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محضرا و لس0ا وحادي0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: االثنين 24 ذي القعدة 1442ه )5 يوليوز 2021م(.

 ورئاس0: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  ساعتان   وت قيت: 
زواال والدقيقة الثالثة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدللا ألعمال: 
الحكومية التالية:

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  -السياحة 
االجتماعي؛

-الطاقة واملعادن والبيئة؛

-األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

-الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمين بالخارج؛

-الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

 وسيدامحمدا وت يميابناجل نارئيسا و لس0:

م الناا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
رس لاهللاالعلىاآوهالصحبه.

افتتحت الجلسة،

 وسيدةا و 0يرةا ملحترم0،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 27 سؤاال شفهيا موزعة على 

القطاعات التالية:

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛

الطاقة واملعادن والبيئة؛

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  قطاع  وأخيرا 
املقيمين بالخارج.

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

لتالوتها مشكورة.

 وسيدةاعزلهاا وعر كاأمين0ا مل لس:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

شكر ا وسيدا ورئيس،

ت صلامكتبا مل لسامنا وسيدارئيسا وحك م0اب:

مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي؛ ثم مشروع 
قانون إطار رقم 69.19 يتعلق باإلصالح الجبائي؛ ثم مشروع قانون إطار 

رقم 50.21 يتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية؛

بتغيير  بمقترح قانون تنظيمي يق�سي  كما توصل مكتب املجلس 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 املتعلق بتحديد شروط وكيفيات 

ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع؛

ثم مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 44.14 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 
العرائض إلى السلطات العمومية، تقدم بهما كل من النائب السيد 
رشيد العبدي، النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب، النائب السيد 

محمد أمغار، النائب السيد عمر عبا�سي.

ومن مجلس املستشارين توصل املكتب بمقترح قانون يق�سي بإلغاء 
وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس املستشارين، بعد تعديل املادة 

4 منه.

ومن فريق العدالة والتنمية توصل ب 3 مقترحات وهي:

يتعلق   33.97 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
بمكفولي األمة؛

ثم مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 21 من القانون رقم 
88.13 املتعلق بالصحافة والنشر؛

ثم أخيرا مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 
املتعلق باملناجم.

العضوية  تتعلق باالستقالة من  الرئاسة بمراسالت  كما توصلت 
بمجلس النواب، ويتعلق األمر بالنواب اآلتية أسماءهم:

السيد النائب عبد الرحمان العمري.

السيد النائب محمد أحويط.

السيد النائب محمد السيمو.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
 ،2021 يوليوز   5 إلى  يونيو   28 تاريخ  من  النواب  مجلس  بها  توصل 
توصلت رئاسة مجلس النواب ب 13 سؤاال شفويا، 34 سؤاال كتابيا، 

شكرا لكم السيد الرئيس.
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 وسيدارئيسا و لس0:

السيد  تفضل  أود..،  والسادة  السيدات  األمينة،  السيدة  شكرا 
الرئيس في التسيير.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أثارت قبل قليل األمينة العامة، أمينة املجلس املحترمة مسألة ديال 
املجموعة املوضوعاتية لتقديم العرائض، واملجموعة ليست باألسماء، 
بل بصفة الفرق واملجموعة النيابية، ممثلين عن فرق األغلبية وممثلين 
بأسمائهم، بل بصفتهم كممثلين عن فرق  املعارضة وليس  عن فرق 

األغلبية واملعارضة، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، السيدات والسادة، سنأخذ املالحظة، السيدات والسادة 
أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة 
النواب بناء على املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النواب، فقد 
برمج الطلبين التاليين: تأخر صرف املنح املخصصة للجمعيات العاملة 
في مجال الرعاية االجتماعية لألشخاص في وضعية إعاقة عن فريق 
األصالة واملعاصرة، وكذلك أزمة تذاكر النقل الجوي املخصصة لفائدة 

الجالية املغربية في الخارج عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

كما أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة عمومية مشتركة مع مجلس املستشارين وذلك يوم غد الثالثاء 
السيد  لتقديم  ستخصص  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  على 

رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة.

كما أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة وذلك في 

الساعة الخامسة بعد الزوال من يوم الخميس املقبل إن شاء هللا.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا، نستهلها بقطاع السياحة والصناعة التقليدية 
والنقل الجوي واإلقتصاد اإلجتماعي، مرحبا السيدة الوزيرة، السؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية  السياحة  وضعية  عن  األول 
املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل السيدة 

النائبة.

 ونائب0ا وسيدةافاطم0ا وزهر ءابرصات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

الوطنية وسبل  السياحة  الوزيرة، نسائلكم عن وضعية  السيدة 
تنميتها؟

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة النائبة املحترمة، فالوزارة عملت في إطار دعم السياحة 
الوطنية على عدة محاور أذكر منها:

- أوال تشجيع اإلستثمار السياحي بجل الوجهات الوطنية من أجل 
تطوير الوحدات الفندقية تتناسب مع جميع فئات السياح املغاربة، 
برامج  عبر  املغاربة  لفائدة  السياحي  املنتوج  جاذبية  تحسين  كذلك 
تثمين املدن العتيقة وبرنامج تثمين املنتوج الطبيعي لتحفيز استهالك 
هذا املنتوج بجميع الوجهات السياحية باملغرب، فيما يخص تشجيع 
السياحة الداخلية كذلك فتم إحداث منتجعات سياحية متجانسة من 
حيث املنتوج واألسعار، وعرف هذا البرنامج كذلك إنجاز ثالث محطات 
ب3 جهات األكثر جاذبية، إمي ودار، وكذلك إفران ومحطة املهيدية 
القنيطرة، تقريبا مجموع ديال 13 ألف سرير، أما بالنسبة للمحطات 
األخرى فالوزارة كتعمل في إطار املقاربة التشاركية لتحفيز اإلستثمار 

وتعبئة الوعاء العقاري خاصة في الوجهات التي تتميز بجاذبيتها، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة من فريق 
التقدم واالشتراكية.

 ونائب0ا وسيدةافاطم0ا وزهر ءابرصات:

السيدة الوزيرة، في ظل يعني الوضعية اللي كتعرفها بالدنا واللي 
ترخي بظاللها على السياحة بشكل عام يعني والضربة اللي كالها هاد 
عندنا فرصة  بأن  اليوم  عليها  وكنأكدوا  عليه سابقا  أكدنا  القطاع، 
املجموعة  واحد  لهم  وتقديم  للداخل  السياح  لجذب  يعني  حقيقية 
داملنتوجات اللي عندنا، عندنا واحد الغنى حقيقي، لذلك يعني كنأكدوا 
أوال على ضرورة التعريف بهاد املنتوج، كاين الناس اللي ما عارفينوش، 
ثانيا يعني تحفيز عروض تحفيزية يعني للناس اللي كيمشيوا لهاد كيبغيو 
محفزة،  العروض  واحد  تكون  يعني  الداخلية  السياحية  املنتوجات 
الجبال،  املناطق،  ديال  العدد  واحد  عندنا  أن  هو  الثالثة  املسألة 
الواحات، عندنا واحد ربما اإلستثمار اللي كيتشجعوا واحد املجموعة 
ديال العروض اللي كتقدم كتم�سي للمدن السياحية، كتم�سي لواحد 
العدد داملدن واملناطق اللي هي باينة، عندها واحد العدد ديال املناطق 
اللي ربما بحال واحد املجال عندنا عليه شوية الغبرة خاصنا نحييدو 
ذيك الغبرة باش يبان، واحنا متأكدين بأن عندنا فيها يعني ممكن يغني 

املنتوج السياحي الوطني؛
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كذلك السيدة الوزيرة، كما كتعرفوا هاد القطاع األهمية ديالو 
النظرة  هو أن كتداخل فيه واحد املجموعة من القطاعات وبالتالي 
الشمولية خاص تكون حاضرة، ملا كنتكلموا على السياحة كنتكلموا 
على الصناعة التقليدية، الصناعة التقليدية ملا تكلمتو على تثمين املدن 
العتيقة، واحد املجموعة ديال مدينة فاس مثال، ملا كتهبط املدينة راه 
شحال هادي كانت منورة، غنهبطو دبا غنشوفو واحد املجموعة ديال 
اللي ما بقاتش، وبالتالي كاين ارتباط حقيقي ما بين هذا  املنتوجات 

القطاعات.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب إضافي 
للسيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفا وزعيم:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدةا و 0يرة،

إخ  نياأخ  تيا ون  ب،

ما يمكنا إال نشكروك السيدة الوزيرة على املجهود اللي درتيه في 
قطاع السياحة بشكل عام وفهاد الظروف ديال الجائحة ديال كرونا، 
ذاك الدعم اللي تعطى للعمال والعامالت واملوظفين ديال السياحة 
بشكل عام، ولكن يبقى ضعيف ما شملش الناس اللي ما مدكالرينش، 
ما�سي كل �سي راه مهيكل وكل �سي كان عندو الولوجية لهاد الدعم، ولكن 
السيدة الوزيرة، الحكومة ديالكم السيدة الوزيرة، بقات كتفرج على 
مؤسسات سياحية ال املقاهي، وال املطاعم وال املؤسسات السياحية 
مهددة باإلغالق، كاين اللي غلقات، مهددة باإلفالس، كاين دبا واحد 
العدد ديال املؤسسات اللي كتباع في املزاد العلني، وكاينة اللي تباعت، 
الحكومات الجادة في دول أخرى قدمات املاليين بل املاليير وكاين اللي 
دعم  في  الدرهم  ديال  ما�سي  الدوالرات،  ديال  ترليونات  على  كيتكلم 
وخاصة  السياحية  املؤسسات  وخاصة  الجائحة  هاد  في  مؤسسات 
في املدن اللي عندها السياحة مصادرة أسا�سي، ما نتكلموش غير على 
مراكش، ولكن جهة مراكش آسفي بشكل عام، السيدة الوزيرة اشنو 
هما موجدة الحكومة ديالكم باش ترفع الحيف عن القطاع السياحي، 
هاد القطاع اللي كتكلمي على شنو جاي فيه وا أودي حافظونا غير على 
هاد املكتسبات، راه إيال ما هاد الحكومة ما ناضتش ودارت الدور ديالها 
ودعمات راه السياحة في املغرب غادي تولي في خبر كان والسالم عليكم.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ الجواب السيدة 
الوزيرة، تفضلوا.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أوال متفقين معكم السيدة النائبة خاص تشجيع مجموعة ديال 
الوجهات السياحية الداخلية اللي ما كيعرفوهاش املواطنين، واملكتب 
الوطني للسياحة بادر ألول مرة في سنة 2020 واشتغل مع املجالس 
الجهوية واإلقليمية باش هما يقوموا بالحمالت لتسويق وترويج كل 

الجهات ومازال خاصنا نضاعف الجهود كذلك في السياحة الداخلية؛

النائب،  السيد  ذكرتو  كيما  السياحة  قطاع  دعم  يخص  فيما 
الحكومة كانت بجنب هاد القطاع منذ مارس 2020، وكان عندنا واحد 
الدعم أوال للناس اللي كيشتغلوا فهاد القطاع من مارس 2020 حتى 
الدعم  املقاوالت كان واحد  2021، ولكن حتى فيما يخص  في  يونيو 
خصوصا فيما يخص السيولة وعدد ديال اإلجراءات ما تخليناش على 
فاتحين  مازالين  الشركات  متفائلين، ألن  نبقاوا  القطاع وخصنا  هذا 
منها  العديد  بأن  الصيف  املوسم  هاد  في  وكنشوفوا  ديالهم  األبواب 
فتحات األبواب ديالها وكاين واحد الطلب على هاد الدعم؛ باإلضافة إلى 
ذلك تنذكروا بأن جاي إن شاء هللا صندوق محمد السادس اللي علنا 
فيه بأن غيكون واحد القدر مالي مهم خاص بقطاع السياحة أوال باش 
ندعموا هاديك الشركات اللي عانوا فهاد الفترة، ولكن كذلك نشجعوا 
على نوع جديد من اإلستثمار، خصوصا الشركات الصغرى والصغيرة 
جدا، وفي الوجهات السياحية الجبلية واملدن الصغيرة؛ باإلضافة لكل 
يعني الشركات اللي بغات تعمل في الترفيه والتنشيط باش نساعدوا إن 

شاء هللا هاد القطاع باش يخرج من هاد األزمة في أقرب وقت، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

املوضوع  وحدة  لهما  املواليين  السؤالين  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السيدات  على  أقترح  لذا  والقروية،  الجبلية  بالسياحة  األمر  ويتعلق 
والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن 
السيدة الوزيرة، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 ونائبا وسيداعبداهللاا وب كيلي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، عن التدابير املتخذة من أجل 
تشجيع وتثمين السياحة الجبلية بمختلف جهات ومناطق اململكة؟

 وسيدارئيسا و لس0:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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 ونائبا وسيداكمالاوعف :

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم السيدة الوزيرة عن استراتيجية 
الحكومة لتأهيل املناطق السياحية القروية والجبلية وسياحة الواحات 

وجعلها مناطق جاذبة للسواح؟

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

 وسيدا ورئيس،

 وسادةا ون  با ملحترم ن،

فالوزارة كما ذكرتم تولي اهتماما خاصا للسياحة القروية والجبلية 
عبر إنشاء مشاريع محلية من شأنها تثمين املؤهالت ووالثروات الطبيعية 
والثقافية الخاصة بكل جهة، فنذكر البرامج اللي بدا التنزيل ديالها في 
أهم الجهات القروية والجبلية، أوال جهة مراكش آسفي بإبرام شراكة 
متعلقة بإنجاز مشروع محطة رياضية وترفيهية بأوكيمدن، جهة بني 
الجبلي  الطبيعي  املنتوج  تنمية  أجل  من  إبرام شراكة  خنيفرة  مالل 
ومكونات  مزارات سياحية  إحداث  كتشمل  الجهة  هاد  مع  للمنطقة 
ترفيهية، كذلك في إطار التعاون الدولي في نفس الجهة تم التوقيع في 
يونيو 2020 على اتفاقية الشراكة من أجل تحديث املآوي السياحية 
بأقاليم بني مالل خنيفرة وأزيالل بغالف مالي إجمالي ديال 11 مليون 
درهم؛ في جهة كلميم واد نون تم التوقيع على اتفاقية للتمويل وتنفيذ 
املنتوج الطبيعي باستثمار إجمالي فيها 124 مليون درهم؛ جهة العيون 
الساقية الحمراء تم التوقيع كذلك على اتفاقيات بتمويل 116 مليون 
درهم، وفي جهة الداخلة واد الذهب كذلك اتفاقية بالتمويل 90 مليون 
درهم؛ فيما يخص جهة الشرق تم كذلك التوقيع على اتفاقية الشراكة 
بين  الرابط   oriental expressالسياحي القطار  إنشاء مشروع  لدعم 
وجدة وبوعرفة باستثمار إجمالي 20 مليون درهم؛ وجهة فاس مكناس 
التوقيع على اتفاقية تنمية موقع بوعادل بإقليم تاونات بتكلفة تقدر 

ب61 مليون؛

وبالطبع مازال املشاورات مع الجهات األخرى اللي حتى هما فيهم 
املوارد  نلقاو  باش  السبيل  نلقاو  باش  موارد ومؤهالت طبيعية مهمة 
على  والغابات  املياه  قطاع  مع  كنعملوا  كما  الالزمة،  كذلك  املالية 
بلورة برنامج عمل لتطوير السياحة اإليكولوجية باملنتزهات الطبيعية 
الجبلية، ومن جهة أخرى تم وضع برنامج لدعم املقاوالت السياحية 
لهاد  التمويلية  القدرات  لدعم  آليات  كيتشمل  والصغرى  املتوسطة 
الفئات من الفاعلين اللي هما عندهم واحد الدور أسا�سي في السياحة 

الجبلية والقروية، نعطي غير أمثلة يمكن يكون دعم اإلستثمار لتحسين 
املردودية عن طريق تخصيص واحد منح اإلستثمار، يمكن لها توصل 
حتى ل%30 من مبلغ اإلستثمار، كذلك تقديم الدعم التقني والخبرة 
لحاملي املشاريع تقدر توصل هاد املساهمة حتى ل%90 من تكاليف هاد 

الدراسات واإلستشارات واملساعدة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من فريق التجمع 
الدستوري.

 ونائبا وسيداعبداهللاا وب كيلي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على جوابكم وعلى كل التوضيحات 
التي تفضلتم بذكرها، بداية البد من التنويه واإلشادة عاليا باملجهودات 
الجبارة التي قمتم بها من أجل دعم القطاع السياحي، خصوصا في 
ظل اإلكراهات والتداعيات املترتبة عن جائحة كورونا، وفي هذا اإلطار 
وبالنظر ملا تزخر به بالدنا من مؤهالت سياحية ذات طابع جبلي بمختلف 
جهات واملناطقة اململكة بالريف واألطلس وبجنوب اململكة وشمالها، 
فإن هذا النوع من السياحة والذي يحظى باهتمام كبير ضمن مخططات 
وبرامج الوزارة له من اإلمكانيات والخصوصيات واملواصفات الطبيعية 
والثقافية والبيئية ما يؤهله لكي يساهم بشكل مباشر في الدفع بعجلة 
التنمية واإلقالع االقتصادي واالجتماعي وتحسين أوضاع الساكنة عبر 

مختلف ربوع وأرجاء اململكة.

الكبرى  األوراش  بأهمية  الدستوري  التجمع  فريق  في  منا  ووعيا 
املفتوحة وعلى رأسها ورش الجهوية املوسعة واستحضار التنزيل السليم 
ملضامين مقتضيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على أكمل 
وجه، فإننا ندعو الحكومة إلى مضاعفة الجهود واالستمرار في استثمار 
وتثمين املؤهالت السياحية الجبلية وتقوية بنياتها التحتية من فنادق 
ومنتجعات وهذا ال يتأتى إال بتبني سياسات عمومية مندمجة على املدى 
القطاعات  كل  بين  البرامج  في  اإللتقائية  واملتوسط وضمان  القريب 

املعنية والفاعلين في امليدان، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

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

 ونائبا وسيداكمالاوعف :

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم وعلى املجهودات التي تبذلونها 
الجائحة  تداعيات  في ظل  ببالدنا ال سيما  السياحة  بقطاع  للنهوض 
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املوسم  فترة  أوج  في  نحن  الوزيرة  السيدة  تعلمون  وكما  كوفيد19، 

السياحي الصيفي والفكرة الغالبة لدى أغلب ساكنة املناطق الداخلية 

هو التوجه إلى املناطق الساحلية بغية قضاء العطلة الصيفية عوض 

التوجه إلى املناطق الجبلية والقروية، والسبب السيدة الوزيرة راجع 

باألساس إلى غياب الحمالت التحسيسية رغم ما تزخر به بالدنا من 

غنى وتنوع مؤهالتها الطبيعية في القرى والجبال والصحراء وغيرها من 

مناطق مغربنا الحبيب، هذه املؤهالت السيدة الوزيرة تمكن من تنويع 

بالصحراء وموالي  الطبية  كالسياحة  السياحية  الوجهات واألصناف 

يعقوب مثال، ومن هذا املنطلق نطالب الحكومة من خاللكم السيدة 

اإلستقبال  ومراكز  املآوي  وتعزيز  التحتية  البنيات  بإصالح  الوزيرة 

وتعميم الحمالت التحسيسية والتعريفية من أجل خلق دينامية على 

مستوى هذا الصنف من السياحة، ونعطيك مثال السيدة الوزيرة في 

إقليم موالي يعقوب، هاد اإلقليم الذي يتوفر على 160 ألف نسمة 

وكنا كنعرفوا الحامة ديال موالي يعقوب اللي كانت تتجيها مليون زائر في 

السنة، اليوم ما بقوش يشوفوها الساكنة ألن النمو الديموغرافي ديال 

ديك الجماعة الترابية ما قداتش تساير باإلعتمادات اللي عندها، لذا 

تنطلبوا منكم من خاللكم الحكومة باش تدير عقد شراكات مع هاد 

الجماعات الترابية لتأهيل هاد املنطقة.

 وسيدارئيسا و لس0:

تفضل  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

السيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

بخصوص  شراكة  اتفاقية  على  تكلمتوا  فعال  الوزيرة،  السيدة 

أوكيمدن، ولكن البرنامج اللي اشتغلنا عليه 4 سنوات كان فيه طموح 

أكثر من ذلك، نعطيك على سبيل املثال ممر سياحي من أسيف املال 

أنبدور في اتجاه إمندونيت، أغبار اغير في الحوز، بالتو توشكا، آيت حدو 

يوسف، كان هاد املمر رائع وكان عندنا طموح، املشكل ديال التمويل 

السيدة الوزيرة راه ما عندناش فهاد امللف، خاص الناس ذوي الخبرة 

في شيشاوة،  السكر  السابقة ملعمل  الجهوية  املديرية  انطلقات معنا 

ويعني كان ممر سياحي طموح، إذا بنا نتفاجأ ركزنا على محطة أوكيمدن 

اللي هي أصال وجهة وطنية معروفة، احنا كنقلبوا نفتحوا الوجهات 

اآلخرين اللي مازال ما تعرفوش، ولهذا السيدة الوزيرة ما�سي كورونا 

غادي تجي تفشلنا، احنا نشتغلوا على املدى املتوسط واملدى البعيد، 

شكرا السيد الوزيرة.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الجواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أوال بغيت غير نطمأن السيد النائب على جهة موالي يعقوب فكاين.. 
عندها واحد الورش مهم وغتنهض إن شاء هللا وكاين إصالحات، بغيت 
كذلك نذكركم بأن فيما يخص تسويق هاد الوجهات كاين واحد املجهود 
كبير من املكتب الوطني للسياحة هو عنده حمالت خاصة به وكذلك 
مع الشراكة مع املجالس الجهوية باش يكون حمالت خاصة بكل جهة، 
بغيت يمكن نتكلم فهاد الورش كذلك ديال تشجيع السياحة الجبلية 
والسياحة القروية على اإلهتمام اللي عندنا كذلك بالعنصر البشري، 
كيلعبوا  اللي  السياحيين  املرشدين  لدعم  كبير  املجهود  واحد  فكاين 
واحد الدور مهم جدا، دمجنا تقريبا أكثر من 200 مرشد سياحي، كاين 
كذلك ورش باش نعاودوا نفتحوا مركز التكوين لهاد املرشدين بتابنت 
وكاين كذلك منصة إلكترونية وضعتها الوزارة رهن إشارة املهنيين باش 

يبقاوا يلقاوا الولوج لتكوين عصري باش ينهضوا كذلك بهاد السياحة.

فيما يخص جوابكم السيد النائب فاحنا كان عندنا كما كتعرفوا 
مشكل في امليزانية بقصد هاد األزمة وكان أولويات واألولوية األولى هي 
صحة وسالمة املواطنين، وبالتالي هاد األوراش ما�سي غنخليوهم ولكن 
في  مشتغلين  ونبقاوا  ديالهم  التصنيف  واحد  يكون  مستقبال خصنا 
جميع األوراش اللي غتنهض بالسياحة في جميع وجهات اململكة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

املتخذة  بالتدابير  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
والسادة  للسيدات  السياحة  بقطاع  للنهوض   2020 رؤية  لتحقيق 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب.

 ونائبا وسيدا سماعيلا وبقالي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

املعتمدة  اإلجراءات  عن   2019 منذ  تساءلنا  الوزيرة،  السيدة 
لتحقيق األهداف املتوخاة من رؤية 2020 لإلستراتيجية السياحية؟

 وسيدارئيسا و لس0:

جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

السيد النائب املحترم، فالقطاع السياحي عرف واحد النمو ونتائج 
ديال  العدد  واحد  من  بالرغم  اإلقتصادية  الظرفية  فهاد  إيجابية 
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األزمات اللي تضرات بها القطاع، فانتقل عدد السياح األجانب من 10.3 
مليون سائح إلى أكثر من 13 مليون بين 2016 و2019 قبل هاد األزمة، 
وعرفت العائدات السياحية ارتفاع مهم من 64 مليار درهم إلى تقريبا 
78 مليار قبل أزمة كوفيد، والوزارة كتعمل على مجموعة من التوجهات 
اإلستراتيجية ذات األولوية واللي من شأنها النهوض بالقطاع السياحي، 
أوال تشجيع اإلستثمار السياحي خاصة في مشاريع التنشيط اللي عندنا 
ما زال فيهم نقص؛ تعزيز عملية الترويج والتسويق؛ تطوير تنافسية 
الخدمات الجوية؛ تحسين تأطير النشاط السياحي وتحديث القوانين 

والنصوص التطبيقية فهاد املجال، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدا سماعيلا وبقالي:

القطاعات  من  يعتبر  السياحي  القطاع  كان  إذا  الوزيرة،  السيدة 
اإلقتصادية األكثر تضررا من جائحة كورونا، فإنه ظل األكثر تهميشا من 
حيث التدابير املواكبة ملواجهة تداعيات الجائحة بأبعادها اإلقتصادية 
القطاع  لدعم  ملموسة  عملية  إجراءات  أي  غياب  في  واإلجتماعية 
واألنشطة املرتبطة به، للخروج من األزمة الخانقة التي يعاني منها سواء 
من طرف القطاع الحكومي املعني أو من طرف املكتب الوطني املغربي 
للسياحة أو الشركة املغربية للهندسة السياحية، حتى يتمكن املغرب 
من استعادة مكانته في السوق الدولية كوجهة سياحية متميزة منتوجها 
املتنوع وحضارتها املتعددة الروافد ، وكذا الحفاظ على تنافسية هذه 
الوجهات السياحية في ظل الظرفية الحالية املطبوعة بأزمة سياحية 
غير مسبوقة، وكما في علمكم السيدة الوزيرة هناك أقاليم، هناك مدن 
مغربية اللي كتعتمد فقط وبشكل كبير على السياحة وعانت وكمثال 
على ذلك هي مدينة شفشاون اللي في اإلقليم الساكنة داإلقليم وال في 
املدينة عانوا الكثير جراء هاد الوباء، وهنا في هذا السياق البد أن نسجل 
وبكل أسف شديد عدم تنزيل عقد برنامج 2020-2022 كمخطط لدعم 
وإنعاش القطاع السياحي وإعطائه دفعة قوية ومنحه ديناميكية جديدة 
من أجل مواكبة إقالع القطاع حتى يتمكن من تسريع مرحلة استئناف 
األنشطة السياحية، إرساء أسس التحول املستدام للقطاع، والحفاظ 

على النسيج اإلقتصادي ومناصب الشغل.

 وسيدارئيسا و لس0:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

 ونائبا وسيدامحمدا وصديق:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، تتحدثين عن برامج وأرقام وواقع حال 

وحدات  عن  يتحدث  ومراكش،  أكادير  في  وخاصة  ببالدنا  السياحة 
فندقية بعالمات تجارية عاملية تغلق أبوابها ليس في وجه الزبناء ولكن 
في وجه مستخدميها وعمالها، هذه الفئة وهذه الشريحة من الشغيلة 
مهددة بالتشرد، استثمارات كبيرة جدا مهددة باإلنقراض ولها عائد 
اقتصادي واجتماعي مهم، ما العمل السيدة الوزيرة إلنقاذ هذا القطاع 

السياحي املهم في بالدنا؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

الوزيرة  السيدة  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  شكرا، هل 
عندكم �سي جواب تفضلوا.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدا ورئيس،

يرجع  يكون  باش  القطاع  هاد  تساعد  غادي  اللي  الحاجة  أوال 
للنشاط ديالوا هو نبقاوا عندنا واحد التدبير مهم للجائحة اللي الحمد 
هلل باش اللي كانت ناجحة إلى حد اآلن، ولكن خصنا نبقاوا مستمرين 

ألن املستقبل ديال السياحة هو نرجعوا للحياة العادية، بغيت نذكر بأن 

هاد القطاع كان أول قطاع اللي استافد من برنامج عقد، وكنأكد بأن 

معظم اإلجراءات اللي جاء بها البرنامج العقد تم التنزيل ديالها، بالطبع 

بان لنا خالل هاد األزمة بعض املشاكل الهيكلية لهاد القطاع وأحسن 

حاجة كان واحد العمل والتنسيق مع جميع الشركاء، وهنا كندعوا 

جميع الشركاء نبقاوا مستمرين باش نهضوا بهاد القطاع ونعالجوا هاد 

املشاكل، ومن أهم هاد املشاكل وذكرتوها هو الشغل الغير املهيكل، 

وبغيت نقول بأن املقاوالت راه ما كان عندها حتى دخل وبقات محتافظة 

تقريبا على %80 وما استافد من الدعم إال الشركات اللي بقات محافظة 

على األقل على %80 من الناس اللي كيشتغلوا في القطاع..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن حماية املنتوج الوطني 

للصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلشتراكي، تفضل السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةامين0ا وطاوبي:

عن  تحتضر،  التقليدية  الصناعة  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

اإلجراءات املزمع اتخاذها لحماية هذا املنتوج الوطني وإنقاذه، وكذلك 

السيدة  نسائلكم  كذلك  املشروعة،  غير  واملنافسة  التقليد  ملحاربة 

الوزيرة عن مدى عزمكم في مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر من 
عدمه؟ وشكرا.
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 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة النائبة املحترمة، فقطاع الصناعة التقليدية كيعرف كما 
جاء في سؤالكم منافسة من لدن املنتجات املستوردة، فيتم تنزيل عدة 
أوراش تنموية للحفاظ على هاد املنتوج الوطني املهم، نذكر منها توسيع 
حقل اإلنفتاح على مجاالت البحث العلمي والتنمية هذا �سيء مهم جدا 
لجودة املنتوج، وضع وتبني مجموعة من املواصفات همت عدد كبير من 

فروع الصناعة التقليدية، خاصة منها تلك التي قد تتعرض للمنافسة 

األجنبية والتي فاق عددها اليوم 300 ديال املواصفات 13 منها إجبارية، 

كذلك مواصلة تنفيذ املضامين اإلستراتيجية الوطنية لشارات الجودة 

 60 أكثر من  القطاع على  يتوفر  التقليدية، حيث  الصناعة  ملنتجات 

عالمة جماعية للتصديق، وكذلك مواصلة العمل على برنامج املحافظة 

على الحرف املهددة باإلنقراض، اليوم تم تقريبا جرد 42 حرفة مهددة 

وتوصيف وتوثيق 32 حرفة وإدراجها ضمن منظومة التكوين املنهي، 

فيما يخص بنود اتفاقية التبادل الحر فالوزارة كتقوم بالتنسيق مع 

القطاعات الحكومية املعنية في جميع املنتوجات املغربية، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةامين0ا وطاوبي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

دعائم  من  دعامة  هو  فقط  ليس  القطاع  هاد  الوزيرة،  السيدة 

اإلقتصاد الوطني هو سفير للمملكة املغربية، هو كذلك السيدة الوزيرة 

أن هاد القطاع هذا العالمة التجارية ديالو صنع في املغرب يعني أنها 

تروج للهوية املغربية وللثقافة املغربية والحضارة املغربية، لألسف احنا 

ما نهضروش على هاد السنتين ديال وباء كورونا اللي ق�سى على القطاع، 

ولكن اإلشكالية العظمى مني كيهبط أي مواطن لألسواق املغربية تعج 

بصناعة تقليدية غير وطنية اللي كتدخل عبر الحدود املغربية وال رقابة 

عليها، بأثمنة جد مغرية تقتل الصناعة التقليدية املغربية وتقتل معها 

ذاك الصانع التقليدي املغربي، السيد الوزيرة، كنلقاوا بعض العالمات 

على  إحالة  وهناك  تفتيش  هناك  كنسمعوا  يوميا  الدولية  التجارية 

املحاكم لتقليدها، لكن الصناعة املغربية والصناعة التقليدية بالذات 

ال نجد هاد الحماية لها، ال نجد.

 وسيدارئيسا و لس0:

النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية  شكرا السيدة 
في هذا املوضوع؟ ال كاين �سي جواب السيدة الوزيرة؟ نمر إلى السؤال 
املوالي املتعلق بتشجيع السياحة الداخلية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا و ليلامسكين:

شكر ا وسيدا ورئيس،

الفنادق وغيرها  تكبدتها  املحترمة، خسارة كبيرة  الوزيرة  السيدة 
الداخلية خاصة  السياحة  على  يراهن  الكل  لذلك  الجائحة،  بسبب 
في هاد الفترة ديال العطلة الصيفية، لذلك السيدة الوزيرة نسائلكم 
عن اإلجراءات املتخذة من لدن وزارتكم لتشجيع السياحة الداخلية؟ 

وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

نمو  هاد  أمام  الرئي�سي  التحدي  فأمام  املحترم،  النائب  السيد 
السياحة الداخلية هو جعل املواطن املغاربة كيربوا في استكشاف املزيد 
من املناطق لبالدهم، ويقبلون على السياحة الداخلية واألمر كيحتاج 
إلى أوال التشجيع على السفر خارج مواسم الدورة والعطل هذا مهم، 
جعلهم يرغبون في التنويع الوجهات خالل العطل، وكذلك توفير عرض 
اإليواء السياحي يالئم تطلعاتهم وحاجياتهم، بالفعل فإن هاد الجائحة 
ديال كورونا فرضات مجموعة من القيود على السفر وخلفت إنعكاسات 
سلبية أدت إلى شبه ركود ديال األنشطة، طبعا مع اإلشارة إلى أنه حاليا 
بدأت بشكل أمل بعض األمل وبعد مبادرة جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا بتسهيل عودة الجالية املغربية إلى أرض الوطن، وفتح األجواء 
الجوية والبحرية في هاد املجال، كذلك مواصلة حملة التلقيح بشكل 
إيجابي، إضافة إلى اإلجراءات األخيرة التي إتخذتها الحكومة في إطار 
التخفيف من تدابير الحجر الصحي، والوزارة اليوم كتعمل بتنسيق تام 
مع مختلف الشركاء على تشجيع السياحة الداخلية من خالل بلورة 
مجموعة من التدابير تم الشروع فعليا في التنزيل ديالها تروم حول 
الشرائية  القدرة  لدعم  وحوافز  ترويجية  إطالق حمالت  عبر  الطلب 

للسياح املغاربة.

وفي إطار دعم السياحة الداخلية أيضا تم اقتراح آلية الشيكات 
السياحية تأخذ شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه املشغل 
معفى من الضرائب على الدخل واملساهمات اإلجتماعية، ويوجد اآلن 

مرسوم بهذه اآللية في طور املصادقة، وشكرا.
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 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، تعقيب السيد النائب، أحد النواب، شكرا.

 ونائبا وسيدامحمدا ملعايط:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، ال نختلف إذا قلنا أن جائحة كورونا أثرت بشكل 
كبير على قطاعات حيوية عديدة وبشكل خاص على قطاع السياحة، 
السيدة الوزيرة في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على هاد القطاع 
باعتباره قطاعا يلعب دور مهم في اقتصاد البلد، مما يتطلب السيدة 
على  والحفاظ  له  التسويق  وطرق  تحديثه  في  النظر  إعادة  الوزيرة 
استمرار إشعاعه وتطوير طرق اإلستقبال لجذب السياح وتشجيعهم 
على السياحة الداخلية، السيدة الوزيرة مما يمكن أرباب الفنادق من 
تعويض الخسارة التي لحقت بهم من جراء الجائحة ذلك من خالل 
تخفيض األسعار سواء تعلق ذلك باملبيت أو الخدمات أو النقل العمومي 
أو غيره، أحيانا نجد أن الرحلة من خارج الوطن إلى الوطن بأسعار جد 
مقبولة، بينما نجد أسعار داخلية عالية على سبيل املثال من الرباط 
ألكادير خاصوا 1100 درهم مع دعم الجهة، ويمكن ينجيوا من أوروبا 

ب900 درهم أو 800 درهم.

السيدة الوزيرة، إن السائح املغربي باش يختار الوجهة ديال املغرب 
الجذاب باملناطق ديالو الطبيعية البد من احترام أوقات ديال الرحالت 
العودة  لهم  نضمن  معهم حتى  التعامل  املنظمين وحسن  من طرف 
إلى هذا البلد، كما ال يخفى عليك السيدة الوزيرة أن اللي كيرجع من 
السائحين لعندنا املغرب ما كيتجاوزش 15-20 % في أحسن األحوال، 

وذلك يعود إلى اإلهتمام بهاد الشريحة املهمة لسواء الجالية..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
السؤال  إلى  نمر  الوزيرة، شكرا  السيدة  إضافة  �سي  كاينة  توجد،  ال 
املوالي ويتعلق بأوضاع الصانع التقليدي في الظروف الصعبة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا وصديق:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، مليونين ونصف مواطن ومواطنة بنسبة 
22 % يمثلون 22 % من الساكنة النشيطة اقتصاديا. عن األوضاع 

املزرية للصناع التقليديين نسائلكم شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، الجواب السيدة الوزيرة.

نادي0افتاح،ال0يرةا وسياح0ال وصناع0ا وتقليدي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعي:

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

كيما ذكرتو قطاع الصناعة التقليدية كيعاني من مجموعة ديال 
املشاكل أظهرتها هاد األزمة بحدة، وكيتعلق األمر بشكل خاص بمشكل 
إلى  والولوج  والتسويق  القطاع  هيكلة  وضعف  اإلجتماعية  التغطية 
التمويل. فيما يخص محور التغطية اإلجتماعية، فعمال بالتوجيهات 
امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 
بضرورة تعميم منظومة الحماية اإلجتماعية، تم التوقيع على ثالث 
اتفاقيات ترمي إلى تعميم التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض منها 
األولى كتستهدف  ديالهم؛  التقليديين واألسر  الصناع  كتهم  اتفاقيتين 
الصناع التقليديين الخاضعين لنظام املساهمة املهنية أو نظام املقاول 
الذاتي أو نظام املحاسبة، واإلتفاقية الثانية تستهدف تعميم االستفادة 
كذلك من التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض عن باقي فئات الصناع 

التقليديين.

في محور التسويق فالوزارة عملت على توفير منصات إلكترونية 
قامت مؤسسة دار الصانع بالتوقيع مع 7 ديال الشركات في مختلف 
بإطالق حملة  القيام كذلك  تم  اإللكترونية،  التجارة  فهاد  الفاعلين 
إشهارية لتشجيع اقتناء منتجات الصناعة التقليدية ومبادرة كذلك 
بشراكة مع مجموعة من األسواق الكبرى ب10 ديال املدن املغربية 

خصوصا خالل شهر رمضان.

فيما يخص محور التمويل، تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الوزارة 
الصناع  مواكبة  إلى  تهدف  مارس  كبرى خالل شهر  بنكية  ومؤسسة 
التعاونيات  وكذلك  الصغرى  واملقاوالت  الذاتيين  واملقاولين  الفرادى 

ديال الصناعة التقليدية.

اللي   50.17 رقم  بالقانون  كذلك  كنذكر  التشريع،  محور  وأخيرا 
من  يمكن  غادي  واللي  التقليدية  الصناعة  أنشطة  بتنظيم  كيتعلق 
هيكلة القطاع ألن عدم هيكلته من أهم املشاكل اللي كيعاني منها وما 

كيساعدناش على تنزيل اإلستراتيجيات ديال الوزارة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة من فريق العدالة 
والتنمية، تفضلي.

 ونائب0ا وسيدةامجدةابنعربي0:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، نثمن كل املجهودات التي قمتم بها على صعيد 
التقليديين  الصناع  وظروف  التقليدية  الصناعة  قطاع  الوزارة، 
الصناع  الوزيرة  السيدة  لك  نقول  لي  اسمحي  هي  منهم  والفرادى 
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التقليديين والو عايشين من بعد جائحة كورونا ومن بعد هاد التجليات 
بينهم.  فيما  والتضامن  التكافل  وبمبدأ  دهللا  بالبركة  عايشين  ديالها 
السيدة الوزيرة، عارفين أن مجموعة ديال املدن املغربية كتقوم بشكل 
أسا�سي على الصناعة التقليدية ومنها مدينة فاس وفي ذلك كنطلب 
القديمة  املدينة  ديال  الحرفية  للمدن  تهبطي  الوزيرة  السيدة  منك 
سوق  يدونة،  لال  تشوفي  الدباغ  لدار  تهبطي  والنجارين،  الصفارين 
كنشوفو  فاش  وكنتأملو  كنتأسفو  السبيطريين  القطانين،  الحايك، 

محالت اللي قضاو فيها املعلمين 30 و40 عام قضاو فيها عمر واليوم 

قادرينش  ما  املحل ألنهم  كاريينها طلقو  اللي  للبيع، وال  عليها  معلقين 

يخلصو الكرا. السيدة الوزيرة، هاد الناس راهم والو من بعد ما كانوا 

بهمتهم وبشانهم اليوم راهم خرجو والو باعة جائلين دايرين الكروصة، 

هللا يجازيكم بخير هذا الوضع هذا خصنا نتعاونو فيه ويتصحح، أوال 

باش ضرورة اإلصالح اإلسراع بإطالق الدعم املباشر للصناع التقليدين 

على األقل باش يشريو املادة األولية، لال يدونة هاديك األيقونة، هداك 

املشروع اللي كان بإشراف ملكي اليوم محالت فيه خاوية ألن الصناع ما 

لقاو باش يخدمو نعاونوهم باش يشريو املادة األولية وهاد الدعم هذا 

كنقترحو أنه يكون مشروط باش يصرحو املستخدمين اللي معاهم.

ثانيا السيدة الوزيرة، كانت تجربة جد مهمة في الثمانينيات واللي 

هي كانت بإحداث شركات التكافل، شركات التكافل اللي كانت كتقوم 

بواحد الدور كبير ومهم في مجال ديال التمويل، اليوم بغينا هاد.

 وسيدارئيسا و لس0:

النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية  شكرا السيدة 

فهاد املوضوع؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة من الفريق الحركي.

 ونائب0ا وسيدةاويلىاأحكيم:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، مع األسف وأنا كنستمع للمداخالت ديال السادة 

النواب واألجوبة اللي كتعطيهم، في الحقيقة كنالحظوا أنه ما كاينش 

شأنها  من  التي  ديالكم  الوزارة  بها  كتقوم  واضحة  إستراتيجية  �سي 

التدخل  أو  التقليديين  الصناع  تشجيع  الداخلية،  السياحة  تشجيع 

 ،les hôtels ديال  وال  الداخلية  الرحالت  ديال  ال  للتسعيرة  بالنسبة 

بالنسبة لتشجيع السياحة الداخلية السيدة الوزيرة كاين مجموعة 

ديال املؤهالت اللي كتزخر بها بالدنا، غادي نعطيكم على سبيل املثال 

شواطئ الريف، كاين شواطئ في إقليم الناظور اللي يمكن ما تلقيهاش في 

العالم كامل، ولكن مع األسف هاد الشواطئ الوزارة ما برمات حتى �سي 

اتفاقية شراكة مع مجالس الجهة وال املجالس اإلقليمية لتأهيل هاد 

الشواطئ باش تكون..

 وسيدارئيسا و لس0:

تعقيبات  هناك  هل  الوقت،  استوفيتيوا  النائبة،  السيدة  شكرا 
هاد  على  جواب  �سي  كاين  الوزيرة  السيدة  السؤال؟  فهاد  إضافية 

التساؤالت؟ تفضلي.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

ميدانية  زيارات  كنعملوا  بأن  النائبة  السيدة  نطمأن  بغيت  أوال 
في جميع املدن، وشفنا بأن كاين معاناة في جميع أنحاء اململكة فين 
كيعتامدوا على الصناعة التقليدية، وبالعودة لهاد النشاط السياحي 
غتساعد الصناع التقليديين، وهنا كنذكر بأن كذلك كان واحد الرقم 
الصادرات  تقريبا  عندنا صدرنا  في شهرأبريل  به  نتفائلوا  يمكنا  اللي 
ارتفعت تقريبا ب 38 أو ال %40 مقارنة مع 2020، فبالتالي احنا عارفين 
كاين هاد املعاناة ديال الصناع التقليديين ولكن كاين واحد الرجوع 
نسبي إلى النشاط ديالهم، ثانيا السيدة النائبة يمكنا نتطرقوا في مرة 

أخرى لإلستراتيجيات ما كانش هو هذا املضمون ديال السؤال، كذلك 

التقليدية  بالصناعة  بالنهوض  واضحة  إستراتيجية  كاينة  لكم  نقول 

وكذلك بالسياحة الداخلية يكون عندنا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، السيدة الوزيرة الجواب، السؤال املوالي عن سبل تجاوز 

التقليدية  والصناعة  السياحة  قطاع  على  كورونا  جائحة  تداعيات 

النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعي  واإلقتصاد  الجوي  والنقل 

املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةاسعيدةاآيتاب علي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدةا و 0يرةا ملحترم0،

التدابير  هي  أشنا  على  كنا سولناكم   2020 ديسمبر  في  لنا  سبق 

وكذلك  السياحي  القطاع  يتجاوز  باش  دايرينها  اللي  اإلستراتيجية  أو 

ديال  الجائحة  تبعات  التقليدية  والصناعة  منها  املرتبطة  القطاعات 

والتغطية  املادي  الدعم  الحوايج  ديال  على   2 على  وتكلمنا  كوفيد، 

الصحية فماذا أنجزتم في هاد املجال السيدة الوزيرة؟

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة تفضلوا.
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ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدةا ونائب0ا ملحترم0،

فأهم غنعطيكم أهم املعطيات علما بأن السيد رئيس الحكومة 
ففيما  الحكومة،  ديال  الحصيلة  املوقر  مجلسكم  أمام  غدا  غيقدم 
في  ديالو  التوقيع  تم  اللي  عقد  ببرنامج  نذكر  السياحة  قطاع  يخص 
الشهر غشت ديال 2020 وكان واحد الهدف ديالو الحفاظ على مناصب 
الشغل والكفاءات وكان هداك الدعم الجزافي ديال 2000 درهم هادي 
تقريبا 15 شهر لجميع موظفي القطاع، كذلك واحد السيولة اللي كانت 
موفرة للشركات اللي كتشتغل في القطاع السياحي مضمونة من طرف 

الدولة.

فيما يخص قطاع الصناعة التقليدية وتعميم التغطية الصحية 
فكيما ذكرت كاين 2 داإلتفاقيات غتهم تقريبا في هاد الفقرة األولى أكثر 
من 750 ألف صناع تقليديين واليوم كاين هاد التنزيل مع الشراكة مع 
ديال  اللي كتمثل عدد  والجمعيات  التقليدية  الصناعة  جميع غرف 

فروع والحرف ديال الصناعة التقليدية، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة عن الفريق االستقاللي.

 ونائب0ا وسيدةاسعيدةاآيتاب علي:

السيدة الوزيرة، قدر الصناعة التقليدية أنها تبقى تابعة للسياحة 
وهذا �سيء يجب أن نفكر فيه مستقبال، السيدة الوزيرة القطاع ديال 
الصناعة التقليدية وملا كنتكلم على قطاع الصناعة التقليدية كنتكلم 
التقليدي  املنتوج  اللي كيشري  التاجر  التقليدي، ما�سي  الصانع  على 
وكيعاود فيه البيع، هاد الصانع التقليدي عانى بفعل الحجر الصحي 
من اإلغالق املتكرر وبالتالي ضاع لو الربح والضاع له رأس املال معه، 
كان يتمنى أن يكون هناك دعم مباشر للصناع التقليديين للنهوض، 
راه هما في الفنادق سادين وحوانتهم سادين، ألنهم عجزو على أنهم 
يأديو الدين الفاتورات، السيدة الوزيرة فيما يخص هاذاك التغطية 
والتصور اللي جبتوه للتغطية الصحية ديال الصناع التقليديين ربطتوه 
بالضريبة املوحدة املهنية املوحدة، هاديك الضريبة املهنية املوحدة ما 
راعتوش فيها جوج دالحوايج: أوال الرؤية التشاركية اللي كتنص عليها 
مقتضيات املادة 4 من القانون 18.09 بمثابة النظام األسا�سي للغرف، 
ألنكم اكتفيتو بالتشاور مع رؤساء الغرف ولم تتشاوروا مع الجمعيات..

 وسيدارئيسا و لس0:

تعقيبات  هناك  هل  الوقت،  استوفيتم  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ تعقيبات إضافية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفا وعيدي:

السيدة الوزيرة املحترمة، القطاع ديال الصناعة التقليدية بحاجة 
في هاد الظروف في حاجة إلى الدعم، وكنذكر ليكم هنا اإلقليم ديال 
الصويرة ومدينة ديال الصويرة اللي كتعرف واحد يعني كتعيش على 
االقتصاد على السياحة واحد %90 راه واقفة السياحة في إقليم في 
بواحد  التقليديون اضطروا  الصناع  وبالتالي  الصويرة،  ديال  املدينة 
الشكل كبير راه كاين اللي سد املحالت وكاين اللي باع املاتريال ديالو، 
راه هاد الناس محتاجين للدعم في هاد الظروف، وزادهم يعني التراكم 
ديال الضريبة يعني ما رحمتهومش الضريبة من املستحقات ديالها، 

لذلك خاص �سي رؤية فهاد اإلتجاه وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، تعقيبات إضافية أخرى، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةاسعيدةاآيتاب علي:

السيدة الوزيرة، هاديك أيضا الضريبة املهنية املوحدة مبنية على 
القانون اللي باقي ما خرجاتش �سي النصوص التنظيمية ديالو اللي هو 
50.17 اللي كتحدد من هو الصانع التقليدي، ولذلك مما ما كنحددوا 
�سي كيوقع لنا مشكل في االستهداف وهذا ما وقع، ألنه هادي النسب 
اللي درتو في الضريبة املهنية املوحدة والقيمة ديالها بنتوها على نفس 
هي استنساخ ملا يقع في الوزارة ديال التجارة والصناعة للتجار، علما 
الصانع  التقليدي وسلسلة اإلنتاج  الصانع  بين  بأن هناك فرق كبير 
التقليدي، البلغة تتبدا من سوق بطانة إلى دار الدباغ للصباغ عاد 
تتطيح في يد الخراز، من الخراز كيشريها اللي غيبيعها، إذن واش تنعتبرو 
هذاك الخراز هو بحالو بحال اللي كيبيع املنتوج ديالو ولذلك هذا خطأ 
في التشريع، هاديك القوانين اإلطار وال هاذ األمور اللي تتوقف عليها �سيء 
آخر كنخليوها وكنجيو كنبداو نخطأو وبالتالي كتوقع مشاكل، السيدة 
والقيمة  التقليديين  الصناع  على  الحكومة  ديال  التخلي  راه  الوزيرة 
ديالهم اللي كل �سي السادة النواب تحدثو عليه هو كيعنق ذاك التعبير 
اللي قلت ليك داك النهار ديال الحكرة ديال الصناع التقليديين دعمتوا 
الصناعات الحديثة والتجارة، الصناع التقليديين لم يتم تدعيمهم ال 

ماديا وال غير ذلك.

 وسيدارئيسا و لس0:

تعقيب  الوزيرة،  السيدة  املحترمة، جواب  النائبة  السيدة  شكرا 
آخر اسمح لي أستسمح تفضل السيد النائب املحترم، فريق األصالة 

واملعاصرة.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

جميع  من  التقليديين  الصناع  مشكل  هو  الرئيس  السيد  إذن 
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الفئات، التجارالصغار، املرشدين، البازارات، البائعين وخاصة الكل 
الرئيسة املحترمة الضريبة  النائبة والسيدة  يعني كيتشكاو.. السيدة 
املوحدة والفورفي خصهم يديرو ليها طرق اللي غادي يشجعوا بالواقع 
اللي عندو.. يخلص، واملفهوم ديال الضرائب هو من األرباح اللي عندوا 
األرباح ما�سي اللي.. واللي ماعندوش.. واحد عندوا املقدورية أ واحد 
ماعندوش املقدورية، أما من أوائل املدن العتيقة هي األوائل اللولة اللي 
متضررة من جميع الفئات، فكلها متضررة فالبد من إعادة النظر في 
هاد الشأن، وأحنا اليوم في العشية في الليل.. حتى ل 3 دالصباح عندنا 

لجنة املالية..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات أخرى؟ تفضل 
السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا ور0 قانايتاإدب :

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، هللا يخليك بغيت نهضر معاك على مدينة دمنات، 
عندنا احنا معروفين بهادوك الفخارة في دمنات، بغينا واش كاين �سي 
دعم؟ لهاد الناس هاد الفئة الهشة مباشرة هللا يجازيك بخير السيدة 

الوزيرة؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، أظن ما كاين حتى تعقيب إضافي آخر، السيدة الوزيرة لكم 
الكلمة.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بغيت غير نعاود نوضح فيما التغطية الصحية فذكرت بأن كاين 2 
اتفاقيات وكتهم 2 فئات دالصناع التقليديين: أوال الصناع التقليديين 
اللي منخارطين فهاد املساهمة املهنية املوحدة، ولكن كذلك اتفاقية 
أخرى اللي غنطرقوا ليها الصناع التقليديين اللي ما عندهمش الللي ما 
مصنفينش فهاد الفئة أو ما�سي مقاولين ذاتيين، بغيت نقول كذلك 
الصناعة  غرف  رؤساء  جميع  مع  شهريا  كنجتمعوا  ألن  نطمأنكم 
التقليدية باش نطرقوا لهاد املحاور كنشتغلوا معهم في جميع املشاكل 
للصناع  اإلجتماعية  التغطية  هاد  تفعيل  في  ليها  نطرقوا  غادي  اللي 
اللي  واملهنيين  الغرف  رؤساء  أن  هي  لكم  نقول  فاللي  التقليديين، 
كتشتغلوا معهم شهريا هما مقتنعين بأن هذا هو السبيل الوحيد لهيكلة 
القطاع ومساعدة الصناع التقليديين اللي كان من مطالبهم منذ سنوات 
هاد التغطية اإلجتماعية، فيما يخص تنزيل القانون رقم 50.17 معكم 

حق فالنصوص التطبيقية غادي إن شاء هللا نسرعوا بها، بغيت نقولكم 
بالرغم من ذلك فالسجل الوطني اللي غايكون كذلك هو آلية مهمة جدا 
للتصنيف الصناع التقليديين هو هيئناه وكنشتغلوا مع بعض الفروع 
باش نكونوا متأكدين بأنه غادي يساعدنا كذلك باش يكون مساعدة 

ونسرعوا بتصنيف الصناع التقليديين.

فيما يخص الفخار، بغيت نقولكم بأن الوزارة غاتبشر في أقرب 
في جميع  التقليدية  الصناعة  في  التجربة كفرع أسا�سي  بواحد  وقت 

منتوجات الفخار في معظم مدن اململكة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

يعيشه  الذي  الوضع  املوالي عن  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
قطاع النقل السياحي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداحميدان غ :

التي  التشجيعية  اإلجراءات  هي  ما  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
ستتخذها وزارتكم للحد من تداعيات جائحة كورونا على قطاع النقل 

السياحي؟ وهل من أفق لتمديد دعم األجراء حتى متم سنة 2021؟

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

نادي0افتاح،ال0يرةا وسياح0ال وصناع0ا وتقليدي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعي:

السياحي  النقل  النائب املحترم، فبالنسبة ملقاوالت  السيد  شكرا 
فعال ضررات كما جميع قطاع السياحة من جراء هاد األزمة، ولكن 
العقد  مضمون  في  جات  اللي  اإلجراءات  جميع  من  كذلك  استافدو 
البرنامج الخاص بالسياحة نذكر منها: منح تعويض جزافي شهري ديال 
2000 درهم منذ مارس 2020، كذلك تأجيل سداد القروض إلى غاية 
30 يونيو 2021. في هذا الصدد قامت الوزارة كذلك بعقد اجتماعات 
لضمان تنزيل أفضل لهاد اإلجراءات بحضور مهنيي القطاع ديال النقل 
السياحي واملجموعة املهنية لبنوك املغرب باش يطرقو للمشاكل اللي 
خاصة بالنقل السياحي، كما تجدر اإلشارة كذلك إلى أن هاد القطاع 
أن قطاع النقل السياحي الطرقي عندو واحد دفتر التحمالت تم وضعه 
سنة 2019 بشراكة مع وزارة النقل تم تحيينه بين 2012 و2014 باش 
تمكنا من تبسيط شروط ومساطر اإلستثمار، كذلك الوزارة بتنسيق 
دائم مع السلطات الحكومية بالنقل باش تبع هاد الحاالت ديال النقل 

السياحي واتخاذ إجراءات الزمة إضافية للنهوض..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب من الفريق اإلشتراكي.
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 ونائبا وسيداحميدان غ :

السيدة الوزيرة، الجميع ينتظرون بفارغ الصبر دخول السياحة باش 
يتحرك القطاع وكلهم أمل ترجع املياه إلى مجاريها وترجع الحياة لطبيعتها 
أو أحسن. السيدة الوزيرة، قطاع السياحة كيعاني قبل جائحة كورونا 
ويتخبط في عدة مشاكل وكان من األجدر اإلستفادة واستغالل جائحة 
كورونا ملعالجة جميع املشاكل التي كيعاني منها قطاع السياحة باش 
إيال قلنا إنطالقة تكون هاد اإلنطالقة فعال وقوال. نعيد ونقول السيدة 
الوزيرة، جهة درعة-تافياللت تتعاني من اإلقصاء والتهميش في مجال 
الطرق وتتعاني اإلقصاء أيضا في النقل الجوي وغياب الرفع من عدد 
الرحالت التي تربط مطارات الجهة باملطارات الوطنية وغياب تشجيع 
نلمسو  باش  الدولية  املطارات  مع  املنخفضة  التكلفة  ذات  الرحالت 

بجهتنا انطالقة بعد الجائحة إسوة مع الجهات األخرى، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية فهاد املوضوع؟ 
ال يبدو أظن أنكم استوفيتم الوقت السيدة الوزيرة. نمر إلى السؤال 
املوالي، سؤال يرتبط بالنهوض بوضعية املرشدين السياحيين ببالدنا 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةاحياةاب فر شن:

السيدة الوزيرة، سؤالنا هو حول الوضع املنهي واملعي�سي للمرشدين 
السياحيين، وما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها أو أنتم بصدد اتخاذها 

من أجل تحسين هاد الوضع هذا؟.

 وسيدارئيسا و لس0:

تفضل السيدة الوزيرة للجواب.

ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

شكر ا وسيدةا ونائب0ا ملحترم0،

فكان أثر كبير لهاد الجائحة كيما ذكرتو على املرشدين السياحيين 
اللي كيستهلك املساعدة  اللي هو  خصوصا في غياب السائح األجنبي 
ديال املرشدين السياحيين وكان عندنا دعم مهم للمرشدين السياحيين 
من بين اإلجراءات اللي قمنا بها هو كانت الفئة الوحيدة اللي تمكنت 
بالرغم من أن ما كانتش منخرطة في الصندوق ديال الضمان اإلجتماعي 
استافدوا من التعويض الجزافي ديال 2000 درهم منذ يوليوز 2020 
وقمنا بتسجيل 3200 مرشد سياحي لإلستفادة من هاد التعويض. كما 
وجبت اإلشارة كذلك إلى أن وافينا الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
باملعطيات اللي كتعلق ب3200 مرشد سياحي من أصل 3300 تقريبا 

من ذلك باش يستافدوا كذلك من التغطية الصحية، وفي هاد اإلطار 
قمنا تقريبا بتسوية الوضعية اإلدارية ألكثر من 2900 مرشد سياحي 

وهذه بعجالة أهم اإلجراءات من أجل..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةاحياةاب فر شن:

السيدة الوزيرة، صحيح أن املغاربة يتابعون بكل اهتمام املجهودات 
اللي قامت بها الوزارة فهاد الجائحة ملواكبة املهنيين في السياحة خصوصا 
أرباب الفنادق والوكاالت السياحية ديال األسفار وكذلك املهن املتصلة 
بها، ومع ذلك تظل فئة املرشدين السياحيين تشعر بأنهم مهنيين من 

الدرجة الثانية وبأن طالهم واحد الحيف كبير مادي ومعنوي، السيدة 

املهنيين  كيتابعونا  مباشرة  عمومية  جلسة  في  اليوم  نحن  الوزيرة، 

دالسياحة، كيتابعونا املغاربة، نحن في موسم سياحي، كنطلبو منكم 

أنكم طمأنو هاد الفئة هادي، خصوصا منهم املرشدين السياحيين اللي 

في الفضاءات الطبيعية اللي هما الجبال والواحات وفي املجال القروي 

أنهم ليسوا مهنيين يعني على الهامش وأن القانون 05.12 اللي غادي 

يخرج في الحلة الجديدة ديالو سيكفل لهم تكافؤ الفرص كمرشدين 

كاملي األهلية، كما الحضريين وديال املدارات الحضرية وأنهم لهم الحق 

في الحلم بمستقبل زاهر في وطن يتسع للجميع.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 

تفضل تفضل السيد النائب املحترم .

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

عندنا  لكن  جهودكم  على  نشكركم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

مرشدين سياحيين ولدو بالفطرة بالفطرة في الجبال في املناطق النائية 

وغيرها  ورزازات  الراشيدية  للمملكة  الشرقي  الجنوب  على  تنتكلمو 

من املناطق الجنوبية كذلك الصحراء املغربية، وهاد الناس خصهم 
ديالهم  املكانة  كذلك  نعطيوهم  وخصنا  احتضان  وخصهم  رعاية 
السيدة الوزيرة وملا ال التكوين ديالهم والتقنين في إطار مشروع القانون 

وتعطاهم بطائق كذلك اللي يخدمو في الضو وما يخدموش في الظالم، 

شكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، هل هناك إضافة السيدة الوزيرة تفضلوا.
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ل وصناع0ا وتقليدي0ا ل0يرةا وسياح0ا فتاحا نادي0ا  وسيدةا
ل ونقلا و  يال القتصادا الجتماعيا:

كبير  إهتمامنا  كان  بأن  النواب  والسادة  السيدات  ليكم  نأكد 
مؤخرا  بدراسات  قمنا  ألن  األزمة،  هاد  السياحيين خالل  باملرشدين 
كتأكدنا ألن عندهم واحد الدور مهم جدا في تنافسية السياحة على 
البرملان  مع  إيجابيا  تفاعلنا  بأن  لكم  نقول  بغيت  العالمي،  الصعيد 
في مقترح القانون وصلنا لواحد الصيغة إن شاء هللا اللي غيمكن لنا 
يومين، وكانت متطلبات مهمة من  دابا  اللجنة من  في  عليها  نصوتوا 
املرشدين السياحيين خصوصا في الجبال وفي القرى باش يمكن نبسطو 
لهم بعض املساطر، وما يبقاش كذلك هداك الحد األدنى للسن وكذلك 
واحد الفئة اللي يمكن لها تنتاقل من مرشد سياحي في املناطق الجبلية 
باش  بقاش صحتو كتمكنو كذلك  له  يمكن  ما كانش  إيال  املدن  إلى 
يشتاغل في الجبال أو في القرى، فكنعاود نأكد لكم بأن الوزارة منكبة 

بجدية على امللف ديال املرشدين السياحيين، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

النواب  والسادة  السيدات  أخبر  أن  أود  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

بحضور معنا في هذه الجلسة رئيس لجنة العالقات الخارجية للبرملان 

املوريتاني وأعضاء مكتبه نرحب بهم جميعا، ونمر إلى السؤال املوالي عن 

دعم قطاع السياحة ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

السيد الرئيس، الكل يعلم تضرر قطاع السياحة ببلدنا كثيرا جراء 

تداعيات جائحة كورونا، مما أثر سلبا على املقاوالت التي تشتغل في هذا 

القطاع، خاصة قطاع النقل السياحي الذي عرف أزمة كبيرة بسبب 

الركود غير املسبوق الذي يعيشه القطاع. لذا نسائلكم عن اإلجراءات 

والتدابير املتخذة إلنقاذ هاد القطاع الحيوي من االفالس؟ وفي هذا 

الصدد السيدة الوزيرة، ماذا أعددتم عن مدى تشجيعكم لسيارات 

وحافالت النقل السياحي بالبطاريات؟ ومن أجل اإلخبار، يومه الجمعة 

دشن معمل للبطاريات في فاس من الدكتور املستثمر رشيد اليزمي، 

ولألسف الحكومة لم تعطيه أي أهمية، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةانادي0ال0يرةا وسياح0ال وصناع0ا وتقليدي0ال ونقلا
 و  يال القتصادا الجتماعي:

شكرا السيد النائب.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

أنا السيد الرئيس تنسحب اإلسم.

 وسيدارئيسا و لس0:

سجلنا املالحظة تفضل سجلنا املالحظة، تفضل السيدة الوزيرة 
املحترمة تفضلي للجواب.

 وسيدةانادي0ال0يرةا وسياح0ال وصناع0ا وتقليدي0ال ونقلا
 و  يال القتصادا الجتماعي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بالفعل السيد النائب املحترم، تضرر قطاع السياحة من جراء هاد 
تداعيات كورونا وخصوصا كما جاء في السؤال ديالكم قطاع النقل 
السياحي هو مجال تتداخل فيه قطاعات حكومية متعددة، خاصة 
بالنقل. فالوزارة كتعمل بشراكة مع هاد  السلطة الحكومية املكلفة 
القطاعات الحكومية األخرى ومهنيي النقل السياحي على إيجاد حلول 

للصعوبات واملشاكل التي يواجهها هذا القطاع.

في  السابق  السؤال  في  إليه  أشرنا  فكما  القطاع،  لدعم  بالنسبة 
هاد الجلسة فالوزارة حريصة على تشجيع اإلستثمار في مجال النقل 
السياحي، ووضعنا نظام عالمة الجودة. والوزارة وبغية النهوض بهاد 
القطاع الحيوي والعمل على تيهيء الظروف املالئمة لدخول فاعلين 
مهيكلين إلى السوق، وكذا تأمين اإلستثمار فيه، مع ضمان حد أدنى 
من معايير الجودة والسالمة، عملت بتشارك مع وزارة التجهيز والنقل 
السياحي  للنقل  الوطنية  الفدرالية  مع  وبتوافق  واملاء  واللوجيستيك 
على وضع دفتر تحمالت خاص بمزاولة نشاط القطاع السياحي الطرقي. 
كما أن الوزارة عملت على تحيين بنود هاد الدفتر من أجل مالءمته مع 
الحاجيات الحالية للسوق بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل والفيدرالية 

للنقل السياحي في إطار مقاربة تشاركية، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب إضافي للسيد النائب املحترم من 
فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

شكر ا وسيدا ورئيس،

يعني  طبقا  وخاصة  والسالمة  الجودة  تيطبقوا  هما  حقيقة 
أن  املفروض  الوزيرة من  السيدة  كان  sanitaire، ولكن  للبروتوكول 
يكون جواب منهي وغيور وبامللموس، واإلعتراف بمشاكل هاد الفئات 
األبناك  مع  وخاصة  حلول جد سريعة،  بإيجاد  والخروج  املتضررة، 
والضرائب. واملعروف بأن النقل السياحي هو املتضرر األسا�سي األولي، 
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نظرا للديون املتراكمة وتكلفة يعني العاملين. إذا هاد املشكل اللي قلنا 
الحافالت،  الطاكسيات،  الكراء،  وغيرها، سيارات   leasing ديال  هو 
الكاري، املكتري، الكريمات، الصانع التقليدي، املرشد السياحي، في 
انتظار الخروج بالقانون النهائي السيدة الوزيرة. التنقل أو النقل الجوي 
والبحري لوال ما كانت التعليمات ديال سيدنا -نصره هللا- من أجل افتتاح 
الحدود وتسهيل السفر ملغاربة العالم ملا كان إعطاء األولوية للسياحة 
الداخلية وجلب العملة الصعبة من جهة وإبقاءها في املغرب عوض 
تبذيرها في الخارج. وهنا أستغل الفرصة من هذا املنبر، اللي تنقول بأن 
نداء للمواطنين بتشجيع السياحة الداخلية من جهة وإعطاء األسبقية 
الكاملة والشاملة من طرف املهنيين بأحسن الجودة والتكلفة املناسبة، 
ولكن في نفس الوقت من املعقول احترام املواطنين في تطبيق الثقافة 

السياحية املعقولة، مثال ما..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، استوفيتم الوقت. تعقيب إضافي من فريق 
العدالة والتنمية، تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفا بنايعق ب:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، قامت الحكومة مشكورة بصرف تعويض جزافي 
لفائدة عمال القطاع السياحي، وفي هذا الصدد شمل هذا املرشدين 
السياحيين وحتى املتدربين الذين يحملون عقود اإلدماج، ولكن الغريب 
واملستغرب ولعله خطأ، أن يتم إسقاط عمال املؤسسات السياحية 
الغير مصنفة، علما أنهم مصرح بهم لدى صندوق الضمان اإلجتماعي، 
فإذا هذه مناسبة نلتمس فيها تدارك هذا الخطأ ألنه ال يعقل أن يتم 
هذا  يتقا�سى  ال  بجانبه  وجاره  مصنفة  مؤسسة  لدى  أجير  تعويض 
التعويض، علما أنهما منخرطين في صندوق الضمان اإلجتماعي، أعتقد 

أن هذا الخطأ يجب تداركه في أقرب اآلجال وشكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيدة الوزيرة 
الجاوب عن التعقيبات.

 وسيدةانادي0ال0يرةا وسياح0ال وصناع0ا وتقليدي0ال ونقلا
 و  يال القتصادا الجتماعي:

بعجالة، بغيت غير نقول للسيد النائب أن شفنا خالل هاد األزمة 
أن القطاع غير املهيكل جعل لينا صعوبات كثيرة باش ندعموا الشركات 
والناس اللي كتشتغل في الشركات، فالوزارة دعمات جميع املؤسسات 
سلسلة  فإن  مسبقا،  شفنا  وكيما  الوزارة.  في  تصنيف  عندها  اللي 
القيم دالسياحة كتشمل العديد ديال املهن، فالكل يقد يكون سياحي، 
خصوصا في بعض املدن، وبالتالي كنشجعوا جميع الشركات باش يكون 

اإلشتغال ديالهم مهيكل باش يمكن لينا نساعدوهم ونساعدوا الناس 
اللي كيشتغلوا فيهم.

فيما يخص النقل والتمويل، بغيت نطمأن السيد النائب كذلك 
بأن قمنا باجتماعات مباشرة مع املهنيين وكذلك نظمنا العديد من 
االجتماعات مع األبناك واألبناك راه كتلقى الحلول مع املهنيين ديال 
النقل السياحي، يمكن غذكر األمثلة اللي ما لقاوش الحل، ولكن نقول 
بأن هاد الحوار كاين مع األبناك وهما بغين يلقاو الحلول ألن لصالحهم 

كذلك باش ما يكونش إفالس ديال مهنيي النقل السياحي وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  شكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة. واآلن ننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن والبيئة مرحبا بالسيد 
الوزير. السؤال األول عن االنقطاعات املتكررة للكهرباء ببعض املناطق 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعاللا وعمر لي:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

السيد الوزير املحترم، هاد اإلنقطاعات املتكررة للكهرباء في بعض 
فتنسألكم  مزمنة،  ظاهرة  واحد  والت  القروية  منها  وخاصة  املناطق 

السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات الكفيلة ملعالجة هاد الظاهرة؟

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيد الوزير املحترم.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

الشكايات  مجموع  في  اإلحصائيات،  واحد  واحد  نعطي  باش  غير 
 60 تقريبا   2017 الوطني  املكتب  خاصة  الوطني،  املكتب  عند  اللي 
86 ألف ألن   2020 60 ألف،  2019 تقريبا  70 ألف،   :2018 ألف، 
كانت مرتبطة بكوفيد، فنسبة الشكايات املرتبطة باالنقطاعات نسبة 
الشكايات %20 تقريبا، 2019: %29، 2020: %17، اليوم وصلنا ل 
%21 بمعنى %20 من الشكايات فعال مرتبطة بهاد اإلنقطاع، ولكن نبغي 
نعطي واحد الرقم أننا كنتكلموا على 42 ألف دوار اللي هو تمت كهربته 
لحد الساعة، بمعنى أنه اإلنقطاعات كاينة لكن نسبية مقارنة مع إال 
بغيت تقول 2.5 مليون يعني منزل اللي هما مرتبط بالشبكة الكهربائية، 
فهاد االنقطاعات طبعا إما هو مبرمج للصيانة أو نتيجة لعوامل يعني 
وخاصة العوامل ديال التخريب، ولذلك هناك برامج التدخل املتعدد في 
كافة املناطق، استثمارات مهمة في مجال ديال الصيانة، مجال تطوير 

الخدمات ديال املكتب الوطني السيد النائب املحترم.



ي859 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعاللا وعمر لي:

بدون شك السيد الوزير املحترم، ولكن هاد القطاع ديال الكهرباء 
هو قطاع إستراتيجي في جميع املناطق ولكن بالخصوص في مناطق قروية 
وجبلية وهاد الظاهرة ديال اإلنقطاعات املتكررة كتجسد واحد الغياب 
ديال اإللتقائية والتنسيق فيما بين املتدخلين فهاد القطاع، وكترجم 
واحد اإلختالالت اللي كيعرفها تدبير هاد القطاع وعدم احترام املبادئ 
ديال الحكامة الجيدة والنجاعة والفعالية وعدم الخضوع ملبدأ ربط 
املسؤولية باملحاسبة ألن في انعكاسات عندها اقتصادية وإجتماعية 
مهمة جدا، وطبعا هذا ما يمكن له إال يأكد واحد الفشل ديال الحكومة 
في ضمان مقومات العيش الكريم ديال املواطن هاد املواطنين اللي هم 
معنيين ولو يكونو قالل فهما معنيين ولهم أهمية أينما كانو وارتحلو 
لهاد  اليومية  بالحياة  املرتبطة  البرامج  ديال  املحدودية  تيبين  وطبعا 
الساكنة بما فيها أساسا التزويد بالكهرباء وتعميمه وتأمين اإلستمرارية 
ديالو ألنه هاد خص يكون هاد الخدمة خاصها تتأدى بواحد الشكل 

عادي ومنتظم على أساس املساواة بين جل املجاالت، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في هاد 
املوضوع ؟ تفضلوا السيد الوزير لإلجابة.

 وسيداعزيزارباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0ا:

في  استثناءات  تيكون  فلما  عليك،  هون  املحترم،  النائب  السيد 
القطاعات دليل على القاعدة اللي هو نجاح املسار ديال بالدنا فيما 
يتعلق بكهربة العالم القروي، وأنا عطيتك األرقام، راه كنتكلمو على 
6 داملليون ديال املشتركين عند املكتب الوطني للكهرباء، 6 داملليون، 
بمعنى أنه هاد اإلستثناء اللي هو موجوب وأنا متافق معه ثم ما عنده 

عالقة بكثرة املتدخلين كاين متدخل واحد اللي هو املكتب الوطني..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن محدودية السياسة 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  البيئية 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداأحمدا وت مي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

دستوري  حق  هو  الوزير،  السيد  سليمة،  بيئة  في  املواطن  حق 
مكفول كذلك باإلتفاقيات الدولية، كنعرفو السيد الوزير أن املدن 

جغرافي  وتمدد  كبير  ديموغرافي  النمو  واحد  كتعرف  املغربية  والقرى 
إشكاالت  كيشكل  الوزير  السيد  وهذا  الطبيعية  للموارد  واستهالك 
حقيقية بالنسبة للبيئة، ميدان البيئة السيد الوزير هو ميدان واسع 
ومتسع وال يسع الوقت للتطرق إلى جميع جوانبه، بغيت السيد الوزير، 
غير نتكلم لكم على 2 دالجوانب بالنسبة ملحطات املعالجة املياه امللوثة.. 

. CEV ومراكز الطمر والتطمير

السيد الوزير، كنعرفو أنه هاد les.. وهاد مراكز التطمير هي أصال 
جات ديزاين بالنسبة للحواضر الكبرى وغالبا ما كتستاجبش للمتطلعات 
السيد  بغيت  القروية،  الصاعدة  واملراكز  القروية  التجمعات  ديال 
الوزير غير نسولكم واش كاين �سي نموذج اقتصادي اللي يمكن نديرو 
محطات معالجة يعني صغيرة وكتدخل في امليزانيات ديال الجماعات 
يعني الصغيرة وكذلك مراكز للطمر والتثمين يعني واش كاين �سي موديل 
ECONOMIQUE وكيفاش يمكنا نديرو اإلعادة ديال الصناعة املغربية 
ومراكز البحث باش تدير لنا هاد املراكز وهاد محطات املعالجة اللي 
القروية واملراكز الصاعدة الصغرى، شكرا  التجمعات  تكون كتوالم 

السيد الوزير.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

 وسيداعزيزارباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0ا:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال، أنا طبعا السؤال 
فيه واحد العنوان محدودية، أوال راه كيف كانت بالدنا املدن ديالنا 
والعالم القروي في عدد من املجاالت وكيف ولينا اليوم، اليوم راه ما 
بقيناش كنتكلمو فقط لجمع النفايات ما دام تكلمتو على الطمر، اليوم 
واليوم  النفايات  تدوير هاد  إلى مرحلة متقدمة جدا وهي  انتقلنا  راه 
اإلستثمارات ضخمة في مجال تدوير النفايات واليوم كاين عمل جبار 
 2030 اللي كنقومو به مع وزارة الصناعة يعني للمرحلة املقبلة من 
على ضوء التجربة اللي دارت مؤخرا في ما يتعلق بمراكز الطمر اللي هي 
متقدمة وكيخرج منها الطاقة وكتخرج منها واحد العدد ديال األمور، 
وكاين تجارب ناجحة. مشينا أكثر من ذلك ما خليناش كل جماعة قروية 
بوحدها اآلن بدينا كنتكلمو على مجموعة تجمعات ألنه ما يمكنش كل 
جماعة قروية يمكن لها تقد أنها دير إستثمار خاصة أن هذا مكلف جدا 

حتى بالنسبة للمدن.

في املجال ديال املياه العادمة أنتم تعلمون أنه انتقلنا إلى تقريبا 
اليوم، الحمد هلل، بالنسبة ملدن الربط املتميز ونظرا لنجاح املغرب في 
املدن انتقلنا إلى املراكز القروية وهاد ال�سي عالش تم إعداد برنامج من 
اآلن ل 2040 يعني باش نمشيو للمراكز القروية الصاعدة وغناخذو 
نموذج اقتصادي كيما قلتو اللي غيراعي اإلمكانيات املالية ولكن يمكن 
يستعملو واحد التكنولوجيا اللي هي مناسبة، ولذلك أنا كنظن بأنه 
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كاين تطور تصاعدي، الحمد هلل، في مجال البيئة في البالد ديالنا وهاد 
ال�سي عالش التقارير الدولية كتنوه باملغرب بشكل كبير جدا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، بضع ثواني للسيد النائب للتعقيب.

 ونائبا وسيداأحمدا وت مي:

إلى  ماسة  الحاجة  عندهم  يعني  ذلك  ومع  الوزير،  السيد  شكرا 
نموذج اقتصادي ملحطات يعني ملحطات يعني املعالجة وكذلك ملراكز 

الطمر..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
هذا املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس، السيد النائب املحترم من الفريق 

اإلشتراكي.

 ونائبا وسيداشقر ناأمامارئيسا وفريقا الشتر كي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، بالدنا خذات مجهود كبير في الجانب البيئي وعن 
في حق  الجرائم  ديال  املجموعة  وعي، ولكن كنسجلو استمرار واحد 
وديال  املصانع  ديال  املخلفات  واألودية  األنهار  البيئة، كنتحدثو على 
معاصر الزيتون، نتكلمو على الشواطئ والغابات واملخلفات ديال البناء 
وديال نهب رمال الشواطئ، نهب الغابات. وملي نتكلمو على الحواضر 
ديالنا كنتكلمو على واحد املثال بسيط اللي هو واحد املجموعة ديال 
البقع ديال البناء اللي مهجورة داخل األحياء السكنية والتي تتحول إلى 
مزابل تعاني منها الساكنة بفضل الغياب ديال واحد العمل اللي خاص 
تقوم به الشرطة ديال البيئة وواحد القرارات زجرية اللي خصها اتخاذ 
حماية للبيئة. هنا السيد الوزير كنسولوكم بعدا على الدور اللي كتقوم 
بها الشرطة ديال البيئة والحصيلة ديال العمل ديالها؟ ومن ناحية ثانية 
التفعيل ديال القوانين حماية للبيئة ال في الحجم ديالها الكبير وال فيما 

هو بسيط في عالقة مباشرة باملواطنات واملواطنين، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ 
لكم الكلمة السيد الوزير من أجل الجواب فيما تبقى من الوقت.

 وسيداعزيزارباح،ال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

نعم شكرا السيدة النائبة املحترمة، فأنا نبغي نقول بأنه اليوم ما 
بقيناش كنتكلمو على النفايات املنزلية راه كاين تقدم كبير في البالد ديالنا 
وهنا كنتكلمو على جميع النفايات، اليوم جماعة ترابية فيها تنافس اآلن 
الترابية، راه سابقا كنا عندنا  للجماعات  وأضافت ميزانيات ضخمة 

بعض اإلمكانيات، اليوم الجماعة الترابية كتحط املاليير واملاليير كاين 
اللي وصالت للماليير ديال الدراهم فيما يتعلق بقضايا ديال النفايات، 
اليوم بداو باإلضافة للنفايات املنزلية كنتكلمو على النفايات ديال البناء 
اللي تكلمتو عليها، كنتكلمو على النفايات املعدنية، بدينا كنتكلمو على 
التلوث الصناعي، استثمارات مهمة فهاد املجال، اليوم كاين برامج فيما 
يتعلق بمعاصر ديال الزيتون، كاين برامج اآلن ديال recyclage ديال 
واحد العدد ديال النفايات، الوقت ما كيسمحش إيال بغيتو أنا مستعد 
نجي نعطي تفاصيل، اليوم كانت عندنا الجائزة ديال جائزة الحسن 
الثاني للبيئة يمكن ليا نقول ليكم اليوم كاين إقبال من كافة القطاعات 
واملجاالت عام، خاص، مجتمع مدني، إعالم في كل ما يتعلق بالبيئة 
والبرامج البيئية، شاكر لكم على إثارة هذه املواضيع وخاصة فيما يتعلق 

...la biodiversité باألوساط الطبيعية اللي هي

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، اآلن نمر إلى سؤال عن اإلستراتيجية املعدنية 
تفضلي  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةاحكيم0ابلاقسالي:

عن االستراتيجية املعدنية الوطنية، نسائلكم؟

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيداعزيزارباح،ال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

سؤال فيه ثالث كلمات ولكن الجواب هو ما كان مقررا أن أكون 
عندكم غدا يعني لتقديم اإلستراتيجية املعدنية وما تحقق في البالد 
ديالنا وما يقع اآلن من تحوالت كبيرة، خليوني الوقت ما كيسمحش 
نعطي عناوين وأنا مستعد مرة أخرى كما حصل مع الطاقة أنا يمكن 
ليا نتكلم على املعادن اليوم بدينا انتقلنا، ما نتكلمش على الفوسفاط 
اليوم  راه  متقدمة،  جد  جد  مرحلة  إلى  انتقل  هلل،  الحمد  املغرب، 
بدينا كنتحدثوا على املعادن اإلستراتيجية، املغرب انتقل إلى املعادن 
اإلستراتيجية اللي غيتفاوض بها مع دول، ويتفاوض بها مع شركات، 
وغيجيب فيها تكنولوجيات ديال الصناعات الجديدة، وغيجيب فيها 
تكنولوجيا ديال الطاقات املتجددة منها قضية البطاريات. وأنا أتمنى 
أن تصحح املعلومات، لكن هذا خصوا مرحبا بكل بحث العلمي، لكن 
البد من املستثمرين. فاآلن كاين تحول كبير في املجال ديال املعادن، 
اليوم مشينا للجنوب، الجنوب اليوم فيه عمل جبار وفيه إمكانيات 
على  كنتكلموا  اليوم  للكهرباء،  الوطني  املكتب  به  كيقوم  اللي  هائلة 
املختبرات الجديدة، اليوم كنوقعوا اتفاقيات مع شركاء، يعني الوقت 
ما كيسمحشاي يمكن نقول الحمد هلل إنجازات مهمة في كافة املجاالت، 
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ولكن املخطط الذي أعددناه ل 2030 سيكون فيه نقلة أقول ثورية 
أكثر منها نوعية في مجال املعادن.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةاحكيم0ابلاقسالي:

نشكركم السيد الوزير على الجواب ديالكم، في انتظار مناقشة هاد 
املوضوع بشكل مدقق في اللجنة املعنية بالبرملان. وبطبيعة الحال، احنا 
جد متفائلين لتنزيل هاد املخطط امللكي، فسيدنا -هللا ينصره- فتح 
الطريق نحو إفريقيا لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، سيدنا هللا ينصره 
فتح داخل وخارج الوطن أوراش كبرى ومتعددة عطات قيمة مضافة 

لبالدنا وثمنت املوقع الجيو-إستراتيجي ديال بالدنا.

اليوم بالدنا كتستقطب استثمارات كبرى كتهم الصناعات الثقيلة، 
ذات  الصناعات  في  املغربي  اإلستثمار  تشجيع  ملزما  أصبح  اليوم 
الصلة من أجل الحفاظ على العملة الصعبة، وأيضا صناعة منتوج 
على  وتطويرها  الخام  املواد  في  التفكير  تعميق  اليوم  املغربي.   100%
غرار الصناعة الفوسفاطية غيعطي ازدهار أكثر لبالدنا، خصوصا وأن 
املغرب غني بثرواته الطبيعية املعدنية وكيتوفر على البنيات األساسية 
للتبادل، وأيضا كيتوفر على كفاءات متعددة من مهندسين وباحثين 
 de fuilde de في مجال اإلنتاج الصناعي في اإللكترونيك، في امليكانيك
solide، في الكيمياء، في الجيولوجي، هاد الكفاءات اللي تقدر تهندس لنا 
 les fours industriels à très haute آليات سالسل اإلنتاج الصناعي من
 ،les pièces auto ديال les tout petits moules حتى température
فقط يجب تحفيز هاد الكفاءات على اإلستثمار وتزويدها باملعطيات 
الالزمة، سنحارب بذلك هجرة األدمغة، سنخلق فرص الشغل للشباب، 

نسبة النمو سترتفع وسنعطي بذلك قوة حقيقية لإلقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، التنزيل السليم لهاد مخطط املغرب املعدني 2021-
2030 غادي يقوي بالدنا إقليميا و..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا لك. هل هناك من تعقيبات 
إضافية في هذا املوضوع؟ السيد الوزير عندكم بعض الثواني لإلجابة، 

تفضلوا.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

ال، شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا بغيت نقول بأنه باإلضافة 
للتحيين ديال التشريع، درنا مخطط جيولوجي اللي كيعطينا أشنا هي 
اإلمكانيات ديال بالدنا 2021-2030 ونظام معلوماتي جيولوجي شفاف، 
املعلومة للجميع. مع وزارة الصناعة اتفقنا على 2 دالبرامج مهمة لبالدنا، 

البرنامج األول هو تزويد املناطق الصناعية بالطاقات املتجددة والبرنامج 
الثاني هو تزويد الصناعة الوطنية باملعادن، استقبلت مستثمرين كبار 
مغاربة واللي كيقلبوا على معادن، فيمكن نديروا هاد matching ما بين 
املعادن والصناعات. أكثر من ذلك، اليوم الشفافية وصلت إلى سحب 
أكثر من 3000 رخصة معدنية لم ينجز فيها أي �سيء، ووضعت بطريقة 

شفافة للمستثمرين مع السلطات، فالحمد هلل كاين..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير املحترم، السؤال املوالي عن استكمال برنامج 
الكهربة القروية للسيدات والسادة النواب املحترمون من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعمرا حمين:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير املحترم، في إطار استكمال برنامج الكهربة القروية 
الشمولي، تمت برمجة 1270 دوار تستهدف استفادة 30.900 مسكن 
خالل الفترة 2019-2023، لذا نسائلكم السيد الوزير عن ما قامت به 
الوزارة في عموم التراب الوطني في هذا الشأن وبإقليمي ميدلت واسا 

الزاك خاصة.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

فعال هاد املوضوع ديال الكهرباء في العالم القروي يرجع باستمرار، 
لسببين: األول هو أنه الحمد هلل كمادة حيوية، ولكن راه وصلنا اآلن 
كنتكلموا على قربنا %100 ولكنا نتقلنا من مجرد اإلنارة إال كيذكروا 
السيدات والسادة النواب املحترمين راه ملي كطلق بالبرنامج باش الناس 
ضوي، اليوم والت األنشطة اإلقتصادية، وبالتالي استثمارات مهمة في 
املجال ديال الشبكة باش نوصلوا ل%100 مع إستعمال حتا الطاقة 
الشمسية اللي مايمكنش توصل الخيوط نظرا للغالء ديال الخطوط 

وتباعد املساكن.

فيما يتعلق بميدلت، اليوم الحمد هلل 605 ديال الدواوير بقات 
تقريبا واحد 8، راهم اآلن مبرمجين واشتاغلوا عليهم باش يمكن لينا، 
زائد طبعا بما أنجز في ما يتعلق بالتنمية البشرية، أسا الزاك 4 ديال 
املشاريع، 3 أنجزت 1 إن شاء هللا اللي يعني اإلتفاقيات راه قيد التوقيع. 
أنا كنعطي حسب املعطيات اللي عندنا، وإن كان عندنا واحد اإلشكال في 
املناطق اللي أكثر سخونة هادي تحتاج إلى معالجة من نوع آخر، وبدينا 
نشتغلوا عليها زائد ما يسمى باملناطق البيضاء، البيضاء معناها يعني 
أش ما تبقى من الدواوير وفيها صعوبات، والبرنامج اآلن قيد املفاوضات 
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مع وزارة املالية وزارة الداخلية، نحن املغرب هذه قصة نجاح أخرى 
تنضاف إلى عشرات قصص النجاح ساهم فيها الجميع في مجال العالم 

القروي.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد النواب و النائبات في فريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وحسينا حريش:

شكرا، السيد الوزير املحترم في الحقيقة املجهود املبذول في برنامج 
الوزارة  ديال  التدخالت  جاحد،  إال  ينكره  ال  القروي  العالم  كهربة 
واملكتب الوطني لقطاعي املاء والكهرباء في عموم التراب الوطني وخاصة 
في اإلقليم موضوع السؤال، أسا الزاك تستحق فعال التنويه، هناك 
قطاع  في  مهمة  استثمارات  هناك  املاء،  قطاع  في  مهمة  استثمارات 
الكهربة. خليني نقوليك واحد املؤشر مهم انتقلنا من 8 ديال اإلنقطاعات 
غير متوقعة سنة 2019 إلى فقط 4 ديال اإلنقطاعات، وهذا كيعكس 
حجم اإلستثمارات واملجهود الذي بذل في هاد اإلقليم طبعا في أقاليم 

أخرى، لكن البد من إستثمار هاد الفرصة.

اإلشكاالت.  وبعض  الخصاص  بعض  إلى  لإلشارة  الوزير،  السيد 
جماعات البيرات ذات املؤهالت الواعدة وأنتما كتعرفوا السيد الوزير 
املواطنين  ولكن  التنقيب،  مجال  في  دولية  شركات  اليوم  تستقطب 
كيعيشوا خصاص مهول فالخدمات األساسية، وعلى رأسها الكهرباء في 
املنازل. كذلك واحد املشروع أظنه الذي تحدثتم عنه متعثر متعلق بدوار 
أم العويتكات بجماعة عوين-التركز إقليم أسا الزاك، بغيتكم تسجلوا 
هاد الدوار السيد الوزير، فعال هو موضوع اتفاقية ولكن هذه اإلتفاقية 
كلميم  في جهة  اإلتفاقيات  العدد كبير من  متعثرة شأنها شأن واحد 
واد نون اللي هي في الحقيقة كما تعلمون جهة يتيمة، جهة معطوبة، 
وهاد�سي كيأثر على حاجيات املواطنين ويجعلهم يشعرون وكأنهم في 
حالة عقاب جماعي. لذلك ألتمس منكم السيد الوزير، التدخل لدى 
الشركاء لتنفيذ هذه اإلتفاقية وإنجاز ديال املشروع ديال كهربة حوالي 
64 كانون في هاد الدوار، إذا لم يتيسر ذلك مع الشركاء كانتمنى أنه 

املكتب الوطني للكهرباء يتولى هذا املشروع.

بغيت كذلك السيد الوزير، نسائلك..

 وسيدارئيسا و لس0:

هاد  في  إضافية  تعقيبات  هناك  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ السيد الوزير عندكم إجابة.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

أوال نبغي نعاود نذكر بهاد املوضوع داإلنقطاعات ومدام جبدتوها، 

والتدخالت  الصيانة  تدخالت  إلى  باإلضافة  اإلنقطاعات  اليوم 
اإلعتيادية، اليوم املكتب الوطني طبعا غادي يفوت هاد�سي ل«مازين« 
في إطار اآلن الوضوح املؤسساتي، غيستثمر 2 داملليار ديال الدرهم، 200 
 les plats formes solaires مليار ديال السنتيم ديالش؟ ما يسمى ب
bodlines بمعنى ملي كيوصل الخط حتى املنطقة ديال التوزيع كيوصل 
الكهرباء ضعيفة طبعا نظرا للشبكة، فدارت هاد القواعد الشمسية 
انقطاعات،  مايوقعش  باش  الكهربائي  التيار  تقوي  لها  يمكن  باش 
هاد�سي في طاطا، في وطاط الحاج، في واحد مجموعة ديال املناطق بما 

فيها املناطق اللي شرتو ليها.

األمر الثاني ملي كيكونوا شركاء، فيجب أن يكن هناك التزام، هللا 
غالب، ما يمكنش يخلصها املكتب الوطني للكهرباء، فكاين هاد القضية 
يمكن لينا نعالجوها.. في املوضوع ديال املعادن، اليوم في املخطط وفي 
اإللتزامات أي معدن أي مشروع استثماري كبير البد أن يرافقه التنمية 
املحلية جزء من chiffre.d›affaire خصو يم�سي للتنمية املحلية بما فيها 

الكهرباء واملدارس واملستشفيات.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق باملحافظة على املمتلكات 
اإلستراتيجية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفا وعيدي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

تعرضت نهاية 2019 إحدى خطوط الربط الكهربائي بين املغرب 
وإسبانيا لإلئتالف من طرف باخرة على السواحل املغربية، وقد أشرف 
املكتب الوطني للماء والكهرباء على عملية اإلصالح. لذا نسائلكم السيد 
املمتلكات  على  للحفاظ  بها  تقومون  التي  اإلجراءات  هي  ما  الوزير، 

اإلستراتيجية للمكتب الوطني للكهرباء واملاء؟

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جوابكم السيد الوزير.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

بإيجاز شكرا السيد النائب املحترم، هذه الفرصة للسيدات والسادة 
بالبنيات اإلستراتيجية ديال  يتعلق  النواب أن هناك مخطط كل ما 
البالد، ديال التأمين ديالها، والسالمة ديالها، والحماية ديالها هناك 
لجنة تشرف على هذه مطارات، موانيء، شبكات كهربائية والالئحة 
طويلة. هذا الخط الكهربائي للسيدات والسادة النواب عندو تاريخ، من 
التاريخ ديالو أول خط تّدار في 1997، ثاني خط في 2006، املغرب اختار 
هاد اإلتجاه، ألسباب متعددة، ما بينا وما بين إسبانيا واآلن كنفكرو في 



8595 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

خط ثالث وغنزيدو الخط الرابع مع البرتغال وكنشتغلو على الخط مع 
إخواننا في موريتانيا باش يمكن يولي ما يسمى بالسوق املشترك ونأمنو 
كنا  والتصدير،  اإلستيراد  إطار  في  الكهربائية  الشبكة  ديال  التوازن 
كنستوردو %14 ولينا مرة مرة كنصدرو، الحمد هلل، جزء من الكهرباء. 
اللي وقع أن هاد الخط فهاد املدة كلها وقعت فيه ثالث حوادث حادث 
أخير، لكن اللي نطمأنكم أوال نظرا لحركة املالحة اللي تزادت في البحر 
املتوسط اآلن كاين شركة متخصصة للمراقبة؛ ثانيا كاين التأمين وهاد 
ال�سي عالش اآلن هاد القضية املتابعة القانونية للسفينة اللي كانت 
كتشتغل وقاست هاد الخط ولكن لم يؤثر عليه ألن كاين ما يسمى 
بخطوط بديل les bacaptes ثم يعني باإلضافة إلى هاد ال�سي فحص 
هذا الخط كل 5 سنوات، هذه بنية تحتية مهمة، املغرب وقع مع بعض 
 »open market»ب يسمى  بما  السوق  بذلك  ونحن  األوربية  الدول 

السوق املفتوح للكهرباء وهذا مستقبل الكهرباء في العالم.

 وسيدارئيسا و لس0:

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

 ونائبا وسيداعمرافا�سيافهري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكرا السيد الوزير، حقيقة اللي دعانا لهاد السؤال ثالثة ديال 
األمور أساسية: العمل ديالنا اليوم حكومة وبرملانا هو التأمين ديال 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  واألنشطة  واملواطنين  للمواطنات  الكهرباء 
ديال  املنظومة  ديال  الحماية  هو  الثاني  ديالنا؛  العزيز  الوطن  ديال 
التزويد في االتجاهين ال في اإلتجاه ديال املغرب وال في اإلتجاه ديال 
أوروبا؛ القضية الثالثة هو التثمين ديال اإلنتاج ديال الطاقة املستدامة 
اللي اليوم املغرب رائد فيها واللي ما غادي تمكن اإلتجار فيها إال من خالل 
هاد الخطوط وهاد التعاون. ألخذ دروس ديال هاد النوع ديال الحوادث 
باملسؤولية  املنشآت  على  الحفاظ  املراقبة،  اإلستباقية،  تيخص 
الضرورية وتيظهر لي هذا اللي عاملين فيه واللي احنا تنقترحوه هو أننا 
نمشيوا في اإلتجاه ديال التدبير املشترك هذا راه بديتيو فيه تيخصنا 
بديتيو  وهذا  الخطوط  ديال  التعدد  ديال  اإلتجاه  في  نمشيو  يستمر 
فيه تيخصنا الخط للبرتغال يم�سي وطبعا مع الجارة ديالنا الجنوبية 
في موريتانيا الخط ها هو مستمر م�سى، إن شاء هللا تعالى، نبداو فيه 
ونستمرو ألنه هذه البوابة ديال إفريقيا مع التطورات اإلستراتيجية 

الجديدة اللي عندنا وهلل الحمد في جنوب اململكة.

ثم عندنا القضية ديال التثمين ديال الطاقة املستدامة اللي هو ورش 
كبير مهم املغرب رائد فيه تيخصنا نستمرو فيه بهاد التعدد الضروري 
وبهاد الحرص على التأمين ديال التزويد ديال املواطنات واملواطنين ديال 
األنشطة االقتصادية واإلجتماعية كيفما قلنا في األول، وشكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ال يبدو. هل هناك إضافات 
السيد الوزير في املوضوع؟ تفضلوا.

 وسيداعزيزارباح،ال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

شكرا السيد النائب املحترم، باغي نقول شكون اللي اكتشف أوال 
باإلضافة  للتأمين  باإلضافة  يتعلق  فيما  لبالدنا،  املعلومات  أعطى 
 ،contrat معها  اللي  الساعة  مدار  على  تقريبا  كتراقب  اللي  للشركة 
باإلضافة للشركة اللي كتدير الصيانة عندنا مركز ديال املراقبة البحرية 
من أهم املراكز في العالم، موجود في طنجة، في إطار طبعا التعاون يعني 
الجانب األوروبي وخاصة اإلسباني في مراقبة املالحة على مستوى البحر 
األبيض املتوسط، ألن كتزاد فيهال ترافيك تقريبا كل سنة ما بين 10 
حتى ل %15 نظرا لألهمية ديالو، وإن شاء هللا مع امليناء ديال الناظور 

ستكون له تحول إستراتيجي بالنسبة للبالد ديالنا.

نبغي نقول للسيدات والسادة النواب املحترمين، أنه سنعرف إن 
شاء هللا، دعيوا هللا سبحانه وتعالى �سي استثمارات ضخمة في مجال 
تصدير الطاقة وخاصة تصدير الكهرباء، يعني الكهرباء إلى أكثر من دولة 
في أوروبا، بمعنى غنزيدوا خطوط أخرى. وبالتالي، هاد املوضوع اللي 

تكلمتوا عليه السيد النائب املحترم هو موضوع استراتيجي.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير شكرا لكم، نمر إلى السؤال املوالي عن النجاعة 
الطاقية في اإلنارة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا وفتاحا وع ني:

شكر ا وسيدا ورئيس،

للطاقة  كبيرا  مستهلكا  العمومية  اإلنارة  تعتبر  الوزير  السيد 
الكهربائية، فما هي سياسة ترشيد اإلستهالك والنجاعة الطاقية في هاد 

املجال؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جوابكم السيد الوزير املحترم.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

باللخر أشنو كيدار اآلن، وزارة الداخلية ملواكبة الجماعات  نبدا 
املحلية ونظرا ألهمية اإلنارة العمومية، راه هاد ال�سي أصبح حتى في 
العالم القروي باملناسبة ولم يعد فقط في املدن، في العالم القروي وال 
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في مراكز الحمد هلل يعني بدات اإلنارة، فتقريبا الكلفة حسب الدراسة 
األولية 3.5 مليار ديال الدرهم سنويا، ثم هي كلفة بالنسبة للجماعات 
املاء،  العمومية،  اإلنارة  يعني  خذينا  املوظفين،  خذينا  إال  الترابية 
النظافة زائد ديونها ما كيبقاش عند الجماعات، وبالتالي هاد املوضوع 
ديال الترشيد هناك إعداد برنامج ديال ما يسمى بالنجاعة الطاقية في 
اإلنارة العمومية، بناء على التطور التكنولوجي، ألن بدات كتنخفض 
الكلفة، ثم التجارب الناجحة في أكثر من مدينة، عندنا بعض املدن 
اللي ناجحة، كاين تجارب بحال مراكش، بحال فاس وبحال غيرها في 
بعض املدن، بحال سال، كاين تجارب، خذينا اإليجابيات والسلبيات 
وسيعمم هذا البرنامج في املستقبل باش يمكن لنا فعال نخفضوا من 
الكلفة ونستعملوا إن شاء هللا يعني تقنيات اللي هي مفيدة وكتضمن 

اإلنارة العمومية في كافة األوقات خاصة األوقات الليلية.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا وفتاحا وع ني:

أصبحت اإلنارة العمومية كتعتبر هي املستهلك األول للطاقة بالنسبة 
لإلدارة العمومية وخاصة الجماعات الترابية كيف جاء على لسانكم. 
بالعين املجردة السيد الوزير، كنالحظوا أن التشغيل ديال املصابيح 
سواء في املدن أو ال في العالم القروي التشغيل ديالها كيكون قبل الوقت 
اللي من املفروض أنه يكون مخصص للتشغيل ديالها، وكاين بعض 
املرات كنالحظوا أن التشغيل ديالها كيكون بالسوايع، وكنعرفوا يعني 
التأثير ديال الفاتورة في هاد املجال هذا. لذا إن إعادة النظر في األنظمة 
ديال اإلنارة والعمومية، سواء باملدن أو ال بالعالم القروي، أصبحت، 
ومن أجل ضمان املزيد من النجاعة الطاقية وتقليص النفقات، وهذا 

هو الرهان اللي خصنا نربحوه جميع، من خالل:

وضع خريطة الطريق كتشمل اإلجراءات وتدابير عملية؛

وضع نموذج تدبير جديد وفعال لتوفير الطاقة؛

للبيئة؛  وصديقة  اقتصادية  بأخرى  العادية  املصابيح  استبدال 
من أجل تقليص العبء املالي على ميزانية الجماعات، خاصة وأن هاد 
املصابيح كتتسم بواحد النجاعة عالية وكتوفراإلستهالك ديالها اللي 
كيبلغ وكيتراوح ما بين %50 حتى ل %70 مقارنة مع مصابيح الصوديوم 
النوع  بكثير من  كثر  كيكون  اللي  ديالها  اإلفترا�سي  والعمر  الزئبق  وال 
العادي. كنتمنى أن يكون اعتماد ديال حلول تكنولوجية مناسبة اللي 
وشكرا  املصابيح  هاد  ديال  واإلستهالك  التشغيل  ديال  النظام  كتبع 

السيد الوزير.

 وسيدارئيسا و لس0:

تفضل  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم من فريق التجمع الدستوري.

 ونائبا وسيدان را ودينا أل0رق:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، واش ممكن نديروا نجاعة طاقية بدون استثمار؟ مع 
األسف، في سال وقفوا اإلستثمار وكان الهدف من املشروع هو االقتصاد 
ص من الكلفة ديال اإلستهالك، مع 

ّ
على الطاقة، وهاذ اإلستثمار يتخل

ف اإلستثمار، شكرا.
ّ
األسف توق

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، تفضلوا السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

 ونائبا وسيداعمرافا�سيافهري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، غير أحيطكم علما أنه في املدينة ديال فاس الثلث 
نديرو استثمارات خاصة ديال املجلس  باش  ديال املصابيح حرصنا 
باش ترجع كلها LED، وفي بعض الشوارع نوصلو%70 ديال اإلقتصاد 

في الطاقة، وعندنا %25 ديال اإلنتاج هي طاقة نظيفة من املطرح ديال 

املدينة ديال فاس، الذي أرجوه هو أنه هاذ القصة ديال النجاح تستثمر 

على الصعيد ديال الجماعات املحلية في املغرب كامل، وشركة التنمية 

املحلية املتعلقة باملوضوع تكون في املستوى، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا لك، تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب املحترم تفضل 

فريق العدالة والتنمية.

 ونائبا وسيدامصطفىا وحيا:

 وسيدا ورئيس،

ألفت انتباه السيد الوزير، إلى أن هاذ ال�سي ديال النجاعة الطاقية 

الدار  تنقصد  الكبرى  املدن  تنقولو  ي 
ّ
مل املغرب،  في  الكبرى  املدن  في 

البيضاء واملحمدية بجانبها، وكنقصد الرباط وسال بجانبها، وكانقصد 

طنجة وتطوان قريب منها، يعني هاذ املدن الكبيرة النجاعة الطاقية فيها 

خّصها تتبنى من قبل مصالح مركزية، لحّقاش هاذيك املصالح املفوضة 

اللي هي شركات يعني أجنبية يعني ال تنشط بهاذ األمر ديال النجاعة 

ذكرتو  أنتما  ديالها،   le. chiffre. d›affiare على  كيأثر  ألنه  الطاقية، 

هاذيك  التكلفة«،  »كتنخفض  استعملتو  اللي  بالعبارة  الوزير  السيد 

»كتنخفض التكلفة« ما�سي في صالحهم خّص يكون واحد املواكبة من 

املؤسسات،  من  وغيرها  املفوضة  واملصالح  للوكاالت  العامة  املديرية 
 غيرها باش تكون هاذ العملية إن شاء هللا الرحمن 

ّ
سواء في الداخلية وال

الرحيم عملية ناجحة وشكرا.
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 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو، تفضلوا السيد الوزير 
لإلجابة.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

شكر ا وسادةا ون  ب،

الترابية هذا قرار  أوال موضوع النجاعة الطاقية عند الجماعات 
الجماعات الترابية، طبعا أي واحد كيصنع �سي مادة وكيبغي يبيعها 
كيطلب باش أنه شكون اللي يشريها من عندو، هذا عادي في املنظومة 
ديال السوق، باستثناء مؤسسة واحدة في املغرب اللي كتنصح الناس 
ما يشريوش من عندها و يديرو النجاعة الطاقية هي املكتب الوطني 
للكهرباء، راه فايت شرحتها لكم، أوال ألنه راه جزء مما يبيع أقل من 
الكلفة، ولكن أيضا في إطار املهمة الوطنية اللي كيقوم بها املكتب الوطني 

ذاك ال�سي عالش كيشّجع املصابيح ذات يعني اإلستهالك املنخفض.

ثانيا، أنه ال نجاعة بدون استثمار أولي، طبعا هذا فقط مرتبط ب�سي 

خالف بين الجماعة يعني SDL، ألنه SDL هي شركة التنمية، ولكن إن 

كان استثمارات مهمة في املدن املغربية كلها اآلن أغلب التجزئات في 

املدن اللي كتّدار أصبحت الجماعات كتفرض أنه تّدارر فيها النجاعة 

الطاقية، كلها ما�سي أغلب، ما كاينش، دارتها العمران والقطاع الخاص 
 يديرو un mixe ما بين LED وما بين 

ّ
و كيفرضو عليهم يديروLED وال

ّ
وال

الطاقة الشمسية عاد كّتقبل اآلن التجزئة. اآلن كاين استثمارات كما 

جاء على لسان البعض، واحد العدد ديال املحاور الطرقية استثمارات، 

أعطى نتائج محترمة.

اليوم كاين نماذج، هاذ النماذج هاذ ال�سي عالش كاين الدراسات 

في وزارة الداخلية، كاين هاذ شركة التنمية املحلية، كاين نموذج ديال 

التدبير املفوض، كنعطيوك كتدير تدبير مفوض كنّتفق معاك كاين ما 

ف بالشبكة 
ّ
يسمى بالعقد ديال األداء الطاقي، كنجيبو شركة هي كتكل

صها من هاذيك %30، وكاين هاذ 
ّ
وكتقول ليها أنا نقصت %30 نخل

إستعمال ما يسمى بالطاقة الحيوية اللي كتجي من املطارح النموذج 

ديال فاس، فعدة نماذج. هاذ التجربة لهاذ الدراسة يمكن تقول كل 

قصو ب 10، ب 15، ب 30، ب40% 
ّ
النماذج ناجحة، اللي مهم هو أننا ن

ويمكن نوصلو إلى أكثر من ذلك، فهذا هو التوجه، نظرا للكلفة ديال 

اإلنارة.

219 جماعة  أنا عطيت الرقم فقط  الترابية  بالنسبة للجماعات 

يعني خاصة املدن كتعطي تقريبا 3.5 مليار ديال الدرهم، إال خفضنا 

الستثمارات  يمشيو  ليهم  يمكن  الدرهم،  ديال  مليار  غنربحو  بالثلث 

اقتصادية واجتماعية وبيئية وغيرها، أوعلى األقل يخلق توازن مالي 

بالنسبة للجماعات الترابية، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، السؤال املوالي عن إختالالت قطاع استيداع وتوزيع الغاز 
ومخاطرها على السالمة العامة، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التشريعية والتنظيمية اللي 
قامت بها حكومتكم أو اللي ناوية تقوم بها خالل ما تبقى من عمر الوالية 

فيما يخص اإلستيداع وتوزيع غاز البوطان؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، الجواب السيد الوزير املحترم .

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال، كنتكلمو على 
تقريبا 60 مليون قنينة غاز يعني القنينة اللي موجودة كانت 50 وسنة 
للطلب  نظرا  القنينات  مليون   10 يعني  تقريبا  تزادت   2021-2020

على قنينة الغاز. األمر الثاني، هو أنه اليوم الحمد هلل تمت شركات 

جديدة دخلت إلى قطاع املحروقات، في إطار تنويع التنافسية، شركات 

جديدة دخلت إلى قطاع املحروقات. األمر الثالث، هو أنه اليوم كاين 

استثمار مهم في املحطات وفي مراكز ديال التعبئة. األمر الرابع، هناك 

10 شركات متخصصة في نقل القنينات. األمر الخامس، اإلشتغال مع 

وزارة الداخلية لتسوية الوضعية ديال مئات مراكز املستودعات اللي 

موجودة على الصعيد الوطني، وبعضها بدأنا إما أنه في املكان ديالو 

ولكن أن يسوى وتكون فيه الشروط ديال األمن والسالمة، والبعض 

اآلخر إما أن ينقل من مكانه نظرا كما قلنا لألمر ديال األمن والسالمة.

فيما يتعلق باملراقبة نعطي بعض األرقام، سنة 2019: 480 مراقبة 

أعطاتنا 51 مخالفة؛ 2020: 460 مراقبة و 135 مخالفة إلى اآلن 140 

للنصوص  كنرجعو  تراجع  طبعا  مخالفة   15 عطاتنا  مراقبة  تقريبا 
التشريعية التي تحتاج إلى مزيد من التطوير ديالها، ألن بغيت نقول 

 Pénalité ب  يسمى  ما  فيهاش  ما  املراقبة  ديال  كامل  هاد�سي  في  ال 

transactionnel بمعنى ماللي كيكون �سي مخالفة ديك الساعة يخلص 

لنا نستافدو  يمكن  أنا كنعتاقد  البيئة.  في  القضاء، حتى  إلى  تترسلو 

من التجربة ديال قانون السير أنه املخالفة في حينها يجب أن تضبط 

في حينها وأن تؤدى في حينها ما�سي فقط نسيفطوها للقضاء وتنعرفوا 

اإلخوان القضاة حجم امللفات اللي عندهم، فبالتالي كاين أولويات.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.
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 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

كنتكلمو كذلك السيد الوزير على 10 داملليار ديال الدرهم من املال 
العام، كنتكلمو على معاناة الساكنة خصوصا بعد حادثة مرفأ لبنان. 
السيد الوزير، أنا سولتك عن اإلجراءات التشريعية والتنظيمية اللي 
دارتها حكومتكم في 10 سنوات األخيرة، أنت جاوبتيني باألرقام. السيد 
الوزير، حشمتي تقول بأن مازال كنرجعو للقانون ديال 73، ظهير بمثابة 
قانون ديال سنة 1973 عندما كان غاز البوطان من الكماليات، من 73 
لسنة 2021 اليوم غاز البوطان يستعمل من طرف الفالحة، يستعمل 
في العالم القروي، يستعمل في املدن، يعني 60 مليون قنينة ما قدراتش 

الحكومة دير لها قانون ونص تنظيمي.

اليوم السيد الوزير، 15 شركة في الدار البيضاء من 85 فقط اللي 
عندها املستودعات، وعالش السيد الوزير رجعتو لوزارة الداخلية؟ 
عالش les.stations.d›essences شادهم عندك وهادو اللي عندهم مواد 
خطيرة حلتيهم على وزارة الداخلية؟ شكون اللي كيرخص فهاد القطاع؟ 
العالم القروي زيرتو فيه الترخيص وداخل املدن خليتو الترخيصات 
 les parkings الفو�سى، 15 شركة فقط من 85 الكاميونات كيباتو في

ديال الدار البيضاء السيد الوزير.

ثانيا، في العالم القروي السيد الوزير عطيتو1.30 درهم بعيد عن 
إيمنتانوت  اللي كيجي يشري من مجاط وال  السيد  املستودع، ولكن 
قرعة ديال البوطا كيطلعها ب 10 ديال الدراهم لقاع الجبل ب 50 

فرنك للكيلو ألنكم لم تلزمو الشركات.

خالصة القول السيد الوزير، ما قدرتوش تقربو للملف ألنه فيه 
شركات كبرى وفيه لوبيات ما قدرتيش تحرك ملف اللي من 73 كيروج 
بمذكرات وكتالح الكرة لوزارة الداخلية. أنتم مسؤولون عن القطاع، 
فيه الخطر ديال املواطنين، فيه السالمة فيه الطاقة، ما هو الفرق بين 
البترول وبين املازوط وليسانس مع البوتان ؟ �سي واحد يشرح ليا، ولكن 
ما تدخلتوش، دابا قانون الغاب في هاد القطاع الكبير كياكل الصغير، 
كان من املفروض بأن نخلقوا فيه مناصب شغل في العالم القروي 
وشركات توزيع صغرى، دبا الشركات هي اللي محتكرة القطاع و�سي 
كياكل �سي والكبير كياكل الصغير واللي جا باغي يحيى مكاين حتى قانون 

كاينظم هاد القطاع، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

وشكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد الوزير.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

مادام قلتي ليا حشمتي ما تبقاش غتشير، أنت ماعارف حتى حاجة 
في هذا القطاع، ما عارف حتى حاجة ما تبقاش تشير، راه ما�سي هنا باش 

دير »البوز« غير كتشير، وثانيا الداخلية مدارتكش باش تدافع عليها، 
هذا في إطار العمل اللي كتقوم به الوزارات فيما بينها، ألن السادة العمال 
والوالت واألمن كنسقوا معاهم في جميع القطاعات باش نظبطوا كل 
األمور املتعلقة باألمن والسالمة، سير قرا النصوص مزيان، باش تعلم 
كيفاش يمكن ليك أنك تعقب على األجوبة ديال السادة الوزراء، ولذلك 
اللي استعمل أساليب مزيانة كنلقاو األساليب املزيانة واللي كيجي باش 

يدير »البوز« غادي ياخذ األساليب اللي كتليق به.

اليوم الحمد هلل هذه الحكومة كانت لها الجرأة أن تفتح القطاع 
أمام استثمارات جديدة وشركات جديدة، كانت لها الجرأة أن تنتقل 
في تبسيط املساطر من 60 محطة إلى 200 محطة، كانت لها الجرأة أن 
تح�سي املستودعات التي ليست قانونية باش يمكن لينا نعالجوها مع ..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، شكرا شكرا السيد الوزير، من فضلكم، من 
فضلكم، من فضلكم تفضل السيد الرئيس تفضل نقطة نظام، تفضل 

السيد الرئيس تفضل.

 ونائبا وسيدامحمداأشرلرلا)نقط0انظام(:

السيد الرئيس املحترم، أظن أننا نحن هنا في مؤسسة تشريعية، 
البرملان يسائل الحكومة والطريقة باش كيجواب السيد الوزير غير الئقة 

جدا، وهي مساس بكرامة وحرمة هاد املؤسسة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الرئيس، نقطة نظام تفضل السيد الرئيس.

فريقا وعد و0ا رئيسا مصطفىا إلبر هيمي،ا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي0ا)نقط0انظام(:

يكون  خصوا  واإلحترام  محترمة  مؤسسة  هادي  الرئيس،  السيد 
متبادل، وحتى ملي كنسولوا الحكومي على واحد القانون مانسولوهاش 
في اإلختصاص ديالنا، احنا مشرعين واللي ماعجبوش �سي قانون ديال 
73 يجيب مقترح قانون يتفضل به، أما وأن النائب يقول ماحشمتوش 
هذاك ما نقولو له والو، ولكن الوزير غادي نديرو له املالحظة؟ ال، خصنا 
كيستعملوها  اللي  املصطلحات  يعرفوا  النواب  كمؤسسة  احنا  حتى 

وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، نمر إلى، من فضلكم، من فضلكم، السيد الرئيس، السيد 
الرئيس من فضلكم، سمعنا املالحظات ديالكم، وخا السيد الرئيس 
وخا، شكرا لكم، شكرا على تفهمكم، وصالت الرسالة، تفضل السيد 

النائب املحترم تفضل نقطة نظام.
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 ونائبا وسيداشقر ناأمامارئيسا وفريقا الشتر كيا)نقط0ا
نظام(:

التشريعية  املؤسستين  بين  العالقة  هو  الرئيس،  السيد  شكرا 
والتنفيذية هي عالقة تعاون واحترام متبادل بطبيعة الحال، غير عاود 
احنا كفريق اشتراكي مايمكن لناش نقبلوا على أنه أن يتحدث أحد بإسم 
النواب أجمعين، إيال كاين �سي منطق يحكمنا جميعنا، وأعتقد حتى إذا 
ما في مداخلة، ال السيد الوزير وال السيد النائب، كان هناك يعني واحد 
�سي مصطلح أو ما إلى ذلك، فنديروا التغا�سي اإليجابي، ألن األصل هو 
التعاون بين املؤسسات ما�سي غانديرو الرقابة على العمل ديال النواب، 

وما كاينش تجاوز الحدود من أي طرف، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، نقطة نظام؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة، من التقدم 
واالشتراكية.

رئيس0ا مل م ع0ا ونبيابي0ا وبلق،ا عائش0ا  ونائب0ا وسيدةا
ولتقدمال الشتر كي0ا)نقط0انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا في املجموعة النيابية للقديم واإلشتراكية، عالش تمسكنا بهاد 
نقطة نظام واحنا كنا بودنا أنكم السيد الرئيس ملي كتكون �سي حاجة 
كتمس بالسير العادي ديال هاد املؤسسة وفي الجلسات تدخلوا وتعفينا 
من هاد التدخل، وهادي ما�سي أول مرة كتوقع، ما�سي أول مرة كيجيوا 
بعد  أنا  وكيجّرحوا  املساءلة  ديال  موضوع  هما  اللي  الوزراء  السادة 
الخطرات سمعت هنا �سي حوايج يندى لها الجبين، تيقول لو سير تعلم، 
سير تقلب، سير هذا، هذا ما�سي أسلوب ديال التعامل. الحكومة اللي 
هي موضوع مساءلة بطبيعة الحال في اإلحترام الواجب لهاد املؤسسة، 
وكانلقاوا كيتوجه للنائب أو النائبة ولكن راه كيتوجه للمؤسسة ككل 
وكيتوجهوا للنائبات والنواب ككل اللي هما عندهم الشرعية الشعبية 
واللي هما كيضطالعوا باملهام ديالهم ديال املساءلة واملراقبة ديال العمل 
الحكومي، وهاد ال�سي عالش كندوي، ألن ما�سي أول مرة كتوقع ولألسف 

كتوقع من وزراء ديال واحد هذا، ما بغيتش نزيد كثرمن هاد�سي.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا لكم، شكرا على تفهمكم، من فضلكم شوية دالهدوء من 
فضلكم السيد الرئيس، السيد الرئيس، شوية دالهدوء عفاك، لنحترم 
بعضنا البعض هللا يخليكم، هللا يخليكم، هللا يخليكم، نمر السيدات 

والسادة النواب املحترمين، من فضلكم، من فضلكم.

نمر إلى األسئلة، السؤال املوالي عن مراقبة املعايير املتعلقة بأنظمة 
الطاقة الشمسية الفوتو-ضوئية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدامحمداوشكر:

تتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  نسائلكم  أن  نريد  الوزير،  السيد 
الطاقة الشمسية  بأنظمة  املتعلقة  املعايير  ومصالحكم ألجل مراقبة 

الفوتو-ضوئية؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

تفضلوا السيد الوزير للجواب.

 وسيداعزيزا ورباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0:

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

اإلصالحات  على حجم  يطلع  أن  أدعوا  وأنا  أتمنى  أنا  أخرى  مرة 
التشريعية والقانونية واملسطرية التي جاءت بها هذه الحكومة في كافة 
القطاعات وخاصة في قطاع الطاقة واملعادن. قانون جديد ديال 13.09 
داز في الحكومة، قانون اإلنتاج الذاتي، قانون جديد ديال املحروقات، 
قانون جديد ديال الغاز الطبيعي، قانون جديد ديال املعادن، قانون 
جديد، عدد من القوانين واملساطر والتشريعات، بل أكثر من ذلك، 
مقاييس ومعايير جديدة في املنتوجات الطاقية وخاصة اللي تكلمتوا عليها 
السيد النائب املحترم، مقاييس ومعايير جديدة في املنتوجات الطاقية 
على سبيل املثال الحظنا هناك إقبال على األلواح الشمسية بشكل كبير 
جدا في البالد ديالنا، راه اليوم ما بقيناش كنتكلموا فقط على الصناعة، 
ما كنتكلموش فقط على الفالحة راه وصلنا اآلن كنتكلموا حتى على 
املساجد الحمد هلل املرافق، ولذلك اليوم عندنا باش نعطي مثال عندنا 
86 مواصفة تقييس يعني كمواصفة لإلستعمال ديال هاد�سي، واآلن 
التقييس في إطار لجنة تقنية على  كنشتغلوا مع املركز املغربي ديال 
مواصفات جديدة، 19 مواصفة جديدة و21 مواصفة جديدة، عالش؟ 
ألنه باش ما يوليش بالدنا سوق ديال املتالشيات الطاقية باش نحافظوا 
على األمن والسالمة، باش يمكن لنا إن شاء هللا كما نجحنا في إنتاج 
الكهرباء والطاقات املتجددة، السوق ديالنا أن يكون مؤمنا من كل 

منتوج قد ال يصلح لسوقنا، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، تعقيب للسيد النائب املحترم تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفا بنايعق ب:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بالتنويه  مسبوقا  يكون  وأن  البد  معه  للتفاعل  الوزير،  السيد 
إرساء  نحو  بلدنا  تتبعها  التي  لإلستراتيجية  وبالتثمين  وباإلشادة 
تكنولوجيا حديثة إلنتاج الطاقات البديلة وتحقيق األمن الطاقي من 
خالل مشاريع ضخمة كبيرة ومهيكلة، فهاد اإلطار السيد الوزير ارتأى 
فريقنا أن يتوجه إليكم بهذا السؤال للتنبيه إلى أهمية إعمال رقابة 
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حقيقية على املنتجات التي تدخل في مجال إنتاج الطاقة الشمسية 
وفطو ضوئية والتي لألسف يرد جزء كبير منها من خارج البلد ومنها ما 
ال تتحقق فيه كما قلتم مواصفات الجودة والسالمة، بل منها ما يحمل 
عالمات تجارية غير مصححة أي مزورة وهي صناعة حساسة قد يتضرر 
منها املستهلك مباشرة، نشكركم لذلك وندعو إلى إعمال هذه الضوابط 
واملحددات بالقوة الالزمة ما دام بلدنا رائدا في إنتاج الطاقة الشمسية 
وفوطو ضوئية، ويجب أن يتوفر على معايير محلية أي مغربية تتوخى 
الجودة والسالمة والحفاظ على السوق املغربية من أن يتم اكتساحه 
امليدان  هذا  تطوير  على  والعمل  رديئة،  جودة  ذات  مواد  من طرف 
ومساعدة الصناع وهذا هو املهم ومربط الفرس أن نشجع الصناعة 
املحلية لالستثمار في هذا امليدان، كما نربط تعقيبنا على سؤالكم السيد 
الوزير في هذا الجانب بأهمية تطوير الكفاءات واليد العاملة في تركيب 
هذه اآلليات وضرورة اشتراط الحصول على التقنيات املتطورة في ما 
هو مستورد واقتصادية ومراعية للبيئة، كما أننا البد من أن نسطر على 
أهمية إنتاج طاقة بديلة بكلفة معقولة خالف ما يتم في البرامج الكبيرة، 

وشكرا السيد الوزير.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية ؟ السيد الوزير 

عندكم إجابة

 وسيداعزيزارباحال0يرا وطاق0ال ملعادنال وبيئ0ا:

السيد النائب املحترم، أنا متفق معك على موضوع الرقابة وطبعا 

املراقبة والرقابة على كافة القطاعات، طبعا البد هناك متدخلون في 

قطاعات متعددة وهناك حتى بخالء ولذلك قضية الرقابة هذا �سيء 
مهم، املعايير الوطنية كنعتامدو املعايير الدولية وكتولي وطنية أو كنديرو 

معايير وطنية، 21 اآلن مواصفة وطنية و19 قيد الدراسة، األمر الثالث 

وهذا تنويه الحمد هلل باملسار اللي ماشية فيه البالد ديالنا، الحكومة 

السابقة وهذه الحكومة تبنت 2 ديال les concepts املقايسة الصناعية 

االستثمارات الكبرى تكون عندنا صناعة محلية مرافقة لها واألفضلية 

الوطنية للشركات الوطنية، 20 سنة هذا النص موجود فالحمد هلل 

أقررناه في قوانين..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 

إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية مرحبا السيد الوزير  وننتقل 

املقابر  أرا�سي  تخصيص  في  األحباس  مساهمة  إمكانية  عن  بسؤال 

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا شرلرل:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، أغلب املقابر في بالدنا كتعرف 2 ديال املعضالت 
معضلتين املعضلة األولى هو قلة املساحات املخصصة للمقابر وخاصة 
في املدن املتوسطة والكبرى، املعضلة الثانية السيد الوزير هو اإلهمال 
والتفريط اللي كتعرض له هاد املقابر هادي، بحيث أن في بعض األحيان 
آخره،  إلى  واالختطاف  لإلجرام  مرتع  كتكون  املقابر  هاد  بأنه  كنلقاوا 
الفراغ  واحد  من  كتعاني  املقابر  بأنه  الوزير  السيد  أيضا  كنالحظوا 
قانوني ومن اإلشكال ديال وفرة العقار، بعض املعطيات كتبين بأنه 
املساحة اللي غادي نقدرو نحتاجو فكل سنة باش نغطيوا الحاجيات 
من العقار كتم�سي ما بين 80 إلى 100 هكتار سنويا، بغينا السيد الوزير 
واش عندكم �سي مخطط واش عندكم �سي خريطة الطريق فيما يخص 

هاد اإلشكالية هذه؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير املحترم.

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0:

 وسيد تا ونائباتا ملحترمات،

 وسادةا ون  با ملحترم ن،

 وسيدا ورئيس،

السيد النائب املحترم، هاد الرقم اللي جبتي في اآلخر أنا اللي قلتو 
هنا، ال ال، بمعنى هاد الهم هذا ديالنا كلنا، هم يعني واشمن هم، يعني 
كنتأملو ليه، عندي �سي فكرة نطلبو من هللا تعالى يكملها. أوال قضية 
الفراغ، عدة مرات حاولت سنوات هادي نعيدو النظر فهاد القضية 
فيما يتعلق بالتأطير القانوني هناك فراغ قانوني. فيما يتعلق باملقابر 
الجماعات  اختصاص  من  وتسييجها  وصيانتها  وتدبيرها،  إحداثها، 
املحلية، عمال بأحكام املادة 39 من القانون رقم 78.00 الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.02.297 املتعلق بامليثاق الجماعي. أما دور وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية في هذا الشأن فيقتصر على الحفاظ على 
حرمة املقابر والدود عنها من كل انتهاك أو ترام بعد نهاية الدفن فيها 
واعتبارها حبوسا عاما، أما ما حدها كيتدفن فيها فهي ما�سي اختصاص 
الوزارة نهائيا. األوقاف غير ملزمة بتوفير عقارات في الحقيقة األرا�سي 
تحبس ملا حبست له، إذا �سي واحد حبس �سي أرض باش تبنى فيها املقبرة 
هاديك هي األول، إيال ما أسمو شرعيا غير ممكن، ومع ذلك من 2008 
33 هكتار  حتى ل2018 الوزارة، في حاالت خاصة، خصصت واحد 
للمقابر، وكما قلتو ما�سي األوقاف ما غتحلش املشكل، ألن كيما قلتو 
وهاد ال�سي هذا فواحد الديموغرافية معينة خاص 100 هكتار كل عام 
كيخص لها �سي حل، وأما األوقاف إال دعت الضرورة كيمكن تدخل 

ولكن ال يعتمد عليها في هذا ال شرعا وال وضعا، شكرا.
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 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدامحمداأشرلرل:

فعال السيد الوزير كما جاء في كلمتكم كاين فراغ قانوني، وهاد 
ال�سي عالش سولناكم السيد الوزير، إضافة إلى هذا كنظن األحباس 
ل  حتى  تتوصل  أيضا  اإلحصائيات  حسب  على  املحبسة  والعقارات 
52.000 هكتار، كنظن بأنه يتوجب، وبتنسيق مع الجماعات الترابية، 
يّدار واحد املخطط اللي يكون فيه اشتغال يد في يد من أجل حل هاد 
املعضلة هادي كما فعلتم مثال بالنسبة للمركبات ديال األوقاف اللي هي 
عرفت واحد النجاح كبير، نفس ال�سيء بالنسبة للمقابر، خصنا واحد 
راه مستعدة  الترابية  الجماعات  بأن  وتنظن  الوزير،  السيد  التصور 
باش تعاون معاكم ألن هي فعال بقوة القانون التنظيمي ديال الجماعات 
كيعطيها الحق ديال الصيانة والتيهيء إلى آخره، ولكن السيد الوزير، 
الجماعات الترابية في غياب عقار اللي في امللك ديالها راه ما يمكن ليهاش. 
اليوم تنعيشو ظروف صعبة جدا، نقدر نقول لكم بأنه بعض املرات 
تيكونو مضاربات فهاد املسائل ديال الدفن، إذن الحرمة ديال األموات...

 وسيدارئيسا و لس0:

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

 ونائبا وسيداأحمدابريج0:

السيد الرئيس، كنهضر على الدار البيضاء كتعاني بزاف من املشكل 
ديال املقابر خاصة مقبرة الغفران اللي الوضعية كارثية وكتستقبل 60 

وفاة في النهار وما بقاش الرصيد العقاري زائد اإلمكانيات املالية...

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير على األسئلة، ما 
زال السيد النائب؟ اسمح لي السيد الوزير، كاين تعقيب إضافي، تفضل 

السيد النائب.

 ونائبا وسيدان را ودينا أل0رق:

السيد الوزير كنعرفو أن هناك فتوى من بعد 40 سنة ممكن إعادة 
الدفن في املقابر، ولكن مع األسف اليوم كنبنيو بالرخام وبالحجر ما 
يمكنش نعيدو الدفن، وبالتالي هل من فتوى ملنع هاد البناء ديال القبور 
باش نطبقو هاد الفتوى الشرعية اللي هي من بعد 40 سنة يمكن لنا 

نعاودو الدفن في نفس األرض؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0ا:

ديال  ما�سي مشكل  النائب  السيد  بها  تفضلتو  اللي  القضية  هاد 
القضية ديال البني بالسيما والحجر وكذا، القضية ديال أن املغاربة 
موالفين ما كيديروش لحد اآلن ألنه ميت على ميت، يعني كيقول ليك 
ؤاه ما تمة ما تديرش عليه واحد آخر، هادي واحد املسألة كيخصنا 
نوالفوها، بمعنى كيخصنا نوالفو أنه مقابر يعني متراكبة أنها تكون، ال في 
هاديك األولى يعني الجديدة وال في القديمة. أما عادة، هاديك القديمة 
كتبقى يعني وقف عام، ألن املغاربة تقاليدهم هو أنه ال يدفن في مقبرة 
قديمة كيخصنا فيها فتوى، وما�سي غير هكاك كيخص الناس يقبلو، ألن 
واحد يقول لك أنا جدي كاين تما ما قابلش، فلذلك يعني هاد املسائل 
اللي كتحوم حول املقابر متعددة، فيها ما هو شرعي، فيها ما هو، ولكن 
هاد القضية ديال العقار راه ما تحالتش ألن األوقاف إال بغات تبيع، 
حسب املدونة وحسب الشرع، كيخصها تبيع وكيخص يكون عندها 
ما  احنا  لذلك  وتتبادل،  تبيع  لها  يمكن  باش  األعلى  للناظر  موافقة 

رافضين ولكن ما�سي هذا هو الحل، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

السومة  إعادة  عن  املوالي  السؤال  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
األصول  من  تؤول  التي  واملحبسة  املتقادمة  الدور  لبعض  الكرائية 
النواب  والسادة  للسيدات  بالغبطة،  يسمى  ما  أداء  بعد  الفروع  إلى 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب .

 ونائبا وسيدان را ودينا أل0رق:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بعض  وفاة  بعد  الكرائية  السومة  الرفع من  يتم  الوزير،  السيد 
األفراد املكترين للعقارات الحبسية وكتكون هاد السومة مرتفعة جدا 
السومة  ديال رفع  الكلفة  الغبطة واش هناك معايير فهاد  آداء  بعد 

الكرائية؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0ا:

هناك  معايير،  هناك  السؤال،  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
تدار،  أنه  كبير  الفتح  واحد  هادي  األوقاف  مدونة  األوقاف،  مدونة 
اشتغلوا عليه سنوات طويلة ما بين 2004 و 2012 اشتغلو عليه فقهاء 
تقاليد  وما هو  قانوني  ما هو  ما هو شرعي،  فيها  وقانونيون، جمعوا 
مغربية، وبذلك صدرت بظهير شريف. هنالك مقاييس في كل �سي فيما 

يتعلق باملدونة، وال يمكن الخروج عنها.

فيما يتعلق باملسألة اللي ذكرتو عليها، ففيما يتعلق بهاد القضية 
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هادي الكراء، سواء تعلق األمر باألمالك الفالحية أوغيرها، فالتولية 
تتمثل في واحد العمليات الجاري بها العمل كمسطرة تضمن انتقال 
الكراء من املكتري األصلي للمولى له أو من املكتريين األصليين املتوفرين 
توافق  الحبوسية.  لألمالك  الكرائية  الوضعية  لتسوية  فروعهم  إلى 
الوزارة على تولية امللك الحبو�سي في إسم املتنازل له بصفة عامة أو في 
إسم أحد ورثة املكتري األصلي الهالك بصفة خاصة وذلك وفق شروط 

معينة، نذكر منها:

تعديل الكراء الشهري بزيادة %10 هذا غبطة؛ .•

اعتبار حالة امللك الوقفي وأهميته؛ .•

الحالة اإلجتماعية للمكتري الوضعية اإلقتصادية، مثال آثار  .•
الجائحة على املكتري؛

إعفاء أرامل املكتري املتوفي من أداء مبلغ الغبطة بالنسبة  .•
للمحالت السكنية؛

إعفاء طالبي تولية املحالت السكنية املثقلة بحقوق عرفية. .•

هنالك تسهيالت كثيرة، ولكن راه الوقف كمالك ينبغي حمايته، 
وأنتم أولى من يحميه، وإال غادي يتبذر في، ما هواش مسألة إجتماعية 
ما�سي  اإلجتماعية  لألبواب  يتوجه  يمكن  اللي  هو  ديالو  الناتج  هكا، 

الرأسمال دياله، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدان را ودينا أل0رق:

السيد الوزير، كنتكلموا على املدن العتيقة ملي كيموت رب العائلة 
كيخلي وليدات صغار، كيجيو وكنزيدو عليهم الكراء تيوصل حتى ل 
%600 هانتا قلتي %10 هذا هو القانون %10 كل ثالث سنوات، ولكن 
دابا تنوصلو إلى %600 راه كاين كورونا، كاين برنامج تأهيل املدينة، 
السلطة  معكم  شركوا  معوزة،  عائالت  كاين  يعني  كنطلبوك  احنا 
املحلية تدير واحد التقرير، العائالت اللي عندهم يتزاد عليهم، ولكن 
صوش 

ّ
كاين عائالت راه ما عندهمش منين يخلصو، اليوم إيال ما خل

خصهم يديرو لهم حكم ويخّرجوهم، فين غيخرجوهم؟ وليدات يبقاو 
تنتكلم على املنازل الحبسية في املدن العتيقة في املغرب، وسال نموذجا، 
يعني كاين الغبطة أوال اعطيو للناظر ديال األحباس هو حالة بحالة، 
ي كتجي اللجنة املركزية واإلدارة 

ّ
ألن كيّتفق بعض املّرات مع الناس ومل

املركزية ما كتقبلش ذاك اإلتفاق. %600 بزاف، يعني بصدق نزيدو 
100، 200 ألن هاذ الكراء راه كيبقى مكري هاذي 40 عام، أنا متفق 
على أنه كاين أمالك حبسية اللي خصها يترفع عليها الغبن، فيها ضعف 
ّميوه، ولكن ما�سي على حساب هاذ العائالت الفقيرة 

ّ
املداخيل وخّصنا ن

اللي كنتمناو أنه تشركوا معكم السلطة املحلية ويديرو واحد البحث، 

العائالت اللي متيسرة -تبارك هللا- راه الناظر، ولكن العائالت اللي ما 
عندهاش راه تيبقاو األمالك الحبسية اللي هي للتجارة واللي هي يعني اللي 
باع الساروت أوهذا ما عندناش مشكل أنه يساهم مع وزارة األوقاف، 
د على املساكن ديال األرامل وديال األيتام اللي كيبقاو من بعد.

ّ
ولكن تنأك

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا لكم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال يبدو. جوابكم السيد 
الوزير، عندك إضافة؟

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0ا:

السيد النائب املحترم، هنالك الزيادة ديال مثال %10 إيال دازت 3 
سنين، وهنالك تحيين الكراء إال املكتري ما بقا�سي هو هذاك، تحيينه 
حسب السوق، ألن املسألة اللي مكرية ب 40 وال 50 درهم وهذا باآلالف 
املحالت ديال األوقاف مكرية ب 50، 60، 70 درهم، وكنزيدو فيه 10% 
ت كتزاد أّما كاين اللي 30 عام ما تزاد عليه 

ّ
من بعد 3 سنين، عاد وال

فرنك، اآلن إال بغى يبّدل واحد آخر غادي نحّينه.

 وسيدارئيسا و لس0:

بتحسين  يرتبط  املوالي  السؤال  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
الوضعية املادية للمؤذنين، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداهاشماأمينا وشفيق:

شكر ا وسيدا ورئيس،

إلى  السيد الوزير، يقوم املؤذنون بمجموعة من املهام باإلضافة 
 أنهم السيد الوزير يتقاضون مكافأة شهرية نعتبرها 

ّ
أداء األذان، إال

جّد هزيلة، لذلك نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي سيتم 
اتخاذها من أجل تحسين الوضعية املادية للمؤذنين؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0ا:

السيد النائب املحترم نشكركم على سؤالكم، متفق معكم هزيلة 
ولكن راه ما كان والو، ما كان والو، ما كانوش املؤذنين نهائيا داخلين في 
القّيمين الدينيين، اآلن داخلين وعندهم واحد العدد ديال االمتيازات 
فئات،  وهما  ستزداد،  بسيطة  املكافأة  واحد  وعندهم  اإلجتماعية، 
 7000 أما اآلخرين 

ّ
الفئات اللي هي مثال هما هاذ ال�سي كيهّم 6000 وال

راهم أصال في البادية هما أئمة بمعنى كتعطى لإلمام واحد املنحة ديال 
األذان، لذلك احنا متفقين على هاذ ال�سي هذا واحنا كنصححو فيه، 

يعني كنحّسنو فيه أما يعني املسألة هاذي ال تخفى على أحد، شكرا.
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 وسيدارئيسا و لس0ا:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداهاشماأمينا وشفيق:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، ولكن السيد الوزير احنا عرفنا ما 
ي والت هاذ املكافأة بغينا نعرفو تقريبا القدر ديالها، هاذ 

ّ
كاين والو، ومل

ال�سي عالش قلنا بأنها هزيلة، ألنه ال يعقل أن هاذ املؤذن ياخذ هاذيك 
املكافأة اللي كيفما قلتو ما كان والو، ألن كتعرفو الصلوات 5 هي تقريبا 
تتكون متقاربة يعني هذاك املؤذن خصو يكون قريب للمساجد، وبالتالي 
ما كيمكنلوش يم�سي يدير �سي عمل واحد آخر من غير اآلذان، وهاذ 
ال�سي عالش السيد الوزير، كان خصنا نفكرو فيهم ونحّسنو الوضعية 

ديالهم، شكرا السيد الوزير.

 وسيدارئيسا و لس0ا:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال يبدو، عندكم إضافة السيد 
الوزير.

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0ا:

بالنسبة  درهم   500 أو  درهم  ألف  شحال؟  ليكم  نقول  بغيتو 
للمحسنين، وهي كتظل مع ذلك ضعيفة وقلت ليكم عاد بدات وكتزاد 
كما األئمة وغادي يتزاد إن شاء هللا حتى توصل مع امتيازات أخرى، 
فيعني متفقين على هاد القضية، غير القضية ديال القيمين الدينيين راه 
احنا فيهم بحال بحال فلذلك مايضهرش ليهم باللي راه �سي حد كيدافع 

و�سي حد مداهاش فيهم هذا هو، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن خطة الوزارة في تأهيل 
الحقل الديني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدابلعيداأعل الل:

نتائج  املحترم عن  الوزير  السيد  نسائلكم  الرئيس،  السيد  شكرا 
اإلقتصادية  التنمية  في  ومساهمته  الديني؟  الحقل  خطة  تأهيل 

واإلجتماعية لبالدنا؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0ا:

السيد النائب املحترم شكرا على سؤالكم العريض، كيضم كل�سي 

اللي قمنا به، يتم تدبير الشأن الديني في اململكة في 3 أبعاد هي:

أوال البعد النظري، ويتمثل في التمسك بالعقيدة األشعرية باعتبارها 
ال تجيز التكفير، واملذهب املالكي باعتباره اإلختيار األصيل لألمة املجنب 
للخالف في الجزئيات والتشويش على العموم وبإمارة املؤمنين باعتبارها 
مصدر التشريع والتوجيه فيها التدبير حماية له في مستوى األمة من 

تشعب اآلراء السياسية في مستوى املجتمع.

سواء  املذكور،  التدبير  تأطير  اقتضاه  الذي  الهيكلي،  البعد  ثانيا 
على املستوى اإلداري واملركزي والجهوي واملحلي أو على مستوى تأطير 

املجلس العلمي األعلى ومجالي املحلية.

وذلك  التدين،  وتيسير  الدينية  للحاجات  وإستجابة  بعد  ثالثا 
من خالل بناء املساجد وإصالحها وتجهيزها وتعهدها من خالل تأطير 
األئمة أو من خالل العناية بالقرآن الكريم أو بالحديث النبوي الشريف 
والعناية بالتعليم العتيق، وتأطير الحج، وإنجازالتقويم الهجري إلى غير 

ذلك من املهام املوكلة للوزارة.

املحترمين،  النواب  والسادة  النائبات  السيدات  عن  يخفى  وال 
اإلنجازات التي تحققت في األبعاد الثالثة املذكورة، غير أن ما ال يقل 
أهمية عن ما وقعت اإلشارة إليه هو النمو املتواصل لتجربة يتعايش فيها 
التدبير الديني مع التدبير السيا�سي، راه ماموجوداش في بلدان أخرى، مع 
اإلقتناع املتزايد من جهتكم بالخصوص بضرورة حياد املساجد، وعلى 
ضرورة تجنب إغراء القيمين الدينيين بأن أي تيار إجتماعي من شأنه أن 
يحقق لهم مكاسب معينة. فإذا تزايد الوعي، وهذه املسؤولية املشتركة 
بهذه املصلحة العليا القصوى، فإن النموذج املغربي في هاد التدابير 

سيتكرس وستتحقق في ظله املكاسب العامة والخاصة تباعا وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

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

 ونائبا وسيدامحمدات فل0:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير املحترم، ما تفضلتم به حقيقة يؤكد على أن النموذج 
املغربي الذي نعيشه متميز ومتميز جدا، على اعتبار كونه يقوم على 
اإلمارة  هذه  الحال  بطبيعة  املؤمنين،  إمارة  هو  رصين  متين  أساس 
كمؤسسة جامعة لثوابت األمة، ساهرة على صيانتها وحفظها، بطبيعة 
الحقل  تأهيل  هو  الذي  األهمية  بالغ  ورش  فتحت  وزارتكم  الحال 
الديني منذ سنوات عدة وال يزال، وبطبيعة الحال أبليتم فيه البالء 
الحسن، وهذا بمجهودات يعني ال تخطئها العين، أثمرت مجموعة من 
النتائج اإليجابية على مستوى املجتمع املغربي وعلى مستويات متعددة 
دفين  إحساسا  قلت  كما  الحال  بطبيعة  أثمرت  وغيرها،  اقتصادية 
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بنعمة األمن الروحي الذي يعيشه املغاربة، وهذا ال يمكن إال أن نشد 
على أيديكم في هاذ الباب. أيضا لها ثمار أخرى على مستوى الحفاظ 
على هوية البلد، على مستوى تكريس خيارات املجتمع، تاريخيا، في إطار 
وحدة املذهب كما أشرتم إلى ذلك عقيدة وفقها وسلوكا، ولكن هذا كلوا 
يحتاج إلى مزيد من الجهود بطبيعة الحال لنحصل ونجني ثمارا في أقرب 
وقت ممكن، ننعم بها جميعا ولعل أهم ما نوجهكم إليه وندعوكم إليه 

هو اإلهتمام باملوارد..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية ال يبدو، 
عندكم إضافة السيد الوزير في موضوع.

 وسيداأحمدا وت فيقال0يرا أللقافال وشؤلنا إلسالمي0ا:

بغيت نعاود نأكد، ألن كل ما كيتقال هنا كيتسجل كنظن للتاريخ 
نديرو  كنتعلموا  عاد  مزيان،  أرشيف  صحاب  ما�سي  راحنا  وخاص 

جماعية،  مسؤولية  هادي  املسألة  هاد  بأن  نقول  نعاود  األرشيف، 

مسؤولية سياسية كبرى وأن كل كلمة كتزيد فيها وتتنقص، واسمحوا لي 
نتفاهموا فهاد القضية، احنا فيما يتعلق بالشأن الديني ينبغي أن نكون 

عضوا واحدا يعمل لهذه األشياء التي أشار إليها السيد النائب هو األمن 

الروحي وراه ما هو �سي يعني معطى صرف، راه �سي يقبض عليه عليه ما 

استمسكت، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير املحترم، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه 

الجلسة واآلن نمر إلى الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج، مرحبا 

السيدة الوزيرة، سؤال عن إحداث مراكز ثقافية مغربية في الخارج 

الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا ور0 قانايتاإداب :

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، تساهم املراكز الثقافية املغربية في ضمان الحفاظ 

بوطنهم  ارتباطهم  أواصر  وتقوية  العالم  ملغاربة  الوطنية  الهوية  على 

األم وخلق فضاءات ثقافية من أجل سد الفراغ. لذا نسائلكم السيدة 

الوزيرة املحترمة عن سياسة وزارتكم من أجل إحداث مراكز ثقافية 

مغربية بديار املهجر؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، الجواب السيدة الوزيرة املحترمة.

ل0يرا وشؤلنا ودىا نزه0ا و فيا و 0يرةا ملنتدب0ا  وسيدةا
 وخارجي0ال وتعالنا إلفريقيال ملغارب0ا ملقيميناباوخارج،ا ملكلف0ا

باملغارب0ا ملقيميناباوخارجا:

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال، كما تعلمون 
املغاربة  ملواكبة  وطنية  إستراتيجية  لها  املغربية  واململكة  الوزارة  أن 
املقيمين بالخارج، أعتقد أن أول وأهم مكون اللي هو املكون الثقافي يعتبر 
العمود الفقري لهذه السياسة الوطنية املندمجة لحماية األمن الروحي 
الوطنية  الهوية  على  الحفاظ  الخارج،  في  املقيمين  للمغاربة  والثقافي 
الثقافية ملغاربة العالم بتنويعها وغناها جسر قوي نعمل على تمثينه من 
أجل حماية وتمثين وتقوية الروابط الهوياتية الغنية املتنوعة ملغاربة 
العالم، لهذا احنا بالرغم من الجائحة عملنا على تنفيذ بذكاء وابتكار من 
فضل خبرة األطر ديالنا لبرنامج الثقافي اللي فيه الجامعات فيه ما يتعلق 
بالحمد هلل أطلقنا تجديد للمراكز الثقافية أهمها املركز ديال موريال 
اللي اليوم إدارة وبرنامجا وفي شراكة فعالة مع املجتمع املدني يشتغل 
ومع مؤسسات بلدان استقبال كند وأيضا ديال الجوار، باإلضافة إلى 
ذلك درنا تقييم باش ممكن تكون عندنا سياسة وطنية للعرض الثقافي 
املقيمين  املغاربة  تيعرفوها  اللي  العميقة  للتحوالت  بالنظر  باملغرب، 
بالخارج، بالنظر إلشعاع وتعزيز إشعاع لصورة املغرب وأيضا أن ندمج 
ونقوي الشراكة الفعالة مع املجتمع املغربي بالخارج وأهمهم النخبة 
الثقافية باش تنخرط مع املغرب اليوم أن نأكد ليكم السيد النائب 
وطني  مخطط  اليوم  عندنا  أن  النواب  والسادة  السيدات  املحترم، 
مندمج من أجل أن ننزل برامج اللي فيها 3 ديال املستويات: املستوى 
األول إطار حكامة اليوم راه بلور ومعد، وأيضا مخططات ممكن بإمكانها 

أن تعمل على تعميق وتجسيد وتعزيز هذا ..

 وسيدارئيسا و لس0:

املحترم  النائب  السيد  تعقيب  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تفضلوا.

 ونائبا وسيداعبدا ور0 قانايتاإداب :

املوضوع  هذا  مع  وتفاعلكم  على جوابكم  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الذي يخص ماليين مغاربة العالم، بالفعل الوزارة تقوم بمجهودات 
كبيرة ملواكبة مغاربة العالم في جميع قضاياها، وإننا نعتبر أن إحداث 
مراكز ثقافية سيساعد مغاربة العالم في تقوية وتوطيد أواصر االرتباط 
ببلدهم األم والحفاظ على الهوية الوطنية ومحاربة التطرف إضافة 
إلى تعزيز الشعور باإلنتماء خصوصا لدى الفئة الناشئة من الشباب 
التي ولدت وترعرعت ببالد املهجر والتي تحتاج إلى املواكبة في التعريف 
البلد  مواطني  لدى  املغربية  بالثقافة  التعريف  ال  وملا  بلدهم  بثقافة 
املضيف خصوصا وأن بلدنا وهلل الحمد يتميز بالتنوع الثقافي. من هنا 
السيدة الوزيرة نؤكد على ضرورة بذل املزيد من الجهود والعمل على 
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التحسيس بأهمية هذه املراكز وأدوارها وعملها والتدبير الجيد للعرض 
الثقافي املوجه ملغاربة العالم، مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين 
واملهتمين بالشأن الثقافي سواء ببالدنا أو ببالد املهجر، العمل على تعزيز 
الروابط مع هذه البلدان من خالل توقيع اتفاقية التعاون الثقافي معها 

وتعزيز الدبلوماسية الثقافية.

السيدة الوزيرة، أنا بغيت غير نشير ليك نهار دارو لطه حسين اللي 
هو في مصر أول حاجة دارها هو دار املراكز في الدول اللي على برا وراك 

à travers ça عرفتي دابا شحال دالسائحين كيدخلو ملصر

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية فهاد 
املوضوع ؟ ال يبدو كاين إضافة السيدة الوزيرة فهاد املوضوع؟ تفضلو

السيدة نزهة الوفي الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، املكلفة باملغاربة املقيمين 

بالخارج :

السيد النائب املحترم، ..أنه سيرى النور قريبا في نفس اإلستراتيجية 
املندمجة للعرض الثقافي باملغرب، املركز الثقافي بباريس باإلضافة إلى 
مركز ثقافي بهولندا إن شاء هللا في إطار التوجه نسج عالقة قوية وشراكة 

قوية فعالة مع النخبة مع املجتمع املدني وأيضا في إطار الدبلوماسية.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي يتعلق باستفادة املهاجرين 
املقيمين باملغرب من برامج السكن اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةا0ه را و هابي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

العمومية  السياسات  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
لوزارتكم فيما يخص استفادة املهاجرين املقيمين باملغرب من السكن 

اإلجتماعي؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، جوابكم السيدة الوزيرة.

ل0يرا وشؤلنا ودىا نزه0ا و فيا و 0يرةا ملنتدب0ا  وسيدةا
 وخارجي0ال وتعالنا إلفريقيال ملغارب0ا ملقيميناباوخارج،ا ملكلف0ا

باملغارب0ا ملقيميناباوخارجا:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نأكد ليكم أن التاريخ اليوم شاهد 
ويشهد على أن اململكة املغربية تقر القول بالفعل لها سياسة وطنية 
توجيهاته  في  هللا  حفظه  امللك  جاللة  معاملها  رسم  واللجوء  للهجرة 

التوجيهات  وبهذه  املغربية  اململكة  اليوم  هذا  من  أكثر  بل  السامية، 
امللكية السامية رسم خارطة الطريق للمجتمع الدولي لإلتحاد األوروبي 
والتي  للهجرة  اإلفريقية  باألجندة  يتعلق  فيما  اإلقليمي  املستوى  على 
من خاللها الحمد هلل بالدنا كتحتضن اليوم املرصد اإلفريقي للهجرة 
وألول مرة في تاريخ الهجرة كظاهرة معقدة، العالم عندو اليوم مرصد 
الهجرة ولسياسات  اللي من خالله غيبني سياسات عمومية ألنسنة 
عمومية آمنة للهجرة مبنية على مصداقية املعطيات اللي كيحتاضنو 
الرباط واملغرب هو الذي عمل مع كل الشركاء من أجل أن يرى النور، 
هذا املشروع الواعد الطموح ألن تكون له أيضا، في ما سألتم السيدة 
عندنا كيفما قلت سابقا في سؤال آخر ونجيوا للجنة ونتكلموا للمغرب 
في إطار تنفيذ وتنزيل إستراتيجيات اللجوء والهجرة على مستوى السكن 
حلينا املشكل ديال التشريع بحيث أن ممكن للمهاجرين املقيمين بشكل 
قانوني باملغرب أنهم يستافدوا من السكن، من البرامج املتنوعة للسكن 
اإلجتماعي باملغرب، أيضا في القانون املالية كيفما هو داز عندكم كان 
اإلجتماعي  للسكن  الولوج  بتعديل شرط  اللي كتسمح  تعديالت  فيه 
عندنا  ب  يتعلق  فيما  أيضا  املؤطرة،  القوانين  في  عليها  املنصوص 
شراكة مع املنظومة األممية فيما يتعلق بمواكبة إشكاالت إجتماعية 
اللي كنعرفوها ملواكبتها في إطار العمل ديال مواكبة كل اإلشكاالت اللي 
للنساء واألطفال، واألطفال  بالنسبة  السكن خاصة  كتخص خاصة 
عندنا بهم عناية خاصة بحيث ما كنتعاملوش معاهم بعقلية أمنية فقط 
بل بمنطق أسس له جاللة امللك حفظه هللا وهو منطق األنسنة أنسنة 

الهجرة خاصة بالنسبة للنساء واألطفال، وأيضا البرامج املتعلقة..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة 
تفضلوا.

 ونائب0ا وسيدةا0ه را و هابي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

فعال السيدة الوزيرة املغرب تحول من بلد املرور إلى بلد إستقرار 
وبلد استقرار ألنه فعال يوفر اإلمكانات القانونية والحقوقية اإلنسانية 
املغرب،  بلد  ديالنا  البالد  في  يستقر  أنه  الالجئ  ولهذا  املهاجر  لهذا 
وفكرنا في إدماجات متعددة وإدماجهم في التربية والتكوين، إدماجهم 
في  إدماجهم  نتحدث عن  املعاصرة  األصالة  اليوم فريق  الصحة،  في 
السكن اإلقتصادي أو السكن اإلجتماعي ألن هاد املعطى سيمكن هاد 
الالجئين من اإلرتياح، سيمكن املغاربة بشكل عام أنهم يرتاحوا لهاد 
وهي  بكرامة  يعيشوا  أنهم  الالجئين  الجريئة جدا، وسيمكن  الخطوة 
رسالة سياسية كبيرة ملن يهمه األمر أن املغرب توجه من بلد يحفظ 
كرامة املواطنين واملواطنات املغاربة وكذلك يفكر في كرامة املهاجر، 
يفكر في كرامة املقيم والالجئ في املغرب، اليوم إيال تفتحت هاد اإلمكانية 
وتمكنوا املهاجرين أنهم يستفادوا من السكن اإلجتماعي غيكون واحد 
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اإلرتياح عندهم كبير وغيكون واحد اإلستقرار، ويتمكنوا كذلك أنهم 
اإلقتصاد  منها  مختلفة  مجاالت  في  وبشكل  طبيعي  بشكل  يدمجوا 
والعمل وسوق الشغل كذلك، كنقولوا السيدة الوزيرة املحترمة أن 
هاد املعطى أسا�سي جدا نتمناوا أن الوزارة تكون واحد قوة ضغط على 
القطاعات األخرى باش تكون هناك تحفيزات ضريبية، تكون تحفيزات 
عند وزارة املالية باش يتمكنوا هذا املهاجرين املقيمين في املغرب و 
الالجئين كذلك خصوصا أن املغرب كيعرف فئات مختلفة ومن الدول 
مختلفة، دول اللي عندها مشاكل لقات اإلستقرار ولقات األمن ديالها 
في بالدنا املغرب واليوم بفضل الرؤية السديدة لجاللة امللك وبفضل 
املقيمين  لهاد  الصورة حقيقية  واحد  نعطيوا  التوجه غنقدروا  هذا 

واملهاجرين فالدولة املغربية، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

أنكم استوفيتيوا  تعقيبات إضافية؟ أظن  شكرا، هل هناك من 
وقتكم السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي واألخير عن تدابير محاربة 
للسيدات  املهجر  بدول  املقيم  املغربي  الشباب  يواجه  الذي  التمييز 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب.

 ونائبا وسيدا سماعيلاش كري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، السؤال يتعلق بالتمييز الذي يتعرض له بعض 
الشباب املغربي في ديار املهجر سواء أثناء البحث عن العمل أو البحث 
عن السكن، ماذا يمكن أن تفعلوا السيدة الوزيرة من أجل الحد من 

هاد التمييز؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة الجواب.

ل0يرا وشؤلنا ودىا نزه0ا و فيا و 0يرةا ملنتدب0ا  وسيدةا
 وخارجي0ال وتعالنا إلفريقيال ملغارب0ا ملقيميناباوخارج،ا ملكلف0ا

باملغارب0ا ملقيميناباوخارجا:

شكرا السيد النائب املحترم، كما قلتم بالفعل ولألسف الشديد 
جل بلدان اإلستقبال اليوم كتعرف لألسف الشديد ظواهر متعلقة 
ببروز أجندات اإلسالموفوبيا، العنصرية، التمييز العنصري، لكن أيضا 
هناك هامش كبير وهو العام لإلرادة الحسنة للتعامل وأيضا لإلدماج 
وللمواطنة املمتدة واإلستفادة من الغنى الكبير للشباب الهجروي سواء 
املغاربة أو غيرهم ب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، املغرب الوزارة 
املنتدبة وزارة الشؤون الخارجية كتواكب هاد امللف بكل إرادة بتنزيل 
برنامج مهم جدا عند شق متعلق بالجانب القنصلي اإلداري اللي هو 
اإلدارة  تحول  باش  للرقمنة، مشينا كيفما شفتوا  من خاللو مشينا 

القنصلية أيضا باش تنسج عالقات في إطار اتفاقي من أجل السهر على 
سفارة  لكل  اإلستقبال  ببلد  املغربية  الساكنة  ديال  الحقوق  حماية 
لقنصلية، باإلضافة إلى ذلك عندنا منظومة متكاملة ملعالجة الشكايات 
عبئنا ليها كل الشركاء خاصة مؤسسة الوسيط مشكورين املعبأين في 
إطار أننا نجاوبوا ونواكبوا وأيضا نتخذ كل اإلجراءات في أفقية التدخل، 
ألن كتعرفوا أن هذا امللف هو ملف أفقي ومشكورين اإلخوان وجميع 
الوزراء واألطر املعبئين لهذا ثم أيضا هذا املهم فيه أيضا هو اإلطار 
اإلتفاقي عملنا على أننا درنا تقييم لإلطار اإلتفاق فيما يتعلق باإلتفاق 
مع بلدان اإلستقبال لحماية الحقوق كل ما يتعلق بالحقوق املدنية، 
وأيضا اللي تكون في فيها إطارات للنقاش حول هذه اإلشكاليات اللي هي 
كل قنصلية فكل السفارة راه عندها في األجندة اليومية التي تتابعها بكل 

يعني إرادة في إطار تنفيذ..

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة شكرا لكم، تعقيب للسيد النائب املحترم، في 
العدالة والتنمية.

 ونائبا وسيدامحمدا وزليتن:

شكرا السيدة الوزيرة، احنا في فريق العدالة والتنمية هاد السؤال 
وضعناه السنة املاضية في إطار سياق عالمي يعني في شهر 7 السنة 
يعني حول  فيه  كان  اللي  العالمي  السياق  في  2020 طرحنا  املاضية 
التمييز العنصري اللي كيجري في العالم والعنف اتجاه املواطنين واتجاه 
األقليات وكان هاد الدراسة اللي قامت بها اللي قام بها مجلس الجالية 
املغربية اللي تقريبا خلص %64 تقريبا من الشباب املغربي اللي كيوجد 
صعوبة في الحصول على عمل، و%57 اللي وجد صعوبة في الحصول 
على سكن، وكذلك كاين صعوبة في املمارسة ديال األعمال الدينية ال 
من الناحية ديال اإلقامة ديال والطقوس وال كذلك من اللباس وغيروا.

من  املجموعة  واحد  هادي  الدراسة  هاد  وخلصت  السؤال  احنا 
من  املجموعة  بواحد  تقوم  باش  الحكومة  كتلزم  اللي  التوصيات 
باش  اإلستقبال  الدول  ديال  الحكومات  تجاه  والتدابير  اإلجراءات 
تحتارم األقليات وطبق القانون ديال املساواة في دول اإلقامة، كذلك 
احنا كنثيروا انتباهكم السيدة الوزيرة للمهمة اإلستطالعية اللي قامت 
بها اللجنة للقنصليات املغربية بالخارج وخلصنا لواحد املجموعة من 
التوصيات املتعلقة بدعم القنصليات بامللحقين اإلقتصاديين وامللحقين 
يعني اإلجتماعيين، وكذالك تثمين هاد التواصل الرقمي اللي تفضلتوا به 
السيدة الوزيرة، ثم كذلك انتداب العون القضائي وانتداب محامين 
من كل قنصلية وتعزيز الخدمات ديال املراكز اإلستماع وزيادة الحصة 
باملناسبة حصة الدوائر القنصلية من املنح املخصصة للطلبة املغاربة 
أبناء الجالية مغاربة الخارج من ألف تقريبا منحة اللي كتخصصوها 
للطلبة الخارج إلى ألفين، ألنهم كيعانيوا الطلبة تما هناك كيعانيو ال من 

التداريب وال من التكوينات وال من ولوج الوظيفة وال وال غيرها..
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 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ ال يبدو نمر إلى القطاع املوالي القطاع الذي يتعلق بالشؤون 
عن  بسؤال  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
الدول  مع  اإلقتصادية  العالقات  لتوطيد  املتخذة  اإلستراتيجية 
النواب املحترمين  اإلفريقية فيما جائحة كورونا، للسيدات والسادة 
النواب من فريق العدالة  من فريق العدالة والتنمية، يتفضل أحد 

والتنمية.

 ونائبا وسيدامصطفىا وحيا:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن اإلستراتيجية التي تنوون 
اتباعها لتوطيد العالقات اإلقتصادية مع الدول اإلفريقية فيما بعد 

جائحة كورونا؟ شكرا لكم.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

ل0يرا وشؤلنا ودىا نزه0ا و في،ا و 0يرةا ملنتدب0ا  وسيدةا
 وخارجي0ال وتعالنا إلفريقيال ملغارب0ا ملقيميناباوخارج،ا ملكلف0ا

باملغارب0ا ملقيميناباوخارج:

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

محمد  امللك  لجاللة  االستشرافية  الرؤية  وبفضل  تعلمون  كما 
السادس حفظه هللا، اليوم املغرب يتبنى مقاربة أن تكون إفريقيا لها 
إقليميا  تأثيرا  أكثر  تكون  وأن  التموقع  لهذا  الجميع  يعبئ  وأن  تموقع 
ودوليا، وفهاد اإلطار اليوم وزارة الشؤون الخارجية واململكة املغربية 
البعثات  الدبلوماسية،  املراكز  فيها  معبأة  عملية  خطة  عندها 
دولة  بكل  ديالها  الشركاء  كل  تعبئة  أجل  من  جميعها  الدبلوماسية 
بالقارات لجاذبية اإلستثمارات لبالدنا في كل القطاعات اللي  دولة و 
كتعرفوها، ثم خارطة الطريق للدبلوماسية االقتصادية اللي مقسمة: 
في إطار  املغرب  الترويج لعالمة  إلى ضمان  الهادف  العمل  أوال تعزيز 
التحوالت اللي كتعرفها اإلقتصاديات الدولية، وأيضا الجاذبية فيما 
للمؤهالت  الترويج  ثم  اإلفريقي،  املستوى  على  بالدبلوماسية  يتعلق 
اإلقتصادية لبالدنا من اإلنتاجات الواعدة. كيفما كتعرفو أيضا أن 
واللي  اإلقتصادية  السياسية  الدينامية  بهاد  هلل،  والحمد  املغرب، 
تعززت، الحمد هلل، أخيرا بمجموعة مكتسبات على مستوى األقاليم 
الجنوبية وأيضا كان افتتاح مجموعة القنصليات اللي كتسهل جسور 
التواصل وأيضا تنمية هاد اإلقتصادية العملية الجاذبة ألن تكون تشهد 
التجارة مع إفريقيا مزيدا من الكثافة ومزيدا أيضا من التكامل واللي 
غادي إن شاء هللا تتعزز أيضا بالورش الكبير ديال ميناء الداخلة وميناء 

اململكة  أن  اليوم كيفما كتعرفو  اليوم  ذلك  إلى  باإلضافة  املتوسط. 
املغربية اليوم عندها جاهزية وعمل وأيضا برنامج وخطة من أجل أن 
تعزز مكانتها اإلقتصادية بإفريقيا وجعلها قطبا إقليميا لجلب املزيد من 
اإلستثمارات في القطاعات اإلنتاجية اللي ربما أنتما على دراية بها على 
املستويات القطاعية املعلومة. كرقم اليوم اململكة املغربية خالل 2019 
عززات وقوات املبادالت التجارية مع دول إفريقيا ب 9,5 سنويا لتبلغ 

قرابة 39,6 مليار درهم في سنة...

 وسيدارئيسا و لس0:

الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدامحمداعبدا وحق:

السيدة الوزيرة على هاد الجواب الشافي، احنا ربطنا السؤال ديالنا 
بكورونا ألن املغرب أوفى بإلتزاماته تجاه هذه القارة اإلفريقية وكان هو 
أول من خذا املبادرة ووارسل مساعدات، مساعدات اللي عندها واحد 
املغربي  للمصنوع  ترويج  وهذا  املغرب،  في  أنها صنعت  هو  الخاصية 
هذا إيجابي جدا ل »made in morocco« وتعطاتو واحد، احنا عالش 
طرحنا هاد السؤال الثالث من الناحية اإلقتصادية هو أن إفريقيا هي 
املستقبل ديال االستثمارات العاملية وهنا كنشوفو عدة دول اآلن اللي 
تتهافت لإلستثمار في إفريقيا، املغرب كان من حقيقة العالقات التي 
ثقافية  عالقات  دينية،  عالقات  يعني  جدا  إيجابية  بإفريقيا  تربطنا 
وهادي يجب أن نستثمرها وبالخصوص أننا اآلن عندنا واحد 1000 
أكثر من 1000 اتفاقية اآلن اللي درناها مع الدول اإلفريقية إضافة إلى 
ذلك عندنا واحد يعني شراكات إستراتيجية مع عدة دول، دول اللي 
اآلن غادي تم�سي إلفريقيا مثال الصين، الصين جاية ب 65 مليار دوالر 
في إطار إلفريقيا في إطار طريق الحرير، عندنا »la BAD« حتى هي اللي 
 la Banque احنا مستثمرين فيها واملغرب حتى هو من املساهمين في
Africaine de développement جاية ب 40 مليار، روسيا حتى هي 

جايبة 20 مليار وهنا

االتفاقية اآلن اللي درناها مع الدول اإلفريقية. إضافة إلى ذلك، 
عندنا واحد يعني شراكات إستراتيجية مع عدة دول، دول اللي اآلن غادي 
تم�سي إلفريقيا، مثال الصين، الصين جايا ب 65 مليار دوالر إلفريقيا، في 
إطار طريق الحرير، عندنا »la BAD«حتى هي اللي احنا مستثمرين فيها 
واملغرب حتى هو من املساهمين في BANK African Developmentجايا 
ب 40 مليار، روسيا حتى هي جاية ب 20 مليار، وهنا املغرب يجب أن 
يتموقع في هاذ املنظومة اإلقتصادية، ويكون هو القطب املساعد على 
االستثمار، نظرا لهذه العالقات اللي عندنا اآلن مع اإلخوان اإلفريقيين، 
النوع  إفريقيا واحد  فيها  اللي كتشهد  الظرفية  في واحد  بالخصوص 
من االنتفاضة ضد املستمر السابق. إذا املغرب يعني أن اإلستثمارات 

مابقيناش نمشيو لباريس عاد ندوزو إلفريقيا ولينا نمشيو..
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 وسيدارئيسا و لس0:

يبدو. شكرا  ال  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  لكم،  شكرا 

السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، واآلن سنمّر 

بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا. 

ونمر إلى املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، دقيقتان لكل 

متحدث ولجواب الحكومة، الكلمة للمتحدث األول عن تأخر صرف املنح 

املخصصة للجمعيات العاملة في مجال الرعاية اإلجتماعية ألشخاص 

في وضعية إعاقة، عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةاآمالاعرب ش:

 وسيدا ورئيس،

طلبات اإلحاطة كتكون في مواضيع طارئة، ولكن املوضوع ديالي من 

بعد 11 شهر من التأخر في صرف الدعم املالي للجمعيات املتخصصة 

في مجال اإلعاقة بالخصوص لسنة 2020-2021، تحّول هاذ املوضوع 

لطلب إحاطة في موضوع أزمة وليس موضوعا طارء، خصوصا بعد 

والسيد  والتضامن  األسرة  ديال  الوزيرة  للسيدة  الكثيرة  املراسالت 

وزير اإلقتصاد واملالية اللي قال بأن وزارة األسرة والتضامن توصالت 

بالدعم املالي بمقت�سى رسالة 3 ماي، ولكن السيدة الوزيرة ما كانش 

ع 
ّ
عندها الوقت، كانت مشغولة في اإلعداد لإلنتخابات املقبلة، وكتوق

سلسلة من اإلتفاقيات مع مجموعة من الجماعات والجمعيات القريبة 

منها، ما كانش عندها وقت أنها تجاوب هاذ الجمعيات املعنية بالتكفل 

صعبة  تدبيرية  أوضاع  كتعيش  اللي  إعاقة  وضعية  في  باألشخاص 

وكارثية، 5000 إطار منهي بدون أجرة من 11 شهر في ظل فترة األزمة، ما 

كانش عندها كذلك الوقت أنها تجي تجاوبنا على هاذ التساؤل.

املالحظات ديال املجلس األعلى للحسابات، فيما يتعلق بصندوق 

التماسك اإلجتماعي، اللي جا قدمها لينا السيد الرئيس املجلس األعلى 

في أكتوبر2018، لحد اآلن حتى إجراء يالئم ويجيب عن  للحسابات 

املالحظات السلبية الكثيرة على هاذ الصندوق ما تمش تفعيلها؛ التأخر 

في صرف املنح وعدم كفاية هاذ املنح ما كيتقاسش فقط في مجال 

اإلعاقة وإنما في جميع املجاالت اللي كيسهر عليها الصندوق، ونعطيكم 

مثال من إقليم بركان الجمعية الوحيدة اللي دارت مركز لإليواء في الفترة 

ديال كورونا للمتشردين واألطفال في وضعية صعبة والنساء في مركز 

املرأة في وضعية صعبة، تقدمت بطلب منح الدعم في 2020 و2021 وما 

توصالتش لحد اآلن بأي جواب. املبادرة الوطنية تكفالت باإلطعام ديال 

هاذ األشخاص الذين تم إيواؤهم، ولكن الصندوق غائب وما�سي فقط 

فهاذ املجال وإنما في جميع البرامج املمولة من طرف الصندوق كتعرف 

خصاص في التمويل، ولكن كاين واحد األمر غريب هو أنه املتوسط 

ديال االعتمادات غير مبرمجة كتمثل %72 من االعتمادات املفتوحة، 

وبالتالي هذا خرق صارخ لقانون املالية.

 وسيدارئيسا و لس0:

ركم بأن الحكومة غير مستعدة 
ّ
شكرا السيدة النائبة املحترمة، أذك

للتفاعل مع هاذ املوضوع. املتحدث الثاني عن أزمة تذاكر النقل الجوي 

املخصصة لفائدة الجالية املغربية في الخارج، عن املجموعة النيابية 

للتقدم واإلشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

رئيس0ا مل م ع0ا ونيابي0ا وبلقا عائش0ا  ونائب0ا وسيدةا
ولتقدمال الشتر كي0:

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

والسادة  السيدات  مع  املوعد  تخلف  كعادتها  الحكومة  بالفعل 

الكلمة أو كيما كنسميوه حنا  النواب في املواضيع ديال طلب تناول 

شحال هادي كان تيتسمى إحاطة املجلس خصوصا في مواضيع طارئة 

وذات راهينية.

ولكن هاد ال�سي اعتدناه وما كناش كنتوقعوه، ولكن احنا حرصنا 
في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية على أساس نطلبوا، نديرو 

إحاطة املجلس ونطلبو تناول الكلمة بخصوص التذاكر وخاصة ديال 

الطيران ألنه كان عندنا في الحقيقة واحد التخوف وكنا هازين الهم 

ملغاربة العالم وكنا كنتقاسموا معاهم واحد الهاجس ليعيشوا الكابوس 

اللي عاشوا العام اللي فات ولقاوا راسهم أمام أسعار خيالية باش يجيوا 

يزوروا األهل ديالهم، ولكن اليوم بالفضل ديال القرارات السامية ديال 

جاللة امللك، املغاربة اليوم مغاربة العالم غادي يتمكنوا بأنهم يدخلوا 

بالدهم، وتمكنوا باش يحصلوا على كيما تنقواوا حنايا على الرخص أو 

les billets بأثمنة جد، جد، جد زعما مناسبة، وهذا كيبين بامللموس 

الرعاية املولوية اللي يوليها صاحب الجاللة ملغاربة العالم بإشهاد العام 

يكون عندهم صلة الرحم مع الوطن ديالهم ومع األهل ديالهم، ولكن 

القرارات  الحكومة باش تفعل هاد  الدور ديال  احنا كنتساءلوا على 

السامية، ألنه كنتفهموا ألنه نظرا لهاد التسهيالت اللي تدارت، هاد 

التخفيض ديال األسعار لقينا كان واحد الضغط، ولكن كان القطاعات 

الحكومية املعنية، املقاوالت العمومية منها الرام La RAM معنية أنها 

تجتهد وتضاعف املجهود ديالها باش يمكن يجيوا،

ولكن لألسف كنسجلوا بأن ديك الصفوف املغاربة كتقطع لهم 

 les ما تيلقاوش فاش يقطعوا، كنلقاو بأنه صفوف تتمدد l›internet

agences ديال la RAM، وال أكثر من هذا بأنه لحد اليوم تنتوقعوا يجيوا 
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 les 3 مليون ديال املغابة، لحد اليوم كاينين اللي ما قدوش، ما لقاوش

billets هادو عائالت تتشكي، وبالتالي حنا تنقولوا هذه مناسبة كانت 

الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتستجيب لهاد القرار السامي ديال جاللة 

امللك.

 وسيدارئيسا و لس0:

السيد النائبة املحترمة، أذكر مرة أخرى بأن الحكومة غير مستعدة 
للتفاعل، وصلنا كتاب من الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان، مع 
األسف لم يستجبوا للتفاعل مع هاذين املوضوعين، شكرا على حسن 

تعاونكم، ورفعتا و لس0.
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محضرا و لس0ا وثاني0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: الثالثاء 25 ذي القعدة06 ( 1442 يوليوز 2021(.

 ورئاس0: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ساعتان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والدقيقة 
الخامسة واألربعين.

جدللا ألعمال: عرض السيد رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية 
لعمل الحكومة في جلسة عمومية مشتركة ملجل�سي البرملان.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

 وسيدارئيسا وحك م0،

 وسيدارئيسامجلسا ملستشارين،

 وسيدال0يرا ودلو0،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ء،

 وسيد تال وسادةا وبرملاني ن،

طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 101 من الدستور يعرض 
السيد رئيس الحكومة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة خالل هذه 
رئيس  السيد  الكلمة  لكم  واآلن  البرملان،  ملجل�سي  املشتركة  الجلسة 

الحكومة، تفضلوا مشكورين.

 وسيداسعدا ودينا وعثمانيارئيسا وحك م0:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،

 وحمداهللال وصالةال وسالماعلىارس لاهللاالآوهالصحبه.

 وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وسيدارئيسامجلسا ملستشارينا ملحترم،

 وسيدال0يرا ودلو0،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ء،

 وسيد تال وسادةا وبرملانيينان  باالمستشارينا ملحترمين،

يسرني الحضور لهذه املؤسسة املوقرة في هذه الجلسة التي تنعقد 
بعد أربع سنوات وبضعة أشهر من تحمل الحكومة ملسؤولياتها، وهي 
الجلسة التي بادرت بطلب انعقادها لعرض حصيلة عمل الحكومة على 
أساس ومرجعية البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، 
أو أعطى للحكومة على أساسه الثقة بتاريخ 19 أبريل 2017، وأيضا 

تفعيال للدستور وتحديدا تفعيال للفصل 101 منه.

وباملناسبة أريد أن أشكر أعضاء املؤسسة التشريعية بغرفتيها نوابا 
ومستشارين، من األغلبية ومن املعارضة، فهم الذين ربطتنا بهم طيلة 
هذه الوالية عالقة تعاون وشراكة أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية 
مهمة ونوعية وربما غير مسبوقة، كما أريد أن أشكر أعضاء الحكومة 
العمومية  ومختلف مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية واملؤسسات 
على جهودهم املقدرة، إذ عملوا بجد رغم بعض التشويش من بعض 
التي  الحكومة  داخل  وخالفات  معارك  توهم  أحيانا  ورغم  الجهات، 
واصلت عملها ولن تسقط كما كانوا يتوهمون، ويروجون، ويزعمون.. 

شكرا، ال في الشهور األولى وال في السنتين وال بعد ذلك.

إن الحصيلة التي أتشرف اليوم بتقديم معاملها الكبرى أمامكم ومن 
خاللكم للرأي العام الوطني وإلى كل من تساءل حول أداء الحكومة 
ونتائج عملها وهو سؤال مشروع، سؤال متفهم أحاول اليوم اإلجابة 
عنه وهو تمرين ديمقراطي لكن هو أيضا تكريس للشفافية وترسيخ 
ملبدأ دولة املؤسسات. ليست هذه املرة األولى التي في الحقيقة أعرض 
فيها حصيلة عمل الحكومة، سبق لي أن عرضتها أمامكم ومن على هذا 
لعمل  مرحلية  عرضنا حصيلة  الحكومية،  الوالية  منتصف  في  املنبر 
الحكومة كما أصدرنا تقارير منتظمة على التوالي وهي منشورة ومتوفرة 
على منصات إلكترونية خاصة بذلك إسمها »برنامج«، وبالتالي فهي 
في متناول الجميع فاعلين، مواطنين، مجتمع مدني، صحافة، وهذا 

تجسيد عملي ملبدأ الشفافية وتفعيل الحق في الحصول على املعلومة.

عرض  قبل  بسيطة  إشارة  وفي  باختصار  أذكر  أن  لي  واسمحوا 
الخطوط العريضة لحصيلة عمل الحكومة التي هي الحكومة الواحدة 
والثالثين بعد اإلستقالل وهي الثانية بعد دستور 2011، أريد أن أذكر 
قليال بأن السياق السيا�سي واإلقتصادي الدولي والوطني الذي تشكلت 
فيه هذه الحكومة في أبريل 2017 كانت متسمة من جهة بأزمة مالية 
واقتصادية عاملية وبتراجع النمو في أغلب البلدان الشريكة إقتصاديا 
صعود  املطرية،  التساقطات  وقلة  الجفاف  تأثيرات  تزايد  للمغرب، 
متزايد لسعر البترول منذ 2016 والذي بلغ أوجه سنة 2018 حيث 
تجاوز 84 دوالر للبرميل، وضع إقليمي وجهوي يتسم بعدم اإلستقرار 
السيا�سي وعدم اإلستقرار األمني وهكذا حازت الحكومة على التعيين 
امللكي السامي بتاريخ 5 أبريل 2017 ثم صادق البرملان على الثقة لها 

بتاريخ 26 أبريل 2017.

وال يسعني بهذه املناسبة إال أن أجدد العرفان واإلمتنان لجاللة 
جاللته  ودعم  السامية،  امللكية  بالثقة  واإلعتزاز  هللا،  حفظه  امللك 
املتواصل طيلة كل املراحل التي قطعتها هذه الحكومة بدءا من تشكيلها 
في نسختها األولى ومرورا بمختلف التعديالت التي طرأت عليها هيكلة 
وأعضاء، وباستحضار كل تحديات املرحلة انطلقنا في عملنا منذ اليوم 
األول للتعيين امللكي للحكومة متوكلين على هللا، »ومن يتوكل على هللا 
فهو حسبه إن هللا بالغ أمره« ومسلحين بالثقة امللكية السامية وبثقة 
املواطنات واملواطنين وثقة البرملان أيضا ومصادقته على تلك الثقة. وقد 
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تواصل عملنا في وقت عال فيه خطاب للتيئيس والتبخيس وترويج عدد 
من اإلشاعات، لكن عزيمة الحكومة كانت أقوى وها هي اليوم بعد أربع 
سنوات ونصف تقريبا ال تزال تشتغل بكل وطنية وجد وستواصل تحمل 

مسؤوليتها خدمة للوطن وخدمة للمواطنين إلى آخر يوم بإذن هللا.

وكما قلت من قبل إن هذه الحصيلة هي حصيلة كافة مكونات 
الحكومة وأعضائها وليست حصيلة طرف دون طرف، وال وزير دون 
آخر، وال قطاع دون آخر، وال حزب دون آخر كما يزعم البعض، وقد 
سبق أن اتفق أعضاء الحكومة في االجتماع الرابع للجنة الوزارية لتتبع 
تنزيل وتيسير البرنامج الحكومي يوم 25 ماي 2021 أن يتواصل كل عضو 
في الحكومة بحصيلته القطاعية فهي ستكون أكثر تفصيال ملا حققوه 

من إنجازات ال يسمح هذا العرض اإلجمالي بالتفصيل فيها.

 وسيد تال وسادةا ملحترم ن،

تعد هذه الوالية الحكومية والية استثنائية بجميع املقاييس بما 
واإلقتصادي  السيا�سي  الصعيد  على  بدايتها  في  تطورات  من  عرفته 
الوطني واإلقليمي والدولي، وكذلك بما عشناه في بحر هذه الوالية من 
محطات صعبة وأحيانا قاسية وأبرزها وأقصاها جائحة كوفيد19- وهي 
جائحة ال تزال مؤثرة دوليا وإقليميا ووطنيا، هي الجائحة التي ضربت 
العاملية وما  العالم وأربكت كبريات اإلقتصاديات والبنيات الصحية 
وتداعياتها  مآالتها  العالم  في  أحد  يعرف  وال  مستمرة  تداعياتها  تزال 
خاصة بعد ظهور عدد من املتحورات والسالالت الجديدة والخطيرة 
هللا،  حفظه  امللك  جاللة  بقيادة  بالدنا  تدبير  شكل  وقد  للفيروس. 
للجائحة قصص نجاح متتالية جماعية للمغرب رسميا وشعبيا، كما أن 
للحكومة فيها نصيب مقدر إلى جانب كل املؤسسات وانخراط املواطنات 
واملواطنين وتعاونهم وتعاضدهم وتضامنهم وتعبئتهم وتفاعلهم اإليجابي 
هذه  ورغم  العمومية،  السلطات  وقرارات  الحكومية  القرارات  مع 
التحديات فإن، الحمد هلل، النموذج املغربي بقي رافعا رأسه نموذجيا 

على املستوى اإلقليمي والدولي.

معشرا وسيد تال وسادة،

ال يفوتني في هذا املدخل كذلك إال أن أذكر بما عرفته هذه الوالية 
الحكومية من تطورات إيجابية مهمة في مسألة القضية الوطنية األولى 
قضية الصحراء املغربية، حيث حققت الدبلوماسية املغربية بقيادة 
وتوجيهات جاللة امللك حفظه هللا، نجاحات كبيرة ومتتالية حاصرت 
أعداء وخصوم الوحدة الترابية دوليا وقوت الحضور املغربي في القارة 
ما  وهو  ادعاءاتهم  وفضحت  الخصوم  أالعيب  وكشفت  اإلفريقية 
ترجم في فتح 22 دولة قنصلياتها باألقاليم الجنوبية بمدينتي العيون 
والداخلة. كما أن أحداث الكركرات وتدخل القوات املسلحة امللكية 
باحترافية وسلمية بقرار من جاللة امللك القائد األعلى ورئيس أركان 
الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، أنهى عبث عصابة اإلنفصاليين 
للمملكة  الترابية  الوحدة  ألعداء  قاسمة  ضربة  وشكل  املنطقة،  في 

وبداية مرحلة جديدة عنوانها ال تساهل بعد اليوم وهي الخطوة التي 
لقيت التفافا وطنيا ولقيت مباركة دولية.

وبهذه املناسبة، يشرفني أن أتقدم بإسم الحكومة بأسمى عبارات 
نصره هللا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  واإلكبار  التقدير 
امللكية،  للقوات املسلحة  العامة  القائد األعلى ورئيس أركان الحرب 
املسلحة  القوات  مكونات  لكافة  التحية  لتوجيه  أيضا  مناسبة  وهي 
الوطني، والقوات املساعدة والوقاية  امللكي، واألمن  امللكية، والدرك 
املدنية على ما يبذلونه من تضحيات جسام وخدمات جليلة للدفاع 
عن حوزة الوطن ووحدة ترابه وأمن وسالمة املواطنات واملواطنين. وقد 
تواصل مسلسل النجاحات بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، باإلعتراف 
األمريكي بمغربية الصحراء وتغيير اإلدارة األمريكية لخريطتها الرسمية 
واعتماد خريطة تضم كامل التراب الوطني وهو ما شكل تحوال نوعيا في 
تاريخ القضية الوطنية أحرج الخصوم وأخرجهم عن صوابهم وأربك 
بالحل السيادي  حساباتهم خاصة وأن املغرب أكد استمرار تمسكه 
السلمي السيا�سي واملسار األممي وتشبثه بمقترح الحكم الذاتي املوسع 
لألقاليم الجنوبية في إطار السيادة املغربية كحل وحيد وأوحد لهذا 

النزاع املفتعل.

أيهاا وسيد تال وسادة،

إننا ونحن نضع الحصيلة بين يدي الجميع اليوم برملانيين، ورأي 
عام، وخبراء، وإعالميين، ومتخصصين ومحللين وبقدر ما نحن فخورون 
بالحصيلة اإليجابية املشرفة لعمل الحكومة بل وغير املسبوقة في عدد 
واملحاسبة  النقذ  وتقبل  للمناقشة  مستعدون  فإننا  القطاعات،  من 
ونحن واعون أن انتظارات املواطنين وتطلعاتهم كبيرة جدا لكن حسبنا 
أننا لن ندخر جهدا لخدمة بالدنا والعمل بكل جد على تطورها وتقدمها 
لألفضل بقيادة جاللة امللك حفظه هللا. بطبيعة الحال كان من املمكن 
أن نفعل أفضل وأحسن في بعض األمور ولكن كيما كيقولو املغاربة 
)اللي قال العصيدة باردة يدير يدو فيها( هناك إنجازات مهمة وهناك 

أمور تحتاج إلى تفصيل إن شاء هللا سأرجع إليها.

 وسيدارئيسامجلسا ون  ب،

 وسيدارئيسامجلسا ملستشارينا ملحترمان،

املنهجي  االنتقال  أسس   2021-2016 لوالية  الحكومي  البرنامج 
آليات  يستلزم  الذي  السيا�سي  للتعاقد  مرة  ألول  أعطى  حيث  املهم 
دقيقة للقيادة والتنزيل واملراقبة أهمية كبيرة كما هو معمول به في 
التجارب الدولية الرائدة، وقد التزمت الحكومة في برنامجها بوضع هذه 
اآلليات من خالل اعتماد مخطط تنفيذي في أفق ثالثة أشهر يتضمن 
بالخصوص األهداف والتدابير التي سيتم اتخاذها بالنسبة لكل قطاع 
حكومي ووضع منهجية واضحة في هذا املجال، وفعال وألول مرة اعتمدت 
الحكومة هذه املنهجية الجديدة لتتبع البرنامج الحكومي تمت مأسستها 

بموجب منشور لرئيس الحكومة أسفرت عن:
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- أوال: إعداد املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي؛

- ثانيا: إرساء اللجنة الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي؛

- ثالثا: إحداث وحدة لدى رئاسة الحكومة لتتبع التنزيل مع شبكة 
من املخاطبين املعينين بصفة رسمية في الوزارات تمدها باملعطيات 

وتساهم في تنزيل املنهجية املعتمدة.

وقد عرفت اللجنة الوزارية انتظاما في اجتماعاتها حتى في عز األزمة 
الصحية، وهو ما مكنها من التتبع املستمر ملدى التقدم في تنزيل البرنامج 
والذي  الحكومة  الجماعي ألعضاء  اإلنخراط  وبفضل هذا  الحكومي، 
أنوه هنا لعملهم جميعا في هذا املجال، أستطيع أن أعرض أمامكم هذه 
الحصيلة للعمل الجماعي للفريق الحكومي والتي بنيناها جميعا سنة 
بعد سنة، وقمنا بصياغة حصيلتها بطريقة جماعية في عدة محطات إلى 
أن تمكّنا من عرض الحصيلة اليوم، وقد أو�سى تقرير النموذج التنموي 
على ضرورة إضفاء الطابع املؤسساتي في املستقبل على مستوى رئاسة 
العامة  السياسات  أداء  ومراقبة  تنفيذ  دعم  وحدة  على  الحكومة 
واإلصالحات لتتكلف باملتابعة الدقيقة لتقدم املشاريع ودعم تنفيذها 
وحل أي معيقات بالتنسيق الوثيق مع القطاعات الوزارية كما ورد في 
تقرير النموذج التنموي بالحرف وهو تثمين للتجربة الحكومية الحالية 

في هذا املجال.

أما بالنسبة لوضعية تنفيذ اإلجراءات، فبحسب املعطيات املتوفرة 
إلى حدود شهر أبريل 2021 فإن وضعية إنجاز إجراءات البرنامج الحكومي 
حسب املعطيات املتعلقة ب%98 من اإلجراءات وهي كالتالي: إجراءات 
منجزة أو هي في مرحلة متقدمة من اإلنجاز أو هي ذو طبيعة مستمرة: 
%69، من اإلجراءات في طور اإلنجاز: %24، في مرحلة اإلنطالقة: 2%، 
إجراءات متعثرة أو لم تنطلق بعد: %5 وإن وضعه هذه املعطيات تحت 
تصرف الجميع كما قلت في موقع خاص موجود كل هذه املعطيات 
اإلجراءات  اتخذ  كيف  ومآله  إجراء  كل  إجراء  إجراء  بكل  املفصلة 
التنفيذية والنتائج ديالو كلها موجودة والحمد هلل تحت تصرف الجميع، 
إن وضع هذه التصرفات تحت تصرف الجميع هو في حد ذاته تحول في 

التعامل مع البرنامج الحكومي تحول غير مسبوق.

التي  والقطاعية  األفقية  اإلنجازات  وفر  إن  قليل  منذ  قلت  كما 
هي مجموع الحصيلة العامة للحكومة بمختلف قطاعاتها وفرة هذه 
اإلنجازات األفقية والقطاعية ال يمكن استيفاؤها في هذا العرض، ومن 
تم لم يكن باإلمكان اإلحاطة بها، ولتمكين الجميع من االطالع عليها 
هناك كما قلنا برنامج خاص موقع خاص لذلك، لكن سأركز على أهم 
النقط األساسية في أداء الحكومة بطريقة تحاول أن توصل الرسائل 
األساسية، ويمكن أن نقول أن هذه الحكومة أوال هي حكومة إجتماعية 
للتنمية البشرية وللتماسك  بامتياز إجتماعية تعطي اإلهتمام الكبير 
البرنامج  محاور  من  أساسا  محورا  يشكل  وهذا  واملجالي،  اإلجتماعي 
الحكومي، ذلك أنه يمكن أن نقول أنه ليس هناك من برنامج مرتبط 

بالتنمية البشرية أو برنامج مرتبط بالتماسك اإلجتماعي أو بالتماسك 
املجالي إال ودعمته هذه الحكومة وأبدعت فيه أو طورته أو أبدعت 
مجاالت أخرى أو برامج أخرى في إطاره، ويشكل إصالح منظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي واحدا من اإلصالحات الكبرى في مجال تعزيز 
التنمية البشرية وأهم ما في هذا املجال هو أنه ألول مرة يصبح عندنا 
إطار تعاقدي إلصالح منظومة التربية والتكوين ألول مرة منذ اإلستقالل 
مجرد  من  بمقتضاه  التربوي  الشأن  إنتقل  األطراف،  لجميع  مالزم 
شأن قطاعي إلى التزام حكومي ومجتمعي وفق خارطة طريق وسجل في 
القانون اإلطار رقم 51.17. وملواكبة هذا الورش وتسريع وتيرته أحدثت 
والتكوين  التربية  منظومة  وإصالح  لتتبع  الوطنية  اللجنة  الحكومة 
والبحث العلمي، وعرف هذا القطاع املهم والحيوي وذي األولوية أوال 
وقبل كل �سيء توفير اإلمكانات الالزمة املالية والبشرية ليقوم بمهامه، 
فانتقلت ميزانيات القطاع من 54 مليار درهم سنة 2016 إلى 72 مليار 
درهم تقريبا سنة 2021 بزيادة تقدر ب%33، وهي زيادة غير مسبوقة 
في تاريخ املغرب ورغم ظروف الجائحة وغادي نبقى نكرر هاد الالزمة 
باستمرار، رغم ظروف الجائحة الصعبة فإن جميع البرامج املرتبطة 
بالتنمية البشرية وبالتماسك اإلجتماعي وبالعدالة املجالية لم تشهد 
انخفاضا بل شهدت ارتفاعا سنة 2020 وسنة 2021 وهذا في حد ذاتها 
املداخيل  في  الجائحة والنقص  الرغم من ظروف  نجاح كبير، فعلى 
ديال املالية العمومية لسنة 2021، ونقص املالية املرتقب سنة 2021 
فإن ميزانية وزارة التربية الوطنية قد زيدت بنفس الوتيرة التي كانت 
مقررة من قبل، كما تعززت املوارد البشرية من متوسط ديال 7000 
تقريبا منصب مالي ما بين 2004 و2016 إلى حوالي معدل ديال 20.000 
منصب مالي سنويا بين2017 و2021 مع تسجيل بطبيعة الحال رقم 
قيا�سي سنة 2017 ب32.000 منصب مالي. وهكذا عرف قطاع التربية 
الوطنية تشغيل 89.000 أستاذ خالل فترة 2017-2021 بإضافة حوالي 
%32 من العدد اإلجمالي لألساتذة. كما أيضا أنجزت الحكومة عددا 
من اإلصالحات البيداغوجية واملضمونية املهمة أوال من خالل إرساء 
هندسة جديدة للتكوين األسا�سي للمدرسين غير مسبوقة مرتكزة على 
اإلجازة خاصة في علوم التربية بالجامعات املغربية، والتي أحدثت ألول 
مرة إلى جانب إصالح مسار التكوين األسا�سي للمدرسين من 5 سنوات 
وتعزيز التكوين املستمر القائم على التقنيات الجديدة بهدف إدماج أكبر 
للتكنولوجيا الجديدة لدى األطر التربوية، وتم ربط االالف حوالي 7000 
مؤسسة بشبكة اإلنترنيت كجزء من برنامج »جيني 3«، وهذا يبين بأن 
الذي جئنا فيه الجديد ليس فقط أرقام، ليس فقط أموال وإنما حتى 

مضامين يروم جودة التكوين.

بطبيعة الحال بموازاة مع هذا هناك تعزيز جميع البرامج اإلجتماعية 
 700.000 من  انتقل  الذي  »تيسير«  ببرنامج  أبدأ  التمدرس،  لدعم 
تقريبا مستفيد إلى 230.000 مستفيد من التالميذ بطبيعة الحال إلى 
243.000 مستفيد سنة 2020.. 2 داملليون أعتذر 2 داملليون و300 ألف 
إلى 2 داملليون و400 ألف مستفيد سنة 2019 و2020، والشك أن هذا 
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الرقم سيرتفع في هذه السنة، وبطبيعة الحال إرتفع عدد املستفيدين 
من املبادرة امللكية »مليون محفظة«، عدد املستفيدين من الداخليات، 
عدد املستفيدين من املطاعم املدرسية، عدد املستفيدين من املطاعم 
املدرسية، عدد املستفيدين من النقل املدر�سي، ارتفعت أرقامهم كلها في 
هذه السنوات األربعة، وقد أسهمت هذه املجهودات على مستوى تعزيز 
املوارد البشرية من جهة واملالية على مستوى التطوير البيداغوجي، على 
مستوى تطوير البنيات التحتية، على مستوى برامج الدعم في تحسين 

مؤشرات التمدرس كما يلي:

-أوال: تسجيل انخفاض كبير في نسب اإلكتظاظ؛

مسبوق،  غير  مسبوق،  غير  بشكل  التمدرس  نسبة  ارتفاع  -ثانيا 
اإلبتدائي  السلك  في   48% انخفضت من  اإلكتظاظ  لنسبة  بالنسبة 
الثانوي  السلك  في   ،2020-2019 سنة   13% إلى   2017-2016 سنة 
اإلعدادي انخفضت سنة 2016-2017 من %22 إلى %4.7 سنة 2019-

2020 وهكذا. كما إرتفعت نسبة التمدرس بشكل ملموس من 2016 
تقريبا،   99.8% إلى   98% من  انتقلت  اإلبتدائي  املستوى   2020 إلى 
املستوى الثانوي اإلعدادي انتقلت من %88 إلى %94، على مستوى 
التكوين التأهيلي بلغت اليوم %69.9. تسجيل انخفاض في نسب الهدر 
املدر�سي بشكل ملحوظ خالل السنوات الثالث املاضية. وأخيرا هناك 
برنامج تعميم التعليم األولي الذي يعتبر أيضا قصة نجاح كبرى في هاد 
املجال، فقد عرف عدد األطفال املستفيدين من التعليم األولي قفز من 
%50 تقريبا احنا عندنا مليون و400 ألف تقريبا، فاش جينا في 2017 
كان 700.000 تقريبا 699.000 تقريبا في التعليم األولي، األطفال اللي 
عندهم 4 سنين و5 سنين، وكان يمثل %49.60 من عدد األطفال، اليوم 
قفز إلى 900.000 طفل على األقل سنة 2019-2020 أي %72.5 واملقدر 
أنه في هذه السنة بلغ %77 من عدد األطفال ديال 4 سنين 5 سنين 
اللي ولجوا التعليم األولي بتعاون الجميع قطاع التربية الوطنية واحد 
ولكن عدد من القطاعات األخرى شاركت وزارة الداخلية من خالل 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات الترابية، وزارة املالية، 
وزارة الشباب والرياضة، عدد من القطاعات األخرى شاركت إلنجاح 
هذا الورش الوطني الكبير والذي سيؤثر على جودة التعليم و سيؤثر 
على تخفيض الهدر املدر�سي في مجال التعليم بشكل كبير إن شاء هللا. 
بطبيعة الحال مع هاد البرنامج اللي هو برنامج ناجح وسيلقى نجاحات 
إن شاء هللا ألن الهدف ديالنا هو %100 في 2023-2024 تقريبا تقريبا 
نتمناو إن شاء هللا، ألن البرنامج األصلي %100 نوصلوه في 2027 ولكن 
نتيجة السرعة اللي كاينة بتعاون ديال جميع املتدخلين غادي تقلص 

هاد األجل إن شاء هللا إلى 2023.

هناك أيضا البرنامج الوطني للتربية الدامجة ذلك أن عندنا األطفال 
في وضعية إعاقة اللي كيخصهم واحد العناية خاصة، وبطبيعة الحال 
األشخاص في وضعية إعاقة كلهم في ظل هاد الحكومة هناك عدد 
من البرامج استهدفتهم، والحمد هلل، هذا من البرامج الناجحة اللي هو 

البرنامج الوطني للتربية الدامجة واللي عندو واحد الشعار هو »لن نترك 
أي طفل خلفنا« حتى واحد ما نخليوه ورانا، جميع األطفال بما فيهم 
األطفال في وضعية إعاقة اللي عندهم صعوبات في متابعة التمدرس 
خصنا نوفرو الوسائل ليستطيع أن يلحقوا تربويا باألطفال اآلخرين، 
وبالتالي انتقل عدد املؤسسات التعليمية املصنفة دامجة برسم سنة 
2019-2020 إلى 3400 مؤسسة تقريبا وهو ما يمثل %31 من مجموع 
املؤسسات التعليمية، وبلغ عدد األطفال في وضعية إعاقة املتابعين 
دراستهم في هذه املؤسسات 24.000 طفل تقريبا اليوم ونتمناو تعميم 
هذه  استطاعت  رائدة  تجربة  وهي  األخرى  املدارس  في  التجربة  هذه 

الحكومة أن تأتي بها.

بطبيعة الحال هناك أيضا برامج خاصة لدعم التربية غير النظامية 
و ملحو األمية والتي آتت أكلها، والحمد هلل، وتعزز التكوين املنهي باعتباره 
رافعة أساسية لتحقيق فرص الشغل من خالل مختلف البرامج، ولكن 
بغيت هنا بالخصوص نأكد على واحد البرنامج اللي هو تخصيص منحة 
ملتدربي التكوين املنهي ألول مرة في ظل هذه الحكومة على غرار طلبة 
التعليم العالي وبنفس الشروط، وقد استفاد من املنحة برسم السنة 
التكويني 2019-2020 ما مجموعه 44.000 ألف متدرب بكلفة إجمالية 
ناهزت 156 مليون درهم مع الهدف أن نصل إلى 70.000 في أفق 2023.

وأيضا أرسيت منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك 
عن طريق توسيع العرض الجامعي وهذا �سيء مهم جدا بإحداث 39 
 21 2017 و2021 وبرمجة إحداث  مؤسسة جامعية جديدة ما بين 
مؤسسة جديدة في أفق 2023، منها 12 مؤسسة ذات إستقطاب مفتوح 
4 دالكليات ديال الطب و5  و9 مؤسسات ذات إستقطاب محدود، 
داملدارس ديال التربية والتكوين، وهذا �سيء مهم جدا ألنه غادي يمكّنا 
باش نواجهو الحاجيات ديال املستقبل بثقة إن شاء هللا. وتجدر اإلشارة 
للفئة  مهم جدا  العالي وهذا مؤشر  بالتعليم  التمدرس  نسبة  أن  إلى 
العمرية بين 18 و22 سنة عرف تطورا مهما وملحوظا، انتقل من 33% 
سنة 2016 ل42 % برسم موسم سنة 2019 و2020 واملعيار الدولي هو 

%45 يمكن أن نصله بعد سنة أو سنتين من اليوم.

وفي مجال تعزيز الدعم اإلجتماعي، هاد البرامج دائما معها برامج 
في   329.000 من  لينتقل  املمنوحين  الطلبة  توسيع عدد  إجتماعية، 
املمنوحين بسلك  اليوم، كما تجاوز نسبة  تقريبا  2016 ل415.000 
الدكتوراه %27، وتعزيز نظام التغطية الصحية للطلبة ألن هو نظام 
مهم جدا واخا بدا في إطار الحكومة السابقة إال أنه سهلنا الشروط 
ديالو ودرنا عدد من البرامج اللي خالت الطلبة يستافدو منه، وبلغ عدد 
املستفيدين اليوم 300.000 طالب مستفيد سنة 2021 وراه في 2017 
كانوا غير 7 آالف، وهذا نجاح كبير لهذا البرنامج أيضا، وهناك عدد 
من البرامج األخرى كلها تطورت؛ اإليواء في األحياء الجامعية وغيره من 
البرامج املهمة جدا، وأيضا رفع اإلعتمادات املالية املخصصة للبحث 

العلمي.
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أما فيما يخص الجانب الصحي، الجانب الصحي نفس ال�سي ركزنا في 
البداية على رفع امليزانيات ورفع املناصب املالية ذلك أن املالية املرصدة 
لها أوال املناصب املالية كانت من قبل حوالي 1700 تقريبا سنويا، من 
بعد رفعناها ل4000 سنويا وهاد السنة 2021 رفعناها ل5500 سنويا 
املوارد  لتثمين  املهم  هو  وهذا  العمومية  الوظيفة  في  املجال  فتح  مع 
البشرية في املجال الصحي عن طريق مشروع القانون الذي يفتح املجال 
للوظيفة العمومية الصحية باش تكون تمكن إن شاء هللا من أن تعطى 

الوضعية املشرفة ملهنيي الصحة.

أما على مستوى املجهود امليزانياتي فهي أيضا عرفت ميزانية وزارة 
2016 و2020 وهو ما يرفع نسبة  %25 بين  الصحة ارتفاعا بحوالي 
ميزانية الصحة في امليزانية العامة سنة 2020 إلى ما يناهز 7.27%، 
وسيكون أكبر أكثر في 2021 وهذا تطور إيجابي نحو الهدف الذي يجب 
أن نبلغه في املستقبل اللي هو %10، وواكب هذا عدد من اإلجراءات 
املهمة من بينها مثال تحسين جودة الخدمات والبنيات الصحية وتحسين 
الطبية عن طريق عدد من اإلجراءات  واملستلزمات  لألدوات  الولوج 
مهمة جدا؛ تخفيض أثمنة األدوية اللي هو واحد اإلجراء بدأ في الحكومة 
استهالك  أكثر  تقريبا  دواء   1500 الحكومة  هاد  مع  واستمر  السابقة 
خفض ثمنه وخصوصا األدوية املوجهة لعالج بعض األمراض الخطيرة 
وتخفيف  املضافة،  القيمة  عن  الضريبة  إلغاء  طريق  عن  واملزمنة 
كلفة الفاتورة الطبية من خالل تعزيز األدوية الجنيسة وغيره كثير من 
اإلجراءات التي تصب في هذا الهدف املهم جدا. وأيضا املحور الثالث 
البرامج  جميع  اإلجتماعية  الحماية  وهاد  اإلجتماعية  الحماية  وهو 
اإلجتماعية اللي فهاد اإلطار كلها دعمت، لكن البرنامج الكبير هو الذي 
جاء في التوجيهات امللكية السامية لخطاب العرش لسنة 2020، وكذا 
خطاب أكتوبر الفتتاح هذه السنة البرملانية والذي وضع مشروعا كامال 
لتعميم الحماية اإلجتماعية، وقد حرصت الحكومة على تحويل هذا 
املشروع إلى قانون إطار الذي صادق عليه البرملان، والذي يضم: تعميم 
مليون   22 لفائدة   2022-2021 سنتي  املرض  عن  اإلجباري  التأمين 
شخص؛ تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 مليون طفل 
في سن التمدرس تستفيد منها 3 داملليون أسرة بين سنتي 2024-2023 
ب300 درهم لكل طفل؛ توسيع قاعدة املنخرطين في أنظمة التقاعد 
الشغل  فقدان  عن  التعويض  من  اإلستفادة  تعميم  2024؛  سنة 
الصحية  التغطية  تعميم  في  فعال  الحكومة  بدأت  وقد   ،2025 سنة 
سنة 2021-2022. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه البرامج كلها غادي تقدر 
الكلفة ديالها السنوية في آخرها ب51 مليار درهم منها 23 مليار من 
امليزانية العامة للدولة. لكن األهم هنا هو أن توسيع التغطية الصحية 
األساسية خالل السنوات األخيرة ارتفع تقريبا من %35 سنة 2012، 
بلغ %52 سنة 2015، ليبلغ %70 سنة 2019 وليبلغ تقريبا %74 سنة 
2021، وبالخصوص مع انضمام التغطية الصحية للفئات من العمال 
للطلبة كما رأينا كيفاش  التغطية الصحية  املستقلين وغير األجراء، 
توسعات وقد بلغ العدد اإلجمالي للسكان الذين يستفيدون اليوم من 

التغطية الصحية األساسية سنة 2020 : 21 مليون مواطن ومواطنة 
التغطية  بأن  كنعرفو  واحنا   .2017 ماليين فقط سنة  مقارنة ب10 
تكاليف الصحية على  املفتاح األسا�سي لتخفيف عبء  الصحية هي 
األسر، األسر اليوم األغلبية على األقل %50 من التكاليف الصحية 
تكون عليهم، مع برنامج التغطية الصحية غادي ينخفض هاد الكلفة 

ديال التغطية الصحية علي األسر إلى 25%.

ال يمكن هنا إال أن أشير إلى النجاح الكبير لتنزيل األولي ملرحلة الثالثة 
من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي يروم أوال تدارك الخصاص 
في  األشخاص  ومواكبة  األساسية،  والخدمات  التحتية  البنيات  في 
الدخل،  وتحسين  للدخل،  املدرة  األنشطة  وتعزيز  وضعية هشاشة، 
واإلدماج اإلقتصادي للشباب، وكثير من األهداف التي كانت مسطرة في 

هذه البرامج كلها قد وصلت إليها.

معشر وسيد تال وسادة،

هناك أيضا مضاعفة نفقات صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، 
والذي أصبح اآلن يسمى صندوق دعم الحماية اإلجتماعية والتماسك 
اإلجتماعي ابتداء من هذه السنة، وخصصت له ميزانية تقدر ب9.5 
مليار درهم وتوسعت تدخالته وتعززت موارده بمداخيل إضافية قد 
شهدت نفقات هاد الصندوق تطورا مضطردا لتنتقل من حوالي 2.6 
مليار درهم سنة 2016 إلى 4.7 مليار درهم سنة 2020، وهو دليل على 
إعطاء األهمية للبرامج املندرجة في إطار هذا الصندوق والتي تهدف إلى 
دعم التماسك اإلجتماعي. ومن ذلك دعم النساء في وضعية هشاشة، 
املساعدة املباشرة لألرامل في وضعية هشاشة هو البرنامج اللي انتاقالت 
يزيد  ما  إلى   2016 تقريبا سنة   60.000 و  األرامل فيه من كدا  عدد 
عن 111.000 ألف أرملة و188.000 يتيم في مارس 2020؛ اإلهتمام 
باألشخاص في وضعية إعاقة والذين تطور استفادتهم من عدد من 
البرامج سواء في التمدرس أو في إعطاء وسائل لتأهيل والدعم أو غيره، 
لكن بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى هاد البرنامج بغيت 
نشير هنا إلى مبادرة ألول مرة ديال الحكومة اللي هي املباراة املوحدة 
للتوظيف العمومي الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة ألول مرة في 
بالدنا، استفاد منها لحد الساعة 651 من حاملي الشواهد العليا في 
وضعية إعاقة كل سنة 200، 200 هاد السنة 400، 2021 و2020 هو 
ما يمثل حوالي %40 من الباحثين عن الشغل من هذه الفئة املهمة، 
هذا باملوازاة مع اإلستمرار في العمل على تفعيل حصة %7 من مناصب 
الشغل املخصصة لهذه الفئة ضمن املناصب املتبارى عليها في مختلف 
القطاعات، إذن هذا أيضا من البرامج املهمة جدا والتي فيها واحد نجاح 

كبير.

البد أن أشير أخيرا في هذا املحور اإلجتماعي إلى دعم القدرة الشرائية 
بأنه على  القدرة الشرائية للمواطن بغيت نأكد هنا  للمواطن، وهاد 
الرغم في البرنامج الحكومي كنا درنا الهدف هو أال تتجاوز نسبة التضخم 
%2 إال أن نسبة التضخم في املتوسط بقيت إلى حد الساعة حوالي 
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%1 أحيانا أقل بكثير من %1، بمعنى أن القدرة الشرائية للمواطنين 
فقط من خالل هاد مؤشر كيبن بأنها محافظ عليها، ولكن أريد أن أشير 
بالخصوص إلى اإلتفاق الثالثي إثفاق 25 أبريل سنة 2019 اإلجتماع 
الذي أسفر عن جولة من الحوار اإلجتماعي، والذي تحقق بفضله تقدم 
مقدر على مستوى القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام 
ولإلتحاد  النقابية،  للمركزيات  الشكر  هنا  أجدد  أن  وأريد  والخاص. 
هذا  إلنجاح  وتجاوبهم  الدؤوب  عملهم  على  املغرب  ملقاوالت  العام 
اإلتفاق الثالثي، والحمد هلل، اللي كان ناجح، واللي أهم فيه هو ماذا؟ هو 
دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللطبقة املتوسطة بالخصوص 
ألن هناك من يروج بأن هذه الحكومة أضرت بالطبقة املتوسطة قد 
رأينا أن جميع البرامج املوجهة للطبقات الهشة والطبقات املتوسطة 
كلها تدعمت، ومن بينها هاد البرنامج الناجح لتحسين الدخل ذلك أنه 
هاد اإلتفاق الثالثي فيه الزيادة العامة في أجور املوظفين تتراوح بين 
400 و500 درهم حسب الدرجة والتي طبقت على 3 دفعات آخرها 
صرفت في يناير 2021، وقد بلغت الكلفة اإلجمالية لإللتزامات الخاصة 
بموظفي الدولة بموجب هذا اإلتفاق حوالي 14.25 مليار درهم فقط 
لهاد البرنامج ومعاه الزيادة في الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص 
على دفعتين %5، %5 ومعاه أيضا الرفع في التعويضات العائلية بقيمة 
100 درهم عن كل طفل في حدود ثالث أطفال ابتداء من يوليوز 2019 
ولكن  الخاص.  القطاع  في  األجراء  أو  ولفائدة  الدولة  لفائدة موظفي 
تضمن اإلتفاق الثالثي أيضا تحسين شروط الترقية لفائدة عدد من 
املوظفين حسب الساللم وحسب القطاعات ومعالجة وضعية عدد من 
الفئات القطاعية من املوظفين بقيت، بقيت ملفاتهم عالقة منذ على 
األقل 20 أو 25 سنة، وحلت في ظل هذه الحكومة، صحيح ما حليناش 
جميع امللفات ولكن حلينا عدد مهم من امللفات وهذا �سيء مهم جدا. 
ومرة أخرى، ومرة أخرى على رغم من ظروف الجائحة وعلى الرغم من 
أن ظروف الجائحة املوارد ديال املالية العامة نقصات 2020 نقصات 
ب82 مليار درهم كيجمعها غير الفم، ومنتظر أن تنقص بنصفها تقريبا 
أو أقل قليال في سنة 2021، رغم ذلك استمرينا في الوفاء باإللتزامات 
فهاد اإلتفاق اإلجتماعي والزيادة الثالثة الثانية والثالثة ديال 2020-

2023 وفينا بها ووصلت تلك الزيادة إلى املوظفين، وهذا أظن بأنه �سيء 
مهم جدا قامت به هذه الحكومة في هاد املجال. ما هي النتائج ديال 
 100 �سي  عندنا  البرامج  في  اإلجراءات  املختلفة؟ ألن  اإلجراءات  هاذ 
برنامج تقريبا اجتماعي، والذي إيال بغينا نقولو غادي يتجمع في إطار 
هاذ الحماية اإلجتماعية الجديدة، ولكن اآلن كاين هاذ البرامج، هذه 
البرامج ما هو تأثيرها؟ انعكست هذه السياسات اإلجتماعية للحكومة، 
 ما أطراتش؟ أريد أن أقول بأنه 

ّ
ألن هذا هو املهم واش أطر �سي حاجة وال

على حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الصادر شهر مارس 
لع عليه في املوقع ديال املندوبية 

ّ
2021، هذا أخير جديد يمكن أن نط

د بأن نسب الفقر ونسب الهشاشة ببالدنا قد 
ّ
السامية للتخطيط، أك

تراجع فتراجع نسبة الفقر والهشاشة من %4.8 سنة 2013 إلى 1.7% 

صت نسبة األشخاص الذين 
ّ
سنة 2019 على الصعيد الوطني، كما تقل

يعيشون الهشاشة اإلقتصادية في ما بين 2013-2019 من %12.5 إلى 
%7.3. وعالقة بتقلص نسبة الفوارق اإلجتماعية فقد عرفت فئة 20% 
من األسر األقل يسرا تحسنا في املعيشة بنسبة %3.5 خالل نفس الفترة، 
وبنسبة %2.9 بالنسبة للطبقة اإلجتماعية الوسيطة وبنسبة 2.5% 
بالنسبة للفئات %20 األكثر يسرا، وفي ظل هذا التحسن معنى ذلك أنه 
هاذ البرامج اإلجتماعية وفق سياسة إرادية، سياسة إرادية ألن عندما 
كيكون الدعم ديال القطاع ديال التعليم فهو دعم لألسر، عندما يكون 
دعم البرامج اإلجتماعية املوازية للتعليم دعم األسر، عندما يكون دعم 
امليزانية ديال الصحة فهو دعم لألسر، والبرامج اإلجتماعية اللي فيها 
الدعم املالي أيضا زادت ودعم لألسر، هذا أدى إلى تقليص نسبة الفقر 
وتقليص نسبة الهشاشة والزيادة على حسب هذا التقرير ديال املندوبية 
السامية للتخطيط الزيادة تحسن في املعيشة لفئات متعددة، وفي ظل 
هذا التحسن شهد املؤشر التركيبي للفئات اإلجتماعية اللي كيتسمى 
»مؤشر جيني« »profession de génie« استمرارا في اإلنخفاض قبل 
حلول الجائحة حيث من %39.5 سنة 2013 إلى %38.5 سنة 2019، 
وهو املستوى األكثر انخفاضا منذ حوالي 20 سنة ببالدنا، وهذا �سيء 
مهم. صحيح احنا كنتمناو نزيدو أكثر جات الجائحة أثرت فهاذ املنحى 
اإلنخفا�سي أثرت فيه الجائحة، ولكن هذا ال يمنع من أن أداء الحكومة 
ف في هذا 

ّ
على هاذ املجال، الحمد هلل، كان جيدا، ال يمكن أن أتوق

امللف إال وأن أشير إلى أن الساكنة القروية والعالم القروي كان عندو 
حصة األسد من مختلف البرامج التي أبدعتها أو واصلت تنفيذها هذه 
الحكومة، وأولها برنامج الحّد من التفاوتات املجالية واإلجتماعية، مما 
ن من تسجيل تقدم كبير في التنمية في مناطق عديدة من العالم 

ّ
مك

 مشيت دابا كنلقى طرقان جداد دازو فّك العزلة عن 
ّ
القروي، أنا فين ما

عدد من الدواوير من املداشير من القرى، بقاو قرى أخرى البد أن نتّم 
البرنامج إن شاء هللا كي يسير إلى مزيد من القرى األخرى، وهكذا عّبأت 
الحكومة خالل الفترة من 2017 حتى ل2020 ما يقرب من 27 مليار 
درهم %54 من إجمالي امليزانية املرصودة لهذا البرنامج، حوالي 6.6 مليار 
للمشاريع املبرمجة لسنة 2021 وحدها والتي هي قيد التنفيذ، وقد أتاح 
هذا املجهود املالي من تسجيل النتائج التالية: تشييد أكثر من 9800 كلم 
من املسالك والطرق القروية الجديدة بينما توجد 3000 كلم جديد في 
طور البناء، وراه الناس كيسمعوني وكيعرفو الدواور اللي اتفك عليهم 
العزلة أو تصاوبو الطرقان ديالهم أو تعّبدت هاذ الطرق في هذه السنوات 
الثالثة؛ إتمام ما يقرب من 1500 عملية بناء وإعادة تأهيل لبنيات 
تحتية مدرسية ما يقرب من 700 عملية جديدة في طور اإلنجاز؛ تنفيذ 
534 عملية لشراء معدات مدرسية وحافالت للنقل املدر�سي؛ إنهاء أكثر 
من 390 عملية بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية األساسية في 
ما يقرب 150 عملية جديدة في طور اإلنجاز؛ تنفيذ 737 عملية شراء 
معدات طبية وسيارات إسعاف ووحدات طبية متنقلة؛ إتمام 2700 
مشروع للتزويد باملاء الشروب، وإنجاز ما يقرب من8 أالف عملية ربط 
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 640 بحوالي  الشرب  مياه  وتمديد شبكة  وجماعية  ومختلطة  فردية 
كيلومتر وإلى آخره وأيضا في مجال الكهرباء، وهذه البرامج التي تنبني على 
نظام حكامة، حكامة محلي وجهوي فعال، ألن اختيار البرامج هو محلي، 
تنفيذ البرامج جهوي ومحلي، التمويل مركزي وجهوي، إذن الحكومة 
فيها بالخصوص التمويل واملتابعة العامة وأيضا الدعم التقني والعلمي 
في كثير من األحيان وهذا ساهم كثيرا في فك العزلة عن كثير من املداشير 
ومن الدواور وفي أحيانا في مناطق جبلية بعيدة، ومن تحسين بالتالي إلى 
وجود وآثار التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واملجالية في مناطق قروية 

واسعة.

وتبين املعطيات الخارجة يعني تبين النسب اللي كاينة اليوم، نسب 
الولوجية ونسب القرب من الخدمات الصحية أو من املدارس، نسبة 
في تصاعد  والتي هي  الشروب  باملاء  التزويد  نسبة  القروية،  الكهربة 
مستمر، أن هذه الجهود، الحمد هلل، أثمرت نتائج كبيرة جدا. مع اإلشارة 
في جميع  القروي كان دائما حاضرا  للوسط  التمييز اإليجابي  إلى أن 
البرامج اإلجتماعية األخرى كل البرامج اإلجتماعية األخرى بحال دابا 
برنامج »تيسير« %80 منو كيعني العالم القروي، عندنا اإلبتدائي كيعني 
غير العالم القروي، اإلعدادي هو اللي كيعني القروي والحضري، 62% 
من املبادرة امللكية »مليون محفظة« كتم�سي للعالم القروي، %56 من 
املؤسسات الجديدة في التعليم اللي تفتحات في العالم القروي، 58% 
من الداخليات في العالم القروي، 94 % من املطاعم املدرسية في العالم 
القروي، %78 من النقل املدر�سي في العالم القروي، إذن هاد الجهود 
اإلجتماعية اللي كّدار جزء كبير منها كيم�سي للعالم القروي أخذا بعين 
اإلعتبار الظروف الصعبة وأيضا هاد التأخر اللي عقود من الزمن في 
اإلهتمام بعدد من املجاالت في وسط ديال العالم القروي وأظن بأن 

هذا �سيء مهم جدا.

البد أن نشير أيضا إلى تعزيز برامج السكن بهدف حصول الطبقات 
الهشة واملتوسطة على سكن الئق، وقد بلغ إجمال إنتاج املساكن سنة 
2017 وإلى غاية 2020 ما بينهما 600.000 وحدة أي %76 من الهدف 
الذي كنا أعلناه اللي هو 800.000 وحدة املجمع إنجازها بين 2017 
و2021 أي 160.000 وحدة سنويا، ونتمناو فهاد 2021 نكملو واحد 
الشوية اللي بقى.. أياه البرامج راه باقا مستمرة، البرامج التزال مستمرة، 
الحال، غادي  الوالية بطبيعة  يوم من  إلى آخر  أبدا نحن نشتغل  ال 
تشوفو باقي القوانين، مشاريع القوانين، مشاريع املراسيم باقي كندوزهم 
إلى اآلن، وراه عندكم واحد التحدي باش دوزو مشاريع القوانين التي 
جاءتكم في هذه املرحلة اآلخيرة، باش نكونو جميعا معبئين باش قبل ما 
تنتهي الوالية نكونو دوزنا أكبر قدر ممكن من املشاريع القوانين التي هي 
ملصلحة الوطن هاد ال�سي احنا كنشتاغلو ملصلحة بالدنا، هذا إذن فيما 
يخص املحور األول الذي هو محور دعم التماسك اإلجتماعي والتنمية 
بعين  أخذا  به  وبدأت  أهمية خاصة  أعطيته  هو  والذي  اإلجتماعية 
اإلعتبار وألبين بأن هذه الحكومة حكومة إجتماعية بامتياز، واعطينا 

لهاد األمور األهمية الكبرى وحطيناها هي األولى؛

ثانيا: دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وتوسيع الجهوية 
املتقدمة وإطالق اإلصالحات القوية، وفعال في ظل هذه الحكومة اللي هي 
السمة الثانية بعد السمة األولى حكومة إجتماعية ممتازة هي حكومة 
اإلصالحات القوية والهيكلية، والتي ستؤثر في السنوات املقبلة فقط أنا 

غير 3 وال 4 داإلشارات:

-1 ألول مرة والت عندنا خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان مصادق عليها، مصادق عليها الورش الصحيح بدا 
من قبل من 2010 لكن خطة تشاركية متكاملة مصادق عليها ببرنامج 
تنفيذي ألول مرة، خطة العمل الوطنية في املجال الديموقراطي، بمعنى 
عندنا واحد خارطة الطريق في هذا املجال في السنوات املقبلة وهاد 
ال�سيء مهم جدا، وأيضا العمل بدعم ثقافة حقوق اإلنسان والشراكة 

مع املجتمع املدني؛

على  صادق  الذي  للبرملان  اعطت  أو  صادقت  الحكومة  هذه   2-
والذي مدعو يعني أن يصادق على 4 قوانين إطار: قانون اإلطار للتربية 
والتكوين حتى 2030؛ قانون اإلطار للحماية اإلجتماعية حتى ل2025؛ 
القانون اإلطار للمجال الجبائي لإلصالح الجبائي؛ وقانون اإلطار إلصالح 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، مع ذلك 4 املجاالت اللي هي إصالحات 
مركزية قوية ومهمة ولى عندنا خارطة الطريق لسنوات ربما لعقد أو عقد 
ونصف املقبل، وهذا �سيء مهم جدا داك�سي عالش قلت هادي حكومة 
اإلصالحات الهيكلية القوية املستقبلية، وقوانين اإلطار عندها تأثير كبير 
وكون ما�سي مثال بالنسبة للحماية اإلجتماعية خليناه كيما كان ما درناش 
قانون اإلطار، قد يمكن هاديك األهداف اللي فيه راه حكومة أخرى 
تجي تبدا تغير فيها، التغيير اآلن يحتاج إلى توافق بين الحكومة والبرملان 
باش تغير هادي، معنى ذلك أنه ولى عندنا واحد خارطة الطريق واحد 
l›autoroute واحد الطريق سيار خارطة طريق فهاد املجاالت األربع على 
األقل على األقل إضافة إلى خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان، وهذا يأتي جديد في مجال العمل الحكومي؛

ثانيا في مجال العناية بأوضاع املرأة املغربية، أريد أن أشير هنا ألن 
هذا كان فيه إصالحات مهمة صحيح خصني نشير إلى املخطط الحكومي 
للمساواة »إكرام 1« واللي املدى ديالو تم منذ سنوات 2017-2018، 
وّدار املخطط الوطني للمساواة »إكرام 2« برسم سنة 2017-2021، ثم 
من بعد البرنامج الوطني املندمج للتمكين اإلقتصادي للنساء والفتيات 
إصالحات  ّدارت  »تكفل«،  وبرنامج  »تمكين«  وبرنامج   2030 أفق  في 
هيكلية في هذا املجال وأكبر إصالح هيكلي أيضا إضافي وهو ما قامت به 
الحكومة بخصوص رفع الحيف عن املرأة الساللية وتمكينها من حقوقها 
املشروعة من خالل تحيين ترسانة قانونية تعود لحوالي قرن من الزمان 
قرن من الزمان، كما فتحت بالدنا ألول مرة أمام املرأة املغربية لولوج 
ألول مرة لولوج خطة العدالة سنة 2018 بناء على التوجيهات امللكية 
السامية، فتمكنت 277 إمرأة من ولوج هذه املهنة ألول مرة ومع تعيينهن 
في مختلف الدوائر اإلستئنافية للمملكة في يوليوز 2020، وهادي أيضا 

إصالحات هيكلية ليست إصالحات جزئية.
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وفي إطار التعاون بين الحكومة واملؤسسة التشريعية أريد أن أشير هنا 
والشك أن املؤسسة التشريعية قامت بدور كبير فهاد اإلصالحات كلها 
وإصالحات غيرها، لكن أريد أن أشير إلى أنه لكن أريد أن أشير إلى أنه قد 
أحيل على املؤسسة التشريعية ما يقرب من 330 مشروع قانون، 330 
مشروع قانون ويمكن أن أقول بأن، الحمد هلل، التفاعل ديال الحكومة 
كان في أغلب األحيان مع حوالي 50 % من التعديالت ديال املشرعين أو 
ديال البرملانيين وهذا �سيء مهم جدا، �سيء مهم جدا. لكن في الحصيلة 
التشريعية للحكومة، اإلنتاج القانوني للحكومة يمكن أن أقول بأنه غير 
مسبوق، فقد صادق املجلس الحكومي أعد أو درس أو صادق على أكثر 
من 1036 نص قانوني مشروع نص قانوني منها: 293 مشاريع قوانين، 
10 مشاريع قوانين تنظيمية، أربع قوانين إطار تهم تنزيل إصالحات كبرى 
وهيكلية، 143 قانون عادي، 136 قانون يق�سي باملوافقة على اتفاقيات 
دولية و594 مرسوم تنظيمي وباملقارنة مع الواليات الحكومية السابقة 
هادي أرقام غير مسبوقة كانت واحد الديناميكية تشريعية كبيرة يشهد 
في  العملية  هذه  واكبوا  الذين  والكفاءات  األطر  من  عدد  ذلك  على 

املراحل السابقة وفي هذه املرحلة أيضا.

معشرا وسيد تال وسادة،

هذه اإلصالحات الهيكلية الكبرى واإلصالحات اإلجتماعية لم يكن 
ممكن تنفيذها إال أيضا باإلهتمام بالجانب اإلقتصادي، ألن خصها 
اإلجتماعية  البرامج  من  الكثير  بل  االقتصاد،  كاين  راه  بصح  تمويل 
في  الثالث  املحور  هنا  ومن  اقتصادية  وحيوية  حركية  نتيجة  تأتي 
تطوير النموذج اإلقتصادي والنهوض بالتشغيل وبالتنمية املستدامة، 
بأنها حكومة محفزة لإلستثمار، محفزة  فالحكومة يمكن أن نصفها 
للتشغيل، وقد عملت الحكومة على تنزيل عدد من التدابير والبرامج 
واإلصالحات الجوهرية بهدف دعم التحول الهيكلي للنسيج اإلقتصادي 
الوطني. وأشير هنا في البداية، في البداية من األول سأشير لواحد اإلصالح 
مناخ  تحسين  األعمال،  مناخ  تحسين  هو  اللي  وهيكلي  مهم  هو  اللي 
للمقاولة واللي بالدنا أعطت فيه واحد النموذج دولي، دولي دون مبالغة 
ذلك أن تحسين مناخ األعمال وخصوصا تحسين ممارسة األعمال اللي 
واحد املعيار الدولي اللي الحمد هلل تحسنات فيه بالدنا بشكل كبير هو 
كيعني تدليل الصعوبات اإلدارية املتعلقة بالتراخيص ألن تحسين مناخ 
األعمال في أمور كتهم املواطن مباشرة في حياته في الرخص ديالو، في 
عالقته مع اإلدارة، عالقته مع املستثمرين، املستثمرين مع اإلدارة، 
املقاولة مع اإلدارة هاد ال�سي اللي كاين، ففيه تسهيل ورقمنة التراخيص 
واإلجراءات الخاصة بإحداث املقاولة لإلستثمار وإصالح الكتاب الخامس 
من مدونة التجارة املتعلق باملقاولة في وضعيات صعبة والذي شاركتم 
وساهمتم فيه من خالل القانون، تحيين مقتضيات مدونة التجارة، 
مواصلة  الشركات،  داخل  الجيدة  والحكامة  الشفافية  مبدأ  ترسيخ 
تحديث وعصرنة املحاكم التجارية، تجويد اإلطار القانوني والتنظيمي 
واإلجرائي للطلبيات العمومية، تحسين آجال األداء، تعزيز الرقمنة، 

تبسيط مجموعة من اإلجراءات واملساطر اإلدارية وخاصة تلك املتعلقة 
باملقاولة، تراخيص البناء، الربط الكهربائي، أداء الضرائب، ربط نقل 
ملكية وغيرها... هذه اإلصالحات الكبيرة التي استمرت على مدى سنوات 
ثالث سنوات أو أربعة أسهمت هذه اإلصالحات وأسهمت نتائجها على 
أرض الواقع في تحسين تصنيف املغرب في تقرير البنك الدولي ملمارسة 
األعمال حيث انتقل من املركز 60 سنة 2019 إلى املركز 53 سنة 2020 

بإحراز تقدم سبعة داملراكز في سنة واحدة وب22 مرتبة مقارنة

بسنة 2017. وبهذا فإن الحكومة اقتربت سنة 2020 من تحقيق 
دائرة  ودخول   2021 سنة  الترتيب  هذا  في   50 املرتبة  بلوغ  هدف 
اإلقتصاديات الخمسين األوائل كما هو محدد في البرنامج الحكومي، 
ديال  الدول  ديال  الترتيب  الشديد  بأنه مع األسف  لكم  نأكد  يمكن 
ممارسة التصنيف ديال ممارسة األعمال ديال 2020 ما خرجش ولو 
خرج لكان املغرب مرتبا في املرتبة 47 أو أكثر أو أحسن بكثير اللي قدرنا 
وخصوصا  األرض  على  نجحت  التي  اإلصالحات  ألن   ،47 األقل  على 
الضمانات املنقولة والسجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة، 
اللي واحد النجاح منقطع النظير والذي عرضته في هذه املنصة من 
قبل وعرضنا األرقام ديالو والتي تحسنت بعد ذلك هذا أعطى للمغرب 
تموقعا جيدا في هذا املؤشر عامليا، وقد مكن هذا الترتيب العالمي من 
الثالثة إفريقيا وفي منطقة الشرق األوسط  تموقع املغرب في املرتبة 
وشمال إفريقيا ثالث إفريقيا، الثالث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
ومرتبة متميزة بالنسبة لعدد من الدول الشريكة واملجاورة. ولترصيد 
هذه اإلنجازات الهامة اعتمدت بالدنا في شهر ماي 2021 أول سياسة 
وطنية مندمجة لتحسين مناخ األعمال تمتد ل 5 سنوات 2025-2021، 
والتي وردت في خطاب ملكي األمر بها في خطاب ملكي سامي موجه إلى 
املشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة في أكتوبر2019، 
هذا اإلصالح األول واللي مهم جدا واللي مرتبط بعدد من اإلصالحات وما 
جاء فيه بكل صراحة قصة نجاح الجميع ينهئ املغرب عليها على املستوى 

الدولي بطبيعة الحال؛

اإلصالح الثاني املهم فهاد املجال اللي هو إصالح املراكز الجهوية 
 30 بتاريخ  السامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  أنه  وذلك  لإلستثمار، 
من  الشامل  اإلصالح  هذا  إخراج  على  الحكومة  عملت  يوليوز2017 
خالل أوال مشروع القانون الذي صادقتم عليه، بعد ذلك يحول املراكز 
املالي  اإلستقالل  عندها  عمومية  مؤسسات  إلى  لإلستثمار  الجهوية 
للمستثمرين  رئي�سي  كمخاطب  موقعها  ويتعزز  اإلداري،  واإلستقالل 
ولإلدارة على املستوى الترابي، وأيضا ير�سي هذا القانون اللجان الجهوية 
املوحدة لإلستثمار باإلضافة إلى تبسيط املساطر ونقلها إلى املستوى 
الالممركز وإطالق بوابة رقمية لتلقي طلبات املستثمرين، وقد بلغ عدد 
مشاريع اإلستثمار التي تم البت فيها من قبل اللجان الجهوية املوحدة 
%51 سنة  بارتفاع   2020 تقريبا سنة   2500 لإلستثمار ما مجموعه 
ديالو، هذا اإلصالح من  السنة األولى  النجاح من  يعني هذا   ،2019
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السنة األولى ديالو لقي نجاحا كبيرا، وتمت املصادقة سنة 2020 على 
1499 ملف إستثمار بزيادة %24 مقارنة مع 2019، وأيضا واكبت هذه 
املراكز إحداث 20 ألف مقاولة جديدة وقدمت الخدمات ألكثر من 13 
ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، وواكبت أكثر من 4000 
 1500 2020 وصادقت على ما يقارب  مستثمر سنة واحدة في سنة 
مشروع استثماري بغالف مالي يناهز 151 مليار درهم من املرتقب أن 
ألف منصب شغل   94 مقابل  ألف منصب شغل   153 توفر حوالي 
فقط في سنة 2019. وهذه املؤشرات كلها تدل على نجاح هذا اإلصالح 
املهم، وهو الشك أن التأثير ديال هاد اإلصالح سيتصاعد مع السنوات 
سنة  الشك   2020 سنة  األولى  والنتائج   2019 سنة  تم  ألن  املقبلة 
2020، 2021، 2022، 2023 غادي تزايد؛ تحقيق مستوى مرتفع من 
اإلستثمارات وهذا واحد نجاح أيضا منقطع النظير، خصكم تعرفو 
بأن املغرب أكبر دولة جاذبة لإلستثمار في إفريقيا، أكبر كتنافس مع 1 
وال 2 الدول على رأس إفريقيا فهاد الثالث أو أربع سنوات األخيرة املرة 
األولى، املرة الثانية، املرة الثالثة ثم ترجع لألولى وهكذا، وهذا نجاح 
مقدر بالنسبة للمغرب في جلب اإلستثمارات األجنبية. الشك أن عدد 
من اإلصالحات الهيكلية عندها دور، الشك أن الجميع يشارك، الشك 
أن القطاع الخاص عندو دور، الشك أن املواطنات واملواطنين أيضا 
عندهم أدوار، املقاولة املغربية عندها دور ولكن اإلصالحات الهيكلية 
التي تمت والتي جعلتنا نتحسن فيما يخص مؤشر ممارسة األعمال 
عندو دور كبير. بلغ مستوى اإلستثمار الوطني ما يقارب 34 % من الناتج 
الداخلي الخام والذي يظل مجهودا يتجاوز بكثير املتوسط العالمي، 
وفي إطار لجنة اإلستثمارات التي يرأسها رئيس الحكومة تمت املوافقة 
خالل الفترة املمتدة بين 2015 و2019 على 114 اتفاقية استثمار بقيمة 
إجمالية تقدر بنحو 334 مليار درهم تساهم في إحداث 39.000 فرصة 
شغل مباشرة وعشرات اآلالف غير مباشرة تهم قطاعات مختلفة، وقد 
بلغت نسبة إنجاز هذه اإلتفاقيات 43 % في فبراير 2021. ومرة أخرى 
رغم الظرفية الصعبة ديال كوفيد19- تم توقيع اتفاقيات جديدة سنة 
2020 وتوقيع اتفاقيات جديدة أخرى سنة 2021 بداية 2021 بقيمة 
34 مليار درهم ستساهم في إحداث حوالي 18.000 فرصة عمل مباشرة 
وغير مباشرة وهذا نجاح مقدر لجهود الحكومة في دعم اإلستثمارات. 
كما أن معدل املداخيل السنوية من اإلستثمارات األجنبية املباشرة 
إلى حدود 38 مليار درهم ارتفع إلى حدود 38 مليار درهم خالل الفترة 
2016-2019 مقابل 33 فقط خالل الفترة 2007-2016، ورغم ظروف 
وتداعيات الجائحة، استقر تدفق اإلستثمارات األجنبية املباشرة سنة 
2020 بما يناهز 15 مليار درهم وهو ما يبرز ثقة املستثمرين في قدرة 
املغرب على الصمود رغم ظروف الجائحة، هاد اإلصالحات اللي تحدثنا 
عليها وهي متعددة وهيكلية، هيكلية سواء كانت ذات طابع اجتماعي أو 
ذو طابع سيا�سي وتدبيري وحكامي، وهي متعددة جدا وما ذكرتهاش كلها، 
أو ذو طابع اقتصادي اللي أدت لتحسن في مؤشر مناخ األعمال أدى إلى 

واحد القضية غريبة وهو على عكس ما بعض اإلدعاءات التي نقرؤها:

-ارتفاع وتيرة إحداث املقاولة وانخفاض عدد املقاوالت املفلسة، 
وهاد ال�سي، الحمد هلل، كاين جهات مستقلة التي تصدر هذه األرقام 

وتراقبها وتعلق عليها؛

إلنشاء  املتتالية  الجهود  بفضل  املقاولة  إحداث  وتيرة  -إرتفاع 
املقاوالت وتسهيله إحتل املغرب املرتبة 43 في العالم من بين 190 بلدا 
في املؤشر الفرعي إلنشاء املقاوالت وتصنيف ممارسة األعمال، ويتجاوز 
بطبيعة الحال املتوسط العالمي يعني هو أحسن بكثير من املتوسط 
األوسط  الشرق  منطقة  متوسط  ويتجاوز   ،%  39 هو  اللي  العالمي 
وشمال إفريقيا أحسن وأحسن متوسط حتى بلدان متقدمة، وهكذا 
فإن متوسط املدة الالزمة إلنشاء مقاولة باملغرب يقارب 9 أيام مقارنة 
ب20 يوم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا السياق، 
سجل املغرب واحد اإلرتفاع مستمر في عدد املقاوالت التي يتم إنشاؤها 
بمتوسط سنوي ب 8 % تقريبا بسنة 2017 و2019 ليبلغ سنة 2019 
من  الرغم  وعلى  الجائحة  نتيجة ظروف   2020 وسنة   % 94 حوالي 

ظروف الجائحة أنشئت واحد تقريبا 83.000 مقاولة؛

-تباطؤ مستمر في معدل إفالس املقاوالت بفضل هذه اإلصالحات 
وعلى الرغم من جائحة كوفيد19- عرف املغرب تباطؤا مستمرا في معدل 
إفالس املقاولة حيث تم تسجيل سنة 2018 7900 مقاولة مفلسة أو في 
حالة إفالس باملغرب، ثم 8400 سنة 2019 وأخيرا 6600 سنة 2020 
بانخفاض كبير %22 مقابل السنة التي قبلها وهذا �سيء مهم، الشك 
أن اإلصالحات الهيكلية عندها دور ولكن أيضا الدعم الخاص في ظل 
جائحة كوفيدـ19 للمقاولة وللشغيلة ديال املقاولة كان عندو ال شك دور 
كبير جدا، وتدل هذه املؤشرات على صمود نسبي للنسيج اإلقتصادي 
املغربي في مواجهة تداعيات وباء كوفيدـ19 وذلك بفضل اآلليات التي 
تم اعتمادها لدعم املقاوالت. بطبيعة الحال لن أتوقف عند عدد من 
املؤشرات اللي هي أيضا أساسية ومهمة اللي هي التقلص امللحوض في 
آجال األداء، وهذا عندنا اآلن مرصد األداء مع القطاع الخاص وزارة 
املالية مع القطاع الخاص والذي يتابع، والحمد هلل، بين بأن آجال األداء 
تحسنت بشكل كبير في القطاع العام وتحسنت بشكل جيد في املقاوالت 

العمومية والجماعات الترابية.

الحكومة  أطلقت  الذاتي،  والتشغيل  التشغيل  دعم  يخص  فيما 
عدد من البرامج املندمجة واملتكاملة لضمان مالءمة أكبر بين التكوين 
والتشغيل وتوفير التأهيل واملواكبة للباحثين عن الشغل، وقد ساهمت 
املجال،  هذا  في  مهمة  نتائج  تحقيق  في  بالتشغيل  النشطة  البرامج 
وطورت الحكومة سنة 2018 نظام التحفيزات لدعم التشغيل جميع 
وهذا  التشغيل  نظام  التحفيز  نظام  تطوير  طورناها،  األنظمة  هاد 
صادقتو عليه في قوانين املالية املتتالية، من استفادو منو 5 األجراء إلى 
10 د األجراء، وأيضا لفائدة املقاوالت والجمعيات والتعاونيات حديثة 
النشأة تزادت في القانون املالي ديال 2018 وال 2019، واإلعفاء عن 
الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات املدفوعة من طرف املقاوالت 
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إلى الدكاترة الباحثين في حدود معينة، إلغاء شرط التسجيل ملدة 6 
أشهر في الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لالستفادة من 
إعفاءات التحمالت اإلجتماعية والضريبية وهكذا عدد من اإلجراءات 
الجزئية التي تسهل على املقاوالت وعلى املشغلين اللجوء إلى هاد البرامج 
ديال التحفيز، لكن هذا الجهد األول؛ لكن الجهد الثاني هو الجهد الكبير 
في التشغيل العمومي، ذلك أنه وصلنا لواحد املستوى غير مسبوق في 
التوظيف في القطاع العمومي خالل الفترة املمتدة بين 2017 و2021، 
وباش نقارن نقول بأنه وصلنا ل42.000 متوسط ديال 42.000 ديال 
مناصب الشغل في القطاع العمومي بسنة 2017 و2021 وهذا تقريبا 

ضعف مما تم في أي حكومة سابقة.

ومن جهة أخرى البد أن أشير لواحد املسألة املناصب املحذوفة 
واإلحاالت على التقاعد مقارنة مع املناصب املحدثة قفزت من %57 ما 
بين 2008 و2017 إلى %46 سنة 2017 و2020 يعني نسبة املناصب 
اللي كنحدثوها أكبر بكثير كتزيد على الضعف ديال املناصب املحذوفة، 
من قبل كان حدثو من املناصب الجديدة أقل بكثير من املناصب اللي 
كتحذف ودابا العكس، وهو ما يعكس تقليص الفجوة بشكل ملحوظ 
وبين حذف  العام  القطاع  في  السنوية  الشغل  مناصب  إحداث  بين 

املناصب واإلحاالت على التقاعد، وهذا جهد كبير قامت به الحكومة؛

ثالثا دائما في التشغيل، تفعيل نظام املقاول الذاتي اللي هو نظام 
فعل أحدث سنة 2015 وفعلته هذه الحكومة بشكل كبير اللي احدثنا 
عدد من األمور تشجع وتجذب املواطنين لإلستفادة من هذا البرنامج، 
من بينها تمتيعهم بالحماية اإلجتماعية، من بينها فتح هاد املقاول الذاتي 
أمام الطلبيات العمومية les bons de commande وال الصفقات لدى 
الذاتي  املقاول  لهاد  كيعطي  وهذا  اإلدارة،  ولدى  الترابية  الجماعات 
واحد املكانة ولذلك رأينا بأن على الرغم من األهداف سنة 2021 كان 
الذين  ومواطنة  مواطن  ألف  تقريبا  ل307  اليوم  وصلنا   100.000
انضموا لهاد املقاول الذاتي أو أحدثو مقاوالتهم الذاتية في متم مارس 

2021؛

وأخيرا، وأخيرا تحسين ظروف الشغل والتعويض عن فقدانه هاد 
البرنامج هذا تابعتموه كثيرا تحسين وتيرة إحداث املناصب الصافية 
للشغل، إن هذه اإلجراءات اللي هي متعددة وتتداخل مع اإلجراءات ديال 
دعم اإلستثمار أدت إلى انخفاض معدل البطالة وتقليص آثار الجائحة 
على بالدنا، لقد شهد منحنى البطالة على حسب األرقام املوثقة ديال 
املندوبية السامية للتخطيط ما بين سنة 2017 و2019 تطورا إيجابيا 
أسفر عن تراجع نسبتها بنقطة واحدة خالل هذه الفترة إنتقلت نسبة 
البطالة من 10.2 سنة 2017 إلى 9.2 سنة 2019 مع تحقيق أدنى معدل 
للبطالة بالعالم الحضري منذ عشرين سنة تقريبا وهو ما يؤكد التحسن 
الواضح لدينامية سوق الشغل قبل أزمة كوفيد19-. وقد ساهمت هذه 
الدينامية على، بطبيعة الحال، إلى جانب اإلجراءات األخرى اللي قامت 
بها الحكومة في التخفيف من حدة تداعيات الجائحة على سوق الشغل 

سنة 2020 والشك أنها ستؤثر أيضا سنة 2021 إذ واجهت الحكومة 
استثنائية  وإجتماعية  إقتصادية  وتدابير  آليات  باعتماد  الوضع  هذا 
جنبت عددا من املقاوالت اإلفالس ومكنتها من الحفاظ على جزء كبير 
من أجرائها مما حال دون تسجيل ارتفاع كبير في نسبة البطالة وهذا 
أوضحته التقارير ديال املندوبية السامية للتخطيط كما حصل بعدد 
من البلدان املجاورة، تم احتواء نسبة البطالة في%11.9 آخر 2011 
بدل 2020 آخر 2020 عوض أكثر من %14 حسب عدد التوقعات لو 
لم يتم اتخاذ اآلليات والتدابير السالف ذكرها. وحسب دراسة خاصة 
اإلجراءات  ساهمت  فقد  للتنمية،  اإلفريقي  البنك  أنجزها  باملغرب 
املتخذة من قبل الحكومة في الحفاظ على %71 من مناصب الشغل 
أزمة  وتداعيات  الصحية  األزمة  تداعيات  بسبب  مهددة  كانت  التي 
كوفيد19-، وبفضل هذه الجهود الجماعية فقد كانت نسبة البطالة 
في بالدنا من أدنى النسب في املنطقة املغاربية وأدنى النسب في حوض 

البحر األبيض املتوسط باألرقام املوثقة؛

جميع  أن  ذلك  اإلنتاجية  القطاعات  إلى  هنا  أشير  أن  البد  ثانيا 
القطاعات اإلنتاجية الحمد هلل شهدت تطورا قويا أوال على مستوى 
التنمية الصناعية سجل القطاع الصناعي نموا مستمرا كبيرا ويشهد 
مليار   243 مجموعه  ما  الصناعية سجلت  الصادرات  أن  ذلك  على 
درهم في 2019 مقابل 158 مليار درهم سنة 2018 أي أن املبلغ اإلضافي 
بنسبة  ارتفع  الصادرات  أن نسبة  أي   53% بنسبة  ارتفع  للصادرات 
%53 بين هاتين السنتين وهذا شمل قبيل الجائحة جميع القطاعات 
الصناعية؛ صناعة السيارات إرتفعت مرتين ونصف بال ما نعطيكم 
الصناعي  النشاط  صادرات  الحال  بطبيعة  صناعة  عارفين،  األرقام 
الصناعات  قطاع   ،47% بنسبة  إرتفع  للفوسفاط  الشريف  املجمع 
الغذائية ارتفعت صادراته بمعدل مرة ونص 1.5 %، صادرات النسيج 
والجلد إرتفعت أيضا بنسبة %15 صادرات صناعة الطائرات إرتفع 
ب2.4 % مرة، قطاع الكهرباء واإللكترونيك سجل ارتفاع في الصادرات 
مختلف  أن صادرات  يظهر  وهكذا  و2019،   2013 بين   50% بقدره 
بين  أو بشكل متوسط ما  إرتفعت بشكل كبير  القطاعات الصناعية 
2016 و2019، مما يبرز نجاح الحكومة في هذا املجال نتيجة سيل من 
اإلجراءات عدد منها صادقتو عليه أنتما في القوانين املالية املتتالية لدعم 
اإلنتاج الصناعي ودعم الصادرات الصناعية، مما يبرز نجاح الحكومة في 
هذا املجال، ثم تراجع عدد منها يعني من الصادرات عدد من القطاعات 
بسبب الجائحة سنة 2020 الرتباط عدد منها بسالسل القيمة العاملية. 
ومن جهة أخرى وضمن خطة اإلنعاش الصناعي الجديدة 2023-2021 
فقد أطلق القطاع الو�سي بنكا للمشاريع الصناعية، يروم تعزيز النسيج 
ي في مرحلة ما بعد الوباء، وهذا البرنامج األسا�سي ديالو 

ّ
الصناعي املحل

برنامج مبدع اللي هو تعويض الواردات باإلنتاج املحلي، والهدف منو 
34، هاد ال�سي شرحتو هنا ولكن كنعاودوه، وهذا الهدف منو 34 مليار 
درهم ديال الواردات مسائل مصّنعة في الخارج اللي كنا كنجيبوها لعقود 
من الزمن خصنا ندفعو املستثمر املغربي واملقاولة املغربية إلنتاجه، 
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وهذا سيرفع القيمة املضافة الوطنية، سيرفع اإلنتاج الوطني، سيخلق 
مناصب شغل، سيخلق مزيد من التوازن فيما يخص امليزان التجاري، 
ومن هنا وضع واحد البنك، بنك فيه مئات املشاريع كان فيه في األول 
في مختلف  املشاريع  ديال جميع  بطائق  مع  استثماري  500 مشروع 
الفروع الصناعية، ووضع تحت تصرف املستثمرين واملقاوالت املغربية 
املشاريع  بطائق  وتضّمن  املبتكرة،  واملقاوالت  واملبدعين  والوطنية 
قة -هاديك األغلبية كتعاون مع بعضيتها األغلبية 

ّ
عدة معطيات متعل

باملشاريع  متعلقة  معطيات  عدة  املشاريع  بطائق  ب 
ّ
وتطل كتعاون- 

املعنية بما فيها ذلك تقدير يعني كاين بطاقة تقنية مفصلة لتسهيل 
املهمة على املستثمرين وعلى املقاوالت، تّم إلى حدود اليوم تحديد 523 
مشروع محتمل تجاوزنا داك ال�سي اللي كان، ألن من بعد الدفعة األولى 
استمّرينا في وضع عدد من البطاقة التقنية ملشاريع أخرى، تتضمن 
إمكانية تعويض 35.5 مليار درهم تجاوزنا الهدف األصلي الذي كان 
محددا وإمكانية تصدير 50 مليار درهم. بطبيعة الحال هذا غادي في 
اتجاه املنشور الذي كنت قد أصدرته كان رئيس الحكومة قد أصدره 
للناس  قلنا  إذن  املنشور،  ذلك  يدّعم  وهذا  الوطني،  املنتوج  لدعم 
استهلكو وطنيا خصنا نتجو ليهم وطنيا، وهذا واحد الخطة طموحة جدا 

نتمنى بطبيعة الحال أن تتضافر جهود الجميع إلنجاحها؛

القطاع  لتطوير  إطار جهودها  في  الفالحي،  القطاع  تنافسية  رفع 
الفالحي بطبيعة الحال عملت الحكومة على مواصلة تنزيل مخطط 
املغرب األخضر الذي انطلق سنة 2008 تحت رعاية جاللة امللك محمد 
السادس حفظه هللا، والذي أتاح إنجاز 8 ديال املشاريع مهيكلة، لكن 
املهم هنا شنو هو؟ هو أنه في الفترة ديال الجائحة وهذا نتمّناه من 
الجميع مواطنات ومواطنين يقّدرو هاذ املسألة، في الفترة ديال الجائحة 
كله  والعالم  كبير،  بشكل  نقص  تقريبا  والتصدير  مغلقة  والحدود 
ف املغرب زّود سوقه الوطنية بجميع ما يحتاج إليه من الغذاء 

ّ
متوق

ومن الدواء من الحاجات األساسية، بسبب أن عندنا إنتاج وطني عالي 
الجودة وفي املستوى، وفي املستوى ديال الطلبات ديال املواطنين وديال 
الحاجيات ديالهم فيما يخص املواد الفالحية وهذا واحد ال�سيء راه 
قليل الدول اللي عندها هاد االمتياز، فلذلك لم نحتج إلى أن نبحث 
في األسواق العاملية من سيعطينا أو من سيبيعنا، احنا كنتجو روسنا 
وكنبيعو روسنا وهذا نتيجة أن وصلنا إلى مستوى مهم جدا من األمن 
الدخل  مستوى  تحسين  أوال  ديالو  السبب  وهذا  بالدنا،  في  الغذائي 
وظروف عمل الفالحين والعاملين في الزراعة ذلك أن الدخل الفالحي 
تضاعف مرتين في ظرف 10 سنوات؛ تحسين مستوى اإلنتاج بنسبة 
5 % ذلك أن اإلنتاج الداخلي الفالحي تحسن 5 % على مدى بضع 
سنوات فقط من 2015 إلى 2020؛ تحسين جودة املنتجات وتعزيز 
صحة وسالمة الغذاء عبر مضاعفة الضوابط املفروضة على املنتجات 
النباتية بمقدار 10 مرات؛ تحسين التحكم في املياه وهذا �سيء مهم جدا، 
مع انبعاثات الغازات اإلحتباس الحراري؛ الحد من التفاوتات الجهوية 
بالخصوص عن طريق خلق عالمات األصل الجغرافي املغربي، وطور 

اإلطار القانوني واملؤسساتي والذي شاركتم فيه من خالل املصادقة 
على عدد من مشاريع القوانين في هذا املجال؛ كما شرعت الحكومة في 
تنزيل اإلستراتيجية الفالحية الجديدة »الجيل األخضر« دابا اللي عندنا 
2020-2030 والتي أطلقها جاللة امللك حفظه هللا، سنة 2020 والتي 

تتميز ببعدها الجهوي.

قطاع السياحة هو أيضا قطاع البد أن نقف عليه لنشير إلى �سيء 
مهم، هو أنه قبل الجائحة كان هناك تطور نسبي في مجال القطاع 
السياحي، وعرف املغرب بعدد من الوجهات السياحية املهمة ومعدل 
النمو السنوي ديال السياح األجانب الوافدين على اململكة يصل إلى 
7 % طيلة السنوات ما قبل الجائحة، وكتزيد نسبة عدد ليالي املبيت 
بمؤسسات اإليواء السياحي املصنفة ب7 % سنويا، وأيضا العائدات 
إذن مؤشرات  تزيد ب4 % سنويا. هذه  الصعبة  بالعملة  السياحية 
كانت إيجابية، ال أقول هي الهدف األصلي ديالنا، وال نقول بأنه كافية 
ولكن هي جيدة لكن اضطرت الحكومة إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات 
الخاصة في دعم القطاع السياحي بسبب كوفيد19- من خالل عدد 
من البرامج من بينها: استفادة أجراء املقاوالت السياحية املصرح بهم 
جزافي  تعويض  من  اإلجتماعي  الضمان  صندوق  في  الحال  بطبيعة 
شهري، وهذا استفادت منه املقاوالت السياحية وأيضا عدد من املهن 
تأجيل  السياحيين وأيضا مهن سياحية أخرى؛  املرشدين  السياحية 
أداء استحقاقات املساهمة اإلجتماعية في صندوق الضمان اإلجتماعي 
بإعفاء من املساهمات اإلجتماعية وتمديد اإلعفاء من الضريبة على 
الدخل وغيره من عدد من اإلجراءات األخرى، وهاد اإلجراءات مددت 
لعدد من مقدمي الخدمات األخرى املرتبطة بالسياحة وبطبيعة الحال 
مددنا في مرسوم خاص مددنا حتى ل30 يوليو اإلستفادة من اإلجراءات 
ألن قبل هاد اإلجراء األخير ديال السماح برحالت جوية استثنائية من 
ف، لكن 

ّ
وإلى املغرب قبل ذلك قامت القطاع السياحي تقريبا شبه متوق

يمكن أن أقول أنه رغم الجائحة ورغم الصعوبة ديال الجائحة على 
هاذ القطاع السياحي وعلى القطاعات األخرى املرتبطة بالسياحة ومن 
بينها قطاع الصناعة التقليدية، لكن اإلصالحات الهيكلية التي كان قام 
نته من الصمود، ألن هاذ الصمود راه نادر جدا في 

ّ
بها املغرب قبل مك

دول أخرى في قطاعات مثل هذه التي توقفت فيها الحركة بشكل كبير، 
نقصت املداخيل تقريبا بما يقرب من %70 و%71، وهذا �سيء كبير جدا 
مؤثر على قطاع مثل هذا القطاع. فلذلك هذه القطاعات استفادت من 
الصالبة ديال مختلف القطاعات، اإلقتصاد الوطني صالبة االقتصاد 

الوطني وصالبة األسس التي يقوم عليها اإلقتصاد الوطني؛

التحتية  البنيات  تعزيز  على  لحظة  ف 
ّ
أتوق أن  أيضا  أريد 

واللوجستيكية وتطوير منظومة النقل، ذلك أن هاذ املجال شهد واحد 
التطور كبير جدا نعطي فقط رقم واحد اإلستثمار في مجال الطرق، 
انتقل من 23 مليار درهم بين 2012 و2016 إلى 42 مليار درهم بين 2017 
و2021، أي بزيادة تقريبا الثلت تقريبا باش تزاد، وهاذي زيادة كبيرة 
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تستثمر في البنيات األساسية وخصوصا في الشبكة الطرقية، وتشهد 
ر هنا بالبرنامج الكبير واملشروع الكبير 

ّ
بالدنا نهضة طرقية كبيرة جدا وأذك

بين تزنيت والداخلة، والذي هو مشروع خيالي اللي، الحمد هلل، اآلن فيه 
واحد نسبة تقدم كبيرة جدا. وأريد أن أشير أيضا في مجال دائما البنيات 
التحتية واملجال اللوجستيكي، إلى أن املغرب اليوم يتبوأ في مجال عدد 
الطرق السيارة والسريعة، وفي مجال البنيات التحتية السككية، وفي 
الرقم  وهذا  إفريقيا،  األولى  املرتبة  املينائية  التحتية  البنيات  مجال 
بوحدو كافي دون الحديث عن األرقام األخرى والتي هي مشرفة لبالدنا 
ومشرفة لهذه الحكومة أيضا التي اشتغلت إلتمام البرامج املرتبطة بها؛

على املستوى الطاقي ساهمت املجهودات التي بذلتها الحكومة في 
تعزيز األمن الطاقي لبالدنا، من تقليص التبعية الطاقية نحو الخارج 
تقلصت من %97 سنة 2009 إلى %90 سنة 2020، صحيح ما دام 
نحن لسنا بلدا منتجا للمحروقات غادي تبقى التبعية الطاقية فواحد 
الطاقات  البرنامج ديال  املستوى معين، ولكن يمكن مع هاذ توسيع 
املتجددة وإنجاحه أن يساهم في تقليص هاذ التبعية الطاقية، يوما بعد 
يوم وفيه عدد من البرامج املهمة وخصوصا في مجال النجاعة الطاقية، 
واللي ّدارت فيه عدد من البرامج صادقتو على بعض اإلجراءات فيها في 

القوانين املالية املتتالية اللي كتعطي دفعة للطاقات املتجددة؛

في املجال املعدني واملنجمي تم إعداد مخطط املغرب املعدني 2021-
2030، بطريقة تشاركية مع املهنيين هو مخطط إن شاء هللا غادي 
نا باش نرفعو القيمة املضافة لهاذ القطاع في الناتج الداخلي الخام 

ّ
يمك

بشكل مهم جدا، وأيضا ضوعفت عمليات التتبع واملراقبة امليدانية 
لهذه املشاريع املعدنية، وصدر قرار في غشت 2020 بتحديد شروط 
جديدة وكيفيات جديدة إلعطاء الرخص، وأسفر تطبيقه عن إحداث 
منصب   3500 يفوق  ما  إلحداث  أعطيت  التي  التراخيص  وعن  ما.. 
شغل، واستثمار6.7 مليار درهم منها 5.2 مليار درهم مخصصة للبحث 

والتنقيب املعدني؛

كما أنه في مجال تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي حرصت 
الحكومة على تسريع اعتماد اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املستدامة 
جيدا  تقدما  تشهد  التي  وهي  القطاعية  اإلستراتيجيات  في  وإدماجها 
وتقترب من والدتها، إيال بغيت أنا هنا نوقف عند التنمية املستدامة 
وخصوصا األهداف أهداف التنمية املستدامة وهي األهداف 17 التي 
قررتها األمم املتحدة في أفق سنة 2030 يمكن أن أقول بأن املغرب 
 2021 سنة  في  بعضها  تحقيق  من   2019 وسنة   2018 سنة  يقترب 
املحدد،  املدى  قبل  نحققوها  يمكن  أهداف عديدة  من  أكثر  اقتربنا 
مثال األهداف املتعلقة بوفيات األطفال واألمهات بلغت نسبة وفيات 
األطفال دون سن الخامسة: 22 وفاة لكل ألف والدة حية ونسبة وفيات 
األطفال حديثي الوالدة: 13 وفاة لكل 1000 والدة حية وهذا يعني أن 
الهدف املقرر سنة 2030 نقترب من بلوغه بقى لنا شوية وغادي نبلغوه 

قبل ذلك املوعد بكثير.

معشرا ألخ  تال إلخ  ن،

البد أن أشير إلى أن الطلب على املاء، الطلب على املاء سيزداد في 
السنوات األخيرة، وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية عملت الحكومة 
على إعداد مخطط وطني للماء 2020-2050، ثم على إعداد البرنامج 
األولي الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والبدء 
في تنزيله، وهذا واحد قصة نجاح أخرى ألن املاء العالم اآلن في التسارع 
على املاء، واحنا كنتسارعو أيضا باش نوفرو املاء، ماء الشرب وماء 
السقي للمواطنات واملواطنين واملهنيين والفالحا وهذا �سيء مهم جدا 
ومن هنا كيجي األهمية ديال هاد البرنامج األولي الوطني للتزود باملاء 
الشروب، ذلك أن هاد البرنامج واللي التكلفة ديالو 115 مليار درهم 

كتساهم الدولة ب60 % منو فيه عدد من املحاور:

الحكومة  هاد  الحمد هلل،  السدود،  من  املزيد  هو  األول  -املحور 
ضربات الرقم القيا�سي في عدد السدود، دخالت 15 سد تقريبا في هاد 
الخمس سنوات الخدمة، وأطلقت الوزارة املعنية خمسة سدود سنة 
2020 واعطات الصفقات ديالها، وأطلقت سنة 2021 سنطلق خمسة 
سدود أخرى، وهناك الدراسات مكتملة إلطالق خمس سدود أخرى 
سنة 2021. معني ذلك الوتيرة ديال اإلمكانيات، اإلمكانيات اإلهتمام 
باملياه السطحية وتعبئة أق�سى ما يمكن من املياه السطحية ألن باقي 
عدد كبير من هاد املياه السطحية تتم�سي لبحر، �سيء مهم هو جزء من 
األمن املائي ديالنا حاال ومستقبال، ودليله هو أنه، الحمد هلل، هاد السنة 
فاش كانت األمطار ارتفعت حقينة السدود ألكثر من 50 % نتيجة توفر 
السدود، السدود توفر في جميع املناطق يمكن تكون فيها األمطار فهذا 

ورش مستمر، هذا أول بند؛

-البند الثاني تحلية مياه البحر، ذلك أنه يتواصل اليوم إنجاز 6 
محطات لرفع الطاقة اإلنتاجية إلى 458 متر مكعب في اليوم أي ما يعادل 
176 مليون متر مكعب سنويا، منها ثالثة داملحطات لتلبية االحتياجات 
من املاء الصالح للشرب في طرفاية والحسيمة والعيون، منها محطة 
للفوسفاط  الوطني  املكتب  ملجموعة  الصناعية  اإلحتياجات  لتلبية 
»OCP« في العيون، منها محطة مشتركة للماء الصالح للشرب وللري 
باشتوكة آيت باها، املاء الصالح للشرب بأكادير والسقي بماسة، ومنها 
بالداخلة. وبطبيعة الحال هناك دراسة قصد تحلية  محطة للسقي 
مياه البحر بجهة الدار البيضاء اللي يمكن تكون إيال كمالت أكبر محطة 
تحلية في إفريقيا ديال مياه الشرب والتي ستساعد في تلبية احتياجات 
مياه الشرب بالدار البيضاء الكبرى في أفق سنة 2050 والتي تقدر بحوالي 
200 مليون متر مكعب، ألن األمن املائي �سيء مهم ما يمكنش يجي �سي 
نهار ونقولو هادوك اللي قبل منا ما داروش إجراءات باش اليوم يكون 
عندنا مياه الشرب، يكون هنا املياه ديال السقي خصنا نحافظو عليهم 
بزوج وهذا برنامج أيضا، الحمد هلل، نجحات فيه الحكومة محطات في 
الخدمة، محطات تدخل قريبا في الخدمة، محطات أطلقت دراستها أو 

مشاريعها؛
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-بخصوص الولوج للتطهير السائل ألن هي البند الثالث ديال هاد 
اإلستراتيجية ديال األمن املائي، التطهير السائل وصلت نسبة الربط 
بالشبكة العمومية للتطهير السائل بالوسط الحضري إلى %76 سنة 
 2030 أكثر من ذلك سنة  إلى  باش نوصلو  الجهود  2019 وتستهدف 
ومعالجة املياه املستعملة جزء مركزي من هذه اإلستراتيجية، والحمد 

هلل، هي أيضا تسير بطريقة إيجابية وبطريقة مضطردة.

معشرا ألخ  تال إلخ  ن،

إذن هذا فيما يخص تطوير الجانب االقتصادي، والذي يعطينا 
أن هذه الحكومة هي فعال حكومة محفزة لإلستثمار محفزة للتشغيل 
بامتياز، وفي مجال الحكامة أغفلت أن أشير إلى أنه على أن هناك جهود 
ديال الرقمنة متتالية وهذا واحد املجال كبير، بطبيعة الحال نحن 
مدعوون باش نجيبو هذا من بين األوراش اللي تعطل شوية وهو القانون 
قانون ديال اإلدارة الرقمية اشتغلنا عليه ما قديناش نكملوه، احنا 
كنا تمنينا نكملوه فعال، لكن على مستوى األرض، على مستوى األرض 
الخدمات الرقمية على مستوى اإلدارة، والتنمية الرقمية واإلقتصاد 
الرقمي قطعت فيه بالدنا وخصوصا فهاد الفترة ديال 2020 مع ظروف 
الجائحة قفزة نوعية واألرقام تدل على ذلك. لكن أنا الورش اللي بغيت 
نشير ليه بالخصوص هو ورش تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، 
اللي هو ورش أيضا هيكلي بعد إصدار القانون رقم 55.19 بشأن تبسيط 
مساطر واإلجراءات اإلدارية والذي تفضلتم مشكورين باملصادقة عليه، 
واللي جاب واحد اإلصالحات عميقة جدا كتهم املواطن لتبسيط مساطر 

من بينها:

-1 زولنا هاد القضية ديال تصحيح اإلمضاء légalisation تصحيح 
اإلمضاء على الوثائق اإلدارية املكونة للملف الذي يقدم لإلدارة أوال؛

-2 حددنا حتى عدد النسخ زولنا الكثرة ديال النسخ اللي مطالب 
املرتفق مقاولة أو مواطن خصو يقدمو في امللف مرة كتولي 10 دالنسخ 

مرة تيديرو 8 دالنسخ واحد آخر يزيد ليه 2 واحد آخر إلى آخره؛

يعني إال تقدمتي بواحد  بمثابة موافقة  اعتبار سكوت اإلدارة   3-
الطلب مؤطر قانونيا وما جاوباتش اإلدارة في اآلجال املحددة قانونا أنت 
عندك املوافقة، وهذا من قبل كان واحد اإلجراء كان أعلنه جاللة امللك 
الحسن الثاني هللا يرحمو، في خطاب أذكر من قديم أو حاولنا نخدمو 
به في اإلدارة حاوالت اإلدارة تخدم به ولكن لم يكن قط قانونا ملزما، 
أصبح اآلن قانون بمعنى أن القانون أشنو هي األهمية ديالو؟ الواحد 
اللي يطبق هاد املجرى القانوني وقع إشكال مع اإلدارة يمكن يم�سي 
للقضاء ويحكم ليه القضاء ألن هناك مستند قانوني ولم يكن من قبل، 
تحديد آجال أق�سى في 30 يوم ملعالجة ملفات اإلستثمار وأق�سى 60 يوم 
في معالجة القرارات اإلدارية، حق املرتفق الحصول على وصل إيداع 
طلب الخدمة اإلدارية، هاد ال�سي مسجل في القانون والتنفيذ ديالو 
والذي أحث اإلدارات على العمل على التقيد به ويتقيدو به هاد الثورة 

هادي ثورة إدارية في عالقة اإلدارة باملرتفق، أطلقنا كما هو منصوص 
عليه في القانون البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية »إدارتي« 
يمكن دخلوليها دابا »idarati.ma« هاد إدارتي أطلقناها في أبريل 2021 
وكنشكر وزارة الداخلية كنشكر وكنشكر وزارة االقتصاد واملالية قطاع 
جهودها  تضافرت  التي  األخرى  القطاعات  من  عدد  وكنشكر  اإلدارة 
على إنجاح هذا الورش، هي أصبحت املرجع الوطني الرسمي الوحيد 
للمرتفق لإلطالع على ما يتعين القيام به من لدن اإلدارة واملؤسسات 
العمومية واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي 
خاضع للقانون العام، أي أنه هاديك املساطر واإلجراءات اإلدارية خص 
تكون منشورة، وإيال منشورة تما هداك هو املرجع الوحيد، وإيال مشيتي 
ل�سي إدارة وقاليك تزيد �سي حاجة ما خصكش تزيد، وهذا ثورة في 
مجال اإلدارة وفعال انطلقت هاذ البوابة الوطنية في املرحلة األولى، دبا 
لعو عليها املواطنات واملواطنين؛ 

ّ
املرحلة األولي هي وضع املساطر باش يط

من  الخدمات  على  والحصول  امللفات  وضع  الثانية  املرحلة  عندنا 
بين  التواصل  يعني   interopérabilité هو  الثالثة  املرحلة  البوابة؛ 
مختلف اإلدارات، بمعنى أي وثيقة غتطلبها إدارة من املرتفق وهي من 
اإلدارة األخرى يمكن هي تاخذها مباشرة من اإلدارة دون الحاجة إلى أن 
تطلب من املرتفق نفسه يبدا يتنّقل بين اإلدرارات، وقد جمعت ألن ّدار 
واحد العمل غير مسبوق كنشكر اللجنة التقنية التي سهرت على هذا، 
جمعت 3644 قرار إداري اللي عندنا ومسطرة إدارية إيال بغينا نقولو، 
قرار يتضمن مسطرة إدارية حذف منها 800 لقينا واحد 800 ال معنى 
لها! غير كنطالبو بها للمواطن بدون فائدة فأزلناها، ونشر لحد الساعة 
في البوابة 2341 مسطرة إدارية، قرار إداري يتضمن 2341 مسطرة، 
وستنشر قريبا 200 مسطرة جديدة وقيد الدرس 448 مسطرة هي اللي 
بقات، وإيال كّملنا هاد الورش سنكون أمام ثورة في عالقة املواطن 
حقيقة باإلدارة، وهذا من بين األمور الجديدة بين الثورات الجديدة 

التي أتت بها هذه الحكومة.

 وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وسيدارئيسامجلسا ملستشارينا ملحترم،

ل التوجيهات امللكية السامية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية 
ّ
تشك

وقضية الصحراء املغربية األساس واملوجه لعمل الحكومة، وعلى ضوء 
ذلك واصلت الحكومة العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة 
قضاياه العادلة في العالم، ومواكبة السياسة اإلفريقية بقيادة جاللة 
امللك حفظه هللا، فضال عن مواصلة العناية بقضايا املغاربة املقيمين 
خالل  من  واللجوء  للهجرة  الوطنية  اإلستراتيجية  وتنفيذ  بالخارج، 

التدابير واإلجراءات التي إتخذتها الحكومة.

بالدنا  التي حققتها  الباهرة  النجاحات  إلى  البداية  في  وقد أشرت 
على  الوطنية  السيادة  ترصيد  يخص  فيما  امللك،  جاللة  بقيادة 
أن هذه  العزيزة، وكيف  املغربية  الصحراء  ترابه وفيما يخص  كامل 
اعترافات  والغير مسبوقة من  الحمد هلل،  الدبلوماسية،  اإلنتصارات 
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ومن فتح قنصليات ومن غيرها من النجاحات، بوأت بالدنا، الحمد هلل، 
مرتبة مهمة عامليا فيما يخص ترصيد ما تم من قبل فيما يخص قضية 

الصحراء املغربية.

لكن انطالقا من العناية املولوية لصاحب الجاللة محمد السادس 
حفظه هللا، للمغاربة املقيمين بالخارج ووفقا للتوجيهات السامية ذات 
من  عدد  تنفيذ  في  والشروع  بالبلورة  املنتدبة  الوزارة  قامت  الصلة 
البرامج واملشاريع للنهوض بأوضاع هؤالء املغاربة والدفاع عن حقوقهم 

والدفاع عن مصالحهم:

-1 منها الشروع في أجرأة وورش تطوير وتجويد وتقريب الخدمات 
القنصلية للمغاربة املقيمين بالخارج، وتبسيط مساطر واعتماد التدبير 
الرقمي وتقديم الخدمات باملواعيد وتحسين ظروف اإلستقبال، ويمكن 
أن نشير هنا إلى مشروع القانون الذي بين أيديكم ديال الحالة املدنية، 
املدنية  الحالة  ديال  الرقمنة  ثورة فيما يخص  أيضا  والذي سيكون 
والحصول عليها رقميا، وهذا غادي يهّم املغاربة داخل الوطن واملغاربة 
خارج الوطن ألن كل عمل الرقمنة راه هو مفتوح على املغاربة في الخارج، 
القضاء وفي عدد من اإلدارات األخرى كلها في  في  ّدارت  اللي  واألمور 
املحاكم وغيرها يستفيد منها مغاربة الخارج كما يستفيد منها املغاربة 

داخل الوطن؛

وتتبع معالجة شكايات  لتلقي  -وضع ومأسسة منظومة مندمجة 
املغاربة املقيمين بالخارج بهدف تيسير وتسريع عملية تتبعها ومعالجتها، 

وفعال تم على هذا املستوى وتم تلقي املئات من الشكايات ومعالجتها؛

وسيط  مؤسسة  مع  والتعاون  للشراكة  التفاهم  مذكرة  -تحيين 
بين  والنجاعة  اإللتقائية  تحقيق  هو  الهدف  تحقيق  ألجل  اململكة 

مؤسسات الدولة والحكومة؛

العالم  مغاربة  ملواكبة  استعجالي  عمل  مخطط  إعطاء  -وأخيرا 
في وضعيات  املغاربة املوجودين  الجائحة، وخصوصا  الفترة ديال  في 
صعبة أو هشاشة في الخارج جراء التداعيات الصحية واالقتصادية 
واإلجتماعية للجائحة، وهذا فيه دعم تمدرس عدد من األطفال في 
مناطق معينة استفاد منه مئات األطفال 1700 طفل تلميذ وتلميذة 
من أبناء األسر املغربية املعوزة في عدد من الدول، تخويل ما يقرب من 
1000 منحة لفائدة الطلبة املعوزين من أبناء الجالية املقيمين بالخارج، 
إحداث آلية للمواكبة اإلجتماعية للفئات املغربيات املقيمة بالخارج 
الجمعيات  ومواكبة  دعم  صعبة،  وضعيات  في  منهن  واملتواجدات 
العاملة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج وفق املحاور ذات األولوية، 
تعبئة 40 طبيبا ومختصا من الكفاءات الطبية ملغاربة العالم ملواكبة 
املغاربة املقيمين بالخارج بشكل تطوعي أثناء الجائحة من خالل إطالق 
منصة للمساعدة الطبية والنفسية حيث تم في هذا اإلطار تقديم مئات 
اإلستشارات الطبية والنفسية، وأيضا وضع نظام جديد للمساعدة 
القضائية وأعطيت في هذا املجال االنطالق للمنصة الرقمية لتقديم 

الخدمات القانونية والقضائية للمغاربة املقيمين بالخارج، وأيضا تم 
تعبئة شبكة للمحامين املغاربة من أصول مغربية املمارسين بالخارج 
في ظل تف�سي جائحة كوفيد19- لتقديم اإلستشارة القانونية املجانية 
لفائدة هذه املغاربة هؤالء املغاربة وقدمت في هذه الفترة أكثر من آالف 
اإلستشارات القانونية. وهناك عدد من البرامج األخرى لكن أهمها هو 
تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج، ذلك أن هاد البرنامج واللي فيه تعبئة 
هذه الكفاءات في إطار أكاديمية الكفاءات املغربية بالخارج الذي مكن 
في مرحلة أولى من تعبئة 4500 كفاءة لإلسهام في تطوير العرض الوطني 
في مجال التكوين املنهي، أو مدن املهن والكفاءات، أو البحث العلمي أو 
غيره من املجاالت التي يهتم بها هؤالء املغاربة املقيمين بالخارج ويستمر 

وفق برامج متعددة تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج.

حضر تا وسيد تال وسادة،

البد أن أشير في األخير إلى أن جائحة كوفيد19- والتي أتت مفاجئة 
للعالم ولنا، كانت امتحانا لنا جميعا وقد أعطت بالدنا، والحمد هلل، 
نموذجا مشرفا بقيادة جاللة امللك، في مواجهة آثار الجائحة الصحية 
والدولية  الوطنية  التقارير  جميع  وتشهد  واإلجتماعية  واإلقتصادية 
على أن بالدنا كانت في مستوى عال من تدبير هذه الجائحة، والشك 
أن للحكومة نصيب معين في هذا التدبير الجيد لهذه الجائحة.. شكرا 
شكرا، على حسب ما تقول املعارضة بطبيعة الحال، شكرا جزيال، إن 
شاء هللا.. فالتقارير الدولية تثبت أنه على املستوى الصحي، والحمد هلل، 
كان هناك تحكم جيد في الجائحة، تحكم جيد واملقارنة مع دول العالم 
مع األرقام األخرى كيبين بأنه نتيجة اإلجراءات املتخذة تجنبنا آالف 
الوفيات عشرات اآلالف من الحاالت الحرجة ومئات اآلالف من حاالت 
اإلصابة بكوفيدـ19، وهذا ما تجنبناه هذا واحد الخسارة لو كانت ال 

تقدر بثمن واحد الربح ما عندو ثمن أوال؛

املستوى  على  الجائحة  تأثيرات  الجائحة  مواجهة  شكلت  ثانيا 
اإلقتصادي وعلى املستوى اإلجتماعي نتيجة عدد كبير من اإلجراءات 
القطاعات  مختلف  ديال  بالتنفيذ  امللك،  جاللة  ديال  وبالقيادة 
الحكومية التي تضافرت جهودها، وبتعاون ديال املواطنات واملواطنين 
إلى التخفيف على املواطنات واملواطنين في تأثير جائحة، ولذلك قالت 
الدراسة التي أشرت إليها منذ قليل ديال البنك اإلفريقي للتنمية إلى أن 
اإلجراءات التي إتخذتها الحكومة املغربية في مجال، في مجال الجائحة 
إجراءات ذات الطابع اإلقتصادي واإلجتماعي أدت إلى تخفيض العجز، 
عجز في نسبة النمو ب%6، كان غادي يكون عندنا عجز ديال %6، كان 
غادي نفقدو نفقدو من الناتج الداخلي الخام %6 وما فقدناش هاديك 
%6 نتيجة اإلجراءات ذات الطابع اإلقتصادي واإلجتماعي الذي اتخذتها 
الحكومة. وأيضا أدت هذه اإلجراءات إلى تقليص عدد مناصب الشغل 
اللي تفقدات والتي كان من املمكن أن تفقد نتيجة الجائحة وتأثيراتها 
ب%71، بمعنى نقدنا on.a.sauvegardé 71% من مناصب الشغل التي 
كان ممكن أن تفقد، وأيضا بينت اإلحصائية ديال املندوبية السامية 
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للتخطيط إلى أن اإلجراءات التي إتخذتها الحكومة قلصت بشكل كبير 

فقدان الشغل، وقلصت نسبة البطالة، وقلصت نسبة إفالس املقاولة 

وكانت عندها تأثيرات إيجابية على املقاولة وعلى إنتاج الثروة الوطنية 

وهذا شيئا نفخر به.

وأثى في األخير الحملة الوطنية للتلقيح والتي أيضا كما تعرفون وكما 

يشهد الجميع كان نجاحا كبيرا لبالدنا بقيادة جاللة امللك، ووصلنا اآلن 

ما يقرب من %34 من الفئة املستهدفة واآلن قد لقحت وهذا �سيء مهم 

جدا وغير موجود في أي دولة تقريبا في إفريقيا، إفريقيا اآلن فيها 15 

مليون ديال شخص ملقح 10د مليون في املغرب يعني الثلثين من األفراد 

امللقحين في إفريقيا هم في املغرب، وهذا الشك كان واحد الجهد كبير 

بقيادة جاللة امللك لجميع القطاعات املتدخلة إلنجاح هذه املرحلة.

معشرا وسيد تال وسادةا وبرملانيين،

وأوجه كلمتي لكم وأيضا للمواطنين مجموع املواطنين، على الرغم 

من هاد النجاحات املقدرة، وعلى الرغم من التحكم النسبي في الوباء، 

لكن يجب أن نتحلى بدرجة عالية من الحيطة والحذر فنحن رأينا نتيجة 

بطبيعة الحال التسهيالت التي بدأناها منذ فترة فيما يخص الحركة 

داخل املدن وبين املدن، وأيضا الرحالت التي فتحت مع الخارج، هاد 

اإلجراءات كلها وغيرها وربما بعض التهاون الذي نراه في بعض الفئات 

وعدد  الحاالت  عدد  ديال  نسبي  ارتفاع  إلى  أدى  املناطق  بعض  وفي 

الحاالت  بأنها والت كتطلع والت  اللي شفنى  أيضا،  الحرجة  الحاالت 

النشطة عندنا واللي وصلنا 6000 حالة نشطة في املجموع، راه واحد 

الوقت وصلنا ألقل من 3000 حالة نشطة، اليوم احنا في 6000 حالة 

باقي ما  في شهر واحد وهذا �سيء غير جيد، صحيح  نشطة الضعف 

وصلناش للمنطق الحمراء، ولكن هاد اإلرتفاع املضطرد خاصو يخلينا 

نلتزمو باإلجراءات الضرورية، التباعد هللا يجازيكم بخير، الكمامة في 

الفضاءات العمومية، نتجنبو السالم باليدين والتعناق، نتجنبو مناطق 
اإلزدحام، نبداو نعقمو يدينا كل فترة بين فترة وفترة، هاد ال�سي ضروري 

باش نجنبو راسنا ونجنبو احبابنا، ونجنبو األسر ديالنا ونجنبو املواطنات 

واملواطنين ديالنا نجنبوهم األسوأ، ما يتعاداوش وخصنا نقولو نعرفو 

واحد القضية كون اإلنسان ملقح واخا جوج تلقيحات ال يعني أنه ال 

واصابهم  تلقحو  الناس  ديال  بزاف  راه  الفيروس،  يصيبه  أن  يمكن 

الفيروس، التلقيح مهم كيحمي ولكن خصنا نوصلو للمناعة الجماعية 

باش يحمي جمهور املواطنات واملواطنين، فلذلك أريد مرة أخرى أن 

اإلجراءات  بهذه  نلتزم  أن  على  الجميع  وأحث  جميعا  وأحثكم  أحث 

الضرورية الضرورية في هاد املجال.

وأريد أيضا أن أوجه رسالة شكر وتنويه إلى جميع األطر الصامدة 

والذين شكلوا الجبهة األمامية في مقاومة هذه الجائحة، وأخص بالذكر 

أوال األطر الصحية واإلدارية وشبه الطبية في القطاع الصحي، وأيضا 

والتعليمية  اإلدارية  واألطر  األمني  القطاع  في  واإلدارية  األمنية  األطر 

والتربوية في جميع القطاعات األخرى ألن جميع القطاعات فيها أطر 

إدارية أيضا واكبت، صبرت، طورت خدمات باش يكون الغذاء متوفر، 

الفترة فاش كانت الكمامة كنقلبو عليها  الدواء متوفر نتذكر هاديك 

العالم كيقلب عليها، فاش تعبأت األطر اإلدارية واملهنيين وتّدارو مع 

القطاع الخاص وّدار واحد الجهد سريع وفي ظرفية قياسية والت بالدنا 

مصدرة للكمامات عندما كانت دول متقدمة حارت في التوفر عليها، وما 

خصناش نساو هاد ال�سي، هادي نجاحات ديال الحكومة ونجاحات ديال 

املغرب، ما خصناش نساو هاد ال�سي، وأيضا فيما يخص هاد املعقمات 

les liquides هاد املعقمات، الحمد هلل، اللي كان عندنا في مارس 2020 

كان عندنا 0 إنتاج، ما دازت بضعة شهور 3 شهور و4 شهور حتى ولينا 

كنتجو %100 ديال الحاجيات ديالنا واللي كنصدرو، وهكذا إيال بغيت 

نهضرو، أنا قلت دائما قصص النجاح في مقاومة الجائحة قصص نجاح 

كثيرة جدا ومتوالية ومؤثرة والحمد هلل أعطتنا أمنا وأمانا وّصلتنا لهاد 

الحالة، فلذلك أريد أن أشكر باسمكم جميعا جميع من ساهم في قصة 

هذا النجاح، بطبيعة الحال ال بد أن أشكر السيدات والسادة البرملانيين 

أيضا ألن تعبأنا فديك املرحلة خرجنا مشاريع قوانين بسرعة قياسية 

ملواجهة هاد الحالة، ألن مواجهة الوضعية كانت تحتاج إلى استنفار 

تشريعي أيضا، استنفار عملي، استنفار إداري، استنفار أمني، استنفار 

صحي ولكن استنفار تشريعي أيضا وهو ما نجحنا فيه مجتمعين، فشكرا 

جزيال لكم وشكرا لجميع من ساهم في هذه التحوالت الكبيرة.

أريد أن في األخير وفي الخاتمة، أريد أن أشير مرة أخرى إلى أن هذه 

الحصيلة الجماعية للحكومة والتي تشرفت بتقديم ملخص ملخص 

ملخص صغير جدا، اليوم، صغير جدا، شكرا جزيال.

 وسيدا ورئيس:

نستمعو، نستمعو للسيد رئيس الحكومة، باقي ما كملشاي.

 وسيداسعدا ودينا وعثمانيارئيسا وحك م0:

الحكومة  ديال  العمل  ديال  املنهجية  منهجيتها،  من حيث  ..أوال، 

كانت منهجية مبنية على اإلنصات، على اإلنجاز، على العمل الجماعي 

وعلى اإلبداع في آلية التنزيل والتتبع؛ ثانيا، هاد الحصيلة ديال الحكومة 

فيها إنجازات محققة على أرض الواقع بآثار واقعية أشرت إلى بعضها 

فقط بعضها على املواطن واملواطنة في املدينة وفي القرية، في السهل وفي 

الجبل وفي مختلف الجهات )وعلى املغاربة املقيمين بالخارج أيضا؛ ثالثا 

)هللا اللي عارف( ثالثا هذه حكومة اشتغلت على الرغم من اإلكراهات 

اإلستثنائية السياسية والصحية وغيرها كثير، وأيضا هذه الحصيلة 
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تتميز ما�سي فقط بإجراءات جزئية وإنما بعدد من اإلصالحات الهيكلية 

ستؤثر في الحكومات السابقة وستجعلها.. الالحقة ستؤثر في الحكومات 

الالحقة الحكومات وستجعلها تشتغل وفق خرائط طريق واضحة نحو 

أهداف إجتماعية واقتصادية طموحة وعالية جدا، وبالتالي فهي أريد أن 

أقول إنها حكومة إنها حصيلة مشرفة، والحمد هلل، نسأل هللا سبحانه 

وتعالى أن يرفع عن بلدنا هذا الوباء وهذا البالء ويجيبنا فالصواب إن 

شاء هللا حاال ومستقبال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 وسيدا ورئيس:

السادة  النواب،  والسادة  للسيدات  شكرا  جزيال،  شكرا  شكرا 

البرملانيين.
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محضرا و لس0ا وثاوث0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ:الخميس27ذي القعدة1442ه)08 يوليوز2021م(.

 ورئاس0: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ثالث ساعات وثالثة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة 
السادسة مساء والدقيقة الثالثة والثالثين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

التطوعي  العمل  بتنظيم  يتعلق   06.18 رقم  قانون  مشروع  .•
التعاقدي.

مشروع قانون -إطار رقم 69.19 يتعلق باإلصالح الجبائي. .•

مشروع قانون -إطار رقم 50.21 يتعلق بإصالح املؤسسات  .•
واملقاوالت العمومية.

رقم  الشريف  الظهير  بتتميم   39.21 رقم  قانون  مشروع  .•
1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام 

األسا�سي العام للوظيفة العمومية.

مشروع قانون رقم 38.21 يق�سي بتحديد تأليف املفتشية العامة 
للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها 

وواجباتهم.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما هللا ورحمنا ورحيم،ا وصالةا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبه.

التأخير االضطراري وذلك مرتبط بحدث  أعتذر للجميع عن هاد 
نعتبره.. أ ال�سي عبد هللا، أنا يااله بديت وانت دخلت.. قلت أعتذر عن هاد 
التأخير االضطراري، كنا بصدد عقد اجتماع مع مجموعة من البرملانات 
اإلفريقية الصديقة، وذلك بارتباط مع بعض املمارسات الشنيعة التي 
تمت بمناسبة انعقاد الدورة األخيرة لبرملان عموم إفريقيا خالل شهر 
مايو املنصرم، وكانت إستجابة مهمة بحيث ما يناهز عدد عشرين من 
البرملانات الذين ساهموا في هاد اللقاء، وبالتالي تمت املصادقة على 
يثمن  ثاني  بالغ  املمارسات، وكذلك مشروع  بهذه  يندد  بالغ  مشروع 
مجهودات جاللة امللك في كل ما له عالقة بما يقوم به خدمة لصحة 
املواطن اإلفريقي. فلذلك أعتذر لكم جميعا وهللا غالب، نعم، ال�سي 
ادريس، آه، قلنا لهم ولكن عياو، عرفتي راه من 9:30، احنا باقي معاكم 
غير بالعكاز. السيد الوزير، يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين 

تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

- الجلسة األولى تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 

متعلق  قانون  ومشروع  التعاقدي؛  التطوعي  العمل  بتنظيم  يتعلق 
ومشروعي  القضائية؛  لشؤون  العامة  املفتشية  وتأليف  بتحديد 
قانونين إطار يتعلق األول باإلصالح الجبائي والثاني باإلصالح املؤسساتي 
واملقاوالت العمومية؛ ومشروع قانون خاص بالنظام األسا�سي العام 

للوظيفة العمومية؛

- فيما يخص الجلسة الثانية:ستخصص للدراسة والتصويت على 
مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

ننطلق بمناقشة مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل 
والتشريع  العدل  لجنة  مقررة  السيدة  وأشكر  التعاقدي،  التطوعي 

وحقوق اإلنسان السيدة النائبة بثينة القروي.

العدالة  لفريق  الكلمة  بإعطاء  العامة  املناقشة  إلى  اآلن  ننتقل 
والتنمية، السيدة بثينة القروري عفوا، أخطأت ال ما�سي ال قروري ما�سي 
قروي، آه تفضل تفضل أنا تنشوف غير ال�سي راميد، أنت السيد الوزير 
ي ما شفتوش قلت مع را�سي مكاينش ونسيتو، 

ّ
أنت أحد أبنائهم.. مل

تفضل السيد الوزير معذرة.

 وسيدامحمداأمكر 0،ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهي:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تا ونائباتا ملحترمات،

 وسادةا ون  با ملحترم ن،

06.18 يتعلق بتنظيم  اليوم بتقديم مشروع قانون رقم  أتشرف 
العمل التطوعي التعاقدي أمام مجلسكم املوقر نيابة عن السيد وزير 
الدولة الذي تعذر عليه حضور أشغال هذه الجلسة ويبلغكم إعتذاره. 
الشكر  بخالص  إليكم جميعا  أتقدم  أن  بداية  الفرصة  هذه  أغتنم 
والتقدير، وخاصة السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
في مناقشة  التام  أغلبية ومعارضة إلنخراطهم  اللجنة  وكافة أعضاء 
وتجويد هذا القانون بكل جدية ومسؤولية، كما أنوه بالتعديالت الهامة 
فإن مشروع  تعلمون  كما  البرملانية.  الفرق  بها مختلف  تقدمت  التي 
هذا القانون يأتي في سياق دولي ووطني يركز على حجم وأهمية العمل 
التنمية  وتحقيق  الفقر  الهادفة ملحاربة  املبادرات  تنفيذ  في  التطوعي 
والتمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للفئات اإلجتماعية الهشة. وقد شكل 
التطوع في مختلف املراحل التي شهدتها بالدنا آلية ناجعة مالزمة للعمل 
بتنظيم حق  املتعلق  أتاحه الظهير الشريف  الجمعوي مستفيدا مما 
تأسيس الجمعيات للمغاربة من هوامش للمبادرة والعمل مع املواطنين 
حول قضايا مختلفة ذات أبعاد تنموية وإجتماعية واقتصادية وثقافية 
وحقوقية، وقد أكد جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، بمناسبة 
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افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية 
العاشرة على أهمية التطوع، ودعى في خطابه إلى تشجيعه وتبسيط 
مساطره حيث قال حفظه هللا: »وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط 
سياسات  اعتماد  خالل  من  سواء  الدوام،  على  املغاربة  تجمع  التي 
إجتماعية ناجعة أو عبر تسهيل وتشجيع املساهمات التضامنية على 
لتشجيع  املساطر  لتبسيط  ندعو  الغاية  ولهذه  املستويات،  مختلف 
مبادرات  ودعم  الخيرية  واألعمال  والتطوع  التبرع  أشكال  مختلف 

اإلجتماعي واملقاوالت املواطنة« انتهى منطوق جاللة امللك.

كما يأتي إعداد هذا القانون تنفيذا ملا ورد في البرنامج الحكومي 
كالتزام  املدني  املجتمع  دور  بتعزيز  املتعلق  الباب  في   2021-2016
حكومي حول إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل 
املدني الطوعي وإستجابة لتوصيات الحوار الوطني حول املجتمع املدني 
واألدوار الدستورية الجديدة التي دعت إلى اإلعتراف بالتطوع التعاقدي 
املساهمة  في  املجتمعات  دور  لتشجيع  ورافعة  جديدة،  كممارسة 
يثمن  بقانون  لبالدنا  القانونية  الترسانة  تعزيز  من خالل  التنمية  في 
الرصيد التطوعي ويضمن استمراريته وانفتاحه على التجارب الدولية 
واملجتمعات اإلنسانية، وبالتالي التنمية وتوفير شروط نجاحه ودعائم 

تقويته.

إن اعتماد هذا القانون سيمكن بالدنا من مكاسب عدة في مقدمتها 
تعزيز أدوار منظمات املجتمع املدني واملشاركة املواطنة ملختلف شرائح 
مجتمعنا عبر توفير موارد إضافية للبرامج التنموية، كما سيعزز جهودنا 
في مجال حماية املتطوعين من خالل سن إجراءات تضبط بموجبها 
حقوق وواجبات املتطوعين، كما سيفتح آفاقا جديدة في مسار التعاون 
الدولي في مجال التطوع، ويتكون مشروع هذا القانون من 47 مادة 

موزعة على 10 أبواب:

العمل  تعريف  تتناول  العامة،  األحكام  ويتضمن  األول:  -الباب 
التطوعي التعاقدي ومرتكزاته، والجهات التي لها حق تنظيمه مع التمييز 
بين عقد التطوع وعقود التوظيف والشغل وتقديم خدمة، كما تم 
املطبقة  التطوعية  واألنشطة  البرامج  كل  املشروع  هذا  من  استثناء 
عليها نصوص خاصة، واملهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة إدارة أو تسيير 
األشخاص اإلعتباريين الذين ال يستهدفون تحقيق الربح أو األنشطة التي 

يقوم بها املنتمون إليها، وكذا األنشطة التطوعية التقليدية والعرفية؛

-الباب الثاني: ويتضمن شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي 
داخل املغرب أو خارجه وانطالقا منه، بحيث تنص مقتضياته على 
ضرورة الحصول املسبق على اعتماد من طرف اإلدارة من أجل تنظيم 
العمل التطوعي التعاقدي الذي يستثنى منه األشخاص االعتباريون 
التطوعي  العمل  بتنظيم  يقومون  الذين  العام  للقانون  الخاضعون 
التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 
وعلى شروط الحصول على هذا اإلعتماد أو تمديده واآلجال املخصص 
لإلدارة ملعالجة طلب الحصول على اإلعتماد املذكور، مع اإلشارة إلى 

حالة اإلستعجال التي يتم فيها البت في هذا القرار داخل أجل ال يتعدى 
72 ساعة من تاريخ التوصل به، وكذا الوثائق املرفقة به مع تحديد املدة 

األدنى لالعتماد في ثالث أشهر واألق�سى في أربع سنوات؛

-الباب الثالث: يتضمن شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، 
ويحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في املتطوع املتعاقد والبيانات التي 

يجب أن يتضمنها عقد التطوع؛

للعمل  املنظمة  الجهة  وإلتزامات  حقوق  يتناول  الرابع:  -الباب 
التطوعي التعاقدي؛

-الباب الخامس: يتضمن حقوق وإلتزامات املتطوع التعاقدي؛

-الباب السادس: ويتضمن قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي 
من خالل إقرار ضرورة توفر الجهة املنظمة على نظام داخلي تحدد فيه 
التعاقدي،  التطوعي  العمل  وتقييم  وتتبع  بتنفيذ  الخاصة  القواعد 
وسجل تقيد فيه البيانات املتعلقة بهذا العمل، وتحديد الحد األق�سى 

لعدد ساعات وأيام تنفيذه للعمل التطوعي التعاقدي؛

-الباب السابع: ويتعلق بمراقبة العمل التطوعي التعاقدي حيث 
الجهة  طرف  من  اإلدارة  موافاة  وجوب  على  الباب  هذا  مواد  تنص 
املنظمة بتقرير سنوي حول أنشطتها التطوعية التعاقدية، باإلضافة 
إلى التنصيص على الصالحيات املخولة لإلدارة لتتبع ومراقبة أنشطة 

العمل التطوعي التعاقدي؛

-الباب الثامن: ويتعلق بالسجل الوطني للعمل التطوعي التقاعدي، 
حيث أن هذا القانون عمل على إحداث هذا السجل وحدد اإلختصاصات 

التي ستتوالها اإلدارة التي ستقوم بإمساكه؛

-الباب التاسع: ويتعلق بالعقوبات التي تنص على الغرامات املالية 
التي سيتم تطبيقها على الجهات املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي التي 
ال تحترم الشروط املتضمنة في مشروع هذا القانون، وعلى كل جهة 
كيفما كانت طبيعتها التي تقوم بنشر أو بث إعالنات تدعو إلى التطوع 

التعاقدي خالفا ألحكامه؛

الدولة  بحث  تتعلق  ختامية  أحكاما  يتضمن  العاشر:  -الباب 
والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية وباقي األشخاص اإلعتباريين 
املناسبة  اتخاذ اإلجراءات  الخاص على  أو  العام  للقانون  الخاضعين 
لتشجيع العمل التطوعي التعاقدي داخل املغرب أو خارجه وانطالقا 
منه، كما عمل هذا الباب على تحديد أجل أقصاه سنة من أجل إصدار 

النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيق هذا القانون.

ولعل من أهم ما تضمنه مشروع هذا القانون النص على إعفاء 
الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص لألشخاص اإلعتبارية 
من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة طبقا 
للتشريع الجاري به العمل، وهو ما يمثل تعبيرا قويا عن إرادة الحكومة 
في دعم الجهد التطوعي والرفع من جاذبيته، وتمكينه من أداء وظيفته 
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النبيلة وهو ما أكده أيضا مضمون املادة 46 التي تنص على أنه على 
األشخاص  وباقي  العمومية،  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 
اإلعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص تشجيع العمل التطوعي 

التعاقدي داخل املغرب أو خارجه وانطالقا منه.

تلكم السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة املحترمون، تقديم 
موجز عن مشروع القانون رقم 06.18 املتعلق بتنظيم العمل التطوعي 
وحقوق  والتشريع  العدل  بلجنة  مناقشته  تمت  والذي  التعاقدي، 
اإلنسان بمجلس النواب، وقدمت مختلف الفرق البرملانية عددا من 
الحكومة  معها  وتفاعلت  تجويده  في  التي ساهمت  الهامة  التعديالت 

بشكل إيجابي، شكرا لكم على انتباهكم.

 وسيدا ورئيس:

شكرا شكرا جزيال السيد الوزير، بثينة أنا قلت لك بكيفية عرضية 
نفحة  كاينة  القروي  القروي،  خطأ  ديالك  اإلسم  مكتوب  كان  ألن 
مغاربية، لذلك أنا أفّضل القروي على قّروري إذا سمحتي، تفضلي، 
تفضلي السيدة النائبة.. دابا غير املنافسة على السطح.. ال القروي عائلة 

مغاربية مهمة خاصة في تونس..

 ونائب0ا وسيدةابثين0اقرلري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسادةا و 0ر ء،

السيدات الزميالت النائبات املحترمات، الزمالء النواب املحترمين،

والتنمية  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  اليوم  يسعدني 
التطوعي  العمل  بتنظيم  املتعلق   06.18 رقم  قانون  مشروع  في 
التعاقدي. أنا أعتقد بأن هاذ اليوم هو يمكن أن نجعله يوم احتفالي 
ألن الديمقراطية التشاركية نصوصها ربما كانت في الوالية السابقة، 
فهاذ الوالية هادي لم نتشّرف باملصادقة على أي قانون مشروع قانون 
مرتبط بالديمقراطية التشاركية، لذلك أعتبر بأن املصادقة على هذا 
القانون هو لبنة من اللبنات ديال الديمقراطية التشاركية التي يمكن 
اعتبارها أحد العناوين الكبرى لدستور 2011. وباملناسبة ننوه بالتعاون 
الوثيق الذي عرفته أشغال اللجنة من طرف السيد وزير الدولة، وقبوله 
لعدد مهم من تعديالت الفرق البرملانية مجتمعة في جلسة كانت مهمة 
جدا، وهي كانت جلسة املجتمع املدني بامتياز ألنه صادقنا فيها كذلك 
الذين سيعرضان قريبا على هاذ  التنظيميين  القانونين  على مقترحي 
الجلسة. فهاذ السياق التطوع هو من اآلليات املهمة اللي بعض الدول، 
التي  املتجددة  املوارد  من  تستافد  أنها  استطاعت  الدول  بعض  اللي 
يتيحها بما يدّعم اقتصاداتها بشكل ملحوظ وبالتالي فالتطور أصبح في 
بعض الدول هو أحد مصادر الرأسمال اإلجتماعي ونحن نناقش اليوم 

النموذج التنموي، أعتقد أن املصادقة على هذا القانون يأتي في هذا 
ل 

ّ
السياق ديال البحث عن نموذج تنموي وإيجاد نموذج تنموي يشك

العمل املدني وفي إطار الديمقراطية التشاركية رافعة له. لذلك نعتبر بأن 
ل نقلة نوعية في مجال العمل املدني، ألنه يعترف ألول 

ّ
هذا القانون يشك

مرة بالعمل التطوعي التعاقدي للجمعيات وهو عمل يندرج في إطاره 
كل نشاط إنساني طوعي غير ربحي جماعي أو فردي، تكون غايته تحقيق 
املنفعة العامة ويتم إنجازه طبقا للقواعد ومبادئ الشفافية والحكامة. 
التطوعي  العمل  بين  ما  تمايز  هناك  أن  نوّضح  نبغي  السياق  وفهاذ 
التلقائي، ألن هاذ األمر خلق خلط لدى  التعاقدي والعمل التطوعي 
بعض الجمعيات والفاعلين املدنيين، هل بمعنى أن العمل التطوعي 
التعاقدي سيلغي أشكال العمل التطوعي التلقائي؟ أبدا كاين قانون 

الجمعيات الذي ينظم أشكال العمل التطوعي التلقائي.

وفي هذا السياق، نعتبر أن اإلعتراف اليوم بهذا، من خالل املصادقة 
على هاد القانون، هو تثمين وتطوير وترصيد للرصيد الكبير الذي تتوفر 
واإلنساني  الخيري  والعمل  التضامن  في مجال  املغربي  املجتمع  عليه 
انطالقا من القيم والتقاليد املغربية والقيم اإلسالمية املستوحاة من 
التوجيهات ديال الدين ديالنا التي تدعو إلى التضامن وأعمال الخير والبر 
وغيرها... وهاد القيم يحاول هذا القانون من خالل املأسسة والتقنين 
ديالو تطويرها من أجل تيسير تقديم الخدمات اإلجتماعية وخدمات 
حقوق اإلنسان والعناية بالبيئة وفي التعمير والتطبيب وغير ذلك من 

األعمال التطوعية التعاقدية.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

العمل  تنظيم  شروط  على  القانون  هذا  مقتضيات  نصت  لقد 
بينها  ومن  منه،  وانطالقا  وخارجه  املغرب  داخل  التعاقدي  التطوعي 
ضرورة الحصول بشكل مسبق على اإلعتماد من طرف اإلدارة طبقا 
ملسطرة اإليداع والدراسة التي ستتم بنص تنظيمي. وفي هذا السياق 
نود التشديد على أهمية تشجيع جميع املبادرات الهادفة لنشر ثقافة 
التطوع وترسيخ قيمها واحتضانها بالدعم الالزم واعتماد أق�سى درجات 
املرونة في التعاطي مع طلبات اإلعتماد، وتوفير الشروط املوضوعية 
إلنجاز هاد البرامج التطوعية التعاقدية الهادفة، وهو هاد األمر هذا 
ديال املرونة يستدعي استحضار مفهوم جديد لإلدارة يسعى ملساعدة 
الجمعيات، لذلك عملنا من خالل التعديل الذي اعتمدناه في اللجنة 
بشكل مجتمع على جعل صمت اإلدارة وعدم بتها في طلبات اإلعتماد 
املودعة من طرف الجمعيات داخل األجل املحدد بمثابة قبول وبالتالي 
اعتماد للجمعيات وذلك تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية في غير ما 
مرة في خطاباته امللكية. ومن هذا املنطلق حرصنا كذلك في هذا القانون 
أن يدخل حيز النفاذ بوقت مضبوط من خالل تعديل قدمناه بشكل 
التنظيمية  النصوص  إصدار  أو  بخروج  السنة  أجل  مشترك، جعلنا 
التي سيطبق بعدها لكي يتم تطبيق هذا القانون فحددنا سنة إلصدار 

النصوص التنظيمية.
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 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

ينبغي  اليوم  أمامنا  املعروض  النص  فعالية  أن  نعترف  أن  يجب 
مع  مالءمته  اتجاه  في  الجمعيات  قانون  تعديل  خالل  من  تعزيزه 
املقتضيات الدستورية، الحوار الوطني للمجتمع املدني كان حوارا مهما 
شمل أكثر من 1000 جمعية كانت مخرجاته مهمة جدا، هي مناسبة 
للدعوة لتفعيل توصيات الحوار داملجتمع املدني الذي من شأنه أن يوفر 
بيئة مدنية قانونية سليمة لعمل املجتمع املدني. وفي هذا السياق ننبه، 
ننبه في فريق العدالة والتنمية لسلوك البعض الذي يشوش على املسار 
التراكمي الذي خطه املغرب في مجال الديمقراطية، وفي مجال حقوق 
اإلنسان، وفي مجال الديمقراطية التشاركية، وذلك من خالل عدم 
منح بعض الجمعيات بعض الجمعيات عدم منحها وصوالتها النهاية، 
في بعض الحاالت هناك جمعيات إلتجأت إلى القضاء في ممارسة مدنية 
راقية، وصدرت في حقها لصالحها قرارات قضائية ورغم ذلك لم يتم 
اإللتزام بهذه القرارات. لذلك نتمنى، نتمنى في املستقبل أال نرى مرة أخرى 
مطالب جمعيات أو تعسفا فيما يتعلق بعدم منح اإلعتماد لجمعيات 
املجتمع املدني التي تطلب الجمعيات املشتغلة في مجال العمل التطوعي 
التعاقدي في عدم منحها اإلعتماد، نتمنى فعال لهاد القانون أن يسري 
بشكل مرن وأن ال يكون فيه أي مشاكل. في النهاية طبعا حزب عدالة 
والتنمية عفوا فريق العدالة والتنمية سيصوت على هاد القانون ألن 
صوتنا عليه باإلجماع ألن نعتبره من اللبنات األساسية للديمقراطية 

التشاركية في هذه املرحلة، وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

الكلمة  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  النائبة،  السيدة  شكرا 
للسيدة النائبة زهورالوهابي.

 ونائب0ا وسيدةا0ه را و هابي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 0يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة من أجل 
مناقشة مشروع قانون 06.18، الذي نعتبره في الفريق قانون مهم جدا، 
وبالفعل خروج هاذ القانون لحّيز الوجود هو تتويج للعمل الجمعوي 
ى عرف تطور كبير عبر حقب زمنية مرتبطة 

ّ
والعمل التطوعي باملغرب، الل

بالتطور اإلقتصادي للبلد، مرتبطة بالتطور االجتماعي ومرتبطة كذلك 
بالتطور التنموي، نعتبر أن جمعيات املجتمع املدني منذ الستينات إلى 
عرف فيها العمل التطوعي التلقائي، 

ّ
يومنا هذا ساهمت بشكل كبير وت

جمعيات  في  كيشتغلو  اللي  املتطوعين  جميع  أحيى  باملناسبة  الذي 

اللي اشتغلو  الدولية والوطنية  الجمعوية  املدني واملنظمات  املجتمع 
بشكل تطوعي وكيشتغلو بشكل تطوعي ويومي بدون مقابل، هاذ الفئة 
العريضة داخل املجتمع باآلالف اللي ساهمت بشكل كبير في تطور وفي 
التنمية وخصوصا في املجال الحقوقي املجال التحرري املجال التنموي 
كذلك، إذن هاذي فئة عريضة ال يتحدث عليها هذا القانون الذي بين 

أيدينا ألنها تتطوع بشكل تلقائي.

القانون الذي بين أيدينا اليوم، والذي ننهئ نفسنا معارضة وأغلبية، 
حكومة وبرملانا على اإلتيان به في نهاية هذه الوالية، رغم أننا تحفظنا على 
الوقت اللي جا فيه والحّيز الزمني الضيق الذي كان في املناقشة ديالو، 
لكن تعاملنا في فرق املعارضة وفي فريق األصالة املعاصرة داخل هذه 
اللجنة بإيجابية كبيرة في املناقشة وفي تقديم التعديالت وفي التصويت 
عليه باإليجاب، ألننا فعال نعتبره قانونا مهمة جدا سيساهم في وضع 

ميثاق جديد بين املتطوع وبين جمعيات املجتمع املدني.

 وسيدا ورئيس،

هذا القانون هو املشروع الذي يكت�سي كيف ّما قلت أهمية قصوى 
في تطوير العمل الجمعوي ببالدنا، وتأهيل مختلف املؤسسات الحاضنة 
التربية املغربية، هاذ  لقيم املواطنة واملسؤولية والتطوع املتأصل في 
التطوع اللي عرفاتو املجتمعات خصوصا العالم القروي اللي بدا في 
»التويزة« في أنشطة فالحية واللي كان بشكل كبيرواضح جدا في املجال 
القروي. مثّمنين في الوقت نفسه مختلف الجهود التي بذلت من أجل 
تسجيل عدم  مع  التشريعية،  الوالية  هذه  النص خالل  هذا  إخراج 
رضانا عن املنهجية التي أحيلت بها هذا القانون من طرف الحكومة في 
اللحظات األخيرة من الوالية التشريعية، األمر الذي انعكس سلبا على 
مسار مناقشة هذه النصوص بما يليق بعمق هذا القانون وباإلهتمامات 
املشتركة بين البرملان وبين املواطنات واملواطنين على اعتبار أنه قانون 

ذي أهمية كبيرة جدا.

واقع  عن  ينفصل  ال  اليوم  عليه  نصّوت  الذي  القانون  مشروع 
الحياة الجمعوية ببالدنا في وقت كنا ننتظر فيه من الحكومة أن تلتزم 
بما تعهدت به في برامجها، من خالل العمل على مالءمة التشريع الحالي 
املتعلق بالجمعيات مع أحكام دستور 2011، بما حمله من مستجّدات 
بالتزام  وهو لم يتم لألسف، األمر الذي نعتبره في الفريق أنه إخالال 
حكومي صريح جدا، وعالقة املوضوع بالجمعيات عالقة هذا القانون 
عالقة وطيدة بالجمعيات من منطلق وصفها أشخاصا اعتبارية حاضنة 
للفعل املدني والتطوعي، سواء في صيغته التقليدية املعمول بها منذ 
أن ظهر العمل الجمعوي إلى الوجود أو الصيغة الجديدة التي يقترحها 
هذا املشروع. فإننا نثير في هذا الباب إشكاليات كبيرة ناقشناها داخل 
اللجنة وسنناقشها معكم في هذه الجلسة التشريعية، حيث نعتبر أنه 
منع جمعيات من الحصول على وصول اإليداعات النهائية إشكاال يعيق 
أنشطتها، إلى حدود الساعة هناك جمعيات كبيرة تشتغل على ملفات 
حقوقية، ملفات إجتماعية ملفات تنموية، لكن لألسف لم تمنح لها 
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الرخص النهاية ووصوالت اإليداع النهائية، لكن لألسف تشتغل في ظل 
هذه الظروف نتمنى أن يتم اإلتيان بمشروع قانون خاص بالجمعيات 
من أجل تجاوز هذه األمور، ألننا في في دولة املؤسسات، دولة الحق 
والقانون نعتبر أن هناك مسارات قضائية أو مسارات حقوقية يجب أن 
يتم سلكها إذا كانت �سي جمعية تمارس اإلشتغال ديالها خارج ما هو 
قانوني، خارج ما هو مؤسساتي، يتعارض كذلك مع مبدأ دستور 2011 
وال سيما الفصل 12 منه علما أن الحق في التنظيم مؤطر بإلتزامات 
دولية صريحة للمملكة، وتوجه إليها في هذا الباب مالحظات متعددة 

من طرف هيئات أممية لألسف؛

يزيد  ما  بوجود  الحكومية  املصالح  أرقام صادرة عن  تفيد  ثانيا- 
عن 200.000 جمعية موزعة على مختلف مناطق تراب اململكة بما 
يفيد أنها أصبحت هيئات اعتبارية تشغل يد عاملة كبيرة جدا مشهود 
لها بالخبرة وبالكفاءة، بل األكثر من ذلك فإن الجمعيات تنخرط في 
مبادرات تنموية متعددة يعد جزء كبير منها من صميم عمل الحكومة 
املتصل بالسياسات العمومية أساسا، رغم ذلك فإن هذه الجمعيات 
تجد أثناء مزاولتها لعملها صعوبات وعراقيل كبيرة من بينها موضوع 
الضرائب حيث يتم التعامل معها كأنها شركات برؤوس أموال ضخمة، 
والحال أن األمر ليس كذلك، األمر الذي يتعين معه مراجعة النظام 
الضريبي وعلى مقتضيات املادة 34 من هذا املشروع الذي نصوت عليه 
اليوم املتعلقة بإعفاء الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص 
الجمعوي  العمل  تنظيم  تمويل  أجل  من  اإلعتباريين  لألشخاص 
التطوعي من الضريبة أن يكون مدخال أساسيا وهو النقاش اللي ساد 
داخل لجنة بشكل إيجابي جدا، وساهمنا كأغلبية ومعارضة في تجويد 
هذه النصوص وفي التصويت عليها باإلجماع، إذن هو اإلشتغال اللي 
إلى  الحاجة  أن  كذلك  نعتبر  جدا.  بإيجابية  وكان  اللجنة  داخل  كان 
معالجة ضعف التمويل العمومي املوجه إلى الجمعيات وتدقيق معاييره 

والحرص على انحرافه عن املقاصد املحددة له أمر أسا�سي كذلك.

نقول في الختام أنه يحدونا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب أن يشكل دخول هذا القانون حيز التنفيذ رافعة أساسية من 
مختلف  على  إيجابي  بشكل  ينعكس  وأن  بالدنا،  في  التنمية  رافعات 
السيد  لكم  شكرا  التطوعي  للعمل  الحاضنة  واملؤسسات  الهيئات 

الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

التجمع  فريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا  شكرا، 
الدستوري للسيدة النائبة نوال املتوكل، ومن ال يعرفك.

 ونائب0ا وسيدةان  لا ملت كل:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدينا و 0يرينا ملحترمين،

 وسيدا ورئيس:

السيدة أسماء أغاللو حريصة على صحتك، وانت ّصح منها.. حفيظ 
ي يكمل ال بد من تعقيم املنصة، شكرا، تفضلي.

ّ
تولي دائما أي متدخل مل

 ونائب0ا وسيدةان  لا ملت كل:

شكر ،

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدينا و 0يرينا ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري للمساهمة 
في املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل 
التطوعي التعاقدي. وأود في البداية، أن أؤكد على األهمية التي يوليها 
التجمع الدستوري لهذا املشروع ملا له من فائدة في تعزيز دور املجتمع 
املدني للمساهمة في التنمية من خالل الحث على املشاركة في العمل 
التطوعي خاصة في ظل غياب إطار قانوني ينظمه، رغم أننا نجد له 
جذورا جد راسخة في سلوك وحياة املغاربة املعروفين بقيم التضحية، 
العمل  في  وكذلك  اإلغاثة،  في  اإلنخراط  وقيم  العطاء  بقيم  وكذلك 
الجماعي، وهو املعطى الذي أشار إليه بشكل واضح الخطاب امللكي 
السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من 

الوالية الحالية.

هذا  في سرد جوانب  الوقت  لضيق  نظرا  ولكن  كثيرا،  أطيل  لن 
السلوك اإلنساني الراسخ في الحياة اليومية للمغاربة، إذ يكتفي أو تكفي 
العودة فقط إلى ما عرفته بالدنا مؤخرا باملوازاة مع التدابير ملواجهة 
جائحة كورونا من دينامية على مستوى العمل التطوعي على صعيد 

اململكة املغربية.

إذن السيد الرئيس، يأتي مشروع القانون موضوع جلستنا هاته في 
سياق دولي ووطني يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ.. 
الهادفة  املبادرات  تنفيذ.. عفوا  في  التطوعي  العمل  التطوعي وأهمية 
واإلجتماعي  اإلقتصادي  والتمكين  التنمية  وتحقيق  الفقر  ملحاربة 
للفئات اإلجتماعية الهشة، فالتطوع اليوم أصبح يحتل مكانة هامة 
مرور  مع  ستزداد  أهميته  إن  بل  املجتمعات،  داخل  مسبوقة  وغير 
الوقت بالنظر إلى الحاجات املتنامية له بشكل مستمر بفعل اإلشكاالت 
اإلجتماعية والصحية والبيئية. وبالنسبة لبالدنا، ما يمكن أن نسجله 
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في هذا الصدد هو التوفر على نسيج جمعوي هام يقدم خدمات متنوعة 
ومختلفة تشمل مجاالت العمل اإلحساني والعمل الخيري والتطوعي، 
دستور  صياغة  مسار  في  إشراكه  تم  فقد  ومكانته  ألهميته  وبالنظر 
2011، هذا األخير الذي عمل على تعزيز مكانة هذا املجتمع ومنحه أدوار 
التطوعي،  العمل  لغياب إطار قانوني ينظم  دستورية مهمة. وبالنظر 
وكذا ضعف نسبة مشاركة الشباب املغاربة في هذا النوع من األعمال 
مقارنة بدول أخرى، فقد نال هذا املوضوع حيزا كبيرا من اهتمامات 
اللجنة الوطنية للحوار حول املجتمع املدني وذلك سعيا منا لتثمين 
التطوع  مجال  في  بالدنا  في  املدني  املجتمع  بها  يقوم  التي  املجهودات 
وتجميع املقترحات التي تدفع بها إلى املزيد من التطور بفضل اآلليات 

القانونية الكفيلة باإلعتراف باملتطوع وحمايته ودعم عمله.

لذلك، فإننا في فريق التجمع الدستوري، نعتبر أن مأسسة العمل 
من  عدد  لحد  األساسية  املداخل  أحد  التعاقدي سيشكل  التطوعي 
مشكالت التي تعاني منها بالدنا ومنها مشكل البطالة لدى فئة الشباب 
واألرقام تشير إلى أن %8 منهم فقط ينشطون داخل الجمعيات، فهذا 
املشروع سيمثل بال شك خطوة مهمة لدفع الشباب لإلهتمام بشكل 
كبير بالعمل الجمعوي وحثهم على املشاركة في عمليات التنمية خاصة 

وبلدنا مقبلة على تنزيل النموذج التنموي الجديد.

 وسيدا ورئيس،

قبل أن أختم البد أن أنوه بإسم فريق التجمع الدستوري باملقاربة 
التشاركية التي تم اعتمادها من أجل إخراج هذا النص التشريعي الهام، 
أيضا البد من اإلشادة بالجو اإليجابي والبناء الذي تمت في مناقشة هذا 
املشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وكذلك شكر 
السيد الوزير على حسن تعاونه وعلى كذلك انفتاحه على تعديالت فرق 
األغلبية واملعارضة من أجل تجويد صياغة هذا النص، أشكركم على 

حسن اإلصغاء والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، شكرا جزيال السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر 
العبا�سي بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيداعمراعبا�سي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تا ونائباتال وسادةا ون  ب،

في الواقع أنا لي عظيم الشرف أن أتناول اليوم الكلمة بإسم الفريق 
اإلستقاللي في املناقشة العامة لهاد املشروع القانون املهم جدا، املهم 
وه بكثير من التركيز دون التنويه 

ّ
جدا واللي ما يمكنش ما يمكنش نستهل

والوطنية  النضالية  بالدنا، عطاءاتها  في  الجمعيات  ديال  بالعطاءات 
اللي كنقصد الجمعيات الجادة طبعا النضالية، الوطنية واإلنسانية 
الكبرى، هذا املشروع يستدعي سؤال تقييم الديمقراطية التشاركية في 
بالدنا بعد 10 سنوات من الدستور، والنقاش فيها يطول سبق للفريق 
اإلستقاللي أن خاض فيه في القوانين املرتبطة بالديمقراطية التشاركية 
بشجاعة خالل  قام  يحاول  لم  النواب  مجلس  حاول  التي  وأعطابها 
هذه الوالية بمبادرة لتعديلها، ثم ما يرتبط بمؤسسات الديمقراطية 
التشاركية والتي فيها أيضا نقاش مهم جدا. ال يمكن إال أن ننوه ونحن 
تابعنا مرحلة إعداد مسودة املشروع باملقاربة التشاركية التي قام بها 
السيد الوزير الدولة مع الجمعيات، خصوصا الجمعيات املتطورة في 
مجال التطوع والتي ساهمت في صياغة مواد هذا املشروع. ال يمكن 
أيضا إال أن ننوه بجو التوافق، جو التوافق الذي ساد داخل لجنة 
العدل والتشريع سواء فهاد املشروع دالقانون أو في مشاريع القوانين 
األخرى التي أزعم أن لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حرصت 
على أنه يكون فيها التوافق، وهذه مناسبة لنشكر جميع الفرق النيابية 
على حرصها على مقاربة وتعاطي استثنائي مع نصوص جد مهمة في نهاية 
هذه الوالية طبعا، إذا قمنا بذلك فنحن نتناغم أو أوفياء مع الكتاب 
بديمقراطية  وعنونه  وألفه  النواب  مجلس  رئيس  السيد  ألفه  الذي 

التوافق.

أيضا هذه الفرصة لنؤكد، لنؤكد بكل وضوح على أننا في الفريق 
اإلستقاللي تعاملنا مع املشروع بحسن نية، رغم مالحظاتنا عليه، مثال 
احنا كلنا مع الرأي اللي تيعتبر بأنه يجب أن نحدد اشنو هي، من هي 
اإلدارة املعنية بمنح اإلعتمادات في املشروع؟ ولكن بيعني بالحوار اللي 
تم بيننا وبين الحكومة اقتنعنا بالدفعات القانونية اللي هي دافعات 
عليها. قانون التطوع أو كلمة التطوع تستدعي في الذاكرة الوطنية وأنا 
دائما أحرص على التذكير بها، مشروع وطني كبير جدا يؤكد على أنه 
التطوع راسخ في اإلرث ديال املغاربة واملغربيات وهو طريق الوحدة، 
الذين  القادة  لحظتها،  سياقها،  شعارها،  مضمونها،  الوحدة  طريق 
أشرفوا عليها هي عنوان من العناوين الراسخة على أنه التطوع منغرس 
في قلوب ويعني في الشعب املغربي كقيمة إسالمية أوال وكقيمة إنسانية 

وكقيمة وطنية.

أيضا السيد الرئيس، هذه فرصة ستكون لنا في األسبوع املقبل 
فرصة لنخوض في املقترحي القانون اللي قدمهم مجلس النواب تحت 
رعاية وإشراف السيد رئيس املجلس سواء ما يرتبط بتعديل القانون 
التنظيمي دامللتمسات أو ما يرتبط بتعديل القانون التنظيمي للعرائض، 
واللي مجلس النواب اعتبر بأنه الشروط ديال هاد 2 دالقوانين مجحفة، 
العرائض  لجنة  قامت  النواب  مجلس  رئيس  السيد  إشراف  وتحت 
وصوتت لجنة العدل والتشريع على تعديل والتخفيف من اإلجراءات 
ومن الشروط اللي كتفرضهم هاد القوانين، وبالتالي كتكون هاد الوالية 
عندنا فيها عمليا هذا القانون مرتبط بالديمقراطية التشاركية وجوج 
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داملقترحات على قوانين تنظيمية تيكتسيو أهمية كبيرة جدا، ما يمكنش 
مجلس  رئيس  السيد  إلى  الشكر  أوجه  أن  دون  الفرصة  هاد  نفوت 
النواب اللي كان عندو حرص شديد على رعاية لجنة العرائض خالل 
هذه الوالية وعلى تعديل هادوك القوانين للتخفيف من ديك الشروط 
التعجيزية التي تضمنتها، وهادي أيضا فرصة باش نشكرو السيد وزير 
الدولة على تجاوبه بإسم الحكومة سواء مع التعديالت كيف أشرت على 
هاد القانون أو التعديالت حول القوانين التنظيمية. لكل هذه األسباب، 
ولغيرها أيضا سنصوت في الفريق اإلستقاللي باإليجاب على هذا املشروع 
وديدننا في ذلك أننا كنا دائما نصوت باإليجاب رغم أننا في املعارضة 
على مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة ما دامت تخدم املصلحة 
الوطنية ونتمنى صادقين أن يحذوا حذونا املكونات التي، إن شاء هللا 

الرحمن الرحيم، ستحتل مكان املعارضة في الوالية املقبلة، شكرا لك.

 وسيدا ورئيس:

ال�سي عمر العبا�سي تيعمل السياسة االفتراضية، وله الحق في ذلك. 
بإسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه.

 ونائب0ا وسيدةافاطم0ا وزهر ءانزيه:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

في  للمساهمة  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة مشروع القانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي 
التعاقدي، هذا املشروع يندرج في إطار إستراتيجية الحكومة لتعزيز دور 
املجتمع املدني إنسجاما مع املقتضيات الدستورية التي أعطت للحقل 

الجمعوي مجموعة من الصالحيات في إطار الديمقراطية التشاركية.

وفي البداية، نؤكد في الفريق الحركي أن هذه املبادرة التشريعية 
تشكل إحدى املحطات األساسية التي تتقارب مشروع ذا بعد قيمي 
العمل  بتنظيم  يتعلق  وتضامني  قيمي  بعد  ذا  مشروعا  عفوا  تقارب 
التطوعي التعاقدي ال سيما أن بالدنا تتوفر على إمتداد التاريخ على 
رصيد حافل من العمل التطوعي املتسم بالتالحم والتآزر والتشبع بقيم 

املواطنة الحقة والصديقة.

 وسيدا ورئيس،

إن أهمية هذا املشروع الذي أطرت قناعتنا به، أطرت قناعتنا به 
تتجلى في مرجعياته وال سيما التوجيهات امللكية السامية ذات الصلة 
الرامية إلى تبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع 
املرجعيات  عن  فضال  اإلجتماعية  املبادرات  ودعم  الخيرية  واألعمال 
الدولية الهادفة إلى تعزيز أسس التطوع داخل املجتمع كرافعة للتنمية 
والسبيل األمثل لتقوية روح املسؤولية واملواطنة لدى فئات عريضة 

من الشباب. لذلك، فإن هذا املشروع يشكل في تقديرنا إضافة نوعية 
للقوانين التنظيمية املتعلقة بتقديم العرائض وامللتمسات وأكيد أن 
املصادقة عليه وتنزيله على أرض الواقع سيمكن من سد الخصاص 
كافة  بإهتمام  أيضا  يخضع  أصبح  الذي  التطوعي،  العمل  مجال  في 
املجتمعات والحكومات نتيجة التغييرات والتحوالت التي يمر بها العالم 

وضمنها املغرب.

املغاربة  جميع  إنخراط  إلى  الدعوة  نوجه  األساس،  هذا  وعلى 
املجتمعي  الورش  في هذا  ومؤسسات واألفراد ومجتمع مدني وإعالم 
الثروة  من  سيجعل  املجال  لهذا  القانوني  التأطير  أن  باعتبار  الهام 
آلية  واملتطوعات  للمتطوعين  الجماعي  الجهد  تعكس  التي  الالمادية 
املجتمع،  من  عريضة  فئات  لدى  واملسؤولية  املواطنة  روح  لتقوية 
ويرفع من وتيرة العمل التطوعي ببالدنا، ال سيما أن إندماج التطوع 
باملغرب  للشباب  وإرساء سياسة  العمومية  السياسات  في  التعاقدي 
وتطوير  واكتساب  الشباب  لدى  التشغيل  قابلية  تعزيز  من  سيمكن 
املهارات والقدرات اإلجتماعية بما يفيدهم ويفيد غيرهم، والتي ال يمكن 
اكتسابها من داخل املؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين املنهي. 
وفي هذا السياق، فإننا نطالب في الفريق الحركي باإلسراع إلى إخراجه 
إلى حيز الوجود ألنه سيكون دافعا لتعزيز تنمية البالد، ضامنا للحماية 
في  أيضا  ومساهما  واملتطوعات،  للمتطوعين  واإلجتماعية  القانونية 
إلى  باإلضافة  الدولية  العالقات  تنمية  في  املوازية  الدبلوماسية  تعزيز 
الفرص الكبيرة التي سيتيحها في مجاالت تمكين املرأة والشباب. وبهذه 
املناسبة، نثمن النقاش الهام الذي رافق هذا املشروع في لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان، كما نسجل بإيجابية تجاوب السيد الوزير 
مع اقتراحات أعضاء اللجنة أغلبية ومعارضة، والتي تمت ترجمتها على 

شكل تعديالت ساهمت في تجويد هذا املشروع.

 وسيدا ورئيس،

فضال عن كون هذا املشروع يحمل في طياته أجوبة ملجموعة من 
التساؤالت، ويستجيب للعديد من اإلنتظارات التي تروم تحديد قواعد 
تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل املغرب وخارجه وانطالقا منه، 
أطراف  وواجبات  حقوق  تنظيم  إلى  الرامية  املقتضيات  نثمن  فإننا 
العمل التطوعي التعاقدي، وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات 
املتعلقة  املقتضيات  بإيجابية  نسجل  كما  به،  املرتبطة  والجزاءات 

بشروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والولوج إليه.

في الختام، نعلن في الفريق الحركي بأننا سنصوت باإليجاب على هذا 
املشروع متطلعين بأن تعتمد الحكومة مقاربة تواصلية تروم التحسيس 
بمستجداته وأهدافه إلى جانب بلورة إستراتيجية فعالة وهادفة ملواكبة 
وتأطير وتكوين األشخاص الخاضعين لهذا القانون بهدف ضمان التقيد 
بين  التعاون  تعزيز  لتطبيقه فضال عن  املتخدة  والنصوص  بأحكامه 
بإدراج  نطالب  األساس  وعلى هذا  املجال.  في هذا  الفاعلين  مختلف 
ثقافة التطوع باملناهج الدراسية تعيد االعتبار لقيمة العمل التطوعي 
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واملبادرة املواطنة مؤكدين على عدم املزج بين العمل السيا�سي والعمل 
التطوعي حتى ال يفقد هذا األخير األهداف املتوخاة منه، وشكرا على 

حسن اإلنصات والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدا ورئيس:

الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا، شكرا جزيال 
شقران أمام بإسم الفريق اإلشتراكي.

 ونائبا وسيداشقر ناأمامارئيسا وفريقا الشتر كي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

مشروع  ملناقشة  االشتراكي  الفريق  بإسم  الكلمة  بتناول  أتشرف 
قانون 06.18 املتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، هاد املشروع 
اللي كيجي، يعني، اللي هو مطلب ديال عدد من الجمعيات طيلة سنوات 
واللي، الحمد هلل، يعني التأخر في الوصول خير من عدم الوصول، اللي 
كيجي واحد اإلمكانات مهمة للجهات اللي كتعمل في العمل التطوعي 
التعاقدي ويفسح املجال ديال الدعم وديال الشراكات وديال مجموعة 
ديال الجوانب القانونية اللي كتساعد ال املتطوعين وال الجهات املنظمة 
انطالقا  بها  كتقوم  اللي  والبرامج  كتكون،  اللي  الشراكة  عالقات  في 
من األهمية ديال التطوع وهو الكلمة املفتاح في هاد القانون باعتباره 
مدرسة حقيقية، يعني، أسست لها الحركة الوطنية واألحزاب الوطنية، 
واحد املجموعة ديال الجمعيات الوطنية الكبرى اللي وعات فواحد 
ديال  الزرع  ديال  واألهمية  التطوع  ديال  باألهمية  تاريخية  املرحلة 
القيم ديالو في النفوس ديال الناشئة، منهم الشهيد املهدي بن بركة 
أو واحد املجموعة ديال القيادات التاريخية اللي كانت كتآمن فواحد 
اللحظة بأن هو كاين واحد املجموعة ديال األمور اللي هي مؤسسة منها 
التمدرس ديال الفتيات، منها التربية على القيم ديال املواطنة وما إلى 
ذلك... التطوع اللي خصنا نشوفوه في البرامج التعليمية ديالنا يكون 
حاضر وبقوة، ألنه كيفما كان الحال البالد تحتاج عبر صيرورة التاريخ 
إلى مواطنات ومواطنين متشّبعين بكثير من القيم التي تربطهم بوطنهم 

وبسبل النهوض بوضعيته اإلقتصادية واإلجتماعية.

هاذ املشروع ديال القانون الذي بلجنة العدل كان موضوع إجماع، 
بعد ساعات من اإلشتغال يعني انتهت إلى الساعات األولى من الصباح، 
وتم اإلتفاق على مجموعة من املقتضيات وكانت هناك تعديالت التي 
يعني قبلت بها الحكومة في شخص السيد وزير الدولة مشكورا، واللي 
من بعد نقاش وإقناع وإقناع متبادل يعني خرجنا بهاذ النص املتوافق 
عليه واملجمع بشأنه، نظرا ألهميته ونظرا ألنه كما قلنا حتى في اللجنة 
يفتح الباب أمام املستقبل وإذا ما طفت على السطح أمور تستدعي 
بعض التعديالت، فال شك على أن الوالية املقبلة وما إلى ذلك من خالل 

املمارسة إيال بانت �سي حاجة خصها تعّدل راه غادي تعّدل.

أنا ما بغيتش حتى نبداو في التصويت عاد  لكن السيد الرئيس، 
نتكلمو عليها، ولكن هناك نقطة أثارتنا في الفريق اإلشتراكي هو التعديل 
ديال الحكومة الذي جاءت به الحكومة، وهو يهم نقطة أخذت وقتا 
كبيرا من النقاش، واملسطرة كانت استعجالية من أجل املصادقة على 
هذا النص، النص اللي خرج باإلجماع ما كنفهموش اليوم كيفاش أن 
الحكومة تجيب هاذ التعديل! هو تعديل مرفوض من قبلنا في الفريق 
االشتراكي، نحن من تقّدمنا بالتعديل في هذه املادة باش تحول من املادة 
27 للمادة 21 بناء على النقاش الذي دار، والسيد وزير الدولة يعني 
اقتنع بالطرح الذي دافعنا عنه باعتبار على أنه نحن يعني كيفما كان 
الحال أي نعم يعني نأخذ بعين اإلعتبار الواقع الذي نعيش فيه، لكن ما 
يهمنا باألساس هو هاد املسألة ديال التطوع والتطوع التعاقدي والعالقة 
اللي كيفتحها هاذ القانون مع القطاع العام والقطاع الخاص في إطار 
الشراكات، وكانت عندنا واحد املجموعة ديال املالحظات وخرجنا أخيرا 
بواحد نص متوافق عليه، فإذا بنا اليوم نفاجأ بأن هاذ التعديل اللي 
جات به الحكومة هو تعديل ديال فريق ما، وليس ديال فريق ديال نائب 
ما، نائب زميل، ولكن احنا تحّدثنا في اللجنة وتوافقنا على هاذ الصيغة 
هاذي وإال فإننا بذلك نخلق خالفا حول مادة سبق وتوافقنا بشأنها، 
احنا ما فهمناش في الفريق اشتراكي عالش جا هاذ التعديل فهاذ املادة 
هاذي! رغم أنه أخذ وقتا منا وقتا طويال وأخرجنا الصيغة وتفاهمنا، 
هاذي  النصوص ألن  ديال  املجموعة  واحد  يعني  والنصوص مشات 
النهاية ديال الوالية مشات بواحد الصيغة ديال التوافق البحث عن 
اإلجماع، كل واحد كيتنازل من جيهتو وكذا باش كنوصلو رغم أن األمر 
يقت�سي نقاشا ألن هاذ املادة هاذي فيها نقاش، واحنا كنتمناو يعني ما 
فهمناش احنا غادي تجي اللحظة ديال التصويت الحكومة تزيد توّضح 
لنا أكثر ألن هاذ التبرير ديال التعديل اللي كاين بالنسبة إلينا ألن ناقشنا 
كثيرا في اللجنة، ونعتبر على أنها أحيانا حين نتوافق على �سيء ونلتزم به 
احنا في الفريق اإلشتراكي نتعاطى مع الحكومة منذ بداية هذه الوالية 
في إطار الوضوح واإللتزام واملسؤولية وكررناها في أكثر من مداخلة، 
الوضوح خصو يكون حاضر من عند الحكومة كذلك، ما نجيوش حتى 
للجلسة التشريعية ونفاجأ بتعديل يعني في النقاش داخل اللجنة كنا 

ضده، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة النائبة فاطمة الزهراء 
برصات بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

 ونائب0ا وسيدةافاطم0ا وزهر ءابرصات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،
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يسعدني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
في املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 06.18 املتعلق بتنظيم العمل 
التطوعي التعاقدي، وهو املشروع الذي نوليه أهمية خاصة باعتباره 
للعمل  حقيقي  تأطير  تحقيق  في  وسيساهم  ومهيكال  هاما  مشروعا 
التطوعي التعاقدي وضمان استدامته وتثمين التراكم اإليجابي الذي 
حققته بالدنا في مجال التطوع كثقافة متأصلة ومتجذرة في الثقافة 
املغربية، لكن مع تأكيدنا على أنه مشروع طال انتظاره لسنوات، وهي 
الوطنية  اللجنة  بها  التي قامت  املهمة  باملجهودات  فيها  ننوه  مناسبة 
للحوار حول املجتمع املدني واألدوار الدستورية الجديدة والتي ترأسها 
اتبعتها،  التي  املنهجية  حيث  من  سواء  العلوي  اسماعيل  األستاذ 
واملخرجات التي انبثقت عنها، وجودة الوثائق التي أنتجتها والتي شكلت 
مرجعا هاما للعمل الجمعوي وتثبيت أسس الديمقراطية التشاركية 

والتأسيس للممارسات الجيدة في العمل التطوعي.

 وسيدا و 0ير،

إننا نقارب هذا املشروع انطالقا من الوثيقة الدستورية التي جاءت 
منتصرة ملأسسة وترسيم أدوار املجتمع املدني، وترسيخ الديمقراطية 
التشاركية، وتوسيع وتعميم مشاركة املواطنات واملواطنين في التنمية 
املكانة  ومن  ببالدنا،  والسياسية  والثقافية  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
التي خصها صاحب الجاللة امللك محمد السادس، للعمل التطوعي 
الذي دعا الحكومة والبرملان في خطابه ليوم 12 أكتوبر2018 بالبرملان، 
وفي العديد من الخطب إلى تبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال 
التبرع والتطوع، وكذلك من قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة التي 
أكدت على أهمية العمل التطوعي باعتباره عنصرا مهما ألي إستراتيجية 
املستدامة،  التنمية  وتحقيق  الفقر،  من  الحد  مجاالت  تستهدف 
اإلجتماعي  التكامل  وتحقيق  الشباب،  وتمكين  والتعليم،  والصحة، 

والرعاية اإلجتماعية والعمل اإلنساني وبناء السالم.

 وسيدا و 0ير،

من  بمجموعة  جاء  املشروع  أن  على  التأكيد  الضروري  من 
املستجدات املهمة جدا سواء من خالل تحديد مفهوم العمل التطوعي 
واإلجراءات  واملساطر  ممارسته  وشروط  نظامه  وضبط  التعاقدي 
العمل  أطراف  وواجبات  حقوق  تنظيم  وكذا  به،  املتعلقة  اإلدارية 
التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات 

وكذلك الدعم لهذا الفعل التطوعي.

 وسيدا و 0ير،

رغم أهمية هذا املكسب الدستوري وما تاله من مبادرات رسمية 
وشعبية بشأن تفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة بالعمل التطوعي 
للتقدم  املجتمعي  املشروع  في  الثابتة  املرتكزات  إحدى  تشكل  والتي 
واالشتراكية، فإننا نسجل أن النتائج املحققة ال زالت جد محدودة. ومن 
هذا املنطلق، فإننا ندعو إلى اإلعمال السليم لهذا املكتسب الدستوري 

الديمقراطي إلعادة اإلعتبار للعمل الجمعوي التطوعي كدعامة أساسية 
من دعامات التنشئة اإلجتماعية، وترسيخ مبادئ املشاركة املواطنة 
داخل املجتمع املغربي وذلك من خالل مواجهة ضعف القدرات املدنية 
من  شركاء  إيجاد  وضعف  الجمعوي  التشبيك  وضعف  للمتطوعين 
املجتمع املدني خاصة في مجاالت تدبير وتنشيط الفضاءات اإلجتماعية 
والنهوض بالتنمية االقتصادية وذلك عبر تيهيء الشروط الالزمة لبناء 
القيم املدنية  القائمة على  التشاركية  املواطنة الحقة والديمقراطية 
الرفيعة واملواطنة الحقة وإشراك املواطن في قضايا الشأن العام بما 
يجعله معتزا بانتمائه لوطنه ولثقافته وحضارته ومنفتحا على ثقافات 
والديمقراطية  املدني  للمجتمع  سليمة  قانونية  بيئة  خلق  العالم، 
التشاركية ونقف هنا، السيد الوزير، على ضرورة وهو كان من إلتزام 
للديمقراطية  الوطنية  العمل  خطة  وكذلك  الحكومي  البرنامج  يعني 
وحقوق اإلنسان الرامية إلى مالءمة القانون املنظم للحق في تأسيس 
وهاد  واليتها  نهاية  في  اليوم  الحكومة  لألسف  زال  ال  اللي  الجمعيات 
املشروع لم يرى الوجود بعد رغم التطور الذي عرفه املجتمع املدني 
ببالدنا؛ العدد دالجمعيات، األدوار الدستورية الجديدة يعني وينظمه 
يعني ظهير 58 الذي يعني بعيدا كل البعد على كل هذه املتغيرات وهذه 

التحوالت.

 وسيدا و 0ير،

في األخير، يمكننا التأكيد في املجموعة النيابية للتقدم واألشتراكية 
لبنة  قانون مهم جدا،  يدينا هو مشروع  بين  اللي  املشروع  بأن هاد 
أساسية كذلك في دعم الديمقراطية التشاركية التي نعتبر بأنها تحتاج 
إلى نفس حقيقي، نفس قوي من أجل يعني أن تفرز اآلثار التي جاءت أو 
التي جاء بها املشرع الدستوري من أجلها، أكيد اليوم كاين مقترحات 
يعني ملراجعة القوانين التنظيمية املتعلقة بالعرائض وامللتمسات بالنظر 
بها واللي جعلت هاد الحق يعني حق  اللي جات  التعجيزية  للشروط 
ولكن في املمارسة حصيلة هزيلة وضعيفة جدا، كنتمناو من الحكومة 
اليوم اللي هي في نهايتها ولكن الحكومة أساسا يعني املقبلة أن تعطي 
الحقيقية  املكانة  بها دستور2011  التي جاء  التشاركية  للديمقراطية 
إلى جانب الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مشاركة املواطنات واملواطنين 

الفعلية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، نمر اآلن السيدات والسادة النواب، السيدين 
الوزيرين إلى عملية التصويت:

وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.
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أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : اإلجماع؛
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املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : اإلجماع؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة 21 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة، الكلمة لكم السيد 
الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0،ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكر ا وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

األمر يتعلق بتعديل شكلي لغوي وارد في البند 7 من املادة 21 بحيث 
التعاقدي  تصبح الصيغة كالتالي: »عدم استغالل النشاط التطوعي 
من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية من 
أجل الترويج ملنتجات أو سلع أو خدمات« بحيث تم حذف عبارة »سواء 
لفائدته أو للغير«، وهذا السيد الرئيس، هذا األمر األمر يتعلق باإللتزام 
أهداف  تحقيق  أجل  من  التطوعي  النشاط  استغالل  بعدم  املتعلق 
تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية من أجل الترويج ملنتجات أو 
سلع أو خدمات. كان في املادة في األصل كان في املادة 27 من الصيغة التي 
أحالتها الحكومة على البرملان ويهم فقط املتطوع املتعاقد، املادة 27 كان 
املادة 27 من النص تتضمن إلتزامات اإللتزامات التي يلتزم بها املتعاقد 
املتطوع املتعاقد، وحينما تم تحويل هذا اإللتزام إلى املادة 21 ليشكل 
أحد مقتضيات عقد التطوع، فإنه أصبح إلتزاما يهم كل من املتطوع 
والجهة املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على السواء، وبالتالي فهذه 
العبارة لم تعد ذي موضوع باعتبار أن لآلثار آثار العقد ال تنصرف فقط 
إلى املتطوع املتعاقد، ولكن اآلثار سواء املباشرة على األقل تنصرف إلى 
طرفي العقد العالقة التعاقدية املباشرين اللي هو الناس املوقعين على 

العقد، وإال فإن آثار العقد تنصرف إلى جميع األغيار ممن هم معنيون 
ن هذه  َضمَّ

ُ
بهذه اآلثار، وبالتالي ليس من الالئق أن تتضمن هذه أن ت

العبارة ديال »سواء لنفسه أو لغيره« باعتبار أن جميع من تنصرف 
إليه آثار العقد هم معنيون بهذه اآلثار ومعنيون بعدم استغالل العقد 
أو غيره السيد  أو اإلنتخابي  التجاري  النشاط  في  التعاقدي  التطوعي 
الرئيس، هذه هي العلة التي جاء من أجلها أو من أجل تحقيق هذا 

التعديل، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداشقر ناأمامارئيسا وفريقا الشتر كي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ال احنا غير هاد التعديل باش مشا من هاد العبارة باش مشات 
هاد الفقرة باش مشات من املادة 27 للمادة 21 ما مشاتش اعتباطا، 
كان نقاش، وهاد املادة كان تهم املتطوع، كان نقاش كيفاش أن هاد 
املتطوع هذا بهاد الصيغة اللي مديور فيها، واحنا كنعرفو على أن واحد 
املجموعة ديال الهيئات ديال هادي اللي عتشتغل فهاد العمل التطوعي 
التعاقدي اللي كتكون عندها برامج ديال سنة وديال سنتين وديال 3 
سنين، واللي اليوم نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص على أنها 
كتلقاها كتدير في امللفات ديالها اللور املانحين، كتلقى إيال كان �سي 
نشاط كبير كّدير واحد الالفتة راه ها اللي ّمولينها راه كاينة مهرجانات 
املانحين مكتوبة األسماء ديالهم  اللي كّدار في املغرب وكتلقى  وطنية 
وداك�سي، هاد�سي واش داخل في إطار اإلشهار ما داخلش في إطار اإلشهار 
هذا فيه نقاش، ألن حتى العبارة اللي كاينة راه فيها نقاش. ولكن النقاش 
اللي كان داخل اللجنة، هاد الهواجس اللي كانت عندنا، قلنا نقلوها 
للمادة 21 باعتبارها تهم املتطوع، باش داك املتطوع كيكون، اسمح لي 
السيد الرئيس، ما تقاطعنيش حتى ما نكونش حاضر في اللجنة أنا نكمل 
الكالم ديالي واملحضر واملحضر راه كاين والتقرير ديال اللجنة راه كاين، 
احنا اللي مهم السيد الرئيس كاين جوج دالجوانب: النقطة األولى هي 
شكلية باعتبار على أننا احنا جلسنا حتى ل01.45 ديال الصباح توافقنا 
على واحد املجموعة ديال املواد وهذا، احنا أضعف اإليمان إذا كانت 
اكرو بشأنها ما�سي نجيو حتى الجلسة 

ّ
هناك مالحظات من بعد يكون نذ

ونطلعوها للجلسة ونتفاجأو بها رغم أنه كانت لنا مالحظات بشأنها ونبهنا 
إلى واحد املجموعة ديال األمور بها. احنا السيد الرئيس مع كامل اإلحترام 
زعما احنا أوالد العمل الجمعوي وأوالد العمل التطوعي كذلك، كنعرفو 
كنعرفو   »kermesse« ّدير  باش  الجمعية  كتشتغل،  كي  الجمعيات 
كيفاش كتمول، يعني في الشراكات ديالها مع القطاع الخاص وهذا، وإال 
فإننا في الوقت اللي كنقولو على أن هاد القانون هذا غادي نجيبوه باش 
نفسحو املجال أمام الجمعيات وأننا ندفعو بالعمل التطوعي التعاقدي 
ونمشيو فيه وهذا، إيوا وإذن في هاد الحالة هادي ما يمشيش اإلنسان 
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في العمل التطوعي التعاقدي يبقى في التطوع العادي وفق القوانين 
العادية، صافي اللي عندها �سي برنامج ما تمشيش في العمل التطوعي 
التعاقدي، ما كنشجعوش بهاد املنطق هذا، ألننا كنعطيو واحد كنقيدو 
اقشو النقاش القانوني 

ّ
بالشكل هي خصها تجي. وهنا غنرجع للمادة باش ن

العقد أي نعم يسري على الطرفين ولكن العقد فيه جوانب تهم طرف 
وجوانب تهم طرف آخر، كاينة بعض األمور اللي كتكون كتهم طرف 
وهاد ال�سي اللي أكدنا عليه أنها تكون كتهم املتطوع، املتطوع حماية له 
باش ما يجيش يلقى هاد املادة هادي اللي كانت في 27 كتمنعو أنه يقوم 
ببعض األشياء، احنا كنا نتمناو على األقل غي نّداكرو ما نطلعوهاش 
للجلسة ونجيو ناقشوها هنا في وسط الجلسة العامة، ألننا اشتغلنا 
عليها في اللجنة وّداكرنا وّداكرنا بشكل كبير، والسيد وزير الدولة اقتنع 
ومشينا فيها باش حولناها للمادة 21 وصادقنا عليها باإلجماع، ما الذي 
وقع بين الليلة ديال املصادقة باإلجماع واليوم؟ هاد ال�سي اللي بغينا 

نعرفوه شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، إذا سمحتم تفضلي تفضلي السيدة النائبة املقررة.

 ونائب0ا وسيدةابثين0اقرلريامقررةا ول ن0:

هاد  أن  الرئيس، صحيح  السيد  املؤيد  الرأي  إطار  في  راه  شكرا، 
املادة املادة 28، 27 عفوا استغرقت منا نقاشا طويال داخل اللجنة، 
وكان نقاش مفيد ومهم فيما يتعلق بما ذكره السيد الزميل، السيد 
النائب الزميل مرتبط بطبيعة العمل التطوعي التعاقدي والتمويالت 
بعض  من  دعم  هناك  يكون  أن  ضرورة  وبالتالي  يحتاجها  قد  التي 
النهاية التوافق  القطاعات الخاصة، وكان نقاش مهم وغني. لكن في 
العبارة  هاد  أن  هو  الزمالء،  السادة  الرئيس،  السيد  حصل،  الذي 
التي كانت واردة في املادة 27، وغير للتوضيح بالنسبة للسادة النواب 
أن املادة 27 كتبتدأ : »يلتزم املتطوع املتعاقد بالقيام بما يلي« وكانت 
فيها عبارة »عدم استغالل« من بين اإللتزامات ديال املتطوع املتعاقد 
عدم استغالل النشاط التطوعي التعاقدي سواء لفائدته أو للغير من 
أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من 
أجل الترويج للمنتجات والسلع، وكان رأي السيد وزير الدولة آنذاك 
فهاد النقاش هذا أن هاد األمر هذا نحتفظ به في املادة 27 مع بعض 
التعديالت الدعائية واإلشهارية، ولكن من بعد تطور النقاش ذهبنا 
إلى أن نأخذ هذا املقت�سى إلى املادة 21 وتصبح من متضمنات العقد، 
هاد الشرط ديال عدم استغالل النشاط التطوعي التعاقدي، ما الذي 
حصل؟ الذي حصل هو أننا حينما ذهبنا بهاد املقت�سى املادة 21 لم 
ننتبه صراحة ألننا كما قلنا اشتغلنا إلى ساعات متقدمة في الصباح، 
لم ننتبه لعبارة »سواء لفائدته أو للغير« التي تعود على املتعاقد التي 
كانت متناسبة مع سياق املادة 27 وأصبحت في سياق املادة 21 اللي 
فيها الشروط أو متضمنات العقد الغير متناسبة. وفي النهاية في مجمل 

النقاش كنا اتفقنا مع السيد وزير الدولة ألن ضغط الوقت أنه إذا ظهر 
له من بعد املراجعة والتدقيق د القانون أي تعديل من التعديالت أو إذا 
بدا لنا نحن كنواب بعض التعديالت يمكن أن ترفق وأن يتم رفعها إلى 
الجلسة العامة، هذا إتفاق كان بين نواب برملانيين بحضور السيدات 
والسادة النواب مع السيد وزير الدولة، لذلك نعتبر هذا تصحيح لخطأ 
مادي وليس تعديل، تصحيح لخطأ مادي في إطار اإلتفاق الذي كان مع 

السيد وزير الدولة، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، إذا سمحتم أعرض هذا التعديل للتصويت، 
تفضل تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدان را ودينا أل0رق:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا كنطالقو من مبدأ ديال اإلجماع وديال اإلتفاق في اللجنة، 
اليوم كيجي تعديل اللي اإلخوان اللي كانوا في اللجنة ما حاضرينش، 
واحنا كنعتبرو أنه إيال غيكون هاد التعديل يرجع للجنة نعاود نرجعو 
للمناقشة ما يمكنش ندوزوه بهاد الصيغة بدون اتفاق كما اتفقنا عليه 

اللجنة، شكرا السيد الرئيس، بال ما ندخل أنا في الحيثيات.

 وسيدا ورئيس:

إيوا أعتقد إذا سمحتم نظرا لجميع الزميالت والزمالء اللي ّدخلو 
فهاد املوضوع أكدوا على أهمية هاد القانون ألسباب مختلفة وعلى 
نفسا  وإعطائها  األمام،  إلى  التشاركية  بالديمقراطية  الدفع  رأسها 
جديدا، لذلك أنا أقترح عليكم أن ننهي هذا النقاش باللجوء إلى عملية 
معذرة  لي  تسمحو  وغادي  اللجنة،  حتى  نرجعو  كيصعاب  التصويت 
معذرة ال �سي باس ما كاين ال�سي إدريس إذا سمحت ال السيد الوزير إذا 

سمحت غادي، تفضل تفضل السيد النائب ال�سي ادريس.

 ونائبا وسيداإدريسا أل0ميا إلدري�سي:

السيد الرئيس، غير إيال اسمحتي راه التدخالت كلها قالت بأن هاد 
النص مهم جدا، وكلها قالت بأنه تم في إطار التوافق واإلجماع، اآلن 
هذا خطأ مادي، شوف أنا ما حضرتش والنص أقرأه خطأ مادي يا إما 
نردوه للفصل 27 باش يبقى متعلق باملتطوع املتعاقد، وإما غادي يبقى 
كما جاء التعديل ما يمكنش نقولو لفائدته أو للغير واش لفائدة العقد؟ 
ونقبلو  نصححوه  كاملين  خصنا  مادي  خطأ  هذا  يتقال  يمكنش  ما 

التصحيح ديالو

 وسيدا ورئيس:

إذن إذا سمحتم، تفضل تفضل واخا السيد الوزير.
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 وسيدامحمداأمكر 0،ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهي:

من حيث املسطرة إيال كانت اإلمكانية نهضر نهضر إيال ما كانتش من 
الناحية املسطرية من بعد.

 وسيدا ورئيس:

إيال بان لك ضروري، آه نعم املعارضة حتى هي يااله بسم هللا، بسم 
هللا.

 ونائب0ا وسيدةا0ه را و هابي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بالفعل هاد املشروع قانون مهم جدا اللي خذا ساعات طويلة من 
النقاش واللي وقفنا على كل مادة مادة بنقاشات عميقة جدا ألننا نعي 
جيدا أن هذا املشروع قانون يهم فئة عريضة من جمعيات املجتمع 
املدني وفي عالقتها باملتطوعين الذين يعدون باآلالف، فعال هاد التعديل 
إال دققنا فيه املخيف فيه هو املس بحقوق الجمعيات املنظمة غيرجع 
القانون أي نشاط نقولو هذا ربما فيه دعاية، وفيه إشهار، وفيه حملة 
انتخابية، هذا فقط اللي صعيب في التعديل، من غير هاد�سي العمل 
التطوعي التعاقدي راه ما خصوش يكون خاضع املتعاقد ما خصوش 
يكون فعال الهدف ديالو اإلشهار وال عملية انتخابية. إذن كنظن أن 
فعال النقاش كان ما�سي في اللجنة فهاد االتجاه ولكن يمس إلى حد 
ما بالجمعيات املوارد املالية ديالها فقط من القطاع الخاص هو اللي 

كيمول أي نشاط ديال املجتمع املدني شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

وإذا سمحتم تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةافاكم0ا وزهر ءابرصات:

 وسيدا ورئيساشكر ،

ربما كما تفضلوا الزمالء هاد املادة خذات منا نقاش ربما كان خطأ 
أصال أننا نجيبوها للمادة 21 كان املفروض أنها تبقى في املادة ربما 27، 
ما كناش غنوصلو لكاع هاد النقاش كانت تتعني فقط املتطوع املتعاقد 
ما تتعنيش الجهة اللي منظمة وربما يعين هذا بما أن الحكومة كتعتبر 
هذا يعني غير تعديل شكلي ربما إيال بقى في املادة 21 كان غايكون أفضل، 
وبالتالي كما تفضلت السيدة النائبة والسيد الرئيس، ربما يكون فيه مس 
بواحد املجهود اللي كاين اليوم واحد العمل اللي كاين اليوم بحال اللي 
غادي نكبلو واحد األدوار اللي كتقوم بها اليوم الجمعيات واللي عندها 
شراكات مع القطاع الخاص وكيفرض أنه يكون logo ديالو وبالتالي منين 
تتقول لو ممنوعا تجاريا يعني تتسد عليهم هاد الباب هذا ما غيساهمش 

بأننا ندفعو بالتنفيذ السليم والتنزيل السليم لهاد القانون وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض للتصويت التعديل:

املوافقون: 24؛

املعارضون: 18؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 21 كما عدلها املجلس للتصويت:

املوافقون: 24؛

املعارضون: 18؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

السيدة النائبة والسادة النواب من فضلكم.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،
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املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

من فضلكم السادة النواب ال�سي لحسن أال�سي لحسن ماعندكش 
الكلمة..

املادة 32 كما أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،



عدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8600  

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم 
العمل التطوعي التعاقدي، شكرا للسيد الوزير.

نمر اآلن إلى مشروع قانون إطار رقم 69.19 يتعلق باإلصالح الجبائي، 
وكذلك نطلب من السيد الوزير إذا كان ذلك ممكن تقديم في نفس اآلن 
مشروع قانون اإلطار رقم 50.21 يتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت 
العمومية، لكم الكلمة السيد الوزير.. شكون أنت مغاديش ترجع؟ إيوا 

حتى تصادق عليها في اللجنة بعدا أ ال�سي عبد هللا، لكم الكلمة.

لإصالحا ل ملاوي0ا ل0يرا القتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا ورئيس:

ألن  الوزير  للسيد  نستامعو  السعدية  النائب،  السيد  السيدات، 
هادو مشاريع قوانين إطار مهمة جدا.

لإصالحا ل ملاوي0ا ل0يرا القتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يطيب لي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الجلسة لتقديم مشروعي 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  بإصالح  املتعلقين  اإلطار  قانونين 
واإلصالح الجبائي. وهي مناسبة ألجدد لكم الشكر على تعبئتكم من 

خالل النقاش املوضوعي والقيم الذي توج بالتصويت باإلجماع على 
مشروعي هاذين القانونين من طرف الجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، 
وهو نفس اإلجماع الذي حظي به التصويت على القانون اإلطار املتعلق 
بالحماية اإلجتماعية، وإن دل ذلك على �سيء فإنما يدل على انخراط 
مؤسستكم املحترمة، إلى جانب الحكومة في تفعيل التوجيهات املتضمنة 
في الخطب امللكية السامية األخيرة، وخاصة خطابي جاللته بمناسبة 
عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2020، والذين دعا من 
خاللهما كل القوى الوطنية دون استثناء لإلنخراط في املجهود الوطني 
واستثمار  تقتضيها  التي  اإلصالحات  وتسريع  األزمة،  مرحلة  لتجاوز 
الفرص التي تتيحها. وما من شك أن املصادقة على هذه القوانين اإلطار، 
إلى جانب إحداث صندوق محمد السادس لإلستثمار، وإطالق مخطط 
اإلقالع اإلقتصادي الوطني سيؤسس ملرحلة جديدة من اإلصالحات 
الجوهرية على مدة 5 سنوات، سيكون لها أثار بّين على مستوى توفير 
الحماية اإلجتماعية لفئات واسعة من املواطنين، ورفع رهان التسريع 
اإلقتصادي، ونجاعة املؤسسات وإطالق برامج جديدة من اإلستثمار 
املنتج، وخلق فرص الشغل واستشراف آفاق واعدة للتنمية ببالدنا في 

ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

كما تعلمون، وتطبيقا للتوجيهات امللكية السامية، املتعلقة بضرورة 
العام، وإحداث وكالة وطنية  للقطاع  بإطالق إصالح عميق  اإلسراع 
مهمتها التدبير اإلستراتيجي ملساهمات الدولة، ومواكبة أداء املؤسسات 
العمومية وكذا إرساء أسس إصالح جبائي طموح، تمت اإلحالة على 
بإصالح  املتعلق   50.21 رقم  اإلطار  القانون  املوقر ملشروع  مجلسكم 
املتعلق   69.19 اإلطار  القانون  مشروع  وكذا  العمومية،  املؤسسات 

بإصالح الجبايات.

بداية أود أن أتوجه بخالص الشكر واإلمتنان، للمجهود املبذول من 
طرف السيدات والسادة أعضاء لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، 
مع التنويه بقوة االلتزام وروح املسؤولية التي سادت خالل الجلسات 
سواء على مستوى الدراسة أو املناقشة أو من خالل التعديالت املقترحة 
على املشروع القانون، الذي يندرج في إطار أوراش اإلصالح التي تنجزها 
ن من تحقيق اإلنعاش 

ّ
بالدنا بهدف إرساء نمو نموذج تنموي جديد يمك

اإلقتصادي والتنمية والعدالة اإلجتماعية واملجالية.

للبرملان  البناءة  املساهمة  نستحضر  أن  الضروري  من  أنه  كما 
والعديد من الهيئات الوطنية وكذا املشاورات مع العديد من األطراف 
التنموي،  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  توصيات  وخصوصا  املعنية، 
وخالصات التقرير الصادر عن املجلس األعلى للحسابات، وتوصيات 
املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي. فكل هذه املساهمات أكدت 
على أن تدبير القطاع العام البد وأن يعتمد على مؤسسات ومقاوالت 
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عمومية، تتمتع باإلستقاللية في اتخاذ القرار موازاة مع وضع إطار يضمن 
املسؤولية  وربط  ويضمن  الدولة  في سياسات  واإلنخراط  اإلنسجام 

باملحاسبة.

التشريع  في  متميزة  لحظة  اإلطار،  القانون  هذا  اعتماد  ويشكل 
املغربي بالنظر إلى تزامن إصالح القطاع العام وإحداث الوكالة الوطنية 
التغطية  وتعميم  اإلقتصادي  االنعاش  تنزيل خطة  يعرف  مع سياق 
نتوخى  الصدد،  هذا  وفي  للجبايات.  اإلطار  القانون  ووضع  الصحية 
من خالل هذا اإلصالح توطيد الدور اإلستراتيجي لقطاع املؤسسات 
ليساهم  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  التنمية  في  العمومية  واملقاوالت 
الوطني.  اإلقتصاد  إنعاش  خطة  وتعزيز  الهيكلي  التحول  تسريع  في 
وتتمثل الغاية القصوى لهذا اإلصالح في الرفع من الفعالية والكفاءة 
اإلقتصادية واإلجتماعية للمؤسسات واملقاوالت العمومية، من خالل 
معالجة اإلختالالت الهيكلية التي تعيق تطورها وتحقيق أكبر قدر من 
اإلنسجام والتكامل بينها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وباقي 
مكونات املجتمع. ولقد تمت صياغة مشروع هذا القانون اإلطار وفق 
مقاربة إصالحية شاملة مندمجة وإرادية، وهكذا يحدد مشروع القانون 
اإلطار األهداف األساسية التي يجب تحقيقها وكذا املبادئ املؤطرة لهذا 
اإلصالح الطموح واستمرارية املرفق العام وقابليته للتغيير واملالءمة، 
والشفافية واملنافسة الحرة، واملحافظة على الحقوق املكتسبة والربط 
بين املسؤولية واملحاسبة. وتتمثل األهداف األساسية في تعديل حجم 
القطاع العام، وتأطير توسعه وتدعيم قدراته وتحديث قواعد قيادته 
إلى مقتضيات  األهداف  ترجمة هذه  تمت  ولقد  وحكامته ومراقبته، 

مبتكرة نذكر أهمها:

- أوال: عمليات إعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية من 
أجل عقلنة املحفظة العمومية وإحداث هيئات قوية ذات بنية مالية 
مستدامة، وكذا ترشيد املوارد املالية للدولة واإلستفادة من اندماج 
تسمح  مرونة  إدخال  الضروري  من  أنه  كما  العموميين،  الفاعلين 
الهيكلة األكثر مالءمة دون إغفال إمكانية  باختيار نوع عملية إعادة 
نقل املقاوالت العمومية إلى القطاع الخاص إذا ثبت أن ذلك أفضل 
لإلقتصاد الوطني. وتجدر اإلشارة إلى أن مبدأ التدرج في تنفيذ عمليات 
إعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية، سيسمح بالتنزيل السلس 
لهذه العمليات بعد إجراء للدراسات واملشاورات الضرورية مع األطراف 

املعنية؛

وخاصة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  حكامة  تحسين  ثانيا:   -
عبر تعميم آليات التعاقد كوسيلة لترسيخ حسن األداء وثقافة التدبير 
القائم على النتائج، وقد تم تكريس التعاقد متعدد السنوات في جميع 
العالقات سواء بين الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية أو داخل 

هذه الهيئات أو مع مسؤوليها؛

- ثالثا: ضبط عملية إحداث املؤسسات واملقاوالت العمومية عن 
طريق وضع معايير صارمة، وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض؛

واملقاوالت  املؤسسات  وأنشطة  للمهام  الدوري  التقييم  رابعا:   -
العمومية الذي يعتبر آلية مهمة في عقلنة املحفظة العمومية، حيث 
يمكن هذا التقييم من إعادة النظر في مهام بعض املؤسسات العمومية، 
أو أنشطة بعض املقاوالت العمومية، أو في نمط حكامتها، أو تموقعها 
وإعادة هيكلتها على أساس التوصيات الصادرة والتي قد تصل في بعض 
العمومية  املقاوالت  أو  العمومية  املؤسسات  بعض  إلى حل  الحاالت 

وتصفيتها؛

- خامسا: تحديث املراقبة املالية للدولة، حيث سيتم إرساء منظومة 
جديدة للمراقبة املالية للدولة تتوخى الفعالية والتركيز على حسن أداء 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، واستباق ومعالجة مخاطرها، وتدعيم 
استقالليتها على مستوى التسيير موازاة مع تكريس الربط بين املسؤولية 
اإلستراتيجي  بالتدبير  املكلفة  الوطنية  الوكالة  تعتبر  كما  واملحاسبة. 
ملساهمة الدولة ومواكبة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية الفاعل 
مشروع  على  املصادقة  تمت  وقد  العام،  القطاع  إلصالح  املحوري 
القانون املتعلق بإحداثها خالل املجلس الحكومي هذا الصباح، والتي 
تم اإلعالن عن خطوطها العريضة في خطاب العرش املجيد بتاريخ 29 
يوليوز 2020. عمليا سيتم تنزيل هذا القانون اإلطار من خالل نصوص 
تشريعية وتنظيمية خاصة تمكن من تنفيذه تدريجيا، ولدينا محطات 
اإلصالح  وتفعيل  تنزيل  أجل  من  البرملان  مع  املكثف  للتشاور  قادمة 
خاصة عبر النصوص التشريعية والتنظيمية املذكورة التي يجب وضعها 
للتشاور واإلطالع على  لنا فرصة أخرى  في هذا اإلطار، كما ستكون 
املراحل املنجزة بخصوص هذا املوضوع املفصلي واإلستراتيجي بمناسبة 

دراسة مشاريع قوانين املالية.

ن هذا القانون اإلطار من ترسيخ مثالية الدولة، 
ّ
وفي الختام، سيمك

وتنفيذ خطة اإلنعاش التي أطلقها صاحب الجاللة حفظه هللا، وباملوازاة 
لإلستثمار،  السادس  محمد  صندوق  إحداث  شأن  فمن  ذلك  مع 
وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة الدولة مضاعفة 
اآلثار اإليجابية املتوخاة من هذا القانون اإلطار في إطار إصالح إرادي 

شامل ومندمج.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

الضريبي،  باإلصالح  املتعلق  اإلطار  قانون  مشروع  يخص  فيما 
أود التأكيد على أن إعداده قد تم في ظل النقاش املجتمعي الواسع، 
الذي يهدف إلى بناء تصور مشترك حول نظام ضريبي جديد يواكب 
الدور املحوري  الوطني والدولي. وباعتبار  املستجدات على املستويين 
تم  السياسة اإلقتصادية، فقد  في رسم معالم  الضريبية  للمنظومة 
استحضار التوجيهات امللكية السامية، الواردة في العديد من خطب 
جاللته والتي تضمنت تعليمات واضحة ومحددة ساهمت في بلورة هذا 
النظام الضريبي الجديد. وفي هذا السياق، فقد أكد صاحب الجاللة 
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نصره هللا، على رهان التسريع اإلقتصادي، ونجاعة املؤسسات لبناء 
اقتصاد قوي وتناف�سي، من خالل مواصلة تحفيز املبادرات الخاصة، 
فرص  من  املزيد  وخلق  املنتج،  اإلستثمار  من  جديدة  برامج  وإطالق 
األبعاد على  ثالثية  ثورة حقيقية  إنجاز  الشغل، مؤكدا جاللته على 
مستوى التبسيط والنجاعة والتخليق. ومّما الشك فيه، فإن الجبايات 
املؤسسات  مواكبة  أجل  ومن  التنافسية،  رهان  لكسب  رافعة  تعتبر 
والشركات العاملية في رغبتها في اإلستثمار واإلستقرار باملغرب، أمر جاللة 
امللك نصره هللا، باإلنفتاح على الخبرات والتجارب العاملية باعتبار ذلك 
عماد التقدم اإلقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص 
الرفع من تنافسية املقاوالت والفاعلين املغاربة، معتبرا هذا اإلنفتاح 

محّفزا لجلب اإلستثمارات ونقل املعرفة والخبرة األجنبية.

وكما ال يخفى عليكم، فإن النظام الجبائي يضطلع بدور هام في 
مجال التوزيع العادل للثروة وتحّمل العبء الضريبي، وفي هذا السياق 
لدن  من  كبير  باهتمام  واملجالية  اإلجتماعية  العدالة  تحقيق  يحظى 
الخدمات  وتحسين  الفوارق  تقليص  بغية  حفظه هللا،  امللك  جاللة 
اإلجتماعية، ويعتبر هذا الحرص املولوي من أهم األسباب التي كانت 
وراء دعوة جاللته إلى تجديد النموذج التنموي الوطني. وفي مجال تعزيز 
الثقة بين اإلدارة واملواطنين فقد حث جاللته على تحسين أداء اإلدارة، 
وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل 

املجتمع وبين كل مكوناته.

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

إن التقييم الدقيق لنظامنا الجبائي كشف عن وجود العديد من 
دون  تحول  والعدالة،  الفعالية  يخص  فيما  والنواقص  اإلختالالت 
تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية 
اإلقتصادية، وتحسين قدرته على اإلدماج اإلجتماعي ومواكبة متطلبات 
االستدامة البيئية، كل هذه النواقص تم تشخيصها ومعالجتها في إطار 
رؤية تشاركية لإلصالح الضريبي. ولقد اعتمدت أشغال املناظرة الوطنية 
الثالثة للجبايات على منهجية التشاور الواسع واملتعدد املشارب مع 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  والفعاليات  العموميين  الفاعلين  مختلف 

واملهنية والجمعية ونخبة من الخبراء وذوي اإلختصاص.

والوزارات،  والبرملان،  الدستورية،  الهيئات  منها  بالذكر  ونخص 
والجماعات الترابية، واألحزاب، واملنظمات املهنية والنقابية والجمعيات 
واملواطنين، حيث وصلت مساهمتها إلى 167 اقتراحا مكتوبا، وقد عهد 
إلى لجنة علمية تتبع وتنسيق األشغال التحضيرية للمناظرة، ومناقشة 
املوضوعاتية  العمل  مجموعات  عن  تصدر  التي  املقترحات  مختلف 
ذات تركيبة متنوعة، والتي قامت بدراسة وتحليل املساهمات الخطية 
وبلورة اقتراحات على املستوى العملي والتشريعي. وقد خلصت أشغال 
لت القاعدة التي تم على أساسها 

ّ
هذه املناظرة إلى تبني 78 توصية شك

صياغته مشروع قانون اإلطار.

 وسيد تال وسادة،

للجبايات  الثالثة  الوطنية  املناظرة  مخرجات  تطابق  مكن  لقد 
وتوصيات النموذج التنموي الجديد، من بلورة مشروع متكامل إلصالح 
النظام الجبائي الوطني، من خالل تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه، 
وآليات تطبيقه، وتحديد اإلجراءات املواكبة لتنزيله بصفة متدرجة وفق 
أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة. وفي هذا السياق، تمت 
صياغة هذا القانون اإلطار ليكون تعبيرا صادقا عن اإلرادة العامة من 
أجل اإلصالح وإلتزاما جماعيا باإلختيارات والتدابير التي تم تحديدها، 
تتمثل األهداف األساسية التي يحّددها هذا القانون اإلطار في مجال 

اإلصالح الجبائي فيما يلي:

-1 تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة: 
حيادية  مبدأ  بتكريس  املشروع  هذا  في  الدولة  تلتزم  الغرض  ولهذا 
املتعلقة  الحالية  اإلختالالت  لتقويم  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
بنطاق تطبيقها، وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها خصوصا 
بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة. وبهدف 
ضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، ستعمل الدولة على تخفيض 
العبء الجبائي على الخاضعين، وذلك باعتماد توجه تدريجي نحو سعر 
موحد فيما يخص الضريبة على الشركات طبقا للممارسات الدولية 
الفضلى، وسيتم كذلك التطبيق التدريجي ملبدأ فرض الضريبة على 
الدخل اإلجمالي بشكل تصاعدي فيما يخص األشخاص الذاتيين مع 
املالية  توازن  وضمان  الضريبي  الوعاء  توسيع  على  باملوازاة  الحرص 
العمومية. كما تم في هذا السياق، االلتزام بإدماج القطاع غير املهيكل 
والتهرب  الغش  محاربة  آليات  تعزيز  إلى  باإلضافة  إستراتيجي  كهدف 
الضريبيين، ذلك من خالل إرساء نظام جبائي مبّسط وسهل الولوج، 
املرتكبة،  للمخالفات  مناسبة  جزاءات  وسّن  املراقبة،  آليات  وتعزيز 

ووضع برامج للتحسيس واملواكبة بمشاركة جميع الفاعلين؛

-2 تعزيز الحقوق والثقة املتبادلة بين امللزمين واإلدارة: حيث تلتزم 
الدولة في هذا املجال بضمان حقوق امللزمين وحقوق اإلدارة، وتعزيز 
عالقات الثقة بينهما من خالل تأطير السلطة التقديرية لإلدارة فيما 
يتعلق بتفسير النصوص الجبائية، وتحديد أسس فرض الضريبة وعبء 
تقديم اإلثباتات الالزمة. وستسهر الدولة كذلك على توضيح وتحسين 
تأويلها، وضمان  مقروئية النصوص الجبائية للحد من اإلختالف في 
حسن تطبيقها مع االلتزام بالتوجه نحو التقائية األحكام الجبائية مع 
القواعد العامة للقانون والقواعد املحاسباتية، علما أن الهدف املتوخى 
ليس هو املطابقة التامة بل االلتقائية واملالءمة مع قواعد الحكامة 
الجبائية املعمول بها دوليا، كما سيتم العمل على تثمين املهام املنوطة 

بالهيئات املكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقالليتها؛

-3 تعبئة كامل اإلمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية: 
ومن أجل تعبئة هذه اإلمكانات سيتم العمل على توسيع الوعاء الضريبي 
وترشيد التحفيزات الجبائية بعد تقييم آثرها اإلجتماعي واإلقتصادي، 
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كما سيتم الحرص على إعادة توجيهها على القطاعات ذات األولوية 
مع التقيد بتفضيل اللجوء للدعم العمومي املباشر كلما أمكن ذلك. 
وسيتم كذلك تشجيع املقاوالت على اإلستثمار املنتج للقيمة املضافة 
واملحدث لفرص الشغل، ال سيما في القطاعات ذات األولوية كالصناعة 
الصعيد  على  تنافسيتها  دعم  مع  واإلبتكار  الحديثة  والتكنولوجيات 
الوطني والدولي، وسيتم تشجيع إعادة هيكلة مجموعات املقاوالت في 

أفق تحسين تنافسيتها وحكامتها؛

-4 إصالح منظومة الرسوم الجماعية والشبه الضريبية: ومن أجل 
تحقيق التنمية الترابية وتعزيز العدالة املجالية يهدف كذلك القانون 
اإلطار إلى إصالح جبايات الجماعات الترابية والرسوم الشبه الضريبية 
التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي من أجل تبسيطها 
وترشيدها ومالءمتها مع جبايات الدولة وضمان موارد قارة لفائدتها مع 
التجميع  العمل على  لها، حيث سيتم  املناسب  الحكامة  نمط  وضع 
التدريجي للرسوم املحلية املطبقة على املمتلكات العقارية وتلك املتعلقة 
باألنشطة اإلقتصادية وكذا مراجعة وتجميع الرسوم شبه الضريبية 
في  عليها  املنصوص  الدولة  لفائدة  املستخلصة  والرسوم  والواجبات 

نصوص تشريعية أو تنظيمية؛

-5 تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة: من أجل تجويد الخدمات 
املقدمة للملزمين ستحرص الدولة على مواصلة ورش تحديث ورقمنة 
شركائها  مع  التعاون  عالقات  وتعزيز  البشرية  مواردها  ودعم  اإلدارة 
إدراج  كذلك  يقترح  كما  املعلومات.  نظم  بين  التبادل  آليات  وتطوير 
قيم املواطنة الضريبية في املنظومة الوطنية للتربية والتكوين. ولتعزيز 
مهام  تعزيز  على  الدولة  ستسهر  الجبائية،  اإلدارة  وفعالية  نجاعة 
امللزمين  مع  والتواصل  اإلعالم  وسائل  وتحسين  واإلرشاد،  املشورة 
والتقييم الدوري ألدائها، وستقوم الدولة كذلك بإنجاز تقييم دوري 
لآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية للتدابير الجبائية وستسهر لهذه الغاية 

على وضع مرصد للجبايات.

 وسيد تال وسادة،

لقد جرت النقاشات داخل لجنة املالية في أجواء اتسمت بروح 
عالية من املسؤولية واإلرادة القوية، وتعبأت كامل الجهود من أجل رسم 
معالم اإلصالح الجبائي في مراحله التشريعية، استشعارا من السيدات 
والسادة النواب أغلبية ومعارضة ألهمية مضامينه والرهانات املنتظرة 
منه. وقد سجلنا الحرص الشديد للسيدات والسادة النواب املحترمين، 
على مراعاة املصادر التي كانت هي الروافد األساسية لبلوغ هذا املشروع، 
وشكلت التوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية للجبايات مرجعا هاما 
للتأكد من شمولية مسودة املشروع فيما يخص تحديد أهداف وآليات 
تنزيل اإلصالح الجبائي. وقد تجاوبت الحكومة مع العديد من التعديالت 
املقترحة، مما ساهم في التصويت باإلجماع على النص القانوني بعد 
التوافق على مضامينه وتدقيق صياغة بعض الفقرات منه. وإذ نعيد 
إلى األدهان اإلنخراط الجماعي ملختلف مكونات املجتمع من أجل وضع 

أسس اإلصالح الشامل للمنظومة الجبائية، البد من اإلشارة وتثمين 
هذا التوافق الذي يجسد التصور املشترك حول نظام ضريبي جديد، 
ومن حقنا أن نستخلص أن هذه التعبئة املجتمعية الشاملة التي واكبت 
جميع مراحل إعداد مرتكزات اإلصالح الجبائي تعتبر في تكاملها ضمانة 

إلنجاحه وتحقيق أهدافه، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

الشكر  تقديم  من  البد  كذلك  وباسمكم  الوزير،  السيد  شكرا 
السيدة مجدة  اإلقتصادية؛  والتنمية  املالية  لجنة  للنائبتين مقررتي 
بنعربية فيما يخص مشروع قانون إطار 69.19، وكذلك السيدة النائبة 
لبنى الكحلي بالنسبة ملشروع قانون إطار 50.21. نمر اآلن إلى املناقشة 
والتنمية  العدالة  فريق  بإسم  النائب  للسيد  الكلمة  بإعطاء  العامة 

إدريس األزمي اإلدري�سي، فليتفضل مشكورا.

 ونائبا وسيداإدريسا أل0ميا إلدري�سي:

شكراهللااوكا وسيدا ورئيس،

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ا وحمداهلل،ا وصالةال وسالماعلىا
رس لاهللاالعلىاآوهالصحبهالمنال اله.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدينا و 0يرينا ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمينال ملحترمات،

فسأحاول  الضريبية،  األسعار  تخفيض  مني  طلب  املداخلة  هاذ 
تخفيض هاذ التوقيت املخصص للفريق، ألنه بالفعل اشتغلنا بطريقة 
ديال اإلجماع وديال التوافق ملدة ساعات طويلة، وأنتجت، الحمد هلل، 
تعديالت مهمة على جوج ديال املشاريع قوانين إطار اللي هي هيكلية. البد 
من التنويه بأن هاذ املحطة ديال هاد القانونين اإلطار وقد سبقهما، 
هاذ الوالية التشريعية غادي يكونوا فيها 4 ديال القوانين إطار مهمة؛ 
قانون إطار ديال التربية التكوين كلها مست قطاعات حيوية بالنسبة 
لبالدنا، قانون اإلطار ديال تعميم التغطية اإلجتماعية ما غنتظروش 
الوالية املقبلة تعميم التغطية اإلجتماعية من اآلن، وكذلك اإلصالح 
الجبائي وإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية. بغيت نأكد على أن 
هاذ اإلصالحات النوعية والهيكلية والجوهرية الفارق بينها ألنه كاينة 
إحالة على اإلصالح الجبائي ديال 1984، واإلصالح ديال املؤسسات 
العمومية الذي تبعه، كاين فارق جوهري في السياق ديال اإلصالح هو 
أننا نقوم بهذه اإلصالحات من واحد املوقع ديال القوة اختيارية وإرادية 
باعتبار أننا نتوفر على إطار »ماكرو اقتصادي« سليم بالنظر لإلصالحات 
تنوعا  أكثر  أصبح  اقتصاد  على  نتوفر  وكذلك  تمت،  التي  الشجاعة 
الروافد ديالو متنوعة، وبالتالي الوعاء الضريبي يعني يتوّسع وبالتالي 

يمكن اإلقدام على مثل هذه اإلصالحات هذه البد من التذكير بها؛



عدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8600  

-الثانية وهو أن هاد جوج ديال امللفات اللي هي حيوية اإلصالح 
الجبائي توفير املوارد املؤسسات العمومية تنزيل اإلستراتيجيات والبرامج 
قوانين  عبر  متتالية  إصالحات  عرفت  كانت  هادي  اليوم  القطاعية، 
املالية، عبر إصالح قانون املراقبة املالية، عبر امليثاق ديال الحكامة، 
ولكن اليوم تنستثمرو اآللية الدستورية ديال القانون اإلطار بما يضمن 
التوافق والتفاهم على املبادئ، على األهداف وعلى األولويات ويضمن 
استمرارية اإلصالح، أي حكومة مقبلة، إن شاء هللا الرحمن الرحيم، 
ستنخرط في هذه اآللية، غادي يبقى اختالف في اإلجراءات في الطريقة 
ديال التنزيل وفي ذلك فليتنافس املتنافسون، ولكن اللي مهم هو هاد 

األهداف واألولويات والتدابير ذات األولوية احنا متفقين عليها؛

-الثالث وهو اللي بغيت نأكد عليه هو األهمية ديال النظام الجبائي 
واإلصالح ديال النظام الجبائي بالنسبة للتمويل، احنا دولة أهم املوارد 
العمومية التي نمّول بها هي مواردنا الجبائية والحمد هلل، هذا مساهمة 
ديال املواطنين واملواطنات امللزمين وامللزمات في التطوير ديال البالد 
الفصل 39 و40 ديال الدستور واضح في هذا الباب التضامن وتحّمل 
التكاليف العمومية كل حسب استطاعته، وكذلك الدور األسا�سي ديال 
املؤسسات العمومية، لذلك اليوم الحاجة ماسة إلصالح هذا القطاعين؛ 
القطاع الجبائي والقطاع ديال املؤسسات واملقاوالت العمومية، أو�سى 
بذلك البرملان، أو�سى بذلك املجلس األعلى للحسابات، أوصت بذلك 
التقارير ديال التفتيشيات وأكدت ذلك توصيات اللجنة ديال النموذج 
التنموي الجديد، أنا بغيت نبين ونركز عالش احنا في فريق العدالة 
اإلطارين،  القانونين  هذين  مع  إيجابيا  وسنتفاعل  تفاعلنا  والتنمية 
باإلضافة ملا ذكرته سابقا، بغيت نبين شنو هي العناصر الجديدة اللي 

جاو بها هاد جوج ديال املشاريع ديال القوانين بالطريق:

واملالءمة  اإللتقائية  ديال  الضمان  ديال  املسألة  هاد  أوال  أوال: 
والتوحيد بين الجبايات ديال الدولة والجبايات ديال الجماعات الترابية 
والرسوم الشبه الضريبية، ألنه اليوم كاينة إنعدام املقروئية، كاينة 
إنعدام املقروئية وكاين كل ها املدونة العامة للضرائب ها 47.06 ها 

مجموعة من املراسيم التي تؤسس هادي أساسية؛

املسألة الثانية وهو أننا اآلن اليوم نتوفر من خالل هاد القانون 
اإلطار على واحد البرمجة وواحد الجدولة زمنية داخل أجل ديال 5 
سنوات وهذا كان تعديل ديال اللجنة الحكومة جابت فقط جبايات 
الدولة، اللجنة قالت بأن هاد 3 ديال الروافد ديال الجبايات خصهم 
ينخرطوا كاملين في برمجة زمنية ديال 5 سنين ديال اإلصالح، معنى أنه 
الوالية الحكومية املقبلة والية ديال تنزيل هذه األولويات وهذه األهداف 
في الجبايات الثالث وهذا مهم بالنسبة لنا بطبيعة الحال بغيت نتكلم 
ألنه كاينة إصالحات دقيقة تهم الضريبة على القيمة املضافة، الضريبة 
على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة املضافة مع 
اإلبقاء على اإلعفاء على املواد األساسية ينص عليها قانون اإلطار، باش 
نطمأنو املواطنين ويعرفو بأن هاد اإلصالح هو لفائدة املواطنين، لفائدة 

اإلقتصاد الوطني وكذلك ملراعاة الفئات الهشة؛

النقطة الثالثة هو اللي بغيت نتكلم عليه وهو سن وهذا مهم أن 
القانون اإلطار تيتكلم على أنه خصنا نهتمو ببعض القطاعات وأن نسن 
البيئة  اإلجتماعي،  اإلقتصاد  الثقافي،  القطاع  خاصة:  جبائية  تدابير 
وأضفنا في اللجنة البحث العلمي، وهادي مهمة ومؤسسة أن تضاف في 

قانون إطار كي تلزم اإلجراءات الجبائية التي تأتي من بعدها؛

النقطة الرابعة هو كان دائما عندنا نقاش على التحفيزات الجبائية 
وتيقول لك تضيع 34 مليار ديال الدرهم، 30 مليار ديال الدرهم، ولكن 
اليوم نتوفر على واحد اإلطار ديال الترشيد بأن هاد التحفيزات الجبائية 
ال يمكن أن تحدث إال وفق ال تمنح اإلمتيازات إال بصفة استثنائية، 
يتعين أن تقوم الحكومة قبل تأسيس أية تحفيز جبائي بدراسة مسبقة، 
جعلنا تنرجعو للدراسة وما يمكنش يتحدث أي تحفيز جبائي إيال لكن 
يمكن لنا أن نساعد القطاع املعني عبر مساعدة ميزانية مباشرة باش ما 
يوقعش التزاحم وما يوقعش الضياع ديال املوارد املالية ويكون الترشيد 

ديال املوارد املالية؛

املسألة األخرى تكلمتيو عليها السيد الوزير، هي إرساء قاعدة دورية 
للتقييم وهادي مهمة ألنه شنو وقع؟ من 1984 كاينين 2 ديال املناظرات 
جبائية حسب ما أذكر، مناظرة جبائية في 2013 ومناظرة جنائية في 
2019، في حين أن هاد التقييم ديال النظام الجبائي، اإلقتصاد الوطني 
يتحرك، اإلقتصاد الدولي يتحرك، ما بعد كورونا اقتصاد آخر وبالتالي 
ما يمكنش نبقاو تنتفرجو من 1984 ل2013 حتى 2019 باش نتحركو في 

النظام الجبائي ديالنا، التقييم الدوري؛

نقطة أخرى وهي أهم هو وكل�سي تيتكلم على الثقة تعزيز الثقة بين 
اإلدارة وامللزم، ولكن هادي هاد املرة جات بتأطير قانوني: أوال التأطير 
ديال السلطة التقديرية ديال اإلدارة والكل يشتكي منها؛ التأطير ديال 
التفسير ديال النصوص الجبائية، ألنه في بعض األحيان املناشير التي 
تفسر النص الجبائي القانوني في بعض األحيان يا إما تحوره وإما تتعداه، 
اليوم القضاء أمامه أمر واضح وهو أن التفسير ال يمكن أن يخالف أو أن 

ينقص أو يظيف من اإلجراءات الجبائية؛

نقطة أخرى كذلك اللي هي في جانب التحديد ديال على من يقع عبء 
اإلثبات؟ في السابق امللزم هو املتهم إلى أن تثبت العكس هو متهم إلى 
أن تثبت يعني براءته، اليوم تنقولو بأنه امللزم فيما يتعلق بالتصريحات 
ديالو هو اللي يجيب لنا الثبوت ألنه هو اللي صرح. فيما يتعلق باملراجعة 
واملراقبة الضريبية، اإلدارة هي اللي تتقول آسيدي أنا مشادش الطريق 
قول ليا كيفاش؟ انت جيب اإلثبات وبالتالي هذا التوضيح ديال عبء 
القانوني  اإلطار  لتوفير  وكذلك  للملزمين،  كرسالة  جدا  مهم  اإلثبات 

للتدخل ديال القضاء؛

املسألة األخيرة في اإلصالح الجبائي هو التوضيح واملقروئية وكذلك 
الجانب الجديد وهو التربية الضريبية والتربية على املواطنة الضريبية، 
واضفنا احنا كتعديل أنه باإلضافة أن هاد األمر يجب أن يتضمن في 
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املنظومة التربوية والتكوين التربية على املواطنة الضريبية أن يساهم 
اإلعالم في هذا ووسائط التنشئة اإلجتماعية في هذا الباب لذلك هذه 

أمور مهمة.

النقطة الثانية غادي نم�سي للعناصر الجديدة التي جاء بها القانون 
اإلطار ديال املؤسسات واملقاوالت العمومية، وراني ما�سي في التخفيض، 
النقطة كاين أوال القانون كرس واحد املجموعة من املبادئ األساسية 
في اإلصالح، واللي هي الحفاظ على اإلستمرارية ديال املرفق العمومي، 
ألنه البعض تيعتقد بأنه اإلصالح وتنتكلمو على الحذف وعلى اإللغاء 
وعلى التصفية أننا غادي نخرجو في املرفق العمومي، ال كاين املبدأ ديال 
الحفاظ على اإلستمرارية ديال املرفق العمومي والخدمة العمومية ألن 

املهم فهاد اإلصالحات كلها ومركزها هو املواطن؛

املسألة األخرى هي حماية الحقوق املكتسبة: ال يمكن أن يتم أي 
أو تصفيتها  أو حذفها  بتجميعها  العمومية سواء  للمؤسسات  إصالح 
لألجراء  املكتسبة  والحقوق  إال  تصفيتها  أو  إنشاء  ما�سي  إنشائها  أو 

واملرتفقين محفوظة ومحافظ عليها؛

املسألة األخرى الثانية وهي املهمة هو التكريس ديال وصاية الدولة 
ودورها اإلستراتيجي: ألنه ما يمكنش تفك الدستور واضح في هذا الباب، 
والحكومة  الدولة  وصاية  تحت  هي  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
عندها دور في تحديد التوجهات اإلستراتيجية وفي املراقبة وفي مراقبة 
واحد  على  ر 

ّ
توف باش  الدولة  ديال  اإللزام  أوال  كاين  لذلك  التنفيذ، 

اإلستراتيجية ديال املساهمات ديالها وهو ما سيتم عبر الوكالة ديال 
التدبير اإلستراتيجي ديال املقاوالت اللي غادي نطرقو ليها إن شاء هللا في 

قريب األيام؛

والنقطة الثانية اإللزام ديال السلطات الحكومية بأن تتأكد من أن 
املؤسسات واملقاوالت تمارس مهامها وأنشطتها داخل اإلطار اإلستراتيجي 
الذي حددته الدولة هذا الدولة، وكذلك إلزام املؤسسات العمومية، 
إطار  في  أنشطتها  تمارس  بأن  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  إلزام 
اإلستراتيجية التي حددتها الدولة وإلزامها كذلك وهذا جديد أن تتفاعل 
ي غادي 

ّ
مع الجماعات الترابية عند إحداث برامج تنميتها، أن يعني مل

تدخل املؤسسات واملقاوالت العمومية في التراب البد أن تتفاعل مع 
كاين  الدولة،  الدور اإلستراتيجي ديال  كاين  إذن  الترابية،  الجماعات 
اإللزامية داملؤسسات باش تنخارط هي ليست إال تحت سقف هذه 

اإلستراتيجية وكذلك؛

النقطة الثانية الثالثة عفوا هو كيفاش غادي نعالجو، عندنا واحد 
املحفظة، عندنا الوضع الحالي وعندنا املستقبل وهذا مهم أوال بالنسبة 
للوضع الحالي القانون يحدد مرة أخرى برمجة زمنية ديال 5 سنوات 
عندنا واحد املحفظة عمومية ديال املؤسسات واملقاوالت العمومية 
كيف سنتعامل معها سواء من حيث التجميع واإلدماج، سواء من حيث 
الحل والتصفية، سواء من حيث تحويل املؤسسات العمومية ذات 

الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، هادي فهاد 5 سنوات املحفظة 
املتوفرة خصنا انكبو عليها وهذا التزام كبير وكبير جدا ومهم. بالنسبة 
للمستقبل، وهذا هو بيت القصيد ألنه في السابق نن�سئ املؤسسات 
واملقاوالت تحت الطلب ألنه نعتقد دائما تنستحضرو املصلحة العامة، 
ولكن املصلحة العامة جيدة لكن املصلحة العامة ينبغي أن نؤسس 
لها انطالقا من دراسات مسبقة، انطالقا من معايير مسبقة وهذا ما 
جاء به القانون اإلطار، اإللزامية ديال إنجاز دراسة مسبقة من طرف 
الحكومة قبل أي تأسيس، املراعاة ديال ضرورة أن يترتب عن إنشاء 
مؤسسات عمومية الحذف ديال البنية اإلدارية التي كانت سابقة النه 
لألسف نن�سئ املؤسسة ونحتفظ على البنية وربما عن جدة البنية، 
فاألمور ديال هاد األمر هذا ما خاصهاش تبقى، ثم إجراء تقييم دوري 
كما هو الشأن بالنسبة لإلصالح الجبائي وغتالحظو بأنه كاين واحد 
التوازي في التعامل وفي الحكامة أنه تنعالجو السابق ونأسسو لقواعد 
للمستقبل وللتقييم الدوري للمحفظة ديال املؤسسات العمومية وهاد 
التقييم الدوري الهدف منه ماذا؟ ما�سي نعاودو مرة أخرى وفق القانون 
اإلطار القضية ديال التجميع، وديال اإلدماج، وديال التصفية وديال 
الحل تتجي من هاد التقييم الدوري هو اللي غادي يبين لنا املحفظة التي 

أمامنا كيف سنتعامل معها؛

املسألة الخامسة واألخيرة هي إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، أوال اإلبرام ديال العقود البرامج، هذه 
مهمة جدا ألنه هي اللي تتحدد أوال اشنو هي الغايات من هذه املؤسسات، 
اشنو هي الوسائل املوضوعة رهن إشارتها، اشنو هي األهداف التي ينبغي 

أن تصل إليها، وكذلك التقييم والتتبع هذا أسا�سي؛

املسألة الثانية تطبيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة من خالل 
إبرام عقود أداء متعددة السنوات بين الدولة ومسؤولي املؤسسات 
العمومية أو بين األجهزة التداولية واملقاوالت العمومية، وهذا جديد 
أن نشتغل يعني ببرامج مبنية على النتائج ولكن مبنية على التعاقد بين 

املسؤول األول على املؤسسة وبين الدولة أو الجهاز التداولي؛

النقطة األخرى كذلك اللي هي جديدة اللي بغيت نركز عليها وهو 
ربط أجور، الربط ديال األجور باألداء وهذا الربط ما جاش غي كالم هنا 
جا تيقول بأنه خصنا نديرو أجر ثابت وأجر متغير مرتبط باألداء، يعني 
واحد »السميك« فيما يتعلق بالثابت »السميك« ما�سي ديال، واألجر 

املتغير فيما يتعلق بال..؛

املسألة األخرى هي الضمان وهادي مهمة ضمان نجاعة ومسؤولية 
واستقاللية األجهزة التداولية منين تنعينو رئيس مدير عام وتنعينو جهاز 
الكاملة ونخليوهم يخدمو، نخليوهم  الثقة  تداولي خصنا نعطيوهم 
يخدمو بطبيعة الحال وفق عقد برنامج، وفق عقد أداء ولكن ما يمكنش 
نتدخلو ليه في التدبير ديالو وفي التسيير ديالو اليومي، ألن ذلك يخل بهاد 
العقود دالبرامج النقل بالعقود األداء، مراعاة مبدأ املناصفة، املناصفة 
تضمينه  تم  كمبدأ  هذا  التداولي  الجهاز  أعضاء  بتعيين  يتعلق  فيما 
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املالية  بالوضعية  املتعلقة  املعلومات  نشر  اإلطار،  القانون  داخل 
وأداء املؤسسات واملقاوالت العمومية، إعداد ميثاق ملمارسة الحكامة 
الجيدة، وإن كان امليثاق موجود اآلن ولكن سيصبح نصا تنظيميا وال 
يمكن تغييره إال بنص تنظيمي وهذا تيرسخ املبدأ ديال الحكامة الجيدة، 

وبطبيعة الحال إعادة النظر في نظام املراقبة الجديد.

إذن السيدات والسادة النواب، لن أطيل عليكم يتبين من خالل كل 
هاد العناصر الطموحة ديال لإلصالح سواء فيما يتعلق بالنص الجبائي 
أو النص ديال املؤسسات العمومية، أن هاد اإلصالح يشكل محطة 
جديدة في تكريس املبادئ الدستورية ديال ربط املسؤولية باملحاسبة، 
املوارد  تيوفرو  اللي  جدا  مهمين  مجالين  في  الجيدة  الحكامة  ديال 
تفاعل  العمومية، لكل هذه اإلعتبارات  السياسات والبرامج  وتينفذو 
فريق العدالة والتنمية بشكل إيجابي خالل مناقشة هذين القانونين، 
بما  عليهما  باملصادقة  والتسريع  عليهما  التعديالت  اقتراح  في  وساهم 
يجسد ويثبت هذا اإلطار العام لإلصالح، مع العلم، مع العلم باش نكونو 
واضحين أن تنفيذ هذين اإلصالحين وباعتبار أنهما يحددان باألساس 
إدارية  وإجراءات  قانونية  تتبعها نصوص  أن  يتطلبان  خارطة طريق 
وتنظيمية وعملية متابعة وتقييم لضمان التنزيل الفعلي واألمثل لهذه 
املبادئ واألولويات واألهداف، وهنا غنتفاعل مع ال�سي عمر العبا�سي 
وهو ما يتطلب حكومة قوية وإرادة صلبة ال تكل، وبمواصلة تفعيل 
هاد األوراش التنموية الكبرى التي اشتغلت عليها ونفذتها بعزيمة وصبر 
وتفان الحكومة السابقة برئاسة األستاذ عبد اإلله بنكيران، والحكومة 
الحالية برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، ونعتز في حزب العدالة 
والتنمية وفي فريق العدالة والتنمية أننا واكبنا مثل هذه اإلصالحات 
واملساهمة  الحكومتين  ورئاسة  ريادة  شرف  لنا  كان  وبأنه  الجريئة، 
املعتبرة في هذه اإلنجازات والخير لقدام، إن شاء هللا، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

إدريس  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا  شكرا، 
أوقمني بإسم فريق األصالة واملعاصرة، ونتمنى أن السادة املتدخلين 
ياخذو كمثال اإلقتصاد، أنا معك أنا معك، إيال بغيتي، إيال بغيتي مرحبا 

بيك، مرحبا بيك السيد النائب.

 ونائبا وسيداإدريساألقمني:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ال وصالةا وسالماأشرفا ملرسلين.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

السيد الرئيس، البد في أول األمر أن أسجل بإسم فريق األصالة 

واملعاصرة عدم إرتياحنا للظروف التي مرت فيها املناقشة واملصادقة 
على هذه املشاريع الهامة واملهيكلة ونحن في عجلة من أمرنا، فضيق 
الوقت لم يسمح لنا كبرملانيين بممارسة مهمتنا التشريعية في أريحية 
كافية بما تقتضيه النصوص من تمحيص وتدقيق ومناقشة وتعديالت 

إن إقت�سى الحال.

الرئيس، البد  إلى موضوع اإلصالح الجبائي السيد  التطرق  وقبل 
هنا أن أذكر وأن أشيد بالدور الكبير ملبادرة جاللة امللك نصره هللا، 
في دفع هذه الحكومة للخروج من خجلها وفتورها وترددها في تنزيل 
اإلصالحات املهيكلة واألساسية، وقبل التطرق إلى هاد املوضوع أريد، هي 
فرصة أيضا لنا في فريق األصالة واملعاصرة من أجل التأكيد مما عرفه 
عهد جاللته من تطورات إيجابية رغم اإلكراهات والتحديات، حيث 
عرفت بالدنا تحت قيادته املتبصرة تطورا عميقا على كافة األصعدة 
من خالل مبادرات وقرارات طموحة وجريئة. إال أن املفارقة الكبيرة بين 
هذه اإلنجازات وما يعيشه املواطن واملعاش اليومي للمواطن املغربي 
هناك مفارقة كبيرة، وقد عبر جاللة امللك عن هذه املفارقة في خطب 
ومناسبات كثيرة ونذكر منها الذي جاء في خطابه السامي بمناسبة عيد 
العرش بتاريخ 30 يوليوز 2014، كما عبر جاللته أيضا على املفارقة 
كذلك ملا طرح ذلك السؤال العريض الكبير أين تذهب هذه الثروة؟ 
أين هي ثروة املغرب؟ الثروة التي أنجزها املغرب فين كنشوفوها؟ ما 
كنشوفوهاش في املعاش اليومي للمواطن املغربي، وجوابا على كل هذا 
كذلك من مبادرة صاحب الجاللة، أنه في خطابه أمام البرملان في السنة 
التشريعية الثانية من هذه الوالية بتاريخ 13 أكتوبر2017 دعا إلى دعوة 
كافة القوى الحية بالبالد لإلنخراط في جهد جماعي إلعادة النظر في 
النموذج التنموي لجعله مواكبا للتطورات التي تعرفها البالد وبلورة 
رؤية مندمجة لهذا النموذج، وهذا ما يجعلنا نفهم السيد الوزير أنكم 
تعطلتو وما جبتوش هاد 2 داملشاريع دالقوانين في وقتهم، كنتو كتسناو 

أنه باش يدوز هاد ال�سي يتقدم لصاحب الجاللة.

إن إصالح النظام الجبائي هو مشروع أسا�سي وتأسي�سي ساهمت 
واملتدخل  والفاعلين  الدستورية  املؤسسات  كافة  جهود  إنضاجه  في 
املعنيين، وبهذه املناسبة ننوه ونشيد بالعديد من التقارير والتوصيات 
التي أصدرتها هذه املؤسسات ونذكر بالخصوص تقارير املجلس األعلى 
والتوصيات  والبيئي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  واملجلس  للحسابات 
املنبثقة عن املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات املنعقدة بالصخيرات 
يوم 3 و4 ماي 2019. وفي هذا الصدد، البد أن أذكر بمواقفنا الثابتة 
في فريق األصالة واملعاصرة منذ تأسيسه وخاصة بمناسبة مناقشة 
مشاريع قوانين املالية واملتمثلة في املطالبة بإعادة النظر في النموذج 
التنموي لبالدنا مؤكدين في ذلك على محورية اإلصالح الشمولي للنظام 
الجبائي، حيث كان جليا أن هذا النظام الجبائي لم يعد قادرا على 
أداء وظائفه األساسية التي يمكن إجمال أهمها فيما يلي: توفير املوارد 
التكاليف العمومية؛ إعادة  امليزانية ومسايرة إرتفاع  الكافية لتمويل 
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األمني  اإلستقرار  تحقيق  اإلجتماعية؛  العدالة  وتحقيق  الثروة  توزيع 
والنماء واإلزدهار اإلقتصادي واإلجتماعي املنشودين. وفضال على ذلك 
فقد بات أكثر وضوحا أن اإلرادة الضريبية باتت تعاني من تمركز قوي 
في عدد محدود من امللزمين، حيث تم تسجيل نشاط %50 فقط من 
مجموع السكان املعنيين بالضرائب والذين يبلغ عددهم 2,2 داملليون 
من دافعي الضرائب؛ وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات بلغ عدد 
الخاضعين للضريبة الذين قدموا إقرار ضريبيا سنة 2019 أقل من 
242.000 فقط وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل فيتم تحصيل 90% 
من اإلرادات من لدن فقط %8 من الخاضعين للضريبة؛ أما الضريبة 
على القيمة املضافة فال يتجاوز عدد امللزمين النشطاء الخاضعين لها 
834.000 شخص، كما أن اإلقرارات املقدمة ال تكون مدينة إال في 
%42 من الحاالت؛ أما الضريبة املفروضة على الدخل التي تشكل أهم 
باملساهمات اإلجتماعية  املرتبطة  الدخل  مساهمة من حيث ضريبة 
فهي غير عادلة نسبيا فيما يتعلق بهذه الفئة، كما أنها ال تشجع على 

خلق فرص الشغل كما تساهم في تطور األنشطة غير املهيكلة.

 وسيدا ورئيس،

يتميز الجدول الحالي للضريبة على الدخل باملعادالت تزيد مع زيادة 
الدخل وهو ما يعطي األجور املنخفضة مظهر املستفيد األكبر لسببين: 
السبب األول هو أن املعدل يزداد بنسبة %10 عند الفئات ذات األجور 
املنخفة الشرائح الثالث األولى، وبنسبة %4 فقط عند الفئات الثالث 
األخيرة؛ السبب الثاني هو أن الحد األدنى لشريحة املعفية من الضريبة 
منخفضا  يبقى  السنوي  الضرائب  جدول  في  املحددة  الدخل  على 
من  األسرة  دخل  على  اعتماد ضريبة  يجب  أنه  نرى  ولذلك  للغاية، 
خالل احتساب الضريبة على الدخل اإلجمالي لألسرة الزوج والزوجة 
عوض يحسب لكل واحد بوحدو، إحداث ضريبة تضامنية، توسيع 
التضامنية باإلضافة إلى الضريبة على الدخل تتحملها حصريا الفئات 
العليا من الدخل، توسيع الشريحة املعفاة والحفاظ على نسبة.. ب 
%10 لإلنتقال من فئة ألخرى، واألمر نفسه يجري على الضريبة على 
الشركات  على  للضرائب  الخاضعة  القاعدة  مستوى  فعلى  الشركات 
قيام  ذلك  عن  ينتج  بحيث  للضريبة  خجول  تصاعد  كذلك  يالحظ 
الشركات من أجل اإلفالت من الخضوع ألعلى نسبة ضريبية بإنشاء 
شركات تابعة بهدف تحويل األرباح وتوزيعها على هذه األخيرة من أجل 
اإلستفادة من أدنى نسبة ضريبية ممكنة. لذا يتعين اللجوء إلى اعتماد 
نظام لإلدماج الضريبي لألرباح من خالل إحداث نظام ضريبي موحد 
لألرباح يأخذ بعين اإلعتبار جميع أرباح الشركات التابعة وإخضاعها 
للضريبة كربح إجمالي للشركات األم، مما سيسمح بتعميم الخضوع 

للضريبة املستحقة والعادلة.

 وسيدا ورئيس،

واإلعفاءات  التخفيضات  وكل  الجبائية  النفقات  معضلة  إن 
ذات طابع تحفيزي املمنوحة لقطاعات معينة، أصبحت تشكل عبئا 

ثقيال على كاهل ميزانية الدولة دون أن يكون هناك أي تقييم حقيقي 
آلثارها ومردوديتها، لذلك يجب ترشيدها بإرساء نظام دقيق لتقييم 
النتائج املتوقعة لكل إعفاء أو تخفيض ضريبي قبل اعتماده وتوفير 
امليزانيات  إنفاق  إحالل  على  التدريجي  والعمل  البعدي  للتقييم  آلية 
بدل اإلنفاق الضريبي، وكذلك معضلة الغش والتهرب الضريبين حيث 
تؤكد كل التقارير أن املساهمة الضريبية لفئات معينة من الشركات 
واملهن الحرة ضعيفة للغاية مقارنة بقدراتها الفعلية على املساهمة مما 
يعزز الشعور بالظلم لدى امللزمين اآلخرين، ويؤدي بالتالي إلى مزيد من 
إنعدام اإلنصاف تجاه دافعي الضرائب امللتزمين خاصة فئة املأجورين 
اللي كيكون اإلنقطاع من la source. وبالرغم من املجهودات التي تقوم 
بها اإلدارة في عملية املراقبة الضريبية، إال أن معدل اإلرادات اإلضافية 
يبقى متواضعا بما يعني ازدياد وتوسع ظاهرة التهرب الضريبي، وهنا 
في  عليه  املنصوص  الضريبية  العقوبات  نظام  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
القوانين الضريبية نادرا ما يفعل ال سيما ما يتعلق بالعقوبات السجنية 
التي تبقى غير رادعة للغشاشين واملتهربين من أداء الواجبات، ولهذا 
ندعو إلى تمكين اإلدارة بإمكانات وقدرات بشرية وتقنية وتبني خطاب 

صارم ضد الغش والتهرب الضريبيين.

 وسيدا ورئيس،

إن نظامنا الجبائي يعاني من معضالت هيكلية ذات انعكاسات سلبية 
كبرى، مثل إشكالية القطاع غير املهيكل وكيفية إدماجه في اإلقتصاد 
النظامي، والعالقة غير املتوازنة بين اإلدارة وامللزمين، واستمرار اعتماد 
املساهمات الدنيا تطبيقا للحد األدنى للضريبة إلى آخره... البد كذلك 
الوثيق  السببية واإلرتباط  العالقة  الوقوف عند إشكالية غياب  من 
تحصلها،  يتم  التي  الجبائية  املوارد  وبين  املحققة  النمو  نسبة  بين 
فقد تنخفض املوارد بالرغم من تحقيق نمو جديد والعكس صحيح 
بمعنى أن ارتفاع نسبة النمو ال ينعكس بالضرورة على زيادة املداخيل 
الضريبية، لذلك وباإلضافة إلى األهداف التي جاء بها اإلصالح الهام 
لنظامنا الجبائي، نعتقد أنه معني بالدرجة األولى باملساهمة في معالجة 
الداخلي  الناتج  مع  باملقارنة  الجبائية  املداخيل  انخفاض  إشكالية 
الخام، مما يؤدي إلى العجز وتفاقم للمديونية الداخلية والخارجية، كما 
هو معني أيضا بمعالجة العجز املتفاقم للنظام الجبائي في مواكبة تنامي 
حاجيات الدولة في مجال التنمية ومحاربة الفقر والبطالة، األمر الذي 
يفسر ظهور وتصاعد تعبيرات وأشكال إحتجاجية مختلفة وخاصة في 

املناطق الحدودية واملهمشة خالل السنوات الفارطة.

مع  ومالءمتها  املحلية  الجبايات  إصالح  إن  الجبايات،  إصالح  إن 
النظام الضريبي للدولة في مجال الوعائي والتحصيل واملراقبة واملنازعة 
واملساطر اإللكترونية، نعتبره ركنا أساسيا في هذا اإلصالح الشمولي 
للنظام الجبائي والذي سيسمح بترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات 
املحلية وتبسيطها بما يضمن موارد دائمة لفائدة الجماعات الترابية من 
خالل التجمع التدريجي للرسوم املطبقة على املمتلكات العقارية وعلى 

األنشطة اإلقتصادية.
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 وسيدا ورئيس،

من خالل املصادقة على هاد املشروع القانون اإلطار نكون قد وضعنا 
إختالالته  وتقويم  الضريبي  نظامنا  وظيفة  لتصحيح  األساس  حجر 
وعالته بما يتطابق مع النص الدستوري القا�سي بمساهمة الجميع 
بشكل منصف وعادل في األعباء العامة والجهد املطلوب لتنمية البالد، 
وجعل النظام الضريبي وسيلة أساسية إلعادة توزيع الثروة وتقليص 
التفاوتات اإلجتماعية والحد من الالمساواة بين املواطنين واملواطنات 

املنتمين ملختلف الشرائح اإلجتماعية.

 وسيدا ورئيس،

فيما يتعلق باملشروع الثاني وهو مشروع قانون رقم 50.21 املتعلق 
بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية، فهو يأتي في إطار أجرأة وتنزيل 
التوجيهات امللكية السامية كما جاء ذلك في الخطاب امللكي السامي، 
املؤسسات  إن قطاع  يوليوز2020.   29 بتاريخ  العرش  بمناسبة عيد 
واملقاوالت العمومية أسا�سي ومحوري في تحقيق التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية بالنظر إلى وزنه في اإلقتصاد الوطني كأول مستثمر عمومي 
السياسات  وتنفيذ  وتخطيط  إعداد  عملية  في  يحتلها  التي  للمكانة 
العمومية، بل ال يمكن لبعض القطاعات تحقيق أي انطالق أو دينامية 
أشكاال  تتخذ  التي  الوحدات  هذه  تدخل  فمجال  تدخلها،  دون  من 
قانونية متنوعة بين مؤسسات تجارية وغير تجارية وشركات مجهولة 
اإلسم وأحجاما مختلفة بين مقاوالت كبرى ومتوسطة وصغرى فمجال 
تدخلها متنوع جدا ويشمل أهم القطاعات اإلقتصادية منها الفالحة 

والصناعة إلى غير ذلك.

 وسيدا ورئيس،

ال يخفى على أحد ما بات يظهر هاد القطاع في العقد األخير من 
مؤشرات وعالمات التأزم والتباطؤ وليس أقلها انخفاض من اإلستثمارات 
وزيادة املديونية وخاصة املديونية بالعمالت األجنبية واإلرتفاع الحاد 
في الدعم اللي تتلقاه من الدولة واستمرار األسلوب التقليدي لإلدارة 
العمومية في معظمها، ورغم أن الحكومة التزمت من خالل برنامجها 
أنه  إال  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  حكامة  لتحسين  الحكومي 
سجل في هذا اإلطار تعثر كبير حيث تم اإلعالن عن عدد من املشاريع 
املهيكلة دون أن ترى النور لحد الساعة، ويتعلق األمر على سبيل املثال 
بإخراج القانون املتعلق بمنظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة على 
املؤسسات واملقاوالت العمومية والغريب أن هذا املشروع تم اإللتزام به 
من قبل الحكومة السابقة ولكنه ظل حبيس الرفوف لواليتين كاملتين؛ 
الجيدة  للحكامة  الوطني  امليثاق  تحيين  مشروع  هو  اآلخر  املشروع 
اإلتجاه؛  في هاد  يتم تحقيق أي خطوة  لم  أنه  تفعيله، غير  وتعميم 
املشروع الثالث هو ترشيد وعقلنة تدبير محفظة املؤسسات واملقاوالت 
العمومية وهنا تكفي اإلشارة إلى أن الدراسة املنجزة من طرف وزارة 
اإلقتصاد واملالية حول التدبير النشيط للمحفظة العمومية لم تجد 

طريقها للتنزيل والتفعيل منذ سنة 2015.

التي  واإلكراهات  اإلختالالت  اإلخالالت  وأمام  أخرى،  جهة  ومن 
يعاني منها عدد مهم من املؤسسات واملقاوالت العمومية، عرفت عملية 
متابعة وتسريع وتفعيل السياسة التعاقدية بين الدولة وبين املؤسسات 
انعكاسات  بين  ومن  اإلنجاز،  في  كبيرا  تباطؤا  العمومية  واملقاوالت 
املكتسبات  وفقدان جل  والتراجع  القهقرة  اإلخفاق هو وضعية  هذا 

التي حققتها بعض عقود البرامج املبرمة في السابق مما أدى إلى تفاقم 

الوضعية املالية لبعض تلك املؤسسات واملقاوالت واملساهمة في تعميق 

أزمة وهشاشة النموذج اإلقتصادي للعديد منها، بل ووقوفها على حافة 

الهاوية واإلفالس. لذلك ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة إال أن ندعم 

األهداف الرئيسية لهذا اإلصالح الطموح لقطاع املؤسسات واملقاوالت 

من  العمومية  الكيانات  هيكلة  إعادة  من:  والذي سيمكن  العمومية 

خالل تجميعها أو اندماجها أو حلها وتصفيتها ووضع قواعد مؤطرة 

لكل إحداث جديد ملؤسسة أو مقاولة عمومية؛ إحداث آلية ناجعة 

العمومية؛  واملقاوالت  املؤسسات  منظومة  في  وواالنسجام  للتكامل 

الرفع من نجاعة الرقابة املالية للدولة وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية 

باملحاسبة؛ تحسين الحكامة والتقييم املبني على النتائج؛ العمل على 

تأويل املؤسسات ذات النشاط التجاري إلى شركات مساهمة؛ إحداث 

الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة الدولة والتي ستضطلع 

بدورهام في تنزيل هذا اإلصالح وإنجاحه.

لكل هذا السيد الوزير، السيد الرئيس، وفي إطار إنخراطنا التام في 

فريق األصالة واملعاصرة في كافة اإلصالحات التي يقودها جاللة امللك 

حفظه هللا، ووعيا منا بأهميتها اإلستراتيجة في دعم مشروعنا الوطني 

التنموي الشامل، وإستجابة لدعوة جاللته غير ما مرة إلى العمل على 

إيجاد األجوبة والحلول املالئمة لإلشكاالت والقضايا امللحة للمواطنين، 

وبعيدا عن أي مزايدات سياسية ضيقة فقد قررنا التصويت باإليجاب 

على هذين املشروعين واملهيكلين والهامين مشروع القانون اإلطار رقم 

اإلطار رقم  القانون  الجبائي، وكذا مشروع  باإلصالح  املتعلق   69.19

50.21 املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية.

السيد الوزير كاين واحد املساج اللي بغيت ندوزو ليك من طرف 

على   50% كان  اللي  تخفيض  الوزير، هو  السيد  املغاربة  ديال  عدد 

تسجيل السكن الرئي�سي واللي انتهى مع هاد الشهر هذا، عدد ديال 

املغاربة تيطلبوا منكم أنكم تعاود.. ألن اآلن عاد جات الوقيتة ديال 

يمكن هاد إنعاش هاد املرفق، وشكرا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  الكلمة،  النائب،  السيد  شكرا، شكرا 

مولود بركايو بإسم فريق التجمع الدستوري.
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 ونائبا وسيدام و دابركاي :

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

 وسيد نا و 0ير نا ملحترمان،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

في  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  الشرف  لي عظيم 
الجبائي  باإلصالح  يتعلق   69.19 رقم  إطار  قانون  مشروع  مناقشة 
بعد مناقشته والتصويت عليه في لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، 
مشروع يرتكز في مضمونه وأهدافه على تجسيد مبادئ وروح دستور 
التكاليف  تحمل  في  واإلنصاف  والعدالة،  كاملساواة،   2011 سنة 
العمومية والتضامن الوطني واإلجتماعي. بهاد املناسبة أوال باغي ثمن 
وننّهي السيد الوزير على التفاعل ديالو والتعاون ديالو مع اللجنة بفرقها 
عبد  ال�سي  بووانو  ال�سي  نساوش  ما  باش  وكذلك  وأغلبية،  معارضة 
هللا حتى هو كسب واحد الخبرة في التسيير والتدبير ديال لجنة املالية 

كنشكروه كذلك وأشكر كل أعضاء اللجنة دائما.

 وسيدا و 0ير،

 وسيدا ورئيس،

التطورات  ملسلسل  تتويجا  الجبائي  اإلصالحي  الورش  هذا  يأتي 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  املجاالت  في  بالدنا  حققها  التي  واملكاسب 
والصناعية والبيئية والثقافية، وإنسجاما مع اإللتزامات الدولية لبالدنا 
اإلجتماعي  والتماسك  املستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق  والتزاما 
وإدماج جميع مكونات املجتمع ونشاطاته في الدورتين املالية والجبائية. 
ونذكر باملناسبة أن آخر إصالح جبائي يعود لسنة 1984 حيث أعطى 
أكله، وكان متجاوبا مع املرحلة السابقة، متجاوبا مع املرحلة السابقة 
واليوم أصبح لزاما علينا الشروع في تحيين وتحديث منظومتنا الجبائية 
عبر مسلسل من الحلقات واملناظرات واملشاورات مع املهنيين واملنتجين 
والشركاء الجبائيين واملهتمين، كما كان آخرها املناظرة الوطنية املنعقدة 
في ماي 2019 والتي تمخضت عنها جملة من التوصيات اإلصالحية تم 
إدماجها وأخذها بعين اإلعتبار في هذا املشروع. واعتبارا ملا سبق، تم 
تقديم هذا املشروع قانون إطار رقم 69.19 بنفس إصالحي متناغم 
مع توجهات أوراش اململكة وحاجيات املجتمع املغربي بقيادة جاللة 
امللك نصره هللا، مجتمع كنا يعيش على وقع تحوالت تكنولوجية رقمية 

وثقافية وديموغرافية وقييمية ومجالية يجب أخدها بعين االعتبار.

 وسيدا ورئيس،

إن اعتمادنا لهذا الورش اإلصالحي سيوفر تأطيرا جديدا للسياسة 

الجبائية املطلوبة إلرساء نظام جبائي عادل ومنصف وشفاف ومتناسق 
لبالدنا  القادمة  املرحلة  متطلبات  تلبي  أولويات،  خمس  على  مرتكز 

وتحدياتها، وذلك من خالل:

-أوال تعزيز وتشجيع اإلستثمار املنتج واملولد لفرص الشغل الجيد؛

-تعزيز العدالة االجتماعية والتضامن والتماسك اإلجتماعي والحد 
من الفوارق املخلة بالتوازن اإلجتماعي؛

-ترسيخ العدالة املجالية والجهوية والتنمية الترابية الشاملة؛

-تكريس وترسيخ الثقة بين اإلدارة الضريبية مع املرتفقين والرفع 
من نجاعة وفعالية اإلدارة الضريبية؛

-اإلستفادة من التجارب الدولية الناجحة واملمارسات الفضلى لدى 
الشعوب األخرى إزاء السلوك الضريبي.

ونرى في فريقنا أن البعد اإلصالحي العميق لهذا املشروع يتجلى 
بالخصوص في األهداف التالية:

-ترسيخ العدالة الجبائية بتوسيع قاعدة امللزمين وتعميم الشمول 
الضريبي املنصف والتصدي للتهرب والغش الضريبي مع عقلنة النسب 
الضريبي  لإلقبال  تحفيزا  املتوازن  الغير  الضريبي  والعبء  الضريبية 
األخذ  إلى  فريقنا  في  وندعو  الضريبية.  املداخيل  واستدامة  الطوعي 
بأسلوب الربط بين املساهمة الجبائية وجني ثمار هذه املساهمة في شكل 
عائد للولوج إلى اإلستفادة من الخدمات املرفقية املسيرة والتجهيزات 
األساسية املعممة واملتناسبة مع العبئ الضريبي الذي يتحمله امللزمون 
أينما كانوا مجاليا، وتلمسا لآلثار اإليجابية للمساهمة الجبائية على وقع 
الحياة اليومية. ومن إيجابيات هذا املشروع قانون إطار إعادة النظر 
في الجبايات املحلية التي تعاني من التعدد والتنوع؛ 28 ضريبة محلية 
وصعوبة اإلصدار والتحصيل بسبب ضعف اإلدارة الضريبية املحلية 
مقارنة مع سهولة اإلصدار والتحصيل الضريبي املركزي والجمركي وذلك 
بفضل وجود تدبير جيد وإدارة متمرسة ومستوعبة للتطور القانوني 

والرقمي ملدونة الضرائب والجمارك وآلياتها.

البعد اإلجتماعي اإلدماجي للقطاع الغير املهيكل في املنظومة الجبائية 
وتوخيا لفعاليات هذا املرتكز، يدعو فريق التجمع الدستوري إلى فتح 
بين  والتميز  اإلدماج  عملية  تدبير  في  وشفافية  وتواصل  ممنهج  حوار 
حاالت اإلختباء في القطاع الغير املهيكل تهربا وغشا ضريبيا بين املكرهين 
على ممارسة النشاط الغير مهيكل مع اإللحاح على عملية التواصل 
واإلعالن عن ما يتم تقديمه من حوافز لفائدة هذا القطاع عبر القوانين 

املالية األخيرة خصوصا تدابير 2020-2021؛

تشجيعا  الجبائية  والحوافز  العلمي  البحث  دعم  بين  -الربط 
إلحتضان بالدنا ملراكز البحث العلمي واستقطاب الكفاءات املغربية 
املنتشرة عامليا واسترجاعا ملكانة وترتيب املغرب على املستوى القاري 
والدولي في مجال تشجيع البحث العلمي، حيث كنا في الرتبة 3 سنة 



عدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8650  

2001 واحنا دابا ولينا في الرتبة 7 سنة 2021، ففي تركيا على سبيل 
املثال ما يتم إنفاقه على البحث العلمي يتم خصمه مضاعفا تضريبيا؛

-عقلنة املصاريف الجبائية وتقييم آثارها ونتائجها على القطاعات 
املشروع  فريقنا على هذا  في  أجل هذا نصادق  منها، من  املستفيدة 
بقطاع  واملتعلق  الكبير  الثاني  اإلصالحي  الورش  إلى  ونمر  اإلصالحي 
املؤسسات واملقاوالت العمومية. إن تناول قطاع املؤسسات واملقاوالت 
العمومية باإلصالح وإعادة النظر هو خطوة شجاعة وانتقال نوعي إلى 
األمام للدراع اليمنى للدولة في إنجاز مشاريع التنمية وتنفيذ السياسات 

العامة والقطاعية وتدبير املحفظة العامة للدولة ومساهمتها.

أوال السياق العام، بمواكبة ملكية سامية بمناسبة إلقاء خطاب 
البرملانية  الدورة  افتتاح  وبمناسبة  يوليوز2020،   29 بتاريخ  العرش 
يوم 9 أكتوبر 2020 حيث أعطى جاللة امللك، توجهاته إلطالق إصالح 
اإلستراتيجي  للتدبير  وطنية  وكالة  وإحداث  العام  القطاع  في  عميق 
ملساهمات الدولة ومواكبة آداء املؤسسات واملقاوالت العمومية. لقد 
أصبح قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية في وضعه الحالي جزء من 
النموذج اإلقتصادي املنتهية صالحيته، وبالتالي فإصالحه يندرج ضمن 
مستلزمات النموذج التنموي الجديد للرفع من الفعالية اإلقتصادية 
واإلجتماعية لهاد القطاع وتجاوز اإلختالالت الهيكلية املعيقة لحسن 
أدائه وإنسجام مهامه. تقرير املجلس األعلى للحسابات قدم تشخيصا 
القوة  نقط  وأبرز  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  ألوضاع  دقيقا 
والضعف واإلختالالت التي يعاني منها هذا القطاع، كما ساهم البرملان 
بدوره في تسليط األضواء على هذا القطاع عبر مجموعة من املبادرات 
القيمة املتمثلة في لجن تق�سي الحقائق املنصبة على بعض املؤسسات 
املالية  مراقبة  لجنة  وتقرير  اإلستطالعية  املهام  العامة،  واملقاوالت 
العمومية، جلسات اإلستماع واألسئلة البرملانية والتي تناولت العديد 
للدولة  العامة  املحفظة  حال  واقع  واملقاوالت،  املؤسسات  هذه  من 
ومساهمتها من حيث تضخم عدد املؤسسات وشركات الدولة والشركات 
التابعة ومدى فعالية هاد الحجم الضخم من الوحدات التي تتجاوز 720 
وحدة مؤسسة ومقاولة، حيث تتيح لنا وزارة اإلقتصاد واملالية إمكانية 
متابعة نتائج نشاطها باألرقام واملؤشرات املصاحبة ملشاريع القوانين 
املالية السنوية والتي تتم مناقشتها في مختلف اللجن، علما أن حوالي 
الثلث ثلثي اإلستثمارات العمومية يتم إنجازها عبر شبكات املؤسسات 
واملقاوالت العمومية، وأن النسبة الكبيرة من املديونية العمومية تعود 

لهاد املؤسسات واملقاوالت العمومية بضمانة من الدولة؛

ثانيا مشروع قانون إطار بنفس إصالحي مهيكل ومجد، وفي هذا 
اإلطار يقدم مشروع قانون املالية اإلطار رقم 50.21 برنامجا متكامال 
إلعادة هيكلة قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية وفق مجموعة من 
واملقاوالت  املؤسسات  هاد  وأحوال  أوضاع  القانونية حسب  الحلول 
بالحل والتصفية  إما  املعنية وحسب طبيعة نشاطها، وذلك، وذلك 
مساهمة،  شركات  إلى  التحويل  ثم  باإلدماج  ثم  بالتجميع  النهائية، 

أمام املؤسسات السليمة أو الخاضعة للتجميع أو اإلدماج فستحظى 
بنظام جديد من الرقابة املالية وإعادة الهيكلة مع إخظاع شبكة هذه 
املؤسسات واملقاوالت العمومية آلليات ضامنة النسجامها وتناسقها 
وتكامل أنشطتها تحقيقا للرفع من أدائها، وحكامة تدبيرها وتعزيز ثقافة 
األداء والنتائج واألهداف. كما يهدف هذا اإلصالح إلى ضمان إنتقال 
املقاوالت العمومية لنظام الحكامة القائم على انتصاب مجالس إدارية 
تحت رئاسة رؤساء مديرين عامين تحديدا ملسؤولية تدبيرها وحرصها 

في املخاطبين املسيرين فعليا.

 وسيدا ورئيس،

إن من متطلبات تنزيل إصالحات القطاع اإلسراع باعتماد إحداث 
الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة الدولة؛ إصالح وإعادة 
تحديث  العمومية؛  واملقاوالت  املؤسسات  قطاع  وحدات  هيكلة 
وإصالح نظام الخوصصة وتحويل املنشآت واملساهمات ذات الطبيعة 
التنافسية إلى القطاع الخاص؛ إصالح وتحديث ومالءمة نظام الحكامة 
واملراقبة املالية وترشيد النفقات العمومية؛ وضع وإعداد النصوص 
القانونية والتنظيمية لتأطير متطلبات الهيكلة الجديدة وحسن تنظيم 

وتدبير هذه املرافق.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

من  مجموعة  تحضرنا  إطار  قانون  مشروع  هاد  نناقش  ونحن 
التساؤالت املترتبة عن اآلثار اإلجتماعية والقانونية للعمليات اإلصالحية 
التي ستمس بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية، وذلك انطالقا من 
بعد التجارب السابقة خصوصا ما يترتب عن عملية التصفية النهائية، 
إلى شركات  تحويلها  أو  واملقاوالت  املؤسسات  بعض  وتجميع  وإدماج 
مساهمة، وذلك بخصوص عنصرين أساسيين هو املوارد البشرية ومآلها 
علما بأن هاد القطاع يتحمل وجود موظفين أشباح ومزايا وظيفية 
وأجور ضخمة، وفي نفس الوقت يضم كفاءات عالية وبمؤهالت جيدة. 
وإذ نثمن عاليا ما أعلنه السيد الوزير املحترم واملقتدر من التصدي للريع 
الوظيفي ولألشباح في قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية، ونطلب 
منكم السيد الوزير تعميم هذا القرار الشجاع ليشمل قطاعات إدارية 
ريعية أخرى سواء في إدارة املركزية أو ترابية أو مصالح تابعة للدولة 
وتحرير املناصب التي يستفيد منها األشباح لفائدة الكفاءات والخريجين 

العاطلين الذين ينتظرون دورهم لإلندماج في الخدمة العمومية؛

العنصر الثاني يهم ممتلكات وقيم املنشآت التي ستعرض للتفويت 
وذلك بالحرص على تقييم أرصدة هذه املنشآت وممتلكاتها العقارية 
املمتلكات  هاد  وتقدير  تثمين  في  التفريط  وعدم  والالمادية  واملادية 
التجربة  عرفتها  التي  املمارسات  بعض  لتكرار  تفاديا  وذلك  والقيم، 

السابقة للخوصصة خالل التسعينات وبداية األلفية الثالثة.

إن الهدف األسا�سي من هذا الورش اإلصالحي هو تحديد األدوار 
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واملسؤوليات والوسائل وتوزيعها بين الدولة ومكوناتها وشركائها بكل 
وضوح وتكامل وتناسق على أساس مبادئ الحكامة الجيدة والنتائج، 
وربط هذه النتائج باملسؤولية واملحاسبة واحترام القوانين والضوابط 
املعتمدة، وتوخي تحقيق املنفعة العامة والقطع مع هدر املال العام 
مردودية  بدون  العمومية  للموارد  املستنزفة  والهيئات  واملؤسسات 
وبدون نتائج مرضية. ونعتقد في فريقنا، أن تحقيق هذه األهداف هو 
وجه من أوجه الدخول في نموذج تنموي واقتصادي جديد معزز بحزمة 
للسنوات  واإلدارية  والترابية  والصحية  اإلجتماعية  اإلصالحات  من 
املقبلة التي تنتظر كال من الحكومات والبرملان القادمين، ألجل ذلك 
فإننا نعبر عن تصويتنا باإليجاب على هذا املشروع قانون اإلطار املتعلق 

باملؤسسات واملقاوالت العمومية.

السيد الوزير، كنأكدو على املوظفين األشباح ألن التجربة اعطات 
وعلى املؤسسات واملمتلكات ديال هادوك الشركات العمومية اللي ما 
غتبقاش، هذا راه إشكال وإشكال ورثناه من اإلصالحات القادمة ما 
نبغيوش نطيحوا فيه، هللا يجازيكم نطلبو منكم املجهود كيما كنعرفو 

فيكم الكفاءة وتنعرفو فيكم الشفافية وهللا يوفقكم وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

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

 ونائبا وسيداوحسناحد داباسما وفريقا الستقاللياول حدةا
ل وتعادوي0:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

ديال  مناقشة  في  أشارك  أن  يسعدني  اإلستقاللي،  الفريق  بإسم 
املتعلق  القانون  مشروع  الجبائي،  باإلصالح  املتعلق  قانون  مشروع 
األول  للمشروع  بالنسبة  العمومية.  واملقاوالت  املؤسسات  بإصالح 
والذي طال انتظاره بعد تنظيم ثالث مناظرات تهم اإلصالح الجبائي 
آخرها سنة 2019 بعدما أصبح اإلطار القانوني املنظم للجبايات اللي 
تيرجع ل1984 متجاوز خصوصا، يعني، في إطار التطورات اإليجابية 
اللي عرفاتها البالد في مختلف املجاالت التنموية، وبحكم التوجهات 
 2011 ديال  الدستوري  اإلصالح  بها  جا  اللي  الجديدة  واالختيارات 
واألولويات للي تطلبتها املرحلة.. ال�سي بركايو، األولويات التي تتطلبها 
املرحلة باألبعاد ديالها اإلقتصادية واإلجتماعية في ظل العهد الجديد 
وكذلك، يعني، أنه املتمثلة أساسا في ربح رهان التسريع اإلقتصادي 

وبناء نسيج اقتصادي قوي وتناف�سي.

السيد  التشريعي  النص  هذا  كنتبناو  اإلستقاللي  الفريق  في  احنا 

الجيد  التدبير  لضمان  بالنسبة  أسا�سي  مدخل  هذا  ألنه  الوزير، 
والصعوبات  اإلختالالت  تجاوز  وكذلك  العمومية،  السياسات  ديال 
واإلكراهات اللي كتعاني منها املنظومة الجبائية املغربية، كاين الثقل 
بووانو،  عبد هللا  الرئيس  السيد  اإلخوان؛  عليه  تكلمو  راه  الضريبي 
تعدد الجبايات املحلية؛ الرسوم شبه الضريبية؛ غياب عدالة جبائية؛ 
ألنها  الضريبية  األعباء  يعني، جل  كتأدي،  اللي  الوسطى هي  الطبقة 
في  ديالها  للمساهمة  بالنسبة  وكذلك  الدخل  على  بالضريبة  مكبلة 
القيمة املضافة؛ كذلك تف�سي ظاهرة التهرب الضريبي من طرف بعض 
رؤية  وغياب  الخصوص؛  على  أشخاص وشركات  وبعض  امليسورين 
تتكفل  اللي  األولويات  من  انطالقا  الثروة  توزيع  إلعادة  استشرافية 
لنا واحد الضمان ديال املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية 
واملجالية. ولكن السيد الوزير بالنسبة لنا اإلصالح الجبائي ما يمكن لو 
يحقق هاد األهداف املتوخاة منو إال ايال ما عززناش الحكامة في تدبير 
السياسات العمومية، مختلف أنواع الفساد اقتصاد الريع واإلمتيازات 
يعني تنازع املصالح، كاين إختالالت هيكلية اللي كتحول دون دعائم 
املنافسة الشريفة وتحفيز اإلستثمار املنتج، ما يمكن لناش نتحدثو على 

عدالة جبائية في ظل تنامي الرشوة واملحسوبية؛

واملسألة االخرى ما يمكن ليناش هاد اإلصالح الجبائي يعطي الثمار 
ديالو املنتظرة من دون إخراج ميثاق اإلستثمار الجديد حيز الوجود، 
هاد اإلطار القانوني اللي كاين دابا أصبح متجاوزا، ولكن الحكومة قالت 
اإلستثمار،  ميثاق  تخرج  باش  عاجزة  بأنها  البرملان  ديال  القبة  فهاد 
اإلستثمار،  ميثاق  تخرج  أنها  عن  عاجزة  بأنها  الحكومة  به  صرحت 
كذلك كاين تناقض أنا تنشوفو في الخطاب ديال الحكومة، الحكومة 
تتقول بأنه غادي نمشيو فهاد القضية ديال تقليص الضغط الضريبي 
على املقاوالت، ولكن في نفس الوقت تنقول بأنه غادي ناخدو سياسة 
ما  يمكنش،  ما  راه  الجبايات  ديال  الوظيفة  يخص  فيما  تضامنية 
يمكنش لينا أنه في نفس الوقت تنقولو بأنه التضامن اللي هو تيعني 
إعادة، يعني، توزيع الثروة وايال كانت إعادة توزيع الثروة هي تضريب 
األغنياء باش يمكن لك أنه تساعد الفقراء، ولكن في نفس الوقت تنقولو 
بأنه تخفيض الضغط الضريبي إما غادي نمشيو في توجه نيوليبرالي وال 
نمشيو في توجه ما بعد نيوليبرالي اللي هو تيقت�سي بأنه إعادة توزيع 

الثروة فهاد اإلطار هذا؛

واملسألة األخرى هو الجبايات املحلية، وتكلم عليها مشروع قانون، 
نثمن أنه كاين هاد الكالم على الجبايات املحلية ولكن هذا املشروع ما 
يمكن لو أنه يؤدي الثمار ديالو إيال ما عاودناش النظر في املنظومة ديال 
الجبايات املحلية، راه كاينة، يعني، كتشكل عبئا إداريا بعد االول إداريا 
ولكن كذلك موجودة بشكل كبير جدا، فندق عندو تقريبا مثال واحد 11 
ديال الجبايات املحلية وهاديك الجبايات املحلية ما عندهاش �سي قيمة 
على الجماعات، عندها قيمة، يعني، قليلة ولكن متاعبها كثيرة جدا، 
وما كتساهمش، يعني، في تعبئة موارد مهمة جدا بالنسبة للجماعات 

املحلية، إذن هذا بالنسبة للقانون ديال الجبايات.
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واملقاوالت  املؤسسات  بإصالح  متعلق  قانون  ملشروع  بالنسبة 
العمومية واللي جا تفعيال للتوصيات امللكية الواردة في خطاب العرش 
-2020 التشريعية  السنة  ديال  االفتتاحي  والخطاب  املاضية  للسنة 

2021 اللي تتقول بأنه خص تكون واحد اإلصالح عميق ديال القطاع 
الدولة  اإلستراتيجي ملساهمة  للتدبير  الوطنية  الوكالة  وإحداث  العام 
اإلستطالعية  واملهام  التقارير  من  كثير  يعني،  بينت،  ذلك،  غير  إلى 
واللجن النيابية وتقارير املجلس األعلى للحسابات أن هناك مجموعة 
كتعرفها  اللي  والتحديات،  واإلكراهات  والصعوبات  اإلختالالت  من 
نعتبر  اإلستقاللي  الفريق  في  احنا  العمومية.  واملقاوالت  املؤسسات 
مشروع قانون هذا مدخل أسا�سي إلصالح القطاع العام برمته، بكل 
وتيرة  تسريع  في  ديالو  بالدور  تيقوم  اللي  إستراتيجي  كقطاع  مكوناته 
التحول الهيكلي لإلقتصاد ديال البالد وإعطاؤه القوة واملناعة كذلك 
والتنافسية،  اإلجتماعية  ديالو  لألبعاد  بالنسبة  التنموية  قدرته  أنه 
واملؤسسات العمومية هي رافعة أساسية للتنمية وقاطرة لإلبتكار بدل 
أن تظل في جلها عبئا ثقيال على خزينة الدولة، وراه اشرتو لها السيد 
الوزير بنسبة 35 مليار ديال الدرهم اللي كتم�سي للمؤسسات العمومية.

إذن احنا في الفريق اإلستقاللي تعاملنا بإيجابية مع هذا املشروع 
من  كذلك  املختصة،  النيابية  اللجنة  مستوى  على  دراسته  خالل 
خالل املناقشة وكذلك من خالل املساهمة في التعديل، ونشكر السيد 
الوزير الذي تفاعل مع بعض التعديالت التي قدمناها فهاد اإلطار هذا. 
األسئلة  بعض  نطرحو  غادي  املشروع  هاد  بأهمية  منا  إيمانا  ولكن 
وكذلك بعض اإلشارات اللي هي مهمة؛ املسألة ديال اإلستقاللية ديال 
املؤسسات العمومية، نعم هناك تفاعل من طرف حكومة على بأنه هاد 
اإلستقاللية تخص التدبير واإلدارة، ولكن ما فيها باس أننا نأكدو على 
واحد املسألة أساسية أن املؤسسات العمومية هي آلية في يد الدولة 
وفي يد الحكومة لتنفيذ السياسات العمومية، استقاللية في التدبير 
واإلدارة نعم ولكن مكاينش استقاللية في التدبير اإلستراتيجي، من يحدد 
اإلستراتيجيات؟ هي الهيئات التداولية وهي اللي كتراقب يعني تنفيذ هذه 
أنا  العمومية  املؤسسات  كاينة اإلستقاللية عند  راه  اإلستراتيجيات، 
بالنسبة لي كاينة استقاللية كثيرة عند املؤسسات العمومية خصوصا 
فيما يخص التدبير اإلستراتيجي، خصنا نرجعو ألنه التدبير اإلستراتيجي 
بقى في يد الهياكل التداولية، وكاين املسألة ديال الحكامة الدور ديال 
الهيئات التداولية خصها تكون عندها السلطة وخصها تكون التقوية 
ديال دور الهيئة التداولية خصنا نقويوها، هذه هي املمارسات الفضلى 
اللي موجودة على املستوى الدولي فيما يخص الحكامة وهو أنه الهيئات 
التداولية تيكون عندها دور أكبر وتتكون يعني أنها تتجتامع بانتظام 
آلية  التتبع اإلستراتيجي هذه  تنفيذ اإلستراتيجيات وتدير  يعني  وتتبع 

أساسية؛

املراقبة املالية نثمن أنه احتافظنا على املراقبة القبلية فيما يخص 
املؤسسات العمومية اللي ما�سي تجارية هذا مهم جدا ألنه تنعرفو بأنه 

هاد املسألة خصها تبقى ألنه الكثير من األمور يمكن لها تجاوزات يمكن 
لها تحدث، نعم اللي هي غتمر وغتولي تجارية راه بحكم أن مرورها إلى 
شركات مساهمة غادي يكون فيها يعني الحكامة ديالها غادي تحسن، 
ولكن أسا�سي فهاد اإلطار هذا أنه املراقبة املالية تبقى بالنسبة للهيئات 
اللي ما�سي تجارية. العالقة ما بين، وهادي السيد الوزير مهمة جدا هاد 
النقطة، العالقة ما بين الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة 
الدولة والحكومة، هاد العالقة هادي تسائل الحكومة عن طبيعة هاد 
العالقة هادي ألن شكون اللي كيحدد املعالم ديالها؟ هي السياسات 
هاد  تبقاش  ما  باش  الحكومة  كترسمها  اللي  والقطاعية  العمومية 
املؤسسات واملقاوالت دولة داخل الدولة وتشتغل بمعزل عن التوجهات 
ديال  واملسألة  للحكومة،  بالنسبة  الكبرى  التوجهات  للدولة  الكبرى 
التجميع السيد الوزير مهمة خصنا البد نحددو أشناهي املعايير اللي 
غتعتمد فهاد العملية ديال تجميع املؤسسات العمومية، الدمج ديال 
هاد املقاوالت إلى غير ذلك وتحويلها وحلها إلى غير ذلك، التجميع من 
أكبر التحديات اللي غادي تواجهنا فهاد اإلطار هذا، ألن التجميع ما�سي 
مسألة بسيطة أنك كتجمع 2 داملقاوالت ولكن راه فيها تخطيط، فيها 
إعادة هيكلة ديالهم بجوج، كذلك خلق واحد اإلنسجام والسرعة في 
أنه تكون مقاومة ديال هاد املسألة ديال  اإلنجاز باش ما يمكنلوش 
وتنثمنوها  ووردت  كذلك  عليها  كنأكدو  اللي  واملسألة  إذن  التجميع. 
بإيجابية السيد الوزير هي املسألة ديال التقييم، ما نص عليه مشروع 
القانون على ضرورة إجراء تقييم دوري للتأكد من جدوى املهام املوكولة 
للمؤسسات واملقاوالت العمومية مهم جدا، خصنا البد نحرصو على 
النجاعة ديالها واإلحترام ديالها ملبادئ التدبير الجيد باإلضافة إلى تقييم 
املحددة  األهداف  أساس  على  املؤسسات  هذه  عن  املسؤولين  يعني 

بمقت�سى العقود، عقود األداء املبرمة معهم.

وفي األخير، وهذا تفاعل مع الصديق إدريس األزمي، في األخير نأمل 
أن يتم تسريع قطار اإلصالح للجبايات واملؤسسات واملقاوالت العمومية 
خالل الخمس سنوات املقبلة من قبل حكومة قوية بصناديق اإلقتراع، 
التوجهات  في  املتجانس  ببرنامجها  قوية  امللك،  جاللة  بثقة  قوية 
واإلختيارات الكبرى، قوية بتضامنها وانسجام جميع مكوناتها، نريد على 
اإلخوان من األغلبية أن يسطروا على هذه الجملة، قوية بإرادة سياسية 
العام  حقيقية حتى ال يشكل هذا املشروع مدخال إلضعاف القطاع 
وتقزيم تدخل دور الدولة في التنمية االقتصادية واإلجتماعية، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

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

 ونائب0ا وسيدةاغيث0ا وحاتمي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.
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 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد نا و 0ير نا ملحترمان،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

بموقفنا  لإلدالء  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
الجبائي،  باإلصالح  املتعلق   96.19 رقم  اإلطار  القانون  مشروع  من 
ومشروع قانون اإلطار رقم 50.21 املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت 
العمومية، وهما املشروعان الهامان اللذان كانا محط مصادقة من قبل 
املجلس الوزاري األخير الذي ترأسه جاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا.

السيد الوزير، إن دراسة مشروع القانون اإلطار املتعلق باإلصالح 
والصعوبات  اإلشكاليات  بمختلف  الدراسة  هذه  وربط  الجبائي، 
التي ترتبط بالضريبة سواء ما يتعلق بالوعاء أو التحصيل أو املراقبة 
واملنازعات والحكامة وآليات التنزيل والتنفيذ وغيرها... بينت بأن هذا 
املشروع وضع بالفعل األسس واملبادئ املؤطرة ملنظومة ضريبية جامعة 
شاملة مستجيبة لتطلعات منسجمة مع توجهات البالد، كما نعتبر بأن 
اإلصالح املتعلق بالضرائب يشكل الحلقة األساس في تمويل مختلف 
السياسات العمومية وأجرأة مختلف التوجهات اإلستراتيجية ال سيما 
أن الضريبة في فلسفتها العامة تنطوي على بعد تضامني وتنطلق من 
مبدأ دستوري يؤكد على مساهمة الجميع في تحمل التكاليف العمومية 
كل على قدر استطاعته. وهنا نتساءل، كيف يمكن أن نغير القناعات 
العامة باعتبار أداء الضريبة واجب وطني نفتخر باإلنخراط فيه عوض 
التهرب منه، يجب تغيير العقليات باستحضار أن املداخيل الضريبية هي 
املورد األسا�سي للدولة ولها دور فعال في التنمية املستدامة، وهذا ورش 
تحسي�سي يجب أن تنخرط فيه الحكومة بكل مسؤولية، فالعمل يجب 
أن يتجه نحو إقناع املغاربة بأن التمويل التضامني عن طريق الضريبة 
املغرب،  ينشدها  الذي  التنمية  بمعانقة  الكفيلة  السبل  إحداث  هو 

وتحقيق الكرامة لكل املواطنين.

من هذا املنطلق السيد الرئيس، نعتبر بأن مسؤولية من يدبرون 
يجب  املستقبل  وفي  الحالي  الوقت  في  املحلي  والشأن  العام  الشأن 
اإلختالالت  تجاوز  على  ومسؤولية  إرادة  وبكل  باملوازاة  يحرصوا  أن 
والنواقص التي أبان عنها نظامنا الجبائي الحالي ال سيما فيما يخص 
لذا  اإلجتماعي.  اإلدماج  على  القدرة  وتحسين  والعدالة،  الفعالية، 
فاملساواة أمام الضريبة تعتبر من أهم األهداف الذي يتعين تحقيقها 
وأن ترتبط التحفيزات الضريبية اإلستثنائية واملحدودة في الزمن بنتائج 
واملواطنات.  للمواطنين  اليومي  املعيش  على  إيجابا  تنعكس  حقيقية 
وبإلحاح هو  الشركات  الضريبة على  الذي يطرح مثال على  والسؤال 
التركيز الذي تعرفه مما يعني إسهام مؤسسات محدودة في الضريبة، 
بينما تمعن مؤسسات أخرى في اإلدالء بحصيلة أو بيانات سلبية وهنا 
يجب إصالح هذا الخلل من أجل اقتصاد قوي. وعن مبدأ املساواة، 

تجدر املالحظة بأن الذين يساهمون أكثر في الوعاء املتعلق بالضريبة 
على الدخل، هم الذين يخضعون لإلقتطاع من املنبع أي هم املوظفون 
معالجة  يتطلب  الذي  األمر  وهو  املتقاعدين،  من  وشريحة  واألجراء 
خاصة والهدف هو تأسيس عدالة وإنصاف للملزمين بالضريبة بين 
املال، مع ضرورة  املبني على رأس  العمل والدخل  املبني على  الدخل 
استحضار وضعية املهنيين الصغار بالحواضر والقرى، ألن الضرائب 
ال تراعي الفرق بين املجالين مما يؤدي إلى توقف العديد من األنشطة 
املهنية أو التجارية، كما يجب مراعاة في كل إصالح عدم زيادة العبء 
الضريبي على الطبقة املتوسطة التي تعتبر املحرك األسا�سي لإلقتصاد 
الوطني، فرفع القدرة الشرائية لها أسا�سي من أجل العيش الكريم ومن 
ع إلى 

ّ
أجل الوصول إلى التنمية املستدامة للبالد. في السياق ذاته نتطل

حل إشكالية الضريبة على القيمة املضافة وتقوية مردوديتها عن طريق 
توسيع نطاق تطبيقها مع تقليص أسعارها كما جاء في املشروع، ونعتقد 
أن تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة املضافة مع مراعاة اإلبقاء 
على إعفاء املواد األساسية وتعميم الحق في استرجاعها من اإلجراءات 
التي يجب تعزيزها في قوانين املالية القادمة، لتلعب هذه الضريبة دورا 
إيجابيا في الدفع قدما باإلقتصاد الوطني، كما نثّمن التدابير الجبائية 
املالئمة من أجل تطوير القطاع الثقافي والنهوض باإلقتصاد االجتماعي 
وحماية البيئة، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي الذي طاملا دافعنا عليه.

 وسيدا ورئيس،

بخصوص جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، فإن 
طموحنا هو تبسيطها وتجميعها وترشيدها ومالءمتها مع جبايات الدولة، 
ومراجعتها بالشكل الذي يحقق التنمية الترابية من جهة، ويشجع امللزم 
على أدائها على أساس الحكامة والنجاعة والثقة، ألن طموح املواطن هو 
أن يعاين بامللموس نتائج مساهماته وانخراطه في املنظومة على مستوى 
الواقع وامليدان. وعلى مستوى آخر نحث في الفريق الحركي على مسألة 
أساسية أال وهي استقرار النظام الجبائي والتشريع الضريبي، سواء على 
صعيد الدولة أو على الصعيد املحلي وذلك لعدة سنوات لتصبح الرؤية 
واضحة لدى املستثمرين سواء كانوا أجانب أو مغاربة مما سيشجعهم 

على اإلستثمار.

 وسيدا ورئيس،

املؤسسات  بإصالح  املتعلق   50.21 رقم  اإلطار  ملشروع  بالنسبة 
واملقاوالت العمومية، يمكن القول بأن إرهاصات إصالح القطاع العام 
ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج مجموعة من املالحظات واإلفتحاصات 
التي قامت بها عدة مؤسسات دستورية، وهنا نثمن في الفريق الحركي 
هذه البادرة التشريعية غير املسبوقة، وعلى املقاربة التشاركية املعتمدة 
في صياغة هذا املشروع، الذي ينسجم أيضا مع املالحظات التي تضمنها 
النموذج التنموي الجديد. وتأسيسا على ما تقّدم، فإن هذا املشروع 
الذي يضع اإلطار العام لخلق جيل جديد من اإلصالحات، ليس هدفا في 
حد ذاته بل آلية تشريعية مهمة بإمكانها أن تشكل سندا ومرجعا مهما، 
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بنقل  الكفيلة  والتصورات  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  لوضع 
هذه املؤسسات إلى مستويات أفضل وأرقى وأحسن.

 وسيدا ورئيس،

ال أريد أن أعود بتفصيل إلى اإلختالالت والنواقص التي اعترت هذه 
املؤسسات، لكننا نحث اليوم على ضرورة استحضار الفعالية والنجاعة 
لوضعها في سكة اإلصالح الحقيقي، من خالل اإلحتفاظ باملؤسسات 
الرائدة تدبيرا وحكامة وقيمة، وتمكينها من كل أسباب وشروط التطوير 
مع الحث على السير قدما في توجه الّتجميع والتوحيد، كما أن الهاجس 
والهدف األسمى يجب أن ينصب على التقليص من أثر اإلعانات املمنوحة 
لهذه املؤسسات من امليزانية العامة، واإلعتماد على مواردها الذاتية في 
إطار استقالليتها. كما نؤكد في الفريق الحركي على وضع إستراتيجية 
مساهماتية لفائدة الدولة وربط التدبير القائم بالنتائج املحققة، وهو 
ب تطوير نمط الحكامة باإلضافة إلى التقييم الدوري 

ّ
األمر الذي تطل

وترشيد  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  إطار  في  للدولة،  املالية  واملراقبة 
النفقات وتنمية املوارد البشرية، واالعتماد على التكنولوجيا الرقمية 
الحديثة مثمنين التقليص من العدد املرتفع ألعضاء األجهزة التداولية 
نا على وضع شروط معيارية في هذه األجهزة 

ّ
لهذه املؤسسات، مع حث

ضرورة  على  الحركي  الفريق  في  نحث  كما  والكفاءة.  بالخبرة  تتعلق 
التوطين الترابي للمؤسسات واملقاوالت العمومية، على أساس التزامها 
بتنمية املجاالت الترابية من خالل إحداث فروع لها على املستوى الترابي 
وبروز مؤسسات ومقاوالت عمومية ذات مهام موجهة للتنمية الجهوية.

 وسيدا ورئيس،

وفي الختام، نثمن في الفريق الحركي ما جاء في مشروع القانون 
اإلطار املتعلق باإلصالح الجبائي، ومشروع قانون اإلطار املتعلق بإصالح 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، ونعتبرهما قفزة نوعية نحو إصالح 
جذري يساهم في اقتصاد قوي وتناف�سي، ويساعد على تنزيل النموذج 
وبالتالي  وسلس،  تدريجي  بشكل  الواقع  أرض  على  الجديد  التنموي 

سنصّوت باإليجاب عليهما، والسالم عليكم.

 وسيدا ورئيس:

النائبة حنان  للسيدة  الكلمة اآلن  النائبة،  السيدة  شكرا، شكرا 
رحاب بإسم الفريق اإلشتراكي، أعتذر أنا مضطر ملغادرة رئاسة الجلسة 
حضرت  التي  البرملانية  اإلفريقية  الوفود  من  بعدد  مرتبطة  ألسباب 
معنا طيلة هذا اليوم، لذلك معذرة السيد النائب األول ال�سي سليمان 
العمراني سيواصل رغم مجموعة من اإلكراهات سيواصل رئاسة هذه 
الجلسة، فمعذرة للسيدات والسادة النواب ومعذرة كذلك للسيدين 

الوزيرين.

 ونائبا وسيداسليمانا وعمر نيارئيسا و لس0:

 وسالماعليكمالرحم0اهللاالبركاته.

 ونائب0ا وسيدةاحنانارحاباباسما وفريقا الشتر كي:

ما�سي مشكل كل واحد يتحمل مسؤوليتو، احنا حضرنا من الصباح 
وسمعنا للناس كاملين والناس مشات كما لو أن كان الهم ديالهم هو أنهم 
يسمعو ملداخالتهم دون مداخلة اآلخرين ودون مداخالت بعض الفرق، 

مساء الخير.

 وسيدارئيسا و لس0:

السيدة النائبة تفضلي.

 ونائب0ا وسيدةاحنانارحاب:

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

 وسيد نا و 0ير ن،

 وسيدارئيسا و لس0،

اليوم واحنا تناقشو 2 ديال املشاريع ديال اإلطاراللي هما مهمين 
جدا، اللي هو مشروع إطار الخاص باإلصالح الجبائي ومشروع إطار 
تناقشو  واحنا  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  بإصالح  الخاص 
تخفيض  ديال  الجانب  من  تناقشوهم  بجوج  القوانين  مشاريع  هاد 
الكلفة املالية العمومية، في مجال اإلصالح ديال املؤسسات العمومية 
في  العمومية  املالية  تطوير  ديال  الجانب  ومن  العمومية،  واملقاوالت 
املجال ديال إصالح القانون الجبائي، في وسط هاذ 2 داإلصالحات كاين 
ي خصنا انتبهو ليه في القوانين اللي غادي 

ّ
عنصر أسا�سي ومهم جدا، والل

تخرج على هاذ 2 قوانين إطار، اللي هو قانون إطار 69.19 وقانون اإلطار 
50.21، في وسط هاذ ال�سي كاينة واحد الروح وهاذ الروح هي اإلنسان 
فهاد  ومهم  أسا�سي  عنصر  غيكون  واللي  اإلصالحات  هاد  تدبر  اللي 
اإلصالحات، واحنا كفريق اشتراكي تنقولو بكل وضوح باإلضافة لكل ما 
تقال وما قلناه في املناقشة داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية على 
أنه إيال كنا غادي نمشيو في الحذف، وغنمشيو في التجميع، وغنمشيو 
في الترشيد، وغنمشيو في التصفية خصنا نكونو نمشيو في الحذف مع 
البيروقراطية اللي يمكن تكون فهاد املؤسسات واخا غادي نجمعوها 
واخا غادي نرشدوها، وحدة غادي نقصو منها نمشيو في تجميع الكفاءات 
داخل هاد املؤسسات ما�سي نقصيوها ما�سي نهمشوها ونكونو واضحين 
املؤسسات  املؤسسات  ديال تحمل مسؤولية داخل هذه  اآلليات  في 
العمومية  تتكون  اللي  املتعلقة  تلك  أو  استراتيجية  سواء  العمومية 
املقاوالت وكل�سي، نمشيو أيضا في ترشيد النفقات واملصاريف ما�سي 
نديرو البذخ، ما�سي نديرو السلطوية، ما�سي نديرو االستبداد، ما�سي 
نديرو الطغيان وما�سي نتعملو بعبودية ونجيبو طقوس العبودية داخل 
بعض املؤسسات، ونمشيو أيضا منين تنقولو التصفية خصنا نديرو 
التصفية الحقيقية مع ممارسات ديال مسؤولي السيكار اللي تيكونو 
داخل هاد املؤسسات واللي تتهمهم فهاد املؤسسات هي املظاهر ديالهم وما 
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تيهمهمش التصريف تصريف مواقف الدولة وأنهم تحت وصاية الدولة 
وتيستفردو بالقرارات، ونمشيو أيضا باإلعمال الحقيقي ديال املسؤولية 
ديال املجالس اإلدارية داخل هاد املؤسسات. بغينا نديرو إصالح جبائي 
الجهاز املسؤول على  البشرية داخل  املوارد  أيضا وطني خص تقوية 
تدبير هذا القطاع ألنه ما يمكنش تبقى مجموعة من الفئات املجتمعية 
ديال  الضرائب  في  تساهم  أن  أجل  إليها من  الوصول  إمكانية  خارج 
بالدنا، ونجيو لعند فئات اللي تتقطع لها من املنبع هي الطبقة املتوسطة 
واألجراء ونبقاو نزلو عليها في كل مرة كاين �سي إصالح نقتطعو منها ونقولو 
أن هادي طبقة ساهل أننا نوصلو عليها ونضغطو عليها ونمارسو عليها 
الضغط، الضغط خصو يكون اآلن من أجل أنه نجعلو من العنصر 
وعندما  اإلصالح،  هاد  خارج  وليس  اإلصالح  هاد  من  جزء  البشري 
نقول جزء من هذا اإلصالح وليس خارج إصالح خصنا ناقشو القانون 
املنظم للوظيفة العمومية خصو يتعاود يتراجع جزء أجزاء كبيرة ديالو، 
قانون التعيين في املناصب العليا خاص فيه مراجعات ألن ما يمكنش 
نهائيا على أنني نعطي لواحد اإلنسان معين مسؤولية ديال إدارة معينة 
ويستفرد بها ويمارس فيها الطغيان ديالو ويمارس فيها االستبداد ديالو 
كما لو أن هاديك اإلدارة ملك ديالو، تنتفهمو، تنتفهمو مزيان اإلرادة 
ديال الوزارة ديالكم على أنها تدير هاد اإلصالح وتقويه وتم�سي فيه، 
ولكن هاد اإلصالح واللي داخل في واحد السياق وطني ديال بناء الثقة 
ما بين املغاربة واملؤسسات ما يمكنش يمر نهائيا دون مسح وتصفية 
وحذف لكل مظاهر ديال االستغالل لهاد املؤسسات ألهداف شخصية 
وأهداف خاصة وأهداف تتمثل واحد سكيزوفرينيا تيعانيو منها بعض 
املسؤولين على هاد املؤسسات، وأنا تنقولها ومتأكدة مما أقول وعندنا 
الدالئل على ما نقوله ألن تنعتبرو على أنه ما يكفيش أنني غادي نقول 
أنني غادي نرشد النفقات في حظيرة السيارات وغادي نرشد النفقات 
في التجهيزات والبناءات، وغادي نرشد النفقات في تجميع املؤسسات، 
وغنبيع هاد الوعاء العقاري باش ندخل الفلوس للدولة وكذا وكذا ما 
يكفيش، إذا ما تبدالتش العقلية وعرفو أن املغرب بعد كورونا ما�سي 
هو مغرب قبل كورونا وعرفو بأنه املغاربة اليوم تيراقوبنا بشكل يومي 
هناك  راه  اليومي  التتبع  فيهاش  ما  الشعبية  املراقبة  كانت  إيال  وأنه 
مراقبة يومية تيدروها املغاربة من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
وتيحكمو على هاد املؤسسات وتيحكمو على هاد الحكومة ويتحكمو 
على كل واحد فينا تيمارس عبث معين في حق من حقوق املغاربة. امللك 
محمد السادس، عندما تحدث على إصالح املؤسسات، وتحدث أيضا 
على اإلصالح ديال الجبائي، وتحدث على اإلصالح في املنظومة ديال 
الحماية االجتماعية وتوسيعها، قبل تحدث على إرساء إصالح مرفق 
العام وعلى تقريب املغاربة من هاد املرفق العام وأنهم يكونو جزء من 
اإلصالح ديال املرفق العام، وهاذ األجزاء كاملة ما يمكن ليهاش تكون 
دون اإلهتمام بالعنصر البشري، دون اإلهتمام بالعنصر البشري وأنتم 
تتحّملون املسؤولية ديال تحديث اإلدارة والوظيفة العمومية، وهاذ 
ال�سي تيمر أساسا ألنه تكون املساواة والعدالة، املساواة والعدالة ما 

وناخذ  واملوظفين  األجراء  املتوسطة  الطبقة  لجيوب  نم�سي  تتعنيش 
ليهم جزء ناخذ ليهم فلوسهم باش كذا، ونغفل ونسّد عيني على مهن 
حرة ما تتأّديش الضريبة وعلى اإلقتصاد الغير املهيكل وعلى مجموعة 
من الشركات الكبرى اللي تتالعب فهاد ال�سي وعلى فئات تتعتبر نفسها 
خارج القانون، وما يمكنش نسّد ونغفل عيني على أنه أي واحد عندو 
 تيعّينو 

ّ
مسؤولية داخل مؤسسة عمومية تيتنوما بإسم جاللة امللك أو ال

رئيس الحكومة على أنه يستفرد ويدير اللي بغا في ذيك املؤسسة كما 
لو أنه في ضيعته الخاصة، تلك املؤسسات ليست ضيعة خاصة وحتى 
لهذا قلنا على أنه التقييم ديال املسؤولية وديال املمارسة خصها تكون 
بشكل سنوي، ألنه تما غادي نعرفو واش ذيك الثقة اللي تياخذها من 
 ما قادرش عليها، واش الثقة اللي تياخذها 

ّ
عند جاللة امللك قادر عليها وال

من عند الحكومة املنتخبة قادر عليها وال مش قادر عليها؟. باإلضافة 
إلى ذلك داخل املؤسسات العمومية خاص واحد الشفافية في تحمل 
املسؤولية وفي اجتياز املباريات ديال تحّمل املسؤولية، وهاذ الشفافية 
خصها تكون في إطار قانون واضح وصريح، ما يمكنش أنا ألن عندي 
مشكل مع مديري املباشر ما يسمحش ليا نترقى باش ينتقم مّني، بمعنى 
أنه هاذ ال�سي كامل منظومة اإلصالح خصها تكون منظومة شاملة، باش 
اللي تيخدم داخل هاذ املرافق يكون مرتاح واللي يجي لهاذ املرفق يكون 
مرتاح، وباش يمكن لبالدنا تقدر تحقق املنشود فهاد ال�سي ألن اإلصالح 
ما�سي إصالح مالي فقط هو إصالح اجتماعي واقتصادي، وأيضا إصالح 
ديال بنية بشرية تتشتغل داخل هاذ املؤسسات خصها تكون مرتاحة، 
بنية بشرية تتستافد من هاذ املؤسسات خصها تكون مرتاحة وخص 

إعطاء دور أكبر للمجالس اإلدارية أنها تقوم باملهام ديالها.

مسألة أخرى تنتحدثو على املساواة واملناصفة في املجالس اإلدارية، 
إّيه مزيانة ولكن خصنا نراعيو بعين اإلعتبار تراعي الحكومة القادمة حتى 
املساواة واملناصفة في التعيين على رأس هذه املؤسسات، في التعيين في 
املسؤوليات داخل هاذ املؤسسات ما يمكنش يستفردو الرجال فقط 
وتيعتبرو أنفسهم هما اللي عندهم الكفاءة ألنه من يعّين هو رجل أو من 
يعين كذا، راه كاينة كفاءات نسائية كبيرة فبالدنا من حّقها تنصف ومن 
حّقها أنها تكون جزء من التدبير ديال بالدنا وتعطاها التمييز بناء على 

الكفاءة وليس بناء على اآلخر.

وباش نختم.. باش نختم املداخلة ديالي تنعاودو نأكدو كفريق اشتراكي 
على أنه كل ما جاء في القانونين اإلطارين احنا ملتزمين به و تنعتبروه 
إيجابي وتنعتبرو هاذ املبادرة إيجابية، باإلضافة إلى قانون إطارالتربية 
والتكوين وقانون إطار ديال الحماية اإلجتماعية، وتنعتبروبشكل واضح 
وصريح على أنه الحكومة القادمة إيال كانت غادي تنّفذ هاذ قوانين 
إطار خصها تنفذها وهي تعي جيدا على أن املغاربة تيراقبو كل ما يجري 
داخل بلدهم بإيجابية إيال لقاو الشفافية، ولقاو الحكامة الجيدة ولقاو 
مستبّدين  غير  مسؤولين  ولقاو  النفقات،  ترشيد  ولقاو  املصداقية، 
ما تيمارسوش الطغيان ديالهم ما تيكميوش عليهم السيجار بالليل، 

وتيقّررو غّدا شكون اللي غيصّفيو! وشكرا لكم.
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 وسيدارئيسا و لس0:

الكلمة اآلن للسيدة عائشة لبلق رئيسة املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية.

رئيس0ا مل م ع0ا ونيابي0ا وبلقا عائش0ا  ونائب0ا وسيدةا
ولتقدمال الشتر كي0:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد نا و 0يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية في املناقشة 
عليهما  ونصادق  نناقشهما  إطارين  قانونين  مشروعين  ألهم  العامة 
بذلك  تفضلتم  كما  األمر  ويتعلق  الجارية،  التشريعية  الوالية  خالل 
السيد الوزير، بمشروع قانون اإلطار يتعلق باإلصالح الجبائي ومشروع 
قانون إطار يتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية. وسيسجل 
لنا التاريخ مساهمتنا اليوم في تأريخ ملرحلة جديدة من بنائنا املؤسساتي 
الوطني والتأسيس لجيل جديد من اإلصالحات ذات الطبيعة املالية 
واملؤسساتية في ظاهرها ولكن تحمل عمقا سياسيا كبيرا طاملا طالبنا 
به. فكما نتذكر اليوم مرارة الظروف التي خضعت فيها بالدنا لإلمالءات 
من  تالها  وما  الثمانينيات،  في  الهيكلي  التقويم  لسياسة  الخارجية 
تضحيات اقتصادية وإجتماعية، فإن التاريخ سيحفظ لجاللة امللك 
مبادراته املقدامة من أجل إقرار إصالحات هيكلية ومنها ما نحن بصدده 

اليوم وهو ما نعتز به جميعا.

ففيما يخص قانون اإلطار املتعلق باإلصالح الجبائي، فإننا نعبر 
بداية عن امتناننا للخبرة املغربية التي أنتجت هذا النص وتبنينا ملا 
يتضمنه من مبادئ وتوجهات عامة كان لنا شرف بلورة الكثير منها من 
خالل ما تقدم به حزبنا حزب التقدم واإلشتراكية في مذكراته واملطالب 
املضمنة في برامجه وأطروحاته. إننا ونحن في األنفاس األخيرة من هاته 
الوالية، وفي سياق مناقشتنا ملشروع قانون إطار اإلصالح الجبائي، نؤكد 
على قناعتنا بأهمية اإلصالح الذي نؤسس له اليوم والذي نعتبره، في 
اإلشكاليات  ملعالجة  مدخال  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة 
املجتمعية املقلقة التي تتصل بالعدالة الجبائية واإلجتماعية واملجالية 
وبإعادة التوزيع العادل للثروة وباندماج أوسع للمواطنات واملواطنين 
في املنظومة اإلنتاجية. فعال إننا أحوج ما نكون اليوم إلى إصالح جبائي 
وخلق  الجديد،  التنموي  النموذج  مخرجات  ملواكبة  وشامل  جذري 
اإلصالح  ملباشرة  الثقة  وبعث  الجماعية  للتعبئة  اإليجابية  األجواء 
البنيوية والتخلف  الهشاشة  الذي ننشده، وتجاوز مظاهر  السيا�سي 
اإلجتماعي الذين عرت عليهما جائحة كوفيد. ونؤكد من موقع املعارضة 
املسؤولة، على قدرة بالدنا قدرتنا الجماعية لتحقيق التنمية ومعالجة 
إشكالية التفاوتات اإلجتماعية واملجالية وإعطاء دفعة لبناء إقتصادي 

قوي ومنتج للثروات وللشغل، الشغل املقرون بالكرامة، الشغل الباعث 
على اإلطمئنان اإلقتصادي واإلجتماعي.

 وسيدا و 0ير،

إننا ونحن بصدد رصد مالمح اإلطار العام لسياسة جبائية جديدة 
 5 مدى  على  تدريجيا  الكبرى  وتوجهاتها  العامة  مبادئها  تنزيل  سيتم 
سنوات، فإننا نتمنى أن تواكب هذا املسار الهام سلسلة من اإلصالحات 
العمومية،  التكاليف  تحمل  في  املساواة  شرط  ضمان  على  تنصب 
وجعل املواطن يعي جيدا أن أداء الضريبة بشكل طوعي تعبير صريح 
على املواطنة الحقة، على أن ينعكس ذلك على الحياة اليومية للمغاربة 
في أمنهم، في تعليمهم، في صحتهم، في سكنهم، في بيئتهم، في حركيتهم، 

ضمانا لفضاء عيشنا املشترك.

وما دمنا بصدد هذا النقاش الصريح، فإننا في التقدم واإلشتراكية 
ندعو إلى إقرار سلسلة من القطائع في نمط تدبيرنا وبلورة نظام اجتماعي 
جديد ومتين مبني على مبدأي املساواة والتضامن. بصيغة أخرى، فإننا 
في التقدم واإلشتراكية ننادي بتكريس فلسفة تحّمل الجميع لتكاليف 
الدولة كل حسب قدرته وهذا ما يقره دستور اململكة، لهذا نؤكد على 
ضرورة إرساء نظام جبائي عادل ومنصف يوازن أيضا بين الضريبة 
التي تفرض على العمل وتلك الخاصة بالرأسمال، وهذه مع األسف 
هذا  تنزيل  إطار  في  يجب تصحيحها  التي  العميقة  اإلختالالت  إحدى 
القانون اإلطار. مطلبنا ينصّب أيضا على محاربة مظاهر الريع واإلحتكار 
واإلمتيازات الجبائية، بحيث وكبرملانيين ولألسف لم تعرض علينا رغم 
إلحاحنا الشديد نتائج التقييم وأثر االمتيازات الضريبية التي وزعت 
يمينا ويمينا ويمينا في قطاعات محددة بذاتها، خاصة وأن االستفادة 
في بعض األحيان تكون مزدوجة بين أكثر من إجراء جبائي إن لم تكن 

مضاعفة.

وإننا نتوجس، وإننا في التقدم واإلشتراكية نتوجس من العودة إلى 
»عفا هللا عّما سلف«، فإننا نجّدد مطلبنا بإجراء االفتحاصات الالزمة 
ونشر نتائجها للرأي العام لنعرف من الذي استفاد من ماذا وفي أي 
ص 

ّ
قطاع؟ كما ندعو من هذا املنبر إلى تشديد العقوبات على الغّش والتمل

التي  اإلعفاءات  سياسة  استبدال  ذلك  مع  باملوازاة  ونقترح  الضريبي 
أبانت عن محدودية أثرها بسياسة جديدة لتحفيز األنشطة ذات القيمة 
املضافة كالّتصنيع والقطاعات الواعدة. وفيما يتعلق بالتأطير الجبائي 
للقطاع الغير املهيكل، أقول لكم السيد الوزير، أنكم ستواجهون جيوب 
مقاومة شرسة فهناك من يستفيدون من الوضع القائم وليست لهم 
ر جميعا في تنظيم القطاع الغير 

ّ
مصلحة في اإلصالح، وعلينا أن نفك

املهيكل وإدماجه في اإلقتصاد الوطني، ونعتبر ذلك معركة وطنية ينبغي 
أن ننخرط فيها جميعا أغلبية ومعارضة ملا فيه مصلحة البالد.

 وسيدا ورئيس،

املؤسسات  بإصالح  املتعلق  اإلطار  قانون  مشروع  وبخصوص 
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واملقاوالت العمومية، فالبد أن نحّييكم السيد الوزير على مباشرة هذا 
الورش املهم، في قطاع يجمع الكل اليوم على أنه يعرف تضخما يغيب 
فيه البعد اإلستراتيجي ووضوح الرؤية والحكامة والتنسيق واإللتقائية 
والتكامل، بل األكثر من ذلك يعرف تداخال بل أحيانا تنافسا في نفس 
الوظائف ونفس املهام، وهذا ما وقفنا عليه خالل اشتغالنا في لجنة 
مراقبة املالية العامة واملهام اإلستطالعية للبرملان. لهذا نعتقد أن هذا 
اإلصالح سيجيب على إشكاليات كثيرة تتصل أساسا بأثر اإلستثمارات 
اليومي  املعيش  وعلى  البشرية  التنمية  مؤشرات  على  العمومية 
للمواطنات واملواطنين، ونعتقد أن املشروع الذي بين أيدينا اليوم يقدم 
مجموعة من اإلجابات الكفيلة ملعالجة اإلختالالت العميقة التي يعرفها 
نسيج املقاوالت العمومية، لهذا نؤكد على ضرورة استمرارية الحضور 
القوي للدولة لضبط ورسم توجهات هاته املؤسسات، ال سيما منها تلك 
التي تكت�سي بعدا إستراتيجيا وحيويا في مجاالت األمن بمختلف تفرعاته، 
األمن الطاقي نموذجا واملثال شركة »السامير«. ونحيي في هذا الصدد 
توجه مشروع القانون اإلطار نحو ضبط املحفظة العمومية عبر إعادة 
وتحويل جزء  والحذف  التجميع  املقاوالتي من خالل  النسيج  هيكلة 
منها إلى شركات مساهمة األمر الذي يطرح لدينا في التقدم واالشتراكية 
مخاوف تتعلق بالخوصصة ال سيما في القطاعات الحيوية والسيادية 
كاملاء والصحة وغيرها من املرافق العمومية بحيث نرفض مطلقا أن 
تصبح هذه الخدمات سلعة تباع وتشترى في يد طغمة من الباحثين عن 
الغنيمة، وأكيد ستكون لنا عودة في املوضوع عند سن تدابير تشريعية 
أن  ونعتقد  اإلطار،  القانون  في  جاء  كما  الخوصصة  نظام  لتحديد 
القطاع العام في بالدنا تنتظره تحديات كبيرة للنهوض بأوضاع املغاربة 
في ظل قصور مبادرات القطاع الخاص، وهذا ما أظهرته الجائحة وندعو 
لتوفير خاصة في املناطق املحرومة من التنمية املناطق الجبلية والنائية 
االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة  إحداث  إن  أكيد  والحدودية. 
ملساهمة الدولة وتتبع أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية سيمكن ال 
محالة من تحسين حكامتها وتعزيز أدائها والرفع من نجاعتها االقتصادية 
املالية  املراقبة  واالجتماعية خاصة مع إرساء دورية وفعالية قواعد 

للدولة لهاته املؤسسات.

مع  تجاوبك  حسن  على  الوزير  السيد  نشكركم  ختاما  ختاما، 
في  ولقناعتنا  املالية،  توافقت حولها لجنة  التي  التعديالت  مقترحات 
املجموعة النيابية بأننا بصدد التأسيس لجيل جديد من اإلصالحات 
الحماية  مهيكلة؛  بأوراش مجتمعية  الوطيدة  الصلة  ذات  الجوهرية 
اقتصاد  بناء  واملجالية،  االجتماعية  التفاوتات  معالجة  االجتماعية، 

وطني قوي، فإننا سنصوت باإليجاب على هذين القانونين اإلطارين.

 وسيدارئيسا و لس0:

طيب انتهينا من املناقشة ملشروعي القانونين اإلطارين، اآلن ننتقل 
املتعلق   69.19 القانون اإلطار األول رقم  التصويت على مشروع  إلى 

باإلصالح الجبائي.

أعرض املادة األولى من هذا املشروع القانون اإلطار للتصويت كما 
عدلتها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

إجماع يعني ما كاينش معارضة ما كاينش امتناع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

نفس  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   18 املادة  أعرض 
التصويت اإلجماع؛

نفس  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   19 املادة  أعرض 
التصويت اإلجماع؛

أعرض للتصويت مشروع قانون اإلطار برمته كما صادقت عليه 
اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

هكذا صادق مجلس النواب على مشروع قانون اإلطار رقم 69.19 
يتعلق باإلصالح الجبائي.

ننتقل للتصويت على مشروع القانون الثاني رقم 69.19 املتعلق 
بعفوا 50.21:

أعرض املادة األولى للتصويت كما عدلتها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

نفس  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   34 املادة  أعرض 
التصويت اإلجماع؛

نفس  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   35 املادة  أعرض 
التصويت اإلجماع؛

نفس  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   36 املادة  أعرض 
التصويت اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

عليه  كما صادقت  برمته  إطار  قانون  للتصويت مشروع  أعرض 
اللجنة:
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املوافقون : اإلجماع،

املعارضون : ال أحد،

املمتنعون : ال أحد،

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون إطار رقم 50.21 
يتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية.

الظهير  بتتميم   39.21 رقم  قانون  مشروع  املوالي  للنص  ننتقل 
الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( 
بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، الكلمة السيد الوزير 

لتقديم مشروع القانون.

لإصالحا ل ملاوي0ا ل0يرا القتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم الفصل الرابع من الظهير 
الشريف بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، بإضافة 
مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي ال تطبق عليها 
أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أسا�سي 
خاص بموجب نص تشريعي يحدد على الخصوص الضمانات األساسية 
املمنوحة لهم، والواجبات امللقاة على عاتقهم بما يتالءم وخصوصيات 
املهام التي يضطلعون بها داخل املنظومة الصحية وطبيعة التحديات 

واملخاطر التي تواجههم.

إن مشروع هذا القانون، يأتي تجسيدا للورش امللكي الهام املتعلق 
بتعميم الحماية اإلجتماعية، والذي يتوقف على حد كبير على تأهيل 
املنظومة الصحية، وال سيما من خالل مراجعة اإلطار القانوني الحالي 
ملهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام، باعتباره مدخال إلقرار التوازن 
بين اإللتزامات املهنية لهذه الفئات والحقوق املرتبطة بها، بما يضمن 
العرض  بغية تحسين  املالئمة واملحافظة عليها  الكفاءات  استقطاب 
الصحي العمومي وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية. وفي هذا السياق، 
فإن الغاية األساسية من هذا اإلصالح تكمن في إحداث وظيفة عمومية 
صحية، تقوم على مالءمة تدبير رأس املال البشري بالقطاع الصحي 
العمومي مع خصوصيات مهن الصحة، من خالل عدة مرتكزات نذكر 
بالقطاع واعتماد معايير موحدة  العاملة  البشرية  املوارد  تحفيز  منها: 
التدبير  واعتماد  وتأهيلها  قدراتها  من  والرفع  البشرية،  املوارد  لتدبير 
الجهوي للموارد البشرية وتشجيعها على اإلستقرار في مختلف مناطق 

اململكة ودعم استقاللية املؤسسات الصحية.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

إن من شأن اعتماد هذا املشروع أن يساهم في تمكين بالدنا من 
عبر  أساسا  وترسيخها،  الصحية  العمومية  الوظيفة  مبادئ  إرساء 
الحفاظ على صيرورة املرفق الصحي وضمان الحياد في تقديم الخدمة 
الصحية العمومية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس0:

العدل  للجنة  املقررة  السيدة  أيضا  نشكر  الوزير،  السيد  شكرا 
سعاد  النائبة  التقرير  هذا  إعداد  على  اإلنسان  وحقوق  والتشريع 

الزخنيني.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة لهذا املشروع:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املشروع برمته للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم 
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 

1958(، بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية.

للنص  ننتقل  معنا،  مساهمتكم  على حسن  الوزير  السيد  شكرا 
املوالي أرّحب بالسيد الوزير السيد وزير العدل، مشروع قانون رقم 
القضائية  للشؤون  العامة  املفتشية  تأليف  بتحديد  يق�سي   38.21
الكلمة  واجباتها،  أعضائها  وحقوق  تنظيمها  وقواعد  واختصاصاتها 

للسيد الوزير تفضلوا مشكورين.

 وسيدامحمدابناعبدا وقادر،ال0يرا وعدل:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يسعدني أن أتناول الكلمة بمجلسكم املوقر ألقدم أمام حضراتكم 
مشروع القانون 38.21 املتعلق باملفتشية العامة للشؤون القضائية، 
والذي يأتي في سياق املجهود املبذول لتفعيل اإلصالح الشامل والعميق 
للسلطة  املؤسساتي  البناء  الستكمال  وأيضا  العدالة،  ملنظومة 
القضائية ببالدنا وتوطيد دعائمها وتمكينها من اآلليات القانونية التي 
تمكنها من اإلشتغال ومن أداء مهامها على الوجه األكمل. كما ال يخفى 
عليكم فإن موضوع التخليق يعّد من املداخل األساسية لتحقيق هذا 
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واالنحراف،  الفساد  مظاهر  من  العدالة  منظومة  وتحصين  اإلصالح 
وتعزيز ثقة املواطن وهو ما من شأنه املساهمة في تخليق الحياة العامة 
ودعم وإشاعة قيم ومبادئ املسؤولية واملحاسبة والحكامة الجيدة. 
الكامل  املؤسساتي  اإلستقالل  تفعيل  في  نجح  قد  املغرب  كان  فإذا 
للسلطة القضائية طبقا ملا هو منصوص عليه في الباب 7 من الدستور، 
فإن استكمال البناء املؤسساتي لهذه السلطة الجديدة رهين بإقرار 
مجموعة من النصوص القانونية، التي من شأنها تعزيز استقاللية هذه 
السلطة وتمكين املجلس األعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته ال 
سيما في مجال التخليق، والتأديب، والسهر على الضمانات املمنوحة 
للقضاة وتطوير املنظومة القضائية والرفع من نجاعتها، لذلك انصّبت 
باملجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   53 املادة  من  األولى  الفقرة 
األعلى للسلطة القضائية، انصّبت هذه الفقرة على إحداث مفتشية 
عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس املذكور، يحدد تأليفها 
بموجب  أعضائها  وواجبات  وحقوق  تنظيمها  وقواعد  واختصاصها 

قانون.

وفي هذا السياق، ومن منطلق نجاعة املقاربة التشاركية والتنسيقية 
التي تعتمدها وزارة العدل في إعداد مشاريع النصوص املهيكلة، ال سيما 
في هذه املرحلة التأسيسية للسلطة القضائية ببالدنا، فقد تم إعداد 
مشروع هذا القانون باستحضار اإلنتظارات الكبرى في مجال تعزيز الثقة 
واملصداقية في القضاء، باعتباره الحصن املنيع لدولة الحق والقانون 
أساسية  مرجعيات  استحضار  تم  كما  للتنمية،  األساسية  والرافعة 
أثناء إستعداده ويتعلق األمر أساسا باملقتضيات الدستورية املتعلقة 
بتوطيد استقاللية السلطة القضائية، وتخليق املرفق العمومي، وتعزيز 
قيم النزاهة والشفافية، وربط املسؤولية باملحاسبة. مرجعية أساسية 
ق بالخطب والرسائل امللكية التي ما فتئ جاللة امللك يؤكد فيها 

ّ
مهمة تتعل

على أهمية تخليق املرفق القضائي، واعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق 
غايات وأهداف اإلصالح ال سيما خطاب 20 غشت 2009، وخطاب 30 
يوليوز 2013، والرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين في مؤتمر العدالة 
املقتضيات  املرجعي  اإلطار  في  أيضا  القانونية  املقتضيات  بمراكش. 
وخاصة  ببالدنا،  القضائية  السلطة  بعمل  الصلة  ذات  القانونية 
القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلقين  التنظيميين  القانونين 
والنظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية املصادق عليه من 
طرف املحكمة الدستورية، وال نن�سى بطبيعة الحال توصيات ومخرجات 
الحوار الوطني حول اإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة التي 
تضّمنها ميثاق اإلصالح، ال سيما تلك املتعلقة بتعزيز التفتيش القضائي 
وترسيخ  املنظومة،  وشفافية  نزاهة  لضمان  اآلليات  مختلف  وتعزيز 
القيم األخالقية وتعزيز مبادئ املراقبة واملسؤولية والحكامة في التدبير، 
ثم هناك أيضا اجتهاد القضاء الدستوري ببالدنا بمناسبة فحصه لعدد 
من النصوص القانونية املؤطرة لعمل السلطة القضائية، وال سيما 
القضائية،  للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلقين  التنظيميين  القانونين 
والنظام األسا�سي للقضاة وكذلك مشروع القانون التنظيمي القضائي 

والنظام الداخلي للمجلس األعلى.

إذن بناء على هذه املرجعيات تّم إعداد مشروع هذا القانون الذي 
للشؤون  العامة  للمفتشية  أو  للتفتيش  قانوني  إطار  إلى وضع  يهدف 
أعضائها  تعيين  وكيفية  تأليفها  تحديد  خالل  من  وذلك  القضائية، 
القضائي  التفتيش  مجال  في  سواء  إليها  املوكولة  واإلختصاصات 
تنظيمه،  وقواعد  التأديبي  مجال  في  أو  الالمركزي  و  املركزي  بشقيه 
والحقوق املقررة لفائدة أعضاء هاذ املفتشية والواجبات املفروضة 
عليهم، إضافة إلى تدقيق العالقة مع مؤسستي املجلس األعلى للسلطة 
املفتشية  هاذ  ممارسة  بمناسبة  العامة  النيابة  ورئاسة  القضائية 
ملهامها. هاذ املشروع يتكّون من 35 مادة موزعة على 6 أبواب وهي: الباب 
العامة؛  املفتشية  تأليف  الثاني  الباب  العامة؛  األحكام  األول يخص 
الباب الثالث يتعلق باختصاصات املفتشية العامة وهو مقّسم إلى 3 
القضائي  والتفتيش  للمحاكم  املركزي  القضائي  التفتيش  تهّم  فروع 
الالمركزي للمحاكم واألبحاث والتحريات؛ الباب الرابع يتعلق بقواعد 
تنظيم املفتشية العامة؛ والباب الخامس بالحقوق والواجبات؛ والباب 
التي  املقتضيات  هذه  إجمال  ويمكن  ختامية،  بمقتضيات  السادس 

يتضمنها املشروع كما يلي:

-أوال: اعتبار املفتشية العامة من الهياكل اإلدارية للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية، وتبعيتها له في أداء مهامه؛

-تحديد وتأليف املفتشية العامة للشؤون القضائية من مفتش عام 
ونائب له ومفتشين مساعدين؛

-تدقيق اختصاصات املفتشية العامة للشؤون القضائية في مجال 
التفتيش  هذا  ليشمل  اململكة،  ملحاكم  املركزي  القضائي  التفتيش 
التفتيش  مجال  وفي  أقصد  العامة  والنيابة  معا،  والنيابة  الرئاسة 
القضائي الالمركزي الذي يباشره الرؤساء األولون ملحاكم ثاني درجة 
لدوائر  التابعة  االبتدائية  باملحاكم  لديها  للملك  العامون  والوكالء 

نفوذهم، وذلك من خالل تنسيقه وتتبعه واإلشراف عليه؛

في  للقيام  العامة  املفتشية  التأكيد على اختصاص  أيضا  -هناك 
املجال التأديبي باألبحاث والتحرّيات وتتبع ثروة القضاة، بتكليف من 
الرئيس املنتدب وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأوالدهم بتكليف من 

الرئيس املنتدب وبعد موافقة املجلس؛

التفتيش  وأهداف  مجاالت  تحديد  تخص  مقتضيات  -هناك 
القضائي املركزي للمحاكم؛

-هناك تأكيد على مبدأ التنسيق الذي تشتغل به املفتشية العامة 
مع مؤسستي املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، 
والتأكيد على السلطة الواسعة للمفتشين للقيام باألبحاث والتحّريات 
في ما قد ينسب إلى القضاة، من إخالل يمكن أن يكون محل متابعة 
تأديبية، فضال عن التنصيص على إمكانية إنجاز تفتيش مشترك بين 
املفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس األعلى واملفتشية 
العامة التابعة لوزارة العدل، كل طبعا في مجال اختصاصه يعني هناك 
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بها يدخل  مهام تفتيشية مشتركة لكن كل جهة تقدم تقريرا خاصا 
ضمن اختصاصها.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

لقد ساهمت مناقشة هذا املشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق 
معتبرة،  بكيفية  النص  هذا  تجويد  في  املوقر،  بمجلسكم  اإلنسان 
التي  التعديالت  التدقيقات ومن  وساهمت أيضا في إدخال عدد من 
تقدمت بها مختلف الفرق البرملانية من أغلبية ومعارضة، وتجاوبت 
معها الحكومة حرصا منها على تمكين املؤسسة التشريعية من اإلضطالع 
بدورها في تجويد النصوص وتطويرها، وهي مناسبة أغتنمها لكي أتوجه 
بالشكر الجزيل، واإلمتنان الصادق إلى هذه اللجنة رئيسا وأعضاء على 
املجهود الذي بذلوه طيلة يوم أمس ملناقشة هذا املشروع، وتجاوبهم مع 
رغبة الحكومة للتصويت عليه قبل اختتام هذه الدورة، فلهم مني كل 

الشكر والتقدير على هذه الروح العالية التي أبانوا عنها.

ختاما أجدد التأكيد على أن هذا املشروع هو لبنة أخرى من لبنات 
ل 

ّ
استكمال البناء املؤسساتي للسلطة القضائية ببالدنا، وسوف يشك

ال محالة بعد صدوره ودخوله حّيز التنفيذ إطارا قانونيا مهما من شأنه 
تعزيز جهود الدولة لتجسيد إستراتيجيتها في مجال التخليق والحكامة 
ن 

ّ
سيمك القانون  هاد  األعلى،  املجلس  ن 

ّ
وسيمك الفساد،  ومحاربة 

الضرورية  القانونية  اآللية  من  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 
ملمارسة مهامه في مجال التخليق والتفتيش والتأديب والرقابة والتأطير 

وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتخليق املرفق العام، وشكرا لكم.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد الوزير، نشكر السيدة النائبة زهور الوهابي مقررة 
لجنة العدل والتشريع في هذا املشروع القانون. ننتقل للتصويت على 

مواد هذا املشروع القانون:

عليه  صادقت  كما  القانون  مشروع  عنوان  للتصويت  أعرض 
اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

كل املواد باإلجماع؟ كلها املواد باإلجماع.. طيب إذن إلى غاية املادة 
.. ولكن أتنما قولو ليا باإلرادة 

ّ
36.. بغيت نسربيكم ما بغيتوش واخا

ديالكم التصويت..

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.21 يتعلق 

باملفتشية العامة للشؤون القضائية.

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم معنا.
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محضرا و لس0ا ور بع0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ:الخميس27ذي القعدة1442ه)08 يوليوز2021م(.

لرئيس مجلس  األول  النائب  العمراني،  السيد سليمان   ورئاس0: 

النواب.

 وت قيت: دقيقتان، ابتداء من الساعة العاشرة مساء والدقيقة 

السادسة عشر.

جدللا ألعمال: الدراسة والتصويت على مقترح قانون يغير القانون 

رقم 133.13 يق�سي بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة 

املرشد السياحي.

 ونائبا وسيداسليمانا وعمر ني،ارئيسا و لس0:

ننتقل إلى الجلسة الثانية طبعا مع مقترح القانون يغير القانون رقم 

133.13 يق�سي بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة املرشد 

السياحي، نشكر السيدة النائبة حياة بوفراشن مقررة لجنة القطاعات 

اإلنتاجية في هذا املقترح القانون.

نمر إلى عملية التصويت أعرض للتصويت عنوان مشروع مقترح 

القانون كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع؛

املادة األولى املتكونة من املواد 4 و10 و11، 22، 25، 26، أعرض 

املادة األولى برمتها كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�سي بتغيير القانون 
تغييره  تم  كما  السياحي  املرشد  مهنة  بتنظيم  املتعلق   05.12 رقم 

وتتميمه، شكرا لكم جميعا ورفعتا و لس0.
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محضرا و لس0ا وخامس0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: الثالثاء 1 ذي الحجة 1442ه )12 يوليوز 2021م(.

 ورئاس0: السيدة مريمة بوجمعة النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

 وت قيت: ساعة وستة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة العاشرة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدللا ألعمال: 
الحكومية التالية:

-قطاع الشغل واإلدماج املنهي؛

-قطاع التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.

 ونائب0ا وسيدةامريم0اب جمع0،ارئيس0ا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

افتتحت الجلسة.

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملراقبة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هاته  نخصص  املوقر،  ملجلسنا 
العمل الحكومي. ويتضمن جدول األعمال 16 سؤاال شفهيا موزعة على 

قطاعين وهما:

قطاع الشغل واإلدماج املنهي؛

قطاع التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.

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

مشكورا.

 وسيداب و نا وساوكاأمينا مل لس:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

مشروع قانون رقم 26.21 يق�سي بتتميم القانون رقم 36.09  .•
املتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال األسلحة الكيماوية 

وتدميرها.

الظهير  وتتميم  بتغيير  يق�سي   43.21 رقم  قانون  مشروع   .•

الشريف املعتبر بمثابة قانون املنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ زايد بن 
سلطان.

مشروع  وتتميم  بتغيير  يق�سي   44.41 رقم  قانون  مشروع  .•
القانون املنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

مشروع قانون رقم 82.20 يق�سي بإحداث الوكالة الوطنية  .•
املؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  ملساهمة  االستراتيجي  للتدبير 

واملقاوالت العمومية.

كما وافق عليه مجلس املستشارين، توصل املكتب بمشروع  .•
وتنظيم  بإحداث  القا�سي  القانون  وتتميم  بتغيير   79.19 رقم  قانون 
مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين.

ومن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية توصل املكتب:

22.01 املتعلق  القانون رقم  بمقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم 
باملسطرة الجنائية؛

مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 70.30 بمثابة مدونة  .•
األسرة؛

مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون املتعلق بكفالة األطفال  .•
املهملين؛

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 513 من القانون  .•
22.01 املتعلقة باملسطرة الجنائية.

كما توصلت الرئاسة بمراسلة تتعلق باستقاالت من عضوية مجلس 
النواب، ويتعلق األمر بالنواب اآلتية أسماؤهم:

- مصطفى زيتي؛

- حامدي واي�سي؛

-عبد هللا بيالت؛

-عبد الفتاح اهل املكي؛

-محمد زكراني؛

-خالد الشناق؛

-محمد بوبكر؛

-مصطفى توتو،

18 سؤاال شفويا و58 سؤاال  النواب ب:  توصلت رئاسة مجلس 
كتابيا، 106 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا السيدة الرئيسة.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد أمين املجلس، بعد الترحيب بالسيدة الوزيرة وقبل 
املرور إلى جدول أعمال هاته الجلسة، أود أن أخبر السيدات والسادة 
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ستخصص  عمومية  جلسة  سيعقد  املجلس  أن  املحترمين  النواب 
ملناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة من لدن الفرق واملجموعة 
الحصة، كما سيعقد املجلس بعدها  نهاية هاته  بعد  النيابية وذلك 
النصوص  على  والتصويت  للدراسة  تخصص  عموميتين  جلستين 

التشريعية الجاهزة.

إذن نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا 
ونستهلها بقطاع الشغل واإلدماج املنهي.

والسادة  للسيدات  باملغرب  األطفال  تشغيل  األول حول  السؤال 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

شكر ا وسيدةا ورئيس0ا ملحترم0،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

عن تشغيل األطفال باملغرب نسائلكم؟

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهي:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكر ا وسيدا ونائب،

موضوع تشغيل األطفال فعال يحظى بأهمية كبيرة ما�سي في بالدنا 
فقط ولكن على املستوى العالمي، في بالدنا البد أن نؤكد على أنه من 
بين األولويات التي تم إدراجها في البرنامج الحكومي 2017-2021، وفيما 
الحرص  على  أؤكد  املنهي  واإلدماج  الشغل  وزارة  باختصاص  يتعلق 
الكبير على تنفيذ مقتضيات القانون 19.12 املتعلق بالعامالت والعمال 
املنزليين بما في ذلك عقد شراكة مع رئاسة النيابة العامة، بحيث يتم 
قضاة  والسادة  الشغل  مفت�سي  السادة  بين  وثيق  بشكل  اإلشتغال 
النيابة العامة لتنزيل مقتضيات هذا القانون بشكل جيد، تم تعيين 54 
نقطة ارتكاز تابعة لجهاز تفتيش الشغل على املستوى الجهوي وتنسيق 
املجهودات املبذولة من طرف جميع املنتمون لهاذ الجهاز على املستوى 
الجهوي، تم تخصيص غالف مالي سنوي قدره 3 ماليين درهم من أجل 
توقيع شراكات وتم توقيع إلى حدود اللحظة 35 شراكة مع جمعيات 
املجتمع املدني التي تشتغل في هاد املجال، وعلى كل حال تم انتشال 

املئات من األطفال في أماكن العمل، من طرف، فهاد املجال.

البد أن أشير أيضا إلى أن بالدنا تم اختيارها في إطار تنزيل الهدف 7 
في إطار تنزيل الهدف 8-7 من أهداف التنمية املستدامة كبلد رائد من 
أجل اإلستفادة من التجربة ديالو، باإلضافة طبعا إلى غنحيلك فقط 

املندوبية السامية للتخطيط أخيرا صدرات التقرير ديالها تتقول: أن 
العدد ينخفض بشكل كبير جدا، شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم مع هذا السؤال املهم، 
األطفال السيد الوزير مكانهم هو املدرسة، هم من الظواهر اآلن التي 

تؤدي إلى هذه األزمة وإلى هذه الظاهرة السلبية هي:

أولى-التفكك األسري والطعنات ديال  الهدر املدر�سي–درجة  أوال، 
الطالق، محاربة الفقر والهشاشة والحرمان، السيد الوزير، هي معاناة 
كبيرة يمكن هناك استغالل كبير لألطفال من عدد من الجهات في العمل 
املضني واملتعب، وبالتالي كيف يمكن تفعيل املساطر القانونية بشكل 
أكثر وخاص  يلعب دور  ديال وزاراتكم خصو  التفتيش  واقعي وجهاز 
توسيع قاعدة املفتشين، اليوم أيضا السيد الوزير راه كاين هناك يعني 
إقتصاد غير مهيكل، هناك أماكن سرية تستغل األطفال بشكل بشع في 
أعمال شاقة ومضنية، وأسر تدفعهم الحاجة والفقر لألسف الشديد 

إلى الدفع بفلذات أكبادهم نحو هذا االتجاه وهذه مظاهر مضرة.

واتفاقيات  دولية  تقارير  فعال  هناك  الوزير  السيد  أشرت  وكما 
دولية وعلى رأسها اتفاقية حماية حقوق الطفل، الطفل اليوم خصو 
الرعاية اإلجتماعية، خصو الدراسة، خصو الترفيه، التطبيب، خاص 
العناية باألسر محاربة الفقر بشكل كبير، وكذلك الذهاب بشكل كبير 
إلى العدالة االجتماعية وإلى تحقيق املساواة االجتماعية السيد الوزير، 
الحكومة مسؤولة ليست وزارتكم فقط وبكل قطاعاتها وتحضر معنا 
السيدة وزيرة األسرة والتضامن أيضا، كثير من القطاعات الحكومية 
لها أدوار متداخلة في هذا امللف ألنه ملف اجتماعي صرف، ويجب أن 
نجتهد جميعا كحكومة انتصارا لطفولتنا ألن هي مستقبل هذا الوطن، 

شكرا السيدة الرئيسة.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير استنفذ غالفه الزمني 
في جوابه عن السؤال، إذن نمر للسؤال الثاني واملتعلق بإحداث مكاتب 
والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  بالتشغيل  املكلفة  للمؤسسات 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم 

بطرح السؤال.

 ونائبا وسيداسعيدابعزيز:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيد الوزير، عن إحداث مكاتب املؤسسات املكلفة بالتشغيل 
بالوسط القروي وأيضا باملدن الصغرى نسائلكم؟
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 وسيدةارئيس0ا و لس0:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب، أشير في البداية إلى أن األمر يدخل بالنسبة 
إلينا في الجانب املتعلق بالبعد الجهوي للتشغيل في املخطط الوطني 
للتشغيل، اشتغلنا خالل هاد املرحلة ككل مع الجهات واشتغلنا مع 
واحد العدد ديال املتدخلين على كل حال من أجل إرساء بنيات حقيقية 
وآليات حقيقية لتقريب الخدمة العمومية في مجال التشغيل اللي في 
املجال القروي خصوصا بالنسبة للشباب وتم إنشاء إلى حدود نهاية 
19 فضاء  البادية،  في  للتشغيل  19 فضاء  يزيد على  ما   2019 سنة 
للتشغيل في البادية، باإلضافة إلى 4 وحدات متنقلة، تنتقل إلى واحد 
العدد ديال األقاليم على مستوى اللي فيها خاصة املجال ديال البادية، 
خصوصا بدينا بالنسبة لهاد املشروع في جتهي فاس مكناس وبني مالل 
خنيفرة، على كل حال فاس مكناس اشتغلنا خالل فترة مهمة واحنا 
اليوم مشتغلين بداية االشتغال على كل حال فبني مالل خنيفرة، وعندنا 
استفاد من هاد الفضاءات حوالي 7000 شخص من هاد املشروع ديال 
هاد 2 ديال الجهات إلى نهاية دجنبر 2020، %38 منهم من النساء وتم 
إدماج أزيد من 78 من املستفيدين من الباحثين عن العمل، وفي تحسين 
دخل حوالي %60 من األشخاص الذين كانوا يزاولون نشاطا اقتصاديا 

وتحسين وضعية %25 منهم، شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداسعيدابعزيز:

البوادي هو عدد جد  في  19 وكالة  الوزير، هو أوال  شكرا السيد 
ألننا  عالش؟  الوزير  السيد  منو  نرفعو  البد  وبالتالي خصنا  متواضع 
تنتحدثو إيال جينا غير نتحدثو على الوسط القروي راه عندنا حسب 
اإلحصاء الرسمي األخير 13 مليون و415 ألف نسمة، وبالتالي فأعتقد 
أن 19 وكالة ما عندها ما تفيد في البادية خاص توسيع القاعدة ديال 
الوكالة على مستوى دالوسط القروي، خاص أيضا السيد الوزير ألنه 
اليوم كيما كنشوفو مثال دوك املؤسسات ديال القروض وال التمويالت 
اللي كتعطى لهم وكيمشيو عندهم حتى الديار يجلبوها نفس ال�سيء 
خصو يكون بالنسبة لهاد املؤسسات ذات الطابع االجتماعي، ألنه اللي 
صعيب اليوم في الوسط القروي هو الولوج إلى الخدمات االجتماعية 
بصفة عامة، تخيل معايا واحد املجموعة ديال الخريجين منين تيمشيو 
الوسط القروي تيحكمو على راسهم بالبقاء تما ألنه ما كاين ال موجه وال 
مؤسسة اللي غادي تبيعهم ال والو، وبالتالي هذا خلق لنا واحد املجموعة 

ديال الفوارق السوسيو اقتصادية واجتماعية وأيضا التهميش والفقر 
وهناك فوارق صارخة ما بين القرى واملدن واللي خصنا نشتغلو عليها 
السيد الوزير، باش يتم الحلحلة ديالها؛ مسألة أخرى ديال النهوض 
القروي،  الوسط  في  التشغيل  ديال  املسألة  هاد  القروي،  بالوسط 
خاص التفكير أيضا في خلق فرص الشغل، في اإلنعاش ديال األنشطة 
املحلية، في توسيع ديال القاعدة ديال األنشطة اللي كاينة على مستوى 

الوسط القروي والتشجيع ديال االشتغال فيها، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا، رد السيد الوزير على تعقيب السيد النائب.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب، أنا غير بغيت نصحح إلى نهاية2020 خلقنا 19، 
خلقنا 19 وحدة صحيح العدد غير كافي ولكن هادي تجربة في بدايتها، 
قلتليك ياهلل بدينا في الجهة ديال فاس-مكناس وكانت تجربة ناجحة، 
انتقلنا إلى الجهة ديال بني مالل-خنيفرة، ولكن أنا نأكد أنه أيضا في إطار 
البرنامج ديال االنطالقة اللي عطى صاحب الجاللة اإلنطالقة ديالو، 
درنا شراكات مع بعض األبناك من أجل تفعيل هاد األمر الذي تحدث 
عنه باإلنتقال إلى البادية من أجل استقبال ديال الشباب واملواكبة 

ديالهم..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

النساء  عن  الحيف  رفع  عن  ثالث  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العامالت 

تفضل السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةاويلىاأحكيم:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

املرأة  لحماية  املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد 
العاملة من كل أشكال العنف نسائلكم؟

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيدة النائبة، ال أنا ما كنهضرش على العنف ألن العنف 
يجرمه القانون، ما�سي غنديروا إجراءات من أجل محاربته ولكن العنف 
داخل فضاءات العمل وخارج فضاءات العمل، هذه جريمة، أنا كنهضر 
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عن اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل تحقيق مزيد من املساواة 
والتمكين للمرأة داخل فضاءات العمل، وإال فإن األمر إيال تعلق األمر 
بالعنف هنا كتدخل النيابة العامة مباشرة وفق اإلجراءات املسطرية 
املعمول بها، على كل حال البد أن نؤكد على أن اإلهتمام ديال الوزارة 
داخل فضاءات  املرأة  تمكين  ديال  املجال  بهاد  املجال،  هاد  في  كبير 
العمل، ويتم اإلشتغال مع منظمات املجتمع املدني بشكل كبير، وتم 
العديد من الشراكات مع جمعيات فاعلة  لتوقيع  تخصيص ميزانية 
كبيرة على املستوى الوطني خصصنا خالل السنتين األخيرتين على األقل 
الدعم للجمعيات التي تشتغل في املناطق النائية، صحيح أيضا هناك 
اشتغال كبير مع املنظمات املهنية خصوصا بالنسبة للمنظمات املهنية 
للمشغلين من أجل التوعية واإلشتغال في مجال النهوض بوضعية املرأة 

داخل فضاءات العمل، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةاويلىاأحكيم:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

الصناعة  بقطاع  العاملين  معاناة  كيعرف  الكل  الوزير،  السيد 
املرأة  هي مضاعفة،  املرأة  ديال  املعاناة  األسف  مع  ولكن  والفالحة، 
كتعاني املرين مرارة قساوة ظروف اإلشتغال، ومرارة الحيف والعنف 

والتحرش.

السيد الوزير، مزيان ملي جاوبتني بهاد الطريقة هادي وقلتي بال 
ولكن  للعنف،  يتعرضن  النساء  القانون، مع األسف  يجرمه  العنف 
مع األسف ال يمكن جاهلين بالقانون وال ما كيلقاوش اللي كيعاونهم 
كيخليهم معرضين كل مرة للعنف أكثر، النساء العامالت في القطاع 
الفالحي السيد الوزير كيفتاقدوا لجميع الحقوق كيفتاقدوا للحماية 
اإلجتماعية والصحية والقانونية، كيشتغلوا في ظروف حاطة بكرامتهم، 
وهاد ال�سي هذا كنالحظوا السيد الوزير كنت قلتها ليكم وغادي نعاود 
بواسطة  هادي  النساء  هاد  بهم  كينقلوا  اللي  بالطريقة  ليكم  نقولها 
شاحنات تفتقر ألبسط شروط السالمة وال تحترم اإلنسانية ديالهم، 
إلى  باإلضافة  هادي.  الشاحنات  هاد  في  للتحرش  كذلك  وكيتعرضوا 

الحوادث ديال السير اللي كتجعل منهم شهيدات لقمة العيش.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا النائبة املحترمة، رد السيد الوزير في الثواني املتبقية تقريبا 10 
ثواني السيد الوزير ما كاينش، إذن نمر.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

بغيت غير ما دام السيدة النائبة جبدات املوضوع ديال النقل في 

املجال الفالحي، كاين مشروع مشتاغلين عليه مع الفرقاء اللي عندهم 
عالقة باملوضوع من وزارة النقل والفالحة وغيرها على كل حال نتمناو 

أننا نزلوه في أقرب وقت.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال 4 عن حل التعاضدية العامة 
النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب،  العمومية  اإلدارات  ملوظفي 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداأحمداجد ر:

شكر ا وسيدا ورئيس0،

السيد الوزير، بتاريخ 7 أكتوبر 2019 تم حل التعاضدية العامة 
ملوظفي اإلدارات العمومية، فأشنو هي اإلجراءات اللي تدارت ملحاسبة 
املسؤولين عن اإلختالالت التدبيرية الكبرى؟ وأيضا أشني هي اإلجراءات 
اللي اتخذت من أجل توفير إدارة جديدة، وقطع مع األساليب الفاسدة 

القديمة؟ شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب على إثارة هذا املوضوع، األمر يتعلق بالتعاضدية 
العامة ملوظفي اإلدارات العمومية، التي تم بناء على تقارير عدة، تقارير 
ديال املفتشية العامة للمالية، تقارير لوزارة الشغل واإلدماج املنهي، 
تقارير ديال La CAPS، هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط واالحتياط 
هاد  باالفتحاصات،  قامت  داخلية  لجن  إلى  باإلضافة  االجتماعي. 
بناءا  تم  إختالالت خطيرة،  هناك  أن  من خاللها  تأكد  كلها  التقارير 
وتعيين  الظهير  تفعيل  بعد   ،63 الظهير  26 من  الفصل  تفعيل  عليها 
متصرفين موقتين، هؤالء استطعوا الحمد هلل أن ينظموا اإلنتخابات 
خالل شهر أكتوبر2020، كما تم تنظيم الجمع العام للتعاضدية بتاريخ 
10 يناير2021، والذي تم على إثره انتخاب أعضاء املجلس اإلداري. 
تم  2021 تم عقد اجتماع املجلس اإلداري، حيث  يناير   16 وبتاريخ 
على إثره انتخاب املكتب املسير للتعاضدية، التعاضدية اليوم عندها 

أجهزة، عندها هياكل تشتغل وتستمر في اإلشتغال.

وفي املقابل، فوزارة الشغل واإلدماج املنهي، بعد الدراسة العميقة 
والشاملة لجميع التقارير التي تم إنجازها بخصوص التعاضدية، تمت 
إحالتها مؤخرا على النيابة العامة، بعدما تأكد لنا أن هناك بعض األفعال 
التي يمكن أن تشكل شبهات بخرق القانون الجنائي. والنيابة العامة على 

كل حال، وفي مجال االختصاص تباشر اآلن األبحاث الالزمة، وشكرا.
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 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب املحترم تفضلوا.

 ونائبا وسيداأحمداأدر ق:

شكر ا وسيدا ورئيس0،

شكرا السيد الوزير، أوال في البداية، عندي 4 ديال الرسائل أساسية 
في هذا املوضوع.

الرسالة األولى هو ال بد ما نشكر الحكومة ديال الدكتور سعد الدين 
بحل  والجريء  الشجاع  القرار  هذا  على  األولى  نسختها  في  العثماني، 
هذه التعاضدية بناءا وبشكل صريح في القرار، بناء على اإلختالالت 
والخروقات التي عرفتها. بطبيعة الحال القرار اتخذ في أكتوبر 2019، 
على  الوزير،  السيد  خاللكم  ومن  الحالية،  الحكومة  نحيي  كذلك 

انتخاب مجلس إداري جديد كما ذكرتم في في الجواب ديالكم.

النقطة الثانية أو الرسالة الثانية هو الجانب التشريعي. ال يعقل 

يصادق  النواب  مجلس  التشريعية  املؤسسة  هذه  أن  الوزير  السيد 

2016 على مشروع قانون ديال التعاضد، ويم�سي ملجلس  في غشت 

الوالدين. هذا  ديال  التغطية  تما، كما جمدت  ويتجمد  املستشارين 

سؤال يطرح بطبيعة الحال على الغرفة الثانية، يعني لحدود الساعة 

غير معروفة األسباب باش يبقى هاد مشروع القانون مجمد منذ 2016 

إلى اآلن في الغرفة الثانية. وكذلك هذا األمر، هذا املوضوع ديال التشريع 

يتنافى مع املشروع امللكي اللي كتشرف عليه الحكومة حاليا، بالتنزيل 

ديالو فيما يتعلق بالحماية اإلجتماعية.

الرسالة الثالثة للسيد الرئيس الجديد للمجلس اإلداري للتعاضدية، 

بطبيعة الحال إعفاء الرئيسين األسبق والسابق كان بناءا على التقارير، 

كما أشرت السيد الوزير، سواء التقارير ديال املفتشية العامة للمالية، 

يعني   ،CNOPSديال للحسابات،  األعلى  املجلس  ديال  التقارير  سواء 

ديال مختلف مؤسسات املراقبة، اليوم الرسائل للسيد الرئيس الجديد 

واضحة، ينبغي تطبيق القانون، سواء ما يتعلق بالحكامة الجيدة، ما 

التقارير وقفت بشكل واضح  اللي  الصفقات،  ديال  باملوضوع  يتعلق 

وجلي على مجموعة من الخروقات، نعطيك غير مثال السيد الوزير، في 

السابق، الجمع العام تينعقد 250 مليون، التقارير كتكلم على الجموع 

العامة اللي تدارت فهاديك الفترة ب 18 مليون ديال الدرهم، إضافة إلى 

عدم احترام دفاتر التحمالت.

نرجعو  هو  األخيرة  التوصية  وال  األخير  امللتمس  األخيرة،  النقطة 

يتعلق  ما  للحسابات، خصوصا  األعلى  املجلس  تقرير  ديال  ملضامين 

املجلس  ديال  التوصيات  وكذلك   ،65.00 القانون  من   44 باملادة 
االقتصادي واإلجتماعي والبيئي، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير للتعقيب.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب، بدوري اؤكد فعال على أن توقف القانون اللي 
هو املدونة ديال التعاضد، بمجلس املستشارين منذ غشت 2016 في 
القراءة الثانية، أمر غير مفهوم، هذا قلته في املرة األولى واملرة الثانية، 
ما عرفتش شحال من مرة خاص نبقى نقول هاد الكالم. وباملناسبة 
راسلت السيد رئيس مجلس املستشارين أكثر من مرة، وفي األخير جاوبني 
قالي بأن املراسالت اللي كتصيفط لي السيد الوزير، أحيلها على السيد 
رئيس لجنة املالية. والسيد الرئيس لجنة املالية بمجلس املستشارين، 
إلى حدود اليوم، تحدثنا معه، طلبناه، ما عرفتش أشنو خصنا نديرو، 
لم يبرمج هاد القانون إلى حدود الساعة 4 سنين، 5 سنوات، 5 سنوات 
والقانون مجّمد في القراءة الثانية في لجنة! ما بغاوش الناس يبرمجوه 
و 

ّ
انحل هو  اإلنجاز  اليوم  ما�سي  ألن  للمناقشة،  بحرا  فقط،  للعرض 

التعاضدية هذا ما�سي إنجاز، ألن اإلنجاز هو حماية هاذيك التعاضدية 
ألن في نهاية املطاف إيال تم العبث باملمتلكات ديال التعاضدية املادية 
واملعنوية، آنذاك نعالج سواء بالقضاء أو غير القضاء ال يهم، األهم هو 

أننا نديرو تشريع اللي ممكن يحيي املؤسسة ويحمي..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى سؤال رقم 6 حول إدماج خريجي 
النواب  والسادة  للسيدات  الشغل،  سوق  في  املنهي  التكوين  معاهد 
املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم 

لطرح السؤال.

 ونائبا وسيداأحمدابريج0:

شكر ا وسيدةا ورئيس0ا ملحترم0،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

 وسيدةا و 0يرةا ملحترم0،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

في البداية البد ما ننّهي فريق الرجاء البيضاوي بالفوز ديالو بواحد 
الكأس غالية، وكيهديها للمغاربة كاملين واللي فّرح املغاربة كاملين ولقب 
قاّري وديما رجا، بالنسبة للسؤال السؤال هو السيد الوزير املحترم، 
يعاني الخريجون من مراكز التكوين املنهي صعوبات كثيرة، سواء على 
مستوى التسجيل أو على مستوى الولوج إلى هذه املؤسسات، وكذلك 
بعد التخرج ديالهم يعانون من اإلدماج ديالهم وكينضافو إلى العدد 

الكبير الهائل من البطالة؟



8669 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

إذن شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

وشكرا السيد النائب، املوضوع ديال الخريجين ديال التكوين املنهي 
على عكس ما قلتم السيد النائب، بالعكس أنا كنقول ليك أن الفئة 
األكثر قدرة على اإلندماج في سوق الشغل هم الخريجين ديال التكوين 
املنهي، والدليل على ذلك اإلحصائيات واألرقام اللي عندنا ما�سي فقط 
اللي  للتخطيط  السامية  املندوبية  ديال  أيضا  ولكن  الحكومة،  ديال 
قالت على أن معدل إدماج الناس ديال التكوين املنهي بلغ 67.1%، 9 
أشهر بعد تخرجهم من املعاهد وصل إلى %84، %84 منهم يدمجون بعد 
36 شهرا من تخّرجهم، وبلغ عدد خريجي التكوين املنهي بشقيه العام 
والخاص الذين من املحتمل أن يلجوا سوق الشغل حوالي 185 ألف 
خريج في املتوسط السنوي، خالل 5 سنوات األخير وهو ما يعادل حوالي 
%60 من مجموع حاملي الشهادات، وبالتالي أنا كنظن أن برامج التكوين 
املنهي ناجحة في تقديم تكوين وفي تقديم طاقات، على كل حال عندها 

القدرة على التأقلم واإلندماج في سوق الشغل بشكل كبير شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداأحمدابريج0:

كاينين  هو  الوزير  السيد  أن  غير  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
الصعوبات، الصعوبات مثال املصاريف ديال التسجيل، بعض الفئات 
نطالب  التسجل  ديال  املصاريف  هاذ  على  كتقدرش  ما  اإلجتماعية 
يمكن إيال ما قلناش اإلعفاء، غير التخفيض بعداك على األقل من 
هاذيك واحد العدد ديال األسر كيعجزو عليها، العدالة املجالية مثال في 
عمالة مقاطعة سيدي البرنو�سي سيدي مومن 500 ألف ديال السكان 
3 ديال املراكز، إذن ما كيناش واحد العدالة مجالية اللي بواسطتها 
يمكن الولوج بطبيعي كنشوفو التنقل كنشوفو بزاف ديال املشاكل اللي 
ي كياخذو 

ّ
كتعوق دون ولوج هاذ الفئة هاذي، كذلك حتى هاذ الشباب مل

الشواهد ديالهم وكيتخّرجو النسبة ديال اإلدماج ديالهم بحال إيال قلتي 
67 % على الصعيد الوطني، ولكن راه كل منطقة عندها خصوصية 
ه 30% 

ّ
ديالها مثال في البرنو�سي وفي سيدي مومن %70 غير مدمجة، يال

مع املؤسسات ديال l› ANAPEC هي اللي..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب، رّد السيد الوزير، نمر للسؤال املتعلق بدعم 
للجهة،  ومشترك  ذاتي  اختصاص  باعتباره  للتشغيل  الجهوي  البعد 

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
يتفضل أحد طارحي السؤال، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدامحمدا وذ يرة:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيد الوزير، كما نعلم جيدا أن الجهة عندها أدوار طبقا للقانون 
التنظيمي في مجال الشغل، لكن الواقع كانت هناك اجتهادات متفاوتة 
بين الجهات، مما أثر سلبا على وضعية تشغيل الشباب املغاربة على 
أنه  بحيث  والجبلي،  القروي  العالم  في  وخصوصا  الوطني  املستوى 

النسبة ترتفع بشكل فاحش والبطالة تضرب أطنابها؟

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

إذن شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير، تفضل السيد 
الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب، فعال البعد الجهوي للتشغيل أصبح اختصاصا 
ذاتيا ومشتركا بالنسبة للجهات، لذا كان االشتغال منذ بداية الوالية على 
تنزيل هذا املقت�سى من خالل اإلشتغال مع الجهات، وتم وضع برامج 
التشغيل ديال 3 ديال الجهات الجنوبية من خالل النموذج التنموي، 
تم إنجاز إلى حدود اليوم التشخيص بالنسبة لجميع الجهات في دراسة 
التشخيص بالتنسيق مع املجالس الجهوية وتم وضع برامج التشغيل 
الرباط  ديال  الجهة  الجهة ديال طنجة،  الجهات، درنا  ديال   3 ديال 
والجهة ديال سوس، واليوم تم إطالق اإلشتغال من أجل وضع البرامج 
ديال تشغيل ديال باقي الجهات األخرى، أيضا باملوازاة تم التوقيع مؤخرا 
تم التوقيع على اتفاقيات ديال التشغيل مع 2 ديال الجهات، الجهة 
ديال سوس والجهة ديال فاس املنزلة لعقد برنامج مع الدولة الذي تم 

توقيعه بأكادير خالل سنة 2020، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

النائب  السيد  الوزير، تفضل  النائب على جواب  السيد  تعقيب 
املحترم.

 ونائبا وسيدامحمدا وذ يرة:

السيد الوزير، كنا نتمنى أن نسمع أرقام فهاد العملية، نعم هناك 
توقيع مجموعة من االتفاقيات هنا وهناك إال أنه الواقع هو أنه الشباب 
في جهات اململكة بشكل عام كاين صعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وهاد 
الصعوبة كتزداد داخل الجهات نفسها ما بين عواصم الجهات وما بين 
األقاليم املكونة للجهات، وبالتالي العدالة اإلجتماعية في هاد املناطق 
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املكونة للجهات ديالنا ما زال بعيدة، وبالتالي كنلقاوا كل األسر من األسر 
املغربية الدولة دارت واحد املجهود كبير في التكوين ديال الشباب، هاد 
الشباب ها هو عاطل يعني ال يلج إلى سوق الشغل، هناك برامج وهناك 
مجموعة من املحاوالت إال أن هاد املحاوالت ما عطاتش نتائج مرجوة، 
بحيث أنه اللي كاين والواقع هو أنه كاين واحد النوع من يعني املبادرات 
في املراكز املعروفة في طنجة وال في القنيطرة، صناعات معينة اللي فيها 
يعني اليد العاملة كتجي من هاد الجهات وكتوطن في هاد املناطق ديال 
الشغل، وبالتالي مازال خاص يدار مجهود أكثر فهاد الجانب، األكثر من 
ذلك السيد الوزير هو أنه الشباب ديال العالم القروي والجبلي املعاناة 
ديالو مضاعفة، غير الوصول إلى املعلومة فيه إشكال، غتقولو لنا بأن 
الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات كتدير مجهود وكتوصل، كنقول 
لك السيد الوزير هو أن األرقام اللي كتوصلكم كما كتوصل أرقام أخرى 

من املصالح الخارجية ديالكم هي ما كتعكسش نهائيا الحقيقة..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير على التعقيب للسيد 
النائب.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيد النائب، أنت سولتيني عن اإلجراءات اللي خذاتها الحكومة 
من أجل ترسيخ البعد الجهوي للتشغيل، هذا هو السؤال ما طلبتيش 
مني الحصيلة ديال العمل اللي درنا وإال فاألرقام عندنا وأرقام تعبر عن 
الواقع، فاش كنقول ليك 7 آالف شخص في البادية استافدوا من هاد 
البرامج، راه 7 آالف استافدوا واش كافية؟ أنا غنقول لك غير كافية، 
صحيح، ألن ما�سي 7 آالف فقط وال 10 آالف وال 20 ألف من الشباب 
ديال البادية اللي محتاجين إلى هاد الخدمات ولكن هاد املشروع في 
بدايته، أنا نقول لك أنه لسنوات طويلة ما كانش االهتمام بالبادية 
فهاد املجال هذا، بدينا اليوم أنا كنظن مزيان تصفقو لنا وتشجعونا 
وتدعمونا وتعاونونا باش نزيدو لألمام ويجيو ناس من بعد منا يكملو 

املسار إن شاء هللا، شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، السؤال السابع حول تسوية وضعية املمرضين 
املتعاقدين بمصحات الضمان االجتماعي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم 

لطرح السؤال.

 ونائبا وسيدان را ودينا أل0رق:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيد الوزير، نسائلكم عن تسوية وضعية هاد املمرضين التابعين 
ملصحات الضمان االجتماعي وكذلك وضعية هاد املصحات؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

الجواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

الوضعية ديال املصحات حاجة والوضعية ديال املمرضين حاجة 
وبعاد على بعضهم ولكن أنا نقولك بالنسبة للممرضين تم التوقيع على 
القرار املشترك بين وزير الشغل ووزير املالية في 1 يوليوز 2021 من أجل 
التسوية النهائية لهاد الفئة اللي هي 715 فرد، والحمد هلل هذا إنجاز 
كبير جدا وغيستافدوا منو هادوك الفئات، نتمناو على هللا أننا إن شاء 
هللا نقطعوا على كل حال مع الفئة ديال التعاقد التي كانت في هذه 

املصحات، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

إذن تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدان را ودينا أل0رق:

شكرا السيد الوزير، تنهنؤوكم على هاد القرار وعلى تسوية وضعية 
هاد املمرضين، ألن ما كانتش عندهم حتى التغطية الصحية، عالش 
غيجيو  املصحات  هاذ  أن  كنسمعوا  كنا  ألن  املصحات  بهاذ  قارنتهم 
أجانب وغيستثمروا فيهم وغاي، ولكن إلى حد الساعة ما كاين والو 
بقاو منين تسوات الوضعية، أنا سؤال انتهى ولكن مناسبة كاين هناك 
صوتنا مؤخرا على قانون الوظيفة العمومية اللي بموجبها كنستثنيو 
مهنيي الصحة من الوظيفة العمومية، رجاءا في إطار التضامن الحكومي 
مع وزير الصحة ومع وزير املالية نحلوا اإلشكالية ديال ونصفوا ونرفعوا 
وتقنيي  القابالت  وكذاك  واملمرضين  اللي  املمرضين  على  الضرر  جبر 
الصحة اللي هما ضحية ديال املرسوم ديال 93 و2017، هذا ال عالقة 
له بالسؤال ولكن غير مناسبة في إطار التضامن الحكومي هاد الفئة 

خصها تحل لها هاد اإلشكال، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب، هل من إضافة السيد الوزير، إذن نمر للسؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  التشغيل  بقطاع  بالنهوض  ويرتبط  املوالي 
السيد  والتعادلية، تفضل  للوحدة  الفريق االستقاللي  املحترمين عن 

النائب املحترم لطرح السؤال.

 ونائبا وسيداعمراعبا�سي:

 وسيدةا ورئيس0،
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 وسيدا و 0ير،ا وسيدةا و 0يرة،

 وسادةا ون  بال وسيد تا ونائبات،

السيد الوزير، عن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل نسائلكم؟

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

جواب السيد الوزير تفضل السيد الوزير املحترم.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيد النائب، دقيقة و45 ثانية ما نقدرش نعطيك فيها الحصيلة 
الوطني  املخطط  للتشغيل  الوطني  البرنامج  أن  ليك  غنقول  ولكن 
للتشغيل الحمد هلل في بالدنا ألول مرة تتكون عندنا وثيقة من هاد 
أنه  املفروض  من  إن شاء هللا  و2025   2017 واحد  هو  اللي  النوع، 
يتمدد إلى سنة 2030، استطعنا بمقت�سى تنزيل هاد املخطط الوطني 
إحداث حوالي 721 ألف منصب شغل وهو الذي يمثل نسبة %60 من 
الهدف املسطر اللي هو مليون و200 ألف، هذا إلى حدود نهاية سنة 
2020 باعتبار على كل حال اإلشكاالت املتعلقة بالجائحة والتوقف ديال 
الوحدات اإلنتاجية كما تعرفون، منها 508 ألف و534 منصب شغل 
بالقطاع الخاص املهيكل بين سنتين 2017 و20 كما قلت و212 ألف 
منصب بالقطاع العام برسم سنوات 2017 و2020 أيضا هذا رقم غير 
مسبوق وكبير جدا البد أننا نأشرو عليه، ثم تحسين قابلية التشغيل 
ديال حوالي 770 ألف باحث عن شغل أي بنسبة تقارب %77، ثم دعم 
التشغيل ديال 406 ألف باحث عن شغل في إطار العمل املـأجور أي 
بنسبة تتجاوز 81 ألف بالنسبة للهدف املحدد، ثم مواكبة إحدى 13 

ألف وحدة اقتصادية صغيرة أي بنسبة إنجاز تقدر ب 65%..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب على رد الوزير.

 ونائبا وسيداعمراعبا�سي:

شكر ا وسيدةارئيس0،

طبعا ليس من عادتنا في الفريق االستقاللي أن نبخس أي مجهودات 
مبذولة وال يمكن إال أن نحييها، ولكن الواقع السيد الوزير أنه مع كامل 
األسف ما زالت البطالة أحد العناصر املؤملة لدى الشباب املغربي أحد 
الظواهر املؤملة لدى الشباب املغربي، ما زالت البطالة عائق أمام كرامة 
الديمقراطية  أجل  من  10 سنوات  منذ  الذي خرج  املغربي  الشباب 
والكرامة والعدالة اإلجتماعية، كل هذه املجهودات املقدرة لم تجب مع 
كامل األسف على بطالة حاملي الشهادات العليا، على البطالة في املدن، 
على البطلة في القرى، لذلك الشباب املغربي اليوم ال يمكن أن نتحدث 
على كرامتو وهو مازال يئن تحت البطالة، مازال يعاني من البطالة، لذلك 

كفريق في املعارضة وبمنتهى الحس باملسؤولية والحس الوطني ما فتئنا 
ننّبه السيدة الرئيسة أنه الحكومة مع كامل األسف رغم املجهودات 
 أن هذا الورش لم تقدم فيه إجابات، والدليل 

ّ
املتفرقة التي بذلت، إال

بطبيعة الحال جحافل العاطلين الذين ما زالوا ينتظرون يعني حقهم 
الدستوري في التشغيل، في انتظار إن شاء هللا الرحمن الرحيم الحكومة 
املقبلة التي يمكن أن تقدم أجوبة على هاذ اإلشكاليات الكبيرة، في إطار 
ما نسميه في الفريق اإلستقاللي تناوب ديمقراطي جديد إن شاء هللا، 

شكرا السيدة الرئيسة.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا النائب، الرد السيد الوزير 20 ثانية باقة ليك.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

موضوع البطالة ليس جديدا في بالدنا كانت حكومات سابقة وما 
استطعاتش تدير فيه حتى حاجة، كانت حكومات من قبل من هاذي ما 

استطعاتش تدير حتى حاجة، بالعكس الحكومة الحالية استطعت أنها 

تهّبط املؤشرات ديال البطالة بشكل كبير حتى في الفترة ديال الجائحة 

نهاية 2020، 2020 أنهيناها برقم جيد جدا اللي هو 11.9 باملقارنة مع 

التوقعات اللي كانت، وبالتالي تبذل مجهود ومجهود وفعالية كبيرة في 

املجال ديال التشغيل الحمد هلل.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير في هذا القطاع حول التأمين 

ضد حوادث الشغل، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

السؤال مشكورا، تفضل  فليتفضل أحد واضعي  والتنمية،  العدالة 

السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداأحمدارشيدي:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيد الوزير، وفقا ملا جاء في التقرير األخير للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي حول الصحة والسالمة املهنية، يبلغ عدد األجراء 

الذين يشملهم التأمين ضد حوادث الشغل 2.6 مليون شخص، بينما 

تبلغ الساكنة النشيطة ما يقرب عن 10 املاليين شخص، السؤال السيد 

الوزير، ما هي التدابير التي ستتخذها املصالح التابعة لكم من أجل 

مأسسة التأمين ضد حوادث الشغل والحرص على تفعيله؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير، تفضلوا.
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 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب على إثارة املوضوع، البد أن أشير إلى أن إجبارية 
التأمين على حوادث الشغل تم بمقت�سى القانون 18.01 سنة 2002 
الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2002، بمقتضاه تم تعديل الفصل 330 من 
ظهير ديال 1925، ولكن البّد أن أشير إلى أن 10 ديال املليون من الساكنة 
النشيطة التي تتحدث عنها ليست معنية كلها بإجبارية التأمين، األمر 
يتعلق فقط باملشتغلين في القطاع الخاص، تقريبا األرقام التي أعلن 
عنها املجلس االقتصادي واالجتماعي قريبة من أن تشمل تقريبا أغلب 
املشتغلين في القطاع الخاص، يقدر تكون بعض يعني األعداد اللي ما�سي 
كثيرة بزاف، ألن اللي كيسمع 10 ديال املليون وكيسمع 2 ديال املليون 
ونص، غيتخلع غيقول أنه واحد 6 ديال املليون ونص ديال املغاربة ما 
مستافدينش من هاذ الحق هذا، هذا ليس صحيحا، شكرا السيدة 

الرئيسة.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

 ونائبا وسيداعبدا مل يداآيتا وعديل0:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

بداية البد أن ننهئ فريق الرجاء البيضاوي على حصوله على الكأس 
محمد  العرب  كأس  على  الحصول  هللا  شاء  إن  ونتمنى  اإلفريقية، 

السادس إن شاء هللا؛

ضد  التأمين  ديال  للموضوع  بالنسبة  فعال  هو  الوزير،  السيد 
حوادث الشغل كاين إشكاالت عديدة مطروحة، فقط سأتناول 2 ديال 

اإلشكاالت:

اإلشكالية األولى هو أن الجهاز ديال املراقبة اللي هو تابع للوزارة 
ديالكم، أثناء القيام باملهام ديال التفتيش هاذ املوضوع ديال التأمين 
ضد حوادث الشغل كاين عراقيل وكاين صعوبات، تتجلى هاذ صعوبات 
في كون أن الشركات وأقول بعض الشركات التي ال تقوم بإجراء التأمين 
ضد حوادث الشغل، أثناء املراقبة ديالها املفتشين ديالكم السيد الوزير 
عندهم إشكال ما عندوش حماية قانونية أنهم يحررو املحاضر ديال 
عدم القيام بهاذ التأمين، ألنه كيوقع تالعبات كيوقع واحد املجموعة 
ديال التواطؤ ما بين الشركات ديال التأمين وبعض الشركات اللي كما 
ين، ألنه كيتم الحصول على الشواهد ديال التأمين 

ّ
قلت ديال املشغل

anti-daté يعني بتواريخ مسبقة، وإيال مشاو حتى جابوها، املفتش ديال 
الشغل أثناء املراقبة، كيولي عندو إشكال، كيولي أمام تهمة ديال تزوير 
الحماية  إلى  تسعاو  كيخصكم  وبالتالي  إشكال،  وهذا  رسمي  محضر 

القانونية لجهاز املراقبة من أجل القيام بالدور ديالها.

اللي  املصحات  بعض  أن  هو  الوزير،  السيد  الثانية  اإلشكالية 
كيمشيو عندهم الضحايا ديال حوادث الشغل ما كيستقبلوش هاد 
التحمل،   ،la prise en chargeب يخدمو  كيبغيوش  ما  الضحايا، 
كيتهربو أنهم يستقبلوهم بالتحمل، كيخص بذل مجهود من أجل أن 

هاد املسألة هادي ما تبقاش فيها إشكال.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب، الرد للسيد الوزير تفضلوا.

 وسيدامحمداأمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهيا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب، على كل حال أثرت مجموعة من الحاالت قد 
تكون حاالت فردية، ونتمنى إيال كانت حاالت معينة بذاتها أنك تسلمنا 
امللفات نعالجوها بالكيفية اللي خص تعالج بها، ولكن إجماال املوضوع 
ديال التأمين عن حوادث الشغل، أنا متافق معاك أن خاص بذل مجهود 
، ما�سي من أجل التعميم ديالو فقط، ال، ولكن من أجل إعادة النظر 
في التشريع أيضا، في التشريع املؤطر له، أنا الرأي ديالي مزيان نمشيو 
ملؤسسة عمومية لتأمين هاد حوادث الشغل، هذا غيكون إيجابي، على 
كل حال، كاينة اليوم معايير دولية فهاد املجال، مزيان نشتغلو إن شاء 
هللا على كل حال في املستقبل من أجل الذهاب في هاد اإلتجاه، سيكون 

مفيدا بالنسبة للعمال.

بالنسبة لتفتيش الشغل، كينجزوا محاضر ما�سي فقط فهادي ألن 
املشرع جرم ووضع عقوبات على عدم استفادة األجراء من، أو ال توفير 
تأمين األجراء من حوادث الشغل، وأنا نقول لك، ليس فقط بمقت�سى 
العامة،  النيابة  محاضر ديال مفت�سي الشغل، ولكن بمجرد مراسلة 
والنيابة العامة عندها ما يكفي باش تدير األبحاث عن طريق الضابطة 
القضائية، وعندها ما يكفي من اآلليات للقيام بذلك، وإال فإن أنا نقول 
ليك أن املحاضر التي يقوم بها السادة مفت�سي الشغل، التي تصل للنيابة 
العامة، في الغالب كيتخاذ اإلجراء، وكنكونو ملا صحيح أن ما كنقولوش..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل 
اإلجتماعية  والتنمية  التضامن  ديال  القطاع  هو  املوالي،  القطاع  إلى 
واملساواة واألسرة، في سؤال عن العنف ضد النساء للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيدة النائبة املحترمة 

بطرح السؤال.

 ونائب0ا وسيدةاويلىاأحكيم:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لرفع 
الحيف عن النساء؟
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 وسيدةارئيس0ا و لس0:

رد السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

هو  ملوضوعكم  بالنسبة  أوال  املحترمة،  املستشارة  السيدة  شكرا 
العنف، واآلن السؤال حول الحيف، باش ندققو موضوع السؤال، 
املبادرات، مجموعة من  اليوم هناك مجموعة من  العنف،  موضوع 
البرامج، مجموعة من اإلجراءات، أتوقف عند البعد االستراتيجي، عرض 
يعني في مجلس حكومي أخير، عرض ومدارسة سياسة وطنية ملناهضة 
العنف ضد النساء، التي أعدتها وزارة التضامن بالتنسيق والتشارك 
مع مختلف املتدخلين، واللي كنعتبرو هذه السياسة الوطنية اليوم هي 
برنامج عمل لكل املتدخلين في مجال النهوض بمناهضة العنف ضد 

النساء في أفق 2030.

طبعا املقاربة هي مقاربة البد أن تكون مقاربة مندمجة متكاملة، 
تستحضر البعد الزجري نعم، البعد الوقائي، البعد الحمائي، البعد 
لدينا  اليوم  النساء،  ضد  العنف  مناهضة  إطار  في  دائما  التكفلي. 
 2021 آواخر  في  الوطني،  التراب  مستوى  على  لإلستقبال  مؤسسات 
غنوصلو ل 85 فضاء متعدد الوظائف للنساء، كنعتبرو هاد الفضاءات 
اللي كيتم االفتتاح العديد منها على مستوى، وشاركنا في افتتاحها، 
مختلف  بين  للتنسيق  بنية  للنساء،  بالنسبة  للقرب  بنيات  نعتبرها 
املتدخلين، كنعتبروها كذلك بنيات لتأهيل النساء اللي هما في وضعية 

هشة، واللي ضرورة مواكبتهم في هذا األمر.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة، تفضلي 
السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةاويلىاأحكيم:

أننا  فأكيد  ديالكم،  الدقيق  الجواب  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
كنثمنو املجهودات الجبارة التي تقومون بها، شاءت األقدار أن يكون 
آخر سؤال لي في هذه الوالية التشريعية كيخص موضوع املرأة، ونحن 
نسدل ستار هذه الوالية ال يمكن إال أن نعتز باملكتسبات والتراكمات اللي 
حققتها بالدنا في مجال حقوق اإلنسان والنهوض بحقوق املرأة وحمايتها، 

والحمد هلل املرأة املغربية أبانت عن كفاءتها وقدرتها في جميع امليادين.

السيدة الوزيرة، أعددتم مجموعة من مع االستراتيجيات والبرامج 
كإكرام 1 و2 إلى غيرها، وهو مجهود محمود ومشكور لكم، لكن النهوض 
باملرأة ووضعيتها كيتطلب معالجة جذرية كتبدا أوال من األسر والتنشئة 
الشوارع،  من  التكوين،  من  التعليمية،  املؤسسات  من  اإلجتماعية، 

وكذلك من التأطير السيا�سي واملدني.

كحكومة السيدة الوزيرة وزارتكم متشعبة وأنتم مطالبون السيدة 
الوزيرة بتوحيد اآلليات والجهود وذلك بتعزيز وتقوية الترسانة القانونية 

املتعلقة بحقوق املرأة..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، بعد استنفاذ السيدة الوزيرة لغالفها 
الزمنية، نمر للسؤال عن حصيلة تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض 
بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021 للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداأحمدا وهيقي:

مخطط  تنزيل  حصيلة  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية 2017-2021؟ 

شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

جواب السيدة الوزيرة، تفضل السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسر:

كنشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال، هو كون بالدنا تتوفر 

على مخطط وطني وعلى سياسة عمومية هذه يعني، هذا أمر ينبغي 

تثمينه ألن األهمية ديال وجود مخططات وطنية واألهمية ديال وجود 

سياسات عمومية مندمجة هو تحقيق اإللتقائية بين كافة املتدخلين، 

ألن في السياسات اإلجتماعية كما تشيرون في الكثير من املناسبات، في 

السياسات اإلجتماعية هناك كثرة املتدخلين في بعض امللفات، فالذي 

يحقق النجاعة هو تحقيق هاد اإللتقائية، وبالتالي حرصنا على وجود 

واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  مختلف  بين  مشتركة  مخططات 

الوطنية هو يعني إخراج مثل هذه املخططات.

في مجال اإلعاقة طبعا في مجال اإلعاقة اليوم كاينة برامج مهمة، 

التوظيف  في مجال  التشغيل ما حققته بالدنا  أتوقف عند موضوع 

خاصة االدماج في الوظيفة العمومية يعتبر مكتسب مهم جدا، اليوم 

وضعية  في  لألشخاص  خصصت  منصب   650 عندنا  الحصيلة  في 

إعاقة آخرها في فبراير 2021 اللي عطاتنا 400 منصب، في هاد املحصلة 

عندنا 650 منصب، مع مراعاة الجهوية، مع مراعاة القرب، مع اعتماد 

كذلك اليوم آليات منها شهادة اإلعاقة يعني بطريقة اعتماد الرقمنة، 

اإلدارة  تقريب  مجال  في  املهمة  املنجزات  من  كذلك  كنعتبروه  وهذا 

من املواطن، تبسيط املساطر، وطبعا مع احترام التام لكل القوانين 

املعمول بها على املستوى الوطني.
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 وسيدةارئيس0ا و لس0:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمداب شنيف:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

شكرا السيدة الوزيرة على التوضيحات التي قدمتم، ومنذ البداية 
لصالح  لوزارتكم  املشرفة  الحصيلة  عن  الوزيرة  السيدة  نهنئكم 
األشخاص في وضعية إعاقة، وعلى استصدار القانون 97.13 باعتباره 
صمام أمان لضمان حقوق هذه الفئة وحمايتها، فمن توفير املعينات 
املنصة  إلى  الولوجيات  تيسير  إلى  بالقرب  الخاصة  واألجهزة  التقنية 
الرقمية الستخراج شواهد اإلعاقة، إلى زر القوقعة إلكترونية لفائدة 
األطفال ذوي إعاقات السمع، إلى إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة، 
إلى 3500 مؤسسة تعليمية دامجة وتحتوي على 72 ألف و600 طفل، 
تنظيم مباراة خاصة لألشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العمومي، 
كما ذكرتم 650 منصب، إلى اإلدماج في الشغل عبر التشغيل الذاتي من 
خالل صندوق دعم الحماية االجتماعي والتماسك االجتماعي، فهنيئا 
على مستوى حكامة  املحترمة  الوزيرة  السيدة  لكن  أخرى.  مرة  لكم 
املشاريع املدرة للدخل، هناك إشكال حقيقي ألنه ال يكفي أن نرصد 
امليزانيات على املستوى الحكومي على مستوى الدولة، املطلوب أن تصل 
إلى املستهدف، ال قيمة للسياسة العمومية إذا لم تحقق الهدف منها، 
السيدة الوزيرة هناك ملف أكررها مرة أخرى أسرة جابر بإقليم برشيد 
معروفة باملديرية اإلقليمية للتعاون الوطني، أسرة فيها 4 داملعاقين 
األب تجاوز 70 سنة األم تجاوزت 65 سنة، األبناء هادو عبارة عن قطع 
لحمية محطوطة على األرض إيال ما قلبتيهش ما يتقلبش، فال يعقل أن 
1800 مستفيد استافدوا وهذا هنيئا لنا جميعا، لكن أؤكد مرة أخرى 
وألتمس منكم السيد الوزير فتح تحقيق فهاد املسألة إلنصاف هذه 

األسرة املعاقة، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

السيد  تعقيب  على  الوزيرة  السيدة  الرد  النائب،  السيد  شكرا 
النائب.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرة:

وبالنسبة  املجهودات،  هاد  تثمين  على  النائب  السيد  لكم  شكرا 
لصندوق الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي ينبغي أن نفخر 
اليوم  إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص  تقدم  التي  بالخدمات  كمغاربة 
الحصيلة 900 كنتكلمو على 920 مليون ديال الدرهم ما بين 2015 
و 2020 ، 920 مليون ديال الدرهم، نسبة التنفيذ 99 %، اللي كتهم 

تمدرس األطفال في وضعية إعاقة أكثر من 15 ألف غير في هاد السنة 
كتقوم  اللي  للمراكز  املرصود  املالي  املبلغ  وصل  مستفيد،  األخيرة 
بتمدرس أألطفال في وضعية إعاقة ل 165 مليون ديال الدرهم في هاد 
السنة أألخيرة 2019-2020، إذن تنتكلموا على منجزات كبيرة تقوم بها 
بالدنا لهذه الفئة ضمانا لحقوقها، املشاريع املدرة للدخل كاينة آليات 
دالحكامة، كاينة اتفاقية تم توقيعها مع كل الشركاء وزارة الشغل، 
اللي عندها  تشتغل  التي  الوطنية  املؤسسات  مع  الصحة،  وزارة  مع 
هاد االختصاص ديال التشغيل ملواكبة األشخاص في وضعية إعاقة 
من أجل أنهم ينجحوا املشاريع، أنا ما�سي مطلوب أننا نخرجو هديك 
1800 مشروع، ولكن خصها تستمر وتحقق مناصب الشغل، وتحقق 

االستقاللية والكرامة لألشخاص.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

املسنين  رعاية  مراكز  املوالي عن  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيدة النائبة املحترمة بطرح السؤال.

 ونائب0ا وسيدةاوطيف0ا وحم د:

السيدة الوزيرة، ال يمكن أن نحجب ضوء الحقيقة عن الواقع املر 
الذي يعيشه املسنون في بالدنا، لذا نسائلكم عن الخطة واالستراتيجية 
الهشة، وهل  الفئة  بقطاع هذه  للنهوض  املعتمدة من لدن وزارتكم 
يقتصر دوركم فقط على الترخيص بفتح مؤسسات لرعاية املسنين 

دون القيام بمراقبتها؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة النائبة، رد السيدة الوزيرة تفضل السيدة الوزيرة 
املحترمة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرة:

شكر ا وسيدا ونائب0،

أوال بالنسبة ملؤسسات الرعاية االجتماعية والخاصة باملسنين ال 
يمكن أن نعطي حكم قيمة اللي فيه كثير من السلبية بدون استحضار 
املجهودات اللي كيقوموا بها مجموعة من الناس اللي كيشتاغلوا في 
دور املسنين، دور املسنين السيدة النائبة املحترمة في الوقت اللي كانت 
ديالهم  األسر  ما مشاوش شافوا  املراكز  القائمين على هذه  الجائحة 
نتائج  الذي أعطى  لهم، وهذا هو  املسنين حماية  الحجر مع  في  بقاو 
مهمة جدا أنه في املغرب نسبة الوفيات في دور املسنين كانت ضعيفة 
كذلك وصول  نسبة  طبعا،  العامة  الوفيات  نسبة  مع  مقارنة  جدا، 
الوباء إلى املسنين كانت ضعيفة جدا، مقارنة مع انتشارها خارج هاد 
املؤسسات، وهذا بفضل املجهود الكبير اللي قاموا به ناس، الشبكة 
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اللي كتشتاغل في هاد املؤسسات، اليوم عندنا على املستوى الوطني 70 
مؤسسة منها 59 مؤسسة مرخص لها بواحد يعني يستفيد منها 5794 
مستفيد ومستفيدة، هذه املؤسسات أنا بالنسبة لي لألسف املفروض 
أن الروابط العائلية، هذه املؤسسات تظم من ليست له روابط عائلية، 
أما األشخاص اللي عندهم روابط عائلية ال زالت الحمد هلل منسوب 
التضامن في املجتمع املغربي واألواصر العائلية، ال زالت الحمد هلل إلى 
حد ما قوية مازال، فبالتالي الذين يجدون أنفسهم في هاد املؤسسات 
هم األشخاص اللي بدون روابط عائلية، وبالتالي ال يمكن أن نطلق حكم 
قيمة هناك مجهود كبير يبذل، هناك ميزانيات ترصد، طبعا ولدينا 
برنامج وطني مندمج لحماية املسنين يستحضر مجموعة من املحاور 

االستراتيجية لحماية املسنين في بالدنا...

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي 

السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةافاطم0ا وط �سي:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيدة الوزيرة، نحنا هنا ال نصدر أحكام قيمة، هذا واقع ناطق 

واقع ناطق بوضع كارثي للمسنين في املغرب، فلوال األسر املغربية ولوال 

دفئ األسرة املغربية التي نحيها بهاد املناسبة ال كان الوضع أكثر كارثية 

من اآلن، مسنون السيدة الوزيرة السؤال ما غنعفيوكمش عن املسائلة 

عن فئة املسنين الذين لم يسعفنا الحق في الحصول على دفئ ورعاية 

األسرية، نسجل بكل أسف غياب التتبع واملراقبة الذي هو اختصاص 

حصري لوزارة األسرة والتضامن، هاد الوزارة اللي هي كتمنح الترخيص 

ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية كيف ال تقوم بواجبها في التتبع، كتقولي 

اللي حجروا نفوسهم مع  الناس  كاين  راه  أنه  اليوم  الوزيرة  السيدة 

النزالء في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ونسبة الوباء كانت أقل فتكا، 

لألسف السيدة الوزيرة كاين ناس اللي تلقحوا، مسنين اللي تلقحوا 

وخذاو الجرعة 1 والجرعة 2 وما سمحوش ليهم هذا نتيجة اإلغالق 

تحوالت املؤسسات إيواء املسنين إلى مؤسسات سجنية، مراكز اعتقال 

السيدة الوزيرة، وهذا واقع ال يجب أن يعلى عنه، طبعا مجموعة ديال 

النصوص كاين بين ثنايا مجموعة من النصوص كاينة اللي في نصوص 

قانونية، ولكن راه احنا في أفق 2030 وفي وقت 2030 غتوصل نسبة 

املسنين %15 السيدة الوزيرة.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

الثواني  في  الوزيرة  للسيدة  الرد  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

املتبقية.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

أوال ما�سي املسنين كلهم ديال املغرب في وضعية الهشة، الحمد هلل 
عندنا مسنين اللي هما باألسر ديالهم متقاعدين عندهم يعني مستقرين 
ما نعطيوش هاد الصورة أن راه املسنين كلهم في املغرب يعني في وضعية 
كارثية، مؤسسة الرعاية اإلجتماعية ما خصوش يكون عندنا خطاب 
فيه التعميم، كاين مؤسسات التي ترقى في تصنيفها واحنا كنتبعوا هاد 
ال�سي، وزارة التضامن كتقول بخدمتها، كنرسلوا للجان وعندنا تقارير 
اللي عندنا كتعطينا الوضعية ديال جميع املؤسسات والخدمات التي 

تقدم فيها..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن الوقع االجتماعي لتوسيع 
النواب  والسادة  للسيدات  العائلي  التكافل  صندوق  من  االستفادة 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة 

لطرح السؤال.

 ونائب0ا وسيدةافاتح0اش باني:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

بإمكان  أصبح  الحكومة  هذه  ظل  في  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
العائلي  التكافل  خدمات صندوق  من  االستفادة  املهمالت  الزوجات 
دعم مالي مباشر بعدما كان مقتصرا على املطلقات، فنسائلكم السيدة 

الوزيرة حول هو الوقع االجتماعي لهذا اإلجراء؟ شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

السيدة  تفضل  الوزيرة  السيدة  جواب  النائبة،  السيدة  شكرا 
الوزيرة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

أوال في الحقيقة هو السؤال عن األثر املباشر هو ملي كيكون هذه 
برامج اللي فيها دعم مباشر وهي في الحقيقة كتعرفوا التكافل العائلي 
هذا صندوق عندوا إرتباط بقطاع آخر، وبالتالي عندما وجهتو السؤال 
تهم  التي  برامج  كاينة  اليوم  أن  على  نؤكد  فنحن  التضامن  لوزارة 
النساء اللي هما في وضعية صعبة، ومنهم هاد النساء اللي هما كيكونو 
مطلقات أو في وضعية هشة، بحيث أن ما عندهاش باش تنفق على 
أبناءها نتيجة تفكك عائلي، واليوم هاد الصندوق أعطى جواب عملي 
لهاد النساء وأضيفت له فئة أخرى منها النساء املهمالت، يضاف إلى 
صندوق التماسك اإلجتماعي في شقوا املخصص لألرامل يعني اليوم 
كتستفد 114 ألف مرأة أرملة، كنقول 114 ألف امرأة أرملة، إلى حدود 
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يعني األسابيع األخيرة وطبعا األثر املباشر واألثر اإلجتماعي واضحا ألن 
اإلستثمار في التمدرس ديال األطفال وتوفير مداخيل األمهات كيكون 
عندوا أثر مباشر على األسرة وعلى األطفال وعلى يعني استمرار، خاصة 
الرأسمال  في  الحقيقي  اإلستثمار  أن  كنعرفوا  ألننا  التمدرس  ضمان 
البشري كيكون في األطفال وكيكون في تمدرسهم من أجل ضمان العيش 

الكريم في املستقبل، شكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل.

 ونائبا وسيداعمرا حمين:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيدة الوزيرة املحترمة، طبعا ال يمكن ألحد منصف أن يغض 
الطرف على أهمية القانون املنظم لصندوق التكافل العائلي وما حققه 
يعني من توسيع على مستوى املستفيدين، طبعا هاد التوسيع ال زال 
تبذلوا مجهود  أن  البّد  به سلفكم  قامت  وكما  منكم  املطلوب  يعني 
كبير في هاذ املجال، ألن ال زالت هناك العديد من التحديات، طبعا 
السيدة الوزيرة، ال يمكن أن نزايد عليكم وال أن يزايد عليكم أحد في 
أن أهمية هاذ الصندوق تظهر في اإلتصال املباشر مع النساء، مع األسر 
املستفيدين بشكل مباشر من هاذ الصندوق، ولكن مع ذلك البد أن 
نشير إلى بعض النقائص التي نرى البّد من التنبيه عليها، بداية السيدة 
الوزيرة، هناك مشكل فيما يخص يعني تنفيذ األحكام، طبعا من هنا 
نحّيي املحاكم اإلبتدائية واإلخوان كّتاب الضبط الذين يحترمون األجل 
الذي جاء يعني في النص القانوني املنظم لهذا الصندوق اللي هو 8 أيام 
و 3 أيام، لكن عندما يصل املسألة ديال التنفيذ ال زالت هناك يعني تأخر 
في صرف هذا الدعم املباشر، ثم أيضا هناك مشكل أيضا آخر السيدة 
الوزيرة، البد من دعم الجمعيات العاملة في هاذ املجال، ألن اإلتصال 
مع خاصة في العالم القروي مع النساء اللي كيعانيو من هاذ املشكل، 
 بدعم 

ّ
راه ما يمكن نحسسو هاذ النساء بهاذ اإلجراءات وهاذ األمور إال

الجمعيات العاملة..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب، رد السيدة الوزيرة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرة:

شكرا لكم السيد النائب، هو أكيد أنه املجهود التحسي�سي واملجهود 
مع  وكاين شراكات  عليه،  كنشتغلو  اللي  املجهود  واحد  هو  التوعوي 
الجمعيات في إطار طبعا دفتر تحمالت واضح ومساطر واضحة، اللي 
كتأسس على املنشور ديال السيد الوزير األول ديال 2003، وبالتالي 
في  خاصة  جمعيات  يعني  كاينة  الكبير  املجهود  هاذ  إطار  في  فاليوم 

الجائحة اللي تم تشجيع املبادرة املحلية واملبادرات الخاصة للفئات اللي 
هي في وضعية هشة، وطبعا في العملية ديال التحسيس وديال التوعية 
مطلوب توعية النساء بجميع الصناديق اللي موجودة سواء صندوق 
التكافل العائلي أو صندوق األرامل، وينبغي التأكيد أن هذه الصناديق 
ز على صندوق األرامل ألن نسبة االستفادة 

ّ
ساهمت إلى حد كبير وأنا كنرك

ي 
ّ
114 ألف أرملة، 192 ألف يتم ويتيمة، فيهم 12 ألف معاق، ومل

كنقولو 12 ألف في وضعية إعاقة ألن املعاق ما مرتبطش بشخص في 
ضعية إعاقة ما مرتبطش بالسن القانوني بالحد القانوني بل كيستمر 
ي 

ّ
طيلة حياته من هاذ الصندوق، فأكيد أن هاذي مشاريع مهمة الل

كتأكد وعندها أثر عندها أثر ملموس ألن هاذيك السيدة اللّي كنمشيو 
عندها راه األثر هو أنها كتاخذ هذاك الدعم، وبالتالي فهو يساعدها في 

مواجهة بعض صعوبات الحياة.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال املوالي ويتعلق بالوضع الذي 
والسادة  للسيدات  اإلجتماعية،  الرعاية  مؤسسات  بعض  تعيشه 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة بطرح السؤال.

 ونائب0ا وسيدةاخديج0ارض  ني:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

التدابير املتخذة لتحسين  الوزيرة املحترمة، نتساءل عن  السيدة 
وضعية مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ومعالجة اإلكراهات واالختالالت 
اللي كتعاني من هاذ املؤسسات حتى تقوم بدورها املنتظر منها؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

موضوع  هو  السؤال،  هذا  على  النائبة  السيدة  لكم  شكرا  نعم 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية طبعا يطرح هذا السؤال في السياق اللي 
بالدنا اليوم كاين ورش وطني غير مسبوق، ورش اجتماعي غير مسبوق 
اللي هو ورش الحماية اإلجتماعية، وضمن مكّونات الحماية اإلجتماعية 
كاين مكون املساعدة اإلجتماعية، طبعا هاذ الورش ديال مؤسسات 
ر هنا ببعض األرقام 

ّ
الرعاية اإلجتماعية أو هذه املؤسسات، البّد أن أذك

أنه اليوم عندنا 1204 مؤسسة مرخص لها في إطار القانون 14.05، 
هذا إلى حدود 2 يوليوز 2021، وهذه يعني املؤسسات تنقسم ما بين 
مؤسسات اللي مهتمة بالطفولة، املسنين، األشخاص في وضعية إعاقة، 
التعبئة  إلى  تحتاج  طبعا  وضعية صعبة،  في  كذلك  النساء  بالنسبة 
تنخرط فيها كذلك الجماعات الترابية وهنا كنلقاو واحد التفاوت كاينة 
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جماعات اللي منخرطة على املستوى الترابي في دعم هذه املؤسسات وفي 
يعني تساعد هاد تنويع مصادر التمويل، ولألسف كاينة جماعات أخرى 
غير منخرطة وبالتالي ال يمكن التعويل فقط على امليزانية التي ترصدها 
الوزارة ويرصدها التعاون الوطني، البد أن الجماعات الترابية ألن هذا 
تأهيل إجتماعي يدخل كذلك في االختصاص الترابي، وبالتالي البد من 
التعاون من أجل أن املوارد املالية املوفرة نقدرو نوعوها أكثر نوفروها 

أكثر.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

السيدة  تفضلي  النائبة  السيدة  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائبة.

 ونائب0ا وسيدةاخديج0ارض  ني:

شكرا السيدة الوزيرة، طبعا هذا القطاع ديال مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية كيعيش اختالالت وتحديات كثيرة جدا عبرت عليها قبة 
البرملان في املهمة االستطالعية اللي كانت وتقارير متعددة اللي رصدت 
الكثير من االختالالت، السيدة الوزيرة، إيال كنت كتقولي بأنه هناك 
جماعات ترابية ما انخرطاتش معكم فألن فعال حتى هاد الجماعات راه 
ما عندها ما تعطي هذه رسالة للوزارة والحكومة ككل أنها تاخذ هاد 
القطاع كقطاع استراتيجي ويكون شريك فعلي لتحقيق املراد، فعال هاد 
التحدي اللي ولينا خذيناه اللي اطلق جاللة امللك هاد الورش الكبير اللي 
هو ورش الحماية اإلجتماعية اللي كتدخل فيه هاد مؤسسة الرعاية 
واملساعدة اإلجتماعية السيدة الوزيرة فعال هذا رهان كبير علينا أننا 

نحققوه.

السيدة الوزيرة، هاد مؤسسة الرعاية اإلجتماعية غالبا ما كتف�سي 
لنا لألسف رغم غياب التأطير، كذلك نظرا لهزالة املنح اللي كتعطاها، 
ما  بدل  أننا  كتجعلنا  عليها  عبرتوا  اللي  حتى  ممكن  للظروف  نظرا 
نخرجوا يعني نزالء اللي هم مكونين ومندمجين في املجتمع، لألسف ربما 
كنخرجوهم مهزوزين نفسيا واجتماعيا، هذا اللي عبرت عليه بعض 
القدرة عن  ما عندهمش واحد  أنهم  راسهم  التقارير كذلك كيوجهو 
االندماج في املجتمع وهذا تحدي كبير، كيجعلنا أننا نفكرو في فلسفة 
جديدة فلسفة وقائية أكثر، تعامل جديد مبدع مع هاد النزال ء ومع هاد 
الفئة اللي هي مرشحة أنها تدخل لهاد املؤسسات كذلك جهة التأطير 

جهة املنح..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة، هناك رد 10 ثواني متبقية.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرة:

املجهود الوقائي ينبغي أن يكون مجهودا كبيرا السيدة النائبة نعم 

ولهذا فنحن اليوم أطلقنا مجموعة من البرامج باملوازاة لدعم ما تقوم 
التكفل  بتشجيع األسر على  برنامج كفالة خاص  منها  املؤسسات  به 
باألطفال، ألن الطفل مكانه الطبيعي هو األسرة املكان الطبيعي هو 
الحل  هي  تكون  أن  البد  املؤسسة  املؤسسة،  داخل  وما�سي  األسرة 
األخير والحل النهائي، واليوم ما يمكناش نتكلمو على مؤسسة الرعاية 
اإلجتماعية بشكل عام يعني بشكل عمومي ولكن هناك مؤسسات اللي 
هي في مستوى جيد جدا، نحن نتابع ونواكب وعندنا تقارير في هذا الشأن 
وبالتالي ما يمكنش نعطيو على إطالق حكم هكذا، بل كاينة مؤسسات 

تقوم بمجهود كبير وكتخرج أطفال مندمجين..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

تطبيق  عدم  عن  املوالي  للسؤال  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
االتفاقيات الدولية املتعلقة باألشخاص في وضعية إعاقة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

النائب املحترم بطرح السؤال.

 ونائبا وسيداعبدا ورحماناحرفي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدةا ورئيس0،

 وسيدةا و 0يرة،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

في عدة مشاكل  إعاقة  في وضعية  الذين يوجدون  املغاربة  يعاني 
بسبب عدم تطبيق الحكومة لالتفاقية الدولية املتعلقة باألشخاص في 
وضعية إعاقة، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة هل من إحصائيات رسمية 
حول عدد املغاربة الذين هم في وضعية إعاقة؟ ومتى سيتم تطبيق هذه 

االتفاقية الدولية املتعلقة باألشخاص في وضعية إعاقة كذلك؟

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

الجواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أوال أريد أن أؤكد أنه 
عكس ما تفضلتم به السيد النائب املحترم، فاملغرب تعامل بالجدية 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  مع  املطلوبة 
وسنبين ذلك أوال كانت اململكة املغربية من أوائل الدول التي وقعت 
هذه االتفاقية في 2007 وكانت كذلك من أوائل الدول في 2009 التي 
صادقت على هذه االتفاقية، كما صادقت على البروتوكول االختياري 
امللحق باالتفاقية وفي إطار تتبع االتفاقية قدم املغرب في غشت 2017 
أمام اللجنة األممية املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بجنيف 
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التقرير األولي للمغرب إلعمال االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وتنفيذا اللتزامات اململكة بموجب هذه االتفاقية، اليوم نتوفر 
على سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية 
إعاقة تم اعتمادها من طرف اللجنة الوزارية التي يترأسها السيد رئيس 
السياسة  لتنزيل هذه  نتوفر على مخطط عمل وطني  الحكومة، كما 
العمومية 2017-2021، فبالتالي نتعامل بكل جدية الالزمة مع هذه 
االتفاقية واليوم ورش نظام جديد لتقييم اإلعاقة هو كذلك في إطار 

املالءمة مع مضامين االتفاقية.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب 
املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا ورحماناحرفي:

شكرا السيدة الوزيرة على ما تفضلت به، حقيقة أن الحكومة أولت 
عناية خاصة لذوي حاملي اإلعاقة، كما جاء في البرنامج الحكومي ليؤكد 
على أنه يشكل أحد التحديات الكبرى للحكومة مصنفة ضمن أولوياتها، 
لكن املالحظ السيدة الوزيرة أن هذه الفئة الزالت تنتظروا املزيد من 
العناية واالهتمام خاصة على مستوى التعليم والتشغيل التطبيب، 
ونحن نتحدث عن التشغيل البد من اإلشارة إلى أن هناك العديد من 
نسبة  رغم وجود  الحق  هذا  ينتظرون  إعاقة  في وضعية  األشخاص 
مخصصة لهم، لكن أمام إصرار القطاع الخاص على رفض تشغيلهم 
رغم صدور القانون اإلطار، فإن ذلك يضرب في العمق جميع الجهود 

التي تم بذلها في هذا اإلطار.

يقدمه  الذي  والتمويل  الدعم  بإيجاب  نسجل  أخرى،  جهة  من 
صندوق التماسك االجتماعي للمشاريع املدرة للدخل لهذه الفئة، لكن 
تعترضه مجموعة من الشروط البيروقراطية والتي تحول دون إدماج 
هذه الفئة في سوق الشغل، لذلك البد من إعادة النظر في شروط 
للتشغيل  املباريات الخاصة  الدعم، كما أن جل  الحصول على هذا 
األشخاص في وضعية إعاقة تطرح مجموعة من اإلشكاالت وتضرب 
في العمق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة في ظل هذه الجائحة، فعلى سبيل 
املثال تم تنظيم هذه السنة مباراة شفوية عن بعد لبعض األشخاص 
من ذوي اإلعاقة الذهنية بدون مرافق، كما تم تنظيم مباراة عن بعد 
مع ذوي اإلعاقة السمعية باهلل عليكم السيدة الوزيرة أين هو املنطق؟ 

وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيد النائب، رد السيدة الوزيرة على تعقيب السيد النائب.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

شكرا السيد النائب، أوال أريد أن أؤكد أن كيفما قلت احنا ماضون 
لحقوق  الدولية  االتفاقية  مع  املغرب  التزامات  بإلتزاماتنا،  الوفاء  في 
ديال  للموضوع  النائب  السيد  إعاقة، شرتوا  وضعية  في  األشخاص 
التشغيل، املوضوع ديال التوظيف تبدالت فيه مجهودات استثنائية 
لذلك  وتبدالت إضافة  السنة،  400 هاد  650 منصب،  اللي عطاتنا 
جهود استثنائية من أجل أن نكيف هذه املباراة مع الوضعية ديال 
الجائحة، وبالتالي انتقلنا إلى الالتمركز في تنظيم هذه مباراة، أفتحنا 
30 مركز في إطار مراكز التوجيه واملساعدة لألشخاص في وضعية إعاقة 
على املستوى الترابي لتنظيم املباراة، عملنا منصة إلكترونية لسحب 
الشواهد، مجهود استثنائي للتكيف مع ظروف الجائحة، والحمد هلل 
نجحات املباراة ونجحوا األشخاص في وضعية إعاقة اللي تقدم واللي 
كانت بطبيعة الحال فيهم الشروط، واليوم راه اإللتحاق ديالهم ساري 
إلى مختلف القطاعات الحكومية وهذا إنجاز الكبير، بالنسبة لتمدرس..

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، نعم السؤال عن حصيلة البرامج اإلجتماعية 
لفائدة الشباب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
السيدة  تفضلي  مشكورا،  السؤال  طارحي  أحد  يتفضل  واملعاصرة 

النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةاعائش0افرح:

شكر ا وسيدةا ورئيس0،

السيدة الوزير املحترمة، عن حصيلة البرامج اإلجتماعية لفائدة 
الشباب نسائلكم؟

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

هو في الحقيقة هاد السؤال هو موجه لقطاع آخر، ولكن أصر الفريق 
أن هاد السؤال يبقى عند وزارة التضامن سنجيبكم بما لنا به عالقة، 
أوال طبع احنا كنتكلم على الشباب اللي هما في وضعية هشة، واللي هما 
في وضعية صعبة، البد من التأكيد أن هناك مجهود كبير يبذل سواء في 
مؤسسة الرعاية اإلجتماعية، ألن عندها برنامج خاص باألطفال قبل ما 
يوصلوا ل18 لسنة ما بين 16 لسنة و18 سنة، من أجل مواكبة األطفال 
اللي هما مقبلين على الخروج من مؤسسة الرعاية اإلجتماعية طبقا 
للمقتضيات القانونية، وبالتالي هاد البرنامج كيتبدل فيه واحد املجهود 
كبير للتأطير سواء ل يعني العاملين االجتماعيين اللي كيشتغلوا معاهم 
الشباب،  لهاد  االقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  في  اإلسهام  أجل  من 
برامج مرتبطة باألشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل، أشخاص في 
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وضعية إعاقة، برامج مرتبطة بالتشغيل يعني املشاريع املدرة للدخل، 
تكلمنا على أكثر من 18 ألف يعني مشروع، وطبعا هذه البرامج تحتاج إلى 
مواكبة، تحتاج إلى تتبع لضمان النجاعة، البرامج كذلك التي تستهدف 
الشباب اللي هو بدون مهنة، بدون تكوين، كتعرفوا أن مؤسسة التعاون 
الوطني وصلنا إلى 500 ألف مستفيد، وهاد 500 ألف فيهم نساء، فيهم 
شابات فيهم شباب، املهم فيها هو أنها ال تشترط دبلوما معينا من أجل 
التكوين، وهادا كيسهل العملية ديال اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 

لهاد الشباب في مختلف املهن والحرف، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

 ونائب0ا وسيدةاعائش0افرح:

السيدة الوزيرة املحترمة، حقيقة لدينا اليوم برامج وأوراش هامة 
نلمس فيها حضور الشباب، لكن مع كامل األسف ال تنعكس على الجانب 
التي  البرامج  االجتماعي، ألننا ما زلنا أمام الضعف والهشاشة، فكل 
أطلقت لحدود اآلن أثبتت التجربة أن تطبيقها مازال يواجه تحديات 

كبيرة تبدأ من طريقة االستهداف وال تنتهي عند املردودية املرجوة منها.

السيدة الوزير املحترمة، يكفي أن نتذكر ما حدث مؤخرا بمعبر سبتة 
لنعرف حجم البؤس والتشاؤم الذي يعيشه شبابنا الذي أصبح يقدم 
ركوب قوارب املوت على البقاء في وطنه، ويكفي أن نعلم أن %20 من 
شبابنا املتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ويعملون وال يدرسون 
وال يتابعون أي تكوين وأن 270 ألف من الفئة العمرية ما بين 15 و34 
سنة تغادر الدراسة سنويا، كما أن نسبة البطالة لدى الشباب تصل إلى 

%20، أي ضعف املعدل الوطني.

السيدة الوزيرة، الواقع يؤكد أن الحكومة أخفقت في إدماج الشباب 
في السياسات العمومية، ومن الواجب إعادة النظر في االستراتيجيات 

الخاصة بهم، فاإلصالح الذي ينتظره الشباب يجب أن يواكب عمل في 
ميدان وعمل جدي يستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم، وشكرا.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، رد السيدة الوزيرة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

شكرا، ال يمكن أن نتحدث على كل هاد املجهودات اللي تبذالت في 
إطار برامج متعددة القطاعات الحكومية من أجل مواكبة الشباب، 
وإدماج الشباب ونقول بأن كل هذا ما عطاتش نتيجة، وإال هاد الشباب 
اليوم  الشباب  ما�سي مغاربة، هاد  اليوم شكون هما  اللي كيتوظفوا 
اللي كياخذو من برنامج انطالقة ما�سي مغاربة، هاد الشباب اللي هما 
يستافدوا من يعني التوظيف في إطار األكاديميات ما�سي مغاربة، شكون 
هاذو اللي تيتوظفو ويخدموا وهادو اللي كياخذو مشاريع مدرة للدخل 
هادو مغاربة. طبعا ما استطعناش نحققوا األهداف مع كل الشباب، 
أما  نكملو،  الشوية  واحد  راه خصنا  ونقولوا  كاين  اللي  نقول  ولكن 
بالنسبة للشباب اللي في وضعية هشاشة، أنا كنقول ما يقدم في إطار 
مؤسسات يعني مؤسسات التعاون الوطني يعني أكثر من 4000 مركز 
في التكوين بدون اشتراط الدبلوم مهم جدا ألن بدون اشتراط مستوى 

درا�سي كيساعد وكيساهم في إعادة إدماج هذه الفئة.

 وسيدةارئيس0ا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، بهذا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، شكرا 
التأكيد أنه ستعقد جلسة  على حسن تعاونكمارفعتا و لس0. مع 
الحكومة من  لعمل  املرحلية  الحصيلة  ملناقشة  عمومية ستخصص 

لدن الفرق واملجموعة النيابية بعد قليل.
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محضرا و لس0ا وسادس0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: االثنين 01 ذي الجحة 1442 )12 يوليوز 2021(.

 ورئاس0: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: أربع ساعتان وسبعة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الرابعة والثالثين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية ملناقشة الحصيلة املرحلية لعمل 
الحكومة.

 وسيدا وحبيبا ملاوكي،ارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما هللاا ورحمنا ورحيما وصالةا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

افتتحت الجلسة،

 وسيدارئيسا وحك م0،

 وسيدال0يرا ودلو0،

 وسيدةال وسادةا و 0ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

عمال بأحكام الفصل 101 من الدستور وتطبيقا ملقتضيات املادة 
التي  الجلسة  هذه  النواب  مجلس  يعقد  الداخلي،  النظام  من   248
لعمل  املرحلية  للحصيلة  الحكومة  رئيس  عرض  ملناقشة  تخصص 
واملجموعة  للفرق  التدخل  إطار  في  املناقشة  باب  فنفتتح  الحكومة، 
النيابية، وأعطي الكلمة للسيد الرئيس مصطفى اإلبراهيمي باسم فريق 

العدالة والتنمية.

فريقا وعد و0ا رئيسا مصطفىا إلبر هيميا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي0:

بسماهللاا ورحمنا ورحيما وصالةال وسالماعلىاسيدناامحمدا
لعلىاآوهالصحبهالسلماتسليمااإلىاي ما ودين،

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

 وسيدال0يرا ودلو0،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ءا ملحترم ن،

 وسيد تال وسادةا ون  بال ونائباتا ملحترمينال ملحترمات.

العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  الرئيس  السيد  يشرفني 
والتنمية ملناقشة الحصيلة الحكومية للوالية التشريعية 2021-2016، 

الدين  الدكتور سعد  الحكومة  رئيس  السيد  بعرضها  تفضلتم  والتي 
العثماني بطلب منكم على أنظار مجل�سي البرملان في إطار الفصل101 
املعارضة  تردد  بعد  خاصة  لكم  تحسب  مبادرة  وهي  الدستور،  من 
لهذه  أو تمنح  الفرصة  الرقابة مخافة أن تمنح  بملتمس  املطالبة  في 
الحكومة الفرصة لبسط حصيلتها، وهي مبادرة تحسب لكم ألنها لحظة 
تجسد التأويل الديمقراطي لدستور 2011 وال سيما ما تعلق بمبدأ ربط 
املسؤولية باملحاسبة والذي فعلتموه في أكثر من مناسبة بعد 100 يوم 
من عمر هذه الحكومة، عرض الحصيلة للسنة األولى، عرض حصيلة 
نصف الوالية، ثم عرض اإلجراءات ملواجهة الجائحة، واليوم تعرضون 

حصيلة الوالية بأكملها.

نناقش هذه الحصيلة ونحن على أبواب مناسبتين عظيمتين األولى 
دينية والثانية وطنية أال وهما عيد األضحى املبارك وعيد العرش املجيد، 
ونغتنم هذه الفرصة وهذه مناسبة لتقديم أزكى التهاني وأطيب األماني 
لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، رافعين أكف الضراعة للعلي 
القدير ليمتع جاللته بموفور الصحة والسعادة ولكافة الشعب املغربي 
قاطبة، راجين منه سبحانه أن تنعم بالدنا باألمن واالستقرار واالزدهار 
واملزيد من الرقي والتألق، وحتى تكتمل الفرحة ونواصل النجاحات التي 
حققها املغرب في تدبير الجائحة بفضل التوجيهات امللكية السديدة 
واالستشرافية والتنفيذ الناجح للحكومة ومؤسسات الدولة، وتفاديا 
لفيروس  دلتا  املتحور  وتف�سي  الجائحة  لهذه  رابعة  لتداعيات موجة 
كورونا، وعلى جميع املواطنين واملؤسسات العمومية والخاصة تحمل 
املسؤولية في احترام اإلجراءات االحترازية من اتداء الكمامات والتباعد 
ونظافة اليدين وتجنب التصافح الستكمال الحملة الوطنية للتلقيح في 

ظروف جيدة.

السيد رئيس الحكومة، في إطار املبادئ الجامعة لألمة، فإن بالدنا 
التي  الجامعة  ثوابتها  من  وإشعاعها  وثقتها  ووحدتها  قوتها  تستمد 
تتمثل في الدين اإلسالمي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد 
وامللكية الدستورية واالختيار الديمقراطي، في ظل مغرب معتز بهويته 
واالعتدال  االنفتاح  بقيم  ومتشبث  التاريخية  وأصالته  اإلسالمية 
والتسامح والحوار، إن بالدنا مدعوة إلى الحفاظ على هذا النموذج 
املغربي املتميز عبر العصور وضمان استدامته ومواصلة إشعاعه وهو ما 
يقت�سي االعتزاز والتشبث بالهوية املغربية املوحدة أو املوحدة وصيانة 
تالحم وتنوع مقومات هويتنا الوطنية بانصهار كل مكوناتها. وفي هذا 
الصدد فقد عرف ملف وحدتنا الترابية تطورا إيجابيا بقيادة جاللة 
تاريخ  في  مفصلية  محطة   2021-2017 مرحلة  بحيث شكلت  امللك، 
توسعت  كبرى  انتصارات  بما سجلته من  املغربية،  الصحراء  قضية 
شرعية  وترسخت  الصحراء  بمغربية  الدولي  االعتراف  دائرة  معها 
وجدية املقترح املغربي للحكم الذاتي كحل دائم وعادل للنزاع اإلقليمي 
املفتعل، وتسفهت األوهام املظللة للمشروع االنفصالي وتعمقت أزمته 
في مخيمات تندوف، هكذا استطاع املغرب أن يحصل على اعترافات 

جديدة بصحرائه.
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قنصلية   21 والداخلة  العيون  بمدينة  فتحت  السياق،  وفي هذا 
للعديد من الدول الصديقة، ويأتي االعتراف األمريكي األخير بسيادة 
املغرب على صحرائه ليشكل نصرا جديدا سيمكن من كسب جوالت 
مقبلة في هذا امللف لصالح وحدتنا الترابية. وبهذه املناسبة ننهئ الحكومة 
على تجندها إلنجاح املشاريع التنموية بأقاليمنا الجنوبية التي أطلقها 
جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا من خالل توفير اإلمكانيات 
املالية والبشرية لتسريع وتيرة تفعيلها وإنجاز املشاريع املبرمجة كميناء 
تزنيت  بين  الرابطة  الوطنية  الطريق  تأهيل  أو  بالداخلة،  األطل�سي 
والعيون، وإقامة عدد مهم من املشاريع السياحية والطاقية مما جعلها 

قطبا اقتصاديا مندمجا منفتحا على القارة اإلفريقية.

ملف  بفتح  والتنمية  العدالة  فريق  في  نطالب  املقام،  هذا  وفي 
املدينتين السليبتين املغربيتين سبتة ومليلية والجزر املحتلة، ونستنكر 
ما قامت به إسبانيا باستضافتها لزعيم االنفصاليين واللجوء لالتحاد 
األوروبي للتغطية على تورطها وتواطئها مع املعادين لوحدتنا الترابية 
بالرغم من وقوف املغرب ضد دعوات انفصال إقليم كطالونيا وتعاونه 

في ملفات محاربة الهجرة السرية ومحاربة اإلرهاب.

العربي،  للبرملان  التضامنية  باملواقف  اإلشادة  إلى  اإلشارة  وتجدر 
وكذلك البرملانات اإلفريقية ومنظمة التعاون اإلسالمي دعما للوحدة، 
وحدة اململكة املغربية وضدا على قرار البرملان األوروبي، وبهذه املناسبة 
نوجه التحية، تحية تقدير وإكبار إلى أفراد القوات املسلحة امللكية وكل 
املرابطين على الثغور من األمن الوطني والدرك امللكي ومختلف األجهزة 
بتفان ويقظة  التي تسهر  املدنية  األمنية والقوات املساعدة والوقاية 
على أمن الوطن واملواطنين تحت قيادة القيادة الرشيدة لجاللة امللك 

محمد السادس حفظه هللا.

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

بعد تشريفكم بالتعيين امللكي السامي تم تنصيب هذه الحكومة 
بناء على تصريح حكومي نال ثقة البرملان تطبيقا ألحكام الفصل 88 
من الدستور، وقد كانت حينها حاضرة بكل أعضائها بالنسبة لألحزاب 
لإلرادة  فاحتراما  التنصيب،  عند  الحكومة  في  املشاركة  أو  املشكلة 
الشعبية كان لزاما على الوزراء املحزبين الحضور عند إعطاء الحصيلة 
يمكن  ال  وهنا  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  ملبدأ  تجسيدا  الحكومية 
لتشكيل  السيا�سي  السياق  على  الوقوف  دون  الحصيلة  نناقش  أن 
هذه الحكومة، فكما هو معلوم أن هذه األخيرة يقودها حزب العدالة 
والتنمية الذي تبوأ املرتبة األولى خالل انتخابات 2016 ب 124 مقعدا 
بعد تدبيره للوالية السابقة التي قادها األستاذ عبد اإلله بنكيران، والتي 
عملت على تنزيل اإلصالحات التي أقرها دستور 2011 بما في ذلك تقديم 
القوانين التنظيمية واملساهمة في إرساء عدد من املؤسسات والهيئات 
بشكل  وعميقة ساهمت  هيكلية  إصالحات  أنجزت  كما  الدستورية، 
العدالة وتحسين  والحريات وإصالح منظومة  الحقوق  تعزيز  في  كبير 
مناخ االستثمار واألعمال واملحافظة على التوازنات املاكرو اقتصادية، 

كإصالح صندوق املقاصة الذي كان يكلف 50 مليار درهم كل سنة، 
فلنتصور لو بقي هذا الصندوق على حاله كيف يكون حال املغرب اليوم؟ 
وتشجيع الصناعة واملقاولة وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية 
البشرية، مع توسيع التغطية االجتماعية من دعم لألرامل والتغطية 
الصحية للطلبة واملنح وإصالح التقاعد وإصالح املكتب الوطني للماء 
والكهرباء ؛ استرجاع السير العادي الطبيعي للمرافق العمومية وإطالق 
مسار إرساء الحكامة الجيدة ؛ ترسيخ ثقافة االستحقاق والكفاءة في 
االنتخابات  واعتبرت  املباراة،  نظام  عبر  العمومية  للوظيفة  الولوج 
بمثابة  الجماعية ل2015  وقبلها االستحقاقات   2016 التشريعية ل 
استفتاء شعبي، عبر الشعب املغربي من خالل صناديق االقتراع حينها 
عن اختياره الحر بالرغم من املضايقات واإلغراءات واستعمال املال 
املحاوالت  وكل  املعلوم  الحزب  ودعم  زروال،  ولد  ومسيرة  والسلطة 
للتحكم في نتائج االنتخابات، وعبر الشعب عن رضاه عن اإلصالحات 
الهيكلية رغم صعوبتها وعن اإلجراءات االجتماعية التي شملت خاصة 
الفئات الهشة، وهذان االستفتاءان 2015-2016 يعتبران ردا على من 
يتحدثون عن العشر العجاف، على األقل ال تنكرون أن حكومة ل 5 
السنوات األولى نالت وسام الثقة الشعبية بامتياز، فالجرأة التي جئتم 
بها السيد رئيس الحكومة لعرض حصيلتكم رغم ما عرفته هذه الوالية 
من إكراهات كبرى، بداية بمحاولة عرقلة املسار الديمقراطي في بداية 
هذه الوالية، عبر ال blocage الذي أخذ من الزمن السيا�سي لهذه الوالية 
6 أشهر كاملة، ينضاف إليها 3 سنوات فالحية اتسمت بالجفاف وانتهاء 
بجائحة كورونا التي ضربت كافة دول العالم ومن بينها املغرب، وأبطأت 
من حركية الحياة العامة ملا يزيد عن سنة ونصف وال زالت مستمرة بكل 
تداعياتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية، فمحاولة االنقالب على 
نتائج صناديق االقتراع اليوم الثامن من شتنبر 2016 وال blocage الذي 
تاله له تداعيات على مسار الثقة، كما أورده تقرير النموذج التنموي 
ومسار االنتقال الديمقراطي لبالدنا ال زالت آثاره سارية لحد الساعة، 
مع تسجيل موقفنا املبدئي بالحفاظ على كرامة املواطن وصيانة اإلرادة 
 blocage الشعبية وتعزيز البناء الديمقراطي وتذكير باملخاض العسير ال
الذي تعذرت معه والدة حكومة عادية في ظروف استثنائية، وسيشهد 
التاريخ على أصحاب تلك االشتراطات والتقلبات املزاجية التي يستحيل 
معها التوافق لخدمة مصالح الوطن واملواطنين وال يحسبه أحد منهم 
أن ذاكرة املواطن املغربي قصيرة وستن�سى تالعبهم باختياره الحر، ودون 
الخوض في تفاصيل مشاورات تشكيل الحكومة والتي تضمنت تنازالت 
مؤملة ال يعادلها إال حرصنا على املساهمة في صيان استقرار بالدنا، 
وعدم املساهمة في التأسيس لحالة من عدم الثقة في مستقبل سيا�سي 
والحفاظ على رصيد اإلصالحات واإلنجازات التي تم تحقيقها، وبالرغم 
من أن املنحى العام ملسار الدمقرطة ببالدنا يبقى إيجابيا، فإن التراجع 
عنه ال يشكل استثناء، إذ تطلع علينا بين الفينة واألخرى تراجعات 
وممارسات نكوصية تهدد هذا املسار وتشوش على منسوب الثقة...، 
للعودة  ننبه  والجماعية  التشريعية  االستحقاقات  أيدي  بين  ونحن 
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لنفس األساليب واألدوات القديمة، فقط تغيير حزب بحزب آخر يوفر 
له كل الدعم ليتبوأ املرتبة األولى في االنتخابات، والتحكم في الخريطة 
االنتخابية ضدا على اإلرادة الشعبية الحرة، الجمع بين املال والسلطة 
واملصالح، االصطفاف وراء قاسم انتخابي غير ديمقراطي ال مثيل له في 
العالم يعتمد املسجلين من املوتى واملهاجرين والغائبين واملقاطعين بدل 
املصوتين، يعلم القا�سي والداني بأنه موجه ضد العدالة والتنمية للحد 
من شعبيتها، تبرأ منه حتى من خاضوا املعارك املقدسة للتصويت عليه، 
من بينهم اثنان من األمناء العامين أحدهما قال صراحة »أن القاسم 
االنتخابي ال يوجد في مذكرة حزبه« والثاني صرح بأن حزبه صوت على 
هذا القاسم حتى ال يقال بأنه يدعم العدالة والتنمية، وآخر قال بأنه 
أجبر الرموك للقبول به، وآخرون تعاملوا معه بانتهازية ألنه سيمنحهم 
بعض املقاعد ولم يترددوا للقبوله به ولو على حساب الديمقراطية 

ومصلحة الوطن؛

مما  الفردي  إلى  بالالئحة  التصويت  على  والتراجع  العتبة  إلغاء 
سيؤدي إلى بلقنة املؤسسات املنتخبة بدل 5 أو 6 أحزاب توزع بين مسيرة 
ومعارضة سنكون أمام 16 حزب إلى 20 حزب ممثلين باملؤسسات أغلبها 
دون وزن شعبي، مما سيؤدي إلى االبتزاز في تشكيل الرئاسات واألجهزة 
املسيرة وعدم االستقرار، واملحصلة ضياع مصالح املواطنين وتدخل 
ستتحول  وبذلك  املنتخبين،  بدل  الجماعات  لتسيير  الترابية  اإلدارة 
العملية االنتخابية إلى توزيع للمقاعد بين األحزاب املشاركة بالتساوي 
بدون منافسة وبلقنة للمشهد السيا�سي واملؤسسات مما يضرب اساس 
العملية الديمقراطية وهي التنافس الحر والنزيه، ويضر بنسب املشاركة 
التي ستكون بدون جدوى ويق�سي على مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

املتقدمة  الجهوية  وتنزيل  املحلية  بالديمقراطية  يتعلق  فيما  أما 
تمركز  الال  ميثاق  اعتماد  من  فبالرغم  الترابية،  الحكامة  وتكريس 
الذي رأى النور، السيد رئيس الحكومة، في عهدكم بعد 35 سنة من 
إلى مؤسسات  االنتظارية وإصالح املراكز الجهوي لالستثمار بتحويلها 
لتفعيل  الالزمة  والتنظيمية  القانونية  الترسانة  واستكمال  عمومية 
مضامين القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية. على العموم، 
فإذا كانت عالقات التعاون والتكامل هي السائدة بين املنتخبين واإلدارة 
في  إيجابية  جد  نتائج  وأعطت  ومتميزة  طيبة  عالقات  وهي  الترابية، 
التنمية املجالية، وكذلك للمواطن بعدد من الجهات واألقاليم وأقاليم 

اململكة؛

لألسف كانت هناك عقليات أخرى تسير في االتجاه املعاكس كما 
وقع بوالية الرشيدية وإقليم الشاون مما فوت على هاته الجماعات 
يسائلنا جميعا مؤسسات  للتنمية، كل ذلك  الترابية فرص حقيقية 
وأحزاب ومجتمع مدني حول مآل االختيار الديمقراطي ببالدنا، وعن هذا 
التردد والتراجع في االنتقال الديمقراطي الذي ال زال يراوح مكان، وهو ما 
ينشأ نوعا من اإلنتظارية الهدامة وانصرافا تلقائيا عن وجهة التنمية 
املنشودة، لدا فالتحدي األسا�سي هو العمل إلى جانب القوى الحية 

الديمقراطي وتعزيز مسار  بالوطن من أجل تحصين وتمنيع االختيار 
مختلف  ومواجهة  والحقوقية  واالجتماعية  االقتصادية  اإلصالحات 

التهديدات التي تنذر بالتراجع وبنكوص ديمقراطي؛

 وسيدارئيسا وحك م0،

قبل أن نخوض في ثنايا حصيلتكم املشرفة نتقدم بالشكر والثناء 
لكل من ساهم في تحقيقها بصدق ووطنية من وزراء وإدارة، من برملانيين 
ساندوكم أو انتقدوكم بموضوعية بالتشريع والتقييم واملراقبة، من 
انتقدوكم  أو  واملساندة  الدعم  لكم  قدموا  ومواطنين  مدني  مجتمع 
انتقادا عدم موضوعيا بناء، ال بد من التنويه باملنهجية املتميزة التي 
اعتمدتموها والتي استحضرت املحاور األساسية الخمسة التي جاءت 

في برنامجكم.

 وسيدارئيسا وحك م0،

دالة  أرقام  من  شملته  وما  حصيلتكم  لعرض  اإلنصات  بعد 
ومعطيات غنية قررنا في فريق العدالة والتنمية أن ال تكون مناقشتنا 
لها نوعية تتجاوز املقاربة القطاعية، ألن السؤال الواجب والبحث عن 
جواب له اآلن ليس هو حساب منجزات كل قطاع على حدة، ارتباطا 
بما جاء في برنامجكم، ألن الحصيلة املقدمة غنية ومفحمة واملطلوب 
اليوم هو رد االعتبار للمواطن القادر على التمييز بين ما المسه وعايشه، 
وبين الخطابات الجوفاء التي ال تغني وال تسمن من جوع والتمييز بين 
املنجز املحسوس والنقد املدسوس، ال ل�سيء إال للعمل سويا من أجل 
تعبئة إلرجاع الثقة للعمل السيا�سي الجاد املبني على الكفاءة والصدق 

والنزاهة في القول والعمل، وكذلك الكفاءة.

السيد رئيس الحكومة املحترم، نناقش هذه الحصيلة واملغرب يواجه 
أكبر كارثة منذ استقالله أال وهي جائحة كورونا، والتي بدأت تداعياتها 
مطلع شهر مارس من السنة املاضية، وباإلمكان الجزم بأن هذه الجائحة 
جعلت من املغاربة ملكا وشعبا يصنعون قصة نجاح فصولها قائمة على 
التضامن والتالحم والتضحية والتآزر، وحق للحكومة ورئيسها االفتخار 
بما تم تحقيقه للتخفيف من تداعيات الجائحة وانعكاساتها بتوجيه 
وإشراف من صاحب الجاللة حفظه الل،ه ابتدأت بتشديده على جعل 
صحة املواطنين أولوية األولويات وانتهت بأوامره السامية بجعل اللقاح 
املغاربة وفق استراتيجية محكمة صنفت املغرب ضمن  مشاعا لكل 
الدول الرائدة ملحاصرة الوباء، وأخيرا يسهر جاللته على تمكين بالده من 
القدرة على إنتاج اللقاح، حيث أشرف جاللته يوم اإلثنين 5 يوليوز على 
إطالق والتوقيع على اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح 

املضاد لكوفيد19- ولقاحات أخرى باملغرب.

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

وحتى نقطع دابر املبخسين سنكررها دائما وأبدا، أن التوجيهات 
لهاته  اإلنصات  أجادت  والحكومة  ومؤطرة،  رائدة  كانت  امللكية 
وحاجياتهم،  املواطنين  لنبض  اإلنصات  أجابت  كما  التوجيهات، 
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وأجادت تدبير املمكن ولقد نجحت في ذلك، فمن ينكر أن تدبيركم الجيد 
جنب انهيار منظومتنا الصحية في تخصيص ميزانية 3.3 مليار درهم 
التحليالت،  وإجراء  اإلنعاش  ومصالح  املستشفيات  لتجهيز  إضافية 
بلغ عدد التحليالت 6 د املليون ونص وتوفير األدوية واللقاح باملجان، 
اللقاح كان اللي كيدير 700 درهم للقاح الواحد، وصلنا اآلن ل 10 
داملليون جرعة أولى ويزيد على 9 داملليون من الجرعة الثانية. ومن ينكر 
حسن تدبيركم لصندوق التضامن ملكافحة كورونا ب 33 مليار درهم 
بتخصيص وصرف دعم مالي لذوي الدخل املحدود وتقديم املساعدة 
املباشرة للتخفيف من اآلثار السلبية للجائحة، فقد بلغ مجموع األسر 
املستفيدة من عملية الدعم خالل الجائحة 5.5 مليون أسرة، 45% 
في العالم القروي وخصصت لذلك 16 مليار درهم، فيما تجاوز عدد 
املستفيدين املسجلين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أكثر 
التمديد الستفادة أجراء بعض  900 ألف مواطن ومواطنة وتم  من 
القطاعات ومنها السياحة إلى يومنا هذا. ومن ينكر مواكبتكم للمقاوالت 
املغربية الصغرى واملتوسطة، إضافة إلى اإلجراءات االستثنائية لتعزيز 
وتقوية اإلقتصاد الوطني مما جنب تسريح %71 من أجراء القطاع 
الخاص، ومن يمكر حسن تدبيركم لظرفية الجائحة والتسريع في عملية 
الرقمنة للحياة العامة في الكثير من جوانبها وعدم إهدار الزمن املدر�سي 
والجامعي، ومن ينكر أنكم جسدتم املنهجية التشاركية في أرقى تجلياتها، 
التوضيحات  وتقديم  والتشريع  للتواصل  للبرملان  بحضوركم  سواء 
تداعياتها، ونفس  بالجائحة ومواجهة  املتعلقة  األسئلة  واإلجابة على 

ال�سيء فعلتم مع األحزاب واملركزيات والهيئات املهنية.

الصفوف  في  العاملين  الفاعلين  بمختلف  نشيد  املناسبة  وبهذه 
تداعياتها  ومواجهة  الجائحة  ملحاصرة  مجندين  كانوا  ممن  األمامية 
من أطباء وممرضين ومن سلطة ورجال األمن وغيرهم من املصالح 
بدور  نشيد  كما  امللكي.  والجيش  الدولة  ومؤسسات  واملؤسسات، 
الجماعات الترابية وانخراطها في املجهود التضامني الوطني بتعاون مع 

مختلف السلطات العمومية والترابية واملؤسسات الصحية.

النزاهة  قيم  تعزيز  الحكومي،  للتصريح  الثالث  للمحور  بالنسبة 
على  املصادقة  هناك  الحكامة.  وترسيخ  اإلدارة  إصالح  على  والعمل 
مجموعة من القوانين وكذلك من النصوص التنظيمية، منها لتبسيط 
وقانون  الرشوة،  محاربة  هيئة  القانون  وإصدار  اإلدارية،  املساطر 
اإلصالح الجبائي وقانون إصالح املؤسسات العمومية، وإخراج القانون 
املؤسسات  على  للدولة  املالية  واملراقبة  الحكامة  بمنظومة  املتعلق 
واملقاوالت العمومية، وقانون الوكالة الوطنية ربما تم التصويت عليه 

اليوم في لجنة املالية.

مرة  نكرر  اإلصالح،  وعرقلة  الفساد،  محاربة  للتشريع،  بالنسبة 
أخرى بأننا في العدالة والتنمية لم نغير من أهدافنا املرجعية وعلى رأسها 
محاربة الفساد واالستبداد، حتى ولو كان هذا الهدف سببا في تعبئة 
جهود عدد من الجهات ضد العدالة والتنمية، وخطابها الصريح من أجل 

مصلحة الوطن واملواطن، وبهاد املناسبة نتأسف للسيد رئيس الحكومة 
في فريق العدالة والتنمية الكيفية التي وئد بها مشروع مجموعة القانون 
اإلثراء  محاربة  من  تمكن  مهمة  مقتضيات  من  تضمنه  ملا  الجنائي، 
الغير املشروع، ولقد شكلت هذه العرقلة أحد أسباب تراجع املغرب 
القانون  مشروع  على  ينطبق  األمر  ونفس   ،transparency مؤشر  في 
املتعلق باحتالل امللك املؤقت البحري الدولة، هذا واحد املشروع اآلن 
راه موجود في اللجنة، وتمت جميع املراحل ديال التعديالت، الحكومة 
مشكورة جابت لينا هاد املشروع هذا، ألن مجموعة من املسؤولين 
بما في ذلك وزراء سابقين عندهم فيالت وعندهم استثمارات عندهم 
العمومي،  امللك  في  األمور  ديال  املجموعة  بيسينات، وعندهم واحد 
والحكومة جات باش تنهي هاد املسألة باش تعطي واحد املدة ديال 5 
سنين أو 7 سنين كان مهم 3 سنين، وإذا بنا نجد أنفسنا أمام عرقلة 
ملصادقة على هاد القانون لحد اآلن هو محتجزة داخل اللجنة، و للغريب 
حتى بالنسبة لبعض التعديالت اللي موجودة اليوم تتحدث عن مهلة 
ل40 سنة تمدد ملرة واحدة فقط، 40 سنة ولكن ...غير زعما 80 عام 

مكاين مشكل، ربما لوكون داروا إلى يوم القيام يكون أفضل.

وبالتالي هاد القضية ديال احتالل امللك العمومي يعني مشكل كبير 
وعلى الفرق داخل هذه اللجنة وعلى رئيسها بالخصوص أن يتحملوا 
الفساد  محاربة  هو  هذا  املشروع،  هاد  على  للمصادقة  املسؤولية 
ومحاربة الريع .... من املحطات املهمة التي عرفتها هذه الوالية مطالبة 
االجتماعي  التواصل  منصات  استعمال  لتقييد  قانون  بتبني  البعض 
القانونية  املنظومة  منه  تعاني  الذي  التشريعي  الفراغ  سد  بدريعة 

الوطنية لردع كافة السلوكات املرتكبة والجرائم اإلليكترونية.

وفي هذا الصدد، أكدنا حينها في فريق العدالة ودفاعا على حرية 
التعبير على موقفنا من هذا القانون، ونشكر لكم السيد رئيس الحكومة 
حسن إنصاتكم لتقديرات مؤسسات املجتمع، ولنبض الشارع، وعدم 
إحالة املشروع هذا القانون على البرملان بالصيغة التي تم نشره بوسائل 

اإلعالم.

املهمة استطالعية حول أسعار املحروقات نموذج العمل البرملاني 
الوظائف  أداء  في  تميزا  الحالية  التشريعية  الوالية  عرفت  الصادق، 
العمومية،  السياسات  بتقييم  واملرتبطة  الرقابية  وخاصة  البرملان، 
إذا تمت إقامة العديد من املهام االستطالعية واللجان املوضوعاتية 
خرجت بتقرير جد مهمة، كان من بينها تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة 
حول أسعار بيع املحروقات للعموم وشروط املنافسة بعد قرار التحرير، 
والتي شكلت حدثا رقابية مهما ونوعيا خالل هذه الوالية، وإذ يؤكد 
فريق العدالة والتنمية اعتزازه بمبادرته إلى اقتراح تشكيل هذه املهمة 
البرملاني  العمل  آليات  آلية من  تفعيل  في  وبمساهمته  االستطالعية، 
يضطلع  التي  الدستورية  املهام  إطار  في  واالستباقي  واملسؤول  الجاد 
بها نواب األمة، تفاعل مع انتظارات وتعبيرات املواطنين ودفاعا عن 
حقوقهم املشروعة وخدمة الصالح العام، يؤكد أن خالصاتها كانت 



عدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8680  

ممتدة  تبعاتها  وكانت  وصريحة،  وشفافة  أسس  على  ومبنية  مجردة 
في الزمان ستبقى شاهدة على أنه مهما كانت قوة اللوبيات وتأثيرها في 
القرار االقتصادي واالجتماعي قويا، فإن اإلرادة الشعبية أقوى للحد 
من جشعها وأنانيتها، ونأمل أن يخرج قرار مجلس املنافسة في أقرب 
وقت، ونأمل مناقشة بقية تقارير املهام االستطالعية ألهميتها وجدية 
توصياتها وخالصتها، ومن ذلك تقرير املهمة االستطالعية حول صفقات 
الدم  تحاقن  منظومة  وتقرير  كورونا،  ملواجهة جائحة  الصحة  وزارة 

وتدبير املقالع وبريد املغرب وغيرها.

اعتبرنا  الهندي،  للقنب  املشروعة  باالستعماالت  املتعلق  القانون 
الوالية  هذه  في  مهمة  محطات  إحدى  القانون  هذا  على  املصادقة 

التشريعية العتبارين إثنين:

أوال، هو شكلي تعكسه طبيعة تصويتنا عليه حيث شابه ما شاب 
االصطفاف  يتم  فكيف  العجيب،  االنتخابي  القاسم  على  التصويت 
باملصوتين عليه بذلك الشكل الذي أذهل املتتبعين للشأن البرملاني، 
حيث اجتمعت األغلبية واملعارضة على الفريق األول في مجلس النواب، 
موضوعية  للمعطيات  خاضعا  كان  فقد  عليه  نحن  تصويتنا  أما 
مجتمعية وعلمية، وليس نتيجة إمالءات حاول البعض ترويجها هنا 
يؤمنون  كانوا  إذا  والتنمية،  والعدالة  األمة  فنواب  وللتذكير  وهناك، 
املقابل يشكلون  في  فإنهم  والراي جر،  القرار ملزم  بأن  إيمانا قاطعا 
مزيجا من األطر والكفاءات والخبرات التي ال تنتظر إمالءات للتصويت في 
هذا االتجاه أو ذاك، لذلك نؤكد للرأي العام الوطني بأننا بعد مدارسة 
وألول مرة اتخذنا قرارا مصيريا بتصويت داخلي للفريق ،تصويت سري 
ذهبت غالبية أعضائها إلى رفض املشروع هذا القانون، نظرا ملجموعة 
من الثغرات والبيضات التي اعترته، ناهيك عن السرعة التي تم تمريره 
بها خاصة ونحن في سنة التجاذبات االنتخابية، حيث تقرر إثارة هذا 

املوضوع قبيل االستحقاقات السابقة.

االعتبارات هو أننا طلبنا أن يكون هناك نقاش موسع للمؤسسات، 
طلبنا رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان نظرا أن هناك 58 ألف 

متابعة، طيب.

البشرية  التنمية  بتعزيز  املتعلق  وهو  الرابع  باملحور  يتعلق  فيما 
والتماسك االجتماعي، فقد جعلت الحكومة بالقطاعات االجتماعية 
والحماية  والصحة  التعليم  قطاع  سيما  وال  الرئيسة،  أولويتها  ذات 
االجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصالحية وإطار تنفيذي تمت تعبئة 
نتائج  تحقيق  النهج  هذا  أتاح  وقد  الالزمة،  والبشرية  املالية  املوارد 

ملموسة نذكر منها:

الحماية االجتماعية، شكل ورش توسيع الحماية االجتماعية بحق 
أهم األوراش املنجزة خالل هذه الوالية ملالمسته ألكبر الفئات هشاشة 
برنامج   100 من  أكثر  تنزيل  على  الحكومة  عملت  إذن  املجتمع،  من 
وتسريع  الراميد  نظام  من  االستفادة  دائرة  بتوسيع  بداية  اجتماعي 

التغطية  توفير  في  الفعلي  والبدء  الطلبة  لفائدة  الصحية  التغطية 
التوجيهات  األجراء، وجاءت  وغير  املستقلين  العمال  لفائدة  الصحية 
امللكية السامية الداعية إلى تعميم الحماية االجتماعية لتعطي دينامية 
بعد  ذا  ورشا  الورش  هذا  ليصبح  اإلصالحات،  لهذه  وقوية  جديدة 
وطنيي كبير وأفق زمني ممتد إلى 2025 مع برمجة وآليات، وهو مشروع 
بدأ بمصادقة الحكومة السابقة على القانون 98 و99 ،15 يناير 2016 
وتمت عرقلتهما بالبرملان، حيث أمضيا سنتين وبعد التصويت عليهما 
سنة 2017 أخرجت الحكومة كل النصوص التطبيقية إال أن التفاوض 
وشروط  عراقيل  عرف  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  مع 
الخزيرات حول الدخل الجزافي. وتحضيرا ملشروع الحماية االجتماعية 
إشكالية  ملعالجة  االجتماعي  السجل  قانون  على  املصادقة  تمت 
»الراميد« الذي صرفت الحكومة السابقة 10 ماليير درهم والحكومة 
الحالية 9 ماليير درهم سنة 2017 للذين يقولون بأنه هذا نظام فاشل، 
هذا فاشل ألنه املشكل اللي فيه هو مشكل االنتقاء اللي مشينا من 8,5 

مليون إلى 16,5 مليون هذا فين كاين املشكل الكبير.

أما بالنسبة للخدمات، عدد املر�سى باملستشفيات خالل 2017: 
1.120.000؛ عدد األيام ديال اإلستشفاء: 5 داملليون ديال األيام ديال 
3,5 مالين  325.000 عملية،  الجراحية:  العمليات  االستشفاء؛ عدد 
ديال les consultations spécialisées، و17 مليون ديال التحليالت 
البيولوجية هذا هو »الراميد«، وبالتالي يسدي خدمات كبيرة للفئات 
 2021 املالية  بقانون  درهم  مليار   4,2 الحكومة  وخصصت  املعوزة. 
للمساهمة املوحدة، وهذا تم التصويت عليه في دجنبر 2020 وتوجت 
هذه املجهودات الحكومية بإعداد القانون اإلطار الذي تمت املصادقة 
عليه بالبرملان ويتضمن مشروع التغطية تعميم الحماية االجتماعية 
أربعة محاور: اللي هو التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض اللي 22 
مليون من املر�سى أو املؤمنين والتعويضات العائلية: 7 د املليون ديال 
األطفال، والتقاعد: 5 د املليون والتعويض عن فقدان الشغل، وهنا 
البد من اإلشارة إلى أنه إذا كان نظام املساهمة املهنية املوحدة للتجار 
عرف نجاحا مقدرا، نتمنى أن يطال فئة الفالحين والسائقين والصناع 

التقليديون.

مجهود حكومي غير مسبوق في قطاع الصحة ملواكبة هذه اإلجراءات، 
تم تخفيض أثمنة عدد كبير من األدوية، أكثر من 1000 دواء اللي خالل 
هذه الوالية تم تخفيضها و1500 دواء في الحكومة السابقة و330 خالل 
الحكومة اللي قبل منها مع إدراج 4236 دواء في التأمين الصحي اللي ولى 
كيتعوض هنا؛ رفع ميزانية الصحة من 6 داملليار سنة 2004 إلى 22 
مليار سنة 2021؛ مضاعفة عدد املناصب وزارة الصحة خالل الفترة 
املمتدة ما بين 2017 و2021 ، بحيث أن املعدل هو 3800 وخالل هاد 
السنة 2021: 5500 منصب؛ تسريع إنجاز برامج تطوير البنية التحتية 
الصحية، واحد م�سى لتركيا عامين ما شفناهش هنايا وونهار اللي جا 
قالك حتى مستشفى ما تبنى، أنا باغي غير نسولك واش 3 ديال املراكز 
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االستشفائية الجامعية الجديدة بأكادير والعيون وطنجة واش الداروا 
في عهد العدالة والتنمية وال في �سي حكومة وحدة أخرى نتاع هداك اللي 
م�سى لتركيا وتلف الحساب كامل وما بقاش كيعرفنا، 4 ديال الكليات 
ديال الطب اللي الداروا فهاد خالل هذه الفترة وتجهيز ما يقرب من 60 
مستشفى باألجهزة ديال السكانير و11 مستشفى ب »IRM«، انخفضت 
نسبة الوفيات من 227 امرأة لكل 100.000 والدة جديدة إلى 72 خالل 
2018. والحساب الوطني األخير للصحة كيبين بأن يعني نفقات الصحة 
انتقلت من 47 مليار سنة 2010 إلى حوالي 61 مليار خالل 2018 بزيادة 
17 %، وانخفضت عدد املساهمة ديال األسر من 57 % سنة 2013 إلى 
45 % سنة 2018 وستصل إن شاء هللا إلى 25 % املو�سى بها من املنظمة 

العاملية للصحة بعد تطبيق التغطية الصحية الشاملة.

بالنسبة للتعليم، اعتماد القانون اإلطار لتفعيل رؤية 2030 إلصالح 
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بما يضمن استدامة اإلصالح 
وتحديد أولوياته، بقدر ارتياحن لعدد من املقتضيات التي حفل بها 
هذا القانون، فقد أعلنا منذ البداية معارضتنا لالنزياح الذي وقع في 
مفهوم التناوب اللغوي وامتنعنا تبعا لذلك على التصويت على املادتين 
املرتبطتين به، وقد نبهنا غير ما مرة إلى بعض املحاوالت لخرق مقتضيات 
الهندسة  تطبيق  في  وخصوصا  بنوده،  تطبيق  وعدم  القانون  هذا 
اللغوية، وقد برزت في األسابيع األخيرة بعض الخروقات التي تظهر هنا 
وهناك في بعض األكاديميات واملديريات اإلقليمية التي أصدرت مذكرات 
لتعميم اللغة الفرنسية في تدريس جميع املواد العلمية والتقنية، علما 
بأن الوزارة الوصية تشتغل طبقا للقانون على إعداد مرسوم الهندسة 
اللغوية والذي ستتم إحالته على املجلس األعلى للتربية والتكوين من 
أجل إبداء الرأي بشأنه، لذا نؤكد اليوم أن كل هذه اإلجراءات تتم 
خارج إطار القانون اإلطار. بلغ املعدل السنوي للمناصب املالية املحدثة 
لقطاع التربية هو 20 ألف و160 ما بين 2017-2020، بحيث لم يكن 
يتجاوز 7 آالف ومكن من إحداث 102 ألف منصب في قطاع التربية 
خالل  مليار   72 بلغت  امليزانية  العالي،  التعليم  في  و6008  والتكوين 
2021 ولم تكن تتجاوز 54 مليار في 2016 بزيادة %25، نسب التمدرس 
ارتفعت، نسب الهدر املدر�سي انخفضت، عدد املستفيدين من برامج 
الدعم تيسير إرتفع ب %300 بين سنتي 2017، 2018 و2019 وسجل 
تطور ملموس لجميع برامج الدعم االجتماعي، ارتفعت نسبة التمدرس 
بالتعليم العالي، وصل العدد اإلجمالي للطلبة بالتعليم العالي أكثر من 
مليون طالب، وفي إطار العدالة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص تم 
إحداث 39 مؤسسة، كما أحدثت ما يسمى ب ال big data وتعزيز 
التي  املنحة  من  والرفع  االبتكار  مجمعات  وتعميم  التحتية،  البنية 
بلغت 20 ألف درهم شهريا ملدة 3 سنوات بالنسبة ملنح التميز، وهناك 
العديد من اإلجراءات، ولكن الذي يجدر اإلشارة إليه وهو املنح بالنسبة 
للتكوين املنهي، ألول مرة تعطى للتكوين املنهي وكذلك الرفع من عدد املنح 
بالنسبة للتعليم العالي. أيضا هناك التغطية الصحية وتنزيل البرنامج 
الوطني امللتزم به أمام جاللة امللك إلصالح التكوين املنهي بإطالق إنشاء 

مدن أولى مدن املهن والكفاءات بكل من جهة سوس ماسة وطنجة 
والحسيمة وبني مالل والجهة الشرقية، وتعزيز الوكالة الوطنية ملحاربة 
األمية. هناك تعزيز للحماية االجتماعية ودعم الفئات الهشة، إطالق 
التماسك  دعم  صندوق  نفقات  ومضاعفة   l›INDH الثالثة  املرحلة 
االجتماعي وارتفاع مستمر لعدد املستفيدين من برنامج دعم األرامل، 
والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، حيث تمكنت هذه الفئة 
منذ 2015 من االستفادة من دعم صندوق دعم التماسك االجتماعي 
من خالل 4 برامج لها غالف مالي إجمالي بلغ 920 مليون درهم، كما تم 
تنظيم مباراة موحدة خاصة مكنت من إدماج 650 شخص في وضعية 
إعاقة في الوظيفة العمومية، وهادي أول مرة في عهد هذه الحكومة التي 
يشارك فيها العدالة والتنمية مع باقي الشركاء، استفادت 92 تلميذة 
لتحسين  برامج  عدة  هناك  للتعليم.  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
الظروف املعيشية للساكنة القروية ودعم القدرة الشرائية التي جاءت 

في مداخلتكم السيد رئيس الحكومة.

فيما يتعلق ب )هاني جاي ال�سي عبد هللا، كنا في الحقيقة نود لو أن 
هاد كيتسناهم وهبيى( غادي نجيوا �سي شوية لالقتصاد وغادي نعطيوا 

غير مبيانات نظرا ألن باقية واحد 4 وال 5 دقايق.

التضخم هو هذا، عندنا املقارنة ديال 5 ديال الحكومات، ولكم أن 
تقارنوا، الحكومة ديال جطو التدخل كما 1،9 و الحكومة ديال الدكتور 
سعد الدين العثماني0،90، نعم شكون اللي حسب ليا؟ هادي راها 
كلها رسمية هاد، ال، ال، ال شوف هادوا كلهم إيال بغيتو نعطيكم مصادر 

نعطيوكم مصادر.

االستثمارات أنا أال�سي وهبي باش تقرا مزيان إيال بغيتي نخليهم ليك 
نخليهم ليك، وخا، االستثمارات األجنبية كانت 30 مليار في عهد الحكومة 
ديال عباس الفا�سي، في عهد الحكومة ديال �سي سعد الدين العثماني 
38 مليار ديال الدرهم، وخا كاين الجائحة راه دارت واحد... مزيان وخا.

املعدل السنوي للمناصب املالية املحدثة بقطاع الصحة وهادي 
 ،1000 اليوسفي  ال�سي، حكومة  أنت  ها  جبتيها  منين  تقولي  ما  كاع 
حكومة جطو 1360، حكومة أا�سي عبد اإلله بنكيران 2000 وحكومة 
أا�سي الدكتور العثماني 3800 هذا املعدل السنوي، هاد السنة ،2021 

5500 منصب مالي، نزيد؟ وخا.

مناصب التوظيف العمومي، حكومة الفا�سي 71 ألف، حكومة عبد 
اإلله بنكيران 116ألف وال 117، الحكومة الدكتور العثماني 222 ألف، 

كاين هادال�سي وال مكاينش؟ وخا ماعليش.

االستثمارات العمومية خالل الحكومة 4 األخيرة باملليارات، من 275 
حكومة جطو إلى ألف مليار ديال االستثمار العمومي هاد 2021، 230 
مليار مع إحداث الصندوق ديال محمد السادس لالستثمار ب 45 مليار 
كاين هاد�سي ياك أ�سي وهبي؟ أبقا تقول احنا نزايدوا عليكم غير باش 

اإلنسان إيال قال �سي جملة مزيان يدعمها ب�سي رقم.
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االحتياطات من العملة األجنبية، هذا أال�سي رشيد معندك ماتقول 
..ماعليش،  138 مليار كانت تقريبا هادي واحد  أال�سي  انت  فيه، ها 
االحتياطات ديال فوقت الحكومة ديال ا�سي العثماني 263 مليار حوالي 
8 شهور، حوالي 8 شهور كايغطي تقريبا الحاجيات ديال املغرب حوالي 

راه فاش الحكومة اال�سي عبد اإلله كانت أقل من 8 شهور.

اللي   trancparencey هادي  إيوا  الفساد  إدراك  ديال  املؤشرات 
كاديروا ياك؟ كتنقط املغرب، كانت النقطة ديالو 33 اليوم أصبحت 
في عهد الدكتور سعد الدين العثماني 41، و راه نظرا لهاد البرملان ما 
صدرقش على هاديك الهيئة نتاع محاربة الرشوة تنقصت لينا واحد 
النقطة هاد السنة، والقانون الجنائي حتى هو وهاديك املهمة ديال 

الصفقات هادو 3 ديال عالش؟ ألنه c›est.la.persection ديال.

النفقات ديال الصندوق التماسك االجتماعي ها هو وارجعوا ها 
نعم  الراميد..  وفيه  اإلعاقة  فيه  االجتماعي  التماسك  ديال  النفقات 
ترتيب  تحسين  بعد،  من  نسخ  نعطيوكم  نسخ  أنعطيوكم  مكايبانش 
املغرب إيوا هادي سمحلي هادي كتعرفوها مزيان هذا البنك الدولي اللي 
من 2010 كنا نحتلوا املرتبة 110 واليوم 53، وقلنا غادي نكونوا أحسن 
أ�سي واحد  مكاينش؟  كاين هاد�سي وال  الجائحة،  ماكنتش هاد  لكان 
منكم مشا ل�سي قناة و قال أودي أرقام وجابوا �سي مكاتب دراسات احنا 
مكنجيبوش مكاتب دراسات ال منين نديروا البرنامج اإلنتخابي وال منين 
نكونوا نسيروا، هادوا الكفاءات ديال العدالة والتنمية اللي كايديروا 

هاد�سي.

إذن، ال غير هما كيمشيو وكيدرسوا �سي شوية ما�سي فحال األخرين، 
وفي األخير يعني ربما بقات واحد أقل من دقيقة.

املحور الخامس هداك املحور االقتصادي هو هاد اللي اسميتو، 
وهو الدبلوماسية الوطنية ودعم القضايا العادلة، أوال املغرب ووقوفه 
دائما إلى جانب القضية الفلسطينية، وكذلك الوجهة اإلفريقية وإنجاح 
التعاون جنوب -جنوب، فكانت البداية خالل هذه الوالية بقرار جاللة 
للعالم  لتبين  الجائحة  ثم جاءت  إلى أسرته اإلفريقية،  العودة  امللك 
بأن املغرب ال يتعامل مع أشقائه وأصدقائه ببراغماتية عمياء وإنما 
بإنسانية وحسن جوار، وما الدليل على ذلك إال قرار جاللة امللك حفظه 
هللا باالنفتاح على أشقائنا األفارقة وإرسال املساعدات وآليات طبية 
مصنعة في املغرب من طرف املقاوالت املغربية، واآلن هناك مجموعة 

من االستثمارات التي تهم مجموعة من املجاالت.

في األخير، للذين استكثروا على حزب العدالة والتنمية، الحزب 
املواطن والجاد تدبير الشأن العام لواليتين متكاملتين، بل وباتوا يراهنوا 
على االستحالة املطلقة لتقلد الحزب املرتبة األولى خالل االستحقاقات 
سيخيب  لهم  نقول  ثالثة،  لوالية  الحكومة  برئاسة  والظفر  املقبلة 
ظنكم إن شاء هللا، ألن ما تحقق من إصالحات وإنجازات دليل على 
الوفاء بالرغم من اإلكراهات بنسبة كبيرة من االلتزامات التي جاءت في 

برنامجه، وأن حزب العدالة والتنمية قد عمل أيضا بوفاء مع شركائه 
وعمل على صيانة نموذجه املتميز للفاعل السيا�سي املسؤول ومصالحه 
... مع السياسة وتعزيز الثقة ..وقيمة خدمة... السالم عليكم ورحمة 

هللا.

 وسيدا ورئيس:

عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا،  الرئيس،  السيد  شكرا 
اللطيف وهبي باسم فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفالهبي:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلينالخاتما ونبيئين.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

 وسيدال0يرا ودلو0ال وسادةا و 0ر ءال وسيد تا و 0ير ت،

 وسادةارؤساءا وفرقال وسادةا ون  با ملحترمين،

في الحقيقة سمعت كثيرا من الكالم وكنت أود أن أرد عليه، ولكن 
سأقول فقط بيتا شعريا: »ال يحمل الحقد من تعلو به الرتب***وال ينال 
العال من طبعه الغضب«، لهذا لن أرد على كل ما قيل في حقنا، ألنني 

أعتقد أنها لحظة تاريخية ومحورية في العمل الديمقراطي.

سيديا ورئيس،

يسر فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب أن يساهم في النقاش 
حول حصيلة الحكومة لفترة 2017-2021، وذلك من باب القيام بدوره 
الذي نصت عليه مقتضيات الدستور الذي ضمن للمعارضة الحق في 
املشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي ومساءلة الحكومة. لذلك، 
نعيش اليوم لحظة ديمقراطية على درجة عالية من األهمية في حياتنا 
في  ينص  الذي  الدستوري  باالعتبار  فقط  ليس  املغربية،  السياسية 
الفصل 101 على أن تقدم الحكومة حصيلتها السياسية أمام ممثلي 
األمة للمناقشة والنقد، بل كذلك إنها لحظة ديمقراطية مهمة باالعتبار 
السيا�سي الحضاري الذي يعطي للنقد والنقاش العمومي واملؤسساتي 
مكانة تؤشر على مدى احترام املواطنة داخل املجتمع. والنقد البناء 
الديمقراطيون، هو من صميم  الحداثيون  يعلم كل  والعقالني، كما 
العمل السيا�سي الديمقراطي، سواء كان عمال حكوميا أو عمال حزبيا. 
ونحن في حزب األصالة واملعاصرة كنا دائما نعلي من شأن النقد البناء 
في تصوراتنا ومواقفنا وسلوكاتنا، ولم نتردد في نقد تجربتنا من أجل 
تصحيح مسارنا، وكان نقدا ال يقل صرامة باملقارنة مع النقد الذي 
نوجهه لخصومنا، لدرجة بدى في أعين بعض أصدقائنا أنه نقد ذاتي 
يبخس منجزاتنا النضالية، كما أنه نقد تراءى للبعض اآلخر ممن هم 
عديمي التجربة وضعيفي الثقافة الديمقراطية لدرجة يعتقدون أنها 
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دون قيمة أو معنى، بل شككوا في مصداقيتها وجديتها، مغلوبين بثقل 
ماضيهم الذي لم يعد يشرفهم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

ما من شك أن هذا املوعد الدستوري الهام الذي نعيشه اليوم 
مساءلة  من  البرملان  يمكن  أنه  اعتبار  على  خاصة،  أهمية  يكت�سي 
التشريعية  املؤسسة  اتجاه  بالتزاماتها  وفاءها  مدى  وتقييم  الحكومة 
واتجاه املواطنين الذين قلدوها هذه املهمة، ولو أننا نتساءل هل نحن 
في ظل  أمام حصيلة حزب واحد؟  أم  بأكملها  أمام حصيلة حكومة 
عدم حضور أغلبية وزراء الحكومة خالل الجلسة املخصصة لعرض 

الحصيلة من طرف السيد الرئيس الحكومة.

والبد أن نؤكد أنه من باب تحمل حزب األصالة واملعاصرة كامل 
إليه معارضة  بالنسبة  تكن  لم  التي  املعارضة  مسؤوليته، من موقع 
من أجل املعارضة، وال اإلشهار املجاني ملوقف التصويت بالرفض، بل 
كانت طوال مدة انتداب هذه الحكومة معارضة تسعى إلى الدفع بتطوير 
الحكومة حين  تنبيه  عبر  واملواطنين،  للوطن  العامة خدمة  األوضاع 
يكون هناك ما يستوجب التنبيه أو الرفض متى كان ذلك ضروريا، أو 
حتى الدعم متى كانت سياسة حكومة منسجمة مع تطلعات املواطنين. 
هذا يعني أننا نتوخى أق�سى درجات املوضوعية وال نبني املعارضة على 
أسس إيديولوجية، بل على أسس سياسية ترتبط عضويا باإلختيارات 
الحكومية على مستوى السياسات العمومية وطرق تنزيلها على أرض 
الواقع. ومن هنا نرفض أي مصادرة للنقاش عبر تهريبه إلى متاهات 

إيديولوجية أو سياسية شعبوية سواء من طرف األغلبية أو املعارضة.

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

نعيش  أننا  االلتباس بحكم  إلى  يدعو  في وضع  النقاش  يأتي هذا 
وضعا وهو جزء من أزمة عامة يشترك فيها العالم كله، غير أننا لن 
كانت  أزمات  إلى غطاء إلخفاء  املستجدة  األزمة  هذه  بتحويل  نسمح 
قائمة قبل الجائحة، بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل 
لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة، فالتمييز هنا ضروري 
بين اللحظة وبين تراكم السنوات املاضية التي جعلتنا أقل فعالية في 
مواجهة انعكاسات الجائحة، هذه الجائحة التي ال ينبغي الركوب عليها 
لتبرير اإلخفاقات االقتصادية واالجتماعية، رغم أنها عرت حجم هذه 
اإلخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير املهيكل، وفشل مجموعة من 
البرامج االجتماعية، وغياب الحماية االجتماعية بالنسبة لفئة واسعة 
من املواطنين، هذا إلى جانب فقدان الكثير من الشباب ومعيلي األسر 
ملصادر دخلهم، إضافة إلى توقف قطاعات بكاملها عن االشتغال، وهو 
ما دفع شركات عدة إلى اإلفالس ووضع مستخدميها في وضعية هشاشة.

وهنا ال نحتاج إلى البحث عن دالئل وال عن أمثلة فهي موجودة 
بالعشرات، وال تصب إال في اتجاه تكريس األزمة االقتصادية واالجتماعية 
االجتماعي،  املستوى  فعلى  األخيرة.  العشر  السنوات  املتفاقمة خالل 

تفاقمت التفاوتات االجتماعية بشكل غير مسبوق، وهو ما وقف عنده 
صاحب الجاللة في خطاباته األخيرة والتي دعا من خاللها إلى معالجة 
االختالالت االجتماعية املتراكمة. أما على املستوى االقتصادي، فقد 
سجلت بالدنا معدالت نمو جد ضعيفة، مع تركيز للصناعات في قطاعات 
عبرت عن محدوديتها، سواء فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل أو فيما 
يخص القيمة املضافة ومعدل اإلدماج. كما بقي القطاع الفالحي رهينا 
لرحمة التساقطات املطرية، في وقت تسجل فيه البطالة واملديونية 
ارتفاعا مستمرا إلى جانب التفاقم الذي يعرفه ميزان األداءات. ولعل 
أكثر الدالئل وضوحا وإثارة لالستغراب، ما عشناه خالل مدة الوالية 
الحكومية، من صراعات ونقاشات جانبية، أقل ما يمكن أن توصف بها 
أنها تستهتر بمشاعر املغاربة، فلما تزداد أوضاع املواطنين سوء تفاقمت 
قوتها  مصدر  فقدت  واسعة  شريحة  أن  لدرجة  الجائحة  مع  حدتها 
اليومي، لم تجد الحكومة وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار وحتى 
االنتخابية  القوانين  كان بخصوص  بئيسة، وآخرها  الليل بصراعات 
بتفاصيلها اململة التي ال ترقى حتى إلى االهتمامات الهامشية للمواطن 

البسيط فأحرى إلى اهتماماته األساسية.

طبعا ال نعني بهذا أنه ال يجب الخوض في القوانين االنتخابية، بل 
نقصد تحديدا أنه من غير املقبول، من موقع املسؤولية الحكومي،ة 
أن يخلو النقاش العمومي كليا من القضايا الجوهرية واملصيرية، ونحن 
نشاهد التطورات الحساسة لقضيتنا الوطنية األولى واالرتباك الخطير 
للوضع التعليمي يهدد جيال كامال من أبناء املغاربة والبوادر الواضحة 
على  والوقوف  بالجملة،  العاملين  تسريح  بفعل  االجتماعي  لالحتقان 
القضايا  وعشرات  املديونية  ارتفاع  إليها  يقودنا  التي  الهاوية  حافة 
األخرى، ومع ذلك تطغى على الساحة األنانيات الحزبية ولغة حساب 
املقاعد في االنتخابات املقبلة، إذ ال صوت يعلو فوق صوت االنتخابات. 
ثم بعد ذلك و بدون خجل وال حرج، يأتي من يتحدث عن عزوف ونفور 

الشباب من السياسة.

إننا نعي جيدا أهمية الخروج بوصفة متوازنة وذات جودة لتدبير 
وأغلبيتها  الحكومة  مسؤوليات  من  ذلك  نعتبر  ولكننا  االنتخابات، 
كجزء من أجندة الحكومة من أجندة حكومية عامة ال كأجندة وحيدة 

للحكومة.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

كما قلت سابقا، يجب أن نفرق بين األوضاع الحالية التي لعبت 
التي  التراكمات  وبين  والنقائص  للعيون  الكاشف  دور  الجائحة  فيها 
املاضية.  العشر  السنوات  الحكومية طيلة  السياسات  تمخضت عن 
وهنا قد تنتفض األغلبية الحكومية وتحتج على االقتصار فقط على 
عشر سنوات، وتطالب بالذهاب إلى ما قبل ذلك في رصد السياسات 
التي  العمومية، جوابنا هنا بسيط ومنطقي فعشر سنوات هي املدة 
مرت على اعتماد دستور جديد للمملكة، دستور دشن مرحلة جديدة 
في تأطير الحياة املؤسساتية والسياسية واملجتمعية بشكل عام، وأعاد 
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صياغة أدوار وحدود املؤسسات والعالقات فيما بينها. وكان من أبرز 
إلدارة  واسعة  صالحيات  من  وتمكينها  الحكومة  أدوار  توسيع  ذلك، 
الشأن العام، وتبوء املسؤولية السياسية الحزبية مرتبة عالية عبر ربط 

تشكيل الحكومة بصناديق االقتراع وباإلرادة الشعبية.

إن هذا اإلطار الجديد بالقدر الذي أعلى من شأن الحكومة واألحزاب 
السياسية، بالقدر الذي وضعها أمام مسؤولية كبرى اتجاه املواطنين 
واتجاه البالد ككل. وعليه، فإن تقييم هذه الفترة يعتبر ضروريا لفهم 
الوضع الذي نوجد فيه اآلن، وبالخصوص أن األغلبية الحكومية طيلة 
هذه الفترة طغى عليها لون سيا�سي واحد وهو أمر يجب منطقيا أن 
يكون إيجابيا بالنسبة إليها ألنه يضمن لها االستمرارية، واالستمرارية 
تعني التوفر على الرصيد الزمني الكافي إلطالق األوراش وتتبعها طيلة 
واليتين كاملتين، وقبل ذلك يمكنها من هندسة األوراش على مدى زمني 
كاف، وفق رؤية آنية مستقبلية تراعي احتياجات املغاربة وتحدد تفاعل 

املغرب مع تطور محيطه اإلقليمي والدولي.

ورغم كل هذه اإلمكانات املتاحة ،يكفينا النظر إلى الواقع للتأكد 
من حجم اإلخفاقات، فأمامنا اآلن طريقتان للتقييم تفضيان معا إلى 
نفس النتيجة، إذ يمكن أن نختار تقييما عاما ميكروسكوبيا نستحضر 
الخالصات النهائية وال يتطلب منا أكثر من دقيقتين أو نعتمد تقييما 
مفصال معززا باألرقام واملشاريع على الورق والوعود في الهوى لنقف 
عند نفس الخالصات، فأما التقييم العام فيمكن أن نوجزه في كلمات 
محدودة: عشر سنوات من التدبير الحكومي على خلفية وعود انتخابية 
غير مسبوقة لتنتهي إلى الخالصة الرهيبة التي كشفتها الجائحة، وهي 
أن ثلثي املغاربة يعيشون باالقتصاد الغير املهيكل، هذه مصيبة بكل 
املقاييس، تختزل وحدها اإلجابة الشافية على السؤال التقليدي، ملاذا 
عجز املغرب عن اللحاق بالبلدان الصاعدة ؟ وهو ما لم نجد له جوابا 
في تصريح السيد رئيس الحكومة حول نتيجة العمل الحكومي، عشر 
سنوات من التدبير الحكومي ومن الضجيج ومن الكالم الغليظ والتهجم 
و les pancartes الدائم على املعارضة وكأنها هي املسؤولة عن التدبير. 
وفي النهاية اكتشفنا أن مستشفياتنا لم تصمد أمام بضعة آالف من 
املر�سى في بلد 36 مليون من نسمة. عشر سنوات من التدبير الحكومي 
في  التعليمي  االندماج  أن  لنكتشف  الشعبية،  بالقاعدة  والتباهي 
منظومة التكنولوجيا الرقمية في وضعية بدائية لم يرق حتى إلى مستوى 
تفاعل املراهقين مع التكنولوجيا، ما جعل حكاية التعليم عن بعد نقطة 
مضحكة بل مبكية في الحقيقة. عشر سنوات من التدبير العشوائي 
أوصلتنا إلى حالة الرعب من شبح التقويم الهيكلي ال�سيء الذكر بفعل 
اختيار الحلول السهلة في التمويل عبر اللجوء إلى االستدانة وتكبيل 
سنوات  عشر  الدائنين.  وإمالءات  الديون  بسالسل  املقبلة  األجيال 
من التدبير وأغلب أنشطتنا خدماتية غير قارة، تبخرت بمجرد إغالق 
الحدود، فيما الصناعة التي ال يخجل البعض من االفتخار بمنجزاتها 
لم تتجاوز لحد اآلن توطين الشركات األجنبية ،ولم يفد وجودها مطلقا 

في بناء قاعدة صناعية وطنية مغربية. عشر سنوات من الخلط بين 
الصياح وبين معنى التدبير املسؤول، وال زالت فالحتنا مركزية في إنتاج 
القيمة، والزالت ترقب كرم السماء باألمطار مرادفا للسياسة الفالحية، 
هل نحتاج بعد هذا إلى التدقيق والتمحيص؟ ليكن، ولكن قبل ذلك، 
البد من التذكير لعل الذكرى تنفع قصيري الذاكرة، لقد كان أول ما 
انكبت عليه الحكومة قبل عشر سنوات وهي تدشن عملها وبين أيديها 
عشرات القوانين التنظيمية واملشاريع وانتظارات املواطنين، أن سارعت 
بإصدار القانون املنظم للتعيين في املناصب العليا، نعم، التعيينات أول 
ما اهتمت به الحكومة، وهذا وحده يفسر ما بداخل العقل االستراتيجي 
الذي تهتدي به الحكومة ويا ليتها نجحت في هذا األم،ر على األقل ما كان 
صاحب الجاللة يضطر إلى التوجيه في خطابه األخير إلى ضرورة مراجعة 

مقاييس التعيين في املسؤوليات.

 وسيدارئيسا وحك م0،

هاد البرملان بدا كيطيح، رغم أن الحقائق التي أوردناها أعاله تفقأ 
العين وال ينكرها إال مراوغ، فال بأس للدخول في بعض التفاصيل وليس 
إمعانا في النقد، ولكن من باب محاولة إيقاظ روح املسؤولية، وملا ال 
التنبيه إلى خطورة االستمرار في هذا املسار الذي سيزيد من تعميق األزمة 

ويلقي بظالل من الخوف على مستقبل األجيال ومستقبل البالد ككل.

نتذكر جميعا الدخول الحكومي الصاخب بعد إقرار الدستور، كان 
من بين الوعود التي تم تقديمها بالجملة تحقيق %7 من الناتج الداخلي 
الخام كنسبة نمو، صفقنا جميعا آنذاك مرة سنة 2012 ولم تتجاوز 
نسبة نمو %3، آنذاك تم تبرير الرقم املخيب بتأثيرات السنة التي قبلها، 
ثم  األول  اإلخفاق  أحد عوامل  التجربة  غياب  يكون  قد  قلنا البأس 
توالت اإلخفاقات سنة 2013 ) %4.5 ( وكانت السنة الفالحية جيدة، 
 2015  )2.7%(  2014 يتحقق،  لم  الوعد  أن  قلنا شكرا لألمطار ولو 
)%4.5(2016 )%1.1( 2017 )%4.2( 2018 )%3.1( 2019 )%2.5( و 
2020)%6.3( غاندير بحالك أنا السيد الرئيس هانتما شوفو، عفوا في 
2020 )6-%( جزاك هللا عن الحقيقة خيرا، متوسط واليتين حكوميتين 
يناهز %2.5 كنسبة نمو أي أنه لم يتم بلوغ حتى نصف املعدل املوعود. 
األدهى من ذلك، أن هذه النسب لم تكن تأخذ منحا تصاعديا بل إنها 
تأرجحت صعودا ونزوال وهو ما يعني أنه لم تكن هناك استراتيجية نمو 
قائمة وواضحة، بل إن الحكومة كانت تحت رحمة التقلبات الظرفية، 
سواء الطبيعية الجوية أو تقلبات املحيط وانعكاسه على تأرجح الطلب 
الخارجي، علما أن الحديث عن تنويع الشركاء كان قائما، وأن صاحب 
الجاللة انخرط شخصيا في ذلك، من خالل تعميق عالقات الشراكة 
مع عشرات البلدان اإلفريقية واألسيوية واألوروبية )الصين وروسيا 
نموذجي( غير أن الحكومة لم تستثمر دينامية االنفتاح تلك، ولم تعمل 
على اقتحام تلك البلدان من األبواب التي فتحها جاللة امللك، فهل 
يعقل أن املغرب وقع ما يناهز 1000 اتفاقية مع البلدان اإلفريقية، بكل 
أسواقها الواعدة، دون أن تضيف من ذلك نسبة نمو ولو بنقطة واحدة، 
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1000 اتفاقية ولو بنقطة واحدة، هذا فيما شهدت القارة اإلفريقية نموا 
مضطردا يقدم إمكانات شراكة هائلة، خاصة لدى الدول الصديقة، إذ 
يكفي أن نشير إلى أن املعدل الهزيل الذي حققته الحكومة أي 3.2% 
بلغت الكوت ديفوار أزيد من %8 ورواندا %9 وإثيوبيا %10 ونحن 3.2% 

كان هللا لهذا البلد.

ولعل األهم في أرقام النمو الصادمة التي حققتها الحكومة، كونها ال 
تنسجم مع النمو الديموغرافي التي عرفته كل هذه السنوات، بما يعنيه 
ذلك من تضاعف أعداد الشباب الذين يقتحمون سنويا سوق الشغل 
كي يجدوا في انتظارهم أحضان البطالة. ومهما حاولنا ابتداع أساليب 
احتساب نسب البطالة، خاصة باالعتماد على خصوصيات الشغل في 
العالم القروي، فإن بطالة الشباب بقيت نقطة سوداء طوال هاتين 
كانت  للتخطيط  السامية  املندوبية  إحصائيات  فحسب  الواليتين، 
نسبة البطالة سنة 2011 في حدود %8.9 لتأتي الحكومة الجديدة بكل 
وعودها، بكل أحالمها، بكل مثلها، بعد ذلك يبدأ الرقم في الصعود 9% 
سنة 2012، 9.2 ثم 9.9 ثم 9.7 ثم 9.4، ثم 10.2 ثم 9.5 ثم 9.2 ليبلغ 
حوالي %12 سنة 2020، و12.5 خالل الثلث األول من هذه السنة، هذه 

أرقام مهولة.

 وسيدا ورئيس،

هذا هو املسار الحقيقي الذي تتحا�سى الحكومة الحديث عنه، مع 
أن الحري بها االعتراف به رغم ما يكتسيه من مخاطر من موقع النزاهة 
والشجاعة والجرأة والوطنية، أبرزها التأثيرات السلبية على االستقرار، 
حيث توالت االحتجاجات الشبابية طيلة هاد املدة، خاصة في املناطق 
الهامشية والتي أفضت إلى تشنجات واعتقاالت ومحاكمات ال تنسجم 
نعرف  التي  املواطنين  وكرامة  اإلنسان وصون حقوق  وتعزيز حقوق 
كيف تجرأ السيد رئيس الحكومة بالحديث عنها في حصيلته الحكومية.

إن تصاعد البطالة، أيتها السيدات أيها السادة، طيلة هذه السنوات 
ليس  املجتمع  تمس  عميقة  سوسيولوجية  تحوالت  إلى  ويؤدي  أدى 
أقلها اإلحساس بالغبن والظلم والحكرة لدى شرائح عريضة جدا من 
الشباب، هذا ناهيك عن تطور الجريمة كما وكيفا رغم املجهودات 
الهائلة التي تقوم بها األجهزة األمنية مشكورة، طاملا أن الزجر لم يكن 
أبدا ناجعا في هذا املجال ما لم تعالج األسباب االقتصادية للجريمة قبل 
غيرها. ولن نذهب أبعد من هذا للحديث عن ما يمثله الفشل في ضبط 
البطالة عند مستويات معقولة من إهدار طاقات ضخمة، كان بإمكانها 

أن تشكل وقودا لتقدم البالد في جميع املجاالت.

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

ما من شك في أننا سنحتاج إلى ساعات أو حتى أيام لتشريح واقع 
القطاعات،  ومختلف  املؤشرات  كل  عند  والوقوف  العام،  التردي 

وسأكتفي بالبعض منها بإيجاز.

بالنسبة للدين، نكتفي بالتعريج على دين الخزينة الذي انتقل من 

%52،5 من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 إلى %76 سنة 2020، ال 
نريد هنا أن ندخل في تفاصيل مهولة حول الدين بانتقاله من 52،5% 
سنة 2011 إلى %76 سنة 2020، تفاصيل مهولة حول الدين بشكل 
إجمالي بما فيه ديون املؤسسات العمومية التي تجاوزت الغير املعقول، 
وغيرها من الديون املضمونة من طرف الدولة والتي يحاول البعض عدم 
احتسابها وإخفاءها، وهذا كذلك من نتائج ضعف نسبة النمو، هذا 

بالنسبة لبعض املؤشرات الكبرى.

أما املؤشرات القطاعية، فإنها ال تقل سوء، في الوقت الذي أدرك 
فيه الجميع أن القطاع الصناعي يعتبر إحدى الحلقات األضعف في 
بشرتنا  والتصدير،  للتشغيل  الرئيسة  والبوابة  الوطني  االقتصاد 
الحكومة ب«مخطط التسريع الصناعي« الذي وعدت أن يشغل نصف 
2010. وباملناسبة، الوزير صاحب هذا القطاع  مليون شاب في أفق 
وصف املعارضة بالخوا الخاوي السيد الوزير، وأنا قبلت اعتذارك. 
غير أن النتيجة كانت صادمة، حيث أن معدل التشغيل على املستوى 
الوطني تراجع من 10 املاليين و923 ألف سنة 2019، إلى عشرة املاليين 
و 472 ألف، ضيعنا 500 ألف منصب شغل سنة 2020، وهو يمثل 
تراجعا ب%4، وهكذا فقدت بالدنا 451 ألف منصب شغل بعد أن 
كانت تحقق 121 ألف منصب خالل فترة 2019/2017، وهي حقيقتين 
متناق�سي،ن قبل أن يكون مشروع التسريع الصناعي كنا نوظف 121 
ألف، حين جاء هذا املخطط تراجع ب451 ألف هناك مشكل ما، ها 

املشكل فين والوزير يعتقد ذلك.

هذه األرقام وحدها تغنينا عن الدخول في تفاصيل ما أنجز وما لم 
ينجز من املخطط على األرض، أي كوحدات صناعية منتجة ومصدرة، 
وما األرق الذي أضحى يحدثه عدد من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها 
املغرب مع دول عدة، سوى تأكيد على الفشل التام في املجال الصناعي 
قبل غيره، ما يثقل فاتورة الواردات ومن املواد املصنعة، بما فيه املواد 
البسيطة القابلة للتصنيع محليا، ويزيد من تفاقم عجز امليزان التجاري 

وعجز ميزان األداءات.

وعلى نفس املنوال الحكومي، لم يف املخطط األخضر بكل وعوده 
وكم سمعنا عنه وكم سمعنا األغاني حوله، خاصة ما يتعلق بمساهمة 
الفالحية  الوسطى  الطبقة  القروي وخلق  املحيط  تطوير  في  الفالحة 
التي لم نراها حتى اليوم وتنمية دخول الفالحين الصغار، وفي الحقيقة 
على  الحكومية  االهتمامات  انصبت  فيما  الكبار،  جيوب  إلى  ذهبت 
مزيد من دعم االستغالليات الفالحية الكبرى، والتي وإن كان لديها دور 
إيجابي على مستوى التصدير، فإنها باملقابل ال تعود بالفائدة سوى على 
شريحة محدودة من الفالحين واملستثمرين الكبار، وهكذا نقترح أن نغير 
اإلسم من »املخطط األخضر« إلى مخطط الفالحين الكبار، وما محاولة 
تدارك األمر من خالل االستراتيجية الجديدة املعلن عنها مؤخرا، سوى 
إقرار عملي بالفشل في بلوغ أهم أهداف ما نعث ب«املخطط األخضر«، 

والذي تحول إلى مخطط أسود في حق أضعاف الفالحين.
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 وسيدا ورئيس،

لقد كانت أزمة كوفيد أكبر امتحان وفرصة في نفس الوقت للحكومة 
القرارات الضرورية  املغربي، وتأخذ  كي تتصالح مع مكونات الشعب 
واالجتماعية  الصحية  األزمة  هذه  آثار  من  تخفف  كي  والشجاعة 
واالقتصادية على املواطنين، ولكن ما الحظناه هو عجز واضح للحكومة 
مقابل القرارات االستباقية والحاسمة لجاللة امللك حفظه هللا، فقد 
كانت  الظرفية  أن  رغم  واضح  بفراغ  الحكومة  قرارات  كل  اتسمت 

تستدعي وقفة إرادية قوية شجاعة وجريئة ونزيهة مع الذات.

وفي الوقت الذي كان فيه التضامن الواسع بين مختلف شرائح 
بفعل  حجمها  انكشف  التي  االجتماعية  الهوة  جزئيا  يسد  املجتمع 
آنيا  عليه  السير  يجب  الذي  التوجه  موضوعيا  ويحدد  الجائحة، 
وبمبادرة  وقوة  بحزم  االجتماعية  للمسألة  التصدي  أي  ومستقبال، 
شجاعة وحاسمة، خال قانون املالية املعدل سنة 2020 وقانون املالية 
سنة 2021 من أي مؤشر في هذا االتجاه، بل إنه استكان إلى كرم املغاربة 
من خالل صندوق  الصحية،  للمنظومة  اآلنية  االحتياجات  ملواجهة 
التضامن ولم يقدم ما يشير بأن الرسالة امللحة قد وصلت، ناهيك عن 

اإلجراءات املحتشمة لدعم املقاولة والنسيج االقتصادي.

وفي هذه األجواء التي كشفت حجم العجز الحكومي، جاء الخطاب 
امللكي من جديد السامي لعيد العرش حامال البشرى التاريخية بتقديم 
اإلجابة التي خال منها مشروع قانون املالية املعدل، وأعلن جاللته العزم 
على إنجاز االنعطافة التاريخية بل الثورية نحو استعادة دور الدولة 
الكامل والقوي في معالجة اإلختالالت االجتماعية بما يعنيه ذلك من 
معالجة االختالل العميق في توزيع الثروة بين املغاربة، هذا فضال عن 
إعالن جاللته لتدابير قوية بحجم مالي غير مسبوق لدعم صمود النسيج 
االقتصادي، من خالل التدابير املوجهة لصالح املقاولة بكافة أحجامها.

ولتأكيد املسار وتدقيق املنظور امللكي السامي، جاء خطاب افتتاح 
االجتماعية  التغطية  حول  إضافية  بتفاصيل  التشريعية  السنة 
االقتصاد  لدعم  املالي  واإلطار  لتنفيذها،  الزمني  والبرنامج  الشاملة، 
الوطني، مع اإلشارة إلى الدور االقتصادي للدولة والدعوة إلعادة النظر 

في أسلوب التعيين في املسؤوليات باعتبارها أساسية في نتائج التدبير.

وإذا كانت الحكومة قد عودتنا، على مدى واليتين، على التخبط 
في إبداع االختيارات العامة، ال�سيء الذي أشرنا إلى بعض تفاصيله، 
فاليوم أعفيت بكرم ملكي من هذه املهمة، ولم تكن حتى في مستوى 

تنزيل االختيارات الجديدة.

لقد كنا نتوقع بعد الخطابين امللكيين أن تجهز الحكومة قفزة كبرى 
على مستوى االعتمادات املخصصة للبنيات االستشفائية، ألنه سيكون 
من العبث العمل على بلورة تغطية صحية شاملة دون إعداد الطاقة 
االستقبالية واالستيعابية للمستشفيات على مستوى الوطني، خاصة 

وأن تجربة »الراميد« غنية بالدروس.

نفس املالحظة بالنسبة للمدرسة العمومية التي لم يطرأ أي تغيير 
دون معنى عن اإلمكانات املالية املرصدة لها، والحال أن الجائحة أبانت 
الحاجة املستعجلة إلطالق استراتيجية الرقمنة في التعليم، فال يمكن 
االستمرار في تعهد مدرسة ال زالت تعتمد الوسائل التقليدية وتحرم 

املدرس واملتمدرس معا من اإلمكانيات الخيالية التي تتيحها الرقمنة.

طبعا ال نقصد هنا تغييرا جذريا بين عشية وضحاها، ولكن على 
األقل إعطاء دفعة قوية تؤشر إلى توجه مستقبلي ينخرط فيه الجميع، 

والحال أن االعتمادات املقترحة ال تحمل ما يفيد هذا العزم.

ومن جهة أخرى، فإن العقلية الليبرالية املتوحشة التي اعتمدتها 
الحكومة على مدى الواليتين السابقتين، قد أدت إلى شبه إنهاء للطبقة 
الوسطى، ال�سيء الذي أثر على كل األدوار املعروفة عامليا لدى هذه 
الفئة الضرورية واالستقرار وتقدم املجتمعات وعلى رأس هذه األدوار 

القدرة االستهالكية.

 وسيدا ورئيس،

قبل الختم، نود في فريق األصالة واملعاصرة بهذه املناسبة الهامة، 
أن نتقدم بالشكر الحار لنساء ورجال قطاعي الصحة والتعليم، على 
الروح الوطنية العالية التي أبانوا عنها خالل معركة مواجهة وباء كورونا. 
الوطنية  بالخصال  كذلك  عاليا  لننوه  سانحة  فرصة  نستغلها  كما 
الكبرى ونكران الذات، والتضحيات الجسام التي ما فتئ يعبر عنها نساء 
ورجال كل من القوات املسلحة امللكية، والدرك امللكي، واألمن الوطني، 
السلطات  ورجال  نساء  وباقي  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات 
كصفوف  قدموه  ما  كل  على  وإكبارا  إجالال  لهم  ونقف  العمومية، 
أمامية خالل معركة التصدي للوباء بصفة خاصة وبصفة عامة على 
كل التضحيات التي يقدمونها في سبيل استقرار وأمن الوطن، واستمرار 
عزه وشموخه تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجاللة امللك 

محمد السادس حفظه هللا ونصره.

املغربية بحصول فريق  الرياضة  لننهئ  الفرصة  كما نستغل هذه 
إشارة  وهذه  اإلفريقية،  الكونفدرالية  بطولة  على  البيضاوي  الرجاء 
جديدة على أن عزم املغاربة هو االنتصار في قضيتنا الوطنية وفي قضيتنا 
الرياضية، ألن دفاعنا عن وطننا سيكون في جميع الواجهات و بواسطة 
جميع الجهات، فهنيئا للرياضة املغربية وهنيئا لكل الرياضيين املغاربة 
بتهنئة جاللة امللك، كما ننهئ فريق الرجاء وجمهوره والعبيه وكل قريب 
منه بهذا الفوز الرائع الذي سيسجل بمداد من ذهب بين كل االنتصارات 
التي خاضها، ونتمنى لجميع الرياضيين والرياضيات املغاربة كل التوفيق 

وشكرا السيد الرئيس والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

بيتاس  للسيد مصطفى  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا جزيال 
وال  هداك�سي  تعقم  ال�سي مصطفى  الدستوري.  التجمع  فريق  باسم 

مازال؟
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 ونائبا وسيدامصطفىابيتاساعنافريقا وتجمعا ودست ري:

تعقم تعقم، شكرا السيد الرئيس.

بسماهللاا ورحمنا ورحيمال وحمداهللالحدهال وصالةال وسالما
علىاسيدناامحمدالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ءا ملحترم ن،

0مالئي،احضر تا ون  بال ونائبات،

مناقشة  في  الدستوري  التجمع  فريق  باسم  بالتدخل  سعيد 
حصيلة  حول  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  قدمه  الذي  العرض 
عمل الحكومة، التزاما بالفصل 101 من الدستور. وانطالقا من موقع 
فريقنا التجمع الدستوري كمكون أسا�سي في األغلبية ومشارك بحقائب 
وازنة في تدبير شؤونها خالل هذه الوالية التي تشرف على نهايتها بعد 
أيام معدودة، ومن منطلق كون ما يجمعنا في هذه املرحلة السياسية 
الدقيقة أوسع وأعمق من البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلسنا 
املوقر والذي نناقش اليوم حصيلة أجرأته وتفعيله، وتألف بيننا الثقة 
امللكية السامية بتعيين الحكومة يوم 5 أبريل2017، ويحفنا دستور 
2011 نصا ومضمونا وروحا، وتوحدنا خدمة املصلحة العليا لبالدنا 
وااللتزام السيا�سي واألخالقي بالثقة واألمان التي وضعها فينا املواطنون 
حين انتخبونا وممثلو األمة حينما صادقوا على البرنامج الحكومي الذي 

نناقشه حصيلته اليوم.

لقد كنا في فريقنا بجميع مكوناته الثالثة، مستحضرين على الدوام 
لهذه االعتبارات في جميع املحطات واملواقف اليسيرة منها والصعبة التي 
صادفتنا خالل األربع سنوات من عمر هذه الحكومة، حيث اشتغلنا 
تحت تأثير وعي ومسؤولية إنجاح هذه التجربة بكل صدق وأمانة مهما 
كانت أحوال املناخ السيا�سي وتقلباته، بل ومطباته أحيانا، إيمانا منا بأن 
املغرب محكوم بمعادلة ديمقراطية متميزة تقوم على حسن تدبير التنوع 
والتعددية تحت القيادة الرشيدة والدائمة لرموز الوحدة والتماسك 
واستمرارية املؤسسات الذين تعاقبوا على هذا البلد اآلمن من ملوك 
الدولة العلوية الشريفة. واحتراما لهذه املعادلة التاريخية، تم االعتماد 
عن منع فكرة الحزب الوحيد بعد االستقالل كما كرستها جميع دساتير 

اململكة وبصورة أكثر دقة ووضوحا دستور 2011.

وفي ظل هذا املناخ واإلدراك الفكري الواعد بجسامة اللحظة، كنا 
حريصين في فريقنا القائم أصال كما قلت سابقا على التعدد النوعي على 
استمرارية التجربة الحكومية الحالية وتماسك فريقها، والتماهي مع 
جميع مكوناتها السياسية مهما واجهنا من خالفات وتباين في التقدير 
والتقييم واملواقف، لقد قدمنا املصلحة العليا والوفاء لالئتالف الذي 

جمعنا والتضامن املؤسساتي الذي يحكمنا على املصلحة الخاصة.

من  البد  الحكومية،  الحصيلة  هذه  مناقشة  في  الخوض  وقبل 
التأكيد على موقف فريقنا النيابي الداعم لكل املبادرات امللكية الرامية 
إلى تكريس مغربية الصحراء املغربية، والتي عرفت توالي االعترافات 
الدولية بمغربيتها، وتوجت باالعتراف األمريكي بالوحدة الترابية لبالدنا 
التنويه  من  البد  كما  الداخلة.  بمدينة  قنصلية  فتح  عن  واإلعالن 
باملوقف الدبلوما�سي املغربي الحازم من قضية ما بات يعرف بزعيم 
الكيان الوهمي الذي أخذ لألسف منحى ي�سيء ويضر بصورة الجارة 

اإلسبانية كدولة حريصة على تطبيق القانون وإحقاق العدالة.

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

عودة لحصيلة الحكومة التي ال ننكر أنها إيجابية، لكن البد من 
هذه  داخل  عشناها  التي  السياسية  املخاضات  بعض  على  التأكيد 
املؤسسة البرملانية، والتي كانت عرفت لألسف مناخا سلبيا بلغ حد 
امتناع الفريق األول عن التصويت على قوانين صادقت عليها الحكومة 
في مجالسها الحكومية، ووصل مستوى التصويت بالرفض على أخرى، 
في سابقة غريبة على الديمقراطية وفي تصرف املفروض أن يؤدي إلى 
سحب الثقة من هذه الحكومة لوال األلطاف اإللهية ولوال يعني تعقل 
الشركاء، دون الحديث عن االنتقائية في املراقبة في مراقبة هذه الحكومة 
التي تعبر عن حالة نفسية غريبة في مراقبة العمل الحكومي، حيث يتم 
التعاطي بانتقائية شديدة مع قطاعات بعينها، وتؤكد أن هذا الفريق 
لألسف وعوض أن يشكل ذرعا لهذه الحكومة وصماما ألمانها، شكل 
عبئا عليها وعلى أغلبيتها، دون الخوض في أساليب عدم الثقة والشك 
واعتماد أسلوب التباكي بشكل مفضوح ي�سيء للتجربة الحكومية وينفر 

املواطنين من متابعة الشأن العام والسيا�سي.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

 إلخ ةال ألخ  تا وزمالء،

وألننا لسنا في لحظة مجاملة، بل نعيش لحظة مصارحة سياسية 
نودع فيها مرحلة ونطوي صفحة لالنتقال إلى مرحلة أخرى محكومة 
بنتائج صناديق االقتراع، وقد واجهنا فعال تحديات وإكراهات عديدة 
إليها،  تطرقت  أن  سبق  مختلفة  مصادر  من  حارقة  نيران  وأصابتنا 
واجهناها بكل ثبات وثقة وترفع عن صغائر السياسة دون إخالل منا 
بواجب الوفاء باألغلبية الحكومية أو التصرف بردود أفعال صبيانية 
الالمسؤول،  للتراشق  نادي  إلى  املؤسسة  هذه  فضاء  تحويل  هدفها 
والذي لألسف ال يخدم إال التسييس والعزوف أو التنازل عن هويتنا 
الحزبية وتميزنا ومؤهالتنا التدبيرية وتراكم تجربتنا وخبرتنا امليدانية 

ونسيج عالقتنا املتنوعة ورأسمالنا املادي.

وفي هذا اإلطار، نؤكد أيضا من هذا املنبر على أننا فعال أمام حصيلة 
السيد رئيس  لكم  أن قلت كما ونوعا، وسبق  لي  إيجابية كما سبق 
الحكومة، أن قدمتموها بالصوت والحرف، واقتناعا من الحكومة أوال 
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بتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، وتتويجا ملا سبق من تقديم 
للحصيلة املرحلية أو القطاعية في هذه القاعة أو في اجتماعات اللجن 
النيابية املخصصة للمساءالت والتقييم واملراقبة التي يمارسها البرملان.

دتم 
ّ
ونحن متفقون معكم السيد رئيس الحكومة املحترم، حينما أك

بالحصيلة  ) فخورون  وأقتبس من كالمكم:  القوس  أفتح  أنكم  على 
من  عدد  في  املسبوقة  وغير  بل  الحكومة  لعمل  واملشرفة  اإليجابية 
القطاعات فإننا مستعدون للمناقشة وتقبل النقد( انتهى كالم السيد 

رئيس الحكومة.

اإليجابية  الحصيلة  هذه  يدعم  ما  أيدينا  بين  التي  الوثيقة  وفي 
باألرقام واملؤشرات والبيانات، سواء تعلق األمر بالحكومة كمؤسسة 
أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية. ونعتقد يقينا 
أن النجاح الكبير الذي حققته الحكومة خالل هذه الوالية، سواء في 
املرحلة العادية أو تلك األخيرة، التي تميزت بإكراهات وتداعيات كوفيد 
19 مؤطر بالرعاية امللكية التي لم تنقطع مناسباتها من خطب العرش إلى 
خطب ذكرى ثورة امللك والشعب وافتتاح الدورات التشريعية وذكرى 
وباملبادرات  السامية  الرعاية  بهذه  معتزون  نحن  الخضراء.  املسيرة 
االستراتيجية واإلصالحية التي يقودها جاللته لصالح الوطني والشعب، 
في أبعادها األفقية والقطاعية وفي شتى املجاالت كاملجال االجتماعي 
تم  التي  املبادرات  وهي  والجهوي،  والدبلوما�سي  والصناعي  والفالحي 
ترسيمها عبر املجالس الوزارية أو الحكومية أو التي تم توثيقها وتفعيلها 

على أرض الواقع.

مرتفعة  كانت  الحكومي  النشاط  وتيرة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
التي  االجتماعات  هذه  حيث  من  إن  الوالية،  هذه  خالل  ومنتظمة 
عقدتها والتي بلغ 215 اجتماع وال من حيث املشاريع املصادق عليها، 
وهي باألرقام كالتالي، وسبق لكم السيد رئيس الحكومة أن تطرقتم إليها 
في مداخلتكم بإسهاب شديد، حيث تمت املصادقة على 1036 مشروع 
نص قانوني، يضاف إلى هذه النصوص املصادقة على 594 مرسوما 
الحكومي  للعمل  النصوصية  تنظيميا، كانت ستتعزز هذه الحصيلة 
ببيانات رقمية وصفية للتعيينات في مناصب املسؤولية، والتي نظرا ملا 
لهذه التعيينات من أهمية ومتابعة الستمرارية العمل الحكومي وتنفيذ 
السياسات العامة والقطاعية، التي يوليها الرأي العام أهمية خاصة 
ويخّصها بقراءات متقاطعة قد نتفق ونختلف مع أحقية املعينون فيها 

ومصداقية أو صدقية مساطرها.

كما نسجل بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرملان والتجاوب مع 
املبادرات البرملانية، وذلك من خالل العدد املحال من مشاريع القوانين 
على البرملان والتي بلغت 330 مشروعا قانون، تمت املصادقة البرملانية 
على 293 منها، وبلغت عدد املقترحات التي حظيت بموافقة الحكومة 

حوالي 291 من أصل 304.

والتنظيم  والتشريع  التقنين  مجال  في  الحكومي  املجهود  هذا  إن 

والضبط، يترجم الدينامية الحكومية وسعيها ملواصلة تنزيل وتحديث 
البرامج  وتنفيذ  مؤسساته  واستكمال  دستور2011،  مقتضيات 

اإلصالحية والتعليمات امللكية.

وبموازاة مع هذا املحور، نمر بعجالة إلى املحور املتعلق باإلقالع 
والرقمي، حيث  الصناعي  التحول  وتسريع  واالستثمارات  االقتصادي 
صادقت الحكومة على ما يناهز 114 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية 
بلغت 334 مليار درهم، تساهم في إحداث 39 ألف فرصة عمل مباشرة 
والسياحة،  والطاقة  الغذائية  والصناعات  الصناعة  قطاعات  وتهم 
بلغت نسبة اإلنجاز %43 إلى حدود فبراير 2021، ينضاف إلى ما سبق 
التوقيع على اتفاقيات جديدة بقيمة 34 أو حوالي35 مليار درهم، تساهم 

في إحداث 18 ألف فرصة عمل.

كما تم تسجيل تدفق مستمر لالستثمارات األجنبية املباشرة ما بين 
2019 و2020 بما يناهز 15,5 مليار درهم، كدليل ومؤشر على صمود 
وذلك  كورونا،  رغم جائحة  األجانب  املستثمرين  ثقة  املغرب وكسب 
لنجاحه في تدبيرها، وسيادة األمن واالستقرار ونجاعة ومردودية هذه 
الثقة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا، بحيث أن وتيرة إحداث املقاوالت من 
حيث عددها ونموها كان بمتوسط %8 ما بين 2017 و2019 وتستغرق 
مدة اإلحداث 9 أيام مقابل 20 يوما في منطقة »مينا« شمال إفريقيا 

والشرق املتوسط.

إن هذه اإلنجازات الحكومية األفقية، تتعزز وتتقاطع مع املجهودات 
التي تقوم به مختلف القطاعات الحكومية بدرجات متفاوتة، تعكس 
املدبرين،  ومهنية  وفعليته  األداء  وإيقاع  والتراكم  النضج  مستوى 
العلم والفن واألسلوب، وهو  نهاية األمر هي مزيج من  في  ألن اإلدارة 
عمل بشري خاضع للعوامل الذاتية من خبرة وتجارب وتميز والقدرة 
التنظيمية واإلنجازية التي يتمتع بها مختلف املسؤولين عن القطاعات 

واملؤسسات الرسمية.

ومن خالل تواجد فريقنا في الحكومة كمكون أسا�سي، عبرنا عن 
انشغاالتنا وأولوياتنا وحرصنا على إنجاز املهام القطاعية املوكولة إلينا 
بكل مهنية واحتراف، حرصا على مواصلة إنجاز البرامج واملخططات 
الطارئة  أو  الحكومي  التصريح  في  املدرجة  واإلصالحية  القطاعية 

واملستعجلة التي لها وقع اجتماعي خاص.

واسمحوا لي بتقديم بعض اإلشارات والنماذج القطاعية التي يعتز 
فريقنا بتميزها ونتائجها الجيدة منها على سبيل املثال: تسريع ومواصلة 
تنزيل منظومة العدالة وذلك باعتماد وتنزيل القانون 37.17 املتعلق 
بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام 
العدول،  إلى مهنة  النساء  النقض، عالوة على ولوج  للملك بمحكمة 
تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، األمر الذي يشكل مرحلة جديدة في 
تاريخ التوثيق العدلي باملغرب، ويعزز فرص اإلنصاف ببالدنا واملناصفة. 
هذا مع العمل على الرفع من عدد املحاكم االبتدائية من 70 إلى 84 
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محكمة، وتحسين وضعية القضاة وموظفي كتابة الضبط. وهذا اإلنجاز 
الذي يتطلب مجموعة من اإلجراءات والتدابير والحكمة التفعيلية في 
الفصل السلس ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية، امتثاال لنص 

وروح دستور 2011.

الدفع بإنجاز املشاريع اإلصالحية املؤسساتية، حرص فريقنا على 
الرفع من اإليقاع اإلنجازي للحكومة والتجاوب الشجاع مع القضايا 
من  العديد  بتنزيل  والدفع  األمازيغية،  كملف  الحساسة  املجتمعية 
أو  العادية  املالية  القوانين  عبر  تمويلها  وتدبير  اإلصالحية  املشاريع 
التعددية، وتقديم مشاريع قوانين إطار منها ما أخذ طريقه ومنها ما 
يوجد في املراحل األخيرة للخروج إلى الوجود كاإلصالح الجبائي، وإصالح 
املؤسسات واملقاوالت العمومية والقانون التنظيمي لترسيم األمازيغية 
الذي ناضل فريقنا داخل هذه القبة من أجل املصادقة عليه وتعزيز 

مضامينه.

ونذكر بهذه املناسبة، بأننا على مشارف نهاية الوالية الحكومية، 
ولم نعمل على ضرورة التسريع في تفعيل بعض املؤسسات االستشارية 

كاملجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي.

رافعة فالحية خضراء مهيكلة وعابرة لألجيال، بالرغم من النجاح 
الباهر الذي ال تخطئه العين للرؤية الفالحية لبالدنا والتي لن نعود في 
الحقيقة للتذكير بقصص نجاحها الكبيرة التي يعني تجاوزت الحدود 
وأصبحت محط اهتمام وإشادة من طرف الجميع، وكانت أيضا موضوع 
إشادة منكم السيد رئيس الحكومة، إال أن هذا املجال بالضبط )القطاع 
الفالحي( عرف تسييسا لم تشهده أي استراتيجية قطاعية في تاريخ 
العمل السيا�سي ببالدنا من قبل البعض في محاولة الستغالله، ولألسف 
ال زلنا نسمع بعض التوصيفات داخل هذه القاعة من املفروض من هم 
في موقع الزعيم السيا�سي أو في موقع املسؤول السيا�سي، يعني إهانات 
يمينا وشماال توزع على الفالحين، ويتم يعني توصيف رؤيتهم الخضراء 
إلى ألوان تشمئز منها أو يشمئز منها املغاربة. قلت، عرف تسييسا لم 
تشهده بالدنا من قبل في محاولة الستغالله، أوال لتصفية حسابات 
سياسية ليس هذا هو مجالها وال مكانها، والشجاعة السياسية تقت�سي 
أن نتنافس في مكان آخر وأن نتنازع في مكان آخر، ألن هذه االستراتيجية 
ليست ملك حزب سيا�سي وليست ملك طرف بذاته، ولكن هي ملك 
لجميع املغاربة، ويحرص جاللة امللك شخصيا على رعايتها ويعني توفير 
نيل  ومحاولة  سياسية  لتصفية حسابات  أقول،  الكامل.  الدعم  لها 
بعيد ما يكون  التقييم املوضوعي  تبين بصدق أن  انتخابية  مكاسب 
البعد لألسف عند البعض. فبانطالق م«خطط املغرب األخضر« تحت 
الرعاية »األخضر« أقول وليس يعني لونا آخر فبانطالق »مخطط املغرب 
املغرب  حّقق   ،2008 سنة  السامية  امللكية  الرعاية  تحت  األخضر« 
إنجازات وأهداف وتحوال عميقا في املجال الفالحي شمل مختلف جهات 
وأقاليم اململكة، نذكر منها على سبيل املثال وإن كنت في غنى على أن 
أذكر كل هذه النتائج، ألنه فقط ما عاشته بالدنا في فترة الكوفيد تبّين 

بأن هذه االستراتيجية كانت استراتيجية محكمة، مضبوطة، حققت 
األهداف، والجيل األخضر اليوم الذي يعتبر تتمة هذه االستراتيجية 
»مخطط  وليس  متوسطة،  طبقة  إنتاج  انشغاالته  في  يدخل  والذي 
املغرب األخضر« وهنا أعذر أمية البعض، الجيل األخضر هو الذي يعني 

سوف ينتج هذه الطبقة الوسطى الجديدة الفالحية.

إذا باإلضافة إلى الرفع من مستوى الصادرات، مستوى اإلستثمارات 
الفالحية إلى غير ذلك، وتحسين جودة املنتجات الفالحية وتعزيز الصحة 
وترشيد استعمال املياه بتوفير 2 مليار متر مكعب من الري والتحكم 
والحد من التفاوتات الجهوية وتعزيز عالمات األصل، يتم اآلن الشروع 
في تنزيل االستراتيجية الفالحية الجديدة 2020-2030 »الجيل األخضر« 
والتي يدخل في مهامها أو في أهدافها دعم تشكيل طبقة وسطى فالحية 
املغرب  »مخطط  في  قط  يكن  ولم  اآلن  انطلق  الذي  األمر  جديدة، 
أبانت  كما  أحد.  أمية  عن  مسؤوال  لست  باملناسبة  الذي  األخضر« 
19 عن صمود القطاع الفالحي واستمراريته وتأمينه  جائحة كوفيد 
للسيادة الغذائية الوطنية، واألمن الغذائي في محيطنا القاّري وتعزيز 
صادراتنا الغذائية وتنويعها، وسيظل قطاعا واعدا ودافعا لالنخراط في 

التصنيع الفالحي والتحول االجتماعي وتوازنه.

تسريع التنمية الصناعية والتجارية والتحول الرقمي، استراتيجية 
هي األخرى واعدة نالت هي األخرى نصيبها من النقد، سمعنا في الوالية 
السابقة من كان يتهمنا بتجميع البولونات هكذا، ذوك البولونات اللي 
تتجمعو، اليوم اتضح بأنه ما�سي البولونات هاذي استراتيجية واعدة 
بأهداف وبأرقام واضحة. وبفضل الدعم املوجه لهذا املخطط، عبر 
التكوين املنهي والبحث العلمي واستقطاب مصّنعين عامليين في مجاالت 
املرتبة  لتحتل  بالدنا  أّهل  الذي  السيارات  كقطاع  حديثة،  صناعية 
األولى في إفريقيا بطاقة إنتاجية بلغت 700 ألف سيارة سنويا، يتضمن 
النسيج الصناعي الوطني عدة مجاالت ويحقق صادرات مهمة ويوفر 
مداخيل وفرص عمل جديدة، تضّمن عرض السيد رئيس الحكومة، 

تفاصيل وأرقام هذا النسيج.

لقد لعب هذا القطاع أدوارا اجتماعية واقتصادية وأمنية خالل 
والحاجيات  بالتموين  وإمداده  الوطني  السوق  بتأمين  كوفيد،  أزمة 
الصحية.  الوقاية  مستلزمات  توفير  جانب  إلى  وتوزيعها  االستهالكية 
إنجازات أخرى مهمة حققتها قطاعات نشيطة كاالقتصاد االجتماعي، 
والسياحة التي عرفت في اآلونة األخيرة انتعاشا وانفتاحا على وجهات 
وأسواق قارية جديدة، بفتح خطوط االتصال الجوي تعزيزا للموارد 
مع  القطاع  هذا  من  الخير  كل  وننتظر  ملصادرها،  وتنويعا  السياحية 

اآلفاق الجديدة التي يحملها.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

إننا متفقون تمام االتفاق، من كون هذه الحصيلة تعود للحكومة 
تؤكد  للحصيلة  الدستورية  القراءة  وأن  ومتضامن،  متكامل  كفريق 
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هذا االتجاه السليم وتقر باملسؤولية التضامنية والجماعية للحكومة 
سلبا وإيجابا. وإننا على يقين أيضا، من أن تركيزنا على قطاعات معينة 
والتي كانت على درجة عالية من الجودة اإلنتاجية واالجتهاد في األداء 
اإلنصاف  باب  من  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  عليه  سيوافقنا 
والقدرات  املتميزة  للجهود  منا  واعترافا  حقه،  ذي حق  لكل  وإعطاء 
 LE SAVOIR FAIRE األدائية النوعية وتراكم الخبرات والتجارب املهنية
األداء لوزراء فريقنا، وما شهدنا إال بما علمنا، والواقع يؤيد ما نقول، 
سواء في زمن الرخاء أو في زمن أزمة كوفيد 19 التي ساهمت في الكشف 
عن مواطن القوة والضعف والخلل والهشاشة في منظوماتنا وقطاعاتنا 
ومؤسساتنا، كما كشفت عن التميز األدائي لبعضها، وكانت فرصة أيضا 
للوقوف على القطاعات املؤهلة للصمود والتكيف السريع مع تقلبات 
الذكية  والبدائل  الحلول  وتقديم  األزمة،  تدبير  ومتطلبات  املحيط 
واملالئمة لطبيعة األزمة، تدبيرا لتداعياتها وفق شروط حالة الطوارئ 

املعلنة.

الحكومة  به عمل  الذي يحظى  التقييم  في  أيضا  الواجب  أن  إال 
وحصيلتها، ال سيما من الفريق األول، أن يتم بنفس مبادئ اإلنصاف 
وقيم التضامن الواجب في األداء الحكومي، غير أن ما يهم فريقنا بالدرجة 
األولى من مناقشتنا للحصيلة الحكومية املنجزة، هو الحصول على ر�سى 
املواطنين واملواطنات واقتناعهم بجدية العمل الذي قمنا به وبدلناه 
ومستوى األداء واآلثار التي أحدثتها هذه النتائج واملبادرات على الواقع 
املعي�سي واالقتصادي واالجتماعي للمجتمع وجهات وأقاليم وجماعات 
اململكة. يهمنا بالدرجة األولى كسب ثقة املواطنات واملواطنين، وتعزيز 
هذه الثقة بالوفاء بااللتزامات التي نعلن عليها، والحرص على حسن 
األداء واإلنصات والتواصل املستمر مع جميع الفئات والهيئات واملهنيين 
واملحتاجين، ووضع املصلحة العامة في املقدمة، والدفاع على املصالح 
العليا للبالد من جميع املواقع التي نتواجد فيها، بصدق القول والعمل 

والتضحيات وحسن النوايا، استمرارية وتفاؤل وتراكم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

ينتظرنا ورش ديمقراطي كبير، توافقنا على إعداد شروط نضجه 
وعدته، وليس لنا الحق في التراجع على التوافق الذي حققناه، وليس 
لنا أيضا الحق على البكاء على التوافق الذي حقق، ألننا نحتكم إلى 
استعداد  على  ونحن  ومخرجاتها.  نتائجها  كانت  كيفما  الديمقراطية 
تام للمشاركة البناءة في هذا الورش الديمقراطي املتجدد، بكل تفاؤل 
وثقة وتكريس للسلوك الديمقراطي املنتج للتعاقدات الواضحة املبنية 
على البرامج املنسجمة واملتناغمة مع ما حققته بالدنا من مستويات 
إنجازية ومؤهالت مؤطرة للتنزيل والتفعيل السليم ملختلف السياسات 

العمومية وطنيا وجهويا ومحليا.

لدينا اليوم نموذج تنموي جديد ومتجدد، ولدينا زخم مؤسساتي 
القوانين  واسع. كما هيئنا مشاريع إصالحية كبرى مؤطرة بسلة من 
اإلطار، ببعد مجتمعي وإصالحي وهيكلي، ومجموعة من املخططات 

االستراتيجية القطاعية ومنطلقة على السكة القويمة. إن هذا النضج 
املتواصلة، والحرص على  امللكية  اإلرادة  بالدنا بفضل  الذي حققته 
مراكمة اإلنجازات وتطوير هياكل ومؤسسات الدولة وتدبير اإلختالالت 
بالحكمة والحكامة واالنفتاح املتوازن، واالستباقية في التوقع وإعداد 
الخطط والحلول، وهذه اإلنجازية الجاهزية املتراكمة والتجاوب الذكي 
مع متطلبات مجتمعنا الطموح. ونسعى في فريقنا بجميع مكوناته إلى 
املشاركة السياسية الفعالة والنظيفة، أقول النظيفة واملستقيمة، في 
املشهد الديمقراطي املنتظر، والقطع مع األساليب البائدة والبئيسة 
التي أساءت لديمقراطية بالدنا واملتمثلة في استمالة املنتخبين الذي 
اعتماد  عبر  وصدقيتها  األحزاب  في  الطعن  أو  اليوم  البعض  يمارسه 
هذه  طيلة  اآلخر  البعض  ممارسته  على  دأبت  الذي  التباكي  منطق 
صالحة  نخب  وإفراز  مرضية  نتائج  على  للحصول  والتطلع  الوالية، 
بنفس  املقبلة  السياسية  املرحلة  تدبير  مسؤولية  لتحمل  ومؤهلة 
تجديد واستمرارية إصالحية وجودة نوعية في األداء والتنفيذ وخدمة 
املصلحة العامة بكل نزاهة وجدية ومهنية، إن خارطة الطريق واضحة 
املعالم بمواعيد ومحطات معلومة وبهوامش واسعة لالجتهاد في الرفع 
من النتائج وتجويدها وتسريع مخرجاتها مع اليقظة في توقع املخاطر 
وحسن تدبيرها، ألننا نعيش في زمن تناف�سي رهيب ومناخ متقلب وسريع 
الدوران، ومحاطون لألسف بجوار غير آمن ومتربص ال يوفر فرصة 
للنيل من مكاسبنا وفرص نجاحنا وعرقلة مشاريعنا، وهذا قدرنا وهللا 

املستعان، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس0:

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

الدين، عقم ال�سي صاف ها هو ياله ال�سي نور الدين.

 ونائبا وسيدان را ودينامضيانارئيسا وفريقا الستقالليا
ول حدةال وتعادوي0:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ء،

0ميالتيا0مالئيا ونائباتال ون  ب،

 وسيدا ورئيس،

إن مناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة، تشكل فعال لحظة 
دستورية وسياسة بامتياز في ترسيخ االختيار الديمقراطي ببالدنا كأحد 
الثوابت الدستورية، وهي مناسبة لنجدد التأكيد في الفريق االستقاللي 
بالدنا  قطعتها  التي  الكبرى  األشواط  أهمية  على  والتعادلية  للوحدة 
بفضل التالحم الدائم والتاريخي ألمتنا، ملكا وشعبا، وهو ما ظهر بشكل 
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سالمة  -نصره هللا-  البالد  عاهل  جعل  حيث  الجائحة،  إبان  واضح 
وصحة وكرامة املواطن املغربي أولوية األولويات بعد القضية الوطنية 
األولى، وذلك عبر سلسلة من القرارات امللكية السامية والسديدة التي 
جعلت الدولة وكل إمكانياتها في خدمة املواطن وأمنه الصحي، انطالقا 
من فرض حجر صحي حمائي ومرورا بإحداث الصندوق الخاص بتدبير 
ومواجهة جائحة كورونا ووصوال إلى الدعم املالي املباشر لألسر املتضررة 
من التوقف االضطراري لألنشطة املهنية، قبل أن يتوج بإطالق حملة 
وطنية رائدة عربيا وافريقيا بل ودوليا للتلقيح املجاني لكل املواطنين 

واملواطنات واملقيمين على تراب اململكة.

وال يفوتنا هنا، أن أعبر عن اعتزاز كبير لالتفاقيات التي تم توقيعها 
أمام جاللة امللك، والتي تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح املضاد 
لكوفيد 19 ولقاحات أخرى باملغرب، هذا املشروع الهام املهيكل الذي 
يأتي في إطار اإلرادة امللكية الصلبة لضمان األمن الصحي االستراتيجي 

للمغاربة وتعزيز السياسة الصحية للمملكة.

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

التي  اإليجابية  للتطورات  الكبير  اعتزازنا  عن  أعبر  أن  هنا  ويهمنا 
تعرفها قضية الوحدة الترابية، وما أضحت تنعم به جهتنا الجنوبية من 
مقومات تنمية مستدامة، تتوجها املشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء 
املغربية، سواء في دينامية البناء والتنمية أو في تدبير الشؤون السياسية 
والتمثيلية املحلية، وهو ما تعزز أيضا بفتح عدد من الدول الصديقة 
والشقيقة لقنصليات دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية في إشارة سياسية 

قوية ودالة.

وفي هذا السياق، نتساءل السيد الرئيس الحكومة املحترم، عن 
التحركات واملبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل استرجاع املدينتين 
السليبتين سبتة ومليلية والجزر املرتبطة بهما، في ظل األزمة التي افتعلتها 
الحكومة اإلسبانية باستقبالها زعيم البوليساريو بهوية مزورة وبشكل 
التعايش  منطق  أن  منا  إيمانا  الدولية،  واألعراف  املواثيق  مع  يتنافى 
والتعاون الذي يربطنا مع الجارة الشمالية إسبانيا تاريخيا وجغرافيا ال 
يمكن أن يكون على حساب االنتقاص من سياستنا ووحدتنا الترابية. 
ولن تفوتنا الفرصة دون التأكيد على املوقف الثابت للمغاربة، ملكا 
وحكومة وشعبا، في الدفاع عن القضية الفلسطينية بما فيها حقهم 
املشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

قدمتم حصيلتكم النهائية، حصيلة الوداع بحضور باهت ألعضاء 
الحكومة، األمر الذي نسائلكم عن مدى التضامن واالنسجام، وقد 
استغربت حقا قبل قليل بالحديث عن التضامن وتفادي يعني وإصالح 
ذات البين فكنهنيكم السيد رئيس الحكومة، إال في النهاية بعد خمس 
سنوات من غياب االنسجام، وكل هذا بطبيعة الحال أتى على حساب 
البرامج الحكومية، وعلى حساب تنزيل البرامج التنموية، وعلى حساب 

األداء الجيد للحكومة في األيام األخيرة من عمر هذه الحكومة نسمع بأن 
هناك مصالحة، �سيء جميل، بمعنى أنه مكاين مشاكل، يعني حصيلة 
مشتركة، كاين عمل، توافق، هذا جميل جدا، ولكن ليس هذا هو األمر 
الذي هو في الواقع، لألسف الشديد ما تعيشه هذه الحكومة منذ بدايتها 
إلى هذه اللحظة هو قمة النفور، وهو قمة كذلك الالتعايش واالنسجام، 
الحصيلة  قدمتو  ي 

ّ
مل الحكومة،  رئيس  السيد  ذلك  على  دليل  وخير 

ديالكم كان غياب كلي لطرف أسا�سي من مكونات هذه الحكومة، وذلك 
مع سبق اإلصرار والترصد، واآلن تتحدثون عن االنسجام، مزيان إيال 
صلحتو ذات البين السيد الرئيس مبروك عليكم، ولكن ال فائدة منها 

اآلن، إذا هذا من جهة.

إذا فهذا بطبيعة الحال هاد الغياب هو كيجسد فشل ذريع لتحقيق 
ما التزمتم به أمام مجلس النواب، فهو عبارة بطبيعة الحال نحن نسجل 
أن هناك إخفاقات وتراجعات وانتكاسات على حساب بطبيعة الحال 
ما صرحتم به في البرنامج الحكومي واملتمثل أساسا فيما يلي، غير نذكر 
السيد رئيس الحكومة، ببعض املسائل التي التزمتم بها والتي، ال من 
خالل البرنامج الحكومي الذي قدم من أجل نيل ثقة الشعب املغربي من 
خالل البرملان، وال من خالل البرنامج االنتخابي الذي على أساسه نلتم 
أصوات املغاربة وتبوأتم املرتبة األولى. مثال، أين تفعيل االستراتيجية 
الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها باالستراتيجيات القطاعية؟ 
فين ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل؟ أين أثره اآلن؟ كذلك 
استكمال ورش إصالح القضاء الذي دعا إليه جاللة امللك؟ أين هو 
اإلصالح الشمولي واملستدام لنظام املعاشات فين هو؟ إخراج ميثاق 

االستثمار لألسف الشديد الذي ال زال متعثرا منذ عشر سنوات؟

 وسيدارئيسا وحك م0،

إلى أي حد مدى حرصت الحكومة على تنزيل األحكام الدستورية 
ذات البعد املؤسساتي؟ فيها أساسا تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
فعال صفقنا وشاركنا وصوتنا باإلجماع على هذا القانون املهم، لكن على 
أرض الواقع شنو كاين؟ اآلن واش فعال أنه كاين األمازيغية على أرض 
الواقع؟ أين أثرها في البرامج التعليمية، الكلية، في الحياة اليومية، في 
اإلدارة، حتى في هذا املجلس اآلن لألسف الشديد هناك فئات عريضة 
من الشعب املغربي اللي ما عارفاش العربية، كان من املفروض هو أن 
نوفر على األقل الترجمة من العربية إلى األمازيغية، هذا هو التفعيل، 
أين ذلك؟ ال �سيء من ذلك صوتنا على القانون ليظل في الرفوف كما 
ظلت عدة قوانين أخرى في مثل هذه الرفوف املختلفة للحكومة وغيرها، 

إذا هذا من جهة .

كذلك، أي إحداث مجلس الوطني للغات والثقافة املغربية فين 
األعضاء ديالو؟ نعم، كتقولو درنا درنا نعم ماذا بعد ذلك؟ نحن ال نريد 
بطبيعة الحال التدليس على املغاربة، كتجيبو قوانين كبرى ولكن مآلها 
هو الّتجميد في ثالجات الحكومة، ما�سي هذا هو الهدف من هذه القوانين 
الكبرى، ثم كذلك إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفولة فين هو 
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األثر ديالو؟ التنزيل ديالو؟ إحداث املجلس االستشاري للشباب والعمل 
الهام،  التنظيمي  القانون  هذا  على  البرملان  مصادقة  رغم  الجمعوي 
القانون التنظيمي لإلضراب فين هو؟ إذن هذه هي األوراش الكبرى التي 

كنا ننتظرها أن ترى النور على أرض الواقع.

 وسيدارئيسا وحك م0،

بتثبيت  عضويا  يرتبط  الناجحة  املستدامة  التنمية  تحقيق  إن 
الديمقراطية، باعتبارها إحدى اإلختيارات الدستورية الكبرى لبالدنا، 
فاملمارسة الديمقراطية ليست طرفا، بل هي سبيل آمن نحو التقدم وهو 
ما يدعونا للتنبيه أن التعامل مع الديمقراطية كتكتيك سيا�سي ظرفي 
يضر بجوهر الديمقراطية والقيم املرتبطة بها، ومناسبة هذا التنبيه 
هو النقاش الزائف واملغلوط، احنا فقط اختزلنا العمل الخالف حول 
القاسم االنتخابي، فإذا كانت حرقة الحكومة للدفاع عن الديمقراطية 
هذا هو يعني الهاجس اللي كيجمعنا كلنا، واحنا عّبرنا عن ذلك بأنه ال 
تجتمع األمة على �سيء على ضاللة كما قال يعني القرآن الكريم، عفوا 
الحديث، حديث شريف: ال تجتمع أمتي على ضاللة. على كل، على كل 
بمعنى واش هذا فقط هاذ ال�سي، فين كنتم؟ أين كانت الحكومة عندما 
كانت الحركات االجتماعية تتصاعد في الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها 
من املناطق؟ ديك الساعة ما تحّركتوش، يعني مطالبة فقط بتحقيق 
ي 

ّ
الحد األدنى من العدالة املجالية والتوزيع العادل للثروة، فين كنتو مل

كم 
ّ
ها؟ بل قمتم بمبادرة هو أن

ّ
كان الحراك ديال الريف؟ وفهاذ املناطق كل

خّونتم الحراك اعتبرتموه بأنه حراك خائن وانفصالي، هذه مسؤولية 
اجتماعي  بأن حراك  تعّبر  باش  االنتخابات، ألنه  يوم  عنها  ستسألون 
فقط هدفهم هو املطالبة بالحد األدنى من التنمية املجالية، الحق في 
التشغيل، الحق في التنمية، الحق في الصحة، الحق في التعليم، ولكن 
لألسف الشديد كان تعامل الحكومة مخالفا وهذه ضد هذه اإلرادة. 
ي كان هاذ ال�سي؟ وإذا كانت بطبيعة حرقة الدفاع عن 

ّ
إذا فين كنتو مل

الديمقراطية عندما تّم تحرير أسعار املحروقات كاع ما تحّركتوش، وترك 
املواطن أمام جشع شركات املحروقات، هنا اللي كنا بغينا أنه الحكومة 
غادي تحّرك ما�سي في مسائل اللي هي خاوية، أين كانت حرقة الدفاع 
ستم عمل البرملان ومّررتم مجموعة من 

ّ
عن الديمقراطية عندما بخ

القوانين األساسية بدون مناقشة كافية وبسرعة خيالية، مستعينين 
بأغلبيتكم البرملانية في ضرب صارخ ملبدأ توازن السلط وتعاونها؟ أين 
كانت حرقة الدفاع عن الديمقراطية عندما قررتم االقتطاع من أجور 
ق األمر 

ّ
 عندما يتعل

ّ
املضربين؟ أم أن حقوق الديمقراطية ال تتحرك إال

بالكرا�سي واملقاعد واملناصب؟ شنو دارت الحكومة بالنسبة لساكنة 
املناطق الحدودية ال في الشمال وال في الشرق؟ الناس اللي كانت في 
الجنوب الشرقي؟ البطالة وصالت أكثر من %20 وألول مرة في التاريخ 
في هذه املناطق. هادي هي األوراش الكبرى اللي كنا نسمعو أنه الحكومة 

تجاوب عليها وتعالجها.

جعلتم السيد رئيس الحكومة، من محاربة الفساد شعارا قويا في 

برنامجكم االنتخابي، وإحدى األولويات األساسية في البرنامج الحكومي، 
غير أن الواقع برهن أن الفساد قد استفحل في ظل حكومتكم، حيث 
انتقل مؤشر إدراك الفساد من املرتبة 73 سنة 2018 إلى املرتبة 80 
سنة 2019، ثم إلى املرتبة 86 سنة 2020، وهو تراجع غير مسبوق 
الفساد بكل  الفساد. فأين نحن من محاربة  في ظل حكومة محاربة 
أشكاله؟ وما مآل مشروع القانون الجنائي وخاصة جريمة اإلثراء الغير 
املشروع؟ مشكل داألغلبية هذا هو اتفاق وتوافق وانسجام األغلبية 
،ما�سي املعارضة اللي وقفت املشروع األغلبية اللي وقفت املشروع فيما 
بينها، اختالف األغلبية هي اللي وقفت أهم يعني هاد املشروع الواعد 
الحسابات؟  األعلى  املجلس  تقارير  مآل  نحن  أين  الشديد،  لألسف 
مشكور املجلس األعلى للحسابات قام بعمله وقام بفحص عدة إدارات 
وعدة مؤسسات، لألسف الشديد فين املآل ديال هاد العمل الجبار 
اللي قامت به هاد املؤسسة؟ أين الحكومة من تنزيل كذلك الجهوية 
املتقدمة بمفهومها الحقيقي؟ وأين الحكومة من ملف تحقيق التنمية 
القروية التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق 

بعض التأهيل وليس التنمية؟

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

الذي  الوقت  في  بامتياز،  اجتماعية  حكومة  حكومتكم  اعتبرتم 
عجزت فيه عن جعل البعد االجتماعي في صلب السياسات العمومية، 
تميز  واقع  واجتماعي،  اقتصادي  مرير  واقع  عن  الجائحة  عرت  وقد 
حالة  إلى  ومواطنة  مواطن  مليون  حوالي  انتقل  بحيث  بالهشاشة، 
الفقر املباشر بعد الحجر الصحي، فلوال التوجيهات امللكية، واملبادرات 
السامية، خاصة املتعلقة بإحداث صندوق تدبير جائحة كورونا لكان 
رئيس  السيد  تتحدثون  اجتماعية  حكومة  أية  فعن  كارثيا،  الوضع 
األزمات  إبداع  واملبدعين،  اإلبداع  حكومة  أمام  فعال  إننا  الحكومة؟ 
بامتياز، ففي الوقت الذي وعدت فيه حكومتكم في برنامجها الحكومي 
بجعل املدرسة العمومية فرصة لتحقيق االرتقاء االجتماعي، فإن واقع 
الجامعة واملدرسة العمومية فرصة اليوم يؤكد بأنه ما ال يدع مجاال 
للشك أن هذا القطاع الحيوي الذي يبقى املدخل األسا�سي لتحقيق 
أي تقدم منشود، يعيش أزمة خانقة صارت بنيوية بعد أن أضاعت 
الحكومة فرصة جعل القانون اإلطار للتربية والتكوين بوابة لإلصالح، 
وما ترتب عن ذلك من آثار سلبية في منظومة التعليم، واملتمثلة أساسا 
في قرار التعاقد البئيس الذي اتخذته هذه الحكومة والذي أضر نفسيا 
واجتماعيا بأسرة التدريس، خاصة بعد أن قدمته الحكومة في مشروع 
القانون اإلطار قبل أن يرفضه، رفضناه في الفريق وفي حزب اإلستقالل، 
عبر تعديل تاريخي إللغائه. تزايد ظاهرة الهدر املدر�سي، غير باألرقام هادي 
أرقام رسمية أتحدث وأستحضرها، الهدر املدر�سي في سنة 2018 وحدها 
غادر قرابة نصف مليون تلميذ 432.000 تلميذ غادروا املدرسة دون 
الحصول على شهادة حسب بيانات املجلس األعلى للتربية والتكوين، 
%78 منهم في املرحلة االبتدائية والجامعية، 4.300.000 شاب وشابة 
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تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة يوجدون اليوم في وضعية ال في 
املدرسة، وال في التكوين، وال في الشغل، وهي فئة مغيبة في برنامجكم 

وحصيلتكم السيد رئيس الحكومة.

تمويل الدولة للبحث العلمي هو تمويل ضعيف جدا، ما زال في 
0.8 وحشومة، واحنا قلنا أثناء جائحة كورونا بأنه تلقينا وعودا من 
الحكومة ومن قطاعاتها املختلفة، بأن هي فرصة لتأهيل وتطوير يعني 
البحث العلمي من أجل خدمة املواطن في الوضع العادي واألزمات، 

ولكن لألسف الشديد امليزانية بقات في 0.8 من الناتج الداخلي الخام.

إذا اسمحوا لي أيضا السيد رئيس الحكومة، أن أبرز لكم الوجه 
املقلق للمنظومة الصحية ببالدنا، واملتمثل أساسا في ضعف املنظومة 
الصحية في مواجهة جائحة كورونا، احنا عرفنا األزمات لو ال يعني أثناء 
هذه الجائحة كان في البداية ارتباك واضح في تحقيق األمن الصحي 
السيد  نعم  الطبية،  في األطباء واملهن  املهول  للمواطنين، الخصاص 
رئيس الحكومة، عرفت سمعت بأنه أحد الزمالء من األغلبية وأنتم 
3000 منصب،  بأن هناك  وتتبجحون  بأنه ألول مرة  تأكدون  كذلك 
قلنا السيد رئيس الحكومة شحال من منصب جاء من طبيب؟ 160 
طبيب اللي تقدموا للمباراة، خصكم تعالجوا األسباب ما بقاتش في 
عدد املناصب، واآلن القانون اللي صوتنا عليه األسبوع املا�سي من أجل 
استقدام وجلب األطباء األجانب من دول ال نعلمها وثقافتها تختلف عن 
ثقافتنا، هذا دليل قاطع على فشل املنظومة الصحية وبالتالي فشل 
الحكومة، السيد رئيس الحكومة املحترم، راه 3000 منصب يجيوا لها 
160 منصب، ألن ما كاينش تحفيزات لألطباء، الطبيب تيتخرج تيقرا 
في 10 سنين 8 سنين تنعطيوا لو 8000 درهم، ماذا تريد أن نكّون من 
أجل دول أخرى، أكثر من 7 آالف طبيب هاجر إلى دولة قريبة فقط في 
فرنسا دون أن نتحدث عن كندا وبلجيكا وأملانيا، إذن ملن نكّون؟ ملن 
نفتح هذه املستشفيات وهذه الجامعات الطبية والكليات؟ من أجل 
التصدير ديال العقول املغربية؟ إذا هذا فقط هي لحظة للتأمل، شوفوا 
السبب ما بقاتش في الرقم ديال 3000 منصب شغل، 3000 منصب 
شغل السيد رئيس الحكومة الحكومية راه جاكم 160 منصب اللي بغاو 
والباقي امتنعوا، مشاوا كيقلبوا على الهجرة، وراهم في الدول األخرى، 
فلذلك كنقريو للخارج ما كنقريوش لنفوسنا لألسف الشديد، هذا هو 

الخلل، عمق الخلل السيد رئيس الحكومة.

التحتية  البنيات  قلة  كذلك  الحال  بطبيعة  بالنسبة  هذا  إذا 
االستشفائية، نتحدث عن مجموعة من إجراءات الحماية االجتماعية 
ها الراميد، ها الحماية االجتماعية، نعم ما هي اإلجراءات املواكبة لتنزيل 
هذه القوانين؟ راميد 14 – 15 غادي نوصلوا ربما واحد العدد وهذا 
دال على أنه الشعب كله مؤشر نحو الفقر، ملي كتعطي الراميد شكون 
اللي كيم�سي للرميد؟ وثانيا ملي كيم�سي واحد الراميد مريض بالقلب 
أو بالسرطان يطلب منه موعد بعد سنة، بمعنى بعد الوفاة، هادي هي 
النتيجة الحصيلة هي هادي، فلذلك ما هي اإلجراءات املواكبة لتنزيل 

كل هذه القوانين الهامة واملهيكلة؟ ال �سيء، ال تكفي هذه القوانين كما 
أشرت سابقا، البد من إجراءات مواكبة، املستشفيات فارغة، العالم 
%70 ما عندهومش طبيب، إذن فالبد من إيجاد تحفيزات  القروي 
لألطباء واألطقم الطبية واملساعدين الطبيين والتقنيين باش يبقاو في 
بالدهم، باش يشتغلوا بمهنية عالية وبروح وطنية عالية، فلذلك البد 
من إعادة النظر في أجورهم وتحفيزاتهم، واحد كيجي للريف في األدغال 
ديال الجبال ال في الريف وال في األطلس وفي الجنوب بثمن ال يمكن أن 
الشديد، وكذلك حين نبحث  الحكومة لألسف  السيد رئيس  يحفزه 
scanner كيبقى خاسر ملدة شهر حتى تجمع مجموعة من  عن هذه 
السكانيرات عاد يجي التقني من الخارج يصاوبهم، إذن أي تأهيل لقطاع 
الصحة؟ نتحدث عن قطاع الصحة عن، كاين اآلليات املستشفيات 
كلها تفتقد للتخصصات الطبية لألسف الشديد، مستشفيات إقليمية 
وال أتحدث عن املستشفيات املحلية واملراكز واملستوصفات هادو ما 
عندهمش الطبيب، هادو 70 % من العالم القروي تقريبا أو زيادة راه ما 
عندهمش طبيب. إذا هنا ضروري باش نجيبو أطباء لألسف الشديد، 

ضرورة ملحة، إذا هذا من جهة.

كذلك يعني تدني الخدمات الصحية بالعالم القروي راني قلتها، إذن 
فلذلك السيد رئيس الحكومة املحترم، حصيلتكم االجتماعية تجسد 
ذلك  تؤكد  كما  وإنعاشه،  بالتشغيل  بالنهوض  الحكومة  فشل  بحق 
تقارير املندوبية السامية للتخطيط، ما�سي أنا هاد األرقام، صرحتم 
أن نسبة البطالة انخفضت سنة 2019 إلى %9,2، تفاديتم التصريح 
باألرقام املهولة سنة 2020 والنصف األول من سنة 2021 ألنه بكل 
بساطة بعيدة جدا عن رقم 8,5 % الذي التزمتم به، تناسيتم أن نسبة 
النشاط قد انخفضت إلى 45,8 % ألن اليأس قد تملك املغاربة لألسف 
الشديد من البحث عن فرصة عمل في سوق منحصرة، األمر الذي دفع 
الشباب إلى ركوب قوارب املوت بحثا عن مقومات العيش الكريم في 
الضفة األخرى، وانتم شفتو اإلنتكاسة ديال سبتة مؤخرا، من املسؤول 
واملغاربة  دارو؟  من  كيهرب  حد  �سي  كاين  هل  اإلنتكاسة؟  تلك  عن 
مشاو بأطفالهم وشيوخهم وأمهاتهم مشاو يعني سباحة، إذن الحكومة 

مسؤولة بالدرجة األولى عن هذه املهزلة.

في صفوف  البطالة  نسبة  عن  الحديث  الحال  بطبيعة  تناسيتم 
حاملي الشواهد العليا والتي فاقت 15 % سنة 2019، وكذا في صفوف 
الشباب التي فاقت 24,9 % وهي ديال األرقام ديالكم ديال مؤسسة 
محترمة. فلذلك حصيلتكم غيبت الحقوق الدستورية ألفراد الجالية 
املغربية لألسف الشديد، بما فيها أساسا حقهم في التمثيل في مجلس 
النواب، كل األحزاب قامت بجوالت في أوروبا وخارج أوروبا وفي العالم 
في أمريكا وفي آسيا تغازل وتجامل الجالية املغربية، أنكم ستشاركون، 
أن عندكم حصة ولكن عندما جاء القانون، معظم األحزاب لم تتفاعل 
مع التعديل الذي تقدمنا به نحن في الفريق االستقاللي من أجل إشراك 
الجالية املغربية، هللا يا ودي، 6 داملليون ما نعطيوهمش حتى عشرة 



عدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8698  

أخرى  مع جنسيات  تيجلسو  أنهم  حين  في  املؤسسة،  فهاد  داملقاعد 
قريبة منا اللي عندها التمثيلية، واش هاد الناس كنقولو لهم نعم ما�سي 
فقط كل الجاليات املقيمة في أوروبا عندهم تمثيلية في مؤسساتهم إال 
الجالية املغربية، شنو ماذا ينقصها؟ »مرحبا« ليس كافيا، »مرحبا« ألنه 
احنا عارفين بأنه رغم الجائحة عائدات الجالية ظلت ثابتة: 6 داملليار 
ديال الدوالر وال ديال األورو يعني بقى هو هداك. إذن فوفاء وعلى األقل 
يعني واعترافا بأهمية وبدور الجالية كان على األقل بعدا على األقل 
يعني نعطيو لهم تمثيلية رمزية إن لم تكن مشرفة على األقل في انتظار 
التمثيلية الواسعة مستقبال. إذا فلذلك السيد رئيس الحكومة، عندي 

الكالم كثير...

 وسيدا ورئيس:

السيد الرئيس، انتهى الوقت، ولكن احتراما، املرونة مزيانة..

 ونائبا وسيدان را ودينامضيانارئيسا وفريقا الستقالليا
ول حدةال وتعادوي0:

به  النمو وعدتم  نسبة  املرونة.. على كل  ديال  اتفقنا على شوية 
الشعب املغربي في البرنامج االنتخابي راه 7 الحكومة راه 5، احنا دابا 
مزالين في 3 تندورو، إذا هذا إخفاق كيفاش ما زال غادي احنا نهضرو 
األزمة خانقة السيد الرئيس، اإلستثمارات في تراجع، املقاوالت دعم 
القوانين على دعم  املالية وفي  في قوانين  املقاوالت الصغرى صادقنا 
صغرى،  مقاولة  من  شحال  الحساب  دير  وسير  الصغرى،  املقاوالت 
عراقيل من جهات مختلفة لخلق ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
وخاصة مقاوالت الشباب. إذا فلذلك التماسك االجتماعي ما زال فيه 
مشكل، إلى يومنا هذا اتسعت الفوارق االجتماعية واألزمة خانقة ألن 
الحقيقة أنكم ما التزمتوش بما عاهدتم به في برنامجكم الحكومي، 
تنجزوا  لم  الحكومي  البرنامج  في  اللي جا  تدبير   581 حيث من أصل 
سوى %69 على خالف الحكومة اللي كانت عندها غير 4 سنين حكومة 
عباس الفا�سي أنجزنا %85، أنتما وعدتوا ب581 تدبير يا هللا %89، هاد 
ال�سي ما�سي أنا اللي كنقولو، املؤسسات ديالكم واألزمة خانقة والكالم 
كثير...فقط باختصار شديد، أنا ساليت السيد الرئيس...وكما قال هللا 
ِريٍب« صدق 

َ
ْبُحاِبق ْيَسا وصُّ

َ
و
َ
ْبُحاأ اَمْ ِعَدُهُما وصُّ سبحانه وتعالى: »ِإنَّ

هللا العظيم، وصبحكم إن شاء هللا قريبا ديال 8 سبتمبر إن شاء هللا 
والسالم عليكم ورحمته تعالى.

 وسيدا ورئيس:

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

 ونائبا وسيدامحمدامبديعارئيسا وفريقا وحركي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ء،

إخ  نياأخ  تيا وسيد تال وسادةا ون  ب،

سأتكلماببرلدةالبهدلء،ا وحقايعل الالايعلىاعليه،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

سعيد أن أنوب عن الفريق الحركي في تقديم منظورنا حول الحصيلة 
املرحلية لعمل الحكومة. في البداية، نثمن هذه اللحظة الدستورية التي 
تكت�سي أهمية بالغة في تعزيز عالقات التعاون البناء والحوار الصريح 
والخطاب املسؤول بين كل من الحكومة والبرملان، مما يدعم الدور 
الرقابي للبرملان ويعزز اختصاصه الدستوري في مجال تقييم السياسات 
العمومية، فهي لحظة إذن للتحليل وللتأمل والتقييم، في أفق التجويد 
والتقويم في املحطات املقبلة، ال سيما ونحن في منعطف مفصلي ممهد 

ألفق قادم بحول هللا.

قراءتنا السيد رئيس الحكومة لعرضكم، تأسس على مرجعية حزب 
الحركة الشعبية القائمة على التعددية السياسية والثقافية واللغوية 
والعدالة  املجالية  املناصفة  وإقرار  املؤسسات،  ملغرب  واالنتصار 
االجتماعية، فهي مرجعية جعلت حزبنا رمزا للتوازن والوفاء بااللتزامات 
واالنتصار ملصلحة الوطن وللخيار الديمقراطي والدستوري في البدء وفي 

املنتهى.

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

إن املشاركة النوعية للحركة الشعبية في هذه الحكومة، كسابقاتها، 
الحصيلة بصفة عامة، فهي  اإليجابي من هذه  بموقفنا  نقر  تجعلنا 
الحكومة  مكونات  كافة  الحكومة  رئيس  السيد  قلتم  كما  حصيلة 
وأعضائها، وليست حصيلة وزير دون آخر أو قطاع دون آخر، أو حزب 

دون آخر.

وفي املقابل، فإن هذه املشاركة املبنية على مبدأ وقناعة ال تثنينا 
أيضا عن قول الحقيقة من أي موقع كنا ، والنقد البناء للتجربة بغية 
االنعكاس  يوفر  جديد،  تنموي  سيا�سي  أفق  بناء  أجل  من  تقويمها 

اإليجابي واألثر الفعلي للمنجزات امللموسة على حياة املواطن املغربي.

حضر تا وسيد تال وسادة،

الحكومة  تشكيل  فيه  تم  اللي  السياق  اليوم  نستحضر  أن  البد 
الحالية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية عاملية، وتأثيرات الجفاف وارتفاع 
سعر البترول سنة 2016، وبالنظر كذلك لألزمة الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية التي عرفتها كل دول العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، 
فإن بالدنا استطاعت مجابهة التحديات وامتصاص الصدمات وتحويل 
األزمات إلى فرصة حقيقية للتنمية، مما يؤهلها إلى االنخراط املستحق 

في نادي الدول الصاعدة، ويجعل منها قوة إقليمية وازنة باملنطقة.
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وفي هذا السياق السيد رئيس الحكومة، نؤكد أن ما تحقق لبالدنا 
في  املتمثلة  البالد،  هذه  قوة  عن  األول  املقام  في  ناتج  منجزات  من 
واإلجماع  الداخلية  جبهتها  وتماسك  ومؤسساتها  وثوابتها  استقرارها 
الوطني في كل القضايا الكبرى للبالد، تحت القيادة للملكية السامية 

لصاحب الجاللة حفظه هللا.

حضر تا وسيد تال وسادة،

كورونا،  أزمة  في ظل  التحديات ال سيما  العديد من  لقد جابهنا 
حقيقة في البرنامج الحكومي كانت هناك فرضيات نحن نستحضرها 
عشنا  الخمس  السنوات  هذه  وأثناء  املمارسة  خالل  ولكن  اليوم، 
وإذا  قبل،  من  حكومة  تعشها  ولم  قبل  من  نعشها  لم  إكراهات 
استحضرنا اليوم حصيلة كل الحكومات وكل القطاعات التي دبرتها 
أحزاب حاضرة اليوم، فلن نكون بعيدين جدا رغم الظروف املواتية 
عن حصيلة اليوم، رغم اإلكراهات ورغم العوائق، كان التأثير واضحا 
على املستوى االقتصادي على املقاوالت وقطاعات السياحة والصناعة 
التقليدية والتجارة وغيرها، كما تأثر حجم مبادالتنا التجارية مع الخارج 
وخصوصا مع منطقة األورو التي تربطنا بها أو معها شراكات استراتيجية، 
لكن بالدنا حافظت مع ذلك على سيادتها االقتصادية وبدأت تدريجيا 
في استعادة توازناتها، حيث قدمت الدعم للقطاعات املتضررة وعلى 

رأسها املقاوالت واملؤسسات العمومية.

التحدي الثاني كان صحيا، فبفضل قيم التضامن وروح التعبئة 
بالدنا  تمكنت  الصلة،  ذات  واملؤسسات  لألجهزة  الشاملة  الجماعية 
وبفضل هللا من الصمود. وهنا البد أن نسجل الدور الذي قامت بكل 
وتاريخيا  اقتصاديا  دوال عظمى  أن  حين  في  الصلة،  ذات  القطاعات 
تكسر اقتصادها وأصيبت توازناتها، وبهذا مسجلين السبق املغربي في 
توفير اللقاحات لفائدة املواطنين املغاربة واألجانب املقيمين في املغرب. 
فيكفينا اليوم من بين 15 مليون ملقح في إفريقيا مجموعة 10 املليون 
مغاربة، هذا هو السبق، هذا هو التميز اإليجابي، هذه هي الحصيلة 

الحقيقية، يجب أن نستمر بها ونظهرها ونستحضرها اليوم.

التحدي الثالث اجتماعي، فأمام تداعيات الجائحة نجحت بالدنا 
املباشر  والدعم  املساعدات  خالل  من  التحدي،  هذا  مواجهة  في 
للمواطنين، في تنظيم محكم، ومن خالل إطالق أوراش كبرى نظير 

الحماية االجتماعية.

الكبرى،  املهيكلة  واالستثمارات  باملشاريع  يتعلق  الرابع  التحدي 
فبالدنا واصلت مسارها في توطيد بنياتها التحتية في الطرق السيارة 
واملوانئ والطاقات املتجددة والنقل السككي والسدود. يكفينا اليوم أننا 
نتصدر كل الدول اإلفريقية في السدود وفي الطرق السيارة وفي البنيات 
التحتية املينائية، هذه أرقام يجب أن نستحضرها ونعتز بها كمغاربة، 
فنحمد هللا على بلدنا وعلى ملكنا وعلى مؤسستنا التي انتصرت للمواطن 

املغربي قبل كل �سيء وهذا مصدر اعتزاز وافتخار لنا جميعا.

اضطلعنا  لقد  املحترم،  الرئيس  السيد  السيا�سي  املستوى  على 
تام  انسجام  في  األغلبية،  داخل  الكاملة  بمسؤوليتنا  حركي  كفريق 
وتضامن واسع وحاصد وتحملنا دور التنسيق مع فرق األغلبية ونجحنا 
في املحافظة على التوازنات بين كل مكونات املجلس، التزاما بتعهداتنا. 
وهنا نسجل بأن هذه املرحلة كانت مطبوعة بالتوافق واإلجماع في جل 
للسيدات  الشكر  لتقديم  مناسبة  وهي  الكبرى،  التشريعية  املحطات 
والسادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية في األغلبية واملعارضة رغم 
االختالف والنقد البناء الذي لم يكن مبعثه سوى املصلحة العليا للبالد. 
وهنا كذلك أخص بالتنويه، السيد رئيس مجلس النواب، على حكامته 
وحكمته التي أفرزت تلك الروح التوافقية البناءة التي سادت عمل 

مجلسنا املوقر.

حضر تا وسيد تال وسادة،

القول  فيمكن  معينا،  عنوانا  الحصيلة  لهذه  نعطي  أن  أردنا  إذا 
تجسدها  مواطن،  مقدام وشعب  ملك  بين  تالحم  قيم  بأن حصيلة 
بامللموس قيم التضامن والوفاء واالنصهار في قضايا الوطن ومصالحه، 
املؤطرة بانخراط كل املؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرملان الذي 
كان حاضرا وفاعال، من خالل الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها 
ومهام  أسئلة  من  املراقبة  آليات  وتوظيف  بالجائحة  ارتبط  ما  ومنها 

استطالعية غير مسبوقة.

حضر تا وسيد تال وسادة،

البد أن نقف عند قضية وحدتنا الترابية، التي نجمع عليها جميعا 
ملكا وحكومة وشعبا. وفي هذا اإلطار، نسجل باعتزاز كبير ما حققته 
بالدنا في مجال تحصين قضيتنا العادلة بفضل حكمة وتبصر وبعد 
الطموح  عنوانها  دبلوماسية  فبفضل  هللا-  -نصره  امللك  جاللة  نظر 
والوضوح تم التصدي ملختلف التحديات واملناورات ونزوعات العداء 
الرخيصة بالكثير من العزم والحزم، تفاعلت معه باإليجاب مختلف 
املحافل الدولية والقارية، فاملغرب لم يكتف بتحرير معبر الكركرات 
بشكل احترافي وسلمي وبدون إراقة قطرة دم، بل أقرن ذلك بإعمار هذه 
املنطقة التي يصل أوروبا بالعمق اإلفريقي. كما تصدى املغرب بإرادة 
وعزم وإصرار لكل الدسائس واملناورات والوسائل العدائية املتجاوزة 
لحشد الدعم لشعب وهمي غير موجود، لكن هذه املمارسات لم تفلح 
ولن تفلح في تغيير املواقف املسنودة بالشرعية الدولية، املتمثلة في كون 
حل هذا النزاع املفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية لن يتم إال في إطار 
املقدس  البيعة  برباط  الراسخة  والترابية  الوطنية  السيادة والوحدة 

واملشروعية التاريخية والشرعية القانونية.

حضر تا وسيد تال وسادة،

ترسيخا لهذا التوجه، نسجل باعتزاز املواقف الداعمة لبلدنا وعلى 
رأسها االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح قنصليات لدول 
ننوه  املناسبة،  وبهذه  والداخلة.  العيون  من  بكل  وصديقة  شقيقة 
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ونشيد بقرار البرملان اإلفريقي وقرار البرملان العربي الرافض لقرار البرملان 
األوروبي بشأن للمغرب. وفي هذا السياق، نؤكد بأن النهج االستفزازي 
إلسبانيا باستضافة زعيم مرتزقة البوليساريو بهوية مزورة وكذا منطقها 
العالقات  تقويض  في  يسهم  أن  إال  يمكنه  ال  املرفوض  االستعالئي 
االستراتيجية بين البلدين الجارين. ونتمنى أن يستعيد اإلسبان رشدهم، 
فاالصطدام مع املغرب ليس في صالحهم. أعترف أنه ليس في صالحنا 
كذلك، وبالتالي فإن تصفية األجواء بين البلدين لن تكون إال باعتراف 
الدولة اإلسبانية بمغربية الصحراء وفتح ملف سبتة ومليلية والجزر 
الجعفرية في أفق استعادتها إلى حظيرة الوطن األم بمرجعية التاريخ 

والجغرافية والشرعية القانونية.

حضر تا وسيد تال وسادة،

ارتباطا بما سلف، نتطلع في الفريق الحركي إلى بذل املزيد من الجهود 
يستغلها  التي  املنتديات  مختلف  الختراق  الدبلوما�سي  املستوى  على 
خصوم وحدتنا الترابية. وبهذه املناسبة، أتقدم بالتحية والتقدير ألبناء 
أقاليمنا الجنوبية على تالحمهم الوحدوي، وكذا ملمثليهم الشرعيين في 
املؤسسات املنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. كما نغتنمها مناسبة أيضا 
لنقف جميعا وقفة إجالل وإكبار للقوات املسلحة امللكية ولقوات الدرك 
امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة والوقاية املدنية ومسؤولي وأطر 
اإلدارة الترابية على تضحياتهم الجسام من أجل وحدة الوطن وأمنه 

وسالمته.

في إطار هذا املجهود املندمج الذي تقوم به بالدنا، ال بد من اإلشادة 
واإلنجازات  املؤشرات  من  مجموعة  تترجمها  التي  املجهودات  بكل 
واملشاريع واإلستثمارات العمومية على مستوى كل القطاعات، فبالدنا 
ورغم  اإلكراهات  رغم  اليوم  أصبحت  والسادة،  السيدات  حضرات 
واملشاريع  الكبرى  لإلستراتيجيات  بالنسبة  األمثال  مضرب  املصاعب 
التي تبوء بلدنا مكانة الريادة إفريقيا، هذه املشاريع املهيكلة سيكون لها 

حتما أثرها املباشر على املواطنين في املستقبل املنظور.

واملؤشرات  األرقام  من  بمجموعة  حفلت  مرحلية  حصيلة  إنها 
املتعلقة باالقتصاد الوطني، منها أرقام إيجابية وأخرى إن لم نقل سلبية 
فهي على األقل دون تطلعاتنا، لكن ما يمكن أن نستحضره وما يمكن 
أن يشفع لهذه الحكومة هو الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس 
إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز امليزانية وعلى 
املضطرد  االرتفاع  اإلكراهات، سجلنا  ورغم  لكننا  وغيرها.  املديونية 
العامة،  امليزانية  استثمار  تنفيذ  نسبة  وتحسن  العمومي،  لالستثمار 
ترتيب  وتحسن  الصعبة،  العملة  من  الوطنية  االحتياطات  وارتفاع 
املغرب في املؤشر الدولي ملناخ األعمال، باإلضافة إلى تحويالت مغاربة 

العالم التي ارتفعت في زمن الجائحة.

حضر تا وسيد تال وسادة،

عدة قطاعات سجلت يعني أرقاما وسجلت تحسنا كبيرا ال يسمح 

الوقت لسردها، يكفي أن نتكلم على قطاع التربية والتعليم كانت له 
بصمة مميزة في هذه الحصيلة املرحلية القصيرة، وفضيلة االعتراف 
تقت�سي التنويه بعمل الوزارة وتفاعلها الدائم مع البرملان وانفتاحها 
املتواصل على مختلف جهات اململكة، بفضل مجهوداتها ومجهودات 
األطر التربية التربوية واإلدارية، تفادت بالدنا سنة بيضاء ودخلت مجال 
الرقمنة من بابه الواسع خالل التعلم عن بعد، باإلضافة إلى تنزيل 
القانون اإلطار للتربية والتكوين، عالوة على التقليص من الهدر املدر�سي 

وتحسين العرض التكويني.

ألن  معي  مرنين  تكونون  لن  أظن سوف  املحترم،  الرئيس  السيد 
خصني 5 دقايق إال عطيتها ليا مزيان أنا راه نوهت بك في األول.

 وسيدا ورئيس:

ال�سي محمد مبدع، باقي 2 ونصف.

 ونائبا وسيدامحمدامبديعارئيسا وفريقا وحركي:

شكرا بارك هللا فيك، أكرمك هللا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

نزيدك نصف هي 3.

 ونائبا وسيدامحمدامبديعارئيسا وفريقا وحركي:

فكل القطاعات عرفت تحسن كبير ويكفي أن نتذكر أن رغم الجائحة 

فاألسواق كانت فيها الخضرة موجودة، ووالدنا وعيالتنا والعائلة ديالنا 

ما شدوش النوبة على الحليب، ما شدوش النوبة على املواد األساسية، 

ماشادينش النوبة على املاء، وهذا اعتزاز للمغاربة يجب أن نقدره جميعا، 

كل األوراش مسترسلة وحاضرة والحمد هلل الشعب املغربي عاش هذه 

األزمة، حقيقة كما عاشها العالم، يكفيه تضحيات، ولكن الحمد هلل 

املغرب اليوم يعطى به املثل في التصدي لهذه الجائحة وتنظيم التدخل 

السريع واملتبصر للحد من تبعاتها.

 وسيدا ورئيس،

هناك العديد من القطاعات واألوراش التي لم يلب أداءها طموحنا 

كثيرا، النساء، الشباب، الشباب الذي يسائلنا عن أسباب عدم تنزيل 

املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إضافة إلى مجموعة 

من املبادرات اللي تم وأدها في املهد كبطاقة الشباب وموسيقى الشباب 

وأبطال الحي والتشغيل الذاتي واالستراتيجية املندمجة للشباب وبرنامج 

big up وغيرها، باإلضافة إلى األمازيغية التي لم تنل حقها الدستوري في 

التعليم واإلزامية، والعالم القروي واملناطق الجبلية، والطبقة الفقيرة 

واملتوسطة إلى غيرها من السياسات العمومية.
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 وسيدارئيسا وحك م0،

في الختام، حصيلة هذه الحكومة هي حصيلة جيدة، لكننا نعتبر بأن 
بعض القطاعات وبعض الفئات واملجاالت ال زالت دون التطلعات كما 
أسلفت، ونحن في الحركة الشعبية لنا مشروع مجتمعي متكامل يقارب 
كل اإلشكاليات باألهداف والوسائل واألرقام، فقط تلزمنا فرصة قيادة 
الذين  الشركاء  مختلف  بمعية  وتصوراتنا  مقارباتنا  لتنزيل  الحكومة 
نتقاسم معهم نفس الهموم والهواجس، رائدنا في ذلك خدمة بلدنا 
وشعبنا، تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
الحكومة،  رئيس  السيد  انتباهكم  على  لكم  وأعزه. شكرا  نصره هللا 

حضرات السيدات والسادة.

 وسيدا ورئيسا:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام، باسم 
الفريق االشتراكي، ال�سي محمد مبديع أبدع اليوم بطريقته الخاصة.

 ونائبا وسيداشقر ناأمام،ارئيسا وفريقا الشتر كيا:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ءال ون  با ملحترمين،

أمام  أقف  أن  النواب  بمجلس  االشتراكي  الفريق  باسم  يشرفني 
املجلس املوقر بمناسبة مناقشة حصيلة العمل الحكومي، في لحظة 
ديمقراطية ذات داللة كبرى، أسس لها الفقيد عبد الرحمن اليوسفي 
-رحمة هللا عليه- كوزير أول في حكومة التناوب، وكقائد ومناضل وطني، 
ورجل دولة كبير طبع الحياة السياسية بروح املسؤولية واملصداقية 
وتغليب املصلحة الكبرى للوطن. هي مناقشة نريدها مناسبة الستشراف 
مسؤولة،  موضوعية  قراءة  من  انطالقا  األمل،  من  بكثير  املستقبل 
نستهدف من خاللها تقييم عمل حكومة نحن جزء منها، مثلما نريدها 
مناسبة إلبداء عدد من املالحظات التي نرى في الفريق االشتراكي أهمية 
الوقوف عندها، من منطلق تأكيدنا املستمر على خطاب الوضوح ككلمة 
مفتاح ملعطى الثقة، ثقة املواطنات واملواطنين في مؤسسات البالد، ثقة 
في التحوالت التي تعرفها بالدنا على مستويات متعددة، وثقة في إمكانات 
كثيرة للتغيير تظل معطلة أحيانا كثيرة، بسبب غياب اإلرادة واالنخراط 

الجماعيين في استثمارها خدمة لألجيال القادمة.

 وسيدا ورئيس،

ال يمكن أن نتحدث عن حصيلة عمل هذه الحكومة دون الوقوف 
عند وقائع وأحداث ومتغيرات، الشك كان لها تأثير كبير على املنجزات 
في عدد من املجاالت، في محيط دولي وإقليمي ووطني نستطيع معه 
الحديث عن محطات فارقة صعبة، استطاعت بالدنا تجاوزها بفضل 
تكامل ملفت في عمل املؤسسات في عمل مؤسسات البالد، تحت القيادة 

الرشيدة والحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس الذي ال 
ن مسارات اإلصالح والتحديث في مجاالت متعددة، بجرعات 

ّ
ينفّك يمك

من األمل واإلرادة الحزم واملسؤولية وبعد النظر في بناء مغرب الغد.

ولعل قضيتنا الوطنية األولى املتعلقة بالصحراء املغربية وما طبعها 
من تحوالت هامة، من خالل ما تحقق في األشهر األخيرة من نجاحات 
املغرب  بسيادة  األمريكي  االعتراف  أو  الكركرات  بمعبر  سواء  كبرى، 
على أقاليمه الجنوبية أو العدد الهام من الدول الشقيقة والصديقة 
والعيون،  الداخلة  بكل من  لها  تمثيليات قنصلية  اختارت فتح  التي 
مع ما تشهده أقاليمنا الجنوبية من نهضة وتنمية ملفة، بفضل عمل 
الحكيمة لجاللة  القيادة  الوطنية تحت  لدبلوماسيتنا  هادئ وحكيم 
امللك، لعل ذلك يشكل عنوانا بارزا ليس فقط لقوة املوقف املغربي 
ومصداقيته ومشروعيته التاريخية والقانونية، ولكن لصورة العمل 
الوطني املؤسس على وحدة الصف والتكامل في تحقيق املصالح العليا 
للوطن واملواطن، ال يفوتنا في هذا الباب توجيه تحية الشكر واالحترام 
والتقدير لقواتنا املسلحة امللكية، ولقوات الدرك امللكي واألمن الوطني 
والقوات املساعدة والوقاية املدنية على مجهوداتهم اليومية في ضمان 

أمن واستقرار وطننا الحبيب بكل وطنية وتفان وإخالص.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

ال يسعفنا الوقت املحدد ملداخلتنا ملناقشة حصيلة العمل الحكومي 
بالتفصيل حسب القطاعات، وهي الحصيلة التي ال يمكن في الفريق 
االشتراكي ملجلس النواب، كمكون من مكونات األغلبية، ومن منطلق 
تعاطينا مع عمل الحكومة بوضوح من مسؤولية والتزام، كما أكدنا على 
ذلك في أكثر من مناسبة، إال أن ننوه بها وما تحقق من خاللها في مجاالت 
شتى ببالدنا، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم 
ككل، بتداعيات صحية اقتصادية واجتماعية ال تزال قائمة بغموض 

املآل إلى يومنا هذا.

ال يسعفنا الوقت إذا لقراءة مفصلة تحيط باألرقام واإلحصاءات 
في عالقة ببرنامج عمل الحكومة الذي كان موضوع مناقشة باملجلس 
بتاريخ 24 أبريل 2017، ما تحقق منه وما لم يتحقق، واألسباب الذاتية 
واملوضوعية التي ال الشك تحكمت في عدد من االختيارات واملسارات 
طيلة هذه املرحلة. لذلك، كطرف في هذه األغلبية، إذ نعتز بما عاشتها 
بالدنا من إنجازات وإصالحات بنيوية هامة رغم عدد من اإلكراهات 
)سأفتح قوس ألقول بأن هناك تشويش من الجهة اليمنى( لذلك كطرف 
في هذه األغلبية، إذ نعتز بما عاشته بالدنا من إنجازات وإصالحات بنيوية 
هامة رغم عدد من اإلكراهات التي ميزت املرحلة على املستويين الوطني 
والدولي، فإننا قطعا ومرة أخرى ال نريد أن نتحدث عن تجربة الحكومة 
بلغة التمجيد بل بواقعية نستشرف من خاللها املستقبل أوال وأخيرا، 
ونكرر تأسيسا على ذلك سؤالين طرحهما الفريق عند مناقشة حصيلة 
منتصف الوالية الحكومية الحالية: هل حقا كانت الحكومة في مستوى 
التي تعيشها بالدنا ويعيشها شعبنا؟ هل تصرفت  التاريخية  اللحظة 
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بالشجاعة األخالقية والسياسية والقانونية في قضايا املجتمع الكبرى 
والوقائع املصاحبة لها؟ إننا في الفريق االشتراكي نؤكد بأن الحصيلة ال 
تقاس فقط باملنجز أو باألرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم 
تغيير في األفقين املتوسط والبعيد بما يقدم إجابات إلشكاالت الحاضر 
من  أكثر  في  عبرنا  لذلك  األفضل،  املستقبل  ومداخل جديدة صوب 
مناسبة على أن اإلصالحات املحققة في هذه الوالية الحكومية ليست 
بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي تراكم عمل حكومات 
في  اليوم استثناء  الذي يجعل من بالدنا  تراكم مغربي هو  متعاقبة، 
القوانين  من  املرحلة،  لهذه  الكبرى  العناوين  بعض  ولعل  املنطقة. 
املؤسسات  الجبايات،  والتكوين،  بالتربية  املتعلق  واإلطار  التنظيمية 
للغة  الرسمي  الطابع  تفعيل  االجتماعية،  الحماية  ورش  العمومية، 
األمازيغية، الكتاب الخامس من مدونة التجارة وغير ذلك، لتراكم مجدد 
سيضع أمام الحكومات املقبلة إمكانات جديدة في مسار البناء ببالدنا 

على كافة املستويات.

احنا مني كنجيوا نتحدثوا على البيانات إال كان �سي بيان واحد يمكنا 
نذاكروا عليه هو البيان ديال بالدنا، غنلقاوها ماشية في خط متصاعد، 
ألن كل حكومة كتأسس للحكومة التي تأتي بعدها، بل أكثر من ذلك، 
ديال  الحكومة  سابقا،  إليها  أشرنا  وقد  سابقة  حكومات  ثمار  هناك 
التناوب الثمار ديالها ما بانت حتى من بعد 10 سنين 15 عام، وال ربما 
بعض اإلنجازات املهمة لهذه الحكومة لن تظهر آثارها كذلك إال بعد 10 
أو 15 سنة، هذا عالش ملي كنجيوا نعطيوا �سي أرقام ال في التشغيل، ال 
في الصحة، ال في التعليم، هي كلها تراكم، ستأتي الحكومة املقبلة لتعطي 
أرقاما أكبر من هذه الحكومة والحكومة التي بعدها ستعطي، وإال فإن 
هناك خلل، ألن ما كاينش �سي حكومة كتجي املغرب كتخلي لنا الحكومة 
اللي قبل منها كتخلي البالد خربة، كيكون الهدم وإعادة البناء، ال كتجي 
كتلقى واحد البنيان واقف، تواصل املسار بإصالحات جديدة، تؤسس 

ملستقبل أفضل بكثير من التفاؤل وبكثير من املسؤولية كذلك.

 وسيدارئيسا وحك م0،

لقد عّبرنا في مناسبة سابقة عن عدم رضانا فيما يتعلق بالجانب 
االجتماعي، بالنظر للخصاص الكبير في هاذ الباب، وجاء الورش امللكي 
الكبير املتعلق بالحماية االجتماعية ليصبغ على التحوالت التي تشهدها 
القوية  الدولة  روح  تترجم  متبصرة  برؤية  اجتماعيا  طابعا  بالدنا 
العادلة، هو ورش ال شك يستدعي كثيرا من املسؤولية في مسار التنزيل 
على أرض الواقع، ويستلزم تغييرا جذريا في بنيات االستقبال بمنطق 
العدالة اإلجتماعية واملجالية، وقد نبهنا في مناقشة البرنامج الحكومي 
إلى شوائب عديدة تضع قطاع الصحة ببالدنا موضع استفهامات كثيرة 

لها أثر كبير على منسوب الثقة لدى املواطنات واملواطنين.

واقع  عند  للوقوف  مناسبة  بكورونا  املرتبطة  الجائحة  كانت 
الخصاص واالحتياجات عبر ربوع الوطن في هذا الباب، لكن وفي ذات 
الوقت كانت مرآة ملا يمكن القيام به حال توفر اإلرادة وتوّحد الجهود 

وارتفاع منسوب الثقة في القرارات املتخذة، ولنا أن نعتز بنجاح بالدنا 
في الحد من تداعيات الجائحة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا، بقرارات 

استباقية مستشرفة تحت القيادة السامية لعاهل البالد.

وإذا كنا في الفريق االشتراكي بمجلس النواب نعتبر حصيلة الحكومة 
باإليجابية، فإننا في ذات الوقت نأسف لسقوط إمكانات عمل أفضل 
في متاهات نوع من التعاطي، وأضعه بين قوسين )السلبي للسيد رئيس 
الحكومة( مع ضرورة خلق األجواء الكفيلة بتذويب أي خالف أو اختالف 
طبيعيين بين الحلفاء، بخصوص عدد من القضايا التي عاشتها بالدنا في 
هذه املرحلة، وعالش كنأكدوا على هاذ ال�سي السيد رئيس الحكومة؟ 
وبطبيعة الحال كان عمل كبير وكان مجهود، ولكن النتيجة الحقيقية 
بالنسبة إلينا في الفريق االشتراكي هي مدى ارتفاع منسوبية الثقة لدى 
املواطنات واملواطنين ؟ واملنسوب ديال الثقة فواحد الشق منو ال يرتبط 
فقط باملنجز أو بتسويق ذلك املنجز، ولكن بديك اللغة املتفائلة اللي 
كتجّنب ما أمكن بعض صغائر األمور التي تهم بعض الخالفات، اللي 
ممكن تكون حتى بين أطراف األغلبية، راه تنقولو »املصارن في الكرش 
مرحلة  يدّبرون  وضع،  يدّبرون  بعضيتهم  مع  بشر  لعساك  كيّدبزو« 
ويدّبرون خيارات، هذا عالش أضعف اإليمان ونحن كفاعلين سياسيين 
على أن خطابنا يجب أن يتحلى بكثير من روح التفاؤل، ألن الخطابات 
التي تنشر السوداوية هي منتشرة ولألسف الشديد هي متحّورة عندها 
واحد القدرة كبيرة على االنتشار، عكس الخطاب ديال التفاؤل اللي فيه 
واحد القدرة على اإلقناع واللي خص يكون فيه مجهود، وهاذ املجهود 
خصو يبذلوه الفاعلين السياسيين كذلك، خاصة خاصة أكررها دائما 
خاصة من موقع املسؤولية، خاصة من موقع املسؤولية، من يتحمل 
املسؤولية يجب أن يتجّنب مثل هذا الخطاب، مثلما يجب أن يتجّنب 
ي وأنا أتذكر في أحد خطابات جاللة امللك هنا بهذا املجلس كان 

ّ
التشك

قال على أنه اللي كيتحمل مسؤولية يخدم، ويال ما قادرش يخدم يحط 
استقالتو وما يبقاش يتشكى، وهذه ممارسة خصنا ندافعو عليها وتكون 
حاضرة في املجتمع ديالنا وفي املمارسة ديالنا، مثلما نتحدث عن ربط 
هي  التغيير  وشروط  التغيير  ألن  ذلك،  إلى  وما  باملحاسبة  املسؤولية 
مرتبطة بثقافة يجب أن تسود بذات املجتمع، واملعركة معركة ثقافية.

هذا  في  أكثر  تجتهدوا  أن  الحكومة،  الرئيس  السيد  عليكم،  كان 
الجانب، الجانب ديال التنسيق بين الحلفاء وتذويب الخالفات بكثير 
من نكران الذات إذا اقت�سى الحال، برؤية ال تضع كهدف نصب العين 
ببالدنا  والتقدم  لالزدهار  إمكانات جديدة  أمام  املجال  فتح  من  أكثر 

الوطن أوال والباقي مجرد تفاصيل.

العمل  حجم  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  الحظتم،  ولعلكم 
الذي قام به مجلسنا طيلة هاته الوالية التشريعية، ونسبة القوانين 
املصادق عليها باإلجماع، خاصة تلك التي كانت موضوع سجال وخالف 
واختالف في الرؤى في البدء، كانت واحد املجموعة ديال القوانين اللي 
دازت باإلجماع واللي أحيانا بقات في املجلس مدة طويلة، واللي كان 
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بشأنها نقاش وكان خالف كبير في وجهات النظر، ولكن في األخير خرجت 
باإلجماع ألنه ّدار واحد املجهود، واحد املجهود كبير، وهذا عالش واحد 
املجموعة دالقوانين اللي ما زال ما خرجتش واللي ما يمكناش نوصفوها 
بالعرقلة بقدر ما هي مرتبطة بنقاش داخل املجلس كان يستدعي نوع 
من التريث حتى تنضج األمور أكثر، خاصة إال كانت قوانين عندها الثقل 
ي جات 

ّ
ديالها داخل املجتمع، وحتى الحكومة دارت واحد املجهود مل

كانت غتجيب واحد القانون تم تشار لو ديال 22.20 ما سمي بقانون 
تكميم األفواه اللي كانت غتجيبو الحكومة راه راجعت نفسها من بعد ما 
استمعت للفاعلين السياسيين واملواطنات واملواطنين وقالت على أنها 
تخليه »كم من حاجة قضيناها بتركها« إلى حين أن تنضج ويكون لها أثرها 
بما يخدم مصالح البالد أوال وأخيرا، أي حاجة كتخدم املصلحة دالبالد 
ي تجي في وقتها تكون مقبولة من 

ّ
ما�سي ضروري نستعجلوها، املهم مل

عند املجتمع، من عند املواطنات واملواطنين، من عند الفاعل السيا�سي 
وينخرط فيها الجميع، ألن داك اللغة ديال التشكيك التي تحوم حول 
عدد من القضايا تزرع الشك واللبس لدى املواطنات واملواطنين وتعيق 

االنخراط ديال املواطنات واملواطنين في الحياة العامة ديال بالدنا.

لعلكم الحظتم السيد رئيس الحكومة املحترم، حجم العمل الذي 
قام به مجلسنا طيلة هذه الوالية التشريعية، ونسبة القوانين املصادق 
عليها باإلجماع، خاصة تلك التي كانت موضوع سجال وخالف واختالف 
في الرؤى في البدء، األمر يعود ملا أسماه السيد رئيس مجلس النواب 
املحترم، في الكتاب اللي غادي يصدر لو والشهادة ديالو عن ديمقراطية 
التوافق، بنهج التوافق بين املكونات والخيارات واملرجعيات الفكرية 
والسياسية واملجتمعية، ألنه ال أحد يمكنه أن يمتلك وحده الحقيقة 
املطلقة أو يحتكرها لحسابه الخاص. هنا املجلس اشتغلنا باملنطق ديال 
التوافق، ونجحنا في ذلك وأعتقد أن الفاعل السيا�سي، جميع الفاعلين 
السياسيين من بين املهام املنوطة بهم في مغرب اليوم أنهم يمشيو أكثر 
أن يميلوا أكثر إلى زاوية التوافق، كلما سمحت الظروف أن يكون هناك 
توافق يكون توافق، منين ما كيكونش راه كاينة اآلليات الديمقراطية 
بطبيعة الحال التي يجب أن يقبل بها الجميع ودون أي اتهام للنوايا وما 
وراء النوايا، ألن كل واحد عندو القناعات ديالو، وال يمكن أنها تكون 
واحد الهيمنة معينة اللي تجعل واحد الرأي معين يتفرض على واحد 
دائما أن  نتمناه  ما  التوافق هو  اآلليات ديال  كاينة  األغلبية معينة، 
يحدث، لكن إذا لم يحدث فهناك اآلليات الديمقراطية، وكلنا نؤمن 
باآلليات الديمقراطية. إذا ساد التوافق في مناسبات عديدة وكان لذلك 

نتيجة نعتز بها كحصيلة لعمل املجلس في هذه الوالية.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م0ا ملحترم،

 وسيدال0يرا ودلو0ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ءال ون  با ملحترمين،

العمل الحكومي  أننا سنناقش حصيلة  في بداية مداخلتنا  أكدنا 
باستشراف املستقبل بكثير من األمل، ألننا واعون بأن قطار التغيير 
والتحوالت االقتصادية واالجتماعية ببالدنا يشق طريقه رغم الصعاب، 
ورغم كافة النواقص والخصاص املتف�سي في قطاعات متعددة ألن األمر 
ال يتعلق بحكومة، بل بمسار وطن وشعب، مسار من نضال وتضحيات، 
ينتهي عند محطة حتى  للبناء وتجاوز املعيقات، مسار ال يكاد  مسار 
يرسم معالم محطة أخرى، واحنا ما بغيناش نتكلمو على القطاعات 
باش ما نديروش، ألن فهاد العمل ديال هاد الحكومة وحتى املبدأ ديال 
العام، اقتصاديا  الوضع  التضامن، الحكومة تتحمل املسؤولية عن 
اجتماعيا وحتى سياسيا، وبالتالي ما بغيناش ندخلو في قطاعات معينة، 
يتعلق  فيما  القطاعات خاصة  ديال  املجموعة  واحد  برزت  نعم  أي 
املجموعة  واحد  على  التركيز  واحد  كان  الجائحة،  هاد  ديال  بالتدبير 
ديال القطاعات اللي تبذل فيها مجهود كبير، كاينة قطاعات ربما أخرى 
تشتغل في الظل ولكنها تقوم بمجهود كبير. ولكن اللي أسا�سي هو أن 
بالدنا -الحمد هلل- واخذة طريقها، وال يمكن إال أن يتفاءل املرء بما هو 
مستقبل، ولنا أن نفتخر ببالدنا بمغرب اليوم، بكافة التحوالت الهامة 
التي تستدعي كثيرا من النضج واملسؤولية ملواصلة املسار، كثيرا من 
التعبئة الوطنية لحشد الطاقات وتحفيزها على االنخراط الجماعي في 
بناء املستقبل املشترك للمواطنات واملواطنين، وكثيرا من الوعي لدى 
الفاعل السيا�سي بجدوى خطاب الوضوح وتجسيده في الفعل وتصريف 
البرامج من موقع املسؤولية بعيدا عن الحسابات السياسوية الصغيرة 
التي ال تنفع مستقبل الوطن في �سيء. إننا مقبلون على استحقاقات 
محكومة  واجتماعية  اقتصادية  وضعية  ظل  في  متعددة  انتخابية 
بتداعيات مستمرة لجائحة كوفيد19-، احنا كنشوفو اليوم كيفاش 
أن العدد يعني كيرتفع أي نعم العدد كان اليوم ناقص شوية طاح على 
األلف ولكن بالنظر لحجم التحليالت اللي ّدارو ولكن الوفيات ارتفعت 
ل15، واحنا كنشوفو ما يقع في واحد املجموعة ديال الدول عبر العالم 
اللي التطور ديال هذا مما كيعني على أن املسألة ديال اليقظة والحفاظ 
تكون  خصها  واملواطنين  املواطنات  ديال  الجماعية  التعبئة  على 
أولوية من األولويات في الخطاب ديال الفاعل السيا�سي فهاد املرحلة 
املقبلة. إننا مقبلون على استحقاقات انتخابية متعددة في ظل وضعية 
اقتصادية واجتماعية محكومة بتداعيات مستمرة لجائحة كوفيد19- 
وهي استحقاقات ال يجب أن تكون هدفا بحد ذاتها بل محطة ضمن 
محطات املسار الديمقراطي ببالدنا بما يعنيه ذلك من ضرورة تحمل 
الفاعل السيا�سي مسؤوليته كاملة في رسم معالم مستقبل املؤسسات 
املنتخبة بحقنها بنخب سياسية مبدئية مبادرة ومتشبعة بقيم املواطنة 
أمام  به  تتقدم  الذي  املجتمعي  للمشروع  حاملة  املسؤولية،  وروح 
الناخب، نخب تحركها الغيرة الوطنية واملصالح العليا للوطن واملواطن 
وقبلهم  واملواطنين  املواطنات  رسائل  التقاط  على  قدرته  يجسد  بما 
رسائل ملك البالد في خطاباته املتعددة في عديد من املناسبات. ولعل 
األساس يكمن في الختم في عالقة بالوطن واملواطن أن ندرك بأن ما 
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نقدمه لبالدنا ليس هو الكمال، ولكن يكفي أن يخرج من القلب طاهرا 
نقيا كما قال الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، والسالم عليكم.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، شكرا جزيال السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة 
عائشة لبلق باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

رئيس0ا مل م ع0ا ونيابي0ا وبلقا عائش0ا  ونائب0ا وسيدةا
ولتقدمال الشتر كي0:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م0،

 وسيدال0يرا ودلو0،

 وسيدةا و 0يرة،

 وسادةا و 0ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يلتئم مجلسنا املوقر طبقا ملقتضيات الفصل 101 من الدستور، 
حكومتكم،  حصيلة  بتقديم  الحكومة  رئيس  السيد  تفضلتم  بحيث 
تمرين ديمقراطي يكرس دولة املؤسسات وربط املسؤولية  إنه  فعال 
باملحاسبة، إال أن التمرين الديمقراطي يستلزم أيضا القطع مع الفكر 
الهيمني، ومنطق الغلبة، وتكميم األفواه بل تقبل الرأي والرأي اآلخر 
وتدبير االختالف، والتعددية الديمقراطية اليوم هي احترام أيضا لحقوق 
األقليات، الديمقراطية والتمرين الديمقراطي كان يستلزم على الحزب 
الذي يقود هاته الحكومة عندما لم تصوت معه أغلبيته في قوانين جد 
مهمة وهي القوانين االنتخابية، التمرين الديمقراطي أن يقدم استقالته 
أخالقيا احتراما للديمقراطية وال يحكم على النوايا في تقديم ملتمسات 
 
ّ
ال توجد ولم توجد إال في مخيلة أصحابها، التمرين الديمقراطي هو أال
تنسبوا لحكومتكم ما حققته البالد في مسار طويل يمتد لعقود، وأيضا 
تقّبلكم للنقد خاصة من املعارضة، اليوم نقف على مكامن الضعف 
إن لم نقل فشل حكومتكم وإخاللها بااللتزامات التي تعاقدتم بها مع 
املغاربة، وجئتم فيها بالبرنامج الحكومي وقصور أداء حكومتكم شمل 
كل املجاالت، تجربة حكومة التناوب حكومة ال�سي اليوسفي هللا يرحمو 
انطلقت بحملة تطهير وطنية، وإحداث أجواء االنفراج لبعث رسائل 
الطمأنة والتهدئة، على عكس حكومتكم التي انطلقت بأقوى احتقان 
اجتماعي وتراجعات حقوقية تهدد املكتسبات التي راكمتها بالدنا بفضل 
تضحيات جسام، فالحسيمة التي انتفضت على التهميش واإلقصاء 
الزال بعض شبابها يؤدون ثمن خذالنكم، وماذا قمتم به ألهل جرادة 
وشبابها بعد الحراك الذي عرفته في 2018؟ رغم إنزال كافة أعضاء 
تحقق  ذلك  من  ال�سيء  بديلة!  تنموية  بسياسات  للتبشير  حكومتكم 
دون  العطش  لخوض مسيرة  التي اضطرت ساكنتها  وزاكورة  لليوم، 

استجابة منكم للتخفيف من هاته املعاناة وغيرها كثير، بحيث عّمق 
أساليب  إلى  واملواطنين  املواطنات  لجوء  والحكرة  بالغبن  اإلحساس 
مبتكرة لالحتجاج بمقاطعة بعض املنتجات على رأسها املحروقات، كرد 
فعل على جني أرباح خيالية والأخالقية فتقصير حكومتكم في تفعيل 
الحكومة من  السيد رئيس  أين حصيلتكم  الرقابة والحكامة،  آليات 
محاربة الريع والفساد واالحتكار واالمتيازات والرشوة التي يحتل فيها 
املغرب مع األسف اليوم مستويات مخجلة املرتبة 86 من أصل 180 وفق 
آخر تصنيف دولي؟ ما بسياسة عفا هللا عما سلف! كان املغاربة ينتظرون 
والتماسيح!  العفاريت  مجابهة  عفوا  عفوا،  الفساد،  مجابهة  منكم 
وضعتم مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة 
وحتى دون الرجوع إلى هاته املؤسسة املوقرة، وضعتم مخطط »الجيل 
غير  مخطط  وهو  األخضر«  »املغرب  ملخطط  تقييم  دون  األخضر« 
متوازن وغير منصف، وموّجه نحو خدمة املستثمرين الكبار في الفالحة 
الصغار، وعلى حساب  املزارعات واملزارعين  التصديرية على حساب 
دعامة االقتصاد االجتماعي والتضامني الذي كان الرهان عليه كبيرا، 
للمغاربة  الغذائي  األمن  املخطط، هدف  هذا  أهداف  تحقيق  وعدم 
في  غالء  تعرف  التي  والزيوت  كالحبوب  األساسية  املواد  في  خاصة 
األسعار اليوم! والسكر بحيث لم يتجاوز نسبة %11 من الناتج الداخلي 
الخام رغم املوارد العمومية الهامة املرصودة لهذا القطاع واإلعفاءات 
الضريبية التي يتمتع بها واستنزافه ألكثر من %85 من الثروة املائية على 
ندرتها! ولم ينعكس أثره على ماليين املزارعات واملزارعين من البسطاء وال 
على العاملين والعامالت بهذا القطاع الذين يشتغلون في ظروف قاسية 
والتغطية  لألجر  األدنى  الحد  الشروط  ألبسط  ويفتقدون  ومجحفة 

الصحية.

ومخطط تسريع التنمية الصناعية، فباستثناء صناعة السيارات 
عن  بعيدة  وهي  تتراجع،  التشغيل  في  الصناعة  فحصة  والطائرات، 
 %  23 نسبة  تحقيق  عن  وبعيدة  شغل،  منصب   500.000 تحقيق 
كمساهمة في الناتج الداخلي الخام، وبقيت تتأرجح بين 4 و13 % خالل 
األربع سنوات األخيرة، وهاته معطيات مؤسسات رسمية تلجأ حكومتكم 

لألسف إلى التشكيك فيها للتغطية وتبرير عجزها.

والقطاع السياحي الذي تلقى ضربة قوية خالل فترة الجائحة، ولكن 
حتى قبلها لم تتجاوز مساهمته 6,5 في الوقت التي جندت له الكثير من 
اإلمكانات من أجل مساهمته ب20 % من الناتج الداخلي الخام شأنه 
في ذلك شأن قطاعات أخرى التي أدت إلى تدني مستوى النمو ببالدنا 
الذي سجل 2 %. وبخصوص االستثمار العمومي، نعم السيد رئيس 
الحكومة، بالدنا تبذل مجهودات مهمة مقارنة ببلدان مجاورة، لكن مع 

األسف ال نجد أثرها على املعيش اليومي للمغاربة.

 وسيدارئيسا وحك م0،

الواقع يختلف تماما عن ما جئتم به من أرقام وردية في حصيلتكم، 
بحيث تؤكد تقارير رسمية على احتكار ثالث جهات ملا يزيد عن 60 % من 
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الثروة الوطنية، ونذكر هنا بعجزكم عن معالجة اتساع هوة الفوارق 
االجتماعية والتفاوتات املجالية، فصندوق التنمية القروية مثال الذي 
جندت له موارد هامة تناهز 55 مليار ديال الدرهم في بداية واليتكم، 
املناطق الحدودية  النائية،  املناطق  الجبلية،  باملناطق  أثرها  لم نجد 
نسب  وأدنى  التشغيل  نسب  أدنى  اليوم  حدود  إلى  تسجل  بحيث 
للولوج للخدمات العمومية األساسية. نعم للقرارات السيادية لحماية 
اقتصادنا الوطني ولحماية والدفاع عن قضايانا الوطنية الجوهرية، 
الذل  بمعابر  املعي�سي  التهريب  وممتهنات  ملمتنهي  قدمتم  ماذا  ولكن 
والعار؟ خاصة النساء فحتى اإلجراءات املتخذة أخيرا هي جد محتشمة 
ال ترقى إلى بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية كفيلة بخلق التنمية 
بهاته املناطق، فحتى الرهان على الجهوية املتقدمة كآلية لتدبير هاته 
التفاوتات التنموية فشلتم في تنزيل آليات ووسائل تنفيذيها، فالجهات 
ال تتصرف اليوم سوى في نسبة ال تتجاوز 10 % من املوارد املخصصة 
لإلستثمارات وهي موزعة بشكل غير عادل وغير منصف حتى داخل 
الجهة نفسها. ورغم آلية صندوق التماسك االجتماعي ملعالجة الفقر 
والهشاشة، إال أننا نسجل في التقدم واالشتراكية غياب رؤية واضحة 
لتمويل برامجه بحيث لجأت حكومتكم سنة 2018، منذ سنة 2018 
إلى أساليب الترقيع لتمويل هذا الصندوق والرجوع في كل قانون مالية 
إلى استجداء مساهمة الطبقة املتوسطة، هاته الطبقة التي عرفت في 
عهدكم استنزافا لقدرتها الشرائية عوض تضريب األغنياء وتضريب 
األموال املهربة إلى الخارج، فعوض معالجة أسباب ومسببات الفقر، 
عمدتم على العكس باستغالل بشع للفقراء وذوي الحاجة، بحمالت 
اإلحسان الحاطة بالكرامة اإلنسانية. وفاجعة شهيدات حفنة الدقيق 
حكومتكم،  اهتمام  آخر  هو  فاملواطن  ذلك،  على  شاهدة  بالصويرة 
ونذكركم هنا بما وقع بقبو معمل طنجة وروزامور وعامالت لال ميمونة، 
منكم  انتظرنا  الذي  الوقت  وفي  العميق.  املغرب  في  خفية  يقع  وما 
التجاوب مع الحركات االجتماعية، اخترتم »كم حاجة قضيناها بتركها« 
بل اللجوء أحيانا إلى العنف والتعنيف، كما حدث لألساتذة املتعاقدين 
واملمرضين واألطباء وغيرهم. تتبجحون بنتائج الحوار االجتماعي األخير، 
عهد  في  وقعت  التي  الجماعية  االتفاقيات  عدد  عن  نسائلكم  وهنا 
للضمان  الوطني  بالصندوق  واملسجالت  املسجلين  عدد  حكومتكم؟ 
مع  أكيد  ستتفاقم  التي  البطالة  لظاهرة  خططتم  ماذا  االجتماعي؟ 
جائحة كورونا؟ أرقام مخيفة وصادمة، فوضعية سوق الشغل تدنت 
إلى معدالت قياسية في األوساط الحضرية والقروية على السواء، بحيث 
انتقل حجم العاطلين من 1.114.000 إلى 1.482.000 وهو ما يعادل 
ارتفاع ب%33، علما بأنه يتوافد على سوق الشغل ببالدنا ما يزيد على 
250.000 سنويا، في الوقت الذي ال يوفر اقتصادنا أكثر من 70.000 
فرصة عمل على أق�سى تقدير. والخطير في األمر، والذي قد تكون له 
انعكاسات اجتماعية وأمنية، هو أن معدل البطالة ارتفع بشكل حاد 
في وسط فئة عمرية حساسة، كان من املفروض أن تكون في املدرسة 
أو في الثانوية أو في الجامعة، أعمار ما بين 15 و24 سنة، والتي حسب 

تقديرات املندوبية السامية للتخطيط يصل إلى حوالي 3 ماليين، وهو 
أمر مقلع، مقلق يصادر مستقبل شبابنا وقد يزيد من مظاهر التطرف 

والعنف ومعاناة األسر املغربية.

البشرية، فقد احتلت بالدنا مع  التنمية  وعلى مستوى مؤشرات 
األسف مستويات متدنية مقارنة مع بعض دول الجوار، إن على املستوى 
الصحي، التعليمي، املعي�سي إجماال وخير دليل تراجع نسب النشاط، 
خاصة في أوساط النساء بحيث تراجع في عهد حكومتكم من تقريبا 
%35 تقريبا إلى 21 % وهي أضعف نسبة على مستوى شمال إفريقيا 
والشرق األوسط. وهذا فقط دليل من بين األدلة التي تدين حكومتكم 
في تغييب قضايا النساء واملساواة التي ظلت مجمدة طيلة هاته الوالية.

االستباقية  القرارات  بفضل  كورونا،  جائحة  تدبير  وبخصوص 
لجاللة امللك، تمكن املغرب من الصمود من خالل إحداث آليات ملواكبة 
العلمية،  واللجنة  كورونا،  كصندوق  ودعمها  ومساعدتها  الحكومة 
واللجنة االقتصادية إال أنكم السيد رئيس الحكومة، فضلتم االختباء 
وراءها، عوض تحمل مسؤوليتكم السياسية. بل كدتم أن تنسفون 
جهود الدولة بخرجاتكم اإلعالمية املرتبكة واملتناقضة. ال ننتظر منكم 
�سيء أي �سيء، نحن في التقدم واالشتراكية، الذي خبرنا تدبيركم وقررنا 
بشكل إرادي مغادرة هاته الحكومة، التي فضلت خوض صراعات ال 
متناهية بين مكوناتها، عوض االنكباب على القضايا األساسية لبالدنا 

وللمواطنات واملواطنين.

 وسيدارئيسا وحك م0،

مكونات  كافة  حصيلة  أنها  على  بالتأكيد  الحرص  كل  حرصتم 
الحكومة وأعضائها، وليست حصيلة وزير دون آخر، أو قطاع دون آخر، 
أو حزب دون آخر. وهذا الحرص هو دليل على أنها ليست بالحكومة 
املنسجمة واملتضامنة، كما حاولتم إظهار ذلك، وعاشت جل مراحلها في 
جو من الصراع السياسوي اإلنتخابوي، ال�سيء الذي عمق أزمة الثقة 

وتراجع منسوب الثقة.

كبيرة،  قدرات  له  املغرب  أن  نؤمن  واالشتراكية  التقدم  في  إننا 
ويتوفر على كفاءات من النساء ومن الرجال قادرين وقادرات على رفع 
وخير  واملواطنين.  املواطنات  وقضايا  الوطن  هذا  وخدمة  التحديات 
دليل على ذلك، هو ما يتحقق اليوم على املستوى الدبلوما�سي بقيادة 
جاللة امللك محمد السادس، وما يتحقق على أكثر من صعيد بإطالق 
جاللته ملجموعة من األوراش املجتمعية املهيكلة: الحماية االجتماعية، 
كل  أجمعت  العام.  القطاع  إصالح  الوطني،  االقتصاد  إنعاش  خطة 
القوى الوطنية الحية في هاته البالد عليها، والتي تفتح آفاق وتبعث على 
األمل، ولكن تحاولون نسبها عنوة إلى حصيلة حكومتكم وهي في أنفاسها 
األخيرة. أكيد نحن اليوم بصدد تمرين ديمقراطي واألهم هو املحاسبة 
الشعبية التي تفصلنا عنها بضعة أسابيع. وكما يقول املثل الشعبي، 
املثل املغربي »مالو طاح، قالو من الخيمة خرج مايل«، »مالو طاح، 
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من الخيمة خرج مايل«. لهذا نراهن على املشاركة املكثفة للمواطنات 
فتح  الذي  القوس  هذا  إلغالق  املقبلة  االستحقاقات  في  واملواطنين 
لألسف مع هاته الحكومة املشتتة واملتضاربة في مكوناتها. وحتى تتمكن 
بالدنا فعال من قيادة التغيير ومباشرة اإلصالحات الحقيقية، فاملغرب 

واملغاربة يستحقون األفضل. والسالم عليكم.

 وسيدا ورئيس:

شكرا شكرا السيدة الرئيسة، السيد رئيس الحكومة لكم الكلمة 
لإلجابة عن ما تعتبرونه ضروري، فشكرا لكم.

 وسيداسعدا ودينا وعثماني،ارئيسا وحك م0:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ا وحمداهلل،ا وصالةال وسالماعلىا
رس لاهللاالآوهالصحبه.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدال0يرا ودلو0،

 وسيد تال وسادةا و 0ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

 وسالماعليكمالرحم0اهللاالبركاته.

أنا سعيد بهذه اللحظة الديمقراطية، فقد مرت ستة أيام على عر�سي 
للحصيلة املرحلية، والتي تقدمت بها أمامكم. والحمد هلل، عرف ذلك 
العرض تتبعا مكثفا من لدن السيدات والسادة النواب واملستشارين، 

بل وتفاعال إيجابيا من قبل عدد منهم وأشكركم على ذلك.

ومنذ ذلك اليوم، وأنا كنتبع ردود الفعل، وكنتبع اهتمام وتفاعل 
الفاعلين السياسيين واإلعالميين واملفكرين والرأي العام، مع عرض 
أربع سنوات  ديالهم. وهي حصيلة  الفعل  يهمني ردود  الحصيلة، ألن 
الحكومة  باسم  إليه، قدمته  تقريبا، والذي أؤكد، وسأرجع  وشهرين 

كاملة.

إن التفاعل الواسع الذي خلفه عرض هذه الحصيلة املرحلية أثلج 
صدري، بغض النظر عن طبيعته، وبغض النظر عن تباين املواقف 
املعبر عنها. ألنه يبرهن مرة أخرى على اهتمام، االهتمام الكبير للمواطنات 
الفكرية  توجهاتهم  واختالف  انتماءاتهم  اختالف  على  واملواطنين، 
وغيرها، يعكس اهتمامهم بالشأن العام. وألنه مرة أخرى يؤكد صوابية 
هذه املبادرة التي اتخذناها باتفاق مع جميع أعضاء الحكومة باملناسبة. 
فهو قرار لرئيس الحكومة بنص الدستور، ولكن تشاورنا مع أعضاء 
الحكومة، واتفقنا مجتمعين على أن ندخل هذا التمرين الديمقراطي. 
إذن يؤكد صوابية هذه املبادرة بعرض هذه الحصيلة املرحلية أمام 
تكريسا  وذلك  الدستور،  من   101 الفصل  مقتضيات  وفق  البرملان، 

للشفافية وللوضوح، وتفعيال لربط املسؤولية باملحاسبة.

واملسؤولة  املوضوعية  التفاعالت  جميع  وأحترم  أرحب  ما  وبقدر 
ولو كانت منتقدة، ولو كانت منتقدة، أعتمد في ذلك على قولة عمر بين 
الخطاب ر�سي هللا عنه »رحم هللا من أهدى إلي عيوبي«. بقدر ما أتأسف 
لبعض الردود وبعض التفاعالت املوغلة في اإلنكار، وفي السياسوية، 
وفي التسويف، وفي التغا�سي عن الحقائق الواضحة، وفي االستمرار في 
سياسة التبخيس والتيئيس. وال أعني أحد بالضبط هنا، وحتى التدنيس 
في بعض األحيان. مع األسف الشديد، إذن هناك هذه املالحظات وهذه 
املزايدات التي لم تأبه كثيرا للعرض الذي قدمته بين أيديكم، والذي 
حرصت شخصيا على أن أضمنه معطيات دقيقة، مرقمة، موضوعية 
انطالقا من إحصائيات مؤسسات وطنية مستقلة. هي مرجع في بالدنا في 
هذا النوع من املعطيات، وأيضا حتى على تقارير دولية ال تحابي أحدا، 
من باب أولى أن تحابي حكومة اململكة املغربية في شمال إفريقيا. كما 
وضع نفس العرض وضعناه رهن إشارة العموم في نفس اليوم، وذلك 
للمزيد من الشفافية والوضوح. وحينما أقول أتأسف فإن ذلك يتعدى 
شخ�سي املتواضع، إن األمر يؤسفني ألن فيه أحيانا مغالطات ت�سيء إلى 
البلد، إلى الوطن، وتضر بالعمل السيا�سي وبالفاعل السيا�سي بشكل 
عام. وألنه يشكل سببا إضافيا لعزوف املواطنين عن العمل السيا�سي 
وعن السياسيين وعن األحزاب السياسية، مما يهدد، كما تعرفون في 
بلدنا وفي بلدان عديدة، الديمقراطية في جوهرها، إن العزوف يفرغ 
الديمقراطية من عمقها الحقيقي، الذي عمقها هو املواطنة واملواطن 
والشعب. ومع األسف هذه األمور ال تبعث على الثقة، وتنفر املواطن 
كما قلنا، تنفره من متابعة الشأن العام السيا�سي الوطني ومن الثقة به. 
ومثل عدد من الظواهر األخرى نعيشها مثل الترحال السيا�سي في هذه 
األيام، فنرى ترحاالت بالجملة من هيئة إلى هيئة، ثم إلى هيئة أخرى، 
يعني اختلطت األمور مع األسف الشديد، وهذا أيضا من األمور التي ال 

تبعث على الثقة.

إليها، إيال كان  وبطبيعة الحال باش نقول واحد املالحظة وأرجع 
اإلخوان غادي يتعاملو مع الحكومة، مع جائحة كورونا، بحال كيفما 
كيقول املثل املغربي: »طاحت الصومعة علقو الحجام«، فنحن كما 
قلت مرارا وقلتها هنا، نحن إذا كانت كورونا نفسها بغيتو تنسبوها لنا، 
حنا اللي جبناها، حنا أسيدي ما عندناش مشكل. والتأثيرات ديالها احنا 
اللي درناها ما عندنا مشكل. ولكن التمرين الديمقراطي يقت�سي نقولو 
الحكومة خدمات ودارت إصالحات ودارت كذا، جات كورونا هذا بالء 
مقدر لجميع دول العالم ولجميع البلدان، والجميع يحارب هاد التأثيرات 
ديالها. وهي محاربة وطنية ومعركة وطنية باش نكونو موضوعيين، باش 
لنا حنا  تنسبوها  بغيتو  نكونو موضوعيين، ما�سي �سي حاجة أخرى. 
مستعدين، وأنا بكل شجاعة أنا ال أتهرب من أي مسؤولية وعمرني ما 

نتهرب منها في حياتي كلها ما عمرني ما تهربت منها.

من بين األمور التي مع األسف تكررت، هو ادعاء تفكك الحكومة 
التي هي أسطوانة مكرورة، وكدت أقول مشروخة حول ادعاء تفكك 
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الحكومة، وعدم انسجامها، وأن ذلك أثر على أداءها وحصيلتها، وهناك 
محاولة لإلدعاء بأن هذا يضعف الحكومة وأضعف حصيلتها. ويبدو أن 
أصحاب هاد اإلدعاء بقدر ما كرروه، أصبحوا يصدقونه هم أنفسهم، 
وحاولوا تأكيده انطالقا من عدم حضور كافة أعضاء الفريق الحكومي 
خالل جلسة عرض الحصيلة. وأرادو تحميل ذلك ما ال يحتمل، وادعاء 
بأن غياب الحكومة كأنها تتبرأ من حصيلتها أو من الحصيلة التي قدمتها، 
والحال أن كل هذه أوهام في أوهام. ألن هاد الحكومة إيال ما كانتش 
مباركة  حكومة  هادي  راه  ال�سيء،  هاد  وحققت  ومتنافرة  منسجمة 
مسعودة. هادي حكومة عبقرية أكثر من داك�سي.. هاد�سي اللي كتقولو 
دابا، املواطنين.. قالو هاد الحكومة مدابزين ووقع هاد ال�سي بيناتهم، 
ورغم ذلك دارو هاد اإلصالحات، باز.. إذن هي خصها تعاود ترجع. ألن 

هذا هو املعنى، ال يجب أن نقول أمورا..

أوال العرض الذي حضره عدد مقدر من أعضاء الحكومة، هو من 
أكثر من حزب، وأن نقول ليكم جميع أعضاء الحكومة اآلخرين كانوا 
يودون الحضور، ولكن أنه وقت ما قال لي �سي واحد عندي �سي حاجة، 
كنقول له العمل الحكومي أولى من مجرد الحضور، ألن الحضور، إذا 
الناس  ينوبون عن اآلخرين ولكن  الحكومة،  حضر عدد من أعضاء 
عندهم أشغال، عندهم أعمال وخصهم يكملو الوالية ديالهم إلى آخر 
يوم كما قلنا لهم ويخدمو، يمشيو يخدمو آ سيدي ما �سي يحضرو ليا 
هنا فقط باش يحضرو يسمعو لرئيس الحكومة، أنا ما كنتبجحش بهاد 
ال�سي ما�سي ضروري، وهناك أعضاء من الحكومة اعتذروا ألنهم كانوا 
في الخارج، بال ما نقول األسماء وهناك من اعتذروا ألنهم مشغولون 
والذين حضروا أشكرهم، والحضور ديالهم من أحزاب مختلفة وهذا 
يكفي، ويحضر اليوم بعضهم ولم يحضروا ذلك النهار يكفي، الباقين 

ما�سي تملصو منها غادي نجي لها فهمتيني.

ثانيا، يجب أن ال نغلط الرأي العام، الفصل 101 والذي في إطاره تمت 
تلك الجلسة املشتركة ينص على أنه يعرض رئيس الحكومة، »يعرض 
رئيس الحكومة أمام البرملان الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة«، فاملهم 
هو أن يعرض رئيس الحكومة والحكومة قد عرضت الحصيلة وليس 
بالضرورة أن يحضر جميع أعضاء الحكومة، واضح وكما قلت ال أبالي 
باالدعاء ديال تفكك الحكومة، ألنه لو كان األمر كذلك ملا نجحت هذه 
الحكومة في تحقيق إصالحات كبرى غير مسبوقة، غير مسبوقة، مثل 
البدء الفعلي في تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية وفي إصالح اإلدارة؛ 
مثل إخراج ميثاق الالتمركز اإلداري الذي بقي سنوات طويلة منتظرا في 
17 أمر من جاللة امللك في خطابات متتالية أو رسائل؛ وكإصالح املراكز 
الجهوية لإلستثمار والذي نجح وقدمنا نتيجته هنا، وقدمنا باألرقام أنه 
في السنة األولى ديالو الحمد هلل نجح؛ وكإطالق ورش تعميم الحماية 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  إصالح  ورش  وإطالق  االجتماعية 
وغيرها كثير من اإلصالحات الكبرى التي آتت أكلها في أرض الواقع باألرقام 
الحكومة  أحزاب  بأن  ما كنداعيوش  احنا  الحال  بطبيعة  وبالدالئل. 

متفقة على كل �سيء، لكن احنا كنعتبرو، وهذا وجهة النظر ديالي أن 
االختالف أمر عادي بين األحزاب السياسية، وأن تقع بعض املناوشات 
بين أحزاب الحكومة عادي، وتقع داخل جميع األحزاب فكيف بين حزب 
وأخر اللي املقاربات مختلفة، النظرات مختلفة، املقترحات مختلفة، 
هذا عادي جدا ونحترمه ولم نحرص قط على أن يكون هناك انسجام 
كامل بين أحزاب الحكومة، وما طلبنا من أي حزب في الحكومة أن 
يقول مثل ما يقول الحزب اآلخر، هاد�سي ما عمرو ما كان، إذن بعض 
املناوشات بين األحزاب املشكلة لألغلبية الحكومية �سيء عادي يحصل 
في جميع حكومات األرض العالم، وأحيانا حكومات تعاني األمرين ألنها 
مشكلة من 2 داألحزاب 3 داألحزاب، فكيف وهي مشكلة من 5 أحزاب، 
وأيضا فيها أعضاء آخرين بدون انتماءات سياسية. ولذلك قلتها مرارا 
وأقوله مرة أخرى بدون لغة خشب، ال أنفي أبدا وجود اختالفات في 
وجهات النظر بين أحزاب األغلبية، لكن الذي أنفيه وال يقع هوأن ذلك 
يؤثر بشكل ذيبان على عمل الحكومة وعلى تنفيذ برنامج الحكومة، وهذا 
ما تؤكده اإلنجازات كما قلت ويؤكده بلوغ الحكومة نهاية واليتها ساملة، 
غانمة، منجزة، ناجحة بحصيلة مشرفة رغم اإلكراهات والصعوبات 

الكثيرة التي عرفتها هذه الوالية.

وباملقابل أود أن أشير إلى عجز املعارضة عن أن تجتمع على تقديم 
ملتمس الرقابة وقد صرحت بذلك، وتبجحت به، وتراجعت عنه بعدما 
هددت به، تراجعت عنه بعدما هددت به ألنها باختصار ألنها باختصار 
مقتنعة ألن ذلك سيؤدي إلى عرض حصيلة مشرفة، وستعطي الفرصة 
ال�سي  هاد  الحكومة، وألن  ليعرض هذه  ولرئيسها  للحكومة وألحزابها 
اللي غادي تقول اللي كانت غادي دير املعارضة ال تتوفر فيه على أسس 
قوية لتقديمه وللدفاع عنه. وباملقابل بدأت بعض التدخالت، ألن هاد 
ال�سي قلتوه قالوه �سي وحدين املهم على كل حال أنا ال أقصد الجميع، 
ولكن قالو احنا غادي نقدمو وغادي نديرو وغادي نديرو، ثم من بعد 
بتبرير  األسف  مع  التدخالت  بعض  بدأت  وباملقابل  وقالوا،  صرحوا 
التراجع الديمقراطي املتمثل في اعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد 
املسجلين وإلغاء العتبة في االنتخابات الجماعية تبرره بعض التدخالت 
بالتخويف من الحزب الواحد، وهذا اعتراف اعتراف بأن تلك التعديالت 
تستهدف هذا الحزب حزب العدالة والتنمية. ولكن احنا عندنا الثقة في 
بالدنا وفي جاللة امللك، فالحمد هلل، بالدنا بدستورها وبقيادة جاللة 
امللك، تعتمد التعددية السياسية، وال حاجة لتغليط الرأي العام في 
هاد املجال، ال حاجة لتغليط الرأي العام، ليس هناك خطر الحزب 
الواحد، هناك خطر التراجع الديمقراطي هو الخطر األكبر ما�سي الحزب 
نزيهة،  أسس  على  الديمقراطية  املنافسة  من  نخاف  ال  إننا  الواحد. 
على أسس شفافة تحترم عقول املواطنين وذكاءهم، ونحن ال نمارس 
التظليل والتدليس، لكن من ساند القاسم االنتخابي على أساس عدد 
املسجلين اعترف مسبقا وخصوصا من خالل هذه التصريحات بأنه غير 
قادر على املنافسة وفق القواعد الشفافة والديمقراطية. وأعيد تكرار 
ما قلته سابقا لو كانت حصيلة الحكومة وحصيلة الحزب الذي يرأس 
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هذه الحكومة ضعيفة كما تزعمون وكما يزعم البعض، ملا اتفقتم على 
قاسم انتخابي غريب وعجيب مخالف لألسس الديمقراطية، أضحى 
اليوم كذلك لقيطا بكثرة من تبرأوا منه ممن صوتوا له فيا للعجب، 
وعلى الرغم من ذلك سنخوض اإلنتخابات املقبلة إن شاء هللا مسلحين 
بالثقة في هللا أوال وفي بالدنا وملكنا وشعبنا »إن موعدكم الصبح أ ليس 

الصبح بقريب«.

أسألها..  فأنا  الحكومة  إدعت فشل  التي  الجديدة،  املعارضة  أما 
الجديدة ال هادي ما�سي الجديدة هادي لقديمة، أما املعارضة الجديدة 
التي إدعت فشل الحكومة فهل فشلت هذه الحكومة قبل خروجكم 
منها أو فشلت بعد ذلك؟ هذا السؤال األول، طيب وهل ال تتحملون 
جزءا من املسؤولية، اسمحوا ليا راه كاين شوية ديال أسمو راه ما�سي 
اللعب هذا، طيب من مسؤولية أزمة احتجاجات الحسيمة، ألن األخت 
حكومتكم  من  وزيرين  أن  وخصوصا  الحسيمة،  احتجاجات  جابت 
أعفيا بناء على تقرير املجلس األعلى للحسابات حولها، اإلنسان خصو 
يكون قاد يقول هضرة اللي معقولة ومنطقية ما تجبدوش األمور اللي ما 
خصهاش تجبد فهاد السياق، وهل قمتم بتقييم ذاتي حول أدائكم في 
القطاعات التي سيرتموها طيلة مشاركاتكم الطويلة العريضة 20 سنة 
من املشاركات في الحكومات املتتالية؟ وهل بقاؤكم في الحكومة ملدة 20 
سنة على األقل، على األقل ليس له أثر نهائيا على واقع املغاربة؟ بمعنى 
أنتما هاد ال�سي كامل درتوه مزيان مزيان مزيان واألخرين كلهم اللي ما 
داروش مزيان وهذه الحكومة وحدها، وملاذا لم تعالج تلك اإلختالالت 
رغم بقائكم هذه املدد الطويلة في الحكومة وفي قطاعات محورية كثيرة 
ذات طابع اجتماعي، ذات طابع تدبيري وغيره كثير، راه هاد األسئلة هي 
اللي خصكم تجاوبوا عليها، ما�سي تجيو في آخر لحظة، دابا في الحقيقة 
أنتم معارضة دعامين ديال هاد الحكومة خصكم غي تسكتو، ديرو 
واحد شوية املالحظات، واحد الشوية ديال أسمو ألنكم ساهمتم في 
هذا، ليس اليوم 20 سنة، 20 سنة، 20 سنة واليوم كيقول لك حزب 
العدالة طّول، أشنو طول، كلهم عندهم 20 سنة، 16 سنة، 18 سنة 
14 سنة.. إعداد الحصيلة إال حزب واحد، إعداد الحصيلة، وشوف 
هاد  صافي  وكنحترمو،  كنجاوبو  ومحترمة  منتقدة  تدخالت  دار  اللي 
ال�سي اللي كاين، إعداد الحصيلة باملناسبة عمل جماعي، كافة أعضاء 
الحكومة شاركوا في عمل الحكومة الجماعي في إنجاز الحصيلة، وعندنا 
وثائق وزعناها، منها هاد الوثيقة، هاد الوثيقة في الحقيقة هادي ما�سي 
الحصيلة، هاد الوثيقة هي تنفيذ حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي، 
جميع الوزارات شاركت بعرض ديال الوزارة هما اللي كيصحوه، وردينا 
لهم هذا وصححوه، وقفنا على النقطة والفاصلة وأصدرنا ألول مرة، 
ألول مرة في تاريخ الحكومات عندنا منهجية جديدة في تتبع تنفيذ البرنامج 
الحكومي غادي نجي لها، واللي قدم �سي رقم بأن �سي حكومة دارت كذا 
في املائة الى آخره، ما عندناش وثائق، ما عندناش نتائج، ألن مكانش 
هناك إمكانية يمكن حتى التطور كيعكس داك ال�سي، اليوم عندنا هاد 
ال�سي وغادي نرجع له، لكن هذا عمل شارك فيه جميع الوزارات وهذا 

هو املهم بالنسبة لعمل الحكومة، كنقدمو حصيلة، كل وزارة كتلقى 
راسها في هاديك الحصيلة، ساهموا أيضا في إعداد العرض الذي قدمته 
أمامكم، والحصيلة املوزعة عكست كل القطاعات الوزارية التي يقودها 
وزراء منتمون ألحزاب سياسية ووزراء غير منتمين ألحزاب سياسية، كما 
انعقدت لجنة وزارية لتتبع تنفيذ وتنزيل البرنامج الحكومي التي تنعقد 
سنويا على حسب املرسوم ديالها، وانعقدت أربع مرات واألخيرة انعقدت 
تنفيذ  عرض حصيلة  خاللها  وتم  الحصيلة،  نقدم  أن  قبل  أسابيع 
البرنامج الحكومي، وصادق عليه الوزراء الحاضرين، هما صيفطناه لهم 
وصححوه ورغم ذلك اجتمعنا باش نديرو الترسيم ديال املصادقة كما 
تم آنذاك اإلتفاق على عرض الحصيلة أمام البرملان. وطبيعي أن ينوب 
رئيس الحكومة عن أعضاء الحكومة في عرض هذه الحصيلة، وليس 
في ذلك أدنى مشكل ومع األسف عوض التركيز على مضمون العرض، 
الحال،  بطبيعة  دقيقة،  أمور  على  اإلخفاقات  على  اإلنجازات،  على 
بعض السادة النواب دارو مالحظات وركزوا عليها، أنا غادي نرجع لها، 
محترمين، ولكن عموما الخطاب هو خطاب كيم�سي للشكليات بدل من 
أن يدخل في املضمون، وهذا في حد ذاته يعكس واحد النوع من العجز 
عن اإلنتقاد في العمق. إذن مع األسف عوض التركيز على املضامين، 
أحيانا،  املواطن،  كتهم  اللي  األمور  على  واإلخفاقات،  اإلنجازات  على 
أحيانا هناك من يشغل نفسه ويحاول أن يشغل الرأي العام بسفاسف 
األمور، وبما ليس تحته أي عمل، بدل الرد على الحصيلة بحجج مضادة 

وأرقام ومعطيات دقيقة، وليس بكالم شعبوي.

التي قد قدمت بين يديكم هي حصيلة الحكومة  املهم الحصيلة 
من  تنطلق  حصيلة  هي  فقط،  منها  جزء  حصيلة  وليست  مجتمعة 
البرنامج الحكومي ومن االلتزامات الواردة في هذا البرنامج الحكومي، هذا 
هو املهم، وقد حرصنا على أن نقدم كل هذا في إطار الشفافية، ولذلك 
يمكن أن أقول بأنه العرض كما قلت الذي قدمته وزع إلكترونيا، ثم 
وزع في صيغته الورقية بعد بعض التدقيقات والتصحيحات ويتضمن 
العرض كامال بتفاصيل أوفى من تلك التي قدمته في العرض الشفوي، 
ومعه التقرير التركيبي املركز لحصيلة عمل الحكومة حسب القطاعات 
وهو عبارة عن تجميع تقارير مركزة التي أرسلتها القطاعات الحكومية 
في أفق عرض الحصيلة املرحلية؛ ثانيا أطلقنا املوقع موقع هو برنامج 
cg.gov.ma. هاد املوقع برنامج يتضمن عرض مفصل للبرنامج الحكومي 
بمراحل تنزيله، تتبع تنفيذ كافة اإلجراءات الواردة فيه، وتتبع تحقيق 
املؤشرات امللتزم بتحقيقها. موقع آخر أطلقناه هو حصيلة الذي يتجاوز 
مجرد البرنامج يقدم للعموم عدد من الوثائق املختلفة التي تبين حصيلة 
العمل الحكومي، وعدد من اإلصالحات واإلنجازات التي تحققت خالل 
الفاعلين  تصرف  تحت  الوثائق  هذه  جميع  الحكومية.  الوالية  هذه 
واملواطنات واملواطنين، وتقدم كلها أرقام ومؤشرات معززة بمراجعها 
وكنت آمل أن أواجه بأرقام ومؤشرات مضادة، لكن هذا ال يتم مع 
األسف دائما. وأريد أن أقول بأن هذه املنهجية ألول مرة تنهجها حكومة 
في تاريخ الحكومات املغربية وخصوصا التواصل الرقمي، وجميع الوثائق 

اآلن تحت تصرف املواطنات واملواطنين ويمكن اإلستعانة بها.
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هناك نقطة أخرى يؤكد البعض على إثارتها وهو أن هذه اإلنجازات 
منها ما للحكومة ومنه ما ليس للحكومة، مع األسف أريد أن أؤكد هنا 
بأن الحكومة التي تشتغل كفريق واحد بالقوة والنجاعة الالزمتين هي 
تشتغل تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا، ونحن نعتز 
بذلك وال نتهرب، بالعكس جاللة امللك دستوريا هو رئيس الدولة، هو 
الذي يعين الحكومة، وتوجيهاته وتعليماته للحكومة وللبرملان، كم مرة 
قال جاللة امللك »هذه القوانين يجب أن تمر في البرملان« ما�سي غادي 
نجيو نبخسو العمل ديال البرملان، توجيهات جاللة امللك على الراس 
والعين نحن بالعكس مكلفون بتنفيذها بتطبيقها، والحمد هلل، توجيهات 

جاللة امللك، كانت دائما في اإلتجاه الصحيح.

وبهذه املناسبة أريد أن أؤكد مرة أخرى أن ما كان للحكومة أن 
تحقق ما حققته لوال دعم جاللة امللك حفظه هللا، وتوجيهاته السامية، 
الحكومة  تشرفت  التي  واإلستشرافية  والنوعية  الكريمة  ومبادراته 
بالعمل على تنفيذها وتنزيلها، وعبث محاوالت البعض اختالق تنافس 
وأدوار  السامية  وقيادته  هللا،  حفظه  امللك  جاللة  أدوار  بين  وهمي 
قيادة جاللة  تحت  تشتغل  الحكومة  أن  فالحال  ورئيسها،  الحكومة 
امللك رئيس الدولة أمير املؤمنين حفظه هللا، ومن هذا املنطلق فإنه من 
الطبيعي أن يدعم جاللة امللك الحكومة في عملها وأن يوجهها في بعض 
اإلصالحات وينبهها في بعض املحطات، فال ضير في كل ذلك، بل هو شرف 
وسند للحكومة وصمام أمان للمصالح العليا للوطن واملواطنين. ولكن 
أيضا كما قال أحد النواب البرملانيين منذ قليل الذين تدخلوا، الحكومة 
تحويل  وأجادت  امللك،  جاللة  لتوجيهات  اإلنصات  أجادت  أيضا 
توجيهات جاللة امللك إلى واقع مؤثر، كما أن الحكومة أجادت اإلنصات 
لنبض املواطنين واإلستجابة لعدد مقدر من انتظاراتهم، وهذا يحسب 
للحكومة ألن إيال جيتو كتقولو هاد ال�سي طبق الحكومة نحسبو لها غي 
السيئات حتى السيئات ما نحسبوهمش ليها، تحسبو ليها غي الحسنات، 
التقييم، كنديرو  الحكومة.. إذن ما كاينش تقييم ما نبقاوش نديرو 
التقييم ألنها هي التي تباشر في الواقع تنزيل اإلصالحات وتنفيذها، وتوفير 
املبالغ املالية لها، وضع البرامج العملية لها، وتتبع اإلدارة واإلدارات في 
تنفيذها، فهذا عمل الحكومة مع اعتزاز الحكومة بتوجيهات جاللة امللك 

وبقيادته الحكيمة.

معشرا ألخ  تال إلخ  ن،

عندما أقول إننا قدمنا حصيلة مشرفة وحصيلة إيجابية، فإننا 
بالكمال،  تتسم  حصيلة  وأنها  مثالية  حصيلة  بأنها  أقل  لم  يعني  ال 
ح�سى هلل، بل كانت لنا الجرأة في أن نعترف بعدد من جوانب النقص 
في بعض األمور، وكان أملنا أن نحقق أكثر، لكن بالنظر لإلكراهات 
وأبرز هذه اإلكراهات جائحة كوفيدـ19، فإن املنصفين، فإن املنصفين 
جهدنا  بكل  بالقلب  اشتغلنا  أننا  حسبنا  النقص،  ذلك  سيتفهمون 
وبذلنا كل جهدنا، ولم نألوا ولم نقصر، واشتغلنا بهم وأفق وطنيين 
وليس بهاجس انتخابي، ألننا باختصار كنحترمو الذكاء ديال املواطنين 

وكنحترمو وكنثيقو في القدرة ديال املواطن على التمييز وعلى الحكم على 
األشياء. ولذلك فبقدر اعتزازنا ملا حققناه لفئات واسعة من املواطنات 
املواطنين، والذين يعدون بمئات اآلالف بل باملاليين فإننا ال نزال نطمح 
أن يتحقق لهم املزيد إن شاء هللا من العيش الكريم ومن الرخاء في أمن 

وأمان وهم مطمئنون على ذويهم وعلى أسرهم.

املوضوعية واألمانة إذن تقت�سي أن نقسم هذه الوالية إلى 3 مراحل:

-املرحلة األولى هي ما قبل الجائحة، هاديك عندها تقييم خاص 
وهاد ما قبل الجائحة تميز بأوراش مهيكلة، وإنجازات كبرى في املجاالت 
اإلقتصادية واإلجتماعية، وفي مجال الحكامة، تحسنت بفضلها العديد 
كله  قدمت  اللي  والعرض  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  املؤشرات  من 
مؤشرات والذي وزعناه، وتم إطالق ديناميكية تنموية إيجابية أسهمت 
في تقوية قدرات بالدنا، ويكفي فيه أننا، الحمد هلل، دخلنا في نادي 50 
األوائل في ممارسة األعمال وفي مناخ األعمال، وهو التقييم الذي يصدره 
البنك الدولي كل سنة وهو موضوعي ال يحابي أحدا، ألن هو بالنسبة 
للدول الكبرى وبالنسبة للشركات الكبرى مهم يعرفو فين يستثمرو وفين 
غادي يمشيو، ما يمكنش يبداو يغلطو بعضياتهم. فلذلك هذا تقييم 
موضوعي صارم واستطاع املغرب أن ينجح فيه وهاد الحكومة، الحمد 
هلل، قادت الحكومة السابقة أيضا باملناسبة قادت هاد الورش ووصلنا 
للهدف اللي حققناه اللي حددناه وهذا �سيء مهم هادي واحدة، وهناك 
مؤشرات أخرى كثيرة سأرجع إلى بعضها، هادي املرحلة األولى بالنسبة 
اإلقتصادية  تقريبا  املؤشرات  جميع  املؤشرات،  جميع  املرحلة  لهاد 

واإلجتماعية شهدت تحسن نسبي كبير كثير أو قليل؛

-املرحلة الثانية تميزت بالتكاثف والتعاون ملواجهة جائحة كوفيدـ19، 
جميع الجهات في الدولة من املواطنات واملواطنين ومؤسسات أخرى 
مدنية وسياسية وغيرها، الحمد هلل، كان هناك التفاف وراء جاللة 
امللك ملواجهة هذه الجائحة تداعياتها الصحية والتداعيات اإلقتصادية 
والتداعيات اإلجتماعية ونجحنا في هذا اإلمتحان، هذا خصو تقييم 
جميع  ألن  السلبية،  النمو  نسبة  على  تحاسبونا  يمكنش  ما  خاص، 
دول العام فيها نسبة النمو السلبية، بالعكس املغرب عندو 6,8 وال 9 
ناقص -6,8 وال -9 راه أغلب الدول عندهم 12، 13، 10، 7، 8 بما فيها 
الدول املتقدمة، نادر أن تجد دولة أو دولتين اللي عندهم -2، -3، بقيت 
دولة واحدة في العالم اللي مادارتش انكماش اقتصادي واحدة فقط 
الباقي كله دارو. فلذلك اليمكن أن نعير بهذا، لكن اليوم اليوم ما بعد 
كورونا في 2021 نسبة النمو املرتقبة حسب بنك املغرب والبنك الدولي 
بين 4,5 حتى 5,2، %4,5 حتى %5,2، ومسؤول في البنك الدولي داك 
النهار زاروني واحد أسمو هادي 3 داألسابيع قال لي وقد تحققون أكثر 
ألن الديناميكية اللي بقات في املغرب اللي بدات في املغرب اآلن يمكن 
أن نصل إلى أكثر من 5,2 وربما نقترب منّ 6، وهذا مؤشر إيجابي قليل 
في الدول األخرى بما فيه املتقدمة اللي غادي يديرو اللي غادي يمتصو 
العجز كله بسنة واحدة، الناس كانوا كينتظرو يمتصوا العجز ديالهم 
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على 3ـ4 سنوات، يمكن أن نمتص هذا العجز في سنة واحدة ممكن، 
ممكن والسبب هو ماذا؟ هو أن الحكومة دارت واحد اإلستراتيجية راه 
شرحناها مرارا: أوال جميع اإلصالحات الهيكلية اللي كانت استمرينا فيها 
رغم أن املداخيل ديال املالية العمومية نقصات هذا واحد راه مهمة 
هاذي؛ إصالح التعليم؛ مكافحة الفساد؛ إصالح اإلدارة بما فيه تبسيط 
املساطر وأسمو اإلدارية؛ إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار إلى آخره، 
جميع تلك اإلصالحات..؛ »الجيل األخضر« إلى آخره...، كلها اإلستمرار 
الدول  كل�سي، بعض  الدول وقفات  راه بعض  توقف  كاينش  ما  فيها 
نقصات ميزانية اإلستثمار العمومي %50 في امليزانية التعديلية ديال 
سنة 2000، احنا في جميع امليزانيات زدنا في امليزانية، هذا هو السمة 
الثانية هو أنه ما تزقرمناش في اإلنفاق، املسائل اللي موجهة للمواطن 

بقينا فيها:

-1 جميع البرامج اإلجتماعية دعمت؛

-2 جميع القطاعات اإلجتماعية زيدت في ميزانيتها؛

-3 اإلستثمار العمومي زيد فيه؛

-4 التوظيف العمومي زيد فيه في سنة 2020 امليزانية التعديلية 
وسنة 2021، هذا راه ما�سي، هادي راه إستراتيجية هادي هادي سياسة 
إرادية بمعنى مشينا ليها واحنا طبيعي سمعتني أ ال�سي مضيان، طبيعي 
مع هاد ال�سي غادي نزيدو في املديونية منين غادي يجيو الفلوس؟ ولكن 
الزيادة في املديونية في املغرب أقل بكثير من الزيادة في املديونية ديال 
جميع الدول املحيطة في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق جميعهم، 
والزيادة في املديونية ليس مشكال كبيرا ما دام املديونية على حسب 
القانون التنظيمي للمالية ال تأتي إال لإلستثمار، ما�سي مليزانية التسيير 
ما�سي كناخذو املديونية باش ناكلو باش ناكلوها نشريو بها األدوات وال 
نخلصو بها املوظفين إلى آخره... داك�سي راه عندنا منين ندخلوه والحمد 
هلل ألن اإلقتصاد الوطني واخا توقفات بعض القطاعات نتيجة إغالق 
الحدود أو نتيجة كورونا إلى آخره... ولكن بقيت قطاعات أخرى وقدر 
واستطعنا نواجهو هاديك املرحلة الصعبة جدا بأقل الخسائر اقتصاديا 
وإجتماعيا بأقل الخسائر. فلذلك لجوؤنا إلى املديونية كان أقل من 
ما فعلته دول أخرى وغادي نرجعوا إن شاء هللا للوضع العادي ديال 
اإلنخفاض ديال املديونية ابتداء من السنة املقبلة سنة 2022 إن شاء 
هللا، هذا هو املقدر على حسب توقعات املوجودة اآلن، بمعنى ذلك كانت 
سياسة إرادية في مواجهة جائحة كوفيد19-، كانت سياسة إرادية في 
اإلنعاش اإلقتصادي بعد هي املرحلة الثالثة هي التي أدت إلى أننا الحمد 
هلل اليوم اليوم من الدول التي تستطيع ليس فقط صحيا في مواجهة 
الجائحة نجحت ولكن أيضا في اإلنعاش اإلقتصادي تسير بخطى ثابتة 
أحياء بطيئة أحيانا بطيئة ولكن ثابتة، وما كاينش تعايرونا سمعتي أ 
أنا  واش  وقفات  القطاعات  بعض  عالش  لينا  تقولو  مضيان  ال�سي 
السياحة أنجيب السياح نقلقهم إيال العالم ما بقاوش السياح كيتحركو 
راه بطبيعي أيتوقف قطاع السياحة، وأنا كنشكر الفاعلين السياحيين 

بمختلف أنواعهم سواء كان الفنادق أو كانوا املهن السياحية األخرى 
اللي الصبر ديالهم والوطنية ديالهم والتعاون ديالهم والتعاضد ديالهم، 
القطاعات ببعض اإلجراءات،  والحكومة دارت جهدها في دعم هذه 
ولكن هما أيضا صبروا، والحمد هلل، اآلن راه انفتحت األمور نسبيا، 
نتمناو تنفاتح أكثر وسنرجع إلى الجائحة بعد قليل. إذن خصنا نميزو بين 
املرحلة األولى، املرحلة الثانية، املرحلة الثالثة وما نخلطوش بيناتهم، 
والحمد هلل إيال جينا في املحصلة الحكومة نجحت بشهادة الجميع بما 
فيه التقارير الدولية وخبراء وطنيين في أن تواجه تحديات املرحلة األولى 
وتحديات املرحلة الثانية وتحديات املرحلة الثالثة بنجاح مقدر، ما�سي 
كل�سي كامل صحيح كاين واحد شوية دالنقص يمكن كاين تأخر أحيانا 
هاد ال�سي كامل احنا كنعرفوه ونعترف به، ولكن في الصورة الجماعية 
الحمد هلل ناجحة، واحد الطالب إيال نجح في البكالوريا ال�سي مضيان 
نجح في البكالوريا نجح جاب 20/16 ما تقولش ليه فواحد املادة جبتي 
9 ولكن املهم نجح، يمكن في واحد القطاع ما�سي داك�سي كامل ولكن راه 
ما كاينش �سي واحد اللي كيدير كل�سي مزيان، ولكن كيختار األولويات 
ألن هاديك حتى هي براعة تختار األولوية اللي غادي تركز عليها واألخرى 
تسمح فيها شوية، ألن ما يمكنش تدير كل�سي مرة وحدة، وهذه البراعة 

برعت في هذه الحكومة بتعاون من جميع أعضائها.

معشرا ألخ  تال إلخ  ن،

البد أن أتوقف عند بعض النقاط التي أثارها السيدات والسادة 
النواب املحترمين، أوال غادي نبدا بواحد النقطة مهمة نتيجة ضيق 
كانت  إمكان ساعتين  لم يكن هناك  الحصيلة  اليوم عرض  الوقت، 
طويلة ساعتين إال 10 دقائق كانت طويلة، فلذلك ما اشرتش لواحد 
الطابع  وتفعيل  باألمازيغية  النهوض  هو  اللي  جدا  مهم  اللي  الورش 
الرسمي لألمازيغية. وأريد هنا، رغم أنه وارد في العرض، لكن أريد هنا 
أن أستدرك ألقول بأن هاد الورش احنا اعطيناه اهتمام كبير في هاد 
املتعلق   26.16 رقم  التنظيمي  القانون  صدور  قبل  حتى  الحكومة، 
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في 
مجال التعليم، في مجاالت الحياة العامة ذات األولوية من البرملان قبل 
املصادقة عليه، اتخذنا عدد من القرارات وهاد القرارات أنا شخصيا 
كنت متحمس لها واتخذناها مع قطاعات حكومية معينة، أول هاد 
القرار هو تعديل مرسوم جائزة املغرب للكتاب، وسعنا األصناف ديالها 
ألول مرة باش ندخلو 2 داألصناف: الصنف األول ألول مرة دخلنا جائزة 
املغرب التشجيعية لإلبداع األدبي واألمازيغي، وألول مرة دخلنا جائزة 
املغرب التشجيعية في الدراسات في مجال الثقافة األمازيغية، كان هذا 
أول إجراء درناه. بعد ذلك أصدرت منشور أطلب فيه من5 معاهد 
عليا إدماج األمازيغية لغة وثقافة في التدريس فيها، ألن كتخرج أطر في 
مجاالت مهمة حساسة نحتاج فعال إلى أن نتوفر فيها على حد أدنى من 
املعرفة باللغة األمازيغية، وهي: أوال املدرسة الوطنية العليا لإلدارة؛ ثانيا 
املعهد العالي للقضاء؛ ثالثا املعهد العالي لإلعالم واإلتصال؛ رابعا املعهد 
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للفن املسرحي  العالي  البصري والسينما واملعهد  السمعي  العالي ملهن 
والتنشيط؛ ثم املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث. وفعال أشكر هذه 
للثقافة األمازيغية الذي تجند مع هذه  امللكي  املعاهد وأشكر املعهد 
املعاهد لتوفير الخبرة التي يتوفر عليها، وملساعدتها ومساندتها ودعمها 
في هاد التحول اللي وقع واللي بديناه كما قلت حتى قبل صدور القانون 
التنظيمي، وبعد صدور القانون التنظيمي اشتغلنا بتنزيله وفعال أصدرنا 
املرسوم املحدد لتأليف اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية تسييرها، وبعد ذلك عقد أول 
اجتماع لها وبدأنا مشاورات موسعة مع جميع القطاعات الحكومية 
والتي وجهناها لتستشير مع املجتمع املدني املعني، كل قطاع كنقولو ليه 
املجتمع املدني املهتم بالثقافة األمازيغية في املجال اللي كيشتغل فيه 
هذاك القطاع يدير معاهم تشاور، وفعال تمت شهور طويلة ربما تمتد 
إلى سنة ديال التشاور ومدنا كل قطاع حكومي باملقترح ديالو إلعداد 
مخطط وطني مندمج، مخطط حكومي أعتذر مخطط حكومي مندمج 
هذاك  دمجنا  دمجناهم،  وفعال  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  لتفعيل 
املخطط ودرنا مشاورات أخرى مع القطاع املعني اللي هو قطاع الشباب 
والرياضة الثقافة، ثم من بعد عقدنا اجتماع اللجنة املعنية اللجنة 
الوزارية املعنية للمصادقة على املخطط وإعطاء هاديك اللجنة باش 
تعطي التوجيهات ديالها، وبعد ذلك أعدنا النظر في املخطط انطالقا من 
التوجيهات ومن املالحظات ديال اللجنة واألعضاء ديالها، واآلن الحمد 
املعنية  القطاعات  مختلف  فيه  داخلة  اللي  أتممناها  املخطط  هلل، 
فيه التنزيل ديال القانون التنظيمي وفق اآلجال اللي حدد ألن القانون 
التنظيمي راه حدد آجال أيضا 3 سنوات 6 سنوات، هو حدد آجال 
فلذلك ملزمين باش نلتازمو بهاديك اآلجال. دابا اآلن ولى عندنا مخطط 
واضح املعالم من يفعل ماذا؟ وكيف؟ واملراحل ديالو؟ إلى آخره...، ألن 
هذا هو خارطة الطريق إيال كاينة راه كيسهال الباقي فإيال درتي الطريق 
السيار l›autoroute غير كديرها كيسهال، إن شاء هللا وأصدرناه رقميا 

وقد نصدره ورقيا في األيام املقبلة؛

-النقطة الثانية، النقطة الثانية مرتبطة بنسبة النمو التي أشار 
إليها بعض السادة النواب املحترمين، وأنا بطبيعة الحال هاد املالحظة 
أحترمها، لكن أنتم تعرفون بأن وأعترف %7 مكايناش احنا في البرنامج 
الحكومي كاين 4,5 إلى %5,5 وحتى في البرنامج اإلنتخابي ديال 2016 كاينة 
%4,5 طيب باش ديما كتعاود هاد %7 هذا رقم قديم ومرتبط بشروط 
معينة ما�سي أسمو، ولكن %4,5، %4,5 إيال درنا هاد العام إيال درنا 6 
حتى ل%6,5 راه يمكن نقربو ليها، كمتوسط للسنوات كلها -ضحك-، 
لكن أريد أن أقول، أريد أن أقول، أريد أن أقول بأن األرقام بأن األرقام 
ديال وتيرة النمو يجب أال نغتر بها، أوال، أوال نحن في محيط إقليمي نسب 
معاه،  كنتفاعلو  اللي  هو  اإلقليمي  املحيط  وهاد  متدنية،  فيه  النمو 
بالعكس املغرب عموما أحسن من الدول الشريكة فيما يتعلق بمعدل 
النمو، بل حسب تقارير دولية فمجرد ما تجي 2025 احنا في سياق بناء 
هيكلي للهيكلة ديال االقتصاد املغربي وإلدخال إصالحات عميقة، بحال 

هاد اإلصالحات العميقة الذي نحن بصدد إدخالها واللي بدينا عدد منها 
بعض منها راه مستمرين فيه ستؤثر في االقتصاد املغربي وستمكنه من 
تحقيق نسب نمو أعلى، وعلى حسب تقارير دولية سنلتحق بنسب نمو 
أعلى ابتداء في أفق سنة 2025 في نسب النمو من أعلى نسب النمو في 
الدول القريبة، ونحن مقتنعون بأن هاد اإلصالحات اللي كنجريوها كما 
قلت، كما يذكر التقرير الخاص باملناسبة بالنموذج الجديد، النموذج 
التنموي الجديد أشار إلى هذا األمر وهو أن اإلصالحات الهيكلية التي 
بدأت هذه الحكومة في مباشرتها أو التي باشرتها حكومة سابقة ونستمر 
فيها مثل تطوير مناخ األعمال والتغيير في بنية اإلقتصاد الوطني، وهيكلة 
والتكوين  التربية  منظومة  وإصالح  اإلجتماعية  والحماية  اإلقتصاد 
وغيرها...، هذه يمكن أن تؤدي إلى رفع مضطرد لنسب النمو في املراحل 
املقبلة. وهذا إذن نحن اآلن كنديرو األسس ديال هاد األمور في املستقبل 
كما قال النائب املحترم وهو أنه راه كل حكومة كتبني باش حكومة 
أخرى، واليوم كنبنيو األسس باش الحكومات اللي غادي تجي غادي 
تلقى واحد األسس قوية ديال البناء ديال االقتصاد الوطني. ويمكن 
أن أقول بأن هاد التغييرات الهيكلية في عدد من املجاالت ألن ألول مرة 
عندنا قانون إطار ديال الحماية االجتماعية، ألول مرة عندنا قانون 
إطار ديال إصالح منظومة التربية والتكوين، ألول مرة عندنا قانون إطار 
ديال الجبايات إلصالح الجبايات، قوانين إطار اللي غيتأطر في املغرب 
15 سنة وربما أكثر، ألول مرة عندنا هاد ال�سي ألول مرة وهذا ما نجحت 
فيه هذه الحكومة والحمد هلل. وأريد أن أقول بأن على الرغم، وعلى 
الرغم من أن هاد نسب النمو، ألن هذا هو اللي خص يشيرو له السادة 
النواب املحترمين، يقولو هاد الحكومة باز كيفاش دارت، على الرغم من 
أن نسبة النمو ما�سي فهداك املستوى منين جابت هاد الفلوس حتى 
التربية  منظومة  إصالح  ودارت  والتعميم  االجتماعية  الحماية  دارت 
والتكوين، وزادت في االستثمار العمومي، وزادت في التوظيف العمومي 
وزادت، قولو ليا بالعكس هذا نجاح ألن املهم هو اآلثار هو النتائج على 
املواطن ما�سي األرقام الجامدة القبلية، هذا هو املهم كيف إرتفعت 
ميزانية التعليم ب %33 من 2017 ل2021؟ كيف إرتفعت ميزانية وزارة 
الصحة ب%30 من سنة 2017 إلى 2021 ب6 داملليار درهم؟ هاد ال�سي 
اللي تقولو، هذه هي النجاحات الحقيقية التي حققتها هذه الحكومة 
على الرغم من أن نسب النمو باقي ما استطعاتش ترتفع مزيان، وإن كان 
هنا واحد األمر أقوله بين قوسين هو أن هيكلة اإلقتصاد اللي كنحسبوه 
اللي نحسبو عليه اليوم الناتج الداخلي الخام وهي هيكلة تعود إلى سنة 
2007، واإلقتصاد الوطني شهد تغيرات عميقة، راه دابا إيال خرجت 
للتخطيط،  السامية  املندوبية  عليها  تشتغل  التي  الجديدة  الهيكلة 
وعاودت الحساب راه غادي تشوفو بأنه غادي يتعاود الحساب ديال 
بضع سنوات، وغادي نكتشفو بأن نسبة النمو أعلى من ذلك، ألن كان 
بعض األنشطة اإلقتصادية الجديدة التي لم تكن في الهيكلة القديمة 
دخالت خدمات كتنتج ولكن ال تحتسب اآلن، ألن أساس االحتساب اللي 
هو الهيكلة القديمة ال يسمح بأخذها بعين اإلعتبار، وهذا راه كيشتغلو 

عليه في املندوبية السامية للتخطيط.
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وأيضا أريد أن أتوقف آشمن نقطة اللي بقات، يمكن نشير شوية 
في مجال  قيل  ما  الفساد، فمع األسف  مكافحة  ديال  القضية  لهاد 
مكافحة الفساد يغمط ما تقوم به بالدنا، أوال ألول مرة بدينا في تنفيذ 
في  التي تعد األولى من نوعها  الفساد  الوطنية ملكافحة  االستراتيجية 
تاريخ املغرب، والتي تمت ليس فقط بتعاون بين القطاعات الحكومية 
ولكن مختلف املتدخلين بما فيهم مؤسسات دستورية أخرى، بما فيهم 
املجتمع املدني والذي أشكرهم على تفاعلهم وعلى ديناميكيتهم، والذين 
هم أعضاء في اللجنة الوطنية لتنزيل االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد، وأطلقنا عدد من األوراش فهاد املجال وناجحة مثل ورش 
الرقمنة ديال األعمال اإلدارية، مثل ورش تبسيط املساطر واإلجراءات 
في  ساهمتم  أيضا  أنتم  والذين   55.19 بالقانون  املرتبط  اإلدارية 
املصادقة عليه، وقمنا بتفعيل الحق في الحصول على املعلومة وهذا 
بوحدو راه قدمنا، ألن في السنة األولى انتقلنا للنقطة ديال 100/43 
إيال عقلتو في 2019، من بعد رجعنا ل 100/41 ألسباب ذكرها النائب 
املحترم هللا يجازيه بخير بال ما نرجعو ليه، ذلك أن تتبع مؤشرات إدراك 
الفساد من حيث التنقيط التنقيط وليس الرتبة هو األولى هو األكثر 
تعبير ألنه هو الذي يعطي الوضعية الحقيقية في بالدنا، وإيال رجعنا 
للتنقيط ديال التنقيط ديال ترونسبارن�سي انترناسيونال ديال منظمة 
الشفافية العاملية كنلقاو هداك التنقيط هو 100/34 في الفترة ما بين 
2007 و2011، ثم 100/37 2016-2012 هذا املتوسط، ثم 100/41 
كمتوسط سنوي خالل الفترة 2017-2020 وهذا تقدم بطبيعة الحال 
احنا كنطمحو ألكثر ما غاديش نختلفو على هاد القضية، ولكن وقع 
التي ذكرت بعضها وهناك  نتيجة لعدد من اإلصالحات  تقدم  هناك 
إصالحات أخرى، وباملناسبة هاد املتوسط ديال التنقيط ديال بالدنا 
هو أعلى من متوسط التنقيط افريقيا وأعلى من متوسط النقطة في 
شمال افريقيا والشرق األوسط اللي هو 100/39 واملتوسط العالمي هو 
100/43. إذن هذا، الحمد هلل، حققنا فيه تقدم كنتمناو نحققو أكثر 

صحيح ولكن على كل حال راه حققنا أمور مهمة جدا.

فيما يخص الجائحة وهي أمر أريد أن أرجع إليه، والذي الحمد هلل 
دبرناها جماعيا، البد أن نشير هنا بقيادة جاللة امللك، في تدبير الجائحة 
منذ اليوم األول، وبتوجيهاته السامية في هاد املجال وبرؤيته االستشرافية 
الناجعة، وأيضا أشيد باإلجماع الوطني لجميع املؤسسات الرسمية، 
وغير الرسمية، وجميع املتدخلين والحمد هلل حتى نجحنا في مقاومة هذا 
الوباء. واليوم، الحمد هلل، هناك إشادة دولية بما حققته بالدنا في هذا 
املجال، وهناك إشادة دولية بنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، وهناك 
إشادة دولية وإشادة وطنية أيضا بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاء املضاد 
لكوفيد19- ولقاحات أخرى باملغرب والذي أشرف جاللة امللك حفظه 
هللا، على إطالقه وهذا مشروع استراتيجي مستقبلي سيكون له تأثير كبير 
على تموقع بالدنا في مكافحة هذا النوع من الجوائح حاال ومستقبال. 
لكن أريد أن أقول بأن مع األسف الشديد الوضعية الوبائية ببالدنا 
تتطور بأرقام ترتفع تدريجيا طيلة هذين األسبوعين األخيرين، طيلة 

هاد األسبوعين واألرقام تطلع، دابا حنا اآلن في الحاالت النشطة عدد 
الحاالت النشطة وصلنا إلى 8267 حالة، وكنا في فترة سابقة منذ أقل من 
شهر ل4000 حالة نشطة معنى ذلك تضاعف في شهر واحد وهذا �سيء 
كبير؛ ثانيا الحاالت الحرجة وصلنا ل307 ديال الحاالت وكنا منذ شهر 
تقريبا في حوالي 200 حالة بمعنى ذلك زادت ب%50؛ نسبة امللء ديال 
أسرة اإلنعاش وصلنا اليوم ل %9,7 وكنا قد وصلنا في مرحلة سابقة إلى 
حوالي %6، فلذلك هناك تطور مقلق، مقلق، مقلق للجائحة معنى ذلك 
أنه خصنا جميعا، خصنا جميعا نتعبأو. وبغيت نوجه هنا كلمة إلى جميع 
املواطنات واملواطنين، وإلى جميع املقاوالت، وإلى جميع املؤسسات، وإلى 
جميع املتدخلين باش يحاولو يحرصو باش يلتزمو ويحرصو على الناس 
اللي خدامين واللي كيشوفوهم وال اللي كيتواصلو معاهم وال في األسر 
األيدي  وغسل  الكمامة،  االحترازية؛  اإلجراءات  على  يحرصو  ديالهم 
بطريقة منتظمة أو تعقيمها، وتعقيم األدوات إيال كيستعملوها عدد 
من الناس من خارج األسرة الواحدة، نجتنبو الزحام، نديرو التباعد في 
األماكن اللي فيها كنتعايشو مع أناس آخرين في العمل في االجتماعات 
في الحافالت في القطار في غيرو نحاولو نحرصو على التباعد، نتجنبو 
املصافحة مع ناس من خارج األسرة الواحدة، احنا املغاربة كيتعجبنا 
العواطف كنبغيو نتصافحو ونتعانقو إلى آخره... هاد�سي ما�سي وقتو دابا 
ألن كاين فيروس كيدور ما يمكنش لواحد يشوفو، هللا يجازيكم بخير 
نحاولو ما أمكن نتعاونو، نتعاونو باش نقصو هاد التطور ديال الجائحة 

وما نقولوش راه احنا محميين، هادي النقطة األولى؛

النقطة الثانية أريد أن أشير إليها، وهي أنه على الرغم بأن، الحمد 
هلل، عندنا اليوم 36 % من املواطنات واملواطنين ملقحين على األقل 
اللقاح األول، اللقاح األول وهذا �سيء مهم الحمد هلل، وهذا اللي خلى 
التأثير ديال هاد ال�سي أقل مما كان يمكن أن يكون لوال التلقيح، ولكن 
نقول للناس اللي ملقحين سواء التلقيح األول وال حتى التلقيح الثاني راه 
هما ما�سي بعاد باش يتصابو بالفيروس، راه حتى اللي ملقحين يمكن 
يصيبهم الفيروس ويمكن يشكلو الخطر على اآلخرين، ألنهم يمكن أن 
يكونوا حملة للفيروس يديوه لناس آخرين، فلذلك حتى هما خصهم 
يديرو اإلحتياطات، الناس اللي ملقحين حتى هما خصهم يديرو الكمامة، 
الناس اللي ملقحين حتى هما خصهم يديرو التباعد اإلجتماعي، التباعد 
الجسدي على اآلخرين، الناس اللي ملقحين حتى هما خصهم يعقمو 

يديهم ويديرو اإلحتياطات هللا يجازيكم بخير هذه الرسالة الثانية؛

من  عدد  فتح  ديال  شجاعة  قرارات  درنا  احنا  الثالثة  الرسالة 
األنشطة وتخفيف اإلجراءات اللي كانت من قبل، وأيضا قرار شجاع 
باش نسمحو بالرحاالت اإلستثنائية من وإلى املغرب، وهذا سمح للعدد 
من املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج باش يدخلو ومرحبا بهم، الحمد 
الالئحة«ب«،  وّدارت  »أ«  االئحة  وّدارت  معينة،  شروط  وفق  هلل، 
وبغيت الرسالة الثالثة املواطنات واملواطنين هاد التقسيم ديال الئحة 
»أ« والئحة »ب« ما�سي سيا�سي، هذا تقسيم علمي كنستندو فيه إلى 
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التوصيات ديال اللجنة العلمية وتوصيات وزارة الصحة، داك�سي اللي 
كتقول وكيتفاهمو مع وزارة الخارجية وكيخرج التقسيم، ما كندخلوش 
فيه �سي معطى سيا�سي، ما�سي هاد الدولة وهاد الدولة هاد املغاربة 
لينا  كتعطيها  ثاني  هاديك  الدخول  ديال  واملعايير  أبدا،  وال  هنا  اللي 
اللجنة العلمية، ولجنة القيادة املوسعة اللي فيها وزارة الصحة ولكن 
فيها قطاعات أخرى أو جهات أخرى اللي حتى هي تشتغل على املستوى 
الصحي فهمتيني ألن املستوى األمني، فهي قرارات صارمة ألن احنا املهم 
عندنا هو أوال وقبل كل �سيء الصحة ديال املواطنين واملواطنات، وراه 
أنتما كتشوفو اآلن عدد من الدول كتسد اآلن، اآلن وعدد من الدول 
كتسد األنشطة وكتسد الحدود في وجه دول أخرى، فلذلك احنا من 
غادي  اللي  هادوك  ديالنا، حتى  واملواطنين  املواطنات  نحميو  واجبنا 
يجيو راه حتى هما كيتحماو حتى هما ونحميو الناس اللي اآلن فتحنا ليهم 
األنشطة باش ما نضطروش �سي نهار عاود نسدو ثاني هاديك األنشطة، 
وغيضر  وغيضرهم  اإلقتصادي  النشاط  على  سلبا  سينعكس  مما 
املواطنات واملواطنين كثر، وعاوثاني جينا نبداو نسدوا. فلذلك بغينا 
نطمأنو املواطنات املواطنين ويطمأنو األخوات ديالنا واإلخوان ديالنا 
املغاربة املقيمين بالخارج بأن هاد القرارات ما�سي ذات طابع سيا�سي 
وإنما هي ذات طابع علمي، وكنرجعو فيها للخبراء املعنيين وكنخرجو 
بقرارات فهمناه وال مفهمناهش أنا راه كرئيس الحكومة كنطبقو، يمكن 
تكون عندي حتى أنا مالحظات أحيانا ولكن أنا الفهامة ديالي في حدود 
معينة فهاد املسائل التقنية الدقيقة، باش نكونوا واضحين ونكونوا 

جميعا متواضعين، هذه من الرسالة الثالثة؛

الرسالة الرابعة وألنه اللوائح الئحتين »أ« و«ب« قلنا بأنهم غادي 
يتراجعو وفعال كيتراجعو، ولكن املراجعة إما باش نهزو »ب« ل«أ« وال ما 
نهزو »أ« وال »ب« على حسب تطور الوضعية الوبائية، ما�سي احنا اللي 

كنتنبأو آش غادي نديرو، الفيروس يتحرك ال يراه أحد

وما يمكنش نتنبأو كيفاش غادي يتطور هاد الفيروس، ال من حيث 
االنتشار ديالو، وال من حيث التحورات املتحورين ديالو الجداد، كل 
مرة كيخرج لنا �سي عجب فيه، حير ودوخ العالم الدول الكبرى والخبراء 
ال�سي راه ما�سي هاد  العاملية. فلذلك هاد  العامليين ومنظمة الصحة 
ال�سي جد ما�سي لعب، وإيال قضت الضرورة باش الدول يتحولو من 
»أ« إلى »ب« هاد ال�سي مؤقتا على حسب الوضعية الوبائية، نهار تحول 
الوضعية الوبائية عاود نرجعو ثاني، احنا ما نكرهوش نفتحوا للجميع، 
نشوفو  كنرهوش  ما  مزيان،  كيزيد  االقتصاد  نشوفو  نكرهوش  ما 
املواطنين املغاربة في الخارج يجيو بطريقة كبيرة وكثيفة وبدون شروط، 

ولكن الوباء يقت�سي وضع شروط ووضع قيود.

عليها  تيسولو  التساؤالت  من  عدد  هناك  ألن  األخيرة،  النقطة 
املواطنات واملواطنين، كيسولو دابا احنا هاد الالئحة »ب« أشنا هي 
الشروط ديال الدخول، كانت شروط في االول، ثم من بعد اللجنة 
العلمية ومن بعد التشاور والتدقيق خففت هادوك الشروط، فاآلن 

أو  واملواطنين  املواطنات  �سيء  كل  وقبل  أوال  الالئحة »ب«  من  حتى 
األجانب اللي ملقحين التلقيح الثاني، التلقيح الثاني وبعد ثالث أسابيع 
تقريبا من التلقيح الثاني، يمكن لهم يدخلو بدون إجراء ديال الحجر 

الصحي، هاد ال�سي راه معروف، هادي االولى؛

ثانيا، األطفال، ألن هادي عالش كيسولو املواطنين، األطفال دون 
سن 11 ما عندهم حتى �سي إجراء، ما يحتاجو ال تلقيح وما يحتاجوا 
كوفيد  ديال  التحليلة  خصهم  سنة  و18   11 بين  األطفال   ،PCR ال 
بحال  البالغين،  بحال  بحالهم  وتكون سلبية  يديروها  PCR ضرورية 
التساؤالت،  من  عدد  وردتني  ألن  األمور  هاد  بينت  البالغين،  الناس 
بقات واش يمكن هاد ال�سي يطور؟ أقول نعم، نعم، وبغيت نحيي هنا 
يوميا  يوميا،  اللي كتشتغل، هادو كيشتغلو  املغاربة واللجان  الخبراء 
يتبعو  الوطني، خصهم  الوبائي  التطور  يتبعو  ألن خصهم  يشتغلون 
التطور الوبائي عبر العالم في مختلف الدول، خصهم يتبعو التقارير 
ما�سي ديال الدول املعنية ولكن أيضا تقارير منظمة الصحة العاملية، 
خصهم يتبعو اإلجراءات اللي كّديرها الدول األخرى والتي هي كل يوم 
كاين الجديد في �سي دولة، قول راه زعما كاين، نقدم ليهم التحية، تحية 
عالية جدا لهؤالء، عالش؟ ألن.. ونصفقو لهم، صحيح، ألن وهاد ال�سي 
ما كتعرفوهمش وما كنعرفوهمش، حتى أنا بزاف منهم ما كنعرفهمش 
من هاد األطر والخبراء اللي كيشتغلو فهاد ال�سي، صحيح بعض أعضاء 
منهم  للتلفزة مرارا، وبداو كيبينو، ألنه طلبنا  العلمية خرجو  اللجنة 
وقلنا للمواطنات واملواطنين ها هما أعضاء اللجنة العلمية اللي هما 
ناس مغاربة، محترمين اللي كيشتغلو في املغرب واشتغلو 30 سنة فهاد 
الوبائات  virologie وديال l›infectiologie وديال  التخصصات ديال 
l›épidémiologie هادو مغاربة خبراء مغاربة ذوي، يعني، خبرة عميقة 
ومعترف لهم وطنيا وعامليا، ما�سي احنا كنرجعو غير للدمغي غير كنهضرو 
هاكا، ال، وبزاف ديال هادو ما كنعرفهمش، وما كيعرفوهمش املواطنين، 
ولكن كيخدمو يوميا، يوميا، كيقدمو التقارير وكيقدمو التوقعات ديالهم 
باش ناخذوها بعين اإلعتبار، باش نحميو بالدنا. فلذلك إن شاء هللا نحن 
متفائلون جميعا متفائلون جميعا ونتمنى إن شاء هللا تسير هاد الحملة 
الوطنية للتلقيح بواحد السرعة أكبر على حسب التوصل باللقاحات، 
هاد ال�سي دابا ما�سي احنا اللي كنقررو فيه، توصلنا باللقاحات راه األمور 
كتم�سي ما.. ولكن نقولو راه خصكم تصفقو لبالدنا، اليوم في إفريقيا 
ملقحة 15 مليون في إفريقيا، فيها 54 دولة، ملقحة 15 مليون 10 مليون 
في املغرب، واش هذا ما�سي نجاح؟ واش هذا الحكومة ما خدمت فيه ولو 
%50 ولو %40، ولو كاع زعماكين هاد الحكومة غير اسمو!.. أكثر شكرا، 
البد أنها اشتغلت بهذا، وكتشتغل، الحمد هلل، ولكن بتعاون الجميع 
الخاص،  القطاع  أخرى، خبراء،  الحكومة، جهات  تعاونو،  بزاف  راه 
البرملان  واملواطنين،  املواطنات  املدني،  املجتمع  العسكري،  القطاع 
اشتغل على املستوى التشريعي واملستوى الرقابي إلى آخره، أنا حتى 
سوه كل�سي خدم، الحمد هلل، وراه النجاحات كنحققوها 

ّ
واحد ما نبخ

إيال خدمنا مجموعين تحت قيادة جاللة امللك، نعم.. العيد غادين راه 
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كنفكرو هذا ال�سي كيتدرس، شوف املواطنين واملواطنات إيال اتاخذو 
اإلجراءات اإلحترازية الضرورية إن شاء هللا غادي نفّوتو ألن عندنا العيد 
وعندنا العطلة من بعد العيد، عندنا جوج أمور صعيبة، احنا كندرسو 
هاذ األمر وإيال كان �سي حاجة.. إن شاء هللا هاذي قرارت غتجي في وقتها 
احنا هضرنا على هاذ املرحلة هاذي، إذن أشكر الجميع بغيت نوّضح 

هاذ التوضيحات نوقف عليه بقوة باش اسمو.

معشرا ألخ  تال إلخ  ن،

البد أن أشير في املراحل األخيرة إلى بعض األمور املهمة جدا، أوال وقبل 
كل �سيء هناك من يّدعي أن هذه الحكومة جاءت باألزمة، والحقيقة أن 
األزمة هي التي جاءت بهذه الحكومة، جات لتواجه األزمة ولتعالج مشاكل 
األزمة، ولتعمل على حل األزمة، وذلك ما تّم فعال في األزمات املتتالية 
التي ذكرتم السيد النائب املحترم، وواجهنا املراحل املختلفة بشجاعة 
قالوا ال  إرادة سياسية قوية، والحمد هلل، وللذين  إرادة قوية،  بكل 
ينتظرون منا شيئا نقول نحن أيضا ال ننتظر منكم شيئا، وقلتم لقد 
خبرتمونا وسنقول نحن أيضا لقد كخبرناكم وعرفناكم وكالمكم املغرق 
في األوهام دليل على معرفتنا الحقيقية بكم. وخالصة هذا الكالم أنكم 
دائما تتهّربون من أي امتحان ديمقراطي حقيقي ليجري هذا اإلمتحان 

الديمقراطي في العمق، في العمق بطريقة إيجابية وطريقة حقيقية.

معشرا ألخ  تال إلخ  ن،

لم يبق لي إال دقائق معدودة ألقول مرة أخرى هذه الحكومة يمكن 
أن نصفها بما يلي:

أوال: هي حكومة إجتماعية بامتياز، أولت الشق اإلجتماعي كامل 
برنامج  باألرقام  اإلجتماعية،  البرامج  أغلب  العناية، طورت ووّسعت 
ببرنامج، وأولوت وأنهت واليتها بوضع أسس الثورة اإلجتماعية التي دعا 
إليها جاللة امللك حفظه هللا، اللي هي الحماية اإلجتماعية بقانون إطار، 
وزادت، وزادت ما عليش، ما عليش وزادت في ميزانيات جميع القطاعات 
ذات الطابع اإلجتماعي، زادت فيها بطريقة غير مسبوقة، غير مسبوقة 
والهشاشة  الفقر  الفقر،  ص 

ّ
تقل أن  واستطاعت  عليها  هضرت  راه 

صت الفوارق اإلجتماعية، كيفاش غادي 
ّ
كيفاش غادي تقولو لي وقل

تقولو عّمقت الفوارق اإلجتماعية واملندوبية السامية للتخطيط تقول 
ص ما�سي قضينا عليها، ولكن 

ّ
بأنها تقلصت؟ صحيح أّنها باقي خصها تقل

صت! الخطاب املوضوعي خص تجيو تقولو هاذ التقليص غير كاف، 
ّ
تقل

أنا نحترمكم هاذ التقليص كان من املمكن يكون أحسن، متفق معكم، 
ولكن التقليص موجود، موجود وهذا �سيء مهم الحمد هلل؛

دعم  خالل  من  والتشغيل  لإلستثمار  محفزة  حكومة  هذه  ثانيا: 
اإلستثمار واملستثمرين، من خالل تحسين مناخ األعمال هاد راه هضرت 

نقول  خصني  اآلن  للحكومة،  باهر  نجاح  واحد  راه  كاين  زعما  عليه 
لكم واحد القضية دول كثيرة تطالب بنقل تجربة املغرب إليها كثيرة، 
وما غنذكرش األسماء وأتو يغرون املسؤولين ديالنا في هاديك اللجنة 
الوطنية ملناخ األعمال كيطلبو منهم يمشيو لعندهم غير 3 شهور باش 
يديرو لهم الدفعة باش يطلقو هاد الورش عندهم كما أطلق الورش 
إيال  ال  عليكم،  نكذب  غادي  دقيقة،  أمور  كنقول  أنا  وهذا  عندنا، 

كنكذب ال أستحق أن أكون رئيسا للحكومة هنا؛

بكل  أطلقتها  الكبرى  اإلصالحات  حكومة  هي  الحكومة  هذه  ثالثا 
جرأة، وبكل إقدام، وبكل مسؤولية وسيكون لها األثر البارز على مغرب 
الغد أوال تنزيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على 
أرض الواقع؛ ثانيا إصالح اإلدارة وتحديثها وتبسيط املساطر بشكل غير 
مسبوق في تاريخ املغرب، ما عمر املواطنين حلمو باش �سي نهار غادي 
 légalisation نقولو ليهم في اإلدارة ما بقاش ديرو املصادقة على التوقيع
de signature غير هذا بوحدو راه كافي واآلن موجود في القانون؛ ثالثا 
ليه  اليوم درنا  اللي  الضريبي  الضريبي، هاد اإلصالح  إطالق اإلصالح 
له  ودرنا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  إصالح  إطالق  إطار  قانون 
قانون إطار؛ امليثاق الالتمركز اإلداري الذي سيهيكل اإلدارة في املراحل 
أن  تنتظر  وهي   2002 من  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  إصالح  املقبلة؛ 
يكون هناك إصالح لها؛ إطالق هذا التغطية الصحية للمهنيين وانتما 
صادقتو على القانون ديالها والحمد هلل جا الكثير من املهنيين اآلن دخلو 
من تجار، من أطباء، من املهندسين املعماريين، من العدول إلى آخره... 
العيش  املواطن  الصحية  التغطية  عندهم  تكون  باش  كيحلمو  فين 
الكريم راه هو هذا. وأنا متفق السيد النائب على أنه ما خاصناش نكتفي 
ليه  نوفرو  ولكن  للمواطن  نعطيو  فقط  ما�سي  االجتماعية  بالبرامج 
الشروط ديال العيش الكريم والتغطية الصحية وتعميمها أساس من 
أسس العيش الكريم، وهاد الحكومة تحالت بالشجاعة باش تجيب هاد 
الورش ومشات فيه بعيد، الحمد هلل، غادي يكمل في الوقت املناسب 

اللي هو محدد له اللي هو 2021-2022 كما ورد في القانون اإلطار.

وأخيرا هذه الحكومة، هذه الحكومة هي حكومة الصمود، وحكومة 
تحمل املسؤولية ألنه على الرغم من الجائحة واجهتها بشجاعة وقاومت 
تداعياتها بكل جرأة ونجحت في ذلك بشهادة العالم وبشهادتكم أنتم 
أيضا وبتعاونكم أغلبية ومعارضة، شكرا جزيال السالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، شكرا السيد رئيس الحكومة، ورفعتا و لس0 ب10 دقائق 
قبل أن نستمر.
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محضرا و لس0ا وسابع0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: االثنين 01 ذي الحجة 1442ه )12 يوليوز 2021م(.

 ورئاس0: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

مساء  الثامنة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرون   وت قيت: 
والدقيقة الحادية والثالثين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. .•

مشروع قانون رقم 82.20 يق�سي بإحداث الوكالة الوطنية  .•
املؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  ملساهمات  االستراتيجي  للتدبير 

واملقاوالت العمومية

مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00  .•
القا�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال 

االجتماعية للتربية والتكوين

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما هللاا ورحمنا ورحيما وصالةا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

 وسادةا و 0ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يخصص مجلس النواب جلستين تشريعيتين:

- األولى: متعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 38.15 
يتعلق بالتنظيم القضائي.

الوكالة  بإحداث   82.20 رقم  قانون  مشروع  الثاني:  املشروع   -
الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة الدولة.

بإحداث  القا�سي   79.19 رقم  قانون  الثالث: مشروع  املشروع   -
وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية للتربية 

والتكوين.

والجلسة الثانية ستخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون 
العمومية،  السلطات  إلى  العرائض  تقديم  في  بالحق  متعلق  تنظيمي 
مجال  في  امللتمسات  تقديم  في  بالحق  يتعلق  تنظيمي  قانون  ومقترح 

التشريع.

نبدأ باملشروع األول، مشروع قانون رقم 38.15 املتعلق بالتنظيم 
القضائي، السيد الوزير شكرا، شكرا، شكرا جزيال على تفهمكم جميعا 
وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  مقرر  السيد  وأشكر  للوقت،  ربحا 

اإلنسان السيد النائب عمر عبا�سي الذي تعذر عليه الحضور، فنمر إلى 
عملية التصويت.

عليه  صادقت  كما  القانون  مشروع  عنوان  للتصويت  أعرض 
اللجنة: اإلجماع.

أنا  ال�سي مصطفى  الرئيس، شوف  السيد  تفضل  تفضل،  نعم، 
عرفتك أشنو غتقول، ألنه خبرني، خبرني مسبقا، لذلك شوف نهينا 
الجلسة مع السيد رئيس الحكومة في جو رائع، علينا أن نستمر، علينا 

أن نستمر.

فرقا وعد و0ا رئيسا مصطفىا بر هيميا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي0)نقط0انظام(:

غادي تكون إن شاء هللا في جو أروع إن شاء هللا.

ال فقط غير واحد املالحظة بسيطة السيد الرئيس، هاد القانون 
طلب  والتنمية  العدالة  ديال  الفريق  اللجنة،  في  كيتناقش  كان  اللي 
�سي  كان  إيال  الداخلي  النظام  وحتى  األعراف  وجرت  للتشاور،  مهلة 
فريق اللي طلب واحد املهلة، فالرئيس يتعطاه هاد املهلة هذه، فيعني 
بواحد الطريقة غريبة أن الرئيس رفض وداز للتصويت، نحن السيد 
النقاش  لتعميق  اللجنة  إلى  النص  هذا  نرجع  أن  بودنا  كان  الرئيس 
ووضع التعديالت، ولكن نظرا لألهمية القصوى ديال هاد النص هذا، 
فحنا غادي نتجاوزو ولكن زعما ما كانش واحد املعاملة الئقة من طرف 

السيد الرئيس. شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، من بعد، من بعد غادي تاخذي الكلمة السيدة النائبة.

 ونائب0ا وسيدةامين0ا وطاوبيا)نقط0انظام(:

اآلن بعض  التوضيح، سمعنا  إطار  في  الرئيس، غير فقط  السيد 
األمور وبعض املعطيات غير دقيقة، غير صحيحة تحت رقابة جميع 
الفرق التي كانت حاضرة في اللجنة، ما وقع بالنسبة لهذا املشروع هو أنه 
تم اإلتفاق داخل املكتب على أنه سيتم مناقشة هذا املشروع مناقشة 
عامة تفصيلية وتقديم التعديالت كما وقع في مشروع قانون املفتشية 
والتصويت، انطلقت العملية بشكل عادي جدا، تمت مناقشة هذا 
املشروع وتم تقديم التعديالت، بل أكثر من ذلك أن الفريق الذي يحتج 
اليوم على أنه لم يقم بتقديم التعديالت، .... إيال اسمحتو حفظوا لينا 
حقنا في ...غادي نختصر السيد الرئيس، غادي نختصر السيد الرئيس، 
متى طلبت املهلة؟ متى طلبت املهلة؟ بعدما تقدمت جميع الفرق بما 
فيهم الفريق املحترم بتعديالته وقام بصياغتها، تم تقديم التعديالت 
لعملية  وصلنا  للتصويت،  نكّملو...وصلنا  لنا  واسمحو   ... والصياغة 

التصويت فطلب تأجيل...،
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 وسيدا ورئيس:

السيدة النائبة، السيدة النائبة، إيال اسمحتي السيدة مينة الطالبي 
إيال اسمحتي لي، أنا تنعتبر بأن السيد الرئيس عمل مالحظة مسطرية 
بريئة، بريئة، بصراحة أنا كنعتبرها كنعتبرها مالحظة مسطرية بريئة، 
بريئة، لذلك إيال اسمحتي لي السيدة النائبة السيدة النائبة، السيدة 
القيام  في  الحق  عندك   .... لي،  إيال سمحتي  لي  اسمحتي  إيال  النائبة 
 متجاوز، متجاوز... صافي 

ّ
باملالحظة، ولكن هذا مشكل الباب محلول وال

 
ّ
صافي،. شكرا، إيال اسمحتي مينة، إيال اسمحتي لي ما�سي ضروري، ال

ما�سي ضروري مينة، أمينة إيال اسمحتي لي أنا أرجوك أن نتجاوز هذه 
املالحظة، ما كايناش مغالطات، ماكايناش مغالطات، ماكايناش، أمينة 
يك باش نتقدمو اللي مهم وهو النص، ...... اللي 

ّ
يك، هللا يخل

ّ
هللا يخل

 صافي، صافي مينة، السيدة 
ّ
مهم را هو النص، صافي، السيدة لطيفة ال

النائبة أرجوك أرجوك، السيد السيد الرئيس عمل مالحظة مسطرية 
عندها طابع شكلي، عندها طابع شكلي، و لهذا ما فيها باس، ما فيها باس 
نمشيو أوّدي هللا يهديك حتى أنت هللا يهديك، صافي، صافي شوف غادي 

ندوزو للجوهر اللي هو مشروع القانون أرجوك أرجوك.

أعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

املادة األولى أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 نفس النتيجة

املادة 3 نفس النتيجة

املادة 4 نفس النتيجة

املادة 5 نفس النتيجة

املادة 6 نفس النتيجة

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 8 نفس العدد

املادة 9 نفس العدد

املادة 10 نفس العدد

املادة 11 نفس العدد

املادة 12 نفس العدد

املادة 13 نفس العدد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

نفس العدد

املادة 15 نفس العدد

املادة 16 نفس العدد

املادة 17 نفس العدد

املادة 18 نفس العدد

املادة 19 نفس العدد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 21 نفس النتيجة

املادة 22 نفس النتيجة

املادة 23 نفس النتيجة

املادة 24 نفس النتيجة

املادة 25 نفس النتيجة

املادة 26 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 27 نفس النتيجة

املادة 28 نفس النتيجة

املادة 29 نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد



7ي87 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

املادة 30 نفس النتيجة

املادة 31 نفس النتيجة

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 33 نفس النتيجة

املادة 34 نفس النتيجة

املادة 35 نفس النتيجة

املادة 36 نفس النتيجة

املادة 37 نفس النتيجة

املادة 38 نفس النتيجة

املادة 39 نفس النتيجة

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 41 نفس النتيجة

املادة 42 نفس العدد

املادة 43 نفس العدد

املادة 44 نفس العدد

املادة 45 نفس العدد

املادة 46 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 47 نفس النتيجة

املادة 48 نفس العدد

املادة 49 نفس العدد

املادة 50 نفس العدد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 52 نفس النتيجة

املادة 53 نفس العدد

املادة 54 نفس العدد

املادة 55 نفس العدد

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 57 نفس العدد

املادة 58 نفس العدد

املادة 59 نفس العدد

املادة 60 نفس العدد

املادة 61 نفس العدد

املادة 62 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 63 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املادة 64 نفس العدد

املادة 65 نفس العدد

املادة 66 نفس العدد

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 68 نفس العدد

املادة 69 نفس العدد

املادة 70 نفس العدد
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املادة 71 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 72نفس النتيجة

املادة 73 نفس النتيجة

املادة 74 نفس النتيجة

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 76 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 77 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 78 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 79 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 81 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 82 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 83 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 84 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 86 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 87 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 88 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 89 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 90 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 92 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 93 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 94 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 95 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 96 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 98 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 99 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 100 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 101 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 102 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 103 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 104 للتصويت:
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املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 105 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 106 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 108 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 109 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 110 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 111 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

يتعلق   38.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالتنظيم القضائي.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية 
شكرا  الوزير،  للسيد  الكلمة  الدولة،  ملساهمة  اإلستراتيجي  للتدبير 
والتنمية  املالية  لجنة  مقررة  السيدة  أشكر  تعاونكم،  حسن  على 

اإلقتصادية، السيدة النائبة غيثة الحاتمي.

نمر اآلن، السيد وزير العدل، ال�سي محمد، كنتسحابك غتبقى داك 
ال�سي باش غنخلي الشكر حتى للنهاية، شكرا، شكرا جزيال، شكرا.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

وأعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أ�سي مبدع، راه �سي نور الدين يحتج على سلوكك.

أعرض املادة 2 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 3 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 4 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 5 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛
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املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 6 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 7 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 9 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 10 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 11 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 12 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 13 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

املادة 14 نفس العدد

املادة 15 نفس العدد

املادة 16 نفس العدد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 18 نفس العدد

املادة 19 نفس العدد

املادة 20 نفس العدد

املادة 21 نفس العدد

املادة 22 نفس العدد

املادة 23 نفس العدد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 25 نفس العدد

املادة 26 نفس النتيجة

املادة 27 نفس النتيجة

املادة 28 نفس النتيجة

املادة 29 نفس النتيجة

املادة 30 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 31 نفس العدد

املادة 32 نفس النتيجة
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أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بإحداث   82.20 رقم  قانون  على مشروع  النواب  مجلس  صادق 
للسيد  شكرا  الدولة.  ملساهمة  اإلستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الهيكلة 
الوزير، وشكرا للسيد، ال�سي محمد، شكرا للسيد رئيس اللجنة ألنه 

.TGV تيخدم تيخدم بسرعة

وتتميم  بتغيير  يتعلق   79.19 رقم  الثالث  املشروع  إلى  اآلن  نمر 
القانون رقم 73.00 القا�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس 
الوزير  السيد  والتكوين. شكرا  للتربية  اإلجتماعية  باألعمال  للنهوض 
على تفهمكم، وأشكر كذلك مقررة لجنة التعليم والثقافة واإلتصال 

السيدة النائبة السعدية بنسهلي.

نمر اآلن إلى عملية التصويت املادة األولى التي تضم 1-2 2- مكررة2- 
مكررة مرتين و3 و15 و17 و18.

أعرض للتصويت املادة األولى برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الثانية للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع 79.19 بتغيير وتتميم القانون 
السادس  محمد  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  القا�سي   73.00 رقم 
للنهوض باألعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين، ننتقل اآلن إذا سمحتم 
مقترحي  تضم  والتي  الثانية  الجلسة  إلى  النواب  والسادة  السيدات 

قانونين تنظيميين.
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محضرا و لس0ا وثامن0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: الخميس 01 ذي الحجة 1442ه )12 يوليوز 2021م(.

 ورئاس0: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

مساء  الثامنة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرون   وت قيت: 
والدقيقة الحادية والثالثين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التالية:

مقتـرح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى 

السلطات العمومية.

مقتـرح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في 

مجال التشريع.

 وسيدا وحبيبا ملاوكي،ارئيسامجلسا ون  ب:

الجلسة  إلى  النواب  والسادة  السيدات  سمحتم  إذا  اآلن  ننتقل 
الثانية والتي تضم مقترحي قانونين تنظيميين.

مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى 
السلطات العمومية، ثم مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم 
وكيفيات  شروط  بتحديد  املتعلق   64.14 رقم  التنظيمي  القانون 
ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، تقدم بهما كافة 

الفرق واملجموعة النيابية.

قبل ذلك، البد من تقديم الشكر على مقترحي قانونين تنظيميين، 
من توجيه الشكر والتقدير للسيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان 
مع  اإليجابي  وتفاعله  القيمة  مساهمته  على  البرملان  مع  والعالقات 
لجنة  املجلس، وخاصة  مكونات  أشكر جميع  كما  البرملانية،  املبادرة 
العرائض على العمل. فين السيد؟ هرب فين م�سى؟ خالك أنت، ال هو 
رئيس تيخص هو اللي يبقى، أنت مواطن بحالي عادي، كما أشكر جميع 
مكونات املجلس وخاصة لجنة العرائض على العمل القيم الذي قاموا 
به من أجل إخراج هذين املقترحين إلى حيز الوجود، مستجيبين بذلك 

لعدد من املطالب املنبثقة من صلب تطلعات املجتمع.

وتجدر اإلشارة إلى أن هاد التصويت لن يكون محطة نهائية، بل يجب 
التأكيد على أن العمل سيتواصل من أجل التخفيف من اإلكراهات 
التي  املواطنات واملواطنين بحقوقهم  التي تحول دون تمتع  والعوائق 

يضمنها لهم الدستور في تقديم العرائض وامللتمسات.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

املادة األولى والتي تضم عدة مواد، أعرضها للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الثانية للتصويت والتي تضم مادتين أعرضها للتصويت 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مقترح قانون تنظيمي برمته كما صادقت عليه 
اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بتغيير  يق�سي  تنظيمي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة 

الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

نمر اآلن إلى املقترح الثاني املتعلق بامللتمسات.

املادة األولى تضم عدة مواد، أعرض املادة األولى للتصويت برمتها 
كما صادقت عليها:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة الثانية تضم مادتين أعرضها كذلك للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مقترح قانون تنظيمي برمته كما صادقت عليه 
اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بتغيير  يق�سي  تنظيمي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 

وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة 

الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع.

شكرا للسيدات والسادة النواب، شكرا للجميع. رفعتا و لس0.
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محضرا و لس0ا وتاسع0اعشرابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: األربعاء 3 ذي الحجة 1442ه )14 يوليوز 2021م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد   ورئاس0: 
مجلس النواب.

زواال  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشر  تسعة   وت قيت: 
والدقيقة الرابعة واألربعين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

-مشروع قانون رقم 43.21 يق�سي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
املعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228، الصادر في22 من ربيع األول 1414، 

10 سبتمبر 1993، املنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي   ،44.21 رقم  قانون  -مشروع 
12.07، املنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد؛

48.21، بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض  -مشروع قانون رقم 
التدابير املتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

 وسيدامحمدا وت يميابناجل نارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين،

افتتحت الجلسة.

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت 
على مشاريع القوانين الجاهزة، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص 
لتقديم ومناقشة تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة عن وضعية املركز 
الدم  بالرباط ومصالح تحاقن  الدم  لتحاقن  الجهوي  الوطني واملركز 
ذلك  قبل  بفاس؛  الجهوي  واملستشفى  الجامعي  االستشفائي  باملركز 
أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة ما جد من املراسالت، فلتتفضل 

مشكورة.

 وسيدةاأسماءا غالو اأمين0ا مل لس:

شكر ا وسيدا ورئيس،

توصلت الرئاسة بمراسالت تتعلق باالستقالة من العضوية بمجلس 
النواب ويتعلق األمر بالنواب اآلتية أسمائهم:

أحمد الغزوي؛

سعيد ضور؛

الشفيق هاشم أمين؛

نبيل صبري.

شكرا لك السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

أن  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  كما  األمينة،  السيدة  شكرا 
املجلس سيعقد جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص 
التشريعية الجاهزة، وذلك يوم غد إن شاء هللا على الساعة 11 صباحا.

نبدأ بالجلسة التشريعية وجدول أعمالها ما يلي:

مشروع قانون رقم 43.21 يق�سي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
املعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228، الصادر في22 من ربيع األول 1414، 

10 سبتمبر 1993، املنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي   ،44.21 رقم  قانون  مشروع 
12.07، املنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد؛

ببعض  تتعلق  متفرقة  أحكام  بسن   ،48.21 رقم  قانون  مشروع 
كوفيد19.  كورونا  فيروس  جائحة  مواجهة  إطار  في  املتخذة  التدابير 
مشروع القانون األول والثاني الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروعي 

القانونين فليتفضل مشكورا.

 وسيداخاوداآيتاطاوبال0يرا وصح0:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

رقم  القانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  على  أعرض  أن  لي  يطيب 
رقم  قانون  بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير   ،43.21
1.93.228، القا�سي بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، ومشروع 
قانون رقم 44.21، بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07، املنشأة بموجبه 
عليهما  باملصادقة  حظيا  واللذان  زاي،  بن  خليفة  الشيخ  مؤسسة 
باإلجماع من لدن لجنة القطاعات االجتماعية بمجلسكم املوقر، في 

االجتماع املنعقد صبيحة يوم األربعاء 14 يوليوز 2021.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

ال تخفى عليكم املكانة التي تحتلها مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد داخل املنظومة الصحية الوطنية، 
ببالدنا  الصحي  العرض  مكونات  من  أساسيان  مكونان  باعتبارهما 
كقطاع خاص ال يسعى إلى تحقيق الربح، ومدى مساهمتهما الفعالة 
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منذ إحداثهما في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتطوير التكوين 
والبحث العلمي في امليدان الطّبي، عالوة على تعاونهما الوثيق مع وزارة 

الصحة وخاصة في امليدانين االجتماعي واإلنساني.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

ذكرهما  السالف  للمؤسستين  املؤطر  القانوني  اإلطار  أبان  لقد 
عن بعض مظاهر املحدودية فيما يتعلق بنظام الحكامة، وفضال عن 
عدم تضمنه ملقتضيات تخص انفتاح املؤسستين على ميادين صحية 
اإلطار  في  النظر  إعادة  الضروري  من  معه  بات  الذي  األمر  جديدة، 
القانوني املؤطر للمؤسستين السالف ذكرهما في اتجاه انفتاحهما على 
ميادين صحية جديدة وتقوية وتعزيز نظام الحكامة بهما، بغية تمكينهما 
من أداء األدوار املنوطة بهما على الوجه األمثل بما ينعكس إيجابا على 
وراء  من  األساسية  الغاية  وهي  الوطنية،  الصحية  املنظومة  تدعيم 
إعداد مشروعي القانونين املعروضين عليكم، اللذين يتمحوران حول 

النقط األساسية التالية:

أوال: النقطة األولى تتمثل في االنفتاح على ميادين صحية جديدة، 
من خالل منح مهمة جديدة ملؤسستهم تسمح لهما من خالل شركات 
تحدثهما أو تساهم فيهما، بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة املنظومة 

الصحية الوطنية وتعزيزها وكذا تحقيق أهداف املؤسستين.

ثانيا: النقطة الثانية تتعلق بحذف كل إشارة صريحة إلى مستشفى 
الشيخ خليفة بن زايد ومستشفى الشيخ زايد في القانونين، ونسخ أحكام 
الباب املتعلق باملديرين على اعتبار أن املؤسستان باتتا منذ سنة 2014، 

مؤهلتان إلنشاء فئات أخرى من املؤسسات واملراكز.

الحكامة  تعديالت على نمط  إدخال  الثالثة تخص  النقطة  ثالثا: 
بهدف إضفاء نجاعة ومرونة أكثر في تدبير كل مؤسسة وإدارتها، تتمحور 

حول ما يلي:

أوال-إسناد مهام رئاسة كل املؤسسات وتسييرها إلى رئيس مدير عام 
يساعده في أداء مهامه مدير منتدب وكاتب عام؛

مرة  إلى  مؤسسة  كل  إدارة  مجلس  اجتماعات  وتيرة  ثانيا-خفض 
واحدة في السنة على األقل بذل مرة كل 6 شهور، مع نسخ األحكام 
النظام  إلى  تحديدها  وإحالة  املجلس  هذا  تداول  بكيفية  املتعلقة 

الداخلي للمجلس؛

ثالثا-تخويل مجلس اإلدارة إمكانية تفويض بعض سلطه إلى الرئيس 
العام وفتح اإلمكانية ألعضائه لتعيين ممثلين عنهم في أعمال  املدير 
املجلس املذكور مع حذف التنافي القائم بين عضوية مجلس اإلدارة 

وممارسة أي وظيفة إدارية بالنسبة ملؤسسة الشيخ زايد بن سلطان؛

- والنقطة الرابعة : تتجلى في تعزيز موارد مالية بعائدات املشاركة في 
رأس مال الشركات وكذا العائدات املتأتية من تقديم الخدمات وتسويق 

نتائج األبحاث والدراسات واألعمال التي تقوم بها املؤسسات واملراكز 
التابعة للمؤسستين.

تلكما وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

هي أهم املضامين املسطرة في مشروعي القانون املعروضين عليكم، 
وال يسعني في األخير إال أن أتقدم بخالص الشكر للسيدات والسادة 
اللجنة  رئيسة  السيدة  ومنهم  االجتماعية  القطاعات  لجنة  أعضاء 
ورؤساء الفرق واملجموعة النيابية، وأشيد بمجهوداتهم وسعة صدرهم 
واهتمامهم الكبير وعطائهم املتميز ومناقشتهم للمشروعين بحس عال 
من الجدية واملسؤولية والوطنية وتعاونهم املثمر وتجاوبهم الكبير مع 
واالمتنان  والشكر  الصحة،  بقطاع  املتعلقة  التشريعية  النصوص 
موصول كذلك إلى كافة السيدات والسادة النواب الحاضرين معنا في 
الجلسة العامة. وفقنا هللا جميعا لخدمة الصالح العام بما يرجع بالنفع 
العام على صحة املواطنات واملواطنين املغاربة تحت القيادة الحكيمة 

لصاحب الجاللة نصرة هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدارئيسا و لس0:

القطاعات  لجنة  ملقرر  موصول  والشكر  الوزير،  السيد  شكرا 
إلى  وننتقل  رشيد حموني،  النائب  السيد  املوضوعين  في  االجتماعية 
عملية التصويت على مشروع قانون رقم 43.21 املادة 1 وتتضمن املواد 

. 12-7-4-3-2

أعرض املادة 1 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
املوافقون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 43.21 يق�سي بتغيير 
وتتميم الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 
22 من ربيع األول 1414 /10 سبتمبر 1993 املنشأة بموجبه مؤسسة 

الشيخ زايد بن سلطان.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 44.21

املادة األولى وتتضمن املواد 12-7-4-3-2

أعرض املادة 1 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.



8727 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.21 يق�سي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 12.07 املنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن 

زايد.

نمر إلى مشروع القانون الثالث مشروع قانون رقم 48.21 الكلمة 
لتقديم  املنهي  واإلدماج  الشغل  وزير  السيد  عن  نيابة  الوزير  للسيد 
الوزير،  السيد  لكم  شكرا  مشكورا،  فليتفضل  القانون  مشروع 

التضامن.

 وسيداخاوداآيتاطاوبال0يرا وصح0انياب0اعنا وسيدامحمدا
أمكر 0ال0يرا وشغلال إلدماجا ملنهي:

أشرفا علىا ل وصالةا وسالما هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلين،

 وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وسيد تال وسادةاأعضاءامجلسا ون  با ملحترمين،

يسعدني أن أتقدم نيابة عن السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي 
أمام املجلس املوقر، في هذه الجلسة بمشروع القانون رقم 48.21 بسن 
أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير املتخذة في إطار مواجهة جائحة 
كورونا كوفيد 19، الذي تمت املصادقة عليه بمجلس الحكومة املنعقد 
باإلجماع من قبل مجلس  2021، وصودق عليه  يوليوز  بتاريخ فاتح 

املستشارين في الجلسة العامة بتاريخ 13 يوليوز 2021.

والجدير بالذكر أنه منذ انتشار الجائحة باملغرب خالل شهر مارس 
من سنة 2021، بادرت الحكومة املغربية بتعليمات سامية من صاحب 
املتضررة  املقاوالت  لفائدة  التدابير  من  مجموعة  اتخاذ  إلى  الجاللة 
والعاملين لديها، والحفاظ على مناصب الشغل، حيث تم وضع مجموعة 
من اإلجراءات االستباقية عن طريق لجنة اليقظة االقتصادية، همت 

املجال االقتصادي واالجتماعي والصحي.

وتم في هذا الصدد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل 
تفعيل هذه اإلجراءات في ظل حاالت الطوارئ الصحية وتتميمها لهذه 
النصوص، كان البد من إدراج بعض التعديالت على بعض النصوص 
القانونية الصادرة خالل فترة الجائحة قصد تفعيل القرارات الصادرة 

عن لجنة اليقظة االقتصادية.

بصدد  نحن  الذي  القانون  مشروع  إعداد  تم  الخصوص  وبهذا 
عرضه أمام أنظاركم اليوم واملتعلق بما يلي:

أوال-تعديل املرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 محرم 
1442 املوافق ل 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض 
املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين 
لديهم املصرح بهم، وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير 
األجراء املؤمنين لدى الصندوق، املتضررين من تداعيات تف�سي جائحة 

اعتبار  على  التنصيص  هو  التعديل  من  الهدف   ،19 كوفيد  كورونا 
العاملين املشار إليهم بموجب هذا القانون، الذين توقفوا عن العمل 
بسبب جائحة كورونا في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة 
إلجراء، وفق أحكام املادة 32 من القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة 
الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد 
التكوين من أجل اإلدماج، وتظل بالتالي العالقة التعاقدية مع املشغلين 

قائمة.

ملواكبة  استثنائية  تدابير  بسن   25.20 رقم  القانون  ثانيا-تعديل 
نشاطهم  تأثر  جراء  من  وضعية صعبة  في  يوجدون  الذين  املشغلين 
بفعل تف�سي جائحة كورونا، والعاملين لديهم املتضررين من تداعيات 
قانوني  إطار  وضع  هو  التعديل  من  الهدف  الفيروس.  هذا  تف�سي 
لتمكين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من إعفاء التعويضات 
واملساعدات العائلية، املنصوص عليها في املادة 57 البند 2 من املدونة 
العامة للضرائب املمنوحة لألجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل 
إدماج مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وعدم 
احتسابها ضمن وعاء واجبات االشتراكات املستحقة للصندوق املذكور، 
إذ كان مجموع هذه التعويضات واملساعدات وكذا التعويض املنصوص 
عليه في املادة األولى من هذا القانون ال يتجاوز %50 من متوسط األجر 
يناير  برسم شهر  املقبول  الدخل  الضريبة على  بعد خصم  الصافي، 

وفبراير 2020.

ثالثا-تعديل القانون املتعلق بتحديد تدابير لتشجيع املنشآت التي 
التكوين من  بقصد  الشهادات،  الحاصلين على بعض  بتدريب  تقوم 
أجل اإلدماج الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر 
في 29 رمضان 1413 املوافق ل23 مارس 1993. والهدف من التعديل 
هو إقرار مسألة تأجيل تاريخ عملية احتساب نسبة التشغيل املتدربين 
في إطار عقود التكوين من أجل اإلدماج، وكذا استرجاع االستفادة من 
املنافع املمنوحة في إطار هذا اإلجراء بالنسبة املقاوالت واالستغالليات 
الوقت  من  مزيد  كذلك  إعطاء   .2021 نهاية  حدود  إلى  والتعامالت 

للمشغلين باتخاذ كافة التدابير لتصحيح وضعيتهم.

 وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وسيد تال وسادةاأعضاءامجلسا ون  با ملحترمين،

تجدر اإلشارة إلى أنه خالل مناقشة مشروع القانون رقم 48.21 
املستشارين  والسادة  السيدات  قبل  من   ،2021 يوليوز   12 بتاريخ 
املحترمين، أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية التابعة 
ملجلس املستشارين، عبر األعضاء مشكورين عن تثمينهم لهذا املشروع، 
وقدموا بعض التعديالت القيمة ترمي إلى حل اإلشكال املتعلقة بالتأثير 
السلبي على قيمة املعاش، نتيجة احتساب مبلغ التعويض الجزافي الذي 
يتم صرفه خالل فترة الجائحة، ضمن األجور التي يتم على أساسها 
تخويل الحق في التعويضات التي يصرفها الصندوق، األمر الذي له آثار 

مباشرة على مبلغ املعاش.
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وعليه وتفاديا ألي أثر للتعويض الجزافي الذي يتم صرفه خالل فترة 

الجائحة على قيمة التعويضات بشكل عام وعلى قيمة املعاش بشكل 
خاص، اقترحت اللجنة وصادقت باإلجماع على تعديل مشروع القانون 
رقم 48.21 املذكور من خالل تتميم املادة األولى وإضافة مادة ثالثة 

جديدة ذلك بغية وضع أساس قانوني يق�سي بعدم احتساب التعويض 

الجزافي الذي يتم صرفه خالل فترة الجائحة ضمن األجور التي يتم على 

أساسها تخويل الحق في التعويضات التي يصرفها الصندوق وصودق 

عليه باإلجماع من قبل مجلس املستشارين في الجلسة العامة بتاريخ 
13 يوليوز2021.

القطاعات  لجنة  أمام  املذكور  القانون  مشروع  تقديم  تم  كما 

عليه  2021 وصودق  يوليوز   14 بتاريخ  النواب  بمجلس  االجتماعية 

النواب  والسادة  السيدات  أشكر  أن  املناسبة  بهذه  وأود  باإلجماع، 

على مساهمتهم اإليجابية والفعالة من خالل املصادقة على مشروع 

هذا القانون الذي يهدف إلى التنزيل السليم لتدابير استثنائية لفائدة 

املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين 

فيروس  جائحة  تف�سي  تداعيات  من  املتضررين  بهم،  املصرح  لديهم 

كورونا كوفيد 19 التي اتخذت في إطار مواكبة القطاعات اإلنتاجية 

االقتصاد  دعم  ألجل  ذلك  الجائحة  من  املتضررة  املقاوالت  ودعم 

الوطني والحفاظ على مناصب الشغل. وفقنا هللا جميعا ملا فيه الخير 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس0:

القطاعات  لجنة  ملقررة  موصول  الشكر  الوزير،  السيد  شكرا 

االجتماعية في هذا املوضوع النائبة السيدة ليلى أحكيم.

نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام 
متفرقة تتعلق ببعض التدابير املتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس 

كورونا كوفيد 19 .

شكرا على حسن تعاونكم ومساهمتكم في هذه الجلسة، شكرا لكم 
السيد الوزير.
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محضرا و لس0ا وعشرينابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: األربعاء 3 ذي الحجة 1442ه )14 يوليوز 2021م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد   ورئاس0: 
مجلس النواب.

 وت قيت: ساعة واثنان وثالثين دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة 
زواال والدقيقة الرابعة.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية ملناقشة تقرير املهمة االستطالعية 
املؤقتة عن وضعية املركز الوطني واملركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط 
ومصالح تحاقن الدة باملركز االستشفائي الجامعي واملستشفى الجهوي 

بفاس.

 وسيدامحمدا وت يميابناجل ن،ارئيسا و لس0:

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

طبقا للمادة 109 من النظام الداخلي للمجلس نعقد هذه الجلسة 
وضعية  عن  املؤقتة  اإلستطالعية  باملهمة  الخاص  التقرير  ملناقشة 
املركز الوطني واملركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن 
الدم باملركز اإلستشفائي الجامعي واملستشفى الجهوي بفاس لالطالع 
على كيفية تدبير هذه املراكز واملصالح واملجهودات التي تقوم بها، وال 
يفوتني بهذه املناسبة إال أن أنوه بمجهودات أعضاء املهمة االستطالعية 
اإلجتماعية،  القطاعات  لجنة  لرئيسة  بالشكر  أتقدم  وكذا  املؤقتة، 
وأيضا أعضاء اللجنة واألطر اإلدارية، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
السيد وزير الصحة وكافة األطر الصحية على التجاوب والتعاون الفعال 
في كل مراحل هذه املهمة، وأعطي الكلمة للسيد املقرر السيد النائب 

املحترم السباعي البقالي، فليتفضل مشكورا، في حدود 20 دقيقة.

 ونائبا وسيدا سماعيلا وبقاليامقرراو ن0ا وصح0ا:

بسماهللاا ورحيمال وصالةال وسالماعلىا ملصطفىا وكريم،

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،ا وحض را وكريم،

يسعدني اليوم بإسم أعضاء املهمة االستطالعية املؤقتة للمركز 
الوطني واملراكز الجهوية لتحاقن الدم بوزارة الصحة، و كمقرر لها أن 
أقدم أمام أنظاركم أهم ما جاء في التقرير املفصل والذي بين أيديكم، 
وذلك ملا يكتسيه موضوع منظومة تحاقن الدم من أهمية مركزية في 
الكثير من األمراض  العالجات، الستعماالته املتعددة في عالج  مجال 

وتقديم اإلسعافات الضرورية، وخاصة في الفترات الحرجة كالكوارث 
والحروب وحوادث السير إلى غيرها من األحداث واملواقف التي تستدعي 
تدخال عاجال، بل يمكن اعتباره ركيزة أساسية لتوفير األمن الصحي 
ببالدنا، ونظرا لهذا املعطى اإلنساني واإلجتماعي والخدماتي وأيضا إلى 
حجم التحديات املطروحة على املنظومة الصحية ككل، ووعي اللجنة 
الرقابية  املهام  إطار  وفي  املوضوع  هذا  وجدوى  بقيمة  االستطالعية 
املوكولة للمؤسسة التشريعية من خالل هذه املساهمة، وبعد تحديد 
اإلشكاالت األساسية ملنظومة تحاقن الدم والوقوف على مكامن القوة 
املسؤولين  مع  املباشر  والتواصل  امليدانية،  املعاينة  عبر  والضعف 
والهيئات ذات الصلة بتدبير هذا املرفق واإلنفتاح على التجارب املقارنة 
من جهة، وتوصيات منظمة الصحة العاملية كمرجعيات أساسية من 
ملعالجة وضعية هذه  باستصدار وتوصيات  قامت  أخرى، فقد  جهة 
تطلعات  ملستوى  املنظومة  هذه  لترقى  اإلختالالت  وتجاوز  املنظومة 
املواطن واملنهي على حد سواء، هذا وتحّتل منظومة تحاقن الدم عموما 
مكانا متميزا بلمنفردا في مجال العالجات لألسباب التالية: واللي تنعتبرها 
منطلق أهداف هذه املهمة املؤقتة، عدم توفر البديل للدم في عالج 
الكثير من األمراض املزمنة والتي تكت�سي بعضها خطورة كبيرة كأمراض 
السرطان، ضرورة توفير الدم وبكّميات كبيرة في الحاالت املستعجلة أو في 
الكوارث الطبيعية، حيث ال يمكن تصور تقديم اإلسعافات الضرورية 
في غياب الدم، اعتبار مخزون الدم من املخزونات الحيوية في مجال 
توفير األمن الصحي للبالد، إستعمال الدم كمصدر إلستخراج أنواع 
ل عالجات أساسية ألمراض مستعصية، 

ّ
من األدوية التي أصبحت تشك

حيث يعتبر هذا الدواء هو املآل الوحيد إلنقاذ املريض، كمرض نقص 
املناعة الوراثي على سبيل املثال ال الحصر، لذا طرحت اللجنة البرملانية 
املؤقته العديد من اإلشكاالت واألسئلة ملحاولة اإلجابة عليها من خالل 
والبشرية  املادية  املوارد  األساس هل  على  ومنها  املهمة،  أشغال هذه 
ا كافية ألداء مهاما على  باملغرب تعد  الدم  املتوفرة ملنظومة تحاقن 
الوجه األمثل لتوفير هذه املادة الحيوية للصحة وحياة املر�سى والجرحى 
من ضحايا حوادث السير والكوارث الطبيعية باملغرب؟ ما هي مؤشرات 
والطلب  التبرع  العرض  الوطني من حيث  الصعيد  بالدم على  التبرع 
املخزون  على  الدم  لتحاقن  الجهوية  املراكز  تتوفر  وهل  اإلستعمال؟ 
الكافي لتغطية الطلبات املؤسسات الصحية العمومية والخاصة من 
مادة الدم ومشتقاته في الحاالت العادية وفي املستعجالت والكوارث؟ 
وما هي كمية الدم املهدرة وما أسباب عدم إستعمالها؟ حول جودة 
وسالمة الدم ومشتقاته هل منظومة اليقظة باملغرب توفر منتوجا ذو 
جودة حسب املعايير الوطنية والدولي؟ ما مدى مساهمة مركز تحاقن 
الدم في اإلنتاج وتسويق األدوية املستخرجة من الدم لعالج العديد 
واملقتضيات  الحالي  التشريع  مواكبة  مدى  ما  املزمنة؟  األمراض  من 
التنظيمية لتعزيز وتطوير منظومة تحاقن الدم باملغرب حسب املعايير 
الوطنية والدولية؟ هل الهيكلة الحالية ملنظومة تحاقن الدم منشور 
94.98، تستجيب ملعايير الحكامة الوطنية وتوصيات املنظمات الدولية 
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ومنها منظمة الصحة العاملية؟ تلكم السيد الرئيس أهم اإلشكاالت التي 
حاولت املهمة اإلستطالعية الوقوف عليها معالجتها من خالل مقاربة 

ميدانية ودراسة موضوعية موضوعية للوضع الراهن ببالدنا.

السيد الرئيس، بالنسبة لنقط الضعف في آداء مراكز تحاقن الدم 
التي رصدها أعضاء املهمة االستطالعية تتجلى أهمها في املوارد البشرية 
هذه  ألهم  وسنتطرق  التدبير  في  الحكامة  إشكالية  وأيضا  واملادية 

اإلختالالت وكذا التوصيات التي خرجت بها اللجنة:

أوال: على مستوى املوارد البشرية والتكوين املستمر:

يدير مركز تحاقن الدم 391 مهنيين الصحيين من أطباء وممرضين 
وتقنيين وإداريين وأعوان، ويبقى العجز في املوارد البشرية بمختلف فئاتها 
حسب معطيات املركز الوطني لتحاقن الدم يقدر ب 183 مهنيا للرفع 
من مردودية املنظومة وتوفير الدم بالكم والجودة والسالمة املطلوبة 
أي ما يعادل %32 ، أغلب املهنيين الصحيين العاملين باملركز الوطني 
واملراكز الجهوية للتحاقن خاصة األطباء واملمرضين حوالي %60 يشرف 
على سن اإلحالة على التقاعد في ما ال يتجاوز املهنيون الشباب الذين 

تقل أعمارهم 30 سنة %10 مما سيفاقم العجز في املوارد البشرية.

وفي سياق التكوين املستمر وباعتبارها الركيزة األساسية لضمان 
األطباء  الصحة وخاصة  منهي  كل  على  يجب  ومشتقاته  الدم  سالمة 
أن يعملو بانتظام على تطوير معارفهم ، ولهذه الغاية يتعين عليه على 
الخصوص املشاركة في دورات التكوين املستمر املنظمة من قبل املجلس 
والسلطات  العالي  التعليم  ومؤسسات  العاملة  والجمعيات  الوطني 
الحكومية املعنية، وذلك وفق الكيفية املحددة بنص تنظيمي كما تنص 
على ذلك املادة 3 من القانون 131.13 املتعلق بممارسة مهنة الطب، 

لذا تو�سي اللجنة في هذا الشق بما يلي:

- توظيف العدد الكافي لسد العجز الحالي في عدد املوارد البشرية 
بمختلف فئاتها سواء من طرف وزارة الصحة أو الجماعة الترابية أو 
املتدخلين اآلخرين حسب التشريعات الجاري بها العمل واألخذ بعين 
اإلعتبار املقبلون على التقاعد لتعويضهم، العمل على جعل كل املوارد 
البشرية تنتمي أو ملحقة أو موضوع رهن اإلشارة املركز الوطني أو املراكز 
الجهوية لتحاقن الدم أو للهيئات املسايرة ملنظومة التحاقن أحدثت 
لتتمتع بنفس الحقوق والواجبات بذل من تعدد األنظمة واإلنتماءات 

اإلدارية.

-إحداث نظام لتعويض العاملين بمصالح تحاقن الدم عن الحراسة 
واإللزامية بالليل وآخر األسبوع واألعياد والتعويض عن املردودية.

- السهر على برمجة التكوين املستمر ملواكبة التطورات العلمية 
املادة  الدم كما تنص على ذلك  والطبية والتدبيرية ملنظومة تحاقن 
الدولة  على  للتقاعد  العالجات  لعرض   34.09 اإلطار  القانون  من   6
وتوفر  البشرية  للموارد  املستمر  والتكوين  التكوين  مسؤولية ضمان 
البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العالجية األساسية كما تتخذ 

جميع التدابير الالزمة من تمكين القطاع الخاص للمساهمة في القيام 
التكوين  األساسية  مهمتهم  أطر  بتخصيص  وذلك  املذكورة،  باملهام 
الوطني  املركز  البشرية على مستوى  املوارد  لتأطير  املستمر  والتكوين 

واملراكز الجهوية.

- العمل على إحداث التخصص بنظام اإلقامة بكلية الطب خاص 
بتحاقن الدم وإحداث الشعبة لتحاقن الدم بمراكز تكوين املمرضين 

والتقنيين.

ثانيا : على مستوى املوارد املالية:

يستفيد املركز الوطني لتحاقن الدم من دعم مالي من طرف الدولة 
عبارة عن غالف مالي سنوي يخصص جزء منه لدعم ميزانية التسيير 
يقدر ب 25 مليون درهم وجزء لدعم ميزانية اإلستثمار يحدد في 10 
ماليين درهم، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدعم املوجه إلى املركز الوطني 
لتحاقن الدم باعتباره من مصالح الدولة املسيرة بطريقة مستقلة، أما 
املراكز الجهوية فإنها تستفيد من الدعم عن طريق املركز الوطني الذي 
يقوم بتموين وتجهيز هذه املراكز، لذا تو�سي اللجنة اإلستطالعية في 

هذا اإلطار بما يلي:

الشكل  مراجعة  خالل  من  الدم  تحاقن  حكامة  في  النظر  إعادة 
استخالص  من  يتمكن  حتى  الدم  لتحاقن  الوطني  للمركز  القانوني 

مستحقاته من املؤسسات الصحية الخاصة منها والعمومية،

- ضرورة اقتناء وزارة الصحة لكل الكميات من األدوية املستخرجة 
من مشتقات الدم، التي تحتاجها مصالحها وجوبا من املركز الوطني 
حسب املتوفر من إنتاجه مع تطوير مجال صناعة هذا النوع من األدوية،

- املشاركة في طلبات العروض التي تطلقها وزارة الصحة القتناء 
من  اقتنائها  بدل  الدم،  من  املستخلصة  املنتوجات  أو  املواد  بعض 

الشركات الخاصة بأسعار مضاعفة،

- تزويد املركز الوطني واملراكز الجهوية للتحاقن باملوارد البشرية 
واملوارد املادية، كوسائل النقل لتمكينهم من جمع الكميات الكافية من 
املتبرعين بالدم، حتى ال تقع فواجع بسبب النقص في توفير هذه املادة 
الحيوية للمواطنين، واألمن الصحي للبالد خاصة أن بعض املدن الكبرى 
كالدار البيضاء أصبحت تنذر بخطر نفاذ املخزون مما يستوجب تدخال 
مستعجال، علما أن نسبة املتبرعين باملغرب سنة 2018، وصلت إلى 9.3 
في في األلف نسمة وعرفت هاذ النسبة ارتفاعا حيث لم تيتجاوز 5.6 
متبرع لكل ألف نسمة سنة 2012، مع انتقال املتبرعين املتطوعين من 

%65 إلى 95%،

ثالثا: على مستوى الحكامة والتدبير اإلداري يمكن اختزال الكثير 
من اإلشكاليات التي تعاني منها منظومة تحاقن الدم، في هيكلة هذه 
املنظومة وفي اإلطار التنظيمي للمركز الوطني واملراكز الجهوية، ذلك أن 
املنظومة تعاني من ضعف في الهيكلة ال يساعدها في تدبير املهام املنوطة 
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بها، وبلوغ األهداف املتوخاة دون الحديث عن تطور هذه املنظومة 
ومواكبتها للتطور العلمي السريع الذي تعرفه منظومات تحاقن الدم 
عبر العالم، فاإلطار التنظيمي للمركز الوطني لتحاقن الدم يعود لسنة 
1999، تحدده فقط دورية حيث ال تتعدى العالقة بين املركز الوطني 
املراكز  لهذه  املزّود  كونه  يعدو  ال  األول،  كان  فين  الجهوية  واملراكز 
بالحاجيات الضرورية لعملها واملراقب من الناحية التقنية، غير أن هذه 
املراكز ألحقت من الناحية اإلدارية والوصاية للمستشفيات العمومية 
الكلي  السريعة واإلندماج  إمكانيات االستجابة  أكثر من  مما يصّعب 
لهذه املراكز في السيرورة الواجب أن تعرفها منظومة تحاقن الدم، لذا 

تو�سي اللجنة بما يلي:

- أن تتولى وكالة أو هيأة لها الشخصية اإلعتبارية واإلستقالل املالي 
لتدبير منظومة تحاقن الدم من مركز وطني ومراكز جهوية وأبناك دم 
وغيرها على غرار مجموعة من الدول، كتونس والجزائر وفرنسا وغيرها، 
ن املنظومة 

ّ
وكما تو�سي بها منظمة الصحة العاملية هذا اإلجراء سيمك

من اإلكتفاء الذاتي، بل تحقيق الفائض الذي يمكن استثماره في تطوير 
املنظومة ويجعلها أكثر نجاعة وإستجابة ملتطلبات الساكنة،

باملغرب، والذي  الدم  لتحاقن  املنظم  القانون  - ضرورة مراجعة 
يعود إلى 1995،

وفي الختام؛  وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا وحض ر،

البد أن أقدم من هذا املقام جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم 
في إنجاح أشغال هذه املهمة، من خالل التعاون مع عضوات وأعضاء 
املهمة االستطالعية ومّدهم بكل الشروحات واملعطيات التي تم الوقوف 
عليها، وأخص بالذكر كل العاملبن بمراكز تحاقن الدم على رأسهم املركز 
اإلستشفائي الجامعي بكل من فاس والرباط ومعهد األنكولوجيا بالرباط 
، كما أتقدم بالشكر أيضا للسيد وزير الصحة، ومن خالله جميع أطر 
الوزارة على مواكبتهم ألشغال هاته املهمة وأيضا كل الشكر لكل عضوات 
املواطنة واملسؤولية  فيهم روح  املهمة اإلستطالعية، وأحّيى  وأعضاء 
التي أبانوا عنها وعلى رأسهم السيد الرئيس، إضافة إلى كل أطر مجلس 
النواب ولجنة القطاعات اإلجتماعية كل ساهم من جانبه ألجل إخراج 

هذا التقرير للوجود، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا شكرا السيد املقرر اسماعيل البقالي، واآلن نمر ملناقشة تقرير 
اللجنة املتدخل األول من فريق العدالة والتنمية السيد النائب املحترم 

السيد مصطفى اإلبراهيمي في حدود 10 دقائق.

فريقا وعد و0ا رئيسا مصطفىا إلبر هيميا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي0:

بسماهللاا ورحمنا ورحيمال وصالةال وسالماعلىاسيدناامحمدا
لعلىاآوهالصحبه،

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

 وسيد تا ونائباتال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية لكي أناقش 
هاد املهمة االستطالعية والتي تعد من بين اآلليات الرقابية على العمل 
الحكومي وفي الحقيقة في خالل هذه الوالية تم تفعيلها بشكل كبير 
أن  بودنا  ميادين شتى وكان  في  النتائج  املجموعة من  وعطات واحد 
تعرض جميع تقارير املهام االستطالعية بالجلسات العامة واللجان، 
ألن لها واحد املفعول كبير في تقويم تقييم وتقويم السياسات العمومية 
ومن بينها هاد التقرير الذي بين أيدينا والذي يتطرق لواحد املجال اللي 
هو مجال حيوي اللي هو هاد املادة ديال الدم، أوال هاد املادة هذه ال 
أقيمت  التي  التجارب  املجموعة من  بالرغم من واحد  يمكن صنعها 
بالعالم ولكن لحد اآلن كيبقى التبرع هو املصدر الوحيد للحصول على 
هاته املادة كما تقدم السيد املقرر املحترم لشفاء واحد املجموعة من 
األمراض وكذلك للتدخل في العمليات الجراحية وكذلك في حوادث 
السير وكذلك الكوارث، وبالتالي هاته املنظومة في املغرب عرفت بعض 
النجاحات وقد وقفنا على واحد مجموعة نقط القوة ولكن أيضا وقفنا 
على واحد مجموعة نقط الضعف، وبهذه املناسبة أريد أن أتقدم بالشكر 
والتنويه لكل العاملين بهاته املنظومة من مراكز املركز الوطني لتحاقن 
الدم واملراكز الجهوية وكذلك أبناك الدم وكذلك جميع العاملين بهاته 
املنظومة نظرا للخدمات الجليلة التي يسدونها في هذا املجال، وأيضا 
أتقدم بالشكر لكل أعضاء اللجنة وكذلك اإلدارة التي ساعدت بخروج 

هاد التقرير في هاته الحلة.

املجموعة  واحد  لطرح  مباشرة  نم�سي  غادي  أنا  الوزير،  السيد 
من النقط التي طرحناها في اللجنة، ولعل املشكل الكبير وهو مشكل 
الحكامة، السيد الوزير، التزمتم في اللجنة على أن الخيار اآلن وهو 
التوجه نحو إحداث واحد الهيئة أو وكالة ، املشكل اآلن اللي مطروح 
أن بعض املسؤولين داخل الوزارة في اجتماعات يعني مؤخرا أصبحو 
يتحدثون عن العكس وهو ربط هاته املراكز باملستشفيات خصنا نفهمو 
للبرملان وكدير اإللتزامات  السيد الوزير إال كانت الحكومة من كتجي 
خصهم يحترمو االلتزامات ديالهم، ألن احنا درنا واحد ..... وقلنا لكم 
....واحدة  وفي  واحدة  منظومة  في  مجموعة  املنظومة  كتكون  ما  كل 
كتكون أكثر فعالية وهذا راه احنا شفنا واحد املجموعة ديال الدول 
املتقدمة اللي دايرة منظومة ديال تحاقن الدم ودايرة هيآت ووكاالت، 
بما في ذلك دول املغرب العربي ووالدول األوروبية و.... هاد�سي اللي كاين. 
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ماعرفتش عالش �سي وحدين باغين يمشيو فاإلتجاه املعاكس. مشكل 
حقيقي السيد الوزير، أنتم ملي جيتيو للجنة، قلتم بأن هاد التوجه 
نحو الوكالة. قلنا مزيان ورتاحينا السيد الوزير، ما نقولش يعني كيف 
غادياش  ما  االمور  اآلن  التقرير.  مع  ديالكم  فالتجاوب  االرتياح  كان 
هي هاديك. ولهذا حنا بغينا نعرفو...خاصة في انتظار ذلك اآلن كاين 
إلى عشوائية فهاد املنظور املركز الوطني سيكون املركز الجهوي ديال 
الرباط نص مع املركز الوطني ديال الدار البيضاء الصيد ديال طنجة 
ما عندوا تى �سي صفة خرجنا في التقرير ديال مجلس الحسابات ولهذا 
أنا مشروع مادة الشاي اللي كيمكن تدوم املواكبة باش نعملوا جميع 
الدول الناطقة املراكز ديال تحاقن الدم باملستشفيات مواهب ومتخلفة 
و تيمكن يكون تم�سي على حساب الجودة ولهذا هذا هذا سؤال جوهري 
من بالدنا نعرفوا واش واش تبادل الرأي وال مادة مادة املسألة الثانية 
وهو واحد القضية ديال ديال املوارد البشرية ورا يعني تفوت باش يكون 
في املغرب جدا وحتى هو أنا عندي ما عرف واش كان عندكم اتصاالت 
مع الكليات باش يفتحوا هاد هاد التقليديين باش يمكنا نديروا هاد 
هاد التخصص املشكل الكبير السيد الوزير وهو أن هاد املوارد البشرية 
قليلة وخاصة تحفيزات وخصوصا أنها تعمل بكاين مشكل كبير منذ 
واجهوا السيد الوزير ما عرفناش كيفاش غادي نقولوا هاد القضية 
الدور  استيالفها  يمكن  ما  راه  يونيو  اليوم  كانت  الضرورية  كيتفاجا 
الدولة  نهار ديال  املباريات كيفاش غادي يسمم نقطة مراكش  ديال 
خصها ربعمية إس ينكر ربعين وقدر هللا وكتوقع �سي حادثة ديال واحد 
الشاحنة واحد الكم واحنا على مشارف عيد الكبير ما زالت ممكن أن 
الدليل وثلطاش وش فيها عالقة بهاد الوحدة مستشفى ال ما�سي بغرامة 
ما نقولوش املشروط ولكن أطفال أنتما ترسل على واحد املجموعة 
من كاين مشكل تعطينا خصاص وخاصة ذنب النسبة لهاد�سي تعتبروا 
تروع خصوا يركب التطور ما�سي جدا العائلة ديالوا باش تعطي باش 
هاد�سي كالعنف الدار البيضاء وكاين مسائل الجامعة ما هي هاجس 
التوازنات املا ديالوا كنتوش راه السيد الوزير كما أفادت مضض مددت 
الوزير أن مسؤولين هاد�سي مازال خدموا الناس املسائل الرميد السيد 
الوزير اليوم الضعيف التليفون ديال وأيضا النظر ديال ديال املراكز 
الجهوية ديال املدراء الجهويين وديال املراكز الجهوية ببالدنا شحال 
عندكم ديال املخزون تكون عندوا خاضع لعندوش حتى املخزون وبررنا 
هاد الجماعة ممكن ستفد األماكن وغادي تشوفوا نشوفوا ضرائب 
اآلن  اللي  املراكز  ديال  املجموعة  واحد  على  تكلمتش  ما  ما  تتاآلجال 
عندهم واحد اآلالت اللي اللي اللي الكوطة راه ما بغاش ولكن رغم هذا 
السيد الوزير بعد أنه نمشيوا للزبون هداك ال�سي كيقلبوا منين جابت 
ثم نديروها كانت على من جودة الخدمات جناب الرئيس تطبيقا غادي 
نقول لك فين كاين الخلل ببال ببالدنا وإال غادي نعرضوه النص العرض 
املقدم أنها ما�سي صلب أعراض فعلى ل ل لإلنتقام ال الرباط عندنا من 
تيئيس أقل منها وحتى تضاربات وقس على ذلك باقي باقي الجهة هاد�سي 
ديال ديال املخزون وديال الحمالت كاين كاين مشكل ألنه اآلن الدول 

املتقدمة الحمالت كتكون بالوحدات املتنقلة، الدار البيضاء أيال بغينا 
نديرو400 كيس في النهار خاص 10 ديال الفرق، اليوم عندهم 4 ديال 
الفرق وحتى في بعض األحيان ما�سي كيجمعو 3-4 ديال األكياس ولكن 
اللي مزيان وهو أنه تيعطيو التصريحات للتلفزيون راه احنا درنا حملة راه 
احنا درنا كذا كان مشكل ديال املشتقات ديال الدم اللي هم األدوية اآلن 
املختبرات بغات باش ترفع من الثمن ديال األدوية هي مختبرات أجنبية، 
وهاد مثال بحال داء ديال نقص املناعة الوراثي ما عندهمش �سي حل 
واحد آخر ما عدا أنهم خصهم يستعملو هاد األدوية اللي هي املشتقات 
ديال الدم وإال نموتو ، وبالتالي يجب تطوير هاد املنظومة عندنا احنا في 
املغرب الحمد هلل احنا شفنا هداك�سي اللي ديال فيما يتعلق بالصناعة 
ديال اللقاحات فعالش ما نطوروش حتى احنا هذا وعندنا اإلمكانية 
باش يمكن نطوروا هاد املنظومة ديال األدوية وإال اليوم راه كاين مشكل 

بالنسبة لألطفال اللي عندهم نقص املناعة.

في األخير كاين مشكل ديال استخالص ديال املوارد هاد الشق وال 
الشكل القانوني ديال هاد املراكز الجهوية اللي لحد اآلن كاين اللي يكما 
وكاين اللي ما�سي سيكما ما كيستخلصوش املستحقات وهداك مكلف 
وناهيك عن الصفقات اللي دارت اللي كلها دارت تفاوضية وكنتكلم 
يعني بالضبط على بعض املراكز بال ما نزيد نسمي إدارة تفاوضية بما 
.jus و  d›orange اللي كيعطيو داك la collation في ذلك حتى ديك
داك petit pain حتى هو داروه في صفقات ديال التفاوضية، دابا اللي 
خص وهو هاد املوارد املادية الدار البيضاء 40 مليون ديال الدرهم لم 
تستخلص 40 مليون ديال الدرهم بالدار البيضاء، طنجة نهار اللي دار 
تقرير ما بقاش تتستخلص على املصحات الخاصة، في الوقت اللي هي 
كتعاني سددتو 30 مليون ديال الدرهم مشكورين السيد الوزير خاصة 
فيما يتعلق بهادك laboratoire الشريك اللي عند املركز الوطني ولكن 
ال هاد�سي متاع الصفقات وال هاد اإلنتاج ديال األدوية وال االستخالص 
ديال املستحقات ديال هاد املنظومة، السيد الوزير، خصكم تفتحو 

فيها تقرير شكرا لكم شكرا السيد الوزير.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم ، الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة 
السيدة النائبة املحترمة السيدة فاطمة الطاو�سي، تفضلي.

 ونائب0ا وسيدةافاطم0ا وطال�سي:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 0يرا ملحترما،

 وسادةال وسيد تا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة بمناسبة 
واملركز  الوطني  للمركز  املؤقتة  اإلستطالعية  املهمة  تقرير  مناقشة 
الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن الدم باملركز اإلستشفائي 



8733 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

هذه  تدبير  كيفية  على  لالطالع  بفاس  الجهوي  واملستشفى  الجامعي 
املراكز واملصالح واملجهودات التي تقوم بها وذلك لإلدالء بوجهة نظر 
فريقنا بخصوص ما تضمنه هذا التقرير من معطيات، قبل الخوض 
املهمة  إلى كافة أعضاء  الجزيل  بالشكر  أتقدم  في مناقشة مضامينه 
اإلستطالعية رئاسة وأعضاء وإدارة كل باسمه وصفته على العمل الجاد 
واملهم الذي قامو به والذي يجد ترجمته على مستوى املنهجية التي تم 
اعتمادها وعلى مستوى جودة التقرير وأيضا على مستوى الخالصات 
التي انتهى إليها التقرير والتي نتمنى أن تعمل الحكومة على األخذ بها 
وتنزيلها عبر تشريعات وسياسات وترصد لها امليزانيات الكافية للنهوض 

باملجال الصحي بوصفه مرفقا أساسيا وحيويا.

السيد الوزير املحترم، يعتبر الدم الركيزة األساس في أية منظومة 
صحية وذلك نظرا لدوره املحوري في إنقاذ أرواح املواطنات واملواطنين 
الذين تتوقف حياتهم على وجوده. ويعتبر توفره في لحظة معينة بالنسبة 
إليهم، فارقا بين الحياة واملوت. لذلك فإن توفير الدم ومشتقاته وتوزيعه 
يعد من املهام األساسية للدولة، وذلك من بعد ضمان األمن الصحي. 
ناجعة،  عمومية  وسياسات  إستراتيجيات  وفق  توفير  مسؤوليتها  ألن 
ترصد لها اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة، عبر حكامة وتدبير محكم 

يهم الحفاظ على األمن الصحي للمغاربة.

من  تبذلونه  ما  ننكر  ال  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  اليوم  إننا 
مجهودات ال يستهان بها من أجل تدبير هذا القطاع الحيوي. لكن هناك 
والتي  اإلستطالعية،  املهمة  عليها  وقفت  التي  اإلختالالت  من  العديد 
سنبسطها أمامكم من منطلق األمانة امللقاة على عاتقنا، كنواب لألمة 

من أجل إيصال صوت املواطنات واملواطنين إليكم.

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

خلصت التقرير الصادر عن املهمة اإلستطالعية املؤقتة إلى أن هناك 
نقصا حادا في املوارد البشرية بمختلف مراكز تحاقن الدم بلمملكة. 
حيث يبلغ عدد مهنيي الصحة التابعين لها 361 إطارا صحيا من أطباء 
وتقنيين وصحيين وإداريين وأعوان، والذين ال يفوتنا في فريق األصالة 
واملعاصرة في هذه اللحظة سوى أن نشكرهم على عملهم في مثل هذه 
الظروف وفي ظرف خاص الذي هو جائحة كورونا. عدد العجز املسجل 
في املوارد البشرية يتمثل في 153 منهي وهو يمثل نقص بنسبة 32%. 
باإلضافة إلى أن 60 % من العاملين بمراكز تحاقن واملراكز الجهوية 
يشارفون على سن التقاعد، بينما ال يتجاوز املهنيون الشباب، الذين 
تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبة %10، وهو ما من شأنه أن يفاقم 
العجز في املوارد البشرية، ناهيك عن اختالف االنتماءات اإلدارية لهؤالء 
وتارة  للمستشفيات ومؤسسات عمومية،  تابعون  تارة  املهنيين، فهم 
أخرى تابعون ملراكز تحاقن الدم، وهو ما يخلق لديهم نوعا من اإلحساس 

بغياب العدالة. ويؤثر سلبا على مردوديتهم وعلى مسارهم املنهي برمته.

إن اإلختالالت التي تشوب مراكز تحاقن الدم، ال ترتبط بمشكل 

الكم فقط، بل هي إشكالية كيف ايضا. فباإلضافة إلى مشكل النقص 
الحاد في املوارد البشرية الذي تطرقنا إليه اآلن يعاني مهنيو الصحة 
العاملون بمراكز تحاقن الدم من غياب التكوين املستمر في املجال. 
في حين أن التكوين يعتبر ركيزة أساسية لإلطالع ومواكبة املستجدات 
الوطنية والدولية، واكتساب مهارات جديدة بهدف ضمان سالمة الدم 
ومشتقاته من طرف مهنيي القطاع. فالوزارة مقصرة في هذا الجانب، 
وهي مدعوة على العمل على تطوير معارف شغيلتها وضمان اطالعهم 
املتواصل على آخر املستجدات والتطورات الطبية والتقنية في كافة 

امليادين ذات الصلة.

السيد الوزير، تمة حقيقة بديهية، مفادها أن الدم ال يصنع كباقي 
األدوية. ويبقى التبرع به أحد الحلول املتبعة عامليا في توفير هذه املادة 
الحيوية. وفي هذا اإلطار نسجل بقلق كبير، ما خلص إليه التقرير من 
انخفاض نسبة التبرع بالدم ببالدنا، والتي ال ترقى إلى ما هو منصوص 
وجمعيات  الوزارة  من  يستدعي  ما  وهو  املجال.  هذا  في  عامليا  عليه 
املجتمع املدني الفاعلة في هذا امليدان، ومن وسائل اإلعالم تكثيف 
تواجهه  الذي  البنيوي  اإلشكال  هذا  على  الضوء  لتسليط  الجهود 
منظومة تحاقن الدم ببالدنا. ونعتقد جازمين أن نفور املواطنين من 
هذا العمل اإلنساني النبيل، راجع األساس إلى مجموعة من التمثالت 
السلبية والسلوكيات واإلنحرافات املرتبطة بتدبير هذه املادة على أرض 
الواقع ، وليس ضعفا أو قلة إنسانية من طرف املواطنات واملواطنين 
املغاربة املشهود لهم دائما بالعطاء املتواصل والكرم السخي والتضامن 
في كل املحطات. كشف التقرير أيضا على أن من بين اإلشكاليات التي 
تعاني منها منظومة الدم ببالدنا قدم القانون املنظم للدم الذي يعود 
إلى سنة 1995، والذي أصبح في حاجة ملحة إلى مراجعة بما يتالءم مع 
مستجدات الواقع الصحي ببالدنا ومتطلباته، فعلى سبيل املثال هناك 
استعجالية لسن أصبح األمر مستعجال لسن قانون موحد يهم جميع 
مراكز تحاقن الدم بالبالد بغية توحيد تدبير املنظومة برمتها لتجاوز 
الوضعية الحالية املتصفة بالتشتت، فمرة تلحق هذه املراكز بالكتابة 
العامة لوزارة الصحة ومرة أخرى تتبع ملديرية املستشفيات، فاملراكز 
للمراكز اإلستشفائية  إما  يا  تابعة  في مجملها  الدم  لتحاقن  الجهوية 
الجامعية أو املستشفيات العمومية، في حين أن املركز الوطني واملركز 
الجهوي للدار البيضاء يتمتعان بشخصية مرفق الدولة املسيرة بطريقة 
مستقلة، أما املركز الجهوي للرباط فهو مصلحة تابعة للمركز الوطني، 
وبالتالي فإن غياب التناسق فيما يخص الشكل القانوني والتنظيمي 
العاملين  وضعية  على  سلبا  ينعكس  ببالدنا  الدم  تحاقن  ملنظومة 
في  ملحوظة  تفاوتات  نجد  حيث  املنهي،  مسارهم  وتطور  وأدائهم  بها 
الوضعيات اإلدارية بين العاملين التابعين للمراكز التي تسير بطريقة 
مستقلة والتابعين للمراكز اإلستشفائية الجامعية والعاملين التابعين 
التقرير من  إليه  ما دعا  وتماشيا مع  السياق  في هذا  للمستشفيات. 
ضرورة تحيين الترسانة القانونية املؤطرة لهذا املجال، والتي أظهرت 
شرائح  على  السلبي  اونعكاسها  نتائجها  محدودية  املاضية  السنوات 
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مهمة من املواطنات واملواطنين الذين يحتاجون لهذه املادة الحيوية، 
ندعوا الحكومة إلى إيالء هذا الورش التشريعي العناية الالزمة في إطار 
اإلصالح الهيكلي الذي من املفترض أن يعرفه القطاع الصحي في القادم 

من السنوات.

السيد الوزير لقد أو�سى التقرير في إطار الحلول املقترحة لتجاوز 
حالة التخبط التي تعرفها هذه املنظومة بإنشاء وكالة مستقلة لتدبير 
املعنوية  الشخصية  لها  تكون  الدول  من  بالعديد  إسوة  الدعم، 
واإلستقالل املالي، وهو ما يسمح لها بتدبير مواردها البشرية واملالية 
بشكل مستقل وفتح باب التوظيف لتوفير حاجياتها من املوارد البشرية، 
إضافة إلى تمكينها من املشاركة في الصفقات التي تعلنها الوزارة. كشف 
التقرير أيضا على نسبة إلغاء العمليات الجراحية باملعهد الوطني موالي 
عبد هللا لألنكولوجيا بسبب عدم توفر الدم خالل ما يقارب 3 أشهر، 
بلغت %22 ونحن هنا نتحدث فقط عن اإللغاءات الناتجة عن غياب 
الدم دون الحديث عن اإللغاءات التي تحدث ألسباب أخرى، عموما 
فإن إلغاء %22 من العمليات يعني الحكم على هؤالء املر�سى باملوت 
املحقق، نعرف جميعا ما معنى أن يكون شخص ما مصاب بالسرطان، 
حيث تكون معنوياته في الحضيض فتزيد مشاكل املنظومة الصحية من 
حدتها. إن الوزارة اليوم السيد الوزير مطالبة بالعمل على تمكين هذه 
املستشفيات من بنوك الدم التي ستحل العديد من نواقصها وستنقد 

ال محالة أرواحا كثيرة.

السيد الوزير حاولنا من خالل هذه املهمة اإلستطالعية الوقوف 
على مكامن الخلل، وندعوا الحكومة في هذا الصدد إلى أخد مخرجات 
هاد التقرير بعين االعتبار فهي من األهمية بمكان، ندعوها أيضا إلى 
اإلسراع بتصحيح اإلختالالت التي تعرفها منظومة تحاقن الدم ببالدنا، 
حتى نتمكن من تجاوز إشكاليات الخصاص والهدر الذي تتعرض له 
هذه املادة الحيوية واألساسية من طرف الساهرين على تدبير القطاع، 
املتدخلين  مختلف  بين  تشاركية  مقاربة  نهج  أهمية  على  نؤكد  كما 
والفاعلين في هذا املجال للرقي بهذه املنظومة، التي تعتبر ركيزة أساسية 

لنظام صحي دائم وفعال ومستدام، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

التجمع  لفريق  اآلن  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري مع السيد النائب املحترم السيد املرابط السو�سي.

 ونائبا وسيدا ملر بطا وس �سي:

أشرفا علىا ل وسالما هللاا ورحمنا ورحيما وصالةا بسما
 ملرسلين،

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري في هذه الجلسة 
العامة للمساهمة في مناقشة تقرير اللجنة االستطالعية حول املركز 
الوطني واملراكز الجهوية لتحاقن الدم التابعة لوزارة الصحة، التقرير 
الذي سبق عرضه على لجنة القطاعات اإلجتماعية يوم 13 ينلير 2021.

بداية، نوجه الشكر والتنويه إلى كل من لجنة القطاعات اإلجتماعية 
وعلى  الحسنة  املبادرة  هذه  على  املؤقتة  االستطالعية  اللجنة  وإلى 
املجهود الذي بذله أعضاء اللجينة في الفكر املحققة في القيام بهذه 
املهمة النبيلة وامليدانية وإنجاز تقرير غني باملالحظات واالستنتاجات 
والتوصيات، مجهود يترجم بكل أمانة واألدوار الدستورية التي تقوم 
بها اللجان النيابية خارج املؤسسة البرملانية من وقوف على سير عمل 
املصالح للشأن العام، والوقوف على أحوالها وعلى مدى نفاذ النصوص 
القانونية وتقييم تفعيلها وآثارها ومدى التزامها وتجاوبها مع متطلبات 

الواقع وحاجيات املجتمع وواقع املرافق العمومية ؛

لقد تم اختيار مرفق من املرافق الحيوية التابعة للصحة العمومية، 
إنه تحاقن الدم نظرا ألهميته ومكانته في النظام الصحي والعالج الوطني، 

والذي كان موضوع تقنين وتنظيم يعود إلى سنة 1995 و1999؛

السيد الوزير، ولقد انطلقت لجنتنا النيابة املؤقتة في عملها بطرح 
هذا  أوضاع  تشخيص  في  واألساسية  الجوهرية  األسئلة  من  جملة 
املرفق، وتحديد مكان الخلل والضعف والنقص في هذه املنظومة لتبني 
بهدف  واقتراحاتها  توصيات  إليها،  تصل  التي  والحقائق  األجوبة  على 
بنوك   8 18 مركزا  التي تضم  الدم  لتحاقن  تطوير منظومتها  إصالح 
و21 مخزن للدم، حيث قامت اللجنة املؤقتة بعد فحصها ودراستها 
للنصوص املؤطرة واملنظمة لهذا املرفق إلجراء زيارات ميدانية لكل من 
املركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط، املراكز الجهوية بالرباط وفاس، 
املستشفى الجامعي بفاس، املستشفى الجهوي الغساني بفاس، املعهد 
الوطني لألنكولوجيا موالي عبد هللا بالرباط، مصلحة التحاقن الدم 
بمستشفى األطفال باملراكز الجامعية بالرباط، مع االستماع إلى عروض 
مجموعة من مجموعة من املسؤولين املركزيين والجهويين، وإن هذه 
املنهجية امليدانية املبنية على املعاينة واالستماع عن قرب ومالمسة 
واقع تحاقن الدم ساعدت اللجنة املؤقتة على إنجاز تقرير دقيق بمثابة 
من  للرفع  امللحة  والحاجيات  والنقص  اإلختالالت  وتوصيف  تشريح 
مردودية ونجاعة واستدامة هذا املرفق الحيوي املرتبط بمادة حياتية 
يلتزم توفيرها في الوقت املناسب وبالكيفية واملقدار والشروط الضرورية 
الوطني وفق ما تؤكد عليها منظمة  الدموية واألمن الصحي  للسالمة 

الصحة العاملية في تقريرها وتوصياتها؛

امليداني  عملها  في  املؤقتة  اللجنة  وقفت  وفعال  الوزير،  السيد 
القانونية والتنظيمية ومقارنتها مع واقع الحال  وفي قراءة النصوص 
التدبيرية  الوثائق  في  والعجز  والنقائص  اإلختالالت  من  العديد  على 
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والتمويلية والتكوينية وسوء الحكامة التنظيمية والتدبيرية ، مقارنة 
مع املهام والتحديات والضغوط التي تواجهها بنية تحاقن الدم مركزيا 

وجهويا ومحليا؛

منسجم  منظام  إلى  تفتقر  املنظومة  هذه  ومكونات  وحدات  إن 
ومتناسق خاضع لتوزيع هيكلي عقالني للمسؤوليات واملوارد واالنسجام 

في املكونات التنظيمية والقانونية؛

بعد  سيتفاقم  ونوعا  كما  البشرية  املوارد  في  صارخ  عجز  هناك 
سنوات شيخوخة الجسم الوظيفي واإلحالة على التقاعد %60 من 
مهنيا صحيحة   391 بينها  التقاعد من  املشرفة على  البشرية  املوارد 
من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان، بعجز يبلغ %32 وهو 
والجودة  بالكم  للمحتاجين  الدم  توفير  مهنيا لضمان   183 يمكن  ما 
والسالمة املطلوبة، مع اإلشارة إلى غياب تخصص خاص بتحاقن الدم 
على مستوى كليات الطب ومراكز تكوين ممرضين، كما وقفت اللجنة 
على الحاجة إلى تحديث وتحيين وتوحيد النظام القانوني والتنظيمي 
وتنظيميا  قانونيا  موحد  لتنظيم  وإخضاعه  الدم  لتحاقن  والتدبيري 
وماليا وتدبيرا إما بإحداث وكالة وطنية أو هيئة تتمتع بتدبير مالي وفعال 
ومالئم لخصوصية هذه الخدمة وطبيعتها، كما ركزت اللجنة املؤقتة على 
إمدادات مراكز تحاقن بالدم من التبرع وتطور هذه العملية ومقارنات 
جهويا ودوليا واقتراح مجموعة من التوصيات للرفع والتعميم لعملية 
التبرع والتحسين بأهميتها واستدامتها، والدورالذي يلعبه املجتمع في 

التوعية واإلقبال على التبرع كسلوك مدني وحضاري وإنساني.

الشراكة  توسيع  أهمية  أن  املنبر  هذا  من  ونؤكد  الوزير،  السيد 
التعاقدية مع املؤسسات الرسمية واإلجتماعية وضمان تدفق التبرع 
حسب خريطة تترجم حجم اإلحتياجات ونوعها وتوزيعها، مع تنظيم 
حمالت توعية مستمرة عبر وسائل اإلعالم السمعية البصرية واملكتوبة، 
والشباب  والتكوين  والتعليم  التربية  قطاعات  عبر  ممنهج  وتأطير 
والرياضة والثقافة واألوقاف والشؤون اإلسالمية، وذلك تعزيزا وتوسيع 
لثقافة وسلوك التبرع كقيمة اجتماعية وأخالقية وإنسانية نبيلة، ومن 
هذا املنبر وبإسم فريق التجمع الدستوري نحيي جميع املتبرعين وجميع 
العاملين في منظومة تحاقن الدم وضمان تدفقه وانتقاله من املتبرعين 
إلى املحتاجين في األوقات الحرجة والفاصلة بين املوت والحياة، »ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا« صدق هللا العظيم والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية مع السيدة النائبة عبلة بوزكري.

 ونائب0ا وسيدةاعبل0اب 0كري:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يسعدني أن أساهم بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة التقرير الخاص باملهمة اإلستطالعية املؤقتة حول املركز 
الوطني واملراكز الجهوية لتحاقن الدم، انطالقا من مواقفنا في املعارضة 
اإلستقاللية الوطنية وإيمانا منا بأهمية هذه اآللية في مراقبة العمل 
الحكومي خاصة فيما يتعلق األمر بموضوع يكت�سي أهمية بالغة من 
حيث إرتباطه باألمن الصحي وحياة املواطنين. هذه مهمة اإلستطالعية 
الدم،  لتحاقن  الجهوية  الوطني واملراكز  املركز  الذي فرضتها وضعية 
املكول إليها تدابير هذا املجال اإلستراتيجي املتمثل في خدمة عمومية 
من حيث توفير املخزون الكافي من الدم لتغطية الحاجيات في الحاالت 
الدولة  دامت  ما  املطلوبة  السالمة  وبجودة  واملستعجلة،  العادية 
مسؤولة عن ضمان تقديم هذه الخدمة العمومية بشكل عادي ومنتظم 
على أساس املساواة بين املواطنين واإلنصاف في تغطية التراب الوطني 
جاءت  التي  املهمة  هذه  واملسؤولية.  واملحاسبة  والشفافية  والجودة 
إلعطاء البعد الرقابي مدلوله الحقيقي واإلنخراط في إصالح مسلسل 
املنظومة الصحية، بعدما أبانت املمارسة خاصة في ظل جائحة كورونا 
عن محدوديتها وعجزها عن مواجهة متطلبات العالج والتطبيب وتقديم 
الخدمات الطبية على الوجه املطلوب، بما فيها ذلك الخصاص الكبير 
في الدم واملواد الدموية املستعملة في العالجات، في ظل ضعف منظومة 
التحاقن والصعوبات واإلكراهات والتحديات التي تعرفها هذه املنظومة 
رغم الجهود املبذولة من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي واإلداري، من 
أجل تحقيق اإلكتفاء الذاتي من املشتقات الدموية الثابتة واملتحولة في 
إطار التعاون والشراكة مع جمعيات املجتمع املدني التي تقوم بحمالت 
تطوعية للتخفيف من األزمة التي تعرفها هذه املنظومة بهدف مواجهة 
مضامين  بإيجابية  نسجل  أننا  املواطنين،  أرواح  وإنقاد  الخصاص 
هذا التقرير الذي يعد ثمرة مجهود أعضاء اللجنة، الذين استطاعوا 
الدم  لتحاقن  الجهوية  واملراكز  الوطني  املركز  وضعية  على  الوقوف 
ماتعرفه من نقص كبير على مستوى املوارد البشرية واإلمكانيات املادية 
لضمان  الجيدة  الحكامة  ملبادئ  خطورها  ومدى  واللوجيستيكية، 
الدم  والناجع والفعال بشكل يمكن منظومة تحاقن  التدبير املحكم 
في النظام الصحي من القيام باملهام املنوطة به على الوجه املطلوب 

ومواجهة مختلف اإلكراهات والتحديات املطروحة.

كما نثمن التوصية التي جاء بها هذا التقرير والتي تترجم بحق اإلرادة 
القوية ألعضاء اللجنة، بضرورة إصالح هذه املنظومة حتى تستجيب 
ملتطلبات تحديث وتطوير وتحسين املنظومة الصحية، التي تعتبر جزءا 
ال يتجزأ من ورش الحماية اإلجتماعية التي دعى إليها جاللة امللك، هذه 
التوصيات التي تشكل البديل الكفيل باإلرتقاء باملركز الوطني واملراكز 
الرهان  ربح  على  قادرة  منظورات جديدة  إلى  الدم  لتحاقن  الجهوية 
اإلرتفاء الذاتي في هذه املادة الحيوية واألساسية للعالج، وحياة املر�سى 
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تصبح قادرة على تغطية طلبات املؤسسات العمومية والخاصة، وذلك 
من خالل إعادة النظر بصفة شمولية في هذه املنظومة، سواء على 
مستوى التأهيل أو الهيكلة أوالطاقات البشرية الكافية واملتخصصة أو 
التجهيزات الالزمة أوحكامة تدبير هذا املجال يستجيب ملبادئ الحكامة 
الجيدة واملعايير املعتمدة من طرف املنظمة الدولية ذات الصلة بما فيها 
منظمة الصحة العاملية أو على مستوى مراجعة اإلطار القانوني الذي 
يرجع إلى 1995، وبالتالي أصبح متجاوزا وال يواكب التحوالت واملتغيرات 
والتطورات الحاصلة في هذا املجال بما في ذلك اإلنتقال إلى إحداث 
وكالة وطنية للدم للتدبير منظومة تحاقن الدم، تصبح معها الهيكلة 
الجديدة أكثر نجاعة وفعالية وإستجابة للتطور العلمي السريع الذي 

تعرفه هذه املنظومة.

إن الحكومة إن الحكومة السيد الوزير مطالبة بتحمل مسؤولياتها 
كاملة في التعجيل بإصالح هذه املنظومة بعدما عرفت اإلحتياطات من 
تحاقن الدم عجزا كبيرا وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على 
حياة املر�سى عندما يتم تأجيل العمليات الجراحية في املستشفيات إلى 
أسابيع إلنعدام توفر الدم، وبعدما وصلت املنظومة املغربية لتحاقن 
واملنتظم  العادي  السير  وتهدد  للقلق  تدعوا  اختناق  لوضعية  الدم 
لخدماتها، مادامت هذه املنظومة يشكل دعامة أساسية ألي إصالح 
ثورة  تشكل  التي  اإلجتماعية  الحماية  وتعزيز  الصحية  للمنظومة 

اجتماعية حقيقية وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة اآلن للفريق الحركي للسيدة 
النائبة املحترمة السيدة النائبة السيدة ليلى أحكيم.

 ونائب0ا وسيدةاويلىاأحكيم:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0ير،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

بوجهة  لإلدالء  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
اإلستطالعية،  املهمة  تقرير  على ضوء  واقتراحاتنا  ومالحظاتنا  نظرنا 
الذي نناقشه اليوم واملتعلق باملركز الوطني واملراكز الجهوية لتحاقن 
الدم بين وزارة الصحة، في البداية أتقدم بإسم فريقي بجزيل الشكر 
املهمة،  إنجاز هذه  على  وافق  الذي  النواب  ملكتب مجلس  واإلمتنان 
والسيد مدير  الصحة  وزير  السيد  لكل من  والشكر موصول كذلك 
املركز الوطني والسادة مدراء مراكز تحاقن الدم بفاس، بالرباط، الدار 
البيضاء وعهد األنكولوجيا بالرباط، وكل العاملين بمراكز تحاقن الدم 
الذين تجاوبوا بشكل إيجابي وتفاعلوا مع اللجنة اإلستطالعية املؤقتة، 

سواء فيما يتعلق بتمكين اللجنة بكل املعطيات والشروحات املطلوبة 
ومالحظات  تساؤالت  كل  على  إجابتهم  خالل  من  أو  عملها،  لتسهيل 
أعضاء املهمة اإلستطالعية، دون إغفال تقديم الشكر أيضا ألعضاء 
املهمة نفسها الذين تجشموا العناء من أجل املعاينة الفعلية واإلنصات 
وتوصيات  مخرجات  أن  وأكيد  واإلنتظارات،  اإلشكاالت  مختلف  إلى 
التقرير الذي نناقشه اليوم سيتم استثمارها ال محالة لتطوير وتجويد 
عمل هذه املراكز، باعتبار أن الدم مادة حيوية ال يمكن تصنيعها وأنها 
ضرورية لعالج كثير من األمراض املزمنة، التي يكت�سي بعضها خطورة 
بالغة كأمراض السرطان، وال يخامرنا أدنى شك سيدي الرئيس بأن 
اللجنة عاينت مجموعة من اإلشكاليات والعراقيل، وبالتالي فإننا نعتبر 
بأن املخرجات التي تضمنها هذا التقرير يجب أن يكون لها ما بعدها حتى 
ال تبقى حبرا على ورق، وبالتالي فإننا ندعوا الوزارة إلى املزيد من التعبئة 
تطرق  التي  اإلكراهات واإلشكاالت  لتحويل كل  الجهود  أق�سى  وبذل 
إليها التقرير إلى حلول واقعية وعملية بما يقتضيه األمر من سرعة، 
على اعتبار أن ورش الحماية اإلجتماعية ورش مفتوح ومن شأن تحيين 
ومراجعة القوانين املرتبطة بتحاقن الدم املساهمة في إنجاحه وتنزيله 

التنزيل السليم.

 وفي هذا السياق، حضرات السيدات والسادة، البد أن نحيي عاليا 
املجهودات التي يبذلها العاملون بمنظومة التحاقن على قلتهم علما أن 
هناك عجزا في املوارد البشرية بمختلف فئاتها، حسب معطيات املركز 
الوطني لتحاقن الدم يقدر ب 183 منهي أي ما يمثل %32-، كما أن 60% 
من املهنيين الصحيين العاملين باملركز الوطني واملراكز الجهوية للتحاقن 
التقاعد،  خاصة األطباء واملمرضين يشارفون على سن اإلحالة على 
فيما ال يتجاوز املهنيون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 10% 
مما سيفاقم العجز في املوارد البشرية. ويعتبر التكوين في مجال تحاقن 
الدم ركيزة أساسية من ركائز ضمان السالمة الدم ومشتقاته، كما أن 
تزايد الطلب الدم ومشتقاته وتطور منظومة تحاقن الدم وتعدد املراكز 
التكوين  العمومية، جعل عملية  باملستشفيات  الدم  الجهوية وبناك 
األسا�سي والتكوين املستمر أمرا أساسيا وملحا ليستجيب للحاجيات 
املتصاعدة وليواكب التطور الطبي والتقني الذي يشهده مجال تحاقن 
الدم على املستوى العالمي. كما سجلنا كذلك غياب تخصص بكليات 
الطب خاص بتحاقن الدم وغياب شعبة لتحاقن الدم بمراكز تكوين 
املمرضين. وعلى مستوى آخر نسجل كذلك تفاقم العجز في اإلستخالص 
لفائدة املركز الوطني لتحاقن الدم من طرف املستشفيات والذي بلغ 
للمركز  املالية  املوارد  انخفاض  9 مليون درهم، عالوة على  أزيد من 
بسبب  الدم  من  املستخلصة  املنتوجات  بعض  مبيعات  وانخفاض 
هذه  الخاصة،  والشركات  الوطني  املركز  بين  املتكافئة  غير  املنافسة 
األخيرة التي تعمد إلى استيراد هذه املواد منذ سنة 2010 وتشارك في 
باملركز  يسمح  بينما ال  الصحة،  وزارة  تطلقها  التي  العروض  طلبات 
الوطني لتحاقن الدم باملشاركة في طلبات العروض بسبب عدم توفره 

على الشخصية اإلعتبارية.
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حضر تا وسيد تال وسادة،

إن اإلستنتاج األسا�سي الذي يمكن تسجيله من خالل هذه املهمة 
ومن خالل التوصيات التي تضمنها التقرير يجعلنا في الفريق الحركي 
نطالب بإحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية اإلعتبارية واإلستقالل 
املالي لتدبير منظومة تحاقن الدم على غرار مجموعة من الدول إستجابت 
ا لتوصيات منظمة الصحة العاملية في هذا الباب، أما ما يتعلق بتحديث 
األليات الحكامة في تدبير هذا املجال، فإننا ندعو إلى تعزيز الرقابة املالية 
واإلدارية والقانونية ملراكز تحاقن الدم، مؤكدين على ضرورة مراجعة 
القانون املنظم لتحاقن الدم باملغرب الذي يعود لسنة 1995، وتمكين 
منظومة تحاقن الدم باملغرب من اآلليات والوسائل القانونية والبشرية 

واملادية.

تحاقن  مراكز  في  العاملين  بخصوص  إليه  أشرنا  ما  على  وعطفا 
الدم نثيروا اإلنتباه إلى عدم تمتعهم بأي تعويض على املردودية أو على 
قوس  أفتح  وهنا  وإمكانيات،  ووسائل  حقيقي  تحفيز  وبأي  الحراسة 
البيضاء  الدار  بجهة  الدم  لتحاقن  الجهوي  املركز  لعالقات  بالنسبة 
سطات باملديرية الجهوية للصحة بنفس الجهة، حيث يبدوا أن الخلفية 
السياسية تحكمت في هذه العالقة، وهو وضع ال يستقيم تماما ويطرح 
أكثر من عالمة استفهام، ويتطلب منكم السيد الوزير وضع األمور في 
للحكامة  بصلة  تمت  ال  التي  والدوافع  الخلفيات  عن  بعيدا  نصابها 

املطلوبة.

املوارد  إلشكاليات  حلول  بإيجاد  نطالب  الحلول،  بإيجاد  نطالب 
البشرية على مستوى سد الخصاص والتكوين والتحفيز، كما ندعو إلى 
توفير اإلمكانيات واملوارد البشرية بجميع ال مراكز بربع اململكة، كما أننا 
حضرات السيدات والسادة ندعو في الفريق الحركي إلى وضع إستراتيجية 
لتتبع ومراقبة دائمة ملخزون الدم بجميع جهات اململكة من خالل آليات 
ووسائل مادية وبشرية واللوجيستيكية للحفاظ على مستوى مالئم من 
الدم ومشتقاته، وهنا نشدد باملناسبة على ضرورة تقنين آليات اإلنتاج 
وتوزيع هذه املشتقات بالشكل الذي يضمن استفادة جميع املواطنين 
على قدم املساواة نظرا للكلفة الباهظة، دون أن تفوتنا الدعم لتحسيس 
بالتبرع بالدم والقيام بحمالت منتظمة خالل السنة بفرق ثابتة ومتنقلة 

وخاصة في الفترات الحرجة التي يرتفع فيها الطلب.

إننا نعتبر أن التوصيات املتمخضة عن هذا التقرير أحاطت بالعديد 
من الجوانب التي يتعين معالجتها مؤكدين في األخير على ضرورة بذل 
للمواطن  املتزايدة  للحاجيات  لإلستجابة  والعطاء  الجهد  من  املزيد 
العقبات  مختلف  تدليل  إلى  باإلضافة  الحيوية  املادة  لهذه  بالنسبة 
واملشاكل التي تعترض هذه املراكز لإلستمرار في تقديم خدماتها اإلنسان 
واإلسعافية، لفائدة فئات واسعة من املواطنين في ظروف مواتية آملين 
أن يتم تفعيل مختلف التوصيات الواردة في هذا التقرير على أرض 
الواقع مع استحضار اإلختالالت التي وقفت عليها هذه املهمة تتطلب 
سياسة وطنية لتحاقن الدم يتعين أن تتكفل بها الحكومة، باإلضافة 

إلى اإلطار القانوني الذي يؤطر الحكامة الجيدة، وتحديد اإلختصاصات 
وتمكين هذه املراكز من اإلستقالل املالي الذي ال يمكن أن يتحقق إال 
بتخويلها الشخصية اإلعتبارية فضال عن تحفيز كل العاملين والرفع من 
عددهم، باإلضافة إلى وضع خطة تواصلية فعالة وفقكم هللا والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس0:

اإلشتراكي،  للفريق  اآلن  والكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضل  السعدية  النائبة  السيدة  هداك،  هو  ما�سي  اإلسم  عطاوني 

السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب0ا وسيدةا وسعدي0ابنسهلي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

اللحظة أن أشارك بدوري مع الزمالء  يسعدني ويشرفني في هاد 
والزميالت في مقاربة موضوع حيوي مهم مصيري ببالدنا، يتعلق بالواقع 
بينها  ومن  وأساسية  متعددة  بمجاالت  وبارتباطاته  ببالدنا  الصحي 
منظومة تحاقن الدم. ال يخفى علينا جميعا وقبل أن أخوض في النقاش 
وفي إدالء رأي الفريق اإلشتراكي، أوال أشكر هذه اللجنة هذه الجهة اللي 
قامت بهاد العمل الجبار، في الواقع واحد املوضوع اللي في البرملان ألول 
مرة في إطار الرقابة التشريعية، كاين هناك واحد سلسلة من املهام 
اإلستطالعية املهمة جدا، ألول مرة في تاريخ التشريع ديالنا أننا كنقاربوا 
واحد املجاالت مهمة، وهنا كنحيي أنا بقدر ما أحيي رئيس البرملان كنحيي 
املكتب ديال البرملان كذلك مكتب الرئاسة، كنحيي الزميالت والزمالء 
اللي كيقوموا بواحد العمل نضالي في الواقع، هاد املهام اإلستطالعية 
هي عمل نضالي يتاجوز املهام الرقابية ألنها تفتح عتمة نوافذ مهمة في 
بالدنا، ما كناش كنعطيوها أهمية، ما كناش كنعتابروها بأنها أساسية 
ومهمة في حياتنا وفي تطويرمجتمعنا. دابا في الكارثة شكلت لنا فرصة 
حقيقية باش نوقفوا على واقع اإلختالالت الجمة اللي احنا يعني تحيط 
بنا، وبالتالي أن مقاربة هاد املوضوع ديال منظومة تحاقن الدم في بالدنا 
فعال  اإلنسانية  وبأبعادها  وبارتباطاتها  املتعددة،  ومهامها  بوظائفها 
ألن  والثقافية،  والثقافية  واإلجتماعية  الصحية  اإلنسانية،  أبعادها 
التبرع راه ثقافة، التبرع ثقافة هو وعي متقدم، هو مؤشر على أننا فعال إيال 
كانت هاد املنظومة ديال تحاقن الدم كتعرف إختالالت وهي عديدة على 
مستوى الحكامة، على مستوى النقص في املوارد البشرية، على مستوى 
إمكانيات  على مستوى مدى  لها،  املؤطر  القانوني  التشريعي  الجانب 
وقدراتها الذاتية واملؤسساتية في النهوض بوظائفها بما تستلزمه هذه 
الحكامة وبما يؤثر فعال على صحة املواطن، باعتبار الصحة هي حق، 
باعتبارالصحة حق، وباعتبار الدولة راه مسؤولة على ضمان هذا الحق 
تحاقن  ديال  املنظومة  هاد  املنظومة  هاد  أن  كنعتبروا على  فبالتالي 
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الدم كل هاد املجاالت فهي هاد املهمة األستطالعية وقفات بامللموس، 
بشكل ميداني وبامللموس على واقع هذا املنظومة و كان من الضروري 
كيما قلت أنها خصها توقف على طبيعة هاد اإلشكاليات وطبيعة هاد 

اإلختالالت الليكتنخر هاد املنظومة.

من املؤكد كاين كاين هناك إنجازات ألن كاين هناك موارد بشرية 
واقفة كتأدي العمل ديالها رغم أنه ماكتوفرش للعديد من الشروط 
باألداء وضاعف هاد يعني  ترقى  تزيد  اللي غادي تخليها  واملستلزمات 
هاد اإلجازات ديالها، ال�سىء اللي كايخلي أننا تنعتبروا على أنه البد البد 
كان من الضروري أن نستحضر في إطار في إطار حماية األمن الصحي 
ببالدنا في إطار استدامة هاد املرفق راه الدم هو الحياة راه الدم هو اللي 
كيحافظ على نوع اإلنسان استمرارية النوع اإلنساني، هذا اللي تيعطي 
وإلى  كإنسان،  وجوده  مقومات  يعني  لإلنسان  كيعطي  اللي  هو  هاد 

مبقاش كيموت كيموت.

وبالتالي مسؤولية الحفاظ على مخزون الدم مسؤولية أنه تكون 
هناك منتوجات األدوية من الدم هادي مسؤولية جسيمة وعظيمة، 
أي واحد أي واحد من أي موقع كيخل بهاد املسؤولية فهو ييعطي كلفة 
باهظة لحياة املواطنات و املواطنين، كلفة باهظة أننا ماكنستاطعوش 
نكونوا مع الدول اللي كتحقق واحد النسبة عالية في تخزين هاد الدم 
ومواجهة  األمراض  مواجهة  أجل  من  النافعة  األدوية  استخراج  وفي 
هاد  هادي  األبعاد  هاد  غير  استحضرنا  إال  إذن  ومواجهة،  الكوارث 
املهام وهاد الوظائف الجسيمة، وبالتالي قلنا بأن من مسؤولية الدولة 
ومن مسؤولية الحكومة ومن مسؤولية املسؤولين في واقعنا موقع أن 
هاد مركز تحاقن الدم و هاد املراكز الجهوية أن ما خاصهاش تعرف 
تباينات وأن مخصهاش تعرف اختالالت، وخصها يتعطاها كل الشروط 
واملستلزمات ألداء مهامها على أحسن وجه لكي تتنافس بشكل متكافئ، 
ألن اللي بان من خالل القراءات السابقة على أن مقومات اإلنصاف 
ومقومات تكافئ الفرص مكايناش كاينة مفارقات عجيبة بمعنى أن وزارة 
الصحة كتشري منتجات ديال أدوية بأثمنة باهظة وهي مسكينة مكبلة 
معاقة مكتقدرش أنها دخل في مجال املنافسة، وشركات خاصة كتلهف 
و كتاكل و كتربح، هذا راه هدر للمال العام بكل ويسمح لي السيد الوزير 
أنا أتكلم ما�سي مسؤولية ديال السيد الوزير وال ديال، هذا راه واحد 
املسار اللي مشا فيه هادي و اللي وصل لواحد املستوى اللي مبقاش 
ممكن أنه، خصنا بقدر ماخصنا نوقفوا على اإلختالت وكنقولوا بأن 
هناك  ومابقاتش  كايستجب  مابقاش  ألن  مابقاش  مابقاش  القانون 
ال يالئم التطورات القانون ال يستجيب، مكايناش استجابة للمعايير 
التقاعد أش غايعطيو  في   60% البشرية  املوارد  بها  الدولية املعمول 
هادو؟ فينهما الشباب اللي بغيناهم يشتاغلوا فينهما األطر و الكفاءات 

الشعب ديال تحاقن الدم خصها تكون.

كما ذكرات زميلتي اللي دازت األخت حكيمة، وراه الحماية اإلجتماعية 
باش غانديرها غاندروها بالفاتحة، راه خاص هاد�سي هاد األسس هاد 

املرتكزات األساسية لنظام صحي عاد ومنصف بوصفه حق لتحاقن 
 les دم ومخزون ديال الدم اللي خاصو يكون ألن املغاربة منين كيمشيو
hopitaux كيمشيو للمستشفيات تيقوليه وسير جيب الدم راه الفاصلة 
ديال خوك وال عمتك وال عمك هاهي سير قلب عليها شني هادي؟ غاتولي 
عندنا الداللة في الدم راه مايمكنش، إذن املطلوب املطلوب هو أننا فعال 
نتبناو استراتيجية محكمة، متنهضروش على اإلستراتيجية والت مسألة 
ديال  ملتطلبات  كتستاجب  حقيقة  إستراتيجية  ال  مستهلكة  مسألة 
اإلرتقاء باملرفق الصحي، ألن هذا كيبين اإلختالل ديال املرفق الصحي 
تا هو، هادي نافذة كنطلوا بها على واقع الصحة ببالدنا، اللي ما بقاش 
تا حد تيتيقوا، إذن عندنا آمال خصنا نرصيوا الثقة عند املواطن ال في 
املرفق الصحي وال فهاد املراكز، ولكن هاد املراكز خصنا نمكنوها من 
الوسائل ومن اإلمكانيات اللوجيستيكية ومن كلها الوسائل الضرورية، 
القانونية والضمانات واملالية وكل�سي والبشرية، وخصنا نهيأوا أن هاد 
املراكز خصها تنهض بوظائفها الحيوية، بوظائفها املصيرية في اإلرتقاء 
هاد  استدامة  ألن  الصحة،  هذه  استدامة  وفي  داملواطن  بالصحة 
املخزون هي مسألة أساسية وضرورية وحيوية، ما يمكنش خص يكون 

عجز في هاد املخزون، خص اإلستدامة، خصنا واحد الرؤية بعيدة 

ومتبصرة ورؤية حكيمة خصنا باش أنها هاد املراكز تنهض، إيال كانت 

الوكالة غادي تحقق لنا هاد املجال خصها تكون، بارك علينا من هاد من 

واحد الفئة كتستافد من هاد الوضع القائم، األكيد أنه كاين واحد الفئة 

معينة أو واحد الشركات خاصة هي اللي كتستافد من هاد اإلختالالت 

القائمة، وبالتالي كيكون الكلفة ديالها باهظة على صحة املواطن وعلى 

هذا املرفق. إذن فخصنا خصنا اإلرتقاء بالوضع أو بالقدرات الذاتية 

التشريعي نطوروا  واملؤسساتية لهذه املراكز، خصنا نجيبوا الجانب 

ونغيروا ونعدلوا ونجودوا القوانين باش أن، خصنا نستقطبوا الكفاءات 

خصنا نستقطبوا شباب ونديروا هاد�سي وعاد، ويتقرا هاد�سي وعاد 

باش أننا فعال نضمنوا لهاد املراكز أنها ترتقي بوظيفتها، خصنا واحد 

الثقافة جديدة أشنا هي؟ ما يبقاش الثقافة ديال التبرع و ديال التطوع 

التلقائي، خصها تكون عند املواطنين، خصنا نشوفوا أفواج وأفواج 

كتم�سي تبرع بالدم، راه املواطن في التمثل السائد في بالدنا، كاين مراكز 

تحاقن الدم تيعتابروها غي �سي حاجة، كتشوفوها خاوية إال إيال كانت 

�سي فترات اللي كنحاولوا أننا نشجعوا فيها، ال الثقافة ديال نشر التطوع 

والتحسيس بالتطوع والتبرع بالتطوع ألنه هو الحياة كنعطيوا الحياة ، 

كنواجهوا األوبئة، كنواجهوا الكوارث، كنواجهوا األمراض، املغاربة راه 

شعب ديال التضامن، وبالتالي فاإلستتباب بهاد التضامن والتماسك 

املجتمعي، هاد التبرع وهاد مراكز تحاقن الدم خصها تكون يعني فرصة 
فرصة ألننا نقطعوا مع التدبير والحكامة الكالسيكية والحكامة الغير 
يثيقوا فيه  جيدة وأننا نرسيوا واحد املرفق صحي حقيقي وملموس 

املغاربة ويثيقوا فهاد املراكز وفأدائها شكرا.
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 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا لك السيدة النائبة املحترمة، الكلمة األخيرة للسيدة النائبة 
املحترمة من مجموعة التقدم واإلشتراكية السيدة النائبة الصقلي ثريا.

 ونائب0ا وسيدةاثرياا وصقلي:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 0يرا ملحترم،

 وسيد تا ونائباتال وسادةا ون  با ملحترم ن،

أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية في املناقشة 
العامة لتقرير املهمة اإلستطالعية حول املركز الوطني واملراكز الجهوية 
لتحاقن الدم، وهي فرصة نعتبرها مناسبة لتسليط األضواء على هاد 
املهمة  هذه  بإنجاز  املكلفة  للجنة  إمتناننا  عن  بداية  وأعبر  املراكز، 
اإلستطالعية التي شاركنا فيها من خالل رفيقنا السيد النائب رشيد 
حموني ولست في حاجة السيد الرئيس املحترم، إلى الحديث عن املكانة 
التي تحتلها هذه املراكز في املنظومة الصحية الوطنية وهي مكانة ندرك 
أنها  أرى  التي  املالحظات  لبعض  بإبداء  لهذا سأكتفي  أهميتها،  جيدا 

ستساهم في إغناء التقرير الذي بين أيدينا:

أوال املالحظة األولى تتعلق بالحكامة وهي نقطة وقف عندها التقرير 
جيد  وتدبير  بترشيد  يتصل  أشمل  مفهوم  يحمل  لها  مقاربتنا  أن  إال 
والهيأة  الدم واملستشفيات  تحاقن  املنظومة  املكونات  بين  للعالقات 
املدبرة ألنظمة التغطية الصحية، وقد الحظنا تعقيدا على هذا املستوى 
ضحيته هو املريض، الذي تضيعه مصالح مع األسف، ونقترح لتجاوز 
هذه الوضعية التكفل التلقائي باملر�سى دون مواجهتهم كل مرة بوجوب 
مع  يتناقض  ما  وهو  واألصدقاء  األقاريب  عند  الدم  من  كمية  تدبير 

فلسفة الخدمة الصحية الشاملة.

املالحظة الثانية تنصب على التدبير املرافق التبرع بالدم ونتسأل 
للتدبير الخدمات تحاقن  هنا عن مدى فعالية توصيا إحداث وكالة 
كما يو�سي بذلك التقرير الذي نناقشه اليوم، ونعتبر ذلك يمكن أن 
يصبح تفكيكا للقطاع العام وإبعاد أكثر عن املراقب، لقد انتبه مشروع 
القانون اإلطار املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية، التي 
صادقنا عليه قبل أيام إلى هذا اإلشكال لهذا فقد جاء بفكرت التجميع 
وليس التشتيت، وبموازاة مع ذلك فإننا ندعو إلى توحيد الشكل القانوني 
ملراكز تحاقن الدم لتسهيل وتدبيرها وترشيد عالقاتها مع املستشفيات 
العمومية ومصحات القطاع الخاص، ووضع حد لحالة من العجز املالي 

الذي تعاني منه هذه املراكز.

كما ندعو إلى تعزيز إمكانيات املركز الوطني واملراكز الجهوية لتحاقن 
الدم باملوارد البشرية اللي الزمة من أطباء وممرضين وإداريين لتقوم 
بوظيفتها أحسن قيام، وباألخص في الجانب املتعلق بإنجاح الحمالت 

التبرع بالدم، وتتطلب هذه املراكز أيضا الوسائل والتجهيزات التقنية 
الالزمة ومنها الوحدات املتنقلة وجهدا ماليا إضافيا مجهودا إضافيا 
أجل  من  واملواطنين  املواطنات  وتعبئة  املرجوة  الجادبية  لتحقيق 
املشاركة املنتضبة في الحمالت التبرع، ويمكن في هذا الصدد االستفادة 
من التدبير الناجح لجائحة كورونا فيما يتعلق بالتواصل مع املواطنين 
في قطاع اإلتصاالت  الفاعلين  واملواطنات، ونقترح عقد شراكات مع 
تدعوا  التي  القصيرة  النصية  الرسائل  الخدمات  من  لالستفادة 
املواطنات واملواطنين إلى املشاركة املكثفة في الحمالت الوطنية للتبرع 
بالدم، وندعو أيضا إلى تكثيف الحمالت الوطنية لتبرم بالدم وتوسيع 
دائرتها لتشمل مختلف مناطق املغرب وباألخص اإلدارات واملؤسسات 
الترابية ومقاوالت القطاع الحاص،  واملقاوالت العمومية والجماعات 
مع ضمان التحصيل في شروط تضمن سالمة وجودت وإقرار محفزات 
للمتبرعين. املالحظة الثالثة تتعلق بالتصنيع والتخزين والتوزيع وندعوا 
في هذا الصدد إلى اإلهتمام بهذه الجوانب كاملة وتوفير البناية الالزمة 
كذلك، وهو ما سيمكننا من ربح رهانين اثنينن، الرهان األول رهان طبي 
من خالل توفير الدم للمحتاجين إليه في الوقت واملكان املناسبين إلنقاذ 
حياة املر�سى، وهو ما يتطلب بنية تخزين وتوزيع سريعة وسليمة، يمكن 
إستثمار األنظمة املعلوماتية في إنجاحها، الرهان الثاني رهان التصنيع 
ويتعلق بتطوير األنظمة التي تمكننا من اإلستثمار الجيد ملحصول الدم 
باستخراج املكونات البالزما والصفائح الدمية les plaquette وغيرها، 

وحفظه وتحويله إلى منتجات موجهة لإلستعمال البشري.

السيد الرئيس، السيد الوزير إننا قادرات وقادرون على رفع هذه 
الوزير  السيد  أنكم  متيقنون  ونحن  اإلرادة،  توفرت  إذا  التحديات 
تملكون اإلرادة الكافية لتحقيق الطفرة النوعية املأمولة، وهي فرصة 
الدم ببالدنا،  نعبر فيها عن اعتزازنا بما ينجز داخل منظومة تحاقن 
بفضل الكفاءات الوطنية التي تشتغل فيها، ونعتقد كذلك أن الجميع 
معبأ اليوم بشكل أفضل من أجل تنزيل جيد لورش التغطية اإلجتماعية 
الذي أطلقه صاحب الجاللة للنهوض بالقطاع الصحي الوطني، خدمة 
لصحة وسالمة مواطناتنا ومواطنينا والسالم عليكم ورحمة هللا وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس0:

للحكومة  الكلمة  واآلن  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا  شكرا، 
تفضلوا السيد الوزير.

 وسيداخاوداآيتاطاوبال0يرا وصح0:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلين،

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تا ونائباتال وسادةا ون  با ملحترمين،
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 وسيد تال وسادةاأطرا مل لسافيا و 0 رةالرجالا إلعالم،

أيهاا وحض را وكر م،

مع  للتفاعل  املوقر  املجلس  هذا  في  أخرى  مرة  بلقاءكم  سعيد 
الخالصات التي جاء بها تقرير اللجنة اإلستطالعية املؤقتة، التي قامت 
الدم  لتحاقن  الجهوية  واملراكز  الوطني  للمركز  اإلستطالعية  باملهمة 
لسنة 2018، وما أعقبه اليوم ملناقشة جادة في إطار تدخالت السيدات 
والسادة النواب املحترمين، وأستغل هذه املناسبة للتعبير عن شكري 
وتقديري ألعضاء اللجنة على املجهودات الكبيرة التي بذلوها لإلضطالع 
بهذه املهة على الوجه األكمل، كما أهنئهم على جودت ما تمخضت عنه 
وما  ببالدنا،  الدم  تحاقن  منظومة  بخصوص  مالحظات  من  مهمتهم 
أفرزته من توصيات قمة في هذا الشأن، والشكر موصول كذلك للسيدة 
مديرة املركز الوطني والسيدات والسادة مديري املراكز الجهوية لتحاقن 
الدم، لكافة أطر ومسؤولي هذه املرافق على عطائهم املتواصل خاصة 
في ظروف الجائحة وتجاوبهم املطلق مع أعضاء اللجنة اإلستطالعية 

املؤقتة.

 وسيدا ورئيس،

حضر تا وسيد تال وسادة،

نتواصل اليوم رغم اإلكراهات الظرفية الدقيقة وتحديات املرحلة 
وفي السياق وبائي استثنائي ومتغير، حيث ما فتئت وزارة الصحة تصدر 
بالغات تحذيرية كلما لحظ حصول تراخي في اإللتزام في التدابير الوقائية 
والحاجزية نشدد فيها علي أهمية الحفاظ على النتائج و املكتسبات 
مجال  في  نصره هللا،  امللك  جاللة  من  السامية  للتوجيهات  املحققة 
اإلعداد للجاهزية ومواجهة اإلنتشار الفيرو�سي وحماية األمن الصحي 
للمواطنات واملواطنين وصول الجهود الجبارة خاصة مع اقتراب العطلة 
الصيفية ونهاية املوسم الدرا�سي وحلول عيج األضحى املبارك ومايترتب 
عن ذلك من تنقالت وتجمعات وإختالط بين األشخاص، في ظل هذه 
مهيكلة  برامج  على  اإلشتغال  الصحة  وزارة  تواصل  املقلقة  األجواء 
إلصالح املنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، بتعاون وتنسيق مع باقي 
شركاءها وبمساهمت كل املتدخلين في إطار مواكبة تنزيل الورش امللكي 
للحماية اإلجتماعية، سيما في جانبه املتعلق في إرساء تغطية أمينية 
شاملة وموحدة وفق الجدول الزمني واملحاور املحددة في الخطى امللكية 

السامية.

التي  بالرغم من اإلشكاليات والصعوبات  العام  السياق  وفي هذا 
يطرحها تدبير مرافق تحاقن الدم ببالدنا كما أثرتها اللجنة البرملانية 
في تقريرها، فقد لعبت هذه املراكز على مختف املستويات الوطنية 
الدم  من  الحيوية  املواد  توفير  في  أساسيا  دورا  واملحلية  والجهوية 
ومشتقاته للمر�سى، وضمان جودتها وسالمتها، وتيسير الولوج إليها في 
انظباط تام للتدابير اإلحترازية والوقائية املو�سى بيها للحماية املتبرع 
العامة  الصحية  املؤسسات  احتجاجيات  تغطية  قصد  واملتلقي 

باقي  جانب  إلى  بفيروس  املصابين  باستشفاء  تكفلت  التي  والخاصة 
املر�سى.

وفيما يخص منظومة تحاقن الدم ببالدنا أثرنا في مداخلتنا أمام 
لجنة القطاعات اإلجتماعية بمناسبة مناقشة هذا التقرير بتاريخ 25 
من املا�سي، املحاور 6 التي انصبت عليها مالحظات وتوصيات اللجنة 
اإلستطالعية، والتي شكلت إجابة على أهم اإلشكاالت املثارة في هذا 

الشأن.

املوارد  بتدبير  املرتبطة  باإلشكاالت  املتعلق  املحور  يخص  فيما 
البشرية العاملة بهذا املركز، أشرنا حينها إلى أن العجز الحالي مسجل 
بمراكز للتحاقن الدم يدخل في اطار اإلشكال البنيوي الذي يطبع كامل 
املنظومة الصحية ببالدنا والذي اليمكن معالجته إال عبر تنزيل البرنامج 
من  البشري  املال  الرأس  وتثمين  الصحي،  القطاع  لتأهيل  اإلصالحي 
خالل مراجعة القانون رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهن الطب وكذلك 
وتعديل القانون اإلطار رقم 34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وعرض 
العالجات قصد إحداث وظيفة عمومية صحية للمالئمة تدبير الرأس 
املال البشري بالقطاع الصحي مع خصوصيات املهنة الصحية وتدعيم 
وتحفيز  العمومي  الصحي  القطاع  جاذبية  لتحسين  الجهوي  البعد 
واستقطاب الكفاءات واملستثمرين األجانب للعمل في مجاالت الصحة 

ببالدنا.

كما يحظى موضوع إحداث تخصص تحاقن الدم إهتمام وزارة 
الصحة كذلك إذ من املجمع أن تطلق الوزارة تطلق الوزارة املشاورات 
مع كلية الطب بالرباط ، بعد استطالع رأي الهيأة الوطنية لطبيبات 
واألطباء في هذا املوضوع، الحداث ديبلوم جامعي لهذا التخصص من 
خالل إدراج تحاقن الدم ضمن الئحة التخصصات املعتمدة باملغرب، 
الريا�سي وفي مايخص املحور املتعلق  على غرار طب الشغل والطب 
بتدبير املوارد املالية للمركز الوطني للتحاقن الدم واشكال تفاقم عجز 
مالي فال يمكن توقع حل على هاد اإلشكال في تصوره إال في إطار تنظيم 
جديد يستند إلى مشروع الوكالة املغربية للدم، إال أنه و في انتظار ذلك 
تعمل الوزارة مؤقتا على دعم املركز الوطني لتحاقن الدم في امليزانية 
األخير إلعادت  اللمسات  تضع  كما  إحتياجاته،  لسد  للقطاع  العامة 
هيكلة مراكز تحاقن الدم وإعدادها للتنظيمي الهيكلي املرتقب، وحينها 
و في إطار هاد املتغير الجديد يمكن أيضا تسوية اإلشكال املرتبط بعدم 
توفراملركز الوطني لتحاقن الدم على الشخصية اإلعتبارية التي تمكنه 
من املنافسة على طلبات العبور ووزارة الصحة خاصة بإقتناء األدوية 
إطار  في  مؤسسة صيدالنية صناعية  على صفة  بالحصول  املشتقة 
املشروع الذي تشتغل عليه لجنة مركزية لتحويل مقر املركز إلى وكالة 
العمومية ذات طابع  للمؤسسات  مستقلة، بوضعية قانونية مماثلة 
إداري، التي تتمتع بالشخص املعنوية واإلستقال املالي على غرار معهد 
باستور باملغرب، وفيما يتعلق بمؤشرات التبرع بالدم يمكن أن نذكر في 
هذا اإلطار ألن املغرب قد ضاعف عدد املتبرعين واملتطوعين الدم في 
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السنوات األخيرة، فإن كانت منظمة الصحة العاملية تو�سي ب %1 إلى 
%3 من الساكنة كمعدل تبرع الدم، فإن عدد املتبرعين اليوم ببالدنا 
في بلغ سنة 2019، مثال 334 ألف و 510 أي نسبة %0.99 ، وكان من 
 أن حائجة 

ّ
املخطط عمل املركز الوطني لتحاقن الدم تخطي عتبة %1، إال

كورونا أربكت املشهد الصحي الوطني والعالمي وحالت دون تحقيق هذه 
النتيجة، كما بلغ عدد املتبرعين خالل سنة 2020، أزيد 269 ألف متبرع 
أي بنسبة %0.88، وتم إنتاج ما يقارب 640 ألف كيس من املشتقات 
الدموية وتوزيع أكثر من 450 ألف منها على املستشفيات واملصحات في 
انتظار توزيع الباقي خالل الفترة املتبقية من سنة 2012، هذا ما يرجع 
سبب التباين الكبير في عدد املتبرعين بين املراكز الجهوية إلى أن كل مركز 
ينتج الدم ومشتقاته حسب حاجيات املؤسسات الصحية التي تستفيد 
من خدماته، وإلى قصر مدة صالحية مشتقات الدم مع الحفاظ دائما 
على مخرون األمل، فاملخزون اليوم فهاذ الوقيتة اللي تنتكلمو عليها 
نعطي بعض األمثلة مثال مدينة الرباط 498 كيس اللي اليوم موجود في 
املخزون، بالنسبة ملدينة مراكش 50 كيس بالنسبة ملدينة مكناس 426 

كيس اللي هو موجودين في املخزون ديال هاذ املدن هاذي.

 وسيدا ورئيس،

حضر تا وسيد تال وسادة،

إلستقطاب  إستراتيجية  الدم  لتحاقن  الوطني  املركز  وضع  لقد 
املتبرعين لفترة -2021 2023، تفرعت إلى استراتيجيات جهوية حسب 
خصوصيات كل جهة ترتكز على تبّني سياسة القرب بالنسبة لحمالت 
التبرع بالدم عبراقتناء وحدات متنّقلة لتقريب الخدمة من املواطنين، 
واقتناء املعدات الالزمة لجمع الدم وتخزينه، ووضع وحدات قارة للتبرع 
بالدم خاصة باملدن الكبرى، كما تنبني هذه اإلستراتيجية على تطوير 
آليات تذكير املتبرعين للتبرع بالدم عبرقنية الرسائل الهاتية وااللكترونية، 
واالشتغال على تحسين مظاهر اإلستقبال في أماكن التبرع بالدم، أما 
فيما يخص املحور املتعلق باملساطر املتبعة ملراقبة جودة وسالمة الدم 
تعرفها  التي  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  محدودية  ورغم  ومشتقاته 
منظومو تحاقن الدم، فهي تطابق املعايير العاملية املعمول بها في هذا 
الشأن، خاصة فيما يخص قواعد النظافة وحفظ الصحة ومعايير 
سالمة املنشآت والتجهيزات والسمة العاملين بها، وااللتزام باملنظومة 
العاملية والقواعد الفضلى في مجال التحاقن، وهذا ما سّجله أعضاء 
ي مبيعات 

ّ
لجنة البرملانية بإيجابية كبيرة، أما فيما يتعلق بمالحظات تدن

األدوية املستخلصة من الدم وعد مشاركة املركز الوطني لتحقان الدم 
في املنافسة على طلبات العروض التي تعلنها وزارة الصحة، التي تضطر 

غلى اقتناء هذه األدوية بأسعار باهضة، نذكر هنا في هذا الشأن مشروع 
اتفاقيات للشراكة التي توجد حاليا في طورالدراسة، بين املركز الوكني 
قصد  للوزارة،  املركزية  لإلدارة  التابع  التموين  وقسم  الدم  لتحاقن 
اقتناء هذه األدوية طبقا للمقتضيات املنصوص عليها في املرسوم 20 
مارس 2013، املتعلق بالصفقات العمومية على غرار ما تم العمل به 
إلى  إضافة  بوجدة،  السادس  محمد  االستشفائية  للمراكز  بالنسبة 
مشروع تخويل املكز صفة مؤسسة صيدالنية صناعية، وعلى املستوى 
التشريعي فقد تم إعداد مشروع ملراجعة القانون رقم 94.03، املتعلق 
بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه من أجل مواكبة التطورات 
العلمية والتشريعية والتنظيمية ملجال تحاقن الدم، إضافة إلى مراجعة 
الئحة املستحقين للتعويض عن الحراسة وااللزامية إلدماج هذه املراكز 
لت لجنة مركزية إلعداد 

ّ
تحاقن الدم فيها، وكما سبق وأعلنا فالوزارة شك

مشروع قانون إلحداث الوكالة املغربية للدم، ولتهيئة الظروف املالئمة 
لهذا اإلصالح املرتقب، سيتم إعادة هيكلة منظومة تحاقن الدم باملغارب 
عبر إصدار دورية وزارية جديدة في هذا الشأن، ومن الضروري اإلشارة 
في الختام ألن املركز الوطني لتحاقن الدم قد أعد برنامج متكامال إلعادة 
هيكلة وتنظيم وتطوير منظومة تحاقن الدم بالدنا، بدعم من اإلدارة 
املركزية لوزارة الصحة بعض املحاور تمس جانب املوارد البشرية من 
خالل إلتزام الوزارة بدعم املوارد الكافية على مدى 3 سنوات القادمة، 
حيث من املرتقب أن تخصص نسبة %20 من إحتياجاته من املهنيين 
ضمن املناصب املالية ل 2021، مع العمل على تحفيزها وتشجيعها، 
كما سيعنى هذا املخطط بالجوانب املالية عبر تأمين اإلعتمادات املالية 
الضرورية لتأهيل بنايات هذه املراكز وتجديدوعصرنة حضيرة تجهيزاته، 
كما يتضمن محورين يهمان الجوانب التنظيمية لحسن تدبير وتسيير 
ممارستها  إنسجام  على  العمل  عبر  التقنية  والجوانب  املرافق،  هذه 
وتقنياتها في مجال تحاقن الدم، وكل ذلك للتحضير لإلصالح الهيكلي 
باعتبارها  للدم  الوطنية  الوكالة  مشروع  إخراج  خالل  من  املرتقب 
تطبيقها  ومتابعة  الدم،  سياسة  واقتراح  إلعداد  وطنية  هيئة  أعلى 
والتكفل باإلحتياجات الوطنية في كل ما يهم هذه املادة الحيوية وإعداد 
واقتراح قواعد املمارسة الجيدة واملقاييس املتعلقة باملراقبة والتكوين 
والتنسيق مع مختلف هياكل تحاقن الدم على املستوى الوطني والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا، شكرا لكم السيد الوزير شكرا على حسن تعاونكم ورفعتا
 و لس0.
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محضرا و لس0ا وحادي0ال وعشرينابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: الخميس4 ذي الحجة 1442ه)15 يوليوز 2021م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد   ورئاس0: 
النواب.

 وت قيت: خمسة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة التاسعة والعشرين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التالية:

النظامية  األطر  بإخضاع  يق�سي   01.21 رقم  قانون  -مشروع 
لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، نظام املعاشات املدنية املحدث 

بموجب القانون رقم 71.011؛

-مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين 
االجتماعيين؛

 وسيدامحمدال وزين،ارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبه.

 وسيدةا و 0يرة،

 وسيد تال وسادةا ون  با ألفاضل،

يخصص مجلس النواب جلسة عمومية تشريعية مرتبطة بالدراسة 
والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

النظامية  األطر  بإخضاع  يق�سي   01.21 رقم  قانون  مشروع 
لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، نظام املعاشات املدنية املحدث 

بموجب القانون رقم 71.011؛

مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين 
االجتماعيين؛

ومقترح قانون يق�سي بتغيير املادة 8 من القانون رقم 16.03 املتعلق 
بخطة العدالة؛

وقبل الشروع، إذا سمحتم، في جدول األعمال نعطي الكلمة للسيدة 
أمينة املجلس لتالوة املراسالت، فلتتفضل مشكورة.

 وسيدةاأسماءا غالو اأمين0ا و لس0:

شكر ا وسيدا ورئيس،

توصل املكتب من فريق العدالة والتنمية ب:

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادتين 14 و15 من القانون 

رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 
العقارات؛

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 50 من القانون رقم 12.90 
املتعلق بالتعمير؛

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 291 من القانون 39.08 
يتعلق بمدونة الحقوق العينية؛

وتوصلت الرئاسة أيضا بمراسلة تتعلق باالستقالة من العضوية 
بمجلس النواب ويتعلق األمر بالنائب خالد املنصوري، شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة األمينة، إذن نشرع في جدول أعمال الجلسة األولى 
وإذا سمحتم سنشرع في الدراسة والتصويت على املشروع األول، أي 
مشروع رقم 01.21، الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروع القانون، 

فلتتفضل مشكورة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ا وحمداهللاربا وعاملينال وصالةا
ل وسالماعلىاأشرفا ملرسلين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

 01.21 رقم  القانون  مشروع  اليوم  أمامكم  أقدم  أن  لي  يطيب 
يق�سي بإخضاع األطر النظامية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
لنظام املعاشات املدنية املحدث بموجب القانون رقم 011.71، وأود 
في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية بمجلس النواب والسادة أعضاء اللجنة لتجاوبهم السريع 

وتفضلهم باملوافقة والتصويت على مشروع هذا القانون.

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن أطر األكاديميات تخضع حاليا 
للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد بموجب القانون رقم 1.77.216 
بتاريخ 4 أكتوبر 1977 املتعلق بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد.

ويندرج مشروع هذا القانون ضمن التفاعل اإليجابي للحكومة مع 
املكتسبات  والتكوين، وتعزيز  للتربية  الجهوية  األكاديميات  أطر  ملف 
الهامة التي تحققت لها في ظل النظام األسا�سي الخاص بهذه الفئة، كما 
أن من شأن هذا املشروع أن يؤكد مبدأ املماثلة بين هذه األطر وأطر 
التربية  وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  للنظام  الخاضعة  التدريس 
املنهي  االستقرار  األكاديميات  ألطر  سيوفر  الذي  األمر  وهو  الوطنية، 
واآلمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض باملهام التربوية املنوطة بها، ويعزز 
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مكانتها ضمن ورش إصالح املنظومة التربوية وخاصة القانون اإلطار، 
والتوصيات الصادرة عن اللجنة املكلفة بالنموذج التنموي الجديد، 

شكرا لكم والسالم عليكم.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة والشكر موصول أيضا للسيدة مقررة لجنة 
املالية والتنمية االقتصادية السيدة النائبة املحترمة حنان رحاب، نمر 

إلى عملية التصويت إذا سمحتم، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداعبداهللااب ل ن ا)نقط0انظام(:

والتنمية  املالية  بلجنة  عالقتها  في  نظام  نقطة  الرئيس،  السيد 
القوانين  التصويت على مشاريع  بأنه أن  إلى علمنا  بلغ  االقتصادية، 
كيتم بواحد العدد أقل، احنا نهار الثالثاء صحيح صوتنا ب5 واليوم 
صوتنا ب5، والكل يعلم الظروف اللي كيشتغل فيها مجلس النواب 
وال أدل على ذلك عدد الحضور اللي كاين اليوم بالجلسة العامة، ألنها 
قريب العيد واالنتخابات الكل يعلم بهاد األمر، ولذلك أنا كنظن ليس في 
النظام الداخلي اللي كيحدد العدد ديال انعقاد اللجان، وبه تم اإلعالم، 

والسالم، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكر ا وسيدا ورئيس،

املكونة  الفريدة  املادة  وأعرض  التصويت  عملية  إلى  سنمر  إذن 
ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يق�سي   01.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإخضاع األطر النظامية لألكاديميات الجهوية للتربية وتكوين لنظام 

املعاشات املدنية املحدث بموجب القانون رقم 011.71.

نمر إلى مشروع القانون رقم 45.18، الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم 
مشروع القانون، فلتتفضل مشكورة.

 وسيدةاجميل0ا ملصليال0يرةا وتضامنال وتنمي0ا الجتماعي0ا
ل ملسال ةال ألسرةا:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يسعدني في بداية هذه الكلمة أن أتقاسم معكم شعوري بالفخر 
مشاريع  أهم  من  واحد  في  والتصويت  للبت  نم�سي  ونحن  واالعتزاز 

في  أساسية  محطة  محالة  ال  سيشكل  التي  القانونية،  النصوص 
استكمال ورش تأهيل منظومة الرعاية االجتماعية في بالدنا، ودعامة 
قوية ملشروع إصالح وحكامة منظومة الحماية االجتماعية، لذلك أن 
مشروع القانون رقم 45.18 املتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين 
االجتماعيين املعروض على أنظاركم يعتبر فرصة لنتقاسم جميعا لحظة 
من اللحظات املهمة في مسيرة تأطير العمل االجتماعي في بالدنا وتنظيمه، 
لحظة جاءت بعد مسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل املشترك 
لصياغة النص املذكور، بما يضبط و يقنن منظومة العمل االجتماعي 
البناء  في  التشاركية  املمارسة  فضل  أخرى  مرة  يعكس  مسار  وهو 
وانخراط  بمسؤولية  جميعا  فيه  نساهم  والذي  لبالدنا  الديمقراطي 

كاملين.

حضر تا وسيد تال وسادة،

العامالت  بمهنة  املتعلق  القانون  مشروع  مناقشة  كانت  لقد 
والعاملين االجتماعيين داخل لجنة املعنية في مجلسكم املوقر، فرصة 
في  واملتواصل  الدائم  االنخراط  مدى  على  الجميع  خاللها  من  أبان 
مسلسل إرساء أسس ودعائم منظومة التكفل بالغير، وال يسعني بهذه 
املناسبة إال أن أتوجه بعبارات الشكر والتقدير لجميع النائبات والنواب 
على انخراطهم ومساهمتهم القيمة في مناقشة مضمون مشروع هذا 
النص القانوني الذي نقدمه بين أيديكم اليوم، ونعرب لكم عن مشاعر 
االعتزاز ملا ملسناه من غيرة وحرص مشترك لدى الجميع، لتمكين بالدنا 
من قانون يمأسس للعمل االجتماعي وينظم التخصصات املرتبطة به، 
بما يضمن املساهمة الفعلية والفعالة لهذه املهنة في مختلف األوراش 
والبرامج التنموية، واستفادت األفراد والجماعات من خدمة اجتماعية 
تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحقيق اندماجهم ومشاركتهم االجتماعية.

يأتي مشروع هذا القانون واملغرب قد باشر ورش تأهيل منظومة 
جديدة  معيارية  منظومة  وضع  من  مكن  الذي  االجتماعية  الرعاية 
الخدمة االجتماعية وذلك  بالغير، وشروط وكيفيات تقديم  للتكفل 
من خالل القانون رقم 65.15 املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية، 
العمل  مهن  بتنظيم  املنظومة  هذه  استكمال  إلى  املشروع  يهدف  إذ 
االجتماعي وضبطها بالنظر إلى ارتفاع الطلب على خدمات هذه الفئة من 
املهنيين، ودورهم األسا�سي في تقديم هذه الخدمة بما يستجيب للمعايير 
استمرارها  ويضمن  جهة  من  املستفيدين  بحقوق  املتعلقة  الدولية 

وديمومتها وجودتها من جهة أخرى.

كفاعل  االجتماعي  للعامل  عليه  املعول  للدور  واعتبارا  وعليه، 
أسا�سي في إنجاح أوراش التنمية االجتماعية والبشرية عموما، وورش 
الخصوص،  االجتماعية على وجه  الحماية  منظومة  إصالح وحكامة 
املتعلق بتطوير املساعدة االجتماعية عبر تحسين  في جانبه  ال سيما 
عرض وجودة الخدمات االجتماعية، وتطوير برامج الدعم االجتماعي 
وتحسين االستهداف، فإن مأسسة العمل االجتماعي وتنظيمه وتوحيده 
لن يتحقق إال من خالل اإلطار القانوني يصون حقوق املستفيدين من 
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الخدمة االجتماعية من جهة، ويحصن مهنة العامل االجتماعي واالرتقاء 
بها بتحديد شروط مزاولة املهنة، ووضع آليات بسط الدولة ملراقبتها على 
ممارستها من جهة ثانية، وهو النظام الذي أرساه هذا املشروع عبر خيار 
نظام االعتماد الذي تمنحه اإلدارة وفق شروط وكيفيات دأبت املمارسة 
التشريعية الوطنية على تأصيلها عند ضبط وتنظيم مهن أخرى، وكذا 
وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه املهنة بما يستجيب للمعايير الدولية 
واملبادئ الحقوقية املعمول بها. وملا كان تنظيم أي مهنة ال يستقيم إال 
بوجود نظام تمثيلي يحدد الهيئات والجهات التي تتولى تأطير املهنيين 
الوطني  املستوى  على  متكاملة  منظومة  املشروع  أحدث  وتمثيلهم، 
التشريعية  للنصوص  والحسن  السليم  التطبيق  لضمان  والجهوي 
االجتماعيين،  العاملين  نشاط  بمجاالت  الصلة  ذات  والتنظيمية 
واملساهمة في تطوير املهنة والتصدي للسلوكات املاسة ملبادئها وقواعد 
ممارستها، حيث فتح املجال أمام إحداث جمعيات مهنية على مستوى 
كل جهة وجامعة وطنية إسوة بمهن أخرى منظمة، على أن ذلك ال يحد 
من حرية العاملين االجتماعيين من االنتظار في إطارات جمعوية أخرى 

وفقا ما يمنحه الدستور والنصوص التشريعية.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

هذا ومما تجب اإلشارة إليه أن املمارسة الدولية في مجال العمل 
االجتماعي، وكذا التشريعات املقارنة واملنظمات الدولية استقرت على 
حصر 4 مجاالت يمكن ألي عامل اجتماعي أن يصنف أو يمارس داخلها، 
ويتعلق األمر بمجال املساعدة االجتماعية ومجال التنشيط والتربية 
االجتماعية ومهن الدعم واملساندة األسرية واالجتماعية ومهن تدبير 
التنمية االجتماعية، وهي املجاالت التي ستعمل النصوص التنظيمية 

عند صدور هذا القانون على تحديد األصناف املكونة لها.

هناك  عليه  اطلعتم  فكما  املشروع  هذا  بخصوص مضامين  أما 
العامل  مهنة  مزاولة  بشروط  عامة  بأحكام  متعلقة  ويعني  أبواب   6
االجتماعي بقواعد مزولة مهنة العامل االجتماعي، وباب خاص بالنظام 
التمثيلي وأحكام االنتقاء، وباب متعلق بمعاينة املخالفات والعقوبات، 

وكذا باب سادس متعلق بأحكام انتقالية وختامية.

وفي الختام، أجدد شكري لكل من ساهم في بلورة هذا املشروع في 
مختلف محطاته، وخصوصا لجنة القطاعات االجتماعية بمجلسكم 
املوقر معارضة وأغلبية على روح املسؤولية التي طبعت مناقشته، وعلى 
جودة األفكار واملقاربات التي تم طرحها إزاء مشروع هذا القانون، والذي 
سيكون لها بالغ األثر في تلمس طريق التنفيذ السليم له، شكرا لكم 

والسالم عليكم.

 وسيدارئيسا و لس0:

شكرا السيدة الوزيرة، والشكر موصول أيضا للسيد مقرر لجنة 

القطاعات االجتماعية السيد النائب املحترم عبد املجيد جوبيج، نمر 
اآلن إذا سمحتم إلى عملية التصويت.

وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   ،45.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين.
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محضرا و لس0ا وثاني0ال وعشرينابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: الخميس4 ذي الحجة 1442ه)15 يوليوز 2021م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد   ورئاس0: 
النواب.

 وت قيت: دقيقة واحدة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا 
والدقيقة الرابعة واألربعين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على:

-مقترح قانون يق�سي بتغيير املادة 8 من القانون رقم 16.03 املتعلق 
بخطة العدالة.

 وسيدامحمدال وزينا ونائبا وخامسارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبه.

 وسيدةا و 0يرة،

 وسيد تال وسادةا ون  با ألفاضل،

نمر إذا سمحتم إلى أهم الجلسة الثانية وجدول أعمالها هو مقترح 
قانون يق�سي بتغيير املادة 8 من القانون رقم 16.03 املتعلق بخطة 
العدالة، إذن البد من كلمة شكر في حق السيد النائب املحترم عمر 
عبا�سي من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وهو مقرر لجنة العدل 

سمحتم  إذا  التصويت  عملية  إلى  ونمر  اإلنسان،  وحقوق  والتشريع 
أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�سي بتغيير املادة 8 من 
القانون رقم 16.03 املتعلق بخطة العدالة.

التشريعية،  الجلسة  هذه  أعمال  جدول  أنهينا  قد  نكون  وبهذا 
الخامسة  الدورة  الختتام  جلسة  الجلسة  املجلس  سيعقد  للتذكير 
للوالية العاشرة وذلك ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، شكرا 

رفعتا و لس0.
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محضرا و لس0ا وثاوث0ال وعشرينابعدا وثالثمائ0

 وتاريخ: الخميس4 ذي الحجة 1442ه)15 يوليوز 2021م(.

 ورئاس0: السيد الحبيب املالكي، ئيس مجلس النواب.

 وت قيت: اثنان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الخامسة عشر.

أبريل  دورة  الختتام  مخصصة  عمومية  جلسة  جدللا ألعمال: 
.2021

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس0:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلين.

 وسيدال0يرا ودلو0،

 وزميالتال وزمالءا ون  با ألعز ء،

تفضل  الدستورية...تفضل،  الجلسة  هذه  إطار  في  اليوم  نلتئم 
السيد الرئيس، وأنا أعلم ما ستقول، مرحبا بك ا�سي عبد هللا.

 ونائبا وسيداعبداهللااب ل ن ا)نقط0انظام(:

شكرا، شكرا السيد الرئيس، أنا أتأسف أن أخد كلمة نقطة النظام 
في آخر جلسة ديال الختم، فريق العدالة والتنمية، السيد الرئيس، هو 
فريق للي أهم ما يمتاز به هو االلتزام واملصداقية، واحنا كنا من األوائل 
للي حطينا مقترح قانون لتصفية معاشات البرملانيين، خاصة بمجلس 
النواب، اليوم نتهم كفريق العدالة والتنمية بأننا كندعمو الريع، ولذلك 
بغيت نوضح بأنه أنا كرئيس لجنة املالية، يوم الثالثاء، السيد الرئيس، 
طبقا للنظام الداخلي، استدعينا اللجنة، وعقدت اللجنة ، صحيح ، 
حضرها 5 أشخاص كباقي اللجن، ونتفاجأ بعدم إدراج مقترح قانون 
الذي صادقت عليه اللجنة بأغلبية الحاضرين في جلسة الصباح وال 
هاد الجلسة املساء، واليوم عقدت لجنة املالية على الساعة التاسعة 
والنصف ، وانتظرنا إلى حدود الساعة العاشرة وصادقنا على مشروع 
املغربي  النظام  في  يعني،  والتكوين،  التربية  األطر  إدماج  يهم  القانون 
للتقاعد، وقد حضروا 5 أعضاء فقط، وتمت برمجته على بعد أقل 
من نصف ساعة في الجلسة العامة، هذا التمييز بين مقترح قانون قادم 
من مجلس املستشارين ومشروع قانون قادم من الحكومة، أنا كرئيس 
لجنة املالية، أرى فيه عيبا، أنا ما عرفتش شكون للي اتخذ القرار، 
هل عقد املكتب لكي يبرمج أو ال يبرمج أم هناك قرار آخر الذي اتخد؟ 
ولكن أريد أن أؤكد بأننا نحن حين نقرر شيئا ال نتراجع عنه، هذه هي 
مصداقية العدالة والتنمية، احنا �سي حاجة ايال قلنا غنمشيو فيها حتى 
للنهاية، وما كنتخبعوش، ولذلك، ولذلك، كنهدر دابا كرئيس فريق، هاد 

البليصة للي جالس فيها، فلذلك كنأكد مرة أخرى، السيد الرئيس، بأنه 
ال يمكن ألي واحد باش يكون عندو، احنا عندنا معيار واحد، هداك 
املعيار للي طبقنا على أنفسنا بمجلس النواب، أنا كرئيس اللجنة هو للي 
كان عندي في مقترح قانون اللي جا من مجلس املستشارين، فما يمكنش 

نشدو هنا ونردو هنا. شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، أنا للي باغي نأكد لك، السيد الرئيس، ال�سي عبد هللا بووانو، 
أن فريق العدالة والتنمية لم ولن يدافع عن الريع، هذا موقف خاطئ 
وخارج الصواب، وخارج الصواب، لذلك إذا سمحت ، السيد الرئيس، 
باش نبداو الجلسة االختتامية، أرجوكم، أرجوكم، �سي محمد، أرجوك، 
ال، من األحسن، نواصلو، ألن ردود الفعل بالنسبة لهاد النقطة هادي 
الجلسة  الجلسة،  ولكن  ال،  والجلسة...،  الصباح،  هاد  تمت  تمت، 
تشريعية، إيال سمحتي �سي محمد ، إيال سمحتي لي، إيال سمحتي لي، 
الجلسة التشريعية تمت هاد الصباح، تمت هاد الصباح، و�سي عبد 
هللا بووانو كرئيس للفريق قدم نقطة نظام، أنا أجبت عنها، لذلك من 

األحسن نواصلو النقطة الفريدة اللي عندنا

اللي هي االختتام من خالل االستماع إلى كلمة تركيبية، أعتدنا أن 
نوجهها للسيدات والسادة النواب إذا سمحت.

 ونائبا وسيدامحمدامبديعا)نقط0انظام(:

 وسيدا ورئيس،

وجهة نظر ديال الفريق ديالنا...

 وسيدا ورئيس:

ايه ولكن حتى الفرق األخرى غادي تقدم، ال، إيه، ولكن الفرق 
األخرى غادي تقدم تاهي وجهة النظر هذا تم الحسم فيه هذا الصباح، 
ال، تم، أ�سي محمد، ال، هذا تم الحسم فيه هذا الصباح، تم، ايوا، لك 
الكلمة، لك الكلمة السيد الرئيس، لك الكلمة، إذا أردت لك الكلمة، 

تفضل، تفضل، تفضل.

ايوا، ولكن هاد ال�سي، تاخصنا ننضبطو للنقطة الفريدة للي كاينة 
في جدول األعمال وهي االختتام، وإال غادي نبقاو نطولو في أشياء اللي ما 
عندها عالقة باملوضوع، إيوا درناها من األول، درناها من األول ألن كاين 
رئيس اللجنة للي ناقشت املقترح القانون، كان من الضروري ومن باب 

اإلنصاف أن أعطيه الكلمة، فقط، تفضل أ�سي محمد مبديع

 ونائبا وسيدامحمدامبديعا)نقط0انظام(:

أستسمح السيد الرئيس، كان ال بد من تسجيل هذا املوقف، ألن 
موقف تيهم واحد املوضوع...مهم جدا، احنا تفاجأنا، السيد الرئيس، 
مجلس  ديال  املعاشات  تصفية  ديال  قانون  مقترح  برمجة  إلغاء 



8709 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

املستشارين، في حين أن هذا املقترح قانون داز من جميع املساطر، يعني، 
للي هي، يعني، معروفة، داز في اللجنة، تم التصويت عليه، عالش ما 
دوزناهش في الجلسة، ندوزوه ونصوتو عليه، املواقف ديال كل فريق، 
فتفاجأنا أن مكتب املجلس ألغى برمجة هذا املقترح، كنتسائلو عالش؟

 وسيدا ورئيس:

إيوا، هذا رأيك، هذا رأيك، أنا كانت جلسة استشارية مع بعض 
الرؤساء مع األسف ما كنتش حاضر انت، مع األسف الشديد ألسباب 
أتفهمها، لذلك ننطلق بقراءة العرض االختتامي، وقلت في البداية أننا 

نلتئم اليوم في إطار هذه الجلسة الدستورية

والعمل  باإلنتاج  غنية  كاملة،  تشريعية  والية  أشغال  تتوج  التي 
وفي سياق وطني  النواب،  في مختلف اختصاصات ووظائف مجلس 
ودولي كان وما يزال غنيا باألحداث حرصنا في املجلس على التفاعل 
معها على النحو الذي يجعل مساهمتنا املؤسساتية إيجابية وميسرة 
للنهوض املغربي الذي يقوده بحصافة واقتدار، وبالرؤية االستراتيجية 

االستباقية، صاحب الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا.

ولتسمحوا لي زميالتي زمالئي، اعتبارا ألهمية املرحلة، وجريا على 
التقاليد املؤسساتية، أن نستعرض معا بشكل تركيبي، بشكل مفكر فيه 
وباختصار، قراءة سريعة في حصيلة ما أنجزناه معا كمكونات سياسية 
الذي  حققنا  وكيف  العاشرة،  التشريعية  الوالية  خالل  للمجلس 
أنجزناه، ولكن بالتركيز خاصة على الدروس التي أرى من موقعي كرئيس 
للمجلس أنه ينبغي استخالصها من باب الحرص على إعمال التراكم 
في حياتنا السياسية واملؤسساتية، ومن باب التوجه إلى املستقبل في 

ممارستنا البرملانية.

وقد أثرت هذه الشراكة في الوطن، أقول، الشراكة في الوطن ومن 
أجله، وفي اإلصالح من أجل املستقبل أعمالنا، إذ حرصنا على تصريف 
هذه املنهجية، أو على األصح هذه القيمة، فيما أسميه ديموقراطية 
التوافق التي تترسخ اليوم في بالدنا كرؤية ومقاربة في تدبير القضايا 
خلف  ملتفون  اليوم  بأننا  نعتز  التي  الكبرى  والتحديات  واإلشكاالت 

جاللة امللك وبقيادته لرفعها.

وأود أن أبدأ بواحدة من أولوياتنا الوطنية، حيث ينبغي أن نفخر 
ونعتز بما تحققه بالدنا في ملف تثبيت وحدتنا الترابية، ولنا أن نعتز أيضا 
بأنه إذا كان من قضية مقدسة تجسد ويتجسد فيها التوافق واإلجماع 
هي هذه القضية بالذات. وقد حرصنا على أن نترافع سويا ومعا من 
أجلها، رئاسة ومكتبا ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ورؤساء لجان وفي 
إطار الشعب البرملانية ومجموعات الصداقة، معتمدين نهج اإلقناع 

بحجج التاريخ والقانون الدولي، واليقظة واالستباق.

وقد تمثلنا واستحضرنا والتزمنا في هذا امللف بتوجيهات جاللة امللك 
إلى البرملان. وإلينا في رئاسة املجلس من أجل، يقول جاللة امللك:«الدفاع 

عن القضايا العليا للوطن، السيما عبر نهج دبلوماسية نيابية استباقية 
وفاعلة«.

وإذا كنا في الدفاع عن وحدتنا الترابية مدعومين بعدة شرعيات، 
القانونية،  الشرعية  الديموقراطية،  الشرعية  التاريخية،  الشرعية 
الشرعية الجغرافية، فإن ما يتحقق على األرض في األقاليم الجنوبية 
منذ اليوم األول من استرجاعها يعزز صدق ومصداقية ونجاعة موقفنا 

الوطني.

إن نموذجا نهضويا حقيقيا يتجسد في األقاليم الجنوبية. وبالتأكيد، 
فإن الذي تحقق ما كان ليكون لوال حكمة وتوجيهات وحرص وتتبع 
جاللة امللك لهذا النموذج التنموي الذي حرص على إطالقه وتمكينه 

من االعتمادات املالية ومن اآلليات املؤسساتية، ومن مهارات اإلنجاز.

املتحدة  الواليات  إقرار  وتوج  كرس  الدبلوماسية،  الجبهة  وفي 
األمريكية رسميا بأن األقاليم الجنوبية املغربية املسترجعة هي جزء ال 
يتجزأ من التراب الوطني املغربي، مسار املكاسب التي حققتها بالدنا، 
وهو مسار تميز بفتح مزيد من البلدان قنصليات لها في حاضرتي أقاليم 
الجنوب املغربي: العيون والداخلة، وبالتأييد الدولي الحاسم والواضح 
للتدخل السلمي واملنهي الذي أنجزته القوات املسلحة امللكية يوم 13 
نوفمبر 2020 من أجل ضمان سالمة وأمن حركة التنقل وتأمين املرور 

في نقطة الكركرات.

خالل  بالدنا  أنجزتها  بـأخرى  وتعززت  املكاسب  هذه  عززت  وقد 
السنوات القليلة األخيرة ومنها، كما أسلفنا، عودة اململكة إلى االتحاد 
اإلفريقي، وما شكله ذلك من إضافة نوعية إلى عمل االتحاد وهياكله، 
البلدان  باقي  مع  للمغرب  الثنائية  العالقات  في  املحققة  واإلنجازات 
اإلفريقية بفضل دبلوماسية القرب التي يقودها في امليدان جاللة امللك 
الربح  إلى  والسعي  والتعاون  الشراكة  على  واملبنية  السادس،  محمد 

املشترك.

إن األمر يتعلق بحلقة جديدة في سلسة تموقع بالدنا دوليا وجيو-
سياسيا في سياق إقليمي غير مستقر، ودولي متموج تواجه فيه املجموعة 

الدولية تحديات نوعية جديدة.

وبالتأكيد، فإن تواتر تحقق العديد من املكاسب ما كان ليتيسر لوال 
املنجز الداخلي املتمثل في تعزيز الديموقراطية وترسيخ دولة املؤسسات 
والحرص على صيانة حقوق اإلنسان، وعلى إعطائها مدلوال اقتصاديا 

اجتماعيا بيئيا، مع البناء على التراكم في اإلصالح.

اإلقليمي  واقتدارها  بالدنا  تحققها  التي  النجاحات  أثارت  لقد 
والقاري والدولي حنق البعض فراح يختلق األزمات ويلتف على قواعد 
القانون الدولي، وما ينبغي أن يحكم العالقات بين الدول ويعرقل عمل 
املؤسسات القارية كما حدث مؤخرا في برملان عموم افريقيا، الذي شهد 
في دورته األخيرة تصرفات متخلفة ال تشرف إفريقيا، أقول، ال تشرف 
إفريقيا. وإذا كان خصوم وحدتنا الترابية الذين غدوا معزولين افريقيا 
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ودوليا، يحاولون أن يملوا على الدول مواقفها، فإنه ال املناورة، وال 
افتعال املشاكل، وال االلتفاف على القانون، وال إخراج القضايا األم عن 
سياقها، يجعل بالدنا تتراجع عن أي من حقوقها املشروعة في السيادة، 
وعن القرار املستقل ومواصلة التموقع كقوة إقليمية وقارية تلعب أدوارا 
حاسمة في املعادالت اإلقليمية، وفق عقيدة الحياد وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للغير والدفاع عن العدل والسلم واالستقرار.

 وزميالتال وزمالءا ألعز ء،

كانت الوالية العاشرة غنية من حيث اإلنتاج التشريعي، من حيث 
العدد ومن حيث نوعية النصوص املصادق عليها مع جدواها ومفعولها 
التشريعي  إنتاجنا  إن  القول،  ويمكن  القول،  ويمكن  املجتمع.  على 
يؤطر في جزء كبير منه الجيل الجديد، الجيل الجديد، من اإلصالحات 
رؤية  أساس،  وعلى  وتعليمات،  بتوجيهات  بالدنا  تطلقها  التي  الكبرى 
جاللة امللك، واالنتقاالت التي تتوخى إنجازها لترسيخ االنبثاق املغربي، 

والتماسك االجتماعي.

وخالفا لبعض االستنتاجات التبسيطية، فإن األعمال التشريعية 
ال يمكن اختزالها في مجرد مساطر وتصويت، إنها توافق وثقافة وحوار 
وإقناع وتنازالت متبادلة واستحضار ملصالح الوطن واملجتمع، إذ يتعلق 
األمر بتشريعات ترهن املجتمعات وتنظم العالقات وتؤطر عالقة الدولة 
باملجتمع، وتكفل الحقوق وتفرض الواجبات. وإذا كان من حق الرأي 
يسجلوا  أو  يالحظوا،  أن  البرملاني  للشأن  املتتبعين  واملالحظين  العام 
البطء أحيانا في اعتماد تشريعات تكت�سي راهنية كبرى، فإنه ينبغي أن 
ندرك، ينبغي أن ندرك في املقابل أن هذه الراهنية، وهذه األهمية، هي 
ما يستدعي نقاشا أعمق، وتدقيقا وتوافقا أوسع، وإنضاجا أكبر لظروف 

املصادقة على النصوص التشريعية.

لقد تمكنا من املصادقة على قوانين تنظيمية وأخرى عادية كانت 
إلى إشكاالت بعضها  موضوع تجاذبات سياسية ومجتمعية وتحولت 
هذه  أثارته  الذي  النقاش  ونوعية  منسوب  يتذكر  وجميعنا  مزمنة. 
النصوص داخل مجلس النواب وفي الفضاء العام، وهو ما رأينا فيه 
أمرا طبيعيا، أقول أمرا طبيعيا، بالنظر إلى أهمية هذا اإلصالح وعمقه 

وداللته وقيمته.

كانت الحصيلة التشريعية نوعية أيضا باعتبار طبيعة النصوص 
املصادق عليها، وبالقياس إلى السياق الذي اشتغلنا فيه والذي تميز 
خالل 2020-2021 بانعكاسات جائحة »كوفيد 19« على مختلف مناحي 
الحياة. وفي املجموع تجاوز، أقول، تجاوز عدد النصوص التأسيسية 
التي صودق عليها باإلجماع ما يناهز 80 نصا، 80 نصا، ذا أهمية قصوى 
في حياتنا السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وحتى البيئية.

وفي املقابل، فإنه إذا كان من عجز في مجال التشريع، يمكن أن نقر 
به خالل الوالية التشريعية العاشرة – كما في باقي الواليات التي سبقت، 
فإنه يتعلق باالستثمار األمثل للمبادرات التشريعية ألعضاء املجلس، 

إذ لم تتجاوز نسبة مقترحات القوانين املصادق عليها خالل الوالية 
العاشرة نسبة 7 %، أي 23 مقترحا من مجموع النصوص املصادق 
عليها والبالغ عددها 330 نصا، و%8 من مجموع مقترحات القوانين 

التي أحالها أعضاء املجلس والبالغ عددها 257.

التشريعية  املبادرات  التجاوب مع  في  العجز  إذ نسجل هذا  وإننا 
ألعضاء املجلس، وإذ نسجل بأن املبادرة التشريعية للبرملان في بعض 
الحاالت في حاجة إلى تطوير كمي ونوعي، والى التحسين والتجويد، فإننا 
نعيد التأكيد على أهمية مقترحات القوانين ومزاياها، لعل أهمها أن 
البرملان، على هذا النحو، يمارس بامللموس صالحياته في التشريع، ومنها 
أيضا مساهمة املبادرة التشريعية في ملء الفراغ التشريعي في عدد من 

األنشطة والقطاعات والقضايا التي تكت�سي طابعا مجتمعيا.

إن لهذا الوضع عدة أسباب تتمثل في عدم التوازن في اإلمكانيات 
والخبرات واملعلومات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي تكريس 
املبادرات  مع  تتعاطى  والتي  تصحيحها،  ينبغي  التي  الثقافة  من  نوع 
التشريعية للنواب بنوع من الحذر، وضعف التواصل بين املؤسسات، 
وبين  املؤسساتية،  وامتداداتها  األحزاب  بين  والبرملان،  الحكومة  بين 

األغلبية واألحزاب املشكلة لها.

بعدة  كذلك  البرملان  ألعضاء  التشريعية  املبادرة  تهميش  ويرتبط 
معيقات موضوعية وذاتية، هي بالتأكيد قابلة للتجاوز، وال ينبغي أن 
تحد من طموحنا املشترك في تطوير وتجويد هذا االختصاص املوكول 
إلى البرملانيين بموجب الدستور. ولتحقيق هذا الهدف، أود أن أذكر 

باقتراحات سبق أن عرضناها في عدة مناسبات وفي مقدمتها:

ضرورة إرفاق كل مقترح قانون بدراسة تتناول سياق طرحه  .1-
وآثاره املحتملة، وتعليال ألسباب نزوله، وأهدافه؛

االقتراح الثاني، تحسين صياغة املقترحات وهو ما سيكون  .2-
ممكنا بإجراءين هامين اتخذناهما خالل هذه الوالية، يتمثل األول في 
إحداث وحدة إدارية مكلفة بصياغة القوانين لدعم أعضاء املجلس في 
مهامهم التشريعية، ويتمثل الثاني في إحداث املركز البرملاني للدراسات 

واألبحاث.

التشريعية  املبادرات  لتجويد  دعامة  ذلك  يشكل  أن  آمل  وآمل، 
ألعضاء املجلس.

ألعضاء  التشريعية  املبادرات  جعل  ثالث،  اقتراح  وهذا  وينبغي، 
والحكومة  النواب  مجلس  بين  والتداول  النقاش  صلب  في  املجلس 
واتخاذ  الرأي،  وصناع  واملدنية  املهنية  الهيئات  في  ممثال  واملجتمع 
اإلجراءات الالزمة بشأن مصير مقترحات القوانين وإعمال مقتضيات 

الدستور والنظام الداخلي بشأنها.

 وزميالتال وزمالءا ألعز ء،

إن التشريع ال يكتمل باملصادقة على النصوص وال حتى بصدورها 
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في الجريدة الرسمية، ذلك أنه من املعضالت التي تحد من وقع التشريع 
املراسيم  لم تصدر  ما  القوانين،  نفاذ  املغرب، عدم  في  املجتمع  على 

التطبيقية املرتبطة بها.

واستدراكا لهذه األوضاع، شرعنا في اتخاذ مجموعة من اإلجراءات 
التي تدخل في صلب السلطات الرقابية للمجلس، وبالتحديد سلطته في 
الرقابة على تطبيق القوانين التي يصادق عليها. وتعزيزا لذلك، نرى أنه 
ينبغي أن يتم اعتماد تدابير لتتبع تطبيق التشريعات خصوصا من خالل 

إصدار املراسيم التطبيقية:

 وزميالتال وزمالءا ألعز ء،

واملهام  االختصاصات  من  الحكومي  العمل  مراقبة  كانت  إذا 
التي تجتازها الديموقراطيات  للبرملانات، فإنها في الظروف  التقليدية 
التمثيلية، وأمام النزعات املناهضة للبرملانات عبر العالم، وفي سياق 
العوالم املفتوحة واملتواصلة، تتطلب اإلبداع املستمر في صيغ التنفيذ، 
الجانب،  هذا  في  التشريعية  املؤسسات  عمل  جعل  أجل  من  وذلك 
أكثر جاذبية، وأكثر قربا من املواطنات واملواطنين تعزيزا، تعزيزا لثقة 

املجتمع في املؤسسات.

وقد كان حرصنا خالل الوالية العاشرة، مع أجهزة املجلس ومكوناته 
السياسية، على أن يكون لكل قضية مجتمعية، ولكل حدث وطني، 
صداه في مجلس النواب إعماال ملبدأ التفاعل مع انشغاالت املجتمع، 
وتكريسا كذلك للمبدإ املتمثل في أن القضايا الكبرى في املجتمع ينبغي 
أن تتم مناقشتها والتداول بشأنها وحلها في إطار املؤسسات والفاعلين 

فيها إما كممثلين منتخبين أو أصحاب قرار ومنفذين.

تطوير  السياسية  ومكوناته  املجلس  أجهزة  إطار  في  توخينا  لقد 
الوظيفة الرقابية للمجلس وجعلها تجسد املبدأ الدستوري املتمثل في 
ربط املسؤولية باملحاسبة والعمل في إطار التعاون والتكامل بين السلط 
العمومية  والتدخالت  والبرامج  السياسات  يجعل  الذي  النحو  على 

منتجة لألثر على حياة املواطنين.

يفرضه  كان  ما  الرقابية  الجلسات  محاور  اختيار  في  وقد سلكنا 
السياق الوطني بناء على التشاور وإنضاج التوافق واالنصات املتبادل 
على مستوى أجهزة املجلس ومكوناته، وما بين أجهزة املجلس والسلطة 

التنفيذية.

ضوء  في  وإغنائه  للمجلس  الداخلي  النظام  مراجعة  كانت  وقد 
2011 بالتالؤم مع عدد من القوانين التنظيمية،  مقتضيات دستور 
مدخال أساسيا لزيادة جاذبية الجلسات العمومية الرقابية ومردوديتها، 
والعمل بمقاربة أقطاب قطاعية واعتماد تدبير ذكي للزمن املخصص 
املجلس  أعضاء  من  عدد  أكبر  ملشاركة  توخيا  اإلضافية  للتعقيبات 
وملختلف الحساسيات السياسيات في كل جلسة وفي مناقشة كل قطاع.

ومن جهة أخرى، كثف املجلس آليات الرقابة من خالل اللجان 

ومسؤولي  الحكومة  أعضاء  ومساءلة  االستماع  عبر  الدائمة  النيابية 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، ومن خالل املهام االستطالعية، ومن 

خالل مناقشة تقارير املجلس األعلى للحسابات.

التقارير وتقارير املهام االستطالعية منجزا  وشكلت مناقشة هذه 
هاما للمجلس ساهم في إثارة نقاش عمومي غني حول قضايا استأثرت 
ربط  مبدء  إلعمال  رافدا  شك  دون  وسيكون  العام،  الرأي  باهتمام 

املسؤولية باملحاسبة وترسيخ حكامة املرفق العمومي.

وقد سجلنا خالل الوالية العاشرة، وحرصنا على نحو جماعي في إطار 
مكتب املجلس ورؤساء الفرق واملجموعة النيابية، على أنه ال خطوط 
حمراء في الرقابة على تدبير املؤسسات العمومية من خالل مساءلة 
رؤسائها أو مدرائها بحضور الوزراء املعنيين. وكان للتوصيات التي توجت 
تقارير ومداوالت اللجن، أثر كبير في إثارة االهتمام السيا�سي واإلعالمي 
بأوضاع املؤسسات العمومية ومكانتها في االقتصاد الوطني ودورها في 

التنمية.

الوالية  خالل  تسجيلها  يمكن  مركزية  استنتاجات  من  كان  وإذا 
التشريعية العاشرة فيما يرجع إلى ممارسة املجلس الختصاصاته، فإن 
واحدا منها يتمثل في امليل العام إلى ما هو رقابي وتقييمي يتجاوز أحيانا 
العالمي  العام  في السياق  التشريع، وهو أمر مفهوم ومشروع  أعمال 
يرجع  فيما  املجتمعات  مطالب  سقف  وبارتفاع  باالنفتاح،  املطبوع 
إلى ضرورة الحكامة والشفافية، وفي السياق الدستوري واملؤسساتي 
الوطني الذي يرفع من سقف الرهان على املحاسبة من أجل الشفافية.

ويطرح هذا االستنتاج أو التحول، إذا صح التعبير، عدة تحديات 
بالنسبة للنخب البرملانية وينطوي على عدة رهانات ينبغي الحرص على 
تحقيقها ومنها رهان تجويد اإلنتاج والحضور املنتج وعدم هدر الزمن 
البرملاني والسيا�سي، وأساسا، وأساسا تتبع ما يتفق عليه من توصيات 
واقتراحات لتجويد السياسات العمومية ومردوديتها وتبين وقعها على 
املجتمع، والتواصل بين مكونات املجلس ومع الحكومة والرأي العام، 
التعاون  في  املتمثل  الدستوري  للمقت�سى  حقيقي  مضمون  وإعطاء 
والتكامل والتوازن بين السلط. ويظل هدفنا الجماعي، بالطبع، هو تعزيز 
الثقة في املؤسسات وزيادة مصداقيتها، وجعل ممارسة اختصاصاتها 
ووظائفها ومهامها منتجة للقيم في السياسات، أقول منتجة للقيم في 

السياسات.

ويفرض تراكم الطلبات بشأن القيام بمهام استطالعية من جانب 
اللجن النيابية إعادة النظر في تعاطي مكتب املجلس مع الترخيص بهذه 
املهام على النحو الذي يجنبنا حاالت تنازع املصالح، وعدم إتمام إنجاز 
هذه املهام )علما بأنه من أصل 27 مهمة رخص لها املكتب تم تقديم 
تقارير خمسة مهام أمام الجلسة العامة(، وعدم تكرار املهام حول نفس 
املوضوع او موضوع قريب والترخيص لعدة مهام تنجز من جانب لجنة 
واحدة. إننا أمام ضرورة إقرار حكامة حقيقية لهذه املهام حتى تظل 

متمتعة باملصداقية املفروضة في عمل رقابي من هذا القبيل.
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 وزميالتال وزمالءا ألعز ء،

نجتاز في املغرب كما باقي بلدان العالم فترة عصيبة من التاريخ جراء 
جائحة »كوفيد«19، وقد نجحت بالدنا بقيادة جاللة امللك في تدبير 
الجائحة وتداعياتها على نحو ناجع. ويمكن أن نضع هذا التدبير تحت 

ثالثة عناوين، أو على األصح، تحت ثالثة نجاحات كبرى:

وتدبير  انتشاره  من  والحد  للوباء  التصدي  في  األول  يتمثل  .•
انعكاساته االقتصادية واالجتماعية وكذا تدبير فترة الحجر الصحي وفق 
مقاربات وإجراءات تضامنية وحضور ناجع ملؤسسات الدولة، مما حد 

من آثار الجائحة، صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

ثانيا، ربح رهان التلقيح في سياق دولي متسم بالتنافس الحاد  .•
على اللقاحات، إذ إن بالدنا ترتب من البلدان الرائدة عامليا في مجال 
التلقيح، وذلك بفضل الحرص امللكي على تمكين بالدنا من اللقاحات 
وبفضل الثقة والتقدير الكبير واالحترام الذي يحظى به جاللته على 
الصعيد الدولي، وقد أبدعت السلطات العمومية ممثلة في عدة وزارات 
برئاسة السيد رئيس الحكومة وخاصة وزارتي الداخلية والصحة، في 

تدبير الحملة على نحو فعال، ناجع ومحكم.

على  والتصميم  وتعبئتها  اللقاحات  إنتاج  رهان  ربح  وأخيرا  .•
تقاسم اإلنتاج مع أشقائنا في البلدان االفريقية.

وفي كل هذه النجاحات تتجسد قيمة القيادة، تتجسد قوة القيادة، 
امللك  قيادة جاللة  القيادة،  يتجسد تصميم  القيادة  يتجسد صدق 

للبالد في هذا الظرف االستثنائي الدولي العصيب.

وتشير املؤشرات إلى أن بالدنا هي بصدد تحويل األزمة الناجمة عن 
الوباء إلى فرص نهضة، إلى فرص تساعد على صعود أقوى، وربح رهان 
إعادة إطالق دينامية اقتصادية متينة ملرحلة ما بعد كوفيد، باملوازاة 

مع ربح رهان مواصلة الدمقرطة واالستقرار.

وبالتأكيد، فإن الفضل الحاسم في كل هذا وال يزال وسيظل، يعود 
التماسك االجتماعي وضامن  التي شكلت لحمة  امللكية  إلى املؤسسة 
استمرار الدولة والساهر على احترام الدستور وحسن سير املؤسسات 
وصيانة االختيار الديموقراطي كما هو منصوص على ذلك في الدستور، 

ومحور التوافق وعماده.

الصاعدة  الديموقراطيات  ضمن  بالدنا  تموقع  ذلك  يسر  وقد 
ودستور  راسخة  سياسية  وتعددية  غني  ثقافي  تنوع  على  املستندة 
ديموقراطي تحرري حداثي، كان بدوره ثمرة تعديالت عديدة وتوافقات 

وحوار وطني بين مختلف مكونات األمة.

وتحتاج هذه املكاسب دوما، تحتاج هذه املكاسب دوما إلى الترصيد، 
إلى التثمين، إلى التجويد على النحو الذي يكفل استدامتها وتملكها من 
طرف مكونات املجتمع الذي يوفر لذاته، بذلك، الحماية من مخاطر 

النكوص والتوتر والتطرف والقطائع والتيئيس.

وفي سياق عالمي تواجه فيه الديموقراطيات عدة تحديات وتبحث 
عن تجديد ذاتها، ينبغي لنا، في املغرب، أن نعتز بتقاليدنا الديموقراطية 
نسعى  وأن  والديموقراطية،  السياسية  ثقافتنا  ترسيخ  على  وبالعمل 
نموذجنا  وترسخ  تعزز  التي  الكبرى  اإلصالحات  حول  التوافق  إلى 

الديموقراطي.

إن االعتماد على التوافق ليس إلغاء، وال ينبغي أن يلغي االختالف 
الذي نعتبره من مرتكزات الديموقراطية، كما أن اعتماده ال ينبغي أن 
يكون تكتيكيا، أو ظرفيا، أو مناسباتيا، وإنما ينبغي التعاطي معه كجزء 

إحدى ركائز الثقافة السياسية والديموقراطية ببالدنا.

وأعتقد، أعتقد شخصيا أن التوافق هو ما يمكن أن يسعف في 
تجنب القطائع في التاريخ وفي العالقات بين الشركاء والفرقاء، لذلك 
فإن ترسيخه كفكر كثقافة كفلسفة تدبير لن يكون إال مفيدا لالستقرار 

وتوسيع قاعدة املشاركة.

وعالقة بسمات املرحلة وبالسياق الراهن في بالدنا املتسم باستمرار 
ملختلف  جديد  نفس  إعطاء  على  امللك  جاللة  وبحرص  اإلصالحات 
مناحي الحياة، ينبغي التأكيد على أن املغرب مع نهاية الوالية التشريعية 
العاشرة يدشن مرحلة جديدة من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية 
وانتقاالت  تحوالت  تحقيق  في  بالفعل  شرع  وقد  والبيئية.  والثقافية 
فاصلة في مختلف املجاالت، مع كل التحديات التي تطرحها، بطبيعة 
الحال، والتي تحتاج إلى ذكائنا الجماعي وتعبئتنا الجماعية خلف جاللة 

امللك.

إن األمر يتعلق بثالثة انتقاالت كبرى:

النموذج  -أولها أن بالدنا ستكون على موعد مع اعتماد وإعمال 
التنموي الجديد، الذي سيكون لتنفيذه مستلزمات في مجال التشريع 

والتأطير القانوني واملؤسساتي وفي مجال املراقبة والتقييم.

-ثاني االنتقاالت، في سياق هذا النموذج الجديد وتجسيدا ألبعاده 
االجتماعية، يتمثل في أن بالدنا بصدد تدشين انتقال حاسم في مجال 
التضامن  بإعطاء  فحسب  يتعلق  ال  األمر  إن  االجتماعية.  الحماية 
بمساهمة  ومؤسساتيا  قانونيا  عصريا،  مواطنا  مفهوما  والتكافل 
اإلنسان  في  استراتيجي  باستثمار  باألساس  ولكن  األطراف،  مختلف 
وكفالة حقوقه في الخدمات الصحية الجيدة، وفي تعليم جيد منتج، 
ييسر تكافؤ الفرص ويكون مفتاح الرقي االجتماعي، ومدخال للتصدي 

للهشاشة والفوارق، وفي التقاعد املريح الضامن للكرامة.

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  االنتقاالت  بهذه  ارتباط  وفي 
كان  املالية  ملستلزماتها  وتوفيرا  تحقيقها،  املأمول  الطموحة  والبيئية 
جاللة امللك محمد السادس قد أمر بإحداث »صندوق محمد السادس 
ما  وهو  للتمويل  استراتيجي  استثمار  صندوق  باعتباره  لالستثمار«، 
يتكامل مع اإلصالح الجبائي، ومع إعادة هيكلة املؤسسات واملنشآت 

العمومية وتدخالتها واختصاصاتها.



8753 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.133–10.ذو الحجة.1442  )20.يوليوز.2021( 

وإنه ملن باب املوضوعية، ومن باب االمتنان واالعتراف واالحترام 
التأكيد، على أن جاللة امللك محمد السادس بهذه  الواجب، إعادة 
األوراش املجددة الضخمة والطموحة، يقود املغرب، في هذه الظروف 
الوطنية والعاملية الصعبة، بحكمة وتبصر ورؤية استباقية توقعية، 
إلى نموذج دولة الرعاية االجتماعية التي تأكدت الحاجة املاسة إليها في 
سياق وباء كوفيد 19، والى نموذجه التنموي الذي يتالءم مع سياقه 
وتاريخه وخصوصياته دولة أصيلة عريقة تتوفر بالفعل على تقاليد 

الدولة بما هي دولة راسخة في التاريخ فعال.

املؤسسة  الهيكلية،  واالصالحات  الكبرى  األوراش  هذه  وتضع 
تاريخية،  أمام مسؤوليات  السياسية، والنخب  التشريعية واملكونات 
وتحتاج إلى تعبئة استثنائية، وإلى الترصيد الذي يحقق التراكم، ويظل 
الهدف هو تحقيق تقدم املغرب، ومناعة املغرب، وترسيخ الديموقراطية 
وتجويد مردودية املؤسسات في إطار نموذجنا الديموقراطي التضامني 
حيث يلتف الشعب املغربي وقواه الحية خلف صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس أعزه هللا، الذي يقود املغرب في صعوده وانبثاقه قوة 

ديموقراطية واقتصادية ذات مكانة مقدرة قاريا ودوليا.

 وزميالتال وزمالءا ألعز ء،

ملختلف  جماعي  عمل  جماعي،  عمل  حصيلة  هو  أنجزناه  ما  إن 
لوال  ليتحقق  كان  وما  ومعارضة،  أغلبية  املجلس،  وأجهزة  مكونات 
انخراط الجميع وتعبئة الجميع، ولوال التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. فشكرا لكل من ساهم في بلوغ ما حققناه، شكرا لكم أنتم 
زميالتي وزمالئي، وجدت فيهم خير داعم ومعين ألداء املهمة التي تشرفت 
بتحملها باعتزاز على رأس مجلس النواب. وشكرا كذلك ملسؤولي وأطر 
وموظفات وموظفي املجلس على استعدادهم الدائم إلسناد املكونات 

السياسية للمجلس في أداء مهامها.

أرض  على  نهار  ليل  وساهرة  داعمة  تقف  التي  للهيئات  وشكرا 
املؤسسة وهي تؤدي مهامها وأقصد نساء ورجال االمن الوطني وأفراد 
القوات املسلحة امللكية ورجال الوقاية املدنية. وبالطبع الشكر والتقدير 
موصول ألعوان النظافة واالشغال الخاصة نساء ورجاال الذين يوفرون 
لنا كل الظروف للعمل مرتاحين مطمئنين. وكل الشكر لنساء ورجال 
بطبيعة  ونقدا،  تعليقا  تحليال  املجلس  أشغال  واكبوا  الذين  اإلعالم 

الحال.

فشكرا على كريم اإلصغاء، شكرا لكم جميعا. تفضلي.

قراءة البرقية املرفوعة إلى جاللة امللك

 وسيدةاأسماءا غالو اأمين0ا مل لس:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلينالآوهالصحبهاأجمعين.

برقي0امرف ع0اإلىاصاحبا و الو0ا

 مللكامحمدا وسادسانصرهاهللا

بمناسب0ا ختتاما ودلرةا وثاني0امنا وسن0ا وتشريعي0ا وخامس0ا
منا و الي0ا وتشريعي0ا وعاشرة

م الياصاحبا و الو0ال ملهاب0،

 وسالماعليكمالرحم0اهللااتعالىالبركاته،

لبعد،

بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من 
الوالية التشريعية العاشرة، أتشرف بأن أرفع إلى الجناب الشريف أصالة 
عن نف�سي ونيابة عن كافة زميالتي وزمالئي أعضاء مجلس النواب آيات 
الوالء واإلخالص ضارعا إلى هللا عز وجل أن يمتعكم يا موالي بموفور 
الصحة والعافية، ويكللكم بطمأنينة منه تعالى، ويمكنكم بعزه وتمكينه 

ويجعلكم لشعبكم وبالدكم حافظا وظهيرا، ويكون لكم معينا ونصيرا.

وأغتنم هاته املناسبة السانحة، يا موالي، ونحن نختتم هذه الوالية 
التشريعية ألعبر لكم عن ثقتنا في حسن ظنكم وتطلعنا إلى سابغ رضاكم 
عما أنجزناه في مجلس النواب خالل قرابة خمس سنوات من العمل 
املتواصل والحضور واملواظبة، وذلك بروح جماعية وأداء مطبوع بروح 
أقوالنا  في سائر  والتكامل والحوار واإلنصات، فنهجنا  اإلنسجام  من 
التوافق خيارا وأفقا  تعتمد  نزيهة  تمثيلية  نهج ديموقراطية  وأفعالنا 

وثقافة سياسية.

والحق لقد كان دستور اململكة منطلقا ومرجعا في سائر خطواتنا 
السياسات  تقييم  أو  الحكومي  العمل  مراقبة  أو  التشريع  في  سواء 
وبالحرص  نفسه  اآلن  وفي  البرملاني،  الدبلوما�سي  العمل  أو  العمومية 
توجيهاتكم  واألداء  والتحرك  العمل  سنوات  طيلة  نتمثل  كنا  نفسه 
املولوية السديدة، ونهتدي بها في وضع خططنا وبرامجنا وفي تجسيد 

األفكار وتنفيذ املبادرات.

وكفاعلين سياسيين  برملانيين  أنجزناه كمسؤولين  بما  لنعتز  وإننا 
لبالدنا ولشعبكم الوفي، وفي خدمة قضايانا الوطنية وعلى رأسها قضية 
وحدتنا الترابية، وكذا في دعم املصالح العليا لبالدنا مما كان جديرا 
حقا بإعجاب األصدقاء واملتتبعين املنصفين، ولم توقفنا، يا موالي، 
التداعيات املتعددة للجائحة عن مواصلة العمل البرملاني داخل بالدنا 
وخارجها، فال تلكأنا وال تأخرنا وال قصرنا أبدا في أداء الواجب، وفي تحمل 
املسؤولية الوطنية منتبهين مستأنسين أكثر فأكثر بإشاراتكم الثمينة في 
االستباق واملبادرة والسعي املتواصل إلى تحقيق األفكار وتعزيز التراكمات 
اإليجابية، والتقدم نحو مختلف الجبهات وواجهات العمل الوطني التي 

ال تقبل التردد أو التأجيل.

من املؤكد أن سقف املطامح كان أعلى وأفق توقعاتكم كان أرقى 
ويشهد هللا، يا موالي، أننا استحضرنا على الدوام كل ما كنتم تشيرون 
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به وتأمرون بنهجه واتباعه، خصوصا إلحاحكم على ضرورة التنسيق 

داخل البرملان والحوار بين املكونات الوطنية داخل املجلس وخارجه، 

وتنمية ثقافة التوافق في التفكير والتخطيط واألداء، وفي اتخاذ قرارات 

واملواقف، وفي بلورة املشاريع واألوراش، سواء ما يتصل باختصاصات 

مجلس النواب الدستورية أو ما يتعلق باألداء السيا�سي والدبلوما�سي 

والتواصلي؛

وال أبالغ، يا موالي صاحب الجاللة، في أننا أن كنا نجحنا في �سيء 

أكثر من غيره في ممارستنا داخل مجلس النواب فقد نجحنا باألساس في 

أن نجعل من التوافق مرتكزا من مرتكزات التحول والتنمية السياسيين 
في بالدنا، وبالرغم من أننا حرصنا دائما على إعمال مقتضيات الدستور 

وتنفيذ مواد النظام الداخلي ملجلس النواب في عملنا البرملاني التشريعي 

أو الرقابي أو غيره، وفقنا هللا تعالى في أن نتوافق على الكثير من املشاريع 

واملبادرات حتى إننا خالل هاته الوالية التشريعية اعتمدنا باإلجماع 

أكثر من 80% من مجموع القوانين املصادق عليها، فقد بات الجميع 

مقتنعين بأن ال أحد يملتك أو يحتكر الحقيقة املطلقة لوحده وبمفرده، 

وأن السياقات الوطنية واملتغيرات الدولية باتت تقت�سي تعزيز وتعميق 

ديمقراطيتنا التمثيلية بمزيد من فضائل التوافق وقيمه وآلياته، بل 
ومرجعياته املتوفرة في جهات العالم املعاصر، وفي التجارب التاريخية 

الرائدة؛

الوفي  لشعبكم  وأبقاكم حصنا حصينا  يا موالي،  حفظكم هللا، 
وحفظكم في ولي عهدكم، صاحب السمو امللكي األمير الجليل موالي 
الحسن، وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي األمير موالي رشيد 
وسائر أفراد العائلة امللكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسالم على 

املقام العالي باهلل.

حرراباورباطافيا0احيا وذ 0ا002ي

 مل  فقالا5ياي وي 0اي202.

خديما ألعتابا وشريف0

 وحبيبا ملاوكي،ارئيسامجلسا ون  ب
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