي 
القضائيين مثال  امللحقين  انخفاض عدد  أنه يالحظ  من قضاة، غير 
املتخرجين من 279 ملحق قضائي سنة 2013 إلى 150ملحق قضائي 
فقط سنة 2020 مما يستدعي وضع مخطط استعجالي لتدارك األمر، 
ومن جهة أخرى ينبغي التذكير بأن عددا مهما من موضفي الجماعة 
الترابية موضوعون رهن إشارة مختلف محاكم اململكة منذ سنوات 
وقد انصهروا بشكل جيد في منظومة العدالة غير أنه لم يتم إدماجهم 
التعويضات  من  يستفيدون  ال  أنهم  كما  الساعة،  لحد  الوزارة  في 

واملستحقات األخرى على غرار زمالئهم في الوزارة شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى السؤال 
املوالي وهو املتعلق بتنزيل املخطط التوجيهي للتحول الرقمي ملنظومة 
العدالة في بالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاآمدةام ءاملعيدين:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير حينما نتحدث عن التحول الرقمي في املحاكم نتحدث 
أساسا عن حق أسا�ضي في املحاكمة العادلة هوسرعة البث في امللفات 
وهاد املخطط التوجيهي للتحول الرقمي غيساعد في تسريع البث في 
امللفات واملزيد من النجاعة في الوقت اللي باقي كنشوفوا فيه معتقلين 
كيقضيوا شهور وشهور ما بين اإلعتقال اإلحتياطي وبين قضاء التحقيق 
وما زال ما كيدخلش ملفهم تاملداولة في الحكم، في هذا اإلطار نسائلكم 

السيد الوزير عن حصيلة وزارتكم في هذا التحديث.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

ربما  التحديث  على  الحصيلة  الرقمي  التحول  على  كان  السؤال 

غتحتاج كثر من ساعتين ما�ضي 2 دقايق، لكن نبغي نقول لك بأنه فيما 
يتعلق بالتحول الرقمي باش نتفاهموا، التحول الرقمي هاد املخطط 
املقصود منو هو إدماج تقنيات اإلتصال واملعلومة في منظومة العدالة 
بما يوفر تحوال نوعيا في تنظيم العمل وتسييره وتوزيعه يحقق النجاعة 
والسرعة والفعالية اللي تكلمتي عليها ويحقق الشفافية أيضا فهاد املرفق 
القضائي، وزارة العدل هي من الوزارات أو القطاعات اللي كتفتخر 
بالكفاءات اللي كتوفر عليها من مهندسين شباب وأطر وقاموا بواحد 
العمل مهم جدا فيه تراكم قوي، لكن هاد العمل مني جينا للوزارة لقينا 
بأنه هو عبارة عن متوالية وتراكم لتطبيقيات وبرامج وتقنيات تحتاج 
إلى مقاربة متكاملة مندمجة ألن القطاع دالعدالة يتداخل ويتعايش 
فيه تقريبا 7 داملهن من قضاة ومفوضين ومحامين ومنتدبين ومترجمين 
املقاربة  واحد  إذن خاص  املتقاضين،  إلى  باإلضافة  ونساخ  وموثقين 
تكون مندمجة وتقيم منصات مندمجة تحقق هاد الفعالية الرقمية 
وهاد التحول الرقمي قريبا في األيام املقبلة سنقدم هاد التحول للرأي 
العام و ملن يرغب في ذلك من لجن ومسؤولين منتخبين في البرملان، وهاد 
املشروع هذا سنعلن من خالله في األيام املقبلة على إطالق املشاريع 
األولية، كاين واحد الدفعة أولية ديال املشاريع اللي تقدمنا فيها وفي 
مقدمتها منصة املحامي اللي هي منصة أساسية جدا إليداع املقاالت 
واألداءات اإللكترونية املندمجة إلى غير ذلك فإذن كاين هناك نتائج 
ملموسة، مخطط التحول الرقمي هو مخطط يمتد على 3 سنوات لكن 
الحصيلة األولية اللي هي متوفرة اآلن وكاين اللي هي بدات كتشتغل هي 
حصيلة تدعو إلى اإلستبشار على أساس أن املنظومة القضائية تخرج 
من العصر الورقي والثقل البيروقراطي وتدخل املجال ديال الشفافية 

وديال الفعالية وديال اإلنفتاح على املرتفقين، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم من تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداملف طايارميد:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيد الوزير على ما تفضلتم به، بداية البد أن نفتخر أن 
بالدنا أصبحت تتوفر على واحد الوثيقة مهمة اللي هي ميثاق إصالح 
منظومة العدالة، أيضا ننوه باملجهود املبذول وخاصة فهاد الوثيقة 
ديال املخطط التوجيهي اللي تقدمت به، السيد الوزير، لكن من خالل 
املالحظات األولى البد أوال أن نقر بأننا قد أخفقنا في إخراج املحكمة 
الرقمية في أفق سنة 2020 التي كنا قد ضربنا لها موعدا سابقا، أيضا 
البد أن نعترف بأنه من خالل املجاالت 7 اللي تحدثتم عليه السيد الوزير 
صحيح كاينة 22 مشروع، لكن كلها تتحدى على واحد املدى زمني ديال 
2025 ديال التنزيل، أيضا البد أن نعترف أنكم أيضا في نفس الوثيقة 
اعترفتم بغياب رؤيا استراتيجية للتحول الرقمي بغياب اإلطار القانوني 
والتنظيمي بضعف انخراط الفاعلين، الهيكلة اإلدارية الغير املالئمة، ثم 
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أيضا بطء مسطرة التشريع هذا كله ال محالة سيؤثر، السيد الوزير، 
على هاد املخطط التوجيهي، البد أن نعترف اليوم بأن املحاكمة عن بعد 

الزالت تعقد في غياب نص قانوني مؤطر لهته العملية.

مازال  بأننا  نتحدث  أن  البد  التشريع  في  لللبطء  بالنسبة  أيضا 
باملوضوع،  عالقة  عندو  اللي  الجنائي  القانون  إخراج  في  متؤخرين 
املسطرة الجنائية، املسطرة املدنية، التنظيم القضائي، أيضا القوانين 
املنظمة للمهن، أنتم في نفس القانون وال في نفس املخطط تحدثتم عن 
الشراكة مع الفاعلين، اليوم مازال عندنا قانون املحاماة ما خرج، قانون 
املوثقون، العدول، النساخ، هذه كلها السيد الوزير الشك كيفما خفقنا 
في اإلخراج ديال املحكمة الرقمية اليوم، أكيد ما عندناش مؤشرات 
عملية اللي غتخلينا أننا اليوم نجحو في املوعد اللي كنضربوه، اليوم من 
بعد 5 سنوات يعني 2025، لذلك البد من اإلسراع في هاد اإلخراج ديال 
املخطط التشريعي ألن هو القاعدة األساس التي تحصن هذا املوضوع، 
ثم أيضا البد من مؤشرات عملية، السيد الوزير، التي تجعلنا نطمئن 
فعال على أن بالدنا كيفما فتحت هاد الورش، كيفما فعال هو غيكون 
إضافة نوعية لكن سنضمن النجاح ديال إن شاء هللا بالتدخل ديال 

جميع الشركاء.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير مع األسف انتهى الوقت باقا 
2 ثواني، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب، مزيان، تفضل السيد 

النائب، تعقيب إضافي.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد الوزير، أكيد أنه رقمنة العمل داخل املحاكم كان يسير سير 
السلحفاة واملجيء ديالكم إلى هذا القطاع وضعتو مخطط فيه برمجة 
زمنية محكمة من أجل الولوج إلى املحكمة رقمية مستقبال وهاد ال�ضي 
البد خصنا نوهو به إذا كنا في سنوات سابقة هملنا هاد الجانب، فأكيد 
أنه اليوم الثورة اللي كاينة داخل هاد القطاع البد أننا نشيدو بها ونقولو 
بأن كاين التوجه اللي هو صحيح ومتين وغادي نحو األفضل وبالتالي 
احنا معكم، السيد الوزير، من أجل أنه نقطعو مع املمارسات اللي 

تورثات على مستوى هاد القطاع ونمشيو إلى األفضل.

ملسيدارئيساملجلسة:

للسيد  كلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  النائب، هل من  السيد  شكرا 
الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

فقط أريد أن أستفسر أن يوضح لي السيد النائب املحترم ماذا 
يقصد باملحكمة الرقمية التي تأخرنا في إخراجها، وبالتالي البد أن أقول 
بأن هاد الحماسة في الحديث عن تعثر وتأخر قطاع من قطاعات حكومة 

العثماني يطرح أكثر من سؤال فهاد الجلسة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

نمر إلى السؤال املوالي وهو عن حصر نسبة حاالت العود في ارتكاب 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجرمية  األفعال 

االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، الكل كيأكد اليوم على أن املقاربة الزجرية واألمنية 
فالسياسة  وبالتالي  الجريمة  نكافحو  باش  كافية إطالقا  لوحدها غير 
ترتبط  القبلية  فالوقاية  للبالد،  العامة  بالسياسة  مرتبطة  الجنائية 
بشكل مباشر بالسياسات العمومية في املجال االقتصادي واالجتماعي 
والتعليمي إلى آخره، ولكن منين تنوصلو الرتكاب الجريمة تنتحدثو على 
املنظومة الجنائية، املنظومة الجنائية باش نقيمو السياسة الجنائية في 
هذا الشق البد أن يكون عندنا معطيات تتعلق بنسبة العوز، وبالتالي 

كنسألوكم في هاد املجال السيد الوزيرو شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

شكرا السيد النائب املحترم، ما تفضلتم به هو عين الصواب سواء 

يتعلق  أو غير ذلك، فاألمر  الجريمة  في  العود  بهاد ظاهرة  األمر  تعلق 

بضرورة توفير رؤية شاملة ومندمجة للسياسة الجنائية ببالدنا، ظاهرة 

العود هي ظاهرة كونية، املغرب كغيره من الدول يعاني من هاد الظاهرة، 

في  الجنائية  السياسة  بأن  املحترم  النائب  السيد  نقوليك  لي  ويمكن 

شقها العقابي وال الوقائي هي سياسة فشلت في إيجاد أجوبة حقيقية 

لظاهرة العود، صحيح هناك تشخيص وهناك نقاش يغلب عليه الطابع 

األكاديمي والنظري وال يقدم حلوال ميدانية إجرائية وعملية ألنه يفتقد 

إلى معطيات إحصائية دقيقة تتعلق بالجنس والسن وأنواع الجرائم 

والعقوبات، باإلضافة إلى أنه ونالحظ أن هاد العود يقتصر وهو محدود 

في الجرائم ديال السرقة واملخدرات هو أن ترتفع نسبته أكثر في الفئات 

التي تقل عن 18 سنة، باإلضافة إلى ضعف التنسيق بين السياسات 

العقابية والزجرية وباقي السياسات الوقائية األخرى والوزارة خدات 

بعين اإلعتبار هاد الظاهرة تهتم بها من خالل مراجعة وتحديث السجل 

العدلي للسوابق القضائية.

املرصد  هاد  فتح  هي  اآلن  عليها  كنشتغلوا  اللي  الثانية  والنقطة 

الوطني للجريمة اللي غادي يعطينا معطيات تشخيصية حقيقية على 

هاد الظاهرة وغادي نوضعوا استراتيجية ملحاربتها، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تعقيبكم السيد النائب.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرا السيد الوزير على هاد املعطيات الدقيقة، أكيد أنه اليوم 
باش تكون عندنا سياسة جنائية متكاملة البد أنه تكون عندنا واحد 
على  فالقضاء  ومستدامة،  مندمجة  متكاملة  عمومية  السياسات 
الجريمة كينطلق من السياسات العمومية، إيال وفرنا الشغل راه ما 
غاديش تكون السرقة، إيال وفرنا مراكز ديال الحماية من اإلدمان على 
املخدرات راه ماغاديش يكون عندنا استهالك املخدرات راه هادو عناصر 
اللي هي متكاملة والحكومة اليوم خصها تلجأ للوضع واحد السياسة 
مندمجة من أجل أننا نكون أمام دولة قوية عادلة، مجتمع حداثي 

ومتضامن وعادل ومنصف، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيداإبرمهيماملضعيف:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، أنا غادي نتحدث عن تقادم هاد املنظومة العود ألن 
كترجع للقانون القانون املنظم لها 1963 ولكن أنا بغيت نشير لنقطة 
مهمة في هاد قضية العود هي الجرائم املتعلقة والجنح لألسف لم ترقى 
حتى للجناية، الجنح املتعلقة بالجرائم البيدوفيلية األطفال القاصرين 
أقل من 18 لسنة، هاد حتى التشديد اآلن لألسف راه ارتبط بواحد..، 
النقطة  احنا  ولكن  متتاليتين،  لواليتين  البرملان  في  باقي  راه  بالقانون 
األساسية اللي بغيت نشير ليها هي أن هاد األشخاص املريضين هاد يعني 
خاصهم معالجة وسموا يعني العقوبة سنة، الغرامة 200 درهم ولكن 
يمكن لو ينتقل ملدينة أخرى وسمو يعني كان الجريمة فهاد املدرسة 
نفس  في  إشكال  كاينش  ما  أخرى  ملدرسة  يم�ضي  املدرسة  في  كيقري 

املدينة في بعض األحيان، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

فقط أردت أن أوضح بأنه الوزارة واعية بهاد الظاهرة ضمن ظواهر 
واحد  واضعة  وهي  العام،  الرأي  اهتمامات  تثير  بدأت  كثيرة  أخرى 
اإلستراتيجية اللي سبق لي قدمتها في البداية ديال تولي املسؤولية على 

هذا القطاع أمام املجلس الحكومي وهي املتعلقة باملداخيل الرئيسية 
للسياسة الجنائية وهاد السياسة الجنائية فيها نظرة وفيه إستراتيجية، 
وال يمكن أن تخضع ألي ضغط تشريعي يمكن أن يجعلنا أمام نوع من 
القوانين التي ربما ال تكون مالئمة ال للروح الدستورية وال للتطورات 
اللي عرفتها بالدنا، لكن اليوم احنا كيف قلت كنشتغلوا على تحديث 
للجريمة يعني  العدلي وعلى إرساء وفتح واحد املرصد وطني  السجل 
بعبارة عن فروع له في مختلف األقاليم لرصد الجريمة ميدانيا من 

الناحية ديال.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، نمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع وهو عن 
تشديد العقوبات على مختطفي هو مغتصبي األطفال ببالدنا للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة 

النائبة لوضع السؤال.

ملد ئبةاملسيدةاغيثةاآيتابنامملدني:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةامل 9مل نيينامملحت9مين،

مختطفي  عن  العقوبات  تشديد  قصد  املتخذة  اإلجراءات  عن 
ومغتصبي األطفال والطفالت في بالدنا نسائلكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

تكلمت  اللي  الجنائية  السياسة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
عليها قبل قليل هي سياسة ال تنحصر ما بين التشديد وال التخفيف، هي 
سياسة جنائية بمنظور عقابي إدماجي اجتماعي يراعي حقوق اإلنسان 
هو  الجنائية  املنظومات  كل  في  أسا�ضي  مبدأ  ويراعي  القانون  ودولة 
املبدأ ديال التناسبية واللي خصنا نشتغلوا عليه ونطوروه باستمرار، 
القانون الجنائي الحالي سواء في الفصل 471 وال الفصل 484 و85 
سواء بالنسبة للخاطفين وال بالنسبة اللي كيمارسوا الجرائم ديال هتك 
العرض بالعنف أو بغير العنف هي كلها هاد املواد يبدو أنها كترصد 
عقوبات متشددة تتوصل حتى ل 10سنوات، لكن فحال اللي قلت لك 
قبل قليل هاد التشدد هذا في مجال حتى في مجاالت أخرى لم يحول 
دون تكاثر هذه الضواهر احنا عرفنا في الشهور األخيرة وما كاينش اللي ما 
انفلعش وتفاعل مع هاد اإلنتشار وتوحش أشكال اإلعتداء على الطفولة 
في بالدنا وأحيانا ما كيكونش غير الهتك العرض ينتهي بالقتل وبجرائم 
أخرى بشعة، لذلك فالوزارة عندها التزام هي أن الوزارة وقعت امليثاق 
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ديال حماية حقوق الطفل بمبادرة من سمو األميرة اللة مريم رئيسة 
املرصد الوطني لحقوق الطفل، احنا عندنا التزام وبناء من هاد اإللتزام 
اليوم هاد الصباح كان إجتماع ما بين الوزارة والخبراء داملرصد الوطني 
لحقوق الطفل اللي وضع واحد األرضية مهمة جدا اللي غنمشيوا في 
اتجاه ديال تقديم هاد املؤسسة النيابية املحترمة مدونة شاملة لحقوق 
الطفل ما�ضي غير في اإلنتهاكات وفي اإلغتصابات ولكن حقوق الطفل في 

كل املجاالت من تشغيل وتعنيف وتسخير وتهجير وتزويج، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب تفضلوا.

ملد ئبةاملسيدةاغيثةاآيتابنامملدني:

السيد الوزير أشكركم على هذه الطمأنة ولكن السيد الوزير كما 
كتعرفوا أننا أصبحنا اآلن وقت ما فقنا فالصباح وفتحنا مواقع التواصل 
اإلجتماعي إال وكنتفاجئوا ب 2 دالظواهر كاينة إنا هلل وإنا إليه راجعون 
إن املوت أصبح شيئا ما يقلقنا دائما نفقد إما صديق أو إنسان نعرفه، 
اصبحنا كنلقاوا هاد الظاهرة وكذلك نجد كلمة تم اختطاف طفل من، 
وما نعيمة من زاكورة وما الطفل الرضيع الذي قطعت وبثرت يده داخل 
مستشفى وما طفلة ديال عام ونصف اللي توجدات على بعد 4 كيلومتر 
من املنزل ديالهم بجرادة وما حسين وما عدنان وما غير ذلك من األسماء 
التي أصبحنا نعرفها رغم بعدها ورغم بعدها الجغرافي وال العائلي عنا 
أصبحنا نعرفها ونتفاعل معها، ولكن اللي الحظنا السيد الوزير أن هاد 
األطفال يتم اختطافهم إما لإلغتصاب أو حتى للشعوذة والبحث عن 
الكنوز اللي اصبحنا كنسمعوا هاد الظاهرة فيهم األغلبية ديال األطفال 
ما كنعاودوش نلقاوهم لحد ااآلن ما كنلقاوهمش كنبقاوا نهضروا عليهم 
في مواقع التواصل ملدة شهر 15 اليوم شهراين ومن بعد كنساوهوم، 
راه  كيبقاوعائالتهم  راه  احنا  كنساوهوم  اللي  الوقيتة  ديك  في  ولكن 
كيبقاو مفكرينهم راه كيبقاو عايشين على األمل أن واحد نهار غادي تلقاو 
لهم دوك الجناة كيفاش هاد الجناة السيد الوزير اللي احنا اآلن في هاد 
أننا كنقدرو نكشفو خليات  بأننا عندنا  الوقيتة اللي احنا كنفتخرو 
إرهابية كنقدرو نتبعو تجار املخدرات كيفاش ما قدرناش نوجدو جناة 
ديال األطفال؟ أطفال ديالنا اللي كيموتو، أطفال ديال 6 سنين 8 سنين 
عام ونص، ما استثنى حتى واحد حتى صبحو العائالت كيعيشو في هلع 
وكيعيشو في واحد القلق والدرب والحومة والدوار اللي كان هو مرتع ديال 
هاد العائالت اللي ألن األغلبية ديال األطفال اللي كيمشيو راه أطفال 
ديال املناطق الهشة، مناطق إما ديال العالم القروي أو على هوامش 
املدن، األغلبية ديالهم وفين كانو كيلعبو هاد الدراري كانو كيلعبو في ديك 
الدرب في ديك الساحة اللي هي كانت موقع ديال األمان واالطمئنان، 
أصبحت اآلن أننا ولينا فيما خرج وليد وال بنيتة كنبقاو تابعينو كنقاو 
خايفين عليه، كيفاش غادي نرجعو الطمأنينة لهاد العائالت املكلومة؟ 
واللي راها عايشة في هلع، دكرتو السيدة مثال الحظنا أن وسائل اإلعالم 

التلفزة وال ما كينش اللي كيهضر ما كاين ال برامج ديال التوعية، ال برامج 
اللي كيمكن اآلن توضح الخطورة كيفاش مثال وسائل اإلعالم ال تتحدث 
أتحدث عن وسائل اإلعالم الرسمية ال تتحدث بتاتا ما كاين ال برامج 
ال حلقات ال des.spotes.publicitaires وال؟ أي �ضيء ما كاينش في هاد 
اإلطار، كيفاش أننا مثال ما شجعناش الناس باش غادي مثال نعتمدو 
باش  أشياء  عدة  نعتمدوعلى  كاميرات،  على  نعتمدو  الكاميرات  على 
نحميو هاد الطفولة ألن هاد الطفولة هشة يمكن واحد كبير كيمكن 
يم�ضي الراسو ولكن هذا طفل ديال عام ديال عامين ديال 4 سنين 
يصعب عليه أنك تقريه وتقول له ما تمشيش مع الغريب ما تمشيش 
مع جارك، ما تمشيش مع ولد دربك، ما تمشيش مع هداك اللي تعشيتي 
معاه البارح، راه صعيب السيد الوزير باش نقدرو نقنعو هاد األطفال 
باش إحضيو راسهم إال ما احضيناهمش حنا، هضرتو لنا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة  شكرا السيدة 
النائبة من فريق العدالة والتنمية تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاآمدةام ءاملعيدين:

الظاهرة  ملعالجة  كافي  غير  القانوني  اإلطار  الوزير،  السيد  شكرا 
هذا الشك فيه، ولكن هذا ما كينفيش علينا كمشرعين احنا وإياكم 
مسؤولية ديالنا تجاه التشريع، خاصة ما يتعلق بإطار العقوبات التي 
تظل غير منطقية في املغرب بالنظر إلى بشاعة الجرائم ومفاجأة الرأي 
العام منها، وكذلك بالنسبة لتفريد العقوبات والتصنيف ديالها ما بين 
الجنح التي يجب أن ترتقي إلى مستوى الجنايات وهاد ال�ضي، السيد 
الوزير، راه كان فيه مجهود في مشروع القانون الجنائي اللي عاوتاني 
غنطالبوكم به كحكومة باش تسرعو ببرمجة البث في التعديالت ديال 
البرملان عليه ألن فيه هاد الشق على األقل كان فيه إنجاز مهم، إضافة 
إلى املسطرة الجنائية اللي مازال كنتسناوها حتى هي فيها اشتغال كبير 
واالعتداءات  االغتصابات  ضحايا  لألطفال  االستماع  مستوى  على 
بأنكم  ديالكم  القول  وأن  وغيرها خاصة  ديالهم  والتصوير  الجنسية 
كتحضرو قانون لحماية الطفولة لم يعد يبشر البرملان بخير، نظرا ألنه 
كاينة قوانين تشتاغل عليها في والية حكومية و2 واليات حكومية والزلنا 
ننتظر إحالتها ونعتبر أن تأخيرها بحال قانون املسطرة الجنائية أصبح 
غير طبيعي وغير مقبول على األقل من طرفنا احنا كبرملانيين في مواجهة 

وعود الوزارة والحكومة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد، تفضلوا.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد4:

فعال أن استحفال الظواهر اللي وصفاتها السيدة النائبة املحترمة 
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كيزيد يأكد هاد الفرضية أو هاد الورش اللي فتحناه، على غرار قانون 
متكامل األركان لحماية النساء ضد العنف لعل األطفال أكثر هشاشة 
من النساء ومحتاجين قانون متكامل واللي غادي نديرو فيه مقاربة 
تشاركية، اليوم هاد الصباح بدينا مع املرصد الوطني لحقوق الطفل 
وغادي نوسعو الدائرة داملشاورات مع الفاعلين املدنيين ومع املؤسسات 
عندهم  يكون  املغرب  في  والقاصرين  املغربية  الطفولة  باش  املعنية 

قانون لحمايتهم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير على ردودكم، وشكرا لكم على حسن مساهمتكم 
في هاته الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي وبداية نرحب بالسيدة الوزيرة 
وهو قطاع التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة، في سؤال 
أول عن األشخاص في وضعية إعاقة ببالدنا للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري الكلمة ألحد السادة النواب، 

تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت9مون،

أخومتياإخومنياملدومبامملحت9مين،

لقد أظهرت نتائج البحث الوطني الثاني حول نسبة انتشار اإلعاقة 
2014 كما أن كل أسرة  إلى%8،6سنة  الوطني وصلت  على املستوى 
واحدة من بين 4 األسر لديها على األقل شخص في وضعية إعاقة، األمر 
الذي يطرح معه بإلحاح مسألة إدماج هؤالء األشخاص في املجتمع على 
كافة املستويات، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة ماذا أعددتم 

من إجراءات إلدماج هذه الفئة في املجتمع؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب تفضلوا.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرماملسيداملد ئبامملحت9م،

أوال هذا ..

ملسيدارئيساملجلسة:

الصوت الصوت السيدة الوزيرة.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

قلت أن هاد املوضوع اللي طرحتو السيد النائب املحترم هو موضوع 
مهم وبطبيعة الحال طرح قضية اإلعاقة هكذا في بالدنا ال يمكن أن 

نستوفيها في إطار دقيقتين اللي خصصتوا لينا فهاد الجواب.

بإهتمام خاص من طرفنا كحكومة وكذلك  هاد املوضوع يحظى 
انطالقا من التوجيهات امللكية السامية في موضوع األشخاص اللي هما 
في وضعية خاصة ومن بينهم األشخاص اللي في وضعية إعاقة، أوال البد 
أن نكون يعني مقتانعين بأن بالدنا خطات خطوات مهمة ومهمة جدا في 
مجال التمكين وإدماج األشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خالل 
مجموعة من التدبير: التدبير األول هو أننا بالد عندنا مخطط وطني 
يعطي إطار لإللتقائية بين كافة املتدخلين سواء الحكومة أو مجتمع 
مدني، وعقدنا اللجنة التقنية اللي يعني منظوية تحت اللجنة الوزارية 
املكلفة بقضايا اإلعاقة في بالدنا وبرامجها والسياسات املخصصة لها 
قبل سنة تقريبا وكانت مناسبة ملدارسة كل يعني ماذا اإلنجاز اللي كاين 

عند جميع القطاعات الحكومية في هاد املجال.

كذلك أننا اليوم في إطار ورش وطني كبير اللي هو ورش نظام جديد 
لتقييم اإلعاقة، هذا الورش اللي تقدمنا فيه كثيرا واللي من خالله إن 
شاء هللا غادي يكون عندنا في املغرب تصور لربط اإلعاقة، اللي كما 
كتعرفوا اليوم املفهوم الجديد في إطار اإلتفاقية الدولية التي صادقنا 
عليها ما بقاش فقط عندو عالقة بالجانب الطبي، ولكن كذلك عالقة 

اإلعاقة باملحيط اإلجتماعي وباملحيط بشكل عام.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب لتعقيب تفضلوا.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

أوال شكرا السيد الوزير على كل املعطيات واألرقام التي أدليتم بها 
لنا في هذه الجلسة، ونثمن كل اإلجراءات التي قامت بها وزارتكم تجاه 
هذه الفئة، لكن اسمحوا لي أن أقول لكم بأنه بالرغم من املجهودات 
اإليجابية املسجلة في مجال الحماية والنهوض بحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة ببالدنا فإنه الزال بلوغ أهداف املخطط العمل الوطني 2017-

2021 وتحقيقها على مستوى السياسة العمومية والبرامج القطاعية 
سيما  ال  واملشاكل،  التحديات  ومن  اإلكراهات  من  مجموعة  يعرف 
فيما يتعلق بمسألة املوارد، باإلدماج اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي 

ألشخاص في وضعية إعاقة خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيدـ19 .

السيدة الوزيرة، من جهة أخرى نسجل أن الحكومة قامت مشكورة 
بإعداد خطة إستراتيجية من شأنها الحد من تداعيات اإلقتصادية 
واإلجتماعية لجائحة كورونا طيلة األشهر األخيرة، لكننا نسجل باملقابل 
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أن فئة األشخاص في وضعية إعاقة لم تحظى بنفس اإلهتمام في مجال 
البرامج الوزارية املتعلقة بتدبير وباء كورونا.

وفي هذا الصدد نؤكد أن هذه الفئة ال زالت تعاني من عدم اإلعتراف 

بهويتها واملتمثلة في إخراج بطاقة الشخص املعاق ومن قلة الولوجيات 

الخارجية  والفضاءات  والطرق  البنيات  في  لهم  املخصصة  واملمرات 

ووسائل النقل، رغم وجود قانون يضبط هاد املجال زيادت على غياب 

التسهيالت في مجال الدراسة والعمل.

كما تعاني هذه الشريحة من عدم تفعيل البرنامج الوطني للتربية 

الدامجة وتعميمها على كل األشخاص..، شكرا

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة 

لكم السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

أوال هناك مجهودات كبيرة وشكرا لكم ألنكم ذكرتوا بعضها يكفي 

أن أؤكد على اإلتفاقيتين األخيرتين: اتفاقية اإلطار اللي وقعناها بمناسبة 

اليوم العالمي لألشخاص في وضعية إعاقة واللي هاد اإلتفاقيات كانت 

مرتبطة  الصحة  وزارة  ومع  الوطنية  التربية  وزارة  مع  اتفاقية  هناك 

بالتربية الدامجة وتعزيز فرص التمدرس بالنسبة لألشخاص في وضعية 

التماسك  صندوق  يقدمه  ما  إطار  في  اليوم  بأنه  وكتعرفوا  إعاقة، 

في سنة  الدرهم تخصص سنويا  166 مليون ديال  تقريبا  اإلجتماعي 

2019 لتأطير ومواكبة مراكز التي تقوم بالتربية يعني تحرص على املواكبة 

لألشخاص في وضعية إعاقة، أضيف كذلك اإلتفاقية الثانية مرتبطة.

ملسيدارئيساملجلسة:

والسادة  للسيدات  رفيق  برنامج  عن  املوالي  السؤال  لكم  شكرا 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، الكلمة لكم السيد النائب 

تفضلوا.

ملد ئباملسيدارشيداملقبيل:

شكرماملسيداملرئيس،

رفيق  الوطني  البرنامج  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

املتعلق بتكوين متخصصين في مجال اضطرابات طيف التوحد؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب تفضلوا.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا لكم على هذا السؤال، هذا البرنامج يعتبر من البرامج املهمة 
جدا واللي ارتباطا بالسؤال السابق حول ما هي املجهودات التي بذلت 
يعني في قضايا لألشخاص في وضعية إعاقة في بالدنا، برنامج رفيق يعتبر 
من البرامج املهمة جدا والذي جاء في إطار اإلرتقاء بجودة الخدمات 
التكفل خدمات التكفل باألشخاص ذوي إعاقة التوحد، هاد البرنامج 
اللي تم في إطار شراكة مع إحدى الجامعات الخاصة واللي كان بناء على 
دفتر تحمالت اللي اليوم بمقتضاه كيعطينا تكوين كل سنة هو لفئة 
مقسم على 3 سنوات كل سنة 60 إطار خبير في مجال إعاقة التوحد 
واليوم احنا فالسنة الثانية ونستعد يعني الفوج الثاني، الفوج األول 
1200على  يواكبوا  60 مطلوب منهم أن  60 وهاد كل سنة  كان فيه 
مستوى األسر اللي عندهم أطفال في وضعية من هاد النوع اللي هي 
إعاقة التوحد، وهذا من البرامج كما قلت اللي برنامج مهم ألنه كيأهل 
وسيواكب األسر ألن كتعرفوا أن من أهم التحديات اليوم اللي كتواجه 
األسر اللي عندهم أطفال في وضعية إعاقة هي حسن املواكبة لضمان 
اإلدماج وضمان التمدرس وضمان كذلك في املستقبل اإلدماج في مجال 

الشغل.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

ملد ئباملسيداعبدامملجيداجوبيج:

شكرماملسيدةاملوزيرةامملحت9مة،

ملسيداملرئيس،

اهتماما  أوليتم  أنكم  الحكومة  ومعكم  الوزيرة  السيدة  نشكركم 
ألطفال التوحد وعائالتهم ببرنامجكم هذا، لكن رغم هذا فإن ما قمتم 
به على أهميته يحتاج إلى برامج أخرى مواكبةله كبرنامج رفيق في الصحة 
وبرنامج رفيق في التربية والتكوين وبرنامج رفيق في الشباب والرياضة، 
ألن معاناة أطفال التوحد وأسرهم تبدأ من األشهر األولى للوالدة إذ تبدأ 
رحلتهم الطويلة لتشخيص حالة أطفالهم لينتبهوا بعد شهور وسنوات 
مرض  إنه  فصال  وال  أصال  له  يعرفون  ال  بمرض  مصاب  طفلهم  أن 
التوحد، لتبدأ مرحلة العالج على مستوى وزارة الصحة حيث ال أطباء 
متخصصين في التشخيص والعالج، ال مراكز صحة متخصصة حين 
تضطر األسر إلى الطواف بابنها بين طبيب تقويم النطق وإخصائي تعديل 
السلوك مرورا بأخصاء الطب النف�ضي، وبالتالي ميزانية شهرية ضخمة، 
وتزداد معاناة أطفال التوحد وأسرهم عند بداية كل موسم درا�ضي ألن 
أو تستقبلهم  العمومية والخاصة ترفض استقبالهم  جل املؤسسات 
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دون توفير بنايات خاصة بهم وال موارد بشرية متخصصة وال معارف 
ضرورية ملواكبتهم وال تكييف لبرامجها وامتحاناتها مع خصوصية، ومنها 
من ترفض استقبال طفل التوحد مع مرافقته لينتهي بهم املطاف خارج 
أسوار املدرسة، حينها تتجه األسر إلى البحث عن جمعيات متخصصة، 
فال تجد إال جمعيات خبرتها صفرا في مجال التوحد أو جمعيات جمعت 
في مقراتها جميع أنواع اإلعاقات حتى إذا وجدت جمعية متخصصة 
فإن تكاليف التسجيل واملواكبة باهضة جدا رغم أن هذه الجمعيات 
تتلقى دعما من وزارتكم ومن الجماعات الترابية وغيرها، كما أن فترة 
خالل  لكن  املدر�ضي  بالزمن  ومحددة  محدودة  واملواكبة  اإلستقبال 
العطلة املدرسية ال دور شباب تستقبلهم وال برنامج العطلة للجميع 

يحتضنهم.. باغي نديروا غي اإلشادة باألمهات..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيدة الوزيرة 
للرد على التعقيب.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيد النائب، أوال كيفما قلت هاد البرنامج هدفه هو توفير 
خبرات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال التكفل باألشخاص ذوي إعاقة 
التوحد واللي كيحصلو على تكوين اليوم هم من أطر وزارة الصحة، أطر 
من التربية الوطنية، أطر من القطب االجتماعي، التعاون الوطني ووزارة 
التضامن، طبعا ومن بعد تصل التكوين واملواكبة إلى األسر خاصة إلى 
األمهات وقد الحظت كيفاش أن األمهات اليوم مقبالت ويعني واألسر 
مقبلة على هاد النوع من التكوين، نظرا ألنه كاين خصاص، اليوم كاين 
خصاص مسجل نعم، ولكن هناك يعني برنامج رفيق وستواكبه إن 
شاء هللا برامج أخرى اللي كتستهدف النهوض بكل أنواع اإلعاقة، ألن 
اليوم ال يكفي فقط أنه تكون عندنا برامج يعني في مجال التربية، نعم 
وكذلك الحديث على التشغيل، سواء منو التشغيل في القطاع الحكومي 
واللي اليوم الحمد هللا بالدنا تم ترسيم عبر املرسوم تم ترسيم أنه.. في 

الوظيفة العمومية.

ملسيدارئيساملجلسة:

االجتماعية  الحماية  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املسنين  لألشخاص 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاملعوني:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

من  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
طرف الحكومة لتعزيز الحماية االجتماعية لألشخاص املسنين؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

لكم الكلمة السيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا لكم السيد النائب، هذا من املواضيع املهمة واليوم قضايا 
مجلس  آخر  الحكومي  املجلس  ففي  باهتمام خاص،  تحظى  املسنين 
حكومي تم عرض ومناقشة البرنامج الوطني املندمج للنهوض بأوضاع 
األشخاص املسنين هذا يعتبر تطور مهم ألنه سيؤدي إلى وجود سياسة 
عمومية تضمن االلتقائية بين مختلف املتدخلين، هاد البرنامج اللي كان 
نتيجة مسار تشاوري بين القطاعات الحكومية من جهة، بين املؤسسات 
الوطنية، بين الجمعيات التي تشتغل في قضايا املسنين وأعتبر أن وجود 
اليوم وثيقة اللي هي تضمن االلتقائية والتنسيق بين مختلف املتدخلين 
بالنسبة لألشخاص  الخدمات خاصة  في تجويد  أثر مهم  له  سيكون 
املسنين اللي هما في مؤسسات الرعاية االجتماعية ألن كتعرفو أنه هاد 
البرنامج برنامج مهم، وقد سبق وأن أطلقنا برنامج »أمان« بالنسبة 
األشخاص بمناسبة تنظيم الحملة الوطنية لألشخاص املسنين اللي 
نظمناها في أكتوبر من هاد السنة، كانت مناسبة إلطالق برنامج »أمان« 
وهاد البرنامج يقوم على تجويد الخدمات املقدمة في مؤسسات الرعاية 
االجتماعية، ألنه لألسف اليوم مع ضعف التضامن بين األجيال ألن 
التضامن بين األجيال هادي واحد القيمة أساسية تميز املجتمع املغربي 
بثقافته وبخصائصه يعني الدينية واالجتماعية، اليوم بدأ هناك نوع 
من الضعف في هاد القيمة هادي، وبالتالي إطالق مثل هاد الحمالت 
التحسيسية من شأنه ضمان وتجديد التضامن بين األجيال، و كذلك 
التأكيد على أن املسنين اليوم بفعل التحوالت الديمغرافية التي تعرفها 
السامية  املندوبية  استشراف  حسب  هنا  من  مقبلون  نحن  بالدنا 
للتخطيط على يعني واحد النقلة كبيرة في مجال األرقام، اليوم 2020 
عندنا 4 داملليون ديال األشخاص اللي هما يعني كيتعتبرو مسنين فوق 
60 سنة، ولكن هناك تطور كبير جدا سنة عن أخرى في مجال أشخاص 

اللي هما يعني مسنين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاملعوني:

السيدة  التجزيئي،  الطابع  الفئة  تعاملكم مع هذه  نعيبه على  ما 
الوزيرة، والغير املندمج وكذا التركيز واالقتصار على الجوانب االجتماعية 
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والنفسية بعيدا عن األسس االقتصادية والتنموية التي تقوم على إعادة 
دمج هذه الشريحة املهمة في منظومة العمل واإلنتاج؛

إن املزاوجة بين مقاربة الرعاية االجتماعية للمسنين و بين املقاربة 
الوزيرة،  السيدة  املجتمعي،  التطور  واقع  يفرضها  مسألة  التنموية 
نسجل التأخر امللموس في تكوين املوارد البشرية املتخصصة في طب 
األشخاص املسنين طب الشيخوخة، في املهن الصحية املتعلقة بهذه 
النفسية والطب  الفئة، كما أن هناك نقصا في تخصصات الرعاية 
إلى  إضافة  االجتماعي  العمل  وفي  بالشيخوخة،  الخاصين  العقلي 
املتناسبة مع اإلحتياجات الخاصة  العناية الصحية  نقص في مجال 
لألشخاص املسنين، املجهودات املوازية للمجتمع املدني الذي تراهنون 
الكافي والتأهيل املنهي ملواكبة  املالي  بالدعم  عليها محدودة وال تحظى 
طبيعة حاجيات املسنين، مما يؤثر سلبا على جودة التأطير والتدبيرو 

الخدمات التي تقدمها جمعيات املجتمع املدني.

إن أكبر املعضالت التي تجعل عددا من كبار السن عرضة للتشرد 
هو الفقر وغياب الحماية اإلجتماعية لهذه الفئة والسلوكات التي تهدد 
تماسك األسرة، إننا في فريق األصالة واملعاصرة السيدة الوزيرة ندق 
ناقوس الخطر حول الوضعية املقلقة التي يتواجد فيها املسنين الذين 

يعانون في صمت في ظل غياب التغطية الصحية؛

السيدة الوزيرة، ال يعقل أن اإلحالة ديال مسن أو مسنة على دور 
العجزة بدون ثبوت الهوية من طرف املؤسسات املعنية وكاين ماللي 
كتحيلوا على املستشفى للعالج كايتم املطالبة ديالوا بالتغطية الصحية 
يعني الراميد حنا ماعرفناش حتى اإلسم ديالوا عاد كيطلبوا منو التغطية 
الشروط  إنعدام  وكذا  املتخصصين  األطباء  غياب  كذلك  الصحية، 
األساسية واملقومات التي تنبني عليها دور رعاية املسنين، نسجل تباين 
الحماية  مستوى  على  سواء  املسنين  من  ونساء  رجال  بين  حاصل 
اإلجتماعية أو الرعاية الصحية، غياب وسائل النقل تراعي خصوصيات 
هذه الشريحة مما يعيق حركتهم واندماجهم اإليجابي في الحياة العامة 
دون اإلعتماد على الغير، ندرة املرافق الثقافية الترفيهية والرياضية التي 
تحتضن هذه الفئة العمرية إستجابة لحاجياتها، تراجع دور األسر في 
رعاية املسنين، ضرورة وضع تدابير واإلجراءات ملكافحة اإلهمال وسوء 
معاملة األشخاص املسنين، أهمية إعادة سياسة عمومية مندمجة 
موجهة لألشخاص املسنين قادرة على مواكبة احتياجات هذه الفئة 
التي ال ينبغي مقاربتها من منطلق الرعاية بل على أساس مبدأ الحق 
وليس الرعاية، وذلك في إطار اإلنسجام التام مع مقتضيات الفصل 34 

من دستور 2011، وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

شكرا السيد النائب، أوال ال يمكن أن نقدم هاد الصورة هادي أن 
السوداوية أن كل املسنين دياولنا راهما في وضعية صعبة أو في ضعية 
مزرية، بل بالعكس عندنا فئات اللي هيا منخرطة في املجتمع ثقافية 
سياسيا بل اقتصاديا وعندنا واحد الجزء من املسنين لألسف اللي فعال 
يمكن تكون عندهم بعض الصعوبات، اليوم كاين ورش وطني كبير اللي 
هو ورش الحماية اإلجتماعية واش التغطية اإلجتماعية الذي أعلن 

عنه، جاللة امللك، نصره هللا؛

بالحماية  الخاصة  املندمجة  العمومية  السياسة  اليوم  فبالتالي 
اإلجتماعية جزء واحد الجزء ومكون أسا�ضي منها فيه يشمل قضايا 
املسنين وقضايا الحماية اإلجتماعية للمسنين، اليوم كذلك البرنامج 
الوطني املندمجة التي تم يعني مناقشته في املجلس الحكومي األخير اللي 
كيعطينا اللي كنشتغلوا فيه على هدف إستراتيجي واضح وهو تمكين 
األشخاص املسنين من اإلستقاللية واملشاركة اإلجتماعية واإلقتصادية 
والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة 
حقوقية، طبعا نحن نشتغل بمقاربة حقوقية وهاد املشروع كيقوم 
على 4 ديال املرتكزات أساسية : تعميم التغطية اإلجتماعية والوقاية 
من املخاطر املرتبطة بالشيخوخة، توفير بيئة تمكينية داعمة، تعزيز 
املشاركات السياسية واإلجتماعية والثقافية، تطوير املعرفة والنهوض 
بين  التضامن  بيعني  والتوعية  التحسيس  وتعزيز  التشريعي  باملجال 
املغربي  املجتمع  غتخلي  اللي  هي  األسا�ضي  القيم  هاد  ألن  األجيال، 
مجتمع متضامن متماسك وتضامنو وتمسكو بخلفية قيمية أكثر منها 
بخلفية إقتصادية، ولهذا فكنعتبروا اليوم أن املجهودات كذلك التي 
تبذل بالنسبة لألشخاص االلي هما في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، 
األشخاص اللي في املؤسسات الرعاية اإلجتماعية كلهم عندهم البطاقة 
ديال الراميد، وبالتالي تايستافدوا من الخدمات الصحية بدون مشاكل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن تعليم األطفال الصم 
للوحدة  اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال.

ملد ئباملسيداعال4املعارم ي:

السيدة الوزيرة، الهدف من هذا السؤال هو جعلها لحظة مساءلة 
ملجتمعنا بكل مؤسساته والتقصيري الكبير اتجاه مواطنين ذوي اإلعاقة 
على العموم عندما ال نكون معنيين مباشرة، واليوم في دقيقة نحاولو 
األسرة  ومعه  طبعا  البكم  ومعه  الصم  الطفل  يعانيه  ما  استشعار 
الصغيرة مع محيطهم بالبيت، باملدرسة، باملستشفى، باملسجد، باإلدارة 
في الشارع في غياب نشر وتعميم لغة اإلشارة في جل املرافق، 330 ألف 
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مواطن مغربي من كل األعمار، منهم 30 ألف طفل في سن التمدرس 
اإللزامي ألف فقط في هاد 30 ألف من استطاعو الحصول على مقعد 
بمؤسسة عمومية مع قلة البنيات التربوية املؤهلة الستقبالهم، تقريبا 
3 آالف يتابعون التكوين تحت إشراف جمعيات، في بعض األحيان، في 
ظروف سيئة واآلخرين تصورو معايا، املعاناة ديالهم بمصالح الصحة 
وفي حالة استعجال، غياب أي مجهود إليصال املعلومات ومستجدات 
الوباء كما هو الحال في جميع دول العالم بلغ إلى احتجاج االتحاد الدولي 
للصم، محاكم اململكة حتى إن وجدت مترجم فتكون تعويضاته على 
نفقات مرتادي العدالة منهم، واش هاد األطفال ما تيحتاجوش تأطير 
ديني مالئم؟ يحميهم من مخاطر التطرف واالستغالل الديني، غياب 
الترجمة لخطب الجمعة حتى التي تبث في التلفزة الوطنية، أتساءل عن 
مشروع معيرة لغة اإلشارة املغربية الذي سبق للحكومة توقيع اتفاقية 
شراكة معPNEUD ف2016 الوزيرة السابقة نحن من الدول القالئل 
التي ال تتوفر على لغة معيارية بخاصيات وطنية مغربية، مترجمنا اآلن 
يمكن يكون تيقدم ترجمة خاصة بمجموعة أو بالرباط مع العلم أن لغة 

اإلشارة لغة حية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل، عفوا جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا لكم السيد النائب، هو فعال موضوع اإلعاقة السمعية هي من 
اإلعاقات أو من املواضيع املهمة التي نهتم بها ولهذا أطلقنا يعني أن اليوم 
في قضية اإلعاقة املرتبطة بالسمع قبل ما نتكلمو على اآلثار ديالها فعال 
الوخيمة البد أن نشتغل بمقاربة استباقية، واليوم هذا هو الجهد اللي 
كنقومو به جهد وقائي، ألن هادوك األطفال اللي اليوم هم في وضعية 
الصم إلى حدود 6 سنين كيمكن لنا نتداركوهم، وهذا هو جوهر اإلشكال 
الحقيقي كيفاش يمكن لنا ألنه وقع واحد خصنا نعترفو به وقع واحد 
ديال الالئحة طويلة ديال األطفال اللي هما في هاد الوضعية، واحنا 
كنسعاو أننا نوسعو طلقنا وتبعتوها مع املراكز االستشفائية املغربية 
اللي  استشفائية  مراكز   4 الوطني،  التعاون  مع  اتفاقية  طريق  عن 
غتشتغل معنا في مجال هاد يعني ما يسمى بالزرع ديال القوقعة، وهذا 
واحد العمل إنساني كبير وعندو آثار مهمة، ألن اإلعاقة البد من النظر 
إليها بمقاربة استباقية واألشخاص اللي يمكن لنا نقذوهم وما يمكنش 
ما يبقاوش في وضعية إعاقة يكون أفضل، اليوم ماذا نقدم لألشخاص 
في إعاقة من هاد النوع، عندنا كتعرفو 352 جمعية اللي كتاخذ الدعم 
وهي عاملة في مجال اإلعاقة منهم 93 جمعية في إعاقة سمعية، عدد 
املستوى  على  مستفيد  ألف   16 ل  وصلنا  اليوم   36% املستفيدين 
الوطني فيهم %36 من األشخاص اللي هما عندهم إعاقة سمعية، طبعا 

كيفما قلت هاد األطفال اللي هما في أغلبية األحيان كيكونو أطفال 
كنعتبرو اليوم أن هاد املبادرة ديال إطالق الزرع القوقعة غادي تكون 

عندو آثار مهمة جدا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ونمر إلى آخر سؤال في القطاع وآخر سؤال 
أيضا في هاته الجلسة عن تزايد العنف اإللكتروني ضد النساء للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب.

ملد ئباملسيدامحادابوشنيف:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرماملسيداملرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، حوالي 1.8 مليون امرأة تقع تحت تقع 
املتخذة  واإلجراءات  اآلليات  السؤال:  اإللكتروني،  العنف  ضحية 

ملواجهة هذه الظاهرة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزير للجواب.

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

شكرمالكماملسيداملرئيس،

من  هذا  اإللكتروني  العنف  موضوع  هو  املحترم،  النائب  السيد 
املواضيع من أشكال العنف الجديدة يعني إيال كنا كنتكلمو على العنف 
كظاهرة مقلقة في املجتمعات ليس فقط في املجتمع املغربي ولكن في 
املجتمعات اإلنسانية بشكل عام خاصة في األطفال وفي النساء، فاليوم 
البحث  رصده  كما  العنف  أشكال  من  الشكل  هذا  أو  الظاهرة  هاد 
الوطني الذي أنجز سنة 2019 رصد وجود نوع جديد من أنواع العنف 
ولألسف يتنامى اللي هو العنف اإللكتروني ضد النساء، غنعطي بعض 
األرقام %13.4 من النساء البالغات ما بين 18 و64 سنة للعنف يعني 
تعرضن للعنف اإللكتروني خالل سنة2018 يعني كنتكلموا على واحد 

الرقم اللي هو مهم جدا؛

اليوم السؤال هل هذا املوضوع يكفي فقط فيه املقاربة القانونية؟ 
يجرم  النساء  ضد  العنف  ملناهضة  قانون  عندنا  القانونية  املقاربة 
العنف اإللكتروني وفيه جزاءات، عندنا كذلك في املنظومة القانونية 
ديالنا ما يسعفنا للمحاكمة فهاد النوع من أنواع العنف، ولكن السؤال 
هو أن هاد املوضوع موضوع العنف اإللكتروني يدعو ويسائلنا لتوفير 
يعني تعبئة مجتمعية أوال التكوين والتأهيل والرصد واليقظة ألن هاد 
األشكال ديال العنف تتطور وتتأثر يعني وكتطور وبالتالي البد من أن 
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واليقظة  الرصد  فيها  وكتكون  كذلك  كتستجد  اللي  بآليات  نواجهها 
واملواكبة؛

احنا يعني كوزارة نظمنا حمالت رقمية خاصة أثناء الجائحة وأثناء 
الحجر الصحي نظمنا حملة رقمية واللي شاركوا معنا فيها حرصنا أن 
يشارك معنا فيها مختلف يعني الوجوه الفنية يعني اجتماعية شاركات 
معنا لكي تصل إلى كل األوسط، وكانت حملة في تقديري كانت حملة 
مهمة، ألن حاولنا أن نساهم في خلق تعبئة مجتمعية رافضة، واليوم 
قبل أسبوع كنا في الحملة الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء ولوقف 
العنف ضد النساء واملغرب اليوم احنا في الحملة رقم 18 يعني بلدنا 
مشينا في اتجاه مأسسة مناهضة العنف ضد النساء فأطلقنا الحملة 
18 وهاد الحملة خصصنها واتخذنا فيها شعار مهم اللي هو »مغاربة 
متاحدين وللعنف ضد النساء رافضين« يعني أننا مغاربة رجاال، نساء، 
ضدها،و  ونكونوا  ونتعبأوا  الظاهرة  نرفضوا  خصنا  أطفال  شباب، 
كنظن أن هذا واحد العمل كبير ولكن كيستدعي أننا كلنا نكونوا واعيين 

به ونساهموا في مناهضتو.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب عفوا تعقيب للسيدة النائبة تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةابثيدةاقر ري:

شكرماملسيداملرئيس،

بها  أفدتنا  واملعطياتالتي  املعلومات  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
فهاد الجلسة واألكيد هو أن العنف الرقمي هووجه حديث من أوجه 
العنف ضد املرأة وهناك توجه لتطور هاد العنف اإللكتروني بالنظر 
لسهولة انتشار وسائل ديال التواصل اإلجتماعي والتكنولوجيا الحديثة 
والوصول إليها،غير هو العنف بصفة عامة السيدة الوزيرة عندو واحد 
 l›HCP التكلفة اقتصادية واللي في التقرير الذي أشرتم إليه املرتبط ديال
ديال املندوبية السامية للتخطيط أنها عطات أرقام مهولة فيما يتعلق 
بالتكلفة اإلقتصادية ديال العنف بصفة عامة اللي هي 2.85 ملياردرهم 
في السنة ديال العنف ضد النساء واآلن عندنا واحد النوع من العنف 
النا�ضئ إذا أردنا أن نقول اللي هو العنف اإللكتروني اللي %10 ديال 
الوزيرة خصنا  السيدة  النساء كيعانيوا منو، ولكن عندنا إشكاالت 
نعترفوا بها اإلشكاالت املرتبطة بالتبليغ ألن تقرير دالنيابة العامة ديال 
2019 عطانا غي80 حالة اللي هي معروضة على املحاكم اللي كتشكل 
%0.42، إذن خصنا نمشيوا في تبسيط املساطر والتبليغ وهذا عمل 
مشترك بين الحكومة والبرملان وأنتم كنتم رئيسة جمعية ومكرز استماع 
وتعلمون اإلشكاالت التي تتعرض لها النساء فيما يتعلق بالتبليغ، 70% 
يبلغوا،  كيمشيوش  ما  اإللكتروني  للعنف  املتعارضات  النساء  من 
صحيح السيد الوزير قلتم بأن املقاربة القانونية هي غير كافية ولكن 
مين كتقول املندوبية بأن أكثر من%50 دالنساء والرجال ليس لديهم 

علم بهاد القانون اللي صادقنا عليه مؤخرا هذا كيتطلب مجهودات 
أخرى ووصالت إعالمية أخرى فيما يتعلق بالتعريف بهاد القانون.

السيدة الوزيرة اإلتحاد البرملاني الدولي في دراستيه في 2016 و2018 
قال بأن أكثر من %44 من النساء البرملانيات يتعرضن للعنف آنذاك 
فاش قريت هاد الدراسة جاني األمر مستغرب حيانا هللا حتى برملانية 
تتعرض لعنف رمزي في هذه الجلسة من طرف نائب برملاني دون أن 
يتم اإلعتذار بالشكل الالزم والكافي في هذه الجلسة في إهانة ملؤسسة 

دستورية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ هنا 
كان السؤال السؤال كان أغلبية تفضلي السيدة النائبة املحترمة من 

املعارضة من فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئبةاملسيدةالطيفةاملحاون:

السيدة الوزيرة، التحرش والتنمر ضد النساء عبر وسائل التواصل 
اإلجتماعي في تزايد مستمر، أين وزارة اإلتصال من هذا؟ وهل هناك 
تنسيق بينكم في هذا الصدد؟ صحيح الحكومة ساهمت مؤخرا في األيام 
البرتقالية هي التي أعطت األمم املتحدة انطالقتها، وماذا بعد؟ العنف 
ضد النساء في املغرب مستشري وبشكل فظيع، وبلغة األرقام التي ال 
تخطئ، حسب التقرير األخير للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، 
النساء بين 15 و75 سنة، %74 يتعرضن للعنف، القانون 103.13 
الجنائي مع صعوبة اإلثبات، فرغم عالته،  بالقانون  الذي تم ربطه 

حكومتكم السيدة الوزيرة ال تريد تنزيل هذا القانون.

وزاري  قطاع  رأس  على  وأنتم  تنتظرون  ماذا  الوزيرة،  السيدة 
ملناهضة  مندمجة موجهة  للمرأة إلخراج سياسة عمومية  مخصص 
العنف ضد املرأة؟ السيدة الوزيرة، يجب الضرب بيد من حديد على 

كل من يتجرؤ املس بنساء بالدنا. ماذا أنتم فاعلون؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة لكم السيدة النائبة من فريق التجمع الدستوري، تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةاملزي ني:

شكرماملسيداملرئيس،

ونصف  مليون  عدد  أو  رقم  نستحضر  عندما  الوزيرة،  السيدة 
امرأة يتعرضن للعنف اإللكتروني، حسب ما أفادته املندوبية السامية 

للتخطيط، هذا عدد مهول وخطير جدا.

السيدة الوزيرة، أنتم تدبرون قطاعا مهما، قطاعا يحمل في في إسمه، 
إسم املرأة، املرأة التي هي أنت وهي أنا وهي هاد النائبات املحترمات، وهن 
كذلك زوجات هؤالء النواب املحترمون وبناتهم وأمهاتهم، كيف يمكن 
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اليوم أن نفسر أن هذا العنف اإللكتروني الذي هو في ارتفاع مستمر، 
وعدد النساء الالئي يتعرضن له يجهلن حتى أين يذهبن، بحيث أنهن 
في  ماحدث  وهذا  اإلنتحار،  يفضلن  قد  وأخريات  الصمت،  يفضلن 
مجموعة من املناطق، عدة فتيات انتحرن في منطقة شفشاون ودفن 
معهن سرهن، وبالتالي السيدة الوزيرة املحترمة، نحن نحتاج أكثر من 
أي وقت م�ضى إلى التحسيس والتوعية، ألن القانون 103.13 اللي في 
الفصل ديالو 1.447 و2.447 اللي كيحث على العقوبات الزجرية، أنا 
عمري بعدا في حياتي ما شفت �ضي واحد تعاقب، تعرضت برملانيات، 
نساء محترمات، نساء عاديات، نساء من مختلف فئات املجتمع لهاد 
العنف اإللكتروني، ولكن عمرنا ما شفنا، مستشارات جماعيات كيفاش 
كيتعرضو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  كنشوفوهم  كيتعرضو، 
للعنف اإللكتروني غيره، ولكن ما كاين�ضي التنزيل الصريع والسليم لهاد 

القانون ديال محاربة العنف ضد النساء 103 و13.

تقوموا  أن  املنبر  هذا  من  املحترمة  الوزيرة  السيدة  منكم  نطلب 
بحمالت تحسيسية توعوية عبر قنوات التلفزة املغربية، األسر املغربية 
كتشهاد البرامج التلفزية باستمرار، يمكن أنها تعرف بأن كاين قانون 
يتنقص  لعله  للنساء،  اإللكتروني  العنف  مرتكبي  هاد  على  كيعاقب 
شوية ونعيشو بأمن وسالم فهاد البلد الحبيب، مغربنا الحبيب، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

الوقت إيال اسمحتوا السيد الرئيس.

شكرماملسيداملرئيس،

شكرماملسيدمتاملد ئب ت،

شكرماملسيدمتاملد ئب تاعلىاتف علكنا علىامقت9ح تكن،

103.13 ما�ضي هذا قانون ال يطبق، ولكن  أوال بالنسبة للقانون 
عندنا مجموعة من األحكام القضائية اللي بت فيها القضاء املغربي، 
بناء وتأسيسا على هاد القانون، يمكن يكون الوقت ونعطيوكم تفاصيل 

وأمثلة من هذه األحكام؛

بالنسبة لسياسة عمومية مرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء، 
نحن اليوم نشتغل، وقد تم تجهيز الوثيقة األولية، وتم تقاسمها مع 

القطاعات الحكومية ومع الجمعيات الفاعلة في املجال؛

السياسة  هاد  إخراج  أجل  من  مشاوراتنا  إطار  في  احنا  واليوم 
للبرنامج  تطبيقا  النساء،  ضد  العنف  بمناهضة  الخاصة  العمومية 

الحكومي الذي أكد على ضرورة توفر بالدنا على سياسة عمومية في 
مجال مناهضة العنف ووقف العنف ضد النساء؛

هاد السياسة العمومية طبعا هي غادي تكون نتيجة تشاور بين 
مختلف الفاعلين فهاد املجال بما فيهم مراكز االستماع؛ كذلك بالنسبة 
اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف كل هاد الفاعلين تم 
االستماع إلى مقترحاتهم إلغناء هاد الوثيقة ولكي تكون فعال سياسة 

تستجيب لتطلعاتنا جميعا؛

املسألة األخرى اللي نبغي نأكد عليها هو أن مساطر التبليغ ذكرتها 
السيدة النائبة املحترمة، اليوم نسبة التبليغ، كما أكد البحث الوطني 
ال زالت ضعيفة تقريبا واحد %6 من النساء اللي كيتعرضو العنف هما 
النساء اللي كيبلغو يعني نسبة قليلة جدا، هذا طبعا كيحتاج لواحد 
الوعي مجتمعي، وهاد الوعي املجتمعي أكيد طرح مثل هاد األسئلة هاد 
القبة املحترمة، كذلك الحمالت التي نطلقها والتي نحرص أنها فعال 

اليوم وصلنا الحملة 18 وهاد السنة في هذه الحملة نظمنا:

أوال: االنفتاح على الجامعة املغربية عن طريق جعل البحث العلمي 
النساء  العنف ضد  لتناول قضايا  رافعة  يكون  املغربية  الجامعة  في 
إشراك  بالدنا  في  الباحثة  نخبة  النخبة  وإلشراك  ومسبباتها  أسبابها 
أساتذة الجامعات إشراك الجامعة بشكل عام، وقد كان معنا السيد 
الوزير املنتدب املكلف بالبحث العلمي في هذا اليوم الدرا�ضي وشاركت 
معنا فيه العديد من الجامعات والباحثين، أشركنا كذلك الجماعات 
الترابية من خالل تنظيم يوم ضمن مكونات هذه الحملة مع جميع 
الفاعلين في قضايا مناهضة العنف، وقضايا لجان املساواة وتكافؤ 

الفرص على املستوى الترابي، ونعتبر هاد املقاربة..

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد النائب...

ملسيدةاجايلةامملصلي،ا زيرةاملتض منا ملتدايةامالجتا عيةا
 مملس  مةا مجسرة:

ونعتبر أن هاد املقاربة التشاركية وهاد االنتباه إلى مقترحات جميع 
االستماع،  مراكز  املغربية،  الجامعة  الترابية،  الجماعات  الفاعلين 
وأطلقنا كذلك بهاد املناسبة برنامج »تكفل« هاد البرنامج يقوم ممتد 
على 3 سنوات وفيه أكثر من 30 يعني محور غادي يتوجه للفاعلين 
الحقيقي  اإلشكال  ألن  العنف،  بالنساء ضحايا  التكفل  منظومة  في 
شنو هو؟ هو أننا نوفرو أحد اإلشكاالت كما ذكرنا في اإلعاقة أن من 
العمومية،  للسياسات  متملكة  يعني  بشرية  موارد  توفير  اإلشكاالت 
متملكة للبرامج ومتملكة كذلك للتحديات، كذلك في مجال العنف ضد 
النساء برنامج »تكفل« الذي تم إطالقه هادي تقريبا أقل من أسبوع 
واللي يستهدف مراكز االستماع الشركة مع الوزارة وكذلك الفضاءات 
التعاون  العاملين والفاعلين فيها وكذلك أطر  الوظائف كل  املتعددة 
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الوطني اللي كيشتغلو في هذه املنظومة، إذن هاد يعني األمور كنعتبرها 
مهمة جدا، االشتغال على يعني القانون وتطبيق القانون بمقاربة زجرية 

ووقائية، وكذلك توفير..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على الردود، وشكرا على حسن مساهمتكم في 
هذه الجلسة، وبذلك نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في 
جدول أعمالنا ونمر إلى التحدث في إطار املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، بداية طبعا في دقيقتين الكلمة للمتحدث األول عن 
اإلجراءات االستعجالية املتخذة لفك العزلة عن ساكنة العالم القروي 
وتمكينها من الحاجيات األساسية في ظل التغيرات التي شهدتها أحوال 
الطقس ببالدنا من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، وقبل ذلك 
املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  بالسيد  أستسمحكم وأرحب 

للتحدث في املوضوع.

ملد ئباملسيداص لحاأ غب 4:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملوزير،

ملسيداملرئيس،

ملس نةاملدومبامملحت9مين،

مع كل موسم شتاء نتساءل عن البرامج واإلجراءات االستعجالية 
والتساقطات  الرعدية  األمطار  عن  الناتجة  اآلثار  ملواجهة  املتخذة 
في  النائية خاصة  املناطق  القارس على ساكنة  البرد  الثلجية وموجة 
الساكنة  السلبية على حياة  تداعيات جائحة كورونا ومخلفاتها  ظل 
بما تقتضيه الوضعية الصعبة من الدعم الالزم لفك العزلة بشكل 
تتمكن معه الساكنة املعنية من قضاء حاجياتها اليومية وتأمين ولوجها 

للمرافق العمومية بما فيها أساسا الخدمات الصحية؛

السيد الوزير، كنت كنتمنى أن وزير التجهيز والنقل هو اللي يحضر 
يجاوب على هاد اإلحاطة هادي، نظرا للمشاكل الكبيرة اللي كنعانيو بها 
من املناطق الجبلية من الثلوج والولوج املساكن ديال هادوك العزابة 
وخاصة في إقليم خنيفرة اللي كتعرف واحد التضاريس وعرة، كنتمناو 
أن وزارة التجهيز أنها توجد لنا وتسخر لنا مجموعة من اآلليات باش 
يمكن املواد األساسية توصل لهاد الناس هادو اللي كاينين: مثال اللي 
نقول كاينين في ويوان، في آيت عثمان، كروشن، في أجدير، في ملوية، 
وكنتمنى  الولوج،  في  كتعرف صعوبة  اللي  املناطق  كل  في  الريف،  في 
السيد الوزير أن هاد السؤال ديالنا وهاد الطلب يلقى آذان صاغية من 
طرف الوزارة الوصية حتى تتمكن الساكنة من العيش الكريم في ظل 
هاد الجائحة هادي وفي ظل الظروف الصعبة اللي كتعرفها املناطق 

الجبلية، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة  الحكومة،  الوزير،  للسيد  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
للحكومة طبعا من خالل السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدانوراملدينابوطيب،املوزيرامملدتدبالددا زيراملدمخلية:

شكرماملسيداملرئيس،

هناك  وكاينة   2009 من  هادي  سنة،  كل  كيرجع  السؤال  هاد 
استراتيجية اللي كتقوم بتنسيق ديالها هي الوزارة الوصية هي وزارة 
الداخلية، ألنه في امليدان، املنسق هو السيد العامل وال السيد الوالي، 

هو اللي كينسق العمل ديال جميع القطاعات.

تنفيذا للتعليمات املولوية السامية، لصاحب الجاللة، امللك محمد 
السادس، نصره هللا، دأبت وزارة الداخلية بتنسيق مع كل الوزارات 
املعنية على إعداد مخطط وطني سنوي شامل ملواجهة اآلثار السلبية 
ملوجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف 

املتدخلين.

اللجنة  التأمت   2021-2020 الحالي  الشتوي  املوسم  وبخصوص 

الوطنية البيووزارية املختصة بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ألجل إرساء سبل 

تطبيق املخطط الوطني الذي يستهدف 1776 دوار تابع ل 235 جماعة 

ترابية عبر 27 إقليم وبساكنة تقدر ب755 ألف و 417 نسمة ضمنها 

%35 من األطفال %51 من الراشدين و%13 من املسنين.

التجمعات السكنية كنقسموها على 3 ديال الفئات حسب مدة 

العزلة، ألن هادي هي كما جا في التدخل ديالكم السيد النائب مدة 

العزلة هي اللي مهمة، إيال ما كانش عزلة واخا يكون البرد راه كل واحد 

يق�ضي الغرض، من يومين إلى 3 أيام عندنا 289 دوار، من 4 أيام إلى 7 

أيام عندنا 842 دوار وأكثر من أسبوع هادو هما خاصهم العناية كبيرة 

645 دوار ب 34 ألف أسرة، 239 ألف نسمة؛

هاد املخطط يرتكز على تدابير استباقية والتي من شأنها مساعدة 

والعالم  الجبلية  املناطق  خصوصا  املتضررة  املناطق  في  الساكنة 

القروي على تجاوز الوضعية من خالل تفعيل مركز القيادة هذا راه 

فعال، تفعيل اللجن اإلقليمية لليقظة والتتبع حتى هي مفعلة، ضمان 

التموين العادي للمناطق املعنية باملواد األساسية الضرورية بمختلف 

وسائل التدفئة، السهر على توفير وتوزيع العلف على الساكنة نظرا 

العتماد الساكنة هاد املناطق على تربية املاشية، تأمين التدخل الفوري 

امللكي ووزارة  الدرك  التابعة لكل من  بواسطة املروحيات، اإلسعاف 

الصحة إلنقاذ وإجالء السكان املحاصرين وكذلك النساء الحوامل، 

وأخيرا تعبئة اآلليات التابعة ملصالح الدولة، وكذا تلك اللي في ملك 

الخواص، وباملوازاة كاينة 7 ديال املحاور ماغندخلش فيهم.
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ملسيدارئيساملجلسة:

نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم، ونمر إلى الحديث في املوضوع 
الثاني، الكلمة للمتحدث الثاني عن ارتفاع الوفيات في صفوف العاملين 
بالقطاع الصحي من أطباء، ممرضين وإداريين بسبب جائحة كورونا من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد الرئيس.

ملعدملةا فريقا رئيسا إبرمهيايا مصطفىا ملسيدا ملد ئبا
 ملتداية:

شكرماملسيداملرئيس،

القطاع  في  الصحي، سواء  بالقطاع  العاملون  يعرفه  مقلق  وضع 
العام أو القطاع الخاص، جراء ارتفاع عدد اإلصابات، وكذلك الوفيات، 
سواء في صفوف األطباء الذي تقريبا يعادل واحد 70 وفاة ديال األطباء، 
وكذلك أضعاف هذا العدد بالنسبة للممرضين، وذلك جراء اإلرتفاع 

بهذه اإلصابات.

وإذ نترحم على أرواح الذين التحقوا بالرفيق األعلى، شهداء الواجب 

الوطني، نأسف السيد الرئيس عن عدم تفاعل الوزارة الوصية لتنوير 

الرأي العام، ولطمأنة العاملين بالقطاع الصحي على تحسين شروط 

في  اإلصابات  نتفادى  حتى  السالمة،  وسائل  وتوفير  والوقاية  العمل 

وكذلك  الجائحة،  هاته  تواجه  التي  األمامية  الضروع  هذه  صفوف 

لتفادي الوفيات في صفوفهم، في انتظار اللقاح، وخاصة أمام التهديد 

الجديد اللي هو هذا الساللة الجديدة من هاد الفيروس، فكنا نتمناو أن 

الوزارة تجي وتتفاعل معنا، حتى تطمئن هؤالء العاملين، شكرا السيد 

الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعاونكم،  على حسن  جميعا  لكم  وشكرا  الرئيس،  السيد  شكرا 
رفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملرمبعةا ملستينابعداممل ئتين

ملت ريخ: الثالثاء 7 جمادى األولى 1442ه )22 دجنبر 2020م(.

ملرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ساعة وثالثة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة العاشرة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مجعا 4:  جد 4ا
التالية:

مشروع القانون رقم 63.20 والقا�ضي باملصادقة على مرسوم  .•
بقانون رقم 2.20.503 بتتميم املرسوم بقانون رقم 2.20.292 املتعلق 

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛

مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06  .•
املتعلق بجبايات الجماعات املحلية؛

عن  الناجم  بالتلوث  املتعلق   69.18 رقم  قانون  مشروع  .•
السفن.

ملسيداملحبيباممل لكيارئيسامجلساملدومبارئيساملجلسة:

أشرفا علىا ملصالةا ملسالما ملرحيما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلينا علىاآلها صحبهاأجاعين.

ملسيديناملوزيرين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

تخصص  األولى  تشريعيتين:  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 
للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين والثانية تخصص للدراسة 

والتصويت على مقترحات القوانين.

الجلسة األولى سنناقش إن شاء هللا:

63.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .•
 7 ميالدي   1441 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2.20.503 بقانون 
أغسطس 2020، بتتميم املرسوم املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 

الطوارئ الصحية، وإجراءات اإلعالن عنها؛

 47.06 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يتعلق  الثاني  املشروع  .•
والخاص بجبايات الجماعات املحلية؛

ومشروع القانون الثالث واألخير بالنسبة للجلسة األولى من  .•
هذه الجلسة، يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.

فيما يخص الجلسة الثانية، سنناقش ثالثة مقترحات القوانين:

املتعلق   19.94 رقم  القانون  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  .•

والسادة  السيدات  طرف  من  تقديمه  تم  التصديرالحرة،  بمناطق 
النواب من فرق األغلبية؛

املقترح الثاني خاص بتغيير القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة  .•
الشغل، تقدم به السيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية؛ 

وكذلك من الفريق اإلشتراكي؛

املقترح الثالث واألخير، مقترح قانون يخص إلغاء وتسيير نظام  .•
املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.

سننطلق بمشروع قانون رقم 63.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم 
الطوارئ  بحالة  أحكام خاصة  الخاص بسن   2.20.503 رقم  بقانون 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

الكلمة للسيد الوزير.

ملسيدانوراملدينابوطيب،املوزيرامملدتدبالددا زيراملدمخلية:

أشرفا علىا ملرحيما ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلينا علىاآلها صحبه.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

أنظاركم مضامين  اليوم ألعرض على  أمامكم  أتقدم  أن  يشرفني 
مشروع القانون رقم 63.20 والقا�ضي باملصادقة على مرسوم بقانون 
رقم 2.20.503 بتتميم املرسوم بقانون رقم 2.20.292 املتعلق بسن 
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، بعد 
أن تمت املصادقة عليه باإلجماع بلجنة الداخلية والجماعات الترابية 

والسكنى وسياسة املدينة بمجلسكم املوقر.

وكما هو في علمكم، فقد أصدرت الحكومة بتاريخ 7 غشت 2020 
مرسوما بقانون يتعلق بتتميم املرسوم بقانون رقم 2.20.292 واملتعلق 
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، 
وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان املعنيتان باألمر في مجلس النواب 
ومجلس املستشارين، حيث تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 69.06 

مكرر بتاريخ 8 غشت 2020.

وللتذكير، تهدف مقتضيات املرسوم بقانون املذكور أعاله إلى إدراج 
مقتضيات خاصة تهم املخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة 
عبر أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يتم استخالصها 
فورا من طرف الظابط أو العون محرر املخالفة، وذلك سعيا للتفعيل 
بقانون،  املرسوم  بهذا  عليها  املنصوص  الزجرية  للمقتضيات  األنجع 

وكذا توخيا لتبسيط املسطرة املتعلقة بتطبيق هذه العقوبات.

استكمال  إلى  يرمي  القانون  هذا  مشروع  فإن  اإلطار،  هذا  وفي 
81 من الدستور وذلك بعرض  املسطرة املنصوص عليها في الفصل 
املرسوم بقانون املذكور على البرملان للمصادقة عليه، تلكم هي الغاية 
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تعالى  ورحمة هللا  عليكم  والسالم  القانون،  هذا  إعداد مشروع  من 
وبركاته.

ملسيداملرئيس:

الوزير، وبإسمكم جميعا أشكر السيد مقرر لجنة  شكرا السيد 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة السيد النائب 

عزيز بنبراهيم.

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت واملكونة ملشروع القانون كما 
صادقت عليه اللجنة: املوافقون: اإلجماع

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 63.20 املتعلق بسن 
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

رقم  قانون  مشروع  مناقشة  إلى  النواب  والسادة  السيدات  نمر 
07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات 

املحلية، الكلمة للسيد الوزير.

ملسيدانوراملدينابوطيب،املوزيرامملدتدبالددا زيراملدمخلية:

بسماهللااملرحاناملرحيما ملصالةا ملسالماعلىاموالن ارسو4ا
هللاا آلها صحبهاأجاعين.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

يشرفني أن أعرض على أنظاركم مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير 
وتتميم القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية، والذي 
يروم مالءمة النظام الجبائي املحلي مع التحوالت التي عرفها مسلسل 
الالمركزية ببالدنا بعد دخول القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات 

الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.

وتجدر اإلشارة أن هذا املشروع جاء كتتويج ملسار عرف سلسلة 
من املشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية، وكذا مختلف املتدخلين 
والجهات املعنية بالشأن الجبائي املحلي، ال سيما الفاعلين اإلقتصاديين، 
وقد شكلت املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات املنعقدة يومي 3و4 ماي 
ضمن  املحلية  الجبايات  إصالح  إلدراج  مناسبة  بالصخيرات   2019
منظور شمولي لتحقيق عدالة جبائية على مستوى جبايات الدولة وكذا 

جبايات الجماعات الترابية.

وفي هذا اإلطار يشكل مشروع القانون رقم 07.20 املعروض على 
أنظاركم لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع القانون 
اإلطار املتعلق بالجبايات واملزمع إصداره الحقا. وكمرحلة أولى في تنزيل 
هذا املنظور الشمولي، فإن مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 47.06 املتعلق بالجبايات املحلية يرتكز على املحاور التالية:

أوال: مالءمة منظومة الجبايات املحلية مع محيطها القانوني.

إلى  تهدف  التي  التعديالت  القانون مجموعة من  تضمن مشروع 
مع  الترابية  الجماعات  بجبايات  املتعلقة  الحالية  األحكام  مالءمة 
املضامين التي جاء بها دستور اململكة، وكذا املستجدات التي طرأت على 
املحيط القانوني ملنظومة الجبايات املحلية منذ اإلصالح الجبائي الذي 

دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع هذا القانون يقترح مالءمة األحكام 
من  وبمجموعة  للضرائب  العامة  باملدونة  الواردة  تلك  مع  الحالية 
النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008 مبادئ تحديد الدوائر 
الترابية للجماعات الترابية، مدونة األوقاف، التشريع املتعلق باملقالع 
واملناجم، مدونة السير إلى آخره، والسيما القوانين التنظيمية السالفة 
الذكر التي نصت على أنه تظل سارية املفعول إلى تعويضها وفقا ألحكام 
هذه القوانين التنظيمية أحكام القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات 

الجماعات املحلية؛

املحور الثاني: مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم املحلية.

سعيا إلى التفعيل التدريجي لتوصيات املناظرة الوطنية املشار إليه 
آنفا والتي تنص واحدة منها على دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس 
الوعاء في إطار رسمين اثنين عوض 17 رسم، الرسم الترابي العقاري 
والرسم الترابي على األنشطة، وفي انتظار صدور القانون اإلطار املتعلق 
بالجبايات، فإن مشروع القانون يتضمن تعديالت تهدف إلى مراجعة 

قواعد الوعاء بعض الرسوم املحلية.

ومن بين التعديالت املقترحة للرفع من املوارد الذاتية للجماعات، 
توسيع مجال تطبيق رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم 
على األرا�ضي الحضرية الغير املبنية والرسم على عمليات تجزئة األرا�ضي 

ليشمل املناطق املشمولة بتصميم التهيئة؛

الحصة  رفع  خالل  من  املنهي  الرسم  عائد  توزيع  مراجعة  ثانيا: 
الرسم  بها هذا  يفرض  الذي  الجماعات  ميزانيات  لفائدة  املخصصة 

داخل مجالها الترابي من 80 إلى %87؛

الحصة  رفع  خالل  من  السكن  رسم  عائد  توزيع  مراجعة  ثالثا: 
املخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذا الرسم داخل 

مجالها الترابي من 90 إلى %98؛

رابعا: توزيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية اإلصالح 
وتسوية البنايات غير القانونية والهدم؛
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السياحية  باملؤسسات  اإلقامة  على  الرسم  وعاء  توزيع  خامسا: 
ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها إليواء السياح، والسيما عبر املواقع 

اإللكترونية ملنصات الحجز؛

الخاضعة  السيارات  على  الرسم  تطبيق  مجال  توسيع  سادسا: 
للفحص التقني املستحق لفائدة العماالت واألقاليم من خالل فرض 
الرسم على املركبات عند كل مراقبة تقنية إيجابية، عوض االقتصار 

على الفحص السنوي.

بخصوص  للجبايات  الثالتة  الوطنية  املناظرة  توصية  ولتفعيل 
إحداث مساهمة مهنية موحدة تتضمن الضريبة على الدخل والرسم 
املنهي واملساهمة االجتماعية، يقترح مشروع القانون إدراج تعديل على 

مستوى الرسم املنهي بإدماجه في املساهمة املهنية املوحدة.

املحور الثالث: تحسين عملية تحصيل بعض الرسوم املحلية.

وفي إطار تحسين عملية تحصيل الرسوم املحلية، يقترح مشروع 
القانون الرفع من الحد األدنى إلصدار أداء الرسوم من 100 إلى 200 
درهم بالنسبة للرسم املنهي ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية 
والرسم على األرا�ضي الحضارية الغير املبنية، كما يقترح في نفس اإلطار 
إلغاء الديون املترتبة عن هذه الرسوم املوضوعة قيد التحصيل والتي 
يساوي أو يقل مبلغها عن 200 درهم، وكذا الديون املترتبة عن هذه 
الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير 

مؤدى يساوي أو يقل عن 200 درهم.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املقتضيات ستساهم من جهة في ضمان 
من  العموميون،  املحاسبون  بها  يقوم  التي  التحصيل  عملية  نجاعة 
خالل تقليص حجم الباقي استخالصه. ومن جهة أخرى في إلغاء العبء 

املالي بالنسبة لشريحة هامة من امللزمين من ذوي الدخل املنخفض.

بعض  لفرض  الترابي  املجال  توسيع  ورغم  أنه  بالذكر،  وجدير 
الرسوم الجبائية؛ هوامش املدن، واملراكز املحددة، واملناطق املشمولة 
بتصميم التهيئة، فإن هذا اإلجراء سيبقي فئة عريضة من ذوي الدخل 
املحدود واألشخاص املزاولين ألنشطة ذات مردودية ضعيفة، بعيدة 

عن مجال تطبيق هذه الرسوم.

املحور الرابع: مراجعة التحفيزات الجبائية.

اإلعفاءات  مراجعة  بشأن  مقترحات  القانون  مشروع  تضمن 
الجبائية املتعلقة بالرسوم املحلية، وذلك من خالل مالءمة اإلعفاءات 
الخاصة بالرسوم املحلية، التي تسيرها املديرية العامة للضرائب، مع 
تلك الواردة باملدونة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على الشركات، 
تسيرها  التي  املحلية  بالرسوم  الخاصة  اإلعفاءات  وعقلنة  وتقليص 
فعالية  من  الرفع  أن  وحيث  الترابية.  للجماعات  الجبائية  املصالح 
ونجاعة اإلدارة الجبائية ضرورة ملحة إلنجاح أي إصالح جبائي، فقد 
جاء مشروع القانون بمقتضيات تهم إعادة توزيع املهام بين مكونات 

العامة  املديرية  إلى  املنهي  الرسم  تدبير  إسناد  اإلدارة من خالل  هذه 
للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة 
طرف  من  املحلية  الرسوم  باقي  تدبير  على  واإلبقاء  للمملكة.  العامة 
املصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، كما تمت إتاحة إمكانية 

اإلقرار واألداء اإللكترونيين لتسهيل املأمورية على امللزمين.

 2021 لسنة  املالية  قانون  بمشروع  اعتماده  تم  ما  غرار  وعلى 
بالنسبة للضرائب وواجبات الرسوم العائدة للدولة واملنصوص عليها 
 07.20 رقم  القانون  مشروع  يتضمن  للضرائب.  العامة  املدونة  في 
إجراءات ترمي إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل 
املتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة 
لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة 
الحضرية والضريبة املهنية la.patente التي لم يتم استخالصها قبل 
املعنيون  وامللزمون  الخاضعون  يقوم  أن  2020، شريطة  يناير  فاتح 
بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى 
إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021. وقد تم عرض هذا املشروع على 
املدينة  والسكنى وسياسة  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  أنظار 
اإليجابي  بالتفاعل  التنويه  وجب  املناسبة  وبهذه  املوقر،  بمجلسكم 

والبناء الذي أبداه أعضاء هذه اللجنة، وبجودة املقترحات املقدمة.

وبناء على ما سبق، فإن مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 47.06، املتعلق بجبايات الجماعات املحلية، يشكل لبنة 
بين  الجبائية  العدالة  إرساء إصالح جبائي يحقق  أساسية من أجل 
امللزمين. ويساهم في تطوير املوارد الذاتية للجماعات الترابية ببالدنا. كما 
تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم في مرحلة الحقة إدراج التعديالت الكفيلة 

بتفعيل باقي توصيات املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

تلكم هي الخطوط العريضة وأهم األهداف التي جاء بها مشروع 
القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 املتعلق بالجبايات 

املحلية. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الوزير، أطلب من السيدات والسادة النواب وضع 
تطورات  على ضوء  الصحية  األوضاع  فضلكم..  من  كاملة  الكمامة 
هاد الوباء، نحن نتابعها يوميا. لذلك الحذر، خاصة أننا تم التصويت 
باإلجماع على تمديد حالة الطوارئ، مع احترام كل اإلجراءات اإلحترازية. 
لجنة  مقرر  للسيد  كذلك  شكرا  جزيال.  شكرا  تفهمكم،  على  شكرا 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، السيد النائب 
عزيز بنبراهيم. نفتح اآلن باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد النائب 

محمد صديقي بإسم فريق العدالة والتنمية.

ملد ئباملسيدامحاداصديقي:

سيدن ا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
محاداأشرفامملرسلين.



7797 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.120–14.جمادى األول.1442  )29.دجنبر.2020( 

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت9مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة بإسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
مناقشة مشروع القانون رقم 27.00 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 
املتعلق بجبايات الجماعات املحلية. في البداية ننهئ أنفسنا على ما آلت 
إليه قضيتنا الوطنية، من اعتراف صريح بمغربية صحرائنا من طرف 
الواليات املتحدة األمريكية، وننهئ جاللة امللك، بهذا اإلنجاز العظيم 
ونسأل هللا أن يحفظه وأسرته وكافة الشعب املغربي، إنه سميع مجيب.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

يعتبر التمويل الجبائي من أساسيات التنمية، سواء على املستوى 
لتمكين  تشريعات  سن  على  الدولة  عملت  وقد  املحلي،  أو  الوطني 
الجماعات الترابية من موارد ذاتية ومحولة قصد تحقيق اإلستقالل 
املالي والنهوض بالتنمية الترابية. ولقد عمل القانون رقم 47.06 املتعلق 
بالجبايات املحلية، على تطوير جبايات الجماعات املحلية قصد تمكينها 
من تمويل ذاتها، ومع صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 
سنة 2015، في إطار تنزيل الجهوية املتقدمة املنصوص عليها في دستور 
2011، كان لزاما مراجعة قانون الجبايات املحلية ملسايرة اإلختصاصات 
الجديدة للجماعات الترابية، إنسجاما مع توصيات املناظرة الوطنية 
الثالثة للجبايات، املنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019، والتي 
أوصت بمراجعة شاملة للجبايات املحلية، من خالل استبدال الرسوم 
على  الرسم  وكذلك  الكرائية،  القيمة  أساس  على  املحتسبة  املحلية 
األرا�ضي الغير املبنية برسم عقاري محلي يحتسب على أساس القيمة 
التجارية، ثم خلق جبايات خاصة بحماية البيئة وتخصيص عائداتها 

للتنمية الجهوية.

كما يأتي هذا املشروع، بعد توصيات مؤسسات دستورية مهمة، 
بضرورة مراجعة قانون الجبايات املحلية كاملجلس األعلى للحسابات 
ببلورة  أو�ضى  حيث   ،2015 سنة  املحلية  الجبايات  حول  تقريره  في 
الالزمة  الجبائية  املوارد  تنمية  يتيح  املحلية  للجبايات  منظورموحد 
للجماعات الترابية، في أفق مواكبة نقل بعض اإلختصاصات من الدولة 
الوظيفة  على  بالتركيز  العدالة  مبدأ  وتفعيل  الترابية،  الجماعات  إلى 
بعين  األخذ  مع  للتمويل،  مصدرا  باعتبارها  الجبايات،  لهذه  األولى 
اإلعتبار القدرات اإلسهامية للمواطنين ومستلزمات تنافسية املقاوالت 

واملستثمرين عموما.

كما اعتبر املجلس بأن املبادئ الرئيسية املوجهة لإلصالحات يجب أن 
تتوخى التبسيط وتحقيق اإلنسجام والتركيز أكثر على النجاعة والعدالة 
والشفافية. كما أو�ضى تقرير املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، 

في تقريره سنة 2019 من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء 
النموذج التنموي الجديد، في إطار إحالة ذاتية بإعادة النظر في اإلطار 
القانوني والحكامي للجبايات املحلية املتسم بالتشتت. لهذه األسباب 
املشار إليها ينبغي أن يخضع نظام الجبايات املحلية الذي يعد رافعة 
مهمة لتحقيق التنمية الترابية إلى إصالح عميق من أجل تعزيز األسس 
الحقيقية للمداخيل، والقيام بتوسيع فعلي للنطاق الضريبي، واعتماد 
املرونة في التطبيق دون بطء في املساطر، وضمان املساواة واإلنصاف 
في التعامل مع كل امللزمين ألن املال يعد رافعة مهمة لتحقيق التنمية، 

وألن املال قيم األعمال.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت9مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

ننتظر إصالحا  كنا  املوضوع  نظرا ألهمية  كبيرة،  انتظاراتنا  كانت 
لكل  ليستجيب  بالجبايات  املتعلق  اإلطار  القانون  ننتظر  كنا  مهما، 
الثالثة  الوطنية  املناظرة  أشغال  اختتام  في  بها  وعدنا  التي  تطلعات 
حول الجبايات، والتي حضرها كل املعنيين؛ الحكومة بكل مؤسساتها، 
واملستثمرين  اإلقتصاديين  الفاعليين  التمويل،  مؤسسات  األبناك، 
واملختصين واألكاديميين ورؤساء املجالس املنتخبة. لكن هذا املشروع 
لم يعالج األمور الجوهرية، لم يأت بجباية جديدة تعزز املوارد الذاتية 
للجماعات، لم يلغ الرسوم ذات املردودية الضعيفة، لم يعالج التفاوتات 
الجبائية بين الجماعات، تم اإلبقاء على بعض الرسوم التي تؤدي إلى 
بطء املساطر اإلدارية، لم يتم اإلصالح الجذري لبعض الرسوم كما 
أوصت بذلك املؤسسات الدستورية املشار إليها كالرسم على األرا�ضي 

الحضرية والرسم على تجزئة األرا�ضي...

ملسيداملرئيس:

اشرورو  النائب محمد  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة، مرحبا بك، مرحبا، مرحبا.

ملد ئباملسيدامحادامشر ر :

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمناملوزيرمن،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

يشرفني بإسم فريق األصالة واملعاصرة، أن أتناول الكلمة ملناقشة 
مشروع قانون يغير ويتمم املشروع القانون املتعلق بالجبايات املحلية. 
ضروري في البداية السيد الوزير، أن تثمن هاد اإلجراء ولو جاء متأخرا 
نوعا ما، في الحقيقة كنا كنتظرو مراجعة شمولية ملنظومة الجبايات 



عدد.120–14.جمادى األول.1442  )29.دجنبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7798  

املحلية كتاخذ بعين اإلعتبار مجموعة من العوامل، أهمها:

أوال-التفعيل األمثل والحقيقي للمفهوم الجديد للسلطة على أرض 
الواقع؛

ثانيا-انتظارات املواطنات واملواطنين الذين ينظرون إلى الجماعات 
الترابية كفاعل أسا�ضي في التنمية البشرية واإلقتصادية واإلجتماعية، 
أيضا كان من املنتظر أن تأخذ بعين اإلعتبار التقسيم الجماعي الذي 
يفترض فيه أن يحصل التكامل والتضامن والتآزر بين الجماعات خدمة 
للصالح العام، أيضا املوارد البشرية التي يفترض أن تكون تتوفر فيها 
الكفاءة الالزمة من أجل مصاحبة هذا املشروع، أيضا إخراج اإلدارة 
الجبائية لحيز الوجود تتوفر فيها جميع الشروط بدليل مساطر خاص 
يمكن هذه اإلدارة من أداء مهامها في أحسن الظروف. وهناك أيضا 
السيد  نتكلمو عليها،  بينها، وخصنا  أهمية من  تقل  عوامل أخرى ال 
أو  اإلقليم  أو  العمالة  الجهة،  للتمثيلية؛  الثالث  املستويات  الوزير، 

الجماعة، الزم يحصل واحد التنسيق ما بين هاد املستويات الثالث، 

لكن في الواقع هناك عدة صعوبات فيما يخص مجموعة من األمور، 
وحضور  البرامج  في  اإللتقائية  غياب  التنسيق،  غياب  بأنه  كنلقاو 

ي كنشوفو ما بين مجالس 
ّ
الهاجس السياسوي واإلنتخابوي خاصة مل

العماالت واألقاليم والجماعات.

أيضا، السيد الوزير، هناك صعوبات الزم أن الحكومة تلقى لها 

الحال، اليوم كما قلت سابقا هناك في املدن واملراكز أكثر من %20 من 

العقار غير محفظ، وهناك صعوبة في التنفيذ، واقترحنا عدة إجراءات 

من أجل إيجاد الحل لهذا املشكل العويص الذي يؤرق رؤساء املجالس 

الجماعية.

جماعات  قوية،  جماعات  إلى  نحتاج  الوزير،  السيد  اليوم  نحن 

قوية بمواردها، جماعات قوية بإمكانياتها، واش ما�ضي ضروري اليوم 

نراجعو التقسيم الجماعي الحالي اللي تدار في التسعينات اللي كانت 

عندو هواجس أمنية وإدارية؟ واش ما�ضي ضروري نفكرو أن التقسيم 

الجماعي الزم يخضع ملجموعة من اإلسقاطات؟ الزم أيضا يّدار بطريقة 

علمية يأخذ بعين اإلعتبار التكامل كما هو الشأن بالنسبة للجهات، 

خصنا نديرو حتى بالنسبة للجماعات السيد الوزير، ألن هذا غادي 

ي أن أغلب املشاكل يمكن حلها محليا عوض اللجوء إلى الرباط من 
ّ
يخل

أجل إيجاد حل للمشاكل، إذن هناك عدة مشاكل، نحن ننتظر ونأمل 

أن تأتون بمراجعة شاملة لهذه املنظومة، ولكن ومصاحبتها بمجموعة 

من اإلصالحات، وأهمها هو التقسيم الجماعي السيد الوزير.

نحن لنا أمل أن هاد املشروع ديال الجبايات املحلية، أوال في التطبيق 

ديالو ابتداء من سنة 2021 يعطي بعض النتائج املرجوة، ولكن النتائج 

الكاملة ننتظرها في املنظومة الشاملة، إن شاء هللا، شكرا لكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب نور الدين األزرق 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

ملد ئباملسيدانوراملدينامجزرق:

شكرماملسيداملرئيس،

ملس نةاملوزرمء،

إخومنياإخوتياملدومب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري ملناقشة 
القانون رقم 07.20 الذي جاء لتغيير وتتميم القانون 47.06 املتعلق 
للجبايات املحلية. وال بد في البداية من استحضار األهمية التي تكتسيها 
املتقدمة،  الجهوية  مشروع  ورش  تنزيل  مسار  في  املحلية  الجبايات 
املالية  املوارد  بتعبئة  الوطني يظل رهينا  الورش  ذلك أن نجاح هذا 
املحلية  التنمية  لتحقيق  وكذا  العمومية،  الخدمات  لتمويل  الالزمة 
والتجهيزات الجماعية. إال أن ما يسجل في أن نظام الجبايات املحلية 
تشوبه مجموعة من الثغرات واإلختالالت التي تعيق مردوديته، وهو ما 
سبق للمجلس األعلى للحسابات أن تعرض له في تقريره املوضوعاتي 
سنة 2015 مبرزا اإلختالالت العميقة التي تعرفها منظومتنا الجبائية 
وكذا النقط السلبية التي تجعلها غير قادرة على لعب دورها على النحو 

املطلوب.

إال أننا في فريق التجمع الدستوري، وإن كنا نثمن مضامين هذا 
املشروع اللي جاب إيجابيات كثيرة، فإننا نعتبر أن املستجدات التي 
نهاية املطاف هي مجرد مرحلة أولية إلصالح شامل،  في  حملها تبقى 
ما دامت لم تعالج عددا من األمور الجوهرية خاصة وأننا نتطلع إلى 
مشروع مراجعة شاملة ملنظومة الجبايات الترابية، بالنظر لكون هذا 
املوضوع تمس شرائح كبيرة من التجار واملهنيين والصناع، وتهم أيضا 
عدد من القطاعات، وبالتالي يجب أن تؤسس هاد املنظومة لعدالة 
اإلستثنائية  الظروف  هذه  ظل  في  خاصة  اإلستثمار  وتشجع  جبائية 
التي تجتازها بالدنا. ذلك أن الوضع الجبائي الحالي الذي هو في منتهاه 
يستهدف رأسمال املستثمرين، كما هو الحال مثال بالنسبة للضريبة 
أو  السياحي  لالستثمار  املخصصة  املبنية  غير  األرا�ضي  على  الواجبة 

الصناعي أو العقاري أو املنهي.

وعليه فإن هذه املستجدات الواردة في هاد املشروع تبقى تعديالت 
املنظومة  لروح  دعما  جميعا  إليه  نطمح  كنا  ما  إلى  ترقى  ال  جزئية 
التشريعية للجماعات الترابية ولبنة أساسية جديدة في صرح هذا البناء 
وإحدى مداخيل العدالة الجبائية املنشودة، ورافعة لجلب اإلستثمار 
ودعمه وتقوية جاذبيته وإشعاعه. نعطيك غير بعض األمثلة السيد 
الوزير، مثال بالنسبة للجماعات على غرار باقي اإلدارات يجب إعفاء 
الجماعات الترابية من واجبات املحافظة العقارية حتى تتمكن تنمية 

مداخيلها؛
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االستخالص  بالوعاء،  وتقسيمها  االختصاصات  تحديد  -يجب 
واملراقبة، أي يجب قرار تعيين نموذجي شسيع املداخيل لتعيين املكلف 
إلزامي  يكون  خصو  هذا  أي  واملتابعة،  باملراقبة  املكلف  ثم  بالوعاء 
لرؤساء الجماعات املحلية. كاين هناك إشكال بالنسبة لألداء بواسطة 
الشيك مضمون certifié، واش ما�ضي ممكن ندوزو لشيك عادي وما 
هي املدة اللي خصو شسيع في الخزينة، ألن في حالة أداء رسم اإلقرارية 
بالشيك شنا هي املدة اللي يوضعو بالخزينة، املقالع مثال تيجيو في آخر 
نهار ديال ديسمبر وتيبغي يحطو فداك النهار تتكون الجماعة بعيدة على 

الخزينة، وهذا إشكال كيطرح بين certifié.non.certifié؛

-إلزامية التأمين للشسيع ألنه عدد من الرؤساء يتملصون من أداء 
توفير التأمين للشسيع؛

-الرفع من سقف األموال في صندوق الشسيع حيث أن 5000 درهم 
في بعض األحيان يتم تجاوزها كليا، طريقة إعداد األوامر بالتحصيل في 
حالة الباقي استخالصه والوثائق املرفقة معه حيث يتم رفض التحمل 
من طرف املحاسب العمومي بحجة عدم توصل املعني باألمر، ألن خصو 
اإلنذار األول والثاني، اإلشعار األول والثاني هو تيتم بالبريد املضمون 

وهو كيقول أنه ما تسلمش، إذن ما..،

السيد الوزير، يأتي هذا املشروع في ظل جائحة كورونا وتداعياتها 
ملداخيل  هام  تراجع  سجل  بعدما  الترابية  الجماعات  على  السلبية 
نظرا   ،2021 في  االنخفاض  هذا  استمرار  وتوقع  الترابية  الجماعات 
مما  الحجر  مدة  طيلة  منها  العديد  وتوقف  املهنية  األنشطة  لتضرر 
سيقلص من حجم مداخيل أهم الرسوم التي تستفيد منها الجماعات. 
ويجب ايجاد حلول للملزمين في صعوبات مالية، وفي هذا اإلطار تضمن 
هذا املشروع قانون مجموعة من املستجدات التي تسعى أوال إلى مالءمة 
منظومة الجبايات املحلية مع مضامين الدستور والقوانين التنظيمية 
للجماعات، وكذلك اإلصالح الجبائي اللي جا في 2008، كما نص على 

مراجعة قواعد بعض الرسوم املحلية بهدف الرفع..

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب محمد بودس بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملد ئباملسيدامحادابونس:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمناملوزيرمن،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
في مناقشة مشروع القانون املتعلق بجبايات الجماعات الترابية، هذا 

املشروع الذي جاء لتعديل القانون 47.06 بعدما أصبحت مقتضياته 
متجاوزة بحكم اإلصالح الدستوري الذي عرفته البالد في 2011 ودخول 

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.

متكاملة  بمنظومة  الحكومة  تأتي  أن  ننتظر  كنا  الرئيس،  السيد 
يستهدف  اإلطار  القانون  أو  مدونة  إطار  في  املحلي،  الجبائي  لإلصالح 
تجميع الجبايات املحلية في مدونة واحدة بدل اإلقتصار على إعادة 
إلغاء  إلى  الرامية  املبادرة  بإيجابية  نسجل   .47.06 القانون  في  النظر 
بالضرائب  املتعلقة  التحصيل  والذعائر وصوائر  والغرامات  الزيادات 
والرسوم والحقوق واملساهمات واألثاواة لفائدة الجماعات الترابية بما 
تقتضيه متطلبات املرحلة من توجهات واختيارات ملواجهة اإلكراهات 
والصعوبات والتحديات املطروحة. كما نسجل بإيجابية حرص املشرع 
عنها  أبانت  التي  اإلختالالت  بعض  وتجاوز  الثغرات  بعض  سد  على 
املمارسة بالنسبة للقانون السابق خاصة فيما يتعلق بتوسيع الوعاء 
الجبائي، لكن هذا التوسيع يشمل بعض املجاالت التي فيها إثقال كاهل 

املواطنين بالرسوم الجبائية.

لتحسين  كخطوة  املشروع  هذا  مع  بإيجابية  الفريق  تفاعل  لقد 
الجبايات املحلية باعتبارها دعامة أساسية لتمكين الجماعات الترابية 
من ممارسة إختصاصها والقيام باملهام املنوطة بها على الوجه املطلوب، 
بهدف  الفريق  بها  تقدم  التي  الجوهرية  التعديالت  خالل  من  وذلك 
تحسين مداخيل الجماعات، وتوسيع الوعاء الجبائي، والتخفيف من 
العبء الضريبي الذي يثقل كاهل املواطنين وبعض املجاالت التي تحتاج 
إلى الدعم والتحفيزات الضريبية الالزمة من أجل تمكينها من تحريك 
عجلتها اإلقتصادية مع الحرص باملقابل على إلغاء اإلمتيازات الجبائية 
التي تستفيد منها هذه القطاعات دون أن تكون لهذه اإلعفاءات اآلثار 
اإليجابية. وكذا توسيع في السوق الجبائية بالنسبة للجماعات الترابية 
مضافة  بقيمة  املوحد  الوعاء  باعتماد  الجبائية  للعدالة  وتحقيقا 
يتناسب مع الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية وخصوصية كل منطقة 
ومراعاة طبيعة األنشطة حتى تكون هذه املنظومة بالفعل أداة للتنمية 

املحلية وتقليص الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات املجالية.

ملنظومة  إصالح  أي  أن  على  التأكيد  من  البد  السياق،  هذا  وفي 
الجبايات املحلية يبقى رهينا بتأهيل املوارد البشرية وإعادة النظر في 
الوظيفة العمومية وخاصة بالجماعات الترابية حتى تكون في مستوى 
املهام املنوطة باملؤسسات املنتخبة بما في ذلك الجانب املتعلق بتأطير 
الجبائية  السلطة  تعزيز  يضمن  مستقل  بشكل  املحلية  الجبايات 
للجماعات الترابية. في إطار هذا املنظور، سيصوت الفريق بإيجابية 
شامل  إلصالح  مدخال  يشكل  أن  نريده  الذي  املشروع  هذا  لصالح 

ومتكامل ملنظومة الجبايات املحلية وشكرا.

ملسيداملرئيس:

للسيد  الحركي  الفريق  باسم  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
النائب عبد الحكيم األحمدي.
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ملد ئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومب،

ببعض  لإلدالء  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مضامين  بخصوص  قناعتنا  شكلت  التي  واإلستنتاجات  املالحظات 
مشروع القانون رقم 07.20، بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 املتعلق 

بجبايات الجماعات املحلية.

في البداية، البد من التذكير بأن هذا املشروع جاء ليالئم النظام 
الجبائي املحلي مع التحوالت التي عرفها مسلسل الالمركزية ببالدنا، بعد 
الترابية حيز التنفيذ  دخول القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات 
سنة 2015، كما أنه يستجيب ملطالب الفاعلين السياسيين واملنتخبين 
الشفافية  على  قائم  جبائي  إصالح  بوضع  املطالبة  في  املتجسدة 

والتبسيط والعقالنية وإعادة النظر في الجبايات املحلية.

ملسيداملرئيس،

متكامال  الواقع  في  جاء  أنه  املشروع  بهذا  اقتناعنا  يعزز  ما  إن 
املحليون  الفاعلون  عنها  عبر  واقتراحات  انتظارات  لعدة  واستجاب 
أنفسهم في أكثر من مناسبة، حيث ارتكز في مضامينه على إصالحات 
محيطها  مع  املحلية  الجبايات  منظومة  مالءمة  باألساس  تهم  كبيرة 
القانوني، خاصة منذ اإلصالح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح 
يناير 2008، وكذا مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم املحلية تماشيا 
التوصية  الثالثة للجبايات، وباألخص  مع توصيات املناظرة الوطنية 
التي تحث على دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار 
رسمين اثنين عوض 17 رسم، وهما الرسم الترابي العقاري والرسم 
الترابي لألنشطة، مع الرفع من املوارد الذاتية للجماعات الترابية من 
خالل توسيع مجال تطبيق رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، 
الرسم على األرا�ضي الحضرية الغير مبنية والرسم على عملية تجزئة 
النشاط أو تجزئة األرا�ضي ليشمل املناطق املشمولة بتصميم التهيئة، 
باإلضافة إلى توزيع عائد الرسم املنهي من خالل رفع الحصة املخصصة 
لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها الرسم داخل مجالها الترابي 
من 80 إلى %87، وغيرها من التدابير الجديدة دون أن نن�ضى تحسين 
عمليات تحصيل بعض الرسوم املحلية مما يساهم في ضمان نجاعة 
عملية التحصيل وإلغاء أعباء مالية لشريحة واسعة من امللزمين من 

ذوي الدخل املحدود إلى غيرها من اإلجراءات الواردة في املشروع.

ملسيداملرئيس،

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومب،

من بين أهم املالحظات التي نسجلها بإيجاب بالنسبة لهذا املشروع 
الضرائب  من  عدد  تقليص  خالل  من  التبسيط  ملنهج  اعتماد  هو 
والرسوم، كحذف الرسوم ذات املردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل 
ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة، وإدماج مجموعة من الرسوم التي 
لها نفس الوعاء املفروضة على نفس النشاط أو املجال، ذلك من أجل 
تفادي اإلزدواجية وحذف الحقوق واإلتاوات التي تعيق بعض امللزمين، 
وبالنظر إلى املتغيرات الحالية فيما يخص اإلختصاصات الجديدة التي 
الترابية على مستوى اإلختصاصات سواء  القانون للجماعات  خولها 
كانت ذاتية أو مشتركة أو منقولة، فإننا نعتقد بأن الضرورة أصبحت 
تستدعي البحث والتفكير في خلق مداخيل جديدة لفائدة الجماعات 
ف بعض األنشطة 

ّ
الترابية بأصنافها الثالث، أخذا بعين اإلعتبار توق

واملهن خالل بعض الفترات من السنة في بعض أو جل هذه الجماعات 
كما حدث خالل الظرفية الصعبة التي تجتازها بالدنا بسبب جائحة 
كوفيد19-، حيث سجلنا عجز العديد من أصحاب املهن واألنشطة 
عليهم.  واملفروضة  الجماعية  الرسوم  أداء  عن  والحرفية  التجارية 
وفي هاذ السياق، ندعو إلى إعمال العدالة الجبائية في توزيع عائدات 
للرفع من  الترابية  الجماعات  السكنية على  أو  املهنية  الرسوم سواء 

مداخيل الجماعات الفقيرة منها.

ملسيداملرئيس،

إننا في الفريق الحركي نعتبر الجماعات الترابية بما فيها الجهات، تعتبر 
محورا أساسيا إلستراتيجية التنمية وإنعاش اإلقتصاد املحلي، إال أننا 
نعتبر بأن سؤال التنمية يستوجب عددا من الشروط ويستوجب أيضا 
تجاوز عدد من اإلشكاالت التي تعوق تنمية عدد منها. وبالتالي تحقيق 
الهدف املأمول من الديمقراطية املحلية والشك أن وضع األصبع على 
الكثير من هذه اإلشكاالت المس الحلول التي يمكنها اإلرتقاء بالجماعات 
الترابية إلى مستوى أفضل، كما أن هذا املشروع يعتبر مكّونا أساسيا 
من مكونات هذه املقاربة اإلستشرافية، وأملنا أن يظل الحوار مفتوحا 
بين مختلف الفاعلين في الشأن املحلي من خالل امللتقيات واملناظرات 
شعبيا  املنشود  املستوى  إلى  الترابية  بالجماعات  نرقى  حتى  وغيرها 
ووطنيا، كتجسيد جماعات القرب يتطلب موارد قارة كفيلة باالستجابة 
لخدمات القرب وهذا هو املأمول في مثل هذه املشاريع، مؤكدين في 
الفريق الحركي تصويتنا باإليجاب على هذا املشروع، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب محمد املالحي بإسم 
الفريق اإلشتراكي.

ملد ئباملسيدامحادامملالحي:

موالن ا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
رسو4اهللاا آلها صحبه.
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ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيداملوزيرامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

شرف لي أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب، 
في إطار الجلسة التشريعية للتصويت على مشروع قانون رقم 07.20 
بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية. 
في الجلسة التي تعقد اليوم في لحظة زمنية جد هامة بالنسبة لبالدنا، 
باالعتراف  التاريخي  األمريكية  املتحدة  الواليات  دولة  قرار  في  متمثلة 
الواضح والصريح بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الصحراوية الغالية، 

وفتح قنصلية في ربوعها مما يعد تحوال تاريخيا غير مسبوق.

ملسيداملوزيرامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

ال يخفى عليكم اإلهتمام املتزايد الذي يحظى به موضوع الجبايات 
املحلية من قبل الفاعلين الترابيين على الخصوص، وذلك راجع للدور 
الذي تلعبه املوارد املالية من ضرائب ورسوم وغيرها سواء أكانت وطنية 
املالية  الترابية، فاملوارد  الجماعات  لفائدة  التي تستخلص  أو محلية 
للجماعات الترابية سواء كانت عادية أم استثنائية فإنها تشكل الرصيد 
مختلف  في  الجماعات  بواسطته  تتحرك  الذي  الرأسمال  أي  املالي 
امليادين واملجاالت، التي لها ارتباط بالتنمية، وبانخفاض هذه املوارد 
ص دور الجماعة في الوفاء بإلتزاماتها وأداء وظيفتها التنموية. إذ 

ّ
يتقل

عرفت بالدنا منذ اإلستقالل إلى اليوم عدة إصالحات جبائية بدءا بظهير 
سنة 1961، واملبادرة الالحقة إضافة إلى إصالح سنة 1984، وصوال إلى 

املدونة الحالية للضرائب سنة 2007.

ومن هذا املنطلق، عرف هذا املشروع نقاشا واسعا ومتبصرا داخل 
لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة املدينة، مستحضرين بذلك 
توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات املنعقدة بالصخيرات 
أيام 3 و4 ماي سنة 2019، والتي نظمت تحت الرعاية السامية لجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، وباقي املؤسسات الدستورية األخرى. 
فالهدف من اإلصالح الجبائي باألساس هو تمكين الجماعات الترابية 
من نظام جبائي حديث من خالل تبسيط اإلجراءات ومالءمة النظام 

الضريبي املحلي مع نظيره الوطني ومسايرة تطوير التجربة الالمركزية.

ملسيداملوزيرامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

إن دينامية إرساء الجهوية املتقدمة التي انخرط فيها بالدنا، والتي 
تهدف إلى توسيع مجال الصالحيات واالختصاصات املخولة للجماعات 
الترابية خاصة في املجاالت املتعلقة بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
تتطلب العمل على استحضار أهمية تحديث املنظومة املالية املحلية 
بشكل عام والجبائية بشكل خاص، لكون تطور الالمركزية رهين بتوفير 

املوارد املالية الكافية لتمويل الخدمات العمومية، وعلى هذا األساس 
سنصوت في الفريق اإلشتراكي باإليجاب على هذا املشروع، شكرا السيد 

الرئيس.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيد النائب جمال بنشقرون كريمي.

ملد ئباملسيداجا 4ابنشقر ناكرياي:

شكرماملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيداملوزيرامملحت9م،

ملزميالتا ملزمالءاملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

يشرفني بإسم املجموعة النيابية السيد الوزير املحترم أن أناقش 
معكم هذا القانون املهم، مشروع قانون 07.20 املتمم واملغير لقانون 
نشكركم  أوال  الترابية.  الجماعات  بجبايات  أساسا  واملتعلق   47.06
السيد الوزير عن اإلجراء القانوني املهم والذي يتأكد لدينا أنه يندرج 
في إطار التحوالت العامة التي عرفتها بالدنا ومازالت تعرفها إلى يومنا 
هذا، إصالحات دستورية عميقة يعني منذ فجر اإلستقالل إلى دستور 
2011 الذي أكد بأن اليوم ورش تعزيز الديمقراطية والالمركزية هو 
ورش أسا�ضي في إطار التنمية وفي إطار تعزيز سياسة القرب من أجل 
من  كثير  في  ومطالبهم  واملواطنات،  املواطنين  لخدمات  اإلستجابة 
اإلتجاهات. واليوم الجماعات الترابية لها ورش أسا�ضي في هذا اإلتجاه 
كلي من خالل تخويلها العديد من الصالحيات واالختصاصات الذاتية 
سواء كانت مشتركة أو منقولة. واألكيد اليوم السيد الوزير، أن من 
في مسألة  وواسع  إجتهاد قوي  يكون  اإلجتهاد  أن  امللحة هو  املطالب 
إغناء هذه املداخيل هذه الجبايات وتعزيزها بالشكل الذي يستجيب 
ملسار التنمية وطموحاتنا في بلدنا في كثير من الجهات وتحقيق العدالة 

اإلجتماعية وكذلك العدالة املجالية.

السيد الوزير، هاد اإلجتهاد أيضا مرتبط بتعزيز الدينامية الحقيقية 
في إطار جهوية متقدمة وازنة متكافئة تعطي فعال القيمة األساسية 
من وراء إحداثها خاصة وأن هناك جهات ومناطق ما زالت تعاني، ما 
زالت بعيدة عن الركب التي وصلته جهات أخرى في مسارها التنموي 
والتربوي وغيره. وهذا  والثقافي  على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي 
ورش اليوم البد أن يتعزز من خالل تخويل هذه الجماعات العديد من 
اإلمكانيات التي من أساسها وعمقها أن تستجيب ملثل هذه التساؤالت 

التي طرحتها.

على  يكون  أن  يجب  اإلختصاصات  توزيع  أيضا  الوزير،  السيد 
بمقياس  الترابية  الجماعات  بين  الدولة  موارد  املوارد  توزيع  مقياس 
عادل وبشكل ينسجم والخصاص في كل جهة وفي كل إقليم، الجبايات 
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املحلية اليوم يجمع عليها الجميع بأنها عصب الحياة بالنسبة للجماعة 
الترابية وهي التي تمكن هذه الجماعات بلعب دورها في سياسة القرب 
إطار  في  وأيضا  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  إطار  في 
تجويد الخدمات التي نطمح جميعا إليها وكذلك بإثبات عدد من البرامج 
الواقعية وسواء املرتبطة بتسطيرها أو بتمويلها. هناك فعال من األمور 
كاملردودية،  ذلك  تعيق  التي  النيابية  املجموعة  بإسم  نسجلها  التي 
الغموض  واحد  التعقيب  واحد  هناك  الجبايات  تحصيل  مردودية 
السيد الوزير يشوب هذه املنظومة، واليوم جيتو باش تجاوبو عليه فعال 
من خالل هذا النص القانوني يتعلق بتراكم أو عدة رسوم، أو كذلك في 
تعقد املساطر والجواب موجود لكننا نطمح إلى إصالح حقيقي مرتبط 
أوال بصدور النظام املالي للجهات والجماعات الترابية كما هو منصوص 
عليه في الفصل 146 من الدستور، وكذا مصدر املوارد املالية للجهات 
والجماعات كما ينص عليها في املادة أو في الفصل 41 من الدستور. وهنا 
يعني نتوقف ألن تجويد الجبايات املحلية يتطلب إصالح عميق لكل 
التفاوتات التي أشير إليها للجماعات الترابية سواء في املناطق القروية أو 

في املناطق الحضرية.

استخالصه  الباقي  أساسية،  مسألة  معالجة  الوزير  السيد  إيضا 
التراكم ديالو أيضا اليوم يخاطبنا ويخاطبنا أيضا من خالل تشجيع 
شسيعي أو محصلي الجبايات وتحفيزهم ماديا كما هو الحال بالنسبة 
لوزارة االقتصاد واملالية في تحصيل الضرائب وموارد الدولة، كيف 
يمكن هؤالء املوظفين واملوظفات من تحفيزات تمكنهم من لعب هذا 
الدور حتى ال نسقط فيما يسمى بالباقي استخالصه وتراكمه لسنوات 
عديدة. هناك أيضا مشكلة أساسية السيد الوزير، تتعلق باألرا�ضي 
غير املبنية والتي، اليوم، إذا أردنا بمقياس أن يحدد األرا�ضي الفالحية 
أنها أرا�ضي غير مبنية، فبتراكم هذه الضريبة ففي بعض األحيان تصبح 
مراكمة الضريبة أو محصلة هذه الضريبة أغلى وأكبر من قيمة العقار 
وتصحيحها  كلها  األمور  هذه  مراجعة  يمكن  كيف  وبالتالي  نفسه، 
إنسجاما مع الطموحات التي نسجناها جميعا من خالل املناظرة الثالثة 
للضرائب، ومن خالل إصدار القانون املنظم، القانون اإلطار ملدونة 
وتحياتي  جميعا  لكم  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا  ببالدنا.  الضرائب 

للجميع.

ملسيداملرئيس:

على  املتدخلين  للسادة  شكرا  أخرى  ومرة  النائب،  للسيد  شكرا 
تقديم عروضهم، نمر اآلن إلى عملية التصويت بدءا ب:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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 للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن 
السفن، الكلمة للسيد الوزير، نيابة عن السيد وزير التجهيز.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهياني بةاعنا
ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا

 ممل ء:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

مشروع القانون املقترح من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء جاء لتتميم الترسانة القانونية الوطنية وملء الفراغ القانوني 

الذي يشوب ...

ملسيداملرئيس:

نستمعو، نستمعو للسيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهياني بةاعنا
ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا

 ممل ء:

.. الذي يشوب التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتلوث البحري، 
وذلك ألهمية الوضع املغربي داخل املنظومة البحرية الدولية، حيث أنه 
عضو باملنظمة البحرية الدولية منذ سنة 1960، وممثل دائم بمجلسها 
التفاهم لدول البحر األبيض  2018، وعضو بمذكرة  13 سنة  للمرة 
املتوسط منذ سنة 1997، ويحتضن كذلك مركز معلومياتها ويشارك 
بفعالية بمراقبة السفن األجنبية باملوانئ املغربية، ومنخرط في الوكالة 
األوروبية للسالمة البحرية في إطار مشروع »صافي ميد« املغرب منذ سنة 
2006. انخراط املغرب في تنزيل مقتضيات اإلتفاقية الدولية املصادق 
عليها من قبل اململكة املغربية، ويتعلق األمر باتفاقية ماربول املصادق 
عليها من طرف بالدنا بظهير رقم 1.93.44 بتاريخ 14 رمضان 1414 )25 
فبراير 1994(، اإلتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة ورواسب 
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السفن املوقعة بلندن في 13 فبراير 2004، الصادر بتنفيذها الظهير 
الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 16 ربيع األول 1439، املوافق ل5 دجنبر 
2017، واتفاقية مراقبة النظم الضارة املانعة للقاذورات على السفن 
رمضان   1 بتاريخ   1.09.121 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذها  الصادر 
للمغرب  تخّول  اإلتفاقيات  هذه   .2011 غشت  ل2  املوفق   ،1432
دولة  مستوى  على  مستويات:  ثالث  على  تمارس  قانونية  مسؤولية 
امليناء مراقبة امتثال السفن األجنبية الراسية باملوانئ املغربية ألحكام 
املعاهدات الدولية، على مستوى دولة الساحل تأكيد حقوق املغرب 
في االختصاص القضائي على املناطق البحرية الخاضعة لواليته، على 
مستوى دولة العالم ضمان التزام السفن املغربية باملعايير والقواعد 
الدولية، زيادة على ذلك التطور امللموس لإلستراتيجية املينائية التي 
خولت للمغرب املركز 22 عامليا من بين 900 ميناء من حيث معدل 
الربط املينائي بفضل تموقع ميناء طنجة املتوسط بمفترق أهم املحاور 
البحرية وارتباطه بأزيد من 186 ميناء مما أسفر عن عبور زهاء 100 

ألف سفينة بمضيق جبل طارق من ضمنها %26 تنقل مواد خطرة.

تمثل أنشطة النقل البحري مصدرا حقيقيا للتلوث البيئي خاصة 
عبر املخلفات التي تنتجها من خالل تشغيل السفن واستغاللها، والتي 
يتم إلقائها غالبا في املحيط البحري أو الغالف الجوي، فأنواع اإللقاء 
والقذف املسببة للتلوث البحري وخطورتها متفاوتة، وتتمثل على سبيل 
املثال ال الحصر في املواد النفطية أو خالئطها، املياه العادمة للسفن، 
نظم مقاومة التصاق الشوائب أوتثبيتها أو استخدامها إذا كانت تحتوي 
على مركبات عضوية. هذه اإللقاءات ال تصدر دائما عن ناقالت املواد 
الزيتية فقط، وإنما تتسبب فيها كل السفن التي يؤدي عملها االعتيادي 
واليومي وكذا نوع محركها والوقود املستعمل إلى إنتاج املنتجات املكررة، 
ويمكن أن تتسبب هذه اإللقاءات عندما تتم بنسب غير متوازنة أوغير 
البحري  باملحيط  كبيرة  أضرارا  الحساسة  املناطق  في  مراقبة خاصة 

والبيئة بشكل عام.

إن توفر بالدنا على واجهتين بحريتين يجعلها عرضة أكثر فأكثر لهذا 
النوع من اإللقاءات خاصة إذا أخذنا بعين اإلعتبار التدابير الشديدة 
املنتخبة مؤخرا من طرف دول اإلتحاد األوروبي بهدف تعزيز السالمة 
لسنة  الدولية  ماربول  فاتفاقية  البحرية،  مجاالتها  ومراقبة  البحرية 
1973 ملنع التلوث من السفن واملصادقة عليها من طرف بالدنا بظهير 
1.93.44 بتاريخ 14 رمضان 1414 )25 فبراير 1994(، تحدد في مرافقها 
قواعد اإللقاء املشروع وتطالب الدول األطراف باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ين بتطبيق تلك القواعد، ويلزم الفصل 4 من املعاهدة 

ّ
ملعاقبة املخل

كل من دولة العالم ودولة الساحل بمعاقبة مخالفة أحكام اإلتفاقية 
السفن  أو  الوطني  للعلم  الحاملة  السفن  طرف  من  سواء  واملقترفة 
األجنبية املتواجدة داخل املياه الخاضعة لسيادة الدول األطراف. كما 
يلزم الفصل 217 من اتفاقية األمم املتحدة حول قانون البحار لسنة 
1982 واملصادق عليها من طرف املغرب بتاريخ 31 ماي 2007 الدول بأن 

تراقب احترام السفن الحاملة لعلمها القواعد واملعايير الدولية املعمول 
بها بهدف الوقاية وتقليص واحتواء تلوث املحيط بواسطة السفن، كما 
أن الفصل 220 من هذه اإلتفاقية يعطي لدولة الساحل الحق في متابعة 
أي مخالفة للقوانين واألنظمة التي تبنتها طبقا للقواعد واملعايير املطبقة 
بهدف الوقاية وتقليص واحتواء التلوث الناتج عن السفن إذا ارتكبت 
املخالفة داخل مياهها اإلقليمية أو املنطقة اإلقتصادية الخالصة أو 

منطقة لها تأثيرات معادلة لهذه املناطق.

إن املغرب معرض بشدة لهذا النوع من امللوثات، سواء من حيث 
البحرية  التجارة  طرق  أهم  مفترق  في  يضعه  الذي  الجغرافي  موقعه 
الدولية أو من حيث مدى توسع مجاالته البحرية التي تعبرها سنويا 
مئات اآلالف من السفن ومن جميع األصناف أو من حيث تموقعه 

كمركز مينائي جهوي.

واملعايير  القواعد  وضع  إلى  القانون  هذا  مشروع  يهدف  وعليه، 
التي  الدولية  البحرية  املنظمة  آليات  إطار  في  عليها  املتفق  املختلفة 
انضم إليها املغرب في قانون وطني وملء الفراغ الذي يشوب التشريع 
الوطني فيما يتعلق بالعقوبات املتخذة في حالة اإلخالل به أو اإللقاء غير 
الشرعي. ويقصد باملواد امللوثة الواردة في هذا القانون تلك التي تناولتها 
باملرافق  والواردة  السفن  من  التلوث  ملنع  ماربول  الدولية  االتفاقية 

الستة لإلتفاقية وهي:

امللحق األول: لوائح منع التلوث بالزيوت؛

امللحق الثاني: لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛

امللحق الثالث: لوائح منع التلوث باملواد املؤدية املنقولة عبر عبوات؛

امللحق الرابع: لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛

امللحق الخامس: منع التلوث بقمامة السفن؛

امللحق السادس: لوائح منع تلوث الهواء من السفن.

الصابورة  مياه  نجد  القانون  هذا  يعالجها  التي  امللوثات  بين  من 
ورواسب السفن املشار إليها في اإلتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه 
الصابورة ورواسب السفن املوقعة بلندن في 13 فبراير 2004 الصادر 
بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 16 ربيع األول 1439)5 
دجنبر 2017(. وينص مشروع القانون أيضا وفقا لإلتفاقية الدولية 
اتفاقية  للقاذورات على السفن  املانعة  النظم الضارة  بشأن مراقبة 
AFS الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.09.121 بتاريخ 1 رمضان 
1432)2 غشت 2011( حظر استخدام العالجات الضارة التي تهدف 
إلى القضاء على أو تقليص األحياء في أجسام السفن التي عند تطورها 
تقلل من سرعتها وتسارع في تقدمها في السن، نظرا ألن قواعد ومعايير 
إلقاء امللوثات عديدة ومتطورة، فإن مشروع هذا القانون وضع املبادئ 
العامة للوقاية من كل نوع من امللوثات الناجمة عن السفن وأحال 
املعايير والقواعد التقنية الواجب مراعاتها على النصوص التنظيمية. 
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وتعد العقوبات املنصوص عليها في هذا املشروع باختالف حجم السفن 
إرادي  سلوك  أي  لكبح  بمكان  الشدة  من  امللقاة  امللوثات  وخطورة 
لإللقاء غير الشرعي وذلك بغية الحفاظ على املوارد البحرية وحماية 
املحيط والبيئة البحرية. تلكم أهم األهداف التي يرمي إليها مشروع هذا 

القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا للسيد الوزير، كما أغتنم هذه املناسبة ألتقدم بالشكر ملقرر 
لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة السيد النائب حسن 

الفياللي. نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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؛

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؛
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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؛

بالتلوث  املتعلق   69.18 رقم  قانون  مشروع  للتصويت  أعرض 

الناجم عن السفن: اإلجماع.

يتعلق   69.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بالتلوث الناجم عن السفن.

شكرا ونمر إلى الجلسة الثانية.
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محضراملجلسةاملخ مسةا ملستينابعداممل ئتين

ملت ريخ: الثالثاء 7 جمادى األولى 1442ه )22 دجنبر 2020م(.

ملرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: واحد وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة عصرا 
والدقيقة الثالثة والعشرين.

القوانين  مقترحات  على  والتصويت  الدراسة  مجعا 4:  جد 4ا
الجاهزة:

-مقترح قانون يق�ضي بتغيير القانون رقم 19.94 املتعلق بمناطق 
التصدير الحرة؛

-مقترح قانون يق�ضي بتغيير القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل؛

- مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم املادتين 32 و256 من القانون 
رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003؛

-مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام املعاشات املحدث لفائدة 
أعضاء مجلس النواب.

ملسيداملحبيباممل لكيارئيسامجلساملدومبارئيساملجلسة:

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

ملسيداملوزير،

مرحبا بك إيال بغيتي تجلس معنا، نمر اآلن للجلسة الثانية ونبدأ 
بتقديم مقترح قانون يق�ضي بتغيير القانون رقم 19.94 املتعلق بمناطق 
التصدير الحرة، والكلمة ملن أراد أحد واضعي .. مرحبا بك إذن لك 

الكلمة إذا أردت تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادامع يط:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

بين  أقدم  وأن  األغلبية،  فرق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
أيديكم مذكرة تقديمية حول مقترح قانون يق�ضي بتغيير القانون رقم 
رقم  املالية  قانون  في  الحرة، جاء  التصدير  بمناطق  واملتعلق   94.19
70.19 للسنة املالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.125 
بمجموعة من التعديالت، ّهمت مواد املدونة العامة للضرائب وفصول 
مدونة الجمارك، من بينها ما نّصت عليه كل من املادة 3 واملادة 6 من 

هذا القانون وهما على الشكل اآلتي:

مدونة  مدلول  حسب  الصناعي  التسريع  بمناطق  يراد   :3 املادة 
الجمارك املناطق الخاضعة لقانون 94.19، واملتعلقة باملناطق الحرة 
1.95.1 تحّل عبارة مناطق التسريع  للتصدير الصادر بتنفيذه الرقم 
وفي  املدونة  هذه  في  للتصدير  الحرة  املناطق  عبارة  محّل  الصناعي 

النصوص املتخذة لتطبيقها؛

هذه  مدلول  حسب  الصناعي  التصريف  بمناطق  يراد   :6 املادة 
املتعلق   ،94.19 لقانون  الخاضعة  للضرائب  العامة  املدونة  املدونة 
عبارة  تحّل   1.95.1 الرقم  بتنفيذه  الصادر  للتصدير  الحرة  باملناطق 
مناطق التسريع الصناعي محل عبارة املناطق الحرة للتصدير في هذه 

املدونة وفي النصوص املتخدة لتطبيقها.

ومواد  فصول  تغيرت  وللمالءمة،  التعديالت،  هذه  منطلق  ومن 
املتخذة  والنصوص  العبارة  بهاد  واملرتبطة  الذكر  السالفة  املدونة 
يضم  الذي  املقترح  بهذا  تتقدم  األغلبية  فرق  فإن  وعليه  لتطبيقها، 
مادة فريدة للمالءمة تروم حلول عبارة مناطق التسريع الصناعي محل 

مناطق التسريع الحرة في عنوان ومواد القانون 19.94، وشكرا لكم.

ملسيداملرئيس:

إلى  النواب،  والسادة  السيدات  اآلن،  نمر  النائب،  السيد  شكرا 
عملية التصويت وأعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت واملكونة ملقترح 

القانون كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتغيير القانون رقم 
19.94 املتعلق بمناطق التصدير الحرة.

ننتقل اآلن إلى مقترحين قانونيين معدلين ملدونة الشغل تقدم بهما 
فريق العدالة والتنمية والفريق االستقاللي.. اإلشتراكي، عفوا.. أعطي 

الكلمة ألحد مقدمي املقترح باسم فريق العدالة والتنمية.

ملد ئباملسيدامحادابوشنيف:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيداملوزيرامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

لتقديم مقترح  والتنمية،  العدالة  بإسم فريق  أتقدم  أن  يشرفني 
وذلك  الشغل،  مدونة  بمثابة   65.99 القانون  بتغيير  يق�ضي  قانون 
بإضافة مقت�ضى يخص الخدمة العسكرية، والذي سبق وأن تم نسخه 
بعد ما تقرر التراجع عنها وإصدار القانون 48.06 املرتبط بهذه الخدمة 
والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 ربيع األول 
1428 املوافق ل 17 أبريل 2007، ونسخ جميع املقتضيات التشريعية 
املتعلقة بهذا املوضوع، وحيث أن املشرع عاد من جديد وأقر العمل 
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التشريعية  في جلسته  النواب  العسكرية بمصادقة مجلس  بالخدمة 
بتاريخ 28 دجنبر 2018 على مشروع قانون رقم 44.18 فإن مقترح فريق 
الخدمة  بإدراج  يتعلق  مقت�ضى  إضافة  يروم  هذا  والتنمية  العدالة 
العسكرية من جديد بمدونة الشغل على مستوى املادة 32 من القانون 

65.99 كموجب من موجبات التوقيف املؤقت لعقد الشغل.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

إن فريق العدالة والتنمية يهدف من خالل هذا املقترح، إضافة 

للمساهمة في تحيين ومالءمة قانون الشغل مع القرار الجديد، إلى تشجيع 

الشباب وتحفيزه على اإلقبال على الخدمة العسكرية من خالل توفير 

الضمانات املطلوبة للمجندين املنخرطين في عقود الشغل واملرتبطة 

بالتوقف املؤقت لهذه العقود وما يرتبط منها بحقوق وواجبات طرفي 

هذه العقود أي املشغل واملشغلين، وإدراج هذا املقت�ضى كموجب من 

موجبات التوقيف املؤقت لعقد الشغل. وفي الختام نأمل إعطاء املزيد 

من االهتمام بمقترحات القوانين باعتبارها تعكس مساهمة البرملان في 

التشريع في أفق تحيين الترسانة القانونية ومالءمتها مع املستجدات 

التي يشهدها الواقع املعاش. لإلشارة هناك مقترح لفريقي املحترم يتعلق 

العسكرية كموجب من موجبات  الخدمة  إدراج  أي  املوضوع  بنفس 

التوقيف املوقت لعقد الشغل، شكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن أحد واضعي مقترح القانون بإسم الفريق 

اإلشتراكي.. تفضل، تفضل السيد الرئيس تفضل.

ملعدملةا فريقا رئيسا إبرمهيايا مصطفىا ملسيدا ملد ئبا
 ملتدايةا)نقطةانظ م(:

ملسيداملرئيس،

بهاذ  يلتحقو  يجيو  باش  الصعوبة  واحد  عندهم  النواب  السادة 

الكار  في  حابسينهم  القوانين،  مشاريع  هاذ  على  والتصويت  القاعة 

كيقولو لهم خصكم الورقة ديال التجول، هذا يعني بالرغم أنهم كيدليو 

بالبطائق ديالهم وكيقولو لهم را احنا غنمشيو ملجلس النواب، غير مائة 

متر دابا هاد ال�ضي كيوقع عندنا هنايا!!! ما تنقولش لكم آشنو تيوقع 

في الطرقات اآلخرين، وبالرغم من أننا هضرنا مع وزير الداخلية وقال 

ليك أودي راه الصفة ديالكم تخول لكم أنكم تمشيو فين ّما بغيتو أنتما 

نواب األمة، اآلن حاصرين النواب في اسميتو باش يجيو يصوتوا على 

مشاريع قوانين راه مشكل السيد الرئيس، شكرا.

ملسيداملرئيس:

السيد الرئيس ال�ضي مصطفى أنا أتفهم، ولكن قمنا بعدة اتصاالت 
بطلب من عدد من السيدات والسادة الرؤساء في عدة مناسبات، بدون 

شك، بدون شك أن....

ملعدملةا فريقا رئيسا إبرمهيايا مصطفىا ملسيدا ملد ئبا
 ملتدايةا)نقطةانظ م(:

ودبا واش غينوضو الفو�ضى تما في الكارا!! دبا راهم حاصرينهم...

ملسيداملرئيس:

أي  من  أحسن  تعلم  أنت  ال�ضي مصطفى..  الرئيس،  السيد  دابا 
أحد مّنا يعني الوضع الوبائي املتف�ضي ... ولكن هذا ال يبرر ذلك، هذا 
ال يبرر ذلك، احنا غاديين نقومو عاود ثاني باتصال بتجديد االتصال 
مرة أخرى، ونتمناو ونتمناو يكون ... ما العمل اآلن؟ ... على كل نواصلو 
إذا سمحتم إذا سمحتم السيدات والسادة النواب إذا سمحتم، اللي 
اعطى هللا عطاه حاال حاال كنتكلم على اليوم، كنتكلم على الجلسة ديال 
فو الجلسة؟ ال ال ما يمكن �ضي، ال ال ما 

ّ
اليوم، ولكن إيوا واش دابا نوق

يمكن �ضي ... تفضلي السيدة الرئيسة.

ملد ئبةاملسيدةاسعيدةاآيتابوعليا)نقطةانظ م(:

ملسيداملرئيس،

شحال من مرة كنثيرو املسألة ديال الوضع اإلعتباري للبرملانيين، 
اآلن كنعاودو نأكدو بأن بالرغم من هاديك الوثيقة اللي عندنا واللي 
كتشمل التوقيع ديال جوج ديال الناس رجال الدولة مهمين؛ السيد 
وزير الداخلية، والسيد رئيس مجلس النواب، في املرور ما كيقبلوش مّنا 
هاذ األمور كيقول لك حتى تجيب الورقة ديال الباشا علما بأن الباشا 
راه تحت إمرة وزير الداخلية، ولذلك مسألة هيبة البرملان والحفاظ على 

هيبة البرملان موكولة لكم السيد الرئيس، شكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا، أنا ألتزم أمامكم مرة أخرى سنراسل السيد رئيس الحكومة 
وسنعمل جلسة عمل مع السيد وزير الداخلية في هذه املواضيع. وهادي 
ما�ضي املرة األولى، األشياء تتكرر، عدة مناسبات، عدة مناسبات مع 
األسف الشديد، ما هي األسباب؟ على كل، على كل، تفضل، تفضل 

السيد النائب بإسم الفريق اإلشتراكي، تفضل.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،



عدد.120–14.جمادى األول.1442  )29.دجنبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7718  

ملسيدمتاملس نةاملدومب،

يشرفني أن أقدم أمام أنظاركم مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم 

الشغل  بمدونة  املتعلق   65.99 رقم  القانون  من  و256   32 املادتين 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003. 

هذا املقترح، هاد القانون ملا صدر في 11 سبتمبر 2003 كان يتضمن من 

بين أسباب توقف عقد الشغل أداء الخدمة العسكرية في املادة 32 منه 

وأيضا في املادة 256، كان حينما يتوقف األجير من أجل أن يؤدي الخدمة 

العسكرية كان تيتعطى ليه التعويض ديالو على العطلة السنوية. لكن 

من بعد ما توجهت بالدنا وأصدرت القانون ديال 48.06 في 17 أبريل 

2007 واللي بمقتضاه تم حذف العمل بالخدمة العسكرية، تم نسخ 

املقتضيين معا سواء في املادة 32 وفي املادة 256 اللي تنسخت برمتها. 

اليوم بالدنا اتجهت من جديد الى العمل بالخدمة العسكرية وأصدرت 

القانون 44.18 املتعلق بالخدمة العسكرية يوم 23 يناير 2019، وبالتالي 

باش غادي نحفزو األجراء في القطاع الخاص باش ينخرطو في الخدمة 

العسكرية خصنا نضمنو ليهم الحق في العودة إلى العمل بعد انتهاء 

الخدمة العسكرية.

طبعا اليوم الظرفية جد مريحة في أداء الخدمة العسكرية ألنه ما 
زال ما لجأناش إلى اإلنخراط اإللزامي ألنه كاين تطوع، الناس اللي قبلوا 

على الخدمة العسكرية بشكل تطوعي هو عدد جد كبير، ولكن مستقبال 

مع العديد أنه عندو طموح هو اإلنخراط في الجيش النظامي غادي يتبين 

أنه صعيب أن كل�ضي ينخرط في الجيش النظامي، وبالتالي غادي نلجأو 

لإللزام في الخدمة العسكرية وهاد اإللزام غيتسع باش يشمل سواء اللي 

كيشتغلو في القطاع العام أو الخاص أو اللي ما كيشتغلوش، وبالتالي 

خصنا اللي كيشتغلو في القطاع الخاص نضمنو لهم العودة إلى العمل 

من بعد أداء الخدمة العسكرية، واللي األصل فيه هو أننا نذكيو الروح 

ديال الوطنية لدى الشباب املغاربة ذكورا وإناث ونضمنو لهم االندماج 

املنهي ديالهم بعد انتهاء مدة أداء الخدمة العسكرية. لذلك أضفنا في 

املادة 32 واحد البند يتعلق بفترة أداء الخدمة العسكرية وأضفنا املادة 

256 والتي بمقتضاها ستصبح على الشكل اآلتي: »يؤدي املشغل لألجير 

الذي طلب للخدمة العسكرية قبل أن يستفيد من العطلة السنوية 

املؤدى عنها تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته 

املقاولة«، على أساس أن هاد القانون سيبدأ العمل به فور نشره في 

الجريدة الرسمية.

ولإلشارة، السيد الرئيس، أن الفريق اإلشتراكي قد تقدم بمقترح فيه 

تغييرعلى مستوى مادتين منذ 4 فبراير 2019، وبعد ذلك تقدم زمالؤنا 

في فريق العدالة والتنمية بمقترح يرمي إلى تغيير املادة 32 واللي جاء 

من بعد املقترح ديالنا إال أنه في النقاش ديال اللجنة تقرر الدمج ديال 

املقترحين، شكرا لكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت من خالل املادة 1 
التي تضم املادتين 32 و256:

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 256 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض للتصويت املادة 1 برمتها كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع؛

وتتميم  تغيير  إلى  يرمي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 
الشغل  بمدونة  املتعلق   65.99 رقم  القانون  من  و256   32 املادتين 

الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424، 

ميالدي 11 شتنبر 2003، كما تم تغييره.

ننتقل اآلن إلى املقترح الثالث واألخير يتعلق بإلغاء وتصفية نظام 

املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

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.. تفضل السيد 

الرئيس.

ملد ئباملسيداعبداهللاابو منوا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

بعد الشكر والتقدير لكم ولجميع السادة رؤساء الفرق واملجموعة 

املادة  على  تعديل  إدخال  نريد  الطارئ  واحد  عندنا  يعني،  النيابية، 

الرابعة، وكما تعلمون بأن أسباب النزول هو أن أحد النواب املحترمين 

قد توفي قبل أيام قليلة واللي هو �ضي ملخنتر رحمة هللا عليه، وبعض 

اإلخوان من الفريق الحركي أثاروا املوضوع، قلنا لهم سيعالج املوضوع 

في حينه وبعد استشارة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية الحاضرين تم 

اإلتفاق على إدخال واحد الجملة في املادة الرابعة، بالشكل التالي السيد 

الرئيس: »إذا توفي النائب املعني خالل الوالية التشريعية العاشرة الجارية 

من دخول هذا القانون حيز التنفيذ« إذن، العبارة اللي كنضيفو، »إذا 

توفي خالل الوالية التشريعية العاشرة الجارية من دخول هذا القانون« 

إذا جا على خاطركم السيد الرئيس هذا هو التعديل اللي اتفقنا عليه، 

شكرا لكم السيد الرئيس.
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ملسيداملرئيس:

شكرا، نصادق على هاد التعديل املقدم من طرف السيد رئيس 

اللجنة: اإلجماع كذلك؛ شكرا.

نستمر بعرض املادة 4 للتصويت، مع أخذ بعين اإلعتبار التعديل، 

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 مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 

اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام 

املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، شكرا على مشاركتكم.
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محضراملجلسةاملس نسةا ملستينابعداممل ئتين

ملت ريخ: اإلثنين 13 جمادى األولى 1442ه )28 دجنبر 2020م(.

ملرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

والدقيقة  زواال  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  ساعتان  ملتوقيت: 
العاشرة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  مجعا 4:  جد 4ا
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

ملسيداملحبيباممل لكيارئيسامجلساملدومب،ارئيساملجلسة:

أشرفا علىا ملصالةا ملسالما ملرحيما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيداملوزير،

ملسيدةاملوزيرة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

افتتحت الجلسة.

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

بالسياسة العامة التي يجيب السيد رئيس الحكومة عنها.

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومب،

لقد أجمعت مكونات املجلس على أن نخصص هذا املوعد الشهري 
الوطنية  القضية  ملف  في  للمملكة  الدبلوماسية  الحصيلة  ملوضوع 
وآفاق حسم النزاع املفتعل في الصحراء املغربية، وأعطي اآلن الكلمة 
للسيد الرئيس، السيد النائب محمد مبديع بإسم فرق األغلبية لتقديم 

السؤال في دقيقة واحدة. تفضلي السيدة النائبة، تفضل، تفضل.

ملد ئباملسيداعبداهللاابو منوا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي وما اتفقتم عليه في املكتب وما 
اتفقنا عليه على األقل خالل 3 واليات حين يتوفى أحد النواب برملانيين 
سابقين وأعضاء الحكومة، يعني كنترحمو عليه، فلذلك السيد الرئيس 
أعتذر أنني جيت قلتها لك في الجلسة، يعني أطلب منكم أن نقرأ الفاتحة 
على السيد النائب البرملاني كان أصغر برملاني من77 وهو سفير وهو وزير 
اللي هو ال�ضي محمد الوفا، أطلب أن نقرأ عليه الفاتحة إذا سمحتم 

السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

مرحبا مرحبا.

»بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم 
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم 
وال الضالين  عليهم  غير المغضوب  عليهم  صراط الذين أنعمت 

آمين«.
اسبح ناربكارباملعزةاعا ايصفونا سالماعلىامملرسلينا

 ملحاداهللارباملع ملين.

ملسيداملرئيس:

دقيقة  في  السؤال  لطرح  النائبة  للسيدة  األغلبية  بإسم  الكلمة 
واحدة، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاليلىاأحكيمابإسمامجغلبية:

شكرماملسيداملرئيس،

اطلعت الدبلوماسية املغربية بقيادة، صاحب الجاللة، امللك محمد 
السادس، نصره هللا، بدور مركزي ناجع بخصوص ملف وحدتنا الترابية 
على مختلف املستويات، بحيث أكدت التطورات األخيرة لهذا امللف 
صواب النهج الدبلوما�ضي املغربي الذي رسخ بشكل ال رجعة فيه الحل 
السيا�ضي املنسجم مع املبادرة امللكية للحكم الذاتي، فضال عن اتساع 
رقعة الدول التي اعترفت بالسيادة الكاملة على صحرائه، وسحب عدد 
كبير من الدول إلعترافها بالكيان الوهمي وفتح تمثيليات قنصلية لعدد 
من الدول الصديقة والشقيقة بمدينتي العيون والداخلة من أجل فتح 

آفاق للتعاون الثنائي.

من هذا املنطلق السيد رئيس الحكومة، نسائلكم عن الحصيلة 
الدبلوماسية للمملكة املغربية بخصوص ملف وحدتنا الترابية واآلفاق 
السيد  املفتعل؟ شكرا  امللف  هذا  لحسم  بالنسبة  املرتقبة  والنتائج 

الرئيس.

ملسيداملرئيس:

الصقلي  ثرية  النائبة  للسيدة  الكلمة اآلن  النائبة،  السيدة  شكرا 
واحدة،  دقيقة  في  السؤال  لتقديم  املعارضة  ومجموعة  فرق  بإسم 

تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاثري املصقليابإسمافرقا مجاوعةامملع رضة:

شكرماملسيداملرئيس،

اليوم جميع املغاربة معتزين باإلنتصارات  السيد رئيس الحكومة 
التاريخية والقوية ملصلحة قضيتنا الوطنية الناتجة عن الدبلوماسية 
املغربية تحت القيادة الحكيمة، لجاللة امللك، حفظه هللا، بعد عودة 
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والسلم  األمن  على  الحفاظ  في  ودوره  االفريقي  االتحاد  إلى  املغرب 
الواليات  باعتراف  وتوجت  الكركرات،  معبر  وتأمين  والدولي  اإلقليمي 
املتحدة األمريكية بمغربية الصحراء وفتح قنصليات فيها إلى جانب عدد 

من الدول الصديقة والشقيقة في العيون والداخلة.

ولهذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم عن خطة الحكومة 
الدبلوماسية املغربية، وتوسيع دائرة االنخراط  لتحصين املكتسبات 
الدولي في دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة املغربية كحل سيا�ضي 
واقعي؟ وتمكين الجبهة الداخلية في هذه املعركة الوطنية املصيرية؟ 

وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة 
عن السؤالين املطروحة في إطار وحدة املوضوع، تفضلوا السيد رئيس 

الحكومة.

ملسيداسعداملديناملعثا نيارئيساملحكومة:

بسماهللااملرحاناملرحيم،املحاداهللا ملصالةا ملسالماعلىا
رسو4اهللاا آلها صحبه.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةا ملوزرمءا ملدومبامملحت9مين،

ملسالماعليكما رحاةاهللاا برك ته،

بكل صراحة أشعر بسعادة غامرة لإلجابة على هاد السؤال وتناول 
هذا املحور املهم املرتبط بالحصيلة الدبلوماسية للمملكة املغربية في 
ملف القضية الوطنية، وآفاق حسم نزاع الصحراء املغربية. وستكون 
هذه مناسبة الستعراض أهم التطورات الهامة والنوعية التي شهدتها 
هذه القضية في هذا النزاع الذي طال أمده حوالي 45 سنة وإطالع الرأي 

العام الوطني عليها.

وكما تعلمون، وكما قلتم، السيدات والسادة النواب املحترمين، 
ستظل قضية الصحراء املغربية كما كانت دوما محط إجماع وطني 
بين كافة مكونات الشعب املغربي، وستظل نقطة التحام ونقطة إجماع 
لكل القوى الوطنية الحية والتفافها وراء جاللة امللك نصره هللا، دفاعا 
عن املصالح الحيوية لبالدنا ودفاعا عن مقدساتها ودفاعا عن سيادتها 

ووحدتها الوطنية.

إنها قضية تتعلق بمعركة وطنية بامتياز، معركة وطنية تحررية 
ضحت في سبيلها األجيال قبل االستقالل وبعد االستقالل، فهي معركة 
بذل فيها جاللة امللك محمد الخامس رحمة هللا عليه جهودا وتضحيات 
كبيرة، ثم أعطاها جاللة امللك املغفور له الحسن الثاني نفسا قويا 
من خالل إبداع املسيرة الخضراء املظفرة، والذي لوال حكمته وتبصره 
ونظرته االستباقية وخصوصا جرأته ملا تمكن املغرب من ترصيد ما 

األقاليم  استرجاع  من  الخضراء  باملسيرة  الساعة  لحد  ترصيده  تم 
الصحراوية، كما عمل جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، من 
تكريس  على  الرشيدة،  وقيادته  واملتبصرة  الحكيمة  سياسته  خالل 
باعتبارها قضية وطنية مصيرية، جسدها جاللته  الصحراء  مغربية 
في مقولته الخالدة »سيظل املغرب في صحرائه وستظل الصحراء في 

مغربها إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها«.

وهكذا قد تشبث املغاربة بحقهم الثابت شرعيا والثابت تاريخيا 
في  يشك  أي  يراودهم قط  ولم  اجتماعيا،  والثابت  والثابت سياسيا 
هذا الحق الذي يزداد قوة وثباتا بإنجازات املغرب على أرض الواقع في 
صحرائه، وكذا بتوالي االعترافات الدولية بسيادة املغرب، وقد برهن 
الصحراء  سبيل  في  والنفيس  الغالي  لبذل  استعدادهم  على  املغاربة 

املغربية وفي سبيل هذه القضية.

معشراملسيدمتا ملس نة،

إن اإلعالن الرئا�ضي األمريكي باالعتراف بمغربية الصحراء يوم 10 
دجنبر الجاري شكل محطة كبرى، ربما فاصلة في سلسلة االنتصارات 
هللا،  حفظه  امللك  جاللة  بقيادة  املغرب  حققها  التي  الدبلوماسية 
نفتخر  أن  لنا  حق  هادئة  بخطوات  املتواصلة  جهوده  سلسلة  وفي 
بها، انطالقا من تقديم مبادرة الحكم الذاتي املوسع لحل هذا النزاع 
والتفاعل اإليجابي للمنتظم الدولي مع هذا املقترح والتنويه به ووصفه 
إلى  اململكة  عودة  بقرار  مرورا  املصداقية،  وبذي  وبالواقعي  بالجدي 
إلى  وصوال  الفارغ،  الكر�ضي  سياسة  مع  والقطع  االفريقي  االتحاد 
االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء وستتواصل االنتصارات إن شاء 

هللا مستقبال.

حققت  السامية،  امللكية  التوجيهات  وبفضل  هللا،  من  وبتوفيق 
رأس  على  املغربية  الصحراء  قضية  تعد  التي  املغربية  الدبلوماسية 
أولوياتها، انتصارات متوالية ومنجزات هامة وملموسة خاصة خالل 
حيوية  تؤكد  التي  اإلنجازات  هي  أو  املجهودات  وهي  الجارية،  السنة 
املتغيرات  مع  التأقلم  على  وقدرتها  وفعاليتها  املغربية  الدبلوماسية 
املادية  إمكانياتها  وجميع  طاقاتها  جميع  معبئة  واإلقليمية،  الدولية 
واملنتديات  املحافل  كل  في  الوطنية  القضية  عن  للدفاع  والبشرية 
اإلقليمية والدولية وباألمم املتحدة، وذلك وفقا للثوابت الوطنية وفي 

احترام للشرعية الدولية.

وأغتنم هذه املناسبة، لإلشادة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج وبجهودها في هذا املجال، وبجهود 
التي تشتغل بجد وفعالية  الدبلوماسية املغربية  كافة مسؤولي وأطر 

ونجاعة.

جهود  مع  هذه،  الرسمية  الدبلوماسية  جهود  تكاملت  وقد 
الجماعية  والدبلوماسية  البرملانية  الدبلوماسية  ومع  الوطنية  القوى 
والدبلوماسية الشعبية واملدنية وما يعرف بالدبلوماسية املوازية، وفي 
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هذا السياق وألجل ترصيد هذه املكتسبات وتثمينها وما يستلزمه ذلك 
من تواصل وتعبئة تدمج كل القوى الوطنية، نظمت لقاء مع زعماء 
وقادت األغلبية وآخر مع زعماء وقادة أحزاب املعارضة، بحضور وزير 
الداخلية ووزير الشؤون الخارجية إلطالعهم على مستجدات القضية 

الوطنية وتبادلنا معهم الرأي بخصوصها وأنصتها ملقترحاتهم.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

إن العمل يجب أن يكون على عدة مستويات ووفق رؤية تكاملية 
تسعى إلى تكريس مغربية الصحراء على أرض الواقع، وتعزيز مكتسبات 
بالدنا على مستوى معالجة هذا امللف إقليميا ودوليا، ومواصلة املجهود 
املفتعل،  النزاع  لهذا  النهائي  الطي  أجل  من  للمملكة  الدبلوما�ضي 

سأتحدث في هذا العرض في 3 محاور:

أرض  على  الصحراء  مغربية  بتكريس  يتعلق  األول  املحور  .•
الواقع؛

بسيادة  باإلعتراف  األمريكي  بالقرار  يتعلق  الثاني  املحور  .•
املغرب؛

األمم  مستوى  على  امللف  بتطور  يتعلق  الثالث  واملحور  .•
املتحدة، ثم بآفاق قضية الصحراء املغربية.

تكريس مغربية الصحراء على أرض الواقع

في هاد املستوى بكل صراحة يمكن أن أقول بأن عرفت تكريس 
مغربية الصحراء دفعة قوية في املرحلة األخيرة من خالل تحقيق جملة 

من املكتسبات:

املكاسب  هذه  ومن  مطردة،  دبلوماسية  مكاسب  إحراز  أوال: 
الدبلوماسية كما تعرفون افتتاح 19 قنصلية عامة في مدينتي العيون 
والداخلة، تمثل دوال من القارة اإلفريقية واآلسيوية واألمريكية. ويجسد 
افتتاح هذه التمثيليات تعبيرا رسميا أسمى عن اعتراف هذه الدول 
بوابة  بوصفها  الجنوبية  األقاليم  لدور  وتكريسا  الصحراء،  بمغربية 
للمغرب نحو إفريقيا وقطبا جذابا للتعاون جنوب -جنوب، وهو يعتبر 
أيضا ترجمة عملية وفعلية للمبادرة امللكية الوطنية للحكم الذاتي لحل 

هذا النزاع املفتعل حول الصحراء.

القريب  في  قنصليات  فتح  على  عزمها  أخرى  دول  إعالن  ثانيا   -
والواليات املتحدة إحداها.

قطبين  والعيون  الداخلة  مدينتي  جعل  سياسة  مواصلة   -
دبلوماسيين إلحتضان مؤتمرات دبلوماسية دولية وإقليمية على غرار 
احتضان مدينة العيون في شهر فبراير من هذه السنة للمنتدى الوزاري 
دولة،   12 يضم  الذي  الهادي«  املحيط  جزر  ودول  »املغرب  الثالث 

إضافة إلى املغرب بطبيعة الحال.

- تأكيد الدول األعضاء في منتدى املغرب و دول جزر املحيط الهادي 

في إعالن العيون التاريخي، أن منطقة الصحراء جزء ال يتجزأ من التراب 
املغربي، وأن املبادرة املغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد واألوحد 

للنزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية.

أنه  ذلك  للمملكة،  الجنوبية  باألقاليم  التنمية  مواصلة  ثانيا: 
باملوازاة مع املجهود الدبلوما�ضي كما تعرفون، واصلت بالدنا املجهودات 
عمرانية  منارة  الجنوبية  األقاليم  لجعل  الواقع  أرض  على  التنموية 
ومنارة حضارية ومنارة تنموية متميزة، وقطبا باملنطقة، ال سيما من 

خالل عدد من املبادرات:

لألقاليم  التنموي  النموذج  لتنزيل  التنموي  املجهود  مواصلة   -
الجنوبية، وقد تعرضنا لهذا املوضوع طويال في سؤال شفوي سابقا 
منذ شهر تقريبا، وأتبثنا أنه اليوم الحمد هلل تجاوزنا %70 من املشاريع 

املخطط لها في هذا النموذج التنموي؛

تحيين  خالل  من  للمملكة،  البحرية  الحدود  ترسيم  -استكمال 
الترسانة القانونية الوطنية املتعلقة باملجاالت والحدود البحرية ملالءمتها 
مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة املكتملة في حدودها الحقة برا 

وبحرا، ومقتضيات اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982؛

-إبرام اتفاقيات مع قوة وازنة في املجال اإلقتصادي والتجاري يمتد 
تطبيقها إلى األقاليم الجنوبية، ومن بينها ومن أهمها اتفاقية الشراكة 
واالتفاقية  أكتوبر2019   26 في  املتحدة  واململكة  املغرب  بين  املبرمة 
املبرمة مع روسيا في مجال الصيد البحري، وكلها اتفاقيات تدمج منطقة 

الصحراء املغربية ضمنها؛

استراتيجي  كخيار  املتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل  في  -االستمرار 
للمملكة تنفيذا للرؤية السامية لجاللة امللك حفظه هللا؛

-مواصلة دينامية العمل على سحب االعترافات بالكيان الوهمي، 
حيث أعلنت كل من دولة بوليفيا وجمهورية غيانا التعاونية خالل سنة 
2020 سحب اعترافهما بالكيان املزعوم، فاليوم 164 دولة ال تعترف 
بالجمهورية الوهمية، وهذه كلها انتصارات للدبلوماسية املغربية، لكن 
أيضا يدخل في هذا املجال في تكريس انتصارات الدبلوماسية املغربية، 

وتكريس الوحدة الوطنية على األرض.

مرحلة  في  عنه  تحدثنا  الذي  الكركرات  بمعبر  الوضع  تصحيح 
الناجح  التدخل  فذلك  الوطنية،  للقضية  آخر  انتصار  فهو  سابقة 
والحاسم ديال القوات املسلحة امللكية يوم 13 نوفمبر املا�ضي بمعبر 
الكركرات بتعليمات سامية من جاللة امللك محمد السادس حفظه 
هللا انتصار جديد، وهي عملية تعبر عن تحمل بالدنا لكل املسؤولية في 
إطار صالحياتها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية، وتدخلت القوات 
املسلحة امللكية تدخال دون احتكاك وتدخال غير مسلح وتدخال لتأمين 
الكركرات  وطريق  الكركرات  معبر  في  التجارة  املدنية وحركة  الحركة 

الذي يربط بين املغرب وموريتانيا.
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وجدير بالذكر، أن اتخاذ هاد القرار جاء بعد إعطاء الوقت الكافي 
الالزم للمساعي الحميدة والجديرة بالثناء التي بذلها األمين العام لألمم 
املتحدة وبذلتها بعثة املينورسو، وكذا بعد إرسال ما ال يقل عن 7 رسائل 
رسمية موجهة إلى األمم املتحدة لتنبيه مجلس األمن وتنبيه األمين العام 
لألمم املتحدة، باإلضافة إلى مساعي يومية واجتماعات دورية مع سفراء 
بخطورة  إخبارهم  قصد  بالرباط،  األمن  مجلس  في  األعضاء  الدول 
الوضع. وقد ثمنت أزيد من 75 دولة من مختلف دول العالم العملية 
السلمية التي قامت بها القوات املسلحة امللكية، كما ثمنت هذه الدول 
إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة املدنية والتجارية، وهذا انتصار 

لهذا املسعى املغربي وهذه الحركة التي قامت بها بالدنا.

وباملقابل، لم يؤيد أي بلد في العالم أعمال زعزعة االستقرار التي 
قامت بها البوليساريو أوجبهة االنفصاليين باستثناء الجارة الجزائر، 
حيث تجندت األجهزة اإلعالمية الرسمية لنشر أخبار زائفة عن الوضعية 
في الصحراء املغربية، في إطار حملة ممنهجة يتم التصدي لها واحتواؤها 

عبر الصحافة الوطنية وعبر الجهاز الدبلوما�ضي املغربي.

املسلحة  القوات  قبل  من  وتأمينه  الكركرات  معبر  تحرير  وعقب 
امللكية، واصلت جبهة االنفصاليين استفزازاتها على مقربة من الجدار 
األمني، بل أعلنت عن انسحابها من وقف إطالق النار في خطوة انتحارية 
وغيرمحسوبة العواقب، ثم لجأت إلى شن حملة دعائية كاذبة عبر قنوات 
التواصل االجتماعي وعبر بعض وسائل اإلعالم. وقد وقفت في سؤال 
سابق على هاد الحملة اإلعالمية والوسائل التي تستخدمها، وخصوصا 
األخبار الزائفة والفيديوهات والصور املفبركة والتي تستدعى من مناطق 
نزاع أخرى عبر العالم وتحاول أن تلصق بالصحراء املغربية، وقد بين 
املواطنات  جميع  أن  وال شك  اإلدعاءات.  هذه  زيف  الوطني  اإلعالم 
واملواطنين، وأيضا ال شك أن السادة البرملانيين نوابا ومستشارين قد 

تابعوا كل ذلك.

وخالل اإلتصال الهاتفي الذي أجراه، جاللة امللك، محمد السادس، 
 16 في  املتحدة  لألمم  العام  األمين  السيد غوتيريش،  مع  نصره هللا، 
نونبر2020، أكد جاللة امللك، أن تواجد املغرب بمنطقة الكركرات أمر 
ال رجعة فيه، وأن املغرب أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية املشكل 
بصفة نهائية، كما جدد التأكيد لألمين العام لألمم املتحدة على تشبث 
املغرب الراسخ بوقف إطالق النار، وبالحزم ذاته تظل اململكة عازمة 
تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، 

على أي تهديد لألمنها وطمأنينة مواطنيها.

كما أكد جاللته للسيد غوتيريش أن املغرب سيواصل دعم جهود 
األمين العام في إطار املسلسل السيا�ضي الذي ينبغي أن يستأنف وفق 
معايير واضحة، مع إشراك األطراف الحقيقية في النزاع اإلقليمي من 
واقعي  لحل  األمن  مجلس  قرارات  بذلك  تقت�ضي  كما  التوصل  أجل 

وجدي ودائم وقابل للتحقيق في إطار سيادة اململكة املغربية.

املحور الثاني يرتبط بالقرار األمريكي باإلعتراف بسيادة املغرب على 
صحرائه

ذلك أنه بفضل اإلتصاالت املكثفة لجاللة امللك، حفظه هللا، مع 
والرئيس  امللك  بين جاللة  الهاتفية  باملكاملة  توجت  األمريكية  اإلدارة 
قضية  عرفت  بها  أو  عرفت  وبعدها  دجنبر2020،   10 يوم  ترامب 
الصحراء تطورا تاريخيا تجسد في قرار اعتراف الواليات املتحدة بسيادة 

املغرب على صحرائه.

وقد كرس القرار اإلعالن الذي وقعه في نفس اليوم فخامة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب إلعطائه قوة قانونية تسمح بدخوله حيز التنفيذ 
فور نشره، وهو ما تم بالفعل إذ نشر اإلعالن في السجل الفدرالي رقم 
كذا، 81329 وهو السجل الفدرالي هو بمثابة جريدة رسمية فيدرالية 
للواليات املتحدة األمريكية، وبالتالي فقد أصبح وثيقة رسمية قانونية 

معتمدة.

وقد تبع اإلعالم الرئا�ضي 4 قرارات سيادية بالغة األهمية هي:

-اإلعتراف بالسيادة املغربية على كامل الصحراء أو تراب الصحراء 
من قبل الواليات املتحدة األمريكية؛

-دعم املبادرة املغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا 
النزاع؛

-ثالثا فتح قنصلية عامة بالداخلة؛

يعني  املغربية،  الصحراء  منطقة  في  اإلستثمارات  تشجيع  -رابعا 
اإلستثمارات األمريكية، وكانت من قبل ال تستطيع أن تذهب إلى منطقة 

الصحراء ألن الواليات املتحدة ال تعترف بها كأرض مغربية،.

وتنبع أهمية هذا القرار من كون الواليات املتحدة األمريكية هي قوة 
عظمى في العالم، وهي عضو دائم في مجلس األمن، وهي حاملة القلم 
التي تكتبه املشروع األولي في مجلس األمن للقرارات املتعلقة بقضية 

الصحراء املغربية.

وتبعا لهذا القرار املهم قامت الواليات املتحدة األمريكية عبر مندوبتها 
الدائمة لدى منظمة األمم املتحدة بإخباراألمين العام لألمم املتحدة 
باإلعتراف  القا�ضي  الرئا�ضي  باإلعالن  األمن،  مجلس  أعضاء  وكافة 
لألمم  التنفيذي  للجهاز  رسمية  وثيقة  ليصبح  الصحراء،  بمغربية 

املتحدة تحت رقم راه سجل، تحت رقم معين.

وقد تمخض أيضا عن هذا اإلعالن الرئا�ضي تغيير الخريطة املعتمدة 
سابقا من لدن الوزارات واإلدارات األمريكية، حيث تمت إزالة الفاصل 
الذي كان معموال به بين الصحراء وباقي التراب الوطني املغربي، كما 
وبدأت  الداخلة،  بمدينة  قنصلية  بفتح  عمليا  االستعدادات  بدأت 
األخرى  االتفاقات  وسائر  الحر  التبادل  اتفاقية  لتشمل  اإلجراءات 
مع الواليات املتحدة على األقاليم الجنوبية وغيرها، وقد أعلن وزير 
افترا�ضي  ملوقع قنصلي  فتح فوري  أيام عن  منذ  األمريكي  الخارجية 
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يخص الصحراء املغربية، يشتغل منذ اآلن فورا ويركز على دعم التنمية 
االقتصادية واالجتماعية بالداخلة وباألقاليم الجنوبية، وستليه قريبا 
قنصلية تعمل بطاقتها الكاملة، فنحن إذن أمام خطوات عملية تعكس 
هذه  تنفيذ  متابعة  في  أيضا  املغرب  جهود  وتعكس  املوضوع،  جدية 

املقتضيات وترجمة تلك اإلجراءات التنفيذية على أرض الواقع.

قد طوى سجل  املغرب  بأن  نقول  أن  يمكن  املهم  اإلنجاز  وبهذا 
سنوات صعبة فيما يتعلق بموقف الواليات املتحدة األمريكية مع قضية 
الصحراء املغربية، حيث أصبح املغرب اآلن أمام موقف واضح، واضح 
لإلدارة األمريكية قوامه االعتراف بمغربية الصحراء، وأيضا االعتراف 
بسيادة املغرب واململكة املغربية على صحرائها، وهذا راه تحول مهم 
أشنو هي األهمية ديال هاد القرار؟ هاد املكسب الدبلوما�ضي غير مسبوق 
الذي حققته بالدنا أربك خصوم وحدتنا الترابية والوطنية، وأيضا أربك 
بعض املشككين وهو ما تجسد في لجوئهم إلى أساليب مضللة ومغرضة 

تتجلى باألساس فيما يلي:

أوال: التبخيس، هناك من يعمل على التقليل من أهمية هذا اإلنجاز 
واالدعاء بأنه ال يعدو أن يكون إعالنا رمزيا أو إعالنا احتفاليا لن تتبعه 
أي إجراءات عملية أو ذات آثار قانونية، ولن يكون له أي أثر أو صدى 
في املنتظم الدولي، وقد بينت هذه األيام القليلة منذ اإلعالن الرئا�ضي 
ونشره بأن هذا االدعاء زائف وأن الخطوات العملية ماضية على األرض؛

ثانيا: آلية التشويش، عبر الترويج لسهولة تراجع اإلدارة األمريكية 
تضليلية  إعالمية  عبر حمالت  ذلك  ويتم  االعتراف،  هذا  املقبلة عن 
ومناوئة في العالم وفي الواليات املتحدة األمريكية، وقد تأكد أن جزءا 
كبيرا منها مدفوع األجر ليس بقناعة، وداك ال�ضي فيه الوثائق، مدفوع 

األجر؛

اللوبيات  بعض  تحريك  من خالل  الضغط،  الثالثة  اآللية  ثالثا: 
األمريكية  اإلدارة  لدفع  مضادة  حمالت  لشن  املصالح  ومجموعات 

الجديدة أو املقبلة للتراجع عن هذا القرار.

غير أن كل هذه األساليب املغرضة واملضللة، لن تفلح فهي مردودة 
على أصحابها لعدة اعتبارات منها:

أوال: إن هذا القرار وهذا اإلعالن وما تضمنه لم يأت من فراغ، بل 
جاء تتويج لتراكم تم على مدى سنين لجهود الدبلوماسية املغربية في 
الساحة األمريكية بالذات، وتكفي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التوجه 
العام لهذا القرار ورد في التقرير التفسيري املرافق مليزانية وزارة الخارجية 
والعمليات الخارجية والبرامج املرتبطة بها لسنتي 2018-2019، لسنتين 
متتاليتين الصادر عن الكونكرس، فجاء اإلعالن الرئا�ضي ليكسب هذا 
في  قانون  عبر  عنه  التراجع  يجعل  مما  ملزمة،  تنفيذية  قوة  التوجه 

الكونكرس األمريكي أمرا صعبا جدا؛

ثانيا: إن البعض ممن بخس هذه الخطوة التاريخية سقط ضحية 
مقاالت نشرت في الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، وهي مقاالت لم 

يكن لها أي صدى وأي تفاعل من لدن فريق اإلدارة األمريكية الجديدة، 
اإلدارة األمريكية الجديدة لم يتحدث أحد، تحدثوا عن املناخ، تحدثوا 
عن العالقات مع دول أخرى، بال ما نهضر عليها باإلسم، من األمور التي 
يمكن أن تراجع فيها اإلدارة األمريكية الجديدة املوقف تشكل األولوية 
ديالها، ال أحد تحدث على الرغم من أنه نشرت مقاالت في واشنطن وال 
أحد من اإلدارة الجديدة تحدث في هذا املوضوع، على خالف قضايا 
القرارات  مراجعة  عن  نيته  الجديدة  اإلدارة  فريق  فيها  أعلن  أخرى 

املتخذة من قبل اإلدارة املنتهية واليتها؛

إعالن  مجرد  أنه  البعض  ادعى  الذي  الرئا�ضي  اإلعالن  ثالثا-إن 
احتفالي تم نشره فعال في السجل الفدرالي للواليات املتحدة، كما تم 
تسجيله لدى األمم املتحدة كوثيقة رسمية كما أشرت إلى ذلك من قبل؛

رابعا-شرعت اإلدارة األمريكية على عدد من املستويات في التنزيل 
الفعلي ملقتضيات القرار على أرض الواقع كما رأينا، ما�ضي ساهل، تبدل 
الخرائط كلها، جميع السفارات والقنصليات ديال الواليات املتحدة 
تمدت  كلها  الفيدرالية  واإلدارات  وغيرتها،  الجديدة  بالخرائط  مدت 
بالخرائط الجديدة، هذا عمل ما�ضي احتفالي رمزي، هذا عمل كيتم فيه 

تغييرات في عدد من األمور؛

بما  الصحراء  بمغربية  األمريكي  اإلعتراف  شأن  من  خامسا-إن 
للواليات املتحدة األمريكية من وزن سيا�ضي ودبلوما�ضي على مستوى 
العالمي، أن يدفع بدول أخرى للسير في نفس اإلتجاه على املستويين 

السيا�ضي والدبلوما�ضي وعلى املستوى اإلقتصادي.

لكل هذا، فإن عددا من املراقبين واملختصين الغربيين يعتبرون 
وإنجازا  املنطقة  في  سياسيا  جيو  وانتصارا  إستراتيجيا  تحوال  تم  ما 
دبلوماسيا لبالدنا، ومن هنا أريد أن أؤكد أن اإلعتراف األمريكي بمغربية 
الصحراء يشكل ضربة قاسية ألطروحة اإلنفصال، وتتويجا لسلسلة 
بتدرج على  امللك  بقيادة جاللة  املغرب  فيها  التي عمل  املحطات  من 
ترسيخ السيادة الوطنية على كامل ترابه، وبالخصوص في الصحراء 
املغربية. ونحن ندرك، أن هناك من يرغب في أن تبقى قضية الصحراء 
املغربية نزيفا مزمنا لبالدنا يشغله ويستنزف قدراته، ولذلك يجب أن 
نتحلى بدرجة عالية من الوعي إلى املؤامرات الذين يريدون أن يبقى 

املغرب دائما في هذا النزاع وال يخرج منه أبدا.

ونحن نعرف أن الشعب املغربي ضحى في سبيل قضية الصحراء كما 
قلت قبل اإلستقالل وبعد اإلستقالل، قبل املسيرة بعد مسيرة، وأعطى 
عشرات الشهداء وعشرات األسرى، وعشرات املفقودين، فهي معركة 
ضحى في سبيلها الشعب املغربي، ويجب أن نعي بها، كلفة كبيرة اعطاها 
الوطنية ال يساوم  الوحدة  السيادة وقضية  املغربي، قضية  الشعب 

عليها على أي مستوى كان؛

هذه  لصيانة  مستمرة  تبقى  أن  ينبغي  التعبئة  فإن  هذا،  لكل 
دولة  جميعا  اليوم  هاجسنا  ليظل  والنوعية،  الهامة  املكتسبات 
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وحكومة وبرملانا وقوة وطنية ومدنية وسياسية، هاجسنا هو تحصين 
هذا اإلنجاز، -نحصنوه-الذي حققته بالدنا من خالل اعتراف اإلدارة 

األمريكية بسيادة املغرب على صحرائه ال سيما من خالل ما يلي:

أرض  على  اإلستحقاق  بهذا  املرتبطة  اإلستحقاقات  أوال-ترجمة 
الواقع؛

ثانيا-رفع املجهود الدبلوما�ضي للدفع في اتجاه التحاق دول أخرى 
بهذا اإلعتراف؛

ثالثا-رفع مستوى التصدي للحملة الدعائية التضليلية املغرضة 
التي يمارسها خصوم الوحدة الترابية للمملكة للنيل من هذا اإلنجاز، 
ونؤكد أن املغاربة جميعا كما عودونا دائما باملرصاد لكل من سولت 
له نفسه املس بوحدته الوطنية والترابية، أو العبث باملصالح العليا 

لبالدنا؛

ثالثا -تطور امللف على مستوى األمم املتحدة

اعتمد مجلس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة يوم 30 أكتوبر 
2020 القرار رقم 2548 الذي أسس لثالث مرجعيات جوهرية، تتعلق 

بمعالجة قضية الصحراء املغربية من طرف املجلس:

أولها، الثبات في املنهج؛

ثانيها، الوضوح في األهداف؛

ثالثها، الحزم في املوقف؛

أوال-الثبات في النهج

القرار جديد هو الخامس على التوالي الذي يجسد التأكيد على أولوية 
املسلسل السيا�ضي للموائد املستديرة، باعتباره اإلطار الوحيد من أجل 
التوصل إلى حل سيا�ضي نهائي، وذلك على الرغم من عدد املناورات 
للخصوم التي حاولت أن تدفع مجلس األمن ليحيد عن هذا النهج، 
وبذلك وضع مجلس األمن مرة أخرى الجارة الجزائر أمام مسؤولياتها، 
وذلك بذكرها خمس مرات في نص القرار، مدعوة مرة أخرى إلى أن تظل 
ملتزمة في مسلسل املوائد املستديرة بروح من الواقعية والتوافق طيلة 

هذه العملية لضمان نجاحها؛

القرار رقم 2548 جدد والية بعثة املينورسو ملدة سنة، وهو تأكيد 
على تشبث املجلس باملسلسل السيا�ضي وضمان استئنافه في جو من 
الهدوء وروح املسؤولية، بعيدا عن الضجيج والضغوط وبعيدا عن 
اإلستفزازات املتكررة، كما أظهر مجلس األمن ثباتا في موقفه من دعم 
واإلشادة باملبادرة املغربية للحكم الذاتي والتي وصفها مرة أخرى ومنذ 
2007، يصفها هكذا بكونها جادة وذات مصداقية، وذلك كما قلت هذا 
القرار السابع عشر الذي يصف فيه مجلس األمن جهود املغرب في هذا 

املجال بالجادة وذات املصداقية؛

ثانيا-الوضوح في األهداف

القرار الجديد رسالة واضحة بخصوص معايير الحل السيا�ضي الذي 
ال يمكن إال أن يكون كما يقول القرار واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على 
التوافق، وهذا ثبات لهذا القرار على نفس األهداف التي كان قد كرسها 
من قبل. كما أن إصرار مجلس األمن على ضرورة التحلي بروح التوافق 
إنما هو رسالة واضحة موجهة لألطراف األخرى ملطالبتها بالتخلي عن 
املبادرة  في  مقترحاتها املتجاوزة ومرجعياتها الدغمائية والنظر بجدية 
املغربية للحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع املفتعل حول 

الصحراء املغربية؛

ثالثا-الحزم في املوقف

أوجبهة  البوليساريو  جبهة  تجاه  حازمة  رسالة   2548 رقم  القرار 
الواضحة  وانتهاكاتها  الخطيرة  استفزازاتها  واصلت  التي  اإلنفصاليين 
وهو  املغربي،  الدفاع  منظومة  وجنوب  شرق  األمن  مجلس  لقرارات 
املتحدة  لألمم  العام  األمين  إليه  ينبه  املغرب  فتئ  ما  الذي  الوضع 
وأعضاء املجلس، من خالل العديد من رسائله طيلة السنة الجارية. 
فللمرة الخامسة مجلس األمن لم يتوان عن تحذير جبهة االنفصاليين، 
تحذيرها ملواصلة انتهاكاتها الخطيرة املسجلة واملوثقة بدقة في تقرير 
األمين العام لألمم املتحدة، مطالبا إياها باإلمتناع عن أي عمل من شأنه 
عرقلة استئناف املسلسل السيا�ضي أو زعزعة اإلستقرار في املنطقة، وهي 
رسالة حزم لرفض هذه األعمال، وبنفس الحزم قرر مجلس األمن نداء 
بالسماح بإحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وهي املسؤولية 

التي ال تكف األطراف األخرى عن التنصل منها؛

اآلن، ما هي آفاق قضية الصحراء املغربية؟

إن بالدنا ستواصل، ستواصل التزامها بجهود األمين العام لألمم 
املتحدة الهادفة إلى إعادة إطالق العملية السياسية، على أساس املعايير 
التي اعتمدها مجلس األمن في قراره األخير، كما أكد على ذلك جاللة 
امللك في مكاملته أو في اتصاله الهاتفي مع األمين العام للمتحدة، ومع 
ذلك فإن اململكة تظل على قناعة أن العملية لن تنجح دون املشاركة 
الجدية للطرف الرئي�ضي وهو الجارة الجزائر في هذا النزاع اإلقليمي حول 

الصحراء املغربية.

باحترام  أيضا  مرهونا  سيظل  السياسية  العملية  استمرار  إن 
األطراف األخرى لوقف إطالق النار، فال يمكن أن يكون هناك تقدم 
في العملية السياسية ما دامت جبهة اإلنفصاليين تستمر في أعمالها 
اإلستفزازية ضد القوات املسلحة امللكية. ويعيد املغرب التأكيد، أن 
مبادرة الحكم الذاتي الشجاعة تبقى هي الحل الوحيد واألوحد لهذا 
النزاع اإلقليمي املفتعل، وأمام اإلخفاقات التي لحقت بأعداء الوحدة 
واإلقليمية،  الوطنية  البرملانات  داخل  مناوراتهم  الترابية سيواصلون 
وخصوصا البرملان األوروبي ووسائل اإلعالم، ال�ضيء الذي يتعين معه 
لكل  والتصدي  مكتسباتنا  لتحصين  الجهود  وتظافر  العمل  تكثيف 
املناورات على هذا املستوى. إن املكتسبات التي تم إحرازها تستوجب 
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علينا مواصلة العمل ضمن مقاربة شمولية، وأن نضع نصب أعيننا 
الجهود  والشقيقة مواصلة  الصديقة  الدول  اإلنفتاح على مزيد من 

للتعريف بعدالة قضيتنا عبر:

اإلعالم  وسائل  مجمل  مع  والتبادل  التعاون  عالقات  تطوير   -
لألنشطة  كبير  صدى  وإحداث  واسع  انتشار  ضمان  بغية  األجنبية، 

والتظاهرات املرتبطة بالحقل الدبلوما�ضي الوطني.

- إعطاء األهمية للدور الذي يمكن أن تضطلع به الجاليات املغربية 
املقيمة في الخارج، خاصة في الدول املؤثرة على الصعيد العالمي ومنها 
دول شمال وجنوب القارة األمريكية واإلتحاد األوروبي، دون، بطبيعة 

الحال، إغفال الدول اإلفريقية؛

- مواصلة تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسيات 
املوازية وفي مقدمتها الدبلوماسية البرملانية، بما تسديه هذه األخيرة من 
خدمات مهمة للدفاع عن مصالح بالدنا العليا، وفي مقدمتها قضيتنا 

الوطنية األولى؛

- تقوية التعبئة الوطنية الشاملة لكافة القوى السياسية والنقابية 
والخاصة  الرسمية  اإلعالم  ووسائل  املدني  واملجتمع  واإلقتصادية 
والشعبية، من أجل دعم الجهود الدبلوماسية للمملكة وإسنادها على 

املستوى الداخلي؛

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

أمامنا عمل كبير يجب أن نقوم به جميعا، كلنا في تعاون، هذه 
والبرملان،  الحكومة  رأسها  على  الوطنية  القوى  جميع  وطنية  قضية 
األحزاب السياسية، النقابات املهنية، جمعيات املجتمع املدني، الخبراء، 
الجامعات، وسائل اإلعالم، مغاربة العالم، الجميع يجب أن يتعبأ تحت 
قيادة جاللة امللك حفظه هللا لخدمة هذه القضية األولى، ألقول مرة 
بأن هاد املعركة، هاد املعركة يجب أن ال  أخرى، ألقول مرة أخرى 
نستهين بها، هي معركة مصير، وكما قال جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا بأن املعركة هي معركة وجود ال معركة حدود، ما�ضي فقط 
شوية نزيدو شوية، ال، الصحراء مغربية مغربية ال يمكن أن نفرط فيها، 

ألن هذا إرث إستعماري يجب أن نقاومه إلى النهاية وأن ال نفرط فيه.

وإلى إخوتنا املحتجزين بمخيمات تندوف وإلى من وجد نفسه خطأ أو 
اضطرارا في الجهة األخرى، أريد أن أجدد توجيه نداء املغفور له الحسن 
الثاني طيب هللا ثراه في خطاب ذكرى املسيرة الخضراء سنة 1988، 
يقول جاللة امللك الحسن الثاني رحمة هللا عليه: »ومن هذا املنبر أقول 
لجميع من لديهم النيات الحسنة ولجميع الذي تسري في دمهم ولو نقطة 
تربطهم باملغرب »إن الوطن غفور رحيم«. وإن التأكيد على ما حققته 
بالدنا في مسار القضية الوطنية واإلعتراف املتزايد بمغربية الصحراء 
واملتنامي على أرض الواقع ال يعني أن القضية حلت نهائيا، ما�ضي هاد 
ال�ضي كامل اللي تم معناه أنه صافي سالينا، ال، تقدمنا خطوات مهمة، 
تقدمنا خطوات مهمة، حققنا أهداف كبيرة لكن ال يزال أمامنا أشواط، 

لكن املؤكد بإذن هللا هو أن القادم أفضل وأن األشواط التي قطعناها 
إذا كانت حاسمة مهمة، فإننا نسير في اإلتجاه الصحيح. وهللا املوفق 

وهو الهادي لسواء السبيل والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس الحكومة. أطلب من السيدة النائبة 
باش ما طيحش مرة أخرى في نفس املحنة أن تحترم إحتراما لنا جميعا، 
إذا سمحت السيدة النائبة، شكرا لك، شكرا. نفتح اآلن باب التعقيبات 
الرئيس يوسف  العدالة والتنمية للسيد  الكلمة بإسم فريق  بإعطاء 

الغربي.

ملد ئباملسيدايوسفاغربي:

بسماهللااملرحاناملرحيم،ا ملصالةا ملسالماعلىارسو4اهللاا
 آلها صحبها منا ماله.

ملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت9مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للتعقيب 
في سؤال السياسة العامة في موضوع حصيلة الدبلوماسية املغربية 
بخصوص ملف وحدتنا الترابية وآفاق حسم النزاع املفتعل. شاكرين 
لكم السيد رئيس الحكومة تجاوبكم وتواصلكم الدائم مع هذه املؤسسة 
إلطالع الرأي العام الوطني بأهم مستجدات تدبير الشأن العام، والذي 
اخترنا له لهذه الجلسة موضوعا ذا أهمية بالغة الرتباطه بوجدان كافة 
املغاربة صغيرهم وكبيرهم، نسائهم ورجالهم، ألنه يشكل بالنسبة لكافة 
الشعب املغربي من طنجة إلى لكويرة كما أشرتم وكما أشار جاللة امللك 

في خطابه مسألة وجود ال مسألة حدود.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

نود في بداية تعقيبنا هذا اإلشادة برؤية صاحب الجاللة، محمد 
السادس، حفظه هللا، وقراراته الحكيمة للذوذ عن مغربية صحرائنا 
في كافة املحافل الدولية، حيث سخر لذلك كافة اإلمكانيات والوسائل 
إلقناع أصدقائنا وحلفائنا وحتى الذين انطلت عليهم أكاذيب أعداء 
وحدتنا الترابية فترة من الزمن، فال يلبث يمر يوم إال ونسمع بسحب 
اإلعتراف من هنا أو هناك أو نسمع بفتح قنصلية بالعيون أو بالداخلة 
لينتهي املطاف مطلع هذا الشهر باعتراف الواليات املتحدة األمريكية 
العضو الدائم بمجلس األمن بسيادة املغرب على صحرائه، بل وفتح 

قنصلية بمدينة الداخلة لرعاية املصالح اإلقتصادية واالستثمارية.

وقبل امل�ضي في تفصيل موقف فريق العدالة والتنمية، ال بد من 
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الرجوع إلى الوراء قليال للقول بأن ما وصلنا إليه اليوم لتأكيد مغربية 
صحرائنا لم يأت عبثا بل كان من ورائه مجهود جبار قاده، كما أسلفنا، 
املغربية  الدبلوماسية  فاإلستراتيجية  هللا،  حفظه  الجاللة،  صاحب 
ليست وليدة مصادمات اللحظة الحاضرة بل هي خالصة تراكم عبقري 
الوحدة  تشكل  لذلك  املغربية،  الدولة  وجود  من  قرون  لتفاعالت 
الترابية للمملكة على الدوام صمام أمان الوجود واإلستمرار في الفعل 
مقومات  نفقد  بدونها  أننا  الوطني  الجمعي  عقلنا  ويدرك  واإلشعاع، 
الوجود والتأثير اإليجابي لصالح قضايانا الوطنية والعربية واإلسالمية، 
فالدول الفاشلة ال تمتلك القدرة على النهوض بل لها كسب معارك 
خارج دائرة اشتعالها. لذلك نسجل بإيجابية التطور الذي يعرفه ملف 
يقترحه  الذي  للحل  املنتظم األممي  تثمين  الترابية من حيث  وحدتنا 
املغرب، الحكم الذاتي، ومن حيث إيراده دون غيرهم في القرار والتقرير 
األخيرين وهو أي الحكم الذاتي، اختزال ذكي معاصر لحقيقة سياسية 
عاشتها املنطقة فطريا قبل اإلستعمار اإلسباني، تمايز وحرية في التدبير 
في ظل اإلنتماء والوالء والسيادة الوطنية. فمنذ 16 أكتوبر 1975 تاريخ 
إعالن محكمة العدل الدولية رأيها القا�ضي بوجود عالقات تاريخية بين 
الصحراء املغربية وساكنتها، وإعطاء املغفور له امللك الحسن الثاني 
الحلول  بتقديم  مبادرا  دائما  املغرب  كان  الخضراء  املسيرة  انطالقة 
لفض النزاع املفتعل حول صحرائه بأقل الخسائر، ألنه يدرك أن فئة 
من أبنائه غرر بهم منهم من عاد إلى صوابه وقلة ال زالت. وقد شكلت 
محطة صدور قرار مجلس األمن 690 في 29 أبريل 1991 لتشكيل بعثة 
األمم املتحدة لتنظيم اإلستفتاء في الصحراء املغربية بادرة مهمة لحل 
الترابية  أعداء وحدتنا  زرعها  التي  العراقيل  وبعد  ولكن  النزاع،  هذا 
بادر املغرب   ،1999 نهائيا سنة  إلتمامها واإلعالن رسميا عن توقفها 
مرة أخرى إلى تقديم مقترح ألول مرة يق�ضي بإيجاد حل في إطارسيادة 
مغربية وهو ما ترجمته عمليا املبادرة الفرنسية األمريكية في 31 مايو 
2000، املقدمة ملجلس األمن والتي ترجمها صدور القرار 13.09 الذي 
يدعو األطراف إلى إيجاد حل سيا�ضي ملشكلة الصحراء، لتشكل بعد ذلك 
املبادرة املغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار السيادة املغربية 
ووحدتها الوطنية والترابية مقترحا جديا وواقعيا بشهادة األمم املتحدة 

وأجهزتها، كما جاء في تدخلكم السيد رئيس الحكومة املحترم.

هذه  مع  الترابية  وحدتنا  لخصوم  اإليجابي  التفاعل  انتظار  وفي 
املبادرة الجيدة والجادة لم تقف الدبلوماسية املغربية مكتوفة األيدي، 
حيث قامت بمجهودات جبارة بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، وكان 
من نتائجها سحب العديد من الدول اعترافها بالكيان الوهمي تجاوز 
عدد هذه الدول 160 دولة، وتم تبديد أسطورة املمثل الوحيد لساكنة 
الصحراء التي كان البوليساريو يتاجر بها بعد إشراك ممثلي األقاليم 
الجنوبية في أشغال اللجنة املختصة باألمم املتحدة. كما كان من نتائج 
فعالية دبلوماسيتنا افتتاح 19 دولة إفريقية وعربية وأمريكية قنصليات 
لها بمدينتي العيون والداخلة. وفي هذا السياق، لن يفوتنا الوقوف 
البوليساريو املتكررة بمنطقة الكركرات منذ  انتهاكات عصابات  عند 

2016، في خرق سافر لإلتفاق العسكري رقم 1 واملوثقة بتقارير األمناء 
العامين املتعاقبين، والتي كان آخرها منذ 21 أكتوبر 2020، إذ سعت 
هذه العصابات إلى تأبيد تواجدها بالكركرات عبر عرقلة مستمرة لتدفق 
البضائع وتنقل األشخاص بين املغرب وبقية الدول اإلفريقية، إال أن 
األوامر امللكية كانت هذه املرة حاسمة لقواتنا املسلحة امللكية الباسلة 
إلعادة الوضع إلى طبيعته وفق قواعد مضبوطة أشادت بها العديد من 

الدول.

وباملناسبة نشيد وننوه ببسالة جنودنا في القوات املسلحة امللكية 
التصدي ألي محاوالت من  الثغور والحدود من أجل  املرابطين على 
شأنها تهديد أمن اململكة واستقرارها واملساس بوحدتها الترابية، كما 
ننوه بقوات الدرك واألمن الوطني والقوات املساعدة والوقاية املدنية 

والسلطات الترابية.

التاريخي  القرار  فهو  النوعية،  دبلوماسيتنا  منجزات  آخر  عن  أما 
للواليات املتحدة األمريكية باإلعتراف الكامل بالسيادة الوطنية على 
أقاليمنا الصحراوية وفتح قنصلية لها بالداخلة، هذا القرار الذي يعتبر 
ثمرة مشاورات مكثفة وهي صورة لعمل دبلوما�ضي هادئ ومؤسس يعزز 
الحل  الذاتي  الحكم  اعتبار  ويعد  الصحراء،  مغربية  ترسيخ  دينامية 
السيا�ضي املالئم انتصارا دبلوماسيا مهما بالنظر إلى موقع هذه الدولة 

ودورها في مجلس األمن، وهو ما أسلفتم ذكره أيضا.

الدولية  العالقات  أن  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  ندرك  إننا 
واشتباكاتها وتدافعاتها تنتج وتف�ضي إلى تبادالت متوازية، وهو ما يحتم 
حفز الخيال السيا�ضي إلبداع ما يحد من التأثيرات الجانبية املمكنة. 
وفي هذا السياق، حرص املغرب من خالل البالغ امللكي ليوم 10 دجنبر 
2020، على التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته، فالوجهة ثابتة وحرمة األماكن املقدسة 
الشعب  وإنصاف  الشريف،  القدس  رأسها  وعلى  اإلسالمية مستمرة 
الفلسطيني وحده الكفيل بوضع حد لنزاع طال أمده حيث أكد جاللة 
امللك، على أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا على حساب نضال 
الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حقوقه املشروعة، فقيم العدل 
ال تتجزأ والشعوب ترقب معذرة.. وإنصاف الشعب الفلسطيني وحده 
الكفيل بوضع حد لنزاع طال أمده حيث أكد جاللة امللك على أن ترسيخ 
مغربية الصحراء لن يكون أبدا على حساب نضال الشعب الفلسطيني 
من أجل تحقيق حقوقه املشروعة. فقيم العدل ال تتجزأ والشعوب 
ترقب مدى وفاء املجتمع الدولي لقراراته وتتشوف لكيل عادل يعيد لها 

الثقة في العدالة الدولية.

وفي هذا املقام، ال يفوتنا أن نسجل باعتزاز كبير التطور التنموي 
الذي عرفته أقاليمنا الجنوبية في إطار النموذج التنموي لهذه األقاليم، 
وقد كان سؤاال في السياسة العمومية قبل أسابيع. لذا ندعو الحكومة 

من هذا املنبر إلى:
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والبرملانية  الرسمية  الدبلوماسية  الجهود  تكثيف  ضرورة  -أوال: 
والشعبية ورصد شكرا.. بسم هللا..

ملسيداملرئيس:

ال�ضي غربي غير كيوصل للقضية الفلسطينية وتيستعمل الذاكرة..

ملد ئباملسيدايوسفاغربي:

الجهود  تكثيف  ضرورة  إلى  املنبر  هذا  من  الحكومة  ندعو  ..لذا 
الدبلوماسية الرسمية والبرملانية والشعبية ورصد اإلمكانات الالزمة 

بغاية حفز الدول املتبقية لسحب اعترافاتها بالجمهورية الوهم؛

-نؤكد على ضرورة إحصاء الالجئين في املخيمات عمال بقرارات األمم 
املتحدة؛

-دعوة بقية الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها الدول الدائمة 
بأقاليمنا  لها  دبلوماسية  تمثيليات  لفتح  األمن  بمجلس  العضوية 
الجنوبية لطي نزاع مفتعل حله السيا�ضي والواقعي والعملي الوحيد 

واملمكن هو الحكم الذاتي؛

-اإلستمرار في تشجيع اإلستثمار الخارجي بأقاليمنا الجنوبية؛

-رابعا: تمتين العالقات مع الشقيقة موريتانيا في جميع املجاالت 
وكذا مع بقية الدول اإلفريقية؛

إلى  للعودة  العار  بمخيمات  املحتجزين  املواطنين  دعوة  -خامسا: 
وطن يسعهم ويحرص عليهم في مسلسل لإلنخراط في مسلسل البناء 

والتنمية؛

لبناء  والتعاون  املغاربي  للرشد  للعودة  الجزائر  دعوة  -سادسا: 
التأزيم  وتوظيف  الهيمنة  هواجس  عن  بعيدا  زاهر  مغاربي  مستقبل 
في  الفجور  يعني،  بلغ،  إذ  الداخلية،  األزمات  المتصاص  الخارجي 
العبادة  ودور  املساجد  إستعمال  تم  يعني،  أن،  مؤخرا  الخصومة 

املرصودة للتوحيد والوحدة في أمور ال صلة لها بدورها؛

-سابعا: اإلستمرار في التعبئة الوطنية الشاملة والتسلح باليقظة 
الدائمة خلف جاللة امللك لربح رهانات البناء الديمقراطي والتنمية 

الشاملة.

وفي الختام، السيد رئيس الحكومة املحترم، املغرب اليوم في ملتقى 
تدافع اإلرادات الدولية، وهو يعي حجمه ومسؤولياته التي يمليها اإلنتماء 
لدائرة الوطن واألمة والعالم وعليه أن يستمر مبدعا لألجوبة املناسبة 
وأدواره  وتاريخه  واجباته  مع  وإنسجام  وفاء  في  املستجدة  للسياقات 

املستقبلية، شكرا لكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد اللطيف وهبي 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيداعبدامللطيفا هبي:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملس نةاملوزرمء،

ملس نةارؤس ءاملفرق،

ملس نةاملدومب،

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب 
في هذه اللحظة الدستورية والسياسية التي نناقش فيها قضية تاريخية 
عرفت منعطفا حاسما، يتمثل في القرار الرئا�ضي لرئيس الواليات املتحدة 
األمريكية القا�ضي بسيادة بالدنا على كافة أرا�ضي الصحراء املغربية. 
وفي هذا السياق، تعتبر األحداث األخيرة التي تعرفها قضيتنا الوطنية 
مرحلة جديدة ونوعية جسد فيها املغاربة جميعا بقيادة صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، وطنيتهم األصيلة والقوية وعبروا بنبل 
عن تحضرهم العميق وعن تمسكهم بالدفاع عن وحدة وطنهم وسالمة 

أراضيهم.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

أن اختالق أحداث الكركرات في هذه اللحظة بالذات حيث العالم 
كوفيد19-  وباء  تداعيات  عن  الناجمة  اإلقتصادية  باألزمة  منشغل 
إرباك  هدفه  كان  القاتل،  الفيروس  هذا  انتشار  محاربة  وتداعيات 
املغرب وكان محاولة بئيسة ومقيتة لخلق حدث إعالمي ينعكس سلبا 
على عالقتنا االقتصادية مع الجارة موريتانيا، إال أن الرد الحازم بقيادة 
جاللة امللك ووحدة جميع أطياف املجتمع املغربي أفشل كل مخططات 

الخصوم وأحبط مناوراتهم البئيسة.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

تعبير  لحظة  مفصليتين؛  تاريخيتين  لحظتين  اليوم  نعيش  إننا 
عن تالحم وطني ونضالي قوي حقق انتصارا عظيما لوحدتنا الترابية، 
موقف  على  التأكيد  تجديد  في  تتمثل  دقيقة  دقيقة،  أخرى  ولحظة 
تمسك أمتنا بالدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وإذا كانت مثل 
هذه اللحظات تحتاج إلى رجاالت دولة ومواقف حازمة، فقد كان شعبنا 
ومختلف قيادات أحزابنا السياسية في موعد مع التاريخ بامتياز جسد 
تالحما وطنيا جديدا وأثمر موقفا جماعيا قويا لفائدة وحدتنا الترابية، 

وفي ذات الوقت نصرة للقضية الفلسطينية.

إن موقف الواليات املتحدة األمريكية ال يعد انتصارا دبلوماسيا 
جديدا وإضافيا لفائدة قضيتنا الوطنية فحسب، بل كذلك تؤكد أن 
املجتمع الدولي بدأ يعود إلى الحق وإلى الحقيقة، حقنا التاريخي في أرضنا 



7729 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.120–14.جمادى األول.1442  )29.دجنبر.2020( 

وحقيقة مشروعيتنا الدولية، فهذا املوقف لم يأت فقط لخلق وضع 
جديد ولكنه جاء ليكشف عن حقيقة تاريخية لها امتداداتها الجغرافية 
عبر العصور ولها مركزيتها القانونية عبر التاريخ الذي صنعته التراكمات 
الحضارية، فحقيقة مشروعية مغربية صحرائنا لم تصنعها قرارات 
مجلس األمن أو املحكمة الدولية ولم تخلقها مواقف الدول الصديقة، 
بل كل هذه املصادر كشفت عنها فقط كحقيقة طبيعية وتاريخية ال 
يمكن أن ينازع فيها أحد، فالتاريخ هو الحكم الفيصل بيننا لذلك جاء 
فيه  يحاول  زمن  في  ليدّعمنا  الطبيعية،  الحقيقة  عن  الكشف  هذا 
البعض مغالطة اآلخرين فكيف لهؤالء الذين ال يملكون تاريخ دولة أن 
يتجاهلوا 12 قرنا من تاريخ اململكة املغربية؟ ويتجاهل معه العالقات 
اإلنسانية  والعالقات  والروابط  الدم  عالقة  ويتجاهل  التاريخية 
والروحية املشتركة بين الشعبين املغربي والجزائري، غير أن ما صنعته 
تراكمات من عصور التاريخ ال تلغيه القرارات اإلدارية أو حتى العسكرية.

السيد الرئيس، إن التطورات التي يجسدها القرار األمريكي األخير 
تفرض علينا اليوم 4 تحديات:

أولها: العمل على تغيير الخطاب واملنطلقات واألهداف التي كانت 
تؤطر اجتماعات مجلس األمن حول ملف الصحراء املغربية، وأن نجعل 
من اجتماع شهر أكتوبر املقبل اجتماعا فاصال وحاسما يستند على 
منطق جديد يعتمد على التطورات األخيرة، ويعيد النظر في مضمون 
صيغ مقررات مجلس األمن حول الصحراء وسحب امللف من اختصاص 
اللجنة الرابعة، لكون القضية الوطنية ليست قضية تصفية إستعمار 

وأن يبدأ العمل في هذا املوضوع من اآلن؛

ثانيا: يجب إعادة النظر في تعاملنا مع جدول أعمال املائدة املستديرة 
الصحراء  مغربية  تؤكد  جديدة  منهجية  إلى  تحتاج  حيث  بجنيف، 

والتمسك بمشروع الحكم الذاتي كمقترح مغربي أخير ونهائي؛

ثالثا: البد من تعميق التعاون مع الدول الصديقة قصد التأثير على 
موقف بعض الدول العظمى لتنحو منحى الواليات املتحدة األمريكية، 
ومنها على وجه الخصوص موقف اململكة املتحدة البريطانية ما بعد 

بريكسيت، وكذلك بعض من دول اإلتحاد األوروبي؛

رابعا: البد من إعادة النظر في طبيعة تحركاتنا داخل القارة اإلفريقية، 
أي البد من تطوير دورنا بشكل أكبر داخل املنظمة اإلفريقية عفوا داخل 
املنطقة اإلفريقية اقتصاديا وسياسيا، وأن نجعل من مدينة الداخلة 
مركزا محوريا ومحركا نشيطا في عملية الحفاظ على األمن واالستقرار 
بمنطقة الساحل، ومنصة اقتصادية عاملية قوية قادرة على تحريك 

العملية اإلقتصادية في افريقيا وفي املحيط األطل�ضي.

ملسيداملرئيس،

ربما من صدف التاريخ أو من تقاطعات السياسة الدبلوماسية أن 
تلتقي قضيتنا الوطنية مع القضية الفلسطينية، إلى درجة أعتقد معها 
كون 

ّ
البعض أن بالدنا تقوم بمقايضة بهذا الخصوص، فبدأوا يشك

لم  موقف  وهو  الفلسطينية  القضية  عن  بالدفاع  بالدنا  تمسك  في 
يفاجئنا اليوم، بل كان محط خطاب دام سنوات طوال ولم ينتج سوى 
كا في 

ّ
انهيار خطير للقضية الفلسطينية، حيث عشنا واقعا أليما ومفك

صفوف الشعب الفلسطيني بسبب هذا الخطاب التشتيتي، بدل دعم 
وحدته وتقوية صفوفه للدفاع عن وجوده، والغريب في األمر أن أوالئك 
املسؤولين الذين ساهموا بشكل مباشر في تشتيت جهود القوى الحية 
لخدمة  أو  وإيديولوجيه  سياسية  لحسابات  إما  الفلسطيني  للشعب 
النضال  في  دروسا  يعطون  اليوم  املنطقة، أصبحوا  في  دول  مصالح 
الفلسطيني دون أن يقدموا أبسط التنازالت إلخوانهم الفلسطينيين 
أنفسهم، من أجل بناء دولة فلسطين موحدة وقوية تحت قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بقيادة 

الرئيس محمود عباس أبو مازن.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

إن املستجدات األخيرة التي عاشتها القضية الوطنية، واستئناف 
مع  أكثر  التنسيق  بالدنا  من  تتطلب  إسرائيل،  دولة  مع  العالقات 
إخواننا الفلسطينيين إلعادة بناء دور أكبر للمملكة املغربية في القضية 
جديدة  مقتضيات  وفق  عموما،  األوسط  الشرق  وفي  الفلسطينية 
ومنطلقات مختلفة، وإن من مصلحة إخواننا الفلسطينيين مساندة 
املغرب على لعب هذا الدور الجديد وتحوله لوسيط فاعل في املنطقة 
خاصة وأن موقعه الجغرافي يجعله بعيدا عن تأثيرات املصالح املوجودة 
باملنطقة لفائدة هذا الطرف أو ذاك أو ضد ذاك، وكذلك ملا له تأثير 
املغاربة  اليهود  بين  العالقة  لكون  إسرائيل  داخل  الناخبة  الكتلة  في 
املقيمين في إسرائيل ستظل إحدى املكتسبات التي يجب الحفاظ عليها 
املغاربة  اليهود  األمة؛  بين جزء من  بيعة  لكونها موضوع  واستثمارها 
والعرش ناهيك عن ما تتميز به بالدنا من قدرة كبيرة في الرعاية والدفع 
بالحوارات الثنائية وقدرتها على خلق قنوات الحوار املباشر بين األطراف 
كمدخل إليجاد حل لكل القضايا وبشكل خاص حل عادل للقضية 

الفلسطينية.

إن الشعب املغربي بقيادة ملوكه قدم الكثير للقضية الفلسطينية وال 
يزال مستعدا لتقديم املزيد من التضحيات، إذ ظل محترما استقاللية 
القرار الفلسطيني وعلى اآلخرين أن يحترموا استقاللية قرارنا الوطني، 
وحيث ما قامت به بالدنا لم يكن سهال على دولة قدمت الكثير للقضية 
الفلسطينية فاتخذت بجرأة واستقاللية تامتين هذا القرار وتصرفت بناء 
على حسابات ومصالح دولية يقت�ضي التعامل معها بكثير من البراغماتية 
الفلسطينية.  القضية  ملتطلبات  تجاهل  أو  تهميش  دون  والشجاعة 
لذلك نعيد التذكير اليوم باملواقف الثابتة واملتوازنة للمملكة املغربية 
من القضية الفلسطينية مؤكدين أن بالدنا ستظل تدعم حال قائما 
على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسالم، وأن املفاوضات بين 
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى 
حل نهائي ودائم وشامل وعادل لهذا الصراع، وسنظل متمسكين بحق 
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الشعب الفلسطيني في الوجود وبناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف حيث ستظل هذه القناعة املشتركة من الثوابت التي تجمع 

امللك والشعب تجاه هذه القضية.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

بعد التأكيد واإلشادة بالدور املحوري الذي قام به جاللة امللك في 
هذا املسار، ال يسعنا كمعارضة وطنية بناءة ومسؤولة سوى أن نغتنم 
هذه الفرصة لنقول الحقيقة للجميع وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة 
تصرفكم  مدى  عن  للحكومة،  رئيسا  بصفتكم  أبنتم  لقد  املحترم، 
كرجل دولة حينما تحملتم مسؤوليتكم التاريخية وراء رئيس الدولة في 
القرارات األخيرة. كما نستغل هذه الفرصة لنشيد بدور وزارة الخارجية 
في ترجمة توجهات جاللة امللك، واختياراته الدبلوماسية بنجاح تام 
أوصلنا إلى هذه املكتسبات. كما نغتنم هذه اللحظة التاريخية لننهئ 
كذلك الدور العميق الذي قام به العديد من رجاالت الدولة وجنود 

الخفاء، ونشد على أياديهم البيضاء في صنع هذا النجاح.

وختاما نجدد التأكيد على أننا سنظل موحدين وراء جاللة امللك 
حفظه هللا، ووراء حكومتنا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية األولى وكذا 
املناورات  تجاه  وحذرين  يقظين  سنظل  كما  الفلسطينية،  القضية 
الفاشلة لخصوم وحدتنا الترابية، مؤكدين في ذات الوقت للعالم كله 
أنه كلما اتخذت بالدنا قرارا تاريخيا ستجد الشعب متراصا ومدافعا عن 
مصالحنا العليا دون مواراة أو نفاق ألجل ما تقتضيه مصالح املغرب أوال 
ومصالح اإلنسانية ثانيا، شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا. الكلمة اآلن للسيد النائب حسن بنعمر 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

ملد ئباملسيداحسنابدعار:

هللاايب ركافعاراسيدي،

نعماملسيداملرئيس،

هللاايب ركافعاراسيدي،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدةا ملس نةاملوزرمء،

هللاايب ركافعاراسيدي،

ملسيدمتا ملس نةامل 9مل نيون،

هللاايب ركافعاراسيدي.

املغربية،  اململكة  للوطن،  األبدي  اإلنتماء  يلخص  كبير  عنوان 
واإلنتماء الديني، إلمارة املؤمنين، جاللة امللك، محمد السادس، عنوان 

يجمع اإلنتماء إلى الوطن واألمة والدولة.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

املغربية  للمملكة  الدبلوماسية  للمكاسب  املتواتر  التراكم  إن 
ليس وليد الصدفة، بل إنه يرتكز على خيارات املغرب اإلستراتيجية 
التي تضرب عميقا في التاريخ منذ القرن الخامس عشر، وتستشرف 
املستقبل وتتجاوز األزمنة الحكومية، اليوم توافرت ونضجت شروط 
إعالن  إصدار  إلى  الدبلوماسية  العجلة  وأوصلت  اإلختيارات  هذه 
ودائم،  قانوني فوري  بأثر  رئا�ضي  األمريكية ملرسوم  املتحدة  الواليات 

يق�ضي باالعتراف بسيادة املغرب على أقاليمنا الجنوبية.

إننا بصدد اإلستمرارية في الزمن على خط التراكمات اإليجابية لعمل 
رصين شمل مختلف األصعدة، بدءا بدالالت عودة املغرب إلى حظيرة 
نيجيريا  الغاز من  أنبوب  اإلشراف على مشروع  ثم  اإلفريقي  اإلتحاد 
إلى اإلتحاد األوروبي مرورا باملغرب، وتتويج هذا املسار بترسيم املغرب 
بأقاليمنا الجنوبية  البحرية. مسلسل اإلنجازات االستثنائية  لحدوده 
ممتدة في تضاعف الزمن كان منتهاه مد برنامج تنموي خاص. لم تكن 
املغرب  اختار  لقد  إنجاز،  هدف  لبلوغ  كافية  وحدها  املحطات  هذه 
بقيادة، جاللة امللك، الدفع بعجلة السالم الدولي في كل مناطق التوتر 
فساهم بفعالية في عمليات حفظ السالم واملشاركة في عملية القبعات 
الزرق تحت لواء األمم املتحدة، بل بنى بناء مستشفيات ميدانية طبية 
عسكرية تؤكد البعد اإلنساني والسلمي للقوات املسلحة امللكية، تليها 
رعاية خاصة باحتضان املفاوضات الليبية دليل على أن املغرب قد 
اختار السلم ويرفض املواجهات املسلحة التي تودي بأرواح اإلنسان. 
داخليا إن بناء النموذج الديمقراطي املغربي وتعزيز الحريات الفردية 
مسلسل  وتدبير  االقتصادي  واالنفتاح  اإلنسان  وحقوق  والجماعية 
التنمية، عناوين تؤكد مرة أخرى صواب النموذج املغربي. إنها خيارات 
تجعل من املغرب فاعال كبيرا في هذا النظام العالمي الجديد الذي هو 

في طور التشكل.

في املقابل اختارت الواليات املتحدة األمريكية 2014 إنهاء تدخلها 
في مناطق التوتر الدولية نظرا للتشتت مجهودها، إن مجهود اإلدارة 
األمريكية الذي ينسجم مع قرار الرئيس األمريكي في اإلعتراف بسيادة 

املغرب، هو حصيلة هذه السياسة العامة للواليات املتحدة األمريكية.

ال يمكن أن نن�ضى اإلستقرار وتثبيت األمن بمنطقة الغرب اإلفريقي، 
ومواجهة التطرف واإلرهاب بل ليس في املنطقة لوحدها فحسب، وإنما 

بتنسيق محكم مع األجهزة األمنية الدولية.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

إن أناقة األسلوب امللكي وتفّرد النموذج املغربي في مقاربة القضايا التي 
تمتح من هويتنا وأصالتنا وإلتزاماتنا الثابتة مع األشقاء الفلسطينيين، 
هو ما منح املغرب موقعه املتمّيز كشريك موثوق به قادرعلى لعب دور 
طالئعي في حلحلة القضية الفلسطينية في إنسجام كامل مع نهجه، إن 
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الذين يختزلون العملية في مجرد توقيع يتجاهلون األدوار الكبرى لرئاسة 
لجنة القدس في الحفاظ على الهوية اإلسالمية للقدس، لكونها إحدى 
الثوابت الراسخة في التعاطي مع القضية، ويتناسون اإلمكانات والسبل 

التي يمكن أن يعّبئها املغرب مستقبال خدمة للقضية الفلسطينية.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ال مندوح من القول أن مكاسب القضية الوطنية ال تزال محفوفة 
باملخاطر ويلزمها بنيان ولحمة، ال تتأتيان إال برّص الصفوف وتوحيدها 
وانخراط الجميع حكومة وأحزابا وقوى وطنية حية، لدعم املنهجية 
وتفريد النموذج املغربي دونما تشكيك أو تبخيس أو تشتيت للمجهودات، 
فال حاجة لنا اليوم باختالق خصوم داخليين في ظل الحاجة املاسة إلى 
تعبئة والتفاف وطني يتجاوز كل الشكوك والتجاوزات من مصير هذه 
القضية، آخذين بالحسبان أن البناء الذي ما انفك جاللة امللك يضع 
أسسه ويجّوده مع مرور الزمن ال يمكن أن يتحقق مرة أخرى خارج هذه 
الشروط املتوفرة اليوم. أما الذين يحاولون أن ينّصبوا أنفسهم أوصياء 
على املغرب فإما أنهم موتورون وأؤلئك لن نضيع وقتنا معهم، وإما أنهم 
يجهلون موقع املغرب ومكانته، وإلى أوالئك نقول تمّعنوا في تاريخ املغرب 

لتعرفوا حاضره ومستقبله.

ملسيدارئيساملحكومة،

اليوم الحكومة واألغلبية مع القرارات الصائبة لجاللة امللك، وال 
يمكن تحت أي مبرر القبول بأي انزالق أو انحراف على نهج جاللة امللك 
تعالى  ورحمة هللا  عليكم  والسالم  الوطنية عموما،  لقضايانا  خدمة 

وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية السيد النائب عالل العمراوي.

ملد ئباملسيداعال4املعارم ي:

بسماهللااملرحاناملرحيما ملصالةاملسالماعلىاخ تمامملرسلين.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت9مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

ال شك في أن قضية الوحدة الترابية لبالدنا كانت وستبقى القضية 
الوطنية األولى ألمتنا ملكا وشعبا، بل وفي مقدمة االنشغاالت واألولويات 
ومن أبرز القضايا املركزية راسخة الحضور في ذاكرة ووجدان ووعي 
من  والرواد  املؤسسين  نهج  على  سيرا  وجدوا،  أينما  املغاربة  جميع 
زعيم  طليعتهم  وفي  الوطنية،  الحركة  ورجاالت  واملقاومين  الوطنيين 

التحرير املغفور له محمد الخامس طيب هللا ثراه، وهي امللحمة التي 
واصلها جاللة امللك املغفور الحسن الثاني بفضل املسيرة الخضراء التي 
مكنت من استرجاع أقاليمنا الصحراوية العزيزة، ويواصل جاللة امللك 
محمد السادس أيده هللا، بكل حكمة وحزم حمل هذه الرسالة املقدسة 
لصيانة مكتسباتنا الوحدوية وتوطيد دعائم وحدتنا الوطنية. وحزب 
استقالل الذي تأسس على هذه العقيدة الراسخة سيظل على العهد 
سعيا على نهج املؤسسين والرواد، والذي شكلت الوحدة الترابية أحد 
الثوابت األساسية التي كرسوا حياتهم وجهادهم لها حتى يستمر الوعي 
بهذا املطلب الوطني حيا في نفوس األجيال. فالزعيم عالل الفا�ضي الذي 
وافته املنية رحمه هللا وهو يترافع عن مغربية الصحراء في رومانيا سنة 
1974، وقد وصف في كتابه دفاعا عن وحدة البالد مدى قدسية العمق 
الذي يمأل وجدانهم  العارم  املغاربة والوعي، والوعي  الصحراوي لدى 
الترابية  الوحدة  واستكمال  الصحراوية  األقاليم  استرجاع  بحتمية 
للمملكة، حيث قال: »إن يقظة الشعب املغربي وتقديره لألمور لدليل 
على حيويته وعظيم وعيه بنفسه، فقد أصبحت كلمة الصحراء تطن 
في صميمه اليوم وتفعل في نفسه ما فعلته كلمة اإلستقالل سنة 1944، 
إنها مركز تفكيره، ومحور منطقه، ونقطة انطالقه وهدف كفاحه. وإن 
له فيها لصوفية قوية ال تؤثر فيها زعازع األهواء وال زخارف الدعايات« 
ثابتة  للمملكة عقيدة  الترابية  الوحدة  أن قدسية  لنذكر  هذا  نقول 

تتوارثها األجيال ويحفظ أمانتها ملوكنا األشراف بال هوادة وال تقصير.

وهي مناسبة أيضا لنؤكد عن ارتياح فريقنا الكبير ملا تضمنه القرار 
الصحراء،  بمغربية  باإلعتراف  األمريكية  املتحدة  للواليات  التاريخي 
السيادية  لألبعاد  بالنظر  وذلك  الداخلة  بمدينة  لها  قنصلية  وفتح 
واإلستراتيجية لهذا القرار الصادر عن دولة عظمى وعضو وازن في مجلس 
املفتعل حول  النزاع  على  الدولي  املنتظم  باسم  يشرف  الذي  األمن، 
قضية وحدتنا الترابية. وما لهذا القرار املزلزل للخصوم واألعداء من 
انعكاسات على مستوى توطيد اإلستقرار واألمن والتنمية في املنطقة بما 
يعزز ترسيخ العمق اإلفريقي للمغرب، كخيار إستراتيجي في إطار التعاون 
جنوب-جنوب وتعزيز امتداده األوروبي وهو انتصار، وهو انتصار لخيار 
بجدية  واعتراف صريح  بالدنا  به  تمسكت  الذي  السياسية  التسوية 
ومصداقية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة املغربية الذي قدمه 
املغرب كخيار ديمقراطي، سلمي، إلنهاء هذا النزاع املفتعل. كما ننوه 
عاليا بالدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى فتح قنصليات لها في 

كل من مدينتي العيون والداخلة.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

إن هذه التطورات اإليجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية 
تعتبر بداية معركة جديدة تتمثل في استثمار هذا الزخم الدبلوما�ضي، 
من أجل اإلنتقال إلى مرحلة تمكين جهات األقاليم الجنوبية من التدبير 
الواسع لشؤون الساكنة والتنمية في إطار الجهوية املتقدمة، إنسجاما 
مع التوجيهات امللكية الواردة في الخطاب امللكي السامي سنة 2010، 
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لتصبح معها هذه األقاليم الجنوبية بوابة افريقيا وفضاء جيو سياسية 
لتعزيز العمق اإلفريقي للمغرب، وقطبا اقتصاديا جذابا لإلستثمارات 

الوطنية والخارجية، ومصدر إشعاعي إقليمي وقاري ودولي.

وإذ نسجل بكل فخر واعتزاز املكاسب واإلنجازات الوحدوية التي 
تحققت بالتدرج منذ اإلستقالل في مسلسل طويل الستكمال السيادة 
املغربية على كافة التراب الوطني، سنظل متشبثين بحقوقنا التاريخية 
القوي  تشبثنا  أن  نؤكد  أن  البد  وهنا  والشاملة،  الكاملة  والترابية 
بمغربية سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار حوارصادق ومسؤول وفي 
الظروف املناسبة، بما يعّزز عالقة الصداقة اإلستراتيجية واالستثنائية 
متمسكين  سنبقى  كما  إسبانيا،  الشمالية  جارتنا  مع  تجمعنا  التي 
بخيوط األمل، األمل من أجل بناء اتحاد مغاربي تذوب فيه الخالفات 
والنزاعات املفتعلة، في إطار وحدة املصير والتاريخ املشترك والفرص 
املتاحة، لكي نجعل من هذه املنطقة تكتال إقليميا لإلندماج اإلقتصادي 
وتوفير أسباب العيش الكريم وفرص النجاح للمواطن املغاربي، وجعل 
املنطقة ككل فضاء آمنا للسلم وذلك وفاء لروح مؤتمر طنجة التاريخي 
سنة 1958، كما أن استثمار هذه التطورات اإليجابية يستوجب منا 
امللك،  جاللة  وراء  والتالحم  الصادقة  الوطنية  الوحدة  من  مزيدا 
أي حسابات  من  أكبر  الترابية  فوحدتنا  الرمادية  املناطق  بعيدا عن 
سياسية ظرفية واهمة، وهي مناسبة للتذكير بما تقوم به قيادة حزب 
االستقالل ومنظماته وفريقيه بالبرملان، في إطار الدبلوماسية البرملانية 
داخل االتحاد الديمقراطي الدولي وأمميات أحزاب الوسط واإلتحاد 

الديمقراطي اإلفريقي والحزب الشعبي األوروبي والبرملان اإلفريقي.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

الحكيمة  املقاربة  كبير  باعتزاز  نسجل  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
دت على املوقف 

ّ
واملتبصرة واملتوازنة لجاللة امللك نصره هللا، والتي أك

الفلسطينية،  القضية  عن  الدفاع  ملواصلة  لبالدنا  واملبدئي  الراسخ 
والدينية  السياسية  املغربية  اململكة  إلتزامات  تمليه  مما  انطالقا 
والتاريخية، في مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة 
للتصرف، كما عبر عن ذلك جاللة من خالل املكاملتين اللتين أجراهما 
مع كل من الرئيس األمريكي والرئيس الفلسطيني، ودعوة جاللته لهذا 
األخير لحضور اجتماع لجنة القدس في دورتها 21 باململكة املغربية، 
للشعب  املشروعة  الحقوق  عن  هوادة  بال  مدافعا  الحزب  وسيبقى 
الفلسطيني  الصراع  إلنهاء  السيا�ضي  بالحل  ومتشبثا  الفلسطيني 
اإلسرائيلي، على أساس مفاوضات السالم املباشرة بين الطرفين وعلى 
قاعدة قرارات األمم املتحدة والقانون الدولي، وحل الدولتين وإقامة 
الدولة الفلسطينية املستقلة واملستدامة وذات السيادة وفق حدود 

1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

الجالية املغربية بالخارج مغاربة العالم أينما تواجدوا بكل روافدهم 

مسلمين كانوا أو يهود باعتبارهم سفراء أقوياء لقضيتنا املقدسة، ال 
تفوتنا املناسبة لنعّبر عن اعتزازنا الكبير بالدور البطولي الذي يقومون به 
ملواجهة أطروحة اإلنفصال الواهية، وتشبثهم الدائم بانتمائهم لبلدهم 
األم واملساهمة في تنميته وازدهارده، ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى 
تعزيز وابتكار أساليب ناجعة للتواصل معهم، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

للسيد  الحركي  الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
الرئيس محمد مبديع.

ملد ئباملسيدامحادامبديعارئيساملفريقاملحركي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

وحاسمة  تاريخية  لحظة  في  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول 
املبين بقيادة حكيمة لصاحب الجالل،ة  الدبلوما�ضي  النصر  عنوانها 
امللك محمد السادس، نصره هللا، في ملف في وحدتنا الترابية، نصر 
انطالقا  النوعية،  الدبلوماسية  اإلنتصارات  من  إلى سلسلة  ينضاف 
من استعادة اململكة لريادتها في مختلف املحافل اإلفريقية، وترسيخ 
الحضور املغربي في صناعة القرار في دواليب األمم املتحدة، زد على 
ذلك تصحيح الوضع في الكركرات، إلى تتويج هذه الرؤية اإلستراتيجية 
لصاحب الجاللة باعتراف الواليات املتحدة األمريكية بالسيادة الكاملة 

للمغرب على كافة أراضيه بأقاليمه الجنوبية.

في  وثقلها  وزنها  لها  لدولة عظمى  الكبرى  التاريخية  الخطوة  هذه 
إستراتيجية  قرارات  جسدتها  األمن،  مجلس  وداخل  الجديد  العالم 
ستكون ال محالة منطلقا أساسيا إلنهاء هذا النزاع املفتعل حول مغربية 
الصحراء الراسخة برباط البيعة املقدس وبالطبيعة والتاريخ والقانون، 
قرارات أكدت بأن خلق كيان وهمي أمر غير واقعي وغير مقبول تماما. 
إنه تحول كبير ورائد في تعزيز موقع اململكة املغربية سياسيا واقتصاديا 

وأمنيا في إعادة بناء التوازنات اإلقليمية والجهوية والقارية والدولية.

الحركة  في  نعتبر  والسادة،  السيدات  حضرات  السياق  هذا  في 
خيار  هو  إسرائيل  مع  العالقات  استئناف  بأن  صادقين  الشعبية 
إستراتيجي ومدخل أسا�ضي لتعزيز دور اململكة املغربية في إحالل السالم 
في الشرق األوسط، والدفاع عن الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني 
من  املطلقة  واملساندة  الكامل  بالدعم  دائما  والذي حظي  الشقيق، 
اإلسرائيلية  الدولتين  حل  بإقرار  وشعبا  وحكومة  ملكا  املغرب  طرف 

والفلسطينية يعيشان جنبا إلى جنب في استقرار وأمان.

إن استعادة هذا الجسر الدبلوما�ضي بين املغرب وإسرائيل ليس وليد 
اليوم، بل هو في حد ذاته مطلب فلسطيني في التسعينيات من القرن 
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اإلتصال  بفتح مكتبي  آنذاك  توج  أوسلو، حيث  بعد محطة  املا�ضي 
بالبلدين.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

لحقوق  إنصاف  كذلك  هو  الناجع  الدبلوما�ضي  اإلختيار  هذا  إن 
تعزيز  بإسرائيل، من خالل  يهودي  مليون مغربي  أزيد من  وتطلعات 
مختلف  في  الوطن  هذا  خدمة  من  وتمكينهم  األم،  بوطنهم  الروابط 
املجاالت. وهي حقيقة تاريخية ال يمكن أن ينكرها أحد، فدستور اململكة 
أقر بالبعدين العبري واملتوسطي كرافدين للهوية املغربية املتنوعة في 
وحدتنا الوطنية والترابية، وبعمقها الحضاري والثقافي والتاريخي املتجذر 

املبني على قيم التعايش والتسامح في ظل إمارة املؤمنين.

وعالقة بما سبق، فإننا السيد الرئيس في الحركة الشعبية ننوه 
ونشيد باملكاسب الكبرى التي حققتها بالدنا بفضل القيادة املتبصرة 
إسرائيلي  أمريكي  لوفد  جاللته  استقبال  في  واملتمثلة  امللك،  لجاللة 
رفيع املستوى، تمخض عنه إعالن مشترك ثالثي بين اململكة املغربية 
والواليات املتحدة األمريكية ودولة إسرائيل، هذا اإلعالن الذي وقعتموه 
للحظة  محالة  ال  سيدون  مشكورين  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد 
واملتنوعة  املتعددة  اإلستراتيجية  الشراكات  ستعزز  فارقة،  تاريخية 
األمن  واستثباب  اإلقتصادي  للتكامل  واعدة  آفاقا  وستفتح  لبالدنا، 

والسالم.

ملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

الخطوات  هذه  لكل  املطلق  دعمنا  الحركي  الفريق  في  نجدد  إذ 
الدبلوماسية املتميزة، ال يسعنا إال أن نعبر عن اعتزازنا بالجبهة الوطنية 
النظير وراء عاهلنا  املنقطع  الوطني  واملتماسكة، وباإلجماع  املتراصة 
ندعو،  وباملناسبة  هللا،  نصره  السادس  محمد  امللك  جاللة  املفذى 
هذه  معانقة  إلى  تندوف  في  إخواننا   ، والسادة  السيدات  حضرات 
التحوالت الدبلوماسية والتنموية واإلستجابة لنداء »إن الوطن الغفور 
حكام  فيه  يستثمر  الذي  املأساوي  لوضعهم  حد  وضع  بغية  رحيم« 
ودفن  املفقود  رشدهم  واستعادة  بالهداية  لهم  ندعو  الذين  الجزائر 
الشقيق  الجزائري  الشعب  مستقبل  أجل  من  املاضوية،  أحقادهم 
وشعوب املنطقة الذين يوحدهم التاريخ والجغرافيا واللغة والعقيدة 
واملصير املشترك، وذلك من أجل بناء صرح اإلتحاد املغربي الذي نطمح 
إليه جميعا. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، شكرا السيد 

الرئيس.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام بإسم 
الفريق اإلشتراكي.

ملد ئباملسيداشقرمناأم مارئيساملفريقامالشت9مكي.

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

هو اختيار موفق أن يكون موضوع جلستنا اليوم مخصصا لحصيلة 
النزاع  وآفاق  الترابية  وحدتنا  ملف  بخصوص  املغربية  الدبلوماسية 
ملوضوع  حينها  املخصصة  مساءلة  جلسة  بعد  واحدا  شهرا  املفتعل 
البرامج التنموية باألقاليم الجنوبية واآلفاق املستقبلية، هو إذن اختيار 
أملته التطورات املتسارعة واملفصلية في مسار قضية وحدتنا الترابية، 
في صورة الفعل للدبلوما�ضي الهادئ واملؤسس ببعد النظر وبالقرارات 
الرشيدة لجاللة  القيادة  به تحت  املرتبطة  الهامة  الحكيمة والنتائج 

امللك محمد السادس نصره هللا.

وفي البدء والختم معا نثمن كفريق اشتراكي بمجلس النواب كإتحاد 
إشتراكي للقوات الشعبية بكافة مناضالته ومناضليه، وهو أمر عبرنا 
عنه بكل وضوح ومسؤولية وبكل وطنية، في البالغ الصادر عن اجتماع 
املكتب السيا�ضي للحزب بتاريخ 10 دجنبر 2020 والبالغ الصادر عن دورة 
املجلس الوطني للحزب كأعلى هيئة تقريرية بعد املؤتمر املنعقدة بتاريخ 
تحقيق خطوة  في  لبالدنا  الباهر  النجاح  عاليا  نثمن   ،2020/12/19
بقيادة حازمة  األولى  املصيرية  في قضيتنا  إستراتيجي  وتحول  تاريخية 
والكيان  التاريخ  له  سيسجل  الذي  امللك  لجاللة  وشجاعة  وحكيمة 
الجماعي للمغاربة تحقيقه ملنعطف إيجابي تكون رمزيته وقوته الجيو 
إستراتيجية في نقل القضية الوطنية إلى مستوى يتما�ضى مع ما يطمح 
الدولية األولى بسيادتنا الوطنية  القوة  باعتراف  إليه املغاربة، وذلك 
على أقاليمنا الجنوبية، كما نحّيي ونسّجل باعتزاز كبير تشديد جاللة 
امللك على وحدة السالم واستكمال الحرية في القضايا العادلة في العالم 
العربي واإلسالمي وعلى رأسها قضية فلسطين وعاصمتها القدس، وهو 
املوقف الذي يكشف دوما وأبدا الربط الدائم بين القضيتين في املشاعر 

واألحاسيس واملواقف الوطنية للمغرب.

ملسيدارئيساملحكومة،

ونحن بصدد جلسة بطعم وأفق خاصين نعتبر بأن الحديث عن 
وآفاق حسم  الترابية  وحدتنا  ملف  بخصوص  املغربية  الدبلوماسية 
هذا النزاع املفتعل، هو لحظة ملساءلة الذات الوطنية عّما تحقق وعّما 
يجب من تعبئة ومجهود ملواصلة جني ثمار عمل نصر على إعادة وصفه 
باملجهود الدبلوما�ضي الهادئ الحكيم املؤسس ببعد نظر عنوانه ثبات 

مبدئي ووضوح الهدف.

إن األمر يتطلب في نظرنا كفريق اشتراكي وتلك مسألة مبدئية عند 
كافة اإلتحاديات واإلتحاديين، كثيرا من السمو والنضج في تجسيد قوة 
الوحدة الوطنية عند املحطات والقضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها 



عدد.120–14.جمادى األول.1442  )29.دجنبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7734  

قضية وحدتنا الترابية وما يصاحبها من تطورات وقرارات ومتغيرات، ال 
شك سيكون لها ما بعدها، تجسيد اللحمة الوطنية املزعجة للخصوم 
مّمن يبحثون عن طريق لكبح مسار التحوالت ببالدنا، ومحاولة إيجاد 
الوطنية  قضيتنا  عدالة  عنوانه  عنيد  واقع  ملعادلة  مشوش  مدخل 
بقوتها التاريخية والقانونية والسياسية من جهة، وتكامال ملفتا مغربيا 
صرفا، ملكا، حكومة وشعبا يضع الجميع جسدا واحدا في وطن واحد 

هو املغرب بتاريخيه وحاضره ومستقبله من جهة ثانية.

ق حقيقة بخطاب عاطفي حما�ضي 
ّ
واألمر هنا في مداخلتنا هاته ال يتعل

محكوم بقوة اللحظة، ولكن وهنا مربط الفرس كما يقال بوعينا التام 
بأن األمر يتعلق بدبلوماسية وطنية معنيون بها جميعنا، كل من موقعه 

وإمكاناته وصالحياته، خدمة ملصلحة الوطن أوال ودائما.

إن نصف قرن من الصمود الوطني والتالحم القوي بين مكونات 
م 

ّ
عل املغربي،  للتراب  التام  واإلستقالل  الوحدة  قضية  حول  األمة 

شعبنا أن اليقظة والحذر متالزمان البد منهما في كل منعطف تاريخي 
تعرفه بالدنا، كما يحصل اليوم، مما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية 
الجديد  السياق  يفرضها  قد  التي  املستقبلية  للتطورات  واإلستعداد 

لقضيتنا الوطنية العادلة، وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب جمال بنشقرون 
كريمي بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

ملد ئباملسيداجا 4ابنشقر ناكرياي:

شكرماملسيداملرئيسامملحت9م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت9م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت9مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت9مين،

أّعبر بداية في مطلع مداخلتي هذه بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
انتصارات  من  بالدنا  راكمته  ملا  الكبير  اعتزازنا  عن  واإلشتراكية، 
دبلوماسية تاريخية وقوية، بفضل القيادة الحكيمة، لصاحب الجاللة، 
امللك محمد السادس، نصره هللا. ونعتبر هذه االنتصارات تحوال تاريخيا 
هائال في مسار تسوية النزاع املفتعل على أقاليمنا الجنوبية، واستمرار 
لسقوط أساطير وأطروحات الخصوم، ونأمل حقا في أن يلتقط إخواننا 
في تندوف والقوى الحية في الجزائر هذه املتغيرات، بما يسهم حقا في 

بناء اإلتحاد املغاربي وتقدم املغرب الكبير.

وقد أدرك العالم اليوم عمق املوقف الذي ناظلنا من أجله، ملكا 
وشعبا ألزيد من 45 سنة، وقف بامللموس على حكمة وتبصر القيادة 
املغربية في تدبير هذا النزاع، وهو ما يفسر األسلوب السلمي الذي نهجته 
بالدنا في فتح معبر الكركرات. وهي مناسبة اليوم نقف فيها وقفة إكبار 

وإجالل لقواتنا املسلحة امللكية الباسلة، ولقائدها األعلى، جاللة امللك، 
محمد السادس، نصره هللا.

االعترافات  سحب  سلسلة  بإيجابية  سجلنا  ذلك  مع  وباملوازاة 
من  حالة  في  الترابية  وحدتنا  والتي وضعت خصوم  الوهمي  بالكيان 
العزلة الدبلوماسية والسياسية، ال سيما بعد عودة املغرب إلى اإلتحاد 
اإلفريقي وتنامي دوره في املشهد الدولي، وتوسيع جبهات التعاون مع 
النزاعات  من  مجموعة  في  القوي  وحضوره  اإلستراتيجيين  شركائه 
اإلقليمية، إذ ال مجال اليوم ألسلوب آخر إلنهاء النزاعاتها غير لغة الحوار 

والتعاون.

في هذا السياق، يأتي اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بمغربية 
بمدينة  لها  قنصلية  فتح  وقرار  ترابها  كافة  على  وسيادته  الصحراء 
الداخلة إلى جانب قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة 
بكل من العيون والداخلة. وهو ما نعتبره في مجموعة نيابية مكسبا 
جديرا بالتقدير واإلشادة ونحيي من هذا املنبر كل األصدقاء كل األشقاء 
الداعمين للوحدة الترابية على أساس الحكم الذاتي ألقاليمنا الجنوبية 

املغربية.

وندعو في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية إلى ترصيد هذه 
املكتسبات املهمة وتعبئة الجهود الوطنية لتوسيع دائرة الدول املؤيدة 
للموقف املغربي والتي نتقاسم معها قيم السالم، وأال نهتم باألبواق 
في  لها  وهناك ممن ال مصلحة  هنا  تتعالى  التي  والخطابات  املأجورة 

اإلستقرار وتوحيد الشعوب وخدمتها.

ملسيداملرئيس،

بالواليات  عالقتنا  في  اليوم  الحاصل  التقدم  فيه  نعتبر  ما  بقدر 
الخريطة  في  املغرب  ملوقع  تعزيزا  إسرائيل  وبدولة  األمريكية  املتحدة 
الجيو سياسية العاملية الجديدة، فإننا في املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، نؤكد على أهمية هذه املتغيرات في تعزيز السالم اإلقليمي 
وإتاحة فرصة جديدة لحلحلة القضية الفلسطينية التي عمرت طويال.

ونعتقد أن هذه التطورات ال تعني نهائيا تفريط اململكة املغربية 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي ستظل بالنسبة لنا في حزب 
التقدم واإلشتراكية في مرتبة موازية لقضية وحدتنا الترابية. وسنواصل 
دعمنا الثابت لنضاالت الشعب الفلسطيني األبي من أجل إقرار حقوقه 
الوطنية كاملة وفي مقدمتها الحق في بناء دولته الوطنية املستقلة في 

حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وندعو في هذا الصدد دولة إسرائيل إلى وقف كل سياسات التنكيل 
والقمع والتقتيل التي تنهجها إزاء الشعب الفلسطيني، وإنهاء إحتاللها 
للجوالن، والتخلي عن سياسات اإلستيطان، والشروع في بلورة مقاربة 
الوطنية للشعب  الحقوق  إقرار  إلى  سياسية سلمية حقيقية تف�ضي 
جديدة  عالقات  وتطوير  الدولية  املشروعية  واحترام  الفلسطيني، 
والتعايش  السلم  ليعم  الدولتين  لبناء  اآلفاق  فتح  إمكانية  يتيح  بما 

واإلستقرار والنماء واإلزدهار الذي ننشده جميعا.
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ملسيداملرئيس،

في خضم هذه التحوالت االستراتيجية املهمة، فإننا نؤكد مجددا 
أن إشعاع بالدنا على املستوى الخارجي وسيره الحثيت من أجل إنهاء 
النزاع املفتعل حول صحرائنا وعودته القوية إلى لعب أدوار طالئعية 
في املنطقة، البد أن تواكبه مجهودات كبيرة من أجل تحصين هذه 

املكتسبات عبر املزيد من تمتين الجبهة الداخلية.

وندعو هنا إلى التصدي بحزم لكل املظاهر التي تشوش على صورة 
بالدنا خارجيا من خالل معالجة كل اإلختيارات ومظاهر الفقر والهشاشة 
واإلهتمام أكثر بمجالي الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل للشباب 
محاوالت  أمام  الطريق  وقطع  اإلنسان  احترام حقوق  على  والحرص 
بعض األطراف الداخلية والخارجية ممن يستغلون بشكل وقح وجبان 
بعض النقائص التي نالحظها هنا وهناك، لتمرير رسائل العداء املجاني 
لبالدنا وتبخيس التحوالت التي تعرفها اململكة املغربية منذ أكثر من 20 

سنة في واجهات متعددة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة للرد على 
تعقيبات السادة النواب والسادة الرؤساء.

ملسيداسعداملديناملعثا نيارئيساملحكومة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

مختلف  على  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  جزيال  شكرا 
القوة  ملختلف  الوطني  اإلجماع  تبيين  اللحظة  هذه  وإن  تدخالتهم، 
السياسية وراء جاللة امللك، ملزيد من تكريس وترصيد املنجزات التي 
حققتها بالدنا في قضية الصحراء. اليوم ناقشنا دبلوماسيا وكّنا من 
قبل ناقشنا تنمويا، الذي أريد أن أقوله هو أوال هاذ املوضوع أنا باش 
طرحو واتصل بيا السيد الرئيس للطرح ديالو فرحت عالش؟ ألن أوال 
مختلف  في  للتشكيك  ممنهجة  الحمالت  واحد  كاين  �ضيء  كل  وقبل 
يها لوبيات 

ّ
املنجزات التي تحققها بالدنا فهاذ امللف، وهي حمالت تغذ

وجهات مناوئة للمغرب ومدفوعة الثمن واألجر كما قلتم منذ قليل دوليا 
ووطنيا وأحيانا وأحيانا يقع بعض املغاربة وبعض الصحفيين وبعض 
السياسيين ضحية هذه األخبار الزائفة التي تروج وما أكثرها، وكما قلت 
ما�ضي فقط أخبار زائفة، أخبار وإنما أحيانا صور وفيديوهات وأيضا 
التشكيك في هذا املنجز، وفي مقدمته ما تحدثت عنه من املستويات 
الثالث ديال التشكيك والتي تنصّب على هاذ اإلنجاز األخير الذي حققته 
بالدنا، وأيضا أريد أن يكون مناسبة باش نقولو بأن قضية الصحراء 
املغربية هي أولوية األولويات بالنسبة للمغاربة، ملاذا؟ ألنها قضية وجود 
كما قلت، في كالم، جاللة امللك، حفظه هللا، وجود وليس فقط أمتار أو 
كيلومترات أو حدود، إنما هي قضية وجود بالنسبة للمغرب صحيح أن 
األقاليم الجنوبية املتنازع عنها تشكل تقريبا %36 من مساحة التراب 

الوطني، فهي جغرافيا مهمة كبيرة %36، وإذا أضفنا الجهة الثالثة اللي 
يو في %42 تقريبا، فإذن هي جغرافيا 

ّ
هي جهة كلميم السمارة غادي نول

ومن حيث املساحة كبيرة ولكن من حيث الغنى التاريخي ومن حيث 
العالقات مع مختلف الجهات األخرى في اململكة ومن حيث تمازج الدم 
في جميع هذه األقاليم الجنوبية والشمالية في مقاومة اإلستعمار في 
معركة التحرير والشهداء الكثيرين الذين سقطوا جنبا إلى جنب، هذا 
كيجعل هاد اإلصرار على استكمال الوحدة الوطنية والترابية وتكريسها، 
الحمد هلل حنا استكملناها غير التكريس ديالها إلى النهاية كي يعترف بها 
املجتمع الدولي نهائيا هذه وفاء لهؤالء الشهداء، وفاء لهذه الدماء التي 

سالت، وفاء لتلك التضحيات الجسيمة التي ضحى بها املغاربة.

أريد أن أشكر السيدات والسادة البرملانيين على إثارة موقف اململكة 
املغربية من القضية الفلسطينية والتي بينها جاللة امللك بوضوح، فهي 
ال تغيير فيها وال تبديل، املغرب كما قال جاللة امللك سيسير في نفس 
النهج الذي سار عليه دائما في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ولذلك 
حرص على أن يهاتف الرئيس أبو مازن مباشرة بعد مهاتفة الرئيس 
الفلسطينية  القضية  أن  املكاملة  تلك  في  امللك  جاللة  وأكد  ترامب، 
بالنسبة للمغرب هي في مستوى القضية الوطنية، انتهى، نقطة انتهى، 
في هاد الكالم املختصر والعميق فيه كل �ضيء تقريبا، فيه كل �ضيء يعني 
بأن حقوق الشعب الفلسطيني من واجبنا ندافعو عليها، رسالة من 
رسائل املغرب الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني كما قام دائما، 
بل أكد جاللة امللك هناك على ثوابت أخرى وهي القدس الشريف، 
إسالمية القدس، إسالمية املسجد األق�ضى والدفاع عنها، مما يعني 
أنه املغرب عندو ثوابت ويدافع عن الثوابت وسيبقى مدافعا على هذه 

الثوابت، فأشكر الجميع.

بطبيعة الحال نحن أيضا مسرورون برسالة جاللة امللك التي أرسلها 
إلى الرئيس أبو مازن والتي ذكر فيها عددا من الخطوات العملية لدعم 
الشعب الفلسطيني سواء كان في جميع املستويات وخصوصا إعطاء 
مال  وبيت  املقبلة،  املرحلة  في  القدس  مال  لبيت  ديناميكية جديدة 
القدس التي تقوم بمهام إجتماعية للمقدسيين على مستويات متعددة؛ 
على مستوى قطاع التعليم، على مستوى قطاع املساعدة اإلجتماعية، 
حماية  مستوى  على  واملرأة،  والرياضة  الشباب  قطاع  مستوى  على 
التراث الثقافي والعمراني للقدس الشريف فيه اإلسكان واإلعمار، وعلى 
املستوى القطاع الثقافي واملحافظة على األرشيف الوطني الفلسطيني 
وعلى مستويات أخرى مهمة تهم بالخصوص الجانب الثقافي والجانب 
اإلجتماعي وهي قامت بهذه الجهود طيلة السنوات املاضية وستبقى 
تقوم بالجهود في املراحل املقبلة، وجاللة امللك عازم على إعادة هيكلة 
بيت مال القدس كي تقوم بأدوار أكبر بكثير من ما قامت به من من قبل 
وهذه دليل على انخراط املغرب في هذا املستوى وعدم يعني سماحه بأن 

يتهم بأنه تخلى عن فلسطين وعن الفلسطينيين.

التي  القوى الوطنية  إلى جميع  أريد أيضا أن نوجه تحية وتنويه 
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سكان  وباإلشادة  بالتهنئة  أخص  أن  وأريد  املعركة،  هذه  في  تساهم 

التي  الصعبة  املحطات  رغم  بالصبر  تحلوا  الذين  الجنوبية  أقاليمنا 

مرت بها املنطقة قبل 1975 يعني قبل املسيرة الخضراء وبعد املسيرة 

الخضراء، كانت وسقط شهداء وكان مفقودون كما قلت وكان هناك 

أسرى، وكانت هناك آالم، وكانت واحد الفترة صعبة سابقة، وجاللة 

امللك اليوم واململكة املغربية عندما توطد هاد املكتسبات على جميع 

املستويات فيما يخص الوحدة الوطنية والترابية، فيما يخص سيادتها 

على األقاليم الجنوبية كي يمنع من الرجوع إلى تلك األيام الصعبة التي 

عاشها املواطنات واملواطنون هناك، فتحية لهم وإشادة عالية بهم.

وأريد أيضا أن نوجه التحية إلى القوات املسلحة امللكية والدرك 

امللكي والقوات املساعدة واألمن الوطني والوقاية املدنية على جهودهم 

محمد  امللك،  جاللة  األعلى،  قائدهم  وراء  الدائم  تجندهم  وعلى 

السادس، حفظه هللا، للدفاع عن الوطن والدفاع عن حدوده وأيضا 

القوات املسلحة امللكية قّدمت شهداء وصبرت وهناك كثير من الجنود 

منذ سنوات وهم في الثغور وهم في الخنادق ويضّحون، وقد زرناهم، 

كنا  الوطني  والدفاع  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لجنة  في  اإلخوان 
زرناهم مرتين، أنا كنعقل أنا بعدا مرتين ال شك أنه كانت هناك زيارات 
أخرى للتعرف على أحوالهم والتعرف على الوضعية التي يعيشون فيها، 
وأيضا على الجهود التي تقوم بها القوات املسلحة امللكية للدفاع عن 
حدود الوطن، فلذلك لهم أيضا التحية، وشكرا، شكرا لهم على ما 
يقومون به، فلذلك اليوم نريد أن تكون اللحظة كما رأينا في تدخالت 
جميع الفرق لحظة وطنية بامتياز ديال التعاون، ديال تضافر الجهود 
وديال وضع اليد في اليد وراء جاللة امللك، للدفاع هذه القضية املقدسة 
اللي هي قضية وطنية عليا وهي أيضا قضية إسالمية، ألن الحفاظ على 
حدود هاذ الوطن املسلم، هي أيضا قضية إسالمية، وقضية ندافع 
عنها إلى النهاية إن شاء هللا، فلذلك تحية لكم جميعا، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

ملسيداملرئيس:

الوزراء،  والسادة  للسيدات  الحكومة، شكرا  رئيس  السيد  شكرا 
شكرا للسيدات والسادة النواب، رفعتاملجلسة.
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