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محضر  لجلسة  لخامسة و لتسعين بعد  ملائتين

 لتاريخ: االثنين 12 شوال 1442ه )24 ماي 2021م(.

 لرئاسة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

 لت4ق ت: ساعتان وستة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
مساءا والدقيقة السادسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدو3  ألعما3: 
التالية:

- اقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛

- الشغل واإلدماج املنهي؛

- العدل؛

- الطاقة واملعادن والبيئة.

 لس د محمد ج4د ر رئيس  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م  بسم 
 ملرسلين،

افتتحت الجلسة،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

نلتقي مجددا في حصة األسئلة الشفوية، وذلك طبقا للمادة 100 
جدول  يتضمن  الداخلي،  نظامنا  بمقتضيات  وعمال  الدستور،  من 
االقتصاد  التالية:  القطاعات  تهم  شفهيا  سؤاال   23 اليوم  األعمال 
واملالية وإصالح اإلدارة؛ الشغل واإلدماج املنهي؛ قطاع العدل؛ وأخيرا 

الطاقة واملعادن والبيئة.

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

مشكورا، تفضلوا السيد األمين.

 لس د  لسالك ب4ل4ن أمين  ملجلس:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

تبعا لقرار املحكمة الدستورية رقم 121.21 بتاريخ 3 ماي 2021، 
عبد  السيد  يشغره  كان  الذي  املقعد  بشغور  بموجبه  صرح  والذي 
اللطيف الناصيري املنتخب عضو بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية 
العدالة  حزب  عن  الشق  عين  مقاطعة  عمالة  الشق  عين  املحلية 
والتنمية، توصلت رئاسة املجلس برسالة من السيد رئيس الحكومة 
تتضمن دعوة املترشح السيد عبد املالك الكحيلي ليشغر املقعد املذكور 

تبعا لقرار السلطة املكلفة بتلقي التصريحات برسم الدائرة اإلنتخابية 
املعنية.

توصلت رئاسة املجلس ب 35 سؤال شفوي، 93 سؤال كتابي، 78 
جوابا عن األسئلة الكتابية وتم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا السيد 

الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد األمين، بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين 
أن املجلس سيعقد جلسة تشريعية ستخصص لدراسة والتصويت 
على مشاريع القوانين الجاهزة وذلك يوم األربعاء إن شاء هللا ابتداءا من 

الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، نشرع اآلن في بسط 
األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع اإلقتصاد 
القدرة  من  بالرفع  متعلق  األول  السؤال  اإلدارة،  وإصالح  واملالية 
فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  للمواطنين  الشرائية 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس.

 لنائب  لس د رو د  لعبدي رئيس فريق  ألصالة و ملعاصرة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، يعيش املواطن املغربي أزمة متعددة الوجوه سواء 
في التعليم أو الصحة أو في التشغيل حيث أصبح عاجز على مسايرة 
متطلبات الحياة بفعل ارتفاع تكاليف املعيشة والزيادات املتتالية في 
األسعار، لذا نسائلكم عن إستراتيجية الحكومة في الرفع من القدرة 

الشرائية للمواطن املغربي عبر السياسات العمومية املبرمجة؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

وإصالح  و ملال ة  وزير  القتصاد  بنشعب4ن  محمد   لس د 
 إلد رة :

وكر   لس د  لرئيس،

الحكومة  أن  فكتعرفوا  للمواطن  الشرائية  بالقدرة  يتعلق  فيما 
كتعتمد على 2 داآلليات آليات غير مباشرة وآليات مباشرة، فيما يخص 
امليكانيزمات املباشرة كاين من أهمها الرفع من دخول املواطنين من 
خالل مراجعة األجور أو عبر سياسة جبائية مالئمة، وأيضا عبر الحفاظ 
على استقرار األسعار، وفيما يخص اآلليات الغير املباشرة فكاين يعني 
يمكنا السياسات أو البرامج القطاعية اإلجتماعية، وكل ما يتعلق كمثال 
يعني بالسكن اإلجتماعي أو كل ما يتعلق فيما يخص التعليم في برامج 

تيسير ومليون محفظة إلى آخره.
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و في باب الحفاظ على استقرار األسعار، كاين يعني كاستثناء 18 
املنتوج اآلن اللي هو يعني فيما يخص اللي تم فيه تحديد األسعار هو 
تسقيف هوامش الربح كيعني أسعار املاء الصالح للشرب وأيضا الكهرباء 
واألدوية إلى آخره، وكاين تدخل ديال الدولة عبر صندوق املقاصة فيما 
يخص يعني 3 داملواد اللي هما غاز البوطان والسكر والدقيق وكيكلف 
املواد لم  ملليار درهم سنويا، واألثمان ديال هاد   15 في املعدل  يعني 
تعرف أي ارتفاع منذ سنوات بل منذ عقود، وكاين تدخل أيضا ديال 
الدولة فيما يخص املواد األساسية كالحبوب والقطاني عبر يعني واحد 
املراسيم اللي كتجي كتقلص أو كتعلق الرسوم الجمركية فيما يخص 
هاد املوضوع، وبصفة عامة يمكن لنا نقولوا كاين 5 ديال الركائز: أوال 
كاين عدم الزيادة في أسعار املواد املدعمة واملقننة األساسية، وكاين 
تتبع دالوضعية ديال تمويل األسواق وتطور األسعار وعمليات املراقبة 
الجمركية  الرسوم  تعليق  كاين  اململكة،  وعماالت  األقاليم  في جميع 
على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، كاين النقطة الثالثة هي 
تكثيف وتقوية عمليات املراقبة في جميع مراحل التسويق للحد من أي 
شكل من أشكال املضاربات، رابعا كاين املعاقبة داملخالف ملقتضيات 
بغرامات تصدرها  املستهلك  قانون األسعار واملنافسة وقانون حماية 
إما القضاء وإما السلطات املحلية، وأخيرا اجتماع اللجنة الوزاراتية 
املشتركة اللي كيترأسها قطاع الحكامة والشؤون العامة مرة كل شهر 
لتتبع وضعية تمويل األسواق وتطور األسعار وعمليات املراقبة في جميع 

األقاليم، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد الرئيس للرد على التعقيب.

 لنائب  لس د رو د  لعبدي رئيس فريق  ألصالة و ملعاصرة:

من  مجموعة  فيه  جرتو  اللي  جواب  هذا  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلجراءات اللي دارتها الحكومة ولكن ولسوء الحظ املواطن املغربي لم 
يلمس شيئا، ونحن اليوم على حافة االنهيار ديال القدرة الشرائية هذا 
موضوع ديال القدرة الشرائية أثير داخل قبة البرملان مرارا وتكرار، ولكن 
احنا اللي كنا كنبغيو اللي بغيناكم تجاوبو معه هو نبض الشارع، نبض 
املواطن اللي اليوم ما لقاش القي باش يعيش، هاد �ضي ما عمر ما عاشو 
املغرب منذ االستقالل، منذ االستقالل، احنا نعم عشنا أزمة ولكن 
األزمة كانت فيها واحد البرمجة، كان عندكم ما يكفي من الوقت أنكم 
تجيبو مجموعة من اإلجراءات عملية يحس بها املواطن، اليوم كنشوف 
أن سوق الشغل كاينة %17 ديال البطالة اللي تزادت من مليون و200 
ألف ملليون ونص، تقريبا 300 ألف اللي تزادت في هاد املدة، إفالس 
داملقاوالت كذلك، الناس اليوم عندهم مجموعة من املتأخرات ديال 
األداء ما قدينش يخلصوها كيم�ضي اليوم السوق الثلثي ديال .. ديالنا 
األزمة وسدينا  فهاد  قبطناه  اللي  املهيكل  الغير  القطاع  على  كيعتمد 
عليه بالليل مع العلم أن كان يمكن لنا نكونو لينين تكون واحد النوع 

من الليونة وسدينا عليه كذلك بالنهار في عز األزمة كنشوفو أن املحيط 
ديالنا مجموعة من الدول عطات واحد الهامش لهاد القطاع هذا، الثلثي 
ديال املغاربة سدينا عليهم واليوم ما عندهمش باش يعيشو عاوناهم 
واحد الشهرين بهادوك بالتضامن ديال املغاربة ولكن من بعد خليتوهم 
عايشين بوحدهم، ما عرفتش آي هاد الحكومة واش اليوم كتحس 
بهاد األزمة؟ بأنه األمن الغذائي ديالهم أنهم مهددين فيه أي أنه هداك 
l›épargne اللي كان عندو ذاك االدخار كالوه ما عمر املغربي كان كيصبح 
الصباح وما ال قيش باش يصرف على وليداتو واليوم احنا كنعيشو هاد 
ال�ضي وكنظن السيد الوزير راكم كتعيشوه حتى انتما إنما أنكم تغضو 
النظر حتى الثمن ديال الطاقة ارتفع ما عدا التساقطات اللي هللا يرحمنا 
بها اللي طلعات شوية اإلنتاج واحنا كنا كنقولو أن عندنا االقتصاد 
ديالنا مرتبط ارتباط هيكلي باألمطار وكنا كنحداو الحكومة كمعارضة 
كنقولو لكم لقاو بدائلما لقيتوش هادوك البدائل وخليتو اليوم املغاربة 
كيتشردو وما القيينش باش ياكلو هاد الذنب ديالهم على هاد الحكومة 
وانتما كعضو من الحكومة مسؤولين احنا ملي كنجيو كنتكلمو اليوم 
ما بغيناش نكدبو على املغاربة قولو لهم الحقيقة قولو لهم اليوم أنكم 
اليوم غتواجهوها بوحدكم، احنا الحكومة ما عندنا ما نديرو لكم ألنكم 
فاقدين االبتكار وفاقدين الوسائل والحلول العملية باش تخرجهم من..

 لس د رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، نعم، تفضل ياله شنو كاين 
تفضل أ سيدي بقا لك 20 ثانية.

 لنائب  لس د رو د  لعبدي رئيس فريق  ألصالة و ملعاصرة:

أنعاود السيد الرئيس، خاصني إضافة إلى أنه القطاع ديال الصحة 
والتعليم اللي اليوم منهار، الناس دابا اللي في القطاع الغير املهيكل والو 
كيديو وليداتهم ذاتهم القطاع منين كيبغي يديرla visite كيدي ولدو 
الطبيب اللي كيخلص عليه واملدرسة كيم�ضي املدرسة الخصوصية اللي 
كان عندكم منظومة اليوم اللي كان خاصكم تعاودو تراجعو راسكم 

فيها.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، 20 ثانية خديتيها ال ال اقطعت لك، تعقيب نعم ال مرحبا فين 
اللي كيدوي بعدا؟ ياك البيض ça marche نعم هل من تعقيب إضافي، 

تفضل السيد الرئيس.

 لنائب  لس د محمد زويتن:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، يعني مع الجهود اللي قدمتوها في التعقيب ديالكم 
كنطلبو منكم كذلك مازال تبذلو مجهود يعني مع الجهود اللي قدمتوها 
في التعقيب ديالكم كنطلبو منكم مازال تبذلو مجموعة من الجهود من 
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أجل رفع القدرة الشرائية ديال املواطنين من قبيل الرفع من الحدود 
الدنيا لألجور سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص واحتراما للقطاع 
الحقوق،  ولذوي  للمتقاعدين  الدنيا  املعاشات  من  الرفع  الخاص، 
التخفيض من سعر املحروقات والتخفيض كذلك من الضرائب على 
الغذائية  واملواد  السلع  أثمنة  في  املضاربة  املداخيل وغيرها ومحاربة 
والخضروات والفواكه والسمك وغيره، مراجعة أسعار رسوم الخدمات 

لدى األبناك وشركات التأمين، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الرئيس.

 لنائب  لس د رو د  لعبدي رئيس فريق  ألصالة و ملعاصرة:

في هاد اإلطار حنا كمعارضة ملزمين أن نبهوا الحكومة أن الثمن ديال 
الزيت في السوق العالمي تزاد وما عرفناش اإلجراءات ألنكم إيال خليتوا 
عاوتاني الثمن ديال الزيت يتزاد غتكونوا مسؤولين واحد املسؤولية 

كبيرة السيد الوزير، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الثاني  en passe.السؤال  للرد،  الوزير  السيد  تفضلوا  شكرا، 
للجائحة  السلبية  اآلثار  لتجاوز  الحكومة  بها  التي قامت  التدابير  عن 
النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  واملالية  الوطني  اإلقتصاد  على 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترم.

 لنائبة  لس دة مجدة بنعرب ة:

السيد الوزير، عانى وال يزال اإلقتصاد الوطني واملالية العمومية 
شأن  ذلك  في  شأنه  كورونا،  جائحة  خلفتها  اللي  السلبية  اآلثار  من 
انعكاسات  عندها  هي  التداعيات  هاد  العالم،  دول  اقتصادات  جل 
إجتماعية واقتصادية رفعات من نسبة البطالة أثرات على قطاعات 
هذه  ملواجهة  أسا�ضي،  بشكل  املقاوالت  على  أثرت  وكذلك  إنتاجية 
التحديات قامت الحكومة مشكورة بيعني بتوجيهات ملكية سامية بعدة 
إجراءات مهمة وجريئة، نسائلكم اليوم السيد الوزير على تقييمكم 
لهاد اإلجراءات وهاد اآلثر السلبية لهاد الجائحة وكذلك التدابير التي 

تعتزمون القيام بها لضمان تعافى اإلقتصادنا الوطني؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

وإصالح  و ملال ة  وزير  القتصاد  بنشعب4ن  محمد   لس د 
 إلد رة :

وكر   لس د  لرئيس،

الجاللة،  الرشيدة لصاحب  القيادة  تحت  فاملغرب  كما كتعرفوا 

فكانت عندوا مقاربة شاملة واستباقية في مواجهة اآلثار اإلجتماعية 
واإلقتصادية ألزمة كوفيدـ19 ودون يعني الدخول في التفاصيل فكان 
يعني أوال إحداث حساب خصو�ضي للخزينة لتدبيرها للجائحة وإحداث 
هاد  من  درهم  مليار   23 تم صرف  وقد  اإلقتصادية،  اليقظة  لجنة 
من خدمة  املستفيدة  وغير  املستفيدة  األسر  دعم  لفائدة  الصندوق 
الراميد، وتم تخصيص 3 ماليير درهم لوزارة الصحة وتم وإلى حد اآلن 
ال زلنا نمول نفقات التلقيح، وفيما يخص دعم خزينة املقاوالت فقد 
الذاتيين وضمان  املقاولين  أكسجين وضمان  إعداد ضمان  يعني  تم 
اللي تم  96 ألف قرض  للمقاوالت بصفة عامة وإلى حد اآلن عندنا 
درهم،  مليار  ديال67  إجمالي  بمبلغ  الدولة  ديالو من طرف  الضمان 
الطموحة  الخطة  تنزيل  في  الشروع  تم  أنه  إلى  أيضا  اإلشارة  وتجدر 
إلنعاش اإلقتصاد الوطني التي نادى إليها صاحب الجاللة حفظه هللا في 
خطبه األخيرة، وإحداث صندوق محمد السادس لإلستثمار، و كذلك 
تجدر اإلشارة إلى أنه لدعم القطاعات املتضررة تم التوقيع على 8 ديال 
العقود برامج اللي همت القطاعات املتضررة واللي ال زالت يعني في طور 

اإلنجاز إلى غاية في آخر يونيو من هذه السنة، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضلو السيد النائب املحترم من 
فريق العدالة والتنمية.

 لنائب  لس د ي4فل  لناصري:

السيد الوزير، كخالصة تقييمية إلى خذينا بعين اإلعتبار اإلكراهات 
بافتخار  نقولوا  نقدروا  بالدنا  كتعيشها  اللي  والتحديات  العاملية 
جائحة  تداعيات  مواجهة  في  نجح  وشعبا  وحكومة  ملكا  املغرب  أن 
كورونا، وهذا بشهادة الجميع في الداخل والخارج، واملجلس داإلدارة 
ديال صندوق النقد الدولي كيتكلم على أن املغرب بفضل اإلجراءات 
اإلقتصادية  تداعيات  احتوى  حقيقي  بشكل  السريعة  الحكومية 
املغربية  اململكة  استطاعت  ال�ضي عالش؟ ألنه  وهاد  كورونا  لجائحة 
أنها تحقق واحد التوازن بين تحديات أو بين شروط حمائية ثالثة، أنها 
حمات املواطن املغربي وصحة املواطن املغربي، أنها حمات يعني الكرامة 
داملواطن املغربي وكذلك أنها حمات الشركات واملقاوالت املغربية، وهاد 
�ضي اللي تجلى تقريبا ف 4 ديال املليار ديال الدرهم من أجل التغطية 
الصحية فهاد العام، 6 ديال املليار ديال الدرهم ديال تغير املنظومة 
الصحية،22 مليار ديال الدرهم كدعم مالي مباشر ل 5 داملليون و500 
ألف أسرة ومليون أجير، 75 مليار ديال الدرهم اللي عطات للمقاوالت، 
96 ألف خذات منها تقريبا 67 مليار ديال الدرهم بنسبة فائدة أقل من 
%0.5، 45 مليار ديال الدرهم تعطات من أجل دعم املشاريع الكبرى 
ونجيوا ونقولوا أن ما تدار والو وأن هذا، حذاري أن ننتقل من معارضة 
حزب ومعارضة حكومة إلى اإلساءة لبلد، ملكتسبات بلد لصورة املغرب، 
لكرامة الشعب املغربي، سيخلد التاريخ املغربي أن هاد الحكومة كما 
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كانت هي حكومة إجتماعية فكذلك هي حكومة اإلنعاش اإلقتصادي 
وأنها ساهمت في إصالحات كبيرة وهيكلية داخل البالد.

 لس د رئيس  لجلسة:

كاينش  ما  تعقيب إضافي؟  املحترم، هل من  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي، السيد الوزير ما تبقى من الوقت. السيد الوزير بدون 
تعقيب. نمر إلى السؤال املوالي عن حماية األمالك املخزنية غير املحفظة 
املحترمين عن فريق األصالة  النواب  للسيدات والسادة  الضياع  من 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 لنائب  لس د عبد  لحق  لشف ق:

السيد الوزير، الكل أصبح يتحدث عما يسمى مافيا العقار الذي 
استولت على أرا�ضي األمالك املخزنية بواسطة الزور والسطو واستغالل 
النفوذ، فما هي التدابير املتخذة من أجل حماية األرا�ضي ديال الدولة 

الشريفة؟ شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

وإصالح  و ملال ة  وزير  القتصاد  بنشعب4ن  محمد   لس د 
 إلد رة :

وكر   لس د  لرئيس،

جوابا على السؤال ديال السيد النائب املحترم وهو سؤال جد مهم، 
أود بداية أن أذكر بأن الوزارة تعتمد من خالل مديرية أمالك الدولة على 
العمل فهاد الورش ديال تحفيظ أمالك الدولة باعتباره ورش أو دعامة 
العقاري وتثمينه،  لهذا الرصيد  القانونية  الحماية  في توفير  أساسية 
والهدف اللي كتعرفوه هو أنه خصنا تعبئة ديال هاد العقار للمشاريع 
املدرة للدخل ومواكبة برامج التنمية اإلقتصادية، اللي مهم يعني جوابا 
على السؤال ديالكم هو أنه في 2020 قامت هاد الوزارة بواحد العمل 
جد مهم وموسع لتصفية العقارات الغير محفظة وتقوم أساسا على 
تصنيف هاد الفئة من العقارات ودراسة أصول تملكها والتعرف عليها 
في أرض الواقع، وإنجاز التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع املطالب 
ديال التحفيظ ديالها بمختلف املحافظات العقارية، وبلغة األرقام فهاد 
الورش ديال التحفيظ تم تقليص مساحة العقارات الغير محفظة من 
230 ألف هكتار خالل سنة 2019 إلى أقل من 10 آالف هكتار سنة 
2020، وبالتالي حجم العقارات الغير املحفظة كان تيمثل تقريبا 10% 
من مجموع الرصيد العقاري للدولة امللك الخاص سنة 2019 وبلغ أقل 
من %0.4 حاليا، مع العلم أن النسبة هاد النسبة تتنخافض ل 0.03% 
إذا تم استثناء العقارات التي تشكل دواوير وحقوقا في عقارات مملوكة 

على الشياع؛

ومن جهة أخرى تمت يعني الرفع من وتيرة التحفيظ اللي امتدت اآلن 
لتشمل عقارات في طور التحفيظ يعنيles réquisitions وعاد تم إبرام 
اتفاقية مع الوكالة الوطنية املحافظة العقارية لتحيين وتتبع وضعية 
كافة العقارات، ثانيا إبرام صفقات مع مكاتب مختصة إلنجاز عملية 
املسح الطبوغرافي ل 260 ألف هكتار سنة 2020 وأخيرا إبرام اتفاقيات 
أمالك  بخصوص  القروية  الشؤون  مديرية  الشركاء  مختلف  مع 
الجماعات الساللية واملندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك لتسوية وضعية العقارات موضوع تعرضات أو 

نزاعات معروضة أمام القضاء؛

وإجماال باألرقام سنة 2010 كانت الرسوم العقارية الوضعية هي 
770 ألف هكتار واآلن عندنا مليون و250 ألف هكتار أي بزيادة 54%، 
وفيما يخص مطالب التحفيظ كانت 605 آالف هكتار في 2010 واآلن 

عندنا مليون و64 ألف هكتار أي بزيادة %46، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا.

 لنائب  لس د عبد  لحق  لشف ق:

السيد الوزير، جوابكم تنقصه بعض املعطيات الحقيقية والدقيقة 
هادي مافيا عقار املليون األول راس مال ديالهم باش دارو بالسرقة ديال 
األرا�ضي وهذا جا نتيجة فشل الحكومة، السيد الوزير هاد مافيا العقار 
اليوم أنا كنسميها األثرياء الجدد ألنها املسائل التقنية اللي دارت برمات 
املواطن  واستغالت  مزورة  ملكيات  على  البيع  وعقود  الشراء  عقود 
كاين  مسنين  ومواطنين  سوابق  وذوي  حلقة  من  الهشاشة،  عندهم 
واحد املسن العقد دالبيع ديالو 2 داملليار و400 24 مليون ديال الدرهم 

باقي لليوم ساكن في سطح.

إلى اإلدارة تسللوا بعض  املنتخبين تسللوا  الوزير، بعض  السيد 
املنتخبين تسللوا إلى اإلدارة ومكنوا كاتباتهم وأقربائهم وذويهم من أجل 
السطو على أرا�ضي الدولة وورطوا مسؤولين سابقين في اإلدارة الترابية 

الذي تم عزلهم سابقا.

أنا برملاني في عين  بالنسبة  الوزير  التعليم السيد  الوزير،  السيد 
الشق 87 هكتار كلها تم السطو عليها عين الشق اللي فيها 9 آالف براكة 
9 آالف أسرة عندها السكن غير الالئق، فيها 40 ألف أسرة كتسكن 
في بيت كل أسرة كتسكن في سكن غير الئقا، فيها وحدات صناعية 
كيخدموا غي في الكابات، ملي كنتلفتوا على الليمن كنلقاوا هاد الناس 
هاد املافيات تالعقار معروفين على رؤوس األصابع اللي هما كيستغلوا 
ونهبوا أرا�ضي أمام األعين، صاحب الجاللة نصره هللا أعطى التعليمات 
ديالو السامية لوزير العدل باش يبحث في املوضوع، صاحب الجاللة 
نصره هللا أعطى أوامره السامية لوزير األوقاف باش يبحث في املوضوع، 
اليوم النتيجة ما كاين والو السيد الوزير، في 1973 األرا�ضي اللي عندها 



عدد1300–023شوال14420  )004يونيو20210( الجريدة الرسمية للبرملان8300  

تيتر بالفرون�ضي حطات عليها الدولة اليد ديالها واألرا�ضي الغير محفظة 
وابقات تايهة واليوم صبحات عرقلة ديال التنمية عرقلة ديال التنمية 
وهاد �ضي وقع فهاد 10 سنين األخيرة اللي سيدنا هللا ينصروا أعطى ودفع 
كلها عرفت  املشاريع  هاد  واليوم  واإلستثمار  بالسكن  التنمية  بعجلة 
عرقلة كبيرة، السيد الوزير سيدنا هللا ينصروا أعطى عناية خاصة 
للدار البيضاء خصص ليها خطاب خاص بها باش ينهض منها ويرجع منها 
قطب مالي اللي تنافس املدن العاملية، اليوم أن هاد مافيا العقار كتغنى 
والنتيجة فشل هاد الحكومة ماعارفين ما يعملوا، األرا�ضي راه كتنهب 

واللهم هذا منكر، هاد �ضي اللي كنشوفوه وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الوزير نمر، كاين تعقيب  السيد  شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ 
إضافي؟ تفضل السيد النائب عن التجمع الدستوري.

 لنائب  لس د عبد  ل4دود خرب4ش:

السيد الوزير، نتساءل معكم ما املقصود بالحماية وما املقصود 
بالضياع وأي حماية نريد لألرا�ضي ديال األمالك املخزنية، في اعتقادنا 
الحماية ما�ضي هي تسييج هاد األرا�ضي وتركها عرضة للضياع واملشردين 
تفوت  خصها  املخزنية  األمالك  ديال  األرا�ضي  هاد  أن  اعتقادنا  في 
بمسطرة شفافة واضحة والتكرى للمشاريع اللي يعني عندها صباغة 
إستثمارية ومدرة للنفع على الشباب ديال املنطقة ديال هاد األرا�ضي 
وتكون مشاريع يعني ذات قيمة مضافة للمنطقة ما�ضي مشاريع ديال 

السكن العشوائي وصفيحي، شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر إلى السؤال املوالي عن التوظيف 
الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجهوي  العمومي 

الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد  ألمين دندى:

السيد الوزير نسائلكم عن تصور الحكومة إلعتماد نظام التوظيف 
في مختلف القطاعات؟ وهل تنوون صياغة تشريع شامل بدل اعتماد 

كل قطاع لقانون خاص؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

وإصالح  و ملال ة  وزير  القتصاد  بنشعب4ن  محمد   لس د 
 إلد رة :

وكر   لس د  لرئيس،

البد من اإلشارة في األول بأن كاين هناك مرسوم اللي كيحدد شروط 

وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في املناصب العمومية، وهاد املنشور 
املباريات على مستوى  إجراء  أن  يعني كينص على  اآلن  اللي موجود 
االممركز يعني كلما كان ذلك في اإلمكان وذلك تعزيزا لسياسة الالتمركز 
اإلداري، ولتفعيل أمثل لهاد سياسة التوظيف الجهوي عملت الحكومة 
على إصدار ميثاق الالتمركز اإلداري يق�ضي بتمكين رؤساء التمثيليات 
املوارد  تدبير  الجهوي من صالحيات  الصعيد  على  الالمركزة  اإلدارية 
البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي واإلقليمي، وذلك 
في أفق يعني تخويلهم السلطة التقريرية فيما يخص تنظيم مباريات 
التوظيف، ولهذه الغاية هاد الوزارة عملت على املصادقة على تصاميم 
املديرية الالتمركز اإلداري وعلى خارطة الطريق ملواكبة تنفيذ مضامين 
بتحديد  مرسوم  مشروع  املرسوم  واحد  على  تنعملوا  واآلن  امليثاق، 
شروط وكيفية تنظيم ولوج الوظائف العمومية وهو موجود اآلن قيد 
في  الواردة  األهداف  مجموعة  تحقيق  إلى  ويرمي  املصادقة  مسطرة 

امليثاق الالتمركز اإلداري:

-أوال: تخويل املصالح الالممركزة للدولة صالحية تنظيم وتحديد 
شروط وإجراء مباريات التوظيف للولوج للمناصب العمومية.

-ثانيا: اعتماد الوسائل التكنولوجية في تدبير عملية التوظيف في 
مختلف املراحل ديالها.

وأخيرا ضمان استقرار املوارد البشرية على صعيد الجهات من خالل 
توزيع املناصب املالية املخصصة لكل القطاع حسب الجهات، وشكرا 

السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم، تفضلوا للتعقيب.

 لنائب  لس د محمد  ألمين دندى:

وكر   لس د  ل4زير،

نشكركم على جوابكم ونعتبر في الفريق الحركي بأن هذا املوضوع قد 
أخذ حيزا كبيرا من النقاش العمومي ال سيما في ظل مختلف التفاعالت 
املرتبطة باعتماده في قطاع التربية التكوين، ال نجادل في أهمية هذا 
الخيار الذي ال يشكل تفردا مغربيا على أية حال، إذ ألن دوال أخرى 
اعتمدته ونجحت فيه ولكننا نعتبر بأن هذه املقاربة يجب أن تسموا إلى 
مستوى التفعيل القانوني ليشمل التوظيف الجهوي قطاعات أخرى 
تشكوا من الخصاص في املوارد البشرية في مختلف جهات اململكة، 
كما هو الشأن بالنسبة للصحة مثال، في هذا اإلطار نعتقد بأن تعميم 
التوظيف الجهوي أصبحت له أهمية بالغة وضرورة قصوى ال سيما 
اإلداري  الالتمركز  الوطني  امليثاق  وتنزيل  املتقدمة  الجهوية  ظل  في 
وتطبيق العدالة املجالية واإلجتماعية، باملناسبة البد أن أثير انتباهكم 
بأن التوظيف على مستوى الجهات يجب أن يعطي األولوية لكفاءات 
يسجل  الذهب  الداخلة-وادي  جهة  في  مثال  نفسها  الجهات  وقدرات 
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الجهات  التوظيف ألشخاص خارج  في  تعطى  األولوية  بأن  املواطنين 
في املباريات التي ينظمها مجلس الجهة نفسه، بل أكثر من ذلك يكون 
لتعطى  األوان  حان  بأنه  ونعتقد  مسبقا  معروف  املنصب  صاحب 
الفرصة باألولوية لشباب الجهة وكفاءاتها وما أكثرها وما أكثر شباب 

البطالة في جهة الداخلة-وادي الذهب، وشكر السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد  تفضل  النواب،  السادة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 
النائب املحترم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

 لنائب  لس د رو د حم4ني:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، بالنسبة لهاد التوظيف الجهوي ما نبقاوش نتالعبوا 
بالتسميات، سميوه جهوي سميوه إقليمي كيما بغيتوا تسميوه، احنا في 
حزب التقدم الشرقي كنركزوا على نقطة واحيدة وهي أساسية هي هاد 
التوظيف الجهوي هي بالفعل هي فكرة مهمة ولكن يجب تكافؤ الفرص 
يجب املساواة ما بين جميع هاد كما بغيتو تسميوهم يعني املوظفين على 

املستوى الجهوي أو الوطني، ألنه ال يعقل أن كنلقى أستاذ كيأدي.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذا السيد 
النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 لنائب  لس د إبر ه م  لضع ف:

وكر   لس د  لرئيس،

من  مهمة  فئة  نتكلم عن  يعني  الجهوي  التوظيف  إطار  في  دائما 
املجتمع اللي هي فئة األشخاص ذوي اإلعاقة أو االحتياجات الخاصة 
بالنسبة لهاد الفئة السيد الوزير التوظيف الجهوي يعني لها شيئ آخر، 
حكومتكم  نشكرو  الوزارة  نشكرو  االمتحانات  ديال  املوضوع  وهذا 
على تخصيص %7 لهاد الفئة واآلن فهاد 2021 تقريبا 400 منصب 
ولكن راه داخل الجهة تصعب علهم التنقل للرباط إلجراء االمتحانات 

واالمتحانات الجهوية، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر السؤال املوالي يتعلق ب 7 
أسئلة من السؤال رقم 5 إلى السؤال رقم 12 لها وحدة املوضوع وكلها 
آنية ويتعلق األمر بتنفيذ القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية لذا 
أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتناال جوابا 
موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

املحترمين الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائب  لس د غ ثة حاتمي:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد الوزير، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجاللة 
تم إقرار الحماية االجتماعية والتي يتلقاها املغاربة بكل فرح وارتياح، 
وهي ثورة حقيقية مجتمعية وقفزة نوعية إلقرار العدالة االجتماعية 
هاد الورش الكبير من املتوقع أن يتطلب 51 مليار درهم سنويا 23 منها 
من ميزانية الدولة وهنا نسائلكم السيد الوزير عن سبل تمويل هذا 
النص الورش الضخم؟ وعن اإلصالحات التشريعية والهيكلية املواكبة 
خصوصا وأننا نعرف أن هذا اإلصالح سيتطلب إصالحات أخرى كتأهيل 
املنظومة الصحية االستمرار في إصالح صندوق املقاصة االستمرار في 
إصالح صناديق التقاعد وتأهيل منظومة الضمان االجتماعي، فكيف 

سيمكن تمويل هذه اإلصالحات جميعا؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الثاني للسيدات والسادة النواب  النائبة، السؤال  شكرا السيدة 
أحد  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  املحترمين 

النواب السيدة النائبة تفضلوا.

 لنائبة  لس دة سع دة آنت ب4علي:

 لس د  لرئيس،

اجتماعية  ثورة  االجتماعية  الحماية  ورش  يعتبر  الوزير،  السيد 
ملكية هي تنزيل للدولة االجتماعية في املغرب وهذا يقت�ضي مجموعة من 
التدابير اإلدارية وكذلك منها املالية فما هي التدابير التي اتخذتها وزارتكم 

لضمان حسن تنزيل هذا الورش؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، املتدخل الثالث للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد  ل4الف:

الحماية  وتنزيل  تمويل  مواكبة  التدابير  عن  الوزير،  السيد 
االجتماعية نسائلكم؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال  شكرا، 
فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عبد  لرح م و عمرو:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين.
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 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

زم التي زمالئي  لن4 ب  ملحترمين،

السيد الوزير املحترم، سيدنا هللا ينصرو طلق واحد العدد ديال 
البرامج االجتماعية على سبيل املثال ال الحصر كما املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية املساعدة الطبية، برنامج مليون محفظة إلى آخره من 
واحد مجموعة دالبرامج، وكما جاء ذلك في واحد العدد ديال الخطب 
ديال سيدنا في الشق اإلجتماعي آخرها ما ورد في الخطاب امللكي السامي 
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية العاشرة حيث قال 
حفظه هللا »إننا نحرص دائما على تالزم تحقيق التنمية اإلقتصادية 
لذلك  املواطنين  وتحسين ظروف عيش  اإلجتماعي  باملجال  بالنهوض 
النطق  انتهى  املغاربة«  لجميع  اإلجتماعية  التغطية  لتعميم  دعونا 
اتخذتوا  اللي  التدابير  هي  أشنا  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  السامي، 

املالية واإلدارية في الوزارة ديالكم؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السؤال املوالي الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائب  السيد  تفضلوا  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  عن 

املحترم.

 لنائب  لس د رو د حم4ني:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول التدابير اللي اتخذاتها الحكومة من 

أجل تنزيل الحماية اإلجتماعية؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السؤال السادس للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

النائبة  السيدة  مشكورا،  النواب  أحد  فليتفضل  اإلشتراكي  الفريق 

تفضلوا.

 لنائبة  لس دة م نة  لطالبي:

وكر   لس د  لرئيس،

التي ستتخذها حكومتكم من  التدابير  املحترم عن  الوزير  السيد 

أجل ضمان استدامة التمويل، تنزيل هذا املشروع الذي يعتبر ثورة في 

مجال الحماية اإلجتماعية في ظل الهوامش الضيقة ملاليتنا العمومية؟ 

وكذلك عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتسريع إصالح أنظمة الحماية 

اإلجتماعية والتقاعد وعن خطتكم لتدبير أفضل لزمن اإلصالح وأجندة 

التنزيل؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  شكرا، 
فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة أم نة ف4زي زيزي:

السيد الوزير، نسائلكم عن اآلليات املزمع اتخاذها لتعميم تنزيل 
وانجاح ورش التغطية اإلجتماعية؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير عن كل هذه األسئلة، تفضلوا السيد 
الوزير.

وإصالح  و ملال ة  وزير  القتصاد  بنشعب4ن  محمد   لس د 
 إلد رة :

 لس د رئيس مجلس  لن4 ب،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

بداية أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على تفاعلكم وتجاوبكم السريع 
من أجل تنزيل ورش تعميم الحماية اإلجتماعية الذي أطلقه صاحب 
الجاللة حفظه هللا، والذي يؤسس لتحول نوعي في مسار اإلصالحات 
اإلجتماعية ببالدنا، والذي ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين 
ظروف عيش املواطنين وصيانة كرامتهم وتحصين الفئات الهشة في 

مواجهة التقلبات اإلقتصادية واملخاطر الصحية.

ومن األكيد أن نجاح هذا الورش وبلوغ األهداف التي حددها له 
جاللة امللك حفظه هللا، بتعميم الحماية اإلجتماعية لفائدة كل املغاربة 
خالل الخمس سنوات القادمة رهين باإلنخراط القوي والفاعل لكل 
اإلجتماعي  املشروع  لهذا  سياسوي  استغالل  أي  وتجنب  املتدخلين 
النبيل كما أكد على ذلك جاللة امللك حفظه هللا في خطاب العرش 

للسنة املاضية.

مختلف  تساؤالت  اإلجابة عن  العرض  هذا  من خالل  وسأحاول 
ورش  لتنزيل  املتخذة  التدابير  بخصوص  النيابية  واملجموعة  الفرق 
الحماية اإلجتماعية، وسأركز على مجموعة من اإلجراءات واملحطات 
الهامة في مسار تنزيل هذا الورش الذي انطلق مباشرة بعد الخطب 
السامية لجاللة امللك، كما سأعمل على تسجيل املالحظات والتساؤالت 
على  وسأحرص  إضافية،  معطيات  أي  تقديم  بخصوص  والطلبات 
التجاوب معها سواء في إطار التعقيب إذ سمح الوقت بذلك أو عن طريق 

موافاتكم بإجابات كتابية غدا إن شاء هللا.

 لس د ت و لسادة،

كما تعلمون وكما أكد على ذلك جاللة امللك في خطبه السامية ونص 
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عليه القانون اإلطار، فإن تنزيل ورش تعميم الحماية اإلجتماعية سيتم 
على مراحل 2021-2022 تعميم التأمين اإلجباري عن املرض، 2023-

2024 تعميم التعويضات العائلية، وسنة 2025 تعميم اإلستفادة من 
التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

تعميم  إنجاح  على  منصب  اليوم  تركيزنا  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
من  مغربي  مليون   22 لفائدة  املرض  األسا�ضي عن  اإلجباري  التأمين 
العمال املستقلين والفئات املعوزة، هذا إلى جانب الشروع في اإلعداد 
مسار  في  املحطات  أهم  من  ولعل  اإلصالح،  مراحل  لباقي  التدريجي 
التنزيل هو التوقيع بين يدي جاللة امللك حفظه هللا في اليوم األول من 
شهر رمضان املبارك على3 اتفاقيات إطار تهم تعميم التأمين اإلجباري 
األسا�ضي عن املرض لفائدة 3 ماليين منخرط وأسرهم، منهم مليون 
و600 فالح و800 ألف من التجار واملهنيين ومقدمي الخدمات املستقلين 
الخاضعين لنظام املساعدة املهنية املوحدة أو لنظام املقاول الذاتي، 
و500 ألف من الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية وهو ما يعني أن 
عدد املواطنين املعنيين بهذه اإلتفاقيات يناهز 9 ماليين مواطن، وهو ما 

يمثل %83 من الفئات املستهدفة لدى املستقلين.

وفي املقابل، فإن الفئات التي استفادت أو ستستفيد من التأمين 
كالقوابل  مراسيم  مراسيم،  بموجب  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري 
واملرشدين  القضائيين  واملفوضين  والعدول  الطبيين  واملروضين 
لدى  والتراجمة  والنساخ  املعماريين  واملهندسين  واألطباء  السياحيين 
املحاكم ال تتجاوز80 ألف مستفيد، ويتم تنزيلها في إطار القانون الحالي 
15.98 الذي يواجه تفعيله مجموعة من اإلكراهات املرتبطة بطول 
وتعقد املشاورات الفئوية، وتحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات الذي 

على أساسه يتم احتساب املساهمات.

وهنا البد أن أتطرق ملسألة هامة عالقة بمبدأ التضامن واإلنصاف 
وهي ضرورة التوجه نحو إقرار احتساب املساهمات اإلجتماعية على 
أساس الدخل الحقيقي مع تأطيره، والبد أن أؤكد من هذا املنبر على 
أنه مباشرة بعد التوقيع أمام جاللة امللك حفظه هللا على اإلتفاقيات 
املستوى  على  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  في  فورا  الشروع  تم  املذكورة، 
القانوني والتنظيمي واإلداري وعلى مستوى التواصل من أجل تحسيس 
الفئات املعنية بضرورة اإلنخراط في هذا الورش الهام وتقديم مختلف 
الشروحات حول كيفية اإلستفادة من التأمين اإلجباري األسا�ضي عن 

املرض.

تنزيل  القانوني لضمان  الطابع  ذات  التدابير  كافة  اتخاذ  تم  وقد 
سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية لفئات العمال املستقلين، 
وقد تمت املصادقة في مجلس الحكومة على مشروع تعديل القانون 
15.98 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص 
بهذه الفئات، والذي يروم على الخصوص تبسيط مساطر التسجيل 
وتحصيل وسداد اإلشتراكات وتقليص املدة الضرورية لبدء استفادتهم 
من النظام من 6 أشهر إلى شهر واحد، وهذا في حد ذاته مكسب هام 

وأصحاب  النقل  وأرباب  التقليديين  والصناع  والفالحين  للتجار  جدا 
املهن الحرة الذين سيشرعون في اإلستفادة من التغطية الصحية شهرا 
واحدا، شهرا واحدا أقول بعد تسجيلهم وأداء مساهمتهم في الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي.

وفي نفس اإلطار تمت املصادقة على مشروع تعديل القانون 15.99 
بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفئات، وقد تم العمل على 
إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي سيتم تقديمها 
لتأهيل  إطار  قانون  مشروع  بالخصوص  وتهم  املصادقة  ملسطرة 
من  سيستفيدون  الذين  املواطنين  إلستقبال  الصحية  املنظومة 
التأمين اإلجباري عن املرض، وذلك من خالل التنصيص على احترام 
مسلك العالجات وإصالح مؤسسات الرعاية الصحية األولية ووضع 
نظام أسا�ضي خاص بمهنيي الصحة وإحداث نظام معلوماتي مندمج، 
تعديل  ومشروع  جهوية؛  استشفائية  مجموعات  خلق  إلى  باإلضافة 
القانون 13.131 املتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع املعيقات والقيود التي 
يفرضها على مزاولة األطباء األجانب باملغرب وتحفيز الكفاءات الطبية 
املغربية املقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن من أجل العمل 
به واإلستقرار به بشكل دائم؛ مشروع تعديل الظهير الشريف بمثابة 
القانون املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي بهدف مالءمته مع متطلبات 
ورش تعميم التغطية اإلجتماعية، وفي هذا اإلطار يهدف هذا القانون إلى 
تحسين حكامة الصندوق من أجل إظفاء املرونة الالزمة لضمان نجاعة 
تسيير األنظمة وتمكين الصندوق من اآلليات الضرورية للقيام باملهام 

املنوطة به على أحسن وجه.

وباملوازاة مع ذلك تم إعداد كل مشاريع هذه القوانين التي نتمنى أن 
تتجاوب مع مؤسستكم املحترمة بنفس التعبئة واإلنخراط املعهودين 
إلخراجها في أقرب وقت، فقد شرعنا فعليا في تمكين التجار واملهنيين 
املهنية  املساهمة  لنظام  الخاضعين  املستقلين  الخدمات  ومقدمي 
املرض،  عن  اإلجباري  التأمين  من  الذاتي  املقاول  لنظام  أو  املوحدة 
وفي هذا اإلطار تم بذل مجموعة من املجهودات لضمان انخراط هذه 
الفئات واستفادتها من هذا الورش اإلجتماعي الهام، وسأقتصر على 

تدبيرين أساسين:

أوال: عدم تطبيق الجزاءات خالل هذه الفترة اإلنتقالية على اعتبار 
أن األمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي، وفي هذا اإلطار أود أن أؤكد على 
أن اإلدارة الجبائية تستجيب لكل الطلبات املعبر عنها من طرف املهنيين 

لإلستفادة من اإلعفاء.

الوطني  الصندوق  بمشاركة  التواصلية  الحمالت  تكثيف  ثانيا: 
للضمان اإلجتماعي وكذا التمثيليات املحلية للمهنيين والتجار وتنظيم 
املرئية  والوطنية  الصحفية  املنابر  إعالمية مع مجموعة من  لقاءات 
إلى عرض فيديوهات توعوية مبسطة  واملسموعة واملكتوبة، إضافة 
على مستوى منصات التواصل اإلجتماعي، والبد أن أشير هنا إلى مسألة 
هامة وهي أن حملة التواصل املكثفة مع جمعيات مهنية أبانت عن سوء 
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فهم ملضمون املساهمة املهنية املوحدة، لكن بعد تقديم الشروحات 
الضرورية بناء على طلبات اإلستيضاح واإلستفسارات املعبر عنها من 
طرف املهنيين، فقد تم تسجيل استجابة واسعة من طرف هؤالء من 
أجل اإلنخراط في هذه املساهمة واإلستفادة من التأمين األسا�ضي عن 

املرض.

وفي هذا الصدد، فإن املؤشر الهام الذي يعكس درجة اإلنخراط 
يقاس بنسبة املنخرطين من بين املهنيين الذين يدلون بتصريحاتهم كل 
سنة، وهكذا فإن هذا العدد يالمس %80 اليوم، وهنا أود التأكيد على 
أن إدارة الضرائب مستعدة للتفاعل بإيجابية مع كل املقترحات التي 
تروم تجويده نظام املساهمة املهنية املوحد في إطار مقاربة تشاركية 

على ضوء حصيلة دراسية تقييمية لهذا النظام.

السيدات والسادة،

لقد قطعنا أشواطا هامة في مسار تنزيل التأمين اإلجباري األسا�ضي 
اإلطار  إعداد  املستقلين سواء من خالل  العمال  لفائدة  املرض  عن 
اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  تأهيل  خالل  ومن  القانوني 
الركائز  وضع  وعبر  جدد،  للمنخرطين  الخدمات  وتقديم  لتسجيل 
األساسية لتأهيل املنظومة الصحية أو عن طريق تكثيف العمليات 
اتخاذ كل  باملوازاة مع ذلك على  نعمل  والتواصل، كما  التحسيسية 
التدابير من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة املنخرطة حاليا في نظام 
املساعدة الطبية راميد من الشروع في اإلستفادة من التأمين اإلجباري 

األسا�ضي عن املرض ابتداء من سنة 2022.

قاعدة  وضبط  تحيين  على  تقنية  لجنة  تعمل  الصدد،  هذا  وفي 
البيانات الخاصة باملستفيدين من نظام الرميد مع اتخاذ كافة التدابير 
الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  من  البيانات  قاعدة  للنقل  التقنية 
حوالي  سيتمكن  وبذلك  اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  إلى 
22 مليون مستفيد إضافي خالل سنتي 2021 و2022 من التأمين عن 
املرض والذي يشمل نفس سلة العالجات التي يغطيها صندوق الضمان 
اإلجتماعي بالنسبة لي ألجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات 

التي يوفرها كل من القطاعين العام والخاص.

 لس د ت و لسادة،

فيما يخص التمويل وكما سبق وأكدت على ذلك أكثر من مرة فإن 
تنزيل ورش الحماية اإلجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية هامة تبلغ في 
املجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا منها 23 مليار درهم 
ينبغي تعبئتها عن طريق امليزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن 

طريق املساهمات، وتتوزع كلفة هذا الورش كما يلي:

-تعميم التأمين اإلجباري عن املرض 14 مليار درهم منها 8،5 مليار 
درهم من امليزانية العامة للدولة؛

-تعميم التعويضات العائلية 20 مليار درهم منها 14،5مليار درهم 
من امليزانية العامة للدولة؛

-توسيع قاعدة املنخرطين في نظام التقاعد 16 مليار درهم، وتعميم 
الولوج للتعويض عن فقدان الشغل مليار درهم.

الالزم  التمويل  على ضمان  أننا حريصون  على  هنا  التأكيد  وأود 
لهذا الورش، حيث تم خالل سنة 2021 في إطار امليزانية العامة للدولة 
تخصيص 4،2 مليار درهم لهذا الغرض، وسيتم تخصيص اإلعتمادات 
في  تبلغ  والتي   2022 لسنة  املالية  قانون  إطار مشروع  في  الضرورية 
املجموع 8،5 مليار درهم، كما أنه سيتم ابتداء من سنة 2023 برمجة 
التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14،5 مليار 

درهم، وسيتم تعبئة املوارد املالية الضرورية من خالل:

أوال-إعادة التوزيع التدريجي للموارد املخصصة حاليا لتمويل نظام 
الحالية، حيث دعا  البرامج اإلجتماعية  راميد وتجميع مجموعة من 
جاللة امللك حفظه هللا أكثر من مرة إلى تجميع هذه البرامج وإصالحها 
وعقلنتها والرفع من تأثيرها على املستفيدين من خالل اعتماد السجل 

اإلجتماعي املوحد.

ثانيا-العائدات الضريبية املخصصة لتمويل الحماية اإلجتماعية 
كاملساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على اإلستهالك املفروضة 

على العجالت في إطار القانون املالية 2021.

الذي  املقاصة  لنظام  التدريجي  اإلصالح  من  املتأتية  ثالثا-املوارد 
محدودية  في  أساسا  تتلخص  اإلختالالت  من  مجموعة  حاليا  يعرف 

استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا النظام.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

ختاما، أود التأكيد على أن الحكومة معبأة لضمان حسن تنزيل 
ورش تعميم الحماية االجتماعية، وفق مقاربة تستحضر مختلف أبعاد 
هذا املشروع املجتمعي الهام، بما يحقق تطلعات جاللة امللك حفظه 
هللا ويستجيب إلنتظارات املواطنات واملواطنين، كما أننا واعون بحجم 
التحديات والرهانات التي يطرحها تنزيل هذا املشروع على األرض فيما 
يتعلق بضمان توازن األنظمة اإلجتماعية واستدامتها وتعزيز نجاعتها 
واملواطنين  املواطنات  على  املباشر  أثرها  وتحقيق  خدماتها  وجودة 
املشروع  هذا  أهداف  بتحقيق  متفائلون  ونحن  منها،  املستهدفين 
املجتمعي تحت القيادة النيرة لجاللة امللك حفظه هللا وانخراط تعبئة 
وتعبئة كافة الفاعلين املؤسساتيين والخواص والشركاء اإلجتماعيين 
واملواطنين أنفسهم في تنزيل هذا الورش الكبير، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى تعقيبات الفرق وأعطي الكلمة للفريق 
الحركي فيما تبقى من الوقت، تفضلوا السيدة النائبة.
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 لنائبة  لس دة غ ثة  لحاتمي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، تنشكركم على هاد املعلومات القيمة اللي تقدمتم 
إقرار عدالة  لواحد  نوصلوا  باش  بأنكنا طموحون  بها والشك عندنا 
اإلجتماعي  الضمان  في  املشكل  واحد  كاين  لبالدنا،  حقة  إجتماعية 
هو أن داك اإلستمارة ما كافياش للناس ربما خاص خلية جهوية اللي 
توضح للناس كيفية اإلستفادة، ألن تيقولك أنا عمرت اإلستمارة و اليني 
ما تنعرف را�ضي واش غادي يمكني نستافد وال ما يمكنيش، ربما خلية 
جهوية اللي يمكن توضح للناس أكثر واللي يمكن يرجعوا لها، وكاين 
من الناحية الثانية هو أنه عدد كبير من مساعدين األطباء واملحاميين 
وغيرهم من املهن اللي ما تيستافدوش من الضمان اإلجتماعي ،إذن 
مفت�ضي الشغل العدد ديالهم قليل ما كافيش باش يغطي وال يعمل واحد 

recensement وهاد الناس غادي يضيعوا في الوسط.

 لس د رئيس  لجلسة:

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

 لنائب  لس د لحسن حد د:

السيد الوزير، هذا ورش ملكي ولكن التنزيل ديالو مسؤولية ديال 
الحكومة، اإلستدامة ديال الصندوق ديال التغطية الصحية هوأكبر 
نجيبوا  غادي  منين  هذا،  التنزيل  هاد  يعني  تواجهوا  غادي  تحدي 
التمويل؟ قلتم بأن ميزانية الدولة من املساهمات، من الضرائب، من 
إصالح الصناديق املوجود واش هاد �ضي كافي؟ وكذلك إيال ما ساهموش 
الناس واش غادي يمكنا أنه منين غادي يجيبوا يعني أنه التعويض على 
دوك املساهمات، خصوصا بالنسبة للقطاع الغير املهيكل الناس اللي 
ما خدامينش القطاع الغير مهيكل منين غيجيبوا املساهمات ديالهم، 
خصنا واحد التصور مستقبلي على مدى سنوات، دراسة أكتوارية باش 
يمكن لنا نضمنوا اإلستدامة ديال هاد الصندوق هذا وال غادي يولي 
قنبلة موقوتة تا هو في املستقبل بالنسبة للمالية العمومية، كاين هاد 
املسألة األخرى ديال املوارد البشرية أشنا هي اإلستراتيجية الحكومة؟ 
واش فقط غادي نجيبوا األطر الطبية من الخارج وهادوا اللي كيمشيوا 
راه كاينين اللي كنكونوهم وكيمشيوا ألملانيا وكيمشيوا لفرنسا، إذن 
واش كاينة يعني تصور اللي هو مستديم اللي تيضمن األمن الصحي ديال 
املغاربة باش يمكن لنا أننا نضمنوا باش يكونوا عندنا أطر صحية اللي 
هي غتواكب هاد الورش هذا اللي هو ورش مهيكل، واملسألة األخرى 
اللي  الكبير  الطلب  يعني  التحتية اإلستقبال  البنية  يعني  واش عندنا 
غادي يكون على املستوى الجهوي بالنسبة لهاد املسألة ديال الصحة، 
ما خصناش نعاودوا املشكل ديال الراميد، الراميد كانوا يعني أنه الناس 
تنعطيوهم بطاقات وكنجعلوا الضغط على املستشفيات، وإذن ما ما 

درنا والو إيال مشينا فهاد نفس التصور هذا، راه ما غاديش يكون يعني 
ما غاديش يكون ...

 لس د رئيس  لجلسة:

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

 لنائب  لس د محمد  ل4الف:

وكر   لس د  لرئيس،

تداولتها  وشموليتها  اجتماعي  الحماية  موضوع  الوزير،  السيد 
ناقشت جدية في مجموعة من الدول خصوصا بعد تدعيات كورونا 
التي أزالت الستار على نواقص جوهرية في السياسات اإلجتماعية عبر 
العالم، الفكرة اللي تتق�ضي بنهش خطوت الدول املتقدمة إلستنساخ 
قال املجال  هاد  املرة،وبخصوص  هذه  تجدي  لن  املحلية  أنظمتنا 
 Antonio0Machado0marcheur0il0n›y0a0pas0de0chemin, le0chemin
se construit en marchant، علينا إذن السيد الوزير أن نشق طريقا 
جديدا في عالم أنظمة الحماية اإلجتماعية مستخلصين للدروس من 
تجارب الدول أكثر إبداعا، ولكن مؤسسين لنظام يقص على مقاصنا 

ويستبعد أي مقاربة إيديولوجيه أو بحث عن الربحية.

السيد الوزير، اليوم املواطن خصوا يعرف أن الحماية اإلجتماعية 
املخاطر  من  مواطن  لكل  املالية  الحماية  توفير  هي  بسيطة  بعبارة 
الفقر ومن فقدان  الشيخوخة من  املرض من  يعني من  اإلجتماعية 
العمل، التغطية الصحية الشاملة اللي احنا في صددها اآلن ما هي إال 
نعلم أن  ملا  الحماية اإلجتماعية، خصوصا  في نظام  الجزء األبسط 
نجاح الحماية اإلجتماعية يتطلب تخصيص غالف مالي بحجم 26 إلى 
%34من الناتج الداخلي اللخام للدولة، وال تشكل فيه التغطية الصحية 
إلى ما بين6 إلى %9 ، الكلفة ستكون باهظة السيد الوزير والتدفقات 
املالية هائلة لذلك فالثقة في التسيير والصرف مطلوبة والحزم في إنجاز 
مرغوب فيه والخطأ محظور، هذا ما يبرر طلبنا السيد الوزير بتقديم 
مشروع مالية للحماية اإلجتماعية للنقاش واملصادقة عليه في البرملان 

كل سنة.

أما بخصوص التغطية الصحية فمن امللحوظ أن املال العام سوف 
يضخ بشكل كبير في قطاع الصحة حيث سيرتفع رقم املعامالت فيه 
بوتيرة غير مسبوقة، وهنا نتساءل مقابل أي خدمة صحية سيصرف 
كل هذا الكم من املال؟ ما هو موقع املستشفى العمومي واملصحات 
الخاصة أشنهي آليات املراقبة؟ هذا الضبابية ما بقاتش مقبول السيد 

الوزير.

أنتم كتعرفوا السيد الوزير بأن توفير املوارد املالية غير كافي بتاتا 
إلنجاح هاد نظام الحماية اإلجتماعية، خصنا السيد الوزير: أوال إعادة 
املنظومة الصحية لتعيد الكرامة لرأسمالها البشري وتستغل املوارد 
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ها وتجهيزاتها من قاعات العمليات والقاعة الفحوصات بشكل مثالي، 
يكون فيها الحصول على املواعيد شفاف وتكون فيه خصوصا الربحية 
في التداوي مراقبة ومعقولة، شركات األدوية خصها تساهم بشكل كبير 
فهاد في التمويل ديال هاد املجال، ثم ثانيا اإلعتماد بشكل دقيق على 
قطاعات الترابية من أجل استهداف موجه ودقيق للهشاشة، فمثال 
السجل اإلجتماعي املوحد سيمكن من تحويل قاعدة التضامن من مبدأ 

للحقيقة ملموسة.

ثم أخيرا السيد الوزير النقطة الثالثة هي إعادة التصميم منظومة 
التشغيل في بالدنا، الكالم الكل يعلم بوجود عالقة جد وطيدة ما بين 
اإلنعدام األمن اإلجتماعي وكميات العمل املتاحة جودته علينا إعادة 
تنشيط سوق الشغل الالئق وهو أهم حلقة إلنجاح حماية إجتماعية 
مستدامة في وطنا ولهذا يجب صيغة مدونة شغل جديدة قائمة على 
ل، السيد الوزير انتما 

َ
حماية الشغل وليس حماية ال املشِغل وال املشغ

كتعرفوا بأن سوق الشغل املالي هو الضامن األول للتوازن املالي للحماية 
اإلجتماعية ولذلك كنطلبوا منكم باش الزيادة من التواصل مع الناس 

حول املساهمة املهنية املوحدة.

ثم أخيرا صورة اآلن بدات تتضح تأسيس نظام الحماية اإلجتماعية 
هو مسؤولية جميع قطاعات الحكومة واملهمة األساسية التي تسهر عليه 
املؤسسة لتتسيرها هي اإلفتقائية، وهذا لن يتسنى إال إال إلى اتبعنا واحد 

5 د النقط:

أوال الفصل الواضح في نشاطها في نشاط هاد املؤسسة ما بين ما يقع 
تحت لواء التضامن الوطني وما يقع تحت منطق التأمين لخصوصيات 
كل شق، ثم توفير خدمة مثالية للمستفيدين وذلك عبر إطفاء الطابع 
املستفيدين  مع  املستمر  التواصل  ثالثا  ثم  الخدمات.  على  الفر�ضي 
لتأسيس نظام شفاف يعرف فيه كل مستفيد الحقوق املفتوحة له 
وجمع املعطيات من أجل بناء مستهدف املستهدف للوقاية من األخطار 

اإلجتماعية والحكامة في التسيير والتحصين ضد اإلحتيال.

الوزير، هاد األهداف لن تتحقق إال باإلستعمال املكثف  السيد 
للتكنولوجيا املتقدمة ولعلم البيانات الكبرى، السيد الوزير ال يمكن أن 
تتخيلوا ما يستطيع deep learning إنجازه فهاد املجال، واحنا في األخير 
للمعاقين  التعويض مخصص  تعويض تضموا واحد  كنطلبوا منكم 
كبدل العجز للناس les adultes اللي andicapés وكذلك عدم اللجوء 
 sénèque بتاتا ومطلقا لإلستدانة من أجل التوازن املالي، السيد الوزير
 »il0 n› y0 pas0 de0 vent0 pour0 celui0 qui0 ne0 sait0 pas0 où0 il0 va« قال

الرقمنة راه هو اإلتجاه الصحيح، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

ألحد  الكلمة  أعطي  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عبد  لرح م و عمرو:

وكر   لس د  لرئيس،

 لسادة  ل4زر ء  ملحترمين،

اللي  الواقع  في  العرض  هاد  الوزير، شكرا نشكروك على  السيد 
درتوا ما فيهش ما يمكنش نكروه إال أنه السيد الوزير الظروف ديال 
التنزيل ديالو، أوال البد من املوارد البشرية واإلشكال ديالنا احنا ومربط 
الفرس هو املشكل ديال املوارد البشرية، التوزيع غير عادل ديال املوارد 
البشرية ما بين املركز والجهة وإقليم فهاد املسائل اإلجتماعية وعلى 
رأسها الصحة السيد الوزير، ياك كنم�ضي لواحد الجهة كنلقاوا فيها 6 
األقاليم وال 8 كنلقاوا سبيطارمقدو فيه واحد العدد ديال التخصصات 
وكنمشيوا لواحد كان �ضي واحد اإلقليم آخر مكنلقاوهش فيه، هذا 
واحد الضرب صارخ ديال العدالة اإلجتماعية اللي ما فتئ سيدنا هللا 
ينصروا كل مرة كينادي بها إال أن الحكومة بكل صدق ال تبدع وال 
تجتهد وال تجدد، هنا كيبان احنا متواجدين أمام الحكومة في سياسة 
وتدبير عمومي فاشل، السيد الوزير باش يكون هاد�ضي اللي قلتوا واحنا 
متافقين هاد�ضي اللي قلتوا زين بزاف ومقبول والناس غادي تفرح طبيعي 
عالش؟ ألن كيف كتعرفوا الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية الصعبة 
اللي كتمرمنها دروك واحد الفئة كبيرة راه هاد�ضي ما كيخفاش عليكم، 
على رأسها كنأكد على املوارد البشرية خصكم تفكروا فيها وأنتم وزير 
تحديث القطاعات العومية. السيد الوزير اإلشكال الكبير الناس دابا راه 
ما بقاتش كتيق راه الحكومة كلها فهاد الزيادة الزيادة في سن التقاعد، 
الزيادة في املساهمة ديال املتقاعدين، تفقيراملتقاعد والفئة املتوسطة، 
الضعيف  املواطن  فداك  فكرناش  ما  املقاصة  صندوق  لغينا  نهار 
املتوسط املغلوب في أمره، اليوم وهاد�ضي راه عرات عليه كورونا، كورونا 
الدار  الشويا،  كانت نسبيا مخبيا واحد  اللي  املسائل  راه عرات هاد 
التحرير ديال املحروقات ما فكرناش ما بقيناش عارفين راسنا شكون 
كيدير الثمن ديال املحروقات، ديال املازوط، ديال لسانس، ديال وايني 

شكون هذا اللي مسؤول على األثمنة ديالو، إذ هنا كلو.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، مني ترأسوا آسيدي، نعم 10 دقايق 
10 من 3 آ�ضي النائب ملي ياخذ الكلمة، أعطي الكلمة ألحد النواب عن 

فريق املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

 لنائب  لس د رو د حم4ني:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير كنشكروكم على العرض اللي تقدمتوا به هوعرض 
شامل على املستوى النظري هوجميل جدا، أما على مستوى التنزيل 
والواقع كنعرفوه خصوصا في املنظومة الصحية، السيد الوزير يعني 



8309 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1300–023شوال14420  )004يونيو20210( 

مني  املواطن  كيوصل  اللي  الخطاب  هاد  يمكن  باش  اليوم  يصعب 
كنقولوا التغطية الشاملة في الصحة شنو كيعتقد املواطن؟ أن غادي 
يداوا ابتداء ملي يدخل l›hôpital تا الدواء فابور وهاد�ضي ما كاينش، 
اللي  اإلجبارية  الصحية  التغطية  عندهم  اليوم  اللي  هاد  اليوم  ألن 
في CNSS كيخلص كل مواطن 34 تا %35 من جيبو يعني واش هادي 
كتعتبر تغطية صحية وهاد�ضي جا ياعتبارات عدة مثال عدد كبير من 
األدوية ما كيتمش التعويض عنها، كذلك اليوم األقاليم اليوم اللي ما 
فيهاش القطاع الخاص كيفاش مواطن اليوم كتقولوا عندك تغطية 
 rendu-vous صحية وغدا منين يم�ضي للمستشفى عمومي كيعطيوه
على 6 شهور 7 شهور وهاد�ضي غادي يكون حتى لهاد الفئة اللي غتكون 
عندها التغطية الصحية، وكاين rendu-vous اللي تيكون حتى ل عامين 
مثال عملية القلب واش هادي كتعتبر تغطية صحية شاملة؟ يعني اليوم 
خص الخطاب يكون واضح باش ما يتصدمش املواطن كيما تصدم مع 

الراميد.

املشروع جاي  اللي  املنظومة  في  النظر  إعادة  يجب  كذلك  اليوم 
ما  راه  دابة  كاينين  اللي  األطر  هادوك  نحفزناش  إلى  ألن  وبسرعة 
يمكنش إنجاح املنظومة الصحية، كذلك إطالق جميع املشاريع ديال 
على  نتغلبوا  يمكنلنا  باش  األقاليم  جميع  في  املبرمجة  املستشفيات 

الضغط اللي كاين عند املستشفيات العمومية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة للفريق اإلشتراكي تفضلي 
السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة م نة  لطالبي:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم ، ال يختلف إثنان على أن هاد املشروع هو 
مشروع كبير مشروع طموح مشروع أنتظروه املغاربة 50 سنة السيد 
الوزير اآلن املغاربة بعدما كانوا يواجهون قدرهم املحتوم وكانوا فقط 
أمام يعني إنعدام الصحة أمام إنعدام الحماية اإلجتماعية، أمام إنعدام 
التغطية، أمام إنعدام التقاعد ، أمام مجموعة من الكوارث، اآلن هاد 
املشروع يريد الثقة لهاد املواطنين السيد الوزير في دولتهم أوال، أنه يرجع 
مفهوم الدولة الراعية ومفهوم تحمل الدولة ملسؤولياتها تجاها مواطنيها 
سيقطع مع منظور اإلحسان الذي يعني جعل من املواطن هو ذلك الذي 
ينتظر الصدقة، اآلن األمور إطار مؤسساتي لكن هذا طموح ال يختلف 

حوله إثنان اآلمال كبيرة ولكن الواقع السيد الوزير..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، أعطي الكلمة أحد 
النواب عن فريق العدالة والتنمية السيد الرئيس تفضلوا.

فريق  لعد لة  رئيس  إبر ه مي  مصطفى   لنائب  لس د 
و لتنم ة:

وكر   لس د  لرئيس،

هو صحيح السيد الوزير أن هذا مشروع ملكي ولكن لكم الشرف 
أنكم أنكم كتنزلوه وهذا كنتوا كتحضرلوا من هادي سنوات ملن 2017 
وصدور 98.15 و99.15 ومن السجل اإلجتماعي ثم قانون املالية 2021 
وصلنا اليوم لهاد النتيجة وهو في واحد الظرف استثنائي للدولة دارت 
فيها 82 مليار ديال العجز كاديروا واحد املجهود استثنائي ديال 51 مليار 
ديال الدرهم، فقط السيد الوزير هادوا على داك �ضي اللي جا به السيد 

رئيس الحكومة األسبوع املا�ضي عندنا بعض املالحظات:

األولى فيما يتعلق بمواكبة مجموعة كاين العرض اللي اآلن باغين 
ديروا التأهيل ديال املؤسسات الصحية ولكن الذي بلغنا ردوا البال راه 
باش تجيبوا الفلوس راه صعيب ولكن باش تصرفهم راه يمكن فيه �ضي 
مشكل اآلن كاين دراسة اللي كدار وهاد وسائل األعالم كتحدث عليها 
التأهيل  100 مليون اآلن  اللي كيتباع وكايتبنى ب   centre de santé
ديالوا ما بين 100 حتى 300 مليون ديال السنتيم، معقول ديال السنتيم

هداك  الصفقات،  نتبعوهاد  باش  خصنا  ما�ضي   centre de santé
systéme d›information intégrer اآلن كاين واحد 2 ديال الشريكات 
اللي راهم بغين باش هو اللي ياخذوا جميع الصفقات وهذا خصكم 

ديروا الشفافية في الصفقات وفتحوا على جميع الشركات.

فيما يتعلق باملوارد البشرية، السيد الوزير، املوارد البشرية سواء 
تعلق األمر باألطباء راه خاصكم تحفزوا األطباء السيد الوزير راه منهكين 
وداروا واحد املجهود استثنائي خصكم تحفزوهم، كذلك املمرضين 
املرسوم ديال السنتين لحد اآلن مازال ما كاينش، فيما يتعلق بالبرمجة 
800 ألف موصلتوش منها لحد اآلن إال200 ألف بالنسبة للمساهمة 
املوحدة، فيما يتعلق بالفالحين مليون و600، الربع الثاني هاهو داز ياك 
هذا هو البرمجة اللي دايرين دابا راحنا في الربع الثالث، اشنو درتوا مع 
الفالح السيد الوزير راه الفالح إال ما عندهاش باش تدير عملية على 
املرارة تبيع البثرة ديالها وال تبيع األرض، ثم أيضا هاد �ضي ديال املساهمة 
املالية كاين املساهمة ديال 23 مليار وكاين هاد�ضي ديال املقاصة ولكن 
عندكم 3 داملليار عند هادوك مؤسسات التأمين الخاصة اللي خصها 
 100% بدل   80% راه كيعطيوغير  114، وهادوك  املادة  تم�ضي طبق 
بالنسبة السنة CNSS، ثم عندكم واحد 4 داملليار اللي راه كاينة بالنسبة 
 le conseil de للمحروقات خصكم تفكروا فيها هداك�ضي اللي غايديروا

la concurrence تجيبوهم لعندنا ..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، هل من تعقيبات إضافية؟ هل 
من تعقيبات إضافية؟ طبقا للمادة 267 من القانون السيد تفضل.
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 لنائب  لس د لحسن حد د:

السيد الوزير، املسألة ديال تحفيز ديال األطباء وديال األطر الطبية 
مهمة جدا راه ما�ضي بهاد الرواتب الهزيلة يمكن لينا أننا األطباء يمشيوا 
ألماكن بعيدة وأماكن اللي هي منعزلة غير معقول، املسألة الثانية راه 
العالجات وال  للسلة ديال  بالنسبة  بدون سياسة دوائية يعني سواء 
بالنسبة لتخفيض األثمان ديال األدوية باش ما يكونش ظغط على هاد 
الصناديق راه ما غاديش نمشيوا لقدام، واملسألة األخرى وهوكيفاش 
بالنسبة لهاد  غادي نضمنوا باش تكون شفافية وما يكونش تالعب 
الصناديق هادي، أشنا هي آلية الحكامة واملراقبة باش ما يكونش تالعب 
الشفافية  أننا نضمنوا  املا�ضي البد  في  كانت تالعبات  بأنه  وتنعرفوا 

ونضمنوا حسن الحكامة ديال هاد الصندوق وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب املحترم 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عاد3  لب طار:

وكر   لس د  لرئيس،

عطفا على ما تفضل به السيد النائب ليس فقط األطباء اللي معنيين 
بهاد ضرورة تسوية الوضعية ديالهم كاين هناك املمرضين املجازين اللي 
عندهم سنتين تكوين، هاد املشكل عمر طويال ويجب خص يتلقى له 
الحل السيد الوزير ما يمكنش كل مرة جهة ديال وزير الصحة أو ال يلوح 
على وزير املالية والناس موضرين، خصكم تعرفوا أشنو بغيتوا الديروا 

معهم، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ما كاينش 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

وإصالح  و ملال ة  وزير  القتصاد  بنشعب4ن  محمد   لس د 
 إلد رة :

وكر   لس د  لرئيس،

ما تبقى من الوقت ال يسمح باإلجابة على جميع التساؤالت ولكن 
سجلتهم كلهم وغادي كيف قلت لكم في املداخلة ديالي على أنني غادي 
نمدكم باألجوبة كتابة غدا إن شاء هللا، في الوقت الوجيز اللي بقى 
يمكن لي نتحدث على أنه يعني من جملة النقط اللي تمت اإلشارة إليها 
هو أنه كاين إشكالية ديال التواصل البد ما نكتفوا من التواصل يعني 
باش نفسروا هاد اإلستفادة من هاد الخدمات للمواطنين، ثانيا كاينة 
النقطة ديال استدامة صندوق واملوارد املخصصة لهذا املشروع، ثالثا 
كل ما يتعلق بتحفيز املوارد البشرية وتوفير األطر الصحية يعني هذا كلها 

مواضيع..، النقطة اللي ربما نشير لها هو أنه هناك إشكالية جد مهمة 
هو أنه القانون الحالي 15.98 اللي كيهم هاد املجال هو غير مالئم لهاد 
الفئات اللي تحدثتوا عليها، ملي كنتحدثوا على الفالحين وعلى التجار 
وملي كنتحدثوا على الحرفيين إلى آخره فهاد القانون الحالي ال يسمح 
بذلك، داك �ضي عالش راه تم ارسال التحيين أو تغيير القانون 15.98 
إلى البرملان واللي نتمناوا الكل املصادق عليه عما قريب، وبالتالي مباشرة 
من بعد املصادقة على هاد التحيين ديال القانون 15.98غادي يتم يعني 
تفعيل كل ما تم يعني ولكن كل�ضي راه موجود �ضي السيد شكون البرملاني 
اللي تحدث على أنه كاين تنزيل نظري فيمكن لي نقول لكم أنه ربما كاين 

النظرية باش نوصلوا لهذا ولكن التنزيل ديالو راه واقعي.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير نشكروك على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
واإلدماج  الشغل  الوزير قطاع  بالسيد  أرحب  املوالي  القطاع  إلى  نمر 
املنهي، سؤال عن إصالح نظام التعاضد وحكامة التعاضديات للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  ملج د آنت  لعدنلة:

 لس د  لرئيس،

في مجال ديال  التقدم وتطور  الوزير بالدنا عرفات واحد  السيد 
التعاضد إال أن اإلشكال اللي كيتطرح هو موضوع ديال الحكامة في 
نظام التعاضد موضوع ديال الحكامة في تدبير التعاضديات فماذا أنتم 

فاعلون؟ شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب على إثارة هذا السؤال املتعلق بالحكامة ديال 
املنظومة ديال قطاع التعاضد إجماال، صحيح هناك إشكاالت متعلقة 
بالحكامة، ولكن قبل ذلك ال بد أن نؤكد أن القطاع التعاضدي في 
بالدنا أدى أدوار مهمة جدا فيما يتعلق بالتغطية الصحية وال الحماية 
اإلجتماعية غير اإلجبارية، هناك إشكاالت متعلقة بموضوع الحكامة، 
يكفي أن نذكر أنه خالل السنوات الثالث على األقل األخيرة تم تفعيل 
الفصل 26 من ظهير 63 على األقل في حق 3 تعاضديات، ثالث تعاضديات 
نعم، ديال الوظيفة العمومية، ديال األمن وأخيرا ديال الفنانين في ستة 
2021، صحيح من بين اإلجراءات األساسية التي بادرت إليها الحكومة هي 
تجديد الترسانة القانونية املتقادمة، الظهير ديال 1963 هو الذي الزال 
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يحكم اليوم املجال ديال التعاضد إجماال، هناك مشروع تم تقديمه 
أمام مجلس املستشارين تم تقديم، عفوا، تمت املصادقة عليه من 
طرف مجلس النواب سنة 2016، وتم إرساله إلى مجلس املستشارين 
في قراءة ثانية منذ غشت 2016 وإلى حدود اليوم وإلى حدود اليوم لم 
تتم برمجته في اللجنة ملناقشته في مجلس املستشارين لألسف الشديد 
هذا عطل فعال هاد املشروع ديال الحكامة الذي اشتغلنا عليه لسنوات 

طويلة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

 لنائب  لس د أحمد جد ر:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، قطاع التعاضد هو قطاع مهم حيوي، ولكن لألسف 
القانوني  اإلطار  مسايرة  عدم  ومنها  كثيرة،  مشاكل  تيعيش  الشديد 
املنظم للتعاضد للتطورات اللي عرفها هاد القطاع منذ سنة 1963، 
بمثابة   109.12 القانون  مشروع  أعدت  السابقة  فالحكومة  ولذلك 
مدونة التعاضد بهدف إرساء قواعد حكامة جديدة تتستاند على تحديد 
األدوار واملسؤوليات بين مختلف األجهزة املسيرة، وأيضا تعزيز مراقبة 
الدولة على التعاضديات، فتعرض هاد مشروع القانون على مجلس 
صريحة  مخالفة  في  و138   2 املادتين  بتعديل  قام  اللي  املستشارين 
وواضحة لروح ومضمون املادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة، 
املدونة ديال التغطية الصحية األساسية، بعد ذلك رجع املشروع قانون 
ملجلس النواب اللي رّجع املادتين 2 و138 للصياغة األصلية وصوت 
باألغلبية على مشروع القانون الذي أحيل للقراءة الثانية على مجلس 
املستشارين بتاريخ 2 غشت 2016، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم ال زال 
مشروع القانون عالقا بمجلس املستشارين بدون تبرير، ولهذا اليوم 
السيد الوزير نحن نتساءل من يقف وراء عرقلة إخراج مدونة التعاضد 
إلى حيز الوجود، وفريق العدالة والتنمية أكد في مناسبات سابقة ويؤكد 

اليوم على ضرورة تسريع مسطرة املصادقة على مدونة التعاضد...

 لس د رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

قانوني يضفي مزيدا من  بنص  يتعلق  األمر  النائب،  السيد  فعال 
الحكامة على التدبير ديال التعاضديات، نحن في حاجة إلى نص جديد، 

نحن في حاجة إلى تجاوز اإلختالالت واإلشكاالت اللي تسجالت بعض 
تطبيق الظهير ديال1963 إلى اليوم، نحن في حاجة، لسنا في حاجة 
عفوا، إلى إعمال الفصل 26 في كل مرة، ما غيحلش املشكل أنه في كل 
مرة يتم إعمال الفصل 26 يتم فاش كتوقع إختالالت مالية أو تدبيرية 
التعاضد بهذه  26، ما يمكنش يتحل املشكل ديال  كنلتجأو للفصل 
الكيفية في بالدنا، في حاجة إلى تقارير مالية خارجية سنوية تّدار، وهذا 
ال يمكن أن يتم إال بتعديل التشريع، لحدود الساعة 5 سنين 5 سنوات 
5 ديال السنوات، فين هو الزمن التشريعي الذي نتحدث عليه وهو في 

القراءة الثانية في مجلس املستشارين.

 لس د رئيس  لجلسة:

أي  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى  شكرا، 
إستراتيجية للتشغيل كبديل ملوضوع الهجرة السرية للشباب املغربي 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوت  قوارب  عبر 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؟ السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

 لنائبة  لس دة رف عة  ملنص4ري:

للي  التشغيل  إستراتيجية  استطاعت  أي حد  إلى  الوزير،  السيد 
وركوب  والسرية  العلنية  الهجرة  ظاهرة  من  للحد  حكومتكم  دارتها 

قوارب املوت لخيرة في شباب هذا الوطن؟

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيدة النائبة، ال بد أن نؤكد في بداية أن بالدنا اليوم تتوفر 
فعال على االستراتيجية الوطنية للتشغيل وعلى البرنامج الوطني ألول مرة 
اليوم عندنا رسميا برنامج وطني كيحدد األهداف وكيحدد األولويات 
هذا  كل سنة،  األولويات  هاد  وتجديد  حال،  كل  على  تجديده  ويتم 
مكسب كبير ال بد أن نتحدث عنه، من جهة ومن جهة أخرى، اليوم هاد 
اإلستراتيجية التي، يعني، تتأسس على خمس محاور إستراتيجية كبيرة:

األول: دعم خلق مناصب شغل؛

ثانيا: مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛

ثالثا: تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل؛

رابعا: تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل؛

واملحور األخير، دعم البعد الجهوي للتشغيل؛

صحيح هناك أهداف كل سنة تم تحقيقها، نقول تم تحقيقها بما 
يزيد على 60 إلى 70 إلى 80 % بالنسبة لكل هدف، صحيح هناك بعض 
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التعثر خالل سنة 2020 متعلق باإلشكاالت الناتجة عن جائحة كورونا، 
ولكن، إن شاء هللا، ابتداء من السنة املقبلة هاد السنة للي احنا فيها 
اليوم 2021 سيتم على كل حال كنتظروا اليوم االنعقاد ديال اللجنة 
الوزارية املكلفة بالتشغيل من أجل تحديد األولويات ديال ديال هاد 

السنة والسنة املقبلة، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة، تفضلوا السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة رف عة  ملنص4ري:

السيد الوزير، ما كاينش مغربي واحد داخل وخارج أرض الوطن 
ما كيتأملش ويتحسر على الصور والفيديوهات ديال خيرة الشباب اللي 
اختارو يتكدسوا داخل القوارب وركوب البحر من أجل ضمان لقمة 
العيش والخزي والعار نشوفو أمهات جالسين في الشواطئ كيتسناو 
البحر يرمي جثت األطفال ديالهم، كل هذه الصور والفيديوهات تسائل 
وأن  سيما  ال  والتدبيرية  السياسية  مسؤوليتكم  وتسائل  ضمائرنا، 
السيد الوزير سؤالي كان واضحا وجوابكم كالعادة كان إنشائيا وسرديا 
ال يجيب على شباب املضيق، وال يجيب على شباب الحسيمة سابقا اللي 
اختاروا الحريك واختاروا املوت من أجل ضمان لقمة العيش، السيد 
الوزير وتعتقدون بأنه إن كان عندهم شغل هاد الشباب كانوا غادي 
يركبو قوارب املوت، اليوم أجيب في مكانكم بإسم الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية ، وأقول لشبابنا إن اخترتم الركوب أمواج البحر 

فحكومتكم املوقرة ال تخ�ضى غرقكم وال تخ�ضى موتكم والسالم .

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة املحترمة عن فريق 
األصالة واملعاصرة.

 لنائبة  لس دة أما3 عرب4ش:

السيد الوزير، طيلة مدة الوالية الحكومية كاملة واحنا في فريق 
املناطق  شباب  كيعانيوها  اللي  لألزمة  كنبهوكم  املعاصرة  األصالة 
الحدودية وفي املناطق الشمالية والشرقية ولكن ما خذيتوش هاد امللف 
الحكومة  أثبتت  الوزير،  السيد  اثبتوا  اليوم  وبجدية،  اإلعتبار  بعين 
الفشل ديالها في تدبير ملف الشباب على املستوى الوطني، وليس على 
مستوى هاتين الجهتين فقط ، ملي كنشوفو شباب في عمر الزهور املكان 
الطبيعي ديالهم املدرسة وكنشوفوهم اختارو الركوب ديال قوارب املوت 
وغامروا باألرواح ديالهم والعائالت ديالهم، اختاروا الهروب للمجهول، 
كنستغربو أنكم كتجاوبوا أن نجحتوا في سياسات عمومية ذات بعد 
جهوي، اسمح لي السيد الوزير نجحتم في وأد الحلم واألمل عند الشباب 
ديال املغرب، اليوم السيد الوزير، الحكومة ليست مساءلة في ملف 
التشغيل وال ملف التمدرس وال امللفات املتعلقة بالسياسات العمومية 

املوجهة للشباب في القطاعات كاملة، الوالية سالت، مسائلون اليوم 
السيد الوزيرعن غرس حّب الوطن عند أبناء وبنات املغرب ديال اليوم 

ومغرب الغد.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيدة النائبة عن الفريق 
الحركي.

 لنائبة  لس دة ل لى  لطاهري:

ن 
ّ
السيد الوزير، شخصيا ال أعتقد أن إستراتيجية التشغيل ستمك

بالفعل من معالجة معضلة الهجرة ألنها ال ترتبط بالبطالة، ولكن هناك 
ولهذا  والخبرات،  الكفاءات  ذلك هجرة  على  يدّل  مما  أخرى  أسباب 
تنضاف إلى األسباب ظروف العمل شروط التشغيل وضمان الحقوق 
وكذلك تعزيز أنظمة الحماية اإلجتماعية، السيد الوزير، الكثير من 
الشباب يهاجر ليس طلبا للعمل ولكن لظروف العمل التي توفرها بعض 
الدول، كلنا السيد الوزير، بالقدر الذي ندعو فيه إلى وضع إستراتيجية 
للتشغيل ندعو كذلك إلى توفير شروط شغل تضمن الحقوق للشباب 
وكذلك تسّهل عليهم الولوج إلى أنظمة الحماية اإلجتماعية، كلنا أمل في 

أن يكون تنزيل.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ السيد الوزير تفضلوا للرد على التعقيبات، نعم تعقيب إضافي، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة تفضلوا عن فريق العدالة والتنمية.

 لنائبة  لس دة مريمة ب4جمعة:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، كثير مّنا تابع مقطع فيديو يوثق ألب يصرخ بواحد 
الوجع كبير وهو يعمل بثغر سبتة املحتلة، في مواجهة بناته الثالثة اللواتي 
غادرن كر�ضي الجامعة لكي يدخلن الثغر املحتل مع فوج املهاجرين، 
املتمدرسين  واألطفال  الجامعيات  والشابات  الشباب  هاذ  عالش 
كيختارو مثل هاذ الخيار؟ السبب ديالو هو خطاب التيئيس، خطاب 
التبئيس، الخطاب الغير املوضوعي الغير منتج، الخطاب ديال ما كاين 
ويستحقون  يحتاجون  والشابات  الشباب  هاذ  والو!  عملتو  ما  والو! 
خطاب األمل ، الخطاب اللي كيعطيهم األمل في وطن يحترم كرامتهم، 
هاذ الوطن يستحق شبابه وشاّباته وهم يستحقون وطنهم وأن يعيشوا 
في وطن يحضنهم وكذلك يوفر لهم العيش الكريم، لذلك السيد الوزير، 
نحتاج إلى أن نمر بسرعة قصوى إلى تنزيل املخططات الجهوية للتكوين 
املناطق  ديال  التنموي  النموذج  ننّزل  لكي  كذلك  نحتاج  والتشغيل، 
الحدودية وأن نسرع في تنزيله، كاين بالفعل مناطق تعاني أزمة منها 
املناطق الحدودية، على ذاك ال�ضي خصنا نسرع في تنزيل على سبيل 



8333 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1300–023شوال14420  )004يونيو20210( 

ا نّزلو املنطقة ديال 
ّ
مثال في إقليم تطوان وفي إقليم املضيق والفنيدق أن

ف 
ّ
ّزلو املنطقة ديال األنشطة اإلقتصادية وكذلك نكث

ّ
التجارة الحرة، ون

ديال  مجموعة  وهاذي  املشاريع،  حاملي  والشاّباب  الشباب  مواكبة 
اإلجراءات اللي بدا فيها البالد ديالنا بتشارك مع الجماعات الترابية، 

وبالتشارك مع مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الرئيس عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن مض ان رئيس  لفريق  الستقاللي 
لل4حدة و لتعادل ة:

سؤال  كنطرحو  سؤال  كنطرحو  ي 
ّ
مل الرئيس،  السيد  كل  على 

 على النواب، 
ّ
على الحكومة ما كنطرحوش السؤال على النائبات وال

نفسها،  على  وتدافع  تجاوب  باش  ديالها  بالتركيبة  قادرة  فالحكومة 
ي كنطرحو احنا عارفين الشباب املغربي ملاذا يفضل يعني 

ّ
أوال نحن مل

يك.
ّ
 اسمح لي هللا يخل

ّ
الحريك ال

 لس د رئيس  لجلسة:

أرجوكم، السيد النائب، السيد النائب، تفضلوا السيد الرئيس، 
آ�ضي، السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن مض ان رئيس  لفريق  الستقاللي 
لل4حدة و لتعادل ة:

آسف السيد الرئيس على هاد املستوى اللي وصلوا ليه، سمح لي، 
أنا ما كنردش على شخص، أنا أعقب في إطار التعقيب اإلضافي، وأقول 
بأن شباب املغرب ملي كيختاروا الحريك وكيفضل املوت على البقاء، 
هناك عدة أسباب، من بين األسباب األساسية، وهي غياب األمل، من 
بين األسباب السياسية وهي عجز الحكومة على ضمان لقمة العيش 
لشبابها وشاباتها ومنهم من حاصل على الدبلومات العليا، فلذلك هاد 
املسألة هادي راه كيعرفها الخاص والعام، ما ما عمر �ضي واحد كيهرب 
من بالدو، فلذلك على الحكومة يعني، كنقولوها دائما بأن الحكومة 
عليها أن تعترف بفشلها في تدبير، يعني، البطالة والعطالة ديال الشباب 

بالخصوص.

 لس د رئيس  لجلسة:

فريق  عن  الرئيس  السيد  تفضلوا  انتهى،  الرئيس،  السيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د رو د  لعبدي رئيس فريق  ألصالة و ملعاصرة:

على نفس النهج، السيد الرئيس، ما وقعت من أحداث وكنظن هذا 

خصو يكون موضوع ديال مع رئيس الحكومة املناقشة ديالو، هو أنه 
هاديك املنطقة كان فيها تنبيه سابق، واملجتمع واملواطنين كانوا عّبروا، 
اليوم وقعت الواقعة، من املسؤول عليها؟ من املسؤول مسؤول على 
ماذا وقع؟ ما خاصشناش نخبيو الشمس بالغربال، األمور واضحة وكل 
واحد يتحمل مسؤوليتو، احنا كمعارضة نبهنا وعاود نبهنا، واللي وقع في 

هاد األسبوع السابق الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيه.

 لس د رئيس  لجلسة:

للتعقيب، تفضلوا، عن  النائبة  شكرا، السيدة، تفضلي السيدة 
فريق التجمع الدستوري.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لزياني:

وكر   لس د  لرئيس،

صراحة ما كان بودي أن أتدخل وما كان مبرمج داخل الفريق ديالنا 
أننا عندو تعقيب إضافي في هاد النقطة، ولكن اقتضت الضرورة أن 

أتدخل نظرا ألنني إبنة املنطقة ، ابنة املنطقة ونظرا أنني منذ أن وطأت 

قدمي قبة هذا البرملان وأنا أنبه لخطورة ما آلت إليه املنطقة اليوم، 

أنا أسكن بالقرب مما حدث خالل هذه األيام األخيرة، ونعلم جميعا ما 

حدث خالل هذه األيام األخيرة من مأساة حقيقية عصيبة، عشنا مرارتها 

نحن سكان مدينة الفنيدق بالدرجة األولى، ننبه وأنبه مرة ثانية على أنه 

ينبغي اتخاذ إجراءات صارمة من طرف الحكومة، إجراءات حقيقية من 

أجل توفير الشغل لهؤالء الفئة التي حرقت أو ال مشات أو دخلت، كل 

فئات شرائح املجتمع نساء أطفال شباب وغيرها، وبالتالي أقول على أنه 

هناك، تا واحد كيما كيقول املثل الدارجي، تا واحد ما كيهرب من دار 

العرس، تا قط ما كيهرب من دار العرس، ولهذا كاين هناك إختالالت 

داخل الحكومة املغربية اللي خصها تنظر فيها بعين الرحمة من أجل 

إنصاف هؤالء، هاد الفئة الضعيفة من املجتمع، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4 )يقطة يظام(:

 لس د  لرئيس،

أنا عارف التسيير ديالكم فيه واحد شوية الصرامة، ولكن بغيت 
يكون الصرامة تا في تطبيق النظام الداخلي، أن التعقيب اإلضافي يكون 

لفريق مرة واحدة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير، تفضلوا.
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 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

أشكر السيدات والسادة النواب الذين تفاعلوا مع هاد املوضوع 
املتعلق بتشغيل الشباب، ولكن ال بد أن أذكر في البداية أن األمر يتعلق 
في حقيقته، أنا استغربت لخطاب الذي سمعته اليوم، فعال يتعلق 
بخطاب ما كيخليش املغاربة وما كيخليش هادوك الشباب على صغر 
سنهم، ما كنهدروش تا على الشباب بعض املرات، كنهدرو على األطفال 
ملا يسمعون مثل هاد الكالم الذي يسّود كل �ضيء في هاد البالد وكأننا في 
بالدنا أخرى ال نعرفها، أنا فاش كنجي كنسمع هاد ال�ضي هنا يمكن ما 

كنتصور را�ضي في بالد أخرى غير املغرب أوال .

ثانيا-السيد الرئيس، األمر وأنتم تعلمون هذا جميعا ال يتعلق فقط 
الشغل وخارجين، ال،  لهم  توفرش  وما  الشغل زعم  في سن  بشباب 
شباب في املدرسة، شباب أقل من ذلك، وبالتالي األمر ال يتعلق بفشل ما 

سميتموه بفشل اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل جوج.

ثالثا-النتائج التي نحصدها اليوم نتائج ديال سنوات سابقة، ملن 
دبروا التشغيل ما عندهرش نهضر وان أتحدث وأذكر بعض الوقائع التي 
شكلت مآ�ضي في التاريخ القريب ديال بالدنا، ما غنهدرش، انتم فاهمين 

ما أقصد.

رابعا: خليوني، خليوني، السيد الرئيس، إذا كنا، ال، خليونا عافاكم، 
أنا ما وقفت حتى �ضي واحد،

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل ما تتعلقش بالشباب فقط، تتعلق 
بجميع املغاربة للي كيقلبو، الباحثين عن الشغل بما فيهم الشباب، 
وفيهم غير الشباب أيضا، وحققات نتائج قدمناها ومستعدين نزيدو 
نقدم لكم النتائج بالتفاصيل التي حققت، نقطة أخرى السيد الرئيس 
املتعلقة بموجات الهجرة السرية في بالدنا نقصات في السنوات األخيرة، 
نقصات باملقارنة مع ما كانت عليه في السنوات السابقة ، هذا واقع، 
واإحصائيات رجعوا لإلحصائيات ديال األمن اللي كيقول هاد الكالم، 
يوميا  مآ�ضي  كنشوفو  كنا  راه  املاضية  السنوات  ولكن  اليوم،  ما�ضي 
الناس كيخرجوا كيحرقوا، ما�ضي للتشغيل فقط، وبالتالي اإلنخفاض 
ديال األعداد ديال املهاجرين بطريقة غير سر يؤكد على أن األوضاع في 
بالدنا تحسنات، تحسنات في التدريس، واملدارس والكليات والجامعات 
املعاهد الوطنية، تحسنات في سوق الشغل، سوق الشغل في بالدنا، 
وتحسنات في ظروف الشغل داخل الفضاءات ديال العمل، نرجعو 

نشوفو هاد ال�ضي، ال يجب أن نتحدث من فراغ، نتحدث باإلحصائيات 
ما هدرتش بكالم إنشائي، تحدث عن اإلستراتيجية الوطنية وهضرت في 
املحاور الخمس اإلستراتيجية التي تقوم عليها، ال أتحدث كالما إنشائيا 

السيدة السيدة النائبة؛

نقطة أخرى، السيد الرئيس، نقطة أخرى متعلقة، السيد الرئيس، 
بهاد الهجرة السرية، األمر ال يتعلق بشباب عاجبهم الحال كيخرجوا، 
كبيرة  أرباح  كتحقق  الدولي  املستوى  على  إجرامية  بعصابات  يتعلق 
في هاد الشباب اللي كيخرجوهم، صحيح األمر يتعلق بمأساة، ما�ضي 
السيدة النائبة بوحدها للي كيضرها الخاطر فاش كتشوف واحد الولد 
أو ال واحد البنت مغربي أم ال مغربية خارج بهاديك الكيفية املهينة، 
صحيح كيبقى فينا الحال، ولكن األسباب ديالها راه ما�ضي فقط حيث 
ما لقاش هداك الشغل، ال، حيت كاينة عصابات ديال اإلجرام دولية 
والقضاء عندها فيه تجارب ديال هاد الحصابات بعضها تشدو وبانت 
الوقائع، آش وقع بانت، وبالتالي أنا أتمنى على كل حال عندما تتاح لنا 
الفرصة للحديث في هذه املنصة، ال بد أن نتمايز أوال، ال بد أن نتمايز 
ما غاديش يجي واحد، على كل حال، كنعرفو بعضياتنا جيدا والتاريخ 
ديالنا واملكاسب ديالنا واإلنجازات اللي حققناها جميعا في املواقع للي 
كنا فيها، ما غنجيوش نعطيو الدروس أمام املغاربة اليوم بهذه الكيفية، 

سمحو لي، غير مقبول، أوال؛

وهي  الشغل  وزارة  هاد  كنتحملو  كنا  ايال  ننتبه  أن  ثانيا–يجب 
املسؤولة على كاع إشكاالت اللي فهاد البالد، بوحدها وزارة الشغل، 
االستراتيجية  ما�ضي  للشباب،  الوطنية  اإلستراتيجية  عن  تتحدثون 
الوطنية للتشغيل ، تحدثتم عن قطاعات عديدة على كل حال يمكن 
أن يكون األمر يتعلق بسؤال موجه إلى رئيس الحكومة تجي املعطيات 
أو ال على األقل ممكن توجه لي سؤال فيه جميع هاد املحاور ونجيب 
لكم معطيات ونجي، في اللجنة اللي غيكون ب غيكون فيها الوقت، للي 
اكرو على التفاصيل جميعا، 

ّ
غيكون فيها الوقت متاح ومسموح باش نذ

ما�ضي دقيقة أو 2 دقايق، وأنا كنظن أنه ال يمكن أن نحل اإلشكاالت 
ديال بالدنا بهاد املنطق م دام نناقش بهذا املنطق وبهذه الخلفيات التي 
تحكمون ألننا عام ونصف وأنا في الحكومة بعض األلفاظ كنسمعها غير 

فهاد السنة ألن االنتخابات يمكن قريبة شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي، عن ضعف التعريف 
ببرامج تشغيل الشباب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  لحق  لناجحي:

وكر   لس د  لرئيس،

مجهودات  الشغل  ووزارة  الحكومة  بذلت  املحترم،  الوزير  السيد 
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مقدرة في ابتكار برامج متنوعة ومساعدة على إنعاش تشغيل الشباب 
وإدماجهم في الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية. لذلك نسائلكم السيد 
البرامج وعن آفاقها املستقبلية؟  الوزير عما تحقق من أهداف هذه 

شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

شكرا السيد النائب، فعال يتعلق األمر ببرامج متعددة تم تجميعها 
في اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج الوطني املخطط الوطني للتشغيل 
التنفيذي »ممكن« الذي يقوم كما قلت سابقا على  والبرنامج ديالو 
أن  يمكن  النشيطة  البرامج  ديال  الحصيلة  املحاور،  ديال  خمسة 
نتحدث مباشرة على أرقام بالنسبة لدعم التشغيل املأجور بين سنتين 
سأتوقف في اإلحصائيات عند 2020 ألن عندنا يعني قاعدة املعطيات 
مازال ما استكملناهاش بالنسبة لسنة 2020. بين سنة 2018 و2020 
بالنسبة  287 ألف و486 مستفيد.  لبرنامج »إدماج« عندنا  بالنسبة 
و667  ألف   25 عندنا   2016 سنة  انطلق  الذي  »تحفيز«  لبرنامج 
مستفيد، بالنسببة لبرامج ديال »تحسين قابلية التشغيل« بين سنتي 
2018 و2020، برنامج »«تأهيل« استفاد 12 ألف و537 من التكوين 
التعاقدي؛ 10 آالف و149 شخص من التكوين التأهيلي أو التحويلي 
ثم 42 و344 شخص من التكوينات املوجهة لدعم القطاعات الواعدة. 
بالنسبة لدعم التشغيل الذاتي هناك البرامج ديال التشغيل الذاتي 
إجماال تمت مواكبة 14 ألف و455 مستفيد وتم إحداث 5480 مقاولة 
صغيرة ونشاطا مدرا للدخل، وإحداث 10 آالف و946 منصب عمل، 

شكرا لكم السيد النائب.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب مرحبا.

 لنائب  لس د عبد  ملالك  لكح لي:

وكر   لس د  لرئيس،

الوزير على هاد  السيد  أن أشكر  البداية البد  في  الوزير،  السيد 
الجواب وهاد األجوبة الواقعية اللي ما فيهاش لغة الخشب، اللي كتكلم 
على واحد الواقع كتوضحو كيما هو. أوال نثمن الجهود الحكومية على 
املقاربة التشاركية التي تعتمدها في تنزيل برنامج التشغيل ديال الشباب 
ذكرها  اللي  املذكورة  البرامج  عبر  اإلجتماعي  اإلقتصادي  وإدماجهم 
السيد الوزير مفصلة سواء »إدماج« أو »تحفيز« أو برنامج »تأهيل« أو 
برنامج »املقاول الذاتي« و«مقاولتي« وغيرها... وما صاحبها من مواكبة 
وما خليناهمش وما بقاوش يعني ما متروكينش لذواتهم كانت مصاحبة 

قبل وبعد وأثناء.

أمام ما تقدمتم به السيد الوزير، ال يسعنا إال أن نحييكم خصوصا 
الزبونية  الخدمات من  املعتمدة لتحصين هذه  الحكامة  على هيئات 
واملحسوبية هذا يحسب لكم كوزير شاب يشتغل في إطار تضامن حكومي 
عكس أحد وزراء هذه الحكومة الذي يتجول داخل الحقول ويحاول أن 
ينسب لنفسه جميع النجاحات. السيد الوزير، هناك عماالت وأقاليم 
ال تتوفر على فروع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل مما يفوت الفرصة 
على الشباب بهذه العماالت نموذجا عمالة عين الشق التي بلغ عدد 
سكانها 470 ألف نسمة، لذا ندعوكم إلى زيادة الجهود تعبئة متدخلين 
آخرين مثل الشراكة التي عقدتها جماعة الدار البيضاء ومقاطعة عين 
الشق لتوفير فضاء لتوجيه الشباب قامت الجماعة بتجهيزه بآليات 
العمل من حواسيب وكاتبات تم تكوينهم عندكم في الوكالة وكذلك توفير 
األنترنيت، أدعوكم إلى التعاون مع باقي الشركاء السيد الوزير، نظرا 

للعناية التي توليها...

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د محمد  لحجيرة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، لألسف ووأنا أستمع وأسجل األرقام التي أدليتم 
بها، أكبر رقم ما تجاوزش 50.000 شاب اللي اتفد من هاد البرامج اللي 
تكلمتو عليها، وبالتالي هاد البرامج كاينة دراسات كتبين بأنها كانت فاشلة 
وخصها تخرج من الباب، لألسف رجعتوها من السرجم في الوقيتة 
اللي الجامعة املغربية والتكوين املنهي املغربي كيخرج واحد العدد كبير 
من الشباب املغربي املتعلم وكاين شباب مغربي غير متعلم، وكل األسر 
املغربية فيها شباب وشابات اللي خصهم يولجو سوق الشغل اللي فيه 
الكرامة ما�ضي سوق الشغل اللي ما فيهش الحماية القانونية، وبالتالي 
خاص تجديد حقيقي فهاد البرامج اللي بالدنا محتاجاها باش يمكن 
هاد الشاب اللي ولج لسوق الشغل نضمنو لو أنه يشتغل في ظروف 
كتحترم الكرامة اإلنسانية، وبالتالي خاص اإلجتهاد واحنا لألسف في 
نهاية الوالية األرقام املجموعة كاملة ما كتجاوزش 200.000 رقم، وهذا 
يسائلنا جميعا كقطاعات كنسيج اقتصادي من داخل الحكومة اللي 
اجتهد ولم يصب لألسف ولم يصب كثيرا بحيث أن البطالة ازدادت، لو 
كان املؤشرات ديال البطالة نقصات كنا غنجيو نحييوكم ونشكروكم 

كحكومة ونقولو أصبتم، ولكن ليس هذا هو الواقع.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا هل من تعقيب إضافي آخر، 
السيد الوزير تفضلوا.
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 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس دنن  لنائبين،

غير بالنسبة للسيد النائب األرقام التي تحدثت عنها راه ما قلتهاش، 
أنا األرقام اللي قلتها قلت بالنسبة هاهي راه الناس سمعوها: »إدماج« 
قلت 287 ألف في سنتين، 287 ألف في سنتين، األرقام ديال املخطط 
الوطني كلها إلى حدود إلى نهاية سنة 2019 تتجاوز 660 ألف إلى حدود 
نهاية سنة 2019، وبالتالي فهي أرقام كبيرة جدا تحقق الشغل اللي فيه 
الكرامة لهؤالء املغاربة ليسوا الشباب فقط ولكن جزء كبير من الشباب. 
األرقام ديال البطالة السيد النائب، أنا مغانحيلكش على األرقام التي 
تحققت سنة 2020 في واحد العدد ديال الدول ديال الجوار ديالنا، 
كاينين بعض األرقام في بعض الدول قريبة منا قريبة من 20 % السيد 
النائب، كاين اللي فايت 20 % في سنة 2020، احنا في وزارة الشغل و
HCP براسها كانت كتوقع في نهاية شهر 6 كنا كنتوقعو في نهاية السنة 
كنوصلو ل 14 %، ما وصلناش ل 14 % وصلنا ل 11,9 %، صحيح 
11,9 % ديال 2020 مرتفعة باملقارنة مع سنة 2019 ولكن ال مجال 
للمقارنة بين سنة 2019 و2020؛ اإلشكاالت ديال الجائحة والتوقف 
اللي كان في الفترة في سنة 2020، ورغم ذلك باإلجتهاد ديال الحكومة، 
بالبرامج ديال الدعم اللي تقدمت خالل الفترة ديال الجائحة، بالنجاح 
الكبير الباهر اللي حققاتو بالدنا خالل الفترة ديال الجائحة استطعنا 
أننا نتحكمو في املؤشرات ديال في األرقام ديال البطالة بحيث وصلنا إلى 
نهاية سنة 2020 ب 11,9 %. ما غنقارنوش كيما قلت سنة 2020 بسنة 
عادية ولكن هذا ما جاش بوحدو، ما جاتش 11,9 % بوحدها، مغاديش 

نقولك غير 17,00 و18,00 اللي كاينة في بلدان مجاورة.

إلنعاش  الوطنية  الوكالة  ديال  للشبكة  بالنسبة  النائب  السيد 
التشغيل والكفاءات، غنقول ليك أنه عندنا في جميع الجهات عندنا 12 

وكالة جهوية بمعنى غطينا ..

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد الوزير انتهى الوقت مع كامل األسف، نمر إلى السؤال املوالي 
للسيدات  والتفتيش  الشغل  طب  بمهام  املكلفة  األطر  وضعية  عن 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

وكر   لس د  ل4زير،

اللي  األطر  هي  التفتيش  وأيضا  الشغل  طب  بمهام  املكلفة  األطر 
كتشتغل بواحد الجدية وهي املدخل األسا�ضي لحفظ الصحة والسالمة 
في أماكن العمل، على اإلستجابة للمطالب ديالهم وعلى التمييز الغير 

مقبول اللي وضعتوه بالنسبة للتعويضات اللي تعطات ملفت�ضي الشغل 
في زمن الجائحة نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب على إثارة هذا املوضوع املتعلق بأطباء الشغل 
املشتغلين داخل وزارة الشغل واإلدماج املنهي واللي العدد ديالهم ال 
يتجاوز 17 تقريبا 17 طبيب شغل تقريبا اللي عندنا وهاد السنة مقبلون 
على توظيف 4 إضافيين، 4 إضافيين صحيح هؤالء مكلفون باملهام 
ديال تفتيش الشغل اإلشكاالت التي تحدثت عنها انا أتفهمها ولكن ما�ضي 
وليدة اليوم، هذا تراكم ديال سنوات طويلة وهاذ الوضعية بقيت كيما 
هي بحيث أن الذي تقصده هو اللي هضرتي عليه ديال التعويضات التي 
املتعلقة  منها األطباء،  الشغل وما كيستفدوش  منها مفتشو  يستفيد 
بالتعويض عن التنقل اللي كيكون عندهمش فاش كينتاقلو لهذا، ألن 
هي تعويضات مرتبطة ب statut بالقانون املؤطر املنظم للهيئة ديال 
الشغل، بمعنى أن خص تعديل فعال فهاذ statut اللي غيخلي هاذوك 
األطباء حتى هما يدخلو ألنهم ما�ضي مفتشين الشغلstatut عندهم ما�ضي 
مفتش شغل هو طبيب شغل، وبالتالي هناك فرق إيال بغينا يستفادو من 
هاذ التعويضات خص يدخلو لهذاك اإلطار املنظم لهم،على كل حال 
أنا كنتصور أن هذا موضوع للنقاش، ولكن يعني للمستقبل القريب إن 

شاء هللا يمكن أن يكون موضوع للنقاش، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

بالتعويضات  يتعلق  فيما  واملفتشين  األطباء  بين  ما  واحد  كاين 
وكاين واحد في املفتشين في حد ذاتهم ألنه تم تسييس هاذ املوضوع 
يتو املفتشين ومشيتو 

ّ
ديال التعويضات، عطيتو للناس دياولكم وخل

واحد عندو 20 كتقولو لو عندك 20 تعّوض، واحد عندو 19 كتقولو 
 ما وصلتيش 20 ما تعّوضش والحال أن تّما كاين إشكاالت سياسية، 

ّ
ال

السيد الوزير، اليوم انا نقول لكم بصراحة رجاءا اتركوا البالدنا كما 
مفتشين  ديال  هاذي  املسألة  هاذ  ور، 

ّ
لل بنا  ترجعوش  ما  وجدتموها 

الشغل راه هو املدخل للحماية اإلجتماعية وهو املدخل للحفاظ على 
اإلستقرار اإلجتماعي والحل ديال املشاكل اللي مرتبطة بالوضعية ديال 
التشغيل في البالد، فهاذ ال�ضي اللي كيوقع اليوم في الهجرة مزيان إيال كان 
هاذ ال�ضي كيضّحكم السيد الوزير مزيان مزيان! قلت لك هاذ املشاكل 
اللي كيوقعو اليوم في طنجة لو كان كنتو مهتمين بمفت�ضي الشغل ما 
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توقعش حادثة طنجة، ولو كان ما كانش هاذ وكنتو مهتمين بمفتشين 
الشغل ما توقعش.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
التعقيبات اإلضافية؟ نمر إلى السؤال املوالي السيد الوزير بقاو عندك 

6 ديال الثوان.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

أنا غنقول للسيد النائب هاذ الكالم قالوا في اللجنة وتحّديثو يجيب 
ليا واحد مفتش شغل ديال العدالة والتنمية عطيتو أكثر من الناس 
االخرين، األمر يتعلق تحّديثو قلت لو واحد ما قدرش يجيبو األمر يتعلق 
بتعويضات خضعت ملعايير موضوعية ريال ما تزاد لواحد على حساب 

اآلخر.

 لس د رئيس  لجلسة:

النائب املحترم، سؤال عن  املوالي السيد  إلى السؤال  شكرا، نمر 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املعطل  الشباب  وضعية  تأزم 
عن فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب، السادة النواب اإلخوان، 
الوزير  السيد  الفريق،  رئيس  السيد  النائب،  السيد  الوزير،  السيد 
جاوب بما فيه الكفاية أرجوكم، نمر إلى السؤال املوالي عن تأزم وضعية 
ل للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

ّ
الشباب املعط

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد كاريم:

وكر   لس د  لرئيس،

 لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت  لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

وضعية الشباب في تأزم يوما بعد يوم خصوصا في بعض املناطق، 
ألن هاذ الوضعية املتأزمة تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، لهذا 
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة لتجاوز هذه اإلشكالية؟ 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب، املوضوع ديال البطالة ألن الذي تحدثتم عنه 
سأعيد مرة أخرى الحديث عن البرنامج الوطني واإلستراتيجية الوطنية 

والبرنامج الوطني للتشغيل، اللي حقق واحد املجموعة ديال أهداف 
على كل حال كبيرة قلت أنه خالل سنوات ما قبل الجائحة استطعنا 
نا نتجاوزو األهداف املسطرة عن كل سنة، على كل حال السؤال 

ّ
أن

اللي وصلني يتحدث عن جهة مراكش وآسفي نقول ليك أن هاد الجهة 
هادي بالضبط كانت نموذج، كانت نموذج لتنزيل البرنامج الوطني األول 
لإلدماج اإلقتصادي للشباب، انطلقنا من الجهة ديال مراكش-آسفي، 
اليوم غنمشيو لواحد جوج ديال الجهات جهات أخرى؛ جهة الرباط 
الرباط وجهة سوس وجهة طنجة،  الجهات أخرى؛ جهة  ديال  ثالثة 
على أساس أن يتم تعميم هاد النموذج الناجح أقول لك الناجح على 
األقل في بدايته إلى حدود اللحظة ما وصلناش للنهاية باش نديرو تقييم 
شامل، ولكن إلى حدود اللحظة نقول ليك اإلجراءات اللي ّدارت كانت 
ناجحة، يكفي نقول ليك في املدينة التي أتحدث عنها كانت يعني كانت 
مؤخرا في مدينة آسفي التي تحدثت عنها في السؤال كانت مؤخرا واحد 
العملية كانت ناجحة ديال تشغيل مجموعة ديال الشباب في منطقة 

صناعية أخرى، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد كاريم:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة كنظن أن هاد اإلستراتيجية، كنظن 
أي استراتيجية تيكونو عندها نتائج إيجابية على أرض الواقع، كنظن 
أن النتائج اإليجابية على أرض الواقع منعدمة تماما خصوم في مدينة 
آسفي اللي كنهضرو عليها، ألن كنظن بأن مدينة آسفي كنظن أن الشباب 
فقدوا األمل ديالهم في األحزاب السياسية وفقدوه في أي نقابة وفقدوه 
في أي مؤسسة ديال الدولة بحيث أنهم قاموا بتقديم عرائض بوحدهم 
باش يبينو ويوضحو الوضعية ديالهم املتأزمة. كنظن أن التشغيل على 
الصعيد العالمي ومعروف وال الوطني هو االستثمار، كنظن أن مدينة 
عالش؟  األخيرة،  سنوات  عشر  فهاد  استثمار  أي  عرفتش  ما  آسفي 
العام،  القطاع  الخاص كيتبع  القطاع  ديال  ألن االستثمار خصوصا 
االستثمارات نتاع القطاع العام فيهم الزبونية واملحسوبية على الصعيد 
الوطني، احنا مكنعيشوش داخل الحكومة، كنعيشو حكومات داخل 
حكومة، برامج حزبية داخل حكومة، كل حزب في األغلبية كيدير برنامج 
ديالو وكيم�ضي للمناطق اللي فيها والءات سياسية ديالو وكيدير بنية 
تحتية وكيدير مناطق صناعية، وهاد ال�ضي اللي كيجلب االستثمار أما 

استراتيجية كتبقى مسألة أمر يعني حبر على ورق.

التشغيل كيكون باالستثمارات منين كنشوفو أن االستثمارات فيهم 
الزبونية واملحسوبية مدينة آسفي هادي عشر سنين ما استافدتش، 
حتى أنا اللي قدامك دابا عطيني استثمار واحد ّدار في مدينة آسفي 
وال منطقة صناعية 40 عام هادي في مدينة آسفي ما فيهاش منطقة 
صناعية، مشينا مؤخرا عند السيد وزير الصناعة والتجارة واستقبلنا 
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كنواب برملانيين وطرحنا معاه اإلشكالية هو كعضو في الحكومة أشنو قال 
لنا، قال لنا أنا ما عرفتش آسفي كيفاش غادية، قالك من السبعينات 
كانوا مصانع تاع التصبير تسدو لحد الساعة ما كاينش �ضي حاجة، 
ما كاينش أن منطقة صناعية اللي قدرت تجلب استثمار في املنطقة، 
قالك خصكم  اإلشكالية  ملي طرحنا  كبيرة،  كاينش عدد مشاكل  ما 
تشوفو مع الحكومة كاملة، والحكومة ملي كيكون فيها خلل مستحيل 
باش تكون واحد التنمية على الصعيد الوطني ألن التنمية ما خصهاش 
تكون قطاعية، شوف دابا عدد كبير ديال املدن كل مدينة كنلقاو فيها 
استثمارات ديال الدولة كبيرة واملدن املهمشة اللي بحال مدينة آسفي 
وعدد كبير ديال املدن ما كايوصلهم حتى �ضي حاجة وهذا هو اإلشكالية 
الخطيرة اللي كنعيشو هنا في املغرب. هنا كل واحد كيشوف االنتخابات 
ما كيشوفش املصلحة العامة وهادي من املسائل اللي خصنا نراعيوها 
في املستقبل وخصنا ألن دابا اللي عطى هللا عطاه ما بقات غير 3 شهور 
وال 4 شهور لالنتخابات أما املغرب خصو حكومة اللي تكون منسجمة 

اللي تكون عندها واحد املنظور وطني، ومنظور ما فيهش الجهوية ما 

فيهش الحزبية والوالءات السياسية، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 

املحترم عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا.

 لنائب  لس د عبد  لخال د  لبصري:

 لسالم عل كم،

 لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

أزمة  يعني  حاليا  عليها  كنتكلمو  اللي  التشغيل  ديال  أزمة  هناك 

البطالة، إقليم الرحامنة السيد الوزير، مجموعة من الشباب الحاملين 

لشواهد جامعية وديبلومات مهنية يشتكون من أزمة البطالة، ولكن 

هناك حلول داخل املدينة مثال املكتب الشريف للفوسفاط من املمكن 

أن نناشده من هذا املنبر باش يوسع ورش التشغيل عن طريق إما اإلدارة 

العامة وإما عن طريق املناولةla0sous-traitance وهناك.. كذلك داخل 

هناك  ألف منصب،  وتخلق  ألف  تشغل  أن  املمكن  من  الفوسفاط 

l›agrpole صناعة املواد الغذائية يخص التسريع ديالها، من املنتظر 

تخلق 4000 منصب شغل، هناك، صافي نعم أس.

 لس د رئيس  لجلسة:

الفريق  عن  املحترم  النائب  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

االشتراكي.

 لنائب  لس د محمد  ملالحي:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

 لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت و لسادة أعضاء مجلس  لن4 ب  ملحترمين،

فعال، السيد الوزير، حق الشغل يضمنه الدستور، السيد الوزير 
ذلك  على  مثال  اآلخرين  آالف  إليهم  وانضاف  معطل  شباب  هناك 
العاملين بقطاع الحفالت واملوسيقيين ممن وجدوا أنفسهم في عطالة 

قسرية إلى اليوم.

السيد الوزير املحترم، انتظرنا بالغ الحكومة على هاد املوضوع، لكن 
لألسف هذه الفئة لم تؤخذ بعين اإلعتبار، السيد الوزير، يعني، في إطار 
التضامن الحكومي يجب على أنه تعطيوا واحد املراعاة اجتماعية ل 

ونحن ال نتكلم على الشق االجتماعي، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي آخر، السيد الوزير، 
تفضلوا للرد على التعقيبات مشكورين.

 لس د محمد أمكر ز وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي :

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السادة النواب على تفاعلهم، ال بد أن نشير، ما دام السيد 
النائب خصص مدينة آسفي بالكالم، إال أنه الكالم للي قلتو السيد 
النائب أنه في السنوات األخيرة عشر سنوات األخيرة، قلتي عّمر ما وقعت 
�ضي استثمارات في أسفي وهذا ليس صحيحا، أنا ما�ضي مكلف باإلستثمار 
ولكن كمغربي كنعرف االستثمارات للي تدارت في آسفي، غنقول لك 
مثال في القطاع ديال الفوسفاط استثمارات كبيرة جدا دارها املكتب 
املناولة صغيرة  500 شركة ديال  للفوسفاط، ما يزيد على  الشريف 
مدينة  في  منها  مهم  وجزء  للفوسفاط  الشريف  املكتب  مع  تتشتغل 
آسفي، وفي الضواحي في النواحي ديال مدينة آسفي، l›auto route اليوم 
وما يشكله من رافعة كيدير االستثمار في املدينة، تدار في خالل هاد 
املرحلة خالل هاد املرحلة األخيرة، املنطقة الصناعية هناك اشتغال 
عليها ، وهناك اشتغال عليهم أيضا في املجال ديال املعادن والكهرباء 
استثمارات كبيرة جدا ، أنا ما كنقول لكش يعني، أمتن على مدينة 
آسفي، ال، أو على جميع املناطق ديال بالدنا األخرى ، ال، أنا كنقول لك 
أن تدار مجهود، واش هاداك املجهود كافي؟ أنا كنقول ليك ما زال خص 
اإلجتهاد خص األداء وخص مزيد من اإلستثمارات العمومية والخاصة 
في مدينة آسفي وفي غيرها من املناطق ديالنا بأنه وبالتالي ما�ضي، حتى ال 
نبخس الحكومة أداءها والناس ديال القطاع الخاص أدائهم، الجميع 
اشتغل في مدينة آسفي وفي غير مدينة آسفي لصالح بالدنا ولصالح 
الشباب ديال بالدنا في اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، منين كنجيبو 
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هاديك األرقام؟ غنجيك باش ألنه هاد الكالم سمعتو ديال األمر يتعلق 
باألرقام التي تتحقق على أرض الواقع ، إنما أتحدث كنقول ليك 660 
ألف ما كنحسبوهاش بطريقة إحصائية، ما عرف اشنو، ال كنحسبوها 
للضمان  الوطني  الصندوق  في  جداد،  دخلوا  اللي  الناس  باألسماء، 
االجتماعي، محمد علي هادو هادو سميتهم بالوثائق الوطنية للي دخلو 
جداد، بناء على، بناء على املخططات والبرامج القطاعية اللي كتكون 
، كتكون عندنا برنامج قطاعي معين، شنا هو الهدف اللي مفروض 
اإلستراتيجية  في  كهدف  عندنا  كيدخل   ، فيه  التشغيل  في  نحققوه 
للضمان  الوطني  الصندوق  طريق  عن  للمتابعة  كنديرو  و  الوطنية 
اإلجتماعي، لذلك فاش قلت لك اليوم اإلحصائيات ديال 2020 ما زال 
ما دفقناهاش، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي للي قلتها قبل قليل 
ألن كتكون عندنا القاعدة ديال املعطيات ديال السنة ديال 2020 كلها 
كنشتغلو عليها من أجل استخراج الناس اللي ما معاودينش، الناس اللي 
ما�ضي هما عبارة عن تسوية ديال الوضعيات ديال الناس اشتغلوا في 
م�ضى وغيرها من العمليات التقنية كنديروها باش تكون عندنا الصورة 
واضحة ويكون عند الناس فعال مناصب شغل جديدة لتحققات في إطار 
اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، وبالتالي عندما أتحدث بهذه األرقام هي 
أرقام كتنطلق يمكن من بين األرقام للي نقول لك أنها أكثر دقة هي هادي 
للي ملي كناخذو، ألن كناخدوها باألسماء ديال األشخاص والبطائق 
الوطنية ديالهم، ما تتعاودش ما هي تسوية الوضعية ديال املستحقات 
السابقة وغيرها، وبالتالي السيد النائب، يعني، مؤسف، أتأسف أن ما 
قلته غير صحيح السيد النائب في الحقيقة والواقع غير ذلك، شكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

هذه  في  املساهمة  على حسن  كنشكروكم  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي قطاع العدل سؤال عن معايير إسناد 
املسؤوليات في كتابة الضبط للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د يج ب  لبقالي:

السيد الوزير، عن معايير إسناد املسؤوليات برئاسة كتابة الضبط 
نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

 لس د محمد بن عبد  لقادر وزير  لعد3 :

وكر   لس د  لرئيس،

السيد النائب املحترم، توصلت بسؤالكم يعني في واحد الصيغة 
أن  تبقى غير معروفة، والحال  املسؤولية  بأنه معايير إسناد  مكتوبة 
معايير املسؤولية وردت في املرسوم ديال نوفمبر2011، اللي كيحدد 

كيفية تعيين رؤساء ورؤساء املصالح، إذن فاملعاريير التي تسألون عنها 
هي املعايير اللي كانت مفروضة على الحكومة السابقة وهاذ الحكومة 
الحالية ولم يطرأ على ذلك أي تغيير، هاذ الوزارة أعلنت قبل بضعة 
أشهر على 116 ديال املناصب أعلنت عليها بشكل علني مفتوح كما ينص 
على ذلك املرسوم بالكيفيات، ومن بينها 128 منصب رئيس مصلحة 
واملناصب املتبقية هي رئيس قسم والزالت هناك مناصب أخرى، اللي 
الشفافية  على  كتنص  واللي  املرسوم  في  املوجودة  املعايير  كتعتمد 

والنزاهة وتكافؤ الفرص، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

 لنائبة  لس دة آمنة ماء  لع نين:

شكرا، بالنسبة لسؤالنا أنتم كتعرفو السيد الوزير أهمية األدوار 
التي تلعبها كتابة الضبط في اإلدارة القضائية، وتساءلنا عن املعايير 
في  النقابات  من  العديد  ال�ضي  هاذ  دماغنا  من  كنجيبوش  ما  واحنا 
قطاعكم تخرج ببالغات وتؤكد على أن إسناد املسؤوليات في هاته الفئة 
والكفاءة  اإلستحقاق  وهي  املعروفة  الدستورية  للمعايير  خاضع  غير 
نقابية دون  وإنما يخضع لوشايات وملحاباة أطراف  الفرص،  وتكافؤ 
أخرى وهاذ ال�ضي راه استخلصناه من بيانات، كتابة الضبط األهمية 
ديال العمل ديالها هي أنها كتساعد في نجاعة العمل القضائي ودارت 
أدوار كبيرة في األثناء ديال املحاكمة عن بعد، باش نخّويو السجون 
باش ما يبقاوش الناس في وضعية اعتقال وباش نختصرو األجل ديال 
املحاكمات، اليوم عندنا صحافي يدعى سليمان الريسوني في السجن 
وهو اليوم في اليوم 47 من اإلضراب عن الطعام وحياته في خطر، ال 
 بتمكينه من حقوق دستورية أقلها املحاكمة العادلة وتمكينه 

ّ
يطالب إال

من أن يدافع عن نفسه في حالة صراح في الوقت اللي متوفرة لو جميع 
الضمانات، سياسيا كيطالبو بإطالق صراحه اإلعالميين الحقوقيين 
الكل في املغرب يلتمس هذا امللتمس، اليوم احنا ما عارفينش شكون 
هي الجهة التي تستفيد من بقاء سليمان الريسوني في السجن! وعن 
إضرابه عن الطعام اليوم 47، بغض النظر على البالغات ديال مندوبية 
السجون التي يريد مندوبها العام أن يكمم أفواه الجميع ومنها البرملان، 
 راه اللي كيضربو عن الطعام راه كياكلو 

ّ
وكيخرج علينا ببالغات تتقول ال

 كيدير إضراب عن الطعام بين مزدوجتين، 
ّ
راه كيديرو فيتامينات أو ال

في الوقت اللي احنا نتوّصل فيه من عائالت هاذ الناس هاذو الصحفيين 
الدفاع ديالهم  الريسوني من هيئات  املعتقلين وعلى رأسهم سليمان 
بالخطر الذي صار يتهدد حياتهم، هذا ملتمس من قبة البرملان بمجلس 
 
ّ
ن هاذ السجين الذي ال يطالب إال

ّ
م صوت العقل ولنمك

ّ
النواب لنحك

بحقوقه الدستورية من اإلفراج العاجل وتمكينه من إمكانية الدفاع 
عن نفسه في حالة السراح ومنحه شروط املحاكمة العادلة.



عدد1300–023شوال14420  )004يونيو20210( الجريدة الرسمية للبرملان8344  

 لس د رئيس  لجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى  شكرا، 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عمر بالفريج:

وكر   لس د  لرئيس،

الت وكنزيد 
ّ
كنضيف صوتي لصوت السيدة النائبة اللي عاد تدخ

ال�ضي  مثل  مثله  كذلك،  هو  حتى  الرا�ضي  عمر  السيد  ديال  اإلسم 
الريسوني، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير.

 لس د محمد بن عبد  لقادر وزير  لعد3:

العدل ستظل  وزارة  أن  املحترمة  النائبة  السيدة  أطمئن  أن  أود 
حريصة على االلتزام بمعايير تكافؤ الفرص ولم تخضع ألي ضغط أو 
ابتزاز في تقلد هاد املسؤوليات من أي كان، االطمئنان الثاني أن وزارة 
العدل ترحب بكل األسئلة التي تتوصل بها من أكبر فريق في املعارضة ولو 

كانت هاد األسئلة تستهدف وزارة العدل بلغة معارضة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة، ال�ضي عبد هللا، السؤال املوالي 
عن مدى تحقيق فعالية القضاء وتحديث اإلدارة القضائية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة عبلة ب4زكري:

وتحديث  ونجاعته  القضاء  فعالية  تحقيق  عن  الوزير،  السيد 
والحريات  الحقوق  حماية  في  القضاء  دور  وتعزيز  القضائية  اإلدارة 

واألمن القضائي بالنسبة للمرتفقين نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

وكر   لس دة  لنائبة  ملحترمة،

صميم  في  سؤال  هو  القضائية  النجاعة  د  السؤال  هاد  فعال 
استراتيجية إصالح منظومة العدالة هو ما بقاش مجرد شعار ولكنه 
مؤشر على النجاعة ديال النظم القضائية وعلى أيضا جودة العدالة، 
احنا اإلستراتيجية اللي كنشتغلو عليها غادية في ثالثة ديال االتجاهات: 

كاين الجانب التشريعي، والجانب البشري، والجانب التقني والجانب 
هناك  كاين  اآلن  كنتكلمو  اللي  اللحظة  في  التشريعية  التجهيز.  ديال 
مشاريع وضعتها وزارة العدالة لدى وزارة العدل لدى األمانة العامة 
الحكومة وهو مشروع التنظيم القضائي، ومشروع التفتيش القضائي 

ومشروع رقمنة اإلجراءات القضائية؛

بالنسبة للموارد البشرية بطبيعة الحال هناك تطور وقع مهم جدا 
ال في العدد ديال القضاة اللي تطور من 3172 قا�ضي في 2012 إلى 4290 
قا�ضي حاليا، كذلك بالنسبة للمفوضين وبالنسبة للمحامون، وهاد 

املهام كلها أو هاد املهن تتدخل في تجويد النجاعة القضائية؛

في املجال ديال الرقمنة هناك مخطط توجيهي اآلن لرقمنة املحاكم 
وجعلها يعني أكثر ولوجية وأكثر سهولة بالنسبة للمرتفقين، وباإلضافة 
إلى واحد اإلستثمار ثالثة ديال املليار ديال الدرهم اللي دارتها الوزارة في 
الخمس السنوات األخيرة لبناء وتجهيز 83 ديال املحاكم وأيضا مراجعة 
حتى الخريطة القضائية لجعل القضاء أقرب إلى املواطن. إذن هناك 
إستراتيجية متواصلة لتحقيق النجاعة اللي طرحتيها السيدة النائبة 

املحترمة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة تفضلوا.

 لنائبة  لس دة عبلة ب4زكري:

السيد الوزير، حقيقة نثمن هذه املجهودات وهاد اإلستراتيجيات، 
ولكن املالحظ أن هناك تضخم على مستوى الخطاب وتباطؤ في التنزيل 
املطروحة  والبرامج  اإلصالحية  األوراش  مالمسة  وعدم  واملمارسة 
أمام غياب تأثيرها املباشر والنوعي على املرتفق مهنيا كان أو متقاضيا. 
بالبنية  بدءا  نلمسه  نموذجية  محكمة  عن  املطلوب  األداء  مستوى 
التحتية األساسية التي ينبغي أن تعكس السمو ورفعة مرفق العدالة، 
مرورا باالستقبال الجيد املبني على التواصل واإلنصات، ووصوال إلى 
اإلدارة الجيدة للخصوم القضائية واعتماد املقاربات الحديثة القادرة 
على تثمين الرأسمال البشري واستثماره واعتماد آليات التدبير التوقعي 
وأدوات الحكامة الجيدة وتعزيز الرقابة على حكامة التدبير. هي وسائل 
وضمان  وتخليقها  القضائية  اإلدارة  لتحديث  جوهريا  مدخال  تفرز 
نجاعتها، ومن املعلوم السيد الوزير، بأن العدالة هي بطيئة ومكلفة 
ومعقدة املساطر هذا من جهة، من جهة ثانية السيد الوزير، بالنسبة 

للبنية التحتية التي ترافق هذه الرقمنة وترافق هذه العصرنة هناك..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ انتهى 
الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش السيد الوزير ما بقاش لكم 
الوقت. نمر نعم أه بغيتي دير تعقيب إضافي؟ يدو في يد خوه، نعم تعقيب 
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إضافي ما عندكمش الوقت فيه حتى هو شوفي �ضي تعقيب آخر، نمر 
إلى السؤال املوالي عن تدابير وزارة العدل من أجل توسيع وتيرة التحول 
الرقمي ملنظومة العدالة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد  لط4يل:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة هاد الوباء كيف ما حمل معاه تداعيات 
قاسية كانت معاه كذلك فرص واعدة، أحد الفرص هي الفرصة ديال 
تسريع وتيرة التحول الرقمي، سنتين هادي عقدنا لقاء حول املوضوع، 
نسائلكم اآلن حول مآل تنفيذ مخطط التحول الرقمي على مستوى 

املحاكمة عن بعد والخدمات الرقمية أو التبادل الالمادي للمساطر؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

فعال ال يمكن الحديث عن وتيرة التحول الرقمي لإلدارة القضائية 
ببالدنا دون املرور بهذه األزمة وهاد الجائحة، ألنه إذا كانت املقاربة 
املعتمدة من قبل كانت عندها طابع جزئي وتقني فاألزمة والضغط ديالها 
جعلتنا أننا نعتمدو واحد املقاربة مندمجة وشاملة وباملزيد من النجاعة 
والفعالية انطالقا من املحاكمة عن بعد اللي الحديث فيها قد يطول. 
هاد املخطط التوجيهي للتحول الرقمي كيتضمن ستة ديال البرامج و22 
مشروع واآلن ما بقات مجرد مشاريع العديد منها اآلن يعني يمكن ألي 
فريق من الفرق املحترمة يطلبو زيارة ديال بعض املحاكم ويشوفو كيف 
أنها مجهزة بالشاشات التفاعلية التي تخبر يعني بالدقائق والتفاصيل 
على تأصيل امللفات في مختلف القضايا والغرف والشعب ديال املحاكم 
باإلضافة إلى املنصات اإللكترونية اللي العدد ديال املهنيين بدا كيرتفع 
فيها بشكل كبير اللي كيفتحو حسابات إلكترونية واللي كيمكن السادة 
الرئيس  السيد  رفقة  كنت  مؤخرا  واألداء.  املقال  يوضعو  املحامون 
املنتدب للمجلس األعلى للدار البيضاء وشفنا كيفاش املحكمة التجارية 
بمختلف ملحقاتها كتعتمد األداء اإللكتروني متعدد القنوات وكتعتمد 
واحد العدد ديال املنصات واألرضيات الرقمية، إذن احنا مقبلين كما 
قال السيد الرئيس املنتدب قبل قليل في مراسم أداء القسم للفوج 
األخير د القضاة على فوج جديد من القضاة اللي غادي يمكن يعتمدو 
واحد النوع ديال اإلستقاللية الرقمية في تدبير امللفات وتحرير األحكام 
إلى غير ذلك... يمكن يكون هناك نقاش في الوتيرة ويمكن يكون هناك 
نقاش في أن مازال هناك خصاص، لكن هاد التحول بغيناه تحول رقمي 
ألنه أيضا ثقافي وخص الولوج ديالو يكون في انخراط تام واقتناع من 

طرف كافة املتدخلين في منظومة العدالة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، السيدة النائبة تفضلوا.

 لنائبة  لس دة فاطمة  هل تكرور:

وكر   لس د  لرئيس،

صحيح السيد الوزير، أن التحول الرقمي ملنظومة العدالة مكن 
أغلب املحاكم من تبسيط اإلجراءات واملساطر القانونية وساهم في 
الرفع من إنتاجيتها، غير أن هذا املشروع تشوبه عدة إختالالت رغم 
املجهودات املبذولة فال زالت بعض املحاكم باستثناء املحاكم الكبرى 
اللي في الدار البيضاء أو في الرباط، الزالت بعض املحاكم ال ترقى إلى 

بالسجالت  العمل  الوزير  السيد  زال  ما  الرقمية.  املحاكم  مستوى 
األخرى  النقطة  نقطة؛  املحاكم هادي  أغلبية  في  القائم  الورقية هو 

خصاص في التكوين والتكوين املستمر ما يمكن السيد الوزير على أن 

احنا نزلو هاد البرنامج بهذا الحجم الكبير بدون تكوين وتأهيل العنصر 

البشري ألنه هو ضروري هو اللي غادي يعطي النتيجة لهذا املشروع، 

ضرورة توفير الوسائل اللوجستيكية والرفع أيضا من مستوى صبيب 

تعاني من هذا املشكل، غياب  اللي  املحاكم  األنتيرنيت ممكن بعض 

السيد الوزير نص قانوني يؤطر املحاكم عن بعد فعال السيد الوزير على 

أن املحاكم عن البعد أثبتت نجاعتها خصوصا في جائحة كورونا، إال أن 

السيد الوزير خاصنا نص قانوني يأطر هذه العملية، هناك أيضا بغينا 

السيد الوزير نسألك السيد الوزير عن تأثير عن أن نشير معكم أيضا 

مصير تطبيق l›application ديال اإلعتماد اإلعتقال اإلحتياطي الذي 

أطلقها وزير العدل السابق..

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

نعم السيدة النائبة املحترمة ما صحيحش أن الدار البيضاء راه 

املحاكم في املغاربة في تنغير كاين محكمة ما كايناش في جهة الرباط سال 

وال في الدريوش إلى.. وفيها الرقمنه وفيها املحاكمة عن بعد ما صحيحش 

هاد النظرة املتجاوزة لكن اإلطار القانوني..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن الحصيلة الظاهرة 

النواب  والسادة  للسيدات  اململكة  في  الغير  العقارات  على  اإلستالء 

املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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 لنائب  لس د كريم واوي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، سبق لجاللة امللك نصره هللا أن وجه واحد الرسالة 
لوزارة العدل تدعو إلتخاذ جميع التدابير الضرورية واآلنية والفورية 
وحتى الصارمة للتصدي لظاهرة اإلستالء على العقارات ديال الغير، 
العملية؟  هاد  ديال  واملستجدات  الحصيلة  على  تنسائلوكم  لذلك 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

صعيب حصيلة في دقيقة لكن كما تفضلتم السيد النائب املحترم 
الظاهرة  هاد  بخطورة  للتنبيه  وتوجيهات  ملكية  رسالة  هناك  كانت 
واللي صبحت  الغير،  عقارات  على  اإلستالء  ديال  املشينة  اإلجرامية 
منظمة ومتشعبة ولها آلياتها لكن على إثر هاد الرسالة امللكية تم إحداث 
واحد اللجنة وطنية متعددة القطاعات تمسك أشغالها وزارة العدل 
وعقدت عدة اجتماعات وإشتغل في 2 ديال اتجاهات، في إتجاه تشريعي 
وتنظيمي، من الناحية التشريعية تمت مراجعة للعديد ديال املقتضيات 
سواء ما تعلق بمدونة الحقوق العينية أو القانون الجنائي واملسطرة 
الجنائية وأيضا قانون اإللتزامات والعقود، في الجانب التنظيمي هناك 
العدد  واللي  املهملة  املحفظة  العقارات  لكافة  شامل  جراد  عمليات 
ديالها وصل 4 أالف و 73 عقار، باإلضافة إلى إطالق خدمة محافظتي 
من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اللي كتجعل الصاحب 

أو املالكين املنخرطين يتبعوا الوضعية ديال األمالك ديالهم العقارية.

باإلضافة إلى أدت تدابير أخرىتم اتخادها واللي كتجعلنا فهاد اللجنة 
مطمئنين إلى أن هاد الظاهرة تقلصت إلى حد كبير في السنوات األخيرة 

وال زالت جهود متواصلة للقضاء عليها بكيفية نهائية وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم تفضلوا للتعقيب.

 لنائب  لس د كريم واوي:

السيد الوزير، بالفعل كيما ذكر توا على أن الرسالة امللكية هيجاءت 
بواحد الرسالة اللي هي واضحة املعالم واألهداف ويعني وال تحتمل أي 
تأويل أو ال تسير بطبيعة الحال الهدف تيبقى األول والرئي�ضي ديالها هو 
ديالوا  والتطبيق  القانون  بإعمال  الظاهرة،  النهائي على هاد  القضاء 
كذلك السيد الوزير، احنا بالنسبة لنا في التجمع الدستوري كنعتبروا 
على أن القضاء على هذه الظاهرة كنعتبروها ليست باملسألة الصعبة 
أو املستحيلة ألننا سبق لينا تقدمنا بمجموعة ديال اإلقتراحات في هاد 

الصدد وتفاعالت معها وزارتكم بواحد الظرف إيجابي وتم خلق واحد 
اللجنة، فرصة كنسائلوا على املآل ديال هاد اللجنة فين وصالت هاد 
بناتنا، ثم كذلك يمكن لينا نقضيوا عليها بشكل  اللي كان  التنسيق 
نهائي باعتماد واحد املجموعة ديال اآلليات املتمثلة: في التحيين الدائم 
واملستمر للترسانة القانونية، كذلك التشجيع على التحفيظ العقاري، 
والتعميم ديالوا وتخفيض الرسوم العقارية الرسوم ديالو اللي ال زالت 
لحد الساعة يعني كتبقى األثمنة ديالها باهظة على املواطنين فبالتالي 
الناس ما كيلجأوش للمسألة ديال التحفيظ، كذلك اإلقرار في املادة 
على  التشطيب  على  يعني  على  العينية  الحقوق  مدونة  من  الثانية 
لربط  بالنسبة  وكذلك  والتدليس،  التزوير  على  املؤسسة  التقييدات 
اآلجال في ممارسة الدعوى وسقوط الحق في إبطال واحد املجموعة 
ديال التقييدات في 4 سنوات من تاريخ التقييدات التقييد أعتقد بأن 
هاد املسألة هي مجحفة، كنقترحوا أننا نربطوها ب 4 سنوات من تاريخ 
العلم ألن في بعض األحيان واحد املجموعة ديال الناس ما كيسيقوش 
الخبار واحد اللهم إيال ربطنها مع البوابة القانونية اللي قلتوا ولكن البد 
أنها تزيد تفعل أكثر وأكثر، إعادة النظر في مسألة ديال تذييل ديال بعض 
العقود املبرمة خارج أرض الوطن بالصيغة التنفيذية هاد املسألة البد 
أننا نعيدوا فيها النظر، ألن باق كتطرح واحد املجموعة داإلشكاالت 
على مستوى ديال املحاكم اللي باق لحد الساعة ما يعني ما ما خداتش 
ما لقاتش الحلول املناسبة ديالها، تكريس الرقمنة راكم تكلمتوا عليها 
l›application سميتها  الرئيس املسألة ديال أعتقد محافظتي  جناب 
بعض  في  كنتفاجأوا  لكن  جيدة،  خدمات  تتقدم  فعال  محافظتي 
األحيان على أن ديك البوابة ما كتوفرش أو ال على األقل بعض الجهات 
ما كتوفرش على جميع الوثائق الضرورية بما في ذلك إما الوثائق أو 
التصاميم بحجة أو بعلة عدم تحيين املوقع أو عدم التوفر على هاد 
الوثائق، كذلك البد من العمل والتسريع من أجل إنهاء اإلعتماد على 
األرشيف الورقي على مستوى املحافظات العقارية، وتبسيط املساطر 
القضائية وكذلك تسريع وتيرة تنفيذ األحكام العقارية، فلذلك غادي 

نطرح معكم ربما واحد 2 ديال األسئلة في نهاية ديال املداخلة ديالي.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد الوزير.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

باإلضافة للسيد النائب املحترم اإلقتراحات اللي..

 لس د رئيس  لجلسة:

الوقت  مازال  الدستوري  للتجمع  إضافي  تعقيب  إضافي؟  تعقيب 
تفضل.
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 لنائب  لس د كريم واوي:

جناب الوزير التعقيب اإلضافي اللي غادي يمكن لنا نتفاعلوا في 
2 ديال األسئلة مهمة اللي غتلخص هاد  إطارو هو يعني طرح واحد 
الظاهرة هادي، إلى أي مدى غادي يمكن لنا نتصداوا لهاد الظاهرة 
والحد منها؟ ثم هل سوف نستطيع أو ال على األقل ما هي الخطط 
املستقبلية للقضاء النهائي عليها؟ ثم واش غادي نقضيوا عليها أوفقط 

غادي نحدوا منها؟ وشكرا جناب الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا فيما تبقى لكم 
من الوقت مازال الوقت.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

باإلضافة لإلقتراحات اللي تقدمتوا بها السيد النائب املحترم نسيت 
قضايا  لكافة  اإلحصائي  للتتبع  معلوماتية  بيانات  قاعدة  ذكرت  ما 
اإلستيالء على عقار املعروضة على محاكم اململكة، وهي قاعدة غادي 
تسهل بالكثير من الفعالية ملعالجة هاد امللفات، يمكن نقول لك إلى 
حدود 30 مارس املنصرم باش نحصروا الظاهرة نعرفوا عالش كنتكلموا 
كاين 42 ملف اللي معروض على محاكم $اململكة 17 في مرحلة التحقيق 
و3 دامللفات في مرحلة املحاكمة اإلبتدائية و14 في مرحلة اإلستئناف 
و8 دامللفات في مرحلة النقض، فكنعتبر بأنه وقع واحد التحول كبير 
في الحد من هاد الظاهرة على األقل ما بقاتش كتوسع راه هي تقلصت 
هادوا هما القضايا اللي معروضة على املحاكم داململكة، بطبيعة الحال 
يمكن تكون �ضي ظواهر أخرى منازعات عقارية ما�ضي إستيالء ألن احنا 
تنحدوا شنو هو املعنى ديال اإلستيالء، إذن هذه هي الظواهر اللي كاينة 
وبطبيعة اإلجتماع املقبل ديال اللجنة داإلستيالء د محاربة اإلستيالء 
على العقار غتوضع الحصيلة يمكن لها دمج هاد اإلقتراحات تفكر فيها 

اللي تقدمتموا بها، شكرا السيد النائب املحترم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، وكنشكروكم على حسن املساهمة في هذه 
الجلسة ونمر إلى القطاع املوالي قطاع الطاقة واملعادن والبيئة، السؤال 
األول عن تعميم إستعمال الطاقة النظيفة للسيدات والسادة النواب 
السيد  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  فريق  عن  املحترمين 

النائب املحترم.

 لنائب  لس د عال3  لعمر وي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، مؤشر الطاقات النظيفة وبأسعار معقولة 
مشجعة من أهم أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، وكتعتبر 

الطاقات  وإنتاج  استثمار  في مجال  رائدة  بلدان  املغربية من  اململكة 
املتجددة لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير اللي كتخدوها لدعم 

وتشجيع تعميم إستعمال مختلف الطاقات النظيفة؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 لس د عزيز رباح وزير  لطاقة و ملعادن و لبيئة :

شكرا السيد النائب املحترم، أوال بطبيعة الحال في نفسوا نفس 
السؤال األسئلة األخرى في ظرف وجيز ولكن نعطيوه عناوين، العنوان 
األكبر أن بالدنا اختارت اختيار أن الكهرباء يعني أن تأثير من الطاقات 
النظيفة الكهرباء ولذلك تحقق ما تحقق فهاد حوالي 50 مليار ديال 
ديال  مليار   52 بحوالي  مشاريع  أطلقت  اإلستثمارات  ديال  الدرهم 
في هاد املجال  الدرهم ديال اإلستثمارات، اآلن إعداد برامج جديدة 
الهيدروجين، في الغاز الطبيعي، في الطاقة الحيوية، اآلن كنشتغلوا على 
الطاقة البحرية قريبا غنهيوها ثم مراجعة واحد اإلستراتيجية، وأكثر 
من ذلك اليوم تعميم هذه الطاقات النظيفة على القطاع اإلقتصادي 
اتفاقية مع وزير الصناعة باش  وخاصة القطاع الصناعي تم توقيع 
جميع املناطق الصناعية تكون عندها الطاقة النظيفة املتجددة، ألن 
أقل كلفة وثانيا غتشجع على التنافسية بالنسبة لإلقتصاد الوطني، 
اآلن جميع القطاعات اإلجتماع يمكن نقوليكم السيد النائب املحترم 
أصبحت تتنافس على القطاعات يعني الطاقات النظيفة على رأسها 
املساجد ماشينا لإلدارة، دبا املرافق اإلجتماعية، مع التعاون الوطني، 
مع التعليم مع الشباب والرياضة، بمعنى الطاقة النظيفة اآلن هي خيار 

إستراتيجي وهي أيضا مستقبل املغرب بإذن هللا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم تفضلوا.

 لنائب  لس د عال3  لعمر وي:

وهو  املشكل  ولكن  جدا  مهمة  مبذولة  واملجهود  الوزير،  السيد 
السليم  التنفيد  لضمان  املطلوب  املستوى  داك  بقاش  ما  بقاش  ما 
لإلستراتيجية الطاقية الوطنية وتنزيل املخططات ديال الطاقة املتجددة 
تفعيال للتوجيهات امللكية السامية وخاصة فيما يتعلق بتقوية عرض 
الطاقات النظيفة ورفع من مساهمة املواطن املواطن املغربي في اإلنتاج 
دياله اإلستهالك ديالها خاصة أن جاللة امللك أراد بهاد اإلستراتيجية 
البديل الحقيقي ملواجهة اإلكراهات والتحديات املطروحة  أن تكون 
بالنسبة لهاد القطاع، وكذا ركنا محوريا في مجال التنمية املستدامة 

بأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والحقوقية والبيئية.

ما تفضلتم به السيد الوزير هو ال ينعكس على التملك ومساهمة 
املواطن املغربي في اإلنتاج واستهالك الطاقات النظيفة في إستعماالته 
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اليومية أتكلم عن اإلستعماالت املنزلية، واإلستعملت ديال املؤسسات، 
على  العمومية،  اإلنارة  الحافالت،  السيارات،  كالنقل،  املدن،  ديال 
سبيل املثال مشروه ديال داك اإلنجاح فينهو اإلنجاح ديال داك البرنامج 
الوطني ملطارح النفايات املراقبة واإلنتاج الطاقة املتجددة وحتى هداك 
التراجع  واحد  ديال فاس عرف  ديال فاس  العرائض  ديال  النموذج 

والتوقف، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير في15 ثانية.

 لس د عزيز رباح وزير  لطاقة و ملعادن و لبيئة :

اليوم كاين تجارب ناجحة واآلن راه كاين توقيع اتفاقية مع بإستعمال 
هاد النفايات في إطار الطاقة بالنسبة لواحد العدد ديال الصناعات، 
أعددنا القانون باش نشجعوا املواطن في اتجاه اللي تكلمتوا عليه السيد 
النائب املحترم قانون إلنتاج الدافرة في عمل الحكومة انتهينى منوا اللي 

كايعطي الحق للمواطن والباقي يمكن لوا أنه يضخوا في الشبكة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن حصيلة عمل قطاع 
الطاقة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 لنائب  لس د لحسن و عري:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، من أجل الوفاء بعدد اإللتزامات الواردة في البرنامج 
الطاقة؟  الوزير عن حصيلة عمل قطاع  الحكومي، نسائلكم السيد 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا لكم، السيد الوزير تفضلوا.

 لس د عزيز رباح وزير  لطاقة و ملعادن و لبيئة :

ليا  اسمحو  الحصيلة  دقيقتين  في  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
عناوين وبسرعة: أوال في مجال التشريعي إعداد قانون اإلنتاج الذاتي، 
إعداد قانون للغاز الطبيعي، يتم اآلن إعداد قانون الهيدروجين، تعديل 
القانون ديال املحروقات .. عمل الحكومة، تعديل القانون ديال ضبط 
الكهرباء، أيضا 10 داملراسيم والقرارات في مجال الطاقات بعضها تم 

إقراره والبعض قيد املصادقة.

للسالمة  الوطنية  الوكالة  تفعيل عمل  املؤسساتي:  املستوى  على 

واألمن في املجال النووي، انطالق عمل الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء، 
في  الطاقية  إلى شركة الخدمات  الطاقية  تحويل شركات استثمارات 
املجال ديال النجاعة الطاقية، تطوير املركز املغربي للطاقات النووية، 
تعميم العقد تقييم العقد البرنامج بين املكتب الوطني والدولة واعداد 
يعني برنامج جديد، ثم البدء في عملية نقل الطاقات املتجددة إلى مازين 

لتقوية مازين وتكاليف يعني املكتب الوطني بما يجب أن يتكلف به.

فيما يتعلق باإلنتاج لهذه الوالية ما تحقق فهاد الوالية تقريبا يعني 
يمكن نقول يعني حوالي 55 مليار ديال الدرهم، ثم أيضا ما تم استثمار 
تقريبا 3،2 مليار ديال الدرهم في مجال ديال النقل، في املجال ديال 
50 محطة سنويا  انتقلنا من معدل  املحروقات تم تبسيط املساطر 
إلى 2010 محطة 2010، ترخيص ل11 لشركة جديدة في املجال ديال 
املحروقات املوافق املبدئية7 دالشركات بدأت تنجز، استثمار 4 داملليار 
ديال الدراهم في املجال ديال التخزين، وهذا كان مطلب ديال البرملان 
فواحد العدد ديال األمور، اليوم كاين اتفاقية اآلن فيما يتعلق باستغالل 
حقل تنندرارة اللي كاين على مستوى الغاز الطبيعي، اآلن إعداد التملك 
املغربي لألنبوب ديال الغاز بين الجزائر وإسبانيا واملفاوضات لإلستثمار 
هاد األنبوب، أطلقنا طلب عروض باش يمكن يدخل الغاز من البحر عن 
طريقun0solution0flottant محطة عائمة لصالح الصناعة الوطنية، 
تم اإلتفاق مع وزارة الصناعة تزويد املناطق الصناعية ب800 ميغاواط 
املناطق  هاد  تزويد  أيضا  ثم  التعاقدات،  يعني  ديال  العملية  بدات 
الصناعية بالغاز الطبيعي، أكثر من ذلك أعددنا املخططات اللي شرت 
ليها قليل السيد النائب املحترم الوقت ال يسمح، ثم اآلن فتحنا املجال 
للشركات الصغرى املتوسطة وأطلقنا طلب عروض 400 مغاواط لهذه 

الشركات الصغرى واملتوسطة والوقت ال يسمح لي ..

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا  والتنمية،  العدالة  فريق  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد مرزوق:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، تقديم حصيلة عمل قطاع الطاقة في وقت 
وجيز �ضيء ال يدرك ولكن نقول أن اإلنجازات مشرفة جدا، وقد تمت 
للمستقبل  ومؤثت  وتجديدي  تراكمي  منظور  من  وتحقيقها  مقاربتها 
ولكن هذه  بهذا جميعا،  نفتخر  أن  ولبلدنا  وللحكومة  لوزارتكم  حق 
التشريعية  اإلصالحات  يخص  فيما  املالحظات  بعض  إلثارت  فرصة 
والتنظيمية املؤسساتية، مؤسساتيا املكتب الوطني للكهرباء مؤسسة 
وطنية ومواطنة قامت بأدوار ريادية عبر سبعة عقود نريد أن تراعى في 
اإلصالحات املؤسساتية التي ستقدم عليها بالدنا، منها عالقة املكتب 
مع باقي الفاعلين و املنتجين واملوزعين، التفعيل السريع لدور السلطة 
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الترسانة  استكمال  في  اإلسراع  تشريعيا  الكهرباء،  لتقنين  الوطنية 
الشركات  طرف  من  واإلستثمار  الذاتي  باإلنتاج  املتعلقة  القانونية 
الصغرى واملتوسطة وليس الكبرى وحدها، إعطاء الصفة الضبطية 
ألعوان املكتب ملراقبة الشبكة الكهرباء بل هناك ظاهرة مشينة لبلدنا 
تتمثل في سرقة الكهرباء وهي تقدر بماليير جهة وحدة فيها 380 مليون 
درهم بزاف هاد �ضي خص هاد �ضي يتظبط، الكهرباء القروية السيد 
بمجهود جبار وغير مسبوق معدل %99،801 كتغطية  الوزير قمتم 
من  املئات  بعض  بالفعل  هي  والبعيدة  النائية  املناطق  وراءه  يغطي 
الدواوير ربما 400 دوار من بينها دوار إغردان و تدوار تزكزاون ببني مالل، 
نريد حال عاجال دون اعتماد عتبات 80 ألف أو140 ألف درهم للكانون 

كلفة.

الوطني  العام  الرأي  الوزير،  السيد  البترولية  املواد  إلى  نصل 
مازال يتساءل ونحن معهم كنواب لألمة عن مآل التوصيات املهمات 
اإلستطالعية البرملانية حول املحروقات وبخصوص مبلغ 17 مليار الذي 
كتر عنه الحديث، وكما ال زلنا ننتظر الرأي النهائي ملجلس املنافسة في 

املوضوع، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

ماكاينش  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي، إذن نمر إلى السؤال املوالي، السؤال األخير عن حصيلة 
فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  البيئة  قطاع  عمل 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د حمزة  لص4في:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير قطاع البيئة قامت فيه الحكومة بمجهود مقدر وعرف 
دينامية متصاعدة، إذن نسائلكم عن حصيلة هذا القطاع؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، لكم الكلمة السيد الوزير.

 لس د عزيز رباح وزير  لطاقة و ملعادن و لبيئة :

ألنه  السابق  السؤال  نفس  نفسه  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعد  والحكومة  الوزارية  القطاعات  كان  وإن  يصعب  دقايق  ديال   2
الحصيلة بتفاصيلها، طبعا الكمال هلل ولكن نعتقد أن هناك تحول كبير 
جدا في كل ما هو مستدام وخاصة في مجال ديال البيئة، في مجال ديال 
الطاقات املتجددة، في مجال ديال استغالل الثروات الطبيعية، طبعا 
غنقول لك عناوين ألن كنهنيوا نفوسنا أن بالدنا عندها استراتيجية 
تنزيلها على مستوى  تم  الحمد هلل  اليوم  املستدامة،  للتنمية  وطنية 
جميع القطاعات الوزارية 28 قطاع وصلنا نسبة اإلنجاز %68 بغينا 

نوصلوا إن شاء هللا لبضع سنوات يعني أو بضع يعني فترة إلى 100%، 
تم تعزيز املؤسسات عندنا اآلن مركز وطني للتغيرات املناخية وهواآلن 
أصبح معتمد حتى إفريقيا، ثم إعداد عدد من القوانين بما فيها آخر 
جميع  على  كيفرض  واللي  البيئي  هوالتقييم  عليه  صادقتم  قانون 
موافقة  تكون  أن  واملشاريع  والبرامج  واملخططات  اإلستراتيجيات 
للبيئة وأن تقبل بيئيا قبل أن يتم اإلنجازه فيها، طبعا البرامج املتعددة 
اإلستمرار فيها وتجديدها تطهير السائل، النفايات، تدوير النفايات يعني 
جودة الهواء، مراقبة الشواطئ، األوساط الطبيعية يعني أضف إلى ذلك 
مكافحة التلوث الصناعي، األرقام موجودة يمكن إن شاء هللا غادي هذه 
الحصيلة راه تقريبا قيد اإلنجاز و ستحصلون على تفاصيلها، لكن يمكن 
لنا نقول هذا خيارات إستراتيجية ال في التنمية املستدامة والبيئة وال 
فيما يتعلق بالطاقات املتجددة واآلن نضيف إليه الخيار ديال اإلقتصاد 
التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الجديدة و  بإستعمال  األخضر ألنه 
بإستعمال الطاقات النظيفة نخففوا الكلفة، ثم أيضا نتفادى الضريبة 
على اإلنبعاثات الغازية أثناء تصدير هذه املنتوجات، ثم هناك منافسة 
بين املدن وبين الجهات في املجال جميع املدن اآلن أصبحت تتوجه نحو 
الكهرباء النظيفة، اإلنارة النظيفة وخاصة اإلنارة من خالل الطاقات 

املتجددة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم تفضلوا للتعقيب.

 لنائب  لس د عبد هللا هناوي:

وكر   لس د  لرئيس،

سواء  املجال  هاد  في  املشرفة  الحصيلة  نثمن  الوزير،  السيد 
الطاقة وال البيئة، بطبيعة الحال هناك اإلستراتيجية الوطنية للتنمية 
املستدامة وفيها عدد من اإلجراءات وعدد من األهداف وعدد الرهانات 
وتحقات عدد من األمور كنحييوكم عليها، ولكن ال زلنا ننتظر منكم املزيد 
في إطار هاد اإلستراتيجية وفي إطار النصوص التفصيلية لها بالنسبة 
ملثال املجال ديال تعميم املطارح العمومية هناك هدف تعميم املطارح 
على جميع املراكز في أفق سنة 2022 لحد اآلن عندنا 26 مركز نتمنى 
السيد الوزير تسريع الوتيرة، عندنا مثال ديال جهة درعة تافياللت، 
إقليم الرشيدية، عدد من الجماعات كاع تقريبا في الجهة تفتقر وجهات 
أخرى تفتقر لهاد املركز، فكنحييوا أنه هناك اتفاقيات يعني في طور 

يعني التوقيع ونتمناوا تسريع اإلنجاز ديالها؛

أفضل  بشكل  بالعناية  املتعلق  الخامس  الرهان  إطار  في  كذلك 
واملناطق  الواحات  مناطق  بذالك  وأقصد  الهشة  الترابية  باملجاالت 
الصحراوية، السيد الوزير هناك نفاجأ كل مرة نرزأ بحرائق في الواحات، 
فنتمنى اإلنتباه لهاد املسألة هادي على األقل توفير آليات اإلطفاء املبكر 
والتدخل العاجل إلنقاذ هذه الواحات، هناك أيضا املسألة املتعلقة 
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بتمويل الجماعات، السيد الوزير الجماعات ترزأ تحت يعني إكراهات 
مالية كبيرة تنوء بحملها الجبال وعندها هاد اإلختصاصات متعددة 
وأهم اختصاص عندها هو البيئة والنظافة وهذا، ولكن ال تستطيع أن 
تواجهها بالدنا ثم هناك أهداف مهمة جدا هي هاد النجاعة الطاقية 
تفتقرهاد الجماعات لتمويل برامج يعني طموحة لتنزيل هذه النجاعة، 
الجماعات  ديال مساعدة  يعني قضية  هادي  املسألة  فهاد  نسائلكم 
الترابية، ثم هناك النجاعة الطاقية في البنايات املنزلية اآلن مهندس 
غادي يعطي مذكرة ديال النجاعة الطاقية، نتمنى أن ال تبقى حبرا على 

ورق.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد الوزير.

 لس د عزيز رباح وزير  لطاقة و ملعادن و لبيئة :

أتفق معكم السيد النائب املحترم، فقط بغيت نم�ضي فهاد القضية 
ديال كاين مهام كتكلف بها الحكومة القطاعات الوزارية ومهام مكلفة 
بها الجماعة، وألن الجماعات نظرا للظروف فكاين هناك اآلن شراكات 
في إطار البرامج التي أطلقت ال فيما يتعلق باألوسط الطبيعية وال فيما 
الجماعات، طبعا هادي  السائل ملواكبة  بتطهير  بالنفايات وال  يتعلق 
فيه برمجة ألن كيحتاج اإلمكانيات فيها راه ماليير عشرات املاليير ديال 
الدراهم ولكن احنا مستعدين نتعاونو مع الجماعات في هاد املوضوع، 

إيال جات على خاطركم..

 لس د رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير كجميع املتدخلين، شكرا السيد الوزير 
نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة بهذا نكون قد استوفينا 
حسن  على  شكرا  األعمال،  جدول  في  املدرجة  األسئلة  جميع  طرح 

التعاون ديالكم، رفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة  لسادسة و لتسعين بعد  ملائتين

 لتاريخ: األربعاء 14 شوال 1442ه )26 ماي 2021م(.

 لرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  ابتداء من   لت4ق ت: ثالث ساعات وسبعة عشر دقيقة 
الثالثة مساءا والدقيقة الثانية واألربعين.

النصوص  مشاريع  على  والتصويت  الدراسة  جدو3  ألعما3: 
الجاهزة:

-مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب 
الهندي؛

-مشروع قانون رقم 12.18 يق�ضي بتغيير وتتميم مجموعة القوانين 
بمكافحة  املتعلق   43.05 رقم  والقانون  الجنائي،  القانون  مجموعة 

غسل األموال في قراءة ثانية.

 لس د  لحبيب  ملالكي رئيس مجلس  لن4 ب، رئيس  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين وعلى آله وصحبه.

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
باالستعماالت  يتعلق   13.21 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 
املشروعة للقنب الهندي، وبعد ذلك مشروع قانون رقم 12.18 يق�ضي 
بتغيير وتتميم مجموعة القوانين مجموعة القانون الجنائي، والقانون 

رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال في قراءة ثانية.

نشرع في مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق باالستعماالت 
املشروعة للقنب الهندي، الكلمة للسيد الوزير.

 لس د عبد  ل4 في لفتيت، وزير  لد خل ة:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

رقم  قانون  املوقر مشروع  أمام مجلسكم  بتقديم  اليوم  أتشرف 
13.21 املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي بعد ما تم إثراؤه 
بتعديالتكم ومالحظاتكم القيمة في إطار لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة، وفي هذا اإلطار أتقدم بجزيل الشكر 
لرئاسة وكافة أعضاء هذه اللجنة على املجهودات التي بذلوها ودعمهم 

ملشروع هذا القانون.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

كما ال يخفى عليكم، فقد اعتمد املنتظم الدولي منذ بداية القرن 
املخدرات ومكافحة  في  اإلنتاج واإلتجار  املا�ضي نظاما صارما ملراقبة 
الصحة  على  اإلدمان  يشكلها  التي  لألخطار  بالنظر  وذلك  استهالكها، 
وكذا التهديدات األمنية املرتبطة بالتداول غير املشروع لها، ولقد انضم 
خصوصا  باملخدرات  املتعلقة  الدولية  املعاهدات  جميع  إلى  املغرب 
املؤثرات  واتفاقيات   ،1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  اإلتفاقية 
العقلية لسنة 1971، واتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة اإلتجار الغير 
املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988، كما اعتمد املغرب 
اإلتفاقيات  هذه  مقتضيات  مع  ومنسجمة  مطابقة  قانونية  ترسانة 
الدولية. ولقد تمت مالءمة هذا النظام العالمي ملراقبة املخدرات منذ 
اعتماده مع نتائج األبحاث العلمية التي أبانت عن إمكانيات اإلستعمال 
الصناعات  في مجموعة من  الهندي  كالقنب  املخدرات  لبعض  اآلمن 
إلنتاج مواد مشروعة كاألدوية، واملستحضرات التجميلية، واملنتجات 

الغذائية ولوازم البناء، ومنتجات األخرى كالورق والحبال إلى غير ذلك.

ملراقبة  العالمي  النظام  عرفها  التي  املستجدات  وأهم  آخر  ولعل 
العاملية  املنظمة  توصيات  املتحدة  األمم  هيئة  اعتماد  هي  املخدرات 
للصحة في دجنبر2020 ال سيما تلك املتعلقة بحذف القنب الهندي من 

الجدول الرابع املتعلق باملواد الخطيرة التي ليست لها قيمة عالجية.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

يأتي مشروع هذا القانون إنسجاما مع التحوالت التي عرفها النظام 
العالمي ملراقبة املخدرات، وفي سياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق 
من  واإلستفادة  الهندي  القنب  زراعة  تطوير  أجل  من  العالم  لدول 
العائدات املالية التي توفرها أسواق منتجاته املشروعة والتي تحقق 
نسب نمو مرتفعة تتجاوز %30 على املستوى الدولي، وأكثر من60% 
على الصعيد األوروبي. ولقد أبانت الدراسات املستفيضة التي قامت 
بهذه الوزارة والتي تم بسط خالصاتها أمام لجنتكم املوقرة، أن املغرب 
لتصنيع  مهمة  إستثمارات  لجلب  تؤهله  كبيرة  إمكانيات  على  يتوفر 
القنب الهندي وولوج أسواق منتجاته العاملية، ويمكن تلخيص مميزات 

التنافسية للمغرب فيما يلي:

-الرصيد املعرفي لهذه النبتة والذي روكم منذ قرون يؤهل املزارعين 
املغاربة إلنجاح هذا الورش؛

-املوقع الجغرافي للمغرب على بوابة أوروبا سيسهل ال محالة ولوج 
أكبر سوق ملنتجات القنب الهندي؛

-التجهيزات اللوجستيكية التي تتوفر عليها بالدنا والتي تسمح بربط 
املغرب باألسواق العاملية؛
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خصوصا  لإلستثمار  بالدنا  تمنحها  التي  الجاذبية  -وأخيرا 
ولإلستثمارات العامة ولإلستثمارات الخارجية خصوصا.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

التي  الوضعية  القانون  هذا  مشروع  إعداد  في  استحضرنا  لقد 
يعيشها ما يناهز نصف مليون من ساكنة املناطق املعنية بالزراعات 
غير املشروعة للقنب الهندي، تلكم الساكنة التي لم يعد من املقبول 
املشروعة  الزراعات غير  لهذه  السلبية  اإلنعكاسات  تكابد  نتركها  أن 
مقابل دخل زهيد، في حين أن هناك آفاق واعدة لتمكينها من اإلستفادة 
وبطرق مشروعة من الفرص املتعددة لتسويق محاصيلها باألسواق 
لم  أنه  كما  واإلجتماعية.  اإلقتصادية  أوضاعها  تحسين  مع  الدولية 
يعد مقبوال كذلك أن نسمح باستمرار انتشار األصناف الهجينة لنبتة 
لها على حساب إستنزاف  الغير املشروعة  الهندي والزراعات  القنب 
الفرشة املائية وتدهور جودة التربة وإجتثاث الغطاء الغابوي ناهيك 
عن املخاطر املتعلقة بصحة املواطن. كما أنه لم يعد مقبوال كذلك أن 
نستمر في اعتماد حلول بديلة أظهرت التجارب محدودية وقعها على 
الوضعية اإلجتماعية للمزارعين، كما أن املقاربة األمنية ال يمكن لها 

بتاتا أن تحقق التنمية املنشودة في املناطق املعنية.

ومن هذا املنطلق، جاء مشروع هذا القانون لتدشين مرحلة جديدة 
التنمية املستدامة، والنهوض  الهندي قوامها  القنب  تدبير مسألة  في 
بإنتاج  املتعلقة  لألنشطة  آمن  استغالل  وضمان  املزارعين،  بأوضاع 
وتثمين نبتة القنب الهندي فضال عن سد الفراغ القانوني الذي يعيق 

بلورة هذه املقاربة.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

لقد اعتبر مشروع هذا القانون املزارع كحجرة الزاوية لهذا الورش، 
حيث سمح له دون غيره من الحصول على رخصة الزراعة تسلمها 
املحدثة  الهندي  بالقنب  املتعلقة  األنشطة  لتقنين  الوطنية  الوكالة 
التفاوضية  املزارعين  لقدرات  ودعما  القانون،  هذا  مشروع  بموجب 
تجاه املصنعين، فقد اعتمد مشروع هذا القانون تنظيم هؤالء في إطار 
تعاونيات يوكل لها إبرام العقود مع املصنعين والحرص على ضمان 
حقوق املزارعين، كما أنيط بالوكالة دعم املزارعين وتمكينهم من تبني 
املمارسات الفضلى للزراعة املستدامة واإلنفتاح على الخبرات العاملية 
وكذا الحصول على بذور وشتائل ذات جودة عالية، كما أن مشروع 
هذا القانون اعتمد كذلك مقاربة النوع بحيث أناط بالوكالة النهوض 

بأوضاع املرأة القروية لهاته املناطق.

الشغل، وجلب  مناصب  من  أكبر عدد  لبلدنا خلق  يتسنى  وحتى 
الكفاءات والخبرات والتقنيات العاملية، فقد فرض هذا املشروع أن يتم 

تحويل وتصنيع القنب الهندي من طرف شركات ومؤسسات خاضعة 
مراقبة  فرض  بخصوص  الدولية  بإلتزاماته  ووفاء  املغربي،  للقانون 
املواد املخدرة، فقد سن هذا املشروع مجموعة  صارمة على تداول 
من املقتضيات تهدف إلى ضبط وتتبع مسار القنب الهندي في مختلف 
كل  بمسك سجالت محينة من طرف  وذلك  إنتاجه  مراحل سلسلة 
املتدخلين مع تكليف الوكالة بتجنيد مراقبين محلفين وتسخير الوسائل 
التكنولوجية لرصد املخالفات. كما سن مشروع هذا القانون مجموعة 
من العقوبات لردع املخالفات التي تهم تحويل مسار محاصيل القنب 

الهندي أو منتجاته إلى إستعماالت غير مشروعة.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

إذا كانت الترسانة القانونية الوطنية قد أحاطت بكافة الجوانب 
املتعلقة باستعماالت غير املشروعة للقنب الهندي، فإن املشروع املقدم 
أمام مجلسكم املوقر سيضيف ال محالة لبنة جديدة لهذه الترسانة 
التوجه  النبتة ومنتجاتها، ويبقى هذا  التداول املشروع لهذه  لضبط 
منسجما مع التدرج الذي عرفه النظام العالمي من املنع إلى التقنين 
لكون التقنين يوفر فرصا غير مسبوقة للرقي بالتنمية املستدامة وحقوق 
اإلنسان والرفاه للمواطنين املعنيين بزراعات غير املشروعة للمخدرات. 
لذا، فإن دعمكم ملشروع هذا القانون سيمكن بالدنا وخاصة ساكنة 
املناطق املعنية من اإلستفادة من الفرص التي يتيحها التنظيم القانوني 
إلستعماالت املشروع للقنب الهندي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد الوزير، وباسمكم جميعا كذلك البد من تقديم الشكر 
املدينة  والسكنى وسياسة  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  ملقرر 
إلى باب املناقشة العامة  النائب محمد األمين ديدا. نمر اآلن  السيد 
بإعطاء الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب محمد إد 

عمار.

 لنائب  لس د محمد إدعمار:

بسم هللا  لرحمن  لرح م، وصلى هللا وسلم على س ديا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

يشرفني بإسم فريق العدالة والتنمية، وفي هذه الجلسة العامة، 
أن أقدم هذه املداخلة بإسم فريقنا ملناقشة وطرح وجهة نظر فريقنا 
في مشروع القانون رقم 12.21 املتعلق باإلستعماالت املشروعة للقنب 
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الهندي. والبد في البداية من التذكير أن اقتراح هذا املشروع جاء مباشرة 
بعد قرار لجنة املخدرات التابعة لألمم املتحدة القا�ضي بحذف القنب 
الهندي من الجدول الرابع من اإلتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 
بصيغتها املعدلة سنة 1972 للمواد الخطيرة والتي ليس لها تطبيق طبي 
أو عالجي واإلبقاء عليه بالجدول رقم 1 كمواد ذات خطورة ولكن يمكن 
أن تكون لها تطبيقات طبية. وهو القرار الذي اتخد تقريبا بالتساوي بين 
األصوات املساندة والرافضة، حيث صوتت لفائدته 27 دولة وصوتت 
لضده 25 دولة وامتنعت دولة واحدة وهو ما يبين اإلنقسام الحاد في 
التصويت حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة بدون تطبيق 
طبي إلى مادة خطيرة مع احتمال تطبيقات عالجية. ويؤشر هذا الرقم، 
يعني الرقم اللي داز به هاد املقت�ضى، بوضوح لخطورة هذا القرار وعدم 
اإلقتناع التام بمنافعه وعدم الجزم الكامل بأنه لن يجر مفاسد من 
خالل تشجيع وشرعنة استهالك املخدرات وال سيما لدى الشباب، كما 
نذكر أن املغرب هو الدولة الوحيدة التي صوتت من بين دول شمال 
إفريقيا والشرق املتوسط، وثاني دولة إفريقية كما أن ضمن باقي الدول 
التي صوتت لفائدته هناك من تسمح تشريعاته باإلستعمال الترفيهي 
لهذه النبتة بمعنى إستعمالها كمخدر، لذا وإذ نثمن ابتداء املجهود 
العمومي املقدر الذي أنجز لفائدة األقاليم الشمالية طيلة العقدين 
األخيرين بالخصوص، سواء من خالل التدخالت الحكومية أو وكالة 
تنمية أقاليم الشمال وغيرها من املؤسسات وهو ما أثمر عالج العديد 
من أوجه الخصاص والهشاشة التي كانت تطبع هذه املناطق. ونؤكد 
من جهة أخرى على الحاجة امللحة إلستمرار هذا املجهود واستدامته 
ساكنتها  إلنتظارات  وإستجابة  الحبيبة  الشمالية  أقاليمنا  لحق  وفاء 
للتأهيل  الشاملة واملستدامة وفي برامج مندمجة  التنمية  في  العزيزة 
وملعالجة الفوارق اإلجتماعية واملجالية وتوفير البنيات التحتية الالزمة 
يتطلب  األقاليم  تنمية هذه  أن  نؤكد  اإلقتصادية واإلجتماعية. كما 
البرامج  غرار  على  ومندمجة  شمولية  تنموية  وبرامج  مقاربة  اعتماد 
الطموحة التي اعتمدت في كثير من املدن والجماعات، ونرفض اختزال 
مردودية  حول  يفهم  أن  يمكن  ما  في  املناطق  بهذه  التنمية  موضوع 

اإلستعماالت املشروعة للقنب الهندي.

فإننا وبالنظر ملا يتطلبه هذا املشروع من دراسة متأنية، ونقاش 
عمومي وتشاركي ومؤسساتي نذكر أننا طالبنا منذ البداية:

- أوال بضرورة فتح وتوسيع النقاش العمومي وال سيما مع املناطق 
املعنية وكنقصدوا بها منطاق الشمال والفرنسيين كيقولوا »جميع ما 

تفعله لي وبدوني فهو ضدي«؛

-ثانيا أهمية استطالع رأي املؤسسات الدستورية ذات الصلة ومن 
ضمنها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي واملجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان؛

الشمالية  لألقاليم  استطالعية  مهمة  تنظيم  إلى  الحاجة  -ثالثا 
املعاش  واقعهم  تفاصيل  على  للوقوف  النبتة  هذه  بزراعة  املعنية 

واملجال من خالل  اإلنسان  املرتقب على  املتوقع  والتأثير  وحاجياتهم 
تطبيق هذا القانون.

وأمام تجاهل هذه املنهجية، املنهجية التشاركية واملؤسساتية وعدم 
اإلستجابة ملطالبنا في ملف كبير وخطير وغير عادي يتطلب اتخاذ كافة 
اإلحتياطات واستطالع مختلف اآلراء، وأمام الحرص غير املفهوم على 
اعتماد السرعة القصوى في تمرير هذا القانون في حاجة ال تتطلب أي 
استعجال أو تسريع، وفي مشروع لن يكون أصال تعهدا أو التزاما متضمنا 
في البرنامج الحكومي وفي املخطط التشريعي تطرح تساؤالت عديدة منها:

- أوال من حيث الشكل ومنهجية وضعه في املسطرة التشريعية، 
تم إغفال املقاربة التشاركية التي تضمن لكل املتدخلين من أحزاب 
ومجتمع  ترابية  وجماعات  دستورية،  ومؤسسات  وبرملان،  سياسية، 
نقاش  خالل  من  التوافق  لتحقيق  الفرصة  املعنية  باملناطق  مدني 
عمومي واسع واإلستماع إلى كل الفاعلين بمن فيهم األطباء، واملختصين، 
والباحثين وكذا الجمعيات العاملة في مجال محاربة املخدرات. تم الزج 
بهذا املشروع اإلستراتيجي في سياق تجاذبات إنتخابية وهو ما ال يساعد 
الشمالية  باألقاليم  هيكلية  إلشكالية  وموضوعي  هادئ  نقاش  على 
املرتبطة بزراعة الكيف، وطرح نقاش، وطرح نقاش هذا املوضوع ليلة 
اإلنتخابات سواء في سنة 2015 أو هذه السنة 2021 يضع أكثر من 

سؤال في هذا املجال.

إذن فالتوقيت غير مناسب، وأهمية املوضوع وخطورته وحاجته 
التجاذبات، وهنا  فترة  اإلبتعاد عن  يفرض  والهادئ  العميق  للنقاش 
نتساءل ما وجه اإلستعجال في مسألة حساسة فيها رهانات محتملة 
وغير مضبوطة وغير محققة اقتصاديا واجتماعيا، وتحفها مخاطر توسع 
مناطق زراعة الكيف واإلتجار في املخدرات؟ هل باملصادقة على هذا 
املشروع سنخرج املنطقة من الفقر واملشاكل األمنية غدا؟ في ما مشاريع 
قوانين أكثر أهمية وأكثر إستعجالية ووردت ضمن البرنامج الحكومي يتم 
تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة و عن سبق إصرار من مثل مشروع 
القانون الجنائي الذي عمر في مجلسنا قرابة 5 سنوات، والذي يتضمن 
مقتضيات تجريم اإلثراء الغير املشروع حيث شكلت هذه العرقلة سببا 

من أسباب تراجع املغرب في مؤشرات »ترانسبارون�ضي«.

وباملناسبة، البد وأن نشير، البد وأن نشير هنا إلى مسألة مهمة تتكرر 
دائما داخل هذا البرملان ال سيما عندما نكون بصدد مناقشة مواضيع 
مهمة أو خطيرة تحتاج إلى نقاش ديمقراطي عميق، وهي محاولة تصنيف 
آراء ممثلي األمة إلى حداثي ومحافظ من منطق بائد يصعب معه القول 
من مع الحداثة ومن ضدها؟ في حين أن النقاش يجب أن ينصب على 
أمور لها الجدوى ولها النجاعة في مصلحة الوطن وفي مصلحة املواطنين. 
ومما يثير اإلستغراب أن بعض أدعياء الحداثة ال يستحضرونها إال عندما 
يتعلق األمر باملصائب أو تبرير عمل لوبيات الفساد أو تبرير التراجعات في 
املجال الديمقراطي، في حين أنهم يتغيبون في املعارك الحقيقية للحداثة 
املسؤولية  وربط  والديمقراطية،  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  مثل 
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هذه  لكل  املشروع.  غير  اإلثراء  وتجريم  الفساد  ومحاربة  باملحاسبة، 
اإلعتبارات املنهجية طالبنا برأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان طالبنا 
برأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ألن هذا املشروع ال يجيب على 
اإلشكال األمني واملتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح سابق 
للسيد وزير العدل 58 ألف حالة متابعة في املنطقة، و%25 من مرتادي 
السجون على الصعيد الوطني بسبب جرائم املخدرات. وبهذه املناسبة، 
نعلن تضامننا مع ساكنة هذه املنطقة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة 
بفعل املتابعات واملالحقات األمنية غالبيتها ناتجة عن وشايات كاذبة 
اإلستجابة  تتم  لم  ذلك  ومع  أصحابها،  ابتزاز  تروم  ورسائل مجهولة 
لطلبنا هذا. وبما أن من بين أهداف هذا القانون التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية، طلبنا أيضا برأي املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 
نظرا للتداعيات الكارثية للكيف على بيئة املنطقة واإلنسان، ومن بين 

هذه التداعيات على املجال وعلى اإلنسان:

الديموغرافية فاملنطقة تعرف  الناحية  -أوال: كما هو معلوم من 
أعلى نسبة من حيث الكثافة السكانية، ثالثة أضعاف املعدل الوطني 
مع ضعف املساحة املزروعة أقل من هكتار لألسرة الواحدة، بل إن 
هذه املساحة تقتصر على أحواض صغيرة ضيقة في بعض األمتار املربعة 
أحيانا ال تتجاوز 100 أو 200 متر مربع، ألن طبيعة املنطقة جبلية ووعرة 

للغاية؛

-ثانيا: دخل الهكتار من الكيف للمزارعين هو 40 ألف درهم وهو 
أضعف من املتوسط الوطني لدخل األسر الذي هو 63 ألف درهم؛

-ثالثا: بالرغم من اإلقالع اإلقتصادي الذي عرفته جهة الشمال 
لم يلتحق أي إقليم معني بزراعة الكيف باملؤشرات الوطنية املتعلقة 
بالتمدرس أو التطبيب أو البنية الطرقية، بل إن بعض الدواوير تعيش 
الكيف. كما طالبنا  نبتة  وراء ذلك هو  املباشر  والسبب  العزلة  قمة 
القيام بمهمة استطالعية للبرملان بكل فرقه لزيارة املنطقة واملزارعين 
بعين املكان، والتواصل مع املجتمع املدني والجماعات الترابية لإلطالع 
عن قرب عن معاناة الساكنة، وسعيا لتكون هذه املهمة جزءا من الحل 

ملساءلة نجاعة هذا املشروع، ولكن لم يستجب لطلبنا هذا.

غياب دراسة الجدوى، بالرغم من تثميننا لتقديم وزارة الداخلية 
ملوجز عن هذه الدراسة تبين جزءا من إشكاالت املنطقة وأهمية بعض 
استعماالت نبتة القنب الهندي، فإن غياب إنجاز دراسة األثر والجدوى 
من وراء تقنين زراعة القنب الهندي لإلستعماالت املشروعة وتعميم 
التجارب  واستحضار  املختصين  الخبراء  واستدعاء  وتعميقه  النقاش 
الدولية املقارنة بمقاربة تشاركية واسعة كان مدعاة للتريث والتروي 

بدل اإلسراع بمباشرة املسطرة التشريعية.

إن الحاجة امللحة إلى دراسة الجدوى باإلضافة إلى التخوفات التي 
عبرنا عنها أو عبر عنها السادة الرؤساء وممثلو الفرق أثناء املناقشة العامة 
للقنب  املشروعة  باإلستعماالت  يتعلق   13.21 رقم  القانون  ملشروع 

الهندي بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة 
املدينة، لدليل قاطع أن املشروع املعروض علينا ال تزال فيه فراغات 
وبياضات وتساؤالت مما يؤكد مصداقية مقترح فريق العدالة والتنمية 
بضرورة عرضه على الهيئات الدستورية، وتوسيع املشورة فيه، وتوفير 
الدراسات الضرورية قبل الحسم فيه حتى ال نسوق ملشروع ليس جزء 

من الحل الناجع للمواطنين وخاصة القاطنين بأقاليم الشمال.

الهندي  القنب  زراعة  تقنين  إن  املوضوعية،  الناحية  من  ثانيا 
لإلستعماالت املشروعة يطرح تساؤالت حول مدى خطورة اآلثار البيئية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والطبية لهذا التقنين. ونبدأ باآلثار البيئي 
للقنب الهندي، تتميز منطقة الريف بشموخ جبالها التي تتجاوز أحيانا 
2400 متر، وبتضاريسها الوعرة والشديدة اإلنحدار، ويطبع مناخها 
تساقطات غير منتظمة، كما تعتبر هذه املنطقة موطنا لثروة نباتية 
وحيوانية متنوعة بعضها قب�ضي أي متوطن endémique، إال أن ما 
عرفته املنطقة من تدمير للغابة، وحرث للمنحدرات، وزراعة للكيف 

جعل منها منظومة بيئية هشة بل أدى إلى تدميرها في مختلف املناطق.

وبخصوص اآلثار البيئية الناجمة عن زراعة الكيف نذكر بما يلي: 
نذكر أن زراعة الكيف تعمل على استنزاف املخزون املائي للمنطقة 
وتهديدها بموجات خطيرة لشح املياه، فمن املعلوم أن هذه املنطقة 
تعاني من الفترات املتكررة للجفاف مما يتسبب في شح املياه ونضوب 
مخزون الفرشات املائية وكذا املياه السطحية، في مقابل ذلك فإن أهم 
ما يميز نبتة الكيف أنها تتطلب كميات هائلة من املاء، هذا دون الحديث 
عن األنواع الهجينة من هذه النبتة التي تستهلك كميات مضافة تصل 
إلى 20 مرة، تصل إلى 20 مرة استهالك النبتة املغربية األصيلة، مما أدى 
باملزارعين إلى حفر اآلبار وبناء الصهاريج وساهم ذلك أكثر في اإلستغالل 
املفرط للماء.. النبتة األصلية ويمكن أن تكون أصيلة خاصة باملغرب، 

عل كل النبتة املغربية.

 لس د  لرئيس:

آ ال�ضي عبد هللا أنت طبيب ما�ضي نباتي.

 لنائب  لس د محمد إدعمار:

.. النبتة العينة لزراعة الكيف من النبتة األصلية املغربية املتداولة 
بشكل طبيعي وتلقائي تحتاج لكمية من السقي واملياه 20 مرة أقل من 
ي كنهضرو 

ّ
العينات أو البذور الهجينة املستوردة، ومن طبيعة الحال مل

على التهجين راه كنهضرو على تهييج النبتة في األصل مما يجعلها تتطلب 
استهالك كميات كبيرة من املياه.

اآلثارعلى التربة والتلوث: من أبرز معالم زراعة الكيف أنها تمتد إلى 
أعالي الجبال وتطال املنحدرات والتضاريس الوعرة مما يسهل انجراف 
تدفع  اإلنتاج  زيادة  في  الرغبة  أن  التعرية، كما  وتيرة عملية  وتسريع 
املزارعين إلى االستعمال املفرط لألسمدة واملبيدات حيث تحتل املنطقة 
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مكانة الصدارة في استعمال هذه املواد دون ترك فترة الراحة لألرض. كل 
ذلك ساهم في إنهاك التربة، وإضعاف خصوصيتها، بل وتسميمها هذه 
السموم تسري في النباتات املستعملة من طرف اإلنسان وال تخلو من 
مخاطر تسريب هذه السموم إلى اإلنسان نفسه إلى جانب تلوث املياه 

السطحية والجوفية.

فترة  فتميزت  عموما،  البيولوجي  والتنوع  الغابات  على  اآلثار  أما 
الحماية باإلجهاز على الغابات بمنطقة الريف وذلك عبر قطع األشجار إلى 
جانب تشجيع اجتثاث األحراش وزراعة الكيف مما أدى إلى القضاء على 
العديد من النباتات والوحيش واإلخالل بالتوازنات البيئية باملنطقة، 
وتعيش املنطقة اليوم تدميرا لغاباتات األرز الوحيدة في املنطقة وكذا 
إلى  غابة الشح »sapin« الشجرة املوطنة يعني الوحيدة عامليا، هذا 
جانب تدهور األرا�ضي الرعوية باملنطقة تدمير ألف هكتار من الغابة 
النباتات  بالعديد من  سنويا. وتجدر اإلشارة أن منطقة الريف تتميز 
الطبية والعطرية وأخرى ذات استعماالت شتى، كما أن املنطقة توجد 
بها نباتات وحيوانات ناذرة وأخرى ناذرة جدا وبعضها مهدد باالنقراض 
إن لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة بإنقاذها. هذا املشروع ال يتطرق لحل 
الذين  املزارعين  بعض  مع  سيتعامل  بل  البنيوية،  اإلشكاالت  هذه 
سيوفرون منتوجا بخصائص معينة حسب ما تطلبه الشركات والذي 

لن يكون بالضرورة منتوج محلي للساكنة الجبلية.

أما االستعماالت الطبية املحدودة جدا واملعطيات العلمية الضئيلة 
من أصل 1500 مقال طبي فقط 15 دراسة منها منذ 2014 إلى 2021 
استوفت شروط دراسات التجارب السريرية وعدد املشاركين ال يتعدى 
بعض العشرات مما ال يمكن من اإلحصائيين من استخالص النتائج 
العلمية التي يمكن أن تعتمد بشكل مطلق. أغلب مشاريع اإلستعماالت 
الطبية في املراحل التجريبية وعدد األذونات املمنوحة للترويج بالسوق 
اإلستعماالت  والثانية،  األولى  املرحلتين  تتعدى  لم  إذ  جدا،  محدود 
النتائج،  ومتضارب  علمي  سند  دون  املالحظات  على  تعتمد  الطبية 
وأغلب األدوية وهذا مهم أغلب األدوية %75 منها اآلن اللي بالنسبة 
لنا احنا غتستعمل من مشتقات الكيف %75 منها مصنعة من املواد 
الصناعية »les molécules synthétiques« واللي كتكون أقل تكلفة، 
وكتكون السرعة في اإلنتاج ديالها، وكتكون املنافسة ديالها في السوق 
أكثر فعالية  أدوية لألمراض املستهدفة  منافسة كبيرة، بل أن هناك 
الكميات  أن  إلى  باإلضافة  منافسة،  وبأسعار  اإلدمان  بدون  ونجاعة 
املطلوبة لبعض األدوية املتداولة تبقى متواضعة وتوفرها الضيعات 
املتطورة بالبلدان املتقدمة، ومنها اململكة املتحدة، وبالتالي سيبقى باقي 
اإلنتاج من محاصيل الكيف املوجهة إلى سوق املخدرات هي الحل األكثر 

مردودية.

وفي نفس اإلطار، حذرت دراسات جديدة من التفاؤل حول منافع 
القنب الهندي، ومنها دراسة للهيئة األملانية للفحص الفني حذرت من 
اإلنسياق وراء الدعاية لفوائد القنب الهندي الصحية، وعللت الهيئة 

ذلك بأن الفوائد الصحية العديدة التي يتم على أساسها الترويج لنبات 
القنب الهندي لم يتم إثباتها علميا حتى اآلن، بل اعتمدت املالحظات 
السريرية فقط. وأظهرت دراسة إستراتيجية جديدة نشرت في مجلة 
»سيكايتوريب« جمعت 83 دراسة سابقا أجريت على مدى 4 عقود 
تقريبا تناولت مشتقات القنب الهندي les cannabinoides ولم يجد 
الباحثون أدلة كافية على أن تلك املنتجات كانت آمنة وفعالة في معالجة 
6 اضطرابات شائعة هي اإلكتئاب، والقلق، وإضطراب نقص اإلنتباه 

مع فرط النشاط، واضطرب ما بعد الصدمة والذهان.

واملالحظ أن القنب الهندي ومركباتles canabinoides أصبحت 
أو أصبح متاحين بشكل متزايد لإلستخدام الطبي في أمريكا الشمالية 
وأوضح  معيارية،  إلختبارات  الخضوع  دون  وأستراليا  وبريطانيا 
املختصون من املركز الوطني لبحوث املخدرات والكحول بأستراليا في 
جامعة نيوساوش بسيدني أن أحد أكثر األشياء الالفتة للنظر واملتعلقة 
الهندي  القنب  باستخدام  تسمح  التي  البلدان  في  تشريعات  بانتشار 
ألغراض طبية هو أن هذا األمر يحدث في الكثير من الحاالت خارج األطر 

التنظيمية املتبعة لتطوير دواء ما.

رابعا ضعف آلية الرقابة والزجر ضد اإلستعماالت الغير املشروعة 
لتطويق  املغرب  بذلها  التي  املجهودات  من  بالرغم  الهندي،  للقنب 
وتقليص املساحة املزروعة، إال أن املشكل ال زال مطروحا، بل اتسع 
من 4 إلى 6 أقاليم مما يطرح عدة تساؤالت من بينها: كم إقليما سيصبح 
بعد تقنين الكيف مسموح له تنزيل هذا القانون؟ وعلى أي أساس ستتم 
صياغة النص التنظيمي املحدد لألقاليم التي سيسمح لها بزراعة هذه 
النبتة؟ لقد عهد القانون اختصاص تحديد األرا�ضي التي ستخصص 
لزراعة الكيف للسلطة التنظيمية ولم يتم األخذ حتى باالقتراحات التي 
كانت تدعو لإلقتصار على األرا�ضي واملناطق املزروعة تاريخيا، وهو ما 
يوحي بتوسيع املساحة املزروعة بدل تقليصها. وهو ما يثير لدينا في فريق 
العدالة والتنمية، تخوفا من توسع الرقعة الجغرافية لزراعة الكيف، 
كما نحذر من اإلستغالل املحتمل للخلط بين التقنين أي تقنين النبتة 
ورفع التجريم عنها، حيث أن بعض مقتضيات هذا املشروع القانون 
ولشرعنة  مشروعة  أغراض  في  لإلستعمال  تؤول  قد  مثال   17 املادة 
اإلستعماالت الترفيهية لنبتة الكيف، وهو ما ترافع من أجله لألسف 

بعض نواب األمة خالل املناقشة داخل اللجنة؛

التي  األقاليم  لتنمية  الشمولية  للمقاربة  التطرق  غياب  خامسا 
تعرف زراعة الكيف، أظهرت التجارب األولى لتنمية الزراعات البديلة 
الكيف،  مادة  مثل  مربحة  تكون  أن  يمكن  ال  البديلة  الزراعات  أن 
وبالتالي فشل هذه السياسات، وقد أتاح البرنامج املندمج لفترة 2011-
2009 الذي حظي بالرعاية امللكية مع 730 مشروعا تم تنفيذ طرف 
منها وتدخل فيها 10 متدخلين عموميين، وفي املجال الترابي ل95 جماعة 
ترابية مكن من إظهار إمكانية التقائية املتدخلين العموميين، وأظهر 
تقييمه أن إدماج املزارعين في القطاعات املتكاملة سوق الزيتون مثال، 
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السياحة البيئية، الحرف املستدامة إلى غيرها... كان واعدا لكن البرنامج 
كان له تأثير متباين بسبب عدم وجود مقاربة تشاركية كافية من لدن 
املخطط  مشاريع  من  األخير  الجيل  اعتمد  كما  ممثليهم.  أو  السكان 
الجماعي للتنمية املدمج في خارطة طريق تنموية بغالف مالي مقدر ب 
14 مليار درهم، بما في ذلك املرحلة األولى من 2 مليار درهم، إال أن تعثر 
التنفيذ كان وراء العديد من املشاكل التي تتخبط فيها املنطقة، ويسائل 
املسؤولون على التعثر، تعثر هذه املشاريع املمولة أصال من طرف الدولة 
وشركائها. إن النهج التشاركي في اختيار املشاريع ونشرها يمنحها بالفعل 
إستراتيجية  ويجعلها  املتوسط،  املدى  على  للنجاح  مهمة  ضمانات 
معترف بها دوليا، وبالتالي فإن التنمية البديلة ممكنة وتتطلب دعما 
من الدولة وجميع املتدخلين إلى جانب املشاريع املهيكلة ملنطقة الريف 
كطريق الريف السريع، املنطق الحرة، السياحة الجبلية وغيرها من 

األنشطة الواعدة باملنطقة؛

سادسا مالحظات واجبة التذكير بشأنها بمناسبة هذا املشروع، إن 
التسريع ببدء املسطرة التشريعية لتقنين القنب الهندي مباشرة بعد 
قرار لجنة املخدرات التابعة لألمم املتحدة، دون إطالق الحكومة ملشاورة 
واسعة ومؤسساتية مع األحزاب السياسية والبرملان والجماعات الترابية 
املعنية واملجتمع املدني إلى جانب جانب املؤسسات الدستورية ذات 
الصلة، منذ أن اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات املجتمعة يوم 11 
فبراير 2020 بمعنى أكثر من سنة توصية منظمة الصحة العاملية بإعادة 
ترتيب القنب الهندي من الجدول 4 إلى الجدول 1 يثير التساؤل، والحال 
أننا فوجئنا كما فوجئ الكثيرون غيرنا باملشروع في منتصف شهر فبراير 
املا�ضي ولم يكن الوقت ليسعف اليوم إلقرار تشريع يرفع التحديات 
املطروحة ويستجيب للرهانات القائمة وينأى به عن التجاذبات مما 
متنوعة سياسيا  أبعاد  وذات  متكاملة  رؤية  تكوين  كان سيمكن من 
القانون  مشروع  تضمين  إن  وتنمويا.  وبيئيا  واجتماعيا  واقتصاديا 
رقم 31.21 ملجموعة من اإلحاالت على النصوص التنظيمية في املواد 
من  القانون  مشروع  يفرغ  ما  وهو   47،45،35،25،17،10،9،8،6،4
طابعه التشريعي وجعله نصا تنظيميا في إطار قانون، كما سيجعله بعد 
إجازته خارج إطار الرقابة التشريعية ويعطل حتما تنزيله بالسرعة التي 

يتم تسويقها.

املشروع يتحدث عن اإلستعماالت املشروعة للقنب الهندي دون 
السياسات  عن  الحكومية  الوثائق  من  غيره  أو  املشروع  في  الحديث 
العمومية املزمع اتباعها ملحاربة الزراعات املوجهة لصنع املخدرات، 
حيث هناك غياب للحديث عن نتائج السياسات العمومية والبرامج 
اإلقتصادية التي قامت بها الدولة إلحداث أنشطة اإلقتصادية بديلة 
عن زراعة الكيف مع العلم أن أغلبية الساكنة ترغب في إيجاد بديل 
مروجي  براثن  من  والخروج  الهندي  القنب  زراعة  عن  اقتصادي 

املخدرات ومن الفقر والخوف والفزع.

وانطالقا من هذه املالحظات، وإيمانا منا بفضيلة التشاور، وبفضيلة 

الكافي  الوقت  إعطاء  إلى  والتنمية  العدالة  فريق  في  دعونا  التوافق، 
لتوسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون املتعلق بإستعماالت 
القنب الهندي لألغراض الطبية والصناعية، مؤكدين باإلضافة إلى ذلك 
على توسيع اإلستشارة املؤسساتية يشارك فيها الفاعلون املؤسساتيون 
أقاليم  في  واملواطنون  والجمعيات  والبرملانيون  السياسية  واألحزاب 
شمال اململكة حتى ال يكون موضوع سجال وتقاطبات في سياق دقيق 
تنمية  الحالي، مع ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات  جدا كالسياق 
أقاليم الشمال من خالل مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر 

كافة األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية باملنطقة.

وبقدر ما نثمن في فريق العدالة والتنمية عرض ملخص الدراسات 
املنجزة في القنب الهندي، والتي جاءت في تقديم السيد وزير الداخلية 
بطلب من فريقنا، بقدر ما نأسف على عدم التفاعل اإليجابي والتجاوب 
مع باقي طلباتنا كما هو الشأن على سبيل املثال بالنسبة ملشاريع قوانين 
أخرى تتعلق بمؤسسات اإليواء السياحي واملجلس اإلستشاري لألسرة 
أخرى،  ومشاريع  اإللكتروني  للتعريف  الوطنية  والبطاقة  والطفولة 
كما أنه لم تتم اإلستجابة لطلبي الفريق بتنظيم مهمتين استطالعيتين 
مؤقتتين: األولى للوقوف على وضعية مزارع القنب الهندي باألقاليم 
اإلدمان.  محاربة  مراكز  على  للوقوف  والثانية  للمملكة؛  الشمالية 
وإهتمامنا بجانب اإلدمان، وكذلك تحذيرنا من أي تفكير للتقرب من 
اللجنة  تقرير  أن  نذكر  أن  ينبغي  للحشيش،  الترفيهية  اإلستعماالت 
امللكية للنموذج التنموي الذي عرض مؤخرا سجل أن %10 من تالميذ 
الثانويات يستهلكون الكيف، وسجل كذلك أن 700.000 مواطن راشد 
مغربي يتعاطون للكيف، وهاد 700.000 نسمة يمثلون تقريبا %5 من 
املغاربة الراشدين كيتعاطاو للكيف وفهاد الظرف هذا وفهاد التقنينات 
وفهاد اإلعتقاالت وفهاد الخر. وبالتالي بناء على كل ما سبق، سنصوت 
في فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالرفض، بالرفض على هذا 
القانون )وعلى هللا قصد السبيل( وصدق هللا العظيم والسالم عليكم.

 لس د  لرئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب. مرحبا بالسيد وزير العدل، الكلمة اآلن 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة للسيد النائب عبد اللطيف وهبي.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين وخاتم  لنبيئين.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس دنن  ل4زيرين،

 لسادة رؤساء  لفرق و لسادة  لن4 ب و لنائبات،

اسمحوا لي في الحقيقة قام الفريق بكتابة خطاب ألتدخل في هذا 
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لي فريقي املحترم وسأكون ديكتاتوريا وأغير  املوضوع، ولكن ليسمح 
خطابه، ألن هذا الخطاب ألن هذه التجربة التي عشناها اليوم تجعلنا 
نقف وقفة ملناقشة وضبط مفهوم الديمقراطية في هذا البلد، ال يمكن 
أن يأتي رئيس الحكومة بقانون، في مجلس للحكومة، وبقرار سيادي 
رئيس  السيد  الذي هو حزب  األول  الحزب  ويأتي  ملؤسسة دستورية 
الحكومة ويعلن في هذه الجلسة الدستورية عن رفضه لهذا القانون، 
إشكال  هناك  اسمحتوا  إيال  دستوري..  إشكال  هناك  إشكال  هناك 

دستوري هناك...

 لس د  لرئيس:

السيدات والسادة النواب، ال�ضي مصطفى..

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

هناك إشكال دستوري، هذا الدستور..

 لس د  لرئيس:

السيدات والسادة النواب..

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

ألن للديمقراطية معايير، وللديموقراطية مساطر..

 لس د  لرئيس:

احنا استمعنا السيد النائب، السيد النائب احنا استمعنا بإمعان 
لتدخل السيد.. آ اسمح لنا السيد النائب، السيد النائب من فضلكم 
نستامعو لبعضنا البعض، كل واحد منا له رأي في مشروع القانون.. ال ال 
وا اسمحوا لنا، له رأي له رأي في ذلك.. السيدات والسادة النواب، ال�ضي 
مصطفى.. آ ال�ضي.. ال صافي صافي احنا غاديين احنا غاديين.. السيد 
الرئيس، السادة الرؤساء نستأنف تدخل السيد النائب من فضلكم 
نستامعو لبعضنا البعض، نستامعو لبعضنا البعض من فضلكم من 

فضلكم تفضل.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

كما قلت للديمقراطية معايير، وللديمقراطية مساطر ونحن في هذا 
البلد ملا اتفقنا أن نتعايش بالديمقراطية وقدمنا كحزب نقدا ذاتيا 
دفاعا عن الديمقراطية، طلبنا من اآلخرين أن يتعاملوا بشكل ديمقراطي 
والديمقراطية هي احترام املساطر واحترام اإللتزامات السياسية، وال 
يمكن، وال يمكن للحكومة أن تتخذ قرار في مجلس الحكومة وتناقده في 
البرملان، هذا مخالف ملفهوم الديمقراطية، )تصفيقات( دعونا، دعونا 

نناقش اآلن موضوع ما دام إرتأيتم أن النقاش الدستوري...

 لس د  لرئيس:

السيدات.. صافي صافي..

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

أنا حياتي كلها في هاد البرملان ما عمرني عارضت �ضي قرار، ما عمرني 
دخلت في �ضي نائب.

 لس د  لرئيس:

نستمعو للسيد النائب من فضلكم، من فضلكم نستمعو لبعضنا 
والدموقراطيين  الديمقراطية  ممارسة  ديال  فضاء  هذا  البعض، 

االستماع الى الرأي اآلخر.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

السيد الرئيس راه كيسير الجلسة خليوه يسّير...

 لس د  لرئيس:

من فضلكم، من فضلكم، السيدات والسادة النواب، من فضلكم...

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

ال، ايال كاين �ضي واحد، ايال كاين �ضي واحد عندو الحق.. اسمح لي 
السيد الرئيس، ايال كاين �ضي واحد عندو الحق يهيني بصفة معينة، 

نوقفو هاد الجلسة حتى يعتذر هداك الشخص على ديك الكلمة.

 لس د  لرئيس:

السيد النائب.. ال ال أحد له الحق بإهانتك السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

ال، هو أهانني بكلمة...

 لس د  لرئيس:

ال، ما كاينش.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

قال لي أن عبد هللا بووانو ديما كو�ضي...

 لس د  لرئيس:

ال، ال، السيد النائب

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

أنا ما عمرني قلتها ل�ضي واحد، اسمح لي، ال، اسمح لي، ما عمرني 
قلتها ل�ضي واحد...

 لس د  لرئيس:

ال�ضي وهبي، ال�ضي وهبي من فضلك...
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 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

احنا كنعطيو رأينا انتما كتعطيو رأيكم... الكلمات...

 لس د  لرئيس:

من فضلك، أال�ضي عبد اللطيف، ال�ضي عبد اللطيف...

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

كتعتذر السيد الرئيس ليا؟ قابلها...

 لس د  لرئيس:

من  النقاش  نواصلو  نواصلو،  فضلك  من  اللطيف،  عبد  ال�ضي 
فضلك...

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

السيد  ديالكم  للرئاسة  كنخضع  أنا  نواصلو  جنابكم،  نواصلو 
الرئيس.

 لس د  لرئيس:

نواصلو النقاش من فضلك.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

لذلك، نعود إلى املوضوع، هذا املوضوع موضوع حاسم وفاصل 
ونسجن  الناس  نعتقل  أن  إما  قانونيتين؛  حالتين  وبين  شيئين  بين 
الناس في مشاكل وفي متابعات قضائية، وإما أن نجد لهم مخرجا يحمي 
كرامتهم ويحمي احترامهم ويعطي ملواطنتهم معنى. موضوع نبتة الكيف 
قبل اإلستقالل كان موجودا وجاء اإلستقالل كان موجودا، وكان هذا 
النقاش على الطاولة دائما، وتقدمنا نحن بمقترحات قوانين، اليوم 
مؤسسات  اكتشفنا  فقط  اليوم  استطالعية،  لجنة  اكتشفنا  فقط 
الحكامة، اليوم فقط اكتشفنا بها أن هؤالء األشخاص الذين يخرقون 
القانون في الريف أنه هناك مشكلة أخالقية وحقوقية. نحن طالبنا 
نحن  الريف،  ملف  عن  دافعنا  نحن  الريف،  معتقلي  عن  باإلفراج 
قلنا يجب اإلفراج عن معتقلي الريف واعتبرناهم معتقلين سياسيين 
ضدا في الجميع، واليوم يعطونا دروس، واليوم نسمع أننا تخلينا عن 
حقوق اإلنسان، هناك أكثر من 500.000 شخص يعانون في الريف في 
وضعية غير قانونية، إما أن نسوي وضعيتهم وإما نتركهم عرضة للتشرد 
ولعدم الحق في املواطنة ولعدم الحق في البطاقة الوطنية، وباملتابعات 
القضائية، وبالفرار من املتابعات وبالفرار من السلطة العمومية، علينا 
أن نختار اليوم ماذا نريد، وملاذا نريد. املسألة غير مرتبطة بالتصويت، 
املسألة غير مرتبطة باإلنتخابات، بالنسبة لنا املسألة مرتبطة باإلنسان 
مواطن مغربي يعاني يجب نحل مشكلته، وإذا كان هناك مشكل سيا�ضي 

املشكل  يعالج  هنا  هنا،  وليس  إطاره  داخل  نعالجه  آخر  لدى طرف 
اإلنساني أوال وقبل كل �ضيء، ولسنا أمام اختيار بين زعيم وآخر.

اسمحوا لي، اسمحوا لي، السيد الرئيس، هل سيخرج هذا القانون 
هذه املنطقة من حالة اإلجرام؟ طبعا وتقدمنا للسيد وزير الداخلية 
الذي اختلفنا معه في هذه النقطة، يجب إيجاد حل ألبناء الريف الذين 
متابعون بالزراعة ألننا أصبحنا في وضع قانوني، وسأرد على ما جاء في 
تقرير األمم املتحدة، ما هي الدول التي رفضت؟ 3 دول التي رفضت، 
ثالثة اتجاهات من الدول، دول محافظة وأنتم تعرفونها، لها توجهات 
وأنتم تعرفونها، ودول غير معنية ألن تقول الكيف ال يهمها مطلقا، لهذا 
لن تقبل بذلك، ودول تطلب بإضافات أخرى رفضت لها، مبلغ الكيف 
في العالم يساوي 20 مليون دوالر، 20 مليار دوالر، نحن كم ندخل فيه 
ويستعمل؟ أتعرف كم طلبات في املغرب اآلن، وأنا أطلب من السيد وزير 
الداخلية يجيب عليها، لخلق مختبرات إلخراج األدوية ونقول أن هذه 
األدوية غير مطلوبة، ونقول أن هناك تبديد للماء والدالح في زاكورة 
والليمون في الجنوب سوس، واملا وزيد وزيد، هادو ما كيخرقوش املا، 
ما بان لكم غير في هادي طاح لكم مشكل د املا غير في هادي. اسمحوا 
لي، إيال كانت قوانين ما كتدوز، قولوها للسيد رئيس الحكومة، اللي 
تتساءلونا  الداخلية،  السيد وزير  الداخلية، وعاقبوا  لوزير  كيفوض 
حنايا، تتساءلو البرملان، من أحال علينا ولم نقنن نحن، الحكومة هي التي 
لم تحيل، أما اإلقتراحات ديالنا كاع ما تديها فيها الحكومة، ما كتعطيها 
كاع وقت، أنا أتحدى أن يكون حتى كيقراوها، واليوم كتجيو كتقولو 
لنا راه انتما جبتو الكيف وخليتو هاذي وخليتو هادي وخليتو هادي، 
جبتو لنا وقلنا لكم ال؟ نرجعو للقانون الجنائي، بغيتو نناقش القانون 
الجنائي، نرجعو للقانون الجنائي، عالش ما جبتوش القانون الجنائي 
كلو؟ عالش اختاريتو واحد املجموعة ديال النصوص وجبتوها في عهد 
الرميد؟ عالش؟ ال، عالش؟ عالش درتو نوع من التمزيق اإليديولوجي 
للقانون الجنائي؟ عالش؟ عالش؟ ما يهمكم إيديولوجيا جبتوه وما يهم.. 
أنا كنتكلم على الحكومة السيد الرئيس ما�ضي معاك، أنا كنتكلم مع 
الحكومة، وما يهم القانون الجنائي برمته، درتو إصالح العدالة واخا 
مزيان، درتو إصالح العدالة، جيبو لنا القانون الجنائي، جيبو لنا قانون 
املسطرة الجنائية، جيبو لنا قانون املسطرة املدنية، جيبو لنا تفتاش 
القضاة، اللي السيد رئيس الحكومة ما جابوش لحد اآلن، القضاة ليس 
لهم تفتيش، كتقولو لنا احنا مسؤولين، ألن اليوم احنا ساندنا واحد 
القانون قلنا البارح اقتراحات، 2 االقتراحات قدمنا وما دوزتوهمش 
وما طلبتوش لجنة استطالعية، وما طلبتوش املجلس الوطني لحقوق 
االنسان، رفضتوهم وخليتوهم لنا في الرفوف. أنا كنتساءل، أي منطق 
هذا؟ نرجعو اليوم لغياب املشاورات إلى آخره وهادي، عاله شكون اللي 
عندو األغلبية في البرملان؟ أنا، ياك كاينة األغلبية، ياك كاين األحزاب 
خمسة اللي في األغلبية، ياك انتم اللي عندكم األغلبية في املكتب تحت 
رئاسة السيد رئيس مجلس النواب اللي الجميع بما فيهم انتم قلتم بأنه 
رئيس ديموقراطي يحترم األغلبية واألقلية، ما بقاش ديمقراطي منعكم، 
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انتهى املوضوع، ايوا دوزوها إيال كانت عندكم الحكومة مشتتة هذا 
شغلكم، سيرو حلو هاد الحكومة، السيد رئيس الحكومة عندو الحق 
يحل الحكومة ديالو، واعطاه ليه القانون يتوج لجاللة امللك ويقول ليه 
أنا نحل هاد الحكومة، واللي قدم استقالتو تحل معاه الحكومة تلقائيا، 
ولكن اسمح لي، كنتحداك أنا ما تورينيش... غنديرو بال ما نتشاور معاك، 
لذلك، ال راه ايال غنديرو غنديرو، السيد الرئيس، السيد الرئيس، غير 

خد وقتك أنا عندي العشية كلها...

 لس د  لرئيس:

ال، ال، تكلم.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

للديماغوجية  زيد  بووانو،  هللا  عبد  ال�ضي  جالس،  هنا  أنا 
لتيليكوموند، غير ما يبقى احد، هادي كتعتذر عليها السيد الرئيس حتى 
هي، مكاين مشكل، على كل، راه اإلشكال ايال سمحتو، السيد الرئيس...

 لس د  لرئيس:

السيد الرئيس..

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

ايال سمحتوا، ايال سمحتوا، ألن كتهدروا معايا..

 لس د  لرئيس:

رشيد..

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

ايال سمحتوا..

 لس د  لرئيس:

رشيد، رشيد..

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

ايال سمحتوا، شوف شوف، غير ارتاحو، هذا خالف، هادو أصدقاء، 
هذا خالف مختلفين معهم، ما كاين مشكل، ما كنتوجه لحتى واحد أنا...

 لس د  لرئيس:

واصل واصل اال�ضي وهبي.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

نبدي رأينا وجهة نظر كذا ونرد عليكم..

 لس د  لرئيس:

واصل واصل، السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

أنا أتساءل، ملاذا هذه األزمة في هذه الحكومة؟ ملاذا هذه األزمة في 
هذا القانون؟ أرجوكم وأتقدم لجميع أعضاء مجلس النواب بما فيهم 
فريقي، املواطن املغربي هو عمق هذا القانون. نريد من الريف أن تخرج 
من املأزق من عنق الزجاجة، نريد من الريف أن يفرج عن أبنائه، جبالة 
والريف كل�ضي، نريد، إيال سمحتوا، نريد أن نضع قانون، حينت تتكون 
عندنا �ضي حاجة ما مقننة كنديو املغاربة للسجون، من حيث كنديرو 
�ضي حاجة مقننة كنضبطو األمور وكتضبط األمور، هاد زراعة الكيف 
راه ال يمكن أن نغيرها، ألنه راه ما يمكنش تدير املنطق ديال أنني نعتقل 
كل من يتعامل مع هذا املوضوع الحل اإلشكال مثل ذلك الذي قال : 
»أحسن طريقة للقضاء على الفقر هو قتل جميع الفقراء«، ال يمكن أن 
نعتقل جميع أهل الريف وأهل جبالة باش نقول بأن حليت اإلشكال، 
هو  واإلقتصادي  واإلجتماعي  القانوني  الحل  مستحيل،  األمني  الحل 
املسموع، وهذا القانون يعطينا حال قانونيا، غتكون الخطوة األولى قد 
تكون فيه نواقص عادي جدا ونطوره في القوانين التي ستأتي بعده، 
ولكن على األقل سيحل مشكال إقتصاديا وسيحل قانونيا وسيحل بعد 
ذلك مشكال إقتصاديا. أنا ما طالبت به الحكومة هو أن تقرر تحديد 
مبالغ مالية إلستثمارات جديدة في منطقة جبالة والريف إليجاد الشغل، 
وثانيا لتثمين هذه املادة ملا فيه من مصلحة البشرية وليس ما فيه ضدا 
للبشرية، هذا ما يهمني وهذا ما يجب أن نتكلم عليه، وال أريد أن يكون 
هذا املوضوع موضوع سياسة كما وقع اآلن قبل قليل، وأن يتحول هذا 
املوضوع إلى صك إتهام في مواجهة الطبقة السياسية، حينما اتهمتمونا 
شيئا  نسيتم  للقانون  مخالف  املشروع  هذا  بأن  الجميع  واتهمتم 
أساسيا، أنه صادر عن السيد رئيس الحكومة الذي هو طرف منكم وأنه 
فيه مساس به بما أنه وافق عليه، وبما أنه أحاله علينا، أي خالف مع 
السيد رئيس الحكومة يكون في إطاراتها أما نحن هنا فنتحمل مسؤوليتنا 
التشريعية، قدم لنا قانون من طرف السيد رئيس الحكومة املحترم في 
إطار املساطر الدستورية، وفي إطار مؤسسات الدولة وال يمكن مطلقا 

أن نضحي بهذه املساطر وهذه املسؤوليات لحسابات أخرى إطالقا.

تكون  أن  يجب  املناطق  من  وغيرها  على  وجبالة  الريف  مشكلة 
الريفي  بالحراك  بين قوسين  يسمى  ما  في  وقع  ما  وإال  موضوع حل، 
تذكروا فقط  بها،  يطلب  كان  التي  املشاكل  نحل  أن  صعب، صعب 
في العيد الصغير جاللة امللك أصدر قراره الرائع بالعفو على معتقلي 
الريف، ومن املعتقلين من هما محكوم بعشرين سنة وعفى عنهم بعد 
فقط سنتين، هذه الخطوة يجب أن نثمنها، يجب أن نقدم حال جذريا 
لنساعد جاللته في إدارة األمن العام والستتباب األمن، بما أنه قدم العفو 
يجب أن نحل هذا املشكل. ولكن اسمحوا لي السيد وزير الداخلية، ال 
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يمكن أن نسكت هذا دين على رقبتكم، يجب إيجاد حلول سريعة من 
أجل إيجاد حل ومنفذ قانوني وهو موجود ألولئك املتابعون بزراعة 
الكيف، ما دمنا سنحدد املناطق، من التزم بهذه املناطق وفقا لقرار 
ونص القانون ال يمكن أن نستمر في متابعته، والذين توبعوا في املا�ضي 
واآلن سيخرجون من الالقانون إلى القانون يجب أن نحترم ذلك وأن 
نؤيده وأن نعمل من أجل ذلك، القانون ليس لعقاب الناس، القانون 
هو إليجاد الحلول، القانون هو لفتح النوافذ، »إرحموا من في األرض 
يرحمكم من في السماء«. لذلك ال يمكن أن نأتي بقانون حول الكيف 
ونترك هذا الجمع الغفير من املواطنين املغاربة خارج القانون وفي ظل 
متابعات قضائية، ال نريد السيد الرئيس، علما علما السيد الرئيس، 
السيد الوزير أن ما تبقى من املعتقلين في السجون نتيجة الحراك يجب 
إيجاد حل، يجب إيجاد حل من يستفيد من القنب الهندي؟ أباطرة 
املخدرات هم الوحيدون يستفيدون، الذي يزرع يحصل على شيئن؛ 
يحصل على بعض الدريهمات، وعلى كثير من السنوات السجنية، علينا 
أن نوقف ذلك ونوقف هاته األباطرة. فإذا أضفتم هذا اإلختيار القانوني 
إلى نوع من الصرامة األمنية فيما يخص أباطرة املخدرات أعتقد أننا 
سنجد الحل، لذلك أطلب من السادة النواب إننا نناقش حالة إنسانية 
إسمها ُمَزارِع الكيف، وليس أن نختلف عليها سياسيا، وليس بأن نصفي 
حسابات سياسية فيما بيننا، عندنا خالف حول أين صدر هذا القانون 
وكيف وصل؟ وهذه مسألة ديمقراطية قد نختلف حولها، ولكن حينما 
نتكلم عن البشر، نتكلم عن اإلنسان الذي هو الريف يطرح أكثر من 
سؤال، أنا متيقن أن ال أحد فينا سواء من حزبي أو من أحزاب املعارضة 
أو من أحزاب األغلبية بما فيها حزبكم ال�ضي عبد هللا بووانو، يمكن 
ك الشجاعة 

ّ
أن يتخلى عن املواطن املغربي، ال يمكن وعلينا أن نتمل

من  والحساباتية  والسياسية  النفسية  التحديات  بعض  نواجه  وأن 
أجل إيجاد ذلك الحل القانوني الذي سيكون لفائدة املواطن. ولكن ما 
سمعته قبل قليل استفّزني كثيرا استفزني كثيرا ألن حّولتم هذا املشروع 
إلى أنه قنبلة موقوتة ستنفجر في مواجهة شبابنا في مواجهة شاّباتنا، 
نحن نريد أن نجمع هذا الريف ليسير في االتجاه الصحيح وهو الدواء، 
ما هو الحل؟ حسنا لنعتبر أن هذا القانون الذي جاء به وزير الداخلية 
والذي اآلن سنصوت عليه ليس حال، أعطوني الحل ما هو الحل الذي 
قدمتم؟ ما هو الحل الذي قدمناه؟ أعطونا الحل ما عندي مشكلة 
وأنا أذهب معكم، هذا القانون اآلن مطروح علينا، غدا قد ترون فيه 
تجاوزات، قد ترون فيه إختالالت، قد ترون فيه أخطاء، قد ترون فيه 
عدم القدرة على التنفيذ، حسنا ليكون أرضية ملناقشة في املستقبل 
لنقّدم األكثر ولم ال! ولكن على األقل ليشعر املواطن أننا نجلس هنا 
ر في إيجاد حل له في 

ّ
ونأكل من رزقه ألنه أموال الضرائب، أنه اآلن نفك

إيجاد حل لنصف املغرب الذي يوجد في الشمال، أعرف جيدا أن في 
بعض األحيان تحكمنا السياسة أكثر من الواقعية وهذا طبيعي جدا 
في العمل السيا�ضي، ولكن في هذا املوضوع بالذات الذي موضوعه هو 
اإلنسان في الريف وفي جبالة، اسمحوا لي أننا يجب ان نكون إنسانيين 

أكثر مما نكون قانونيين، أكثر مما نكون قياديين في األحزاب، ولذلك ال 
تعتقدوا أنني حينما أرّد عليكم أنني أريد الّنيل منكم، ولكنه تعبير عن 
رّد فعل من حالة استفزازي ملا سمعته، اإلختالف املوجود في السوق 
الدولية حول هذا املخدر حول هذا املخدر بين قوسين أو نبتة الكيف.. 
يمكن تضحك حتى لغدا مكاين مشكل.. في هذه الحالة هو صراع السوق 
هو صراع السوق، أكثر املعامل موجودة في فرنسا وكندا والدانمارك 
والسويد وبلجيكا، ونحن ألننا نتخوف من هذه النبتة بين قوسين التي 
يعتبرها األخ الصديق مخدرا، أن نحّولها إلى حالة إيجابية نتمنى أن نترك 
الحالة إلى ما كانت عليها وكم من قضية قضيناها بتركها، إال في هذه 
الحالة ال يمكن أن نتركها، يجب أن نضبط ما هي األرا�ضي التي يزرع 
فيها الكيف؟ وأين تتجه حتى تصل إلى املعمل الذي يعمل فيه األدوية؟ 
وأن تؤدى ثمنها ونضع لذلك حواجز وقنوات وحدود، لكن هذه األشياء 
بقدر ما أنت تشّرعها بقدر ما يصعب التمّسك بها وضبطها، لذلك علينا 
أن نساعد السلطة العمومية بالقوانين، بالتوجيهات وكذلك بالنصائح 

لتطبيق هذا القانون نحو األفضل.

أقول  أن  أناقش هذا املوضوع،  وأنا  الرئيس،  السيد  لي  اسمحوا 
أن هذا املوضوع نعتبره شرفا يعلو جبهة السيد رئيس الحكومة السيد 
العثماني، وأنا أهنئه مرة أخرى على جرأته وعلى تجاوزه لكل حساباته 
الحزبية وتقديم هذا القانون للبرملان، أنا أشكر السيد العثماني وأرفع 
د من جديد أن السيد 

ّ
له قّبعتي إحتراما وتقديرا ألن هذا القانون أك

العيماني كما أكدها منذ مدة قليلة في توقيعه لإلتفاق الثالثي أنه فعال 
الحزب  إسمها  زاوية  في  محصور  كرجل  وليس  دولة  كرجل  يتصرف 
السيا�ضي، أنا لن أن�ضى هذا للسيد العثماني، وسيأتي يوم سيأتي يوم في 

حين لم ينصفه إخوانه سينصفه التاريخ

سينصفه التاريخ أما إخوانه فأنا أعود وأقول، فأنا أعود وأقول، 
فأنا أعود وأقول: »اللهم اللهم احميني من أعدائي أما من أصدقائي أما 

أعدائي فأنا كفيل بهم«.

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، اسمحوا لي، اسمحوا لي ألن منطقة الريف وجبالة 
تعيش مستويين اقتصاديين، الحمد هلل، اللي حيدنا الالئحة الوطنية 
للشباب في البرملان املقبل.. السيد الرئيس، اسمحوا لي، اسمحوا لي أن 
أقول أن الريف تعيش وضعيتين اقتصاديتين؛ أناس أباطرة في قمة 
الرفاه اإلقتصادي، ومواطنين عزل ضعفاء فقراء. األباطرة ال يريدون 
هذا القانون وحاربوه، واستعملوا األموال واستعملوا العالقات حتى ال 
يمر هذا القانون، بينما الفقراء واملزارعين العزل جاؤوا إلى هنا يبكون 
ويطالبون أن يتم التصديق على هذا القانون، وأولئك الذين يهمونني 
وأقول لكم أن أولئك العزل الهاربون من القانون، الهاربون من املتابعات 
يذهبون  وال  أبناءهم  يعلمون  وال  الوطنية،  البطاقة  حتى  يملكون  ال 
لألسواق ألنهم مطلوبون، ولذلك النساء في تلك منطقة يتحملون عبء 
الحياة ألنهن غير مطلوبات من السلطات، وسيبقى املواطن فيصبح 
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عبء املرأة على املرأة مرتين؛ مرة عبء الحياة ومرة عبء ما يترتب 
عن هاد نبتة الكيف. تريدون لجنة استطالعية، ستكتشفون اآلالم، 
ستكتشفون املأساة، أنت الذي تملك األغلبية ولست أنا، صافي هذا 

هو..

س دي  لرئيس،

 لسادة  لن4 ب،

كان الجميع يعتقد، وأريد أن أقدم بيان حقيقة، كان الجميع يعتقد 
يهمنا  ال  هذا خطأ،  القانون،  هذا  على  الرقابة  ملتمس  أننا سنقدم 
أن يكون هذا فقط سيكون هناك قضايا متعددة كبرى ولنا وسائل 
دستورية ربما لم يقرأها البعض سنستعملها وآنذاك ستكتشفون أن 
في الدستور كنوز وفي الدستور أشياء كثيرة يمكن أن نقدمها، لذلك أنا 
لن أطيل السيد الرئيس، ألن يبدو أن هناك توتر في القاعة.. أنا أشكر 
الجميع، أنا أحبكم جميعا مع االختالف.. ولكن أتمنى �ضيء واحد منكم 
بعد حبي لكم، أن تحبوا ذلك املواطن املوجود في الريف وجبالة وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا، شكرا السيد النائب.. ال�ضي عبد هللا، أ ال�ضي عبد هللا ال�ضي 
عبد هللا يهديك، هللا يهديك.. الكلمة اآلن بإسم فريق التجمع الدستوري 
غتم�ضي  ياكما  هللا  عبد  السيد  الباكوري..  مصطفى  النائب  للسيد 

تبوسو..

 لنائب  لس د مصطفى  لباك4ري:

بسم هللا  لرحمن  لرح م، و لصالة و لسالم على رس34 هللا.

 لس د  لرئيس،

 لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

املناقشة  في  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
واملصادقة على مشروع قانون 13.21 املتعلق باإلستعماالت املشروعة 
للقنب الهندي وذلك بعد املصادقة عليه في لجنة الداخلية والجماعات 
أعدته  الذي  املهم  املشروع  هذا  املدينة.  وسياسة  والسكنى  الترابية 

الحكومة...

 لس د  لرئيس:

نستمعو للسيد النائب..

 لنائب  لس د مصطفى  لباك4ري:

..على شجاعتها السياسية في فتح ملف إجتماعي واقتصادي..

 لس د  لرئيس:

نستمعو للسيد النائب من فضلكم.

 لنائب  لس د مصطفى  لباك4ري:

..وقانوني مثيرا للجدل اإلعالمي والسيا�ضي محليا ووطنيا ودوليا، 
طاملا أن هذه النبتة ظلت لعقود محل نشاط وإنتاج وإستعمال وتجارة 
غير مشروعة قانونا، وقضاء وأخالقا. إال أنه نشاط موجود فعال على 
أرض الواقع يستفيد منه من يستفيد ويتضر منه الجميع بحكم عدم 
شرعيته وعدم قانونيته ومنافسة اإلتجار فيه واإلستغالل في ترويجه 
ونقله وتحويله. لذا فإن فريق التجمع الدستوري، رحب بكل مسؤولية 
بهذا املشروع الرامي إلى إعادة توجيه إستعمال هذه النبتة في االتجاه 
منها ألغراض صالحة ومقبولة طبية وصناعية  الصحيح واإلستفادة 
وإجتماعية وقانونية بدال من اإلستعماالت املتداولة حاليا بشكل مضر، 
هذا باإلضافة إلى انتشار الطلب على منتوج القنب الهندي ومشتقاته 
املستخرجة منه وما أفرزه هذا اإلقبال على املواد املستخرجة منه من 
واقع تجاري منظم ومتشابك تؤطره شبكات اإلتجار الدولي في املخدرات 
وتحركه مصالح هذه الشبكات املؤثرة املتحكمة في تجارة وتوزيع القنب 
في  واملشتغلين  البسطاء  املزارعين  حساب  على  أرباح  وجني  الهندي 
مزارع وحقول إنتاج نبتة القنب الهندي مقابل دخل جد محدود. إال 
أن آثار وتداعيات هذا النشاط تنعكس سلبا على بالدنا وعلى السمعة 
لحمالت  املغرب  تعرض  وطاملا  لها،  املنتجة  للمنطقة  اإلجتماعية 
وتصفية حسابات إعالمية، لقد آن األوان لوضع حد لهذه السلبيات 
والحمالت التي تعرض سمعة بالدنا للتشويه خصوصا بعد ظهور توجه 
هذه  توجيه  وإعادة  الهندي  القنب  نبتة  الستعماالت  والتقنين  دولي 
اإلستعماالت ألغراض مشروعة بأبعاد صناعية وصحية ومدنية وبدون 
أضرار إجتماعية، ذلك أن البنية اإلنتاجية التي تشكلت عبر عقود من 
املمارسات امليدانية للنشاط اإلنتاجي لهذه الزراعة سيظل قائما وسيتم 
الذي يحمله  الجديد  التحول  في هذا  إيجابي وشرعي  إدماجه بشكل 

مشروع القانون محل مناقشة في هذه الجلسة التشريعية التاريخية.

 لس د  لرئيس،

إن هذا املشروع الذي نناقشه اليوم لم يأتي من فراغ، بل كان 
وفنية  اقتصادية  علمية  دراسات  على  مبني  وتحول  نقاش  حصيلة 
وتجارب دولية في هذا املجال، فقد تابعنا في فريقنا التطورات الجديدة 
بلدان  التي اعتمدتها  الهندي  للقنب  املؤطرة لإلستعماالت املشروعة 
عديدة ناهزت الخمسين بلدا من مختلف القارات. وإن هذا املوقف 
الدولي الجديد تعزز بمبادرة منظمة الصحة العاملية في إعادة تصنيف 
نبتة القنب الهندي في إنسجام ومالءمة مع مستجدات البحث العلمي 
إلى  باإلضافة  النبتة  لهذه  وعالجية  طبية  فوائد  بوجود  أقرت  التي 

اإلستعماالت األخرى املتصلة بالصناعة والزراعة وتقنيات التجميل.

وبناء على ما سبق من مستجدات، فإن العديد من الدول سارعت 
رخصت  بحيث  الهندي  القنب  الستعماالت  مقاربتها  مراجعة  إلى 
االستعماالت بصدور تشريعات تنظم كيفية وشروط اإلستفادة من 
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خصائصها العالجية والطبية والصناعية وغيرها... وذلك بتقييم سلسلة 
زراعة زراعية وتحويل ونقل وتوزيع واستيراد وتصدير النبتة ومشتقاتها 
ومجاالت استعماالتها املشروعة. وللتذكير التاريخي تجدر اإلشارة إلى أن 
املغرب بادر مبكرا ومنذ البداية بداية العشرينيات من القرن املا�ضي 
إلى اعتماد قانون يؤطر زراعة الكيف وذلك بعد صدور ظهير 02 دجنبر 
1922 الذي ظل ساري املفعول إلى غاية 24 أبريل 1954 تاريخ وضع حد 
لزراعة القنب الهندي واستعماالته في كافة األنشطة. وإنسجاما مع هذا 
التشريع، صادق املغرب على اإلتفاقية األممية املوقعة في نيويورك سنة 
1961 واملعدلة بالبروتوكول الصادر سنة 1972، ومواكبة للتوصيات 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية وقرارها الجديد بحذف القنب 
الخصائص شديدة  ذات  املخدرة  للمواد  الرابع  الجدول  الهندي من 
الخطورة والتي ال قيمة عالجية لها، بناء على ما سبق اعتدمت اللجنة 
الوطنية للمخدرات التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 
في 11 فبراير 2020، وقامت بإنجاز دراسة حديثة حول مدى جدوى 
تطوير نبتة القنب الهندي وفرص إستعماالته ألغراض طبية وصناعية 

وتجميلية.

الذي  الدرا�ضي  اليوم  بأهمية  املناسبة،  بهذه  فريقنا  في  ننوه  كما 
نظمته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة املدينة بمقر مجلس النواب 
مناقشات  تخللتها  عروض  فيه  قدمت  والذي  األخيرة،  األسابيع  في 
جادة ومعمقة تناولت مختلف الدراسات حول جدوى تطوير القنب 
الهندي، نقاش مدعم باألرقام واإلحصائيات والبيانات املقنعة بجدوى 
تطوير اإلستعماالت الجديدة للقنب الهندي، انطالقا من واقع زراعة 
وإنتاج وتحويل هذه النبتة املثيرة للجدل مما ساهم في توضيح الرؤية 
واستجالء املواقف من التوجه الجديد لإلستعماالت املشروعة للقنب 
ألغراض تعود بالفائدة على الجميع، وتحد من اإلنعكاسات السلبية 
للتجارة الغير املشروعة في زراعة وإستعمال هذه النبتة بحكم جودة 
املنتوج الوطني وموقع املغرب القريب من أسواق اإلستهالك والطلب في 
هذا املنتوج املدعوم باإلمكانيات الزراعية املتوفرة في املنطقة التاريخية 

للقنب الهندي.

ونتوخى في فريقنا أن تكون لهذه املبادرة التشريعية أبعاد إجتماعية 
عاشت  التي  التاريخية  املنطقة  هذه  ساكنة  على  وتنموية  وإنسانية 
ساكنتها النشيطة ألوانا من املضايقات واملعاناة والحيف املستمر لعقود. 
لقد آن األوان لرفع هذا الكابوس الجاثم على األبرياء من شبهة املتابعات 
والوشايات الكاذبة املتبادلة واإلتهامات الكيدية التي يستغلها محركو 
شبكات اإلتجار في املخدرات والتهريب واإلتجار في البشر واملستفيدين 
الفعليين من تجارة الكيف. ومن أجل تحرير الساكنة وطمأنة املتضررين 
من التراكمات السلبية التي رافقت اإلتجار الغير املشروع في املخدرات، 
بادر فريقنا إلى تقديم مقترح قانون يهدف إلى طي صفحة املا�ضي واملآ�ضي 
التي تعرضت لها ساكنة املنطقة التاريخية لزراعة القنب الهندي بوضع 
حد للمتابعة املترتبة عن الوشايات الكاذبة والكيدية التي تالحق ساكنة 

املنطقة، والتي لها ضحايا من أفراد وعائالت مشردة ومشتتة، أتمنى أن 
تأخذ هذه املبادرة التشريعية طريقها لنكون من املساهمين في إعادة 
الطمأنينة واألمن اإلجتماعي والقانوني لضحايا التجارة غير املشروعة 
في القنب الهندي وفتح صفحة جديدة ببعد إنساني واجتماعي وتنموي 

والتصالح مع املنطقة.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

يبدو جليا من قراءة هذا املشروع املجهود الذي بدل في إعداده وفي 
هندسته ومضامينه املتكاملة والعناصر األساسية التي تتوزع عليها مواد 

هذه املشروع وفق 4 محاور:

-1 ضرورة الحصول على الترخيص للقيام باألنشطة التي يتطلبها 
إستغالل هذه النبتة من زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير 

واستيراد؛

-2 إحداث جهاز الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب 
واألطراف  القطاعات  جميع  بين  بالتنسيق  للقيام  وذلك  الهندي 
السلسلة  لتنمية  تحقيقا  والدوليين  الوطنيين  والشركاء  واملؤسسات 
إلى ممارسة  الهندي، إضافة  بالقنب  تعنى  التي  الفالحية والصناعية 
الرفاهية على اإللتزام بتنفيذ التشريع والتنظيم الجديد للقنب الهندي؛

املؤطر  للقانون  وفقا  فالحية  تعاونيات  في  املزارعين  تنظيم   3-
للتعاونيات، قانون 112.12 ورسوم تسليم املحاصيل الزراعية لشركات 

التصنيع والتصدير تحت رقابة الوكالة؛

-4 سن نظام للعقوبات الرادعة ملخالفي مقتضيات القانون رقم 
13.21 والذي سيعزز بمجموعة مهمة من النصوص التنظيمية املحالة 
عليها في صلب مشروع القانون. هناك واقع على األرض يجب أخده بعين 
اإلعتبار والحكمة والحكامة ألن تنزيل مقتضيات هذا املشروع سيحدث 
التجمعات  أعماق  في  ومتجذرة  تاريخية  مرحلة  مع  وقطيعة  تغييرا 
السكنية التي اعتادت واعتمدت على استغالل أراضيها الوعرة بزرع 
نبتة الكيف وجني محصولها، توارثت هذه الصنعة من جيل آلخر مثلما 
توارثت تلك القطعة األرضية التي تستغلها وهي دائما في نزاع عقاري 
حول هذه اإلستغالالت الزراعية الصغيرة وخصوصا مع إدارة املياه 
والغابات نزاعات ال تنتهي أمام املحاكم كلما عمدت هذه اإلدارة ترسيم 
الحدود الغابوية املتصلة بأمالك السكان التي ورثوها عن أجدادهم 

والحيازة واإلستغالل.

 لس د  لرئيس،

لقد استقبلنا في فريقنا مجموعة كبيرة من ممثلي جمعيات مدنية 
وحقوقية لها دراية بالشأن الزراعي املحلي لنبتة القنب الهندي، وما 
ومتابعات  ومالحقات  ومنازعات  اجتماعية  قضايا  من  عنها  يتفرع 
وأبحاث أمنية تمس حتى األبرياء بمجرد اإلشتراك في اإلسم العائلي أو 
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تشابه األسماء أو مطابقتها، كما تقدموا باقتراحات بعد إطالعهم على 
مشروع القانون 13.21 الذي نناقشه اليوم، ومسؤوليتنا السياسية 
تقت�ضي منا نقلها بكل أمانة لإلستفادة منها مساهمة منا في اإلنتقال 
السلس واآلمن من زراعة غير مشروعة قانونيا وقائمة فعال على أرض 
الواقع إلى نمط زراعي مشروع ودامج لسكان املناطق التاريخية لزراعة 
الكيف، ومناطق التوسع في اإلستراتيجية التي رسمتها الدولة لإلرتقاء 
بهذه املناطق املعنية بالزراعة، وتنميتها على أسس جديدة ووفق نموذج 
تنموي جديد خاصة بهذه املناطق، يرتكز على بث الثقة وتبديد مخاوف 
الساكنة وطمأنتهم بفوائد النموذج الزراعي القادم، وأن التغيير املرتقب 
فات املا�ضي السيئ، وتحرير الساكنة 

ّ
سيكون مدخال لوضع حد ملخل

الجبلية والريفية املستغلة لألرا�ضي التي تزرع فيها نبتة القّنب الهندي 
املزارعين،  جبين  لعرق  الحقيقيين  واملستغلين  الوسطاء  قبضة  من 
األمنية واإلدارية  السلطات  مع ضرورة عقد مصالحة إجتماعية مع 
واإلدارية املحلية ومعالجة املخلفات الجنائية ببعد اجتماعي وإنساني 
وحقوقي، بطي صفحة املا�ضي وفتح صفحة جديدة شفافة ونقّية وآفاق 
واعدة أمام مزارع وشباب املناطق املعنية كجزء من حل هذا امللف 

الشائك واملصالحة مع القانون واملشروعية.

 لس د  لرئيس،

مكوناته،  جميع  مسؤولية  بحكم  الدستوري  التجمع  فريق  إن 
ووعيه السيا�ضي واملجتمعي، وقناعته الثمينة بجدوى التوجه الجديد 
الحكومية  املبادرة  مع  تفاعلنا  الهندي،  للقّنب  املفيدة  لالستعماالت 
بكل إيجابية وتبّصر وساهمنا في تقديم تعديالت إلغناء هذا املشروع 
إنسجاما مع قناعتنا  اللجنة  في  اإليجابي  بالقبول  وتجويده، وصّوتنا 
في  الجديد  التحول  هذا  من  ومجتمعنا  بالدنا  ستجنيه  بما  ووعينا 
نؤكد تصويتنا  فإننا  الختام،  وفي  التاريخية.  الزراعة  استخدام هذه 
في هذه  األهمية  البالغ  التشريعي  النص  اإليجابي على مضامين هذا 

الجلسة التاريخية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لس د  لرئيس:

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

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن مض ان رئيس  لفريق  الستقاللي 
لل4حدة و لتعادل ة:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

يشرفني وسعيد جدا أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية في مناقشة مشروع القانون املتعلق باإلستعماالت املشروعة 
للقّنب الهندي، هذا يوم تاريخي بامتياز، هذا نتيجة لنضاالتنا في حزب 
اإلستقالل ونضاالت الساكنة كذلك ومنهم املزارعين ألكثر من 30 سنة، 
ونحن نحاول بطبيعة الحال إيجاد حل ملعضلة حقيقية في املنطقة، 
والتي تهم املنطقة برمتها جهة الشمال تقريبا كلها. فلذلك احنا نحن 
مع  أخيرا  وتجاوبت  استجابت  التي  الحكومة  كنشكرو  كذلك  بدورنا 
املقترح ديالنا، الذي سبق للفريق اإلستقاللي أن تقدم به سنة 2013 
وهو ال يختلف كثيرا عن مضمون هذا املشروع، في الحقيقة نحن لم 
ساكنة  الساكنة،  ملطالب  اإلستجابة  وهو  التشريعي  بدورنا   

ّ
إال نقم 

هذه املنطقة. فلذلك مسرورين جدا السيد الوزير اليوم، وأننا نعيش 
هذه اللحظة ألن النضال ديالنا ملدة 30 سنة ونحن نطالب يعني بهذه 
اللحظة، فلذلك لألسف الشديد أنا السؤال الذي أستحضره دائما 
من له املصلحة في إبقاء الوضع على حاله؟ من له املصلحة في إبقاء 
هذه الزراعة مختصرة فقط على إنتاج املخدرات والحشيش؟ من له 
املصلحة في خدمة األباطرة فقط؟ من له املصلحة في تفقير ساكنة هذه 
املناطق التي تزرع الكيف؟ من له املصلحة في إبقاء 53.000 مشرد من 
املزارعين املبحوث عليهم؟ من له املصلحة في إبقاء املنطقة في وضعية ال 
استقرار؟ املنطقة كلها غير مستقرة بسبب يعني امتهانهم لفالحة ممنوعة 
محظورة غير مباحة؟ من له مصلحة باش يخليو الناس فهاد الوضع؟ 
وتنشده  ننشده  الذي  الحل  هو  املشروع  فلذلك  كاين.  اللي  هو  هذا 
الساكنة وهو إيجاد الحل لتقنين هذه الزراعة وهي أمر واقع ألغراض 
طبية وصناعية، هذا هو الهدف ديال املشروع، بمعنى نريد القطيعة 
مع الوضع الحالي اللي كاين فقط أنه الكيف لصناعة املخدرات، واحنا 
عارفين اآلثار ديال املخدرات على املستوى الوطني وكذلك على مستوى 
العقول وعلى مستوى اإلستعماالت إلى آخره... فلذلك نريد أن نحول 
هذه النبتة من نبتة ضارة إلى نبتة نافعة، إذن هذا هو السؤال. فلذلك 
حين تقدمنا السيد الوزير باملقترح ديالنا راه بعد استشارة طويلة مع 
واملزارعين  املزارعين  أبناء  أنه  بإيجاب  الساكنة، واآلن كذلك نسجل 
يرحبون بصدر رحب يعني بهاد املشروع كيقولو مرحبا احنا كفانا ذال 
وانتهاكا لحقوقنا فما يمكنش واحد يم�ضي يخطب يقولو لو واش عندك 
واش مبحوث عليك وال ال؟ فلذلك الوضع اللي هو وضع مستفز هو 
أنه ال يمكن لنا كمغاربة في ظل دستور 2011 إبقاء الحال على حاله 
فنحن نحرج السيد الوزير ديال املنطقة كنواب كنا نتفادى استعمال 
السيارة اللي عندها 45 ديال الحسيمة أو تحمل العالمة ديال تطوان 
التوقيف،  دائما  املحل  ألنه  الكيف،  تزرع  التي  واملدن  الشاون  أو 
فلذلك معظم الناس اللي هما يسري عليهم هللا ما كيستعملوش هاد 
البالكة ديال الحسيمة وال ديال الناظور وال... فلذلك فذلك يكلفهم 
زيادة بطبيعة الحال فإذا كفانا غير هاد الوضع هذا مستفز لنا كتجي 
السيارات كيقولك وقف هنا 45، منين جيتي؟ إيال قلتي لهم كتامة ديك 
الساعة أرا البطاقة، إيال قلتي لهم من الحسيمة من املدينة ربما شوية 
داملرونة ولكن دائما، فلذلك هاد املشروع كيوضع الحد لهذا الوضع 
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ي كنقولو اآلن بطبيعة 
ّ
الشاذ اللي كتعيشو املنطقة برمتها، فاحنا مل

بسبب  ربما  مؤقت  في سراح  نفسها  كتعتبر  كلها  املنطقة  ألن  الحال 
شكاية كيدية أو غير كيدية فيها تصفية حسابات فقط بينهم وقد ال 
تكون هناك جنايات أخرى بطبيعة الحال اللي كتصرف هاد التصرف، 
فلذلك بغينا املزارع أن يتحرر، بغينا الفالح يتحرر ألن املقاربة األمنية 
لن تعطي نتائجها، املقاربة األمنية خالت الكيف يتوسع، املقاربة األمنية 
من املناطق التاريخية اللي كانت كتامة وبني سدات وبني خالد الشاون 
إقليم الحسيمة والشاون أصبح اآلن في أكثر من 8 أقاليم ربما وأكثر ربما 
راه غادي حتى لسيدي قاسم، بمعنى املقاربة األمنية ليست بالحل، البد 
من إيجاد حل لواقع معين وهو أنه هذه النبتة أصبحت جزءا من ثقافة 
هؤالء الساكنة واملزارعين وأصبحت أمر واقع فيجب أن نستغلها في ما 
هو إيجابي، وأكيد أن املشروع اعتمد على دراسات، يعني مختلفة، ونحن 
لسنا بطبيعة الحال احنا اللوالة راه 53 دولة التي شرعت االستعمال 
القانوني البديل لنبتة الكيف أو القنب الهندي، راه تأخرنا كثيرا السيد 
الوزير، تأخرنا كثيرا بالنظر إلى املوارد اإليجابية التي ستجنيها املنطقة 
تنميتها املحلية بطبيعة الحال والدولة املغربية بصفة  في  وستساهم 
عامة، ونحن انطالقا من الدراسة التي قدمت لنا، يعني من طرف وزارة 
الداخلية والدراسات التي قمنا بها عن طريق الخبراء وذوي الشأن في 
هذا األمر اللي اعطاونا بأن بإمكان املغرب أن يحول هذه الزراعة من 
زراعة محرمة مجرمة الفوائد ديالها ال تعود بالنفع النهائي على املنطقة، 
عدا ذلك ال تستثمر في كتامة، وال في الشاون، وال في تاونات، وال في بني 
سداد وال في الحسيمة، عائدات الكيف إما تستثمر خارج الوطن أو في 
مناطق أخرى داخل الوطن، ألنه طبيعي جدا أن هناك تخوف، واحد 
بغى يستثمر في بالدو ولكن أنه عائداته نتيجة ملواد محظورة ممنوعة، 
قد يكلفه الكثير من املتابعات القانونية في ذلك، فلذلك يفضلون املدن 
األخرى الرباط، والدار البيضاء، وأكادير، ومراكش، وطنجة والحسيمة 
ما فيهاش لألسف الشديد، كلهم وتطوان وغيرها... فاس والخارج، بل 
وأكثر من ذلك أنه الفئة الوحيدة املستفيدة من ذلك هم فئة محصورة 
جدا، وهم الذين يصدرونها، وغالبا ماهم يحملون جنسيات أجنبية 
لألسف الشديد، بمعنى وغالبا ما تتم املقايضة، كيعطي لو الربع ديال 
العائدات املادية والربع اآلخر من املخدرات القوية وهذا هو الخطر الذي 
يجب أن نتصدى له جميعا. فلذلك نحن اآلن سعداء جدا بهذا القانون، 
ألنه نريد تحرير املواطن بالدرجة األولى، هذا القانون سيحرر املزارع، 
سيجعله يمتهن فالحة مشروعة كسائر املواد الفالحية األخرى، هذا هو 
السبب األسا�ضي ألنه السيد تيزرع وهو خيفان، وهو املورد الوحيد اللي 
عندو، بل وأكثر من ذلك أنه تم فعال أنه عندها اآلثار البيئية لألسف 
الشديد السيئة، ولكن هاد القانون سيضع حدا لهذه اآلثار البيئية، ألنه 
بعد إدخال بعض السالالت يعني الهجينة من النباتات يعني أتت على 
األخضر واليابس فعال، استهدفت املياه الجوفية واملياه السطحية وأتت 
وامتدت إلى الغابات، ولكن اآلن هاد النبتة ستكون تحت مراقبة أعين 
الجميع، بمعنى أنه الكل سيتقنن، وحتى وزارة الفالحة غادي تدخل على 

الخط، هذا هو اللي كاين هذا هو السبب األسا�ضي وأنه عائداته ستعود 
بالنفع املباشر على الساكنة، وأن عائداته ستساهم في تنمية املوارد 
الجماعية لهذه املناطق التي ظلت منسية لعقود من الزمن وال زالت إلى 
حد اآلن، بسبب هذه النبتة غير املشروعة املمنوعة، ألنه املتابع ال يمكن 
له أن يطالب بحقه، فلذلك ظلت هذه املناطق يعني معزولة لفترات 

طويلة بسبب يعني هذا الواقع اللي تتعيشو هذا من جهة؛

ومن جهة ثانية، لألسف الشديد أنا يعني ما عرفتش، اعطيونا الحل، 
املخدرات  نخليو  نبقاو  واش  الحل،  اعطيونا  يرفضون  الذين  اإلخوة 
الكيف للمخدرات، القانون هذا يحارب املخدرات، القانون اللي جا هو 
أنه يسمح باستغالل الكيف فيما هو حالل، فيما هو مباح على خالف 
الوضع الحالي اآلن فقط غير املخدرات، يعني فلذلك لألسف الشديد هو 
أننا نريد إبقاء الوضع على حاله وهذا مردود يعني منطق مردود بطبيعة 
الحال، اعطيونا الحل، واش نخليوه كما هو؟ فعال أنا على يقين بأنه 
وقعت استشارات السيد الوزير قبل يعني صدور هذا القانون، وأنا 
حضرت في اجتماعات استشارية على مستوى اإلقليم الذي أنتمي إليه 
استشارات  كانت هناك  بمعنى  املنتخبون  املدني،  املجتمع  حول هذا 
يعني فهاد املوضوع، بل وأكثر من ذلك أن حتى هاد مؤسسات الحكامة 
راه استمعت إلى أبناء ممثلي املزارعين جماعة جماعة، منطقة ذات 
تنسيقيات كلها التي انتظرتنا راه املجلس االقتصادي واالجتماعي اجتمع 
معها لساعات وحقوق اإلنسان، وأنا أؤكد لك السيد الرئيس ما أقول 
وتحرى من األمر جيدا، أنا كنقول لك سول راه اجتمع معاهم، واجتمع 
معانا احنا هادي سبع شهور وال ثمن شهور. فلذلك فعال احنا طالبنا 
في 2015 و2014 بمهمة استطالعية فتم رفضها، يعني طلبنا كذلك 
باش نمشيو للبرملان تم رفضها، إذن فلذلك ال جدوى من هذه املسائل، 
اآلن يجب أن نربح الوقت ألنه تأخرنا كثيرا، هناك شركات كانت ترغب 
في االستثمار التجأت إلى دول أخرى التي لم تكن لها عالقة بهذه املادة 
وهي قريبة منا، حينما نتحدث عن 53 دولة نحن نعرف القيمة الذهبية 
لهذه املادة إذا حسن استغاللها، واحنا على يقين بأنه كانوا الفالحا ماذا 
يريدون؟ يريدون الكرامة ورفع الظلم والرعب والخوف اللي كيداهمهم 
وكيحضر معاهم في كل يوم وليلة وفي جميع املناسبات والطرقات، هذا 
هو فقط يقول لك أنا مستعد تعطيني 1500 درهم وما نزرعش الكيف، 
وأعتقد بأن هذا املشروع إجابة موضوعية يعني للوضع الحالي، هذا 
املشروع هذا تيجاوب على املعاناة وتيحد هاد املعاناة وكيضمن حقوق 
اإلنسان ديال هاد الفئة هادي التي ظلت مهضومة ومصادرة لعقود من 
الزمن بسبب هذه الزراعة. إذن هنا شنو كاين؟ االستغالل السياسوي 
لهذا الكيف، أبدا وأنا إبن املنطقة أنا ولد الحسيمة أنا عارف هاد 
املنطقة ومن يستغل الكيف، فعال أنها مواطن هاديك املنطقة ديال 
املجاهدين من جبالها انطلقت أعمال جيش التحرير في الشمال اآلن 
أصبحت مذلولة بسبب هذه الزراعة، ألنه أثناء االنتخابات يعني يجد 
نفسه محاصرا إما هنا وإما هنا، إذن اآلن بغينا نوضعو الحد بغينا 
أثناء صناديق االقتراع،  نحررو املواطن حتى في اختياراته السياسية 
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بغينا نحرروه، احنا كنا ضحايا دائما ديال هذه النبتة في هذه املناطق في 
آخر لحظة نفاجأ بإنزال غير متوقع ما�ضي بسبب املزارعين بسبب الذين 
يتحكمون في املزارعين وفي بضاعتهم من املحولين واملصدرين لفائدة 
مرشح أو مرشحة معينة غالبا كانوا ذكورا، هذا هو اللي بغينا احنا 
نتحررو ونحررو املواطن باش حتى هو يعرف بأنه تيزرع زراعة مشروعة 
مباحة كسائر النباتات األخرى. فلذاك يجب أن ال نكيل بمكيالين هذا 
حالل وهذا حرام ما يمكنش، راه إيال بغينا نحلو ونحرمو كاين بزاف ديال 
املسائل، خصنا نمنعو حتى استيراد الخمور والسيكار وغير ذلك... بزاف 
ديال األمور، هذه محرمة بنص قطعي في القرآن الكريم، وهي تباع في 
جميع الدروب وفي جميع الشوارع، فين عمرك شفتي هاد الكيف هذا 
موضوع يجب أن يستغل فيما هو إيجابي، واحنا كنقولو فعال كان يكنى 
بالذهب األخضر ولكن بعد الدراسات التي انفتحنا واستحضرناها فعال 
ي كتسمع ليترو ب30 مليون راه هذا ذهب أخضر، ولكن فقط يجب 

ّ
مل

أن يستغل لفائدة الساكنة ولفائدة تنمية املنطقة بالدرجة األولى.

بل وأكثر من ذلك تقدما بتعديالت كثيرة السيد الوزير، كنا نتمنى 
صادقين أن يتم التجاوب مع أهمها ولكن هناك التجاوب مع البعض 
بغينا  املنطقة،  في  الكيف  ديال  العائدات  هاذ  ديال  إستغالل  بغينا 
أبناء املنطقة يشتغلو، بغينا املعامل تكون تحت تراب املنطقة، بغينا 
األولوية للمناطق األصلية، بغينا األولوية كذلك لإلستثمارات املحلية، 
والشباب تبارك هللا كلهم يعني من األطر العليا بغينا إشراكهم، بغينا 
إدماج التعاونيات كذلك فهاذ ال�ضي، بغينا هاذ املعامل يكونو على تراب 
الجهة، بغينا كذلك حتى الوكالة تكون في الجهة ما تكونش بعيدة من 
أجل اإلستثمار األمثل والجّيد لهذه النبتة، إذن هذا ما كنا بطبيعة 
الحال نريده. أما بالنسبة بطبيعة الحال في الفريق اإلستقاللي فرحنا 
كثير ألن هاذ املوضوع استّنيهاه ألكثر من 30 سنة، وهذا حدث طيب 

والفريق بطبيعة الحال منخرط تمام اإلنخراط والسالم عليكم.

 لس د  لرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب محمد األمين ديدى 
بإسم الفريق الحركي، تفضل السيد النائب مرحبا.

 لنائب  لس د محمد  ألمين دندى:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس دنن  ل4زيرين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا 
وموقفنا بخصوص مشروع القانون املتعلق باالستعماالت املشروعة 

للقّنب الهندي، في هذا اإلطار أؤكد بدون مغاالة بأن هذا النص الذي 
تأخر كثيرا يعتبر من النصوص التشريعية الكبرى والهامة والنوعية، 
ل تحوال فاصال وانعطافة هامة بين مرحلتين؛ مرحلة ما قبل 

ّ
إذ سيشك

تقنين استعماالت هذه النبتة، ومرحلة ما بعد تقنينها. ومن هذا املنطلق، 
ن من الحّد من مجموعة 

ّ
نعتبر بأن تطوير القّنب الهندي املشروع سيمك

من املخاطر املتعلقة بتهريب واستهالك املخدرات وتلك املتعلقة بصحة 
املواطنين والبيع، أما على املستوى اإلقتصادي فتطوير هذه السلسلة 
ن بلدنا من أن يصبح بلدا مصّدرا للمنتجات الطبية 

ّ
اإلنتاجية سيمك

والصيدلية والصناعية بدال من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة. 
للقّنب  املشروعة  باالستعماالت  يتعلق  املشروع  هذا  فإن  وللتذكير، 
الهندي أما االستعماالت غير املشروعة فلم يطرأ عليها أي تغيير على 

مستوى تجريمها.

 لس د  لرئيس،

اسمحوا لي أن أتوجه بإسم الفريق الحركي بالشكر واإلمتنان للسيد 
وزير الداخلية، والسادة أطر الوزارة على كل الجهود املبذولة التي أفرزت 
تقديم نص تشريعي جيد، أحاط بمختلف الجوانب ذات الصلة بزراعة 
هذه النبتة واستحضر مختلف اإلشكاليات املطروحة واستلهم مختلف 
املمارسات الفضلى فيما يخص هذا املجال. كما نشيد بأجواء النقاش 
الهادف واملسؤول الذي ساد داخل لجنة الداخلية خالل مختلف أطوار 
الدراسة والتصويت، شاكرين السيد الوزير تفاعله اإليجابي مع بعض 
التعديالت التي تقدمنا بها بغرض تجويد هذا النص. في هذا السياق، 
نثمن في الفريق الحركي الدراسة التي أعدتها الوزارة واستلهمت منها هذا 
النص التشريعي، هذه الدراسة التي فندت كل ادعاء قد يشك في جدوى 

وأثر ومشروعية هذا النص التشريعي.

 لس د  لرئيس،

أمام وضوح أهداف ومرامي هذا النص الذي وافق عليه املجلس 
 أن نؤكد بأن 

ّ
الحكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة، ال يمكننا إال

املغرب دولة مؤسسات، وبالتالي فإن اإلشتغال يجب أن يكون تحت 
سقف املؤسسات كما أن مثل هذا العمل املؤس�ضي يجب أن يكون 
محكوما بمنطق الدولة وباملصلحة العليا للبالد وليس بمنطق آخر، 
معتبرين بأنه لم تعد هناك أية دواعي لتأخير التصويت على نص بهذا 
الحجم وبهذه القيمة لطاملا أنه نص شامل جامع مانع. كما ال يمكن أن 
يستمر الفراغ القانوني املتعلق بتقنين نبتة القنب الهندي في الوقت 
الذي أعدته العديد من الدول من كل القارات بل بادرت هذه الدول 
إلى إدخال القنب الهندي في مدونتها الدوائية. إن سبق بعض الدول 
في التقنين خاصة في أوروبا سيق�ضي كما ورد في الدراسة املنجزة على 
الطلب على القنب الهندي الترفيهي غير املشروع الوارد من املغرب، 
وبالتالي سيزيد من تدهور األوضاع اإلجتماعية والبيئية الحالية. من 
هذا املنطلق، فإن املغرب يتوفر على مجموعة من املؤهالت واإلمكانيات 
ونقاط القوة التي تؤهله لتطوير صادراته من هذه املادة ذات اإلستعمال 
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املشروع والقانوني أبرزها: الظروف الطبيعية املناخية املواتية، والقرب 
من السوق األوروبية الصاعدة، باإلضافة إلى الدراية املوروثة التي يتمتع 
املوانئ  في  املتمثل  اللوجستيكي  والعرض  التقليديون،  الفالحون  بها 

واملطارات وجاذبية املغرب بالنسبة لالستثمارات األجنبية.

 لس د  لرئيس،

لنا  تبدو  التي  التساؤالت  من  مجموعة  نطرح  السياق  نفس  في 
مشروعة؛ هل من الطبيعي أن يبقى بلدنا خارج التقنين؟ هل نر�ضى 
أن يستمر جزء من وطننا العزيز بنفس وتيرة التهميش والفقر؟ أليس 
من حق مناطق زراعة القنب الهندي أن تحظى بفرصتها من التنمية؟ 
وجه  حتما  ستغير  التي  االستثمارات  تستقطب  أن  حقها  من  أليس 
املنطقة وتحولها من منطقة تخلف إقتصادي وتنموي إلى منطقة نماء 
وجذب سياحي ال سيما أنها تتوفر على مؤهالت وإمكانيات وتنوع طبيعي 
بنيات  على  يتوفروا  أن  املناطق  هذه  أبناء  من حق  أليس  وجغرافي؟ 

وخدمات وفرص للشغل؟

 لس د  لرئيس،

بإيجاز  ولو  التذكير  من  البد  التحول،  هذا  على  الضوء  لتسليط 
التاريخية  املناطق  وخصوصا  الكيف  زراعة  بمناطق  العزلة  بواقع 
بسلسة جبال الريف، هذا الواقع الذي أدى إلى انتشار الفقر والهشاشة 
عن  فضال  املناطق،  بهذه  األساسية  والخدمات  البنيات  وإنعدام 
شعور عام بالخوف جراء املالحقات املتابعات والشكايات الكيدية إلى 
درجة أن هذه املتابعات أدت إلى هروب جماعي للمزارعين. لذلك فإن 
تنموية  عمومية  سياسة  اعتماد  على  الرئيس،  السيد  معقود  األمل 
قائمة على مبدأ التمييز اإليجابي لهذه املناطق، وعلى نموذج التنمية 
هذه  ويمكن  املائية  والفرشة  والغابة  البيئة  على  يحافظ  املستدامة 
والبنيات والخدمات  الحصول على استثمارات  في  املناطق من حقها 
األساسية وضمان الكرامة لساكنة املنطقة إسوة بكل املغاربة، وذلك 
في إطار العدالة اإلجتماعية واملجالية والنموذج التنموي الجديد املؤطر 
للمشروع املجتمعي الذي يقوده جاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

 لس د  لرئيس،

من املؤكد أن النص الذي نناقشه اليوم يحمل في طياته بوادر 
مصالحة تاريخية مع هذه املناطق، ونعتقد في الفريق الحركي بأن تقنين 
الهندي تعتبر مدخال لهذه املصالحة، لكننا نؤكد على  القنب  زراعة 
ضرورة تنويع األنشطة الزراعية واإلقتصادية بهذه املناطق، كما نؤكد 
بأن تنزيل هذا النص سيضع حدا لإلستغالل غير املشروع إلستقرار 
املزارعين إذ أن التسويق عبر قنوات قانونية سيفك اإلرتهان للشبكات 
اإلجرامية املتاجرة في املخدرات، بحيث أن الفالح التقليدي ال يحصل 
إال على 3 % من رقم املعامالت النهائي مقابل 12 % التي يجنيها الفالح في 

السوق املشروعة.

مالحظة السيد الرئيس، تتمثل بكون هذه املناطق لم تكن تستفيد 

تماما من عائدات هذه الزراعة التي يتم توطينها بعيدا عنها وبالتالي 
إستعماالت  إلى  اإلنتاج  يوجه  وسوف  تماما  مختلفا  الوضع  سيكون 
أخرى مشروعة في املجال الصناعي والطبي ومستحضرات التجميل، 
وبالتالي توطيد اإلستثمار بهذه املناطق. باملناسبة السيد الرئيس، ندعو 
بمناطق  اإلستثمارات  هذه  توطين  على  العمل  إلى  الحركي  الفريق  في 
وتشجيع  املناطق  هذه  ألبناء  التشغيل  في  األولوية  وإعطاء  الزراعة 
البحث العلمي بخصوص هذه النبتة، كما ندعو إلى تشجيع التنظيم في 
التعاونيات بإنخراط أبناء هذه املناطق وقبل هذا وذاك نطالب بإصدار 
عفو شامل على املتابعين منهم الذين يستجيبون لشروط العفو وإرساء 
وضع جديد يمكنهم من املساهمة في املجهود التنموي الذي تتطلع إليه 
هذه املناطق وخصوصا التاريخية منها. في نفس السياق ندعو إلى إيجاد 
حلول للمشكل العقاري ومشكل التحديد القابوي باإلضافة إلى توسيع 

دائرة التحفيظ.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

نعلن في الفريق الحركي انخراطنا التام بهذا املشروع وأملنا وطموحنا 
املناطق  لهذه  بالنسبة  املنشود  التحول  ذلك  األخير  هذا  يحقق  أن 
كمدخل لنموذج تنموي شمولي، وكأرضية خصبة لتكثيف اإلستثمارات 
وتحقيق الكرامة والشغل ألبناء هذه املناطق، واملساهمة في تنمية بلدنا 
معلنين أننا سنظل دائما وأبدا مع كل املبادرات التي من شأنها خدمة 
بلدنا وشعبنا تحت قيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لس د  لرئيس:

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

 لنائب  لس د وقر ن أمام رئيس  لفريق  الوتر كي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس دنن  ل4زيرين،

 لس د ت و لساد ت  لن4 ب  ملحترمين،

ربما سأبدأ مما يجب أن أنتهي إليه، هو أننا في الفريق االشتراكي 
م هاد املشروع القانون 13.21 املتعلق  وأتناول الكلمة بإسمه، نحن ًنَدّعِ
بطبيعة  لصالحو  وغانصوتو  الهندي  للقنب  املشروعة  باالستعماالت 
االقتصادية  ديالو  لألهداف  بالنظر  لصالحه  له  غانصوتو  الحال، 
اللي  الواقع  لواحد  إجابات  تيقدم  أنه  على  وبالنظر  واإلجتماعية، 
كنعيشوه واللي ما يمكناش بشأنه نحجبو الشمس بالغربال، هذا واقع 
كنعيشوه منذ عقود واللي كيف ما قلنا في املداخلة ديالنا في اللجنة هو 
أنه ربما تأخرنا كثيرا، ولكن التأخر في الوصول خير من عدم الوصول، 
وهو فاتحة أعتقد ملجموعة من األمور التي يجب أن نطعمها مع خطاب 
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مجموعة  واحد  تعيق  التي  األمور  وكل  املحافظ،  والخطاب  التردد، 
دالتحوالت في بالدنا.

بداية هاد القانون باش تكون واحد األمور واضحة ألنه يعني تبعو 
واحد دائما تكون قوانين موضوع نقاش كتكون موضوع أخذ ورد بين 
املوافقين عليها وبين الرافضين لها وهو أمر صحي بالنسبة إلينا في الفريق 
االشتراكي وفي االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، ومزيان يكون عندنا 
الديمقراطيات  ديال  املجموعة  بواحد  نوصلو  بالعكس  كرهناش  ما 
كاينة األحزاب املحافظة وكاينة األحزب الحداثية التقدمية وكاين اليسار 
األخضر وكاين هذا بالعكس كاين وضوح عند املواطنات واملواطنين اللي 
جعل حتى االختيارات ديالهم تكون مبنية على أمور اللي هي واضحة 
ي كنشدو هاد النص هاد مشروع القانون راه بالنسبة 

ّ
وسليمة، ألن مل

إلينا نرى بأن الوحيدون الذين سيتضررون منه هم تجار املخدرات، 
إذا ما كان هناك من ضرر فالذين سيتضررون منه إذا ما كان هناك 
من ضرر فالذين سيتضررون منه هم تجار املخدرات، وهنا كاينة واحد 
االلتقاء بين تجار املخدرات وبين الخطاب ديال التضليل، كالهما يعني 
يعمالن على تغييب عقل املواطن وتخديره بأمور تحجب عنه الواقع 
بحقيقته وأولويته الواجب اإلنكباب عليها، األستاذ عمر بنجلون سبق 
مع  الصراحة  تكون  اإلرهاب« خص  أنواه  أخطر  »التضليل  قال:  له 
معاها  واختلفنا  حاجة  �ضي  عارضنا  إال  وحتى  واملواطنين  املواطنات 
وكانت عندنا مالحظات بشأنها وكانت لدينا مالحظات بشأن هذا النص 
يعني من خالل التعديالت اللي تقدمت وكنشكرو الحكومة على أنها 
تجاوبت مع واحد املجموعة منها، اللي أسا�ضي هو أننا نوقفو عند النص 
بما له قد يكون عليه بعض األشياء قد تكون هناك واحد املالحظات 
خطوات  نحو  خطوة  ذاته  حد  في  هو  النص  هذا  بأن  نؤمن  ولكننا 
أخرى، ألن األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية ديالو واضحة، ومن بين 
اإلشكاالت اللي طرحات بالنسبة لهاد املناطق التي يعني التنمية معاقة 
بها وسبق لنا طرحناها السيد الوزير، على أنه واخا كانت التنمية ديال 
أقاليم الشمال األقاليم املعنية بالزراعة ديال هاد النبتة ديال القنب 
ديالها  الوضعية  بحكم  التنمية  في  ديالها  املسار  خذاتش  ما  الهندي 
الخاصة، وبحكم حتى الوضعية ديال املواطنات واملواطنين واملزارعين 
اللي متابعين واللي كاين واحد دائما ديك الحالة ديال التوجس وعدم 
القدرة عن االنخراط في املسار ديال التحوالت اللي كتعرفها بالدنا بحكم 
الوضعية ديالهم الخاصة واللي كتقت�ضي، كتقت�ضي خاص يكون واحد 
النوع ديال االجتهاد، تحدثنا على واحد املرحلة انتقالية خص يكون 
واحد النوع ديال االجتهاد امللفات اللي طالها التقادم خاص يتخاذ فيها 
القرار ألن غايكون دخالت في التقادم، اللي باإلمكان يّدار فيها الحفظ 
يّدار فيها الحفظ، هادوك املساطر االستنادية توقف ألن واحد كيعطي 
سمية ديال واحد يعني الوشايات الكاذبة وما إلى ذلك، وّدار واحد هذا 
إيال كانت واحد املجموعة كتقت�ضي كذلك العفو العام يكون ألنه هنا 
نقطة أساسية نركزو عليها باش ما نغلطوش الرأي العام الوطني بزوج 
ديال الجوانب: النقطة األولى هو أن هاد النص كيتعلق باالستعماالت 

املشروعة للقنب الهندي، كل إستعمال خارج مقتضيات هذا النص 
فهو استعمال غير مشروع ومعاقب عليه بمقت�ضى القوانين اللي هي 
كاينة اللي ما تلغاتش، لم تنسخ، قوانين ظلت قائمة، هذا القانون جا 
باش ينظم االستعماالت املشروعة للقنب الهندي وأي إستعمال خارج 
مقتضيات هذا القانون راه معاقب عليها بمقت�ضى بمعنى ما كاينش 
�ضي واحد الصورة اللي كتسوق على أنه يعني ستفتح األبواب مشرعة 
أمام زراعة الكيف بما له من أضرار مرتبطة باإلدمان، وسمعت أنا على 
أن الشرعنة ديال استهالك املخدرات راه صعيب نقولو هاد الهضرة 
ديال الشرعنة ديال استهالك املخدرات، املخدرات كاينة، االستهالك 
كاينة، اإلدمان كاينة، يجب أن نجتهد في الطرق اللي تجعلنا نحددو ما 
غنقضيوش عليه في العالم كامل ما كاينش القضاء على اإلدمان، كل 
واحد عالش مدمن ولكن خص غي واحد اإلجتهاد، ولكن راه من بين 
األسباب ديال اإلدمان من بين األسباب واحد املجموعة داإلشكاالت 
املجتمعية اللي كنعيشوها راه هي الفقر، راه »كاد الفقر أن يكون كفرا«، 
الفقر هو اللي كيأدي لواحد املجموعة ديال املظاهر وواحد املجموعة 
ديال الجرائم وواحد املجموعة ديال االختالالت داخل املجتمع، وبالتالي 
هنا خص فين ما يكون �ضي مبادرة تجي يا من عند املجلس من عند 
النواب في إطار مقترحات القوانين أو من خالل مشاريع القوانين اللي 
كتجي بها الحكومة أو من خالل األفكار التي تروج داخل املجتمع، ألن 
ي كنتحدثو على الديمقراطية والحداثة والتقدمية والقيم ديالنا احنا 

ّ
مل

كإشتراكيين، األمر يتعلق بثقافة راه املسؤولية، راه ثقافة التعاقد راه 
ثقافة كنأسسو لثقافة داخل املجتمع راه هي اللي كتسمح لنا نزيدو 
لقدام، األمر ال يتعلق بشعارات راه الديمقراطية إيال ما كناش متشبعين 
بها، نحملها، مستعدون للتضحية من أجلها، نناضل، ندخلو للحباسات 
ما  راه  قدام  اللي  الناس  ضحاو  كيما  نضحيو  عليها،  تعتاقلو  عليها، 
يمكنش نقول أنا تناضل من أجل الديمقراطية خاص نكون كنآمن بها 
بعدا باش ناضل من أجلها، وخصني نكون ديمقراطي أقبل باآلخر مهما 
اختلفت معه، اختلفت معه في مرجعية فكرية أو دينية أو ثقافية وما إلى 
ي 

ّ
ذلك، الديمقراطية هوأنني أقبل باآلخر، باختالفي معه أقبل به. وهنا مل

كنتحدثو على املسؤولية، املسؤولية ديال الفاعل السيا�ضي باألساس، 
ي كيكون قادر على أنه يحافظ على واحد اإلحترام في إطار االختالف 

ّ
هو مل

القائم. كاين االختالف كاين اإلحترام املتبادل، وال أحد يمتلك الحقيقة، 
وما يمكناش نرميو �ضي طرف أو �ضي طرف آخر ب�ضيء معين خاصة خاصة 
إذا كان األمر يرتبط بواحد الخطاب اللي نضللو به املجتمع واللي ندفعوه 
على أننا دائما نضع واحد املجموعة ديال العراقيل، كلما كانت هناك 
خطوات تقدم إجابات إلشكاالت نعيشها، كلما نخلقو واحد العراقيل في 
الذهنية ديال املواطن املغربي. بخطاب أخالقوي أحيانا، بخطاب ديني 
أحيانا أخرى، بالتشكيك في النوايا واألهداف من النص، برؤية سوداوية 
تجعل من أن هاد النص هذا وكأننا سنضع غدا بين يدي الشباب كل 
نصيبه أو حصته أو كوطته من املخدرات، واألمر عكس ذلك. األمر هو 
أننا كنقدمو إجابات إلشكاالت مجتمعية كتعرفها هاد املنطقة، اللي 
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كتستدعي على أننا نوضعو األصبع عليها، كيفما السيد الوزير، كيفما 
قلنا في اللجنة والعودة مجموعة ديال املواضيع، جا الوقت باش أننا 
نوضعو يدنا عليها، ونقدمو لها حلول تشريعية إيال بغينا نزيدو لقدام. 
راه الدول اللي تقدمت راه واحد اللحظات خدات قرارات كانت فديك 
اللحظة نوعا ما صعبة، ولكنها قطعت مع داك الخطاب ديال التردد، 
وانطلقت نحو املستقبل للبناء ديال املجتمع ديالو على كافة املستويات، 

والجانب الثقافي كنأكدو عليه هو جانب أسا�ضي بطبيعة الحال.

هنا غادي نشير لواحد النقطة حتى هي عندها أهميتها، هو أنه احنا 
كفريق اشتراكي في تعاطينا ال مع مقترحات ديال القوانين ديال السيدات 
والسادة النواب، وال مشاريع القوانين اللي كتجي بهم الحكومة، فاحنا 
محكومين بواحد املبدأ أسا�ضي، اللي هو املصلحة العليا ديال البالد 
دون أية حسابات أخرى. وهنا الي يمكن لك تسجل، وخصها تسجل 
دائما في املجلس، ألن كتطرح بالنسبة للمواطنات واملواطنين واملتتبعين 
تطرحوها في أكثر من مناسبة، ملاذا يأتي نص ويمر بسرعة؟ وملاذا يأتي 
ي كيجي نص 

ّ
نص ويأخذ وقته؟ راه اللي كيحكم هو مصلحة البالد. راه مل

وخاصو يمر بسرعة ألن البالد واقفة عليه وكذا، راه كيدوز بسرعة، 
وكتكون توافقات وتيدوز بسرعة، إيال كان �ضي نص مؤسس وعندو 
األثر ديالو داخل املجتمع، وفيه الصالح وراه ال زربة على صالح، خصنا 
تقاد األمور وناخذو وقتنا. كيما ّدار فواحد املجموعة ديال القوانين 
والقوانين اإلطار، خذينا وقتنا وفي األخير خرجات وما خالتش موراها 
واحد الزوابع، عالش؟ ألنه تم توافق بشأنها. إيوا القوانين املؤسسة 
اللي جوهرية تهم الحريات ديال املواطنات واملواطنين، الحياة ديالهم 
اليومية راه ضروري خص يكون عليها واحد التوافق. ما خصهاش تكون 
موضوع مزايدات سياسية. راه هاد املزايدات السياسية أكثر ما تقوم به 
هو أنها تزرع الشك لدى املواطنات املواطنين، ما كتدفعش أننا نمشيو 

لقدام. وهذه أمور نكررها ونشدد عليها دائما في الفريق اإلشتراكي.

هاد مشروع القانون ندعمه ونعتبر بأنه خطوة نحو األمام، وهي 
جات حتى في الرد ديال السيد الوزير، في املناقشة العامة هي خطوة 
واحد  تبان  تقدر  ثغرات،  تبان  تقدر  النص  هذا  املستقبل، ألن  نحو 
املجموعة ديال العيوب، تقدر تبان واحد املجموعة ديال النقائص. كان 
تطرح حتى النقاش ديال املناطق التاريخية واش هي اللي نزرعو فيها أو 
خصنا نحددوها بمقت�ضى مرسوم، وال نحدو املناطق وال كذا... خلينا 
واحد املجموعة ديال األمور للمستقبل، ألن املستقبل وحده كفيل بأن 
ي 

ّ
يبين اشنو خص يدار هنا، واشنو خص يتعدل هنا. راه هاد النص مل

ّدار راه ليس عندو واحد القدسية وواحد الثبات، راه النص الدستوري 
اللي كيخصو يتحلى بالثبات وراه من حين آلخر كتدخل عليه تعديالت 
فما بالنا بنصوص قانونية عادية الواقع يبين ما يمكن أن ندخله عليها 
من تعديالت. اللي كنتمناو السيد الوزير باش نختم هو أنه هاد املشروع 
يعني أمل عند الساكنة ونحن كذلك في الفريق االشتراكي استقبلناهم 
عندهم واحد األمل، هاد األمل خصو في األجرأة يتجسد على أمر الواقع 

أنه يبان األهداف ديالو األساسية تبان وركزنا على ما يتعلق باإلنتاج 
وعلى أن اإلستثمار ديال املداخيل ديال هذا أنها تنمي املناطق خاصها 
تنعكس على الساكنة وبطبيعة الحال أخذا بعين اإلعتبار املطلب ديالنا 
الجماعي اللي ركزات عليه واحد املجموعة ديال الفرق ديال املسألة 
ديال إيجاد حلول للوضعية الخاصة اللي كتعرفها هاد الشريحة ديال 
املواطنات واملواطنين ارتباطات باملتابعات، تكلمنا على التقادم كاين 
واحد املجموعة ديال امللفات اللي تقادمت خص هذا فيها كاين الحفظ 
كاين املساطر االستنادية خصها توقف، وإيال كانت �ضي حاجة ملا ال 

التفكير في العفو العام بشكل أسا�ضي، شكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيدة النائبة سعاد الزايدي، مرحبا بسعاد.

 لنائبة  لس دة سعاد  لز ندي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس دنن  ل4زيرين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

نعتبر هذه الجلسة العامة محطة تشريعية جد مهمة ببالدنا، ونحن 
باإلستعماالت  املتعلق  القانون  هذا  مشروع  على  املصادقة  بصدد 
املشروعة للقنب الهندي بعد مخاض ومسار طويل حول هذا املوضوع، 
ولو أن النقاش حول تقنين نبتة الكيف ليس بجديد ببالدنا. واليوم، 
وكما سبق للمجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية أن عّبرت في املناقشة 
العامة على أن طرح هذا املشروع هو تعبير عن شجاعة وجرأة كبيرة 
والجمود،  التردد  حالة  من  املوضوع  هذا  إلخراج  الدولة  طرف  من 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  جوانبه  من  العمومي  للنقاش  وإخضاعه 
والحقوقية والبيئية وبلورته في شكل قانوني منظم سيصبح أمرا واقعا 
بعد املصادقة عليه. ونعتبر في التقدم واالشتراكية، بأن هذه الخطوة 
كانت ضرورية للخروج من وضعية مرتبكة بين القانون الذي يجرم هذه 
الزراعة وبين الواقع الذي ال يعلو بحيث أن هناك مساحات جغرافية 
مهمة مخصصة لزراعة القنب الهندي وهذا ما يجعل فئة كبيرة من 
املزارعين لهذه النبتة يعانون الفقر والرعب في نفس الوقت خوفا من 
املتابعات القضائية وتنزيل العقوبات بمناطق الريف والشمال. واليوم، 
هناك رغبة أكيدة من طرف ساكنة مناطق الريف والشمال في االنخراط 
في هذا الورش والتفاعل بشكل إيجابي مع أهدافه ومراميه التي تهمهم 

بشكل مباشر في معيشهم اليومي وفي تثمين مجاالتهم الترابية املعنية.

السيد الوزير املحترم، إن شجاعة الدولة في كسر هذا الطابوه ينبغي 
لزراعة هذه  التاريخية  املناطق  أولى وباألولوية على  يرتكز بدرجة  أن 
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النبتة، وهو ما أكدنا عليه في مقترحاتنا التعديلية للمشروع بهدف رد 
اإلعتبار لها أوال وإخراجها من التهميش الذي طالها لعقود وباعتبارها 
الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والحقوقية  ثانيا األكثر تضررا من 
ومحدودية البرامج البديلة في هذه املناطق. نسجل إيجابا السيد الوزير، 
تجاوبكم وتفاعلكم مع العديد من التعديالت وإن كان طموحنا أكبر رغم 
تفهمنا ملنطق التدرج الذي سيتم به تنزيل هذا الورش. وفي هذا السياق 
أثرنا معكم مشاكل الوعاء العقاري للمزارعين وكذا املنازعات مع إدارة 
املياه والغابات والتحفيظ الجماعي لألمالك القروية الواقعة في املناطق 
املجاالت  هذه  وتأهيل  الهندي،  القنب  لزراعة  واألصيلة  التاريخية 
الترابية وتثمينها واإلستثمار في املوارد الطبيعية واملتنوعة التي تزخر بها 
هذه املناطق وتحويلها إلى وجهات سياحية كبيرة بهدف إحداث بنيات 
ودعائم عقارية ضامنة النخراط املزارعين والفالحين في هذا الورش. 
ونؤكد مرة أخرى على أن هذا املشروع الطموح والشجاع البد له من 
خلق أجواء الثقة واملصالحة، من خالل طي صفحة املتابعات القضائية 
عبر بحث الصيغ القضائية املمكنة وإصدار عفو شامل عن كل املزارعين 
للمنطقة. ومن دون  الثقافية  للحقوق  اإلعتبار  رد  واملتابعين وكذلك 
شك كذلك، بأن نجاح هذا الورش يستلزم تأهيل البنية التحتية بهذه 
املناطق املعنية خاصة وأنها تتميز بصعوبة ووعرة تضاريسها وكذلك من 
أجل استقطاب املستثمرين واملصنعين وتشجيعهم على اإلقبال على 

هذا الورش...

 لس د  لرئيس:

تفضلي تفضلي، ال�ضي.. تفضلي، تفضلي السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة سعاد  لز ندي:

كذلك من أجل استقطاب املستثمرين واملصنعين وتشجيعهم على 
اإلقبال على هذا الورش الذي تراهن عليه بالدنا من أجل إحداث قفزة 
تنموية على مستوى هذه املناطق بالدرجة األولى كدعامة من دعائم 
السيد  الضوء، ال  إلى دائرة  القطاع  التنمية األخرى. إن إخراج هذا 
الرئيس أعتذر ولكن.. إن إخراج هذا القطاع إلى دائرة الضوء سينعكس 
واسعة  لفئات  اإلجتماعية  األوضاع  وعلى  بالدنا  اقتصاد  إيجابا على 
من ساكنة مناطق الريف خاصة املزارعين بتحسين دخلهم وظروفهم 
املعيشية وكذا توفير فرص الشغل باملنطقة واألمر يستلزم حرص الدولة 
على ضبط هذه األنشطة بتعزيز الرصد واملراقبة واملواكبة والتتبع لكل 
سلسلة اإلنتاج من الزراعة والتحويل والتصنيع حتى التسويق حتى ال 

يتم استغالل هذا التقنين في اإلستعماالت الغير املشروعة لهذه املادة.

السيد الوزير املحترم، سجلنا باإليجاب كذلك عملية تنظيم املزارعين 
في إطار تعاونيات، وهو ما من شأنه تثمين عملية اإلنتاج وعدم اقتصار 
دور هذه التعاونيات على دور الوساطة بل البد من توسيع صالحياتها 
وتعزيز أدوارها خاصة وأنه اليوم لنا تجارب كثيرة على مستوى إحداث 
تعاونيات لكن عطاءاتها وأدوارها كانت جد محدودة، بل في كثير من 

األحيان متعثرة، لذلك أكدنا ونؤكد على ضرورة تأهيل التعاونيات التي 
ستكون من الشروط األساسية لتسليم رخص زراعة القنب الهندي 
واستغاللها وضرورة مواكبة املزارعين لالستغالل األمثل لهذه النبتة. إن 
هاجسنا في التقدم واالشتراكية هو توفير جميع الضمانات لنجاح هذا 
الورش التي تقبل عليه بالدنا بشجاعة وبإرادة، وضمان جميع حقوق 
منتوجهم واستحضار  املزارعين، وتحسين مدخولهم واإلستفادة من 

الحقوق الثقافية والبيئية بمناطق الريف بهذه الزراعة.

السيد الوزير، إن مواكبة هذا الورش بكل التسهيالت والتحفيزات 
الجبائية ضرورية وأولوية من أجل تسهيل عملية اإلستثمار في املنطقة 
واستغالل كل اإلمكانيات املتاحة في املجاالت السياحية وفي مجاالت 
السياحي  والتسويق  والترفيه  اإلبداع  مجاالت  وفي  النموذجية  القرى 
استحضار  وطبعا  العالمي،  الصعيد  على  ولجماليتها  املناطق  لهذه 
والصناعية  والطبية  العلمية  اإلستعماالت  في  الدولية  التجارب 
والعالجية واملجتمعية واإلستثمارية وطبعا استحضار التجارب الدولية 
واملجتمعية  والعالجية  والصناعية  والطبية  العلمية  االستعماالت  في 
واإلستثمارية للقنب الهندي يجب أن يوازيه التفكير جديا وبجرأة في 
االستعماالت التقليدية على غرار بعض التجارب التي نقتبس منها اليوم.

السيد الوزير، تنظيم هذا النشاط الزراعي اليوم هو إجراء مهم 
وشجاع، وال يمكن إال اإلنخراط فيه، وستكون له انعكاسات إيجابية 
التي سيتيحها سواء على مستوى  التنموية  الفرص  إبراز  في  في  كبيرة 
املناطق املعنية بهذه الزراعة أو على مستوى التنمية الشاملة ببالدنا من 
خالل استغالل الفرص الصناعية والتجارب التي يتيحها كذلك، عالوة 
على الفرص واإلمكانيات الصحية التي سيمنحها اإلستعمال املشروع 
وعقد  التسويق  من  املتأتية  للعائدات  املضافة  والقيمة  النبتة  لهذه 
الشراكات وطنيا ودوليا في هذا املجال. وبهكذا إجراءات، وبإرادة قوية 
وتدبير شفاف ومسؤول لهذا املشروع يمكن الجواب على التظلمات 
والتي  املناطق  بهذه  املهمشة  الفقيرة  لألسر  اإلعتبار  كرد  اإلجتماعية 
ظلت لسنوات وعقود ترضخ الستغالل بارونات املخدرات وأنواع أخرى 
من اإلستغالل ومحرومة من أبسط حقوقها. أكيد أن هذا املشروع 
سيخرج اآلالف من املزارعات واملزارعين إلى وضعية قانونية ومشروعة 
لزراعة هذه النبتة، إال أنه ال يجب الرهان على هذه الزراعة لوحدها 
بل البد من تنزيل برامج تنموية حقيقية تمكن من فك العزلة وتحقيق 
العدالة اإلجتماعية واملجالية بهذه املناطق وتوفير الخدمات العمومية 
بها، وسنكون بحاجة إلى املزيد من الدراسات والبحوث امليدانية حول 
هذه البذرة التي نريد تصنيعها وكذلك البحث عن عقود شراكات مع 
مقاوالت ومؤسسات بمنطق رابح/رابح يكون املستفيد األول منها هو 
بنات وأبناء هذه املناطق وتحسين دخل األسر املعنية. ومن دون شك، 
كل املؤشرات اليوم وكل التجارب املقارنة تدل على أن اإلستثمار في 
اإلستعماالت املشروعة للقنب الهندي هي سوق واعدة وهو ما تأكد من 
خالل الدراسة التي تفضلتم بتقديمها السيد الوزير املحترم للسيدات 

والسادة النواب.
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السيد الوزير، لقد أثرنا معكم كذلك بأن هناك مجاالت عديدة 
وكثيرة تمت إحالتها إلى النصوص التنظيمية وستكون بمثابة املضامين 
كل  اإلعتبار  بعين  تأخذوا  أن  نتمنى  لذلك  املشروع،  لهذا  الحقيقية 
حقوق  ضمان  بهدف  عنها  التعبير  تم  التي  والتخوفات  اإلقتراحات 
املزارعين وحمايتهم أثناء إعداد هذه النصوص. وشكرا لكل من ساهم 
من بعيد أو من قريب في بلورة هذا املشروع الوطني الهام إلى حيز الوجود 
بعد املصادقة عليه من طرف مجلسنا املوقر، ولكل هذه اإلعتبارات 
فإن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية ستصوت باإليجاب لصالح 

هذا املشروع. والسالم عليكم.

 لس د  لرئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، 
 13.21 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: املوافقون؟ 

املعارضون؟ املمتنعون: ال أحد

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛
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املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 15 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 22 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 30 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

.. 100 شكون هو 20 .. قيل لي أنك تم احتسابك بكيفية استباقية..

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛
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املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 52 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 48؛

املمتنعون: ال أحد.

ما  زال  ما  كملناش  ما  مازال  مازال  النواب..  مجلس  صادق 

 13.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق  كملناشاي.. 

يتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي.

ضروري تفسير التصويت؟ السيد الرئيس إذا ارتأيت ذلك ولكن 

غادي السادة الرؤساء بدون شك سيطالبون بنفس ال�ضيء، ولكن لكم 

الكلمة تفضل.. ما اتفقناش عليه، احنا ما اتفقناش عليه ولكن على 

كل على كل تساهال تساهل منا جميعا.. تساهال منا جميعا ال ال السيدة 

عائشة.. السيدة عائشة، السيدة عائشة...
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 لنائب  لس د عدي خزو:

تفضل السيد عدي تفضل، انت ديمقراطي انا نفسر وانت فسر.. 
أنا بغيت نفسر...

 لس د  لرئيس:

السيدة عائشة شوف إيال ما خديتيش الكلمة اسمح لي غي اسمح 
لي كلمة وحدة ما نتشنجوشاي بزاف، شوفي السيدة عائشة، السيدة 
الرئيسة إذا سمحت إذا لم تعطى لك الكلمة فأنا أعتذر، فأنا أعتذر، 
مكاين..  باس  �ضي  دقايق   5 ايوا  دقايق   5 أعتذر..  أعتذر  أعتذر  وأنا 
نظرا  الحوار  نتابع  احنا  ديال..  شوية  فضلكم  من  الرؤساء  السادة 
ألهمية املشروع الذي صادقنا عليه باألغلبية.. �ضي باس مكاين.. السيد 
الرئيس، السيد الرئيس، نعم، نعملو شحال 3 السيد الرئيس نعملو 2؟ 
ال نقسمو السيد مصطفى السيد الرئيس، السيد الرئيس نعلمو 3 يااله 
3، 3، 3 أيوا �ضي باس ما كاين هللا يهديكم هللا يهديكم �ضي باس مكاين، 
�ضي باس مكاين، �ضي باس مكاين، تفضل تفضل السيد الرئيس تفضل 

ال�ضي مصطفى.

فريق  لعد لة  رئيس  مصطفى  إلبر ه مي   لنائب  لس د 
و لتنم ة:

وكر   لس د  لرئيس،

أوال نحن في فريق العدالة والتنمية، صوتنا بال بكل شفافية، بكل 
استقاللية، بكل مسؤولية ماذا يضيركم في تصويتنا على هذا القانون بال 

ياك انتما مقتانعين وهللا يسخر لكم ولكن انتما متشنجين...

 لس د  لرئيس:

خالد  خالد  يهديك،  خالد هللا  أخالد  البعض  لبعضنا  ..نستمعو 
هللا يهديك.. ال صافي صافي خالد خالد أخالد من فضلك شوية ديال.. 
احنا غادي نهيو الجلسة.. مزيان مزيان صافي إيوا صافي إيوا.. أخالد 
ال أخالد.. وصافي خالد، خالد، خالد، رشيد قولو اسكت حشومة.. 
السيدات  النواب،  والسادة  السيدات  النواب،  والسادة  السيدات 
والسادة النواب، صافي صافي.. ال وا صافي السيد النائب السيد النائب 

من فضلك السيد النائب، يااله السيد الرئيس ال�ضي مصطفى..

فريق  لعد لة  رئيس  مصطفى  إلبر ه مي   لنائب  لس د 
و لتنم ة:

هاد ال�ضي يؤسف له هاد ال�ضي ديال الشعبوية اللي ولى تيروج في هاد 
املجلس هذا نعم أنا تنتكلم السيد الرئيس، احنا قلت بأننا احنايا درنا 
هاد ال�ضي بكل ديمقراطية، أنا غير أسألكم شكون هو الفريق اللي دار 
التصويت الداخلي السري على هاد القانون؟ ياك تتقولو الديمقراطية 
ي كان 

ّ
ها هو الديمقراطية عالش ما تكثلتوش على هاد القوانين هذا مل

القاسم االنتخابي وندافعو فيه على االختيار الديمقراطي واللي اليوم 
الناس والو تيتبرأو منو واحد تيقول لك أنا كاع ما درتوش في املذكرة 
ديالي، واحد قالك أودي غير باش ما يقولوش احنا مع العدالة والتنمية، 
ودابا شنو هو هذا راه غير باش نقول لك أودي راه كاينة الديمقراطية، 

رئيس الحكومة راه دابا الوقت راه كيم�ضي...

 لس د  لرئيس:

تفضل، تفضل ال�ضي مصطفى السيد الرئيس.

فريق  لعد لة  رئيس  مصطفى  إلبر ه مي   لنائب  لس د 
و لتنم ة:

ي بغاو لو هو 
ّ
رئيس الحكومة ديمقراطي مع الشركاء ديالو طبيعي مل

غادي يبغي، وطبيعي هو ديمقراطي مع الفريق ديالو الفريق ديالو قال 

ال ما عندوش كيف غادي يدير يفرض عليه بأنه غادي يقول له خصك 

تدير، ألن احنا ما عندناش التعليمات ما كتجيناش هذه هي االستقاللية 

وهذه هي الديمقراطية. احنا خاطبناكم واحد الخطاب ديال العلم، 

وقلنا لكم راه كاين مخاطر في البيئة وقلنا لكم هاد ال�ضي متاع الطب 

غير ما تيقوش فيه بزاف، 115 مقال من 2014 ل2021 طبي فقط 15 

اللي فيهم الدراسات اللي توفر فيها الشروط متاع هادوك الدراسات 

السريرية 15 فقط، وكلهم فيهم اإلحصائيات ما يمكنش تستخرج منها، 

ودابا السيد الوزير، دابا احنا حتى الدراسة درتو لنا العرض والوثائق لم 

نمكن منها، ال أنت تدير لي هكذا بمعنى انت ما متافقش طيب، طيب انا 

يسحاب لي راك تتفاعل معايا احنا قلنا هاد ال�ضي فيه االستعجال بغينا 

نديرو �ضي مشكل هيكلي وبغينا نلقاو له الحل راه مكانش غير السجن وال 

غير هاد القانون واملوت، قلنا أودي أجيو نتوافقو وأجيو كاع هاد ال�ضي 

اللي تتقولو أجيو ندرسوه، وماذا يضير أننا نطلبو اآلراء ديال ياك قلتو 

بأن املجلس االقتصادي واالجتماعي وجيب لنا الرأي ديالو االقتصادي 

واالجتماعي، ما�ضي في وقت االنتخابات راه كاين اللي عند البارونات تقولو 

ال، ما تقولوش باللي راه كاين اللي كيستعمل الفلوس املال الحرام ديال 

املخدرات في االنتخابات، الجميع راه تيتشكى منها، وتقولو لي هاد ال�ضي 

مغاديش كاين البعض غايوظفو اليوم هاد القانون هذا غادي يم�ضي 

فرحان به باش يوظفو وباش غادي يديرو الفلوس ديالو على الصعيد 

الوطني باش غادي تمول به الحمالت اإلنتخابية، أنا ما كنتكلمش أنايا 

فقط على عمل الحكومة..

 لس د  لرئيس:

السيد  محل  في  تفضل  الرئيس.  السيد  شكرا  مصطفى،  ال�ضي 

الرئيس ال�ضي رشيد العبدي ياك؟ طيب، كاين التعقيم ياك، تفضل 

السيد النائب ال�ضي عبد اللطيف وهبي.
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 لنائب  لس د عبد  للط ف وهبي:

وكر   لس د  لرئيس،

في الحقيقة هذا هوالحوار الديمقراطي خص تكون شوية دالنقاش 
نيت ويكون كذا ونستامعو لبعضياتنا، بغيت نرجع لواحد مجموعة 
داألشياء سمعتها واسمح لي السيد الرئيس املحترم، رئيس فريق العدالة 
والتنمية باش نعقب عليك كما يلي واخا ما عنديش الحق نعقب على 
رئيس آخر، ولكن غاندير أفكار، أفكار ربما.. تعقيب راه ما�ضي تعقيب 

أفكار ألفكارأخرى.

باقتراحات  وتقدمنا  سنوات  هادي  القرار  هاد  خذا  فريقنا  أوال 
نف�ضي  وأنا  الحسيمة،  زرنا  ومشينا  الجمعيات  واستقبلنا  ورفضت، 
زرت الحسيمة وزرت مناطق في الشمال واستمعت للناس وكيقولوا 
لنا حلو لنا املشكلة وتقدمنا بطلب العفو وتقدمنا بطلب حل املشكل. 
ما استاجباتش لنا الحكومة اللي أنتما األغلبية ديالها، اضطرينا اآلن 
باش يكون هذا القانون ملا جاء لنا كأن نافذة يمكن أن نتنفس الهواء 
في شمال املغرب ومشينا لها، أنا ما بغيتش ندخل للنقاش اللي عندكم 
ما بغيتش ندخل ليه، صوتو باألغلبية ما صوتوش باألغلبية هذا أمر 
يهمكم ال نتدخل فيه، ولكن عندي سؤال كبير؛ السيد الرئيس الحكومة 
مؤسسة دستورية أحد أركان العملية الديمقراطية واملؤسساتية ديال 
الدولة في البالد، إذا لم يكن لها سند برملاني بأي حق تقرر في حياتنا؟ 
وهي فقدت، فقدت هذا السند ومن تم تفقد املشروعية الدستورية، 
هذا اللي خالعني أنا، هذا اللي خالعني أنا جاء بها السيد رئيس الحكومة 
أن ال ندخل السيد رئيس الحكومة كمؤسسة في خالف مع شخص 
عادي، هذا هو اللي خطير، هذا هو اللي خطير. لذلك أنا ارتأيت أنه 
إحتراما لهذه املؤسسة يجب أن يكون لها اإلنسجام املطلق مع مكونها 
السيا�ضي، هادي هي املالحظة اللي عندي ليست لي شماتة ألحد وليس لي 
الحق أن أتدخل في أحد، ولكن أعتبر بأن رئيس الحكومة يجب أن يكون 

في إنسجام تام مع جهازه الحزبي الذي يعتبر سندا له املؤسساتي.

قضية تصويت داخلي سري ما�ضي داخلي سري احنا ال ندخل في 
هذه مواضيع هذه أمور داخلية في األحزاب ونحن..، نرجعو للقاسم 
اإلنتخابي، القاسم اإلنتخابي بغيتو تحولوه إلى مأساة ديمقراطية هذا 
اختيار شاركات فيه الديمقراطية هذا اختيار صوتات عليه، كاينة أشياء 
كثيرة رفضناها في القوانين اللي كتجيبو وأنا يمكن لي نعطيك مجموعة 
اللي اختلفنا عليها  العامة  النيابة  القوانين رفضناها: استقاللية  تاع 
قلناش  ما  ذلك  أخرى، ورغم  القوانين  نتاع  فيها، مجموعة  ومشيتو 
كتمسو العملية الديمقراطية هذا كنقولو هذا اختيار وطبيعة تصور 
لنظام سيا�ضي معين، غير الحاجة اللي عاجباكم واخا اللي ما عاجباكم 
راه خارج الديمقراطية هذا منطق أحادي ما�ضي منطق ديمقراطي. لهذا 
احنا أنا كنعتبرو غير ال أنا بغيت نقول أنه هداك املقاالت اللي كتهضر 
عليه إمتى كنا كنصوتو بناء على املقاالت التي كتبت، أنت جبتي 115 

أنا نجيب لك 130 اللي كتقوليك أنه تاع الدواء وأنها تصالح ونجيب لك 
تجارب، أنا ما بغيتش نتكلم على ما هي الشركات الكبرى في العالم اللي 
اآلن.. السيد الرئيس ساليت. املجلس اإلقتصادي دار التقرير ديالو دار 
التقرير راه خدام استامع لنا واستامع لالخرين، ولكن اسمحلي السيد 
الرئيس، غنقول جملة وحدة منذ ال�ضي عبد هللا بووانو عيني في عينيك، 
منذ دابا عندنا 10 سنين في البرملان قربنا نتقاعدو، كل مرة كنبغيو 
التشريع  يوافق  لنا ال  الحكامة كتقول  نحيلو على مؤسسة مؤسسة 
بالطبع ما ضركم أنه املجلس اإلقتصادي يخرجو وقت ما بغى وندوزو 

للتشريع هاد ال�ضي اللي قررتو أنتما ما�ضي أنا...

 لس د  لرئيس:

شكرا السيد النائب ، هل هناك من يريد ال�ضي ال�ضي مضيان السيد 
الرئيس تفضل.. ال�ضي كميل تفضل ال�ضي توفيق، نعم ولد القبيلة أنت 
خاصك ما تبقاش ما بين ال�ضي مضيان غادي تعاديه والسيد النائب 
املحترم كذلك.. أنا تنخاف على نور الدين ألنه إيال تعادى غادي يتعادى 

الريف كلو، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د ت4ف ق كم ل رئيس فريق  لتجمع  لدست4ري:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر   لس د  لرئيس،

أوال عبد ربه ابن منطقة الشمال، وساكن مع الفالحة اللي كيزرعو 
الكيف، وكبرت معاهم وتربيت معاهم وعارف املعاناة ديالهم، أنا أتساءل 
اللي ما باغيش هاد القانون أشنو باغي؟ واش باغي الوضع يبقى كما هو 
عليه، أعباد هللا واش عارفين املعاناة اللي كاينة تما وال ما عارفينهاش؟ 
أما كم من أسرة اكتوت بنار ديال زراعة الكيف، مكاين حتى �ضي أسرة 
واحد من األفراد ديالها اللي ما دخلش للسجن، الشكايات الكيدية من 
نهار اللي خلقنا واحنا كنسمعو بالشكايات الكيدية، وبالتالي اليوم من 
يعارض هذا القانون وأقولها السيد الرئيس، يريد أن يبقى الوضع كما 
هو عليه في هذه املنطقة، وبالتالي اليوم خليونا من هاد املنطق ديال 
الحالل والحرام، وهادي مزيانة وهادي عيانة وهذا سولو في املنطقة 
شكون اللي كيزرع الكيف، راه كاين بعض الدواور كل�ضي راه عارفين 
شكون اللي.. في الدوار من هداك الصغير حتى الكبير ديال الدوار وهما 
تيزرعو، وبالتالي اليوم ولكن اليوم احنا صوتنا لفائدة هاد القانون ألن 
عارفين املعاناة الحقيقية دهاد الناس هادو، اليوم احنا إن شاء هللا هاد 
املحطة هادي اللي هي مفصلية بغينا �ضي مصالحة جغرافية مع هاد 
املنطقة هادي، اليوم الناس عاد غادي ينعمو بالحرية وشنا هي معنى 
الحرية، اليوم الحمد هلل املنطقة اللي غنتقلو من الزراعات اللي هي غير 
القانونية والغير مشروعة إلى منطقة اللي فيها زراعات قانونية، اعطيونا 
�ضي بديل آخر آعباد هللا، واش نخليو هاد الوضعية كما هي؟ اليوم ما 
نعاودش نتكلم على التفاصيل واملعاناة الحقيقية ديال هاد الساكنة 
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الجميع هاد  أنا  أنا كنت كنتسنى  اليوم كنت كنظن  وبالتالي  هادي، 
القانون غيدوز باإلجماع ما غيكون فيه ال معارض وال مع هاد القانون 
ألن فعال هناك معاناة، اعطيو الفرصة للحكومة هاد القانون ودوزنا 
التجربة ديالو واحد 5 سنوات 6 سنوات شفناه ما واكلش نشوفو أمور 
أخرى، كما قال السيد الرئيس املقاربة األمنية ما عمرها اعطات األكل 
ديالها من 2000 واحنا كنخدمو على الزراعات البديلة ما اعطاتش 
األكل ديالها ونهار اللي يجي هاد القانون والحكومة مشكورة جابت هاد 
القانون نتكلمو ونديرو هاد اللغة ديال التزايد والتدافع وشحال اسمعنا 
اإلخوان  لي  اسمحوا  البرملان،  فهاد  ما عمرنا سمعناهم  كلمات  ل�ضي 
ديال  الحقيقية  املعاناة  كنعرفو  كنا  وإيال  نتحملو مسؤوليتنا  خصنا 
الفالحة كاملين غنهزو يدينا ونقولو احنا مع هاد القانون هذا، احنا ما 
كندافعوش على األباطرة احنا كندافعو على الفالح اللي كيعاني وما 
زال كيعاني وما لقاش اللي يكون بجنو، اسمحوا لنا هللا يخليكم. ولهذا 
اليوم اللي كنطلبو من الحكومة أنها تسرع في تنزيل هذا القانون السيد 
مباشر مع  لقاء  في  كنا  الجمعة  نهار  ويااله  الناس كينتظروه  الوزير، 
الساكنة فرحانين بهاد القانون، كاينة مالحظات، كاين تساؤالت ولكن 
عموما كاينة اليوم إحساس بالكرامة، قال لك اللهم لك الحمد، الحمد 
هلل اليوم واحد صيفط غي فلوسو في وفاكاش اعتاقلوه بغى يصيفط 
غير لصاحبو الفلوس غير فلوس هكا ديال اعتاقلوه، اليوم كما قال ما 

قادرش اإلنسان يم�ضي ملراكز املدن، شكرا.

 لس د  لرئيس:

مبديع  ال�ضي  بعد  ومن  توفيق  كامل  ال�ضي  النائب،  السيد  شكرا 
والسيدة عائشة السيدة الرئيسة.

 لنائب  لس د ت4ف ق كم ل رئيس فريق  لتجمع  لدست4ري:

وكر   لس د  لرئيس،

عن  بعيدا  الدستوري  التجمع  فريق  في  احنا  الرئيس،  السيد 
املزايدات، قمنا بجوالت في املناطق ديال زراعة الكيف ووقفنا على 
املعاناة ديال املواطنين، ما وقفناش على املعاناة ديال األباطرة وقفنا 
على املعاناة ديال املواطنين اللي مع كامل األسف اطالعنا على الحالة 
النفسية ديالها وشفناهم كيفاش كيعيشوا، وكيفاش ماقدرينش يدخلو 
لديورهم، وكيفاش كيتسناو الظالم باش يدخلو لديورهم، وكاين اللي 
مقادش يشوف عائلته ويشوف والديه ويشوف وليداتو. وانسجاما مع 
هاد ال�ضي اللي اطلعنا عليه تقدمنا قبل من هذا القانون تقدمنا بمقترح 
قانون، مقترح القانون ديال الوشاية الكاذبة، ألن املعاناة ديال هاد 
الناس كانت نتيجة وشايات كاذبة أو ديال الحسابات الشخصية بين 
األطراف، ما يمكنش اليوم احنا قدمنا هذا املقترح عن قناعة واليوم 
نجيو نصوتو بالرفض على هاد القانون، احنا كنصوتو باإليجاب بكل 
قناعة وبكل أريحية ونتمنى أن التطبيق ديالو يخرج للوجود في أسرع 
القانوني  الفراغ  نتيجة  كانت  املواطنين  هاد  ديال  املعاناة  وقت، ألن 

ي جاء هاد القانون نتمنى أن هاد الناس 
ّ
اللي كان واليوم، الحمد هلل، مل

يستطاعو يعيشو عيشتهم فحال خوتهم املغاربة، ألن احنا نواب برملانين 
كنوبو على هاد الناس وكنوصلو صوتهم لهاد القاعة، وكنوصلو صوتهم 
للحكومة باش نحلو املشاكل ديالهم، إيال ما وصلناش وما صوتناش 

باإليجاب إذن كنتساءل أشنو دورنا؟ شكرا السيد الرئيس.

 لس د  لرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الرئيس مبديع، هادي من باب 
الصداقة والحميمية اللي بيناتكم بجوج.

 لنائب  لس د محمد مبديع رئيس  لفريق  لحركي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس دنن  ل4زيرين  ملحترمين،

في الفريق الحركي صوتنا على املشروع إنسجاما مع مصلحة الوطن، 
إنسجاما مع منطق األغلبية التي تساند الحكومة وهذا القانون إنبتق وتم 
تداوله واقتراحه وتقديمه من الحكومة التي نساندها. صوتنا ألن نراعي 
مصلحة املواطنين اللي كيعانيو فهاد املناطق منذ سنين، هذا الضبابية، 
وهاد غياب ديال القانون شكون اللي كيستافد منو؟ األباطرة، التجار 
الكبار على املزارعين الصغار وعلى املنطقة التي في تراجع كبير، اليوم 
القانون درسناه بشموليته وارتأينا أنه يعالج إشكاال كبيرا حان الوقت 
لنضع حدا لهذا اإلشكال الكبير. كانت عندنا اتصاالت مع جمعيات، 
وعندنا كذلك ممثلين ديال السكان ديال هاد املنطق في الجماعات 
املحلية وفي البرملان وانتقلنا إلى عين املكان وشاهدنا وتحاورنا وملسنا 
الواقع املرير الترهيب، الناس هاربة من الديور ديالها مبحوث عليها وما 
كتبدلش حتى la carte nationale ألن ما قدراتش، معاناة يومية، هاد 
القانون صوتنا عليه إنسجاما مع منطق مصلحة البالد، شامل كامل 
سنسهر على تنزيله وتطبيقه وإذا أمكن ذلك تجويده وتحسينه، شكرا 
السيد الوزير، شكرا للحكومة، شكرا لكل من صوت على هذا القانون 

بإيجابيته شكرا لكم جميعا.

 لس د  لرئيس:

شكرا شكرا، الكلمة، الكلمة ال�ضي إدريس ما تحللش بزاف.

 لنائب  لس د وقر ن أمام رئيس  لفريق  الوتر كي:

وكر   لس د  لرئيس،

احنا في الفريق اإلشتراكي صوتنا لهاد النص بالنظر لألهداف ديالو 
�ضي  على  ديالنا  املداخلة  في  كنعبرو  ي 

ّ
ومل واإلجتماعية،  اإلقتصادية 

مواقف راه ما كنعطيوش الدروس ل�ضي حد، ألننا بقيمنا الحداثية 
الديمقراطية دائما نتعلم، كنعرفو على أننا دائما نتعلم ما كنعطيوش 
ي كتكون هناك مغالطات 

ّ
الدروس نحن نتعلم، لكن في نفس الوقت مل
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و�ضي أمور ما مرتبطاش بالواقع ننبه، نضع األصبع عليها ألن ما يمكنش 
�ضي أمور تدوز ربما من سوء الحظ ديالنا وال ما عرفناش واش من حسن 
الحظ على أننا كتجي املداخلة ديالنا هي الساتة ولكن راه ال يمكن أن 
نسمع أشياء ونديرو بحال إيال ما سمعناهش، هادي ما�ضي في ثقافتنا 

كاتحاديات وكاتحاديين.

اليوم  نقدموه  تفسير خصنا  �ضي  كان  إيال  راه  نختم،  باش  ولكن 
واملواطنين  للمواطنات  تفسيرا  نقدم  أن  يجب  التصويت  هاد  على 
على هاد العبث اللي والت فيه الحياة السياسية في بالدنا، ولألسف 
من داخل املؤسسات ألن هذا مشروع جابتو الحكومة، خصو الدعم 
ديال األغلبية، الحزب الذي يقود الحكومة صوت ضد هذا راه كتطرح 
سؤال خصو يكون نقاش وخصو يكون متبوع بأجوبة دستورية خصو 
يكون متبوع بإصالحات قانونية اللي تقدم الجواب، راه ما يمكناش ما 
يمكناش اإلزدواجية ديال املواقف وما يمكناش نرهنو البالد باملزاجية 
ديال البعض القوانين.. مزاجية ديال البعض، احنا نؤمن في اإلتحاد 
اإلشتراكي وفي الفريق اإلشتراكي على أنه كلما طفت على السطح، وهنا 
ي يجي القانون إيال كانت فيه �ضي ثغرات نعدلوها، 

ّ
عالش قبايلة قلنا مل

أن هناك خلل ما  السياسية واملؤسساتية على  في حياتنا  اآلن يظهر 
يقت�ضي على أننا خصنا نجتاهدو ونقدمو إجابات دستورية وقانونية 
ومرتبطة  الحكومة،  ديال  تشكيل  ديال  واألمور  بالدستور  مرتبطة 
إلى ذلك مجموعة ديال الجوانب، ألننا ما يمكناش  باإلنتخابات وما 
وأكررها في كل مرة وحين نرهنو البالد بمزاجية ديال شخص أو أشخاص 

شكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا، السيدة الرئيسة عائشة البلق.

رئيسة  ملجم4عة  لن اب ة  لبلق  عائشة   لنائبة  لس دة 
للتقدم و الوتر ك ة:

وكر   لس د  لرئيس،

ديال  البداية  في  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  احنا 
التدخل ديالنا قلنا بأننا بصدد لحظة تشريعية مهمة، واحنا في التفسير 
ديال التصويت كنقولو احنا في لحظة ديمقراطية، لحظة ديمقراطية 
القناعات ديالو وما بغيناش هنا  نائب ونائبة مارس  عالش؟ ألن كل 
نحولو هاد املمارسة للترهيب وال لإلرهاب اللي صوت ال على ضد صوت 
هذا، بالعكس كنا اليوم في لحظة ديمقراطية ولكن أكثر من هذا كنا في 
لحظة قوية ألن كسرنا واحد الطابوه كسرنا الطابوه ديال زراعة الكيف 
الطابوهات  اليوم نكسرو  الطابوه  وبغينا كيفما كسرنا هاد  ببالدنا، 
األخرى، ومن بين هاد الطابوهات هي بأن هاد الحكومة فعال ما فيهاش 
ما�ضي  اليوم  وما�ضي  األغلبية  بمكونات  أغلبيتها  وتتضارب  اإلنسجام 
وليد اليوم هاد الوالية كلها واملغاربة كيعانيو املغاربة كيعانيو، مشاريع 

مهيكلة تعطالت، تعطالت وبالتالي كل يتحمل مسؤوليته وعالش شكون 
كيتحمل املسؤولية وعالش شكون اللي كيتحمل املسؤولية؟ الحزب 
ورئيس الحكومة املسؤولية السياسية بالدرجة األولى والحزب الذي 
يقود هذه الحكومة، وبالتالي احنا تنقولو تكسر واحد الطابوه، بالفعل 
اليوم تكسر واحد الطابوه، والتقدم واإلشتراكية صوت باإليجاب عالش؟ 
ألن غادي نحررو غادي نخرجو من الخوف ومن الرعب 400.000 أسرة 
مغربية كتعيش في جزء من التراب الوطني، اليوم هاد القانون هو جزء 
من املصالحة مع جزء من التراب الوطني، مع املناطق الشمالية، مع 
الريف، مع الحسيمة مع الشاون، أكثر من 45.000 حالة متابعة كاين 
اللي مكايقدرش يم�ضي يتسوق، كاين اللي مكايقدرش يم�ضي للسبيطار، 
كاين اللي مكيقدرش يم�ضي ياخذ la carte nationale، عالش خرجنا 
هاد القانون؟ باش نخرجو باش ما يبقاوش املزارعين واملزارعات رهينة 
أبانت عن محدوديتها،  أباطرة املخدرات. املقاربة األمنية  التجار  عند 
البرامج البديلة أبانت عن محدوديتها، واليوم غادي نخرجو من اإلطار 
ديال املنظمة إلى اللور عالش؟ ألن غادي نعطيوهم استعماالت ألن فهاد 
هنا اللي ما مسموحش به في إطار الديمقراطية هو تغليط املواطنين 
للمخدرات  مكنشرعنوش  للحشيش  مكنشرعنوش  هنا  واملواطنات، 
اإلستعماالت  اسميتو  القانون  خاصو  واللي  كنشرعنو  اللي  بالعكس 
الطبية  الصيدالنية  اإلستعماالت  أي  الهندي  للقنب  املشروعة 
والصناعية اللي فيها رد اإلعتبار عاد غانعطيو قيمة للمزارع واملزارعة 
باش يبيع بواحد الثمن ألن كاين تثمين ديال هاد املادة وكاين رد اإلعتبار 
لهاد النبتة اللي هي نبتة بلدية وفيها الدواء وفيها الدواء وفيها منفعة 
لإلقتصاد .. ونزيد نكمل وصوتنا في التقدم ونكمل جملة ونكمل السيد 
الرئيس جملة.. وصوتنا وصوتنا على هاد القانون ألن املقاربة اللي جا 
بها القطاع الو�ضي وزارة الداخلية مقاربة تشاركية أكثر من 15 تعديل 
داز بالصيغة املتوافق عليها في اللجنة..كلها تعديالت كتصب لحماية 

املزارعين واملزارعات وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير شكرا مرة أخرى شكرا لكم. 
مجموعة  وتتميم  بتغيير   12.18 رقم  قانون  مشروع  إلى  اآلن  ننتقل 
القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال 
في قراءة ثانية له.. ال ال هللا يجعل الباركة أ�ضي ادريس. الكلمة للسيد 

الوزير لتقديم مشروع القانون في قراءة ثانية له.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

 لس د رئيس مجلس  لن4 ب  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

أعتز بمشاركة مجلسكم املوقر في إعادة تقديم هاد املشروع القانون 
في قراءة ثانية، القانون املتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي 

وقانون املتعلق بمكافحة غسل األموال. وهو قانون مر بعدة...
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 لس د  لرئيس:

ما  باقي  ألن  الوزير  للسيد  نستمعو  فضلكم  من  النواب  السادة 
نهيناش الجلسة، شوية ديال الصبر، شوية ديال الصبر.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

إذن هادي مناسبة لكي أعبر عن اعتزازي باملستوى الرفيع للمناقشة 
لحد  قطعها  التي  املراحل  خالل  دالقانون  املشروع  هاد  عرفها  اللي 
النواب  العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجل�ضي  اآلن أمام لجنتي 
للتصويت عليه، وكانت  العامة  الجلسات  أمام  واملستشارين وكذلك 
فرصة مهمة لتوضيح التعديالت وسياقها وأهميتها وكذلك تلقي اآلراء 
واإلقتراحات بشأنها والتي عكست بشكل واضح أهمية النص وظرفية 
املراجعة  وأن  خاصة  مقتضياته،  من  املنتظرة  والرهانات  تقديمه 
الحالية لها خصوصية تميزها عن املراجعات التشريعية السابقة اللي 
تمت في 2011 و2013 و2015 بعد إقرار القانون سنة 2007، سواء 
من حيث حجم هاد التعديالت املقدمة في املجالي الزجري والوقائي أو 
من حيث املنهجية املعتمدة في إعداد املشروع وفق مقاربة تشاركية 
وتنسيقية بين كافة القطاعات الحكومية واألمنية والقضائية املتدخلة 
الحال  بطبيعة  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  مكافحة غسل  في منظومة 
مع اإلنفتاح على مالحظات الهيئات الدولية املعنية بغاية الوصول إلى 
نص متكامل يحقق األهداف املنشودة ويعكس إرادة اململكة في الوفاء 
وتجفيف  أنواعها  بمختلف  للجريمة  التصدي  في  الدولية  بإلتزاماتها 

منابعها والتصدي إلستعمال عائداتها.

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن4 ب  ألفاضل،

بعد النقاش الجاد والرصين الذي عرفه مشروع القانون أمام لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب في جلسات عديدة، 
والتي إنتابتها أحيانا نقاشات حادة حول بعض املقتضيات كلل بأرضية 
واإلرادة  الروح  بنفس  استمر  ما  وهو  باإلجماع،  عليها  متوافق  نهائية 
املستشارين،  بمجلس  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  أمام 
والتي كانت فرصة لتدقيق النص في إطار املالءمة ومطابقته التامة مع 
التوصيات واملعايير الدولية املعتمدة خاصة في ظل الظروف الصعبة 
التي تم اإلشتغال فيها في أوقات متأخرة لعرض املشروع على مسطرة 

املصادقة بالجلسة العامة أمام مجلسكم املوقر لليوم املوالي.

وفي هاد اإلطار تمت املصادقة على مشروع القانون أمام مجلس 
املالءمة  إطار  في  شكلية  تعديالت  إدخال  بعد  باإلجماع  املستشارين 
حرصا على املزيد من التدقيق، تمت صياغتها بتوافق بين السيدات 
والسادة املستشارين باختالف إنتماءاتهم، إضافة إلى تعديلين جوهريين 
هما باألساس مسألة تدبير السجل الوطني للمستفيدين الفعليين من 
خالل التأكيد على مسألة إمكانية منح تدبير السجل ملؤسسة أو هيئة 
باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  إتفاق مشترك مع  بموجب  أخرى 

إذا ارتأت عدم التكفل بتدبيره مباشرة، وذلك بغية إضفاء نوع من 
املرونة على تدبيره؛ وكذلك التعديالت املرتبطة باللجنة الوطنية املكلفة 
بتمويل  يرتبط  فيما  األمن  مجلس  عن  الصادرة  العقوبات  بتطبيق 
اإلرهاب وانتشار التسلح والتي تم خاللها إقرار ما يلي: ضبط صالحيات 
اللجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها في قرارات 
مجلس األمن التابع األمم املتحدة، فيما يرتبط بالجرائم ذات الصلة 
باإلرهاب وانتشار التسلح؛ هناك أيضا التأكيد على صالحيات اللجنة 
في طلب الوثائق واملعلومات الضرورية ملباشرة مهامها خاصة من لدن 
تسهيل  بهدف  واملراقبة  اإلشراف  وسلطات  الخاضعين  األشخاص 
ممارستها للمهام املنوطة بها؛ كذلك التطبيق الفوري لقرارات اللجنة 
بمجرد نشرها باملوقع اإللكتروني للجنة ضمانا للفورية وفقا ملا تنص 
عليه املعايير الدولية؛ وهناك أيضا تعديل يخص منح اللجنة صالحية 
الدول  تجاه  الحكومة  من طرف  واإلجراءات مشددة  التدابير  اقتراح 
مرتفعة املخاطر باإلضافة إلى التنصيص على أحقية اللجنة في إقرار 
بإلتزاماتهم  جزاءات على األشخاص غير الخاضعين في حالة اإلخالل 

املقررة بموجب هذه املادة.

أهم  هي  كانت  األفاضل،  والسادة  السيدات  حضرات  تلكم 
التعديالت التي أدخلت على املشروع، على مشروع القانون أمام مجلس 
املستشارين والتي تفاعلت معها الحكومة بشكل إيجابي ما دامت تروم 
املزيد من التدقيق واملالءمة مع املعايير والتوصيات الدولية والتي أكدها 
اإلنسان  والتشريع وحقوق  العدل  بلجنة  النواب  والسادة  السيدات 
بمجلسكم املوقر في جلسة يوم الثالثاء املنصرم، باستثناء، باستثناء 
الفقرة ما قبل األخيرة من املادة 32 من املشروع واملتعلقة بالجزاءات 
املقررة من طرف مجلس األمن في حالة اإلخالل باإللتزامات املقررة في 
املادة املذكورة، وذلك بالرغم من أهمية هذه الفقرة في املطابقة التامة 
مع املعايير املقررة في مجموعة العمل املالي فيما يتعلق بإحداث لجنة 
وطنية لتطبيق العقوبات الصادرة بقرارات مجلس األمن ذات الصلة 
تؤكد  لكي  مناسبة  إنها  وتمويلهما.  التسلح  وانتشار  اإلرهاب  بجرائم 
الحكومة من جديد، على أهمية هاد املقت�ضى املذكور والذي بدونه ال 
يبقى أي معنى ملنح اللجنة صالحيات مهمة بدون التنصيص على جزاءات 
في حالة مخالفتها، ال سيما وأن الجزاءات املذكورة تبقى إدارية وتقتصر 
على عقوبة مالية، كما أن األولوية مقررة لألشخاص الخاضعين وفق 
القوانين املؤطرة لها علما أن جل التجارب املقارنة على الصعيد الدولي 
اعتمدت هذا املقت�ضى في إطار املالءمة مع املعايير الدولية. وال يخفى 
عليكم، أن عدم اإللتزام بهاد املعيار املذكور سوف يؤثر سلبا على سياق 
املادة 32 بأكملها وسوف يقوض الجهود املبذولة من طرف الجميع في 
إقرار هذه اآللية مما سيدخل اململكة املغربية في خانة عدم املطابقة 
من طرف مجموعة العمل املالي فيما يرتبط بهذه النقطة والتي ما فتئت 

هيئات التقييم الدولية تؤكد عليها في مناسبات متعددة.

ال يسعني في ختام هاد الكلمة حضرات السيدات والسادة النواب 
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املحترمين، إال أن أجدد لكم الشكر السيد الرئيس املحترم، والسيدات 
وتجاوبكم  وتفاعلكم  انخراطكم  على  املحترمين،  النواب  والسادة 
املستمر والدائم في إخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، هذا 
النص الذي سيعزز الجهود الكبيرة واملهمة للدولة في التصدي لجرائم 
غسيل األموال واإلرهاب وتمويله الذي أصبح يقض مضاجع العالم 
ويشكل خطرا حقيقيا يتجاوز الحدود الوطنية إلى جريمة منظمة عابرة 
للدول والقارات آمال استحضار أهمية التعديل الحكومي املقدم بهدف 
الدولية  املعايير  الوطنية ومطابقتها مع  القانونية  املنظومة  استكمال 

املعتمدة، وشكرا لكم.

 لس د  لرئيس:

شكرا السيد الوزير، باسمكم مرة أخرى كل الشكر ملقررة لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان السيدة النائبة زهور الوهابي، نمر 
وأعرض   18.12 رقم  قانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن 
للتصويت املادة الثانية كما صادقت عليها اللجنة والتي تتضمن مادتين 

17 و19: املوافقون؟ املعارضون؟

املمتنعون: ال أحد

املوافقون: 102

اللجنة واملتضمنة  3 كما صادقت عليها  املادة  للتصويت  أعرض 
للمادة 13.3:

املوافقون: 102؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: اإلجماع.

ال�ضي عبد هللا دائما تيحث على اإلجماع أنا تنبغي ندير رقم، طيب 
مزيان مزيان ال�ضي عبد هللا أنا معك أنا معك.

املادة املادة الرابعة والتي تتضمن املواد 5، 13، 1، 15 و32 املادة 32 
ورد في شأنها تعديل من لدن الحكومة تفضل السيد الوزير.

 لس د محمد بن عبد  لقادر، وزير  لعد3:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

التعديل الحكومي املقترح يتوخى اإلحتفاظ بالفقرة ما قبل األخيرة 

من املادة 32 كما تمت املصادقة عليها من طرف مجلس املستشارين 

والعقوبات  األشد  الجنائية  بالعقوبات  اإلخالل  »دون  كالتالي:  وهي 

الخاضعين  األشخاص  على  املطبقة  التشريعات  في  عليها  املنصوص 

ومسيريهم وأعوانهم تطبق اللجنة العقوبات املالية املنصوص عليها في 

املادة 28 أعاله على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل باإللتزامات الواردة 

في هذه املادة« وشكرا السيد الرئيس املحترم.

 لس د  لرئيس:

أعرضها أعرض أعرض التعديل أعرض التعديل.. أنا مظطر نشوف 

بعينية كل�ضي..: اإلجماع، اإلجماع

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون : الأحد.

ال�ضي عبد اللطيف.

أعرض للتصويت املادة الرابعة برمتها كما عدلها املجلس:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة الخامسة أعرض هذه املادة برمتها للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته في قراءة ثانية له كما عدله 

املجلس:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم 

مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل 
األموال في قراءة ثانية له. شكرا للجميع رفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة  لسابعة و لتسعين بعد  ملائتين

 لتاريخ: االثنين 19 شوال 1442ه )31 ماي 2021م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد   لرئاسة: 
مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  وثالثة  ساعتان   لت4ق ت: 
الثالثة مساء والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدو3  ألعما3: 
التالية:

-التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛

-الداخلية؛

-التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛

-الثقافة والشباب والرياضة؛

-األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 لس د محمد  لت4يمي بن جل4ن، رئيس  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين.

 لس دنن  ل4زيرين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعة  شفهيا  29 سؤاال  اليوم  األعمال  ويتضمن جدول  الحكومي، 
على القطاعات التالية: التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
واملاء؛  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  الداخلية؛  العلمي؛  والبحث 

الثقافة والشباب والرياضة؛ األوقاف والشؤون اإلسالمية.

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

مشكورة.

 لس دة عزوها  لعر ك أم نة  ملجلس:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين.

وكر  لكم  لس د  لرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع القانون 
ومن  والغابات،  للمياه  الوطنية  الوكالة  بإحداث  يتعلق   52.20 رقم 

املجموعات النيابية للتقدم واإلشتراكية توصل مكتب املجلس بمقترح 
الهيئة  وبإحداث  البيوطبية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  يتعلق  قانون 

الوطنية للمهندسين البيوطبيين.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من 24 إلى 31 ماي 2021 توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب 42 سؤاال شفويا،67 سؤاال كتابيا، 77 جوابا عن 
أسئلة كتابية وتم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا لكم السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة األمينة، السيدات والسادة أود اإلشارة فيما يخص 
الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب بناء على 152 من 

النظام الداخلي فقد برمجة الطلبات التالية:

الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع تمويل الحفالت بعد أكثر من 

سنة من اإلغالق عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛

تأثير استمرار تداعيات جائحة كرونا على القطاع ممولي الحفالت 

واملناسبات عن الفريق اإلشتراكي؛

العدالة  فريق  عن  العمومي  القطب  لقنوات  اآلذان  بث  توقيف 

والتنمية.

وقد توصلت الرئاسة برسالة من السيد وزير الدولة املكلف بحقوق 

اإلنسان والعالقات مع البرملان يخبر فيها بطلب وزير التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء بتأخير األسئلة املوجهة إليه إلى آخر الجلسة.

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن4 ب،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 

ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي مرحبا السيد الوزير، للسؤال متعلق بالتعويض عن التدريس 

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب لكم الكلمة.

 لنائب  لس د عبد  ملج د  لفا�سي  لفهري:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر   لس د  لرئيس،

عن  التعويض  مشروع  وصل  فين  نعرفوا  بغينا  الوزير،  السيد 

التدريس في العالم القروي؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، الكلمة السيد الوزير.
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 لس د سع د أمز زي وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي 
باسم  و لبحث  لعلمي،  لناطق  لرسمي  و لتعل م  لعالي 

 لحك4مة :

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  لنائب  ملحترم،

في البداية البد من توجيه كلمة شكر وامتنان وتقدير للنساء ورجال 
التعليم العاملين في هذا املناطق واللي بفضلهم استطعنا باش نمنحوا 
واحد التعليم جيد لهاد أبناء املناطق النائية والصعبة، أيضا التذكير 
على  التعليم  ورجال  نساء  بها  قاموا  اللي  القيمة  املبادرات  ببعض 
تزنيت،  أزيالل،  جبال  الحسيمة،  جبال  في  والدولي  الوطني  املستوى 
تارودانت، وهاد ال�ضي كيعطيوا للمدرسة املغربية واحد اإلقالع، واحد 

االرتقاء وواحد السمعة.

الحوار اإلجتماعي في سنة 2009 كان تم طرح هاد النقطة بالذات 
ديال التعويض عن املناطق النائية وآنذاك تخلقات واحد اللجنة اللي 
أكثر  والصحة وشركاء  املالية  الداخلية،  الوطنية،  التربية  وزارة  فيها 
تمثيلية، وتبين أن درنا واحد األطر املرجعية آنذاك، العائق اللي كان 
هو تحديد املعايير ديال شكون هما املناطق اللي خصها تستافد، على 
سبيل املثال بعض األقاليم كانت خصها كاملة تستافد allors que كاين 
طرف اللي منطقة نائية وطرف ال، لهذا تم تعليق هاد النقاش من ذاك 
الوقت، اليوم الحمد هلل عندنا قانون إطار اللي منح واحد التميير إجابي 

لهاد املناطق النائية..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، استوفيتم مع األسف الوقت، تفضل تعقيب 
السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  ملج د  لفا�سي  لفهري:

السيد الوزير، األساتذة اللي كيتكلفوا بالتدريس في العالم القروي 
كيعيشوا واحد التضحيات و كيبذلوا مجهودات اللي هي كبيرة للقيام 
مقومات  أبسط  أنه  هو  واملشكل  املغرب  مناطق  جميع  في  بمهامهم 
العيش الكريم ما كايناش ال سكن وظيفي الئق ال مسالك طرقية ال 
تتوللي  القروي  العالم  في  التدريس  املهمة ديال  خدمات صحية إذن 
واحد املهمة اللي كطلب واحد املجهود نفس اللي هو اللي هو مضاعفة، 
أذن خصنا نخلقوا واحد املنظومة تحفيزية لهاد األساتذة اللي هي خلق 
تعويض جزافي لألساتذة اللي تيدرسوا في العالم القروي، وكنعتقد بأن 
هاد املطلب اللي هو مطلب ديال الفريق اإلستقاللي وهو من املداخل 
الرئيسية إلصالح الرئي�ضي ديال هاد ديال هاد املنظومة هادي، وخصنا 
نعرفوا بأنه إيال بغينا نوصلوا أيضا لتكافؤ الفرص بين التلميذ ديال 
تكون  الشروط  خاص  راه  الحضري  العالم  وديال  القروي  العالم 

مجموعة وأعتقد بأن هاد املبادرة هادي خاص الحكومة تأخذ بعين 
اإلعتبار بجدية، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هاد  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ليس هناك تعقيبات إضافية، نمر إلى السؤال املوالي حول 
التربية  فشل الحوار القطاعي وتصاعد الحركات اإلحتجاجية بقطاع 
السيدات والسادة النواب املحترمين فريق العدالة والتنمية، تفضل 
أحد النواب من فريق العدالة والتنمية لطرح السؤال، تفضل السيد 

النائب.

 لنائب  لس د محمد  لحرفاوي:

 لسالم عل كم،

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، عن تعثر الحوار االجتماعي نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 لس د سع د أمز زي وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي 
باسم  و لبحث  لعلمي،  لناطق  لرسمي  و لتعل م  لعالي 

 لحك4مة :

 لس د  لرئيس،

السيد النائب املحترم، إذا سمحتم فقط تذكير بأن هاد السؤال تم 
طرحه في يناير 2019، وبالتالي بات متجاوزا وال سيما أن الوزارة في 25 
فبراير 2019 قدمت واحد العرض فيه واحد العدد دامللفات للشركاء 
االجتماعيين ديالها واللي مكنا باش سوينا الوضعية ديال واحد العدد 

ديال امللفات، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

العدالة  فريق  من  النواب  أحد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د ن4سف آنت  لحاج لحسن:

إذا قلت فعال السيد الوزير هاد السؤال تطرح ف2019 وتنتأسفو 
عالش عاود حطيناه؟ ألن ما بان لنا حتى �ضي أفق ديال تسوية امللفات 
اللي طرحات فهاد الحوار و بات هاد الوضع هذا ولد لنا احتقان غير 
مسبوق لدى نساء ورجال التعليم وهاد اإلحتقان تيمس السيد الوزير 
املؤسسات الدستورية ديال البالد منها الثقة في الوزارة ديالكم اللي 
تتقودها ومنها كذلك اإلضعاف ديال مؤسسات الوساطة، لذلك السيد 
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الوزير باختصار شديد احنا اليوم هاد السؤال طرحناه باش نعرفو 
اآلفاق ديال الحوار اللي بديتوه مع الفرقاء االجتماعيين خرج هاد دازت 
هاد الجولة هادي بدون أي بالغ رسمي وملفات عالقة راهنة ضاغطة 
تطرح نفسها على رأسها النظام األسا�ضي لرجال ونساء التعليم، ضحايا 
النظامين، ضحايا الضحايا، ترقية ديال رجال التعليم تيشوفو الناس 
ديالهم  الوضعية  تسوات  األخرى  القطاعات  في  ديالهم  الزمالء  أنهم 
وال زالوا ينتظرون، كاين كذلك يعني الترقية إلى خارج السلم بالنسبة 
للفئات اللي مقصية من هاد الحق هذا، لذلك السيد الوزير األمر يتطلب 
منكم وضع أجندة زمنية وضع أجندة زمنية لتسوية هذه امللفات رجال 
التعليم تيضحيو كثير وقدرو الظرفية اللي تتعيشها وخدمو واشتغلو 
لذلك تنطلبو منكم أ السيد الوزير هللا يجازيك بخير وال شك أنكم انتما 
اللي غادي ترجعو لهاد الوزارة بمناسبة إن شاء هللا باش تحطو هاد 

األجندة وأنتم إن شاء هللا غادي تباشرو التنزيل ديالها، وشكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

هاد  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السؤال؟ السيد الوزير عندك الجواب، تعقيب إضافي أستسمح السيد 

الوزير، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د حسن  لحارس:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير مآل مرسومي اإلدارة التربوية 
لم يتجاوز بعد، لذلك نلتمس منكم الوفاء بوعدكم والتعجيل بتسوية 

خرجي مسلك اإلدارة التربوية؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ تفضلوا السيد الوزير 
تفضلوا للجواب.

 لس د سع د أمز زي وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي 
باسم  و لبحث  لعلمي،  لناطق  لرسمي  و لتعل م  لعالي 

 لحك4مة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد النائب املحترم، بغيت أيضا نذكر بأن هادي تقريبا واحد 
املنهجية  هي  أشنا  واستعرضت  أمامكم  لهنا  جيت  أبريل   19 الشهر 
الشركاء  مع  التناغم  هاد  نخلقوا  باش  كنعتمدوا  اللي  والخطة 
اللي كنستاطعوا  البناء  البناء ديال الحوار  اإلجتماعيين ديالنا، وهاد 
منو تسوية هاد العدد امللفات، أكثر من هذا درنا واحد واحد الدورة 
ديال اللقاءات مع النقابات والحمد هلل أسفرت على بلغات تم نشرها 
واللي عبروا فيها كاملين على جدية الحوار وعلى هاد الثقة اللي كاينة بين 
الوزارة والشراكاء ديالها، األمر اآلخر اللي بغيت نوضحوا وجوابا على الرد 
ديالكم السيد النائب املحترم السيد رئيس الحكومة األسبوع املنصرم في 

مجلس املستشارين أكد على أن قطاع التربية الوطنية هو من القطاعات 
اللي متقدم في الحوار البناء مع النقابات واللي الحمد هلل بفضل هاد 
الحوار استاطع باش يسوي 7 دامللفات، هذا الكالم ديال السيد رئيس 
الحكومة وكنظن بأن راكم قرتيوه، لهذا اليوم هادي حصيلة ديالنا ديال 
هاد الحكومة اللي احنا كنشكلوا فيها أغلبية، لهذا ما كنفهمش أشنو 
هو أسباب النزول ديال هاد السؤال فهاد الظرفية وفهاد الوقت هذا 

بالضبط.

 لس د رئيس  لجلسة:

األسئلة  يلي  فيما  فضلكم  من  يلي  فيما  الوزير،  السيد  شكر 
الست املوالية تتميز بوحدة املوضوع ويتعلق األمر بالترتيبات املتعلقة 
باإلمتحانات اإلشهادية للموسم الدرا�ضي 2020-2021، لذا أقترح على 
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د  سماع ل و4كري:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، السؤال يتعلق باإلجراءات التي اتخذتموها من أجل 
إنجاح اختبارات البكالوريا في هذه السنة وهي ال زالت إستثنائية؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

النواب املحترمين من  آني للسيدات والسادة  الثاني وهو  السؤال 
الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لنائب  لس د عبد  لحك م  ألحمدي:

الترتيبات  أن وزارتكم قامت بمجموعة من  أكيد  الوزير،  السيد 
إلنجاح اإلمتحانات اإلشهادية عن هذه الترتيبات نسائلكم السيد الوزير 

حتى تمر هذه اإلمتحانات في ظروف جيدة.

 لس د رئيس  لجلسة:

السؤال الثالث وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لنائب  لس د أحمد  ملر بط  لس4�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د ن  ل4زيرين  ملحترمين،

السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة إلجراء اإلمتحانات اإلشهادية 
برسم املوسم الدرا�ضي الحالي 2020-2021؟
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 لس د رئيس  لجلسة:

السؤال الرابع وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

 لنائب  لس د جما3 بنشقرون كريمي:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

الجارية  التحضيرات  حول  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
إلمتحانات البكالوريا لهذا املوسم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

السؤال الخامس وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لنائبة  لس دة آما3 عرب4ش:

وكر   لس د  لرئيس،

املوسم  لهاد  اإلشهادية  اإلمتحانات  ترتيبات  عن  الوزير،  السيد 
الدرا�ضي، نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

السؤال السادس وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق اإلشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لنائبة  لس دة م نة  لطالبي:

وزارتكم  تعتمدها  التي  التحضيرات  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
إلجتياز اإلمتحانات اإلشهادية لهذه السنة؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير، السيد الوزير تفضلوا للمنصة.

 لس د سع د أمز زي وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي 
باسم  و لبحث  لعلمي،  لناطق  لرسمي  و لتعل م  لعالي 

 لحك4مة :

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لنائبات و لن4 ب  ملحترم4ن،

إسمحوا لي في البداية أن أشكركم على اهتمامكم بهذا اإلستحقاق 
الوطني الهام، الذي يهم كل األسر املغربية والشكر موصول كذلك إلى 
األطر التربوية واألطر اإلدارية والسلطات الترابية والصحية واملصالح 
األمنية من األمن الوطني والدرك امللكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية 

على تعبئتها وانخراطها لكي تمر هذه اإلمتحانات في أحسن الظروف، وكما 
تعلمون فقد اتخذت الوزارة جميع التدابير الالزمة من أجل التنظيم 
املحكم لهذه اإلمتحانات، سواء تعلق األمر بالجوانب اللوجيستيكية أو 
التربوية، وقد جاء تحديد تاريخ إجراء هذه امتحانات بعد إنجاز تقرير 
والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات  بمختلف  البرامج  تنفيذ  حول 
واملديريات اإلقليمية، وقبل إطالعكم على أهم مستجدات هذه الدورة 
إسمحوا لي أن أتقاسم معكم بعض املعطيات اإلحصائية حول هذا 

اإلستحقاق الوطني الهام:

بلغ عدد املترشحات واملترشحين هاد السنة إلجتياز اعتبارات الدورة 
العادية لإلمتحان الوطني لبكالوريا ما يفوق على 518 ألف مترشحة 
ومترشح مقابل 441 ألف في السنة الصارمة، بلغت هاد الزيادة 17.5%، 
6.4 في صفوف املمدرسين و46.3 في صفوف األحرار، تقريبا 180 ألف 
ديال املترشحين األحرار هاد السنة، نسبة اإلناث منهم %49، %53 في 

صفوف املمدرسين.

بلغت نسبة املترشحين املمدرسين بالقطب العلمي والتقني واملنهي 
%71 وعدد املترشحين باملسالك الدولية خيار فرن�ضي وخيار إنجليزي 95 
ألف مترشحة ومترشح مقابل 44 ألف في السنة املاضية، واحد الزيادة 
ديال %117، وبخصوص املترشحات واملترشحين في وضعية إعاقة فقد 

بلغ عددهم تقريبا واحد 320 مترشحة ومترشح.

إجراء  تأمين  أجل  ومن  الدورة  هاد  بمستجدات  يتعلق  وفيما 
امتحانات البكالوريا في ظروف مالئمة، فقد اتخذت الوزارة مجموعة 

من التدابير واإلجراءات:

املترشحين  التأطير  على  الوزارة  عملت  التربوي،  املستوى  فعلى 
املترشح  دليل  من  محينة  نسخة  إصدار  من خالل  معهم  والتواصل 
إلكتروني  البريد  عبر  املترشحين  موافات  وأيضا  الباكالوريا،  المتحان 
بوثائق تأطيرية: كاألطر املرجعية املحينة، مواضيع السنوات املاضية، 

اإلنجازات النموذجية للسنوات املنصرمة.

على املستوى التنظيمي، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها: السهر 
على إعداد املواضيع وعناصر اإلجابة تقريبا 340 موضوعا من طرف 
حوالي 1250 عضوا من أعضاء اللجنة الوطنية، وتجهيز حوالي 2400 
بالحراسة،  مكلفا  ألف   52 بحوالي  مؤطرين  اإلختبارات  إلجراء  مركز 
تكليف أيضا حوالي 35 ألف أستاذ وأستاذة بعملية التصحيح موزعين 

على حوالي 337 مركز للتصحيح.

منها لضمان صحة  الوقائية وحرصا  أما على مستوى اإلجراءات 
التربوية واإلدارية وجميع  املترشحات واملترشحين وكذا األطر  وسالمة 
املتدخلين في هذه العملية، فقد عملت الوزارة على تطبيق بروتوكول 
السلطات  أقرتها  التي  اإلحترازية  التدابير  جميع  يراعي  صارمة  صحي 
سيتم  حيث  الجسدي،  التباعد  مسافة  احترام  وخاصة  الصحية 
إستعمال العديد من املنشآت الرياضية واملدرجات كمراكز اختبارات 

امتحانات البكالوريا.



عدد1300–023شوال14420  )004يونيو20210( الجريدة الرسمية للبرملان8384  

لوريا  البكا  الشهادة  قيمة  على  وحفاظا  الفرص  لتكافؤ  وضمانا 
الوطنية، فإن هاد الدورة أيضا تتميز بمواصلة تنفيذ اإلجراءات التي 
وكما  الغش،  من  والحد  اإلمتحانات  تأمين  مجال  في  الوزارة  أقرتها 
تعلمون أدعوا كافة الجهات املتدخلة إلى املزيد من التعبئة الوطنية 
لضمان إنجاح هذا اإلستحقاق الوطني الذي سينضاف إلى التحديات 

الكبرى التي كسبتها بالدنا بنجاح في هذه الوضعية العصيبة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د  دريس مسكين:

وكر   لس د  لرئيس،

املترشحين  لجميع  والنجاح  التوفيق  نتمنى  أوال  الوزير،  السيد 
واملترشحات ونحيي عاليا جميع املتدخلين في هذا اإلستحقاق الوطني 
الهام وخصوصا رجال أطر اإلدارة التربوية الذين غلبوا املصلحة العامة 
على املصلحة الخاص. ثالثا ندعوا إلى إعادة النظر في البكالوريا ديال 
األحرار ألن نسبة مهمة منهم كدوز هاد الباكالوريا، حيث فقط عندها 
بكالوريا قديمة، آن األوان باش نقولوا بكالوريا وحدة ال تتقادم ومن 
مالية وبشرية ولوجيستيكية  كلفة  كاين اآلن  يتسجل،  الطالب  حقو 
كتقبلش  ما  ألن  البكالوريا  كيعاودوا  هادوك  حيت  فقط  كتخسر 
املبذولة نسجل مجموعة من  الجهود  القديمة، على رغم  البكالوريا 
املالحظات أولها كاين عدم تكافؤ الفرص بين تالميذ التعليم العمومي 
والتعليم الخصو�ضي في اجتياز هاد اإلمتحانات، بين تالميذ القروي 
الصيغة  حساب  على  بينها  فيما  املؤسسات  تالميذ  بين  والحضري، 
املعتمدة، وبالتالي فإن هاد املبدأ الكبير ديال تكافؤ الفرص لم يتحقق، 
بالنسبة كذلك هناك تأخر في إصدار األطر املرجعية محينة مما أربك 
السير العادي للدراسة ال على مستوى منهج الحصص الدراسية وال 
واإلعدادي  اإلبتدائي  تالميذ  أن  كما  الدعم،  حصص  وال  الفروض 
أساتذتهم  تكليف  وتم  البكالوريا  لهاد  مؤسساتهم  استعملت  الذين 
للحراسة اآلن كاين هدر زمني واضح ما غيرجعوش لذيك املؤسسة، 
واحنا كنعرفوا أن التالمذ كيقولوا خدينا العطلة ومشينا. رابعا أيضا 
عدم اعتماد بيداغوجية رسمية ديال التعلم الذاتي والتعلم املنزلي، 
هناك أيضا عدم توفير عتاد ديال اإلجراءات الصحية السيد الوزير ألن 
املنحة ديال جمعية دعم نظافة النجاح لم تصرف للمديرين واملراكز 
دابا ديال اإلمتحانات كيشتغلوا بالسعاية كما كنقولوا، وأخيرا غياب 
مقاربة تشاركية لتدبير هاد املحطة املصيرية وخاصة بالنسبة إلشراك 

املؤسسات الدستورية ومؤسسات الوساطة، وشكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
الفريق الحركي تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لحك م  ألحمدي:

السيد الوزير، نشكركم على الجواب الذي تقدمتم به والذي يبين 
بامللموس حجم املجهودات املبذولة من طرف وزارتكم وأطرها اإلدارية 
والتربوية على مستوى مختلف األكاديميات الجهوية، أكيد أن امتحانات 
اإلشهادية لهذا املوسم تتميز بطابع خاص على اعتبار أن جائحة كورون 
ال زالت مستمرة، باإلضافة إلى كون هذا املوسم اتسم بسلسلة من 
األشكال اإلحتجاجية التي خاضتها بعض الفئات اإلدارية والتربوية، مما 
يطرح السؤال عن مدى استحضار هذه املعطيات في هذه املحطة التي 
تتوج مسار سنة دراسية وجامعية، بحيث أن التالميذ لم يتمكنوا على 
قدم املساواة من استكمال دروسهم السنوية هاد األمر سيؤثر بطبيعة 
الحال عن النتيجة النهائية، ال سيما إذا علمنا أن التباري سيشمل تالميذ 
القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتالي فإن هذا التباين سيطرح بعد 
هذه اإلمتحانات، ال سيما املعاهد واملدارس العليا التي تشترط سقفا 

معينا من املعدالت.

هذه  ملرور  املتخذة  اإلجراءات  جديد  من  نطرح  الوزير،  السيد 
اإلمتحانات بشكل سليم خال من الغش وفي املقابل نطرح عليكم مدى 
الحماية التي وفرتموها بالنسبة لطاقم الحراسة بحيث ال يجب أن نغفل 
ما تعرض له بعض األساتذة واألستاذات من تعنيف في مواسم سابقة 

بسبب قايامهم بواجبهم املنهي على أحسن ما يجب شكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، للتعقيب للفريق التجمع الدستوري، تفضل 
السيد النائب.

 لنائب  لس د أحمد  ملر بط  لس4�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم شكرا على كل املعطيات واإليضاحات التي 
تفضلتم بها، بإسم فريق التجمع الدستوري ال يمكن لي إال أن أجدد 
الشكري لكم وأحيي عاليا كافة األطر اإلدارية والتربوية على املجهودات 
في  مروره  وضمان  الحالي  الدرا�ضي  املوسم  إلنجاح  املبذولة  الجبارة 

أحسن الظروف.

السيد الوزير، ال شك أن ظروف إجراء امتحانات اإلشهادية لهذه 
السنة قبل ذلك لطرح مجموعة من التساؤالت حول جودة التحصيل 
وإنهاء املقرارات املقررات الدراسية بكل املؤسسات التعليمية خاصة 
في ظل استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا، وما فررتم من مزاوجة 
من التعليم الحضوري وعن بعد، هذا دون أن نن�ضى بطبيعة الحال 
اإلضرابات املتكررة التي خاضتها األطر اإلدارية والتربوية خالل املوسم 

الدرا�ضي الحالي.

أيضا السيد الوزير البد من الحديث عن مدى نجاح الوزارة في 
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تحقيق األنصاف الترابي وتكافؤ الفرص في التربية والتكوين، خاصة في 
تفاوت الحاصل بين الوسطين الحضري والقروي، بسبب غياب الربط 
بالشبكة الرقمية أو ربط صبيب اإلنترنيت وأيضا مدى حضور البعد 
الجهوي لذا الوزارة في برامجها املستقبلية خاصة فيظل تنزيل ور�ضي 
الجهوية املتقدمة والقانون اإلطار للتربية والتكوين، سواء من خالل 
وضع برنامج تعليمية تتجه لواقع وخصوصية كل جهة، أو عبر إحداث 

مدارس وجامعات جهوية افتراضية، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  للمجموعة  اآلن  التعقيب  شكرا 

تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د جما3 بنشقرون كريمي:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد الوزير املحترم، جهودكم القيمة وقراراتكم الجريئة 

صراحة التجاوب مع البرملان ملسناها ونالحظها، وإجراءات بناء منظومة 

بكل  الدولة  ومسؤولية  برمتها  الحكومة  مسؤولية  هي  قوية  تعليمية 

الباكالوريا  إمتحانات  مسألة  الوطن،  هذا  بناء  أجل  من  مؤسساتها 

تخاطب فينا الجودة السيد الوزير املحترم، تخاطب فينا أيضا رعاية 

أوضاع التلميذات والتالميذ اآلن مروا بسنتين في جائحة كورونا وما 

واكبها من إجراءات كان من الدعم النف�ضي ضرورة حتمية بتواجده 

في عدد من املؤسسات نعم اليوم التفويج ومسألة أيضا يعني تحديد 

الزمن الدرا�ضي يجب أن تمواكبة بالفروض أيضا، بالنسبة للفروض 

التي يجب تقليص عددها والحالة هو أن الكثير من التالميذ السيد 

من  عدد  في  األساتذة  بعض  مع  األمرين  عانو  والتلميذات  الوزير 

املؤسسات وحالة مثل للمثال ال للحصر في سنة بجوارنا، بالنقط التي 

كانت صراحة يعني تخلق لتدور في نفوس التالميذ و التلميذات وآباءهم 

وأولياء أمورهم، حيث أن بعض األساتذة يعني أخدوا حتى نهاية آجال في 

وضعية النقط في مسار فوضعوا النقط جملة دون أي مراعات لظروف 

هذه التالميذ والتلميذات.

كيساعدنا اليوم السيد الوزير أنه اليوم أنتم مطالبون كما كنتم في 

السنة املاضية بإلغاء العتبة في أوجه جميع من حصل البكالوريا للولوج 

للمؤسستنا واملعاهد، تأكيد على ذلك هذا قرار حكيم أخذتموه السنة 

املاضية واليوم نتمنى أن يتم التزكية ديالوا من أجل..

 لس د رئيس  لجلسة:

واملعاصرة  األصالة  لفريق  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

السيد الرئيس.

 لنائبة  لس دة آما3 عرب4ش:

في البداية السيد الوزير احيي املدرسة املغربية بكل مكوناتها على 
النتائج املتميزة لحصلوا عليها املنتخب الوطني املدر�ضي في األوملبيات 
اإلفريقيا للرياضيات في دورة 2021 وأحيي التلميذة أية أرقجوط على 
لقب ديال ملكة الرياضيات هذه هي املدرسة املغربية رغم اإلكراهات 
اللي كتعنيها، املحطة املتعلقة باإلعداد لإلمتحانات اإلشهادية فعال هي 
محطة تقت�ضي انخراط الجميع إلنجاحها هي محط أهم من محطات 
كثيرة وأهم من املحطات اإلنتخابية املقبلة وبالتالي ما نديروش فيها 
لها عناية خاصة، فعال درتوا  السياسة، هي محطة يفترض أن نولي 
األطر  حينتوا  وساق،  قدم  على  تجري  بالترتيب  متعلقة  الترتيبات 
املرجعية درتوا حصص الدعم، اإلجراءات املتعلقة بما هو اإلجراءات 
االمتحانات  النماذج  ديال  التحيين  تدار  مرة  أول  املوازية،  اإلحترازية 
القديمة املكيفة املوجهة لذوي االحتياجات الخاصة هادي ما كانتش 
الغش  يالحد من ظاهرة  املتعلقة  في املغرب سابقا اإلجراءات  عندنا 
هاد ال�ضي كل مزيان ولكن واش نجاح املوسم الدرا�ضي يقاس بنجاح 
هذه املحطة التحضيرية فيما يتعلق بالترتيبات فقط أم يتعلق األمر 
بنجاح تقييم فعلي للسنة الدراسية والنتائج ديال هاد املحطة هادي ثم 
التساؤل املطروح األكبر هو مدى عن تكافؤ الفرص بين أبناء املغاربة في 
التعليم السيد الوزير راه كاين اللي ما قراش املقرر كامل كاين اللي قرا 
نصف املقرر كاين التالميذ اللي ما عارفينش شنو هو التعلم الذاتي لحد 
اآلن من أبناء املدرسة الخصوصية ما�ضي فقط في التعليم العمومي هل 
تحيين األطر املرجعية كافي فهاد الحالة هادي بالنسبة لدعامة املنظومة 
ماذا عن دعامة املنظومة اللي بالنجاح ديال هاد املحطة ونجاح املوسم 
الدرا�ضي نراهن بها بالدرجة األولى أطر ديال اإلدارة الدور ديال هاد الفئة 
كنعرفواملهام الجسيمة التي تلقى على عاتقها واالنخراط ديالها فهاد 
املحطة رغم اإلكراهات اللي كتعانيها كنا كنتظرو فعال كنا كنتظرو فهاد 

الجلسة هادي أن يكون عندنا جواب مخالف ملا قدمتموه في 2019.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، التعقيب للفريق االشتراكي تفضل 
السيدة النائبة.

 لنائب  لس دة م نة  لطالبي:

اليوم مشرفين  أننا  الوزير هو  السيد  الرئيس  السيد  ..والضرورة 
على االمتحانات اإلشهارية في ظل جائحة كورونا التي ال زالت مستمرة 
والظرف االستثنائي مازال قائم، لذلك السيد الوزير ملا طرح السؤال 
على وزارتكم ونحن نعلم ونحييكم على كل املجهودات التي قامت بها 
اللحظة  واحد  في  قمتم  ألنكم  الدراسية  السنة  إلنقاذ  أوال  وزارتكم 
يقال أنها كانت مغامرة ولكن مغامرة أعطت أكلها السيد الوزير كذلك 
تبذل  يعني  املعركة  خضم  في  ظلت  التي  التربوية  األطر  جميع  نحيي 
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مجهودات إضافية ومجهودات فوق طاقتها، اآلن ونحن مشرفين على 
هذه االمتحانات التخوف من عدم تكافؤ الفرص بين التالميذ ألن ليس 
الجميع تلقى نفس املقرر التعليمي يعني في شموليته هناك من جزء 
وهناك من تلقى املقرر برمته، كذلك السيد الوزير تخوفنا كذلك هو أن 
إمكانيات بعض األسر يعني أن القرى والبوادي ليست هي املدن وبالتالي 
أن االمتحانات اإلشهادية و االمتحانات املوحدة أنها واش أتراعي هاد 
يعني أو هاد التباين كذلك كان مجهودكم السيد الوزير كان سيتوج لو 

بالفعل تم تنزيل قانون اإلطار خصوصا في شقيه البيداغوجي.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيبات إضافية؟ تفضل  النائبة، هل هناك من  السيدة  شكرا 
السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لزع م:

 لسالم عل كم  لس د  لرئيس،

 لسادة  ل4زر ء،

إخ4 ني أخ4 تي  لن4 ب،

السيد الوزير، باسم فريق حزب األصالة املعاصرة بمجلس النواب 
نحيي الجسم ديال التعليم من أساتذة واألستاذات على املجهود الجبار 
اللي قامو به في ظل جائحة كورونا واللي غامرو بالحيات ديالهم واللي 
ساهمو من جيوبهم عندما الوزارة ما عبثات لهم تعبئة د االنترنيت ما 
عطاتهم des ordinateurs ما اعطاتهم des tablettes خالتهم تيديرو 
ديالنا  البنيات  يوجدولنا  باش  فكرية  ومجهودات  مادية  مجهودات 
والوليدات ديالنا الباكالوريا، السيد الوزير ما يمكن لنا إال نحييو كذلك 
رجال ونساء التعليم ديال التوظيف الجهوي اللي غلبو الوطنية ديالهم 
وكنطالبكم السيد الوزير وكنطالبو الحكومة باش تستاجب املطالب 
ولكن  يوليو موظفين جهويين  باش  ديالهم  الوضعية  ديالهم وتسوية 
بنفس االمتيازات ديال املوظفين الوطنيين وتكافؤ الفرص ما نساوش 
السيد الوزير راه وليداتنا في التعليم العمومي ما كملوش املقرر هاد 
العام راه يجب إعادة النظر فهاد ال�ضي ومراعاة هاد املعطى، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ما 
كاينش، تفضلوا السيد الوزير للرد.

 لس د سع د أمز زي وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي 
باسم  و لبحث  لعلمي،  لناطق  لرسمي  و لتعل م  لعالي 

 لحك4مة :

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

بغيت نتفاعل بعدا بواحد الطريقة مباشرة بالنسبة للقضية ديال 
واش الباك كيتقادم أم ال؟ ما عمرنا ما اعتبرنا أن الباك كيتقادم، املشكل 
فين كاين كاين في الطاقة اإلستيعابية ديال املؤسسات الجامعية، واش 
كاينة �ضي كلية اللي تقدر تهز 20 ألف وهي مديورة ل7 آالف، احنا سنويا 
و2019  و2020  السنة  لهاد  بالنسبة   2021 لباك  األولوية  كنعطيوا 
الباك  بأن  قلنا  ما  ما عمرنا   ،2018 ديال  الحاالت  وكندرسوا بعض 
ديال 2010 تقادم. األمر اآلخر بغيت نعرف هنا اشنو تغير في التحضير 
ديال اإلمتحان لهاد السنة وال سيما في العالقة التشاركية مع املؤسسة 
لهذا  املنهجية  نفس  الطريقة،  بنفس  اشتغلنا  احنايا  الدستورية، 
كنستغرب لهاد السؤال، ونحن نتكلم على هاد اإلستحقاقات املدرسية 
بغينا البد نستحضروا السياق واألجواء اللي طابعات الدخول الدرا�ضي 
الفارط ديال 2020، علينا أال نن�ضى الوضعية الوبائية اإلستثنائية اللي 
كانت سائدة آنذاك، علينا أن ال نن�ضى كذلك األصوات التي تعالت في 
تلك اللحظة والتي كانت تدعو إلى تأجيل الدخول املدر�ضي إلى تاريخ غير 
محدد، علينا أيضا أن نتذكر الجرأة والشجاعة وروح املسؤولية اللي 
جعالت الوزارة كتشبث بهداك اإلنطالقة ديال املوسم الدرا�ضي ورمزية 
الدخول املدر�ضي، وعلينا أيضا أن نتذكر بأن الوزارة منحات األسر 
اإلختيار لألنماط التربوية اللي قدمنا من أجل ضمان مواكبة ناجعة، 

وأيضا لتقوية القدرات الذاتية لهاد التالميذ.

السيدات والسادة النائبات والنواب املحترمون، ال يمكن بأي حال 
من األحوال إنكار أن الظروف الدراسية ديال هاد السنة مرات بطريقة 
عادية، ألن بالدنا كتمر من واحد الوضعية وبائية استثنائية، البد أن 
نذكروا بأن الهدف ديالنا هو هدف ديال إنجاح املوسم الدرا�ضي، هدف 
الفرص  تعزيز  وكذا  األساسية  التعلمات  من  التالميذ  جميع  تمكين 
ديالهم للنجاح ومن التميز، لهذا قمنا بتكليف املفتشية العامة للشؤون 
التربوية للوزارة بإجراء تقييم ميداني لألسدس األول وقد أسفرت نتائج 
هذا التقييم عن تسجيل تفاوتات وهاد ال�ضي كان منتظر غادي يكونوا 
هاد التفاوتات ملاذا؟ ألن الوضعية الوبائية في البالد كانت مختلفة من 
منطقة إلى منطقة، من جهة إلى جهة وكنا كنغلقوا املدارس وكنعاود 
كنفتحوهم، من أجل معالجة هاد النواقص صدرنا واحد املذكرة في 
بداية شهرفبراير باش يتم استدراك هاد النواقص ديال األسدس األول 
وهذا هو ما تم، وبعد نهاية األسدس الثاني طلبنا أيضا من املفتشية 
العامة بقيام واحد العملية تقييمية إضافية ثانية اللي من خاللها حينا 
هادوك األطر املرجعية باش التالميذ نضمنوا لهم تكافؤ الفرص باش 
يمكن لهم يجتازوا هاد اإلمتحانات في املواضيع اللي قراوها، واليوم تبين 
بأن تقريبا أقل %75 هما املقررات املشتركة بين جميع التالميذ، إلى ذلك 
تم اعتماد واحد العدد ديال ديال املبادرات باش يمكنا هاد التالميذ 
يمروا في أحسن الظروف وال سيما باش الدراسة تستمر إلى أواخر شهر 
ماي، صدرنا األطر املرجعية في بداية ماي ملاذا؟ باش يمكن الدراسة 
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تستمر إلى أواخر شهر ماي وكن صدرناهم في شهر أبريل كانت أتوقف 
الدراسة داك الساعة واش باش كنصدروا �ضي أطر مرجعية غادي يبقى 
ديك ساعة دراسة أبدا، لهذا توخرنا باش يمكن لنا نستمروا في الدراسة 

حتى ألواخر شهر ماي؛

 لس د ت و لسادة  لنائبات و لن4 ب  ملحترم4ن،

التنظيم  التحضير وال سيما  أريد أيضا أن أؤكد على أهمية هذا 
املحكم اللي خذا بعين اإلعتبار واحد العدد ديال األمور، ما نغفلوش 
بأن هاد السنة راه عندنا أكثر من 500 ألف مترشحة مترشح، وهاد 
ال�ضي طلب منا باش نعتمدوا مبدأ األقطاب على غرار السنة املنصرمة 
شنو هو مبدأ األقطاب؟ العلوم والتقنيات والباكالوريا املهنية كيدوزوا 
بوحدهما، الشعب األدبية والعلوم األصيلة كيدوزوا بوحدهم، أيضا 
فرض بروطوكول صحي صارم باش نحميو الصحة ديال املترشحات 
وديال األطر التربوية واإلدارية، أيضا الرفع من عدد مراكز اإلمتحان، 
الجهوي  بوحدهم،  األحرار  فترات،  عدة  على  اإلمتحان  برمجة  أيضا 
وأيضا  بوحدو،  األدبي  القطب  و  بوحدو،  العلمي  القطب  بوحدوا، 
استكمال مختلف اإلجراءات من أجل منح املترشحات واملترشحين من 
التسجيل في املؤسسات الجامعية، هاد السنة اإلعالن النهائي للباكالوريا 
الجامعات  في  يتسجلوا  التالميذ  نمكنوا من  باش  يوليوز   11 غيكون 
باش نمكنوا من التالميذ باش يجتازوا املبارة ديالهم إن شاء هللا اللي 
غنظموها في شهر يوليوز، هادوا هما أهم التدابير واإلجراءات اللي قمنا 
بهم واللي خذينا بعين اإلعتبار هاد الظروف اللي كتعيش بالدنا، كلنا أمل 
عن إن شاء هللا يرفع هللا تعالى على بالدنا هاد الوباء بفضل هاد املبادرات 
الحكومية تحت املواكبة املباشرة لصاحب الجاللة نصره هللا، بما فيه 
التلقيح واليوم الحمد هللا تقدمنا وبفضل هاد املبادرات كاملة كنطلبوا 
هللا باش الدخول نرجعوا للحياة عادية باش نديروا دخول عادي، وهاد 
الدخول اللي كيطلب من واحد واحد التحضير مهم اللي بدينا فيه: 
من تأهيل املؤسسات، من تأهيل األطر التربوية واإلدارية وتتبع عملية 
التكوين ديالهم والتخرج ديالهم، وأيضا من التنظيم السنوي إن شاء 
هللا أحنايا في أيام القليلة املقبلة غادي نخرجوا املقرر السنوي اللي 

غيظم هاد السنة.

باألساتذة  نوهوا  كاملين  لسانكم  على  جا  اللي  بحال  البد  ختاما 
باألطر اإلدارية التربوية على هاد التضحية وعلى هاد املواكبة وبفضلهم 
استطعنا باش نرفعوا هاد التحدي ونجحوا السنة املنصرمة ونجحوا 
هاد اإلستحقاق ديال امتحانات على غرار السنة املنصرمة، شكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن تعزيز امكانات البنية 
الرقمية في قطاع التعليم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د  دريس أوقمني:

وكر   لس د  لرئيس،

قطاع  في  الرقمية  البنية  إمكانيات  تعزيز  حول  الوزير،  السيد 
التعليمي في قطاع التعليم، سيما العموم منه؟ نسائلكم السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 لس د سع د أمز زي وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي 
باسم  و لبحث  لعلمي،  لناطق  لرسمي  و لتعل م  لعالي 

 لحك4مة :

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال القيم، مرة أخرى أريد 
التذكير بأن املوسم الدرا�ضي اللي مر ما مرش في وضعية عادية الحمد 
باش  استطعنا  األساتذة  ديال  والحنكة  والخبرة  التجربة  بفضل  هلل 
التالميذ  وباش  املنصرمة،  السنة  البيداغوجية  اإلستمرارية  نضمنوا 
هاد السنة إمكانلهم ايداو املوسم الدرا�ضي ديالهم في أحسن الظروف، 
بغيت أيضا نقول بأن قمنا بواحد العدد ديال التدابير باش يكون هاد 
التعليم الرقمي ولكن واجهنا واحد العدد ديال اإلشكاالت اللي فرضت 

علينا الحالة الوبائية:

اإلشكال األول هو هاد عدم تكافؤ الفرص والسيما مع املناطق النائية، 
اليوم تبين بأن واحد العدد الفئات ما كيولجوش لهاد الحواسيب ما 
اعتمدنا  لهذا  التفاوت،  واحد  كيدير  اللي  األنترنت  لربط  كيولجوش 
على الدروس املصورة اللي تم البث ديالها في التلفزة علما أن التلفزة 
موجودة في البيوت ديال هاد التالميذ على املستوى القروي، الجانب 
اآلخر أصدرنا واحد العدد ديال الكراسات التربوية كدعم تربوي إضافي 
وأيضا نذكروا بأن في الوسط القروي غالبا التمدرس تم بطريقة عادية 
ألن العدد هو قليل وبما أن العدد قليل تم احترام التباعد الجسدي، 
donc استافدوا من واحد الوضعية ديال التمدرس في ظروف عادية، 
التجربة خصنا نرصدوا هاد املكتسبات ونأسسوا  اليوم بفضل هاد 
لواحد املدرسة رقمية ديال الجودة وديال تكافؤ الفرص، لهذا الحمد 
هلل أصدرنا احنا صغنا مرسوم في إطار تنزيل أحكام القانون اإلطار املادة 
33 اللي هو في طور املصادقة اللي غيمأسس هاد التعليم الرقمي عبر3 

ديال املستويات:

املستوى األول هو تعزيز تكوين األساتذة ورفع القدرات ديال األساتذة 
في التعليم الرقمي. ثانيا هو رفع وتيرة اإلنجاز ديال املضامين الرقمية 
واليوم يمكنا نفتخروا بأن استطعنا باش نغطيوا جميع املواد في جميع 

املستويات. وثالثا هي جعل املؤسسة التعليمية مربوطة باألنترنت.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزيٍر، تعقيب السيد النائب املحترم.
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 لنائب  لس د  دريس أوقمني:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير بكل صدق ربما جاوبتي على جميع التخوفات ديالي 
تنزيل  الحال  بطبيعة  ليكم،  غنوضع  كنت  اللي  األسئلة  وعلى جميع 
القانون اإلطار كما يعلم الجميع هو صعب هللا يعاونكم عليه هذا �ضيء 
صعب، فيما يخص تكافؤ الفرص ما بين املؤسسات اللي هما في العالم 
الجبلي وفي العالم الحضري نحن نعلم أنكم تتقاسمون هاد مشكل مع 
ما�ضي بوحدكم كوزارة وال كحكومة ولكن مع شركات ديال اإلتصاالت 
اللي هي إلى حد اآلن في بعض األحيان لم تستجبألنها تدخل األنترنت في 
بعض األماكن، لكن املالحظ كذلك السيد الوزير هو أنه في بعض ما بين 
املؤسسات ولو في العالم الحضري أوال في العالم القروي نالحظ كيبان 
الفرق بين عدد ديال املؤسسات سواء من التجهيزات من الناحية ديال 
التجهيزات سواء من ناحية ديال تكوين املكونين أو ال األساتذة بنفسهم، 
أننا سمعنا اآلن أنكم غداركوا هاد املسألة هادي،  هذا �ضيء جميل 
نحن في فريق األصالة واملعاصرة ما علينا إال أن نسفق لهاد إيال كان 
هاد�ضي كلو غادي يطبق السيد الوزير، احنا كنسفقوا له علما أننا راه 
احنا في األواخر ديال السنة الدراسية فإيال كان هاد السنة بما لها وما 
عليها راه الحمد هلل على كل حال نتمناوا أن السنة وهادي هي املناسبة 
باش تحضروا للسنة املقبلة إن شاء هللا الرحمن الرحيم، أنه باش 
هاد التفاوتات اللي هي الحظناها فهاد املجال سيما أن كورونا وراتنا 
بأن التعليم عن بعد راه ما بقاش غير مكمل للتعليم الحضوري وإنما 
قد يصبح هو األصل في األصل ديالو، ولهذا يجب على الوزارة السيد 
الوزير أنها تعمل أن الدير في بالها راه التعليمعن بعد هو األسا�ضي هذا 

واحد،حاجة أخرى السيد الوزير فيما يخص.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، استوفيتوا الوقت ديالكم، هل هناك 
من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك تعقيبات إضافية، كذلك استوفيتم 
الوقت السيد الوزير نشكركم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة 
وننتقل إلى قطاع الداخلية، مرحبا السيد الوزير بسؤال عن التنمية 
املجالية باملناطق الحدودية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د عمر عبا�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

عن وضعية وحالة التنمية املجالية في املناطق الحدودية نسائلكم 
السيد الوزير؟

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

شكرا السيد النائب املحترم، ربما خصنا نتفاهموا على هاد املفهوم 
ديال التنمية املجالية، التنمية املجالية هو مفهوم عريض دمج فيه 
فيه  األساسية،  التحتية  البنية  ديال  التنمية  فيه  البشرية  التنمية 
كامل،  �ضي  هاد  فيه  هو  اإلجتماعية  التنمية  اإلقتصادية،  التنمية 
أيضا  املناطق عندها خصوصيات  الحدودية  املناطق  ديال  والتنمية 
الجغرافية،  املساحات  شساعة  إكراهات  عندها  الحدودية  لنمط 
قساوة الظروف الطبيعية، النقص في البنيات التحتية، ضآلة الفرص 
في مجال التنمية، ولكن هناك كاين إنجازات إنجازات نعطي منها أمثلة: 
مخطط التنمية لوجدة الكبرى 800 مليون درهم، البرنامج االستعجالي 
لتأهيل املناطق الحدودية 2016-2017 ب 871 مليون درهم، 2018-

اإلجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  درهم،  مليون   600 ب   2019
واملجالية بمنطقة الشرق مثال هي 5 داملليار ديال الدرهم، تم برمجة 
4.39 مليار درهم في 5 املخططات السنوية الفارطة، وكاين التخطيط ملا 

يلي ، كاين أيضا برنامج تأهيل..

 لس د رئيس  لجلسة:

النائب  السيد  تعقيب  الوقت،  إستوفيتيو  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترم.

 لنائب  لس د عمر عبا�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

أوال فهمنا احنا للتنمية املجالية وأن نهتم باإلنسان من حيث هو 
كامل األسف  الدستور مجموعة من حقوق ولكن مع  إنسان منحه 
ما زالت معطلة، ما نريد أن نؤكد عليه اليوم هوأنه السكان يئنون 
في املناطق الحدودية، وأنه حال التنمية املجالية صعب جدا في هذه 
املناطق وأن هذا املوضوع ليس قطاعيا ولكنه يهم العديد من الوزارات 
والعديد من املؤسسات، نحن نفكر اليوم في وضعية ساكنة املناطق 
الحدودية قبل الجائحة وأثناءها وبعدها ونقول للحكومة بأنه يجب 
يعني اتخاذ تدابير استعجالية ملواجهة العديد من املشاكل التي يواجهها 
السكنى سواء في املدن الشمالية، سواء في مناطق وجدة وضواحيها 
وسواء أيضا في املناطق الحدودية في الجنوب الشرقي، حيث ال ينصرف 
كثيرا إهتمامنا إلى تلك املناطق، ال نبخس املجهودات التي تم القيام بها..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
النائب.

 لنائب  لس د فاروق  لطاهري:

وكر   لس د  لرئيس،
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السيد الوزير، العمال الحدودين على مستوى إقليم الناظور، بني 
انصار، فرخانة، بني شيكر، ماريوان، ماريتشينو، لم يتلقو أي تعويض 
وال أي راتب مند مارس 2020، السيد الوزير لم ينطلق من مشاريع 
إدماج ممتنهي التهريب املعي�ضي إال وحدة التصغير، تدوير صغير للمالبس 
املستعملة والبرنامج باملشاركة مع وزارة التضامن، املرجو السيد الوزير 
األوضاع  ألن  حقيقية  بدائل  إليجاد  العامل  السيد  مجهودات  دعم 

اإلقتصادية أصبحت مزرية، شكرا جزيال.

 لس د رئيس  لجلسة:

بضع  الوزيرفي  السيد  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
ثواني، ال، ما كاينش جواب، شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن استخدام 
تطبيقات النقل الذكية لنقل الركاب بدون ترخيص للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد الرئيس 

السيد النائب.

 لنائب  لس د أحمد بريجة:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

يعرف قطاع السيارات األجرة احتقانا كبيرا في صفوف السائقين 
املهنيين بسبب ظهور شركات ذات امتداد دولي، تعمل في قطاع النقل 
الجماعي لألشخاص دون ترخيص، إن اإلدارة املختصة معتمدة في ذلك 
على نظام التطبيقات على الهواتف الذكية وعلى إستعمال السيارات 
السياحية الخاصة، وقد توسع هذا النشاط في عدة مدن الدار البيضاء، 
الرباط، سال إلى آخره، وتشكل هذه الظاهرة منافسة غير مشروعة تهدد 
سيارات  مهنيي  بين  القائمة  الصراعات  إلى  بالنظر  اإلجتماعي  السلم 
األجرة وممتنهي هذا النوع من النقل، لذلك البد من تدخل الوزارة إلتخاذ 
ما يلزم من إجراءات للحد من نشاط هذه الشركات غير املشروع وغير 
املرخص، لذلك نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير اآلنية التي 
تتخذونها من أجل تقنين وضبط في استخدام ضبط تطبيقات النقل 

الذكية والتصدي لهذه الشركات غير املرخص لها، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

شكرا السيد النائب، فعال تم تسجيل ظهور عروض خالل السنوات 
األخيرة لنقل األشخاص عبر إستعمال وسائل اإلتصال الحديثة وأظن 
بأنه من الضروري التفاعل اإليجابي مع التطور، ما يمكناش نبقاوا 
في الحالة الراهنة، ولذلك تم العمل على تأطير وضبط شروط مزاولة 

خدمات الحجز الفوري أو املسبق عبر منصة النقل الرقمية، وتم أيضا 
اتخاذ إجراءات تواصلية للتعريف بهذه التدابير ويتم العمل وفق مقاربة 
تشاركية مع مهنيي النقل على تحسين جودة خدماتهم، إيال ما تحسناتش 
الوسائل  إستعمال  عبر  عندهم  يجي  غاديش  ما  املرتفق  الخدمات 
الحديثة، ولكن أمام تمادي بعض الشركات في ممارسة النشاط دون 
الحصول على الترخيص املسبق، قامت السلطات بمراسلة السلطات 
املحلية بمراسلة السلطات القضائية لفتح تحقيق في املوضوع إلى جانب 

تكثيف املراقبة من قبل املصالح األمنية لضبط املخلفات، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د أحمد بريجة:

وكر   لس د  ل4زير  ملحترم،

نحن ال ننكر املجهودات ديال وزارة الداخلية في هاد القطاع اللي 
كيعرف عدة اختالسات خاصة بعد جائحة كورونا اللي عرات على بزاف 
اللي كيعاني منها املهنيين والسائقين، نطالب نحن بإعداد  داملشاكل 
منظومة قانونية في إطار مقاربة تشاركية ما بين أصحاب الرخص، ما 
بين املهنيين من جميع األطراف املتدخلة دعم هذا القطاع من طرف 
الحكومة، اإلنخراط الحقيقي للجماعات الترابية في هاد القطاع لتطوير 
وتجويد الخدمات املقدمة للزبناء، الحوار مع جميع املؤسسات النقابية 
التمثيلية للحد من املنافسة غير املشروعة لهذا القطاع الواعد، وشكرا 

السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية في هاد املوضوع؟ السيد 
الوزير عندكم �ضي ال، نمر إلى السؤال املوالي عن تمتيع عمال وعامالت 
اإلنعاش الوطني بجميع حقوقهم للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد  ملالحي:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة أعضاء مجلس  لن4 ب،

فعال السيد الرئيس نسائل السيد وزير الداخلية حول تمتيع عمال 
وعامالت اإلنعاش الوطني بجميع حقوقهم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.
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 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

فكرة  هي  الوطني،  اإلنعاش  ديال  القضية  لهاد  نرجع  بغيت  أنا 
-15 ديال  الشريف  الظهير  ديال  القانون  واحد  في  جات  اللي  جيدة 
05 يوليوز1961، ولكن فكرة جيدة لم يتم إستعمالها بطريقة جيدة 
وترتب عنها عدد من املشاكل، الفكرة ببساطة هي توفير أيام شغل لفئة 
معينة من املواطنين هادوك الناس اللي ما عندهومش حامل للشهادات 
اللي ماعندوش شهادات باش في فترات معينة الجفاف إلى آخره باش 
كينجزوا أوراش محددة في املكان والزمان بحال مثال السدود التلية 
إلى غير ذلك، وتحولت إلى توظيف غير قانوني باش نقولوا صراحة زعما 
استعملناها في طريقة أخرى وهذا وتا الناس اللي تتوفر على شهادات 
بدل ما يدخل من الباب كيدخلوه من الشرجم وما�ضي هما املشكل 
ديالهم املشكل ديال اللي تم وهذا يتنافى مع روح القانون، اليوم املشكلة 
اإلدماج في الوظيفة العمومية كان واحد الوقت ممكن وكنا قمنا بإدماج 
واحد العدد ديال، اليوم في إطار الدستور الجديد وتكافؤ الفرص وذاك 

ال�ضي والت املباراة ما بقاتش.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

غنكمل اسمحوا ليا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضل تفضل السيد الوزير.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

من بعد في السؤال املوالي ألنه كتعطيوا دقيقة وال 2 كنا كنضحكوا 
على بعضياتنا زعما ما�ضي.

 لس د رئيس  لجلسة:

تماما تماما، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد  ملالحي:

شكرا السيد وزير الداخلية على ال في الحقيقة على ألن احنا بغينا 
نفهموا هاد اإلشكالية ولكن يعني فأثناء الجواب ديالكم عطيتوا واحد 
الطرح اللي هو عندوا واحد اإلطار ديال املوضوعية فيما يخص هاد 
القطاع ديال عمال والعامالت ديال اإلنعاش الوطني، احنا السيد وزير 
الداخلية في إطار العمل اللي كتقوم به الحكومة وفي إطار يعني توظيف 
كل األعمال وكل املجهودات اللي كتبدلها الدولة ألنه يعني القطاع ديال 

التشغيل هو واحد القطاع اللي هو مهم واللي كيعطي واحد املجموعة 
ديال  لتحسين وضعية  أخرى  داألمور  املجموعة  وواحد  داإلعتبارات 
املغاربة، ولهذا فكنشوفوا احنا يعني في إطار املجهودات اللي كتبدلها 
الدولة على أنه باش يكون يعني واحد العمل اللي هو عندو واحداإلطار 
ديال اإلشتراك بكل يعني هاد الشوائب على أنه باش ما تبقاش هي الركن 
يعني املخالف فيما يخص هاد العقود ديال العمل، ولهذا السيد وزير 
الداخلية احنا كنشكروكم على الجواب ديالكم ألنه جواب اللي هو 
عندو واحد اإلطار ديال املوضوعية واللي كيستخلص واحد مجموعة 
الدروس والعبر من أجل يعني إعطاء واحد الصورة ناصعة من للعمل 
املشترك اللي كنقوموا به على املستوى ديال هاد العمال ديال اإلنعاش 
الوطني، ألنهم أصبحوا تا هما كيساهموا بالدور ديالهم فيما يخص 

التنمية املجالية.

 لس د رئيس  لجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة ت4رية فر ج:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، احنا كنعرفوا يعني وخا الكالم اللي قلتوه معقول 
ولكن الحالة اللي كتقول اليوم هي أن هاد العمال كيعانيوا وكذلك 
الوضع ديالهم والت ضرورية  التسوية ديال  دابا  العرضيين،  العمال 
البد وكاين واحد امللف واحد آخر اللي هوامللف اللي كينتظر التسوية 
الشؤون  تنسيق  التابعة ألقسام  املراقبة  هيئة  ديال  تعويضات  وهي 

اإلقتصادية بكافة عماالت املغرب، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الوزير  السيد  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
املحترم، كاين تعقيب إضافي آخر؟ ال شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن 
وضعية عمال اإلنعاش الوطني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد  ألمين دندى:

نسائلكم السيد الوزير عن وضعية عامالت وعمال اإلنعاش الوطني 
والتدابير املتخذة للتسوية وتحسين هذه الوضعية على املستوى املادي 

واإلجتماعي؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير املحترم.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

شكرا السيد نائب املحترم، غادي تعطاتني الفرصة ألنه 2 داألسئلة 
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في نفس املوضوع باش نكمل، والصوت هاد ال�ضي عندكم ما نبقاوا 
طالعين هابطين بحال، املشكل اللي مطروح هو كما قلت قبيلة قلتوا 
الحقوق ديالهم القانونية راه داك �ضي اللي في القانون le smag etc فين 
كيبقى اإلشكال؟ اإلشكال هو دابا ملي والو بذل ما يكونوا في وضعية غير 
ظرفية والت وضعية دائمة كندخلوا في اإلطار ديال الحماية اإلجتماعية 
والتقاعد وهاد املسائل كلها، اللي نقدر نقول لكم اليوم هي اليوم عندنا 
واحد البصيص ديال األمل واحد النافذة في إطار املشروع الكبير اللي تم 
إطالقو من طرف صاحب الجاللة هللا ينصرو هو ديال الحماية الشاملة، 
غادي نلقاوا لو الحل تمايا باش ما يبقاوش هاد الناس اللي في اإلنعاش 
يوا تا هما هذا هو اللي كايبان لي الطريق 

ّ
الوطني يبقاو خارج التغطية يول

اللي ما يمكن ليناش نلقاوا �ضي طريقة أخرى، هذا هو الطريق للي كيبان 
لي الصحيح ولكن خصنا نضبطو، خص يكون العمل بالقانون في إطار 

القانون، هادي كنخصنا نخليوها كفرصة لفتح أوراش ظرفية واحد 

األداة مهمة وعجيبة اللي 1961 ولكن خّرجنا ها على إطار ديالها، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد أألمين دندى:

أشكرك السيد الوزير املحترم على املعطيات التي تقدمتم بها، وال بد 

من اإلشارة أن هذه الفئة لها دور مهم جدا يتجلى في الخدمات املتعددة 

والجماعات  اإلدارية  املصالح  بمختلف  العمال  هؤالء  بها  يقوم  التي 

الترابية، كالنظافة والبستنة والحراسة وغيرها، هذا الدور تجسد بشكل 

كبير خالل هذه فترة جائحة كورونا، لكن هؤالء العمال ال يتوفرون على 

أية وضعية إدارية قارة ، ولم يسبق اثارة وضعيتهم في جوالت الحوار 

اإلجتماعي، كما أنهم ال يستفيدون من الحماية اإلجتماعية والتغطية 

الصحية، لذا نعتقد بأن هؤالء العمال يستحقون املزيد من العناية 

نظرا للخدمات التي يقومون بها ونظرا لتجربتهم في هذا املجال، وبالتالي 

نتساءل، أال يمكن إدماج األشخاص الذين يتوفرون على مستويات 

دراسية في الوظيفة العمومية أو تمكينهم من نظام خاص بهم يضم 

حقوقهم وحمايتهم اإلجتماعية وتقاعدهم، وكما تعلمون السيد الوزير 

فاألقاليم الجنوبية وضمنها الداخلة واد الذهب تضم عددا مهما من 

املواطنين الذين يتوفرون على بطاقات اإلنعاش الوطني، واإلشكال هو 

أنه حينما يتوفى حامل هذه البطاقة فإن ذوي حقوقه وخاصة األرامل 

واألطفال ال يستفيدون بعد وفاته من أي �ضيء، وأغلبهم من الفئات 

الهشة التي ال دخل لها، كما أريد أن ألفت نظرك، السيد الوزير، بأن 

جهة الداخلة واد الذهب وبالخصوص مدينة الداخلة عرفت توسعا 

عمرانيا كبيرا كبيرا جدا، وهذا التوسع العمراني يجب أن يصاحبه زيادة 

في عمال اإلنعاش الوطني، شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضل  إضافي،  تعقيب  إضافية،  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب.

 لنائب  لس د عمر بالفريج:

شكرا، هو ما�ضي تعقيب هو سؤال السيد الوزير، شحال العدد 
الوطني شحال  اإلنعاش  عمال  الوطني؟  اإلنعاش  في  املوظفين  ديال 

العدد اإلجمالي على املستوى الوطني؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

تقريبا 70 ألف ولكن 40 ألف في مناطق األقاليم الجنوبية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن الوضعية اإلدارية 
ألعوان السلطة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، السيد النائب.

 لنائب  لس د ب4سلهام  لديش:

وكر   لس د  لرئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير واإلجراءات الحكومية 
املتخذة لتحسين الوضعية اإلدارية واملالية ألعوان السلطة من مقدمين 

وشيوخ.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا ، جواب السيد الوزير املحترم.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

شكرا السيد النائب املحترم، سعيا لتثمين مواردها البشرية قامت 
الوضعية  تحسين  أهمها  من  إصالحات  عدة  بإنجاز  الداخلية  وزارة 
اإلدارية املادية لفئة أعوان السلطة، فمنذ سنة 2015 عمدت إلى فتح 
آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه هذه 
التعليمي  واملستوى  السن  شرطي  على  املتوفرين  األعوان  من  الفئة 
املطلوبين نظاميا، والذين أبانوا عن دراية واسعة وكفاءة متميزة أثناء 
ممارسة مهامهم، وهكذا تمت ترقية ما مجموعه 123 عون سلطة إلى 
درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس االستحقاق وبعد 
وعمال،  والة  من  تتكون  لجان  عليها  تشرف  شفهية  مقابالت  إجراء 
وهذا يتم التذكير، ينبغي التذكير أن رواتب أعوان السلطة وخاصة 
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الحضريين منهم تصرف من امليزانية العامة، كما أنهم يستفيدون من 
جميع الحقوق واإلمتيازات املخولة للموظفين ونخص بالذكر مكافأة 
بالخدمة  الخاصة  التعويضات  العائلية،  والتعويضات  األقدمية 
والتمثيل والجوالن، التأمين اإلجباري والتكميلي، التعويضات القانونية 
في حالة اإلصابة إلى غير ذلك من، وكانت هناك زيادات متتالية واألخيرة 
في 2019 500 درهم، ويستفيد alors املشكل باش نكونو أعوان السلطة 
القرويين هما اللي كاين فيهم فرق معا األعوان الحضريين، وألنه هاد 
النظام هو ما�ضي كيسمح لألعوان القرويين باش يقدروا يعملوا بجانب، 
عندهم التأمين على التغطية الصحية األساسية والتكميلية وعندهم 
التأمين على الوفاة والعجز التام والنهائي، كنوفروا ليهم وسائل النقل 
والهواتف النقالة، ولكن األغلبية منهم فايتين 40 عام ال يمكن إدماجهم 

في الوظيفة العمومية، شكرا .

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د ب4سلهام  لديش:

من  لنا  بتقديمه  تفضلتم  ما  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 

معطيات جوابا عن سؤالنا، ونسجل مسألة إدماج املقدمين والشيوخ 

اللي تتوفروا على املؤهالت العلمية في درجة خليفة، واألكيد السيد ال 

الوزير املحترم أنه فيما يتعلق بالشق املالي فإن وزارة الداخلية ومنذ 

سنة 2007، عملت على الرفع من قيمة التعويضات املمنوحة ألعوان 

املرتقبة  األخيرة  الزيادة  بعد  وشيوخ خصوصا  مقدمين  من  السلطة 

برسم سنة 2021 غير أنها تبقى ضعيفة مقارنة بباقي الوزارات ، كما 

أنها ال تتناسب وحجم املهام املتعددة والجسيمة التي يقوم بها أعوان 

السلطة من مقدمين وشيوخ سواء ما تعلق باملهام اإلدارية أو األمنية، 

فهم متواجدون باستمرار وعلى مختلف الواجهات كجهاز إداري وسيط 

بين املواطنين ومختلف اإلدارات ولعل الدور الذي قام به أعوان السلطة 

تحت إمرة السادة القواد والباشوات منذ بداية انتشار وباء كوفيد 19 

إلى اآلن لخير مثال على ذلك، وأنه ملن الحيف أن ال يتم منح تعويضات 

لفائدة أعوان السلطة وكذلك رجال السلطة على غرار ما استفاد منه 

على  بالعمل  املرتبطة  مجهوداتهم  مقابل  أخرى  وزارات  في  موظفون 

مكافحة وباء كورونا واحترام تدابير الحجر الصحي، وهنا تتجلى، السيد 

الوزير، أهمية تمكين أعوان السلطة وهي فئة عريضة نحو 35 ألف من 

إطار قانوني يصون حقوقهم املعنوية واملادية ويحدد مهامهم ويحميها 

مهمة  فترة  على  مقبلون  ونحن  املحترم،  الوزير  السيد  الشطط.  من 
جدا تتجلى في تعميم التغطية اإلجتماعية وإنزال وتنزيل نموذج تنموي 

جديد، فالجميع، فالحكومة مطالبة بتأهيل مختلف القطاعات التي 

ستشرف على هذه البرامج الطموحة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
تفضل السيد النائب.

فريق  لعد لة  رئيس  إبر ه مي  مصطفى   لنائب  لس د 
و لتنم ة:

يتعلق  وفيما  جليلة،  خدمات  تسدي  الشريحة  هاد  بأن  قلت 
كان  التعليم  العمومية على غرار رجال  الوظيفة  في  ديالهم  باإلدماج 
40 سنة، فلكان باإلمكان حتى  بالنسبة للسن ديال  واحد اإلستثناء 
هما يستافدوا فغادي يكون واحد ال�ضيء مفيد ألنه كاين بزاف الناس 
اللي تجاوز بزاف هاد السن ديال 40 سنة، فاملرجو أن يستفيدوا أيضا 
على هاد اإلستثناء خاصة الخدمات اللي قدموها في هاد الجائحة ديال 

كورونا، فغادي يكون واحد التفاتة مهمة جدا، شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ السيد الوزير، تفضلوا، 
تفضلوا لإلجابة.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

هو  نقول  نبغي  املحترمين،  النواب  السادة  النائب،  السيد  شكرا 
بسرعة هو فعال أنا أثمن ما جاء على لسانكم، الدور املحوري وهذا اللي 
احنا كنتشاطروه واحنا عارفينو ما�ضي احنا أوالد الدار، ولكن اللي بغيت 
نقول هو هاد اإلدماج راه راه كاينة ظروف قانونية ولكن كيبان ليا بحال 
في أعوان السلطة القرويين عندهم إشكالية ديال التقاعد، حتى هادي 
رقو ليها عبر هاد النظرة الشمولية اللي هضرت عليها 

ّ
حتى هي غادي نط

قبيال فيما يخص اإلنعاش الوطني، وغادي نشوفوا كيفاش فهاد املسار 
باش ما يبقاش هاد املشكل إيال ولى التقاعد خدام غادي يتم التشبيب 
ديال هذا وغادي يتم حتى هما يوليو بحال األعوان الحضريين إن شاء 
هللا إيال إيال إيال ولكن ما يمكناش نقومو بها بدفعة وحدة ألنه أعداد 

كبيرة كيف ما جاء في التدخل ديالكم، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

التنظيمي  اإلطار  املوالي عن غياب  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
ملهنة حراسة السيارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة فاطمة  لط4�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، اليوم في فريق األصالة واملعاصرة نسائل الحكومة 
عدم  نشر  إلى  أدى  مما  الفو�ضى،  في  يشتغل  عشوائي  قطاع  حول 
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اإلحساس باألمن لدى املواطنين، قطاع تشوبه مجموعة من التجاوزات 
واإلختالالت. الحديث هنا السيد الوزير، عن مهنة حراس السيارات، 
على سبيل املثال ال الحصر هذا القطاع يشهد العديد من اإلختالالت منها: 
إحتالل امللك العمومي والخاص في الكثير من األحيان دون سند قانوني؛ 
كذلك  العمومية؛  والساحات  واألزقة  الشوارع  مختلف  واستغالل 
إجبار املواطنين على دفع مبالغ مالية تفوق التعريفة املتعارف عليها بل 
مضاعفتها خالل الليل وأيام الصيف، مما خلق حاالت من الغضب 
واإلحتقان في صفوف املواطنين. بالتالي السيد الوزير، البد من اعتماد 
مقاربة إجتماعية لضمان عمل حراس السيارات بما يحفظ الكرامة 
الصحية  الضمانات  وكذا  الكريم،  العيش  شروط  وتوفير  اإلنسانية 
واإلجتماعية لهذه الفئة الهشة، وكذلك السيد الوزير، من أجل ترسيخ 
الدولة الحامية والضابطة وتوفير الحماية والضبط للمواطنين أصبح 
لزاما التعجيل بإخراج قانون ينظم العمل بهذا القطاع لضمان أمن 
املواطنين وإشاعة الر�ضى والثقة في سيادة القانون والحكامة الجيدة 
باشتراط مثال إلزامية الحصول على ترخيص ملزاولة هذه املهنة وتوحيد 
الزي مع إشهار الشارة الصدرية التي البد أن تحمل رقما للرخصة. السيد 
الوزير، اليوم الحكومة مطالبة أن تعمل بجدية على هذا امللف حتى 

يعلو القانون الذي ال يعلى عليه في دولة الحق والقانون.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السيد الوزير الجواب.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

وكر   لس دة  لنائبة  ملحترمة،

لتنظيم  الجماعية  املجالس  لرؤساء  االختصاص مخول  هاد  أوال 
راه  الحكومة  العمومية،  والساحات  بالطرق  العربات  مرافق  وتدبير 
ثانيا  األول؛  هذا  إن  معنى،  حتى  عندها  بقى  ما  والالمركزية  خصها 
يدخل هذا اإلستغالل مرفق وقوف العربات في إطار اإلحتالل املؤقت 
للملك العمومي الذي يخضع ملجموعة من القوانين واألنظمة، كاين 
القوانين وكاين األنظمة، وال سيما القانون التنظيمي 113.14 املتعلق 
بالجماعات والذي خول للسلطات املحلية واملجالس املحلية ورؤسائها 
املوقت  االستغالل  مجال  ومراقبة  تنظيم  صالحية  يخصه  فيما  كل 
نحو  الجماعات  من  مجموعة  اتجهت  عام،  بشكل  العمومي  للملك 
وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق 
العمومية عن طريق إحداث شركات للتنمية املحلية أو التدبير املفوض. 
إن اآلليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض املدن 
الكبرى والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما وتم الحد من تطاول بعض 
لتشغيل  الفرصة  إعطاء  وتم  قانونية،  غير  بصفة  عليه  األشخاص 
وتنظيم هؤالء الحراس في شركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل 
املعمول بها، وتعمل السلطات اإلقليمية على عقد عدة اجتماعات حول 
املتدخلين: مصالح  مختلف  وتضم  السيارات  مواقف  تنظيم  مسألة 

األمن الوطني، والدرك امللكي، والسلطات املحلية من أجل اتخاذ تدابير 
وتكثيف مجهودات بغرض مواجهة كل ما ِمن شأنه أن يخل بتنظيم 

السير والجوالن بشكل عام.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيبات  تعقيب،  عندكش  ما  النائبة  السيدة  تعقيب  شكرا، 
إضافية، تفضل السيد النائب من العدالة والتنمية.

 لنائب  لس د إدريس  لثمري:

السيد الوزير املنتدب بالداخلية، شهدت مدينة آسفي خالل األيام 
األخيرة 3 جرائم قتل مروعة بالسالح األبيض، راح ضحيتها 3 مواطنين، 
فت هذه الجرائم حاالت خوف وهلع لدى ساكنة 

ّ
منهم ضابط أمن وخل

مساملة بآسفي، ونتقدم بالتعازي ألسر الضحايا واألمن وساكنة أسفي 
وترابيا،  إقليميا  األمنية  األجهزة  به  تقوم  الذي  باملجهود  أوال  وننّوه 
ونطالبكم السيد الوزير بصفة عاجلة بتعزيز األمن بآسفي بموارد بشرية 
ولوجيستيكية والتصدي للجريمة وترويج املخدرات القرقوبي، شكرا 

السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا املوضوع؟ السيد 
، نمر إلى السؤال 

ّ
الوزير املحترم كاين �ضي جواب على هاذ السؤال؟ ال

الفترة  خالل  باملغرب  اإلحترازية  اإلجراءات  جدوى  تقييم  عن  املوالي 
الثانية لحاالت الطوارئ الصحية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د إدريس  لثمري:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن تقييمكم لجدوى اإلجراءات 
اإلحترازية في مواجهة جائحة كورونا؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جوابكم السيد الوزير.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

سؤال غريب، ما فهمتش أنا هاذ، الحمد هلل الحالة مزيانة، إذن 
التدابير االحترازية اللي اتخذات راه أعطات األكل ديالها، ثانيا وزارة 
الداخلية ما هي إال عضو فواحد الفريق حكومي حسب البروتوكول 
االختصاصات  إطار  في  الداخلية  ووزارة  اختيارات  كيتخذاو  الصحي 
ديالها كتقوم بهاذوك االختيارات، هاذي باش نجاوب غير هاذ السؤال 
ي فات، وراه 

ّ
 فواحد في الذروة ديال في نوفمبر ديال العام الل

ّ
كان تحط

كّنا دزنا من واحد الحجر الصحي في األول وما كانش عندنا �ضي طريقة 
ي جات الجائحة الحّل الوحيد هو الحجر الصحي، 

ّ
أخرى وكالدول كلها مل
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ي 
ّ
كنسّدو على روسنا باش نحاولو نوّجدو روسنا الكمامات، les tests، مل

وجدنا روسنا كان جا في الصيف من بعد عيد األضحى طلعت الحاالت 
وتّما ما رجعناش للحجر الصحي رجعنا للحظر الليلي، مع بعض والحمد 
هلل بموازاة هاذ اإلجراءات جا التلقيح اللي حتى هو أعطى، ألن التلقيح 
ما يمكنش يكون فواحد الذروة ديال les contaminations خّص تكون 
الحالة الوبائية هادئة باش يمكن التلقيح يم�ضي مزيان، الحمد هلل هاذ 
ق املغرب بفضل التعليمات السامية ديال جاللة امللك 

ّ
ال�ضي كلو توف

هللا ينصره، واليوم الحمد هلل الحالة يقارنوها مع الدول األخرى إذن 
الجدوى الجدوى هي كاينة خصها تكون هاذ، اليوم را احنا بالشوية 
نكونو صحاح  يمكّنا  كاين  ألنه  ثاني  عاود  كنفتحو  خّدامين  بالشوية 
ونموتو اقتصاديا، إذن اليوم خصنا نمشيو عاود ثاني في واحد تدريجيا 
نا نعرفو بأنه إيال الحالة تبّدالت خّصنا عاود 

ّ
وخاص جميع املواطنين كل

ثاني نرّجعو ذوك املسائل اإلحترازية، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد صدنقي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، فعال هاذ السؤال كان في شهر نوفمبر وبغينا الجواب 
فذاك الوقت اللي فعال كان الفيروس في تصاعد، اآلن الحمد هلل نثمن 
عاليا نتائج بالدنا في الحد من انتشار هاذ الوباء بفضل حكمة صاحب 
الجاللة حفظه هللا، الذي أمر الحكومة باإلغالق املبكر للحدود والسرعة 
لجميع  والشكر كذلك موصول  للجميع،  ومجانيته  اللقاح  اختيار  في 
املتدخلين على املجهودات اإلستثنائية التي قاموا بها، وأخص بالذكر 
الجماعة الترابية وباألخص مكاتب حفظ الصحة والسالمة العمومية 
لآلثار  بالنسبة  لكن  األخرى،  الجماعية  املرافق  وباقي  النظافة  وفرق 
اإلقتصادية واإلجتماعية السيد الوزير، ال تزال هناك فئات عديدة لم 
يصل إليها الدعم الحكومي رغم أهميته وبقيت تئن لوحدها نظرا ألن 
املعايير املعتمدة لم تشمل القطاعات الغير املهيكلة منها أذكر على سبيل 
املثال ال الحصر: العاملون في السياحة، نادلو املقاهي واملطاعم، منظمو 
الحفالت واألعراس إلى آخره، البد من إقالع إقتصادي حقيقي السيد 
الوزير، يأخذ بعين اإلعتبار هذه اإلشكاالت ويقدم لنا الحلول الواقعية، 
البد أن يعطى للتعليم وللبحث العلمي والطبي والصيدلي املغربي املكانة 
التي يستحقها لنهضة شاملة لبالدنا، البد من مراجعة جذرية للمنظومة 
أن تشعر كل  والتي يجب  منها  العمومية  املغربية خصوصا  الصحية 
مواطن بكرامته وآدميته وأحقيته في التطبيب بدون َمٍن من أي أحد و 

بدون وساطات، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية فهاد املوضوع؟ ال يبدو ما كاينش 
السيد الوزير عندكم �ضي إضافة.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

العلمي،  البحث  ديال  القضية  على  املحترم  النائب  السيد  أشكر 
 le dispositif de paspetroscopie وال les tests PCR بغيت غير نشير بأنه
اللي خرج مؤخرا راه من العبقرية ديال مؤسسة »مصير« هي مؤسسة 

مغربية محضة.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن التوظيف السيا�ضي لعملية 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلحساني  التضامن 

العدالة والتنمية، تفضلوا أحد النواب، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د مصطفى  لح ا:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

فوجئ الرأي العام الوطني بفيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل 
بطاقة  مقابل  السيا�ضي  املال  بقفة  يسمى  بات  ما  حول  اإلجتماعي 
اإلنخراط، حيث تم تسخير العمل الخيري اإلحساني النبيل باستغالل 
اإلجراءات  هي  فما  علمهم.  وبدون  للمحتاجين  الشخصية  املعطيات 
الرموكات  الشاحنات  وأن  بها خصوصا  القيام  تنوون  التي  والتدابير 
تفرغ حمولتها في األحياء أمام سمع وبصر الجميع؟ وكيف يسمح لهؤالء 
سابقا  وقفوا  أنهم  مع  املتحايلة  الطريقة  بهذه  غيرهم  دون  بالتوزيع 
ضد الدعم املباشر للفئات الهشة بشكل رسمي ومستدام لكي تحفظ 
كرامتهم، واحنا في الجماعات الدار البيضاء ما برمجناش يعني مسائل 
ديالت القفف ألننا في سنة إنتخابية، فكيف هاد الناس كيوزعوهم 

بكل حرية، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جوابكم السيد الوزير املحترم.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

اإلحسان  عمليات  إن  وحدة..  وحدة  غير  املحترم  النائب  السيد 
 12 بتاريخ  الصادر   04.71 رقم  القانون  ملقتضيات  تخضع  العمومي 
أكتوبر 1971 ويتطلب القيام بها تطبيق مصادر قانونية واضحة، في 
جميع األحوال يتم تأطير وتنظيم جميع أشكال العمل الخيري من طرف 
املبادرات  هذه  تحقيق  على  الحرص  بهدف  وذلك  املحلية  السلطات 
ألهدافها النبيلة تكريسا لثقافة التكافل والتكامل الراسخة لدى املجتمع 
وكذا لضمان عدم استغاللها في أية مرامي سياسية. وحسب املعطيات 
باإلحسان  أو هيئة سياسية  يتم تسجيل قيام أي حزب  لم  املتوفرة 
العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف، حيث أن هذه املبادرات 
أشخاص  أو  مختلفة  مشارب  من  املدني  املجتمع  بها جمعيات  تقوم 
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ذاتيون دأبوا على توزيع املساعدة اإلجتماعية على أشكال وفي مناسبات 
مختلفة. وكيفما كان الحال، فإن عملية اإلحسان العمومي ستخضع 
مستقبال إلطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة 
التكافل والتآزر بين مكونات الشعب املغربي وحماية تقاليده العريقة في 
هذا املجال وكذا ضمان الغايات السامية لعملية التضامن االجتماعي 

بعيدا عن أي استغالل كيفما كانت طبيعته.

 لس د رئيس  لجلسة:

العدالة  فريق  من  املحترم  النائب  السيد  إضافي  تعقيب  شكرا، 
والتنمية، تعقيب، تعقيب.

 لنائب  لس د محمد  لحرفاوي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

عند كل محطة إنتخابية هاد ال�ضي ولفناه، كيولي في املصلحة ديال 

املواطن تقابلها انخراط وال التصويت، الحمد هلل، بالدنا راه غادية في 

نهضة اجتماعية نطلبوا أن شاء هللا املواطن والطبقات الهشة تولي 

تحفظ لها الكرامة ديالها، لي الحظت هو أن هاد الحياد السلبي ديال 

ي تيوزعون على من 
ّ
و هما ل

ّ
بعض رجال السلطة حتى ال نعمم أنهم وال

ال يستحقون، من ال يستحق أنهم يرخصون لطرف وكيخليوا جماعات 

تنغتنم  أنا  تتوزعش،  ما  توزع،  ال  الصفة  عندها  للي  والجمعيات 

هاد الفرصة والسيد الوزير باش نقول لكم تفتحو تحقيق في بعض 

االعتقاالت جماعات سيدي محمد األحمر وذوي الحقوق للي فوجئوا 

بعد الحجر الصحي أن هكتارات ديال األرا�ضي الساللية فوتت على 

غفلة منهم لشركات أنشئت بين عشية وضحاها، للب مواليها سياسيين 

نافذين ، اللي قالوا في الشكاية أن كاين ضغط على النواب السالليين 

كاين تدخل ديال بعض أعوان السلطة وهاد ال�ضي ضد بعض الشباب 

للي داروا تعاونيات فالحية وتم اإلقصاء ديالهم المتصاص البطالة، أنا 

كنطالبو السيد الوزير يفتح واحد التحقيق خاصة أن كاين استدعاء 

من طرف الدرك امللكي لشكايات كيدية، وهاد ال�ضي ديال التفويتات 

منطقة الغرب كاملة كنالحظوها، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا هل هناك تعقيبات إضافية في هاد املوضوع؟ ال، �ضي إضافة 

السيد الوزير، وزير الدولة..

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

أنا غير كتعقيب على..

 لس د رئيس  لجلسة:

النائب املحترم، تفضل،  السيد  الوزير، تفضل  السيد  استسمح 
تعقيب إضافي.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن  ألزرق:

وكر  لس د  لرئيس،

كنعرفو جميعا من وراء هاد الفيديوهات في التواصل اإلجتماعي 

وتبين الحقيقة شكون للي تيروج هاد، ولكن بصراحة تنسمع كالم لي 

كينطبق عليه واحد املثل الشعبي »عيبك يا ولية رديه ليا« احنا السيد 

تيستغلو  و  تيفرقوا  و  الجمعيات  جّيش  للي  كنتسائلو شكون  الوزير 

اإلحسان العمومي؟ شكون اللي عندو حركة وراءو كتستغل الجنائز 

كذلك  وكنتسائلو  معين،  حزب  لصالح  املتجولين  الباعة  وكتستغل 

شكون في رمضان لي فرق بوان ديال BIM وبونات كبار ما�ضي قفة، هادي 

حقيقة يمكن تبحثوا على هاد ال�ضي، احنا مع التضامن، مع التكافل 

اإلنساني اإلجتماعي، ولكن ما يكونش من تمويل املال العام، هناك 
تيمولوا جمعيات معينة ومحسوبة على حزب معين بدون  جماعات 

جمعيات أخرى، وكيم�ضي داك ال�ضي لدعم الفئات الهشة وكيستغلو، 

أما داك ال�ضي ديال الفيديهات ديال الدار البيضاء وداك ال�ضي تبين 

فيما بعد أنه وراءه أحزاب أخرى لضرب، الحمد هلل، اللي تيعمل العمل 

اإلجتماعي خصو يعملو ما�ضي من املال العام، أنا كنتساءل منين كيجيوا 
هاد التمويالت من خارج املغرب كيجيوا، ومن املال العام، وبالتالي ما 

نبقاوش نتكلمو نكذبو على املغاربة، راهم عارفين الحقيقة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الرئيس،  السيد  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  هناك من  شكرا، هل 
تفضلوا.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4:

السيد الوزير، احنا كنا كنظنو بأن هاد املوضوع وزارة الداخلية 
للي غتدير فيه الالزم، واليوم بقينا كنسمعو كالم آخر كيبرروا بطرق 
غير قانونية، احنا كنطلبوا منكم فتح تحقيق، ولكن في قضية التمويل 
كذلك كنطلبو منكم فتح تحقيق، ألنه حتى هاد الجمعيات كيفما بغات 
كتجيوا من جيبها؟  كتجيب  كتجيبو؟  منين  هذا  التمويل  هاد  تكون 
غريب هذا األمر، األموال، املاليين ديال الدراهم بل املاليير كيخص وال 

بد فتح تحقيق فيها ألن ال تؤتر على العملية االنتخابية، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، ليس هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ تفضلوا السيد الوزير 

اإلجابة ايال عندكم �ضي جواب.
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 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

2 ديال املاليير الدراهم ما كايناش، غير بال ما نبقاو نكثرو، ما كايناش 
املاليير ديال الدراهم، ثانيا ال هاديك شوف هللا يخليكم ما كنتجاوبش 

معاكم، هضرتو خليونا نهضرو..

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد الرئيس.

 لس د ي4ر  لدنن ب4ط ب  ل4زير  ملنتدب لدى وزير  لد خل ة:

أنا عندي معطيات ما كاينش ماليير ديال الدراهم ما نقولوش حاجة 
تقالت فيديو نبدا نقول فيها، خليونا شوية نتفاعلو معاكم، ما؟ ما 

عندي ما نقول صافي..

 لس د رئيس  لجلسة:

خليو السيد الوزير، السيد الوزير انتهيتو الجواب شكرا، شكرا لكم 
السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل، وننتقل 
إلى قطاع الثقافة والشباب والرياضة مرحبا السيد الوزير بسؤال عن 
القرب  مالعب  موضوع  في  املحلية  الجماعات  مجالس  مع  التنسيق 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  ملجدي ج4ب ج:

 لس د  لرئيس،

املالعب،  وكتصلح  كتبني  ديالكم  الوزارة  املحترم،  الوزير  السيد 
الجماعة الترابية كتبني كذلك وكتصلح املالعب خاصة مالعب القرب، 
واش كاين �ضي تنسيق بيناتكم وفصلوا الشراكات في إنشاء املالعب؟ 

شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

 لس د عثمان  لفردوس وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال املهم، مهم حيث هاد الرياضة 
هي اختصاص مشترك بين الجماعات الترابية والقطاع، واحنا كقطاع 
مشتغلين يد في اليد مع وزارة الداخلية باش نزلو واحد االتفاقية ديال 
ممارسة اإلختصاصات املشتركة في املجال ديال الرياضة مع الجماعات 
الترابية وخاصة الجهات، وهنا بغيت نقول أن هاد القطاع هي مسألة 

مصيرية بالنسبة ليه أنه يكون قطاع نموذجي من حيث هاد اإلتفاقية. 
وحاجة ثاني اللي بغيت نقولها بغيت نشير لهداك التقرير ديال اللجنة 
ديال النموذج التنموي الجديد، إيال قريتوه غادي تلقاو كيلح على واحد 
املسألة مهمة جدا هي la subsidiarité سمحوا ليا ما عرفتش نقولها 
بالعربية.. التفريع، ما نعطيوش املركز مهمة اللي تقدر الجهات تكلف بها، 
وما نعطيوش للجهة مهمة اللي يقدر اإلقليم يتكلف بها، وما نعطيوش 

لإلقليم مهمة اللي يقدر املحلي يتكلف بها األمور واضحة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د أحمد  له قي:

شكرا، بداية أهنئ املنتخب الوطني لكرة القدم املصغرة على فوزه 
املنتخب  ننهئ  الوطني، كذلك  املدرب  العربية، وكنهنأ  البطولة  بكأس 
الوطني للجيدو على حصوله على نتائج جيدة في البطولة اإلفريقية. 
السيد الوزير، في الحقيقة هناك مجهودات جبارة كتقوم بها الوزارة 
ديالكم في تعميم املالعب الرياضية، إال أن هناك بعض األقاليم في 
الحقيقة اللي تشتكي في الحقيقة من إنعدام هذه املالعب وأخص بالذكر 
إقليم سيدي قاسم اللي أغلب الجماعات ديلو جماعات قروية كتعاني 
من إنعدام املالعب الرياضية، ومع العلم أن هناك رؤساء جماعات 
مستعدين باش يتعاونو مع الوزارة ديالكم بتوفير العقار لتوفير هذه 
املالعب. باإلضافة السيد الوزير، نطلب من الوزارة ديالكم يعني تزيد 
تبني في القاعات الرياضية اللي في الحقيقة لتشجيع بعض الرياضات 
الفردية اللي، الحمد هلل، املغرب يتوفر على أبطال فهاد الرياضات اللي 

كيمثلو املغرب أحسن تمثيل.

السيد الوزير املحترم، هناك بعض املالعب الرياضية على الصعيد 
الوطني اللي في الحقيقة والت في واحد الوضعية يعني مزرية، مزرية يعني 
نظرا إلنعدام الصيانة، وهنا كنطالب بالوزارة ديالكم تدخل والتنسيق 

مع املجالس الجماعية باش هاد يعني لتأهيل هاد املالعب، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

يبدو..  ال  املوضوع؟  هاد  في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  شكرا، 
تفضلوا السيد النائب املحترم من العدالة والتنمية.

 لنائب  لس د عبد  ملالك لكح لي:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، كاين وقفات احتجاجية بسيدي معروف عين الشقق 
على إغالق مالعب ديال القرب اللي هي تابعة للجماعة وتابعة للوزارة 
ص ب 500 درهم 

ّ
ديالكم، في املقابل مفتوحة مالعب أخرى اللي كتخل

ل 13 ملعب فوق األرا�ضي من األمالك املخزنية وامللعب 
ّ
للساعة وكتستغ



8393 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1300–023شوال14420  )004يونيو20210( 

الكبير ديال سيدي معروف، فهاذ الشباب اليوم كيحتّجو وتيقولو واش 
كورونا كتجي فقط للفقراء وما كاتجيش لألغنياء؟ عالش هاذوك اللي 
صو 500 درهم مفتوحين ليهم مالعب القرب وهذا اللي هما مالعب 

ّ
كيخل

مّجانية لفائدة املواطنين مسدودين؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الوزير  السيد  تفضلوا  تعقيبات إضافية؟  شكرا، هل هناك من 
للجواب على التعقيبات.

 لس د عثمان  لفردوس وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لس د  لرئيس،

القرب  مالعب  ديال  ال�ضي  فهاذ  خصاص  كاين  شديد  باختصار 
وعرفتوه ذاك البرنامج ديال 800 ملعب، بّين لينا أن هاذ الخصاص أكبر 
وأكبر جدا من هاذ البرنامج اللي كنا كنظنو بأنه راه كبير كاين خصاص 
مهول، وثاني حاجة بالنسبة للتدابير االحترازيه هاذ ال�ضي كيتكلف به 
السلطات املحلية، وطبعا ما كاين حتى �ضي ارتباط ما بين الثمن اللي 

صوه الناس وهاذ ال�ضي راه ما مّنو والو، وشكرا.
ّ
كيخل

 لس د رئيس  لجلسة:

تسيير  باختالالت  خاص  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
مالعب القرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة زه4ر  ل4هابي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلختالالت التي تطال تسيير مالعب 
القرب؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

 لس د عثمان  لفردوس وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

ي قريت التقرير ديال النموذج التنموي 
ّ
شكرا السيدة النائبة، مل

بان ليا بأن هاذ املفهوم ديال هاذ الشراكة ما بين القطاعات املركزية و 
الجماعات املحلية أسا�ضي جدا، وهاذ االنفتاح هو اللي غادي ير�ّضي ذاك 
اإلنتقال الديمقراطي اللي كنقلبو عليه، كاين واحد 3 ديال األنواع ديال 
املالعب كاينين مالعب اللي تابعة للقطاع كاين اللي تابعة للجماعات 
املبادرة، وهنا املشكل من   NDH في اإلطار ديال  اللي تحدثت  وكاينة 
نوعين النوع األول ديال املشاكل هي اللي كتعلق بالوعاء العقاري وأنتما 
ق 

ّ
متعل اللي  املشكل  وكاين  مرارا،  عليه  تكلمنا  راه  ال�ضي  هاذ  عارفين 

باملوارد البشرية املوارد البشرية راه قلت ليكم احنا هاذ العام عندنا 50 
ديال les postes budjetaires اللي غايتزادو لينا، وزارة تبارك هللا فيها 
5 أالف وغادي نزيدو 50 واحد، كانت هاذ الوزارة فيها 20 ألف موظف 
هاذي 20 عام، أنتما عارفين هاذ املعطيات راه عندكم، فيما يخص 
الوعاء العقاري خصنا نحاولو نعالجو هاذ املشكل بشكل استباقي، واحنا 
في الوزارة في طور إعداد واحد le chéma directeur برنامج مديري لهاذ 
البنية التحتية الرياضية اللي غادي نجزوها، وكاين أيضا فيما يخص 
الصيانة واإلصالح إعداد ديال واحد النظام برمجة متعددة السنوات 
ي غيتم فيه التدخالت ديال اإلصالح وديال الصيانة 

ّ
pluriannuelle الل

ديال كاع مالعب القرب، واللي غادي يشمل تخصيص امليزانية الالزمة 
ي نتفاوضو مع وزارة املالية نعرفو آش بغينا احنا بعدا 

ّ
حيث كيخصنا مل

عاد نوصلو لهاذ النقاش، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

املحترمة من فريق  النائبة  السيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة.

 لنائبة  لس دة زه4ر  ل4هابي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة الفلسفة اللي تّم من خاللها خلق هاذ 
مالعب القرب هوأننا نخرجو بالشباب اللي كينتميو لفئات متوسطة 
وهشة من الجمعيات ديال األحياء إلى األندية ثم إلى اإلحتراف ويكون 
هذا مدخل إلصالح كروي شامل، لكن اإلشكال اليوم السيد الوزير، 
كاين في التسيير ديال هاذ مالعب القرب يتم تفويتها لشركات، الشركات 
 عندها هاجس كبير ديال الربح و املجال الكروي ما�ضي مجال فين 

ّ
وال

خصها  القرب  مالعب  هاذ  يكون  كيخص  الكروي  املجال  نتزايدو، 
تكون تحت اإلشراف ديالكم بشكل مباشر، ألن حتى التسيير ديال هاذ 
 كنعطيوه لجمعيات رياضية 

ّ
ي كنعطيوه لشركات وال

ّ
مالعب القرب مل

بين قوسين ورد في التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات تحدث عن 
مجموعة من اإلختالالت وتحدث على مندوبين عندكم في الوزارة ديالكم 
يترأسون جمعيات وكيسيرو هما ديك مالعب القرب، هاد اإلختالالت 
اللي كاينة في التسيير وكاين كذلك ال تخضع حتى في قانون املالية اللي 
كنتحدثو على مجموعة ديال الشروط اللي كيتحدث عليها باش نفوتو 
مرفق عمومي لجهات معينة فيه إختالالت. بشكل مباشر كنحرمو فئات 
باملجانية وهي  يولج هاد املالعب  أنه  املغربي  الشباب  كبيرة جدا من 

الفلسفة الحقيقية من أجل اللي تحدث بها ها املالعب.

اليوم السيد الوزير، خص اإلشراف ديال الوزارة ديالكم خاص 
قانون خاص لتسيير هاد املرافق لهذا خصو يخرج لحيز الوجود، ما 
أهداف  لجهات معينة عندها  ونعطيو  العبثية  بهاد  نشتغلو  نبقاوش 
ديال الريع إيال بغينا نقولو أنها تسير هاد املالعب ونخليو هاد املالعب 
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اللي عطات الجمالية لبعض املدن لكن اليوم كنهضرو مثال على مدينة 
العرائش اللي مدينة كبيرة وعريقة فيها أربعة مالعب كلهم ب béton حتى 
الجمالية اللي تخلقت لها والهدف الحقيقي مكيناش اليوم، والتسيير 
ديالها غامض ومفتوح وكل جماعة كتعمل اللي بغات donc اإلشراف 
ديالكم السيد الوزير، خصو يكون بشكل مباشر ويكون فيه شوية ديال 
الحزم ونبعدو شوية من الريع ألن الشباب املغربي يحتاج لهذه املرافق 
باش نخرجو من اإلرهاب ونخرجو من السلوكات ونخرجو من املخدرات 
الصلبة ويلتجأو للمالعب اللي تكون على األقل توفر شوية ديال هذا، 

شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ كاين سؤال 
تفضل السيد النائب املحترم عن مجموعة التقدم واإلشتراكية.

 لنائب  لس د جما3 بنشقرون كريمي:

ما  وراه  املالعب  هاد  ّدارو  أجلهم  من  اللي  الوزير،  السيد 
مستافدينش منهم السيد الوزير، كاين استغالل بشع مادي بشع ديال 
الكثير من الجمعيات بين قوسين اللي كدبر هاد املرفق هذا الريا�ضي. 
اليوم خصنا الصرامة عبر القانون ملا ال إحداث وكالة وطنية لها فروع 
جهوية وإقليمية غدبر هاد املالعب باملجان للفئات املهمشة ودير فعال 
واجبات ملن معهم أحقية وقدرة على األداء، وهاد املوارد املالية تّدار بها 

الصيانة ويّدار بها البناء..

 لس د رئيس  لجلسة:

اإلشتراكي  للفريق  إضافي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا، الفريق الحركي تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لعزيز ك4سك4س:

شكرا السيد الوزير، تكلمتو السيد الوزير منذ قليل على املشروع 
ديال إنجاز أكثر من 800 مالعب قرب على الصعيد الوطني بشراكة مع 
الجماعات، وقلتو بأنه هاد املشروع ما كافيش، احنا متفقين معاك يعني 
هاد املشروع ما كافيش واليني حتى هاد 800 ملعب ما زال ما شفناها 
والو، الجماعات ضحاو وشراو واقتنو داك العقارات وهادي دابا أكثر 
من ثلث سنين وال ربع سنين كنقولو اليوم غدا اإلعالن عن الصفقة 
وحتى حاجة مكاين من هاد ال�ضي. بغينا توضح لنا السيد الوزير، هاد 
غادي  عالش  األرا�ضي  داك  وشراو  واحاملجهود  دارو  دابا  الجماعات 
يكونو هاد املالعب هادو ولحد اآلن الناس مازال كتساءل فين خرج هاد 

املشروع هذا ديال 800 ملعب؟ شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية في السؤال؟ ال يبدو، عندكم 
�ضي جواب السيد الوزير على هاد التساؤالت تفضلوا.

 لس د عثمان  لفردوس، وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

باختصار شديد غير على برمجة 800 ملعب، 814 ملعب بالتدقيق، 
600 مليون ديال الدرهم اللي تعبأت، كاين الشروع في األشغال ديال 
البناء أزيد من 500 ملعب وإن شاء هللا الرحمن الرحيم يكونوا واجدين 
في أواخر هاد العام 99 ملعب هادي هي la prévision اللي عندنا فهاد 

الساعة، ويمكن يكونوا أكثر إن شاء هللا، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إحداث مؤسسات لدور 
الشباب بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  لرحمان حرفي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

 لس د رئيس  لجلسة:

.. واخا واخا تفضلوا غير تفضلوا غنرجعو لو، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لرحمان حرفي:

عاود التوقيت السيد الرئيس إعادة التوقيت..

 لس د رئيس  لجلسة:

مازال ما بداش..

 لنائب  لس د عبد  لرحمان حرفي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

به  تضطلع  الذي  الدور  املحترم،  الوزير  السيد  عليكم  يخفى  ال 

والشباب،  األطفال  فئة  وتأطير  تكوين  في  الشباب  دور  مؤسسات 

عالوة على كونها فضاءات لإلتالف وتبادل التجارب وتعبئة الجمعيات 

للمشاركة في إعداد مشاريع وطنية. ما هي التدابير واإلجراءات املتخذة 

من أجل إحداث مؤسسات لدور الشباب بالعالم القروي؟ وشكرا.
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 لس د عثمان  لفردوس، وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

 لس د  لرئيس،

كتعرفو التوجيهات امللكية السامية فهاد اإلتجاه ديال العناية ديال 
العالم القروي، قطاع الشباب والرياضة كيتوفر حاليا على 646 تقريبا 
650 دور الشباب، 43 % منها كاينة في الوسط القروي وكتستافد منها 
الجمعيات التربوية املحلية وفروع املنظمات الوطنية التنموية وكتأطر 
فيها واحد الشريحة عريضة ديال األطفال والشباب، وهنا بغيت نقول 
هاد دور الشباب راه كيشكلو بهال des hubs ديال العالم الجمعوي 
وعندهم واحد الدور مهم جدا في التنشيط الجمعوي ديال الجهات 
 le projet اللي كيكونو فيها. كاين أيضا املشروع اللي كنشتغلو عليه هاد
pilote اللي غيكون ديال دور الشباب متنقلة حيث الحظنا أن الولوج 
ديال الفئة ديال الشباب عندو مشاكل ديال التنقل وما يمشيوش لدور 
الشباب إيال مكانتش قريبة للمنزل ديالهم، إذن كنشتغلو على واحد 

املشروع pilote ديال دور الشباب متنقلة، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، la régie عفاك راه التوقيت ما شديتوش التوقيت ديال 
على  النائب  السيد  تفضل  النائب،  السيد  تعقيب  الوزير.  السيد 

التعقيب.

 لنائب  لس د عبد  لرحمان حرفي:

مما ال شك فيه أن مؤسسات دور الشباب تكت�ضي أهمية بالغة 
الذي  واإلجتماعي  والتربوي  والثقافي  واإلبداعي  التنموي  للدور  نظرا 
يمكن أن تؤديه لفائدة الشباب والطفولة واملجتمع ككل خاصة في هذه 
الظرفية اإلستثنائية التي عرفت توقفا تاما لجميع األنشطة املوجهة 
لتأطير الطفولة والشباب، وإغالقا لهذه املؤسسات التي كانت في املا�ضي 
مشتال إلفراز نخب املثقفين واملبدعين في العديد من املجاالت. وبالتالي، 
فاملطلوب حاليا هو التسريع بإعادة فتح هذه املؤسسات بتنسيق مع 
املصالح الصحية املختصة وإعادة البريق واإلشعاع لهذه الفضاءات من 
خالل برامج وأنشطة تواكب اإلحتياجات املتجددة وتساير املتطلبات 
العرض  أن  وأعتقد  خدمتها،  من  للمستفيدين  واملتنامية  الحقيقية 
املتجدد الذي تشتغل عليه وزارتكم بتنسيق مع منظمات األمم املتحدة 
العامة في امليدان سيستجيب دون شك النتظارات وتطلعات الشباب، 
كما نتطلع أن تنكب وزارتكم على تمكين املناطق القروية التي تفتقر إلى 
دور الشباب في هذه الفضاءات الهامة إضافة إلى بذل املزيد من الجهود 
املؤسسات،  هذه  وتدبير  لتأطير  البشري  العنصر  بتوفير  يتعلق  فيما 

وشكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية فهاد السؤال؟ شكرا تفضلوا 
ال�ضي السيد رئيس الفريق اإلشتراكي.

 لنائب  لس د وقر ن أمام رئيس  لفريق  الوتر كي:

السيد الوزير، من جهة كنأكدو على املطلب ديال فتح ديال دور 
الشباب، من جهة ثانية دور الحضانة وال رياض األطفال اللي هي تابعة 
للقطاع ديالكم تم االستثناء ديال العاملين بها من مربيين ومربيات وأطر 
تسهر على تربية الطفولة ديال البالد ديالنا، من الحملة ديال التلقيح 

ديال كوفيد 19، فكلتمسوا منكم القيام بالالزم فهاد الباب، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال، السؤال 26؟ ال 

يبدو. الجواب السيد الوزير على هاد التعقيبات.

 لس د عثمان  لفردوس، وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لس د  لرئيس،

غير بغيت نقول بأن في إطار ديال داك التجاوب اإليجابي اللي قلنا 

والتفاعل والحوار ما بين القطاعات املركزية والجماعات املحلية، كنحثو 

املجالس والجماعات املحلية على إحداث دور شباب جديدة وداخل 

تقوم  وغادي  القطاع،  ديال  إستراتيجي  أنه هدف  بما  القروي  املدار 

كيلتزم القطاع بسميتو التجهيز والتأطير ديالها وباش نحاولو نستاجبو 

لهاد الخصاص املهول، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

املرافق  في  الخصاص  املوالي حول  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرياضية 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لف4يقر:

وكر   لس د  لرئيس،

املمارسة  عصب  الرياضية  املرافق  تعتبر  املحترم،  الوزير  السيد 

ترقى  مالئمة  رياضية  فضاءات  توفير  ضرورة  خالل  من  الرياضية 

لتطلعات وانتظارات املغاربة، لذا نسائلكم عن التدابير املتخذة لسد 

الخصاص في املرافق الرياضية؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير املحترم.
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 لس د عثمان  لفردوس، وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب على السؤال ، كيما قلت لكم ، عنق الزجاجة 
املوارد  في  كيكون  الزجاجة  اإلستثمار، عنق  ديال  امليزانية  هو  ما�ضي 
البشرية وامليزانية ديال التسيير، هذا العائق االول، والعائق الثاني هو 
املشاكل اللي ديال توفير ديال العقار، هنا ولكن باش نجاوبكم مباشرة 
كنخبركم بأن الوزارة كتقوم، قامت في السنوات األخيرة بإحداث واحد 
العدد هام ديال مالعب القرب ، هنا ما كنتكلمش على البرنامج ديال 
800، البرنامج ديال 800 كيم�ضي للعالم القروي وخارج العالم القروي 
تشكلت،  اللي  املالعب  ديال  العدد  واحد  كاين  الحضري  املدار  وفي 
كيما قلت الوزارة كتدرس وكتشتغل على إخراج خريطة بناء وتجهيز 
بتغطية  سيسمح  مما  الوجود،  حيز  إلى  الرياضية  واملرافق  املنشآت 
املناطق التي ال تزال في حاجة للبنية التحتية الرياضية ، وخاصة أن 
القطاع خصو يعرف أشنو بغا هو براسو قبل ما يدخل في املناقشات 
وحوار مع الجماعات املحلية أو القطاعات األخرى أو التمويل إلى آخره، 
أو قاع الشركاء ديالنا الدوليين خصنا نعرفو بعد فين هو الخصاص ا 
احنا بداخل والحصص وأشنو لي لبغيناه ، وحاجة أخرى فيما يتعلق 
بالتدبير ديال هاد البنية التحتية اللي هو أسا�ضي حيت ما كنخلقوش 
هاد البنيات من أجل البناء الحيوط، كنخلقو من أجل برمجة التنشيط 
الشبابي والريا�ضي، وهاد التنشيط دابا كثرةت عندنا البنيات التحتية 
في بعض الجهات، مثال الرباط مثال طنجة إلى آخره و تبنيات مشاكل 
جديدة ، مشاكل ديال التسيير، هنا كندرسو واحد اإلمكانية اللي هي 
ديال الخلق ديالهم شركات ديال التنمية املحلية اللي غادي تدبر قاع 
دوك البنية التحتية الرياضية، وإيال توفقنا في هاد ال فهاد املسطرة 

هادي غادي نحولو نعمموه إن شاء هللا، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لف4يقر:

شكرا السيد الوزير، نسجل بأسف عدم وفاء الحكومة في تنزيل 
وتعزيز  للرياضة  الولوج  بتحسين   2021  2016 الحكومي  البرنامج 
للرياضة؛  الوطنية  اإلستراتيجية  تنزيل  خالل  من  الريا�ضي  اإلشعاع 
إحداث بنايات رياضية للقرب وتعزيز سياسة القرب الريا�ضي؛ تطوير 
تغطية البنيات الرياضية خاصة باملدن املتوسطة واملراكز القروية، كما 
نسجل سوء تدبير توزيع تنفيذ االتفاقية اإلطار تمويل برنامج تمويل 
برنامج إنجاز حوالي 800 ملعب للقرب باملجال القروي وشبه الحضري 
الجهوي  التوزيع  مذكرة  تتضمن  ال  حيث  و2020،   2018 سنة  بين 
2021؛ إحداث   2020 الستثمار املرفقي بقانون املالية للسنة املالية 
أي مركز سوسيو ريا�ضي للقرب بإقليم تاونات في مدنها وقراها واملراكز 

الصاعدة ، كما نسجل بأسف كبير عدم وفائكم بإعطاء األولوية للعالم 
الشباب  تمكين  أجل  القرب من  برنامج  تنفيذ  القروي على مستوى 
من فضاءات مالئمة ملمارسة الرياضة والتأخر في إنجاز عقد البرنامج 

املتعلق بالحلبات املطاطية وفق املعايير الدولية؛

السيد الوزير، لقد ساهم الخصاص في مرافق الرياضة في انتشار 
ساكنة  صفوف  في  الجماعية  والهجرة  واإلحباط  االجتماعي  احتقان 
إقليم تاونات بدال من أن تكون جزءا من الحل كنتم جزء من املشكل 

شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
ال يبدو، السيد الوزير عندكم �ضي جواب؟ تفضلوا.

 لس د عثمان  لفردوس، وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لس د  لرئيس،

أنا متفق مع السيد النائب راه كاين الخصاص كيما قلت، وهذاك 
فهاذ  نمشيو  نحاولو  غادي  وراه  كافيش  ما  راه   800 ديال  البرنامج 
اإلتجاه، كاين موارد بشرية موارد استثمارية إلى آخره راه ما�ضي ساهل 

ولكن متفق معك.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية مرحبا السيد الوزير، السؤال 
األول عن وضعية األئمة والقّيمين الدينيين للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل أحد النواب 

من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لعزيز لشهب:

الوضعية ديال القّيمين الدينيين السيد الوزير نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير املحترم.

 لس د أحمد  لت4ف ق وزير  ألوقاف و لشؤون  إلسالم ة:

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

أشكر السيد النائب وفريقه السؤال على هذا السؤال، على العموم 
والوضعية املادية لألئمة ستستمّر في التحّسن بالتدريج وذلك استنادا 
إلى مضمون املادة األولى من الظهير الشريف املنظم ملهامهم، وفي إطار 
احترام القانون واالتزام بالثوابت وضمان حياد املساجد واتباع املساطر 
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السادة  بها  عرف  التي  األخالقية  بالقيم  ي 
ّ
والتحل املهنية  والضوابط 

األئمة، من الناحية املالية هناك:

أوال: زيادة أخيرة في املكافآت الشهرية تدريجيا على مدى 4 سنوات 
سيكون شطرها األخيرفي السنة املقبلة وتصبح بعدها املكافأة الشهرية 
الدنيا هي بين 2300 و2600 درهم بالنسبة ملن يزاول اإلمامة وحدها، 
بين 2900 و3700 بالنسبة ل %78 الذين يجمعون بين اإلمامة واألدان 

والخطابة؛

ودعم  الجماعات  شرط  من  األئمة  من   65% استفادة  ثانيا: 
الجمعيات؛

ثالثا: استفادة %35 من مسكن وظيفي؛

األساسية  الصحية  التغطية  من  األئمة  جميع  استفادة  رابعا: 
والتكميلية؛

العجز  حاالت  في  اإلجتماعية  الخدمات  من  االستفادة  خامسا: 
والوفاة والزواج والتفّوق املدر�ضي؛

سادسا: تمتيع 100 إمام كل عام بأداء فريضة الحج؛

سابعا: استفادة جميع األئمة من برنامج التكوين املستمر؛

ثامنا: إحداث تدبير ميّسر لطلبات االنتقال؛

تاسعا: إحداث بوابة إلكترونية للشكايات تحت اسم ملتم�ضي؛

عاشرا: إدماج األئمة املجازين في سلم متصرف من الدرجة الثالثة، 
إما بحسب املناصب املالية أوبحسب املشاركة في مباراة الولوج ملعهد 

تكوين األئمة شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  لعزيز لشهب:

شكرا السيد الوزير، أوال احنا ال ننكر بثاتا املجهودات الجبارة التي 
قمتم بها وهذا أكيد أن الكل يعلم املكانة التي يحظى بها األئمة داخل 
داخل  بها  يحضون  التي  الهامة  والرمزية  اإلعتبارية  املكانة  املجتمع، 
املجتمع بالنظر للمهمة النبيلة التي يقومون بها، والتي تدخل في إطار ركن 
من أركان بناء الدولة املغربية التي تتميز بوجود مؤسسة إمارة املؤمنين، 
السيد الوزير، املسألة ديال توفر األمان الوظيفي مسألة مهمة بزاف 
وهنا كنوجهو رسالة ما�ضي غير للوزارة وإنما للحكومة اللي خصها تدّعم 
وتزيد تّدم الوزارة ديالكم من أجل تمكين هاذ القّيمين الدينيين من هاذ 
األمان الوظيفي وهاذ اإلستقرار السيا�ضي والنف�ضي، ألن هذا مهم وهاذ 
متو أّن هاذ 

ّ
 من بعد واحد الدعم إضافي أنتما تكل

ّ
ى إال

ّ
ال�ضي ما كيتجل

ال�ضي ديال الزيادة في املبالغ األجرية ديال الشهرية فهي تبقى هزيلة، 
تبقى هزيلة راه خص الوزارة ديال املالية تدّعمكم السيد الوزير، احنا 

عارفين اإلكراهات عارفين املجهودات اللي قمتو بها منذ سنوات ال ينكر 
السيد  التزكية  املسألة ديال ذيك  إلى هذا  الشأن أحد، إضافة  هذا 
الوزير، كنتمناو تعيدو فيها النظر ألن ذيك الشهادة ديال التأهيل دارت 

�ضي شوية ديال البلبلة داخل.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

أمام  احتجوا  الدينيين  والقيمين  األئمة  مؤخرا  الوزير،  السيد 
تعاود،  خصها  القانونية  املنظومة  ديك  هي  اليوم  مطالبهم  البرملان، 
وديك املكافأة خصها تكون في محلها ألنه املكافأة الدنيا هي اللي جعالت 
اليوم  كيهبط،  ديالهم  اإلجتماعي  الوضع  وجعالت  غيوقف  الشرط 
خص اإلهتمام بهاد الفئة ألنه كتعنى بالجانب الروحي ديال املواطنات 
األحسن  يكونوا  وخصهم  املجتمع،  عماد  وهي  املغاربة،  واملواطنين 

اجتماعيا في كل..

 لس د رئيس  لجلسة:

إضافي،  تعقيب  الوقت،  اسوفيتم  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد الرئيس، تفضلوا.

فريق  لعد لة  رئيس  إبر ه مي  مصطفى   لنائب  لس د 
و لتنم ة:

هاد القيمين الدينيين تضرروا كثيرا من هاد الجائحة، بغض النظر 
عن الوضعية ديالهم اللي كانوا يعيشو يعني واحد الحالة واحد الحالة 
ديال الفقر. ولهذا على غرار اإلستفادة ديال باقي املوظفين اللي استافدو 
من هاد من الدعم اللي تعطى في الجائحة، فهاد الناس راه حتى داك�ضي 
اللي كان كيكون في ليلة 27 في رمضان وال داك �ضي اللي كانوا كيجمعو 
لهم عباد هللا ما استافدو حتى �ضي حاجة، ولهذا يجب أن نلفت النظر إلى 
هؤالء القيمين الدينيين نظرا للدور اللي كيقوموا به، ما عندهم نقابة، 
ما عندهم اللي يدافع عليهم ما عندهم حتى �ضي حاجة، فرجاء إيال كان 

الحكومة أنها تلفت إليهم، شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ال يبدو، جواب السيد 
الوزير على هاد التساؤالت األخيرة التعقيبات إيال عندكم �ضي إضافة.

 لس د أحمد  لت4ف ق وزير  ألوقاف و لشؤون  إلسالم ة :

.. إن كل تحسين في الوضعية ينبغي أن يخضع للقانون، هنالك 
قانون ظهير شريف ينظم مهام اإلمامة ويجعل لها خصوصياتها، ينبغي 
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أن نتفق جميعا على احترام هاته الخصوصيات وفي إطارها يتم كل 
تحسين وكل ترقية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق باستمرار إغالق املساجد 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة سعاد ب4لعيش  لحجر وي:

السؤال  هاد  فقط،  القرآنية  والكتاتيب  املساجد  في  ..موجودة 
باملقاهي،  سواء  كبير  ازدحام  وبمحيطه  املواطن  يطرحه  العفوي 
بالحافالت باألسواق خصوصا بالعالم القروي اللي صراحة ال تعرف 
هاد الظاهرة هادي ديال االكتظاظ. عن موعد افتتاح هذه املساجد 

نسائلكم السيد الوزير؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 لس د أحمد  لت4ف ق وزير  ألوقاف و لشؤون  إلسالم ة :

..مساجد ال كاين 2د األسئلة كلهم في واحد؟ إيوا هذا، فيما يتعلق 
بفتح املساجد، فقد تفضل أمير املؤمنين، صاحب الجاللة، امللك محمد 
السادس، أعزه هللا، فأعطى توجيهاته السامية بأن يبدأ الفتح التدريجي 
للمساجد املغلقة بكيفية متفق عليها مع السلطات الصحية واإلدارية، 

وسيصدر بذلك إعالن بعد نصف ساعة أو ساعة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السادة أعضاء الفريق، تفضلوا.

 لنائب  لس د محمد ت4فلة:

وكر   لس د  ل4زير  ملحترم،

حقيقة حينما طرحنا هاد السؤال كنا كلنا أمل أن تزفوا للمغاربة 
الذين عانوا الكثير جراء إغالق املساجد طيلة هذه املدة على الخصوص 
املساجد التي لم تفتح منذ بداية الجائحة، الحمد هلل، نثمن يعني نعيش 
كافة  تفرحوا  تفرحوننا وأن  أن  الجميلة هي استطعتم  اللحظة  هذه 
املغاربة، أنا أعلم ذلك أعلم، ببثكم وبإخباركم لنا بهذه الخطوة امللكية 
الرائدة وهذا ما نعهده دائما في صاحب الجاللة، الذي يرعى العباد 

والبالد، شكرا والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا  املوضوع؟  فهاد  تعقيبات إضافية  شكرا، هل هناك من 
السيد النائب املحترم من األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د محمد بنعط ة:

السيد الوزير، بشرتينا هللا يبشرك بالخير، عندنا في عمالة سال 50 
مسجد اللي تغلق بسبب كورونا وكان هاد القرار د اإلغالق هو موضوعي 
ومعقول ولكن ملي بشرتينا بهاد التدريج بفتح املساجد، شكرا السيد 

الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد النائب من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عال3  لعمر وي:

وكر   لس د  لرئيس،

بالفعل السيد الوزير املحترم جوابكم على هاد السؤال اللي فرحنا 
جميعا وطبعا كان جميع املواطنين طبيعي أنهم كانو كيتساءلوا على 
الجدوى ديال استمرار غلق املساجد في الوقت اللي تفتحات مساجد 
شروط  طبعا  احترام  إلى  كيستاند  كان  الغلق  داك  وطبعا  أخرى، 
احترازية واإلبتعاد عن كل ما يمكن أنه يزيد يساهم في انتشار الوباء 
ماللي تفتحو بعض املساجد وبقاو مساجد أخرى عطاو طبعا واحد 
الشوية ديال االكتظاظ في داك املساجد اللي تفتحو خاصة أن داك 
في املساجد  في  اللي مواظبين على الصالة  املواطنين  الناس  املساجد 
واللي تيكونو كبار السن كانت واحد الصعوبة ولكن أكثر كانت كتصعب 
أي حتى على املسؤولين على هداك املساجد املفتوحة احترام وضبط 
احترام الشروط اإلحترازية، فاليوم الحمد هلل جا تنتبشرو إن شاء هللا 
وكنتاظروا هاد اإلعالن هذا إن شاء هللا بحول هللا ودائما كمواطنين 
خاصنا نبقاوا دائما مساهمين في الشروط اإلحترازية في جميع األماكن 

وفي في جميع املناسبات، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ال يبدو 
جوابكم السيد الوزير على هاد التعقيبات اال كانت ال. شكرا السيد 
الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن عودة الكتاتيب القرآنية لإلشتغال 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

 لنائب  لس د عز  لعرب حل مي:

وكر   لس د  لرئيس،

في  للجائحة  الوبائية  املؤشرات  هلل  الحمد  اليوم  الوزير،  السيد 
املغرب في تطور إيجابي والحمد هلل، جل املرافق واألنشطة الحمد هلل 
اليوم استئنفات العمل ديالها اليوم الكتاتيب القرآنية ما زال مغلقة، 
لهذا نسائلكم السيد الوزير ونتمناو تزفو خبر سعيد للمغاربة عن موعد 

افتتاح الكتاتيب القرآنية واللي نتمناو يكون قريبا إن شاء هللا؟ شكرا.
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

 لس د أحمد  لت4ف ق وزير  ألوقاف و لشؤون  إلسالم ة :

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

الكتاتيب  النائب وفريقه عن السؤال ، يناهز عدد  أشكر السيد 
إغالقها  تم  باملساجد،  ملحقة  منها   92% و  كتاب  ألف   13 القرآنية 
باعتبارها أماكن التجمع واكتظاظ عمال بتوجيهات السلطات الصحية 
واإلدارية في إطار التدابير اإلحترازية من عدوى وباء كورونا، في األشهر 
عدد  بطلبات  القرآنية  الكتاتيب  على  القائمين  بعض  تقدم  األخيرة 
الفتح وأدلو بالتزامات بعدد من الشروط التي فحصناها واقتنعت بها 
اللجان املختصة بالوزارة، وتتمثل هذه الشروط إما في التقليل من عدد 
في الفوج الواحد لضمان التباعد وإما ببيان التوفر على أماكان تتيح 
هذه اإلمكانية وستكون من الكتاتيب األولى التي سيسمح لها بإعادة 
الفتح وتتأتى هذه اإلمكانية عادة بالكتاتيب الخاصة دون تلك امللحقة 
الضيق  بوضعية  وعلما  داخليات،  فيها  كانت  إذا  سيما  باملساجد، 
واإلزدحام وكذلك اإلمكانات في كثير من الكتاتيب، فإنه من الصعب 
تصور ترخيص شامل بدون شرط ما لم يختفي الوباء بصفة نهائية 
وعليه فسيقوم مناديب الوزارة بالنظر ميدانيا في حاالت الكتاتيب وال 
سيما امللحقة باملساجد والتي يمكن السماح لها بالفتح ابتداء من فاتح 
شتنبر املقبل إذا استمرت الحالة الوبائية في تحسن، ونتمنى أن يصدق 
ذلك على كل الكتاتيب أو على معظمها، ومن جهة أخرى فإن الوزارة قد 
عملت على حث جميع الجهات املشرفة على مؤسسات تحفيظ القرآن 
الكريم العتماد مختلف الوسائل الحديثة لتحفيظ القرآن الكريم عن 

بعد، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد زويتن:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، نحن فريق العدالة والتنمية طرحنا السيد 
الوزير هاد السؤال لإلعتبارات التالية:

- أوال أهمية التعليم العتيق عموما وأهمية الدور اللي كتقوم به 
التدين  روح  بث  في  املساهمة  في  الخصوص  على  القرآنية  الكتاتيب 
والثوابت  الوطن  الدين وأصول  بأصول  بارتباطه  اللي كيعتز  السليم 
ديالو واالنفتاح ديالو على الحضارة املعاصرة بث خطاب التدين خطاب 
تابع  درا�ضي  برنامج  وفق  الحسنة  واملوعظة  الحكمة  على  ينبني  ديني 

لقطاع التعليم العتيق وكذلك االنفتاح على علوم العصر واملشاركة في 
مشروع التنمية البشرية، االعتبار الثاني السيد الوزير هو اللي تفضلتو 
به اآلن األعداد األهمية ديال املستفيدين واألعداد املستفيدة الكبيرة 
من التعليم العتيق بصفة عامة حسب إحصاء 2019-2020 بلغ عدد 
مدارس التعليم العتيق 2900 وتقريبا 292 مدرسة مرتدي املتمدرسين 
37 ألف و 113 ، بلغ عدد الكتاتيب القرآنية 10 آالف و496 كتابا يدرس 
بها حوالي 298 ألف تقريبا و 54 متمدرس من اإلناث والذكور، عندنا 
2447 مركز لتحفيظ القرآن الكريم يدرس بها 121 ألف و831 هذه 
تابعة للمجالس اللي كتشرف عليها املجالس العلمية، السيد الوزير 
كذلك األهمية ديال هاد ال�ضي اللي طرحنا هو األهمية اإلستراتيجية اآلن 
اللي كتقومو بها على مستوى الوزارة في التأهيل ديال التعليم العتيق 
واملشاريع اللي قمتو بها سواءا على مستوى البناء واإلصالح وسواءا على 

مستوى يعني التشغيل..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال يبدو، 
السيد الوزير عندكم �ضي إضافة في هاد السؤال؟

 لس د أحمد  لت4ف ق وزير  ألوقاف و لشؤون  إلسالم ة :

اسمحوا لي السيد الرئيس أنا أقول بكلمة عامة هاد املسألة دالشأن 
الديني مع املؤسسة التشريعية ليست كأي شأن آخر، فالبد أن نبحث 
وبعض  القانونية  الضوابط  بعض  عن  مغلقة  جلسات  في  يعني  لها 
الضوابط املتعلقة بالسياق الوطني الداخلي والعالمي واإلقليمي إلى غير 
ذلك، فهذه مسؤوليتي أنا نقول لكم بأن األمر هذا ليس سهال ألن النيات 
ليست واحدة، كالمكم واحد آخر كيأولو بشكل آخر، كيستافد منو في 
شكل آخر، كيستعمل و في شكل آخر، بينما ال�ضيء اللي احنا كنذاكرو 
عليه واحد ال�ضي ديال املصلحة العامة مجموعين، لذلك هاد األمر هذا 

يحز في نف�ضي منذ سنوات أنا قلتو ليكم اآلن..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، مرحبا السيد 
للسيدات  القروي  بالعالم  النقل  بإشكالية  متعلق  بسؤال  الوزير 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، أحد النواب 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د هاوم أمين  لشف ق:

وكر   لس د  لرئيس،

قطاع  لتأهيل  املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد 
النقل بالعالم القروي نسائلكم؟
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا تفضلوا السيد الوزير للجواب.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

بعض املعطيات على قطاع النقل املزدوج بالعالم القروي، عدد 
رخصة   1375 تقريبا   2021 ماي   31 بتاريخ  املستغلة  النقل  رخص 
مستغلة من أصل 3851 رخصة مسلمة، يعني معدل االستغالل ديال 
%35، فهاد السنتين األخيرتين 2020 تقريبا تعطات �ضي 479 رخصة 
في 2021 تقريبا �ضي 1405 ديال الرخص، اليوم كاين واحد الطلب على 
هاد الرخص وكاين واحد اإلشتغال اللي كديرو اللجن اإلقليمية اللي 
تترأسها السلطات املحلية، لكن هناك عدد من املالحظات ترتبط بهاد 
النسبة املنخفضة ديال اإلستغالل وهاد ال�ضي اللي غيدفع وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء أن تشتغل على تقييم هاد املرحلة هذه اللي 
كانت مبنية على دفاتر التحمالت ومبنية على السماح يعني الذين كانوا 
يشتغلون في النقل السري بأن يشتغلو في هاد النظام الجديد، شكرا 

السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د هاوم أمين  لشف ق:

اللي  اإلحصائيات  وعلى  ديالكم  اإلجابة  على  الوزير  السيد  شكرا 
كنتو عتطيتونا ولكن السيد الوزير احنا ملي كنا عطيناكم، السؤال 
عطينا باش نعرفو هداك البرنامج ديالكم اللي كنتو درتوا بالضبط دفتر 
التحمالت اللي كنتو تكلمتو عليه مرارا وتكرارا اللي كيدوي على النقل 
الرخص  السري، جبتو هاد  النقل  تحاربو  باش غادي  السري، درتوا 
كيتبين  اإلحصائيات  على حسب  هانتما  هادي  املزدوج،  النقل  ديال 
بأنه ما عطاتش األكل ديالها والسبب بسيط جدا، كاينين الناس اللي 
ما قدروش يدفعوا للنقل املزدوج، السبب بسيط ألن هداك ال�ضي اللي 
كاين في cahier de charge كيفوق التحمل ديال األسر املعوزة اللي 
كتطلب واللي كتدفع هادوك الطلبات ديال الرخص وبالتالي هادوك 
الرخص اللي كيستافدو منهم هم بعض األشخاص اللي هما معروفين 
في كل إقليم، إيال رجعنا كذلك إيال بغينا نهضرو على النقل بالعالم 
القروي وبالضبط غنقسموه لشطرين، كاين القرى اللي هما جاو بعاد 
على املدن وكاينين األقاليم اللي فيهم القرى اللي هم حدا املدن الكبرى، 
الناس  تحولو  روكازمو  فيه  كان  إقليم مديونة حاليا  غناخدو كمثال 
من مدينة الدار البيضاء إلى إقليم مديونة ولكن ما جاش معهم النقل 

وهاديك املنطقة قروية بالضبط في جماعة املجاط والد الطالب أشنو 
درتوا السيد الوزير؟ حاليا كانت بان ليا بأن األمور راها باقة واقفة 
الناس جاو كاين عندهم الترانات كاين عندهم الطرامواي كاين عندهم 
في  واش  الخطوط  ديال   2 عندهم  مديونة  إلقليم  جاو  الطوبيسات 
نضركم السيد الوزير الناس اللي جاو خالو الخدامي ديالهم في مدينة 
الدار البيضاء وكاينين الطلبة اللي هما كيجيو من اإلقليم إلى مدينة 
الدار البيضاء فاش غيمشيوا فين هو املخطط ديال أروار اللي كان دار 
في 2015 و 2016 هنا السيد الوزير احنا بغينا بعض التوضيحات اللي 

املواطن كيبغي يسمعهم، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير على السؤال.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

التجربة  إيال خدينا  الحال  النائب املحترم، بطبيعة  شكرا السيد 
اللي كاينة اآلن على املستوى الوطني، ألنه ال يمكن أن نتصور أنه يكون 
نقل مزدوج في العالم القروي بدون دفتر التحمالت، واش نراجعو دفتر 
التحمالت وال ما نرجعوش هذا خصو تقييم، ألن احنا بنينا داك دفتر 
التحمالت على واحد تقريبا 44 دراسة اللي تدارت 57 حتى ل 58 إقليم، 
اآلن هاد القضية هادي فيها واحد الشوية داإلختالف، ألن كاين واحد 
العدد داألقاليم، بحال دابا إيال خديتيو ورزازات 156 رخصة مستغلة، 
تارودانت 143، أزيالل 114، قلعة السراغنة 108، بينما كاين أقاليم 
هاد �ضي كيتم�ضى فيها وهناك أقاليم أخرى أقل من ذلك، هذا هو اللي 
قلت لك أنا كنت صريحا معك، قلت ليك هذا واحد الوضع بطبيعة 
الحال هو بحاجة إلى التقييم، هناك بعض اإلشكاليات اللي احنا حاولنا 
نحلوها بحال القضية ديال تجديد الحظيرة، إيال ذكرتي احنا راحنا 
دمجناهم في إطار تجديد الحظيرة واحنا تنعتاقدوا اآلن في الوزارة أن 
من بعد هاد التجربة هادي خصنا نراجعوها لألن فيها اللجن اإلقليمية 
اللي تيترأسوها السلطات املحلية اللي تتاخذ واحد العدد العدد ديال 
املعايير فيما يتعلق بالخطوط، فيما يتعلق باألماكن ديال التواجد ديال 
الساكنة والتنقل ديالهم، هذا خصو تقييم تقييم ألن احنا تنتكلمو على 

واحد املوضوع الذي يهم الوطن كله، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إصالح الطرق للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد إد م4�سى:

وكر   لس د  لرئيس،
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السيد الوزير املحترم، عن البرنامج والتدابير املواكبة إلصالح بعض 
الطرق نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلو السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

بالطبع هاد املجال ديال الصيانة ديال الطرق ونحن نتحدث عن 
الطرق املصنفة، هناك عدد من املحاور التي تشتغل عليها الوزارة فهاد 
املجال اللي هي الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي، توسيع 
الصيانة  هناك  السير،  حركة  حاجيات  مع  ديالها  واملالءمة  الشبكة 
اإلعتيادية، هاد ال�ضي تيكلفنا تقريبا حوالي 3 ماليير درهم في السنة، أي 
حوالي %46 من امليزانية املخصصة للطرق، تيدخل ضمنها هاديك مليار 
و250 مليون اللي تنخصوها لتأهيل الطرق اللي في إطار البرنامج تقليص 
الفوارق املجالية والترابية، وكل سنة بطبيعة الحال عندنا واحد املجهود 
اللي تيدار على مستوى التأهيل هذا بدون ذكر بطبيعة الحال الصيانة 
اإلعتيادية اللي تتكلف تقريبا واحد 250 مليون ديال الدرهم سنويا، 

شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد إد م4�سى:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم على هاد التوضيحات، نهيب بالعمل ديالكم 
أوضاع  هناك  الوزير  سيادة  ولكن  الوزارة،  ديال  أطر  خاللكم  ومن 
طرقية يعني متدهورة ومتردية، فتنلتمسوا منكم السيد الوزير التدخل 
ديالكم فهاد الباب هذا وذلك بيعني إحداث واحد البرنامج استعجالي 
ملعالجة هذه األوضاع، ألنه يعني جد مزرية سيما أن الطرقية الدعامة 
األولى واألساسية للتنمية واإلقتصاد، على سبيل املثال السيد الوزير 
يعني بالنسبة إلقليم الحوز هناك مجموعة ديال الطرق تتعيش واحد 
وقلعة   9 الوطنية  الطريق  بين  ما  الرابطة   2016 مزرية  الوضعية 
من   2017 غياث،  هللا  عب  سيدي  إلى  بمراكش   2012 السراغنة، 
مراكش إلى ستي فاظمة، 2009 من مراكش إلى أمزميز، الطريق الوطنية 
7 من تحناوت إلى تارودانت، هذه الطرق سيادة الوزير تحتاج إلى واحد 
اإللتفاتة سيما أن تنعرفوا الحزب ديالكم في هاد الباب دون واحد تدخل 
يعني استعجالي، ألن هناك معاناة ديال الساكنة فهاد الباب، وبالتالي 

يعني يؤرق املواطنين، بغيناكم تستحضروا هاد األوضاع، وبالتالي تكون 
واحد االلتفاتة ديالكم فهاد.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة حك مة بل قساوي:

وكر   لس د  لرئيس،

موالي  بين  ما  الرابطة  الطريق  مآل  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
واللي  خريبكة  إلقليم  التابعة  ووادزم  خنيفرة  إلقليم  التابعة  بوعزة 
تمت ديك الصفقة تلغات، بغينا نشوفوا املآل ديالها واش راه غادي 
والتخوف  الساكنة  ديال  الطلب  هذا  الساكنة  أن  وخصوصا  تكون 
الوزير مآل وسبقنا  السيد  الطريق كيسولوكم  ديال مستعملين هاد 

وسولناكم مازال ما تلقيناش الجواب النهائي، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضافي آخر، معارضة تفضلي السيدة 
النائبة تفضلي، األصالة واملعاصرة.

 لنائبة  لس دة فاطمة  لط4�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير ال زلنا نتساءل كساكنة إلقليم سيدي بنور عن الطريق 
اإلقليمية 3034 اللي سبق وراسلناكم في فريق األصالة واملعاصرة حولها 
ولكن دون جواب، ال زالت الساكنة السيد الوزير تنتظر هذه الطريق 
املحورية اللي كتمر منها كيمروا منها سكان اإلقليم، مرتادي األسواق 
األسبوعية اللي كيمشيوا لعمالة إقليم سيدي بنور لقضاء مجموعة من 
األغراض اإلدارية ولكن الوزاة ال زالت تضرب حائطا من الصمت حول 
هذه الطريق اإلقليمية اللي توقفات الشركة عن األشغال فيها هادي 
سنتين، ولكن املواطنين السيد الوزير ال زالوا يعانون ما كتستطعش 
هاد الطريق تمر منها حتى العربة املجرورة وما بالكم بالسيارات السيد 
مآل هذه  بنور عن  بإقليم سيدي  العام  الرأي  إطالع  ننتظر  الوزير، 
الطريق ومتى سيتم إنقاذ الساكنة والتجاوب معها من أجل إستعمال 

وحقهم املشروع من أجل إستعمال هذه الطريق، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي آخر لفريق التجمع الدستوري.

 لنائب  لس د محمد أمغار:

السيد الوزير، في البداية كنشكروك على وفائك بالوعد بإصالح 
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الرابط  بالخصوص املقطع  بين  الرابطة ما   5407 الطريق اإلقليمية 
بين زراردة وواد الحمر عبر زراردة ما بين تاهلة واد الحمرة عبر زراردة، 
إال أنه لألسف الشديد فهاد اإلصالح ديال هاد الطريق هذا ما كيتمش 
وفق املعايير املطلوبة وهناك استياء ديال الساكنة من هاد اإلصالح، 

وكنطلبوا منكم باش تدخلوا عاجال ألرجاع األمور وتشوفوا واش.

 لس د رئيس  لجلسة:

هناك  هل  الوقت،  استوفيتيوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية أخرى؟ ال يبدوا السيد الوزير، هل هناك من إجابات 

على هاد التساؤالت؟ تفضلوا.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

وكر   لس د  لرئيس،

أنا غي نعاود نأكد على واحد املسألة باش تكون واضحة راه امليزانية 
اللي تنخصوا تقريبا سنويا لهاد املجال هذا ديال الطرق تناهز 6 املليار 
ديال الدرهم، وأنا تكلمت على أنه بالنسبة للصيانة واإلصالح تنخصوا 
تقريبا %46، 3 املليار ديال الدرهم سنويا، وهذا فيه بطبيعة الحال 
يتعلق  فيما  اإلعتبار  بعين  تناخذوها  اللي  املعايير  ديال  العدد  واحد 
بالصيانة ديال طرق خاصة الحركة ديال الجوالن، ألن تنفرقوا ما بين 
الطرق اللي تتكون حركة الجوالن تتجاوز2000 عربة في اليوم والطرق 
التي هي أقل من 2000 عربة في اليوم، لكم هذا ما منعش وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء وأنا عطيت واحد الرقم ماعرفتش واش 
ديال  مليون  و250  مليار  احنا كنخصوا  له،  انتابهوا  النواب  السادة 
تقليص  ديال  البرنامج  إطار  في  القرب  ديال  الطرق  لتأهيل  الدرهم 
النائبات  والسيدات  النواب  السادة  واللي  والترابية  املجالية  الفوارق 
تيعرفوا بأنه ال زال قيد اإلنجاز، هناك بطبيعة الحال واحد العدد ديال 
الطلبات أنا هاد القضية اللي تيقولوا السادة النواب أنه راسلوني أنا 
بغيت غي نعرف واش راسلوني سؤال كتابي وال مراسلة ألنه ال ينبغي أن 
أمام الرأي العام نجيوا ونقولوا للوزير فواحد الجلسة السيد الوزير راه 
احنا راسلناك وما جاوبتيناش، إيال كان سؤال كتابي أنا ملزم باإلجابة 
عليه هذا الدستور، إيال كانت �ضي مراسلة أو تكلمتوا ف�ضي لقاء معايا 
هادي خص األمور تكون طيب سؤال كتابي السيدة النائبة غنجاوبوك 
عليه ولكن يعني السيدة النائبة من األنصاف من األنصاف ما نجيوش 
أمام الرأي العام ونقولوا السيد الوزير راه احنا راسلناك وما جاوبتيناش 
وكذا وكذا، أنا راه عارف بأن هذه مرحلة داإلنتخابات اإلنسان تيولي 
يسجل مواقف ما كاين باس، ولكن أنا من عادتي أن أجيب على كل 
األسئلة وأنتوما عارفين بأن وزارة التجهيز تتوصل بكم هائل من األسئلة 
وأنا تنجاوب عليها، وبطبيعة الحال في الجواب عليها أنا بغيت نوضح إيال 

كان �ضي أمور اللي احنا بطبيعة الحال دايرين فيها �ضي قصور.

 لس د رئيس  لجلسة:

املياه  ندرة  مشكل  عن  املوالي  للسؤال  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عمرو ودي:

من  الرشيدية  إقليم  وقرى  سكان  يعاني  املحترم،  الوزير  السيد 
خصاص وندرة في املياه الصالحة للشرب، لذا نسائلكم السيد الوزير 
عن حصيلة الوزارة في تزويد هذه املناطق النائية الحدودية إلقليم 

الرشيدية باملاء الصالح للشرب؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، الجواب للسيد الوزير املحترم.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الرئيس، السيد النائب أنا السؤال اللي وجهوا الفريق املحترم 
تيتعلق بمشكل ندرة املياه ما كيتعلقش بالرشيدية على وجه الخصوص، 
لكن على كل حال يمكن أن أقول أنه هاد �ضي اللي دارتوا الحكومة فيما 
يتعلق بالجهة ديال درعة تافياللت عموما وإقليم الرشيدية كبير جدا 
بالنظر لواحد العدد ديال السدود اللي برمجناها واللي ما كانتش، اآلن 
أنت عارف بأنه تنبنيوا السد ديال قدوسة راه احنا غنساليوه إن شاء 
هللا قريبا، السد ديال تودغة، السد ديال أكدز وهناك كذلك سدود 

أخرى مبرمجة في هاد اإلقليم، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عمرو ودي:

أصبحت األزمة العطش تهدد يوما بعد يوم ساكنة إقليم الرشيدية 
خاصة املناطق القروية منها ونخص بالذكر الجماعات الحدودية من ما 
ينذر بهجرة جماعية نحو املراكز نتيجة استفحال ظاهرة العطش وغياب 
البرنامج املندمج  باملاء الصالح للشرب، وإقصائهم من  الربط  شبكة 
لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، إذ تبقى الوسيلة الوحيدة 
في التزود باملاء الصالح للشرب خصوصا خالل فصل الصيف صهاريج 
املجهودات  هذه  على  املحترم  الوالي  السيد  ونشكر  الوطني  التعاون 

ووقوفه إلى جانب السكان جراء هذه املحنة.

السيد الوزير املحترم، نذكركم باملناطق التي تعاني من غياب املاء 
الصالح للشرب بإقليم الرشيدية جميع القرى ودواوير جماعة سيدي 
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علي القروية الحدودية، جميع قرى ودواوير جماعة الريصاني القروية، 
قرى وقصور جماعة فركلة العليا بدائرة تنجداد خاصة قصور توغاش 
على غرار دوار آيت أربو، سكان كدية دراوة بمدينة أرفود، كما نطالبكم 
السيد الوزير التدخل العاجل لتشييد سد طاقة واد غريس الذي سبق 
وأن طلبناه في البداية من أجل وضع حد ملعاناة السكان بهذه املناطق 
الحدودية، خصوصا واحة تافيالت وهاد الجماعات القروية الحدودية 
من أجل وضع حد يعني لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تحدي حقيقي 
لنا جميعا، نتيجة يعني انتشار ظاهرة الجفاف والتأثير على الثروة املائية 

الباطنية مما ينذر بهجرة جماعية لهؤالء املواطنين.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية في هاد 
املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب املحترم العدالة والتنمية.

 لنائب  لس د محمد أوريش:

وكر   لس د  لرئيس،

نثير  أن  البد  الصيف  فصل  على  مقبلون  ونحن  الوزير،  السيد 
إقليم  في  إيغرم  ومنطقة  إيغرم  مدينة  إيغرم  منطقة  إلى  انتباهكم 
الجفاف  ديال  الظاهرة  من  سنة  كل  تعاني  املنطقة  هاد  تارودانت، 
هي املدينة الوحيدة ربما في الجهة وربما في الوطن اللي ممربوطة بأي 
منظومة ديال التزود باملاء الشروب، النقطة أخرى السيد الوزير بغينا 
نوهوا وبغينا نشكروكم على إشرافكم مؤخرا على تدشين البناء ديال 
سد أولوز في إقليم تارودانت بواحد املبلغ مالي مهم جدا واحد 130 
مليار ديال السنتيم، ولكن نعاتبكم ألنكم لم تستدعوا املنتخبين وال 

البرملانيين للحضور معكم في هاد العملية، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ 
تفضلوا السيد الوزير إيال كانوا إيجابات على هاد األسئلة التعقيبات.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لسادة و لس د ت  لن4 ب  ملحترمين،

ما من شك أن هاد املوضوع ديال املاء واإلشكالية داملاء تستأثر 
بإهتمام ديال السيدات والسادة النواب نظرا لألهمية ديالوا، أنا بغيت 
كنذكر بأنه ما قامت به الحكومة �ضيء كبير بالنظر لهاد اإلشكالية التي 
يزيد من حدتها هاد املوضوع ديال التغيرات املناخية، وعاود على بدأ 
فيما تفضل بذكره السيد النائب املحترم هاد السنة ديال 2020 برمجنا 
النائب  اللي تكلم عليه السيد  5 ديال السدود كبرى منها هاد السد 

السد التعلية ديال السد ديال املختار السو�ضي اللي غادي ترتفع ب 7 
األضعاف، ألن السد اآلن فيه تقريبا 40 مليون داألمتار املكعبة، غيوصل 
ل 281 مليون داألمتار املكعبة، وهو مع املجمع ديال أولوز غادي بطبيعة 
الحال يكفي للفالحة، وكذلك يمكن لينا نستغلوه بالنظر إلى أننا ربطنا 
املحطة ديال سيدي بوسحاب اللي بطبيعة الحال تتمكن أكادير الكبرى 
من املاء الشروب، وهناك كذلك مشاريع كبرى تتعلق بالسد ديال الرتبة 
اللي غيكون في إقليم ديال تاونات اللي غيكون فيه مليار ديال األمتار 
والحوض  الخامس  محمد  ديال  السد  ديال  التعلية  وكذلك  املكعبة 
ديال ملوية اللي غيمر من 200 مليون ملليار داألمتار املكعبة، هذا جهد 
مالي استثنائي ألن هاد 5 السدود الكبرى اللي هي غير مسبوقة بطبيعة 
الحال على مستوى البرمجة ديالها في سنة واحدة غتكلف 8 دمليار ديال 
الدراهم وغادي تضيف تقريبا واحد 2.3 مليار ديال األمتار املكعبة، هاد 
السنة ديال 2021 غنزيدوا 5 ديال السدود كبرى منها السد ديال خنك 
الكرو اللي غيكون في اإلقليم ديال فكيك وكذلك هناك سد في أزيالل 
وسد في بني مالل وكذلك واحد العدد ديال السدود أخرى الصغرى اللي 
هي مبرمجة سنة 2020 و2021، بطبيعة الحال هذا في إطار اإللتزام 

يعني إيال بغينا نقولوا بتعبئة املياه السطحية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن سياسة الحكومة في 
مجال فك العزلة عن الساكنة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د  ملفضل  لطاهري:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، إلى أي مدى حرصت الحكومة على فك العزلة عن 
ساكنة املناطق القروية؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا جواب السيد الوزير املحترم.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

فيما يتعلق بفك العزلة على العالم القروي فيما يتعلق بالطرق 
السيد النائب املحترم أكيد تيعرف بأنه اآلن نحن في ثالث برنامج اللي 
دار يعني منذ البرنامج ديال الطرق القروية األول ثم البرنامج الثاني، 
نحن اآلن بصدد إنجاز البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية والترابية 
التي تيكلف تقريبا 36 مليار ديال الدرهم في املحور الطرقي، 36 مليار من 
أصل 50 مليار اللي مخصصة للبرنامج، كل �ضيء بطبيعة الحال مدارس 
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ومساجد ومرافق إدارية، وهذا دليل على أن اململكة املغربية خصصات 
لهاد املجال ديال الطرق القروية واحد النسبة مهمة جدا من اإلمكانيات 
ديالها املادية، إيمانا منها بأن هاد القضية رفع فك العزلة تساهم في 
الدورة اإلقتصادية وتساهم في تحسين واحد العدد ديال املؤشرات 

إجتماعية اقتصادية للساكنة، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د  ملفضل  لطاهري:

مع مشاكل  القروية  الساكنة  معاناة  استمرار  إن  الوزير،  السيد 
املستدامة  التنمية  في  الدستوري  حقها  على  السلبية  وآثارها  العزلة 
املعتمدة  الترقيعية  البرامج  فشل  تجسد  الكريم،  العيش  ومقومات 
كما يشهد على ذلك واقع ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لدائرة 
غفساي القرية التي تفتقد للبنية التحتية من طرق ومسالك تمكنها من 

تحسين وضعها اإلقتصادي واإلجتماعي. وفي هذا الصدد وفي هذا السياق 

السيد الوزير، البد من التذكير ببعض الطرق الجهوية واإلقليمية التي 

ال زالت تنتظر اإلصالح والصيانة بما فيها الطريق رقم 414 الرابطة بين 

فاس وطنجة، والطريق رقم 5302 الرابطة بين تامسنيت والحسيمة 

عبر مشع، والطريق رقم 5308 الرابطة بين جماعة كالز وبلدية غفساي 

عبر جماعة البيبان، والطريق رقم 5304 الرابطة بين غفساي وجماعة 

تاوردة، والطريق رقم 5315 الرابطة بين وتكة واملشع، الطريق الرابطة 

بين جماعة سيدي الحاج محمد منصورة، والطريق الرابطة بين تاونات 

ووزان، باإلضافة إلى إصالح بعض القناطير يعود بناؤها إلى 1927 منها 

السيد  قنطرة والد سليمان، وقنطرة سبو، وقنطرة سغايو، وشكرا 

الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

�ضي  كاين  يبدوا  ال  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  هناك  شكرا، 

إضافة السيد الوزير، تعقيب؟

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

ال غير بغيت نذكر السيد النائب أن البرنامج الوطني للطرق القروية 

اللي كان في التسعينات من القرن املا�ضي كانت فيه 7 داملليار ديال 

الدرهم من البرنامج الوطني الثاني كانت فيه 15 ملليار ديال الدرهم، 

البرنامج الذي نحن بصدده اللي دارت الحكومة راه فيه 36 مليار ديال 

الدرهم، السيد النائب وقارن هاد األرقام باش تكون عندك املعطيات 

دقيقة، شكراالسيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعرفها  التي  اإلختالالت  األخير عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
مراكز تسجيل السيارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د  لشرقي  لغلمي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر  لس د  لرئيس،

ورخص  السيارات  تسجيل  مراكز  تعرف  املحترم،  الوزير  السيد 
الواردة عليها  امللفات  التدبير ومعالجة  في  السياقة بعض اإلختالالت 
خاصة مع اعتماد النظام املعلوماتي الجديد. لذا نسائلكم السيد الوزير 
املحترم عن التدابير املجمع اتخاذها لتطوير هذا النظام املعلوماتي؟ 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضل  تفضل.  املحترم،  النائب  السيد  السيد  تعقيب  أستسمح 
كاين �ضي تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير 

تفضل الجواب على السؤال.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

أنا نعطيك األرقام األرقام اإلنسان يمكن اللي يبدا يتكلم، ولكن 
األرقام هي األرقام فيما يتعلق بمراكز تسجيل السيارات عندنا 76 مركز 
ديال تسجيل السيارات أنم�ضي السيد النائب قاصد، اآلن عندنا واحد 
املوضوع تنشتغلو عليه اللي هو الرقمنة ال�ضي اللي عالش وقعنا واحد 
االتفاقية مع الجمهية ديال باءعي وموزعي العربات باش نزعو الصفة 
االمادية على هاد العملية كلها وغندخلو فيها حتى السيارات املستعملة، 
املستوى الثاني غدا إن شاء هللا غنوقعو واحد االتفاقية مع بريد املغرب 
في واحد العدد ديال الخدمات التي ال تحتاج من املواطن إلى أن يحضر 
إلى مراكز تسجيل السيارات غادي يدار عن بعد وغادي نكونو خففنا 
بطبيعة الحال من هاد الضغط على مراكز تسجيل السيارات ألن فيها 
واحد اإلرث كبير جدا على مستوى املوارد البشرية وأنا باستمرار السادة 
النواب تيقولو لي على بعض االختالالت هناك ما نعالجه وهناك ما 

سيعالج في إطار هاد املشروعين إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن قشب ل:

وكر   لس د  لرئيس،
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السيد الوزير املحترم، نثمن عاليا ما جاء في جوابكم بخصوص 
االختالالت التي تعرفها مراكز تسجيل السيارات وكذا اإلكراهات التي 
يواجهها هذا القطاع، من بين هذه االختالالت السيد الوزير فشل النظام 
الذين ال  املعلوماتي املعتمد والذي أق�ضى فئات كبيرة من املرتقبين 
يحسنون القراءة والكتابة واستعمال التكنولوجيا الحديثة، لهذا وجب 
إيجاد صيغة جديدة من طرف وزارتكم لتبسيط طريقة الدخول إلى 
هاته البوابة باعتماد رقم خاص إضافة إلى حمالت تحسيسية وتكوينات 
لحاملي الرخص حماية ملستقبل من السماسرة الذين ينشطون بمحيط 
هذه اإلدارات، ففي الوقت الذي قالت فيه نارسا أنها ستحرص على أال 
تتجاوز املواعيد أجل يومين من تاريخ الحجب باملنصة الرقمية التي 
وضعت لهذا الغرض، لكن لألسف الشديد فإن الحصول على املوعد 
يصل في بعض األحيان إلى أسابيع زائد ضعف شبكة االتصال خاصة 
في العالم القروي التي تزيد من تأجيج الوطن، السيد الوزير نجد أيضا 
هدر املال العام بحيث ال يعقل أن تشيد بناية منذ عقد من الزمن وتظل 
مغلقة إلى أن طالها اإلهمال في حين كان بإمكانها أن تحل مشكل التنقل 
واالكتظاظ الذي تعرفه املراكز الكبرى كما هو الشأن السيد الوزير 
مللحقة التسجيل بقرية با محمد الذي سبق أن قمنا بزيارتها والوقوف 
على األضرار التي لحقتها جراء التقادم وكان لقاء مع السيد كاتب الدولة 
لدى وزارتكم الذي وعدنا بمباشرة ترميم وإعادة فتح هذه امللحقة في 
القريب العاجل وبعدما درست هاته الصفقة على أحد املقاولين بمبلغ 
تقريبا 120 مليون سنتيم واستبشرنا خيرا ما ال زال موعد بداية أشغال 
موقوف التنفيذ دون إشعار أو إخبار، السيد الوزير نناشدكم مرة أخرى 

أن تستحضرو معاناة املواطنين مع..

 لس د رئيس  لجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السؤال، ال يبدو، الجواب السيد الوزير على التعقيب السيد النائب.

 لس د عبد  لقادر  عمارة وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء :

هو السيد النائب الرقمنة ما عندناش ما غندراجعوش عليها وهاد 
القضية اللي قلتي بأن املواطنين ما تيعرفوش هذا غير صحيح، الحمد 
هلل االن املغاربة كلهم عندهم les smart phones وكلهم تيعرفو يديرو، 
بدليل أننا من juin اآلن من juin السنة املاضية اآلن 4.5 داملليون ديال 
املواعيد اللي اتخاذو، املعدل داملواعيد هو 48 ساعة اآلن، باستثناء 
الدار البيضاء الجنوبية، طيب إذا كانت هناك حاالت تقال لنا أنا ما 
بغيتش التعميم، راه كاين برملانيين تيتاصلو بيا تتكون أوضاع تنحلوها، 
منين تتكون بعض اإلشكاالت لكن ما يمكنش يكون عندنا 4 د املليون 
ونصف كلها والناس تيقبطو 5، 6، 7 د األسابيع بحال اللي قلتي بمعنى 
راه هداك �ضي اللي كان خاصنا نديروه العام 2020 غنديروه في 2021 
هاد ال�ضي ما كاينش عندنا إشكاالت حقيقية. أنا تنقولها كاين إشكاالت 

في بعض املراكز التسجيل بالفعل اإلشكال ديال املوارد البشرية، لكن 
هاد الرقمنة ديال املواعد والرقمنة ديال امللفات في كل الحاالت البد أن 
نسير فيها باش نخففوا الضغط وكذلك باش واحد العدد ديال الخدمات 
اللي ما�ضي ضروري الحضور فيها ملراكز التسجيل أن يتم بطبيعة الحال 
القيام بها وتسهيل املأمورية على املرتفق وكذلك على املوظفين الذين 

يشتغلون بهذه املراكز، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة 
وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا 
لكا  املوقر، دقيقتان  الداخلي ملجلسنا  النظام  152 من  للمادة  ونمر 
الكلمة  حاضرة،  الحكومة  بأن  أظن  ال  الحكومة  ولجواب  متحدث 
تموين  قطاع  يعيشها  التي  الكارثية  الوضعية  عن  األول  للمتحدث 
الحفالت بعد أكثر من سنة من اإلغالق عن الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة سع دة آنت ب4علي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لسادة و لس د ت  لن4 ب  ملحترم4ن،

القطاع ديال التموين دالحافالت les traiteurs كيعيش عام و3 
شهور هادي في عطلة مستمرة، هاد العطلة اللي أدات البعض باإلفالس 
ديالوا والبيع ديال املعدات ديالوا في الجوطية وفيهم اللي مهدد بالسجن 

ألنه ما أداش الفواتير اللي عليه واألقساط ديال األبناك أيضا.

السيد الوزير، هاد القطاع هذا ما كيعرفش أشنا هو السبب اللي 
كيخلي واحد الفضاءات تجارية كبرى كيرتادوها الناس أكثر من اللي 
كيرتادوا ال للحفالت وال للمجاالت الثقافية بدون وسائل احترازية وما 
إلى ذلك، في حين أنه هادو ديال التموين جاوا وداروا واحد البروتوكول 
صحي وعطاوه للوزارة وواعداتهم بأنهم غادي يستأنفوا األشغال ديالهم 
في عيد الفطر، خسروا الفلوس وفي اللخر لقاوا دار لقمان باقية على 

حالها.

لواحد  مشغل  قطاع  هو  التموين  ديال  القطاع  الوزير،  السيد 
املجموعة ديال الناس فهاديك سلسلة الخدمات اللي كيقدمها سواء 
الصيانة  املوسيقى،  بالخدمات  األمر  تعلق  أو  باإلطعام  األمر  تعلق 
الكهربائية، الصوت إلى غير ذلك وكذلك يحرك عجلة اإلقتصاد ألنه 
اللي كيستعملها الغدائية من الخضرة واللحم  كيقتني هاديك املواد 

والورد وما إلى ذلك من املتاجر.

السيد الوزير، قولوا لهاد الناس جواب واحد إمتى غادي يبداوا 
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كيشتغلوا؟ باش يعرفوا غادي يقادوا أمورهم وإال إيال ما قدوا �ضي 

كيمكن لهم يعاودوا يبدلوا هاديك الحرفة ديالهم، قولوا للناس ما هي 

اإلستراتيجية اللي دارتها هاد الحكومة باش تنقد هاد القطاع اللي هو 

اآلن كينقل فنون الطعام املغربي إلى دول خارج املغرب، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

غير مستعدة  الحكومة  أن  نذكر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

للتفاعل، املتحدث الثاني عن تأثير استمرار تداعيات جائحة كورونا على 

قطاع مموني الحفالت واملناسبات من الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد 

الرئيس.

 لنائب  لس د وقر ن أمام رئيس  لفريق  الوتر كي:

وكر   لس د  لرئيس،

وهي بصراحة ألن في ظل هاد الوضع اللي كنعيشوه في بالدنا بعد 

النقطة  اليوم كنتناولوه فهاد  التداعيات ديال جائحة كورونا واحنا 

واملناسبات،  الحفالت  ممونين  ديال  القطاع  كيهم   152 املادة  ديال 

الطامة الكبرى هي عدم التفاعل ديال الحكومة، كاينة واحد الوضعية 

اللي كتستدعي اتخاذ بعض القرارات ما فيها باس على أن الحكومة تجي 

تشرح وتعطي كما كنقولوا دائما واحد األفق لهاد الناس باش أنهم 

يأملوا أنهم يشتغلوا في األمد املتوسط أو يقطعوا للياس يقولوا راه ما 

كاينش الخدمة هاد العام يقلبوا على بدائل، الناس اللي كيشتاغلوا 

الحكومة  من  كيطلبو  كبيرة  حاجة  �ضي  ماتيطلبوش  القطاع  هاد  في 

أنها تقولهم شنو كاين؟ ملاذا أوال استثناؤهم دون باقي القطاعات كيما 

قالت السيدة النائبة من قبل كاينة واجهات تجارية كبرى اللي كاينزلوا 

مطاعم اللي كينزلوا فيها تيجلسوا فيها 100 و200 دالبشر في الوقت اللي 

مانعين هاد القطاع ديال الحفالت و املناسبات واللي كايشغل األالف 

ديال املواطنات واملواطنين أنهن يشتاغلوا، وأكثر من ذلك معاطينهم�ضي 

حتى �ضي جواب معين، كايعطيوهم واحد راه ممكن مستقبال ممكن مع 

التطور دالحالة وهذا وهذا، ولكن الناس مانساوش ألنهم راه كايشتاغلوا 

فصل الربيع وفصل الصيف هادي هي الفترة اللي كايشتاغلوا فيها بشكل 

كبير بمعنى اآلن هي يضيعان في موسمان كيضيعوا ف2 د املواسيم 

متتالية الناس وصلوا لإلفالس كاينة اللي وصلوا اإلفالس، كاينة اللي 

دوك املستخدمين مشاو قلبوا على بدائل أخرى كايضيبانيو نقولوها 

بهاد املسطلح كايضيبانيو باش أنهم يضمنو لقمة العيش ديالهم ، ولكن 

مايمكنش على أن الحكومة تبقى في موقف متفرج تاخد قرارات فقط 

هكذا دون أن تبرر ودون أن تقنع ألن املفروض فيها أن تقنع هؤالء، اآلن 

مطلوب من الحكومة وكنا نتمناو أنها تفاعل ألن عدم التفاعل راه راه هو 

اللي يزيد كثيرا من اللغز والغموض راه كيقتلوا لذا املواطنات واملواطنين 

الحكومة تحمل املسؤولية ديالها وتجي دافع دافع بوجهها حمر إيال كانت 

�ضي حاجة تقت�ضي ما�ضي تخلي هاد الغموض الذي يعني كيزيد األزمة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نقطة نظام في التسيير هللا يخليك 

السيد النائب املحترم في التسيير ما ندخلوش في مواضيع نقاش خارج 

التسيير.

 لنائب  لس د جما3 بنشقرون كريمي )يقطة يظام(:

في التسيير السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضل.

 لنائب  لس د جما3 بنشقرون كريمي )يقطة يظام(:

قلتم بالحرف الحكومة غير مستعدة للتفاعل وهادي مسألة غريبة 
غريبة جدا وغير مفهومة وغير مقبولة ومرفوضة، بالتالي السيد الرئيس 
رئيس  السيد  تنبه  املجلس  رئاسة  املوقر  باملجلسنا  هناك  نقول  أن 
الحكومة ألن هذه مسألة غير مقبولة هادو ممثلي الشعب وهادي أمة ألن 
قضايا فحال اللي سمعنا اآلن مهمة جدا خاص الحكومة تفاعل معانا 
وتجاوب من خالل هذه املؤسسة التشريعية الدستورية عن قضايا 
داملواطنين واملواطنات، وبالتالي املادة اللي كاينة في القانون الداخلي 
يجب احترامها والحكومة تحمل املسؤولية ديالها، أما هذا اللفظ أننا 
غير مستعدين للتفاعل فهذا لفظه غير مقبول وغير معقول الرئيس، 
وبالتالي رئاسة مجلسنا املوقر عليها أن تثير اإلنتباه في هذا املوضوع، 

شكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، نقطة نظام السيدة النائبة املحترمة تفضل.

 لنائبة  لس دة سع دة آنت ب4علي )يقطة يظام(:

السيد الرئيس املحترم، هاد البرملان هو اللي كيمثل األمة والحكومة 

أن  املفروض  ومن  األمة  إرادة  كايمثل  اللي  البرملان  هاد  على  منبتقة 

الحكومة متضامنة مع بعضها، ولذلك ما كاينش يحضر وزير وينوض 

ومايجاوبناش يقول ماعنديش جواب ولكن يعطينا م�ضي هادي غير 

مقبولة وقلة اإلحترام وخاصوا يعتاذر عليها.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، نقطة نظام السيد الرئيس تفضلوا تفضل 

وتفضل ما كاين باس ما كاين باس يااله تفضل السيد الرئيس.
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فريق  لعد لة  رئيس  إبر ه مي  مصطفى   لنائب  لس د 
و لتنم ة )يقطة يظام(:

 لس د  لرئيس،

 لس د رئيس  لجلسة:

في إطار التسيير، تفضلوا السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

فريق  لعد لة  رئيس  إبر ه مي  مصطفى   لنائب  لس د 
و لتنم ة )يقطة يظام(:

السيد الرئيس، يبدو أن في الصباح كان اتفاق واجتماع تاع الرئيس 

مع الرؤساء على أن واحد الطلب ملي كايتقدم والفرق مصرين أنها 

طرحوا طرحوا، دبا رئيس الحكومة جا لهنايا وعطى املعطيات وجاوب، 

اليوم الحكومة ما كاينش اللي غادي يجاوب الناس يعني الفرق اللي 

عندها املادة 151 طبقا للقانون الداخلي طرحت دبا شنو املشكل؟

 لس د رئيس  لجلسة:

السيدة  الرئيسة  السيدة  يخليك،  هللا  الرئيسة  السيدة  شكرا، 
الرئيسة.. صافي، نقطة نظام أ السادة النواب، السادة النواب املحترمون 

احترموا بعضكم البعض، صافي تفضل السيدة النائبة، نعطي الكلمة 

للسيد الرئيس، أ�ضي االبراهيمي، شكرا صافي أ�ضي االبراهيمي نعطيو 

الحق للنواب لإلجابة، تفضل �ضي مصطفى، الكلمة للسيدة النائبة في 

إطار نقطة نظام، هللا يخليكم.

  لنائب  لس د زه4ر  ل4هابي )يقطة يظام(:

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د رئيس  لجلسة:

أ�ضي بن شقرون السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، 

تفضل تفضل تفضل السيدة النائبة هللا يخليكم.

  لنائب  لس د زه4ر  ل4هابي )يقطة يظام(:

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د رئيس  لجلسة:

إحتراما للمتحدث تفضل.

  لنائب  لس د زه4ر  ل4هابي )يقطة يظام(:

املفروض  اإلحترام  التشريعية،  املؤسسة  لهاد  املفروض  اإلحترام 

للمؤسسة التشريعية في إطار دائما نتساءل معكم السيد...

 لس د رئيس  لجلسة:

ال�ضي بن شقرون، السيد الرئيس هللا يخليك، وال�ضي بنشقرون، 

تفضل السيدة النائبة.

  لنائب  لس د زه4ر  ل4هابي )يقطة يظام(:

الرئيس  السيد  الشعب  تمثل  التي  التشريعية  املؤسسة  هاد 

اإلحترام دالحكومة والسلطة التنفيذية واجب لهاد املؤسسة سواء في 

حضور الحكومة أو في حضور الوزارة املكلفة بالعالقة بالبرملان أو في 

إطار التضامن الحكومي ، اليوم هاد 3 داإلمكانيات ما كاينينش داخل 

علما  إحاطة  نديرو  أننا  تافقوا  الفرق  كانوا رؤساء  إذا  الجلسة  هاد 

بغياب الوزارة لكن على األقل توفر واحد �ضي حاجة سميتها التضامن 

الحكومي وهو تواجد الوزير مايتجاوبش معنا مع املؤسسة التشريعية 

ومع السيدات النائبات والنواب املحترمين ويخرج وكأننا ال نعني �ضيء في 

هذه الدولة، هاد املؤسسة التشريعية مهمة واإلحترام ديالها واجد من 

الحكومة قبل أي جهة أخرى، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

القطب  لقنوات  اآلذان  بث  توقيف  الثالث عن  املتحدث  شكرا، 

العمومي عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د  ملقرئ أب4 زيد:

السيد الوزير، الذي لم يحضر السيد الوزير الذي لم يحضر ملساءلتي 

هذه وإن كان حضرلألسئلة قبلها واترك التفسير للحضور، يتعالى تذمر 

واستياء جمهور املغاربة من املمارسة املستفزة وغير املفهومة التي تمعن 

فيها قنوات القطب العمومي خاصة دوزيم واألولى، حيث ألغيت اآلذان 

بل وحتى في شهر رمضان عوض بالشريط اإلخباري متحرك يعلن أنه 

حان وقت صالة كذا وكأننا في دولة علمانية تقود شعبا ملحدا، حتى أنه 

بلغ األمر في رمضان أن دوزيم كانت ترفع فقط أدى املغرب مما حوله 

ألذان لإلفطار وليس للصالة، مثل هذه السلوكات تشجع الرأي العام 

الشعبي على ترجيح اإلحتمال املخيف بأن هناك توجه للتضييق على 

الدين نفسه وليس على فئات من املتديين يوجه إليها اتهام بتسييس 

الدين أو التشدد فيه، كيف مع هذه السلوكات يمكن إقناع املغاربة 

بأن إغالق أغلب املساجد وكل املدارس األصيلة والعتيقة بالكتاتيب 

القرآنية سببه اإلجراءات اإلحترازية وليس رغبة في مواجهة الصحوة 

الدينية من داخل دولة إمارة املومنين في مشهد سريالي يصعب تخيله 

خارج هذا البلد املنكوب، خاصة والجمهورالبسيط يالحظ كيف يقيد 

فتح املساجد وتلغى التراويح وصالة العيدين بإسم اإلجراءات اإلحترازية 

مقابل فتح مرافق خدمات ومناشط اقتصادية وإجتماعية بال تقييد، 



عدد1300–023شوال14420  )004يونيو20210( الجريدة الرسمية للبرملان8448  

حتى املراحيض تفتح في املقاهي وتغلق في املساجد رغم أن الوضوء 

وباسم  بإلحاح  والتنمية  العدالة  فريق  في  نطالب  الصالة،  في  شرط 

أضعف  وهذا  العمومية  القنوات  إلى  األذان  برجوع  جميعا  املغاربة 

اإليمان ومن لم يعجبه أن املغرب بلد مسلم فأرض هللا واسعة كما قال 

عبد الرحمان اليوسفي رحمه هللا وكما قال القرآن قبله وال حول وال قوة 

إال باهلل كيف مع هذه السلوكات نستطيع..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أذكر بأن املجلس توصل بكتاب يقول 

بأن الحكومة غير مستعدة للتفاعل مع طلبات التحدث في موضوع عام 

وطارئ، املهم شكرا على حسن تعاونكم، ورفعت  لجلسة.
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