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محضر  لجلسة  لث لثة و لتسعين بعد  مل ئتين

 لت ريخ: االثنين 27 رمضان 1442ه )10 ماي 2021م(.

 لرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  وثمانية  ساعتان   لتشقيت: 
الثانية زوال والدقيقة التاسعة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  جدو8  ألعم 8: 
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

 لسيد  لحبيب  مل لكي رئيس مجلس  لنش ب، رئيس  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  هللا  لرحمن  لرحيم  لصالة  بسم 
 ملرسلين،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لسيد وزير  لدولة،

 لسيد  لشزير،

صباح الخير، ومرحبا بكم جميعا السيدات والسادة النواب، طبقا 
ألحكام الفصل املائة من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه وعمال 
بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، يعقد مجلس 
النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة العامة 
والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، وقبل الشروع في جدول أعمال 
هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة 

على املجلس، فلتتفضل مشكورة.

 لسيدة عزوه   لعر ك أمينة  ملجلس:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلين.

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 3.19 يتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي للدولة، شكرا لكم 

السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

النظام  من   150 املادة  ملقتضيات  طبقا  األمينة،  السيدة  شكرا 
الداخلي ملجلس النواب، طلبت كافة مكونات املجلس تناول الكلمة في 
بداية هذه الجلسة، وأعطي الكلمة للسيد الرئيس مصطفى اإلبراهيمي 

باسم فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد �سي ادريس.

 لن ئب  لسيد إدريس  ألزمي  إلدري�سي:

بسم هللا و لصالة و لسالم على رسش8 هللا.

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لسيد  لرئيس،

 لسيد وزير  لدولة،

 لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

صادقة  غير  تصرفات  من  الوطنية  قضيتنا  تعيشه  ما  أمام 
القضية  تعيشه  وما  دولة جارة وصديقة  وغير مستساغة من طرف 
الفلسطينية والقدس الشريف واألق�سى املبارك من هجومات إرهابية 
مستمرة من طرف االحتالل الصهيوني الغاشم، نؤكد في فريق العدالة 
والتنمية رفضنا واستنكارنا للسلوك املعادي لوحدتنا الترابية واملنافي 
لحسن الجوار وللمصالح املشتركة للبلدين الذي سلكته جارتنا اسبانيا 
املثقل  البوليساريو  لزعيم ملشيات  بهوية مخفية ومزورة  باستقبالها 
وهو  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  اإلنسانية  ضد  والجرائم  باالتهامات 
سلوك ال يليق بدولة جارة تعامل القانون وتحترم حقوق اإلنسان وتواجه 
االستراتيجية  واملصالح  املتميزة  للعالقات  ي�سيء  وسلوك  االنفصال 
وألملانيا،  االسبانية  للجارة  بالدارجة  ونقولها  البلدين  بين  تجمع  التي 
مصالحكم الحقيقية واإلستراتيجية مع اململكة الشريفة وليست مع 
امليلشيات وفي نفس الوقت وبنفس القوة نعبر عن إدانتنا واستنكارنا 
للعدوان الهمجي الذي يشنه الكيان الصهيوني الغاشم وجيشه اإلرهابي 
عبارات  أق�سى  ونرفع  املبارك،  األق�سى  وعلى  الشريف  القدس  على 
املجاهدين  األق�سى  بأطفال وشباب ونساء وشيوخ  التقدير واإلعتزاز 
جراح  الشيخ  حي  فلسطيني  تهجير  محاوالت  ببسالة  يقاومون  وهم 
ويواجهون بصدورهم العارية وعزيمتهم القوية آليات الحرب واإلرهاب 
الصهيوني واملستوطنين الذين يهجمون عليهم وهم صائمون مصلون 
البطالن  ويمنعونهم هؤالء  املبارك،  األق�سى  داخل  آمنون  معتكفون 
هؤالء األبطال يمنعونهم من تنفيذ مخططاتهم اآلثمة بتدنيس القدس 
للقضية  دعمنا  الوقت  نفس  في  ونجدد  املبارك،  واألق�سى  الشريف 
الفلسطينية باعتبارها قضية يعني أولوية بالنسبة للشعب املغربي كما 
هي قضيتنا الوطنية األولى صحراءنا املغربية، والسالم عليكم رحمة هللا 

تعالى وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
السيد الرئيس رشيد العبدي.

 لن ئب  لسيد رويد  لعبد0 رئيس فريق  ألص لة و ملع صرة:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،
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 لس دة  لشزر ء،

في البداية ال يمكن أن نغفل ما يقع اليوم في األرا�سي الفلسطينية 
واخل القدس الشريف من انتهاكات واعتداءات وحشية التي يعرفها 
الشعب الفلسطيني، ونحن نندد بهذا السلوك وندعوا إلى الرجوع إلى 
طاولة الحوار من أجل فك هذا الوضع املتأزم، كما يتابع فريق األصالة 
واملعاصرة بأسف واستغراب شديدين استقبال الجارة اإلسبانية لزعيم 
البوليزاريو املدعوا إبراهيم غالي بدواعي إنسانية وهو ما نعتبره خرقا 
سافرا لحسن الجوار وللعالقات اإلستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين 
البلدين، إن مثل هاد املمارسات التي جاءت عن سبق إصرار ال يمكن 
قبولها تحت أي غطاء مهما كان نوعه وشكله ألنه يندرج في إطار املس 
بوحدتنا الترابية، سيما وأن الشخص املعني متهم بارتكاب جرائم حرب 
وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ومتابع ومطالب قضائيا من طرف 

العدالة اإلسبانية.

إن التضرع باعتبارات إنسانية إلستقبال زعيم ملشيات البوليساريو 
ال يمكن بأي حال من األحوال أن يبرر هاد املوقف السلبي في الواقع دون 
إخبار اململكة املغربية وإحاطتها علما بذلك في إطار التعاون واإلحترام 
املتبادل بين البلدين، علما أن بالدنا كانت دائما حريصة على احترام روح 
الشراكة وحسن الجوار وكذلك احترام ثوابت الجارة اإلسبانية ال سيما 
في دعم بالدنا لوحدتها الترابية، وهو األمر الذي نلتزم باألسف الشديد 
هذه األخيرة إزاء بالدنا، كما نؤكد مرة أخرى التزامنا الدائم بالوقوف 
وراء كل املبادرات التي يقوم بها جاللة امللك محمد السادس للدفاع 
عن وحدتنا الترابية للمملكة التي تحظى بإجماع وطني، وفي ذات الوقت 
يكن  باستقبال شخص  اإلسبانية  السلطات  وتواطؤ  تساؤل  نستنكر 
عداء للمملكة املغربية غير مستحضرة للمصالح املشتركة والعالقات 

اإلستراتيجية بين البلدين.

إن فريق األصالة املعاصرة بمجلس النواب يتساءل اليوم سبب 
عدم تبرير الحكومة اإلسبانية لهذا املوقف الغريب والغير العادي في 
العالقات الثنائية على مر التاريخ، كما ندعو نظرائنا في الفرق البرملانية 
أغلبية ومعارضة بالبرملان اإلسباني وكل الفاعلين اإلسبانيين املؤثرين 
والحريصين على استمرار عالقات حسن الجوار والحفاظ على املصالح 
العليا بين الدولتين، إلى التحرك سريعا من أجل تصحيح وضع يلحق 
ضررا بالعالقات املتميزة بين الشعبين والبلدين وتغليب صوت الحكمة 

ومنطق البناء املشترك، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب بوسلهام الديش 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

 لن ئب  لسيد بشسله م  لديش:

أورف  على  و لصالة  لسالم  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لس دة  لشزر ء  ملحترمشن،

أخش تي إخش ني  لنش ب  ملحترمشن،

يهم قضيتنا  الذي  امليدان  بهذا  أتقدم  الدستوري  التجمع  باسم 
الوطنية تتبعنا بأسف شديد ما راج مؤخرا من خبر استقبال الجارة 
اسبانيا لرئيس جهبة البوليساريو االنفصالية املدعو إبراهيم غالي بجواز 
سفر وهوية جزائرية مزورة، وإذ نندد بكل قوة بهذا الفعل اإلجرامي 
واملرفوض دوليا بالنظر لكونه يمثل تسترا على مجرم حرب وتشجيع 
ملحاوالت اإلفالت من العقاب، ونتأسف أكثر نظرا لكون هذه الواقعة قد 
تؤثر بشكل عميق على العالقات املتميزة التي ظلت تربط بالدنا املغرب 
بالجارة اسبانيا ممثلين في ذلك نموذجا متميزا لعالقات حسن الجوار 

والتعاون واملصير املشترك.

وإننا في فريق التجمع الدستوري إذ يطالب السلطات اإلسبانية 
باإلسراع في إصالح هذا الخطأ الفادح حفاظا على عالقاتنا املتميزة، فإننا 
نعول كثيرا على الرأي العام اإلسباني لتغليب صوت الحكمة واملصالح 
املشتركة، وكذا التأثير على الحكومة اإلسبانية لتحديد مواقفها بوضوح 
من هذا العمل الداعم لعصابات البوليزاريو، كما أننا في فريق التجمع 
بالجانب  املرتبطة  واملبررات  الدرائع  قاطع  نرفض بشكل  الدستوري 
بخصوص  االسبانية  الحكومة  مسؤولي  بعض  قدمها  التي  اإلنساني 
استقبال كبير االنفصاليين مضحين في ذلك بعالقات حسن الجوار 
الدستوري  التجمع  فريق  يعبر  املناسبة  وبنفس  لعقود،  امتدت  التي 
عن انشغاله وانزعاجه مما يجري في أرا�سي القدس الشريف واألرا�سي 
مطالبه  في  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامننا  عن  ونعبر  الفلسطينية 

املشروعة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان 
باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين مضي ن رئيس  لفريق  الستقاللي 
للشحدة و لتع دلية:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لس دة  لشزر ء،

باستغراب  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  تلقينا 
وباستهجان شديدين خبر استقبال اسبانيا لرئيس جبهة البوليساريو 
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االنفصالية املجرم املدعو إبراهيم غالي باستعمال هوية مزورة يجسد 
كبرملان حريصين  كنا  وإذا  اإلجرامية،  والعصابات  امليلشيات  سلوك 
الشعبين  بين  تجمع  التي  الثنائية  العالقات  ومتانة  وقوة  على جودة 
الصديقين والبلدين إجماال فإننا نقدر أن هذا اإلستقبال يعتبر عمال 
مرفوضا ومدانا واستفزازا صريحا تجاه اململكة املغربية ال سيما وأن هذا 
الشخص تالجقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان وجرائم ضد 
اإلنسانية وتجاوزات جسيمة لحقوق املحتجزين بمخيمات تندوف، ال 

يمكن التغا�سي عنها.

إننا إذ نعبر اليوم عن استنكارنا لتساهل وتواطؤ السلطات االسبانية 
باستقبال هذا الشخص، فإن شخصه وهو شخص يناصب العداء 
للمملكة املغربية في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية 
لبلد جار وشريك تحت ذرائع واهية وغير عقالنية، فإننا ندعو عقالء 
العالقات  قوة  على  للحفاظ  يلزم من خطوات  ما  اتخاذ  إلى  إسبانيا 

ومثانتها التي تجمع بين البلدين الجارين.

وباملناسبة ال تفوتنا كذلك هذه املناسبة لنجدد إدانتنا الصارخة 
لإلعتداءات الوحشية واملتكررة التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب 
الفلسطيني والتي ستعصف بكل الجهود املبذولة إلقرار السلم واألمن في 
املنطقة، وستقوض جميع املساعي الهادفة إلقرار حل للدولتين وضمان 
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما 
نطالب باملناسبة املجتمعات الدولية التدخل السريع من أجل يعني من 
أجل يعني وقف هذه اإلعتداءات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب 
الفلسطيني وضد القدس الشريف، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

مبديع  محمد  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
بإسم الفريق الحركي.

 لن ئب  لسيد محمد مبديع رئيس  لفريق  لحركي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لسيدة و لس دة  لشزر ء،

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

الفريق الحركي باستهجان واستنكار شديدين استقبال  في  تلقينا 
الحكومة اإلسبانية للمدعو إبراهيم غالي رئيس مليشيات البوليساريو 
بهوية مزورة و بتواطؤ مفضوح من حكام الجزائر تحت ذريعة مبرر إنساني 
للعالج، هذا الشخص الذي تالحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق 
اإلنسان وجرائم ضد اإلنسانية وتجاوزات جسيمة لحقوق املحتجزين 

بمخيمات تندوف، هذا اإلجراء الذي يشكل تصرفا استفزازيا غير مقبول 
من لدن السلطات اإلسبانية ومسا خطيرا بقيم حسن الجوار وضربا 
لعالقات الصداقة والتعاون بعمقها التاريخي واإلستراتيجي التي تربط 

البلدين، كما يعتبر استهتارا بالحقوق املشروعة للعديد من الضحايا.

السيد الرئيس، إن بالدنا كانت دوما مع القضايا العادلة للجارة 
اإلسبانية والتي كان آخرها دعمنا الكامل والالمشروط لوحدة التراب 
كتالونيا  إقليم  مطالبة  جراء  منها  علت  التي  املحنة  إبان  اإلسباني 
باإلنفصال عنها، في هذا اإلطار ندعو كافة املؤسسات والقوى الحية 
وعلى رأسها البرملان والقضاء اإلسباني للتحرك قصد اإلنفاذ واإلنتصار 
للقوانين واملواثيق الدولية وللشراكة اإلستراتيجية التي تجمع بلدينا، 
كما أننا نرفض املبررات والذرائع التي يقدمها بعض مسؤولي الحكومة 
اإلسبانية إلستقبال هذا الهارب من العدالة، لذلك نطالب الحكومة 
اإلسبانية باحترام حسن الجوار والتوقف عن التعامل والتواطؤ ضد 
بلدنا والقيام بشكل فوري بما يلزم لتصحيح هذا اإلخالل الخطير في 
حق املغرب وتغليب صوت الحكمة ومنطق املصالح العليا املشتركة بين 
البلدين وإصالح الضرر الذي ألحق هذا التصرف بالعالقات الوطيدة 
بهذه  الدولي  املجتمع  نطالب  كما  الجارين،  الشعبين  بين  والعريقة 
الفلسطينيين، شكرا  املواطنين  الجائر على  اإلعتداء  املناسبة لوقف 

لكم .

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام بإسم 
الفريق اإلشتراكي.

 لن ئب  لسيد وقر ن أم م رئيس  لفريق  إلوتر كي:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء و لنش ب  ملحترمين،

ونحيي  الكبير  باملجهود  بداية  نعتز  إذ  اإلشتراكي  الفريق  في  نحن 
اإلنجازات املهمة املحققة لصالح قضيتنا الوطنية األولى بقيادة رشيدة 
وحكيمة من جاللة امللك مثلما نعتز باليقظة الوطنية، نعتبر بأن ما 
أقدمت عليه السلطات اإلسبانية باستقبالها لرئيس جبهة البوليساريو 
اإلنفصالية والطريقة التي تم بها األمر بتزوير الهوية والسرية وغير ذلك، 
نعتبر بأن في ذلك مساس حقيقي بطبيعة العالقات املتينة التي تجمع 
إسبانية ببالدنا وهي العالقات التي نرى بأنها مؤسسة أوال وأخيرا على 
املصالح املشتركة وحسن الجوار والثقة واإلحترام املتبادلين، وهو ما 
يسائل املراد من هذا السلوك الضارب بجميع األعراف الدبلوماسية 
بإسبانيا من قضاء وأحزاب ومنظمات  الحية  القوى  ويسائل كذلك 
سياسية وحقوقية، هناك توابث ال فيما يهم العالقات الدولية بقوانينها 
وأعرافها وال ما يهم قيم العدالة واإلنصاف خاصة ونحن أمام شخص 
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موضوع شكايات تهم عددا من الجرائم التي ال يمكن التغا�سي عنها 
بدعوى الدافع اإلنساني املتعلق باملرض مثلما ال يمكن التغا�سي عن 
الجرائم ضد اإلنسانية املرتكبة من قبله وجبهته اإلنفصالية بمخيمات 
أتمنى أن تتدارك السلطات اإلسبانية ما أقدمت  اإلحتجاز بتندوف، 
عليه من سلوك غير مستساغ وأن تلعب القوى الحية بإسبانيا أدوارها 
في هذا الجانب، ونؤكد ونثمن مبادرات دبلوماسيتنا الوطنية بما هي 
صوت الصوت الواحد لكل املواطنات واملواطنين داخل الوطن العزيز 
وخارجه، وفي الختم وبعد التعبير كفريق اشتراكي عن إدانتنا وشجبنا 
وفلسطين  الشريف  بالقدس  املقدسيين  على  املستمرة  لإلعتداءات 
هذا  اتفاقنا  على  املحترم  الرئيس  السيد  ونذكر  نؤكد  فإننا  املحتلة 
تم  كما  املقبل  األسبوع  بذلك  خاصة  جلسة  نخصص  بأن  الصباح 

اإلتفاق عليه، شكرا.

 لسيد  لرئيس:

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

 لن ئب  لسيد جم 8 بنشقرون كريمي:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لس دة  لشزر ء  ملحترمين،

 لزميالت و لزمالء  لنش ب  ملحترمين،

استقبال  أن  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  نعتبر 
إسبانيا ملا يسمى برئيس جبهة البوليساريو اإلنفصالية هو عمل مرفوض 
ومدان ويتناقض تماما مع نوعية العالقات املغربية اإلسبانية، ونؤكد 
على أن هذا اإلستقبال يعد استفزاز صريحا تجاه بالدنا وفيه تناقض 
املغربي  الشقيقين  الشعبين  بين  الثنائية  العالقات  جودة  مع  صارخ 
بين  لعقود  عمرت  التي  الجوار  حسن  سياسة  مع  وكذا  واإلسباني، 
البلدين، إن هذا الشخص الذي دخل التراب اإلسباني بإستعمال هوية 
مزورة جزائرية هو شخص تالحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق 
اإلنسان وجرائم ضد اإلنسانية وتجاوزات جسيمة لحقوق املحتجزين 

بتندوف.

إن اململكة املغربية لن تتغا�سى أبدا عن هذه التصرفات التي تجسد 
سلوك امليليشيات والعصابات اإلجرامية، حيث ندعو من هنا الحكومة 
اإلسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر ترجيحا لكافة 
املصالح الكبرى بين الدولتين، ونطلب أيضا من القضاء اإلسباني القيام 
بدوره ملعاقبة هذا املجرم وكل من سانده لولوج املجال األوروبي ضد كل 

القوانين واملعاهدات واإلتفاقيات ذات الصلة.

رئاسة  مطالبة  نجدد  املحترم  الرئيس  السيد  أخرى  جهة  ومن 

مع  مشتركة  تضامنية  جلسة  عقد  أجل  من  اليوم  املوقر  مجلسنا 
مجلس املستشارين للتضامن الواضح كما عهدناه دائما مع الشعب 
الفلسطيني األبي ضد أي عدوان وسلوك غاشم للمحتل اإلسرائيلي من 
أجل إنصاف هذا الشعب واإلنتصار لقضيته الوطنية قضية الدولة 

الفلسطينية، والسالم عليكم.

 لسيد  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، نشرع اآلن السيدات والسادة النواب في جدول 
أعمال الجلسة والذي كما تعلمون يتضمن محورا واحدا حول موضوع 
تنزيل وتعميم الحماية اإلجتماعية وأعطي الكلمة اآلن للنائبة السيدة 

حكيمة بل قساوي بإسم فرق األغلبية لطرح السؤال.

 لن ئبة  لسيدة حكيمة بل قس و0:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لسيدة  لشزيرة و لسيد  لشزير،

 لسيد ت  لسيد ت و لس دة  لنش ب،

كما هو معلوم أعطى جاللة امللك نصره هللا محمد السادس انطالق 
تنزيل أضخم مشروع اجتماعي في تاريخ املغرب الحديث، ويتعلق األمر 
بتعميم الحماية اإلجتماعية على جميع املواطنين واملواطنات املغاربة 
ابتداءا من السنة الحالية وفق أجل زمنية من 5 سنوات، وبالنظر 
لألهمية البالغة لهذه املنظومة اإلجتماعية وآثارها املباشرة على تحسين 
ظروف عيش املواطنين وتجاوز اإلختالالت والنواقص التي كشفت عنها 
تداعيات أزمة كورونا نطرح عليكم السيد رئيس الحكومة بإسم فرق 

األغلبية التساؤالت اآلتية:

ما هي اإلجراءات املتخذة لتنزيل وتعميم نظام الحماية اإلجتماعية 
ال سيما على مستوى التمويل واستهداف الفئات املستحقة للحماية 

والدعم؟

بنيات  من  الصحية  املنظومة  لتأهيل  املوازية  التدابير  هي  ما 
استشفائية وفق عدالة مجالية بين مختلف جهات اململكة ومن أطقم 

صحية ومن تعبئة للقطاع الخاص؟ شكرا.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عادل البيطار بإسم 
فرق ومجموعة املعارضة لتقديم نفس السؤال، أه تفضلي تفضلي.

 لن ئبة  لسيدة زهشر  لشه بي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد رئيس الحكومة يحظى مشروع تعميم الحماية اإلجتماعية 
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بترحيب كبير وإجماع وطني كبير وبإهتمام ومتابعة خاصين من لدن 
جاللة امللك الذي ترأس مراسيم إطالق التنزيل الفعلي للمشروع وتوقيع 
عدد من اإلتفاقيات األولى املتعلقة به، وال شك أن التنزيل األمثل لهذا 
الورش الكبير والطموح ويبقى في نظرنا شرطا أساسيا لتحقيق أهدافه 
على أرض الواقع واملتمثلة في الحماية اإلجتماعية في مفهومها الشامل 
والواسع، لذا نسائلكم في فرق املعارضة عن الخطوات التي تقوم بها 
التي  وما هي اإلصالحات  الكبير؟  الورش  لهذا  ناجح  لتنزيل  الحكومة 
تباشرها حكومتكم بما يتالءم ومتطلبات إرساء النظام الجديد للحماية 

اإلجتماعية؟ شكرا السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد رئيس الحكومة الكلمة لكم لإلجابة 
عن السؤالين املطروحين في إطار وحدة املوضوع، لكم الكلمة السيد 

رئيس الحكومة.

 لسيد سعد  لدين  لعثم ني رئيس  لحكشمة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم،  لحمد هلل و لصالة و لسالم على 
رسش8 هللا وآله وصحبه.

 لسيد رئيس مجلس  لنش ب  ملحترم،

 لسيد وزير  لدولة و لسيد ت و لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبرك ته،

أبارك لكم في بداية هذه الجلسة هذه األيام من أواخر هذا الشهر 
الكريم وأهنئكم مسبقا بالعيد السعيد، أعاده هللا علينا وعليكم وعلى 
بالسالمة  قاطبة  املغاربة  وعلى  هللا  حفظه  امللك  جاللة  وعلى  بلدنا 

والصحة والسعادة واألمن واإليمان إن شاء هللا.

وإننا إذ نتحدث اليوم على موضوع مهم يرتبط بالحماية االجتماعية، 
فإننا واعون بأن هذا الورش اإلجتماعي ومعه ورش العدل اإلجتماعي 
وسيادته  حقوقه  عن  املغرب  دفاع  ورش  مع  جنب  إلى  جنبا  يسير 
السيدات  أثمن جميع ما جاء على لسان  فإني  ومصالحه، ومن هنا 
والسادة أعضاء رؤساء الفرق النيابية من أنه ال يمكن إال أن أسف 
إلستقبال الجارة إسبانيا لرئيس جبهة اإلنفصاليين بهوية مزورة وهو 
املغرب  وسيستخلص  الجوار  وحسن  الشراكة  روح  مع  يتنافى  عمل 
من هذا العمل اإلستنتاجات املناسبة، وإن الحادثة دليل إضافي على 
تهافت جمهورية الوهم وتهافت كل من يدافع عنها، كما نتابع بغضب 
شديد اإلنتهاكات املتتالية لقوات اإلحتالل اإلسرائيلي في حق القدس 
واملقدسيين ومهاجمتها في ليالي رمضان للمصليين واملعتكفين واملرابطين 
الشريفين  الحرمين  وثالث  القبلتين  أولى  املبارك  األق�سى  باملسجد 
ومسرى رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم، ال يمكن إال أن نرفض 

التي  التجاوزات  وبكل  واإلعتداءات  اإلنتهاكات  بتلك  ونندد  ونستنكر 
تمس الطابع اإلسالمية للمسجد األق�سى وملدينة القدس وتحية إجالل 
للصامدين املرابطين واملرابطات دفاعا عنهما أي عن القدس واملسجد 

األق�سى ورفضا ملحاوالت تهويدهما.

السيد الرئيس، أريد أن أتوجه بالشكر للسيدات والسادة النواب 
التدابير  هو  مهم  في موضوع  أسئلتهم  بطرح  التفضل  على  املحترمين 
الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية اإلجتماعية، هو موضوع مهم 
بالغ األهمية يفرض علينا جميعا كل في مجال اختصاصه ومسؤولياته 
الورش  هذا  إلنجاح  الواسع  الجماعي  اإلنخراط  توفير  على  العمل 

ولتحقيق أهدافه.

أريد أن أشير في البداية إلى أن املغرب الحمد هلل حقق نجاحات في 
عدة أوراش كبرى متعددة وفي مقدمتها اإلنجازات الضخمة والكبيرة 
خالل  حرص  فقد  واللوجيستيكية،  األساسية  التحتية  البنيات  في 
السنوات املاضية على توفير حاجيات البالد من هذه البنايات ومازال 
مصرا على استكمالها باعتبارها ضرورية لبناء املغرب الحديث وضرورية 
ملواكبة اإلقالع اإلقتصادي، وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج متميزة 
حظيت بتزكية جاللة امللك حفظه هللا حيث قال في خطابه السامي 
بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش املجيد »لقد أنجزنا نقلة نوعية 
على مستوى البنيات التحتية سواء تعلق األمر بالطرق السيارة والقطار 
فائق السرعة واملوانئ الكبرى أوفي مجال الطاقات املتجددة وتأهيل 
املدن واملجال الحضري« ثم نبه جاللة امللك في نفس الخطاب إلى أن آثار 
هذا التقدم وهذه املنجزات لم تشمل بما يكفي مع األسف جميع فئات 
املجتمع املغربي وهو ما يفرض التركيز على التنمية البشرية والعناية 
واملجالية  اإلجتماعية  العدالة  رهان  لكسب  اإلجتماعية  بالسياسات 

إلستكمال بناء مغرب األمل واملساواة للجميع كما قال جاللة امللك.

وفي هذا التوجه أوفي إطار هذا التوجه اإلجتماعي يندرج هذا الورش 
الذي هو الورش الكبير الذي هو ورش تعميم الحماية اإلجتماعية وكما 
تعرفون هو ورش يحظى بعناية كريمة وبإهتمام خاص من قبل جاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، من منطلق حرص جاللة امللك على 
والهشة  الفقيرة  الفئات  سيما  وال  واملواطنين  املواطنات  كافة  تمتيع 
للتماسك  وحفاظا  لكرامتهم  صونا  اإلجتماعيين  والحماية  بالدعم 
النسيج  في  املهيكل  غير  القطاع  إدماج  يجعل  وبشكل  اإلجتماعي 

اإلقتصادي الوطني رافعة لإلقتصاد الوطني.

وال أدل على ذلك من املكانة املتميزة التي يحتلها هذا املوضوع في 
مختلف الخطب امللكية السامية وآخرها الخطاب السامي لعيد العرش 
املجيد في يوليوز2020 والخطاب السامي في افتتاح السنة التشريعية 
للبرملان في أكتوبر 2020 والذين دعا فيهما جاللة امللك إلى إطالق عملية 
تعميم التغطية اإلجتماعية لفائدة جميع املغاربة بشكل تدريجي على 
فإن  امللكية  التوجيهات  هذه  ووفق  املقبلة،  الخمس  السنوات  مدى 
مشروع تعميم التغطية الصحية يشمل كما تعرفون أوال تعميم التأمين 
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اإلجباري األسا�سي عن املرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي، تعميم 
التعويضات العائلية لفائدة 7 ماليين طفل، تعميم التأمين اإلجباري 
األسا�سي عن املرض 2021-2022، تعويضات العائلة 2023 7 ماليين 
طفل 3 داملاليين أسرة، توسيع اإلنخراط في أنظمة التقاعد لحوالي 5 
ماليين من املغاربة الذين يمارسون عمال في 2024، تعميم اإلستفادة 
من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين 
يتوفرون على عمل قار سنة 2025، وهاد الورش كيشكل بكل معنى 
الكلمة ثورة إجتماعية غير مسبوقة حقيقية في بالدنا وهي بقيادة جاللة 
امللك وهي مفخرة للمغرب وللمغاربة وهي ستؤدي إن شاء هللا تدريجيا 
إلى تحسين ظروف عيش املواطنين وإلى صيانة كرامة املغاربة بمختلف 
شرائحهم وإلى تحصين الفئات الهشة وال سيما في ظل ما يعرفه العالم 

من مخاطر صحية وتقلبات إجتماعية.

اآلن ماهي إلتزامات الحكومة وإنجازاتها في هذا املجال وفي املجال 
اإلجتماعي عموما؟ وكما سبق وأن أعلنت فإن هذا إطالق هذا الورش 
تشريف للحكومة وتكليف لها وأهنأ بمناسبته أعضاء الحكومة جميعهم 
ومن خاللهم مسؤولي وأطر القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية 
املعنية على شرف اإلطالع بتنزيله، كما إن إنجاح هذه املهمة وخصوصا 
املرحلة األولى واإلعدادات األساسية للمراحل األخرى سيكون إن شاء 
هللا خيرا خاتمة لعمل الحكومة التي حرصنا منذ بدايتها أن تكون حكومة 
إجتماعية بامتياز كما أوضحنا وبينا ذلك مرارا، ومن هنا فقد أولت 
الحكومة إهتمام خاص باملجال اإلجتماعي وسطرت في برنامجها عدد 

من هذه اإلصالحات واإلجراءات وأكتفي بالتذكير بما يلي:

وأصحاب  املستقلين  للعمال  اإلجتماعية  التغطية  نظام  -إخراج 
املهن الحرة إلى حيز الوجود وهو القانون 15.98 الخاص بفئة املهنيين 
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 
والذي صادق عليه البرملان سنة 2017 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 13 
يوليوز 2017، ويهدف إلى التغطية التدريجية للمعنيين وذوي حقوقهم 

وقد بدأ هذا الورش ابتداء من سنة 2018 بدءا بالفئات املنظمة؛

فقدان  عن  التعويض  من  اإلستفادة  شروط  وتبسيط  -تحسين 
الشغل؛

السياسات  والتقاءية  نجاعة  لتطوير  وطنية  مناظرة  -تنظيم 
العمومية وأيضا نجاعة مؤسسات وبرامج التنمية االجتماعية؛

-إرساء التقاءية وتكامل السياسات اإلجتماعية العمومية وتطوير 
الحكامة دعم اإلجتماعي وتعزيزه؛

-تقوية أنظمة الرعاية اإلجتماعية ودعم األسرة والطفولة والفئات 
الهشة؛

-وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات 
موحدة خاصة بهذه الفئات بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدل 

وفعالية.

قلنا  فيه وكما  وتقدمنا  الورش  هاد  انطلق  إلتزامات  لهذه  ووفاء 
لفئة  الصحية  بالتغطية  الخاص  القانون  املشروع  على  صودق 
املهنيين في 13 يوليوز أو نشر في 13 يوليوز 2017، وأحدثت الحكومة في 
مارس2018 وألول مر لجنة وزارية لحكامة وقيادة هذا اإلصالح ولجنة 
للحماية  األولى  الوطنية  املناظرة  ونظمت  للدعم،  وزارية  بين  تقنية 
سياسة  عن  املشاورات  هذه  كل  وأسفرت   2018 نونبر  اإلجتماعية 

عمومية مندمجة للحماية اإلجتماعية 2030-2020.

السيد الرئيس، الشك أن موضوع الجلسة اليوم ال يتسع إلستعراض 
جميع نتائج وحصيلة عمل الحكومة في املجال اإلجتماعي، لكن التقييم 
املوضوعي الذي تعززه املعطيات الرسمية من خالل املعطيات التي تمد 
بها املندوبية السامية للتخطيط، يبرز أن املغرب شهد تطورا مضطردا 
ما بين سنتي 2017 و2019 على مستوى أغلب املؤشرات اإلجتماعية 
ومؤشرات التنمية البشرية فيما يخص الفقر والهشاشة في الفوارق 
اإلجتماعية والشغل ونسب التمدرس والهدر املدر�سي وصحة األمهات 
يصطدم  أن  قبل  بإضطراد  تحسنت  مؤشرات  وكلها  اإلنجاب،  عند 
بطبيعة الحال هذا التقدم اإليجابي بصخرة الجائحة وتداعياتها البليغة 
شأن املغرب في ذلك شأن بقية دول العالم، صحيح أن الجائحة عرت 
على بعض اإلختالالت، لكن الجائحة أيضا، الجائحة أيضا أوضحت لنا 
أن هناك قوة في نظامنا اإلقتصادي وفي إدارتنا وفي أنظمتنا اإلجتماعية 
ألن لوالها ملا استطاع املغرب أن يتحدى تداعيات الجائحة، وأن يستمر 

و برأسه مرفوع بين دول العالم.

وبفضل هللا تعالى وبفضل التالحم الوطني وبفضل القيادة الرشيدة 
لجاللة امللك حفظه هللا وبفضل الدينامية اإليجابية التي كانت تعرفها 
بالدنا قبل حدوث الجائحة، واإلجراءات النوعية وغير املسبوقة التي 
اتخذت خالل فترة الجائحة تمكن املغرب من تخفيف تداعيات هذه 
الجائحة وتجنب األسوأ صحيا وتجنب األسوأ اقتصاديا، وتجنب األسوأ 
اجتماعيا واليوم، الحمد هلل، الجميع يشهد أن املغرب استطاع أن يدبر 
مرحلة الجائحة بنجاح وأن يخرج منها بتداعيات أقل سوء مما خرجت 

منه عدد من الدول املماثلة.

واإلقتصادية  اإلجتماعية  الظروف  بصعوبة  الوعي  أتم  على  إننا 
التي أفرزتها الجائحة ، لكننا نبقى متفائلين، فأغلب التقارير الوطنية 
واملقارنات الدولية تبرز أن بالدنا والحمد هلل حققت رغم ذلك نتائج 
مشرفة مقارنة بدول مجاورة، وبالتالي هناك أمر مهم جدا على الرغم 
من ظروف الجائحة وعلى عكس كثير من الدول في العالم، وعلى الرغم 
من أن مداخيل املالية العمومية نقصت بشكل كبير، وقلنا مرارا بأن 
مداخيل املالية العمومية سنة 2020 نقصت ب82 مليار درهم، 82 
تنقص  وغادي  العمومية،  املالية  مداخيل  نقصت  باش  درهم  مليار 
ثاني مداخيل املالية العمومية سنة 2021 بأقل من ذلك، ولكن غادي 

تنقص.

األساسية  اإلصالحات  تنزيل  في  بالدنا  استمرت  فقد  ذلك  رغم 
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والبرامج واألوراش الكبرى، ما تخليناش عليها نهائيا، مثل مواصلة تنزيل 
القانون اإلطار إلصالح منظومة التربية التكوين؛ إنجاز البنيات التحتية 
الكبرى واألساسية، وأنتما كتشوفوا كل أسبوعين تقريبا كنعلنو وقد 
إطالق  امللك عن  إذن جاللة  بعد  إطالق  املا�سي عن  األسبوع  أعلن 
الورش ديال ميناء الداخلة األطل�سي اللي غادي يكون من أكبر املوانئ 
فقط  ليس  كبير  تأثير  عندو  تكون  وغادي  املجاورة  املنطقة  في  أيضا 
محليا وليس فقط وطنيا ولكن أيضا إقليميا، وأيضا الرفع من مجهود 
اإلستثمار العمومي، اللي ما نقصش في ميزانية 2020، ما نقصش في 

ميزانية 2021 بل زاد؛

تبسيط  ورش  إخراج  اإلداري؛  الالتمركز  ورش  تنزيل  مواصلة 
املساطر واإلجراءات اإلدارية اللي الحمد هلل غادي فيه بعزيمة صلبة، 
وراه خرجت البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية للي غتسهل 
على املواطنين كثير من الخدمات اإلدارية؛ تحسين مناخ األعمال للي 
تطورت فيه بالدنا الحمد هلل بطريقة مضطردة في هدف أن نصل إلى 
اللي  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  إصالح  العالم؛  في  األوائل  الخمسين 
بدات العمل ديالها مدة أكثر من سنة والحمد هلل النتائج ديالها األولية 
مشجعة وإيجابية؛ ورش إصالح املؤسسات العمومية؛ ورش تعويض 
الواردات باملنتوج املحلي وهو ورش طموح أيضا، الحمد هلل، غادة فيه 
بالدنا كثير من املواد اللي كنا كنستوردوها، نستورد املنتوج الخارجي 
فيها، نحن اآلن هناك برامج طموحة لدعم القطاع الخاص الوطني باش 
هاديك املواد نتجوها محليا تطويرا للصناعة املحلية، وغيرها كثير من 

اإلصالحات الكبرى واألساسية والبرامج واألوراش.

هذه  اإلجتماعي خالل  املجال  في  اإليجابي  التراكم  هذا  كل  وبعد 
الوالية فإن ورش تعميم الحماية اإلجتماعية الذي دشنه جاللة امللك 
حفظه هللا يعتبر دفعة قوية لهذا العمل ولبالدنا والحكومة منخرطة 
فيه بكل قوة وجدية، نحن واعون بثقل املسؤولية عازمون على إنجاز 

هذا الورش وتوفير شروط حسن تنزيله؛

وعندو  قانوني  جانب  عندو  الورش  هاد  القانوني  املستوى  على 
جوانب عملية، على املستوى القانوني تسهر الحكومة على اتخاذ جميع 
التدابير فهاد املجال، أوال إصدار القانون اإلطار الحماية اإلجتماعية 
الذي صادق عليه البرملان، وهذا القانون مهم ألن حولنا هاد البرنامج 
الطموح إلى قانون إطار ملزم، إذا أتت الحكومة املقبلة عندها خارطة 
الطريق واضحة بقانون مؤطر منشور في الجريدة الرسمية بعدد من 
املراسيم التطبيقية ديالو اللي غادة، فلذلك إذن احنا خارطة طريق 

واضحة وتعطات ليها اإلنطالقة وهذا �سيء مهم جدا؛

التغطية  بمدونة  املتعلق   65.00 رقم  القانون  تعديل  مشروع 
التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 القانون  تعديل  ومشروع  الصحية 
كانو،  اللي  القانونين  اإلجباري األسا�سي عن املرض، هاد املشروعين 
الحمد هلل، ونّزلنا جزء كبير طبقناهم على أرض الواقع غادي نجي للفئات 
اللي اللي اآلن بدأت كتستفد واللي الفئات اللي غتستافد قريبا، ولكن 

تيسيرا على الفئات املقبلة وأيضاها باش نّسرعو هاد الورش أكثر وأيضا 
انطالقا من التجربة اللي كانت هاد 2 ديال املشاريع القوانين اللي صادق 
عليها مجلس الحكومة واللي غادي تحال قريبا على البرملان كانهدفو 
فيها من إدخال عدد من التسهيالت، من التسهيالت، والتيسيرات هذا 
مشروع تعديل القانون رقم 98.15 نظام التأمين اإلجباري عن املرض؛

مشروع تعديل القانون رقم 99.15 بإحداث نظام املعاشات لفائدة 
املهنيين والعمال املستقلين، بغينا ندخلوا أكثر الرقمنة وبغينا نبسطو 
مساطر التسجيل وتحصيل وسداد اإلشتراكات ألن غادي نمشيو دابا 
لعدد من الفئات اللي ما�سي فئات مهنية عليا وإنما فئات مهنية كاينة 
في البوادي كاينة في املدن الصغيرة، كاينة في الجبال، خصنا نسهلو 
لها اإلنضمام إلى هذا النظام بسهولة ما�سي ضروري تحول كاع وتجي 
حتى املدن الكبرى أو إلى الرباط، وأيضا تقليص املدة الضرورية لبدء 
اإلجتهاد، مشينا على  كنا مشينا فواحد  احنا  النظام  اإلستفادة من 
أساس الناس اللي كانوا كيستافدوا منC.N.S.S من الضمان اإلجتماعي 
عندما كيتسجلوا كيكون عندهم ستة أشهر عاد يبدا اإلستفادة من 
نظام التغطية الصحية، دابا اآلن غاديين في اتجاه تقليص هذه املدة 
إما الى شهر أو إلى ثالث أشهر، غادي نحيلو املشروع على مجلس النواب 
أو على مجلس املستشارين قريبا نقلصو هاد املدة بمجرد ما يتسجلو 
عندهم مدة قصيرة وغادي يبداوا يستفادوا وذلك باش نسهلو عليهم 
من جهة ثم باش نشجعو ونحفزوهم أيضا، وأيضا إدراج فئات املهنيين 
الخاضعة للدخل الجزافي من خالل املساهمة املهنية املوحدة أو نظام 
املقاول الذاتي لإلستفادة من خدمات هاد النظام واخا هو جا في القانون 

املالية غيتذمج في جوج القوانين؛

وقد قامت، غادي نرجع لهاد القضية ديال التسهيل أيضا، وتجدر 
اإلشارة إلى أن هذين القانونين املؤسسين واملؤطرين صدرا في يونيو 
ودجنبر 2017، شرعت الحكومة مباشرة بعد ذلك في التنزيل الفعلي 
ملقتضياتها من خالل اعتماد نصوصهما التطبيقية، انطلقت اإلستفادة 
الفعلية لعدد من الفئات من خالل التغطية الصحية وفق هذا النظام، 
وقد تشرفت شخصيا بتسليم الشهادات األولى ألوائل املستفيدين يوم 

26 أبريل 2021 املا�سي؛

املتعلق   34.09 رقم  اإلطار  القانون  تعديل  وأيضا عندنا مشروع 
إصالح  متطلبات  مع  ملالءمته  العالجات  وعرض  الصحية  باملنظومة 
املنظومة الصحية الوطنية، ومشروع تعديل الظهير الشريف املتعلق 
بنظام الضمان اإلجتماعي كل هذا تأطير قانوني تم أو سيتم قريبا جدا 
لهذا املشروع املهم جدا، إذن البرملان سيكون شريك في هاد الورش، كان 
شريكا في القوانين التي صودق عليها وسيكون شريك في أو مشاريع القوانين 
مشاريع  على  املصادقة  الحكومة  واصلت  كما  عليكم،  ستحال  التي 
املراسيم املتعلقة باملهن الحرة وحسب الفئات املهنية بطبيعة الحال 
تمت املصادقة منذ أسبوعين تقريبا على مشروع املرسوم الخاص بفئة 
األطباء، مشروع املرسوم الخاص بفئة املهندسين املعماريين لتنضاف 
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العدول،  بفئات  واملتعلقة  ذلك  قبل  إصدارها  تم  التي  املراسيم  إلى 
باملفاوضين  السياحيين  الطبيين، املرشدين  باملروضين  القوابل  بفئة 
القضائيين، وتستمر الحكومة في إجراء املشاورات مع الفئات املتبقية 
لتسريع انخراطها في نظام التغطية الصحية األساسية سواء تعلق األمر 
بالفئات املعنية باإلتفاقيات الثالث التي وقعت أمام جاللة امللك حفظه 
هللا أو تلك التي تهم فئات أخرى مثل الفنانين، سائقي سيارات األجرة 
التي، املشاورات معهم جارية، وقريبا، إن شاء هللا، أو الصيادلة أو أطباء 
األسنان أو املهن شبه الطبية والنساخ والتراجمة الذين تمت مرحلة 
املشاورات واملرسوم راه قيد اإلعداد والصناع التقليديين والفالحين 
واملقاولين الذاتيين، إذن هادو كلهم غادي يدخلوا، إن شاء هللا، قبل 
نهاية 2021 هذا هو البرنامج، 2021، إن شاء هللا، غادي يشهد إدخال 
كل هذه إلى آخره بعضهم انتهت املشاورات معهم وبعضهم املشاورات 
جارية، إن شاء هللا، ونتمناو نتعاونو جميعا باش نسرعو هاد الورش، 
املهنية  باملساهمة  املعنية  الفئات  مواكبة  على  الحكومة  تعمل  كما 
املوحدة، هاد الفئات املعنية باملساهمة املهنية املوحدة والتي صودق 
عليها في قانون املالية ديال 2021 من قبل البرملان هي لفائدة األشخاص 
الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل تبعا لنظام الربح الجزافي، 
وأيضا للخاضعين لنظام املقاول الذاتي، وهو إجراء يهدف إلى إحداث 
نظام مبسط وعادل ومنصف لهاتين الفئتين عبر تبسيط جبائي مطبق 
عليهم عبر مساهمة تضم الضريبة على الدخل والرسم املنهي والتحمالت 
اإلجتماعية، وإن شاء هللا، هذا الورش حتا هو راه جاري التسجيالت 
األولى تتم عند اإلدارة العامة للضرائب ثم بعد ذلك التسجيالت لدى 
اإلجتماعي  الضمان  وصندوق  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
التسجيالت بضع العشرات اآلن  التسجيل، بذات  البوابة ديال  فتح 
اللي  ألف   230 من  يقرب  ما  تسجلوا  الضرائب  إدارة  لدى  تسجلت 
تسجلوا، تبسيط لهذه املساطر ديال التسجيل قام الصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي بإصدار بالغ أمس أمس بتيسير تسجيل املهنيين 
التجار وغيرهم واملهنيين اآلخرين لديه من خالل شبكات القرب، شبكات 
القرب الشريكة املنتشرة في كل أنحاء التراب الوطني، فين ما كان الواحد 
يمكن يشوف هاديك شبكات ديال القرب ويم�سي عندهم ويتسجل تمة، 
وهذا تيسيرا لهؤالء املهنيين وإن شاء هللا نحن على يقين بأن هذا سيؤدي 
إلى اإلنخراط، إن شاء هللا، الجماعي القوي للمهنيين في هذا النظام، 
 يمرضوا اوالدو وال تمرض مرتو واخا 

ّ
ألن املنهي اليوم واخا يمرض هو وال

تحليالت  كيخصوه  أحيانا  جراحية  عملية  غادي خصو  عندو  يكون 
غالية جدا، تحليالت ديال الدم غالية، السكانير، IRM إلى آخره ما 
كيكونش عندو ما عندوش التغطية الصحية خصو هو بوحدو يتحمل 
جميع هذه املصاريف، اليوم التغطية الصحية كتحمل املصاريف، راه 
هاد ال�سي ما عندوش ثمن ألن باش غير باش تم�سي عند الطبيب غادي 
دوز راه خاصك تخلص، غير تم�سي يطلب لك تحليالت كتخلص، دابا 
اآلن هاد النظام غادي يتحمل. فلذلك ما سيؤدي هؤالء املهنيون من 
اشتراك قليل جدا باملقارنة مع ما سيستفيدون هم وأسرهم، أما اللي 

عندو �سي مرض مزمن مثل مرض السكري واملرض ديال القلب واللي 
خصو عمليات جراحية معقدة أو اللي مراض هللا يعافي الجميع بمرض 
السرطان اللي الكلفة ديال العالج ديالو غالية تما فين كيبان أن هاد 
نظام التغطية الصحية هو اجتماعي وغادي يساعد هؤالء املهنيين باش 
يتحمل عليهم هاد النظام اإلجتماعي جزء كبير جدا من الكلفة ديال 

العالج وديال التطبيب وهذا �سيء مهم جدا.

تسهيل  بفضل  للطلبة  املجانية  الصحية  التغطية  عرفت  كما 
ظل  في  انطلقت  للطلبة  املجانية  الصحية  التغطية  هاد  اإلجراءات، 
الحكومة السابقة ولكن فاش جينا لقينا أنه كانت اإلجراءات كانت فيها 
صعوبات، انطلقنا إلى التسجيل التلقائي الطالب إيال جا كيتسجل في 
الكلية غير كيتسجل فروا أيضا كيتسجل في التغطية الصحية املجانية 
اللي الحكومة هي اللي كتخلص ل CNSS الواجب اللي كان كيخلصو 
عادة املؤمن. إذن بفضل اإلجراءات عرف هذا الورش تطورا سريعا 
فانتقل عدد الطلبة املستفيدين من التغطية الصحية املجانية من 
70 ألف سنة 2018 إلى حوالي 300 ألف حاليا، بطبيعة الحال الطلبة 
الباقين إما عندهم التغطية الصحية مع والديهم، إما عندهم أنظمة 
أخرى ديال التغطية الصحية حيث هذا موجه للطلبة اللي ما عندهمش 
التغطية الصحية، أي طالب ما عندوش التغطية الصحية اآلن يمكن 
يتسجل مجانا وتكون عندو التغطية الصحية والخدمات ديالها اآلن اآلن 
فورا اللي ما تسجلش من قبل وال وقع �سي غلط وال �سي حاجة راه يمكن 
ليه يتسجل، الشرط الوحيد ما تكونش عندو تغطية صحية أخرى 
ألن هي بحال بحال إيال جا من تما أو جا من هنا راه خدمات واحدة ما 
كاينش فرق، التغطية الصحية الشاملة اللي غادي نمشيو ليها كيكون 
فيها جميع املغاربة على مستوى واحد هذا هو الهدف إن شاء هللا في 

األخير ديال هاد الورش.

باملوازاة مع هذا الورش القانوني املتعلق بتنزيل الحماية اإلجتماعية، 
عملت الحكومة في مجال الرعاية اإلجتماعية على واحد املجموعة ديال 

اإلصالحات أخرى:

-إعداد مشروع القانون رقم 45.18 املتعلق بالعاملين اإلجتماعيين 
2020 وأحيل على  28 ماي  في  الحكومة  والذي صادق عليه مجلس 
املؤسسة التشريعية املوقرة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة العامل 
للعاملين  املوكلة  والصالحيات  ممارستها  شروط  وتحديد  اإلجتماعي 

اإلجتماعيين؛

بكفالة  املتعلق  القانون  وتتميم  لتغيير  قانون  مشروع  -إعداد 
األطفال املهملين، ويهدف في إنسجام تام مع ثوابت املغرب الدينية وما 
ينص عليه الفصل 32 من الدستور ومقتضياته بتجويد القانون الحالي 

وتالفي بعض ثغراته؛

-استصدار القانون 65.15 املتعلق بمؤسسات الرعاية اإلجتماعية، 
وهو أيضا مهم جدا لتطوير هاد املؤسسات ديال الرعاية اإلجتماعية 
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سيكون بتوازي مع هاد الورش القانوني ورش مؤسساتي، درنا الورش 
األول اللي هو اإلصالح املؤسساتي للصندوق املغربي للتأمين الصحي دابا 
غادي يكون عندنا اإلصالح ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
ألن اآلن غادي يكون عندو إضافة إلى العمال املأجورين غادي يكون 
عندو إضافة أيضا إلى الطلبة غادي يكون عندو املهنيين املستقلين، 
غادي يكون عندو املهنيين الخاضعين ل CPU الضريبة املهنية املوحدة، 
غادي يكون عندو من بعد الناس ديال »الراميد« حتى هما غادي يجيو 
باش تكون تغطية صحية واحدة مع ذلك غادي يكون واحد اإلصالح 
مؤسساتي للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وفق مراجعة بطبيعة 
على  البرملان سيحال  على  أيضا  الذي سيعرض  ديالو  النظام  الحال 

البرملان؛

ومهامها  مكانتها  لتعزيز  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  -إصالح 
كهيئة الرقابة والضبط في مجال التغطية الصحية األساسية؛

-اعتماد هيئة موحدة لتدبير مختلف أنظمة الحماية اإلجتماعية 
وإحداث آلية للقيادة تسهر بصفة خاصة على تتبع تنفيذ هذا اإلصالح 
وتنسيق تدخالت مختلف األطراف املعنية. بطبيعة الحال ما يمكنش 
هنا إال و أن نتحدث أيضا على تحسين نظام اإلستهداف أو منظومة 
املتعلق   72.18 رقم  القانون  على  البرملان  صادق  فقد  اإلستهداف، 
بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم اإلجتماعي وإحداث 

الوكالة الوطنية للسجالت الذي نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2021.

وتعمل الحكومة حاليا على تنزيل مقتضياته حيث صادقت في هذا 
املتعلق  مؤسساتي  اإلطار  يضع  الذي  التطبيقي  مرسومه  على  اإلطار 
بالوكالة الوطنية للسجالت، وينصب العمل حاليا على إنجاز منصتين 
كتعلق  الثانية  للسكان،  الوطني  بالسجل  كتعلق  األولى  رقميتين؛ 
بالسجل اإلجتماعي املوحد والهدف من هاد ال�سي كامل هو توفير واحد 
اآللية موحدة لتسجيل واستهداف املستحقين للدعم بناء على نظام 
تنقيط عام وكذا التحقق من صدقية البيانات املصرح بها من طرف 
الخدمة  املنصتان  هاتان  وستدخل  الدعم،  برامج  من  املستفيدين 
سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية كمرحلة أولى في أفق تعميمها على 
مجموع التراب الوطني ما بين سنتي 2023 و2025 إن شاء هللا. وستعبأ 
مصادر التمويل لهاد الورش الكبير بطبيعة الحال مصادر التمويل كما 
أعلن عن ذلك من قبل غتوصل في نهاية الورش إلى 51 مليار درهم 
سنويا الكلفة ديالو ولكن في النهاية ديال الورش، الورش األول تعميم 
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 13,8 مليار درهم سنويا تعميم 
التعويضات اآلن في النهاية ديالو في النهاية ديال 2022 غنوصلو 13 مليار 
درهم سنويا؛ تعميم التعويضات العائلية 19 مليار درهم سنويا ابتداء 
من 2023؛ توسيع قاعدة املنخرطين في نظام التقاعد 16,5 مليار درهم 
سنويا ابتداء من 2024؛ تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل 
مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2025 وهي كلها 51 مليار درهم سنويا.

بطبيعة الحال في نهاية النظام غادي نوصلو لهاد الكلفة، فلذلك هذا 

واحد الطموح الكبير وهناك اآلن اإلشتغال بطبيعة الحال هاد ال�سي راه 
ما�سي ساهل هناك تصور واضح لتوفير هذه اإلمكانات املالية ألن مثال في 
التعويضات العائلية غادي تجمع األنظمة الحالية كلها في نظام واحد: 
هادي  أخرى  أنظمة  وعندنا  »تيسير«  وعندنا  األرامل«؛  »دعم  عندنا 
كلها غادي تجمع وغادي تولي نظام واحد ديال التعويضات العائلية 
فيه املساواة بين هؤالء املواطنات واملواطنين كلهم اللي هما الطبقات 
التعويضات  عندهاش  ما  اللي  غير  الطبقات  وأيضا  والهشة  الفقيرة 
العائلية تكون تعويضات عائلية واحدة، وباملناسبة نحمد هللا سبحانه 
وتعالى، وبغيت نشكر جميع الفرقاء اإلجتماعيين واإلقتصاديين الذين 
وقعوا مع الحكومة امليثاق أو اإلتفاق الثالثي في 25 أبريل منذ سنتين، 
منذ سنتين واللي زدنا فيه في التعويضات العائلية فاآلن التعويضات 
العائلية اللي غادي تعمم غادي تم�سي فهاد امليزان ديال التعويضات 
العائلية اللي زدناها فهاد االتفاق الثالثي. فإذن هذا واحد العمل تراكمي 

إن شاء هللا غادي نحو املستقبل.

اإلجراءات املواكبة السادة البرملانيين سولو على اإلجراءات املواكبة 
فيما يخص بخصوص املنظومة الصحية، أريد أن أطمئن إلى أن هناك 
عزم على إصالح عميق للمنظومة الصحية ألن هاد ال�سي مرتبط ارتباطا 
قويا، ارتباطا قويا ومن هنا فإن هذا اإلصالح كيرتكز على أربع مرتكزات:

-املرتكز األول هو تثمين املوارد البشرية الصحية من خالل مراجعة 
القانون رقم 131.31 املتعلق بمزاولة مهنة الطب واللي عندو مجموعة 
من األهداف اللي في مقدمتها تحفيز الكفاءات الطبية املغربية املقيمة 
بالخارج على العودة ألرض الوطن من أجل العمل به واالستقرار به 
بشكل دائم، وأيضا رفع املعيقات والقيود التي يفرضها القانون على 
مزاولة األطباء األجانب باملغرب، ثم بعد ذلك مراجعة القانون اإلطار 
رقم 34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وعرض العالجات الذي أشرتم 
إليه من قبل ضمن التأطير القانوني إلحداث وظيفة عمومية صحية 
قصد مالءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات 
املهن الصحية وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي تحفيز العنصر 

البشري.

وفي نفس اإلطار كانت الحكومة قد أطلقت منذ سنة 2019 ورش 
آنذاك  موسعة  اللجنة  واحد  الطبي شكلنا  التكوين  منظومة  إصالح 
لجنة مشتركة موسعة تضم ممثلين عن املراكز الجامعية اإلستشفائية، 
التكوين الطبي، ممثلين عن أساتذة كلية الطب  ممثلين عن معاهد 
والصيدلة وطب األسنان، ممثلين عن الطلبة وعهد إليها، وممثلين عن 
بعض القطاعات الحكومية وعهد إليها بالتشاور والحوار حول إصالح 
التكوين الطبي ببالدنا من خالل ترصيد عناصر القوة فيه ومعالجة 
مكامن ضعفه أو اختالله وتقديم مقترحات عملية تستجيب ملتطلبات 

واحتياجات الصحة الوطنية.

وتجدر اإلشارة إلى أن خالصة عمل هاد اللجنة والتي هي في واحد 
املجلد فيها التقييم والتشخيص وفيها املقترحات على جميع املستويات 



8275 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1292–208شوال14422  )220ماي20212( 

هي في مراحلها األخيرة وترأست اللجنة أستاذة كفأة ذات تجربة وستعمل 
الحكومة على التسريع في القريب العاجل ربما في األسابيع املقبلة إلخراج 
هذا الورش الهام والحيوي، غادي يكون عندنا ألول مرة واحد اإلصالح 
متفق عليه، متفق عليه للتكوين الطبي ببالدنا متفق عليه من جميع 
املهنيين  حتى  أيضا  ولكن  الوزارية  القطاعات  فقط  ليس  املتدخلين 

والطلبة والجهات األخرى واألساتذة وغيرهم؛

ثانيا: تأهيل العرض الصحي من خالل تدعيم دعم البعد الجهوي 
عبر تنظيم العرض الصحي الوطني وإحداث خريطة صحية جهوية، 
وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل املؤسسات الصحية، وتعزيز 

شبكة مؤسسات الرعاية الصحية األولية وغيرها؛

ثالثا: إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تطوير حكامة 
القطاع الصحي، ترشيد استخدام بناياته وموارده املالية وتعزيز الحكامة 
اإلستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي وبطبيعة الحال غادي 
نحاول ّدار هيئات للتدبير والحكامة مثل الهيئة العليا للتقنين املندمج 
الترابية  الصحية  واملجموعات  للصحة  الجهوية  والوكالة  للصحة 

وغيرها؛

التغطية  ورش  ملواكبة  مندمج  معلوماتي  نظام  إحداث  رابعا: 
الصحية الشاملة، ولتحقيق الحكامة املنشودة، ويمكن أن أقول هنا 
أن هناك برنامج استعجالي مواكب لهذه لإلستجابة السريعة ملختلف 

متطلبات الوقاية ومكافحة الجائحة.

وأريد هنا بإسمكم جميعا أن أتوجه بالشكر الجزيل لألطقم الطبية 
والصحية واإلدارية التي ساهمت في مواجهة هذه الجائحة وإن النتائج 
التي وصلنا إليها في مواجهة الجائحة وأيضا النجاح الكبير في هاد الورش 
ديال تعميم التلقيح، الحملة الوطنية للتلقيح دليل على أن على الرغم 
من وجود خصاصات في نظامنا الصحي واإلداري، إال أن هناك أيضا 
النتائج،  نقاط قوة تجعلنا في املراحل الصعبة نتعبأ جميعا ونحقق 
وهذا �سيء يستحق عليه هؤالء العاملون جميعا في مختلف اإلدارات 

املتدخلة الشكر الجزيل.

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

تنزل هاد  باش  الحكومة معبأة  أن  أؤكد مرة أخرى على  أريد أن 
الورش ديال التغطية الصحية وتعميم الحماية اإلجتماعية وفق مقاربة 
تستحضر مختلف أبعاد هذا الورش الوطني املجتمعي الهام بما يحقق 
املشروعة  لالنتظارات  ويستجيب  حفظه هللا،  امللك  جاللة  تطلعات 

للمواطنات واملواطنين.

وكما قلت هذا غادي يساهم بشكل كبير في تقليص نسبة الفقر 
والهشاشة وفي تحقيق حظ كبير من العدالة اإلجتماعية بين املواطنات 
واملواطنين، واحنا معبئين جميعا باش نمشيو إلى األمام في هذا الورش 
اإلجتماعي كما قلت غير مسبوق في بالدنا بل غير مسبوق حتى في دول 
أخرى شبيهة في العالم وال يتمتع بنظام قريب من هذا النظام إال عدد 

محدود من الدول املتقدمة، شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا 
وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد الرئيس الحكومة، نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
مصطفى  ال�سي  والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  السيد  إلى  الكلمة 

اإلبراهيمي، لكم الكلمة السيد الرئيس.

فريق  لعد لة  رئيس  مصطفى  إلبر هيمي   لن ئب  لسيد 
و لتنمية:

سيدن   على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
محمد وعلى آله وصحبه.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لسيدة  لشزيرة و لس دة  لشزر ء  ملحترمين،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
موضوع ذي أهمية حيوية لبالدنا أال وهو موضوع الحماية اإلجتماعية 
وتعميمها، السيد الرئيس نشكركم أوال لهاد الحضور وكنا نتمنى أيضا 
أن يكون وزيرين ألنهم شاركوا خاصة وزير املالية وأيضا وزير الصحة 
لكي نتناقش في بعض التفاصيل لهذا املشروع املهم، فنتمنى أن يكون 

املانع خيرا.

وحققتها  حققتموها  التي  بالنجاحات  أوال  الرئيس  السيد  أبدأ 
بالدنا فيما يتعلق بتدبير الجائحة والحمد هلل، القرارات التي إتخذتها 
الحكومة رغم األثر ديالها ورغم الصعوبة لبعض خاصة لبعض الفئات 
وبعض املهن اللي تحملوها ولكن الحمد هلل، اآلن نلمس النتائج وأيضا 

النجاحات فيما يتعلق باللقاح.

السيد الرئيس، أنتم قلتم بأنه خاصة وزير املالية على أساس أنه 
وزير الصناعة هناك دراسة اللي دارتها الحكومة اللي غادي تجيو فيما 
يتعلق باإلجراءات لتعويض الفئات املتضررة من هاد اإلجراء كأصحاب 
املقاهي واملطاعم واحد املجموعة من التجارات اللي كتكون في الليل 

بالنسبة لرمضان نتمنى أن يكون ذلك سريعا؛

أن  البد  هو  هذا  املشروع  بهاد  يتعلق  فيما  وهو  الثانية  املسألة 
نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هاد املعطيات اللي زودتونا بها فيما 
يتعلق بتعميم برنامج الحماية اإلجتماعية، وإذا كان املستوى الصحي 
ونجاعة منظومته من بين أهم معايير التطور اإلقتصادي واإلجتماعي 
والتنمية املستدامة للمجتمعات، فإن الحماية اإلجتماعية والتغطية 
الصحية تعتبران من الحقوق األساسية إلرساء دعائم مجتمع متضامن 
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متكافل يتمتع فيه الجميع بالكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة 
اإلجتماعية ومقومات العيش الكريم. فلهذه الغاية، فإن ضمان املساواة 
من  اإلستفادة  مجال  في  السكان  لجميع  بالنسبة  اإلنصاف  وتحقيق 
الخدمات الصحية والرعاية اإلجتماعية يجب أن يمثل إحدى أولويات 
الدولة عبر توفير عرض صحي أوال من خالل الخريطة الصحية لتيسير 
الولوج وقد جاءت في كلمتكم، والتكفل الجماعي والتضامني بالنفقات 
في  ينص  الرئيس  السيد  الدستور  االجتماعية.  والحماية  الصحية 
التي يجب أن توفرها  31 على واحد املجموعة من الحقوق  الفصل 
الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتيسير الولوج لواحد 
املجموعة من الحقوق األساسية وضعها املشرع الدستوري على رأسها 
الحماية اإلجتماعية والعالج الطبي حتى قبل التعليم والتكوين املنهي 
والتربية على الثوابت والهوية املغربية واملاء والسكن الالئق والشغل، 
والترتيب ديال املشرع الدستوري ليس عبثا ولكن وضع على رأس هاته 

الحقوق األساسية التغطية الصحية والعالج الطبي.

وتتجلى أهمية هذا الورش الكبير من خالل الرعاية السامية لجاللة 
امللك محمد السادس حفظه هللا، لهذا الورش املجتمعي الحيوي من 
خالل الخطب أو من خالل إشرافه الشخ�سي على اإلتفاقيات سواء 
اللي كانت في 2005 في أكادير ديال التغطية الصحية أو تعميم التغطية 
ديال »الراميد« اللي كانت سنة 2012 في الدار البيضاء أو مؤخرا بفاس 
للتوجيهات  وتفعيال  اإلجتماعية.  الحماية  ديال  اإلتفاقيات  هاد  على 
امللكية تباينت اجتهادات الحكومة السيد الرئيس، فهادي تقريبا من 
2002 ل 2021 وهاد الورش يتم تنزيله تدريجيا، القانون صدر سنة 
2002 في عهد حكومة التناوب حيث تم إصدار املدونة، ودخلت حيز 
التنفيذ سنة 2005 في عهد حكومة ال�سي جطو، وقد اختار ال�سي جطو 
الدولة  يكلف  ال  وهذا  واملوظفين  لألجرراء  الصحية  التغطية  آنذاك 
ال�سيء الكثير ألن هناك املساهمة ديال أجراء وديال الدولة كمشغل؛ 
ثم الحكومة ديال ال�سي عباس الفا�سي سنة 2008 جابت تجربة ديال 
»الراميد« اللي همت 420 ألف مواطن نسمة في جهة تادلة-أزيالل؛ 
حكومة ال�سي عبد اإلله بنكيران جات بالتعميم ديال التغطية ديال 
»الراميد« لحوالي 10 ماليين ديال املواطنين، وباملناسبة راه احنا وصلنا 
ل16,4 مليون وهذا كلف الدولة 10 داملليار ديال الدرهم؛ ثم أيضا جات 
التغطية الصحية للطلبة كما ذكرتم حوالي 70 ألف وأيضا املصادقة 
في املجلس الحكومي على القوانين 98.15 و99.15 اللي عندهم عالقة 
للمهن الحرة واملستقلين؛ وأيضا هناك  بالتغطية الصحية والتقاعد 
مشروع الذي الزال يقبع في الغرفة الثانية اللي هو التغطية الصحية 
للوالدين، لحد اآلن ال زلنا نطرح التساؤل في خضم هاد التعميم الذي 
نتحدث عنه ديال التغطية الصحية عالش اإلصرار على عدم إدراج 
يتجاوز  ال  ديالهم  والعدد  ديالهم  األطفال  مع  الوالدين كمستفيدين 
150 ألف إلى 200 ألف في الوقت اللي راه احنا كنتكلمو على 22 مليون 
ولكن يتم اإلصرار على إقصاء الوالدين لحد اآلن هذا غير مستساغ. 
وهاد ال�سي هذا السيد الرئيس جاء بواحد املجموعة ديال اإلصالحات 

الهيكلية اللي باش يمكن نمولو هاد املشاريع املجتمعية راه جات من 
اإلصالح اللي كان ديال صندوق املقاصة واللي كان قا�سي ولكن ها هو 

كنشوفو اآلن النتيجة ديالو.

حكومي  التصريح  بواحد  جات  العثماني  ال�سي  ديالكم  الحكومة 
واللي قالت فيه بأنه غادي ديرو استكمال التغطية الصحية للفئات 
املستهدفة اللي هما املهن الحرة واملستقلين وتفعيل مقتضيات الخريطة 
الصحية. اآلن السيد رئيس الحكومة، جا الوقت باش خصكم تعطيو 
الحساب للشعب، واش هذا التصريح اللي درتوه واش كتفعلوه وال ما 
كتفعلوهش، واحد السيد غاب ملدة ربع سنين وجا اليوم وعاد بان لو 
قالك هاد الحكومة ديال هادي عشر سنين ديال العدالة والتنمية ما 
بنات حتى مستشفى، وهذا أكيد أنه غاب عليه واحد املجموعة من 
التنموية  وال  اإلقتصادية  وال  السياسية  وال  اإلجتماعية  ال  املعطيات 
ويمكن حتى ديال الحزب ديالو، راه غير هادي ربع سنين يمكن شفناه 
�سي ثالثة وال ربعة ديال املرات في هاد القاعة ولكن جا كيقولك باللي 
حتى مستشفى ما ّدار، خالل هاد 12 سنة 28 مستشفى اللي ّدار، 28 
مستشفى خاصو يرجع ويشوف حتى نسبة اإلستثمار شحال كان التنفيذ 
ديالها هذه قبل من 10 سنين كانت ال تتجاوز %48 و%45 الصيدلية 
املركزية واإلستثمار ديال القطاع، اليوم راه احنا وصلنا أكثر من 75% 
هاد قاليك املستشفيات الجامعية ما كان تا واحد واش طنجة منلي كان 
هداك السيد راه كنهضر غيرعليه هو وأنا ما كنعنيش الهيئة التي ينتمي 
إليها، ولكن اإلنسان خصوا يظبط املعلومات قبل ما يخرج للوسائل 
اإلعالمية اللي مدفوعة الثمن، قلتوا باللي غادي ترفعوا من املناصب 
املالية فعال رفعتم املناصب 4 آالف منصب مالي كل سنة غير مسبوق 
السيد رئيس الحكومة، حتى �سي حكومة قبلكم ما دارت هاد ال�سي 
خصنا نعترفوا به واش هاد الحكومة دارت وال ما دارت والو، امليزانية 
ديال الصحة خالل 10 سنين مشات من 10 داملليار ل20 مليار ديال 
الدرهم و3 داملليار اللي تدارت بالنسبة للتغطية ديال الجائحة، قولوا لي 
شكون هاد الحكومة اللي دارت هاد ال�سي؟ هاد الحكومة ما دارت والو 
ثم اإلستمرارية في صندوق التماسك اإلجتماعي اللي اليوم وال سميتو 
اللي فيه الراميد  التماسك اإلجتماعي والحماية اإلجتماعية  صندوق 
وفيه األرامل وفيه تيسير وفيه املحفظة ديال مليون محفظة، األرقام 
تتكلم ما يمكناش نكذبوا على الشعب قولوا شحال تنفق فهاد ال�سي 
وشنوا دارت هاد الحكومة، ومنين جاو هاد املوارد في ظروف استثنائية 
قلتم 82 مليار اللي ما دخالتوش وغادي تبذلوا مجهود باش الديروا 51 
مليار، ثم املصادقة على هاد القوانين هادي تصادق عليها في 2017 وفي 
ظرف 3 ديال األسابيع خرجت في الجريدة الرسمية، 2018 خرجتوا 
جميع املراسيم التطبيقية والنصوص التطبيقية ديال هاد املشروع 
هذا، ولكن اسمحوا لي السيد الرئيس من 2018 والبلوكاج.. املشروع 
ألن  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يسمحلي  هنايا  وأنا  هذا، 
املشاورات طالت ملدة سنتين ونمشيوا نطلبوا لعباد هللا 13 مرة سميك 
ونعاودوا نرجعوا نوقعوا على 4 ديال املرات السميك، بعد سنتين عالش 
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أنها  بالرغم من  هادي  األمور  هاد  ولهذا  تستافد؟  الناس  ماخليناش 
الحمد هلل األمور اآلن بتوجيهات ديال صاحب الجاللة األمور راها غادية 

ولكن ما يمنعش باش نديروا املالحظات ديالنا السيد رئيس الحكومة.

خالل هاد الحكومة ديالكم السيد الوزير، السيد الرئيس جبتوا 
4 داملليار  املالية صوتنا على  املهنية املوحدة خالل قانون  املساهمة 
و200 لدعم هاد املشروع هذا، هذا مجهود مالي في الوقت اللي كاينة 
ما خصناش  اللي  املساهمة  واحد  هذا  هذا،  وال  اآلن  باش  الجائحة 
ولينا  اللي  درهم   100 هاديك  نشوفوا  غادي  باش  عالش  ننساوها 
كنديروها لهادوك الناس منين جاي، ألن كاين الدعم ديال الدولة وهذا 
غير مسبوق هداك ال�سي عالش كنقولوا ملي غادي نجيوا كيفاش درنا 
يعني التنفيذ ديال هاد ال�سي بالتدريج راه هداك ال�سي األول ما كانش 
السيد  ديالكم  الحكومة  والرميد  الرميد،  استثنينا  إذا  جدا  مكلف 
الرئيس 9 داملليار ديال الدرهم كل�سي بزاف اإلخوان اللي كيقول لك 
فاشل الرميد ما�سي كلو فاشل، هاد الناس اللي كيداواو من السرطان 
السيد الرئيس كاين اللي كيداوا ب 50 بالنسبة ل chimiothérapie هنا 
في الرباط وكذلك واحد املجموعة من املراكز، منين كيتخلص هداك 
ال�سي نتاع chimiothérapie؟ من الرميد 0 درهم والعمليات الجراحية 
وla radiothérapie والسكري وواحد املجموعة من األمراض املزمنة، 
منين 600 ألف واحد اللي عندو مرض السكري اللي كيداوي بهاد مجانا.

الديروا  الوالدين خاصكم تشوفوا كيفاش  الرئيس  السيد  واآلن 
دخلوهم هذه مسؤوليتكم واحنايا كنشوفوا مع هاد مجلس املستشارين 

لعلى وع�سى.

فيما يتعلق بالبرنامج ال مجلس املستشارين السيد الرئيس ال ال أنا 
اسمحوا لي ما عندنا ما غنديروا مع هاد مجلس املستشارين وما عرفناش 
كيفاش غادي نديروا، مجلس املستشارين البرنامج ديال التنزيل ديال 
هاد ال�سي هناك l›agenda اللي راها كاينة، السيد الرئيس لقد لفتنا 
هاد 800 ألف مزيان ولكن بالنسبة للتصريح راكوا كديروا تسهيالت، 
أنا كنتكلم على الفئة الثانية اللي هما الفالحين والصناع التقليديين، 
هنا وزير الفالحة ثرنا اإلنتباه ديالو قلنا لهم 201 القطاع ديالكم ما دار 
والو مع الفالحين، الفالح ما يمكنش السيد الوزير السيد الرئيس نقولو 
لو يوفر لنا األمن الغذائي ووجدنا لنا اللحم ووجد لنا الحليب ووجد 
لنا كل �سي لرمضان ومن غير رمضان وم اللي يجي التغطية الصحية ما 
عندوش، أقسم لك باهلل السيد الرئيس واحد السيدة بغات تبيع قطعة 
أرضية ديالها ألن عندها سرطان ديال املبيض فهاد شهر رمضان العظيم 
ألن ما عندهاش التغطية الصحية ولهذا راه عندو الربع األول والربع 
الثاني والربع الثالث لحد اآلن راه ما دارش �سي حاجة كثيرة بالنسبة 
للفالحين، ولهذا هذه هي الحماية االجتماعية ملؤسساتها ما�سي توزيع 
القفة االنتخابية اللي غادي نمشيو باش ندخلو بهم هاد االنتخابات، 
فيما يتعلق بالتمويل السيد الرئيس هناك اآلن كاين مساهمة ديال 
23 مليار ديال الدرهم وكذلك هوامش ديال املقاصة  الدولة بواحد 

ديال   114 املادة  فهاد  عالقة  عندها  اللي  املسألة  واحد  كاين  ولكن 
القانون 65.00 اللي هو التأمين الخاص اللي عندو 3 داملليار ديال الدرهم 
اللي خصو يرجعها CNSS راه واردة داخل القانون 65.00 بأن جميع هاد 
التغطية الصحية األساسية التي تتكلف بها هي املؤسسات العمومية 
اللي هي CNSS وCNOPS وما�سي التأمين الخاص التأمين الخاص إيال 
بغا يم�سي يدير التكميلي يدير التكميلي يجب استرجاع هاديك 3 داملليار 
ديال الدرهم كتلقاو صعوبة كبيرة السيد الرئيس باش تمولو وكتمشيو 
صندوق املقاصة واحنا معكم باش تمشيو املقاصة، ولكن هادو أولى، 

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عادل البيطار باسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

 لن ئب  لسيد ع د8  لبيط ر:

وكر   لسيد رئيس مجلس  لنش ب،

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لسيد وزير  لدولة،

 لسيدة و لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

 لسيد  لرئيس:

السادة النواب، السادة النواب من فضلكم شيئا ما من اإلنصات 
إذا سمحتم.

 لن ئب  لسيد ع د8  لبيط ر:

بداية ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة سوى أن نعرب عن فخرنا 
واعتزازانا الشديدين بورش تعزيز الحماية االجتماعية وهو ورش ملكي 
بامتياز يهم تحقيق العدالة االجتماعية واملجالية، ويأتي كحلقة جديدة 
ضمن املبادرات واملشاريع واألوراش املهيكلة التي أطلقها جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا بثبات وإقدام على كافة األصعدة واملجاالت، 
حيث ارتأى جاللته أن ترتكز خطة تنزيل هاد املشروع غير مسبوق على 

4 مكونات:

من  االستفادة  بتوسيع  اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  -أوال: 
التأمين اإلجباري األسا�سي على املرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛

-ثانيا: تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي7 ماليين طفل في 
سن الدراسة تستفيد منها 3 ماليين أسرة؛

-ثالثا: توسيع انخراط نظام التقاعد لحوالي 5 ماليين من املغاربة 
الذين يمارسون عملهم وال يستفيدون من املعاش؛
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-رابعا: تعميم استفادة بالتأمين على التعويض على فقدان الشغل 
النسبة املغرب الذين يتوفرون على عمل قار.

إن ورش تعميم الحماية االجتماعية الذي أسس له جاللة امللك 
سيشكل ال محالة ثورة حقيقية ببالدنا إلسهامه في تحسين ظروف عيش 
املواطنين وصون كرامتهم وإنهاء الفقر وزيادة املساواة والرخاء املشترك 
واالستفادة العادلة من الثروة وتحسين الفئات الهشة في ظل التقلبات 

االقتصادية واملخاطر الصحية املتواترة.

السيد رئيس الحكومة، إن املغاربة متعبون ومنهكون لقد أتبعبتهم 
الفاشل  التدبير  وأنهكهم  وسابقتها  لحكومتكم  الترقيعية  السياسات 
التأمين الجماعي  للجائحة والتي كشفت عن اختالالت وعجز أنظمة 
وقصور مختلف برامج مبادرات الدعم االجتماعي التي تتسم بالتشتت 
عدم  عنه  نتج  مما  املتدخلين  بين  التنسيق  للبرامج وضعف  املفرط 
اإلنصاف من خالل إقصاء شريحة مجتمعية في أمس الحاجة، كيف 
قلتو السيد رئيس الحكومة فعال الجائحة كانت أكبر امتحان ولوال حكمة 
بجميع  تكلف  اللي  التضامن  بخلق صندوق  الجاللة  وتبصر صاحب 
التغطية االجتماعية مكان اآلليات والبرامج الحكومة لكانت الكارثة في 

بالدنا.

إن بالدنا اليوم ودرءا ملا قد يتمخض على الوضع الحالي املتأزم 
امللكي  الورش  هذا  تنزيل  إلى  حاجة  في  اجتماعيين  وسخط  وانفالت 
بتناول هذا  بحكمة وتبصر كما قلت، ونظرا لضيق الوقت سأكتفي 

املوضوع من 3 محاور أعتبرها بأنه ال تقل أهمية على املحاور األخرى:

يتعلق بإصالح املنظومة الصحية كمدخل لتعميم  املحور األول: 
التغطية الصحية؛

التغطية  تعميم  نتصور  أن  يمكن  ال  الحكومة،  رئيس  السيد 
االجتماعية واحنا عندنا مشاكل في املنظومة الصحية ببالدنا، نحن 
نتابع املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة ولكن نقول بأنها غير كافية 
وال تعطي النتائج املرجوة األثر ديالها على املواطنين املغاربة، فاملنظومة 
الصحية ببالدنا السيد رئيس الحكومة، تعاني من التخبط واالرتجالية 
والهشاشة وهو ما أثبته الجائحة بامللموس حيث تواجه العديد من 
املشاكل البنيوية وهي مشاكل كتعلق بأنظمة التغطية الصحية وكذلك 
وخاصة باملكونات الثالثة للعرض الصحي، حيث أنه كما قلتم تعاني 
املوارد البشرية من خصاص مهول في املجال الطبي والذي يقدر ب97 
ألف و566 منهي صحي منها 32 ألف و522 من األطباء، خاصة إذا علمنا 
أنه في القطاع العام ال يوجد فقط إال 12 ألف و34 طبيب، وفي القطاع 
 le الخاص 13 ألف و545 أي أنه كاين عندنا 1.7 ديال األطباء بمعدل
ration ديال األطباء par habitant ما كيفوتش 1.7 وهو معدل ضعيف 
جدا مقارنة مع دول أخرى فرنسا مثال فيها 3.4 أمركيا فيها 4.6 ودول 
الجوار عندو أكثر من هذا بكثير، وبهذا الصدد نثير انتباه الحكومة إلى 
استفحال ظاهرة الهجرة األطباء نحو الخارج، السيد رئيس الحكومة، 

عندنا 12 ألف طبيب يمارس في القطاع العام، في فرنسا فقط هاجر 
8 آالف طبيب مغربي يمارس في فرنسا، وهذا يسائلنا جميعا ويسائل 
الحكومة كيف قلتو البد من تحفيزات مادية وغير كافية البد من تحسين 
ظروف العيش، تصور أنه 12 ألف في القطاع العام و8 آالف غير فرنسا 
بوحدها، يعني هادو اللي عندهم فلوس املغرب يمشيو يتداواو في فرنسا 
واللي ما عندوش الفلوس يموت هنا، حيث ما عندو غير 12 ألف طبيب 
هذا ما�سي معقول السيد رئيس الحكومة والحكومة السابقة مسؤولة 
البشرية مشكل  املوارد  له  اللي وصل  لهاد املشكل  على هاد الوضع، 
كارثي، وإيال زدناه على املمرضين والغبن اللي تيحصل لهم لعدم توسية 
الوضعية ديال بعض الفئات ديال املهنيين دممرضين، هذا ال يستقيم 
السيد رئيس الحكومة يجب أن تبادرو إلى اإلصالح ال يمكن أن تصور 
تغطية صحية بدون إصالح املوارد البشرية وجميع املكونات الصحية 

ديال القطاع الصحي.

ضعف  من  يعاني  كذلك  القطاع  هااد  الحكومة،  رئيس  السيد 
وهشاشة البنيات التحتية وكذلك من افتقار املستشفيات إلى التجهيزات 
الطبية دون أن نن�سى إشكالية سوء الحكامة واختالالت تطبيق القطاع 
الصحي وتف�سي الفساد على نطاق واسع و هنا السيد رئيس الحكومة 
نبغي نقول لكم على الصفقات العمومية اللي هي أكبر دليل على تف�سي 
القطاع وهنا كندعوكم السيد رئيس الحكومة باش  في هذا  الفساد 
الصحة حكومتكم على  وزير  وتدعو  الدستورية  تحملو مسؤولياتكم 
أنه يتجاوب إيجابا مع املهمة االستطالعية ديال مجلس النواب باش ما 
تكون مجلس النواب يكون عندو كلمة في املوضوع ألنه من حقه أن يكون 

مساهما في هاد النقلة النوعية السيد رئيس الحكومة؛

املحور الثاني: هومحور إدماج القطاع الغير املهيكل وخلق مناصب 
هاد  عطينا  قدمنا  شحال  داملواطن  الشرائية  القدرة  ودعم  الشغل 
السيد  امليزانية  اليوم منين غنجيبوهاد  اللي كيضيع  الفلوس  الناس 
رئيس الحكومة يجب أن نكون صرحاء مع املغاربة هذه التغطية عن 
وال التعويض عن فقدان الشغل وال مناصب الشغل خاصها ميزانية 
ضخمة ربما ما يكونش عندنا على املدى القريب أو ال حتى املدى البعيد 
رئيس  السيد  الشغل  نخلقو فرص  نوفرو  لهم خصنا  توفر  باش  أنه 
اإلدماج  لهاد  بالنسبة  املواطنين  الشرائية  القدرة  ندعمو  الحكومة 
على  جوابكم  في  الحكومة  الرئيس  السيد  أنتم  مهيكل  الغير  القطاع 
سؤال شفوي فريقنا قلتم بأن فيه %12 كيساهم في الناتج الداخلي 
الخام يعني 2.4 مليون شخص سنة 2013 وكذا األرقام اللي تنشرات 
في بداية السنة ديال بنك املغرب تيقول بأنه كيساهم ب %30 الناتج 
الداخلي الخام بنك املغرب مؤخرا في آخر نشرة إخبارية تيقول بأنه 
الدولي  النقد  صندوق  وحتى   34% بزاف  كثير  هاد�سي  عندو17.2% 
تيقول 34 هو رقم قريب اللي كيعطي بنك املغرب وعندنا املعطيات ديال 
l›OCDEياله عندهم %17.2 .. %25 يعني املعدل عندنا كبير بزاف ديال 
املساواة بالقطاع غير املهيكل وهذا يدعو إلى إصالح جذري اقتصادي 
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السيد الرئيس الحكومة، راه ما يمكنش نجيبو تغطية صحية شاملة 
ونجيبوتعويض عن فقدان الشغل احنا عندنا اقتصاد ضعيف هش 
يعاني من القطاع الغير املهيكل، كذلك مشكل ديال عدم توازن سوق 
العمل وسوق الشغل ببالدنا ببالدنا السيد رئيس الحكومة، الجائحة 
عرت على هذا الواقع املزري اللي كتعيشوا بالدنا في مجال خلق مناصب 
الشغل، انتقل املعدل ديال البطالة من 10.5 إلى 12.5 ولى عندنا اليوم 
عاطلين  داملغاربة  ألف  و34  ونصف  مليون  الحكومة  رئيس  السيد 
فقدوا شغلهم غير فهاد السنة ديال كوفيد ب202 ألف راه كون ما كان 
الحكومة،  السيد رئيس  الكارثة  كانت  الجائحة كون  ديال  الصندوق 
الحكومة راه ما�سي هي اللي عوضات راه صندوق اللي عوض، راه ما 
يمكنش إيال بغيتوا تعوضوا هاد مليون ونص ديال العاطلين شحال 
غادي يخصم ديال املوارد، خصنا نكونوا صرحاء خصنا نكونوا صرحاء 
ونديروا اآلليات باش يمكن لنا نحلوا هاد املشكل ديال فقدان املناصب 
والحل واضح وهو خلق فرص الشغل خصنا املغاربة يثيقوا فينا، خص 
املستثمرين يثيقوا على املستوى الوطني والدولي خصنا نخلقوا واحد 
األجواء سياسية ويعني اللي تجعل املواطن واملستثمر األجنبي والوطني 

يتيق في البالد ديالو ويستثمر فيها؛

كذلك مشكل ديال دعم القدرة الشرائية السيد رئيس الحكومة 
للمواطنين  الشرائية  القدرة  الورش يستوجب دعم  يعني هاد  جميع 
والنأي عن السياسة الترقيعية واملقاربات اإلحسانية لهاد الحكومة التي 
تحط من كرامة املواطنين وال تقدم حلوال هيكلية وناجعة، فمواكبة 
الورش امللكي ال يمكن أن يتم إال من خالل حكومة ال يكترث البعض من 
مكوناتها السيد رئيس الحكومة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين 
وتجويع وتفقير الشعب وتكريس ثقافة توزيع إكراميات محصلة أحيانا 
بغير وجه حق السيد رئيس الحكومة، هاد الفلوس اللي كيتفرقوا دابا 
ديال القفاف منين جاو؟ احنا برأينا جاوا من اإلثراء الغير مشروع احنا 
هاد اإلثراء الغير مشروع اليوم كيبانوا الفلوس ديالو، كيبانوا الفلوس 
هاد�سي  األسف  مع  ولكن  املصالح،  وتضارب  النفوذ  استغالل  ديال 
كلو هاد املمارسات اللي كتوقع يعني يواجهها في الضفة األخرى تعتيم 
وتقاعس غير مفهومين السيد رئيس الحكومة، في تواطؤ صارخ ديال 
الحكومة ديالكم على املواطنين احنا بغينا هاد�سي هاد املشكل اللي 
كيكون دعم القدرة الشرائية ومن ستغنون منه خصكم توضعوا له حل 
واحنا طال اإلنتظار والوالية الحكومية راه هي ساالت وباقيين كنتسناوا 
األجوبة على مجموعة من اإلنتظارات خاصة راه عرفتوني عالش كنهضر 
هاد املشكل ديال املحروقات خصكم تحلوا هاد املشكل ديالو السيد 

الرئيس الحكومة.

اإلجتماعية  الحماية  وتمويل  الحكامة  محور  هو  الثالث:  املحور 
وهذا مهم ألن نظام الحماية اإلجتماعية ببالدنا املعمول به حاليا يعاني 
من تشتت مفرط وضعف التنسيق في غياب آليات للتتبع والتقييم 
والتحديد الدقيق للكلفة املالية وعدم توفر آليات اإلستهداف وقياس 

النجاعة واآلثار على الفئات املستهدفة، كما أن مشكل التمويل املطروح 
التمويل اللي كاينة يااله 60 مليار ديال الدرهم سنويا في املجموع ديال 
الخام وهذا كيبقى دون  الداخلي  الناتج  %5 من  فيها  كلها  املنظومة 
املستوى املطلوب، إيال ضفنا عليه الدعم ديال البيتان كيوصل ل 6% 
تقريبا من الناتج الداخلي الخام وهذا قليل جدا إيال قارناه مع mena ومع 
l›OCDE اللي هي أكثر بكثير من هاد املعادالت اللي عندنا في البالد ديالنا، 
لذلك فالحكومة مطالبة باإلسراع بإحداث كذلك السجل اإلجتماعي 
املوحد الذي يفترض أن يوفر املعلومات الالزمة عن الحالة اإلجتماعية 
واإلقتصادية تعطلتوا فيه السيد رئيس الحكومة ها والياتكم ساالت 
وباقي ما جبتوش لنا هاد السجل اإلجتماعي وكتقولوا لنا غيكون تدريجيا 
حتى 2025، راه ال إصالح للتغطية اإلجتماعية إيال ما كانش هاد السجل 

اإلجتماعي إيال ما كانش السجل ديال إحصاء السكان.

السيد رئيس الحكومة، إننا في فريق األصالة واملعاصرة ندق ناقوس 
الخطر حيال هاد األرقام واألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية املزرية ألن 
بالدنا على وشك انهيار اجتماعي حقيقي قد تكون له تداعيات ال قدر هللا 
وخيمة، وأملنا كبير في هللا تعالى وفي جاللة امللك وفي القوى الحية ببالدنا 
الفاشلة  السياسات  فيه  تسببت  التي  الوضع  من  البلد  هاد  إلخراج 

لحكومتكم ولسابقتها.

السيد رئيس الحكومة، ندعوكم إلى تحمل مسؤوليتكم التاريخية 
في وضع اللبنات األولى املؤسسة لهذا الورش امللكي وأن ال تزيغ عن 
األسس واملقومات التي دعى إليها جاللة امللك في خطبه وتوجيهاته ذات 
الصلة باملوضوع حيث قال جاللته بأنه يجب أن يتم ذلك في إطار 
مقاربة تشاركية وبعد النظر والنفس الطويل والسرعة في التنفيذ أيضا 
مع تثمين املكاسب واإلستفادة من التجارب الناجحة انتهى كالم جاللة 
امللك، وال يمكن إال أن نكون مصطفين وراء جاللة امللك في بناء مغرب 
العادل  واإلقتسام  الفرص  وتكافؤ  املساواة  على  يقوم  مغرب  جديد 

والثروة، والسالم عليكم ورحمة.

 لسيد  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، هل هناك قوة ميتة؟ هللا أعلم، اآلن الكلمة 
للسيد النائب نور الدين األزرق بإسم فريق التجمع الدستوري دبا 

الكلمة لألطباء.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين  ألزرق:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

في  الكلمة  أتناول  أن  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  يسعدني 
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إطار جواب السيد رئيس الحكومة في موضوع تنزيل وتعميم الحماية 
اإلجتماعية، مجديدين على أن األمر يتعلق بورش تاريخي بكل املقاييس، 
باعتبار العناية املولوية التي يوليها جاللة امللك للورش ونحن نعتبره 
أن هذا الورش بإكتماله بإذن هللا سيكون ضمن اإلنجازات التاريخية 
الكبرى التي تميز عهد صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

السيد الرئيس الحكومة، كان فريقنا سباق إلى مقاربة هذا املوضوع 
عبر مقترحات إصالحية في منظومة الحماية اإلجتماعية عامة والصحية 
القانون اإلطار،  بهذا  اللي سرع  املالية  الوزير  خاصة، وشكرا للسيد 
ولذلك فقد رحبنا وثمنى القانون اإلطار الطموح واعتبرناه يصب في قلب 
إنسانية لجميع  الكرامة  لتحقيق  اإلنسانية،  الكرامة  ضمان شروط 
املغاربة وتحقيق العدالة اإلجتماعية واملساواة والتضامن والتماسك 

اإلجتماعي املستديم.

التغطية  تعميم  قبيل  من  إجراءات  بشغف  املغاربة  انتظر  لقد 
الصحية على 22 مليون مواطن من املستفيدين اإلضافية، ما عرفتش 
عالش؟ 22 مليون ما عندهاش التغطية، ما عرفتش كنتو تتهضروا على 
الفالحة بوحدهم حتى الفالحة فيهم 2 أصناف الصنف اللي تيشتغل 
بوحدوا هذا من اختصاص الحكومة، التغطية الصحية راه ما�سي من 
اختصاص وزير ولكن التغطية من اختصاص الحكومة وهناك األجراء 
من اختصاص السيد وزير الشغل، أنا ما كنفهمش يعني كنجبذو غير 
تعميم  كذلك  وهنا  تغطية صحية؟  عندهمش  ما  اللي  هما  الفالحة 
تعويضات على 7 ماليين طفل في سن التمدرس وهذا كنعتابروه مدخنة 
أنظمة  في  باإلنخراط  كذلك  ونشيد  التعليمية،  املنظومة  للتجويد 
التقاعد بدمج هاد 5 ماليين من النشطاء الغير املتوفرين على أي تغطية 
معاشية، وهنا فريقنا يو�سي بإيالء عناية خاصة جدا ببعض البرامج 
اإلجتماعية التي تهم األعداد من الفئات كاملعاقين، األمومة، الشيخوخة 
مع  إشكالية  عندنا  غايكون  وبالتالي  غايرتفع  السن  أنه  وكنتوقعوا 
املسنين، وهناك كذلك اإلستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، 
في  يأتي  اإلجتماعية  بالحماية  الخاص  القانون  أن  بكل وضوح  وهذا 
مقدمة اإلنجازات التشريعية منذ بداية البرملان املغربي، وهذا ما يزيد 
من حجم املسؤولية امللقاة على الجميع إلنجاح هذا الورش من خالل 
فعالية التنزيل األمثل للمشروع ونسج ثمرهم اإلنتقائية بين مختلف 

املتدخلين.

السيد الرئيس الحكومة، فريق التجمع يعتبر أكبر إكراه يجب تداركه 
بأق�سى سرعة لضمان التنزيل املنشود هو الشروع العاجل في تأهيل 
املتهالكة؛ كما هو في علمكم قام مجلس  الحالية  املنظومة الصحية 
املكلفة  املوضوعاتية  اللجنة  واحد  لتشكيل  املبادرة  بواحد  النواب 
بالتشريع الخاص باملنظومة الصحية في منتصف شهر شتنبر بإشراك 
كل املتدخلين والفاعلين وكانت جلسات استماع وجاو عدة أفكار إلصالح 
تحيين  هو  فمنهم  اإلقتراحات  بعض  وجاوا  الصحية  املنظومة  هذه 
ومالءمة النصوص القانونية منهم القانون 65.00 اللي متعلق بالتغطية 

الصحية األساسية، و كذلك تتقييم سلة العالجات املقدمة حاليا، كما 
يجب تجميع جميع القوانين املتعلقة بهاد املنظومة الصحية لليوم كاين 

�سي 49 و28 مقترح، وبالتالي تولي مدونة لتجمع جميع القوانين؛

امليزانية صحيح عرفت ارتفاع هاد سنوات وننوه وبهذا اإلرتفاع ولكن 
كنبقاوا بعيدين على ما جاءت به منظمة الصحة العاملية اللي كتو�سي 

ب%12 من امليزانية العامة واحنا في حدود 7%..

البعد الجهوي كاين خصاص مهول في األطباء، وبالتالي تنديو دائما 
أنه تكون 12الكلية وCHU 12 و 12مركز لتكوين األطر الطبية فكل جهة 
ويكون التكوين وتوظيف جهويا باش نعالجوا هاد املعضلة ديال اإلفتقار 

املوارد البشرية في بعض الجهات.

التنظيمي  الهيكل  في  أن هناك حاجة ملحة  نرى  بعض توصيات 
الصحية.  بالتغطية  خاصة  مديرية  إحداث  تكون  الصحة  لوزارة 
 la cnam سابقا la cnops 70% كتعوض بين 60و la cnss تعويضات
80 % وحتى ل %100 إذن هناك تباين في التعويضات وهناك بيان 
la2، ومعاها واحد الحد  cnops 5% ،6.37 هناك lacnss اإلشتراكات
أق�سى ديال 400 درهم، غير معقول خاص مساواة في هاد اإلشتراكات 
وباإلستفادة من هاد التعويضات تكون نسبة ألن اليوم املؤمن كيخلص 
تقريبا %54 من مصاريف العالج وهو مرتفع توصل حتى %63 وبالتالي 
إيال كان نسبة التعويض نبغيو أنه جميع املواطنين يكونوا يستافدوا من 

نفس سلة العالجات وبكرامة كبير.

استقاللية  لها  تعطى  la nam خص  الوكالة  على  تكلمتوا  كذلك 
والصالحية ت يعني مع التركيز على مهامها في مجال التقنين وتقوية أجهزة 
التفتيش وتفعيل أدوارها للنهوض باإلختصاصات املنوطة بعالقات مع 
التغطية الصحية البنية التحتية املستشفيات خص تسهيل اإلستفادة 
املواطن من خدماتها إحداث مسار للعالجات تنتكلموا على طبيب األسرة 
تطوير العمل بالنظام املعلوماتي املندمج كنتكلموا عليه ولكن نتمناو 
على هللا يخرج للوجود ويكون في القطاع العام والخاص، هو الحاجة 
إلى تخليق العالقات بين املواطن ومؤسسات اإلستشفاء كانبداو من 
اإلستقبال إيال ماكانش اإلستقبال في املستوى نبغيو هاد اإلستقبال 
يكون لجميع املواطنين يعني تكون بطاقة تغطية الصحية واحدة ما 
كاينش الفرق بين األنظمة ومنين يجيو لإلستقبال ما�سيsécurité اللي 
غيستقبل املر�سى بل يكون استقبال في املستوى، ثم العمل على وضع 
ضوابط قانونية وتنظيمية ملراقبة أثمنة األدوية ألنها تبقى مكلفة رغم 
للتعاون  استراتيجية  وضع  يتعين  كما  فهاد،  تدارت  اللي  املجهودات 
على  وتعميمه  إلكتروني  دفتر  إحداث  األدوية،  اقتناء  على  للتعويض 
جميع املؤمنين، مدونة التعاضد اللي هي حبيسة بمجلس املستشارين، 
مستوى التموين خاص إحداث موارد أخرى كالضرائب املفروضة على 
على  كذلك  السجائر،  على  والسكرية،  الغازية  الكحولية  املشروبات 
أرباح الشركات لتصنيع األدوية، ويدعو بجانب الوقاية الوقاية الوقاية 

السيد الوزير ألن هي اللي غتحد من ارتفاع األمراض املزمنة والخطيرة.
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ونختم بأنه مايسمحش الوقت بالجرد كل �سيء، لذلك أود أن أختم 
الكلمة بالتأكيد على الحكامة، السيد رئيس الحكومة الحكامة وتخليق 
في إطار الرفع من كل رهانات هاد الورش في شموليته وفي تحديد ركنه 
هي  اللي  البشرية  املوارد  ونهيو  العمومية،  بالصحة  املتعلق  األسا�سي 

خصها عناية خاصة وتحفيز، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد النائب، كلمة اآلن للسيد النائب عالل العمراوي بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، غائب أه ولد القبيلة مرحبا بك.

 لن ئب  لسيد لحسن حد د:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لسيد وزير  لدولة،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

تالقينا باعتزاز كبير جدا كما عموم الشعب املغربي القرار امللكي 
الحسم بتعميم الحماية اإلجتماعية، واللي كيشكل بحق ثورة اجتماعيا 
انتصر فيها ملك البالد للمواطنين البسطاء وللطبقة املتوسطة ال سيما 
فهاد الوقت هذا اللي تيتمييز بالتقلبات اإلقتصادية واملخاطر الصحية 
والطوارئ املختلفة، بالدنا اليوم في حاجة إلى إحداث إصالح حقيقي 
لألنظمة والبرامج اإلجتماعية املوجودة حاليا للضمان الرفع من تأثيرها 
نعم  املوحد،  اإلجتماعي  السجل  تفعيل  املستفيدين مع  املباشر على 
أخيرا تم تمت اعتماد القانون الخاص بالسجل اإلجتماعي نتمنى أن 
الوعد الذي تم وضعه بإخراجه للوجود في غضون سنتين سيتم الوفاء 

به.

لقد أعلنا منذ البداية في فريق استقاللي عن دعمنا املطلق املطلق 
لهذا املشروع امللكي اإلستراتيجي وغير املسبوق و انخراطنا الكامل لحسن 
اإلستثمار  إلى منظومة  اإلنتقال  الواقع مع ضرورة  أرض  تنزيلها على 
واإلجتماعي  اإلقتصادي  التمكين  شروط  توفر  منظومة  اإلجتماعي 
وتخلق واإلزدهار الذاتي لكل الفئات الهشة والفقيرة وارتقاءيه اجتماعيا 
ويؤدي إلى تحسين الطبقات الوسطى وتوسيع شرئحها وذلك من خالل 
الضريبي  اإلنصاف  وإرصاء  الحياة  مدى  والتكوين  واملدرسة  الصحة 
الذي يعيد توزيع ثمار الثروة الوطنية وإصالح شمولي ألنظمة التقاعد 
وغير  املنظمة  غير  القطاع  اعتماد مخطط خاص إلدماج  جانب  إلى 
املهيكل في النسيج اإلقتصادي الوطني، وسن سياسة التشغيل ناجعة 

مما سيساهم في ديمومة خدمات صناديق الحماية اإلجتماعية،

السيد الرئيس، راه الديمومة ديال هاد الصناديق هوأكبر تحدي 
غادي تواجهوا املغرب الحكومة قالت خصنا 50 مليار بالنسبة لهاد 

املالية  الجدوى  بدراسة  ودون  اكتوارية  دراسة  دون  األولى  السنوات 
واإلستدامة  الديمومة  راه  ولكن  الرقم  هاد  جابت  منين  معرفتهاش 
ديال هاد الصناديق هذا ألن هذا ورش كبير جدا وأكبر التحديات التي 

سيواجهها املغرب في التنزيل ديال هاد الورش الكبير جدا.

من منطلق حرصا على نجاح هاد املشروع امللكي اإلستراتيجي ومن 
وبحجم  املطروحة  الحقيقية  باإلكراهات  الدقيقة  معرفتنا  منطلق 
التحديات املطروحة حتى ال تتكرر األخطاء البنيوية التي سقطت فيه 
تحول  اللي  الرميد  الطبية  املساعدة  نظام  تنفيذ  بمناسبة  الحكومة 
مجرد  إلى  الصحية  املنظومة  أعطاب  إصالح  بضرورة  إهتمام  بدون 
بطاقة عمليا بحالها بحال هاديك شهادة اإلحتياج والت هاديك البطاقة 
ديال الرميد ألنه تم بيع األوهام والرفع من الطلبة دون أدنى انعكاس 
إيجابي على الصحة العامة أو الشعور باألمن الصحي بالنسبة للمواطن.

إعادة الثقة للمواطنين في السياسة اإلجتماعية ضروري إلنجاح 
هذا الورش امللكي الكبير، لكل هذه اإلعتبارات فإننا ننبه للمالحظات 
التالية والتي استأثرت بالرأي العام الوطني ما يقلقنا هو أن نجاح هذا 
املشروع يتطلب تدبيرا إستراتيجيا لعشرات األوراش التي ينبغي فتحها 
في وقت متقاربا، ولكن أهم ورش بالنسبة لنا هو ضرورة إعطاء األولوية 
القصوى لإلستثمار في الرأسمال البشري في مجال التكوين والتحفيز 
باعتباره هذه ثروة يجب تثمينها كرصيد وطني يعول عليه إبان األزمات، 
ما�سي معقول أنه األجر ديال الطبيب عندنا هو 8500 درهم، ما�سي 
معقول أن أجرة الطبيب املقيم ما كتفوتش 40 ألف ريال 8 آالف طبيب 
كيشتغلوا بالخارج كلهم جلهم تلقاوا التكوين ديالهم هنا في املغرب أشنو 
قامت به الحكومة لتحفيز هؤالء عن العودة ألرض الوطن من أجل 
العمل به واإلستقرار به بشكل دائم، حجم الخصاص مهول، وال نحتاج 
لنذكركم السيد الرئيس رئيس الحكومة املحترم أن الحكومة لم تتوفق 
في تحقيق مشروع إستراتيجي أسا�سي تبنته الحكومات السابقة يتعلق 

بتكوين 3300 طبيب سنويا من ما يأزم الوضع.

إن ما قامت به وزارة الصحة مؤخرا بتقليص عدد املستفيدين 
التعاقدية وهذا  غير  باإلقامة  الطب  اإلختصاص وفضالت خيار  من 
كذلك قرار يؤثر سلبا على تغطية الحاجيات من التخصصات الطبية 
عن  يدها  رفع  الحكومة  على  يجب  ال  العمومية،  املستشفيات  في 
القطاعات اإلجتماعية أو تنزيل التعاقد بقطاع الصحة كذلك، عرفتي 
معامن كيتعاقدوا دابا األطباء كيتعاقدوا مع أملانيا ألنه مع األسف تم 
تحطيم رقم قيا�سي مؤلم فلم نعرف قط من قبل هجرة ديال الكفاءات 
الطبية كما عرفناها في السنوات األخيرة، يجب على الحكومة أن تتحمل 
مسؤوليتها في هذا اإلطار وتقول لنا أشنا هو السياسة ديالها فهاد اإلطار 
هذا اللي من أجل حد النزيف ومن أجل إرجاع الطاقات اللي مشات واللي 
كتم�سي سنويا، نعم إننا في حاجة ماسة إلى موارد بشرية ولو أجنبية 
لكن هذا ال يعفي الحكومة من مسؤولية تاريخية فانفتاح باب مزاولة 
الطب من طرف األجانب يجب أن يرافق بتعزيز التكوين لسد الخصاص 
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الحاصل على اعتبار أن اإلعتماد على العنصر األجنبي ينبغي أن يكون 
هدفا مرحليا وليس ذات بعد إستراتيجي، ما خصناش نكونوا لفرانسا 
وأملانيا ومن بعد نمشيوا نقلبوا على املوارد البشرية في السينغال وفي 
الصين وفي أوروبا الشرقية هذا غير معقول وغير مقبول، نعم إن فتح 
قطاعات  غرار  على  األجانب  أمام  الصحي  القطاع  في  اإلستثمار  باب 
أخرى أمر مستحب لكنه يجب أن يكون فرصة لتقليل الفوارق املجالية 
توفق  تبعات عدم  نعيش  املجالية، خاصة ونحنن  الفوارق  لتقليص 
الحكومة في تنزيل مضامين القانون اإلطار 34.09د خصوصا فيما يخص 
الخريطة الصحية والخصاص املزمن الذي تعرفه مناطق يعني كبيرة 
في املغرب، هرمن والخريطة الصحية ال زالت في خبر كان السيد رئيس 
للمريض باش  الرقمي املشترك  الطبي  الحكومة، األعتماد على امللف 
نقلصوا هاديك القضية ديال عدد الفحوصات املتكررة والزائدة �سيء 
محمود ونصفق له، ولكن راه في غياب التنسيق ما بين املتدخلين قطاع 
عام وقطاع خاص يعني خصوصا مختبرات التحاليل الطبية ومراكز 
الفحص باألشعة والصيدليات وغيرها إيال ما كان هاد�سي ما يمكناش 
أننا نتوفقوا فهاد الورش هذا، خصنا من اليوم تكون عندنا منظومة 
معلوماتية مندمجة كاملة متكاملة مع راهنية توظيف اإلمكانيات اللي 
كيتيحها التطبيب عن بعد والذكاء اإلصطناعي، كيف يمكن التغلب 
سياسة  بدون  الصحية  بمنظومتنا  لألدوية  املرتفعة  الفاتورة  على 
دوائية تلبي الحاجات الصحية واإلقتصادية بإحداث وكالة مستقلة 
لضبط وتقنين قطاع األدوية واملستلزمات الطبية، الدواء في املغرب 
مازال غالي تشجيع إستعمال األدوية الجنيسة هو وسيلة لتجاوز هذا، 

القدية  هاديك  نديروا  الضرورية  الضمانات  نعطيوهم  ولكن خصنا 

ديالbioéquivalence لجميع األدوية املرخصة في املغرب، وراه شفنا 

كيفاش أنه الصناعات الدوائية الوطنية كفاش التشجيع ديالها أدى 

يعني حل الكثير من املشاكل.

السيد رئيس الحكومة، ألن هذا املشروع مشروع ملكي إستراتيجي جاء 

ليعوض سنوات من عجاف من اإلخفاق امللحوظ في القطاع اإلجتماعي، 

فإن قلقنا الكبير في الفريق اإلستقاللي من أن يلقى على مستوى التنزيل 

التي  واإلصالحات  واملبادرات  املشاريع  عشرات  مصير  نفس  والتنفيذ 

ضاعت في غياهب التطاحن الحكومي و الصراع النتخابوي، لذلك يبقى 

أملنا كبير في أن تفرز اإلستحقاقات املقبلة حكومة قوية و متجانسة 

والشجاعة لتجعل من هذا املشروع امللكي حقيقة ملموسة دون أخطاء 

تدبيرية وال الصراعات سياسوية غير مفيدة، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد النائب، أ�سي عبد هللا راه متيتوجهش ليك تيتوجه 

للمستقبل، الكلمة للسيد الرئيس محمد مبديع بإسم الفريق الحركي.

 لن ئب  لسيد محمد مبديع رئيس  لفريق  لحركي:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء،

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

أوال السيد رئيس الحكومة، شكرا على الحضور شكرا على هذا 
العرض الذي تناول موضوع هام وقوي، كنت أتمنى حضور كل الوزراء 
أهنئ  خيرا،  املانع  يكون  أن  أتمنى  الهام،  املوضوع  بهذا  الصلة  ذوي 
الحكومة واملغاربة على الصمود أمام جائحة كورونا ونتمنى على هللا 

يفرج األمور.

السيد رئيس الحكومة، اعتماد بالدنا بنظام متطور وشمولي للحماية 
التنمية  وتحقيق  كرامة  لصون  أوال  مهما،  تحوال  يعتبر  اإلجتماعية 
املتوازنة بين الفئات اإلجتماعية وبين املجاالت، ثانيا يحقق ثورة ضد 

الهشاشة والفقر.

اجتماعي  نحن على موعد مع عقد  إذن  الحكومة،  رئيس  السيد 
جديد يكرسه هذا املشروع املجتمعي الوطني الكبير وغير املسبوق كما 
جاء في تقديمكم، مشروع ارتكز على محاور اإلصالح والجدولة الزمنية ، 
كما تم تحديدها من طرف جاللة امللك حفظه هللا، أوال تعميم التغطية 
الصحية اإلجبارية لتشملها 22 مليون مستفيد وهذا رقم قوي تعميم 
التعويضات العائلية لتشمل 7 ماليير الطفل في سن التمدرس، توسيع 
الساكنة  داملليون   5 لتشملها  التقاعد  أنظمة  في  املنخرطين  قاعدة 
تبسيط  خالل  من  الشغل  فقدان  من  اإلستفادة  تعميم  النشيطة، 

شروط اإلستفادة وتوسيعها.

إذن السيد رئيس الحكومة نحن أمام ورش كبير جاء في وقته بالنظر 
لكون ملنظومة الحماية اإلجتماعية كانت تعرف ناقصة ومشاكل بنيوية 
كبيرة كبيرة جدا وجاءت جائحة كورونا لتعقدها، اليوم هذا املشروع 
جاء في وقته، الرهان اليوم السيد رئيس الحكومة ونحن على مشارف 
للتنفيذ  باآلجال  اإللتزام  على  ينصب  أن  يجب  الحالية  الوالية  نهاية 
التي  البنيوية  واإلختالالت  والعثرات  النواقص  مختلف  وباستحضار 
تشوب هذه املنظومة، األمر الذي يستدعي في تقديرنا مجموعة من 
الشروط واإلصالحات وعلى رأسها تأهيل املنظومة الصحية املنظومة 

الصحية.

يعني هشاشتها  أبانت عن  اليوم  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد 
بشكل كبير وقد عرت جائحة كورونا جاب هذه الهفوات، اليوم السيد 
لكي  الجهود  بتضافر  كلنا  مطالبون  مطالبون  نحن  الحكومة  رئيس 
نتدارك هذا الخصاص خصوصا في البنيات التحتية، نقصان األطباء، 
نقصان املمرضين، نقصان في املستشفيات وتعثر في عدة مشاريع نتمنى 

أن نتدارك هذا األمر.
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الدول األقل نسبة  بين  فيما يخص األطباء واملمرضين نحن من 
التغطية من طرف التأطير الطبي والتمري�سي في حين أن نسبة كبيرة من 
األطباء اللي تكون في املغرب كيشتغلوا في الخارج، هذا أول ورش السيد 
رئيس الحكومة وجاء في الكلمة ديالكم باش كيفاش يمكن لنا نشجعوا 
والدنا اللي تكونوا عندنا فاملغرب ومشاوا تيلبيوا رغبات وخدمات لدول 

أخرى واحنا محتاجين لهم اليوم.

اليوم السيد رئيس الحكومة، خصنا نشجعوا األطباء باش يشتغلوا 
فاملناطق النائية بطرق تحفيزية، راه وخا كتكون البنية التحتية وتيكون 
الطبيب  تيكون  الدواء،  فيه  تيكونش  ما  السبيطار  تيكون  الطبيب 
تيخدم نهار وكيم�سي فحالوا، تيخدم واحد املمرض ما معاونينوش ما 
مشجعينوش باش يبقى فداك الدوار وال فديك املنطقة النائية، بغينا 
فعال إيال كانت الحماية اإلجتماعية والتغطية الصحية تساوي املغاربة 
اللي م�سى يداوا في الجبل وال في الدوار بحالو بحال اللي م�سى يداوا فواحد 
املستوصف كاين في أكدال وال في أي حي من أحياء الدار البيضاء، هذه 
هي املساواة الحقيقية تيمكنا نبنيوا تيمكنا نشيدوا تيمكن لنا نجهزوا 
الجودة ديال الخدمات خصها تكون متساوية، وملا ال  نجهزوا ولكن 
السيد رئيس الحكومة ما نشجعوا �سي التوظيف الجهوي غادي نسدوا 
الخصاص اللي كاين وغادي كذلك نوفروا فرص الشغل للشباب اللي 
كاين فهاد املناطق هادي، وربما هاد الشباب غادي يقدر يصبر فهاد 
املناطق النائية اللي كن يعني نعينوا فيها ناس من املدن، وعلى سبيل 
الرميد  البرنامج ديال  املثال السيد رئيس الحكومة كان عندنا واحد 
نقط  يعني من  ديالوا ونستافدوا من  الهفوات  نستافدوا من  خصنا 
الضعف ونقط القوة كذلك، فكانت البطاقة ديال الرميد ال يسمح 
بها إال لديك الواسطة اللي كيكتب لك الطبيب، تتم�سي تشري الدواء 
الراسك، تتم�سي الدير التحليالت الراسك، املوعد ما تيجي على واحد 
املدة طويلة هادي كلها واحد املعطيات خصنا ناخذوها بعين اإلعتبار 
اللي  الكبير  الورش  هاد  نجحوا  نجحوا  باش  الحكومة  رئيس  السيد 
عاقدين عليه واحد الرهان، ثانيا بغيت غنسألك السيد رئيس الحكومة 
حول أشنا هي اإلمكانيات اللي بغيتوا تعملوا لتطوير وإلعادة يعني تأهيل 
صناديق التقاعد اللي الصندوق املغربي للتقاعد عندو واحد الديمومة 
محدودة، أشنا هما اآلليات السيد رئيس الحكومة هو وصناديق أخرى 
اللي أش غادي نعملوا باش يمكن لنا يعني نضمنوا الديمومة ديالهم 
املنظومة  اآللية حقيقية إلنجاح هاد  التقاعد واحد  ديال  وصناديق 
ديال التغطية اإلجتماعية، بقى ليا يعني واحد واحد النقطة واحدة 
هي مع األسف هاد ال�سي اللي وصلتو لو املنظومة اإلجتماعية اليوم 
هي تراكمات بحيث لم تخصص الحكومات السابقة إال %6 من الناتج 
الداخلي الخام، في حين أن دول مجاورة تخصص أكثر من %20، اليوم 
منظمة الصحة العاملية تو�سي على األقل ب%12 رغم هذه املجهودات 
سنبقى بعيدين على املبتغى ولكن الحمد هلل إيال نجحنا هاد املشروع 
هذا غنكونوا في مستوى طموحات الشعب املغربي والفئات العريضة 
التي تعاني الهشاشة والفقر، وشكرا لكم جميعا ورمضان مبارك سعيد 

وعيد مبارك سعيد، شكرا.

 لسيد  لرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة على كل آ�سي عبد هللا قراءة األرقام 
تختلف من مدرسة إلى مدرسة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة السعدية 

بنسهلي بإسم الفريق اإلشتراكي.

 لن ئبة  لسيدة  لسعدية بنسهلي:

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبرك ته،

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لس دة  لشزر ء  ملحترمشن،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترم،

بالدنا  تاريخ  في  مفصلية  اللحظة  واحد  كنعيشوا  أننا  التأكيد 
بالخصوص،  العمومية واإلجتماعية  السياسة  تاريخ  في  وبالخصوص 
امللكي  الورش  هذا  أهمية  على  اشتراكي  كفريق  أهمية  على  كانأكدوا 
بالنظر  والحقوقية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الضرورة  وعلى  الكبير 
ألن الحماية اإلجتماعية كنعتبروها في منظورنا اإلشتراكي الديمقراطي 
أنها حق من حقوق اإلنسان الدستور أكد على هاد الحق اإلجتماعي 
واستفادة املواطنات واملواطنين على قدر املساواة من اإلستفادة من 

هذا الحق.

كنذكروا بأن بالدنا فعال ونحن نعيش في ظل الجائحة وتداعياتها 
بأننا قطعنا  وإكراهاته وصعوباته اإلقتصادية واإلجتماعية كنذكروا 
أشواط مهمة كانت واحد الجبهة مجتمعية متراصة إيال كانت واحد 
اإلرادة واحد املبادرة جريئة غير مسبوق لجاللة امللك في احتواء هاد 
تم إطالق مشاريع إستراتيجية كبيرة صندوق محمد  وبالتالي  األزمة، 
القانون  هاد  وجا  املجتمعي  اإلجتماعي  التضامن  إلستثمار  السادس 
نآمنوا  كان  كاشتراكين  اعتبرناه  اللي  اإلجتماعية،  للحماية  املؤطر 
وبأن  اإلجتماعية،  باألدوار  نآمنوا  وكان  اإلنسانية  وبالقيم  باإلنسان 
ما يمكنش تكون تنمية كيف مكانة طبيعتها ميكونش اصالح حقيقي 
بالفرد  اإلرتقاء  دون  من  مؤسساتي  سيا�سي،  اقتصادي،  تربوية، 
واملجتمع من دون إعطاء أولوية للجانب اإلجتماعي من دون مواجهة 
املعوزة  األسر  تمكين  وبالتالي  واإلقصاء  والهشاشة  الفقر  مساحات 
تمكين دوك العمال واألجراء ودوك النساء اللي كيشتغلوا في التعاونيات 
وفي الحقول وكيشتغلوا في مهن ضعيفة ومحدودة على مستوى الداخل 
ديالها ولكنها قاسية على مستوى الحياة اليومية ديالها األجراءقاسية 
ألن فيها اختبار للكرامة ، كرامة العيشمكيناش احنا ما�سي في مجال 
دبا ديال نستعرضوا أشنو اللي درنا في الحكومة؟ وأشنا هي الحصيلة 
دالحكومة؟ احنا مع املغاربة اآلن احنا مع املغاربة اللي تلقاو هاد املبادرة 
الجريئة تلقاوها بواحد الفرح عارم، املبادرة اللي هي فعال كما قال رئيس 
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الحكومة هي ثورة اجتماعية هادئة ثورة اجتماعية هادئة خصنا نعرفوا 
كيفاش نقراوها، ثورة اجتماعية كتقول لنا أن السياسات اإلجتماعية 
اإلجتماعية  الحماية  وأن  محدودة  مترهلة  سياسات  هي  السابقة 
والرعاية اإلجتماعية اللي كانت مشتتة غير ذات أثر، جاللة امللك في 
أحد الخطابات اللي كيقولها وقالها في أحد األحداث خاصة عيد العرش 
أتذكر قال بأن »ملاذا كثرة املشاريع والبرامج والسياسات من دون أثر 
عالش  للوطن؟  بانتمائو  كيحسش  ما  املواطن  عالش  املواطن«  على 
املواطن كيحس أنه محكور؟ عالش األطباء والكفاءات كيهاجروا بالدنا؟ 
واش كتسائلوا على أن هاد املؤشرات بقدر ما هي صادمة بقدر ما أن 
كلفتها باهظة على اإلقتصاد، كلفتها باهظة على اإلستثمار في اإلنسان 
املغربي، اليوم خص تكون عندنا الجرأة باش نقولوا للمغاربة ها هو 
دفتر التحمالت ديالنا كيفاش خصنا نزلوا هاد الورش الكبير، كيفاش 
خصنا نقطعوا مع السياسات الترقيعية، كيفاش نحولوا هاد الحق 
ديال الحماية اإلجتماعية من حق يأخذ شكل إحسان وصدقة إلى حق 
مؤسس كيحس فيه اإلنسان املغربي باإلعتزاز، راه الوجه الثقافي لهذه 
الثورة هو أننا أمام دولة اجتماعية راعية تعيد اإلعتبار لإلنسان املغربي 
أنك يكون عندك قانون  وكتصون له كرامته وكتقول له من حقك 
كيحميك في الشغل، بزاف ديال العمال ما عندهمش ما كيخضعوش 
لقوانين الشغل، بزاف املقاوالت ما كتحملش مسؤوليتها اإلجتماعية 
على أنظار الحكومة واملسؤولين املباشرين، واحنا بقينا ساكتين على 
هاد ال�سي، كورونا شكرا لها فضحت هذا الواقع، عرت هذا الواقع 
البئيس وخلخلته وعطاتنا فرصة على أنه يكونوا أمامنا هذه املشاريع 
الكبرى، إذن ما العمل ما العمل اليوم؟ خصنا نعطيوا واحد األجندة 
واضحة، فعال املنظومة الصحية أو أي تطور اجتماعي أو اقتصادي 
إيال ما كانتش املؤشرات اإلجتماعية مرتفعة ما غيعطي حتى �سي آثار، 
نديروا  رغم  ضعيفة  الصحية  املنظومة  مترهلة،  الصحية  املنظومة 
فيها التصحيحات اللي بغا يكونوا، رغم أنه تكون واحد اإلرادة سياسية 
متوفرة باش أننا نأهلوا هاد القطاع الصحي، ولكن املواطن كيعرفوا 
كثر منا املواطن اللي ما كيمشيش للمصحات الخاصة، اللي ما كيأديش 
من جيبوا املواطن اللي كيم�سي للمستشفيات العمومية تيعرف الواقع 
الصحي البئيس اللي كاين في بالدنا، كيفاش ممكن هاد الواقع الصحي 
يحمل على أكتافو هذا الورش الكبير؟ إذن أولى األولويات أولى األولويات 
هو تأهيل هاد املرافق الصحي، أولى األولويات هو إعادة اإلعتبار للموارد 
البشرية ديال هاد املرفق الصحي ألنها ركيزة لهذا اإلصالح ولهذا التوجه 
ولهذه الثورة اإلجتماعية والثقافية الهادئة، إذن فكنعتبروا على أن 
تأهيل هاد املرفق هو ضرورة أسياسية سياسية واقتصادية واجتماعية 
واستراتيجية، التنزيل الجهوي احنا غاديين في التوجه ديال الجهوية 
خصنا التنزيل الجهوي، ما نحلقوش بالناس الفوق ونقولوا لهم راه احنا 
غادي نديروا املغاربة خصهم يثيقوا راه منسوب الثقة ضعاف، راه ما 
كنديروش هنا املزايدات ما خاصش هاد الورش يخضع للمزايدات، وما 
خص تواحد يركب عليه هذا ورش ديال املغاربة وشكرا لجاللة امللك 

اللي جاب هاد الورش.

 لسيد  لرئيس:

رشيد حموني  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

 لن ئب  لسيد رويد حمشني:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحكشمة  ملحترم،

 لس دة  لشزر ء،

تغيبوا  الوزراء  بعض  أن  رغم  ديالكم  الحضور  على  كنشكروكم 
اللي هما معنيين بشكل مباشر فهاد امللف ديال الحماية اإلجتماعية، 
وربما ألن ليلة األمس كانت تصادف ليلة القدر كانوا منشغلين بقيام 
الليل داعيا هللا سبحانه وتعالى باش يغفرلهم ويرحمهم، ولكن السيد 
رئيس الحكومة وأنت سيد العارفين أن إذا تعلق الذنب في حق من 
حقوق العباد خصوا يتحلل أو يطلب العفو من صاحب مايمكنش ربي 
يسمح ل�سي واحد إيال كان الذنب في عبد من عباد هللا، وفي إقليم بوملان 
ال هاد الحكومة وال الحكومة السابقة تعرض للتهميش بما يكفي فنحن 
ممسامحينش لهاد الناس في هاد األيام املباركة الليدار الذنب فحق هاد 
املواطنات واملواطنين، وآخرها في الحكومة السابقة وسبق لي ذكرتها في 
األسبوع املا�سي ولكن ماتلقيت حتى جواب للعمال ديال الغاسول السيد 
رئيس الحكومة اللي شرتوا املئات ديال العمال بقرار ديال الشعبوية 
بالقرار ديال نهاء اإلحتكار وتشردوا اليوم حتى واحد مسول فيهم هادي 
7 سنوات أش كيكلوا؟ أش كيشربوا؟ من غير النقابة والسيد العامل 

والسيد الوالي جزاهم هللا خيرا اللي كانوا كيدبروا هاد املرحلة.

 لسيد  لشزير،

 لسيد رئيس  لحكشمة،

الوزير اللي معني في الحكومة السابقة كنطلب منو باش يتحلألوال 
يطلي املسامحة من هادوك العمال أوال تحلوا لهم املشاكل في أقرب وقت 
الحقوق  ديال  يعني  والحماية  بالحماية اإلجتماعية  ألن هدا كيتعلق 

ديال العمال.

 لسيد رئيس  لحكشمة،

اللي  اإلجتماعية  الحماية  ديال  الكبير  الورش  هاد  في  اليوم  احنا 
كيقودوا جاللة امللك هو حماية شمولية في األبعاد ديالها هي حماية من 
عدم اإلستقرار، حماية من التسول، حماية من اإلستعباد، وحماية من 

التالعب بحقوق وكرامة املواطنين.

 لسيد  لرئيس،

ال�سيء  أن  مقتنعين  جد  احنا  و  كنجددوا  والقناعة  الطموح 
يعارض هاد الطموح دون اإلنخراط في هاد الثورة اإلجتماعية، ولهذا 
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احنا مطالبين اليوم في تفعيل الشق اإلجرائي وهو املهم السيد رئيس 
الرئيس  السيد  اإلجتماعي  الحماية  ديال  العملية  انطلقت  الحكومة، 
الحكومة عرفتوا عالش جاللة امللك جاب قانون إطار وحددوا بواحد 
الجدولة الزمنية، ألنه كنا صادقنا في2017 على قانون ديال 98.15 من 
2017، 18، 19، 20، واحنا 21 بحدا درتوا العدول ودرتولوا املروضات 
القابالت  و  قليييلة  فئات  هما  اللي  أعتقد ل2  ما  على  يمكن  ودرتوا 
عرفتي 4 سنين ألنه كون خالكم جاللة امللك يمكن ما غتكملوه حتى 
2035 هاد�سي عالش حدد اآلجال ونضتوا كتخدموا بهاد السرعة، بهاد 
اللي يمكن غادي نديروا �سي كسيدة في الطريق عالش ألن  السرعة 
اليوم هاد مجرد ما la cnss تعطي لهادوك لحوانت ديال التسهيالت 
باش دير اإلنخراط هذا مؤشر اللي هو سلبي، أنا تاجر جيت باش ندير 
اإلنخراط ديالي خصنا معامن وشكون يهضر معايا، خصوا يقولي شنو 
هما الحقوق ديالي و شنو هي الواجبات ما�سي شنوا سميتك كنيت باك 
فوقاش زايد هللا يعاون سير تخلص، اشنوهما اشنو سلة العالجات اللي 
غانستافد منها واش هادcotisation اللي غادي نعطي غادي غادي من 
التقاعد وال ما نستافدش أو ال تخلوهم حتى 2024 زيدوا كوتيزيو على 
منها وال  يتافد  ديال األطفال واش غادي  التعويض  التقاعد، هداك 
مايستافدش ألن مادخالتليش لبالي كيفاش 1000 درهم 4 دراري اال 
خلصوا 300درهم 300درهم هي 900 درهم وهوا تايعطي 1000وغادي 
باش  بعد  من  املواطنين  طالبوا  غادي  يعني  1000درهم  لو  تعوضوا 
أيزيدوا في cotisation هاد �سي خاصكم توضحوه ، هاد ال�سي خصوا 
 la cnss تواصل شفتي هداك التوصل اللي كيدار في التلفازة اليوم ديال
راه ما كيفهمش الناس، راه فيها واحد الضبابية كبيرة السيد رئيس 
الحكومة، شرحوا للناس باش ما يتصدموش غدا بالنتيجة كيما في 
الراميد اللي كان كيقولوا اللي دخل غيهز البطاقة ويم�سي يداوى، اليوم 

خصكم توصل مع الناس؛

اليوم بالنسبة ل CNSS، عندها les agences كاملة غدا أنا تاجر 
عندي ورقة فيها 200 درهم ديال.. ، غادي نم�سي نسافر 300 كلم باش 
ندفع هاديك الورقة، خص les agences يكونوا في جميع األقاليم، احنا 
في إقليم بوملان أقرب نقطة كتبعد ب140 كيلومتر، خصونا يهز هاديك 
الورقة باش يطلع يدّبوزيها، واش قادرة اإلداراة قادرة تواكب هاد ال�سي 
ألن غدا ما بقاتش في أنني شحال انخرطوا ؟ بقت من بعد اشنو هي 
الخدمة اللي غادي تقدموا؟ أما اإلنخراط كيما تدار في الرميد وكل�سي 
كيتبج وصل ل8 داملليون وصلنا ل14 وصلنا 15 مقارنة مع الخدمات ما 
كاين والو ، اليوم خصنا تشرحوا لنا اشنا هي الخدمة اللي غادي تقدم 
 ،CNSS اللي غادي تعطى، وهذا دور ديال cotisation لهاد املواطن هذا
املجلس اإلداري ديال CNSS اللي كينص عليه القانون 95، املجلس 
اإلداري ما كاينش، اليوم ايال وقعوا في مشكل شكون غادي يبت؟ فين 
هو املجلس االداري اللي كتنص عليه املادة 17 و18 في CNSS ديال هاد 
غير األجراء، ما زال ما مديورش السيد رئيس الحكومة، اليوم هي اللي 
خصها تبت ما�سي املجلس اإلداري اآلخر اللي متعلق باألجراء، خصكم 

أول حاجة التعيين ديال هاد املجلس ويكون ممثلين ديال هاد النقابات 
وممثلين ديال جميع الفرقاء، بالنسبة للتوازنات ديال صندوق التقاعد 
كذلك، رئس الحكومة ما يجري اليوم على صندوق التقاعد يقدر نفس 
ال�سي غادي يجري هاد صندوق التقاعد وغادي يصدق مفلس، ولهذا 

خصكم تكون عندكم واحد الرؤية واضحة السيد رئيس الحكومة.

بالنسبة للمنظومة الصحية اللي جات السيد الوزير في إعادة النظر 
في املنظومة الصحية واعطى الخطوط العريضة فعال، ولكن بالنسبة 
للموارد البشرية، السيد رئيس الحكومة، ألن سبق بعض املداخالت 
كيقول لك اعطيتوا 4000، صحيح ما عمرها كانت، اعطيتو 4000 
واش حلت املشكل؟ كتعطيوا 4000 منصب وكتخرج 5000، راه الحل 
الوحيد، السيد رئيس الحكومة، الحل الوحيد، الحل الوحيد، السيد 
هللا  الوردي  البروفيسور  جاب  اللي  اإلجراء  أنه  هو  الحكومة  رئيس 
يذكرو بخير، وهو الخدمة الوطنية وجا في البرنامج الحكومي ديالكم 
كاين، الخدمة الوطنية الصحية، أن هادوك الطلبة اللي كيتخرج قبل 
ما ياخد الدكتوراه ديالو يم�سي يخدم واحد السنة في العالم القروي 
هو باش يمكن لنا تحلوا هاد املشكل ديال الخصاص، راه ما يمكنش 
يتحل املشكل الخصاص إلى بهاد اإلجراء، وهذا اإلجراء جاي في البرنامج 
الحكومي ديالكم وخصكم تطبقوه ألن ما يمكنش غتقول لي غدا هاد 
األطباء بهاد األثمنة اليوم باش كيتخلصوا يقدروا يمشيوا للمناطق 
الصعبة، واحنا اللي كنتمي أنا لواحد اإلقليم صعب اليوم السيد رئيس 
الحكومة خصك تعرف واحد القضية، 10 ديال املناصب ثالثة داملرات 
وهم كيلونصيو املباراة وتا واحد ما بغى يم�سي إلقليم بوملان، معطل، 
طبيب معطل كيجي كيقول وا ش كانة �سي سكنى؟ كاينة املاكلة؟ فين 
جا إقليم بوملان؟ ال ما نمشيش، تقريبا عام ونص وهما خاويين هاد 
les postes، ولهذا خص اإللزامية ديال هاد األطباء باش يخدموا فهاد 

املناطق، وشكرا.

 لسيد  لرئيس:

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

 لسيد سعد  لدين  لعثم ني رئيس  لحكشمة:

بسم هللا  لرحيم.

 لحمد هلل و لصالة و لسالم على رسش8 هللا وآله وصحبه،

شكرا للسيدات والسادة النواب املحترمين على مالحظاتهم وعلى 
تدخالتهم، وإن كان أنا مالحظة عامة عندي أولى، الحكومة قامت بعدد 
من األمور في جميع هاد املستويات، فالحماية اإلجتماعية ال التغطية 
الصحية ال املجال الصحي ال الجانب القانوني السيد األمين العام معنا 
األمانة العامة مواكبة، ايوا الجوانب األخرى خارج هاد ال�سي االقتصادية 
إلى آخره، ال نقول بأننا جميع االختالالت عالجناها، باقي هناك اختالالت 
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ولكن ما يمكنش واحد اللي في الحكومة 30 عام قبل حكومة التناوب وإلى 
اليوم دائما في جميع الحكومات خصو غير يسكت في الحقيقة، عالش؟ 
ألن كان من املمكن هو هاد ال�سي يقترحو النهار االول، يقترحو النهار 
الثاني، ودازوا في الوزارات هاد ال�سي كامل راه دازوا فهاد الوزارات، كان 
من املمكن وكون داروه، ما تجيش التغطية الصحية حتى لهاد الوالية 
هادي، مع أنها كانت التغطية الصحية للمهنيين كانت في القانون ديال 
في  ديالو  التطبيق  بدا  وللي   2002 في  تناقش  اللي  الصحية  التغطية 
2005، ولكن بقى غير في القطاع العام واألجراء ولم يستطع أحد من 
2005 حتى ل 2017 باش يحط فيه يدو وال اصبعو وال رجلو، حتى جات 
هاد الحكومة عاد تطلق هاد الورش، تعطل شوية ب6 شهور ب8 شهور 
راك انتم عطلتوه 15 عام، اسمحوا لي، دابا النقطة االولى، عاوتاني 
كاين للي في الحكومة ما�سي 30 عام ولكن 20 عام 18 عام 16 عام، 
كلهم شركاء في هاد السياسات الصحية، الطبيب املتخصص اليوم اللي 
كيخرج اليوم راه خص يكون دخل على األقل هادي 12 عام إلى ما�سي 15 
عام باش دخل لكلية الطب، إذن هاديك الزراعة ديال هادي 12 عام 
هي اللي كنحصدو اليوم، ما يمكنش اليوم نخرج الطبيب ندخلوا اليوم 
ونخرجوا اليوم، فلذلك األرقام ديال اليوم مسؤولة عليها الحكومات 
السابقة ما�سي الحكومات الحالية، وبالتالي فيما يخص التكوين الطبي 
أنا اشرت ليه، قلت ألول مرة اليوم عندنا برنامج متكامل خطة متكاملة 
للتكوين الطبي، إن شاء هللا، غادي يتعلن عليه في القريب فيه جميع 
الشركاء دخلوا فيه واندمجو فيه وغادي نخرجوه، ولكن بالخصوص 
أريد أن أقول بأن في ظل هاد الحكومة ظل هاد الحكومة أطلقت أشغال 
واقتربت أشغال على األقل 4 داملستشفيات جامعية باش تا اسمو، 
كاين املستشفى الجامعي ديال طنجة املستشفى الجامعي ديال أكادير 
للي في املراحل النهائية ديالهم، كاين مستشفى جامعي ديال العيون اللي 
هو قيد البناء، كاين املستشفى الجامعي ديال الرباط بألف سرير اللي 
غيتتجدد وللي تطلقت األشغال ديالو، وإلى تضافوا هاد 4 املستشفيات 
ديال مراكش وفاس  اللي أصال موجودة حتى هي  داملستشفيات  ل4 
ووجدة والدار البيضاء غادي تكون هذا هو خصنا نوسعو كلية الطب 
ومزيد من املستشفيات الجامعية باش يكونوا األطباء، ما يمكنش يكون 
عندي عدد محدود من كليات الطب وبغيت نضرب عدد األطباء على 
2، إذن نحن اآلن نبني، نبني، واحد املستقبل ديال التكوين الطبي اللي 
غادي يكون واعد في السنوات املقبلة، ما يمكنش غير نبغي نكون 1000 
طبيب وندير هاكا ونكونها، هادي خطة على املدى البعيد، دابا الحكومة 
املقبلة اآلن عندها إمكانيات توسع توصل ل3000 و4000 طبيب سنويا 
في التكوين إن شاء هللا ، إذن هذا �سيء مهم جدا، وما يمكنش اليوم 
نزايدو على هاد القضية ألن باين الجدور ديالها واألسس ديال النقص 

ديالها منين جا باين واضح؛

ثانيا-كما قال بعض النواب املحترمين هللا يجازيهم بخير أول نقطة 
حاولنا نهتم بها هو 2 داألمور، الزيادة في املناصب املالية والزيادة في 
ميزانية وزارة الصحة، وغير صحيح أن املناصب املالية أن املتقاعدين 

الناس كيوصلو سن التقاعد دابا أكثر من املناصب املالية، غير صحيح 
هاد ال�سي �سي، بالحساب إلى آخره، غير صحيح، اآلن املناصب املالية 
املرصدة للصحة منذ سنة 2018 4000 منصب ومن قبل كانت كتراوح 
بين 1000 و1700 طيلة عشرين سنة املاضية، أما قبل كانت أقل من 
ذلك بكثير، ألول مرة وصلناها ل4000، اآلن سنة 2021 شحال؟ 5500 
صادقتو عليه في قانون املالية، 5500 غير مسبوقة، وذلك باش نوفرو 
هاد اإلمكانية ديال تطوير املوارد البشرية داخل قطاع الصحة وامليزانية 
راه غير من 2014 ل2021 انتقلت من 13 مليار تقريبا ل2021 20 مليار 
بزيادة تفوق%53 من امليزانية، هادي البداية طبيعي امليزانية خصها 
تطبق وخصها تنزل، أنا متفق مع السيدات والسادة النواب املحترمين 
على القضية ديال املوارد البشرية واإلهتمام بها ولذلك أشرت إليها وقلت 
راه غادي نديرو تعديالت جوهرية، جوهرية، فيما يخص هاد القضية 
داملوارد البشرية في الصحة ، وسنعمل إن شاء هللا على أن ننطلق في 
هذا ال املجال وستدرس الحكومة في األيام املقبلة إن شاء هللا مشروع 
القانون الذي تتحدثت عنه، مشروع القانون 31.13 املتعلق بممارسة 
الطب والذي سيتضمن مجموعة من املقتضيات لحت األطباء املغاربة 
املمارسين في الخارج للعودة إلى أرض الوطن والعمل هنا في أرض الوطن، 
ألن خّص فيه إجراءات خاصة أنه واحد الطبيب اللي دوز 20 سنة 15 
ه أول مرة غادي يدخل للوظيفة 

ّ
سنة ما يمكنش تعامل معه بحال يا ال

العمومية، فهذا يحتاج إلى مقتضيات خاصة لألول مرة غادي تّدار 
وأيضا سيضمن مقتضيات لإلنفتاح على الكفاءات األجنبية، وبطبيعة 
الحال إجراءات عديدة تحدثت عنها بما فيها الوظيفة الجهوية وأيضا 
التوظيف  وأيضا  وطنيا  كلها  الصحية  الوظيفة  الصحية،  الوظيفة 
الجهوي على مستوى الصحة، باش يمكن نتفاداو ذاك ال�سي اللي قال 
السيد النائب املحترم من أنه كاين مناطق اللي خصن اللي يم�سي ليها 
كتدار ليها مباريات خاصة، ما يمكنش الواحد يدوز مباراة وطنية ويبغي 
ي 

ّ
غير يبقى في الدار البيضاء، غانديرو مباريات جهوية وبالتالي غادي يول

مباراة في جهة غادي يكون مضطر أن يشتغل في تلك الجهة، وذلك 
إنصافا هذه إنصافا لهاذ املناطق البعيدة إنصافا لها وإنصافا للمناطق 
الجبلية والقروية وغيرها، فيما يخص اإلجراءات األخرى التي قمنا بها 
في قطاع الصحة وهي كثيرة جدا دعما للقدرة الشرائية ديال املواطنات 
واملواطنين، ما خّصناش نساو بأنه في ظل هاذ الحكومة من 2017 إلى 
2020 تخفضت األثمنة ديال 1500، راه كنقّيلو نرسلو القرارات ديال 
السيد وزير الصحة القرارت تتنشر ويمكن جمعها اللي منشورة ويمكن 
لع على عدد األدوية والنسبة ديال التخفيض في األثمنة ديال 

ّ
أن نط

األدوية، لكن أيضا اقترحت الحكومة وأنتم صادقتم في قوانين مالية 
على اإلعفاء من القيمة املضافة من الضريبة على القيمة املضافة ل 
574 دواء يتعدى سعر 962 درهم خالل الفترة 2018-2020، جينا واحد 
املرة قلت جميع األدوية اللي كتجاوز واحد الحد معين ديال الثمن، و 
بالنسبة لدواء السرطان بالنسبة ملجاالت معينة وأزيلت الضريبة على 
القيمة املضافة عنها، مما أدى إلى تخفيض ثمنها بشكل كبير %20 هاذ 
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يك الضريبة على القيمة املضافة، وأيضا تخفيف كلفة الفاتورة الطبية 
عن طريق تعزيز إستعمال األدوية الجينسة اللي ّدارت فيه جهود باقي 
خصنا نديرو جهود صحيح، ولكن ما نساوش بأن الحصة في السلة 
الدوائية اآلن ديال األدوية الجنيسة انخفضت من %39 سنة 2019 
إلى %30 سنة 2021، وأيضا ارتفاع ملحوظ في عدد األدوية التي يتم 
التعويض عليها في إطار التأمين اإلجباري عن املرض باش يوصل إلى 
4600 دواء ألول مرة في تاريخ املغرب، فهاذي كلها جهود ما كفياش باقي 
هناك نقاش و باملناسبة وزارة الصحة الهيئات املدبرة وأيضا الوكالة 
ديال التأمين الصحي راه كاين نقاش لتطوير هذه الجهود باش نديروما 
هو أحسن إن شاء هللا، فيما يخص تدبير الجائحة أن واحد القضية 
ما فهمتهاش جميع العالم ينهئ املغرب بما فيه منظمة الصحة العاملية 
هنأت املغرب رسميا في راه باقي اآلن تلقوها في مواقع التواصل اإلجتماعي 
ديالها في الفايسبوك في التويتر غتلقاوها في املوقع ديالها هنأت املغرب 
ألنه من الدول التي استطاعت أن تدبر بنجاح فترة الجائحة، ويجي 
نائب كيقوليا التدبير الفاشل للجائحة حشومة عليكم! صحيح يمكن 
تقوليا ما�سي الحكومة بوحدها اللي دّبرت ما كاين مشكل دبرو معنا كثير 
من الشركاء واملتدخلين وأنتم ما دبرتوش ولكن ساعدتم ساهمتم من 
خالل، املصادقة على مشاريع قوانين ومن خالل األسئلة راه حتى هي 
كتعاون، والنقاش حتى هو كيعاون، ال يمكن أن نقول العالم كله يشهد 
بأن املغرب دبر الجائحة بطريقة ناجحة، الحمد هلل اليوم اليوم اليوم 
عدد الحاالت عندنا وعدد الحاالت الحرجة ونسبة امللء غير في رمضان 
%14 قبيل رمضان باش نوصلوا دابا أقلمن %9 نسبة  نقصت من 
امللء ديال املستشفيات ديال اإلنعاش ، غير هادي بوحدها راه تدبير 
جيد للجائحة كيفاش هاد القضية؟ واحنا كنشوفو دول أخرى كتسد، 
ودول أخرى نسبة امللء طالعة عندها واملستشفيات ديالها ترهقات، 
دول أخرى حارت كيف، كيفاش غادي تقولو ما دبرناش هاد ال�سي؟ وأنا 
دائما أقول بأن تدبير املغرب لهذه الجائحة منذ سنة وربع تقريبا كله 
قصص نجاح succes story كله قصص نجاح من البداية إلى اليوم، 
قصة نجاح تابعها قصة..، وا ما عرفتش آش غادي نقول ليكم، أنتم 
الفاشلون ألنكم ال ترون هذا النجاح، او غنقول لكم، آش غنقول لك؟ 
ما عندي ما نقول ليك من غير هاد ال�سي، غير معقول وأيضا واحد آخر 
كيقول نحن على وشك انهيار اجتماعي، حشومة عليكم، وإحصائيات 
املندوبية السامية للتخطيط اللي هي جهاز وهيئة مستقلة عن الحكومة 
ياك  ديالها  األرقام  من  كتشكي  السابقة  الحكومة  دائما  كان  واللي 
عقلتوا؟ فاش كان الشكاوى من األرقام وكانت بعض النقاشات مع وزارة 
للي كيقول لهم كتنقصوا األرقام ما�سي دقيقة إلى آخره، كلها أنصفت 
املغرب وأنصفت الحكومة ألنها هي للي كتدبر على األقل جزئيا واخا غير 
%50 بعد، أنصفت املغرب من خالل اإلحصائيات اللي دارت على أن 
اإلجراءات اللي درات في مواجهة جائحة كورونا وخصوصا الدعم املالي 
املباشر ودعم املقاوالت وعدد من اإلجراءات األخرى أدت إلى تخفيض 
الهشاشة ونسبة الفقر عما كان في البلدان األخرى و عما كان متوقع مع 

الجائحة، فساهمت اإلجراءات الحكومية في هذا، هاد ال�سي منشور، 
ما�سي كنخترعو، وأيضا فيما يخص البطالة، البطالة قبل الحائحة 
كانت في انخفاض، راجعوا التقارير ديال املندوبية السامية للتخطيط 
من %10 ل10.4 %9.8 ل%9.2 سنة 2019 ثم بعدها إرتفعت ما�سي 
في املغرب بوحدو، إرتفعت في العالم كله، باملناسبة هاد ال�سي ديال 
األرقام ديال البطالة في العالم كله مرتفعة، في تونس %26، في إسبانيا 
%16.2، في تركيا %14 الحزائر %14 املغرب %11.9 في التقرير ديال 
2020أ آخر 2020 وكان من املمكن أن تكون أكثر بسبب الجائحة وفي 
جميع الدول راه بعض الدول املتقدمة رجعات وصالت أرقام فلكية 
داك  بقى  الكبير  اإلرتفاع  نتجاوزهاد  أن  استطعنا  الجائحة،  نتيجة 
اإلرتفاع نتيجة الجائحة، إيال بغيتوا حتى تحولونا لجائحة حتى حنا 
نتحملو هاد الحكومة مسؤولة حتى على ثقب األزون وعلى جميع ما يقع 
في العالم، ما يمكنش، الجائحة هذا حدث عالمي نحن ندبر تداعياته، 
تقليص  إلى  أدى  ديالو  التداعيات  ديال  ديالنا  التدبير  هداك  ولكن 
تقليص  الصحية،  ديالو  التأثير  تقليص  اإلجتماعية،  ديالو  التأثيراث 
تأتيراته اإلقتصادية، واآلن آخر اإلحصائيات ديال ديال مذكرة الظرفية 
de conjoncture مذكرة الظرفية ايال راجعتوها باش تشوفوا بأنه فهاد 
الربع األول أو الثلث األول، الربع األول، يناير فبراير مارس من 2021 
تحسنت املؤشرات أحيانا حتى باملقارنة مع الربع األول من سنة 2020 
بعضها، بعضها ما تحسنش باقي ما وصلناش2020 ألن قبيل الجائحة، 
هاديك 3 أشهر االولى ولكن تحسنا و باملقارنة مع ثالث أشهر األخيرة من 
2020، صحيح ما يمكنش نحسنو كل �سي مرة وحدة، كنديرو جهدنا 
وقلوبنا على يدينا وعلى بالدنا، كنديرو جهدنا كلو، والحمد هلل، بلدنا 
بتدبير جيد وتدبير حسن،  املرحلة  يدبر هذه  الحمد هلل استطاع أن 
تفادينا فيه األسوأ، احنا باقي عندنا الوفيات إلى اآلن ولكن الحمد هلل 
قليلة ، هللا يرحم الجميع ولكن راه دول أخرى كتشوفوا شحال كيجمعو 
ديال الوفيات وشحال كيحسبو نحمد هللا، باملناسبة مرة أخرى أريد 
أن أؤكد اإلجراءات اللي درنا ها بمناسبة رمضان أثبتت األرقام وأثبتت 
الوقائع وأتبث ما يقع في بلدان أخرى أنها في محلها وأنها صحيحة، تقلقو 
عليها بعض املواطنين صحيح وأنا محترم القلق ديالهم، كانت بعض 
ردود الفعل واحنا محترمين ردود الفعل ولكن املهم هو النتيجة نحميو 
املواطنين ديالنا واملواطنات ديالنا واملستشفيات ديالنا والبنية الصحية 
ديالنا هذا هو املهم، ألن إيال كانت املستوى الصحي وال النتائج الصحية 
سيئة جدا ما بقى اقتصاد ما بقى اجتماع غادي يولي الواحد يحسب 
غير واش باه؟ واش مو؟ واش خوه؟ إلى آخره، الحمد هلل، اآلن احنا 
مطمئنين وعموما املواطنات واملواطنين كيعيشو حياة إجتماعية جد 
عادية، حياة إقتصادية شبه عادية بسبب وبفضل، الحمد هلل، هذه 

اإلجراءات، بفضل هللا قبل ذلك وبعده.

ال يمكن إال أن نثمن داك �سي اللي قالو بعض اإلخوان، احنا ضد 
ما�سي غنتعاملو مع املواطنين باملقاربة اإلحسانية ولكن عندما يصدر 
قانون فيه دعم اجتماعي معين، هادي ليس بمقاربة إحسانية دابا غادي 
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نحولو غادي يولي التعويضات العائلية هي راه تتعطى لهم ليست واحد 
القسط ديال املواطنين واحد الفئات راه الدولة هي اللي غادي تخلص 
 CMAM ما�سي في ،CNSS لهم التعويضات العائلية ألنه هما ما�سي في
ما�سي في �سي أسمو شكون غادي يخلص؟ الدولة غادي تخلص هذا 
إيال صدر بقانون يصبح حقا للمواطن كيشدو بكرامة وكيشدو وراسو 
مرفوع ألن هذا داخل في واحد اإلجراء قانوني قانوني ديال التضامن بين 
املغاربة، ولكن القفف واإلكراميات بمناسبة اإلنتخابات هذا أنا متافق 
معاكم، أنا أنضم إليكم في استنكاره وفي رفضه اآلن ومستقبال ألنه ال 
يليق بكرامة املواطنات واملواطنين وليس في مستوى مغرب اليوم وال في 
مستوى ما ننتظره من أن تكون اإلنتخابات املقبلة إن شاء هللا نزيهة، 

هاد ال�سي اللي كنتمناو إلى آخره.

القضية  هاد  يخص  فيما  نقطة،  آخر  القضية  هاد  يخص  فيما 
ديال الناس ديال املهن املهنيين اللي مسجلين في هاد املساهمة املهنية 
2021، هذا أول نموذج ألول  القانون ديال  في  املوحدة، واللي جات 
مرة غيطبق هاد النوع ديال النموذج وراه تم بعد نقاش وبعد التفكير 
باش نديرو واحد اإلبداع ألن هؤالء الناس، هؤالء الناس لكونهم مهن 
الصندوق  في  املساهمة  يديرو  باش  صعوبة  عندهم  قليلة  بسيطة 
الوطني للضمان اإلجتماعي وال في التأمين الصحي في مستوى املساهمة 
ديال األجراء وال املوظفين اللي عندها نسبة معينةإلى آخره، إيال جينا 
نطبقو عليهم داك�سي ما يقدوش عليه، فهي اللي خصنا واحد النموذج 
اللي يخفف عليهم، هذا نموذج أبدعته هذه الحكومة وخرج باملناسبة 
خرج من املناظرة الضريبية إيال عقلتو بمساهمة املهنيين أنفسهم كانوا 
حاضرين تما، هاديك املناظرة كانت الفكرة طرحات عليهم تناقشات 
صادقت عليها تلك املناظرة ديال الجبايات اللي تمت، فخرجنا هاديك 
هاديك الفكرة ومن بعد دخالت قانون املالية ديال 2021، بمعنى را 
خصها واحد شوية دالوقت، النهار األول راه مكانتش باينة، باش نديرو 
الناس باش تكون املساهمة ديالهم  النموذج كيخفف على هاد  هاد 
بسيطة جدا في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وهاديك املساهمة 
ديال صندوق الضمان اإلجتماعي باش نخففو عليهم جمعنا ليهم دوك 
املساهمات الثالث كلها مرة واحدة أو ثالث مرات في السنة، وخا هي مرة 
وحدة في السنة ولكن يخلصوها على ثالثة ديال األقساط. فلذلك هذا 
تخفيف ألن احنا كنفكرو فهاد املهنيين حتى هما باش يولجو للتغطية 
الصحية باش تكون عندهم من بعد التقاعد في مرحلة أخرى ولكن دابا 

بعدا يوجد التغطية الصحية.

إلى  إقليم بعيد كان  في  أنه  النائب من  وإستجابة ملا قاله السيد 
آخره داك �سي عالش درت الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي دار 

أنه مختلف الشركاء، الشركاء بحال دابا البريد بريد بنك فينما عندو 
أسمو راه غادي تكون إمكانية تما يخلص أو هيئات أخرى ديال التأمين 
يمكن  اللي  الشبابيك  إمكانية  اللي عندها  يمكن  التي  بنكية  ديال  أو 
يخلص فيها في قريته أو في املدينة اللي قريبة ليه أو صغيرة أو في املدينة 
الكبيرة اللي قريبة ليه وبالتالي باش نسهلو هاد اإلجراءات، هذا إجراء 
ق السيد النائب، هذا إجراء درنا 

ّ
اللي مانظنش ما عرفتش كيفاش تقل

أو دارتو الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي باش نقربو املواطنات 
واملواطنين، فلذلك هاذ ال�سي غادي يجي وغادي نسّهلو فيه إن شاء هللا 
وغادي يكون انخراط ديال املهنيين قوي بإذن هللا في هاذ النظام، اللي 
هو كيراعي ليهم وللشروط ديالهم وكيسّهل عليهم املهام ديالهم، وإن شاء 
هللا غادي يكون هذا نحو الكرامة ديال جميع املهنيين وتكون عندهم 
التغطية الصحية، وبعد ذلك إن شاء هللا وعاود نجيو للتقاعد ديالهم 

بعد سنتين أو ثالث سنوات.

نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا ملا فيه الخير وأبارك لكم مرة 
أخرى هذه األيام املباركة وأبارك لكم عيد الفطر املبارك، شكرا جزيال 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا  مساهمتكم،  على  شكرا  الحكومة،  الرئيس  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة، ياك لباس راه العيد قريب، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد ع د8  لبيط ر )نقطة نظ م(:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد رئيس مجلس النواب هاذ نقطة نظام الغرض منها هو إثارة 
الواجب  باإلحترام  اإللتزام  ضرورة  إلى  الحكومة  رئيس  السيد  انتباه 
للمؤسسة البرملانية، ألنه توجه بالخطاب إلى النواب ونعتهم بالفاشلين، 
وأنا أقول بأنه في املداخلة ديالي ويمكن ليا نرجع للتسجيل لم أنعت 
الحكومة بالفاشلة نعثت التدبير فاشل للحكومة، ويمكن لينا نديرو 
واحد الجلسة باش يمكّنا ناقشو االحترام الواجب للمؤسسات واجب 
والسيد رئيس الحكومة يجب أن نعتذر ملجلس النواب على هاذ التوجه 

اللي وجه الكالم الفاشل النواب كاملين، شكرا.

 لسيد  لرئيس:

شكرا، فشكرا للسيدات والسادة النواب، شكرا للجميع ورفعت 
 لجلسة.
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محضر  لجلسة  لر بعة و لتسعين بعد  مل ئتين

 لت ريخ: االثنين 5 شوال 1442ه )17 ماي 2021م(.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  العمراني  سليمان  السيد   لرئ سة: 
النواب.

 لتشقيت: ثالث ساعات وإحدى عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة مساء.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدو8  ألعم 8: 
الحكومية التالية:

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة   -
االجتماعي؛

- التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.

 لسيد سليم ن  لعمر ني رئيس  لجلسة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم و لحمد هلل رب  لع ملين و لصالة 
و لسالم على أورف  ملرسلين،

افتتحت الجلسة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

نعقد هذه الجلسة في إطار مقتضيات الفصل 100 من الدستور، 
وقبل  ملجلسنا،  الداخلي  النظام  أحكام  مقتضيات  إطار  في  وكذلك 
أن نباشر جدول أعمالنا أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس لتالوة 

املراسالت الواردة على املجلس فلتتفضل مشكورة.

 لسيدة أسم ء  غاللش أمينة  ملجلس:

وكر   لسيد  لرئيس،

توصل مكتب املجلس من �سيء من مجلس املستشارين بمشروع 
قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون 
رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال في إطار قراءة ثانية، ومن 
فريق العدالة والتنمية توصل مكتب املجلس بمقترح قانون يرمي إلى 
تغيير وتتميم املادتين 306 و313 من القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة 

السير على الطرق؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 3 إلى17 ماي 2021 هي 43 سؤاال شفويا 114 سؤاال 

كتابيا 166 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيدة  ألمينة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

بقرار ملكتب املجلس وبإتفاق مع السادة رؤساء الفرق واملجموعة 
النيابية، نخصص جزءا من هذه الجلسة الخاصة باألسئلة الشفوية 
لي  واسمحوا  الشقيق،  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  منها  جزءا 
أن  زمالئي  زميالتي  املحترمون  النواب  والسادة  السيدات  البداية  في 
أقول إن املقام والسياق واإللتزام وواجب التضامن اإلسالمي والعربي 
يقت�سي منا جميعا، وكذلك واجبنا السيا�سي واإلنساني وواجبنا الوطني 
ما  الجلسة الستحضار  أن نخصص هذه  والديني واألخالقي  والقومي 
يجري في فلسطين الشقيقة، وما يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق 
طرف  من  وغطرسة  وعدوان  محن  من  أخرى  مرة  الصبور  الصابر 
أشقاؤنا  يضطر  أخرى  ومرة  االحتالل،  وقوات  اإلسرائيلي  الجيش 
الفلسطينيون إلى مواجهة اآللة العسكرية الجهنمية بأقل ما يملكون 
من إمكانات، وبجلد وصبر وروح مقاومة عّز نظيرها ومعنويات عالية، 
أوجه  واستحقت  الحية  الضمائر  وحّركت  العالم  انتباه  إليها  لفتت 
التضامن واإللتفاف والدعم، ولم يسلم هذه املرة أيضا كما وقع في 
مرات سابقة لم يسلم ال البشر وال الحجر والشجر، لم يسلم املواطنون 
العزل، وال مقرات الصحافة الدولية في غزة، وال البنى التحتية والبنايات 
السكنية التي هدمت فوق ساكنيها وبينهم عشرات النساء واألطفال 
والشيوخ. كل ذلك فقط ألن الفلسطينيين رفضوا املزيد من اإلهانات 
ذرعا  وضاقوا  القهر،  وأجهزة  العسكرية  بالقوات  واإلستقواء  والقهر 
بمصادرة البيوت من مالكيها وساكنيها العرب الفلسطينيين، كما لم 
يقبلوا اإلعتداء على املسجد األق�سى وعلى حرمة هذا املكان الديني 
والروحي املقدس، وعلى مساحاته، ومصلياته وأبوابه. هكذا تابعنا بألم 
وأسف وحزن مظاهر هذا العدوان، ولكن أيضا بجوارح متضامنة ونحن 
نرى شعبا مظلوما مقهورا يحول املحنة إلى مصدر قوة، ويركم املزيد من 
التضحيات الجسيمة، ويقلب املعادلة ويفرض صوته ورأيه وحضوره 
وينتصر لحقه في الوجود، وفي تحقيق مطالبه املشروعة حقه في أرضه 
وحريته واستقالله وفي بناء دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.

وإنها ملناسبة، مناسبة سانحة لنثمن عاليا املبادرة امللكية الكريمة 
بإرسال مساعدات عاجلة إلى فلسطين، إلى أشقائنا في القدس وغزة 
هللا،  حفظه  السادس  محمد  امللك  جاللة  قرار  ولنحيي  هللا،  ورام 
رئيس لجنة القدس الذي سعى إلى برمجة عاجلة الجتماع طارئ لهذه 
اللجنة املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي التي لها قيمتها السياسية 

واإلعتبارية والرمزية.

وهي مناسبة كذلك لنا في مجلس النواب لنجدد تضامننا األخوي 
وصمودهم  الوطني  كفاحهم  في  الفلسطينيين  أشقائنا  مع  الصادق 
البطولي دفاعا عن حقوقهم املشروعة التي تقرها الشرعية والقوانين 
املستوطنين  لتهجمات  إدانتنا  جديد  من  ولنؤكد  الدولية،  واملواثيق 
والقوى األمنية اإلسرائيلية على مدينة القدس بطريقة مرفوضة فيها 
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جرائم حرب كما نعلم جميعا وخصوصا املسجد األق�سى املبارك أولى 
القبلتين وثالث الحرمين في ديننا اإلسالمي الحنيف، وكذا عرقلة دخول 
املصلين إلى املسجد وباحاته ومصلياته، ومنع ممارستهم لشعائرهم في 

سلم وأمان وأمن وسكينة وطمأنينة.

يتفرج  املفجعة، حيث  التراجيدية  هذه  لتنتهي  الوقت  لقد حان 
املنتظم الدولي على شعب عربي متحضر وخالق يراد له أن يكون شعبا 
بال مصير، لقد كان الشعب الفلسطيني هناك على أرضه وسيبقى هناك 
إن شاء هللا، له حضارته وثقافته وله روايته فاللهم اشهد، اللهم اشهد 

أننا نصدق هذه الرواية ألننا نصدق التاريخ ونثق في املستقبل.

شكرا لكم السيد السادة النواب املحترمون، اآلن في إطار التضامن 
مع الشعب الفلسطيني الشقيق الكلمات ملمثلي رؤساء أو ممثلي الفرق 

واملجموعة ومع كلمة فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لحمد و0:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

 لحمد هلل و لصالة و لسالم على رسش8 هللا وعلى آله وصحبه 
أجمعين،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية في ظل ما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني من إعتداءات إجرامية استهدف األطفال والنساء 
والشيوخ وكل املدنيين، وعملت على منع حق العبادة والصالة في املسجد 
األق�سى، وعلى قدر ما نتألم ملا نشاهده من تقتيل وتدمير فإننا نشعر 
باإلعتزاز و باالفتخار ملا يسجله الشعب الفلسطيني من معاني الصمود 
األسطوري، الذي ينوب فيه عن األمة جمعاء في الدفاع عن مقدساتها، 
إننا ما نعيش اليوم مشهدا متجددا وجولة من جوالت متكررة ومتعددة 
عبر هذا املسار منذ ذكرى النكبة، اليوم من بعد 73 سنة، لم تخل أي 
فترة من فترات هذا الكيان الصهيوني املغتصب العنصري من وسائله في 
تدمير وتهجير الفلسطينين، وليس بعيدا عنهم هذا املنهج فهي دولة أصال 
أسست من طرف امليلشيات اإلرهابية التي قامت بمذابح دير ياسين 
وكل املحطات، الكل يذكر يعني لم تخل أي مرحلة من مذبحة ها قانا، 
ها صبرا وشتيال ،غزة واحد غزة اثنين، بت تتوقف وسائلهم في تهجير 
وتدمير الشعب الفلسطيني، ولذلك ال يمكن أن تكون هاته الدولة دولة 
طبيعية وال يمكن اعتبارها أنها دولة عادية فال مواثيق لها وال معاهدات 
وال توقيعات وال اتفاقيات، هم أنفسهم حتى في مرحلة محاولة تبييض 
 ويلجأون إلى 

ّ
وجوههم وإعطاء صورة ايجابية في وسط هذه املراحل إال

لإلنسان،  املستهدف  املدمر  العنصري  الحقيقي  الوجه  إلبراز  وسائل 
املستهدف للشعب الفلسطيني حتى ينتبه الجميع حتى الذي اعتقد بأن 
هاته الصورة ربما فيها بعض اإلشراقات، حتى ينتبه الجميع أن هاته 
الدولة التي قامت على عصابات ديال التذبيح والّتقتيل هي مستمرة في 

منهجها وال يمكن أن تبتعد عنه، فلذلك في ظل هذا الواقع الذي يسّجل 
هذا اإلستهداف وهاته األمور الغير الطبيعية في هاته الدولة الغير العادية 
والتاريخ يشهد حصلت انتفاضة ديال 2002 وانتبه الجميع وحصل 
العالم، حيث  العالم كما حصل باألمس في كل عواصم  التأييد من 
كان الدعم واملساندة للشعب الفلسطيني، وحيث كانت التنديد بهاته 
الجرائم جرائم الحرب واستهداف النساء واألطفال واألبرياء واملدنيين، 
فكما حصل باألمس هاته االنتفاضة على مستوى هّبات في العواصم 
الغربية حصل في االنتفاضةل 2002، وكان من نتائجها على مستوى 
املغرب أن أغلق مكتب اإلتصال بحكم أن هذا التمادي في استهداف 

الشعب الفلسطيني.

أبرز ويبرز وال يترك أي مجال إلبقاء عالقة مع كيان ال عهد له وال 
مواثيق، شوف غير اإلتفاقيات اللي دارو حتى مع الفلسطينيين، ماذا 
قدموا للفلسطينيين في كل هاته اإلتفاقيات؟ ما هي املواثيق الدولية؟ 
قرارات مجلس األمن في كل هاته املحطات ال نجد إال مواقف متشددة 
ومتطرفة وإمعان في استهداف الشعب الفلسطيني. فلذلك إن هذا الذي 
يحصل اليوم يحتاج منا إلى تضامن، ونحن حينما نعلن عن تضامننا مع 
الشعب الفلسطيني فيجب أن نكثر وأن ننخرط بقوة في هاته التعبيرات 
للتضامن السيا�سي، واعلموا أن له أثر إيجابي كما يعبر عن ذلك كل 
وهاته  الصمود  هذا  في  وحدهم  ليسوا  أنهم  يحسون  الفلسطينيين 
املقاومة، فله آثر معنوي على الشعب الفلسطيني ويحسون بتضامن 
الشعوب العربية والشعوب اإلسالمية وكل محبي التحرر على املستوى 

العالمي.

فإننا نعلن تضامننا ملآزرتهم ونعلن تضامننا بهذا الشكل لكي نبقي 
هذه القضية حية وحتى ال يفكر أي طرف أنها يمكن أن تن�سى أو أن توارى 
إلى الوراء بل على العكس من ذلك كما كان عند املغاربة منذ حي املغاربة 
أو حارة املغاربة هي مستمرة ويملكها جيل لجيل على أساس أنها قضية 
املغرب  عند  الوطنية حاضرة  القضايا  كل  إلى جانب  مركزية قضية 
يتحمل فيها كل مسؤوليته. ومن أجل ذلك، فإننا نعلن التضامن مع 
الشعب الفلسطيني ونثمن ونقدر املبادرة امللكية ألمير املؤمنين ورئيس 
لجنة القدس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لدعم األسر املتضررة، 
وننخرط في الدعم املالي عبر وكالة بيت مال القدس التي أحدثت مجموعة 
من املشاريع ونثمن ما تقوم به، فقد جعلت هدفا مركزيا لفعلها وهو 
تثبيت املقدسيين ومساعدتهم، فلذلك من مشاريعها هو ترميم الدور 
اآليلة للسقوط ومساعدتهم للمقدسيين كما حصل في حي الشيخ جراح 
ألن الغرامات التي تفرض على سكان هاته البيوت وهم أهلها باهظة جدا 
وتحتاج دعما ماليا لتثبيتهم هناك، وما حصل في األيام األخيرة من تركيزها 
على دعم املجهود الصحي في الحرم املقد�سي ملا يتعرض له املرابطون 
وهم ينوبون عنا جميعا في الحفاظ على بيت املقدس في أداء دوره 
التعبدي. فلذلك بمثل هذه املساهمات تحتاج منا الدعم الحقيقي حتى 
نوازي مع التضامن السيا�سي واملواقف واإلعالمي أن نوازي معه تضامنا 
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حقيقيا ماليا يعبر على أن القضية ال زالت حية وأن الشعب املغربي في 
هذا اإلتجاه. ونثمن كذلك موقف رئيس الحكومة باألمس من خالل 
حواره مع إحدى القنوات حينما سئل عن ما هي مبادرتكم أو اتصاالتكم 
مع الكيان الصهيوني في إطار التدخالت في هذا الباب، وعبر بشكل صريح 
قال إن موقفنا واخترنا موقفا منحازا للقضية الفلسطينية، منحازا لحق 
الشعب الفلسطيني، احنا ماشيين في واحد الفرقة وال في واحد النزاع في 
�سي منطقة من املناطق وغادي نقلبو باش تكون التدخالت أو ال يكون 
ال، هذا حق لشعب تم تهجيره و نشاهد بأعيينا التدمير الذي ينال البشر 
والحجر،ال يمكن أن نكون على نفس املسافة ال يمكن أن تكون مثل 
ء هو موقف االنحيازالحق االنحياز للشعب الفلسطيني 

ّ
املتفرجين، ال

والبحث عن كل أشكال التضامن معه والتعبير عن املواقف التي يجب 
أن يقفها شعبنا، و بهذا الشكل وانسجاما مع ما قام به صاحب الجاللة 
التي شهدتها  الشعبية  الهّبة  ومع  الحكومة  لرئيس  املوقف  هذا  ومع 
باألمس أو منذ يوم السبت مجموعة بل أغلب املدن املغربية، فلذلك 
هذا هو املغرب وهاذي هي املواقف ديال املغرب ملكا وشعبا وحكومة 
عنوانها اإلستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، اإلستمرار في البحث عن 
أشكال لدعمه والتضامن معهم رفض كل املمارسات للكيان الصهيوني 
الذي أجدد بأنه دولة غير طبيعية وغير عادية وفي كل مراحلها تلجأ إلى 
هذا األسلوب، وحتى وإن حاولت أن تعطي صورة جميلة فإنها تلجأ إلى 
هاته األساليب التي تستدعي منا أن نكون في مستوى هاته املواقف وفي 
الرد على هذه املمارسات، وأتمنى أن تكون مثل هاته الهّبة اآلن العاملية 
العالم والشعوب والحكومات أن تكون في هذه املناسبة كذلك، وأن 
نتخذ مثل القرارات التي اتخذناها في انتفاضة 2002 بإغالق مكتب 

اإلتصال، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة تفضلوا 
السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد رويد  لعبد0 رئيس فريق  ألص لة و ملع صرة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

يشرفني بإسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب أن أتناول 
الكلمة في بداية هذه الجلسة، معبرا عن تضامننا املطلق والالمشروط 
اإلسرائيلي،  العدوان  جراء  وآاله  محنته  في  الفلسطيني  الشعب  مع 
مؤكدين للرأي العام الدولي أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف 
يندرجان دائما في صدارة اهتمامات وانشغاالت املجتمع املغربي، الذي 
عّبر منذ بداية هذا العدوان عن حزنه وغضبه بجراء استهداف املدنيين 

العّزل.

إن العدوان اإلسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة ومحيطه 
أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهىة، وأبان مرة أخرى من خالل 
تعتبر  الفلسطينية  القضية  بأن  الواسع  العربي واإلسالمي  التضامن 
األصالة  فريق  في  يسعنا  ال  شعوبها،  لدى  ومحورية  مركزية  قضية 
واملعاصرة في ظل الحرب الشرسة التي يشنها اإلحتالل اإلسرائيلي منذ 
عدة أيام على قطاع غزة وما خلفته هذه الحرب الدنيئة من قتلى وجرحى 
اإلسرائيلي على  العدوان  ونستنكر  ننّدد  أن  إال  بليغة  مادية  وخسائر 

األرا�سي الفلسطينية.

التقتيلية اإلسرائيلية ملقرات ومراكز حكومية  إن استهداف األلة 
ومواقع للمقاومة وأحياء سكنية في قطاع غزة وبرج الجالء الذي يضم 
شبكة إعالمية في غزة، في محاولة يائسة من العدوان اإلسرائيلي لطمس 
حقيقة الغارات الجوية على األرا�سي الفلسطينية، يعد جريمة كاملة 
لردع  الدولي  املنتظم  طرف  من  الفوري  التدخل  تستوجب  األركان 
اإلسرائيليين، وتستوجب أيضا توحيد الجهود العربية واإلسالمية من 
أجل وضع حد لسياسة التقتيل التي تنهجها إسرائيل في حق الشعب 

الفلسطيني.

إن فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب يدعم خطوات بالدنا 
وقيادته لجهود وقف اإلعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، 
ويقف إلى جانب الجهود جهود صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 
في تحركاته من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني 

ومحاوالت املساس بالوضع القانوني للقدس الشريف.

إننا نثمن اإلتصاالت املكثفة التي باشرتها بالدنا منذ بداية وقوع 
العدوان اإلسرائيلي الحالي، مع العديد من األطراف لوقف التصعيد 
الفلسطينية  القضية  دعم  وأن  الحوار خصوصا  طاولة  إلى  والعودة 
يحظى بمتابعة ملكية خاصة في اململكة املغربية خاصة مع استحضار 
الدور التاريخي الذي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية املقدسات 
في القدس الشريف والوقوف في وجه اإلجراءات التي تقوم بها سلطات 

اإلحتالل اإلسرائيلي بهدف تهويد املدينة املقدسة.

وفي هذا الصدد، ال يسع فريق األصالة واملعاصرة إال الدعوة إلى 
عقد اجتماع عاجل للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس، للخروج بمبادرة عربية قوية لتهدئة األوضاع من قبل 
الجانبين والحفاظ على الوضع الخاص ملدينة القدس وحماية الطابع 
اإلسالمي للمدينة وحرمة املسجد األق�سى. وفي هذا اإلطار، يود فريق 
األصالة واملعاصرة بمجلس النواب التذكير بالحضور الوازن للمغرب 
في التحرك العربي والدولي ملواجهة اإلعتداءات اإلسرائيلية على الشعب 
الفلسطيني في القدس وحث السلطات اإلسرائيلية على اتخاذ خطوات 

عملية لوقف السياسات واإلجراءات الغير القانونية.

وفي هذا اإلطار، ال يسعنا إال التذكير بوقوف املغرب ملكا وحكومة 
وشعبا في صف القضية الفلسطينية، واإلشادة بدور وكالة بيت مال 
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القدس في دعم صمود املقدسيين، ونحن إذ نثمن كل هذه الجهود ندعو 
املنتظم الدولي إلى التدخل لوقف العدوان بحيث ال يمكن إلسرائيل بأن 
تضل فوق القانون وبدون محاسبة، وال مناص لها من اإلعتراف بحقوق 
الفلسطينيين وإيقاف مثل هذه املمارسات خاصة وما يجري اليوم هو 

بمثابة جريمة حرب وتكريس لنظام الفصل العنصري.

وفي هذا اإلطار، نؤكد في فريق األصالة واملعاصرة على أن القدس 
عاصمة سياسية واقتصادية ودينية تتطلب توحيد الصف الفلسطيني 
بالقدس والضفة الغربية وغزة دفاعا عن األق�سى، كما نذكر بوجود 
بالدنا في الصفوف األولى للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني من 
امللك  اعتالء  منذ  الفلسطينية  للقيادة  املباشر  املادي  الدعم  خالل 
محمد السادس عرش أسالفه امليامين، وإرسال مساعدات إنسانية 
إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإرسال مواد 
غذائية ونقل مجموعة من الجرحى الفلسطينيين املصابين في العدوان 
في  العالجات  واستكمال  لتلقي  اإلسرائيلي على قطاع غزة  العسكري 
املغرب، وإصدار تعليمات سامية إلرسال مساعدات عاجلة إلى الشعب 
الفلسطيني تتكون من أدوية ومواد صيدلية ونصب مستشفى ميداني 

مغربي بقطاع غزة.

باإلضافة  ماسة  بحاجة  أم�سى  اليوم  الفلسطيني  الشعب  إن 
وتنشيط  تحريك  وكذا  امللموس  املادي  للدعم  السيا�سي  الدعم  إلى 
على  الفلسطينية  الجهود  لدعم  الدولي  املستوى  على  الدبلوماسية 

مستوى كافة الواجهات السياسية واإلجتماعية.

وإذ كنا ندين وبشدة العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة 
القوانين  بقواعد  صارخا  إخالال  يمثل  العدوان  هذا  أن  على  ونؤكد 
واملواثيق الدولية، فإننا نقر بأهمية وضرورة وضع إستراتيجية وطنية 
موحدة بين كافة القوى والفصائل السياسية بغاية مواجهة اإلحتالل، 
وبغاية أيضا تحقيق غاية املشروع الوطني الفلسطيني ولن يتأتى ذلك في 
نظرنا إال بالحرص على تسريع ربط قنوات الحوار واملصالحة عن طريق 

تغليب الحكمة والعقل ونبذ اإلنقسام والتشتت.

الشعب  على  الغاشم  اإلسرائيلي  العدوان  من  بالدنا  مواقف  إن 
الناحية  من  ومنسجمة  وموحدة  ثابتة  تزال  وما  كانت  الفلسطيني 
وتل  الرباط  بين  العالقات  استثناف  إن مسألة  والرسمية،  الشعبية 
القضية  تجاه  املغربية  للمملكة  التاريخية  املواقف  تغير  لم  أبيب 
الفلسطينية التي يعتبرها الشعب املغربي قضية وطنية، وهو املوقف 
الواضح الذي حرص امللك محمد السادس نصره هللا، على تأكيده 
بعد اإلتفاق الثالثي الذي جمع املغرب وإسرائيل وأمريكا. إن استمرار 
تصعيد اإلعتداءات اإلسرائيلية على املقدسيين في خرق سافر للمواثيق 
والقوانين الدولية، سوف لن يخدم قضية حل النزاع بين الدولتين وإنما 
من خطاب  ويعمق  الحوار  وسيقلص فرص  باملنطقة  الوضع  سيأزم 
الحقد والكراهية، لذلك بات من الضروري إحياء العملية السلمية وفق 

املقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الدستوري،  التجمع  لفريق  اآلن  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد و و0 بلعس 8:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

يشرفني أن ألقي هذه الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري، تنديدا 
ملا تعيشه األرا�سي الفلسطينية من قصف عشوائي وتدمير على يد قوات 
االحتالل الصهيونية وبما تمارسه هاته األخيرة من انتهاكات وتجاوزات 
تمس الطابع اإلسالمي للمسجد األق�سى وملدينة القدس الشريف، وما 
يتعرض له األبرياء واملدنيين وأطفال فلسطين من أنواع البطش وامليز 
العنصري أمام أنظار العالم وعدسات اإلعالم املرئي دون وازع ضمير 

إنساني وال اعتبار ملبادئ حقوق اإلنسان وال كرامة اإلنسانية.

وإننا في فريق التجمع الدستوري، ندين وبشدة هذه اإلعتداءات 
املستمرة واملتكررة املمارسة على الشعب الفلسطيني وعلى املقدسيين 
بالقدس الشريف، كما نستنكر بشدة الهجوم الوح�سي بأعتى األسلحة 
الجوية والبرية وغيرها، والترويع املستمر للمدنيين واستهداف املنازل 
واملنشآت الفلسطينية في غزة األهلة وغيرها من مدن وقرى القطاع 
والرسائل  الوحي  مهبط  الشريف  القدس  له  يتعرض  وما  الغربي. 
السماوية من تنكيل وترويع للسكان املقدسيين منذ شهر رمضان ومنع 
املسلمين من أداء الصلوات منذ شهر رمضان ومنع املسلمين من أداء 
دون  والحواجز  واملفرقعات  بالقنابل  والشعائر  والعبادات  الصلوات 

مراعاة لحرمة املكان وال الزمان وال املناسبة.

ممارسات  من  العنصري  وامليز  االحتالل  قوات  به  تقوم  ما  إن 
للشعب  املشروعة  والسياسية  املدنية  للحقوق  انتهاكا مستمرا  يمثل 
الفلسطيني ويضرب في الصميم الجهود واملساعي التي يقوم بها عقالء 
الديني  التعايش  فرص  توفير  على  العامليين  القادة  وحرص  العالم 
وتساكن العقائد وتدبير األماكن املقدسة للعيش اآلمن املشترك بين 
الديانات السماوية الثالث. وفي مقدمة هذه الجهود، البد وأن نذكر 
السادس،  امللك محمد  ونصره  أيده هللا  الجاللة  يبذله صاحب  بما 
بصفته رئيسا للجنة القدس في سبيل حماية القدس ودعم صمود أهلها 
تأكيدا على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش 

والتسامح بين مختلف األديان السماوية.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،
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تتجاوز  الباب  هذا  في  امللك  جاللة  ومبادرة  املغرب  مواقف  إن 
الخطب والبالغات اإلعالمية، مواقف املغرب مشهود بها دوليا ومعبر 
عنها باإلنجازات امليدانية والدعم املادي واللوجستيكي امليداني املوجه 
لفائدة الساكنة املقدسية من أجل توفير الظروف املعيشية الكريمة، 
املنشآت  وإقامة  املتضررة،  املباني  وصيانة  والصحة،  والتمدرس، 
املدنية، واملساعدات العينية لفائدة املدنيين الفلسطينيين سواء في 
القدس أو الضفة أو غزة وهي إنجازات ومبادرات مستمرة وغير مشروطة. 
تصريف  من  الظاهر  الجزء  إال  هي  ما  امليدانية  اإلنجازات  هذه  وإن 
واملدعومة  الفلسطينية  للقضية  املغرب خدمة  يبذلها  التي  املواقف 
باملساعي واإلتصاالت الدبلوماسية واملباشرة التي تبذلها الدبلوماسية 
املغربية تحت القيادة املولوية السامية، في وقف النزيف وعودة الحياة 
الطبيعية والحد من اتساع رقعة املواجهة وحماية املدنيين واألبرياء 

العزل من بطش أسلحة الدمار والتخريب والقتل.

مقبوال  يعد  لم  أنه  الدستوري،  التجمع  فريق  فريقنا  في  ونؤكد 
وال مجديا مثل هذه الحمالت التقتيلية والترويعية وأنها تغذي روح 
التشبث باألرض املسلوبة والتمسك بالحقوق املشروعة لدى األجيال 
الصاعدة مهما استخدمت قوات اإلحتالل من أساليب فرض القوة 
ومهما  وطمسها،  والجغرافية  التاريخية  الحقائق  وتزييف  والترهيب 
الحقوق  أبسط  من  والحرمان  والتجويع  الحصار  فرض  من  حاولت 
الحياتية واملعيشية والصحية والتعليمية، فإن ذلك لن يثني الشعب 
الفلسطيني عن التمسك بحقوقه املشروعة ولن يزيده إال تمسكا وثباتا 
بحقوقه مهما اجتهدت قوات اإلحتالل ونوعت من أساليب القهر املادي 

واملعنوي واإلبادة والتنكيل باألبرياء واملدنيين.

ونختم مداخلتنا بالتذكير والتنويه بالجهود السلمية التي ما فتئ 
بها من مواقفه من مواقعه املختلفة واملعبر  صاحب الجاللة، يقوم 
عنها باألعمال واإلنجازات الشاهدة على صدقية املواقف بعيدا عن 
املزايدات الكالمية والتصريحات الرنانة، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

 لسيد رئيس  لجلسة:

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

 لن ئب  لسيد نشر  لدين مضي ن رئيس  لفريق  الستقاللي 
للشحدة و لتع دلية:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة  لشحيدة،

إخش ني أخش تي،

نعم كنت أتمنى حضورا مكثفا ألعضاء الحكومة خاصة عند بداية 
هذه الجلسة، اعتدنا على ذلك.

عن  لنعّبر  الحال  بطبيعة  مناسبة  هاذي  الرئيس،  السيد  املهم 
تضامننا وشجبنا لكل املمارسات البشعة الال إنسانية التي تمارس ضد 

الشعب الفلسطيني األبي، إذن:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

يتتبع الرأي العام الوطني والعربي واإلسالمي والدولي بألم شديد وقلق 
واسع واستياء عميق العدوان اإلسرائيلي الغاشم في حق أبناء الشعب 
الهمجية  اإلعتداءات  أنواع  ملختلف  وممارسته  األعزل،  الفلسطيني 
التي تجسد إرهاب الدولة من أجل إبادة أصحاب األرض ومحاوالت 
تهجيرهم واالستيالء على أراضيهم وانتهاك املقدسات اإلسالمية ومشاعر 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا  العالم،  بقاع  جميع  في  املسلمين 
والتعادلية نثمن عاليا موقف جاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
رئيس لجنة القدس التابث من القضية الفلسطينية وحماية املقدسات 
في القدس الشريف، والوقوف في وجه اإلجراءات اإلستفزازية التي تقوم 
بها سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي بهدف تهويد املدينة املقدسة، وكذا 
حرص جاللته على تقديم الدعم الالزم واملساعدات اإلنسانية العاجلة 

للشعب الفلسطيني لتجاوز محنته.

 لسيد  لرئيس،

تلك  بشدة  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  ندين 
اإلعتداءات الوحشية التي لن تزيد الشعب الفلسطيني إال إصرارا على 
التمسك بحقوقه املشروعة، في إنهاء اإلحتالل ونيل الحرية واإلستقالل 
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة الكاملة بعاصمتها 
األبدية القدس الشريف، كما نندد بشدة هذا التصعيد الهمجي أمام 
التي  العدوانية  األعمال  على  ره 

ّ
وتست الدولي،  للمجتمع  مريب  صمت 

تمارسها إسرائيل لتستمر في انتهاكاتها للمواثيق الدولية والقانون الدولي 
املجتمع  يتحمل  بأن  أيضا  نطالب  املتحدة،  األمم  وقرارات  اإلنساني 
على  الغاشم  اإلسرائيلي  العدوان  لوقف  والكاملة  مسؤوليته  الدولي 
إزاء  الجماعية  باإللتزامات  والوفاء  ومقدساته  الفلسطيني،  الشعب 
إسرائيل كسلطة إحتالل باعتبارها املسؤولة عن تدهور الوضع واملّس 
الشعب  ضد  عدوانها  بسبب  باملنطقة،  واإلستقرار  والسلم  باألمن 
الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له من أجل ضمان حقه في الدفاع 

عن حقوقه املشروعة.

 لسيد  لرئيس،

نجدد دعوتنا للمنتظم الدولي إلى اإلسراع بالتحرك الفاعل لنصرة 
تعودنا  لقد  فقط  والشجب  بالتنديد  ليس  الفلسطينية،  القضية 
وأعتدنا على ذلك لعقود من الزمن، أو استصدار البيانات الخطابية بل 
بالدفاع بكل الصيغ القانونية املتاحة عن عدالة هذه القضية ونصرتها، 
إنهاء  في  التاريخية  لتتحمل مسؤولياتها  املتحدة  األمم  والضغط على 
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هذا الصراع الذي طال أمده، واسترداد الحقوق املشروعة للشعب 
الفلسطيني وتمكينه من حقوقه كاملة وفي مقدمته حقه املشروع في 
القدس  السيادة عاصمتها  كاملة  املستقلة  الفلسطينية  دولته  إقامة 

الشريف.

الفلسطيني  الشعب  مع  والالمشروط  املطلق  تضامننا  نؤكد  كما 
وشعبا  ملكا  قاطبة  املغربي  الشعب  تمسك  باعتزاز  ونسجل  األبي، 
وحكومة بالدفاع عن القضية الفلسطينية كما عبر عن ذلك خالل 
املسيرات الشعبية التي جابت مختلف مدن اململكة يوم أمس، يوم أمس 
رغم يعني الحالة التي يمر بها املغرب والعالم بأكمله الناتجة عن هذا 
الوباء، »إن ينصركم هللا فال غالب لكم« صدق هللا العظيم والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للفريق الحركي، تفضلوا السيد 
الرئيس.

 لن ئب  لسيد محمد مبديع رئيس  لفريق  لحركي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء  ملحترمشن،

 لسيد ت و لس دة  لن ئب ت و لنش ب  ملحترمشن،

تابعنا كما تابع العالم بإسره إمعان الجيش اإلسرائيلي في استباحة 
باحات القدس الشريف واالعتداء بوحشية وهمجية مقيتة على مئات 
املصلين، قتل األطفال، شرد املواطنين، هجر السكان، ودك املنازل، 
فال يمكننا في الفريق الحركي إال أن نعبر بدورنا عن مشاعر الغضب 
واإلستهجان واإلدانة واإلستنكار جراء العدوان الصهيوني الغاشم، إن 
هذه اآللة العدوانية لم تكتفي باإلعتداء والظلم والتنكيل، بل حاولت 
اإلستيالء على أرا�سي فلسطينية وتهجير سكانها قسرا، هذا التصرف 

العدواني لم يحترم مشاعر املسلمين حتى في عز شهر رمضان املبارك.

املتحدة،  األمم  قرارات  جميع  تتحدى  العدوانية  الروح  هذه  إن 
واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، كما أن استمرار العنف 
ال يمكنه إال أن يغذي مشاعر الحقد ويعصف بجميع الجهود املبذولة 

إلقرار السالم واألمن في املنطقة.

 لسيد  لرئيس،

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

إن املغاربة ملكا وحكومة وشعبا، يعبر عن سخطه لهذا العدوان 
الغاشم ويعلن تضامنه املطلق مع الشعب الفلسطيني البطل، وهنا 
البد أن نحيي عاليا الجهود واملساعي التي يبذلها جاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا، رئيس لجنة القدس، كما نبارك اإللتفاتة امللكية 
السامية بإرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى الفلسطينيين بالضفة 
الغربية وقطاع غزة، كجزء من دعم اململكة املستمر والدائم للقضية 
الفلسطيني  الشعب  مع  الالمشروط  وتضامنها  العادلة  الفلسطينية 

الشقيق.

وهكذا كان دأب املغرب على الدوام اتجاه القضية الفلسطينية، 
اندالع  منذ  وفعال  قوال  الثابتة  بلدنا  بمواقف  التذكير  إلى  نحتاج  وال 
الشرارة األولى لهذا الصراع، والشك أن من أكبر املبادرات التي أقدم 
عليها املغرب هي تأسيس وكالة بيت املال للمقدس الشريف، التي تعمل 
في إطار لجنة القدس بهدف إنقاذ هذه املدينة وتقديم الدعم واملساعدة 
للسكان الفلسطينيين والحفاظ على املسجد األق�سى املبارك واألماكن 
واملقدسة األخرى، فمساهمة املغرب في هذه الوكالة بشكل واسع وفّعال 
أسطع مثال على التضامن، الذي تجّسد عمليا في بناء املستشفيات 
واملدارس واملساكن والعناية باألطفال الفلسطينيين ولم يتوان أبدا في 
ذلك رغم بعد املسافات، فاملغرب كان دائما على العهد وعند مواقفه 

الثابتة من القدس ومن القضية الفلسطينية بشكل عام.

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

مزايدة  محل  أبدا  تكون  أن  يمكنها  ال  املبدئية  املواقف  هذه 
وإعطاء للدروس للمغرب من طرف أي كان، في هذا السياق نتأسف 
ساهموا  بماذا  ونتسائل  الفلسطينية  القضية  بنصرة  يتشدقون  ملن 
لرفع معاناة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه والتخفيف من 

معاناته؟

 لسيد  لرئيس،

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

بوثقة  في  االنصهار  تتطلب  الدقيقة  املرحلة  هذه  بأن  نعتبر  إننا 
واحدة والتخلي عن األنانيات والحسابات الضيقة، وباملناسبة ندعو 
الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة والتماسك وتوحيد الجهود من أجل 
مواجهة الغطرسة املقيتة للعدو الصهيوني، كما نحث املجتمع الدولي 
على التدخل من أجل الضغط على إسرائيل لإللتزام بالقرارات الدولية 
ووقف  املقدسة،  باملدينة  اإلسرائيلية  لالنتهاكات  الفوري  والوقف 
االعتداءات املستمرة على قطاع غزة والضفة للغربية، كما نحثها على 
دعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه في مواجهة هذه اإلعتداءات 
وإقامة دولته  استرجاع حقوقه  واملتكررة ودعمه من أجل  املستمرة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، عاشت فلسطين حرة أبية 
والخزي والعار لكل الظاملين العتاة، والرحمة واملغفرة للشهداء األبرار، 

والسالم عليكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي تفضلوا السيد 
الرئيس.
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 لن ئب  لسيد وقر ن أم م رئيس  لفريق  الوتر كي:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اشتراكي بمجلس النواب في 
هذه الجلسة املخصصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، 
ارتباطا بالتطورات األخيرة بما هي قتل وتنكيل ودمار. وال يسعنا في البدء 
إال أن نجدد مرة أخرى التعبير الصريح واملبدئي عن تضامن الفريق 
اإلشتراكي مع الشعب الفلسطيني لحيازة حقوقه كاملة غير منقوصة 
إلقامة دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تضامن 
مبدئي محكوم أوال وأخيرا بحضور القضية الفلسطينية في الوجدان 
نعبر  موقف  هو  السالم،  فرص  تقوية  أجل  من  املجتهد  العقل  وفي 
عنه بكل وضوح في الفريق اإلشتراكي، وفي اإلتحاد اإلشتراكي للقوات 
الشعبية بل وفي املغربي شعبيا ورسميا ألن هذا أمر يوحدنا جميعنا 
باعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية هي األخرى ببالدنا. فشعبيا 
ال يزال املغرب وفيا للتعبير التضامني الحاشد والعميق وهو ما عشناه 
في األيام األخيرة من تضامن عبر ربوع الوطن رغم ظرفية الجائحة وما 
يتبعها، ورسميا يواصل املغرب تصريف الحشد العاطفي والتعاطف 
الواسع عبر مبادرات ذات داللة ثابتة ومستمرة حيث بادر املغرب في 
الساعات األولى للعدوان الغاشم على الحرم املقد�سي والهجوم الهمجي 
على الفلسطينيين إلى التعبير عن الرفض املطلق للعدوان ولكل أشكال 
يغيب  الذي  املسدود  الباب  إلى  طريقا  ذلك  واعتبر  والتقتيل  العنف 
كل فرص السالم. وواصل املغرب املبادرة من أعلى قمة لجنة القدس 
وبيت مال القدس بحيث قرر جاللة امللك، إرسال املساعدات الغذائية 
والطبية التي يحتاجها إخوتنا في فلسطين وهو الدعم الذي لم ينقطع 
بحضور  ولكن  الصعبة  باللحظات  بالضرورة  مرتبطا  يكن  ولم  يوما 

مبدئي دائم بدعم مادي ومعنوي مستمرين.

 لسيد  لرئيس،

بكل وضوح مرة أخرى، وهو ما عبر عليه حزبنا حرفيا في جريدة 
اإلتحاد اإلشتراكي الناطقة بإسمه في عدد اليوم، منذ عقود واملغرب 
يتولى هذا املجهود الكبير املتعلق بالدعم دعم القضية الفلسطينية 
الدائم واملستتر في السر والعلن  ماديا ومعنويا، هذا املجهود الوطني 
الذي يعرفه املواطنات واملواطنون املغاربة ويعرفه الشعب الفلسطيني، 
الغنية  الدول  أحيانا  تتلكأ  الدعم  من  واسعا  قسطا  املغرب  ويتولى 
بااللتزام به ألن القدس في األجندة امللكية جزء من اإللتزام الشخ�سي 
للملك كصورة حية لاللتزام املغربي. املغرب الذي راكم تجربة وتراثا 
خاصين في التعامل مع متغيرات القضية وثوابتها منذ عقود وصارت 
له مدرسة في التقدير جيواستراتيجي للمتغيرات اإلقليمية والدولية مع 
قدرة نادرة في وسط األنظمة على التقاط العوامل املساعدة للتقدم على 

درب السالم.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء و لنش ب  ملحترمين،

املستعجل حاليا هو وقف الدمار وقراءة ما تغير وما بقي في الخريطة 
يجري  ما  بأن  التذكير  نظرنا  في  أسا�سي  أمر  وهذا  لكن  اإلقليمية، 
ويعيد  الطاهر  الفلسطيني  بالدم  جديد  من  التراجيديا  يعنش  اليوم 
التذكير بأن زمن النكبة ال زال مستمرا و بأن الفلسطينيين قدموا ما 
السالم  يصبح  حتى  الدولية  الشرعية  بها  نادت  متطلبات  من  يجب 
ممكنا، وأن تلك التنازالت لم تسعف في تغليب السالم بل أرادته قوى 
التنكيل الصهيونية أن يكون بال كلفة وشروط أفضلية إستراتيجية 
مغايرة ومريحة وهو ما قال املغرب بشأنه بأنه غير ممكن وال يمكن أن 
يستمر، املطروح إنقاذ فكرة السالم من فصول العنصرية الصهيونية 
الجديدة، ذلك أن املقاومة وهي تصارع فهي تفعل ذلك من أجل تغيير 
موازين القوى وخلق شروط أفضل لتفاوض يقوم على عتبتي الحرية 
والدولة الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس، وليس هناك من أجندة 
قابلة للعقل والدبلوماسية و للعدل والحرية معا، سوى هذا التوجه 
الذي للمغرب فيه تراث باهض وتجربة ومهارة تشّرف أبناءه وتجعل 
الفرقاء ينصتون إليه، سيكون من األنسب كما نرى في الفريق اإلشتراكي 
أن تسارع الدول العضوة في لجنة القدس إلى عقد مؤتمر في سياق 
اإللتفاف حول القضية واحتضانها، ثم تفعيل مبادرات موحدة واحدة 
خارج األجندات املتباينة للعواصم املعنية بمصير بؤرة الشرق األوسط، 
إستراتيجية يحدوها حق ال توازن الرعب الحق الفلسطيني، الحق بما 

هو فلسطين الحرة املستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

 لسيد  لرئيس،

حتى ال نطيل وقد تقدمتم في بداية هذه الجلسة بكلمة بإسم السيد 
الرئيس وأجهزة املجلس هي كلمتنا جميعنا، حتى ال أطيل ال يسعنا في 
بالبرملان  اشتراكي  كفريق  نجّدد  أن  إال  املقتضبة  الكلمة  هذه  ختام 
أوبمجلس النواب التزامنا الدائم واملبدئي وانخراطنا املستمر في دعم 
القضية الفلسطينية العادلة، مؤمنين تمام اإليمان بأن معركة التحرير 
مستمرة وأنه مهما طال الزمن أو قصر ال يمكن مطلقا القبول بوضع 
ال يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاالته من أجل 
دولة حرة مستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف والسالم 

عليكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

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

رئيسة  ملجمشعة  لني بية  لبلق  ع ئشة   لن ئبة  لسيدة 
للتقدم و الوتر كية:

 لسيد  لرئيس،
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 لسيدة  لشزيرة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

اآللة  وطأة  تحت  تئن  جريحة  أخرى  مرة  فلسطين  فلسطين 
العسكرية الصهيونية، التي تستبيح الدم الفلسطيني بدم باردفي تحّد 
سافرللعال،م لكل األعراف الدولية األوضاع في فلسطين املحتلة اليوم 
تنذر باملزيد من همجية االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، وما يرتكبونه من 
جرائم في حق الشعب الفلسطيني األعزل وتزايد حاالت اإلعتداءات 
على حرمة املسجد األق�سى وعسكرة محيطه، نتابع وإلى حدود اللحظة 
قوات  تشنه  الذي  العسكري  العدوان  شديدتين  وإدانتنا  باستنكار 
الضفة وعودتها إلقتراف  الصهيوني، على قطاع غزة وعلى  االحتالل 
جرائم جرائم حرب، جرائم ضد اإلنسانية منتهكة بذلك انتهاكا صارخا 
القانون الدوري اإلنساني، هذه التطورات تفرض اليوم على املنتظم 
ل إرهاب 

ّ
األممي وعلى كل الضمائر الحية إذانة هاته الجرائم، التي تمث

دولة في حق الشعب الفلسطيني، والعمل على التصدي لها والضغط 
على الهيئات األممية املختصة من أجل إنهاء هذا اإلحتالل وإقرار حق 

الشعب الفلسطيني في دولته املستقلة وفي العيش بحرية وكرامة .

 لسيد  لرئيس،

إنها مناسبة نقدر نثمن فيها مبادرة جاللة امللك محمد السادس 
رئيس لجنة القدس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في 
الضفة الغربية في قطاع غزة وهو القرار الذي يأتي في إطار دعم اململكة 
املغربية الدعم املتواصل للقضية الفلسطينية وتضامنها الدعائم مع 
الشعب الفلسطيني الشقيق ومبادرة إصدار موقف موحد لكل الدول 
العربية أو من طرف منظمة التعاون اإلسالمي باإلدانة الشديدة لهذا 
التطهير  مخططات  وكل  الفلسطيني  الشعب  بحق  الهمجي  العدوان 
العرقي التي تمارسها سلطات اإلحتالل خاصة التهويد القصري ملدينة 

القدس وأحيائها.

إننا في التقدم واإلشتراكية وتعبيرا منا عن موقفنا املبدئي والثابت 
من القضية الفلسطينية التي تظل بالنسبة للمغرب بكل مؤسسات 
الدولة وكل مكونات الشعب قضية مركزية ال تحتمل ادخار أي جهد في 
سبيل نصرة كافة الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني األبي، فإننا 
نجدد دعمنا املطلق وتضامننا الكامل مع نضاالت الشعب الفلسطيني 
دولة فلسطينية مستقلة موحدة  بناء  في  املشروعة  البطل وحقوقه 
عاصمتها القدس الشريف، وفي التصدي لسياسة اإلستيطان وغصب 

حقوق الشعب الفلسطيني حقه في أرضه حقه في الحياة.

ونعبر عن رفضنا التام للتصعيد اإلسرائيلي الذي يستهدف املدنيين 
والشباب  النساء  يستهدف  أبرياء  أطفال  هم  الضحايا  فثلث  العزل 
والكهول على السواء وما استباحة تقتيل الشعب الفلسطيني اليوم 
إال حلقة أخرى ضمن حلقات التاريخ الدموي للصهيونية التي تكرس 
لألسف  املسنودة  اإلسرائيلي  االحتالل  لسلطات  املتطرفة  التوجهات 

بصمت العالم ودعم ومباركة عدد من القوى العاملية الكبرى وتواطؤ 
بعض وسائل اإلعالم التابعة لإلمبريالية وهي التوجهات التي من شأنها 
العنف واالضطراب وتهديد األمن والسلم  املزيد من  إلى  املنطقة  جر 
لقوة  كاملة  املسؤولية  واإلشتراكية  التقدم  في  نحمل  وإذ  الدوليين، 
االحتالل اإلسرائيلي في تبعات هذا التصعيد على املنطقة برمتها فإننا 
الدولية  الحماية  توفير  في  مسؤوليته  بتحمل  الدولي  املجتمع  نطالب 
للفلسطينيين والسعي الجدي نحو إيقاف اإلنتهاكات املتواصلة بشكل 
سريع وكامل وثوري واستعجالي وفرض احترام القانون الدولي والشرعية 
الدولية ومحاسبة مجرمي هاته الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
البنيات  وتدمير  والنساء  األطفال  من  األبرياء  وقتل  والبطل  الصامد 
التحتية واستهداف وسائل اإلعالم املحلية والدولية من أجل منع تغطية 
ونقل فضاعة جرائم اإلحتالل الصهيوني في حق أبناء وبنات فلسطين 

األبية.

الشعب  مع  املطلق  تضامنه  يجدد  وهو  واإلشتراكية  التقدم  إن 
الفلسطيني في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة واملشروعة 
ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته املستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف يعرب عن يقينه التام بعدالة القضية الفلسطينية 
وعلى الجميع أن يعي بأن مثل هاته اإلعتداءات الجبانة لن تزيد الشعب 
الفلسطيني سوى إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه وبأنه ال بديل عن 
إيجاد أفق سيا�سي حقيقي والعودة إلى طاولة املفاوضات ورفع الحصار 

الجائر املفروض على فلسطين.

إننا نعتبر أن الوضع الدولي والعربي والفلسطيني الحالي ولألسف 
يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية لهذا ندعو بالخصوص كافة القوى 
السياسية الفلسطينية املناضلة إلى تسريع استعادة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والتحلي باليقظة من أجل 
قطع الطريق أمام محاولة الصهيونية لخلط األوراق من خالل اإلمعان 
في سياستها العسكرية العدوانية الهمجية، واللجوء إلى اإلستالء الجائر 
على منازل املقدسيين خاصة بحي الشيخ جراح ومحاولة إفراغ الحرم 
القد�سي تسهيال القتاحمات املستوطنين املتطرفين للمسجد األق�سى 
انطالقا من باب العامود، وعلى هذا األساس فاملجتمع الدولي مطالب 
الصهيونية  الغطرسة  اتجاه  السلبي  بالتخلي عن حياده  وباستعجال 
والقدس  الفلسطيني  للشعب  الدولية  الحماية  توفير  إلى  واملبادرة 
واملقدسيين، عاشت فلسطين، فلسطين الصامدة، فلسطين األبية، 

تحية صمود وتحية مقاومة.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، إذن بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجلسة 
التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتي استهاللناها بكلمة السيد رئيس 

املجلس األستاذ الحبيب املالكي.

املخصصة  الجلسة  لهذه  أعمالنا  مباشرة جدول  إلى  ننتقل  اآلن 
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لألسئلة الشفوية والذي يتضمن أربعة أسئلة تليها مناقشة سؤاالن في 
كل قطاع القطاعان املبرمجان قطاع السياحة والصناعة التقليدية 
والتنمية  التضامن  وقطاع  اإلجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل 

اإلجتماعية واملساواة واألسرة.

توصلنا من السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقة 
مع البرملان بتعذر حضور السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
والنقل الجوي واإلقتصاد اإلجتماعي لظرف قاهر جدا في ذلك ستنوب 
والتنمية اإلجتماعية واملساواة األسرة  التضامن  السيدة وزيرة  عليها 
نبدأ  القطاع طبعا  في هذا  أول سؤال  إذن  الوزيرة،  بالسيدة  مرحبا 
بقطاع السياحة وأول سؤال لفرق األغلبية فرق األغلبية تقديم السؤال 

املتعلق بقطاع السياحة. السيد الرئيس تفضلوا في دقيقة.

 لن ئب  لسيد وقر ن أم م رئيس  لفريق  الوتر كي:

وكر  لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة ، مع استمرار جائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية 
املرتبط  املقاوالتي  النسيج  السلبية على  وتأثيراتها  الحدود  فتح  حول 
التقليدية واالقتصاد التضامني  بالسياحة والنقل الجوي والصناعة 
واإلقتصاد  الشمولي  اإلنعاش  خطة  إطار  وفي  بها،  العاملين  وعلى 
ملساعدة  قطاعية  إنعاش  مخططات  بوضع  الوزارة  قامت  الوطني، 
القطاعات املعنية على استعادة عافيتها أو الرفع من قدراتها على توفير 
مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، إذا كانت هاد األزمة 
الصحية قد استدعت إعداد وتنزيل هاد املخططات القطاعية فإنها 
أيضا تشكل مناسبة للتفكير في تطوير سياسات وبرامج الوزارة الخاصة 
بهذه القطاعات والحرص على دعمها وتوطينها على املستوى الوطني 
وتعزيز قدراتها على الصمود أمام األزمات، انطالقا مما تقدم نسائلكم 
عن التدابير املتخذة من أجل تنزيل هذه املخططات والنتائج املنتظرة 
منها على القطاعات املعنية والعاملين بها وكذا النسيج املقاولتي وكذا 
البرامج املستقبلية للوزارة لتطوير السياسات والبرامج املرتبطة بهذه 

القطاعات؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي  املعارضة،  ومجموعة  فرق  سؤال  الرئيس،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لزهر ء برص ت:

وكر   لسيد  لرئيس،

والصناعة  السياحة  قطاع  يعني  تعلمون  كما  الوزيرة،  السيدة 
يعني  القطاعات  اإلجتماعي من  الجوي واإلقتصاد  والنقل  التقليدية 
األكثر تضررا من آثارهاد الجريحة، أكيد يعني ما�سي أول مرة غادي 
نسائلوا الحكومة حول هاد القطاعات اللي من جراء هاد مجموعة من 

التدابير وآخرها التدابير اللي اتخذتها الحكومة في شهر رمضان، كان 
عندها آثار إجتماعية وخيمة على فئات عريضة من هاد الفئات التي 
تشتغل في هذه القطاعات، لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة عن يعني 
مخططكم وخطتكم لتجاوز أو ال التخفيف من آثار هاد الجائحة على 

مختلف هذه الفئات؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

 لسيدة جميلة  ملصلي وزيرة  لتض من و لتنمية  الجتم عية 
و ملس و ة و ألسرة ني بة عن  لسيدة ن دية فت ح وزيرة  لسي حة 

و لصن عة  لتقليدية و لنقل  لجش0 و القتص د  الجتم عي :

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

الجوي  والنقل  السياحة  وزيرة  السيدة  عن  نيابة  اليوم  أتشرف 
لكم  تعتذر  قاهر  لظرف  اإلجتماعي  واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة 
بتقديم  اليوم  الجواب عن أسئلتكم، فأتشرف  لتقديم  بظرف قاهر 
خطة عمل الوزارة حول تنزيل مخططات اإلنعاش اإلقتصادي التي 
تتعلق بالقطاعات التي تشرف عليها هذه الوزارة الصناعة التقليدية، 
طبعا  مستحضرين  اإلجتماعي  اإلقتصاد  الجوي،  النقل  السياحة، 
الوضعية الوبائية التي تجتازها بالدنا ويجتازها العالم بأسره وداعين 
هنا  أستحضر  أن  وأود  الوباء،  عناهذا  يرفع  أن  وتعالى  سبحان  هللا 
كذلك التوجيهات امللكية السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا وكيف استطاعت بالدنا تدبير هذه الجائحة بحكمة وتوجيه من 
جاللته، وأشيد هنا بحملة التلقيح الوطنية ببالدنا والتي نتوخى من 
خاللها أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويسترجع اإلقتصاد الوطني عافيته 
بما في ذلك القطاع السياحي، وفيما يخص قطاع السياحة فقد تأثر 
كما ال يخفى عليكم السيدات والسادة النواب املحترمين، لقد تأثر هذا 
القطاع %78 مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية. أما بالنسبة 
للعائدات السياحية فقد سجلت خالل الثالثة أشهر األولى من سنة 
%69 مقارنة مع  3 درهم أي بتراجع نسبته  5 داملليار فاصلة   2021
نفس الفترة من السنة املاضية، وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية 
على  التوقيع  تم  يوليوز2020   29 بتاريخ  العرش  خطاب  في  الواردة 
البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 والذي 
يروم املحافظة على الوظائف وعلى النسيج اإلقتصادي وتحفيز الطلب 
وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي، إن هذا العقد البرنامج يضم 
العديد من اإلجراءات التي تهم املؤسسات السياحية املصنفة وكذلك 
وأرباب  السياحيين  واملرشدين  السياحية  واملطاعم  األسفار  وكاالت 
النقل السياحي، ويمكن أن أبسط مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها 
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على هذا املستوى: الحفاظ على النسيج اإلقتصادي ومناصب الشغل 
اإلجتماعية  التغطية  إلى  الولوج  املستخدمين، ضمان  ومصادر دخل 
لكافة مهنيي القطاع، تسهيل وتسريع إعادة إقالع القطاع، وضع أسس 
تطوير مستدام لقطاع السياحة باملغرب؛ ومن بين اإلجراءات استفادة 
أجراء املقاوالت السياحية املصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي واملرشدين السياحيين وشركات املناولة واملطاعم السياحية 

من تعويض جزافي قدره 2000 درهم شهريا.

وإلى غاية نهاية أبريل 2021 فقد وضعت أكثر من 5000 مقاولة 
سياحية تصاريحها إلستفادء أجراء القطاع من الدعم والتي تهموا أكثر 
من79 ألف أجير؛ كما وجبت اإلشارة إلى أن الوزارة و افت الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي املتعلقة بأكثر من 3 آالف مرشد سياحي من 
أصل3 آالف و390 وذلك من أجل اإلستفادة من التغطية الصحية 
ومن الدعم، كما تم تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل على أساس 
التعويضات اإلضافية لفائدة األجرة املصرح بهم في الصندوق الوطني 
املرشدين  استفادة   ،2021 يونيو   30 غاية  إلى  اإلجتماعي  للضمان 
السياحيين من التغطية اإلجتماعية إصدار القانون رقم 30.20 بسن 
أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل 
الجوي للمسافرين يسمح ملقدمي الخدمات بتعويض املبالغ املستحقة 
لزبنائهم عن طريق وصل بدين، وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة 
أو معادلة؛ وضع الشارة مرحبا بكم بأمان لتعزيز تنافسية مؤسسات 
اإليواء السياحي؛ تنزيل اتفاقية شراكة التي تم إبرامها بتاريخ فاتح أكتوبر 
2020 مع مجموعة من الشركاء واملتعلقة بإحداث إماء سياحة وهي 
آلية ملواكبت وتسريع وتطوير املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة 

والصغيرة جدا بجهات سوس ماسة؛

الفاعلين  قدرات  تعزيز  تهم  أخرى  تدابير  الوزارة  اتخذت  وقد 
السياحيين، حيث تم إعداد منصة إلكترونية تمكنهم من تتبع دورات 
تدريبية إلكترونية مجانية في مجاالت متعددة؛ إبرام اتفاقيات شراكة 
في فبراير 2020 مع مجموعة من الشركاء متعلقة بتجديد وإعادة تأهيل 
الوحدات الفندقية بجهة سوس ماسة كتجربة نموذجية سنعمل على 

تعميمها مستقبال.

وللنهوض بالقطاع السياحي ببالدنا على املستوى الترابي تم توقيع 
نون،  واد  كلميم  الشرق  جهات  همت  مع  اإلتفاقيات  من  مجموعة 
العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، بني مالل خنيفرة، فاس 
مكناس، وجهة سوس ماسة، والعمل مستمر ومتواصل من أجل يعني 
توقيع اتفاقيات مع باقي الجهات، كما وضعت الوزارة برنامجا لدعم 
املقاوالت السياحية املتوسطة والصغرى يشمل آليات لدعم القدرات 
التمويلية لهذه الفئة من الفاعلين اإلقتصاديين، ونسعى من خالله 
إلى تحسين مسار املستثمر وتقديم الدعم طوال عملية اإلستثمار مما 
سيمكن من خلق وحدات منصب شغل إضافية والرفع من مردودية 

الوجهات السياحية املغربية.

وفي إطار دعم السياحة الداخلية أيضا تم اقتراح آليات الشيكات 
السياحية، تأخذ شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه املشغلين 
معفى من الضريبة على الدخل واملساهمات اإلجتماعية ويوجد املرسوم 

بهذه اآللية في طور املصادقة.

من جهة أخرى تم إطالق خطة تتعلق باأليام الجهوية للسياحة 
العالمات  وإرساء  الجهوية  الترويج  إستراتيجية  تحديث  إعادة  بهدف 
إعداد  بصدد  الوزارة  أن  كما  ببالدنا،  للسياحة  الجهوية  التجارية 
دراسات معمقة وأبحاث ميدانية استعدادا إلعادة انطالقة النشاط 
السياحي، همت األسواق األجنبية وكذلك السوق الداخلية وتم إعداد 
الجوي  النقل  لقطاع  بالنسبة  اإلتجاه،  هذا  في  الترويجية  حمالت 
سجلت حركة النقل الجوي بمجموع املطارات املغربية إلى متم شهر 
مارس من سنة 2021 انخفاضا بنسبة %70 باملقارنة مع2020 وبنسبة 
%73 مقارنة مع سنة 2019 ومن املتوقع أن يستمر هذا اإلنخفاض في 
الحركة الجوية من2021 إلى 2023 وأن تعاون حركة الطيارات سنة 
2024 إلى املستوى الذي كانت عليه في 2019، وارتكزت خطة الوزارة في 

ميدان النقل الجوي على محورين أساسيين:

املحور األول: مواكبة املقاوالت والفاعلين في قطاع النقل الجوي 
للحفاظ على عافيتهم اإلقتصادية وتنافسيتهم آخذين بعين اإلعتبار 
واتخاذ  باإلستعدادات  القيام  الثاني  واملحور  اإلجتماعي،  الجانب 
اإلجراءات الالزمة إلعادة إنطالقة النقل الجوي في أحسن الظروف مع 

الحفاظ على صحة وسالمة الركاب والعامين.

وبالنسبة لشركة الخطوط امللكية املغربية، فتجدر اإلشارة إلى أنه تم 
تجميد حركة معظم الطائرات واملتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 
%30 خالل السنوات القادمة، لكنه وفق للتوقعات فقد يتم تشغيل 
%40 من حركة الطياران هذه السنة. هذا وتشكل الطائرات املتوقفة 
كلفة عالية كونها ال تحقق أية إرادات بل تحمل الشركة تكاليف ثابتة 
تبلغ ما مجموعه 2 داملليار درهم سنويا، لذلك كان من الضروري الشروع 
في عملية إعادة هيكلة عميقة حيث استفادت شركة الخطوط امللكية 
املغربية وعلى غرار الشركات الوطنية في جميع أنحاء العالم من دعم 
مالي مقدم من طرف الدولة بمبلغ 3.4 مليار ديال الدرهم للمحافظة 
على األسطول الوطني، مع اعتماد مخطط إلعادة هيكلة عميقة تسمح 
بإعادة مالءمة الشبكة ملستوى الطلب وكذا تحويل الشركة ملقاولة أكثر 

مرونة وتنافسية.

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

صعيد  على  كبيرة  أهمية  يكت�سي  التقليدية  الصناعة  قطاع  إن 
تأثر بدوره من التداعيات السلبية للجائحة  اإلقتصاد الوطني، وقد 
وتداعياتها اإلقتصادية واإلجتماعية خاصة وأن القطاع غير مهيكل في 
شقه الكبير مما جعل الجائحة وآثار الجائحة أكثر وقعا وأكثر صعوبة، 
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اتخاذ جملة من  إلى  الوزارة منذ بداية األزمة  بادرت  وفي هذا اإلطار 
التدابير من شأنها التخفيف من هذه اآلثار والتخفيف من هذه يعني 
األنشطة  استئناف  وتسريع  السلبية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  اآلثار 
القيام بمجموعة منها الزيارات امليدانية  أنه تم  الحرفية، وأذكر هنا 
وكذا بحوث ميدانية مع الصناع التقليديين على عدة دفعات ملعرفة 
ومتابعة أوضاعهم املهنية واإلقتصادية واإلجتماعية، وأذكر هنا أيضا 
والذي  التقليدية  الصناعة  أنشطة  بتنظيم  املتعلق   17.50 بالقانون 
تمت املصادقة عليه في يعني في البرملان بمجلسيه والذي سيشكل أداة 
تساعد بشكل كبير على تحديد الصناع التقليديين الذين سيستفيدون 

من نظام التغطية اإلجتماعية والدعم واملواكبة.

وفي إطار تنزيل الورش امللكي املجتمعي والثورة اإلجتماعية املتمثلة 
في ورش الحماية اإلجتماعية والتي أعطى انطالقتها جاللة امللك بفاس 
يوم 14 أبريل2021، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات ترمي إلى تعميم التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، منها اتفاقيتين تهمان قطاع الصناعة 
استفادة  تستهدف  التي  األولى  اإلتفاقية  أذكر  وأسرهم،  التقليدية 
حوالي250 ألف من الصناع التقليديين الخاضعين لنظام املساهمة 
املهنية املوحدة أو لنظام املقاول الذاتي أو لنظام املحاسبة، اإلتفاقية 
الثانية تهم تعميم اإلستفادة من التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
لحوالي 500 ألف صانع تقليدي. وفيما يخص وطبعا هذه إتفاقيات مهمة 
جدا ويعني اإلستفادة من الحماية اإلجتماعية والتأمين اإلجتماعي مهم 
جدا بالنسبة للصناع التقليديين، وفيما يخص التسويق قامت الوزارة 
بتنسيق مع مؤسسة دار الصانع بإطالق حملة إشهارية عبر مختلف 
اقتناء  على  للتشجيع  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  فيها  بما  القنوات 
منتجات الصناعة التقليدية، كما أنه أصبح بإمكان الصناع التقليديين 
والتعاونيات عرض وترويج منتوجاتهم داخل البنيات التحتية التابعة 
للوزارة وبالفضاءات العامة واملساحات الكبرى بشروط تفضيلية، وفي 
هذا اإلطار تم إطالق مبادرة بشراكة مع مجموعة أسواق كبرى تحت 
شعار الصناعة التقليدية للجميع بمناسبة شهر رمضان املبارك، همت 
12 متج بمجموع 90 عارض ب10 مدن مغربية، كما تم وما تم القيام 
بعملية نموذجية أخرى مع السوق والتضامني بالدار البيضاء لتسويق 
زربية تازناخت املنتجة من طرف التعاونيات النسوية بتازناخت بإقليم 
ورزازات، والوزارة حاليا بصدد املفاوضات مع فضاءات تجارية كبرى 
وأقاليم  جهات  مختلف  في  التقليدية  الصناعة  منتوجات  لتسويق 

اململكة.

وبالنسبة للتمويل وال يخفى عليكم أهمية التمويل في مجال الصناعة 
التقليدية فإن الوزارة تعمل على توفير فرص تمويل للقطاع خاصة في 
ظل الظرفية الحالية، ويخص هذا الورش أوال التدابير التي تم وضعها 
من طرف لجنة اليقظة اإلقتصادية واملتعلقة بتيسير الولوج ملصادر 
التمويل لفائدة الفاعلين اإلقتصاديين من بينهم الصناع التقليديين، 
كما تعمل الوزارة حاليا على دراسة إمكانية عقد شراكات إستراتيجية 

مع مؤسسات مالية أخرى، وفي هذا السياق تم توقيع اتفاقية شراكة 
بين الوزارة ومؤسسة بنكية خالل شهر مارس 2021 تهدف إلى مواكبة 
الصغيرة  الصغرى  واملقاوالت  الذاتيين  واملقاولين  الفرادى  الصناع 

والتعاونيات.

وفيما يخص قطاع اإلقتصاد اإلجتماعي يتم العمل على عدت محاور 
والترويج  والتكوين  والتنظيم  والدعم  القطاع  هيكلة  تشمل  متكاملة 
والتسويق و لهيكلة القطاع تعمل الوزارة على وإخراج أو إعداد مشروع 
توفير  أجل  من  والتضامني  اإلجتماعي  باإلقتصاد  يتعلق  إطار  قانون 
إطار قانوني و مناخ مالئم لإلستثمار في هذا الجانب، كما قامت الوزارة 
العاملين  ودعم  اإلجتماعي  اإلقتصاد  لتشجيع  مبادرات  بإطالق عدة 
لفائدة  التنموية  املشاريع  لتمويل  ِمازرة  برنامج  إنجاز  منها  نذكر  فيه 
الجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي 
تطوير  فكرة،  ألحسن  الوطنية  الجائزة  مبادرات  إطالق  والتضامني، 
مشروع تعاوني نسوي اللة املتعاونة، دعم التعاونيات في إعداد هوية 
مرئية ودعم قدراتها التسويقية من أجل تأهيلها لولوج مجال التسويق 
اإللكتروني، مواكبة و تأهيل التعاونيات لتتمكننا من اإلستفادة من 
اإلجراءات التمويلية املقترحة من طرف لجنة اليقظة اإلقتصادية أو 
البرنامج املندمج لتمويل ودعم املقاولة انطالقة، التمكين اإلقتصادي 

للنساء والشباب خاصة بالعالم القروي.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

هذه أبرز اإلجراءات التي إتخذتها الوزارة في الظروف الحالية في إطار 
السياسة الحكومية للحد من تداعيات جائحة كورونا، مستحضرين 
التوجيهات امللكية السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لسيد رئيس  لجلسة:

طيب ننتقل للتعقيبات الفرق واملجموعة النيابية، ونبدأ بتعقيب 
فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لح رثي:

 لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

السيدة الوزيرة، القطاع يإن ويتألم شبح اإلفالس يخيم على مهن 
القطاع السياحي بما فيها الفنادق، املطاعم السياحية، النقل السياحي، 
وكاالت األسفار، املرشدين السياحيين، البازارات، البائعين في البزارات 
املستقلين، دون إغفال شريحة هشة من املجتمع تنشط بالصناعة 
التقليدية وتيعيشوا اليوم بيوم وتعاني بألم رغم املواكبة التي تظل غير 

كافية أمام هذا الركود الذي طال.
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يتطلب  األزمة  تدبير  العصيبة  الظروف  في هذه  الوزيرة،  السيدة 
منا إستراتيجيات تضامن صمود واستقرار اإلستثمارات ولكن في نفس 
الجاهزية  أق�سى درجات  اإلشتغال على ضمان  األمر  يستلزم  الوقت 
لسوقنا الوطنية فور فتح الحدود، واملالحظ السيدة الوزيرة من خالل 
العقد البرنامج الذي وضعتموه أن املعالجة ملختلف اإلشكاليات بقي 
في حدوده الدنيا بما يستحيل معه الصمود أمام استمرار األزمة وذلك 
لعدة أسباب، اإلهتمام بالجانب اإلجتماعي متفهم جدا لكنه يبقى غير 
الوزيرة ما كاينش �سي  الجانب اإلقتصادي، السيدة  كافي مع اغفال 
 l›amortissement استثمار اللي يمكن لو يصمد عامين بال ما نديروا
ديالو حافلة تشرات l›amortissement ديالها زائد يعني العائدات ديال 
رأسمال كل رأسمال عندو عائدات التوقف لعامين شغانديروا معاه 
فهاد، وغير كامل مع إقصاء قطاعات كاملطاعم السياحية والتي وقع فيها 
اإلستدراك جزئيا مع تفاوتات مجالية ملحوظة، بحيث أنه تم األخذ 
بعين اإلعتبار بعض املدن اللي كانت فيها واحد التدابير معينة وإقصاء 
بعض املدن أخرى وفئات أخرى مثال كبائعي البازارات السيدة الوزيرة 
كما تم باملقابل اتخاذ قرارات جد صعبة ومكلفة فيما يخص حجر 
التنقالت الدولية بصفة مبالغ فيها في نظرنا وتعقيد مساطر التنقالت 
بها ما  نتنقلوا  لها  تيمكن   une réservationالوزيرة السيدة  املحلية، 
 une réservation عندنا الش نمشيوا عند السيد الباشا باش نعطيوه
باش يعطينا التنقل هذا يحصر من السياحة الداخلية. من ناحية أخرى 
وعلى صعيد تسويق وجهة املغرب وباملناسبة مني كنهضروا على تسويق 
الوجهات املغرب le potentiel القدرة ديال السياحة داملغرب ما�سي 12 
مليون القدرة ديال السياحة داملغرب هي 70 مليون، ألن الدول املجاورة 
اللي عندها نفس الظروف كدير 70 مليون ت ل 80 مليون، من ناحية 
أخرى على صعيد تسويق وجهات املغرب في هذه الظروف اإلستثنائية 
نسجل على املكتب الوطني املغربي للسياحة باعتباره مكلف بالترويج 
السياحي، غياب التواصل املستمر الذي طالبنا به وراسلنا وزارة كتابة 
في موضوع دون تلقي أي جواب بخصوص كيفية تدبير املوارد املوجهة 

للدعم لفائدة مؤسسات فاقدة للشرعية التمثيلية.

السيدة الوزيرة، زيارة املوقع الرسمي على اإلنترنيت للمكتب الوطني 
املغربي للسياحة واملواقع التابعة له بشبكات التواصل اإلجتماعية يبين 
بامللموس أن منطق الترويج املتبع في مجال التسويق مازال يحتاج إلى 
الإلثقان وتطوير أساليب اإلستهداف لألسواق الوطنية والدولية بطرق 
الوزيرة  السيدة  التقليدي أصبح متجاوزا  فاملنطق  حديثة ومبدعة، 
وهذا ما تبرهنه عند مشاهدات لبعض الفيديوهات الترويجية التي ال 
تتعدى vues 100 100 هادي 7 أشهر vues 100 ما تعداتهاش زائر، بل 
قناته على اليوتيوب ONMT ما كتعداش abonnés 300 مشكلة هادي 
منخرط بما ال يستقيم وال يتناسب مع أهمية هذه املؤسسة وامليزانية 
التي يتم صرفها، فال مجال ملقارنة بدول أخرى تستهدفنا بإشهاراتها 
بشكل كبير على شبكة التواصل اإلجتماعي وتصل إلى مئات املاليين من 
املشاهدات عبر العالم، لقد استبشرنا السيدة الوزيرة خيرا باإلتفاقية 

التي أبرمتها وزارتكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لح رثي:

عندي 6 دقايق.

 لسيد رئيس  لجلسة:

4 دقايق و30.

 لن ئب  لسيد محمد  لح رثي:

ال فهداك اللي.. 6الدقايق.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب مرحبا، تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضلوا السيد النائب، التعقيب فريق األصالة املعاصرة أربعة دقائق، 

تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عزيز  للب ر:

أوال عوض استنكار يجب على وزراء الحكومة والبرملان يعني تخصيص 
أجرة على األقل شهر أو أكثر لبيت القدس كمساعدة مادية ملموسة 
كما فعل بها به صاحب جاللة امللك نصره هللا وأيده بإرساله ملساعدة 

غذائية ودوائية.

ماذا  كالسيكي  كان  التدخل  الوزيرة  السيدة  على  الجواب  أوال 
أعددتم إلنقاذ القطاع السياحي املنكوب، مأساة قطاع النقل الجوي، 
املفلس،  السياحي  النقل  وقطاع  الجوية،  امللكية  الخطوط  وشركة 
كيف ستنقدون الصناع التقليديين من الخراب؟ جمعية اإلقتصاد 
التضامني من اإلفالس؟ وكيف ستستهلون ولوجهم لللقروض؟ ملاذا لم 
يدمج عمال الزرابي في اإلستفادة من دعم صندوق كوفيد؟ كما قيل في 
دوزيم ول البارح؟ ماذا أعددتم لتسهييل عودة املغربالعالقين بالخارج؟ 

وعودة مغاربة العالم وما مسيار عملية مرحبا؟

السيدة الوزيرة، قبيل اإليجابة نشعر أن الحكومة عاجزة وفاشلة 
في إيجاد حلول للمشاكل املغاربة بداية لألسف كل املؤشرات قطاع 
أصبح  القطاعين  هاذين  أن  تضهر  التقليدية  والصناعة  السياحة 
الذي  التدابير  هي  ما  األسئلة  من  العديد  لطرح  وتدفعون  منكوبين 
ستتخدها الحكومة الحالية وتعمل على أجرأتها وتطبيقها آنيا؟ وماذا 
أعددتم إلنقاذ القطاع من اإلنهيار والخراب؟ والفاعلين من اإلفالس 

املبين؟

حرص  هناك  حرج،  وال  فحدث  التقليدية  الصناعة  قطاع  أمام 
زاليجية،  الفخارة،  الباطة،  الخرازة،  الضباغة،  مثل  قران  من طول 
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النقاشة، البقالة، النكافات، الحالقة، الجوايقية، مموني الحفالت، 
الذهابية، وغيرهم من الصناع التقليديين أصبحوا في حالة يرتى لها 
أيضا البزارات وكذا لن�سى الداللة والكسالة في الحمامات إليجاد حلول 

مادية معنوية وصحية طبقا لتعليمات لجاللة امللك نصره هللا وأيده.

وتسهيل  اإلجتماعي  والضمان  اإلجتماعية  بالحماية  يتعلق  فيما 
الولوج للقروض البنكية حتى يتسنى لهم إعادة تدوير الحركة وجبت 
إعادة جدوى القروض و أو إقرار إعفاءات ضريبية وتخفيض نسب 
فائدة للصناع الفرادى الذين يمثلون %85 من الصناع التقليديين، 
يجب إيجاد حلول ملشكل التكوين املستمر بالنسبة للتعاونيات في جميع 
القطاعات، سيما وأن هاد التعاون لها موارد مالية محدودة، ال�سيء 
نقوله فيما يتعلق بالتجار الصغار في جميع القطاعات الذين يحملون 
إسم تاجر سوى لإلسم تاجر أصبح إسم على غير مسمى بارت وتبيريمات 
وأصبحت سلعهم غير قابل للتسويق تدعيات الوباء أفقرت العاملين 
السياحي  للنقل  بالنسبة  ال�سيء  نفس  وأصابهم  املطاعم،  و  باملقاهي 
والنقل عامة، الفنادق، املنشآت السياحية، املرشدين السياحية، دور 
الضيافة، وكالة األسفار، لكن يبقا السؤال الجوهري متى سيفتح املغرب 
الحدود مع الدول األروبية واألمريكية واألسيوية واإلفريقيا وغيرها؟ كما 
نود منكم السيدة الوزيرة جوابا مقنعا وصريحا وليس جوابا كالسيكيا 
أو مسكن مسكنات لم تعد تنفع بعض سنة ونصف من اإلنتظار متي 
سيطلق سراح املغاربة؟ من أجل تشجيع السياحة الداخلية والترفيهية 
عن نفس سيما أن الرئيس الحكومة أدرى باملخلفات املعاناة النفسية 
وقد تكون لديه وصفة عالجية في هاد املجال ربما بهذه الوصفة قد 
نساعد املكتب الوطني للسياحة على تثمين الحمالت التسويقة الحالية 

للوجهات املغربية حتى ال نكون

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عزيز  للب ر:

قد رمينا بميزانية التسويق غيرالنافدة بنية صادقة ونستغل الفرصة 
لطلب مضاعفة ميزانية l›ONMTوعلى األقل تخصيص... أو%3 طبقا 
لl’organisation mondiale de tourisme وشكرا واستسمح السيد 

الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، الوقت انتهى، تعقيب فريق التجمع الدستوري 
في دقيقتين وخمسين ثانية، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لسالم م جد:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

 لسيدة  لشزيرة  ملحترمة،

نحن في الفريق نتابع بإهتمام وقد استمعنا إلى جوابكم الشفافي 
ونحن في الفريق نتابع بإهتمام كبير أوضاع القطاع السياحي بسبب 
القيود املفروض على أنشطة املرتبطة به بسبب القيود املفروضة على 
األنشطة املرتبطة به مثال كالنقل الجوي، النقل البحري، املؤسسات 
الفندقية، املتاجر، املطاعم، الصناعة التقليدية واألنشطة املتعلقة 
باإلقتصاد اإلجتماعي التضامني، سيارات األجرة إلى غير ذلك، األكيد 
أن هناك مجهودات جبارة بذلت وما زالت تبذل إلحتواء هاد تداعيات 
القطاع ليس قطاعكم بوحده ألن هاد  هذه األزمة وباعتبار أن هذا 
القطاع له يعني له اشتباكات مع قطاعات أخرى، ال يمكن أن نحمل 
التي  املهمة جدا  األمور  بين  السياحي ومن  للقطاع  كلها  النتائج  هذه 
قمتم بها هو هاد التغطية الصحية ملجموعة يعني ولكن هاد التغطية 
الصحية يجب أن تشمل يعني جميع يعني القطاع غير املهيكل بالنسبة 
يعني ومن هنا ندعوا يعني الشركات لتسجيل يعني املستخدمين ديالها 
يعني في صندوق الضمان اإلجتماعي من أجل اإلستفادة من هاد األلفين 
الدرهم اللي كتعطى يعني للمستخدمين، كذلك البد من إعادة التفكير 
األخرى  والقطاعات  السياحة  قطاعات  به  تتفاعل  التي  الطريقة  في 
وذلك من خالل وأؤكد على ذلك العمل على التنسيق الحكومي املحكم 
لإلستراتيجيات القطاعية بما يمكن القطاع السياحي من التكييف مع 
الوضع الجديد ملرحلة ما بعد كوفيد، ال يمكن السيدة الوزيرة احنا مثال 
نتحدث عن القطاع السياحي ومثال مدينة ورزازات التي تعتبر من بين 
املدن يعني السياحية يعني أن ال تتجاوز هاد النفق هذا ديال تيشكا 
ألنه هاد ورزازات هادي اللي فيها واحد املجموعة من األمور املؤهالت 
السياحية التي تشجع على العمل يعني على السياحة، أذكر بالذكر مثال 
هناك بعض الدول مثل يعني تركيا التي تنظم رحالت كثيرة جدا ألجل 

غير باش يشوفوا الناس هداك البالصة فاش تصور هداك ديال.

 لسيد رئيس  لجلسة:

للفريق  املوالي  التعقيب  شكرا،  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
تفضلوا  ثانية،  وربعين  دقيقتين  في  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي 

السيد النائب.

 لن ئب  لسيد ط رق قدير0:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين،

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

إلى غاية  الوزيرة، من خالل جوابكم يبدوا أن الحكومة  السيدة 
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قطاع  أصابت  التي  الخانقة  األزمة  حجم  بعد  تستوعب  لم  اليوم 
السياحة ومعها كل القطاعات املرتبطة بها ال سيما على عمال الفنادق 
واملطاعم واملقاهي ومموني الحفالت ومنتجعات الترفيهية والسياحية 
ذلك طريقة  على  والدليل  البازارات،  وأصحاب  التقليدية  والصناعة 
تدبيركم لهاد املرحلة التي تجاوزت 14 لشهر وهو زمن في تقديرينا كان 
للتخفيف من  لتكييف خططكم وبرامجكم وتطويعها  أمامكم  كافيا 
آثارها خاصة على الشغيلة املرتبطة بها والتي أصبحت بكل أسف تتسع 
وتزداد فقرا وهشاشة بعد السكتة التي أصابت القطاع الذي تراجعت 
لتنخفض  الجارية ب65%  السنة  من  األخيرة  األشهر  مداخله خالل 
بذلك القيمة املضافة لهذا القطاع ألكثر من %60، صحيح أن بالدنا 
وهلل الحمد نجحت في محاصرة انتشار الجائحة وفي رسم صورة جميلة 
عن التضامن املجتمعي وفي إطالق حملة تلقيح وطنية رائدة و مجانية 
بفضل التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة حفظه هللا، لكننا 
اليوم أمام جائحة متقلبة قد تعمر طويال لقدر هللا، لذلك كنا ننتظر 
أن تسير الحكومة هذه التقلبات وأن تبدع لتحقيق معادلة التوازن بين 
محاصرة الجائحة وإنعاش اإلقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل 
بدل اللجوء الدائم لقرار اإلغالق املتكررة باعتبار أسهل الحلول بالنسبة 

لكم وأقصاها بالنسبة للمواطن نفسيا واجتماعيا وماديا.

اإلجتماعية  بالوضعية  ألذكرك  بحاجة  لست  الوزيرة،  السيدة 
ومن  التقليديون  الصناع  من  ماليين   3 يعيشها  التي  املزرية  واملادية 
اإلجتماعي  اإلقتصاد  بنت  التي  الفئة  هذه  العلم  مع  أسرة  خاللها.. 
الوطن كانت دائما تأكل من عرق جبينها ولم تعيش يوما على منة أو 
دعم أو قفة أو قروض تفضيلية أورية ولم تطلبها بل ألنكم وبقرارات 
اإلغالق العشوائية وغير املفهوم أحيانا تحرمنا حتى من حق الكفاح 
والعمل املضني لكسب قوت حالل، أم أنكم نسيتم أن ماليين الصناع 

التقليديون ال دخل لهم إال ما تنتج سواعدهم وعرق جبينهم.

السيدة الوزيرة، هل تعتقدين أن فتات الدعم التي تقدم والحكومة 
قد يعيل أسرة صانع تقليدي أو ناديا ملقهى والطباخ العامل في املطعم 
أو عمال الفنادق الفارغة املغلقة أو بائع التدخين بالتقسيط وعامالت 

النظافة وعمال مموني الحفالت..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب املوالي للفريق الحركي في 
دقيقتين وعشرين ثانية تفضل السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة حكيمة بلقس و0:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس،

حضر ت  لسيد ت و لس دة،

 لسيدة  لشزيرة،

نسجل بإيجاب في الفريق الحركي ما تضمنه العرض الذي قدمتمونه 
ونؤكد على أن القطاعات التي تشرفون عليها واملهن املرتبطة بها من أكثر 
فاألكيد  غير مسبوقة  وهي وضعية  الجائحة،  من  تضررا  القطاعات 
 c›est un secteur imprévisibleأن قطاع السياحة ال يمكن التنبؤ به
 Plan A ومن أجل تحريك هذا القطاع يجب اعتماد مقاربة بمستويين
et Plan B للتخفيف من معاناة الفئات املتضررة، تعتمد وضع خطة 
خطة عمل آنية تهم تشجيع السياحة الداخلية وفق مقاربة تشاركية مع 
مختلف املتدخلين في القطاع وكذا خلق منصات رقمية متخصصة في 
التسويق، فاإلجراءات الحكومية املعتمدة تبقى مجرد جرعات لإلنقاذ 

محدد في الزمان.

78 مليار ديال  2019 حوالي  السياحة  الوزيرة، مداخيل  السيدة 
الدرهم هذا رقم مهم لكن ال يرقى إلى التطلعات بحكم أن بالدنا تحتل 
أنها  كما  متعددة،  ثقافات  تاريخيا  وراكمت  مهما  جيوغرافي  موقع 
والبحر  الجبل  بين  تجمع  ومتباينة  متنوعة  طبيعية  بمقومات  تزخر 
والصحراء، وفي نظرنا هذه املقومات لم تستثمر بعد فالعالم يتغير وال 
يولي أي إهتمام للفخامة، فالسائح بصفة عامة يبحث عن العروض 
السياحية التي تلفت إنتباهة وبتكلفة أقل والعديد من املغاربة يفضلون 
وجهات سياحية أخرى بسبب ضعف وغالء العرض باملغرب مقارنة مع 
وجهات أخرى، وفي هذا اإلطار نقترح تطوير السياحة اإليكولوجية، دعم 
ومواكبة اإلستثمار فيها مما يستدعي توفير البنيات األساسية خاصة 
الطرقية باملجال القروي، إنجاز دراسات تهم إحصاء املواقع التي من 
شأنها من شأنها تنويع العرض السياحي والتعريف بها، وضع برنامج 
خما�سي وال عشاري لتأهيلها، خلق هيئة عليا تعنى بتطوير السياحة 
وتنزيل برامج التأهيل املواقع السياحية وتحقيق اإللتقائية بين برامج 
جعل  العائلية،  الداخلية  للسياحة  منتوج  خلق  املعنية،  القطاعات 
التنافسية  مستوى  في  جاذبية  أكثر  اإليكولوجية  السياحية..  املواقع 

العاملية

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا، تعقيب الفريق اإلشتراكي في 
دقيقتين تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد حميد نشغش:

 لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة،

أزو8 فالون، إسش0 غشد ن،

جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي والعاملين 
السيدة  الوطني،  اإلقتصاد  في  أساسية  ركيزة  السياحة  وقطاع  فيه 
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تتعاني منذ بداية  بالسياسة  الوزيرة كل�سي أي حاجة عندها عالقة 
الجائحة من الضروري منكم اتخاذ إجراءات فورية إلنقاذ ما يمكن 
من  فيه  والعاملين  والشركات  القطاع  إنقاذ  الضروري  ومن  إنقاذه، 

اإلفالس.

السيدة الوزيرة، نثمن ما قمتم به من مجهودات ولكن هاد �سي ما 
كافيش ما�سي معقول واحد القطاع كان كيفيد اإلقتصاد الوطني وتجي 
الجائحة ومنغطيوش ليه فقط ربع ما كان يقدمه من خدمات لوطننا 
كيفما كان هذا القطاع خدم بالدنا خصكم تهتموا به فهاد الظرفية 
وصناع  سياحيين  ومرشدين  مهنيين  كاين  الوزيرة  السيدة  املحرجة 
تقليديين اللي كنعتبروا سفراء سفراء ووجه املغرب وثقافتة ومجتمعه 
املنفتحة خدموا بالدنا وعرفوا باملناطق السياحية واستقبلوا ثقافات 
أخرى وأجناس مختلفة خص الوزارة تهتم بهاد السفراء في هذا الوقت 

الصعب بسبب تداعيات الجائحة .

واألماكن  واملناظر  باملؤهالت  نفتخروا  خصنا  الوزيرة،  السيدة 
السياحية اللي عندنا في املغرب ونفتاخروا أيضا بالطاقات اللي عندنا 
وبهاد املرشدين واملهنيين والصناع التقليديين وأرباب النقل السياحي 
السياحة  ديال  د  معاهد  معاهد  في  ماقراوش  بروسهم  رسهم  كونوا 
وما تدارش ليهم تكوين ومع ذلك تيديروا خدمتهم على أحسن ما يرام 
وعندهم خبرة و تيعتبروا مدرسة تيعلموا منهم طاقات أخرى، ومنهم اللي 
عمرو دخل املدرسة ويتحدث أكثر من4 اللغات بطالقة، وهاد الناس 
بغاو حاجة وحدة السيدة الوزيرة وهي اإلهتمام من طرفكم وزيارتهم 
والوقوف على ما يعانونه بسبب الجائحة، هاد الناس بغاو دعم وإلتفاة 
في هاد الظرفية حتى يتفتح الحدود وترجع السياحة ونهار يتفتح الحدود 

نساوهم حيت عارفين خدمتهم وعارفين كيفاش..

 لسيد رئيس  لجلسة:

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

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لزهر ء برص ت:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، أكيد يعني كما تفضلتم مجموعة من التدبير تم 
اتخاذها لإلنقاذ هاد القطاع ولكن لألسف كتبقى تدبير عادية ال فرق 
إيال يعني الوضعية اإلستثنائية اللي كيعيشها هاد القطاع وركودا اللي 
اللي  املهن  ومختلف  الجوي  والنقل  السياحة  قطاع  يعني  ليه  وصل 
مرتبطة به، أما ملا كنتكلموا على الصناعة التقليدية فهو قطاع يعاني 
في األصل ضرباه الجايحة قبل ماتجي الجائحة قطاع يعني العاملين 
متشبتين به بيديهم و بسنانهم ولكن بوحدهمأش قادين يديروا املشكل 
ديال التسويق املشكل ديال املواد األولية يإما الندرى يا إما الغالء يا إما 
ضعف الجودة املشكل ديال ضعف وصعوبة الولوج للتمويل وغياب 

عروض تحفيزية للصناع والصانعات التقليديات باش أنهم يعني ينميو 
الصانع  كايعانيها  أصال  اللي  اإلكراهات  من  مجموعة  ديالهم  العمل 
التقليدي وزادت معاناتهم مع هذه الجائحة يعني ضربوا غير دويرة ملدينة 
فاس السيدة الوزيرة وشوفوا الصناعة التقليدية فين وصالت، شوفوا 
موروثنا الثقافي الحضاري التاريخي فين وصل ما يمكنش نحملوا الصانع 
التقليدي أكثر ما يحتمل، كتشوف في عينين داك الصانع التقليدي حب 
لهديك الحرفة ديالو ورغبة أنه يطورها ورغبة أنه يتشبث بها وأنها ما 
تنقرضش، ولكن لألسف ما كاينش عمل حقيقي ديال الحكومة إلنقاذ 
مجموعة من الحرف كنشوفوا بأن كاين مخططات ديراها الحكومة من 
أجل كتقول إنقاذ مجموعة من الحرف كنقولوا عوض أنكم تمشيوا 
تنقذوا خدموا معها دابا دابا خدموا مع هاد الحرف وخليوها ما تمشيش 
لإلنقراض، الش غاديين احنا حتى نورطوا أوال حتى نعمقوا األزمة عاد 
الوقت  في  نخدموا  ممكن  اللي  الوقت  في  حلول  على  نقلبوا  نمشيوا 
املناسب، السيدة الوزيرة كنتمناوا أنكم يعني الحكومة تقوم بإجراءات 
وتدابير حقيقية إلنقاذ هاد القطاع وللتخفيف من آثار هاد الجائحة على 

مختلف الفئات املشتغلة فيه.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الوقت انتهى السيدة النائبة، ننتقل للتعقيبات اإلضافية السيد 
النائب الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لن ئب  لسيد لحسن حد د:

إذا الوزيرة الحكومة فشالت في تدبير أزمة القطاع ديال السياحة 
خصنا نكونوا صرحاء وستفشل في تدبير الخروج من األزمة، السيدة 
الوزيرة ما قمتم به أمور معهودة ولكن راه مكتالئمش األزمة ما�سي 
هاد ال�سي هو اللي خصوا يكون، داك الشعار اللي الدار ديال السياحة 
الداخلية لم يتم تفعيله في الصيف اللي داز وحتى دابا فهاد العطلة 
كاين  ما  تنشيط  كاين  ما  ديالو  التفعيل  كانش  ما  دازت  اللي  هادي 
العمل على السياحة العائلية ما كاين املسألة اللي تتعلق باألثمان، راه 
مالين البازارات السيدة الوزيرة راه صبحوا كيسعاوا و مالين الصناعة 
التقليدية يحتضرون ومالين دوك اللي عندهم الكوتشيات باعوا البهايم 
املطاعمو  مالين  لإلفالس،  دخلوا  راه  السياحي  النقل  مالين  ديالهم، 
مالين املقاهي كيبكيوا اشنو عمالت هاد الحكومة أنا ما فهمتش أنا 
فقط شعارات مع األسف، والفنانين مثال اللي تينتاعشوا مع السياحة 
باعوا اآلالت املوسيقية ديالهم، فئات هشة بحال السرباية بحال الناس 
الفنادق،  ديال  الصنادق،  ديال  الحمالة  بحال  الفناء،  الجامع  ديال 
بحال املياومين ديال الورشات ديال الصناعة التقليدية كلهم يئنون 
تحت األزمة ما�سي بهاد اإلجراءات هادو إجراءات مزيانة والرؤية ديال 
2030 مزيانة نحن نصفق لها، ولكن اآلن األزمة األزمة راه تتبغي واحد 
الجرأة تتبغي كيفاش أننا نتعاملوا مع هاد األمور هادو على مستوى 
الضرائب، على مستوى أنه نحافظوا للناس على مصدر ديال املعيشة 
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ديالهم، ما يمكن ليناش بهاد اإلجراءات أننا نواجهوا األزمة ما عندناش 
كيفاش نواجهوها اآلن وما غاديش نخرجوا من األزمة إيال ما مشيناش 
يعني بإجراءات اللي هي جريئة أكثر جرأة من هاد ال�سي اللي قلتوا السيدة 
الوزيرة، ما يمكن ليناش أنه قطاع إستراتيجي نبداوا نديروا إجراءات 

اللي هي... في 2030 بغيناهم يكونوا اآلن.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيب املوالي في إطار التعقيبات اإلضافية 
الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لسيمش:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، واش ما وصلش الوقت باش نشوفوا هاد املشكل 
كيفاش يمكنا ندبروه في أقرب اآلجال، عطيناكم اقتراحات في السابق 
الصناع  الناس  على  اللي  دالكراء  الديون  الكراء   ... أودي  لكم  قلنا 
التقليديين، أصحاب قاعات الحفالت، التريتور، املوسيقيين، الفنانين، 
الخياط، الصانع التقليدي برمته، عطيناكم اقتراحات ودابا العيد جاي 
عيد األضحى ما عرفش آش يدير أو املرأة، عطيناكم اقتراحات تجيوا 
تشوفوا معنا كيفاش نعالجوا هاد املشكل، ال زالت الحكومة ناعسة 
فدار غفلون كأنه ما كاين تى حاجة، ما شعرتو �سي أن هاد الناس على 
أنكم راه معاهم وإذا عطينا غدا الدجاجة عطيني بيضة اليوم، ونفكوا 
هاد املشكل، كل �سي كيبكي واحنا جالسين خصنا �سي تدابير ملموسة 
اآلن مع هاد الناس، راهم ينتظرون، يحتضرون كما قال األخ الحداد، 
هناك من يحتضر، الناس ينتظرون التدابير اللي غناخذوا، كنجيوا 
نتكلموا وسيمانة غنجيوا نتكلموا وها احنا هنا جالسين، هللا يجازيكم 

بخير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، الوقت انتهى، التعقيب املوالي لفريق األصالة 
املعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد هش م  مله جر0:

السيدة الوزيرة، بالطبع من حق الحكومة أنها تستعمل التضامن 
الحكومي وتجاوبي بالصة السيدة وزير السياحة وأنا كنت كنتمنى أنك 
توسع التضامن الحكومي ومن كثرة هاد الهضرة 13 دقيقة كتعطي 
االناس راه  التشخيص، كون خرجتي دابا غي قرار وبشرتي هاد  لهاد 
هاد السيمانة غنزيدوكم واحد الساعتين أوال 3 السوايع في العشية، 
البرملان وهاد الحكومة راه تجاوبوا مع الشارع، إال إيال  غنقولوا هاد 
كانت هاد لجنة اليقظة أوهاد اللجن ما تابعينش لكم كحكومة خفت 
غي نخرجوا من البرملان ونلقاوا �سي بالغ بأن تزادت واحد ساعة وال 
ساعتين، عطيتينا بزاف ديال التشخيصات األرقام ديالك غنجاوبك 

بها السيدة الوزيرة، 750 ألف صانع تقليدي قلتي بأنك لقيتي الحل ل 
90 صانع تقليدي عاله الناس دياول جامع الفناء والناس ديال صويرة 
كتقول لكم السيدة الوزيرة راه وجدات لكم قانون وقالت لكم الدارت 
لكم التغطية الصحية، ما تكلوا ما تشربوا تسناوا حتى يعطيوكم الدواء 
منين غيطلع لكم التانسيو، السيدة الوزيرة لخصتي قطاع السياحة 
في la RAM أو لوتيالت وغدا مني تفك األزمة آش غادي نبيعوا للسائح 
 ،l›hôtel وأجي نعس عندنا في le billet غنبيعوا له نقول له خود عندنا
فينا هو داك مول النقل السياحي غنلقاوه دار faillite، فينا هو مول 
داروا وكنلقاوهم   les circuits فينا هما   ،faillite دار  غنلقاوه  البازار 
ديال   2 مليار وال  الوزيرة،  السيدة   l›hôtel له  faillite، آش غنبيعوا 
هاد  هزوا  شحال  األرقام  عطينا   un écosystème غتعتقوا  الدرهم 
الناس ديال الكريديات السيدة الوزيرة، عطيوه لنا عيط للسيد الوزير 
 le املالية يقول ليا هداك القروض الصغرى شحال عطيتوهم وخا درتوا
plafond ديال 15000 درهم راه تا اللي شدها كالها، والسيدة الوزيرة 
واش أنتوما عارفين غي عطي لراسك أنت 750 ألف صانع تقليدي وربما 
هما كيكونوا مليون وال مليون أو نص، حليتوا املشكل ل 9 واحد وجاية 
كتبجحي عليا هنا في البرملان، ها العار قول لهم غنزيدكم غي ساعتين ما 

بغينا منكم حتى درهم، حلوا للناس غيخدموا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

التعقيب اإلضافي املوالي للفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد وقر ن أم م رئيس  لفريق  الوتر كي:

السيدة الوزيرة، احنا في فريق اشتراكي كاين واحد السؤال أسا�سي 
ألنه اآلن السياح كيبرمجوا للسفريات ديالهم في األشهر املقبلة ارتباطا 
كاين  صورة  �سي  حتى  ماواضعين  املغرب  واحنا  الصيفية  بالعطلة 
الغموض، واحنا كنراهنوا على السائح األجنبي، املفروض في الحكومة 
أنها الدير واحد التصور ولو مؤقت نقدر نمشيوا فيه على حساب تطور 
دالحالة الوبائية وإيال قدر ال تطورات األوضاع نوقفواه، ولكن كيكون 
اللي كيبغي يحجز هادي نقطة أساسية  باينة للسائح  واحد األجندة 
يعني خصها تكون واضحة، خاصة واحنا كنتحدثوا على التلقيح وما إلى 
ذلك الناس اللي ملقحين مرحبا بهم جميع الدول دارتها فتحت الحدود 
ديالها ملجموعة من الدول بناء على هاد األساس، احنا الحكومة ديالنا 
ساكتة فهاد الجانب ما عطياش واحد األفق، دائما نتحدث عن األفق ما 
كيناش، من جهة أخرى خص اإلجتهاد في الجودة ديال العرض السياحي 
الوطني وعندنا بالدنا فيها الطبيعة، فيها واحد املجموعة ديال األماكن 
التحتية  البنى  الشديد  السياح ولكن لألسف  اللي كتجلب  الساحرة 
والبنى الفوقية على املستوى السياحي ما كتساعدش خص اإلجتهاد 
�سي  فيها حتى  كيتبذل  ما  ولكن  إمكانيات  عندها  مدن صغيرة  فيها، 

مجهود.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ ال تعقيب 
إضافي لكل فريق في موضوع واحد النظام الداخلي، ال ما كاينش استثناء 
السيد الرئيس، ال هاد اليستا ما فيهاش استثناء طيب فريق التجمع 

الدستوري ثم من بعد فريق العدالة والتنمية.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين  ألزرق:

بعدة  الدارت  إجراءات  عدة  أنه  الوزيرة، صحيح  السيدة  شكرا 
الحكومي  التضامن  إطار  في  نتكلموا  بغينا  اليوم  ولكن  قطاعات 
تعاونهم  الدولة  األقل  اإلفالس، خصهم  على وشك  اللي  الناس  على 
بالضرائب توقف الضرائب في حين يسترجعوا األنشطة ديالهم والثانية 
هي القروض، بغينا من الحكومة يكون تضامن على هاد الناس ياخذوا 
قروض ما �سي على les bilans قروض ضرورية إلعادة التغلب على هاد 

اإلفالس اللي نتج على الديون ديال الكراء وإلى آخره، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب إضافي لفريق العدالة والتنمية.

 لن ئب  لسيد ص لح  مل لشكي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، إضافة عن ما قيل عن السياحة واألزمة ديالها 
والقطاعات املرتبطة بها أنا غادي نم�سي مباشرة للصناعة التقليدية، 
فعال تكلم فيها الكثير من اإلخوة واألخوات تقول أن فعال هاد القطاع 
يحتضر وكاينة جهود اليوم ديال الحكومة ولكن خص إبداعات الجهود 
ما يمكنش نكروها وكاينة إرادة حسنة، اليوم كاين واحد الواقع ديال 
تراكم ديال األكرية وديال الديون وديال الضرائب إلى غير ذلك يمكن 
والشرف  ديالهم  للكرامة  راه حشموا  بكل صراحة  الناس  نقول هاد 
ديالهم باش يخرجوا يتسولوا، ألن كانت أزمة واليوم مع الوباء تزادت 
األزمة، ولكن أنا عندي يقين في الحكومة واإلرادة ديالها أنها البد تلقى 

حلول لهاد الناس كما لقات حلول لجهات أخرى، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيدة  تفضلوا  التعقيبات،  على  الوزيرة  السيدة  رد  إذن  طيب 
الوزيرة، أييه السيد الوزير تفضلوا املنصة.

 لسيدة جميلة  ملصلي وزيرة  لتض من و لتنمية  الجتم عية 
و ملس و ة و ألسرة ني بة عن  لسيدة ن دية فت ح وزيرة  لسي حة 

و لصن عة  لتقليدية و لنقل  لجش0 و القتص د  الجتم عي:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

شكرا على تعقيباتكم وعلى تفاعلكم، أؤكد من خالل تعقيب السيدة 
االقتصادية  القطاعات  كباقي  السياحة  قطاع  بالفعل  أنه  الوزيرة 
واالجتماعية تضرر من جراء هذه األزمة وأكيد أن بأن هذا الضرر التي 
لحق بقطاع السياحة يعني تأكد من خالل الزيارات امليدانية التي تم 
القيام بها لعدد من جهات وأقاليم اململكة، ومع األسف هذه الجائحة 
ال زالت ال تتمككننا من الوضوح أو يعني في الرؤية بخصوص استرجاع 
النشاط يعني بشكله العادي أكيد أن الحكومة وضعت مجموعة من 
التدابير ليس فقط في قطاع السياحة ولكن في قطاعات أخرى وصلت 
زالت  وال  األولى  املرحلة  في  الجائحة  ملواكبة  تدبير   400 من  أكثر  إلى 
الحكومة مستمرة بكل مسؤولية وبكل تضامن حكومي في يعني اتخاذ 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير اللي فيها مصلحة يعني أو اللي فيها 
التخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية خاصة على الفئات وعلى 
العاملين في قطاع مثل قطاع السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
االجتماعي، وأؤكد لكم أن الطاقة االستيعابية للربط الجوي ستكون 
جاهزة مباشرة بعد استئناف النشاط، وفي هذا السياق فإن املكتب 
الوطني املغربي للسياحة على اتصال دائم مع شركائنا الدوليين خاصة 
السياح  عودة  لضمان  الترتيبات  بجميع  قمنا  وقد  األسفار،  منظمو 
األجانب إلى وجهة املغرب التي هي وجهة مفضلة، والتي ظلت على الدوام 
تحظى بجاذبيتها ومن الدروس التي تم استخالصها من هذه األزمة هو 
ضرورة القيام بهيكلة عميقة للقطاع السياحي، حيث اتضح أن عدد 
املستخدمين املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
القطاع، وهنا البد  في هذا  العاملين  ال زال ضئيال مقارنة مع أعداد 
انخراط قوي للمهنيين في ورش إعادة الهيكلة وفيما يخص االستثمار في 
القطاع السياحي فقد شاركنا في عدة تظاهرات وندوات وطنية ودولية 
واستنتجنا أن بالدنا ما زالت تتسم بجاذبيتها إزاء املستثمرين املغاربة 
واألجانب والدليل على ذلك أنه رغم األزمة، فإن اتفاقيات االستثمار 
التي تمت املصادقة عليها تتضمن عددا كبيرا من املشاريع السياحية 

الكبرى والهامة ببالدنا.

القيام  وتم  به  قمنا  الذي  للتشخيص  واستنادا  آخر  ومن جانب 
واملشاريع  السياحي  التنشيط  مشاريع  في  نقص  عن  أبان  والذي  به 
السياحية في املجال القروي أعطيت االنطالقة لبرنامج جديد ملواكبة 
ودعم املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة لتوفير آليات تمويلية 
مالئمة وتمكينها من الدعم طوال عملية االستثمار قصد إحداث فرص 
السيدات  أيضا  القروي،  بالعالم  مستدامة  وتنمية  إضافية  شغل 
بضرورة  واعون  نحن  تشجيع  من  البد  املحترمين،  النواب  والسادة 
تشجيع املبادرات املحلية وإبرام اتفاقيات مع ممثلي يعني مع جهات 
اململكة والتي ستمكن من توزيع عادل للمشاريع السياحية على جميع 

الجهات واألقاليم والجماعات الترابية.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  للصناعة  وبالنسبة 
أحيط مجلسكم املوقر علما بأنه تمت القيام تم القيام بمجموعة من 
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الزيارات امليدانية والتي تم من خاللها الوقوف عن قرب واإلطالع عن 
قرب عن مشاكل القطاع والتواصل مع املهنيين والحرفيين، وقد توجت 
وكذلك  املهنيين  مع  لقاءات  بعقد  املستمر  والتواصل  الزيادات  هذه 
السلطات املحلية تم من خاللها الوقوف على املشاكل التي يعاني منها 
القطاع والتي زادت حدتها بسبب الجائحة ومن أكبر املشاكل التي يعاني 
منها القطاع هو الهشاشة وضعف الهيكلة وغياب التنظيم، مما فرض 
اإلسراع بتنزيل اإلصالحات الهيكلية الضرورية والتفكير في نموذج جديد 
حرصنا  لذلك  املستقبل،  إلى  والتطلع  واملواكبة  والتسويق  لإلنعاش 
على إخراج القانون املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية 17.50 
والذي سيمكن من إحداث سجل وطني يضم جميع الصناع التقليديين، 
إضافة إلى أهمية هذا القانون في تأطير قطاع الصناعة التقليدية وفي 
هيكلة قطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي في اإلسهام في إنجاح هذا 
الورش الوطني الكبير اليوم اللي هو ورش الحماية اإلجتماعية، والتي 
ترمي يعني هذه املبادرة التي ترمي إلى هيكلة قطاع الصناعة التقليدية 
األسا�سي  اإلجباري  التأمين  تعميم  إلى  وترمي  االجتماعي،  واإلقتصاد 
ولكن  املحترم  النائب  السيد   90 ما�سي  املرض حيث سيستفيد  عن 
250 ألف من الصناع التقليديين الخاضعين لنظام املساهمة املهنية 
املوحدة أو لنظام املقاول الذاتي أو لنظام املحاسبة وكذلك تعميمه على 
حوالي 500 ألف صانع تقليدي وأسرهم، وأكيد أن هاد يعني التأطير أو 
التغطية اإلجتماعية طال انتظارها والتأمين اإلجتماعي طال انتظاره من 
طرف الصناع التقليديين فاليوم أكيد أن دخول هاد الورش الحماية 
اإلجتماعية الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، سيكون مناسبة 
ملزيد من تحقيق يعني نمو هذا القطاع وتطوير عائداته والتي ال يمكننا 
إال أن نعتز بصناعتنا التقليدية و بصناعنا التقليديين وما يقومون به 
من مجهود كبير في البعد التنموي والبعد الهوياتي الثقافي بالحفاظ على 
تاريخ املغرب وحضارة املغرب والحفاظ على هذه الكنوز يعني البشرية 

املهمة، وشكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل للقطاع الثاني واألخير في هذه الجلسة 
وهو قطاع التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة، السيد 

الرئيس تفضلوا.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين مضي ن رئيس  لفريق  الستقاللي 
للشحدة و لتع دلية )نقطة نظ م(:

لألسف الشديد السيد الرئيس 25 وزير و وزيرة واحدة في جلسة 
دستورية التي انطلقت في الحقيقة في جو غير دستوري في غياب أي وزير 
قبل التحاق السيدة الوزيرة باملجلس، إذن فأنتم كمكتب وكرئاسة 
أرجو يعني تصحيح هاد الخلل الذي طال أمده لألسف الشديد فإذا كان 
الدستور ينص على أن هناك تكامل والتعاون بين املؤسستين فأعتقد 
أن هذا التعاون ما كاينش، فالحكومة دائما تفرغ املجلس من محتواه 

الحقيقي وال تتعاون وال تستجيب للتعبير ومناقشة هموم وانشغاالت 
السيد  فآسف  الدقيقة،  الظروف  هذه  في  خاصة  املغاربة  ومشاكل 
الغير صحي والغير  الشديد  الوضع لألسف  الوزير على استمرار هذا 

مقبول، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

مرحبا السيد الرئيس، طيب ننتقل للقطاع، السيد الرئيسة تفضلي.

رئيسة  ملجمشعة  لني بية  لبلق  ع ئشة   لن ئبة  لسيدة 
للتقدم و الوتر كية )نقطة نظ م(:

بالفعل السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب والسيدة الوزيرة 
بأنه مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا من كل رؤساء دالفرق عبروا على بأنه ما 
يمكنش الوضع يستمر بهاد الشكل، واليوم كيتبين في جلسة أسبوعية 
كيتبعوها املغاربة كاملين وكينتظروا أجوبة على التطلعات ديالهم، على 
األسئلة ديالهم، على اإلنشغاالت ديالهم و كتحضر وزيرة وحيدة واحنا 
عالش واحنا في نهاية الوالية احنا في نهاية الوالية املفروض الحكومة 
تقدموا  ما  قبل  الحساب  تقدم  خصها  ألنها  البرملان  في  هنا  تسكن 
تقدموا  األمة  ديال  للممثلين  تقدموا  ما  قبل  والبرملانيات  للبرملانيين 
للمغاربة، الحكومة خصها تكون حاضرة في البرملان فهاد الظرفية واحنا 
في نهاية الوالية، إيال ما حسبنهاش اليوم وما حسبوهاشش املغاربة إيمتى 
غيحسبوها؟ إيمتى غادي يحاسبوها؟ لألسف اليوم عاوتاني كنسجلوا 
بشيئ ماسف في الحقيقة كيمس ما�سي غي هاد املؤسسة كيمس كل 
انتهى  األخيرة  تبحث  العالم  في  الحكامة  املعاشية  ينحاز  املؤسسات 
الحسم فيه اللي حساس اليوم عاوتاني كنسجلوا لينا ب�سيء مؤسف 
التعامل  الحساسات  إمساك  املؤسسة  وهاد  ما�سي  دروس  الحقيقة 
ديال الحكومة مع املساءلة، راه ما�سي التعامل مع املمثلين ديال األمة 

هذا كنعتابروه احنا في التقدم واإلشتراكية بأنه هروب من املساءلة.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الرئيس فريق العدالة والتنمية.

فريق  لعد لة  رئيس  إبر هيمي  مصطفى   لن ئب  لسيد 
و لتنمية )نقطة نظ م(:

وكر   لسيد  لرئيس،

هو فعال يعني هاد القضية ديال الغياب مثيرة لإلستغراب ولكن 
مني  اإلنصاف  ديال  الشوية  واحد  نديروا  خصنا  الرئيس  السيد 
كنتكلموا على الحكومة كاين بعض الوجوه في الوزراء كنشوفوهم دائما 
وبعض الوجوه ما كنشوفوهاش، وبالتالي غير نصفوا الناس الوزراء 
اللي كيحضروا وكنقولوا أودي هادوك الناس راهم كيحضروا، ولهذا 
احنا اقترحنا هاد األسئلة املحورية ما خصهاش تبقى خاصة في هاد 
الفترة املتبقية ونرجعوا للوضع العادي باش نستدعيوا جميع الوزراء، 
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وباملناسبة نديروا واحد الجلسة خاصة للحصيلة ديال الحكومة إيال 
بغيتوا نبرمجوها نبرمجوها باش تجي الحكومة تعطي لحساب بعد هاته 

الفترة وهذه الوالية، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد النائب فريق األصالة واملعاصرة.

 لن ئب  لسيد محمد  ورورو )نقطة نظ م(:

وكر   لسيد  لرئيس،

السادة الرؤساء، السادة الرؤساء راه استمعنا إليكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد النائب تفضلوا.

 لن ئب  لسيد محمد  ورورو )نقطة نظ م(:

في نفس اإلتجاه في نفس اإلتجاه السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

نستامعوا للسيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد محمد  ورورو )نقطة نظ م(:

في نفس اإلتجاه السيد الرئيس الكلمة اللي غادي نقدروا نعبروا 
على هاد الوضع اللي احنا فيه دابا هو أنه الحكومة تستهزء من البرملان 
ومن مجلس النواب ومن الشعب، وبالتالي احنا كنشوفوا ما الجدوى 
من هذه الجلسة ألنه اليوم غير مقنع ألن القطاع كل قطاع حقيقة 
كاين التضامن الحكومي، احنا األغلبية كيخصها تحمل مسؤولياتها، 
التضامن الحكومي ضروري ولكن اليوم أشنو قدمنا للمغاربة كأجوبة 
مقنعة في مواجهة هاد الوضعية اللي خالتها لنا هاد الجائحة؟ كنظن 

بأن اليوم الجلسة فارغة من املحتوى ديالها، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الكلمة ملمثل فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لشدود خربشش )نقطة نظ م(:

في الحقيقة ليس دفاعا عن الحكومة ولكن إنصافا للحقيقة والتاريخ 
اليوم تمت برمجة ديال 2 داملحاور السيدة وزيرة السياحة لظرف قاهر 
يعني  اليوم  اليوم  اللي وقعات  ديالها  القريبة  الوفاة ديال  في  ونعزيها 
واحد الوفاة مأساوية، اإلخوان اللي كيتكلموا على الغياب ديالها غادي 
يوصلهم الخبر ديالها بشكل رسمي، ولكن أنا أقول أن البرمجة ديال 2 
قطاعات وكانت يعني الوزيرة الحاضرة معنا تنوب عن الزميلة ديالها 
في القطاع الثاني، أعتقد أن هذا األمر يعني سير عادي للمجلس مع أنني 

أقول أن املفروض أن السيد الوزير املكلف بالعالقة مع البرملان أنه 
يكون حاضر معنا ألنه هو املسؤول على هاد العالقة بين ممثلي األمة 

ويعني الحكومة، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الثاني ونبدأ بسؤال  إلى القطاع  شكرا، طيب إذا سمحتم ننتقل 
األغلبية، طرح السؤال في دقيقة، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لعزيز كشسكشس:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، ال شك أن جائحة كورونا فرضت تكييف مختلف 
املترتبة عن  التبعات ذات طابع اجتماعي  السياسات اإلجتماعية مع 
جائحة كورونا، وفي هذا السياق نطرح عليكم السيدة الوزيرة بإسم 

فرق األغلبية التساؤالت اآلتية:

وإيواء  ورعاية  لدعم  املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  هي  أوال-ما 
الفئات اإلجتماعية الخاصة املتضررة من أزمة كورونا نظير األشخاص 

واألطفال والنساء بدون مأوى وغيرهم؟

ثانيا-كيف تعاملت وزارتكم مع تنامي بعض الظواهر اإلجتماعية 
كالتسول والجرائم ضد األصول وضد الفروع وتناسل أشكال العنف 
خالل  استفحلت  التي  الظواهر  من  وغيرها  واألطفال  النساء  ضد 

الجائحة؟

أخيرا ما هي التدابير املتخذة بخصوص األشخاص في وضعية إعاقة 
واملسنين ومختلف الفئات التي تعاني الهشاشة واإلقصاء اإلجتماعي؟ 

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيدة  املعارضة، تفضلي  تقديم سؤال فريقي ومجموعة  طيب 
النائبة، السيد النائب، السيد النائب تفضل.

 لن ئب  لسيد  لكبير ق دة:

 لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، مما ال شك فيه أن جائحة كورونا تارت بشكل كبير 
على مجموعة من الفئات داخل املجتمع املغربي، لكنها ثارت بحدة أكثر 
على الفئات من ذوي اإلحتياجات الخاصة، ونسجل لألسف أن الوزارة 
املعنية لم تقم بأي �سيء يذكر في مواجهة هذه اآلثار السلبية على هذه 

الفئات الهشة، لهذا أقدم نفس األسئلة:

أوال( ما هي األرقام بشأن التأثيرات التي تعرضت لها هذه الفئات 
املستضعفة؟

ثانيا( ماذا قامت به الوزارة املعنية في مواجهة الجائحة خاصة في 
فترة الذروة؟
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ثالثا( ما هي اإلستراتيجية التي يمكن أن تكون الحكومة قد اتخذتها 
مستقبال ملواجهة معاناة هذه الفئات؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيدة  تفضل  الوزيرة،  السيدة  جواب  النائب،  السيد  شكرا 
الوزيرة للمنصة.

 لسيدة جميلة  ملصلي وزيرة  لتض من و لتنمية  الجتم عية 
و ملس و ة و ألسرة:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

اإلجتماعية  باآلثار  املرتبط  السؤال  هذا  برمجة  على  أشكركم 
وضعيات  في  اإلجتماعية  الهشة  الفئات  على  للجائحة  واالقتصادية 
خاصة، كما تعلمون مكنت التدابير اإلحترازية املتخذة على املستوى 
الوطني ملواجهة الوضع اإلستثنائي املتعلق بتف�سي جائحة كوفيد 19 
في بالدنا من تحقيق نتائج مهمة، جعلتنا في مصاف الدول التي واجهت 
الجائحة بفعالية ونجاح، سواء من حيث املقاربات الشمولية والفعالة 
الرشيدة  القيادة  الجائحة، وذلك تحت  انتشار  تداعيات  في مواجهة 
لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، أو على املستوى االقتصادي 
واإلجتماعي، وكذلك على مستوى التدابير الصحية وخاصة املتعلقة 
بتوفير الكمامات والتطهير واللقاح، وقد أكدت وكشفت أزمة كوفيد 
اإلقتصادية واإلجتماعية عن أصالة قيم التضامن في الشعب املغربي، 
سواء في تدبير التداعيات اإلجتماعية واإلقتصادية لألزمة على الفئات 
الهشة أو في صمود األسر املغربية أمام الضغوطات الغير اإلستثنائية 
التي أفرزتها األزمة، حيث كشفت معطيات البحث الوطني الذي أنجزته 
الوضع  تأثير فيروس كورونا على  للتخطيط حول  السامية  املندوبية 
اإلقتصادي واإلجتماعي والنف�سي لألسر على أن %82 من األسر لم تتأثر 
العالقات داخلها بالجائحة وفي مقابل %18 أي %21 في الوسط، عن 
شعور، يعني عبرت عن شعورها بتدهور العالقات األسرية، أن هذه 
الجائحة أكدت أهمية، يعني من الدروس، أهمية تقوية املؤسسات 
اإلجتماعية بما فيها مؤسسة األسرة في مواجهة مثل تلك األزمات التي قد 
تكون لها تداعيات شاملة وهذا ما يتطلب منا مزيدا من تقوية مؤسسة 
املدني،  املجتمع  ومؤسسات  األخرى  اإلجتماعية  واملؤسسات  األسرة 
التضامن  وزارة  قامت  الصحية  الطوارئ  إعالن حالة  بعد  فمباشرة 
والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة بتكييف برامجها وتكييف مع 
يعني مع املؤسسات العمومية التي تحت وصايتها وهي التعاون الوطني 
برامجها  كل  ومالءمة  بتكييف  قامت  اإلجتماعية،  التنمية  ووكالة 
وكذلك مواردها البشرية لتنسجم مع، يعني، السياق الجديد للي هو 
سياق ، يعني، الكوفيد وتداعياته، كما قامت بتتبع، يعني، املصالح هذه 
بالتعاون مع السلطات ال املحلية والجماعات  املؤسسات العمومية 

الترابية وغيرهم من املتدخلين بمبادرات تم القيام بمبادرات عديدة 
لفائدة الفئات الهشة من املجتمع، وما يمكن أن أتوقف عند مجموعة 

من املحاور األساسية:

أوال- على مستوى حماية الفئات الهشة املتواجدة في مؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية، اليوم العدد اإلجمالي ديال األشخاص اللي هما 
في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ملي كنتكلم على مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية يعني بمختلف أصنافها، اللي فيها فئة املسنين، للي فيها 
اللي  في وضعية صعبة،  النساء  فيها  للي  في وضعية صعبة،  األطفال 
فيها كذلك األشخاص في وضعية إعاقة كنوصلوا إلى 34 ألف شخص 
للي هما اليوم في هذه املؤسسات، وقد تم تسجيل نجاحات استثنائية 
انضافت إلى النجاحات التي حققتها بالدنا في مجال مواجهة الجائحة، 
مؤسسات  املؤسسات،  هذه  إلى  فبالرجوع  بعضها،  عند  وسأتوقف 
أتوجه  لكي  مناسبة  وهادي  مستفيد،   34210 االجتماعية  الرعاية 
بتحية خاصة لهذه املؤسسات واملشرفين عليها واملجهودات الكبيرة التي 
يقومون بها خدمة لألشخاص اللي هما نزالء أو مستفيدين من هذه 
املؤسسات، فرغم ظروف الجائحة كاين مؤسسات للي املشرفين بقوا، 
األشخاص،  لهاد  املؤسسات حماية  داخل هذه  الحجر  يعني، عملوا 
وهاد ال�سي هو اللي جعلنا أنه اليوم أنه إذا كان نزالء مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية على املستوى الدولي قد حققوا أعلى نسب الوفيات، ففي 
املسنين ما غاديش ندخل في التفاصيل وأنا غادية نأكد أنه أكثر من40% 
داملسنين في دول متقدمة في أمريكا وفي أوروبا وهذا بتقارير األمين العام 
لألمم املتحدة وتقارير كذلك لجامعات بحثية أكدت أن نسبة الوفيات 
في كوفيد كتوصل حتى %40 تال %50 في هذه الدول، يعني، في صفوف 
املسنين املتواجدين في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، في هذا السياق 
الوفيات لم  %0.03 ونسبة كذلك  املغرب نسبة اإلصابة لم تتجاوز 
تتجاوز 0.08، فهذه النسب تؤكد أننا نجحنا في هذا املستوى في حماية 
من  حمايتها  في  اإلجتماعية  الرعاية  مؤسسات  الخاصة،  مؤسساتنا 
انتشار الفيروس من جهة وفي حمايتها من خطر الوفيات التي هددت 
كثيرا من مؤسسات العالم الخاصة بمؤسسات الرعاية اإلجتماعية، 

كذلك هذه املؤسسات استفادت اليوم من البرنامج الوطني للتلقيح؛

اإلنجاز الثاني نعتبر أن هذا إنجاز ينضاف إلى إنجازاتها بالدنا وهذه 
الحكومة في مجال مواجهة الجائحة بكل حزم وبكل مسؤولية وبكل 

فعالية؛

اإلنجاز الثاني، ألن هاد األرقام، أنا ما بغيتش ندخل في التفاصيل 
ديالها ولكنها أرقام مفزعة، نعطي مثال أنه كاين دول للي وصلت فيها 
النسبة ل%40 ديال الوفيات، 7800 شخص توفى في هذه الدور، فإذن 
هذا إنجاز باألرقام، اإلنجاز الثاني الذي ال يقل أهمية وهو يتعلق بتنظيم 
أول وأكبر عملية جمع وإيواء األشخاص في وضعية الشارع بصفتهم 
من الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالكوفيد، وتمكنت بالدنا في ظرف 
إستثنائي من وضع فضاءات وتهيئتها تقريبا تم تهيئة 163 فضاء إضافي، 
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مرخص  مؤسسة  يعني،   ،1275 لها  املرخص  املؤسسات  إلى  إضافة 
لها للرعاية اإلجتماعية تمت تهيئة 163 فضاء خصصوا لألشخاص 
في وضعية الشارع فيهم نسبة %11 هم نساء ويعني 1566 منهم تم 
إدماجهم مباشرة في أسرهم، يعني، 1566 تم إدماجهم مباشرة بفضل 
املجهودات الكبيرة التي يبذلها كل املتدخلين فهاد امللف من أجل ضمان 
اإلدماج اإلجتماعي لألشخاص اللي هما في وضعية الشارع، اليوم إلى 
حدود 7 ماي 2021 بقي في األشخاص للي هما في وضعية الشارع في هاد 
الفضاءات أكثر من 1200 شخص، طبعا دائما في إطار هذه الفضاءات 
وتجعلنا   ، أقول  تنجح،  تنجح،  بالدنا  والتي جعلت  تجهيزها  تم  التي 
كمغاربة نفخر بأن حماية األشخاص اللي هما في وضعية الشارع من 
اإلصابة بالوباء مقارنة مع دول للي هي دول متقدمة ولكن كان عندها 

صعوبات في هذا امللف.

اللي  إطالقها  تم  التي  البرامج  مستوى  على  كذلك  أنه  أؤكد  إذن 
حماية  إطار  في  دائما  مرتبطة  برامج  جدا،  مهمة  برامج  كنعتبروها 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بإطالق مجموعة من البرامج، خاصة 
بالطفولة، باملسنين، األشخاص في وضعية إعاقة، بالنسبة، بالنسبة 
كل  اإلستمرارفي   ،2021/2020/2019 املنحة  تم صرف  للمؤسسات 
البرامج التي تقوم على التحسيس وعلى خطورة هذا الوضع في إطار 
التنزيل خطة عمل وقاية وحماية األطفال في وضعية هشة من عدوى 
القيام  القادم  في األسبوع  فيروس كورونا م وجود والسكون وسيتم 
في  النظافة على األطفال  لتوزيع عدة  الثالثة  العملية  بتوزيع إطالق 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وسيستفيد أكثر من 26 ألف طفل في 
هذه العملية، وقد تم إطالق العملية األولى والثانية مع اليونيسيف في 
املراحل األولى للجائحة، تم كذلك، يعني، على مستوى األشخاص في 
وضعية إعاقة، أكيد أن األشخاص في وضعية إعاقة هم من الفئات 
األكثر يعني تضررا والتي تحتاج إلى عناية أكبر، لهذا تم إطالق وبت 
مجموعة من الوصالت تحسيسية رقمية بلغة اإلشارة وإستعمال لغة 
اإلشارة ليستفيد فئة عريضة من األشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة 
دعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس األطفال في وضعية إعاقة، 
وللي اليوم تستفيد منها 13591 من هذه البرامج، يعني، وصلنا إلى معدل 
ديال 165 مليون ديال الدرهم سنة، يعني، في إطار سنة 2020، ويستمر 
هذا الدعم لهذا البرنامج، مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل في 
مجال إعاقة التوحد، وقد أطلقنا يوم 17، يعني، للي هو اليوم أطلقنا 
برنامج »رفيق«، رقمنة تسليم شهادة  في  الثالث  الفوج  بداية تكوين 
اإلعاقة، وهذا كنعتبروه إنجاز مهم من خالل تبسيط وتيسير مساطر، 
يعني، اإلدارية فاليوم كيمكن لألشخاص في وضعية إعاقة من مختلف 
ربوع اململكة أنه يتقدموا ويستعملوا املنصة الرقمية منصة خدماتي 
لكي يحصلوا على شهادة اإلعاقة ما�سي ضروري يجيوا للرباط باش 
ياخذوا هاد الشهادة ولكن من املكان للي هما فيه، اطلقنا في مرحلة 
أولية ستة 46 مركز نموذجي، واليوم ونحن نسعى إلى تعميم هذه املراكز 
في مختلف أقاليم اململكة، وطبعا هذه الخدمة متوفرة عبر ملن يضبط، 

يعني، اآلليات املعلوماتية يمكن لو ياخدها في أي مكان هو فيها، وصلنا 
إلى تسليم 26500 شهادة منذ انطالقة الخدمة، وطبعا هذه الشواهد 
وتبسيط مساطر كان لها أثرها الكبير على مستوى الظروف التي اجتيزت 
فيها املباراة الوطنية املوحدة، في فبراير من هذه السنة تم تنظيم، التزاما 
بوعودها، وفت الحكومة ونظمت املباراة رغم الظروف املالية الصعبة 
ورغم اإلكراهات الصعبة تم تنظيم املباراة الوطنية املوحدة لفائدة 
األشخاص في وضعية إعاقة وتنظمت املباراة وتم اإلستفادة من تبسيط 
هذه املساطر بل أكثر من ذلك نظمنا 30 مركز على في إطار مراكز التوجيه 
واملساعدة أشخاص في وضعية إعاقة حتى، يعني، تمت املباراة انطالقا 
من األقاليم من األقاليم للي هما متواجدين فيها، وهاد األمر مكننا 
أنه اليوم 400 شخص إضافة ل 100، يعني، استفادة 50 شخص في 
وضعية إعاقة في مباراة 2018، اليوم 150 شخص ، 200 استفادت في 
2019، اليوم مباراة 2021/2020 400 شخص في وضعية إعاقة، في 
املحصلة في هاد الثالث سنوات األخيرة 650 شخص في وضعية إعاقة 
الوظيفة  في  يعني،   ، إدماجهم  إطار  في  العمومية  الوظيفة  إلى  ولجوا 
العمومية، كذلك ، يعني، نعتبر أن دائما في إطار املنجزات أو التي تم 
اإلجتماعية  والحماية  اإلجتماعي  التماسك  صندوق  عليها  اإلشتغال 
والذي يقدم خدمات مهمة جدا لألشخاص في وضعية إعاقة، أتوقف 
عند التمدرس اللي اليوم وصلنا في املنحة ل165 مليون ديال الدرهم 
سنويا برسم سنة 2020، أتوقف عند املعينات التقنية للي وصلنا اليوم 
ل41 ألف شخص استافدوا ، أتوقف عند املشاريع املدرة للدخل للي 
وصلنا اليوم في الجائحة تم توزيع 269 شيك إلحداث مقاوالت صغرى 
خالل فترة الحجر الصحي بمبلغ تجاوز 11 مليون ديال الدرهم ، إضافة 
في  األشخاص  لفائدة  والتوجيه  اإلستقبال  مراكز  شبكة  تعزيز  إلى 
وضعية إعاقة اللي اليوم وصلنا لواحد الشبكة فيها 78 مركز للتوجيه 
املستوى  على  متواجدة  للي  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  ومساعدة 
الترابي في كل أقاليم اململكة، طبعا كل هاد الخدمات التي تتم في إطار 
صندوق التماسك اإلجتماعي والحماية االجتماعية هي خدمات مهمة 
جدا وخدمات مباشرة ودعم مباشر ألشخاص في وضعية إعاقة اللي 
كيستافدو منها، بل تم التوقيع في 3 دجنبر من هذه السنة برئاسة السيد 
رئيس الحكومة بين وزارة التضامن وزارة الشغل وقطاعات ومؤسسات 
في  األشخاص  لدى  الذاتي  التشغيل  تشجيع  أجل  من  أخرى  وطنية 
وضعية إعاقة ودعم قدرات املوارد البشرية العاملة في مجال اإلدماج 
املنهي، ونعمل حاليا على اإلشتغال على التشغيل الذاتي في إطار تفعيل 

قانون اإلطار لإلعاقة.

األشخاص  لفائدة  املوجه  القطاعية  الخدمات  تطوير  إطار  وفي 
في وضعية إعاقة أتوقف عند إنجاز املداومة التربوية والتأهيلية عن 
بعد لفائدة األطفال ومشاركة 3462 إطار في إطار املداومة التربوية، 
تعزيز إرساء خاليا اإلتصال والتواصل والتوجيه واإلرشاد باملندوبيات 
اإلقليمية واملنسقيات الجهوية للتعاون الوطني الخاصة باألشخاص 
في وضعية إعاقة، اتخاذ إجراءات احتياطية ويعني لتوزيع املساعدات 
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الغذائية لألشخاص في وضعية إعاقة اللي هما في حالة عوز والذين 
يستفيدون من هذه الطرود.

على مستوى النساء املرأة يعني تم إطالق مجموعة من البرامج أتوقف 
عند أهمها وهي توفير فترة الجائحة 63 فضاء الذين تم توزييع عناوينهم 
على الخط على منصة كلنا معك، لتكون جاهزة الستقبال النساء اللي 
كيحتاجو اإليواء بسبب تعرضهم للعنف املحتمل في تلك الفترة، اليوم 
نتوفر على 85 فضاء65 جاهزة و20 في الطريق في نهاية 2021، سيكون 
85 فضاء جاهز تمت زيارة مجموعة منها املؤسسة  85 فضاء  لدينا 
املتعددة الوظائف في طنجة املؤسسة املتعددة الوظائف في مكناس 
املؤسسة املتعددة الوظائف في وزان املؤسسة املتعددة الوظائف في 
الداخلة، فنحن ال نتحدث عن فضاءات في األوراق ولكن كنتكلمو على 
فضاءات موجودة في الواقع اللي بغا يمكن لو يزورها، وهذه الفضاءات 
كنعتبروها بنيات للقرب مؤسسات تحقق آخر فضاء افتتحناه هو فضاء 
تامسنا قبل أسبوعين واللي كنعتبرو أن هذه الفضاءات هذه الفضاءات 
مهمة جدا، ألنها أوال بنيات للقرب فضاءات إجتماعية للتكوين للتأهيل 
لضمان مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف، وهذا كيتعتبر ما�سي غير 
فقط في مجال النساء ضحايا العنف ولكن كذلك في املواكبة وتأهيل 
النساء، وهذا كنعتبروه إنجاز مهم يحق لنا جميعا أن نعتز به ألنه رصيد 
ساهمت  التضامن  وزارة  املتدخلين،  بمختلف  بين  ما  التعاون  ديال 
من جانبها ب 86 مليون ديال الدرهم إضافة إلى شركاء آخرين اللي 
ونا اليوم كنتوفرو في بالدنا على 65 جاهزة و20 في الطريق على هذه 

ّ
خال

بالنساء؛ أطلقنا كذلك بروتوكول  الفضاءات املهمة لضمان التكفل 
حماية واللي كنعتبرو بروتوكول حماية هو دليل للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف كنعتبروه مهم جد، ألننا أن نصل إلى وضع بروتوكول كيأكد على 
أن هاذ البروتوكول اليوم غيوّحد طرق اإلشتغال غيجّود نمط االشتغال 
بين مختلف املؤسسات املتعددة الوظائف، وكذلك مراكز اإلستماع 
اللي تربطها شراكة مع وزارة التضامن، فالفترة ما بين 2015 إلى 2020 
وصلنا إلى دعم مراكز اإلستماع والتوجيه للنساء اللي هما ضحايا العنف 
60 مليون ديال الدرهم، من 2015 إلى اآلن التي تم يعني رصدها من أجل 
يعني دعم املؤسسات العاملة خاصة مؤسسات نسائية متخصصة في 
مناهضة العنف ضد النساء، طبعا دائما في إطار النساء اليوم كاين 
اشتغال في مراحله املتأخرة على مشروع إستراتيجية ملناهضة العنف 
ضد النساء، واللي كنعتبروها مشروع مهم جدا ألنه سيحقق اإللتقائية 
ف كذلك عند برنامج تكفل اللي 

ّ
والتنسيق بين كافة املتدخلين، أتوق

كيقوم على تكوين ينطلق على 3 سنوات انطلقنا هاذ السنة وغيستمر3 
سنوات لتكوين املوارد البشرية املؤهلة في مجال مناهضة العنف ضد 
النساء وتأهيل النساء وتقوية يعني وتقوية املوارد في هذا الشأن، في 
مجال الطفولة اللي كتعتبر اليوم اهتمام بالطفولة املغربية واهتمام 
بمستقبل املغرب، الطفولة اليوم هناك تم إطالق خطة وطنية من 
أجل حماية األطفال يعني تداعيات خاصة األطفال اللي هما في وضعية 
صعبة من تداعيات الجا ئحة في فترة الجائحة، واليوم أطلقنا األجهزة 

الترابية املندمجة طلقنا 8 ديال األجهزة اللي هي جاهزة بمراكز املواكبة، 
ونشتغل على إطالق 10 أجهزة ترابية فهاذ السنة ديال 2021، إذن هذه 
بنية القرب نريد من خاللها أن البرامج والسياسات اإلجتماعية أن يكون 
لها أثر على املستوى الترابي وأنه ما تكونش فقط برامج مركزية، ولكن 
البد أن يكون لها أثر على املستوى الترابي بتعاون مع مختلف املتدخلين 

والشركاء، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي  التنمية،  العدالة  فريق  تعقيب  للمناقشة  ننتقل  شكرا 
السيدة النائبة، في 4 دقائق و30 ثانية.

 لن ئبة  لسيدة ف تحة وشب ني:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيدة  لشزيرة  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية في إطار 
مناقشة تدبير قطاع التضامن لتداعيات الجائحة على الفئات الهشة، 
وتفاعال مع ما جاء في جوابكم السيدة الوزيرة البد أن نسجل في البداية 
وبارتياح كبير نجاح الحكومة في التخفيف من تداعيات الجائحة على 
ن بالدنا في وقت 

ّ
الفئات الهشة بمجهود جماعي وبنفس تضامني، مك

وجيز وفي ظرف صعب وبقيادة حكيمة لصاحب الجاللة من دعم أكثر 
من 6 مليون أسرة متضررة بغالف مالي تجاوز 21 مليار درهم، ساهم 
هذا اإلجراء بشكل مباشر في التخفيف من تداعيات األزمة على الفئات 

الهشة.

صندوق  خدمات  استمرار  كذلك  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
التماسك اإلجتماعي اللي كان عندو أثر كبير على الفئات الهشة سواء 
دعم األرامل أو خدمات برنامج تيسير وغيرها من البرامج اإلجتماعية، 
على  الجائحة  تداعيات  من  التخفيف  في  كذلك  ساهمت  والتي 
املجهود  هذا  يتوج  بحمد هللا  واليوم  البرنامج،  هذا  من  املستفيدين 
االستثنائي للحكومة بإطالق ورش الحماية اإلجتماعية برعاية وإهتمام 
شخ�سي من صاحب الجاللة، مما سيضمن التعميم الكامل للحماية 
اإلجتماعية على املواطنين واملواطنات خصوصا منهم الفئات الهشة، 
وهذه مناسبة كذلك السيدة الوزيرة، لنهنئكم مرة أخرىها ومن خاللكم 
الحكومة على نجاحكم في الوفاء بإلتزامات البرنامج الحكومي واملرتبطة 
بقطاع التضامن، مجهود متواصل لتنزيل مقتضيات القانون اإلطار 
97.13 للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة ألول مرة أصبحت 
بالدنا تتوفر على مخطط عمل وطني يضمن وبالقانون ولوج األشخاص 
في وضعية إعاقة لحقوقهم الدستورية، تمكنتم السيدة الوزيرة، من 
تفعيل حصة %7 من مناصب الشغل لفائدة هذه الفئة وأصبح هذا 
اإلجراء واقعا ملموسا تصل ثماره إلى املواطنين واملواطنات في وضعية 
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إعاقة، كذلك استمرار تنفيذ البرنامج التنفيذي للسياسة املندمجة 
املغربية  املدن  من  مجموعة  على  الترابية  األجهزة  وتعميم  للطفولة، 
في ظرف سنة من إطالق هذا الورش وهذا إنجاز مهم وكبير، أصبحنا 
السيدة الوزيرة، في عهد هاذ الحكومة نتوفر على قوانين تؤسس لعمل 
اجتماعي منهي محترف القانون 45.18 املتعلق بالعاملين اإلجتماعيين 
القانون65.15 املتعلق بمؤسسات الرعاية اإلجتماعية القانون املتعلق 
بالعمال املنزليين، وغيرها من القوانين التي أصبحت مكتسبات مهمة 
وغير مسبوقة تدعم حصول الفئات الهشة على حقوقها الدستورية 
وبالقانون، وال يفوتنا في فريق العدالة والتنمية أن ننوه باملجهود الجبار 
خالل الجائحة املجهود ديال اإليواء مواكبة املسنين ونزالء دور الرعاية 
اإلجتماعية، وهذه فرصة لننوه في فريق العدالة والتنمية بمجهودات 
أطر وموظفي ومستخدمين وزارة التضامن، مؤسسة التعاون الوطني، 
املتواصلة  مجهوداتهم  على  الشركاء  وكافة  االجتماعية  التنمية  وكالة 

لتنزيل هذه البرامج على أرض الواقع رغم اإلمكانات املتواضعة.

 لسيدة  لشزيرة  ملحترمة،

منها  العنف  بمناهضة  املتعلقة  البرامج  من  مجموعة  أطلقتم 
واليوم  البرامج،  من  وغيرها  العنف  ملناهضة  الوطنية  اإلستراتيجة 
السيدة الوزيرة البّد من اإلستثمار في املقاربة الوقائي، ة كما تفضلتم 
السيدة الوزيرة اإلسراع في اعتماد سياسة مندمجة للنهوض باألسرة، 
وكذلك إدماج البعد األسري في جميع السياسات والبرامج خصوصا 
باملقبلين على  العناية  الوزيرة البد من  السيدة  منها، كذلك  التربوية 
الزواج واعتماد برامج تأهيل الزواج وهذا معمول به في مجموعة من 
والتفكك  العنف  ملواجهة  عمومية  سياسات  وضعت  واللي  الدول، 

األسري، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة حي ة  ملشفشع:

وكر   لسيد  لرئيس،

بداية أود أن أوضح مجموعة من األمور وردت في تقريركم السيدة 
الوزيرة، رفعا لكل مغالطة أن نسبة الوفيات قلتم أنها ضئيلة في مراكز 
هي  برمته  املغرب  في  الوفيات  نسبة  أن  نشير  اإلجتماعية،  الرعاية 
ه 1.8، في حين أن كاين دول فيها نسبة مرتفعة 

ّ
ضئيلة و هلل الحمد يال

وهذا ما راجعش للعمل ديال وزارة التضامن هذا راجع ملجموعة من 
املتدخلين، اللي هي وزارة الصحة انخراط الشعب املغربي في إحترام 
الحجر الصحي ومجموعة من األمور، كذلك غادي نبغي نرفع واحد 
اللبس ديال تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة، احنا كلنا كنعرفو 
أسباب النزول ديال تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة، اللي كان 
التضامن وكان إجماع من  بعد سقوط الشاب صابر من مقر وزارة 

لدن كل األطياف السيا�سي باش نصوتو على رفع مناصب الشغل لهاذ 
الفئة، هذا ما خصناش تتبّناه وزارة التضامن بوحدها، غادي ندخل 
في صلب املوضوع السيدة الوزيرة، الجائحة هي أثرت على بّزاف ديال 
في وضعية  األشخاص  ديال  الفئات  ولكن  نشيطة،  هي  اللي  الفئات 
ديال  والفئات  التسول  تيمتهنو  اللي  ديال األشخاص  والفئات  إعاقة 
األشخاص في وضعية الشارع والعديد من الفئات الهشة، راه كانت تأثير 
كارثي وهاذ التأثير الكارثي كيظهر على صعيد الواقع، احنا ما غاديش 
نكذبو من أجل التكذيب ولكن على صعيد الواقع هناك ارتفاع مهول 
ه خرجنا من رمضان ونبغينشير لكم السيدة الوزيرة 

ّ
للمتسولين، راه يال

أنه في مدينة مراكش في كل إشارة ديال املرور في املحطات الطرقية أمام 
األبناك أمام عدة مؤسسات ارتفع العدد ديال املتسولين، واللي كيحّز 
في النفس أكثر هو استغالل األطفال في التسول وهاذ ال�سي راه كيوقع 
أمام املرأى واملسمع ديال الحكومة، إيال كان املغرب عندو قانون لحماية 
ع على اإلتفاقية ديال حقوق الطفل 

ّ
األطفال وكان القانون املغرب وق

اشنو كنسّميوهذا؟ هذا خروج عن القانون، هذا استغالل األطفال، 
استغالل بشع وكاين عصابات كتستغل هاد األطفال لدرجة أن تأجير 
الكلمة ألن البشر ال يؤجر ولكن  ديال الطفل وبين قوسين على هاد 
لألسف الشديد بما أن هاد الناس لقاو فراغ ولقاو تساهل كاين اللي 
كيأجر اإلبن ديالو ب 150 درهم في األيام العادية وكاين اللي كيأجرو ب 
300 درهم في املناسبات، هاد ال�سي راه ما�سي معقول السيدة الوزيرة 
وراه عندكم واحد القطاع حيوي ومهم اللي كتسهرو عليه وخصكم 
تشتاغلو أفقيا ما�سي يجي الطاقم اللي خدامين معه يدير لك واحد 
التقرير ويقول لك حقا راه احنا درنا هنا واحنا درنا واحنا درنا الواقع 
السيدة الوزيرة بكل احترام يكذب ما جاء في تقريركم، الواقع هو مرير 
وسأمر على األشخاص ذوي اإلعاقة األشخاص ذوي اإلعاقة متروكون 
ملصيرهم خاصة بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطعيون ال التمدرس 
ديالهم  اآلباء  عاتق  على  هم موضوعين  األشخاص  هاد  الشغل،  وال 
ولكن الحكومة عالش ما تساعدش اآلباء ديال هاد الناس ؟ ال يعقل أن 
التعويضات العائلية بالنسبة للموظفين واملستخدمين تتساوي نفس 
التعويضات اللي عندو طفل في وضعية إعاقة هاد ال�سي ما كاينش في 
�سي بالد، هاد الطفل ألن العالقة وانتما تتعرفو السيدة الوزير أكثر من 

أي واحد بأن اإلعاقة هي كلفة تتطلب الفلوس هاد األب..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، الوقت انتهى، معذرة، تعقيب فريق التجمع 
الدستوري تفضلي السيدة النائبة

 لن ئبة  لسيدة خديجة  لزي ني:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة،
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 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

يطيب لي بإسم فريق التجمع الدستوري أن أتناول تعقيبي هذا، 
في البداية البد أنني نقول على أن العرض ديالكم السيدة الوزيرة كان 
عرضا ورديا بامتياز في حين أن الواقع هو أسود قاتم هذا واقع خاصنا 
اللي  الثقة  منسوب  يخص  فيما  بعضنا،  مع  ونكونو صرحاء  نقولوه 
تكلمتوا عليه واللي جا في التقرير ديال املندوبية السامية للتخطيط 
فعال ارتفع منسوب الثقة لدى األسر ولكن ملي كنتكلموا على النساء 
ضحايا العنف واللي كانت أكثر الفئات تضررا خالل الجائحة فكنعتاقد 
الفئة  وبالتالي هاد  الدعامة األساسية داألسرة،  النساء هما  أن  على 
هادي تعرضات لواحد عنف رهيب خالل فترة الحجر الصحي والدليل 
على ذلك هي النيابة العامة والشكايات املوكولة لها، ومما زاد الوضع 
تأزما هي أن هاد النساء كانوا كيتعرضوا لواحد مشاكل عدة منها انعدام 
التواصل الجيد وسوء في التبليغ كذلك والتأخير في بث الشكاوي وكذلك 
فيما يخص املشكل ديال املأوى، نمشيو على النساء نمشيو لألشخاص 
في وضعية الشارع و نتكلموا على األطفال اللي هما كذلك دعامة أساسية 
اللي منحادرة من األسر ونتكلمو على األطفال دالشارع ونقولو على أنهم 
على الرغم من املجهودات اللي كتقومو بها ما غانذكروش أن الوزارة 
كتقوم بمجهودات جبارة ولكن كيبقى األثر األثر ما كنلمسوهش في 
الواقع فاألطفال في وضعية الشارع موجودين بكثرة وال أدل على ذلك 
ما حدث في مناطق الشمال في األطفال عوض أنهم يكونوا في املدارس 
كنوجدوهم على جنبات الشواطئ الشمالية كي يتحييون الفرص من 
أجل العبور والهجرة السرية إلى الضفة األخرى، الحكومة كانت التزمت 
الصمت مؤخرا إزاء ما حدث في نزوح جماعي ملجموعة من الشباب ومنهم 
القاصرين بالرمي بأنفسهم في البحار على الشواطئ املغربية ولألسف 
كان هاد الصمت مخيف ورهيب، التضامن اللي هي اإلسم اللي كيحملو 
القطاع ديالكم اللي خصو يكون أألجدر مع هاد الشباب، فيما يخص 
ظاهرة التسول كما قالت زميلتي فهي ظاهرة مؤرقة ومتفشلة بكثرة أينما 
وليت بوجهك في الشوارع املغربية في املطاعم في املقاهي في املساجد في 
الطرقات في املحطات في كل �سيء كنوجدو ظاهرة التسول، كتبدلو فعال 
مجهودات كاين خطط، كاين برامج، كاين إستراتيجيات، ولكن لألسف 
الشديد خصنا نلمسوها على أرض الواقع احنا ما كنكروش على أنكم 
نلمسوها  ولكن خصنا  الوزيرة،  السيدة  جبارة  بمجهودات  كتقوموا 
املغاربة خصهم يلمسوها خصنا نشوفوها احنا ما كرهناش نشوفو 
بالدنا كتزهر كنشوفو األطفال في املدارس في املكان ديالهم الطبيعي، 
أليس من األجدر أن هاد األطفال لألسف الشديد كيتعطاو للمخدرات 
وكيتعرضو لالغتصاب أليس من األجدر أن يكون مكانهم الطبيعي هو 
مقاعد داخل املؤسسات التعليمية؟ أليس من األجدر أن يكون هناك 
أجل  من  بيدهم  األخذ  أجل  من  الصحة  وزارة  وبين  بينكم  تنسيق 
عالجهم؟ من أجل كذلك نوجدوهم كلهم داخل املؤسسات التعليمية 

كيتلقاو تعليم جيد.

السيدة الوزيرة، لألسف الشديد هناك مظاهر وبقع سيئة جدا 
نتمنى جميعا أن تكثف من أجل القضاء عليها، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

للفريق  املوالي  التعقيب  شكرا،  النائبة.  السيدة  الوقت  انتهى 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلو السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  لكبير ق دة:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

مشكورة  الوزيرة  السيدة  به  تقدمت  اللي  األجوبة  من  وبالرغم 
واللي عطات فيها واحد املجموعة ديال األرقام الخاصة بالعناية بهاد 
الفئات الهشة واملستضعفة إال أننا، السيدة الوزيرة، نسجل غياب 
إستراتيجية عامة للعناية بهذه الفئات الهشة والدليل على ذلك هو 
الواقع املعاش يوميا، تكلمتي السيدة الوزيرة على املشردين واللي كان 
الجمع ديالهم في مؤسسة الرعاية اإلجتماعية وفعال قامت السلطات 
بطبيعة الحال التعاون الوطني بهاد الدور ولكن لألسف الشديد هو أنه 
كانو في ظروف جد جد مزرية، يعني ربما األمر يختلف بالنسبة لألقاليم 
ولكن أنا كنتكلم على اإلقليم اللي كنعيش فيه كانو في ظروف مزرية 
وحتى املستوى ديال التغذية ديالهم كان ناقص جدا ثم قلتم أنه تم 
اإلدماج ديالهم بعد نهاية هذه الفترة بالعكس ما تمش اإلدماج ديالهم 
تم اإلدماج ديالهم بالشوارع يعني ملا انتهت هاديك الفترة تم اإلدماج 
ديالهم بالشارع وعاد مرة أخرى للشارع ما تمش اإلدماج ديالهم في األسر 
ديالهم ألن الكثير فيهم ما عندوش ما عندوش أسرة، هاد الظاهرة كذلك 
اللي تكلمو عليها األخوات واإلخوان ديال املتسولين اآلن أصبح اإلنسان 
يعني في واحد الوضع فيما مشيتي في املقاهي في املطاعم فيما مشيتي في 
الشارع يعني ظروف مزرية جدا، والدليل و أكثر من ذلك أنهم يستغلون 
األطفال الصغار في بعض األحيان كتلقى حتى الصبيان تتلقى ارما هنا 
لهادوك األطفال  نعرف آش عاطية  ما  الرباط ومنومة  في  الشارع  في 
مساكن عاطياهم �سي سيرو وال �سي حاجة منوماهم باش يعني تسعى 
بهم فيعني هادي واحد الظروف معايشة كنشوفوها يوميا، ولهذا السيد 
الوزيرة راه إيال ما قمتوش بواحد اإلستراتيجية عامة وتكون مشاركة 
فيها جميع الجهات املعنية راه يستحيل أننا نوجدوا �سي حل لهاد الفئات 
اللي كتعاني  إعاقة  في وضعية  اللي هي  الفئات  املستضعفة وخاصة 
األمرين واللي اآلن راه كاين بطبيعة الحال هاد النسبة قليلة جدا ديال 

التشغيل.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، تعقيب الفريق الحركي تفضلي السيدة 
النائبة.
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 لن ئبة  لسيدة ليلى أحكيم:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيدة  لشزيرة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي في إطار التعقيب 
على جوابكم، السيدة الوزيرة، وعلى عرضكم الذي يعكس بجالء حجم 
اإلجتماعي  املجال  وفي  الوزارة  رأس  بها على  كتقومو  اللي  املجهودات 
بصفة عامة، لكنه يبين في نفس الوقت واقع الشتات وعدم تناسق 
والتقائية البرامج املتعلقة بالجانب اإلجتماعي، هذه املعضلة التي سبق 

أن نبه إليها صاحب الجاللة نصره هللا في خطبه السامية.

مزمن  تراكم  عن  املترتب  الحالي  واملجتمعي  اإلجتماعي  الواقع  إن 
قد زادت من حدته تداعيات كورونا وبالتالي تفاقمت مظاهعر العجز 
اإلكراهات، كل هذا  في مستوى  إجراءات  نلمس  أن  االجتماعي دون 
السيدة الوزيرة يجعلنا نسائل سياسة الحكومة عن اإلجراءات املتخذة 
في الحياة  تأهيل املعاقين وإدماجهم  الهشة وإعادة  ملعالجة األوضاع 
اإلجتماعية وتمكينهم من حقوقهم اإلقتصادية واإلجتماعية ويجعلنا 
كذلك نتساءل عن دور مؤسسات الرعاية اإلجتماعية والتعاون الوطني 
ومراكز اإليواء وغيرها والتي يبقى دورها مع األسف محتشم، بالنسبة 
للمرأة السيدة الوزيرة ماذا أعدت الحكومة للنساء املمتهنات سابقا 
للتهريب املعي�سي بسبتة ومليلية خاصا بعد إغالقها؟ ماذا عن النساء 
القرويات التي كن يشتغلن في التعاونيات التي أغلقت بسبب الجائحة؟ 
أطفال  ماذا عن  النساء؟  لهؤالء  اإلقتصادي  للتمكين  إجراءات  وأي 
الشوارع في جميع ربوع اململكة وخاصة في ميناء في محيط بني نصار 
بالناظور؟ وماذا عن اليتامى واألطفال املتخلى عنهم؟ وهل من برامج 
ملواكبة الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة؟ جمعيات في حاجة إلى دعم 
مادي ومعنوي كما هو الشأن بالنسبة لجمعية الياسمين بالناظور التي 
تبذل مجهودات جبارة لحماية ورعاية هؤالء األطفال املتخلى عنهم دون 
أن تتلقى دعما من طرف وزارتكم على مدى ثالثون سنة، شكرا السيد 

الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

اإلشتراكي،  الفريق  تعقيب  النائبة، شكرا،  السيدة  الوقت  انتهى 
تفضلو السيد النائب

 لن ئب  لسيد سعيد بعزيز:

وكر   لسيد  لرئيس،

الغياب  الوزارة تستدرك  أن هذه  كنا كنتمناوا  الوزيرة،  السيدة 
امتد  لألسف  ولكن  الوجود  إلى  تبان  وأنها  الجائحة  بداية  في  ديالها 
األسري  للتفكك  بالنسبة  أنه  على  تتحدثو  الوزير  فالسيدة  الغياب، 

غادي يكون خصنا مزيد من تقوية األسر واملجتمع املدني وكتحدثو على 
البرمجة ديال مبادرات عديدة لفائدة فئات هشة من املجتمع وقتاش 
هاد ال�سي راه الوالية ساالت، هاد املسائل السيدة الوزيرة خص فيها 
باإلستفادة من  القيام  تتحدثو على  املواطنات واملواطنين  وضوح مع 
وزارة  برنامج  التلقيح ألن  استافدوا من  راه  املسنين  التلقيح هادوك 
الصحة وألنه مسنين وهداك بالنسبة للتنظيم أول وأكبر عملية جمع 
أفراد الشارع راه ما�سي ديالكم ديال وزارة الداخلية، أعتقد أن هاد 
الوزارة خصها تكون اليوم مديرية تابعة لوزارة الداخلية ألن كتعطينا 
الخدمات د وزارة الداخلية، السيدة الوزيرة أكيد أن هاد األمر خصوا 
فيه وضوح، تتحدثو السيدة الوزيرة، عن املعاقين أشخاص في وضعية 
ما عطيتوهم حتى حاجة،  الجائحة؟  زمن  في  إعاقة شنو عطيتوهم 
املنهي واألنشطة  اإلندماج  ديال  البرامج  املشروع  أن  بالعكس  إطالقا 
املدرة للدخل متعثرة واش كاين �سي بقرة حلوب كتدير 45 ألف درهم 
وكيديروها اإلنعاش الوطني ديالكم ، التعاون الوطني كيدير لها 45 ألف 
درهم وهيما كتسواش حتى 7 آالف درهم في السوق، احنا أوالد الفالحة 
وتنعرفو األثمنة، اليوم خصك تح�سي الصفقات اللي دارها التعاون 
وكاين  بالضبط  تنقصد  آش  وتتعرفي  األقاليم  مستوى  على  الوطني 
اللي م�سى مندوب وجاب الناس من دوارو باش ياخذو هاد النوع ديال 
الصفقات، كاين الفساد في التعاون الوطني خصه يتوضع ليه حد، 
باركة من التسييس ديال القطاع مقابل أنه يفسادو على املستوى املالي، 
بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة هاد املشروع هذا هو اللي مشروع 

..... ما عندوش عالقة بالجائحة وهو مشروع فاشل..

 لسيد رئيس  لجلسة:

للتقدم  النيابية  املجموعة  تعقيب  الوقت،  انتهى  النائب  السيد 
واالشتراكية تفضلو السيد النائب.

 لن ئب  لسيد جم 8 بنشقرون كريمي:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

هو  الواسعة  باختصاصاته  قطاعكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
قطاع بحجم اختصاصات الحكومة كلها والدليل هي امليزانية املتواضعة 
اللي عندكم وأي خطابات سمعناها اليوم جزء كبير منها وهو ذر رماذي 
في العيون ظاهرة الفقر والهشاشة امتدت وتوسعت بشكل كبير وهاد 
القاعدة هادي موجودة التسول بكل تمدهراته وأشكاله وتنوعه، واجد 
موجود كاين تنشوفوه صباح مساء، أكيد السيدة الوزيرة أن اليوم 
خصنا إرادة كبيرة باش نحاربو التفاوت الطبقي و التوسع وهو شاسعة 
اليوم ما بين الفقراء واألغنياء، الطبقة الوسطى مشات ضمحالت ما 
كايناش اللي كانت تتشكى صمام أمام ديال العيش والتعاون اإلجتماعي 
والتضامن اإلسم الكبير الل يتتحملو وزاراتكم، املعاقين وذوي اإلعاقة 
اليوم بقى فيهم 500 واحد السيدة وزيرة 500 اللي كاينين باالحصاء 
واستقبلناهم وظفوهم بشكل مباشر، و البرملان اليوم كله بكل فئاته 
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وأحزابه وظفو هاد الناس ألن عند هم إعاقة متنوعة وما�سي بحال 
األسوياء ما غنديروش لهم مباراة، احنا كنطالبو بتوظيف مباشر، هاد 
الناس ألنهم ما عندهومش طاقات اللي عند األسوياء، اآلن %7 إيال 

اجمعناها هاد السنوات كاملة غاتعطينا أكثر من 500 مقعد .

والتفكك األسري  والتشرد  الطالق  ارتفاع نسبة  الوزير،  السيدة 
كورونا سدينا  ديالو ظاهرة  األزمة  من  وزادت  ويرعبنا  يخيفنا  اليوم 
على الناس في ديورهم، في دكاكين مصغرة اآلن وتأزمات الوضعية ما 
بين األزواج واألبناء أنظروا في املحاكم نسبة الطالق اآلن، مؤسف جدا 
األوضاع اإلجتماعية لي كنعيشوها الوزارة خاصها تلعب دور كبير وكبير 

جدا

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، ننتقل للتعقيبات اإلضافية السيدة الرئيسة.

رئيسة  ملجمشعة  لني بية  ع ئشة  لبلق   لن ئبة  لسيدة 
للتقدم و الوتر كية:

السيدة الوزيرة، في ردكم اختزلتم الفئات الهشة في بعض الفئات، 
في حين بأن الجائحة أبانت بأن أكثر من 5 داملليون ديال األسر املغربية 
كتعيش الهشاشة ألن أكثر من 5 داملليون ديال األسر املغربية لقات 
راسها في ليلتها قبل من نهارها كتعيش في القطاع الغير مهيكل محتاجة 
للدعم ديال الدولة وعاد كاع هاد البرامج واإلجراءات أين هي سياستكم 
من ظاهرة تأمين دالفقر علما بأنه أسرة من أصل 6 أسر تعيلها امرأة 
ديال  للدخل  املغربية كتحتاج  األسر  %70 من  في وضعية هشاشة، 
النساء في وضعية هشاشة وهاد ال�سي ما�سي هاد البرامج الترقيعية هي 
اللي غاتحل املشاكل احنا عندنا الجواب في التقدم واالشتراكية مادام 
نسبة النشاط ديال املغربيات هي أدنى نسبة غير في الجوار أدنى نسبة 
باملقارنة مع تونس باملقارنة مع موريتانيا وباملقارنة مع األردن %24 ديال 
املغربيات النشيطات وبالتالي إيال ما كانش التمكين اإلقتصادي ديال 

النساء غاتبقى الوضعية دالهشاشة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ طيب 
النائب تفضلوا فريق  التعقيبات، السيد  الوزيرة ردكم على  السيدة 

األصالة واملعاصرة.

 لن ئب  لسيد ع د8  لبيط ر:

وكر   لسيد  لرئيس،

أقول قول الكريم الرسول صلى هللا عليه وسلم »الحياء ال يأتي إال 
بخير » وأنا أقول هاد الحكومة يجب أن تستحيي على األقل وأال تغلط 
املغاربة ألنه الحكومة املداخلة ديال السيدة الوزيرة مع ألسف فيها 

مغالطات كثيرة وتقوم بمقارنة أرقام بدول يستفحل فيها الظاهرة ديال 
دور املسنين وعطيتو أرقام بفرنسا وقارنتوها بما ه كوفيد في املغرب 
واألثير ديالها على هاد الدور، في فرنسا كاين 600 ألف مسن ومتقاعد 
الحمد هلل  املغرب  املغرب،  بحال  ما�سي  فرنسا  فرنسا،  في   .. دور  في 
املغاربة حاضنين على والديهم متيخليوهمش فدور العجزة والحمد هلل 
ما وقفوش على هاد الحكومة، واألطفال اللي ما عندهومش اإلمكانيات 
راحنا كنشوفهم في املدن الكبرى يفترشوان األرض وكيضوروا بالنهار 
باملانطات في الشوارع الكبرى في الدار البيضاء السيدة الوزيرة، خاصكم 
بيها  قتلتوا  اللي  البرامج  هاد  ديال  العريضة  العناوين  ألن  تستحييو 
املغاربة وكثرتوا عليهم بالهضرة فيها و الخطط بدون جدوى وبدون أثر 
على املواطنين عنوانها العريض هو أطفال يتم التشهير بهم من طرف 
فنانين شمايت، وأطفال يتم إغتصابهم بجوار منازلهم ويدفننون بجوار 
منازلهم، هم معاقين ينتحرون من فوق البناية داملقر دالوزارة ديالكم 

السيدة الوزيرة هذا هو العنوان ديال العمل ديالكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ السيد 
الرئيس من فريق العدالة والتنمية.

فريق  لعد لة  رئيس  إبر هيمي  مصطفى   لن ئب  لسيد 
و لتنمية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، لكم أن ترافعوا رؤوسكم ال أن تستحيون اللي 
يستحيي هو ملي كان هداك الدعم ديال األرامل ملي جابتوا الحكومة 
السابقة شكون اللي كان كيعارضوا اللي حتى قزم وأصبح فقط األرامل 
اللي عندهم األطفال املتمدرسين اللي عندها األطفال ما�سي متمدرسين 
لم تستفد واللي ما عندهاش لم تستفيد، هادوك اللي خصهم يستحياو، 
اللي خصهم يستحياو هما اللي تناوبوا على هاد الوزارة هادي وماداروش 

هادوك الحلول اللي اليوم راهم كيقتارحوها.

السيدة الوزيرة، الحكومة ديالكم إجتماعية بامتياز شكون اللي دار 
�سي حاجة لإلعاقة منهار اللي بدات هاد الحكومة إلى يومنا هذا؟ أعطيولنا 
الحساب ما�سي مللي واحد يبدا من صفر وكايبدا يوظف كنقولولوا ال 
زيد عالش ماوظفتيش زيد وظف، ولكن وخا هكذاك السيدة الوزيرة 
عندنا مالحظات البطاقة ديال اإلعاقة لحد اآلن مازال ما خرجاتش، 
الدعم املباشر لألسر اللي عندهم اإلعاقة مازال مادارش، وهذا كان فيه 
مشروع وكان فيه إعتراض حتى كاين �سي وحدين اللي كيقولك أسيدي 
الفئات  للفئات  املباشر  الدعم  ماديروش  إلى  الحكومة  هاد  دخل  ما 
الفقيرة، هاذو اللي خصنا نحاسبوهم ما�سي مللي أنتوما درتوا واحد 
املجموعة من األمور اإلجتماعية اللي هاد الحكومة إجتماعية بامتياز، 
ال في امليزانيات اللي رصدتوها للتعليم وال للصحة وال لتيسير و ال اإلعاقة 

كلها.. األرقام القياسية.
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ديالكم حنا  النتيجة  على  تعلنوا  الوزيرة خاصكم  السيدة  اليوم 
ماجيناش فعال ألن اإلسم نتاع الوزارة ديالكم هو إسم كبير وفيه الحكومة 
كاملة ولكن فيه تظافر الجهود، أوال تاع وزارة الداخلية ثم ديال وزارة 
دبا واش غادي نقولوا هاد القضية ديال التلقيح خاص الوزارة متاعكم 
تشري التلقيح ديالها بوحدها فحاد الحكومة راه مفهمناش هاد القضية 
هادي؟ إال كان حكومة كتشري وهاد �سي كيتعطى باملجان، شكون اللي 

كيأدي هاد الثمن هذا ما�سي هاد الحكومة اللي كاتأدي هاد الثمن؟

إال كنتكلموا على النجاح مع املسنين واش حنا ما�سي فرحانين ألن 
املسنين ديالنا ماماتوش؟ وفرحانين في فرنسا ألن فرنسا عندها هاد 
العدد هذا ديال الوفيات هادو قصص نجاحات بإمتياز ال في التكفل 
دالناس نتاع كوفيد وال في اللقاحات وال جميع هاد املشاريع اللي عندها 
عالقة بصندوق التماسك اإلجتماعي ال ديال اإلعاقة وال ديال تيسير 
وال ديال مليون محفظة وال ديال األرامل وال ديال املطلقات كلها طبعا 
كاين واحد اإلكراه اللي هو إكراه مادي، فهاد الظروف اإلستثنائية اللي 
املغرب مدخلش و كان عندوا عجز تاع 82 مليار ديال الدرهم، عندكم 
اآلن مشروع من أكبر املشروع من أكبر املشاريع ديال التنمية اإلجتماعية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل،  النائب  السيد  نعم  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هذا 
املصلحة التقنية.

 لن ئب  لسيد هش م  مله جر0:

السيد الرئيس، كنشكروكم حرصتوا على تنزيل النظام الداخلي 
بحذافره ملا السيد النائب طلب الكلمة للمرة الثانية من نفس الفريق 
ولكن باش تحيزوا كرئيس من فريق معين ال طلبتوا نقطة نظام تكلمات 
املعارضة قلنا ليك واش كاين متدخل من األغلبية؟ ما تدخل حتى واحد، 
تكلمات املعارضة من بعد يعني البرملان ما خصوش يبقى الرئاسة خصها 
تبقى منحازة، قلنا أغلبية معارضة أغلبية نبقاوا أغلبية معارضة م�سي 
أغلبية معارضة معارضة ومن بعد باش نعقبوا عليه نعطيوا الكلمة 
للفريق  انحياز  الرئيس هذا كيتسمى  السيد  ليا  ديالنا اسمح  للفريق 

ديالك، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تطبيق  على  متحيزة وحريص  غير  الرئاسة  املحترم  النائب  السيد 
النظام الداخلي، 267 من النظام الداخلي ملجلس النواب تيقول بأن 
»كل فريق عندوا حق في تدخل واحد في التعقيبات اإلضافية في املوضوع 
الواحد« هذا ما عملت به طيب، األمر الثاني املسجلين عندي بالنسبة 
فريق  طلب  أول  الطلب  حسب  القطاع  فهاد  اإلضافية  للتعقيبات 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية من بعد فريق األصالة املعاصرة 
عاد طلبتوا أنتوما من بعد، ثم فريق العدالة والتنمية بالترتيب، ال ال 

تعقيب إضافي للسيد النائب من فريق التجمع الدستوري.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين  ألزرق:

بامتياز وأن  إجتماعية  الحكومة  أن  الوزيرة صحيح على  السيدة 
عدة برامج اللي جبتيوا جد مهمة وعطات نتائج، ولكن راه الواقع ما�سي 
هو هذا راه اليوم كنتكلموا على احنا غير على هاد الشهر درمضان هاد 
الفئة الهشة املحتاجة اللي ما صابت ما تاكل، راه كاين رجال جالسين 
من الخدمة والعنف النساء كيرتفع من هاد قلة ال�سيء، وبالتالي بغينا 
هاد املشاريع وهاد البرامج نشوفوا اآلثار ديالها، التوظيف ديال املعاقين 
خصهوم يتوظفوا وهذا البرملان بجميع مكوناته طالب على أنه هاد 7% 
تولي رسمية وهاد الناس ما يخضعوش للمباراة ، ما يمكنش نقارنوا 
واحد معاق مع واحد بعقلية أو ذهن طبيعي، بالتالي خصنا نعطيوهم 
من هاد املباراة و نحاولوا ما أمكن يكون تعويض مباشر اآلن للناس اللي 
محتاجة، راه كاين ناس ما صابت ما تاكل وهادوا اللي كنتكلموا عليهم 
اليوم يعني خص يكون تضامن وهذا هو اإلسم دالوزارة هو خص يكون 
تضامن مع الناس اللي ما صابت ما تاكل، أما البرامج ديال البطاقة وداك 
ال�سي مشكورين و غيعطيوا نتائج وغيساعدوا ولكن ما غيحلولناش 
اإلشكالية ديال هاد الفئة الهشة اللي اليوم ولينا تنشوفواهاد الظاهرة.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ طيب 
الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

 لسيدة جميلة  ملصلي وزيرة  لتض من و لتنمية  الجتم عية 
و ملس و ة و ألسرة:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

وزارة  أوال  اهتمامكم،  وعلى  تفاعلكم  وعلى  أسئلتكم  على  شكرا 
التضامن في إطار حكومي الحكومة تتحمل مسؤوليتها نعم وتشتغل في 
إطار من التضامن في إطار من التنسيق وفي إطار من اإللتقائية، ولهذا 
جميع البرامج التي نشتغل فيها كنأكدوا على اإللتقائية والتنسيقية، 
ولهذا كنشتغلوا بمنهجية كما تتابعون إطالق برامج مندمجة ما�سي 
وغنعطي  فيها  وخدامين  بدينها  املحترم  النائب  السيد  غنبداوها  عاد 
أمثلة ما�سي عاد غنبداوا احنا واعيين بالزمن اللي احنا فيه ما�سي ما 
عارفينوش، فغنتكلم على أول برنامج واللي كنعتبروا برنامج مهم وتم 
إطالقه اللي هو برنامج مغرب التمكين برنامج وطني مندمج للتمكين 
اإلاقتصادي للنساء، اللي اليوم ما�سي كتبناه دوزنا في اللجنة الوزارية 
تم تقديمه في مجلس حكومي، انتقلنا إلى توقيع اإلتفاقيات مع مجالس 
الجهات والجماعات كثر من 12 اتفاقية في أربعة أشهر األولى، وهاد 
ما  اإلتفاقيات  حتى  للتنفيذ  عمل  برامج  واضعين  اليوم  اإلتفاقيات 
واليوم  للتنفيذ،  البرامج  كنزلوا  اإلتفاقية  مستوى  عند  كنوقفوش 
املشكل اللي وقع في طنجة مغرب التمكين هو الذي تم يعني إعماله 
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وتنفيذه من أجل أننا نحلوا املشكل ديال النساء اللي كانوا كيشتغلوا 
في التهريب املعي�سي، وراه السيدة النائبة اللي من املنطقة كتعرف هاد 
ال�سي والنواب اللي من املنطقة كيعرفوه، إذا مغرب التمكين هو جواب 
وطني عملي على الهشاشة اللي كتعرفها بعض النساء واللي كتقدر تكون 
الهشاشة مدخل من مداخل العنف ومدخل من مداخل يعني إشكاالت 

إجتماعية أخرى ال داعية للتفاصيل فيها.

املسألة األخرى مني كنتكلموا على املوضوع داإلعاقة طرحتوا لنا 
أنكم مستعدين يكون التوظيف تفضلوا غيروا القانون غيروا القانون 
أن ما تبقاش املباراة هذا هو البرملان هذا هو اللي كيشرع، الحكومة 
ديال  اليوم  القانون  القانون  غيروا  تنفيذي،  جهاز  احنا  كتنفذ، 
الوظيفة العمومية فيه مباراة غيروه غيروه ما �سي أنا اللي غنجيبوا 
انتوما جيبوه غيروا القانون جيبوا القانون وإال فاليوم خصنا يكون 
عندنا هللا يخليكم مقاربة اإلنصاف، خصنا نكونوا منصفين ألن منين 
كنبخسوا واحد العمل ما كنبخسوش عمل الوزير، خصكم تعرفوا 
بأن أنتوما كتعرفوا ما�سي الوزير كيشتغل بوحدو الوزير كاين طواقم 
نبخس  أن  فحذاري  ومؤسسات  ومندوبيات  وغيرها  إدارية  كتشتغل 
عملنا كمغاربة حذاري أن بخس عملنا كمغاربة ونسيئوا لهاد البالد، أن 
مني كنقول نجزنا ما كنسطرش وكنقول وزارة التضامن أنا كنفرح مني 
كنجزوا كمغاربة، مني كمغاربة كنجحوا أننا نجمعوا املغاربة ديالنا اللي 
هما في الشوارع ودول أخرى وكتبات فيها جرائد دولية وراكم كتواكبوا 
وضعية  في  األشخاص  ديال  العملية  دبر  املغرب  أن  كيف  أشادت 
الشارع، كنفرح ألننا كمغاربة نجحنا وكنسا أشمن وزيرة عندي وأشمن 
قطاع عندي، ولكن احنا اليوم في واحد املرحلة اللي املغاربة محتاجين 
نعاونوهم كيفاش ينضروا لألمور، رجاء ما نبقاوش نبخسوا ننتاقدوا 
نعم نالحظوا نعم، ولكن ما�سي نقولوا ما كاين والو كيفاش ما كاين والو 
650 شخص توظفات من 2019 إلى اآلن احنا كنعرفوا شنوا كتعني 
،ألن كلفة من النقاش داخل الوزارات املعنية، كلفة من التفاوض باش 
وصلنا ب 400 منصب اللي طلقناها في 12 فبراير واش يسحابلكم جات 
غيهكداك، كلفة من الفرق اللي كتشتغل يمكن أنتوما ما كتلقاوهاش 
ولكن الناس اشتغالت خصنا نحترموا هاد اإلشتغال وهاد املجهود، 
أعطتنا اليوم 650 شخص في وضعية إعاقة وأغلبيتهم باملناسبة من 
أسر فقيرة وأسر معوزة، واليوم احنا اللي يعني كنتلقاوهم في الكثير من 
املناسبات خصكم تسمعوا الشهادات اللي كيقولوا ما �سي كيقولوها 
في وزارة التضامن كيقولوها في بالدهم ، يقولونها في بالدهم إشادة 
ببالدهم املغرب اللي فكر في هاد الفئة وفتح لها املباراة واللي الحمد هلل 
راهه نجحوا ونجحوا باستحقاق في العديد، اليوم 650 400 األخيرة اللي 
نجحات راه احنا كنواكبوا كيفاش تلتاحق بالوظائف ديالها، فكيفاش 
هاد املجهود كل هو نقولوا ما كاين والو ال هاد الوزارة ما كانتش ال هاد 
املحلية  للمبادارات  بالنسبة  على  نؤكد  األنصاف  اإلنصاف  الوزارة، 

الجمعيات،  مع  الشراكة  باب  فتحنا   2021-2019 الجمعيات  لدعم 
احنا  نقلب  أنا  ليا  يمكنش  ما  النائبة  السيدة  ذكرتوا  اللي  الجمعية 
كنطلبوا طلب مشاريع، طلب الترشيح، خصها تقدم وتقدم امللف ديالها 
واش احنا غنمشيوا ندقوا خصها هي تقدم نضبطوا خصوا، فاليوم 
الجمعيات اللي تقدمات غير فهاد املدة الوجيزة 2019-2020 فطلبات 
دعم املشاريع 18 مليون ديال الدرهم اللي تصرفات ل 158 جمعية على 
املستوى الوطني أغلبيتها في التمكين اإلقتصادي، أغلبيتها في العالم 
لفلوس؟  هاد  ففين مشاوا  والهشاشة،  في مواجهة  أغلبيتها  القروي، 
عندمن تعطاوا؟ هذا ما�سي دعم، هذا ما�سي مساندة، كنتكلموا على 
التشغيل الذاتي التشغيل الذاتي واملجهود اللي بذالتوا يعني على مستوى 
األشخاص في وضعية إعاقة ال يمكن أن نستخف باملجهود الوطني، راه 
األشخاص في وضعية إعاقة يواكبون ويتابعون، واش اليوم وصلنا في 
الدعم اللي اليوم طلقنا اإلعالن في التعاون الوطني مؤسسة التعاون 
الوطني اليوم طلقنا اإلعالن بعد استكمال املسطرة مع وزارة املالية بأن 
من اليوم غيبدا الدعم، الدعم ديال 2020 اللي فيه وصلنا غالف مالي 
165 مليون ديال الدرهم، أنا عالش كنقولها وكنعاودها ألن بالنسبة 
لوزارة التضامن وصندوق التماسك 165 مليون ديال الدرهم ما�سي 
سهلة ستعطى ابتداء من اليوم للجمعيات اللي هي شريكة في برنامج 
دعم تمدرس األشخاص في وضعية إعاقة، اللي هاد الجمعيات في مجال 
التمدرس اللي عندنا كثر من 14 ألف شخص طفل كيستافدوا من هاد 
البرنامج، هذا ما�سي إنجاز؟ هاد البرنامج فين كان قبل من 2015 هذا 

برنامج

بدا التفعيل ديالو في 2015، صحيح اليوم على املستوى الوطني كاينة 
مجهودات أخرى في مجال اإلعاقة، املخطط الوطني للتربية الدامجة 
اللي كتقوم به وزارة التربية الوطنية ألن الطبيعي هو أن هاد األطفال 
يلقاوا األماكن ديالهم في إطار تربية دامجة في املؤسسات، في انتظار 
ذلك احنا كنقوموا بهاد املجهود في إطار صندوق التماسك اإلجتماعي، 
اليوم في اإلعاقة تبسيط املساطر واش كتعرفوا أن الناس كانت كتجي 
من الداخلة تا الرباط باش تاخذ ورقة اإلعاقة، اليوم كياخذوها من 
الداخلة، من العيون، من فيكيك من غيرها وتقدموا للمباراة ونجحوا 
في املباراة هذا ما�سي إنجاز؟ 26 ألف مغربي جالس في دارو في وضعية 
إعاقة وخذا الشهادة، واليوم احنا نستعد للبطاقة الحمد هلل الشبكة 
موجودة مع وزارة الصحة ودعم كبير وكبير ألننا كنشوفو فيها املستقبل 

وماكانشوفوش فيها واش شهر 7 وال شهر 8؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم معنا واإلستثنائية في 
هاده الجلسة. شكرا السيدات والسادة النواب على حسن املشاركة 

وحسن املساعدة، رفعت  لجلسة.
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